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 السيد الرئيس

 أصحاب السعادة

 دةسعادة السيد املدير التنفيذي ملوئل األمم املتح

 السيدات والسادة

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 

هذا  كم مملكة البحرين اليوم، يفإنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز، أن تشارك

والتنمية  اإلسكانباألمم املتحدة املعين  ملؤمترالثالث االجتماع التحضريي 

، لصديقةربايا جبمهورية اندونيسيا ااملستدامة والذي يعقد مبدينة ساحلضرية 

ليفة لة امللك محد بن عيسى آل خناقاًل إليكم حتيات سيدي حضرة صاحب اجلال

صاحب السمو امللكي  سةاملفدى، واحلكومة املوقرة برئا ملك مملكة البحرين

 ئيس جملس الوزراء املوقر.ر األمري خليفة بن سلمان آل خليفة
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يتها الدولية ع اهلام، يأتي يف إطار مسئولوال شك أن مشاركة مملكة البحرين يف هذا االجتما

كان والتنمية ة، وحرصها واهتمامها بقطاع اإلسطلع بها يف العديد من اجملاالت األمميضاليت ت

ي ملواطنيها كن االجتماعلف توفري الساحلضرية بشكل خاص، فمملكة البحرين لطاملا أولت م

قًا أصياًل ميانًا منها أن السكن ميثل حأولوية قصوى يف مجيع اخلطط والربامج احلكومية، إ

ألمر الذي يعد استقرار األسر وبناءها، وهو ا للمواطنني، ويعد عنصرًا أساسيًا يف توفري عوامل

 ت.من أساسيات التنمية املستدامة يف مجيع اجملتمعا

ات عديدة بني التعاون البناء املمتد عرب سنو كتنا يف هذا االجتماع يف إطاركما تأتي مشار

هدافه وبراجمه ربنامج لتنفيذ أعم جهود المملكة البحرين و مؤئل االمم املتحدة يف جماالت د

ثل يف دعم مشل هذا الدعم عدة جماالت تتم القطري واإلقليمي والدولي. حيث ىاملستو على

ملية وتعريب ونشر ( واملنتديات احلضرية العاHabitat Foundationمؤسسة اهلبيتات )

كة البحرين الدعم السخي الذي تقدمه ممل ىلإتقارير املوئل. ويسعدني أن أشري بصفة خاصة 

يف  لفلسطيين الشقيق والذي ساهمللصندوق اخلاص لإلسكان والتنمية احلضرية للشعب ا

كد ان. وأود أن أؤاإلسكال التنمية احلضرية استقطاب املزيد من الدعم وبناء القدرات يف جم
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يذ مقررات طار دعم اجلهود الدولية لتنفبأن مملكة البحرين ستواصل هذا الدعم للموئل يف إ

 املؤمتر الثالث.

فة بن سلمان آل جائزة األمري خليئل من خالل مت تتويج التعاون بني مملكة البحرين واملووقد 

  األمري حب السموأطلقها صا اليتاجلائزة  يهو  واإلسكانيف جمال التنمية احلضرية   خليفة

أثناء  7002عام  يفة البحرين املوقر حفظه اهلل خليفة رئيس وزراء مملك آلخليفة بن سلمان 

م العا األمنيمن قبل  سكانواإلجمال التنمية احلضرية  يفاملتميز  لإلجنازتسلمه جائزة الشرف 

الوزراء وتأكيد مسوه  طار حرص مسو رئيسإ يفاجلائزة  هذه يوتأت ،املتحدة بان كى مون لألمم

تنفيذ  يفطرق املبتكرة تشجيع ال إىلاجلائزة تهدف و التنمية احلضرية املستدامةبأهمية   الدائم

ة وتعمل على محاية ملختلف اجملتمعات الفقري وبيئيًا اجتماعيًا سهامًاإتقدم  اليتاملشاريع 

  .أعمال فكار إىلاألمستقبل املدن املستدامة عرب حتويل 
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 ...السيد الرئيس

ثر من مخسني تد إىل أكمتية املستدامة إن جتربة مملكة البحرين يف جمال اإلسكان والتنم

نية املتنوعة اخلدمات اإلسكاسس لتقديم عامًا، عندما شرعت حكومة مملكة البحرين يف وضع أ

ًا للتآلف املدن اجلديدة، اليت فتحت آفاقللمواطنني، وبناء العديد من املشاريع السكنية و

قدير حرين، وحظيت جتربة اململكة بتواحلفاظ على النسيج اجملتمعي ملواطين مملكة الب

صاحب السمو امللكي  ةبرزها منح األمم املتحداجملتمع الدولي يف العديد من احملافل، لعل من أ

تميز يف جمال ملوقر جائزة الشرف لإلجناز املاألمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ا

ق العديد من الكبري يف قيادة احلكومة لتحقي هالتنمية احلضرية واإلسكان تقديرًا لدور مسو

 املكتسبات على هذا الصعيد. 

سى آل صاحب اجلاللة امللك محد بن عي وجيدر اإلشارة إىل أنَّ املشروع اإلصالحي حلضرة

ه ميثل  لقطاع السكن االجتماعي، كونخليفة ملك البالد املفدى قد أوىل اهتماما كبريًا

مملكة  ملك فقد وجهلمواطنني، إحدى حلقات الدعم االجتماعي الذي تقدمه الدولة ل

كنة، وقامت احلكومة ألف وحدة سكنية يف أقصر مدة مم 00بناء  بسرعة 7002البحرين عام 
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 ، واملتضمن حزم من 7002إىل  7002ن عام املوقرة من خالل برنامج عملها للسنوات املمتدة م

لتوجيه  تختلف القطاعات، بجرمجة هذا ااملشاريع والربامج التنموية املقدمة للمواطنني يف

ألف طلب  20هود الرامية لتلبية يف إطار اجل ف وحدة سكنيةأل 72بناء لامللكي إىل جدول زمين 

خلدمات االجتماعية، يف إطار حمور التنمية البشرية وا ، وذلكسكاني مدرج على قوائم االنتظارإ

عدة ممكنة اخلدمات اإلسكانية أكرب قا حيث حترص احلكومة من خالل هذا الربنامج أن تشمل

 رينية.ان االستقرار االجتماعي لألسر البحلضممن املواطنني ذوي الدخل احملدود، 

قرة، نستطيع التوجيهات السديدة للحكومة املوواليوم وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة و

وعية يف سنوات املاضية أن حتقق نقلة نالقول أن مملكة البحرين قد استطاعت على مدار ال

ئمة على بناء املدن القا اإلسكانيةا الل جتربتهمن خجمال السكن والتنمية املستدامة، 

همها بناء مخس اق لبناء جمتمعات عمرانية جديدة أاجلديدة ، تفتح اآلف اإلسكانيةوالتجمعات 

فعيل العديد من ت إىلملختلفة، باإلضافة سكانية جديدة متوزعة على مناطق البحرين اإمدن 

ة ملف توفري نرى أن استدام ة البحرينمبادرات الشراكة مع القطاع اخلاص، فنحن يف مملك

بناء املشاريع ل ع اخلاص مشاركة واسعةالسكن االجتماعي للمواطنني يرتكز على منح القطا
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تدرجييًا من مزود  زارة اإلسكان، ليتحول دور الوزارةبل واخلاصة بدعم وتنظيم وإشراف من ِق

 للخدمة اإلسكانية، إىل منظم ومشرف عليها.

 على تنفيذ توصيات ن ال تزال تعملة مملكة البحري إىل أن حكوموأود يف هذا الصدد أن أشري

ملشروع املشجرك بني الوزارة ا إطار استقدامهم يف اليت قدمها فريق من اخلرباء الذين متَّالدراسة 

 7002البحرين عام  املتحدة ململكة ساعدة فنية منوهي م اإلسكانيةواملوئل حول السياسات 

ين، البحر صيات اليت تبنتها حكومة مملكةلتقييم مستقبل توفري السكن االجتماعي، وهي التو

 ،وحولتها إىل اسجراتيجية عمل

ة منظمة دة باخلدمة اإلسكانية إىل جهوتسعى احلكومة من خالهلا إىل التحول من جهة مزو

الذي أجرته  اع اخلاص، فضاًل عن التعديل األخريلقطهلا، وتفعيل مبادرات الشراكة مع ا

برز ت اإلسكانية، واليت كانت من أحكومة مملكة البحرين على معايري استحقاق اخلدما

 يت أشرت إليها.ال ةالتوصيات اليت خلصت إليها الدراس

 السيد الرئيس ...
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وعها أمام احلكومات، ن ل الثالث ميثل فرصة فريدة منمؤمتر املوئإننا نود أن نؤكد علي أن   

نمية ية، والجرويج لنموذج جديد للتإلعادة النظر يف السياسات واالسجراتيجيات احلضر

اه واالزدهار دامة، لتعزيز املساواة والرفاحلضرية قادر على دمج مجيع جوانب التنمية املست

اركة يف جمال شنائية لالستفادة من جتارب الدول املفرصة استث املشجرك، وهذا املؤمتر يقدم

لسياسي حنو نات البشرية، وجتديد االلتزام االتنمية احلضرية، وال سيما فيما يتعلق باملستوط

 دفع عجلة التنمية احلضرية املستدامة.

يقية لتوحيد ر املوئل الثالث، يعد فرصة حقوإذ نؤكد لكم أنَّ اجتماعنا اليوم للتحضري ملؤمت

يف جمال اإلسكان  ومناقشة التحديات والفرص املتاحة تاجملتمع العاملي، عرب استعراض اخلربا

ضوء  لتقدم الذي أحرزته الدول علىوالتنمية احلضرية، وتبادل وجهات النظر حول مدى ا

 .0991توصيات مؤمتر املوئل الثاني املنعقد عام 

ترابطًا مشولية و ام، أن املوئل الثالث يعد أكثروما يزيد من فرص االستفادة يف هذا االجتماع اهل

مت أة البحرين على ملتحدة يف السنوات املاضية، ومملكاليت وقعت يف األمم ا املؤمتراتبني كافة 
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ودة نهائية واألفكار للمشاركة يف وضع مس االستعداد لتقديم كافة أوجه التعاون وطرح الرؤى

 حتت مظلة األمم املتحدة. تسهم يف االرتقاء بقطاع السكن والتنمية احلضرية

 السعادة  أصحاب

 السيدات والسادة

 Newلتقرير الصادر عن مؤسسة إنين قبل أن أختم هذه الكلمة، أود أن أشري إىل ا

Economics Foundationعادة، سنيفه للدول األكثر ، حول مؤشر السعادة العاملي، وتص

اء استخدام املوارد اسه قد اعتمدت على سعادة السكان جرقي راتمؤش أنالتقرير والالفت يف هذا 

منها مملكة البحرين وب املتقدمة يف هذا املؤشر الطبيعية، فضاًل عن أن الدول اليت احتلت املرات

لصحية والتعليمية، ملال واملوازنات يف متويل الربامج اا راستثماقد جاء تقدمها نتيجة إلعادة 

دامتها، يوفر لتنمية البشرية وتوفري مقومات استاالستثمار يف ا األمر الذي يربهن على أن

 قبلة.مستقبل أفضل للبشرية على مدى العقود والقرون امل

مبجال الهتمام ااالجتماع بالشكر اجلزيل على  تامًا أود أن أتوجه إىل مجيع املشاركني يف هذاخ

رموقة اليت عكس الدور الرائد واجلهود املالتنمية احلضرية واإلسكان، وهو االهتمام الذي ي
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تمعات، ينما وجد يف أي جمتمع من اجملتبذلونها من أجل توفري جودة حياة أفضل لإلنسان أ

كم يف كل متطلعني دومًا لدعمكم ورعايت فلكم منا التقدير والشكر والعرفان على جهودكم ،

 شأنه تطوير القطاع اإلسكاني. ما 

ذا االجتماع استضافة ه نيسيا الصديق علىحلكومة وشعب إندوكما أتوجه جبزيل الشكر 

ني مجيعاً إىل جناح داد والتحضري هلذا املؤمتر، متطلعهودهم املتميزة يف اإلعجلللجنة املنظمة، و

 لتنمية البشرية.حلضرية واهوم االستدامة اأعماله، واخلروج برؤًى وأفكارًا متجددة ترسخ مف

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

 

 باسم  بن يعقوب احلمر

 وزير اإلسكان

 لكة البحرينرئيس وفد مم       


