
 
 

 

 صحفى بيان

 

  الخطة االستراتيجية إلعادة التأهيل الحضري والتنمية في الرمادي

 
 

ورشة عمل تشاورية حول كيفية  للمستوطنات البشرية األمم المتحدة برنامجيقود  -في الرمادي  إعادة البناء بشكل أفضل

 االستثمارات العامة والخاصةالتي تعود باإلستفادة على تحديد أولويات احتياجات إعادة اإلعمار 
 

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات و  التخطيط و ةمن وزارحكومي  مسؤول 40شارك أكثر من  – 2017 آب 16بغداد، 

 الحضري والتنميةاإلستراتيجية إلعادة التأهيل خطة ال" التشاورية بعنوان  العمل ومحافظة األنبار في ورشة األشغال العامة

وينفذ برنامج تنمية المناطق المحلية الذي يموله االتحاد األوروبي  ضمن إطارحديد أولويات االحتياجات "، : تفي الرمادي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. مع
 

منذ  شهرا   18بعد ما يقرب من  واليوم ومكان آخر في العراق. ة من أي كثر شد  ذي شهدته مدينة الرمادي األالدمار اليعتبر 

. ويكشف تحليل صور ا  زال واضحيتحريرها، وحجم الدمار المادي للمنازل والمرافق العامة والخدمات والبنية التحتية ال 

% بما في ذلك السكن والمرافق 80الدمار في بعض األحياء كالبكر واألرامل وغيرها قد تجاوز   عية أناألقمار الصنا

إلى التنمية المستدامة في هذه  إعادة التأهيل الحضريساعدة اإلنسانية وجهود الممرحلة . وسيتطلب االنتقال من العامة

المجاالت استثمارات كبيرة وطويلة األجل متعددة القطاعات من القطاعين العام والخاص على حد سواء، بدعم من 

 .اإلقراض الوكاالت المتعددة األطراف ومؤسسات
 

التنفيذيين الحدث وأعرب عن امتنانه  المدراءمعظم  لحضورعن تقديره أعرب السيد صهيب الراوي محافظ األنبار وقد 

فضال عن التدخالت المثمرة لدعم اإلسكان في  هذه الورشة الهامةلتنظيمه للمستوطنات البشرية األمم المتحدة  لبرنامج

م المتحدة للمستوطنات وصرح الدكتور عرفان علي مدير برنامج األم الرمادي والتي ساعدت الناس للعودة إلى المنطقة.

وأن فريق البرنامج  للتحديات والتوقعات الواسعة النطاق، مدركالبشرية" إن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

بذل خبراته في مجال التخطيط الحضري والتفكير االستراتيجي في مرحلة ما بعد الصراع من أجل وضع خطة ب سيقوم

 وتنمية الرمادي بالتشاور الوثيق مع السلطات المحلية.  إلعادة التأهيل الحضري
 

النهج المقترح "إعادة البناء بشكل أفضل" على الفرص المتاحة لنقل استخدامات مختارة لألراضي وتوجيه  وسيعتمد

على اآلفاق االستثمارات مكانيا نحو األقطاب االقتصادية المستقبلية والبنى التحتية حيث يمكن أن يكون لها تأثير مضاعف 

االجتماعية واالقتصادية المستقبلية للمدينة. وقال الدكتور إبراهيم العوسج، رئيس بلدية الرمادي: "كانت ورشة العمل مثمرة 

 جدا. وأعتقد أنه إذا تم تنفيذ كل ما نوقش اليوم باستخدام هذه المنهجية، فإن وضع الرمادي سيكون أفضل بكثير ".
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