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السيد األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية 

 المستديمة

 السادة المشاركون

 أيها السيدات والسادة

مؤتمر األمم المتحدة بأسمى تحية وأعظم تقدير متمنية أن يكون  إليكم جميعا هذه الكلمة أن أتقدم   يسعدني في بداية

 لبالد والشعوبفرصة لتحقيق ما تصبو إليه بالدنا وكافة ا لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(،

 وماتنا وشعوبنا.ن حكفي ظل الرخاء واألخوة والتضامن بي من تقدم وازدهار شاملين

ة، لى حكومة اإلكوادور الصديقإ وباسمي شخصيا وأود هنا، قبل كل شيء، أن أتقدم، باسم الحكومة الموريتانية،

التي نحظى بها  الكريمةبجزيل الشكر وعظيم االمتنان على هذه الدعوة الكريمة وذلك االستقبال الرائع والضيافة 

 .منذ قدومنا إلى هذا البلد الجميل

 اإلخوة واألخوات أيها

ها إلى مصاف األمم ومراقي االزدهار والتقدم تمر حتما بالكثير من العمل الشاق دولنا وشعوبنا ووصول   إن تنمية  

التحدي  رفع   هوشعوب   ر المتسارع في العالم يفرض على حكوماتهوإن التحض   والخطط والبرامج الواعية.الدؤوب 

ادة من اإلمكانيات حويل هذا التحدي إلى مكسب تنموي من خالل االستفوت ،الماثل في تزايد عدد سكان المدن

 ،والتعاون المشترك بين البلدان التي يمكن توفيرها بالتخطيط السليم ومناهج الحكامة الرشيدةتلك ة والمهمة المتاح
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بحياة كريمة  تحويل الكتل العمرانية إلى مراكز نموذجية تجعل السكان يتذوقون طعم السعادة ويتمتعونذلك لو

لدول المشاركة إلى الذي نثمنه عاليا ونعتبره لبنة تضيفها ا . ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمراجتماعيا واقتصاديا

 صروح تقدمها وازدهارها.

 أيها السيدات والسادة

اهتماماتنا كم حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية هذه المشاغل التي ظلت دوما تدخل في صميم تشارك

من ركائز خططنا التنموية العمومية. وبتوجيهات سامية من فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز،  أساسية   وركيزة  

فقد اعتمدنا سياسة شاملة في مجاالت العمران واإلسكان واالستصالح الترابي وعصرنة المدن رئيس الجمهورية، 

ها طفرة نوعية في هذه من تحقيق نتائج باهرة نعتبر 2015- 2008مكنت خالل السنوات األخيرة ما بين 

 المجاالت، في انسجام كامل مع أهداف الموئل الثاني.

الذي هو األساس األول إلنشاء المدن ركزنا على إعداد مخططات حديثة تتميز بتسيير  ففي المجال العمراني

وتخصيص مساحات كافية إلقامة المشاريع أفضل للمجال تتحقق من خالله االنسيابية الكاملة في المجال الطرقي، 

وقد شملت هذه الخدمية والمنشآت العمومية، مع االهتمام بالساحات العمومية والمجاالت الخضراء داخل المدن. 

 مدن( 10) في ، ومناطق إعادة تأهيل األحياء العشوائيةمدن( 10) المدنالعديد من المخططات توسعة وتحديث 

على تحسين واعتماد مدونة جيدة وقد عكفت بالدنا .  (مدينتان) والمدن الجديدة (6) يةالتجمعات القرو وكذلك

 للعمران تمثل ألول مرة ركيزة أساسية ومرجعية ضرورية للمالكين العقاريين والفاعلين في مجال العمران.

التي تشوه المدن وتحرم سكانها من ظروف الحياة  لقضاء على ظاهرة األحياء والتجمعات العشوائيةافي مجال و

من هذه البرامج على حد انتهجت بالدنا مقاربة كانت موضع ثناء شركائنا في التنمية والمستفيدين  الكريمة،

حيث مكنت من: منح ما وشملت العديد من المدن الرئيسية في البالد.  .بسبب نجاعتها وانخفاض تكاليفها السواء،

مكنت وقطعة أرضية مستصلحة استفاد منها نفس العدد من األسر ذات الدخل المنخفض،  200.000يزيد على 

والمدعمة، والمنشآت العمومية الصحية والتعليمية والخدمية واإلدارية،  إمداد هذه األحياء بالطرق المعبدةمن 

 .إضافة إلى شبكات الماء والكهرباء واالتصاالت

مكنت المواطنين من الولوج إلى الملكية العقارية المجانية داخل أحياء قديمة أنها ومما يميز هذه التجربة  

بتمويل كامل من ميزانية  مستصلحة أو في مناطق تأهيل جديدة تتوفر على ما ذكرنا من بنيات تحتية أساسية

اء منزل حديث في لهذه القطع مساهمة من الدولة في مشروع األسرة لبنالعالية كما مثلت القيمة العقارية  .الدولة

 مدينة عصرية.

تطبق بالدنا سياسة ترتكز على تحفيز الولوج إلى الملكية العقارية اآلمنة ألكبر عدد  السكن االجتماعيوفي مجال 

وتشجيع البناء الذاتي للمنازل، ووضع إطار مؤسسي محفز لدخول  قراطية وشفافة، لقواعد ديم امن األسر وفق

شركة وطنية  اآلليات المناسبة لتمويل السكن. وفي هذا السياق أنشأت بالدنا الفاعلين والمستثمرين، ووضع

التي استصلحت وسوقت حتى اآلن:  متخصصة في استصالح األراضي وبناء وتسويق المساكن والقطع األرضية

مؤسسة خاصة للترقية العقارية، هذا مع  18كما تتوفر البالد على  ،ومئات الشقق السكنية آالف القطع األرضية

 .مدنالموزعة بين  شقة 10.500سنويا ما يقارب  سوق السكنحتاج في حين ت .السكن صندوق لدعمإنشاء 
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القانون التوجيهي في مجال االستصالح الترابي  2010أصدرت بالدنا سنة  االستصالح الترابيبوفي ما يتعلق 

فراغا هائال حيث حدد التوجهات العامة للسياسة الوطنية والوسائل والبنيات الخاصة باالستصالح الترابي الذي سد 

المتمثلة في الخطة العامة الوطنية لالستصالح التي تتفرع منها خطط خاصة بالواليات، والخرائط الوطنية للبنيات 

 تشرافات القطاعية والجهوية.المجال، والدراسات واالس تخصيصالوطنية لمخططات الالكبرى، و

لتنظيم العقاري، والقانون التوجيهي من إنشاء مدونة للعمران، وقانون لالعمراني فقد تمكنا  فيما يخص التشريعأما 

في مجال االستصالح الترابي وقانون الترقية العقارية الذي يحدد واجبات وحقوق الفاعلين في مجال الترقية 

 العقارية.

المدن.  وخارج   عديها داخل  طورها في ب  موما هي الحاضنة للمدن والضامنة لصحة نموها وتع وتعتبر البيئة

وللعناية بهذا المجال نسعى في مدننا إلى توفير بيئة صحية بزرع األحزمة الواقية من زحف الرمال وزرع 

ئة، ومكافحة يالمساحات الخضراء وحمالت التشجير المنظم وتطبيق قوانين تجرم قطع األشجار والعبث بالب

لحماية من زحف مياه المحيط نحو المدن الشاطئية، الفيضانات بإنشاء السدود الواقية وإعداد دراسات علمية حديثة ل

الصحي ومجابهة مياه األمطار مشروع للصرف للصرف  خصوصا العاصمة نواكشوط التي بدأ فيها إنجاز و

كما تقدمت بالدنا أشواطا في تخليص مدننا الكبرى من النفايات  الراكدة التي تهدد سالمة المباني وصحة السكان.

 .التي ظلت لعقود تقض مضاجع السكان الصناعية والمنزلية

 أيها السادة والسيدات

لقد مكنت هذه السياسات من تحسين البنيات التحتية لمدننا وتحسين ظروف عيش السكان ووضعهم االقتصادي 

وحولت أسرا كانت باألمس فقيرة إلى مالك عقاريين ينعمون بكل الخدمات األساسية  ،وخلقت آالف فرص العمل

ن يف المتاحة تحت سقف المساواة وتكافؤ الفرص وشفافية اإلجراءات. وال يزال أمامنا الكثير مبأقل التكال

 ووسائل أكبر. التحديات التي تحتاج جهدا إضافيا

الجهود الرامية إلى تنسيق موقف عالمي موحد من مشروع البرنامج العالمي المستقبلي إن بالدنا تدعم وتثمن عاليا 

المصادق . وفي هذا الصدد فقد شاركت بالدنا في صياغة إعالن )أبوجا( خالل األيام القادمة الذي سيتفاوض عليه

، والذي كرس الموقف اإلفريقي منذ شروع األجندة العالمية، وكذلك الموقف العربي 2016عليه في شهر فبراير 

 -25 بتاريخين للجامعة العربية العادية  السابعة والعشرمن هذه الوثيقة المصادق عليه في قمة نواكشوط، الدورة 

 .2016 يوليو 26

أن أتوجه بالشكر إلى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية إال قبل أن أختم هذه الكلمة هنا  وال يسعني

 والدول الصديقة والشقيقة لدعمهم الدائم لبرامجنا وخططنا التنموية.. ئنا وشركائنا في التنميةوكل أصدقا )الموئل(

أفضل وأكبر لى نجاح بالنجاح وأن يكون بوابة تفضي بنا إ المؤتمر أرجو من هللا أن تتكلل أعمال هذا في األخير و

 إلسكان والتنمية الحضرية المستدامة.لجهود الدول المتعلقة با

 

 وأشكركم والسالم عليكم ورحمة هللا  


