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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 : لأللفيةاإلنمائية اجتماع فريق الخبراء حول اإلدارة الحضرية واألهداف

 "مدن اإلنصاف "الحادية عشرةنحو تحقيق الغاية 
 ٢٠٠٧ديسمبر /كانون األول ١٢-١٠الكويت، 

 
 

 توضيحيةالمذكرة ال
 

 مقدمة
 

 اجتماع فريق خبراء حول اإلدارة الحضرية )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  تعقد 
دولة الكويت، في وذلك في  ،"فمدن اإلنصا "الحادية عشرةنحو تحقيق الغاية : لأللفية اإلنمائيةواألهداف 
 .٢٠٠٧  ديسمبر/ كانون األول١٢-١٠بين الفترة ما 

 
 اجتماع فريق الخبراء أول النشاطات والفعاليات التحضيرية اإلقليمية التي تنظمها اإلسكوا، يعتبرو 

الحادية  لأللفية في النطاق الحضري في دول المنطقة العربية، وتحديدا  تحقيق الغاية اإلنمائيةلمتابعة األهداف 
 بحلول "قاطني العشوائيات مليون من ١٠٠ما ال يقل عن الشروط المعيشية لحسين ت"، التي تنص على عشرة
 والتي تنص عشروذلك تنفيذا  للهدف السابع القاضي بكفالة االستدامة البيئية، والغاية الثالثة .  ٢٠٢٠العام 

فريق الخبراء ويكرس اجتماع . على الحكم الرشيد، وفقا  للهدف الثامن القاضي بتعزيز الشراكة العالمية
، والتزام دول ١٩٩٦ منذ العام  عمل الموئل في المنطقة العربيةانخراط دول المنطقة العربية في تنفيذ جدول

المنطقة العربية وسلطاتها المحلية بمنطلقات إعالن األلفية الجديدة للمدن والمستوطنات البشرية، والتبني 
القاهرة إعالن  وإطالق ،٢٠٠٥ة الحضرية الجيدة منذ العام الرسمي للحملة اإلقليمية لضمان الحيازة واإلدار

 في حين يتخذ االجتماع مرجعيته من نتاج التقييم العشري ٢٠٠٥حول المدينة العربية المستدامة في العام 
، والتزام الدول العربية بتنفيذ إعالن ٢٠٠٦والمتابعة لتنفيذ جدول عمل الموئل في المنطقة العربية في العام 

 .٢٠٢٠-٢٠١٥ لأللفية بحلول الفترة اإلنمائيةداف األه
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 :ويأتي اجتماع فريق الخبراء في سياق 
 

متابعة النشاطات اإلقليمية األساسية التي قامت بها اإلسكوا ضمن واليتها التشريعية، وتلك التي : أوال  
ل حول التنمية المستدامة اإلعالن العربي األوشاركت في تنظيمها وإعدادها، حيث ساهمت اإلسكوا في إعداد 

 العربية لإلسكان قامت بمراجعة وإعداد اإلستراتيجية، و١٩٩٥للمستوطنات البشرية أو إعالن الرباط 
تشرين ة، والمستوطنات البشرية التي أقرها مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب في دورته الرابعة عشر

ية واإلجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل في المنطقة ، وإعداد وثيقة المبادئ األساس١٩٩٦نوفمبر /الثاني
، )٥+اسطنبول( الموئل عملالعربية الصادرة عن االجتماع العربي الرفيع المستوى لمتابعة جدول تنفيذ 

، ٢٠٠٠ في العام والمشاركة في إعداد إعالن المنامة بشأن المدن والمستوطنات البشرية في األلفية الجديدة
ستثنائية للجنة العامة المخصصة الستعراض وتقييم وتنفيذ جدول أعمال الموئل وكذلك الدورة اال

 في القاهرة الذي عقداجتماع فريق الخبراء ، و٢٠٠١يونيو /المنعقدة في نيويورك في حزيران) ٥+نبولطاس(
في  ، واجتماع حوارات الشراكة الذي عقد في بيروت٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول١٨ إلى ١٥ منفي الفترة 
، وإطالق الحملة اإلقليمية لضمان حيازة المسكن واألرض واإلدارة ٢٠٠٤يوليو / تموز١٤ إلى ١٢ الفترة من

االجتماع العربي الرفيع المستوى حول المدن العربية المستدامة وضمان الحيازة واإلدارة الحضرية الجيدة، و
، و المؤتمر اإلقليمي العربي للمراجعة ٢٠٠٥ديسمبر / كانون األول١٨-١٥، ، في القاهرةالحضرية الجيدة

عشر سنوات بعد اسطنبول، دعوة إلى "، ٢والتقييم العشري لتنفيذ جدول عمل الموئل الثاني، هابيتات 
 .٢٠٠٦ابريل / نيسان١٣-١١، بيروت، "المساواة

 
أللفية، وبسلسلة ارتباط تنظيم هذا االجتماع بانخراط الدول العربية في تنفيذ األهداف اإلنمائية ل: ثانيا  

إدارة التنمية والسياسات االجتماعية، /النشاطات العربية التي نظمتها األمانة العامة لجامعة الدول العربية
، بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية، ٢٠٠٠األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، منذ العام 

ة، وممثلي السلطات المحلية، وقيادات المجتمع المدني، والخبراء والدولية، والحكومات، والبرلمانات العربي
تعزيز العمل العربي وتحفيز انخراط الدول العربية في  وقد هدفت نشاطات األمانة الفنية إلى. واألكاديميين

العربية ، ومصادقة القمة "لألهداف التنموية لأللفيةالتقرير العربي "انجاز األهداف اإلنمائية لأللفية، وإطالق 
 ".اإلعالن العربي لمتابعة تنفيذ األهداف التنموية لأللفية"على 

 
 المفاهيمية األبعاد -أوال 

 
يرتكز السياق البحثي الجتماع فريق الخبراء على النتاج الفكري والمنهجي إلطالق الحملة اإلقليمية  

، ٢٠٠٧ و٢٠٠٣لفترة بين لضمان الحيازة واإلدارة الحضرية الجيدة في المنطقة العربية وذلك في ا
والتوجهات اإلرشادية إلعمال أهداف الحملة اإلقليمية على المستويين الوطني والمحلي، والتي تستند على 

 ومقومات الحيازات السكنية والعقارية واإلدارة الحضرية ،ضمان الحيازة والحكم الحضري السليمنهجي 
المنهجيات العملية و ،والمشاركة في الحكم المحلي ،الجيدة مع تركيز خاص على الحق في السكن واألرض

التي تم والمعايير والضوابط الفنية ذات الصلة بقضايا الحيازات السكنية والعقارية واإلدارة الحضرية الجيدة، 
بهدف استخدامها كأداة علمية للتصدي للتحديات البارزة التي تواجهها دول اإلسكوا وسائر الدول استنباطها 

 :والتي تشمل ما يلية، العربي
 
إلى ضمان الحيازة السكنية   دعوة صانعي ومتخذي القرار التنموي للنظرالدفاع والدعوة، سي ما -١

 يجعل الحياة في المدن واألرياف أكثر ، من منظور حقوقي وتمكيني جديدة الجيدة الحضرياإلدارةوالعقارية و
ية واالجتماعية والبيئية والثقافية والنفسية لمختلف الفئات  ومصدرا  لتلبية الحاجات االقتصاد،أمنا  واستقرارا 

 ؛من مختلف مستويات الدخلوالمجتمعية 
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 اإلدارة الفجوة بين الفكر والممارسة فيما يتعلق بمفاهيم المواطنة والحكم السليم ورأب ضرورة -٢
ناء المؤسسي والتنمية الحضرية  واإلدارة الحضرية البيئية المتكاملة، والبة المحلياإلدارة وة السليمةالحضري

المتوازن للمدن واألرياف،  المساواة في وفرة مزايا الحياة الحضرية، واإلنماء التشاركية، والتي تشمل
، التفاوت وتقليص  وخاصة الفقر الحضري،والتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية للفقر

 الجنس واللون والعرق؛والقضاء على التمييز على أساس االنتماء و
احترام شرعة حقوق اإلنسان من خالل إعمال الحق في السكن والذي يمثل جزءا  مكمال  لإلدارة  -٣

الحضرية الجيدة أو اإلدارة الحضرية، إلى جانب حزمة من الحقوق المترابطة والمتساوية التي تكفل الحماية 
د أهم الموارد للبقاء وكسب سبل العيش، وكذلك من التمييز، والمساواة في فرص الحصول على األرض كأح

الحصول على سكن مالئم وبكلفة متاحة لجميع فئات المجتمع، في بيئة آمنة وصحية خالية من العنف أو 
 التهديد بالعنف؛

 
تحديث اإلطار ل إرساء مرتكزات الالمركزية اإلدارية وتفويض الصالحيات إلى السلطات المحلية -٤

 باعتبارها األقرب إلى المواطنين واألكثر قدرة على معرفة حاجاتهم، وذلك من خالل نالمنظم لشؤون المد
 زيادة قدرة المدن على، مما يدعم تحديث التشريعات السارية والعمل على وضع إطار تشريعي وقانوني مالئم

 وفرص االقتصادية تحقيق االندماج االجتماعي، والمساواة المرتكزة على االنتفاع العادل من مخرجات العملية
 ؛العمل المدر ة للدخل، للتصدي للبطالة والحد من انتشار الفقر واالرتقاء بالمناطق العشوائية

 
زيادة قدرة المدن على موازنة حاجاتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية الحالية مع حاجاتها المستقبلية،  -٥

 تنضوي تحت مظلة إطالق الحملة اإلقليمية لضمان ةتكاريابوذلك بتوجيه األداء البلدي نحو العمل وفق آليات 
 ؛حيازة المسكن واألرض واإلدارة الحضرية الجيدة

 
 وتكريس الشفافية ، القطاعات الحكومية والسلطات المحليةة فعاليات المجتمع المدني معتوطيد شراك -٦

 ونشر الوعي حول ،ادر تمويلها وتنويع مص، والتنسيق والتعاون فيما بين منظماتها المختلفة،في نشاطها
العمل ، من خالل  كي تتمكن من تعزيز شراكتها ومواصلة دورها في الحملة اإلقليمية،دورها التنموي

الصريح والمساهمة البناءة إلى جانب الشركاء المحليين والوطنيين ذوي الصلة بالتسوية القانونية ألوضاع 
في الحضر جهود في التصدي للفقر التكريس ، والعشوائيالحيازة السكنية والعقارية في مناطق السكن 

 .تحفيز وتنظيم الجهود الذاتية واألهلية التي يبذلها الفقراء من اجل المسكن المالئمالمساندة في و
 

 أهداف االجتماع -ثانيا 
 

 نحو تحقيق الغاية: يهدف اجتماع فريق الخبراء حول اإلدارة الحضرية واألهداف اإلنمائية لأللفية
 :إلى" مدن اإلنصاف: "الحادية عشرة

 
 توليد إجماع معرفي حول اإلدارة الحضرية في المنطقة العربية، وأثرها الملموس في تعزيز الدور - 

التنموي للمدن، وكذلك تسليط الضوء على مقومات اإلدارة الحضرية األساسية وتوجهاتها الساعية إلى تفعيل 
 التنمية، سعيا  إلى تحقيق العدالة في توزيع منافع التنمية المستدامة، ترابط المستويين الوطني والمحلي في

 والعمل على تخفيف انتشار الفقر وحدته، وإعمال المساواة واإلنصاف في النطاق الحضري؛
 

 المنطقة العربية على تقييم ما تم إنجازه للتصدي للفقر في الحضر خالل الفترة ما بين ل تحفيز دو- 
إطار تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وتحديدا  الغاية الحادية عشرة من الهدف السابع  في ٢٠٠٧ -٢٠٠٠



 -٤- 

 المستويين الوطني والمحلي، بما يتيح إنجاز تحسن ملموس في ىبهدف تيسير اتخاذ المبادرات التنموية عل
 ؛٢٠٢٠حياة القاطنين في المستوطنات العشوائية بحلول العام 

 
هداف اإلنمائية لأللفية في دول المنطقة العربية، وذلك سعيا  إلى استحداث  تسليط الضوء على األ- 

أرضية توافقية حول شراكة الحكومات مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص 
من الدول واإلعالم وتنسيق الجهود اآليلة إلى توطين األهداف اإلنمائية لأللفية وفق الخصوصية التنموية لكل 

 العربية؛
 

 إرساء الحوار وتبادل الخبرات اإلقليمية والدولية حول سبل وآليات تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية - 
وخاصة في النطاق الحضري، وتحديدا  الغاية الحادية عشرة، من خالل البحث في موضوعية المؤشرات 

 والمتعلقة بمياه الشرب اآلمن واإلصحاح وضمان العالمية األساسية الضابطة ألهداف الغاية الحادية عشرة
 حيازة السكن؛

 
 التعرف على التوجهات والخيارات اإلقليمية والدولية في تناول دور اإلدارة الكلية واإلدارة - 

الحضرية في التنمية والتصدي للتفاوتات الحضرية وآثارها االجتماعية واالقتصادية من خالل استعراض 
 .تجارب مختارة

 
  المخرجات المتوقعة-لثا ثا

 
 تحديد العوامل المساعدة على تفعيل مقومات اإلدارة الحضرية الجيدة في دول المنطقة العربية لغاية - 

 التي تتصدى لإلعمال التدريجي للغاية الحادية عشرة، والتعريف بالتوجهات المفاهيمية تتبيان طبيعة التحديا
 المدينية ذات الصلة توشركائها التنمويين في صياغة السياسااألساسية التي من شأنها دعم الحكومات 

 بالتخفيف من حدة الفقر في الحضر وآثاره المهددة للسلم األهلي واالستقرار االجتماعي؛
 

 مناقشة مسودة دليل اإلطار ألتأشيري لتحقيق الغاية الحادية عشرة من األهداف اإلنمائية لأللفية في - 
االستناد إلى التقاطعات المرجعية القائمة بين آليات ومؤشرات رصد اإلدارة المحلية دول المنطقة العربية، ب

ويمثل الدليل منطلقا  . من جهة ورصد الغاية الحادية عشرة في المدن والنطاق الحضري من جهة أخرى
ذ وضبط أساسيا  مساهما  في استنباط مؤشرات ذات خصوصية إقليمية تنضوي تحت الغاية الحادية عشرة لتنفي

 ؛٢٠٢٠وتقويم النتائج المتوخاة بحلول استحقاق العام 
 

  المحاور األساسية-رابعا 
 

 "العشوائيات "-التحضر في المنطقة العربية وتحدي الفقر في الحضر: المحور المفاهيمي -ألف
 

ءة يتناول المحور المفاهيمي واقع التحضر والتحدي التنموي المتمثل في العشوائيات، من خالل قرا 
تحليلية للعوامل المؤثرة على تضخم واتساع نطاق المناطق الحضرية التي تحتضن العشوائيات، والبحث في 
خصوصية العناصر المساهمة في تكريس ظاهرة الفقر الحضري في المدن العربية، وتبيان طبيعة التحوالت 

شوائي وتحليل توجهات ومنطلقات التي تطال األبعاد السكانية واالقتصادية واالجتماعية لمناطق السكن الع
السياسات واآلليات المؤسسية الوطنية المساهمة في التصدي لظاهرة الفقر الحضري وكذلك التعريف بدور 

 :األطراف الشريكة من حكومات وسلطات محلية ومجتمع مدني وذلك من خالل القضايا التالية



 -٥- 

 التحضر والفقر في المنطقة العربية؛ -١
 

 ؛تجابة النمطية للتحضر في دول المنطقة العربيةاالس: "العشوائيات" -٢
 

عبر األهداف اإلنمائية لأللفية في دول المنطقة " نافذة فقراء الحضر"الغاية الحادية عشرة  -٣
 .العربية

 
 السياسات والتصدي للفقر في الحضر: المحور التحليلي -باء
 

يتناول المحور التحليلي القضايا األساسية التي تفند الدور التنموي للسياسات في التصدي لظاهرة الفقر  
في الحضر وتسلط الضوء على األبعاد الفكرية المؤثرة في تكوين التوجهات العامة لسياسات وآليات رصد 

 عشرة، وكذلك يوفر المحور التحليلي األهداف اإلنمائية لأللفية في النطاق الحضري وتحديدا  الغاية الحادية
قراءة منهجية لدور اإلدارة الكلية في تحديد معالم االلتزام السياسي لمتخذ القرار التنموي بهدف تعزيز 
التحالفات من أجل التنمية المستدامة وتوضيح الترابط التحليلي لإلدارة الكلية واإلدارة الحضرية بالمضمون 

ن والسياسة االجتماعية والسياسات المدينية االقتصادية واالجتماعية والثقافية التنموي لشرعة حقوق اإلنسا
 :وذلك من خالل ما يلي

 
اإلرادة السياسية نحو : اإلدارة الكلية كإطار استراتيجي إلبرام التحالفات من أجل التنمية المستدامة -١

 ة؛تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية مع التركيز على الغاية الحادية عشر
 

نحو اإلعمال التدريجي لتحقيق الغاية الحادية عشرة : اإلدارة الحضرية الجيدة والحق في السكن -٢
 من األهداف اإلنمائية لأللفية؛

 
نحو المساواة في فرص النفاذ إلى السكن : اإلدارة الحضرية الجيدة والسياسة االجتماعية -٣

 والخدمات االجتماعية والمرافق الحضرية األساسية؛
 

المدخل لصياغة سياسة المدينة والسياسات : رة الحضرية الجيدة وأداء السلطات المحليةاإلدا -٤
 .المدينية نحو مدن اإلنصاف

 
 :المحور البحثي -جيم

 
يوفر المحور البحثي استعراض الخلفية المرجعية والتوجهات المنهجية لإلطار التأشيري في النطاق  

ى المستوى اإلقليمي سعيا  إلى تقويمها وتعزيز بعديها الوطني  وكذلك حزم المؤشرات المستنبطة علالحضري،
 :والمحلي وذلك من خالل ما يلي

 
الخلفية المرجعية : اإلطار التأشيري نحو اإلدارة الحضرية الجيدة وتوطين الغاية الحادية عشرة -١

 والتوجهات اإلرشادية واآلليات؛
 

والمؤشرات لرصد واستنباط وتقويم الغاية الحزم : الدليل المنهجي لتحقيق الغاية الحادية عشرة -٢
 .الحادية عشرة في دول المنطقة العربية
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 مائدة مستديرة حول مخرجات اجتماع الخبراء ومضمون الدليل المنهجي لتحقيق الغاية الحادية عشرة -دال
 

 توطين يناقش الخبراء من خالل المائدة المستديرة الخلفية المرجعية لحزم المؤشرات المقترحة بهدف 
الغاية الحادية عشرة من األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية واقتراح المسارات العملية لحين 

 .٢٠٢٠استحقاق العام 
 

 محور استعراض الخبرات وتبادل الدروس المستفادة -هاء
 

تخفيف من تجارب مختارة من الدول العربية في سياسات التصدي للعشوائيات، وال يشمل هذا المحور 
حدة الفقر في الحضر، والدور التمكيني للسياسات في التصدي للفقر في الحضر، وواقع وآفاق الرصد 

 :الحضري في المدن العربية ويتضمن
 

  في دول عربية مختارةفي الحضرسياسات التصدي للعشوائيات والتخفيف من حدة الفقر  -١
 تجارب السلطات المركزية؛ 
 .مجتمع المدنيتجارب السلطات المحلية وال 

 
 الدور التمكيني للحكمية في التصدي للفقر الحضري -٢

 .منظمة العمل الدولية/هابيتات/البنك الدولي 
 

 الرصد الحضري في المدن العربية -٣
 المراصد الحضرية الوطنية في دول منطقة اإلسكوا؛ 
 .السلطات المحلية والمراصد الحضرية المحلية في دول منطقة اإلسكوا 

 
  الوطنيةترحاتالمق -خامسا 

 
 :الخبراء الوطنيين وممثلي السلطات المحلية المشاركين، مقترحيين وطنيين وفق ما يليكل من يعد  

 
يستعرض المقترح األول لمحة موجزة عن أحد أبرز المشاريع التي تقوم بها الدولة : المقترح األول -ألف

ة الغاية الحادية عشرة، الهدف السابع من المعنية لتحسين الشروط المعيشية لقاطني العشوائيات تحت مظل
 ،المقترحجاوز تيال أن على  المقترح لبطاقة التعريف اإلقليمية اإلطارأهداف األلفية اإلنمائية، وذاك وفق 

 تشرين ٣٠في موعد أقصاه  إلى سكرتاريا المؤتمر بالفاكس أو إلكترونيا  رسالهاإيتم الخمس صفحات، 
 .رتيبات اإلدارية الواردة الحقا  وفق الت٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

 
 :اإلطار المقترح 

 
المشروع الوطني في مجال تحسين الشروط المعيشية للسكان  حول قليمية اإلتعريفالبطاقة تعد  

  الغاية الحادية عشرة،الهدف السابع شين تحت مظلة تحقيق أهداف األلفية اإلنمائيةوخاصة الفقراء والمهم 
 ٥(."قاطني العشوائيات مليون من ١٠٠ما ال يقل عن ل ٢٠٢٠بحلول عام  الشروط المعيشيةتحسين "

 :وتشمل البنود التالية) صفحات، باللغة العربية
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 :اسم المشروع )أ(
 :الدولة )ب(
 :الجهة الوطنية التي ترشح المشروع )ج(
 :خلفية المشروع واألهداف القصيرة والمتوسطة والبعيدة األمد )د(
 :عية المستهدفة وعددها التقديريالفئات المجتم )هـ(
 :الشركاء في إعداد وتنفيذ وتقييم مراحل المشروع )و(
 :آلية العمل ومراحل تنفيذ المشروع )ز(
 :المدة الزمنية لبدء وإنجاز المشروع والجدول الزمني المقترح )ح(
 :الكلفة اإلجمالية المقدرة )ط(
 :ع أو جزء منهالمساهمة المالية المطلوبة لتمويل كل المشرو )ي(
 :شروط تقديم المساهمة المالية )ك(
 :الدعم الفني المطلوب ونطاق التدخل )ل(
 : بصيغة سرد لدعم التوجه التنموي للمشروعاعتبارات إضافية )م(
 
يستعرض المقترح الثاني تجربة الدولة المعنية في صياغة سياسات التخفيف من حدة  :المقترح الثاني -باء

تحت مظلة التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك الجهود المبذولة في " مدن اإلنصاف"مال الفقر الحضري إلع
 رسالهاإيتم المقترح العشر صفحات جاوز يتال أن على هذا اإلطار على المستويين الوطني والمحلي، 

فق  و٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠في موعد أقصاه  إلى سكرتاريا المؤتمربالفاكس أو إلكترونيا  
 .الترتيبات اإلدارية الواردة الحقا 

 
 لمشاركون ا-سادسا 

 
 واإلدارة المحلية والشؤون المعنيون بقضايا اإلسكان والبلدياتالخبراء الوطنيون   االجتماعيشارك في 

ممثلين رسميين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، في المنطقة العربية، إضافة إلى االجتماعية 
 ومؤسسات المنظمات غير الحكومية،وممثلي السلطات المحلية، المحافظين ورؤساء البلديات و عدد منو

 والصناديق والجهات العربية  ومنظمات األمم المتحدة، والمنظمات اإلقليميةاألعمال والقطاع الخاص،
 المعنيين بقضايا كما يشارك في االجتماع عدد من االستشاريين واألكاديميين. واإلقليمية والدولية المانحة

 .اإلسكان والتنمية الحضرية إضافة إلى عدد من المفكرين واإلعالميين والناشطين
 

  الجهات المشاركة في التنظيم-سابعا 
 

ة التنمية إدار/ األمانة العامة لجامعة الدول العربيةمعاجتماع فريق الخبراء بالتعاون اإلسكوا تنظم  
 نية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، ومنظمة المدن العربية،األمانة الف-والسياسات االجتماعية

 .الجهات الحكومية ذات الصلة في دولة الكويتالوزارات ولدولة لشؤون البلدية، و اةرووزا
 

  الجهات المنسقة–ثامنا 
 

 المعنية،  تنسق االسكوا فعاليات اجتماع فريق الخبراء مع عدد من الجهات الدولية واإلقليمية والوطنية 
وفي مقدمتها الدول العربية التي تبنت الحملة اإلقليمية لضمان حيازة المسكن واألرض واإلدارة الحضرية 
 الجيدة، والمعهد العربي إلنماء المدن، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة، والبنك الدولي،

 .إلنمائيومنظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم المتحدة ا
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  لغة االجتماع-تاسعا 
 

 كما سيتم توفير خدمات الترجمة  .تستخدم اللغة العربية في االجتماع، ويمكن استخدام اللغة اإلنكليزية 
 .الفورية

 
  الترتيبات اإلدارية للمشاركين-عاشرا 

 
  جميعجو تقيدنر، للمشاركة في االجتماع، والستالم المقترحات وإلجراءات السفر واإلقامة في الفندق 

 :السادة المشاركين بما يلي
 

 :المشاركة في االجتماع )أ( 
 المرفقة التسجيل استيفاء استمارة عبر وذلكالمشاركة في االجتماع تأكيد يرجى من جميع المشاركين  

 أو البريد اإللكتروني ٩٦١-١-٩٨١٥١٠ االجتماع على رقم الفاكس اوإرسالها إلى سكرتاري
org.chalakn@un ؛٢٠٠٧نوفمبر / من شهر تشرين الثاني ) ٢٠(العشرين  أقصاها في مهلة 

 :استالم المقترحات الوطنية )ب( 
إلى سكرتارية االجتماع على رقم الفاكس المقترحين الوطنيين يرجى من الجهات المعنية إرسال  

من شهر ) ٣٠(الثالثين  أقصاها في مهلة org.chalakn@un أو البريد اإللكتروني ٩٦١-١-٩٨١٥١٠
 .٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني 

 
 :الجوازات والتأشيرات )ج( 

 
 المشاركين اتخاذ كافة الترتيبات الالزمة لتجهيز الجوازات والتأشيرات التي قد جميع من يرجى 

ذا ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بتأشيرات السفر إلى الكويت من  ه.لكويت اإلىيتطلبها السفر 
 .خالل سفارة دولة الكويت المعتمدة في بلدكم

 
 :إجراءات اإلقامة في الفندق )د(

 
يمكن للمشاركين اإلقامة في أحد الفنادق المذكورة في الالئحة المرفقة، وفق أسعار خاصة تقدم إلى  

 .للحجز يرجى االتصال مباشرة بالفندق، مع ذكر اسم االجتماع. المشاركين في االجتماع
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 :المراسالت )و( 
 

 السيد فرنسوا فرح   
 رئيس شعبة التنمية االجتماعية  
 ٠٠٩٦١-١-٩٧٨٤١٧: هاتف  
 ٠٠٩٦١-١-٩٨١٥١٠: فاكس  
 org.farahfm@un: البريد اإللكتروني  

 
 السيدة لمياء شكور  
 رئيس فريق السياسة االجتماعية والمدينة  
 ٠٠٩٦١-١-٩٧٨٤٢٣: هاتف  
 ٠٠٩٦١-١-٩٨١٥١٠: فاكس  
 org.chakkour@un: البريد اإللكتروني  
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Special Rate  
per Room per night Hotel name Room Types 
Single Double 

Deluxe Room 
included: breakfast 
not included: 15 % service charge 

USD 262 
KWD 73 

USD 320 
KWD 89 

JW Marriott Hotel Kuwait  5* 
Al Shuhada Street P.O. Box 26302  
Safat, 13124 Kuwait  
Tel: (965) 2997000 
Fax: (965) 2997001 
 

Executive Room 
included: breakfast 
not included: 15 % service charge 

USD 330 
KWD 92 

USD 388 
KWD 108 

Standard Room 
included: breakfast  
not included: 15 % service charge 

USD  197 
KWD 55  

USD 255 
KWD 71.5  

Marriott Courtyard Kuwait 4* 
Tel: (965) 2997000 
Fax: (965) 2997001 
  Executive Room 

included: breakfast  
not included: 15 % service charge 

USD 239 
KWD 67 

USD 298 
KWD 83.5 

Standard Room 
not included: breakfast, and 15 % 
service charge 

USD 145 
KWD 40 

USD 181 
KWD 50 

Safir International Hotel  
Arabian Gulf Street | PO Box 5996,  
Safat 13060, Kuwait 
Tel: (965) 2533000/ 2530000 
Fax: (965) 2563797/ 2523829 Suite-small/large 

not included: breakfast, and 15 % 
service charge 

USD 362 
KWD 100  

USD 471 
KWD 130 

Kuwait Hyatt Hotel  3* 
Safat, 13072 Kuwait 
Tel: 965-5634200/5634765 
Fax: 965-5634858  

Standard room  
included: breakfast and 15 % service 
charge 

USD 91 
KWD 25 

USD 109 
KWD 30 
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 األمم المتحدة
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

      
U N I T E D  N A T I O N S  

Economic and Social Commission 
for Western Asia 

 

N A T I O N S  U N I E S  
Commission économique et sociale 

pour l’Asie occidentale 

FAX: (961-1) 981510 - TEL: (961-1) 981301, 981311, 981401 
P. O. BOX  11-8575 - BEIRUT, LEBANON  

 
 استمارة تسجيل

 
 الحادية نحو تحقيق الغاية: خبراء حول اإلدارة الحضرية الجيدة واألهداف اإلنمائية لأللفيةالاجتماع فريق 

 ٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول١٢-١٠، الكويت، "مدن اإلنصاف"عشرة 
 
 

 ـــــــــــــــ: اسم المشارك
 

 ـــــــــــــــ: اللقب الوظيفي
 

 صفة شخصية ■  سلطات محلية           ■  منظمات أهلية  ■  حكومة ■       :صفة التمثيل
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  اسم المنظمة أو جهة التمثيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :العنوان البريدي/ عنوان العمل 

 
 ـــــــــــــــ: هاتف

 
 ـــــــــــــــ: فاكس

 
 ـــــــــــــــ: نيالبريد اإللكترو

 
 ـــــــــــــــ: ب.ص
 

 ـــــــــــــــ: الدولة/المدينة
 
 

 التاريخ  التوقيع 
 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 
 

 
 أو البريد ٩٦١-١-٩٨١٥١٠:  االجتماع على رقم الفاكساترسل استمارة التسجيل بعد استيفائها إلى سكرتاري - :مالحظة

 .٢٠٠٧نوفمبر /من شهر تشرين الثاني) ٢٠( وذلك في موعد أقصاه العشرينchalakn@un.orgاإللكتروني 


