
 

 

 

يصحف بيان  

 مع الشركاء الرئيسيين  مدينة الموصل وضواحيها توجهات التخطيطية إلعادة االعمار والتأهيل فيال

 

في  )الهابيتات( امجلس الوزراء استضاف برةاامج األامم الامتحدة للامستوطةات البشريةالعاامة لاماةة األبرعاية ،  2017أكتوبر  22غداد، ب

امجاموعة واسعة امن الشركاء، بامن الية عت الفع  الاموصل. وجام اإلعامار والتأهيل في امديةةالتخطيط إلعادة  توجهاتلامةاقشة  ةدوة  بغداد

، والامةظامات غير الحكوامية، والامؤسسات والجهات الاماةحة، ووكاالت األامم الامتحدة، امن الحكوامة والسلطات الامحليةفيهم الةظراء 

 .والجهات اإلعالاميةاألكاديامية، 

وقد آن "فوضى"، حالة الاموصل يسبب امديةة ن عدم وجود تخطيط جيد في عن أ رئيس امجلس امحافظة ةيةوىد بشار كيكي ةوه السي

السيد كيكي أيضا الصلة بين التةامية  وعرضامن خالل ضامان التةسيق بين جاميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.  لهذالوضع حد  األوان 

قادرين على تدبير شؤوةهم الاموصل  سكانامية إداماج وجهة ةظر السكان الامحليين. وقال: "إن على أه الحضرية والتةامية البشرية، امؤكدا  

بةاء الثقة بين  امع تأكيده علىي جهودهم حيثاما أامكن ف يتم دعامهم"، امضيفا "عليةا أن ةرى كيف يتصدون بالفعل لألزامات، وأن  ببراعة

 .ةوالحكوامة الامحلية امن خالل الشفافية و الامسائل الامواطةين

الشؤون اإلةساةية، أن األامم الامتحدة املتزامة  ة/ امةسق ةالامقيام ة، ةائبة الامامثل الخاص لألامين العام / الامةسقيوأكدت السيدة ليز غراةد

امن خالل امشاريع إعادة االستقرار التي يقوم بها البرةاامج اإلةامائي لألامم الامتحدة وامساهامات الامةظامات األامامية  بامساعدة الاموصل

إعامار إلعادة الامؤتامر القادم  توجهاته في سُيعَرضالذي والقدرة على الصامود تحقيق و التأهيل     إعادةإلى برةاامج وأشارت ، األخرى

لدعم تخطيط وتةفيذ للامستوطةات البشرية األامم الامتحدة  لبرةاامجالجديدة كذلك ةوهت بامةصة الامعلوامات الرقامية الكويت ودولة في  العراق 

 .القدرة على الصامودتحقيق و لتأهيل ا    إعادةبرةاامج 

والامشرف على الجهد الحكوامي إلعادة الخدامات في امحافظة ةيةوى عرضا  شاامال  عن وقدم الدكتور امزاحم الخياط رئيس جاامعة ةيةوى 

 .، وشدد على أهامية التخطيط االستراتيجي والتعاون امع القطاع الخاصوضواحيهاجهها الاموصل التي توا التحديات 

 السيد روجيه فان دن بيرغ، رئيس امشروع امختبر بي ن ، الكوارثإلى تجارب التخطيط السابقة في الامةاطق الامتضررة امن  دا  استةا

، أن التخطيط االستراتيجي لديه القدرة على للامستوطةات البشرية األامم الامتحدة في اإلدارة الرئيسية لبرةاامجالتخطيط والتصاميم الحضري 

، وتحديد الامشاريع في الاموصل القديامة الامديةة تراميمإلعادة العاملية الطويلة  وتةسيق العامليات الامتوازية امثل رتسريع عاملية صةع القرا

 .إلى تحقيقها على الامدى القصير تقتضي الحاجةالرئيسية التي 

يجاد طرق جديدة للتخطيط في إل، الحاجة الامةاطق الامحررة الهيتي، رئيس صةدوق إعادة اإلعامار امصطفىوخالل الامةاقشة، أكد السيد 

 .واستراتيجية للوفاء باحتياجات الاموصل بسرعة يكيةإلى خطة ديةاام ضرورة وجودعلى  اُمشددا  الامديةة، 

 
 :لامعلوامات أكثر، يرجى االتصال

 ميران آالن

 العراق للمستوطنات البشرية في المتحدة األمم برنامج  - واالتصاالت اإلعالمإختصاصي 
Email: alan.miran@unhabitatiraq.org  

Mobile: + 964 750 342 7036 

Website : unhabitat.org/iraq  

Facebook : facebook.com/unhabitatiraq  
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