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 الحضزية والتنمية لإلسكان الثاني العزبي الوساري  للمنتدى إلاطار العام

 العزبية" املنطقةالخطة الحضزية الجديدة في  ر "تنفيذتحت شعا

 اململكة املغزبية الزباط،

 2112بر يسمد 23 – 21

  

 مقدمة: 
الذي  الحضرٌةاألول لإلسكان والتنمٌة المنتدى الوزاري العربً  أعقاب فً

الوزراء  أصدر مجلس ،2012فً دٌسمبر  عربٌةال مصر جمهورٌة استضافته
أجندة األمم بتنفٌذ  أعضائه التزام عن للتعبٌر القاهرة"إعالن  "والتعمٌر إلسكانل  العرب

فً المنطقة العربٌة على مدى  الخطة الحضرٌة الجدٌدةو 2030المتحدة للتنمٌة المستدامة 
  .هال محوركاإلنسان  خذٌن بعٌن االعتبارآ، العقدٌن القادمٌن

 
دٌسمبر  23الى  21الفترة من  خالل  بالمملكة المغربٌةعقد نٌ اإلطار، هذا فًو

تحت عنوان   لإلسكان والتنمٌة الحضرٌة المستدامة ثانًال المنتدى الوزاري العربً 2012
ٌشكل هذا المنتدى فضاء لمناقشة و .العربٌة"الخطة الحضرٌة الجدٌدة فً المنطقة تنفٌذ "

عربٌة لإلسكان الستراتٌجٌة االلدول العربٌة لتفعٌل التً تواجهها ا مستقبلٌةالتحدٌات الحالٌة وال
الهدف الحادي خاصة ق الخطة الحضرٌة الجدٌدة وطبٌوالتنمٌة الحضرٌة المستدامة كوسٌلة لت

المعنً "بجعل المدن والمستوطنات  2030 لتنمٌة المستدامةاألمم المتحدة ل عشر من أهداف
ذات الصلة غٌره من األهداف بوالبشرٌة شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" 

التً تستخدم على الصعٌدٌن  المعاٌٌر طبٌقت ةبحث امكانٌفرصة لو بالمناطق الحضرٌة،
وتبادل على المستوٌٌن الوطنً والمحلً  السٌاقات المختلفة للدول العربٌةاإلقلٌمً والعالمً فً 

 .الحٌاة للجمٌعجودة الممارسات الحضرٌة الجٌدة من أجل تحسٌن 
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 خلفٌة:
بٌن جمع للتشاور ت آلٌة إقلٌمٌةٌعد المنتدى العربً لإلسكان والتنمٌة الحضرٌة المستدامة 

 اإلسكان قضاٌا لبحثكل عامٌن إحدى الدول العربٌة  تحتضنه المتدخلٌن والمهتمٌنمختلف 
العرب  التعمٌر إلسكان ووزراء اجلس م، ٌنظم من طرف التنمٌة الحضرٌة المستدامةو

وبدعم تقنً  ذات الصلةالوزارات ممثلة بول العربٌة دالجمٌع مشاركة ببجامعة الدول العربٌة 
المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة التابع لمنظمة األمم المتحدة للمستوطنات  وفنً من طرف

 :هما ساسٌٌنأوٌتبع المنتدى محورٌن   (.UN-HABITATالبشرٌة )
 

الجلسات الفنٌة التً تنظمها دولة عربٌة أو أكثر بالتنسٌق مع منظمة من منظمات األمم  -1
 ٌنتج عنها ،إلسكان والتنمٌة الحضرٌةبٌن المختصٌن بمجال اتجمع المتحدة والتً 

 .مبادرات للتعاون فما ٌتعلق بالمحور موضع النقاشوالالتوصٌات مجموعة من 
 تمت مناقشتهاتلقى جمٌع الوثائق التً الذي ٌ مجلس وزراء اإلسكان والتعمٌر العرب -2

اإلجراءات  التخاذالتوصٌات كل ، وتستعرض حورٌةالعامة والمجلسات خالل ال
والتً وافق علٌها الخاصة بالمنتدى القرارات  بعد ذلك تحالوالتوافق علٌها. ل المناسبة

التابع المجلس االقتصادي واالجتماعً مجلس وزراء االسكان والتعمٌر العرب على 
جامعة الدول العربٌة، وغٌرها من هٌئات وآلٌات لومإتمر القمة  لجامعة الدول لعربٌة

 األمم المتحدة ذات الصلة.
 

 األهداف:
سرٌعا بنسبة  تمدناعلى غرار  البلدان األخرى، تشهد الدول العربٌة نموا دٌموغرافٌا مهما و

فً بعض المدن( ٌتمثل فً ظهور تكتالت  %00)بٌنما تقارب هذه النسبة  % 22تفوق 
 متروبولٌة واسعة ومجاالت ساحلٌة تغص بالساكنة.

كما أن التوسع العمرانً الذي أصبح مرادفا لتحقٌق التنمٌة الشاملة نظرا لما توفره التكتالت 
رفع من قدرة اإلنتاج، الحضرٌة من أرضٌة للتبادل واالبتكار ومصدرا لخلق فرص الشغل وال

اضحى كذلك مصدرا النشغاالت وتحدٌات كبرى خاصة من الجانب االقتصادي واالجتماعً 
السرٌعة للتنمٌة الحضرٌة صارت تعٌق قدرتها على التكٌف مع هذه  الوتٌرةوالبٌئً ألن 

 المتغٌرات.
 

ة تنموٌة ٌرقع متغٌرات مهمة تتجلى من خالل وتإن البلدان العربٌة تعٌش الٌوم على و
متسارعة ترتبت عنها إكراهات اقتصادٌة وسٌاسٌة وتحركات بشرٌة بالداخل ومع الخارج، 
وأسهمت فً إفراز  تكتالت حضرٌة جدٌدة ٌزكٌها ارتفاع لمعدل الهجرة المرتبطة بالكوارث 

 الطبٌعٌة والمتغٌرات المناخٌة و كذا الوضع األمنً الذي تعرفه بعض الدول.
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رة التنمٌة الحضرٌة السرٌعة بشكل كبٌر على توازن الشبكة وتٌ ول، أثرتوكمثٌالتها من الد
الحضرٌة وأسهمت فً بروز امتدادات على هوامش الحواضر تالشت عقبها األنسجة العتٌقة 
ومراكز المدن وتشكلت على إثرها نواة حضرٌة تفتقر للسكن الالئق وللبنٌات التحتٌة 

كنٌة الغٌر قانونٌة ودور الصفٌح واألحٌاء العشوائٌة األساسٌة، فانتشرت بذلك التجمعات الس
وأصبح الولوج للخدمات العمومٌة غٌر متوفر  وانعدمت فرص الشغل وتكرست مظاهر 

 الهشاشة واإلقصاء االجتماعً.
 

ندات وااللتزامات ولما تكتسٌه من أهمٌة كبرى تم إدراج المسؤلة الحضرٌة فً قلب األج
شمل أهداف التنمٌة والتً ت 2030فً أفق لتنمٌة المستدامة المتحدة لالدولٌة كؤجندة األمم 

المستدامة وكذا فً اتفاق بارٌس وإعالن مراكش االتفاقٌات اإلطار لألمم المتحدة حول 
نداي" للحد من أخطار (، إضافة إلى إطار "ص COP22و  (COP21التغٌرات المناخٌة 

رٌة الجدٌدة المنبثقة عن مإتمر األمم المتحدة ة الحضت حٌزا مهما فً الخطذرث، كما أخالكوا
 حول اإلسكان والتنمٌة الحضرٌة المستدامة "الموئل الثالث".

 
ٌرة تالعربٌة تحدٌات تتمثل فً قدرتها على إرساء و دولإن هذه الوضعٌة تفرض على ال

التً  تنموٌة مندمجة، بالرغم من اإلمكانات الهامة التً تتوفر علٌها والمبادرات المحمودة
لنا حول نمط العٌش الذي نرجوه ونوعٌة التضامن الذي ئتتبناها السلطات العمومٌة، كما تسا

 نصبو إلٌه فً مستوٌات عدة وطنٌة جهوٌة ومحلٌة.
 

، تزداد الحاجة إلى فهم التوجهات الرئٌسٌة للتنمٌة الحضرٌة ومعالجة ا الوضعوأمام هذ
مسببات التفاوت الحضري داخل وبٌن بلدان المنطقة والتفكٌر فً اإلصالحات السٌاسٌة 

افر الجهود والقٌام ظت الالزموالمإسساتٌة الالزمة لمعالجتها. وفً هذا الصدد، كان من 
دٌدة للتصدي المشترك للمعوقات التً تحول دون بمبادرات من أجل تبادل وجهات نظر ج

تحقٌق اإلسكان المالئم والتنمٌة الحضرٌة المستدامة، فضال عن تحسٌن نوعٌة الحٌاة لكافة 
 المجتمعات العربٌة.

  
لمملكة المغربٌة باالمنظم الثانً لإلسكان والتنمٌة الحضرٌة  الوزاري العربً المنتدى وٌؤتً

قاعدة لطرح الرإى وإٌجاد الحلول العملٌة ال الحضري العربً ولتنفٌذ جدول األعمآلٌة ك
مناقشة وجهات النظر وتشجٌع لأرضٌة و الكفٌلة بتغٌٌر مسار التنمٌة الحضرٌة بالبلدان العربٌة

المبادرات التً من شؤنها الدفع من أجل التغٌٌر وتسرٌع وتٌرة التقدم للوصول نحو أهداف 
 ناطق الحضرٌة.التنمٌة المستدامة المتصلة بالم

 
من  عوتشكل هذه التظاهرة التً تجمع بٌن الدول العربٌة وٌحضرها طٌف واسع ومتنوع

أصحاب القرار والمسإولٌن السٌاسٌٌن واالقتصادٌٌن وكذا المهنٌٌن والفاعلٌن والخبراء 
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وتبادل الخبرات الرائدة والباحثٌن فرصة هامة إلبراز الممارسات الجٌدة وعرض التجارب 
الممارسات فً مجال وضع ومتابعة تنفٌذ وتقٌٌم خطط وبرامج اإلسكان والتنمٌة وأفضل 

حلول مبتكرة وآلٌات فعالة لمواجهة التحدٌات الحالٌة والمستقبلٌة  الحضرٌة وكذا الٌجاد
 ً. لمختلف القضاٌا العمرانٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة فً الوطن العرب

أواصر التكامل اإلقلٌمً واستخالص القضاٌا الرئٌسٌة وربطها كما ٌهدف المنتدى إلى تعزٌز 
مع التوجهات الدولٌة وذلك بمناقشة وإقرار إطار للتعاون بٌن البلدان العربٌة وتنفٌذه ودعم 

 مبادرات التعاون اإلقلٌمً بشؤن اإلسكان والتنمٌة الحضرٌة المستدامة.
 

   لمخرجات التالٌة :ا إلى التوصل وعلى إثر انعقاد المنتدى فً دورته الثانٌة، ٌتوقع
 ؛بشؤن تنفٌذ جدول األعمال الحضري العربً إعالن الرباط -1
، 2030االستراتٌجٌة العربٌة لإلسكان والتنمٌة الحضرٌة المستدامة  خطة تنفٌذ مناقشة -2

بما فً ذلك آلٌة رصد إقلٌمٌة للخطة الحضرٌة الجدٌدة واهداف األمم المتحدة للتنمٌة 
 ؛المستدامة

وآلٌات لتوثٌق األفكار الرئٌسٌة، والتوصٌات ومبادرات  رٌر الدورة الثانٌة للمنتدىتق -3
 ة.التعاون المقترح

 
 المنظمون:

 المغربٌة المملكة -اد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان وسٌاسة المدٌنة دوزارة إع -
 العرب إلسكان والتعمٌراوزراء مجلس  / جامعة الدول العربٌة -
للدول العربٌة التابع لمنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة  المكتب اإلقلٌمً -

(UN-HABITAT.) 
 

 ن:المشاركو
ولون ومتخذو القرار بالحكومات والسلطات إالوزراء ورإساء المدن والبلدٌات، والمس -

المإسسات العربٌة المعنٌة باإلسكان والتنمٌة الحضرٌة والجهات ذات  وممثلالمحلٌة و
 الصلة.

المجتمع  وممثلو الجامعات واألكادٌمٌون واألجهزة العلمٌة والبحثٌةن وون والفنٌوالمهنٌ -
 المدنً والمتخصصون فى مجاالت اإلسكان والتنمٌة الحضرٌة.

  الناشطٌن فً المنطقة العربٌة القطاع الخاص وممثل -
 المنظمات االقلٌمٌة والدولٌة  -
 

 المنتدى: جلسات
عدة جلسات تناقش القضاٌا المتعلقة باإلسكان والتنمٌة الحضرٌة عقد المنتدى تعرف أشغال 

 : وتنقسم إلىالمستدامة 
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 اللجنة التحضٌرٌة للمنتدى؛ من طرف تنظم عامةفنٌة جلسات  -
 ؛ومنظمات األمم المتحدة تنظم بمشاركة الدول العربٌةمحاور جلسات ال -
 .ات الدولٌة حسب االقتضاءمتنظمها المنظ جلسات جانبٌة -

 
 .بخالف الجلسات المغلقة جمٌع الجلساتحضور  للجمٌع تاحٌ
  
 العامة:الفنٌة الجلسات  -أ 
 

المستدام فً  التمدنعقب الجلسة االفتتاحٌة رفٌعة المستوى، تناقش الجلسة العامة حالة 
المنطقة العربٌة. وستناقش الجلسة العامة الثالثة الخطط اإلقلٌمٌة المختلفة لتنفٌذ الخطة 
الحضرٌة الجدٌدة حول العالم إلبراز أوجه التشابه واالختالف فً معالجة تحدٌات اإلسكان 

ة المنتدى والتنمٌة الحضرٌة المستدامة فً جمٌع أنحاء العالم. وستختتم الجلسة الختامٌة دور
مع عرض إعالن الرباط بشؤن تنفٌذ الخطة الحضرٌة الجدٌدة فً المنطقة العربٌة وخطة تنفٌذ 

. وستعد الوثائق الختامٌة المقترحة 2030االستراتٌجٌة العربٌة لإلسكان والتنمٌة الحضرٌة 
ثائق االستنتاجات والو وتعرضمشاركتها مع جمٌع البلدان للتعلٌق علٌها.  مقدما على أن ٌتم

وزراء اإلسكان مجلس دورة ، قبل افتتاح للمنتدى الختامٌة خالل الجلسة العامة الختامٌة
 والتعمٌر العرب.

 
 :محاورجلسات ال -ب 

ون مع إحدى التعادولة عضو أو أكثر من جامعة الدول العربٌة بمحاور جلسات ال ٌتولى تنظٌم
الستراتٌجٌة العربٌة لإلسكان ل وتسترشد الجلسات بالغاٌات الست منظمات األمم المتحدة.

 والتنمٌة الحضرٌة المستدامة:
 

 ضمان حصول الجمٌع على السكن المالئم واآلمن والمٌسور والخدمات األساسٌة، .1
 ،العٌش ةٌوتحقٌق رفاه

 ،ضمان تحقٌق عدالة التنمٌة والشمولٌة االجتماعٌة .2
 ،بشرٌة متكاملة ومستدامة فً جمٌع البلدان فً المنطقة العربٌة مستوطناتتخطٌط  .3
 المستوطناتتطبٌق مبادئ اإلدارة الحضرٌة الرشٌدة وبناء القدرات لتخطٌط وإدارة  .4

 ،البشرٌة
تحسٌن االستدامة البٌئٌة الحضرٌة والقدرة على مجابهة التغٌرات المناخٌة وحماٌة  .5

 ،الثروات الطبٌعٌة
ن لتحقٌق النمو االقتصادي والتنمٌة المستدامة على المستوٌٌن تعزٌز إنتاجٌة المد .6

 .الوطنً واإلقلٌمً
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صٌغة تتٌح اإللمام الدقٌق بجمٌع المحاور محاور لمدة تستغرق ساعة ونصف بجلسات الم تنظ
ومناقشتها فً إطار  الخطة الحضرٌة الجدٌدة والمحاور الخمسة لخطتها التنفٌذٌة. المقترحة 

تشمل كل جلسة مقدمة مختصرة عن المحور موضع النقاش ٌلٌه عروض المتحدثٌن ومن ثم 
  .فً ختام الجلسة اتستنتاجتوصٌات واالالالمناقشة العامة مع الحضور وطرح 

 
 هً:محاور فجلسات الالمتوقعة ل مخرجاتأما ال
 الرئٌسٌة؛واألفكار  مقترحاتتجمٌع ال -
 ؛الرباط إعالن توصٌات لتضمٌنها فًالطرح  -
 ؛وأفضل الممارسات الرائدةإبراز التجارب  -
 لتعاون بٌن البلدان و / أو المنظمات.لمبادرات اقتراح  -

 
إلى تنوٌع المتحدثٌن لعرض كافة وجهات النظر على أن تشمل محاور وستسعى جلسات ال

 حضور:
 الحكومات الوطنٌة والمحلٌة والمإسسات التشرٌعٌة -
 مإسسات المجتمع المدنً واألكادٌمٌٌن والمإسسات البحثٌة -
 المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة -
 القطاع الخاص -

والتحدٌات والتوصٌات  وتفاصٌله حورالمب اإلحاطة الدقٌقةتم تة، المقترح ومن خالل الصٌغة
وسٌتم تقدٌم ملخص للجلسات  .والمتدخلٌن المهتمٌنطرف اإلقلٌمٌة والمبادرات المقترحة من 

 أثناءوالتوصٌات ومبادرات التعاون المقترحة واإلجراءات المشتركة التً تمت مناقشتها 
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من أجل إتاحة الفرصة لمناقشة المواضٌع ذات الصلة بالمنطقة التً لم  انبٌةجال جلساتالتنظم 
تتناولها الجلسات الفنٌة وجلسات المحاور. وهً مفتوحة لجمٌع الصٌاغات التً تقترحها 
المنظمات المعنٌة، مثل المنظمات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ومنظمات المجتمع المدنً، فضال 

دٌمٌة ومإسسات البحوث. وتتٌح هذه الدورات الفرصة عن القطاع الخاص واألوساط األكا
لعرض ومناقشة مبادرات اإلسكان والتنمٌة الحضرٌة ذات الصلة بالمنطقة العربٌة، فضال عن 
كونها منصة لتبادل الخبرات اإلقلٌمٌة والوطنٌة والمحلٌة، والممارسات الجٌدة، فضال عن 
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