
 
دة قانون معالجة التجاوزات وتوفیر السكن المالئم من خالل الدعم التقني المقدم مجلس الوزراء یتبنى مسو�

من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشریة

 
بغداد -  تموز 2017 -   صادق مجلس الوزراء في العراق على  تشریع قانون جدید لمعالجة تحدیات السكن العشوائي في العراق ویسھم في
دة القانون من قبل برنامج األمم إیجاد حل للمعاناة طویلة األمد للنازحین القاطنین في المستوطنات العشوائیة لفترات طویلة.  تم إعداد وتقدیم مسوَّ
المتحدة للمستوطنات البشریة (الھابیتات)، من خالل الدعم المادي من مكتب السكان والالجئین والمھاجرین في الخارجیة االمریكیة، بعد إجراء
من عدد  تنفیذ  الجدید  التشریع  عن   یتمخض  سوف  المعنیة.   المؤسسات  ضمن  مسھبة  ومناقشاٍت  ومكثفة  لة  مطوَّ وحضریة  قانونیة  بحوث 
الحلول ذات سیاٍق محدد، یشمل:  إعادة التأھیل للمساكن،  إعادة التوطین بالحد األدنى، إعادة تعدیل قطع األراضي، تطبیق التخطیط الحضري

المتكامل وتحویل تلك المناطق إلى مستوطنات رسمیة فضالً عن الحد من ظھور المزید من التجاوزات والعشوائیات.
 

في تموز 2015، كان مجلس الوزراء في العراق قد صادق على  خارطة الطریق لمعالجة تحدیات المستوطنات غیر الرسمیة في العراق، التي
ثقیالً من باتت تشكل عبئاً  قدمتھا  وزارة التخطیط بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، تلك الظاھرة التي 
خاللتنامي آثارھا السلبیة على المدن العراقیة على جمیع المستویات االجتماعیة واالقتصادیة والعمرانیة واألمنیة. تم إعداد خارطة الطریق ھذه

وفق  أربعة محاور أساسیة  ھي: المحور الفني، والمالي، والمؤسساتي، والتشریعي.
 

الى إضافةً  العامة  واألشغال  والبلدیات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  مع وزارة التخطیط و  جنب  إلى  في  العراق جنباً  الھابیتات  عمل برنامج 
الحضریةلتمكین المراكز  داخل  النازحین  تحتوي على  التي  المناطق  ُمتضمنةً   الرسمیة  مناطق المستوطنات غیر  حدود  ترسیم  على  المحافظات 

تطبیق  الحلول الحضریة الفنیة وفق التشریع الجدید.
 

إلعادة الرئیسي  الحكومي  للبرنامج  تكمیلي  ن  مكوَّ بمثابة  النازحین  المستوطنات العشوائیة ومناطق  وتنظیم  تأھیل  البرنامج الوطني إلعادة  یُعَد 
اإلعمار و سوف یساھم بالتأكید في تسھیل تنفیذ األجندة الحضریة الجدیدة وكذلك في تطبیق أھداف التنمیة  المستدامة ضمن السیاق الحضري في

العراق.
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