
 

 
 

 بيان صحافي
 

 للمحافظات المقّدسةاستراتيجية حضرية لتنمية  خّططعراق يال

يساعد برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج األمم المتحدة ـ  ٢٠١٧ (غسطسأ) آب ٢٧كربالء، 
ثالثين حو اجتمع نوستراتيجية في محافظتي النجف وكربالء. التنمية حضرية التخطيط  فياإلنمائي العراق 

في ورشة عمل للمشاركة  2017 (أغسطسآب ) 23و  22سة في يومي عراقيا  في مدينة كربالء المقد   موظفا  
: تحقيق أهداف التنمية المستدامة سةستراتيجيات الحضرية للمحافظات المقد  االمكثفة لمدة يومين تحت عنوان "

 ."في العراق

، على الصعيدين الوطني شغال العامةاألالبلديات واإلسكان واإلعمار ووالتخطيط،  وزارتيل المشاركون مث  
في إطار برنامج  ورشةالم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمحلي، فضال  عن محافظة كربالء. ونظ  
 .له االتحاد األوروبيذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويمو  تنمية المناطق المحلية، وهو مشروع ينف  

ح ر فرصة د  نقمحمد محسن السيد: " الدكتور ،قليمي والمحلي في وزارة التخطيطاإلالمدير العام للتخطيط  صر 
ن المركزي والمحلي، وذلك تماشيا  مع تهم على المستويي  اتعزيز التنسيق بين موظفي المحافظة وتحسين قدر

 .الالمركزية"نحو جهود الحكومة 

ستمر للقضايا الحضرية ومؤشرات التنمية المتعلقة بمحافظتي النجف زت الورشة على التحليل المكاني المرك  
تنسيق وثيق مع وزارة التخطيط. وتعتمد برها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطو  وكربالء، التي 

االستراتيجية المقترحة على مفهوم "ممرات التنمية" على المستوى اإلقليمي لتحفيز النمو االجتماعي 
 .المسافرين، سيما خالل فترات الزيارات الدينيةوقتصادي المستدام وتسهيل حركة ماليين الزائرين واال

. هذه المبادرة التي جاءت في وقتهافي  ب كثيرا  باتريك سيمونيه: "نرح  ، العراق لدىقال سفير االتحاد األوروبي 
 فرصة ثمةد. تيارات الهجرة داخل البال االستقرار، نحتاج إلى التوفيق بين بعض عادةإل في ظل الوضع الحالي

من جهة،  ما يجعله متينا  مته مع الحقائق على أرض الواقع، إلعادة تقويم التخطيط الحضري ومواء حاليا  
إلى  'الروحانيةمن 'ة لمسة إضاف هاتين المحافظتينبالنسبة إلى من المهم لالستثمار من جهة أخرى.  وعرضا  

 ".'التخطيط المكاني'

من كربالء  "شهدت كل   علي كمونة:في العراق،  مساعد مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حر  ه، صجهتمن 
المزارعين الذين يغادرون المناطق  كذلكمنة وآلمن مناطق النزاع غير ا النازحينفواج في أ والنجف تداخال  

حضرية مستدامة أمر بالغ األهمية  وضع استراتيجيات ن  . إوراء فرص أفضل في المدينة الريفية النائية سعيا  
نتالمحافظ هاتينإلى بالنسبة   ."ي 

نن يي  تحد  في الورشة د المشاركون حد   التحتية للنقل  البنىهما: تعزيز ، تواجههما السلطات العراقية رئيسي 
عية اجات االجتماوالح واإلسكانالتحتية والخدمات البنى والخدمات المتاحة للزائرين وترابطها، ومعالجة 

 .ن في كربالء والكوفةن الحضريي  واالقتصادية للمدن الصغيرة حول القطبي  

المناطق الحضرية للمحافظات الوسطى في تشرين  الستراتيجيات تعقد ورشة العمل المقبلة واألخيرةوف س
 .2017 (أكتوبر)األول 

 

مشروع ممّول من االتحاد 

 األوروبي

 



 االتصال: لمعلومات،لمزيد من ا

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق 
 نداء هالل، مستشارة إعالم وتواصل

 orgnidaa.hilal@undp.بريد إلكتروني: 

 3336 447 780 964+هاتف: 

 
 
 
 

 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 آالن ميران
 مسؤول إعالم وتواصل

   alan.miran@unhabitat.orgبريد إلكتروني: 

 7036 342 750 964 +هاتف: 

 
 بعثة االتحاد األوروبي إلى العراق

 محمد فوزي، مدير العالقات واإلعالم
  mohammed.fawzi@eeas.europa.euبريد إلكتروني: 

 5377 928 780 964+هاتف:

   www.eeas.europa.eu/delegations/iraqموقع إلكتروني:  

   www.facebook.com/EUinIraqفيسبوك:   
 

###  ###  ### 

 

يعقد برنامج األمم المتحدة شراكات مع مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع من أجل تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، 

بلدا  وإقليما ، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية  170نحن موجودون في أكثر من  و بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع.ويدفع ويحافظ على النم

 محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء أمم صامدة.
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