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Abstract: 
     Residential slums have been developing in the city of Basra since 

the 1920s according to political, economic, social and demographic 

considerations, from the first primitive migrations from the countryside 

to the city to work and improve the economic situation of the 

immigrants who settled in the city, especially in the central commercial 

area and its neighborhood and to the ends of the city. As a result, the 

existence of slums of banks and cottages is a temporary alternative to 

address the prevailing housing crisis at the time. For this, the concerned 

parties adopted a set of effective solutions, which worked in its entirety 

to remove all slums from the city, especially in the decades of the 

sixties and seventies of the twentieth century. Rapid slums after the 

political change in 2003 and the ensuing informal settlements occupy a 

total area of 20% of the city of Basra, which is 107 km 2. It is worth 

mentioning that the research took upon itself to select the most 

prominent programs and treatments for different countries. 
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 الحلول التطبيقية لمعالجة السكن العشوائي في مدينة البصرة
  ()ر سهر الكعبيمرتضى مظفم.د.                                                 

 كلية التربية للبنات                           / جامعة البصرة                                               
 المستخلص:

العشوائيات السكنية بالتطور في مدينة البصرة منذ عشرينيات القرن العشرين على  أخذت     
 األولىية وديموغرافية ، ابتداًء من الهجرات البدائية وفق اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماع

إلى المدينة بغية العمل وتحسين الوضع االقتصادي للمهاجرين الذين استقروا في  األريافمن 
المدينة ، وما  أطرافالسيما في المنطقة التجارية المركزية وما جاورها وانتهاًء عند و المدينة 

قت لمعالجة ؤ وهي بديل م واألكواخات من الصرائف تمخض عن ذلك بكثرة وجود العشوائي
السكن السائدة آنذاك، وألجل ذلك تبنت الجهات المعنية مجموعة حلول ناجعة عملت  أزمة

جميع العشوائيات من المدينة،وبصفة عامة في عقود الستينيات  إزالةبمجملها على 
نتشار السريع للعشوائيات بعد والسبعينيات من القرن العشرين، ومن ثم تعرضت المدينة إلى اال

السكن العشوائي مساحة  إشغالمن  األمور إليه آلتوما  3002التغير السياسي في عام 
البحث قد  إن. والجدير ذكره 3كم701من مساحة مدينة البصرة البالغة  %30بلغت  إجمالية

الظاهرة  برز البرامج والمعالجات لدول مختلفة تمت احتواء هذهأخذ على عاتقه انتقاء أ
 وتنسيقها بما يتالءم مع المدن التي استوطنت فيها تلك العشوائيات . 

القطع  أسعار ،العشوائيات ،الحكومي اإلسكان ،العامل السياسي ،السكن العشوائيالكلمات المفتاحية:
 .معالجة السكن العشوائي ،التجارب التطبيقية ،التوزيع المكاني لسكن العشوائي ،السكنية

                                                 

Email: murtada1978mrmr@gmail.com 
 

mailto:murtada1978mrmr@gmail.com


 احللول  التطبيقية  ملعاجلة  السكن العشوائي  يف  مدينة  البصرة 

 

 263الصفحة  م1029لسنة كانون األول  ( 4-3( العدد)47مجلة الخليج العربي المجلد)

 

 

 

 

 

 المقدمة:
هي مشككلة بيئيكة مكانيكة وهكي  قضية العشوائيات ليست قضية عمرانية بحتة ، بقدر ما إن     

تتجسد فكي كونهكا احتضكنت مجموعكات سككانية متباينكة ، ولكذلك فهكي ذات أثكر فكي حيكاة شكرائ  
الشككل العكام والمظهكر الخكارجي  أنواسعة مكن سككان المجتمعكات الحضكرية ، وعلكى الكرغم مكن 

السككككيما الوضكككككع و  جمككككةتككككرتبط بمتغيكككككرات  األصككككليةأن دوافعكككككه  إالإسكككككانيا   للعشككككوائيات يبككككدو
، ضكال عكن ارتباطهكا بالبنيكة الطبقيكة. في والديموغرافي لسكان العشكوائياتاالقتصادي واالجتماع

العشوائيات تتعلق بالنسق التخطيطي والعمرانكي ومكن ثكم فانهكا تتعلكق بفعاليكة القكوانين  أنبمعنى 
 هذا النوع من السكن.  بم واللوائ  التي تسه

فككي  تنتشككرتمثككل ظككاهرة العشككوائيات واحككدة مككن أهككم القضككايا التككي تككؤرق الحكومككات كونهككا      
المراكككز الحضككرية بشكككل كبيككر التككي تتسككم بككالتطور االقتصككادي والحضككاري مثككل مدينككة البصككرة 

سكتحوذ بكذلك انتشكرت العشكوائيات فكي ضكمن فضكاءات المدينكة لت إذالتي نحكن بصكدد دراسكتها ، 
فككي بككروز خلككل واضكك  نجككم عنككه  توسككع مسككاحي بتكك ثير  أسككهمالمنككاطق الحيويككة ممككا  أهككمعلككى 

يسكككلط البحكككث الضكككوء علكككى بعكككض التجكككارب والبكككرامج والقكككوانين  إذالزيكككادة السككككانية المتناميكككة . 
علككى  أوفكي الحككد مككن انتشككار العشكوائيات فككي تلككك الككدول  جميعهككا دوراً  أدتلكبعض الككدول التككي 

للجهككات  إجرائيككةالتجككارب التطبيقيككة وتقككديمها كحلككول  أفضككلالحككد منهككا، ومككن ثككم اختيككار  قككلاأل
المسككككتردة مككككن العشككككوائيات للمشككككاريع التنمويككككة  األراضككككياسككككتثمار  إمكانيككككةالمعينككككة بمككككا يحقككككق 

 المختلفة .   
 : اآلتيةتتحدد المشكلة بالتساؤالت . مشكلة البحث :2

لمدينة  األساسيت الفارغة في ضمن التصميم هل التهمت العشوائيات الفضاءا -أ
 البصرة ؟ وما الحجم المساحي لها ؟
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الموجبة لظهور العشوائيات في مدينة البصرة بعد التغيير السياسي لعام  األسبابما  -ب
 ؟ 3002

القوانين والبرامج الحكومية دورا في تخفيض العشوائيات في العديد من مدن  أدتهل  -ت
 العالم ؟ 

 ث :. فرضية البح1
من مجمل مساحة مدينة البصرة مستحوذة بذلك  %30احتلت العشوائيات مساحة  -أ

 لها. األساسيعلى فضاءات التصميم 
 واإليجارات األراضي أسعارعوامل سياسية واقتصادية وثقافية وارتفاع  أفضت -ب

 وانخفاض المستوى المعاشي إلى بروز العشوائيات في المدينة .
ض العشوائيات في العديد من دول العالم ويمكن تفعيل القوانين إلى تخفي أدى -ت

استخالص تلك التجارب لغرض وضع عالج مناسب للمساكن العشوائية في مدينة 
 البصرة . 

 . هدف البحث :3
المساهمة وراء انتشار العشوائيات في مدينة  األسبابتوضي  و استقراء  إلىيهدف البحث      

ي للتجاوزات العشوائية في المدينة من خالل مقارنة حجم التباين المكان إيضاحالبصرة ،مككع 
وبين دراسة موضوعية  بين التوزيع المكاني  للتجاوزات العشوائية في أحياء مدينة البصرة.

الحلول التطبيقية وبالتالي معالجة  أفضللتجارب بعض الدول التي سنتها بغية استخالص 
 السكن العشوائي في المدينة. 

 ث :. حدود منطقة البح5
الحكدود المكانيكة وهكي الحكدود اإلداريكة بتمثل الجانب األول يجانبين ، بيتحدد حدود البحث      

التككي تقككع فككي الجككزء الشككرقي مككن محافظككة االقتصككادية والسياسككية،  األهميككةذات لمدينككة البصككرة 
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البصككرة ، والممتككدة جغرافيككا مككن نهككر السككراجي جنوبككا وشككط العككرب شككرقا ومنطقككة أبككو صككخير 
( شككماال وقوسككي     20،20-ْ   31،20ال وشككط البصككرة غربككًا ، إذ تقككع بككين دائرتككي عككرض )  شكما

 70121( مكككككا يعكككككادل )3ككككككم  701( شكككككرقًا بمسكككككاحة  بلغكككككت )     1،07,-ْ    0,،1,طكككككول )
 3072( ، ضكككككككمت  المدينكككككككة بحسكككككككب اإلسكككككككقاطات السككككككككانية لعكككككككام  7هكتكككككككارًا(  خريطكككككككة ) 

 سكنيا .  ( حيا ,0نسمة (  يتوزعون على ) ,721170)
 . 3072-3002فتمثل بالحدود الزمانية للمدة  اآلخرإما الجانب     

 (2خريطة )
 1029السكنية لعام  األحياءحسب بمدينة البصرة 

 
 خريطة مركز مدينة البصرة  ، شعبة نظم المعلومات الجغرافية مديرية بلدية مدينة البصرة، المصدر :

 .3072لعام              
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 هيم والجذور التاريخية للسكن العشوائي في مدينة البصرة: المفا أوال
 . مفاهيم السكن العشوائي2

اختالفًا بين دول العالم كونها يختلف من  األكثرتعد ظاهرة السكن العشوائي من المفاهيم      
الظاهرة ، فبعض التعاريف تشير إلى  ذهي فقد تعددت التعريفات الخاصة بهمكان ألخر وبالتال

توجد  إذالسكن الخالي من الخدمات األساسية ألنه غير قانوني،كن العشوائي هو الس أن
تجمعات تفتقر ألدنى درجات الراحة واألمان والخدمة والصحة وتنتشر بها األوبئة والجرائم 

ظاهرة نمو اإلسكان الشعبي السكككككن العشوائي هو  أنإلى  اآلخر. ويشير التعريف  وغيرها
تمثل فضاءات المدينة ، التي تنشئ بارادة كاملة للشعب وتنموا طبقا  الحر وذلك من منطلق

ألنماط محددة والسكان المتجاوزون يتحكمون بعرض الشوارع ونمط البناء ، وكذلك يتحكمون 
 ب بعاد قطع األراضي بها لكونهم يسكنون بدون ترخيص رسمي حكومي .

ى أراضي الغير من دون ترخيص قانوني فهو تشييد المساكن علقبوال  األكثرالتعريف  أما     
من الجهات الحكومية او األشخاص، وبالتالي فهي تفتقر إلى ابسط الخدمات األساسية للعيش 

 .(7)كونها ذات خصائص اقتصادية وعمرانية واجتماعية متدنية 
 . الجذور التاريخية للسكن العشوائي في مدينة البصرة1

ة غريبة وغير م لوفة على خريطة العمران البصري منذ ظهرت المناطق العشوائية كظاهر      
صارت منطقة العشار ذات أبعاد تجارية واقتصادية ، لذلك  أنعشرينيات القرن العشرين بعد 

اتسعت تيارات الهجرة من الريف إلى المدينة بعدما خسرت الهجرة الوافدة مهنة الزراعة التي 
السيما بعد و ذاك وحالة التقلب السياسي لضعف السياسات آن أنكانت تزاولها ، ويبدو 

من القرن العشرين مما كان عاماًل مساهمًا في  األولاالحتالل البريطاني في بدايات العقد 
توطن السكن العشوائي بالقرب من المناطق التجارية في منطقتي العشار والمعقل ، ومن هنا 

تقرة ولضعف التخطيط العمراني السياسية غير المس األوضاعجاءت من  األولىفان البدايات 
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تيارات الهجرة تزداد بالتدريج في عقود الثالثينيات  أخذتوالمتابعة من الجهات البلدية ، لذلك 
كانت بساتين النخيل ومجاميع من  إذوالخمسينيات من القرن العشرين ،  واألربعينيات

لين في تفريغ وتحميل الصرائف في مركز المدينة استغلت لسكن الوافدين الذين يعملون كحما
، يقابل ذلك ارتفاع نسب البطالة والزيادة السكانية المتنامية في الريف الزراعي  (3) السفن

، وهذا سبب مباشر في بروز والعقارات في مدينة البصرة األراضي أسعاريقابلها ارتفاع 
الصحية  واألضرارالعشوائيات في تلك المدة التي غالبًا ما تتعرض للحرائق المستمرة 

وال قت شائعة في مدينة البصرة ؤ ظاهرة السكن بالصرائف كسكن م أصبحت، حتى  (2)لقاطنيها
 أخذتالعشوائيات  أنسواء ، ويبدو  على حد أطرافهامركز القلب التجاري وعلى  سيما في

حدود مدينة البصرة وبصفة خاصة المهاجرون القادمون من محافظتي  أطرافتزداد عند 
ميل( في عقد  0 –في منطقة ) محلة الهادي  أخرىن ليشكلوا نواة استيطانية ميساو الناصرية 

( صريفة مبنية من القصب 731بلغ عدد الصرائف ) إذات من القرن العشرين ، يالثالثين
مكاناتوالطين وفقًا لما توفره البيئة من مواد  . وفي (,)سهلت لهم تشييد سكن خاص بهم وا 

التي انتشرت في المدينة  واألكواخى احتواء تنامي الصرائف ضوء ذلك شرعت بلدية البصرة إل
عشرين ، في بداية القرن الهذا النمط من البناء في المدينة ساد إذ( 3كما توضحها الخريطة )

، وقد بدأت القوات البريطانية بعد دخولها إلى المدينة في سنة نتيجة لظهور فرص عمل جديدة
، بناء ميناء المعقل، والسكك الحديدية ومطار المعقل يع جديدة منهام ( تنفيذ مشار ,727)

، وبناء عدد من الجسور على أنهار البصرة ، وبناء سجن واستثمار حقول البترول في الزبير
 أعدادوغيرها من المشاريع ، لذا ازدادت (0)ومستشفى ستانلي مود ) البصرة العام حالياً  (

. وبالتالي (6)( مساكن 0002بما يقارب من )  2272المنازل النظامية والعشوائية نهاية عام 
مشاريع اإلسكان التجريبية في منطقة قريبة من باب الزبير )القبلة تبنت الجهات المعنية 
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( مسكنًا للعمال وأنجزت في نهاية عام  20القديمة منطقة البصرة( حيث شرعت بانشاء ) 
 ية ، ،وت جيرهككككككككككككككككككككككا لهم ب سعار رمز  7226

 (1خريطة )
 2951( في مدينة البصرة لعام  واألكواخالسكن العشوائي ) الصرائف 

 
 مرتضى مظفر سهر الكعبي ، التحليل المكاني لتغير استعماالت األرض السكنية في مدينة  المصدر :     

 دكتوراه ، الجزء البصرة باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، اطروحة                
 .12، ص  3071، جامعة البصرة ،  اإلنسانيةالثاني ، كلية التربية للعلوم               
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لكن هذا اإلجراءات كانت مشجعه بصورة نسبية للهجرة الوافدة للمدينة وبالتالي ازدادت      
ختصة ببناء األكواخ والصرائف داخل حدود البلدية وخارجها ، وألجل ذلك أوعزت الجهات الم

 األزمةلمعالجة  7200( مسكن إضافي في منطقة الفيصلية ) الجمهورية حاليا( عام 000)
قامت الجهات المختصة بطلب من شركة نفط  7202المتنامية للسكن العشوائي ، وفي عام 

البصرة ببناء دور سكنية في منطقة الموفقية )حي الموفقية حاليا(، وكذلك الحال تم تشييد 
فقد تبنت الجهات المعنية  7267في عام  أمابلة، األ كنية في حي المعقل  وحيوحدات س

إنشاء دور سكنية في منطقة األرمن ) البصرة القديمة( وكذلك مشروع آخر في منطقة 
على أصحاب ، رافق ذلك توزيع قطع أراضي سكنية ( مسكن100التي شيدت) ()الحكيمية

وفي المدة نفسها أدخل  7262يكها لهم وذلك في عام فراز ومن ثم تملإلاالصرائف بعد عملية 
بضمن حدود البلدية مشروع إسكان )الجمعيات( حي الجمعيات والغرض من سياسة بناء 

( وحدة سكنية عشوائية عام 003,) إلىالوحدات السكنية يتمثل بكالتخلص منها بعدما وصلت 
شكل فاعل في احتواء ب أسهمتنفة الذكر آالحكومية  اإلجراءاتجميع  أنبيد  7201

 آخرالعشوائيات وذوبانها في ضمن نسيج المدينة وخلقت وحدات سكنية نظامية وتم رفع 
الفعالة  اإلسكانيةالسياسة  نأ إلى اإلشارة، وهنا نود  (1)7212التجاوزات السكنية نهاية عام 

لها  ةالتابع األراضي بخاصةو ولسيادة القانون بعدم التجاوز على المحرمات الحكومية 
البالغ في تنظيم الحيز الحضري في مدينة البصرة مطلع  األثرومحاسبة المقصرين قانونيًا 

المدينة لم تشهد تجاوزات سكنية طيلة المدة  أنالثمانينيات من القرن العشرين ، وهذا ما يفسر 
 3002(. ولكن السكن العشوائي عاود الظهور بعد التغير السياسي لعام 7220-3003)

للمدينة ، فضال عن  األساسيبذلك على جميع الفضاءات المفتوحة ضمن التصميم  امستحوذ

                                                 
 رافدين حاليًا . الحكيمية هي حي ال 
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حتى باتت ظاهرة العشوائيات منتشرة في االستيالء على المؤسسات الحكومية والصناعية 
( مسكنًا 13715( من مساحة المدينة بواقع )%30مدينة البصرة  شاغلة ) أحياءعموم 

 .  (2) 3072ام حسب المس  الميداني لعبعشوائيًا 
 ثانيًا : المتغيرات البشرية المساهمة في ازمة السكن العشوائي في مدينة البصرة

توصلت العديد من البحوث والدراسات المختصة بدراسة مشكلة السكن العشوائي في      
عاظم انتشار السكن البالغ في ت األثرالمدن إلى جملة من المتغيرات البشرية التي كان لها 

إلى حد  االسيما في العراق كونه متشابهو  وأخرىبين مدينة  األسباب، وال تختلف ائي فيهاالعشو 
العشوائيات وتفاقم حدتها في مدينة  إلى انتشار ونمو أدتالتي  األسباب أهم، لهذا سندرج ما

 : اآلتيالبصرة وعلى النحو 
 . العامل السياسي :2

م( بسبب  7222 – 7220في المدة )  توقف مشاريع اإلسكان الحكومي السيما أدى     
العسكرية وعدم  األغراضاإليرانية ، وحالة استنزاف الموازنة المالية لخدمة  –الحرب العراقية 

م 7220ذلك توقف مشاريع اإلسكان للمدة )، فضال عن والسكنية اإلنسانيةاالهتمام بالخدمات 
ا سبب خلال في سوق ( بسبب الحصار االقتصادي المفروض على البلد ، مم 3003 –

، الئمة حالة الطلب المتزايد للسكنوانخفاض المعروض من الوحدات السكنية وعدم م اإلسكان
 الوحدات السكنية .  إجمالياالقتصادي من  اإلسكانانخفضت نسبة  إذ

 األمن ا فيواضح ا، شهد العراق ومنطقة البحث غياب 3002وبعد التغير السياسي لعام      
من التغير  األولىالسيما في السنوات و ق العراق وغيابًا واضحًا لسلطة القانون في عموم مناط

غلب المؤسسات الحكومية والخدمات في مدينة البصرة من أالسياسي هذا من ناحية ، وتركز 
، نجم عن ذلك تزايد حاالت الهجرة إلى المدينة بحثا عن العمل والحصول على  أخرىناحية 

مدينة  أحياءانتشار كثيف للعشوائيات وفي عموم صار هناك  ، وبالتالي أفضلخدمات 
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 األراضي، يقابل ذلك عدم تنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بالمباني وكذلك حماية البصرة
 المملوكة للدولة التي تنظم حركة العمران بعد حالة التقاعس لألجهزة الحكومية المعنية بذلك

لم تكن بالمستوى  3002دورات البرلمانية المتعاقبة بعد عام القوانين التي سنتها ال أنويبدو 
، وهذا يدل على انتشار دم تنفيذ بنودها بشكل حازم من الجهات المعنيةالمطلوب وع

 مدينة البصرة .   أحياءالعشوائيات في عموم 
 البالغ في انتشار العشوائيات في مدينة األثرالعامل السياسي له  إنوالجدير بالذكر      

لج  العديد من سكان  إذاقتصادية بعد العاصمة بغداد كما هو الحال في مدينة البصرة ، 
العشوائيات إلى حالة التحايل والتالعب والتجاوز السكني بالتعاون مع بعض موظفي الجهات 

إلى اتساع نطاق  أدىوالتجاوز عليها مما  األماكن أفضلالعقارات باختيار  وأصحابالمعنية 
حلول تتبناها الجهات المعنية وبالتالي  أوفت للنظر من دون وجود رؤية البشكل  العشوائيات

 .  إزالتهاشجع على امتدادها وعدم 
 . العامل االقتصادي1

 إذيت تى العامل االقتصادي بالمرتبة الثانية في تزايد العشوائيات في مدينة البصرة ،      
( 31000بلغت )  3072-3002لمدينة للمدة مقدار الهجرة الوافدة والنزوح إلى ا أننالحظ 

عدد المهاجرين  أن( نجد  أسرةفرد/  6،3) األسرة، وفي حالة اعتبار متوسط  (2) أسرة
                                                 

 الذي ينص ) عدم التجاوز على عقارات  3007لسنة  ,70قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( رقم
لسنة  0,,صدر قانون رقم  3002القانون ( ، وبعد  أحكامالدولة والبلديات ويعاقب المتجاوز وفق 

ير الوحدات السكنية على عقارات الدولة وذلك بت ج) معالجة التجاوزات  على الذي ينص 3002
( الذي 00الديواني رقم ) األمرصدر  3072ودوائر الدولة المتجاوز عليها إلى شاغليها ، وفي عام 

شرع مقترح ينص على تمليك  3071ينص على تشكيل لجنة عليا لمعالجة العشوائيات ، وفي عام 
عشوائيات السكنية لكن تعالج مشكلة ال أخرىسكنية ، فضال عن قوانين  أراضيذوي الدخل المحدود 

على حبيسة الورق ال غير . المصدر : االنترنت  أصبحتجميع القوانين لم تؤخذ بنظر االعتبار بل 
 www.ar.parliament.iqوالرابط  www.cabine.iqالموقع اإللكتروني 

http://www.cabine.iq/
http://www.ar.parliament.iq/
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( نسمة ، وبالتالي فقد شهدت المدينة زيادة سكانية على اثر  761,00)  والنازحين بلغ
سجل مجمل سكان  ذإتيارات الهجرة فضال عن الزيادة الطبيعية الناجمة عن الوالدات ، 

 .3072السكانية لعام  اإلسقاطات( نسمة بحسب ,721170المدينة)
االقتصادية في مدينة البصرة إلى خلق موجات من النزوح والتهجير  األنشطةأدى تركز      

، فضال  عن قطاع سبل العيش والرزق في الريفاإلجباري من الريف إلى المدينة نتيجة الن
وعدم تمكن أغلب المواطنين والسيما محدودي الدخل من شرائها ، غالء األراضي الحضرية 

مما أجبر العديد منهم على مزاحمة المتجاوزين القادمين من األرياف والمحافظات األخرى 
، فضالً  عن التي تعود ملكيتها لجهات مختلفة ومشاركتهم في االستيالء على بعض األراضي

 .(70)فة التجاوز على بعض مؤسسات الدولة المختل
نسبة  أعلى أن إلى، التي أشارت (77) 3070ويالحظ بحسب الدراسة الميدانية لعام       

( هم من فئة الكسبة ، %02،1حرة بواقع ) أعماالالذين يمتهنون  األسرسجلت ألصحاب 
نسبة سجلت  أدنى( ، في حين احتلت %,،72واحتلت المرتبة الثانية فئة الموظفين بواقع )

النسبة العالية هو رغبة هؤالء  ( ، ولعل ما يفسر هذه %70المتوفين بواقع ) ضمن فئة اسر
الكسبة ( السكن بالقرب من األسواق لكي يسهل عليهم الحصول على فرص عمل تتي  لهم )

 تحقيق مورد مادي مستمر يكفل لهم ت مين احتياجاتهم المعيشية اليومية .
 .  العامل الثقافي 3

من المدن الحضرية الجاذبة للسكان تبعًا لعوامل اقتصادية واجتماعية  تعد مدينة البصرة     
وسكان المحافظات  األرياف، لذلك يسعى الطامحون لكسب قوت يومهم من  وأمنيةوثقافية 

المجاورة ، فضال عن النازحين من محافظات ) الموصل ، كركوك ، ديالى ( إلى السكن في 
 أوالكثير منهم يرفضون ) ثقافة الريف(  أمسى إذ هذه المدينة ذات المؤهالت العديدة ،

، وحضرية تلبي طموحاتهم المتزايدة العادات والتقاليد المتوارثة وبالتالي البحث عن بدائل ثقافية
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يعد وجود  إذوكذلك فان مدينة البصرة تحتضن جميع الخدمات بما فيها الخدمات التعليمية ، 
( 2توجد في المدينة ) إذ،  إليهابا في جذب السكان مؤسسات التعليم العالي ) الجامعات( سب

من  األخرى. إلى جانب وجود المؤسسات التعليمية  أهلية( جامعات 6جامعات حكومية و )
شجع النازحين بالسكن  األمرالنسبي من ناحية ثانية ، وهذا  األمنيناحية. وحالة استقرار 

 العشوائي ضمن حدود رقعتها المساحية .  
  واإليجارات األراضي أسعار . ارتفاع4

منها ما يتعلق  أسبابنتيجة لعدة  أراضيهامدينة البصرة باالرتفاع الفجائي ألسعار  أخذت     
موقعها على  أوبعدها من الشارع الرئيس  أوبالموقع الجغرافي للقطعة السكنية ومدى قربها 

العقارات في المدينة ومقدار  الشارع التجاري  والتالعب ب سعار القطع السكنية من قبل سماسرة
الضريبة المتوخاة من القطعة السكنية بحسب المساحة التي تتناسب طرديا مع زيادة نسب 
الضريبة ومدى توافر خدمات البنى التحتية وطبيعة الشوارع المعبدة من غير المعبدة ، فضال 

في المدينة  ضيااألر  أسعارنقصان  أوعن ذلك تؤدي العوامل االجتماعية دورا في زيادة 
، إلى جانب ( 73)وبحسب نظرة السكان وانطباعاتهم على اختيار مكان محدد للسكن دون غيره 

 أسعارالزيادة السكانية بفعل الوالدات والهجرة والنزوح وبشكل يفوق التصور مما سبب ارتفاع 
 أسعار( الذي يشير إلى تباين 7في مدينة البصرة كما يتض  ذلك من جدول ) األراضي

 أسعارفيما يخص  أماالسكنية.  أحيائهابحسب القطع السكنية في مدينة البصرة حسب 
فهي ال  الهذ (72)مليون( دينار -00,للوحدات السكنية النظامية فقد تراوحت بين )  اإليجارات

 األرض أقيامارتفاع  وأمامتتناسب مع المقدرات المالية لذوي الدخول الواطئة والمتوسطة. 
نجد ضعفًا واضحًا لالستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع السكني  واإليجارات

 اإلسكانية، وكذلك عدم وجود توجهات للتنمية ات السكنية منخفضة الكلفةدالسيما البناء للوحو 
مما  كككي المناطق البعيدة عن المدينة،توزيع السكان فككككككككككككككككككككككككككك إعادةالتي تهدف إلى  اإلقليمية
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جبر العديد من السكان على تبني التجاوز السكني على المناطق الفارغة الموجودة في ضمن أ
 أسعارمن جهة ، والتخلص من ارتفاع  أسرهميد سكن يلبي احتياجات يالسكنية وتش األحياء

 الالمساكن العشوائية  ، وعلى الرغم من أن أخرىمن جهة  واإليجاراتالوحدات السكنية 
حولها ومتعارضة مع  أوالنسيج العمراني للمجتمعات التي تنمو بداخلها تتماشى مع 

طريقة  تعد أنها إالاالتجاهات الطبيعية للنمو واالمتداد وهى مخالفة للقوانين المنظمة للعمران 
 مثلى بحسب منظورهم لحل أزمة السكن في المدن المختلفة .

 (2جدول )
 لألرض السكنية  في مدينة البصرة  ( / دينار1مساحة االحياء )هكتار(  وسعر)م

 قاطع الخليج العربي –خامسًا   قاطع العشار –أواًل 

 
 ت

 
 إسم الحي السكني

مساحة 
 الحي
 / هكتار

 سعرالمتر
المربع              

 لألرض
 / ألف دينار

 
 

 
 ت

 
 اسم الحي السكني

 مساحة
 الحي
 / هكتار
 

 سعر المتر
 المربع
 لألرض

 / ألف دينار
 رابعًا : قطاع الخورة  طاع العشارأواًل : ق

رمضان  24 2
 )الساعي(

 7000000 213 الزهور )الكزارة( 7  100000 210

 7000000 235 عمان )الفرسي( 3  200000 88 التميمية 1
 7000000 225 الجزائر 2  200000 205 الفراهيدي 3
 200000 210 القاهرة ,  00000, 130 سعد بن ابي وقاص 4
)مقام علي  العشار 5

 ع(
 7000000 85 بريهه 0  200000 145

 00000, 500 المنتزه 1  00000, 130 الصمود )التحسينية( 1
صنعاء                            7  200000 200 الرسالة 7

100 
400000 

 200000 415 الربيع )البراضعية ( 8  000000 290 النصر  )الطويسة( 8
عتبة بن  9

 ة(غزوان)العالي
 00000, 130 المهلب 9  300000 355

 200000 335 الفيحاء )مطيحة( 20  300000 190 االصمعي 20
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  أطروحةالسكنية في مدينة البصرة ،  األراضيسدي ، التباين المكاني لقيم ألد سراج جابر اأحم المصدر :
 703، ص  3076، جامعة البصرة ،  اإلنسانيةدكتوراه ، كلية التربية للعلوم            

 500000 245 التحرير )السيمر( 22  300000, 2953 المجــــــــــــــــــموع

 7000000 195 العباسية 21  ثانيًا : قطاع الرباط

 2200000 1708 المجـــــــــــــــموع  300000 280 التاميم 2

 خامسًا : قطاع الخليج العربي  150000 330 الرافدين )الحكيمية( 1

االصدقاء )العباس  2  350000 235 الزهراء 3
 ع(

310 300000 

 700000 520 االمن الداخلي 1  350000 135 الميثاق )الجبيلة( 4
 200000 580 الخليج العربي 3  400000 14 الخضراء 5
 10000 307 الشعلة 4  350000 185 السالم 1
 700000 181 الحسين 5  100000 305 الموفقية 7
 110000 1403 المجمــــــــــــــوع  350000 540 االندلس الجنينة( 8
 سادسًا : قطاع القبلة  400000 120 الجمهورية 9

 000000 115 المهندسين 7  3200000 1810 المجمــــــــــــــــوع
 300000 175 البلديات 3  المعقل ثالثًا : قطاع

 700000 1755 الرشيد 3  100000 201 خالد بن الوليد 2
 700000 780 القائم 4  100000 345 الكرامة 1
المحارب)نواب  3

 الضباط(
 200000 4835 المجمـــــــــــــوع  150000 95

      300000 205 العامل )االسكان( 4
      200000 329 القادسية )الكزيزة( 5
      350000 155 المعقل 1
      150000 310 ميل(5الهادي ) 7
      150000 515 االبلة 8
      150000 520 ياسين خريبط 9
      200000 170 الطوبة والنخيلة 20
      150000 275 حي االساتذة 22

 30730000 27440 ع الكليالمجمـــــــــــــــــو   1500000 3412 المجمـــــــــــــــوع
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الزيادة ي المدينة منها وهناك عوامل أخرى أسهمت في تفشي المساكن العشوائية ف     
عشيرتهم بالقرب منهم  وأفراد أبنائهمفي سكن  األهاليرغبة و  السكانية والعامل االجتماعي

على مساحات شاسعة عامل سطوة وزارة النفط، وكذلك لتوفر العمل في المدينة أو أمنيةلدوافع 
ق سكنيٍة جديدة، من أراضي البصرة من دون أن تستثمرها أو تسم  باستثمارها في بناء مناط

فضاًل عن لجوء كثير من األثرياء الذين ال يثقون في المصارف المحلية وال ي منون على 
أموالهم في بيوتهم، إلى شراء أراٍض ذات ملكية خاصة وب سعار مرتفعة وانتظار ارتفاع 

 ربحية عند بيعها في المستقبل. أعلىمع مرور الوقت لعلها تحقق  أسعارها
 ع الجغرافي لتجمعات السكن العشوائي في مدينة البصرة التوزي ثالثًا:
بدقة  3072لعام  Quick Bird2تم االستعانة بتقنيات التفسير البصري للمرئية الفضائية      

تحديد ( لغرض 2والخريطة ) اإلحصاءات الرسمية( الذي يمثل 3متر والجدول )7مكانية 
ني في ضمن أحياء المدينة التي تمثلت في السكن العشوائي وبصفة خاصة بيان توزيعها المكا

( نسمة لعام 702210سكاني )  بعدد ()( أحياء سكنية  1( حيًا سكنيًا باستثناء )2,)
، إذ يتض  أن حي التميمية قد احتل المرتبة األولى من حيث إشغالها بالسكن لتسجل 3072

رتبة الثانية حي ( ، في حين احتل بالم%70،7( وحدة سكنية عشوائية بنسبة ) 3220) 
( واحتل حي القائم المرتبة  %2،6( وحدة سكنية عشوائية بنسبة )3322الحسين بما يعادل ) 

( ، ويعزى سبب ذلك للعوامل %,،6( وحدة سكنية عشوائية ما يعادل ) 7071الثالثة بعدد )

                                                 
( )ألحياء الخالية من السكن العشوائي )  التحرير ، القاهرة ، بريهة ، الربيع ، الخضراء ، الطوبة ا

 والنخيلة ، عمان (
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بواقع السياسية واالقتصادية والسكانية  ، وسجل أدنى تواجد للسكن العشوائي في حي الزهور 
هو من  حي الزهور أن( ويعزى سبب ذلك إلى %0،7( وحدة سكنية عشوائية بنسبة )203)

السكنية المخططة والمنتظمة من الجهات المعنية وال يحتوي على فضاءات مفتوحة  األحياء
ضمن نسيج الحي ذاته ، فضال عن انه يمثل حاليا المنطقة التجارية المركزية لذلك تزدحم 

القتصادية والتجارية وبالتالي خلوها تقريبا مكككككككككككن األماكن الفارغة ما عدا فيها األنشطة ا
 مؤسسة التمور التي شغلتها بعض األسر الوافدة واتخذتها مساكن لها .

بخصوص عائدية األرض المستحوذ عليها من المساكن العشوائية فانها تعود إلى  أما     
ما  والجزء المتبقي يتوزع ألراضي إلى بلدية البصرةجهات حكومية مختلفة في الغالب تلك ا

الجهات والمؤسسات الحكومية مثل ) مديرية األوقاف ، مديرية الكهرباء ، وزارة  بين العديد من
الدفاع ، شركة النفط ،الموانئ ، مديرية الشباب والرياضة ، وزارة التعليم العالي ،عقارات الدولة 

 702،6وبصورة عامة  سجلت مساحة السكن العشوائي ) ( ،7، وزارة الداخلية ( صورة )
 ( من مساحة المدينة .%72،7بما يعادل )  هكتار

 (1جدول )
عدادها في احياء مدينة البصرة لعام   1023التوزيع الجغرافي للسكن العشوائي وا 

 ملكية األرض النسبة% العشوائيات رقم المحلة الحي السكني ت

 ية البصرةبلد 3،1 600 ,7, القادسية 7
عتبة بن غزوان ) العالية ،  3

 صبخة العرب 
 بلدية البصرة 2،, 7700 770،772،777

 بلدية البصرة 0،6 700 707 الصمود 2
 بلدية البصرة 0،1 712 703 الساعي ,
 بلدية البصرة ,،0 20 702 الفراهيدي 0
 بلدية البصرة 0،7 7300 700 كوت الحجاج 6
 بلدية البصرة ,،0 20 732 الجمهورية 1
 الدفاع 7،7 300 701 األكاديمية البحرية  2
 عقارات الدولة 7،2 272 230 المتنزه 2
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 الوقف السني 0،7 6 203 الزهور 70
 بلدية البصرة 7،2 237 31,،  32,، 27,، 20,، 23, الشرطة 77
 بلدية البصرة + الداخلية  0،2 720 01, الجمعيات 73
سين الغدير والكوبية ) يا 72

 خريبط(
 بلدية البصرة 2،0 231 03,، 70,

 الموانئ 0،, 7062 ,,7، 7,2،  7,6،  700 المعقل ,7
قيادة القوة البحرية ) ميناء  70

 المعقل (
 الدفاع 2،7 100 7,3

 بلدية البصرة 3،, 7000 731 الموفقية 76
 بلدية البصرة 0،3 7320 722،  721 االساتذه 71
مديرية الصحة + بلدية  0،3 0, 702 الكفاءات 72

 البصرة
 بلدية البصرة 7،2 237 273،  270 الصفاة والمهلب 72
 بلدية البصرة 3،2 ,66 270 العباسي ) المشراق( 30
 بلدية البصرة 0،2 302 220 الفيحاء 37
وزارة الدفاع + التعليم  0،3 22 206 الجزائر 33

 العالي
 بصرةبلدية ال 0،2 720 2,, األمن الداخلي 32
 بلدية البصرة 7،6 222 603 المهندسين ,3
 بلدية البصرة ,،6 7071 ،  602،  603 القائم 30
 بلدية البصرة 0،0 720 633،  672،  676،  ,67 القبلة ) الرشيد( 36
 بلدية البصرة 7،3 323 6,0،  6,3 البلديات ) الجامعة( 31
 افالدفاع + االوق 0،0 730 773 النصر ) الطويسة( 32
 بلدية البصرة ,،0 21 722 المحارب / نواب الضباط 32
 بلدية + دفاع 0،0 730 736،  723 االندلس 20
 بلدية البصرة 0،6 700 7,1 العامل 27
 الدفاع 0،6 700 732 السالم / دور محمد القاسم 23
 الموانئ 2،3 100 720 االبلة 22
الدفاع + الشباب  7،2 200 707،  700 الهادي ,2

 والرياضة + بلدية
 بلدية البصرة + الدفاع 70،7 3220 ,77،  776 التميمية  20
 بلدية + كهرباء 2،6 3322،  30,،  32,،  37,،  71, الحسين والمربع 26
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,70 
 بلدية البصرة 0،6 726 733،  730 الرافدين 21
 بلدية البصرة 0،3 ,, 730 الميثاق 22
 بصرةبلدية ال 0،1 712 701 الرسالة 22
وزارة النفط + التربية +  ,،, 7000 77, الشعلة 0,

 بلدية
وزارة التعليم  0،0 773 706 موقع جامعة البصرة 7,

 العالي
 الموانئ 7،7 310 702 خالد بن الوليد ) النجيبية( 3,
 الموانئ 0،3 6, 7,0،  703 الكرامة السكك 2,
 بلدية البصرة 2،, 7030 737، 772،  771 األصمعي ,,
 بلدية البصرة 2،, 7710 07, العباس / االصدقاء 0,
 الشباب والرياضة 0،2 62 ,70 الزهراء 6,
الشباب  0،3 21 706 العشار 1,

 والرياضة
 بلدية البصرة 0،3 6, 201 صنعاء 2,
  200 13715 مجموع الوحدات السكنية العشوائية 
   259970   1023عدد السكان السكن العشوائي لعام  

( وزارة التخطيط ، تقرير نتائج المس  التمهيدي لتجمعات السكن العشوائي ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، 3) 
 .12،  12،  30، ص3072

 .3072( مجلس محافظة البصرة ، لجنة السكن ، بيانات غير منشورة لسنة 2)
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 (3خريطة )

 السكنية أحيائهاالسكن العشوائي في مدينة البصرة بحسب 
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 . 3072متر لعام  7بدقة مكانية  Quick Bird2التفسير البصري للمرئية الفضائية المصدر :     

 (  2صورة )
  1028بعض مظاهر السكن العشوائي في أحياء مدينة البصرة لعام 
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 .3072متر لعام  7بدقة مكانية  Quick bird 2المرئية الفضائية للقمر الصناعي  المصدر :     

 التجارب التطبيقية لبعض دول العالم في معالجة السكن العشوائي رابعًا :
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يتناول هذا المحور تجارب الدول التطبيقية لمعالجة السكن العشوائي في مدن رئيسة      
 إذ،مختارة وبصفة خاصة في المدن المكتظة سكانيًا وذات البعد االقتصادي والسياسي

الشعبية في معالجة العشوائيات فضال عن جهود استحسن الكثير من الدول مبدأ المشاركة 
لذلك سيتبنى البحث تجارب الدول )الهند، مصر، سوريا، السعودية( وعلى ،القطاع الخاص

 :اآلتيالنحو 
 . التجربة الهندية :2

حسب التعداد بنسمة  7،212600،062تعد الهند من الدول التي تجاوز عدد سكانها )     
يعيش السكان؟  أين)  األهمم الحجم السكاني الهائل ي تي السؤال ، وأما3072السكاني عام 

غلب سكان الهند يعيشون في الطرقات أ أنوكيف يعيشون ؟ ( والجواب عن السؤال يكمن في 
ئيات( وهم من الطبقة يقطن في مساكن الصفي  ) العشوا اآلخروالساحات العامة والبعض 

ة العشوائيات في مدنها الرئيسة بعد اتساع دائر . لهذا عملت الحكومة الهندية الفقيرة جدا
 بومباي ، كلكاتا ( إلى اتباع استراتيجيات لمعالجة هذه الظاهرة وهي :)
 مدينة بومباي : –أ 

يعتمد سكان مدينة بومباي اقتصاديا على صيد السمك ومن ثم سرعان ما تحول النشاط      
مدينة  أصبحتالتاسع عشر وبالتالي  االقتصادي باالعتماد على الصناعة بعد حلول القرن

العشوائيات تنتشر  أخذت، لهذا صناعة من فرص عمل للقاطنين بهاجاذبة للسكان لما توفره ال
بلغ  إذ( األساسيةالصناعات الكيماوية والمعادن )بصورة متسارعة نتيجة لنمو القطاع الصناعي

دينة تعاني من بيئة ملوثة من سكان مدينة بومباي مما جعل الم %,0سكان العشوائيات 
التدوير لمعظم سكان العشوائيات، كما انتشرت الجرائم بمختلف أنواعها  إعادةنتيجة لمهنة 
 .   (,7) 3006من السكان تحت خط الفقر حتى عام  %0,نتيجة لوقوع 



 احللول  التطبيقية  ملعاجلة  السكن العشوائي  يف  مدينة  البصرة 

 

 233الصفحة  م1029لسنة كانون األول  ( 4-3( العدد)47مجلة الخليج العربي المجلد)

 

 

 

 

 

شرعت الحكومة الهندية إلى تبني عدٍد من البرامج لتطوير المناطق العشوائية في مدينة     
 باي وهي:بوم
ان العشوائيات الذي بدأ عام االستمرار في االعتماد على تحسين البيئة المدنية لسك -7

مر أوا إصداراألراضي العشوائية التابعة للحكومة بعد  إخالء، والذي يهدف إلى 7213
، وعلى الرغم من الصعوبات التي اعترضت هذه السياسة قضائية بذلك وبالتالي تطويرها

 الدولة . أراضين تطوير المناطق المقامة على تمكنت م إنها إال
في تطوير العشوائيات ذات الملكية الخاصة  آخرتبنت الحكومة الهندية مشروعًا تعاونيًا  -3

المساكن  إزالةوذلك باالقتراض من البنك الدولي ومن ثم تشييد المساكن الجيدة بعد 
تنظيم البيئة من خالل شق وهنا التزمت الحكومة ب،العشوائية التي كانوا يعيشون بها

دخالالشوارع  سندات ملكية  إصدار، فضال عن لها األساسيةالمرافق والخدمات  وا 
سنة  30بناء المسكن وبدون فوائد تصل إلى  أجوريسدد المالك  أنعلى ،المسكن

 وبقروض ميسرة .
الخاص الحكومة الهندية من نجاح تجربة الشراكة بين القطاعين الحكومي و  استفادتوقد  -2

في العديد من الدول العالم التي حسنت من بيئة مدنها بعد التخلص من العشوائيات ، وقد 
،  7227تطوير العشوائيات وذلك عام  إعادةالحكومة الهندية بتطبيقها بغية  أخذت

ويتلخص البرنامج الحكومي في ان تعطي الحكومة مشاريع بناء الوحدات السكنية إلى 
معينة  أساليبسكان العشوائيات على وفق  إقناعها القدرة على شركات مقاوالت خاصة ل

 ومن ثم الشروع بتشييد السكن لساكنيها وقد نجحت التجربة .
 مدينة كلكاتا –ب 
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 100،726،,7، ، وقد بلغ عدد سكانها  األربعتعد مدينة كلكاتا من اكبر المدن الهندية      
يعيشون في مناطق عشوائية فقيرة جدا  من سكانها %60، حيث أكثر من  3072نسمة عام 

ومعظم الفقراء يعيشون في الشوارع ، ويعزو سبب الزيادة السكانية المتنامية إلى تطور 
صناعاتها السيما التكنلوجية) الهواتف النقالة ، صناعة الحاسبات ..الخ( وهي مدينة تحتضن 

التحديد بالنظر إلى وجود االقتصادية التجارية السيما المصارف منها  على وجه  األنشطة
 . (70)من التجارة الخارجية %,7الميناء الذي يخدم 

تبنت الحكومة الهندية السياسات السابقة التي اتخذتهما في مدينة بومباي في التخلص      
السياسات الهندية في معالجة هذا الظاهرة ترجع إلى  إن إذمن العشوائيات في مدينة كلكاتا ، 

العشرين عندما تبنت مشاريع تنموية جادة ومنها استحصال مبالغ مادية خمسينيات القرن 
سكان العشوائيات في هذه المدينة قد  أنلغرض بناء المزيد من المباني الجديدة ، ويبدو 

رفضوا المشاريع الحكومية وذلك ب خالء مساكنهم والتوجه للعيش في المساكن الحكومية 
عملهم وضعف الروابط االجتماعية الجديدة مما سبب  أماكنالجديدة وذلك بسبب بعدها عن 
 الجديدة .  اإلسكانيةخالال واضحا في تلك السياسة 

حاالت الرفض والعنف بين سكان العشوائيات والحكومات المتعاقبة  وأماموالجدير ذكره    
تمثلت  أخرىالعشوائيات وتبني سياسة  إزالةشرعت الحكومة الهندية بالتخلي عن قرارات 

كوين وحدة للتخطيط القومي ت خذ على عاتقها وضع الخطط من سكان العشوائيات وبالتالي بت
الشعبية العشوائية إلى وحدات صغيرة  األحياءوضعت وحدة التخطيط خطة لتحويل المساكن 

مكونة من طابق واحد وهي منظمة ومجهزة بما يوفر متطلبات الحياة لشاغليها وهذه السياسة 
الشاغرة لغرض عرضها لالستثمار لتحقيق الرب  المادي حتى يستغل  ألرضاجزءًا من  أفرغت

                                                 
 االنترنت على الرابطpopulation-katacities/kol-http://wordpopulationreview.com/world 

http://wordpopulationreview.com/world-cities/kolkata-population
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من تطوير المدينة واالهتمام بالجانب السكني حصرًا. كما استحدثت  ثمنها في تغطية جزء
 أيدمج بين شركاء التنمية  أويقتضي بموجبه عمل شراكة  أخرىالحكومة الهندية برامج 

 األدنىدني لعمل برنامج لتحسين البيئة وتوفير الحد الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الم
 من االحتياجات . 

استمرت الحكومة بوضع البرامج والخطط فوضعت خطة تركز على استحداث المدن      
تهدف للنهوض  أخرىالمتوسطة بغية توفير فرص عمل لشاغليها . وخطط  أوالصغيرة 

قتصادية ، الخدمية ، االجتماعية ( وهذا الشامل للعشوائيات السيما مختلف القطاعات ) اال
 .(76)العشوائيات في ضمن خطط التنمية الحضرية الشاملة أدرج األمر
 . التجربة المصرية 1

دولة مصر من تبعات السكن العشوائي المنتشر في تلك المدن المدن الرئيسة في تعاني      
ا ، وبروز بوادر الهجرة الريفية السيما بعد زيادة نسب التحضر فيهو ازدادت بشكل خطير  وقد

الزراعي المتذبذب، فضال عن تحسين  اإلنتاجنحو المدن ألغراض مختلفة بالمقارنة مع 
، لذلك شكلت المساكن العشوائية معضلة كبيرة القتصادية واالجتماعية والثقافيةمستوياتهم ا

ضع العشوائي الو  إصالححفزت الحكومة المصرية على تبني برامج ومشاريع عديدة بغية 
مليار جنية  7،6المتردي ، ومن هنا خصصت الحكومة المصرية اعتمادات مالية قككككككدرت بككك 

، القليوبية ، الجيزة ، بني  اإلسكندريةللعديد من المحافظات وهي ) القاهرة ،  7223منذ عام 
 اإلداريةاتها ( التي بلغ عدد وحد أسوان،  قنا ،  أسيوطسويف ، المينا ، الفيوم ، سوهاج ، 

االستثمارات على وفق النسب المحددة منها  إجماليخصصت  إذوحدة إدارية ،  600
لمشاريع الصرف الصحي  %72،  %30،3،  %6،,3( لمياه الشرب ، ونسب 27%)

ن عدد سكان القاهرة الكبرى بلغ إلى أ اإلشارةوالطرق وشبكات الكهرباء على التوالي ، وتكفي 
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منهم في مساكن عشوائية ومبنية من مواد بسيطة  %20من  أكثر مليون نسمة ويعيش 30
 . (71)العمرانية واألسستفتقد إلى المتانة 

تدرجت الحكومة المصرية في تطوير المناطق العشوائية اعتمادًا على الخطط الخمسية      
، ا التنفيذانية والثالثة ت خذ حيز والث األولىالمراحل  أخذتالمعدة من الحكومة المصرية ، حيث 

تستشمر مبالغ ضخمة للقضاء على و الحكومة ترصد  أخذتفي حين أن المرحلة الرابعة 
مليون جنية  60,,1خصص مبلغ ) إذالعشوائيات المنتشرة في المدن المصرية المختلفة ، 

، وبلغ نصيب محافظات )البحيرة ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، 3003-7221للمدة 
االستثمارات المخصصة وللعديد من مشاريع البنى التحتية  إجمالين م %,7الشرقية( 

 1,211بمبلغ  3001-3003والمجتمعية . ومن ثم الخطة الخمسية للمرحلة الخامسة للمدة 
مليون جنية وخصصت لمشاريع الصحية والكهرباء ومياه الشرب والطرق ..الخ . وخالل 

ليار جنية لمشروعات متعددة بما فيها م 67( خصص 3077-3001المرحلة السادسة للمدة )
وحدة سكنية  000000مليون وحدة سكنية ، منها  2 7جديدة لتبلغ  إسكانيةمشاريع 

، ويدفع المستفيد باقي ثمن الوحدة السكنية من خصصة للشباب المصري محدودي الدخلم
لخاص مجانية للقطاع ا أراضية توزيع فضال عن ذلك شملت المنح الميسرة،خالل القروض 
تشريعية من  إجراءاتلمحدودي الدخل ، كما واشتملت على تطبيق  اإلسكانلتطوير قطاع 

ش نها تطوير قوانين الت مين والرهن العقاري ورسوم التسجيل العقاري ، وهذه البرامج حققت 
د من محدودي الدخل العشوائيات وبالمقابل امتالك العدي أعدادانجازات كبيرة في تخفيض 

ن العشوائية للمحافظات المصرية المساك أعداد، وبصفة عامة بلغت بهممسكن خاصة 
 ( .2، جدول ) 3076( منطقة عشوائية لعام 7337)
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 : اآلتية اإلجراءاتالمختلفة بتطبيق  أجهزتهاباشرت الحكومة المصرية عن طريق     
( بنيت على شكل بلوكات وهي شقق سكنية محدودة 3م62وضع تخطيط للمساكن بلغت ) .7

سنة على شكل  0,جنية كمقدم ويسدد الباقي على  7000لمساحة ، يدفع المستفيد مبلغ ا
جنية واستمر العمل بموجب هذا المشروع حتى  10بقسط شهري  %0قروض ميسرة بفائدة 

 . (72)( وحدة سكنية 70000لتبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة ) 3007عام 
اع الخاص والمبادرات الفردية مشروع ) ابني تبنت الحكومة المصرية بالتعاون مع القط .3

رض ومن ثم يبحث أيشتري قطعة  أنبيتك ( وفكرة المشروع تتلخص بان على المواطن 
عن مقاول في القطاع الخاص يشاركه في البناء ، ويقتصر دور المقاول على بناء الوحدة 

 70على مدى  قساطاأليسدد المستفيد باقي  أن، على  األرضالسكنية ويحتفظ بسند ملكية 
 . (72)سنوات وقد نجت التجربة بشكل كبير في مصر

في المناطق  وبخاصة األساسية ة بضرورة  توفير شبكة من المرافقاقترحت الجهات المعني .2
وتمليكها  األراضيذات التنمية الجديدة ، ويمكن ذلك من خالل العائدات المالية من بيع 

مدادهالساكنيها وعمل تصميم للوحدات السكنية   . (30)بشبكات المجاري الرئيسة وا 
الحكومة عن طريق التنمية الشاملة ببناء مدن جديدة وبالفعل تم استحداث مدن  أوعزت .,

السيما في عقود السبعينيات و كم( 00 - 20جديدة تبعد عن المدن الرئيسة بمسافة )
، العبور ،  المدن) السادات ، العاشر من رمضان ومنهاالعشرين والثمانينات من القرن 

في خفض الحاجة السكنية  أسهمتأكتوبر ...الخ( في المناطق الصحراوية التي  ةست
لكونها وفرت سكنًا رخيص الثمن ، حيث تم اتباع طرق معينة لتخفيض التكلفة النهائية 

ت السكانية مع تقليص البنية التحتية ( ومنها ) السكن غير الكامل التشطيب ، ورفع الكثافا
بة إلى حجم المهمة في الوطن العربي نس اإلسكانيةالخبرات  إحدىوتعد التجربة المصرية 
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رض الواقع وهي خبرة تستحق الوقوف عليها وتقييم جميع البرامج أالتدخل الذي حدث على 
 المتبعة لمعالجة السكن العشوائي في مصر . واألفكار

مة المصرية مشروع منطقة ) منش ة ناصر ( بالقاهرة الكبرى الن الزيادة الحكو  أفردت .0
المجاورة للمنطقة بشكل غير قانوني )عشوائي(  األراضيتستحوذ على  أخذتالسكانية 

 ألف 200يبلغ عدد سكانه  إذوهي موقع ملوث كونه مخصص لجمع النفايات وفرزها ، 
ى ضرورة تطوير منش ة ناصر كونه ، مما حفز الحكومة المصرية عل3007نسمة لعام 
عادةالكاملة  اإلزالةلغرض تحسين بيئة المعيشة للسكان من خالل منهج  إرشاديامشروعا   وا 

توطين والتجديد بالنظر إلى وجود منطقة صحراوية تحاذي هذه المنطقة ، لذلك تم العمل 
بتخطيط موقع  ىاألوللهذه المنش ة على شكل مراحل وتم ذلك بمرحلتين ، تمثلت المرحلة 

( 0المساكن العشوائية والتي تزامنت مع تنمية وتعمير الموقع الجديد ومر البرنامج ) 
تم نقل السكان إلى  إذ،  7222فدان ، بدأ العمل بهذا المشروع عام  760مراحل بمساحة 

المنطقة المخططة المختارة المحاذية مما أسهم في تفهم السكان إلى ضرورة هذا االنتقال ، 
ضال عن الحفاظ على الروابط االجتماعية بين سكان المنطقة ، كما عملت الحكومة على ف

على المنازل الجيدة ، مع االهتمام بتخطيط الشوارع والمساكن  واإلبقاءالمنازل القديمة  إزالة
 .(37)وساحات الحدائق ..الخ
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 1008 ( توزيع مناطق السكن العشوائي في المحافظات المصرية لعام3دول )ج
 

الحي 
 السكني

اجمالي 
عدد 

المناطق 
 العشوائية

مناطق ال 
تقبل التطوير 
 وتقرر ازالتها

 مناطق 
قابلة 
 للتطوير

  
الحي 
 السكني

اجمالي 
عدد 

المناطق 
 العشوائية

مناطق ال 
تقبل التطوير 
 وتقرر ازالتها

 مناطق 
 قابلة للتطوير

 70 0 70 االسماعلية 62 72 27 القاهرة
 2 0 2 السويس 26 0 26 الجيزة

 22 0 22 الشرقية 61 0 61 القليوبية
 03 0 03 بني سويف 1, 1 ,0 االسكندرية

 20 0 20 المينا 27 0 27 البحيرة
 32 0 32 الفيوم ,3 0 ,3 مطروح
 ,2 0 ,2 اسيوط 02 0 02 المنوفية
 61 0 61 سوهاج 1, 0 1, الغربية

 66 0 66 قنا 07 0 07 كفر الشيخ
 20 0 20 اسوان 20 0 20 اطدمي

البحر  737 0 737 الدقهلية
 االحمر 

2 0 2 

شمال 
 سيناء

 70 0 70 االقصر 71 0 71

 2102 10 2112 المجموع 1 0 1 بور سعيد

 ألسباب  حنان محمود شكر الجبوري ، ظاهرة السكن العشوائي في بعض المدن العربية )دراسة تحليلية  المصدر :          
 الحضري  الظهور وتصورات تخطيطية إلمكانيات المعالجة( ، رسالة ماجستير ،المعهد التخطيط                      

 .22، ص 3002جامعة بغداد ،،  واإلقليمي                       
 

ت سيس برنامج تطوير العشوائيات تابع إلى وزير الدولة لشؤون البيئة مباشرًة يتضمن عمله  .6
السوق العقاري من خالل تسجيل المباني العشوائية مع رفدها  تقنين الحيازات وتنشيط

إلقامة المسكن  األراضيوتوفير التسهيالت االئتمانية لمالك  األساسيةبالخدمات 
نج  هذا النموذج والصفة االيجابية ألهالي المناطق العشوائية ،  إذوالمشروعات الصغيرة ، 
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ادر التمويل المتاحة وتحفيز المجتمع فضال عن ذلك يهتم هذا البرنامج بالبحث عن مص
مع تعظيم العائد منها ،  األنشطةتضمن استدامة  آلياتعلى المشاركة بالجهد والمال ووضع 

 . (33)أنشطتهاضمانًا لتحقيق وتطوير العشوائيات إلدارة الوحدة وتنفيذ 
هي للقضاء على السكن العشوائي و تبنتها الحكومة المصرية  أخرىوهناك عدة مشاريع  .1

 اإلسكان( وحدة سكنية ، مشروع ) 23,,1وفر المشروع ) إذللشباب(  مشروع مبارك)
( ويقتضي هذا المشروع بتوفر ارض سكنية وتسليمها للمستثمر لغرض البناء ، مشروع الحر
قاعدة بيانات ( وهو  يوفر للشباب وحدة سكنية وعمل ، مشروع عمل )  الحرفي اإلسكان) 

عن طريق بطاقة تعريفية ) المس   إسكانهم إعادة( وتم  ةالعشوائي األحياءلسكان 
 (.3االجتماعي واالقتصادي( ، صورة )

 2993( تكدس المساكن العشوائية بالقاهرة الكبرى لعام 1صورة )

 
      خالد بن صال  الزهراني ، المناطق العشوائية بمكة المكرمة بين الواقع والم مول ، رسالة ماجستير ، كلية  المصدر :  
 60، ص 3070القرى ،  أم، جامعة  اإلسالميةندسة والعمارة اله             
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 . التجربة السورية : 3
تعككد سككوريا مككن بلككدان العككالم النككامي الككذي شككهد زيككادة سكككانية مضككطردة ناتجككة عككن الهجككرة      

الهجكرة الداخليكة مكن الريكف الزراعكي إلكى  أنالوافدة والزيادة الطبيعية ) الوالدات( ، ومكن المؤككد 
سكككاهمت  قكككد السككككنية ، البكككرزة ك جبكككل قاسكككيون ..الكككخ( ، وأحيائهكككاالمهمكككة مثكككل ) دمشكككق  المكككدن

زيككع السكككان بحسككب تو  أن، بحيككث نالحككظ  وأحيائهككاتفشككي السكككن العشككوائي فككي مدينككة دمشككق ب
علكى سكفوح  أوالزراعية في منطقة الغوطة ،  األراضي أطرافعلى  ونوزعم أنهم( ,الجدول  )

 إجماليكة( نسكمة بمسكاحة 602067) ليسجل عدد سككان العشكوائيات (32)جبل قاسيون وامتداداته
مجمكل التجكاوزات العشكوائية هكي وحكدات سككنية شكيدت علكى  إن، وعمومكا  هكتكار 6،07,,3)

 أحككداث. لهككذا شككرعت الجهككات المعنيككة السككورية إلككى تابعككة للجهككات الحكوميككة المتعككددة أراضككي
تشككييد مكككدن عصكككرية جديكككدة لكككم تككككن موجكككودة ،  هكككاأهمطفككرات نوعيكككة لتواككككب الزيكككادة السككككانية 

قامككةعكن طريككق شكق الطككرق العريضكة  واألريككافتنظكيم المككدن  إعككادةفضكال عككن ذلكك  المبككاني  وا 
زالككةالحديثككة  . كمككا هككو الحككال فككي  اإلنشككائيةالمبككاني المتهرئككة منهككا والتككي تفتقككد إلككى المتانككة  وا 

دمشكككككق وبعضكككككها يقكككككع ضكككككمن العشكككككوائيات فكككككي جبكككككل قاسكككككيون  وعكككككش الكككككورود فكككككي محافظكككككة 
المخططات التنظيمية على مناطق لها صفة مغايرة للسككن كمكا هكو الحكال فكي منطقكة عشكوائية 
الجماعيككة فككي المنطقكككة الصككناعية فككي مدينكككة القامشككلي  وقسكككم آخككر يقككع فكككوق ملكيككات خاصكككة 

 عقارات صغيرة بهدف التجارة والرب  المادي . إلىألفراد قاموا بتقسيم ملكياتهم 
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 ( توزيع مناطق السكن العشوائي في محافظة دمشق 4) جدول
 

الحي 
 السكني

المساحة 
 الصافية

 1كم

الكثافة 
 السكانية

عدد السكان 
حسب تعداد 

2994 

  
 الحي السكني

المساحة 
 الصافية

 1كم

الكثافة 
 السكانية

عدد السكان حسب 
 1005تعداد 

 2,26, 326 213 دمر  36,02 303 ,70 قصر اللبان
 36270 307 7،222 مزة  00020 0,3 22 القابون
 36270 720 7،727 كفر سوسة  77,,1 722 210 البلد –البرزة 

 37003 201 336،0 مخيم جرمانة  1320, 070 22 اسد الدين
 36371 000 3,2 قدسيا  32226 261 27 نقشبندي
 63702 12, 200 جبل قاسيون  30230 307 22 ايوبية

ب مقام سيدة غر   33101 200 1, صالحية
 زينب

726 266 00,33 

 72107 373 772 بيت سحم  23263 232 67 شورى
 109012  1441402 المجموع  70226 3,2 20 مصطبة
  2220 2,, 27 مرابط

    حنان محمود شكر الجبوري ، ظاهرة السكن العشوائي في بعض المدن العربية )دراسة تحليلية  المصدر :
 تخطيطية إلمكانيات المعالجة( ، رسالة ماجستير ،المعهد التخطيط  ألسباب الظهور وتصورات           
 ,70، ص  3002، جامعة بغداد ، واإلقليميالحضري            

 اإلصالحاتالجهات الحكومية السورية على عاتقها جملة من  أخذتوبصفة عامة      
كن والبرامج تهدف إلى التخفيف العام من وطئ العشوائيات المنتشرة في عموم البلد ويم

 :(,3)األتيأجمالها وعلى النحو 
المساكن العشوائية وهدمها  إزالةالعديد من القرارات التي تحث في مضمونها على  إصدار .7

 مملوكة للدولة . أراضيعندما تكون بصفة تجاوز على 
( لغرض اإلسكانعليه ) بنك  أطلقتفعيل دور المصارف ذات القطاع المشترك الذي  .3

، وهذا من ش نه يسهل من  القروض الميسرة تعلقة باإلسكانعمليات النشاط المتمويل 
 سنة . 70للمواطنين لغرض بناء الوحدات السكنية وقد يصل مدة القرض 
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 تفعيل الدور الرقابي للحد من تشييد العشوائيات في المدن السورية . .2
ق تطبيق سياسة البلدوزر حيث قامت الجهات المعنية بعمليات هدم في العديد من المناط .,

السيما في المناطق التي يكون وجودها معرقال للنمو العمراني و العشوائية بواسطة الجرافات 
 والحضاري .

الذي اقتضى بموجبة وضع قوانين يقتضي بموجبها تخفيض  اإليجاراتتعديل قانون  .0
 اإليجارللمساكن وبالتالي تشجيع الكثير من سكان العشوائيات على اللجوء إلى  اإليجارات

 سكن العشوائي .بدل ال
العودة إلى مناطقهم الريفية  علىالتي تحفز السكان المهاجرين تنمية المناطق الريفية  .6

ييف المدن من المهاجرين ز تب المعروفةوبالتالي تخليص المدن من الظواهر الدخيلة 
 الريفيين .

ا ضمن مساحة محددة فيمفي لذي يحتضن عددا كبيرا من السكان تفعيل البناء العمودي ا .1
المناطق الفارغة  في لو قورنت مع المساحات الكبيرة التي توسعت عليها العشوائيات

 للمدن . األساسيةللتصاميم 
السكنية النظامية وعلى وفق  األحياءالعشوائيات بك  بادماجالقانونية وذلك  األسسوضع  .2

 مخططات توضع لهذا الجانب .
ائية والتككي تكككون قريبككة مككن منككاطق ت هيككل وصككيانة بعككض المنككاطق العشككو  إعككادةالعمككل علككى  .2

 هذه المناطق . إزالةتراثية لها قيمتها التاريخية  واالبتعاد عن سياسة 
آرائهكم ومقترحكاتهم وتصكوراتهم  إعطكاءالمصكلحة فكي  وأصكحابسككان هكذه المنكاطق   إشراك .70

 للحلول الممكنة واألخذ بطروحاتهم رغبة من الحكومة في تجسيد الفكر الديمقراطي .
التعككاوني بهككدف  اإلسكككانعليهككا  وأطلككقالحكومككة بتنفيككذ العديككد مككن المشككاريع السكككنية قامككت  .77

 . األمدذوي الدخل المحدود وبتسهيالت طويلة  إسكان
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 . التجربة السعودية :4
انتشرت  إذ،السكن العشوائي أزمةببقية دول العالم النامي من تبعات  أسوةتعاني السعودية      

المدن المهمة مثل مدينة مكة المكرمة وفي مناطق متفرقة منها العشوائيات حول بعض 
صورة ،الجبلية األماكن أوالسكنية  األحياءداخل  في أوعلى حافة الكتلة العمرانية  وتحديداً 

، (30)االقتصادية واالجتماعية والدينية األنشطة( وهي نتيجة طبيعية ألهمية المدن من حيث 2)
لى بدايات القرن العشرين مع التغير العمراني السريع للمدن مع تعود جذور العشوائيات إ إذ

فضال عن تركز المؤسسات الحكومية في ،األجنبيةظهور النفط وزيادة الحاجة إلى العمالة 
وهؤالء الوافدون هم من الطبقات الفقيرة ،إليهاإلى زيادة الهجرة الوافدة  أدىالمدن المهمة مما 

وتتسم بالعشوائية وضيق ،بسط طرق التخطيطأكن تفتقر إلى ديا ويسكنون في مسااقتصا
مقارنة بالساكنين في .مسكن واحد في أسرةمن  أكثرشوارعها وتراكم سكانها بحيث تعيش 

وسادت مناطق  واألكواخلهذا انتشرت مساكن الصفي  .المدن ذات الدخول المرتفعة نسبياً 
سادت كما ،ى الخدمات والبنى التحتيةر إلمتدهورة ذات نسيج عمراني فاقد للهوية تفتق

تركت العشوائيات في المدن السعودية عب  ثقيال على .السلوكيات المنحرفة وشديدة التخلف
السلطات المختصة ألنها لم تضع خططًا الحتوائها بل تركتها تنمو داخل الحيز الحضري 

في المناطق الرملية  مثل  وأ األوديةللمدن والبعض منها انتشر على سفوح الجبال وبطون 
 األحياءيبلغ عدد  إذ،عين الشمسي وعمق مكة المكرمة وضاحية الحسينية وملكان وغيرها

، صورة (0)جدول(36)هكتار 6776،2 إجماليةبمساحة (حيًا سكنياً 60العشوائية بمكة المكرمة )
 (.,( وخريطة )2)

العربية السعودية اتخذت الجهات المعنية انتشار العشوائيات في مدن المملكة  وأمام     
 : (31)سلسلة من التدابير التخطيطية لغرض التخلص من العشوائيات السكنية وهي
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الفعالة للبيئة الحضرية في عموم مدن المملكة ، وتهدف هذه  األساسيةالمخططات  إعداد .7
بالمقابل تحتفظ ضي الساكنين عليها ، و االسياسة إلى تمليك سكان العشوائيات قطع األر 

تلك المساكن وذلك بالتنسيق مع البلديات لتلك المدن  إخالءالحكومة بعقد العقار لديها لحين 
 .ت هذه السياسية نجاحا كبيراً لغرض تجميل العشوائيات في وضعها في  بوتقة المدن وقد نجح

 ( 5جدول )
 المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة 

الحي  ت
 السكني

الحي  ت  المساحة
 السكني

الحي  ت  المساحة
 السكني

الحي  ت  المساحة
 السكني

 المساحة 

جبل  35  279490 المالوي 28  41471 الشامية 2
 الشراشف

السالمة  51  94487
 الغربي

59491 

فوز  31  241412 الخنساء 29  48442 اجياد بتر 1
 النكاسة

 13482 الكعكية 53  17447

اجياد  3
 السد

جبل  10  34432
 السيدة

 21447 الربوة 54  31413 اجياد ربع 37  295451

شعب  4
 عامر

ارض  38  240411 العتيبية 12  45442
 المرافق

 7401 صدفي 55  21443

حارة  5
 الباب

المسفلة  11  18459
 جنوب

 51442 خزاعة 51  11498 الغسالة 39  19419

جرول  1
 البيان

 244408 الحسينية 57  254413 الزهور 40  71471 الزاهر 13  38435

 13413 الشرائع 58  221435 جبل النور 42  10477 النزهة 14  51413 جرول 7
الزهراء  15  211428 الحفائر 8

 شمال
 14404 الراشدية 59  43481 السد 41  91454

الزهراء  11  7451 خندمة 9
 جنوب

شرائع  10  42427 الدواس 43  31411
 المجاهدين

19744 

لمسلفة ا 20
 شمال

حارة  44  201481 الخالدية 17  49
 اللقيطة

 125 جعرانة 12  58413

شمال  22
 المنصور

العمرة  11  397471 وادي بشم 45  50439 الروضة 18  34441
 األولى

15415 

جنوب  21
 المنصور

العمرة  13  48488 التنميم 41  42447 الششة 19  27484
 الثانية

93417 

الهنداوية  23
 لشما

النوراية  14  89401 النبع 47  11471 الفيصلية 30  51411
 الغربية

21417 
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الهنداوية  24
 جنوب

السالمة  32  83429
 الشرقي

 217420 بئر غنيم 15  14414 صايف 48  14484

المنصور  25
 ية

الهجرة  31  27415
 خميم

جملة عدد المناطق العشوائية        24447 الغزالة 49  20418
 . منطقة 15

شمال  33  57450 البياري 21 هكتار 122148المساحة االجمالية 
 الرضيفية

  51407 اللقامين 50  55417

  212408 البحيرات 52  34413 السليمانية 34  30474 البهبان 27

 3002ة العاصمة المقدسة ، مركز الدراسات الفنية ، تقرير المناطق العشوائية بمكة المكرمة ،لسن أمانة المصدر :
 

 1001( جانب من المناطق العشوائية في مكة المكرمة لعام 3صورة )
 

 
 

 محمد مسلط الشريف ، المناطق العشوائية في مكة المكرمة ، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم  المصدر :    
 .371، ص  3002،  7، العدد ,التطبيقية( المجلد  األساسية              
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 1001ة في مدينة مكة المكرمة لعام ( المناطق العشوائي4خريطة )

 
 جلة العلمية لجامعة الملك محمد مسلط الشريف ، المناطق العشوائية في مكة المكرمة ، المالمصدر :      

 .372، ص  3002،  7، العدد ,التطبيقية( المجلد  األساسيةالعلوم فيصل )                
 
 ) الحرس الوطني ، الحكومية مثل بخصوص العشوائيات التي تركزت حول المؤسسات أما -3

 الكلية الحربية ، وزارة الدفاع ، االتصاالت ، ...الخ( فقد أقام البعض منها ببناء مدينة 
 .إليهامتكاملة السيما في منطقة ) خشم العان( وتم نقل السكان 

 :. التجربة العراقية في معالجة العشوائيات 5
جميع المراكز الحضرية قد  إنن بالش ن العراقي ال يخفى على الكثيرين من المهتمي     

تدفق النفط إلى  أدى إذتعرضت إلى حالة من الزحف السكاني من المناطق الريفية تحديدا ، 
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التركيب المهني والبناء االجتماعي بتحوالت وتغيرات جذرية في النظام االقتصادي العراقي 
اقي جديد ، فمع بدايات تصدير النفط العر  ومع هذه التحوالت بدأت عملية تحضر من نوع،للبلد

خذ سكان المناطق الريفية يتجهون إلى المراكز الحضرية بصورة أفي ثالثينيات القرن العشرين 
التي بدأت تزداد بوتيرة  واألكواخإلى بروز العشوائيات السكنية من الصرائف  أدىتلقائية مما 

عراقي مشكلة التجاوزات وذلك بضرورة عالية وبمعدالت ال تضاهى ، لهذا عالج المشرع ال
ضابط قانوني وتشريعي يطوق حالة العشوائيات المنتشرة في جميع مدن العراق بصورة  إيجاد
 :اآلتيعلى النحو  إيجازها، ويمكن عامة

الثانية  األلفيةالتشريعات القانونية وتطبيقها منذ ثالثينيات القرن العشرين وحتى بعد  إصدار .7
 ( .7لق )كما موضحه بالمح

الدولة  أراضيالمستحوذة على تلك السيما و مدن العراق  جميع التجاوزات وفي جميع إزالة .3
 األساسيالمخصصة ألغراض المشاريع االستثمارية والتنموية والخدمية والمخالفة للتصميم 

. وهذا النوع من اإلجراءات تم العمل فيه عندما باشرت الحكومة المحلية في (32)للمدن
المؤسسات  وبصفة خاصةبازالة جميع المظاهر العشوائية  3072لسابع من عام الشهر ا

التجارية والترفيهية التي استحوذت على مساحات كبيرة من مدينة البصرة واستغاللها 
 إقامةلغرض  األراضيحزبية بحتة . وألجل ذلك تم استرداد تلك  أوألغراض شخصية 
 كان المدينة .خدمية لس أوتنموية  أومشاريع استثمارية 

تبني سياسية توزيع بفي سبعينيات القرن العشرين  مدن العراقفي لمعنية لجهات اشرعت ا .2
المملوكة للحكومة  األراضيوحدات سكنية على السكان المهاجرين الذين استولوا على 

، ومن هنا فقد تبنت الجهات المعنية في البصرة  وأطرافهاآنذاك والتي تقع في وسط المدن 
 واألكواخالجمهورية والحسين والشعلة وغيرها لسكان الصرائف  أحياءسكن مالئم في  توفير

 .7212ببدل نقدي شهري حتى تم التخلص من جميع العشوائيات في مدينة البصرة عام 
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إلى المصرف  واإليعازتبنت الجهات الحكومية توزيع قطع سكنية على المستحقين ،  .,
ها الدولة مسبقا ، تتشييد المساكن في المناطق التي حددالعقاري بتوفير المبالغ المطلوبة ل

بعد توفير البنى التحتية لها ، وقد شجعت هذه السياسة على توفير مساكن الئقة للعديد من 
والصرائف التي انتشرت في عقود من الزمن  األكواخالسكان واالبتعاد عن العشوائية من 

 في المراكز الحضرية في العراق .
ات فردية قام بها بعض المسؤولين وفق القانون مثل محافظ النجف ) عدنان وهناك معالج .0

سكان النجف  أن إعالنبازالة جميع العشوائيات من المحافظة بعد  3071الزرفي ( لعام 
لهم خصوصية في امتالك سكن مالئم في ضمن حدود المحافظة وتتبنى  األصليين

ن العشوائيات القادمين من المحافظات سكا أماالجهات المعنية توفير سكن مالئم له ، 
على  أجبرهمألغراض العمل كون مدينة النجف مصدر رزق لهم فقد  األخرىالعراقية 

ت جير مسكن بغية تخليص  أو أصوليالرجوع إلى محافظاتهم وخيرهم بين شراء مسكن 
غيير المحافظة عموما ومدينة النجف خصوصًا من المساكن العشوائية التي ازدادت بعد الت

سعد العيداني ( كما اتض  أنى الفكرة ذاتها محافظ البصرة ) . وقد تب 3002السياسي عام 
عاصمة بغداد كانت سباقة في تخليص العاصمة من ال أمانة إن، فضال عن ذلك  آنفا

العشوائيات التجارية وحتى  إزالةوتم وخارجها العشوائيات المنتشرة داخل مدينة بغداد 
 السكنية منها . 

 السكن العشوائي وفقًا لتجارب الدول المختارة أزمةامسًا/الحلول التطبيقية لمعالجة خ
إلى ظهور العشوائيات في المدن ومنها مدينة البصرة ،  أدتالتي  األسبابلقد تنوعت      

لهذا فمن الضروري تحديد سياسة نموذجية لحل تلك المشكالت ، وألجل ذلك فقد تعددت 
منها قصيرة  ي عدتها بعض الدول لمعالجة انتشار العشوائيات في بلدانهم،الحلول والبرامج الت

التي احتلها من  واألماكن وأحجامهابحسب نوع العشوائيات  األمدطويلة  اآلخروالبعض  األمد
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 ومنهاتتفق بعدد من طرق المعالجة  أنها إالالمدن، وعموما مهما اختلفت الطرق والمعالجات 
االرتقاء الحضري، وضع  ت هيل المناطق العشوائية، التطوير، التامة، أوالجزئية  اإلزالة) 

المعالجات للعشوائيات  أهم إيجازالخضراء حول العشوائيات(، وبصورة عامة يمكن  األحزمة
 آنفا إليهافي العراق ومحافظة البصرة بصورة خاصة مستندين بذلك على تجارب الدول المشار 

 . اآلتيوعلى النحو 
 قية من التجربة الهندية :حلول تطبي  .2
  التزام الجهات المعنية بتوفير قطع سكنية لسكان العشوائيات وتتبنى شق الشوارع وجميع

المالك مبلغ بناء المسكن وبدون فوائد تصل مدة  إقراضمستلزمات البنى التحتية ومن ثم 
 سنة . 30القرض إلى 

 األرضنى الحكومة توفير اتفاق الجهات الحكومية مع شركات مقاوالت استثمارية تتب 
وبالمقابل تتبنى الشركات الخاصة بناء وحدات سكنية ومن ثم يقسط المبلغ على المالك 

 المستحق للسكن .
 تحديد المناطق العشوائية ومن ثم تطويرها وقد نجحت  ) وحدة للتخطيط الوطني ( تستهدف

ستثمارها وبالمبالغ هذه الجهة الحكومية في توفير فضاءات من المناطق العشوائية تم ا
 آلياتالمستحصلة تم بناء وحدات سكنية وزعت على سكان العشوائيات على وفق 

 وضوابط محددة . 
  القطاع الخاص ، المجتمع تبني سياسة المشاركة بين المحاور الثالثة ) الحكومة ،

 من احتياجات سكان العشوائيات. األدنى( لعمل برنامج يحدد توفير الحد المدني
 لول تطبيقية من التجربة المصرية :. ح1
 كم( لغرض التخفيف من حدة  00-20)  األمالمدن الجديدة التي تبعد عن المدينة  إنشاء

 االزدحامات والضوضاء في المدينة الرئيسة .
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 من القروض  أثمانهامشتري الشروع ببناء وحدات سكنية ) عمارات سكنية ( يدفع ال
 شباب بعد توفير ارض مجانية لتشييد وحدة سكنية عليها.لل أعطيتالمن  التي  أو، الميسرة

  المواطن يشتري قطعة سكنية   نبتبنت الحكومة مشروع ) ابني بيتك ( وتتلخص الفكرة
وبعدها يبحث عن مقاول بناء لتشييدها بعد احتفاظ المقاول بسند ملكية الطابو لحين تسديد 

 . أقساطسنوات بهيئة  70كامل المبلغ وعلى مدى 
 حلول تطبيقية من التجربة السورية  : .3
   عادةتبني سياسة هدم مساكن الصفي سابقًا  أعدتتوطين سكانها في مناطق مخططة  وا 

 . إليوائهم
 تمويل بناء المساكن تحت مشروع  تفعيل دور المصارف التابعة للقطاع الخاص لغرض

 70مدة القرض ( مما يسهل عملية االقتراض لغرض بناء وحدات سكنية و اإلسكانبنك )
 سنة .

  الدولة من قبل سكان  أراضيتفعيل القوانين المتعلقة بمحاسبة المتجاوزين على
 العشوائيات .

  المناطق المرشحة للنمو العمراني  فيتطبيق سياسة هدم العشوائيات بواسطة البلدوزر
 والحضاري.

  ية وهذا يشجع للوحدة السكن اإليجاروذلك بوضع قانون يحدد سعر  اإليجارتعديل قانون
في العمارات المتوافرة ضمن المراكز  اإليجارلى عثير من سكان العشوائيات باللجوء الك

 الحضرية للمدن.
  األرضالذي يختزل مساحات كبيرة من  األفقيتفعيل البناء العمودي محل البناء 

 .األفقيبالمقارنة مع السكن 
 الل سياسة االرتقاء الحضري.العشوائيات مع الوحدات السكنية النظامية من خ إدماج 
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  األمدل المحدود وبتسهيالت طويلة ذوي الدخ إسكانبهدف  إسكانيةالقيام بتنفيذ مشاريع. 
 . حلول تطبيقية من التجربة السعودية  :4
 الفعالة للبيئة الحضرية في عموم مدن المملكة ، وتهدف هذه  األساسيةالمخططات  إعداد

يات قطع األرضي الساكنين عليها ، وبالمقابل تحتفظ السياسة إلى تمليك سكان العشوائ
تلك المساكن وذلك بالتنسيق مع البلدية لتلك  إخالءالحكومة بعقد العقار لديها لحين 

المدن وفيما بعد تقوم الجهات المعنية بازالة العشوائيات من جميع المدن وقد نجحت هذه 
 السياسية نجاحا كبيرًا .

 مساكن جديدة لسكان  إقامةق التنمية يهدف إلى قروض ميسرة من صندو  إعطاء
 العشوائيات .

  وهدم جميع  إليهابناء مدن جديدة كما في مدينة ) خشم العان ( وتم نقل السكان
 العشوائيات التي كانت تتركز حول المؤسسات الحكومية .

 :النتائج
 أراضي مشكلة السكن العشوائي الذي يمثل التجاوز السكني على أنتوصل البحث إلى  .7

ضي حكومية وهي مشكلة متكررة في جميع الدول جميعًا العالم وقد اختلفت ار أ أوالغير 
 في معالجتها . اآلليات

ن مدينة البصرة شهدت هجرات وافدة في بدايات القرن العشرين نتيجة أظهر البحث أ .3
ف وبالتالي فان السكان الوافدين قد شيدوا الصرائ ألهميتها االقتصادية والتجارية،

وقد اتبعت الجهات  ميل( ومنطقة المعقل، 0حول منطقة العشار وفي مناطق ) واألكواخ
جميع المساكن العشوائية وتخليص المدينة منها  إزالةالمعنية سياسات حازمة نتج عنها 

 . 7212في عام 
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نماالعشوائيات لم تنتشر في مدينة البصرة بشكل فوضوي  إنالبحث  أوض  .2 هناك  وا 
واقتصادية وثقافية ، فضال عن زيادة السكان بفعل الوالدات والهجرة عوامل سياسية 
 المدينة . أحياءنتج عنه انتشار العشوائيات في عموم  األراضي أسعارالوافدة وتباين 

س  الميداني لها في عام المساكن العشوائية بحسب الم أعداد أنالبحث إلى  أشار .,
 أما( نسمة ،  702210سكاني )( وحدة سكنية عشوائية بحجم 32160) بلغ 3072

)  أحياءيا سكنيا ما عدا ( ح1,فيما يخص التوزيع المكاني لها فقد توزعت في )
 ، القاهرة ، بريهة ، الربيع ، الخضراء ، الطوبة والنخيلة ، عمان ( .التحرير

وائيات من تجارب الدول التي وضعت حلوال جدية لمعالجة العش اختير للبحث عدد  .0
، ومنها التجارب الهندية والمصرية والسورية والسعودية . وقد  دنها الرئيسةالسكنية في م

تباينت الحلول تبعًا لنمط التخطيط السائد ومدى جدية الجهات المعنية في التصدي 
 أهدافجميع التجارب تشترك في  أن. وهنا نالحظ  أضرارهالمشاكل العشوائيات وتتبع 

تبني مشاريع و الحكومية ،  األراضيوز على وهي ) تفعيل قوانين عدم التجا ةمحدد
بناء وحدات سكنية خاصة بالمهاجرين ، وتخصيص قطع و  البناء العمودي ،و ،  إسكانية

-70سكنية لسكان العشوائيات وتبني شركة مقاوالت البناء وتسديد الفواتير على مدى )
 الشهري وحسب مستوى الدخل لسكان العشوائيات . األقساطسنة ( بنظام  30

البحث إلى دور الجهات المعنية في العراق إلى تبني سياسات مختلفة بغية  أشار .6
تبنت الجهات الحكومية توزيع قطع  إذالتخلص من العشوائيات منها محاوالت حكومية 

إلى المصرف العقاري بتوفير المبالغ المطلوبة  واإليعازسكنية على المستحقين ،  أراض
محاوالت   اآلخري حددتها الدولة مسبقا ، والبعض لتشييد المساكن في المناطق الت

برفع العشوائيات من  3071فردية قام بها محافظ النجف ) عدنان الزرفي ( في عام 
 3072مدينة النجف وبقية مناطق النجف ، ومحافظ البصرة ) أسعد العيداني ( عام 
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جميع  أنير بالذكر جميع العشوائيات التجارية من مركز مدينة البصرة ، والجد أزالالذي 
نص على محاسبة ي ذيتطبيق القوانين ال إلى األولىالمحاوالت تستند بالدرجة 

 الدولة . أمالكالمتجاوزين على 
، البناء العمودي ،  األموال إقراضوضع البحث جملة من الخطوات منها ) سياسة  .1

صرة من قت بالكرفانات..الخ وهي تهدف جميعها إلى تخليص مدينة البؤ التوطين الم
 ونظيفة.  آمنةالعشوائيات وتحقيق بيئة 

 :المقترحات
لجنة خاصة للعشوائيات تتكون من اختصاصات عديدة ) مختصين في جغرافية  إعداد .7

مفسري مرئيات فضائية ، مخططي المدن ، مهندسين ، موظفين في  المدن،
 اختصاصات متنوعة ( تتظافر جهود هذه اللجنة في حصر دقيق ألعداد المساكن

ومقارنتها مع عام  3072المدينة لعام  أحياءالعشوائية وبيان توزيعها المكاني ضمن 
 .    أصوليبحسب المرئيات الفضائية بغية تحديد ما هو عشوائي وما هو  3003

يضع متخصصو المدن والمخططون والمهندسون وضع خريطة دقيقة لالماكن المقترحة  .3
ال تصطدم بمحددات مدينة البصرة بحسب  نأعلى شرط  إليهاالمراد نقل العشوائيات 

 األساسيالجديد )استراتيجية تطوير مدينة البصرة وتحديث التصميم  األساسيالتصميم 
 لها ( .

مدن  إنشاءيفضل على الجهات المعنية  قل من سنة واحدة(أ على المدى القريب ) .2
 األخرىة والخدمات بالكرفانات المنزلي هامصغرة بعد تحديدها من لجنة العشوائيات وتجهز 

 أما،  أوليةوتعطى لسكان العشوائيات المولودين في محافظة البصرة حصرا كخطوة 
شرائها  أوفيتم تخييرهم بين ت جير وحدة سكنية  (نو الوافدو ن و المهاجر  )سكان العشوائيات

 ها . إليرجوع إلى المحافظة التي ينتسبون ال أو
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ختيار مواقع محددة في محافظة البصرة سنوات ( يتم ا ,-7المتوسط )  األمدوعلى  .,
جدا  ةذات كثافات سكانية كبير  أصبحتن مراكز المدن المدن الجديدة ، أل إلنشاء

وبالتالي فان هذه المدن تكون مستقلة بالنظر لتوفير كل الخدمات فيها من ناحية، 
 .   خرآبوساطة طرق نقل واسعة لتسهيل الحركة اليومية من جانب  األموترتبط مع المدن 

 إذمبالغ تذكر،  أيكلف الجهات المعنية في محافظة البصرة يبناء المدن الجديدة ال  إن .0
االتفاقات الحكومية مع شركات مقاوالت استثمارية ويهيئ المناخ المناسب لعمل  إبراميتم 

وكذلك المواصفات الهندسية  األرضتتبنى الحكومة توفير  بحيثتلك الشركات، 
مقترحة وبالمقابل تتبنى الشركات الخاصة بناء وحدات سكنية ومن والمخططات للمدن ال

 سنة( .  70-70)تتراوح بينثم يقسط المبلغ على المالك المستحق للسكن بمدة 
ن العمارات السكنية تختزل مساحات حولها أل أويجب تفعيل البناء العمودي في المدن  .6

من القروض  أثمانهايدفع  المشتريو ، األفقيبالمقارنة مع السكن من األرض كبيرة 
رض مجانية لتشييد وحدة سكنية أللشباب بعد توفير  أعطيتالمن  التي  أوالميسرة ، 

في  3006العمودية تم الشروع فيها منذ عام  اإلسكانيةالمشاريع  أنعليها ، ويالحظ 
ب ، وبهذا يجمتوقفة حاليا وتحتاج إلى أموال طائلة الستكمالها  أنها إالمدينة البصرة 

خذ خطوات جدية لتكملة تلك المشاريع بما يخدم سكان المدينة أعلى الجهات المعنية 
 السكن المتفاقمة . أزمةومحافظة البصرة وتخفف من 

سكنية في حدود مدينة البصرة إلى شرائ  ) شهداء الحشد الشعبي ،  أراضيوزعت قطع  .1
ي منطقة الرباط الكبير ( فاألخرىالموظفين في المؤسسات الحكومية  الجامعات، أساتذة
من حي الشرطة ...الخ ( لهذا على الجهات المعنية ت سيس عام للبنى التحتية  وأجزاء

المصارف التابعة للقطاع الخاص لغرض  إلى اإليعازالموزعة ومن ثم  األراضيفي تلك 
عملية االقتراض من تمويل بناء المساكن تحت مشروع)المصرف العقاري( مما يسهل 
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سنة ، ومن المؤكد  70 إلىتصل  األمدوحدات سكنية وبتسهيالت طويلة  لغرض بناء
 السكن الحالية في المدينة .   أزمةهذه المشاريع سوف تقلل من  إن

 (2ملحق )
لقككد عككالج المشككرع القككانوني فككي العككراق مشكككلة التجككاوزات العشككوائية ، وخاصككة السكككن العشككوائي 

 :(22)باصداره العديد من القوانين منها ما يلي
  1/1/2932( الصادر بتاريخ  84القانون )  -2

 األساسككيةحككدد هككذا القككانون واجبككات البلديككة وذلككك بمراقبككة التجككاوزات الحاصككلة علككى التصككاميم 
 للمدن واستخدام القانون في منع تلك التجاوزات . 

 2935( لعام 44نظام الطرق والبنية ) -1
ضكككمن فكككي رككككز علكككى ضكككرورة أن يكككتم البنكككاء  يعتبكككر مكككن األنظمكككة األولكككى فكككي العكككراق ، الكككذي

تجاريكككا عليكككه ، إذ قسكككم المدينكككة إلكككى سكككتة  أوالتصكككميم األسكككاس للمدينكككة وعكككدم التجكككاوز سككككنيا 
 .ارع ، واالرتداد عن الشارع العاموحدد مساحة القطعة السكنية ، وعرض الشو  مناطق عمرانية،

 2915( لعام 44القانون ) -3
ن بنكاء الصكرائف والمحكالت التكي انتشكرت داخكل حكدود أمانكة صدر هكذا القكانون لغكرض الحكد مك

( 6مهلكككة برفكككع التجكككاوز بمكككدة ال تتجكككاوز ) وأعطكككىالبلكككديات مكككدن المحافظكككات ،  أوالعاصكككمة 
 أشهر من تاريخ نفاذُه . 

 م المعدل 2911( لعام 14قانون إدارة األوقاف ) -4
لوقكف ولككيس لهككم الحككق بهككذا ا أراضككيشكرع هككذا القككانون بفككرض عقوبكات بحككق المتجككاوزين علككى 

 سنة( مع دفع غرامة مالية . –أشهر  6يعاقب المتجاوز بالسجن مدة تتراوح ) إذالتجاوز، 
 م 2919( لعام 222قانون ) -5
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الكككذي يكككنص  7262ن قكككانون مكككالعامكككة  واألمكككاكنإن كثكككرة التجكككاوزات الحاصكككلة علكككى الطكككرق 
 ق المتجاوزين .( يوم ودفع غرامة مالية بح70بالعقوبة بالسجن لمدة )

 م 2971( لعام 53قانون توحيد أصناف أراضي الدولة) -1
إن الغايككة مككن صككدور هككذا القككرار هككو تعدديككة أصككناف أراضككي الدولككة ، مككا نككتج عنككه العديككد مككن 
التعقيدات التي عملت على أرباك عمليات تقدم وتطور المجتمع العراقي ، لكذا سكعت الدولكة فكي 

اضككيها عنككد اقتضككاء المصككلحة العامككة ووضككع حككد لتسككرب ملكيتهككا حينهككا علككى اسككتعادة حيككازة أر 
 من األراضي للقطاع الخاص من خالل تصحي  صنفها والتصرف غير الفعلي .

 م 2981( لعام 31قانون ) -7
حكومية لذلك شرع هكذا القكانون لمحاسكبة المتجكاوزين علكى أراضكي  أراضيإن التجاوزات طالت 

يجار أموال الد أوالدولة   التعامالت .  هولة  ولم يجز هذبيع وا 
 م  1002/  1/  17( بتاريخ 254القرار ) -8

 األراضكيدائمكي علكى  أوقكت ؤ تكم بنكاء بشككل م أو األراضكياعتبر هذا القانون  كل من استغل 
 للمدن يعاقب وفق القانون . األساسيالبلدية وضمن التصميم  أوتعود ملكيتها للحكومة 

 م 1002/  1/  17( بتاريخ 251قرار ) -9
م علككى أراضككي 3007/  7/  7تجككاوزاً  سكككنياً  قبككل تككاريخ  اصككدر هككذا القككرار بشكك ن مككن شككيدو 

 البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم األساسية للمدن . أوالدولة 
 1008/  21/  28( بتاريخ 440قرار ) -20

اريخ أعككككاله بككككاخالء قككككرر مجلككككس الككككوزراء بجلسككككته الثامنككككة واألربعككككين االعتياديككككة المنعقككككدة بالتكككك
، ومكككنحهم مبكككالغ  أعكككاله( يومكككاً  مكككن نشكككر القكككرار 60المتجكككاوزين علكككى عقكككارات الدولكككة خكككالل )

 خمسة ماليين دينار لتسهيل أمر مغادرتهم . إلىتتراوح من مليون 
 1005( من دستور جمهورية العراق لعام 17المادة ) -22
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ضككرورة حمايككة األمككوال العامككة وتككنظم  إلككىه ( أوالً  وثانيككاً  مككن الدسككتور أعككال31تشككير المككادة )
بقانون وقد وضعت هكذه المكادة ضكمن الدسكتور العراقكي الجديكد وذلكك بمنكع التجكاوز علكى أمكوال 

 الدولة وعدم مشروعية التجاوز ألي سبب كان .
 1009/  1/  29( بتاريخ 4184إعمام ) -21

ت أو أبنيكة مقامكة علكى عقكارات صدر هذا األعمام مكن أجكل التريكث فكي هكدم أو إزالكة أيكة منشك 
 الدولة  اتخاذ الالزم في سبيل منع أي تجاوزات جديدة على عقارات الدولة .

 1009( لعام 257قرار ) -72
م شككمل هككذا القككرار  3002يعتبككر هككذا القككرار مككن أهككم القككرارات التككي تككم اتخاذهككا بعككد سككنة 

 أوالحكومككة علككى المتجككاوزين  فقككرات مهمككة بحككق التجككاوزات العشككوائية وهنككاك غرامككات فرضككتها
 إلكككىلككككل مكككن يتسكككبب فكككي األضكككرار باألرصكككفة والسكككاحات ومضكككايقة المكككارة ، وتصكككل الغرامكككة 

 المليون دينار عراقي .
 ذكرت في متن البحث فال داعي لتكرارها . أخرىوهناك قوانين 

 :هوامش البحث
دن ( ، دار الفراهيدي للنشر حسن محمد حسن زنكنه ، العشوائيات السكنية ) دراسة في جغرافية الم .7

 . ,7،ص3072والتوزيع ، بغداد ، 
، تقديم حامد األولىومكتبة البصائر، الطبعة  ،دار7227-7262رجب بركات ، بلدية البصرة  .3

 .707، ص  3072الظالمي ، بيروت ، لبنان ، 
 .072المصدر نفسه ، ص  .2
 صرة ) دراسة تحليلية جغرافية(،ينة البدمسدي ، مشكلة السكن العشوائي في صالح هاشم زغير األ .,

 .300، ص 3072،  70، العدد  2مجلة دراسات البصرة ، السنة 
محمد سمير حمد الجراح ، التباين المكاني للتركيب االجتماعي في مدينة البصرة ، رسالة ماجستير ،  .0

 .  32، ص  3002جامعة البصرة ،  –كلية التربية 
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طروحة أالتطور الوظيفي لمدينة البصرة ، ، النمو الحضري و سميرة عبد الهادي عبد الجبار العنزي  .6
 .,2دكتوراه ، كلية اآلداب ،جامعة البصرة ، ص 

السكنية في مدينة البصرة  األرضمرتضى مظفر سهر الكعبي ، التحليل المكاني لتغير استعماالت  .1
، كلية  األوللجزء دكتوراه ،  ا أطروحةباستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، 

   ,0، ص3071، جامعة البصرة ،  اإلنسانيةالتربية للعلوم 
،  7226-7211رافي للوظيفة السكنية في مدينة البصرة غماهر  يعقوب موسى ، التحليل الج .2

 .,70، ص 7221دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ،  أطروحة
ة الرصد وجمع المعلومات ، بيانات غير منشورة دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة البصرة ، وحد .2

 .3072لسنة 
 وآثارهانعيم غضبان محمد ، التباين المكاني لمشكلة التجاوزات العشوائية في مدينة البصرة  إيمان .70

 .02، ص  3070دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة البصرة ،  أطروحةالبيئية ، 
 . 7,6نعيم غضبان محمد ، مصدر سابق ، ص إيمان .77
 أطروحةالسكنية في مدينة البصرة ،  األراضيسدي ، التباين المكاني لقيم أحمد سراج جابر األ .73

 .3076، جامعة البصرة ،  اإلنسانيةدكتوراه ، كلية التربية للعلوم 
 . 3072العقارات في مدينة البصرة لعام  أصحابمقابلة شخصية مع  .72
شوائيات ، شركاء التنمية للبحوث واالستشارات النظر في مشكلة الع إعادةعزيزة علي عبد الرزاق ،  .,7

 .32، ص  3070والتدريب ، معهد التخطيط القوي ، مصر ، 
 .32عزيزة علي عبد الرزاق ، مصدر سابق ، ص .70
. تطوير وتنمية المناطق العشوائية كنموذج للسكن المتوافق في مصر  وآخروننعمات محمد نظمي   .76

مصر  تطوير وتنمية المناطق العشوائية  األزهرجامعة  . المؤتمر الدولي التاسع كلية الهندسة
 . 32، ص 3001كنموذج للسكن المتوافق في مصر .ابريل 

قاسم الربداوي ، مشكلة السكن العشوائي في المدن العربية الكبرى ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد  .71
 .62,، ص 3073،  األول، العدد  32
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) دراسة جغرافية تطبيقية(، مجلة  اإلسكندريةات في محافظة عبد العظيم احمد عبد العظيم ، العشوائي .72
 20، ص 3000، مصر ،  اإلسكندرية، كلية اآلداب ، جامعة  اإلنسانيات

والتجديد العمراني ، توفيق عمليات االرتقاء الحضري للمناطق السكنية ،  اإلسكانرويدا رضا كامل ،  .72
 . 702، ص  7222القاهرة ،  رسالة دكتوراه ، كلية الهندسة المعمارية ، جامعة

محمد نظمي ،تقييم لتجربة منشاة مصر ) االرتقاء العمراني للمناطق العشوائية ( ، كلية   نعمات .30
 . ,72، ص 7222الهندسة ، جامعة عين الشمس ، 

،المناطق العشوائية وطرق معالجتها في ضوء المعايير التخطيطية للمناطق إسماعيلنبيل طه  .37
)دراسة تخطيطية تحليلية ( ، رسالة ماجستير ،  2,0محلة  –بلدية الرشدية  –اد مدينة بغد السكنية )

 . 1, – 22ص  ، جامعة بغداد ،واإلقليميالمعهد العالي للتخطيط الحضري 
حنان محمود شكر الجبوري ، ظاهرة السكن العشوائي في بعض المدن العربية )دراسة تحليلية  .33

ت المعالجة( ، رسالة ماجستير ،المعهد التخطيط ألسباب الظهور وتصورات تخطيطية إلمكانيا
 . 22، ص 3002، جامعة بغداد ، واإلقليميالحضري 

،  3002، لعام   20،المجلد ،   760مجلة المعلومات ، السكن العشوائي في مدينة دمشق ، العدد  .32
 .700ص 

 . 702-701حنان محمود شكر الجبوري ، مصدر سابق ، ص    .,3
، المناطق العشوائية بمكة المكرمة بين الواقع والم مول ، رسالة ماجستير ، بن صال  الزهراني  خالد .30

 . 62، ص 3070القرى ،  أم، جامعة  اإلسالميةكلية الهندسة والعمارة 
هاشم جعفر عبد الحسن ، معالجة المناطق العشوائية ضمن المعايير التخطيطية السليمة ، المجلة  .36

 . 730، ص  3072،  7، العدد  0لك ، المجلدالعراقية لبحوث السوق وحماية المسته
هاشم جعفر عبد الحسن ، معالجة المناطق العشوائية ضمن المعايير التخطيطية السليمة ، المجلة  .31

 . 730، ص  3072،  7، العدد  0العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك ، المجلد
 وآثارهات العشوائية في مدينة البصرة نعيم غضبان محمد ، التباين المكاني لمشكلة التجاوزا إيمان .32

 . 2,-22البيئية ، مصدر سابق ، ص


