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 لمنتدى الوزاري العربى لإلسكان والتنمية الحضريةالدورة الثانية ل

 "تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية"

 يةغربملكة المالم –الرباط 

 1122ديسمبر  12-11

 

 "الرباطإعالن "

 ن في المنتدىوالمجتمعوالتعمير، سكان الوزراء العرب لإلنحن 

في قد عمنالالوزاري العربي الثاني لإلسكان والتنمية الحضرية، 

 11إلى  12من ملكة المغربية في الفترة المبالرباط 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

 واإلسكان وسياسة المدينة
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، تحت شعار "تنفيذ الخطة الحضرية 1122/ديسمبر دجنبر

 الجديدة في المنطقة العربية ".

نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا للمملكة المغربية على الجهود 

 لمنتدى الوزاريالدورة الثانية لالمبذولة في استضافة وعقد 

ملكية الرعاية ال ونقدر عالياية، الحضرالعربي لإلسكان والتنمية 

نثمن الرسالة السامية الملكية بإعتبارها والسامية على أشغاله، 

دمجة لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة خارطة طريق شاملة ومن

ات لتحقيق أهداف وغاي بما يتعلق بالتنمية الحضرية المستدامة

سكان والتنمية الحضرية المستدامة االستراتيجية العربية لإل

والتي أقرت في القمة العربية بنواكشوط بالجمهورية  0202

 طقمناورؤيتها التي تهدف إلى إقامة ، اإلسالمية الموريتانية

الصمود درة على اقو ومستدامةومندمجة وآمنة متكاملة  حضرية
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للمواطنين  حياة أفضلمستوى ر توفووالمنافسة ورفع التحديات 

 منطقة العربية.في ال

 االعتبارات

الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي لإلسكان أن منا  كاادرإ

أول اجتماع إقليمي لوزراء اإلسكان هي والتنمية الحضرية 

 في ةالجديد الخطة الحضريةوالتنمية الحضرية منذ اعتماد 

مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية الحضرية 

 كوادور اإلفي كيتو ب 0202في أكتوبر المنعقد )الموئل الثالث( 

الحكومية للدول العربية والمتضمنة على االلتزامات نا م اتأكيد

من  00، وال سيما الهدف 0202خطة التنمية المستدامة  في 

"جعل المدن الذي ينص على أهداف التنمية المستدامة 



4 
 

 الصمود ىوقادرة علوالمستوطنات البشرية شاملة وآمنة 

لخطة الحضرية الجديدة افي الواردة ومستدامة" وااللتزامات 

 الحضرية المستدامة  نحو تحقيق التنمية

انعقاد الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي فرصة لمنا  اماغتنا

بأرض المملكة المغربية الشقيقة، لإلسكان والتنمية الحضرية

في البلدان  ةالجديد الخطة الحضريةلتعزيز تعاوننا من أجل تنفيذ 

  ى االقليمي والوطني والمحليالعربية علی المستو

مدنا ت من بين المناطق األكثرتعد ن المنطقة العربية أبمنا  إقرارا

إدارة هذا التمدن والتخطيط له بشكل جيد، يمثل في العالم، وأن 

 تمتتنمية مستدامة وشاملة إذا ما أساسيا  للتوصل الى  محركا  

  بشكل جيدوالتخطيط له إدارته 
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عدم االستقرار السياسي واألزمات الممتدة حاالت أن بمنا  وعياو

لى ع سلبا   تأثرقد والتأثيرات المناخية والكوارث الطبيعية 

أثر سلبا  على  الواسع النطاقالنزوح وأن وظائف المدن العربية، 

مجتمعات وال نازحينالسكان ال زيادة المخاطر التي تواجه

  المستضيفة 

، يةحيوفضاءات بأن الثقافة هي المفتاح لجعل المدن منا  إدراكا

في قلب التنمية الحضرية، مما يجعلها ، جذابة وخالقة ومستدامة

الحضاري والتراث التاريخية المعالم تشهد على ذلك كما 

  العريقةالثقافية  والتقاليدوالعمراني األصيل 

 

 نوصي بما يلي
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ن المشاركي السامية الموجهة إلى الملكية اعتماد الرسالة .0

بي الثاني لإلسكان والتنمية بالمنتدى الوزاري العر

الحضرية المستدامة كوثيقة مرجعية للتنمية الحضرية 

 المستدامة 

 من بلورة وتنفيذ مؤسسية تمكن إنشاء هيئات .0

 دياستراتيجيات متكاملة وسياسات حضرية على الصع

 ةساهمملضمان  وذلك والمحليوالجهوي الوطني االقليمي و

ات والتنمية في تحسين مستويالقيمة المضافة للتمدن  عائدات

 .الفئات المجتمعية من دون استثناء المعيشة لجميع

األولى لالستراتيجية ية خطة التنفيذالوإقرار اعتماد  .0

 .0202العربية لإلسكان والتنمية الحضرية 
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بحماية التراث بجميع أشكاله وتعزيز  مالتزاالتقوية  .4

و العوامل الدافعة نح باعتباره منأشكال التعبير الثقافي 

ها نوكالمستدامة، واالعتراف بالثقافة  لتنمية الحضريةا

 .لبيئة الحضرية عالية الجودةل أساسيا   عنصرا  

دعوة مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب إلى  .5

كتروني لعلى الموقع اال المستدامةضايا التنمية قإدماج 

المبادرات البحثية بين الجهود و تنسيقللمجلس بهدف 

الخبراء والمؤسسات الجامعية ومكاتب الخبرة والدراسات 

 .ويضطلع بأدوار تحيين وتوحيد التشريعات والقوانين

ز التعاون بخصوص منظومات يعزضع ألية لتو .2

بتكار وتشجيع اال الموارد البشريةأهيل وت دريبالتكوين والت

واإلبداع في قضايا دمج االستدامة والجودة والنجاعة 
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الطاقية والمالءمة مع التغييرات المناخية في اإلطارات 

 .المبنية

 االتللمج الرقمي للتحولوتنفيذية  ةعملي رؤية بلورة .7

 اإللكترونية الخدمات وتطويرمدن ذكية  إنشاءوتحفيز 

 لالماديا وتعزيز التدبير الحضرية التنمية بشأن الضرورية

إنشاء نظم رصد وتقييم مشتركة وشاملة تتماشى مع نظم و

 ا التكنولوجيالمعرفة ونقل تعزيز الدول األعضاء من خالل 

ع الجهود وإشراك جمي وتعزيز لتشاور وتعبئةا تكثيف .8

الهيئات الحكومية والسلطات المحلية وهيئات األمم المتحدة 

اآلخرين في وباقي الفاعلين والمنظمات غير الحكومية 

جميع مراحل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة تماشيا  مع 

ة بين الدول العربيفرص التعاون  وتحفيز، هماختصاصات
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تبادل الخبرات من حيث بلدان الجنوب  فيما بينها ومع

 والممارسات الجيدة.

رجات الدورة الثانية للمنتدى العربي لإلسكان خم تقديم .9

 فيعر السياسي المنتدى إلىضرية المستدامة والتنمية الح

 يفالمعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد بنيويورك  المستوى

 نحو التحول" عنوان تحت 0208 يوليو-تموز شهر

  لمتابعة  وذلك" الصمود على وقادرة مستدامة مجتمعات

 مع ،0202 لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ واستعراض

 00 والهدف الحضرية األهداف على خاص بشكل التركيز

 المستدامة التنمية أهداف من

مقرر مستدامة اللتنمية الل لعربيالمشاركة في المنتدى ا .02

وعرض إعالن  0208عقده في شهر إبريل من عام 
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اآلليات اإلقليمية الرئيسية لمتابعة  ىحدإباعتباره الرباط 

في  0202واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 المنطقة العربية.

حث جامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع لجنة  .00

األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التي 

في  0202تدعم تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 

المنطقة العربية، بما في ذلك عملية المتابعة والمراجعة، 

ع المنتدى السياسي الرفيت اإلقليمية إلى خرجاموتقديم ال

 المستوى.

 تاسعال العالمي الحضري المنتدى في الفعالة المشاركة .00

(WUF9 )فبراير في كوااللمبور في سيعقد الذي 

0208. 
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الذي اتخذه  02/0القرار وتنفيذ ل تفعيإلى  وةالدع .00

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية إدارة  مجلس

والذي يهدف  0207في دورته السادسة والعشرين لعام 

في االستجابة لألزمات برنامج هذا التعزيز دور  إلى

 النشر لتسهيلصندوق طوعي من خالل إنشاء والكوارث 

موئل األمم المتحدة في األزمات فرق عمل السريع ل

 الحضرية.في المناطق وحاالت الطوارئ 

مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات وة عد .04

الذي اتخذه  02/9تنفيذ ما جاء بالقرارالبشرية إلى 

شأن ب0207مجلس في دورته السادسة والعشرين لعام ال

 فلسطين. 
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ية لسطيني في تحقيق التنمالتأكيد على حق الشعب الف .05

ال ا المستدامة كبقية شعوب العالم، وال يمكن تحقيق ذلك

بإنتهاء االحتالل االسرائيلي وإزالة المستوطنات من كافة 

وفي  0927االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

عودة و عاصمة الدولة الفلسطينية الشرقية مقدمتها القدس

، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الالجئين

الطبيعي في االستغالل المستدام لثرواته ومصادره 

 الطبيعية.  

حكومة دولة اإلمارات العربية  ستعدادابب يرحالت .02

المتحدة الستضافة المنتدى الوزاري العربي الثالث 

الدول  ةدعو، و0209في عام  لإلسكان والتنمية الحضرية

العربية إلى تحديد نقاط اتصال وطنية للتنمية الحضرية 
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منتدى الوزاري العربي للالمستدامة لدعم الدولة المضيفة 

لإلسكان والتنمية الحضرية ومتابعة تنفيذ النتائج على 

المستوى الوطني بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية 

 واألطراف الوطنية ذات الصلة.

 


