
 
 
 
 
 
 

تعد مشكلة استعماالت األرض غير المخططة( السكن العشوائي) في المدن العربية الكبرى        
إحدى المشكالت السكنية والسكانية التي تعاني منها مدينة بغداد بشكل عام والكاظمية بشـكل خـاص   
وعجزت وحدات البلدية على توفير الخدمات المجتمعية لسـكان المنـاطق العشـوائية. إال أن هـذه     

حيث قاموا المهاجرين بالتجاوز على أراضي الدولـة واألشـخاص    ٢٠٠٣هرة ازدادت بعد عام الظا
بنوا مساكن عشوائية من المواد المتوفرة من البيئة المحلية وهذه المناطق تـداخلت مـع اسـتعماالت    

  األرض المخططة التي أدت الى تشويه النسيج العمراني المعاصر وفقدان جمالية المدنية.
تمد الباحث في دراسته على المسح الميداني الشامل للمناطق العشوائية  فضالً عـن  فقد أع   

المعلومات التي حصل عليها الباحث من وحدة بلدية الكاظمية والدوائر ذات العالقـة. لقـد اهتمـت    
الدراسة بالسكن العشوائي  بما له من آثار سلبية على المدينة وسكانها مـن حيـث الضـغط علـى     

  جتمعية وتلوث المدينة.الخدمات الم
Abstract 

Land  Use Unplanned ( Random Housing ) Its Impact on the 
services  In City Of Kadhimiya 

Dr. Hatem  Humoudi Hassan Kinsaa   Dr. Salam Khames Gharbi 
The problem  of indiscriminate use uncharted ground  housing  . One of 

the  major cities in population and , demographic problems playing  the city of 
Baghdad Kdhimiya in general  and , in particular   failed  to municipal units  
to provide services to residents, of the territories  almjnmaah  random  but  this 
phenomenon  increased  after 2003, State land and people  , Busied slums of 
available material from this of  environment and  local slum areas overlapped 
with planned land use. The led to the deformation of the contemporary  urban 
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Fabric and the loss of aesthetic city. Researcher of the unite has been adopted 
in his study on the comprehensive  field  survey of areas random added to the 
information obtained  by the researches mayor Kadhimiya  and relevant 
departments . I Have focused on the study  of random housing with its  negative 
of facts on the city and the population  in teems of presume on community 
services an the pollution of the city. 
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تمثل استعماالت االرض غير المخططة( المنـاطق العشـوائية) هـي أكثـر        

الناميـة  المشكالت والمصاعب التي تواجه المدن والتنمية الحضرية في معظم البلـدان  
والدول العربية ومنها العراق والسيما مدينة بغداد التي أصـبحت أحـدى المشـكالت    
السكانية والسكنية التي جاءت بسب االوضاع السياسية واالقتصادية، غير المستقرة في 
البالد والهجرة من المحافظات الجنوبية ومن الريف الى المدينة. وفضـالً عـن ذلـك    

  سه مدينة بغداد على كافة األصعدة.الدور المهيمن الذي تمار
بشكل تدريجي بسبب االنفـالت   ٢٠٠٣وازدادت المناطق العشوائية بعد عام    

األمني  الذي ساد البالد مما أدى الى ظهور استعماالت أرض غير مخططة ومتداخلـة  
وغير منسجمة مع النسج العمراني الحضري المخطط للمدينـة والسـيما فـي مدينـة     

فها الحضرية والزراعية وقد أدى الى خلق مشكالت فوضوية مستعصية الكاظمية وحوا
يصعب على الجهات التخطيطية السيطرة عليها. وهذا يرجع الى عدم تـوافر فـرص   
العمل والخدمات في المناطق التي هجروا منها وأصبحت هذه المسـتقرات العشـوائية   

كة أو مساحات أراضـي  تقام على أراضي الدولة أو ملك ألفراد أو دور حكومية مترو
بالقرب من خطوط السكك الحديد أو المساحات الخالية وبخاصة األراضي الواقعة على 
جانب الخط السريع الذي يربط  بغداد بالمحافظات الشمالية وقسم منها داخل المنـاطق  
الخضراء ويتم بناء تلك المساكن من المواد المتوافرة محلياً هي الطـين وبقايـا مـن    

ألخشاب والحديد المستعمل والكارتون والصفيح وتسمى هذه مدن الصـفيح  الصخور وا
  أو السكن السرطاني أو المتجاوزين أو بيوت المقابر.

وتفاقمت هذه المشكلة في مدينة بغداد وأدت الـى الضـغط علـى الخـدمات       
والخدمات الصحية) مما أدى الى عجـز   -وطرق النقل -والكهرباء -المجتمعية( الماء

  لبلدية لتلبية الخدمات وإيجاد الحلول المناسبة لها.دوائر ا
لهذا جاءت الدراسة في تحديد المشاكل ووضـع الحلـول لهـذا النـوع مـن        

استعماالت األرض غير المخططة( السكن العشوائي) والسيطرة عليه ومنـع ظهـوره   
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استنتاج (المنهج الوصفي التحليلي) و مستقبالً. وتبنى البحث من خالل الدراسة الميدانية
الحقائق العلمية لمواجهة الظاهرة قيد الدراسة والمعطيات األساسية لظهـور المنـاطق   
العشوائية في مدينة بغداد والسيما مدينة الكاظمية ونتيجة للمخططات الحضرية غيـر  
المدروسة توسعت المدن عشوائياً في مدينة بغداد تاركةً وراءها العديد مـن المشـاكل   

النسيج الحضري المعاصر والضغط علـى الخـدمات والجنـوح     التي أدت الى تشويه
  بالجريمة مما يصعب على الجهات التخطيطية واإلدارية واألمنية السيطرة عليها.

: ً   االطار التنظيمي: -أوال
  مشكلة البحث -

االقتصادية التي مرت علـى   لقد تأثرت المدن العراقية ومنها بغداد باالوضاع  
العراق مما نجم عن ذلك استعماالت أرض غير مخططة ( السكن العشوائي) أدت الـى  
التوسع العمراني والتجاوز على األراضي الحكومية واألفراد ونتج عن ذلك زيادة عدد 

  السكان وحجم االسرة مما يولد آثار بيئية على مدينة بغداد.
  فرضية البحث:

مشكلة الدراسة التي تتم صياغته بشكل واضـح مـن صـميم    هو حل مسبق ل  
  -الدراسة وبالشكل اآلتي:

هل تعاني مدينة بغداد بعامة ومنطقة الدراسة بخاصة من ظهور اسـتعماالت   - ١
  أرض غير مخططة.

هل يوجد عجز كبير في السكن في مدينة بغداد ومنطقة الدراسة بشكل خاص   - ٢
غيـر مخططـة ( السـكن     األمر الذي أدى الى ظهـور اسـتعماالت أرض  

 العشوائي).

لماذا تعد مدينة الكاظمية من المناطق المالئمة ألفضل السكن للمهجرين وذلك  - ٣
 لوجود فرص العمل والخدمات.

  هدف البحث:
  يهدف البحث الى إلقاء الضوء على ظاهرة استعماالت االرض غير المخططة   

سها الوافدون الى المدينة ولحل ( السكن العشوائي) التي تعد أحدى االتجاهات التي مار 
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مشكلة السكن المتفاقمة بعد أن عجزت الدولة بكل مؤسساتها في التصدي لهـا وإيجـاد   
سياسة أسكانية واضحة المعالم والرؤى في بلورة خطـط ذا أبعـاد ومـديات مختلفـة     
لمعالجة الحالة. وفي بحثنا هذا التصدي لهذه الظاهرة فـي مدينـة بغـداد باعتبارهـا     

مة التي توفر الخدمات وفرص العمل مما أدى الى زيادة مستوى الهجـرة إليهـا   العاص
(سكن عشوائي). ولتحقيق أهـداف هـذا    فظهرت بؤر وتجمعات سكانية غير  نظامية

%) ٢٠البحث. فقد قام الباحث بتوزيع استمارات استبيان لتقصي بعض الحقائق بواقـع( 
  من مجتمع.

  حدود البحث:
بعدين المكاني والزماني ويتمثل البعد المكاني بمدينـة  تمثل موضوع البحث بال  

) ١الكاظمية بحسب الحدود البلدية لها الواقعة في الجزء الشمالي من بغداد والخارطـة( 
تبين أحياء مدينة الكاظمية، أما الحدود الزمانية تمثلت بالمـدة الواقعـة مـابين عـام     

توقعات المسـتقبلية للسـكن   ) عاماً فضالً عن ال١٢) وهي تمتد لمدة (٢٠١٥-٢٠٠٣(
  م).٢٠٢٠العشوائي في المدينة حتى عام (
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لقد ظهرت استعماالت األرض غير المخططة( السكن العشوائي) وتداخله مع    

استعماالت األرض المخططة. بسبب االوضاع السياسية غير المسـتقرة فـي الـبالد    
في مدينة بغداد بعامة ومدينة الكاظمية بخاصة. بسـبب   ٢٠٠٣وازدادت أكثر بعد عام 

غداد على مختلف األصعدة. ممـا  تركز فرص العمل والخدمات. والدور الذي تمارسه ب
أدى الى زيادة نسبة  المهاجرين في مناطق داخـل المدينـة وأطرافهـا إذ أدت هـذه     
الهجرات الى ارتفاع معدالت النمو السكاني. وأن هذه الهجرات تلقـي بظاللهـا علـى    
مدينة بغداد والوظيفة المورفولوجية لمدينة الكاظمية بشكل يسهم فـي تشـويه منظـر    

من خالل انتشار مناطق عشوائية داخل مدينة المدينـة وأطرافهـا.(    المدينة.
  التي تم بناءها بمواد متوافرة من البيئة المحلية على شكل أبنيـة (

بدائية من الطين والصفائح وبقايا الطابوق والبلوك المستعمل وتكون السقوف من مـادة  
المباني انتشرت بشكل كبير في بغداد والسـيما مدينـة   الخشب والحديد الجينكو) وهذه 

  ).الكاظمية( 
وأخذت أشكال مختلفة قام بها المهجرين في بناء مساكن عشوائية وباجتهـادات    

  فردية على أراضي مملوكة للدولة أو ألشخاص وأخذ أنماط مختلفة وهي:
مة ومخططة لها وال يمكن أقامـة  نمط من المساكن العشوائية تكون غير منتظ - ١

طرق مواصالت فيها وإنما تكون حركة المركبات في أطرافها مما يؤدي الى 
  صعوبة وصول الخدمات إليها.

استعماالت أرض غير مخططة(السكن العشوائي) ليس لها سـند قـانوني أو     - ٢
خريطة أو أساس ضمن التصميم األساسي للمدينة وأنما مسـاكن تـم بناءهـا    

ادات أو رغبات األشخاص بدون علم السلطة المحليـة . أي أنهـا   حسب اجته
 ).خارج نطاق التصميم األساسي لمدينة بغداد .(

نمط من المساكن التي تقع  على أطراف مدينة الكاظمية وهو فـي األصـل     - ٣
معسكر للجيش تم بناءه فيه مجمعات عشوائية من المهاجرين والذي يحتـوي  

 سكن عشوائي. ٨٥٠على 



 

 

٧٤٦ 



  

نمط استعماالت أرض غير مخططة ( السكن العشوائي) تكون بشكل مبعثـر    - ٤
في مساحات تابعة للدولة. كما هو الحال التجمعات العشوائية فـي المنـاطق   
الخضراء في حي الزهراء (مجمع المنتظر) في منطقة الهبنة القديمة ومجمـع  

مسـكن   ٣٠٠ساكن العشوائية مقابل مستشفى الكاظمية التعليمي ويبلغ عدد الم
عشوائي وأغلبهم مهاجرين من المحافظات الجنوبية( 

.( 

 
أخذت استعماالت االرض غير المخططة(السكن العشوائي) في مدينة بغـداد     

ددة وحسب اجتهادات شخصية منها يأخذ شكل غير منتظم ومبعثـر ومنهـا   اشكاالً متع
بشكل متجمع مما أدى الى تضخم سكني عشوائي مـن األراضـي المملوكـة للدولـة     
واألشخاص واألراضي الزراعية . وهنا تظهر خطورة المشكلة في مدينة بغداد عامـة  

سـكن العشـوائي فـي    ومدينة الكاظمية خاصة. وأتخذت تسميات مختلفة على احياء ال
بغداد. أو أحياء الصفيح، أحياء تبنى من البيئة المحلية مثل بقايـا الطـابوق والبلـوك    
والحديد المستعمل. واتسعت تلك االحياء داخل  المدينة وأطرافها الحضرية وجميع هذه 

(  المستقرات  داخل حدود بلدية بغـداد. وأهـم مراحلهـا التاريخيـة هـي     
.(  

 
بغداد وتميزت هذه المرحلة بنمـو المسـتقرات    ١٩٦٠-١٩٣٠بدأت من عام    

العشوائية. ولكن لم تكن على درجة كبيرة من التوسع واالمتداد بسبب قلة االستثمارات 
في المدن الطاردة لسكانها وضعف مشاريع التنمية مما جعل مدينة بغداد مراكز جـذب  

  رين من تلك المناطق. وذلك لتوافر الخدمات وفرص العمل.للسكان المهاج
 

وذلـك   ١٩٧٧-١٩٦٠تعود بدايات ظهور السكن العشوائي في هذه المرحلـة    
بسبب تركز االستثمارات في العاصمة بغداد، مما أدى الى تركز سكاني كبيـر بسـبب   



 

 

٧٤٧ 

&

  

الهجرة من الحافظات الجنوبية والريف المجاور مما خلـف وراءه اسـتعماالت ارض   
غير مخططة وليس لها سند قانوني مما نتج عن ذلك مساكن عشوائية داخـل المدينـة   

  ).وأطرافها الحضرية. ( 
 

ي اتسمت بزيادة التركز السـكاني لمدينـة   الت ٢٠٠٤-١٩٧٧هذه المرحلة بين   
بغداد بعامة ومدينة الكاظمية بخاصة من خالل الهجرات الوافدة الى مدينـة الكاظميـة    

قـد   ١٩٨٧) بأن عدد المهجرين الى مركز قضاء الكاظمية عام١ويتضح من الجدول(
) من مجموع سكان الكاظمية جـاءوا مـن   ١١،٩) مهاجر شكلوا نسبة ( ٦٠٠٥٥بلغ (
بلغ عدد المهاجرين الى مدينة الكاظميـة (   ١٩٧٧تلف محافظات القطر . وفي عام مخ

%) من أجمالي الزيادة السكانية العامـة  ٢١،٢) مهاجر شكلوا نسبة مقدارها(١٠٧٣٢٣
للمدينة  كان معظمهم من محافظة ميسان وواسط، أما الريف فكانت نسبة المهـاجرين  

كانت من محافظات الحكم الـذاتي وصـالح   %) فقط وأقل النسب ٧،٢قليلة إذ بلغت (
%) أن المهاجرين وهـذه الهجـرات   ١الدين ومثنى وكربالء فقد شكلوا نسبة أقل من (

لعبت دوراً مؤثراُ في عملية النمو السكان لمدينة الكاظمية مع الزيادة الطبيعية وكانـت  
ائي)، هذه الهجرات جعلت المدينة فيها استعماالت أرض غير مخططة( السكن العشـو 

مما يؤدي للضغط الكبير على المساحة الحضرية والخدمات ويتطلـب رفـد خـدمات    
جديدة وفضالً عن ذلك أدى السكن العشوائي الى تشويه النسيج الحضـري المخطـط   

  لمدينة الكاظمية.
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هي أخطر المراحل التي مـرت بهـا    ٢٠١٥-٢٠٠٤بدأت هذه المرحلة من    

عامة ومدينة الكاظمية بخاصة من المهاجرين الذين أقاموا اسـتعماالت  العاصمة بغداد ب
ارض غير مخططة ( السكن العشوائي) التي تداخلت مع النسـيج العمرانـي وتشـويه    
خصوصية المدينة وقد أشارت الدراسة التي قام بها الباحث بالتعاون مع الجهـات ذات  

النظر هو وجود حالة من التجـاوز  العالقة الى توسع ظاهرة السكن العشوائي مما يلفت 
  على امالك الدولة والمساحات الفارغة ومحرمات السكك الحديد وضواحي المدينة.  

) سـكن  ١٩٢٨وقد أشارت اإلحصاءات التي حصل عليها الباحث الى وجود (    
) الـذي  ٢عشوائي موزعين في احياء مدينة الكاظمية وحدودها البلدية كما في الجدول (

مسـكن   ٦٥٠مع عشوائي هو مجمع موسى الكاظم الذي يحتـوي علـى   يبين أكبر تج
 ٢٣٧% ومجمع اإلمام علي واإلمام الصـادق الـذي يحتـوي    ٣٣،٧عشوائي وبنسبة 
) تبين التوزيع المكاني للسكن العشـوائي فـي   ٢%  والخريطة (١٢،٢مسكن وبنسبة 
  مدينة الكاظمية.
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  )٢جدول(
  التوزيع المكاني للتجمعات العشوائية في احياء مدينة الكامية

  %  عدد المساكن العشوائية   الحي  التجمعات السكنية العشوائية   ت
  ٦،٧  ١٣١  العطيفية  مجمع الكرار أو ب   ١
  ١٢،٢  ٢٣٦  الفجر  مجمع الكرار ج  ٢
  ١٦،١  ٣١٢  الزهراء  مجمع المنتظر   ٣
  ٩،٧  ١٨٨  السالم  مجمع الطوبجي  ٤
  ٣٣,٧  ٦٥٠  الكاظمية  مجمع موسى الكاظم   ٥
  ١٢،٢  ٢٣٧  الكاظمية  مجمع االمام علي واالمام الصادق   ٦
  ٩  ١٧٤  الحرية  مجمع علي الصالح   ٧

  %١٠٠  ١٩٢٨    المجموع  
المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد على وحدة بلدية الكاظمية، قسم التخطيط والمتابعة ، 

  .١٨ص، ٢٠١٥سجالت العشوائيات ،
 

تشترك المناطق العشوائية بخصائص مشتركة في العالم العربي واالسـالمي،    
ولكن تختلف في المواد المستخدمة في البناء وحسب مامتوفر في البيئة المحليـة  مـن   

  هذه الخصائص هي:
  

يقوم سكان المناطق العشوائية بناء المساكن بطريقة غير مخططة وال تخضع لخريطة  
  التصميم االساسي للمدينة أو من قبل مخططين تسـتخدم فيهـا مـواد بنـاء متـوفرة      
  محلياً ( الخشـب والصـفائح والجـص والحديـد والجينكـو) والطـابوق والبلـوك        

أدى تشويه منظر المدينة ونسـيجها  ) وتكون هذه المناطق داخل المدن مما ١والصورة(
  الحضري.

( Itc. Journal ,1987,P.2) 

  
  
  



 

 

٧٥١ 

&

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
أن أغلب المناطق العشوائية في المدن الكبيرة تكون فيها الكثافة السكانية عالية 

-١٠ستبيان أن عدد أفراد االسرة يتراوح بـين( من خالل المسح الميداني واستمارة اال
) في المسكن الواحد يعود السبب أن اغلب المهاجرين متزوجين االبناء وجمـيعهم  ١٤

في بيت واحد وهذه الظاهرة  تؤدي الى ظاهرة البطالة والجنوح بالجريمة والسـرقة.(  
(  

ومن خالل الدراسة الميدانية أن أكثر الكثافة السكانية في منطقة الدراسة فـي   
مسكن  ٦٥٠حي الكاظمية خاصة مجمع موسى الكاظم العشوائي إذ يبلغ عدد المساكن (

 ٢٣٧%) وعدد المساكن في مجمع اإلمام علي واإلمام الصـادق بلـغ(   ٣٣،٧وبنسبة 
 ١٩٢٨ائية في احياء مدينة الكاظمية % وكان عدد المساكن العشو١٢،٢مسكن وبنسبة 

) وهذا يؤدي الى الضغط على الخدمات المجتمعيـة  ٢مسكن عشوائي كما في الجدول (
  في المدينة.
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تعاني المناطق العشوائية من نقص الخدمات ( المـاء والكهربـاء ومجـاري      

) فضالً عـن ذلـك الـى افتقـار     ٢صورة(الصرف الصحي والطرق  كما مبين في ال
المؤسسات االجتماعية واإلدارية والصحية والتعليمية والترفيهية ونتج عن ذلك انتشـار  
األمراض بين سكان المناطق  العشوائية بسبب تراكم النفايات واألوسـاخ التـي تولـد    

 ) وكذلك ضيق الطـرق وانعـدام انسـيابية   ٣روائح كريهة وانتشار التلوث والصورة(
  )الحركة بسبب التخطيط غير المنظم. ( 
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قانوني ثابت حتى تستمر في البقاء بـل  أن المناطق العشوائية ال يوجد لها سند   
هي ناتجة من الهجرات من المحافظات والقرى واالرياف من سلبياتها انتشار ظـاهرة  
البطالة وعدم توفر فرص عمل لهم مما يجعلهم االنتقال الى مناطق أخرى تتوافر فيهـا  

  )(الخدمات وفرص العمل.
 

ترتفع نسبة البطالة في المساكن العشوائية وانخفاض الوعي والثقافي مما جعل    
ساكني المساكن العشوائية القيام باعمال ال تناسب مع اعمارهم. ومن خـالل الدراسـة   

% من فئة الشباب يعملون باعمال مختلفة في المدينة . ومن خالل ٧٠الميدانية تبين أن 
% فـي مرحلـة   ١٥% من مجموع المتعلمين و١٠نوية االستبيان أن طلبة المرحلة الثا

  االعدادية وتزاد هذه النسبة في المرحلة االبتدائية.
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تتميز المناطق العشوائية بمشاركة المرآة وصغار السن في مختلـف ميـادين      

اء العمل مما يؤدي الى ارتفاع نسبة الجنوح في الجريمة لدى الشباب ممـا يخلـف ور  
  ذلك مشكالت لسكان المدنية بسبب عدم توفر فرص العمل لهم.

 
أن الزحف العمراني العشوائي أدى الى تحول المسـاحات الزراعيـة  الـى       

وهذا ليس في بغداد وأنما في أغلب المدن العربية الكبرى. من خالل  مساكن عشوائية.
ية تبين أن المهاجرين  أقاموا مساكن عشوائية في المناطق الخضراء في الدراسة الميدان

المدينة والتي تعد رئات تنقية لسكان المدينة كما هو الحال في حـي الزهـراء.(   
.(  

  
تعد المساكن العشوائي تجمعاً للنفايات وتراكمها أمام المساكن بسبب عدم وجود   

طرق لدخول السيارات لرفعها وأنعدام مجاري الصرف الصحي . من خالل الدراسـة  
% من المساكن العشوائية غير مرتبطة مع شـبكة الصـرف الصـحي     ٨٠الميدانية أن

السبتنتنك) فضالً عـن ذلـك المهـن    وذلك باستخدام حفرة مربعة  أو دائرية  تسمى ( 
العشوائية المنتشرة في شوارع المدينة التي تترك روائح كريهة تؤثر على صحة سكان 

  )٢٠١٥المدينة.( الدراسة الميدانية،
  

 
ية الذي يخضع لعدة لقد تباين توزيع السكان وكثافتهم داخل أحياء مدينة الكاظم   

عوامل رسمت لهذا التباين المكاني في التوزيع كحجم السكان وتوزيع االرض وطبيعـة  
وظيفتها الحضرية وبعدها التاريخي وتحتوي مدينة الكاظمية على ستة احياء كما فـي  

  ).١) والخارطة(٣الجدول(
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الحي 
  السكني

عدد سكان  
  الحي السكني

المساحة الكلية  
  للحي/ هكتار

المساحة المبنية  
  للحي/ هكتار

الكثافة العامة  
  نسمة/ هكتار

الكثافة الصافية  
  نسمة/ هكتار

  ١١٤،١  ١١١،١  ٢٦٨،٥٢  ٢٧٥،٦٦  ٣٠٦٤١  الكاظمية
  ١٠٢،٧  ٨٣،٠٢  ٣٢٥،٣١  ٤٠٢،٤٢  ٣٣٤١١  الزهراء 
  ٦٤،٥  ٥٨،٨  ٢٣٢٠،١٥  ٣٥١،١٤  ٢٠٦٧٢  العطيفية 

  ٣٠،٣  ٣٩،٢  ٢٤٧،٩٨  ٢٥٦،٨٧  ٧٥٢٥  الفجر
  ١٤٣،٩  ١٤٠،٨  ٢٥٢،٢٤  ٢٥٧،٨  ٣٦٣١١  السالم 
  ٣٧١،١  ٢٩٧،١  ٥٣٤،٧  ٦٦٨،٩٦  ١٩٨٧٦٢  الحرية 

  ٨٢٦،٦  ٧٢٠،٠٢  ١٩٤٨،٦  ٢١٢١،٨٥  ٣٢٧٣٢٢  مجموع
  

  الجدول عمل الباحث باالعتماد:
. وزارة التخطـيط والتعـاون االنمـائي، الجهـاز المركـزي لألحصـاء ، نتـائج        ١

  .١٩٧٧بغداد،
 تم حساب الكثافة العامة= عدد سكان الحي السكني/ المساحة الكلية  
 الكثافة الصافية= عدد سكان الحي/ المساحة المبينة  

) يتضح أن معدل الكثافة السكانية في مدينة الكاظمية لعـام  ٣من خالل الجدول(  
) نسمة/ هكتار . بينما بلغت الكثافة السكانية الصافية لنفس العام ٧٢٠،٢بلغت(  ١٩٩٧

) نسمة /هكتار . وتبين بأن هذه  الكثافات ناجمة عن التبـاين فـي التوزيـع    ٨٢٦،٦(
لسبب في التباين الى االخـتالف فـي مسـاحات    السكاني ضمن أحياء المدينة يرجع ا

االرض واستعماالتها حيث كانت أعلى التجمعات في أحياء مدينـة الكاظميـة هـي (    
،  ٣٦٣١١،  ١٩٨٧٦٢الحرية والسالم والزهراء) الذي بلـغ عـدد السـكان فيهـا(     

) على التوالي نسمة . يرجع السبب في ارتفاع الكثافة السكانية في حي الحرية ٣٣٤١١
) ٣) هكتـار كمـا فـي الجـدول (    ٥٣٤،٧و يشكل مساحة كبيرة من االرض بلغت (ه

) أسرة موزعين ممـا جعـل مسـاحة     ١٨٠٧) وحدة سكنية و(٢١٨٠٧يحتوي على (
%) من مجموع سكان المدينـة  ٣٨،١م) يشكل بنسبة(١٦٠-٦٠المسكن الواحد مابين (

  واالقاليم المجاورة. فأن أغلب سكان هذا الحي من المهاجرين من المحافظات الجنوبية
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أما حي السالم فهو يمثل أكثف األحياء السكنية من حيث الكثافة الصافية نسـبة    
) ٥٩٣٠) وحـدة سـكنية و(  ٤٣٢١%) من مجموع سكان المدينة ويحتوي على (٦،١(

) هكتار ويبلغ معدل حجـم  ١٤٣،٩أسرة ويرجع سبب الكثافة السكانية الصافية البالغة( 
  ة.) فرد/ أسر١١االسرة(
) نسـمة/  ١٠٢،٧أما حي الزهراء حيث بلغت فيه الكثافة السكانية  الصـافية (   

) وحدة ٢٣٥٤) أسرة موزعة على(٥٤٧٧) ويضم (٣هكتار  كما هو مبين في الجدول(
  .١٩٩٧سكنية حسب تعداد 

) نسمة / هكتـار  ١٤١،١أما حي الكاظمية يحتوي على كثافة سكانية صافية (  
حدة سكنية. أما حي العطيفية فهو أقل كثافة سـكانية  ) و٤١١٥) اسرة و(٥٢٠٠ويضم(

) نسـمة/ هكتـار ويحتـوي    ٦٤،٥في منطقة الدراسة وتكون الكثافة السـكانية فيـه (  
) وحدة سكنية أما حي الفجر الذي يعـد أقـل   ٢٩٥٩) أسرة موزعة على (٣٨٦٦على(

كتـار  ) نسـمة/ ه ٣٠٣،٣االحياء السكنية من حيث السكان فقد بلغت الكثافة الصـافية( 
  ) وحدة سكنية.٣٩٣ويحتوي على(

 
يعاني العراق من األزمة اإلسكانية منذ عقد الثمانينات والتسعينيات من القـرن    

الماضي بسبب الحروب المدمرة التي مر بها العراق وأدت الى توقف قطاعات التنميـة  
التشييد ومنها المشاريع اإلسكانية مما خلق أنشاء المختلفة في البالد ومنها قطاع البناء و

مناطق عشوائية بال خرائط وال تتناسب مع النسيج الحضري للمدينة العربية وتبين لنـا  
كمـا هـو    ١٩٩٧المؤشرات اإلسكانية والسكانية لمدينة بغداد حسب نتائج التعداد العام 

  ).٤موضح في الجدول(
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  شخص ٦،٧   معدل حجم االسرة
  اسرة/ وحدة سكنية ١،٢٧  معدل أشغال الوحدة السكنية باالسر 

  شخص / وحدة سكنية ٨،٥  معدل أشغال الوحدة السكنية باالشخاص 
  غرفة / أسرة ٢،١٩  معدل عدد الغرف لكل اسرة ( حضر)

  / غرفة٣،٠٨  معدل عدد االشخاص لكل غرفة (حضر) 
المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء نتائج التعداد العام للسكان 

  .٢٠٠مديرية االحصاء السكاني لعام   ١٩٩٧لسنة
  

) أن ارتفاع معدل االشـغال للوحـدات السـكنية لألسـر     ٤وتبين من الجدول(  
) الف وحدة سـكنية  ١٥٤) هذا يدل على وجود حاجة أسكانية كبيرة تقدر بـ( ١،٢٧(

فأن معدل نمو الرصيد من البناء ال يساوي معدل نمو االسرة االمر الذي جعل الهـدف  
( لكل أسرة وحدة سكنية) يشير معدل أشغال الوحدة السكنية  ٨الرئيس للدولة هو جعل 

) يعني أزدحام عالي في الوحدة السكنية أما معدل عدد الغرف لألسـرة  ٨،٥لألشخاص(
ابق لمعايير االسكان الحضري في العراق. وفضـالَ  ) غرفة  فهو غير مط٢،١٩البالغ(

عن ذلك فأن المبنى السكني اليحتوي على الخدمات ألفراد األسرة ويجب أن يكون عدد 
) شخص حسب معايير دائرة االسكان معـدل أشـغال   ٣،٠٨األشخاص/غرفة الذي بلغ(

  .)) شخص.( ٢،٥الغرفة عن(
ومن خالل ما تقدم فأن المعايير غير مطابقة الوحدة السكنية مع أفراد األسـرة    

بسبب الهجرة الوافدة السكنية مع أفراد األسرة وقلة السكن أدى الـى نشـوء السـكن    
العشوائي على حساب بقية مدن العراق األخرى وريفه. إذ أن معدل النمـو الحضـري   

فما بلغت  ١٩٩٧-١٩٧٨الل عشرة أعوام بين ) خ٤،٨-٤،٤لمدينة بغداد يتراوح بين( 
. فأصبح نمـو  ٢٠٠٤شخص للكيلومتر مربع لعام  ٦١٧٩،٩الكثافة العامة في المدينة 

  ) .٥السكان يزداد بشكل تدريجي وحسب التعدادات السكانية كما في الجدول(
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  معدل النمو   عدد السكان   السنة
٥١٥٤٥٩  ١٩٤٧  -  
٧،٢  ٧٨٤٧٦٣  ١٩٥٧  
٦،٥  ١٦٢٦٢٣٠  ١٩٦٥  
٥،١  ٢٧٢٦٨١٨  ١٩٧٧  
٤،٨  ٣٨٤١٢٦٨  ١٩٨٧  
٤،٠٧  ٤٤٨٣٥٠٠  ١٩٩٧  
٤،٧  ٥٥٢٤٤٢٢  ٢٠٠٤  
٥٩٣٢١٥٤  ٢٠٠٩  -  

 ١٩٤٧المصدر: وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ونتائج التعداد العام للسكان للسـنوات  
  ، أمانة بغداد. ٢٠٠٩و ٢٠٠٤وبتقديرات  ١٩٩٧و ١٩٨٧و ١٩٧٧و ١٩٦٥و ١٩٥٧و

  

أن هذه الزيادة في عدد السكان لم يرافقـه نمـو فـي الخـدمات المجتمعيـة        
) دار ١٦٢٦٢١واإلمكانات االقتصادية والعمرانية،إذ بلغ العجز السـكني فـي بغـداد(   

) وبعـد  ٦) كما في الجـدول( ١٤١٨٨٥البالغ ( ١٩٩٧سكني مقارنة مع ما توافر عام 
أزداد عدد أسر نتيجة للهجرة الوافدة ليصل عدد األسرة التي ال تمتلـك دار   ٢٠٠٣عام

%) من سكان مدينة بغداد وأرتفع معدل إشـغال  ٤٧،٧سكنية التي وصلت نسبتها الى (
) هذا يدل عجز في السكن مما يحـتم  ٤) الجدول (١،٢٧الوحدة السكنية باألسر البالغ (

ل أسرة وحـدة سـكنية لمعالجـة مشـكلة     على الجهات التخطيطية في الدول توفر لك
  اإلسكان ووضع لها حلول على غرار بقية دول العالم.
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  العجز السكني  عدد الوحدات السكنية  عدد االسر  السنة
 ١٠٣٠٠٠  ٢٨١٧٣٩  ٣٨٤٧٣٩  ١٩٧٧  

١١١٢٧٤  ٤١٥٧٢٨  ٥٢٧٠٠٢  ١٩٨٧  
١٦٤٦٢١  ١٤١٨٨٥  ٦٠٦٥٠٦  ١٩٩٧  

المصدر: وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ونتائج التعداد العام للسكان للسنوات  لألعوام 
  .١٩٩٧و ١٩٨٧و ١٩٧٧

أن هذا النمو السكاني أدى الى نشوء أحزمة البؤس داخـل المدينـة وحوافهـا      
عوامل الطـرد مـن    الحضرية والزراعية تسمى( السكن العشوائي) التي جاءت نتيجة

المولد االصلي للمهاجرين بسبب تدني مستوى االوضاع االجتماعية الناجمة عن القحط 
وعدم توفر فرص العمل والخدمات األساسية في المناطق التي هاجروا منهـا وكـذلك   
عدم توفر المساكن المالئمة هناك وحصولهم على عوامل الجذب المتوافرة في مدينـة  

)، وفضالً عن ذلـك  ( الكاظمية بغداد وبخاصة مدينة
اإليرانية الى مدينة بغداد نتيجة تعـرض   –الهجرات التي ازدادت في الحرب العراقية 

المحافظات الجنوبية للقصف مما جعل مدينة بغداد ال تسـتوعب العـدد الكبيـر مـن     
% في ١،٩بمعدل نمو % و٣١الى  ١٩٩٧المهاجرين حيث بلغت نسبة المهاجرين عام 

وذلك لعدم وجود قانون يمنع المهـاجرين  مـن    ٢٠٠٣حين ازدادت الهجرة بعد عام 
% ومعدل نمو ١٤الى  ٢٠٠٧االنتقال من منطقة الى أخرى. حيث وصلت الهجرة عام 

% مما أدى الى تجاوز المدينة نموها الطبيعي مما خلق اسـتعماالت ارض  ٢،٥سنوي 
ستعماالت االرض المخططة وقد أدى هذا التـداخل الـى   غير  مخططة وتداخلها مع ا

  ).تشويه نسيج المدينة الحضري( 
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حالة االشغال في المسكن:  تبين من خالل الدراسة الميدانية واستمارة   . أ

%  من مجموع المساكن العشوائية تجاوز على ارض ٨٠االستبيان أن 
% من قبل أشخاص إيجـار  ١٠الدولة واشخاص وإقامتهم بشكل دائم و

% يسكنون مجاناً  في بيوت تابعة للدولة كما هو الحال في احياء ١٠و
  ).  ٧دول(الكاظمية الج

  )٧جدول(
  حالة البناء  في المدينة

  النسبة المئوية   حالة البناء 
  %٨٠  تجاوز على االرض 

  %١٠  ايجار 
  %١٠  مجاناً 
  %١٠٠  مجموع 

  .٢٠١٥المصدر: عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية  
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  ٣٨  بلوك  ١ 

  ٢٥  طابو   ٢
  ٢٤  حديد جينكو   ٣
  ٣١  مواد أخرى   ٤

  %١٠٠  المجموع
  .٢٠١٥المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية 

 
تميزت مواد البناء المستخدمة في بناء المساكن العشوائية من البيئة المحلية   

ألنها مواد سريعة البناء وبتكاليف مالية قليلة أن هذه المباني  تم استخدامها من قبل 
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بلوك طابوق حدید (  جینكو) مواد أخرى
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% طابوق  متضرر ٢٥% منها بلوك  و٣٨المهاجرين وتبين من الدراسة الميدانية أن 
  % مواد أخرى.١٣% حديد( جينكو) في السقوف و٢٤و

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ).٨المصدر: عمل الباحث باالعتماد على جدول(

 
أن التركيب العمري النوعي في المستقرات العشوائية بارتفاع نسـبة صـغار     

مـن الفئـات    وهذه في تزايد على غيرها  ١٩-١٥-٥-٤-٠السن من الفئات العمرية 
العمرية األخرى بسبب ارتفاع  نسبة الوالدات وازدياد معدالت الخصـوبة وبخاصـة   
ارتفاع نسبة الذكور بسبب ارتفاع نسبة الهجرة الوافدة من الذكور الـى مدينـة بغـداد    

  لتوفر فرص العمل.
  

% بحالة جيـدة   ١٠%  بحالة غير جيدة  و٤٢-تتصف المساكن العشوائية  ب
% متضررة بسبب قدمه وذلك ألنها  لم تبنى علـى وفـق أسـس عمرانيـة     ٤٨و
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غیر جیدة  متضررة بسبب القدم جیدة
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معروفة  مما. تكون عرضه للتداعي  واالنهيار ومن عدد الغرف أظهرت الدراسة 
لمساكن بـين  % منها مساحة ا٢٢% منها مؤلفة من غرفة واحدة و٥٠الميدانية  أن 

  ).٣) والشكل(٩م ويبن الجدول (١٠٠-٥٠
 

 
  النسبة   حالة المسكن 

  %٤٢  غير جيدة
  %١٠  جيدة 

  %٤٨  متضررة بسبب القدم 
  ١٠٠  المجموع

  .٢٠١٥المصدر: الدراسة الميدانية عام 
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تم االعتماد على االستبانة من قبل الباحث كجانب تطبيقي للدراسة التي احتوت   

  ) أسئلة من خالل المقابلة الشخصية وتضمنت على عدة جوانب هي:١٠على(
  الجوانب االجتماعية. - ١
 الجوانب االقتصادية.   - ٢

 الجوانب المتعلقة بالتعليم.   - ٣

 الجوانب المتعلقة بحالة السكن.   - ٤

 الجوانب المتعلقة بعائدية االرض التي فيها المسكن. - ٥

 الجوانب المتعلقة بالخدمات التي تقدم من قبل الدولة.   - ٦

ــة     ــوائية الطبقي ــة العش ــي العين ــارة ه ــة المخت ــتخدام العين ــم اس   ت
Stratified Random Sample   استناداً الى األساليب اإلحصائية المستخدمة والتي تؤكد أن

% من أجمالي العينة المستخدمة ومن أجل ١٥-١٠العينة المسحوبة يجب أن تكون بين 
% من  العينـة المدروسـة  كعينـة    ٢٠ذلك تم الحصول على أكثر دقة .وقد تم أخذ 

  للبحث. وكما يلي:
  % ٢٠× مختارة : عدد المساكن العشوائية حجم العينة ال

  وتطبق هذه المعادلة:
  مسكن ٢٦%= ٢٠×  ١٣١حجم العينة المختارة في حي العطيفية=  - ١
 مسكن ٤٧% = ٢٠×  ٢٣٦حجم العينة المختارة في حي الفجر=    - ٢

 مسكن ٦٢% =٢٠×  ٣١٢حجم العينة المختارة في حي الزهراء=    - ٣

 مسكن ٣٧% =٢٠×  ١٨٨= حجم العينة المختارة في حي السالم    - ٤

 مسكن ١٨%=٢٠×  ٩٢٣حجم العينة المختارة في حي الكاظمية =    - ٥

 مسكن  ٣٤% = ٢٠×  ١٧٤حجم العينة المختارة في حي الحرية=    - ٦

  مسكن تم احتساب حجم العينة بالمعادلة التالية: ٣٥وتقرب الى   
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Nحجم العينة المختارة  =  
tقيمة الجدولية =  
rاحتمال الخطأ =  

Nعدد وحدات المجمع اإلحصائي =  
  تم احتساب هذه المعادلة كاالتي:

  
  
  
  ثابت في المعادلة 1.95حيث أن   

  )٨٦-٨٥،ص٢٠١١=  ثابت في المعادلة ( سامي عباس العتيبي  وممد يوسف حاجم ،ص0.05أن 
 

تبين من خالل الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان أن هناك استعماالت أرض   
غير مخططة وهي اخطر من السكن العشوائي هي ( المهن العشوائية) التـي تمـارس   

ي شوارع بغداد وداخل المستقرات العشوائية وأن سكان المنـاطق العشـوائية   عملها ف
% مهن عشوائية ال تمتلك أي ترخيص أو سند قانوني لممارسـة  ٧٠يمارسون  حوالي 

هذه المهن من قبل الدولة والتي تؤدي الى تشويه منظر المدينة وتـؤثر علـى صـحة    
  -ساكني المدنية  وهي تكون على أنواع هي:

 
أن األسواق العشوائية في بغداد مشكلة تؤرق المواطن بسبب انتشـارها فـي      

شوارع بغداد العامة والفرعية ومداخل الوحدات السكنية . فقد خلقـت تلـك األسـواق    
الفوضى من قبل أصحابها الذين يزاولون تلك المهن التي تركت ورائها كميات كبيـرة  

وساخ والقمامة التي أدت الى أنسداد فتحات المجاري وبيوتها في طفح المجاري من األ
  ).٤وأرتفاع المياه في شوارع بغداد. كما مبين الصورة(
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  )٤صورة(
  االسواق العشوائية ( الجنابر والعربات)

  
  
  
  
  
  
  

 
أن هذه األسواق العشوائية تمارس عملياً يومياً والتي تترك ورائها مخلفات   

المواد الزراعية وأكوام القمامة التي تبعث منها روائح كريهة تؤثر على سكان المدنية  
) والعامل المهم ٥كما هو الحال في شارع العسكريين في حي الكاظمية والصورة(

البضائع ومنها مجازر لذبح الدجاج الغير  وجود أسواق عشوائية تباع فيها مختلف
  صالح لالستهالك كما هو الحال في سوق الملحاني.

  )٥صورة (
  االسواق العشوائية لبيع المحاصيل الزراعية على الشوارع العامة والفرعية
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أماكن عشوائية لبيع جزر الحيوانات على مختلف أنواعهـا داخـل مدينـة     - ٤
عامة والتي يتم جزرها عنـد فتحـات مجـاري    الكاظمية على الشوارع ال

الصرف الصحي والتي تؤدي الى انسدادها .فضالً عـن ذلـك مخلفـات    
) وهذا جاء نتيجة غيـاب   ٦الحيوانات تترك على جانبي الطرق الصورة(

  السلطة أو أنعدام وحدة البلدية.
محالت تبديل زيوت السيارات على الشوارع العامة التي ترمي مخلفاتهـا    - ٥

تحات مجاري الصرف الصحي مما يؤدي انسدادها وطفح المجـاري  في ف
 وغرق الشوارع والبيوت والسيما في فصل الشتاء.

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
وتكون على شكل خرسانة أن هذه الكراجات ال توجد فيها ترخيص للعمل فيها 

مرتفعة أمام البيوت تكون السيارة فوقها لغسل وتبديل الزيوت وهذه المخلفـات  
جميعها في مجاري الصرف الصحي وتبين من خالل الشخصـية واسـتمارة   
االستبيان أن أغلب العاملين فيها هم عاطلون عن العمل لعدم وجـود فـرص   

  عمل لهم.
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٧ -    للمواطنين والتي تمارس عملها فـي
بغداد بشكل عام والكاظمية بشكل خاص والسيما داخل المستقرات العشـوائية  
والتي تباع فيها أدوية منتهية الصالحية وتم طرح سؤال من قبل الباحث حول 
الشهادة التي حصل عليها لممارسة هذه المهنة وتبين أغلبهم خريجوا ابتدائيـة  

ب العاملين في هذه المهن هم من سكان المنـاطق العشـوائية.   ومتوسطة وأغل
  ) تبين مواقع المهن العشوائية في مدينة الكاظمية.٣والخريطة (
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أن السكن العشوائي في العراق لم يأخذ طريقه بشكل متوازن مما أدى الى تركـز     

المهاجرين في المدينة المهيبة بغداد وأحداث أضرار بالغة بتوازن شبكة المـدن تاركـاً   
  صعوبات كثيرة في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية.

قبل المهاجرين سببت تفـاقم  ارتفاع الكثافة السكانية في احياء مدينة الكاظمية من  - ١
  مشكلة السكن لعشوائي مما أدى الى الضغط على الخدمات المجتمعية للمدينة.

أثبتت الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان أن المناطق العشـوائية فيهـا تـدني     - ٢
الصحي والتعليمي والثقافي واالقتصادي) وهذا ينتج عوامـل خطيـرة   ( المستوى

 ي مدينة بغداد.على البيئة والسكان ف

أثبتت الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان أن مخلفات المهن العشـوائية تركـت     - ٣
ورائها أوساخ نفايات في مناطق وشوارع المدنية وبخاصة جزر الحيوانات وتبديل 
الدهون والمواد الزراعية التي تباع في شوارع المدينة وداخل المناطق العشـوائية  

 ح كريهة تؤثر على البيئة وسكان المدينة .أدت الى انبعاث روائ

بسـبب   ٢٠٠٣أتضح من الدراسة الميدانية أن المناطق العشوائية ازدادت بعد عام  - ٤
 االوضاع السياسية غير المستقرة في البالد التي أحدثت فوضى وفقدان األمن.

عدم وجود سياسات تخطيطية في استيعاب الهجرة واستخدامها في خطط التنميـة   - ٥
 مة مشاريع استثمارية في البالد.في أقا

  سهولة أنشاء المسكن العشوائي وبسرعة بمواد أولية من البيئـة  المحليـة هـي    - ٦
( الخشب والحديد والبلوك والطابوق المستهلك) جميعها مواد ذات عمر قصير تـم  

 تهرئ وتداعي السكن العشوائي.

عدم وجود قوانين فعالة تحد من فعالة ظاهرة الهجرة والسـكن العشـوائي فـي      - ٧
 التجاوز على أراضي الدولة واألشخاص.

 ٢٠٠٩) لسـنة  ١٥٧أثبتت الدراسة فشل قرارات أمانة بغداد والسيما قرار رقم(  - ٨
 الصادر من مجلس الوزراء في إزالة المتجاوزين على أراضي الدولة.
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دراسة الميدانية توصلت الدراسة الى مجموعـة مـن التوصـيات    من خالل ال    

والحلول لمواجهة ظاهرة استعماالت األرض غير المخططة( السكن العشـوائي) فـي   
  مدينة بغداد عموماً.

التوازن في الخدمات المجتمعية بين المدينة المهيمنة بغداد ومدن العراق ممـا   - ١
  نة بغداد.يؤدي قلة المهاجرين والسكن العشوائي في مدي

تخطيط التنمية االقتصادية من حيث توزيـع المشـاريع الصـناعية بصـورة      - ٢
 متوازنة بين المناطق الحضرية والريفية.

وضع ستراتيجية يمنع المتجاورين في بناء المساكن العشوائية مـن التجـاوز     - ٣
على أراضي الدولة وملكية األشخاص وتتم من خالل وضع أراضي الدولـة  

 البلدية لمنع التجاوز .تحت أشراف وحدات 

إصدار غرامات مالية لكل من يقوم بالتجاوز على المناطق الخضراء وبخاصة  - ٤
 حي الزهراء ألن هذه المناطق هي رئات تنقية لسكان المدينة.

تفعيل دور البلديات ذات العالقة فيوضع آليات محددة فنية وتنظيمية لمواجهـة   - ٥
عات تتناسب مع المشـكلة دون  السكن العشوائي من خالل وضع قوانين وتشري

الرجوع الى القوانين القصرية التي تمنع  المتجاوزين على الممتلكات العامـة  
 والخاصة.

توصي الدراسة إرجاع كل المهاجرين من العاصـمة الـى المنـاطق التـي       - ٦
هاجروا منها وتوفير لهم فرص عمل وخدمات مجتمعية مما يؤدي الى الحـد  

عشوائي وبالتالي الجنوح بالجريمة كما حدث فـي  من الهجرة وإقامة السكن ال
 الرباط). -عمان -العواصم العربية ( القاهرة

تفعيل دور صندوق اإلسكان لمنح القروض المجزية التي تساهم فـي رفـع     - ٧
  القدرة الشرائية للفقراء وتمكنهم من بناء وحدات سكنية لهم.
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العشوائية في االردن بين الواقع والطمـوح، ورقـة   أبو عبيد، جمال، المناطق  - ١

عمل ،عمان، مقدمة الى ورشة عمل تدريبية حـول سـبل تحقيـق االحيـاء     
  .٢٠٠٧العشوائية ،عمان ،االردن، 
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