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 لمنتدى الوزاري العربى لإلسكان والتنمية الحضريةالدورة الثانية ل

 يةغربملكة املامل –, الرباط 3122ديسمبر  32-33

 
 الاجتماعية والشمولية التنمية عدالة تحقيق ضمان حور الثاني:امل

 

 الجلسةأرضية 

 

 3122دٌسمبر  32    : لجلسةموعد ا

  هٌئة األمم المتحدة للمرأة        :مقدم الجلسة

 ٌةالمغربالمملكة       :منسق الجلسة

 

 :مقدمة

ٌة من أجل تحقٌق التنمٌة من الدول العرب رؤٌة عدد مٌزتتماعٌة سمة العدالة االج تعد    

ومع ذلك, لم تستطع أسواق الرهن العقاري توفٌر الفرص لذوى الدخل  .الحضرٌة

ت رانتش سكن. ومن ثم،التموٌل الالزم لشراء الالمنخفض والمتوسط للحصول على 

الطبقٌة  وقفروتزاٌدت الفً المدن العربٌة  القانونٌةغٌر البشرٌة والمستوطنات المستقرات 

وصعوبة الحصول على  الهجرة والنزوح، وارتفاع معدالت مع ارتفاع أسعار األراضى،

األراضى  المعامالت المرهقة فٌما ٌخص قطاعإلى  باإلضافة القروض واالئتمانات،

تنمٌة طرق التدبٌر العمومً المتعلقة بى والقٌود المالٌة عل وإجراءات تسجٌل الملكٌة

التشرٌد والنزوح أثرت حركة  فٌذ لوائح التنمٌة. إلى جانب ذلك،التساهل فً تناألراضى و

على كل من المجتمعات النازحة ٌة المناخ اتتغٌرممتدة والاألزمات الة عن الناتج

الدول المستضٌفة على اإلدارة الفاعلة للخدمات قدرة  توفاق على حد سواء والمستضٌفة

العدٌد من الحكومات مواجهة هذه حاولت  لرغم من ذلك،الحضرٌة ونمو المدٌنة. وعلى ا

 سٌاسات موجهة وبرامج ن من خالل وضع شائكة خالل العقدٌن المنصرمٌالتحدٌات ال

المغربية المملكة  

 والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة
المدينة وسياسة واإلسكان  
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فرص  ذات الدخل المنخفض ونشرلدى المجموعات لتحسٌن البٌئة الحضرٌة  ،وآلٌات التنفٌذ

فً سٌاساتها المٌسور  السكنبناء األولوٌة ل معظم الدولتنمٌة اإلسكان المٌسور. وأعطت 

 القطاعٌن العام والخاص فٌما ٌخص التحدٌات أمام ، تستمرومع ذلك وبرامجها الحضرٌة.

 .التموٌل العقاري من حٌثالحضرٌة بأسعار مٌسورة فً المناطق  ً الالزمةضاتوفٌر األر

ٌق التنمٌة المستدامة، ووسٌلة لتحقٌق العدالة لتحق امصدر ذاتٌ الحضريٌعتبر التوسع 

 اعتماد بتشجٌع " رٌة الجدٌدةاالجتماعٌة. وقد التزمت الدول فً الخطة الحض والشمولٌة

اإلسكان فً  والجنسانٌة فً مجال العمرٌة لالعتبارات ومراعٌة متكاملة ونهج سٌاسات

 االجتماعً، واإلدماج الصحٌة والرعاٌة والتعلٌم العمالة قطاعات والسٌما القطاعات، جمٌع

 ومٌسور مالئم سكن توفٌر تتضمن الحكومٌة المستوٌات جمٌع على ونهج سٌاسات واتباع

 وَحسن التوصٌل وجٌد ومرن وآمن الموارد وفعال فً استخدام إلٌه الوصول وٌسهل التكلفة

 يرالحض النسٌج بقٌة مع قةاللعا ولتعزٌز القرب لعامل خاص اهتمام إٌالء مع الموقع،

والتخطٌط  الخدمات األساسٌة ذات الجودة تستطٌع". بالسكن  المحٌطة العمل تالومجا

 .جودة الحٌاة من  من هشاشة المجتمعات المهمشة وٌحسنانأن ٌقلالالمكانى الشامل 

الدول  , تبنت0202مٌة الحضرٌة المستدامة العربٌة لإلسكان والتن االستراتٌجٌةوتوضح 

حضرٌة التنمٌة الالموازنة بٌن العربٌة الحاجة إلى تحقٌق العدالة االجتماعٌة من خالل 

وتمكٌن جمٌع الفئات االجتماعٌة من المشاركة فً عملٌة تنمٌة مناطقهم الحضرٌة  والقروٌة

)بما فً ذلك الفئات المستضعفة, مع التركٌز على المرأة, الشباب, األطفال, المسنٌن وذوى 

ة فً توفٌر القروٌة والكفاٌالتنمٌة ومن ثم، فمن الضروري تحقٌق االحتٌاجات الخاصة(. 

فً فرص اٌجابٌا للتأثٌر لمدن الرئٌسٌة، بما فً ذلك فرص العمل، لخدمات خارج نطاق اا

. وقد تم التشدٌد على ضرورة اإلدارة الجٌدة للهجرة وإمكانٌات الحٌاة للفئات األقل حظا  

 والتشرٌد لتجنب الضغط على المدن ومواردها المتاحة.

 

 :المنتظرةالنتائج 

لتنمٌة واالستراتٌجٌة العربٌة لإلسكان واثر اعتماد الخطة الحضرٌة الجدٌدة إ 

كٌفٌة تخطٌط الدول العربٌة رٌة إلى عرض وحهذه الجلسة الم الحضرٌة المستدامة, تهدف

فً مختلف الظروف المستقرة  عالمٌة واإلقلٌمٌةحضرٌة اللتنفٌذ الخطط اا نحو قدمسٌر لل

الخطة  يتنفٌذالطار اإلالجوهرٌة التً تم تحدٌدها فً الخمسة مجاالت الوالهشة. فً ضوء 

السٌاسات والمبادرات  إلى أي مدى تقومالعروض المقدمة سوف تتناول الحضرٌة الجدٌدة, 

لخطة الحضرٌة ي لتنفٌذال طارإلالوطنٌة والمحلٌة العربٌة بتطبٌق المبادئ التوجٌهٌة ل

تأتى . وسوف االجتماعًالجدٌدة فً مواجهة التحدٌات الملحة لتحقٌق العدالة والتكامل 

لحاالت الدراسة والدروس  الواسعة اعتمادا  على الخبرات ات بتوصٌات محددةالمناقش

 ى ضااألراستخدام  لدٌنامٌكٌاتوسوف توفر كذلك فهم أعمق  وأفضل الممارسات، المستفادة
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 فً الدول العربٌة،زٌادة الفوارق االجتماعٌة واالقتصادٌة تلعب دور فً والتً  ،اإلسكانو

دول ذات األزمات طوٌلة األمد أو تلك المعنٌة بإعادة اإلعمار بعد انتهاء بما فً ذلك ال

النازحٌن فً ادماج األشخاص المشردٌن داخلٌا  والسكان  ٌجب مراعاةالصراع. كما 

سكان المجتمعات  بالتساوي مع ،عتبارمع أخذ احتٌاجاتهم فً اال المناطق الحضرٌة،

لجنسانٌة وقضاٌا األطفال والشباب وذوى وأٌضا  مراعاة القضاٌا ا ،المستضٌفة لهم

 االحتٌاجات الخاصة.

 

في المنطقة التنفيذي للخطة الحضرية الجديدة  اإلطاراألسئلة التوجيهية التي تتبع مبادئ 

 العربية: 

 ت الحضرٌة الوطنٌة فً تحقٌق: مساهمة السٌاساالسياسات الحضرية الوطنية .1

الحضرٌة -المتوازن والشامل فٌما ٌتعلق بالدٌنامٌكٌات الرٌفٌة التوسع الحضري

 ونظام المدن.

والبٌئٌة فً التخطٌط  االجتماعٌة, ةالمكانٌالعدالة  :التخطيط والتصميم الحضري .0

 .تطبٌق المبادئ من أجل أحٌاء سكنٌة مستدامة تنمٌة الحضرٌة،وال

 .فً المدٌنة: الحق فً المدٌنة وحقوق االنسان التشريعات الحضرية .0

 الشامل، الحضريلٌة من أجل التوسع : تولٌد اإلٌرادات المحاالقتصاد الحضري .4

 .المٌزانٌة التشاركٌة

فً التنفٌذ  : تمكٌن ومشاركة المجتمعات والجهات الفاعلة الرئٌسٌةالتنفيذ المحلي .5

 وسعات المدنت دماج فًالتنمٌة الحضرٌة، كٌفٌة تناول اإللمحلى لرؤى وخطط ا

 .عشوائٌاتال مدن ب ،الحضريتحدٌث الجدٌدة وال
 


