السيد الرئيس
أصحاب السعادة
سعادة السيد املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة
السيدات والسادة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز ،أن تشارككم مملكة البحرين اليوم ،يف هذا
االجتماع التحضريي الثالث ملؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية
احلضرية املستدامة والذي يعقد مبدينة سربايا جبمهورية اندونيسيا الصديقة،
ناقالً إليكم حتيات سيدي حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين املفدى ،واحلكومة املوقرة برئاسة صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر.
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وال شك أن مشاركة مملكة البحرين يف هذا االجتماع اهلام ،يأتي يف إطار مسئوليتها الدولية
اليت تضطلع بها يف العديد من اجملاالت األممية ،وحرصها واهتمامها بقطاع اإلسكان والتنمية
احلضرية بشكل خاص ،فمملكة البحرين لطاملا أولت ملف توفري السكن االجتماعي ملواطنيها
أولوية قصوى يف مجيع اخلطط والربامج احلكومية ،إمياناً منها أن السكن ميثل حقاً أصيالً
للمواطنني ،ويعد عنصراً أساسياً يف توفري عوامل استقرار األسر وبناءها ،وهو األمر الذي يعد
من أساسيات التنمية املستدامة يف مجيع اجملتمعات.
كما تأتي مشاركتنا يف هذا االجتماع يف إطار التعاون البناء املمتد عرب سنوات عديدة بني
مملكة البحرين و مؤئل االمم املتحدة يف جماالت دعم جهود الربنامج لتنفيذ أهدافه وبراجمه
على املستوى القطري واإلقليمي والدولي .حيث مشل هذا الدعم عدة جماالت تتمثل يف دعم
مؤسسة اهلبيتات ( )Habitat Foundationواملنتديات احلضرية العاملية وتعريب ونشر
تقارير املوئل .ويسعدني أن أشري بصفة خاصة إىل الدعم السخي الذي تقدمه مملكة البحرين
للصندوق اخلاص لإلسكان والتنمية احلضرية للشعب الفلسطيين الشقيق والذي ساهم يف
استقطاب املزيد من الدعم وبناء القدرات يف جمال التنمية احلضرية اإلسكان .وأود أن أؤكد
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بأن مملكة البحرين ستواصل هذا الدعم للموئل يف إطار دعم اجلهود الدولية لتنفيذ مقررات
املؤمتر الثالث.
وقد مت تتويج التعاون بني مملكة البحرين واملوئل من خالل جائزة األمري خليفة بن سلمان آل
خليفة يف جمال التنمية احلضرية واإلسكان وهي اجلائزة اليت أطلقها صاحب السمو األمري
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين املوقر حفظه اهلل يف عام  7002أثناء
تسلمه جائزة الشرف لإلجناز املتميز يف جمال التنمية احلضرية واإلسكان من قبل األمني العام
لألمم املتحدة بان كى مون ،وتأتي هذه اجلائزة يف إطار حرص مسو رئيس الوزراء وتأكيد مسوه
الدائم بأهمية التنمية احلضرية املستدامة وتهدف اجلائزة إىل تشجيع الطرق املبتكرة يف تنفيذ
املشاريع اليت تقدم إسهاماً اجتماعياً وبيئياً ملختلف اجملتمعات الفقرية وتعمل على محاية
مستقبل املدن املستدامة عرب حتويل األفكار إىل أعمال.
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السيد الرئيس...
إن جتربة مملكة البحرين يف جمال اإلسكان والتنمية املستدامة متتد إىل أكثر من مخسني
عاماً ،عندما شرعت حكومة مملكة البحرين يف وضع أسس لتقديم اخلدمات اإلسكانية املتنوعة
للمواطنني ،وبناء العديد من املشاريع السكنية واملدن اجلديدة ،اليت فتحت آفاقاً للتآلف
واحلفاظ على النسيج اجملتمعي ملواطين مملكة البحرين ،وحظيت جتربة اململكة بتقدير
اجملتمع الدولي يف العديد من احملافل ،لعل من أبرزها منح األمم املتحدة صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر جائزة الشرف لإلجناز املتميز يف جمال
التنمية احلضرية واإلسكان تقديراً لدور مسوه الكبري يف قيادة احلكومة لتحقيق العديد من
املكتسبات على هذا الصعيد.
وجيدر اإلشارة إىل أنَّ املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل
خليفة ملك البالد املفدى قد أوىل اهتماما كبرياً لقطاع السكن االجتماعي ،كونه ميثل
إحدى حلقات الدعم االجتماعي الذي تقدمه الدولة للمواطنني ،فقد وجه ملك مملكة
البحرين عام  7002بسرعة بناء  00ألف وحدة سكنية يف أقصر مدة ممكنة ،وقامت احلكومة
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املوقرة من خالل برنامج عملها للسنوات املمتدة من عام  7002إىل  ، 7002واملتضمن حزم من
املشاريع والربامج التنموية املقدمة للمواطنني يف تختلف القطاعات ،بجرمجة هذا التوجيه
امللكي إىل جدول زمين لبناء  72ألف وحدة سكنية يف إطار اجلهود الرامية لتلبية  20ألف طلب
إسكاني مدرج على قوائم االنتظار ،وذلك يف إطار حمور التنمية البشرية واخلدمات االجتماعية،
حيث حترص احلكومة من خالل هذا الربنامج أن تشمل اخلدمات اإلسكانية أكرب قاعدة ممكنة
من املواطنني ذوي الدخل احملدود ،لضمان االستقرار االجتماعي لألسر البحرينية.
واليوم وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة للحكومة املوقرة ،نستطيع
القول أن مملكة البحرين قد استطاعت على مدار السنوات املاضية أن حتقق نقلة نوعية يف
جمال السكن والتنمية املستدامة ،من خالل جتربتها اإلسكانية القائمة على بناء املدن
والتجمعات اإلسكانية اجلديدة  ،تفتح اآلفاق لبناء جمتمعات عمرانية جديدة أهمها بناء مخس
مدن إسكانية جديدة متوزعة على مناطق البحرين املختلفة ،باإلضافة إىل تفعيل العديد من
مبادرات الشراكة مع القطاع اخلاص ،فنحن يف مملكة البحرين نرى أن استدامة ملف توفري
السكن االجتماعي للمواطنني يرتكز على منح القطاع اخلاص مشاركة واسعة لبناء املشاريع
5

اخلاصة بدعم وتنظيم وإشراف من قِبل وزارة اإلسكان ،ليتحول دور الوزارة تدرجيياً من مزود
للخدمة اإلسكانية ،إىل منظم ومشرف عليها.
وأود يف هذا الصدد أن أشري إىل أن حكومة مملكة البحرين ال تزال تعمل على تنفيذ توصيات
الدراسة اليت قدمها فريق من اخلرباء الذين متَّ استقدامهم يف إطار املشروع املشجرك بني الوزارة
واملوئل حول السياسات اإلسكانية وهي مساعدة فنية من املتحدة ململكة البحرين عام 7002
لتقييم مستقبل توفري السكن االجتماعي ،وهي التوصيات اليت تبنتها حكومة مملكة البحرين،
وحولتها إىل اسجراتيجية عمل،
وتسعى احلكومة من خالهلا إىل التحول من جهة مزودة باخلدمة اإلسكانية إىل جهة منظمة
هلا ،وتفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع اخلاص ،فضالً عن التعديل األخري الذي أجرته
حكومة مملكة البحرين على معايري استحقاق اخلدمات اإلسكانية ،واليت كانت من أبرز
التوصيات اليت خلصت إليها الدراسة اليت أشرت إليها.
السيد الرئيس ...
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إننا نود أن نؤكد علي أن مؤمتر املوئل الثالث ميثل فرصة فريدة من نوعها أمام احلكومات،
إلعادة النظر يف السياسات واالسجراتيجيات احلضرية ،والجرويج لنموذج جديد للتنمية
احلضرية قادر على دمج مجيع جوانب التنمية املستدامة ،لتعزيز املساواة والرفاه واالزدهار
املشجرك ،وهذا املؤمتر يقدم فرصة استثنائية لالستفادة من جتارب الدول املشاركة يف جمال
التنمية احلضرية ،وال سيما فيما يتعلق باملستوطنات البشرية ،وجتديد االلتزام السياسي حنو
دفع عجلة التنمية احلضرية املستدامة.
وإذ نؤكد لكم أنَّ اجتماعنا اليوم للتحضري ملؤمتر املوئل الثالث ،يعد فرصة حقيقية لتوحيد
اجملتمع العاملي ،عرب استعراض اخلربات ومناقشة التحديات والفرص املتاحة يف جمال اإلسكان
والتنمية احلضرية ،وتبادل وجهات النظر حول مدى التقدم الذي أحرزته الدول على ضوء
توصيات مؤمتر املوئل الثاني املنعقد عام .0991
وما يزيد من فرص االستفادة يف هذا االجتماع اهلام ،أن املوئل الثالث يعد أكثر مشولية وترابطاً
بني كافة املؤمترات اليت وقعت يف األمم املتحدة يف السنوات املاضية ،ومملكة البحرين على أمت
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االستعداد لتقديم كافة أوجه التعاون وطرح الرؤى واألفكار للمشاركة يف وضع مسودة نهائية
تسهم يف االرتقاء بقطاع السكن والتنمية احلضرية حتت مظلة األمم املتحدة.
أصحاب السعادة
السيدات والسادة
إنين قبل أن أختم هذه الكلمة ،أود أن أشري إىل التقرير الصادر عن مؤسسة New
 ،Economics Foundationحول مؤشر السعادة العاملي ،وتصنيفه للدول األكثر سعادة،
والالفت يف هذا التقرير أن مؤشرات قياسه قد اعتمدت على سعادة السكان جراء استخدام املوارد
الطبيعية ،فضالً عن أن الدول اليت احتلت املراتب املتقدمة يف هذا املؤشر ومنها مملكة البحرين
قد جاء تقدمها نتيجة إلعادة استثمار املال واملوازنات يف متويل الربامج الصحية والتعليمية،
األمر الذي يربهن على أن االستثمار يف التنمية البشرية وتوفري مقومات استدامتها ،يوفر
مستقبل أفضل للبشرية على مدى العقود والقرون املقبلة.
ختاماً أود أن أتوجه إىل مجيع املشاركني يف هذا االجتماع بالشكر اجلزيل على االهتمام مبجال
التنمية احلضرية واإلسكان ،وهو االهتمام الذي يعكس الدور الرائد واجلهود املرموقة اليت
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تبذلونها من أجل توفري جودة حياة أفضل لإلنسان أينما وجد يف أي جمتمع من اجملتمعات،
فلكم منا التقدير والشكر والعرفان على جهودكم  ،متطلعني دوماً لدعمكم ورعايتكم يف كل
ما شأنه تطوير القطاع اإلسكاني.
كما أتوجه جبزيل الشكر حلكومة وشعب إندونيسيا الصديق على استضافة هذا االجتماع
وللجنة املنظمة ،جلهودهم املتميزة يف اإلعداد والتحضري هلذا املؤمتر ،متطلعني مجيعاً إىل جناح
أعماله ،واخلروج برؤىً وأفكاراً متجددة ترسخ مفهوم االستدامة احلضرية والتنمية البشرية.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،

باسم بن يعقوب احلمر
وزير اإلسكان
رئيس وفد مملكة البحرين
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