
مجهورية العراق
وزارة التخطيط

اللجنة العليا إلسرتاتيجية
التخفيف من الفقر

برنامج االمم املتحدة
للمستوطنات البشرية

)اهلبيتات(

خارطة طريق 
الربنامج الوطين إلعادة تأهيل وتسوية جتمعات السكن العشوائي

اللجنة التوجيهية للربنامج الوطين إلعادة تأهيل وتسوية جتمعات السكن 
العشوائي

بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البشرية )اهلبيتات(

كانون الثاني 2016



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية

جتمعات السكن العشوائي



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
3جتمعات السكن العشوائي

خارطة طريق الربنامج الوطين إلعادة تأهيل وتسوية السكن العشوائي اليت تشمل املراحل املتعاقبة 
لتنفيد الربنامج

والنزوح...  التهجري  احداث  مع  وتفاقمها   2003 عام  أحداث  بعد  العشوائي  السكن  ظاهرة  لشيوع  نظراً 
برزت احلاجة اىل إجياد حلول جذرية لتلك املشكلة اليت تعد بؤراً للفقر ... 

االمر الذي دفع االدارة التنفيذية السرتاتيجية التخفيف من الفقر اىل تبين مشروع معاجلة العشوائيات 
يف مجيع حمافظات العراق كافة بالتنسيق والتعاون مع منظمة األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

... ) UN HABITAT (
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

تقديم
يف شهر اب 2014 قدمت املنظمة وثيقة خارطة طريق للمشروع. وابدت اللجنة الفنية للسرتاتيجية مالحظاتها 
اليت مت مبوجبها تعديل الوثيقة. وكنشاط موازي هلذه االجراءات نفذت وزارة التخطيط مسحًا شاماًل للعشوائيات 
اقليم كردستان لتوفري اطار متكامل عن حجمها وعدد سكانها  2013 ويف عموم احملافظات عدا  يف نهاية عام 

ومواقعها وعائدية االراضي املتجاوز عليها والذي بني :
• جمموع عدد التجمعات العشوائية        1552	
• جمموع عدد املساكن العشوائية         346881  	
• جمموع سكان العشوائيات                      2418864	
• عائدية االراضي املتجاوز عليها             %98  حكومي   %2   خـاص 	
• اعلى نسبة جتمع للعشوائيات كانت يف بغداد حوالي  %22 تليها نينوى %18 ثم البصرة 11%	

ولغرض االطالع على بعض التجارب الدولية الرائدة  عقدت منظمة اهلابيتات ورشة ملدة يومني يف شهر تشرين 
االول 2014 لالطالع على بعض التجارب الدولية يف معاجلة العشوائيات حضرها معالي وزير التخطيط والسيد 
والفنيني يف  العاميني  املدراء  التخطيط واالسكان وعدد من  الفنية للسرتاتيجية ووكيلي وزارة  اللجنة  رئيس 
وزارة التخطيط واالسكان خرجت الورشة بتوصية اىل اهلبيتات باعداد خطة تنفيذية او خارطة طريق فضال 
عن تشكيل جلنة توجيهية عليا للمشروع يرأسها رئيس اللجنة الفنية لسرتاتيجية التخفيف من الفقر وتضم يف 

عضويتها كل من :-
    1 - الوكيل االقدم لوزارة االسكان .

    2 - الوكيل الفين المانة بغداد.
    3 - مدير عام التخطيط العمراني / وزارة البلديات.

    4 - مدير عام اسرتاتيجية ختفيف الفقر
    5 - مدير عام التنمية احمللية / وزارة التخطيط.  

عقدت اللجنة )3( اجتماعات حددت فيها مهامها، فضاًل عن تشكيل فريق ادارة املشروع يف وزارة التخطيط ليضم 
عدد من اخلرباء الوطنيني وممثلني عن الوزارات باملشروع.
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

  الرؤية احلالية ومشاكلها:

• إعتماد أسلوب احللول اجملتزئة ، فعلى سبيل املثال اعتماد العمل على مشروع أو أكثر يف جتارب حمدودة ال 	
ميكن معها أن حتل مشكلة العشوائيات بسبب حمدودية التأثري يف ما ميكن أن تقدمه من حلول.

• املشكلة يف العشوائيات والتجاوزات تتجسد يف فئات األراضي العامة واخلاصة وكذلك يف األبنية احلكومية 	
، يف حني تتناول تلك احللول اجملتزئة جزءا من إحدى تلك الفئات ، وجزء بسيط آخر من هذه الفئة او تلك ، 

وبالرغم من التزام تلك احللول اجملتزئة فأن املشكلة تتزايد ودون توقف.
• حمدودية الرؤية يف هذا الصدد ، رافقه انعدام احللول املستدامة.	
• ، وما يرافقه من تعقيدات ال تتعامل هذه الرؤية احلالية يف 	 كذلك هو االمر فيما خيص موضوع األرض 

تكييفها قانونيا واداريا. واحملصلة ، تولد عن ذلك حمدودية الفهم لإلسرتاتيجية ، وصارت االمور عقيمة اىل 
حد كبري ، ال تستطيع أن حتل وتواجه حجم املشكلة املتزايد.

• أو 	 اجتماعية  أو  قانونية  أو  فنية  جبوانب  تتعلق  حمدودة  آنية  نظرة  ليست  هي  املطلوبة  فاإلسرتاتيجية 
اقتصادية بذاتها ، بل هي نظرة مشولية يف فن ادارة كل ذلك يف إطار علمي وعملي ، يتوافق مع اإلمكانيات 

املتاحة ، ويتحرك معها ليوفر حزمة من احللول املتزامنة واملتوافقة.
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فين وتشريعي

مالي

إداري ومؤسساتي

تنسيقي

: lلو�Ωج اإلسرتاتيجية اáا فان ∏وàل

منوذج لعملية [دارة مستدامة ، توفر خارطة طريق ،مراحل‹ا: 
املعاجلة  لتؤمن  تكرارها  ملنع  الظاهرة  نشوء  اسباب  مبعاجلة  وتنتهي  الظاهرة  تفاقم  من  احلد  مبعاجلة  تبدأ   

والوقاية ،وضمن القوانني واإلمكانات املتاحة تقدم ملتخذي القرار من حيث أنها قابلة للتنفيذ املستدام.

األسس واملبادÓ املعتمدة ل¯سرتاتيجية:
• ليتسنى 	  ، وتزايدها   ، نشوءها  اسباب  حيث  من  للعشوائيات  العملي  الفهم 

املعاجلة  مستوى  على  التعامل  وان   ، ومعاجلتها  منها  احلد  كيفية  فهم 
يكون من خالل العمل على املستوطنات العشوائية ، كل حالة ùالتها.

• العمل على أن التمويل موضوع حموري ميتاز بالتدفق املستمر دون انقطاع 	
أو تأخري ، ويف حالة حدوث احدهما فان االسرتاتيجبة توفر ايقاف حاالت 

التجاوز ومنع تفاقمها حلني استئناف التمويل.

• إجياد 	 خالل  ومن   ، مستدام  تكاملي  وطين  كجهد  لالسرتاتيجية  النظر 
احلدود  وضمن  النافذة  والتعليمات  القوانني  طبيعة  مع  تتوافق  حلول 

واإلمكانيات املتاحة لكل املتغريات.

• خطة 	 مع  ومنسجمة  لالسكان  الوطنية  السياسة  مع  متوافقة  تكون  ان 
التنمية الوطنية ، واالسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر .
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أطر عمل حماور اإلسرتاتيجية / تشمل:

تأسيسًا على تلك املباديء واألسس ، فان أطر العمل يف خارطة طريق منوذج االسرتاتيجية املطلوب ، تشمل :

• احملور الفين / االداري ، وهلا فقراتها حسب املرحلة	
•  احملور القانوني / التشريعي 	
•  احملور املالي	
• احملور املؤسساتي	

و تأسيسا على منوذج االسرتاتيجية املطلوب فان املراحل األساسية ألطر العمل اعاله ، تشمل :

•  مرحلة التهيئة واالعداد للمباشرة باملعاجلة	
•  مرحلة املعاجلة واحلد من تفاقم الظاهرة	
•  مرحلة معاجلة اسباب نشوء الظاهرة ملنع تكرارها مستقبال 	

وان لكل حمور ، فقراته وحسب املراحل ، وكذلك لكل فقرة ، اجراءاتها وحسب املرحلة ايضا.
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 التنفيذية

 التنسيقية-التوجيهية

 الفنية

 املالية

 الساندة

 اللجنة العليا

 ليñار اµ / ∏وáج اسرتا£ية
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مستلزمات ساندة للعمل والمتابعة
اطر العمل المؤسساتي

" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال حلول تشريعية تضمن حلول اطر العمل المؤسساتي جنبا الى جنب مع النظراء 
الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من خالل الميزانيات الوطنية وتنمية االقاليم

للمؤسسات المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على ادارة هذا 
الملف المعقد وذو تمييز واضح للمسؤوليات والمهام التي 

سينفذها مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك االراضي ، والحيازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، 

والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم لتطبيقها بالشكل المناسب " ات
وي

ست
 م

جة
عال

الم

وبدون  حسم  بشكل  المضي  في  السياسية  االرادة  توفر  ان   -1
الوضع  واستقرار   ، العشوائيات  مشكلة  مع  التعامل  في  توقف 
االمني في المناطق المستقرة اصال وتحسين الوضع في المناطق 
التي الزال الوضع االمني غير مستقرا ، وتأمين التمويل الكافي 

تعد تلك االمور من اهم مستلزمات العمل على البرنامج.

2- يقوم برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية  بتمويل 
تشكيل فريق عمل قوامه :

- مدير للبرنامج الوطني يقوم بمهمة التنسيق والمتابعة.
والحديثة  الدولية  بالخبرات  البرنامج  لرفد  دولي  استشاري   -

المطبقة في تجارب مماثلة
- عدد من االستشاريين من ذوي االختصاص بحسب مستويات 
لهم  سيكون  والذين  العمل  تقدم  ومتطلبات  العمل  منهجية  اطر 
والمحلية  المركزية  المستويات  بين  التنسيق  في  اساسيا  دورا 

وادارة البرنامج.
التوجيهية  اللجنة  الى  دورية  تقارير  رفع  العمل  فريق  يتولى   -

للمشروع.
الدولية  والمؤسسات  المعنية  التحدة  االمم  برامج  مع  التنسيق   -
لتامين الخبرة والدعم الالزم فيما يخص البنى التحتية ، المرأة 

..الخ الدامة هذا العمل وادارته.

البرنامج  ادارة  بانشاء وحدة / غرفة  التخطيط  تقوم وزارة   -3
داخل الوزارة لفريق العمل المشكل ) من برنامج االمم المتحدة 
والوزارات المعنية ( للسنة التحضيرية االولى من قبل برنامج 

االمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

عضو  بتسمية  المحلية  والسلطات  المعنية  الوزارات  تقوم   -4
االرتباط / او فريق العمل الذي سيقوم بالتنسيق مع وحدة / غرفة 

ادارة البرنامج المشكلة في وزارة التخطيط.

وزير  قبل  من  المشكلة  للبرنامج  التوجيهية  اللجنة  تقوم   -5
التخطيط بما يلي:

للبرنامج  التنفيذية  أ- مناقشة مفردات اطر عمل االستراتيجية 
في  البلد  يناسب ظرف  بما  والتوجيه  المشورة  لتقديم  الوطني 

تنفيذها.
ب- عقد االجتماعات الدورية لمراجعة ومتابعة تقدم العمل في 
التي  للمعوقات  الحلول  واقتراح  اعاله  في  االستراتيجية  تنفيذ 

تعترضها.
من  العليا  الجهات  الى  اللجنة  تحددها  دورية  تقارير  رفع  ج- 

متخذي القرار.

بناء القدرات السلطات المحلية والمركزية بالتنسيق  المحافظات  الوطنية وفروعها في  االستثمار  تقوم هيئة   -
مع المستثمرين المحتملين سواء كانوا من المستثمرين المحليين او 

الدوليين لتضطلع بالمهام التالية:
1- الدعم اللوجستي من خالل مساعدة المستثمرين لالستثمار في 
تقرير  للمستثمرين  الهيئة  توفر  كما  العشوائيات  ضمن  االراضي 
مفصل عن ىلية السوق وتفاصيل عن المناخ االستثماري والمؤثرات 

االقتصادية بحسب كل محافظة.
الجدوى  لدراسة  مسودة  اعداد  في  المستثمرين  مساعدة   -2

االقتصادية والفنية المطلوبة للمشاريع.
3- تعريف المستثمر بجهات االتصال المختلفة للتعرف بشكل اوسع 

بشأن فرص االستثمار في هذا المجال وفي المحافظة المعنية.
-  تعبئة الموارد المالية من خالل الميزانيات الوطنية وتنمية االقاليم 
انشاء   فعالية  تقديم جدوى  والمانحين من خالل  المعنية  للمؤسسات 
اغاثة  صندوق  غرار  على  العشوائي  السكن  لتجمعات  صندوق 

النازحين.
مبالغ  او   ( االستثمارية  الموازنة  من  نسبة  ادراج  دراسة  اقراح   -
مقطوعة ( ولبعض الوزارات المعنية لتخصيصها حصرا لمشاريع 
التمويل والتخويل  متعلقة ببرنامج معالجة المستوطنات ) بما يؤمن 

المطلوب واالسبقية للتنفيذ( .
توسعت  التجاوز  ظاهرة  ان  من   / المانحة  الجهات  على  التاكيد   -
االمني  والوضع  النزوح  بظاهرة  الرتباطها  الحجم  بهذا  واصبحت 

ومكافحة االرهاب المكانية تامين مبالغ لهذا الغرض.

التجمعات  وضع  لمعالجة  التشريعي  االطار  وضع   -1
والمباني  التجمعات  من  كل  ليتضمن  القائمة  العشوائية 
على  المحدد  التصنيف  اساس  على  بالمعالجة  المشمولة 

المستوى الفني وعلى اساس نمط المعالجة الفني.
2- يحدد التشريع الجهات المنفذة ودور كل منها )التمليك ، 
المعالجة الفنية لتطوير مخطط التجمع الكني ، تنفيذ الخدمات 

، تحديد االسبقيات(.
3- تحديد مساحات القطع السكنية في حال اعادة التوطين 
الجهات  باعتبار ان  التمويل  الخدمات وتوفير  تنفيذ  وآليات 

المستهدفة هي من الفقراء ومنخفضي الدخل.
4- الفصل في اسلوب التعامل بين العشوائيات الناجمة عن 
المدينة  الى  الريف  من  الهجرة   / فقر   / اقتصادية  اسباب 
النازحين والمهجرينوالتي  الناجمة عن  العشوائيات  ، وبين 
تختلف في آليات ومداخل التعامل معها والذي يجب ان يتم 

من خالل وزارة الهجرة والمهجرين.
التي  الفنية  المرونة  من  نوع  التشريع  يتضمن   -5
الفنية  المعالجة  اسلوب  في  القرارات  التخاذ  للمنفذ  تسمح 
الجدوى  اساس  على  تجمع  لكل  التفصيلية  الدراسة  بعد 

االقتصادية )للتجمعات الكبيرة نسبيا(. 
والنسبة  زراعية  االراضي  من  كبيرة  نسبة  ان  حيث   -  6
المضي  فان  الدولة  ووزارات  المالية  من  مملوكة  االخرى 
في اقرار قانون افراز االراضي والبساتين ضمن التصميم 
االساس لمدينة بغداد والبلديات سيمكن الدوائر البلدية ضم 
توفير  ومنها  ملكيتها  الى  الزراعية  االراضي  من  جزء 
االراضي ومنع تفتت االرض والمساهمة بتوظيف فعال في 

حل العشوائيات.

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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خالل  من  المعنية  المؤسسات  في  العاملين  قدرات  بناء 
التدريب على االدوات الخاصة في مجال اسكان ومساعدة 
الفئات الفقيرة والنتأثرة بالنزوح بغية توفير الماوى الكريم 

لهم وعلى المستويات التالية:
1- صنع القرار ليشمل:

    - المباديء االساسية للتدخل
    - االسس القانونية

    - خيارات وفرص التدخل
    - قائمة اختيار خيارات التدخل

2- التخطيط ليشمل:
    - تقييم المواقع والتجمعات

    - تحديد المستفيدين واالستحقاقات
    - حقوق االرض

    - المخطط االساس واستخدامات االرض
    - خيارات وفرص تخطيط المنطقة

3- التصميم ليشمل:
    - كيفية تنفيذ التشارك باالرض

    - كيفية القيام بالترقية
    - كيفية القيام باعادة التوطين

    - تصميم المستوطنة والبنية التحتية
    - تصميم المساكن
    - تمويل االسكان

    - فرص كسب العيش
    - االطر القانونية واالدارية

    - تقييم االثار البيئية واالجتماعية
4- التنفيذ ليشمل:

    - التشارك المجتمعي
    - وحدات تيسير االسكان

    - التعداد
    - التخطيط التشاركي للتجمع السكني

معالجة  مسالة  تتولى  ان  واحدة  تنفيذية  لجهة  اليمكن  حيث   -
مناطق  حسب  التنفيذية  االجراءات  توزيع  فان  لذا  العشوائيات 
التجاوز في عموم العراق حال عمليا واستنادا الى تعزيز السلطات 
ومن  المعدل   21 رقم  المحافظات  لقانون  وتطبيقا  الالمركزية 
اعتبار  يمكن   ، النافذ  البلديات  ادارة  قانون  على  االعتماد  خالل 
المسؤولة  عن منطقتها في تحديد ما ذكر  البلدية" هي  "الدائرة 
على المستوى الفني ويتم دعم تلك الدوائر من الناحية الفنية وبناء 
قدراتها اضافة الى دعم ميزانيتها سيمكنها من تولي المهام التنفيذية 
التخطيطية  الجهات  مع  التنسيق  خالل  ومن  منطقته  حسب  كل 
المركزية والدوائر المحلية ذات العالقة ) وبالتعاون مع مديريات 
التخطيط العمراني ودوائر االسكان في المحافظات والوزارة العداد 
التصميم والتنفيذ للتكامل مع عمل الدوائر البلدية واقتراح ان تكون 
تنسق  المحافظات  في  محلية  وحدات  بمثابة  التخطيط  مديريات 
على  العمل  لتنسيق  الوزارة،  في  الرئيسية  والوحدة  المحافظة  مع 
،  ومن خالل تشكيل غرفة عمليات الدارة  مستى كافة االطر(  
االخذ  اهمية  الى  االشارة  تجدر  وهنا  منطقتها  في  البرنامج  ملف 
بخصوصية امانة بغداد واختالف التركيبة االدارية عن المحافظات 
والفني  االداري  بمستواه  يختلف  اداري  تشكيل  االمانة  ان  حيث 

وهيكليةالعمل فيه عن المحافظات
والنواحي  االقضية  في  المحلية  المجالس  اعطاء  اقتراح  دراسة   -
الصالحيات  وحسب  العشوائيات  توسع  من  الحد  على  االشراف 

الممنوحة في قانون المحافظات 

المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية والمحلية ومنظمات 
المجتمع المدني

مسح مناطق التجاوز في المدن باعتماد الصور الفضائية بهدف: 
1- تثبيت مواقع العشوائيات وحجمها وحدودها.

ذات  ستكون  التي  العشوائية  المناطق  تصنيف  معايير  تحديد   -2
اهمية حاسمة في تحديد نهج التدخل الذي سيتم تطبيقه في كل منطقة 
، وينبغي ان تعكس معايير التصنيف من ضمن ما تعكس مستوى 

الخدمات ، والظروف االجتماعية واالقتصادية.
التصميم  في  استعمالها   ، المستوطنة  )حجم  بحسب  تصنيفها   -3
الكثافة   ، المستوطنة  في  المنشآت  نوع   ، ملكية االرض   ، االساس 
والجهة   ، للقاطنين  االجتماعية  الفئة   ، الخدمات  نوع   ، السكانية 

المعنية بها(.
4- تحديد االجهزة والمؤسسات المعنية ) مقترح ان تكون الدائرة 
البلدية في كل منطقة من المناطق( التي تتولى تحديد المستوطنة وفق 
فيزياوية مؤقتة ) شوارع  الفضائية ومنع توسعها بوسائل  الصورة 
محيطة ، احزمة خضراء ..الخ( وتوثيقها وتسجيل الساكنين فيها فيتم 

ذلك بالتزامن مع تشكيل الشرطة البلدية في كل موقع سكن عشوائي 
وبعملية المراقبة ووضع التعليمات واالجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك 

ووضع السقوف الزمنية لها.
والوزارات  المؤسسات  مع  وبالتعاون  البيانات  قواعد  بناء   -5
المعنية في اعداد واجراء كافة المسوحات الالزمة ليتم رسم خريطة 
والبيانات  المسوحات  خالل  من  التجاوز  لمناطق  المكاني  التطور 
السابقة  الدراسات  المتوفرة. مالحظة )1(:تصنيف وتقييم  والصور 
لالستفادة منها وتجنب تكرارها. مالحظة )2( : تشجيع استخدام نظم 

المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.

التشارك  خالل  من  المعالجة   -1
باالرض 

)او(
بترقية  القيام  خالل  من  المعالجة   -2

التجمع السكني موقعيا
)او(

3- المعالجة من خالل اعادة التوطين
ترتبط  اعاله  المعالجات  من  اي   -4
والساكنين  المنطقة  ظروف  وطبيعة 
يرتبط  ان  شانه  من  والذي  فيها 
والتشارك  التشاركي  التخطيط  وحلول 
المجتمعي وتصاميم المساكن ، وتمويلها 
، وتقييم االثار االجتماعية واالقتصادية 
القانونية  واالطر  يرتبط  وبما  فيها 

واالدارية ذات العالقة.

1- ان تلعب وزارة الداخلية دورا اساسيا في دعم الجهود 
انشاء  خالل  من  البلدية  والدوائر  الوزارات  تبذلها  التي 
سكن  منطقة  كل  مستوى  علة  البلدية  الشرطة  وحدات 
وتوزيع  والحصر  التعداد  عن  مسؤولة  لتكون  عسوائي 
بطاقات االشغال المؤقت للحد من توسع هذه المناطق كما 
العشوائي وتسهيل  البناء  التوسع في  السيطرة على  تتولى 
المسوحات التي تقوم بها الوحدات البلدية الدارة المشروع.
2- تقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعية بوصفها جزء 

من البنية المؤسسية للدولة بالمهام المساعدة التالية:
- تسجيل العاطلين عن العمل في كل عشوائية ضمن قاعدة 
بيانات بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية وغرف عمليات 

ادارة المشروع.
- اشراك من يمكن اشراكه من سكان هذه العشوائيات في 
دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم وتفير فرص عمل ضمن 

امكانياتهم.
- دعم االسر ضمن برنامج الضمان االجتماعي وخاصة 

االسر التي تعيلها النساء.
بينها  التنسيق  بغداد  وامانة  البلديات  وزارة  تقوم  ان   -3
حول  التخطيط  وزارة  في  العمليات  غرفة   / وحدة  وبين 
ما يتعلق بالتصاميم االساسية للمدينة وتقديم خدمات البنى 

التحتية وحسب خصوصية كل منطقة.
االجتماعية  للبرامج  المرجعية  الشروط  اعداد   -4
واالقتصادية والبيئية التي يمكن تنفيذها من قبل منظمات 

المجتمع المدني.

- ان تلعب السلطات المحلية دور تيسيري كبير بالتنسيق مع السلطات المركزية المعنية لتمكين تطبيق الحلول في الوقت نفسه 
ينبغي على السلطات المحلية وضع سياساتها الخاصة الدماج مناطق تجمعات السكن العشوائي التي جرى تطويرها في المدن من 
خالل تعزيز الخدمات البلدية وسهولة الوصول اليها ، وضمان االدارة البلدية السليمة لهذه المناطق الحضرية التي جرى ترسيمها 

وتسوية اوضاعها مؤخرا.
التعليمية والصحية والبيئية بما في ذلك توفير مياه  - التنسيق مع المؤسسات المعنية لضمان توفير الحد االدنى من الخدمات 

الشرب ومعالجة النفايات السائلة والصلبة.

ووفق  بلدية(  )لكل  التنفيذية  للدوائر  المالية  الميزانيات  رصد   -
حالة  وبحسب  بلدية  كل  تقدمها  التي  التقصيلية  الفنية  الوثائق 
التجمعات السكنية العشوائية في مناطقها مع تقييد الصرف حصرا 

في تنفيذ معالجة العشوائيات.

وضع االطار التشريعي لمنع التجاوز مستقبال بعد معالجة 
التجاوزات الحالية )بموجب قانون( وبشكل حاسم ليتضمن 

القانون:
- عقوبات جزائية مشددة للتجاوزات الجديدة بعد نفاذ 

المعالجة القائمة والتشدد بازالة التجاوز.
- عقوبات مالية مشددة.

- التحديد الدقيق للجهات المنفذة وآليات التنفيذ للقانون.

التنفيذ / يجدول سنويا اعتمادا على توقيتات الخطة االستثمارية/ و/ ميزانية تنمية االقاليم السنوية ليشمل كافة  المحافظات ولمدة اربعة سنوات وبحسب المحافظة
 - اعداد الوثيقة الفنية التفصيلية لمقترح المشروع لكل منطقة عشوائية متضمنة التصميم االساس والبنية التحتية ومشروع السكن )اعادة تاهيل او مشروع جديد( مع دراسة الجدوى  

 -   -العمل مع المحافظة / الوزارة من خالل الوحدة الفرعية الدارة المشروع الدراج المشاريع ضمن خططهم وتامين التخصيص المطلوب للتنفيذ
 - اشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مبادرات البرامج االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المناطق العشوائية

 - اتمام االتفاقات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع السكن والبنى التحتية
 - تطبيق االجراءات القانونية لتامين الحيازة وتنظيم حالة المنطقة العشوائية
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- تعزيز القدرات الفنية والتنسيقية للسلطات المركزية والمحلية لتطبيق آليات التخفيف لمنع الزحف الحضري غير المنضبط 
والعشوائي

- مراجعة وتحديث السياسة الوطنية لالسكان وان تقوم وزارات التخطيط ، االعمار واالسكان ، البلديات واالشغال العامة بانشاء 
ادوات فعالة لرصد وتقييم تنفيذها حيث ينبغي ان تنظر السياسة المحدثة في موضوع اطالق البرنامج الوطني للسكن االجتماعي 

منخفض الكلفة واالستفادة من اراضي الدولة في هذا السياق.
- تعزيز دور المجتمع المدني في القيام بحمالت

- ارساء نظام تقديم التسهيالت في مجال التمويل باسلوب القرض 
الداعمة  او  الوطنية  الجهات  من  المالية  السيولة  وتوفير  الدعم  او 

دوليا. 

1- تنظيم ملف ادارة االراضي السكنية ويا حبذا من خالل ووفق سياسة االرض ، تلك السياسة التي تفتقدها جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بهذا المجال.
2- توفير االراضي السكنية من خالل عملية:

-  تحديث التصاميم / توسيعها 
- معالجة القوانين التي تقيد استخدام هذه االراضي 

- تصحيح الجنس لالراضي الزراعية بما يحول دون الحاجة الى اللجوء الى التجاوز مستقبال
- تعديل قوانين االفراز

3- تنسيق الخطط بين الجهات القطاعية المعنية للتزامن بين منح االراضي وتنفيذ الخدمات مع التوسع في دعم الفئات الهشة )اما بتنفيذ المجمعات السكنية قليلة الكلفة السكان بدل االرض او بالمنح والقروض الميسرة(
4- التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة والوصول العادل للخدمات اليقاف ظاهرة الهجرة واحزمة الفقر حول المدينة.

5- المرحلية في تنفيذ التصاميم واعطاء االراضي بما يتناسب مع المقدرات التنفيذية لها وللخدمات المطلوبة ومع النمو الطبيعي للمدن مع االلتزام بالتصاميم االساسية ومراحل تنفيذها.
6- عدم منح المجمعات خارج المدن بحجة )ملكيتها للمالية وعدم وجود التزامات عليها( لالثار السلبية الواضحة على تقديم الخدمات وايجاد احزمة فقر بصيغة عشوائيات جديدة ، بل اللجوء الى اسلوب توسيع وتحديث التصاميم االساسية 

في حال نفاذها او كمرحلة مؤقتة ايجاد مثل هذه المستوطنات في مناطق التوسع الطبيعي للمدينة ليتم احتواءها الحقا ضمن نسيجها )هذا االجراء يكون بنطاق ضيق واستثنائي(. رة 
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أطر العمل للربنامج الوطين إلعادة تأهيل وتسوية جتمعات السكن العشوائي



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
11جتمعات السكن العشوائي

مستلزمات ساندة للعمل والمتابعة
اطر العمل المؤسساتي

" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال حلول تشريعية تضمن حلول اطر العمل المؤسساتي جنبا الى جنب مع النظراء 
الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من خالل الميزانيات الوطنية وتنمية االقاليم

للمؤسسات المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على ادارة هذا 
الملف المعقد وذو تمييز واضح للمسؤوليات والمهام التي 

سينفذها مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك االراضي ، والحيازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، 

والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم لتطبيقها بالشكل المناسب " ات
وي
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وبدون  حسم  بشكل  المضي  في  السياسية  االرادة  توفر  ان   -1
الوضع  واستقرار   ، العشوائيات  مشكلة  مع  التعامل  في  توقف 
االمني في المناطق المستقرة اصال وتحسين الوضع في المناطق 
التي الزال الوضع االمني غير مستقرا ، وتأمين التمويل الكافي 

تعد تلك االمور من اهم مستلزمات العمل على البرنامج.

2- يقوم برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية  بتمويل 
تشكيل فريق عمل قوامه :

- مدير للبرنامج الوطني يقوم بمهمة التنسيق والمتابعة.
والحديثة  الدولية  بالخبرات  البرنامج  لرفد  دولي  استشاري   -

المطبقة في تجارب مماثلة
- عدد من االستشاريين من ذوي االختصاص بحسب مستويات 
لهم  سيكون  والذين  العمل  تقدم  ومتطلبات  العمل  منهجية  اطر 
والمحلية  المركزية  المستويات  بين  التنسيق  في  اساسيا  دورا 

وادارة البرنامج.
التوجيهية  اللجنة  الى  دورية  تقارير  رفع  العمل  فريق  يتولى   -

للمشروع.
الدولية  والمؤسسات  المعنية  التحدة  االمم  برامج  مع  التنسيق   -
لتامين الخبرة والدعم الالزم فيما يخص البنى التحتية ، المرأة 

..الخ الدامة هذا العمل وادارته.

البرنامج  ادارة  بانشاء وحدة / غرفة  التخطيط  تقوم وزارة   -3
داخل الوزارة لفريق العمل المشكل ) من برنامج االمم المتحدة 
والوزارات المعنية ( للسنة التحضيرية االولى من قبل برنامج 

االمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

عضو  بتسمية  المحلية  والسلطات  المعنية  الوزارات  تقوم   -4
االرتباط / او فريق العمل الذي سيقوم بالتنسيق مع وحدة / غرفة 

ادارة البرنامج المشكلة في وزارة التخطيط.

وزير  قبل  من  المشكلة  للبرنامج  التوجيهية  اللجنة  تقوم   -5
التخطيط بما يلي:

للبرنامج  التنفيذية  أ- مناقشة مفردات اطر عمل االستراتيجية 
في  البلد  يناسب ظرف  بما  والتوجيه  المشورة  لتقديم  الوطني 

تنفيذها.
ب- عقد االجتماعات الدورية لمراجعة ومتابعة تقدم العمل في 
التي  للمعوقات  الحلول  واقتراح  اعاله  في  االستراتيجية  تنفيذ 

تعترضها.
من  العليا  الجهات  الى  اللجنة  تحددها  دورية  تقارير  رفع  ج- 

متخذي القرار.

بناء القدرات السلطات المحلية والمركزية بالتنسيق  المحافظات  الوطنية وفروعها في  االستثمار  تقوم هيئة   -
مع المستثمرين المحتملين سواء كانوا من المستثمرين المحليين او 

الدوليين لتضطلع بالمهام التالية:
1- الدعم اللوجستي من خالل مساعدة المستثمرين لالستثمار في 
تقرير  للمستثمرين  الهيئة  توفر  كما  العشوائيات  ضمن  االراضي 
مفصل عن ىلية السوق وتفاصيل عن المناخ االستثماري والمؤثرات 

االقتصادية بحسب كل محافظة.
الجدوى  لدراسة  مسودة  اعداد  في  المستثمرين  مساعدة   -2

االقتصادية والفنية المطلوبة للمشاريع.
3- تعريف المستثمر بجهات االتصال المختلفة للتعرف بشكل اوسع 

بشأن فرص االستثمار في هذا المجال وفي المحافظة المعنية.
-  تعبئة الموارد المالية من خالل الميزانيات الوطنية وتنمية االقاليم 
انشاء   فعالية  تقديم جدوى  والمانحين من خالل  المعنية  للمؤسسات 
اغاثة  صندوق  غرار  على  العشوائي  السكن  لتجمعات  صندوق 

النازحين.
مبالغ  او   ( االستثمارية  الموازنة  من  نسبة  ادراج  دراسة  اقراح   -
مقطوعة ( ولبعض الوزارات المعنية لتخصيصها حصرا لمشاريع 
التمويل والتخويل  متعلقة ببرنامج معالجة المستوطنات ) بما يؤمن 

المطلوب واالسبقية للتنفيذ( .
توسعت  التجاوز  ظاهرة  ان  من   / المانحة  الجهات  على  التاكيد   -
االمني  والوضع  النزوح  بظاهرة  الرتباطها  الحجم  بهذا  واصبحت 

ومكافحة االرهاب المكانية تامين مبالغ لهذا الغرض.

التجمعات  وضع  لمعالجة  التشريعي  االطار  وضع   -1
والمباني  التجمعات  من  كل  ليتضمن  القائمة  العشوائية 
على  المحدد  التصنيف  اساس  على  بالمعالجة  المشمولة 

المستوى الفني وعلى اساس نمط المعالجة الفني.
2- يحدد التشريع الجهات المنفذة ودور كل منها )التمليك ، 
المعالجة الفنية لتطوير مخطط التجمع الكني ، تنفيذ الخدمات 

، تحديد االسبقيات(.
3- تحديد مساحات القطع السكنية في حال اعادة التوطين 
الجهات  باعتبار ان  التمويل  الخدمات وتوفير  تنفيذ  وآليات 

المستهدفة هي من الفقراء ومنخفضي الدخل.
4- الفصل في اسلوب التعامل بين العشوائيات الناجمة عن 
المدينة  الى  الريف  من  الهجرة   / فقر   / اقتصادية  اسباب 
النازحين والمهجرينوالتي  الناجمة عن  العشوائيات  ، وبين 
تختلف في آليات ومداخل التعامل معها والذي يجب ان يتم 

من خالل وزارة الهجرة والمهجرين.
التي  الفنية  المرونة  من  نوع  التشريع  يتضمن   -5
الفنية  المعالجة  اسلوب  في  القرارات  التخاذ  للمنفذ  تسمح 
الجدوى  اساس  على  تجمع  لكل  التفصيلية  الدراسة  بعد 

االقتصادية )للتجمعات الكبيرة نسبيا(. 
والنسبة  زراعية  االراضي  من  كبيرة  نسبة  ان  حيث   -  6
المضي  فان  الدولة  ووزارات  المالية  من  مملوكة  االخرى 
في اقرار قانون افراز االراضي والبساتين ضمن التصميم 
االساس لمدينة بغداد والبلديات سيمكن الدوائر البلدية ضم 
توفير  ومنها  ملكيتها  الى  الزراعية  االراضي  من  جزء 
االراضي ومنع تفتت االرض والمساهمة بتوظيف فعال في 

حل العشوائيات.

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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خالل  من  المعنية  المؤسسات  في  العاملين  قدرات  بناء 
التدريب على االدوات الخاصة في مجال اسكان ومساعدة 
الفئات الفقيرة والنتأثرة بالنزوح بغية توفير الماوى الكريم 

لهم وعلى المستويات التالية:
1- صنع القرار ليشمل:

    - المباديء االساسية للتدخل
    - االسس القانونية

    - خيارات وفرص التدخل
    - قائمة اختيار خيارات التدخل

2- التخطيط ليشمل:
    - تقييم المواقع والتجمعات

    - تحديد المستفيدين واالستحقاقات
    - حقوق االرض

    - المخطط االساس واستخدامات االرض
    - خيارات وفرص تخطيط المنطقة

3- التصميم ليشمل:
    - كيفية تنفيذ التشارك باالرض

    - كيفية القيام بالترقية
    - كيفية القيام باعادة التوطين

    - تصميم المستوطنة والبنية التحتية
    - تصميم المساكن
    - تمويل االسكان

    - فرص كسب العيش
    - االطر القانونية واالدارية

    - تقييم االثار البيئية واالجتماعية
4- التنفيذ ليشمل:

    - التشارك المجتمعي
    - وحدات تيسير االسكان

    - التعداد
    - التخطيط التشاركي للتجمع السكني

معالجة  مسالة  تتولى  ان  واحدة  تنفيذية  لجهة  اليمكن  حيث   -
مناطق  حسب  التنفيذية  االجراءات  توزيع  فان  لذا  العشوائيات 
التجاوز في عموم العراق حال عمليا واستنادا الى تعزيز السلطات 
ومن  المعدل   21 رقم  المحافظات  لقانون  وتطبيقا  الالمركزية 
اعتبار  يمكن   ، النافذ  البلديات  ادارة  قانون  على  االعتماد  خالل 
المسؤولة  عن منطقتها في تحديد ما ذكر  البلدية" هي  "الدائرة 
على المستوى الفني ويتم دعم تلك الدوائر من الناحية الفنية وبناء 
قدراتها اضافة الى دعم ميزانيتها سيمكنها من تولي المهام التنفيذية 
التخطيطية  الجهات  مع  التنسيق  خالل  ومن  منطقته  حسب  كل 
المركزية والدوائر المحلية ذات العالقة ) وبالتعاون مع مديريات 
التخطيط العمراني ودوائر االسكان في المحافظات والوزارة العداد 
التصميم والتنفيذ للتكامل مع عمل الدوائر البلدية واقتراح ان تكون 
تنسق  المحافظات  في  محلية  وحدات  بمثابة  التخطيط  مديريات 
على  العمل  لتنسيق  الوزارة،  في  الرئيسية  والوحدة  المحافظة  مع 
،  ومن خالل تشكيل غرفة عمليات الدارة  مستى كافة االطر(  
االخذ  اهمية  الى  االشارة  تجدر  وهنا  منطقتها  في  البرنامج  ملف 
بخصوصية امانة بغداد واختالف التركيبة االدارية عن المحافظات 
والفني  االداري  بمستواه  يختلف  اداري  تشكيل  االمانة  ان  حيث 

وهيكليةالعمل فيه عن المحافظات
والنواحي  االقضية  في  المحلية  المجالس  اعطاء  اقتراح  دراسة   -
الصالحيات  وحسب  العشوائيات  توسع  من  الحد  على  االشراف 

الممنوحة في قانون المحافظات 

المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية والمحلية ومنظمات 
المجتمع المدني

مسح مناطق التجاوز في المدن باعتماد الصور الفضائية بهدف: 
1- تثبيت مواقع العشوائيات وحجمها وحدودها.

ذات  ستكون  التي  العشوائية  المناطق  تصنيف  معايير  تحديد   -2
اهمية حاسمة في تحديد نهج التدخل الذي سيتم تطبيقه في كل منطقة 
، وينبغي ان تعكس معايير التصنيف من ضمن ما تعكس مستوى 

الخدمات ، والظروف االجتماعية واالقتصادية.
التصميم  في  استعمالها   ، المستوطنة  )حجم  بحسب  تصنيفها   -3
الكثافة   ، المستوطنة  في  المنشآت  نوع   ، ملكية االرض   ، االساس 
والجهة   ، للقاطنين  االجتماعية  الفئة   ، الخدمات  نوع   ، السكانية 

المعنية بها(.
4- تحديد االجهزة والمؤسسات المعنية ) مقترح ان تكون الدائرة 
البلدية في كل منطقة من المناطق( التي تتولى تحديد المستوطنة وفق 
فيزياوية مؤقتة ) شوارع  الفضائية ومنع توسعها بوسائل  الصورة 
محيطة ، احزمة خضراء ..الخ( وتوثيقها وتسجيل الساكنين فيها فيتم 

ذلك بالتزامن مع تشكيل الشرطة البلدية في كل موقع سكن عشوائي 
وبعملية المراقبة ووضع التعليمات واالجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك 

ووضع السقوف الزمنية لها.
والوزارات  المؤسسات  مع  وبالتعاون  البيانات  قواعد  بناء   -5
المعنية في اعداد واجراء كافة المسوحات الالزمة ليتم رسم خريطة 
والبيانات  المسوحات  خالل  من  التجاوز  لمناطق  المكاني  التطور 
السابقة  الدراسات  المتوفرة. مالحظة )1(:تصنيف وتقييم  والصور 
لالستفادة منها وتجنب تكرارها. مالحظة )2( : تشجيع استخدام نظم 

المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.

التشارك  خالل  من  المعالجة   -1
باالرض 

)او(
بترقية  القيام  خالل  من  المعالجة   -2

التجمع السكني موقعيا
)او(

3- المعالجة من خالل اعادة التوطين
ترتبط  اعاله  المعالجات  من  اي   -4
والساكنين  المنطقة  ظروف  وطبيعة 
يرتبط  ان  شانه  من  والذي  فيها 
والتشارك  التشاركي  التخطيط  وحلول 
المجتمعي وتصاميم المساكن ، وتمويلها 
، وتقييم االثار االجتماعية واالقتصادية 
القانونية  واالطر  يرتبط  وبما  فيها 

واالدارية ذات العالقة.

1- ان تلعب وزارة الداخلية دورا اساسيا في دعم الجهود 
انشاء  خالل  من  البلدية  والدوائر  الوزارات  تبذلها  التي 
سكن  منطقة  كل  مستوى  علة  البلدية  الشرطة  وحدات 
وتوزيع  والحصر  التعداد  عن  مسؤولة  لتكون  عسوائي 
بطاقات االشغال المؤقت للحد من توسع هذه المناطق كما 
العشوائي وتسهيل  البناء  التوسع في  السيطرة على  تتولى 
المسوحات التي تقوم بها الوحدات البلدية الدارة المشروع.

2- تقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعية بوصفها جزء 
من البنية المؤسسية للدولة بالمهام المساعدة التالية:

- تسجيل العاطلين عن العمل في كل عشوائية ضمن قاعدة 
بيانات بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية وغرف عمليات 

ادارة المشروع.
- اشراك من يمكن اشراكه من سكان هذه العشوائيات في 
دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم وتفير فرص عمل ضمن 

امكانياتهم.
- دعم االسر ضمن برنامج الضمان االجتماعي وخاصة 

االسر التي تعيلها النساء.
بينها  التنسيق  بغداد  وامانة  البلديات  وزارة  تقوم  ان   -3
حول  التخطيط  وزارة  في  العمليات  غرفة   / وحدة  وبين 
ما يتعلق بالتصاميم االساسية للمدينة وتقديم خدمات البنى 

التحتية وحسب خصوصية كل منطقة.
االجتماعية  للبرامج  المرجعية  الشروط  اعداد   -4
واالقتصادية والبيئية التي يمكن تنفيذها من قبل منظمات 

المجتمع المدني.

- ان تلعب السلطات المحلية دور تيسيري كبير بالتنسيق مع السلطات المركزية المعنية لتمكين تطبيق الحلول في الوقت نفسه 
ينبغي على السلطات المحلية وضع سياساتها الخاصة الدماج مناطق تجمعات السكن العشوائي التي جرى تطويرها في المدن من 
خالل تعزيز الخدمات البلدية وسهولة الوصول اليها ، وضمان االدارة البلدية السليمة لهذه المناطق الحضرية التي جرى ترسيمها 

وتسوية اوضاعها مؤخرا.
التعليمية والصحية والبيئية بما في ذلك توفير مياه  - التنسيق مع المؤسسات المعنية لضمان توفير الحد االدنى من الخدمات 

الشرب ومعالجة النفايات السائلة والصلبة.

ووفق  بلدية(  )لكل  التنفيذية  للدوائر  المالية  الميزانيات  رصد   -
حالة  وبحسب  بلدية  كل  تقدمها  التي  التقصيلية  الفنية  الوثائق 
التجمعات السكنية العشوائية في مناطقها مع تقييد الصرف حصرا 

في تنفيذ معالجة العشوائيات.

وضع االطار التشريعي لمنع التجاوز مستقبال بعد معالجة 
التجاوزات الحالية )بموجب قانون( وبشكل حاسم ليتضمن 

القانون:
- عقوبات جزائية مشددة للتجاوزات الجديدة بعد نفاذ 

المعالجة القائمة والتشدد بازالة التجاوز.
- عقوبات مالية مشددة.

- التحديد الدقيق للجهات المنفذة وآليات التنفيذ للقانون.

التنفيذ / يجدول سنويا اعتمادا على توقيتات الخطة االستثمارية/ و/ ميزانية تنمية االقاليم السنوية ليشمل كافة  المحافظات ولمدة اربعة سنوات وبحسب المحافظة
 - اعداد الوثيقة الفنية التفصيلية لمقترح المشروع لكل منطقة عشوائية متضمنة التصميم االساس والبنية التحتية ومشروع السكن )اعادة تاهيل او مشروع جديد( مع دراسة الجدوى  

 -   -العمل مع المحافظة / الوزارة من خالل الوحدة الفرعية الدارة المشروع الدراج المشاريع ضمن خططهم وتامين التخصيص المطلوب للتنفيذ
 - اشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مبادرات البرامج االجتماعية واالقتصادية والبيئية في المناطق العشوائية

 - اتمام االتفاقات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع السكن والبنى التحتية
 - تطبيق االجراءات القانونية لتامين الحيازة وتنظيم حالة المنطقة العشوائية
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- تعزيز القدرات الفنية والتنسيقية للسلطات المركزية والمحلية لتطبيق آليات التخفيف لمنع الزحف الحضري غير المنضبط 
والعشوائي

- مراجعة وتحديث السياسة الوطنية لالسكان وان تقوم وزارات التخطيط ، االعمار واالسكان ، البلديات واالشغال العامة بانشاء 
ادوات فعالة لرصد وتقييم تنفيذها حيث ينبغي ان تنظر السياسة المحدثة في موضوع اطالق البرنامج الوطني للسكن االجتماعي 

منخفض الكلفة واالستفادة من اراضي الدولة في هذا السياق.
- تعزيز دور المجتمع المدني في القيام بحمالت

- ارساء نظام تقديم التسهيالت في مجال التمويل باسلوب القرض 
الداعمة  او  الوطنية  الجهات  من  المالية  السيولة  وتوفير  الدعم  او 

دوليا. 

1- تنظيم ملف ادارة االراضي السكنية ويا حبذا من خالل ووفق سياسة االرض ، تلك السياسة التي تفتقدها جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بهذا المجال.
2- توفير االراضي السكنية من خالل عملية:

-  تحديث التصاميم / توسيعها 
- معالجة القوانين التي تقيد استخدام هذه االراضي 

- تصحيح الجنس لالراضي الزراعية بما يحول دون الحاجة الى اللجوء الى التجاوز مستقبال
- تعديل قوانين االفراز

3- تنسيق الخطط بين الجهات القطاعية المعنية للتزامن بين منح االراضي وتنفيذ الخدمات مع التوسع في دعم الفئات الهشة )اما بتنفيذ المجمعات السكنية قليلة الكلفة السكان بدل االرض او بالمنح والقروض الميسرة(
4- التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة والوصول العادل للخدمات اليقاف ظاهرة الهجرة واحزمة الفقر حول المدينة.

5- المرحلية في تنفيذ التصاميم واعطاء االراضي بما يتناسب مع المقدرات التنفيذية لها وللخدمات المطلوبة ومع النمو الطبيعي للمدن مع االلتزام بالتصاميم االساسية ومراحل تنفيذها.
6- عدم منح المجمعات خارج المدن بحجة )ملكيتها للمالية وعدم وجود التزامات عليها( لالثار السلبية الواضحة على تقديم الخدمات وايجاد احزمة فقر بصيغة عشوائيات جديدة ، بل اللجوء الى اسلوب توسيع وتحديث التصاميم االساسية 

في حال نفاذها او كمرحلة مؤقتة ايجاد مثل هذه المستوطنات في مناطق التوسع الطبيعي للمدينة ليتم احتواءها الحقا ضمن نسيجها )هذا االجراء يكون بنطاق ضيق واستثنائي(. رة 
اه
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

    م˝ƒyات اساسية 

• ان هذه االطر ختطط لرؤية منهجية ملعاجلة ظاهرة العشوائيات ، ورؤية حول معاجلات احلد من تفاقمها ، 	
وتبقى التفاصيل الدقيقة مرهونة يف مناقشتها وتطويرها بالبدء بالعمل ووفق الفقرة اعاله ، ومع سري تقدم 

العمل وما ميكن ان يرافقه من معوقات وظروف وتغريات طارئة ، ستتم معاجلتها والتعامل معها يف حينها.
• ان كل فقرة من الفقرات اعاله حتتاج اىل ارادة ادارية حا5ة واجرءات فاعلة لضمان تنفيذها كما ينبغي 	

من قبل الدوائر ذات العالقة ، كي ميكن معاجلة مشاكل التجمعات العشوائية من خالل تطبيق احللول 
العلمية املنصفة والفعالة واليت تتناسب مع ظروف كل منطقة.

• التاكيد على مبدأ التزامن والتتابع ملستويات املعاجلة املطلوبة )وااللتزام احلكومي بتنفيذها بشكل متكامل( 	
قبل املباشرة باملشروع الن اي تعامل جمزء سيولد نتائج عكسية ويشجع على بروز موجة جديدة من التجاوز. 



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
13جتمعات السكن العشوائي

حمور اطار ال«مل ال–?

ا:د“ :
• وضع اسرتاتيجيات عملية ملعاجلة االوضاع مبا يف ذلك االراضي ، واحليازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية 	

التحتية ، والفرص املدرة للدخل .
• البلديات 	 وختويل  احلال  واقع  لتثبيت  وتوثيق  شروع  كنقطة  حديث(  )تاري'  الفضائية  الصور  إعتماد 

واحلكومات احمللية إزالة اي جتاوزات جديدة خارج احلالة املوثقة بالصورة مبا جيمد حالة التجاوز حلني 
اكمال إصدار التشريعات املطلوبة للمعاجلة النهائية وتنفيذها واليت ستسغرق فرتة طويلة نسبيا وحسب 

مراحل الربنامج الوطين.
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

نهw التدÅل مسوyات / اÖارÒ اΩ«لومات
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المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية 
والمحلية ومنظمات المجتمع المدني الصور  باعتماد  المدن  في  التجاوز  مناطق  مسح 

الفضائية بهدف: 
1- تثبيت مواقع العشوائيات وحجمها وحدودها.

2- تحديد معايير تصنيف المناطق العشوائية التي 
التدخل  نهج  تحديد  في  حاسمة  اهمية  ذات  ستكون 
الذي سيتم تطبيقه في كل منطقة ، وينبغي ان تعكس 
مستوى  تعكس  ما  ضمن  من  التصنيف  معايير 

الخدمات ، والظروف االجتماعية واالقتصادية.
المستوطنة ، استعمالها  تصنيفها بحسب )حجم   -3
في التصميم االساس ، ملكية االرض ، نوع المنشآت 
في المستوطنة ، الكثافة السكانية ، نوع الخدمات ، 

الفئة االجتماعية للقاطنين ، والجهة المعنية بها(.
4- تحديد االجهزة والمؤسسات المعنية 

) مقترح ان تكون الدائرة البلدية في كل منطقة من 
المناطق( التي تتولى تحديد المستوطنة وفق الصورة 
 ( مؤقتة  فيزياوية  بوسائل  توسعها  ومنع  الفضائية 
وتوثيقها  ..الخ(  احزمة خضراء   ، محيطة  شوارع 
وتسجيل الساكنين فيها فيتم ذلك بالتزامن مع تشكيل 
الشرطة البلدية في كل موقع سكن عشوائي وبعملية 
الالزمة  واالجراءات  التعليمات  ووضع  المراقبة 

لتنفيذ ذلك ووضع السقوف الزمنية لها.
المؤسسات  مع  وبالتعاون  البيانات  قواعد  بناء   -5
كافة  واجراء  اعداد  في  المعنية  والوزارات 
التطور  خريطة  رسم  ليتم  الالزمة  المسوحات 
المسوحات  خالل  من  التجاوز  لمناطق  المكاني 

والبيانات والصور المتوفرة.

السابقة  الدراسات  وتقييم  )1(:تصنيف  مالحظة 
لالستفادة منها وتجنب تكرارها. 

المعلومات  نظم  استخدام  تشجيع   :  )2( مالحظة 
الجغرافية واالستشعار عن بعد.

1- المعالجة من خالل التشارك باالرض 
)او(

التجمع  بترقية  القيام  خالل  من  المعالجة   -2
السكني موقعيا

)او(
3- المعالجة من خالل اعادة التوطين

وطبيعة  ترتبط  اعاله  المعالجات  من  اي   -4
ظروف المنطقة والساكنين فيها والذي من شانه 
ان يرتبط وحلول التخطيط التشاركي والتشارك 
المجتمعي وتصاميم المساكن ، وتمويلها ، وتقييم 
االثار االجتماعية واالقتصادية فيها وبما يرتبط 

واالطر القانونية واالدارية ذات العالقة.

1- ان تلعب وزارة الداخلية دورا اساسيا في 
والدوائر  الوزارات  تبذلها  التي  الجهود  دعم 
البلدية من خالل انشاء وحدات الشرطة البلدية 
لتكون  علة مستوى كل منطقة سكن عسوائي 
مسؤولة عن التعداد والحصر وتوزيع بطاقات 
االشغال المؤقت للحد من توسع هذه المناطق 
البناء  في  التوسع  على  السيطرة  تتولى  كما 
بها  تقوم  التي  المسوحات  وتسهيل  العشوائي 

الوحدات البلدية الدارة المشروع.
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تقوم   -2
للدولة  المؤسسية  البنية  من  جزء  بوصفها 

بالمهام المساعدة التالية:
- تسجيل العاطلين عن العمل في كل عشوائية 
ضمن قاعدة بيانات بالتنسيق مع مركز الشرطة 

البلدية وغرف عمليات ادارة المشروع.
هذه  سكان  من  اشراكه  يمكن  من  اشراك   -
لتطوير  تدريبية  دورات  في  العشوائيات 
مهاراتهم وتفير فرص عمل ضمن امكانياتهم.

- دعم االسر ضمن برنامج الضمان االجتماعي 
وخاصة االسر التي تعيلها النساء.

بغداد  وامانة  البلديات  وزارة  تقوم  ان   -3
العمليات  غرفة   / وحدة  وبين  بينها  التنسيق 
في وزارة التخطيط حول ما يتعلق بالتصاميم 
البنى التحتية  االساسية للمدينة وتقديم خدمات 

وحسب خصوصية كل منطقة.
للبرامج  المرجعية  الشروط  اعداد   -4
يمكن  التي  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 

تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدني.



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
15جتمعات السكن العشوائي

خارطة طريق البرنامج الوطني للعشوائيات من حيث
مراحل التنفيذ / توزيع ادوار الجهات المعنية / االجراءات األساسية / الموارد البشرية والمالية / وفترات االنجاز

مستلزمات ساندة للعمل 
والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة 
اصال او ادخال حلول تشريعية 

تضمن حلول اطر العمل 
المؤسساتي جنبا الى جنب مع 
النظراء الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من خالل الميزانيات
 الوطنية وتنمية االقاليم للمؤسسات المعنية

والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة 
على ادارة هذا الملف المعقد وذو تمييز 

واضح للمسؤوليات والمهام التي سينفذها 
مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب 

المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك االراضي ، 
والحيازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص 

المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم لتطبيقها بالشكل 
المناسب "
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المتحدة  االمم  برنامج  يقوم   -2
تشكيل  بتمويل  البشرية   للمستوطنات 

فريق عمل قوامه :
بمهمة  يقوم  الوطني  للبرنامج  مدير   -

التنسيق والمتابعة.
- استشاري دولي لرفد البرنامج بالخبرات 
الدولية والحديثة المطبقة في تجارب مماثلة
ذوي  من  االستشاريين  من  عدد   -
االختصاص بحسب مستويات اطر منهجية 
العمل ومتطلبات تقدم العمل والذين سيكون 
لهم دورا اساسيا في التنسيق بين المستويات 

المركزية والمحلية وادارة البرنامج.
- يتولى فريق العمل رفع تقارير دورية الى 

اللجنة التوجيهية للمشروع.
المعنية  التحدة  االمم  برامج  مع  التنسيق   -
والمؤسسات الدولية لتامين الخبرة والدعم 
المرأة   ، التحتية  البنى  يخص  فيما  الالزم 

..الخ الدامة هذا العمل وادارته.

بناء القدرات السلطات المحلية 
والمركزية

المحافظات  في  وفروعها  الوطنية  االستثمار  هيئة  تقوم   -
بالتنسيق مع المستثمرين المحتملين سواء كانوا من المستثمرين 

المحليين او الدوليين لتضطلع بالمهام التالية:

التجمعات  وضع  لمعالجة  التشريعي  االطار  وضع   -1
والمباني  التجمعات  من  كل  ليتضمن  القائمة  العشوائية 
على  المحدد  التصنيف  اساس  على  بالمعالجة  المشمولة 

المستوى الفني وعلى اساس نمط المعالجة الفني.
2- يحدد التشريع الجهات المنفذة ودور كل منها )التمليك 
تنفيذ   ، الكني  التجمع  مخطط  لتطوير  الفنية  المعالجة   ،

الخدمات ، تحديد االسبقيات(. 

الجهة المسؤولة / الهابيتات 
 االجراء / مراجعة وصياغة مسودات التشريعات المطلوبة 

من خالل العمل المباشر مع الجهات المعنية الرئيسية 
اجراء االجتماعات وجلسات اطالع غير رسمية مع صناع 
القرار والجهات ذات العالقة لتوضيح القضايا المطروحة 
بالعشوائيات ومراجعة مسودات التشريعات في ورشة عمل 

خاصة بالتشريعات على المستوى الوطني

التي  الفنية  المرونة  من  نوع  التشريع  يتضمن   -  3
الفنية  المعالجة  اسلوب  في  القرارات  التخاذ  للمنفذ  تسمح 
الجدوى  اساس  على  تجمع  لكل  التفصيلية  الدراسة  بعد 

االقتصادية )للتجمعات الكبيرة نسبيا(.

اعدادق مسودة التشريع الالزم والتعليمات للتنفيذ والتشاور 
لتحديد  المسودة  بشأن  الرئيسية  المعنية  الجهات  مع 

المشكالت المحتملة وحشد الدعم
تقديم النسخة النهائية للتشريع للمراجعة واالعتماد

امانة  العامة –  البلديات واالشغال  الساندة / وزارة  الجهة 
ورشة  في  اشراكها  يتم  التي  والجهات  والوزارات  بغداد 

عمل مناقشة واعتماد التشريع
الوطني  المستوى  على  تشاورية  اجتماعات   / االجراء 
ومستوى المحافظتين ان تطلب ذلك ومع الخبراء القانونيين 
تنفيذ  تخدم  التي  الهامة  لتحديد واالتفاق على االصالحات 

خارطة الطريق
التشريع  لصياغة  عمل  وخطة  االصالحات  على  االتفاق 

المطلوب
على  واالتفاق  التشريعات  اعتماد  لدعم  الجهات  تحديد 

استراتيجية لدعم التشريع

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من 
الفقر

البلديات  / تشكيل فريق عمل من ممثلي: وزارة  االجراء 
واالشغال العامة وامانة بغداد

الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور من قبل الجهات 
المسؤولة والساندة

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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المعالجات 
الفنية

ادارة التنسيق مع 
السطات المركزية 
والمحلية ومنظمات 

المجتمع المدني

باعتماد  المدن  في  التجاوز  مناطق  مسح 
الصور الفضائية بهدف: 

الجهة المسؤولة / الهابيتات 
 االجراء / توفير الصور الفضائية لمناطق 

التجاوز في المدن 

العمل  فريق  وزارات   / الساندة  الجهة 
المشكل من قبل الجهة التنسيقية

االجراء / يقوم فريق العمل بمايلي:
بإعداد  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  قيام 
ممثلي  مع  بالتعاون  االستبيان  استمارة 
والعمل  والمهجرين  الهجرة  وزارة 
غير  والمنظمات  االجتماعية  والشؤون 
الميداني  المسح  اجراء  لغرض  الحكومية 
فيها  الساكنين  وتسجيل  المستوطنة  لتوثيق 
وتصنيفهم اقتصاديا واجتماعيا ويشمل ذلك:
العشوائية  في  العمل  عن  العاطلين  تسجيل 
مركز  مع  بالتنسيق  بيانات  قاعدة  ضمن 
ادارة  عمليات  وغرف  البلدية  الشرطة 
المشروع.  واشراك من يمكن اشراكه من 
تدريبية  دورات  في  العشوائيات  هذه  سكان 
لتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل ضمن 

امكانياتهم.
الضمان  برنامج  ضمن  االسر  ودعم 
تعيلها  التي  االسر  وخاصة  االجتماعي 
االستحقاق  معايير  وتحديد  النساء.   

والضعف االجتماعي.
االرتكاز  نقاط  وعبر  المحلية  السلطة  قيام 
تشكيل  لغرض  الداخلية  وزارة  مخاطبة 
العشوائية  المستوطنة  في  البلدية  الشرطة 
اثناء  موجودة  لتكون  اختيارها  يتم  التي 
بطاقات  وتوزيع  والحصر  التعداد  عملية 
السيطرة  تتولى  كما  المؤقت  االشغال 
وتسهيل  العشوائي  البناء  في  التوسع  على 
البلدية  الوحدات  بها  تقوم  التي  المسوحات 
من  عمل  فريق  تشكيل  المشروع.  إلدارة 

السلطة المحلية والشرطة البلدية للقيام :
فيزيائية  بوسائل  المستوطنة  توسع  منع 
المحلي  المجتمع  قادة  وتعريف  مؤقتة. 
سيتم  الذي  البرنامج  بشأن  معهم  والتشاور 

تنفيذه.

التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 
الستراتيجية التخفيف من الفقر

ممثلي:  من  عمل  فريق  تشكيل   / االجراء 
المركزي  الجهاز  التخطيط/  وزارة 
والمهجرين،  الهجرة  وزارة  لإلحصاء، 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وزارة 

الداخلية والسلطة المحلية
بالتشاور  تؤمن   / والمالية  البشرية  الموارد 

من قبل الجهات المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

الجهة المسؤولة / هيئة االستثمار الوطنية 
 االجراء / تقوم الهيئة بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات ومنها 
مع المستثمرين المحتملين محليين او/و دوليين للقيام بمساعدة 

المستثمرين ، والدعم اللوجستي ، وتعبئة الموارد المالية
الجهة الساندة / الهابيتات

االجراء / التشاور مع الهيئة الوطنية لالستثمار لتحديد الفرص 
مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  شراكات  القامة  المتاحة 

الخدمات واالستثمار في االسكان
من  التخفيف  الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

الفقر
االجراء / مخاطبة الهيئة الوطنية بهذا الصدد

اقتراح دراسة ادراج نسبة من الموازنة االستثمارية ) او مبالغ 
حصرا  لتخصيصها  المعنية  الوزارات  ولبعض   ) مقطوعة 
يؤمن  بما   ( المستوطنات  معالجة  ببرنامج  متعلقة  لمشاريع 

التمويل والتخويل المطلوب واالسبقية للتنفيذ( .
- التاكيد على الجهات المانحة / من ان ظاهرة التجاوز توسعت 
والوضع  النزوح  بظاهرة  الرتباطها  الحجم  بهذا  واصبحت 

االمني ومكافحة االرهاب المكانية تامين مبالغ لهذا الغرض.
الجهة المسؤولة / الهابيتات 

الحالي وما  التمويل  / مراجعة اغراض وتشكيالت  االجراء   
يمكن االستفادة منه من آليات التمويل القادمة من خالل خبير 
دولي ، والتشاور مع الوزارات الرئيسية ذات الصلة فيما يتعلق 
بالتخيصات المحتملة لدعم تنفيذ البرنامج على كافة المستويات 
الوطنية والمحلية ، واالتفاق على التخصيص السنوي للموارد 
لدعم التنفيذ ، وصياغة هيكل برنامج الدعم المالي كاداة لدعم 
الوزارات والمحافظات لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للعشوائيات 
، والتشاور مع الجهات المانحة لتعزيز موضوع التمويل على 
العشوائيات  لبرنامج  والتنفيذية  التحضيرية  المستويات  كافة 
التوجيهية  اللجنة  الى  المالي  الدعم  برنامج  مقترح  وتقديم   ،

للمصادقة وتفعيل خطوات تنفيذه
الجهة الساندة / وزارة المالية مع الجهات القطاعية في مجال 

االسكان والتنمية الحضرية
االجراء / اجتماعات تشاورية على المستوى الوطني ومستوى 
لتحديد  القانونيين  الخبراء  ومع  ذلك  تطلب  ان  المحافظتين 
خارطة  تنفيذ  تخدم  التي  الهامة  االصالحات  على  واالتفاق 
لصياغة  عمل  وخطة  االصالحات  على  واالتفاق  الطريق، 
التشريعات  التشريع المطلوب ، وتحديد الجهات لدعم اعتماد 

واالتفاق على استراتيجية لدعم التشريع
من  التخفيف  الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

الفقر
االجراء / تشكيل فريق عمل من ممثلي الجهات الساندة

الجهات  قبل  من  بالتشاور  تؤمن   / والمالية  البشرية  الموارد 
المسؤولة والساندة

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............
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الجهة المسؤولة / الهابيتات
االجراء /

المعنية  الجهات  مع  المشاورات  دعم 
الوطنية  المستويات  الرئيسية على 
الهيكل  لتوضيح  والبلدية  والمحافظة 

واألدوار والمسؤوليات.
تحديد جهات االتصال الفنية في الوزارات 
)محافظتين  والمحافظات  الصلة،  ذات 

مختارتين(.
المستوى  التنسيق على  تحديد آليات 

الوطني والمحافظات
المؤسسي لقيادة  اإلطار  مشروع  إعداد 
الجهات  مع  االجتماعات  وعقد  المشروع 

المعنية
لخارطة  المقترح  على الهيكل  االتفاق 
وزارة  مع  للمشروع  الوطنية  الطريق 
لجنة  قبل  من  عليه  والمصادقة  التخطيط 

التخفيف من حدة الفقر.
وفي  التخطيط  وزارة  مكاتب في  إنشاء 
محافظتين مختارتين )في البصرة وبغداد( 

الدارة المشاريع.
التأثيث،  واإلداري،  الفني  الكادر  توظيف 

الخ

التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 
الستراتيجية التخفيف من الفقر

التوجيهية الدارة  اللجنة  / تشكيل  االجراء 
المشروع

الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور 
من قبل الجهات المسؤولة والتنسيقية

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

Ô»التشري / Ôاطار ال«مل القانون

ا1د» : 
امللف  ادارة هذا  البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على 
املعقد وذو ≤ييز واضx للمسؤوليات واملهام اليت سينفذها مع 

نظراءه الوطنيني املختصني .
توفرها  الالزم  التشريعات  من  نوعني  على  يركز  احملور  ان 
معاجلة  يف  والفنية  العملية  واالجرائيات  العمليات  لتخدم 

ظاهرة العشوائيات ، وهي :
: fiا¸و 

 ما يرتبط بالقانون املقرتح من قبل وزارة البلديات واالشغال 
العامة فيما خيص افراز االراضي والبساتني ضمن التصميم 
¥وذجيا  حال  يعد  والذي   ، والبلديات  بغداد  ملدينة  االساسي 

بديال عن القانون 222 .
: Ôانrال

ضرورة تبين اصدار تشريع مينع حدوث التجاوزات مستقبال 
التحضري  مع  متزامنا  ذلك  الهمية  وما   ، قاطع  وبشكل 
باستخدام  حاليا  اجلارية  والفرز  احلصر  لعمليات  واالعداد 
االسرتاتيجية  تضمن  كي  ذلك  احلديثة،  الفضائية  الصور 
يف  هلا  وخمطط  مرسوم  هو  وكما  خطواتها  تنفيذ  سالمة 

خارطة الطريق كما ينبغي.

امللف  ادارة هذا  البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على 
املعقد وذو ≤ييز واضx للمسؤوليات واملهام اليت سينفذها مع 

توفرها  الالزم  التشريعات  من  نوعني  على  يركز  احملور  ان 
معاجلة  يف  والفنية  العملية  واالجرائيات  العمليات  لتخدم 

 ما يرتبط بالقانون املقرتح من قبل وزارة البلديات واالشغال 
العامة فيما خيص افراز االراضي والبساتني ضمن التصميم 
¥وذجيا  حال  يعد  والذي   ، والبلديات  بغداد  ملدينة  االساسي 

ضرورة تبين اصدار تشريع مينع حدوث التجاوزات مستقبال 
التحضري  مع  متزامنا  ذلك  الهمية  وما   ، قاطع  وبشكل 
باستخدام  حاليا  اجلارية  والفرز  احلصر  لعمليات  واالعداد 
االسرتاتيجية  تضمن  كي  ذلك  احلديثة،  الفضائية  الصور 
يف  هلا  وخمطط  مرسوم  هو  وكما  خطواتها  تنفيذ  سالمة 

وضع االطار التشريعي ملعاجلة وضع التجمعات . 1
العشوائية القائمة ليتضمن كل من التجمعات 
واملباني املشمولة باملعاجلة على اساå التصنيف 
¥ط   åاسا وعلى  الفين  املستوى  على  احملدد 

املعاجلة الفين.
منها . 2 كل  ودور  املنفذة  اجلهات  التشريع  ¨دد 

خمطط  لتطوير  الفنية  املعاجلة   ، )التمليك 
حتديد   ، اخلدمات  تنفيذ   ، الكين  التجمع 

االسبقيات(.
اعادة . 3 حال  يف  السكنية  القطع  مساحات  حتديد 

التوطني وآليات تنفيذ اخلدمات وتوفري التمويل 
الفقراء  من  هي  املستهدفة  اجلهات  ان  باعتبار 

ومنخفضي الدخل.
العشوائيات . 4 بني  التعامل  اسلوب  يف  الفصل 

اهلجرة   / فقر   / اقتصادية  اسباب  عن  النامجة 
من الريف اىل املدينة ، وبني العشوائيات النامجة 
آليات  يف  ختتلف  واملهجرينواليت  النازحني  عن 
من  يتم  ان  جيب  والذي  معها  التعامل  ومداخل 

خالل وزارة اهلجرة واملهجرين.
اليت . 5 الفنية  املرونة  من  نوع  التشريع  يتضمن 

تسمx للمنفذ الختاذ القرارات يف اسلوب املعاجلة 
الفنية بعد الدراسة التفصيلية لكل جتمع على 
الكبرية  )للتجمعات  االقتصادية  اجلدوى   åاسا

نسبيا(. 
زراعية . 6 االراضي  من  كبرية  نسبة  ان  حيث 

ووزارات  املالية  من  مملوكة  االخرى  والنسبة 
الدولة فان املضي يف اقرار قانون افراز االراضي 
والبساتني ضمن التصميم االساå ملدينة بغداد 
جزء  ضم  البلدية  الدوائر  سيمكن  والبلديات 
توفري  ومنها  ملكيتها  اىل  الزراعية  االراضي  من 
االراضي ومنع تفتت االرض واملساهمة بتوظيف 

فعال يف حل العشوائيات.
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خارطة طريق البرنامج الوطني للعشوائيات من حيث
مراحل التنفيذ / توزيع ادوار الجهات المعنية / االجراءات األساسية / الموارد البشرية والمالية / وفترات االنجاز

مستلزمات 
ساندة للعمل 

والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال 

حلول تشريعية تضمن حلول اطر العمل المؤسساتي 
جنبا الى جنب مع النظراء الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من
 خالل الميزانيات الوطنية
 وتنمية االقاليم للمؤسسات

المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة 
على ادارة هذا الملف المعقد وذو تمييز 

واضح للمسؤوليات والمهام التي سينفذها مع 
نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك 

االراضي ، والحيازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم 
لتطبيقها بالشكل المناسب " ت 

ويا
ست

م
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عال
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بناء القدرات السلطات المحلية 
والمركزية 1 1

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية 
والمحلية ومنظمات المجتمع المدني باعتماد  المدن  في  التجاوز  مناطق  مسح 

الصور الفضائية بهدف: 
2- تحديد معايير تصنيف المناطق العشوائية 
التي ستكون ذات اهمية حاسمة في تحديد نهج 
 ، منطقة  كل  في  تطبيقه  سيتم  الذي  التدخل 
وينبغي ان تعكس معايير التصنيف من ضمن 
والظروف   ، الخدمات  مستوى  تعكس  ما 

االجتماعية واالقتصادية.
 ، المستوطنة  )حجم  بحسب  تصنيفها   -3
ملكية   ، االساس  التصميم  في  استعمالها 
المستوطنة  في  المنشآت  نوع   ، االرض 
الفئة   ، الخدمات  نوع   ، السكانية  الكثافة   ،

االجتماعية للقاطنين ، والجهة المعنية بها(.

1

1

1

االراضي  من  كبيرة  نسبة  ان  حيث 
من  مملوكة  االخرى  والنسبة  زراعية 
في  المضي  فان  الدولة  المالية ووزارات 
والبساتين  االراضي  افراز  قانون  اقرار 
بغداد  لمدينة  االساس  التصميم  ضمن 
ضم  البلدية  الدوائر  سيمكن  والبلديات 
جزء من االراضي الزراعية الى ملكيتها 
تفتت  ومنع  االراضي  توفير  ومنها 
االرض والمساهمة بتوظيف فعال في حل 

العشوائيات.

واالشغال  البلدات  وزارة   / المسؤولة  الجهة 
العامة وامانة بغداد 

االجراء / 
بغداد  امانة  في  االرتكاز  نقاط  استالم 
الصور  العامة  واالشغال  البلديات  ووزارة 
للمستوطنات  االساس  وخرائط  الفضائية 
عمل  فريق  قبل  من  المجهزة  العشوائية 
امانة  في  التصاميم  دائرة  وتعاون  الهبيتات، 
وزارة  في  العمراني  التخطيط  ودوائر  بغداد 
االرتكاز  نقاط  مع  العامة  واالشغال  البلديات 
إلجراء دراسة للصور الفضائية للمستوطنات 

العشوائية لتتضمن:
موقع المستوطنات ضمن التصاميم األساسية 

اعتمادا على الصور الفضائية.
قربها وبعدها عن المركز وتوفر الخدمات ، 

وخطوط النقل....الخ
على  يكون  اساس  خرائط  اعداد  يتم  حيث 
 )2( للفقرة  وفقا  والمحافظة  المدينة  مستوى 
الطريق  خارطة  من  اعاله  في   )3( والفقرة 
من  التقني  الدعم  وتقديم  التقييم؛  عملية  لدعم 
خالل نظم المعلومات الجغرافية/قاعدة بيانات 

لوحدات التنفيذ في المحافظة.
ثم اختيار المستوطنات المرشحة للبرنامج

الجهة الساندة / الهابيتات
للجهات  الفني  الدعم  تقديم   / االجراء  ا  

المسؤولة لتنفيذ ما تقدم.
الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية 

التخفيف من الفقر
ممثلي:  من  عمل  فريق  تشكيل   / االجراء 
وزارة البلديات واالشغال العامة وامانة بغداد 

لهذا الغرض
الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور من 

قبل الجهات المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

الجهة المسؤولة / اللجنة التوجيهية 
لمجلس  العامة  االمانة  مفاتحة   / االجراء 
الوزراء من اجل تسريع عرض مشروع 
لمناقشته  النواب  مجلس  على  القانون 

واقراره.
الجهة الساندة / وزارة البلديات واالشعال 

العامة وامانة بغداد
يسهل  ان  يمكن  ما  تقديم   / االجراء  ا  

ويساعد في اقرار مشروع القانون.
التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

الستراتيجية التخفيف من الفقر
المطلوبة  المخاطبات  اجراء   / االجراء 

بهذا الصدد.
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

 ÔالΩا¸طار ا

ا:د“ :
الوطنية وتنمية االقاليم  امليزانيات  املالية من خالل  املوارد  تعبئة 

للمؤسسات املعنية واملا©ني.
الوطنية وتنمية االقاليم  امليزانيات  املالية من خالل  املوارد  تعبئة 

- تقوم هيئة االستثمار الوطنية وفروعها يف احملافظات 
من  كانوا  سواء  احملتملني  املستثمرين  مع  بالتنسيق 
املستثمرين احملليني او الدوليني لتضطلع باملهام التالية:

املستثمرين  مساعدة  خالل  من  اللوجسيت  الدعم   -1
توفر  كما  العشوائيات  ضمن  االراضي  يف  لالستثمار 
السوق  ىلية  عن  مفصل  تقرير  للمستثمرين  اهليئة 
االقتصادية  واملؤثرات  االستثماري   Äاملنا عن  وتفاصيل 

ùسب كل حمافظة.
2- مساعدة املستثمرين يف اعداد مسودة لدراسة اجلدوى 

االقتصادية والفنية املطلوبة للمشاريع.
للتعرف  املختلفة  االتصال  جبهات  املستثمر  تعريف   -3
ويف  اجملال  هذا  يف  االستثمار  فرص  بشأن  اوسع  بشكل 

احملافظة املعنية.

الوطنية  امليزانيات  خالل  من  املالية  املوارد  تعبئة    -
خالل  من  واملا©ني  املعنية  للمؤسسات  االقاليم  وتنمية 
السكن  لتجمعات  صندوق  انشاء   فعالية  جدوى  تقديم 

العشوائي على غرار صندوق اغاثة النازحني.

او   ( االستثمارية  املوازنة  من  نسبة  ادراج  دراسة  اقراح   -
لتخصيصها  املعنية  الوزارات  ولبعض   ) مقطوعة  مبال« 
املستوطنات  معاجلة  بربنامج  متعلقة  ملشاريع  حصرا 
واالسبقية  املطلوب  والتخويل  التمويل  يؤمن  مبا   (

للتنفيذ( .
- التاكيد على اجلهات املا©ة / من ان ظاهرة التجاوز 
توسعت واصبحت بهذا احلجم الرتباطها بظاهرة النزوح 
والوضع االمين ومكافحة االرهاب المكانية تامني مبال« 

هلذا الغرض.



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
19جتمعات السكن العشوائي

Ôسسات˚Ωاطر ال«مل ا

ا:د“ :
واحدة  تنفيذية  جلهة  ميكن  ال  حيث 
العشوائيات  معاجلة  مسالة  تتوىل  ان 
التنفيذية  االجراءات  توزيع  فان  لذا 
عموم  يف  التجاوز  مناطق  حسب 
تعزيز  اىل  واستنادا  عمليًا  حاًل  العراق 
السلطات الالمركزية وتطبيقا لقانون 
خالل  ومن  املعدل   21 رقم  احملافظات 
البلديات  ادارة  قانون  على  االعتماد 
البلدية«  »الدائرة  اعتبار  ميكن   ، النافذ 
حتديد  يف  منطقتها  عن  املسؤولة   هي 
دعم  ويتم  الفين  املستوى  على  ذكر  ما 
وبناء  الفنية  الناحية  من  الدوائر  تلك 

قدراتها.

خارطة طريق الربنامج الوطين 
19إلعادة تأهيل وتسوية

واحدة  تنفيذية  جلهة  ميكن  ال  حيث 
العشوائيات  معاجلة  مسالة  تتوىل  ان 
التنفيذية  االجراءات  توزيع  فان  لذا 
عموم  يف  التجاوز  مناطق  حسب 
تعزيز  اىل  واستنادا  عمليًا  حاًل  العراق 
السلطات الالمركزية وتطبيقا لقانون 
خالل  ومن  املعدل   
البلديات  ادارة  قانون  على  االعتماد 
البلدية«  »الدائرة  اعتبار  ميكن   ، النافذ 
حتديد  يف  منطقتها  عن  املسؤولة   هي 
دعم  ويتم  الفين  املستوى  على  ذكر  ما 
وبناء  الفنية  الناحية  من  الدوائر  تلك 

بناı القدرات السل�ات ا0لية واΩركåية
املعنية  املؤسسات  يف  العاملني  قدرات  بناء 
اخلاصة  االدوات  على  التدريب  خالل  من 
الفقرية  الفئات  ومساعدة  اسكان  جمال  يف 
الكريم  املاوى  توفري  بغية  بالنزوح  والنتأثرة 

هلم وعلى املستويات التالية:
1 - صنع القرار ليشمل:

    - املباديء االساسية للتدخل
    - االسس القانونية

    - خيارات وفرص التدخل
    - قائمة اختيار خيارات التدخل

التخطيط ليشمل:  - 2
    - تقييم املواقع والتجمعات

    - حتديد املستفيدين واالستحقاقات
    - حقوق االرض

    - املخطط االساå واستخدامات االرض
    - خيارات وفرص ختطيط املنطقة

التصميم ليشمل:  - 3
    - كيفية تنفيذ التشارك باالرض

    - كيفية القيام بالرتقية
    - كيفية القيام باعادة التوطني

    - تصميم املستوطنة والبنية التحتية
    - تصميم املساكن

    - ≤ويل االسكان
èفرص كسب العي -    

    - االطر القانونية واالدارية
    - تقييم االثار البيئية واالجتماعية

التنفيذ ليشمل:  - 4
    - التشارك اجملتمعي

    - وحدات تيسري االسكان
    - التعداد

    - التخطيط التشاركي للتجمع السكين

- حيث الميكن جلهة تنفيذية واحدة ان تتوىل 
توزيع  فان  لذا  العشوائيات  معاجلة  مسالة 
التجاوز  مناطق  حسب  التنفيذية  االجراءات 
يف عموم العراق حال عمليا واستنادا اىل تعزيز 
لقانون  وتطبيقا  الالمركزية  السلطات 
احملافظات رقم 21 املعدل ومن خالل االعتماد 
على قانون ادارة البلديات النافذ ، ميكن اعتبار 
منطقتها  عن  املسؤولة   هي  البلدية<  <الدائرة 
ويتم  الفين  املستوى  على  ذكر  ما  حتديد  يف 
وبناء  الفنية  الناحية  من  الدوائر  تلك  دعم 
سيمكنها  ميزانيتها  دعم  اىل  اضافة  قدراتها 
من تولي املهام التنفيذية كل حسب منطقته 
التخطيطية  التنسيق مع اجلهات  ومن خالل 

املركزية والدوائر احمللية ذات العالقة
) وبالتعاون مع مديريات التخطيط العمراني 
ودوائر االسكان يف احملافظات والوزارة العداد 
الدوائر  عمل  مع  للتكامل  والتنفيذ  التصميم 
التخطيط  تكون مديريات  ان  واقرتاح  البلدية 
تنسق  احملافظات  يف  حملية  وحدات  مبثابة 
الوزارة،  يف  الرئيسية  والوحدة  احملافظة  مع 
  ، االطر(   كافة  مستى  على  العمل  لتنسيق 
ومن خالل تشكيل غرفة عمليات الدارة ملف 
اىل  االشارة  الربنامج يف منطقتها وهنا جتدر 
اهمية االخذ خبصوصية امانة بغداد واختالف 
ان  حيث  احملافظات  عن  االدارية  الرتكيبة 
االمانة تشكيل اداري خيتلف مبستواه االداري 

والفين وهيكليةالعمل فيه عن احملافظات

يف  احمللية  اجملالس  اعطاء  اقرتاح  دراسة   -
احلد  على  االشراف  والنواحي  االقضية 
الصالحيات  وحسب  العشوائيات  توسع  من 

املمنوحة يف قانون احملافظات 
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إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

خارطة طريق الربنامج الوطين 

- التنفيذ:  جيدول سنويا اعتمادا على توقيتات اخلطة االستثمارية  وميزانية تنمية االقاليم السنوية ليشمل كافة  احملافظات وملدة اربعة سنوات وùسب 
احملافظة

 - اعداد الوثيقة الفنية التفصيلية ملقرتح املشروع لكل منطقة عشوائية متضمنة التصميم االساå والبنية التحتية ومشروع السكن )اعادة تاهيل او مشروع 
جديد( مع دراسة اجلدوى 

 -العمل مع احملافظة / الوزارة من خالل الوحدة الفرعية الدارة املشروع الدراج املشاريع ضمن خططهم وتامني التخصيص املطلوب للتنفيذ
 - اشراك منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية يف تنفيذ مبادرات الربامج االجتماعية واالقتصادية والبيئية يف املناطق العشوائية

 - ا≤ام االتفاقات مع القطاع اخلاص لتنفيذ مشاريع السكن والبنى التحتية
 - تطبيق االجراءات القانونية لتامني احليازة وتنظيم حالة املنطقة العشوائية .

1. تنظيم ملف ادارة االراضي السكنية ويا حبذا من خالل ووفق سياسة االرض ، تلك السياسة اليت تفتقدها مجيع الدوائر واملؤسسات املعنية بهذا اجملال.
2.  توفري االراضي السكنية من خالل عملية:

   حتديث التصاميم / توسيعها 	•
   معاجلة القوانني اليت تقيد استخدام هذه االراضي 	•
  تصحيx اجلنس لالراضي الزراعية مبا ¨ول دون احلاجة اىل اللجوء اىل التجاوز مستقبال	•
  تعديل قوانني االفراز	•

3. تنسيق اخلطط بني اجلهات القطاعية املعنية للتزامن بني منx االراضي وتنفيذ اخلدمات مع التوسع يف دعم الفئات اهلشة )اما بتنفيذ اجملمعات السكنية 
قليلة الكلفة السكان بدل االرض او باملنx والقروض امليسرة(

العادل للخدمات اليقاف ظاهرة اهلجرة واحزمة الفقر حول املدينة. الريف واملدينة والوصول  املتوازنة بني  التنمية    .4
االلتزام  مع  للمدن  الطبيعي  النمو  ومع  املطلوبة  وللخدمات  هلا  التنفيذية  املقدرات  مع  يتناسب  مبا  االراضي  واعطاء  التصاميم  تنفيذ  يف  املرحلية    .5

بالتصاميم االساسية ومراحل تنفيذها.
6.  عدم منx اجملمعات خارج املدن ùجة )ملكيتها للمالية وعدم وجود التزامات عليها( لالثار السلبية الواضحة على تقديم اخلدمات واجياد احزمة فقر 
بصيغة عشوائيات جديدة ، بل اللجوء اىل اسلوب توسيع وحتديث التصاميم االساسية يف حال نفاذها او كمرحلة مؤقتة اجياد مثل هذه املستوطنات يف 

مناطق التوسع الطبيعي للمدينة ليتم احتواءها الحقا ضمن نسيجها )هذا االجراء يكون بنطاق ضيق واستثنائي(.

- التنفيذ:  جيدول سنويا اعتمادا على توقيتات اخلطة االستثمارية  وميزانية تنمية االقاليم السنوية ليشمل كافة  احملافظات وملدة اربعة سنوات وùسب 

ÒرÁاƒت–ا”م ال Âا¶ة واحلد م»Ωا

1. تنظيم ملف ادارة االراضي السكنية ويا حبذا من خالل ووفق سياسة االرض ، تلك السياسة اليت تفتقدها مجيع الدوائر واملؤسسات املعنية بهذا اجملال.

م«ا¶ة  اسباl نشوı الƒاÁرΩ Òنع تكرارÁا مستقب˝



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
21جتمعات السكن العشوائي

خارطة طريق البرنامج الوطني للعشوائيات من حيث
مراحل التنفيذ / توزيع ادوار الجهات المعنية / االجراءات األساسية / الموارد البشرية والمالية / وفترات االنجاز

مستلزمات ساندة للعمل 
والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال حلول تشريعية تضمن حلول اطر العمل 

المؤسساتي جنبا الى جنب مع النظراء الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من
 خالل الميزانيات الوطنية
 وتنمية االقاليم للمؤسسات

المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على ادارة هذا 

الملف المعقد وذو تمييز واضح للمسؤوليات والمهام التي 
سينفذها مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك االراضي ، والحيازة ، 

واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم لتطبيقها بالشكل المناسب "

ت 
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بناء القدرات السلطات المحلية والمركزية

1
1

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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في  العاملين  قدرات  بناء 
خالل  من  المعنية  المؤسسات 
التدريب على االدوات الخاصة 
ومساعدة  اسكان  مجال  في 
الفئات الفقيرة والنتأثرة بالنزوح 
لهم  الكريم  الماوى  توفير  بغية 

وعلى المستويات التالية:
1- صنع القرار ليشمل:

- المباديء االساسية للتدخل
- االسس القانونية

- خيارات وفرص التدخل
- قائمة اختيار خيارات التدخل

تتولى  ان  واحدة  تنفيذية  لجهة  اليمكن  حيث   -
توزيع  فان  لذا  العشوائيات  معالجة  مسالة 
في  التجاوز  مناطق  حسب  التنفيذية  االجراءات 
تعزيز  الى  واستنادا  عمليا  حال  العراق  عموم 
السلطات الالمركزية وتطبيقا لقانون المحافظات 
رقم 21 المعدل ومن خالل االعتماد على قانون 
"الدائرة  اعتبار  يمكن   ، النافذ  البلديات  ادارة 
تحديد  في  منطقتها  المسؤولة  عن  البلدية" هي 
تلك  دعم  ويتم  الفني  المستوى  على  ذكر  ما 
اضافة  قدراتها  وبناء  الفنية  الناحية  من  الدوائر 
المهام  تولي  من  سيمكنها  ميزانيتها  دعم  الى 
التنفيذية كل حسب منطقته ومن خالل التنسيق مع 
المحلية  والدوائر  المركزية  التخطيطية  الجهات 
التخطيط  مديريات  مع  وبالتعاون   ( العالقة  ذات 
المحافظات  في  االسكان  ودوائر  العمراني 
مع  للتكامل  والتنفيذ  التصميم  العداد  والوزارة 
مديريات  تكون  ان  واقتراح  البلدية  الدوائر  عمل 
المحافظات  في  محلية  وحدات  بمثابة  التخطيط 
تنسق مع المحافظة والوحدة الرئيسية في الوزارة، 
لتنسيق العمل على مستى كافة االطر(  ،  ومن 
خالل تشكيل غرفة عمليات الدارة ملف البرنامج 
في منطقتها وهنا تجدر االشارة الى اهمية االخذ 
التركيبة  واختالف  بغداد  امانة  بخصوصية 
االدارية عن المحافظات حيث ان االمانة تشكيل 
وهيكلية  والفني  االداري  بمستواه  يختلف  اداري 

العمل فيه عن المحافظات

المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية والمحلية 
ومنظمات المجتمع المدني

2
1- ان تلعب وزارة الداخلية دورا اساسيا في دعم 
البلدية  والدوائر  الوزارات  تبذلها  التي  الجهود 
علة  البلدية  الشرطة  وحدات  انشاء  خالل  من 
لتكون مسؤولة  مستوى كل منطقة سكن عسوائي 
االشغال  بطاقات  وتوزيع  والحصر  التعداد  عن 
تتولى  كما  المناطق  هذه  توسع  من  للحد  المؤقت 
السيطرة على التوسع في البناء العشوائي وتسهيل 
الدارة  البلدية  الوحدات  بها  تقوم  التي  المسوحات 

1المشروع.

4- تحديد االجهزة والمؤسسات المعنية 
كل  في  البلدية  الدائرة  تكون  ان  )مقترح 
تحديد  تتولى  التي  المناطق(  من  منطقة 
ومنع  الفضائية  الصورة  وفق  المستوطنة 
)شوارع  مؤقتة  فيزياوية  بوسائل  توسعها 
وتوثيقها  ..الخ(  احزمة خضراء   ، محيطة 
بالتزامن  ذلك  فيتم  فيها  الساكنين  وتسجيل 
موقع  كل  في  البلدية   الشرطة  تشكيل  مع 
ووضع  المراقبة  وبعملية  عشوائي  سكن 
ذلك  لتنفيذ  الالزمة  واالجراءات  التعليمات 

ووضع السقوف الزمنية لها.

الجهة المسؤولة / الهابيتات 
تقييم  إجراء   / االجراء 
الحتياجات التدريب لوحدة ادارة 
والوحدات  الرئيسية  المشروع 
من  المحافظتين،  في  الفرعية 
خالل التعاقد مع خبير في مجال 

بناء القدرات.
ورشة عمل لتوعية الكادر 

الذي سيعمل على المشروع 
بناء على الدروس المستفادة 

من »تجربة بغداد«.
وتعزيز  عمل للتوعية  ورشتي 
وموظفي  المحافظات  قدرات 
المستخدمة  العملية  في  البلدية 
وتصنيف  ومسح  لتحديد 

المستوطنات العشوائية.
االدارة   / التنسيقية  الجهة 
التخفيف  الستراتيجية  التنفيذية 

من الفقر
المخاطبات  اجراء   / االجراء 
المتدربين  ترشيحات  واستالم 
ذات  والجهات  الوزارات  من 

العالقة
 / والمالية  البشرية  الموارد 
تؤمن من قبل الجهة المسؤولة 
الفترة الزمنية لالنجاز / .......

الجهة المسؤولة /  وزارة الداخلية
االجراء / كما هو مشار اليه اعاله.

الجهة الساندة /  وزارة البلديات من خالل دوائرها 
البلدية

التعليمات  ووضع  والمراقبة  المتابعة   / االجراء 
لتنفيذ ذلك وفق السقوف الزمنية

الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 
التخفيف من الفقر

االجراء / مخاطبة وزارة الداخلية لغرض تسمية 
نقاط ارتكاز للتنسيق والتعاون في تنفيذ االجراء

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

2

بانشاء  التخطيط  وزارة  تقوم   -3
وحدة / غرفة ادارة البرنامج داخل 
الوزارة لفريق العمل المشكل ) من 
والوزارات  المتحدة  االمم  برنامج 
االولى  التحضيرية  للسنة   ) المعنية 
المتحدة  االمم  برنامج  قبل  من 

للمستوطنات البشرية.

1 الجهة المسؤولة /  وزارة البلديات واالشغال 
العامة وامانة بغداد ودوائرهم البلدية

المديرية  مع  والتنسيق  التعاون   / االجراء 
العامة للتخطيط العمراني ودائرة التصاميم 
وااللتزامات  المستوطنة  تحديد  فيما يخص 
تولي  في  البلدية  الشرطة  مع  المطلوبة 

واعتماد الصور الفضائية للمستوطنة 

الجهة الساندة /  وزارة الداخلية
ووضع  ووالتنسيق  المتابعة   / االجراء 
وتثبيت  حصر  عملية  لتنفيذ  التعليمات 

المناطق العشوائية وفق صورها الفضائية

التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 
الستراتيجية التخفيف من الفقر

المسؤولة  الجهات  مع  التنسيق   / االجراء 
للتنسيق  ارتكاز  نقاط  تسمية  في  والساندة 

والتعاون في تنفيذ االجراء
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

المعنية  الوزارات  تقوم   -4
عضو  بتسمية  المحلية  والسلطات 
الذي  العمل  فريق  او   / االرتباط 
غرفة   / وحدة  مع  بالتنسيق  سيقوم 
وزارة  في  المشكلة  البرنامج  ادارة 

التخطيط.

الجهة المسؤولة / اللجنة التوجيهية 
االجراء / إجراء المخاطبات الالزمة ووفق اعاله 
العمليات  غرفة  والتزامات  مهام  تحديد  اجل  من 
المطلوبة وبالتنسيق والتشاور مع نقاط االرتكاز 

في الوزارات والجهات القطاعية.
الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

التخفيف من الفقر
االجراء / تشكيل فريق عمل يضم الجات المشار 

اليها ضمن توصية خارطة الطريق في اعاله.
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

3- ان تقوم وزارة البلديات وامانة بغداد التنسيق 
وزارة  في  العمليات  غرفة   / وحدة  وبين  بينها 
التخطيط حول ما يتعلق بالتصاميم االساسية للمدينة 
وتقديم خدمات البنى التحتية وحسب خصوصية كل 

منطقة.
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الجهة المسؤولة /  االدارة التنفيذية 
الستراتيجية التخفيف من الفقر

هو  كما  فريق  تشكيل   / االجراء 
خارطة  توصية  في  اليه  مشار 
عملية  ليتولى   ، اعاله  الطريق 
االجراءات  لكل  والتنسيق  المتابعة 
خارطة  في  اليها  المشار  االساسية 
الطريق ، وتقديمها في تقرير دوري 
الى اللجنة التوجيهية لغرض التقييم 

والمصادقة.
الفترة الزمنية لالنجاز /...........

بغداد  امانة  من  عمل  فريق    / المسؤولة  الجهة 
ووزارة البلديات وممثلين من غرفة عمليات وزارة 

التخطيط والسلطة المحلية
التصاميم  حول  المعلومات  توفير   / االجراء 
منطقة  لكل  التحتية  البنى  وخدمات  االساسية 

عشوائية يتم مسحها ودراستها
الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

التخفيف من الفقر
الجهات  من  العمل  فريق  تشكيل   / االجراء 
المسؤولة وخاطبة السلطات المحلية لغرض تسمية 

ممثلين عنهم
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

- تعزيز القدرات الفنية والتنسيقية للسلطات المركزية والمحلية لتطبيق آليات التخفيف لمنع الزحف الحضري غير 
المنضبط والعشوائي

الجهة المسؤولة /  الهابيتات
العاملين على  لتعزيز قدرات  الفنية والقانونية  التخطيط  الوطني لقضايا  المستوى  ورشة عمل تدريبية على   / االجراء 

المشروع.
دورة تدريبية لكوادر فريق العمل والمحافظة والبلدية على المواضيع ذات األولوية )صنع القرار/ التخطيط(.

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر
على  العاملين  من  القدرات  وبناء  للتدريب  مرشحين  تسمية  في  والمحلي  الوطني  المستوى  على  التنسيق   / االجراء 

المشروع
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............
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1- تنظيم ملف ادارة االراضي السكنية ويا حبذا من خالل ووفق سياسة االرض ، تلك السياسة التي تفتقدها جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بهذا المجال.معا
2- توفير االراضي السكنية من خالل عملية:

-  تحديث التصاميم / توسيعها 
- معالجة القوانين التي تقيد استخدام هذه االراضي 

- تصحيح الجنس لالراضي الزراعية بما يحول دون الحاجة الى اللجوء الى التجاوز مستقبال
- تعديل قوانين االفراز

الجهة المسؤولة /  وزارة البلديات واالشغال العامة او الجهة التي ستؤول اليها ادارة ملف سياسة االرض )مستقبال(
االجراء / دراسة مناطق اإلسكان الحضري وعمل مسح شامل لها ودراسة إمكانياتها، إذ تبقى الدولة هي الجهة التي يمكنها توفير األرض من خالل محاور تنموية مدروسة على األطراف 

الحضرية للتنمية العمرانية على مراحل زمنية معينة كأداة للتحكم في النمو غير الرسمي حول المراكز الحضرية.
إنشاء نظام معلومات االراضي واإلسكان تتوافر فيه كافة البيانات: حول ملكية االراضي، واالراضي المتاحة للتطوير، واستعماالت االرض، والعمليات المتعلقة باألراضي، وأثمان األراضي 
التجاوز، وبيانات  التاريخية، ومخططات حدود  الملكية، ومعلومات االراضي، والمعلومات  الملكية، ومعلومات سندات  الشاملة حول االراضي مثل  المعلومات  لتوفير  البناء  وتكلفة مواد 

التأجير، والخرائط المساحية، وخطوط الطرق والسكك الحديدية وغيرها.
إجراء المراجعة الشاملة للقوانين/ األنظمة وإجراء التغييرات الخاصة باألنظمة والضوابط واإلجراءات والترتيبات المؤسسية.

الجهة الساندة / الهابيتات
االجراء / تقديم الدعم الفني

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر
االجراء / تشكيل فريق عمل من نقاط االرتكاز وممثلي الجهة المسؤولة يقوم بالمتابعة والتقييم .

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

مستلزمات ساندة للعمل 
والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال حلول تشريعية تضمن حلول اطر 

العمل المؤسساتي جنبا الى جنب مع النظراء الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من
 خالل الميزانيات الوطنية
 وتنمية االقاليم للمؤسسات

المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على ادارة هذا 

الملف المعقد وذو تمييز واضح للمسؤوليات والمهام التي 
سينفذها مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك االراضي ، والحيازة ، 

واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم لتطبيقها بالشكل المناسب "
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بناء القدرات السلطات المحلية والمركزية

1
1

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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3

3

المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية والمحلية 
ومنظمات المجتمع المدني

1-2

2- التخطيط ليشمل:
- تقييم المواقع والتجمعات

- تحديد المستفيدين واالستحقاقات
- حقوق االرض

- المخطط االساس واستخدامات 
االرض

- خيارات وفرص تخطيط المنطقة 3

1-2

3- التصميم ليشمل:
- كيفية تنفيذ التشارك باالرض

- كيفية القيام بالترقية
- كيفية القيام باعادة التوطين

- تصميم المستوطنة والبنية التحتية
- تصميم المساكن
- تمويل االسكان

- فرص كسب العيش
- االطر القانونية واالدارية

- تقييم االثار البيئية واالجتماعية

2

الجهة المسؤولة / الهابيتات 
االجراء / ورش عمل لتوعية الكادر 
تشتمل  المشروع  على  سيعمل  الذي 
على التوعية وتعزيز قدرات العاملين 
مواضيع  في  البلدية  موظفي  ومنهم 

التخطيط / التصميم / التنفيذ.
التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

الستراتيجية التخفيف من الفقر
االجراء / اجراء المخاطبات واستالم 
الوزارات  من  المتدربين  ترشيحات 

والجهات ذات العالقة
الموارد البشرية والمالية / تؤمن من 

قبل الجهة المسؤولة 
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

- دراسة اقتراح اعطاء المجالس المحلية 
على  االشراف  والنواحي  االقضية  في 
وحسب  العشوائيات  توسع  من  الحد 
قانون  في  الممنوحة  الصالحيات 

المحافظات
1 3

مع  وبالتعاون  البيانات  قواعد  بناء   -5
اعداد  في  المعنية  والوزارات  المؤسسات 
واجراء كافة المسوحات الالزمة ليتم رسم 
التجاوز  لمناطق  المكاني  التطور  خريطة 
والصور  والبيانات  المسوحات  خالل  من 
وتقييم  )1(:تصنيف  مالحظة  المتوفرة. 
وتجنب  منها  لالستفادة  السابقة  الدراسات 
استخدام  تشجيع   :  )2( مالحظة  تكرارها. 
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

بعد.

البلديات  وزارة   / المسؤولة  الجهة 
واالشغال العامة 

الطريق  خارطة  توصية  تنفيذ   / االجراء 
اليه  سيؤول  لما  وفقا  بتوصية  للخروج 
 21 المحافظات رقم  قانون  تطبيق فقرات 

المعدل.
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

4- اعداد الشروط المرجعية للبرامج االجتماعية 
قبل  من  تنفيذها  يمكن  التي  والبيئية  واالقتصادية 

منظمات المجتمع المدني.

3 الجهة المسؤولة / منظمة المجتمع المحلي 
وتحفيز   ، المجتمعية  الخارطة  تحديد   / االجراء 
بين  تواصل  شبكة  وبناء   ، المجتمعي  االدخار 

المجتمعات المحلية
الجهة الساندة / الهابيتات 

الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور من قبل 
الجهة المسؤولة والساندة

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

الجهة المسؤولة / دائرة التخطيط االقليمي 
والجهاز المركزي لالحصاء 

االجراء / تنفيذ توصية خارطة الطريق
الجهة الساندة / الهابيتات والوزارات ذات 

العالقة
الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور 

من قبل الجهة المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / .............. قم 
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- مراجعة وتحديث السياسة الوطنية لالسكان وان تقوم وزارات التخطيط ، االعمار واالسكان ، البلديات واالشغال العامة ا

بانشاء ادوات فعالة لرصد وتقييم تنفيذها حيث ينبغي ان تنظر السياسة المحدثة في موضوع اطالق البرنامج الوطني للسكن 
االجتماعي منخفض الكلفة واالستفادة من اراضي الدولة في هذا السياق.

- تعزيز دور المجتمع المدني في القيام بحمالت

الجهة المسؤولة / فريق من وزارة االعمار واالسكان ووزارة البلديات واالشغال العامة
االجراء / مراقبة تنفيذ سياسة اإلسكان:

متابعة سير عمل تنفيذ سياسة اإلسكان وتنفيذ النشاطات الموصي بها مع كافة الجهات الفاعلة في اإلنتاج اإلسكاني.
تقديم توصيات قائمة على الحقائق والمعلومات بناءًا على التقييم المستمر لتعديل السياسات او وضع سياسات جديدة.

مراقبة جودة اإلسكان:
مراقبة جودة الوحدات السكنية المنتجة ومدى مالئمتها للمستفيدين، ووضع نظام للرقابة وآلية للتنفيذ، فضاًل عن توفير المشورة 
المخططات والتصاميم الحتياجات  المخططات والتصاميم والموافقة عليها، ومراقبة جودة اإلنشاء واستجابة  الفنية وتدقيق 

المستفيدين.
دعم االبحاث التي تهدف لتحسين الجودة.

الجهة الساندة / الهابيتات
االجراء / تقديم الدعم الفني

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر
االجراء / تشكيل فريق فني من الجهات المسؤولة والساندة
الموارد البشرية والمالية / تؤمن من قبل الجهة المسؤولة 

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

3
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3- تنسيق الخطط بين الجهات القطاعية المعنية للتزامن بين منح االراضي وتنفيذ الخدمات مع التوسع في دعم الفئات الهشة )اما بتنفيذ المجمعات السكنية قليلة الكلفة السكان بدل 
االرض او بالمنح والقروض الميسرة(

4- التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة والوصول العادل للخدمات اليقاف ظاهرة الهجرة واحزمة الفقر حول المدينة.
5- المرحلية في تنفيذ التصاميم واعطاء االراضي بما يتناسب مع المقدرات التنفيذية لها وللخدمات المطلوبة ومع النمو الطبيعي للمدن مع االلتزام بالتصاميم االساسية ومراحل تنفيذها.
6- عدم منح المجمعات خارج المدن بحجة )ملكيتها للمالية وعدم وجود التزامات عليها( لالثار السلبية الواضحة على تقديم الخدمات وايجاد احزمة فقر بصيغة عشوائيات جديدة ، بل 

اللجوء الى اسلوب توسيع وتحديث التصاميم االساسية في حال نفاذها او كمرحلة مؤقتة ايجاد مثل هذه المستوطنات في مناطق التوسع الطبيعي للمدينة ليتم احتواءها الحقا ضمن نسيجها 
)هذا االجراء يكون بنطاق ضيق واستثنائي(.

الجهة المسؤولة / المديرية العامة للتخطيط العمراني ودائرة التصاميم في امانة بغداد
االجراء / تطوير” اإلدارة الحضرية” من خالل المركزية اتخاذ القرار على المستوى المحلي بمشاركة فعالة من المستفيدين والمنظمات غير الحكومية من خالل نقل سلطات وظائف إدارة األراضي 
وتنمية اإلسكان الى المستوى المحلي المناسب ويقترن ذلك بالتنسيق بين  مختلف الجهات والمستويات الحكومية، والمشاركة العامة في صنع القرار، مع رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية 
حول المسؤوليات الجديدة للسلطات المحلية ووضع إطار التشاور العام لضمان المشاركة الفاعلة في التخطيط المحلي وصياغة استراتيجيات اإلسكان المحلية، فضال عن إنتاج وتحسين المساكن. وتمكين 
الفئات ذات الدخل المنخفض والفقراء، التي ال تستطيع تحمل كلفة السكن بسعر السوق من الحصول على اإلسكان الميسر وذلك من خالل: تطوير معايير االستحقاق بناءًا على الخصائص االقتصادية 
واالجتماعية. والتعاون مع المؤسسات المالية الحكومية من اجل تيسير توفير القروض الصغيرة وذات الفائدة المتدنية واإلعانات. وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في 
برامج اإلسكان والتعاون معها. تطوير معايير سكن تلبي احتياجات الفئات المستهدفة وتشمل: تبني معايير خاصة للبناء من اجل ضمان تحقيق الفائدة القصوى من استخدام االراضي والخدمات. وتوفير 

قطع اراضي بمساحة صغيرة مع تجهيزها بالخدمات لتكون مالئمة للفئات المستهدفة. واستخدام المواد المحلية وتقنيات البناء ذات الكلفة المعقولة والمناسبة في السياق المحلي.
الجهة الساندة / الهابيتات

االجراء / تقديم الدعم الفني
الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر

االجراء / تشكيل فريق فني من الجهات المسؤولة والساندة
الموارد البشرية والمالية / تؤمن من قبل الجهة المسؤولة 

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

خارطة طريق البرنامج الوطني للعشوائيات من حيث
مراحل التنفيذ / توزيع ادوار الجهات المعنية / االجراءات األساسية / الموارد البشرية والمالية / وفترات االنجاز



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
23جتمعات السكن العشوائي

مستلزمات ساندة
 للعمل والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال 

حلول تشريعية تضمن حلول اطر العمل المؤسساتي 
جنبا الى جنب مع النظراء الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من
 خالل الميزانيات الوطنية
 وتنمية االقاليم للمؤسسات

المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على 

ادارة هذا الملف المعقد وذو تمييز واضح 
للمسؤوليات والمهام التي سينفذها مع نظراءه 

الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية 
العشوائية بما في ذلك االراضي ، والحيازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، 

والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم لتطبيقها بالشكل المناسب " ت 
ويا

ست
م

جة
عال

الم

بناء القدرات السلطات المحلية والمركزية

1

وضع  لمعالجة  التشريعي  االطار  وضع   -1
من  كل  ليتضمن  القائمة  العشوائية  التجمعات 
على  بالمعالجة  المشمولة  والمباني  التجمعات 
الفني  المستوى  على  المحدد  التصنيف  اساس 

وعلى اساس نمط المعالجة الفني.
ودور  المنفذة  الجهات  التشريع  يحدد   -2
لتطوير  الفنية  المعالجة   ، )التمليك  منها  كل 
مخطط التجمع الكني ، تنفيذ الخدمات ، تحديد 

االسبقيات(.

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات

جة
عال

الم
ة ب

شر
مبا

وال
اد 

عد
اال

 و
يئة

ته
 ال

حلة
مر

3

الالمركزية  السلطات  تعزيز 
المحافظات  لقانون  وتطبيقا 
خالل  ومن  المعدل   21 رقم 
ادارة  قانون  على  االعتماد 
يمكن   ، النافذ  البلديات 
اعتبار “الدائرة البلدية” هي 
في  منطقتها  عن  المسؤولة  
المستوى  على  ذكر  ما  تحديد 
الدوائر  تلك  دعم  ويتم  الفني 
وبناء  الفنية  الناحية  من 
دعم  الى  اضافة  قدراتها 
تولي  من  سيمكنها  ميزانيتها 
حسب  كل  التنفيذية  المهام 
التنسيق  خالل  ومن  منطقته 
التخطيطية  الجهات  مع 
المحلية  والدوائر  المركزية 
وبالتعاون   ( العالقة  ذات 
التخطيط  مديريات  مع 
العمراني ودوائر االسكان في 
العداد  والوزارة  المحافظات 
مع  للتكامل  والتنفيذ  التصميم 
واقتراح  البلدية  الدوائر  عمل 
التخطيط  مديريات  تكون  ان 
في  محلية  وحدات  بمثابة 
المحافظات تنسق مع المحافظة 
والوحدة الرئيسية في الوزارة، 
مستى  على  العمل  لتنسيق 
ومن خالل    ، االطر(   كافة 
الدارة  عمليات  غرفة  تشكيل 
منطقتها  في  البرنامج  ملف 
وهنا تجدر االشارة الى اهمية 
االخذ بخصوصية امانة بغداد 
االدارية  التركيبة  واختالف 
ان  حيث  المحافظات  عن 
يختلف  اداري  تشكيل  االمانة 
والفني  االداري  بمستواه 
عن  فيه  العمل  وهيكلية 

المحافظات

المعالجات الفنية
ادارة التنسيق مع السطات 

المركزية والمحلية 
ومنظمات المجتمع المدني

2
هيئة   / المسؤولة  الجهة 

االستثمار الوطنية 
ان  استمرارية   / االجراء   
مع  بالتنسيق  الهيئة  تقوم 
مع  ومنها  بالمحافظات  فروعها 
محليين  المحتملين  المستثمرين 
بمساعدة  للقيام  دوليين  او/و 
المستثمرين ، والدعم اللوجستي 

، وتعبئة الموارد المالية
الجهة الساندة / الهابيتات

التشاور  استمرارية   / االجراء 
لالستثمار  الوطنية  الهيئة  مع 
القامة  المتاحة  الفرص  لتحديد 
العام  القطاعين  شراكات 
الخدمات  مجال  في  والخاص 

واالستثمار في االسكان
االدارة   / التنسيقية  الجهة 
التخفيف  الستراتيجية  التنفيذية 

من الفقر
الهيئة  مخاطبة   / االجراء 

الوطنية بهذا الصدد

3

1-4

3-4

المدن  في  التجاوز  مناطق  مسح 
باعتماد الصور الفضائية بهدف: 
العشوائيات  مواقع  تثبيت   -1

وحجمها وحدودها.
تصنيف  معايير  تحديد   -2
ستكون  التي  العشوائية  المناطق 
ذات اهمية حاسمة في تحديد نهج 
كل  في  تطبيقه  سيتم  الذي  التدخل 
منطقة ، وينبغي ان تعكس معايير 
تعكس  ما  ضمن  من  التصنيف 
والظروف   ، الخدمات  مستوى 

االجتماعية واالقتصادية.
)حجم  بحسب  تصنيفها   -3
في  استعمالها   ، المستوطنة 
التصميم االساس ، ملكية االرض 
 ، المستوطنة  في  المنشآت  نوع   ،
الخدمات  نوع   ، السكانية  الكثافة 
 ، للقاطنين  االجتماعية  الفئة   ،

والجهة المعنية بها(.
والمؤسسات  االجهزة  تحديد   -4

المعنية 
البلدية  الدائرة  تكون  ان  مقترح   (
التي  المناطق(  في كل منطقة من 
وفق  المستوطنة  تحديد  تتولى 
توسعها  ومنع  الفضائية  الصورة 
بوسائل فيزياوية مؤقتة ) شوارع 
..الخ(  خضراء  احزمة   ، محيطة 
فيها  الساكنين  وتسجيل  وتوثيقها 
تشكيل  مع  بالتزامن  ذلك  فيتم 
الشرطة البلدية في كل موقع سكن 

عشوائي وبعملية المراقبة ووضع 
الالزمة  واالجراءات  التعليمات 
لتنفيذ ذلك ووضع السقوف الزمنية 

لها.
5- بناء قواعد البيانات وبالتعاون 
مع المؤسسات والوزارات المعنية 
في اعداد واجراء كافة المسوحات 
الالزمة ليتم رسم خريطة التطور 
المكاني لمناطق التجاوز من خالل 
والصور  والبيانات  المسوحات 
)1(:تصنيف  مالحظة  المتوفرة. 
وتقييم الدراسات السابقة لالستفادة 
مالحظة  تكرارها.  وتجنب  منها 
نظم  استخدام  تشجيع   :  )2(
المعلومات الجغرافية واالستشعار 

عن بعد.

العمل  وزارة  تقوم   -2
االجتماعية  والشؤون 
من  جزء  بوصفها 
البنية المؤسسية للدولة 
المساعدة  بالمهام 

التالية:
العاطلين  تسجيل   -
كل  في  العمل  عن 
قاعدة  ضمن  عشوائية 
مع  بالتنسيق  بيانات 
البلدية  الشرطة  مركز 
ادارة  عمليات  وغرف 

المشروع.
يمكن  من  اشراك   -
اشراكه من سكان هذه 
العشوائيات في دورات 
لتطوير  تدريبية 
مهاراتهم وتفير فرص 
عمل ضمن امكانياتهم.

ضمن  االسر  دعم   -
الضمان  برنامج 
وخاصة  االجتماعي 
تعيلها  التي  االسر 

النساء.

1-2

والشؤون  العمل  وزارة   / المسؤولة  الجهة 
االجتماعية 

االجراء / تقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
يتعلق  بما  المطلوبة  المرجعية  الشروط  باعداد 
ضمن  من  تتضمن  والتي  االجتماعية  بالبرامج 
في خارطة  اليها  المشار  التوصية   ، تتضمنه  ما 

الطريق.
الجهة الساندة / الهابيتات

االجراء / تقديم الدعم الفني
الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

التخفيف من الفقر 
االجراء / اجراء المخاطبات والتنسيق بين الجهة 

المسؤولة والساندة
الجهة  البشرية والمالية / تؤمن من قبل  الموارد 

المسؤولة 
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

التخطيط  وزارة  تقوم   -3
ادارة  غرفة   / وحدة  بانشاء 
البرنامج داخل الوزارة لفريق 
برنامج  )من  المشكل  العمل 
والوزارات  المتحدة  االمم 
التحضيرية  للسنة   ) المعنية 
برنامج  قبل  من  االولى 
للمستوطنات  المتحدة  االمم 

البشرية.

2

الجهة المسؤولة / الهابيتات 
تقييم  إجراء   / االجراء 
لوحدة  التدريب  الحتياجات 
الرئيسية  المشروع  ادارة 
في  الفرعية  والوحدات 
المحافظتين، من خالل التعاقد 
بناء  مجال  في  خبير  مع 

القدرات.
ورشة عمل لتوعية الكادر 

الذي سيعمل على المشروع 
بناء على الدروس المستفادة 

من »تجربة بغداد«.
ورشتي عمل للتوعية وتعزيز 
وموظفي  المحافظات  قدرات 
البلدية في العملية المستخدمة 
وتصنيف  ومسح  لتحديد 

المستوطنات العشوائية.
االدارة   / التنسيقية  الجهة 
التنفيذية الستراتيجية التخفيف 

من الفقر
المخاطبات  / اجراء  االجراء 
المتدربين  واستالم ترشيحات 
الوزارات والجهات ذات  من 

العالقة
 / والمالية  البشرية  الموارد 
تؤمن من قبل الجهة المسؤولة 
 / لالنجاز  الزمنية  الفترة 

..............

3-4

قم 
تفا

ن 
د م

لح
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جة
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الم
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ا

3-4

الفنية  القدرات  تعزيز   -
للسلطات  والتنسيقية 
لتطبيق  والمحلية  المركزية 
الزحف  لمنع  التخفيف  آليات 
المنضبط  غير  الحضري 

والعشوائي 3-4

1- تنظيم ملف ادارة االراضي السكنية
-2 توفير االراضي السكنية

-  تحديث التصاميم / توسيعها 
- معالجة القوانين التي تقيد استخدام هذه االراضي 

- تصحيح الجنس لالراضي الزراعية 
- تعديل قوانين االفراز

3- تنسيق الخطط بين الجهات القطاعية المعنية
4- التنمية المتوازنة بين الريف والمدينة

5- المرحلية في تنفيذ التصاميم 
6- عدم منح المجمعات خارج المدن رة 

اه
لظ
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بال

ستق
ا م

ره
كرا

ع ت
لمن
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خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

مستلزمات ساندة
 للعمل والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال 

حلول تشريعية تضمن حلول اطر العمل المؤسساتي 
جنبا الى جنب مع النظراء الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من
 خالل الميزانيات الوطنية
 وتنمية االقاليم للمؤسسات

المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة 
على ادارة هذا الملف المعقد وذو تمييز 

واضح للمسؤوليات والمهام التي سينفذها 
مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في 
ذلك االراضي ، والحيازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل 

االداري الالزم لتطبيقها بالشكل المناسب " ت 
ويا

ست
م

جة
عال

الم

1- ان توفر االرادة السياسية في المضي بشكل حسم 
 ، العشوائيات  مشكلة  مع  التعامل  في  توقف  وبدون 
واستقرار الوضع االمني في المناطق المستقرة اصال 
الوضع  الزال  التي  المناطق  في  الوضع  وتحسين 
االمني غير مستقرا ، وتأمين التمويل الكافي تعد تلك 

االمور من اهم مستلزمات العمل على البرنامج.

بناء القدرات السلطات المحلية والمركزية

1-5

1

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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3-5

المعالجات الفنية

1-5

1- المعالجة من خالل التشارك باالرض 
)او(

بترقية  القيام  خالل  من  المعالجة   -2
التجمع السكني موقعيا

)او(
3- المعالجة من خالل اعادة التوطين

حال  في  السكنية  القطع  مساحات  تحديد   -3
الخدمات وتوفير  تنفيذ  التوطين وآليات  اعادة 
التمويل باعتبار ان الجهات المستهدفة هي من 

الفقراء ومنخفضي الدخل.
الجهة المسؤولة / اللجنة التوجيهية 

االجراء / حشد الدعم من متخذي القرار وعلى اعلى 
المستويات لضمان تنفيذ خارطة الطريق

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف 
من الفقر 

كل  مع  والتنسيق  المخاطبات  اجراء   / االجراء 
االطراف ذات العالقة بهذا الصدد

من  عمل  فريق   / المسؤولة  الجهة 
واالسكان  االعمار  ووزارة  الهابيتات 
وممثلين  بغداد  وامانة  البلديات  ووزارة 

عن المحافظة والسلطة المحلية
االجراء / دراسة المناطق العشوائية وفق 
المراحل  في  والمسوحات  المعلمومات 
اللجوء  بين  المفاضلة  ثم  ومن  السابقة 
او  التوطين  اعادة  او  االرتقاء  خيار  الى 

التشارك في االرض
الجهة الساندة / الهابيتات

االجراء / تقديم الدعم الفني
التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

الستراتيجية التخفيف من الفقر 
والتنسيق  المخاطبات  اجراء   / االجراء 
الجهات  بين  الفني  العمل  فريق  لتشكيل 

المسؤولة والساندة
الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور 

من من قبل الجهات المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

الجهة المسؤولة / السلطة المحلية
االجراء / بناءا على البديل المقترح يتم تحديد 
توفير  في  المحلية  والسلطة  المحافظة  دور 

االرض او مد الخدمات االساسية.
الجهة الساندة / فريق العمل الفني المشكل في 

دراسة المفاضلة وتقديم الخيارات االفضل
االجراء / تقديم الدعم الفني

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية 
التخفيف من الفقر 

بين  والتنسيق  المخاطبات  اجراء   / االجراء 
الجهة المسؤولة والساندة

الموارد البشرية والمالية / تؤمن من قبل الجهة 
المسؤولة 

الفترة الزمنية لالنجاز / ..............
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خارطة طريق البرنامج الوطني للعشوائيات من حيث
مراحل التنفيذ / توزيع ادوار الجهات المعنية / االجراءات األساسية / الموارد البشرية والمالية / وفترات االنجاز



خارطة طريق الربنامج الوطين 
إلعادة تأهيل وتسوية
25جتمعات السكن العشوائي

مستلزمات 
ساندة للعمل 

والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصال او ادخال حلول 
تشريعية تضمن حلول اطر العمل المؤسساتي جنبا الى 

جنب مع النظراء الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من
 خالل الميزانيات الوطنية
 وتنمية االقاليم للمؤسسات

المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على ادارة هذا 

الملف المعقد وذو تمييز واضح للمسؤوليات والمهام التي 
سينفذها مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك االراضي ، والحيازة ، واالسكان ، 

والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم لتطبيقها بالشكل المناسب "
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1-2 &6

بناء القدرات السلطات المحلية 
والمركزية

1-5

1-6

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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3-5

المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية 
والمحلية ومنظمات المجتمع المدني

مسح مناطق التجاوز في المدن باعتماد 
الصور الفضائية بهدف

6

1-5

4- اي من المعالجات اعاله ترتبط وطبيعة ظروف المنطقة 
التخطيط  يرتبط وحلول  ان  شانه  من  والذي  فيها  والساكنين 
التشاركي والتشارك المجتمعي وتصاميم المساكن ، وتمويلها 
يرتبط  وبما  فيها  واالقتصادية  االجتماعية  االثار  وتقييم   ،

واالطر القانونية واالدارية ذات العالقة.

عن  الناجمة  العشوائيات  بين  التعامل  اسلوب  في  الفصل   -4
اسباب اقتصادية / فقر / الهجرة من الريف الى المدينة ، وبين 
النازحين والمهجرينوالتي تختلف في  الناجمة عن  العشوائيات 
خالل  من  يتم  ان  يجب  والذي  معها  التعامل  ومداخل  آليات 

وزارة الهجرة والمهجرين.

الجهة المسؤولة / فريق عمل من الهابيتات ووزارة االعمار واالسكان ووزارة البلديات وامانة بغداد وممثلين عن المحافظة والسلطة 
المحلية

االجراء / دراسة المناطق العشوائية وفق المعلمومات والمسوحات في المراحل السابقة ومن ثم المفاضلة بين اللجوء الى خيار االرتقاء 
او اعادة التوطين او التشارك في االرض

الجهة الساندة / الهابيتات
االجراء / تقديم الدعم الفني

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر 
االجراء / اجراء المخاطبات والتنسيق لتشكيل فريق العمل الفني بين الجهات المسؤولة والساندة

الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور من من قبل الجهات المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

2
- رصد الميزانيات المالية للدوائر التنفيذية )لكل بلدية( ووفق 
حالة  وبحسب  بلدية  كل  تقدمها  التي  التقصيلية  الفنية  الوثائق 
الصرف  تقييد  مع  مناطقها  في  العشوائية  السكنية  التجمعات 

حصرا في تنفيذ معالجة العشوائيات.

معالجة  بعد  مستقبال  التجاوز  لمنع  التشريعي  االطار  وضع 
ليتضمن  حاسم  وبشكل  قانون(  )بموجب  الحالية  التجاوزات 

القانون:
- عقوبات جزائية مشددة للتجاوزات الجديدة بعد نفاذ 

المعالجة القائمة والتشدد بازالة التجاوز.
- عقوبات مالية مشددة.

- التحديد الدقيق للجهات المنفذة وآليات التنفيذ للقانون. ن 
د م
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3-4

باسلوب  التمويل  مجال  في  التسهيالت  تقديم  نظام  ارساء   -
الوطنية  الجهات  المالية من  السيولة  الدعم وتوفير  او  القرض 

او الداعمة دوليا.

الجهة المسؤولة / الهابيتات 
للتنفيذ  والتعليمات  الالزم  التشريع  مسودة  اعداد   / االجراء   
لتحديد  المسودة  بشأن  الرئيسية  المعنية  الجهات  مع  والتشاور 

المشكالت المحتملة وحشد الدعم
تقديم النسخة النهائية للتشريع للمراجعة واالعتماد

الجهة الساندة / وزارة البلديات واالشغال العامة – امانة بغداد 
والوزارات والجهات التي يتم اشراكها في ورشة عمل مناقشة 

واعتماد التشريع
االجراء / اجتماعات تشاورية على المستوى الوطني ومستوى 
لتحديد  القانونيين  الخبراء  ومع  ذلك  تطلب  ان  المحافظتين 
خارطة  تنفيذ  تخدم  التي  الهامة  االصالحات  على  واالتفاق 

الطريق
التشريع  لصياغة  عمل  وخطة  االصالحات  على  االتفاق 

المطلوب
تحديد الجهات لدعم اعتماد التشريعات واالتفاق على استراتيجية 

لدعم التشريع
من  التخفيف  الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 

الفقر
البلديات  وزارة  ممثلي:  من  عمل  فريق  تشكيل   / االجراء 

واالشغال العامة وامانة بغداد
الجهات  قبل  من  بالتشاور  تؤمن   / والمالية  البشرية  الموارد 

المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............
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الجهة المسؤولة / 
والحد  االرض  لتوفير  كذلك  التمويلية  البدائل  توفير   / االجراء 

االدنى من الخدمات االساسية
تطوير مصادر التمويل وتمكين جهات التمويل من اداء دورها 

في تمويل المشاريع
التشاور فيما يتعلق بتوفير التخصيصات الالزمة من الموازنات 
المحافظات  من  التمويل  استراتيجية  وضع  ووفق  السنوية 

والوزارات ذات الصلة وصندوق التخفيف من الفقر
الجهة الساندة / 

االجراء / تقديم الدعم الفني
الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر 
االجراء / اجراء المخاطبات والتنسيق لتشكيل فريق العمل الفني 

بين الجهات المسؤولة والساندة
الجهات  قبل  من  بالتشاور   تؤمن   / والمالية  البشرية  الموارد 

المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

خارطة طريق البرنامج الوطني للعشوائيات من حيث
مراحل التنفيذ / توزيع ادوار الجهات المعنية / االجراءات األساسية / الموارد البشرية والمالية / وفترات االنجاز



26
خارطة طريق الربنامج الوطين 

إلعادة تأهيل وتسوية
جتمعات السكن العشوائي

مستلزمات 
ساندة 
للعمل 

والمتابعة

اطر العمل المؤسساتي
" استخدام التشريعات الموجودة اصال او 
ادخال حلول تشريعية تضمن حلول اطر 

العمل المؤسساتي جنبا الى جنب مع النظراء 
الوطنيين المعنيين "

االطارالمالي
 " تعبئة الموارد المالية من
 خالل الميزانيات الوطنية
 وتنمية االقاليم للمؤسسات

المعنية والمانحين "

اطر العمل القانوني / التشريعي 
" البد من هيكل مؤسسي مؤهل ذو قدرة على ادارة هذا 

الملف المعقد وذو تمييز واضح للمسؤوليات والمهام التي 
سينفذها مع نظراءه الوطنيين المختصين " 

اطر العمل الفني / االداري
" وضع استراتيجيات عملية لمعالجة االوضاع والجوانب المختلفة للتجمعات السكنية العشوائية بما في ذلك 

االراضي ، والحيازة ، واالسكان ، والتمويل ، والبنية التحتية ، والفرص المدرة للدخل ، والتسهيل االداري الالزم 
لتطبيقها بالشكل المناسب " ت 

ويا
ست

م
جة

عال
الم

1-2 &6

بناء القدرات السلطات المحلية 
والمركزية

1-2& 5-7

نهج التدخل مسوحات / ادارة المعلومات
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3-5
المعالجات الفنية ادارة التنسيق مع السطات المركزية 

والمحلية ومنظمات المجتمع المدني
مسح مناطق التجاوز في المدن باعتماد 

الصور الفضائية بهدف

6-7 1-5
تيسيري  دور  المحلية  السلطات  تلعب  ان   -
المعنية  المركزية  السلطات  مع  بالتنسيق  كبير 
لتمكين تطبيق الحلول في الوقت نفسه ينبغي على 
السلطات المحلية وضع سياساتها الخاصة الدماج 
جرى  التي  العشوائي  السكن  تجمعات  مناطق 
الخدمات  تعزيز  خالل  من  المدن  في  تطويرها 
البلدية وسهولة الوصول اليها ، وضمان االدارة 
البلدية السليمة لهذه المناطق الحضرية التي جرى 

ترسيمها وتسوية اوضاعها مؤخرا.
- التنسيق مع المؤسسات المعنية لضمان توفير 
والصحية  التعليمية  الخدمات  من  االدنى  الحد 
والبيئية بما في ذلك توفير مياه الشرب ومعالجة 

النفايات السائلة والصلبة.

التنفيذ / يجدول سنويا اعتمادا على توقيتات الخطة االستثمارية/ و/ ميزانية تنمية االقاليم السنوية ليشمل كافة  
المحافظات ولمدة اربعة سنوات وبحسب المحافظة

التحتية  والبنية  االساس  التصميم  متضمنة  عشوائية  منطقة  لكل  المشروع  لمقترح  التفصيلية  الفنية  الوثيقة   - اعداد 
ومشروع السكن )اعادة تاهيل او مشروع جديد( مع دراسة الجدوى -   -  العمل مع المحافظة / الوزارة من خالل الوحدة 

الفرعية الدارة المشروع الدراج المشاريع ضمن خططهم وتامين التخصيص المطلوب للتنفيذ
واالقتصادية  االجتماعية  البرامج  مبادرات  تنفيذ  في  الحكومية  غير  والمنظمات  المدني  المجتمع  منظمات   - اشراك 

والبيئية في المناطق العشوائية
 - اتمام االتفاقات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع السكن والبنى التحتية

رة - تطبيق االجراءات القانونية لتامين الحيازة وتنظيم حالة المنطقة العشوائية
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الجهة المسؤولة / السلطات المحلية
 االجراء / تنفيذ ما ورد اعاله في توصية خارطة 

الطريق 
الجهة الساندة / الهابتات

االجراء / تقديم الدعم اللوجستي والفني الذي يعزز 
من تنفيذ توصية خارطة الطريق

الستراتيجية  التنفيذية  االدارة   / التنسيقية  الجهة 
التخفيف من الفقر

االجراء / تشكيل فريق عمل من ممثلي الوزارات 
والسلطة المحلية.

الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور من قبل 
الجهات المسؤولة والساندة

الجهة المسؤولة / فريق عمل فني من كوادر الجهات المعنية في التخطيط والتنفيذ.
 االجراء / تنفيذ ما ورد اعاله في توصية خارطة الطريق باالضافة الى:

وضع مخططات الموقع المختار والتصاميم المعمارية للمشروع مع وضع تصور لمواد البناء والتقنيات المستعملة 
والمعدات الالزمة وتحديد المواصفات الفنية المختلفة للمشروع والكميات المطلوبة للمواد والعناصر اإلنشائية وإمكانية 
إنتاجها بالجهود الذاتية وتحديد مصادر الكهرباء والمياه والصرف الصحي مع وضع المخططات الالزمة لها، وتحتفظ 

بالنماذج النهائية للمخططات الهندسية والمعمارية التي يتم المصادقة عليها للتنفيذ.
الهيئات واالفراد،  الخاصة بالمشروع وحصر تبرعات  المالية اإلدارية  للتعامالت  الوثائق الالزمة  تقوم بوضع جميع 
وإعداد االتفاقيات مع الجهات المختلفة التي قد تساهم في المشروع. كما تقوم المجموعة بتقدير تكاليف المشروع في 
المستفيدة  التعامل مع األسر  الفنية، وتضع أسس  الدراسات  بالتعاون مع مجموعة  المختلفة وذلك  التنفيذية  المراحل 
الذاتية  بالجهود  المشاركة  او  المختلفة  للمراحل  الدفع  البرنامج وطرق  وبين  بينها  العالقة  توضح  التي  العقود  وتحرير 
لساعات عمل محددة، كما توضح طرق السداد واإلدارة والصيانة والمتابعة. ان الصيغ النهائية لوثائق الدراسات الفنية 

والمالية تكون وفقاً لنتائج التفاوض مع منظمة المجتمع المحلي وبناءا على االستراتيجية المتبعة.
وضع برنامجين لمدة 5-7 سنوات للمستوطنات العشوائية، بما في ذلك التفاصيل مع خطط التكاليف لكل سنة، وعلى 
متطلبات  بدمج  المؤسسات  وتقوم  الصلة  ذات  والوزارات  المحافظات  التمويل من خالل  استراتيجية  يتم وضع  اساسها 

التمويل في خطط ميزانيتها لعام 2016 فصاعدا.
دراسة األسر المستهدفة وفحص حاالتهم االجتماعية واالقتصادية وذلك كأساس لوضع برنامج تأهيلهم اجتماعياً وثقافياً.

الجهة الساندة / الهابيتات
االجراء / تقديم الدعم الفني

الجهة التنسيقية / االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر
االجراء / تشكيل فريق عمل من ممثلي الجهات المعنية في التخطيط والتنفيذ في الوزارات والمحافظات والسلطة المحلية.

الموارد البشرية والمالية / تؤمن بالتشاور من قبل الجهات المسؤولة والساندة
الفترة الزمنية لالنجاز / ..............

بال
ستق

ا م
ره

كرا
ع ت

لمن
رة 

اه
لظ

ء ا
شو

ب ن
سبا

ة ا
لج

معا

1-2& 5-7

خارطة طريق البرنامج الوطني للعشوائيات من حيث
مراحل التنفيذ / توزيع ادوار الجهات المعنية / االجراءات األساسية / الموارد البشرية والمالية / وفترات االنجاز
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التوافق مع السياسة الوطنية لإلسكان

املرتبطة بالسكن  الوطنية لإلسكان  السياسة  7-2 من  الفقرة  ، متوافق مع إسرتاتيجية تنفيذ  ان كل ما تقدم 
العشوائي )غري املنظم(. ومن جانب آخر ، بالنسبة لفقرات السياسات 2-6-2 ، 5-6-2 ، اليت توصي بالتشجيع على 
املشاريع املشرتكة بني منتجي املواد من اجل نقل املعرفة ، فان ما سيلي ميكن القصي والبحث فيه خبطى متوازية 

للتهيئة ملراحل تنفيذ الربنامج الوطين الالحقة.

السياسات

السياسة  )2-1-7(
على مستوى التعامل مع قطعة األرض السكنية 

توصي السياسة بتشجيع تقسيم القطع لتوفري مساحات خمتلفة حتقق هدف إشراك العوائل يف توفري وحدات 
لإلجيار 

السياسة  )2-3-5(
على مستوى التمويل -  التعامل مع التوسع يف استخدام القروض املخصصة لتوسعة املنازل 

تشجيع املقرتض من ذي الدخل املنخفض لبناء الوحدات األصغر وإضافات املسكن لرفع مستوى رصيد املخزون 
اإلسكاني

السياسة  )2-2-5(
على مستوى التعامل مع الوحدات السكنية 

توصي السياسة بتطوير وحدات السكنية متالصقة منخفضة االرتفاع، متعددة العائالت يوجد بها أفنية ختلق ما 
يقارب »جدار الشارع« والوصول إىل الشارع مباشرة عرب الدرج
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تكنولوuيا ال�اب«ات ا¸نشاˆية ø بناı الوyدات السكنية واإل”تñاÖية والسري«ة

تقوم عدد من الشركات الصينية ببناء وحدات سكنية سريعة واقتصادية تنفذ بطابعات انشائية ثالثية االبعاد 
)حجم الطابعة 6.6 يف 10 مرت( واحلرب املستخدم فيها عبارة عن خليط من الزجاج – الفايرب – احلديد – السمنت 
– وخملفات البناء – مع اضافة بعض املواد حيث يتم طباعة – انتاج املقاطع الرئيسية للمبنى ومن ثم جتميعها. 
حيث تقوم هذه الطابعات بانتاج )10( وحدات سكنية خالل 24 ساعة. وميكن استخدام اي برنامج رسم معماري 

او تصميم فهي طابعة تستلم ايعازات شأنها شأن ايعازات طابعات احلواسيب الشخصية .

خارطة طريق الربنامج الوطين 
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$  اختزلت فيها 60 % من مواد البناء   4z800 يف 29 / 03 / 2014  مت طباعة 10 منازل يف شنغهاي كلفة املنزل
، واختزلت 70 % من الزمن ، واختزلت 80 % من العمالة  ... االمارات / املغرب /  تونس / كما تعاقدت مصر 

على انتاج 20z000 وحدة سكنية.

∏وáج  مÂ عمل ال�اب«ة
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طباعة – انتاج مبنى خبمسة طوابق
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 (الطابق الثاني) وحدة سكنية مستقلةإضافة  (7)
 (الطابق األول) وحدة سكنية مستقلةإضافة  (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (الطابق األرضي)الوحدة السكنية األساس 
 

   

 (الطابق الثاني) التوسع المرحلي (8)

 

 (الطابق األول) التوسع المرحلي (5)

 
 (الطابق األرضي) المرحليالتوسع 

 

الحزمة تتكون ( الطابق الثاني)اإلضافي األخير التوسع المرحليبعد  (9)
 (وحدات مستقلة 3المكونة من ) السكنية

 

 (الطابق األول)اإلضافي  التوسع المرحلي (6)

 
 (الطابق األرضي)اإلضافي  المرحليالتوسع 
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