
أصحاب السعادة، السادة أعضاء الوفود، السیدات والسادة،  

ُأكد  ،المشاركة في الموئل الثالثفي تتشرف دولة اإلمارات العربیة المتحدة  وت

بیان مجموعة ل تضم صوتھاالتزامھا الیوم بالتنمیة الحضریة المستدامة واإلسكان، و

والصین. 77ال  

اللجنة التحضیریة للموئل الثالث، فضال عن منظم  عضو في مكتباالمارات كون 

جھود الھائلة الاالجتماع التحضیري بشأن الطاقة المستدامة في ینایر القادم، فقد شھدنا 

التي تم بذلھا في التحضیر لھذا المؤتمر. ونود أن نشكر األمانة العامة على جھودھا 

ً أ د أیضا یدة، ونو الحضریة الجد الخطة  ة  ان شمولی ن نشكر مضیفینا الكریم، في ضم

حكومة اإلكوادور ومدینة كیتو، على كرم الضیافة والترحیب الحار. كما نود أن نثني 

على حكومة اإلكوادور لدورھا الملتزم والبناء في جعل الموئل الثالث معلما ھاما 

للمجتمع الدولي.  

مستویات لجمیع من نوعھا ونحن نؤمن أیضا أن الموئل الثالث یمثل فرصة فریدة 

الحكومة والجھات المعنیة لرسم مسار جدید للتنمیة الحضریة، ووضع أھداف التنمیة 

المستدامة في قلبھا.  

لم، مع نمو  ان األكثر تحضرا في العا من البلد ة  المتحدة واحد ة  العربی ُعد اإلمارات  ت

 سنة الماضیة، والذي تركز معظمھ في مدننا، 15٪ خالل ال 300سكاني یفوق 

لمسبوق عالمیاً التدفق الي یتمثل فو یر ا من لغ تعاني  اً في منطقة  ین. ونحن أیض لمغترب

الموارد واالولویات  وفعالیة الجفاف وارتفاع في درجات الحرارة، مما یجعل إدارة

ما اقتصادنا. وعلى الرغم من النمو السریع والظروف الجویة، توسع  في ضروري

نف  ُص حیاة ذات توفر مة للعیش في المنطقة، مالئمدن  أفضلار كباستمرزالت مدننا ت



 ایضاً  ، وسھولة ممارسة أنشطة األعمال. نحنعالیة مستویات تعلیمو، نوعیة أفضل

غالبا تتركز في المدن والتي أحد المانحین الرئیسیین للتنمیة والمساعدات اإلنسانیة، 

.السكان التي ینتقل الیھا العدد األكبر من  

أن أطلعكم على ستة وجھات النظر في خضم اتجاھنا ومن خالل ھذه التجارب، أود 

نحو تنفیذ الخطة الحضریة الجدیدة.  

، حیث ان أوال، لقد وجدنا أن التسامح ھو محرك دعامة النمو االقتصادي المستدام

واحدة من أكثر المجتمعات تنوعا في العالم، وحیویة مدننا تمثل  تُعددولة اإلمارات 

في ظاھرة كراھیة األجانب في جمیع انحاء العالم.  ةرد واضح على الزیادة المحزن

حیث ان سوق العمل االماراتي تنافسي ویجلب معا وجھات نظر من جمیع انحاء 

كیفیة التخطیط وتشغیل الشركات والمدارس والمؤسسات الثقافیة والبنیة بشأن العالم 

ع احتیاجات تالؤما موأكثر قوة  للمدینة، والتي یجعلھاالتحتیة، وكل عنصر حاسم 

المجتمع.  

ولذلك، فإننا نعتقد أن الخطة الحضریة الجدیدة یمكن أن یكون لھا تأثیر اقتصادي 

وثقافي كبیر إن ارتكزت على التعلیم والتوعیة حول التسامح، ابتداء من المدارس 

ً الىو على  قضاءتنظیم وتنفیذ خطط الب الحمالت العامة. ونحن نؤمن أیضا امتدادا

 ، ألنالعنف والتحرش على أساس الجنس أو الثقافة أو الدین أو غیرھا من االختالفات

آمنة لجمیع مقیمیھا. یجب ان تكون المدن  

من المشردین، ومعظمھم  امأساویووكنقطة ثانیة ذات الصلة، نحن نواجھ عددا قیاسیا 

اآلن في المدن ألول مرة في التاریخ الحدیث.  



، نود أن نرى مشاركة جادة من الخطة الحضریة الجدیدةفیذ تن خالل فيولذلك، و

بعض  تضعھش أن  كل مدینة في أو بالقرب من سیاق على الجھات اإلنسانیة الفاعلة.

فیما األزمة، وخاصة عند حلول السكان الحالیین والجدد جمیع التدابیر لضمان دعم 

صحة المرأة والطفل والتعلیم.باألحكام الخاصة یتعلق ب  

م الخطة الحضریة الجدیدة، ثال می الجنسین في ص ون المساواة بین  ً، یجب أن تك ثا

وتكون النساء صانعات قرار في كل قطاع، وضمان االعتراف باحتیاجاتھم في جمیع 

عملیات التخطیط. ولیس من قبیل الصدفة أن المدن اإلماراتیة أصبحت قوى 

ونظام الكوتا العمل المتساوي، مقابل األجر المتساوي تطبیق قانون  ظلاقتصادیة في 

َخرُج تشھد حالیاً ، ومبادرات التعلیم التي في مجالس االدارة من اإلناث ر من عدد أكب ت

  .الذكور

 تُعد ، حیثھدف أساسي للخطة الحضریة الجدیدةھو تیسیر الطاقة للجمیع ان ، رابعاً 

یُمّ الطاقة الخیط الذھبي الذي یربط  أمر أساسي و ،المستدامة التنمیةھداف اكن و

الكرامة وأي شكل من أشكال النمو االقتصادي. كما أنھا تحدد نجاح  للحفاظ على

صادقت علیھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة  والتي، للتغییر المناخي باریس یةاتفاق

.الشھر الماضي  

ومع ذلك، وكما ھو موثق في االجتماع التحضیري للموئل الثالث الذي قمنا 

ي أبو ظبي في ینایر، فإن الطاقة المستدامة لیست مجرد تفضیل باستضافتھ ف

اجتماعي أو بیئي. بل ھو خیار اقتصادي عقالني. وقمنا في دولة اإلمارات العربیة 

المتحدة بوضع قوانین بناء إلزامیة ساھمت بخفض استھالك الطاقة والمیاه بنسبة تزید 

فترة االسترداد لھذه ونشر أعداد كبیرة من العدادات الذكیة.  تطبیقھا ییسر٪، 33على 



 كان تحقیقالتدخالت ھي عادة خمس سنوات أو أقل. ال سیما ھذا العام، وربما األھم، 

 وأقلتكالیف طاقة شمسیة، ألدنى رقم قیاسي عالمي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 

 نارقمقمنا بكسر ثالثة أشھر فقط، ٪ من سعر الغاز الطبیعي حتى في بلدنا. بعد 50ب

٪.15القیاسي العالمي بنسبة   

تأخذ مدننا ھذه اإلشارات السعریة على محمل الجد. على سبیل المثال، وضعت دبي 

، ووسعت نطاق طموحاتھا لتتعدى 2050٪ بحلول عام 75ھدفا للطاقة النظیفة بنسبة 

الناشئة في السیارات تولید الطاقة، حیث ھي اآلن واحدة من الشركات الرائدة 

الكھربائیة، والسیارات بدون سائق، والنقل العام، والتي تثبت إمكانیة تحقیق مكاسب 

ضخمة للطاقة على المستوى العالمي بشكل عام وفي سیاق منطقتنا بشكل خاص.  

لتحول الى مسار باخامسا، نحن نؤمن أن التخطیط االستراتیجي المتكامل سمح لنا 

أھداف  2021لمستدامة بشكل دراماتیكي. وحددت رؤیة اإلمارات التنمیة الحضریة ا

واضحة في سبع مواضیع فرعیة تتراوح بین سیادة القانون والمحافظة على البیئة. 

، التي 2030یقابل ذلك وضع خطط تنفیذ على المستوى المحلي، مثل رؤیة أبو ظبي 

، من بین أمور 2030عام لوالرؤیة للبیئة  2030تتكامل مع الرؤیة االقتصادیة 

أخرى، لضمان اتباع نھج متماسك ومستدام للتنمیة.  

وأخیرا، فقد رأینا أن تبادل األفكار والخبرات بین المدن والبلدان والمناطق أمر حاسم 

في دفع عجلة االبتكار وتغییر السلوك. كجزء من مساھمتنا في الخطة الحضریة 

في دبي، تحت شعار  2020الجدیدة، یشرفنا استضافة معرض اكسبو العالمي 

وموضوعات فرعیة تضم االستدامة، والتنقل، تواصل العقول ..وصنع المستقبل" "

والفرصة. ویوفر معرض دبي منصة عالمیة لالبتكار في المناطق الحضریة. تعكس 



 - الذي احرزناهط الضوء على التقدم وتسلالجماعیة الیوم،  ناالفعالیات رسائلھذه 

على رؤیة الموئل الثالث.بناء  – نحرزهأن  ناویمكن  

ونحن نتطلع إلى العمل مع الدول األعضاء وجمیع أصحاب المصلحة في تحویل 

إعالن كیتو بشأن المدن المستدامة والمستوطنات البشریة الى لحظة حاسمة للمدن 

والمستوطنات البشریة  بعد و، 2020 بفخر خالل اكسبووالتي یمكننا أن ننظر الیھا  –

.2036وفي الموئل الرابع في عام  ،2030اف التنمیة المستدامة اھدانقضاء   

شكرا.و  


