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تدامةاهداف التنمية المستدامة وغاياتها الخاصة بفريق المدن والمستوطنات البشرية المس

1-9و 9-8الهدف الحادي عشر بالكامل باالضافة الى غايتي 

الجهة ذات العالقة  الغاية الهدف 

وزارة السياحة ،
التخطيط

وضع سياسات تنفيذية لتعزيز 
السياحة المستدامة 

9-8 SDG 8 تعزيز النمو االقتصادي الشامل

جميعوالعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق لل

وزارة االعمار 
واالسكان، الصناعة 

تيسير تطوير البنى التحتية 
المستدامة 

1-9 SDG 9 صنيع التبناء البنية التحتية وتعزيز

الشامل والمستدام وتشجيع االبتكار 

االعمار واالسكان
والبلديات ، التخطيط

ضمان حصول على مساكن 
وخدمات اساسية 

1-11 SDG 11  ة جعل المدن والمستوطنات البشري

شاملة للجميع وامنة وقادرة على الصمود 
، التخطيطوزارة النقلومستدامة  وصول الجميع الى توفير امكانية

نظم نقل مامونة 

2-11



وزارة التخطيط، وزارة
االعمار واالسكان

تعزيز التوسع الحضري الشامل 
والمستدامة

3-11

وزارة التخطيط

وزارة البيئة
الثقافة وزارة

تعزيز الجهود الرامية الى حماية 

وصون التراث الثقافي والطبيعي 
والعالمي

4-11

وزارة التخطيط، الدفاع 

المدني، البيئة

التقليل الى درجة كبيرة من عدد 
الوفيات 

5-11

وزارة البئية، التخطيط الفرديالحد من االثر البيئي السلبي
للمدن 

6-11

وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات 

وزارة البيئة ، التخطيط

استفادة الجميع من المناطق الخضراء 7-11

سيتم تناول الهدف الحادي عشر فقط ضمن هذا العرض الخاص بالفريق ضمن .. مالحظة 
فعاليات هذه الورشة 

Note.. Only the eleventh goal will be addressed in this team presentation 
within the activities of this workshop



11الهدف 
SDG 11

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

جعل املدن واملســـتوطنات االنسانية شاملة وامنة ومرنة ومستدامة 



ياء ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات اساسية مالئمة وامنة وميسورة   التكلفة ورفع مستوى االح11-1الغاية 
2030الفقيرة بحلول 

-:في هذه الغاية كان هناك العديد من االنجازات اهمها
لقراروفقا  (2022-2018)العراقفيالوطنيةاإلسكانسياسةوثيقةتحديث-

لتحديدالتوصلتممحاورستةخاللومن2017لسنة355المرقمالوزراءمجلس

الراهنةروفالظظلفيتطبيقهايمكنوالتياألولويةذاتللسياساتالتفعيلُسبل

متوسطوالالقريبالمدىعلىالوطنيةاإلسكانسياسةتطبيقفيستسهموالتي

المدوناتمشروعوالريفي،الحضريمعاييراالسكانتحديث)وهيوالبعيد
.(العراقيةالفنيةوالمواصفات

2022-2018الفقرمنالتخفيفاستراتيجية-

(2028-2023)بين:والثانية(2022-2018)للفترتيناالعمارإعادةخطة-

ات الدولة كل كلّي على تخصيصبشتعتمد سياسات اإلسكان الحالية .تطوير القطاع الخاص-

من السكن للقطاع الخاص، لذلك فان العمل %( 60)وبالرغم من إن العائدية المالية ألكثر من 

.بالتزامن مع القطاع الخاص من شانه أن يجعل العملية أسرع وأكثر كفاءة

خطة التنمية المكانية-

استراتيجية التنمية الحضرية-

وزارة التخطيط، امانة بغداد، االعمار 

واإلسكان  و البلديات، الهابيتات



إذوالنزوحرالتهجيأحداثمعبالعالقةاألخيرةالسنواتفيالعشوائيالسكنظاهرةتفاقمت
بحسب)العراقفيالسكانمجموعمن(%12)حواليالعشوائياتهذهسكاننسبةبلغت
اتخذتوقد(2013لسنةالعشوائيالسكنلتجمعاتالتمهيديالمسحنتائجتقرير

طريقوخريطةسياسة2022ــــ2018الفقرمنللتخفيفستراتيجيتهاضمنالحكومة
والتعاون يقبالتنسالمحافظاتجميعفيالعشوائيالسكنوتسويةتأهيلإعادةإلىتهدف

اكلمشمعالجةإلىتهدف(الهابيتات)البشريةللمستوطناتالمتحدةاألمممنظمةمع
.دامةوالمستوالفعالةالمنصفةالعلميةالحلولتطبيقخاللمنالعشوائيةالتجمعات

(source)المصدر (ratio)النسبة  (year)السنة

تقرير نتائج المسح التمهيدي لتجمعات السكن العشوائي  %9.9 2013

تقرير نتائج المسح التمهيدي لتجمعات السكن العشوائي  % 16.5 2017

رسميةغيرمستوطناتاوالفقيرةاالحياءفييعيشونالذينالحضريينالسكاننسبةيوضحجدول
Table showing the percentage of urban population living in slums or informal settlements

وطناتللمستالمتحدةاألمممنظمةمعوالتعاونبالتنسيقالمسحلتحديثحالياالعملوجاريملحوظبشكلازدادتالنسبةانهنالحظ
.(الهابيتات)البشرية

بغدادواكثرهاالمحافظاتوبحسب2030العراقورؤيةالحكوميالبرنامجمعبالعالقة:عاليةاالهمية
The importance is high: in relation to the government program and the vision of Iraq 2030, and according 
to the governorates, the most important of which is Baghdad



نةلسالعراقفيالمكانيةالتنميةالفجواتتقريروحسب

ثحيالمحليالتخطيطقسم/دائرتنافيانجزالذي2022

بلغ

يماقلعداالمحافظاتفيالعشوائيالسكنتجمعاتعدد•

واالنبارالدين،صالحنينوىومحافظاتكردستان

.تجمع(3,687)

محافظة،تلتهاتجمع(1,022)االعلىبغدادمحافظة•

.تجمع(677)البصرة

السكنتجمعاتعدداقلوكربالءالنجفمحافظتي•

.التواليعلى(88)،(89)العشوائي

عداالعراقمحافظاتفيالعشوائيةالسكنيةالوحداتعدد•

االرهابالىتعرضتالتيوالمحافظاتكردستاناقليم

وحدة(521,947)بلغواالنبارالدينوصالحنينوى

الوحداتمجموعمن(%16.5)قدرهابنسبةسكنية

.العراقفيالسكنية

االهمية النسبية لسكان العشوائيات حسب المحافظات

B
ag

h
d

ad
Proportion of urban population living in slums, informal settlements 
or inadequate housing by Governorates.



عبوضالوطنيةالتنميةخططوضمنالتخطيطوزارةبادرت

بادرتكما،السكنيالعجزازمةلمعالجةرئيسيةاهداف

الوطنيةاالسكانسياساتضمنواالسكاناالعماروزارة

.للمواطنيينالئقسكنلتوفيرخطةبوضع

اسرة(5759742)2020لعاماالسرعددبلغ1.

.المحافظاتلمجمل

2020لعامالسكنيةالوحداتعددانتبين-2

.المحافظاتلجميعسكنيةوحدة(2759459)

منالعراقفيالصافيالكليالكليالعجزمقدار-3

وحدةمليون(2,9)حواليهو2021عامالسكنيةالوحدات

.سكنية

الخطةضمنسكنيمجمع(119)نحوادراجتم-4

.سكنيةمجمعات(6)،وانجازالمقرةاالستثمارية

التوزيع المكاني لنسب العجز السكني حسب المحافظات لعام

2021Housing shortage by governorate



المة على الطرق توفير امكانية وصول الجميع الى نظم نقل مأمونة وميسورة الكلفة ويسهل الوصول اليها ومستدامة وتحسين الس:2-11
ساء وال سيما من خالل توسيع النقل العام مع ايالء اهتمام خاص الحتياجات االشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والن

التخطيط، النقل، البيئة: الجهات ذات العالقة . 2030واالطفال واالشخاص ذوي االعاقة وكبار السن بحلول 

:التحديات

بالغايةالخاصةالمؤشراتعلىبياناتالتوجد-

بصورةالسائقالحوادثاسباب)الطرقحوادثمعدالتارتفاع-

(واخرىالطرقالمركبةثمومنرئيسة

واالباصاتمثلالجماعيالنقلوجودلعدمالنقلكلفةارتفاع-

المترو

النقلووسائلالطرقضمنالخاصةاالحتياجاتمراعاةعدم-
.للبيئةالصديقةغيرالسياراتاعدادتضخم-

:الفرص

اعدادالمركباتاعدادمثلللغايةوطنيةمؤشراتاعتمادتم-

.المروريةالحوادث

،واقللسوالتوعيةللتثقيفالعالقةذاتالجهاتعلىالتاكيد-

مثلالتكنلوجيةباستخدامالخاصةالتوصياتعنفضال

.المروريةاالشارات

علىالمصادقةوتمتالحوليةالطرقانشاءعلىالتشجيع-

وخططاالستثماريالبرنامجفيالحوليةالطرقمنالعديد

المكانيةالتنمية

ويجريوالوطنيةالمكانيةالتنميةخططفيالعامالنقلتضمينتم-

.المعلقالقطارمشروععلىالعمل
.الهجينةالسياراتاعتمادتشجيععلىالعمليجري-

واالجراءاتالمواطنينحياةمعتماسعلىكونه:عاليةاالهمية

.للبيئةالصديقةوالسياراتالمترومشروع:هياالولويةذات
It is of high importance: it is in contact with the
lives of citizens, and the priority measures are: the

metro project and environmentally friendly cars.



ات البشرية ادارة املستوطنتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع واملستدام والقدرة على تخطيط و  3-11

2030في جميع البلدان على نحو قائم على املشاركة ومتكامل ومستدام بحلول 

:التحديات

ازمة السكن وارتفاع كلفة السكن داخل المدن الكبيرة -

وخاصة العاصمة بغداد 
.الكلف المادية العالية النشاء التوسعات الحضرية-

ديءمبامراعاةيؤمنوبماالجديدةالمدنسياسةتفعيل:الفرص

:القائمةاالمثلةمنمجموعةيليوفيمافيهااالستدامة

وعمشروهيبغدادمحافظةفيالسكنيبسمايةمدينةمشروع

دبغدامدينةمنالشرقيالجنوبالىيقعسكنياستثماري

انشاءالمؤملومنالكوت-بغدادطريقعلىكم(10)بحوالي

أمينوتبغدادبمدينةالجديدةالمدينةيربطثانيسريعطريق

وترفيهيةوصحيةتجاريةومراكزالتعليممثلالخدمات
.الخدماتومنظومات

مدينة بسماية

امانة بغداد، االعمار واإلسكان  و البلديات، وزارة التخطيط،

النقل، الهابيتات













Rural development policy and plans and village developmentالتنمية الريفية وتطوير القرى وخطط سياسة

"2009لسنة19رقمالتخطيطوزارةقانونمن-ثامنا-3المادةمنانطالقا

لوطنيةاالتنميةعمليةفيالعراقيالريفإدماجيؤمنبماالريفيةالتنميةدعم

15ريففييللقرمسحتنفيذتمفقد"فيهالمعاشيبالمستوىواالرتقاءالشاملة

معافيأخرىمحافظاتثالثفيالمسحتنفيذعلىجاريوالعملمحافظة

التنميةوخططاستراتيجياتوضعفيأساسا  المسحهذامخرجاتلتكون،2017

ترشيحهانيمكالتيالقرىتحديدالىتهدفوالتيللمحافظات،الريفيةالمكانية

تكازيةاالروالبنىالخدماتايصالاجلمنمحددةومعاييرألسسوفقا  للتطوير

شاءانمنالجدوىيحققوبمامقبولة،اقتصاديةاسسعلىللريفاالساسية

منلشاملةاوالعمرانيةواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةعلىوالتركيزالمشاريع،

تطويروالريفلسكانالمعيشيالمستوىوتحسينالعملفرصتوفيرخالل

لكلريفيةالالتنميةاستراتيجيةانجازعلىحالياالعملويجريالمحلياالقتصاد
.منها

بالعالقة مع كلف السكن العالية وان انشاء والتنمية المكانية المتوازنة: االهمية عالية
High importance: in relation to the high costs of housing and the establishment and balanced spatial 

development



Spatial Distribution of Population by Water Source/ 2018



.تعزيز الجهود الرامية الى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي والعاملي   4-11
Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage

التوسعة المقترحة للمسجد والروضة الكاظمية في بغداد

صتشخيتمدائرتناعملمعبالعالقة

واالهميةالخصوصيةذاتالمناطق

،االهوارمثل)والسياحيةالتاريخية

والمناطقالحفاظالمناطقوالمراقد،

عدتمتالمثالسبيلوعلى(التاريخية

لمنطقةمتكاملةتصميميةدراسات

د،بغدافيالرشيدولشارعالكاظمية

ركزولمكربالء،فيالحرمينولمنطقة

ابل،بمحافظةفيالقديمةالكفلمدينة

الحضريةالمراكزمنوغيرها
.التقليدية

وزارة التخطيط، امانة بغداد، االعمار

حة واإلسكان  و البلديات، وزارة السيا

يةواالثار والثقافة، العتبة العباس



ي فري مقترحات لتطوير شارع الرشيد على غررار شرارع المتنبر

وحرة بغداد لصبح لحركة المشاة واسرتحداث منراطق خضرر ومفت

ك كيافرة وخلق فرص اسرتثمارية رائردة فري المنطقرة مسرتغلة برذل

ي االمكانيررات المتاحررة فيهررا مررن مرروروث ثقررافي تراثرري ترراريخ

ل يمثررالررذيوكررذلك ضررفة نهررر دجلررة والموقررع المتميررز للمنطقررة 
.جزءا مهما من المركز التجاري لمدينة بغداد

تأهيل شارع المتنبي في بغداد 
Rehabilitation of Al-Mutanabi Street in Baghdad



العالميالتراثالئحةفياألهوارإدراج
عواملعدةاألهوارمنطقةتواجهحيث
يالبيئالتوازنفيخللحدوثالىأدت

وانقراضالبايلوجيالتدهورحدةوزيادة
اعهاأنوبمختلفالحيةالكائناتمنالعديد
ئةبيوتشكل،القسريالصيدبسبب

فريدةجغرافيةطبيعيةبيئةاألهوار
وحيوانيةنباتيةمواردمنبماتحتويه
لفةمختبطرقتستثمرأنيمكنمختلفة
أقتصاديةدعامةتشكلذاتهابحدوهي

ثللماألمثلاألستغاللماتمأذاوطبيعية
أهماألهوارتمتلكوبهذا،البيئاتهذه

لهايوالتواألقتصاديةالطبيعيةالمقومات
زيزهاتعيمكنوتاريخيا  حضاريا  بعدا  

كمصدرموسعبشكلمنهاواألستفادة
.للعراقتمويل

وطنيا  المحددةالمساهماتوثيقةبإطالقالعراقساهم

المتحدةاألممبرنامجمنبدعم2015عامفيأطلقتوالتي

تغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةإلىرفعهاأجلمن

يروغمشروطةأهدافا  العراقيةالخطةتتضمنحيثالمناخ

١٥بةبنسالدفيئةغازاتانبعاثاتخفضشأنهامنمشروطة

فيعليهاالمصادقةتمتوقد٢٠٣٥و٢٠٢٠عاميبين%

2021لسنة376رقمبقرارالوزراءمجلس



 ذي بةممؤتمر بةاريس والةاالهمية عالية بالعالقةة مةع التزاماتنةا تجةاه

وكةان ، في باريس ( 2015/ ديسمبر 12–نوفمبر 30) عقد في 

العةةالمي وخفةةض درجةةات الحةةرارة األحتةةرارالهةةدف منةةه الحةةد مةةن 

غةازاتأنبعاثةاتوشةارك بتقريةر للحةد مةن ( درجة مئوية 2)بحدود 

ممةا ( 2035–2020)مةن عةام % 15الحراري بنسبة األحتباس

، ووقةع علةى هةذا الكةاربونأوكسةيدمليون طن مةن ثةاني 90يعادل 

.أكبر الدول الصناعية وهي أمريكا والصين والهند األتفاق

 كافحةة البيئيةة ومشةاريع ماالستفادة مةن مصةادر التمويةل للمشةاريع

اخ صةندوق المنة) ثةل مالتغيرات المناخيةة علةى مسةتوى العةالم حيةث 

مةةن أبةةرز تليةةات التمويةةل فةةي هةةذا المجةةال رغةةم ضةةعف (  األخضةةر 

التمويةةةل وعةةةدم التةةةزام الةةةدول المتقدمةةةة بمةةةا أعلنةةةت عنةةةه مةةةن دعةةةم 

ر للصةةندوق لمسةةاعدة الةةدول الناميةةة فةةي مجةةال تخفيةةف أثةةار التغيةة

.المناخي

 ضةةرورة التعةةاون االقليمةةي مةةع الةةدول المجةةاورة للحفةةاظ علةةى صةةحة

.العراق في مصادر المياه المشتركة 

تصحر اقتراح تحدي العواصف الرملية العابرة للحدود نتيجة زيادة ال

.ونقصان المساحات الخضراء 

الصورة  االولى تظهر مناطق االهوار قبل التجفيف والثانية بعد التجفيف



فري ( X) سربة التقليل الى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد االشخاص المتضررين وتحقيرق تخفريض بن11.5الغاية 

ث بمرا فري ذلرك المائة في الخسائر االقتصادية المتصلة بالناتج المحلي االجمرالي التري تحردث بسربب الكروار

وضراع هشرة الكوارث المتصلة بالمياه مع التركيز على حماية الفقراء واالشخاص الذين يعيشون فري ظرل ا
.2030بحلول 

مولود حي في العراق 1000حسب المسوحات الخاصة بالجهاز المركزي لإلحصاء فان هناك تحسن باألعمار حسب مؤشر الوفيات لكل 

2011لعام %( 38)بعد ان كانت 2015عام %( 25.2)حيث أصبحت 

يرة الهرواء الحد من االثر البيئي السلبي الفردي للمدن بما في ذلك عن طريرق ايرالء اهتمرام خراص لنوع11.6الغاية 

.2030وادارة نفايات البلدية وغيرها بحلول 

يهرا وال توفر سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء واماكن عامة وشاملة للجميع ويمكن الوصول ال11.7الغاية 

.2030سيما بالنسبة للنساء واالطفال وكبار السن واالشخاص ذوي االعاقة بحلول 



مخطط للمدينة الجديدة المقترحة والميناء في شبه جزيرة الفاو

اوةواحدومخططةللبيئةصديقةمتكاملةصناعيةمناطقانشاء

محافظةكلفيالمدنخارجوالمعاييراالسساحدثوفقاكثر

الالستقبجاهزةتكونلكيكافةاالرتكازيةالبنىتأمينمع

واالجنبيالمحليالخاصالقطاعفيالمستثمرين



استعماالت االرض الحالية

2004مدينة بغداد في عام 

من مساحة امانة بغداد كانت مناطق حضرية % 60نحو 

عام وحتى الحزام األخضر المقترح من قبل بول سيرفس

"ال يزال صالحا"كان، الى حد كبير، 1973

2011مدينة بغداد في عام 

تغير الوضع بشكل جذري منذ ذلك الحين مع تحول 

من مساحة امانة بغداد الى مناطق حضرية % 80

يع وقد تم التجاوز على الحزام األخضر بالتحضر السر

أة، قطع مجزسوىوغير المنضبط وما تبقى منه اليوم 

رض مما يجعله عديم الفائدة وغير قادر على الوفاء بالغ

إنشائهمن

حتى البساتين تم التجاوز عليها 

استعماالت االرض الحالية 
لنحو يمكن تلخيص نمط استعماالت االرض الحالية على ا

التالي

الدائري التنفيذ المستقبلي لخط السكة الدائري والطريق

الرابع سيؤدي الى زيادة تجزئة الحزام االخضر

مبعثرنشاط صناعي 
ضمن غالباً ما يقع ضمن المناطق السكنية وحتى

ا منطقة االعمال المركزية  نفسها و يؤثر سلب

ةعلى نوعية الحياة والسالمة العامة داخل المدين

الضغوط المتزايدة على منطقة االعمال المركزية 
ية يسبب التركيز العالي لألنشطة التجارية والحكومية ضمن منطقة األعمال المركزية التقليد

هور الضغط الشديد على المنطقة مما أدى إلى مشاكل مرورية شديدة ويهدد بالمزيد من التد

في نسيجها الحضري الهش ل، في السياق ذاته، تمركز هذه األنشطة ادى الى تقليل كفاءة النق

وتحديدا شبكات الطرق داخل المدينة

يمكن وصف استعماالت االرض 

القائمة على النحو التالي

 الزحف الحضري الواسع دون

ن الكثير من التخطيط ال سيما م

قطاع اإلسكان الخاص

مو األراضي المتاحة للتوسع والن

ً في المستقبل تخذة بالنفاذ س ريعا

 التجاوز الواسع النطاق على

الحزام األخضر الحالي

قطاع صناعي مشتت

مركزية قطاع التجارة والخدمات



ازالة الحزام االخضر الحالي المجزأ

ونقله غربا الى المنطقة الجديدة خارج الحدود الحالية المانة بغداد

 خفيف ستيعاب النمو المستقبلي وتالإنشاء أقطاب النمو الجديدة أو المراكز النوابع

الضغوط على منطقة االعمال المركزية

الحي المالي في الصابيات
مباني ايقونية عالية سكنية وتجارية•

كثافة عالية الى عالية جدا•

الدهنة
تجارية/ مباني باستعمال مختلط سكنية 

كثافة سكنية متوسطة الى عالية•

العقدة التعليمية
سكن بكثافة متوسطة الى عالية•

:المطارمدينة
ة  متوسطة التطوير كمنتجع وعقدة ثقافية ورياضية وترفيهية ، الكثاف

الى متوسطة واطئة 

عقدة عويريج الصناعية
–كثافة متوسطة مع بعض المساكن  بكثافة عالية الى متوسطة•

عالية 

SEZانشاء منطقة اقتصادية خاصة •

الدورة 
سكن مع مركز حضري باستعمال مختلط •

مشروع تطوير معسكر الرشيد
المدينة الطبية•

المدينة الرياضية•

مدينة االلعاب•

سكن وتجارة•

:العقدة الصناعية
ترحيل االستعماالت الصناعية  من منطقة االعمال المركزية•

10× 10مشروع تطوير مدينة الصدر 
سكن مع مركز حضري باستعمال مختلط •

بوب الشام
TDZانشاء منطقة تنمية تكنولوجية 

ادارة النمو واستعماالت االرض المقترحة

:يليوكماالثالثةللمرحلةبغدادلمدينةالحضريالتوسعمراعاةتمكذلك



:توصيات الفريق وأساليب تحقيقها

وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلكلتحديات مختلفةانجاز المشاريع المتوقفة.
Completion of stalled projects for various challenges and overcoming the difficulties encountered.

االلتزام بالمخططات األساسية للمدن ووضع حد للتجاوزات الحاصلة عليهااكيدت.
Confirming commitment to the Land use plan of the cities 

 ألف وحدة سكنية منفذة بحسب الطرق والتقنيات الحديثة ومخدومة بشكل جيد100تأمين ما ال يقل عن.
Securing at least 100,000 housing units, executed according to modern methods and technologies, and 

well serviced

 من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص لتغطية العجز السكني% 50توفير.

Providing 50% of real estate financing from private sector investments to cover the 
housing shortage.

صرف الصحيتحسين بيئة السكن عبر زيادة االهتمام بالخدمات البلدية وتوفير خدمات الماء الصالح للشرب وال.
Improving the housing environment by increasing attention to municipal services and providing safe 

drinking water and sanitation services.

زاء النسيج انهاء السكن العشوائي وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق وإعادة تخطيطها، ودمجها بباقي أج
.الحضري في المدن التي تقع فيها

Ending informal housing, improving infrastructure in those areas, re-planning them, and integrating them 
with the rest of the urban fabric in the cities in which they are located.



Thank you



ملحق المصفوفة

:انجزت دائرتنا المصفوفة الخاصة بفريق المدن والمستوطنات البشرية حسب مصفوفة التوطين وكانت كاالتي
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.اع المدنيامانة بغداد، االعمار واإلسكان  و البلديات، وزارة السياحة واالثار والثقافة ، النقل، زارة البيئة ، الدفوزارة التخطيط،

.  وقد عمل الفريق عدة اجتماعات امتاز عملهم بالطابع المكاني


