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مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية
الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)
كويتو 02- 77 ،تشرين األوؿ/أكتوبر 0276
**
البند  72من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت
اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر

مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية
المستدامة (الموئل الثالث)
مذكرة من األمانة
 - 7عمبلً بقرار اجلمعية العامة  072/72ادلؤرخ  00كانوف األوؿ/ديسمرب  ،0275الذي أكدت فيو
اجلمعية رلدداً قرارىا بأف تصدر عن مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعين باإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل
الثالث) وثيقة ختامية موجزة زلددة األىداؼ وتطلعية وعملية ادلنحى من شأهنا أف ذبدد االلتزاـ العادلي
باإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة ودعمهما وتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،قاـ الرئيساف ادلشاركاف للجنة
التحضًنية للموئل الثالث ،ماريا دواريت (إكوادور) ،وماريز غوتييو (فرنسا) ،نيابة عن مكتب اللجنة
التحضًنية ،بتعميم مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤسبر يف رسالة مؤرخة يف  6أيار/مايو .0276
 - 0ووفقاً للقرار  ،072/72أعد مكتب اللجنة التحضًنية ادلسودة األوىل للوثيقة اخلتامية للمؤسبر
استناداً إىل ادلدخبلت ادلستمدة من ادلشاورات اإلقليمية وادلواضيعية الواسعة النطاؽ ،فضبلً عن التوصيات
ادلتعلقة بالسياسات اليت أعدهتا الوحدات ادلعنية بالسياسات والتعليقات الواردة من الدوؿ ادلشاركة( )7ومجيع
اجلهات صاحبة ادلصلحة.
 - 3وكذلك ،عمبلً بقرار اجلمعية العامة  ،072/72عقد مكتب اللجنة التحضًنية جلسات استماع
غًن رمسية مع شلثلي رابطات السلطات احمللية يومي  76و 77أيار/مايو  ،0276ومع شلثلي اجملموعات
الرئيسية واجلهات صاحبة ادلصلحة األخرى يومي  6و 7حزيراف/يونيو  ،0276وذلك من أجل تبادؿ اآلراء
مع البلداف بشأف ادلسودة األوىل للوثيقة اخلتامية للمؤسبر.
* أعيد إصدارىا ألسباب فنية يف  73تشرين األوؿ/أكتوبر . 0276
** .A/CONF/226/1
(  )7عمبلً بالفقرة  8من قرار اجلمعية العامة  ، 076/67الدوؿ ادلشاركة ىي مجيع الدوؿ األعضاء يف األمم ادلتحدة وأعضاء
الوكاالت ادلتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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 - 4وعقد مكتب اللجنة التحضًنية أيضاً مفاوضات حكومية دولية غًن رمسية بشأف ادلسودة األوىل
للوثيقة اخلتامية يف الفرتة من  78إىل  02أيار/مايو .0276
 - 5ويف وقت الحق ،أعلن الرئيساف ادلشاركاف للجنة التحضًنية ،يف رسالة مؤرخة  7حزيراف/يونيو
 ،0276أف مكتب اللجنة التحضًنية قرر تعيٌن خواف خوسيو غوميز كاماتشو (ادلكسيك) ولورديس أورتيز
إيباراغويري (الفلبٌن) كميسرين للمفاوضات بشأف مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤسبر.
 - 6وعقد ادلزيد من ادلفاوضات احلكومية الدولية غًن الرمسية بشأف ادلسودة األولية ادلنقحة من الوثيقة
اخلتامية يف الفرتة من  8إىل  72حزيراف/يونيو  0276والفرتة من  07حزيراف/يونيو إىل  7سبوز/يوليو ،0276
وذلك قبل انعقاد الدورة الثالثة للجنة التحضًنية ،اليت عقدت يف سورابايا ،إندونيسيا ،يف الفرتة من  05إىل
 07سبوز/يوليو .0276
 - 7ويف الدورة الثالثة ،أنشأت اللجنة التحضًنية جلنة رئيسية وأحالت إىل تلك اللجنة مهمة النظر يف
البند  6من جدوؿ األعماؿ’’ :مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤسبر‘‘ .ويف االجتماع األوؿ للجنة الرئيسية ،أُبلغ
ادلشاركوف بأف ادلفاوضات بشأف مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤسبر ستعقد يف مشاورات غًن رمسية للجنة الرئيسية
سيعقدىا ادليسراف ادلشاركاف للمفاوضات احلكومية الدولية ،داماسو لونا كورونا (ادلكسيك) ،ولورديس أورتيز
إيباراغويري (الفلبٌن).
 - 8ويف الدورة الثالثة أيضاً قررت اللجنة التحضًنية ،يف مقررىا  ،0276/6أف ادلشاورات غًن الرمسية،
بشأف مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤسبر ،بصيغتو اليت أحالتها اللجنة الرئيسية إىل اجللسة العامة للجنة
ادليس َرين ،داماسو لونا كورونا
التحضًنية ،ينبغي أف تستمر يف مقر األمم ادلتحدة يف نيويورؾ ربت إشراؼ ِّ
(ادلكسيك) ،ولورديس أورتيز إيباراغويري (الفلبٌن) ،وذلك هبدؼ وضع الصيغة النهائية دلشروع الوثيقة
ادليسرين إببلغ ادلؤسبر بنتائج ادلفاوضات ادلعقودة يف مقر األمم ادلتحدة.
اخلتامية للمؤسبر ،وطلبت من َ
 - 9وحياؿ طيو إىل ادلؤسبر (انظر ادلرفق) مشروع الوثيقة اخلتامية ،على النحو ادلتفق عليو خبلؿ ادلشاورات
احلكومية الدولية غًن الرمسية اليت قادىا ادليسراف ،داماسو لونا كورونا (ادلكسيك) ولورديس أورتيز إيباراغويري
(الفلبٌن) وعقدت يف مقر األمم ادلتحدة يف نيويورؾ يف الفرتة من  7إىل  9أيلوؿ/سبتمرب .0276
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المرفق
الخطة الحضرية الجديدة
إعالن كيتو بشأن المدن والمستوطنات البشرية المستدامة للجميع
 - 7ضلن ،رؤساء الدوؿ واحلكومات والوزراء وادلمثلٌن السامٌن ،وقد اجتمعنا يف مؤسبر األمم ادلتحدة
ادلعين باإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) يف كيتو يف الفرتة من  77إىل  02تشرين
األوؿ/أكتوبر  ، 0276دبشاركة احلكومات دوف الوطنية واحمللية والربدلانيٌن واجملتمع ادلدين والشعوب األصلية
واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص وادلهنيٌن وادلمارسٌن واألوساط العلمية واألكادديية وسائر اجلهات ادلعنية،
من أجل اعتماد خطة حضرية جديدة.
 - 0وإذ من ادلتوقع أف يتضاعف عدد سكاف ادلدف تقريباً حبلوؿ عاـ  ،0252شلا جيعل التوسع احلضري
أ حد أىم االذباىات ادلفضية إىل التحوؿ يف القرف احلادي والعشرين .ويرتكز السكاف واألنشطة االقتصادية
والتفاعبلت االجتماعية والثقافية وكذلك اآلثار البيئية واإلنسانية بشكل متزايد يف ادلدف ،وذلك يطرح
ربديات ىائلة فيما يتعلق باالستدامة يف رلاالت اإلسكاف واذلياكل األساسية واخلدمات األساسية واألمن
الغذائي والصحة والتعليم والعمل البلئق والسبلمة وادلوارد الطبيعية ضمن أمور أخرى.
 - 3ولقد شهدنا منذ انعقاد مؤسبر األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية يف فانكوفر يف عاـ  7976ويف
إسطنبوؿ يف عاـ  ، 7996واعتماد األىداؼ اإلمنائية لؤللفية يف عاـ  ،0222ربسينات يف نوعية حياة
ادلبليٌن من سكاف ادلدف  ،دبا يف ذلك سكاف األحياء الفقًنة وادلستوطنات العشوائية .بيد أف استمرار أشكاؿ
متعددة من الفقر وتزايد أوجو البلمساواة والتدىور البيئي ال يزاالف من بٌن العقبات الرئيسية أماـ التنمية
ادلستدامة يف مجيع أضلاء العامل ،حيث يشكل االستبعاد االجتماعي واالقتصادي والعزؿ ادلكاين يف الغالب
حقيقة ال ديكن إنكارىا يف ادلدف وادلستوطنات البشرية.
 - 4وال نزاؿ بعيدين عن معاجلة ىذه ادلسائل وغًنىا من التحديات القائمة والناشئة بصورة مناسبة،
وىناؾ حاجة إىل االستفادة من الفرص اليت يتيحها التوسع احلضري باعتباره زلركاً للنمو االقتصادي ادلطرد
والشامل للجميع والتنمية االجتماعية والثقافية ومحاية البيئة ،وما ينطوي عليو التوسع احلضري من إمكانية
اإلسهاـ يف ربقيق التنمية ادلستدامة وادلفضية إىل التحوؿ.
 - 5ومن خبلؿ إعادة النظر يف طريقة زبطيط ادلدف وادلستوطنات البشرية وتصميمها وسبويلها وإدارهتا،
فإف اخلطة احلضرية اجلديدة ستساعد على إهناء الفقر واجلوع جبميع أشكالو وأبعاده؛ واحلد من البلمساواة؛
وتعزيز النمو االقتصادي ادلطرد والشامل للجميع وادلستداـ ،وربقيق ادلساواة بٌن اجلنسٌن والتمكٌن جلميع
النساء والفتيات ،من أجل االستفادة استفادة تامة من إسهاماهتن احليوية يف التنمية ادلستدامة  ،وربسٌن صحة
اإلنساف ورفاىو ،وتعزيز القدرة على التكيف ،ومحاية البيئة.
 -6وضلن نأخذ بعٌن االعتبار بصورة كاملة اإلصلازات البارزة اليت ربققت يف عاـ  ،0275وال سيما
خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ، 0232دبا فيها أىداؼ التنمية ادلستدامة ،وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن
ادلؤسبر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،واتفاؽ باريس ادلعتمد دبوجب اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغًن
ادلناخ ،وإطار ِسنداي ل لحد من سلاطر الكوارث للفرتة  ،0232-0275وبرنامج عمل فيينا لصاحل البلداف
النامية غًن الساحلية للعقد  ، 0204- 0274وإجراءات العمل ادلعجل لصاحل الدوؿ اجلزرية الصغًنة النامية،
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وبرنامج عمل إسطنبوؿ لصاحل أقل البلداف منواً للعقد  .0202- 0277ونأخذ بعٌن االعتبار أيضاً إعبلف ريو
بشأف البيئة والتنمية ،و مؤمترالقمةالعامليللتنميةاملستدامة،ومؤمترالقمةالعامليللتنميةاالجتماعية،وبرنامج
عملاملؤمتر  الدويلللسكانوالتنمية،ومنهاجعملبيجني  ،ومؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،وإجراءات
متابعة ىذه ادلؤسبرات.
 - 7وضليط علم ًا دبؤسبر القمة العادلي للعمل اإلنساين ادلعقود يف إسطنبوؿ يف أيار/مايو  ،0276مع
التسليم بأنو مل يتوصل إىل نتيجة متفق عليها على الصعيد احلكومي الدويل.
 - 8ونقدر مسامهات احلكومات الوطنية ،فضبلً عن مسامهات احلكومات دوف الوطنية واحمللية ،يف
تعريف اخلطة احلضرية اجلديدة ،وضليط علماً باجلمعية العادلية الثانية للحكومات احمللية واإلقليمية.
 - 9وتؤكد اخلطة احلضرية اجلديدة رلدداً التزامنا العادلي بالتنمية احلضرية ادلستدامة باعتبارىا خطوة حامسة
ضلو ربقيق التن مية ادلستدامة بطريقة متكاملة ومتسقة على الصعد العادلي واإلقليمي والوطين ودوف الوطين
واحمللي ،دبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة .ويُسهم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف تنفيذ خطة
التنمية ادلستدامة لعاـ  0232وإضفاء الطابع احمللي عليها بصورة متكاملة ،وربقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة
وغاياهتا ،دبا يف ذلك اذلدؼ  77ادلتمثل يف جعل ادلدف وادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة
على الصمود ومستدامة.
 - 72وتقر اخلطة احلضرية اجلديد ة بأف الثقافة والتنوع الثقايف مصدرا إثراء للجنس البشري ،ويُسهماف
إسهاماً كبًناً يف التنم ية ادلستدامة للمدف وادلستوطنات البشرية وادلواطنٌن ،ويف سبكينهم من القياـ بدور فعاؿ
وفريد يف مبادرات التنمية .وتقر اخلطة احلضرية اجلديد ة كذلك بضرورة وضع الثقافة يف االعتبار لدى تشجيع
وتطبيق أمناط جديدة مستدامة لبلستهبلؾ واإلنتاج تسهم يف االستخداـ ادلسؤوؿ للموارد وتعاجل اآلثار
السلبية لتغًن ادلناخ.
رؤيتنا المشتركة
 - 77ضلن نتشاطر رؤية تكوف فيها ادلدف مفتوحة للجميع ،مع اإلشارة إىل استخداـ اجلميع للمدف
وادلستوطنات البشرية وسبتعهم هبا على قدـ ادلساواة ،والسعي إىل تعزيز الشمولية ،وكفالة سبكن مجيع السكاف،
من األجياؿ احل اضرة وادلستقبلية ،من السكن يف مدف ومستوطنات بشرية عادلة وآمنة وصحية ومتاحة
للجميع وميسورة التكلفة وقادرة على التكيف ومستدامة ،دوف سبييز من أي شكل ،من أجل النهوض
باالزدىار وبنوعية احلياة للجميع .وضليط علم ًا باجلهود اليت تبذذلا بعض احلكومات الوطنية واحمللية من أجل
تكريس ىذه الرؤية ،اليت يشار إليها باسم ’’احلق يف ادلدينة‘‘ ،يف تشريعاهتا وإعبلناهتا ومواثيقها السياسية.
 - 70وضلن نسعى إىل إقامة مدف ومستوطنات بشرية بإمكاف مجيع األشخاص فيها التمتع حبقوؽ وفرص
متساوية ،إىل جانب حرياهتم األساسية ،مسرتشدين دبقاصد ومبادئ ميثاؽ األمم ادلتحدة ،دبا فيها االحرتاـ
الكامل للقانوف الدويل .وترتكز اخلطة يف ىذا اخلصوص على اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،وادلعاىدات
الدولية حلقوؽ اإلنساف ،واإلعبلف بشأف األلفية ،والوثيقة اخلتامية دلؤسبر القمة العادلي لعاـ  .0225وهتتدي
بصكوؾ أخرى من قبيل إعبلف احلق يف التنمية.
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 - 73وضلن نتصور ُمدناً ومستوطنات بشرية ربقق ما يلي:

(أ) تأدية وظيفتها االجتماعية ،دبا يف ذلك الوظيفة ا الجتماعية واإليكولوجية لؤلرض ،من أجل
التوصل تدرجيياً إىل اإلعماؿ الكامل للحق يف السكن البلئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي الئق،
دوف سبييز ،وإتاحة مياه الشرب ادلأمونة وادليسورة التكلفة وخدمات الصرؼ الصحي للجميع ،فضبلً عن كفالة
استفادة اجلميع على قدـ ا دلساواة من ادلنافع العامة واخلدمات ذات اجلودة يف رلاالت مثل األمن الغذائي
والتغذية والصحة والتعليم واذلياكل األساسية والتنقل والنقل والطاقة ونوعية اذلواء وأسباب ادلعيشة؛
(ب) كوهنا تقوـ على ادلشاركة؛ وتشجع اإلسهاـ يف احلياة ادلدنية وتولد الشعور باالنتماء والتملك
لدى مجيع سكاهنا؛ وتُعطي األولوية دلساحات عامة آمنة ومفتوحة للجميع ومتاحة وخضراء وجيدة تبلئم األُسر
وتعزز التفاعبلت االجتماعية والعبلقات بٌن األجياؿ وأشكاؿ التعبًن الثقايف وادلشاركة السياسية ،حسب
االقتضاء؛ وتعزز للتماسك االجتماعي واالندماج والسبلمة ضمن رلتمعات سلمية وتعددية تُ ىلَّب فيها احتياجات
مجيع السكاف ،مع االعرتاؼ باالحتياجات احملددة دلن ىم يف أوضاع ىشة؛
(ج) ربقيق ادلساواة بٌن اجلنسٌن والتمكٌن جلميع لنساء والفتيات عن طريق كفالة ادلشاركة الكاملة
والفعلية للمرأة وسبتعها حبقوؽ متساوية يف مجيع ادليادين ويف القيادة على مجيع مستويات صنع القرار ،عن طريق
كفالة حصوؿ مجيع النساء على العمل البلئق وسبتعهن بادلساواة يف األجر عن العمل ادلتساوي أو ادلتكافئ
القيمة؛ ومنع وإهناء مجيع أشكاؿ التمييز والعنف ض د النساء والفتيات والتحرش هبن يف األماكن اخلاصة
والعامة؛
(د) مواجهة التحديات وانتهاز الفرص احلالية يف سبيل حاضر ومستقبل ينعم فيو اجلميع بالنمو
االقتصادي ادلستداـ والشامل ،واالستفادة من التوسع احلضري من أجل ربقيق التحوؿ اذليكلي ورفع اإلنتاجية
وشلارسة أنشطة تُضفي ا لقيمة وربقيق الكفاءة يف استخداـ ادلوارد واالستفادة من االقتصادات احمللية وأخذ
مسامهة االقتصاد غًن الرمسي بعٌن االعتبار ،مع دعم االنتقاؿ ادلستداـ إىل االقتصاد الرمسي يف نفس الوقت؛
(ىػ) الوفاء بالوظائف اإلقليمية للمدف عرب احلدود اإلدارية ،وقيامها بدور زلاور وزلركات للتنمية
احلضرية والعمرانية ادلتوازنة وادلستدامة وادلتكاملة على مجيع ادلستويات؛
(و) تشجيع التخطيط واالستثمار ادلراعيٌن لبلعتبارات العمرية واجلنسانية من أجل تيسًن التنقل
احلضري ادلستداـ وادلأموف للجميع ،وربقيق الكفاءة يف استخداـ ادلوارد ادلخصصة لنظم نقل ادلسافرين والبضائع،
دبا يربط بصورة فعالة بٌن األشخاص واألماكن والسلع واخلدمات والفرص االقتصادية؛
(ز) اعتماد وتنفيذ تدابًن احلد من سلاطر الكوارث وإدارهتا ،والتقليل من اذلشاشة وبناء القدرة على
التكيف واالستجابة لؤلخطار الطبيعية واالصطناعية ،والنهوض بتدابًن التخفيف من آثار تغًن ادلناخ والتكيف
معو؛
(ح) محاية النظم اإليكولوجية للمدف ومياىها وموائلها الطبيعية وتنوعها البيولوجي ،وحفظ كل ذلك
واستعادتو ،والتقليل إىل أدىن حد شلكن من تأثًنىا البيئي ،والتحوؿ إىل أمناط االستهبلؾ واإلنتاج ادلستدامة.
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مبادئنا والتزاماتنا
 - 74نعقد العزـ على اعتماد خطة حضرية جديدة سعياً لتحقيق رؤيتنا ،مسرتشدين بادلبادئ ادلرتابطة
التالية:
(أ) عدـ ترؾ أحد خلف الركب ،وذلك عن طريق إهناء الفقر جبميع أشكالو وأبعاده ،دبا يف ذلك
القضاء على الفقر ادلدقع؛ وعن طريق كفالة ادلساواة يف احلقوؽ والفرص ،والتنوع االجتماعي  -االقتصادي
والثقايف ،واالندماج يف احليز احلضري؛ وعن طريق تعزيز صبلحية ادلدف للعيش وتعزيز التعليم واألمن الغذائي
والتغذوي والصحة والرفاه ،دبا يف ذلك عن طريق إهناء أوبئة فًنوس نقص ادلناعة البشرية/اإليدز والسل وادلبلريا؛
وتعزيز السبلمة والقضاء على التمييز ومجيع أشكاؿ العنف؛ وكفالة مشاركة اجلمهور وتوفًن األماف وهتيئة السبل
أماـ اجلميع على قدـ ادلساواة؛ وإتاحة اذلياكل األساسية ادلادية واالجتماعية واخلدمات األساسية للجميع على
قدـ ادلساواة ،فضبلً عن السكن البلئق بأسعار معقولة؛
(ب) كفالة قياـ اقتصادات حضرية مستدامة وشاملة للجميع عن طريق االستفادة من منافع التكتل
النامجة عن التوسع احلضري اجليد التخطيط ،دبا يف ذلك ارتفاع اإلنتاجية والقدرة التنافسية واالبتكار؛ وتعزيز
العمالة الكاملة وادلنتجة وتوفًن العمل البلئق للجميع؛ وكفالة توفًن فرص العمل البلئق للجميع وادلساواة يف
استفادة اجلميع من ادلوارد والفرص االقتصادية وادلنتجة؛ ومنع ادلضاربة على األراضي وتعزيز احليازة ادلضمونة
لؤلراضي وإدارة االنكماش احلضري حسب االقتضاء؛
(ج) كفالة االستدامة البيئية عن طريق تشجيع استخداـ الطاقة النظيفة واالستخداـ ادلستداـ
لؤلراضي وادلوارد يف التنمية احلضرية؛ ومحاية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ،دبا يف ذلك اعتماد أمناط
احلياة الصحية اليت تنسجم مع الطبيعة؛ وتشجيع أمناط االستهبلؾ واإلنتاج ادلستدامة؛ وتعزيز قدرة ادلدف على
التكيف؛ واحلد من أخطار الكوارث؛ والتخفيف من آثار تغًن ادلناخ والتكيف معو.
 - 75ونلتزـ بالعمل من أجل نقلة نوعية حضرية يف سب يل خطة حضرية جديدة ربقق ما يلي:
(أ) إعادة النظر يف األساليب اليت نتبعها يف زبطيط ادلدف وادلستوطنات البشرية وسبويلها وتنميتها
وحوكمتها وإدارهتا ،مع االعرتاؼ بالتنمية اإلقليمية واحلضرية ادل ستدامة كعامل أساسي يف ربقيق التنمية ادلستدامة
والرخاء للجميع؛
(ب) االعرتاؼ بالدور الطليعي للحكومات الوطنية ،حسب االقتضاء ،يف وضع وتنفيذ سياسات
وتشريعات حضرية شاملة للجميع وفعالة من أجل التنمية احلضرية ادلستدامة ،ودبسامهات احلكومات دوف
الوطنية واحمللية اليت ال تقل أمهية ،فضبلً عن دور اجملتمع ادلدين واجلهات ادلعنية األخرى ،وذلك بطريقة شفافة
وخاضعة للمساءلة؛
(ج) اعتماد ُهنج مستدامة ومتمحورة حوؿ اإلنساف ومراعية لبلعتبارات العمرية واجلنسانية ومتكاملة
ذباه التنمية احلضرية واإلقليمية ،عن طريق تنفيذ سياسات واسرتات يجيات وتدابًن لتنمية القدرات وإجراءات على
مجيع ادلستويات ،استناداً إىل عوامل التغيًن األساسية ،دبا يف ذلك ما يلي:
’ ‘7وضع وتنفيذ سياسات حضرية على ادلستوى ادلبلئم ،دبا يف ذلك يف إطار الشراكات
الوطنية واحمللية وبٌن أصحاب ادلصلحة ادلتعددين ،مع إقامة نظم متكاملة للمدف
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وادلستوطنات البشرية ،وتعزيز التعاوف بٌن مجيع مستويات احلكومات لتمكينها من
ربقيق التنمية احلضرية ادلستدامة وادلتكاملة؛
’ ‘0تعزيز إدارة ادلدف بإقامة مؤسسات وآليات سليمة زبوؿ السلطة ألصحاب ادلصلحة يف
ادلدف وتشملهم ،فضبلً عن وضع الضوابط وادلوازين ادلناسبة ،وكفالة إمكانية التنبؤ
خب طط التنمية احلضرية واتساقها ،من أجل إفساح اجملاؿ أماـ اإلدماج االجتماعي والنمو
االقتصادي ومحاية البيئة على ضلو مطرد وشامل للجميع ومستداـ؛
’ ‘3إعادة إحياء التخطيط والتصميم احلضريٌن واإلقليميٌن الطويلي األجل وادلتكاملٌن من
أجل االستفادة إىل أقصى حد شلكن من مساحات ادلدف وربقيق النتائج اإلجيابية
للتوسع احلضري؛
’ ‘4دعم األطر التمويلية الفعالة واالبتكارية وادلستدامة واألدوات ادلالية اليت تسمح بتعزيز
سبويل البلديات والنظم ادلالية احمللية من أجل ربقيق وإدامة وتقاسم القيمة اليت تُضفيها
التنمية احلضرية ادلستدامة بطريقة تشمل اجلميع.
نداء للعمل
 - 76يف حٌن تتباين الظروؼ اخلاصة للمدف باختبلؼ أحجامها ،والبلدات والقرى ،فإننا نؤكد أف اخلطة
احلضرية اجلديدة ىي خطة عادلية النطاؽ وتشاركية زلورىا اإلنساف؛ وربمي الكوكب؛ وتنطوي على رؤية طويلة
األجل ربدد أولويات وإجراءات على الصعد العادلي واإلقليمي والوطين ودوف الوطين واحمللي بإمكاف احلكومات
وغًنىا من أصحاب ادلصلحة ادلعنيٌن يف كل بلد أف تعتمدىا حسب احتياجاهتا.
 - 77وسنعمل على تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف بلداننا وعلى الصعيدين اإلقليمي والعادلي ،آخذين يف
االعتبار اختبلؼ واقع كل بلد وقدراتو ومستوى تنميتو ،مع احرتاـ التشريعات وادلمارسات الوطنية ،فضبلً عن
السياسات واألولويات الوطنية.
 - 78ونعيد تأكيد مجيع مبادئ إعبلف ريو بشأف البيئة والتنمية ،دبا يف ذلك مبدأ ادلسؤوليات ادلشرتكة وإف
كانت متفاوتة ،على النحو ادلنصوص عليو يف ادلبدأ  7من اإلعبلف.
 - 79ونُقر بأف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلدي دة يتطلب إيبلء اىتماـ خاص دلعاجلة التحديات الفريدة واجلديدة
يف رلاؿ التنمية احلضرية اليت تواجهها مجيع البلداف ،وال سيما البلداف النامية ،دبا يف ذلك البلداف األفريقية ،وأقل
البلداف منواً والبلداف النامية غًن الساحلية والدوؿ اجلزرية الصغًنة النامية ،فضبلً عن التحديات اخلاصة اليت
تواجهها البلداف ادلتوسطة الدخل .وينبغي أيضاً إيبلء اىتماـ خاص للبلداف اليت سبر حباالت نزاع ،فضبلً عن
البلداف واألقاليم اخلاضعة لبلحتبلؿ األجنيب ،والبلداف اخلارجة من النزاع ،والبلداف ادلتضررة من الكوارث الطبيعية
واالصطناعية.
 - 02وضلن ند رؾ احلاجة إىل إيبلء اىتماـ خاص للتصدي ألشكاؿ التمييز ادلتعددة اليت تواجهها مجلة فئات
منها النساء والفتيات ،واألطفاؿ والشباب ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،واألشخاص ادلصابوف بفًنوس نقص ادلناعة
البشرية/اإليدز ،وادلسنوف ،والشعوب األصلية ،واجملتمعات احمللية ،وسكاف األحياء الفقًنة وادلستوطنات
العشوائية ،وادلتشردوف ،والعماؿ ،وادلزارعوف أصحاب احليازات الصغًنة والصيادوف ،والبلجئوف والعائدوف
وادلشردوف داخلياً وادلهاجروف ،بصرؼ النظر عن وضعهم كمهاجرين.
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 - 07وضلث مجيع احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية ،فضبلً عن مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعنيٌن ،على
إحياء الشراكات وتعزيزىا وإقامتها ،وتعزيز التنسيق والتعاوف من أجل التنفيذ الفعاؿ للخطة احلضرية اجلديدة
وربقيق رؤيتنا ادلشرتكة ،سبشياً مع السياسات والتشريعات الوطنية.
 - 00ونعتمد ىذه اخلطة احلضرية اجلديدة بوصفها رؤية مجاعية والتزاماً سياسياً بتشجيع وربقيق التنمية
احلضرية ادلستدامة ،وفرصة تارخيية لبلستفادة من الدور األساسي للمدف وادلستوطنات البشرية بوصفها قوى
دافعة للتنمية ادلستدامة يف عامل يتزايد فيو التوسع احلضري.
خطة كيتو لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
 - 03ضلن نعقد العزـ على تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بوصفها أداة رئيسية لتمكٌن احلكومات الوطنية
ودوف الوطنية واحمللية وسائر اجلهات ادلعنية من ربقيق التنمية احلضرية ادلستدامة.
التزامات ُمفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة

 - 04سعياً لبلستفادة بأقصى درجة شلكنة من إمكانات التنمية احلضرية ادلستدامة ،نضطلع بااللتزامات
التالية ادلفضية إىل التحوؿ من خبلؿ نقلة نوعية حضرية تستند إىل األبعاد ادلتكاملة وغًن القابلة للتقسيم للتنمية
ادلستدامة ،وىي األبعاد ا الجتماعية واالقتصادية والبيئية.
التنمية الحضرية المستدامة من أجل اإلدماج االجتماعي والقضاء على الفقر
 - 05ضلن نُدرؾ أف القضاء على الفقر جبميع صوره وأبعاده ،دبا يف ذلك الفقر ادلدقع ،ىو أكرب ربد يواجهو
العامل ومطلب ال غىن عنو لتحقيق التنمية ادلستدامة .ونسلم أيضاً بأف تفاقم البلمساواة واستمرار األشكاؿ
واألبعاد ادلتعددة للفق ر ،دبا يف ذلك تزايد عدد سكاف األحياء الفقًنة وادلستوطنات العشوائية ،ىي عوامل تؤثر
على البلداف ادلتقدمة النمو والبلداف النامية على حد سواء ،وأف تنظيم مساحات ادلدف وتيسًن الوصوؿ إليها
البىن التحتية واخلدمات األساسية ،إىل جانب السياسات اإلمنائية ،ديكن أف يعزز أو
وتصميمها ،فضبلً عن توفًن ُ
يعيق التماسك االجتماعي وادلساواة والشمولية.
 - 06وضلن نلتزـ بتنمية حضرية وريفية تتمحور حوؿ اإلنساف وربمي الكوكب وتراعي االعتبارات العمرية
واجلنسانية ،كما نلتزـ بإعماؿ مجيع حقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية ،وتيسًن التعايش وإهناء مجيع أشكاؿ
التمييز والعنف ،والتمكٌن جلميع األفراد واجملتمعات احمللية ،مع إتاحة الفرصة ذلا للمشاركة مشاركة تامة ورلدية.
ونلتزـ كذلك بتعزيز الثقافة واحرتاـ التنوع وادلساواة ،باعتبارىا عناصر رئيسية يف إضفا ء الطابع اإلنساين على
مدننا ومستوطناتنا البشرية.
 - 07ونؤكد رلدداً تعهدنا بأال يتخلف عن الركب أحد ،ونلتزـ بتعزيز التساوي يف اغتناـ الفرص والفوائد اليت
ديكن أف يوفرىا التوسع احلضري ،وسبكن مجيع السكاف ،سواء الذين يعيشوف يف ادلستوطنات الرمسية أو
العشوائية ،من العيش حياة كردية ومثمرة ،ومن ربقيق كامل إمكاناهتم البشرية.
 - 08ونلتزـ بكفالة االحرتاـ التاـ حلقوؽ اإلنساف لبلجئٌن وادلشردين داخلياً وادلهاجرين ،بصرؼ النظر عن
وضعهم كمهاجرين ،وبدعم ادلدف ادلضيفة بروح من التعاوف الدويل ،مع مراعاة الظروؼ الوطنية واالعرتاؼ بأنو
على ال رغم من سلتلف التحديات اليت تطرحها التحركات السكانية الكبًنة إىل داخل البلدات وادلدف ،فإف تلك
التحركات ديكنها أيضاً أف تشكل مسامهات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبًنة يف احلياة احلضرية .ونلتزـ كذلك
بتعزيز أوجو التآزر بٌن اذلجرة الدولية والتنمية على الصعد العادلي واإلقليمي والوطين ودوف الوطين واحمللي ،عن
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طريق كفالة ىجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة واعتماد سياسات ىجرة جيدة التخطيط واإلدارة ،ودعم السلطات
احمللية يف وضع األطر اليت سبكن ادلها جرين من ادلسامهة مسامهة إجيابية يف ادلدف وتعزيز الروابط بٌن الريف
واحلضر.
 - 09ونلتزـ ب تعزيز الدور التنسيقي للحكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية ،حسب االقتضاء ،وتعاوهنا مع
الكيانات العامة األخرى وادلنظمات غًن احلكومية يف تقدًن اخلدمات االجتماعية واألساسية للجميع ،دبا يف
ذلك حشد االستثمارات يف اجملتمعات احمللية األكثر عرضة للكوارث وتلك ادلتضررة من األزمات اإلنسانية
ادلتكررة وادلطولة .ونلتزـ كذلك بادلساعدة على تقدًن اخلدمات ادلبلئمة وتوفًن السكن وإتاحة فرص العمل البلئق
وادلنتج لؤلشخاص ادلتضررين من األزمات يف البيئات احلضرية ،والعمل مع اجملتمعات احمللية واحلكومات احمللية
من أجل ربديد الفرص ادل تاحة للمشاركة وإجياد حلوؿ زللية دائمة ربافظ على الكرامة ،مع كفالة تدفق ادلعونة يف
نفس الوقت إىل األشخاص ادلتضررين واجملتمعات ادلضيفة لتبليف انتكاس التنمية فيها.
 - 32ونسلم باحلاجة إىل مواصلة احلكومات واجملتمع ادلدين دعم تقدًن خدمات حضرية قادرة على التكيف
أثناء النزاعات ادلسلحة .ونسلم أيضاً باحلاجة إىل التأكيد رلدداً على االحرتاـ التاـ للقانوف الدويل اإلنساين.
 - 37ونلتزـ بتشجيع سياسات اإلسكاف الوطنية ودوف الوطنية واحمللية اليت تدعم اإلعماؿ التدرجيي للحق يف
السكن البلئق للجميع بوصفو عنصراً من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب؛ وتلك اليت تتصدى جلميع
أشكاؿ التمييز والعنف وسبنع عمليات اإلخبلء القسري التعسفية؛ وتلك اليت تركز على احتياجات ادلتشردين
واألشخاص الذين يعيشوف يف أوضاع ىشة والفئات ذات الدخل ادلنخفض واألشخاص ذوي اإلعاقة ،مع سبكٌن
اجملتمعات احمللية وأصحاب ادلصلحة ادلع نيٌن من ادلشاركة يف زبطيط وتنفيذ ىذه السياسات ،دبا يف ذلك دعم
اإلنتاج االجتماعي للموائل ،وفقاً للتشريعات الوطنية وادلعايًن الدولية.
 - 30ونلتزـ بتشجيع اعتماد سياسات وهنج متكاملة ومراعية لبلعتبارات العمرية واجلنسانية يف رلاؿ
اإلسكاف يف مجيع القطاعات ،وال سيما قطاعات العمالة والتعليم والرعاية الصحية واإلدماج االجتماعي ،واتباع
سياسات وهنج على مجيع ادلستويات احلكومية تتضمن توفًن سكن مبلئم وميسور التكلفة ويسهل الوصوؿ إليو
وحسن ادلوقع ،مع إيبلء اىتماـ خاص لعامل القرب ولتعزيز
وفعاؿ يف استخداـ ادلوارد وآمن ومرف وجيد التوصيل َ
العبلقة مع بقية النسيج احلضري ورلاالت العمل احمليطة بالسكن.
 - 33ونلتزـ حبفز توفًن رلموعة متنوعة من خيارات السكن البلئق ادلأمونة وادليسورة التكلفة والقريبة ادلتناوؿ
دلختلف فئات الدخل يف اجملتمع ،مع مراعاة اإلدماج االجتماعي  -االقتصادي والثقايف للمجموعات ادلهمشة
واألشخاص ادلشردين والعائشٌن يف ظروؼ من اذلشاشة ،وكذلك دلنع الفصل .وسنتخذ تدابًن إجيابية لتحسٌن
الظروؼ ادلعيشية لؤلشخاص ادلشردين بغية تيسًن مشاركتهم مشاركة تامة يف اجملتمع ،ومنع حدوث التشرد
والقضاء عليو ،وكذلك مكافحة ذبرًن التشرد وإهنائو.
 - 34وضلن نلتزـ بتشجيع استفادة اجلميع بصورة عادلة وميسورة من اذلياكل األساسية ادلادية واالجتماعية
الضرورية دوف سبييز ،دبا يف ذلك األراضي ادلزودة باخلدمات بتكلفة معقولة والسكن ،ومصادر الطاقة احلديثة
وادلتجددة ،ومياه الشرب وخدمات الصرؼ الصحي ادلأمونة ،والغذاء ادلأموف والغين وادلناسب ،والتخلص من
النفايات ،والتنقل ادلستداـ ،وتوفًن الرعاية الصحية وتنظيم األسرة ،والتعليم ،والثقافة ،وتكنولوجيا ادلعلومات
واالتصاالت .ونلتزـ كذلك بكفالة أف تراعي ىذه اخلدمات حقوؽ واحتياجات النساء واألطفاؿ والشباب وكبار
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وادل هاجرين والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،حسب االقتضاء ،وكذلك
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حقوؽ واحتياجات الفئات الضعيفة األخرى .ونشجع يف ىذا الصدد على القضاء على احلواجز القانونية
وادلؤسسية واالجتماعية  -االقتصادية وادلادية.
 - 35ونلتزـ بتعزيز ضماف احليازة للجميع على ادلستويات احلكومية ادلبلئمة ،دبا يف ذلك احلكومات دوف
الوطنية واحمللية ،مع االعرتاؼ بتعدد أشكاؿ احليازة ،وإجياد حلوؿ مبلئمة للغرض ومراعية لبلعتبارات العمرية
واجلنسانية والبيئية ضمن تسلسل حقوؽ ملكية األراضي وادلمتلكات ،مع إيبلء اىتماـ خاص لضماف حيازة
األراضي للمرأة باعتبار ذلك مفتاحاً لتمكينها ،بسبل منها اعتماد النظم اإلدارية الفعالة.
 - 36ونلتزـ بتشجيع ازباذ التدابًن ادلناسبة يف ادلدف وادلستوطنات البشرية ،وىي التدابًن اليت هتيء التسهيبلت
لؤلشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدـ ادلساواة مع غًنىم ،للسماح ذلم بالدخوؿ إىل البيئة ادلادية للمدف ،وال سيما
األماكن العامة ،واستخداـ وسائط النقل العاـ ،واحلصوؿ على السكن واالستفادة من التعليم وادلرافق الصحية
واإلعبلـ العاـ واالتصاالت (دبا يف ذلك تكنولوجيا ونظم ادلعلومات واالتصاالت) ،وغًن ذلك من ادلرافق
واخلدمات ادلوفرة أو ادلتاحة للجمهور يف ادلناطق احلضرية والريفية.
 - 37ونلتزـ بتشجيع إقامة مساحات عامة آمنة ومتاحة للجميع ومفتوحة وخضراء وتتسم باجلودة ،دبا يف
ذلك الشوارع واألرصفة وشلرات الدراجات والساحات وادلناطق ادلطلة على ادلياه واحلدائق وادلتنزىات ،حبيث
تكوف مساحات متعددة األغراض تصلح للتفاعل االجتماعي وتتسم بالشموؿ ،وتراعي صحة اإلنساف ورفاىو،
وتتيح التبادؿ االقتصادي والتعبًن الثقايف واحلوار بٌن رلموعة متنوعة من الشعوب والثقافات ،وتكوف مصممة
ومدارة لكفالة التنمية البشرية وبناء رلتمعات سلمية وشاملة للجميع وتشاركية ،فضبلً عن تشجيع التعايش
والتواصل واإلدماج االجتماعي.
 - 38ونلتزـ باالستفادة بطريقة مستدامة من الرتاث الطبيعي والثقايف ،ادللموس منو وغًن ادللموس ،يف ادلدف
وادلستوطنات البشرية ،حسب االقتضاء ،من خبلؿ اتباع سياسات حضرية وإقليمية متكاملة وتوظيف
استثمارات مبلئمة على الصعد الوطين ودوف الوطين واحمللي ،من أجل كفالة وتعزيز اذلياكل األساسية وادلواقع
الثقافية وادلتاحف ،وثقافات ولغات الشعوب األصلية ،فضبلً عن ادلعارؼ والفنوف التقليدية ،وإبراز الدور الذي
تؤديو ىذه األمور يف إصبلح وتنشيط ادلناطق احلضرية ،ويف تعزيز ادلشاركة االجتماعية وشلارسة ادلواطنة.
 - 39ونلتزـ بتشجيع إقامة بيئة سليمة وصحية وشاملة للجميع وآمنة يف ادلدف وادلستوطنات البشرية ،دبا
ديكن اجلميع من العيش والعمل وادلشاركة يف احلياة احلضرية دوف خوؼ من العنف والرتىيب ،مع مراعاة كوف
النساء والفتيات واألطفاؿ والشباب واألشخاص العائشٌن يف أوضاع ىشة كثًناً ما يتضرروف بوجو خاص.
وسنعمل أيضاً على القضاء على ادلمارسات الضارة ضد النساء والفتيات ،دبا يف ذلك زواج األطفاؿ والزواج
ادلبكر والقسري وتشويو األعضاء التناسلية لئلناث.
 - 42ونلتزـ بتبين التنوع يف ادلدف وادلستوطنات البشرية ،من أجل تعزيز التماسك االجتماعي واحلوار والتفاىم
بٌن الثقافات ،والتسامح واالحرتاـ ادلتبادؿ ،وادلساواة بٌن اجلنسٌن ،واالبتكار ،ومباشرة األعماؿ احلرة،
والشمولية ،وىوية مجيع الناس وسبلمتهم وكرامتهم ،وكذلك تعزيز الصبلحية للعيش ،وإقامة اقتصاد حضري
نابض باحلياة .ونلتزـ أيضاً بازباذ اخلطوات البلزمة لكفالة تعزيز مؤسساتنا احمللية للتعددية والتعايش السلمي يف
رلتمعات متزايدة التنوع والتعدد الثقايف.
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 - 47ونلتزـ بتعزيز اآلليات ادلؤسسية والسياسية والقانونية وادلالية يف ادلدف وادلستوطنات البشرية ،من أجل
اعتماد برامج موسعة النطاؽ ،سبشياً مع السياسات الوطنية ،تتيح للجميع ادلشاركة اجملدية يف عمليات صنع
القرارات والتخطيط وادلتابعة ،فضبلً عن تعزيز ادلشاركة ادلدنية وتقاسم مهاـ التموين واإلنتاج.
 - 40وندعم احلكومات دوف الوطنية واحمللية ،حسب االقتضاء ،يف الوفاء بدورىا الرئيسي يف تعزيز التفاعل
بٌن مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعنيٌن ،دبا يتيح الفرص للحوار ،بوسائل منها النهج ادلراعية لبلعتبارات العمرية
واجلنسانية ،مع إيبلء اىتماـ خاص للمسامهات احملتملة جلميع شرائح اجملتمع ،دبا يف ذلك الرجاؿ والنساء
واألطفاؿ والشباب وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والبلجئوف
وادلشردوف داخلياً وادل هاجروف ،بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ،دوف سبييز على أساس العرؽ أو الدين أو
االنتماء اإلثين أو الوضع االجتماعي  -االقتصادي.
تحقيق الرخاء الحضري المستدام والشامل للجميع وتوفير الفرص للجميع
 - 43ضلن ندرؾ أف ربقيق النمو االقتصادي ادلطرد والشامل للجميع وادلستداـ ،مع توفًن العمالة الكاملة
وادلنتجة والعمل البلئق للجميع ،ىو عنصر أساسي من عناصر التنمية اإلقليمية واحلضرية ادلستدامة ،وأف ادلدف
وادلستوطنات البشرية ينبغي أف تكوف أماكن لتحقيق تكافؤ الفرص ،يعيش الناس فيها حياة صحية ومنتجة
يسودىا الرخاء وحيققوف فيها تطلعاهتم.
 - 44وضلن ندرؾ أف شكل ادلدف وىياكلها األساسية وتصميم مبانيها ىي من ضمن أىم عوامل ربقيق
الوفورات يف التكلفة والكفاءة يف استخداـ ادلوارد ،وذلك من خبلؿ فوائد وفورات احلجم والتكتل ،وتشجيع
الكفاءة يف استخداـ الطاقة ،وموارد الطاقة ادلتجددة ،والقدرة على التكيف ،واإلنتاجية ،ومحاية البيئة ،والنمو
ادلستداـ يف االقتصاد احلضري.
 - 45ونلتزـ بإقامة اقتصادات حضرية نابضة باحلياة ومستدامة وشاملة للجميع ،استناداً إىل اإلمكانات
الذاتية وادلزايا التنافسية والرتاث الثقايف وادلوارد احمللية ،فضبلً عن اذلياكل األساسية ادلرنة اليت ربقق الكفاءة يف
استخداـ ادلوارد؛ وتشجيع التنمية الصناعية ادلستدامة والشاملة للجميع وأمناط االستهبلؾ واإلنتاج ادلستدامة؛
وهتيئة بيئة سبكينية لؤلعماؿ التجارية واالبتكار ،فضبلً عن أسباب ادلعيشة.
 - 46ونلتزـ بتعزيز دور اإلسكاف ادليسور التكلفة وادلستداـ وسبويل اإلسكاف ،دبا يف ذلك إقامة ادلوائل
االجتماعية ،يف التنمية االقتصادية ،ومسامهة ذلك القطاع يف ربفيز اإلنتاجية يف القطاعات االقتصادية األخرى،
مع االعرتاؼ بأف اإلسكاف يعزز تكوين رؤوس ادلاؿ والدخل وتوفًن فرص العمل واالدخار ،وديكنو أف يسهم يف
دفع عجلة التحوؿ االقتصادي ادل ستداـ والشامل للجميع على الصعد الوطين ودوف الوطين واحمللي.
 - 47ونلتزـ بازباذ اخلطوات ادلناسبة لتعزيز ادلؤسسات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية من أجل دعم التنمية
االقتصادية احمللية ،وتعزيز التكامل والتعاوف والتنسيق واحلوار عرب ادلستويات احلكومية واجملاالت الوظيفية
وأصحاب ادلصلحة ادلعنيٌن.
 - 48ونشجع ادلشاركة الفعالة والتعاوف بٌن مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعنيٌن ،دبا يف ذلك احلكومات احمللية
والقطاع اخلاص واجملتمع ادلدين ،وادلنظمات اليت سبثل النساء والشباب ،فضبلً عن تلك اليت سبثل األشخاص ذوي
اإلعاقة والشعوب األصلية وادلهنيٌن وادلؤسسات األكادديية والنقابات ومنظمات أرباب العمل ورابطات ادلهاجرين
واجلمعيات الثقافية ،من أجل ربديد الفرص ادلتاحة للتنمية االقتصادية احلضرية وربديد ومعاجلة التحديات
القائمة والناشئة.
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 - 49ونلتزـ بدعم النظم اإلقليمية اليت تُدمج ادلهاـ احلضرية والريفية يف األطر ادلكانية الوطنية ودوف الوطنية
ونظم ادلدف وادلستوطنات البشرية ،ومن مث تعزيز اإلدارة واالستخداـ ادلستدامٌن للموارد الطبيعية واألراضي ،دبا
يكفل قياـ سبلسل إمداد وسبلسل قيمة تتوسط بٌن العرض والطلب يف ادلناطق احلضرية والريفية من أجل تعزيز
التنمية اإلقليمية العادلة عرب السلسلة احلضرية  -الريفية ،وتسد الفجوات االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية.
 - 52ونلتزـ بتشجيع التفاعبلت بٌن احلضر والريف والوصل بينهما ،عن طريق تعزيز النقل والتنقل
ادلستدامٌن ،وكذلك شبكات التكنولوجيا واالتصاالت واذلياكل األساسية ،باستخداـ أدوات التخطيط القائمة
على هنج حضري وإقليمي متكامل ،من أجل ربقيق اإلمكانات القصوى ذلذه القطاعات يف ربسٌن اإلنتاجية؛
والتماسك االجتماعي واالقتصادي واإلقليمي؛ فضبلً عن االستدامة البيئية .وينبغي أف يشمل ذلك الربط بٌن
ادلدف وادلناطق احمليطة هبا وادلناطق شبو احلضرية وادلناطق الريفية ،فضبلً عن تعزيز التواصل بٌن األرض والبحر،
حسب االقتضاء.
 - 57ونلتزـ بتعزيز تنمية األطر ادلكانية احلضرية ،دبا يف ذلك زبطيط ادلدف وأدوات التصميم اليت تدعم اإلدارة
واالستخداـ ادلستدامٌن للموارد الطبيعية واألراضي ،وتقليص حجم اذلياكل وتكثيفها بالصورة ادلناسبة ،وتعدد
ادلراكز ،واالستخدامات ادلختلطة ،من خبلؿ اسرتاتيجيات الردـ أو التوسع احلضري ادلخطط ،حسب االقتضاء،
من أجل ربقيق وفورات احلجم والتكتل ،وتعزيز زبطيط النظم الغذائية ،وربسٌن الكفاءة يف استخداـ ادلوارد،
وربقيق ادلرونة احلضرية واالستدامة البيئية.
 - 50ونشجع اسرتاتيجيات التنمية ادلكانية اليت تأخذ يف االعتبار ،حسب االقتضاء ،احلاجة إىل توجيو
التوسع احلضري بإعطاء األولوية للتجديد احلضري عن طريق توفًن ىياكل أساسية وخدمات ميسورة وجيدة
التوصيل ،وربقيق مستويات مستدامة للكثافة السكانية ،واستخداـ التصاميم ادلقلصة وإدماج األحياء اجلديدة يف
النسيج احلضري ،دبا حيوؿ دوف الت مدد العمراين العشوائي والتهميش.
 - 53ونلتزـ بتشجيع إقامة مساحات عامة آمنة ومتاحة للجميع وميسرة وخضراء وجيدة ،بوصفها قوة دافعة
للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،م ن أجل االستفادة على ضلو مستداـ من قدرهتا على إضفاء ادلزيد من القيمة
االجتماعية واالقتصادية ،دبا يف ذلك قيمة ادلمتلكات ،وتيسًن استثمارات ادلؤسسات التجارية واالستثمارات
العامة واخلاصة وإتاحة أسباب ادلعيشة.
 - 54ونلتزـ بتوليد واستخداـ الطاقة ادلتجددة وادليسورة التكلفة ،وإقامة اذلياكل األساسية ادلستدامة للنقل
واخلدمات حيثما أمكن ،وربقيق فوائد ادلوصولية ،والتقليل من التكلفة ادلالية والبيئية وادلتعلقة بالصحة العامة
لوسائل التنقل اليت ال ربقق الكفاءة ،واالزدحاـ ،وتلوث اذلواء ،وآثار جزر االحرتار احلضرية ،والضوضاء .ونلتزـ
أيضاً بإيبلء اىتماـ خاص الحتياجات مجيع الناس من الطاقة والنقل ،والسيما منهم الفقراء والعائشٌن يف
ادلستوطنات العشوائية .ونبلحظ أيضاً أف التخفيضات يف تكاليف الطاقة ادلتجددة تتيح للمدف وادلستوطنات
البشرية أداة فعالة لتخفيض تكاليف إمدادات الطاقة.
 - 55ونلتزـ بإقا مة رلتمعات صحية عن طريق إتاحة خدمات عامة مناسبة وشاملة للجميع وجيدة؛ وبيئة
نظيفة ،مع مراعاة ادلبادئ التوجيهية لنوعية اذلواء ،دبا يف ذلك تلك اليت وضعتها منظمة الصحة العادلية؛ وىياكل
أساسية ومرافق اجتماعية ،مثل خدمات الرعاية الصحية ،دبا يف ذلك حصوؿ اجلميع على خدمات الصحة
اجلنسية واإلصلابية ،سعياً للحد من وفيات األطفاؿ واألمهات.
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 - 56ونلتزـ بزيادة اإلنتاجية االقتصادية ،حسب االقتضاء ،بأف نتيح للقوى العاملة فرص إدرار الدخل،
وادلعارؼ وادلهارات وادلرافق التعليمية اليت تسهم يف قياـ اقتصاد حضري يتسم باالبتكار والتنافس .ونلتزـ أيضاً
بزيادة اإلنتاجية االقتصادية من خبلؿ تعزيز العمالة الكاملة وادلنتجة وتوفًن العمل البلئق وأسباب ادلعيشة يف
ادلدف وادلستوطنات البشرية.
 - 57ونلتزـ ،حسب االقتضاء ،بتشجيع العمالة الكاملة وادلنتجة وتوفًن العمل البلئق للجميع وأسباب
ادلعيشة يف ادلدف وادلستوطنات البشرية ،مع إيبلء اىتماـ خاص الحتياجات وإمكانات النساء والشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والبلجئٌن وادلشردين داخلياً وادلهاجرين ،وال سيما
الفئات األفقر واليت تعيش يف أوضاع ىشة ،وتعزيز عدـ التمييز يف إتاحة الفرص القانونية إلدرار الدخل.
 - 58ونلتزـ بتهيئة بيئة سبكينية لؤلعماؿ التجارية تتميز بالنزاىة وادلسؤولية ،استناداً إىل مبادئ االستدامة
البيئية واالزدىار الشامل للجميع ،وتشجيع االستثمار واالبتكار وشلارسة األعماؿ احلرة .ونلتزـ أيضاً دبعاجلة
التحديات اليت يواجهها أصحاب األ عماؿ التجارية احملليوف ،عن طريق دعم ادلؤسسات البالغة الصغر والصغًنة
وادلتوسطة احلجم والتعاونيات يف مجيع مراحل سبلسل القيمة ،والسيما األعماؿ وادلؤسسات التجارية ادلنتمية إىل
القتصاد االجتماعي والتضامين ،العاملة ضمن االقتصادات الرمسية وغًن الرمسية على حد سواء.
 - 59ونلتزـ باالعرتاؼ دبا يقدمو الفقراء العاملوف يف االقتصاد غًن الرمسي من مسامهات يف اقتصادات ادلدف،
وعلى األخص منهم النساء ،دبن فيهن العامبلت بدوف أجر واخلادمات والعامبلت ادلهاجرات ،مع مراعاة
الظروؼ الوطنية .وينبغي تعزيز أسباب معيشتهم وربسٌن ظروؼ عملهم وتأمٌن دخلهم وتوفًن احلماية القانونية
واالجتماعية ذلم ،ومساعدهتم على اكتساب ادلهارات واقتناء األصوؿ ،وتقدًن غًن ذلك من خدمات الدعم
ذلم ،وإمساع أصواهتم وربسٌن سبثيلهم .وسيتم العمل على االنتقاؿ التدرجيي للعماؿ والوحدات االقتصادية إىل
االقتصاد الرمسي ،وذلك عن طري ق اعتماد هنج متوازف جيمع بٌن احلوافز وتدابًن االمتثاؿ ،مع تيسًن احملافظة على
أسباب ادلعيشة احلالية وربسين ها يف نفس الوقت .وسنأخذ يف االعتبار الظروؼ والتشريعات والسياسات
وادلمارسات واألولويات الوطنية احملددة يف معرض االنتقاؿ إىل االقتصاد الرمسي.
 - 62ونلتزـ دبؤا زرة ودعم االقتصادات احلضرية يف انتقاذلا التدرجيي ضلو رفع اإلنتاجية ،من خبلؿ القطاعات
ذات القيمة ادلضافة ادلرتفعة ،وذلك عن طريق تشجيع التنويع والتطوير التكنولوجي والبحوث واالبتكار ،دبا يف
ذلك خلق وظائف جيدة والئقة ومنتجة ،بسبل منها تشجيع الصناعات الثقافية واإلبداعية والسياحة ادلستدامة
والفنوف االستعراضية وأنشطة حفظ الرتاث.
 - 67ونلتزـ بتسخًن العائد الدديغرايف احلضري ،حسب االقتضاء ،وإتاحة فرص التعليم للشباب ،وتنمية
ادلهارات والعمل ،من أجل زيادة اإلنتاجية وربقيق الرخاء ادلشرتؾ يف ادلدف وادلستوطنات البشرية .وتُشكل
الفتيات والفتياف والشابات والشباف القوى الفاعلة الرئيسية للتغيًن البلزـ للوصوؿ إىل مستقبل أفضل ،وعند
سبكينهم ستكوف لديهم إمكانات كبًنة للدفاع عن أنفسهم ورلتمعاهتم .وستكوف كفالة ادلزيد من الفرص احملسنىة
دلشاركتهم مشاركة رلدية عنصراً أساسياً من عناصر تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.
 - 60ونلتزـ دبعاجلة اآلثار االجتماعية واالقتصادية وادلكانية لشيخوخة السكاف عند االقتضاء ،واستخداـ
عنصر الشيخوخة كوسيلة إلجياد فرص عمل جديدة الئقة ،وربقيق النمو االقتصادي ادلطرد والشامل للجميع
وادلستداـ ،مع ربسٌن نوعية حياة سكاف ادلدف يف نفس الوقت.
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التنمية الحضرية المستدامة بيئيا والمرنة
 - 63إننا ندرؾ أف ادلدف وادلستوطنات البشرية تواجو هتديدات غًن مسبوقة بسبب أمناط االستهبلؾ واإلنتاج
غًن ادلستدامة ،وفقداف التنوع البيولوجي ،والضغط على النظم اإليكولوجية ،والتلوث ،والكوارث الطبيعية
واالصطناعية ،وتغًن ادلناخ وادلخاطر ادلرتبطة بو ،شلا يقوض اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر جبميع صوره
وأبعاده وربقيق التنمية ادلستدامة .وبالنظر إىل االذباىات الدديغرافية للمدف ودورىا احملوري يف االقتصاد العادلي
ويف جهود التخفيف من آثار تغًن ادلناخ والتكيف لو ويف استخداـ ادلوارد والنظم اإليكولوجية ،فإف أسلوب
زبطيطها وسبويلها وتنميتها وبنائها وحوكمتها وإدارهتا لو أثر مباشر على االستدامة والقدرة على التكيف إىل
مدى يتجاوز حدود ادلدف.
 - 64وندرؾ أيضاً أف ادلراكز احلضرية يف مجيع أضلاء العامل ،والسيما يف البلداف النامية ،كثًناً ما تنطوي على
خصائص ذبعلها ىي وسكاهنا معرضٌن بوجو خاص لآلثار الضارة لتغًن ادلناخ وغًنه من األخطار الطبيعية
واالصطناعية ،دبا يف ذلك الزالزؿ والنوازؿ اجلوية والفيضانات واالهنيارات األرضية والعواصف ،دبا فيها عواصف
الغبار والعواصف الرملية ،وموجات احل ر وشح ادلاء واجلفاؼ وتلوث ادلاء واذلواء واألمراض ادلنقولة وارتفاع
صاب األهنار والدوؿ اجلزرية الصغًنة
وم ِّ
مستوى سطح البحر ،الذي يؤثر بصفة خاصة على ادلناطق الساحلية َ
النامية  -من بٌن أمور أخرى.
 - 65وضلن نلتزـ بتسهيل اإلدارة ادلستدامة للموارد الطبيعية يف ادلدف وادلستوطنات البشرية بطريقة ربمي
وربسن النظم اإليكولوجية واخلدمات البيئية احلضرية ،وتقلل من انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،ومن تلوث
اذلواء ،وتساعد على احلد من أخطار الكوارث وإدارهتا ،عن طريق دعم وضع اسرتاتيجيات احلد من سلاطر
الكوارث والتقييمات الدورية دلخ اطر الكوارث الطبيعية واالصطناعية ،دبا يف ذلك وضع معايًن دلستويات اخلطر،
مع تعزيز التنمية االقتصادية ادلستدامة يف نفس الوقت ،ومحاية رفاه مجيع الناس ونوعية حياهتم من خبلؿ
التخطيط احلضري واإلقليمي السليم بيئياً ،وتوفًن اذلياكل األساسية واخلدمات الضرورية.
 - 66ونلت زـ باعتماد هنج ادلدف الذكية الذي يستغل ما تتيحو الرقمنة ومصادر الطاقة النظيفة والتكنولوجيا من
فرص ،فضبلً عن تكنولوجيا النقل ادلبتكرة ،شلا يتيح للسكاف مزيدا من اخليارات ادلراعية للبيئة ،ويعزز النمو
االقتصادي ادلستداـ ،وديكن ادلدف من ربسٌن تقدًن خدماهتا.
 - 67ونل تزـ بتشجيع إنشاء وصيانة شبكات ُزلكمة الرتابط وجيدة التوزيع من ادلساحات العامة ادلفتوحة
وادلتعددة األغراض واآلمنة وادلتاحة للجميع وادلنطوية على التسهيبلت واخلضراء وادلتسمة باجلودة؛ وبتحسٌن قدرة
ادلدف على مواجهة الكوارث وتغًن ادلناخ ،دبا يف ذلك الفيضانات وأخطار اجلفاؼ وموجات احلرارة؛ وبتعزيز
األمن الغذائي والتغذية ،والصحة البدنية والعقلية ،ونوعية اذلواء يف البيوت واذلواء احمليط؛ وخبفض الضوضاء
وتشجيع إقامة مدف جذابة وصاحلة للسكن ،ومستوطنات بشرية ومشاىد طبيعية حضرية ،وإعطاء األولوية
حلفظ األنواع ادلستوطنة.
صاب األهنار ،وادلناطق الساحلية وغًنىا
 - 68ونلتزـ بإيبلء اىتماـ خاص للمناطق احلضرية اليت تقع عند َم ِّ
من ادلناطق احلساسة بيئياً ،مع إبراز أمهيتها بوصفها مصادر دلوارد ىامة ضمن النظم اإليكولوجية ألغراض النقل
واألمن الغذائي والرخاء االقتصادي وخدمات النظم اإليكولوجية والقدرة على التكيف .ونلتزـ بإدماج التدابًن
ادلناسبة يف التخطيط احلضري واإلقليمي ادلستداـ والتنمية ادلستدامة.
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 - 69ونلتزـ بصوف وتعزيز الوظيفة اإليكولوجية واالجتماعية لؤلراضي ،دبا فيها ادلناطق الساحلية ،اليت تدعم
ادلدف وادلستوطنات البشرية ،وتشجيع احللوؿ القائمة على النظم اإليكولوجية من أجل كفالة اعتماد أمناط
استهبلؾ وإنتاج مستدامة ،حبيث ال يتم ذباوز قدرة النظم اإليكولوجية على التجدد .ونلتزـ أيضاً بتشجيع
االستخداـ ادلستداـ لؤلراضي ،واجلمع بٌن التوسع احلضري ومستويات الكثافة ادلناسبة وتقليص اذلياكل ،من
أجل منع واحتواء التمدد احلضري العشوائي ،فضبلً عن منع االستخداـ والتغيًن غًن الضروريٌن لؤلراضي وفقداف
األراضي ادلنتجة والنظم اإليكولوجية اذلشة وادلهمة.
 - 72ونلتزـ بدعم توفًن السلع واخلدمات األساسية زللياً ،واالستفادة من قرب ادلوارد ،مع التسليم بأف
االعتماد الشديد على ادلصادر ا لبعيدة للطاقة وادلياه واألغذية وادلواد ديكن أف يطرح ربديات فيما يتعلق
باالستدامة ،دبا يف ذلك التعرض لكل ما يعطل خدمات اإلمداد ،وأف اإلمداد احمللي ديكنو أف يسهل إتاحة
ادلوارد للسكاف.
 - 77ونلتزـ بتعزيز اإلدارة ادلستدامة للموارد ،دبا يف ذلك األراضي وادلياه (احمليطات والبحار وادلياه العذبة)،
والطاقة وادلواد والغابات واألغذية ،مع إيبلء اىتماـ خاص لئلدارة السليمة بيئياً والتقليل إىل أدىن حد من مجيع
أشكاؿ النفايات وادلواد الكيميائية اخلطرة ،دبا يف ذلك ملوثات اذلواء وملوثات ادلناخ قصًنة األجل وغازات
االحتباس احلراري والضوضاء ،وذلك بطريقة تراعي الروابط بٌن الريف واحلضر ،والسبلسل الوظيفية لئلمداد
وإضفاء القيمة ،من حيث أثرىا البيئي واستدامتها ،وكذلك اإلدارة اليت تسعى إىل ا النتقاؿ إىل اقتصاد دائري،
مع العمل يف نفس الوقت على تيسًن حفظ النظم اإليكولوجية وذبددىا وإصبلحها ومرونتها يف مواجهة
التحديات اجلديدة والناشئة.
 - 70وضلن ملتزموف بعمليات التخطيط احلضري واإلقليمي الطويلة األجل وشلارسات التنمية ادلكانية اليت
تدمج التخطيط واإلدارة ادلتكاملٌن للموارد ادلائية ،بالنظر إىل السلسلة احلضرية  -الريفية ،على الصعيدين احمللي
واإلقليمي ،وتتضمن مشاركة أصحاب ادلصلحة ادلعنيٌن واجملتمعات احمللية.
 - 73ونلتزـ بتشجيع احلفظ واالستخداـ ادلستداـ للمياه ،عن طريق إصبلح ادلوارد ادلائية يف ادلناطق احلضرية
وشبو احلضرية وادلناطق الريفية ،مع التقليل من ادلياه ادلستعملة ومعاجلتها ،والتقليل من فقداف ادلياه ،وزيادة زبزينها
واستبقائها واستعادهتا ،مع أخذ دورة ادلاء يف االعتبار.
 - 74ونلتزـ بتشجيع اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات ،والتقليل بدرجة كبًنة من إنتاج النفايات ،عن طريق احلد
منها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرىا ،والتقليل إىل أدىن حد شلكن من مدافن القمامة ،وربويل النفايات إىل
طاقة عندما ال ديكن إعادة تدويرىا أو عندما حيقق ىذا اخليار أفضل النتائج البيئية .ونلتزـ كذلك خبفض التلوث
البحري عن طريق ربسٌن إدارة النفايات ومياه الفضبلت يف ادلناطق الساحلية.
 - 75ونلتزـ بتشجيع احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية ،حسب االقتضاء ،على تطوير مصادر الطاقة
ادلستدامة وادلتجددة وادليسورة التكلفة ،وإقامة ادلباين واستخداـ أساليب البناء ذات الكفاءة يف استخداـ الطاقة؛
وبتشجيع حفظ الطاقة والكفاءة يف استخدامها ،ومها عنصراف أساسياف للتمكٌن من تقليص انبعاثات غازات
االحتباس احلراري والكربوف األسود ،وكفالة اعتماد أمناط االستهبلؾ واإلنتاج ادلستدامة ،وادلساعدة على إجياد
فرص العمل البلئق ،وربسٌن الصحة العامة ،وال تقليل من تكاليف إمدادات الطاقة.
 - 76ونلتزـ باالستخداـ ادلستداـ للموارد الطبيعية والرتكيز على الكفاءة يف استخداـ ادلوارد الستخراج ادلواد
اخلاـ ومواد البناء مثل اخلرسانة والفلزات واألخشاب وادلعادف واألراضي .ونلتزـ بإنشاء مرافق مأمونة الستعادة
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ادلواد وإعادة تدويرىا ،وبتشجيع إقامة ادلباين ادلستد امة والقادرة على التكيف ،وإعطاء األولوية الستخداـ ادلواد
احمللية وغًن السامة وادلعاد تدويرىا والدىانات والطبلءات اخلالية من الرصاص ادلضاؼ.
 - 77ونلتزـ بتعزيز قدرة ادلدف وادلستوطنات البشرية على الصمود ،دبا يف ذلك من خبلؿ تطوير اذلياكل
األساسية ذات اجلودة والتخطيط ادلكاين ،وذلك من خبلؿ اعتماد وتنفيذ سياسات وخطط متكاملة ومراعية
وهنج قائمة على النظاـ اإليكولوجي سبشياً مع إطار سنداي للحد من سلاطر
لبلعتبارات العمرية واجلنسانية ُ
الكوارث للفرتة 0232-0275؛ ومن خبلؿ تعميم إجراءات خفض وإدارة سلاطر الكوارث ،اليت تتسم
بالشموؿ وتستند إىل البيانات ،على مجيع ادلستويات للحد من أوجو الضعف وادلخاطر ،وال سيما يف ادلناطق
ادلعرضة للخطر ب ادلستوطنات الرمسية وغًن الرمسية ،دبا يف ذلك األحياء الفقًنة ،ولتمكٌن األسر ادلعيشية
واجملتمعات احمللية وادلؤسسات والدوائر من االستعداد آلثار ادلخاطر واالستجابة ذلا والتكيف معها والتعايف
السريع منها  ،دبا يف ذلك الصدمات أو الضغوط الكامنة .وسنعمل على تعزيز تطوير اذلياكل األساسية اليت
تتسم بادلرونة والكفاءة على صعيد ادلوارد وربد من ادلخاطر وآثار الكوارث ،دبا يف ذلك إصبلح وربسٌن األحياء
الفقًنة وادلستوطنات غًن الرمسية .وسنقوـ أيضاً ب تعزيز تدابًن من أجل تعزيز وربديث مجيع ادلساكن احملفوفة
بادلخاطر ،دبا يف ذلك يف األحياء الفقًنة وادلستوطنات غًن الرمسية ،جلعلها قادرة على الصمود يف مواجهة
الكوارث ،وذلك بالتنسيق مع السلطات احمللية وأصحاب ادلصلحة.
استباقية مستندة إىل ادلخاطر وتشمل مجيع
 - 78ونلتزـ بدعم االنتقاؿ من رد الفعل إىل ادلزيد من ُهنج أكثر
ً
ادلخاطر ومجيع شرائح اجملتمع ،مثل زيادة الوعي العاـ بادلخاطر وتشجيع االستثمارات ادلتوقعة دلنع ادلخاطر وبناء
القدرة على التكيف ،ويف نفس الوقت كفالة االستجابة احمللية الفعالة واحلسنة التوقيت لتلبية االحتياجات الفورية
للسكاف ادلتضررين من الكوارث الطبيعية واالصطناعية والصراعات .وينبغي أف يشمل ذلك إدماج
مبادئ ’’إعادة البناء بشكل أفضل‘‘ يف عملية اإلنعاش بعد الكوارث لكفالة إدراج القدرة على التكيف يف
عملية التخطيط ادلستقبلي والتدابًن البيئية وادلكانية ،والدروس ادلستفادة من الكوارث السابقة فضبلً عن التوعية
بادلخاطر اجلديدة.
 - 79ونلتزـ بتشجيع اإلجراءات ادلتعلقة بادلناخ على الصعيد الدويل والوطين ودوف الوطين واحمللي ،دبا يف
ذلك التكيف مع تغًن ادلناخ والتخفيف من آثاره ،وب دعم جهود ادلدف وادلستوطنات البشرية ،وسكاهنا ومجيع
أصحاب ادلصلحة احملليٌن بوصفهم جهات منفذة م همة .ونلتزـ كذلك بدعم بناء القدرة على التحمل واحلد من
انبعاثات غازات االحتباس احلراري من مجيع القطاعات ذات الصلة .وينبغي أف تكوف ىذه التدابًن متسقة مع
أىداؼ اتفاؽ ب اريس ادلعتمدة دبوجب اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغًن ادلناخ ،دبا يف ذلك اإلبقاء على
االرتفاع يف متوسط درجة احلرارة العادلية عند ما دوف درجتٌن مئويتٌن فوؽ مستويات ما قبل الثورة الصناعية،
ومواصلة اجلهود من أجل وقف ارتفاع درجة احلرارة عند  7,5درجة مئوية فوؽ مستويات ما قبل الثورة
الصناعية.
 - 82ونلتزـ بدعم عملية زبطيط التكيف على ادلدى ادلتوسط إىل البعيد ،وكذلك التقييمات على مستوى
ادلدف للقابلية للتأثر بتغًن ادلناخ وآثار تغًن ادلناخ ،وإثراء خطط التكيف والسياسات والربامج واإلجراءات اليت
تشكل قدرة سكاف ادلناطق احلضرية على الصمود  ،دبا يف ذلك من خبلؿ استخداـ التكيف القائم على النظاـ
اإليكولوجي.
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التنفيذ الفعال
 - 87ضلن ندرؾ أف إصلاز االلتزامات التحولية احملددة يف اخلطة احلضرية اجلديدة سوؼ يتطلب أطراً سياساتية
سبكينية على الصعيد الوطين ودوف الوطين واحمللي ،تُستكمل عن طريق التخطيط التشاركي وإدارة التنمية ادلكانية
احلضرية ،والوسائل الفعالة للتنفيذ ،ويُعزز ذلك من خبلؿ التعاوف الدويل فضبلً عن اجلهود ادلبذولة يف رلاؿ تنمية
القدرات ،دبا يف ذلك تقاسم أفضل ادلمارسات والسياسات والربامج فيما بٌن احلكومات على مجيع ادلستويات.
 - 80وندعو ادلنظمات واذليئات الدولية واإلقليمية ،دبا يف ذلك ادلنظمات واذليئات ضمن منظومة األمم
ادلتحدة واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ،والشركاء يف التنمية ،وادلؤسسات ادلالية الدولية وادلتعددة األطراؼ،
وادلصارؼ اإلمنائية اإلقليمية ،والقطاع اخلاص واجلهات ادلعنية األخرى ،إىل تعزيز تنسيق اسرتاتيجياهتا وبرارلها
اإلمنائية يف ادلناطق احلضرية والريفية من أجل تطبيق هنج متكامل للتوسع احلضري ادلستداـ ،وتعميم تنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة.
 - 83ويف ىذا الصدد ،نشدد على احلاجة إىل ربسٌن التنسيق على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة وربقيق
االتساؽ يف رلاؿ التنمية احلضرية ادلستدامة ،يف إطار التخطيط االسرتاتيجي على نطاؽ ادلنظومة ،والتنفيذ
واإلببلغ ،وفق ما أكدت عليو الفقرة  88من خطة التنمية ادلستدامة لعاـ .0232
 - 84وضلث بقوة الدوؿ على االمتناع عن وضع وتطبيق أي تدابًن اقتصادية أو مالية أو ذبارية ال تتفق مع
القان وف الدويل وميثاؽ األمم ادلتحدة دبا يعرقل التحقيق الكامل للت نمية االقتصادية واالجتماعية ،ال سيما يف
البلداف النامية.
بناء هيكل الحوكمة الحضرية :إنشاء إطار داعم
 - 85ضلن نقر ادلبادئ واالسرتاتيجيات الواردة يف ادلبادئ التوجيهية الدولية ادلتعلقة بالبلمركزية وتيسًن حصوؿ
اجلميع على اخلدمات األساسية ،اليت اعتمدىا رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل
األمم ادلتحدة) يف عامي  0227و.0229
 - 86وس نرسخ التنفيذ الفعاؿ للخطة احلضرية اجلديدة يف ظل سياسات حضرية تشاركية شاملة وقابلة
للتنفيذ ،حسب االقتضاء ،من أجل تعميم تطوير األراضي والتنمية احلضرية ادلستدامة كجزء من االسرتاتيجيات
واخلطط اإلمنائية ادلتكاملة اليت ربظى بالدعم ،حسب االقتضاء ،من جانب ادلؤسسات الوطنية ودوف الوطنية
واحمللية واألطر التنظيمية ،مع كفالة أف تكوف مرتبطة بشكل مبلئم بآليات مالية تتسم بالشفافية وادلساءلة.
 - 87وس نعزز ادلزيد من التنسيق والتعاوف بٌن احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية ،دبا يف ذلك من خبلؿ
آليات تشاور متعددة ادلستويات ومن خبلؿ التحديد الواضح لبلختصاصات واألدوات وادلوارد ذات الصلة لكل
مستوى من مستويات احلكومة.
 - 88وس نكفل االتساؽ بٌن أىداؼ وتدابًن السياسات القطاعية دبا يشمل مجلة أمور منها التنمية الريفية،
واستغبلؿ األراضي ،واألمن الغذائي والتغذية ،وإدارة ادلوارد الطبيعية ،وتوفًن اخلدمات العامة ،وادلياه والصرؼ
الصحي والصحة والبيئة والطاقة ،والسكن وسياسات التنقل ،على سلتلف مستويات ونطاقات اإلدارة السياسية،
عرب احلدود اإلدارية والنظر يف اجملاال ت الوظيفية ادلبلئمة ،من أجل تعزيز النهج ادلتكاملة للتوسع احلضري وتنفيذ
االسرتاتيجيات ادلتكاملة يف رلاؿ التخطيط احلضري وزبطيط األراضي.
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 - 89وس نتخذ تدابًن إلنشاء أطر قانونية وسياساتية ،استناداً إىل مبدأي ادلساواة وعدـ التمييز ،من أجل
تعزيز قدرة احلكومات على التنفيذ الفعاؿ للسياسات احلضرية الوطنية ،حسب االقتضاء ،ودعمها بوصفها
جهات مقررة للسياسات ومتخذة للقرارات ،دبا يضمن ،حسب االقتضاء ،البلمركزية ادلالية والسياسية واإلدارية
اليت تقوـ على مبدأ تفريع السلطة.
 - 92وسندعم ،سبشياً مع التشريعات الوطنية للبلداف ،تعزيز قدرة احلكومات دوف الوطنية واحمللية على تنفيذ
احلوكمة احمللية واحلضرية الفعالة وادلتعددة ادلستويات ،عرب احلدود اإلدارية ،واستناداً إىل األراضي الوظيفية ،دبا
يضمن مشاركة احلكومات دوف الوطنية واحمللية يف صنع القرار ،مع العمل على تزويدىا بالصبلحيات وادلوارد
البلزمة إلدارة الشواغل احلضرية وادلرتوبولية وشواغل األراضي البالغة األمهية .وسنعزز احلوكمة احلضرية الشاملة
اليت تشمل أطراً قانونية وآليات سبويل موثوقة ،دبا يف ذلك اإلدارة ادلستدامة للديوف ،حسب االقتضاء .وسنتخذ
تدابًن ترمي إىل تعزيز ادلشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واحلقوؽ ادلتساوية يف مجيع ادليادين ويف القيادة على مجيع
مستويات صنع القرار ،دبا يف ذلك يف احلكومات احمللية.
 - 97وس ندعم احلكومات احمللية يف ربديد ىياكلها اإلدارية والتنظيمية اخلاصة هبا ،دبا يتماشى مع التشريعات
والسياس ات الوطنية ،حسب االقتضاء ،من أجل التكيف مع االحتياجات احمللية .وس نشجع األطر التنظيمية
ادلبلئمة ونقدـ الدعم ل لحكومات احمللية بالشراكة مع اجملتمعات احمللية واجملتمع ادلدين والقطاع اخلاص من أجل
تطوير وإدارة اخلدمات األساسية واذلياكل األساسية ،وكفالة صوف ادلصلحة العامة والتحديد الواضح لؤلىداؼ
وادلسؤوليات وآليات ادلساءلة.
 - 90وسنعزز هنجاً تشاركية مراعية لبلعتبارات العمرية واجلنسانية يف مجيع مراحل السياسات العامة وعمليات
التخطيط احلضري وزبطيط األراضي ،من التصور إىل عمليات التصميم وادليزنة والتنفيذ والتقييم واالستعراض،
ادلتجذرة يف أشكاؿ جديدة لشراكات مباشرة بٌن احلكومات على مجيع ادلستويات واجملتمع ادلدين ،دبا يف ذلك
من خبلؿ آليات ومنابر دائمة ذات قاعدة عريضة وموارد جيدة للتعاوف والتشاور مفتوحة أماـ اجلميع،
باستخداـ تكنولوجيات ادلعلومات واالتصاالت وحلوؿ البيانات ادليسرة.
تخطيط وإدارة التنمية المكانية الحضرية
 - 93ضلن نعرتؼ دببادئ واسرتاتيجيات التخطيط احلضري وزبطيط األراضي الواردة يف ادلبادئ التوجيهية
الدولية بشأف التخطيط احلضري وزبطيط األراضي ،اليت وافق عليها رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة من خبلؿ
اعتماده للقرار  6/05أثناء دورتو اخلامسة والعشرين يف نيساف/أبريل .0275
 - 94وسننفذ زبطيطاً متكامبلً يهدؼ إىل ربقيق التوازف بٌن االحتياجات القصًنة األجل والنتائج ادلرجوة
الطويلة األجل لبلقتصاد التنافسي ،وارتفاع مستوى نوعية احلياة والبيئة ادلستدامة .وسنسعى أيضاً إىل بناء مرونة
يف خططنا من أجل التكيف مع الظروؼ االجتماعية واالقتصادية ادلتغًنة على مر الزمن .وسننفذ ونقيم بشكل
منهجي ىذه اخلطط ،مع بذؿ جهود لبلستفادة من االبتكارات يف رلاؿ التكنولوجيا وهتيئة بيئة معيشية أفضل.
 - 95وسندعم تنفيذ سياسات عامة وخطط تنموية لؤلراضي تكوف متكاملة ومتعددة ادلراكز ومتوازنة ،مع
تشجي ع التعاوف والدعم ادلتبادؿ بٌن ادلدف وادلستوطنات البشرية ادلختلفة األحجاـ؛ وتعزيز دور ادلدف والبلدات
الصغًنة وادلتوسطة يف ربسٌن نظم األمن الغذائي والتغذية؛ وتيسًن احلصوؿ على سكن مستداـ وميسور التكلفة
ومبلئم ومرف وآمن ،وىياكل أساسية وخدمات؛ وتيسًن الروابط التجارية الفعالة عرب السلسلة احلضرية الريفية؛
وضماف ارتباط صغار ادلزارعٌن والصيادين ب سبلسل القيمة واألسواؽ احمللية ودوف الوطنية والوطنية واإلقليمية
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والعادلية .وسندعم أيضاً الزراعة والفبلحة يف ادلناطق احلضرية ،فضبلً عن أمناط االستهبلؾ واإلنتاج احمللية
ادلستدامة اليت تتسم بادلسؤولية والتفاعبلت االجتماعية ،عن طريق شبكات من األسواؽ احمللية وشبكات ذبارية
مواتية ويسهل الوصوؿ إليها بوصفها خياراً للمسامهة يف االستدامة واألمن الغذائي.
 - 96وسنشجع تنفيذ التخطيط احلضري وزبطيط األراضي ادلستداـ ،دبا يف ذلك اخل طط ادلتعلقة بادلناطق
حوؿ ادلدف وادلدف الكربى ،هبدؼ تشجيع التآزر والتفاعبلت فيما بٌن ادلناطق احلضرية جبميع أحجامها وادلناطق
احلضرية والريفية احمليطة هبا ،دبا يف ذلك ادلناطق العابرة للحدود ،وسن دعم تطوير مشاريع اذلياكل األساسية
ادلستدامة لؤلراضي دبا حي فز اإلنتاجية االقتصادية ادلستدامة ،وتعزيز النمو العادؿ للمناطق عرب السلسلة احلضرية
الريفية .ويف ىذا الصدد ،سنعزز الشراكات احلضرية الريفية وآليات التعاوف بٌن البلديات القائمة على ادلناطق
الوظيفية وادلناطق احلضرية بوصفها أدوات فعالة ألداء ادلهاـ اإلدارية احلضرية والبلدية ،وتقدًن اخلدمات العامة
وتعزيز التنمية احمللية واإلقليمية على السواء.
 - 97وسنعزز االمتدادات احلضرية ادلخططة وإعادة توزيع األراضي احلضرية ألغراض البناء ،مع إعطاء
األولوية لتجديد وترميم وربديث ادلناطق احلضرية ،حسب االقتضاء ،دبا يف ذلك ربسٌن أحواؿ األحياء الفقًنة
وادلستوطنات غًن الرمسية؛ وتوفًن ادلباين العالية اجلودة واألماكن العامة؛ وتعزيز النهج ادلتكاملة والتشاركية اليت
تشمل مجيع أصحاب ادلصلحة والسكاف ادلعنيٌن؛ مع ذبنب العزؿ ادلكاين واالجتماعي واالقتصادي وذبديد
ادلناطق احلضرية ،واحلفاظ على الرتاث الثقايف ومنع واحتواء التمدد احلضري العشوائي.
 - 98وس نعزز التخطيط احلضري وزبطيط األراضي ادلتكامل ،دبا يف ذلك االمتدادات احلضرية ادلخططة على
أساس مبادئ اإلنصاؼ والكفاءة واالستخداـ ادلستداـ لؤلراضي وادلوارد الطبيعية ،والرتتيب ،وتعددية ادلراكز،
والكثافة واالتصاؿ ادلبلئماف ،واالستخداـ ادلتعدد للمساحات ،فضبلً عن األغراض االجتماعية واالقتصادية
ادلختلطة يف ادلناطق السكنية ،بغية منع التمدد احلضري العشوائي ،واحلد من التحديات واالحتياجات على
صعيد التنقل وتكاليف تقدًن اخلدمات للفرد الواحد ،واالستفادة من الكثافة واقتصادات احلجم والتجمع،
حسب االقتضاء.
 - 99وسن دعم تنفيذ اسرتاتيجيات التخطيط احلضري ،حسب االقتضاء ،اليت تيسر التمازج االجتماعي من
خبلؿ توفًن خيارات اإلسكاف ادليسور التكلفة مع احلصوؿ على اخلدمات األساسية ذات اجلودة والفضاءات
العامة للجميع ،وتعزيز السبلمة واألمن ،مع دعم التفاعل االجتماعي وبٌن األجياؿ وتقدير التنوع .وسنتخذ
خطوات ترمي إىل إدراج التدريب والدعم ادلبلئمٌن للمهنيٌن القائمٌن على تقدًن اخلدمات واجملتمعات احمللية اليت
تعيش يف ادلناطق ادلتضررة من العنف احلضري.
 -722وسندعم توفًن شبكات جيدة التصميم من الطرؽ واألماكن العامة األخرى اليت تتسم باألماف وتكوف
ميسرة وخضراء ومرحية لئلنساف وذات جودة ومتاحة للجميع وخالية من اجلردية والعنف ،دبا يف ذلك التحرش
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس ،وذلك على النطاؽ البشري ،والتدابًن اليت تسمح بأفضل استخداـ
ذباري شلكن لؤلراضي على مستوى الشارع ،وتعزيز األسواؽ احمللية الرمسية وغًن الرمسية والتجارة وادلبادرات
اجملتمعية غًن الرحبية أيضاً ،ومجع الناس يف األماكن العامة ،وتعزيز رياضة ادلشي وركوب الدراجات اذلوائية هبدؼ
ربسٌن الصحة والرفاه.
 -727وس نقوـ بإدماج احلد من سلاطر الكوارث واعتبارات وتدابًن التكيف مع تغًن ادلناخ والتخفيف من آثاره
يف عمليات التخطيط والتنمية احلضرية وعمليات زبطيط وتطوير األراضي ادلراعية لبلعتبارات العمرية واجلنسانية،
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دبا يف ذلك انبعاثات غازات االحتباس احلراري ،وتصاميم ادلساحات وادلباين واإلنشاءات ادلستندة إىل القدرة
على الصمود والفعالة يف مقاومة عوامل ادلناخ ،واخلدمات واذلياكل األساسية ،واحللوؿ القائمة على الطبيعة.
وس نعمل على تعزيز التعاوف والتنسيق بٌن القطاعات ،فضبلً عن بناء قدرات السلطات احمللية على وضع وتنفيذ
خطط احل د من سلاطر الكوارث واالستجابة ذلا ،مثل عمليات تقييم ادلخاطر ادلتعلقة دبوا قع ادلرافق العامة احلالية
وادلستقبلية ،ووضع إجراءات مبلئمة للطوارئ واإلجبلء.
 -720وس نسعى إىل ربسٌن القدرة على التخطيط والتصميم احلضريٌن وتوفًن التدريب للمخططٌن احلضريٌن
على الصعد الوطين ودوف الوطين واحمللي.
 -723وسن دمج تدابًن شاملة للسبلمة احلضرية ومنع اجلردية والعنف ،دبا يف ذلك اإلرىاب والتطرؼ العنيف
ادلؤدي إىل اإلرىاب .وستشرؾ ىذه التدابًن ،عند االقتضاء ،اجملتمعات احمللية واجلهات الفاعلة غًن احلكومية
ذات الصلة يف وضع االسرتاتيجيات وادلبادرات احلضرية ،دبا يف ذلك مراعاة األحياء الفقًنة وادلستوطنات غًن
الرمسية ،فضبلً عن الضعف والعوامل الثقافية يف وضع سياسات عامة تتعلق باألمن العاـ ومنع اجلردية والعنف ،دبا
يف ذلك عن طريق منع ومكافحة وصم مجاعات معينة على أهنا تشكل بطبيعتها ادلزيد من التهديدات األمنية.
 -724وس نعمل على تعزيز االمتثاؿ للمتطلبات القانونية من خبلؿ أطر إدارة قوية وشاملة ومؤسسات مسؤولة
تعاجل مسائل تسجيل األراضي واحلوكمة ،وتطبيق إدارة واستغبلؿ شفافٌن ومستدامٌن لؤلراضي ،وتسجيل ادللكية
ونظم مالية سليمة .وس ندعم احلكومات احمللية واجلهات ادلعنية صاحبة ادلصلحة ،من خبلؿ طائفة من اآلليات،
عند تطوير واستخداـ معلومات قوائم جرد األراضي األساسية ،مثل الوثائق ادلساحية ،وال تقييم وخرائط ادلخاطر،
وسجبلت أسعار األراضي وادلساكن ،هبدؼ توليد بيانات عالية اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة  -مصنفة
حسب الدخل ونوع اجلنس والسن والعرؽ واألصل اإلثين ،والوضع من حيث اذلجرة ،واإلعاقة ،وادلوقع اجلغرايف
وغًنىا من اخلصائص ذات الصلة يف السياؽ الوطين  -البلزمة لتقييم التغًنات يف قيم األراضي ،مع ضماف عدـ
استخداـ ىذه البيانات يف سياسات سبييزية فيما يتعلق باستغبلؿ األراضي.
 -725وسن عزز اإلعماؿ التدرجيي للحق يف السكن البلئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي
مناسب .وسنعمل على وضع وتنفي ذ سياسات إسكاف على مجيع ادلستويات ،وإدماج التخطيط التشاركي،
وتطبيق مبدأ التبعية ،حسب االقتضاء ،من أجل ضماف االتساؽ بٌن اسرتاتيجيات التنمية الوطنية ودوف الوطنية
واحمللية وسياسات األراضي وتوفًن ادلساكن.
 -726وس نعمل على تعزيز سياسات اإلسكاف على أساس مبادئ الشموؿ االجتماعي والفعالية االقتصادية
ومحاية البيئة .وسن دعم االستخداـ الفعاؿ للموارد العامة من أجل إسكاف ميسور التكلفة ومستداـ ،دبا يف ذلك
األراضي يف مناطق ادلدف ادلركزية وادل وحدة مع ىياكل أساسية مبلئمة ،ونشجع التنمية ادلختلطة الدخل لتعزيز
االندماج والتماسك االجتماعيٌن.
 -727وسنشجع على وضع سياسات وأدوات وآليات ومناذج سبويل تعزز الوصوؿ إىل طائفة واسعة من
خيارات السكن ادلستدامة وادليسورة الكلفة ،دبا يف ذلك اإلجيار وخيارات احليازة األخرى ،فضبلً عن حلوؿ
تعاونية مثل ادلشاركة يف السكن واربادات األراضي اجملتمعية وغًنىا من أشكاؿ احليازة اجلماعية اليت تعاجل
االحتياجات ادلتغًنة لؤلشخاص واجملتمعات احمللية ،من أجل ربسٌن توفًن السكن (ال سيما بالنسبة للفئات ذات
الدخل ادلنخفض) ومنع الفصل واإلخبلء والتشريد التعسفيٌن ،وإعادة زبصيص مساكن بطريقة مبلئمة والئقة.
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ويشمل ذلك تقدًن الدعم دلخططات اإلسكاف اإلضايف والبناء الذايت ،مع إيبلء اىتماـ خاص لربامج رفع
مستوى األحياء الفقًنة وادلستوطنات غًن الرمسية.
 -728وسندعم وضع سياسات اإلسكاف اليت تعزز ُهنج السكن احمللية ادلتكاملة من خبلؿ معاجلة الصبلت
القوية بٌن التعليم والعمل والسكن والصحة ،ومنع اإلقصاء والعزؿ .عبلوًة على ذلك فإننا نلتزـ دبكافحة التشرد
وكذلك دبكافحة ومنع ذبرًن ادلتشرد من خبلؿ تكريس سياسات واسرتاتيجيات إدماج نشط موجهة ،مثل الربامج
ادلستدامة والشاملة اليت تعطي األولوية لئلسكاف.
 -729وسننظر يف زيادة زبصيص موارد مالية وبشرية ،حسب االقتضاء ،من أجل ربسٌن األحياء الفقًنة
وادلستوطنات غًن الرمسية ومنع تشكلها ،قدر اإلمكاف ،من خبلؿ زبصيص ادلوارد ادلالية والبشرية ضمن
اسرتاتيجيات تتجاوز التحسينات ادلادية والبيئية للتأكد من أف األحياء الفقًنة وادلستوطنات غًن الرمسية مدرجة
ضمن األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية ل لمدف .وينبغي ذلذه االسرتاتيجيات أف تشمل،
حسب االقتضاء ،تيسًن احلصوؿ على السكن ادلستداـ وادلناسب واآلمن وادليسور التكلفة ،واخلدمات األساسية
واالجتماعية ،واألماكن العامة اآلمنة الشاملة ادليسرة واخلضراء وذات اجلودة؛ كما ينبغي أف تعزز أمن احليازة
وتنظيمها ،فضبلً عن تدابًن دل نع نشوب النزاعات والوساطة.
 -772وسن دعم اجلهود الرامية إىل ربديد وتعزيز نظم رصد شاملة وشفافة للحد من نسبة الناس الذين يعيشوف
يف األحياء الفقًنة وادلستوطنات غًن الرمسية ،مع األخذ يف االعتبار اخلربات ادلكتسبة من اجلهود السابقة الرامية
إىل ربسٌن الظروؼ ادلعيشية لسكاف األحياء الفقًنة وادلستوطنات غًن الرمسية.
 -777وسنشجع وضع لوائح مبلئمة وقابلة للتنفيذ يف قطاع اإلسكاف ،دبا يف ذلك ،حسب االقتضاء ،قوانٌن
بناء مرنة ،ومعايًن ،وتراخيص تطوير ،وقوانٌن ومراسيم الستغبلؿ األراضي ،ولوائح زبطيط؛ ومكافحة ومنع
ادلضاربة والنزوح والتشرد وعمليات اإلخبلء القسري التعسفية؛ وضماف االستدامة واجلودة ويسر التكلفة والصحة
والسبلمة والتزويد بالتسهيبلت والكفاءة يف استخداـ الطاقة وادلوارد ،والقدرة على الصمود .وسنعزز أيضاً
التحليل التفاضلي للعرض والطلب على اإلسكاف استناداً إىل بيانات عالية اجلودة ومناسبة التوقيت وموثوقة
ومصنفة على ادلستوى الوطين ودوف الوطين واحمللي ،مع مراعاة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية
احملددة.
 -770وس نعمل على تعزيز تنفيذ برامج التنمية احلضرية ادلستدامة مع وضع اإلسكاف واحتياجات اإلنساف يف
صميم االسرتاتيجية ،حيث تُعطى األولوية دلخططات اإلسكاف اجليدة ادلوقع واجليدة التوزيع هبدؼ تفادي نشوء
سكن مجاعي طريف منعزؿ بعيد عن النظم احلضرية ،بصرؼ النظر عن الشرحية االجتماعية واالقتصادية اليت
أنشئ من أجلها ،وتوفًن حلوؿ لبلحتياجات السكنية للفئات ادلنخفضة.
 -773وسن تخذ تدابًن لتحسٌن السبلمة على الطرؽ وإدماجها يف التنقل ادلستداـ وزبطيط وتصميم اذلياكل
األساسية للنقل .وإىل جانب مبادرات التوعية ،س نعمل على تعزيز هنج النظاـ اآلمن ادلطلوب دبقتضى عقد
األمم ادلتحدة للعمل من أجل السبلمة على الطرؽ ،مع إيبلء اىتماـ خاص الحتياجات مجيع النساء والفتيات،
وكذلك األطفاؿ والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والفئات الضعيفة .وسنعمل على اعتماد
وتنفيذ وإنفاذ سياسات وتدابًن ترمي إىل توفًن محاية فعالة وتعزيز سبلمة ادلشاة والتنقل بالدراجات ،بغية التوصل
إىل نتائج صحية أوسع نطاقاً ،وال سيما الوقاية من اإلصابات واألمراض غًن ادلعدية ،وسنعمل على وضع وتنفيذ
تشريعات وسياسات شاملة بشأف سبلمة الدراجات البخارية ،بالنظر إىل النسبة العالية وادلتزايدة وغًن ادلتناسبة
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من الوفيات واإلصابات الناذبة عن الدراجات البخارية على الصعيد العادلي ،وال سيما يف البلداف النامية.
وسنعمل على جعل الرحلة إىل ادلدرسة آمنة وصحية لكل طفل على سبيل األولوية.
 -774وس نعمل على تعزيز حصوؿ اجلميع على نظم تنقل حضري ونظم نقل بري وحبري آمنة ومراعية
لبلعتبارات العمرية واجلنسانية وميسورة الكلفة ويسهل احلصوؿ عليها ومستدامة ،شلا يسمح بادلشاركة اجملدية يف
األنشطة االجتماعية واالقتصادية يف ادلدف وادلستوطنات البشرية ،من خبلؿ دمج خطط النقل والتنقل يف اخلطط
الشاملة للمناطق احلضرية واألراضي وتعزيز طائفة واسعة من خيارات التنقل والنقل ،وال سيما عن طريق دعم:
(أ) زيادة كبًنة يف ىياكل النقل العاـ األساسية اليت يسهل الوصوؿ إليها واآلمنة والفعالة وادليسورة
التكلفة وادلستدامة ،فضبلً عن اخليارات اليت ال تنطوي على استخداـ السيارات مثل ادلشي وركوب الدراجات
اذلوائية ،وإعطائها أولوية على النقل اخلاص باستخداـ السيارات؛
(ب) ’’التنمية ادلوجهة ضلو العبور‘‘ اليت تتسم باإلنصاؼ وتقلل إىل أدىن حد شلكن من التشريد ،وال
سيما تشريد الفقراء ،وتتميز باإلسكاف ادليسور التكلفة والدخل ادلختلط ومزيج من الوظائف واخلدمات؛
(ج) زبطيط أفضل ومنسق للنقل واستغبلؿ األراضي ،وىو ما يؤدي إىل زبفيض احتياجات السفر
والنقل وتعزيز الرتابط بٌن ادلناطق احلضرية وادلناطق احمليطة بادلناطق احلضرية وادلناطق الريفية ،دبا يف ذلك الطرؽ
ادلائية؛ والتخطيط للنقل والتنقل ،وال سيما فيما خيص الدوؿ اجلزرية الصغًنة النامية وادلدف الساحلية؛
(د) زبطيط الشحن احلضري ومفاىيم اللوجستيات اليت ِّ
سبكن من احلصوؿ على ادلنتجات
واخلدمات بطريقة تتسم بالكفاءة ،والتقليل إىل أدىن حد شلكن من آثارىا على البيئة وعلى قابلية ادلدينة للعيش ،
وتعظيم مسامهتها يف ربقيق ال نمو االقتصادي ادلستداـ والشامل.
 -775وسنتخذ تدابًن ل تطوير آليات وأطر مشرتكة على الصعيد الوطين ودوف الوطين واحمللي من أجل تقييم
الفوائد األوسع نطاقاً لنظم النقل احلضرية وادلرتوبولية  ،دبا يف ذلك اآلثار على البيئة واالقتصاد والتماسك
االجتماعي ،ونوعية احلياة ،والتزويد بالتسهيبلت  ،والسبلمة على الطرؽ ،والصحة العامة ،واإلجراءات ادلتعلقة
بتغًن ادلناخ ،من بٌن مجلة أمور أخرى.
 -776وسندعم وضع ىذه اآلليات واألطر ،استناداً إىل سياسات النقل والتنقل احلضريٌن الوطنية ادلستدامة،
من أجل ربقيق عملية شراء مستدامة ومفتوحة وشفافة وتنظيم خدمات النقل والتنقل يف ادلناطق احلضرية
وادلرتوبولية  ،دبا يف ذلك التكنولوجيا اجلديدة اليت سبكن من تقاسم خدمات التنقل .وسندعم تطوير عبلقات
واضحة وشفافة وخاضعة للمساءلة وتعاقدية بٌن احلكومات احمللية ومقدمي خدمات النقل والتنقل ،دبا يف ذلك
فيما يتعلق ب إدارة البيانات ،األمر الذي يزيد من محاية ادلصلحة العامة واخلصوصية الفردية وحيدد االلتزامات
ادلتبادلة.
 -777وس ندعم التنسيق األفضل بٌن إدارات النقل والتخطيط احلضري وزبطيط األراضي يف ظل تفاىم
متبادؿ ألطر التخطيط والسياسات العامة ،على الصعيد الوطين ودوف الوطين واحمللي ،دبا يف ذلك عن طريق
خطط النقل والتنقل ادلستدامة يف ادلناطق احلضرية وادلرتوبولية .وسندعم احلكومات دوف الوطنية واحمللية يف تطوير
ادلعارؼ والقدرات البلزمة لتنفيذ وإنفاذ مثل ىذه اخلطط.
 -778وس نشجع احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية على وضع وتوسيع نطاؽ أدوات التمويل ،وسبكينها
من ربسٌن نظم وىياكل النقل والتنقل األساسية فيها  ،مثل نظم النقل اجلماعي السريع ،ونظم النقل ادلتكاملة،
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وشبكات السكك احلديدية وشبكات النقل اجلوي وىياكل أساسية كافية وآمنة ومبلئمة للمشاة ومستخدمي
الدراجات اذلوائية واالبتكارات القائمة على التكنولوجيا يف نظم النقل وادلرور العابر من أجل احلد من االكتظاظ
والتلوث مع تعزيز الكفاءة والقدرة على االتصاؿ وتيسًن الوصوؿ والصحة ونوعية احلياة.
 -779وسنعزز استثمارات كافية يف ىياكل أساسية مستدامة وميسرة ووقائية ونظم تقدًن اخلدمات يف رلاؿ
ادلياه واإلصحاح البيئي والنظافة الصحية وشبكات الصرؼ الصحي ،وإدارة النفايات الصلبة ،والصرؼ بادلناطق
احلضرية ،وخفض تلوث اذلواء وإدارة مياه العواصف ،من أجل تعزيز السبلمة يف حاالت الكوارث ادلتصلة بادلياه؛
وربسٌن الصحة؛ وضماف الوصوؿ الشامل وادلنصف دل ياه الشرب ادلأمونة وادليسورة التكلفة للجميع؛ وكذلك
تيسًن احلصوؿ على خدمات الصرؼ الصحي والنظافة الصحية ادلبلئمة وادلنصفة للجميع؛ وإهناء التغوط يف
اخلبلء ،مع إيبلء اىتماـ خاص الحتياجات وسبلمة النساء والفتيات والفئات الضعيفة .وسنسعى إىل ضماف
قدرة ىذه اذلياكل األساسية على الصمود يف وجو عوامل ادلناخ وأهنا تشكل جزءاً من خطط تنمية األراضي
والتنمية احلضرية ادلتكاملة ،دبا يف ذلك السكن والتنقل ،من بٌن أمور أخرى ،وأهنا تُنفذ بطريقة تشاركية ،مع
إيبلء االعتبار حللوؿ ابتكارية تتسم بالكفاءة يف استغبلؿ ادلوارد وسهلة الوصوؿ إليها وزلددة السياؽ وتراعي
االعتبارات الثقافية.
 -702وسنعمل على تزويد مرافق ادلياه والصرؼ الصحي العامة بالقدرة على تنفيذ نظم إدارة مياه مستدامة،
دبا يف ذلك الصيانة ادلستدامة خلدمات اذلياكل األساسية احلضرية ،من خبلؿ تنمية القدرات ،هبدؼ القضاء
تدرجيياً على أوجو عدـ ادلساواة وإتاحة م ياه الشرب ادلأمونة وادليسورة التكلفة ومرافق الصرؼ الصحي والنظافة
الصحية ادلبلئمة وادلنصفة للجميع بصورة شاملة ومنصفة.
 -707وس نعمل على ضماف حصوؿ اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة ادلوثوقة من خبلؿ
تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة ادلتجددة ادلستدامة ودعم اجلهود دوف الوطنية واحمللية ل تطبيقها يف ادلباين العامة
واذلياكل األساسية وادلرافق ،وكذلك يف االستفادة من السيطرة ادلباشرة للحكومات دوف الوطنية واحمللية ،حسب
مقتضيات األحواؿ ،على اذلياكل األساسية احمللية وادلدونات ،لتشجيع االستيعاب يف قطاعات االستخداـ
النهائي  ،مثل ادلباين السكنية والتجارية والصناعية ،والصناعة ،والنقل ،والنفايات ،والصرؼ الصحي .ونشجع
أيضاً اعتماد مدونات ومعايًن أداء ادلباين ،وأىداؼ احلافظة ادلتجددة ،ووسم كفاءة الطاقة ،وربديث ادلباين
القائمة ،وسياسات ادلشرتيات العامة يف رلاؿ الطاقة ،من بٌن طرائق أخرى ،حسب االقتضاء ،لتحقيق أىداؼ
كفاءة الطاقة .وسنعطي األولوية أيضاً لنظم الطاقة احمللية ذات الشبكة الذكية وخطط الطاقة اجملتمعية لتحسٌن
أوجو التآزر بٌن الطاقة ادلتج ددة والكفاءة يف استخداـ الطاقة.
 -700وس ندعم البلمركزية يف ازباذ القرارات بشأف التخلص من النفايات من أجل تعزيز حصوؿ اجلميع على
نظم اإلدارة ادلستدامة للنفايات .وسن دعم تعزيز خطط ادلسؤولية ادلمتدة للمنتج اليت تشمل مولدي ومنتجي
النفايات يف سبويل نظم إدارة النفايات احلضرية ،اليت تقلل من األخطار واآلثار االجتماعية واالقتصادية دلسارات
النفايات وتزيد معدالت إعادة التدوير من خبلؿ ربسٌن تصميم ادلنتجات.
 -703وسنعزز التكامل بٌن األمن الغذائي واالحتياجات الغذائية لسكاف ادلناطق احلضرية ،ال سيما فقراء
ادلناطق احلضرية ،يف التخطيط احلضري وزبطيط األراضي  ،من أجل القضاء على اجلوع وسوء التغذية .وسنعمل
على تعزيز تنسيق األمن الغذا ئي ادلستداـ والسياسات الزراعية يف ادلناطق احلضرية وادلناطق احمليطة هبا وادلناطق
الريفية من أجل تيسًن إنتاج وزبزين ونقل وتسويق األغذية إىل ادلستهلكٌن بطرؽ مناسبة وميسورة التكلفة هبدؼ
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احلد من فاقد األغذية ومنع تكوف النفايات الغذائية وإعادة استخدامها .وسنواصل تعزيز التنسيق بٌن سياسات
األغذية وسياسات الطاقة ،وادلياه والصحة والنقل والنفايات ،واحلفاظ على التنوع اجليين للبذور واحلد من
استخداـ ادلواد الكيميائية اخلطرة ،وتنفيذ السياسات األخرى يف ادلناطق احلضرية هبدؼ ربقيق أقصى قدر شلكن
من الكفاءة والتقليل إىل أدىن حد شلكن من النفايات.
 -704وسندرج الثقافة باعتبارىا عنصراً ذا أولوية يف اخلطط واالسرتاتيجيات احلضرية عند اعتماد أدوات
التخطيط ،دبا يف ذلك اخلطط الرئيسية ،وادلبادئ التوجيهية لتحديد ادلناطق ،وقوانٌن البناء ،وسياسات إدارة
ادلناطق الساحلية والسياسات اإلمنائية االسرتاتيجية اليت ربمي رلموعة متنوعة من الرتاث الثقايف ادلادي وغًن
ادلادي وادلناظر الطبيعية ،وربميها أيضاً من اآلثار ادل دمرة احملتملة للتنمية احلضرية.
 -705وس ندعم االستفادة من الرتاث الثقايف من أجل التنمية احلضرية ادلستدامة ونعرتؼ بدورىا يف حفز
ادلشاركة وادلسؤولية .وس نعمل على تعزيز االستخداـ ادلستداـ وادلبتكر للمعامل وادلواقع ادلعمارية بقصد توليد
القيمة ،من خبلؿ استعادة االحرتاـ والتكيف .وسنش رؾ الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف تعزيز ونشر
ادلعرفة والرتاث الثقايف ادلادي وغًن ادلا دي ومحاية أشكاؿ التعبًن التقليدية واللغات ،دبا يف ذلك من خبلؿ
استخداـ التكنولوجيات والتقنيات اجلديدة.
وسائل التنفيذ
 -706ضلن ندرؾ أف ت نفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يتطلب بيئة مواتية وطائفة واسعة من وسائل التنفيذ ،دبا يف
ذلك احلصوؿ على العل وـ والتكنولوجيا واالبتكارات وتعزيز تقاسم ادلعارؼ وفق شروط متفق عليها .وكذلك
تطوير القدرات وتعبئة ادلوارد ادلالية ،مع مراعاة التزاـ البلداف ادلتقدمة النمو والنامية ،واالستفادة من مجيع ادلصادر
التقليدية وادلبتكرة ادلتاحة على الصعيد العادلي واإلقليمي والوطين ودوف الوطين واحمللي ،فضبلً عن تعزيز التعاوف
والشراكات الدولية فيما بٌن احلكومات على مجيع ادلستويات ،والقطاع اخلاص ،واجملتمع ادلدين ،ومنظومة األمم
ادلتحدة واجلهات الفاعلة األخرى ،وذلك استناداً إىل مبادئ ادلساواة وعدـ التمييز ،وادلساءلة ،واحرتاـ حقوؽ
اإلنساف والتضامن ،وال سيما مع أكثر الفئات فقراً وضعفاً.
 -707ونؤكد من جديد االلتزامات ادلتعلقة بوسائل التنفيذ ادلدرجة يف خطة التنمية ادلستدامة لعاـ 0232
وخطة عمل أديس أبابا.
 -708وسن شجع موئل األمم ادلتحدة ،وبرامج ووكاالت األمم ادلتحدة األخرى ،وغًنىا من أصحاب ادلصلحة
ادلعنيٌن على وضع توجيهات مستندة إىل األدلة وعملية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة والبعد احلضري ألىداؼ
التنمية ادلستدامة ،بالتعاوف الوثيق مع الدوؿ األعضاء والسلطات احمللية واجملموعات الرئيسية واجلهات ادلعنية
األخرى ،وكذلك من خبلؿ تعبئة اخلرباء .وسنبين على نتائج مؤسبر ادلوئل الثالث والدروس ادلستفادة من العملية
التحضًنية ،دبا يف ذلك االجتماعات اإلقليمية وادلواضيعية .ونشًن ،يف ىذا السياؽ ،إىل ادلسامهات القيمة ،من
بٌن مجلة أمور ،اليت قدمتها احلملة احلضرية العادلية ،واجلمعية العامة لشركاء ادلوئل الثالث والشبكة العادلية لوسائل
استغبلؿ األراضي.
 -709وضلث موئل األمم ادلتحدة على مواصلة عملو يف تطوير معارفو ادلعيارية وتوفًن تنمية القدرات واألدوات
للحكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية يف تصميم وزبطيط وإدارة التنمية احلضرية ادلستدامة.
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 -732ونسلم بأف التنمية احلضرية ادلستدامة ،ادلسرتشدة بالسياسات واالسرتاتيجيات احلضرية السائدة،
حسب االقتضاء ،ديكن أف تستفيد من أطر التمويل ادلتكاملة اليت تدعمها بيئة مواتية على مجيع ادلستويات.
ونقر بأمهية ضماف أف تكوف مجيع وسائل التنفيذ ادلالية راسخة بقوة يف أطر سياساتية متسقة وعمليات المركزية
مالية ،حيثما كانت متاحة ،مع تطوير قدرات مبلئمة على مجيع ادلستويات.
 -737ونؤيد النهج ادلراعية للسياؽ لتمويل التوسع احلضري وتعزيز قدرات اإلدارة ادلالية على مجيع ادلستويات
احلكومية من خبلؿ اعتماد الصكوؾ واآلليات احملددة البلزمة لتحقيق التنمية احلضرية ادلستدامة ،مع التسليم بأف
كل بلد مسؤوؿ يف ادلقاـ األوؿ عن تنميتو االقتصادية واالجتماعية.
 -730وسنحشد ادلوارد احمللية واإليرادات احملققة من خبلؿ استغبلؿ فوائد التوسع احلضري ،إىل جانب
التأثًنات احملفِّزة وأقصى تأثًن ل بلستثمارات العامة واخلاصة ،من أجل ربسٌن األوضاع ادلالية للتنمية احلضرية
وتيسًن الوصوؿ ادلفتوح إىل مصادر إضافية ،مع التسلي م بأف السياسات العامة وتعبئة ادلوارد احمللية واستخدامها
على ضلو فعاؿ ،فيما خيص كافة البلداف ،استناداً إىل مبدأ ادللكية الوطنية ،ىي زلور مساعينا ادلشرتكة لتحقيق
التنمية احلضرية ادلستدامة ،دبا يف ذلك تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.
 -733وندعو ادلؤسسات التجارية إىل تطبيق اإلبداع واالبتكار لتخطي ربديات التنمية ادلستدامة يف ادلناطق
احلضرية ،مع االعرتاؼ بأف النشاط التجاري اخلاص واالستثمار واالبتكار ىي قوى زلركة رئيسية لئلنتاجية،
والنمو الشامل للجميع وإجياد فرص العمل ،وأف االستثمارات اخلاصة ،وال سيما االستثمارات األجنبية ادلباشرة،
إىل جانب نظاـ مايل دويل مستقر ،تشكل عنصراً أساسياً يف اجلهود اإلمنائية.
 -734وسن دعم السياسات والقدرات ادلناسبة اليت سبكن احلكومات دوف الوطنية واحمللية على تسجيل وتوسيع
قاعدة اإليرادات احملتملة ،على سبيل ادلثاؿ ،من خبلؿ الوثائق ادلساحية ادلتعددة األغراض ،والضرائب احمللية
والرسوـ ورسوـ اخلدمات ،سبشياً مع السياسات الوطنية ،مع التأكد من ع دـ حدوث تأثًن غًن متناسب على
النساء والفتيات واألطفاؿ والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية،
واألسر ادلعيشية الفقًنة.
 -735وس نعزز النظم السليمة والشفافة للتحويبلت ادلالية من احلكومات الوطنية إىل احلكومات دوف الوطنية
واحمللية استناداً إىل احتياجات األخًنة وأولوياهتا ومهامها ووالياهتا وحوافزىا القائمة على األداء ،حسب
االقتضاء ،من أجل تزويدىا بادلوارد الكافية احلسنة التوقيت اليت ديكن التنبؤ هبا ،وتعزيز قدرهتا على زيادة
اإليرادات وإدارة النفقات.
 -736وسندعم تطوير مناذج رأسية وأفقية لتوزيع ادلوارد ادلالية هبدؼ تقليل أوجو عدـ ادلساواة بٌن ادلناطق دوف
الوطنية ،ويف ادلراكز احلضرية ،وبٌن ادلناطق احلضرية وادلناطق الريفية ،فضبلً عن تعزيز تطوير األراضي بشكل
متكامل ومتوازف .ويف ىذا الصدد ،نشدد على أمهية تعزيز شفافية البيانات ادلتعلقة باإلنفاؽ وزبصيص ادلوارد
كأداة لتقييم التقدـ احملرز ضلو ادلساواة والتكامل ادلكاين.
 -737وس نعمل على تعزيز أفضل ادلمارسات من أجل مجع وتقاسم الزيادة يف قيمة األراضي وادلمتلكات
ادلتأتية نتيجة عمليات التنمية احلضرية ،ومشاريع اذلياكل األساسية واالستثمارات العامة .إف تدابًن من قبيل
السياسات ادلالية ادلتصلة بادلكاسب ديكن تطبيقها ،حسب االقتضاء ،دلنع االستيبلء على األراضي من جانب
القطاع اخلاص فقط ،فضبلً عن منع ادلضاربة يف األراضي والعقارات .وسنعزز العبلقة بٌن النظم ادلالية والتخطيط
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احلضري ،فضبلً عن أدوات اإلدارة احلضرية ،دبا يف ذلك أنظمة سوؽ األراضي .وسنعمل على ضماف أال تؤدي
اجلهود الرامية إىل توليد سبويل قائم على األراضي إىل استخداـ غًن مستداـ لؤلراضي واستهبلؾ غًن مستداـ.
 -738وس ندعم احلكومات دوف الوطنية واحمللية يف جهودىا الرامية إىل تنفيذ أدوات دلراقبة اإلنفاؽ تتسم
ب الشفافية وادلساءلة من أجل تقييم ضرورة وأثر االستثمارات احمللية وادلشاريع ،استناداً إىل الرقابة التشريعية
وادلشاركة العامة ،حسب االقتضاء ،دعماً لعمليات ادلناقصة ادلفتوحة والعادلة وآليات الشراء والتنفيذ ادلوثوقة
للميزانية ،فضبلً عن التدابًن الوقائية دلكافحة الفساد من أجل تعزيز النزاىة وادلساءلة واإلدارة الفعالة ،وتيسًن
الوصوؿ إىل األراضي وادلمتلكات العامة ،سبشياً مع السياسات الوطنية.
 -739وسن دعم إنشاء أطر قانونية وتنظيمية قوية لبلقرتاض ادلستداـ على الصعيد الوطين والبلدي تستند إىل
اإلدارة ادلستدامة للديوف ،وتدعمها إيرادات كافية وقدرات ،عن طريق اجلدارة االئتمانية احمللية فضبلً عن أسواؽ
الدين البلدية ادلستدامة ادلوسعة عند االقتضاء .وسننظر يف إنشاء جهات وسيطة مالية مبلئمة للتمويل احلضري،
مثل صناديق التنمية اإلقليمية والوطنية ودوف الوطنية واحمللية أو ادلصارؼ اإلمنائية ،ودبا يف ذلك آليات التمويل
ادلشرتؾ ،اليت ديكن أف ربفز التمويل العاـ واخلاص والتمويل الوطين والدويل .وس نعمل على تعزيز آليات
التخفيف من حدة ادلخاطر مثل وكالة ضماف االستثمارات ادلتعددة األطراؼ ،مع إدارة سلاطر العملة ،من أجل
خفض تكلفة رأس ادلاؿ وتشجيع القطاع اخلاص واألسر ادلعيشية على ادلشاركة يف التنمية احلضرية ادلستدامة
وجهود بناء القدرة على الصمود ،دبا يف ذلك تيسًن الوصوؿ إىل آليات نقل ادلخاطر.
 -742وسن دعم تطوير منتجات سبويل اإلسكاف ادلبلئمة وادليسورة التكلفة ونشجع مشاركة رلموعة متنوعة من
ادلؤسسات ادلالية ادلتعددة األطراؼ وادلصارؼ اإلمنائية اإلقليمية وادلؤسسات ادلالية اإلمنائية ،ووكاالت التعاوف
واجلهات ادلقرضة يف القطاع اخلاص وادلستثمرة فيو ،والتعاونيات ،واجلهات ادلقرضة لؤلمواؿ ومصارؼ التمويل
البالغ الصغر ،على االستثمار يف السكن ادليسور التكلفة وادلتدرج جبميع أشكالو.
 -747وسننظر أيضاً يف إنشاء ىياكل أساسية للنقل احلضري واإلقليمي وصناديق خدمات على الصعيد
الوطين ،استناداً إىل رلموعة متنوعة من مصادر التمويل اليت ترتاوح من منح عامة إىل مسامهات مقدمة من
كيانات عامة أخرى ومن القطاع اخلاص ،مع ضماف التنسيق بٌن اجلهات الفاعلة والتدخبلت وادلساءلة.
 -740وندعو ادلؤسسات ادلالية الدولية ادلتعددة األطراؼ ،وادلصارؼ اإلمنائية اإلقليمية ،وادلؤسسات ادلالية
اإلمنائية ،ووكاالت التعاوف ،إىل تقدًن الدعم ادلايل ،دبا يف ذلك من خبلؿ آليات مالية مبتكرة ،إىل الربامج
وادل شاريع من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،وال سيما يف البلداف النامية.
 -743ونؤيد تيسًن الوصوؿ إىل الصناديق ادلتعددة األطراؼ ادلختلفة ،دبا يف ذلك الصندوؽ األخضر للمناخ،
ومرفق البيئة العادلية ،وصندوؽ التكيف وصناديق االستثمار يف رلاؿ ادلناخ ،من بٌن أمور أخرى ،لتأمٌن ادلوارد
البلزمة للخطط والسياسات والربامج وإجراءات احلكومات دوف الوطنية واحمللية ،الرامية للتكيف مع تغًن ادلناخ
والتخفيف من آثاره  ،يف إطار اإلجراءات ادلتفق عليها .وس نتعاوف مع ادلؤسسات ادلالية احمللية ودوف الوطنية،
حسب االقتضاء ،لوضع حلوؿ للهياكل األساسية ل لتمويل ادلتعلق بادلناخ وإجياد آليات مناسبة لتحديد األدوات
ادلالية احلفازة ،دبا يتسق مع أي إطار وطين ين ىفذ لضماف القدرة ادلالية والقدرة على ربمل الديوف على مجيع
ادلستويات احلكومية.
شلكنة للمخاطر ادلناخية وسلاطر الكوارث يف ادلدف وادلستوطنات البشرية،
 -744وسنستكشف ونطور حلوالً ً
دبا يف ذلك من خبلؿ التعاوف مع مؤسسات التأمٌن وإعادة التأمٌن واجلهات األخرى الفاعلة ذات الصلة ،فيما
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يتعلق باالستثمارات يف اذلياكل األساسية احلضرية وادلرتوبولية وادلباين واألصوؿ احلضرية األخرى ،وفيما خيص
السكاف احملليٌن لتأمٌن حصوذلم على ادلأوى واالحتياجات االقتصادية.
 -745ونؤيد استخداـ التمويل العاـ الدويل ،دبا يف ذلك ادلساعدة اإلمنائية الرمسية يف مجلة أمور ،لتحفيز حشد
موارد إضافية من مجيع ادلصادر ادلتاحة ،العامة منها واخلاصة ،من أجل ربقيق تطوير األراضي والتنمية احلضرية
ادلستدامة .وديكن أف يش مل ذلك التخفيف من ادلخاطر للمستثمرين احملتملٌن ،اعرتافاً بأف التمويل العاـ الدويل
يؤدي دوراً مهماً يف تكملة جهود البلداف من أجل التعبئة احمللية للموارد العامة ،وال سيما يف البلداف األشد فقراً
واألكثر ضعفاً ذات ادلوارد احمللية احملدودة.
 -746وسنوسع فرص التعاوف بٌن بلداف الشماؿ واجلنوب ،وفيما بٌن بلداف اجلنوب والتعاوف الثبلثي اإلقليمي
والدويل ،وكذلك التعاوف على ادلستويٌن دوف الوطين والبلمركزي والتعاوف بٌن ادلدف ،حسب االقتضاء ،هبدؼ
ادلسامهة يف التنمية احلضرية ادلستدامة ،وتطوير القدرات وتعزيز تبادؿ احللوؿ احلضرية والتعلم ادلتبادؿ على مجيع
ادلستويات ومن جانب مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة.
 -747وسنعزز تطوير القدرات بوصفو هنجاً متعدد اجلوانب يعاجل قدرة أصحاب مصلحة متعددين
ومؤسسات عديدة على مجيع مستويات احلكم ،وجيمع قدرات األفراد والقدرات ادلؤسسية واجملتمعية من أجل
صياغة وتنفيذ وتعزيز وإدارة ورصد وتقييم سياسات عامة من أجل التنمية احلضرية ادلستدامة.
 -748وسنشجع على تعزيز قدرات احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية ،دبا يف ذلك رابطات احلكومات
احمللية ،حسب االقتضاء ،من أجل العمل مع النساء والفتيات واألطفاؿ والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والفئات الضعيفة ،وكذلك مع اجملتمع ادلدين ،واألوساط األكادديية
وادلؤسسات البحثية ،يف تشكيل عمليات احلوكمة ادلؤسسية والتنظيمية ،شلا ديكن ىذه الفئات من ادلشاركة
الفعالة يف صنع القرار بشأف التنمية احلضرية وتطوير األراضي.
 -749وسندعم الرابطات احلكومية احمللية بوصفها جهات معززة وموفرة لتطوير القدرات ،مع االعرتاؼ
والتعزيز ،حسب االقتضاء ،دل شاركتها يف ادلشاورات الوطنية بشأف السياسات احلضرية واألولويات اإلمنائية،
وتعاوهنا مع احلكومات دوف الوطنية واحمللية ،جنباً إىل جنب مع اجملتمع ادلدين والقطاع اخلاص وادلهنيٌن
واألوساط األكادديية ومؤسسات البحوث ،وشبكاهتا القائمة ،من أجل إصلاز برامج تنمية القدرات؛ وينبغي أف
يكوف ذلك عن طريق التعلم من األقراف ،والشراكات واإلجراءات التعاونية ذات الصلة بادلوضوع مثل التعاوف
فيما بٌن البلديات ،على الصعيد العادلي واإلقليمي والوطين ودوف الوطين واحمللي ،دبا يف ذلك إنشاء شبكات
ادلمارسٌن وادلمارسات اليت تربط بٌن العلوـ والسياسات.
 -752ونشدد على احلاجة إىل تعزيز التعاوف وتبادؿ ادلعارؼ ادلتعلقة بالعلوـ والتكنولوجيا واالبتكار لصاحل
التنمية احلضرية ادلستدامة ،يف انسجاـ تاـ وتنسيق وتآزر مع عمليات آلية تيسًن التكنولوجيا ادلنشأة دبوجب
خطة عمل أديس أبابا واليت أطلقت يف إطار خطة التنمية ادلستدامة لعاـ .0232
 -757وس نعمل على تعزيز برامج تنمية القدرات دلساعدة احلكومات دوف الوطنية واحمللية مع التخطيط ادلايل
واإلدارة ادلالية اليت تقوـ على التنسيق ادلؤسسي على مجيع ادلستويات ،دبا يف ذلك مراعاة االعتبارات البيئية
وتدابًن مكافحة الفساد ،وتطبيق الرقابة الشفافة وادلستقلة ،واحملاسبة ،وادلشرتيات ،واإلببلغ ،ومراجعة احلسابات
وعمليات الرصد ،من بٌن أمور أخرى ،واستعراض األداء واالمتثاؿ على الصعيد الوطين ودوف الوطين ،مع إيبلء
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اىتماـ خاص للميزنة ادلراعية لبلعتبارات العمرية واجلنسانية وربسٌن ورقمنة العمليات احملاسبية والسجبلت ،من
أجل تعزيز النهج القائمة على النتائج وبناء قدرات إدارية وتقنية على ادلدى ادلتوسط إىل البعيد.
 -750وس نعمل على تعزيز برامج تنمية القدرات فيما خيص استخداـ اإليرادات الربية القانونية وأدوات
التمويل ،وكذلك فيما خيص أداء سوؽ العقارات دلقرري السياسات وادلوظفٌن العامٌن احملليٌن ،مع الرتكيز على
األسس القانونية واالقتصادية للحفاظ على القيمة ،دبا يف ذلك التقدير الكمي واستخبلص وتوزيع عبلوات قيمة
األراضي.
 -753وسن عزز االستخداـ ادلنهجي للشراكات بٌن أصحاب ادلصلحة ادلتعددين يف عمليات التنمية احلضرية،
حسب االقتضاء ،مع وضع سياسات واضحة وشفافة ،وأطر وإجراءات مالية وإدارية ،فضبلً عن ادلبادئ
التوجيهية للتخطيط للشراكات بٌن أصحاب ادلصلحة ادلتعددين.
 -754ونعرتؼ باإلسهاـ الكبًن ل لمبادرات التعاونية الطوعية والشراكات والتحالفات اليت زبطط دلباشرة وتعزيز
تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،مع تسليط الضوء على أفضل ادلمارسات واحللوؿ ادلبتكرة ،دبا يف ذلك عن طريق
تعزيز شبكات اإلنتاج ادلشرتؾ بٌن الكيانات دوف الوطنية واحلكومات احمللية واجلهات ادلعنية األخرى.
 -755وس نعزز مبادرات تنمية القدرات من أجل تفعيل وتعزيز مهارات وقدرات النساء والفتيات واألطفاؿ
والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،فضبلً عن األشخاص
الذين يعيشوف أوضاعاً ىشة ،هبدؼ ت شكيل عمليات احلوكمة وادلشاركة يف احلوار ،وتعزيز ومحاية حقوؽ اإلنساف
ومكافحة التمييز ،هبدؼ ضماف مشاركتهم الفعالة يف ازباذ القرارات ادلتعلقة بالتنمية احلضرية وتطوير األراضي.
 -756وس نعمل على تعزيز وضع سياسات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت الوطنية واسرتاتيجيات احلكومة
اإللكرتونية ،فضبلً عن أدوات اإلدارة الرقمية ادلتمحورة حوؿ ادلواطن ،مع االستفادة من االبتكارات التكنولوجية،
دبا يف ذلك برامج تنمية القدرات ،من أجل جعل تكنولوجيات ادلعلومات واالتصاالت يف متناوؿ اجلمهور ،دبن
فيهم النساء والفتيات ،واألطف اؿ والشباب ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وكبار السن واألشخاص الضعفاء احلاؿ،
لتمكينهم من تطوير وشلارسة ادلسؤولية ادلدنية ،وتوسيع نطاؽ ادلشاركة وتعزيز احلكم ادلسؤوؿ ،فضبلً عن زيادة
الكفاءة .وسيجري التشجيع على استخداـ ادلنصات واألدوات الرقمية ،دبا يف ذلك نظم ادلعلومات اجلغرافية
ادلكانية ،هبدؼ ربسٌن التخطيط والتصميم احلضري وزبطيط وتصميم األراضي ادلتكامل على ادلدى البعيد،
وإدارة األراضي ،وتيسًن احلصوؿ على اخلدمات احلضرية وادلرتوبولية.
 -757وس ندعم العلوـ والبحوث واالبتكارات ،دبا يف ذلك الرتكيز على االبتكارات االجتماعية والتكنولوجية
والرقمية واالبتكارات القائمة على الطبيعة ،والصبلت البينية ادلتينة للعلوـ والسياسات يف رلاؿ التخطيط احلضري
وزبطيط األراضي ووضع السياسات واآلليات ادلؤسسية من أجل تقاسم وتبادؿ ادلعلومات وادلعارؼ واخلربات ،دبا
يف ذلك مجع وربليل وتوحيد وتعميم بيانات موثوقة حسنة التوقيت وعالية اجلودة رلموعة من اجملتمع احمللي
وقائمة على اجلغرافيا ومصنفة حسب الدخل ونوع اجلنس والسن والعرؽ واألصل اإلثين ،والوضع من حيث
اذلجرة ،واإلعاقة ،وادلوقع اجلغرايف وغًنىا من اخلصائص ذات الصلة حسب السياقات الوطنية ودوف الوطنية
واحمللية.
 -758وس نعزز البيانات والقدرات اإلحصائية على الصعي د الوطين ودوف الوطين واحمللي من أجل الرصد الفعاؿ
للتقدـ احملرز يف تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات التنمية احلضرية ادلستدامة ،وتنوير عملية صنع القرار
واالستعراضات ادلناسبة .وجيب أف تستند إجراءات مجع البيانات من أجل ت نفيذ متابعة واستعراض اخلطة
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احلضرية اجلديدة بشكل أساسي إىل مصادر البيانات الوطنية الرمسية ودوف الوطنية واحمللية وادلصادر األخرى
حسب االقتضاء ،وأف تكوف مفتوحة وشفافة ومتسقة هبدؼ احرتاـ حقوؽ اخلصوصية ومجيع االلتزامات
والتعهدات يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف .ومن شأف التقدـ احملرز صوب تعريف عادلي قائم على الشعوب للمدف
وادلستوطنات البشرية أف يدعم ىذا العمل.
 -759وس ندعم دور احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية وقدراهتا ادلعززة يف رلاؿ مجع البيانات ،ورسم
اخلرائط ،والتحليل والنشر ،ودورىا يف تعزيز احلوكمة القائمة على األدلة ،باالستفادة من قاعدة معارؼ مشرتكة
تستخدـ بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العادلي فضبلً عن بيانات مولدة زللياً ،دبا يف ذلك من خبلؿ
التعدادات السكانية والدراسات االستقصائية لؤلسر ادلعيشية ،وسجبلت السكاف ،وعمليات الرصد اجملتمعي
وادلصادر األخرى ذات الصلة ،وتكوف ىذه البيانات مصنفة حسب الدخل ونوع اجلنس والسن والعرؽ واألصل
اإلثين ،والوضع من حيث اذلجرة ،واإلعاقة ،وادلوقع اجلغرايف وغًنىا من اخلصائص ذات الصلة حسب السياقات
الوطنية ودوف الوطنية واحمللية.
 -762وسنعمل على تشجيع إنشاء وتعزيز وربسٌن منابر بيانات تشاركية مفتوحة وسهلة االستخداـ من
خبلؿ استخداـ أدوات تكنولوجية واجتماعية متاحة لنقل وتقاسم ادلعارؼ فيما بٌن احلكومات الوطنية ودوف
الوطنية واحمللية واجلهات ادلعنية صاحبة ادلصلحة ،دبا يف ذلك اجلهات الفاعلة من غًن الدوؿ واألشخاص ،هبدؼ
زيادة فعالية التخطيط واإلدارة احلضريٌن والكفاءة والشفافية من خبلؿ احلوكمة اإللكرتونية والنهج ادلعززة
ب تكنولوجيات ادلعلومات واالتصاالت ،وإدارة ادلعلومات اجلغرافية ادلكانية.
المتابعة واالستعراض
متابعة دوري ًة واستعراضاً دورياً للخطة احلضرية اجلديدة ،مع ضماف االتساؽ على الصعيد
 -767سنجري
ً
الوطين واإلقليمي والعادلي ،من أجل تتبع التقدـ احملرز وتقييم األثر وضماف التنفيذ الفعاؿ واحلسن التوقيت
للخطة ،واالضطبلع بادلسؤوليات ذباه مواطنينا ،والشفافية ،وذلك بطريقة شاملة.
 -760ونشجع ادلتابعة واالستعراض الطوعيٌن القطريٌن ادلفتوحٌن الشاملٌن ادلتعددي ادلستويات التشاركيٌن
الشفافٌَن ل لخطة احلضرية اجلديدة .وينبغي ذلذه العملية أف تأخذ يف االعتبار ادلسامهات ادلقدمة من احلكومات
ستكمل دب سامهات من منظومة األمم ادلتحدة وادلنظمات
على ادلستوى الوطين ودوف الوطين واحمللي ،وأف تُ َ
اإلقليمية ودوف اإلقليمية ،واجملموعات الرئيسية واجلهات ادلعنية ذات الصلة ،وينبغي أف تكوف عملية مستمرة
هتدؼ إىل إنشاء وتعزيز الشراكات بٌن مجيع اجلهات ادلعنية صاحبة ادلصلحة وتعزيز تبادؿ احللوؿ احلضرية
والتعلم ادلتبادؿ.
 -763ونسلم بأمهية احلكومات احمللية بوصفها شريكاً نشطاً يف متابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة على
مجيع ادلستويات ،ونشجعها على أف ت ضع ،باالشرتاؾ مع احلكومات الوطنية ودوف الوطنية ،حسب االقتضاء،
آليات متابعة واستعراض قابلة للتنفيذ على الصعيد احمللي ،دبا يف ذلك من خبلؿ الرابطات ذات الصلة وادلنابر
ادلناسبة .وسننظر ،حسب االقتضاء ،يف تعزيز قدرهتا على اإلسهاـ يف ىذا الصدد.
 -764ونشدد على أف متابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة جيب أف يكوف ذلما روابط فعالة مع متابعة
واستعراض خطة التنمية ادلستدامة لعاـ  0232من أجل كفالة الت نسيق واالتساؽ يف تنفيذ اخلطتٌن.
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 -765ونؤكد من جديد على دور وخربة موئل األمم ادلتحدة ،يف نطاؽ واليتو ،بوصفو مركز تنسيق للتحضر
ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ،بالتعاوف مع كيانات منظومة األمم ادلتحدة األخرى ،مع التسليم بالصبلت
القائمة بٌن التوسع احلضري ادلستداـ ،من مجلة أمور ،والتنمية ادلستدامة واحلد من سلاطر الكوارث وتغًن ادلناخ.
 -766وندعو اجلمعية العامة إىل أف تطلب إىل األمٌن العاـ أف يقدـ ،مع إسهامات طوعية من البلداف
وادلنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،تقريراً عن التقدـ احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة مرة كل أربع
سنوات ،على أف يقدـ التقرير األوؿ خبلؿ الدورة الثانية والسبعٌن.
 -767وسيقدـ ىذا التقرير ربليبلً نوعياً وكمياً للتقدـ احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة والغايات
واألىداؼ ادلتفق عليها دولياً ذات الصلة بالتوسع احلضري ادلستداـ وادلستوطنات البشرية .وسيستند التحليل إىل
األنشطة اليت تضطلع هبا احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية ،وموئل األمم ادلتحدة ،والكيانات األخرى
ذات الصلة يف منظومة األمم ادلتحدة ،وأصحاب ادلصلحة ادلعنيٌن الداعمٌن لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة،
وتقارير رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة .وينبغي للتقري ر أف يدرج ،قدر اإلمكاف ،ادلدخبلت ادلقدمة من
ادلنظمات والعمليات ادلتعددة األطراؼ عند االقتضاء ،واجملتمع ادلدين ،والقطاع اخلاص واألوساط األكادديية.
وينبغي أف يستفيد من ادلنابر والعمليات القائمة مثل ادلنتدى احلضري العادلي الذي عقده موئل األمم ادلتحدة.
وينبغي للتقرير أف يتجنب االزدواجية وأف يستجيب للظروؼ احمللية ودوف الوطنية والوطنية والتشريعات والقدرات
واالحتياجات واألولويات.
 -768وسيجري تنسيق إعداد ىذا التقرير من جانب موئل األمم ادلتحدة بالتعاوف الوثيق مع الكيانات ادلعنية
األخرى يف منظومة األمم ادلتحدة ،مع ضماف مشولية عملية التنسيق وإجرائها على نطاؽ منظومة األمم ادلتحدة.
وسيقدـ التقرير إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي لؤلمم ادلتحدة )7(.وسيدعم التقرير
أيضاً عمل ادلنتدى السياسي الرفيع ادلستوى ادلعين بالتنمية ادلستدامة ربت رعاية اجلمعية العامة ،هبدؼ كفالة
االتساؽ والتنسيق والروابط ال تعاونية مع متابعة واستعراض خطة التنمية ادلستدامة لعاـ .0232
 -769وس نواصل تعزيز تعبئة جهود احلشد عن طريق الشراكات والدعوة وأنشطة التوعية ادلتعلقة بتنفيذ اخلطة
احلضرية اجلديدة باستخداـ ادلبادرات القائ مة من قبيل اليوـ العادلي للموئل واليوـ العادلي للمدف ،وسننظر يف
إنشاء مبادرات جديدة لتعبئة وتوليد الدعم من اجملتمع ادلدين وادلواطنٌن واجلهات ادلعنية األخرى .ونبلحظ أمهية
االستمرار يف ادلشاركة يف متابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة مع رابطات احلكومات احمللية ودوف الوطنية
ادلمثلة يف اجلمعية العادل ية للحكومات احمللية واإلقليمية.
 -772ونؤكد من جديد قرارات اجلمعية العامة  777/57و 026/56و 076/67و 039/68و،006/69
فضبلً عن القرارات األخرى ذات الصلة ،دبا يف ذلك القراراف  729/37و .760/30ونكرر تأكيد أمهية موقع
مقر موئل األمم ادلتحدة يف نًنويب.
 -777ونؤكد على أمهية موئل األمم ادلتحدة نظراً لدوره ضمن منظومة األمم ادلتحدة بوصفو مركز تنسيق بشأف
التوسع احلضري ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ،دب ا يف ذلك يف تنفيذ ومتابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة،
بالتعاوف مع كيانات منظومة األمم ادلتحدة األخرى.
(  )7الغرض من ىذا التقرير ىو االستعاضة عن تقرير األمٌن العاـ ادلقدـ إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن التنفيذ ادلنسق
جلدوؿ أعماؿ ادلوئل .ويقصد من ىذا التقرير أيضاً أف يكوف جزءاً من تقرير األمٌن العاـ ادلطلوب دبقتضى قرار اجلمعية العامة يف
إطار بند جدوؿ األعماؿ ذي الصلة ،وليس نص اً إضافي اً للتقرير.
30

A/CONF.226/4

 -770ويف ضوء اخلطة احلضرية اجلديدة ،وهبدؼ تعزيز فعالية موئل األمم ادلتحدة ،نطلب إىل األمٌن العاـ أف
يقدـ إىل اجلمعية العامة أثناء دورهتا احلادية والسبعٌن تقييماً مستقبلً قائماً على األدلة دلوئل األمم ادلتحدة.
وستكوف نتيجة التقييم تقريراً يتضمن توصيات من أجل تعزيز فعالية وكفاءة ومساءلة ورقابة موئل األمم ادلتحدة،
ويف ىذا الصدد ينبغي أف حيلل التقييم:
(أ)

الوالية ادلعيارية والتشغيلية دلوئل األمم ادلتحدة؛

(ب) ىيكل إدارة موئل األمم ادلتحدة ،بغية زيادة الفعالية وادلساءلة والشفافية يف صنع القرار ،مع
النظر يف بدائل دبا يف ذلك إضفاء طابع العادلية على عضوية رللس إدارتو؛
(ج) عمل موئل األمم ادلتحدة مع احلكومات الوطنية ودوف الوطنية واحمللية ومع أصحاب ادلصلحة
ادلعنيٌن من أجل االستفادة من اإلمكانات الكاملة للشراكات؛
( د)

القدرة ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة.

 -773ونقرر عقد اجتماع للجمعية العامة رفيع ادلستوى مدتو يوماف ،يدعو لعقده رئيس اجلمعية العامة أثناء
الدورة احلادية والسبعٌن ،دلناقشة التنفيذ الفعاؿ للخطة احلضرية اجلديدة وربديد موقع موئل األمم ادلتحدة يف ىذا
الصدد .وسيناقش االجتماع ،يف مجلة أمور ،أفضل ادلمارسات والتجارب الناجحة والتدابًن الواردة يف التقرير.
وسيكوف موجز االجتماع الصادر عن الرئيس دبثابة مدخبلت إىل الدورة الثانية والسبعٌن للجنة الثانية لكي تنظر
يف اإلجراءات اليت يتعٌن ازباذىا يف ضوء التوصيات الواردة يف التقييم ادلستقل ،يف قرارىا السنوي يف إطار البند
ذي الصلة من جدوؿ األعماؿ.
 -774ونشجع اجلمعية العامة على النظر يف عق د مؤسبر رابع لؤلمم ادلتحدة معين باإلسكاف والتنمية احلضرية
ادلستدامة يف  0236يف إطار االلتزاـ السياسي ادلتجدد بتقييم وتعزيز التقدـ احملرز يف اخلطة احلضرية اجلديدة.
 -775ونطلب إىل األمٌن العاـ ،يف تقريره الذي يصدر كل أربع السنوات عمبلً بالفقرة  766أعبله ،ادلقرر
تقدديو يف عاـ  ،0206أف يقِّيم التقدـ احملرز والتحديات اليت تواجو تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة منذ اعتمادىا،
وربديد ادلزيد من اخلطوات للتصدي ذلا.
____________
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