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إخالء المسئولية

ان عن أي رأي  ة والمواد المقدمة بها ال يع�ب ي هذه الن�ش
إن المسميات المستخدمة �ف

ي الخــاص بــأي قضــاء أو 
مــن جهــة أمانــة األمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بالوضــع القانــو�ف

ف الحدود المتعلقة بالنظام االقتصادي  أرض أو مدينة أو منطقة أو سلطاتهم أو تعي�ي
أو مســتوى التنمية.

ي العــراق )موئــل األمــم 
يــة �ف : برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش حقــوق النــ�ش

المتحــدة(، عــام 2019، مــا لــم ينــص عــى خــاف ذلــك.
www. المتحــدة(،  األمــم  )موئــل  يــة  الب�ش للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم  برنامــج 

unhabitat.org
ط تحديد المصدر، وال تعكس وجهات النظر  يجوز نسخ االقتباسات دون إذن ب�ش
يــة واألمــم  ة آراء برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش ي هــذه النــ�ش

المذكــورة �ف
المتحــدة ودولهــا األعضــاء.

فادة

ها  ي البرصة. وقام بتحض�ي
ية �ف تقدم هذه الوثيقة بيانات موجزة عن المامح الحرصف

ية. برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
: رئيــس مكتــب برنامــج  اف: الســيدة يوكــو أوتســوكي وع تحــت إ�ش تــم تنفيــذ هــذا المــ�ش
، مديــر المكتــب اإلقليــ�ي للــدول  ي العــراق  ، والدكتــور عرفــان عــىي

األمــم المتحــدة �ف
يــة. العربيــة، برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش

المؤلفون الرئيسيون: بابار ممتاز وإيفان ثونغ.
وع: ي هذا الم�ش

ف فريق مخصص للعمل �ف تم تعي�ي
يــة: الســيد توماســو كوســو والســيد  مــن برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش
ي والســيد يوســف بيــدون، 

ف والســيدة ســكار مصطــىف إيفــان ثونــج والســيد أمــ�ي حســ�ي
يــة: الســيدة آنــا  مســاهمون أخــرون مــن برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش

ســواف والســيدة رانيــا كمــال والســيدة ناتــالي جارنــر.

يــة بإعــداد الخرائــط مــا لــم  قــام فريــق عمــل برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش
ُيذكــر خــاف ذلــك. و قدمــت صــور األقمــار الصناعيــة المعروضــة ديجيتــال جلــوب 

ونيكســت فيــو اليســينس مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.
موضوع صورة الغاف: البرصة عام 2018.

ف  ية التعب�ي عن شكره للمسئول�ي يود فريق برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
ي االجتماعــات االستشــارية ومســاهماتهم: محمــد يوســف 

ف عــى مشــاركتهم �ف التاليــ�ي
وأحمد ستار وحسن  طاهر وجعفر سبار وحامد عبد المنهل وسادي حامد ومسلم  
نــارص ونــواف أحمــد ومكــرم فاضــل ومحمــد محســن وإبراهيــم عبــد الســام ووائــل منــ�ي 
وحســام ناطــق وحســن ظاهــر ونشــأت ســاكبان وســارة  صــ�ب وعبــاس فاضــل عبــاس 
ف وبــدر عبــد الزهــرة وهيثــم  وســنان عبــد المهــدي وشــيماء دخيــل وعــىي محمــد ســاب�ي

العبيــدة وحســن فالــح وزهــ�ي جــواد ووســام ريســان ومحمــد ســعيد.

التمويل

ة(،  وع بســخاء )الدفعــة الحاديــة عــ�ش مــّول حســاب األمــم المتحــدة للتنميــة هــذا المــ�ش
المتحــدة  األمــم  مكتــب  مــن  ي  العيــىف الدعــم  لــوال  وع  المــ�ش تحقيــق  يمكــن  ومــا كان 

ي العــراق.
يــة �ف للمســتوطنات الب�ش
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ية تحديد المامح الحرصف

ية إل تقديم توثيق وتحليل حديث  يسىع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
ي عــن المــدن  ي المــدن األساســية مــن خــال التنميــط الحــرصف

وشــامل ألثــار األزمــة �ف
وتجميــع معلومــات ورؤى مــن المصــادر الحاليــة والقطاعــات ذات األولويــة وتدعــم 
األمــم  برنامــج  فــرق  بهــا  تقــوم  ي  الــىت المعلومــات  هــذه  ة  المبــا�ش الميدانيــة  األبحــاث 
الملــف هــو جــزء مــن تحديــد  ي كل مدينــة. وهــذا 

يــة �ف المتحــدة للمســتوطنات الب�ش
يــة لمــدن البــرصة  ي تهــدف إل تطويــر المامــح الحرصف يــة اإلقليميــة الــىت المامــح الحرصف
ة برنامــج  ي ســوريا. حيــث أســهمت خــ�ب

ي اليمــن ودرعــا �ف
ي ليبيــا ومــأرب �ف

وســنجار ودرنــة �ف
اك المجتمــع  ُهــج ْا�ش

ُ
ي ون ي التحليــل الحــرصف

يــة �ف األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش
مــن خــال  تتــم  ي  الــىت المــدن  بيانــات هــذه  ي تطويــر عمليــة جمــع 

وســياقات األزمــة �ف
التعــاون الوثيــق مــع المحافظــات والبلديــات المعنيــة.

ي بيانــات أساســية عــن وضــع المدينــة مــا قبــل الــرصاع  يقــدم ملــف التنميــط الحــرصف
والوضــع الحــالي لقيــاس تأثــ�ي األزمــة ولتقديــم وصــف وتحليــل �دي، كمــا يســتعرض 
ويحــدد  التعايــش  وآليــات  القــدرات  وفهــم  المدينــة وخدماتهــا  ي 

�ف االقتصــادي  األداء 
، وال يقدم بيانات شاملة عن موضوعات فردية  ي

األولويات اإلنسانية وأولويات التعا�ف
نة. وتمنح هذه البيانات الموجزة فرصة لألطراف  ف بل يسىع إل تقديم نظرة عامة م�ت
ي المدينة وتقدم أساس للنقاشات المحلية 

المعنية لتقديم تشخيصهم عن الوضع �ف
ي يجــب اتخاذهــا وتســاعد عــى إتاحــة المعلومــات المحليــة  فيمــا يتعلــق باإلجــراءات الــىت
تقديــم  إل  تســىع  ي  الــىت الخارجيــة  المعنيــة  األطــراف  إل  األشــخاص  آراء  وتوصيــل 

المســاعدة لاســتجابة اإلنمائيــة.
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ق األوســط  ي الــ�ش
تحــىف البــرصة بتاريــــــخ طويــل وحافــل باعتبارهــا إحــدى أهــم المــدن �ف

ي الدلتــا حيــث 
ي باعتبارهــا مينــاء رئيــ�ي ومركــز تجــاري يقــع �ف ي الخليــج العــر�ب

وخاصــة �ف
ي البحــر. وكانــت يطلــق عــى المدينــة 

ف ويصبــا �ف ي نهــري الفــرات ودجلــة العظيمــ�ي
يلتــىت

بيــات أو  ة قنواتهــا ومبانيهــا األنيقــة ذات الم�ش ق لكــ�ث ي ســابق عهدهــا  فينيســيا الــ�ش
�ف

الشناشــيل بطــول الشــوارع المزدحمــة بالتجــار مــن الهنــد ومــرص ومــن جميــع أنحــاء 
منطقــة الخليــج.

اطوريــة العثمانيــة حــىت تــم دمــج المحافظــة  ف أبــرز مــدن اإلم�ب وكانــت البــرصة مــن بــ�ي
ي 

ي أكــ�ب مدينــة �ف
ي عــام 1917، وبعــد ذلــك أصبحــت ثــا�ف

يطانيــة �ف اطوريــة ال�ب ي اإلم�ب
�ف

ي 
ف ســنة الماضيــة أو نحــو ذلــك، كانــت البــرصة �ف جمهوريــة العــراق. عــى مــدار الســبع�ي

ي حالــة انهيــار، فلــم تكــن قــادرة عــى تحقيــق اإلندمــاج 
حالــة مــن الفــو�ف إن لــم تكــن �ف

ة. والتطوير الائق بمكانتها باعتبارها مدينة رئيسية تمتلك موارد مالية وإمكانات كب�ي
ي عــام 

ورغــم مــا تعرضــت لــه مــن أحــداث ومــن تدخــات خارجيــة مثــل غــزو الحلفــاء �ف
ف عــامي 2014 و2017 الذيــن أثــروا عــى مدينــة البــرصة،  2003 وظهــور داعــش بــ�ي
ي حدثــت  ًرا أكــ�ب بكثــ�ي بســبب العمليــات الــىت رت رصف فــإن البنيــة التحتيــة تأثــرت وتــرصف
ي » وإحجــام مســئولي ومــدراء المدينــة عــن 

داخــل البــرصة نفســها » التخريــب الــذا�ت
ر متعمــًدا بــل كان نتيجــة اإلهمــال وعــدم القــدرة  التــرصف، ولــم يكــن الكثــ�ي مــن الــرصف
ي عــى تكثيــف وتوســيع تأثــ�ي األحــداث 

عــى التــرصف. ولــم يعمــل هــذا التخريــب الــذا�ت
الخارجيــة فقــط، بــل أدى إل احتجــاج عــام قــام بــه أهــل البــرصة ضــد حكومتهــم عــى 

فشــل  ي 
�ف البــرصة  قضيــة  وتكمــن  والبلديــة1.  المحافظــة  وصعيــد  ي  الوطــىف الصعيــد 

 عى كا من القوى الخارجية والبيئية.
ً
 مما أثر تأث�ي مضاعفا

ً
ية إداريا الحكومة الحرصف

المشكات

ي البرصة وإدارة التنمية اإلقليمية 
قدمت مديرية التخطيط التابعة لوزارة التخطيط �ف

ية  ي اإلســكان والخدمات الحرصف
والمحلية الملخص التالي لبيان أســباب المشــكات �ف

- فجميعهــم نتيجــة إلجــراءات اتخذتهــا الحكومــة أو  - باســتثناء الســبب األول والعــا�ش
ي المقــام األول.

تقاعســها عــن العمــل �ف

ي محافظة البرصة إل أك�ث من 3٪ وعدم 
ي �ف

1.   ارتفاع معدالت النمو السكا�ف
ة. ي دقيق للسنوات األخ�ي

وجود تعداد سكا�ف

ف ممــا يشــكل أمامهــم عقبــة  ي ســكنية )مخصصــة( للمواطنــ�ي
2.   ال ُتقــدم أرا�ف

لبناء المنــازل.

ة غ�ي مخطط لها )مخطط وليس المواقع الحقيقية للمناطق( الشكل )1( :شهدت البرصة تطورات كب�ي

ي ذلك الوقت، توسعت البرصة بشكل طبيىعي عى طول شط العرب
الشكل )2(: �ف

ي البرصة 1#«
ف )أغسطس عام 2018( »تقرير بعثة تقصي الحقائق �ف ي لاجئ�ي وي�ب  1.  المجلس ال�ف

.ملخص تنفيذي 1

ي عام 2014 بسبب األزمة المالية.
3.   تعليق مشاريــــع اإلسكان الحكومية �ف

4.   إضفاء طابع مركزي واضح )تباطؤ مســتمر( وعدم تطبيق القانون رقم 
)21( بشأن توسيع نطاق سلطات المحافظات.

5.   تدهور المشاريــــع السكنية غ�ي المكتملة وتعرضها للتخريب وال�قة.

ــع الشــقق عنــد االنتهــاء مــن  ـ ـ ـ 6.   عــدم وجــود آليــات واضحــة وشــفافة لتوزيـ
بنائهــا وعــدم اســتهداف الفئــات الضعيفــة إلعطائهــم هــذه الشــقق.

7.   استخدام طرق البناء والوسائل القديمة والتقليدية.

المــواد  مثــل  المختلفــة  البنــاء  مــواد  تنتــج  ي  الــىت المصانــع  عــدم كفايــة     .8
اثيــة. ال�ت ي 

المبــا�ف عــى  للحفــاظ  المناســبة 

الحكومــة  ي 
�ف اإلســكان  سياســات  صانــىعي  تخطيــط  ضعــف   .9

اإلســكان.  قطــاع  ي 
�ف الواضحــة  السياســات  وغيــاب  الفيدراليــة 

مخصصــة  ي 
األرا�ف معظــم  ألن  غــ�ي كافيــة  الســكنية  ي 

األرا�ف  .10
األرض(. )تحــت  األثريــة  كمواقــع  أو  النفــط  عــن  للتنقيــب  تحتيــة  كبنيــة 

التعبئــة غــ�ي الكافيــة للقطــاع الخــاص واآلليــات الضعيفــة لتفعيل   .11
القطــاع. هــذا 
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الوضع عى أرض الواقع

يــة لــم تكــن فعالــة إل حــد  رغــم أن معظــم الجهــود المبذولــة لتنفيــذ الخطــط الحرصف
، فلــم يوقــف هــذا نمــو المدينــة، وتــم إنشــاء مناطــق غــ�ي مخطــط لهــا عــى طــول  كبــ�ي
ي  ي العامة )حوالي 24000 2 وحدة سكنية(، وإحداث توسع حرصف

الشوارع واألرا�ف
ي المناطــق الزراعيــة المجــاورة )حــوالي 84000 وحــدة ســكنية(، ولاســتجابة 

�يــــــع �ف
ي تقسيما فرعيا وأيضا الشقق  

ايدة لإلسكان 3 ، بدأ تقسيم األرا�ف ف لاحتياجات الم�ت
بطريقــة غــ�ي منظمــة وعــى الرغــم مــن أن هــذا النمــو نــادًرا مــا يلــىت ترحيًبــا مــن صانــىعي 
ي االعتبــار التداعيــات 

السياســات، فإنــه ال يمكــن تبديلــه بســهولة. وحــىت لــو لــم نأخــذ �ف
ي هــذه 

االجتماعيــة لمحاولــة تقويــض هــذا النمــو، فمــن الواضــح أن التكلفــة المهــدرة �ف
ة  ي ال يمكن مطابقتها من حيث االستثمارات الحكومية بأي ف�ت المساكن وحدها الىت
اتيجية لإلسكان  ي أي اس�ت

ًرا لشمل هذه التطورات �ف زمنية أخرى يجب أن تكون م�ب
باعتبارهــا أحــد األصــول.

اإلجراءات

إل  وتحتــاج  التمويــل  ينقصهــا  ومبــادرات  بالفعــل خطــط  تمتلــك  البــرصة  إن     .1
التنفيــذ )معظمهــا مقــدم مــن الحكومــة المركزيــة(، وستســتغرق معظــم هــذه الخطــط 
ي المــدن الجديــدة وامتــدادات المــدن مــن 5 إل 10 ســنوات 

والمبــادرات المتمثلــة �ف
. لتطويرهــا وليكــون لهــا تأثــ�ي

المبــادرات  بعــض  إطــاق  ي 
ينبــىعف والمبــادرات،  الخطــط  هــذه  مــع  وبالتــوازي     .2

اإلضافيــة لتعكــس الوضــع الحــالي ويجــب أن تشــمل العديــد مــن المناطــق والمنــازل 
ي ال تتعــارض مــع التطــور المســتقبىي المحتمــل للبــرصة. غــ�ي الرســمية القائمــة الــىت

باســتخدام  وذلــك  الغربيــة،  الضفــة  ي 
�ف الزراعيــة«  ي 

»األرا�ف ي 
�ف المنــازل   •

ح باعتبارها أساس للتخطيط )التأسيس  قانون المناطق غ�ي الرسمية المق�ت
ي يمكــن أن ينتظــر ســن القانــون(.

القانــو�ف
المنازل المبنية دون إذن أو ترصيــــح تخطيط.  •

ي تــم  تحديــد وتخطيــط مواقــع المناطــق المركزيــة الحاليــة والمناطــق الــىت  •
لــم يتــم تطويرهــا حــىت اآلن. إخاءهــا بموجــب الخطــط الســابقة ولكــن 

ة وطويلــة األجــل، توجــد مهــام داعمــة  اتيجيات قصــ�ي 3.   ولمســاعدة وتعزيــز االســ�ت
يمكــن أن تزيــد مــن تســهيل تطويــر البــرصة:

ف العام والخاص لتحديد المجاالت  ف القطاع�ي ك ب�ي إنشاء فريق عمل مش�ت  •
واإلجراءات المحتملة لزيادة االعتماد عى الذات وزيادة صمود البرصة.

صياغة خطة عمل لإلصاحات المؤسسية والقانونية والتنظيمية.  •
ف بلديــة البــرصة مــن زيــادة االعتمــاد عــى الــذات والصمــود والوفــاء  تمكــ�ي  •

بوالياتهــا. والوفــاء  اماتهــا  ف بال�ت
ي التخطيط المحىي 

ي والمديريات المحلية �ف
زيادة مشاركة المجتمع المد�ف  •

وصنــع القــرار.
تبسيط عملية الموافقة عى التطوير، وتفويض الصاحيات إل المستوى   •

. المحىي
بــدء برنامــج شــامل لبنــاء القــدرات والتدريــب مــن أجــل التخطيــط للتنميــة   •

يــة والعمــل. حة.الحرصف اتيجيات المق�ت الشكل )3( رفع مستوى المستوطنات غ�ي المخطط لها وتكثيفها، انظر الصفحة 46 لاس�ت

حة. اتيجيات المق�ت ي، انظر الصفحة 46 لاس�ت الشكل )4( إدارة النمو الحرصف
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أزمات وقعت مؤخرا

ان مــع شــط العــرب الــذي يجــري عــ�ب البــرصة ويصــب  ي نهــرا دجلــة والفــرات الكبــ�ي
يلتــىت

ة  ق« وذلك لك�ث ي كان ُيطلق عى البرصة »فينيسيا ال�ش
ي الما�ف

. و�ف ي ي الخليج العر�ب
�ف

ي كانــت مصطفــة عــى جوانــب شــوارعها المزدحمــة  قنواتهــا المائيــة وأناقــة مبانيهــا الــىت
ي ومــرص والهنــد، كمــا  ف مــن جميــع أنحــاء الخليــج العــر�ب بحركــة التجــارة والتجــار القادمــ�ي
ق  ي الــ�ش

ف تاريًخــا حافــًا بوصفهــا أحــد المــدن الرائــدة �ف ي المتمــ�ي
أكســبها موقعهــا الجغــرا�ف

األوســط ومينــاًء رئيســًيا ومركــًزا للتجــارة.
حــىت  الرائــدة  المــدن  مــن ضمــن  البــرصة  العثمانيــة، كانــت  اطوريــة  اإلم�ب حقبــة  ي 

و�ف
ي 

ي عــام 1917 وأصبحــت بذلــك ثــا�ف
يطانيــة �ف اطوريــة ال�ب ي اإلم�ب

تــم ضــم الحكومــة �ف
ف ســنة الماضيــة  شــهدت هــذه  ي جمهوريــة العــراق. وعــى مــدار الســبيع�ي

أكــ�ب مدينــة �ف
يــان الحيــاة بمياههــا العذبــة،  المدينــة الســاحلية حالــة مــن االنحــدار؛ فبعــد أن كانــت �ش
ك مــن الميــاه الراكــدة، ولــم تســتطع  أصبحــت مياههــا اآلن ملوثــة وامتــألت قنواتهــا بــ�ب

ة.   ى بمــوارد ماليــة كبــ�ي البــرصة أن توطــد وتنــ�ي مكانتهــا بوصفهــا مدينــة كــ�ب

اضطرابات خارجية

لقــد تعرضــت البــرصة لسلســلة مــن أحــداث غــ�ي متوقعــة لــم تكــن مســتعدة لمواجهتهــا 
ي اســتمرت مــن عــام  ممــا أثــر عليهــا ســلًبا؛ وبــدأت هــذه األحــداث بالحــرب مــع إيــران الــىت
ي الحــدود  1980 حــىت عــام 1989 للســيطرة عــى حقــول النفــط الواقعــة عــى جانــىب
ف العــراق وإيــران عــى طــول شــط العــرب، ونظــًرا ألن البــرصة قريبــة جــًدا مــن الحــدود،  بــ�ي
ابات. عاوة عى ذلك،  ا سهًا للمدفعية اإليرانية ولحق بها الدمار واالرصف

ً
كانت هدف

ي كانــت  طعــت أشــجار النخيــل الــىت
ُ
ا دون غطــاء، ق

ً
ي مكشــوف

كي يكــون الجيــش اإليــرا�ف
ذات يــوم فخــر البــرصة وداعــم اســاسي القتصادهــا، ولــم يبــىت منهــا ســوى 12 مليــون 
اتيجية أخــرى مماثلــة، ُســدت األهــوار  شــجرة مــن أصــل 30 مليــون، وألســباب اســ�ت

ف إل المدينــة.  ونضبــت، وهــذا مــا جلــب أول موجــة مــن الاجئــ�ي
س المعارك  ي عام 2003، عندما غزت القوات الغربية العراق، شهدت البرصة أ�ش

و�ف
يطانيــة وتوتــرات شــديدة وتنافســات عــى الســلطة بعدمــا انســحب  مــع القــوات ال�ب

يطانيــون. ال�ب
ف بعــد هجمــات داعــش  ف والســكان النازحــ�ي واســتقبلت البــرصة أعــداد أكــ�ب مــن الاجئــ�ي
عى كث�ي من المحافظات المجاورة. واألك�ث من ذلك هو أن مواجهة داعش حتمت 

تحويــل مــوارد الحكومــة المركزيــة بعيــًدا عــن البــرصة واحتياجاتهــا.

. السياق 1
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اضطرابات داخلية
ف أهــل  ابــات منــذ عــام 1990 بســبب اختافــات داخليــة بــ�ي حدثــت العديــد مــن اإلرصف
ي  ي البــرصة، والــىت

ي تشــهدها البــاد �ف البــرصة وانعكســت االختافــات واالضطرابــات الــىت
ي ُشنت ضد الشيعة ثأًرا الحتجاجهم  ترجع – ضمن أسباب أخرى – إل الهجمات الىت
ي البنيــة 

ضــد النظــام بعــد انســحاب العــراق مــن الكويــت. ومنعــت بغــداد االســتثمار �ف
ف وهي  ي العــراق. ومنــذ ذلــك الحــ�ي

التحتيــة وحولــت البــرصة إل »محافظــة ُمعدمــة« �ف
ف هــؤالء الذيــن لديهــم  ف الشــيعة والســنة وفيمــا بــ�ي ي مــن نزاعــات الطائفيــة دائــرة بــ�ي

تعــا�ف
اتجاهــات وانتمــاءات سياســية مختلفــة. 

اعــات، ومنــذ  ف ي عمليــة لوضــع حــد لهــذه ال�ف
ي عــام 2008، أطلــق الجيــش العــرا�ت

ولكــن �ف
اعــات الداخليــة، إال أن البــرصة  ف ف تحــررت المدينــة إل حــد كبــ�ي مــن ال�ف ذلــك الحــ�ي
االجتماعيــة  بنيتهــا  ي 

�ف ودمــار  ابــات  واالرصف اإلهمــال  مــن  طــوال  ســنوات  عاشــت 
ي عــام 2018 

ار جســيمة. ووصلــت األمــور إل ذروتهــا �ف والماديــة، ممــا ألحــق بهــا أرصف
يــة والهيــكل األســاسي وتعرضــت  ي الخدمــات الحرصف

ة �ف عندمــا حدثــت أعطــال كبــ�ي
ي فيــه البــرصة مــن 

ي الوقــت الــذي كانــت تعــا�ف
ا. و�ف ي وبــاء الكولــ�ي

البــرصة لخطــر تفــ�ش
ي صيــف عــام 2018 حيــث دخــل 

ة �ف ي مصــادر الميــاه لعقــود، نشــبت أزمــة كبــ�ي
نقــص �ف

حــوالي 118,000 شــخص المشــىف بســبب ســوء جــودة الميــاه 4.  عــاوة عــى ذلــك، 
أدى اختــاط الميــاه المالحــة بالمــاء العــذب إل تكويــن مــاء مســوس وخفــض فاعليــة 

يــا. ي قتــل البك�ت
الكلــور �ف

وبمــا أن نظــام الميــاه لــم يتــم تحديثــه منــذ أكــ�ث مــن 30 ســنة، ت�بــت ميــاه الــرصف 
يــا  ب، مــا أدى إل تكــون البك�ت الصــ�ي مــن المواســ�ي المكســورة واختلطــت بميــاه الــ�ش

ي الميــاه 5. 
�ف

ي أغســطس عــام 
ف �ف ي لاجئــ�ي ويــ�ب وخلصــت البعثــة الميدانيــة التابعــة للمجلــس ال�ف

تظلمــات  تداخــل  »نتــاج  آنــذاك كانــت  االجتماعيــة  االضطرابــات  أن  إل   6  2018
طــال أمدهــا تجــاه الفســاد الســياسي واإلهمــال الحكــومي والبطالــة وآثــار أزمــة الميــاه 
االجتماعيــة واالقتصاديــة«. وتفاقمــت هــذه المشــكلة بســبب الضغــط الــذي ســببته 

، الناتــج عــن نقــص الميــاه وفــرص المعيشــة. ي
مؤخــًرا الهجــرة والتوســع العمــرا�ف

أولويات
ي عام 2013، تحىف 

كة �ف وفًقا لصحيفة الحقائق الصادرة عن وحدة التحليل المش�ت
ي ســليم بأولويــة )52٪( مــن أهــل البــرصة، يليهــا 

مســألة الحصــول عــى تيــار كهربــا�ئ
مســألة األمــن )18٪( والميــاه )12٪( والــرصف الصــ�ي )10٪(. وأكــدت األحــداث 
ي عــام 2019 أن 

ي تلتهــا �ف ي عــام 2018 واألحــداث الــىت
ي البــرصة مؤخــًرا �ف

ي وقعــت �ف الــىت
وريــات الحيــاة البســيطة  ي أن تتصــدر أولوياتــه رصف

جــدول أعمــال أي برنامــج عمــل ينبــىعف
ي تتجــاوز سياســات القــوى وحــىت االقتصــاد. الــىت

 4-  منظمة رصد حقوق اإلنسان )يوليو عام 2019(، )»البرصة عطشانة: تقاعس العراق عن ُمعالجة أزمة المياه«(.
ق األوسط اآلن« ي ال�ش

ي أن ُيقلق العالم �ف
ي البرصة وجنوب العراق هي ما ينبىعف

ى �ف   5- ذي إندبندنت »االنتفاضة الك�ب
ف )أغسطس عام 2018(، »تقرير بعثة تقصي الحقائق 1#«. ي لاجئ�ي وي�ب   6- المجلس ال�ف

كة، عام 2013. شكل رقم )5( أولويات أهل البرصة. المصدر: وحدة التحليل المش�ت

الكهرباء  52

املياه 12

األمان  18

الرصف الصحي 10

التعليم 2

التخلص من القاممة

 0.5 

العدل والقضاء 1,5

الرعاية الصحية 4
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يضــم قضــاء البــرصة حــوالي 50٪ مــن ســكان المحافظــة، ويعــد قضــاء البــرصة مــن 
ي العــراق حيــث أن 80٪ مــن ســكانها – الذيــن يقــرب عددهــم 

ا �ف ً ضمــن األكــ�ث تحــرصف

ف  «7.  وينقسم القضاء إل قضائ�ي ف ي�ي ف بأنهم »حرصف إل حوالي 1.5 مليون – مصنف�ي
ي الشــمال. ورغــم أن مركــز البــرصة هــو 

ي الجنــوب والهارثــة �ف
: مركــز البــرصة �ف ف فرعيــ�ي

تقريًبــا نصــف مســاحة الهارثــة، إال أن 90٪ تقريًبــا مــن الســكان يقتنــون بهــا. ويقــع 
ي تطــل عــى شــط  مركــز البــرصة مــكان مدينــة البــرصة القديمــة عــى طــول القنــاة الــىت
ي وســفن شــحن عــى طــول 

، وبــه مــوا�ف ي ي الربــاط والخليــج العــر�ب العــرب وكذلــك منطقــىت
ي المدينــة القديمــة. ورغــم ظهــور 

شــط العــرب. يعــود تصميــم أغلــب الشــوارع ومبــا�ف
ي الجديــدة، خاصــة الحكوميــة والتجاريــة الحديثــة، إال أن هنــاك العديــد 

بعــض المبــا�ف
ار الناجمــة عــن  ي المتهدمــة، ليــس فقــط بســبب األرصف

ي الخاليــة والمبــا�ف
مــن األرا�ف

وع إعــادة تأهيــل المــدن. ة ولكــن أيًضــا الناتــج عــن إهمــال مــ�ش األحــداث األخــ�ي

ي مــن البــرصة، حيــث 
�ت ي الــ�ش ي الجــزء الجنــو�ب

ي �ف تركــز أغلــب معالــم النمــو الحــرصف
أظهــرت صــور تــم التقاطهــا عــام 2007 لــألرض الواقعــة عــى الضفــة الجنوبيــة لشــط 
ي عــام 2017، 

العــرب تواجــد مســاكن متناثــرة، أغلبهــا داخــل مناطــق زراعيــة. ولكــن �ف
، باتبــاع منحــىف  ظهــرت أنمــاط تطويــر مختلفــة, حيــث توســعت البــرصة بشــكل خــىي
النهــر، وليــس دائــري أو نصــف قطــري، حيــث كثفــت أعمــال إعــادة البنــاء والتوســعات 
ف مدينــة البــرصة ومنطقــة الزبــ�ي المجــاورة. أمــا عــى  يــة عــى طــول طريــق 8 بــ�ي الحرصف
الدائــري، باإلضافــة  الطريــق  للنهــر، فهنــاك مدخــان عــى طــول  الشــمالي  الشــاطئ 
. وشــهد مركــز النمــو الصنــاعي  إل ممــر متــدرج عــى األرض الزراعيــة باتجــاه الشــاطئ
ي جميــع 

ي �ف
ي يهــدف إل إقامــة مبــا�ف ي الزبــ�ي توســًعا تدريجًيــا باتجــاه الجنــوب الغــر�ب

�ف
ــع غرًبــا ومينــاء أم  ـ ـ ـ ف إل الطريــق ال�يـ ف المؤديــ�ي ف الطريقــ�ي أنحــاء األرض الواقعــة بــ�ي
ف  ي مثلث األرض المحصور ب�ي

ي �ف ثفت كذلك أعمال التوســع الحرصف
ُ
قرص جنوًبا. وك

ي 
الطريــق لزيــادة رقعتــه المســاحية. وعــى مــدار 9 أعــوام، شــهدت المنطقــة الواقعــة �ف

ة، عــى عكــس  ــع حركــة إعــادة تشــييد كبــ�ي ـ ـ ـ شــمال الطريــق المــؤدي إل الطريــق ال�يـ
مركز القرنة الشمالي - الواقع عند التقاء نهري دجلة والفرات شمال البرصة – الذي 

ًيــا محــدوًدا. يشــهد نمــًوا حرصف

7- المنظمة الدولية للهجرة )2015-2016(، »كتيب تحقيق استقرار المجتمع«.

ي كل قضاء
الشكل رقم )6(: سكان البرصة �ف

الشكل رقم )7(: المناطق العمرانية المبنية مع مرور الوقت

ية 1 ات المناطق الحرصف . مؤ�ش

ي القديمة
المبا�ف

البيئة المبنية لسنة 1984

البيئة المبنية لسنة 2002

البيئة المبنية لسنة 2018

املعقل

الرباط

األشعار

الخليج العريب
الخورة

القبلة
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.الحوكمة 1

هيكل الحوكمة

تحمــل »محافظــات« العــراق عــادة اســم »العاصمــة«، وتنقســم إدارًيــا إل »أقضيــة«، 
ي تنقســم بدورهــا إل أقضيــة فرعيــة أو »ناحيــة«، مثــل مركــز القضــاء. والبــرصة هــو  الــىت
اســم ُيطلــق عــى ناحيــة قضــاء البــرصة ومركــز القضــاء وأيًضــا عاصمــة محافظــة البــرصة، 

ي البــرصة توجــد منطقــة ُتســ� »المدينــة« أو مدينــة البــرصة القديمــة )الداخليــة(.
و�ف

ف يتــم ذكــر كلمــة  نــوع الهيــكل المشــار إليــه حــ�ي ي أغلــب الحــاالت, يوضــح الســياق 
�ف

ي كثــ�ي مــن األحيــان، ورغــم أنــه يمكــن 
»بــرصة«، إال أن هــذا الهيــكل يصبــح غامًضــا �ف

وضــع حــدود لتحديــد الواليــات اإلداريــة والمواقــع الجغرافيــة، فمــن الصعــب حــرص 
الكث�ي من األنشطة اليومية واألنظمة االقتصادية ألن الكث�ي منها يحدث خارج هذه 
ي اللبــرصة، ســيحدد  الحــدود اإلداريــة والجغرافيــة. وتحقيًقــا ألغــراض التنميــط الحــرصف
ي تشــكل  يــة غــ�ي مألــوف لرصــد األنشــطة والهيــاكل الــىت هيــكل لمنطقــة البــرصة الحرصف
بوضــوح جــزًء ال يتجــزأ مــن »البــرصة« خــارج حدودهــا بالرغــم مــن احتماليــة فصــل هــذه 
ي 

األنشــطة الحقــا ألغــراض قانونيــة وإداريــة. هــذه الحــدود والتقســيمات موضحــة �ف
الشــكل رقــم )8(. 

ي العراق هي »المحافظات«.ويحدد القانون 
إن الوحدات المكانية الرئيسية للحكم �ف

رقــم 2008/21 المركزيــة الســلطة السياســية للمحافظــات. ومــع ذلــك ، فــإن تفويــض 
ن بشــكل كاف مــع مــا يلــزم مــن الامركزيــة الماليــة واإلداريــة عــى  الســلطات لــم يقــ�ت

المســتويات دون الوطنيــة.
ــع، أي 4٪ مــن العــراق8.   ـ تشــغل محافظــة البــرصة مســاحة تبلــغ 19,070 كلــم مربـ
، ولهــا حــدود  كة مــع محافظــات ميســان وذي قــار والمثــىف وحدودهــا اإلداريــة مشــ�ت
مــن  ويحدهــا  الجنــوب.  مــن  الكويــت  ودولــة  ق  الــ�ش مــن  إيــران  مــع  كة  مشــ�ت دوليــة 
ي حيــث يصــب نهــر شــط العــرب ميــاه نهــري دجلــة  ي الخليــج العــر�ب

�ت الجنــوب الــ�ش
واقتصاديــة؛  اتيجية  اســ�ت أهميــة  لهــا  المحافظــة  هــذه  أن  بالذكــر  وجديــر  والفــرات. 
فــ�ي موطــن لحــولي 7.2٪ مــن ســكان العــراق )2,602,577، وفًقــا إلحصائيــات عــام 
، وهي المنفــذ الوحيــد  ي

ة مــن احتيــاطي النفــط العــرا�ت 2015(9،  كمــا تمتلــك نســبة كبــ�ي
ي المنطقــة. 

للبحــر والشــحن البحــري �ف

كة )نوفم�ب عام 2013(، »بيان موجز عن البرصة«. 8-  وحدة التحليل المش�ت

 Integrated« )بيــان موجــز عــن المحافظــة : ي
9-  المنظمــة الدوليــة للهجــرة، العــراق )مــارس عــام 2017(، )تقييــم متكامــل للموقــع، الجــزء الثــا�ف

.« Location Assessment Part II: Governorate Profiles

البرصة

شط العرب

ا�ب الخصيب

الفاو
البرصة

الزب�ي

القرنة

المحمودية

إن العاصمة البرصة يتمركز بها أغلبية ســكان الحرصف حيث تبعد عن بغداد بمســافة 
ي العــراق بمســافة 170 كــم وعــن مدينــة الكويــت بمســافة 

540 كــم وعــن األهــواز �ف
ي مــن المحافظــة أرض قاحلــة إل حــد كبــ�ي  ي الغــر�ب ف أن الجــزء الجنــو�ب ي حــ�ي

170 كــم، �ف
ي منطقــة األهــوار مــع ذي 

وبالــكاد مأهولــة بالســكان، وتتشــارك البــرصة جــزًءا مــن أرا�ف
 . قــار وميســان كمــا تتشــارك الصحــراء مــع المثــىف

ي الخصيــب والزبــ�ي  ُتقســم محافظــة البــرصة فرعًيــا إل ســبع أقضيــة وهــم: البــرصة وأ�ب
. والقرنــة والفــاو وشــط العــرب والمدينــة و18 ناحيــة كمــا هــو موضــح بالجــدول التــالي

األقضية الفرعية القضاء #

ناحية الثغر القرنة 1

الهارثة البرصة 2

مركز الزب�ي الزب�ي 3

ي الخصيب مركز أ�ب ي الخصيب أ�ب 4

الحوير المحمودية 5

البحار الفاو 6

أم قرص الزب�ي 7

مركز القرنة القرنة 8

مركز المدينة المحمودية 9

السيبة ي الخصيب أ�ب 10

الدير القرنة 11

طلحة المحمودية 12

مركز شط العرب شط العرب 13

صفوان الزب�ي 14

عتبة شط العرب 15

البرصة مركز البرصة 16

مركز الفاو الفاو 17

النشوة شط العرب 18

الشكل) 8(:  الحدود اإلدارية



ي لمدينة البرصة ملف التنميط الحرصض

11

أبوالخصيب

الفاو

شط العرب

البرصة

القرنة

املحمودية

الزبري

حدود املدينة

البرصة القدمية

مركز املدينة الجديدة

حدود املخطط الرئييس
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عملية التخطيط متضمنة الخطط الرئيسية

بالرغــم مــن أن العــراق لطالمــا حظيــت باقتصــاد قــوي مخطــط لــه بشــكل مركــزي، 
لــم تكــن مراقبــة اإلدارة والتنميــة الحضاريــة خاضعــة للخطــط الرئيســية الحضاريــة 
إال بصــورة شــكلية فقــط، ورغــم أن قليــل مــن تلــك الخطــط تــم إلغائهــا قبــل تنفيذهــا 
ي أجــزاء مــن المدن.بــدءًا مــن أواخــر خمســينيات القــرن 

بالكامــل، ظــل أثرهــا باقًيــا �ف
يــة لبغــداد  مــن قبــل فرانــك لويــد  يــن تــم وضــع الخطــط الرئيســية للتنميــة الحرصف الع�ش
رايــت ومــن بعــده دوكســياديس وامتــدت العمليــة لتشــمل العديــد مــن المــدن العراقيــة 
يــن،  ي ســبعينيات القــرن الع�ش

فيس(.و�ف كــة بولســ�ي بمــا فيهــم البــرصة )قامــت بهــا �ش
ي الزالــت تقــدم اساًســا منطقًيــا لخطــط  ي وطــىف

ي عمليــة تخطيــط إســكا�ف
تــم البــدء �ف

المناطــق المحليــة بالعــراق. 
إجــراءات  طريــق  عــن  خطــة  بإعــداد  التكليــف   : هي التخطيــط كمــا  عمليــة  وظلــت 
تقديــم  وعنــد   . المحــىي التفاعــل  مــن  متفاوتــة  بدرجــات  تطويرهــا  ويتــم  مناقصــة 
الــوكاالت عنــد  إليهــا مختلــف  لكــن تشــ�ي   ، ي

قانــو�ف اعتمــاد  الخطــة ال تحصــل عــى 
اتيجية لتنميــة  وعــات معينــة. وعــى غــرار الخطــة األساســية، توجــد اســ�ت تنفيــذ م�ش
المحافظــة وبرنامــج لتنميــة المناطــق المحليــة اللتــان تحــددان األولويــات اإلقليميــة أو 
أولويــات المحافظــات أو الحكومــة المحليــة متوســطة األمــد والفوريــة ضمــن منظــور 
اتيجيات عــى المــكان بشــكل أقــل وتركــز أكــ�ث عــى  تنمــوي محــدد،. وتؤثــر هــذه االســ�ت

ي تنفيذهــا.
ـع وتمتــاز بمشــاركة محليــة �ف ـ ـ تحديــد المشــاريـ

ومــن ناحيــة أخــرى، توجــد خطــط تنمويــة وطنيــة وقطاعيــة لهــا تأثــ�ي مبــا�ش عــى 
ي البرصة. ويعتمد جزء من مدى تأثر البرصة عى مســتوي ومدي تنفيذ 

التخطيط �ف
الخطــة، ويعتمــد الجــزء اآلخــر عــى درجــة ومــدى ارتبــاط نطاقهــا وتنفيذهــا بالبــرصة. 
باختصــار، رغــم تحضــ�ي ووضــع الخطــط الرئيســية والقطاعيــة واإلشــارة إليهــا ، تبــىت 
ف أمــر مشــكوك  فعاليتهــا باعتبارهــا أداة للتخطيــط أو اإلعــداد أو االنتــاج المســتقبلي�ي
ف تمــت بعــض التقييمــات فيمــا يتعلــق بجــدوى  ي حــ�ي

ي أفضــل األحــوال. �ف
بــه حــىت �ف

ي أماكــن أخــرى، حيــث أن الخطــط 
ة �ف يــة الرئيســية عــى أســاس الخــ�ب الخطــط الحرصف

يطــة دعمهــا ماليــا وقانونيــا. ومــن ثــم، كلمــا كان تخطيــط  عــى األرجــح يتــم تنفيذهــا �ش
فــرص  زادت  لهــا كلمــا  المنطقــة ومخصــص  احتياجــات  عــى  ا  فً تركــ�ي اكــ�ث  المنطقــة 

التنفيــذ.  
ي وبســبب اســتمرار انعدام األمن والظروف 

وبناًء عى األســباب الســابقة بشــكل جز�ئ

فعاليــة  األكــ�ث  األداة  ،كانــت   – القريــب  المــدى  عــى  األقــل  عــى  المتوقعــة–  غــ�ي 
ي تشــمل النفقــات التشــغيلية  انيــة الســنوية الــىت ف إلجــراءات التخطيــط للعمــل هي الم�ي
ح الجــدول التــالي معايــ�ي مــن المرجــح أن تنتــج  والتنمويــة. وعنــد تعميــم التجربــة، يقــ�ت

خطًطــا ناجحــة.

 أقل قابلية
للنجاح

أك�ث قابلية للنجاح جوانب الخطة

معقدة بسيطة أهداف الخطة  1

طويلة ة قص�ي ة تنفيذ الخطة   ف�ت 2

ة كث�ي قليلة األطراف المنفذة 3

 خارجية/
مستعارة

ممولة ذاتًيا/ داخلًيا المالية 4

عالية قليلة التكاليف 5

جديدة/ مبتكرة موجودة/ مألوفة التكنولوجيا 6

مستقبلية فورية االحتياجات 7
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 2000 - 1970

الخطة الرئيسية للبرصة

2035-2010

الخطة الرئيسية للبرصة

2033-2013

 الخطة الهيكلية لمحافظة البرصة لمدينة النخيل

ي عــام 2000 ولــم تغــ�ي هــذه الخطــة 
انتهــت الخطــة الرئيســية للبــرصة لعــام 1970 �ف

ســوى منطقــة جنــوب البــرصة حــىت القنــاة الجنوبيــة.

غطــت الخطــة الرئيســية لعــام 2010-2035 تطــور مدينــة البــرصة داخــل حــدود المدينــة 

ي جنوب 
الموســعة، وال ســيما معالجة التحرصف من شــمال شــط العرب حىت التوســعات �ف

بســبب  الخطــة  تنفيــذ  ي 
�ف ة  تحديــات عســري ف  القضائــ�ي يواجــه كال  ذلــك  ومــع  المدينــة. 

ا، وتداخــل 
ً
اكتشــافات النفــط الجديــدة، والتأثــري عــى البنيــة التحتيــة الموجــودة ســابق

اثيــة تحــت األرض مــع مواقــع التطويــر، وارتفــاع تكلفــة شــبكات البنيــة التحتيــة  المواقــع الرت

ق المــدن ســبق وتحولــت إىل  ي �ش
حــة. ويجــدر اإلشــارة إىل أن مواقــع التطويــر �ف المقرت

يــة بشــكل كبــري بالفعــل، ممــا يعرقــل نجــاح تنفيــذ للبنيــة التحتيــة األساســية  منطقــة حرصف
. ي

بأثــر رجــ�ي ألنــه يســتلزم مصــادرة العديــد مــن األرا�ف

ي تغطيهــا الخطــة الرئيســية. 
ة الــىت تغــ�ي الخطــة الهيكليــة لمحافظــة البــرصة نفــس الفــرت

ة جديــدة إىل الخطــة وهي »مدينــة النخيــل«. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل إدراج مدينــة كبــري

ي المنطقــة. ومــع ذلــك، 
يتوافــق هــذا مــع رؤيــة الــوزارات لتوفــري اإلســكان عــى نطــاق واســع �ف

ي الخطط حيث يصعب الوصول لهذ 
اتضح أنه من الصعب العثور عى مستثمرين لتبىف

المنطقــة إىل جانــب أن تكلفــة تنفيــذ مشــاريــــع البنيــة التحتيــة باهظــة الثمــن.
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مة
وك

لح
ا

انية وتطبيقها ف الم�ي

تتكون الموارد المالية للمحافظة )وفًقا للقانون رقم 21( من:

انيــات محولــة مــن الحكومــة الفدراليــة إل المحافظــة تكــون كافيــة لتنفيــذ  ف 1.  م�ي
ي ذلك مشاريــــع التنمية وإعادة اإلعمار وفًقا لسكانها ودرجة 

مهامها ومسئوليتها بما �ف
ي الدولــة.

الحرمــان لضمــان تــوازن تنميــة المناطــق المختلفــة �ف
ي تشمل: 2.   إيرادات المحافظة –باستثناء الناتجة عن النفط والغاز- الىت

إيرادات خدمات المحافظة ومشاريــــع االستثمار  •
ائــب والرســوم والغرامــات وفًقــا للوائــح المحليــة والفدراليــة  العوائــد مــن الرصف  •
ي يفرضهــا المجلــس عــى  ائــب الــىت ي ذلــك الرصف

ي المحافظــات بمــا �ف
الســارية �ف

ي  الــىت ار  واألرصف البيئــة  تلــوث  عــن  تعويًضــا  المحافظــة  ي 
�ف العاملــة  كات  الــ�ش

لحقــت بالبنيــة التحتيــة ونصــف اإليــرادات المســتحقة مــن المعابــر الحدوديــة.
ي ذلــك 

العوائــد مــن بيــع وتأجــ�ي الممتلــكات العامــة المتحركــة والثابتــة بمــا �ف  •
كات. ي المؤجــرة للــ�ش

األرا�ف
مــع  يتعــارض  ال  بشــكل  المحافظــة  تتلقاهــا  قــد  ي  الــىت والهدايــا  عــات  الت�ب  •

الفدراليــة.  واللوائــح  الدســتور 

حدد حصة إيرادات المحافظة سنوًيا من  ي المحافظة: تُ
3.   إيرادات النفط والغاز �ف

انيــة الدولــة وبالتــالي إنــه يخضــع للتعديــات والموافقــة الســنوية مــن  ف خــال قانــون م�ي
انيــة ولكــن يتــم توزيعهــا  ف ي الم�ي

لمــان. يتــم دمــج إيــرادات النفــط مــع إيــرادات أخــرى �ف ال�ب
ــة 

ً
عــى المحافظــات مــن خــال تطبيــق مشــتق يحســب مقــدار إيــرادات النفــط مقارن

، وبخاف قانون الموازنة  ولي لمستويات إنتاج الحكومة لتحديد حصة الدوالر الب�ت
ي منفصــل إليــرادات النفــط الحكوميــة دون 

ي العــراق، ال يوجــد نظــام قانــو�ف
الســنوي �ف
الوطنية.

ي للقيام بمهامهم ومسئولياتهم وفًقا 
4.   حصة من إيرادات السلطات المحلية تكىف

لتعداد سكان المحافظة.
: ي

ي اآل�ت
انية السنوية �ف ف وتتمثل إجراءات تحض�ي الم�ي

انية تطوير المحافظة وأقضيتها ونواحيها إل  ف وع م�ي 1.  يقدم المحافظ م�ش
مجلــس المحافظــة مــن أجــل الموافقــة، كمــا يجــب أن ُيصــدق المجلــس عــى 

انيــة.  ف وع الم�ي مــ�ش

مــن مجلــس  المقدمــة  للخطــط  وفًقــا  وع  المــ�ش عــى  المجلــس  يوافــق    .2
القضــاء ومجلــس الناحيــة إل وزارة التخطيــط. ومــن حيــث المبــدأ، يجــب 
اع، كما يجب توزيــــع مخصصات  ف إعطاء األولوية للمناطق األك�ث تأثًرا من ال�ف
المحافظــة عــى القضــاءات والنــواحي بالتناســب مــع ســكانها بعــد اســتبعاد 

يطــة  ي تســتفيد منهــا أكــ�ث مــن قضــاء أو ناحيــة �ش اتيجية الــىت المشــاريــــع االســ�ت
وع 20٪ مــن مخصصــات المحافظــة. أال تتعــدى تكلفــة المــ�ش

انيــة الموافــق عليهــا  ف 3.  يتمتــع المحافــظ بالســلطة الحرصيــة لتنفيــذ الم�ي
المراقبــة. عــن   

ً
المحافظــة مســئول ويكــون مجلــس 

4.  بعــد التدقيــق الــذي يقــوم بــه المكتــب الفيــدرالي –وإذا لــزم األمــر- يتــم 
. ولكــن واقــع عمليــة إعــداد  انيــة العــام التــالي ف ي م�ي

انيــة �ف ف إجــراء تعديــات الم�ي
ي قانــون رقــم 21 لــم تتحقــق 

انيــة فأهــداف ونوايــا المنصــوص عليهــا �ف ف الم�ي
امــات أكــ�ب للحكومــة الوطنيــة ومواردهــا ومــن ناحيــة  ف حيــث يوجــد قيــود وال�ت
أخرى إن المناورة السياسية والمالية لمجالس لمدينة والمحافظة محدودة 

للغايــة وقــد تكــون منعدمــة.
عــام 2016 وفًقــا  ي 

البــرصة  �ف بلــغ إجمــالي مصاريــف  الديــن،  اســتهاك  فباســتثناء 
ي )حوالي 16.9 

نامج تنمية المناطق المحلية 21 مليار دينار عرا�ت للمرحلة الثانية لل�ب
ي للفــرد الواحــد 

( ممــا يعــادل مــا يقــارب مــن 17,000 دينــار عــرا�ت مليــون دوالر أمريــ�ي
(، ولكــن 73٪ مــن هــذا المبلــغ ُيســتخدم للرواتــب واألجــور. )أو 14 دوالر أمريــ�ي

المتعلقــة  اإليــرادات  تشــكل  بينمــا  فقــط  التجــاري ٪12  النشــاط  إيــرادات  وتشــكل 
إيجــار أصــول  إيــرادات  مــن  يتكــون معظمــه  الــذي  مــن اإلجمــالي  بالخدمــات ٪31 
العقارات، كما تشكل التحويات من الحكومة المركزية 48٪ من إجمالي اإليرادات 

ي البــرصة.
ي الــوزارات الوطنيــة �ف

غــىي رواتــب وأجــور كبــار موظــىف ولكنهــا تُ
ال يخضــع دخــل الخدمــات المقدمــة لــأل� إل رســوم وفقــا للقانــون، أو تفــرض رســوم 
ة  ً مبــا�ش الوصــول  للبلديــات  ُيمكــن  ا، ال  ً التكلفــة. وأخــ�ي مــن  أقــل  للغايــة  منخفضــة 
كات الميــاه بجمــع أي مســتحقات. وغالًبــا مــا تلجــأ البلديــات  للســكان ولذلــك تقــوم �ش
ي القابلــة 

ي وعــى الرغــم مــن ذلــك، مــازال يوجــد القليــل مــن األرا�ف
إل بيــع األرا�ف

ي البــرصة ولكــن ألن معظمهــا محــ�ي مــن التنميــة العتبــارات اقتصاديــة )إنتــاج 
للبيــع �ف

ول( أو بيئيــة )المســتجمعات المائيــة(. البــ�ت
ي طريقــة فــرض رســوم عــى الخدمــات والمرافــق- يجــب أن 

ولذلــك -دون تغيــ�ي كبــ�ي �ف
انيــة الســنوية  وتعتمــد  ف ي تتخــى الم�ي تعتمــد البــرصة عــى تمويــل مشــاريــــع التنميــة الــىت
دد أو ربمــا نقــص عــدد  عــى تمويــل الحكومــة المركزيــة أو القطــاع الخــاص، ونظــًرا لــ�ت
ي البنية التحتية يجب اتخاذ نهج 

ي االستثمار �ف
ف �ف مستثمري القطاع الخاص الراغب�ي

ي البــرصة وتوســيعها.
جذريــة لتطويــر البنيــة التحتيــة �ف

. ي
ف نفقات األفراد ودخلهم والفائض بالدينار العرا�ت الشكل رقم )11(. مقارنة ب�ي

عيل الغاريب الشامية الرميثة البرصة

17,488 57,625 85,382 1,218,251 الســكان  تعــداد 
2016 لعــام 

55,592 38,459 41,071 17,290 فــرد  كل  نفقــات 
 2016 لعــام 
)بالدينــار العراقــي( 

55,404 38,648 17,254 فــرد  كل  نفقــات 
 2017 لعــام 
)بالدينــار العراقــي(

88,929 37,933 51,406 19,256 ــام  ــرد لع ــل الف دخ
)بالدينــار   2016

العراقــي(

65,846 34,519 17,673 ــام  ــرد لع ــل الف دخ
)بالدينــار   2017

العراقــي(

33,370 526 10,335 1,966 فائــض الفــرد لعــام 
)بالدينــار   2016

العراقــي(

10,443 4,129 419 فائــض الفــرد لعــام 
)بالدينــار   2017

العراقــي(

75 60 31 73 املئويــة  النســبة 
لنفقــات الرواتــب 

2016 لعــام 

81 60 74 املئويــة  النســبة 
لنفقــات الرواتــب 

2017 لعــام 
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اح انشــاء شــبكة طــرق تمتــد تغطيتهــا حــول المدينــة، وبخــاف بعــض االســتثناءات، لــم  تــم اقــ�ت
يتــم تنفيــذ األجــزاء المخطــط لهــا خــارج البــرصة حــىت األن كمــا هــو موضــح عــى الخريطــة باللــون 

. ي
األرجــوا�ف
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ص
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ي وضفــاف شــط  ف عــى رأس الخليــج العــر�ب ي متمــ�ي
تارخُيــا, تتمتــع البــرصة بموقــع جغــرا�ف

ق األوســط – دجلــة  ي الــ�ش
ف مــن أكــ�ب األنهــار �ف ي اثنــ�ي

العــرب قبــل أن تجــف الميــاه �ف
ي المنطقــة10،  وحيــث أنهــا جذبــت التجــار مــن 

ئ �ف والفــرات – جعلهــا أحــد أهــم المــوا�ف
ي 

جميع أنحاء الخليج ومن مرص والهند أصبح لديها اقتصاد نشط تدعمه الزراعة )�ف
( واللؤلؤ.ومع اكتشــاف أحد أك�ب آبار احتياطي النفط والتوجه  التمور بشــكل أســاسي
ي هيمــن قطــاع 

ي هــذا المجــال منــذ القــرن المــا�ف
نحــو التنقيــب عــن النفــط والتوســع �ف

ــِدر الرئيــ�ي  النفــط عــى اقتصــاد البــرصة وأصبحــت الحكومــة الُمنِتــج والُمِعــد والُمصَّ
ول. 11 لمنتجــات البــ�ت

ي 
واألرا�ف ئ  المــوا�ف ي 

�ف المتمثلــة  االقتصاديــة  األنشــطة  بتعــدد  البــرصة  تتمتــع  كمــا 
المتنوعــة  الصناعيــة  والمجمعــات  بــه  المتعلقــة  والصناعــات  النفــط  ومحطــات 
ي ظل وجود حكومة 

واالمكانيات الزراعية والسياحية، ولكن تراجع اقتصاد البرصة �ف
مركزيــة وفاســدة ومســتبدة وبســبب الحــروب والعقوبــات باإلضافــة إل هيمنــة الدولــة 

عــى قطاعــات الصناعــة والزراعــة والماليــة والتجــارة. 12
وفيما يىي القضايا االقتصادية األساسية:

ي البرصة من 
تدم�ي قطاع الصناعة: أصبحت األصول االقتصادية الغنية �ف  •

ي 
ــة و�ف

َ
كات المصنعــة ُمَدَمــَرة وُمهَمل ئ وصناعــات النفــط والتمــور والــ�ش مــوا�ف

ة وخطــط اســتثمارية إلعــادة إحيائهــا ودعمهــا. 13 حاجــة إل مصــادر ماليــة كبــ�ي
ئ وهمــا  مــوا�ف مــن أصــل 6  حالًيــا ال يعمــل ســوى ميناءيــن فقــط للشــحن   •
ي خــور 

اح إنشــاء مينــاء جديــد �ف ي عــام 2004 تــم اقــ�ت
خــور الزبــ�ي وأم قــرص.و�ف

ي 
ي الطــرق المائيــة الداخليــة األساســية �ف

عبــد هللا، وأعيقــت حركــة الشــحن �ف
شــط العــرب وشــط البــرصة بســبب تدمــ�ي البنيــة التحتيــة والســفن والجســور 
ي تمنــع الوصــول وتراكــم الطــ�ي ونقــص األمــن، وانخفــض مســتوى الميــاه  الــىت
ي 

الســدود �ف بنــاء  الماضيــة بســبب  الســنوات  مــدار  انخفاًضــا ملحوًظــا عــى 
تركيــا.

توفــر  إل  ذلــك  ويرجــع  النفــط  لتصديــر  األســاسي  المنفــذ  البــرصة   َ ُتعتــ�ب  •
كات النفــط  ول مــن أهــم الصناعــات هنــاك، وتوفــر �ش موانئهــا وألن تكريــر البــ�ت
كات التنقيــب والتكريــر ومصانــع النفــط واألنشــطة ذات  مثــل الجنــوب و�ش

ي المنطقــة. 14
الصلــة حــوالي 7000 فرصــة عمــل �ف

ي العــراق، 
ت محافظــة البــرصة لتصبــح نــواة التنميــة �ف ي عــام 1972 اختــ�ي

�ف  •
وكيميائيــة ومحطــات  وتــم تأســيس عــدًدا مــن الصناعــات مثــل المحطــات الب�ت
والصلــب  الحديــد  ومصانــع  للغــاز  الجنــوب  كــة  و�ش الطبيــىعي  الغــاز  إســالة 
ي 

والطــوب وأجــزاء البنــاء الجاهــزة وأنابيــب األسبســتوس ومصانــع األســمدة �ف
. خــور الزبــ�ي

ي المدينــة للصناعــات العامــة والخاصــة 
ف �ف ف صناعيتــ�ي تــم تأســيس منطقتــ�ي  •
ولكــن تــم تطويــر واحــدة منهــم فقــط.

 أ.  حصة القطاع من الناتج المحىي اإلجمالي
الناتــج  مــن  حــوالي ٪90  يمثــل  حيــث  البــرصة  اقتصــاد  عــى  النفــط  قطــاع  يهيمــن 
ي تلبيــة احتياجــات المناطــق 

، بينمــا تلعــب الزراعــة دوًرا محورًيــا �ف المحــىي اإلجمــالي
، بينمــا  ي المحافظــة ولكنهــا تمثــل 3٪ فقــط مــن الناتــج المحــىي اإلجمــالي

األكــ�ث فقــًرا �ف
تمثــل القطاعــات األخــرى نســبة 12٪ للصناعــة و31٪ للخدمــات مــن الناتــج المحــىي 

15 . اإلجمــالي
ي العــراق، 

ي البــرصة أكــ�ث مــن أي محافظــة أخــرى �ف
ات اإلنتــاج �ف وترتفــع نســب مــؤ�ش

اء للفرد 44.220 دوالر أمري�ي  حيث يبلغ الدخل القومي اإلجمالي لتكافؤ فرص ال�ش
، 16  ووفًقــا  ويصــل الناتــج المحــىي اإلجمــالي للفــرد إل حــوالي 13.785 دوالر أمريــ�ي
ي 

�ف اإلجمــالي  المحــىي  الناتــج  مــن  حــوالي ٪59  المحافظــة  تنتــج  اء  الخــ�ب لتقديــرات 
الدولــة، وأهــم قطــاع فيمــا يتعلــق بالقيمــة المضافــة هــو قطــاع النفــط ألنــه القطــاع 
ي الناتــج 

ي عــام 2010 أســهم وحــده بنســبة 88٪ �ف
ي اقتصــاد البــرصة و�ف

األســاسي �ف
. المحــىي اإلجمــالي

ي المساحات والبيئة ما تزال فوائده االقتصادية 
ه الواضح �ف ولكن عى الرغم من تأث�ي

لسكان محافظة البرصة بشكل عام ومدينة البرصة محدوًدا، ويسهم بنسبة بسيطة 
ي فرص العمل والدخل واألنشطة االقتصادية األخرى. 

�ف

. االقتصاد 1

ي العراق )ديسم�ب عام 2015(، »بيانات موجزة عن محافظة البرصة«
10-  لجنة تنسيق المنظمات غ�ي الحكومية �ف

ات العــراق االقتصاديــة االجتماعيــة األساســية« 12-  الجارديــان  ايــر عــام 2019(، »تقريــر معلومــات دولــة المنشــأ: مــؤ�ش ي لدعــم اللجــوء )ف�ب 11- المكتــب األورو�ب

ي العــراق«
ي مدينــة النفــط �ف

: حــدوث انقســام وحلــول اليــأس �ف ف يطانيــ�ي )يوليــو عــام 2016(، »البــرصة بعــد ال�ب

ي العراق )ديسم�ب عام 2015(، »بيانات موجزة عن محافظة البرصة«
13-  لجنة تنسيق المنظمات غ�ي الحكومية �ف

ي 
ي التنميــة �ف

وعــات والتحكــم �ف ي تعزيــز تخطيــط الم�ش ي العراق/ســهر رســام )مايــو عــام 2006(، القطــاع الحــرصف
14- برنامــج موئــل األمــم المتحــدة �ف

. ف احــات التحســ�ي البــرصة: األنظمــة القائمــة واق�ت

ي ب.
اتيجية السكانية والتنموية للبرصة، النموذج النها�ئ ، برنامج االس�ت ي

15-  برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ

ي ب.
اتيجية السكانية والتنموية للبرصة، النموذج النها�ئ ، برنامج االس�ت ي

 16- برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ

ي 
الشــكل رقــم )13(: حصــة القطــاع مــن الناتــج المحــىي اإلجمــالي �ف

)عــام 2010( البــرصة  محافظــة 

ي سكىف

 تصنيع

 تجاري

سياحة

االعمال الزراعية

الخدمات اللوجستية

ي البرصة، يونيو عام 2019.
المصدر: هيئة االستثمار �ف

الشكل رقم )12( حصة القطاع يف إجاميل االستثامر يف محافظة البرصة

نفط

خدمات اخرى

 اعمال التشييد والبناء

خدمات النقل

 الصناعة

 التجارة,المطاعم والفنادق
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%14

%13
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اتيجية البرصة والخطة األساسية عام 2012، وزارة البلديات  المصدر: تطوير اس�ت

واألشغال العامة.

الخريطة رقم )4( البطالة يف الحي 

%20<

%35-%20

%50-%35.1

%50>

ال يوجد بيانات

مطار برصة الدويل

 اىل النرصية

مصفاة  الشيبة

الزبري
اىل أم قرص 

اىل الفاو

شط العرب

محاذاة تقريبية لقناة الري
الفريوزية

الحريثة

نهر الجرمطيل

ط العرب
ش
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ب.  حصة قطاع االستثمار

بعيــًدا عــن النفــط، يهيمــن القطــاع العــام عــى اقتصــاد محافظــة البــرصة، بينمــا يســاهم 
الســلطات  تبذلهــا  ي  الــىت الجهــود  مــن  الرغــم  عــى  محــدود  بشــكل  الخــاص  القطــاع 

المحليــة والوطنيــة لتطويــره.

ي توف�ي فرص عمل
  ج.  إسهام القطاعات �ف

ي العــراق حيــث يعمــل أقــل مــن نصــف الســكان. نســبة عمــل 
ي البــرصة مثــل بــا�ت

الحــال �ف
ي الدولــة )10.1٪( وهي أقــل مــن المعــدل القــومي 

ي البــرصة مــن أقــل النســب �ف
النســاء �ف

الــذي يبلــغ 14.7٪.تقــل نســبة البطالــة )10.3٪( عــن المعــدل القــومي الــذي يبلــغ 
ي قضــاء المدينــة هي 

11.3٪ ولكــن تختلــف هــذه النســبة مــن قضــاء ألخــر والنســبة �ف
ي 

كــز معظــم القــوى العاملــة �ف األســوأ حيــث يصــل  معــدل البطالــة إل 15.8٪، وت�ت
ي 

ي قطــاع التشــييد والبنــاء و14.1٪ �ف
القطــاع الــزراعي بنســبة 38.6٪ ويعمــل 20٪ �ف

ي النقــل 
قطاعــات البيــع بالجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق بينمــا يعمــل 12٪ �ف

والتخزيــن واالتصــال. 17
ي العــراق 

ي االقتصــاد، يصــل دخــل األ� �ف
وعــى الرغــم مــن إســهام قطــاع النفــط �ف

ة. أمــا القطاعــات  ي المرتبــة العــا�ش
إل 18.065 دوالر أمريــ�ي ممــا يجعــل القضــاء �ف

ي ذلــك قطاعــات اإلدارة والصحــة واألعمــال 
االخــرى مثــل »الخدمــات األخــرى« بمــا �ف

الماليــة  والوســاطة  والتأجــ�ي  الخاصــة  واأل�  الشــخصية  والخدمــات  االجتماعيــة 
ي الناتــج المحــى اإلجمــالي للقضــاء ولكــن مــع ذلــك هــو 

تســاهم بنســبة 5٪ فقــط �ف
األكــ�ث اســتيعاًبا لأليــدي العاملــة.

ي 
ف �ف ي القطــاع الخــاص، ومعــدل الموظفــ�ي

ف �ف ي البــرصة يعمــل 27٪ مــن الموظفــ�ي
و�ف

ي )-35٪( حيــث أن جميــع  اجــع عــن المعــدل الوطــىف ة وأكــ�ث ت�ت ســن الخامســة عــ�ش
ي القطــاع الخــاص.

المحافظــات المجــاورة تزيــد فيهــا نســبة العمالــة �ف
ي محافظــة حيــث يعمــل 71٪ مــن 

 �ف
ً

ويمثــل تطويــر القطــاع الخــاص تحدًيــا هائــا
ي القطــاع العــام أو القطاعــات المختلطــة )طبًقــا الســتطاع رأي شــبكة 

موظفيهــا �ف
ي البــرصة قطاعــات اإلدارة 

ي العــراق عــام 2011(، ويغــىي القطــاع العــام �ف
المعرفــة �ف

والتعليم والصحة باإلضافة إل جزء من قطاعات التصنيع والتجارة حيث أن هناك 
ي المحافظــة.

كات الحكوميــة النشــطة �ف بالفعــل عــدًدا مــن الــ�ش

ك )نوفم�ب عام 2013(، »بيانات موجزة عن محافظة البرصة«. ي توف�ي فرص عمل17-  وحدة التحليل المش�ت
الشكل رقم )14(: إسهام القطاع �ف

الخريطة رقم )5( استخدامات االراىض
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ي لمدينة البرصة ملف التنميط الحرصض
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 د.  قطاعات الصناعة األساسية والمواقع والخطط

ئ والنقــل والتخزيــن  هنــاك أنشــطة صناعيــة أخــرى غــ�ي النفــط مثــل أنشــطة المــوا�ف
ي 

الموجودة عى الضفة الغربية من شط العرب، ولكن تراجعت أهميتها عن قبل �ف
ي هجــوم عــام 

ات والدمــار الــذي حــل عــى البــرصة �ف المطلــق أو نســبًيا بســبب التفجــ�ي
 لهــا مقارنــة بمــا كانــت عليــه 

َ ي حالــة ُيــر�ث
2006، ومــا تــزال بعــض المرافــق ُمدَمــَرة أو �ف

مــن قبــل. 
ــع بطــرق النقــل وتقــع عــى طــول  ـ ـ ـ وحالًيــا تتصــل أنشــطة التصنيــع والتخزيــن والتوزيـ
طريــق حمدان،وعــى ســبيل المثــال المنطقــة التجاريــة جنــوب البــرصة. عانــت التجــارة 
نفــس المعانــاة وفقــدت األســواق والبــازارات الموجــودة عــى الضفــة الغربيــة مــن شــط 
العــرب والمدينــة رونقها.هنــاك بعــض المحــاوالت لتطويــر األســواق التجاريــة مثــل 
مجمــع البــرصة تايمــز ســكوير التجــاري، ولكــن عــى الرغــم مــن وضــع هــذه الخطــط 
، ومــع ذلــك يســتمر التوجــه نحــو مجمعــات 

ً
لجــذب االســتثمار فأنهــا لــم تبــدأ فعليــا

العــرب  شــط  ناحيــة  لتطويــر  واضــح  اتجــاه  وهــو  البــرصة  خــارج  جديــدة  صناعيــة 
. المواجهــة لمركــز المدينــة الحــالي

ظهر التحليل الليلية للبرصة أن المراكز االقتصادية الرئيسية ما تزال حول منطقة  وتُ
قية ومناطق األنشطة  الميناء والجامعات، وتظهر كذلك التوسعات الشمالية وال�ش
ف عــامي 2012 و2018، توضــح نتائــج التحليــل الليــىي بــأن التوســع زاد  الناشــئة. وبــ�ي

بنســبة ثاثــة أضعــاف ممــا ينعكــس عــى النمــو االقتصــادي.

MAP 1 -  NIGHTLIGHT OUTPUT 2019

الخريطة رقم 6 – نتائج التحليل اللييل عام 2019

اديان. الشكل رقم )15( نتائج التحليل الليىي للبرصة نانو/وات/سنتيم�ت مكعب/ست�ي
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. السكان 1

ي عــى مــدار الســنوات الماضيــة إل تقديــرات إجمــالي 
اســتندت بيانــات التعــداد الســكا�ف

ف التعامــل مــع هــذه  عــدد الســكان، معتمــًدا بشــكل أســاسي عــى معــدل النمــو لــذا يتعــ�ي
المعدالت بحرص خاصة عند التخطيط للوحدات دون الوطنية وأيًضا تم استخدام 
حجــم ثابــت لــأل� عنــد القيــام بحســابات اإلســكان ممــا يجعلهــا أقــل موثوقيــة، وتــزداد 
اعــات السياســية والدينيــة عــى  ف المهمــة تعقيــًدا بســبب نــزوح الســكان الناتــج عــن ال�ف
ي اإلحصائيات الرسمية بشكٍل 

، لم ينعكس تلك التحركات �ف ف مدار العقدين الماضي�ي
كاٍف.

ي العــراق عــام 1997 ولكنــه لــم يشــمل منطقــة 
ي �ف

وتــم إجــراء آخــر عمليــة للتعــداد ســكا�ف
نامــج  الكردســتان. وتقــدر األرقــام الحاليــة للســكان وفًقــا لإلحصائيــات المقدمــة مــن ال�ب
ي  ي المناطــق الــىت

ي معظــم األحيــان غــ�ي كاملــة �ف
ي تكــون �ف ي للحصــص الغذائيــة الــىت الوطــىف

يوجــد بهــا نــزاع. ويتــم التخطيــط إلجــراء تعــداد لعــام 2020 لتعديــل البيانــات للوصــول 
إل أرقــام أكــ�ث دقــة.

 أ.  معدالت النمو

ف 2.6 و3.0، أمــا بالنســبة  ي بــ�ي اوح معــدل النمــو الوطــىف وفًقــا لإلحصائيــات الرســمية يــ�ت
ف 3.04 و3.4. اوح بــ�ي يــة فيــ�ت للمناطــق الحرصف

 ب.  الهجرة

ي 
ي تواجــه البــرصة خاصــة �ف ي العديــد مــن المشــاكل والصعوبــات الــىت

يرجــع الســبب �ف
ال  األســف  ومــع   . ف الداخليــ�ي المهاجريــن  مــن  عــدد كبــ�ي  وجــود  إل  اإلســكان  قطــاع 
توجــد إحصائيــات كافيــة و ال تدعــم البيانــات الرســمية المتاحــة هــذا الــرأي فيمــا يتعلــق 
 » ي »منطقــة البــرصة األكــ�ب

ي تقــع داخــل حــدود البــرصة الرســمية. ولكــن �ف بالمنطقــة الــىت
ي اآلونــة 

مثلمــا ُوِصَفــت مــن قبــل تشــ�ي التحليــات األوليــة إل حــدوث نمــو هائــل �ف
ف مــن أرض الواقــع.  ي وصفهــا األطــراف المعنيــ�ي ة ممــا يعكــس هــذه الظــروف الــىت األخــ�ي
اتيجية تنمية البرصة عام 2017 أن »األمن واالستقرار  ح اس�ت ي مع هذا تق�ت

وبالتماسش
ف مــن العنــف الــذي  ف داخلًيــا الهاربــ�ي ي البــرصة جعاهــا موقًعــا جذاًبــا للنازحــ�ي

ف �ف النســبي�ي
قــصف عــى شــمال غــرب العــراق عــام 2014«.

تمثــل العائــات النازحــة ضغًطــا عــى المــوارد والخدمــات ونظــام التعليــم وتؤثــر عــى 
فــرص العمــل. منــذ 31 ديســم�ب عــام 2017 تســتضيف البــرصة حــوالي 9.576 نازًحــا 
داخلًيــا )1.596 أ�ة نازحــة داخلًيــا( مــن خــارج المحافظــة، وعــى الرغــم مــن أن هــذه 
ي يصــل إل 3 مليــون 

ة وتســمح بتحــركات أكــ�ث مــع إجمــالي تعــداد ســكا�ف األرقــام كبــ�ي
 

ً
ية ما يزال هذا الرقم ضئيا ي البرصة الحرصف

ي المحافظة و1.5 مليون نسمة �ف
نسمة �ف

ي العراق ومحافظة البرصة.
 18- موئل األمم المتحدة/هيثم عبيد )أغسطس عام 2018(، نظرة عامة عن قطاع اإلسكان �ف

ك )نوفم�ب عام 2013(، »بيانات موجزة عن محافظة البرصة«.  19-  وحدة التحليل المش�ت

ي قضاء البرصة بأكمله.
ي �ف

ف مركز قضاء البرصة الفرعي والتعداد السكا�ف الشكل رقم )16(: مقارنة ب�ي

نسبًيا.
 من العودة( تزيد 

ً
وح )بدل ف ي مجتمع ال�ف

وربما الحقيقة األهم هي أن النية لاندماج �ف
ي البــرصة عــن العــراق.

�ف

انيات ف  ج.  هيكل العائات واأل� وحجم الدخل والم�ي

ُتعَتــ�ب البيانــات المتاحــة عــن حجــم العائلــة وهيكلهــا ضئيلــة للغايــة، فمتوســط حجــم 
األ�ة هــو 7.1 شــخص وفقــط 6٪ مــن األ� يتــول مســئوليتها إنــاث، 18 وتقــدم 
ات لعــام 2019 )الــذي أجــريَّ  البيانــات الناتجــة عــن المســح العنقــودي متعــدد المــؤ�ش
عام 2018( بعض المعلومات المفيدة، ولكن مع األســف األرقام متعلقة بمحافظة 
ف الحــرصف والريــف مثــل الشــكل  البــرصة ضئيلــة عــى الرغــم مــن أن بعضهــا ُمَقَســم بــ�ي

رقــم )18(.

انياتها ف د.  دخل األ� وم�ي

ي البــرصة قليلــة للغايــة 
انيــات األ� �ف ف إن البيانــات المتوفــرة عــن مســتوى الدخــل وم�ي

ي 
ف الحــرصف والريــف، و�ف وتتوفــر تقييمــات عــى مســتوى المحافظــة ولكنهــا ال تفــرق بــ�ي

تــكاد   )MCNA( لاحتياجــات العنقــودي  التقييــم  مثــل  االســتطاعات  مــن  العديــد 
تكــون تغطيــة البــرصة ســطحية ربمــا ألن المحافظــات األخــرى تــزداد فيهــا احتياجــات 

ف واألشــخاص المتأثريــن بالــرصاع. النازحــ�ي
حــه البيانــات المتاحــة أن الفقــر هــو أكــ�ب تحــدي يواجــه أهــل البــرصة، فعــى  ومــا تق�ت
ك )عــام 2016( يقــل دخــل 16.1٪ مــن  ســبيل المثــال وفًقــا لوحــدة التحليــل المشــ�ت
ي العراق، 19  ويقع ٪8 

ســكان البرصة عن المتوســط الطبيىعي للفرد مقابل 11.5٪ �ف
ي مدينــة البــرصة أقــل.

ي أن العــدد �ف مــن ســكان قضــاء البــرصة تحــت خــط الفقــر ممــا يعــىف
ي مناطــق العــراق، ومــن الصعــب 

ا مثــل بــا�ت ً  كبــ�ي
ً

ي البــرصة شــاغا
ويمثــل مســتوى الفقــر �ف

أن يفهــم أهــل البــرصة ســبب هــذا الفقــر ألنهــا معروفــة بكونهــا المصــدر الرئيــ�ي لدخــل 
الدولــة خاصــة قطــاع النفــط والقطاعــات المتصلــة، ويثــ�ي العــدد القليــل الــذي يتــم 

ف أهــل البــرصة. ة بــ�ي ي قطــاع النفــط تســاؤالت كثــ�ي
توظيفــه �ف

ووفًقا لفحص عينة عشــوائية تتجاوز نفقات ثاثة من كل خمســة أ� الدخل الذي 

ي كل أ�ة يعمــل أكــ�ث مــن شــخص واحــد )عــادة يكــون ابــن بالــغ( 
يحصلــون عليــه، و�ف

ي أكــ�ث مــن وظيفــة، ويتــم إنفــاق حــوالي 50٪ مــن دخــل األ�ة 
أو يعمــل رب األ�ة �ف

عــى الطعــام و30٪ عــى الخدمــات االجتماعيــة والتنقــل، وعــى الرغــم مــن أن الميــاه 
ــا ُينَفــق عليهــا 10٪ مــن األجــر 

ً
هــا مجان ي يتــم توف�ي والكهربــاء مــن الخدمــات العامــة الــىت

ي المــوارد أو الجــودة.
لتجنــب حــدوث أي نقــص �ف

وبشــكل عــام تمكنــت جميــع األ� مــن تغطيــة نفقاتهــا مــن خــال وجــود أكــ�ث مــن 
مصــدر للدخــل وعــدم الدفــع مقابــل الســكن ألن معظــم الســكان لديهــم مــكان لإلقامــة 

أو ال يدفعــون إيجــار مقابــل لذلــك.

ي قضاء البرصة بأكمله.التعداد السكاين ملركز قضاء البرصة
ي �ف

التعداد السكا�ف
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الشكل رقم )18( حجم األرس الحايل يف العراق.

املصدر: املسح العنقودي متعدد املؤرشات لعام 9 0 .

ي محافظة البرصة.
الشكل رقم )17( توزيــــع األعمار �ف

الشكل رقم )20( املباين غري الرسمية يف منطقة البناء يف البرصة.الشكل رقم )19( نفقات األ� وفًقا لنوع الخدمة.

 املصدر: موئل األمم املتحدة.

الشكل رقم )21( مقارنة بني دخل األرس يف البرصة وجنوب أو وسط العراق. املصدر: املسح العنقودي متعدد املؤرشات لعام 2019.

جنوب وسط العراقالبرصة
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ي وحقوق الملكية 1
. اإلسكان واألرا�ف

ي وتطويرها وإدارته
أ.  حيازة األرا�ف

ف الوحــدات الســكنية مــن حيــث مســاحات  ة بــ�ي ال توجــد اختافــات كبــ�ي  •
أســعارها. أو  ي 

األرا�ف قطــع 
ي مــدن العــراق، 

ي بــا�ت
هــا �ف ي البــرصة أكــ�ب بكثــ�ي مــن غ�ي

ي �ف
مســاحات األرا�ف  •

ي المركــز القديــم )380 مــ�ت مربــــع( والمناطــق الســكنية 
ي �ف

خاصــة قطــع األرا�ف
شــبة المنفصلــة )314 مــ�ت مربــــع(.

ي المخصصة للبنية التحتية متقاربة مع 
مضاعفات متوســط ســعر األرا�ف  •

ي المــدن العراقيــة األخــرى.
مضاعفــات متوســط الســعر �ف

داد  ي البرصة عى وجه الخصوص لديه قدرة عالية الس�ت
السوق  العقاري �ف  •

ي البنية التحتية لألسكان.
ي االستثمار �ف

التكاليف المتكبدة �ف
ي القابلــة للتطويــر أكــ�ب عائــق أمــام قطــاعي اإلســكان 

ي األرا�ف
يمثــل النقــص �ف  •

ي البــرصة.
والعقــارات �ف

ة جــًدا  لــم يطــور مقاولــو البنــاء مــن القطــاع الخــاص ســوى مســاحات صغــ�ي  •
ي السكنية، رغم التمويل الضخم والتشجيع المتوفران من جانب 

من األرا�ف
ي تدعمهــا الحكومــة أو تمولهــا  ة الــىت ـع الكبــ�ي ـ ـ الحكومــة. والكثــ�ي مــن المشــاريـ

مازالــت غــ�ي مكتملــة وغــ�ي مناســبة للســكن.
ي الخاليــة 

ي الخاليــة المخصصــة للتنميــة الســكنية: األرا�ف
أهــم أنــواع األرا�ف  •

ي الزراعيــة 
ي المناطــق المعمــورة، واألقضيــة الفرعيــة غــ�ي المكتملــة، واألرا�ف

�ف
ي أطــراف المــدن.

�ف
. ي

ة التقسيمات الفرعية لألرا�ف تفيد المصادر بك�ث  •

ي مناطق مختلفة
ي �ف

ب.  أسعار األرا�ف

، أغلبهــم  ف ي مــن الحكومــة أو مــن مــاك ســابق�ي
ي أغلــب الســكان )90٪( األرا�ف يشــ�ت

ي مــن الحكومــة. ودائًمــا تقــدم الحكومــة أســعاًرا 
ي األســاس حصلــوا عــى تلــك األرا�ف

�ف
منخفضــة جــًدا ألنهــا تعتمــد عــى »الحاجــة« أكــ�ث مــن القيمــة. ولذلــك، عــى ســبيل 
ي عى موظفيها أو األ� المســتحقة بأســعار 

المثال، توزع الحكومة باســتمرار األرا�ف
ة  ي الســوق، وتقريًبــا تكــون ثابتــة بفــوارق صغــ�ي

أقــل بكثــ�ي مــن األســعار المعروضــة �ف
ي أو األرض(. إن هــدف الحكومــة الرئيــ�ي مــن  جــًدا حســب التصنيــف )إمــا المشــ�ت
ي »ميســورة التكلفــة« أواًل، وثانًيــا محاربــة أســعار 

سياســتها كان وال يــزال توفــ�ي أرا�ف
الســوق »غــ�ي الميــ�ة«. ولكــن مؤخــًرا أضافــت الحكومــة »رســوم خدمــة« إل الســعر 

ي االعتبــار قــدرة األ� النســبية عــى تحمــل التكاليــف
اإلجمــالي لــألرض، مــع األخــذ �ف

ي الخريطة رقم )7((.
) انظر الجدول �ف

وال يــزال هــذا بعيــًدا عــن ســعر الســوق الــذي يحــدد بنــاء عــى موقــع األرض ومحيطهــا 
مــن  متنــوع  عــدد  إل  الوصــول  وإمكانيــة  والمواصــات  واألمــن  البيئيــة  اتهــا  ف ومم�ي
ــح للتخطيــط وجــودة  ـ ـ ـ الخدمــات التجاريــة وفــرص العمــل ومــا إذا كان لديهــا ترصيـ
خدمــات البنيــة التحتيــة. والشــكل رقــم )25( يوضــح موقــع األرض ومســافتها عــن 
بــت قطعــة األرض مــن المركــز،  ، كلمــا اق�ت ي الطبيــىعي

؛ فــىف ي
المركــز عــى أســعار األرا�ف

ارتفــع ســعرها.

ي ميسورة التكلفة و سهولة الحصول عليها
ب. توف�ي أرا�ف

ية؛ فبموجب النظام  ي الحرصف
ي السابق، كان القطاع العام هو مصدر جميع األرا�ف

�ف
ي السكنية إل وزارة البلديات والهيكل السابقة، وتبيع 

آنذاك، يرجع قرار بيع األرا�ف
ي مــزاد أو توزعهــا عــى مجموعــات مختــارة. وبمجــرد أن 

ي �ف
الحكومــة المحليــة األرا�ف

يــة  ي الحرصف
ي ســوق األرا�ف

ي إل ملكيــة خاصــة، يجــوز بيعهــا �ف
حــول ملكيــة األرا�ف تُ

ي 
يــها ويبيعهــا جهــات القطــاع الخــاص. وبالتــالي يكــون مــاك األرا�ف ي العــراق، ويشــ�ت

�ف
وا أراضيهــم إمــا مــن الحكومــة أو القطــاع الخــاص. انظــر الشــكل  ف قــد اشــ�ت المســتقبلي�ي
رقــم )28( المأخــوذ مــن دراســة اســتقصائية أجريــت عــام 2006، ولكــن الوضــع العــام 

 . ي ال يــزال نســىب
ي توفرهــا الحكومــة بتكلفــة ميــ�ة ينتظرهــا األ� بصــ�ب ألنهــا تمثــل  ي الــىت

إن األرا�ف
أفضل خيار لهم. من ناحية أخرى اغتنم آخرين الفرص المتاحة وشغلوا المساحات 
ي تقــع عــى طــول الطــرق ال�يعــة بالقــرب من مناطق  العامــة الخاليــة، خاصــة تلــك الــىت
ي الحكومــة المحليــة، 

ف �ف ســكنية قائمــة لبنــاء مســاكن غــ�ي مخططــة، فوفًقــا للمســئول�ي
ي البــرصة مــن 150-450 مــ�ت مربــــع.

اوح مســاحات المناطــق الغــ�ي مخططــة �ف تــ�ت
 ، ف ة مــن المزارعــ�ي ي مبــا�ش

اء األرا�ف ايــد عــى اإلســكان يدفــع األ� لــ�ش ف الضغــط الم�ت
ي عــى الضفــة الغربيــة لنهــر شــط العــرب، رغــم افتقــار هــذه المنطقــة 

خاصــة األرا�ف
للخدمات واحتمال عدم وجود ترصيــــح للتخطيط والتنمية، زاد عدد تلك المساكن 
ب�عة إل ما يتجاوز 80,000 وحدة تقريًبا. ولمواجهة هذا االتجاه، بذلت حكومة 
ي قطــاع 

ة لشــمول المطوريــن مــن القطــاع الخــاص لاســتثمار �ف البــرصة جهــود كبــ�ي
ي حكومــة إقليــم كردســتان، 

اإلســكان - مــن خــال اعتمــاد عمليــة رائــدة نجحــت �ف
ي البــرصة؛ فمســتويات االســتثمار العاليــة المطلوبــة، 

ولكنهــا حققــت نجاًحــا أقــل �ف
ي الوحدات السكنية 

وطول مدة العائد عى االستثمار وانخفاض معدالته، خاصة �ف
لــذوي الدخــل المنخفــض أو المتوســط، لــم تجــذب ســوى القليــل مــن المســتثمرين. 

       الشكل رقم )22(: قيود التنمية الناجمة عن النفط والبنية التحتية

الشكل رقم )23(: األسعار المرتبطة بالبعد عن مركز المدينة

املسافة من مركز املدينة )كم(
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خريطة رقم )7(: معوقات التطوير

املجموع )بالدوالر 

األمرييك(

املجموع )بالدينار 

العراقي(

السعر/مرت مربع)بالدينار 

العراقي(

رسوم الخدمة/مرت مربع دينار/مرت مربع املنطقة )مرت مربع( الفئات التي تحصل عىل 

منازل، وأسعار املنازل يف 

منطقة السياب املقرتحة

44 50,000 250 - 250 200 الفقراء واملشمولون 

بالرعاية االجتامعية 

واملعاقون

19,803 22,575,000 75,250 75,000 250 300 باقي املواطنني

52,719 60,100,000 150,250 150,000 250 400 أصحاب الدخل املرتفع

أ ب

ج

د
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 د(لتطلعات والخيارات السكنية

إل جانــب تأجــ�ي المســاكن أو مشــاركتها، هنــاك 5 طــرق رئيســية تســتطيع األ�ة بهــا 
ل التصميــم و  ف ل، جميعهــا - ماعــدا أول نقطــة –  يقــدم مــع المــ�ف ف أن تحصــل عــى مــ�ف

شــكل األرض والبنيــة التحتيــة.
1-  البناء من قبل اال�ة

ي الموروثة.
2-  األرا�ف

ة أو سمسار. اء من مطور عقاري أو المالك مبا�ش 3-  ال�ش
ي منحتها الحكومة أل�ة

اء من الحكومة أو ارا�ف 4-  ال�ش
5-  الحصول عليها من جهة تعاونية.

ي عــى اليســار يمثــل مســح لعــام 2006، وعلًمــا بأنــه لــم يتــم تنفيــذ ســوى 
الرســم البيــا�ف

ي المطلق- من مخططات الحكومة لإلسكان، ولم 
القليل –بل ربما لم يتم التنفيذ �ف

يقم المطورين من القطاع الخاص الذين حصلوا عى تسهيات من الحكومة ببدء 

حة لمحافظة البرصة اتيجيات اإلسكان المق�ت اس�ت

1-  إياء األولوية إل توف�ي المساكن:
. ي

ف قطاع اإلسكان من جانب مجلس النواب العرا�ت اعتماد قوان�ي  •
ف العام والخاص. ف عى تطوير قطاع اإلسكان من خال القطاع�ي ك�ي ال�ت  •

ي لإلسكان:
ي من أجل توف�ي أرا�ف

ي القيود المفروضة عى األرا�ف
2-  إعادة النظر �ف

مراجعة قانون حماية المواد الهيدروكربونية وحماية األثار.  •
ي البرصة وتحديد مداها.

إعادة مسح حقول النفط �ف  •
ي البرصة وتحديد مداها.

ي الزراعية �ف
إعادة مسح األرا�ف  •

ي السكنية لجعلها ميسورة التكلفة:
3-  خفض أسعار األرا�ف

ي البرصة،  ي بشــكل أ�ع من الدخل الســنوي لمواطىف
ارتفعت أســعار األرا�ف  •

ي والســيطرة 
وهــذا يتطلــب اعتمــاد قــرارات وتعليمــات لخفــض أســعار األرا�ف

عــى زيادتهــا.
استخدام طرق بناء حديثة و�يعة.  •

4-  جذب االستثمارات وتوجيهها إل تطوير قطاع اإلسكان:
كات وزيــادة ســيطرة الحكومــة  تفعيــل دور االســتثمار مــن خــال جــذب الــ�ش  •

عــى المشــاريــــع الجاريــة.
كات وتشجيعها عى بناء عدد مناسب من  تحديد المبالغ االستثمارية لل�ش  •
المســاكن ذات الجــودة العاليــة وتقديمهــا بأســعار مناســبة لــأل� ذات الدخــل 

المنخفض.
ي محافظة البرصة:

5-  تنفيذ برنامج مدروس للبنية التحتية �ف
الخطــط  برامــج  لوضــع  البــرصة  لمحافظــة  عامــة  سياســة  وجــود  عــدم   •
امــج  ي يجــب أن تحــدد ال�ب اتيجية وتنفيذهــا لتطويــر البنيــة التحتيــة )والــىت اإلســ�ت
 عن تنفيذ المشاريــــع بصورة عشوائية 

ً
التنفيذية السنوية( للمحافظة، عوضا

كل ســنة.
6-   سن لوائح وتطبيقها للسيطرة عى الهجرة وأنماط اإلسكان:

العامــة  ي 
األرا�ف ملكيــة  انتهــاك  ظاهــرة  مــن  لحــد  صارمــة  ف  قوانــ�ي اعتمــاد   •

. ف القوانــ�ي هــذه  تطبيــق  عــى  والعمــل  والخاصــة، 
ف واللوائــح الازمــة للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة مــن المحافظــات  اعتمــاد القوانــ�ي  •
 ، ي

المجاورة للبرصة، األمر الذي يؤدي إل وجود أعداد  تتجاوز مساحة األرا�ف
ي ضاعفــت الضغــط عــى البنيــة التحتيــة والخدمــات  وبنــاء العشــوائيات الــىت

المقدمــة ألهــل البــرصة.
ي المحافظة.

ايد �ف ف ي الم�ت
تنشيط نمط التشييد الرأسي لمواكبة النمو السكا�ف  •

ًا.  عمليــة اإلنشــاء، فالوضــع الحــالي لــم يتغــ�ي كثــ�ي
  الواقع،هــو أن كل هــؤالء الســكان الذيــن بنــوا منازلهــم  أو امتلكوهــا دون تدخــل مبــا�ش 
مــن »الحكومــة«، حــوالي 8٪، هــم مــن الفئــة 1 أو 2 أو 3، وهــو مــا يناقــض تماًمــا 
ي العــراق. 

ي طالمــا كانــت دعامــة سياســة اإلســكان �ف اتيجيات اإلســكان الرســمية الــىت اســ�ت
ي تم الحصول عليها من خال المخصصات 

وبصورة مماثلة، 23٪ فقط من األرا�ف
وعمليــات البيــع الحكوميــة، و7٪ فقــط مــن التمويــل كان إمــا مــن الحكومــة أو قــروض 
أو  الخاصــة  األ�  مدخــرات  مــن  فأتــت   )٪93( الباقيــة  النســبة  أمــا  المؤسســات، 

»قروضهــا«. انظــر الشــكل رقــم )24(.

ي العراق
ي قطاع اإلسكان �ف

األدوار والحصص �ف

هــذا الجــزء يســلط الضــوء عــى الحاجــة إل الــوعي بتطــورات قطــاع اإلســكان. فــإن 
ي البــرصة، كمــا هــو 

ف �ف ف وحــىت المهنيــ�ي »المفهــوم« الســائد حالًيــا عنــد أغلــب المســئول�ي
ي العــراق، هــو أن الحكومــة حــىت وإن لــم تكــن المصــدر الوحيــد لتوفــ�ي المنــازل 

الحــال �ف
فــ�ي المصــدر الوحيــد لتوفــ�ي »الســكن ميســور التكلفــة«. وعــى هــذا األســاس، ال يتــم 
فقــط التأكيــد عــى أن الحكومــة هي المــورد األســاسي للوحــدات الســكنية، بــل أيَضــا 
ي األمــر 

ال يحصــل متعهــدي القطــاع الخــاص عــى أي دعــم أو مخصصــات، وال يكتــىف
ي بنــاء المســاكن وتقديمهــا للعامــة.

بتجاهلــم، بــل ُيمنعــون أيًضــا مــن المشــاركة �ف

ي العراق
ي قطاع اإلسكان �ف

األدوار والحصص �ف

ي أهم قضايا االسكان:
وفًقا لمديرية اإلسكان، يمثل اآل�ت

ي سكنية.
1-  عدم توفر أرا�ف

2-  ارتفاع تكلفة مواد البناء.
3-  عدم كفاية االستثمارات وضعف أداء القطاع الخاص.
ي السكنية.

ي االرا�ف
4-  عدم توفر خدمات وبنية تحتية �ف

ي الســكنية ألســباب متعــددة منهــا الهجــرة 
5-  ارتفــاع معــدالت انتهــاك ملكيــة األرا�ف

المتكــررة مــن المناطــق المجــاورة.
لك؟ )2006( ف شكل رقم )24(: كيف حصلت عى م�ف

تم رشاؤها من خالل وسيط خاص 10.0

بنائه بنفيس 12.6

موروث من العائلة0. 5

مكتسبة من التعاونية 2,3

تم رشاؤها من الحكومة  16,8

املخصصة من جهات حكومية 2.9

طرق أخرى  0.5
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التمويل )مدخرات-قروض للعائلة-قروض من المؤسسات(

القطاع )المنازل(

النفقات )التصليح-األمتددات- المنازل(

ي )العائلة- السوق-الحكومة(
األرا�ف

المدخالت للمساكن المبنية من المالك : التشييد والبناء)تدار ذاتيا- عقد إدارة-التقاعد(

- الرسوم والمصاريف( ي
التكاليف )المواد- العمالة-االرا�ف

وعــات مماثلــة  اتيجيات وم�ش ي صاحبــت المســاعي لوضــع اســ�ت ولكــن الصعوبــات الــىت
اتيجية مديرية اإلسكان الحالية؛  ي أدت إل اس�ت ي هي سبب من األسباب الىت

ي الما�ف
�ف

ي »مــدن جديــدة«. وهــذه 
ف إل تشــييد منــازل �ف كــ�ي أال وهي نســيان البــرصة وإيــاء ال�ت

ي ضــواحي المناطــق 
المــدن إمــا ســتكون جديــدة أو قائمــة بذاتهــا أو »مــدن تابعــة« �ف

ي البرصة. وستظل العملية الفعلية تعتمد عى جذب استثمارات القطاع 
المعمورة �ف

ي مــن  ة الــىت ورة الزراعيــة – الكبــ�ي اتــه إل المناطــق الريفيــة - ليــس بالــرصف الخــاص وخ�ب
اف مديريــة اإلســكان. الســهل امتاكهــا وتخطيتهــا وتطويرهــا تحــت إ�ش

التقييم

حــة، بــل هــو قائمــة مــن األمنيــات  اتيجيات مق�ت إن مــا ســبق ذكــره ليــس مجــرد اســ�ت
اتيجيات  ة والنتائــج الفعليــة. ورغــم أن االســ�ت أكــ�ث مــن الخــ�ب التفــاؤل  المبنيــة عــى 
ي بغ�ي حق 

الســابقة قد حققت النتائج المرجوة للقضاء عى االســتحواذ عى األرا�ف
والتعــدي عــى ملكيــة الغــ�ي وتحقيــق اســتثمارات ضخمــة مــن القطــاع الخــاص كمــا هــو 
ي التجربــة الســابقة للعــراق أو البــرصة يشــ�ي إل إمكانيــة 

ء �ف ي
، ال يوجــد سش ي ي د�ب

الحــال �ف
ي المستقبل القريب. وكما يوضح الشكل رقم 25، لم تكن محاولة 

تحقيقها بالفعل �ف
ضم القطاع الخاص مشجعة للغاية.كما أن الموقف االجتماعي االقتصادي العام ال 
ُيظهر إذا كان الوضع الحالي لعاقات الحكومة المركزية سيتغ�ي أو أن انتقال الملكية 

ي أي وقــت قريــب.
ف المديريــات ســيحدث �ف والتنســيق بــ�ي

وأثنــاء ذلــك ورغــم مــن كل الصعوبــات والعقبــات تــم بنــاء المســاكن. وبفهــم وتقديــر 
ي 

مــا يحــدث اآلن بشــكل أفضــل، يمكــن تطويــر سياســات أكــ�ث دعًمــا إلحــداث تغيــ�ي �ف
ي التكنولوجيا 

ية من خال استثمار قليل نسبًيا �ف اإلسكان وبالطبع المساحات الحرصف
والمــواد والتمويــل.

القطاع التمويل 

مدخرات

المنازل

ي
األرا�ف

التكاليف
العائلة
٪12 

المدخالت للمساكن المبنية 
من المالك

تدار ذاتيا
٪31

قروض من العائلة

قروض من المؤسسات

السوق العقاري

٪65
الحكومة

٪23

عقد إدارة
٪54

التقاعد
٪15

النفقات 

التصليح

األمتددات

 المنازل

 التشييد والبناء

المواد
%53

 العمالة
%10

ي 
االرا�ف

%35

الرسوم 
والمصاريف

%2

القطاع الخاص

الحكومة

1..
%

%57

%21

%60

%29

%7
%22

%30

%10

%60

ي العراق
ي قطاع اإلسكان �ف

الشكل رقم 25: األدوار والحصص �ف
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ه.  المناطق العشوائية

ي ليست مخصصة 
إن المناطق العشوائية – وهي إنشاء مساكن سيئة البناء عى أرا�ف

ي – دليل واضح عى:
لها أو لم ُتمنح بشكل قانو�ف

مــن  أســوأ  لمــكان  إل  ينتقلــون  ال  الســكان  )ألن  للمدينــة  ي  النســىب النجــاح   أ. 
. ) ينتهــم مد

المناســبة لإلســكان  ي 
إعــداد وتوفــ�ي األرا�ف ي 

ي �ف
القانــو�ف التخطيــط   ب. فشــل نظــام 

مائــم. بشــكل 
يعات وصناعات  البناء  لاســتجابة لمتطلبات وواقع اإلســكان ميســور   ج. فشــل ت�ش

التكلفة.
ي اإلســكان 

المنخفــض وقدرتهــم عــى االســتثمار �ف الدخــل  اســتعداد األ� ذات   د.  
بالطــرد والهــدم. التهديــد  والمرافــق األخــرى حــىت تحــت 

ة والمناطق العشوائية بصفتهم  ومن هذا المنظور، من الممكن النظر لألحياء الفق�ي
بدايــة عمليــة يمكــن البنــاء عليهــا لتوفــ�ي إســكان مقبــول عوًضــا عــن الحاجــة إل هدمهــا 
هــا وإســكانها إل تحويلهــا  اف بهــذه المناطــق وتوف�ي وإزالتهــا. ويمكــن أن يــؤدي االعــ�ت
ة أ�ع.    يــة الرســمية بتكاليــف أقــل بكثــ�ي وبوتــ�ي ي المناطــق الحرصف

إل إســكان مقبــول �ف
والبيانــات المتعلقــة باإلســكان إمــا ناقصــة أو قديمــة أو تــم جمعهــا بنــاًء عــى تقديــرات 
كــرت بشــكل شــائع 

ُ
ي ذ مبســطة منــذ 10 إل 15 عاًمــا، عــى ســبيل المثــال، المشــكلة الــىت

نقــص عــدد المســاكن مبنيــة عــى نمــو ســنوي بنســبة 3٪ مقســوًما عــى »متوســط 
 

ً
ل بــدل ف حجــم العائلــة وهــو 6.6 عــى أســاس أن كل عائلــة يجــب أن تحصــل عــى مــ�ف
ل. وتســتند األرقــام غالًبــا إل  ف مــن حصــول كل أ�ة  )بمتوســط 7.1 شــخص( عــى مــ�ف
ي محافظــة البــرصة – حــىت عنــد اســتخدام قضــاء البــرصة – حيــث 

مجمــوع الســكان �ف
ي »مدينة البرصة«، وال 

اض أن 50٪ فقط من السكان موجودين بالفعل �ف يتم االف�ت
 » ي

ي االعتبــار احتماليــة اإلنجــاب المســتمر وحــىت أشــكال اإلســكان »العشــوا�ئ
يؤخــذ �ف

غالًبــا تســتند إل حصــة ثابتــة مــن التقديــرات الوطنيــة.
والنهــج الحــالي هــو أن »اإلســكان« يتكــون فقــط مــن مســاكن »رســمية« أو مــرصح 
ف  بهــا رســمًيا وأن »الحاجــة إل اإلســكان« مــن الممكــن تعريفهــا عــى أنهــا االختــاف بــ�ي
ي مفهــوم »األ�ة » هــو مفهــوم 

ي المجتمــع العــرا�ت
أعدادهــم وأعــداد »العائــات«. و�ف

ي الغالب سوًيا باختيارهم وليسوا 
أفضل من »العائلة “حيث يعيش األطفال واآلباء �ف

مضطريــن بســبب الظــروف )االقتصاديــة( فقــط.
مــن  »اإلســكان«  فعمليــة  االقتصــادي،  الواقــع  إدراك  ي 

ينبــىعف المنــوال،  نفــس  وعــى 
ف  ي أن تعــ�ت

ي التجربــة العراقيــة، لهــذا ينبــىعف
ف �ف الممكــن أن تســتغرق ســنوات كمــا تبــ�ي

 مــن إحباطهــا. كمــا أن توفــ�ي المنتجــات 
ً

سياســات الحكومــة بهــذا فتســّهل العمليــة بــدل
ي لن ُيعجل من العملية فحسب ولكنه سيجعلها أك�ث  المالية المائمة واإلرشاد الفىف

ي 
ف عــى األ� التأقلــم مــع العــبء اإلضــا�ف  عمــا هي اآلن حيــث يتعــ�ي

ً
نجاًحــا وأقــل إهمــال

والخــوف مــن هــدم منازلهــم وإزالتهــا.
ي )غــ�ي 

 مــن أن يصبــح اإلســكان رســ�ي )مقبــول( أو عشــوا�ئ
ً

ي إطــار هــذا النهــج، بــدل
و�ف

ي طور التنفيذ )يتم دعمه(. 
مقبول(، سيتم النظر إليه وتقسيمه إل رس�ي )مقبول( �ف

ي تعتمــد عليهــا األ�  اف بالعمليــات غــ�ي الرســمية الــىت وبعبــارٍة أخــرى، ســيتم االعــ�ت
ها مالًيــا وفنًيــا لضمــان أن يكــون التحــول  المعيشــية لتطويــر منازلهــا وإكمالهــا وتيســ�ي

أ�ع وأكــ�ث نجاًحــا.
ي وعمليــات الفحــص العشــوائية، 

باســتخدام صــور القمــر الصنــاعي والتحقــق الميــدا�ف
ي »المنطقــة الزراعيــة« عــى الضفــة الغربيــة مــن 

قــد يصــل أعــداد المنــازل المؤقتــة �ف
. ويتــم توفــ�ي 

ً
ل ف ي ال تمتثــل لمعايــ�ي اإلســكان الرســمية إل 84,000 مــ�ف شــط العــرب الــىت

اإلســكان لحوالي 60.000 شــخص أو حوالي 30٪ من إجمالي عدد ســكان البرصة أي 
بمعــدل 7.1 شــخص لــكل أ�ة.

ي الخاصة بهم )عام 2006(
ي عى قطع األرا�ف

الشكل رقم )26( كيف حصل مالكي األرا�ف

ي البرصة
الشكل رقم )27( مناطق غ�ي رسمية وغ�ي مخططة �ف

ــع مــن اإلنشــاء يســاوي 250.000 دينــار  ـ ي أكــ�ث المنــازل تواضًعــا، كل مــ�ت مربـ
وحــىت �ف

 منهــم 
ً

ف كا ــع )يتكــون مــن طابقــ�ي ـ ل الــذي تبلــغ مســاحته 200 مــ�ت مربـ ف ، فالمــ�ف ي
عــرا�ت

ي )أي 42,000 
100م�ت مربــع ويعت�ب اقتصادًيا( يصل إل حوالي 50 مليون دينار عرا�ت

ي أن القطــاع الخــاص )األفــراد( اســتثمروا عــى األقــل 3.5  (، وهــذا يعــىف دوالر أمريــ�ي
ي المنــازل بالمناطــق الزراعيــة، وقــد تزيــد هــذه 

مليــار دوالر أمريــ�ي )42*84 ألــف( �ف
ي تمتــىئ »بالمناطــق العشــوائية« أو  ي البــرصة الــىت

ي مناطــق أخــرى �ف
المقاييــس واألرقــام �ف

ة« بنســبة 50٪ عــى األقــل. »األحيــاء الفقــ�ي
ي بما يعمل مجلس  اح هدر هذه »االستثمارات« )بالمقارنة بشكل إيجا�ب لهذا فإن اق�ت
. ومــن ثــم، إذا تــم تنفيــذ 

ً
اًحــا معقــول االســتثمار جاهــًدا لجذبــه إل البــرصة( لــن يبــدو اق�ت

هــذا الحجــم مــن االســتثمارات بالرغــم مــن الحواجــز والعوائــق الرســمية، فمــن الممكــن  
أن تســتطيع  الحكومة تيســ�ي اســتغال هذه الطاقة والمشــاريــــع.

السليمانية النجف الموصل الحلة البرصة بغداد مصدر قطعة األرض
18.4 23.7 12.8 12.8 40.8 12.2 حكومية
0.0 6.9 0.0 0.0 4.5 2.6 تعاونية
80.9 58.8 71.6 69.5 50.8 63.3 مالك خاص
0.7 9.9 12.8 16.3 3.4 21.8 إرث/ هبة
0.0 0.8 2,8 1.4 0.6 0.0 آخرين

التاريــــخ المصدر عدد السكان المناطق العشوائية وغ�ي المخطط لها

2017 وزارة التخطيط 62.602 املناطق العشوائية يف محافظة البرصة

2017 وزارة التخطيط 31,301 املناطق العشوائية يف قضاء البرصة )%50()%50(

2017 وزارة التخطيط 15.000 املناطق العشوائية يف مدينة البرصة

)غري مصدق 2019( تحليل صور القمر الصناعي 80.000 املناطق العشوائية غري املخطط لها يف البرصة و هريثة 
والخصيب عىل أرايض زراعية

)غري مصدق 2019( تحليل صور القمر الصناعي 24755 املناطق العشوائية وغري املخطط لها يف مدينة البرصة
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خريطة )8( -منازل يف أرايض زراعية وبناء مناطق غري املخطط لها يف عام 2019 

قابلية النقل األرض النوع قبليــة 
يــث لتحد ا

الوصف

مكلفة للغاية أرض 
حرضية

عام ممكنة داخل املدينة مع أمناط 
شوارع منتظمة.

النوع )أ(

مكلفة بشكل 
متوسط 

أرض 
حرضية

عام ممكنة عىل منطقة مخصصة 
للخدمات، يف منطقة 
مغمورة وبها هيكل 

لطريق.

النوع )ب(

مكلفة بشكل 
متوسط 

أرض غري 
محددة

عام صعب بامتداد طريق، بعيًدا عن 
مركز املدينة.

النوع )ج(

مكلفة للغاية أرض 
زراعية

خاص ممكنة عىل أرض زراعية. النوع )د(

أ

ب

ج

د

جأ ب

مطار برصة الدويل

جامعة البرصة

الخورة

النارصية\بغداد

د
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ية. ف خاريبات، البرصة، )30.522989, 47.763087(. برنامج األمم المتحدة للمسطوطنات الب�ش ي ياس�ي
الشكل رقم )28( التطورات العمرانية الحديثة �ف
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ي للباط مع عدد X من المساكن غ�ي المخطط لها داخل حدود المدينة.
 الشكل رقم )30(. رسم بيا�ف

الخريطة رقم )9( - االنشاءات غري املخطط لها

اتيجية لمعالجــة المناطــق غــ�ي الرســمية  أقــر مجلــس الــوزراء بالحاجــة لوضــع اســ�ت
يعــات ومناقشــتها ولكــن بســبب األحــداث  ، تــم صياغــة ت�ش ي عــام 2015، وبالتــالي

�ف
ــع الوضــع  ــ ـ يـ وع الت�ش . يتنــاول مــ�ش ف واالهتمامــات األخــرى، تأخــر تفعيــل هــذه القوانــ�ي

ي للمناطــق غــ�ي الرســمية وفًقــا للمبــادئ التاليــة:
القانــو�ف

يــــع التشجيع عى استمرارية هذه الظاهرة كما يشمل قيود  ال يتضمن الت�ش  •
ي المستقبل.

لمنع تكرارها �ف
يــــــع والتيســ�ي إال عــى المناطــق غــ�ي الرســمية وهــو موجــه إل  ال ينطبــق الت�ش  •

ة. العائــات الفقــ�ي
ي للمناطــق بمتطلبــات تطويرهــا لتتوافــق 

ترتبــط معالجــة الوضــع القانــو�ف  •
ي أن تتعــارض مــع قيــود واســتخدامات الخطــة 

مــع نســيج المدينــة وال ينبــىعف
الرئيســية.

يــــع أليات لتوف�ي تمويل المستدام الذي يسمح بتطوير األحياء  يشمل الت�ش  •
ة وتوصيل الخدمة.  الفق�ي

ي ويضمــن عــدم 
ي والمــكا�ف

الزمــا�ف التنفيــذ واإلطــار  أليــات  ــع  ـ ـ ـ يـ الت�ش يشــمل   •
المســتقبل. ي 

�ف بالتجــاوزات  الســماح 
ي تحديــد 

اك المجتمــع المحــىي �ف يعــات ســبل إ�ش تشــمل أليــات تنفيــذ الت�ش  •
ــع إعــادة التأهيــل والتطويــر المطلوبــة لتطويــر المناطــق. ـ األولويــات ومشــاريـ

# عدد املنازل القضاء الفرعي  

3976 أوتبا شط العرب

19663 مركز شط العرب شط العرب

20019 الحارثة البرصة

23770 مركز البرصة البرصة

41776 مركز أبو الخصيب أبو الخصيب

املجموع  109204

الشكل رقم )29(. عدد المنازل حسم القضاء الفرعي 

5.0000- 0.0000

16,0000-5,0000.

32,0000-16,0000 

76,0000-32,0000

193,0000-76,0000

)1
7,

6(

268

154

100

49
30362621

1075332001

)2
8,

17
(

)3
9,

28
(

)5
0,

39
(

)6
1,

50
(

)7
2,

61
(

)8
3,

72
(

)9
4,

83
(

)1
05

,9
4(

 

)1
16

,1
05

(

)1
27

,1
16

(

)1
38

,1
27

(

)1
38

 ,1
49

(

)1
71

,1
60

(

)1
82

,1
71

(

)1
93

,1
82

(

)1
49

,1
60

(



30

ي
الخريطة رقم )10( – العناوين والكثافة حسب استخدام األرا�ف

عدد السكان الكثافة % 1030 الطبيعة

8331 املاء

الزراعة

سكني

ال يوجد %1 53 مجمع سكني

ال يوجد 42.54 %3 184 كثافة سكانية عالية

42.54 24.55 %%14 969 كثافة سكانية متوسطة

24.55 13.08 %14 969 كثافة سكانية متوسطة 

منخفضة

13.08 11.57 %5 337 كثافة سكانية منخفضة

11.57 غري رسمي

ال يوجد %32 2,166 مباين عشوائية يف 

الحقول الزراعية

199,447 13.08 %9 584 <10 مباين عشوائية 

داخل املدينة

ال يوجد %6 2,166  مباين متعددة 

االستخدام

71,983 38.83 %1 584 مناطق تجارية متعددة 

االستعامل

71 مدن قدمية

غري سكنية

ال يوجد %16 1,093 مجمع صناعي غري 

سكني

1,529,669 %100 6,754 املجموع

3.73
هكتار



ي لمدينة البرصة ملف التنميط الحرصض

31

Legend
R_10

Building

Open area

Road

Legend
B_5

Building

Open area

Road

Legend
B_3

Building

Open area

Road

عترب البالطة غري رسمية إذا كانت تحتوي عى أكرث من 10 هياكل غري مخطط لها*
ُ
ت

كثافة سكانية مرتفعةاملدينة القدمية منطقة تحتوي عىل هياكل  غري رسمية

حالة الطريق البنية التحتية  معدل
الطوابق

جودة البناء عدد المباني الكود الجديد  الكود 1 الكثافة النوع

مقبولة مقبولة/ أعمدة الكهرباء مرئية 2 سيئة 195 B 6 H 1 52.12 كثافة سكانية 
مرتفعة

مقبولة مقبولة/ أعمدة الكهرباء مرئية 2 سيئة  للغاية 170 R 8 I 1 45.44 غير رسمي*

سيئة  للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 1 سيئة  للغاية 51 R 5 I 2 13.63 غير رسمي

سيئة  للغاية  سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء واألسالك
الهوائية مرئية

3 سيئة 52 R 3 I 3 13.90 غير رسمي

سيئة  للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 2 سيئة  للغاية 130 R 6 I 4 34.75 غير رسمي

سيئة  للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 1 سيئة  للغاية 278 R 7 I 5 74.31 غير رسمي

سيئة  للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 2 سيئة 101 B 4 I 6 27.00 غير رسمي

سيئة  للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 1 سيئة  للغاية 125 R 9 I 7 33.41 غير رسمي

سيئة  للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 1 سيئة  للغاية 146 R 10 I 8 39.03 غير رسمي

سيئة  للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 3 سيئة 41 B 9 L 1 10.96 كثافة منخفضة

سيئة / أعمدة الكهرباء  وخزانات الماء مرئية سيئة 2 سيئة 122 B 7 M 1 32.61 كثافة سكانية 
متوسطة

سيئة للغاية سيئة للغاية/ أعمدة الكهرباء مرئية 3 مقبولة 110 B8* M 2 29.40 كثافة سكانية 
متوسطة

سيئة / أعمدة الكهرباء مرئية سيئة 2 مقبولة 98 B 10 M 3 26.19 كثافة سكانية 
متوسطة

سيئة / أعمدة الكهرباء مرئية سيئة 3 مقبولة 182 B 5 O 1 48.65 المدينة القديمة

سيئة  للغاية 2 سيئة للغاية / أسالك الهوائيات مرئية سيئة 167 B 3 O 2 44.61 المدينة القديمة

غير مكتملة غير مكتملة/ متوقفة 3 غير مكتملة 35 C 4 9.36 مجمع سكني

غير مكتملة/ متوقفة B 1 V 1  كثافة سكانية
منخفضة للغاية
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. الخدمات األساسية 1

تقع مسئولية توف�ي الخدمات للبلدية مثل الماء والرصف الص�ي والكهرباء والتعليم 
والصحة عى عاتق القطاع العام وُاكملت هذه الخدمات من خال القطاع الخاص 
- هذه األمدادات  ي التعليم والصحة والماء والنظافة حيث تكون–أو تعت�ب

ال سيما �ف
غ�ي كافية.

ي مدينة البرصة احتياجات المناطق الريفية المحيطة بها وبقية المحافظات  كما تلىب
للحصــول عــى خدمــات عــى مســتوى عــاٍل مثــل الميــاه والتعليــم وبالتــالي يجــب أن 
يــن عاًمــا،  ــا. وحــىت قبــل حــوالي ع�ش

ً
تســمح إمداداتهــا تلبيــة هــذا الطلــب األوســع نطاق

بــدا النظــام - رغــم أنــه غــ�ي مثــالي وال يغــىي جميــع االحتياجــات - قــادًرا عــى تلبيــة 
المستويات المطلوبة من تقديم الخدمة من خال توف�ي خدمات مركزية أو مجانية 

ة. أو مدعومــة بدرجــة كبــ�ي
ي معظــم النظــم لتلبيــة احتياجــات الســكان بســبب تدهــور 

، تعــا�ف ف ومنــذ ذلــك الحــ�ي
شــبكات الخدمــات وزيــادة الطلــب عــى الشــبمانت الســيما مــع ارتفــاع نســبة الســكان. 
أمــا بالنســبة لشــبكات وإمتــدادات الميــاه، فســاء حالهــا بســبب انخفــاض كميــة الميــاه 
ي إيــران 

ي شــط العــرب، وهــو المصــدر الرئيــ�ي للميــاه. ومــع بنــاء الســدود �ف
ونوعيتهــا �ف

ي العــراق . ســبب 
وتركيا،تــم ســحب الميــاه ولــم يتــم اتخــاذ أي تدابــ�ي لتوفــ�ي الميــاه �ف

ي انخفــاض نســبة المــاء المتاحــه لــأل� وســاءت جودتهــا أيًضــا بســبب ارتفــاع 
ذلــك �ف

مستويات األماح، وزاد الموقف سوًءا انخفاض معدل سقوط األمطار مما أدى إل 
ي مشــاكل 

ي تنقلهــا الشــاحنات وتســببت �ف المظاهــرات العامــة عندمــا تلوثــت الميــاه الــىت
صحيــة.

ي خــال الخمــس أعــوام الماضيــة وضعــت المديريــات خطــط لتطويــر ولتوســيع 
و�ف

ية، ولكن لم يتم تنفيذ هذه الخطط بسبب قيود عى  للعديد من الخدمات الحرصف
انيــات المحافظــة مــن الحكومــة المركزيــة  ف انيــة. فيجــب اعتمــاد وتمويــل جميــع م�ي ف الم�ي
ي تتعقــد أكــ�ث بســبب عــدم التنســيق والســيطرة  أوال ممــا يصعــب عمليــة التخطيــط الــىت

داخــل كل مديريــة. 
ف أســباب وتعقيــدات توفــ�ي خدمــات البلديــة وفًقــا لــكل مديريــة  هنــاك تشــابه واضــح بــ�ي
ي  )أنظــر أســفل(. وعــى الجانــب األخــر، عــدم القــدرة عــى إجــراء أي تغيــ�ي جــذري يعــىف
ي البرصة لن يتم التغلب عليها 

ي توف�ي الخدمات والبنية التحتية �ف
أن أوجه القصور �ف

قريًبا.
ي 

يــة، يجــب األخــذ �ف ي المســتقبل بشــأن الخدمــات الحرصف
عندمــا يتــم اتخــاذ قــرارات �ف

: ي
احــات التاليــة لزيــادة قــدرة المدينــة للتعــا�ف االعتبــار االق�ت

ي مسؤولية صنع القرار والتخطيط والتنفيذ
زيادة الامركزية �ف  •

ة الحجم لمنع االضطرابات  زيادة االعتماد عى المرافق الامركزية وصغ�ي  •
ف النظــم والعمليــات المحليــة ذات صلــة. عــى مســتوى النظــام وتمكــ�ي

توفــ�ي  ذلــك  ي 
�ف بمــا  ومشــاركتهم  ف  والمســتخدم�ي المجتمــع  تفاعــل  زيــادة   •

الســماح. ات  وفــ�ت الخدمــات  توفــ�ي  رســوم  عــن  معلومــات 
تمويــل  مــن  بــداًل  محلًيــا  أو  داخلًيــا  المولــدة  المــوارد  عــى  االعتمــاد  زيــادة   •

المركزيــة. الحكومــة 
ف عى خيارات الطاقة المتجددة. ك�ي زيادة ال�ت  •

أ . المياه: التوف�ي والتغطية والمشاكل واحتماالت النجاح

ة  ي محافظــة البــرصة بشــكل كبــ�ي عــى الوحــدات الصغــ�ي
يعتمــد نظــام إمــدادات الميــاه �ف

 مــن محطــات معالجــة الميــاه التقليديــة، ويعتمــد القطــاع عــى كيانــات بالدولــة. 
ً

بــدل
ي مناطــق القضــاء والقضــاء 

ويوجــد –تحــت مديريــات المحافظــات- مكاتــب ميــاه �ف
ي المناطــق 

ي تديــر خدمــات الميــاه والــرصف الصــ�ي �ف الفــرعي )وحــدات توصيــل( الــىت
اإلداريــة الخاضعــة لواليتهــا.

ي تحــد مــن  ي إطــار مجموعــة مــن التبعيــات الــىت
وبشــكل عــام، تعمــل هــذه الهيئــات �ف

ســيطرتها عــى جــودة الميــاه وأســعار الخدمــات حيــث ال يســمح الهيــكل المؤســ�ي 
يتمتــع مقدمــو  الواقــع ال  ي 

الخدمــة، و�ف لمقــدمي  اســتقال  أو  تفويــض  بــأي  الحــالي 
الخدمة بالحرية أو المســئولية فيما يتعلق بالتخطيط للتمويل أو االســتثمار أو البناء 

ي الخدمــات والصيانــة والعمليــات.
أو الصيانــة، ممــا يحــد مــن التحســينات �ف

التحتيــة  )البنيــة  العــرب  شــط  مــن  البــرصة  محافظــة  ي 
�ف المســتخدمة  الميــاه  ي 

تــأ�ت
ي شــمال األقضيــة تصــل إل الفــرات ودجلــة(. ُتســتخدم 

ي تقــع �ف إلمــدادات الميــاه الــىت
ي المحافظة كما 

ية والريفية �ف ب للمناطق الحرصف مياه النهر باعتبارها موارد مياه ال�ش
ي تطــل عــى األنهــار والقنــوات الرئيســية.  ي المناطــق الــىت

ُتســتخدم ألغــراض زراعيــة �ف
تتأثــر جــودة الميــاه بارتفــاع نســبة الملوحــة. فبســبب جــودة الميــاه المنخفضــة، يجــب 
معالجــة الميــاه قبــل وصولهــا للمناطــق الســكانية. تــم تركيــب العديــد مــن محطــات 
ي يحتــاج  ة أو وحــدات تحليــة الميــاه لتقديــم الميــاه الــىت المعالجــة والوحــدات الصغــ�ي
ة )أكــ�ث مــن  إليهــا المناطــق الســكنية، ويتــم توفــ�ي معظــم الميــاه مــن الوحــدات الصغــ�ي
ي مــن محطــات معالجــة الميــاه التقليديــة )18٪( ووحــدات 

79٪( ويتوفــر المتبــىت
التحليــة )٪2(

ب الميــاه؛ يحصــل األغلبيــة )95.5٪( عــى  تســتخدم المنــازل مــوارد مختلفــة لــ�ش
ف  ويد بالمياه ب�ي ف اوح تغطية خدمات ال�ت المياه من االتصال بشبكة المياه العامة، وت�ت
80-95٪ وتبلغ نســبة متوســط التغطية حوالي 92.8٪، وتعد هذه النســبة مقبولة 
ي المســتقبل نظــًرا ألهميــة خدمــات الميــاه. ويتــم توفــ�ي الميــاه 

ولكــن يجــب تحســينها �ف
يــة غــ�ي المخدومــة بواســطة الشــاحنات. للمناطــق الحرصف

وال توجد أية عدادات مياه للوصات الخاصة وتعتمد الفوات�ي عى تعريفة ثابتة وال 
تمثل أي دليل عى االستخدام السليم والدقيق للمياه من العماء.

ي نهــر الفــرات وارتفــاع 
ي تتأثــر بُشــح الميــاه �ف والمشــكلة الرئيســية هي جــودة الميــاه الــىت

معــدالت األمــاح والتلــوث وت�يبــات شــبكة اإلمــداد القديمــة. ويبلــغ مــا يقــرب مــن 
ب ســيئة أو ســيئة للغايــة، ويحصــل أقــل مــن  نصــف ســكان المحافظــة أن ميــاه الــ�ش
نصف األشــخاص فقط الذين تتصل منازلهم بشــبكة المياه العامة عى المياه طوال 
ا بعــدد مــن المشــكات  ً ب بشــكل محــدود ارتباًطــا مبــا�ش اليــوم. ويرتبــط توافــر ميــاه الــ�ش
ي البرصة. وأدى إقامة مشاريــــع السدود 

ي تهدد مصادر إمداد المياه العذبة �ف البيئية الىت
والــري عــى نهــري دجلــة والفــرات إل تحويــل مســار جــزء كبــ�ي مــن تدفــق الميــاه المتجــه 
ي األنهــار تصــل الميــاه المالحــة مــن 

إل شــط العــرب، ومــع انخفــاض مســتويات الميــاه �ف
ي إل المناطــق الداخليــة، وتتدفــق ميــاه الــرصف مــن كل مــن الصناعــات  الخليــج العــر�ب
ي العــراق وإيــران واأل� بالعــراق إل األنهــار دون معالجــة، ممــا يزيــد مــن تلــوث مصــادر 

�ف
إمــدادات الميــاه.

ف كل مــن العمليــات والصيانــة والتخطيــط لاســتثمار والتمويــل  ويســبب الفصــل بــ�ي
مشــاركة  تــؤدي  ذلــك  إل  باإلضافــة  الحاليــة.   المشــاكل  مــن  العديــد  إل  والتنفيــذ 
ي تتحكــم بأشــكال مختلفــة إل تداخــل  العديــد مــن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة الــىت

ي القطــاع ممــا يخلــق المزيــد مــن المشــاكل وقلــة الكفــاءة.
المســئوليات �ف

وهنا تظهر الحاجة إل:
تحديث شبكة إمدادات المياه القديمة ورسم الخرائط لها.  •

ف نظام اإلباغ وجمع الرسوم لمستخدمي الشبكة. تحس�ي  •
تحديث النظام لرصد حالة شبكة إمدادات المياه.  •

المناســب  الوقــت  ي 
�ف المشــاكل  تحديــد  مــن  المصلحــة  أصحــاب  ف  تمكــ�ي  •

التخطيــط. ف  وتحســ�ي
ف إمدادات المياه: وحددت محافظة البرصة القيود التالية باعتبارها ما يعرقل تحس�ي

االفتقار إل وجود سلطة مسئولة عن معالجة القضايا الحقيقية.  •
االفتقار إل وجود مخصصات مالية وعدم كفاية الموارد.  •

اإلجراءات المعقدة لعمليات االستحواذ وضعف التنسيق.  •
ف وضعف التدريب. ف والفني�ي نقص عدد المهندس�ي  •

وعات والشبكات وخطوط النقل المركزية. تقادم الم�ش  •
ة إل شــبكة إمــدادات  التوصيــات غــ�ي مــرصح بهــا وإضافــة األحيــاء الفقــ�ي  •

الميــاه.
ف وتعييناتهم. ي تقييمات الموظف�ي

التدخات السياسية والمحسوبية �ف  •
اتيجية. ي المخصصة لتحديد مواقع المشاريــــع االس�ت

عدم كفاية األرا�ف  •
. ف ضعف تعاون المواطن�ي  •

ي مصادر المياه.
ارتفاع نسبة األماح �ف  •
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الشكل )33( محطات معالجة املياه

الخريطة رقم )11( – قطاعات المياه

الشكل )32( العدد التقديري للسكان يف كل قطاع

غ�ي المئوية   النسبة 
الرسمية

غ�ي السكان   تعداد 
الرس�ي

 العدد التقديري السكان 

%1 791 العشار 105,316 

%19 17661 البرصة 94,785 

%5 4242 الجمهورية 82,424 

%8 19040 الخليج 243,106 

%44 56889 المعقل 129,242 

%4 3843 المطيحة 93,904 

%53 43393 القبلة 82,566 

%5 5810 الرباط 112,786 

الوحدة القدرة النوع محطات معالجة المياه

م�ت مكعب/ ساعة وحدة مدمجة 6,200  الهارثة 1

م�ت مكعب/ ساعة  محطة معالجة 5,200 
مياه

البرصة الموحدة 2

م�ت مكعب/ ساعة وحدة مدمجة 3,800  الكرمة 3
م�ت مكعب/ ساعة  محطة معالجة 2,800 

مياه
وع الجبيل م�ش 4

م�ت مكعب/ ساعة وحدة مدمجة 1,600  الرباط 5
م�ت مكعب/ ساعة  محطة معالجة 5,000 

مياه
اضعية وع ال�ب م�ش 6

م�ت مكعب/ ساعة وحدة مدمجة 1,200  ف الحس�ي 7

م�ت مكعب/ ساعة وحدة مدمجة 8,600  أبو شعر 8
م�ت مكعب/ ساعة اإلجمالي 34,400

/ اليوم ل�ت ي اليوم الواحد 825,600,000
ات �ف إجمالي عدد الل�ت

المعقل

الرباط

الجمهورية

العشار

البرصة

المطيحة

القبلة

الخليج

شط العرب 

نهر الفرات

نهر دجلة

قناة البدعة

المشكات المصادر الرئيسية للمياه
ارتفاع نسبة األمالح واملواد الصلبة املذابة نهر دجلة / شط العرب

? نهر الفرات
ــاك حاجــة إىل  ــة(. هن ــرت مكعــب/ ثاني ــة املعالجــة )فقــط 5-7 م ــاض كمي انخف

ــة.  معالجــة 12 مــرت مكعــب/ ثاني
قناة البدعة

منو نباتات األشنة والشمبالن.

قناة البدعة

الشكل )34( :مصادر املياه
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ب .  المرافق الصحية

تفتقر البرصة بشكل عام إل شبكات جمع مياه الرصف الص�ي ومحطات المعالجة20 
ي قضــاء البــرصة. 

، حيــث توجــد محطــة واحــدة فقــط لمعالجــة ميــاه الــرصف الصــ�ي �ف
ورغــم أن اإلحصــاءات الرســمية تشــ�ي إل أن 93.6٪ مــن ســكان البــرصة يحصلــون عــى 
خدمــات مرافــق الــرصف الصــ�ي المحســنة، فــإن 24.8٪ منهــم فقــط يعتمــدون عــى 
ف أن 37.8٪ يعتمــدون  ي حــ�ي

، �ف شــبكات األنابيــب للتخلــص مــن ميــاه الــرصف الصــ�ي
قــدم خدمــة شــبكة الــرصف  عــى قنــوات مغطــاة خــارج منازلهــم21 . وعــى غــرار ذلــك تُ
قدم خدمة خزانات الرصف الص�ي إل 35٪ و٪5  الص�ي إل 60٪ من الســكان، وتُ

ف بشــبكات للــرصف الصــ�ي .22ئ مــن الســكان غــ�ي متصلــ�ي
ي البــرصة نتيجــة تدهــور وفشــل بعــض الشــبكات 

ب نهايــة نظــام الــرصف الصــ�ي �ف وتقــ�ت
وخطــوط الــرصف الصــ�ي وتقــادم محطــات المعالجــة رغــم إجــراء عمليــات الصيانــة 
ـع  ـ ـ المســتمرة لهــذه المحطــات، ويعــزى هــذا إل حــد كبــ�ي إل فشــل تنفيــذ أي مشــاريـ
 بســبب عــدم تخصيــص األرض الازمــة 

ً
جديــدة عــى مــدار 35 ســنة ماضيــة خاصــة

، وعــاوة عــى ذلــك لــم يكــن هنــاك أي  لبنــاء محطــات معالجــة ميــاه الــرصف الصــ�ي
ف األداء أو تجديــد بعــض المحطــات المتدهــورة، وقــد أدى ذلــك إل  محاولــة لتحســ�ي

ي البــرصة.
تفاقــم مشــكلة تدهــور خدمــة الــرصف الصــ�ي �ف

ي تخدمهــا شــبكات الــرصف الصــ�ي عــ�ب  ونتيجــة لذلــك، أصبحــت بعــض المناطــق الــىت
األنابيب غ�ي قادرة عى التخلص من نفاياتها، وزاد اعتماد األ� عى خزانات الرصف 

ي تحتــاج إل تفريــــــغ مــن قبــل مركبــات البلديــة باســتمرار. الصــ�ي الــىت
ي الوقــت نفســه أدت زيــادة الســكان والهجــرة مــن الريــف والمحافظــات األخــرى إل 

و�ف
ي تتطلــب ترصيــف ميــاه األمطــار وميــاه الــرصف، ونتيجــة  المدينــة إل زيــادة المســاحة الــىت
لذلــك فــإن الشــبكات الحاليــة ال تتحمــل الــرصف المســتمر، وقــد تفاقمــت المشــكلة 
ي الناجم 

ف للقيام بالعمل والعبء اإلضا�ف بسبب نقص المعدات المتخصصة والفني�ي
ة غــ�ي المتصلــة  الفقــ�ي ي وزيــادة عــدد األحيــاء  النمــو الحــرصف عــن زيــادة الطلــب عــى 
بشــبكات الــرصف وتســبب عبًئــا إضافًيــا عــى شــبكات ترصيــف ميــاه األمطــار والقنــوات 

ممــا أدى إل زيــادة تلــوث المســطحات المائيــة.

ج.  الكهرباء

الكهربــاء  ايــد عــى  ف العراقيــون بشــكل م�ت الــدول األخــرى، يعتمــد  ي 
الحــال �ف كمــا هــو 

ليــة ويــزداد الطلــب عليهــا بشــكل مســتمر. وشــبكة  ف ي العديــد مــن احتياجاتهــم الم�ف
�ف

البــرصة.  ي 
�ف تقريًبــا  األ�  لجميــع  للكهربــاء  الرئيــ�ي  المصــدر  هي  العامــة  الكهربــاء 

ار جســيمة خــال حــرب  ي العــراق ألرصف
وتعرضــت البنيــة التحتيــة للطاقــة الكهربائيــة �ف

الخليــج وكان عــى معظــم األ� تدبــ�ي أمورهــا بمــا يتيــ� مــن اإلمــدادات المحــدودة 
ي يديرهــا القطــاع الخــاص. ورغــم الجهــود المبذولــة إلعــادة  مــن المولــدات المحليــة الــىت
االســتثمار  نقــص  مــن  عانــت  فقــد  الســابقة،  بنفــس مســتوياتها  الكهربــاء  إمــدادات 
ونقــص المعــدات، وكان عــدد قليــل فقــط مــن األ� تضمــن الحصــول عــى الكهربــاء 

بانتظــام عــى مــدار 24 ســاعة.
ي 

ي الوقــود األســاسي أو الطاقــة بــل تكمــن �ف
وبفضــل توفــر النفــط، فالمشــكلة ال تكمــن �ف

ــع وتحويــل موثــوق بــه وتتــم صيانتــه جيــًدا ويعمــل بكامــل  ـ ـ ـ الحصــول عــى نظــام توزيـ
طاقتــه. ومــن المفارقــات، أنــه بالرغــم مــن وفــرة الطاقــة الشمســية لــم يتــم اســتغالها 
حــىت اآلن، ولــم تتمكــن المجتمعــات مــن تســخ�ي الطاقــة الشمســية ألغــراض اإلضــاءة 
أو الط�ي باستخدام أنظمة توليد الطاقة الشمسية عى أسطح المنازل، ربما بسبب 

وة أو المعــدات بشــكل عــام. عــدم توفــر األمــن الــذي يحــول دون اســتخدام الــ�ث
ي مشاكل قطاع الكهرباء: وفقا للمديريات التابعة للمحافظات يمثل الىىت

انية المخصصة وعدم وجود سلطة مسئولة عن التعاقد  ف عدم كفاية الم�ي  •
عــى األعمــال.

تقادم الشبكات.  •
الطلب الزائد للحصول عى خدمات الشبكة.  •

وعات. ي للم�ش ي والتقىف االفتقار إل التخطيط المهىف  •
. ف ف والفني�ي نقص عدد المهندس�ي  •

تقادم محطات الطاقة.  •
. ف قلة االستجابة لشكاوى المواطن�ي  •

ك )عام 2013( »ملف محافظة البرصة«. 20- وحدة التحليل المش�ت

 21- لجنة تنسيق المنظمات غ�ي الحكومية ألجل العراق )ديسم�ب عام 2015( »ملف محافظة البرصة«.

ي العراق«.
 22- الجهاز المركزي لإلحصاء )عام 2015( »البيئة �ف

ه والتغطية والمشكات واحتماالت التقدم والنجاح د.  التعليم: توف�ي

ي  إن معــدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة الــذي يبلــغ 81.9٪ أعــى مــن المتوســط الوطــىف
معــدل  ارتفــع  عــام 2011،  ي 

فــىف والمنطقــة.  االجتمــاعي  النــوع  باختــاف  ويختلــف 
ي عــام 2006 إل 91.4٪ وهــو أعــى مــن 

ي مــن 90.1٪ �ف
االلتحــاق بالتعليــم االبتــدا�ئ

ي البالــغ 90.4٪. وال يــزال هــدف الوصــول إل نســبة 100٪ بعيــًدا  المتوســط الوطــىف
ي تبلــغ نســبة التحاقهــن بالمــدارس 89٪ فقــط مقارنــة 

خاصــة بالنســبة لإلنــاث اللــوا�ت
ي االلتحــاق بالتعليــم الثانــوي 

ي عــام 2011، انخفــض صــا�ف
بنســبة 93.9٪ للذكــور. و�ف

ي )٪48.6(. 23 ي عــام 2006 إل 43.6٪ وهــو أقــل مــن المتوســط الوطــىف
مــن 45٪ �ف

ي جميع أنحاء المحافظة 
ي عدد المدارس �ف

ي من نقص حاد �ف
إن المديرية العامة تعا�ف

ي المخصصــة لبنائهــا، وكذلــك مــن األماكــن المكتظــة بالســكان 
بســبب نقــص األرا�ف

يــة. مثــل مركــز المحافظــة ومناطقهــا الحرصف
الفجــوات  ســد  محاولــة  عــى  المحافظــة  ي 

�ف التعليــم  قطــاع  اتيجية  اســ�ت وتعتمــد 
ف  ة لتحقيــق المســاواة بــ�ي يــة واألحيــاء الفقــ�ي ف المناطــق الريفيــة والحرصف التعليميــة بــ�ي
ف وســوق العمــل مــن خــال  ف الخريجــ�ي ي التعليــم، كمــا تتنــاول التنســيق بــ�ي

ف �ف الجنســ�ي
إعــداد مناهــج مهنيــة عاليــة التخصــص وبرامــج تدريــب مصممــة لهــم خصيًصــا. ومــن 
ي بعض المدارس المكتظة، وحل 

اتيجية تخفيض عدد الطاب �ف ف أهداف االســ�ت ب�ي
ف تواصــل نظــام التعليــم مــع  ي لبنــاء مــدراس جديــدة، وتحســ�ي

مشــكلة توفــ�ي األرا�ف
ف  ي تبحــث عــن عمــال إضافيــ�ي قطاعــات الصناعــة والزراعــة والســياحة المتناميــة الــىت
ة والمتناميــة للمحافظــة. يمتلكــون المهــارات والكفــاءات لتلبيــة االحتياجــات المتغــ�ي
ف عــى تعليــم النســاء كانــت تقريًبــا ضعــف  ي بذلــت لتدريــب المعلمــ�ي إن الجهــود الــىت
ي 

ف بشــكل كبــ�ي �ف ي بذلــت لتعليــم الرجــال، وحالًيــا ينقــص عــدد المعلمــ�ي الجهــود الــىت
ي الوضــع 

ي العمــل �ف
ف �ف جميــع المــدارس المخصصــة للذكــور ألن المدرســات ال ترغــ�ب

ي بعــض 
ف �ف ي مــدارس البــرصة أيضــا مــن نقــص عــدد العاملــ�ي

، كمــا تعــا�ف االجتمــاعي الحــالي
التخصصــات.

وحددت المحافظة األســباب التالية باعتبارها مســئولة عن اســتمرار مشــاكل التعليم 
ي البــرصة:

الثانــوي �ف
مســتوى  عــى  ســلطة  وجــود  إل  واالفتقــار  الماليــة  المــوارد  عــدم كفايــة   •

العمليــات. وتخطيــط  إدارة  عــن  مســئولة  المحافظــة 
ف المؤسسات والتاميذ. سوء توزيــــع أعضاء هيئة التدريس ب�ي  •

ضعف مؤهات أعضاء هيئة التدريس.  •

 23-  لجنة تنسيق المنظمات غ�ي الحكومية ألجل العراق )ديسم�ب عام 2015( »ملف محافظة البرصة«.
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الشكل )25( مدارس مدينة البرصة

ر الكث�ي منها. ي عدد المدارس وترصف
النقص الحاد �ف  •

بوية الحديثة. سوء استخدام التقنيات ال�ت  •
ي الصيانة.

ف وموظىف ف والفني�ي نقص عدد المهندس�ي  •
ي المخصصة لبناء المدارس والمؤسسات.

ي األرا�ف
النقص �ف  •

ي تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية.
التدخات السياسية �ف  •

الفجوة املباين الحالية الحاجة  نوع املدرسة 

 5  61  66 روضة أطفال 

 439  689  1128 ابتدايئ 

 274  259  533 ثانوي 

 4  14  18 مهنية 

 3  4  7 معاهد 

 725 1027 1752 اإلجاميل 

الخريطة رقم )12( – المراكز الصحية

جامعة البرصة

 مطار برصة

الدويل

املعقل

الرباط

األشعار

الخليج العريب
الخورة

القبلة

طريق الحمدان

شط العرب

شارع جرس األمام عيل

الزبري
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المشاكل والمعوقات

ي تواجه كل مديرية: ملخص المشاكل والمعوقات الىت

 أ.  المياه

االفتقار إل وجود سلطة مسئولة عن معالجة القضايا الحقيقية.  •
االفتقار إل وجود مخصصات مالية وعدم كفاية الموارد.  •

اإلجراءات المعقدة لعمليات االستحواذ وضعف التنسيق.  •
ف وضعف التدريب. ف والفني�ي نقص عدد المهندس�ي  •

وعات وشبكات النقل المركزية. تقادم الم�ش  •
ة إل شــبكة إمــدادات  التوصيــات غــ�ي مــرصح بهــا وإضافــة األحيــاء الفقــ�ي  •

الميــاه.
ف وتعييناتهم. ي تقييمات الموظف�ي

التدخات السياسية والمحسوبية �ف  •
اتيجية. ي المخصصة لتحديد مواقع المشاريــــع االس�ت

عدم كفاية األرا�ف  •
. ف ضعف تعاون المواطن�ي  •

ي مصادر المياه.
ارتفاع نسبة األماح �ف  •

 ب.  المرافق الصحية

نقص األدوات واألجهزة المتخصصة.  •
نقص الموارد المالية.  •

ي ونقص التدريب. ف وفريق العمل الفىف قلة عدد المهندس�ي  •
عدم وجود سلطات مالية وإدارية وفنية.  •

وعات الخاصة بالمعالجة. هاك الشبكات وخطوط النقل والم�ش  •
زيادة الطلب عى الشبكات.  •

ي التكنولوجيات الحديثة. عدم القدرة عى تبىف  •
كات المتخصصة وذات الكفاءة ألداء المهام. قلة عدد ال�ش  •

ج.  الكهرباء

انيــة المخصصــة وعــدم وجــود ســلطة مســئولة عــن التعاقــد  ف عــدم كفايــة الم�ي  •
الألعمــال.

ه. الصحة

إن املستشــفيات الحكوميــة هــي املرفــق الصحــي األكــر اســتخداًما يف حالــة مــرض فــرد مــن أفــراد األرسة 

بنســبة 54.3% وتليهــا العيــادات ومراكــز الصحــة الحكوميــة بنســبة 29% والعيــادات أو املجمعــات الطبيــة 

الخاصــة بنســبة 12%، ويســتطيع 98.4% مــن الســكان الوصــول إىل أقــرب مركــز صحــة يف أقــل مــن ســاعة، 

ــات أو  ــاء وعــدم وجــود طبيب ــة وانشــغال األطب ــة تواجههــم هــي نقــص األدوات الطبي ولكــن أكــر عقب

ممرضــات، وبالتــايل يقيــم 23.3% مــن الســكان الخدمــات الصحيــة عــىل أنهــا “ســيئة” و47.2% يعترونهــا 

“ليســت جيــدة وليســت ســيئة”.

ووفًقا ملحافظة البرصة تتمثل القضايا األساسية املتعلقة بقطاع الصحة فيام ييل:

•نقص املوارد املالية وعدم منح تفويضات لجهاز الخدمات الصحية.  

•مركزية التقديم يف املؤسسات التعليمية وفقر التوزيع.  

• قلة األرايض املخصصة ملراكز الصحة.  

• غياب نظام التأمني الصحي.  

• قانون التدرج الطبي مينع استمرار املوظفني يف العمل.  

• عدم الفصل بني القطاعني الخاص والعام.  

• ضعف كفاءة العمل اإلداري واالستمرار يف الطرق البريوقراطية.  

• نقص األجهزة الطبية املتخصصة.  

• عدم وجود موظفني فنيني مدربني.  

• عدم وجود رقابة عىل األدوية والصيدليات الخاصة.  

• منــو القطــاع الخــاص يف املستشــفيات الصغــرية والعيــادات والصيدليــات دون وجــود رقابــة   

الصحــة. وزارة  مــع  تنســيق  أو  كافيــة 

• منــو ظاهــرة تعاطــي املخــدرات بــني الشــباب والعاطلــني التــي تــأيت مــع الــواردات مــن إيران   

أخــرى. ودول 

تقادم الشبكات.  •
الطلب الزائد للحصول عى خدمات الشبكة.  •

وعات. ي للم�ش ي والتقىف االفتقار إل التخطيط المهىف  •
. ف ف والفني�ي نقص عدد المهندس�ي  •

تقادم محطات الطاقة.  •
. ف قلة االستجابة لشكاوى المواطن�ي  •

 د.  التعليم

مســتوى  عــى  ســلطة  وجــود  إل  واالفتقــار  الماليــة  المــوارد  عــدم كفايــة   •
العمليــات. وتخطيــط  إدارة  عــن  مســئولة  المحافظــة 

ف المؤسسات و عى التاميذ. سوء توزيــــع أعضاء هيئة التدريس ب�ي  •
ضعف مؤهات أعضاء هيئة التدريس.  •

ر الكث�ي منها. ي عدد المدارس وترصف
النقص الحاد �ف  •

بوية الحديثة. سوء استخدام التقنيات ال�ت  •
ي الصيانة.

ف وموظىف ف والفني�ي نقص عدد المهندس�ي  •
ي المخصصة لبناء المدارس والمؤسسات.

ي األرا�ف
النقص �ف  •

ي تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية.
التدخات السياسية �ف  •

 ه.  الصحة

نقص الموارد المالية وعدم منح تفويضات لجهاز الخدمات الصحية.  •
ي المؤسسات التعليمية وفقر التوزيــــع.

مركزية التقديم �ف  •
ي المخصصة لمراكز الصحة.

قلة األرا�ف  •
. ف الص�ي غياب نظام التأم�ي  •

ي العمل.
ف �ف ي يمنع استمرار الموظف�ي قانون التدرج الطىب  •

ف الخاص والعام. ف القطاع�ي عدم الفصل ب�ي  •
وقراطية. ي الطرق الب�ي

ضعف كفاءة العمل اإلداري واالستمرار �ف  •
نقص األجهزة الطبية المتخصصة.  •
. ف ف مدرب�ي ف فني�ي عدم وجود موظف�ي  •
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 ب.  الشناشيل

وتشــهد البيــوت القديمــة المصنوعــة مــن الطــوب عــى طــول جــداول الميــاه والشــوارع 
ي مقــر البــرصة القديمــة بأروقتهــا الخشــبية الراقيــة والشناشــيل المتشــابكة والمداخــل 

�ف
ي ذلــك الوقــت 

، وبينمــا كان يســكن فيهــا �ف ي
ي المــا�ف

المزخرفــة عــى تألــق البــرصة �ف
ي الكرانيــش المكســور 

يــة والتجــار أصبحــت اليــوم مهجــورة ونــرى ذلــك �ف العائــات ال�ث
ي يغطيهــا  والشــبابيك المتشــابكة المعلقــة واأللــواح الزجاجيــة المكســورة والنوافــذ الــىت

الطــوب.
المتاجــر  مــن  وصفــوف  الشناشــيل  بيــوت  مــن  ُيحــص  ال  عــدد  المدينــة  وفقــدت 
ي  ة االستعمار الغر�ب ي وف�ت

ي ترجع إل العرص العثما�ف والمخازن التقليدية والقصور الىت
ي الثاثينيــات مــن أجــل إنشــاء طــرق جديــدة واســعة عــى طــول 

« �ف ي
يطــا�ف »الــراج ال�ب

ي جــداول الميــاه مــن 
ي التجاريــة المتباينــة متوســطة الطــول، وتعــا�ف

القنــوات والمبــا�ف
ي طالما كانت  ي وتراكم المخلفات الصلبة وانخفاض مســتوى المياه الىت اإلهمال البيىئ

محاطــة بالنخيــل وأصبحــت اآلن محاطــة بجــدران عاموديــة خرســانية.
ي المــدن التاريخيــة ب�عــة حيــث يســكنها المســتأجرون 

ي التاريخيــة �ف
وتتدهــور المبــا�ف

الفقــراء غــ�ي القادريــن عــى القيــام بأعمــال الصيانــة المكلفــة ممــا يوفــر فرصــة مجديــة 
إلعــادة تطويرها.والبــرصة القديمــة ليســت اســتثناًء، فتــىعي الحكومــة أنــه دون مســاعدة 
مالية حقيقية وخطة إدارية قائمة لن يتمكن أصحاب المنازل من تجديدها لتتوافق 

مــع المعايــ�ي الدوليــة.
اث  الــ�ت إل مصــادرة  العــراق  فيهــا  بمــا  العالــم  الســلطات حــول  لجــأت  ولكــن طالمــا 
ي وطــرد ســكانه بســبب التعقيــد الهائــل الــذي يواجهونــه عنــد التعامــل مــع  الحــرصف
، ومــع األســف لــم تحقــق هــذه العمليــات  ف أصحــاب األمــاك والمســتأجرين الطموحــ�ي

النتائــج المطلوبــة قــط.
اثيــة مهــددة بالتحــول إل »متاحــف مفتوحــة«  فــدون الســكان تصبــح المناطــق ال�ت
ات الدوليــة أن  جدبــاء ودون حيــاة وغــ�ي مســتدامة، وعــى الصعيــد األخــر تثبــت الخــ�ب
اث  المناطق التاريخية تقدم فرص اقتصادية وسياحية مستدامة حيث يتم دمج ال�ت

ي. ي برامــج التطويــر الحــرصف
ي التنميــة االجتماعيــة االقتصاديــة و�ف

ي �ف
الثقــا�ف

اتيجية تعزيــز النمــو  ة مــن ركائــز اســ�ت ف ي ركــ�ي
وبالطبــع يمكــن أن يصبــح إرث البــرصة الثقــا�ف

ي تحتــاج مهــارة أو الوظائــف كثيفــة  الــكىي بالمنطقــة باعتبارهــا مصــدر للوظائــف الــىت
ي الحــد مــن الفقــر بشــكل عــام.

ي ال تحتــاج أي مهــارة ممــا سيســهم �ف العمالــة الــىت
ي تــم تقديمهــا  وتقيــم خطــة الحفــاظ عــى البــرصة وتطويــر المناطــق التاريخيــة فيهــا الــىت
حــات إعــادة التأهيــل المقدمــة عــى  ي أواخــر عــام 2017 مق�ت

إل مجلــس البلديــات �ف
ي تحول دون تنفيذ  ف وتركز عى المعوقات األساســية الىت ين عاًما الســابق�ي مدار الع�ش
ي هــذه المنطقــة األثريــة المدمــرة ولكــن مــا تــزال فريــدة مــن 

وعــات حــىت اآلن �ف أي م�ش

ي 
. وال يظهــر ذلــك فقــط �ف ي ي غــىف

اث ثقــا�ف ي المــدن العراقيــة بــ�ت
تتمتــع البــرصة مثــل بــا�ت

حــة وأماكــن  ي ذهــاب عــدد كبــ�ي مــن األشــخاص إل األرصف
مبانيهــا الفخمــة بــل أيًضــا �ف

العبــادة. وهــذه ليســت مجــرد عــادات ولكنهــا ترجــع إل عــرص مــا قبــل التاريــــــخ ويظهــر 
اث مــا يــزال المزيــد  ي تراثهــا األثــري، وعــى الرغــم مــن استكشــاف بعــض هــذا الــ�ت

ذلــك �ف
ــا تحــت األرض ولــم يتــم اكتشــافه بعــد.

ً
مدفون

بالقنــوات  المركزيــة  القديمــة  بــرصة  ي 
�ف نوعــه  مــن  الفريــد  اث  الــ�ت يضــاهي  ء  ي

وال سش
الخشــبية  وشــبابيكها  فاتهــا  ب�ش والشناشــيل  ومبانيهــا  ي 

والممــاسش فيهــا  الموجــودة 
تدهــور  إل  الماليــة  المــوارد  وعــدم كفايــة  الحديــث  التطــور  أدى  ولكــن  المزخرفــة، 

ودمارهــا. القديمــة  البــرصة 
ي تــم إطاقهــا لحمايــة  وهــذان الجانبــان مــن تــراث البــرصة همــا أســاس المخططــات الــىت
ف والحكومــة، لــذا فهنــاك  اء الفنيــ�ي اث والحفــاظ عليــه بدعــم مــالي وبمســاعدة الخــ�ب الــ�ت

ي البــرصة) انظــر باألســفل(.
أمــل لمعالجتهمــا �ف

ي اإلدارة والعمليــات 
البــرصة يجــب دمــج هــذه الجوانــب �ف وفيمــا يتعلــق بمســتقبل 

اليوميــة مــن جانــب الحكومــة والقطــاع الخــاص والمطوريــن والمجتمعــات، وحمايــة 
ي ليس شيًئا يتم فصله للحفاظ عليه بل يجب استغاله بشكل صحيح 

اث الثقا�ف ال�ت
باعتباره وسيلة لجذب االستثمارات والزائرين، ومن أجل أن تستعيد البرصة رونقها 
ي المنطقــة يجــب بــذل جميــع الجهــود الممكنــة 

باعتبارهــا واحــدة مــن المــدن الرائــدة �ف
اث باعتبارها جزًءا من مبادرات التطوير اليومية، سواء من خال  لدعم مبادرات ال�ت
ي أو دمــج 

ي المــا�ف
ق« �ف ي جعلــت البــرصة »فينيســيا الــ�ش محــاكاة بعــض المبــادئ الــىت

يــة والمناطــق الســكنية  ي التصميمــات الحرصف
األماكــن المعماريــة واألثريــة المدفونــة �ف

ة إل مدينــة البــرصة بأكملهــا. الجديــدة لتضيــف قيمــة كبــ�ي

اث األثري  أ. ال�ت

اثيــة غــ�ي  ي ال يــزال هنــاك العديــد مــن المواقــع ال�ت ــخ غــىف ـ ـ ـ بمــا أن البــرصة تتمتــع بتاريـ
اث مع العديد من الجامعات  الظاهرة ألنها مدفونة تحت األرض، ويتعاون قسم ال�ت
الدوليــة لألبحــاث والتنقيــب عــن هــذه المواقــع، ولكــن ال يشــارك القســم اإلحداثيــات 
ي يــد األشــخاص الخطــأ ويتــم نهــب 

ــا مــن أن تقــع المعلومــات �ف
ً
الدقيقــة مــع العامــة خوف

ح القســم إجــراء عمليــة مقاصــة كجــزء مــن عمليــة الموافقــة  هــذه المواقــع، وبالتــالي اقــ�ت
ي تمــت  وعــات البنــاء الــىت حــة، وحالًيــا تــم تأجيــل بعــض م�ش وعــات المق�ت عــى الم�ش
وعات مما  ي موقع الم�ش

الموافقة عليها بسبب اكتشاف مواقع أثرية تحت األرض �ف
وعــات. أحبــط تســليم العديــد مــن الم�ش

نوعهــا المحيطــة بقنــاة العشــار.
ي البداية يجب أن تتخذ المؤسســات المعنية خطوات ملموســة. وتهدف الخطة 

و�ف
حــة إل الحاجــة الملحــة لتأســيس لجنــة للبــرصة القديمــة تعمــل بتمويــل مــن  المق�ت
، والتحديد الرس�ي  المحافظة والحكومة المركزية أو أيهما، ووضع اإلطار المؤس�ي
اثيــة والمنطقــة الفاصلــة، وتنفيــذ تدابــ�ي قانونيــة فوريــة )رادعــة للمضاربــة  للمنطقــة ال�ت
للبنــاء ســياقها محــدد وُملِزمــة قانونًيــا، وتعزيــز  العقاريــة(، وإعــداد مبــادئ إرشــادية 

اثيــة المحــددة. ي المنطقــة ال�ت
ــح بنــاء �ف ــ ـ اإلجــراءات الخاصــة بالحصــول عــى ترصيـ
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الشــكل رقــم )39( البــرصة، شــعيبة، الزبــري. التقــط ســالح الجــو امللــيك هــذه الصــور عــر الجــو عــام 1939، الدراســة االســتقصائية للهنــد، جمــع ثــالث خرائط وميكــن االطالع 

.oldmapsonline.org عليها مــن خــالل

الشكل رقم )40( موانئ البرصة، املصدر: الجمعية الجغرافية امللكية. تصوير سالح الجو املليك. برتخيص من موقع عاملي )Alamy( للصور.
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آثار تغري المناخ المتوقعة عى البرصة

. البيئة وتغ�ي المناخ0 1

ي تتحمــل الملوحــة،  ي أن تنــادي البــرصة بزارعــة المزيــد مــن المحاصيــل الــىت
وعليــه، ينبــىعف

يــة، وأن تتوقــع عموًمــا اســتمرار الهجــرة الداخليــة. وبأســواق االحدائــق الحرصف

 ب.  الموارد المائية

تبــة عــى ســوء جــودة الميــاه الرتفــاع نســبة الملوحــة  شــهدت البــرصة مؤخــًرا اآلثــار الم�ت
ي فمن المتوقع أن تصبح 

بها وقلتها. ومع استمرار سوء الوضع وظاهرة التغ�ي المناحف
الميــاه مــن أكــ�ب مشــاكل البــرصة. وبالتــالي يجــب أن تســتعد البــرصة مــن خــال إعــادة 
استخدام المياه وحث جميع القطاعات عى ترشيد استهاكها، ويمكن أن يتم ذلك 
ي أمكانبــة اســتخدام 

ي كذلــك البحــث �ف
عــن طريــق تطبيــق نظــام دقيــق للدفــع. وينبــىعف

ليــة لتقطــ�ي الميــاه بالطاقــة الشمســية لتقليــل االعتمــاد العــام عــى الميــاه  ف األجهــزة الم�ف
ب. ي زجاجــات، خاصــة للــ�ش

المعبــأة �ف
ويمــا أن البــرصة قائمــة عــى أهــوار منخفضــة، فــ�ي معرضــة لفيضانــات موســمية مــن 
النهــر وارتفــاع مســتويات البحر.كمــا أفــادت دراســة جديــدة25 أنــه بحلــول عــام 2050 
ســيؤثر ارتفــاع مســتوي البحــر عــى ثــاث أضعــاف األعــداد المقــدرة ســابًقا ، وســيمحو 
ي العالم.كما أن البرصة تم تصنيفها باعتبارها منطقة عالية 

غالبية المدن الساحلية �ف

الخطورة ومن المتوقع أن تغمر المياه أغلب أراضيها بحلول عام 2050. 26 إلضافة 
ق األوســط ســيؤدي إل موجــات أكــ�ب مــن  ي الــ�ش

إل ذلــك، ارتفــاع مســتويات البحــر �ف
ي المنطقــة 

ي المقابــل يمكــن أن يــؤدي إل رصاعــات أو يزيــد مــن حدتهــا �ف
الهجــرة، و�ف

. ومــن ثــم فــإن خســارة أهــم المناطــق الســاحلية أمثــال  ف ويزيــد مــن تدهــور أزمــة الاجئــ�ي
ة لــن تتوقــف عنــد الحــدود العراقيــة،  البــرصة، يمكــن أن يكــون لــه تداعيــات أمنيــة خطــ�ي

ي فقــط، بــل أيًضــا قضيــة إنســانية وأمنيــة. 27  ولــن يكــون ذلــك حينئــذ شــاغل بيــىئ
إن تنــاول مشــكلة ارتفــاع مســتويات البحــر هي عمليــة صعبــة، ولكــن تقليــل أثــر ذلــك 
عــى مــدن مثــل البــرصة هــو أمــر ليــس بالمســتحيل، إذا كان االرتفــاع الفعــىي محــدود 
ي بالغــرض إقامــة نــوع 

ي هــذه الحالــة أن يــىف
)ونجحــت التدخــات العالميــة(، فيمكــن �ف

( لحمايــة  ي مــن أنــواع الســدود )مثــل رصيــف مينــاء مســور أو ســد صخــري أو ســد تــرا�ب
البــرصة مــن الفيضانــات.

.

ي  ي أجراهــا النظــام العالــ�ي للرصــد البيــىئ ي العــراق الــىت
وفًقــا لدراســة المخاطــر المناخيــة �ف

ق األوســط بعــد مــرص مــن  ي الــ�ش
ي أعــى دولــة �ف

ي عــام 242017 ، فــإن العــراق هي ثــا�ف
�ف

حيــث آثــار تغــ�ي المنــاخ. وبحلــول عــام 2050، مــن المتوقــع أن يزيــد متوســط درجــة 
الحــرارة الســنوي بنســبة 2 درجــة مئويــة، مصحوبــة بموجــات متكــررة مــن الحــرارة 
ي 

العاليــة وظواهــر جويــة شــديدة وأمطــار غزيــرة وفيضانــات وجفــاف وانخفــاض �ف
ي  معدل هطول األمطار السنوي بنسبة 9 ٪. وإذا ارتفع منسوب مياه الخليج العر�ب
ي 

ي جنــوب العــراق بمــا فيهــا البــرصة. و�ف
، ســُيغمر بالميــاه معظــم أرا�ف بمقــدار 3 مــ�ت

الوقــت ذاتــه، ســيؤدي انخفــاض ســقوط األمطــار، وبالتــالي نقــص مســاحة الغطــاء 
، إل زيــادة العواصــف الرمليــة. ي

النبــا�ت
العامــة  وأنشــطة  خــاص،  بوجــه  أيًضــا،  ســوًءا  األمــر  يد  ف ســ�ي الصناعيــة   واألنشــطة 
المؤذيــة للبيئــة مثــل: انتــاج المخلفــات، واســتخدام المــواد الهيدروكربونيــة والوقــود 
الحفــري، وســوء الصيانــة. ونظــًرا إل أن الكثــ�ي مــن آثــار تغــ�ي المنــاخ ســببتها أنشــطة 
ي البــرصة لــن تكــون نتيجتــه 

وترصفــات عالميــة وليــس محليــة فقــط، أي أثــر محــىي �ف
كافيــة لحمايتهــا، مثــًا، مــن ارتفــاع مســتوى البحــر. ومــع ذلــك، مــن خــال االســتعداد 
ي أو القضــاء عليــه، إن لــم يكــن 

بشــكل أفضــل، مــن الممكــن الحــد مــن التغــ�ي المنــاحف
ي أي تخطيــط للبــرصة.

منعــه، ولذلــك يجــب إدراجــه �ف

ي عى الزراعة
 أ.  أثر التغ�ي المناحف

ة بعــد أن أصبحــت الزراعــة أقــل  ي الزراعــة مبــا�ش
لقــد قــل نســبًيا عــدد األ� العاملــة �ف

ها من المنتجات المستوردة،  جاذبية بسبب انخفاض تكلفة المنتجات اإليرانية وغ�ي
ايــد مــن النــاس يتوجهــون إل قطاعــات أخــرى لكســب رزقهــم. ورغــم  ف مــا جعــل عــدد م�ت
ي أســواق البــرصة همــا نشــاطان اقتصاديــان 

أن تجــارة المنتجــات الزراعيــة وتســويقها �ف
ي هــذه المنطقــة، فســيتأثران بارتفــاع األســعار، ممــا ســيؤدي أيضــا إل ارتفــاع 

مهمــان �ف
ي أســوأ ســيناريو- ونقصهــا مــن الســوق.

أســعار المنتجــات الغذائيــة بوجــه عــام -و�ف
ي العــراق بوجــه عــام مزيــد مــن 

ومــن المحتمــل كذلــك أن يدفــع قلــة النشــاط الــزراعي �ف
النــاس إل االنتقــال إل المــدن، ومــن المرجــح أن يتوجــه األغلبيــة إل المــدن األقــرب 
ورة إل البــرصة، ولكــن هــذا األمــر مــن شــأنه أن يؤثــر عــى جوانــب  لهــم وليــس بالــرصف

االقتصــاد األخــرى.

 ,)2017 USAID )March( »ي العــراق
 24-  وكالــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة )مــارس عــام 2017(، »ملــف بشــأن مخاطــر تغــ�ي المنــاخ �ف

.)”Climate Change Risk Profile - Iraq“

)Nature Communications( )أكتوبــر عــام 2019(، »بيانــات جديــدة تفيــد بزيــادة احتمــال التعــرض الرتفــاع  ف 25-  جريــدة ناتــ�ش كوميونيكاشــ�ف

مســتوى البحــر والفيضانــات بثــاث مــرات«. 

 26- نيو يورك تايمز )أكتوبر عام 2019(، »وفًقا لبحث جديد، فإن ارتفاع البحار سوف يمحو المزيد من المدن بحلول عام 2050«.

 27-   المرجع السابق ذاته.

أثره عىل البرصة أثره عىل العراق املناخ يف املستقبل

الزراعة •زيادة يف درجة الحرارة 

السنوية الرئيسية مبعدل 2 

درجة مئوية بحلول عام 2050.

•زيادة يف موجات الحرارة 

متكررة أكر وقلة األيام الباردة

•انخفاض يف املتوسط الرئييس 

السنوي لسقوط األمطار مبعدل 

9% بحلول عام 2050، مع 

احتامل انخفاض شديد )-%17( 

يف ديسمر ويناير وفراير.

•انخفاض مدة األمطار التي 

تستمر لخمسة أيام، وزيادة يف 

كثافة األمطار بوجه عام.

•انخفاض معدل املياه الجارية 

بقدر 22% )املتوسط القطري( 

•بعض األثر عىل اإلنتاج

•آثار كبرية عىل التسويق

•زيادة أسعار املنتجات الغذائية

•انخفاض اإلنتاج الزراعي

•تصحر األرايض الصالحة 

للزراعة

املوارد املائية

•سوء جودة املياه أكر •زيادة ندرة املياه

•موجات جفاف أطول 

وأصعب

•تدهور جدودة املياه 

صحة اإلنسان

•زيادة الضغط عىل املرافق •انخفاض األمن الغذايئ

•انتشار األوبئة بشكل 

مكثف )مثل الكولريا(

•مشاكل مضاعفة يف الجهاز 

التنفيس

الطاقة والبنية التحتية

•آثار صغرية عىل الطاقة

•آثار خطرية عىل قطاع النفط والبنية 

التحتية

•انخفاض توليد الكهرباء 

من الطاقة الكهرومائية

•ترضر البنية الحتية 

مبستويات مختلفة

آثار تغري املناخ املتوقعة عىل البرصة

الشــكل رقــم )41(: تخطيــط قديــم مقابــل تخطيــط جديــد لآلثــار املرتتبــة عــىل ارتفــاع مســتويات البحــر يف البــرصة بحلــول عــام 2050. 

New your Times(/ Open Street Map( ــز ــورك تامي ــو ي ــدر: ني املص

التقديرات القدمية  لعام 2050 التقديرات الحالية  لعام 2050

منطقة مأهولة بالسكاناألرض تحت املاء عند املد العايل



ي لمدينة البرصة ملف التنميط الحرصض

41

ج.  صحة اإلنسان

ا وأمراض الشعب الهوائية  ي تنتقل من خال المياه والتلوث مثل الكول�ي األمراض الىت
داد ســوءا مــا لــم يتــم تطبيــق ممارســات صحيــة أكــ�ث فعاليــة. وهنــا  ف داد حتًمــا وســ�ت ف ســ�ت
شــيد ليــس فقــط حــًا ســليًما، وإنمــا  اللجــوء إل تقنيــة إعــادة التدويــر واالســتخدام وال�ت

سيســاعد أيًضــا عــى الوقايــة مــن المخاطــر الصحيــة.

 د.  الطاقة والبنية التحتية
نظــًرا إل أن البــرصة هي المنتــج والمعالــج الرئيــ�ي للنفــط والمنتجــات المرتبطــة بــه، 
ي قطــاع الطاقــة. ولــن يقتــرص األمــر عــى المرافــق 

مــن المتوقــع أن تتأثــر بــأي اضطــراب �ف
ي 

المخصصــة للتنقيــب واإلنتــاج، وإنمــا سيشــمل األثــر المخــازن ومرافــق النقــل. و�ف
الوقــت ذاتــه ســتتعرض أغلــب البنيــات التحتيــة للمــدن – بدايــة مــن النقــل إل الميــاه 

والــرصف الصــ�ي – إل ضغــط كبــ�ي بســبب الزيــادة الســكانية.

 ه.  األهوار ومزارع النخيل 
ف عى التفاعل  ي البرصة مثال�ي

ف النخيل �ف ف النهرين وبســات�ي ي باد ما ب�ي
تمثل األهوار �ف

هــا عــى التدخــات الماديــة  ف القــوى االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة وتأث�ي بــ�ي
يــر تلــك التدخــات. وهمــا أيًضــا مثــاالن يوضحــان كيــف تتغــ�ي  وطــرق اســتخدمها لت�ب

األمــور عــى أرض الواقــع مــع مــرور الوقــت، مؤديــة إل عواقــب غــ�ي مقصــودة.

األهوار

ي رطبــة دائمــة وموســمية متشــابكة 
، كانــت األهــوار عبــارة عــن سلســلة أرا�ف ي

ي المــا�ف
�ف

ات عميقة وضحلة تغذي كل منها األخرى بالمياه، وسهول طينية  إل حد ما، وبح�ي
ات الفيضانــات العاليــة،  ُتغمــر بالميــاه كل مــرة يرتفــع فيهــا منســوب الميــاه. وخــال فــ�ت
ي ســبق أن  ة مــن الصحــراء بالميــاه، وهكــذا تندمــج بعــض األهــوار الــىت ُتغمــر أجــزاء كبــ�ي
انفصلــت عــن بعضهــا لتشــكل أهــوار أكــ�ب تكــون موطًنــا لعــدد متنــوع مــن أشــكال الحيــاة 

ولهــا ســمات إيكولوجيــة متنوعــة. 
ي الخمســينات، بــدأ بنــاء نظــام الــرصف الصــ�ي الرئيــ�ي )MOD( بهــدف التخلــص 

و�ف
ي الزراعية. ولقد استغرق بناء 

من البعوض وتحويل المياه المالحة بعيًدا عن األرا�ف
ــج تجــاه  ـ ـ ـ ف يتحــول بالتدريـ كــ�ي ف طويلــة، وأثنــاء عمليــة البنــاء، كان ال�ت هــذا الــرصف ســن�ي
ف إيــران والعــراق،  اســتصاح األهــوار، ولكــن هــذه المشــاريــــع توقفــت بســبب الــرصاع بــ�ي

ولذلــك ظلــت األهــوار حــىت منتصــف الثمانينــات كمــا هي نســبًيا.
الشكل رقم )42(: انخفاض عدد مزارع النخيل: مقارنة بني صورة القمر الصناعي لعام 2008 وعام 2018 

مكان البساتني السنة

3,136 هكتار 2018

7,321 هكتار 2008

شكل )42( : تقليص مساحات بساتني النخيل بناًء عىل مقارنة صور األقامر الصناعية لعامي 2008 و 2018
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مزارع النخيل

كانــت البــرصة مشــهورة ببســاتينها المزروعــة بأكــ�ث مــن 30 مليــون نخلــة، ولكــن مــع 
األســف أســقطتها القذائــف أثنــاء حــرب العــراق وإيــران وهبــط عددهــا إل 12 مليــون 

بحلــول عــام 2000. وأثنــاء غــزو عــام 2003، رشــت القــوات األمريكيــة هــذه المــزارع 
يــة لــكي ال يتمكــن المتمــردون مــن أن يســتخدموها كســاتر. وبعــد أن  بالمبيــدات الح�ش
كانــت العــراق دولــة مصــدرة لثاثــة أربــاع تمــور العالــم، أصبحــت اآلن تصــدر 5٪ فقــط، 
حيــث حولــت اقتصادهــا إل النفــط بعــد عقــود مــن رصاعــات دمــرت مزارعهــا، األمــر 
الــذي يمثــل كارثــة، ليســت فقــط اقتصاديــة بــل أيضــا بيئيــة. ولهــذا وضعــت الحكومــة 

برنامًجــا يهــدف إل زيــادة عــدد األشــجار إل 40 مليــون خــال 10 أعــوام. 

الشكل رقم )43(: أشجار نخيل مهملة يف مزرعة بالبرصة. املصدر: وكالة فرانس برس

الشكل رقم )44(: انخفاض يف عدد أشجار النخيل من عام 1952 إىل عام 2016
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الشكل رقم )44(: انخفاض يف عدد أشجار النخيل من عام 1952 إىل عام 2016

.نحو برصة صامدة  1

أ . الحوكمة واألرض والبنية التحتية

يمكــن  مــا  حــول  احــات  االق�ت مــن  العديــد  تقديــم  تــم  أعــاه،  المذكــورة  األقســام  ي 
�ف

احــات  عملــه وكيفيــة القيــام بــه لضمــان مســتقبل أفضــل للبــرصة، وشــملت هــذه االق�ت
ي والبنية التحتية، ومعظمها -إن لم يكن جميعهم- ليست معروفة 

الحوكمة واألرا�ف
ي هــذه القضايــا بالبــرصة 

ف �ف فحســب بــل قدمتهــا العديــد مــن المحافظــات والعاملــ�ي
ك بينهــم ممــا ُيعــزز التحليــل والتوصيــات. حيــث يوجــد خيــط مشــ�ت

ي العديــد مــن المســتندات 
، يجــب زيــادة الامركزيــة. تــم الوعــد بذلــك وتــم دمجــه �ف

ً
أول

 . القانونيــة والوثائــق اإلداريــة ولكنــه لــم يطبــق، وحــىت إن تــم تطبيقــه فهــو ال ينفــذ فعليــاً
ي التمويــل أو الســلطة المفوضــة أو تحويــل الســلطة 

وســواء كانــت تكمــن المشــكلة �ف
إل المنظمات والمؤسســات الحكومية المطلعة باألحوال المحلية، كانت الحكومة 
ددة بشــأن هذا التغ�ي أو ربما ال تشــعر أنها قادرة عى القيام بذلك، ونتج  المركزية م�ت

عــن ذلــك التأجيــل ،تفاقــم لالقضايــا المطروحــة وظهــور مخــاوف جديــدة.
وال يقترص األمر فقط عى الموارد المالية والصاحيات التنظيمية، بل أدت السيطرة 
ي الــوزارات واإلدارات أيًضــا إل منــع ظهــور قــدرة محليــة 

المركزيــة عــى كبــار موظــىف
حقيقيــة عــى العمــل، وممــا يــؤدي إل عــدم تمكــن العديــد مــن األقســام مــن التفاعــل 

ي المحافظــة كمــا هــو مطلــوب لتطويــر القــدرات المحليــة.
بســهولة مــع زمائهــم �ف

وكانــت النتيجــة الرئيســية هي إضعــاف الســلطة المحليــة وجعــل مهمتهــا -المتمثلــة 
ي تحقيــق النتائــج المحليــة- أكــ�ث صعوًبــة ألن األمــر ليــس متعلــق فقــط بالقــدرة عــى 

�ف
بــل ســيتطلب تحديــد  جمــع واتخــاذ القــرار بشــأن التمويــل واألمــوال الخاصــة بهــم 
ي أن 

ي تحقيــق طموحاتهــا �ف
وصياغــة اللوائــح واألنظمــة اإلداريــة. وإذا نجحــت البــرصة �ف

ي نفــس الوقــت مــع زيــادة االســتقرار 
تصبــح إقليــم، فســتصبح هــذه المهمــة ممكنــة، و�ف

واالعتمــاد عــى الــذات ســتتمكن مــن تخفيــف بعــض القيــود.
ي 

ي الوقــت الحــالي يجــب أن تبــذل البــرصة قصــاري جهدهــا لزيــادة فرصهــا �ف
ولكــن �ف

مــن خــال البحــث عــن طــرق للقيــام بأشــياء تعتمــد أكــ�ث عــى الدعــم المحــىي بــداًل مــن 
، و مــن ضمــن أشــياء أخــرى، يجــب عــى المدينــة التواصــل مــع الســكان  ي الدعــم الخــارحب
ي صنــع القــرار المحــىي 

اكهــم وإدماجهــم �ف ف والتفاعــل معهــم بشــكل أكــ�ب وإ�ش المحليــ�ي
حيــث أن األشــخاص هــم مــن يصنعــون المدينــة.

.

ب .اإلسكان

ف أن النظــم القانونيــة  ي حــ�ي
« أكــ�ث مــن اإلســكان، و�ف ء يجســد »العمــل المحــىي ي

ال سش
ي تطويــر المســاكن النابضــة بالحيــاة وإنتاجهــا، فإنهــا 

والماليــة الشــاملة ُتعــد حاســمة �ف
ليســت أساســية لنجاحهــا بقــدر أهميــة العمــل المحــىي ونيــة الســكان.

- بفحص كل قطعة من األرض بها  حة - بشــكل أســاسي اتيجية المق�ت وســتقوم اإلســ�ت
ي كثــ�ي 

ه لجعــل الســكن »مقبــواًل«، و�ف « وتحديــد مــا يجــب تغيــ�ي »ســكن غــ�ي رســ�ي
مــن الحــاالت، يكــون التعريــف الرســ�ي لــألرض وفًقــا الســتخدامها أو لخريطــة تقســيم 
ا  ً ي الكثــ�ي مــن الحــاالت أيًضــا ال ُيعــد هــذا تغيــ�ي

المناطــق هــو مــا يجــب تعديلــه، و�ف
ي البــرصة ولكــن ربمــا بعــد الحصــول عــى الموافقــة المســبقة 

جوهرًيــا ويمكــن إجــراؤه �ف
مــن الــوزارة الوطنيــة.

ي 
ي يجــب إجراؤهــا �ف ات الــىت وباإلضافــة إل ذلــك، قــد يكــون هنــاك العديــد مــن التغيــ�ي

الهيكل من حيث الحجم والمواد والتشــطيبات، ومن الســهل إتخاذ هذه اإلجراءات 
)ربما مع مرور الوقت( ولكن قد يتطلب بعضها تيس�ي لوائح البناء، وعى الرغم من 
أنها مســألة محلية إال إن الحصول عى موافقة مســبقة من الوزارة الوطنية ســيكون 

أكــ�ث فاعلًية.
ي بعــض الحــاالت لــن تكــون الهيــاكل قابلــة للتغيــ�ي بفعاليــة وقــد 

ي نفــس الوقــت، و�ف
و�ف

 ، ي
ي حالــة إتاحــة األرا�ف

ف هدمهــا لصعوبــة تكبــ�ي حجمهــا عــى ســبيل المثــال، و�ف يتعــ�ي
قــد يكــون هنــاك فرصــة لتحديــد مــا ينقــص الســتخدامها أو تعزيــز الموجــود حالًيــا.

تيــب بشــأن هــذه الحــاالت ممــا ُيســهل عمليــة التطبيــق عــى مــدار 
ُ
 ُيمكــن تطويــر ك

الوقت ولكن ليكون فعال يجب أن ُينفذه –عى أرض الواقع-من خال فرق محلية 
ي المجتمع، ويمكن تشكيل 

ف �ف من الرجال والنساء الذين يعرفون المنطقة ومعروف�ي
ين  هــذا الــكادر مــن خــال تدريــب �يــــــع أثنــاء العمــل حيــث ُيمكــن أن يصبحــوا ميســ�ي
ف للمدينــة باعتبارهــم وســيلة فعالــة وغــ�ي ُمكلفــة نســبًيا للتفاعــل مــع المجتمــع  دائمــ�ي

ي بنــاء المدينــة. 
اكهــم �ف وإ�ش

للســماح لادخــار  ادخــار وقــروض  لنظــام –بســيط ولكــن فعــال-  كمــا ســيحتاجون 
لنظــم  ة  ً مبــا�ش اللجــوء  دون  متجــددة  أمــوال  عــى  للحصــول  اإلســكان  أجــل  مــن 
ف توفــ�ي األمــوال مــن  البنــوك الرســمية، وســيتيح االدخــار مــن أجــل اإلســكان للمقيمــ�ي
ف لثــاث ســنوات،  اوح مــن ســنت�ي ي مراحــل منفصلــة تــ�ت

أجــل التحســينات الســكنية �ف
ســيتم  كمــا  بالتنــاوب،  األخريــن  ف  ضــ�ي للمق�ت متاحــة  األمــوال  مجموعــة  وســتكون 
اســتخدام المجموعــة النهائيــة مــن القــروض طويلــة المــدى )عــى ســبيل المثــال 5 

األرض.  ملكيــة  اء  لــ�ش ســنوات( 
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اتيجية  االســ�ت تتمثــل  الســابقة،  المحــاوالت  فشــل  عــى  رًدا 
عــى  للبيئــة«  تمديــد »موقــع صديــق  ي 

�ف للحكومــة  الحاليــة 
الســياب  مدينــة  ي 

�ف البــرصة  بجنــوب  مســاحة 7600 هكتــار 
المخطــط لهــا حديًثــا وذلــك بنــاًءا عــى النجــاح العقــاري بقيــادة 
ي دول الخليــج، وحــىت اآلن أظهــر 

كات التطويــر العقــاري �ف �ش
فقــط  ليــس  وع  للمــ�ش قليــل  اهتمــام  األجانــب  المطــورون 
بســبب عــدم االســتقرار ولكــن بســبب انخفــاض معــدل العائــد 
ة طويلــة، وتعتمــد الخطــة الحاليــة اعتمــاًدا يــكاد  عــى مــدى فــ�ت
أن يكون كلًيا عى مشــاركة الحكومة مادًيا أو من خال توف�ي 

المرافــق والبنيــة التحتيــة.

ية 2. االمتدادات الحرصف

+- 100,000 مسكن

اتيجية  الســ�ت المركزيــة  الدعامــة  الحكومــة  باعتبــار 
 2012 عــامي  ف  بــ�ي مناقصــات  بإجــراء  قامــت  اإلســكان، 
و2019 مــن القطــاع الخــاص لثمــان مشــاريــــع إســكان عــى 
ي العامة إلنتاج 17000 

مســاحة 1000 دونم من األرا�ف
أربعــة  وحقــق  الحاجــة(  إجمــالي  مــن   ٪8( وفيــا  شــقة 
ثاثــة  بينمــا حقــق  مــن ٪40  بأكــ�ث  تقدًمــا  فقــط  منهــم 
إلغــاء جميــع  تــم  فعــال  نحــو  وعــى  فقــط،  منهــم ٪10 
الفنيــة  المشــاكل  وتســببت  عنهــا  التخــىي  أو  ـع  ـ ـ المشــاريـ
تنفيــذ  إعــادة  تــم  الفشــل.  هــذا  ي 

�ف ف  للمقاولــ�ي والماديــة 
ـع األن. ـ ـ بعــض مــن المشــاريـ

1. المشاريــــع السكنية

+- 20,000 مسكن

ي المخصصة 
استمرت عملية بناء المنازل الفردية عى األرا�ف

للحكومــة حيــث نفــذت مســاكن مخططــة عــى قطــع داخــل 
ومــع   ،19-2010 ة  الفــ�ت خــال  الحاليــة  يــة  الحرصف المنطقــة 
الحكوميــة  اتيجيات  واالســ�ت ـع  ـ ـ المشــاريـ لعجــز  نظــًرا  ذلــك، 
عــدد  وتزايــد  اإلســكان  إنتــاج  دعــم  أو  مســاكن كافيــة  لتوفــ�ي 
الســكان فضًا عن الهجرة، لجأ الناس إل أســاليب غ�ي رســمية 
ي 

ي والمبــا�ف
لتلبيــة احتياجاتهــم، وباإلضافــة إل تقســيم األرا�ف

وبناء االمتدادات، لجأت األ� أيًضا إل االمتاك غ�ي الرس�ي 
ي المناطــق الســكنية 

ي العامــة والمســاحات المفتوحــة �ف
لــألرا�ف

الرســمية ومجــاورة لهــا. وقــد نتجــت عــن هــذه العمليــة بنــاء أكــ�ث 
طة  ل ربما ساعدها االفتقار إل السلطة وال�ش ف من 25000 م�ف

ي تنفيــذ ذلــك.
عــى المســتوى المحــىي �ف

ا. المناطق غ�ي الرسمية

+-25,000 مسكن

ي 
األرا�ف عــى  الفرديــة  المنــازل  بنــاء  عمليــة  اســتمرت 

المخصصــة للحكومــة حيــث نفــذت مســاكن مخططــة عــى 
ة 2010- يــة الحاليــة خــال الفــ�ت قطــع داخــل المنطقــة الحرصف

اتيجيات  واالســ�ت ـع  ـ ـ المشــاريـ لعجــز  نظــًرا  ذلــك،  ومــع   ،19
الحكومية لتوف�ي مساكن كافية أو دعم إنتاج اإلسكان وتزايد 
عــدد الســكان فضــًا عــن الهجــرة، لجــأ النــاس إل أســاليب غــ�ي 
ي 

رســمية لتلبيــة احتياجاتهــم، وباإلضافــة إل تقســيم األرا�ف
ي وبنــاء االمتــدادات، لجــأت األ� أيًضــا إل االمتــاك 

والمبــا�ف
ي 

�ف المفتوحــة  والمســاحات  العامــة  ي 
لــألرا�ف الرســ�ي  غــ�ي 

المناطــق الســكنية الرســمية ومجــاورة لهــا. وقــد نتجــت عــن 
ســاعدها  ربمــا  ل  ف مــ�ف  25000 مــن  أكــ�ث  بنــاء  العمليــة  هــذه 
ي 

�ف المحــىي  المســتوى  عــى  طــة  وال�ش الســلطة  إل  االفتقــار 
تنفيــذ ذلــك.

ي الزراعة
ب. النمو �ف

+- 100,000 مسكن

اتيجيات الحالية الحقائق الحاليةاالسرت
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اجية تطوير العشوائيات 4- اس�ت 3. التكثيف

ي�  ي البرصة عى ثاث تداب�ي تُ
اتيجية التكثيف �ف تعتمد اس�ت

بناء المساكن:

1.بنــاء المنــازل عــى األرا�ف المخصصــة األن وليــس 
ي قد تكون محتجزة  

ف أن بعض األرا�ف ي ح�ي
الحًقا: و�ف

ي بلــدان أخــرى-. 
ي مــدن �ف

للمضاربــة -كمــا هــو الحــال �ف
ي البــرصة بشــكل 

فمــن األرجــح أن األرض محتجــزة �ف
مــن  األطفــال  ف  وتمكــ�ي ف  اليقــ�ي عــدم  لتقليــل  ي 

وقــا�ئ
 مــن البحــث عــن ســكن عــى الحــدود 

ً
البقــاء قريًبــا بــدل

افتقــار األ� ألمــوال  بســبب  أو  للمدينــة،  الخارجيــة 
البناء أو انتقالهم خارج العراق لتجنب الوضع الحالي 

غــ�ي المؤكــد. 

وال  الحاليــة:  الهيــاكل  ي 
�ف إضافيــة  طوابــق  2.بنــاء 

ُتشــجع اللوائــح الحاليــة والبنيــة التحتيــة إنشــاء مبــىف 
ي البــرصة 

ف �ف متوســط االرتفــاع كمــا أن أغلبيــة المقيمــ�ي
ي مشــاركة الغربــاء أراضيهــم. 

( لــن يرغبــوا �ف ف )البرصويــ�ي
التوقيــت مناســًبا  يكــون  األخــر، ربمــا  الجانــب  وعــى 
ليكــون هــذا البنــاء حــا لــأل� المتناميــة، حيــث يتطلــع 
األبنــاء األكــ�ب ســًنا إل بــدء أ�ة والبحــث عــن ســكن.

ي 
3.تجميــع العقــارات األصغــر واســتبدالها بالشــقق:�ف

ثاثــة  أو  ف  طابقــ�ي إضافــة  بالتأكيــد  يمكــن  أنــه  ف  حــ�ي
للمنــازل القائمــة، يمكــن تطويــر المزيــد مــن العقــارات 

ية  اتيجية تطوير الخدمات والشــبكات الحرصف كما ســتتطلب االســ�ت
القائمــة خاًصــة الميــاه والــرصف الصــ�ي والكهربــاء، ويمكــن القيــام 
بذلــك عــى أســاس كل شــارع عــى حــدة، يدفعــه أصحــاب المنــازل 

ي مــكان آخــر.
اء قطــع األرض �ف بتكلفــة أقــل مــن �ش

ة  بنســبة كبــ�ي للبــرصة  العشــوائيات  تطويــر  اتيجية  اســ�ت ســتعتمد 
ح.  ي تــم لقانــون المناطــق العشــوائية المقــ�ت عــى نفــس المبــادئ الــىت
ويتوافــق الســياق العــام للقانــون ومحتــواه مــع احتياجــات وتطلعــات 
البــرصة، وبالتــالي يجــب أن تتخــذ المحافظــة خطــوات نحــو تنفيــذ 
قبــل  إصــداره  انتظــار  مــن   

ُ
بــدل القانــون  ا إلصــدار 

ً
اســتباق نامــج  ال�ب

اتخــاذ خطــوات لتنفيــذه. وبالتأكيــد مــن الممكــن توفــ�ي قــدر كبــ�ي من 
الوقــت والجهــد مــن خــال هــذه اإلجــراءات االســتباقية عــى األقــل 

فيمــا يتعلــق بالتخطيــط واإلعــداد.
الدراســات  بإجــراء  البــدء  الممكــن  مــن  المثــال،  ســبيل  عــى 
العشــوائية  المناطــق  لتحديــد وتصنيــف  االســتقصائية ودراســات 
لقيــاس مــدى ماءمتهــا لجعلهــا رســمية. بالتــالي نســتطيع تصنيــف 
المناطــق حســب ترتيــب أولويتهــا وأيًضــا حســب أنــواع اإلجــراءات 
المطلوبة. ومن ثم، نستطيع الوصول لتقديرات أفضل للتدخات 
ي النهايــة، مــن الممكــن وضــع 

المســتلزمة لتوفــ�ي البنيــة التحتيــة. و�ف
ي ال يمكــن إضفــاء الطابــع الرســ�ي  حلــول بديلــة لتلــك المناطــق الــىت
ي ال يمكــن إيوائهــا حــىت إذا أمكــن  ي موقعهــا ولتلــك األ� الــىت

عليهــا �ف
إضفــاء الطابــع الرســ�ي عــى منازلهــم الحاليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ي 
األرا�ف قطــع  دمــج  طريــق  عــن  التجاريــة  القيمــة  ذات 

الجــاورة وبنــاء منــازل مــن 4 أو 5 طوابــق وبالتــالي الحصــول 
عــى وحدتــان حــىت 4 وحــدات إضافيــة.

لوائــح  ي 
�ف التعديــات  بعــض  إجــراء  اتيجيات  االســ�ت هــذه  تتطلــب 

قــد  التعديــات  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعــى  والتخطيــط،  البنــاء 
الذيــن يمكــن اســتيعابهم داخــل منطقــة  الســكان  تضاعــف نســبة 
ات المطلوبــة بســيطة نســبًيا ويجــب أن  البــرصة الحاليــة إال إن التغــ�ي
يدافــع ســكان البــرصة عنهــا وأن يتخــذوا زمــام المبــادرة لتحقيــق هــذه 
 مــن إنتظــار الحكومــة 

ً
بــدل ات إداريــة«  ات باعتبارهــا »تغــ�ي التغــ�ي

المركزيــة لتغيــ�ي القانــون.
اتيجيات أيًضــا بعــض التســهيات؛ كعمليــة  وســتتطلب هــذه االســ�ت
ي هــذه الممارســات مــن خــال  إبــاغ الســكان وتشــجيعهم عــى تبــىف
العمليــة  هــذه  إن  المطلوبــة،  والقانونيــة  الفنيــة  المســاعدة  توفــ�ي 
ي العامــة لدعــوة 

ســتكون أقــل تكلفــة بكثــ�ي مــن دعــم توفــ�ي األرا�ف
ـع اإلســكان. ـ ـ ي مشــاريـ

القطــاع الخــاص لاســتثمار �ف
وباإلضافة إل ذلك، ُيمكن توف�ي أغلبية التمويل من األ� نفسهم 
ف  اتيجية مــع مطوريــن خاصــ�ي أو مــن خــال إنشــاء تحالفــات اســ�ت
: ســيبىف المقــاول مــن 6 إل  صغــار، وســتكون القاعــدة العامــة كالتــالي
8 وحــدات عــى قطعــة األرض وإعطــاء )2( لــأل� الحاليــة وبيــع 2 
لتعويــض التكاليــف وتحقيــق ربــــح مــن الوحدتــان أو األربعــة وحــدات 

المتبقية.

ي 
مــن المحتمــل أن يتــم توفــ�ي أو إنشــاء أعــداد إضافيــة مــن األرا�ف

ي لــأل� حســب 
الســكنية ووضــع معايــ�ي لتخصيــص هــذه األرا�ف

اســتحقاقهم لحصولهــم عليهــا وحســب أولويــات اإلعــداد إلعــادة 
إيوائهــم. 

واألهــم هــو امتــاك كــوادر مدربــة مــن »ميــ�ي اإلســكان« الذيــن 
اتيجية  ي اإلبــاغ عــن اســ�ت

يفهمــون جيــًدا ويســتطيعوا المســاعدة �ف
ي  اتيجيات مخصصــة لــأل� الــىت التطويــر وتطبيقهــا مــن خــال اســ�ت
مجموعــة  جمــع  يتــم  أن  ي 

ينبــىعف ممكــن،  حــد  ألقــص  تســتحقها. 
اإلنــاث  تضــم  أن  ي 

وينبــىعف المجتمعــات  مختلــف  مــن  الكــوادر 
ي ستســتمر مــن ميــ�ي  الــىت والشــباب، وســيمثلوا أســاس الكــوادر 

يــة.    الحرصف المناطــق 
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5. إدارة النمو

اتيجية  البــرصة اســ�ت ي 
الزراعيــة �ف المناطــق  ي 

النمــو �ف إدارة  تتطلــب 
للســيطرة عــى تحــول المناطــق الزراعيــة بطــرق تقلــل مــن خســائر 
. ومــن الواضــح أنــه بمــرور الوقــت ســتتحول أراٍض  اإلنتــاج الــزراعي
هــذه  وقــد كانــت  يــة،  حرصف أخــرى  مرافــق  أو  مســاكن  إل  زراعيــة 
ي صــورة 

ي وســتتصاعد أكــ�ث �ف
الظاهــرة تحــدث طــوال العقــد المــا�ف

ي ضعف فاعلية كا من اإلنتاج الزراعي واإلمداد 
عشوائية تتسبب �ف

. ي الســكىف
بصــورة  الزراعيــة  ي 

األرا�ف تحويــل  تشــجيع  هــو  الواضــح  والبديــل 
ف التواجــد مًعــا بشــكل فّعــال. منهجيــة بحيــث يمكــن لــكا النهجــ�ي

فكاهما نهجان أساسيان يمكن تبنيهما؛ أحدهما لمحاولة الحفاظ 
ي الزراعيــة بأكــ�ب قــدر مــن قطــع 

عــى أكــ�ب قــدر ممكــن مــن األرا�ف
ي لتتواجد المناطق الزراعية بجانب المناطق السكنية.وقد 

األرا�ف
ي واستبدالها 

ال يكون هذا النهج ممكًنا بعد اآلن بسبب بيع األرا�ف
بالمســاكن بنــاءا عــى أنمــاط الملكيــة الشــخصية واحتياجاتهــا، ممــا 
ي أن كا المســاكن والزراعــة مــن الممكــن تواجدهــم جنًبــا إل  يعــىف
ي وكاهمــا أقــل كفــاءة مــن حيــث الموقــع 

ي خليــط عشــوا�ئ
جنــب �ف

والمــدى والمــوارد. 
 

ف  اتيجية البــرصة القــادرة عــى الصمــود تســتند إل الجمــع بــ�ي إن اســ�ت
اتيجية  ي واإلســكان مــع اســ�ت

اتيجيات الحاليــة لتطويــر األرا�ف االســ�ت
ي البــرصة.

يــة �ف حــة للتعامــل مــع المناطــق الحرصف مق�ت
تكــون  أن  المرجــح  ومــن  ســليمة  الحاليــة  اتيجيات  االســ�ت إن 
ناجحــة خاصــة أذا كان بإمكانهــم الحصــول عــى الدعــم الــازم مــن 
الحكومــة الوطنيــة دون عراقيــل بفضــل القــوى والظــروف الداخليــة 
ي المســتقبل 

والخارجيــة. ورغــم ذلــك ليــس مــن المحتمــل أن تنفــذ �ف
القريب ولن تكون نتائجها واضحة إال بعد مرور 5 إل 10 سنوات 
أو أكــ�ث بمجــرد أن تصبــح االســتثمارات متاحــة وتــؤدي إل إنشــاء 

. ف وريــ�ي وعــات البنيــة التحتيــة واإلســكان الرصف وتطويــر م�ش

إذا  للتنفيــذ  باألعــوام  المقــدر  الوقــت 
اآلن  وعــات  الم�ش بــدأت 

ــع ألفضــل  ـ ـ ـ ي هــو إجــراء تقييــم �يـ
ومــن ثــم، فــإن الســيناريو المنطــىت

المســاحة  ة  المخصصــات صغــ�ي باســتخدام  بــه  القيــام  يمكــن  مــا 
باإلضافــة إل اســتخدامات أخــرى مختلطة.وســيتطلب هــذا تغيــ�ي 
، مثــل اســتخدام  ي أكــ�ث الممارســات الزراعيــة للوصــول إل حــل فــىف
عنــد  الزراعيــة  الصوبــات  اســتخدام  طريــق  عــن  المكثفــة  الزراعــة 
وات.  ف عــى تســويق زراعــة نتجــات الحدائــق للفاكهــة والخــرصف كــ�ي ال�ت
بــة وتوفــ�ي  ال�ت ف اإلنتــاج والكفــاءة، يجــب فحــص جــودة  ولتحســ�ي
ي الذي  المياه وتقديم برنامج نقل اإلسكان بشكل مخطط وتدري�ب
بموجبــه ســيصبح كا مــن اإلســكان والزراعــة أكــ�ث كفــاءة مــن حيــث 
ي إطــار هــذا الســيناريو، 

اختيــار الموقــع وتوفــ�ي البنيــة التحتيــة. و�ف
ي الســتبدال  ي وضــع جــدول زمــىف

ــا �ف
ً
ســيصبح أصحــاب المنــازل طرف

ي بما يتناسب مع برنامج تحويل المساكن من » ريفية« إل 
األرا�ف

يــة مخططــة ومطــورة. ووحــدات حرصف

ومــع ذلــك فإنهــم يتجاهلــون الكثــ�ي مــن الفــرص الحقيقيــة المتاحــة 
محلًيــا. ومــن المفارقــات أن العديــد مــن تلــك الفــرص ال يتــم تجاهلهــا 
هــا بشــكل متعمــد. وكمــا هــو  فقــط ولكــن يتــم أيًضــا احباطهــا وتدم�ي
ي يمكنهــا  ي هــو البــذرة الــىت

موضــح باألعــى، فــإن اإلســكان العشــوا�ئ
ي  الــىت اإلضافيــة  ة  ف المــ�ي تمتلــك  البرصة.فــ�ي  تغيــ�ي  ي 

�ف المســاعدة 
مــن  قليــل  إل  تحتــاج  ـهــذا  وبـ حــل  إل  المشــكلة  تحويــل  تتضمــن 
ة الفنيــة والوقــت، ومــن ثــم يمكنهــا أن تتوافــق مــع  التمويــل والخــ�ب

حــة بالفعــل. اتيجيات طويلــة األجــل المق�ت االســ�ت
ف محتمل بالفعل ويمكن بمقتضاه  وبــهذا يصبح حل مربــح للطرف�ي
ي نســيج البــرصة المــادي ولكــن 

حــدوث تغيــ�ي محتمــل ليــس فقــط �ف
خلــق  ي 

�ف تســاعد  المرتقب.كمــا  ومســتقبلها  اقتصادهــا  ي 
�ف أيًضــا 

 واندماًجــا باإلضافــة إل 
ً

ف أكــ�ث تفاعــا مجتمــع مكــون مــن مواطنــ�ي
حوكمــة أكــ�ث كفــاءة.  

ية المتكاملة اتيجية الحرصف االسرت

الشكل )45( الوقت املتوقع للتنفيذ لالسرتاتيجيات الحالية واملقرتحة
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منطقة القبلة، البرصة

الوضع المخطط له

ي ذلــك المناطــق المفتوحــة مــن أجــل 
هــذا جــزء مــن منطقــة ســكنية مخططــة بمــا �ف

. ويبلــغ متوســط حجــم قطعــة  هــا مــن مرافــق الــ�ي فيــه والمتاجــر وغ�ي اللعــب وال�ت
ي األغلــب يتــم تخصيــص 

(. �ف ــع )حــوالي 8 مــ�ت * 25 مــ�ت ـ األرض 200 كــم مربـ
ي الطبيــىعي لــأل� ذوي الدخــل المنخفــض مقابــل مبالــغ رمزيــة بمــا 

ي �ف
تلــك األرا�ف

( ودون رسوم مقابل البنية  ي الوقت الحالي
/ م�ت مربــع )�ف ي

يعادل 250 دينار عرا�ت
ي لــكل قطعــة األرض. وإذا كانــت 

التحتيــة ممــا يجعــل إجمــالي 50.000 دينــار عــرا�ت
ي للم�ت المربــع 

هناك رســوم رمزية مقابل البنية التحتية تبلغ 75.000 دينار عرا�ت
ي أبــو الصيــب( ســيصبح إجمــالي تكلفــة قطعــة األرض 22.575.000 

)كمــا تــم �ف
. ي

دينــار عــرا�ت

الوضع الفعىي

، تــم االســتحواذ عــى أجــزاء مــن  ف أو أكــ�ث ي عــ�ش عاًمــا الســابق�ي عــى مــدار االثــىف
ي  ي المنطقــة الــىت

ــح وتــم انشــاء مســاكن بدائيــة. و�ف ـ ـ ـ المنطقــة تدريجًيــا بــدون ترصيـ
ي 

ي عــى قطــع أرا�ف  مبــىف
ً

ل ف شــملتها الدراســة االســتقصائية هنالــك حــوالي 230 مــ�ف
ف 50 إل 400 م�ت مربــع دون خطة شاملة. ولهذا فإن أحجام  اوح مساحتها ب�ي ت�ت

قطــع األرض وأشــكالها ليســت منتظمــة وال توجــد أي خدمــات بلديــة أو طــرق.

النهج التقليدي

ي هذه الحالة هو الهدم 
 بما أن اإلسكان غ�ي ُمرصح له فالنهج التقليدي المتبع �ف

والبنــاء واإلزالــة بالقــوة إذا لــزم األمــر. ولــن يكــون المــكان الــذي يذهــب إليــه الســكان 
. وبالرغــم مــن  ف وكيــف يحصلــون عــى ســكن بعــد ذلــك مــن اختصــاص المســئول�ي
ف - يســتحقون الحصــول عــى  ف الحاليــ�ي أن العديــد - إن لــم يكــن جميــع المقيمــ�ي
ي مناطق مثل القبلة، إال أن احتمالية إيوائهم بالفعل قليلة جًدا، وليس 

مساكن �ف
هم ممن قد يختارون اتباع مثل هذا النهج واالستحواذ  لسبب آخر غ�ي ردع غ�ي

ي البلديــة.
ي أخــرى مــن أرا�ف

عــى أرا�ف
ا بأولويــات أخــرى، وجزئًيــا بســبب  ً حــدث هــذا جزئًيــا بســبب انشــغال البلديــة كثــ�ي
ف عاقــات مــع الجهــات السياســية المؤثــرة ولهــذا قــد تتــم  ف الحاليــ�ي تكويــن المقيمــ�ي
ي المســتقبل القريــب أو 

مواجهــة إزالتهــم بقــوة. ولــم يتغــ�ي الوضــع وقــد ال يتغــ�ي �ف
ي الوقــت الــذي تشــعر فيــه البلديــة أنهــا قــد ال تواجــه معارضــة ال تقهــر. 

حــىت يــأ�ت
ي وضــع محفــوف بالمخاطــر إل حــد مــا، 

وحــىت هــذا الوقــت، سيســتمر الســكان �ف
غــ�ي مســتعدين للقيــام بالمزيــد مــن االســتثمارات أو التحســينات. 

تطوير المناطق العشوائية

الشكل 46. املناطق غري املخططة يف القبلة، برنامج األمم املتحة للمستوطنات البرشية )عام 2019( يف
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ح النهج المق�ت
اح نهــج بديــل يتــم تجربتــه  يــــــع األخــ�ي المتعلــق بالمناطــق العشــوائية، تــم اقــ�ت بموجــب الت�ش
ي وإمكانيــة 

ي، وتوفــ�ي ضمــان حيــازة األرا�ف ي النســيج الحــرصف
ف الســكان مــن االندمــاج �ف لتمكــ�ي

يــة، ممــا يتيــح فرصــة أمــام مدينــة البــرصة لحــل مشــكلة  الحصــول عــى الخدمــات الحرصف
ي بشــكل عــام. ف النســيج الحــرصف »نقــص عــدد المســاكن« الحاليــة وتحســ�ي

وإذا تــم هــدم المســاكن الحاليــة وإعــادة تخطيــط المنطقــة، فمــن المحتمــل أن تســتوعب مــا 
ي الوقــت الراهــن 

ف 150 إل 175 أ�ة اعتمــاًدا عــى احتماليــة توفــ�ي مســاحة مفتوحــة. و�ف بــ�ي
هنالــك حــوالي 219 أ�ة أو أكــ�ث بحــوالي 44 إل 69 أ�ة إذا تــم تخطيــط المنطقــة بشــكل 
ي ال يمكــن أن تقــل عــن 100 

. وإذا تقــرر أن الحــد األد�ف مــن مســاحات قطــع األرا�ف رســ�ي
مــ�ت مربــــع فســيتوجب هــذا نقــل 39 أ�ة  إل مــكان آخــر. وإذا توجــب أن يكــون الحــد األد�ف 
ي كلتــا 

ي 200 مــ�ت مربــــع ســتضطر 116 أ�ة أخــرى لانتقــال. و�ف
مــن مســاحات قطــع األرا�ف

ي 
ي الموقع من خال تخصيص كل قطع األرا�ف

، يمكن لحوالي 100 أ�ة البقاء �ف ف الحالت�ي
ي مــن الممكــن إخاؤهــا، ولهــذا حــوالي 70 أ�ة معيشــية فقــط ســيضطرون  أو جــزًءا منهــا الــىت
ي الموقــع و70 أ�ة فقــط ســتضطر 

ي أن نفــس العــدد مــن األ� ســتبىت �ف لانتقــال، ممــا يعــىف
لانتقــال عــى عكــس 230 أ�ة تقريًبــا كان النهــج التقليــدي ســيؤثر عليهــا لتكــون بــا مــأوى. 
ي الازمــة لإلســكان وإليــواء 

وإذا تــم تطبيــق هــذا النهــج عالمًيــا، ســتنخفض إجمــالي األرا�ف
ي المناكــق العشــوائية بنســبة ٪70.  

أولئــك الذيــن يعيشــون �ف

ي المناطــق العشــوائية( عوًضــا عــن 
ي أماكنهــم )حــىت �ف

ة تــرك الســكان �ف ف ويوضــح مــا ســبق مــ�ي
هــدم تلــك المناطــق وإنشــاء مواقــع جديــدة ممــا يطــرح بالطبــع تســاؤالت أخــرى:

هل سيؤثر ذلك عى عدم إنشاء المزيد من المناطق العشوائية؟  .1
ي بدايــة تكوينهــا. وعــاوة عــى ذلــك، إذا 

ال ،إذا تــم إيقــاف تلــك المناطــق ومنعهــا �ف
توفــرت خيــارات ميســورة التكلفــة ســيكون هــذا حافــز أقــل للهجــرة الداخليــة أو حــىت 

للجــوء أهــل البــرصة للمناطــق العشــوائية.
لوائــح اإلســكان والتخطيــط ال تســمح بــأن تقــل مســاحة قطعــة األرض   .2

ــع. ـ مربـ مــ�ت   200 عــن 
مــن  هــم  مــن األ�  نســبًيا   

ً
قليــا عــدًدا  فــإن  ي غيــاب ضوابــط، 

أن �ف الحقيقــة هي 
ــع، حــوالي 64  ـ يعيشــون عــى قطعــة أرض تصــل مســاحتها ألكــ�ث مــن 100 مــ�ت مربـ
ي الواقــع يجــب أن تتجــه البــرصة نحــو اســتخدام الشــقق 

أ�ة مقابــل 155 أ�ة، و�ف
ي الشــاهقة ال تزيــد مســاحة الشــقق عــادًة عــن 100 مــ�ت مربــــع، 

ي المبــا�ف
األصغــر. فــىف

ي 
وقــد تكــون إحــدى الطــرق لتشــجيع الســكان للبنــاء فقــط عــى نصــف قطــع األرا�ف

ل آخــر ألوالدهــم. وعــى غــرار ذلــك، بفضــل  ف الخاصــة بهــم ليســتطيعوا إضافــة مــ�ف
تيســ�ي اإلنشــاء من الممكن ببســاطة تكوين 4 وحدات ســكنية عى كل قطعة أرض 

مكونــة مــن 200 مــ�ت مربــــع.
، ووجودهم يفسد  ئ 3.  الوحدات السكنية غ�ي الرسمية مبنية ومصممة بشكل سىي
مظهر البرصة، وُيعد أحد أسباب ضعف البناء - خاصة فيما يتعلق بالمظهر - هو 
ي ســُتهدر إذا قــررت البلديــة هــدم منازلهــم،  ي إنفــاق األمــوال الــىت

أن األ� ال ترغــب �ف
وعندما يزداد ضمان الحيازة سيكون هناك استثمارات أك�ث ومنازل أفضل.األفضل 
إعطــاء هــذه اإلعانــات لــأل�، وبالطبــع ُيمكــن تحويــل المهــام المتعــددة -المتعلقــة 

ي تقــوم الحكومــة بتحمــل تكلفتهــا إل المجتمعــات المحليــة. بــإدارة المدينــة- الــىت

ي مستوطنة القبلة غري المخطط لها
الشكل )47( المياه المفتوحة �ف



ي لمدينة البرصة ملف التنميط الحرصض

49

ف عى أنشطتهم غ�ي القانونية؟ ف غ�ي الرسمي�ي 4. لماذا يجب »مكافأة« المقيم�ي
ُيمكــن القــول إنهــم قامــوا بإنشــاء هــذه المناطــق غــ�ي الرســمية فقــط بســبب فشــل 
ي تأديــة عملهــم لتوفــ�ي مســاكن بأســعار معقولــة. وعــاًوة عــى 

البلديــة والحكومــة �ف
البنــاء  ي والحصــول عــى إذن 

الرســ�ي عــى األرا�ف الطابــع  ذلــك، يتطلــب إضفــاء 
داد تكاليفهــا لتطويــر مناطــق إضافيــة. رســوم ويجــب عــى البلديــة عــى األقــل اســ�ت

5. كيف سيتمكن هؤالء »الفقراء« من تحمل تكاليف بناء األرض والسكن؟
ف لبنــاء ســكن »ألصحــاب الدخــل المنخفــض«،  تدعــم الحكومــة بالفعــل المقاولــ�ي
ومن األفضل إعطاء هذه اإلعانات لأل�، وبالطبع ُيمكن تحويل المهام المتعددة 
ي تقــوم الحكومــة بتحمــل تكلفتهــا إل المجتمعــات  -المتعلقــة بــإدارة المدينــة- الــىت

المحليــة.

6. كيف يمكن لهذه األ� إدارة »تمويل اإلسكان«؟

أن  مــن   
ً

فبــدل المنخفــض،  الدخــل  أصحــاب  إقــراض  للبنــوك   
ً

مســتحيا شــبه  لقــد كان 
ض« هــذه األ� مــن البنــوك، ســيكون أفضــل لهــم أن يقومــوا بتأســيس جمعيــات  »تقــ�ت
ف  اء قطعــة األرض أو تحســ�ي »االدخــار والقــروض« ممــا سيســاعد األ� عــى االدخــار لــ�ش
اض منهــا. وســُتدير  منازلهــم. ويمكــن لهــذه المدخــرات توفــ�ي رأس مــال لــأل� األخــرى لاقــ�ت
ي وشــهادات البنــاء »كضمــان«، 

المجتمعــات كل هــذه وستســتخدم ســندات ملكيــة األرا�ف
ض من الحصول عى حق الملكية إال بعد سداد أي قروض. وبمعىف أخر، لن يتمكن المق�ت

ي منطقة القبلة غري الرسمي
الشكل رقم )48(. طريق غري ممهد �ف
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هذا ُمضلع تم اختياره عشــوائًيا لمســاحة 37,412 م�ت مربــع من البرصة وتم تحديده عى 
ي مــن  خــال ســيارة أو مركبــة متنقلــة إلجــراء تقييــم 

أرض الواقــع. كمــا تــم إجــراء مســح ميــدا�ف
ي القائمــة وإمكاناتهــا، والهــدف هنــا هــو 

�يــــــع لحجــم وجــودة مختلــف اســتخدامات األرا�ف
ي هــذه الحالــة، يكــون التقييــم متعلــق 

اســتخدام هــذه الُمضلعــات لتقييــم البــرصة بأكملهــا، و�ف
بقــدرات التكثيــف وقــدرة البــرصة عــى تحمــل ذلــك.

ف األجــزاء القديمــة  ي تقــع بــ�ي ويمثــل هــذا المضلــع بالتحديــد نمــوذج »للبــرصة الوســى« الــىت
ي عــى 

ة حيــث يوجــد مبــا�ف ف . هنــاك أكــ�ث مــن 250 قطعــة أرض ممــ�ي وحافــة التطويــر الحــالي
اوح مــن مســاكن مخططــة إل مســاكن  85٪ منهــا ومعظمهــا مســاكن مــن أنــواع مختلفــة تــ�ت
غــ�ي رســمية مــن حيــث االســتخدام والبنــاء. ويوجــد حــوالي 18 طريــق ممهــد، ممــا يتيــح 
ي تقريًبــا، وباإلضافــة إل بضــع المســاحات المفتوحــة، يوجــد 

الوصــول إل كل قطــع األرا�ف
16 قطعــة أرض شــاغرة )مخصصــة أو محجــوزة للبنــاء ومــن المحتمــل للســكن( باإلضافــة 

إل مدرســة.
ف كل مــن الهيــاكل القائمــة  ي الشــاغرة، هنــاك إمكانيــة لتحســ�ي

بــرصف النظــر عــن قطــع األرا�ف
ي لديهــا أســطح مســتوية 

بحيــث يمكــن رفــع مســتوى جودتهــا وتحســينها. و70٪ مــن المبــا�ف
فــات وُيمكــن تمديدهــا بســهولة إل األعــى، كمــا يمكــن إعــادة تصميــم وبنــاء  ُتســتخدم ك�ش
ة متوسطة االرتفاع  ي والهياكل الموجودة لتوف�ي كتل سكنية صغ�ي

العديد من قطع األرا�ف
ف أو  وبالتــالي ُيمكــن مضاعفــة عــدد الوحــدات الســكنية بســهولة إذا تــم تشــجيع بنــاء طابقــ�ي

أكــ�ث وتيســ�ي بنائهمــا. 

الشكل رقم )49(. كثافة مضلع تم اختياره عشوائيًا يف البرصة

ي التكثيف الحرصف

العدد مرت مربع العدد مرت مربع النوع

... منها قابلة 

للتطوير

216 26259 املبنى

43 5104 2 207 املنطقة املفتوحة

... منها غري مخطط 

لها 

18 7554 الطريق

28 4544 1 656 املدرسة 

... منها بها رشفة 16 2736 قطع األرض الشاغرة

155 25450 253 37412 املجموع اإلجاميل
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ع.
ي المحاطة بها مبنية بقوالب أسمنت ذات 

هذه صورة لقطعة أرض خالية قبالة طريق رئي�ي يتم بناء مبىف متعدد الطوابق عليها ألغراض تجارية وسكنية. والمبا�ف
ي لتكــون مشــابهة للوحــدات الســكنية الرســمية أو المخططــة مــن الحكومــة. ويوجــد أيًضــا عامــات عــى وجــود شــبكة  جــودة عاليــة باســتخدام طريقــة التصيــ�ي األســمنىت
ي أن هــذه المنطقــة مــزودة جيــًدا بالكهربــاء، أو يمكــن امدادهــا بالكهربــاء عــى نحــو مائــم. وبخــاف قوالــب البنــاء واألثــاث القديــم، فــإن قطعــة األرض  كهربــاء، وهــذا يعــىف

خاليــة تماًمــا مــن القمامــة، ممــا يشــ�ي إل قيــام بعــض األنشــطة المجتمعيــة.
ع

ح

أ

51

ح.
ة قصب مرتكزة  ؛ فاألســطح طينية ومســطحة، عى األغلب أســفلها حص�ي ي

ل قديم، ويغلب عليه الشــكل الريىف ف هذه منطقة تقع عى طرف المضلع، ويبدو أن الم�ف
ي عشوائية مبنية بقوالب أسمنت من الدرجة الثانية. هذه الوحدات السكنية ُبنيت عى مراحل وتم تسقيفها 

ي المجاورة هي نموذج لمبا�ف
عى خشب خام. والمبا�ف

ي ســُتهدم 
ي بنــاء مبــا�ف

، وبالتــالي لــن تســتثمر �ف ي
ي البنــاء مــن جانــب األ� غــ�ي الواثقــة بأنهــا ســتمتلك حيــازة هــذه األرا�ف

بصفائــح مموجــة مجلفنــة، النمــط المســتخدم �ف
ي هــذه المنــازل.

ي الشــوارع إل وجــود مجموعــات مســتقرة بالفعــل �ف
ي �ف قــً�ا بعــد ذلــك. ويشــ�ي الفنــاء الُمنظــف جيــًدا شــبه الخــاص والبــاط األســمنىت

أ.
ي بهــا أرصفــة، كمــا يشــ�ي إضافــة المنحــدر عــى الطريــق  ظهــر الجــدران الفاصلــة المتينــة والراســخة الثقــة وتضمــن اســتقرار التطــور الــذي ينعكــس أيًضــا عــى الطرقــات الــىت تُ
إل وجود سيارات –لاستخدام التجاري، وتدل جودة البوابات ووجود بنية تحتية عى مجتمع راسخ. فمع ضمان الحيازة ستكون األ� أك�ث استعداًدا لاستثمار 
ي حالــة توفــر دعــم وتســهيات 

ي تشــكل احتماليــة �ف ي ذلــك إضافــة طوابــق إضافيــة. هــذه المنــازل تــدل عــى إمكانــات االســتثمار المكبوتــة الــىت
ي تطويــر منازلهــم بمــا �ف

�ف
ي تيــ� إضفــاء الطابــع الرســ�ي عــى الســكن. وبالفعــل توجــد عامــات التشــطيبات بالجبــس واأللــوان الــىت

.51
سست من الطوب التقليدي والجبس وتحولت إل كتل أسمنت لتصبح جدران، كما تدل الخرسانة واستخدام 

ُ
ي يبدو أنها أ هذه هي الوحدات السكنية المتنقلة الىت

ف الهياكل  ي المقدمة وتم ترك فجوة بينها وب�ي
كتل االسمنت مسبقة الصب عى توقعات السكان بأنه سيكون دائم، وعى األرجح تم إعادة بناء المنازل الموجودة �ف

، فبوجود أمن أك�ث ُيمكن تطوير هذه المنازل  ا أخر عى وجود مجتمع متنامي ً ي مؤ�ش ي المستقبل. ويعد استخدام الضوء الخارحب
ات �ف  أن يحدث تغي�ي

ً
المجاورة أما

بسهولة لتصبح هياكل دائمة ومقبولة تتوافق مع قواعد وأنظمة البناء والتشييد.



   

يــة إل تقديــم توثيــق وتحليــل  يســىع برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش
ي عــن  ي المــدن األساســية مــن خــال التنميــط الحــرصف

حديــث وشــامل ألثــار األزمــة �ف
المــدن وتجميــع معلومــات ورؤى مــن المصــادر الحاليــة والقطاعــات ذات األولويــة 
ي تقــوم بهــا فــرق برنامــج  ة هــذه المعلومــات الــىت وتدعــم األبحــاث الميدانيــة المبــا�ش
ي كل مدينــة. وهــذا الملــف هــو جــزء مــن 

يــة �ف األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش
ية لمدن  ي تهدف إل تطوير المامح الحرصف ية اإلقليمية الىت تحديد المامح الحرصف
ي ســوريا. حيــث أســهمت 

ي اليمــن ودرعــا �ف
ي ليبيــا ومــأرب �ف

البــرصة وســنجار ودرنــة �ف
ُهــج 

ُ
ي ون ي التحليــل الحــرصف

يــة �ف ة برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش خــ�ب
ي  ي تطويــر عمليــة جمــع بيانــات هــذه المــدن الــىت

اك المجتمــع وســياقات األزمــة �ف ْا�ش
تتــم مــن خــال التعــاون الوثيــق مــع المحافظــات والبلديــات المعنيــة.

ي بيانــات أساســية عــن وضــع المدينــة مــا قبــل الــرصاع  يقــدم ملــف التنميــط الحــرصف
والوضع الحالي لقياس تأث�ي األزمة ولتقديم وصف وتحليل �دي، كما يستعرض 
ي المدينــة وخدماتهــا وفهــم القــدرات وآليــات التعايــش ويحــدد 

األداء االقتصــادي �ف
، وال يقــدم بيانــات شــاملة عــن موضوعــات  ي

األولويــات اإلنســانية وأولويــات التعــا�ف
نة. وتمنح هذه البيانات الموجزة فرصة  ف فردية بل يسىع إل تقديم نظرة عامة م�ت
أســاس  وتقــدم  المدينــة  ي 

�ف الوضــع  عــن  تشــخيصهم  لتقديــم  المعنيــة  لألطــراف 
ي يجب اتخاذها وتساعد عى إتاحة  للنقاشات المحلية فيما يتعلق باإلجراءات الىت
ي  المعلومــات المحليــة وتوصيــل آراء األشــخاص إل األطــراف المعنيــة الخارجيــة الــىت

تســىع إل تقديــم المســاعدة لاســتجابة اإلنمائيــة.

ملف التنميط الحضري لمدينة البصرة
 المكتب اإلقليمي للدول العربية

87 شارع التحرير - الدور التاسع ، الدقي – مصر
تليفون:  88١٣ ٣7١٦ ٢٠٢+ فاكس: ٢١88 ٣7١٦ ٢٠٢+

www.ar.unhabitat.org


