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 املستخلص
ويأتي إعدادها في إطار تحديد مفهوم )المناطق العشوائىيه( والعوامل المختلفة    العشوائي،السكن    إلى دارسة علمية لظاهرة  البحثهدف  ي        

التي تعانيها مدينة    البحث المشكالت(  كما تطرق  عنهاأهم مشكالت تلك المناطق والنتائج الناجمة    إبرازثم    وتوزيعها،التي أدت إلى نشأتها  
وأصحاب األري    التنفيذية،مجموعة من المعنيين في الجهات    آراءناسبة تم استبيان  إيجاد الحلول الم  لالعشوائىيه، وألجبغداد بسبب المناطق  

مشكلة إن النتيجة التي تم التوصل إليها هو انه هنالك اتفاق شبه عام على عدم القبول بالمناطق العشوائىيه كواقع حال كونها    المخططين.من  
وقبولها من أصحاب الرأي في   الداخلية،في مناطق مركز المدينة والمنطقة    خصوصا    االجتماعية واالقتصادية والعمرانية للمدينةفي الجوانب  

توصلت الدارسة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات   البحث.المنطقة الخارجية فقط من المدينة وضمن معالجات محددة تطرق إليها  
الدراسة بالسكن العشوائي لما له من آثار   لقد اهتمت  أخرى،دها من جهة  ومنع ظهورها وتزاي  جهة،التي يؤمل أُن تسهم في معالجة المشكلة من  

سلبية على مدينة بغداد وسكانها من حيث الضغط على الخدمات المجتمعية وتلوث المدينة أمال في االستفادة منها في أي عملية تخطيطية 
 الظاهرة.مستقبلية تخص هذه 

Abstract 

         The research aims at a scientific study of the phenomenon of random housing, and its preparation 

comes within the framework of defining the concept of (slums) and the various factors that led to their 

creation and distribution, and then highlighting the most important problems of those areas and the results 

resulting from them. Finding Appropriate Solutions The views of a group of stakeholders in the executive 

authorities and the planners of the planners were surveyed. The result that was reached is that there is a 

semi-general agreement not to accept slums as a reality if they are a problem in the social, economic and 

urban aspects of the city, especially in the areas of the city center and the inner region, and their acceptance 

by those with opinion in the outer area only of the city and within specific treatments touched upon search. 

The study reached a set of conclusions and recommendations that hopefully will contribute to addressing 

the problem on the one hand, and preventing its emergence and increase on the other hand. In any future 

planning process related to this phenomenon. 

 املقدمة
تعد جغرافية المدن من أهم فروع الجغرافيا البشرية التي وضعت قواعدها منذ النصف االول للقرن العشرين, يعد االهتمام بها عامال           

مهما لما يمثله من أهمية في حياة االنسان الن المدن هي مكان السكن والمعيشة وان هذه المناطق تنتابها الكثير من المشاكل بسبب تعدد 
ضارية و تنامي أعداد سكانها ,لذا يعد تخطيط المدن عامال مهما في تنظيم استعماالت ارضها ضمن حيزها المكاني ألنها تعد  وظائفها الح

ل  الواجهة الحضارية للبلد التي تعكس مدى تطوره وتقدمه ,فضال على انها بيئة يعيش فيها اإلنسان لذلك تتطلب ادارتها والتخطيط لها من قب
لمتخصصة جهودا  خاصة . لذلك يظهر دور التخطيط في معالجة الكثير من المشاكل التي تعاني منها المدن ومن المشاكل  المسؤولين وجهات ا

رة  التي ظهرت نتيجة وتطور حجم المدن مشكله اال وهي مشكلة المناطق العشوائىيه او المستقرات العشوائىيه الناجمة عن النمو السكاني والهج
 ظاهرة تنتشر في مختلف المدن والحال ينطبق على مدينة بغداد ذات الكثافة السكانية العالية. الى المدن والتي اصبحت 

 -مشكلة البحث:
تزايد انتشار العشوائيات في العراق )السكن غير القانوني( وما نتج عنه من تأثيرات واسعه في مجال توفير الخدمات والبنى التحتية          

 ة في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية.اضافه الى االنعكاسات السلبي
 هل للمناطق العشوائىيه أثر في زيادة عدد السكان؟  -1
 هل افرزت المناطق العشوائىيه آثارا بيئية في منطقة الدراسة ؟ -2

 فرضية البحث
 الفرض العلمي حل مسبق مقترح لمشكلة الدراسة تتم صياغته بشكل واضح 

 ر في زيادة عدد السكان وذلك الن مدينة بغداد من أفضل المساكن للمهاجرين بسبب وجود فرص العملللمناطق العشوائىيه أث -1
تعاني المناطق العشوائىيه من انتشار األمراض بين سكان المناطق العشوائىيه بسبب تراكم النفايات واالوساخ وهذا يؤثر سلبا على منطقة  -2

 الدراسة 
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 هدف البحث
 -تهدف الدراسة الى تحقيق االهداف اآلتية:

 استقراء األسباب التي ادت الى ظهور المناطق العشوائىيه .  -1
 التعرف على اهم المناطق العشوائىيه في منطقة الدراسة . -2
 وضع الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي. -3

 مربرات البحث
تتناول مشكلة من المشاكل الكبيرة التي تواجه مدينة بغداد، لما لها من آثار سلبية من خالل تدني  تتركز أهمية الدراسة في كونها          

من   الموضوع  هذا  ان  الباحثة  لقيت  اذ  الدراسة،  يستحق  موضوعا  الختيارها  الباحثة  دفع  مما  عنها  الناتجة  والتأثيرات  المختلفة  الخدمات 
 ا  ومن اجل معالجة المناطق العشوائىيه ...الموضوعات التي نالت اهتماما  عالميا  وعربي

 صعوبات البحث
 نقص  كبير في المصادر والكتب بسبب األوضاع والظروف السيئة التي يمر بها البلد .  -1
 صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة من السكان بسبب تخويفهم من ترحيلهم او إزالة مساكنهم .  -2

 الدراسات السابقة
 الجامعية  الرسائل  -اوال:

دراسة خليل ابراهيم الموسومة بـ )التجاوزات على ملكيات األراضي في التشريع العراقي( تناولت الدراسة التجاوزات على ملكيات االراضي    - 1
 . 1986في عموم مدينة بغداد سنة  

اولت مفهوم المناطق المتخلفة وخصائصها دراسة أحمد محمد الموسومة بـ ) التطوير الحضري للمناطق المتخلفة في مدينة بغداد ( وقد تن -2
 . 1980واساليب تطويرها سنة 

دراسة وسام وهيب الموسومة بـ ) التوسع العشوائي في مدينة بعقوبة ( وقد تناولت الدراسة مشكلة المناطق العشوائىيه واعتمدت الدراسة    -3
 . 2007متغيرات عده إلبراز هذه المشكلة سنة 

 . 2008الموسومه بـ ) السكن العشوائي ( وقد كانت منطقة الدراسة هي ام الورد في الجادرية  سنة  دراسة لينا عبد االمير  -4
دراسة حنان محمود الموسومه بـ ) ظاهرة السكن العشوائي  في بعض المدن العربيه ( هدفت الدراسة الى عرض األسباب والدوافع الى    -5

 . 2008العربيه سنة  نشوء ظاهرة السكن العشوائي في بغداد وبعض المدن 
 البحوث -ثانيا :

االرض غير المخططة ) السكن العشوائي ( واثرها    بحث د. حاتم حمودي حسن كنزاع ود. سالم خميس غربي الموسوم بـ ) استعماالت  -1
 . 2016على الخدمات في مدينة الكاظمية 

بحث كامل كاظم بشير الكناني وعالء الدين عبد الرحمن الموسوم بـ ) التجاوزات على استعماالت االرض لآلغراض السكنية في مدينة -2
 . 1998طورة التجاوزات على البيئة الحضرية لمدينة بغداد في سنة بغداد _ المشاكل والحلول ( وقد توصل الباحثان الى ابراز خ

بحث د. مكي محمد عزيز الموسوم بـ )بعض مظاهر تحضر المهاجرين في مدينة بغداد( وقد توصل الباحث الى ابراز صفات ومظاهر   -3
 . 1974المهاجرين الريفيين الى مدينة بغداد في سنة 

 سباب نشوئها واملشاكل النامجة عن السكن العشوائيمفهوم العشوائيات وأاألول: الفصل 
 مفهوم العشوائيات   -:اولا  

والغير مراقب من   شرعىالمصطلح العشوائيات ظهر منذ فترات فى مجال التخطيط العمرانى بشكل متزايد معبرا عن مناطق السكن غير 
« قام بتصنيف وشرح Octheutأجهزة الدولة ولقد قام الباحثون بتحليل ودراسة هذه الظاهرة لوضع وتحديد مفهوم هذه الظاهرة من أهمهم »

   -:1الذي نص على  العشوائيات معتمدا على دراسات عديدة لوزارة االسكان والمجتمعات العمرانية وتقرير األمم المتحدة 
 المناطق والمدن ال تطابق المعايير واالشتراطات كما أنها غير منتظمة ومتدنية عمرانيا  - •
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يتم   العشوائيات هى كل المناطق العمرانية التى من خالل مالك األراضى تم تقسيمها دون اتباع اللوائح وتم بناءها بالمبانى السكنية التى لم - •
 تزويدها بالمياه والمرافق 

 نات اعتبر اإلسكان التلقائى فى مدن العالم الثالث مثل إسكان الفقراء واإلسكان الهامشى فى بداية السبيعي •
 - بذلك يمكن تصنيف مفهوم العشوائيات من خالل عدة نواحى: 

 -:التكوين والمنشأ
رعية المتميزة المناطق الغير ش  مناطق فقيرة مكتظة بالسكان وليس من الضرورى التحدث عن خرق القانون وعدم اتباع االشتراطات

 قانونى للسكان على أراضى الدولة أو على قطع أراضى الفضاء كما فى منشية ناصرالبوضع اليد واالستيطان غير 
 -: الناحية القانونية واإلدارية

 العمران العشوائيات : المناطق التى تم  إنشائها على األراضى التى فى العادة يمنع القانون نشأة أى نشاط عليها مثل اإلسكان أو
 -: الناحية التخطيطية

 المناطق العمرانية التى تم إنشائها دون مخطط عام شامل  أو تكون غير تابعة لقوانين التخطيط العمرانى 
 -: الناحية الجتماعية والقتصادية

مناطق عمرانية شديدة التزاحم متدنية المستوى تكونت فى الغالب نتيجة الظروف االقتصادية السيئة أوحركات الهجرة االجتماعية 
 .2واالقتصادية للباحثين عن فرص عمل أفضل  

 نظر .سبق يتضح أن كل مجال وصف العشوائيات من خالل منظوره اال أنه البد من وجد مفهوم شامل لجميع وجهات ال مما
 مناهج تصنيف العشوائيات -2-1

تصنيف المناطق العشوائىيه إلى مجوعات يسھل التعامل معھا فى إطار خطة تنفيذية مرحلية والتصنيف ھنا يعني تقسيم الظاھرة إلي 
  :3مناھج رئيسية مجموعات أو فئات طبقا ألسس معينة . وبتنوع تلك األسس ينتج أكثر من تصنيف . ويمكن ان يستند التصنيف على ثالثة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

المنهج التاريخي

المنهج المقارن

المنهج الوصفي

والذى يصنف المناطق العشوائية طبقا لحقبات زمنية 

شھدتھا الظاھرة  وكل حقبة بھا المتغيرات والعوامل 

 الحاكمة التى تفرز خصائص معينة لكل مجموعة 

 المنهج التاريخى

ويعتمد على مبدأ المقارنة بين ظاھرة العشوائيات 

مناطق وأيضا بدول مختلفة الستخالص أوجه  فى

التشابه واالختالف بينھا ، ومحاولة الوصول 

والتعرف على العوامل المسببة والظروف التي 

حدثت فيھا. وبالتالى التعلم من التجارب المختلفة 

 . لعالج سلبيات الظاھرة وتعظيم ايجابياتھا

 المنهج المقارن

ويستخدم لوصف ومالحظة الظاھرة في الوقت الحاضر، معتمداً على معلومات نوعية أو كمية في فترة زمنية معينة 
أو خالل فترات زمنية مختلفة بغرض التعرف على شتى جوانب الظاھرة وعالقاتھا بغيرھا من الظواھر لتحديد 

المستقبل . ويعتمد المنھج الوصفي على بعض العالقات المؤثرة والحاكمة محاوالً فھم الوضع الراھن واستقراء 
 الوسائل لتحقيق أھدافه، منھا أسلوب المسح ودراسة الحالة. 

 المنهج الوصفي
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 4تصنيف العشوائيات من حيث امكانية نموها   2-2-1

طبقا إلمكانية إيقاف النمو العشوائى المتوقع كأولوية أولى ومن ثم التعامل مع   يرتبط المدخل األول بتصنيف المناطق العشوائىيه
فقيا،  المناطق العشوائىيه القائمة . ويعتمد ذلك على تصنيف المناطق طبقا لخطورة سرعة نمو االمتدادات العشوائىيه القائمة وإمكانية الزحف أ

طورة واإلسراع بعمل مخططات تفصيلية لتلك المناطق المھددة بالنمو العشوائى، علما  وبالتالى ضرورة سرعة التدخل لتحديد المناطق األكثر خ
المدخل بشكل عام على القراءة   وتمثلت أسس التصنيف فى ھذا  بأن ھذه المناطق تتدرج فى خطورتھا من حيث معدالت الزحف العشوائى

طبيعة األرض( لتحديد المناطق ذات المقاومة الضعيفة )والمقصود    –الملكيات    -والتحليل للعديد من حدود المناطق العشوائىيه )االستعماالت  
 بھا المناطق ذات المقومات التى تجذب النمو العشوائى وال يوجد بھا أى رقابة أو ضوابط تخطيطية(

 : ، يمكن اقتراح ثالثة أشكال من المناطق العشوائىيه حسب إمكانية نموھاوبشكل عام

 
 5تصنيف العشوائيات من حيث المن و األمان  2-2-2
   المناطق العشوائىيه غير اآلمنة 2-2-2-1

من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى. ومعيار األمن   تعتبر من مناطق اإلسكان غير الرسمي لكنھا تمثل خطورة على سكانھا
 واألمان ھنا يرتبط بدرجة خطورتھا السياسية واألمنية أو مدى حده تدھورھا، وتضم :

 المجتمعات المستضعفة: 
شوائية وھي مناطق غير معدة فى األصل للسكن مثل اإلسكان اإليواء ) أكشاك أو حجرات مشتركة باإلضافة إلى إلحاقھا بزيادة ع

سواء عشش أو أكواخ (، قوارب ، والعشش منھا ما يقع بالقرب من المناطق الصناعية أو على طول محاور السكك الحديدية أو ضفاف النيل  
اللبن. لضعف وسائل حماية تلك  الخشب والكرتون والصاج والطوب  عادة  بنائھا  المناطق األثرية. وتستخدم فى  العشش فى  والترع وكذلك 

وھذه المناطق تعانى من مشاكل بيئية وصحية خطيرة . كذلك العشوائيات فى مناطق طرح النھر، اذ أن عدم صالحية األراضي األراضى.  

تصنيف العشوائيات من حيث-2-2

حسب الموقع2-2-3 واألماناالمن2-2-2 إمكانية نموھا 2-2-1

تصنيف العشوائيات من حيث امكانية نموھا

مناطق امتداد عشوائي خارج 
القرى

مناطق مفتوحة على أراضى 
زراعية أو محاور تنمية 

عمرانية ، تنتقل االمتدادات 
العشوائية إليها وتستنزف

مسطحات شاسعة من األراضي 
. الزراعية

مناطق عشوائية طرفية شبه 
مقفلة أو مفتوحة

مناطق مازالت احد جوانبها 
و على األقل أراضى صحراوية أ

ومازال ھناك . زراعية أو بور
.  أمكانية لالمتداد األفقى 

مناطق عشوائية متشبعة

مناطق محاطة بمناطق إسكان 
أو مناطق عشوائية أخرى 
وبعض المناطق الصناعية 

ھذه نموالمتاخمة مما يحد من 
ى المناطق أفقيا حيث لم يتبق
سوى القليل من الجيوب 

وأحيانا يتم . الزراعية
االستيعاب بالتكثيف
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الحد لالستخدام السكنى يجعلھا جاذبة لالستعمال الغير رسمي. وأمثلة ذلك عزبة العناني والعلو والحكر البحري والقبلي. وفى غالبيتھا تفتقد  
الالزمة لبيئة سكنية صحية وآمنة. ويكون اقتصادھا أكثر ھشاشة من السابق وال يمتلك القدرة على ممارسة الضغط على  األدنى من الشروط  

 الحكومة.وھنا يسھل عملية اإلزالة الجبرية وال تأخذ وقت طويل . 
 إسكان الغرف المستقلة : 

معيشة أسرة كاملة أو سكن عائلة في غرفة واحدة بدون منافع تمارس فيھا كافة أنشطتھا الحياتية وتشارك غيرھا في دورة المياه  المستخدمة فى 
 التي تقع غالبا فى األسطح وأفنية المنازل. وھذه المناطق تعانى من مشاكل إجتماعية وأخالقية وصحية خطيرة فھى تعتبر مرتعا خصبا لكثير 

 متوطنة . الرتفاع معدالت التزاحم وقلة دورات المياه وعدم وجود نظام جيد للتخلص من البنية األساسية. من األمراض ال
 مناطق عشوائية تھدد األمن القومي: 

ية وينتشر بھا المتطرفون والمتھربون من القانون ويتواجد العديد من الجماعات اإلرھابية والعناصر المطلوبة أمنيا ، وھى تمثل قنبلة سياس 
والصعيد لخطورتھم األمنية عن محافظات   موقوتة ومصدر للجريمة واإلرھاب . ولقد جاءت األولوية لتطوير العشوائيات إلقليم القاھرة الكبرى 

اء  من القانون لالتجار فى الممنوعات وإيو   الهاربينوكر للمنحرفين وينتشر بھا العديد من جماعات و    الوجه البحري. أيضا تعتبر تلك المناطق
ق  أوكار الجريمة ، مما جعلھا نقطة جذب للكثير منحاالت الفساد اإلجتماعى واإلخالقى وسبب رئيسي فى إقالق المناطق المتاخمة. ھذه المناط

 العشوائىيه تغيب عنھا الخدمة األمنية لضيق شبكة الشوارع وعدم وجود ممرات ممھدة. 

ن 
ألما

ن وا
ألم

ى ا
طبقا لمعيار

مناطق عشوائية غير 2-2-2-1
آمنة 

المجتمعات المستضعفة

إسكان الغرف المستقلة 

إسكان المقابر

مناطق عشوائية تهدد 
األمن القومي

عشوائيات معرضة 
لالنهيارات

مناطق التلوث البيئي

تهدر بالموارد القومية2-2-2-2

مناطق عشوائية تهدد 
التراث القومي

مناطق عشوائية تهدد 
األراضي الزراعية

عشوائيات التعدى على 
األراضي الزراعية داخل 
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االحياء المتداعية
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االسكان الحكومي 
المتدھور 

عشوائيات بها بؤر تلوث 
بيئي
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وتعانى ھذه المناطق من أمراض إجتماعية وانتشار الجرائم. ومن أھم الحوافز التي  ها  ليتمثل فى سكن المقابر أو ملحقات داخإسكان المقابر:
يلة  سببت تضاعف معدالت اإلسكان فى المقابر فى الفترة األخيرة قربھا من األحياء القديمة التي تمر بمرحلة اإلحالل وتكثر بھا المباني اآل

ي، وكذلك وجود خطوط للنقل العام تخترق شوارع مناطق المقابر زادت من اتصاليتھا  للسقوط. ودخول العديد من المقابر ضمن النسيج الحضر 
 وتوفير شبكة من الشوارع والمياه والكھرباء بباقي المناطق .

ھى مناطق تعانى من مشاكل الطفح المستمر من الصرف الصحي وانتشار مياه الصرف فى الشوارع فتحولت إلى برك  مناطق التلوث البيئي:
ه الصرف مما تسبب تأكل جدران المنازل وتھددھا باالنھيار . باإلضافة إلى مشاكل المياه الجوفية وتداخلھا مع مياه الشرب أحيانا من من ميا

 جھة وارتفاع منسوب المياه الجوفية وتھديد انھيار المباني من الجھة األخرى 
ى مناطق معرضة النھيارات شديدة وھناك أيضا خطورة فى صعوبة وتتواجد معظمھا بالمناطق الجبلية ، وھ عشوائيات معرضة لالنھيارات:

 الحصول على المياه مثل منشية ناصر والدويقة . 
 تھدر بالموارد القومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنمو بدون ضوابط تخطيطية )ال يوجد أي  وھى مناطق عمرانية حضرية أو ريفية أو بينھما وتشمل النمو غير المخطط،
التزام بالقوانين المنظمة للنمو العمراني أفقيا ورأسيا( . ومع حركة العمران السريعة التي شھدتھا مصر خالل النصف 

الثاني من القرن الماضي تحولت العديد من تلك األراضي إلى عشوائيات. إذ تعرضت ھذه المناطق لعمليات غزو مستمرة 
ياع ھويتھا وفقدان طابعھا وأفرزت خليطا متنافرا من المباني. وتنتشر ھذه اإلمت دادات العش وائية عل ى األرض أدت لض

الزراعية خارج حدود الكتلة العمرانية للمدينة في جميع االتجاھات بمحاذاة الترع والمصارف والطرق اإلقليمية الرئيسية 
 والثانوية 

 زراعيةمناطق عشوائية تهدد األراضي ال

، وتشمل إسكان المناطق األثرية التى سھل ضعف وسائل حماية األراضى الواقعة فى زمام المناطق األثرية على نموھا
ويؤثر ذلك على حالة المبنى الداخلية والصورة البصرية الخارجية . كما تشمل مناطق نمو عشوائي فى المناطق القريبة 

والمحيطة بالمناطق التراثية، وھى أحيانا تكون من عشوائيات األثرياء مثل المناطق التي تؤدى إلى سقارة والمناطق 
البصرية للبيئة المحيطة بالمناطق األثرية. وأيضا نجد عشوائيات فى  المحيطة بالھرم ويؤثر ذلك الزحف على الصورة

بعض المناطق المحيطة بالقلعة والقاھرة القديمة، باإلضافة إلى عدم االھتمام بالمنشأت األثريه القديمة وإھمالھا وسوء 
ثل النجارة والفخار بصورة البيئة المحيطة ورمي القمامة بھا لتصبح وكر للمخالفات. أيضا تنتشر األعمال الحرفية م

 عشوائية داخل المنطقة وقد تظھر فى المناطق األثرية مسببة بذلك تأثيرا سلبيا على األثر الموجود. 

 مناطق عشوائية تهدد التراث القومي

خالل القرن  وكانت تمثل فى البداية أطراف المدن وجزء من األراضي الزراعية الشاسعة التي كانت تحيط  بالقاھرة
الماضي مثل عزبة النخل الشرقية والجبل األصفر وكفر أبو صير.  وتتميز بعض المناطق بوجود نخيل سواء داخل الكتلة 

السكنية أو في األراضي الفضاء المنتشرة والتي كانت أراضي زراعية تم تبويرھا أو مازالت أراضي زراعية. وتعانى 
القمامة ونشع مياه الصرف الصحي، كما تعاني المنطقة من تجميع لمواد البناء معظم عشوائيات ھذا النمط من انتشار 

المتخلفة من عمليه البناء في الشوارع مما يسبب تلوث الھواء.  ومن سمات تلك المناطقأن غالبية المساكن حديثه 
ادوار( بعض ھا تفتقد  ١٠ن لية )تصل في بعض األحيانإل ي أكثر مومبنيه من الخرسانة و وبھا بعض اإلرتفاعات العا

للتشطيبات الخارجية نظراً للظروف االقتصادية للسكان.  أم االشوارع فالفراغات ضيقه ومتعرجة و تعتبر من األحياء 
 الحديثة مازال يحدھا أراضى زراعية. 

 عشوائيات التعدى على األراضي الزراعية داخل المدن

القرى المتالحمة والواقعة داخل نطاق اإلقليم الحضري،. وھو  وتشمل العشوائيات فى ھذه المجموعة أيضا
نمط عمراني عشوائي ذو طابع ريفي للقرى القريبة من المدينة والتي تمثل مناطق امتداد للزحف العمراني  

الحضري على األراضي الزراعية. ومن سمات ھذا النمط ظھور خليط من المساكن الحضرية والريفية بدون  
 شريعات تحكمه ويستنزف مسطحات كبيرة من األراضي الزراعية أى ضوابط أو ت



   

         

 مشكلة السكن العشوائي أسباب نشوئها واملشاكل النامجة عنها                    

  

  

 المناطق العشوائىيه اآلمنة    -
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العامة  وھى مجتمعات قائمة على األراضى
والخاصة عن طريق وضع اليد. منھا مناطق صحراوية 
وأخرى على األراضي الزراعية . وبالتالي تكون غير 
مخططة منذ نشأتھا وال تراعى قواعد التخطيط وأحكام 
وقوانين تنظيم البناء، وتعانى من نقص شديد من 
الخدمات والبنية األساسية كما ترتفع بھا الكثافة البنائيه 

التزاحم . ومعظم ھذه المناطق يعتمد اقتصادھا ومعدالت 
غالبا على التعامل فى البضائع األقل جودة وسعرا، والتي 

 يقبل عليھا حتى األغنياء أنفسھم

 اإلسكان غير الرسمي 

األحياء السكنية القديمة المتدھورة والتي تدنت 
مستويات المعيشة اقتصاديا واجتماعيا ولم  فيھا

تكن متدنية النشأة. و تتحمل سكانا أضعاف ما 
كانت تتحمله عند إنشائھا ومعظم ھذه المناطق 
فى بدايتھا ليست عشوائية بل كانت مخططة و 
بھا كل أنواع الخدمات والبنية األساسية إال أن 
مشكلتھا تزايد الطلب السكاني عليھا وارتفاع 

فة بما ال يتناسب مع عروض الشوارع وال الكثا
مع شبكة البنية األساسية باإلضافة إلى عدم 

 صيانة المباني نفسھا مع تقادمھا . 

 األحياء المتداعية 

مناطق تلوث بيئي مؤقتة يمكن إزالة تلك البؤر أو التقليل من درجة تلوثھا. منھا على سبيل المثال انتشار أماكن تجمع  وھى
قمامة على أطراف المنطقة وفي الشوارع الجانبية بالمنطقة، ويسھم حرق ھذه المخلفات في خلق بؤر للتلوثو انتشار بعض 

سيارات وعدد من مصانع البالستيك والورق في المنطقة السكنية. كذلك وجود تصليح ال األنشطة الصناعية الملوثة كورش
 ويفصل المنطقة عن المناطق المحيطة. ويشكل خطراا على حياة السكان.  عنه تلوث ضوضائي، ينتج السكة الحديد الذي

 بؤر تلوث بيئي فيهاعشوائيات 

المرحلة السابقة الممتدة حتى القرن الماضي بسبب قيام بعض المواطنين بإنشاء وقد نشأت ھذه المناطق في بعض المدن في 
مبانيھم بأسلوب مخالف ألحكام البناء والتنظيم نظراً لضعف الرقابة وعدم قدرتھا على استيعاب الزيادات الھائلة والسريعة 

وكذلك على االراضي الزراعية أما مواد  في عدد السكان  وقد تجلت ھذه الظاھرة في البناء على األراضي خارج المخططات
البناء المستخدمة في البناء فكانت معظمھا من االسمنت والطوب وقد توسعت بعض ھذه المباني أفقيا ًوعمودياً وبأسلوب 
غير منظم مما أدى إلى اعتداءات وتجاوزات على سعة الشوارع والطرق في بعض الحاالت وأوجد مشكالت في سعة 

 ع والطرق.ومسارات الشوار

 المناطق العشوائية داخل حدود المخططات المعتمدة للمدن والقرى:

تتمثل ھذه الظاھرة في إنشاء مباني خارج حدود المدن والقرى وخارج المخططات المعتمدة وعلى أراضي 

ً ما تكون أراضي زراعية مما أدى إلى نشوء تجمعات سكانية عشوائية في مواقعھا مما يضطر  غالبا

العقارات الجھات المختصة إلى التعامل معھا كواقع قائم وإعداد مخططات لھا وتعويض بعض اصحاب 

ممن تقع عقاراتھم في مسار شارع او أي تصنيف ضمن المخطط الذى اعد لتلك التجمعات وإيصال كافة 

أنواع الخدمات لھا ، وكل ھذا تكلفة إضافية لمشاريع التنمية . وتتجلى خطورة بعض من ھذه المناطق 

لمباني على أراضي خطرة في موقعھا الذي ربما يكون أراضي زراعة خصبة جداً أو أن يتم إنشاء تلك ا

وغير مناسبة وتمتاز تلك المناطق بمبانيھا الحديثة المبنية من االسمنت المسلح والحجر وعشوائيتھا 

تكمن في موقعھا وأن البناء سبق التخطيط والتنظيم العمراني وأن المخططات التنظيمية الھيكلية جاءت 

 ى سعة ومسارات الشوارعالعتماد المباني القائمة مع إجراء بعض التعديالت عل

 المناطق العشوائية القائمة خارج حدود بعض المدن والقرى
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 6اسباب ظهور العشوائيات  – 3
 -أسباب إجتماعية: -3-1
 الفضاء واألراضيالزراعية   األراضينتيجة الزيادة الطبيعية مع ثبات مساحة  السكانيارتفاع معدل النمو  ➢
 الزراعية  األراضيعلى    العشوائي العمرانيالزحف  ➢
  مناطق محددة فيتركز الكثافة السكانية  ➢
للمدن    العمرانيزيادة الميل للزواج وما يتطلبه من بحث عن مسكن لألسر الجديدة دون توافر إمكانيات الحصول عليه داخل النطاق   ➢

 القائمة
  -:لعدة أسباب منها   الهجرة من الريف للحضر ➢

اللجوء للمناطق العشوائىيه لما عام مما اضطر البعض    15تزيد عن    التيزيادة البحث عن فرص عمل بالمدن بالنسبة للشريحة العمرية   •
 أعباء المعيشة فينسبى  انخفاضتتيحه من 

 المصالح الحكومية(  –المستشفيات  –المركزية )تواجد الخدمات الكبرى بالمدن )الجامعات  •
 ظهور العديد من الصناعات الحديثة بالمدن •
 تفتت الحيازة الزراعية بالميراث   •
 ةالزراعي األراضيارتفاع تكلفة استصالح  ➢
 -األسباب العمرانية: -3-2
 -ضعف التنمية االقليمية الشاملة:  ➢

الدولة بحل مشكلة االسكان   السبعينات اهتمت  الجديد خارج نطاق    العشوائيبداية  التجمعات والمدن  والدلتا بهدف   الواديمن خالل إنشاء 
وتوسع المناطق العشوائىيه   الحضري استيعاب الزيادة السكانية وتقليل معدل الهجرة الداخلية ولكن هذه الجهود ذهبت دون جدوى فمعدل النمو  

 لم تقل أو تثبت وإنما أخذت اتجاه الزيادة
 -الزراعية : األراضيعدم الحفاظ على  ➢

  فيألف فدان أغلبها    ومائتيالزراعية حيث تم فقدان أكثر من مليون    األراضيعلى    والتعدي  العمرانيإجراء لوقف الزحف    أيعدم نجاح   •
   العشوائيالدلتا تم إهدارها بالنمو 

تمنع   التيمن أجل الزراعة أو البناء نتيجة الزيادة السكانية وذلك لعشوائية التنمية ألنها خاضعة لوزارة الزراعة   األراضيالتنافس الحاد على  •
م منها 2002حتى عام   96ألف قضية من عام  122خارج الحيز مخالفا وبلغت قضايا المخالفين   و ما هالبناء على األرض الزراعية لذا كل 

 ة ألف قضية حصلت على البراء 89
البناء المخطط على    العمرانيتقييد عمل الجهات المعنية بالتخطيط   • الزراعية وانتقال مسئولية العمران   األراضينتيجة صعوبة تقبل فكرة 

  العشوائيلوزارة الزراعة مما دفع المواطنين للتكاتف ضد القانون وقيامهم بالتخطيط  الريفي
 هو المرجع الوحيد الغير قابل للتعديل دون قرار وزير الزراعة    85المدن عام  ت  دوره أصبحمنذ ص  1983الكتاب الثالث لقانون الزراعة عام   •
 - التحام المدن بالقرى القريبة منها : ➢

المجاورة والقرية على حساب مساحتها الزراعية بدون تخطيط   األراضينتيجة الزيادة السكانية وأزمة االسكان يمتد كل من المدينة على حساب   •
 المدينة وأصبحت منطقة عشوائية داخل المدينة  الىلقانون لضم القرية مما اضطر ا

 - الدخل : لمحدودياهمال نمط االسكان االقتصاد  ➢
   العشوائيمليون مواطن لإلسكان   15الفاخر والفوق متوسط مما دفع  لإلسكاننتيجة اتجاه الدولة   •
 عدم وجود تشريعات تنظم أعمال الصيانة والمحافظة   ➢
 البعض:وعالقتها ببعضها  األراضيوتحدد استعماالت  العمرانيغياب مخططات توجه النمو  ➢

 إعداد مخططات إستراتيجية وتفصيلية للمدن والقرى  فيم تم تنشيط دور الهيئة والبدء 2000اال أنه ابتداء من عام  •
 السياحية ( بالمدن   –المالية    –الثقافية    – اإلدارية    –  االجتماعيةالوحدات السكنية المخصصة لإلسكان باألنشطة )إشغال أعداد كبيرة من   ➢
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 -األسباب اإلقتصادية: -3-3
 عدم استغالل الوحدات السكنية االستغالل األمثل: ➢

عدد الطلب عليها نتيجة استئثار البعض لوحدات أكثر أثبتت اإلحصائيات أن مشكلة اإلسكان مشكلة وهمية وأن عدد الوحدات الشاغرة يفوق   •
 من حاجتها وعدم قدرة األخرين المادية على الحصول على وحدات أخرى 

 - والطلب:منحنى العرض  في االقتصاديالخلل  ➢
 الماضي أضعاف خالل ربع القرن   10إلى  5األجور من  الرتفاعأدى  الذيارتفاع تكلفة السكن  •
 ه إلى سعر الوحدة السكنية ارتفاع سعر األرض وإضافت •
 -التمويل : ➢

  رمزي مجانا أو بسعر  أراضيقصور وسائل التمويل والدعم وعدم توفير قروض طويلة األجل أو  •
 متناول الفقراء بسبب ارتفاع نسبة الفوائد  فيأغلب القروض ليست  •
 البناء وتوفيرها ورفع الرسوم الجمركية عليها ودعم مواد بسعر مناسب  األراضيوضع تسهيالت للحصول على  فيتعنت الدولة   •
 توجه القطاع الخاص نحو نمط اإلسكان الفاخر والمتوسط ذات العائد األكبر  ➢
 -األسباب السياسية: -3-4
 انسحاب القطاع الخاص من سوق التأجير بسبب الربح المحدود  •
 تشريع قانون إخضاع تحديد قيمة اإليجار والمدة للمؤجر والمستأجر •
 اء على تحديد قيمة اإليجار مما دفع المالك على بيع الوحدات بدال من تأجيرها اإلبق •
 اإلسكان الفاخر والفوق متوسط المعفى من تحديد اإليجار  في االستثمارتركيز القطاع الخاص على   •
 انسحاب الدولة من انتاج المساكن المدعومة لعدم قدرتها على تغطية الطلب المستمر لوحدات جديدة   •
 شكل أحياء ومدن متكاملة في رأسمالي)عمارات مفردة( إلى انتاج  سلعيل القطاع الخاص من انتاج تحو  •
 داخل الكتلة العمرانية وأطراف المدينة   األراضيتفاوت أسعار  •
 -إصدار تسهيالت للمناطق العشوائىيه :  خضوع الدولة للضغط او •

 المدينة     الىضمها  -مدها بالمرافق والخدمات            -      
 وسعر زهيد   قانونيبشكل  األراضيتمليك  -      

 أماكن تواجد العشوائيات: 

 
 :7مناطق عشوائية داخل نطاق المدينة 

 يمكن تقسيمها حسب الشكل إلى التالي:
 كالمناطق االثرية.  متهالكةمناطق قديمة: مناطق قائمة  01
 مناطق أسكان حكومة: تنقصها المرافق والبنية االساسية.  02
 منه. ء هي مناطق خارج النسيج العمراني ثم أصبحت جز  مناطق المقابر: 03
 وقف.  أو  مناطق عشوائية من االصل: أراضي حكر 04

أماكن تواجد العشوائيات

على أطراف  المدينة داخل نطاق المدينة
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مناطق على أطراف المدينة خارج النسيج العمراني ثم أصبحت جزاء منه لعمليات الضم    شوائية: مناطق ريفية االصل وتحولت لمناطق ع  05
 االداري.

 ناطق عشوائية داخل على أطراف المدينة: م
 ويمكن تقسيمها حسب الشكل إلى التالي: 

 مناطق أسكان حكومي: مثل مساكن إيواء الدويقة على تالل المقطم. 01
 وتنقسم إلى: مناطق عشوائية  02
 مناطق على أراضي الدولة.  ✓
 مناطق حول المصانع. ✓
 الصناعات الصغيرة " جامعي القمامة ".  مناطق إنتشار ✓

 كمثال  ( مناطق العشوائيات في بغداد 1الخارطة ) 

 
  املصادر

 العشوائيات ، بحث منشور على الرابط : -   1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pnssXPf9PcUJ:parliament.iq/clnk&gl=iq  

 :  طالرابالعشوائيات المفهوم واالنواع ، منشور على  -   2
group.org/document %B9%D9%878%A7-http://www.twentytwo   

   madina.com/article/16948-https://www.alكة االنترنت على الرابط : شب  - 3

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pnssXPf9PcUJ:parliament.iq/clnk&gl=iq
http://www.twentytwo-group.org/document%20%B9%D9%878%A7
https://www.al-madina.com/article/16948
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4  -  -https://www.layoutmeg.com/single 
post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA  

5 - group.org/documents/211/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%887%D8%-http://www.twentytwo A7   
6  -  -https://www.layoutmeg.com/single

post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%BD8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA     
7 - post/20%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA-https://www.layoutmeg.com/single  

 وامشاهل
 

 العشوائيات ، بحث منشور على الرابط : -  1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pnssXPf9PcUJ:parliament.iq/clnk&gl=iq  

 العشوائيات المفهوم واالنواع ، منشور على ابرابط :  -  2
group.org/documents/211/% %B9%D9%87%D8%A7-http://www.twentytwo   

   madina.com/article/16948-https://www.alشبكة االنترنت على الرابط :   - 3
4 - -https://www.layoutmeg.com/single

post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA   
5 - group.org/documents/211/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%887%D8%A7-http://www.twentytwo   
6 - post/2017/10/17/%D8%A7%%D8%AA-https://www.layoutmeg.com/single  
7 - post/20%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA-https://www.layoutmeg.com/single  

https://www.layoutmeg.com/single-%20post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA
https://www.layoutmeg.com/single-%20post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA
https://www.layoutmeg.com/single-%20post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA
https://www.layoutmeg.com/single-%20post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA
http://www.twentytwo-group.org/documents/211/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%887%D8%25%20A7
http://www.twentytwo-group.org/documents/211/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%887%D8%25%20A7
https://www.layoutmeg.com/single-post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%BD8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.layoutmeg.com/single-post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%BD8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.layoutmeg.com/single-post/20%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pnssXPf9PcUJ:parliament.iq/clnk&gl=iq
http://www.twentytwo-group.org/documents/211/%25%20%B9%D9%87%D8%A7
https://www.al-madina.com/article/16948
https://www.layoutmeg.com/single-post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA
https://www.layoutmeg.com/single-post/2017/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A78%AA
http://www.twentytwo-group.org/documents/211/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%887%D8%A7
https://www.layoutmeg.com/single-post/2017/10/17/%D8%A7%25%D8%AA
https://www.layoutmeg.com/single-post/20%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA

