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مرشوع الإظاز اًـام
ثــلــدًــم:
ًـخرب ظرًق اذلرٍر زابظا ُاما بسِم يف حتلِق الاسذُاز واًخمنَة يف ص ىت اصلول اًواكـة ؿىل ظول ارلط ،ابؾامتذٍ ؿىل مداذئ املمتثةل
يف اًسالم واًخـاون ،والاهفذاخ وكدول الآخر ،و اًخـمل املخحاذل والاس خفاذت واًىسة املضرتك وامليفـة املخحاذةل ،و ابؾخحازٍ زمزا من
زموس اًخواظي واًخـاون تني اًرشق واًلرة ،ونذكل حرااث اتزخيَا وزلافِا مضرتاك خملخَف ذول اًـامل سامه يف ثلدم اذلضازت اًخرشًة
تبرسُا.
فاإحِاء ظرًق اذلرٍر من خالل مداذزت "اذلزام واًعرًق" سُسامه يف اًخعوٍر و الاسذُاز الاكذعاذي واًخـاون الاكذعاذي ا إلكَميي
ٌضلول اًواكـة ؿىل ظول ارلط ،وثـزٍز اًخواظي واًخفاؿي تني اذلضازاث اخملخَفة ،وثـزٍز اًسالم واًخمنَة يف اًـامل ،ذما سُسامه يف خدمة
معاحل و ثَحَة معاًة صـوة ظرًق اذلرٍر.
مفحاذزت "اذلزام واًعرًق" مرشوع ذمهنج ًخعَة اٍمتسم مبحاذئ اًدضاوز واًدضازك و ثحاذل امليافؽ ،وتذل هجوذ حثَثة ًخحلِق الاهدماح
تني الاسرتاثَجَاث اًخمنوًة ٌضلول اًواكـة ؿىل ظول ارلط .ابلإضافة اإىل ذمع اًرواتط تني اصلول الآس َوًة والوزوتَة و اًـرتَة والفرًلِة
من خالل بسَوة خدًد ٍرثلى ابًخـاون وثحاذل امليفـة فامي تُهنا اإىل مس خوى بزىق و خدًد سُسامه يف اإضفاء كمية مضافة خدًدت
اإىل اًسالم واًخمنَة ابًـامل ،وجيسد املثي اًـََا املضرتنة وثعَـاث جممتـاث اصلول امليخرظة يف ُذٍ املحاذزت.
فاًـامل ًـُش اًَوم ثلرياث مـلدت ومعَلة ،حِر ل حزال خمخَف اصلول ثواخَ مضالك حمنوًة ظـحة ،ذما ًيـىس سَحا ؿىل املدن ؿامة
وخعوظا مهنا املدن اًـرتَة اًيت ثواخَ حتدايث زئُسة حمتثي يف اًزايذت اًساكهَة اًىدريت وما ثؤذي اإًََ من سايذت يف اًعَة ؿىل اًسىن
والاحذَاخاث املَحة ٌَخدماث اًـامة ،واًحُئة اًسَمية وفرص اًـمي .وكد حاوًت اإذازاث املدن مواهجة الوضاع املس خجدت من خالل
خعط ثعوٍرًة وحمنوًة ،اإل بن مـدل اًزايذاث اًساكهَة واٍمنو اًـمراين يف نثري من املدن اًـرتَة وخاظة اًـوامص كد فاق ـ يف نثري من
الحِان ـ ثوكـاث ُذٍ ارلعط .ؿالوت ؿىل ؿدم اًخًس َق وحاكمي ادلِوذ تني الظراف اخملخَفة املـيَة ،وحد ركل من اإماكهَة ُذٍ املدن
يف وضؽ اًس َاساث واًخوهجاث املس خلدََة ًزايذت سـهتا الإساكهَة وثعوٍر اًحًِاث اًخحخَة واملرافق وارلدماث وحرنة الاسدامثز.
وًخاليف ُذٍ اًسَحَاث و مواهجهتا س َـمي املَخلى اًثاين ٌَمدن اًـرتَة و املدن اًعًَِة ؿىل ظرخ ومٌاكضة املضالك واًخحدايث
اًيت ثواخَ املدن والهجزت احملََة واًحضلايث واكرتاخ اذلَول والاس خفاذت من جتازة املدن اًعًَِة و اًـرتَة اًياحجة.

اًِدف اًـام ٌَميخدى:
خدمة بُداف اًخمنَة املضرتنة تني اصلول اًـرتَة و اًعني يف اًـدًد من اجملالث وثـمَق اًعداكة اًعًَِة اًـرتَة ،وتياء مٌعة ٌَحواز
تني مدجري اًضبن احملًل تلَة ثحاذل وهجاث اًيؼر حول كضااي اًخمنَة املس خدامة اًضامةل راث الاُامتم املضرتك.
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مــحــاوز املــَــذــلــى:
 احملوز الول :املدن اطلهَة :جضلك املدن اطلهَة فرظ ًا اسدامثزًة ُائةل ًخىثَف الوضعة اًـمراهَة وجتِزي املدن
ابًوحداث اًسىٌَة و ارلدماث اًـامة ،نٌل بهَ ل تد من اًخبهَد ؿىل بن املدن اطلهَة ثدخي يف اإظاز مٌؼومة واسـة ومًسجمة
ثخـَق ابلكذعاذ اطليك ،الإذازت اطلهَة ،اذلىومة اطلهَة ،جس خخدم وسائي الثعال وحىٌوًوحِا املـَوماث وجسـى ثضلك
مدسازع اإىل اإكامة مضازًؽ حمنوًة هتم المن الإوساين و اًخمنَة اًحَئِة.
يف ُذا اًعدذ ،ثـمي اًـدًد من املدن اًـرتَة ؿىل مواهحة اًرهة اذلضازي اًـاملي ؿـرب جضـُِد مـدن رهَـة كـاذزت ؿـىل حتسـني
اًؼروف الاحامتؾَة والاكذعاذًة ٌَمواظيني ،وإارشاوِم يف ظـياؿة اًلـراز مـن خـالل حـَِـم كـوت اكرتاحِـة جســى اإىل اإزسـاء
مداذزاث فـاةل ثـزس زوهلِا اًثلايف وثدمج سانيهيا وحتسسِم جروخ الاهامتء ،نٌل ثخخـ الإتـداع يف عَـؽ املَـاذٍن  .و ؿـىل ُـذا
الساش ،بظححت املـدن اطلهَـة تواتـة املسـ خلدي ابًًسـ حة ٌـضلول اًـرتَـة ،وركل تضـٌل ا ذلَـات هر ـة جسـ خلي املـوازذ املخـوفرت
وجضجؽ ؿىل اٍمتدن(ؾرض اًخجازة اًرائدت اًعًَِة بو اًـرتَة يف ُذا اجملال).
 احملوز اًثاين  :كعاع احملافؼة ؿىل اًرتاج :جض هتر مـؼم املدن اًـرتَة و اًعًَِة ترتاج معـراين ومــٌلزي خـد
لآلف اًس يني ،وكد بذى ؿامي اًزمن واملياد والإٌُلل اإىل اهداثز اًحـغ من ُـذا اًـرتاج اًلـ  .ذمـا ٌسـ خوحة احملافؼـة ؿـىل
ثكل املياظق الثرًة ذاخي املدن ،وركل من خـالل حتـدٍ ا معراهَـ ًا ومــٌلز ًاي ،وتـر اًـروخ فهيـا مـن خدًـد ،وحـَِـا مٌـاظق
خذة ٌَس َاخ ،اكذعاذاي ،احامتؾَا ،س َاحِ ًا ومن بخي اًرتفَِ (ؾرض اًخجازة اًرائدت اًعًَِة بو اًـرتَة يف ُذا اجملال).
 احملوز اًثاًر :كعاع الإساكن :امللعوذ ُيا الإساكن تيعاكَ اًواسـؽ ،واطلي ٌضـمي لك املىـواث اًـيت ثخـداخي
وثخاكمــي مــؽ تـضــِا اًــحـغ ،حِــر حىــون احملعــةل اٍهنائَــة ثــوفري ســىن ًَــج حاحِــاث الإوســان الاحامتؾَــة ،اًثلافِــة،
الاكذعاذًة ،اًحَئِة ،الإوساهَة ،اًرتفهيَة وازلاًَة (ؾرض اًخجازة اًرائدت اًعًَِة بو اًـرتَة يف ُذا اجملال).
 احملوز اًراتؽ :اًدسوًق اًرتايب :اإن ثعوٍر اًخدتري اًرتايب بو ما ًـرف "ابًدسوًق اًرتايب" ،و اإخضاؿَ ٌَمحاذئ
اذلدًثة ٌَخدتري املـمتدت يف اًلعاع ارلاص حيمت ؿىل ازلاؿاث اًرتاتَة بو املدن اؾامتذ ثدتري هيدف اإىل إاجراس مؤُالث وذمزياث
اجملالث اًرتاتَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة و اًحَئِة دلذة الاسدامثزاث و زؤوش الاموال .الامر اطلي جيـَِا بنرث ثيافس َة
وكاذزت ؿىل ثيفِذ اًزتاماهتا وجراجمِا اًخمنوًة .نٌل ًفرض ؿىل ازلاؿاث اًرتاتَة و املدن بن ثخـامي مؽ حراهبا "مكيخوح" حيخاح
اإىل جسوًق صلى املسدمثر و اإضفاء ظوزت ٌَمجال اًرتايب ثدسم ابدلوذت ،وركل ابس خلالل خعوظَاهتا اًثلافِة وادللرافِة ونذا
املؤُالث اًخرشًة و الاكذعاذًة ،اًيت جتـي مهنا كعحا س َاحِا بو فالحِا بو ظياؾَا ،...ركل بن اًِدف السايس
من اًدسوًق ٌَوحداث اًرتاتَة سواء اكهت مدا ،بو هجاث بو حٌلؿاث حراتَةُ ،و خذة الاسدامثزاث الحٌحَة ،وخَق هوع
من اصلًيامِة اًخمنوًة اًيت ثـَد زمس مـامل اجملال ،وحـهل يف الاجتاٍ اًعحَح اطلي خيدم الإوسان ابصلزخة الوىل وًضمن ه
اًرفاٍ واًعمبهٌُة (ؾرض اًخجازة اًرائدت اًعًَِة بو اًـرتَة يف ُذا اجملال).
 احملوز ارلامس :ذوز اًحًِاث اًخحَة يف حمنَة املدنً :لاش حترض اصلول ومدى ثلدم مد ا ابُامترما ابًحًِة
اًخحخَة ،حِر ثـخرب اًـموذ اًفلري واًـامي السايس اطلي ثـمتد ؿَََ الاسدامثزاث واملضازًؽ اًىربى اًيت جسامه يف حمنَة
اجملمتؽ وثوفري مٌاد حصي وبآمن ٌَفرذ واجملمتؽ .حِر ا ا مل ثـد فلط ملِاش ًيجاخ اصلول وإامنا بظححت ؿامي بسايس وكوي
يف خذة الاسدامثزاث الحٌحَة ،وذمع الإهخاح اًعياؾي و اًفرذي و اًًضاط اًخجازي من خالل جضجَؽ اكامة املضازًؽ
واملسامهة يف اًلضاء ؿىل اًحعاةل و ثوفري فرص معي ٌَض حاة.
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اًفئة املس هتدفة:
 -معداء املدن اًـرتَة و اًعًَِة و زؤساء جماًس ادلِاث و ازلاؿاث اًرتاتَة ابملَىة امللرتَة

بصلال امليخدى:
 -سدٌؼم بصلال امليخدى يف صلك خَساث ؿامة موضوؿاثَة

امليؼمون:
 وسازت اصلاخََة امللرتَة /املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث احملََة عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة عـَة اًعداكة اًعًَِة اًـرتَة مٌؼمة املدن اًـرتَة -عـَة هجاث امللرة

-

ازلـَة امللرتَة ًرؤساء جماًس ازلاؿاث

ًلة امليخدى:
 -اٌَلة اًـرتَة و اٌَلة اًعًَِة مؽ ثوفري اًرتعة.

ماكن و اتزخي امليخدى:
 -مدًية مراوش ًوسم  8و  9هوهرب 8108
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هحذت ؾن املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث احملََة:
ثـخرب املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث احملََة واحدت من املدٍرايث اًـامة اًخاتـة ًوسازت اصلاخََة ابملمَىة امللرتَة و يه ثخلكف تخحضري اًلرازاث
اًيت ًخخذُا وسٍر اصلاخََة يف اإظاز مواهحة ازلاؿاث اًرتاتَة كعد اًلِام مبِارما ومزاوةل اخذعاظاهتا.

رمام و اخذعاظاث املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث احملََة:
ثخجىل رممة املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث احملََة يف املواهحة اًلاهوهَة واًخلٌَة واملاًَة ٌَجٌلؿاث اًرتاتَة ٌَلِام ابلخذعاظاث امليوظة هبا ،حسة
اًلواهني ادلازي هبا اًـمي ،نٌل ثلوم ابلإضافة اإىل ركل تخلدمي املساؿدت اًالسمة ٌَجٌلؿاث اًرتاتَة من بخي حمنَة وثعوٍر كدزاهتا اًخرشًة
واًخلٌَة.

وهبذا ارلعوص ،ثخلكف املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث اًرتاتَة ابملِام اًخاًَة:
 ثيفِذ ،ظحلا ٌَلواهني ادلازي هبا اًـمي ،املراكدة الإذازًة ًلاهوهَة الؾٌلل اًعاذزت ؾن ازلاؿاث اًرتاتَة؛
 املسامهة ،مضن الإظازاث احملدذت كاهوا ،يف ذمع وحتسني املوازذ اًخرشًة واملاًَة املوضوؿة زُن اإصازت ازلاؿاث اًرتاتَة؛
 ضٌلن اإجناس الذواث اًالسمة ٌَخخعَط اًرتايب واذلاكمة ادلَدتً ،عاحل ازلاؿاث اًرتاتَة؛
 ثلدمي خربهتا تلَة حتسني حوذت وبذاء ارلدماث اًـمومِة اًيت ثخلكف هبا ازلاؿاث اًرتاتَة ،واًس َاساث اًرتاتَة اًيت ثلوم
تدٌفِذُا ،خاظة يف املَاذٍن املخـَلة ابًخمنَة ادلِوًة امليدجمة؛
 ضٌلن ثًس َق وثددؽ واًخلائَة جرامج اًخـاون اًالمرنزي ؿىل اًعـَد اًوظين واصلويل.

حماوز خمعط معي املدٍرًة اًـامة 8180-8108
ثـمي املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث احملََة ؿىل مواهحة مسَسي اًالمرنزًة واًالحرنزي هبدف خدمة اًخمنَة اًرتاتَة واملواظن واًفاؿَني
اسذُازا وارلدماث
الاكذعاذًني .وًِذٍ اًلاًة ،كامت تدسعري خمعط معي  8180-8108كاًخَ الساس َة حـي اجملالث اًرتاتَة بنرث
ً
امللدمة ٌَملاولث واملواظيني بنرث حوذت.

ًخضمن خمعط اًـمي ماًياُز  011وزصا و  811مرشوؿا موسؿة ؿي مخس حماوز اسرتاثَجَة
بساس َة:
 احملوز الول :ضٌلن اوسجام اًـمي اًـموسم اًرتايب؛
 احملوز اًثاين :ثـزٍز مسؤوًَة ومضازنة املواظيني؛
 احملوز اًثاًر :مواهحة ازلاؿاث اًرتاتَة يف ذمازسة ظالحِاهتا؛
 احملوز اًراتؽ :ثـزٍز وسائي وكدزاث ازلاؿاث اًرتاتَة؛
 احملوز ارلامس :حـي املدٍرًة اًـامة ٌَجٌلؿاث احملََة حمرك ٌَالمرنزًة ؿرب مواهحهتا واًـمي
ؿىل حرس َخِا.
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هحذت ؾن مٌؼمة املدن اًـرتَة
مٌؼمة املدن اًـرتَة يه مٌؼمة إاكَميَة ؾرتَة كري حىومِةًُ ،س ًِا وضاط س َايس ،مذخععة يف صؤون املدن واًحضلايث ،مت ثبسُسِا
يف  01مازش  0991وملرُا اصلامئ مدًية اًىوًت.
حتخفي امليؼمة يف ارلامس ؾرش من صِر مازش من لك ؿام تــ "ًوم املدًية اًـرتَة" احذفاء تذهرى ثبسُس امليؼمة وثوؾَة املواظيني
ابصلوز السايس ٌَمدن اًـرتَة يف ثيؼ صؤون حِاهتم وثوفري ارلدماث واملرافق هلم .وًمت اخذَاز صـاز ًالحذفال تذكل اًَوم ٌس هتدف
حىرٌس ادلِوذ ًالًخفاف حول مضموهَ وثيفِذ مذعَحاثَ من كدي املسؤوًني يف املدن واملواظيني.
ثـمي مٌؼمة املدن اًـرتَة مٌذ ثبسُسِا ؿىل حتلِق بُدافِا املمتثةل يف اذلفاظ ؿىل ُوًة املدًية اًـرتَة وحراهثا ،ثوظَف مضالكث املدن
واًححر ؾن حَول ًِا من خالل اًربامج وثحاذل ارلرباث واًخجازة ،اًـمي ؿىل حتلِق اًخـاٌش اطلي ٌسمح ابًخواظي ًخـزٍز مؤرشاث
اٍمنو وثبمني مس خَزماث اًسانيني ،املسامهة يف ثـزٍز ذوز املدًية وحـَِا خارتة ٌَـُش واًـمي من خالل رشااكث صامةل يف ظيؽ
اًلرازاث ثؤسس ًلِام مدن مرهة وصامةل وبآمٌة ومس خدامة ،اًـمي ؿىل متىني املدن من ثعوٍر خازظة ظرًق ًخحلِق الاس خلالل املايل
من خالل اسدامثزاث مذـدذت من اًعياذًق واملؤسساث املاًَة واًخحوًالث املرثحعة تبحٌدت اًخمنَة املس خدامة واًزتاماهتا واحذَاخاهتا،
اًـمي ؿىل تياء مدن املس خلدي مؽ اًخعَؽ ٌَـٌلزت املـارصت ذون فلدان اًِوًة وادلذوز اًرتازَة اًـرتَة والإسالمِة ،الازثلاء ابذلَات اًثلافِة
يف جممتـاث املدن اًـرتَةً ،خحلِق اًخمنَة اًثلافِة مبـياُا اًسَويك واًلميي واملـريف ،وتياء اسرتاثَجَاث ومؤرشاث زلافِة ختدم ثعوز
املدن وجممتـاهتا.

مليؼمة املدن اًـرتَة س حؽ مؤسساث:
املـِد اًـريب لإمناء املدن:

ثبسس ؿام  0981وملرٍ اصلامئ مدًية اًرايض واملـِد ُو ادلِاس اًـَمي واًخوزَلي ٌَميؼمةً .لوم

توضؽ جرامج اًخدزًة يف جمالث ارلدماث اًحضلًة وختعَط املدن وإاذازهتا وا إلرشاف ؿىل ؾلد اصلوزاث اًخدزًخِة ٌَـامَني يف اًحضلايث
وثبمني ارلدماث الاسدضازًة ٌَمدن الؾضاء ،واًلِام تدزاساث وحبوج ًخعوٍر املدن الؾضاء وخدماهتا اًحضلًة.
مؤسسة خائزت مٌؼمة املدن اًـرتَة :ثبسست مؤسسة خائزت مٌؼمة املدن اًـرتَة ؿام  0980و ثخخذ من مدًية اصلوحة
ملر ًا ذامئ ًا ًِا .هتدف مؤسسة ادلائزت اإىل جضجَؽ اًخجدًد والاتخاكز ازحاكس ًا ؿىل اًعاتؽ املـٌلزي اًـريب الإسالسم يف اًـٌلزت املـارصت
واذلفاظ ؿىل ُوًة املدًية اًـرتَة وحراهثا .ثخبًف فئاث ادلوائز من مخس فئاث و متيح مرت لك س يدني( :ادلوائز املـٌلزًة  -حوائز حصة
اًحُئة  -حوائز املدن املس خدامة -خائزت اٍمتزي ٌَخحول الإًىرتوين واطليك  -وادلوائز اًخلدٍرًة).
مرنز اًحُئة ٌَمدن اًـرتَة :ثبسس مرنز اًحُئة ٌَمدن اًـرتَة ؿام  8119و ًخخذ من مدًية ذيب ملر ًا ذامئ ًا ه .وُو ادلِاس
املخخعط ٌَميؼمة وملد ا الؾضاء يف جمالث اًحُئة واًخمنَة املس خدامة .

امليخدى اًـريب ٌَمدن اطلهَة:

ثبسس امليخدى اًـريب ٌَمدن اطلهَة ؿام  8111ملرٍ اصلامئ يف مدًية ّمعان يف املمَىة الزذهَة

اًِامشَة ،وُو هجاس امليؼمة املخخعط يف جمال ثلٌَة وهؼم املـَوماث واًخحول الإًىرتوين واطليك ٌَمدن اًـرتَة.
ٍلوؿة اًـمي اًثلايف ٌَمدن اًـرتَة :ثبسست ٍلوؿة اًـمي اًثلايف ٌَمدن اًـرتَة ؿام  8109وملرُا مدًية ّمعان ابملمَىة
الزذهَة اًِامشَة هتدف اجملموؿة ًوضؽ اسرتاثَجَة ؾرتَة ٌَخمنَة اًثلافِة والازثلاء ابًواكؽ اًثلايف يف جممتـاث املدن الؾضاء.
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ظيدوق حمنَة املدن:

ثبسس ظيدوق حمنَة املدن اًـرتَة ؿام  0919وملرٍ الماهة اًـامة مليؼمة املدن اًـرتَة مبدًية اًىوًت،

خيخط ظيدوق حمنَة املدن اًـرتَة مبساؿدت املدن الؾضاء يف امليؼمة من خالل ثلدمي ارلرباث واًخجازة اًياحجة يف مدن ؾرتَة وؿاملَة.

مؤسسة اًرتاج واملدن اًخازخيَة اًـرتَة:

ثبسست ؿام  8111وملرُا اصلامئ مدًية ثووس اًـخَلة ابزلِوزًة اًخووس َة.

وثـخرب هجاس امليؼمة اًححيث واًـَمي والاسدضازي املخخعط يف اكفة جمالث املدن اًخازخيَة اًـرتَة وبقراضِا املخـَلة تعَاهة وإاذازت
زظَدُا اًرتايث يف هعاق اسرتاثَجَة ؾرتَة مالمئة حترتم املوازَق والثفاكاث اصلوًَة يف املَدان.

اًـالكاث اًـرتَة واصلوًَة ٌَميؼمة:
حرثحط مٌؼمة املدن اًـرتَة ابثفاكِاث ظداكة وثـاون ورشااكث مؽ اًـدًد من امليؼٌلث واًَِئاث والاحتاذاث اًـرتَة وا إلكَميَة واصلوًَة،
ابلإضافة اإىل ادلامـاث واملـاُد املخخععة يف جمالث وضاظِا ،وامليؼمة ؾضو يف ؿدذ من امليؼٌلث واًَِئاث اصلوًَة واًـاملَة من تُهنا
مٌؼمة املدن املخحدت واذلىوماث احملََة ، UCLGوبًض ًا مٌؼمة املدن املخحدت واذلىوماث احملََة فرع اًرشق الوسط وقرة بس َا
 ،UCLG-MEWAاٌَجية الاحامتؾَة والاكذعاذًة ًلريب بس َا " الاسىوا" ،امليؼمة اًـرتَة ٌَرتاج واًثلافة واًـَوم " الاًىسو"،
املدن اًفراىىفوهَة ،جرامج الدم املخحدت ٌَمس خوظياث اًخرشًة  ،UN-HABITATجرامج الدم املخحدت الإمنايئ  ،UNDPواجملَس
اًوظين الاكذعاذي والاحامتؾي اًخاتؽ ًلدم املخحدت واجملَس الوزويب وكريُا.

اإظدازاث:
ثعدز ؾن امليؼمة جمةل "املدًية اًـرتَة" تعوزت ذوزًة وثلعي بوضعة امليؼمة ومؤسساهتا ومد ا الؾضاء ،وهتمت تًرش الحباج
واصلزاساث املخخععة ابملدن واًسانيني .نٌل ثعدز امليؼمة نخح ًا واثئلِة وؿَمَة ؾن املدًية اًـرتَة وؾن اًححوج واصلزاساث اًيت ثلدم
يف اًيدواث اًـَمَة واصلوزاث اًخدزًخِة.
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هحذت ؾن عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة
إان عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة (ابخذعازُا عـَة اًعداكة اًعًَِة) ٍلوؿة صـحَة وظيَة ثـمي ؿىل اًلضَة
اصلتَوماس َة اًضـحَة ،وجس هتدف اىل ثـمَق اًعداكة تني اًضـوة وذفؽ اًخـاون اصلويل وحٌلًة اًسالم اًـاملي وثـزٍز اًخمنَة املضرتنة
وهسة الظدكاء ؿىل اًيعاق اًواسؽ يف اجملمتؽ اصلويل و مؽ خمخَف ذول اًـامل هَاتة ؾن اًضـة اًعَين ،ذما ٍرىس بسسا احامتؾَة
ٌَـالكاث اًوذًة تني اًعني وخمخَف ذول اًـامل رلَق اًخاكمي واًخلدم اًخرشي .فازلـَة ثيفذ وثعحق اًس َاسة ارلازحِة اًعًَِة اًسَمَة
املس خلةل وثلوم تبؾٌلل اًعداكة ؿىل املس خوى اًضـج يف عَؽ اجملالث وثـدذ املس خوايث و ؿىل بوسؽ هعاق وفلا ٌَمحاذئ اشلسة
ٌَخـاٌش اًسَمي ورلدمة وًخحلِق اًخمنَة اًسَمَة واًخوحِد اًعَين اًسَمي ،نٌل ثحذل هجوذُا يف تياء اًـامل اًسَمي اصلامئ واملخيامغ
واملزذُر املضرتك .و حتعي وضاظاث ازلـَة ؿىل اصلمع من اذلىومة اًعًَِة واملساؿدت من بوساط اجملمتؽ .و ًلد بسست ازلـَة 69
عـَة ٌَعداكة اًعًَِة مؽ اصلول وبكاً اًـامل ومت إاكامة ؿالكاث اًخـاون اًوذي مؽ حويل ٍ 111لوؿة ومٌؼمة ومؤسسة صـحَة
من  011ذوةل يف اًـامل.
و ًلد ثبسست عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة يف ًوم  3ماًو ؿام  0916مبحاذزت مضرتنة من اجملموؿاث اًوظيَة
اًـرشت واكهت جسمهيا عـَة اًثلافة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة ومت ثلَري جسمَهتا اىل الامس اذلايل يف ؿام  0999وملرُا
يف جىني و ابلإضافة اىل عـَة اًعداكة اًعًَِة اًوظيَة ،ثوخد عـَاث اًعداكة احملََة يف امللاظـاث واملياظق اطلاثَة اذلمك واملدن
اًخاتـة ٌَحىومة املرنزًة وتـغ املدن واحملافؼاث ،وثـلد ازلـَة احامتع اجملَس اًوظين لك مخس س يواث لهخخاة اًرئُس وهواة
اًرئُس والمني اًـام وجضىِي اٌَجية اصلامئة ٌَمجَس .ومت ؾلدث اصلوزت اًـارشت لحامتع اجملَس اًوظين يف ماًو ؿام  8108ومت
اهخخاة اًس َدت يل ص َاو ًني ًخخويل زئُسة ازلـَة.

بؾضاء اٌَجية اصلامئة ٌضلوزت اًـارشت ٌَمجَس اًوظين زلـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين
مؽ اًحضلان الحٌحَة:
-

اًرئُسة  :يل ص َاو ًني
ائة اًرئُسة  :ص ََ ًوان
ائة اًرئُسة ُ :و سُضَ
ائحة اًرئُسة ً :ني يي
ائة اًرئُسة  :سوهف حِيلوو
المني اًـام  :يل ص َىوي

َُلك عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة:
-

ذائرت اًضؤون الإذازًة
ذائرت صؤون بآس َا و اإفرًلِا
ذائرت صؤون اًَاابن
ذائرت صؤون بوزواب و بآس َا اًوسعى
ذائرت صؤون بمرٍاك و بوكِاهوس َا
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-

اصلائرت ارلازحِة ٌَخحاذل اًثلايف
الاحتاذ اًعَين اصلويل ملدن اًخوبمة
اٌَجية الاكذعاذًة ٌَخـاون
ظيدوق اًعداكة اًعَين ٌَسالم و اًخمنَة
مرنز اًعداكة اًعَين رلدمة اًخـاون ارلازيج
مرنز اًخحاذل اصلويل ملدن اًخوبمة
مـِد اًعداكة اًعَين ٌَخحاذل اًثلايف اصلويل.

رمام عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة:
■ ثيفِذ اًخحاذلث اًضـحَة اًوذًة اًعًَِة والحٌحَة ،ثيؼ اًوفوذ ٌَلِام ابًزايزت املخحاذةل وإاكامة الاحذفالث اًخذاكزًة ،اكرتاخ
واس خضافة اًيدواث وادلَساث و امليخدايث ...اخل ،وثـزٍز اًخفامه املخحاذل تني اًضـة اًعَين وصـوة اًـامل وتياء اًثلة وثعوٍر
اًعداكة.
■ ذفؽ اًخـاون اصلويل وإاوضاء بآًَة اًخحاذل وثوفري فرص اًخـاون ،ثـزٍز اًخـاون اًفـال تني ادلاهحني اًعَين والحٌج يف جمال الاكذعاذ
واًخىٌوًوحِا واملوازذ اًخرشًة وكريُا من اجملالث من بخي خَق ػروف مواثَة ًخحلِق امليفـة املخحاذةل واًخمنَة املضرتنة.
■ ثيفِذ اًخحاذلث اًضـحَة اًثلافِة اًعًَِة والحٌحَة ،تـر واس خلدال وفوذ اجملموؿاث اًثلافِة واًفٌَة واًفٌَني ٌَلِام ابًزايزاث اًوذًة،
اإكامة اًـروض واملـازض ًخـزٍز اًخـمل املخحاذل تني اًثلافاث اًعًَِة والحٌحَة وثـمَق اًخفامه واًعداكة.
■ ثًس َق بؾٌلل اإذازت ثبسُس وثعوٍر ؿالكاث مدن اًعني اًيت حرتعِا اثفاكِاث اًخوبمة وذول اًـامل تخلكَف من اذلىومة اًعًَِة
وثـزٍز اًخحاذلث واًخـاون تني اذلىوماث احملََة واملدن اًعًَِة والحٌحَة ،ومتثَي اذلىوماث اًعًَِة احملََة ٌَمضازنة يف اًخـاون اصلويل
تعفهتا ؾضو مٌؼمة املدن واذلىوماث احملََة املخحدت.
■ مضازنة واسـة يف صؤون الدم املخحدت وبوضعة اًخحاذل اًيت ثلميِا امليؼٌلث اصلوًَة اًلري اذلىومِة الخرى ًيلي املـَوماث اًعًَِة
ثضلك فـال تعفهتا مٌؼمة كري حىومِة راث ماكهة اسدضازًة اكمةل ٌَمجَس الاكذعاذي والاحامتؾي اًخاتؽ ًلدم املخحدت.
■ حمنَة كوت اًعداكة تني اًضـة اًعَين وصـوة اًـامل وإاوضاء ٍلوؿاث اًعداكة يف خمخَف ذول وبكاً اًـامل والثعال مبيؼٌلث
وٍلوؿاث اًعداكة واًضخعَاث احملحة ٌَعني يف ذول اًـامل  ،وثـَني اًسفري اًضـج ٌَعداكة وسفري اًعداكة اًثيائَة اًعًَِة الحٌحَة
وثلدمي خائزت مساٌُلث اًعداكة اًضـحَة وخائزت مساٌُلث اًعداكة اًثيائَة اًعًَِة الحٌحَة ٌَميؼٌلث واًضخعَاث اًيت سامهت
مسامهة ُامة ٌَعداكة اًضـحَة.
■ اًسـي إاىل حٌلًة اًسالم اًـاملي والمن املضرتك ٌَخرشًة ،واًخضامن مؽ صـوة عَؽ اصلول يف هضاًِا اًـاذل من بخي اًخمنَة اًوظيَة
واًخلدم الاحامتؾي واذلفاظ ؿىل اًس َاذت والمن.
■ ثعوٍر الؾٌلل الخرى املخـَلة ابًخـاون اًوذي تني اًضـة اًعَين وصـوة اًـامل.
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اًخـرًف مبدًية مراوش:
مراوش واهجة امللرة اًس َاحِة ،وؿامصخَ بايم حمك املراتعني واملوحدٍن ،وثَلة ابملدًية اسلراء وس حة اإىل اٌَون اًلاًة ؿىل مداىهيا،
وثوظف مبدًية اٍهبجة ،حِر ل ختفى اًروخ املرحة واملَي ٌَيىذة صلى بَُِاً .عفِا الوزوتَون ابملدًية اًساحرت ًعحَـهتا ومٌاخِا
اًعحي؛ ذما حـي الآلف مهنم خيخازون الاس خلراز هبا ،وفهيم خشعَاث ؿاملَة وبسٌلء هحريت يف ؿامل اًس َاسة واًفن واًرايضة.
وثلؽ مدًية مراوش ؾيد سفوخ حدال الظَس ؿىل تـد زالزني هََومرتا مهنا ،وحرثفؽ  611مرتا ؾن سعح اًححر ،وثحـد
ؾن اًـامصة اًرابط  327هََومرتا ،حمتزي مبياد ص حَ خاف ،ص خاؤٍ مـخدل زظة وظَفَ خاف حاز .وثلدز مساحة املدًية تيحو 831
هََومرتا مرتـا .و ثـخرب مدًية مراوش ؿامصة هجة مراوش– بآسفي املس خحدزة ظحلا ٌَخلس ادلدًد ٌَملرة ،تـد ما اكهت جسمى ساتلا
جبِة مراوش -اتوس َفت -اذلوس ،وثـد ادلِة ؿامصة اًس َاحة واًعَد اًححري ٌَملرة ملا حمتخؽ تَ من تًِاث ومؤُالث رممة يف اجملاًني،
حتدُا صٌلل هجة اصلاز اًحَضاء-سعاث ورشكا هجة تين مالل -خٌَفرت و هجة ذزؿة -اتفِالًت وحٌواب هجة سوش -ماسة بما قراب فذعي
ؿىل احملَط الظَيس ًحَف ؿدذ ساكن ادلِة بنرث من  6مََون وسمة وثيلسم اإىل ؾٌلةل وس حـة بكاً .
و ثعيف مدًية مراوش تب ا اثًر بنرب مدن امللرة من احِة ؿدذ اًساكن ،حِر ًفوق ثـداذ ساك ا مََون وسمةٌ ،ض خلي بكَهبم
يف كعاع ارلدماث واًعياؿة اذلدًثة واًخلََدًة والؾٌلل اذلرت واًوػائف اًـمومِة.
و من اًياحِة الاكذعاذًةً ،ـمتد اكذعاذ املدًية ثضلك هحري ؿىل اًًضاظني اًس َايح واًـلازي ،نٌل ًلوم ؿىل اًعياؿة اًخلََدًة ابؾخحازُا
زافدا رمٌل ًلعاع اًس َاحة ،حِر ٌض خلي بنرث من بزتـني بًف خشط يف ظياؿة اًفخاز واًيحاش وادلَوذ واًسجاذ (اًززايب) وكريُا،
اإضافة اإىل تـغ املـازض مكـرض مراوش اصلويل ٌَعياؿاث وخدماث اًعريان.
ثخوفر مدًية مراوش ؿىل ص حىة مواظالث وظرق حدًثة ،وفهيا سىة حدًد ومعاز ذويل ُو اًثاين ؿىل مس خوى امللرة من حِر
حرنة املسافرٍن .وًلد اخذريث مراوش بفضي وهجة س َاحِة خدًدت يف اًـامل ؿام  ،8101يف ثعيَف بؿدٍّ املوكؽ اًـاملي املخخعط
يف السفاز(حرًة بذفاٍزز).
نٌل حللت "سُرت ادليوة" املرنز الول ؿىل املس خوى اًوظين ،من حِر ؿدذ س َاخ املدًية ،جرمق جتاوس مََوين ساحئ ،واحذَت
من خاله املرنز اًساتؽ ؾرتَا ،يف هخاجئ املدن اًيت صِدث بنرب ؿدذ سواز ،حبسة ثلرٍر ًعحَفة الإهدتيدهت اًربًعاهَة .وثـد مراوش
املرنز اًس َايح الول يف امللرة ،وثخوفر ؿىل تًِة حتخَة فٌدكِة رممة ،حِر حتخوي ؿىل بنرث من  0611وحدت ً إالًواء ،مبا فهيا بنرث
من  018فٌدكا معيفا .وحزخر مدًية مراوش ابملـامل الثرًة اًخازخيَة واذلضازًة اًضاُدت ؿىل اتزخي ؾرًق ،مهنا بسواز مراوش اًيت ًلدز
ظوًِا تيحو جسـة هََومرتاث ،وًِا بتواة بجرسُا ابة بنياو وذاكةل .وفهيا اًلدة املراتعَة ،ويه صاُد يح ًربس حٌلل اًفن املـٌلزي
املراتعي.
وًـخرب تـغ املؤزخني وادللرافِني اًلدازم اًلرص اًحدًؽ يف مراوش من جعائة اصلهَا لحذوائَ ؿىل بزتؽ حدائق ،وسخازف وزخام
وثَجان وبمعدت مىسوت تبوزاق اطلُة واًزًَج مذـدذ الًوان .ومن مـامل املدًية اًضِريت مسجد اًىذحَة ومدزسة اجن ًوسف،
وساحة خامؽ اًفٌا ،اًيت حيج اإٍهيا اًزواز من ذاخي امللرة وخازخَ ،واؾخربهتا مٌؼمة اًَوهُسىو ؿام  8118حرااث صفواي اإوساهَا.
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وثخوفر "ؿامصة اًيخَي" ؿىل مـامل ومبآثر اتزخيَة بخرى ،تُهنا "حدائق ماحوزًي" اًيت حتخوي ؿىل هحااتث وبسُاز اذزت كاذمة من
اًلازاث اشلس ،و"حدائق امليازت" اًيت ًخوسعِا خزان امليازت اًىدري ،ومذحف ذاز س َدي سـَد (بذواث اًفن ،سزايب ،جموُراث
فضَة ،اًلفعان واًفس َفساء )...و مذحف دمحم اًساذش ذلضازت املاء.
و فضال ؾن ركل ،ثويل مدًية مراوش ؾياًة خاظة ٌَحُئة و احملافؼة ؿَهيا ،حِر ُياك اُامتم خاص ابًساحاث واملياظق ارلرضاء اًيت
متخد ؿىل مساحة ثفوق بًف ُىذاز ،بي مبـدل ًفوق  08مرت مرتؽ ٌَساهن اًواحدُ ،ذا ابلإضافة اإىل خمعط احملافؼة وحمنَة واحاث
اًيخَي مبراوش اطلي ٍرسم اإىل قرش  631.111خنةل ،نٌل مت فذح مٌزتٍ جباهة بسواز بندال ،ثحَف مساحذَ ُ 83ىذازا .وكامت املدًية
نذكل توضؽ جرامج ملراكدة حوذت اًِواء ابملدًية مبسامهة ؿدت مذدخَني.
ويف هفس الإظاز بًضا ،بجنزث ؿدت مضازًؽ متس ابرلعوص مـادلة اًيفاايث املزنًَة واًعياؾَة من خالل معََة اًعمي اًًض َعة كدي
اًرسم هبا يف اًحُئة وفق ظرق خدًدت ومذعوزت ًخدتري اًيفاايث ومـادلهتا يف معرخ معوسم ٍمتزي مبواظفاثَ اًـاملَة .ابلإضافة اإىل ثبَُي
كٌواث اًخعِري اًسائي مبخخَف بحِاء املدًية ،وإاوضاء حمعة ملـادلة املَاٍ اًـاذمةً ،خمتىن من سلي مالؾة اًىوًف ونذا املساحاث
ارلرضاء احملَعة ابملدًية.
و ابلإضافة اإىل عَؽ ُذٍ املضازًؽ والإجناساث ،فاإن ادلِوذ ل ساًت مذواظةل يف اجتاٍ اًريق ابملدًية ومرافلِا اإىل مس خوى بفضي ًََق
ثسمـهتا اًـاملَة وًَج يف هفس الآن حاحِاث سانيهيا وسوازُا ؿىل حد سواء وركل توضؽ جرامج حيدذ بوًوايث ٌَخدخي سواء ؿىل
املدى اًلرًة بو املخوسط بو اًحـَد ،صلمع اًحًِاث اًخحخَة واملضازًؽ اًىربى املَِلكة ٌَمدًية وثبََُِا لس خلعاة املزًد من الاسدامثزاث.
و زفؽ اًخحدايث و اًرُااث اًيت ثفرضِا خاظَهتا مكدًية ؿاملَة ،جس خجَة ًخعَـاث اذلدازة صلى سوازُا وسانيهتا ،وحتافغ ،يف الآن
هفسَ ،ؿىل ُوٍهتا وظاتـِا اذلضازي واًثلايف.
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للملتقى الثاني للمذن العزبيت و املذن الصينيت
اململكت املغزبيت /مذينت مزاكش بفنذق أطلس آسني بتاريخ  8و  9نونبر2018

ألاربعاء  7نونبر 2018
الوقت
ش – 01ش 80

المكان

الموضوع

فٌدق بظَس بآس ين

جسجَي املضازاكث و املضازنني

الخميس  8أبزيل 2018
الوقت

المكان

الموضوع

ش  8و31ذ – ش 9

جسجَي املضازاكث واملضازنني

ش  9و11ذ – ش 01

ادلَسة الافذخاحِة

ش  01و11ذ – ش 01و81ذ

اسرتاحة

فٌدق بظَس بآس ين
 لكمة اًس َد وسٍر اصلاخََة ابملمَىة امللرتَة لكمة اًس َد زئُس مٌؼمة املدن اًـرتَة لكمة زئُسة عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة لكمة اًس َد زئُس عـَة هجاث امللرة لكمة اًس َد زئُس ازلـَة امللرتَة ًرؤساء جماًس ازلاؿاث لكمة اًس َد زئُس هجة مراوش -بآسفي -ثلدمي رشًط ؾن هجة مراوش -بآسفي

الجلست املوضوعاجيت ألاولى :املذن الذكيت

ش  01و81ذ – ش 00و31ذ

 رئيس الجلست: مقزر الجلست:ش  01و81ذ – ش 01و61ذ

ش  01و61ذ – ش 00و11ذ

ش  00و11ذ – ش 00و31ذ

مٌاكضة
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الجلست املوضوعاجيت الثانيت :قطاع املحافظت على التراث

ش  00و31ذ – ش 08و61ذ

 رئيس الجلست: مقزر الجلست:ش  00و31ذ – ش 00و11ذ
ش  00و11ذ – ش 08و01ذ
ش  08و01ذ – ش 03و11ذ

مٌاكضة

ش 03و11ذ

اًلذاء

الجلست املوضوعاجيت الثالثت :قطاع إلاسكان

ش  06و31ذ – ش 09و81ذ

 رئيس الجلست: مقزر الجلست:ش  06و31ذ – ش 01و11ذ
ش  01و11ذ – ش 01و31ذ
ش  01و31ذ – ش 09و11ذ

مٌاكضة

ش  09و11ذ – ش 09و81ذ

اسرتاحة

الجلست املوضوعاجيت الزابعت :التسويق الترابي

ش  09و81ذ – ش 08و11ذ

 رئيس الجلست: مقزر الجلست:ش  09و81ذ – ش 09و11ذ
ش  09و11ذ – ش 01و81ذ
ش  01و81ذ – ش 08و11ذ

مٌاكضة

ش  81و11ذ

اًـضاء
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الجمعت  9أبزيل 2018
الوقت
ش  9و11ذ – ش  01و01ذ

المكان

الموضوع

الجلست املوضوعاجيت الخامست :دور البنياث التحيت في جنميت املذن

 رئيس الجلست: مقزر الجلست:ش  9و11ذ – ش 9و81ذ

ش  9و81ذ – ش 9و61ذ

ش  9و61ذ – ش 01و01ذ

مٌاكضة

ش  01و01ذ – ش 01و31ذ

اسرتاحة

الجلست الختاميت
 ثالوت اًحَان ارلخاسم و اًخوظَاثش  01و31ذ – ش 08و11ذ

 لكمة وسازت اصلاخََة ابملمَىة امللرتَة لكمة اًس َد زئُس مٌؼمة املدن اًـرتَة -لكمة زئُسة عـَة اًعداكة ٌَضـة اًعَين مؽ اًحضلان الحٌحَة

ش 03و31ذ

وحدة اًلداء

ش 01و 11ذ – ش 09و 11

سايزت لمه املـامل اًس َاحِة مبدًية مراوش
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