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 السيدة الرئيسة،

 ،السادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء

 السيدات والسادة،

 

أود بداية أن أتوجه بالشكر الى جمهورية االكواتور على حفاوة االستقبال 

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة  ،وكرم الضيافة وعلى الجهود التي بذلتها

المعني باإلسكان  متحدة الثالثتنظيم مؤتمر األمم القصد ، للمستوطنات البشرية

 والتنمية الحضرية المستدامة.
 

ويضم وفد بالدي صوته الى البيان الذي أدلت به مملكة تايالندا باسم 

 مجموعة السبع والسبعين والصين.

 

كما تجدد تونس التزامها بالموقف االفريقي الموحد الذي تم اعتماده خالل 

دة وذلك ايمانا منها بضرورة ايالء كل المفاوضات حول األجندة الحضرية الجدي

العناية لحاجيات القارة االفريقية التي تبقى عرضة لعديد التحديات وتشكو جملة 

 من الصعوبات االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

 

يمثل اجتماعنا اليوم محطة تاريخية مفصلية تأذن بانطالق مرحلة جديدة 

 الم. من التنمية الحضرية المستدامة في الع

 

التي سيعتمدها مؤتمرنا األجندة الحضرية الجديدة ترحب بلتونس ان و

وتعزز جهودنا تحقيق التنمية المستدامة خطوة فعلية تساهم في أمل أن تكون وت

والجهوية الفقر وتقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية  القضاء على في

مساواة بين الجنسين تحقيق الوتعزيز النمو االقتصادي المدمج والمستدام و

 ألجيال القادمة.لفائدة اتمكين المرأة وحماية البيئة و

 

دعما فعليا  ،بحق ،أمل أن تكون األجندة الحضرية الجديدةت تونسان 

خاصة فيما يتعلق بهدفها الحادي  2030لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

ة وقادرة على في جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنعشر

 الصمود ومستدامة.
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 السيدات والسادة،

 

نجحت تونس ما بعد الثورة في تحقيق انتقال ديمقراطي اعتمد على 

 .2015أهلها الى الحصول على جائزة نوبل للسالم لعام والحوار والتشاور 

 

فان الظروف التي حفت بالفترة االنتقالية أفرزت ورغم هذا النجاح 

لتطلعات الشعب التونسي، وخاصة فئة منها واستجابة  .صعبا ااقتصادي اوضع

الشباب منه، وحقه في الحرية والكرامة والتشغيل، أعدت الحكومة التونسية 

 .2020الى  2016للفترة من  مخططا وطنيا للتنمية

 

المرحلة القادمة القيام بـ"اإلصالحات خالل تعتزم  ان بالدي

تماعية واالقتصادية إلرساء منوال الكبرى"الضرورية في مجاالت التنمية االج

تنمية بديل، قوامه الحوكمة الرشيدة والتنمية البشرية واإلدماج اإلجتماعي 

والنجاعة االقتصادية وتطوير الالمركزية وتحقيق تهيئة ترابية عادلة. ومن 

المنتظر أن تتجّسم هذه اإلصالحات الهيكلية الكبرى خالل الخمس سنوات 

 الوطني للتنمية.بفضل المخطط القادمة 

 

 للمدن التونسية ةجديد ةحضري أجندةصياغة  علىأيضا عملنا وقد  

هدف تخاص  وقطاع مدني ومجتمع إدارة من الفاعلة األطرافكل بمبادرة من 

المستقبلية للتنمية الحضرية  األهدافإلى معالجة اإلشكاليات المطروحة وتحديد 

 األجندة الوطنية هقد تّم االستناد في وضع هذالتي أدرجتها ضمن أولوياتها. و

المتعلق  11نها الهدف رقم وخاصة م 2030لعام التنمية المستدامة  خطةإلى 

 .بالمدن

 

. 2030 الى 2016الفترة الممتدة من  ةجديدال ةحضريال جندةاأل تغطيو

 المحاور التالية: وتشمل

 

ات الفئبات تعزيز فرص الحصول على مسكن مالئم وبثمن يتناسبب وقبدر .1

 االجتماعية محدودة ومتوسطة الدخل،

دعم جهود حماية وإحياء التراث الثقافي والطبيعي وصيانة المدن القديمبة  .2

 ،ومراكز المدن من خطر اإلهمال والتدهور
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ضمان التمتّع بالماء الصبال  للشبراب وخبدمات التطهيبر والطاقبة النظيفبة  .3

ية وخاصببة منهببا األحيبباء بببالجودة المطلوبببة لكببّل الفئببات واألحيبباء السببكن

 الشعبية،

تحسبببين اسبببتخدام المبببوارد وحسبببن إدارة األراضبببي والترفيبببع فبببي إنتببباج  .4

 المقاسم االجتماعية التي من شأنها الحدّ من التوسع العشوائي للمدن،

التخفببببي  مببببن مسببببتوى التلببببوث ومببببن االنعكاسببببات السببببلبية ل نشببببطة  .5

 االقتصادية واالجتماعية على الوسط البيئي،

ة مظباهر الفقبر والبطالبة واالنحبراف بتعزيبز فبرص العمبل الالئقبة مقاومب .6

 ودعم برامج التنمية المحلية ذات الطاقة التشغيليّة العالية،

تشجيع األطراف المحلية والجهوية الفاعلة علبى إقامبة عالقبات اقتصبادية  .7

واجتماعيبببة وبيئيبببة إيجابيبببة ببببين المنببباطق الحضبببرية وشببببه الحضبببرية 

 مخططات تهيئة عمرانية وترابية توضع للغرض ،والريفية باعتماد 

تدعيم مسارات التحّضر المستدام والرفع من قدرات السلطات المحلية في  .8

التخطببيط والتصببّرف الحضببري التشبباركي بهببدف إقامببة مببدن وتجمعببات 

 عمرانية للجميع،

تحسبببين خبببدمات النقبببل الحضبببري وتمكبببين كبببل السبببكان مبببن اسبببتخدام  .9

 ومستدامة، منظومات تنقل آمنة نظيفة 

التخفي  من حبدّة المخباطر والكبوارث الطبيعيبة التبي تفاقمبت فبي  .10

 اآلونة األخيرة والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة.

 

 السيدات والسادة،

 

مؤتمرا دوليا حول دعم نوفمبر القادم  30و 29تنظم تونس يومي 

عم الد. وسيمثل هذا المؤتمر فرصة هامة لحشد بتونساالستثمار واالقتصاد 

التمويالت الالزمة لتنفيذ برامج ومشاريع المخطط الوطني للتنمية. وتعول و

 ا الموعد الهام.شركائها في انجاح هذكل تونس على مساهمة 
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بمبادئ األمم المتحدة وبأهمية التحرك لقد آمنت تونس منذ االستقالل 

ن متضامعالم مزدهر تطلعاتنا الى عمال على تحقيق  ودعم مبادراتهاضمنها 

 .وينعم فيه الجميع بالتنمية يسوده السالم واألمن

 

كما تحرص تونس على التحرك الفاعل ضمن محيطها العربي واالفريقي 

وتحقيق  وانجاح كل المبادرات التي من شأنها تحسين مستوى عيش السكان

 . التنمية المستدامة

 

وختاما، تجدد تونس التزامها باألهداف الطموحة ل جندة الحضرية 

ال سيما  ،لجديدة وتدعو كافة أعضاء المجموعة الدولية الى بذل كل الجهودا

وتحقيق أهداف التنمية  األجندةهذه قصد تنفيذ عبر دعم الدول النامية، 

  المستدامة.

 
 وشكرا على حسن االصغاء


