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 .1القضايا الديمغرافية في المدن
يتم تناول المسائل السكانية (الديمغرافية) في المدن من خنلل سياسنة التنمينة المكانينة الحضنرية
التي فني جوهرهنا هني تحديند المراكن او التجمعنا الحضنرية التني ينبغني تنميتهنا علن المند
البعيد اذ تتكامل مع سياسنة التنمينة االقليمينة التني هني االطنا التخطيطني الني يحند االتجاهنا
الرئيسة لكيفينة توزينع المنوا الما ينة و البشنرية فني االقلنيم بالشنكل الني يضنم كفناة اهندا
التنمية و ايجا حالة م التوازن النسبي في توزيع االستثما ا بي المناطق المختلفنة بغينة الحند
م ظاهرتي الترك السكاني و التفاو المكاني في مستويا التنمية
اضافة ال ما تقدم فان البعد المكاني لتنمية المدن وسكانها من أنهنت تنهمي مشنا كة كثنر فاعلينة
م قبل اال ا ا والمجتمعا المحلية في وضع ومتابعة حس تنفيي البرامج التنموية المحلية.

 .1.1إدارة الوتيرة المتسارعة للنمو العمراني
 .1.1.1التقدم المحرز
سبق وان اظهر نموذج النظام الحضر في العراق اسنتمرا سنيطر بغندا كمديننة مهيمننة علن
مستو الهيكل الحضر عل باقي مدن العراق لعام 2007و صبح هو الصنفة المهيمننة والني
فرزتت معظم نتائج الخطط التنموية ،وقد بلغت نسبة سكان المدينة الثانية بعد بغندا  6/1مجمنو
سننكان المدينننة األول ن بخننل نسننبة  2/1التنني حنند تها قاعنند زيننف المعروفننة ،كمننا ان النظننام
الحضر في المحافظة الواحد لني بعيندا عن هنير الراينا ايضنا اذ عنند النظنر فني حجنم المندن
والمننناطق الحضننرية والتسلسننل الهرمنني لهننا ،يمك ن ان ن أننر بسننرعة ان هنننا مدينننة ئيسننة
مهيمنة ضم النظام الحضر للمحافظة وتمثل مرك وقطب تنمو في المحافظة يجتيب معظنم
االستثما ا التنموية.
ومع استمرا بقاة مدينة بغدا بالمرتبة االول فانت م المتوقع ان يحدث ننو من التقندم النسنبي
خلل الخمن سننوا القا منة نحنو تراتنب افضنل للنظنام الحضنر للمندن العراقينة نتيجنة اعنا
توزيع التخصيصا بشكل متوازن ونشر مشا يع التنمية واالستثما مكانينا  ،اذ تنم اعندا نظنام
للتراتننب الهرمنني لمنندن العننراق للفتننر المسننتقبلية منن عننام  2013لغايننة عننام  2017وحسننب
التوقعننا لسننكان المنندن الرئيسننية فنني العننراق التنني اجراهننا الجهنناز المرك ن لءحصنناة والتنني
اعتمد عل نتائج الحصر والترقيم لعام  2009كهساس لهنا( ،الجندول قنم  ، (1تراتنب هرمني
يتحس تد يجيا مع زيا النمو في مدن مهمة كالبصر والسليمانية.
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الجدول  1حسابات تراتب النظام الحضري للعراق للخطة الخمسية 2017-2013
الحجم السكاني الواقعي
للحضر لعام 2013

الحجم السكاني المفترض
حسب قاعدة المرتبة الحجم

الحجم السكاني الواقعي
للحضر لعام 2017

الحجم السكاني المفترض
حسب قاعدة المرتبة الحجم

بغداد

6,478,449

6478449

7,207,972

7207972

البصرة

2,132,504

3239225

2,372,640

3603986

نينوى

2,094,123

2159483

2,329,937

2402657

السليمانية

1,680,818

1619612

1,870,091

1801993

أربيل

1,412,817

1295690

1,571,911

1441594

ذي قار

1,216,929

1079742

1,353,964

1201329

كركوك

1,053,594

925493

1,172,237

1029710

النجف

962,444

809806

1,070,823

900996

بابل

904,889

719828

1,006,786

800886

دهوك

872,247

647845

970,468

720797

االنبار

796,825

588950

886,553

655270

كربالء

747,081

539871

831,208

600664

ميسان

740,865

498342

824,292

554459

واسط

738,728

462746

821,915

514855

ديالى

728,930

431897

811,013

480531

القادسية

674,561

404903

750,522

450498

صالح
الدين

655,791

381085

729,638

423998

المثنى

331,311

359914

368,619

400443

المحافظة
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و غم استمرا هيمننة المراكن الرئيسنة التقليدينة فني العنراق فقند تنم تهأنير تطنو نسنبي فني
النظام الحضر متمنثل بنمنو عند من المندن الصنغير والمتوسنطة بنسنب اعلن وهني مندن
تلعفر والفلوجة والرما وكربلة والسماو غم ان هيمنة المدن الكبر الزالت هني السنمة
البا ز في النظام الحضر في العراق ،الشكل قم .1

الشكل رقم 1يمثل موقع المدن العشرين الكبرى في العراق ،واللون االحمر يمثل المدن االسرع نموا

 .2.1.1التحديات الناشئة
 .1استمرا وجو التفاو المكاني في العراق وان هنا ترك ا واضحا في مستويا
التطو االقتصا واالجتماعي في عد محدو م المحافظا وباألحر المدن
الكبر .
 .2تنامي حركة الهجر الكبير نحو هير المدن وما ترتب عل ذلك م انعكاسا عل نمط
التوزيع المكاني للسكان يضا.
 .3ان مراك الثقل السكاني هي نفسها مراك النمو االقتصا وان استمرا ية استقطابها
لعناصر النمو االقتصا م المناطق األخر قد جاة عبر علقة طر ية بي مستو
التحضر والتنمية االقتصا ية واالجتماعية.
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 .3.1.1الرؤية المستقبلية
ان ادارة الوتيرة المتسارعة للنمو العمراني تتحقق من خالل تحسين تراتب النظام الحضري
في العراق
وان وسائل تحقيق هذا الهدف تتضمن:
.1
.2
.3
.4
.5

ايجا مناطق خالية او مناطق استثما ية في كافة المحافظا وخا ج مراكن
المحافظا المخدومة بمجمعا سكنية خاصة بها.
اسنننتغلل الميننن ا النسنننبية للمننندن المتوسنننطة والصنننغير الحجنننم وتوجينننت
االستثما ا والبن اال تكازية نحوها.
التوسع في اقامة المدن الجديد والمدن التوابنع حنول المندن الكبنر وخاصنة
تلك التي تعاني م محد ا التوسع المستقبلي.
توجيننت االنشننطة المحاينند موقعيننا نحننو المنندن الصننغير او بطي ننة النمننو مثننل
الجامعا والكليا والمعاهد التقنية.
نقننل االنشننطة التخ ينيننة واالنشننطة الصننناعية منن مراكنن المنندن وخاصننة
الكبنر الن الضننواحي والمنندن الصننغير والمتوسننطة وفننق سن تخطيطيننة
تراعي المعايير البي ية.

 .2.1التباين المكاني بين الريف والحضر
 .1.2.1التقدم المحرز
يرتبط مستو المعيشة في العراق إل حد كبير منع جنة التحضنر ،فبوجنت عنام تعناني المنناطق
جنا الحرمنان ويتجنت الحرمنان للنخفنا كلمنا كبنر حجنم التجمنع السنكاني
الريفية م علن
ليصل ن مستوياتت في المدن الكبير ممنا أنكل افعنا مهمنا للهجنر الداخلينة فني العنراق باتجنار
المدن الكبير وخاصة خلل عقد الخمسينا والستينا م القرن الماضي.
كما ساهمت العديد م االجراةا القسرية ال تدهو الريف والقر الريفينة مثنل عملينة تجفينف
االهننوا فنني التسننعينيا م ن القننرن الماضنني والتنني صنناحبتها حركننة ن ن و كبيننر لسننكان قننر
المنطقة نتيجة نقص الميار التي تعتمد عليها معيشتهم.
وتظهننر حنندث الم أننرا المعلنننة عننام  ،2012الشننكل قننم  ،2ان المننناطق الريفيننة تعنناني م ن
الحرمان بمستويا اعل مقا نة بالمدن اذ ان جة الحرمان تصل الن  %58للرينف مقا ننة بن
 %17للحضننر وفننق ليننل مسننتو المعيشننة فيمننا تتبنناي بقيننة الميننا ي االساسننية م أننر ا جحيننة
واضحة للحضر عل الريف.
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الشكل رقم  2التباين المكاني بين الحضر والريف وفق مؤشرات الحرمان في الميادين االقتصادية واالجتماعية

ويمك ان تسهم مثل هير الم أرا في اسنا التنمينة المكانينة الريفينة عنند اعندا المخططنا
االساس للتنمية الريفية للمحافظا  ،كما في الشكل قم  ،3والتني تشنير الن خطنة للتنمينة الريفينة
المكانية لمحافظة كربلة كهحد االمثلة العملية ،والتي تهد الن تحديند القنر المرأنحة للتطنوير
م اجل ايصال الخدما للريف ولتكون نموذجا يمك اعتما ر في بقية المحافظا .

الشكل رقم  3مخطط للتنمية الريفية والقرى المرشحة للتطوير في كربالء
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 .2.2.1الرؤية المستقبلية
ان تحقيق التكامل والترابط بين المناطق الريفية والحضررية يريتي مرن رقل تقليرل التفراوت
الحضاري بين المناطق الحضرية والريفية
وان وسائل تحقيق الهدف تتضمن:
 .1تأمين الخدمات العامة في المناطق الريفية.
 .2استثمار االمكانات الطبيعية والبشرية في المناطق الريفية بشكل جيد.
 .3ربط المناطق الريفية بالمناطق الحضرية وفيما بينها لغرض تعزيز استثمار
هذه المناطق اقتصاديا وخاصة في الزراعة.
 .4استكمال دراسات التنمية الريفية المتكاملة للمحافظات.
 .5اعطاااا اولويااة فااي تقااديم الخاادمات الااى القاارى المر ااحة للتطااوير او القاارى
التي ال تقل كثافاتها السكانية عن  1000نسمة.
 .6تبناي قااانون للتخطايط العمرانااي فااي العاراق يااقمن امول القاارى والمناااطق
الريفية بالخدمات البلدية وضمن مهام الوحدات االدارية التابعة لها.

 .3.1تلبية متطلبات الشباب
 .1.3.1التقدم المحرز
عرفت االمم المتحدة الشباب بأنهم االفراد الذين تقع أعمارهم بين ( )25-15سنة ،وفي العراق
امتدت الفئة العمرية للشباب الى  29سنة والتي تشكل الشريحة الكبرى من السكان إذ طبقا
لتوقعات نتائج الحصر والترقيم لسنة  2009بلغ عدد السكان من الشباب بحدود ( )9.3مليون
نسمة ،وأن ما يناهز ( )% 28من العراقيين تتراوح أعمارهم بين  29-15سنة.
وبهدف االحاطة الشاملة بواقع الشباب في العراق سوف يتم تناول االبعاد االتية:
الجدول  2واقع الشباب في العراق

القطاع
التعليم

المؤشر
نسب االلتحاق

%

االعدادية عام 2011

%21

التعليم العالي عام 2011

%14

نسب االلتحاق

معدل االمية

6

الذكور عام 2011

%44.4

االناث عام 2011

%33.5

الذكور عام 2011

%11.7

االناث عام 2011

%21.2

المجال
االقتصادي

معدل النشاط
االقتصادي

عام 2011

%38.4

المناطق الحضرية عام2011

%36

المناطق الريفية عام2011

%43

الذكور عام
2011

االناث عام
2011

البطالة عام
2011

عام 2008

%43.2

%63.4 %17.5

يعملون لحسابهم
الخاص
يعملون في القطاع
العام

%27

يعملون في القطاع
الخاص

%71.5

يعملن لحسابهن
الخاص

%5.4

يعملن في القطاع
العام

%41

يعملن لدى القطاع
الخاص

%58.2

%12

نسبة العاملين في عمل غير محمي

%68

نسبة العاملين في عمل محمي

%32

المعدل العام للبطالة في العراق

%11.1

معدل بطالة الشباب

الذكور

%15.5

االناث

%33.3

%18.2

العاطلين من حملة الشهادة االعدادية

%16.6

العاطلين من حاملي الشهادات االعلى

%24.4

 .2.3.1التحديات الناشئة
 .1المعدالت العالية للزيادة السكانية تشكل تحديا تنمويا في العراق فقد بلغ سكان العراق عام
 2007أكثر من  10اضعاف سكانه في عام  ،1927وقد بلغ مجموع سكان العراق وفقا
لتقديرات حصر المباني والمنشآت واالسر الصادر في تموز  2011حوالي ( )32مليون
نسمة.
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.2
.3
.4
.5

ارتفاع الحصة النسبية للشباب في تركيبة السكان والبالغة بحدود ( )%28من اجمالي
السكان ويتوقع استمرار زيادتها خالل العقدين القادمين مما تشكل تحديا على االقتصاد
في تأمين فرص العمل المناسبة.
ضعف فاعلية سياسة التشغيل وضعف الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص.
غياب السياسة الوطنية الشاملة الموجهة للقطاع الشبابي جعل الخدمات المقدمة للشباب
تشوبها الضبابية مما أفرغها من محتواها وفوائدها المرجوة.
ضعف المهارات الحياتية التي يكتسبها الشباب في حياتهم اليومية (كالمهن المتوارثة،
والمهارات المهنية )...وانعكاس ذلك على مستويات المشاركة لدى الشباب.

 .3.3.1الرؤية المستقبلية
شباب واع مؤمن بالمواطنة وشريك اساسي في تحقيق التنمية المستدامة
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تكثيف فرص التدريب والتاهيل واعادة التاهيل المهني للشباب بما يعازز فرصاهم فاي
التشغيل واعطاا االولوية للشباب ضمن السياساة الوطنياة للتشاغيل باعتباارهم االكثار
عرضة للبطالة وتشجيع مشاركات ومبادرات الشباب ذات العالقة بالعمل.
تكثياف االسااتثمار فاي التعلاايم بماا يضاامن التنفياذ السااريع لساتراتيجية التربيااة والتعلاايم
وضمان تناسقه مع سوق العمل.
توسيع فرص الفتيات لتمكينهن من مواصلة تعليمهن الثاانوي والعاالي ورفاع معادالت
مشاركتهن في االنشطة االقتصادية في القطاعين العام والخاص.
االسراع في اعتماد وتطبيق االستراتيجية الوطنية للشباب لتمكين الشاباب مان فارص
اوسااع فااي المشاااركة وفااي االنتفاااع ماان المقسسااات والخاادمات المعنيااة بالشااباب مااع
اهتمام خاص بالشباب في االرياف والمناطق النائية والفقيرة.
تكثياف البارامج االعالمياة وبارامج التوعياة لنشار ثقافاة السالم والحاوار والتفاعال ماع
االخر وتعزيز قيم المواطنة والعمل المنتج بين الشباب.
ضمان حق الشباب والمراهقين في الحصول على المعلومات الخاصة بابعااد الصاحة
االنجابية واالمراض المنقولة جنسيا باعتبارهم اكثر الفئات تعرضا لهذه المخاطر.
تقديم الدعم لمقسسات ومنظمات الشاباب وتمكينهاا مان المشااركة فاي صاياغة وتنفياذ
السكانية .الهشة
متطلبات الشرائح
تلبيةالسياسات
.4.1ومنها
السياسات التي تخصهم
المحرزالداعمة للقضايا السكانية تتعااون ماع
التقدمالشبابية
المدني
انشاا بكات لمنظمات المجتمع
.1.4.1
الجهات الحكومية في صياغة البرامج والمشروعات السكانية وتنفيذها.

 .4.1تلبية متطلبات الشرائح الهشة
 .1.4.1التقدم المحرز
مع استمرار انخفاض معدالت الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع ،يتجه سكان العراق
مستقبال نحو الشيخوخة ،إذ بلغ عدد السكان كبار السن ( 65عاما) فأكثر حوالي  1.016مليون
نسمة عام  2010ومن المتوقع ان يرتفع الى  3.736مليون نسمة  .2040وبنسبة  %6.6ترتفع
الى  %8.9عام .2050


بلغ عدد دور المسنين في العراق عام  )10( 2012دور ،منها ( )8دور للمسنين ودارا
حنان للعاجزين كليا تنتشر في بغداد و ( )7محافظات.
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بلغ عدد المستفيدين من دور المسنين عام  )391( 2012عاجزا اما المستفيدون من دور
الحنان لشديدي العوق فقد بلغ عدد المستفيدين ( )241مستفيدا ،الجدول .3
الجدول  3يبين المؤشرات التنموية للفئات الهشة للسنوات 2012-2009

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

16
17

18

19

20

ايتام

مسنون
وشديدو
العوق

معوقون

الورش
المحمية

المؤشـر
عدد دور الدولة
ايتام/باحث اجتماعي
ايتام/معلم
عدد دور المسنين وشديدي
العوق
مسنون/باحث اجتماعي
مستفيدون مسنين وشديدو
العوق/موظف دمة
معاهد المعوقين
معوقون /باحث اجتماعي
معوقون /معلم
المستفيدون باجر/الورش
المحمية والجمعيات
التعاونية

عدد دور الحضانة
دور حضانة
طفل /حضانة
طفل  /مربية
عدد مدارس ودور
االحداث
المقحظة للمحكومين
والموقوفين والمشردين
االحداث
باحث اجتماعي لألحداث
عدد المستفيدين من تخصيص  84مليار
دينار ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر
في حالة استقم التخصيص المالي /وزارة
التخطيط
تخصيص البرلمان لوزارة العمل،
المستفيدون من انشاء صندوق
االقراض( )150مليار دينار على وفق
قانون رقم  10لسنة  2012في حالة
استقم المبلغ
المبلغ االجمالي 32000
عدد المشمولين بشبكة
شبكة حماية
الحماية االجتماعية
اجتماعية
باحث اجتماعي ،شبكة

الواقع
2009
19
86.
7
8

2010
19
5.9
5.1
9

2011
23
6.2
5.5
10

2012
32
10.3
4.9
01

26.8
184.

29.3
4.5

31.8
4.7

22.8
4.8

51
21.7
5.2
35

51
22.9
6.6
34.9

51
23.2
5.6
28.1

51
23.2
6.6
29.7

42
52.7
15.2
9

43
58.2
16.7
9

41
858.
12.5
9

42
58.3
12.7
8

55

52
10000

56
56
ال يوجد تمويل لإلقراض

بتمويل من
وزارة المالية تم
اقراض
()73501
عاطل

متوقف

مرحلة تنظيم الصندوق

734572

395126 317468

سبب النقص استبعاد
المتجاوزين على
الشبكة363.316
54

61

66

9

58

 .2.4.1الرؤية المستقبلية
الشيوخ وكبرار السرن يعيشرون حيراة امنرة مرن رقل ادمراجهم فري المجتمرع وتروفير الرعايرة
الصحية والصحية لهم وفقا الحتياجاتهم
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف:
 .1رفع واسع في نسبة المشمولين بانظمة الحماية االجتماعية.
 .2توسيع المقسسات المعنية بتقديم الخدمات الصحية واالجتماعية لكبار السن ورفع
كفااة ادائها وتوسع الدعم المقدم لالسر الراعية لمسنيها.
 .3اعتمااد قااوانين وتشااريعات واجارااات تاادعم المشاااركة لكباار الساان فااي االنشااطة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتفعيل التواصل بين االجيال.
اهتمام واسع بحقوق االشرخا ووي االعاقرة ودعرم تكرافؤ الفرر فري الصرحة والتواصرل
والتنقرررل والسررركن والتعلررريم والعمرررل والترفيررره وتع يررر مشررراركتهم فررري الحيررراة االقتصرررادية
واالجتماعية والسياسية من قل:
 .1تاااوفر قاعااادة معلوماااات عااان ذوي االعاقاااة واالحتياجاااات الخاصاااة فاااي الحجااام
والخصائص واالحتياجات.
 .2تحقق توسع في نشر الخدمات المقدمة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة.

 .5.1ادماج النوع االجتماعي في القضايا المتصلة بالتنمية الحضرية
 .1.5.1التقدم المحرز

من أجل الوقوف على اوضاع المرأة سوف يتم تحليل الواقع على اساس ادوارها ومكانتها في
المجاالت االتية:
الجدول  4واقع المرأة في العراق

القطاع
التعليم

المؤشر

%

مع دداال اةميد د عد د م العمر

 19-12سن

%16

2011

 39-20سن

%20

 50سن ف كثر

%67

الريف

%36.5

الحضر

%16

البيئ

10

التحصد دديال العلم د د
ع م 2011

ة يستطعن القراءة والكت ب

%22

لم يتج وز تحصيلهن الاراس اةبتاائي

%60

أتممن اةعاااي او اعلى

%18

الفجد د د د د د د د ددوة ب د د د د د د د د ددين الذكور ع م 2011

%96

اةلتحد د د ت بد د د لتعليم اةن ث ع م 2011

%88

الجنسد د د د د د ددين فد د د د د د د د
اةبتاائ

الصح

نسب اةص ب بسرط ن الثاي ع م 2011

المجد د د د د د د د د د د د د د د د ال نسد د د د د د د د
اةجتم ع

المعيالت

%35
%11.5

النسد د د د د د د د ء ع م 2006

%7.7

ع م 2011

نس د ددب المتزوجد د د ت ع م 2006

%22.6

ع م 2011

%24.2

قبال سن  18سن

العن ددف ض ددا المد درأة تعرض الفتي ت للعنف اةسري
ع م 2011
المجد د د د د د د د د د د د د د د د ال مش د رك الم درأة ف د
اةقتص اي

النش ط اةقتص اي

تعرض النس ء للعنف الزوج

%36

ع م 2003

%14.2

عد د د د د د د د د د د د د د د م الحضر
2011

الريف

السي س

البرلم ن

%13

%13

%14

نس د د د د ددب النسد د د د د د ء بعم د د د د ددر  )54-15س د د د د ددن

%11

ع م 2007

%27.3

ع م 2011

%25

الع مالت ب جر ع م 2011
المجد د د د د د د د د د د د د د د د ال نس ددب التمثي ددال ف د د

%46
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 .2.5.1التحديات الناشئة
على الرغ م مما حققته المرأة العراقية وعلى نحو دائم من اإلنجازات في مجاالت الحياة المتعددة،
إال انها التزال تواجه تحديات جسيمة أهمها:
 .1تفرض منظومات القيم الثقافية واالجتماعية عليها قيودا في المشاركة والعمل
والحركة ،وفي إطار ثقافة ذكورية أبوية يسيطر فيها الرجال وتخضع فيها النساا.
 .2تدني مستويات تعليمها وفرص تدريبها ،وتدني فرصها في المشاركة السياسية.
 .3ال نجد مشاركة حقيقية وفعالة للمراة في معظم السلطات التشريعية والقضائية
والتنفيذية.
 .4ضعف مشاركة المرأة في االنشطة االقتصادية والسيما المرأة الريفية التي ترتفع نسبة
العامالت بدون اجر فيه مما انعكس سلبا على ادوارها التنموية ومن ثم على مكانتها
االجتماعية.
 .3.5.1الرؤية المستقبلية
تمكين المرأة العراقية وتوسيع الخيارات المتاحة أمامها
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وضااع سياسااات تهاادف الااى حمايااة حقااوق الماارأة وحقااوق الفتيااات وتتضاامن حقااوق
تكافق فرص العمل والحصول على ضامان حمايتهاا مان العاادات الضاارة ومظااهر
العنف المختلفة.
نشر المعرفة والوعي الهادف الى تصحيح مواقف المجتمع ازاا المرأة وحقوقها.
اعتماااد التشااريعات الكفيلااة بتعزيااز مكانااة الماارأة وادوارهااا للوصااول الااى العدالااة
واالنصاف.
تضاامين المقااررات الدراسااية مفاااهيم تعاازز االحتاارام لقاايم المساااواة والحقااوق لكااال
الجنسين.
تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في النشاط االقتصادي واعطااها دورا اكبر فاي
سوق العمل وتخصيص برامج خاصة للمرأة الريفية ومعيالت االسر.
تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة من خالل مشاركتها فاي عملياات وضاع
السياسات وصنع القرارات.
اتخاذ تدابير فعالة لمواجهاة العناف ضاد الماراة كتعاديل القاوانين واجارااات اخارى
تتعلق بالسلوك والسياسات التي تنتهك حقوق االنسان.
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جدول خالصة المحور االول

ضعيف

متوسط

عالي

مشخصة

غير
مشخصة

مقترحة

القضايا

ادارة الوتيرة المتسارعة للنمو العمراني

التحديات
الناشئة

غير
موجودة

المحور
الرئيس

القضايا الديموغرافية في المدن

التقدم المحرز

الرؤية
المستقبلية

التباين المكاني بين الريف والحضر
تلبية متطلبات الشباب
تلبية متطلبات الشرائح الهشة
ادمررررراو النررررروع االجتمررررراعي فررررري القضرررررايا
المتصلة بالتنمية الحضرية
تقييم وضع العراق بالنسبة لالهداف والغايات االنمائية االلفية
االهداف والغايات االنمائية االلفية
الهدف  :2تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

تقييم الوضع

المقحظات

علرررررررى المسرررررررار :صرررررررافي تحقيررق معرردالت عاليررة بااللتحرراق فرري التعلرريم
االبتدائي
االلتحاق بالتعليم االبتدائي
رفع معدالت االلتحاق في التعليم االبتدائي برين
معظم المحافظات

الهرررردف  :3تع يرررر المسرررراواة بررررين الجنسررررين بعيرردا عررن السررار :انخفرراض تحقيررررق نسرررربة جيرررردة مررررن نسرررربة المقاعرررررد
مؤشرررر حصرررة النسررراء فررري البرلمانية التي تشغلها النساء
وتمكين المراة
الوظرررررائف رررررارو القطررررراع
تحقيق نسبة عالية من التحاق البنرات برالتعليم
ال راعي
االبتدائي مقابل البنين
الهدف  :4تخفيض معدل وفيات االطفال

بعيدا عن المسار

انخفاض ولكن بطيء

الهدف  :5تحسين صحة االمهات

بعيدا عن المسار

انخفاض ولكن بطيء

الهرررردف  :6مكافحررررة فيررررروس نقررررص المناعررررة على المسار :السيطرة علرى انخفرررراض معررررردل االصررررابة والوفررررراة بسررررربب
المقريا والتدرن الرئوي
البشرررررية  /االيرررردز والمقريررررا وغيرهمررررا مررررن االمراض االنتقالية
االمراض
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 .2االراضي وعمليات التخطيط
تعتبر ادارة االراضي بطريقة منتجة اقتصاديا ومستدامة بيئيا اولوية كبيرة في العراق مما يتطلب
رؤية واهداف ونشاطات لها اولوية في قطاع االراضي .ان االرض أصل رئيس من الموجنودات
القيمة التي ال يمك تجديدها او االتينان بغيرهنا والتني يجنب ان تسنتغل اقتصناديا واجتماعينا حالينا
ولألجيال القادمة بشكل مستدام.

 .6.2ضمان تنفيذ عمليات التخطيط والتصميم الحضري المستدامة
 .1.6.2التقدم المحرز
.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7
.8

جمي ن المنندن والمراك ن الحضننرية فنني العننراق فيهننا تصننامي اساسننية وتصننامي تفصننيلية
يتحنندد بموجبهننا االسننتعماالت الحضننرية والمننناط الخدميننة واتجاهننات النمننو والتوس ن
المستقبلي وهي بحدود ( )256وحدة حضرية وبلدية.
معظ هذه التصامي كانت مستنفذة عند حصول التغيير عام  2003حين لن ينت تحنديهها
لظروف العراق في حينه (الحرب والحصار).
ت بعد سنة  2003وضن خطنة تفصنيلية لتحندي هنذه التصنامي وتوسنيعها لسننة الهندف
( )20سنة م تاريخ االعداد روعيت فيها المعايير الحديهة في جاننب الخندمات وتحسني
البيئة والتنمية المستدامة ومناط التوسن ومراحنل التنفينذ وتمنت المباشنرة بتحندي عندد
( )131مدينننة تشننكل نسننبة  %51من منندن العننراق قسن منهننا أكمننل انجننا ه واالخننر فنني
مراحل متقدمة.
الجهننة المعنندة للتصننامي هنني المديريننة العامننة للتخطنني العمراننني فنني و ارة البلننديات
واالشننغال العامننة وضننم صننيحياتها جمي ن المنندن (عنندا بغننداد العاصننمة ومنندن اقلنني
كردستان) وقد ت التنفيذ م خيل عقود مبرمة م شركات عالمية متخصصة من شنرط
المشاركة م مكتب استشاري عراقي بما يؤم نقل الخبرة ويوس القدرة على تنفينذ هنذا
العنندد الكبيننر خننيل فتننرة قصننيرة ومتابعننة االعننداد منن المديريننة اعننيه وفروعهننا فنني
المحافظات البالغة ( )15مديرية تخطي في مرك كل محافظة.
الجها المنفذ للتصامي االساسية هي مديرينة البلنديات المعنينة حين توجند بلدينة فني كنل
مدينة مهامها تقدي الخدمات البلدية وتنفيذ التصامي االساسية.
مهمة اعداد التصامي للعاصمة بغداد ومتابعة تنفينذها هني (اماننة بغنداد) دائنرة التصنامي
م خيل دراسة ومطابقة تصاميمها في لجنة م المهندسي المعماريي االكفنا وخبنرا
في التخطي الحضري ليجعل هذه التصامي ضم المعايير المقبولة.
مهمة اعداد وتنفيذ التصامي في اقلي كردستان هي لدوائر التخطي العمرانني فني االقلني
والدوائر البلدية فيه.
اضافة الى اعداد التصامي االساسية للمدن فان المديرية معنية بإعداد الخط الهيكلية
للمحافظات (ت المباشرة في ( )13محافظة م أصل ( ))15وكذلك مشاري التجديد
الحضري والتنمية الريفية والدراسات التخطيطية.
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 .2.6.2التحديات الناشئة
 .1ظاهرة التجاو على المخططات االساسية التي شملت جمي المدن خيل الفترة السابقة .
 .2التركي العالي لألنشطة التجارية والحكومية ضم منطقة االعمال المرك ية التقليدية .
 .3تدهور البنى التحتية القائمة وتقادم الشنبكات واجنرا ات المعالجنة ترقيعينه لحنل مشنكيت
آنية.
 .4االنماط الصناعية مبعهره ووجود عدد منها متداخل م استعماالت سكنية او تجارينة ممنا
أثر سلبا ً على نوعية الحياة والسيمة العامة (قس م هذه االنماط ملوثه للبيئة).
 .5انتشار العشوائيات السكنية التي ظهرت بعد عام . 2003
 .6صننعوبة الحفنناظ علننى التننراي الحضنناري والهويننة المحليننة فنني مجنناالت المحافظننة فيمننا
يخص المواق االثرية وارتباطها بالنسيج الحضري على مستوى المعال  ،المباني ،الفنون
العامة (النصب والتماثيل ،التراي الطبيعي (مهل البساتي ).
 .7قدم اإلطار التشريعي الحاك لعملية التخطي والتنفيذ.
 .3.6.2الرؤية المستقبلية
تفعيل االدارة الحضرية وتنظيم المدن
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف:
 .1وض استراتيجية وطنية للتنمية الحضرية وااللت ام بمؤشراتها في وض برامج التنمية
المكانية وتنفيذها.
 .2تشري قانون وطني للتخطي العمراني يتضم هيكلة المؤسسات المسؤولة ع التخطي
العمراني على المستوى االتحادي والمحافظات والمهام التخطيطية لكل مستوى واليات
وض الخط واقرارها ومتابعة تنفيذها واالجرا ات في حالة التجاو على المخططات
االساسية.
 .3تفعيل االلت ام بضواب واليات تنظي التخطي
للمستقرات البشرية وعدم التجاو عليها.

الحضري والمخططات االساسية

 .4تطوير اليات السيطرة على تنفيذ المخططات االساسية وعدم التجاو عليها.

 .7.2تطوير عمليات ادارة االراضي الحضرية بما فيي ذلي معالجية مسيالة الزحي
العمراني
 .1.7.2التقدم المحرز
المباشنرة بمشنروع اصنني ادارة االراضني الحضننرية النذي تنفننذه هيئنة المستشنناري من برنننامج
االمنن المتحنندة للمسننتوطنات البشننرية لتكننون نتننائج المشننروع خارطننة طرينن إلدارة االراضنني
الحضننرية فنني العننراق بنند ا م ن وض ن قاعنندة معلومننات تفصننيلية لألراضنني الحضننرية وطبيعننة
استعمالها الحالي وعائديتها وقيمتها واليات تسجيلها وانتقال الملكية او ح التصرف وغيرها.
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 .2.7.2التحديات الناشئة
.1

.2
.3
.4
.5

ان جمي المدن العراقية وبضمنها العاصمة بغداد ومراك المحافظات تعتمد نم السك
االفقي الناج (م طبيعة النسيج المجتمعي المحافظ ومنظومة قواني االفرا
والتخصيص لألراضي) وهذا الموضوع ينج عنه:
 كهافة سكنية منخفضة مما يعني عائد استهمار واطئ ال يتناسب م قيمة ومحدودية
االرض الحضرية المخدومة.
ً
 يتطلب م يد م االراضي لسد الحاجة االنية والمستقبلية مسببا التوس الكبير على
االراضي المحيطة بالمدينة (والتي معظمها اراضي راعية).
قواني وضواب تخصيص االراضي ال تراعي خصوصية كل مدينة وظروفها (جاذبة
او طاردة).
الية التخصيص لألراضي تت على المستوى الفردي وف الضواب اعيه وللشرائح
المختلفة والتوجه نحو تخصيص االراضي لتشييد مجمعات سكنية متكاملة ال ي ال
محدودا ً جدا ً في نسبة السك المتا .
ال تحق نظ االدارة الحالية والتخصيص اي الية للرب بي تخصيص االراضي وعملية
تنفيذ الخدمات والبنى التحتية.
الوض االمني المعقد في العراق وبيئة العمل ال تسمح بدخول المستهمري لبنا
المجمعات السكنية عالية الكهافة ذات االستعماالت المختلفة او تنفيذ مشاري النقل والبنى
التحتية.
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 .3.7.2الرؤية المستقبلية
وضع سياسة عامة إلدارة االراضي وتنفيذ القرارات والخطوات المتعلقة بهذه االدارة للمسياهمة
فيييي تحقييييق االهيييداف الوطنيييية المتمثلييية فيييي النميييو االقتصيييادي وتقلييييل الفقييير وتيييامين الغيييذا
واالستدامة البيئية والدفاع الوطني والتنمية االجتماعية واالقتصادية في سياق اقتصاد السوق
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف:
 .1وض وتطوير إطار للسياسة وإطار تنظيمي ومؤسسي إلدارة اراضي الدولة (الحضرية
والريفية) والتصرف بها م اجل االستهمار واالسكان واالستعماالت العامة بما في ذلك
عملية خصخصة االراضي الفائضة ع حاجة الدولة بما يتواف م مبادئ السوق.
 .2تقوية واستحداي المؤسسات وتع ي نظام حوكمة إلدارة االراضي شفاف وخاض
للمسا لة وتحديد االدوار والمسؤوليات المؤسسية على المستويات المختلفة.
 .3اقترا تشكيل وكاالت عامة او خاصة إلدارة تنظي األراضي.
 .4ايجاد اليات للتنسي والتشاور بي الحكومة المرك ية والحكومات المحلية بشأن ادارة
االراضي المملوكة للدولة وبما يع م مبدا اليمرك ية في ادارة االراضي.
 .5اعتماد مبدا الشراكات العامة-الخاصة م اجل ادارة وتنظي االرض.
 .6تطوير اساليب إلدارة االراضي الحضرية والريفية م االخذ بعي االعتبار الحاجة الى
االراضي لإلسكان والتنمية الحضرية.
 .7تطوير اإلطار التنظيمي والمؤسسي لتحويل االراضي المحيطة بالمستقرات البشرية الى
االستعماالت الحضرية م االخذ بالحسبان حماية االراضي ال راعية المنتجة وحقوق
المياه ذات العيقة.
 .8تطوير اإلطار التنظيمي الستعماالت االراضي والخط المكانية وفقا لألولويات.
 .9مراجعة وتطوير اإلطار القانوني والمحاسبي لفرض الضرائب المتعلقة باألراضي
والتهمي (التقدير) واالموال العامة المتعلقة باألراضي.
 .10تيسير اجرا ات الوصول لألراضي واالسكان لمجامي مختلفة كالمجموعات المتأثرة
بالتهجير م خيل نطاق م خيارات حيا ة االراضي.
 .11تطوير السياسات لمعالجة االستخدامات غير الرسمية لألراضي لألغراض االقتصادية
واالسكان بما يؤم التوا ن بي المصلحة العامة للدولة ومصلحة االفراد والقطاع
الخاص.

 .8.2تعزيز عمليات االنتاج الغذائي في المدن
 .1.8.2التقدم المحرز
 .1الحفاظ على البساتي والغابات الطبيعية الموجودة في المدن وبعض االراضي ال راعية
راعية او مفتوحة ال تجي
المتخللة وتهبيتها ضم االستعماالت كبساتي ومناط
الضواب استغيلها لألغراض الحضرية والعمرانية ،يكفل ذلك الحفاظ عليها بما يساه
في االنتاج الغذائي لخدمة المدينة وهذا االمر يتفاوت م حي الحج والمساهمة باألهمية
باختيف واق المدن وتوفر الموارد المائية.
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.2
.3

.4

.5

السما باستغيل االراضي ال راعية التي دخلت ضم التوسعات العمرانية والتي ال تق
ضم المرحلة قيد التنفيذ باستغيلها لألغراض ال راعية واالنتاجية.
اعطت القواني السلطة للبلدية بمراقبة الفعاليات المسمو بإقامتها على (ظهير المدينة)
وضم محرمات البلدية بعم يتراو بي (3ك الى 10ك ) حسب صنف البلدية
وبموجب ذلك يمك الحفاظ على الطبيعة ال راعية لمحي المدينة لتنفيذها ويحول دون
ادراج صناعات او فعاليات ملوثة او انشا ات عمرانية ضمنها.
حتى المناط الخضرا والمفتوحة المخط لها بموجب التصمي االساس مهل االشرطة
الخضرا  /ضفاف االنهار هنالك سما بإنشا بعض الفعاليات ال راعية التي ال تؤثر
على وظيفتها كمناط مفتوحة وخضرا مهل المشاتل التي تخدم العملية ال راعية.
السما بإنشا اسواق بي الخضر والفواكه بالجملة في أطراف المدينة وتهبيت ذلك ضم
االستعماالت الحضرية بالتصامي االساسية بما يخدم عمليات االنتاج الغذائي وتو يعه
في المدن.

 .2.8.2التحديات الناشئة
 .1ظاهرة التجاو على االراضي ذات االستعمال ال راعي والبساتي داخل المدن الناج
ع ضعف االجه ة البلدية ولوجود فرق واضح في المردود المالي المتحق م استغيل
هذه المناط لألغراض العمرانية واالنتاجية بدل ال راعية.
 .2وجود بعض الهغرات في التشريعات القانونية النافذة تؤدي الى تفتيت هذه االراضي
ال راعية والبساتي وتحويلها الى اراضي سكنية وعمرانية.
 .3صعوبة توفير الحصة المائية للمتخليت ال راعية داخل المدن خاصة باالعتماد على
منظومات قديمة في الري (الري السيحي) بدل م (الري بالتنقي ).
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 .3.8.2الرؤية المستقبلية
ان تعزيز عمليات االنتاج الغذائي في المدن يتم عبر مجموعة من االهداف
.1

.2
.3

.4

تننوفير امكانيننة أفضننل للوصننول الننى المينناه ،تقنيننات الننري الحديهننة التنني تقلننل منن
اسنتهي المينناه غالبنا مننا تكنون مكاسننب الكفنا ة ممكنننه من خننيل اختينار المحاصننيل
المناسبة وجدولة الري السليمة واساليب النري الفعالنة واسنتخدام مصنادر بديلنة للميناه
وألغراض الري ،ان تحسي ممارسة الري يمك ان يؤدي الى:
 الحد م تكاليف المياه والضخ.
 الحد م تكاليف األسمدة وغيرها م المواد الكيميائية ال راعية.
 الحفاظ على جوده اعلى للتربة.
 يادة غلة المحاصيل _بنسبة %100
تع ين التخن ي والبنيننة التحتيننة للنقننل اجننرا فننوري رئيسنني واجننب اتخنناذه من اجننل
يادة المنتجات ال راعية الغذائية.
توفير معدات جديده حديهة لألغذية والمنتجات ال راعية المعالجة للسما بالتحول م
مسنتوى راعننة الكفناف التقليديننة الننى ال راعينة التجاريننة المنتجنة ذات القيمننة العاليننة
والمنتجات المجه ة للصناعة ال راعية م معالجة الشحة في العيادات البيطرية.
تننوفير معلومنننات بننند التشنننغيل ألصنننحاب المشننناري الناشنننئة مننن حيننن التسنننهييت
والحواف إلقامة االعمال التجارية الصغيرة على اساس منتظ للمهتمي  ،حين يجنب
ان تشنننمل هنننذه المعلومنننات الخننندمات االستشنننارية لمسننناعدة المننن ارعي علنننى فهننن
اجرا ات طلب القرض فضي ع التدريب على البحوي التسويقية وتخطي االعمنال
كمننا يفتقننر الم ارعننون الننذي يهتمننون بتوسنني نطنناق انشننطته ال راعيننة والمهتمننون
بالتنوي فني قطناع تجهين األغذينة النى الممارسنات المحاسنبية االساسنية التني يحتناج
اليها م اجل متابعة نقص او فرط انتاج االغذية ،دف االجور ،التوظيف... ،

 .9.2معالجة تحديات النقل الحضري
 .1.9.2التحديات الناشئة
تمتد شبكة النقل في العراق سوا كانت طرق المركبات او خطوط السكك الحديد طوليا بموا اة
محوري دجلة والفرات والتي أدت تقليديا الى ترك الفعاليات والمستقرات البشرية على وف
هذي المحوري وافتقار مناط أخرى م العراق الى محاور أساسية للنقل مما أدى الى يادة
حجوم المرور وف هذه المحاور التقليدية بشكل كبير وشكل ضغطا مت ايدا على الطرق الرئيسة
في العراق مما يتطلب معه الم يد م كلف الصيانة للطرق فضي ع الحوادي المرورية العالية
فضي ع كلف التأخير العالية في م الرحيت وانعكاس ذلك سلبيا على القطاعات االقتصادية
األخرى التي تتأثر بالنقل.
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يسه هذا االمتداد الطولي بضعف التراب والتشابك الصناعي ال راعي فضي ع تشابكاته م
بقية القطاعات االقتصادية مما يتطلب انشا شبكات م الطرق الشعاعية ترب المدن الصغيرة
والمتوسطة وخل محاور جديدة للتنمية في العراق.
 .2.9.2الرؤية المستقبلية
تكامل أنظمة النقل المختلفة
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من األهداف:
 .1استكمال الطرق السريعة والشريانية بي المحافظات كطري المرور السري رق ( )2والطرق
الحولية حول المدن الكبرى بما فيها بغداد.
 .2استكمال رب الطري السري رق ( )1بالمراك الحضرية التي يمر بالقرب منها وإعادة تاهيل
هذا الطري .
 .3الرب العرضي بالطرق بي المحافظات والمدن المتوسطة والصغيرة.
 .4تع ي شبكة الطرق الريفية على وف أولويات التنمية ال راعية والريفية المتكاملة.
 .5تع ي شبكة الطرق التي ترب المنافذ الحدودية بالمدن التي ضم محاورها وغير المربوطة
حاليا.
 .6تنفيذ مسارات سكة الحديد الم دوجة في المناط غير المخدومة بخطوط سكة حديد على وف
مواصفات حديهة ضم محوري بغداد كوت ناصرية بصرة ،بغداد كوت عمارة بصرة.
 .7تحسي الخطوط الحالية وتحويلها الى خطوط م دوجة وف سرعة  250ك  /ساعة.
 .8تنفيذ خ سكة حديد بغداد –كركو الذي يتفرع الى أربيل والسليمانية.
 .9تنفيذ خ السكة الدائري حول بغداد.
 .10تع ي النقل العام في المدن وخاصة الكبرى منها للحد م ال حام في الطرق.
 .11تنفيذ شبكة لقطارات النقل الحضري(المترو)
 .12انشا مطارات في مناط متعددة في العراق على وف نتائج دراسات جدوى فنية واقتصادية

 .10.2تحسين القدرات الفنية الالزمة لتخطيط المدن وادارتها
 .1.10.2التقدم المحرز
 .1تع ي المؤسسات العلمية (الجامعات والكليات) التي تخرج الكوادر التخصصية في
مجال التخطي الحضري واالقليمي وفي مجال العمارة واالسكان وكانت االضافة في
هذا اإلطار هو استحداي كلية تخطي حضري لمنح شهادة البكالوريوس.
 .2يادة العيقة والتنسي بي المؤسسات االكاديمية المعنية بالتخطي وبي المديريات
والدوائر التي تتولى عملية التنفيذ ،وهو ما يت حاليا ً بي المديرية العامة للتخطي
العمراني وبي معهد التخطي الحضري واالقليمي ضم االطر التالية- :
 الندوات والمؤتمرات الدورية.
 تدريب طيب الدراسات العليا لمعهد التخطي في مديرية التخطي العمراني
وتعيي الخريجي
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 احالة بعض المشاري التخطيطية الى المكتب االستشاري لمعهد التخطي
الحضري.
 .3تطوير كوادر الدوائر التخطيطية وبنا القدرات م خيل جه في دورات تدريبية
داخل وخارج القطر م خيل:
 اضافة فقرة تدريب الكوادر ضم العقود المبرمة م الشركات العالمية
للمشاري التخطيطية.
 االستفادة م الدورات التي تقيمها الجهات المانحة والمنظمات الدولية ومنظمات
االم المتحدة في تطوير القدرات.
 .4إل ام الشركات العالمية المتخصصة المحال اليها المشاري التخطيطية بالشراكة م
مكاتب استشارية عراقية بما يؤم نقل الخبرة والفائدة المتبادلة وتحسي قدرات هذه
المكاتب.
 .2.10.2الرؤية المستقبلية

تحسين القدرات الفنية الالزمة لتخطيط المدن وادارتها
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف:
.1
.2
.3
.4

تع ي القدرة المهنية فني ادارة االراضني وتخطني اسنتعماالت االراضني والتخطني
المكنناني وانظمننة معلومننات االراضنني ...منن خننيل تطننوير البننرامج والتعنناون منن
الجامعات العالمية.
تطوير اليات التواصل ل يادة الوعي حول تطوير سياسات وادارة االراضي.
تطوير استراتيجية إلدارة التوقعات والمخاطر.
تع ي فه سيادة القانون فيما يتعل باألراضي.
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جدول خيصة المحور الهاني

ضعي
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متوسط

تحسيييين القيييدرات الفنيييية الالزمييية لتخطييييط
المدن وادارتها

عالي

معالجة تحديات النقل الحضري

مشخصة

تعزيز عمليات االنتاج الغذائي في المدن

غير
مشخصة

تطييوير عمليييات ادارة االرح الحضييرية بمييا
في ذل معالجة مسالة الزح العمراني

مقترحة

القضايا

ضييمان تنفيييذ عملييييات التخطيييط والتصيييميم
الحضري المستدامة

التقدم المحرز

غير
موجودة

المحور
الرئيس

األراضي وعمليات التخطيط

التحديات
الناشئة

الرؤية
المستقبلية

 .3البيئة وعمليات التحضر
لم تحظ البيئة بأية أولوية من قبل الدولة خالل الثالثة العقود الماضية كما ان التدهور والتدمير الذي أصاب
البنى االرتكازية البيئية خالل عقود من الحروب والحصار االقتصادي وغياب االمن واالستقرار اضف الى
ذلك معدالت النمو السكانية العالية والبالغة  %3سنويا ومستويات التحضر المرتفعة في البالد وما تتعرض له
من تصحر وتدهور في جودة األراضي الزراعية وتملحها وتغدقها وال سيما في المناطق الوسطى والجنوبية
وتصريف مياه البزل والصرف الصحي والمياه المتخلفة عن المصانع والمستشفيات دون المعالجة الكاملة
وعدم تامين وحدات لمعالجة الغبار والغازات المتخلفة عن المشاريع الصناعية وبدائية أساليب التعامل مع
المخلفات الصلبة وضعف الوعي المجتمعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها وغيرها من األمور كلها كانت وراء
تدهور البيئة العراقية بعناصرها الثالثة المياه والهواء والتربة.

 .11.3التصدي لظاهرة تغير المناخ
 .1.11.3التقدم المحرز
ال يختلف العراق عن باقي دول العالم من حيث تأثره بظاهرة التغيرات المناخية بما فيها االحتباس الحراري
وانخفاض كمية االمطار وتزايد المعدالت السنوية للحرارة والرطوبة وتزايد معدالت التبخر والغبار
والعواصف التراب ية والرعدية ،وسعى العراق الى رصد ومراقبة التغيرات في هذه المعدالت من خالل
محطات الرصد لألحوال الطبيعية التي أصبح عددها  10محطات ثابتة منذ عام  2011أربع منها في بغداد،
البصرة ،الموصل ،والرطبة والست الباقية موزعة على مدن إقليم كردستان.

 .12.3الحد من مخاطر الكوارث
 .1.12.3التقدم المحرز
تحقق تقدم ملموس في رصد ومراقبة الواقع البيئي والذي تعزز بالقراءات المستمرة والمنتظمة للظواهر
الطبيعية ،اال انه لم يكن بمستوى الطموح بسبب النقص الكمي ومحدودية االنتشار الجغرافي لمحطات الرصد
والذي يسعى العراق الى زيادتها وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي خالل السنوات  2017-2013جاعال
منها نظام انذار مبكر ضد الظواهر الطبيعية ومقياسا للملوثات من اجل التصدي لآلثار السلبية التي قد تمتد
لتشمل البيئة الطبيعية واالصطناعية والبشر.

 .13.3الحد من اشكال االختناق المروري
 .1.13.3التقدم المحرز
ان الحد من اشكال االختناق المروري يتعامل مع جانبين األول نشاط الطرق والجسور والثاني النقل العام
نشاط الطرق والجسور
طبقا للمعايير الدولية فان لكل  100نسمة  /كيلومتر مربع من كثافة السكان تحتاج الى 1كم /كيلو متر مربع
من الطرق وان كثافة الطرق في العراق بحدود  0.19كم  /كيلو متر مربع أي ان شبكة الطرق تتطلب ان
تكون بحدود  240000كم مع مالحظة ان كثافة السكان في العراق طبقا لتقديرات عام  2011هي 79.5
نسمة  /كيلو متر مربع وإذا استثنينا المساحات الصحراوية غير المأهولة فان الحاجة للطرق الجديدة هي
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بحدود  2000كم وفقا للمعيار المذكور .وكانت شبكة الطرق في العراق قد تعرضت الى تدهور كبير وأصاب
معظم اجزائها الدمار والتلف نتيجة للعمليات العسكرية واالعمال التخريبية وقلة وندرة اعمال الصيانة
الطارئة والدورية عليها وقد أدى ذلك الى انخفاض مستوى كفاءة شبكة الطرق الى مستويات متدنية وانخفاض
طاقاتها االستيعابية فضال عن تلف معظم لوحات الداللة واللوحات التحذيرية واالرشادية للطرق الخارجية
والطرق السريعة وفقدانها وعليه فان إعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية تعد من األولويات في نشاط الطرق
والجسور.
نشاط النقل العام
تضاءل نشاط نقل الركاب الحكومي في عام  2003والمدة التي تلته وكان محدودا جدا سواء على مستوى
النقل بين المدن او داخلها ولم يكن بالشكل المنظم الذي كان معموال به سابقا .بعد عام  2008استعاد نشاط نقل
الركاب الحكومي نشاطه المنظم تدريجيا من خالل تسيير الحافالت بين المدن وضمن مدينة بغداد وتحقق
الهدف الخاص بتوفير  300حافلة لنقل الركاب خالل عامي  2010و 2011وبنسبة  %134من المخطط،
حيث تم استيراد  709حافلة لدعم النقل الخارجي و 86حافلة لدعم النقل الدولي خالل عام  2010مع توفير
 246حافلة خالل  ، 2011حيث بلغ عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ولغاية أيلول 2012
ما مجموعه  945حافلة عاملة اما عدد الخطوط العاملة حاليا فهي  30خطا داخل مدينة بغداد و 3خطوط لنقل
الطلبة (من المؤمل زيادتها خالل المدة القادمة الى  5او  6خطوط)  4خطوط داخل المحافظات و 14خطا
بين بغداد والمحافظات ،وازداد معدل النمو في اعداد الركاب والمسافرين عام  2011مقارنة بعام 2010
بنسبة  .%3.4و مع تحسن الوضع األمني بدا الطلب على نقل الركاب داخل المدن وبينها باالزدياد ،ومع
محدودية نشاط السكك في الوقت الحاضر فقد أصبح االعتماد على النقل بالحافالت كونه الحل المتوفر حاليا.
ان األسعار التي تعمل بها الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وبالرغم من زيادتها اال انها ما زالت اقل
من أسعار القطاع الخاص بكثير فضال عن كون الحافالت التي تمتلكها الشركة حديثة الصنع ومكيفة وامينة
مع تقديم بعض الخدمات في اثناء الرحلة لذلك اخذ المواطنون بتفضيلها على حافالت النقل الخاص .وقد تم
التعاقد مع القطاع الخاص ألغراض التعاون في مجال التشغيل المشترك لحافالت نقل الركاب داخل مدينة
بغداد وبخطوات منتظمة وبمتابعة الشركة واشرافها.
 .2.13.3التحديات الناشئة
 .1ان نقل النسبة األكبر من البضائع على شبكة الطرق ولد ضغطا كبيرا على الشبكة مما ساهم في
تدميرها.
 .2أدى انعدام السيطرة على الحموالت واالحمال المرورية لمركبات الحمل الى تدمير شبكة الطرق.
 .3قلة الطرق العرضية بين المحافظات والمدن وقلة الطرق الحلقية والحولية للمدن.
 .4ضعف االهتمام بالجودة والسيطرة النوعية لمشاريع الطرق.
 .5سيادة مبدا تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديد بمستوى واحد.
 .6محدودية التخصيصات المالية للنشاط.
 .7استمرار الوضع األمني غير المستقر في بعض المدن والمحافظات واستمرار القطوعات والحواجز
األمنية في الشوارع العامة والفرعية.
 .8محدودية اسطول النقل العام بالحافالت في المدن وما بينها.
 .9الترهل الكبير في الجهاز اإلداري والتشغيلي لنشاط النقل العام وأثرة في تدني مستويات األداء.
 .10وجود قطاع خاص غير منظم يستخدم مركبات دون المواصفات المطلوبة وملوثة لبيئة المدن.
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 .3.13.3الرؤية المستقبلية
شبكة طرق ذات هرمية متوازنة تتكامل مع أنظمة النقل األخرى تؤمن زمن وكلفة رحلة اقل وامانا
أكبر وأثرا بيئيا سلبيا اقل.
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من األهداف:
 .1تحسين واقع حال شبكة الطرق الحالية بإعادة تأهيل الطرق الحالية وإعادة اعمار الجسور
وتثبيت عالمات الداللة والعالمات االرشادية والتحذيرية وتأثيث الطرق الخارجية.
 .2زيادة الطاقة االستيعابية للشبكة الحالية ورفع درجة السالمة واألمان لمستخدميها وحمايتها
من الضرر عبر اكمال األجزاء المتبقية من الطرق السريعة واكمال ربط هذه الطرق
بمراكز المدن التي لم يتم ربطها لحد االن واالستمرار بإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط
السكك الحديد وحماية شبكة الطرق البرية من االحمال المفرطة من خالل انشاء محطات
وزن المركبات للحفاظ على شبكة الطرق من تأثير اوزان المركبات واالحمال المحورية
التي تتجاوز الحدود المسموح بها وتشريع قانون جديد او تعديل التشريع الحالي لفرض
الرسوم بنسب معينة على استخدام الطرق الرئيسة والشريانية واستخدام الجسور لتامين
مبالغ مناسبة لصيانة الطرق والجسور بشكل دوري ومستدام.
 .3تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه اذ يمكن للقطاع الخاص المحلي واالستثمار األجنبي ان
يلعب دورا مهما في تنفيذ البنى التحتية ومحاور الطرق السريعة على ان تتوفر طرق
وجسور مجانية لمسارات هذه المحاور نفسها
تامين نقل عام داخل المدن وما بينها سريع ومستدام صديق للبيئة ومحقق لطموحات الفئات
المستهدفة.
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من األهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحديث اسطول نقل الركاب داخل المدن وما بينها بحافالت حديثة ومريحة ومستوفية
للمحددات البيئية ملبيا لطموحات الفئات المستهدفة.
العمل بمبدأ األجور التمييزية لصالح فئات الطلبة والشباب وذوي االحتياجات الخاصة
والمشمولين ببرامج الرعاية االجتماعية.
تشجيع القطاع الخاص لتأسيس شركات مساهمة وخاصة للنقل ما بين المدن وداخلها وعلى
اسس تنافسية مع القطاع العام.
دعم القطاع الخاص وإعادة تنظيمه في مجال نقل الركاب وتامين البنى االرتكازية لمزاولة
نشاطه والسيما مرائب نقل الركاب وبمواصفات عالية.
استمرار دعم القطاع الخاص في تامين وسائط نقل مريحة من خالل دعم إحالل السيارات
الجديدة محل القديمة.
التحول التدريجي إلناطة نشاط نقل الركاب الى القطاع الخاص.
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 .14.3تلوث الهواء
 .1.14.3التقدم المحرز
ما يشهده العراق من تقدم ملموس في مجال الحد من معدالت تلوث الهواء وتحسين نوعيته هو نتيجة لتنفيذ
كثير من البرامج والمشاريع خالل السنوات  2011-2010والتي تمخض عنها وجود برنامج لمراقبة نوعية
الهواء من خالل محطات ثابتة لقياس الملوثات في ثالث محافظات فقط  :بغداد  ،البصرة ونينوى وزيادة في
اعداد المحطات المتخصصة بفحوصات وقرارات نوعية الهواء التي بلغت  17محطة متكاملة وسيضاف
اليها في نهاية عام  2012ست محطات أخرى لتغطي كال من محافظة النجف وكربالء وميسان وبواقع
محطتين لكل محافظة فضال عن اعتماد اللوائح الوطنية كمحددات لنوعية الهواء المحيط واالنبعاث لألنشطة
المختلفة ناهيك عن تحديث وتفعيل األنظمة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة وتحسينها.
كما تعد سياسات توجه األنشطة اإلنتاجية كالصناعة والكهرباء والنفط (الطاقة) والنقل والمواصالت نحو
الحد من ملوثات الهواء باالعتماد على منظومات معالجة الهواء واستخدام تقانات أنظف بيئيا من العوامل
المعززة لحال تحسين نوعية الهواء خاصة إذا علمنا بان تلك األنشطة من اكثر المصادر المساهمة في تلوث
الهواء بالغازات السامة وزيادة تراكيزها في الجو وخاصة تراكيز العناصر الثقيلة كالرصاص والدقائق
العالقة.
في المجال الصناعي :تم تأهيل وإعادة بناء مرسبات الغبار لـ  14معمال من معامل االسمنت في عام 2011
وسيستمر العمل خالل مدة الخطة  2017-2013بما يعزز من اتجاه تخفيض معدالت تدفق الغبار الخارج
من االفران وتراكيزه والتوسع في انتاج بدائل الطاقة غير المتجددة في المجاالت الصناعية والذي تجاوز
عدد المشاريع المنفذة منه  15مشروعا صناعيا في نهاية عام  2011مما سيجعلها عامال إيجابيا في تحسين
نوعية الهواء خالل السنوات القادمة.
في مجال الكهرباء :هناك توجه حالي ومستقبلي الستخدام التكنلوجيا الصديقة للبيئة بإحالل المحطات الغازية
وبنسبة اكبر من أنواع المحطات األخرى واستغالل مصادر الطاقة البديلة والمتجددة اذ تم تحويل حوالي
 6000ميكا واط من  12محطة للعمل على الغاز الطبيعي وسيتم توزيع سخانات شمسية على المنازل بما
يوفر طاقة  150ميكا واط ابتداء من عام  ، 2013كما تم تبني جدول زمني مبرمج لتحويل المحطات ذات
الدورة المفردة الى دورة مركبة وهذا سيساعد على استغالل الهواء الحار الناتج من المحطات الغازية
لتشغيل المحطات البخارية دون استخدام الوقود السائل.
في مجال النفط والغاز :يسعى العراق الى الحد من عمليات حرق الغاز المصاحب واستثماره كامال اذ يسعى
العراق الى استخدام الوقود األقل تلويثا بإقرار استخدام الغاز السائل  LPGكوقود للمركبات جنبا الى جنب
مع البنزين والديزل الستثمار الفائض من الغاز السائل وذلك ابتداء من عام  2014والسنوات الالحقة
باالعتماد على اإلجراءات التالية:
 انشاء محطات أصولية مع ملحقاتها كافة في بغداد ويتم تجهيزها بالغاز ثم تعميمها على بقيةالمحافظات.
 -إضافة منظومة تعمل بالغاز السائل جنبا الى جنب مع المحطات العاملة.
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 توفير غاز للمجمعات السكنية مع االخذ بنظر االعتبار المحددات البيئية وكافة شروط السالمةواألمان.
في مجال وسائط النقل :ان تبني العراق لسياسات تجارية مفتوحة تخلو من ضوابط االستيراد تمخض عنها
زيادة في اعداد السيارات المستوردة بنسبة  %127مقارنة بالمدة قبل  2003لتحل محل السيارات القديمة
وبنسبة  %80فكان له أثر مزدوج في البيئة األول ذو أثر إيجابي تمثل في تحسن نوعية الهواء والثاني ذو أثر
سلبي تمثل في غياب ضوابط االستيراد والخاصة بالبيئة وخاصة نوعية البنزين المستورد الذي ارتفعت
معدالت استيراده لتغطية الطلب المحلي فكان سببا في تزايد نسب الملوثات في الهواء .ان الزيادة في اعداد
السيارات بعد عام  2003ولدت ظاهرة الزخم المروري تلك الظاهرة التي تفاقمت اثارها السلبية بفعل تزايد
نقاط المرور والسيطرات الثابتة والمتحركة مما ادى الى تزايد تراكيز التلوث في الهواء في اثناء وقت الزخم
المروري منها اكاسيد النتروجين واحادي اكسيد الكربون .لذلك يسعى العراق خالل السنوات 2017-2013
الى تبني مجموعة من االجراءات للحد من االثار السلبية الناجمة عن تطبيق سياسات تجارية مفتوحة تخلو من
الضوابط البيئية وخاصة فيما يتعلق باستيراد السيارات تماشيا مع االتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق
والخاصة باستيراد التقنيات الصديقة للبيئة واستعمال الوقود النظيف من اجل حماية وتحسين نوعية الهواء
واالرتقاء بالتنمية البشرية المستدامة.
 .2.14.3التحديات الناشئة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

على الرغم من اإلنجازات المتحققة في مجال االستدامة البيئية للتنمية خالل السنوات األخيرة فال
تزال البيئة كقطب من اقطاب التنمية المستدامة تعاني من تدهور كبير في جميع عناصرها وعدم
إعطاء أولوية متقدمة لها في القرار التنموي.
اتساع الفجوة المالية ما بين حجم التخصيصات المرصودة للبيئة في الموازنة االتحادية العامة
ومتطلبات حماية البيئة وتحسينها.
عدم مواكبة برامج القدرات في المجال البيئي مع متطلبات حماية البيئة وتحسينها والسيما في
المحافظات.
ضعف تنفيذ التشريعات البيئية وال سيما الجوانب المتعلقة بالعقوبات ومحاسبة المخالفين للشروط
البيئية وعدم تنفيذ مبدا " الملوث يدفع"
محدودية استخدام التكنلوجيا الصديقة للبيئة في معظم مجاالت الحياة وال سيما في األنشطة
الصناعية والطاقة األكثر تلويثا للبيئة واستمرار االعتماد على المنظومات التقليدية ذات األثر السلبي
في البيئة.
ضعف االستجابة للمعايير الدولية البيئية وال سيما بعد انضمام العراق الى  11اتفاقية بيئية دولية مما
يتطلب تامين مستلزمات اإليفاء بالمتطلبات المترتبة على االنضمام الى هذه االتفاقيات.
غياب وجود استراتيجية وطنية شاملة للتنمية المستدامة أدى الى االعتماد على االرتجالية واالنتقائية
في تنفيذ البرامج والمشاريع البيئية.
ال يزال القطاع الخاص غائبا بكونه شريكا أساسيا في إرساء دعائم التنمية المستدامة في العراق.
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 .3.14.3الرؤية المستقبلية
حماية نوعية الهواء وتحسينه
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من األهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تبني برامج تنفيذية متخصصة حسب المصدر المسبب لتلوث الهواء ،المصادر الطبيعية،
المصادر الصناعية الثابتة ،المصادر الصناعية المتحركة والضوضاء.
زيادة محطات القياس والفحص والمراقبة الثابتة لتغطي محافظات العراق كافة.
وضع قاعدة بيانات ومعلومات بيئية وادارتها من ناحية التجميع والتوثيق والنشر بالوسائل
االلكترونية الحديثة.
انتاج الوقود النظيف واستخدامه.
اعتماد تقنيات االنتاج االنظف بيئيا.
التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة
الكتلة الحيوية لتقليل االنبعاثات).
تعزيز التعاون الدولي القائم على هدف تحسين نوعية الهواء كشرط من شروط العقود المبرمة.

القضايا المستقبلية المقترحة
أ .مكافحة التصحر
اتسعت المناطق المتأثرة بالتصحر ال بل تفاقمت ظاهرة التصحر في العراق خالل السنوات االخيرة بسبب التغيرات
المناخية والعوامل البيئية األخرى ،وان ترك االمور على ما هو عليه سيكون له نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية
وخيم ة لذلك يسعى العراق الى اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة الظاهرة ومكافحتها من خالل مواجهة زحف الصحراء على
االراضي الزراعية من خالل تثبيت الكثبان الرملية في المحافظات الوسطى والجنوبية  ،انشاء الواحات الصحراوية ،
تنمية الغطاء النباتي في المناطق الصحراوية  ،زيادة مساحة المراعي الطبيعية وزيادة اعداد المحميات الطبيعية ،
توسيع مساحات الغابات االصطناعية  ،فضال عن ايقاف تبوير االراضي الزراعية جراء الجفاف واالنخفاض المستمر
للموارد المائية .
ب .االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
اذ أطلق العراق نتائج مسح االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في القطاع الحكومي في شهر كانون األول 2012
لتقويم حال مؤسسات الدولة في مجال االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وقد اشرت نتائج هذا المسح استعانة
كثير من الوزارات في تنفيذ مهامها باستخدام مخرجات المسوح الفضائية في أنشطتها وبالذات في المجال الزراعي
وتخطيط المدن والتخطيط اإلقليمي وقراءة الظواهر الطبيعية.
يسعى العراق الى تبني المشاريع التي من شانها ان تعزز االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في مجاالت:
 .1بناء البنى التحتية والتوسع بالتطبيقات الخاصة بهذه التقنيات.
 .2بناء منظومات نظم المعلومات الجغرافية التي تفيد في مجال بناء الخطط ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات.
 .3تعزيز تبادل خدمات ومنتجات هذه التكنلوجيا واستخدام المصادر المشتركة لها.

28

جدول خالصة المحور الثالث

المحور
الرئيس

البيئة وعمليات التحضر

التقدم المحرز

ضعيف

متوسط

عالي

29

مشخصة

تلوث الهواء

غير
مشخصة

الحد من اشكال االختناق المروري

مقترحة

الحد من مخاطر الكوارث

غير
موجودة

القضايا

التصدي لظاهرة التغير في المناخ

التحديات
الناشئة

الرؤية
المستقبلية

 .4االدارة والتشريعات الحضرية
يأتي دور التشريعات الحضرية كقاعدة قانونية تضعها السلطة المختصة اذ انها األداة األولى
لتطبيق برامج وخطط التنمية الحضرية المستدامة ويتحتم متابعة تعديل التشريع وتغييره وفقا
للظروف المتغيرة والحاجات المتطورة في المجتمع التي هي هدف التشريع ومرماه والتخلف عن
تحقيقها يفقد التشريع مصداقيته ودوره المنوط به.

 .15.4تطوير التشريعات الحضرية
 .1.15.4التقدم المحرز
 .1اجراء التعديالت على التشريعات الحالية تعطي السلطة للبلدية على االراضي الزراعية
التي تقع ضمن حدود البلدية بتحويل جنسها من زراعي الى عقاري مسجل بأسم البلدية
لتنفيذ استعماالت التصميم االساسي وباالخص القرار ( )222لسنة .1979
 .2اجراء التعديالت على التشريعات الحالية تعطي السلطة للبلدية على االراضي المحيطة
بالمدينة خارج حدودها البلدية (منطقة ظهير المدينة) وبعمق يتراوح بين ( 3الى  )10كم
(حسب صنف البلدية) وذلك بموجب قانون ادارة البلديات رقم ( )165لسنة  )1964بما
يسهل من عملية التوسع ويمنع النمو العشوائي.
 .3وجود مؤسسات حكومية معنية بالتخطيط بمستوياته الثالثة- :
 المديرية العامة للتخطيط العمراني  /مهمة التخطيط على مستوى المدن
والمحافظات.
 التخطيط االقليمي  /على مستوى االقاليم.
 وزارة التخطيط  /على المستوى الوطني.
 .4وجود نافذة واحدة في مجال دراسة وتخصيص المواقع االستثمارية والتنموية خارج
حدود البلديات على مستوى القطر هي لجنة تخصيص االراضي للمشاريع االستثمارية
والتنموية.
 .5اصالح نظام اصدار اجازات البناء في العراق.
 .2.15.4التحديات الناشئة
 .1توزع المؤسسات التخطيطية على أكثر من وزارة (وزارة البلديات واألشغال العامة،
وزارة التخطيط) وامانة بغداد بالنسبة للعاصمة.
 .2وجود بعض التشريعات التي تتطلب التعديل أو االلغاء .
 .3عدم وجود إطار قانوني رادع يحول دون استمرار ظاهرة التجاوزات والعشوائيات
داخل المدن ويسمح للمؤسسات البلدية بمعالجتها وفق مؤشرات السياسة الوطنية
لالسكان.
 .4الضوابط والتشريعات الحالية اعطت سقف عالي للحد االدنى لالفراز للقطعة السكنية
بما ولد مدن ذات كثافة واطئة واستغاللها غير كفوء لالرض اضافة الى شمولية هذه
القوانين لكل المدن ودون مراعاة خصوصية كل مدينة.
 .5قدم القوانين المنظمة للعمل البلدي والتخطيطي حيث ان قانون ادارة البلديات رقم
( )165صادر سنة .1964

30

 .6ضعف قدرات المؤسسات البلدية وكوادرها في تنفيذ المهام المناطة بها وخاصة في
مجال الرقابة والتنظيف.
 .7وجود قرارات وتشريعات تسمح ببناء المجمعات السكنية االستثمارية خارج حدود
البلديات والمدن وهذا االتجاه غير صحيح لصعوبة توفير الخدمات لهذه المجمعات
وعدم وجود االساس االقتصادي لها.
 .8عدم وجود أطر تشريعية وهياكل ادارية منظمة لعملية السكن والتشييد والرقابة في
القرى والريف او لتقديم الخدمات االمر الذي جعل مستوى الخدمات متخلف فيها وشجع
على الهجرة غير المدروسة الى المدن وبناء احزمة الفقر ومدن الصفيح حولها .
 .3.15.4الرؤية الستقبلية
ان تطوير االدارة والتشريعات الحضرية يتم عبر مجموعة من االهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تحديددد اراضددي الدولددة وويرهددا ورسددمها علددى الخددرائط وتطددوير نظددام ادارة معلومددات
لالراضي بما يسهل الوصول اليها.
التحول من نمط االدارة المركزية لالراضي الحضرية الى االدارة الالمركزية لها.
تحسددين نظددام تسددجيل االراضددي لتعزيددز الكفدداءة وتيسددير الوصددول الددى النظددام مددن قبددل
جميع المجموعات المعنية مع التركيز على المجموعات الضعيفة.
التعزيز المؤسسي لنظام حل نزاعات االراضي.
االصددالح القددانوني مثددل تقويددة القددانون المدددني واصدددار القددوانين ةالتنظيمددات المكملددة
وتحسين الوضوح القانوني (لخطة العمل :معالجة الملكية المتعددة على سبيل المثال).
تقييم القدرة الوطنية بتغطية جميع المجموعات المعنية مثل الحكومة والتعلديم والمجتمدع
المدني وتطوير برنامج للتدريب وتنمية القدرات.
معالجدة االراضدي الموقوفدة سدواء كاندو موقوفددة وقفدا صدحيحا او ويدر صدحي ضددمن
اإلطار العام لسياسة االراضي.

 .16.4الالمركزية وتعزيز قدرات السلطات المحلية
 .1.16.4التقدم المحرز
بعد التغيير الذي حصل في  2003فان منظومة القوانين وبضمنها الدستور قد حول نظام الحكم
واالدارة في الدولة من النظام المركزي الشمولي الى النظام الفدرالي االتحادي الذي يعتمد
االدارة الالمركزية وتقوية قدرات وصالحيات الحكومات والسلطات المحلية المنتخبة في
المشاركة بالقرارات وبضمنها القرارات التخطيطية وانعكاس ذلك من خالل االتي:
 .1تخصيص جزء من موازنة الدولة تحت تسمية خطة تنمية االقاليم تخصص هذه المبالغ
الى الحكومات المحلية وبنسب تتوافق مع الحجم السكاني لكل محافظة لتنفيذ خطط
التطوير والتنمية فيها.
 .2تفعيل دور الدوائر الفرعية للوزارات في مركز كل محافظة بتولي عملية التنفيذ
والمراقبة للمشاريع الممولة من الخطة االستثمارية والمنفذة في هذه المحافظات والتي
تحدد بعد التنسيق مع الحكومات المحلية.
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.3

.4

.5
.6

هنالك خطوات تشريعية مضافة لتحويل مهام دوائر عدد من الوزارات االتحادية الى
الحكومات المحلية خالل السنتين القادمتين لتعزيز دورها ومهامها وبقاء ديوان هذه
الوزارات لمهام االشراف والخدمات االستشارية.
اعطاء تمويل مالي اضافي الى المحافظات التي فيها موارد طبيعية او مالية اضافية
(منافذ حدودية) او (حقول نفطية) لتطوير هذه الموارد ومعالجة االثار السلبية على
البيئة من االستخراجات والصناعات النفطية.
اعطاء سلطة استحداث وحدات ادارية جديدة وتحويل بعض القرى والتجمعات السكانية
الريفية الى مراكز حضرية (مدن) بموجب صالحيات وضوابط.
اعطاء المجالس المحلية سلطة المساهمة بتصديق التصاميم االساسية والمخططات
الحضرية والمراقبة واالشراف على االعداد والتنفيذ.

 . 2.16.4التحديات الناشئة
 .1ال تزال البنى االدارية الحالية تعكس نهجا مركزيا في توجهاتها ومساراتها رغم دعم
الالمركزية وفق الدستور.
 .2تداخل الصالحيات والسلطات بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية والتي اثرت
بشكل مباشر او غير مباشر في مجمل عملية التخطيط والمراقبة والمشاركة العامة
واشراك القطاع الخاص.
 .3محدودية دور مجالس المحافظات في بعض المجاالت ذات الصلة الوثيقة باالختصاص
المحلي مثل اختيار القيادات االدارية واعداد الموازنات التشغيلية.
 .4ضعف اعتماد الالمركزية االدارية في تفويض الصالحيات على المستويين المركزي
والمحلي .
 .3.16.4الرؤية المستقبلية
ان تحقيق الالمركزية وتعزيز قدرات السلطات المحلية يتم عبر مجموعة من االهداف:
.1
.2
.3

.4
.5

استمرار تعزيدز برندامج تنميدة االقداليم والمحافظدات مدن خدالل زيدادة نسدبة تخصيصدات
البرنامج الى اجمالي الموازنة االستثمارية للدولة واتاحة مسؤولية المشاريع المحلية .
تعزيز دور االدارات المحلية في قرارات الوزارات االتحادية فيما يخص المشداريع التدي
تخدم المحافظة.
تفعيددل مجددالت التخطدديط والتنميددة فددي المحافظددات والتنسدديق بددين الددوزارات االتحاديددة
واالدارات المحليددة وبندداء قدددرات الكددوادر المحليددة بمددا يددؤمن قيامهددا بادوارهددا المطلوبددة
بشكل جيد في مراحل التخطيط ،التنفيذ ،االشراف والرقابة.
تعزيددز التنسدديق والتكامددل بددين مددديريات التخطدديط التابعددة لددوزارة التخطدديط والجهددات
المختصة في الوزارات والحكومات المحلية واعداد خطط المحافظات بشكل تشاركي.
قيام المحافظات بتأمين العدالة والشفافية في توزيدع ثمدار التنميدة علدى الوحددات االداريدة
كافة ضمن المحافظة المعنية وبما يتناسب مدع حاجاتهدا وكثافتهدا السدكانية وبالتنسديق مدع
المجالت المحلية لالقضية والنواحي.
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 .17.4تعزيز مستويات المشاركة وحقوق االنسان في مجال التنمية الحضرية
 .1.17.4التقدم المحرز
بلغددو نسددبة المشدداركة العامددة فددي صددنع القددرارات وصددياوة االسددتراتيجيات لمجددالت المحافظددات
وقطاع االعمال والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني  %18مما يؤشر ضعف المشاركة العامدة
في رسم السياسات وصنع القرارات ،وتلعب المشاركة دورا جوهريا في عملية المساءلة والعدالدة
والمتابعة من خالل مجالت المحافظات والمجتمع المدني اال ان واقع الحال يشدير الدى تددني نسدبة
مساهمة االطراف المذكورة في اعاله وبنسبة  %32من اجمالي عمليات المتابعدة والرقابدة والتدي
كان الدور االكبر فيها للوزارات وتشكيالتها في حين اشرت نسبة  %75ضعف المشاركة العامدة
في اعداد الموازنات ولعل ذلك يعود الى العجز عن تعبئة الموارد االلية وعدم التخصديص االمثدل
لها .من جانب اخدر ،اولدو الحكومدة العراقيدة اهتمامدا كبيدرا لتحسدين سدجل العدراق وبرامجده فدي
مجال االلتزام واحترام وتفعيل وتعزيز حقوق االنسان وضمان التمتع بها ،والجدل تحقيدق ذلدك تدم
تشكيل لجنة قطاعية تمثل قاعدة من المؤسسات الحكومية وويدر الحكوميدة وباالسدتعانة بدالخبرات
الوطنية واالقليمية والد ولية حيث تم اعداد الخطة الوطنية لحقوق االنسان التدي تهددف الدى تعزيدز
احتددرام الحقددوق كافددة مددن خددالل بددرامج وسياسددات وتشددريعات فاعلددة فددي االنشددطة التددي تتوالهددا
المؤسسات كل حسب تخصصها وصالحياتها.
 .2.17.4التحديات الناشئة
 .1ضددعف مشدداركة االطددراف الفاعلددة (المددواطنين ،المجددالت المحليددة ،منظمددات المجتمددع
المدني ،التشكيالت االدارية في الوزارات) في تحديد االولويات والية صنع القرارات.
 .2ضعف ثقافة المشاركة العامة فدي اليدات الرقابدة والمتابعدة والمسداءلة واتخداذ االجدراءات
الصحيحة.
 .3الظواهر السلبية في المجتمع التي تمت حقوق االنسان .
 .3.17.4الرؤية المستقبلية
ان تعزيز مستويات المشاركة وحقوق االنسان في مجال التنمية الحضرية يتم عبر مجموعة
من االهداف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعزيددز مبددددا التخطددديط التشددداركي وتنفيدددذ بدددرامج لتعزيدددز ثقافدددة المشددداركة العامدددة فدددي
( الوزارات القطاعية ومجالت المحافظات ) لبناء القدرات للقيادات االدارية.
تفعيددل التنسدديق بددين الددوزارات القطاعيددة ومجددالت المحافظددات والعمددل بشددكل متسددق
ومتناوم في طلب التخصيصات المالية.
تدددريب العدداملين علددى اعددداد الموازنددات بالمشدداركة واليددات التخطدديط والرقابددة الماليددة
لتوفير مساحة أكبر من الالمركزية المالية.
ارسدداء اليددات لترجمددة مبدداديء حقددوق االنسددان الددى الواقددع باعتمدداد القواعددد والمعددايير
الدولية وتفعيل قدرات الحكومة في تنفيذ التزاماتها حول اتفاقيات حقوق االنسان الدولية
تعزيددز دور منظمددات المجتمددع المدددني فددي التعامددل مددع قضددايا حقددوق االنسددان وتددوفير
الحمايددة المؤسسدداتية والقانونيددة فددي التعامددل مددع الفئددات الضددعيفة ونشددر الددوعي بحقددوق
االنسان ضمن المناهج التعليمية ومؤسسات الدولة.
االرتقددداء بالمسدددتوى المعاشدددي والحيددداتي للمدددواطن عبدددر زيدددادة كفددداءة شدددبكات االمدددان
االجتماعي وتوسيع نطاق تغطيتها وضمان الوصول الى مستحقيها .
تكثيف الجهود لمعالجة ظاهرة التشرد والتسول ومعالجة مشكلة العشوائيات.
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 .18.4تعزيز مبدا السالمة الحضرية
 .1.18.4التقدم المحرز
 .1علدى الدروم مدن التحسدن فددي نسدبة السدكان الدذين يمكددنهم الحصدول بداطراد علدى مصدددر
محسن للمياه اال ان هناك تفاوتا بين المحافظات في نسب االفراد حسب المصددر الدرئيت
للمدداء المحسددن وظلددو المندداطق الريفيددة والنائيددة تشددكو مددن عدددم وصددول الخدددمات اليهددا
ويكلفها جلب المياه الصالحة للشرب المزيد من المشقة والعناء الذي يقع والبا علدى كاهدل
النساء.
 .2ارتفعو نسبة الوحدات السكنية المرتبطة بالشبكة العامة للماء المحسن مدن  %81.3عدام
 2007الى  %84.5عام  2012بينما ارتفعو نسبة السكان الذين يحصلون باطراد على
مصدددر محسددن مددن المدداء مددن  %83.3عددام  2000انخفضددو قلدديال عددام  2006الددى
 %79.2ثم عاودت لترتفع الى  %86.8عام .2011
 .3ارتفعددو نسددبة السددكان الددذين يمكددنهم االنتفدداع بصددرف صددحي محسددن مددن  %92.5عددام
 2000الى  %93.8عام .2011
 .2.18.4الرؤية المستقبلية
ان تعزيز مبدا السالمة الحضرية يتم عبر مجموعة من االهداف:
.1
.2

.3

.4

السالمة األمنية:
 تحديد مواقع المرافق االمنية وفق المعايير التخطيطية (مراكز الشرطة ،مراكزالدفاع المدني ،اإلسعاف) ضمن األحياء السكنية.
السلم االجتماعي:
تنمية الحت بالمواطنة والتكافل االجتماعي وعدم التمييز او التهميش الي فئة على
أساس اقتصادي او الثقافي او العرفي او الديني عند التوزيع المتجانت للسكان
والخدمات وفق هذه الرؤيا او وضع األطر التشريعية والفنية التي تضمن تطبيق هذه
الرؤيا في المخططات الحضرية الجديدة.
السالمة البيئية:
 عزل المناطق الصناعية عن السكنية بأشرطة خضراء. عزل الشوارع الرئيسية عن األحياء السكنية بأشرطة خضراء (للحد منالضوضاء).
 عدم السماح بإنشاء الصناعات الملوثة ضمن المدينة ورفع القائم منها سابقا ً إلىالخارج.
 االلتزام بالمعايير البيئية في استحداث الفعاليات االقتصادية واإلنتاجية. الحفاظ على البساتين العائمة والواجهة النهرية كمناطق مفتوحة مضافة إلىالحدائق والمتنزهات المخطط لها في المدينة.
 التأكيد على تنفيذ خدمات البنى التحتية وبالذات األساسية (الماء ،المجاري،الكهرباء.)... ،
السالمة في مجال النقل والمواصالت:
تامين التقاطعات بمستويات متعددة وتطوير نظام إدارة المرور.
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 .19.4تعزيز العدالة االجتماعية
 .1.19.4التقدم المحرز
يشكل القضاء العصب الذي يستند اليه حكم القانون ذلك انه المرجع الدرئيت الدذي انديط بده تفسدير
القددوانين بغيددة تطبيقهددا فهددو الددذي يفصددل بددين النزاعددات ويحمددي حقددوق االفددراد والجماعددات ،اندده
صمام االمان للسلم والديمقراطية وهو رافعة اساسدية للتنميدة فبددون الثقدة بالقضداء وببيئدة قانونيدة
سليمة ينعدم االندفاع الى االستثمار والتنمية كما ان مبدا جدوهر مبددا فصدل السدلطات الدذي يشدكل
حجر الزاوية لقيدام ديمقراطيدة صدحيحة يشدكل البيئدة الضدامنة لسديادة القدانون يقدوم علدى فرضدية
قضاء مستقل حيادي.
اكدت القوانين والتشريعات العراقية مبدا استقاللية القضاء منذ تاسيت الدولة العراقية حيدث اكدتده
دسدداتير ( 1970 ،1925المعدددل ،مشددروع دسددتور  )1990كمددا ان المبدددا قددد ضددمنه الدسددتور
العراقددي لعددام  2005والددذي يددنص فددي المددادة  19اوال :ان القضدداء مسددتقل السددلطان عليدده لغيددر
القانون.
 .2.19.4التحديات الناشئة
 .1تداعيات الوضع االمني وما تفرزه من بيئة عمل قلقة للقضاة والنيابة العامة.
 .2محدودية وصول نظام العدالة الى المحتاجين من الفئات االجتماعية الهشة.
 .3الحاجة الى اعادة الهيكلة لمؤسسات النظام القضائي.
 .3.19.4الرؤية المستقبلية
ان تعزيز العدالة االجتماعية يتم عبر مجموعة من االهداف:
 .1تعزيز استقاللية القضاء وتعزيز القددرة المؤسسدية للنظدام القضدائي وتبسديط اجدراءات
التقاضددي وانجدداز المعددامالت ودعددم نظددم المحدداكم الجزائيددة وتكامددل البيانددات واتمتتهددا
وتقوية اليات الرقابة والمساءلة في النظام القضائي وتعزيز قدرات العاملين فدي النظدام
القضددائي ووضددع اليددات لتنظدديم وتطددوير العمددل القضددائي بددين مجلددت القضدداء االعلددى
والمؤسسات القضائية.
 .2نشددر الثقافددة القانونيددة فددي المجتمددع وتعزيددز دور المجتمددع المدددني لمناصددرة ورصددد
التعدددديالت التشدددريعية فدددي البرلمدددان وتدددامين فدددرل وصدددول المدددواطنين الدددى العدالدددة
وتحسينها ونشر الوعي بضرورة احترام السلطة القضائية وضمان استقالليتها.
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 .5االقتصاد الحضري
ان االقتص ا ا اضري ا يع ا م ااق قرالاام اضتلشلااة اضل ا اة اضش ااتتا ة ا ا ك ن ا ل ا ا ن ا
ف ص قلشوية لتل ة في ختاف ل طم اضبات ش يع م ق ف ص اضتخصص اضتوطق اضش ا ني
ا يال ع اق
كش و اضر ل في قلوع اضبللة اضش نلة اضطبلعلة اضبلا ية االقتصا اية فاي اضعا ا
انش ط قلشوية تلو ة في ر فظ اضع ا .
ضك ق ا ن النته ج سل س

 .20.5تعزيز مستويات التمويل البلدي /المحلي
 .1.20.5التقدم المحرز
يعتشت اضتشويل اضشراي اى:
أ .ب ن ج قلشلة االق ضلع اضشر فظ اضذ استرتث م  2006بتا بـ  %2.5ق اجش ضي
اضشوامنة االستثش رية ضع م  2006امااا ضلل ل  %20ق اضشوامنة االستثش رية ضع م 2012
االنلطة اضشرالة عتشتا في قوميع قخصلص قه اى
ي ك ذا اضب ن ج اى اضخت
اضر وم اض نلة ضاشر فظ .
ب .قخصلص اضبت ا الر ضاشر فظ اضشلت ة ضالفط اضغ م اضشلتا اضلفطلة اضذ انع س
بل ل اي بي اى حصص اضشر فظ اضشلت ة ضالفط ق اجش ضي وامنة قلشلة االق ضلع
كتعويض ضالث ر اض ابلة النت ج اضلفط اى بلئة اضشر فظة تطاب اضعشالة ق قوفل بلى
ارق مية اض فلة.

 .21.5تعزيز فرص الحصول على التمويل السكني وتطويرها
 .1.21.5التقدم المحرز
يعتشت اضتشويل اض لي في اضع ا اى:
 .1اضشص ف اضعا ر ك ن اتا اضاا ا اضششلوحاة اق اضشصا ف اضعاا ر فاي اضعا ا
توى اضشر فظ ضا لوا ( )2009- 2002كش في اض ت ل اان ه:
المحافظة
بغداد
االنبار
ديالى
صالح الدين
نينوى
كركوك
بابل
كربالء
النجف
واسط
القادسية
ذي قار
المثنى
ميسان
البصرة
المجموع

2002

2003

4721
815
1799
815
2956
995
1347
494
1103
891
1550
1205
625
1401
1688
22405

1715
495
1037
826
1898
292
1166
310
918
815
1073
780
328
860
772
13285

الجدول 5
القروض
الممنوحة
2006

2007

2008

2009

817
291
998
607
427
395
605
407
606
592
2395
8140

3121
38
1268
88
797
1959
756
1003
1095
1035
2438
524
2112
2699
18933

3369
521
3045
775
1444
632
1110
811
674
1061
1144
1611
997
894
1228
19316

2638
1144
1332
730
510
599
588
400
285
339
475
859
416
996
1008
12319

 .2صلت االس ن ا ك ن شوع اضا ا اضتي لره صلت
 )16( 2012أضف ق ا كش بلق في اضل ل:
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ااى

االس ن خالل اضشتة -2008

.2.21.5التحديات الناشئة
رت اية اضاترا اضتشويالة ضاشص رف اضشتخصصة اضت رية ضتشويل اضشل ريع االس نلة.
 .3.21.5الرؤية المستقبلية
ان تعزيز فرص الحصول والتمويل السكني وتطويره يتم عبر مجموعة من االهداف
.1

.2
.3

.4

.5

مي اة رؤ س ا وال اضشص ف اضعا ر صلت االس ن اضى اضش توي اضتي قش له ق
قشويل اضب ا ج اض للة اضع ئالة اضش شة في قشويل اضش تثش يق اضشطاوريق فاي اضاطا ع
اض ا لي بلا ط قفياالالة السالش ضاشلا ريع اض ا للة اضخيا اة اضشاتصااتة فاي اسااتختام
اضط قة.
نااة بش ا
ااف فة اج ا اةا
قفعلاال ا ر اضبلااو اضت ريااة فااي اضتشوياال اض ا لي ب ضل ا
يل ع ع اضتطورا اض ال ق اضت ضلاة فاي اذا اضش ا ل ان قتياشق انلاطتهع اضتشويالاة
صل نة ا اة ق لل اضوحتا اض للة اضا ئشة فيال ق اضش كق اض تيتة.
انل ة ص ف ا صلت خ ص بتشويل االس ن اض يفاي بلا ط ل ا ة جاتا اع قا لق
االرا اضش نلااة كااون عظااع اض صاالت اض ا لي فااي اض يااف اضع اقااي ا ن اض الشط اض ا لي
اضشابول للتا بشواا بل ة غلا اائشلاة فياال اق كاون اض ياف اضع اقاي يرتياق برات ا
 %40ق فا اة اضع ا ش ي توجب اضت ع االستثل ئي.
قل لع اضصل ايم اضخ صة قرفلا ع كصال ايم اضتا ات اضتيا ق االجتشا ي ا ك
اضت لق ا اة اضت لق اضى استثش ر تخ اقهع في االستثش ر اض لي كلا ك ة فاي ا ك
ة ا كشطوريق فاي اضش ا ل اض ا لي اضت كلا ااى اضشلا ريع اضتاي ق اتهتف اضطبااة
اضوسطى رت ا اضتخل.
قطااوي اضهل اال اضتلظلشااي فااي ا ل قشوياال االس ا ن ضيااش ن ف ا ص ك فلااة ضاشا ضاالق
ضاوصول اضى االصول فاي ح ضاة اضتخااف اق ساتاا اضاا ا يتطااب اذا قلا يع ا ل
جتيت يلص اى اض ق اضتشاك ا اة بلع اضيش ن .
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 .22.5توفير الدعم لعمليات التنمية االقتصادية المحلية
 .1.22.5التقدم المحرز
قظه ؤ ا اضتلشلة ان ل قف ق في ن ب اضر ن ا ا ب ع اضر جة بلق ر فظا اضعا ا
باالق اضبلئااة اضريا ية اضبلئااة اض يفلااة اال ا اضااذ يوجااب اض ااعي اضااى رفااع ااذه اضشؤ ا ا اضااى
ب ضت ضي اى اضش توى اضوطلي.
اضش تهتف طلل ضترالم االنص ف اضعتاضة بلق اضشر فظ

 .23.5خلق فرص العمل الالئق وسبل العيش الكريم
 .1.23.5التقدم المحرز
و اال انع س ضاواقع اض ل ساي االقتصا ا االجتشا ي اضاذ
ان ح ل اضتلغلل سو اضعشل
به اضع ا طلاة اضعاوا اض باة حتى يو لا اذا فشلا ه بش شو اة خصا ئص ساش قبااور
اى ل قرتي اضا بظالضه اى قاوة ساو اضعشال بلئتاه ا ف ا ة سل ساة اضتلاغلل اضوطللاة
م  2010ضت ساع اضا ؤى االسات اقل لة بتالضاة اضشتغلا ا اضتيشوغ افلاة ضا ا ن
اضتي قع إق ار
اخت ر االضل اضتي ق تو ب اض ي اا اض ا نلة اث ر ا فاي عاتال اضبط ضاة بشا ي عال اق
قوجه سل سة اضتلغلل ا تاف خطة اضتلشلة اضوطللة قصاب ن فاي ا ى احات يخاتم اضتراوال
اضتيشوغ افل اة ضا ا ن يعظااع إن ا ما اضراات ااق ارقف ا ع اضبط ضااة اضااذ انخفااض اق  %15ا م
 2008اضى  %11م  2011ير ق ق ح ل قوميع اضشلتغالق ب ج ا ام ك ل بلق اضاط ع
اضعا م اضاطا ع اضخا ص ضصا ضق اضاطا ع اضعا م بل ابة  %96.1فاي حالق ضاع قت ا م ن الة اضاطا ع
اضخ ص  . %48.4ضات أ ى اضاط ع اضع م صترا ضا احة االساتا ار ام ا ن حلال باغا ن ابة
اضعشل اضشرشي فله  %97.1في م  2011في حلق أ ى اضاط ع اضخ ص اال ا غلا ا اق ضعشال
اضل ة اض ج ل ع في ظل غل ب ظاة اضيش ن االجتش ي .ذا اضواقاع يفا ا اال تشا م ببااورة
قوانلق ضايش ن االجتش ي قشتت ضتغطي اضع الق ك فة فاي اضاطا ع اضخا ص ضل اون قط ا اتاطب
تتا ة ضاترول اضى اقتص ا اض او
ضاوة اضعشل وضتا ضبلئة ا ش ل ج بة بش ي سى اس سالشة
بأقل اض اف.
 .2.23.5التحديات الناشئة
 .1اضت ر االبو ضااط ع اضع م برلل أ ى اضر ضلة االست اقل لة ضااوة اضعشال فاي اقتصا ا
ي عى ان ق ون ضوابط ايا قه فا ضا و .
 .2اضبط ضة اضشالعة اضبط ضة اضل قصاة صافت ن ضصالات ن ب ضشلاتغالق اق اجشا ضي قاوة اضعشال
اضع اقلة.
اضع ة أث فاي ناة
 .3تم قل يع ق نون اضخصخصةا اضتا ؤ في إ اة ل اة اضشؤس
اضاطااا ع اضخااا ص كشوضااات ضفااا ص شااال اااتتا ة رحااال أ شلاااة اضتلااا يع اضخ صاااة
شى.
ب ضيش ن االجتش ي اضى اجل غل
 .4ااتم إق ا ار ق فعلاال ق ا نون اضعشاال اض تياات جشاات عظااع بلااوا سل سااة اضتلااغلل اضوطللااة
خل را قتخاه ش انع س ساب اى ح ل اضتلغلل سو اضعشل في اضع ا .
بالق خ جا اضلظا م اضتعالشاي احتل جا ساو اضعشال شا فا قع اق
 .5ضعف االق
ظ ة بط ضة اضخ ي لق.
لق اضا ا ل طلته حت اق ف الاة ابا ام اضشلا ريع اضصاغل ة
 .6قعالتا اضل
م ق عتال اضبط ضة اضش قفعة ضالب ب.
اضشترة ضاتخل
 .7اق ا ع نط ا اضاط ا ع اضخ ا ص غل ا اضشاالظع أاى اضااى انتل ا ر ظ ا ة اضعشاال اضعلااوائي
غل ب ف اة اضعشل اضالئم بلئته اضشطاوبة.
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 .3.23.5الرؤية المستقبلية
قوة عمل منتجة ومحمية
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من األهداف:
.1

.2

.3

.4

.5

خفض عتل اضبط ضة اضى  %6م  2017ب مي اة اضلفا االستثش رية ق
اجش ضي االنف اضع م ضبل ة اقتص ا وضت ضاوظ ئف ضااط لق اضع م اضخ ص رفع
كف ةة اضتلفلذ بب ا ج قلفلذ اضشل ريع االستثش رية اضشا ة اضت كل اى امنلطة
االقتص اية ا االستختام اض ثلف ضعلص اضعشل ق لق بلئة استثش رية ج بة
ض ؤ س أ وال اضاط ع اضخ ص ع ب ا ج قش للله ضتلشلة ه را اضع طالق ضتخول
اضر ف
سو اضعشل قاتيع اضا ا اضشل ة ضاع طالق ق اضعشل ق
اضشه را .
رفع عتل اضشل ركة في اضلل ط االقتص ا ضلصل اضى  %50م  2017ب
قل يع ق نون ضايش ن االجتش ي ضتع ي ا ر اضاط ع اضخ ص اضشلظع في قوضلت
ف ص اضعشل ق لق اضبلئة اضشل سبة ضترويل اضع الق في اضاط ع غل اضشلظع اضى
اضاط ع اضشلظع ع ب ا ج تخصصة ضبل ة اضش أة ع فل ه ري بش يع م ق
ن ب ل ركته في اضلل ط االقتص ا ربط ب ا ج اضتأ لل اضتتريب اضشهلي بواقع
سو اضعشل.
سو اضعشل ب ربط اضلظع اضشل ج اضتعالشلة ب حتل ج
ؤس
قطوي فع ضل
اضخ صة ب و اضعشل ع
اضشعاو
سو اضعشل اضفعالة قطوي لظو ة اضبل ن
قفعلل قب اضتلغلل اضتل لم ع اضش اك اضبرثلة اضعاشلة اضتي قعلى بتراس
سو اضعشل.
رفع إنت جلة اضعشل ب قرتيل نظع اضعشل اضرتيثة اس ضلبه ع سل سة أجور نة
االجتش ي ق سلخ قلع اضعشل اضالئم
ق ت لب ضش ت تا اضتغلل االقتص ا
اك
طه قبلي ب ا ج ق لل قطوي اضع الق بل ل تتام ع قطوي
اضتتريب اضشهلي مي اة ا تاا .
قوفل بلئة شل الئاة ب قع ي اخالقل اضعشل بلق أط اف لظو ة اضعشل قبلي
واصفة اقلة قل ع ع اضشتطاب اضت ضلة في ذا اضش ل ق لق تطاب
اضصرة اض ال ة اضشهللة حص اضشهق اضخط ة اضي رة بشخصص اضخطورة
به قرتيل اضاوانلق اضخ صة بل ط اضصرة اض ال ة اضشهللة قطوي .

 .24.5تحقيققق التكامققل والققدمم مققا نققين قتققم االقتصققاد الحضققري وسياس قة التنميققة
الوطنية
 .1.24.5التقدم المحرز
يشتا م اضعا ا بتلاوع اضظا ف اضطبلعلاة اضتيا ريس اضتا ب اضصا ضرة ضا را اة جاوا نها
ا
اجاة اضف ا ر افات ش فياال اق نعشاة اضثا ا اض ربو لتراقلاة اضياخشة اضتاي حبا
اكا قلشلاة رئل اة ث نوياة انتلا ر ااى شاوم
جوا بلاى ارق مياة
جل ارا اضع ا
ر فظ اضع ا يوف االس س اضشالئع ضالنطال ضتصارلق اضبللاة اضش نلاة ضاتلشلاة ب ق ا ه شالا
بل ا ل اكث ا قوامن ا
اال شا ر ا ا اة اال ش ا ر ااق خااالل قوميااع االنلااطة االقتص ا اية اضخاات
ق ال بش يتل سب ع اضشل ا اضخص ئص االقتص اية االجتش لة اضبل ية ض ل ر فظة ا
يت قب اى ضك ق قاالل اضفوار اضتلشوية بلق اضشر فظ اضشختافة بالق اضريا
ج ة له
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ة ثل ئلاة اضتلشلااة اضش نلااة اضتومياع اضه ااي غلا اضشل سااب ضاش ااتا ا

اض ياف ير ااع اق ظا
اضري ية .
في اذا اض ال اخاا اسات اقل لة اضتخفلاف اق اضفاا حلا اضتلفلاذ ا م  2011اق خاالل قلفلاذ
لا ريع خطاة اضتلشلاة اضوطللااة اضتاي غطا كثلا ا اق اضشلا طم اضفالا ة فااي اضشر فظا ك فاة قاات
امااا ن بة اضتغطلة م  2012بتخصلص حواضي  500ال ر ايلا ر اق اضشوامناة االساتثش رية
ا قع قوميع اضشباغ اى اضشل ريع ا اال ضوية ضشق االست اقل لة اضتي قشرور حول:
 ل ع ا ع صلت اضا ا اضصغل ة ضافا اة.
 بل ة شع س للة اطئة اض افة.
 اضاي ة اى اضشتارس اضطلللة.
اض ية اضصرلة اال ضلة.
 قع ي خت
 .2.24.5التحديات الناشئة
اضش ني ضاتلشلة.
 .1اضتف
 .2اضر ن اضش ني.
 .3اضتب يق اضتلشو بلق اض يف اضري .
في بللة اضش تا ا اضبل ية.
 .4فاتان اضت اقبلة ضالظ م اضري
 .5نظ م اضلال اضش ني اضششتت.
 .6قت ور اك اضشتن اضشل طم اضت اثلة اضت ريخلة.
 .7اضتاااتاخل فاااي اضصاااالحل بااالق اضاااومارا االقر اياااة اضر و ااا
اضشر فظ .

اضشرالاااة فاااي االقااا ضلع

 .3.24.5الرؤية المستقبلية
تحقيق التكامل والدمم ما نين قتم االقتصاد الحضري وسياسة التنمية الوطنية
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

قاالل اضتب يق اضش ني بلق اضشر فظ .
اضري ر بلق اضشل طم اضري ية اض يفلة.
قاالل اضتف
قر لق ق اقب اضلظ م اضري في اضع ا .
ق ل انظشة اضلال اضشختافة.
اضت تيت اضري ضش اك اضشتن ا اة اضلظ ب ستعش ال االرا اضري ية.
قع ي اضشل ركة اضال ك ية في ااارة اضتخطلط.
ع ض ة ل اة اضعلوائل
قفعلل االاارة اضري ية قلظلع اضشتن
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جت ل خالصة اضشرور اضخ س

المحور
الرئيس

التقدم المحرز

االقتصاد الحضري

التحديات
الناشئة

ضعيف

متوسط

عالي

مشخصة

غير
مشخصة

مقترحة

غير
موجودة

القضايا

الرؤية
المستقبلية

تعزيز مستويات التمويل البلدي  /المحلي
تعزيز فرص الحصول على التمويقل السقكني
وتطويرها
تقققوفير القققدعم لعمليقققات التنميقققة االقتصقققادية
المحلية
خلقققق فقققرص العمقققل الالئقققق وسقققبل العقققيش
الكريم
تحقيق التكامل والدمم ما نين قتم االقتصقاد
الحضري وسياسة التنمية الوطنية

قاللع ضع اضع ا ب ضل بة ضال تاف اضغ ي
االهداف والغايات االقمائية االلفية
الهدف  :1القضاء على الفقر المدقع والجوع

االنش ئلة االضفلة
تقييم الوضع
على المسار

المالحتات
اسقققتمرار اقخفقققا قسقققبة القققذين يعيشقققون
تحت مستوى خط الفقر
خفض قسبة الذين يقل استهالكهم عن الحقد
االدقى من الطاقة الغذائية
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 .6اإلسكان والخدمات األساسية
السكن حق من حقوق االنسان وحاجة اساسية له ،يجب تمكينه من الحصول عليه في المناطق
الحضرية والريفية على حد سواء ضمن بيئة صحية وصالحة متكاملة الخدمات والمرافق.

 .25.6ترقية االحياء الفقيرة والحيلولة دون نشوء احياء جديدة.
 .1.25.6التقدم المحرز
بلغ عدد التجمعات العشوائية في كافة محافظات العراق  1552تجمعا (عدا محافظات اقليم
كردستان) بنسبة قدرها  %5من مجموع المحالت في العراق .وتبنت سياسة اإلسكان الوطنية في
العراق  2010معالجة السكن العشوائي كل حالة على حدة واالختيار األساسي هو بين رفع
مستوى السكن العشوائي او إعادة التطوير عبر:
السياسة األولى :تحسين مستوى العشوائيات او تجديدها على أساس كل حالة على حدة
وسيستخدم تقييم موحد لمستوطنة معينة الختيار طريقة وتصميم أسلوب التدخل المناسب
فالمستوطنات غير الرسمية تمثل اسهاما كبيرا في الرصيد السكني وهدمها من شانه ان يؤدي الى
تفاقم العجز في السكن ،وستستخدم دراسات الجدوى التمهيدية على مستوطنة معينة المعايير
التالية لتحديد طريقة التحسين او إعادة التطوير:
 .1مالئمة المنطقة المقترحة لرفع مستواها لالستخدام السكني الطويل االجل.
 .2إمكانية إعادة تطوير الموقع والتي تقاس بالعائد االقتصادي على أجزاء مماثلة في نفس
البلدة مع استخدامات أخرى لألرض (البيع بالتجزئة والمكاتب واالستخدامات الصناعية
...الخ) او المتطورة في مناطق ذات الكثافة السكنية العالية (على سبيل المثال :مجمعات
الشقق) بالمقارنة مع العائد االقتصادي الحالي الناتج عن التجمعات السكنية غير
النظامية.
 .3استعداد المجتمع المحلي للمشاركة الفعالة في نشاط التحسين او االنتقال الى موقع اخر
في حالة إعادة التطوير.
 .4القدرات المؤسسية في القطاع العام  /او الخاص للقيام بمشروع التحديث (االرتقاء)
(الصعب) او إعادة التطوير (الصعب جدا).
السياسة الثانية :تتم إعادة التوطين بصورة عادلة على أساس التشاور الشامل مع المجتمع
المحلي المتضرر ويتم تعويض السكان بشكل عادل وفقا للقانون.
 .2.25.6التحديات الناشئة
.1
.2
.3
.4
.5

تأخير برنامج اعادة االعمار واعاقتهه اذ ان التجهاوتات علهى مسهاحات مهمهة مهن النسهيج
الحضري للمدينة مما يعرقل تخطيط استعماالت االرض فيها وتنظيمها.
تغيير استعماالت االرض الى االستعمال السهكني ممها يهؤدي الهى خلهل فهي اسهس تخطهيط
المدن ومعاييرها.
التاثير المباشر في المخطهط االسهاس لعهدم انتمهاء ههتج التجهاوتات الهى النسهيج الحضهري
للمدينة .
تجاوت هتج المناطق على شهبكات المهاء والكهربهاء التابعهة للمنهاطق المجهاورة ممها يشهكل
ضغطا على خدمات هتج المناطق النظامية.
االخالل بالتواتن االجتماعي واالقتصادي للمدينة .
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 .3.25.6الرؤية المستقبلية
معالجة مشكلة العشوائيات
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف
 .1وضع خطة شاملة لتحديد حجم المشكلة وتوتيعها المكاني واعطاء اولوية لمعالجتها.
 .2اختيار السبل المالئمة لمواجهة المشكلة من خالل:






اعههادة تنظههيم المنههاطق العشههوائية فههي حالههة امكانيههة تحقيههق الحههد االدنههى مههن الشههروط
والمتطلبات التخطيطية والبيئية وشمولها بالخدمات االساسية كافة.
امكانية االرتقاء بالعشهوائيات مهن خهالل اسهلوب المشهاركة لتطهوير المنهاطق العشهوائية
بتقسيم االرض الى وحدات سكنية عاليهة الكثافهة وجهزء اخهر لالسهتثمار التجهاري يسههم
في تمويل االستثمار.
ايجههاد مواقههع العههادة اسههكان المتجههاوتين فههي الحههاالت التههي يتعههتر فيههها اعههادة تنظههيم
منههاطقهم وان تتحمههل الدولههة متطلبههات اعههادة االسههكان او تههامين قههروض ميسههرة طويلههة
االمد.
تامين فرص عمل في مناطق اعادة االسكان
وضع الترتيبات االستباقية الالتمة للحد من اقامة عشوائيات جديدة

 .26.6تعزيز فرص الحصول على السكن المالئم
 .1.26.6التقدم المحرز
تفعيل كل األساليب واإلجراءات الممكنة او المحتملة بهدف تحقيق نجاح ملموس في حل مشكلة
االسكان خاصة وان البالد قد قطعت شوطا ال باس به في التهيئة للنهوض بهتا القطاع مع احدى
الشركات العالمية لتنفيت مشروع سكني بحجم  100الف وحدة سكنية في محيط بغداد وهو
مشروع بسماية السكني وان شركات االعمار واإلسكان تخطط إلنجات  42مشروعا سكنيا بواقع
 25200وحدة حتى سنة  2017فضال عن مشاريع السكن االقتصادي في محافظات ديالى
وصالح الدين واالنبار وواسط والديوانية بمعدل  200وحدة سكنية لكل مجمع ومشاريع لسكن
الفقراء ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظات وبواقع  200وحدة سكنية لكل
محافظة تؤمن األرض الالتمة لتلك.
كما تم المصادقة على المجمعات السكنية لبعض المستثمرين من القطاع الخاص وبواقع 65
مجمعا سكنيا في  13محافظة وباجمالي عدد وحدات سكنية لهتج المجمعات يبلغ  10226وحدة
سكنية.
 . 2.26.6التحديات الناشئة
 .1الهنق الحههاد فههي االراضهي المؤهلههة للبنههاء السهكني فههي المنههاطق الحضهرية والسههيما فههي
المدن الكبرى.
 .2محدودية رؤوس االموال المتاحة للتمويل السكني من المواتنهة االتحاديهة للدولهة وتركيهز
جهد الدولة على تمكين االفراد والشركات دون الدخول المباشر والمكثهف لميهدان االنتها
السكني لحد االن.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8

ضههعف امكانههات المسههتثمر والمطههور العقههاري وقلههة اعههداد المههؤهلين مههنهم فههي المجههال
السكني.
تهدهور البيئههة السهكنية وتههدنيها فههي مراكهز المههدن واالحيههاء القديمهة ذات القيمههة المعماريههة
وعدم وجود خطط واجراءات جدية لحمايتها او اعادة تطويرها وتجديدها.
ارتفاع عدد االسر غير القادرة على تامين سكن الئق بها وغياب وجود برامج واجراءات
لتحويل هتج االسر لمستهلكين محتملين للمساكن في سوق السكن.
محدودية العرض من المواد البنائية المنتجة محليا وعدم مطابقة بعض المهواد المسهتوردة
للمواصفات القياسية العراقية مقارنة باالحتياجات المتوقعة في حال تنفيت مشاريع اسكانية
طموحة.
التفضيل االجتماعي لالسر العراقية للسكن فهي وحهدات سهكنية منفهردة وعهدم الرغبهة فهي
السكن العمودي .
ضعف إدراك اهمية الجودة سواء بالنسبة الى المواد المستخدمة في انتا الوحهدة السهكنية
او جودة التنفيت مما ينعكس على كلف صيانة وادامة الوحدات السكنية واستدامتها.

 .3.26.6الرؤية المستقبلية
توفير سكن وبيئة سكنية الئقة الكبر عدد من االسر واالفراد وتوسيع خيارات العراقيين بالنسبة
لنوع السكن وموقعه
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف
.1
.2
.3
.4
.5

تامين مليون وحدة سكنية خالل مدة خطة التنمية الوطنية وتخفيض درجة االكتظاظ
السكني ومعدالت االشغال.
تقليص التفاوت المكاني في العجز السكني بين المحافظات ورفع مستويات االشباع
السكني في المناطق الريفية.
إيقاف التوسع في السكن العشوائي ووضع البرامج للحد من هذه المعضلة كجزء من
الحلول لمعالجة مشكلة الفقر في العراق والتي تتركز في هذه المناطق وفي األرياف.
رفع كفاءة انتاج المساكن وخفض كلفها وإعطاء معيار الجودة االهتمام المطلوب بما
فيها انتاج وحدات سكنية صديقة للبيئة من خالل ترشيد استهالك الطاقة فيها.
تمكين أصحاب المساكن الحالية من تحسين مساكنهم وتوسيعها.

 .27.6ضمان التوفير المستدام لفرص الحصول على مياه الشرب المامونة
 .1.27.6التقدم المحرز
لم يشهد هتا النشاط تطورا مهما منت عام  1990اذ لم تزد نسبة االسر التي تستخدم مصادر مياج
محسنة عن  %89عام  2011وبتجهيز غير مستقر للماء .ان حوالي  %60من السكان يحصلون
على المياج المنقولة باألنابيب الى المسكن  /ساحة البيت وهناك تفاوت كبير في مدى الوصول الى
مصادر مياج الشرب بين المحافظات الحضر والريف اذ يتاح الماء الصالح للشرب لحوالي %89
من السكان منهم  %97في المناطق الحضرية و %76في المناطق الريفية .تستخدم  %65من
االسر شبكة المياج العامة كمصدر رئيس للحصول على مياج الشرب اذ تزود الشبكة العامة %25
من المستخدمين بمعدالت من المياج تقل عن ساعتين يوميا وعلى الصعيد الوطني فان إمكانية
حصول االسر في المناطق الريفية على المياج من الشبكة العامة محدودة اذ تستخدمها  %47من
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االسر في الريف مقارنة بـ  %67في الحضر وتعد ملوحة الماء احدى األسباب الرئيسة لعزوف
نسب مهمة من االسر في محافظات مثل البصرة وميسان من استخدام مياج الشبكات العامة.
 .2.27.6التحديات الناشئة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

وجود شبكات قديمة بأطوال كبيرة يتطلب استبدالها مع هدر في الماء المنتج في الشبكات
واالنابيب الناقلة بنسبة تصل الى . %40
قدم بعض مشاريع الماء الموجودة في بعض االقضية والنواحي .
التدني المستمر في الوارد المائي لألنهرمما يؤدي الى انخفاض مناسيب الماء وانحسارها
في مآخت المشاريع والمجمعات.
قلة التخصيصات السنوية المرصدة لتنفيت مشاريع الماء ونق في المالكات الوظيفية
لتشغيل مشاريع الماء.
غياب التشريعات والضوابط التي تردع المتجاوتين على شبكات الماء وخطوطه.
عدم تفعيل قانون جباية الواردات وتدني تعرفة الماء وعدم جعلها تصاعدية مع كلفة
الماء المستهلك.
عدم وجود مقاييس ما تحدد كمية الماء المستهلك بشكل دقيق.
عدم وجود أي دور للقطاع الخاص في هتا النشاط.

 .3.27.6الرؤية المستقبلية
ضمان التوفير المستدام لفرص الحصول على مياه الشرب المأمونة للمواطنين كافة
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من االهداف
.1
.2

.3
.4
.5
.6

رفع نسبة التغطية وتقليل نسبة الهدر بالماء عبر زيادة نسبة المخدومين في المحافظات
(عدا محافظة بغداد) من  %82عام  2011الى  %98عام  2017وتخفيض نسبة الهدر
في الماء المنتج من  %35الى  %25عام .2017
االسراع في انجاز المشاريع قيد التنفيذ والبالغة  30مشروعا وااللتزام بالجداول الزمنية
لتنفيذها وانشاء مشاريع جديدة وبعدد  83مشروعا بطاقة  269ألف متر مكعب  /ساعة
في المناطق غير المخدومة او توسيع طاقات المشاريع القائمة واستغالل طاقاتها
التصميمية.
تقليل التباين بين المحافظات في مستوى الحصول على الخدمة من جهة وبين الريف
والحضر من جهة أخرى بتخفيض عدد السكان غير المخدومين بمياه الشرب االمنة الى
 %2في المناطق الحضرية و %51في المناطق الريفية.
تامين مياه بمعدل ( 350لتر/شخص يوم) وبنوعية عالية.
مشاركة القطاع الخاص عبر إقامة مشاريع النتا الماء بأسلوب التنفيت والتشغيل والتسليم .
ترشيد استخدام المياج عبرتيادة وعي المستهلك بترشيد االستهالك.

 .28.6ضمان التوفير المستدام لفرص الحصول على خدمات الصرف الصحي
األساسية
 .1.28.6التقدم المحرز
يستخدم حوالي  %96من السكان في العراق وسائل الصرف الصحي المحسنة منهم  %99في
المناطق الحضرية و %90في المناطق الريفية غير ان النسبة تتضاءل إذا ما اعتمدت وسيلة
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الصرف الصحي المتصلة بشبكة ضخ المجاري لتصل الى  %4في المناطق الريفية مقابل %33
في المناطق الحضرية .ان عدم الرضا ما تال سائدا عن خدمات الصرف الصحي في العراق اذ
وصف  %59من االسر العراقية هتج المرافق على انها سيئة او سيئة جدا وترتفع هتج النسبة في
المناطق الريفية الى  %85وال سيما في الجنوب والوسط .تحصل ثلث االسر تقريبا على خدمات
الصرف الصحي العامة حيث تتركز  %66من هتج االسر في المناطق الحضرية في السليمانية
وبغداد ،اما على الصعيد الوطني فان أكثر من نصف االسر  %53المصنفة ضمن اعلى إنفاق
للفرد تتمتع بإمكانية الوصول الى الشبكة العامة مقارنة ب %9لالسر المصنفة ضمن اقل انفاق
للفرد وتميل االسرة التي تفتقر الى إمكانية الوصول الى الشبكة العامة الستخدام احواض التعفين
 %40من االسر او الحفر المغطاة  %25من االسر أي ان  %65من االسر تستخدم احدى طرق
الصرف الصحي غير االمنة .البد من اإلشارة الى ان  %83من مياج الفضالت ال تخضع
للمعال جة الكافية مما يثير مشاكل بيئية في غاية الخطورة على صحة المواطنين واعاقة تحقيق
التنمية المستدامة.
 .2.28.6التحديات الناشئة
.1
.2
.3
.4
.5

استمرار وجود عجز كبير في نسبة تغطية السكان بالخدمة.
تقادم عمر شبكات الصرف الصحي وضعف االدامة مما انعكس على كفاءة أدائها
والنضوحات الناجمة عنها وتاثير ذلك على شبكات المياج.
التجاوتات على شبكات مياج االمطار وتصريف المياج الملوثة اليها.
قلة خبرة المكاتب االستشارية الوطنية في هتا المجال أدت الى ان اغلب الدراسات
والتصاميم للمشاريع التي احيلت بعد عام  2003تفتقد الى الدقة مما ترتب عليه اجراء
أوامر غيار وتاخر في تنفيت المشاريع وتيادة كلفها المخططة.
التلوث البيئي الخطير الناجم عن تصريف مياج غير معالجة الى مصادر الموارد المائية
وخاصة اختالط مياج الصرف الصحي بشبكات مياج الشرب القريبة من ماخت مشاريع
مياج الشرب.

47

 .3.28.6الرؤية المستقبلية
صرف صحي مستدام مستجيب لغايات األهداف اإلنمائية االلفية
ان تحقيق هذه الرؤية يتم عبر مجموعة من األهداف
 .1تيادة نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي لتصبح  %35من سكان
المحافظات عام 2017عبر اكمال تنفيت المشاريع قيد التنفيت وتنفيت  42مشروعا
جديدا في معظم المحافظات وان تكون مرحلة التنفيت بحسب أولويات الحاجة.
 .2إعادة تأهيل المشاريع وشبكات الصرف الصحي القديمة وتبديل األجزاء المتضررة
منها.
 .3منح الحوافز التشجيعية للعاملين في قطاع الصرف الصحي للحد من العزوف عن
العمل في هتا النشاط
 .4تعزيز إمكانات المختبرات لتامين الفحوصات الالتمة لضمان طرح مياج معالجة
بمواصفات قياسية
 .5رفع التجاوتات عن شبكات مياج االمطار.
 .6إلزام المعامل والمستشفيات بنصب وحدات معالجة خاصة بها وعدم طرح مخلفاتها
في شبكات الصرف الصحي اال بعد معالجتها.
 .7تكثيف الرقابة والسيطرة النوعية على المياج التي تطرح في األنهار.
 .8تأهيل المالكات العاملة في مشاريع الصرف الصحي وتطويرها.
 .9تامين المستلزمات التشغيلية الالتمة لالستغالل الكفوء للمشاريع والشبكات القائمة.
 .10طرح مياج معالجة الى األنهار مطابقة للمواصفات القياسية.

 .29.6تحسين فرص الحصول على مصادر الطاقة المحلية النظيفة.
 .1.29.6التحديات الناشئة
ال تزال تمثل تحديا مع محدودية استخدام التكنلوجيا الصديقة للبيئة في معظم مجاالت الحياة وال
سيما في األنشطة الصناعية والطاقة األكثر تلويثا للبيئة واستمرار االعتماد على المنظومات
التقليدية ذات األثر السلبي على البيئة.

 .30.6تحسين فرص الحصول على وسائط النقل المستدام
 .1.30.6التقدم المحرز
ان العمل على تنفيت مشاريع النقل العام داخل المدن مثل المترو والترام او القطارات المعلقة وال
سيما مدينة بغداد أصبح ضرورة ملحة لغرض تقديم خدمة النقل العام لألشخاص بصورة سريعة
وامنة ولتخفيف االتدحام داخل المدن وتقليل التلوث .تم طرح مشروع لصياغة قانون للنقل
المستدام عام  2012وتم تسليم مشروع مترو بغداد الى امانة بغداد اال انه لم يتم االتفاق على
تمويل هتا المشروع الضخم التي سيعمل على فك العديد من االختناقات المرورية التي تشهدها
بغداد بعد االنتهاء من تحديث تصاميمه ويتضمن المشروع انشاء  20محطة مترو .كما افتتح
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مشروع الباص النهري على ضفاف نهر دجلة للتقليل من الزحام في بغداد وكبداية لمشروع كبير
الفتتاح  15مرسى على ضفاف نهر دجلة.
جدول خالصة المحور السادس

التقدم المحرز

ضعيف

متوسط

عالي

مشخصة

غير
مشخصة

مقترحة

القضايا

ترقية االحياء الفقيرة والحيلولة دون نشووء
احياء جديدة

التحديات
الناشئة

غير
موجودة

المحور
الرئيس

االسكان والخدمات االساسية

الرؤية
المستقبلية

تعزيز فرص الحصول على السكن المالئم
ضوومان التوووفير المسووتدام لفوورص الحصووول
على مياه الشرب المامونة
ضوومان التوووفير المسووتدام لفوورص الحصووول
على خدمات الصرف الصحي االساسية
تحسين فرص الحصول على مصوادر الطاقوة
المحلية النظيفة
تحسووين فوورص الحصووول علووى وسووائط النقوول
المستدام

تقييم وضع العراق بالنسبة لالهداف والغايات االنمائية االلفية
االهداف والغايات االنمائية االلفية
الهدف  :7ضمان توفير اسباب بقاء البيئة

تقييم الوضع

المالحظات

بعيدا عن المسار :محدوديوة ضوووع خدموووة االنتفووواع بالصووورف الصوووحي
نطووووواغ التغطيوووووة بالصووووورف وايصال الماء الصالح للشورب فوي المنواطق
الريفية
الصحي
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جدول خالصة التقدم المحرز والتحديات الناشئة والرؤية المستقبلية لقضايا محاور التقرير الوطني للتنمية
الحضرية في جمهورية العراق للموئل الثالث عام 2016

القضايا

المحاور

التحديات الناشئة

التقدم المحرز%

الرؤية المستقبلية

ضعيف

متوسط

عالي

مشخصة

غير
مشخصة

مقترحة

غير
موجودة

القضايا الديموغرافية في
المدن

ادارة الوتيرة المتسارعة للنمو العمراني
التباين المكاني بين الريف والحضر
تلبية متطلبات الشباب
تلبية متطلبات الشرائح الهشة
ادماج النوع االجتماعي في القضايا المتصلة بالتنمية الحضرية
ضمان تنفيذ عمليات التخطيط والتصميم الحضري المستدامة

األراضي وعمليات
التخطيط

تطوير عمليات ادارة االرض الحضرية ومعالجة مسالة الزحف العمراني
تعزيز عمليات االنتاج الغذائي في المدن
معالجة تحديات النقل الحضري
تحسين القدرات الفنية الالزمة لتخطيط المدن وادارتها

البيئة
وعمليات
التحضر

التصدي لظاهرة التغير في المناخ
الحد من مخاطر الكوارث
الحد من اشكال االختناق المروري
تلوث الهواء

اإلدارة والتشريعات
الحضرية

تطوير التشريعات الحضرية
الالمركزية وتعزيز قدرات السلطات المحلية
تعزيز مستويات المشاركة وحقوق االنسان في التنمية الحضرية
تعزيز مبدا السالمة الحضرية
تعزيز العدالة االجتماعية

االقتصاد الحضري

تعزيز مستويات التمويل البلدي  /المحلي
تعزيز فرص الحصول على التمويل السكني وتطويرها
توفير الدعم لعمليات التنمية االقتصادية المحلية
خلق فرص العمل الالئق وسبل العيش الكريم
تحقيق التكامل والدمج ماا باين نظام االقتصااد الحضاري وسياساة التنمياة
الوطنية

االسكان والخدمات
االساسية

ترقية االحياء الفقيرة والحيلولة دون نشوء احياء جديدة
تعزيز فرص الحصول على السكن المالئم
ضمان التوفير المستدام لفرص الحصول على مياه الشرب المامونة
ضمان التوفير المستدام لفارص الحصاول علاى خادمات الصارا الصاحي
االساسية
تحسين فرص الحصول على مصادر الطاقة المحلية النظيفة
تحسين فرص الحصول على وسائط النقل المستدام
11
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13

6

21

9

24

6

 .7المؤشرات
ت

المؤشرات

1996

أ

2006

2013

النسبة المئوية للفقر في الحضر

-

( %16لعام )2007

( %13,5لعام )2012

نسبة الحرمان لميدان المسكن ( %لألسرة)

-

( %14,1لعام )2009

( %14,4لعام )2011

ب
نسبة الوحدات السكنية (شبكة المياه)

-

ج
د
ه
و
ز

ح

ط

ي

ك

اعداد االسر المخدومة بشبكات الصرا
الصحي
النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية
ممن يتمتعون بخدمات الجمع المنظم
للمخلفات
النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية
ممن يتمتعون بإمدادات الطاقة المحلية
النظيفة
النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية
ممن يتمتعون بفرص الحصول على خدمات
النقل العام

عدد السلطات االقليمية والوطنية وسلطات
المدن التي عملت على تنفيذ التشريعات
والمبادئ التوجيهية التمكينية والمتصلة
بتحقيق معيار الالمركزية وتعزيز السلطات
المحلية
عدد السلطات االقليمية والوطنية وسلطات
المدن التي عملت على تنفيذ السياسات
الحضرية الداعمة لعمليات التنمية
االقتصادية المحلية وخلق فرص العمل
الالئق وسبل العيش الكريم
عدد سلطات المدن والسلطات االقليمية التي
عملت على تنفيذ المخططات والتصاميم
الهادفة إلنشاء المدن التي تتسم باالستدامة
والمرونة والتي تتمتع بالشمولية
واالستجابة الكافية لمعدالت النمو السكاني
في المناطق الحضرية
نسبة الناتج المحلي االجمالي الوطني الذي
يتم انتاجه في المناطق الحضرية

النقل العام ضعيف
بشكل عام كما ان
ما موجود ال يعتبر
فرصة بل اضطرار
الستعماله لعدم
وجود واسطة
خاصة لدى بعض
السكان

محدود جدا

 % 21,6المحرومة من
المصدر الرئيسي لمياه
الشرب
 % 37,3المحرومة من
وسيلة الصرا الصحي
 % 61,7المحرومة
-

 % 96,1المخدومة
(لعام )2012
% 44,4المخدومة
(لعام )2012
 % 54,7المخدومة (لعام
)2012
-

النقل العام ضعيف بشكل
عام كما ان ما موجود ال
يعتبر فرصة بل اضطرار
الستعماله لعدم وجود
واسطة خاصة لدى بعض
السكان

النقل العام ضعيف بشكل
عام كما ان ما موجود ال
يعتبر فرصة بل اضطرار
الستعماله لعدم وجود
واسطة خاصة لدى بعض
السكان

كافة االقضية والنواحي
في  18محافظة

كافة االقضية والنواحي في
 18محافظة

-

مراكز المحافظات الثماني
عشر وعدد من االقضية
والنواحي التابعة لها

مراكز المحافظات الثماني
عشر وعدد من االقضية
والنواحي التابعة لها

-

-

 %60من مجموع المدن

-

-

-
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مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية (الموئل )3
مسودة المبادئ التوجيهية والمكونات الالزمة ضمن إطار إعداد التقارير القطرية :ستة موضوعات رئيسية ،ست وعشرون قضية
وأحد عشر مؤشراً
أ .المقدمة
إن المبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة قد تم إعدادها ضمن إطار االستجابة لقرار المجلس اإلداري لبرنامج الموئل فيما يتصل بكل
من "مدخالت العملية التحضيرية للدورة الثالثة لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل  )3وتوفير الدعم
الالزم لهذه العملية" ) (HSP/GC/24/L.15والذي تم إقراره لدى انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للمجلس ،حيث تمت دعوة الدول
األعضاء بموجبه إلعداد،
 ....التقارير الوطنية والمختصة بتنفيذ أجندة مؤتمر الموئل الثاني وغيرها من األهداف والغايات المتفق عليها دولياً ،وبحيث تتضمن هذه
التقارير كذلك كالً من التحديات الجديدة واالتجاهات الحديثة النشوء ،والنررة المستقبلية للمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية المستدامة
باعتبارها كأساس لصياغة "أجندة حضرية جديدة" ،وبما يتماشى والفقرة رقم  6ضمن قرار الجمعية العامة رقم ( " 616 / 66الفقرة
 ،)04وبحيث يتم إعداد هذه التقارير قبيل انعقاد االجتماع األول للجنة التحضيرية لمؤتمر الموئل الثالث والمزمع تنريمه في مدينة
نيويورك بالتزامن مع انطالق أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وبموجب القرار ذاته ،وجه المجلس اإلداري برنامج الموئل لتقديم مقترح حول المبادئ التوجيهية والصيغة الخاصة بإعداد التقارير
الوطنية ،والتي يتعين أن،
...تتضمن تنفيذ أجندة الموئل الثاني والتحديات الجديدة واالتجاهات الحديثة النشوء والرؤية المستقبلية للمستوطنات البشرية والتنمية
الحضرية المستدامة ،باإلضافة إلى طرح مجموعة من القضايا المشتركة بحيث يتم عرضها بطريقة متوازنة (الفقرة .)6
تضمنت أجندة الموئل التي تم اعتمادها في عام  1996إعالن رؤساء الدول والحكومات التزامهم بتنفيذ هدفين رئيسيين؛ وهما "توفير
المأوى المالئم للجميع" و "المستوطنات البشرية المستدامة في عالم آخذ بالتحضر" ،فضالً عن إعالن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تتم
صياغتها استناداً لهذه األهداف.
ضمن إطار الهدف المتصل بتوفير "المأوى المالئم للجميع" ،تعهد رؤساء الدول والحكومات بتمكين األفراد من الحصول على المأوى
الميسور التكلفة والذي يتميز بمختلف خصائص الصحة ،والسالمة ،واألمان ،وبحيث يتمتع بتوفير مختلف الخدمات األساسية ،والمرافق،
والخدمات ،وذلك في رل ضمان عدم تعرض أي فرد ألي شكل من أشكال التمييز في الحق في السكن وضمان الحياة امآمنة – وبما
يضمن تحقيق االتساق الكامل مع جميع معايير حقوق اإلنسان (الفقرة  ،39أجندة الموئل) .وضمن إطار إعالن األلفية ،تعهد رؤساء الدول
والحكومات بالعمل على تحسين الرروف المعيشية لما ال يقل عن  144مليون نسمة من سكان األحياء الفقيرة بحلول عام  .6464كما

أعلنوا التزامهم بتحقيق خفض بمعدل النصف في نسبة السكان المحرومين من الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف
الصحي األساسية والمستدامة بحلول عام .6412
وضمن إطار الهدف المتصل "بالمستوطنات الحضرية المستدامة في عالم آخذ بالتحضر" ،تعهد رؤساء الدول والحكومات بإيجاد
المجتمعات القادرة على تحقيق االستخدام األمثل للموارد ضمن القدرة االستيعابية للنرم اإليكولوجية ،ومن خالل توفير الفرص المتساوية
للجميع ،ال سيما األفراد ضمن الشرائح الضعيفة والمحرومة ،للتمتع بحياة صحية وآمنة ومنتجة وبما يتناغم مع طبيعة موروثهم الثقافي
وقيمهم الروحية والفكرية ،وبتوفير الحياة التي تضمن لهم فرص التنمية االقتصادية واالجتماعية والحماية البيئية ،مما يساهم بالتالي في
تحقيق عمليات التنمية الوطنية المستدامة (الفقرة  ،06أجندة الموئل).
ب .تقييم التقدم المحرز والرؤية المستقبلية :الشكل والمضمون
 .1القضايا الديموغرافية في المدن
وصف التقدم الذي أحرزته الحكومات المركزية ،أو السلطات المحلية (بما في ذلك في منطقة العاصمة أو المدن الكبرى) وغيرها من
السلطات الحكومية اإلقليمية عبر أجندة الموئل ،وبالتعاون مع الجهات الشريكة ،في المجاالت المذكورة أدناه .إضافة لذلك ،يتعين وصف
التحديات الناشئة والدروس المستفادة في هذه المجاالت ،إلى جانب اإلشارة ألي تحديات أو قضايا مستقبلية يمكن معالجتها من خالل
األجندة الحضرية الجديدة.
.1
.6
.3
.0

إدارة الوتيرة المتسارعة للنمو العمراني.
تلبية متطلبات الشباب في المدن.
تلبية متطلبات الشرائح المسنة  /الكبار في السن.
إدماج النوع االجتماعي في القضايا المتصلة بالتنمية الحضرية.

 .2األراضي وعمليات التخطيط
وصف التقدم الذي أحرزته الحكومات المركزية ،أو السلطات المحلية (بما في ذلك في منطقة العاصمة أو المدن الكبرى) وغيرها من
السلطات الحكومية اإلقليمية عبر أجندة الموئل ،وبالتعاون مع الجهات الشريكة ،في المجاالت المذكورة أدناه .إضافة لذلك ،يتعين وصف
التحديات الناشئة والدروس المستفادة في هذه المجاالت ،إلى جانب اإلشارة ألي تحديات أو قضايا مستقبلية يمكن معالجتها من خالل
األجندة الحضرية الجديدة.
.2
.6
.6
.8
.9

ضمان تنفيذ عمليات التخطيط والتصميم الحضري المستدامة.
تطوير عمليات إدارة األراضي الحضرية ،بما في ذلك معالجة مسألة الزحف العمراني.
تعزيز عمليات اإلنتاج الغذائي في المدن.
الحد من أشكال االختناق المروري.
تحسين القدرات الفنية الالزمة لتخطيط المدن وإدارتها.

 .3البيئة وعمليات التحضر
وصف التقدم الذي أحرزته الحكومات المركزية ،أو السلطات المحلية (بما في ذلك في منطقة العاصمة أو المدن الكبرى) وغيرها من
السلطات الحكومية اإلقليمية عبر أجندة الموئل ،وبالتعاون مع الجهات الشريكة ،في المجاالت المذكورة أدناه .إضافة لذلك ،يتعين وصف
التحديات الناشئة والدروس المستفادة في هذه المجاالت ،إلى جانب اإلشارة ألي تحديات أو قضايا مستقبلية يمكن معالجتها من خالل
األجندة الحضرية الجديدة.
 .14التصدي لراهرة تغير المناخ.
 .11الحد من مخاطر الكوارث.

 .4اإلدارة والتشريعات الحضرية
وصف التقدم الذي أحرزته الحكومات المركزية ،أو السلطات المحلية (بما في ذلك في منطقة العاصمة أو المدن الكبرى) وغيرها من
السلطات الحكومية اإلقليمية عبر أجندة الموئل ،وبالتعاون مع الجهات الشريكة ،في المجاالت المذكورة أدناه .إضافة لذلك ،يتعين وصف
التحديات الناشئة والدروس المستفادة في هذه المجاالت ،إلى جانب اإلشارة ألي تحديات أو قضايا مستقبلية يمكن معالجتها من خالل
األجندة الحضرية الجديدة.
.16
.13
.10
.12

تطوير التشريعات الحضرية.
الالمركزية وتعزيز قدرات السلطات المحلية.
تعزيز مستويات المشاركة وحقوق اإلنسان في مجال التنمية الحضرية.
تعزيز مبدأ السالمة الحضرية.

 .5االقتصاد الحضري
وصف التقدم الذي أحرزته الحكومات المركزية ،أو السلطات المحلية (بما في ذلك في منطقة العاصمة أو المدن الكبرى) وغيرها من
السلطات الحكومية اإلقليمية عبر أجندة الموئل ،وبالتعاون مع الجهات الشريكة ،في المجاالت المذكورة أدناه .إضافة لذلك ،يتعين وصف
التحديات الناشئة والدروس المستفادة في هذه المجاالت ،إلى جانب اإلشارة ألي تحديات أو قضايا مستقبلية يمكن معالجتها من خالل
األجندة الحضرية الجديدة.
.16
.16
.18
.19
.64

تعزيز مستويات التمويل البلدي  /المحلي.
تعزيز فرص الحصول على التمويل السكني وتطويرها.
توفير الدعم لعمليات التنمية االقتصادية المحلية.
خلق فرص العمل الالئق وسبل العيش الكريم.
تحقيق التكامل والدمج ما بين نرم االقتصاد الحضري وسياسة التنمية الوطنية.

 .6اإلسكان والخدمات األساسية
وصف التقدم الذي أحرزته الحكومات المركزية ،أو السلطات المحلية (بما في ذلك في منطقة العاصمة أو المدن الكبرى) وغيرها من
السلطات الحكومية اإلقليمية عبر أجندة الموئل ،وبالتعاون مع الجهات الشريكة ،في المجاالت المذكورة أدناه .إضافة لذلك ،يتعين وصف
التحديات الناشئة والدروس المستفادة في هذه المجاالت ،إلى جانب اإلشارة ألي تحديات أو قضايا مستقبلية يمكن معالجتها من خالل
األجندة الحضرية الجديدة.
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ترقية األحياء الفقيرة والحيلولة دون نشوء أحياء جديدة.
تعزيز فرص الحصول على السكن المالئم.
ضمان التوفير المستدام لفرص الحصول على مياه الشرب المأمونة.
ضمان التوفير المستدام لفرص الحصول على خدمات الصرف الصحي األساسية.
تحسين فرص الحصول على مصادر الطاقة المحلية النريفة.
تحسين فرص الحصول على وسائط النقل المستدامة.

 .7المؤشرات
توفير البيانات القطرية فيما يتصل بالمؤشرات الحضرية التالية .يتعين أن تتضمن المعلومات البيانات لألعوام  ،1996و ،6446و.6413

(أ) النسبة المئوية لسكان األحياء الفقيرة ،مصنفة حسب النوع االجتماعي.
(ب) النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية ممن يتمتعون بالسكن المالئم ،مصنفة حسب النوع االجتماعي.
(ج) النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية ممن يتمتعون بفرص الحصول على إمدادات مياه الشرب المأمونة ،مصنفة حسب النوع
االجتماعي.
(د) النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية ممن يتمتعون بفرص الحصول على مرافق الصرف الصحي المالئمة ،مصنفة حسب النوع
االجتماعي.
(هـ) النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية ممن يتمتعون بخدمات الجمع المنرم للمخلفات ،مصنفة حسب النوع االجتماعي.
(و) النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية ممن يتمتعون بإمدادات الطاقة المحلية النريفة ،مصنفة حسب النوع االجتماعي.
(ز) النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية ممن يتمتعون بفرص الحصول على خدمات النقل العام ،مصنفة حسب النوع االجتماعي.
(ح) عدد السلطات اإلقليمية والوطنية ،وسلطات المدن التي عملت على تنفيذ التشريعات والمبادئ التوجيهية التمكينية والمتصلة بتحقيق
معيار الالمركزية وتعزيز السلطات المحلية.
(ط) عدد السلطات اإلقليمية والوطنية ،وسلطات المدن التي عملت على تنفيذ السياسات الحضرية الداعمة لعمليات التنمية االقتصادية
المحلية وخلق فرص العمل الالئق وسبل العيش الكريم.
(ي) عدد سلطات المدن والسلطات اإلقليمية التي عملت على تنفيذ المخططات والتصاميم الهادفة إلنشاء المدن التي تتسم باالستدامة
والمرونة ،والتي تتمتع بالشمولية واالستجابة الكافية لمعدالت النمو السكاني في المناطق الحضرية.
(ك) نسبة الناتج المحلي اإلجمالي الوطني الذي يتم إنتاجه في المناطق الحضرية.

مالحظة :يقترح إعادة استخدام برنامج المؤشرات الحضرية التابع لبرنامج الموئل بصيغته المعدلة  ،وذلك بهدف توفير الدعم للبلدان في إطار إعدادها لتقاريرها الوطنية
التي تتض من البيانات الكافية .كما سيساهم برنامج المؤشرات الحضرية في توفير البيانات الالزمة إلعداد التقرير العالمي لمؤتمر الموئل الثالث تحت إشراف برنامج
الموئل.

