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 لإلسكان والتنمٌة الحضرٌة
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 فندق سوفٌتٌل الرباط

 

 الرباط، المملكة المغربٌة

 2017دٌسمبر  22 – 21

 

 

 البرنامج المؤقت



 

 

 2017دٌسمبر  21الخمٌس 

 استقبال وتسجٌل المشاركٌن 09:00 – 08:00

 الجلسة االفتتاحٌة

 المملكة المغربٌة -ان إٌمان أغوت ر:ٌالمس      10:00 – 09:00
 

 ن:والمتحدث
 

 ، رئٌس الحكومة، المملكة المغربٌةسعد الدٌن العثمانًالسٌد معالً  -

 وزٌر إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان وسٌاسة المدٌنة، المملكة المغربٌة.، موالي حفٌظ العلمًالسٌد معالً  -

، كاتبة الدولة المكلفة باإلسكان لدى وزٌر إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان وسٌاسة المدٌنة فاطنة لكحٌل، السٌدة  -

 المملكة المغربٌة

 بجامعة الدول العربٌة. االقتصادٌةاألمٌن العام للشؤون  – الدكتور كمال حسن علًعادة السفٌر س -

 ، المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة )موئل األمم المتحدة(.جون كلوس دكتورلا -

 األمٌن العام لمنظمة المدن العربٌة. – الصبٌح أحمدسعادة المهندس   -

10:00 – 10:30  استراحة شاي                                                 

 جلسة فنٌة عامة

10:30 – 12:30 
 التحضر المستدام فً المنطقة العربٌة وضع

 ، المملكة المغربٌة رئٌس منظمة الجهات المتحدةعبد الصمد السكال،  :رٌسالم 
  

 ن:حدثوالمت
 
 مدٌرة المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة للموئل -  زٌنة علً أحمدالسٌدة    -

 إدارة البٌئة واإلسكان والموارد المائٌة بجامعة الدول العربٌة - حمو لعمرانًالسٌد   -

  لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا  -نائب األمٌن التنفٌذي  - خولة مطر سٌدةال  -

 تأكٌده( )جاري اإلسكوا()   

 مساعد األمٌن العام "لالتحاد من أجل المتوسط" -  إٌهاب فهمً  السٌد السفٌر  -

 )ٌتم تأكٌده(  UCLG-Africaاألمٌن العام لمنظمة   - جان بٌٌر امباسً السٌد  -

 لدول المغرب العربً الٌونسكومكتب مدٌر قسم الثقافة ب - كرٌم هندٌلً السٌد  -

 
 مناقشة 

 
 
 

 



 استراحة غداء                                                14:00 – 12:30

 محاورجلسات ال

 األول حورالم 15:30 – 14:00
ضمان حصول الجمٌع على السكن المالئم واآلمن 

 والمٌسور والخدمات األساسٌة،وتحقٌق رفاهة العٌش.
 

  دول الخلٌجالموئل ل، مكتب خٌد.طارق الش: المقدمة
 

 المملكة العربٌة السعودٌة م. ناصر العمار، : الُمنسق
 

 المتدخلون:
وكٌل وزارة األعمار  ،إستبرق إبراهٌم الشوكا.  .1

جمهورٌة  ،كان والبلدٌات واألشغال العامةواالس

   العراق

الكاتب العام للمجلس الوطنً  ،علًو وساقمحمد ا.  .2

إعداد التراب الوطنً والتعمٌر وزارة لإلسكان، 

 المدٌنة، المملكة المغربٌة واإلسكان وسٌاسة

 )جاري تحدٌده( مملكة البحرٌن .3

المملكة ، مستشار التخطٌط العمرانً، د. كمال جالوقا .4

 األردنٌة الهاشمٌة 

 

 ناقشة م
 
، مكتب الموئل لدول د.طارق الشٌخ هم التوصٌات:أ

  الخلٌج 

 ًالثان محورال
 ضمان تحقٌق عدالة التنمٌة والشمولٌة اإلجتماعٌة

 
 

 ةأهٌئة األمم المتحدة للمرمكتب دول المغرب العربً، : المقدمة
 

زارة الشؤون العامة ، و، كاتب عامأجبٌلو عزٌز م.: الُمنسق
 لمملكة المغربٌة ا -والحكامة

 
 : المتدخلون

 مدٌر عام برنامج الشٌخ زاٌد لإلسكان، جمٌلة الفندي م. .1

 اإلمارات العربٌة المتحدة 

رئٌس هٌئة التخطٌط العمرانً، جمهورٌة  د. عاصم الجزار، .2

 مصر العربٌة

هذير عام دائرج التٌويح اإلقليويح ، محمد محسه السيد د. .3

  العراق، جوهىريح وزراج التخطيظ، والوحليح

  لٌبٌا، رئٌس هٌئة التخطٌط العمرانً، م. فرج الالفً .4

 
 مناقشة

 
المتحدة هٌئة األمم مكتب دول المغرب العربً،  :هم التوصٌاتأ

 ةأللمر

 استراحة شاي                                                16:00 – 15:30

 ثالثال حورالم 17:30 – 16:00
 تخطٌط مستقرات بشرٌة متكاملة ومستدامة 

 فً جمٌع البلدان فً المنطقة العربٌة
 

  بلبنان الموئل، مكتب طارق عسٌران: المقدمة
 

مستشار الوزٌر لشئون قطاع ، هاشمم. نفٌسة  :الُمنسق
، وزارة اإلسكان والمرافق والتنمٌة اإلسكان والمرافق
 العربٌة   مصر العمرانٌة، جمهورٌة

 
 :المتدخلون

مدٌر عام األسس العمرانٌة  ،هالل الزدجالًم.  .1

  سلطنة عمان ،بالمجلس األعلى للتخطٌط

ط المشارٌع مدٌر إدارة تخطٌ ،وسف عبدهللا. ٌم .2

اإلمارات العربٌة  تطوٌر البنٌة التحتٌة،بوزارة 

 المتحدة

 الرابع محورال
 تطبٌق مبادئ اإلدارة الحضرٌة الرشٌدة 

 وبناء القدرات لتخطٌط وإدارة المستقرات البشرٌة 
 

برنامج ، منسق مشروع التنمٌة المحلٌة، فابٌو جرمانو أ. :المقدمة
 العربً التعاون األلمانً بالمغرب

 
 الكوٌت  :الُمنسق

 
 :المتدخلون

   )جاري تحدٌده( الجزائر .1
المدٌر التنفٌذي للمرصد الحضري  ،عبدالرحمن السلطان. م .2

 العربٌة السعودٌة المملكة  ،لمدٌنة الرٌاض
 ، مهندس معماري بوزارة محمود عبد هللا شٌخ اسماعٌلم.  .3

 لسكان بجمهورٌة الصومااألشغال العامة وإعادة اإلعمار واإل

 السودان ، جامعة األزهري، د. علً عباس .4



 )جاري تحدٌده( الكوٌت .3

قطاع التعمٌر ، مفتش عام، بد الغنً أبو هانًع .4

وزارة إعداد التراب الوطنً وإعداد التراب الوطنً، 

 المملكة المغربٌة وسٌاسة المدٌنة،  سكانوالتعمٌر واإل

 
 مناقشة

 
 بلبنان الموئلمكتب  طارق عسٌران، أهم التوصٌات:

 
 
 

 مناقشة 
 

، منسق مشروع التنمٌة المحلٌة، أهم التوصٌات: أ. فابٌو جرمانو
 برنامج التعاون األلمانً بالمغرب العربً

 حفل عشاء                                            20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2017 دٌسمبر 22الجمعة، 

 إفطار/ جلسة صباحٌة )المنتدى الحضري العالمً(                              09:00 – 08:00
 

 :المتدخلون

 

  .المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرٌة )موئل األمم المتحدة(.جون كلوسد ، 

 ًجامعة الدول العربٌة، د.حمو لعمران 

 بٌروت فً األمٌركٌة الجامعة فً فارس عصام معهد فً البحوث مدٌر - ٌاسٌن د. ناصر 

 

 محاورجلسات ال

 الخامس حورالم 10:30 – 09:00
تحسٌن االستدامة البٌئٌة الحضرٌة والقدرة على مجابهة 

 التغٌرات المناخٌة وحماٌة الثروات الطبٌعٌة
 

 -، المكتب االقلٌمً للدول العربٌة أ. ولٌد علًالمقدمة: 
 اإلنمائًبرنامج األمم المتحدة 

 
 جامعة الدول العربٌة، د.حمو لعمرانً: الُمنسق

 
 

 :المتدخلون

، وزٌر األشغال العامة والطرق، د. معٌن عبد الملك .1

  الٌمنجمهورٌة 

مدٌرة الجودة والشؤون التقنٌة، ، دٌغًدة الورٌجم. م .2

إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان وزارة 

 وسٌاسة المدٌنة، المملكة المغربٌة

  )جاري تحدٌده( فلسطٌن .3

مجلس قطر ، استشاري أول لالستدامة، م. راشد النسعة .4

  طر، قللمبانً الخضراء

 
 

 مناقشة 
 
، المكتب االقلٌمً للدول العربٌة أ. ولٌد علً: هم التوصٌاتا
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائً -
 

 السادس حورالم
والتنمٌة تعزٌز إنتاجٌة المدن لتحقٌق النمو االقتصادي 

 المستدامة على المستوٌٌن الوطنً واإلقلٌمً
 

تعاون االقتصادي منظمة ال، أ. تاداشً ماتسوموتوالمقدمة: 
 والتنمٌة

 
مدٌر عام المؤسسة العامة لالسكان ، م. فارس الجنٌدي: الُمنسق

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة ، والتطوٌر الحضري
 

 :المتدخلون
رئٌس مجلس إدارة المؤسسة العامة  م. رونً لحود، .1

  لبنان  لإلسكان،

 مورٌتانٌا عمدة نواكشوط،  ا. ماتً منت حمادي، .2

مستقبل المدن  برنامجمساعد مدٌر  ،خالد النفاعً .د .3

مملكة العربٌة ال ،وزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة السعودٌة،

 السعودٌة 

رئٌس قسم التخطٌط العمرانً، وزارة  ،م. روضة الربً .4

  تونس ،التجهٌز واالسكان والتهٌئة الترابٌة

 
 مناقشة 

 
تعاون منظمة ال، أ. تاداشً ماتسوموتو: هم التوصٌاتا

 االقتصادي والتنمٌة
 

 استراحة شاي                                                  11:00 – 10:30

  



 عامةفنٌة جلسة 

 ةة الحضرٌة الجدٌدة: تجارب إقلٌمٌتنفٌذ الخط                           13:00 – 11:00

 عمران والتصمٌم والتخطٌط الحضري، جامعة محمد السادس بولٌتكنٌك ، عمٌد الكلٌة الدولٌة للد.حسن رضوان :المقدمة 
 

 (االسكوا) لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا :الُمنسق

 
 :المتدخلون

 األجندة الحضرٌة العربٌة :جامعة الدول العربٌة، مدٌر إدارة البٌئة واإلسكان والموارد المائٌة، د. جمال جاب هللا .1

 األجندة الحضرٌة األوروبٌة :ممثل االتحاد األوروبً ، أ. نٌقوال غربً .2

 األجندة الحضرٌة األفرٌقٌة:  اللجنة االقتصادٌة ألفرٌقٌا، مستشار د. محمد حلفانً .3

 األجندة الحضرٌة آلسٌا والمحٌط الهادئ: اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة آلسٌا والمحٌط الهادئمسئول ب، عمر صدٌقً أ. .4

 تأكٌده( )جاري UCLG –رئٌس مجلس بلدٌة شفشاون  – السٌد محمد سفٌانً .5

 
 االسكوا: أهم التوصٌات

 (التوصٌات الهامة التً سٌتم أخذها فً االعتبار فً إعالن الرباط)

 استراحة غداء                                             14:30 – 13:00

 جلسة جانبٌة                                              16:30 – 14:00

 فً العالم العربًالسٌاسات الحضرٌة الوطنٌة                            
 

 المتدخلون:
المملكة  –التعمٌر، وزارة إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان وسٌاسة المدٌنة  مدٌرالسٌد توفٌق بنعلً، . 1

 المغربٌة

 جلسة مغلقة جلسة جانبٌة جلسة جانبٌة 15:30 – 14:30

 المساحات العامةالمدن األمنة ودور مدن فً أزمة أو أزمات فً المدن
خطة تنفٌذ االستراتٌجٌة العربٌة لإلسكان 

 2232الحضرٌة والتنمٌة 
 )جامعة الدول العربٌة(

 جلسة مغلقة جلسة جانبٌة  16:30 -15:30

 األرض والنوع االجتماعً فً المنطقة العربٌة
 

 عالن الرباطمناقشة الصٌاغة النهائٌة إل
 ()جامعة الدول العربٌة

 شاياستراحة                                              17:00 – 16:30

  



 عامةفنٌة  جلسة

 الرباط إعالن وإقرار للمنتدى الختامية الجلسة                              18:00 – 17:00
 

 ، الوولكح الوغرتيحأغوتان . إيمانأ :الُمنسق

 

 :المتحدثون

 .الوغرتيحالوولكح  الوذيٌح، وسياسح واإلسكاى والتعوير الىطٌي التراب إعذاد وزير ،العلمي حفيظ موالي السيذهعالي  .1

 ضيفحستالو الذولح ) الوتحذج العرتيح اإلهاراخ ،وزير تطىير الثٌيح التحتيح ،عبدهللا بلحيف النعيميهعالي الذكتىر الوهٌذس  .2

 (9102لثح للوٌتذي الثاللذورج 

 العرتيح  الذول جاهعح االقتصاديح، للشؤوى العام األهيي ،علي حسه كمال الدكتور السفير سعادج .3

 الثشريح للوستىطٌاخ الوتحذج األهن لثرًاهج العرتيح للذول االقليوي للوكتة اإلقليوي الوذير ،أحمد علي زينةالسيذج  .4

  ،باإلسكانالمكلفة  كاتبة الدولة لدى وزٌر إعداد التراب الوطنً والتعمٌر واإلسكان وسٌاسة المدٌنة لكحٌل، فاطنةالسٌدة  .5

 ) تقدٌم التقرٌر العام وتالوة إعالن الرباط(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2017دٌسمبر  23السبت 

 زٌارات مٌدانٌة لتجارب عمرانٌة رائدة فً الرباط )زٌارة للحضور العام / زٌارة رفٌعة المستوى(

 ن لمجلس وزراء اإلسكان والتعمٌر العرب والدورة الرابعة والثالث

10:00 – 11:00  

 اإلسكان والتعمٌر العربالجلسة االفتتاحٌة لمجلس وزراء  -

 خطابات ترحٌبٌة للسادة الوزراء والمملكة المغربٌة  -

 المجلس عمالا  -

 استراحة شاي                                                11:30 – 11:00

11:30 – 13:30  

 مناقشة األجندة والتوصٌات وإقرار إعالن الرباط  -

 لالستراتٌجٌة العربٌة لإلسكان والتنمٌة الحضرٌة المستدامةمناقشة الخطة التنفٌذٌة  -

  اختتام الدورة الرابعة والثالثٌن لمجلس الوزراء العرب المكلفٌن باإلسكان والتعمٌر -

 

 

 

 

 


