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يف العراق بني الوضع القائم واحلل األمثل مشكلة السكن العشوائي  
 

 جامعة البصرة / مركز دراسات البصرة والخميج العربي

 الممخص
يتناول البحث مشكمة السكن العشوائي في العراق ، وتطورىا وتفاقيما بشكل كبير بعد عام     

ل في ضعف األجيزة الرقابية المعنية ، وضعف في تطبيق القانون ، وأسبابيا  التي تتمث 2003
، واالستقرار السياسي واألمني ، فضاًل عن قمة المعروض من الوحدات السكنية ، والفقر ، 
وينتشر السكن العشوائي في جميع المحافظات العراقية عدا إقميم كردستان ، ويتخذ أشكااًل 

ناطق الفارغة داخل المدينة ، والسكن داخل األبنية الحكومية متعددة منيا السكن العشوائي في الم
، والزحف باتجاه األراضي الزراعية ، وأدى ذلك النمط من المناطق إلى مشاكل أمنية واقتصادية 
واجتماعية وبيئية ، ووضعت ألجل حل ىذه المشكمة جممة من االستراتيجيات التي يمكن 

عن االطالع عمى بعض التجارب العالمية تطبيقيا حسب ظروف كل محافظة ، فضاًل 
لالستفادة منيا ، وقد وضعنا العديد من االقتراحات من بينيا تطوير بعض المناطق العشوائية 
التي ال تؤثر عمى النسيج العمراني لممدينة ، وىدم بعض التجمعات ، وتوفير بديل لمسكان  من 

 لمدني ومشاركة المجتمع المحمي .خالل مشاركة القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع ا
ABSTRACT 

   The study tackles the problem of The phenomenon of slums in Iraq, 

and its development and agreement after 2003, due to the weakness of 

the relevant regulatory bodies, weak implementation of the law, political 

and security stability, lack of supply of housing units and poverty. Iraq, 

except for the Kurdistan region, and takes many forms, including random 

housing in the empty areas within the city, and housing within 

government buildings, and crawling towards agricultural land, and this 

type of areas to the security, economic, social and environmental 

problems, A number of strategies can be applied according to the 

circumstances of each governorate, as well as access to some 

international experiences to benefit from them. We have developed many 

suggestions, among them the development of some random areas that do 
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not affect the urban fabric of the city. Public and private sector 

participation, civil society organizations and community participation. 

 

 مقدمةال

، وارتفاع نسبة التحضر  مع التقدم الذي حققتو البشرية في شتى المجاالت السكن ةأزم برزت   
بمراحل متعددة منذ بداية القرن ىذه األزمة  مرتو سكان المدن بشكل كبير ،  وازدياد أعداد

، ودخول القوات األجنبية إلى العراق وما  2003 عامبشكل كبير بعد  توتفاقم، العشرين 
التخطيط مني أدى إلى ظيور العشوائيات بشكل كبير ، كما كان لسوء صاحبيا من انفالت أ

 وحمول ترقيعية ، واعتماد أساليب واإلدارة من قبل الجيات المسؤولة وشح الكفاءات المؤىمة
المسؤول وجيل  بين إىمال مقصود من تعقيداً المشكمة  مما زاد من تواصل البناء العشوائي 

ال  مضطرة إلى السكن في مؤسسات الدولة المدمرة وبيوت ضيقةعفوي من المواطنين وعوائميم ال
، ومن ثم ظيور الكثير من السمبيات في منظومة السموكيات والقيم  تحتوي ابسط المتطمبات

بعد موجات النزوح والتيجير القسري بعد واتسع نطاق المشكمة من جديد ،  المتوارثة االجتماعية
لمتخذة من قبل المؤسسات ا، ولم تنفع اإلجراءات يدة دخول اإلرىاب وسيطرتو عمى مناطق عد

مما أدى إلى ظيور أحياء باإلسكان من حل مشكمة السكن والقضاء عمى العشوائيات المعنية 
وفي الضواحي ، والزحف العمراني المستمر باتجاه  المدن داخلسكنية فقيرة في مناطق مختمفة 

 األراضي الزراعية .

 مشكمة البحث:

أسباب انتشارىا في العراق ، وماىي ابرز  وماىي ، العشوائي السكن ظاىرة قعما ىو وا  
 ، وىل يمكن حل المشكمة ؟عنيا  الناجمة المشكالت

 :البحث فرضية

، وقد واالقتصادية واالجتماعية تحدد واقع ظاىرة السكن العشوائي  األمنيةإن المتغيرات    
 الكثير من المشاريع اإلسكانية . نجمت عنيا العديد من المشاكل ، ويمكن حميا ب
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 ث :حهدف الب

والتوزيع المكاني ليذه الظاىرة  وأسبابيادراسة ظاىرة السكن العشوائي  إلىييدف البحث   
يجاد الحمول المناسبة من خالل وضع عدد من االستراتيجيات .  .والمشاكل الناجمة   وا 

 : أهمية البحث

المنضوية ، ونوعية ىذه المشكمة والعشوائيات كان تكمن أىمية البحث في حجم مشكمة اإلس   
 مما يتوجب وضع سياسة إسكانية واضحو لحميا. اجتماعية(سياسية ، واقتصادية ، و  )عمى أبعاد

 :العشوائي مفهوم السكن  -أولا 

عمى أنو عدة غرف يعرف المنزل أو البيت ، وفي موسوعة العمارة اإلسالمية  بالمسكن يقصد   
والمنزل مكان نزول القوم وسكنيم ، سكنية ضمن بناٍء كبير  تؤلف وحدة متصمة ببعضيا

،  أكانت خيمةً  في الصحراء أو مسكنًا مشيدًا في المدينة لبيت سواءا وصارت تطمق عمى
مفيوم السكن أو المسكن ىنا إلى )الوحدة السكنية( التي تشير بدورىا إلى بيٍت  ويشير تحديد

،  منفصلٍ  قمة أو مجموعة غرف مشغولة فعاًل أو ستشغل كمسكنٍ أو شقٍة أو غرفة مست مستقلٍ 
أكانت عمى النمط السكني  وىذه اإلشارة تجمع بين مفيومي البيت المستقل والشقة السكنية سواء

دراسة الوحدات السكنية التي يعيش فييا السكان ليحققوا  فيواإلسكان ، أما  (1)األفقي أم العمودي
،  اليامة ضمن النظام االقتصادي األسواقعد سوق السكن أحد ، وي ومتطمباتيم رغباتيم

مرتبط بالسياسة العامة لمدولة  اإلسكانن نظام أ، كما  فاإلسكان كسمعة تتأثر بالعرض والطمب
من الييكل %( 60-40بين )ويؤكد مخططوا المدن أن اإلسكان يشغل  وخططيا لمتنمية الشاممة

 . (2) العمراني لممدينة

م السكن العشوائي ألول مرة في القرن التاسع عشر في أعقاب الثورة الصناعية ظير مفيو    
،   (3)التي شيدتيا مدن عديدة في العالم كمندن ونيويورك ، وذلك نتيجة لمنمو الحضري فييا .

 مراعاة دون أو لألفراد لمدولة ممموكة ارض عمى يقام البناء من نوع بانو العشوائي السكن وعرف
 التنظيم لمخالفتيا نظامية غير مبان فيي لذا الصحي السكن وشروط البناء تنظيم ينوقوان قواعد

 العام النسق عن خروجا يمثل العشوائي ، والسكن لممدينة العام بالمخطط التزاميا وعدم العمراني
 لمقواعد ومخالفاً  ، مغتصبة ارض عمى مقام انو بمعنى الشرعية عن وخروجاً  مخطط وغير
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 اضطراب عن ناجمة مشكمة فيو ، صحي غير سكن وىو ، ذاتية بطريقة سسويؤ  والقوانين
 لتفرز والقانونية والتخطيطية واالقتصادية واإلسكانية االجتماعية العناصر فييا تتداخل اجتماعي

 الى يفتر صحية غير بيئة كونو عن فضال ذاتية جيود وفق يتم الذي السكن من النوع ىذا
 المصطمحات ناستخدمت العديد م، وقد  (4)الحضرية توالخدما الصحي الصرف خدمات

 واألحياءتيرئة المو  والكارتون ، والمناطق المتخمفة  حا مدن الصفييلممناطق العشوائية من
المناطق التي لم تمسيا يد  أنيااجمعوا عمى  المخططينن أ إالالقصديرية أو المتدىورة عمرانيًا ، 

 أو أرضيمبالجيود الذاتية من قبل ساكنييا سواء عمى  أقيمتالمناطق التي  أنياأي  المخطط
 األساسيةابسط الخدمات والمرافق  إلىعمى ارض الدولة وبدون تراخيص رسمية ، مفتقدة بذلك 

 الدولة التي تمتنع الجيات الرسمية عن توفيرىا نظرًا لعدم قانونية ىذه الوحدات ، وال التي تمنحيا
ىا في بيئات حضرية حديثة العمران جدرئة إذ من الممكن تواو متيأن تكون قديمة أيشترط فييا 

 المتيالكة ، وقد عرفت األمم المتحدة المناطق العشوائية بانيا المناطق (5)سيئة التخطيط أنيا إال
 خارج المدن اطراف تحتل التي اليد واضعي المدينة ، وىي مستعمرات داخل الواقعة القديمة و

 يسمى ما أو األكواخ و بشرعيتيا ، العشش االعتراف من عدم انيتع التي العمرانية المخططات
 المدن قمب سواء في حد عمى والقديمة الحديثة السكنية األحياء في تنتشر والتي الصفيح بمدن
 . (6)ىوامشيا عمى أو

 :أسباب ظهور العشوائيات في العراق -ثانياا 

 تم إذ ، الماضي القرن من مسينياتالخ عقد بداية إلى بالسكن العراق في االىتمام يعود    
 عموم مستوى عمى الشمولية الطبيعة ذات اإلسكانية والمخططات الدراسات من العديد إعداد
 لمؤسسة العام اإلسكان ومخطط 1956 عام اليونانية ادس دوكسي مؤسسة دراسة وأبرزىا العراق
 عام العراقيين الباحثين من لمجموعة السكانية السياسة ودراسة 1957 عام البولندية سيرفس بول

 جميع ان 2000 عام لغاية 1988 عام أعدت التي لمعراق الشاممة التنمية واستراتيجية 1986
 الزمن مرور مع مستمر تزايد في العجز ىذا وان كبير سكني عجز وجود اشرث الدراسات ىذه

 التوسع عن فضال وبالحر  لتمويل العراق أموال واستغالل القطاع ليذا الحكومي لإلىمال نتيجة
 جميع تشمل خانقة سكن أزمة يعيش العراق فأن اليوم أما, البمد يشيده الذي الكبير السكاني

 عجز وجود إلى 2014-2010 الوطنية التنمية خطة أشارت إذ والنواحي واألقضية المحافظات
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،  (7)سكنية وحدة مميون( 3.5-1) بين عددىا يتراوح سكنية وحدات تأمين إلى وحاجة سكني
، ولم  2003بعد عام تجاوزت مدياتيا المعيودة  األزمةواإلسكان إلى أن  اإلعماروتشير وزارة 

تسعف اإلجراءات والتدابير المتخذة من قبل المؤسسات الحكومية لحل ىذه المشكمة الكبيرة في 
مييا متاىات يصعب السيطرة عبويشير واقع الحال إلى أن ىذه األزمة تمر  الدولة ،كل أنحاء 

في المناطق اآلمنة التي احتضنت حاالت التيجير الجماعي  خصوصا مع الطمب المتزايد
، مما زاد من أعداد العشوائيات  تفاقم المشكمة والقسري لمكثير من العوائل األمر الذي سيزيد من

 :التي اتخذت أشكااًل متعددة ، وىي 

 أو خضراء مناطق أو كخدمات ، نلممد األساسي التصميم ضمن والداخمة الفارغة المساحات-
 مواد حيث من وال المساحة حيث ال من جاورىا عما بناءىا نمط في وتتباين ، مفتوحة مناطق
  البناء

 ودوائر كالمدراس العامة المؤسسات أو األوقاف أو لمبمدية التابعة الدولة أمالك عمى التعدي-
 الدولة .

  سكنية وحدات إلى وتحويميا الغائبين أمالك عمى السيطرة-

 الطرق ارصفو حساب عمى السكنية أصحاب الوحدات اعتمدىا التي المخططة غير االمتدادات-
  الصحي . الصرف جداول ترع أو الحديد سكك أو

الزحف باتجاه األراضي الزراعية : وىي من اكثر االمتدادات العشوائية انتشارًا في المدن ، -
 أكثر تكون حين واالجتماعية والسكنية في قتصاديةاال ظروفيا في قسوة أقل تعتبر ولكنيا
 وسرعة بيا المباني المساحي وكثافة المتدادىا نظراً  وذلك التخطيط عمميات عمى خطورة األنماط

 انتشارىا .

 : السكاني والهجرة من الريف إلى المدن  النمو-1

 مباشرة عالقة توجد إذ   ،السكن أزمة لظيور والرئيسة الميمة العوامل من السكان زيادة ُتعد   
 المساكن عمى الطمب ازداد السكان عدد ازداد فكمما المساكن ، عمى والطمب السكان نمو بين

 أما ، ىندسية بمتوالية ينمو السكان َّأن عمى تؤكد التي لمسكان مالثوس نظرية وحسب وبالعكس،
 بناء ومواد أرض من الموارد إلى يحتاج المسكن بناء َّأن وبما ، عددية بمتوالية تنمو فإنيا الموارد
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 أي.  أيًضاً  عددية بمتوالية ينمو السكن فإن لذا ؛ البناء مستمزمات من وغيرىا عاممة وأيدي
 وبات ، (8)السكن أزمة ّولد ما بالنتيجة وىذا المساكن من أكبر بسرعة ينمون السكان َّأن بمعنى

 النامية الدول السيما العالم يواجو وياً ق تحدياً  يشكل السريع السكاني النمو َّأن المؤكد حكم في
 حجوم في المتسارع النمو ظاىرة السكاني بالنمو ويرتبط.  كبيرة بمعدالت سكانيا يتزايد التي
 عميو تقوم الذي الحيز امتداد المكاني الحيز في السكان ازدياد عن وينجم ، والقرى المدن

 وتؤدي  ، (9)الزراعية األراضي حساب عمى فقياأل االمتداد َيتم   ما وكثيراً  ، السكانية التجمعات
 سكان حجم تزايد السيما ، السكن ألغراض األراضي عمى الطمب من المزيد إلى السكان زيادة
 بسبب ىجرة سكان الريف ، يصاحبو ، الواحد المسكن داخل السكنية كثافتيا وارتفاع المدن
 الزراعية األراضي حساب عمى يعشوائ بشكل  الحضري العمراني النسيج في وتوسع امتداد

 وبالتالي المزارعين من الريف إخالء عمى يساعد مما.  يوم بعد يوما تتناقص التي المجاورة
 الخاصة والتشريعات القوانين تطبيق في ضعف ذلك عمى ويساعد ، الريفية البيئة تتدىور
 . األرض تمك أسعار ورخص الزراعية باألرض

 29682081) إلى 1997عام  (نسمة مميون 22046244) نم العراق سكان عدد ارتفع   
 إلى 2017 عام السكان عدد زاد فيما%( 3) بمغ نمو وبمعدل (10)2007عام  ( نسمة مميون

 الزيادة وىذه ، (11)العالمية التقديرات حسب%( 2.7) بمغ نمو وبمعدل( نسمة 38654287)
السكنية الحالية ال توفر متطمبات الزيادة إلى زيادة الطمب عمى السكن ، وبما أٌن الوحدات  تؤدي

السكانية وانشطار األسرة الواحدة إلى اثنين أو ثالثة فقد ادى ذلك إلى زيادة في أعداد 
يمكن القول أنو مع ازدياد تدفق السكان و العشوائيات لسيولة الحصول عمييا ورخص أسعارىا . 

 وقد ال راضي الواقعة في الضواحي ،إلى المدينة ترتفع أسعار األراضي ويشمل ذلك أسعار األ
 تقتصر المشكمة في ارتفاع السعر فحسب بل بسبب الدخول المنخفضة التي يعاني منيا األفراد.

 : المدن مراكز في( إيجار أو ممك) العقارات أسعار ارتفاع -2

 إلى ةالبمدي قبل من فرزىا تم التي  القطع أسعار ارتفعت ففي مدينة البصرة عمى سبيل المثال 
 مميون 4000-3000) بين المناطق بعض في منيا الواحد المتر سعر يتجاوز خيالية أسعار
 أسعار وتصل ، باشا ومناوي وبرييو والعباسية الجزائر حي في الحال ىو كما( عراقي دينار
 تقل وال( عراقي دينار مميون 300-100) بين البصرة مناطق اغمب في الواحدة األرض قطعة
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 والشقق المساكن إيجارات تتجاوز فيما ، األقضية مراكز في( عراقي دينار يونمم 100) عن
عشوائيات جاىزة أو بناء  شراء تفضيل إلى أدى مما( عراقي دينار مميون 500) عن السكنية

 .  ( 12)زراعية جديدة ، أو قطعة

 نسبة الفقر : ارتفاع -3

 إلى توصمت الدراسات بعض أن إال الماضي في العراق في الفقر عن إحصائيات تتوافر ال   
%( 36.6 ، 81.3 ، 27) بمغ 2007و 1993و 1988 لألعوام العراق في المطمق الفقر أن

 أدى الذي السوق اقتصاد إلى االنتقال إلى 2003 عام بعد الحكومة دفع مما ، ، التوالي عمى
 فرص من قمل مما ، ميالقو  الدخل توزيع في التفاوت وازدياد الفقيرة لمفئات كبيرة أضرار إلى

 العراق في الفقر تقرير وأظير ، (13)اجتماعياً  الفقراء واستبعاد تيميش من وزاد ، المعيشة تحسين
 من يقارب ما إن يعني وىذا ،%( 22.9) نحو بمغت العراق في الفقر نسبة أن 2007 عام
 ضمن( نسمة مميون 30) عمى عددىم يزيد الذين العراق سكان مجموع من( نسمة مميون 6.9)

 لكنيا ،%( 18.9) إلى العراق في الفقر نسبة انخفضت فقد 2012 عام في أما ، الفقراء فئة
 عامين خالل ارتفعت إنيا أي ، (14)%(22.5) الفقر نسبة بمغت إذ 2014 عام وارتفعت عادت
 العراق إلى أزمتين وتعزى أسباب ارتفاع الفقر إلى تعرض ،%( 3.6) بمغ تغير بمعدل
 واحتالل النفط ألسعار الحاد باالنخفاض تمثمتا 2014 عام من الثاني النصف في تينمتالزم
 واغمب كردستان إقميم إلى النزوح من موجات حدوث عنو نجم عديدة لمناطق اإلرىابي داعش

%( 6) إلى العراقي االقتصاد نمو مستوى انخفاض ، وادى ذلك إلى األخرى العراقية المحافظات
 الصناعة قطاع شيد ( كما% 9) النمو نسبة تكون أن متوقعاً  كان فيما 2014-2013 لممدة

%( ، 18-) بمغ سالب نمو معدل ( إلى%27) من نموه معدل في كبيراً  انخفاضاً  واإلنشاءات
 في نجحت 2014‐2010 لمسنوات الوزارة اطمقتيا التي األولى وبالرغم من أن االستراتيجية

 عام من األول النصف ( في%16) من اقل ( إلى% 23) من الفقر نسبة بخفض ىدفيا تحقيق
 االرتفاع إلى الفقر مؤشرات عاودت واالقتصادية األمنية األزمتين تداعيات ، وبسبب 2014
نسبة الفقر في  أشارت تقديرات 2016وفي عام  (15)المستوى الوطني ( عمى%22.5) لتبمغ

 كوردستان إقميم %( وفي30إلى ) إلى ارتفاع النسبة في العراق 2016عام  إقميم كوردستان
(15%)(16) . 
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 ( :والرقابية والتخطيطية البمدية األجهزة ضعف) واإلداري السياسي العامل-4

قامة ، الزراعية األراضي بتفتيت السماح -أ   ، واحدة ارض قطعة عمى واحد بناء من أكثر وا 
خفاق ، شخص من ألكثر تعود ممكيتيا ألن  المواطنين حاجة استيعاب في األساسية التصاميم وا 
 اغمب إن كما ، األراضي توزيع فرز في البمدية تأخر عن فضالً  السكنية األراضي قطع من

 يمكن حين في( 2م 300-200)  ببن تتراوح صغيرة بمساحات تتسم توزع التي األراضي
 .  ذلك عن تزيد زراعية قطع عمى الحصول

 المخصصات خالل من سواء السكنية، الوحدات توفير مجال في حكومي دعم وجود عدم-ب
 الممنوحة فالتخصصات ، اإلسكاني التمويل برامج خالل من أم اإلسكان لقطاع الممنوحة المالية
 ، حاالتيا أقصى في اإلسكان لوزارة الممنوحة التخصيصات نصف إلى تصل لم السكن لقطاع

 لقطاع كافية يرغ المخصصات وىذه%( .  25.2)  إلى التخصيصات تمك انخفضت حين في
 عامة العراق في السكنية الوحدات إنتاج ظل لذا لألسر، الكافية المساكن إقامة اجل من اإلسكان
 برامج يخص ما وفي ، طويمة زمنية لمدة اإلسكانية االحتياجات تمبية عن عاجًزا خاصة والبصرة
 في كبيرة إنجازات حققا قد العقاري اإلسكان وصندوق العقاري المصرف فإن اإلسكاني التمويل

 .(17)تمبيتيا الجيتين كمتا تستطيع مما أكبر تبقى الحاجة مستوى َّأن إال ، العقارية القروض منح

 : ومستقرة واضحة إسكانية سياسة وجود عدم-5

 ىذه إن إذ ، فاعمة إسكانية سياسات وليست جزئية حمول عن السياسة اإلسكانية عبارة كانت    
 السكنية الوحدات توفير في المنشودة أىدافيا تحقيق في فشميا عمى رىنتب اإلسكانية السياسات
 الريفية اليجرة مع خصوصاً  السكنية الوحدات في زيادة دون يزداد السكان عدد وظل ، المطموبة

 الرشوة مثل أخرى مؤشرات وبروز ، األمور زمام في تتحكم أن   الدولة مقدرة وعدم المدن، إلى
 منيا واإلسكاني لمدولة التخطيطي الجانب في لألخطاء تراكم خمق إلى أدى مما ، والبيروقراطية

 نمو في الحاصل الضغط مع انسجامو وعدم ، اإلسكان قطاع تراجع عمى انعكس الذي األمر ؛
 1989 عام%( 5.6)  من القومي الناتج إجمالي من التشييد قطاع إسيام انخفض إذ   ، السكان

 اليوم الحكومة َّأن من الرغم فعمى الحالية اإلسكانية السياسات أما 1996 عام%( 0.47)  إلى
 القروض وتقديم ، اإلسكان مشاريع خالل من جيدة خطوات واتخذت ، القطاع بيذا اىتمت
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 اآلن حتى المشاريع تمك بوادر ظيور عدم إلى يشير الممموس الواقع َّأن غير ، اإلسكانية
 مع المشاريع تمك تناسب عدم بسبب المواطنين كاىل عن المعاناة برفع يسيم الذي بالشكل
 وزارة أعمنت فقد 2007 عام الوطني اإلسكان مشروع تأسيس وبعد لمسكن، الحقيقية الحاجة
نيا ، عمودي بشكل العراق عموم في سكنية وحدة مميون بناء بصدد إنيا واإلسكان األعمار  وا 
 في( سكنية وحدة 504) منيا ذنف 2009 عام البصرة محافظة في سكنية وحدة( 1104) ستنفذ
 وىذه ، اإلنشاء قيد تزال ال القبمة في ومثميا الكزيزة في( سكنية وحدة 600) و ، الحسين حي

 إلى البصرة حاجة تقدر إذ ، السكنية الوحدات من البصرة حاجة تسد لم السكنية الوحدات
 الحقيقية الحاجة من ايسيرً  جزء إال تشكل ال أنيا أي الحاضر الوقت في( سكنية وحدة 60538)

 . (18) القادمة األعوام في كبير بشكل ازديادىا المتوقع

 العجز السكني : -5

إلى أن العجز  1997تؤكد الدراسات التقديرية المستندة إلى نتائج التعداد العام لمسكان عام     
ق) ، ومن المفروض أن تكون في العرا (ألف وحدة سكنية 882بمغ )  السكني في العراق

، في حين تشير التقديرات  2006عام وفق معايير الحدود الدنيا  (وحدة سكنية 4300000
وان قسًما من ىذه  (وحدة سكنية 3300000) الحالية إلى وجود رصيد سكني ال يتجاوز

القطر يصل  ، أي أن ىناك نقًصا )عجز سكني( في عموم الوحدات دون معايير الحد األدنى
استناًدا إلى التقديرات ، و  (% 30)تمثل مدينة بغداد وحدىا أكثر من إلى مميون وحدة سكنية 

وحدة  5500000)فان الرصيد السكني المطموب وجوده ىو 2012العراق عام  السكانية في
( %2.5)بمعدل اندثار ( فرد/اسرة 6.8)البالغة 1997عمى أساس حجم األسرة لعام سكنية( 

في الوحدات السكنية  لسد النقص (وحدة سكنية 2200000)وبذلك يرتفع العجز السكني إلى
 اً سنوي (وحدة سكنية 360000) من ، وىذا يعني أنو البد من تشييد أكثر 2012حتى عام 

 . (19)لتغطية الحاجة السكنية 

 :إحجام المستثمرين من استثمار أموالهم في تشييد المساكن -6

ضف الى ذلك ارتفاع قيمة الكفاالت  ليمالطول الفترة الزمنية الالزمة السترداد أمواوذلك      
، .عدم تمكن  2006لسنة  13آليات واضحة لتنفيذ قانون االستثمار رقم  المصرفية وغياب
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أدوات  صندوق اإلسكان من تحقيق تقدم في مجال التمويل اإلسكاني إذ أفمتت منو فرص توفير
المنتجة لوحدات سكنية تفوق المبتكرة متجيا بدال منيا إلى توفير تمويل المشاريع  اإلقراض

كمفتيا قدرة األسر المستيدفة فييا عمى الشراء والدفع، عمما بان آلية التمويل اإلسكاني في العراق 
 . (20)يتم من خالل المصرف العقاري وصندوق اإلسكان.

 :تمركز النشاطات القتصادية في مركز المدينة  -7

إلجباري من الريف إلى المدينة نتيجة النقطاع إلى خمق موجات من النزوح والتيجير اأدى    
سبل العيش والرزق فضالً  عن غالء األراضي الحضرية وعدم تمكن أغمب المواطنين والسيما 
محدودي الدخل من شرائيا مما أجبر العديد منيم عمى مزاحمة المتجاوزين القادمين من األرياف 

عض األراضي التي تعود ممكيتيا لجيات والمحافظات األخرى ومشاركتيم في االستيالء عمى ب
 مختمفة ، فضالً  عن التجاوز عمى بعض دوائر الدولة ومؤسساتيا المختمفة .

 أسباب سياسية :  –8

اإليرانية ، حيث  –( بسبب الحرب العراقية 1988 –1980مشاريع اإلسكان لممدة ) فتتوق   
قفت أيضاً  مشاريع اإلسكان لممدة من كانت معظم ميزانية الدولة تصرف عمى وزارة الدفاع ، وتو 

بسبب فرض الحصار  أصبحت الظروف االقتصادية أكثر سوءا ً  ذإ، ( 2003 –1990)
( إذ اتخذت 2003االقتصادي ، ثم تأتي مرحمة ما بعد سقوط النظام السياسي السابق في )

سريع جداً  ، وفي  وأخذت بالتزايد بشكل عراقيالتجاوزات السكنية أنماطاً  جديدة عمى المجتمع ال
جميع األحياء السكنية تقريبا  ، نتيجة لمفوضى واالنفالت األمني وغياب دور البمديات في الحد 
منيا ، كما توجد بعض المالمح في السياسة الحكومية المتبعة في حل أزمة المتجاوزين 

عطائيم باستغالل حاجة سكنة ىذه المناطق وتقديم العروض الخاصة بيم وتوفير الخدمات و  ا 
صفة ممكية ىذه األراضي ، لغرض اإلسناد والدعم في الحمالت االنتخابية ، وعدم إدراك الكثير 
من المسؤولين وأصحاب القرار ألىمية المشاركة الجماعية في حل ىذه المشكمة ، وضعف 

دى إلى األجيزة اإلدارية واألمنية بالتحكم بالنمو العشوائي لممساكن والحد منو منذ بداية ظيوره أ
ازدياد ىذه الظاىرة داخل مركز المدينة وحول أطرافيا ، فضالً  عن تغيير استعماالت األرض 

 من زراعي إلى سكني وتجاري ، وظيور التجاوزات عمى األرصفة والساحات وغيرىا .
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 : العشوائي في العراق السكن لظاهرة المكاني التباين -ثالثاا 

كما المسح التمييدي  ، وكانت نتائج 2013ق عام جرى أول مسح لمعشوائيات في العرا   
 : ي( ما يأت1( وشكل )1يظير من جدول )

 إقميم ، عدا محافظات (تجمعًا عشوائياً  1552)بمغت لسكن العشوائي اإن عدد تجمعات -1
 %(21.6بنسبة ) (تجمعًا عشوائياً  335بـ) األعمىشكمت محافظة بغداد العدد  ذإ،  كردستان

في حين كانت محافظة النجف  %(17.5تجمعًا عشوائيًا( ، بنسبة ) 272نوى )تمتيا محافظة ني
 .( 1.5تجمعًا عشوائيًا( ، بنسبة ) 24)ذ بمغت قل المحافظات إأ

وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة األولى ، ،  مسكن( 346881عدد المساكن العشوائية )بمغ -2
ق ، تمتيا محافظة البصرة بنسبة %( من مجموع المساكن العشوائية في العرا33.4)بنسبة 

%( 0.4في حين شكمت محافظة المثنى اقل نسبة في عدد المساكن العشوائية بـ)،  (13.8%)
 من مجموع المساكن العشوائية

نسمة( ، وشكمت محافظة بغداد  2418864بمغ مجموع سكان العشوائيات في العراق )-3
متيا محافظة البصرة التي بمغت نسبة سكان %( ، ت31.1المرتبة االولى اذ بمغت نسبة السكان )

%( 0.4ذ بمغت )إ%( في حين جاءت محافظة المثنى بالمرتبة األخيرة 14.1العشوائيات فييا )
 ناجمة بسيطة اختالفات مع لممحافظات السكانية األحجام مع وىذه النسب السكانية تتناسب .

 . محافظة كل وخصوصية والبشرية الطبيعية العوامل تباين عن

%( عمى التوالي من 7.7،  7.3، 5بمغت نسبة التجمعات العشوائية ، والمساكن ، والسكان )-4
 .   (21)المجموع الكمي في الدولة
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 (1جدول)

 2113عدد الجمعات والمساكن العشوائية وعدد السكان 

 مرتبة % السكان مرتبة % مساكن مرتبة % تجمعات المحافظة
 1 31.1 752304 1 33.4 115739 1 21.6 335 بغداد
 4 8.4 202108 4 8 27686 2 17.5 272 نينوى
 2 14.1 340665 2 13.8 47981 3 10.8 167 البصرة
 5 7.2 174012 5 6.2 21483 4 8.5 132 ذي قار
  3.4 83266 10 2.9 10032 5 6.6 102 االنبار
 3 8.5 205643 3 8.8 30693 6 6.3 98 ديالى

 11 3.1 75383 11 2.8 9790 7 5.6 87 القادسية
 12 2.8 67641 12 2.8 9663 8 5.4 84 بابل
 10 3.4 82448 9 3.2 10993 9 4.5 70 واسط
 7 4.5 109103 8 4.2 14547 10 3.9 61 ميسان
 14 1.7 40992 13 2.1 7320 11 2.3 36 كركوك

 13 2.1 49965 14 1.9 6752 12 2.1 32 صالح الدين
 15 0.4 9518 15 0.4 1250 13 1.7 27 المثنى
 8 4.4 105468 7 4.5 15510 14 1.6 25 كربالء
 6 5 120350 6 5.0 17442 15 1.5 24 النجف

 - 100 2418864  100 346881 - 100 1552 المجموع
 التمييدي المسح نتائج تقرير ، لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة ، العراق جميورية
 6، ص 2013 لسنة العشوائي السكن لتجمعات
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 (1)شكل

 2113 السكان وعدد العشوائية والمساكن الجمعات عدد

 
 (1)المصدر : جدول

 

 األثار والمشاكل المترتبة عمى وجود العشوائيات :-رابعاا 

 تخطيط يعرقل األساس لممدينة مماالتجاوز عمى المخطط المشكالت التخطيطية : -1
داخل العشوائيات مع المناطق السكنية والتجارية ذ تتإوتنظيميا ،  فييا األرض استعماالت

والصناعية والمناطق الخضراء . كما تمتد المناطق العشوائية خارج حدود المدينة باتجاه المناطق 
الزراعية المحيطة بيا ، مما يؤدي الى تقمص المساحات الزراعية وانتشار األبنية العشوائية داخل 

 اإلنتاج الزراعي وبالتالي األمن الغذائي .البساتين ، مما يؤثر عمى تدمي في 

صعوبات الحصول عمى خدمات الماء والكيرباء إذ يتم تتمثل في : المشكالت الخدمية -2
، مما تتسبب في أعطال كثيرة في الكيرباء ، وتكسر وتمف المجاورة  األحياءالحصول عمييا من 
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حي ، وال تتوافر فييا مؤسسات أنابيب شبكات المياه ، وىي مناطق غير مخدومة بالصرف الص
 تعميمية وصحية وثقافية مما ينعكس سمبًا عمى حياة الموطن فييا.

البطالة ، وان كان بعض  نسبة وتتمثل في ارتفاعوالجتماعية:  القتصادية المشكالت-3
السكان يعممون بمين وحرف بسيطة مثل الحدادة والخراطة ، وبيع المفرد ، كما أن بعضيم من 

حرفة التسول الذي اثر عمى ارتفاع نسبة األمية وحاالت التسرب من المدارس ، وكذلك امتين 
، وعدم انسجام سكان تمك المنطق مع المناطق التي تجاورىا اجتماعيًا الطالق  ارتفاع معدالت

 بالتوازن اإلخالل فيم يحممون عادات وتقاليد المناطق التي جاءوا منيا األمر الذي أدى إلى
 المدينة خارج من ىم المناطق ىذه سكان من عالية نسبة أن إذ لممدينة واالقتصادي االجتماعي

 القانوني . التسجيل مشاكل من يعاني ومعظميم الميجرين من منيم والبعض ،

 مناسبة بيئة باعتبارىا الجريمة بانتشار العشوائية المناطق معظم ارتبطت : المشكالت األمنية-4
 عمى السيطرة وتصعب، و  أنواعيا بمختمف لمجريمة تصدير ومركز نوالمجرمي اإلجرام لتفريخ
 المناطق بعض ، وأصبحت االجتماعي الضبط أجيزة توفر لعدم العشوائية المناطق بعض

 من لمكثيرين جذب ونقطة بالمخدرات ، والمتاجرين القانون عمى لمخارجين مكاناً  العشوائية
 ، وتتصف لمعشوائيات المجاورة لألحياء جإزعا ومصادر االجتماعي الفساد حاالت أصحاب
 الوصول صعوبة إلى يؤدي مما المواقع ، لبعض منافذ وجود بعدم العشوائية المناطق معظم
 المجرمين كما مطاردة أو الحريق حاالت في اإلنقاذ أو كاإلسعاف الضرورية الحاالت في إلييا

 خطورة مع تتفق التي بالصورة شوائيةالع المناطق معظم في تتوفر ال األمنية الخدمات أن يالحظ
 ، وقد المدينة خارج باعتبارىا معدوماً  األمن يكون قد العشوائيات بعض وفي األماكن، تمك

 ثم وغيرىا المخدرات وترويج كالسرقة المدينة داخل جرائم العشوائيات سكان بعض يرتكب
 بالمناطق األمني التواجد ىمستو  أن الواضح العشوائية ، ومن المناطق في مخابئيم إلى يعودون

 .(22)اليوم أوقات معظم في ضعيف العشوائية

وتتمثل في التموث البصري الذي تحدثو العشوائيات التي :  والصحية المشكالت البيئية-5
تتناثر ىنا وىناك وتستخدم مواد بناء مختمفة ، ونمط بناء مختمف فيما بينيا ومع األحياء السكنية 

اورىا ، فضاًل عن حدوث مشاكل بيئية أخرى تتمثل في وجود بعض الورش التي تقع فييا أو تج
والمعامل الصغيرة التي تمقي نفايتيا مع نفايات المنازل داخل تمك المناطق ، مما يؤدي إلى 
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تموث البيئة المحيطة وارتفاع نسبة األمراض لمسكان القطانين في العشوائيات والمناطق المجاورة 
نارة وتيوية جيدة ، وتراكم ، ويؤدي نمط البناء  غير المخطط وافتقاره إلى صرف صحي ، وا 

النفايات إلى األمراض الكثيرة ، فضاًل عن أن بيئة العشوائيات مالئمة لتكاثر الحشرات والقوارض 
 والكالب السائبة التي تكون مصدرا لألمراض .

الت الجديدة ،وما يتولد تمثمت باجتذاب شديد لحركة المرور نحو االستعما:  مشاكل مرورية -6
عن الضجيج  فضالً ، عنو من ازدحام مروري وحوادث دىس وتداخل بين حركة المرور والمشاة 

أدت التغيرات العشوائية إلى أرباك النسق الّمعد بين فقد  والتموث الناتج عن الكثافة المرورية .
وكذلك  جية أخرى ،تخطيط استعماالت األرض وتخطيط النقل منة جية والتخطيط البيئي من 

إجياض عممية تخطيط النقل التي ترتب عمييا تولد الرحالت بين القطاعات أو تخصيصيا عمى 
 شبكة الشوارع وتوزيعيا عمى أنماط النقل .

تتميز المناطق العشوائية بتقارب المساكن وصغر مساحتيا مما :  العالية السكانية الكثافة -7
نية ، فضاًل عن الكثافة داخل المسكن الواحد الذي تقطنو اكثر تؤدي إلى ارتفاع في كثافتيا السكا

من أسرة واحدة يصاحبيا ضغط عمى الخدمات التي يحصل عمييا السكان من ماء وكيرباء مما 
 يزيد من حاالت التجاوز عمى البنية التحتية لممدينة بشكل عام .

 :المعوقات التي تواجه حل مشكمة العشوائيات –خامساا 

 عمى انعكست النفط أسعار في والتراجع التي يمر بيا العراق ، والتقمباتت االقتصادية األزما-1
 النقدية السياسات بسبب الشرائية القوة وانخفاض المجتمعي ، والتضخم أدائيا في الدولة دور

 (21) االستثماري الجانب في قصور خمق مما العسكري الجانب إلى األموال المتبعة ، وتحول
 إسكان. برامج توفير عمى الدولة ساعدوىذا ال ي

 االقتصادية لمبنى تدميره وكذلك المادية الموارد استنزاف إلى أدى قد ومحاربتو اإلرىاب-2
 من عنو نجم وما ، المباشر وغير المباشر األجنبي لالستثمار طاردة بيئة خمق وكذلك,  التحتية
 .سكن بمناطق عشوائية الذين استقر جزء منيم في ال النازحين أعداد في زيادة

 وتعطيل ، والرشوة الفساد إشاعة في ساىم المحاصصة أساس عمى المبني الحكم نظام-3
قرار المشاريع  القوانين . وا 
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العقارات ومواد البناء ،  أسعار ارتفاع إلى بالقياس العائمة حجم وكبر ، األسرة دخل انخفاض -5
وتبمغ قيمة المسكن في افقر األحياء  أشخاص( ، 10فبعض اآلسر يزيد عدد أفرادىا عن )

 مميون دينار عراقي( في معظم مدن العراق . 100-50السكنية بين )

قطاع اإلسكان  في والركود ، العراق داخل العمل عن وعزوفيا األجنبية االستثمارات انحسار-8
 .ء البنا عمى المنخفضة الدخول ذوي يساعد رىن نظام وجود وعدم التمويل ، في ، والنقص

عدم تعاون سكان العشوائيات مع الجيات البمدية وتصرفيم بشكل عدواني وسمبي ، ورفضيم -9
 االنتقال الى من أماكنيم وتمسكيم بالموقع البذي يعيشون فيو

لييا في إعدم وجود ارض فضاء ممموكة لمدولة تصمح إلقامة مساكن جديدة لمسكان لنقميم -10
 ة .بعض مراكز المدن مثل بغداد والبصر 

 استراتيجية وحمول لمقضاء أو التخفيف من وجود العشوائيات : -سادساا 

 العالم دول معظمفي طبيعتو حسب العشوائي السكن معالجة في والخبرات المحاوالت تعددت   
 : (23)رئيسية  وىي  أساليب ثالثة عمى عام بشكل الحمول وتركزت

 التكاليف ، وتعد  رخيصة جديدة سكنية وحدات بناء خالل من الدولة من مباشر تدخل-1
 القطاع تدخل بقوة اإلسكاني اإلنتاج تميز اليامة فقد اإلسكانية الخبرات إحدى المصرية التجربة
 مدينة مثل) جديدة مدن بناء تم حيث الماضي، القرن من والثمانينات السبعينات في العام

في  ساىمت الصحراوية، المناطق في( الخ..  أكتوبر ستة و والعبور رمضان من الساداتوالعاشر
خطط  اتباع تم وقد نسبًيا، التكاليف رخيص سكن توفير خالل من السكنية، الحاجة خفض
 الكثافات السكانية ورفع التشطيب، كامل غير السكن استراتيجية مثل التكمفة، لتخفيض مختمفة

 .التحتية البنية تكمفة تقميص مع

 إسكانية خطة حسب الدولة تحددىا مواقع في الخدمات من األدنى والحد التحتية البنى توفير-2
يران والباكستان اليند مثل كثيرة دول في الطريقة ىذه استخدمت معينة وقد  وغيرىم،   ومصر وا 

 الستقبال جاىزة لجعميا والخدمات التحتية البنى حيث من مواقع تنظيم خالليا من يتم الدول، من
 من الناس يقوم ،(النواة السكن) لمتطور القابل السكن بأسمو  استخدام أيًضا وتم جدد، سكان
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مكانياتيم حاجاتيم حسب مساكنيم ببناء خالليا  تجيز مبسطة سكنية وحدة لتصميم طبًقا وا 
 .المرن التدريجي باألسموب المبنى لنمو خصيًصا

عادة العشوائية لمتجمعات كامل ، وىدم  لتدخلا من تكمفة تقمل طرق استخدام خالل بناءىا من وا 
 .اإلمكان قدر

التي قامت بيا دائرة التطوير الحضري من  في االردن تجربة مشروع شرق الوحدات دوتع    
األمثمة الحية عمى معالجة العشوائيات وفريدة من نوعيا في حل مشكمة السكن العشوائي باألردن 

كنو ، يس 1985عام  (ىكتار 9.1)تم إعادة تخطيط تجمع سكني عشوائي مساحتو  ، اذ
مبنية من الزينكو ومواد أخرى متردية ال تصمح  (قسيمة 524) مكوًنا من (شخص 5030)

نشائية  وكانت ىناك مشاركة شعبية كبيرة مما أكد نجاًحا ، لمسكن من نواحي بيئية وصحية وا 
أبدى الناس اىتماًما ذ إ،  ممحوًظا ليذه التجربة في بداية األمر حينما تم تمميك األرض لمسكان

ا وقاموا بصرف مدخراتيم وباعوا مصاغيم لشراء قطع األراضي وتطوير مساكنيم بعد واضحً 
،  من قيمة األرض (%5)تأكدىم أنيا ستقع في نطاق ممكيم الخاص وقد دفع المواطنون مسبًقا 

وتم إعادة تنظيم الموقع ، من دخل األسرة الشيري ( %25)وتم تقسيط بقية المبمغ بما يعادل 
عمل  فضاًل عن،  تتماشى مع الطرق والممرات المتواجدة بمنطقة المشروع وتخطيطو بطريقة

وقد نظمت المنطقة من خالل ، قسائم ممكيات صغيرة لم تشكل عبًئا مادًيا كبيًرا عمى المنتفعين 
توفير الخدمات والبنية التحتية الضرورية إال انو يالحظ انقسام التجمع إلى أحياء حسب 

ألماكن األصمية التي قدم منيا وقامت األردن بالتوسع في تجربة المناطق العائالت الكبيرة أو ا
االقتصادية التنموية االستثمارية والمعفاة من الجمارك )مثال منطقة العقبة باألردن ( باإلضافة 
إلى بناء مدن سكنية ضخمة ، خمق فرص عمل ، االبتعاد عن السكن العشوائي من خالل إيجاد 

  . (24)يبديل لمسكن العشوائ
وفي اليند قامت العديد من التجارب لحل مشكمة العشوائيات منيا مشروع تحسين البيئة    

،  1972الممول مركزيًا لتطوير المناطق العشوائية في مدينة مومباي الذي بدأ بو العمل عام 
واىتم بتطوير المناطق القائمة عمى ارض الدولة او عمى ارض خاصة ، وتضمنت خطة 

نارة الشوارع ، وتم تمويل الخطة من خالل منح المشروع  توفير مياه الشرب والصرف الصحي وا 
من الحكومة المركزية ، وتم وضع سقف لنصيب الفرد من التكمفة ، وبتمويل من البنك الدولي 
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وضع برنامج لتطوير العشوائيات في المدينة ييدف إلى دمج مساكن واضعي اليد ضمن اطار 
يرىا ، وتوفير الخدمات األساسية ليا وتوصيميا بشبكات البنية التحتية المدينة من خالل تطو 

لممدينة ، وان يتم توفير ارض فضاء مزودة بالخدمات األساسية من اجل إقامة مساكن جيدة 
متوسطة التكمفة من اجل الحد من ظيور عشوائيات جديدة ، فضاًل عن عمل عقود ممكية ألكثر 

طق العشوائية في المناطق الجديدة ، من اجل الحفاظ عمى الف أسرة(  من المنا 100من )
حقوقيم وبقائيم بصورة قانونية في المساكن الجديدة ،ويسدد السكان تكمفة الوحدة السكنية عمى 

تم  1991سنة(  وتم منح قروض ميسرة لبناء وترميم الوحدات السكنية ، وفي عام  20مدى )
خاصة وجيو حكومية وحزب سياسي كان ىدف  وضع خطة لتطوير العشوائيات من قبل شركة

البرنامج تطوير المناطق العشوائية من خالل شركة مقاوالت خاصة ، ، وبعد إعادة تطوير 
المناطق العشوائية وتوطين السكان في مساكن جديدة تتمكن الشركة من االنتفاع بباقي مساحة 

 تكمفة المشروع ، ويقوم السكان %(من إجمالي25االرض باستغالليا او بيعيا بربح ال يتجاوز )
 . (25)سنة( 30بدفع بمبمغ ما يوازي قيمة اإليجار لمدة )

 

 : العشوائية  بالمناطق الرتقاءالستراتيجية األولى ، -أ 

عادة االجتماعية والخدمات التحتية البنية بخدمات المناطق ىذه تزويد ويعني    الالزمة ، وا 
 ىذه ربط عمى تعمل استراتيجية ووضع جية من والمجتمع قةالمنط إلنعاش المناطق ىذه تخطيط

 السكنية التجمعات بين توفق أن   يجب الخطة وىذه أخرى ، جية من شاممة بخطة التجمعات
 االقتصادية النواحي جميع يشمل الذي العام المستوى لرفع اقتصادي إطار ضمن واإلنتاجية

 شمولية عن لمتعبير استخدم العشوائية بالمناطق اءاالرتق مفيوم فان لذلك. والثقافية واالجتماعية
 العشوائي السكن لمعالجة استراتيجي إطار ضمن واالجتماعي واالقتصادي العمراني التطوير
 واستبدال العام بالنسيج المقبول انخراطو خالل من معالجتو تمزم كواقع وفعال جذري بشكل
 ناحية من سواء التجمعات من النوع ىذا حول المجتمع أفراد أذىان في العالقة السمبية الصورة
،ويمكن وضع استراتيجية لتطوير المناطق العشوائية من خالل ما  (26)مادية ناحية من او معنوية
 يأتي :
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 مناطقيم . دراسة رغبة سكان المناطق العشوائية لتطوير-1

حالل أخرى منطقة إلى السكان نقل -2  التخطيط نينقوا وضع مع القائمة المنطقة وتجديد وا 
 واالجتماعية االقتصادية األخرى بالمجاالت وربطيا التصميم عند البيئية العمراني ، واألبعاد

 والعمرانية .

 عند والمناخ التربة نوعية مراعاة مع المنطقة فى البيئى التخطيط تصميم معايير وضع -3
 .السكنية المنطقة داخل ياوضع عند معيا والمتوافقة بالبيئة ضارة الغير األنشطة مواقع اختيار

 السكنية . الكتمة خارج الضارة االنشطة نقل -4

 بالتقسيط األخذ السكنية لموحدات شرائيم مراعاة عند مع أخرى مرة السكان توطين إعادة -5
 التعاونى .

 محميا . تحل خدمات مباني ووضع المتيالكة المباني إزالة -6

 لممنطقة . اإلدارية الحدود وتحديد لممنطقة الرئيسية الطرق شبكات تحديد -7

 المتاحة . واإلمكانات المحددات وتحديد السكان أولويات وتحديد المنطقة مشكالت تحديد -8

 والتأىيل . والتدريب لمسكان التوعية برامج  نشر -9

مشكالت  حل في السكان بين الجماعي والعمل االجتماعية المسئولية تنمية عمى التركيز -10
 .المنطقة 

 ويمكن تطبيق ذلك لنجاح ىذه االستراتيجية والوصول بيا الى حيز التطبيق مراعاة ما يأتي :   

 ىذه وضع فى ومشاركتيا بينيا والتنسيق المعنية الجيات كل ، وتوافق سياسي دعم وجود -
 الخاص القطاع تدخل دون المناطق بيذه االرتقاء تستطيع لن وحدىا االستراتيجية فالدولة

 ة المجتمع المحمي .ومشارك

. المعمومات لتنظيم واضحة منيجية خالل من العشوائيات كل عن أساسية بيانات قاعدة بناء -
 المحيطة . بالمناطق البيانات ىذه ربط إمكانية مع
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 البرنامج العشوائيات ، ومراعة ظروف كل منطقة ، واختيار مع التعامل في الالمركزية تحقيق -
 منطقة حسب ظروفيا . لكل المالئم اني والعمر  البيئى التحسين

مكانيات كفاءة رفع ضرورة -  التطوير عمميات ومتابعة تنفيذ عاتقيا عمي يقع التي المحميات وا 

 التكمفة . استرداد إمكانية تحقيق -

 :  الثانية ، السكن البديل الستراتيجية -ب

لبديل قبل اليدم ، مع األخذ بنطر  يمكن إزالة المناطق العشوائية باتباع استراتيجية السكن ا    
 أو العائمة حجم لزيادة نظراً  ورغبات السكان  تناسب ال قد الحكومية أن المساكن االعتبار
أو طبيعتيا االجتماعية ، ويمكن تحقيق ىذه  العمل مواقع عن المساكن لبعد أو صغرىا

 :  ياالستراتيجية من خالل ما يأت

ك ببناء مدن متكاممة الخدمات ومخدومة بطرق نقل تربطيا مع ويتم ذل :الجديدة  بناء المدن-1
المدن الرئيسة ، وتتوافر فييا دور سكنية لذوي الدخل المحدود ، والفقراء الستيعاب سكان 

  المناطق العشوائية التي يتم أزالتيا .

 ان .التوجو نحو السكن العمودي في المشاريع السكنية الجديدة داخل المدن المكتظة بالسك -2

  الموقع في يركب ثم المصنع في بالكامل المنزل بناء وفييا يتم: الجاىزة  المساكنبناء  -3

 إنشاء مجمعات سكنية واطئة الكمفة ، وتوزيعيا بالمجان لمفقراء . -4

 يأتي: ما مراعاة التطبيق حيز الى بيا والوصول االستراتيجية ىذه لنجاح ذلك تطبيق ويمكن   

 في والمؤسسات المصارف تساىم أن الزمة من ميزانية الدولة ،ومن الممكنتوفير األموال ل-
 من السكان شراء الكثير ُيمكن البرنامج ىذا أن والشك( ضمانات) الحكومة من بدعم التمويل
 .بالتقسيط  منازليم

 منح القروض الميسرة لبناء الوحدات السكنية )التمويل العقاري( .-

العشوائيات وعدد األسر الساكنة فييا ، وتحديد عدد الوحدات  عن عدد بيانات قاعدة بناء -
 السكنية البديمة .
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 تعاون الجيات الحكومية مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في تمويل ىذا المشروع .-

 مساىمة المنظمات العالمية في دعم ىذه االستراتيجية مثل البنك الدولي .-

 : اء والسكن البديل الثالثة ، الرتق الستراتيجية -ج

تجمع ىذه االستراتيجية بين االستراتيجية األولى والثانية ، وىي أن يتم تطوير بعض المناطق   
عادة بناء البعض منيا  العشوائية وتخطيطيا وتمميك الدور السكنية ألصحابيا بعد ترميميا وا 

 واسعة مساحات في جدتتوا التي المناطق أو المدينة اطراف وتشمل العشوائيات التي تقع عند
زالة بعض العشوائيات التي  السكنية األحياء مع تتداخل ال والتي المدينة داخل لممدينة ، وا 

تتداخل مع األحياء السكنية ، والمساكن العشوائية المنفردة التي تتناثر عمى مساحة المدينة 
ألولى والثانية من نقاط وتوفير سكن بديل ، ويتم ذلك من خالل اتباع ما ورد في االستراتيجيين ا

 لضمان تحقيق تمك االستراتيجية .

 الستنتاجات :

ن مشكمة السكن في العراق بدأت تتفاقم بشكل كبير بسبب قصور إيتبين من دراستنا السابقة   
برامج اإلسكان الحالية في الحد منيا فضاًل عن الظروف السياسية واالقتصادية التي مر بيا 

ذ ظير السكن العشوائي بشكل ممفت لمنظر في معظم المدن العراقية إ،  2003العراق بعد عام 
، مع ضعف األجيزة األمنية والبمدية في الحد من انتشاره ، وتتواجد تجمعات السكن العشوائي 
في جميع المحافظات عدا إقميم كردستان ، وتتناسب أعداد العشوائيات وحجم سكانيا مع حجم 

جودىا إلى كثير من المشاكل األمنية والبيئة واالقتصادية ، سكان كل محافظة ، وقد أدى و 
وتواجو الدولة العديد من المعوقات في إزالتيا والحد  منيا من بينيا توفير األموال الالزمة ، 
واالستقرار األمني ، عدم رغبة السكان في تركيا ، ولذلك نقترح لحل مشكمة السكن العشوائي  ما 

 يأتي :  

الرقابة اإلنشائية من قبل الييئات المحمية عمى األبنية المخالفة ألحكام البناء  تكثيف وتشديد-1
 ن . والتنظيم وضرورة التقيد التام بالمخططات الييكمية المد

اإلجراءات والسياسات الكفيمة بالحد من اليجرات الداخمية من األرياف والمدن الصغيرة اتخاذ  -2
 .لمعاكسة إلى المدن الكبرى وتشجيع اليجرات ا
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 السكنية المشروعات وتشجيع المدن داخل المحدود الدخل لذوي إسكان مشروعات إنشاء -3
 التعاونية .

عادة  -4 االىتمام بتحسين الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية في مناطق السكن العشوائي وا 
  .نةالمناطق بباقي أجزاء النسيج الحضري في المديبعض تخطيط تمك المناطق ودمج 

مع نتوفير قاعدة بيانات بمعالجة ومكافحة السكن العشوائي إنشاء مؤسسة رسمية تختص -5
 .بشكل دوري 

، في بديمين من  العشوائيةالمناطق تقضي بتنفيذ برامج تحسين وتطوير استراتيجية  وضع-6
رامج الحمول : األول يقضي بتحسين كافة األوضاع السكنية والخدمية ، والثاني بتبني قيام ب

زالة المناطق العشوائية بشكل كامل أو جزئي بعد نقل ساكنييا واألول يعده  إسكانية عامة وا 
 واألقل كمفة .معظم الخبراء ىو األفضل 

االطالع عمى التجارب العالمية في حل مشكمة السكن بشكل عام والعشوائي بشكل خاص -8
 واعتماد اكثر التجارب مالئمة لمعراق .

 

 : الهوامش
 ،  ميدانية دراسة ، الموصل مدينة في العمودي السكن ، واقع محمود صالح الرزاق بدع (1)

 . 158ص ، 2012 ، الموصمية الدراسات مركز ، 38 العدد ، موصمية دراسات
العراقية ،  المدينة في السكنية الفجوة ، أمين الجبار عبد الباقي عبد و ، حميد شكري فارس (2)

 ، العربية المنطقة في البناء استدامة ، األول العربي اإلسكان مؤتمر ،(لمدراسة حالة دىوك مدينة
 . 3ص ، مصر ، اإلسكان وزارة ،2010 ديسمبر 26-23 لممدة الصحراوية البيئة وخاصة

 عالي دبموم ، الجادرية في الورد أم الدراسة منطقة العشوائي السكن ، فاخر األمير عبد لينا (3)
 . 10 ص ، 2008 ، بغداد جامعة ، واإلقميمي الحضري لمتخطيط العالي المعيد ،
 في ميدانية دراسة ، العشوائي والسكن اليجرة ، عمي راشد وحاتم  ، عمي االمير عبد عمي (4)

 القادسية ، جامعة ، 4 ، العدد ، 14 المجمد ، اإلنسانية لمعموم القادسية مجمة ، الديوانية مدينة
 . 302، ص 2001
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 حضرية بيئة نحو ، والطموح الواقع بين العشوائية المنطق ، البمداوي عباس راضي زينب (5)
 لمتخطيط العالي المعيد ، 18 العدد ، والتنمية المخطط مجمة الورد ، حالة ام ، مستدامة
 . 26،  ص 2008 ، بغداد جامعة ، واإلقميمي الحضري

 36 العدد ، اليندسية لعموما ،مجمة العشوائية المناطق ألنماط تحميمية دراسة ، عادل ( عيدي6)
 241ص ، 2008 ، مصر ، أسيوط جامعة ،
 لتجمعات  جغرافـــــــي   تحميـــــــل  ، الزيادي ىادي صبار وحسام الزيادي ناصر عميوي حسين (6)

،  2العدد ،  11المجمد ، قــار ذي جامعة مجمة  ،  قـــــــــــار ذي محافظة في  العشوائـــــــي السكن
 . 187ص  ، 2016 ذي قار ، جامعة

 مركز ، 14 العدد ، البصرة محافظة في السكن أزمة اتجاىات تحميل ، ناشور خزعل اليام (7)
 . 244 ص ، 2012 ، البصرة دراسات

 ، التصحر لمشكمة الجغرافي األساس ، عمي أبو حمدي منصور ، صالح القادر عبد حسن (8)
 . 110 ص ، 1989 عمان ، 1 ط ، والتوزيع لمنشر الشروق دار
 . 2007 وتقديرات 1997 تعداد ، لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة (9)
(10)http://www.worldometers.info/world-population/population-by-

country 
 ( .30/7/2017-1/7) لممدة العقارات أصحاب مع ميدانية مقابالت (11)
 الدخل توزيع في بالتفاوت وعالقتو الفقر ظاىرة وتحميل قياس الخفاجي، ىميل محيل راجي( 12)

 ، واالقتصاد اإلدارة كمية  ، ماجستير رسالة 20097-1987 لممدة ، العراقي االقتصاد في
 . 150ص ،2009 ، المستنصرية الجامعة

 الفقر، من لمتخفيف الوطنية االستراتيجية ، لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة (13)
 . 1ص ، 2009 ، الفقر من التخفيف لسياسات العميا نةالمج
 17/01/2017 العراق، في الفقر نسبة عمى تعرف ، حدث الحرة(14)

http://alhurrahadath.net/13044--.htm 
 http://alnoornews.net/archives/110768 ،2017, 22 مايو ، ، نيوز النور(15)
 . 247-246 ص ، سابق مصدر ، ناشور خزعل اليام( 16)
 . 248 ص ، نفسو المصدر ، ناشور خزعل اليام (17)
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 . 5ص ، مصدر سابق ، أمين الجبار عبد الباقي وعبد ، حميد شكري فارس (18)
 ، المستقبمية والحاجة الزبير مدينة في السكني العجز ، القطراني العزيز عبد سامي فراس( 19)

 . 90،ص 2014 ، العربي والخميج بصرةال دراسات مركز ، 18 العدد ، البصرة مجمة دراسات
 المسح نتائج تقرير ، لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة ، العراق جميورية (20)

 . 6ص ، 2013 لسنة العشوائي السكن لتجمعات التمييدي
 الفقر ومؤشرات اتجاىات دراسة,  الزراعية لمتنمية العربية المنظمة,  العربية الدول جامعة (21)

 . 28ص, 2009, العربية الدول في
 االمنية االنعكاسات)  ندوة ، األمنية وانعكاساتيا العشوائية األحياء ، النعيم العمي ( عبداهلل22)

 .12/2004/ 22 – القاىرة(  والتنمية السكان وقضايا
 األردن العشوائي، السكن لمعالجة شمولية استراتيجية نحو ، الييجاء ابو حسين ( أحمد23)

 ، 2001 ، فمسطين ، غزة ، 1 العدد ، 9 المجمد اإلسالمية الجامعة مجمة ، حالة ةدراس
 . 29-27ص
 . 31-30، المصدر نفسو ، ص الييجاء ابو حسين (أحمد24)
، مجمس الوزراء  1( ليمى نوار ، العشوائيات داخل محافظات جميورية مصر العربية ، ج25)

 . 288-287، ص 2008ر ، مصر ، المصري ، مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرا
 عمل ورقة ، عشوائيات بدون.. افضل لحياة الئق سكن ، وأخرون الشوك إبراىيم ( استبرق26)

 5ص ، 2014 ، بغداد ، 31 الدورة/  العرب والتعمير االسكان وزراء مجمس الى مقدمة

 
 المصادر :

 دراسة األردن العشوائي، لسكنا لمعالجة شمولية استراتيجية نحو حسين أحمد ، ( أبو الييجاء1)
 . 2001 ، فمسطين ، غزة ، 1 العدد ، 9 المجمد اإلسالمية الجامعة مجمة ، حالة

 حضرية بيئة نحو ، والطموح الواقع بين العشوائية المنطق ، عباس راضي زينب  ، البمداوي( 2)
 لمتخطيط عاليال المعيد ، 18 العدد ، والتنمية المخطط مجمة ، الورد ام حالة ، مستدامة
 .2008 ، بغداد جامعة ، واإلقميمي الحضري
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 الفقر ومؤشرات اتجاىات دراسة,  الزراعية لمتنمية العربية المنظمة,  العربية الدول جامعة( 3)
 . 28ص, 2009, العربية الدول في
 المسح نتائج تقرير ، لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة ، العراق جميورية( 4)

 . 6ص ، 2013 لسنة العشوائي السكن لتجمعات يديالتمي
 ، العراقية المدينة في السكنية الفجوة ، أمين الجبار عبد الباقي وعبد ، شكري فارس حميد،( 5)

 ، العربية المنطقة في البناء استدامة ، األول العربي اإلسكان مؤتمر ،(لمدراسة حالة دىوك مدينة
 .مصر ، اإلسكان وزارة ،2010 ديسمبر 26-23 لممدة الصحراوية البيئة وخاصة

 17/01/2017 العراق، في الفقر نسبة عمى تعرف ، حدث الحرة( 6)
http://alhurrahadath.net/13044--.htm 

 الدخل توزيع في بالتفاوت وعالقتو الفقر ظاىرة وتحميل قياس ، ىميل محيل راجي ( الخفاجي،7)
 ، واالقتصاد اإلدارة كمية  ، ماجستير رسالة 20097-1987 لممدة ، العراقي االقتصاد في

 .2009 ، المستنصرية الجامعة
 جغرافـــــــي تحميـــــــل  ، الزيادي ىادي صبار وحسام ناصر ، عميوي ، حسين الزيادي( 8) 

 11المجمد ، قــار ذي جامعة مجمة  ،  قـــــــــــار ذي محافظة في  العشوائـــــــي السكن لتجمعات
 . 2016 ، جامعة ذي قار ، 2،  العدد

(9)country عشوائيات بدون.. افضل لحياة الئق سكن ، وأخرون ، إبراىيم استبرق ، الشوك ، 
 . 2014 ، بغداد ، 31 الدورة/  العرب والتعمير االسكان وزراء مجمس الى مقدمة عمل ورقة

 لمشكمة رافيالجغ األساس ، عمي أبو حمدي ومنصور ، القادر عبد حسن ، ( صالح10)
 .1989 عمان ، 1 ط ، والتوزيع لمنشر الشروق دار ، التصحر

 العدد ، اليندسية العموم ،مجمة العشوائية المناطق ألنماط تحميمية دراسة ، عيدي ، (عادل11)
 . 2008 ، مصر ، أسيوط جامعة ، 36
 ميدانية راسةد ، العشوائي والسكن اليجرة ، عمي راشد وحاتم ، االمير عبد عمي ، عمي (12)

 القادسية جامعة ، 4 ، العدد ، 14 المجمد ، اإلنسانية لمعموم القادسية مجمة ، الديوانية مدينة في
، 2001 . 
 دبموم ، الجادرية في الورد أم الدراسة منطقة العشوائي السكن ، األمير عبد لينا ، ( فاخر13)

 . 2008 ، بغداد جامعة ، واإلقميمي الحضري لمتخطيط العالي المعيد ، عالي
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 المستقبمية والحاجة الزبير مدينة في السكني ، العجز العزيز عبد سامي فراس ، القطراني (14)
 .2014 ، العربي والخميج البصرة دراسات مركز ، 18 العدد ، البصرة مجمة دراسات ،
 ،  انيةميد دراسة ، الموصل مدينة في العمودي السكن واقع ، صالح الرزاق عبد ، ( محمود15)

 .2012 ، الموصمية الدراسات مركز ، 38 العدد ، موصمية دراسات
 ، 14 العدد ، البصرة محافظة في السكن أزمة اتجاىات ، تحميل خزعل اليام ، ( ناشور16) 

 . 2012 ، البصرة دراسات مركز
 االمنية اساتاالنعك)  ندوة ، األمنية وانعكاساتيا العشوائية األحياء العمي عبداهلل ، (النعيم17)

 . 12/2004/ 22 – القاىرة(  والتنمية السكان وقضايا
 الوزراء مجمس ، 1ج ، العربية مصر جميورية محافظات داخل ، العشوائيات ليمى ، ( نوار18)

 . 2008 ، مصر ، القرار اتخاذ ودعم المعمومات مركز ، المصري
 الفقر، من لمتخفيف الوطنية تيجيةاالسترا ، لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط وزارة (19) 

 . 2009 ، الفقر من التخفيف لسياسات العميا المجنة
 . 2007 وتقديرات 1997 تعداد ، لإلحصاء المركزي الجياز ، التخطيط ( وزارة20)
 http://alnoornews.net/archives/110768 ،2017, 22 مايو ، ، نيوز النور(21) 

 (22)http://www.worldometers.info/world-population/population-by- 

 

 
 

 

 

 

 


