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تمهيـــد
ــة  ــكان والتنمي ــة لإلس ــتراتيجية العربي ــداد اإلس ــمبر 2013 إع ــي ديس ــدة ف ــن المنعق ــه الثالثي ــي دورت ــرب ف ــر الع ــكان والتعمي ــس وزراء اإلس ــرر مجل ق
الحضريــة المســتدامة  حيــث تولــي األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة أهميــة كبيــرة لوضــع اســتراتيجيات وبرامــج عمــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة 

فــي الــدول العربيــة، بدعــم فنــي مــن موئــل األمــم المتحــدة. 

وقــد قــام فريــق عمــل يتكــون مــن ممثلــي ســبعة دول مــن اللجنــة العلميــة الفنيــة إلدارة البيئــة واإلســكان وتتضمــن )المملكــة األردنيــة الهاشــمية، الجمهوريــة 
الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، المملكــة العربيــة الســعودية، جمهوريــة الســودان، جمهوريــة العــراق، دولــة ليبيــا، جمهوريــة مصــر العربيــة( بإعــداد هــذه 
اإلســتراتيجية، فــي حيــن قــام ممثلــو جميــع الــدول العربيــة االثنــان والعشــرون1 بمراجعــة اإلســتراتيجية بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة وموئــل األمــم 
المتحــدة لتدقيقهــا والوصــول إلــى اتفــاق حــول وثيقــة تعمــل فــي إطارهــا جميــع البلــدان العربية.كمــا قامــت مجموعــة مــن اإلدارات المعنيــة مــن برنامــج 

األمــم المتحــدة للمســتقرات البشــرية بمراجعــة اإلســتراتيجية وإبــداء الــرأي الفنــي مــن خــالل فريــق عمــل المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة.

وعلــى الصعيــد الدولــي، تقــدم الوثيقــة منهجيــة لتحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة )SDG( فــي المنطقــة العربيــة، وخاصــة الهــدف الحــادي عشــر: )جعــل 
المــدن والمســتقرات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى المجابهــة ومســتدامة( وغيرهــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة. وذلــك عــن 

طريــق مواجهــة التحديــات الرئيســية لإلســكان والعمــران نحــو أجنــدة عمرانيــة جديــدة للــدول العربيــة.

وتقتــرح اإلســتراتيجية مجموعــة مــن األهــداف والغايــات لتطويــر قطــاع اإلســكان والقطاعــات المرتبطــة بــه لتحقيــق عمــران متكامــل وشــامل ومســتدام 
علــى المســتوى اإلقليمــي العربــي، علــى أن يتــم تطويــر وتطويــع هــذه األهــداف طبقــا لظــروف كل دولــة علــى المســتوى الوطنــي. 

ــي  ــوزاري العرب ــدى ال ــى إنشــاء المنت ــد أكــدت عل ــر العــرب )ديســمبر 2012( ق ــس وزراء اإلســكان والتعمي ــدورة التاســعة والعشــرون لمجل ــت ال وكان
لإلســكان والتنميــة الحضريــة. فــي حيــن أقــر مجلــس إدارة موئــل األمــم المتحــدة الرابــع والعشــرون بأهميــة التعــاون بيــن إدارة البيئــة واإلســكان بجامعــة 
ــق أهــداف العمــران  ــة، لتحقي ــة الحضري ــي لإلســكان والتنمي ــوزاري العرب ــدى ال ــر المنت ــل عب ــة بالموئ ــدول العربي ــب اإلقليمــي لل ــه والمكت ــدول العربي ال

المســتدام فــي الــدول العربيــة.

1الــدول العربيــة االثنــان والعشــرون بالترتيــب األبجــدي: المملكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مملكــة البحريــن، الجمهوريــة التونســية، الجمهوريــة الجزائريــة 

ــة العــراق، ســلطنة  ــة، جمهوري ــة الصومــال الفيدرالي ــه الســوريه، جمهوري ــة الســودان،الجمهوريه العربي ــة الســعودية، جمهوري ــة جيبوتــي، المملكــة العربي ــة الشــعبية، جمهوري الديمقراطي

عمــان، دولــة فلســطين، دولــة قطــر، جمهوريــة القمــر المتحــدة، دولــة الكويــت، الجمهوريــة اللبنانيــة، دولــة ليبيــا، جمهوريــة مصــر العربيــة، المملكــة المغربيــة، الجمهوريــة اإلســالمية 

ــة اليمنيــة. الموريتانيــة والجمهوري

الملخص التنفيـــذي
تشــكل اإلســتراتيجية العربيــة لإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة إطــاراً للعمــل العربــي المشــترك فــي مجــال اإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة. 
وتعتبــر خطــوة هامــة لتعزيــز أواصــر التكامــل اإلقليمــي فــي الوطــن العربــي. وتهــدف إلــى اقتــراح غايــات وأهــداف إســتراتيجية لتنميــة قطــاع اإلســكان 
ومواجهــة التحديــات المســتقبلية وتحقيــق التنميــة الحضريــة المســتدامة، مــن خــالل ربطهــا بمفهــوم التخطيــط العمرانــي، وتعزيــز دور المشــاركة المجتمعيــة 
فــي التنميــة واتخــاذ القــرار. وتغطــي اإلســتراتيجية النطــاق الجغرافــي الحضــري لمجموعــة الــدول العربيــة البالــغ عددهــا اثنيــن وعشــرين دولــة2. وتكمــن 
أهميــة اإلســتراتيجية فــي عنصريــن أساســيين، أولهمــا ضــرورة تكويــن منظومــة للتنميــة الحضريــة علــى المســتوي اإلقليمــي، وثانيهمــا ضــرورة تفعيــل 
ــى المــدى  ــى نتائــج عل ــة المتوقعــة مــن اإلســتراتيجية وتنقســم إل ــج االيجابي ــادل الخبرات.وتتنــوع النتائ ــة بعضهــا البعــض لتب ــدول العربي ــن ال التعــاون بي
القريــب وأخــرى علــى المــدى المتوســط. وتتمثــل أهــم النتائــج الفوريــة فــي توحيــد مفاهيــم ومعاييــر التنميــة الحضريــة واإلســكان المســتدام بيــن الــدول 
ــا  ــتخالص القضاي ــة واس ــة والعمراني ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــداف السياس ــج أه ــابقة، ودم ــة الس ــارب الناجح ــن التج ــتفادة م ــة، واالس العربي
الرئيســية وربطهــا بالتوجهــات الدوليــة. أمــا علــى المــدى المتوســط فتتمثــل النتائــج االيجابيــة فــي ســعي كل دولــة للمحافظــة علــى المــوارد وحســن اســتغاللها 
وتحســين مســتوى المعيشــة ونوعيــة الحيــاة والحــد مــن الفقــر وتطويــر المناطــق غيــر الرســمية مــن خــالل معالجــة الفــوارق التنمويــة بيــن الــدول العربيــة. 

وللوقــوف علــى الوضــع الحالــي للتنميــة الحضريــة تــم تحديــد وتصنيــف القضايــا والتحديــات المرتبطــة بــكل مــن المجــاالت اآلتيــة:
اإلســكان والخدمــات األساســية والبنيــة التحتيــة، ديموغرافيــة العمــران، األراضــي والتخطيــط، اإلدارة والتشــريعات الحضريــة، االســتدامة البيئيــة العمرانيــة 

وقضايــا التغيــرات المناخيــة، اإلنتاجيــة واالقتصــاد الحضــري . ثــم تــم التوصــل إلــى صياغــة الرؤيــة المســتقبلية ونصهــا كاألتــي:
)مســتقرات بشــرية متكاملــة ومســتدامة قــادرة علــى المجابهــة والمنافســة وتوفــر مســتوى حيــاة أفضــل فــي الوطــن العربــي( ولتحقيــق هــذه الرؤيــة تــم 
بلــورة ســت غايــات رئيســية ينــدرج تحتهــا خمســة وثالثــون هدفــاً فــي جميــع مجــاالت التنميــة الحضريــة المرتبطــة باإلســكان وتحقيــق جــودة الحيــاة فــي 
المناطــق الســكنية، وتتضمــن الغايــات: ضمــان حصــول الجميــع علــى الســكن المالئــم واآلمــن والميســور والخدمــات األساســية، وتحقيــق رفاهــة العيــش، 
وضمــان تحقيــق عدالــة التنميــة والشــمولية االجتماعيــة، وتخطيــط مســتقرات بشــرية متكاملــة ومســتدامة فــي جميــع البلــدان فــي المنطقــة العربيــة، 
وتطبيــق مبــادئ اإلدارة الحضريــة الرشــيدة وبنــاء القــدرات لتخطيــط وإدارة المســتقرات البشــرية، وتحســين االســتدامة البيئيــة الحضريــة والقــدرة علــى 
ــى المســتويين  ــة المســتدامة عل ــق النمــو االقتصــادي والتنمي ــة المــدن لتحقي ــز إنتاجي ــة، وتعزي ــروات الطبيعي ــة الث ــة وحماي ــرات المناخي مجابهــة التغي
الوطنــي واإلقليمــي. يبلــغ المــدى الزمنــي لإلســتراتيجية خمســة عشــر عامــاً حتــى 2030، علــى أن يتــم مراجعتهــا كل خمــس ســنوات، ويتبعهــا مخطــط 

تنفيــذي لمــدة خمــس ســنوات. كمــا تضمنــت اإلســتراتيجية آليــات للتنفيــذ علــى ثــالث مســتويات : 
آليات وطنية : وهي آليات تنشئها كل دولة طبقاً لخصوصيتها وأولوياتها، على ان يتم تحديد مؤشرات قياس االستدامة.	 
آليات إقليمية : على مستوى الدول العربية مجتمعة والتي تتيح التنسيق لتحقيق التكامل بينهم.	 
آليات تشاركية : مع برنامج موئل األمم المتحدة من خالل المكتب اإلقليمي للدول العربية.	 

وتخلــص اإلســتراتيجية إلــى ضــرورة التنســيق والتكامــل بيــن الــدول العربيــة، بحيــث تمثــل كل دولــة جــزء مــن الــكل. وان تعــد كل دولــة آلياتهــا وتحــدد 
أولوياتهــا فــي إطــار الرؤيــة واإلســتراتيجية. هــذا باإلضافــة إلــى أهميــة دمــج االســتراتيجيات الوطنيــة مــع األهــداف اإلقليميــة والتــي تتماشــي مــع األجنــدة 

الدوليــة للتنميــة المســتدامة 2030.

2والمناطق النائية و الريفية حسب االقتضاء.
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ــر المناطــق مــن حيــث نســبة التحضــر. وقــد تضاعــف عــدد الســكان فــي  ــم وواحــدة مــن أكث ــدم الحضــارات فــي العال ــاً ألق ــة موطن ــة العربي تعــد المنطق
المنطقــة العربيــة أكثــر مــن أربعــة أضعــاف فــي الفتــرة 1970 – 2010، حيــث بلــغ عــدد ســكان الــدول العربيــة عــام 2010 حوالــي 357 مليــون نســمة، 
يعيــش حوالــي 56 % منهــم فــي المــدن. وبحلــول عــام 2030- مــن المتوقــع أن يبلــغ عــدد الســكان حوالــي 487 مليــون نســمة، حوالي63%منهــم ســوف 

يعيشــون فــي المــدن وهوامشــها. لــذا أصبــح مــن الضــروري االهتمــام بتحقيــق التنميــة المســتدامة الســتيعاب هــذا التحضــر الســريع بصــورة إيجابيــة.

ــة، وخاصــة فــي مجــال الصحــة  ــة العربي ــة فــي المنطق ــة لأللفي ــة تقدمــاً ملحوظــاً نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائي ــدول العربي ــد مــن ال ــد أحــرزت العدي وق
ــة  ــة العالمي ــا بســبب األزمــة االقتصادي ــة، ربم ــة الحالي ــات األلفي ــرن الماضــي وبداي ــي تســعينيات الق ــم، إال أن النمــو االقتصــادي جــاء محــدودا ف والتعلي

ــة. ــي بعــض األراضــي العربي ــالل ف ــاب الســالم واألمــن واســتمرار االحت ــرة، وغي األخي

 هــذا باإلضافــة إلــى أن 18 % مــن الســكان فــي المنطقــة يعيشــون تحــت خــط الفقــر، مــع وجــود تفــاوت اقتصــادي بيــن البلــدان العربيــة، فــي حيــن تواجــه 
معظــم البلــدان العربيــة التحــدي المتمثــل فــي توفيــر فــرص عمــل كافيــة للشــباب فــي ظــل وجــود 60 % مــن الســكان فــي الفئــة العمريــة األقــل مــن 25 

ســنة3. 

وعلــى الرغــم مــن حجــم االســتثمارات الكبيــر فــي غالبيــة البلــدان فــي البنيــة التحتيــة، وتحســن أحــوال الســكن ودعــم الغــذاء والمــاء والطاقــة، فــإن بعــض 
البلــدان األخــرى ال تــزال تعانــي مــن آثــار ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة وفــي نفــس الوقــت توفيــر المســاكن بأســعار مناســبة.

وال تزال الفوارق كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، وكذلك بين البلدان األقل نمًوا والبلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل.  

ــل التضامــن  ــة لتفعي ــة الحضري ــي مجــال اإلســكان والتنمي ــة ف ــة عربي ــة المســتدامة(  رؤي ــة الحضري ــة لإلســكان والتنمي ــذا تضــع )اإلســتراتيجية العربي ل
والتعــاون العربــي وتعزيــز أواصــر التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي بهــدف تحقيــق جــودة الحيــاة للمواطــن العربــي فــي موطنــه، وأن تحتــل المنطقــة العربيــة 
مكانــة مرموقــة عالميــاً. وتشــكل اإلســتراتيجية إطــاراً للعمــل العربــي المشــترك فــي مجــال اإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة، وتســتند إلــى عــدد مــن 

المرجعيــات الرئيســية علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي.

3 مصدر البيانات اإلحصائية:
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015

Revision

ــل  ــة، وتحلي ــة( ذات الصل ــة )الكمي ــى بعــض المؤشــرات الرقمي ــي اســتناداً إل ــران العرب ــع العم ــل واق ــم تحلي ــي إطــار هــذه اإلســتراتيجية ت وف
إجابــات الســتمارات اســتبيان تــم الحصــول عليهــا مــن الــدول العربيــة، ومناقشــات ونتائــج ورشــة العمــل التشــاركية، للوقــوف علــى أهــم القضايــا واألهــداف 

المشــتركة.

فــي حيــن تــم تصنيــف القضايــا واألهــداف وفــق المحــاور الخاصــة بتقريــر حالــة مــدن العالــم 2012 / 2013 والــذي يطــرح مؤشــر ازدهــار المــدن4 ، 
ويعــرف المدينــة المزدهــرة بأنهــا هــي التــي توفــر )1( اإلنتاجيــة، )2( البنيــة التحتيــة المتطــورة، )3( جــودة الحيــاة، )4( العدالــة والشــمولية االجتماعيــة، 

)5( االســتدامة البيئيــة، مــع الوضــع فــي االعتبــار خصوصيــة كل بلــد عربــي، والتركيــز علــى التحديــات التــي تواجهــه.

وتتســق هــذه اإلســتراتيجية مــع العديــد مــن الوثائــق واالســتراتيجيات العربيــة المرتبطــة بموضــوع التنميــة المســتدامة فــي الــدول العربيــة، ومــن أهمهــا: 
اإلطــار االســتراتيجي العربــي للتنميــة المســتدامة 2015-2025 الــذي أقرتــه القمــة العربيــة فــي بغــداد عــام 2012.

4 مؤشــر ازدهــار المــدن هــو منهــج جديــد قدمــه موئــل األمــم المتحــدة عــام 2012 لتحقيــق االزدهــار فــي المناطــق الحضريــة. هــذا المنهــج يســاعد المــدن علــى التوجــه نحــو مســتقبل 

عمرانــي أكثــر ازدهــاًرا اقتصادًيــا واجتماعًيــا وسياســًيا وبيئًيــا. إذ يقيــس تقــدم المــدن الحالــي والمســتقبلي نحــو تحقيــق االزدهــار، ويســاعد صنــاع القــرار فــي اتخــاذ قــرارات سياســية رشــيدة.
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اإلسكان والخدمات األساسية والبنية التحتية  ١-2 

يعــد قطــاع اإلســكان والخدمــات األساســية والبنيــة التحتيــة مــن القطاعــات األساســية المؤثــرة لتحقيــق التنميــة الحضريــة المســتدامة، وهــو مــا يحتــم وجــود 
سياســات واســتراتيجيات فعالــة وقابلــة للتنفيــذ تتيــح الســكن المالئــم للجميــع وتنميــة حضريــة مســتدامة فــي المنطقــة العربيــة.

وفــي هــذا الصــدد يجــب اإلشــارة إلــى الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان والمقــر فــي تونــس عــام 2004، والــذي تــم تفعيلــه فــي 2008، حيــث تنــص المــادة 
38 علــى أنــه ) لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشــي كاف لــه وألســرته ويوفــر الرفاهيــة والعيــش الكريــم مــن غــذاء وكســاء ومســكن وخدمــات ولــه 

الحــق فــي بيئــة ســليمة وعلــى الــدول األطــراف اتخــاذ التدابيــر الالزمــة وفقــا إلمكاناتهــا إلنفــاذ هــذه الحقــوق(،

وبنــاء عليــه فــإن بعــض الــدول قــد أحــرزت تقدمــاً كبيــراً فــي زيــادة وتنــوع المعــروض مــن المســاكن ذات األســعار المناســبة، كمــا أحــرزت بعــض البلــدان 
تقدمــاً فــي القضــاء علــى األحيــاء غيــر الرســمية والفقيــرة باالســتعانة ببرامــج التطويــر وإعــادة التوطيــن، مــن خــالل شــراكات بيــن المؤسســات العامــة 

والقطــاع الخــاص.

وبشــكل عــام، تراجــع إنتــاج الســكن الرســمي فــي بعــض الــدول العربيــة لمنخفضــي ومتوســطي الدخــل بســبب عــدم وجــود آليــات تمويــل لإلســكان إال 
لــذوي الدخــل المرتفــع، والقــدرة المحــدودة للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتوفيــر المســكن المناســب، باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعار المســاكن، 
حيــث يعجــز العــرض عــن تغطيــة الطلــب المتزايــد علــى الســكن المالئــم، المشــكلة التــي تتفاقــم بســبب المضاربــة عليهــا، وعمليــات التســجيل طويلــة األجــل 
والمكلفــة وكذلــك صعوبــة الحصــول علــى الوثائــق القانونيــة الالزمــة للحصــول علــى القــروض العقاريــة، ممــا أدى إلــى اســتمرار النمــو الســكاني غيــر 

المتحكــم فيــه وتوجيــه الضغــط العمرانــي إلــى المناطــق غيــر المتاحــة للتعميــر، أو فــي مناطــق غيــر آمنــة أو فــي المبانــي القديمــة المتهالكــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، انُتقــدت بعــض مشــاريع اإلســكان االجتماعــي فــي بعــض الــدول الختيارهــا مواقــع بعيــدة عــن مراكــز العمــل والخدمــات األساســية 
والتجاريــة والعامــة، وعــدم كفايــة وســائل النقــل العــام والمرافــق غيــر المكتملــة.

 

ــادة  ــا يواكــب زي ــة بم ــة التحتي ــة األساســية والبني ــات الحضري ــر الخدم ــي توفي ــة ف ــدول العربي ــي ال ــات ف ــل التحــدي الرئيســي للحكوم وبوجــه عــام، يتمث
معــدالت التحضــر، إذ تفتقــر المــدن إلــى المــوارد والقــدرات اإلداريــة للتعامــل مــع الطلــب المتزايــد علــى الميــاه الصالحــة للشــرب والصــرف الصحــي 

ــم، كمــا يظهــر هــذا العجــز بصــورة أكبــر فــي الريــف. وخدمــات الطاقــة والنقــل العــام والمرافــق العامــة ومرافــق الصحــة والتعلي

ويمكن تلخيص أهم قضايا اإلسكان والخدمات األساسية والبنية التحتية فيما يلي:
عدم قدرة القطاع الحكومي على تلبية االحتياجات المتزايدة للسكن.	 
ارتفاع تكلفة األراضي المتمتعة بالمرافق والصالحة للسكن.	 
عدم توفر آليات محددة للتمويل، وعدم استغاللها على نطاق واسع.	 
عدم توافق معدالت الحصول على الخدمات األساسية وفق المعايير التخطيطية العالمية.	 
تزايد الفجوة السكنية بين العرض والطلب لمحدودي الدخل وسوء توزيع الوحدات.	 
عدم وجود منظومة إلدارة الرصيد السكني بما يضمن الصيانة واستغالل كافة الوحدات الشاغرة.	 
عدم التكامل بين أماكن السكن وفرص العمل.	 
عدم تركيز القطاع الخاص على توفير مساكن لفئات الدخل المتوسط والمنخفض.	 
انتشار نمط التمليك في الوحدات السكنية وضعف نمط اإليجار اآلمن.	 
ارتفاع أسعار مواد البناء وضعف استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة.	 
وجود نسبة من السكان الذين ال يحصلون على إمدادات مياه مأمونة وصرف صحي مالئم.	 
عدم كفاءة وكفاية وسائل النقل العام وشبكة الطرق.	 

 
 

التحديـــات والقضايــا الحضريــة التي تواجــه      2
المنطقــة العربيــة  
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ــف،  ــن الحضــر والري ــة بي ــط االقتصادي ــدة، لتحســين الرواب ــة والجدي ــى المــدن الثانوي ــه االســتثمارات إل ــة سياســات لتوجي ــدول العربي وضعــت بعــض ال
وتحقيــق تنميــة أكثــر إنصاًفــا مــن الناحيــة االقتصاديــة عبــر البــالد، ومــع ذلــك ال تــزال التنميــة غيــر المتوازنــة تمثــل تحدًيــا كبيــًرا بالنســبة لمعظــم البلــدان 
فــي المنطقــة، نظــًرا لمحدوديــة نتائــج سياســات الــدول لتنميــة الريــف، إذ يعيــش الغالبيــة العظمــى مــن ســكان الحضــر فــي الــدول العربيــة فــي التجمعــات 
الحضريــة الكبيــرة التــي توفــر فــرص العمــل والخدمــات االجتماعيــة، ممــا نتــج عنــه هجــرة الســكان مــن الريــف إلــى الحضــر، ونــزوح الســكان مــن المــدن 

الصغيــرة إلــى المــدن المتوســطة والكبــرى.

ــة  ــر المنطق ــة ألخــرى عب ــن دول ــة، أوم ــل داخــل الدول ــد الهجــرة للعم ــى تزاي ــة إل ــر المتوازن ــة غي ــة االقتصادي ــة والتنمي ــا أدت التحــوالت االجتماعي كم
العربيــة. باإلضافــة إلــى النــزوح الناجــم عــن الظــروف المناخيــة والسياســية، المتمثلــة فــي الكــوارث الطبيعيــة والتــي مــن صنــع البشــر، واالحتــالل األجنبــي 
وتراجــع األوضــاع األمنيــة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة والبلــدان المتاخمــة. هــذه الهجــرات، داخــل الدولــة أو مــن دولــة ألخــرى، أســفرت فــي بعــض 
األحيــان عــن انتشــار المناطــق غيــر الرســمية علــى أطــراف المــدن، والزحــف العمرانــي علــى األراضــي الزراعيــة، وارتفــاع معــدالت التحضــر واإلخــالل 
بالتــوازن فــي توزيــع الكثافــة الســكانية. كذلــك فــإن التفــاوت فــي األوضــاع االجتماعيــة يمثــل تحديــا فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، ويكــون أكثــر وضوحــا 
داخــل المــدن مــن حيــث ارتفــاع مســتويات البطالــة خاصــة بيــن اإلنــاث، وتهميــش بعــض الفئــات مثــل كبــار الســن واألفــراد ذوي االحتياجــات الخاصــة، 

ومحدوديــة فــرص الســكان األكثــر فقــًرا فــي التعليــم نتيجــة انخفــاض اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم.
كمــا تواجــه معظــم الــدول العربيــة تحدًيــا آخــر يتمثــل فــي وجــود حوالــي 60 % مــن الســكان مــن الشــباب دون ســن 25 ســنة، يعانــون مــن محدوديــة فــرص 

العمــل، ونقــص المــوارد وآليــات الدعــم، إلــى جانــب ضعــف المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار.
وبالتالــي، يجــب النظــر فــي تعزيــز دور الشــباب واســتغالل طاقاتهــم للمشــاركة فــي التنميــة وتجنــب اآلثــار الســلبية كانتشــار العنــف وظاهــرة اإلرهــاب، 

وأيضــا تعزيــز دور المــرأة فــي عمليــة التنميــة.

ويمكن تلخيص أهم القضايا الديموغرافية للعمران فيما يلي : 
عدم التوازن في توزيع الكثافة السكانية.	 
تزايد الهجرة من الريف إلى الحضر.	 
النزوح بسبب االحتالل واألوضاع األمنية والكوارث الطبيعية والتي من صنع البشر.	 
محدودية مساهمة المرأة والشباب في التنمية.	 
عدم التوازن بين الحضر والريف في التنمية.	 
ازدياد معدالت الفقر في المناطق الحضرية.	 
معدالت الزيادة السكانية المرتفعة.	 
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انتهجــت بعــض الــدول العربيــة نهــج الشــمولية والتكامــل فــي تخطيــط المــدن الجديــدة كدافــع للتنميــة االقتصاديــة، فبــدأت الربــط بيــن االســتعماالت الســكنية 
وفــرص العمــل فضــاًل عــن توفيــر وســائل النقــل المســتدامة مــن خــالل إعــداد المخططــات القوميــة. كذلــك، شــرعت العديــد مــن البلــدان فــي إعــداد الخطــط 
اإلســتراتيجية للتطويــر العمرانــي للمــدن القائمــة حيــث ســاهمت هــذه الخطــط - بعــد مشــاورات مــع شــركاء التنميــة بهــدف تحقيــق متطلبــات التنميــة المحليــة 
- فــي اتخــاذ القــرارات فــي مجــال التخطيــط، وتمكيــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي وزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص لتنفيــذ مخططــات المــدن 

والمســتقرات والمخططــات اإلقليميــة، وضمــان اســتدامتها مــع الوضــع فــي االعتبــار المناطــق التاريخيــة واألثريــة.
ــن التخطيــط االقتصــادي مــن جهــة، وجهــود التخطيــط العمرانــي المســتدام  ــدول الحاجــة لتحقيــق ترابــط بي فــي حيــن أظهــرت الدراســات فــي بعــض ال

ــة أخــرى. ــات األساســية مــن جه ــات الخدم ــة ومتطلب واإلدارة الحضري
وال يــزال التناقــض بيــن الهيــاكل المؤسســية، والمناهــج النظريــة للتخطيــط العمرانــي المســتدام يمثــل إشــكالية. إذ غالًبــا مــا تفتقــر الــدول إلــى نظــم شــاملة 
إلدارة األراضــي والملكيــات، وتوفيــر األراضــي بأســعار مناســبة، وحمايــة المــوارد الطبيعيــة مــن التوســعات العشــوائية علــى األراضــي الزراعيــة فــي 
بعــض الــدول. حيــث كانــت جامعــة الــدول العربيــة قــد أقــرت فــي ميثاقهــا العربــي لحقــوق اإلنســان )المــادة 31( علــى أن: )حــق الملكيــة الخاصــة مكفــول 

لــكل شــخص ويحظــر فــي جميــع األحــوال مصــادرة أموالــه كلهــا أو بعضهــا بصــورة تعســفية أو غيــر قانونيــة(.
ومــع اســتمرار التجمعــات الحضريــة فــي التوســع األفقــي، تنخفــض الكثافــة الســكانية، ويــزداد الفصــل بيــن فئــات الســكان العليــا والمتوســطة ومنخفضــة 
ــازة  ــى الحي ــر إل ــي تفتق ــة أو العشــوائية، الت ــر النظامي ــاء غي ــي األحي ــى الســكن ف ــة إل ــدول العربي ــي معظــم ال الدخــل. إذ يتجــه ذوي الدخــل المنخفــض ف

ــا إلــى الخدمــات والبنيــة التحتيــة المناســبة. الرســمية، وتفتقــر أحياًن

ويمكن تلخيص أهم قضايا األراضي والتخطيط فيما يلي : 
تضخم المدن الكبرى. 	 
انتشار األحياء غير النظامية والعشوائية.	 
تناقص األراضي الزراعية نتيجة للنمو العمراني.	 
التشويه العمراني.	 
عدم الحفاظ على المناطق التراثية واألثرية.	 
ارتفاع أسعار األراضي.	 
تهالك األحياء القديمة.	 
غياب المخططات الوطنية واإلقليمية في بعض الدول.	 
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ــه فــي  ــر الموجــه. حيــث أن ــار التحضــر الســريع غي ــم آث ــة أحــد أســباب تفاق ــدول العربي ــد مــن ال ــي العدي ــاكل المؤسســية والتشــريعية ف يعــد قصــور الهي
العديــد مــن الــدول العربيــة هنــاك محدوديــة فــي التنســيق بيــن الــوزارات والمؤسســات المختلفــة المتعلقــة بالتنميــة الحضريــة، وبيــن المســتويين المركــزي 
والمحلــي. فــال تــزال الجهــود المبذولــة لتعزيــز قــدرة الســلطات المحليــة مــن أجــل تفعيــل الالمركزيــة محــدودة، إذ عــادة مــا تقــوم الهيئــات الفنيــة المركزيــة 
فــي الــدول العربيــة بوضــع السياســات والمخططــات الحضريــة، فــي حيــن يقتصــر دور الســلطات المحليــة علــى تنفيــذ الخطــط المحليــة. وغالًبــا مــا تفتقــر 

الســلطات المحليــة إلــى المــوارد البشــرية الالزمــة لتخطيــط وإدارة النمــو العمرانــي.

كمــا تعتمــد هــذه الســلطات المحليــة علــى االعتمــادات مــن الحكومــات المركزيــة أو اإلقليميــة لتمويــل اســتثماراتها وأنشــطتها وهــذا يــؤدي إلــى تــآكل جزئــي 
لفوائــد اإلدارة المحليــة التشــاركية. ويعــد نقــص البيانــات الدقيقــة القابلــة للمقارنــة عــن اتجاهــات التنميــة الحضريــة علــى الصعيــد اإلقليمــي عنصــرا مؤثــرا 

يــؤدي إلــى محدوديــة الرؤيــة للتنميــة اإلقليميــة، وهنــاك أيضــا احتيــاج إلــى ادوات التحليــل الالزمــة لدعــم عمليــة صنــع القــرار.
ــدرات  ــة، والق ــة العربي ــي المنطق ــر ف ــع الحضــري المتغي ــة الواق ــاء لمواكب ــط والبن ــن التخطي ــي عــدم تطــور قواني ــات الرئيســية ف ــل أحــد التحدي ــا تتمث كم

ــة. ــة والرقاب ــى المتابع ــة عل ــدرة الســلطات المحلي ــة المحــدودة وق ــوارد المالي المؤسســية والم

ويمكن تلخيص أهم قضايا اإلدارة والتشريعات الحضرية فيما يلي : 
ضعف التنسيق بين المستويات المختلفة في مجاالت التنمية والتخطيط وتعدد المسئوليات.	 
ضعف الرقابة وقصور آليات التنفيذ للتشريعات.	 
عدم التحديث المستمر للتشريعات.	 
عدم وجود منظومة متكاملة إلدارة قطاع اإلسكان والتنمية الحضرية.	 
نقص المراصد الحضرية واإلسكانية والبيئية وصعوبة إدارة المعلومات.	 
عدم مواكبة التشريعات التخطيطية للتطورات العمرانية.	 
عدم تضمين مفاهيم االستدامة في التشريعات وقوانين البناء ونظم التخطيط العمراني.	 
محدودية المنهج التشاركي في التشريعات وقوانين البناء ونظم التخطيط العمراني.	 
نقص الكوادر المدربة في مجاالت العمران والبيئة.	 
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حتــى اآلن لــم تنتشــر التوعيــة البيئيــة علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة، ممــا أضعــف االســتجابة للمعاييــر البيئيــة الدولية.إضافــًة إلــى 
عــدم كفايــة التشــريعات واللوائــح البيئيــة والمعنيــة بحمايــة البيئــة الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي فــي بعــض األحيــان أو غيــاب التنفيــذ فــي البعــض اآلخــر.

كمــا تواجــه المنطقــة العربيــة نــدرة الميــاه حيــث تعتبــر مــن أقــل مناطــق العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن المــوارد المائيــة الطبيعيــة، ممــا يعنــي اســتنفاذ 
مخــزون الميــاه الجوفيــة وإمــدادات الميــاه االرتوازيــة بمعــدالت تنــذر بالخطــر، بينمــا ينــذر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بالتأثيــر علــى العديــد مــن المــدن 
الســاحلية. كمــا ُيتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة الناجــم عــن تغيــر المنــاخ إلــى انخفــاض هطــول األمطــار ممــا ســيزيد مــن تفاقــم نــدرة الميــاه 
وزيــادة الجفــاف وحــاالت الجفــاف الشــديد، ممــا ســيؤثر ســلًبا علــى اإلنتــاج الزراعــي، حيــث يعتبــر التحــدي الرئيســي لنــدرة الميــاه والتهديــدات المرتبطــة 
بالتصحــر هــو انعــدام األمــن الغذائــي. وبالرغــم مــن أن إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة للمنطقــة العربيــة ال يتجــاوز 4.8 % مــن إجمالــي االنبعاثــات 
العالميــة، وأن الــدول العربيــة ال تتحمــل المســئولية التاريخيــة لتلــك االنبعاثــات، إال أنهــا وبالرغــم مــن األعبــاء المتزايــدة وانطالقــاً مــن مبــدأ المســئولية 
المشــتركة مــع تبايــن األعبــاء، تســعي الــدول العربيــة إلــى العمــل علــى تخفيــض االنبعاثــات بتنويــع مصــادر الطاقــة لديهــا واســتخدام الطاقــات المتجــددة. 
ــا ان  ــة مــن خــالل التوســع الصناعــي، كم ــل التنمي ــات أخــرى مث ــام بأولوي ــى االهتم ــة إل ــدول العربي ــات مرتبطــة بحاجــة ال هــذه المســاعي تواجــه تحدي
زيــادة عــدد الســكان وتحســن مســتوى المعيشــة أدى إلــى ارتفــاع نســبة مســتخدمي المركبــات والــذي صاحبــه ضعــف تفعيــل اســتخدام النقــل العــام وتقــادم 
المركبــات فــى بعــض الــدول. وارتفعــت معــدالت اســتهالك الطاقــة نتيجــة للنمــو الســكاني واالقتصــادي، والتنميــة الصناعيــة، وارتفــاع مســتويات المعيشــة 
والتحضــر، والــذي لــم يقابلــه توســع كاف فــي اســتخدام الطاقــة النظيفــة ومــواد البنــاء المحليــة والمســتدامة بيئًيــا. الــى جانــب ذلــك، فقــد أدى غيــاب النظــم 
المتكاملــة لجمــع ومعالجــة النفايــات الصلبــة وميــاه الصــرف الصحــي والتخلــص اآلمــن منهمــا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة إلــى مشــاكل صحيــة وبيئيــة. 

ويمكن تلخيص أهم قضايا االستدامة البيئية العمرانية والتغيرات المناخية فيما يلي : 
التصحر وندرة المياه.	 
محدودية االعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.	 
قلة االهتمام بتأثير التغيرات المناخية على المدن. 	 
ضعف مشاركة القطاع الخاص في مجال البيئة.	 
عدم وجود منظومة متكاملة لجمع ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة.	 
عدم كفاية منظومة الحد من مخاطر الكوارث.	 
التلوث المائي والهوائي.	 
استنزاف الموارد الطبيعية بشكل كبير.	 
تفاوت االستجابة للمعايير الدولية البيئية وعدم توطين التقنيات الصديقة للبيئة.	 
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وضعــت بعــض الــدول العربيــة سياســات وطنيــة متماســكة لتعزيــز القــدرة التنافســية للمــدن كمحــركات للنمــو االقتصــادي، مــع التركيــز علــى المــدن الثانوية 
مــن أجــل تخفيــف الضغــط علــى المــدن الكبــرى. حيــث تعتــرف جميــع الحكومــات العربيــة بأهميــة المدينــة كعامــل جــذب لالســتثمار ومصــدر لخلــق فــرص 

العمــل وتخفيــض نســبة الفقــراء مــن الســكان.

كمــا اســتطاعت بعــض المــدن العربيــة تســويق إمكاناتهــا كوجهــات للســياحة العالميــة، علــى أســاس التــراث الطبيعــي والثقافــي، ودورهــا كمراكــز تعليميــة 
ومراكــز للبحــث العلمــي أو عواصــم ماليــة.

وتســعى مبــادرات الحفــاظ علــي التــراث الثقافــي إلــى تعزيــز الهويــة الثقافيــة للمــدن العربيــة، وفــي نفــس الوقــت تعظيــم إمكانــات الســياحة الثقافيــة لتوليــد 
النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل.

ســيكون اســتثمار هــذه اإلمكانــات تعزيــزاً كبيــراً للقــدرة التنافســية للمــدن، وإســهاماً كبيــراً فــي النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل. ومــع ذلــك، فــإن 
ضعــف التنظيــم واإلدارة فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة واإلســكان، باإلضافــة إلــى الزحــف العمرانــي، يغيــر وجــه المــدن العربيــة أحيانــا علــى حســاب 

التــراث الثقافــي والطبيعــي.

وعلــى الرغــم مــن أن معــدالت النمــو االقتصــادي فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة تميــل إلــى تجــاوز المعــدل العالمــي، فــإن االقتصاديــات الوطنيــة غيــر 
متنوعــة إلــى حــد كبيــر فــي الوقــت الحاضــر، باإلضافــة إلــى تأثيــر ضعــف االســتقرار السياســي فــي المنطقــة وانخفــاض األمــن علــى معــدالت االســتثمار 

األجنبــي المباشــر.

 فــال تــزال بعــض الــدول العربيــة غيــر قــادرة علــى توفيــر فــرص العمــل ألعــداد كبيــرة مــن الســكان، وبالتالــي أصبحــت فــرص العمــل هدفــاً اســتراتيجياً 
بالنســبة لمعظــم البلــدان، وخاصــة فــرص العمــل المتاحــة للشــباب، فــي حيــن أنــه فــي بعــض األحيــان يوجــد عــدم تطابــق بيــن المؤهــالت التعليميــة لشــباب 
الخريجيــن والفــرص المتاحــة فــي ســوق العمــل. بينمــا قــد يمثــل القطــاع غيــر الرســمي أحــد مصــادر المــوارد المحليــة إذا تــم اســتيعابه بشــكل جيــد فــي 
ــبب  ــكات بس ــة بالممتل ــوارد ذات الصل ــى الم ــى الحصــول عل ــادرة عل ــر ق ــة غي ــات المركزي ــة والحكوم ــلطات المحلي ــزال الس ــمية، وال ت ــة الرس األنظم

انخفــاض معــدالت تســجيل الملكيــة والمســتويات العاليــة مــن الالرســمية. 

كذلــك فــإن االعتمــاد االقتصــادي علــى المــوارد الطبيعيــة، وخاصــة النفــط والغــاز، وكذلــك اعتمادهــا علــى اســتيراد اإلمــدادات الغذائيــة وسالســل الغــذاء 
العالميــة يــؤدى إلــى تعرضهــا بســهولة للصدمــات االقتصاديــة طبقــا للتقلبــات فــي األســعار العالميــة، مــع تداعيــات أكبــر علــى النمــو والعمالــة واالســتقرار 
االقتصــادي، وعلــى البيئــة، ممــا يؤثــر علــى مجــال اإلســكان. وعلــى المســتوى اإلقليمــي، فــإن التجــارة اإلقليميــة والتكامــل االقتصــادي ال يــزال متواضعــاً، 

وكذلــك التنســيق اإلقليمــي فنيــاً وماليــاً.

ويمكن تلخيص قضايا اإلنتاجية واالقتصاد الحضري فيما يلي: 
عدم كفاءة استغالل الموارد المتاحة.	 
ارتفاع معدالت البطالة وخاصة بين اإلناث والشباب.	 
محدودية الدور التنموي للقطاع المصرفي.	 
عدم التوافق بين مؤهالت الخريجين وفرص العمل المتاحة.	 
ضعف التنوع االقتصادي.	 
نمو االقتصاد غير الرسمي وعدم استغالله ايجابياً.	 
ضعف التجارة البينية والتكامل االقتصادي.	 
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تعــد الرؤيــة بمثابــة إطــار عمــل تتبناهــا الــدول العربيــة مؤسســياً وتتفاعــل معهــا المنظمــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة والهيئــات ومختلــف فئــات المجتمــع 
مــن مجتمــع مدنــي وقطــاع خــاص وبمــا يتماشــي مــع حــق اإلنســان فــي التنميــة المقــر بالمــادة 37 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان.

وتعطــي اإلســتراتيجية صــورة المســتقبل األفضــل، وتهــدف إلــى تطويــر مــدن ومســتقرات بشــرية متكاملــة وشــاملة ومســتدامة، قــادرة علــى توفيــر نوعيــة 
حيــاة أفضــل لجميــع المواطنيــن، توفــر فــرص الحصــول علــى الســكن المالئــم والمســتدام لجميــع الفئــات، وتتميــز بروابــط قويــة بيــن الحضــر والريــف، 

وتطبــق قواعــد اإلدارة الرشــيدة وتكــون قــادرة علــى المجابهــة، تحافــظ علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة، وتركــز علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

وقد تبنت العديد من الدول العربية رؤى وطنية تعمل في إطارها لتطوير منظومة اإلسكان وتحقيق التنمية المستدامة.

ومــن هــذا المنطلــق، يجــب علــى كل دولــة أن تضــع فــي االعتبــار ضــرورة وضــع الخطــط والبرامــج المســتقبلية بمــا يؤكــد توافــق رؤيتهــا وإســتراتيجيتها 
الوطنيــة مــع الرؤيــة واإلســتراتيجية العربيــة مــن خــالل بنــاء : 
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تغطــي اإلســتراتيجية جميــع مناطــق الــدول العربيــة، بــدءاً بمــا تــم تحقيقــه مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي المنطقــة، واألهــداف المحــددة فــي أجنــدة 
التنميــة المســتدامة 2030، وتنفيذهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة، مــع التركيــز علــى الهــدف رقــم 11: )جعــل المــدن والمســتقرات البشــرية شــاملة 

للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى المجابهــة ومســتدامة(، وغيــره مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة.

وتعــد اإلســتراتيجية بمثابــة حجــر الزاويــة فــي التحضــر المســتدام فــي المنطقــة العربيــة. فإنهــا مــن ناحيــة، تشــرع وتشــجع التنســيق والتعــاون والتكامــل 
بيــن الــدول العربيــة حــول القضايــا الرئيســية المتعلقــة باإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة علــى المســتوى اإلقليمــي، واالســتفادة مــن الميــزة النســبية 

المتوفــرة فــي كل دولــة.

 ومــن ناحيــة أخــرى، فإنهــا تتنــاول محــاور مختلفــة مــن قضايــا االســتدامة )االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة(، وكذلــك تحديــات اإلســكان والبنيــة التحتيــة 
والتوســع الحضــري المســتدام علــى مســتوى كل دولــة. كمــا تعتبــر اإلســتراتيجية مرجعيــة إقليميــة تقــدم المشــورة والتوجيهــات للعامليــن فــي مجــال اإلســكان 
واإلدارة الحضريــة، وكذلــك الحكومــات الوطنيــة والمحليــة بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والقطــاع الخــاص، 

لوضــع خطــط التنميــة لإلســكان والتنميــة الحضريــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي مــع احتــرام متطلبــات التنميــة اإلقليميــة وأولوياتهــا.

كذلــك تهــدف اإلســتراتيجية إلــى إعــداد الهيــكل العــام لقاعــدة المؤشــرات الحضريــة والســكنية التــي تتناســب مــع خصوصيــة المنطقــة العربيــة، وتواكــب 
الســياق الدولــي. وعــالوة علــى ذلــك، فإنهــا تطمــح للمســاعدة فــي إعــادة تقييــم مبــادئ ومعاييــر اإلدارة المحليــة، وتوجيههــا التخــاذ مســار الالمركزيــة 

لتطويــر اإلدارة الحضريــة فــي البلــدان العربيــة.

وتحفــز اإلســتراتيجية تبــادل الخبــرات والممارســات والتعــاون بيــن العامليــن علــى وضــع اســتراتيجيات وطنيــة فعالــة، لتشــجيع السياســات والممارســات 
المســتدامة فــي جميــع المجــاالت لمواجهــة المشــاكل التــي تواجــه الــدول العربيــة. مــن هــذه السياســات، التكامــل فــي مجــال المــوارد الماليــة والبشــرية، 
ــم قطــاع  ــاء الطابــع المؤسســي وتنظي ــم، عــن إضف ــدان العربيــة وعلــى مســتوى اإلقلي ــة، بيــن البل ــة الفني ــة، والعمال ــة التحتي مجــال تشــييد المســاكن والبني

اإلســكان والتنميــة الحضريــة فــي المنطقــة العربيــة لتكــون متماشــية مــع مبــادئ التنميــة الحضريــة العالميــة.

اإلستراتيجيـــة  3

مستقرات بشرية متكاملة و مستدامة قادرة على 
المجابهة والمنافسة 

و توفر مستوى حياة أفضل في الوطن العربي.
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الغايات واألهداف  3-3

تركــز اإلســتراتيجية علــى إيجــاد مســتقرات بشــرية مالئمــة للمعيشــة، قــادرة علــى االســتغالل األمثــل إلمكاناتهــا اإلنتاجيــة، وتحقــق التنميــة المســتدامة 
لجميــع ســكانها، ويتطلــب ذلــك إدارة المــدن بكفــاءة مــن أجــل المنافســة اقتصاديــاً ورفــع مســتوى المعيشــة بهــا. وعلــى الرغــم مــن تنامــي اهتمــام المــدن 
بالحفــاظ علــى التماســك االجتماعــي وزيــادة اإلنتاجيــة داخــل البلــدان، إال أن معظــم المســتقرات العربيــة ال تــزال بحاجــة إلــى عــالج أوجــه القصــور فــي 

البنيــة التحتيــة واإلســكان واتخــاذ الخطــوات الالزمــة نحــو اإلدارة الحضريــة المســتدامة.

وبالتالــي، فإنــه ال مفــر مــن تحســين البيئــة اإلداريــة الشــاملة للتنميــة الحضريــة واإلســكان، لتحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل وعدالــة اجتماعيــة وخدمــات للفقــراء 
ــر  ــة وتوفي ــة التحتي ــاة داخــل المســتقرات )البني ــة الحي ــة المســتدامة يجــب أن تعــزز نوعي ــة الحضري ــة للتنمي ــة اإلداري ــى وجــه الخصــوص. هــذه البيئ عل
ــل اإلســكان  ــي التمويل)تموي ــة ف ــة( والالمركزي ــا المالي ــز قاعدته ــة وتعزي ــدرات الســلطات المحلي ــاء ق ــا )بن ــة(، وإدارته ــع التراثي ــاء المواق الســكن، وإحي

والســلطات المحليــة(.

ــك اختــالف مســتوى  ــدان، وكذل ــن البل ــة بي ــات الجغرافي ــة، بســبب االختالف ــدان العربي ــى البل ــة عل ــة متفاوت ــق هــذه األهــداف رغــم شــموليتها بطريق تنطب
ــدول. ــن ال ــه فــي إطــار مــن التعــاون بي ــه وأولويات ــا لحاجات ــد بتكييــف هــذه األهــداف طبق ــة، ممــا يســتتبع بالضــرورة ان يقــوم كل بل التنمي

الغاية 1
ــم واآلمــن والميســور والخدمــات األساســية،وتحقيق رفاهــة  ــى الســكن المالئ ــع عل ضمــان حصــول الجمي

العيــش.
األهداف:

تيسير الحصول على السكن المالئم والمستدام لجميع الفئات االقتصادية بأساليب مختلفة.  -1
توفير ورفع كفاءة الخدمات األساسية.  -2

توفير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق وإدارتها وتشجيع مساهمة القطاع الخاص.  -3
توفير الدعم الالزم لبناء وتمويل اإلسكان باستخدام أساليب مبتكرة ومستدامة.  -4

توفير شبكات المواصالت العامة اآلمنة داخل المدن وفي امتداداتها.  -5
تحقيق مبادئ الصحة العامة في المستقرات البشرية العربية.  -6

ضمان أمن وسالمة المجتمعات.  -7

االستراتيجيات :
إعداد أو تحديث السياسات الوطنية لإلسكان بما يضمن توفير السكن الالئق ويشمل اإلسكان الميسر.	 
تشجيع مبادرات القطاع الخاص وتحفيز مساهمته في إنتاج السكن المخصص لألسر محدودة ومتوسطة الدخل.	 
توفير مسكن ميسر وآليات متنوعة ومبتكره للتمويل العقاري.	 
تمكين الشباب والنساء من الحصول على األراضي والحيازات الرسمية.	 
وضع السياسات الوطنية الستغالل الوحدات السكنية المغلقة/الشاغرة.	 
تطوير برامج لإلسكان محدود التكلفة وتطوير برامج دعم مناسبة إلسكان الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.	 
استخدام أساليب وتقنيات المباني الخضراء والمستدامة، مع تشجيع استخدام مواد البناء المحلية.	 
مراجعه منظومة او رفع كفاءة الخدمة التعليمية المقدمة والقضاء على أو خفض األمية.	 
مراجعه منظومة او رفع كفاءة الخدمة الصحية وتوسيع قاعدة االستفادة منها لتشمل جميع فئات المجتمع.	 
اعداد الخطط والحمالت الوطنية لمواجهة األمراض المتوطنة )فيروس سي -االلتهاب الكبدي – المالريا - ..الخ(.	 
تحسين خدمات الصرف الصحي في المدن.	 
وضع سياسات واستراتيجيات لتحقيق األمن في المدن.	 
وضع سياسات للنقل والمرور، وتوفير شبكات النقل العام لتحقيق االستدامه في المدن.	 
تحسين نظم إدارة النفايات.	 
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الغاية 2 :
ضمان تحقيق عدالة التنمية والشمولية االجتماعية

األهداف:
تحقيق التنمية المتوازنة بين الحضر والريف.  -8

تمكين فئات المجتمع من المشاركة في التنمية، )بما فيها الفئات الضعيفة مع التركيز على. المرأة والشباب، واألطفال والمسنين    -9
وذوي    االحتياجات   الخاصة( .  

إدارة بيانات عمليات الهجرة والنزوح واللجوء لتفادى الضغوط على المدن ومواردها المتاحة.  -10
 

االستراتيجيات:
زيادة الدعم ورفع كفاءة الخدمات في الريف للحد من الهجرة إلى المدن.	 
توفير فرص عمل خارج المدن الكبرى للحد من الهجرة.	 
دعم جهود الحكومات العربية في عمليات التمكين لجميع فئات المجتمع للمشاركة في التنمية وإدارتها.	 
إتباع سياسات التمكين االقتصادي واالجتماعي للمواطنين واالعتماد على مؤسسات المجتمع المدني.	 
االهتمام بالريف في السياسات الوطنية للعمران.	 
وضع خريطة وطنية للتهميش االجتماعي وقابلية التضرر الحضرية بهدف استدراك المناطق الحضرية ذات الصلة.	 

الغاية 3:
تخطيط مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة في جميع البلدان في المنطقة العربية

األهداف:
تعظيم استغالل الموقع االستراتيجي للوطن العربي إقليمياً ودولياً.   -11

استغالل المناطق غير المأهولة في التنمية.  -12
تحقيق التوازن في التراتب الهرمي للمستقرات البشرية على المستويات الوطنية.  -13

الحد من انتشار العشوائيات وتطوير الموجود منها.  -14
تطوير المجاورات واألحياء طبقاً لمعايير العمران المستدام.  -15

االهتمام بتوفير الفراغات العامة المفتوحة اآلمنة، ووضع معايير تخطيطية وتصميمية لها.  -16
تطوير المخططات الشمولية للمدن بما يحقق متطلبات النمو األخضر وجودة الحياة.  -17

االستراتيجيات:
وضع سياسات وطنية لتنمية المدن واألقاليم والتعامل مع األراضي.	 
تحفيز توفير األراضي ذات المرافق لكافة الفئات وربطها بالمخططات وفرص العمل.	 
دعم وتنفيذ برامج االرتقاء بالعشوائيات في المدن بالمنهج التشاركي.	 
وضع مخططات للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى بالمنهج التشاركي .	 
وضع خطط للتوسع العمراني ورفع الكثافات في االمتدادات المخططة.	 
إعادة تنظيم األراضي إلتاحة توسع المدن، وتطوير المناطق السكنية.	 
تحديد آليات لتنفيذ المخططات.	 
ربط التخطيط المركزي بالتنفيذ المحلي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.	 
ربط آليات التمويل بالمخططات اإلستراتيجية المكانية.	 
زيادة الفراغات العامة والمفتوحة في المدن القائمة والجديدة.	 
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الغاية 4:
تطبيق مبادئ اإلدارة الحضرية الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية

األهداف:
توفير وإدارة المعلومات.   -18

توفير تشريعات وهياكل تنظيمية ونظم داعمة لمؤسسات اإلسكان والتنمية الحضرية.  -19
التعاون الفعال والتنسيق بين مستويات اإلدارة وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية.  -20

تحقيق الالمركزية في تمويل المدن والمجتمعات المحلية حسب االقتضاء.  -21
بناء القدرات وتدريب السلطات المحلية، لتوفير الكوادر البشرية القادرة على التنفيذ والمتابعة.  .22

االستراتيجيات:
استكمال منظومة المراصد الوطنية وإنشاء مرصد عربي لإلسكان والتنمية الحضرية لدعم إدارة المعلومات.	 
دعم القدرات الفنية والتقنية لدى السلطات المحلية من خالل تبادل الخبرات في مجاالت اإلسكان والتنمية الحضرية.	 
ــى 	  ــة وعل ــة والوطني ــى المســتويات المحلي ــة عل ــة الحضري ــي مجــال اإلســكان والتنمي ــة البشــرية ف ــدرات والتنمي ــاء الق ــة لبن ــة متكامل إنشــاء منظوم

ــي. ــتوى العرب المس
 تعزيز تنمية اإليرادات المحلية واستقالل اإلدارة المالية المحلية.	 
استكمال منظومة األكواد ونظم القياس المرتبطة بالعمران.	 
مراجعة وتحديث وتقييم القوانين والتشريعات ونظم التخطيط والهياكل التنظيمية.	 
إدارة األراضي في كامل نطاقات المدن لتحقيق توزيع أفضل للخدمات واستعمال أكثر كفاءة لألراضي.	 
تدريب المهنيين على تقنيات البناء المستدام والموفر للطاقة.	 
توفير إطار تشريعي ومؤسسي لتطوير ودعم عمليات اتخاذ القرار	 
تنسيق دعم الجهات المانحة للمشروعات والمبادرات ذات األولوية اإلستراتيجية.	 
ــرات 	  ــادل الخب ــة، لتب ــة الحضري ــكان والتنمي ــال اإلس ــي مج ــي ف ــث العلم ــى بالبح ــي تعن ــة والت ــة المهني ــات العربي ــات والمؤسس ــام الجمعي ــم مه دع

ــة. ــدول العربي ــن ال ــارات بي والمه
متابعة تحقيق التقدم في مؤشر ازدهار المدن.	 
تطوير مناهج التعليم الفني والجامعي فيما يتعلق بالعمران وما يواكب التطورات في تكنولوجيا البناء المستدام.	 

الغاية 5:
تحسين االستدامة البيئية الحضرية والقدرة على مجابهة التغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية

األهداف:
استخدام التقنيات المالئمة التي تحافظ على البيئة وفق المعايير الدولية.  -23

التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات الصديقة للبيئة.  -24
تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة البيئية للعمران، حسب االقتضاء.  -25

وضع خطط الطوارئ لمجابهة الكوارث، وتقليل المخاطر البيئية العمرانية والتأهب لها.  -26

االستراتيجيات:
التوعية بالقضايا البيئية وتأثيرات التغيرات المناخية على المجتمعات العمرانية، خاصة في قطاع البناء.	 
دعم مشروعات رفع كفاءة المباني في استخدام الطاقة من خالل مشاركة القطاع الخاص.	 
إعطاء األولوية إلنقاذ المجتمعات والمباني المعرضة للمخاطر )مخرات سيول – فيضانات – انهيارات أرضية- ...الخ(.	 
وضع خطط  التوعية وااللتزام بفصل المخلفات الصلبة كمرحلة أولى في منظومة إعادة االستخدام والتدوير.	 
تقييم وترسيم المخاطر البيئية العمرانية ووضع خطط التأهب للمخاطر العمرانية.	 
رفع كفاءة االستجابة للمخاطر العمرانية.	 
زيادة االعتماد على المواصالت العامة الصديقة للبيئة.	 
ابتكار مداخل جديدة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة في المدن.	 
توفير قوانين ولوائح حول التنوع البيولوجي.	 
توفير إطار مؤسسي وتشريعي إلدارة مخاطر الكوارث وميزانية للحد منها.	 
تفعيل خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ المقرة في 2012.	 
تفعيل اإلستراتيجية العربية لالستهالك واإلنتاج المستدام المقرة في عام 2009 )فيما يتعلق باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة(.	 
تفعيــل اإلســتراتيجية العربيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث المقــرة فــي القمــة العربيــة ببغــداد عــام 2012 )فيمــا يتعلــق باإلســكان والتنميــة الحضريــة 	 

المستدامة(.
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الغاية 6 :
تعزيز إنتاجية المدن لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي

األهداف:
االستغالل األمثل للموارد المتاحة بصورة متكاملة وطنياً وإقليمياً.  -27

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.  -28
دعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير لدعم اإلنتاجية.  -29

توفير فرص العمل والحد من البطالة.  -30
االعتماد على مبادئ االقتصاد األخضر في تعزيز اإلنتاجية.  -31

تمكين جميع فئات المجتمع المحلي من تحسين اقتصادياته وسبل معيشته.  -32
تحسين التمويل المحلي للسلطات المحلية، وتحويل األصول المجمدة إلى محركات اقتصادية.  -33

جعل المدن أكثر جاذبية وإنتاجاً، لتحقيق مرتبة متقدمة في مؤشر الترتيب التنافسي للمدن.  -34
 )Global City Index(  

تشجيع التنمية الصناعية المستدامة في الدول العربية.  -35

االستراتيجيات:
تشجيع تنوع االقتصاد المحلي.	 
إعداد استراتيجيات وسياسات ومبادرات االقتصاد األخضر.	 
تيسير التخصيص الفعال للموارد الوطنية المحدودة على أساس األولويات.	 
توفير تشريعات وتيسيرات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.	 
توفير وتبادل فرص للباحثين والمبتكرين لتطبيق مخرجات البحث العلمي على مستوى الدول العربية.	 
تشجيع االستثمار المسئول مجتمعياً وبيئياً، ووضع لوائح وسياسات تضمن استدامة االستثمار.	 
حصر وتصنيف الموارد على المستوى الوطني لتوظيفها على المستوى اإلقليمي.	 
التوفيق بين مؤهالت الخريجين وفرص العمل على المستويات الوطنية واإلقليمية.	 
ربط التنمية العمرانية باالستراتيجيات االقتصادية لكل دولة.	 
الدخول في النظام العالمي كشبكة متكاملة للتنمية وجذب استثمارات لتنشيط التنمية بالعالم العربي.	 
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تغطــي اإلســتراتيجية مــدى زمنــي يبلــغ خمســة عشــر عامــاً حتــى نهايــة عــام 2030، وتعتبــر اإلســتراتيجية وثيقــة استرشــادية للحكومــات الوطنيــة نحــو 
مســتقرات بشــرية أكثــر شــمولية وتكامــالً واســتدامة فــي المنطقــة العربيــة، ويتــم مواءمتهــا فــي ضــوء توصيــات مؤتمــر الموئــل الثالــث، والــذي يتضمــن 
ــدة  ــة جدي ــدة حضري ــات ألجن ــتدامة كتوصي ــة المس ــداف التنمي ــات أه ــتدامة 2030، فضــالً عــن توصي ــة المس ــة الحضري ــدة التنمي ــج مفاوضــات أجن نتائ
للمنطقــة العربيــة. وســوف يتــم مراجعــة اإلســتراتيجية دوريــاً بعــد مــدة زمنيــة ال تتجــاوز خمــس ســنوات، لتقييــم مــا تــم انجــازه مــن األهــداف والغايــات 

المتوقعــة. وتتوافــق اإلســتراتيجية مــع اإلطــار العربــي للتنميــة المســتدامة 2030، المقــر مــن القمــة العربيــة فــي عــام 2012 فــي بغــداد.

تشــمل آليــات تنفيــذ اإلســتراتيجية المســتويين اإلقليمــي والوطنــي. حيــث تســتهدف اآلليــات اإلقليميــة التنســيق والحــوار والتكامــل بيــن جميــع الــدول العربيــة، 
فــي حيــن تســتهدف اآلليــات الوطنيــة قضايــا كل دولــة طبقــا لخصوصياتهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة. 

وعلــى الــدول العربيــة )بتشــجيع مــن جامعــة الــدول العربيــة( بــذل جهــود كبيــرة إلعــداد اســتراتيجيات لإلســكان والتنميــة الحضريــة مــع وضع اإلســتراتيجية 
العربيــة كدليــل إرشــادي وإطــار للتعــاون. وتقــوم كل دولــة بوضــع خطــة عمــل لتفعيــل اإلســتراتيجية، وتحديــد األولويــات واقتــراح آليــات التنفيــذ والتقييــم 
والمتابعــة بمــا يتــواءم مــع معطياتهــا. ممــا يمهــد الطريــق نحــو الموئــل الثالــث والتمثيــل المتكامــل للمنطقــة العربيــة، وتقــوم جامعــة الــدول العربيــة مــع 

موئــل األمــم المتحــدة بتقديــم الدعــم الفنــي وتيســير تبــادل اآلراء الوطنيــة واألفــكار والخبــرات المتعلقــة بآليــات التنفيــذ ومؤشــراتها.

اآلليات الوطنية  ١-4

ــك تتحمــل  ــات الخاصــة باإلســتراتيجية. كذل ــذ األهــداف والغاي ــة المســتدامة 2030، وتنفي ــدة التنمي ــى أجن ــي تبن ــا ف ــة دورا هام تلعــب الحكومــات الوطني
اإلدارات المحليــة مســئوليات، إمــا مباشــرة أو مشــتركة مــع الحكومــات الوطنيــة أو فــي شــراكة مــع المجتمعــات واألوســاط األكاديميــة والجهــات الفاعلــة 

فــي القطــاع الخــاص وكذلــك مقدمــي الخدمــات فــي المجــاالت المتصلــة بأهــداف التنميــة المســتدامة. 

تتولــى كل دولــة طبقــاً لخصوصيتهــا إعــداد الخطــط الوطنيــة لتنفيــذ اإلســتراتيجية مــن خــالل نهــج تشــاركي، بحيــث يتــم اقتــراح أفــكار المشــاريع أو البرامــج 
ــة،  ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة، المؤسســات العربي ــة داخــل الدول ــوزارات والمؤسســات ذات العالق ــة أو بالتعــاون فيمــا بينهــا: ال فــي إحــدى المؤسســات التالي
واللجنــة الفنيــة االستشــارية الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية. ويتــم مناقشــة الخطــة الوطنيــة والموافقــة عليهــا مــن قبــل الــوزارات والمؤسســات الوطنيــة 
- والتــي يتــم إنشــاءها - المعنيــة بتنفيــذ اإلســتراتيجية وفقــا لخصوصيــة كل بلــد. ويتــم تشــجيع المؤتمــرات والفعاليــات الوطنيــة لدعــم األســاليب المبتكــرة 

لربــط االســتراتيجيات الوطنيــة واإلســتراتيجية العربيــة.

اآلليات اإلقليمية  2-4

يتولي مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لتفعيل اآلليات االسترشادية المناسبة ومن الممكن أن تشمل:
أوالً: تشــكيل لجنــة عليــا لتوجيــه ومتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية برئاســة األميــن العــام للجامعــة وعضويــة أعضــاء مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب 
باإلضافــة إلــى رؤســاء منظمــات العمــل العربــي المشــترك ذات العالقــة بتنفيــذ اإلســتراتيجية. وتتركــز مهــام اللجنــة بتوجيــه ومتابعــة التنفيــذ. ويقتــرح أن 

تعقــد هــذه اللجنــة اجتماعــاً ســنوياً واحــداً.

ثانيــاً: تشــكيل لجنــة فنيــة استشــارية إقليميــة برئاســة األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب وعضويــة مســؤولين علــى أعلــى مســتوى 
مــن وزارات اإلســكان والتعميــر بالــدول العربيــة أعضــاء الجامعــة ومكتــب موئــل األمــم المتحــدة اإلقليمــي للــدول العربيــة، وتكــون مهمــة اللجنــة بشــكل 
أساســي مناقشــة أفــكار المشــاريع اإلقليميــة المقترحــة واعتمــاد المشــاريع والخطــط علــى مســتوى الــدول العربيــة مجتمعة.وتتولــى اللجنــة كذلــك متابعــة 

العمــل وتقديــم التوصيــات والمقترحــات للجهــات ذات العالقــة. تعقــد هــذه اللجنــة اجتماعــا نصــف ســنوي )يفضــل أن يســبق اجتماعــات اللجنــة العليــا(.

ــة  ــة الفني ــا واللجن ــة العلي ــذ اإلســتراتيجية والعمــل كســكرتارية للجن ــة فــي مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب لمتابعــة تنفي ــاً: إنشــاء وحــدة فني ثالث
ــر العــرب. ــس وزراء اإلســكان والتعمي ــة لمجل ــة الفني ــى أن تكــون مرجعيتهــا األمان االستشــارية عل

آليــــات التنفيـــذ  4
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رابعــاً: إنشــاء مرصــد إقليمــي عربــي لإلســكان والتنميــة الحضريــة تحــت إشــراف مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب وبالتشــاور مــع الحكومــات 
الوطنيــة، يتولــى فــي المرحلــة األولــى دعــم اســتكمال منظومــة المراصــد الوطنيــة فــي الــدول العربيــة وبعــد ذلــك يتولــى مســئولية تحديــد وتجميــع وتنســيق 
المعلومــات المطلوبــة مــن المراصــد الوطنيــة لمتابعــة ودعــم مــدى التقــدم فــي تحقيــق األهــداف مــن خــالل مجموعــة مــن المؤشــرات المتفــق عليهــا، ومــن 
مهامــه القيــام بوضــع إطــار للرصــد والتقييــم لتنفيــذ اإلســتراتيجية، بالتعــاون الوثيــق مــع كافــة الشــركاء،وكذلك المؤسســات اإلقليميــة العاملــة فــي مجــال 
 ،)AUDI( والمعهــد العربــي إلنمــاء المــدن ،)ATO( تعزيــز التنميــة الحضريــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة. ويشــمل هــذا منظمــة المــدن العربيــة
والمرصــد الحضــري للمــدن العربيــة )ATUO( وغيرهــا مــن الكيانــات ذات الصلــة. كمــا يقــوم المرصــد بمتابعــة التقــدم المحــرز فــي المؤشــرات وتقديــم 

التحليــالت والدعــم لصنــاع القــرار، وتقــدم كل دولــة تقريــرا ســنويا إلــى المرصــد اإلقليمــي، ليتــم البنــاء عليهــا إلعــداد تقريــر إقليمــي عربــي.

ــة التنســيق  ــى أيضــاً مهم ــي اإلســتراتيجية، وتتول ــل ف ــة العم ــى متابع ــات محــددة لإلشــراف عل ــة( بتســمية جه ــوزارات المعني ــدول )ال ــوم ال خامســاً: تق
والمتابعــة علــى المســتوى الوطنــي والقومــي وبشــكل خــاص مــع اللجنــة الفنيــة االستشــارية ووحــدة اإلســتراتيجية فــي مجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر 

العــرب. فــي حيــن تقــوم المؤسســات والمنظمــات وغيرهــم مــن شــركاء التنفيــذ بتســمية موظفــي اتصــال للتنســيق والمتابعــة.

سادســا: نظــراً لتشــابه القضايــا فــي المنطقــة، فإنــه مــن المتوقــع تشــكيل مجموعــات تبــادل المداخــل والمنهجيــات والتشــريعات واالقتراحــات بشــأن الهيــاكل 
المؤسســية، باإلضافــة إلــى التعــاون فــي تنفيــذ اإلجــراءات المشــتركة بحيــث تحــدد كل مجموعــة طــرق تبــادل المعلومــات ودورة وهيــاكل االجتماعــات.

ســابعا: يباشــر المنتــدى الــوزاري العربــي لإلســكان والتنميــة الحضريــة عملــه فــي عــام 2015 تحــت رعايــة جامعــة الــدول العربيــة. ويضــم وزراء مــن 
كل دولــة مــن الــدول األعضــاء مختصــون بالعمــل فــي مجــال العمــران والتنميــة المســتدامة، وســوف يجتمــع مــرة كل ســنتين. حيــث ســيعرض مــدى التقــدم 

فــي مؤشــرات اإلســتراتيجية فــي المنتديــات، وتعقــد االجتماعــات الجانبيــة لمجموعــات التفكيــر فــي ســبل التقــدم ودعــم العمــل المســتقبلي.
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بنــاءاً علــى المهــام الموكلــة لموئــل األمــم المتحــدة والتــي مــن بينهــا تلــك المتضمنــة فــي الخطــة اإلســتراتيجية 2014- 2019، فــإن المكتــب اإلقليمــي للــدول 
العربيــة لموئــل األمــم المتحــدة هــو الشــريك الرئيســي للــدول العربيــة فــي تطبيــق هــذه اإلســتراتيجية، ويتــم تنفيذهــا أيضــاً بالتعــاون مــع جميــع منظمــات 
األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة األخــرى ذات الصلــة والمهتمــة باإلســكان والتنميــة الحضرية.ويســتجيب موئــل األمــم المتحــدة لألوضــاع المتعلقــة بــكل 

بلــد، ويقــدم الدعــم الفنــي فــي مجــاالت تنفيــذ هــذه اإلســتراتيجية، وكذلــك يقــوم بنــاًء علــى طلــب الدولــة بالمســاهمة فــي: 
المســاندة فــي وضــع السياســات ودعــم تنفيذهــا بغــرض خلــق سياســات تمكينيــة مترابطــة للفــرص االقتصاديــة واإلســكان والحيــازة الرســمية لألراضــي 	 

وتوفيــر الخدمات األساســية.
تشــجيع تبــادل المعلومــات والمعرفــة وبنــاء القــدرات علــى جميــع المســتويات، لتعزيــز التدخــالت اإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة فــي اإلدارة الحضريــة، 	 

وتقويــة ســبل التعــاون بيــن هــذه المســتويات. 
مســاندة تنفيــذ السياســات المســتحدثة لتيســير العمليــة المتشــابكة الخاصــة بوضــع السياســات وبنــاء القــدرات ووضــع منهجيــة التنفيــذ التــي تضمــن 	 

تماســكها وتآزرهــا.

الخطوة التالية  4-4

إن هــذه اإلســتراتيجية هــي وثيقــة استرشــادية للــدول األعضــاء، وســيتم تحديثهــا ومواءمتهــا حســب االقتضــاء، ويلــي هــذه اإلســتراتيجية إعــداد مخطــط 
تنفيــذي تفصيلــي لهــا واقتــراح مؤشــرات القيــاس لمتابعــه تنفيذهــا.
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المهندس/ إستبرق إبراهيم الشوك - الوكيل األقدم لوزارة األعمار واإلسكان )رئيساً للجنة الفنية لصياغة اإلستراتيجية(. جمهورية العراق
السيد/ سمير إبراهيم بشقه - مدير عام الدائرة الفنية بالوزارة.

المملكة األردنية 
الهاشمية 

المهندس/ سليمان الحسنات - مدير إدارة التخطيط االستراتيجي المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري.

الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية

السيد / عمر بلحاج عيسى - المدير العام للبناء ووسائل االنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة.
السيدة/ جليوط مهدية - مكلفة بالدراسات والتلخيص ديوان السيد الوزير وزارة السكن والعمران والمدينة.

المملكة العربية 
السعودية

المهندس/ ناصر بن عبد هللا العمار - مدير عام التعاون الدولي وزارة اإلسكان.

المهندس/ سبيل عبد الرسول اسحق - األمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية.جمهورية السودان

المهندس/ علي عبد الحفيظ ابحيري - وكيل لوزارة اإلسكان والمرافق.دولة ليبيا
المهندس/ عبد الحفيظ ابو سيف المودي - أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني.

المهندس/ إبراهيم بشير الزين - مدير مكتب شؤون وزارة اإلسكان والمرافق. 

المهندس/ حسين الجبالي - مستشار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.جمهورية مصر العربية
الدكتورة المهندسة / فهيمة الشاهد - رئيس اإلدارة المركزية للمراكز اإلقليمية التخطيطية الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

المهندسة / ريهام أحمد محمد بكر إبراهيم - منسق االتصال بين وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس وزارة 
اإلسكان والتعمير العرب.

برنامج األمم المتحدة للمستقرات البشرية – المكتب اإلقليمي للدول العربيةالمنظمات

الدكتورة / سحر عطية - أستاذ التصميم والتخطيط العمراني ورئيس قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة.

األستاذة / رانية هدية - مدير برنامج مصر للهابيتات.

السيد / ديفيد أوبري - موئل األمم المتحدة المكتب اإلقليمي للدول العربية. 

السيدة / كاتيا شيفر- موئل األمم المتحدة المكتب اإلقليمي للدول العربية.

السيدة / جوانا ريكارت - موئل األمم المتحدة المكتب اإلقليمي للدول العربية. 

الدكتور/ احمد شلبي - أستاذ التنمية العمرانية قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة.

المهندسة / هبة عمار- مدرس مساعد كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني - جامعة القاهرة

المهندس / بيتر عادل - معيد بكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني - جامعة القاهرة

األستاذة / شهيرة حسن وهبي - نائب مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة.األمانة الفنية لمجلس وزراء

السيد / وليد السيد العربي - مسئول ملف اإلسكان و التنمية الحضرية إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة.اإلسكان والتعمير العرب

السيدة / إيناس عبد العظيم مصطفى - إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة.
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