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11الهدف 
SDG 11

.املجتمع ،الحكم ،البئية،االقتصاد،الحركة،العيش في ُبنيةاملدينةالذكية .العناصرالستة 

جعل املدن واملســـتوطنات االنسانية شاملة وامنة ومرنة ومستدامة 
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طيط تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع واملستدام والقدرة على تخ 3-11
ركة ومتكامل اوادارة املستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على املش

2030ومستدام بحلول 

ة ازمة السكن وارتفاع كلفة السكن داخل المدن الكبيرة وخاص: التحديات
.الكلف المادية العالية النشاء التوسعات الحضرية-العاصمة بغداد ، 

لييوفيمافيهااالستدامةمباديءمراعاةيؤمنوبماالجديدةالمدنسياسةتفعيل:الفرص

:القائمةاالمثلةمنمجموعة
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املدن الجديدة

فيالسكنيبسمايةمدينةمشروع

مشروعوهيبغدادمحافظة

نوبالجالىيقعسكنياستثماري

بحواليبغدادمدينةمنالشرقي

-بغدادطريقعلىكم(10)

طريقانشاءالمؤملومنالكوت

يدةالجدالمدينةيربطثانيسريع

ثلمالخدماتوتأمينبغدادبمدينة

ةوصحيتجاريةومراكزالتعليم
.الخدماتومنظوماتوترفيهية
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دة مشروع مدينة الحبانية الجدي
في محافظة االنبار

نةمديعنالحبانيةالجديدةمشروعيبعد
االنبار مركز وعنكم(10)بحدودالحبانية

مدينةوعنكم(15)الرماديمدينة
.كم(80)بغداد

تتسعةمتكاملمدينةبناءاملشروعيتضمن
اكبر ثانيلتكون نسمةالف(594)لــ

ي،الرمادمدينةبعداملحافظةفيمدينة
وبمساحةوالخدماتاألنشطةكافةمع
.دونم(16000)

سكنيةوحدةالف(100)لــاملدينةتتسع
افقيةعمودية الف(600)وتخدمو

.نسمة
.عاما(11)تمتدمراحل(5)علىوتنجز 

ظةمحافقيمةتعزيز الىاملشروعويهدف
متكاملةمدينةانشاءخاللمناالنبار 

فيالحياةنوعيةوتحسينمستدامة
.املحافظة
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مدينة الرمادي السكنية 
ارالجديدة في محافظة االنب

هكتار (7042.21)مساحتهاتبلغ
هكتار (2508)اشغالوسيتم

كنهايسالجديدةالسكنيةللمدينة
.نسمة(175000)

للطريقمحاذياملدينةوموقع
ةمدينمنوقربهاالسريعالدولي

يعالسر الطريقويفصلهاالرمادي
.عنها

جنبلتحلقيشارعباملدينةيحيط
.خاللهامنالعابر املرور 
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ة مدينة املتنبي السكني
الجديدة في محافظة 

واسط

وسيتمهكتار (5400)مساحتهاتبلغ
(3600)مساحةوتصميمتخطيط

جديدةسكنيةكمدينةهكتار 
.نسمة(300000)يسكنها

ةاملدينمركز علىالفكرةترتكز 
(C.B.D)النابضالقلبيعدوالذي

نيمعيوشكلهااملدينةفيللحركة
كامحر الثباتوعدمبالحركةيوحي
والفعالياتالطرق جميعبذلك

شارعةباملدينيحيطفيها،واألنشطة
منالعابر املرور لتجنبحلقي

.خاللها
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مدينة الزبيدية الجديدة في 
محافظة واسط

قصبةجنوبكم(3)بمسافةاملدينةتقع
بغدادجنوبكم(100)وتبعدالزبيدية

(2000)تقريبادونم(2400)مساحتهاوتبلغ
وعبتستبالبساتين،مشغولةزراعيةدونم

الف(300000)األوليةالتقديراتوحسب
.نسمة

لنهر نىاليمالجهةاو الغربيةالضفةعلىتقع
لة،دجلنهر دائري شبهانحناءويحتلدجلة،
الشماليةالحدودالنهر يشكلبحيث

الجدول قناةتحدهاالغربومنوالشرقية
بخطفتتمثلالجنوبيةالحدودامااالروائية

.بصرة–كوت–بعدادحديدسكك
بشريةالاملقوماتكلفيهاالجديدةواملدينة
.واملادية
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ةمدينة النخيل في محافظة البصر 

فألملئةتتسعمستدامةجدیدةمدینةهي
مدينةجنوبكم35تبعدسكنيةوحدة

اموامالبصرةشططول علیوتقعالبصرة،
أمباملدينةربطوسيتمالزبير،خور ميناء
املناطقومعجديدجسر طریقعنقصر 

طخطو شبكةخاللاملحافظةمنالجنوبية
عدديصلاناملتوقعمن.األخرى النقل

ممانسمةمليون 1منأكثر إلىفيهاالسكان
.يالسكاناالكتظاظازمةحلفيسيساهم

الطريق)املدينةالىالواصلةالطرق ومن
.(1الستراتيجي
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مدينة الفاو الجديدة واملدينة 
الصناعية في محافظة البصرة

مودعالعراقياالقتصادتحفيز اجلمن
القطاعومنهااملختلفةاالنشطة
االمممنظمةمعوبالتعاون الصناعي

تمUNIDOالصناعيةللتنميةاملتحدة
ةمنطقألنشاءتفصيليةدراسةأعداد

قطعةىعلالكبير الفاو ميناءفيصناعية
وتعدمربع،متر مليون 12مساحتهاأرض
أن.امليناءتطوير مشروعمنجزءا

إلقامةاملخصصةاإلجماليةاملساحة
متر مليون 12حواليالصناعيةاملنطقة

من%15الطرق شبكةوستغطيمربع،
ةالصناعيللمنطقةالكليةاملساحة

.مربعمتر مليون 1,8حواليتمثلوالتي
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مدينة السياب في محافظة 
البصرة

ةمحافظفيالجديدةاملدنضمنمنهي
سكنيةوحدةالف40تضمالبصرة

مؤهالتكلعنفضال وعموديةافقية
ياتوالكلالجامعاتمنالحضاريةاملدينة

رفيهالتواماكنواملدارسواملستشفيات
تم.والتجاريةالخدميةواالماكن

االحتياجاتالصحابحصةنخصيص
لالعمتنفيذوسيتم.%5بنسبةالخاصة

التنمبةاهدافتوجهاتيحققبما
بيئةللصديقةمدينةايجادفياملستدامة

.واطئةكلفوذاتللطاقةوموفرة
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مدينة السالم في محافظة
النجف االشرف 

يفالجديدةاملدينةموقعاختيار تم
مدينةمنالشمالالىاملحافظة

7526مساحةوعلىاالشرفالنجف
لالستعمال5556.5منهاهكتار 

وحدةالف90املدينةتضم.السكني
افقيةعموديةسكنية ماوتخدمو
علىوتحوي ،نسمةالف540يقارب

افقكافة ةوالتعليميالصحيةاملر
والتجاريةوالترفيهيةوالخدمية

املوقعاختيار وجاء.والصناعية
الضغطلتخفيفاملدينةوانشاء

النجفمدينةمركز عنالسكاني
نظماملغير السكنياالنتشار وتفادي

.فيها



مدينة علي الوردي السكنية
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بغدادمحافظةفيالجديدةاملدن
الجديدةالسكنية(الورديعلي)املدائنزهرةمدينة

قلبفيعامدانيتأساسيينمحورينعلىاملدينةوتعتمدالجنوب،منانهروانملدينةمحاذيةاملدائنقضاءفياملدينةتقع
مركز نعبإبتعادهاأهميتهاتقلمتناغمةمتدرجةمتموجة(حلزونية)مخروطيةحركةيولدانوبتقاطعهما،(C.B.D)املدينة
بينهاكعازل تعملتيوالالخضراء،املناطقوتحاذيهاالتجارية،الفّعالياتتتخللهااملختلفةالعامةالفّعالياتتضماملدينة

 السكنيةاملناطقوبين
ا
.حيويةأماكنكونهاعنفضال
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الذكيةاالملمدينة
2000دينةاملمساحةتبلغ،الشمالمنالنهروانمدينةوتحادياملدائنقضاءفياملدينةتقع

الجسرناحيةاملدائنقضاءفيعويجة18مقاطعة1/61املرقمةالقطعةمنجزءعلىدونم
افقجميععلىاملجمعيحوي . فمستوص،مستشفى،جامعة)والسياحيةالخدميةاملر

التحتيةالنىخدمات\اعنفضال (تجاريةمجمعات،رياضيةمالعب،مدارس،صحي
.العاصمةبمركز املدينةيربطسريعطريقوانشاء

(سابقاطارق معسكر )والسالمالنصر مدينة
بقرار اؤهالغتمالذي)طارق معسكر موقعاختيار وتمالفلوجةبغدادطريقعلىاملدينةتقع
60لبناءمخصصةدونماالف10000بـمساحتهاوتقدر ،املدينةالنشاء(الوزراءمجلسمن

افقعنفضال وعموديةافقيةسكنيةوحدةالف والصحيةالتعليمية)الخدميةاملر
.والشوارعالطرق شبكةخاصةالتحتيةالبنىوخدمات(والترفيهيةوالتجارية
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ء مدينة ضفاف كربالء ومدينة كربالء الجديدة في محافظة كربال
املقدسة

وانسنوات8بمدةمراحلباربعوينفذسكنيةوحدةالف40يضممربعكم20كربالءضفافمدينةمساحةتبلغ
افقالتحتيةالبنىخدماتالىباالضافةبعضهامعمتداخلةاملراحل ازمةمنللوسيقوالترفيهيةالعامةواملر
.االنجازبعداو التنفيذاثناءسواءمختلفةعملفرصتوفير فيويساهمالسكن

.االشرفالنجفمحافظةالىاملؤديالطريقعلىاملحافظةمنالجنوبالىالجديدةتقعكربالءمدينةاما
(661892)سكانهاوعدددونم5700مساحتهاوتبلغمنها،الشرقيالشمالباتجاهاملقدسة،كربالءمدينةمركز عنكم12و

ويكون ،(فلل)ةمنفصلسكنيةدوراتتضمنكماالطوابق،متعددةابنيةفيمتنوعةبنماذجسكنيةشققوتتضمننسمة،
سكنيبيتاالفوخمسةسكنيةشقةألف30فيهاالسكنيةالوحداتعدد

يسهموبمااملدينة،منهاتعانيالتيوالخدميةوالعمرانيةالبيئيةللمشاكلواملثلىالناجعةالحلول ايجادالىاملشروعيهدف
ممابعضفييةوالعشوائوتقنينهاالخدماتضمور الىادىوالذيومجاوراتها،املدينةبنيةعلىالحاصلالضغطتقليلفي

.توفيرهايتم



مواقع المدن الجديدة في كربالء المقدسة 
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