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 جلامعة اول العربیةمبقر اCٔمانة العامة 

  2021@ٔكتوJر  14وامخلGس  13اCٔربعاء 



2 

 

^سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل @ٔرشف املرسلني س'یدS محمد صىل هللا Oلیه 
ab وحصبه ٔ@مجعني  وOىل @

    

  @ٔحصاب السمو واملعايل، السادة وزراء إالساكن والتعمري العرب

  سعادة اCٔمني العام املساOد iلشؤون gق;صادیة

  مد+ر دا�رة إالساكن واملوارد املائیة واحلد من الكوارثسعادة الوز+ر املفّوض 

  السادة رؤساء الوفود العربیة

  الس'یدات الفضلیات

  السادة اCٔفاضل

  احلضور الكرمي
  

  السالم Oلیمك ورمحة هللا وJراكته

   

ٔ@وّد يف مس'هتل لكميت ٔ@ن ٔ@تو}ه zلشكر والتقد+ر Cٔعضاء املك;ب التنف8ذي 5لس وزراء 
والتعمري العرب Oىل تلبیة اعوة iلمشاركة يف هذا gج�ع رف8ع املس'توى، كام إالساكن 

ٔ@توّ}ه zلشكر والتقد+ر مجلهوریة مرص العربیة ق8ادة وحكومة وشعبا Oىل حسن gس'تق�ال 
و�رم الوفادة، �نئني الشعب املرصي الشق8ق Oىل انتصارات ٔ@كتوJر ا5یدة والشكر موصول 

5لس وزراء إالساكن والتعمري العرب Oىل اجلهد املبذول واملقدر ینا  ٕاىل اCٔمانة الف�یة
  لٕالOداد والتحضري اجلید واملمتزي الج�عنا الیوم.

ی�ٔيت انعقاد اج�ع املك;ب التنف8ذي 5لس'نا املوقر يف ظروف Oاملیة وٕاقلميیة zلغة التعق8د، 
ولیة مل +كن العامل العريب مبن�ٔى ظروف اكنت ن��8ة ٕافرازات وحتوالت معیقة يف الس'یاسة ا

  عن ت�ٔثرياهتا املبارشة والغري م�ارشة.
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 19-}احئة �وف8د ممتثّ) يفٔ@زمة حصیة  �سا�ر دول العامل وهكذا شهدت اول العربیة
ٔ@}ربت مجیع اول Oىل  ،Oىل مجیع املس'تو£ت gق;صادیة وgج�عیةاليت اكنت وتداعیاهتا 

قة محلایة مواطنهيا وحتمل ٔ@عباء ٕاضاف8ة iلحفاظ Oىل السريورة اختاذ ٕاجراءات ¥ري مس'بو 
  gق;صادیة لب±اهنا ووضع خطط وJرامج iلتك8ّف مع تداعیات اجلاحئة.

ويف هذا إالطار بذلت دولنا جمهودات ج�ارة يف هذا ا5ال وهنا ٔ@ود مشاركة مك;بمك املوقر 
عبد ا5ید تبون، واليت مسحت  مج) القرارات املت³ذة من ق�ل الس'ید رئGس امجلهوریة،

  zلتحمك يف ºس'یري ٔ@مور البالد Jلك عقالنیة وحمكة يف موا·ة اCٔزمة الصحیة نذ�ر مهنا:

ٔ@لف لرت من ا�Cٔس�ني  º100شغیل مصنع اCٔ�س�ني zلغرب اجلزا�ري ^سعة تقدر بـ  - 
ورة قار  5.000و½دة ٔ@خرى بطاقة تقدر بـ وكذا  الطيب یوم8ا وطاقة ختز+ن ملیون لرت

ٔ@لف لرت من اCٔ�س�ني الطيب یوم8ا، وهبذا  50لیصبح إالنتاج احمليل یقارب  یوم8ا
 متكّ�ت اجلزا�ر من حتق8ق gكتفاء اÆايت ويه تفكّر اCٓن يف معلیة التصد+ر.

وضع ½زي اخلدمة مصنع انتاج اiلقاح "�وروSفاك" zلرشاكة مع خمتربات "س�Gوفاك"  - 
ملیون جرOة (الل شهر ٔ@كتوJر Oىل ٔ@ن تبلغ  1.3 الصی8Ðة، ح8ث سGمت انتاج حوايل

  ملیون جرOة حبلول الس'نة القادمة. 05القدرة إالنتاج8ة 

ٕان مج) التدابري والقرارات املت³ذة من طرف رئGس امجلهوریة مّك�ت ا5متع اجلزا�ري من 
  جتاوز هذه اCٔزمة ؤ@Oادت gنطالقة اجلدیدة والواOدة لالق;صاد الوطين.
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  لسمو واملعايل@ٔحصاب ا

  الس'یدات والسادة

  احلضور الكرمي

لقد حقق جملس وزراء إالساكن والتعمري العرب قفزات نوعیة يف ٕاÖراء بنود }دول        
اCٔعامل ؤ@رىس قواOد واحضة لالرتقاء zلعمل العريب املشرتك و(اصة يف قطاع إالساكن 

bلیة لعقد مؤمترات إالساكن لك Oامني  لتبادل الت�ارب واخلربات بني والتعمري ح8ث وضع @
bلیة عقد املنتد£ت ٔ@صبحت فضاء }امع مجلیع الرشاكء يف م8دان  اول العربیة، كام ٔ@ن @
إالساكن والتمنیة احلرضیة، وهنا ٔ@تو}ه zلشكر ٕاىل مجهوریة مرص العربیة الس'تضافهتا املؤمتر 

ق�ل  ا iلمنتدى بعّمانالقادم والشكر موصول ٕاىل اململكة اCٔردنیة الهامشیة Oىل اس'تضافهت
  ٕان شاء هللا. هنایة الس'نة اجلاریة

ٕان }دول ٔ@عامل مك;بنا املوقر یتضّمن العدید من املواضیع املهمة اليت من ش�ٔهنا ٕا½داث        
نق) نوعیة يف قطاع إالساكن والتعمري يف دولنا العربیة وٕاعطاء دفع }دید iلقطاع وهنا ی�Ðغي 

الزمة ملتابعة تنف8ذ اخلطة التنف8ذیة لالسرتاتیجیة العربیة لٕالساكن Oلینا مجیعا ٕاعطاء اCٔمهیة ال
  .2030والتمنیة احلرضیة حتق8قا Cٔهداف التمنیة املس'تدامة 

ويف هذا إالطار ٔ@ود ٕا½اطة مك;بمك املوقر ب�ٔن قطاع إالساكن یعّد قطاOا ح8و£        
خشصیا ملا a من ت�ٔثريات iلحكومة اجلزا�ریة وحيظى zه�م (اص من ق�ل رئGس امجلهوریة 

اج�عیة م�ارشة Oىل الساكنة، ح8ث الزتم الس'ید الرئGس ب�ش8Gد ملیون و½دة سك�یة 
  وّمت: 2024-2020مبختلف الصیغ (الل الفرتة 

معلیات توزیع iلسك�ات مبختلف الصیغ مشلت مجیع وال£ت الوطن @ٓخرها توزیع ما  - 
ٔ@لف و½دة سك�یة مهنا وّزعت  28ٔ@لف و½دة سك�یة يف یولیو املايض،  100یفوق 

 بوالیة وهران.
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الفاحت نومفرب القادم وهو  حبلول ما یقارب نفس العدد تقریبا من السك�اتسGمت توزیع  - 
 عید الثورة اجلزا�ریة ا5یدة.

 ش'به مدرس'یة. 752مؤسسة ìربویة هذا العام zٕالضافة ٕاىل  º459سلمي  - 
 720ٔ@لف و z22ٕالضافة ٕاىل مقعد بیداغوî هذه الس'نة  200ٔ@لف و º37سلمي  - 

مك;بات }امعیة، مطعمني }امعّیني  04رس+ر ٕایواء Oالوة Oىل عامدتني iل�امعة، 
 مسكن لفائدة ٔ@ساتذة التّعلمي العايل. 360و

من ش�ٔهنا  واليت رضیةاحلقطاب اCٔ دیدة و اجلمدن كام ٔ@ّن اوò ٔ@ولت لك gه�م iل - 
õرسد Oىل حرضاìمك س'تقرار الساكنة هبا، zلتحفزي Oىل افّك الضغط عن املدن الكربى 

 :ٔ@ّمه املعلومات عن Oدد من املدن اليت ّمت ºش8Gدها

هك;ار  7.000املدینة اجلدیدة لس'یدي عبد هللا املرتبعة Oىل مسا½ة قدرها  •
 06مرفق معويم و 205ٔ@لف و½دة سك�یة zٕالضافة ٕاىل  54وحتتوي Oىل 

 ٔ@قطاب اس�øر.

هك;ار  600واليت ترتبع Oىل مسا½ة ٕاجاملیة قدرها املدینة اجلدیدة iلمنیعة  •
bالف و½دة سك�یة ما ùسمح zٕساكن  10وحتتوي Oىل   ٔ@لف õسمة. 50@

هك;ار  4.483املدینة اجلدیدة حلايس مسعود املش'ّیدة Oىل مسا½ة قدرها  •
مرفق معويم وهو ما ùسمح  450مسكن zٕالضافة ٕاىل  20.584وحتتوي Oىل 

 ٔ@لف õسمة. zٕ90ساكن 

مرفق  204ٔ@لف و½دة سك�یة zٕالضافة ٕاىل  36ینة اجلدیدة لبوینان، تضّم املد •
  هك;ار. 2.175ٔ@قطاب اس�øر، مرتبّعة Oىل مسا½ة تقّدر بـ  05معويم و

لقد اعمتدت الوزارة يف هذه إالجنازات السالفة ا�Æر ا½رتام النوعیة واجلودة يف إالجناز وفق 
  مجیع املرافق الرضوریة iلساكن يف نفس املاكن.املعایري املعمول هبا دولیا وكذü (لق 
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  @ٔحصاب السمو واملعايل 

  احلضور الكرمي

وح8ث ٔ@ن اجلزا�ر س'تحتضن ٔ@لعاب البحر املتوسط مبدینة وهران Oامصة الغرب        
اجلزا�ري و�ين ٔ@كرب مدینة يف اجلزا�ر }اري وضع الرتوشات اCٔ(رية ملر�ب ر£يض ٔ@ومليب 

ٔ@لف م;فرج، ملعب Cٔلعاب القوى، مس'ب�ني ٔ@وملبیني، ح8ث قامت  40یضّم ملعبا ^سعة 
مالعب ٔ@خرى  z03ٕالضافة ٕاىل وزارتنا zٕجنازه مبواد بناء جزا�ریة ذات جودة ونوعیة Oالیة، 

حنن يف صدد اس'تكاملها ممتثّ) يف ملعيب او+رة وJرايق zجلزا�ر العامصة وكذا ملعب تزيي 
مك;بمك املوقر وضع بند }دید Oىل }دول ٔ@عامل ا5لس حتت وهنا ٔ@ود ٔ@ن ٔ@قرتح Oىل وزو، 

bلیة فعاò خللق تعاون يف مواد البناء بني اول العربیة" لیمت م�اقش'ته يف اورة  مسمى "وضع @
القادمة iلم�لس وح8ث ٔ@ن ب±ي اجلزا�ر س'یحتضن القمة العربیة القادمة لیكون هذا املوضوع 

  لقمة العربیة.ٕا½دى مساهامت جملس'نا املوقر يف ا

كام ٔ@ن اول العربیة ٔ@صبحت تتوفر Oىل رشاكت وهیئات يف جمال إالساكن والبناء        
واك�س�ت جتربة يف هذا ا5ال ؤ@صبحت مؤه) iلعمل (ارج ٔ@وطاهنا، Æا ٔ@دعو ٔ@ن یّمت حرص 
 هذه الرشاكت واملؤسسات العربیة وعقد اج�ع ºشارك ف8ه هذه الهیئات و+كون لبنة لتك�یف

  التعاون بGهنا يف البناء وال�ش8Gد وٕاجناز املشاریع العربیة.

فاجلزا�ر ٔ@هنت  ،سها ا5لس ت�8ح لنا عرضهارّ ٕان فكرة عرض املشاریع الرائدة اليت �       
بناء رصح حضاري ٕاساليم وهو مس�د اجلزا�ر اCٔعظم اليت قامت وزارة السكن والعمران 

8ا و�لث ٔ@كرب مس�د يف العامل بعد احلرمني الرشیفني ٕافریق  يف ٔ@كرب مسا}د واملدینة zٕجنازه،
 مرتًا، 265ٔ@لف هك;ار وم�ارة يه اCٔطول يف العامل zرتفاع یبلغ  27مبسا½ة تقّدر ب�ٔزید من 

ح احلضاري واجلزا�ر Oىل ٔ@مت gس'تعداد لعرض هذا وهذه فرصة ساحنة iلتعریف هبذا الّرص 
zٕالضافة ٕاىل عرض ، مة zململكة اCٔردنیة الهامشیةإالجناز Oىل جملسمك املوقر يف دورته القاد

  مريئ حول جتربة اجلزا�ر يف جمال ٕاجناز السكن يف املدن اجلدیدة.
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  @ٔحصاب السمو واملعايل

  الس'یدات والسادة

  احلضور الكرمي

املركز العريب iلوقایة من ٔ@خطار الزالزل  ،لقد ٔ@õشئ جملسمك املوقر وم�ذ Oدة س'نوات
والكوارث الطبیعیة اCٔخرى، وهذا ٕاجناز حي�سب 5لس'نا، Æا فٕان دمع هذا املركز یتطلب 

، (اصة ؤ@ن وترية دفع مساهامتنا كدول حىت نضعه فوق السكّة لیبارش �امها مجیعا م�ّ 
  .ةالكوارث ٔ@صبحت م�سارOة يف الس'نوات اCٔ(ري 

   

  وخ;اما

ٔ@ن +لكّل اج�عنا الیوم بقرارات هامة من ش�ٔهنا تطو+ر ٔ@داء العمل العريب املشرتك يف  ٔ@متىن
  قطاع إالساكن والتعمري وتوفري السكن الالئق والكرمي iلمواطن العريب.

وكذü ٔ@مثّن Oالیا التعاون القامئ مع JرSمج اCٔمم املت�دة iلمس'توطنات ال�رشیة راج8ا من 
  وٕا£مك ملا ف8ه (ري اCٔمة العربیة. املوىل عز و}ل ٔ@ن یوفق�ا

   

 ٔ@شكرمك Oىل حسن إالصغاء والسالم Oلیمك ورمحة هللا وJراكته


