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A better quality of life for all in 
an urbanizing world 

UN-Habitat Executive Director meets with senior Government officials in the Kurdistan Region of Iraq to 
discuss on-going and future urban development initiatives 

Erbil, 11 June 2021 - UN-Habitat’s Executive Director (ED), Maimunah Mohd Sharif, met with H.E. Mr. Sasan 
Awni, Minister of Municipalities and Tourism of Kurdistan Regional Government (KRG), thanking the KRG 
for its tireless rebuilding efforts and discussed future collaboration opportunities.   

H.E. Mr. Awni acknowledged UN-Habitat’s engagement since 2014 in humanitarian and early urban-
recovery efforts in the Kurdistan Region of Iraq (KR-I), supporting internally displaced persons (IDPs) 
through shelter provision and reconstruction efforts. Mrs. Sharif emphasized how in the past three years, 
the agency has shifted its focus on supporting the return of displaced Iraqi to their areas of origin. While 
it will continue to provide development assistance in liberated governorates, in the years to come UN-
Habitat will be initiating more normative and technical programs. She spoke about the need to raise the 
attention of donors towards the need to strengthen urban planning capacities within the Ministry of 
Municipalities and Tourism so that they can effectively perform their day-to-day while planning for a more 
sustainable and more equitable urban future. 

During her discussion with Mr. Daban Shadala, Deputy Head of Department of Foreign Relations (DFR), 
Mrs. Sharif exchanged thoughts on water management issues affecting the region, sustainable returns of 
displaced persons and the importance of cultural tolerance. They agreed that launching capacity 
development initiatives concurrently with UN-Habitat’s urban recovery projects can make development 
efforts more sustainable and durable. 

In her meeting with H.E. Mr. Zagros Fatah, Deputy Minister of KRG’s Ministry of Planning (MOP), Mrs. 
Sharif acknowledged the excellent level of collaboration between MOP and UN-Habitat and the past co-
financing of three successful projects in the region. She was particularly glad to hear about the Ministry’s 
renewed interest in the Building Codes that were jointly developed in 2018 to enhance climate change 
considerations and energy consumption. They then discussed the opportunity to work jointly on the 
drafting of a Regional Spatial Plan and the establishment of an Urban Observatory in KR-I to monitor and 
analyse urban data and trends. 
 
In his conversation with the Executive Director, Mr. Zagros Fatah stated the importance of being able to 
provide affordable housing to the most vulnerable members of society by attracting private sector 
investments. He was particularly interested in Mrs. Sharif’s experience as former Mayor of the City Council 
of Penang Island, Malaysia, in establishing digitisation systems for land management, building control and 
revenue generation.  

After a brief tour of the Citadel of Erbil, Mrs. Sharif then visited the neighbourhood of Kurani Ainkawa 
where UN-Habitat and UNDP, in 2010-11, led an ambitious urban upgrading project in partnership with 
the KRG. In the Community Centre that was inaugurated in 2016, Mrs. Sharif met with H.E. Mr. Omed 
Khoshnaw, Governor of Erbil, who recognised the truly transformational value of this project and 
expressed his hope that such interventions can be replicated in other areas. They discussed building 
capacity opportunities in urban planning and data analysis. Mr. Massoud Karash, Deputy Governor of Erbil, 
voiced his concern for the lack of water and electricity that is currently affecting this region, stressing the 
need for an integrated approach to the provision of basic services in urban and rural areas.   
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For more information please contact: 

Mr. Aryan Star Muheddin 

Communications Specialist, UN-Habitat 

Mobile number: +964 (0)751 103 9494  

Email: aryan.al-jammoor@un.org 
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 بيان صحف 

  بكبار  
ية تلتف  نامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر   إقليم كردستان العراق لمناقشة  المديرة التنفيذية لبر

 
المسؤولي   الحكوميي   ف

ية الجارية والمستقبلية   مبادرات التنمية الحض 

يف  -  2021حزيران     11أربيل   ية  / التقت السيدة ميمونة محمد شر نامج األمم المتحدة  للمستوطنات البشر معالي    المديرة التنفيذية لبر
ي  
 
ي حكومة إقليم كردستان، حيث شكرت حكومة إقليم كردستان عىل جهودها الدؤوبة ف

 
ي / وزير البلديات والسياحة ف

السيد ساسان عون 
 إعادة البناء وناقشت فرص التعاون المستقبلية. 

ي بمشاركة ب
ية منذ عام  وقد أقر السيد عون  ي    2014رنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر ي الحض 

 
ي الجهود اإلنسانية وجهود التعاف

 
ف

المنظمة قد   يف عىل أن  السيدة شر إعادة اإلعمار. وشددت  المأوى وجهود  النازحير  من خالل توفبر  إقليم كردستان، ودعم  ي 
 
المبكرة ف

ي السنوات الثالث الماضية ال دع
 
ها ف نامج تقديم  حولت تركبر  ي حير  سيواصل البر

 
م عودة النازحير  العراقيير  ال مناطقهم األصلية. وف

امج المعيارية والفنية. وتحدثت عن   ي تنفيذ المزيد من البر
 
ي السنوات القادمة ف

 
ي المحافظات المحررة، سيبدأ ف

 
ورة  المساعدة اإلنمائية ف ض 

ي وزارة البلديات والسياحةزيادة اهتمام المانحير  بالحاجة ال تعزيز قدرات التخط
 
ي ف من أداء المهام اليومية بفاعلية    للتمكن  يط الحض 

ا 
ً
ي أكبر استدامة وإنصاف  .مع التخطيط لمستقبل حض 

 
ي ت
يف خالل حديثها مع السيد دابان شاداال معاون مدير دائرة العالقات الخارجية األفكار حول قضايا إدارة المياه الت  ؤثر  تبادلت السيدة شر

امن مع  عىل   . واتفق الطرفان عىل أن إطالق مبادرات لتنمية القدرات بالب   ي
، وأهمية التسامح الثقاف  اإلقليم، والعودة المستدامة للنازحير 

ية يمكن أن يجعل جهود التنمية أكبر استدامة وديمومه نامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر ي لبر ي الحض 
 .مشاري    ع التعاف 

ي حكومة إقليم كردستان بالمستوى الممتاز  
ي اجتماعها مع معالي السيد زاگروس فتاح / وكيل وزارة التخطيط ف 

يف ف  اشادت السيدة شر
ي اإلقليم.  

ك السابق لثالثة مشاري    ع ناجحة ف  ية، والتمويل المشب  للتعاون بير  وزارة التخطيط وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
ي عام    بكوداتتها بشكل خاص لسماعها باهتمام الوزارة المتجدد  وأعربت عن سعاد 

ك ف  ي تم وضعها بشكل مشب 
لتعزيز    2018البناء الت 

ي   ك عىل صياغة خطة مكانية إقليمية وإنشاء مرصد حض  اعتبارات تغبر المناخ واستهالك الطاقة. ثم ناقش الطرفان فرصة العمل المشب 
ي إقليم كردستان العراق لرصد وتحلي 

يةف   .ل البيانات واالتجاهات الحض 

 
ي  
مع المديرة التنفيذية أهمية التمكن من توفبر مساكن ميسورة الكلفة ألفراد المجتمع من الفئات األكبر  حديثة  وذكر السيد زاگروس فتاح  ف 

يف بوصفه  عن طريق استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وأعرب عن اهتمامه بوجه خاص بتجربة السيدة شر
ً
البلدية  ضعفا ا رئيس 

ي وتوليد اإليرادات
ي ومراقبة المبان 

ي إنشاء نظم رقمية إلدارة األراض 
يا ف  ي مالبر 

 .السابق لمجلس مدينة بينانغ آيالند ف 
 

ي عينكاوا 
يف حي كوران  ي قلعة أربيل زارت السيدة شر

ة ف  ية وبرنامج    وبعد جولة قصبر حيث نفذ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
ي  
ي ف 
يف مع    2011-2010األمم المتحدة اإلنمان  ي. والتقت السيدة شر ا طموًحا لالرتقاء الحض 

ً
وع اكة مع حكومة إقليم كردستان مشر بالشر

ي  
افتتاحه ف  الذي تم  المجتمعي  المركز  ي 

أربيل ف  السيد أوميد خوشناو / محافظ  المحافظ بالقيمة  2016عام  معالي  السيد  ، حيث أشاد 
ي مجاالت أخرى. وناقش الطرفان فرص  

ي أن تتكرر مثل هذه األنشطة لتقديم الدعم ف 
 عن أمله ف 

ً
وع معربا التحويلية الحقيقية لهذا المشر

ي وتحليل البيانات. وأعرب السيد مسعود كراش/ نائب محافظ أربيل  ي مجال التخطيط الحض 
عن قلقه إزاء شحة المياه    بناء القدرات ف 

ية والريف ي المناطق الحض 
ورة اتباع نهج متكامل لتوفبر الخدمات األساسية ف   عىل ض 

ً
ي تؤثر حاليا عىل هذه المنطقة مشددا

 ية. والكهرباء الت 
 

 :للمزيد من المعلومات، يرحر اإلتصال ب 
 السيد أريان  محي الدين 

ية برنامج األمم المتحدة ل  - االعالم  والنشر   لمستوطنات البشر
 7511039494(0) 964 الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكب   aryan.al-jammoor@un.org البر
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جێبه بهڕێوه بە نیشته ری  پرۆگرایم  له جێكاری  چاوی  كگرتووهیه  وهتهنه  جێبوون    بە  كان 
 
کان

ا
باڵ ده حكومه بەرپرسە  لهكهت   وێت 

 پێشهاته هه
 
اق، بۆ تاوتوێكردن  

 عب 
 
 گهوامهردهبه رێیم كوردستان

 
 شار له سه شهكان

 
 داهاتوودا ندن

،  هه  ر
 2021یران  ی حوزه  11ولب 

نه جێكاری  ری جێبه به ڕێوه به  نیشتەحر  مرۆییەکان  كانكگرتووه یه   وه تهپرۆگرایم  به شه   یموونه ، مه بۆ  ،  ڕێز ساسان عه به  ریف، چاوی  ون 
و گه زیری شاره وه  اق كهن  هه شتوگوزاری حكومه وان   ر

و، سوپایس حكومه رێیم كوردستان  عب  بۆ هه ن  ههوت   وڵه رێیم كوردستان  كرد 
ي ده وه بنیاتنانه  كان  له ناسه اندوونه م

 داهاتوودا كرد.  كاركردنیان له   وه كان  پێكه ه ترفه دا و، تاوتون 

   ، له  بۆ نیش             تەحر  مرۆییەکان  كانكگرتووه یه وهتهپرۆگرایم نه ون  بەهۆی بەش             داریكردن   ڕێز س             اس             ان عهبه
 
كاری    ، لەوه2014س             ا 

اق دا، ه ه ل ه وهك ان هی ش               ارهوهمرۆڤ دۆس               ت  و بنی اتن ان ه ر
و    ن اگ ه ی دابینكردن  پ هڕێگ ه ك ان  ن اوخۆ ل هپ اڵشش               تتر ئ اواره رێیم كوردس               ت ان  عب 

انیت  دهوه  كانیانهی ش        وێنهوههەوڵەكان  بنیاتنانه ر 
 ڕابردوودا،   له چۆن كه  وهكرده  وهر ئهس        هخت  لهریف جهخاتوو ش        ه  .ربڕیپب 

 
یس  س        ا 

بێت  وام دهردهبه كاتێكدا كه  له   .ن  خۆیانسهكاندا بۆ شوێت  ڕهی ئاوارهوهڕانهپاڵششتیكردن  گه له  وه تهكان  خۆی چڕ كردووهوڵههه  زگاكهده
 هاوكارني بۆ گەش             ەس             ەندن و بەرفراوانكردن  پارێزگا ئازاده له

 له   بۆ نیش             تەحر  مرۆییەکان  كانكگرتووهیه  وهتهپرۆگرایم نهكان،  دابینكردن 
ن  داهاتوودش        دا چەندین پرۆگرایم ته

 
 و بەهادارتر دهس        ت ن   دهس        اا

ی پێودس        تتر ڕاكێش        ان   بارهجێكار لهری جێبهبهڕێوهبه  .كاتكنیكیب 
 پالنس          ازني خش          هرنحر بهس          ه

ش          توگوزاردا دووا، تاوهكو بتوانن  ن  و گهوا ن  ش          ارهزارهوه ش          ار له  رانەوه بۆ گرنگتر بووژاندنەوهی تواناكان 
. یان ڕاپهریك ڕۆژانهني ئهكارامه  رانەتری شارستانیدا، بهروهیك پایەدارتر و دادپهشان  پالندانان بۆ داهاتوویهشانبه  ڕێي  

ي كێشه ، خاتوو شه وهره كان  ده ندییه یوهی په رمانگه ریس فه رپ، جێگری به ڵهدهڕێز دابان شه ڵ به گهیدا له كهوتنه چاوپێكه  له 
كان   ریف تاوتون 

 
 
 كان و گرنگتر دڵفراوانتر كلتوورییان كرد. ی نر  زیان  ئاواره وه ڕاندنه ها بایس گهروه . هه یهرێم هه ر هه سه رییان له كاریگه   كرد كه   وشکە سا 

 وه ته پرۆگرایم نه كان   پێدان  تواناكان هاوشان  پرۆژه رهپه   كان  رییه ستپێشخه ده   ستكردن به اوكات ده ه  ی كهوه ر ئه سهردووال كۆك بوون له هه 
  .وامرده ندن  پایەدار و به سه شه هۆی گه  توانێت ببێته كان ده ی شاره وهبۆ بنیاتنانه  بۆ نیشتەحر  مرۆییەکان كانكگرتووه یه 

انیت  ده رێیم كوردستان، خاتوو شه ن  هه زیری پالندانان  حكومه تاح، جێگری وه ڕێز زاگرۆس فه ڵ به گهیدا له كهوتنه چاوپێكه   له  ر 
ربڕی  ریف پب 

ئه  ئاسته بۆ  باشه   و  هاوكاری كه زۆر  وه   له   ی  و  زارهنێوان   پالندانان  نه ن   مرۆ   كانكگرتووه یه   وه ته پرۆگرایم  نیشتەحر   و   یه هه دا  ییەکانبۆ 
بیستت  خواست     ریف زۆر دڵخۆش بوو به . خاتوو شه حر  كراوه ڕابردوودا جێبه   له   رێم كه هه  وتوو له ركهی سه شتر داراني یس  پرۆژه هاوبه 
ي وه 

  له  ، كه بیناسازیكان  كۆده   ت له زارهنون 
 
ش و ر گۆڕان  كه سه كان له رنجه پێدان  سه شهبۆ گه  ی ن   دراوه ره یسر په هاوبه  دا به 2018سا 

به هه  و  وزه وا  هه كارهێنان   پاشان  ده .  ي 
تاوتون  هاوبه رفه ردووال  له ن  كاركردن   هه    رسهشیان كرد  بۆشاني   

"پالن   Regional-رێیمدانان  
Spatial Plan اقدا بۆ چاودێریكردن و شیكردنه رێیم كوردستان   هه  یك چاودێرني شار له یه كهزراندن  یه "، هەروهها لە بارهی دامه ر

ی  وهعب 
 كان دووان.  ی شاره داتا و ئاراسته 

 وهجێبوون  گونجاوه گرنگتر توانای دابینكردن  شوێت  نیشته   تاح بایس له ڕێز زاگرۆس فه جێكار، به ری جێبه به ڕێوه ڵ به گه یدا له گفتوگۆكه   له 
ین ئه سهكرد بۆ نر  ده  تب 

 
تاح زۆر دڵخۆش بوو  ڕێز زاگرۆس فه ت. به رن  تایبه رهێنان  كه به رنحر وه ی ڕاكێشان  سه ڕێگه   ڵگا له ندامان  كۆمه ا

یا، له   ی پێنانگ له وانتر دورگه ن  شاره نجوومه رۆیك ئهكو سه ریف وه زموون  خاتوو شه ئه  به  دیجیتاڵكردن بۆ    یم بهبنیاتنان  سیسته   مالبر 
ۆڵ و په وی و زار، بنیبردن  زه ڕێوه به   پێدان  داهاتدا. ره اتنان  كۆنب 

سه   له  قه پاش  هه ردانیكردنێیك كورن   ی 
 
شه ا خاتوو   ، ر

عه ڕهردان  گه سه   ریفولب  پرۆگرایم    ینكاوهی كرد، كهیك كوران   نیشتەجت ر  تیایدا 
    كان، له كگرتووه یه   وهته پێدان  نه شه و پرۆگرایم گه   مرۆییەکان

 
  ماهه هه   یك شارني گرنگیان به یه شتتر پرۆژه ر رپه ، سه 2011- 2010سا 

ی
نیك

    له   دا كهڵگاكه ری كۆمه نته سه   رێیم كوردستاندا كرد. لهن  هه ڵ حكومه گهله 
 
ڕێز ئومێد  به   ریف چاوی به ، خاتوو شه وهدا كرایه   2016سا 

ر كه خۆشناو، پارێزگاری هه 
  یهم شێوه ی له بتوانرێت پرۆژه   دا نا و هیوای خواست كهكهۆژه های گۆڕانكارني ڕاستتر پر به  دان  به   وت، كهولب 

ي ده . هه وهببێته   كان  تردشدا دووباره ناوچه   له 
ڕێز  ی داتاكانیان كرد. به وه پالنسازني شار و شیكردنه   كان  توانای بنیاتنان له تهرفه ردووال تاوتون 

، سه ش، جێگری پارێزگاری هه سعود كاره مه  ر
،  یهرێم هه ر هه سه ری له ئێستا كاریگه   ربڕی كه با ده بوون  ئاو و كاره ر نه سهكان  خۆی له ه رنجولب 

بهمه ئه  هاوبه سه له  وه ختكردنه جه   ش  پێودستتر كاری  یهر  و  دابینكردن  خزمه ش  بۆ  لهتاییه رهسه   تگوزارییه كگرتوو  و    ناوچه   كان  شاری 
 گوندنشینەكاندا. 

 
 

 : ن به ندی بكهیوه په  زیاتر، تكایه بۆ زانیاری 
 ڕێز: ئاریان ستار موحیەددین به 
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