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  :ملخص الدراسة 

ي تعاني منها المدن الكبرى  من الظواهر العمرانية األكثر سلبية التتعتبر ظاهرة السكن العشوائي

والرئيسية في معظم الدول العربية والعديد من دول العالم ، لما تشكله من أعباء على عمليات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في هذه الدول ، وتختلف أسباب نشوء هذه المناطق ونتائجها وأشكال معالجتها حسب 

  .واقع كل منها 

اسات واإلجراءات الالزمة ية من تحليل منهجي لواقع هذه المناطق لتحديد السلذلك فال بد قبل أي معالج

  .للمعالجة واألولويات ضمنها 

نجاز هذا التحليل إل فرصة حقيقية ٢٠٠٤وقد شكلت نتائج التعداد العام للمساكن والسكان المنجز نهاية عام 

ة ، ولتأمن معطيات ومدخالت أساسية لتنفيذ ما التعداد من بيانات واقعية هامة وحديثهذا اعتماداً على ما وفره 

لمعالجة مناطق السكن ) وقائية وعالجية ( تضمنته الخطة الخمسية العاشرة من استراتيجيات وسياسات 

  .العشوائي في سورية 

وبناء عليه فقد تطرقت هذه الدراسة بعد تعريف الوضع القانوني لمناطق السكن العشوائي ، لتحليل أسباب 

في سورية ، وتصنيف وتوصيف  هذه المناطق حسب واقعها ،وبيان النتائج الرئيسية المباشرة لذلك ، نشوئها 

 % ) ٩٠- ٨٠(  منطقة سكن عشوائي في سورية تعادل ما ال يقل عن ١٢٧ها شملت نكما تميزت الدراسة  بأ

) األسر ( والسكان من حجم هذه الظاهرة بهدف إنجاز دراسة وتحليل  إحصائي للخصائص الرئيسية للمساكن 

 ، وباالعتماد على ما ٢٠٠٤في هذه المناطق وإبراز المؤشرات األساسية لذلك وفق ما أتاحته بيانات تعداد 

توفر من دراسات سابقة لحاالت محددة من هذه المناطق ، والبيانات المتوفرة من بعض الجهات العامة المعنية 

  . أيضاًُ

  

  :دراسة ومن أهم المؤشرات التي أبرزتها ال

  

  :أسباب الظاهرة 

  .أسباب سياسية ناتجة عن االحتالل والعدوان االسرائيلي ومضاعفاته على دول المنطقة  •

أسباب تنموية ناتجة عن عدم التوازن بالخطط والسياسات التنموية ، وخاصـة تركيزهـا علـى المـدن                   •

فيذية ، في ظل غياب مـستمر       سابق للتخطيط اإلسكاني وسياساته التن     الرئيسية الكبرى ، وغياب تراكمي    

  .لمعطيات التخطيط اإلقليمي الشامل 

  .أسباب تقنية ناتجة عن ضعف وعدم فاعلية بتنفيذ التخطيط العمراني  •

  

  



 ٤

  : حجم الظاهرة 

 ) ٢٠- ١٥(بحدود  ) سكان ، مساكن    ( على المستوى اإلجمالي الوسطي تشكل مناطق السكن العشوائي          •

  .نسبة لمراكز المدن  ) % ٣٠ – ٢٥(، وبحدود ) وحضر ريف ( من اإلجمالي في سورية  % 

  .في مراكز المدن الرئيسية  ) % ٤٠ – ٣٠( ترتفع هذه النسبة إلى ما يزيد عن  •

مسكن ، ويمكن تقدير     / ٤٨٦٢٩١/) للمناطق المدروسة   ( بلغ عدد المساكن في مناطق السكن العشوائي         •

مليـار   / ٤٠٠ -٣٠٠/ كن ، تعادل كقيمة عقارية        ألف مس / ٥٠٠/ عددها اإلجمالي الكامل بما يقارب      

  .ليرة سورية 

، وعدد سكان إجمـالي     ) هكتار  /  شخص ٤٥٠( باعتماد معدل وسطي للكثافة السكانية في هذه المناطق          •

          /٢٤٢٣٠٥٦/ بلغ عـدد الـسكان للمنـاطق المدروسـة          ( مليون نسمة    / ٢,٥/ تقديري لهذه المناطق    

 .هكتار / ٥٥٥٥/ ير المساحات التي تشغلها هذه المناطق بـ ، فيمكن تقد) نسمة 

من هذه المساكن شـيدت      % ) ٥٥( من خالل مؤشر عمر المساكن في العشوائيات ،  يمكن استنتاج أن              •

 ، وهذا يدل على     ١٩٩٠تقريباً شيدت بعد عام      % ) ٣٧( في مقابل    ) ١٩٩٠ – ١٩٦٥( في الفترة من    

  . في ظل غياب المعالجات الجدية والبدائل التوسع السريع لهذه المناطق

  

   :خصائص السكن

  :ال بد من التمييز بين مستويين 

 :على مستوى منطقة السكن العشوائي  -١

  .غياب أسس التخطيط العمراني ، أو وجودها بحدود دنيا وبشكل عفوي وبدائي  •

  .حدود دنيا لشروط السكن الصحي  •

  .لدراسات الجيولوجية لها غياب عوامل األمان للمنطقة نتيجة غياب ا •

تأمين المرافق األساسية بشكل إسعافي لتلبية الوضع القائم ، ونسب عالية جـداً لالسـتفادة مـن                  •

ولكن بعيداً عن األسس الفنية الـسليمة لهـذه         ) مياه ، كهرباء ، صرف صحي       ( الشبكات العامة   

  .المرافق 

 .شبكات العامة للمياه والكهرباء ار بدون قيمة من الراستجرار جائر ، ونسب عالية لالستج •

 .توزع عشوائي للخدمات والمشيدات العامة  في حال وجودها  •

مـن المـساكن     % ) ٦٠(اعتداء على األراضي الزراعية وأراضي أمالك الدولـة ، وحـوالي             •

 .نظامي ) طابو ( العشوائية ليس لها قيود 

 .كثافات سكانية عالية  •

 .ة للملكيات ، وغياب التوثيق العقاري تداخل األوضاع القانونية والعقاري •



 ٥

نشاط إسكاني في مناطق العشوائيات يفوق اإلجمالي على مستوى المحافظات وسـورية ، يعبـر         •

عنه بنسب خلو منخفضة ونسب إشغال مرتفعة ، ونسب أعلى للمساكن قيد التجهيـز ، وكـذلك                 

نطقي للخلل فـي معادلـة      نسب أعلى للحيازة باإليجار في مناطق العشوائيات ، وهذا انعكاس م          

 .العرض والطلب اإلسكانية من ناحيتي الكم والنوع 

  

 :على مستوى المسكن في منطقة السكن العشوائي  -٢

عوامل سالمة إنشائية معدومة أو بحدودها الدنيا نتيجة تنفيذ المـساكن بعيـداً عـن الرقابـة والدراسـة               •

 .واإلشراف الهندسي السليم 

 .اري لمناطق تواجد هذه العشوائيات تشويه للهوية والطابع المعم •

 .غياب ألنظمة ضوابط البناء  •

حصة الفرد من المساحة الطابقية ، وسطي مساحة المسكن         ( من الناحية الكمية فإن المؤشرات اإلسكانية        •

 .شبه مطابقة للمؤشرات اإلجمالية في سورية ، لكنها في سويات غير مقبولة نوعياً ) ، معدل التزاحم 

  

  :سر خصائص األ

التجمعات العشوائية أخذت أشكال توزعات سكانية ضمن جزر مغلقة تحمل هوية وخـصائص مناطقهـا                •

 .ومجتمعاتها األصلية ، تؤهل ألشكال من  االنغالق االجتماعي و العزل السكاني  ضمن محيطها الجديد 

 االسـتثمار العقـاري     أشكال من توافر  تملك مرتفعة لدى األسر في مناطق العشوائيات ، و        حيازة بال النسب   •

في هذه المنـاطق ، يمكـن       ) شراء ، إيجار    ( نسبة لبدالت الحيازة    والبسيط والمخالف في هذه المناطق ،       

االستنتاج أن نسبة كبيرة من األسر في هذه المناطق ليست أسراً فقيرة أو معدمة ، بل أسراً تقـع سـوية                     

 .خارج هذه المناطق  النظامية للسكن قدرتها على الحيازة تحت سوية العرض المتضخم في السوق

شبه تطابق شكلي لمؤشرات خصائص األسر في العشوائيات ، مع خصائص األسر اإلجمالية في المـدن                 •

 .التي تقع فيها  ، وخاصة لدى الجيل األول من هذه األسر 

ق لإلجمـالي   في العشوائيات شبه مطـاب    ) الجنس ، العمر ، عدد أفراد األسرة ، العزوبية          ( تركيب األسر    •

 .على مستوى القطر 

معدالت بطالة منخفضة بشكل كبير نسبياً في العشوائيات قياساً لإلجمالي في سورية ، وهذا طبيعـي ألن                  •

أحد األسباب الرئيسة لنشوء هذه المناطق هو الوافدين الذين حصلوا على فرص عمل في المدن الرئيسية ،                 

تعطلين من الشباب في العشوائيات قياساً باإلجمالي على مستوى         وبالمقابل نجد ارتفاع نسبي كبير بنسبة الم      

مما يشير وبشكل واضح إلى مشكلة بطالة كبيرة متزايدة بدأت تظهر لدى الجيل الثاني في أسـر                 ،  سورية  

 .العشوائيات 



 ٦

 بشكل مماثل لمعدل البطالة ، نجد انخفاض نسبي كبير لمعدل األمية في العشوائيات قياساً لإلجمـالي فـي                  •

سورية ، مبرره أن شريحة كبيرة من األسر في العشوائيات من العاملين بالدولة ويحملون مؤهالت علمية                

متفاوتة ، أو من الملتحقين بالجامعات والمعاهد ، وفي المقابل نرى ارتفاع نسب التـسرب مـن التعلـيم                   

 .وهو مؤشر مستقبلي يتوجب االنتباه له أيضاً ) الجيل الثاني ( األساسي 

  

لمجموعة من النتائج األساسية ،     ) السكانية واإلسكانية   ( انتهت الدراسة عبر التحليل اإلحصائي لهذه المؤشرات        و

ومجموعة من التوصيات تؤكد على ضرورة األخذ بعين االعتبار األبعاد االجتماعية لهذه المناطق وقاطنيهـا ،                

ل والمعالجات الالزمة ، كما تؤكد على صحة مـا          إلى جانب األوضاع القانونية والعمرانية ، عند صياغة الحلو        

 .ورد في الخطة الخمسية العاشرة من توجهات واستراتيجيات لتنفيذ هذه المعالجات 
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  : تمهيد : أوالً 

  

  :تعريف  ١-١

تعرف مناطق السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية بأنها تجمعات نشأت في أماكن غير معدة 

 وفي غياب التخطيط  ،وتعدياً على أمالك الدولة واألراضي الزراعية، وذلك خروجاً عن القانون ، أصالً للبناء 

  .ثم توسعت وانتشرت وأصبحت أمراً واقعاً وحقيقة قائمة ، أحياناً 

   . بدأت ظاهرة السكن العشوائي باالنتشار والنمو في سورية حوالي منتصف القرن العشرينوقد 

  

  : نشوء مناطق السكن العشوائي سبابأ  ٢-١

 : أسباب سياسية   -أ  

نتيجة االحتالل االسرائيلي لفلسطين ، والجوالن ، وأجزاء من األراضي العربية في الـدول المحيطـة                

 مـن األسـر      هائلة أعداد بشرية    نزحت حيث   بفلسطين ، والحروب واالعتداءات االسرائيلية المتكررة ،      

وتحولت أماكن التجمـع     ،    مدينة دمشق  دن الرئيسية السورية ، وبشكل رئيسي        الم إلىوالعائالت المنكوبة   

 بمرور   ، ثم تحولت   )…  مخيم فلسطين    –مخيم اليرموك   ( إلى تجمعات دائمة مثل      تدريجياً   المؤقتة للسكن 

  .  قائمةالزمن إلى مناطق سكن عشوائية و مناطق مخالفات جماعية

  

  ) :تنموية (  اجتماعية اقتصادية وأسباب  -ب  

ناشئة عن التنمية غير المتوازنة بين الريف والمدينـة ، نـتج عنهـا               : )أسباب الطرد الريفي    (  -١-ب

 : عوامل تزيد من معدالت الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسية مثل 

  .مقارنة بالمدن الكبرىتدني مستوى الخدمات العامة  •

  . في المدن الصغرى واألريافية والصحيةتدني مستوى المؤسسات التعليمية والثقافية والترفيه •

   . في الريفارتفاع نسبة الوالدات وزيادة الكثافة السكانية ومعدل النمو السكاني •

  .قلة فرص العمل في الريف  •

 التعليميـة    االقتـصادية و   لنشاطاتل  الرئيسية فعالياتالتمركز   ناشئة    : )أسباب الجذب المدني   ( - ٢-ب

  مجـاالت  ما تبع ذلك من تركـز      المدن الرئيسية  الكبرى  ، و      تنوعة في عدد    والثقافية والسياحية الم  

  . فيها  العمل المختلفة وفرص

 ، وعـدم    وتغييب البعد االجتماعي لقضية السكن    االفتقار إلى سياسات وبرامج إسكانية حقيقية ،          -٣-ب

 :آلتي توفير أدوات تنفيذ هذه البرامج في حال وجودها ، تتضح نتائجها من خالل ا



 ٨

ضعف المعروض المنظم من  المساكن الشعبية لتلبية احتياجات الغالبية من سكان المـدن ، وخاصـة                  •

  .الفئة الوسطى ، وذات الدخل المحدود ، التي تعيش األزمة والحاجة الحقيقية 

  .غالء أسعار وأجور السكن النظامي نسبة إلى متوسط الدخل لألفراد  •

إلى بناء سكن الرفاهيـة ، وإهمـال   ) العام والتعاوني ( مجال السكن اتجاه قطاعات أساسية عاملة في      •

دورها األساسي ببناء السكن االقتصادي لذوي الدخل المحدود ، وفي هذا اإلطار من المهم إبراز مـا                 

 :يلي 

نشاط مهم لقطاع التعاون السكني خالل الثمانينات وبداية التسعينات يالمس ويلبـي احتياجـات ذوي                

دود ، تراجع بعدها كماً ونوعاً ألسباب متعددة منها أسباب ذاتية ، ومنها أسباب عامة تعود                الدخل المح 

 .لواقع قطاع اإلسكان في سورية خالل فترة التسعينات 

 ١٩٦١نشاط موجه لذوي الدخل المحدود من خالل مشاريع المؤسسة العامة لإلسكان منذ تأسيسها عام                

 وعدم تناسبه كماً مع احتياجات هذه الشريحة ، ومن ثم شـهد              محدوديته ٢٠٠٠، يأخذ عليه حتى عام      

 نتيجة دعم ورعاية حكومية مميزة تنطلق من إقرار البعد االجتمـاعي  ٢٠٠٠وتيرة متصاعدة بعد عام    

 ٢,٨س إلـى    . مليون ل  ٢٥لقضية السكن ، وتم ترجمتها بزيادة رأسمال المؤسسة العامة لإلسكان من            

 في كافة المحافظات ، إضافة للمباشرة بـأهم المـشاريع الموجهـة             س ، و مضاعفة خططها    .مليار ل 

لشرائح محدودي الدخل في سورية وهو مشروع إسكان الشباب ، والذي بلغ عدد وحداته السكنية مـا                 

وقد ورد في األهداف المحددة للمشروع أنه يأتي         وحدة سكنية في كافة المحافظات ،        ٦٥٠٠٠يقارب  

 مناطق السكن العشوائي عبر استهداف الزبون المتوقع لهذه المناطق          كإجراء وقائي للحد من توسع    

 .ببديل صحي منظم منافس بالسعر والمواصفة 

نشاط غير منظم لقطاع خاص غير منظم ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيـادة حجـم ظـاهرة                   

  .  السكن العشوائي 
 

  ) :تشريعية وتقنية ( أسباب تنظيمية   -ج 

 .في مدن مراكز المحافظات ) التنظيم والتقسيم ( بشقيه / ٩ /توقيف العمل بالقانون •

  ، وعدم تأمين مستلزمات تطبيق أحكامه  بالشكل الذي يضمن تحقيق             ١٩٧٩لعام   / ٦٠/إصدار القانون    •

 .غاياته ، مما أدى لنتائج سلبية كبيرة 

بإفراز أراضيهم خالفاً    إلى التهرب    ١٩٧٩لعام  / ٦٠/اتجاه عدد من مالكي األراضي المشمولة بالقانون         •

 .للتخطيط المصدق ، وبيعها إلى المخالفين وفراغها وفق أسلوب األسهم 

التأخر بإنجاز المخططات التنظيمية ، والمخططات التفصيلية لمناطق التوسع العمراني ، وبالتالي عـدم               •

 .توفير الحاجة الحقيقية من األراضي المعدة للبناء  



 ٩

 ، بهدف تجاوز ومعالجة نتائجه السلبية ،        ١٩٦٩لعام   ) ٦٠(تعديل القانون   بالرغم من مبادرة الحكومة ل     •

، وكـذلك    / ٢٦/  المعدل له ، فإن طول اإلجراءات التنفيذية للقانون          ٢٠٠٠ لعام   ٢٦وإصدار القانون   

تفاوت مستويات التفاعل مع هذا القانون وتطبيقه لدى الوحدات اإلدارية المختلفة ، جعـل االنعكاسـات                

 .ابية لهذا القانون في حدود دنيا اإليج

 ، يتـصف    ٢٠٠٠من الضرورة  اإلشارة إلى حراك حكومي هام ، ولكنه بطيء ، اعتباراً مـن عـام                   •

بتحليل دقيق لهذه الظاهرة ومحاولة معالجتها عبر حزمة من التشريعات ذات الصلة المباشرة بها ، حيث                

شركة متخصصة بتهيئـة  (  التشريعية لكل من أنجزت الدراسات الالزمة، وتم إعداد  مشاريع النصوص       

األراضي المعدة للبناء ، شركة متخصصة بمعالجة السكن العـشوائي ، قـانون للتطـوير واالسـتثمار                 

القانون ( لم تصدر بشكلها النهائي بعد  ، وبالمقابل صدر تشريع خاص يتشدد بمنع المخالفات               ) العقاري  

م  /١٦القـرار   (ء الضواحي الجديدة خارج الحدود اإلداريـة        ، وكذلك قرار ناظم لبنا     ) ٢٠٠٣ لعام   ١

، أما انعكاس هذه التوجهات واإلجراءات على واقع السكن العشوائي والمخالفات            ) ٢٢/٢/٢٠٠٧تاريخ  

 .فلم يكن له أثر يذكر 
 

  لـم تجـد    المواطنين إذا أن شريحة كبيرة من        ، ساهم في النمو السريع لظاهرة السكن العشوائي      كل ذلك   

تخضع ألي   بناء مساكن ال  ل على األراضي الزراعية أو المحمية       باالعتداء سوى   لتأمين حاجتها السكنية  متنفساً  

 ، هـذه األراضـي    فتشكلت مناطق المخالفات علـى حـساب          ، ةينوع من المعايير الفنية أو الصحية أو البيئ       

معدة للبناء بمساحات تتناسـب مـع       وأصبحت أمراً واقعاً تحت ضغط الحاجة للمساكن وعدم توفر األراضي ال          

  .الطلب 

وفي ظل غياب التشريعات واإلجراءات الفاعلة لمعالجة قانونية وإدارية لهذه المناطق ، كان القرار 

بتقديم الخدمات األساسية  ١٩٨٢للجنة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي بجلستها عام السياسي 

، من أهم اإلجراءات التي أخذت البعد سكن العشوائي بالحد األدنى لالضرورية لمناطق المخالفات ومناطق ا

  .االجتماعي لقاطني هذه المناطق بعين االعتبار ،  و أمنت الحد األدنى المقبول لنوعية الحياة في هذه المناطق 

  
 

،  أمام هذا الواقع قدمت دراسات واقتراحات عديدة من جهات متعددة ، تحمل أفكار حلول لهذه الظاهرة

وغالباً لم ترتبط هذه األفكار باستراتيجية شاملة تنطلق من التعاطي مع ظاهرة السكن العشوائي كنتيجة حتمية 

ويعزز هذا ، لسياسة إسكانية أثبتت النتائج فشلها ، وأن الحل البد أن يأتي في هذا اإلطار الشمولي أيضاً 

ع في انتشاره من أي حل جزئي ، أو إيقاع بطيء للسكن العشوائي ، فهو أسر) السرطانية ( التوجه الطبيعة 

  .للحل



 ١٠

  :الهدف من الدراسة : ثانياً  

تضمنت الخطة الخمسية العاشرة لقطاع اإلسكان في سورية توجهات واضحة للبدء بمعالجات فاعلة لمنـاطق               

 :استراتيجيتين محددتين السكن العشوائي عبر 

  .من توسعه وانتشارهحلول وقائية تعالج أسباب السكن العشوائي للحد  .١

 .حلول عالجية لمناطق السكن العشوائي .٢

كما تضمنت الخطة العديد من البرامج والسياسات التنفيذية لوضع هاتين االستراتيجيتين موضع التنفيذ الفعلي ،               

وذلك بمساهمة القطاعين العام والخاص ، ووفق أشكال قانونية لعمليات التدخل والمعالجة ، ولضمان أن يكـون                 

تدخل إيجابياً ويحقق النتائج المرجوة منه عمرانياً واجتماعياً ، البد من توفر قواعد البيانات والدراسات الالزمة                ال

لتوصيف وتحليل واقع هذه المناطق وخصائص القاطنين فيها ، وبالتالي تحديد أشكال التدخل الممكنة التي تتناسب                

  . م جزء من الحل بدل النظر إليهم كجزء من المشكلةوتضمن أن يكون القاطنين همع معطيات هذا الواقع، 

  

 ، والتي   ٢٠٠٤من هنا تبرز أهمية إنجاز هذه الدراسة ، انطالقاً من نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام                 

  .تهئ للباحث والدارس إمكانية التعمق في الدراسة وتحقيق القدر األكبر من الفائدة والمردود المرتجى منها

  

  :مجال الدراسة وشموليتها : ثاً ثال

تهدف الدراسة لتحليل بيانات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الجماعية  ضمن كل محافظة ، واالنطـالق                

مؤشرات اإلسـكان ،    ( من خالل ذلك لحساب مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن خصائص األسر والسكان              

في هذه المناطق على مستوى كـل محافظـة ،          ) ربية والتعليم   مؤشرات السكان ، مؤشرات العمل ، مؤشرات الت       

  .ومقارنتها بنفس المؤشرات على مستوى اإلجمالي في المحافظة ، وكذلك على مستوى اإلجمالي لسورية 

ضمن الحدود اإلدارية لكل محافظة بشكل      ( شملت الدراسة معظم مناطق السكن العشوائي في كافة المحافظات          

  ) .انات دمشق وريف دمشق لتداخلهما رئيسي، وتم دمج بي

منطقة سكن عشوائي ومخالفات جماعية ، وإن المناطق المدروسة تعادل           ) ١٢٧( بلغ عدد المناطق المدروسة     

من  % ) ٨٠(من مناطق السكن العشوائي في مدن مراكز المحافظات ، وما ال يقل عن               % ) ٩٠(ما ال يقل عن     

  .لقطر مناطق السكن العشوائي على مستوى ا

  ) .جداول تفصيلية بالمناطق المدروسة في كل محافظة  : ١ملحق رقم ( 
  

  :ومن الضرورة اإلشارة لبعض المالحظات 

  .العدد األعظم من المناطق المدروسة هي مناطق سكن عشوائي بالكامل  •



 ١١

نـاطق  عدد من المناطق المدروسة ، أو أجزاء منها ، هي مخالفات جماعية شبه عشوائية متداخلـة مـع م                   •

  .تنظيمية 

عدد من المناطق هي مناطق سكن عشوائي طبق عليها التنظيم وينفذ تدريجياً ، ولكن واقعها الحالي ما زال                   •

 .بحكم مناطق السكن العشوائي 

لم تشمل الدراسة بعض مناطق السكن العشوائي والمخالفات خارج مدن مراكز المحافظات ، وفي المنـاطق                 •

  . العشوائية الصغيرة ضمن مراكز المدن  واألرياف ، أو بعض التجمعات

 .لم تشمل الدراسة محافظة القنيطرة  •

علماً (تم استبعاد مناطق السكن العشوائي في محافظة إدلب لعدم توفر المرجعيات الالزمة لتدقيقها ومطابقتها                •

طق صـغير   أن انعكاس ذلك على قيم المؤشرات شبه مهمل ، نظراً ألن عدد األسر والمساكن في هذه المنا                

 ) .جداً نسبة إلجمالي المناطق المدروسة 

  .لم تتوفر البيانات الالزمة لتقييم المؤشرات الصحية لألسر والسكان على مستوى المناطق العشوائية  •

 لمناطق السكن العشوائي ، وإجمـالي كـل         ٢٠٠٤تمت الدراسة والتحليل والمقارنة انطالقاً من بيانات عام          •

 ، واالكتفاء بذلك ، نظراً لعدم إمكانية الحصول على البيانات الرسـمية لمنـاطق             محافظة ، وإجمالي سورية   

 علـى  ١٩٩٤لم يتم مسح جميع البيانات الالزمة في التعداد العـام لعـام    ( ١٩٩٤السكن العشوائي في عام    

سـابقة  ، وبالمقابل تم االعتماد على بعض البيانات الموثقة لهذه المنـاطق ألعـوام              ) مستوى هذه المناطق    

 .إلعطاء فكرة عن تطورها 
 

وفق شمولية الدراسة والمبادئ المذكورة أعاله ، يمكن اعتبار المؤشرات التي ستتضمنها هذه الدراسة معبرة 

  .بشكل كبير جداً عن الواقع الدقيق لهذه المناطق واألسر والسكان فيها 

  

  :منهجية الدراسة : رابعاً 

اطق السكن العشوائي وفق المخططات المعـدة مـن قبـل وزارة اإلدارة             تم االنطالق بالدراسة من تحديد لمن     

والتي تم فيها التمييز بين مناطق سكن عشوائي ومخالفـات جماعيـة ، ومنـاطق                ( ٢٠٠٤المحلية والبيئة عام    

موقـع  ( ، ثم تمت عملية مطابقة لمعظم المناطق مع صور فـضائية             ) ٢٠٠٠ لعام   ٢٦خاضعة ألحكام القانون    

، بعد ذلك تمت مطابقة المناطق المحددة مع         ) ٢٠٠٤(جوية الملتقطة في نفس الفترة      الصور  بعض ال و)  غوغل  

مخططات التقسيم اإلداري لمدن مراكز المحافظات والتي يعتمدها التعداد العام للمساكن والسكان كمرجعية لجمع              

  ) .مخططات المناطق المدروسة  :  ٢ملحق رقم ( . البيانات 
  

  



 ١٢

  : مصادر البيانات ، ومرجعيات الدراسة : خامساً 

  :استندت الدراسة على المرجعيات الرئيسة التالية 

  "المكتب المركزي لإلحصاء  " ٢٠٠٤بيانات التعداد العام للمساكن والسكان لعام  •

  "المكتب المركزي لإلحصاء " بيانات المجموعات اإلحصائية السنوية  •

  "المركزي لإلحصاء المكتب " عدد من المنشورات اإلحصائية  •

  بيانات  ومخططات من وزارة اإلدارة المحلية والبيئة  •

  دراسات سابقة حول الموضوع للمؤسسة العامة لإلسكان  •

  دراسات سابقة حول الموضوع موثقة ومنشورة ضمن ندوات رسمية في سورية  •

 دراسات سابقة للباحث  •

  .وسيتم اإلشارة لمرجعية كل بيان في موضع استخدامه 

  

ماسبق ذكره ، التزاماً بالمنهجية والدقة العلمية ، يعبر عن أهمية هذه الدراسة والبيانات التي تضمنتها عـن              إن  

مناطق السكن العشوائي ، كما يعبر عن الجهود الكبيرة المبذولة من المكتب المركزي لإلحصاء  النجاز التعـداد                  

عية تم مسحها للمرة األولى بشكل تفصيلي ، و لـم            ، والذي تضمن بيانات نو     ٢٠٠٤العام للمساكن والسكان لعام     

يكن باإلمكان دونها انجاز هذه الدراسة ، والتي تؤسس لدراسات مستقبلية أكثر دقة وتفصيالً ، وسـنحاول مـن                   

  .خالل بعض البيانات المساعدة والخبرة تغطية ما سبق ذكره من نقص في البيانات 

  

  :الدراسات السابقة :  سادساً 

وضوع السكن العشوائي كان هماً واهتماماً لدى العديد من الجهات العامة المعنية به ،وكذلك عنـد                الشك أن م  

، ولضعف مصادر البيانات التفصيلية الخاصة بهذه        الباحثين المهتمين، وأنجز في هذا اإلطار العديد من الدراسات        

بشكل عام  ) عمرانياً ، اجتماعياً    ( ظاهرة  المناطق سابقاً، فقد تركزت معظم الدراسات السابقة على توصيف هذه ال          

  .، وإظهار أسبابها والنتائج السلبية لها 

وتعتبر بعض الدراسات المنجزة ضمن وزارة اإلدارة المحلية والبيئة ، إضافة لدراسـات المؤسـسة العامـة                 

لتقارير المعدة من قبل    لإلسكان ، من أهم الدراسات المنجزة من قبل القطاع العام ، إضافة للعديد من الدراسات وا               

منظمات أو هيئات دولية ، وكذلك دراسات فردية لباحثين سوريين تم تقديمها من خالل ندوات خاصـة بالـسكن                   

  .العشوائي ، ومن الواجب التنويه بدور نقابة المهندسين في سورية برعاية وتنظيم معظم هذه الندوات 

  

  

  



 ١٣

   :التحليل الوصفي :  سابعاً

  : العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية بما يلي تتصف مناطق السكن

ودون مراعاة ألسس   ،  ، أو خالفاً له في حال وجوده        نشأت وتطورت بشكل عشوائي دون مخطط تنظيمي         . ١

 .التخطيط العمراني أو أنظمة ضوابط البناء 

  .باني نشأت ونفذت دون رقابة الجهات المعنية التي تضمن السالمة الهندسية والسالمة العامة للم . ٢

يتعارض أحياناً مـع    ) تخديم وفق الواقع الراهن     ( يتم تأمين الخدمات والمرافق العامة لها بشكل إسعافي            . ٣

  .األسس الفنية السليمة  لهذه الخدمات 

 .فيها ارتفاع الكثافة السكانية  . ٤
 
 

 :ونتيجة انتشار وتوسع مناطق المخالفات ومناطق السكن العشوائي ترتبت نتائج كثيرة أهمها 

  .التعدي على األراضي الخصبة الزراعية والتي تشكل دعامة أساسية لألمن الغذائي  . ١

  .التعدي على أمالك الدولة وإعاقة تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية الهامة  . ٢

  .تدهور البيئة العمرانية في تلك المناطق مثل االزدحام وضيق الشوارع  . ٣

 وانتشار األبخـرة والـدخان       في بعض المناطق ،     فنية تلوث البيئة نتيجة عدم تصريف األسيقة بطريقة       . ٤

 علـى    لذلك واآلثار السلبية ،  الصناعية المنتشرة في هذه المناطق      الحرفية و الضار الصادر عن الورش     

 .الصحة العامة 

نسب عالية للفواقد في شبكات المياه والكهرباء نتيجة التوصيالت غير النظامية ، واستجرار جائر مـن                 . ٥

  . بشكل غير قانوني هذه الشبكات

بيئة ( تدهور سلوكيات األفراد بشكل عام وزيادة عوامل االنحراف وعدم استقرار الحالة النفسية للسكان               . ٦

 )مناسبة لجميع األمراض االجتماعية 

 .انخفاض عوامل  األمن واألمان في هذه المناطق  . ٧

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤

   :اإلحصائيالتحليل  : ثامناً

  

مقارنة عدد السكان و األسر والمساكن في مناطق الـسكن          ( ائي  دراسة حجم ظاهرة السكن العشو     -١-٨

  ) :٢٠٠٤العشوائي مع اإلجمالي في المحافظات عام 
  

 )  للمساكن المعتادة(  ١:جدول رقم 

 عدد المساكن عدد األسر عدد السكان 
 عشوائي إجمالي عام 

النسبة 

 عشوائي إجمالي عام %
النسبة 

 يعشوائإجمالي عام %
النسبة 

% 

دمشق 

 وريفها
3778980 813847 21.5758451 174653 23.0914000 18511920.3

13919417.4 19.0798000 134387  19.3706498 779701 4045166 حلب
19.4 61957 18.0320000 48957 21.7271500 332083 1529402 حمص
 4.5 12496 280000 5.2 12240 233563 4.9 68543 1384953 حماه
12.5 31520 13.8252000 25638 13.8185135 121276 879551 الالذقية
 3.0 6165 206000 3.2 4549 143051 3.1 22040 701395طرطوس
 8.5 16004 188000 7.7 14026 181195 7.6 96365 1275118 الحسكة
دير 

 الزور
1004747 31404 3.1 132874 4485 3.4 157000 4738 3.0 

15.8 19939 15.8126000 18966 15.7120163 124611 793514 الرقة
 8.8 6683 76000 8.5 5423 64135 7.6 23912 313231السويداء
 1.8 2476 141000 1.2 1634 132843 1.1 9274 843478 درعا
15.2345800048629114.1 444958 16549535242305614.62929408 إجمالي
 ٢٠٠٥أطلس المؤشرات السكانية  : ٢٠٠٤ ،  مصدر بيانات إجمالي ٢٠٠٤لعام التعداد ا: مصدر البيانات  

  

  : نالحظ ما يلي 

سـكان ،   : أعـداد   ( على المستوى اإلجمالي لسورية من الواضح أن مناطق السكن العشوائي المدروسة             •

 لما  ، واستناداً  ) ١جدول رقم   ( من اإلجمالي على مستوى سورية       % ١٥تشكل بحدود   ) أسر ، مساكن    

علـى المـستوى     % ) ١٨ - ١٥(تم عرضه من شمولية الدراسة ، فإنه يمكن تقدير هذه النسبة بحدود             

 .اإلجمالي لسورية 

  



 ١٥

وبما أن مناطق السكن العشوائي تتركز أساساً في مراكز المدن الرئيسية وضـمن توسـعاتها ، فـسنقوم                   •

 :لي في مناطق الحضر بتحليل لحجم هذه الظاهرة نسبة لعدد السكان والمساكن اإلجما
  

 :٢جدول رقم 
 للمساكن المعتادة

 عدد المساكن عدد السكان 

 عشوائي)حضر  (إجمالي 
%نسبة

 عشوائي)حضر  (إجمالي
 %نسبة

 27.4 182035 665543 27.0 803504 2971074  دمشق
 26.5 139194 525712 30.4 779701 2564557 حلب
 34.2 61957 181004 40.7 332083 816138 حمص
 11.8 12496 106137 13.3 68543 513489 حماه
 23.8 31520 132166 27.0 121276 449153 الالذقية
 9.6 6165 64252 11.1 22040 199150 طرطوس
 23.8 16004 67265 21.4 96365 451145 الحسكة
 8.8 4738 54081 7.2 31404 434746 دير الزور
 37.0 19939 53855 41.9 124611 297445 الرقة

 29.4 6683 22707 24.8 23912 96228 السويداء
 4.7 2476 52503 2.4 9274 387331 درعا
 25.1 483207 1925225 241271326.3 9180456  عامإجمالي

 باستقراء نسبتها من بيانات الحضر للسكان والمساكن ٢٠٠٤تم حساب بيانات الحضر للسكان و المساكن لعام 

 ، وتم استبعاد بيانات المناطق المدروسة خارج الحدود اإلدارية بالنسبة ٢٠٠٥صائية لعام بالمجموعة اإلح

 لدمشق

  

  : نالحظ ما يلي 

) والتي تعبر بشكل كبير عن مدن مراكز المحافظات         ( على المستوى اإلجمالي لمناطق الحضر في سورية         •

 % ٢٦تشكل بحـدود    ) ، أسر ، مساكن     سكان  : أعداد  ( من الواضح أن مناطق السكن العشوائي المدروسة        

، واستناداً  لشمولية الدراسة ، يمكن استنتاج أن  هـذه             ) ٢جدول رقم   ( من اإلجمالي على مستوى سورية      

في مدينتي دمشق  وحلب      % ) ٣٥-٣٠( كوسطي إجمالي ، وال تقل عن        ) %  ٣٠-٢٦( النسبة تقدر بـ    

 .في محافظة مدينة حمص   ) % ٤٠ – ٣٥( ، و عن 
 
 



 ١٦

  :مناطق السكن العشوائي ل  دراسة التطور الزمني-٢-٨

 زمني معينة ، لكافـة منـاطق        إسناد معتمدة ، في لحظة      إحصائيةنظراً لعدم توفر بيانات ناتجة عن مسوح         •

 لمناطق الـسكن العـشوائي فـي المحافظـات          إجماليةالسكن العشوائي سابقاً ، فقد تم االعتماد على بيانات          

في عددها الـسادس     )  p.m.u(في المنطقة العربية    )التنمية الحضرية   :  (مصدرها  (  ٠١٩٩السورية لعام   
  تم عرضها خالل ندوة السكن العشوائي والمخالفات ، التي نظمها فرع نقابة   )١٩٩٨عشر ـ كانون األول 

وطرق السكن العشوائي في المدن ، أسبابه مخاطره        "  ،ضمن محاضرة بعنوان     ٢٠٠٥المهندسين بحلب عام    

  :٢٠٠٤للمهندس فايز الحسن ، ومقارنة هذه البيانات ببيانات التعداد العام " معالجته  
 

 )مدن مراكز المحافظات (للمساكن المعتادة  :٣جدول رقم  

 عدد السكان 
نسبة 

 %الزيادة
 عدد المساكن

نسبة 

 %الزيادة
 1990 2004  1990 2004  

 185119   813847  دمشق وريفها

 62025139194224 193 404820779701 حلب
 157 3954561957 228 145700332083 حمص
 781 12496 1601 685 68543 10000 حماه
 325 31520 9709 204 121276 59382 الالذقية
 784 6165 786 363 22040 6070 طرطوس
 3201 16004 500 3212 96365 3000 الحسكة
 75 4738 6339 108 31404 29099 دير الزور
 945 19939 2110 187 124611 66750 الرقة
 448 6683 1492 285 23912 8395 السويداء
  2476   9274  درعا

 ٢٤١   ٢١٨   وسطي الزيادة

  

 من مـصدرها ،     ١٩٩٠ومع استبعاد البيانات الشاذة نتيجة عدم شمولية الدراسة وعدم إمكانية تدقيق بيانات عام              

وسـطياً   ) % ٢٥٠ -٢٠٠(تراوحت بـين    ) سكان ومساكن   ( يادة المناطق العشوائية    فمن الواضح أن نسب الز    

   ) .٢٠٠٤ – ١٩٩٠( خالل الفترة من 

  



 ١٧

ولتدقيق هذه النسبة سنحاول حسابها بطريقة عكسية انطالقاً من عمر المساكن في هذه المنـاطق العـشوائية                  •

  :٢٠٠٤وفق نتائج التعداد العام 

  

  : مؤشر عمر المسكن  -

  

 :٤جدول رقم  اكن المشغولة والخاليةللمس

  % نسبة ١٥أقل من  % نسبة  ٣٥- ١٥من   سنة٣٥أكثر من 

  إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 36 32.3 50 53.7 14 14.0

 حلب 39 40.1 48 52.0 13 7.9

 حمص 38 37.2 50 54.7 12 8.2

 حماه 34 35.8 52 59.1 14 5.1

 الالذقية 29 32.1 55 55.4 16 12.6

 طرطوس 36 53.5 53 44.1 11 2.4

 الحسكة 43 46.4 48 51.9 9 1.7

 دير الزور 44 43.2 51 45.3 5 11.5

 الرقة 36 39.5 56 56.5 8 4.0

 السويداء 29 37.6 51 45.4 20 17.0

 درعا 42 55.8 51 44.0 7 0.2

 اجمالي عام 37 36.6 50 53.3 13 10.1
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان :  البيانات مصدر

  

مـن   ) % ٤٠-٣٧( ومع األخذ بعين االعتبار أن هناك مناطق لم تشملها الدراسة ، فمن الممكن االسـتنتاج أن                 

 ، وبالتالي فإن نسبة الزيـادة الوسـطية         ١٩٩٠ سنة ، أي شيدت بعد عام        ١٥المساكن العشوائية عمرها أقل من      

   % .١٧٠وفق هذا المؤشر ال تقل عن  ) ٢٠٠٤ – ١٩٩٠( العشوائية خالل الفترة لعدد المساكن 

   % .٢٠٠وبمقارنة مؤشر نسبة الزيادة خالل الفترة المحددة وفق الطريقتين يمكن قبول نسبة زيادة ال تقل عن 

  

  



 ١٨

  : كما نالحظ ما يلي 

شـيدت خـالل     % ) ٣٧(ابل  ، بمق )  سنة   ١٥(من المساكن العشوائية عمرها أكثر من        %) ٦٣(حوالي   •

سنة األخيرة ، بالرغم من القوانين واإلجراءات الحكومية الشديدة التي سعت للحد من الظاهرة              ) ١٥(الـ  

 : مما يبرز وبشكل صريح الدالالت اآلتية ومنعها ، 

قصور في مضمون التشريعات واإلجراءات ذات الصلة ، والتي استهدفت بـشكل أساسـي معالجـة                  . أ 

  . النتائج فقط 

  .تقصير في تطبيق التشريعات واإلجراءات من قبل الجهات المعنية بتطبيقها  .ب 

 .ال بد ، وال بديل عن معالجة األسباب التي أدت لظهور مناطق السكن العشوائي   .ج 
  

وإن استمرار توسع مناطق السكن العشوائي ، دليل على استمرار أسباب نشوئها ، كما أن االقتصار علـى                  

جراءات متشددة ، دون النظر لألسباب ، غير مجٍد ، إضافة لكونه يضع جميع قـاطني هـذه                  معالجة النتائج بإ  

المناطق في خانة مخالفي القانون والمتجاوزين عليه ، وبالتالي المساهمة في نشر وقبول ثقافة قبول مخالفة                

  .القانون وتجاوزه تحت ضغط ووطأة الحاجة ، وقصور هذا القانون عن تلبيتها 
 
سنة تقريباً ، وبناء عليه يمكن تقسيم األسر في مناطق السكن           ) ٥٥- ٣٥(الظاهرة في سورية بحدود     عمر هذه    •

 :العشوائي كما يلي 

األسر الوافدة من مدن أو مناطق أخرى ، ولم تجد لها مستقراً إال في محـيط المـدن ،                   : الجيل األول    

 .وأسست هذه المناطق العشوائية 

ة الوافدة لهذه المناطق القائمة من مدن أخرى أو من مناطق نظاميـة فـي               األسر الجديد : الجيل الثاني    

 .نفس المدينة  ، وأسر ولدت وتكونت داخل هذه المناطق 
 

سكن ( بداية تحول هذه المناطق من سكن طارئ ومؤقت         وهذه نقطة غاية باألهمية ، حيث تعطي مؤشراً عن          

 أساساً ، وفدت وأقامت فيها وهي تمتلك خصائص المناطق          ألسر ال ترتبط بهذه المناطق وال تنتمي لها       ) حاجة  

، إلى مناطق استقرار اجتماعي ألسر ولدت وتكونت فيها ، وتنتمي إليها بكافـة               والمجتمعات التي وفدت منها   

خصائصها ، وبدأ الموروث الثقافي واالجتماعي الخاص بكل منطقة من هذه المناطق بالتشكل مـن مكوناتهـا                 

لباً ما يكون هذا الموروث الوليد صورة مشوهة عن الموروث الثقافي واالجتماعي للمجتمعات             المتناقضة ، وغا  

  .التي وفد منها قاطنوا المناطق العشوائية  

  

درعـا ، طرطـوس ،      : سنة األخيرة في محافظات      ) ١٥(أسوأ مؤشرات تزايد حجم هذه المناطق خالل الـ         

  .الحسكة ، دير الزور ، حلب 



 ١٩

 :اإلشغال والمساكن قيد التجهيز مؤشرات الخلو و -٣-٨
  

  :٥جدول رقم  للمساكن المعتادة
كساء إلنسبة المساكن قيد ا

% 
  %نسبة الخلو  %نسبة اإلشغال 

  إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 16.1 6.8 78.7 85.2 5.3 8.0

 حلب 12 5.9 85.6 90.0 2.4 4.1

 حمص 13.8 6.9 82.8 89.0 3.4 4.1

 حماه 12.5 10.7 80.7 83.4 6.8 5.9

 الالذقية 20.2 12.5 73 80.6 6.7 7.0

 طرطوس 17 19.1 71.8 72.5 11.2 8.4

 الحسكة 12.8 10.4 86.2 86.8 1.1 2.8

 دير الزور 11.5 1.9 84.7 90.8 3.8 7.2

 الرقة 8.7 6.7 89.7 88.8 1.6 4.5

 ءالسويدا 11.8 11.4 82.9 80.5 5.3 8.1

 درعا 9.2 21.3 86.5 64.9 4.3 13.9

  عامإجمالي 13.8 7.4 81.7 86.7 4.5 6.0
 ٢٠٠٥أطلس المؤشرات السكانية  : ٢٠٠٤مصدر بيانات 

  

  : نالحظ ما يلي 

،  أقل منه علـى مـستوى إجمـالي     % ) ٧,٤(المتوسط اإلجمالي لنسبة الخلو في مناطق السكن العشوائي        •

،  وهذا يدل على أن جزء من العرض للمساكن النظامية ال يتناسب مـع                )  %١٣,٨( المساكن في سورية    

، وبالتالي تتوجه هذه األسر لحيـازة مـساكنها فـي           ) قدرة الحيازة لدى األسر المحتاجة      ( الطلب الحقيقي   

 .ن مناطق السكن العشوائي بما يتناسب مع القدرة المالية لديها ، في مقابل تنازلها عن الشروط الصحية للسك

أعلى منـه علـى مـستوى        %) ٨٦,٧(وفي المقابل فإن متوسط نسبة اإلشغال في مناطق السكن العشوائي            •

 .لألسباب ذاتها  % ) ٨١,٦( إجمالي المساكن في سورية 

وكلما ازداد الفرق بين نسبة الخلو اإلجمالية للمحافظة ، ونسبة الخلو لمناطق السكن العشوائي فيها ، فهذا يدل                  

امي ال يناسب قدرة الحيازة لدى األسر المحتاجة ، ويقابل ذلك طبعاً معدالت إشغال مرتفعة               على عرض نظ  



 ٢٠

دمشق وريفهـا ، حلـب ، حمـص ،          : والمحافظات ذات المؤشر األسوأ هي      في مناطق السكن العشوائي،     

  .الالذقية ، دير الزور 

ى منه علـى مـستوى إجمـالي        أعل %) ٦(متوسط نسبة المساكن قيد التجهيز في مناطق السكن العشوائي           •

 يدل على معدل نشاط أعلى ، ومستمر ، لبناء المساكن           وهذا مؤشر سلبي  ،   % ) ٤,٥( المساكن في سورية    

الجديدة في مناطق السكن العشوائي بالرغم من جميع األنظمة التي تمنع ذلك ، في ضوء عدم طرح ما يكفي                   

  .ي والمساكن في المناطق المنظمة نتيجة لذلك من المقاسم المعدة للبناء ، وارتفاع أسعار األراض

دمشق وريفها  كما هو متوقع ، وعلى غير المتوقع نالحظ ارتفـاع             : والمحافظات ذات المؤشر األسوأ هي      

  .كبير لهذا المؤشر في محافظات  طرطوس ، درعا ، السويداء 

  

 : وسطي مساحة المسكن وحصة الفرد من المساحة الطابقية ا مؤشر -٤-٨
  

  :٦جدول رقم  ن المشغولة والخاليةللمساك
حصة الفرد من المساحة 

 )فرد /٢م( الطابقية 
  ٢وسطي مساحة المسكن م

  اجمالي عشوائي اجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 101 88.7 21 18.6

 حلب 93 82.4 17 14.1

 حمص 114 114.8 22 20.5

 حماه 98 96.8 18 16.6

 الالذقية 103 88.2 26 21.3

 طرطوس 116 105.9 28 27.1

 الحسكة 90 83.3 15 13.4

 دير الزور 118 115.4 17 16.1

 الرقة 96 96.2 15 14.7

 السويداء 115 110.1 26 28.3

 درعا 115 124.2 18 28.6

  عامإجمالي 101 91.5 19 17.3
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

  



 ٢١

  : نالحظ ما يلي 

أقل منه على مستوى إجمالي المـساكن        ) ٢ م ٩١,٥(حة المسكن في مناطق السكن العشوائي       متوسط مسا  •

 نسبة للوسطي   األسوأوالمحافظات ذات المؤشر     ،   وهو مؤشر مقبول نسبياً   % ) ٢ م ١٠١( في سورية   

 .حلب ، دمشق وريفها ، الالذقية : اإلجمالي 

أقل منه على   ) ٢م١٧,٣(مناطق السكن العشوائي    وفي المقابل فإن حصة الفرد من المساحة الطابقية  في            •

 ، والمحافظات ذات المؤشـر      وهو مؤشر مقبول نسبياً    ) ٢ م ١٩( مستوى إجمالي المساكن في سورية      

 .الحسكة ، الرقة ، حلب:  نسبة للوسطي اإلجمالي األسوأ
 
 : عدد األفراد بالمسكن ، ومعدل التزاحم امؤشر -٥-٨
 

  :٧جدول رقم  للمساكن المشغولة
  عدد األفراد بالمسكن )غرفة / فرد (معدل التزاحم 

  إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 5.3 5.2 1.4 1.4

 حلب 6 6.2 1.7 1.9

 حمص 5.9 6.0 1.5 1.6

 حماه 6.3 6.6 1.8 1.7

 الالذقية 4.8 4.8 1.3 1.5

 طرطوس 4.9 4.9 1.2 1.3

 الحسكة 7.1 6.9 2 2.1

 دير الزور 7.7 7.3 1.9 1.8

 الرقة 6.9 7.0 1.9 1.9

 السويداء 5.1 4.4 1.2 1.1

 درعا 7 5.8 1.7 1.2

  عامإجمالي ٦ 5.7 ١,٦ 1.6
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  : نالحظ ما يلي 

 إجمـالي   أقل منـه علـى مـستوى        ) ٥,٧ (وسطي عدد أفراد األسرة بالمسكن في مناطق السكن العشوائي          

والمحافظات ذات المؤشر األسوء نسبة للوسـطي        ،   هو مؤشر مقبول  و  )  مسكن/ فرد ٦( المساكن في سورية    

 .الرقة ، دير الزور ، الحسكة : اإلجمالي 



 ٢٢

والمحافظـات ذات    ،   هو مؤشر مقبول  ) غرفة  / فرد ١,٦(  وكذلك فإن معدل التزاحم الوسطي هو ذاته         •

  . الحسكة ، الرقة ، دير الزور ، حلب : مالي  نسبة للوسطي اإلجاألسوأالمؤشر 

( من المهم اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن معظم المؤشرات الخاصة بشروط السكن تقع بالمستوى المقبول رقمياً                  

 ، والكثافـة الـسكانية      اإلنشائية، فإن هذا ال يعني أن نوعية هذا السكن وشروط السالمة             )أي من الناحية الكمية     

ناطق تقع في مستويات مقبولة إطالقاً ، ويمكن التأكيد من خالل الخبرة الميدانية أنها غيـر مقبولـة فـي         لهذه الم 

معظم هذه المناطق ، وأنها تقع في مستويات تشكل خطراً محققاً على قاطنيها في مناطق محددة في دمشق وحلب                   

) أكثر من طـابق     ( حجم األبنية الطابقية     ، من خالل     اإلنشائيةعلى األقل ، ومن الممكن استنتاج حجم الخطورة         

المشادة في مناطق السكن العشوائي ، وهي بمعظمها شيدت دون دراسات جيولوجية لمواقعها ، ودون دراسـات                 

إنشائية سليمة للمباني ، ودون رقابة هندسية معتمدة ، وكذلك في ظروف غير سليمة للتنفيـذ ، ويبـين الجـدول                     

  :من هذه المساكن تقع في أبنية طابقية ، وخاصة في دمشق وحلب وحمص )  % ٥٠( التالي أن ما يقارب 

  
  :٨جدول رقم  للمساكن المعتادة

  %نسبة الشقق الطابقية 

  عشوائي

 دمشق وريفها 48.6

 حلب 38.3

 حمص 57.9

 حماه 34.4

 الالذقية 80.0

 طرطوس 45.3

 الحسكة 8.8

 دير الزور 7.7

 الرقة 18.8

 اءالسويد 38.7

 درعا 72.9

  عامإجمالي 45.5
 ٢٠٠٤بيانات التعداد العام 

  

  



 ٢٣

  :  مؤشر قدرة الحيازة   -٦-٨

  
  :٩جدول رقم  للمساكن المشغولة

  %نسبة التملك  %نسبة اإليجار 

  إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 84.5 80.9 11.6 15.6

 حلب 86.8 84.2 7.7 11.8

 حمص 82.6 86.2 9.2 11.8

 حماه 88.3 91.3 3 3.4

 الالذقية 85.5 79.9 9.2 15.3

 طرطوس 90.8 85.0 6 13.8

 الحسكة 82.7 86.8 5 8.3

 دير الزور 90.8 95.9 4.8 2.3

 الرقة 81  84.9 4.5 10.1

 السويداء 87.3 76.7 8.6 16.7

 درعا 85.7 60.3 8.6 36.6

  عامإجمالي 85.7 83.2 6.9 13.1
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : ت مصدر البيانا

  

  

  : نالحظ ما يلي 

ارتفاع نسبة التملك الوسطية في مناطق السكن العشوائي ، وبالرغم من أن هذه الظاهرة عامة لدى جميع                  •

األسر في سورية ، إال أنها تعطي مؤشراً هاماً في مناطق السكن العشوائي ، بأن األسر في هذه المناطق                   

، ومن خالل واقع أسـعار وبـدالت اإليجـار          ) ملك ، إيجار    (  أدنى من القدرة على الحيازة       تمتلك حداً 

فإنه ال يمكن التعميم  بأي شكل من األشكال واعتبار األسر فـي             للعقارات في مناطق السكن العشوائي ،       

 .مناطق السكن العشوائي أسراً فقيرة أو تعيش تحت خط الفقر  

وسطي للوحدات السكنية المؤجرة في مناطق السكن العـشوائي عنهـا علـى             كما يشير ارتفاع المعدل ال     •

المستوى اإلجمالي ، إلى وجود استثمارات عقارية في هذه المناطق تعود للقاطنين فيهـا علـى األغلـب         

 .بسبب خصوصية هذه المجتمعات ، أو لتجار العقارات من خارجها في حاالت محدودة 

  



 ٢٤

    : ساكن العشوائيةللم مؤشر الوضع القانوني  -٧-٨
 

  :١٠جدول رقم  للمساكن المشغولة
  %نسبة طابو نظامي  %نسبة طابو زراعي 

  إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 55.7 31.5 15.1 22.8

 حلب 49.5 36.7 11.4 12.4

 حمص 55.1 32.0 18.9 41.8

 حماه 52.6 50.1 15.3 37.8

 الالذقية 61.2 22.8 7.5 24.9

 طرطوس 67.7 38.4 9 53.1

 الحسكة 17.4 27.3 19.1 30.4

 دير الزور 54.3 70.0 14.7 15.4

 الرقة 44.7 43.4 7.8 1.4

 السويداء 77.6 66.9 5.1 17.4

 درعا 77.8 33.4 5.8 39.2

  عامإجمالي 56.3 34.3 12.5 22.3
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

  :ا يلي نالحظ م

 فـي منـاطق الـسكن       اإلجمـالي على المستوى   ) طابو نظامي   ( من الواضح تماماً أن نسبة القيود النظامية        

، وهو يدل على الواقع غير القانوني لمساكن        ) حضر و ريف    ( العشوائي أقل بكثير منها على المستوى اإلجمالي        

ضي غير منظمة أو ممنوع البناء عليها ، بناء دون          بناء على أراضي أمالك الدولة ، بناء على أرا        ( هذه المناطق   

، وبالمقابل ترتفع نسبة الطابو الزراعي في هذه المناطق العشوائية لما يقارب الـضعف عنهـا                ... ) ترخيص ،   

مما يشير بوضوح إلى أن تشييد العديد من هذه المناطق ومساكنها كان            ) حضر وريف    ( اإلجماليعلى المستوى   

  .راضي والمساحات الزراعية اعتداًء على األ

  

  

  

  



 ٢٥

  ) :كهرباء ، صرف صحي ، مياه شرب (  الخدمات العامة  شبكات االستفادة مناتمؤشر -

  

 :١١جدول رقم  للمساكن المشغولة والخالية

شبكة صرف صحي 

 %عامة نظامية 
شبكة مياه شرب عامة 

 %نظامية 
شبكة كهرباء عامة 

 %نظامية 
 

  إجمالي عشوائي اليإجم عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 99 97.7 95.3 96.9 95.9 93.9

 حلب 98.3 98.6 80.5 94.9 76.8 94.9

 حمص 98.5 98.7 89.4 96.6 83.7 98.9

 حماه 98.8 95.7 90.4 90.3 67.8 78.4

 الالذقية 99.3 99.4 88.5 99.1 80.4 93.7

 طرطوس 99.4 98.5 90.4 95.4 59.5 70.4

 الحسكة 96.7 98.5 63.7 97.1 50.6 81.1

 دير الزور 97 99.5 85.5 95.6 43.5 49.1

 الرقة 97.8 97.4 88.5 97.0 40.7 60.0

 السويداء 99.2 99.0 96.1 97.8 41.2 83.4

 درعا 99 98.9 98 98.4 55.2 92.0

  عامإجمالي 98.5 98.2 87.4 96.2 73.8 91.7
، النتائج األولية ) لبيانات السكن العشوائي (٢٠٠٤لسكان التعداد العام للمساكن وا: مصدر البيانات 

 )إلجمالي المحافظات  (٢٠٠٤لتعداد 

  

  : نالحظ ما يلي 

، بل وتفوق نسبة االستفادة من شبكات       ) شبه كاملة   ( إن نسبة االستفادة من شبكات الخدمات العامة عالية جداً          

 ، وهذا انعكاس لقرار تـم اتخـاذه علـى المـستوى             )حضر ، ريف     ( اإلجماليالخدمات العامة على المستوى     

 ويقضي بتأمين جميع الخدمات األساسية لهذه المناطق ريثما         ١٩٨٢عام  ) قرار القيادة القطرية للحزب     ( السياسي  

يتم تنفيذ حلول تنظيمية لها ،  ومع المالحظات على السوية الفنية  لتنفيذ هذه الشبكات في بعض هذه المنـاطق ،                      

يمكن بأي شكل من األشكال اعتبار األسر التي تقطن في هذه المناطق أسراً محرومـة مـن الخـدمات                   فإنه ال   

 ، بل على العكس من المالحظ  وجود سوء استثمار لهذه الخدمات من قبل األسر في معظم مناطق السكن                    العامة  

  ) .استهالك جائر أو بدون قيمة ( العشوائي 

  



 ٢٦

  :جنس مؤشر توزع السكان حسب ال  -٩-٨ 

  
١٢جدول رقم  توزع السكان حسب الجنس

  ذكور إناث إجمالي

  إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

813847 3778980 390118 1834554 423729 1944426  دمشق وريفها

779701 4045166 372144 1954486 407557 2090680  حلب

 حمص 786414 172747 742988 159336 1529402 332083

 حماه 711621 35894 673332 32649 1384953 68543

 الالذقية 447783 62129 431768 59147 879551 121276

 طرطوس 358101 11380 343294 10660 701395 22040

 الحسكة 646968 49827 628150 46538 1275118 96365

 دير الزور 513925 16418 490822 14986 1004747 31404

 الرقة 407134 64786 386380 59825 793514 124611

 السويداء 155775 11909 157456 12003 313231 23912

 درعا 430544 4706 412934 4568 843478 9274

2423056 16549535 1161974 8056164 1261082 8493371   عامإجمالي
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

  

ماإلجمالي العا

النسبة من 

اإلجمالي 

 العام
 اناث

النسبة من 

 اإلجمالي العام
  ذكور

16549535 48.7 8056164 51.3 8493371  إجمالي

2423056 48.0 1161974 52.0 1261082  عشوائي

  

  :نالحظ ما يلي 

من إجمـالي    % ) ٤٩ – ٤٨بحدود  ( ، وكذلك نسبة عدد اإلناث       % ) ٥٢-٥١بحدود  ( أن نسبة عدد الذكور     

 ، ممـا يـشير لعـدم        اإلجماليعدد السكان شبه متطابقة  في مناطق السكن العشوائي مع النسب على المستوى              

   .اإلجمالياختالف تركيب األسر في مناطق السكن العشوائي عنه على المستوى 



 ٢٧

  :مؤشر توزع السكان حسب الفئات العمرية   -

  
 ١٣جدول رقم  توزع السكان حسب الفئات العمرية

أكبر من : بار السن نسبة ك

 (  %) سنة ٦٤
من : نسبة القوة البشرية 

 (  %) سنة ٦٤-١٥
 ١٥أقل من : نسبة األطفال 

 (  %)سنة 
 

  إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 35.4 35.4 60.9 61.9 3.1 2.6

 حلب 42.1 43.5 55.2 54.8 2.6 1.7

 مصح 37.6 37.6 58.7 59.9 3.7 2.5

 حماه 39 44.6 57.5 53.8 3.4 1.6

 الالذقية 29.4 32.5 65.4 64.1 5.2 3.3

 طرطوس 29.6 34.3 64.8 63.4 5.6 2.3

 الحسكة 41.1 42.7 55.9 55.1 3 2.1

 دير الزور 46.5 44.9 50.9 52.8 2.3 2.2

 الرقة 44.4 43.8 53.2 54.1 2.3 2.0

 السويداء 29.7 29.7 64.5 65.5 5.6 4.8

 درعا 43.5 41.7 53.7 56.6 2.8 1.7

 اجمالي عام 38.5 39.2 57.9 58.5 3.6 2.3
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

  :نالحظ ما يلي 

) :  سـنة  ٦٤-١٥مـن   (، و نسبة القوة البـشرية          %  ٣٨,٥بحدود  ) :  سنة ١٥أقل من   (أن نسبة األطفال    

عدد السكان شبه متطابقة  في مناطق السكن العشوائي مع النسب على المستوى             من إجمالي     % ٥٩ -٥٨بحدود  

 ، مما يشير لعدم اختالف التركيب العمري لألسر في مناطق السكن العشوائي عنـه علـى المـستوى                   اإلجمالي

   .اإلجمالي

 ،  ماليـة اإلجفي مناطق السكن العشوائي عن نـسبتهم        )  سنة   ٦٤ أكبر من    (نسبة كبار السن    أما انخفاض   

  .فيعود إلى عمر نشوء هذه المناطق 

  

  

  



 ٢٨

  : مؤشر عدد أفراد األسرة  -

  
 :١٤جدول رقم  

  وسطي عدد أفراد األسرة

  إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 4.9 4.7

 حلب 5.7 5.8

 حمص 5.6 6.8

 حماه 5.9 5.6

 الالذقية 4.8 4.7

 طرطوس 4.9 4.8

 الحسكة 7 6.9

 دير الزور 7.6 7.0

 الرقة 6.6 6.6

 السويداء 4.9 4.4

 درعا 6.3 5.7

  عامإجمالي 5.8 5.4
التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

٢٠٠٤ 

  

  :نالحظ ما يلي 

من الواضح أيضاً أن العدد الوسطي ألفراد األسرة في مناطق السكن العشوائي متقارب في معظم المحافظـات         

حمـص ،   :  أسوأ المؤشرات في  توى اإلجمالي ، وأقل منه بقليل كإجمالي ، و          مع وسطي العدد لألسر على المس     

  .الرقة ،  دير الزور 

  

  

  

  

  

  



 ٢٩

  : مؤشر نسبة العزوبية   -١٢-٨

  
  :١٥جدول رقم   

 %)نسبة  ( سنة فأكثر ١٥العزوبية 

  إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 37.4 37.3

 حلب 37.1 35.6

 حمص 40.1 40.6

 هحما 40.9 40.0

 الالذقية 43.1 40.1

 طرطوس 42.6 38.7

 الحسكة 45.4 44.2

 دير الزور 40.9 41.6

 الرقة 41.3 41.8

 السويداء 39.7 36.3

 درعا 37.9 37.8

 إجمالي 40.2 38.0

 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

  

  :نالحظ ما يلي 

بين األسر في مناطق السكن العشوائي أقل منها لدى األسر علـى             ) : ر سنة فأكث  ١٥( النسبة الوسطية للعزوبية    

  .المستوى اإلجمالي ، ويمكن إرجاع ذلك لكون تأمين متطلبات الزواج في هذه المناطق وخاصة السكن أقل كلفة 

  الحسكة ، الالذقية ، دير الزور ، الرقة ، حمص ، حماه: أسوأ المؤشرات نسبة للوسطي في محافظات 

  

  

  

  

  

  



 ٣٠

  ) :معدل البطالة ، ونسبة المتعطلين الشباب ( مؤشرات العمل   -١٣-٨

  
 ١٦جدول رقم  مؤشرات البطالة في مناطق السكن العشوائي 

نسبة 

المتعطلين 

الشباب 

مجموع من 

إجمالي 

 %المتعطلين 

نسبة المتعطلين 

الشباب إناث من 

إجمالي المتعطلين 

% 

نسبة المتعطلين 

الشباب ذكور من 

المتعطلين إجمالي 

% 

معدل 

البطالة 

 مجموع

معدل البطالة 

بين اإلناث 

% 

معدل البطالة 

بين الذكور 

% 
 

 دمشق وريفها 4.9 15.2 6.5 66.7 63.1 65.4

 حلب 7.2 19.7 7.9 73.3 73.4 73.3

 حمص 13.2 26.7 15.2 70.2 66.6 69.3

 حماه 3.5 9.9 4.0 75.6 67.4 74.0

 الالذقية 13.4 31.0 17.7 63.7 55.1 60.0

 طرطوس 12.0 27.2 15.2 71.3 65.7 69.2

 الحسكة 22.7 33.4 23.7 69.8 77.1 70.8

 دير الزور 9.1 9.5 9.1 50.6 67.1 52.7

 الرقة 4.6 11.4 5.4 70.3 78.8 72.3

 السويداء 7.5 17.6 10.0 61.9 61.9 61.9

 درعا 6.3 8.5 6.7 74.2 80.0 75.6

 إجمالي 8.7 21.7 10.2 70.0 65.4 68.8

 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

نالحظ أن المعدل اإلجمالي للبطالة في مناطق السكن العشوائي بين الذكور أقل منه بكثير بين اإلناث ، ويمكن                  

من البـاحثين   إرجاع ذلك لتحليلنا السابق أن الجيل األول الوافد لمناطق السكن العشوائي ومعظمه من الذكور هم                

عن فرصة عمل وكان سبب استقرارهم في هذه المناطق حصولهم على العمل ، ومن ثم التحقت بهم أسـرهم أو                     

بين الذكور أكبر منها بـين      ) الجيل الثاني   ( تكونت أسر جديدة ، وعلى العكس نرى نسبة المتعطلين من الشباب            

 وخاصة في المدن الرئيسية الكبرى ، يمكن إرجـاع          اإلناث ، ومن خالل مالحظات وخبرة بواقع هذه المناطق ،         

ذلك لنشاط حركة التجارة بشكل عام وتجارة الخدمات بشكل خاص ، وقدرة هذا النشاط على اسـتيعاب عمالـة                   



 ٣١

سكرتارية ، بائعات مفرق ، مندوبات مبيعات ،        ( أنثوية رخيصة غير مؤهلة فعلياً وغير دائمة في معظم األحوال           

وارتباط ذلك بمفاهيم مستجدة على المجتمع من حيـث أن        ) كومية وخاصة التعليم والتمريض     إضافة للوظائف الح  

  .الفتاة الموظفة تحظى بفرصة أكبر للزواج في ظل انخفاض مستوى الدخل وغالء المعيشة 

  
 
 
 
 

 :١٧جدول رقم 

-١٥(نسبة المتعطلين من الشباب 

 %سنة من إجمالي المتعطلين ) ٢٥
  %معدل البطالة 

  إجمالي عشوائي إجمالي وائيعش

 دمشق وريفها 5.8 6.5 62.1 65.4

 حلب  8.8 7.9 74.6 73.3

 حمص 12 15.2 59.1 69.3

 حماه 17.3 4.0 59.6 74.0

 الالذقية 22.4 17.7 52.7 60.0

 طرطوس 20.9 15.2 49.7 69.2

 الحسكة 26.5 23.7 57.6 70.8

 دير الزور 13.1 9.1 60.7 52.7

 الرقة 10.3 5.4 58.3 72.3

 السويداء 16.6 10.0 50.3 61.9

 درعا 7.7 6.7 67.1 75.6

 إجمالي 14.5 10.2 59.8 68.8

 ، وأطلس المؤشرات السكانية في ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

 ٢٠٠٥سورية 

  

  : نالحظ ما يلي 

أقل بكثير منه علـى المـستوى اإلجمـالي                %) ١٠,٢(إن وسطي معدل البطالة في مناطق السكن العشوائي         

وهذا منطقي كما أسلفنا ، ألن الجيل األول من سكان مناطق السكن العشوائي هم من الوافدين مـن                   % ) ١٤,٥( 

مناطق أخرى بحثاً عن فرص عمل ، ووجدوا هذه الفرص وارتضوا السكن في المناطق العشوائية حفاظاً علـى                  

ود بديل سكني نظامي ضمن قدرتهم على الحيازة ، ولكن تظهر المشكلة لدى األسر في               فرصة عملهم و لعدم وج    



 ٣٢

 ) سنة من إجمالي المتعطلـين    ) ٢٥-١٥(سبة المتعطلين من الشباب     ن(مناطق السكن العشوائي لدى الجيل الثاني       

 يدل علـى أن     وهذا،   % ) ٥٩,٨ ( اإلجماليأعلى بكثير منها على المستوى       % ) ٦٨,٨(حيث نجد هذه النسبة     

مؤشرات العمل ستزداد سوءاً مع تقدم الزمن في مناطق السكن العشوائي، وما لذلك من منعكسات على كافـة                  

  .المؤشرات األخرى 

حمـاه ، الالذقيـة ، طرطـوس ،         ( ومن المهم مالحظة ارتفاع نسبة البطالة اإلجمالية في محافظات مثل           

ضوح أنها من المدن الرئيسية التي ينتمي إليهـا قـاطنوا       وهو ما يفسر وبو   ) % ٢٧- ١٧( حوالي  ) الحسكة  

  ) .دمشق ، حلب ، حمص ( مناطق السكن العشوائي بالمدن الرئيسة الكبرى 

  

  

   ) :األمية( مؤشرات التعليم   -١٤-٨

  
 مؤشر األمية في مناطق السكن العشوائي   :١٨جدول رقم 

 سنة ١٥ األميةنسبة 

 فاكثر مجموع
  سنة١٥ األميةنسبة 

 فاكثر إناث
 سنة ١٥ األميةنسبة 

 فاكثر ذكور
 المحافظة

 دمشق وريفها 2.5 5.1 7.5

 حلب 10.0 14.1 24.2

 حمص 4.0 7.8 11.8

 حماه 5.2 7.9 13.1

 الالذقية 5.0 9.1 14.1

 طرطوس 3.4 6.6 10.0

 الحسكة 10.2 18.8 28.9

 دير الزور 8.0 17.8 25.8

 الرقة 12.1 20.3 32.4

 السويداء 1.8 5.7 7.5

 درعا 1.8 5.0 6.8

 إجمالي 6.8 11.1 17.9
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  



 ٣٣

نالحظ أن نسبة األمية بين اإلناث في مناطق السكن العشوائي تعادل ضعفي نسبتها بين الـذكور ، وتفـسير                   

  ) .الجيل األول ( هذه المناطق ذلك يعود أيضاً لطبيعة الوافدين الذين شكلوا مجتمعات 

أن النسبة اإلجمالية لألمية فـي منـاطق الـسكن    )  ١٧رقم  ( ولنفس السبب أيضاً نالحظ من الجدول التالي        

 ومنطقي ، حيث أن معظم القاطنين في هذه          ، وهذا مؤشر مهم جداً   العشوائي أقل منها على المستوى اإلجمالي ،        

من مدن ومناطق أخرى طلباً لمستويات أعلى من التعليم ، أو بحكـم             ) ل األول   الجي( المناطق وفدوا إليها أساساً     

الوظيفة الحكومية القائمة ، أو المزمع الحصول عليها ، وهذه الشرائح متعلمة بسويات مختلفة ، ومن المعـروف                  

  :أن العديد من سكان هذه المناطق يحملون شهادات جامعية 

  

  

  :١٩جدول رقم  
اءة والكتابة معدل معرفة القر

 %سنة   )٢٤-١٥(للعمر 
  ) %سنة فأكثر١٥(نسبة األمية  للسكان 

 المحافظة إجمالي عشوائي إجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 9.1 7.5 98.4 98.3

 حلب 23.7 24.2 89.6 87.9

 حمص 13.6 11.8 96.6 96.8

 حماه 16.5 13.1 95.8 95.9

 الالذقية 12.9 14.1 98.5 96.8

 طرطوس 13 10.0 98.8 96.9

 الحسكة 35.1 28.9 81.8 88.1

 دير الزور 32.8 25.8 78.3 87.0

 الرقة 38.6 32.4 78.1 83.0

 السويداء 11.8 7.5 98.8 99.4

 درعا 13.7 6.8 98.2 98.0

 إجمالي 20.1 17.9 92.3 92.1
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

  

  

  



 ٣٤

   ) :االلتحاق والتسرب من التعليم   (مؤشرات التعليم -

  

  
  :٢٠جدول رقم     
     

%معدل االلتحاق  اإلجمالي بالتعليم  %نسبة التسرب من التعليم األساسي   

 المحافظة اجمالي عشوائي اجمالي عشوائي

 دمشق وريفها 95 94.2 2.4 2.5

 حلب 89.6 88.8 5.4 7.7

 حمص 94.7 94.6 2.8 3.8

 حماه 93.7 93.6 3.7 6.8

 الالذقية 95.8 94.2 1.7 2.9

 طرطوس 96.2 94.6 1.4 1.5

 الحسكة 85.7 89.5 3.4 3.3

 دير الزور 81.2 81.4 4.2 1.3

 الرقة 83 86.3 5.7 5.8

 السويداء 95.5 97.0 1.5 1.6

 درعا 94.8 96.0 2.4 2.9

 إجمالي 91.5 91.1 3.3 5.3
 ٢٠٠٤ساكن والسكان التعداد العام للم: مصدر البيانات 

  

  

  :نالحظ ما يلي 

إن مؤشرات االلتحاق اإلجمالي بالتعليم متقاربة بين مناطق السكن العشوائي بالمحافظات واإلجمـالي فـي هـذه                 

  .المحافظات 

  

  

  

  



 ٣٥

 مؤشر التسرب من التعليم في مناطق السكن العشوائي   :٢١جدول رقم 

نسبة التسرب من 

 %التعليم األساسي 
ب من التعليم نسبة التسر

 %األساسي ذكور 

نسبة التسرب من 

التعليم األساسي اناث 

% 

 المحافظة

 دمشق وريفها 2.0 3.1 2.5

 حلب 7.3 8.1 7.7

 حمص 3.5 4.1 3.8

 حماه 6.7 6.9 6.8

 الالذقية 2.4 3.3 2.9

 طرطوس 1.2 1.8 1.5

 الحسكة 3.3 3.3 3.3

 دير الزور 1.3 1.2 1.3

 رقةال 5.8 5.8 5.8

 السويداء 1.2 1.9 1.6

 درعا 0.7 1.5 2.9

 إجمالي 4.9 5.6 5.3
 ٢٠٠٤التعداد العام للمساكن والسكان : مصدر البيانات 

  

  

وبالمقابل نالحظ ارتفاع نسبة التسرب من التعليم األساسي في مناطق السكن العشوائي بشكل عام  ، وارتفاعهـا                  

وهو مؤشر سلبي أيضاً للجيل الثاني من القاطنين في هذه المنـاطق              لدى الذكور في هذه المناطق عن اإلناث ،       

، يرتبط بشكل مباشر بمؤشرات البطالة ألسر هذه المناطق ومعدالت الدخل المنخفضة ، التي تدفع ببعض هـذه                  

فئة  ال هاألسر لقبول أن يترك أطفالهم التعليم ، وأن يلتحقوا بمهن حقيقية دائمة ، أو بأعمال غير مشروعة لهذ                 

غسيل سيارات ، إيصال مواد من المحال التجارية للمنازل ، بيع دخان فـي الـشوارع وعلـى                  ( العمرية مثل   

  .في محاولة من هذه األسر لزيادة دخلها ) إشارات المرور ، وفي حاالت ما زالت قليلة للتسول 

  

  

  

  

  



 ٣٦

  : النتائج األساسية   : تاسعاً

األكثر سوءاً لمناطق السكن العشوائي ،      ) ن ، الكثافة السكانية     عدد مساكن ، عدد سكا    ( المؤشرات الكمية    •

ألنها شكلت نقاط االسـتقطاب الرئيـسة        ) دمشق وريفها ، حلب ، حمص       ( هي في المحافظات الرئيسية     

  .للوافدين لعقود طويلة في سورية 

محافظات التي تم    هي في ال   األسوأ) تربية وتعليم وعمل    : خصائص األسر والسكان    ( المؤشرات النوعية    •

، وهـذا   ) الرقة ، الحسكة ، دير الزور       ( أي المحافظات الشرقية    " المحافظات النائية   " تسميتها تجاوزاً   

 الرئيـسية   األسـباب يعبر عن خلل في عملية تنمية لم تستكمل أشكال توازنها وشموليتها ، وكانت مـن                

 للهجرة الداخلية ونشوء العشوائيات 

مناطق السكن العشوائي حتى اآلن هي عمرانية بالدرجة األولى ، وبالتـالي فـإن              المشكلة األساسية في     •

متطلبات معالجتها عمرانية أيضاً بشقيها الوقائي للحد من توسعاتها ، والعالجي لرفـع سـوية المنـاطق                 

 .القائمة 

 أمية ، عزل    بطالة ، ( المشكلة الكبيرة ، في حال تأخر المعالجات الجدية ، هي مشكلة اجتماعية مباشرة               •

فـي  ) اإلحباط و انحدار المستوى األمني واألخالقـي        ( ، وما ينتج عن ذلك بشكل غير مباشر         ) سكاني  

هذه المناطق ، وبتعبير مختصر ، حتى اآلن ، يمكن اعتبار العشوائيات في سورية هي مواقع ومرتسمات               

حول هـذه المنـاطق لمجتمعـات       جغرافية مكانية بشكل رئيسي ،  والتأخر بالمعالجات الالزمة يهيء لت          

وتجمعات ذات بيئات وقيم اجتماعية مستقلة عن البيئة والقيم االجتماعية العامة األساسية ، بيئات مؤهلـة                

إذا توافرت فيها خصائص الفقر و البطالة والجهل والتقوقع واإلحباط ، لتقبل ونشوء جميع الممارسـات                

 .والسلوكيات السلبية 

 على إيجاد الحلول والمعالجـات      ٢٠٠٠لتركيز الحكومي ، وبشكل خاص بعد عام        بالرغم من االهتمام وا    •

 :لواقع هذه المناطق ، فإن جميع اإلجراءات المتخذة تندرج في محورين 

إجراءات معالجة اسعافية لواقع قائم ، تعبر عن ردود أفعال آنية ، وليس عن رؤى اسـتراتيجية                   .  أ

  .للحل 

مة ، تعبر عن تحليل دقيق وتوجه صحيح للحلول بكافـة           رؤى حكومية استراتيجية واضحة وها     .  ب

جوانبها ومفرداتها ، لكنها لم تصل لمرحلة القرار بتشريعها وتنفيذها ، نتيجة آليات بطيئة للعمل               

  .الحكومي ، في مقابل توسع سرطاني سريع لظاهرة السكن العشوائي 

  

  

  

  



 ٣٧

  : التوصيات  : عاشراً

ائصها في مناطق السكن العشوائي ، من حيث ارتضائها للتجـاوز           بالرغم مما يوحيه توصيف األسر وخص     

على القانون واالعتداء على األراضي الزراعية ، وعلى أمالك الدولة ، وكذلك االسـتجرار الجـائر والمجـاني                  

أحياناً لموارد المياه والطاقة ، إضافة لبعض ظواهر تجارة السكن المخالف ، وبعض ظـواهر التـردي األمنـي                   

قي في هذه المناطق ، بالرغم من كل ذلك فال يجوز النظر لقاطني هذه المناطق من منظور قانوني بحت                   واألخال

، يضعهم في موقف االتهام ، بل على العكس تماماً ، يجب أن تتسم النظرة بالكثير من العمق لتقارب األسـباب                     

ير القانوني ، في ظـل غيـاب البـدائل          والمبررات االقتصادية واالجتماعية التي دفعت تلك األسر لهذا الخيار غ         

القانونية أمامهم ، وبالتالي كانوا وما زالوا ضحايا هذا الواقع قبل غيرهم ، وال يجوز أن يغيب عـن الـذهن أن                      

الشرائح األعظم من هذه األسر هي أسر مكافحة ارتضت في سبيل تأمين لقمة العيش وفرصة العمل والتعلـيم أن                   

  .ستقر في هذه العشوائيات وفي ظروف قاسية ال ذنب لها فيها تهجر مناطقها األساسية لت

  

  :من خالل هذا الفهم لهذه الظاهرة ، وما قدمته هذه الدراسة من مؤشرات ، يمكن صياغة التوصيات اآلتية 

التأكيد على ما تضمنته الخطة الخمسية العاشرة من حيث اعتماد استراتيجيتين على التـوازي لمعالجـة                 ) ١

  :ناطق واقع هذه الم

  :استراتيجية وقائية للحد من توسعات هذه المناطق عبر  •

الشرقية ( سياسات تنموية متوازنة ، وخلق نقاط جذب وأقطاب نمو في المحافظات والمدن الصغرى                . أ 

  .وخاصة التي تشكل روافد لمناطق السكن العشوائي في المدن الرئيسية  ) والجنوبية والساحلية 

لدخل على حيازة المسكن بشكل منظم وقانوني ، عبر التوسـع فـي             تعزيز قدرة شرائح محدودي ا     .ب 

مشاريع السكن الشعبي الميسر وكذلك التعاوني الموجه لهذه الشرائح ، واعتبار المـشروع الرائـد               

  .إلسكان الشباب نموذجاً لنجاح هذا التوجه 

  .حدودي الدخل توفير وتنويع أشكال التمويل واإلقراض الميسر من أجل البناء الذاتي لشرائح م  .ج 

 الموجهة إلى جانـب     اإلسكانيةتشجيع القطاع الخاص المنظم على المساهمة في تنفيذ هذه السياسات             . د 

  مشاريعه العقارية الربحية 

تأمين مقاسم األراضي المنظمة والمهيئة للبناء بالشكل الكافي ، وإتاحتها أمام شرائح محدودي الدخل                .ه 

  . بشروط ميسرة 

  :عالجة واقع المناطق العشوائية القائمة ورفع سويتها ، من خالل استراتيجية عالجية لم •

  .رفع سوية نوعية المرافق والخدمات في مناطق السكن العشوائي   . أ 



 ٣٨

انجاز دراسات السالمة اإلنشائية لمناطق ومساكن العشوائيات بالسرعة القصوى ، واعتبار ذلك من              .ب 

ررة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريـة         األولويات المطلقة ، في ضوء كوارث االنهيارات المتك       

  .في ضوء ذلك 

انجاز الدراسات االقتصادية لكل منطقة عشوائية على حدة ، واعتبار هدم وإزالة هذه المناطق بشكل                 .ج 

كامل هو الحل األخير ، لما يرتبه من خسائر  لقيم عقارية قائمة ، وما يتطلبه من كلف عالية تؤخر                    

 حل ، والتأكيد على مبدأ تهذيب وتشذيب هـذه المنـاطق بمـا يراعـي          في معظم األحوال تنفيذ أي    

  .السالمة اإلنشائية وحدوداً مقبولة ألسس التخطيط العمراني كحل اقتصادي بالحالة العامة 

تشجيع القطاع الخاص المنظم ، وبشكل رئيسي شركات التطوير العقاري ، على المساهمة بمشاريع                . د 

  .تطوير العشوائيات 

سر القاطنة في مناطق السكن العشوائي جزًء رئيسياً من أي حل ، وليس جزًء من المشكلة                اعتبار األ   .ه 

، والتأكيد على أن الهدف األساسي لمعالجة العشوائيات ، هو تطوير نوعية الحياة لألسر التي تعيش                

ر فيها ، وأن تطوير العمران في هذه المناطق هو وسيلة لذلك ، أي أن الهدف هو رفع سوية البـش                   

 .وليس الحجر 

أخذ خصوصية كل منطقة عشوائية وأسباب نشوءها بعين االعتبار عن صياغة الحلـول وبـرامج                 .و 

  .التدخل فيها 

  .ضرورة صياغة وتنفيذ برامج اجتماعية خاصة موجهة لشرائح الشباب في مناطق العشوائيات  ) ٢

 بـشكل مـستقل ،      ضرورة دراسة مؤشرات البطالة لدى شريحة الشباب في مناطق السكن العـشوائي            ) ٣

  .ووضع خطط وبرامج التشغيل المناسبة لهم 

االلتحاق بالتعليم ونسب التسرب    ( ضرورة دراسة مؤشرات التربية والتعليم في مناطق السكن العشوائي           ) ٤

بشكل مفصل ، ومتابعتها بشكل منهجي  وقياس مدخالت ومخرجات العملية التربويـة ومعالجـة أي                )  

 .خلل فيها 

مع وزارة الصحة لحساب وقياس مؤشرات الصحة فـي منـاطق الـسكن العـشوائي               ضرورة التعاون    ) ٥

  .الستكمال هذه الدراسة 

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

للمناطق التـي شـملتها الدراسـة فـي كافـة           )  سكان ، مساكن    ( ول البيانات األساسية    اجد : ١ملحق رقم   

  المحافظات

 عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 إجمالي الطابقية

 مساكن
قيد 

 اإلكساء
 مشغول خالي

 إجمالي

 سكان
 ذكر أنثى

دمشق 

 وريفها

 أسد الدين 17053 16184  33237 6322 427 473 7222 599605 21836

 اإلخالص 11692 10746 22438 3775 140 177 4092 410087 16969

 التضامن 43379 40346 83725 17064 1025 1247 19336 1492887 59325

13248 351205 4119 127 111 3881 19854 9247 10607 
عش _الحرية

 الورور

 الربوة 4972 4955 9927 1833 366 332 2531 245981 7478

 الزهور 19104 17014 36118 7977 396 257 8630 643091 24425

 العسالي 11237 10076 21313 3195 104 137 3436 340232 13956

 الفردوس 17705 16169 33874 5467 295 262 6024 518698 23018

 القابون 16689 15624 32313 6290 643 808 7741 610484 22020

القدم الشرقي 2107 1843 3950 702 17 21 740 62976 2387

 اللوان 10120 9240 19360 3288 212 301 3801 345510 13926

 المصانع 1740 1571 3311 558 79 5 642 53567 2097

4992 146892 1880 359 78 1443 6049 2888 3161 

المنصورة 

وتجمع 

 النازحين

 النضال 7926 7196 15122 2361 87 102 2550 289345 11703

 النقشبندي 16936 15845 32781 6594 370 571 7535 605015 24050

 الواحة 5099 4841 9940 1690 76 267 2033 182593 7809

 الوحدة 15261 14501 29762 7197 1236 2290 10723 749673 22751

 الورود 7279 6478 13757 3246 305 739 4290 304520 11161

 بالل 10995 9783 20778 3386 382 130 3898 354978 14034

 تشرين 32286 29036 61322 11952 784 556 13292 968588 36888

26181 744744 8558 842 714 7002 40855 19468 21387 
جوبر 

 الشرقي

12024 306497 3817 465 189 3163 17556 8384 9172 
جوبر 

 الغربي



 ٤٠

5067 138376 1587 28 74 1485 8530 3962 4568 
جورة 

 الشريباتي

 دمر الغربية 15213 13943 29156 6211 527 429 7167 609378 19861

مخيم جرمانا 2252 2121 4373 552 1 38 591 49364 2191

 ٨٦مزة  17116 15122 32238 7499 580 620 8699 660792 22817

 مزة بساتين 1901 1705 3606 621 27 31 679 66330 2540

11795 320880 3567 95 232 3240 18622 9021 9601 
السيدة 

 عائشة

 القدم 9633 8840 18473 2574 217 231 3022 293376 10571

دمر الشرقية 4569 4172 8741 1050 79 30 1159 120839 4764

 المصطفى 9969 9193 19162 3886 457 356 4699 402773 13711

 حطين 23564 22962 46526 10110 875 618 11603 877070 33100

 الكرمل 9458 9052 18510 4007 713 390 5110 458217 17555

 الفالوجة 5839 5371 11210 2509 59 327 2895 259043 9704

 قاسيون 11152 10236 21388 4356 400 202 4958 341605 13069

4912 175622 2493 926 253 1314 5970 2983 2987 

( الجالء 

قدسيا 

 )شراكس

563935 15100831 185119 14789 12530 157800 813847 390118 423729

 إجماليات

دمشق 

 وريفها

  

  

 حلب عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
 إجمالي

 مساكن
قيد 

ءاإلكسا
 مشغول خالي

 إجمالي

 سكان
  ذكر أنثى

27222 734517 10209 616 1147  األشرفية 21745 20721 42466 8446

 الحيدرية 35501 32280 67781 9834 508 360 10702 884971 33374

 الدويرينة 1613 1412 3025 331 8 0 339 53401 1641

 لشيخ سعيدا 11858 10837 22695 3336 194 164 3694 355055 11696

 الشيخ فارس 10934 9690 20624 2709 57 52 2818 267298 9930

38960 999974 14296 1364 738 12194 66143 31880 34263 
الشيخ مقصود 

)١( 



 ٤١

24266 717321 8760 233 274 8253 50056 23871 26185 
الشيخ مقصود 

)٢( 

 القصر 340 273 613 111 18 0 129 8310 348

 المالكية 1935 1858 3793 609 41 0 650 89713 2219

 النيرب 5184 4834 10018 1449 128 32 1609 157397 5815

 تل الزرازير 29118 26500 55618 9966 654 230 10850 787989 33237

 حندرات 242 219 461 68 11 11 90 8885 262

 خان العسل 1302 1265 2567 386 21 30 437 37616 1412

سعد األنصاري 17733 16393 34126 6972 843 340 8155 627235 26474

 شيخ نجار 1352 1236 2588 364 0 10 374 39957 1449

 عين التل 21663 19523 41186 5756 167 77 6000 527127 19851

 كرم الدعدع 32642 29456 62098 10519 970 388 11877 819369 31687

 كرم ميسر 26038 23778 49816 7073 663 317 8053 613044 22943

 كفر داعل 2773 2600 5373 864 72 158 1094 116271 3626

 مخيم حندرات 3837 3710 7547 1287 10 36 1333 149922 4809

19958 487751 6269 178 193 5898 43749 20807 22942 
( الحلوانية 

 )المعصرانية 

 الصالحين 19485 17734 37219 5991 269 98 6358 451419 18560

 الفردوس 18394 16817 35211 5723 122 142 5987 485368 19436

 باب المقام 6012 5236 11248 1744 54 96 1894 167820 6748

 جورة عواد 15949 14380 30329 5356 462 141 5959 435882 16550

 ضهرة عواد 11330 10410 21740 3184 220 192 3596 286774 10146

 محمد بك 8798 7973 16771 2294 117 80 2491 211548 8092

 مقر األنبياء 18389 16451 34840 4603 245 323 5171 475037 17435

418146 10996972 139194 5668 8206 125320 779701 372144 407557   حلبإجماليات

  

 حمص عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
 إجمالي

 مساكن
 قيد

اإلكساء
 مشغول خالي

 إجمالي

 سكان
  ذكر أنثى

 األرمن 16780 15832 32612 6367 507 272 7146 757698 23878

 الزهراء 11726 11196 22922 4612 285 294 5191 512811 16821

 السبيل 15060 13891 28951 5391 328 315 6034 599313 18444

المهاجرين_العباسية 17274 16089 33363 5856 198 185 6239 708463 21996



 ٤٢

 بابا عمرو 17909 16168 34077 4719 407 198 5324 682474 19951

 دير بعلبة جنوبي 10235 9631 19866 2620 161 149 2930 358823 10352

 دير بعلبة شمالي 13092 11837 24929 2764 252 89 3105 394220 11320

30566 1005617  كرم الزيتون 25606 23311 48917 7895 684 235 8814

 كرم اللوز 10033 9832 19865 3914 457 241 4612 471679 15146

 كرم شمشم 5865 5645 11510 2325 194 98 2617 258107 7723

 وادي الذهب 10414 9647 20061 3479 318 138 3935 459692 14732

 البياضة 18753 16257 35010 5228 481 301 6010 613134 18573

209502 6822029 61957 2515 4272 55170 332083 159336 172747   حمصإجماليات

  

 حماه عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
 إجمالي

 مساكن
قيد 

اإلكساء
 مشغول خالي

 إجمالي

 سكان
  ذكر أنثى

 الجاجية 3302 2866 6168 825 125 7 957 67944 2525

21942 611673 6227 369 594 5264 31173 14982 16191

شرق المشفى 

الوطني ودار 

 المعلمات

 السبيل 4672 4212 8884 1236 291 95 1622 117211 3712

الصواعق الشمالي 1905 1789 3694 529 22 81 632 63493 1672

 الضاهرية 3658 3226 6884 890 75 91 1056 90024 3713

 جبرين 1989 1814 3803 487 171 33 691 61802 1812

 كازو 4177 3760 7937 1188 64 59 1311 126243 4276

39653 1138390 12496 735 1342 10419 68543 32649 35894   حماهإجماليات

  

  

 الالذقية عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
 إجمالي

 مساكن
قيد 

اإلكساء
 مشغول خالي

 إجمالي

 سكان
  رذك أنثى

21413 594831 7020 266 533 6221 28019 13687 14332  الثورة

24120 766141 11924 1389 1903 8632 43919 21204 22715  القدس

 القدس 43 37 80 14 5 0 19 2150 52

17963 520443 5742 270 438 5034 24301 11870 12431  أوغاريت

 بسنادا 4458 4367 8825 1992 107 60 2159 200492 6319



 ٤٣

 تشرين 8045 7899 15944 3456 925 213 4594 496055 13122

 دعتور البهلولية 69 53 122 24 6 1 31 3760 89

 وجيه األزهري 36 30 66 17 12 2 31 3468 61

83139 2587341 31520 2201 3929 25390 121276 59147 62129   الالذقيةإجماليات

 طرطوس عدد السكان لمساكنعدد ا 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
 إجمالي

 مساكن
قيد 

اإلكساء
 مشغول خالي

 إجمالي

 سكان
  ذكر أنثى

جنوبي.طليعة،زهراء،ت 7122 6508 13630 2636 508 143 3287 314319 9550

 حي الرابية 3825 3759 7584 1675 669 370 2714 263298 6304

 عنابية 433 393 826 159 3 2 164 20731 635

16489 598348 6165 515 1180 4470 22040 10660 11380   طرطوسإجماليات

  

 الحسكة عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
 إجمالي

 مساكن
قيد 

اإلكساء
 مشغول خالي

 إجمالي

 سكان
  ذكر أنثى

 تشرين 16 2902 2693 5595 764 70 1 835 74774 2682

 أبو عمشة 2323 2121 4444 623 60 8 691 39264 2003

 البيطرة 1255 1168 2423 337 15 2 354 38741 1340

 التقدم 3967 3656 7623 1048 67 24 1139 87851 3381

 الرصافة 6551 6067 12618 1809 289 194 2292 207924 5793

10397 258851 3402 15 306 3081 21319 10283 11036  الصالحية

 الطالئع 4094 3841 7935 1181 151 15 1347 94798 3930

 الغزل 5783 5416 11199 1577 290 28 1895 123132 4897

 الليلية 1558 1419 2977 422 15 7 444 42435 1533

 الخابور 1977 1828 3805 567 46 11 624 103510 2353

 المساكن 2568 2400 4968 817 39 41 897 82678 2776

 المفتي 1637 1542 3179 440 68 3 511 39122 1458

 مشيرفة 4176 4104 8280 1228 244 101 1573 102841 3356

45900 1295922 16004 450 1660 13894 96365 46538 49827   الحسكةإجماليات

  

  

  

  



 ٤٤

 دير الزور عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
اجمالي 

 مساكن
قيد 

اإلكساء
 مشغول خالي

اجمالي 

 سكان
  ذكر أنثى

 الحسينية 6230 5728 11958 1608 45 100 1753 169023 6271

 العثمانية 3238 2966 6204 1017 18 141 1176 140320 4594

 حطلة 6950 6292 13242 1678 29 102 1809 197831 6188

17053 507174 4738 343 92 4303 31404 14986 16418   دير الزورإجمالي

 الرقة عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
ساحة الم

 الطابقية
اجمالي 

 مساكن
قيد 

اإلكساء
 مشغول خالي

اجمالي 

 سكان
  ذكر أنثى

 األمين 6563 6091 12654 2225 147 131 2503 323823 10769

 البعث 6142 5614 11756 1608 31 109 1748 127423 4825

12036 380725 3846 311 352 3183 21250 10079 11171  التصحيح

 الصالحية 6200 5693 11893 1495 66 26 1587 197892 5902

 الفرات 4361 4071 8432 1221 134 93 1448 103629 3980

 القادسية 4858 4546 9404 1265 87 74 1426 99579 4198

 المأمون 5194 4891 10085 1220 87 8 1315 132988 4464

 اليرموك 2408 2272 4680 701 35 32 768 69080 2475

 تشرين 8774 8334 17108 2292 166 31 2489 173097 6817

 حطين 4269 3948 8217 1206 133 38 1377 91853 3574

4891 131225 1432 48 100 1284 9132 4286 4846 
هشام بن عبد 

 الملك

63931 1831315 19939 901 1338 17700 124611 59825 64786   الرقةإجماليات

  

 السويداء عدد السكان عدد المساكن 
 عدد

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
اجمالي 

 مساكن
قيد 

اإلكساء
مشغول خالي

اجمالي 

 سكان
  ذكر أنثى

 الثورة 5073 4969 10042 2243 247 124 2614 254490 8433

 الفرسان 4127 4234 8361 1883 265 184 2332 247429 7648

 الوحدة 2709 2800 5509 1256 249 232 1737 174240 5551

21631 676160 6683 540 761 5382 23912 12003 11909   السويداءإجماليات

  

  



 ٤٥

 درعا عدد السكان عدد المساكن 
عدد 

 الغرف
المساحة 

 الطابقية
اجمالي 

 مساكن
قيد 

اإلكساء
مشغول خالي

اجمالي 

 سكان
  ذكر أنثى

 عثالب 1446 1452 2898 475 123 23 621 79111 2151

 الثورة 1378 1282 2660 455 117 20 592 55323 1973

 الشهيد باسل األسد 1882 1834 3716 676 287 300 1263 130417 3397

  درعاإجماليات 4706 4568 9274 1606 527 343 2476 264850 7520

  

  

   مخططات مناطق السكن العشوائي المدروسة : ٢ملحق رقم 

  

  :دمشق وريفها 
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  :مدينة درعا 
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