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(2018)لإلسكانالوطنيةالمبادرة
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السك  الع وائي

لعتترا  إستتتراتياية التيفيتت  متت  الفاتتر فتتي ا
(2018-2022)

يتل البرنامج الوطني إلعادة تأهطريقخارطة 
(2016)وتسوية تامعات السك  الع وائي 

وائياتالاواني  الياصة بتنظيم ومعالاة الع 
عترا  تحديث سياستة اسستكان الوطنيتة فتي ال

(2017)

(2022-2018)الوطنيةخطة التنمية 



المدنتوسعاتفي)البلديةالتحتيةالبنىخدماتفيهاتتوافرسكنيةأراضيتطعم توفيرهيابلِما
الظاهرةتلكم الحدفيالعمليةهذهُتسهموكمالهدف،لسنةوصوسا محددةزمنيةُمددِعبر(الاديدة
. كلةالموتفاتمالع وائياتلساكنيزيادةهناكوبالتاليللسكان،طبيعينموهناكوأن  باألخص

اب التنظتيم، والتذ  أحد الم كالت المهمة التي ُتعاني منها المدن الكبرى ببنائه التراكمي غير الميطت  متع  يتالسك  الع وائيُيعد  
.يناصه الكثير م  اليدمات األساسية للعيش

ظهور الكثير 
من المشكالت 

إجتماعية

إقتصادية

عمرانية

بيئية
بوضع خطة 

عمل
إيجاد حلول للحد من 

تلك الظاهرة
لتكون الصورة واضحة أمام يتطلب

أصحاب القرار

:المحور األول



.دامةمستحضريةبيئةفيالمتفاقمةالسكنأزمةحلفياإلسهام:أهمية البحث

.بغدادمةالعاصوباألخصالعراقيةالمدنفيالعشوائياتظاهرةتنامي:م كلة البحث

.(لساكنيهاعيةالطبيالسكانيةالزيادةمراعاةمع)زمنيةُمددضمنالعشوائيةالتجمعاتعددتقليل:هدف البحث

العمرانيةالتوسعاتإلىمساكنهمبتغييرالعشوائيةالتجمعاتساكني  تشجعسكنيةسياسةإتباع:فرضية البحث
.العشوائياتإنتشارمنَيُحد  للمدنالجديدة

العشوائيسكناللتجمعاتالمقارن المكانيالتحليلياألسلوبالبحثسيعتمدالهدفولتحقيق:منهاية البحث
.الجديدةوالمدنالمخططةالعمرانيةوالتوسعات

:بحث األتيونتياة ألهمية الموضوع، لتأثيره المباشر في حياة الناس؛ كان ال



ار في إستراتياية التيفي  م  الف
(2022-2018)العرا  

:وأحد تلك  الحلكوو والمرترحكات  كي

توزيععععع أرععععع  راضععععي دراسككككة نمكانيككككة 

من مرابو رفع التجاوز واألنراضسكنية

.قبو المتجاوز أصوليا  

من أهداف ( 11)اكدت على الهدف 
التنمية المستدامة
:تبنت محاور عدة

تدني نوعية المسكن وإكتظاظه
عدم مالءمة البنى التحتية

التلوث

الوطنيةخطة التنمية 
(2018-2022)

جاءت الخطة

للحد من تداعيات األزمات 
يات أْن تكون بمثابة أهداف وتحد
قتصاد للمسببات التي أثرت في اإل

التوستتتتتع/ التحتتتتتديات البيئيتتتتتة: وتحتتتتتت مستتتتتمى
وستتع عبتتر إيقتتاف التيكتتون الع تتوائي فتتي العمتتران و

ه بالستتتتتكن العشتتتتتوائي ووضتتتتتع بتتتتترام  للحتتتتتد متتتتتن هتتتتت 
كلة الظاهرة وأن يكون جزءًا متن الحلتول لمعالجتة مشت

.الفقر في العراق



(2016)البرنامج الوطني إلعادة تأهيل وتسوية تامعات السك  الع وائي طريقخارطة 

بالتنسيق والتعاون مع( 2014عام )تشكلت لجنة توجيهية ُعليا 
؛ (UN HABITAT)منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

وضع خارطة طريق إلعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن 
:، والمبادئ التي إعتمدتها هي2016العشوائي عام 

.الة بحالتهافهم سبب نشوء العشوائيات ومعاملة كل ح: فني وتشريعي

ع التفتتاقم التمويتتل المستتتمر وفتتي حالتتة اإلنقطتتاع تتتتوفر بتتدائل لمنتت: متتالي
.لحين إستئناف التمويل

النافتت ة إيجتتاد حلتتول متوافقتتة متتع القتتوانين والتعليمتتات: إداري ومؤسستتاتي
.وضمن اإلمكانات المتاحة

ة للتخفيف متن أن تكون متوافقة مع كل من اإلستراتيجية الوطني: تنسيقي
.الفقر، وخطة التنمية الوطنية، والسياسة الوطنية لإلسكان



ه هلمعالجاتالمهمةالخطواتمنوكانت
أراضييرتوفهي(مستقبالً تكرارهالمنع)الظاهرة
اساألسالتصاميموتوسيعتحديثعبرسكنية
.للمدن

(2016)البرنامج الوطني إلعادة تأهيل وتسوية تامعات السك  الع وائي طريقخارطة 

.لفضائيةاالصورعبرالعشوائياتمواقعلتثبيتمسوحاتعمل
وملكيةوخدماتهاحجمهاحولالكاملةالمعلوماتتسجيل
.ةالمناسبالفنيةالمعالجةإلعطاءاإلستعمالونوعاألرض

تنفي لياتآوضععبرالمشكلةه هلحلالقوانينبعضتشريع
.التمويلوتوفيرالخدمات

إعادة التوطينعياً ترقية التجمع العشوائي موق

افقوتو بتناسقيعملوكل  المعنية،الجهاتأدوارتوزيع
.والمالوالجهدالوقتإلختصار

:وضع آلية عمل

إعتماداً سنوات(5)بمدةزمنيجدولُحددكما
عشوائيالللسكنبرنام لوضعخطةتوقيتاتعلى

.(الصلةذاتوالوزاراتالمحافظاتشامالً )



وائياتالاواني  الياصة بتنظيم ومعالاة الع 

ضتتتتتتتتتم  للمتجتتتتتتتتتاوزين علتتتتتتتتتى األراضتتتتتتتتتي 
استيةاإلستعمال السكني وفتق التصتاميم األس

مملوكتتتتتة للدولتتتتتة او البلتتتتتديات ضتتتتتمن حتتتتتدود )
، وتصتتتتتتتتحي  الوضتتتتتتتتع(التصتتتتتتتتاميم األساستتتتتتتتية
ي التتتي األراضتتبتتتأجيرهم القتتانوني للمتجتتاوزين 

اإليجتار تجاوزوا عليها بإنشتائهم دور ستكنية، و 
عامًا ثم ُتمل ك لهم( 25)لمدة 

:انين؛ منهاإلدخال خارطة الطريق حي ز التنفي  أُعدت مسودة مشاريع قو 

2019لسنة 418قرار مجلس الوزارء المرقم ((معالجة التجاوزات السكنية)) :مسودة قانون 

م كلةحلفيعمليةآليةرسمال ي
صاميمالتخارحالكائنةالارى فيالمتااوزي 

ضمنبعدفيمادخلتوالتيللمدناالساسية
تصميمةمخططاتاعدادخاللمنالمدن

مواقعو الشوراعاستقاماتلتنظيمتطويرية
قطعةبدلمن%5مبلغواستيفاءالخدمات
وفقنةسعشرينلمدةالباقيوتقسيطاالرض
لسنة21رقمالدولةاموالوايجاربيعقانون 

2013.



إحتتتتتتتتتتتتتتتتوت فتتتتتتتتتتتتتتتي 
حتة طياتهتا أهتدافًا طمو 

وسياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ذات 
أولويتتتتتتتتتتتتتتتة؛ متناولتتتتتتتتتتتتتتتة 
موضتتتتتتتتتتتوع اإلستتتتتتتتتتتكان 
عبتتتتر قطاعتتتتات عتتتتدة، 

:وهي

(2017)تحديث سياسة اسسكان الوطنية في العرا  
ع تحدياتهالراسمة للخطوط العريضة لتنمية قطاع اإلسكان في العراق بجمي

تسعى لتوفير وحدات سكن

.(المعتمدةيرللمعايوفقاً الحاليةالتصاميمنطاقوتوسيعتحديث:ومنها)يإدارة األراضي بزيادة إستخدام األراض. 1
ع نه  إنتاج الوحدات السكنية بإتبا. 2

.(األراضيعلىالحصولتيسير:ومنها)دامة فيهالتمكين بإعتماد التنوع واإلست

.(القروض:ومنها)تمويل اإلسكان. 3

.(المخدومةغيرالمناطقوخدمةالتحتيةالبنىتحسين:ومنها)البنية التحتية لإلسكان. 4

.(تنظيميإطاروضع:ومنها)إدارة وصيانة المساكن. 5

.ِحدىعلىكلومعاملتهاالعشوائيةالسكنيةالتجمعاتتقييم:السكن العشوائي. 7

.(حديثةوموادتقنياتإستخدام:ومنها)مواد البناء. 6



المدنداخلستراتيجيةإأماكنفيالواقعةفتلك،(ب اتهاقائمةحالةكل)ِحدىعلىكلومعاملتهاالعشوائيةالسكنيةالتجمعاتتقييم
التصاميمضمنراجهاوإدلهاإستراتيجيكتوسععدهايمكنللمدينةوالمتآخمة،(إرتقاء)مستواهاورفعبتطويرهامعهاالتعامليكون 

.مستدامةبديلةحلولوضعمنالبدالمناسبةغيرالعشوائيةوالتجمعاتللمدن،األساسية
.لوزراءامجلسرئيسقدمهال يالوزاري المنهاجضوءفيالسكنيةاألراضيتوزيعخطةفيمنهاكبيرجزءإستيعابيمكنوالتي

:السكن العشوائي



%عدد سكان العشوائيات %عدد املساكن العشوائية%عدد التجمعات السكنية العشوائيةاملحافظة

102227.713668926.271120321.6بغداد

36871005219471003292606100العراق

(:2017)تثبيو مواتع تامعات السك  الع وائي :المحور الثاني

(كما في الجدول)خُلص المس  الميداني لتثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في محافظات العراق، وفي بغداد



التجاوزات العشوائية في مدينة بغداد



ي بغدادنسب التجاوز على األراضي السكنية وغير السكنية ف

املحافظة
اإلستعمال 

)%(السكني 

)%(اإلستعمال غير السكني 
املجموع

محرماتمختلطصناعيخدماتمباني عامةخضراءتجاري 

20بغداد
544516244

100
80



:الفئات المستهدفة

.2م( 200)ل وي الدخل الواطئ، تكون بمساحة : الفئة االولى
2م( 300)ل وي الدخل المتوسط ، تكون بمساحة : الفئة الثانية
2م( 600و 400)ل وي الدخل العالي، تكون بمساحة : الفئة الثالثة

(:2018)المبادرة الوطنية لإلسكان 

 لك تتتم فتتي ضتتوء المنهتتاج التتوزاري، وتطبيقتتًا لتت
عقتتتتتتتتتد الجلستتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتثنائية األولتتتتتتتتتى لستتتتتتتتتنة

للمجلتتتس التتتوطني لإلستتتكان لغتتترض( 2018)
راضتتي إعتتداد تفاصتتيل خطتتة لتمليتتك وتوزيتتع األ

الستتتتتتكنية للمتتتتتتواطنين، ومنهتتتتتتا مشتتتتتتروع المتتتتتتدن
السكنية الجديدة

دادمحافظات العرا  ومنها موتعي  في بغشملو جميع :ةالمدن السكنية الاديد

في أبي غريبفي النهروان 



أعداد المقدمين على قطع األراضي المخدومة ونسبة كل فئة في بغداد والعراق

العوائل املشمولة بشبكة 

الرعاية اإلجتماعية
ذوو اإلعاقة

الفئات األخرى 

(بسعر الخدمات)

فئات عالية الدخل

%النسبة املجموع(قطع كبيرة)

%النسبة العدد%النسبة العدد%النسبة العدد%النسبة العدد

215525223093022.332284833.31144536.558074827بغداد

984494100138739100969116100313531002123702100العراق



ادموتع المدينتي  الاديدتي  نسبة لحدود أمانة بغد



:ئ موتع النهروان في تضاء المدا/ مدينة علي الورد 

؛ تستتمد 1982ها فتي عتام وهي إمتداد عمراني لبلدية مدينة النهروان القائمة حاليًا؛ كانت تعدُّ من المدن التوابع الجديدة لبغداد والتي تم استحداث
ل وراتهتتا، وتقليتتأساستتها اإلقتصتتادي متتن المدينتتة الصتتناعية الجديتتدة الواقعتتة التتى الشتتمال الشتترقي منهتتا، ممتتا يعتتزز التنميتتة المكانيتتة للمدينتتة ومجا

الضغط السكاني عن العاصمة بغداد

المدائ -النهروان/مدينة علي الورد 
المجموععماراتm2200300400600المساحات 

%100%5%2%4%54%35النسبة
3500054000400020005000100000عدد الوحدات السكنية

210000324000240001200030000600000عدد السكان
117(m2)مساحة الفرد الفعلية م  مساحة المدينة 

.فرد( 6)نسمة تاريباا، ومعدل حام األسرة ( 600000)هكتار لعدد سكان كلي ( 7000)تبلغ مساحة الموتع الماترح 



حدود الموتع المنتيبالتصميم األساس الماترح



ابو غريب-النصر والسالم/ مدينة الطارق 

المجموععماراتm2200300400600املساحات 

%100%20%1%4%45%30النسبة

11500172501533383766738333عدد الوحدات السكنية

690001035009200230046000230000عدد السكان

95(m2)مساحة الفرد الفعلية من مساحة املدينة 

،نسمة(230000)كليسكانلعددهكتار (2174)وتصميمتخطيطتمهكتار،(2750)املقترحاملوقعمساحةتبلغ
ً
تقريبا

.فرد(6)األسرةحجمومعدل

:يبناحية النصر والسالم في تضاء أبي غر /مدينة الطار  

1982م تحداثها فتي عتاوهي إمتداد عمراني لبلدية مدينة النصر والسالم القائمة حاليًا؛ كانت تعدُّ من المتدن التوابتع الجديتدة لبغتداد والتتي تتم است
وتستمد أساسها اإلقتصادي منها



حدود الموتع المنتيبالتصميم األساس الماترح



:ياتالع وائم كلةلحلالعمليةالرؤية

: مدخالت األتيةتم إختيار مدينة بغداد كنموذج لوضع آلية بمدد زمنية محددة لتوفير وحدات سكنية، وأُعتمدت ال

:المحور الثالث

للقطعتتتة الواحتتتدة،  ومجموعهمتتتا فتتتي المتتتدينتين ( 200m2)وستتتيتم تتتتوفير المستتتاحة األصتتتغر منهتتتا والبالغتتتة :عدد الوحدات السكنية الجديدة. 1
.وحدة سكنية( 46500)

لغتتت نستتبته والتت ي بالعمتتل علتتى الحتتد متتن العشتتوائيات للمتجتتاوزين علتتى اإلستتتعمال غيتتر الستتكني، ستتيتم :اإلستعمال غير السكني. 2
من عموم التجاوز ولكل اإلستعماالت( 80%)

شخص( 5.2)بلغ معدل حجم األسرة في المساكن العشوائية :معدل حجم األسرة. 3

( 2019Excel)أُعتمدت الحسابات على الناف ة الرقمية في بناء نموذج  :إعتماد برنامج اإليكسل. 5

مرانيتة في مناطق السكن العشوائي في بغداد وك لك في التوستعة الع (سيكون هناك نمو طبيعي لسكان العشوائيات
( r( =)0.026)المعدل السنوي للنمو الطبيعي لسكان العراق مما يسبب مشكلة حقيقية في سنة الهدف، )الجديدة

معتتتتتتتتتدل النمتتتتتتتتتو الطبيعتتتتتتتتتي . 4
:(r)للسكان 



بدايتة الشتروع بتنفيت  (2025)إبتتداًء متن ستنة األستاس ( سنة 25)وضع خطة بعيدة المدى -
بنتتاء وحتتداتهم التوستتعات الستتكنية بعتتد متتد الختتدمات البلديتتة اليهتتا، وتيستتير القتتروض الماليتتة ل

.السكنية
(.2030)وستكون أول عملية إنتقال للسكان سنة -
كان المطلتوب إلتى خطتط ُخمستية ليتستنى معرفتة عتدد الست( بعيدة المدى)وسيتم تقسيم الخطة -

.ن الجددنقلهم به ه المدة، وبالتالي تجهيز تلك الخدمات إستعدادًا إلستقبال السكا
(.2050)سنة الهدف النهائية فستكون -
هتا، وهتي ستنة وسُيعتمد فتي حستاب عتدد ستكان العشتوائيات علتى الستنة التتي تتم إحصتاوهم في-

(2016.)
: بتتتتت( %80: والبتتتتالغ نستتتتبته)والتتتت ي ُقتتتتد ر عتتتتددهم فتتتتي بغتتتتداد وعلتتتتى التجتتتتاوز غيتتتتر الستتتتكني -

.مسكن عشوائي( 109351)شخص، و( 568625)

:ة الهدف، وسن(سنة المباشرة بالتنفي )سنة األساس . 6

:ثالمدخل األخير من المدخالت المعتمدة في ه ا البح



على )تادير عدد سكان الع وائيات 
في بغداد(اإلستيدام غير السكني

المدينتي  الاديدتي توسعات 

حام 
اسسرة

عدد عدد االسرعدد السكان
الوحدات 
السكنية 
المتوفرة

سنة 
عدد االسر  نسمةالهدف

(عدد المساكن=)
ن المنتقلي

من بغداد
الموجودون 
في المدن 
الجديدة 

الواجب توفير
وحدات سكنية 

اضافية لهم
ة المنتقلالكلي

من بغداد
الموجوة 
في المدن
الجديدة

ير الواجب توف
ة وحدات سكني

لها
الكلي

2016568625109351------------------------------------

5.20

2025716394137768------------------------------------
203081449615663448360004836093000093009300
2035871050167510483605498266229672093001057312731987318600
2040935350179875483601099651324514508093002114725473044727900
20451008453193933483601649471986719344093003172138214102137200
20501091565209916483602199292648924180093004229450945159446500
6622312735الماموع

يةتقديرات عدد السكان والمساكن وفق خطة خمس



السنة
ية المتباي في المناطق الع وائ

في بغداد
عدد السكان الكلي الذي  

لم تحل م كلتهم
(في بغداد والمدن الاديدة)

نسبة الحل لم كلة 
دادالع وائيات في بغ عدد السكانعدد االسر

20301473347661378144966%
203515821082269292603111%
2040170575886990105284016%
2045184633960092119701420%
20502006161043203136093123%

نسبة حل مشكلة العشوائيات في بغداد لخطة خمسية

( %23)ستتتتتتتتحل مشتتتتتتتكلة 
متتتتتتتتتتن العشتتتتتتتتتتوائيات فتتتتتتتتتتي 
بغتتتتتتتتتداد، وهتتتتتتتتت ا يتطلتتتتتتتتتب 

ر تظتتتتتتتافر الجهتتتتتتتود لتتتتتتتتوفي
متتتتتتتدن أختتتتتتترى جديتتتتتتتدة أو 
توستتتتتعات المتتتتتدن القائمتتتتتة

.والمنتشرة حول بغداد
وحتتتدة ستتتكنية ( 200000)لحتتتل مشتتتكلة العشتتتوائيات بشتتتكل نهتتتائي يتطلتتتب تتتتوفير 

.(مع األخ  بعين اإلهتمام النمو الطبيعي لهؤالء السكان)سنة ( 25)خالل 



:اإلستنتاجات والتوصيات
ستقة ة الوطنيتة متيعمل العراق على معالجة ظاهرة السكن العشوائي وفق خارطة طريق رستمها فتي ضتوء ستتراتجية الحتد متن الفقتر متوائمتة متع خطتة التنميت. 1

.مع سياسة االسكان الوطنية
ن بالرعايتة راء المشمولياذ برزت ه ه الظاهرة في بغداد وحدها لتصل تقديراتها االن الى حوالي مليون مسكن عشوائي وهو ما يوزاي عدد المسجلين من الفق. 2

.االجتماعية على قطع االراضي ضمن المبادرة الوطنية للسكن
الت  50يمكنهتا معتا تتوفير (الطتارق )والنصر والسالم ( علي الوردي)تم تنفي  تصاميم اساسية كتوسعات عمرانية لمدينتين اثنتين قرب بغداد هما النهراون . 3

.من سكان المناطق العشوائية% 23ال  نسمة اي 250سنة تستوعب ما يقارب من 25وحدة سكنية خالل 
التت  استترة فتتي بغتتداد وحتتدها ال يتوقتتع ان يكتتون لهتتا حتتال ضتتمن المتتدن الجديتتدة او متتن ختتالل االرتقتتاء بالمنتتاطق 260تشتتير التقتتديرات التتى بقتتاء حتتوالي . 4

.في حالة بقاء الظروف نفسها% 20العشوائية التي تتوافق مع االستعمال السكني للتصميم االساس لمدينة بغداد والتي نسبتها 
ث متدن جديتدة اخترى نوصي بتفي  شتامل للمتدن الجديتدة فتي المحافظتات كافتة متع اضتافة ثتال: وفي سياق النقاط االربعة اعاله وهي خالصة نتائ  البحث . 5

.الى بغداد االولى ضمن محور الزهور والثانية ضمن محور اليوسفية والثالثة ضمن محور الطارمية
بعيتد م علتى المتدى الينبغي له ه المدن وك لك المدن الصغيرة القائمة ان يكون لها اساس اقتصادي وفرص عمتل للستكان يستاعد فتي جت بهم اليهتا ممتا يسته. 6

.في تقليض ظاهرة السكن العشوائي
قتتانون لتتتي يتضتتمنها يوصتتي البحتتث كتت لك باتختتاذ ُنُهتت  مكانيتتة تحفتتز نقتتل الفعاليتتات واالستتتثمارات التتى المتتدن الجديتتدة متتن ختتالل التستتهيالت واالعفتتاءات ا. 7

.االستثمار و اقتصارها عليها وعلى المدن الصغيرة القائمة مما يحفز المستثمر على االنتقال اليها

:المحور الرابع




