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تعد مشـــكلة الســكن العشوائي من الظــــواهر التي انتشرت بشكل واســع وسريع في 

مـــعظم املــدن العراقية بعـــد عام 2003 ، بقيـــام شــرائح من املجتمع بالتـجاوزعلى 

ـاء  االراضي املمـــلوكة لـلدولة او القطاع الخـاص لحـــل مشـــكالتها االســـكانية بأنشــ

تجمعات سكنية صغيــــــرة ينقصها الكثير من املبادئ العـمرانية والبيئية فضال عن 

العيش تحت طائلة الفقر املدقع والعوز ونقص الخدمات حيث تعتبر احدى املشكالت 

التي تعاني منها تلك املدن التي ترزح بحمل ثقيل من الســكن العشوائي الذي يحيط 

بأغلبهــا على شــكل احياء ومناطق ذات بنــاء فوضوي تراكمي احيانــا ومبعثر احيانا 

اخــرى ادى الــى حــدوث مشــكالت عديدة اســكانية وخدميــة وبيئيــة واجتماعية 

واقتصادية.

تضمـــنت وثيقة ســـتراتيجية التخفيف من الفقـــر التي اقـــــرها مجــــلس الوزراء 

بالقــرار)409( لســنة 2009، وفــي محصـــلتها الرابعة " تـوفير ســكن مــالئم للفــقراء 

 للفــقر، كمــا ان الحــلول املجتــــزأة املطروحة 
ً

" ولكـــــون املناطق العشــوائية هي بؤر

ســــابقا لهــذه الظاهرة محــدودة التأثير فيما تقدمه من حــــــلول للمشـــــكلة... لذا 

تبنت اللجنـــــة الفنيـــة الدائمة الســــتراتيجية التخفيف من الفقـــر وبدعم  فني 

من منظمة االمــــم املتحدة للمســـــتوطنات البشـــــرية )UN-HABITAT( مشروعا 

 يحقق اكثرمن هدف لستراتيجية تخفيف الفقـــرمع االخذ بنظراالعتبار 
ً
متكامــال

خصوصية العراق . 

في ضوء ذلك تشــكلت لجنة توجيهية عليا بموجب االمر الوزاري رقم 3255 لســنة 

 مــن )وزارة التخطيــط ، وزارة االعمــار واالســكان والبلديات 
ً
2014 والتــي تضــم كال

واالشغال العامة ، امانة بغداد ( يرأسها االمني العام ملجلس الوزراء .     

أقـــــرت اللجنــــة التوجيـــــهية خـــارطة الطريق ورفعتها بـــــــدورها الى اللجنـــة 

لــة بمـــوجب االمــر الديــواني 
ْ

العــــليا لســــتراتـــيجية التخفيـــف من الفقــر املشك

رقــــــم )91 س( لســنة 2014 .
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 وبمــــوجب قـــرار مجلــــس الـــــوزراء رقم 279 لســـنة 2015 تــــم اقرار خــــارطة 

طـــــريق البرنـــــامج الوطنــي العـــــادة تـــــــأهيل وتســـوية تجمـــعــــات الســـكن 

 بدعم فني من منظمــــــة الهبيتات وعلى 
ْ

عــــــدت
ُ
العشــوائي في العـــــــراق والتي أ

 لجـــــان فـــــــرعية عليا في املحـــــافظات ترتبـــــــط باللـجنة 
ْ

اثــــــــرها تشــــكلت

التوجيـــــهية العـــليا تتـــــــولى مـهمــــــة االشـــراف على ادارة املــــــــشروع ، يرأسها 

نائب املحافظ ، باالضافة الى تشـــكيل لجان فنية في املحافظات تقوم بتثبيت مـــواقع 

الســكن العشــوائي وتحديثها ميدانــــــيا باالعتمادعلى الصور الفضــــــــائية يرأسها 

مديــر التخطيط في املحافظة ، وتضم اللجان الفرعيــة والفنية اعضاء من)مديرية 

البلديات في املحافظة ،  مديرية بلدية مركز املحافظة، دائرة االسكان في املحافظة ، 

مديرية التخطيط في املحافظة / وزارة التخطيط ، مديرية االحصاء في املحافظة / 

وزارة التخطيط ( باالضـــــــافة الى املســاندين من املساحني ومتخــصصني من دوائـر 

التســــجيل العــقاري والتخطـيـط العمراني .

يقدم هذا الكراس خالصة ملنهجية العمل وأهم نتائج تثبيت مواقع السكن العشوائي
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منهجية العمل

عقــدت اللجنة التوجيهية العليا للمشــروع سلســلة من االجتماعــات ملتابعة تنفيذ 

خارطــة طريق البرنامج الوطني للمشــروع والــذي تحدد وفق أطــر العمل لكل من 

املحور الفني /االداري ، املحور القانوني/التشــريعي ، املحور املالي ، واملحور املؤسســاتي، 

ملرحلــة التهيئــة واالعداد واملباشــرة باملعالجة ، وفي اطار العمــل الفني واالداري تم 

وضع آلية لتثبيت مواقع تجمعات الســكن العشــوائي واملصادق عليها من قبل اللجنة 

التوجيهية العليا للمشــروع ألخراج نماذج الخرائط التي توضح التجمع العشــوائي 

وعلى النحو التالي:-

تم انتاج وطباعة خرائط استرشــادية )النموذج( عدد )1462( خريطة في وزارة 	 

التخطيــط )االدارة التنفيذية لســتراتيجية التخفيف من الفقر وبالتنســيق مع 

الجهاز املركزي لالحصاء ( باالعتماد على الصورالفضائية الحـــديثة عالية الدقة 

 ) world view 1،2،3( ، QB ، GeoI( وبمواصفــات )الدقة اقــل من 60 ســم لالقمــار

واملجهــزة من قبل منظمة الهبيتات للمناطــق الحضرية في محافظات العراق عدا 

اقليم كردستان .

 نفـــــذت اللجنــــــة التوجيهيــة العليــا ملعـــالجة العــــــشوائيات بالتنســيق مــــع 	 

االدارة التنفـــيذية لســـــتراتيجية التخفيف من الفقروبرنامج االمــــم املتـــحدة 

للمستوطنات البشـــرية )منظمة الهبيتات( ورشـــــة عمـــــل تدريبـــية للكــوادر 

الوطنية في الحكـــــومات املحلية تحـــــت عنــوان املحورالقانونــي لخارطة طريق 

البرنامج الوطنـــي العــــادة تــــأهيل وتسوية مناطق السكن العشــوائي )القوانني 

واليات التنفيذ( للتعريف الكامــــل بالبرنـــامج وبالقـــــــوانني املتعلقة باملشــروع 

والقوانني الساندة والتهيأة لتنفـــيذ االنشطة الالحقة لخارطة الطريق بالتــعاون 

والتنسيق مع الهبيتات.  
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وقد تضمن برنامج الورشة مايأتي:

مناقشــــة مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بديـــل للقرار 154 ،156 الذي 	 

يتنــاول ازالة التجاوزات الجديدة ومعــــالجة العشــــوائيات القائمــة وفق خارطة 

طريق البرنامج الوطني العادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي.

توزيع نمـــــاذج الخرائط االسترشــــادية وعددها )1462(على اللجــــان املمــــثلة 	 

نتــجت في وزارة التخطيط )االدارة التنفيذية لســتراتيجية 
ُ
للمحـــافظات والتي أ
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ـاء( وباالعتــــماد  التخــفيف من الفــقروبالتنســـيق مع الجهـــاز املـــركزي لالحصــ

على الصــــور الفضائية الحديثة املــجهزة من قبل منظمـــــة الهبيـتات ومســــقط 

عليهـــــا حــــــــدود املحالت على مســتوى النواحي ضمن حدود البلدية مع مرفق 

يبني عدد  تجمعـــــات الســـكن العشوائي للمحالت )على مستوى الناحية(.

توضيح مهام لجان املحافظات وشـــرح الية تثبيــــت مـــواقع وتجمعـــات الســــكن 	 

العشوائي وتنفــيذها خالل فترة ) 30 يوم ( .

 

تم تجهيـــــزنمـــــاذج الخرائــــــــط ملديريـــات البلديات باملــــــحافظات لرســـــم 	 

حدود تجمعــات الســكن العشــــوائي على نمـــوذج الخريـــــطة في امليــــدان على 

ان يتم ملئ   جدول مالحظات التجــــمع العشـــــــــوائي بمــــا هو مطلوب من قبل 

مســاح البلدية بعد التــــوقيع من قبــله .

قـــام فريق العمـــل الفني )االدارة التنــفيذية لســـراتيجية التخفيف من الفقر( 	 

وبالتنســــيق مـــع دائـــــرة التنـــــمية االقليمية واملحليــة في وزارة التخطــــيط 

بزيارات ميــــدانية لكافة املحافظات عــدا املناطق غير اآلمـنة واقليــم كردستــان 

لتوضيـــــح آليــة عمـــل تثبيت مواقــــــع  العشــــوائيات على نمــــاذج الخرائــط  

والجـــــداول املــــرفقة ، حيث تم شــرح خطوات العمل لتثبيت مواقع العشوائيات 

وكاالتي :

1- رسم حدود تجمعات السكن العشوائي على الخرائط ) بالقلم املاجك االسود( ، على 

ان ال يقل التجمع عن خمس وحدات سكنية عشوائية .

2- اعطــاء رقــم تسلســلي يبدأ من الرقــم )1(... لكل تجمع ســكني عشــوائي ويكون 

التسلسل على مستوى ناحية ) املنطقة الحضرية ضمن حدود التصميم االساس( 

ويثبت الرقم داخل حدود التجمع .

3- ملئ جدول مالحظات التجمع العشوائي لكل خارطة .

4- ترفق كل البيانات املتوفرة لديهم والخاصة بالتجمع العشوائي مع الخارطة .
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يتم تصديق كل خارطة كاالتي :

ختم البلدية

توقيع اللجنة الفنية

مصادقة رئيس لجنة االشراف )نائب املحافظ( 
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تم تســــــقيط حــــدود تجمـعـــــات الســكن العشــــوائي عـــلى الصـورالفضــائية 	 

ـــاء العمـــــل امليدانــي تم ارجــــاع النموذج )الخريـــطة( الــى وزارة  و بعـــــد انتهـ

ـــاء الجــــــــراء املســــح الضوئي لها لتسقيط  التخطيط / الجهاز املركزي لالحصـــ

حدود تجمعــات السكن العشوائي على الصور الفضائية مكتبيا.

تدقيــق ومراجـــــعة خرائــط العمــل الميـــــــــداني والجــداول المرفقــة 

ويتضمن :

1- التأكد من وجود الختم والتواقيع 

2- مالحظة وجود التأشير الواضح على مناطق التجاوزات وفق املعايير املبلغة لهم .

3- التأكد من ملئ الجدول املرفق بالخرائط وترقيم العشوائية

4- متابعة النواقص مع املحافظات املعنية لغرض االستالم النهائي.

 ادخال الخرائط والجداول المرفقة مكتيبًا ويتضمن :

1- التنســيق مــع دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات الدخــال البيانــات بنظــام املعلومات 

الجغرافية.

 2- أجراء املسح الضوئي لعموم الخرائط بحجم A0 لغرض التوثيق وادخال البيانات 

مع املسح الضوئي للجداول املرفقة .

. GIS 3- رسم تجمعات السكن العشوائي وادخال البيانات املرفقة بنظام الـ

4- بناء قاعدة بيانات عن تجمعات السكن العشوائي على مستوى العراق .

خالصة بأهم النتائج التي تم التوصل اليها:
1- بلــغ عدد تجمعات الســكن العشــوائي في محافظــات العراق عدا اقليم كردســتان 

ومحافظــات نينوى ، صالح الدين واالنبــار )3,687( تجمع ، حيث كانت محافظة 

بغداد االعلى )1,022( تجمع ، تلتها محافظة البصرة )677( تجمع ، وكان تسلسل 

محافظتي النجف وكربالء االقل في عدد تجمعات الســكن العشوائي )89( ، )88( 

على التوالي .
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تجمعات  مواقع  تثبيت 
ــن الـــعـــشـــوائـــي ــكـ ــسـ الـ

عدد التجمعات املحافظات 
السكنية العشوائية *

نسبة التجمعات 
من العدد الكلي 

للتجمعات %

عدد املساكن 

العشوائية *

نسبة املساكن العشوائية 
من املجموع الكلي 

للمساكن العشوائية %

2797.660,93511.7كركوك

1724.721,4024.1ديالى

1,02227.7136,68926.2بغداد

2256.125,1564.8بابل

882.422,3154.3كربالء

2105.742,8748.2واسط

892.453,81010.3النجف

2296.217,5713.4الديوانية 

1203.321,4324.1املثنى

3339.037,9277.3ذي قار

2436.619,2343.7ميسان

67718.462,60212.0البصرة

3,687100521,947100العراق

* اليقل عدد الوحدات السكنية العشوائية في التجمع الواحد عن خمس وحدات سكنية 
* تتميز بعض املحافظات بأعداد تجمعات مختلفة ولها تقريبا نفس عدد الوحدات السكنية العشوائية مما يدل على كبر حجم التجمع العشوائي 

من حيث عدد الوحدات

2- عــدد الوحدات الســكنية العشــوائية في محافظــات العراق عدا اقليم كردســتان 

واملحافظــات التــي تعرضــت الــى االرهاب ، نينــوى، صــالح الدين و االنبــار، بلغ 

)521,947( وحــدة ســكنية بنســبة قدرهــا )16.5 %( مــن مجمــوع الوحــدات 

السكنية في العراق ، حيث شكلت محافظة بغداد نسبة قدرها )26.2( من مجموع 

املســاكن العشوائية تلتها محافظة البصرة بنسبة قدرها )12 %( في حني شكلت 

محافظتي ميســان والديوانية اقل نســبة في عدد املســاكن العشــوائية )3.7 %(، 

)3.4 %( من مجموع املساكن العشوائية على التوالي .

جدول رقم )1(

االهمية النسبية للتجمعات السكنية واملساكن العشوائية حسب املحافظات
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تجمعات  مواقع  تثبيت 
ــن الـــعـــشـــوائـــي ــكـ ــسـ الـ

االنبار

المثنى

نینوى

النجف

واسط

دیالى

البصرة

میسان

صالح الدین

السلیمانیة

ذي قار

دھوك

اربیل

كركوك

بابل

القادسیة

بغداد

كربالء

عدد الوحدات السكنیة العشوائیة

17571 - 19234
19234 - 25156
25156 - 42874
42874 - 62602
62602 - 136689

على مستوى المحافظات

التوجد بیانات

تم تقدير اعداد الســكان القاطنني في املســاكن العشوائية ، بافتراض ان كل مسكن 	 

عشــوائي تســكن فيه اســرة فان عدد الوحدات الســكنية العشــوائية يساوي عدد 

االسر ، وباستخدام متوســط حجم االسرة حسب نتائج مسح تقييم االمن الغذائي 

والهشاشــة لالســرة في العراق لســنة 2016 وحســب املحافظات، يقدر عدد سكان 

العشــوائيات )3,292,606( نســمة يشــكلون نســبة قدرهــا )12.9 %( من مجموع 

الســكان في العراق، حيث شــكلت محافظة بغداد النســبة االعلى في عدد السكان 

)21.6%( تلتهــا محافظــة البصرة )13.5 %( من مجموع ســكان العشــوائيات ، في 

حني شــكلت محافظتي ديالى والديوانية اقل نسبة حيث بلغت كل منهما )3.9 %( 

، )%3.7( على التوالي .

خارطة رقم )1(
عدد املساكن العشوائية 

حسب املحافظات

االنبار

المثنى

نینوى

النجف

واسط

دیالى

البصرة

میسان

صالح الدین

السلیمانیة

ذي قار

دھوك

اربیل

كركوك

بابل

القادسیة

بغداد

كربالء

عدد الوحدات السكنیة العشوائیة

17571 - 19234
19234 - 25156
25156 - 42874
42874 - 62602
62602 - 136689

على مستوى المحافظات

التوجد بیانات

العشوائية  املــســاكــن  عـــدد 
ــات ــ ــظ ــ ــاف ــ ــح ــ حــــســــب امل
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ــن الـــعـــشـــوائـــي ــكـ ــسـ الـ
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اظهرت النتائج أن نســبة عائدية تجمعات الســكن العشوائي للقطاع الحكومي بلغت 

)88 %( فــي عموم محافظات العراق عدا  اقليم كردســتان واملحافظات نينوى،صالح 

الدين،االنبار ، واما عائدية تجمعات القطاع الخاص فقد بلغت )%12(.

شكل رقم )1(
االهمية النسبية لسكان العشوائيات حسب املحافظات 

نسبة سكان العشوائيات

شكل رقم )2(
نسبة عائدية تجمعات السكن 

العشوائي في العراق

عائدية خاصةعائدية حكومية 

%88

%12

21.6%13.50%10.70%10.30%9.50%7.80%5.20%4.90%4.50%4.30%3.90%3.70%
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تجمعات  مواقع  تثبيت 
ــن الـــعـــشـــوائـــي ــكـ ــسـ الـ

يظهر الرسم البياني ادناه نسبة عائدية تجمعات السكن العشوائي حسب املحافظات. 

شــكلت عائدية تجمعات الســكن العشــوائي للقطاع الحكومي النســبة االعلى حيث 

تراوحت مابني )83 % - 100 %( في معظم املحافظات عدا محافظتي بابل والديوانية 

التي بلغت النســب فيهمــا )70 %( و)63 %( على التوالي وكانتــا االعلى في عائدية 

تجمعات الســكن العشوائي للقطاع الخاص اذ بلغت )37 %( في محافظة الديوانية و 

)30 %( في محافظة بابل.

عائدية خاصةعائدية حكومية 

شكل رقم )3(
نسبة عائدية تجمعات السكن العشوائي حسب املحافظات
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تجمعات  مواقع  تثبيت 
ــن الـــعـــشـــوائـــي ــكـ ــسـ الـ

بلغت نســبة اســتعماالت االرض )السكني( لتجمعات السكن العشــوائي )26 %( ، في 

حني بلغت نســبة اســتعماالت االرض )غير السكني( )74%(، حيث كانت اعلى نسبة 

لالستعمال غير السكني في املناطق الخضراء الذي بلغ )36 %( على املستوى الوطني.

جدول رقم )2(

نسب استعماالت االراضي السكنية وغير السكنية

وعند مقارنة املحافظات نالحظ هناك تفاوت في نســب استعماالت االرض )السكني 

وغير الســكني( ، وان اعلى نســبة الســتعماالت االرض)ســكني( كانت في محافظتي 

النجــف واملثنى وقد بلغت )55 %( ، )53 %( على التوالي بينما كانت اقل نســبة في 

محافظتي ميسان والبصرة )18 %( ، )17 %( على التوالي.

االستعمال غير السكني)%(

ي
كن

س
 ال

ل
ما

تع
الس

ا

)%
(

املحافظة

محرمات مختلط صناعي خدمات
 مباني 

عامة
خضراء تجاري

3 11 1 12 4 14 6 49 كركوك

3 9 1 11 13 27 2 34 ديالى

4 4 2 16 5 44 5 20 بغداد

8 9 3 12 5 22 3 38 بابل

1 5 0 18 12 26 2 36 كربالء

7 7 0 12 15 30 2 27 واسط

0 0 2 19 3 17 4 55 النجف

2 2 1 14 10 35 6 30 الديوانية

5 4 1 8 3 26 0 53 املثنى

4 15 1 14 8 23 0 35 ذي قار

1 8 2 19 8 44 0 18 ميسان

4 0 1 31 3 42 2 17 البصرة

4 5 1 18 7 36 3 26 العراق
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تجمعات  مواقع  تثبيت 
ــن الـــعـــشـــوائـــي ــكـ ــسـ الـ

شكل رقم )4(

نسبة االستعمال السكني وغير السكني حسب املحافظات

محرماتمختلطصناعيخدماتمباني عامةخضراءتجاريالسكني

كــركــوك

49%6%14%4%12%1%11%3%

ــى ــ ــال ــ دي

34%2%27%13%11%1%9%3%

ــداد ــ ــغ ــ ب

20%5%44%5%16%2%4%4%

ــل ــ ــابـ ــ بـ

38%3%22%5%12%3%9%8%

كـــربـــالء

36%2%26%12%18%5%1%

واســـــــط

27%2%30%15%12%7%7%

الــنــجــف

55%4%17%3%19%2%

الديوانية

30%6%35%10%14%1%2%2%

ــان ــس ــي م

18%44%8%19%2%8%1%

املـــثـــنـــى

53%26%3%8%1%4%5%

ذي قــــار

35%23%8%14%1%15%4%

الــبــصــرة

17%2%42%3%31%1%4%

10 02030405060708090100
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تجمعات  مواقع  تثبيت 
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شكل رقم )5(

نسبة االستعمال السكني وغير السكني في العراق

السكني

26%
تجاري

3%
خضراء

36%
مباني عامة

7%

خدمات

18%
صناعي

1%
مختلط

5%
محرمات

4%


