
 
 

 
 

 

 

 

 

 منشـور صحفي

ومنظمة األمم المتحدة للتربية  الهابيتات(برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )

 يطلقان خطة  إعمار الموصل والعلم والثقافة )اليونسكو(
 

 

ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  الهابيتات(للمستوطنات البشرية )استضاف برنامج األمم المتحدة 

في ، الموصل إعماراألولي إلعادة  اإلطار التخطيطيالعمل األولى لوضع ورشة   ،2018آب  8في )اليونسكو( 

والقطاع الخاص جامعة الموصل مع قادة وخبراء من حكومة العراق واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية 

 .والمجتمع المدني

 

مباني التراث الثقافي ميع أنحاء المدينة، بما في ذلك في جواإلعمار منذ تحرير الموصل، بدأت أعمال إعادة البناء 

كبيرة بسبب الملوثات المتفجرة الإزالة كميات األنقاض  اتطلبتلكن م  ،واألماكن العامة، ال سيما في المدينة القديمة

 .بشكل كبيرعمار اإلأعمال وتيرة قد أبطأت 

 

مم المتحدة للمستوطنات . وتبين دراسة برنامج األ1974تحديث منذ عام دونما للموصل  التصميم األساس بقي  

نمو المستوطنات العشوائية بدون بنية تحتية أو خدمات الى  تأدوجود خطة رئيسية محدثة  أن عدم البشرية 

م الحصول على األراضي والمساكن خلق مظالم بين سكان المدينة، مما يساهم ادانعضافة الى أن إ  اجتماعية كافية،

 لدينااآلن ف -ة بما فيه الكفاية يدجمإعادة الموصل إلى مكانتها قبل داعش ليست إن  التطرف العنيف.  زيادةفي 

 .في المستقبل فرصة فريدة من نوعها "إلعادة البناء بشكل أفضل" وتطوير رؤية حضرية تتمحور حول الناس

 

واستراتيجية تشاركية شاملة مدعومة بالبيانات التي رؤية ٌهو الموصل  إعمارإلعادة اإلطار التخطيطي األولي إن 

من شأنها تسهيل انتقال المدينة من مرحلة االستجابة للطوارئ ومرحلة االستقرار إلى إعادة اإلعمار من خالل توفير 

 .إعادة اإلعمارمبادئ توجيهية متفق عليها ألنشطة 

 

، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الفاعلة المتعددة نوىمحافظ ني /الورشة السيد نوفل حمادي السلطانافتتح 

م لألمم المتحدة / نائبة الممثل الخاص لألمين العا /حثت السيدة مارتا رويدسو العاملة في إعادة إعمار الموصل. 

شتركة ومنهج ، الجميع على إعادة بناء الموصل للعمل معاً من أجل رؤية منسانيةالمنسق المقيم/ منسق الشؤون اإل

 .األولي إلعادة إعمار الموصلإلطار التخطيطي ، ينبغي أن يسترشد بإمنسق

 

واليونسكو والشركاء  لهابيتاتوستتبع هذه الورشة دراسات ميدانية وتحليل للمعلومات من قبل فريق الخبراء التابع ل

سيتم عرض النتائج والنهج العملي المقترح إلعادة اإلعمار والتحقق من صحتها في ورشة عمل ثانية  الحكوميين. 

 .2018ستعقد في نوفمبر 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:
 

 آالن ميرانالسيد 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية –النشر واإلعالم 

  alan.miran@un.orgبريد اإللكتروني: ال

 7036 342 750 964 +هاتف: 

  unhabitat.org/iraqالموقع اإللكتروني: 

  facebook.com/unhabitatiraq فيسبوك: 

 twitter.com/UNHabitatIRAQتويتر: 
 

 

  d.subhee@unesco.org لمزيد من المعلومات اتصل على : 
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