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جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وامنة للجميع 

وميسورة 
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اهــــداف 

الـتـــنمــيــة 

المـسـتـــدامــة 
2030



جعل المدن -11

والمستوطنات 

البشرية شاملة 

للجميع وآمنة 

وقادرة على 

الصمود ومستدامة

االستغالل المستديم

للمساحات الخضراء واألماكن العامة لتكون

وسيلة أساسية للترفيه والتفاعل المجتمعي

مما يؤدي الى التنتظيم الحضرية للمدن و تحسين

جودة الحياة ورصد ظواهر العنف والتحرش

والحد منها 

الغاية 



دوراالطاللة النهرية لمدينة الحلة في التنمية 
المستدامة 

تحقيقا لالهداف التنمية المستدامة في جعل المدن والمستوطنات البشرية وقادة على الصمود من االستغالل 

المستديم للمساحات الخضراء واألماكن العامة واستغالل والمواد واالمكانيات المتاحة للمدينة ومنها 

الواجهات المائية لمدينة الحلة التي تهدف الى

الحفاظ  على بيئة نظيفة     

ومالئمة لالجيال الحالية     

والمقبلة لتكامل كل من       

إحتياجات االنسان وبيئته 

للفراغاتاالمثلواالستثمار

المدينةفيالعامةوالمناطق

وممارسةاالنسانيللتواصل

حةالراخلقفىتساهمنشاطات

نللمواطوالنفسيةالبدنية

.وزائريهاالبابلي

لسياحةلتنافسيةميزةتحقيق

نمالحلةلمدينةالترفيهية

الواجهةاستثمارخالل

يدىتقلغيربإسلوبالمائية

يالتاريخعمقهامعوينسجم

ورصد ظواهر العنف والتحرش والتي قد متنع االستفادة من هذه المقدراتالقضاء على المناظر السلبية لشط الحلة 

من حدوثها
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واسط

الديوانية

كربالء المقدسة

االنبار
الـحـــدود االداريـــــة 

لــمحـافظـــة بـابــــــــــــل 

ومســــار شــط الحـلـــــة 



الفرعيةالعراقأنهارأشهرمن

المواردحيثمنأهميةواألكثر

لةالحشطينفرعحيث،المائية

الهنديةسدةمنالفراتنهرمن

ورامرالمثنىمحافظةفيوينتهي

.الديوانيةبمجافظة

شط الحلة

فيوخاصةكبيرةتنمويةأهميةلهجعلمماجهاته،معظمفيم50وعرضهكم104حواليطولهويبلغ

يعجمفيتعتمدوالتيعليهالواقعةوالمدنالواسعةالزراعيةاألراضيخاللمنالزراعيةالتنميةمجال

جزاءهأعمومفيوالترفيهيةوالسياحيةالصناعيةالتنميةلجذبعنصركونهعنفضالاًاحتياجاتها،

( الصوب الصغير والكبير)كم ويقسمها الى قسمين (13.450)يبلغ طوله داخل مدينة الحلة 



مراحل تطوير 

االطاللة النهرية لشط 
الحلة 



تطورير كونيش الحلة مشروع
المقطع االول 

ينفذ مباشر من قبل شركة العراق العامة احدى الشركات التابعة لوزارة المواد المائية 
مليار دينار(18)وبكلفة المشروع

طول المقطع االول 

م وبعرض ( 3000)
م لكل جانب ( 20)

تغليف الواجهة النهرية                       

عمل مماشي نظامية  

شريط اخضر

انارة ضفاف المشروع 

جسر معلق للمشاة

:يتضمن

مليار دينار ( 14)بتكلفة 

م من جسر الجنسية ( 2550)بطول : المقطع الثاني 
الى جسر بتة ضمن تخصصات ديوان محافظة بابل  



شـــــط  

الحلة قبل 

التطـويـر



ع 
رو

ش
لم

 ا
يذ

نف
 ت
ت

قا
عو

م
وجود العديد من الممتلكات التابعة لمختلف 

الجهات القطاعية  

وجود العديد من تجاوزات من االكشاك 
والكازينوات والمشاتل وغيرها 

ضعف التنسيق بين الدوائر القطاعية لحل     
.المشاكل التي تواجه تنفيذ المشروع 

.وجود العديد من الترسبات في منطقة التطوير 

انخفاض منسوب المياة



كورنيش الحلة 
بعد التطوير



متر10 متر1.5 متر3.5متر5

متر20

متر50

ابعاد تصميم كورنيش شط الحلة



مقطع تصميمي لمشروع تطوير كونيش الحلة 





االثار 
االجتماعية 

خلقًمتنفسًجديدًللعوائل•
البالبيةًوزائريهاً

تحسين جودة الحياة ورصد •
ظواهر العنف والتحرش والحد 

منها 

االثار 
البيئية 

لوث تقليل التلوث البيئي، والت•
البصري

ي االستخدام األمثل للمجرى المائ•
في جمالية المدينة 

االثار 
العمرانية 

وتحسين وتطوير الواجهة •
ة النهرية الحضرية لمدينة الحل

واالستغال االمثل للمساحات •
والفراغات العامة 

اثار تطوير الكورنيش
لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 



االستنتاجات 

استغالل االراضي المحاذية لشط الحلة كمتنفس للعوائل ولزائري المدينة

االستفادة من العناصر الفيزياوية للمدينة الضفاء الميزة النهرية في عملية تخطيط
المدن لتحق اهداف التنمية المستدامة

اضفاء البهجة والسرور على نفوس العوائل

تنفيد عدد من المشاريع المماثلة ومنها مشروع كونيش كوثى ومشروع تطوير 
كونيش سدة الهندية 

لهواءتقليل من االثر البيئي السلبي للمدينة في التخلص المتجاوزين وتحسين نوعية ا
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المقترحات 

تنظيم اكشاك نظامية للتخلص من التلوث البصري  بدال من  الباعة 
المتجولين

ضرورة تأكيد مكونات الواجهة النهرية مع مبادئ التشكيل الحضري 

للمدينة وتحقيق عناصر مكونات الواجهات النهرية لتحقيق االحساس 
بالمكان وفق هوية المدينة

اضافة مسارات من التارتان للدراجات الهوائية ضمن مسارات 
الكورنيش في المشاريع الالحقة
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توعية المجتمع بأهمية البيئة المحيطة والعمل على الحفاظ عليها حتى 
تضمن بيئة نظيفة ومالئمة لتحقيق جودة الحياة
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