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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/L.23( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  اخلطة احلضرية اجلديدة  - ٧١/٢٥٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــا إذ تشـــري    ــانون األول/ديســـمرب  ٢١املـــؤرخ  ٦٧/٢١٦إىل قرارهـ الـــذي  ٢٠١٢كـ
قــررت مبوجبــه الــدعوة إىل عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية           

 ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٢٧املـؤرخ   ٦٨/٢٣٩املستدامة (املوئل الثالث)، وإىل قراراا 
ــؤرخ  ٦٩/٢٢٦ و ــمرب   ١٩املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٧٠/٢١٠ و ٢٠١٤كـ ــانون  ٢٢املـ كـ

  ،٢٠١٥األول/ديسمرب 

ــا     -  ١   ــق امتنا ــن عمي ــرب ع ــةً وشــعباً، الستضــافتها     تع إلكــوادور، حكوم
ــؤمتر ــة احلضــرية املســتدامة      م ــين باإلســكان والتنمي ــم املتحــدة املع ــث)  األم ــل الثال ، (املوئ

ــن   يف ــرة مـ ــوبر  ٢٠إىل  ١٧الفتـ ــا ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـ ــل مـ ــا كـ ــزم   ، ولتوفريهـ يلـ
  دعم؛  من

ــرية اجلديـــدة الـــيت اعتمـــدها مـــؤمتر    تؤيـــد  -  ٢   ــة احلضـ ــدة اخلطـ األمـــم املتحـ
والـــيت تـــرد يف مرفـــق  (املوئـــل الثالـــث) مةباإلســـكان والتنميـــة احلضـــرية املســـتدا  املعـــين

  القرار.  هذا
  

  ٦٨ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣

  
  .٢٠١٧/أبريل نيسان ٧ يف فنية ألسباب إصدارهاأعيد   *



اخلطة احلضرية اجلديدة A/RES/71/256  
 

2/42 

  املرفق    
  اخلطة احلضرية اجلديدة    
  إعالن كيتو بشأن املدن واملستوطنات البشرية املستدامة للجميع    

الــدول واحلكومـات والــوزراء واملمــثلني السـامني، قــد اجتمعنــا يف إطــار   حنـن، رؤســاء    - ١
مؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضـرية املسـتدامة (املوئـل الثالـث) يف كيتـو، يف      

، مبشـــاركة احلكومـــات دون الوطنيـــة ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتــوبر   ٢٠إىل  ١٧الفتــرة مـــن  
ــانيني وات  ــة والربمل ــة والقطــاع اخلــاص     واحمللي مــع املــدين والشــعوب األصــلية واتمعــات احمللي

واملهنيني واملمارسني واألوساط العلميـة واألكادمييـة وسـائر اجلهـات املعنيـة، مـن أجـل اعتمـاد         
  خطة حضرية جديدة.

، ممــا جيعــل ٢٠٥٠فمــن املتوقــع أن يتضــاعف عــدد ســكان املــدن تقريبــاً حبلــول عــام      - ٢
م عوامــل التحــول يف القــرن احلــادي والعشــرين. ويتركــز الســكان   التوســع احلضــري أحــد أهــ 

ــانية        ــة واإلنس ــار البيئي ــة وكــذلك اآلث ــة والثقافي ــاعالت االجتماعي واألنشــطة االقتصــادية والتف
بشكل متزايد يف املدن، األمر الـذي يطـرح حتـديات هائلـة فيمـا يتعلـق باالسـتدامة يف جمـاالت         

ت األساسـية واألمـن الغـذائي والصـحة والتعلـيم والعمـل       اإلسكان واهلياكل األساسية واخلـدما 
  الالئق والسالمة واملوارد الطبيعية ضمن أمور أخرى.

عــام يف ومنـذ انعقـاد مــؤمتر األمـم املتحــدة للمسـتوطنات البشـرية يف فــانكوفر، كنـدا،         - ٣
ام ، مث اعتمــاد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف عــ ١٩٩٦عــام يف ويف إســطنبول، تركيــا،  ١٩٧٦
، شــهدنا حتســينات شــىت يف نوعيــة حيــاة املاليــني مــن ســكان املــدن، مبــن فــيهم ســكان  ٢٠٠٠

األحيــاء الفقــرية واملســتوطنات العشــوائية. بيــد أن اســتمرار أشــكال متعــددة مــن الفقــر وتزايــد  
يزاالن من بني العقبات الرئيسية أمـام التنميـة املسـتدامة يف     أوجه الالمساواة والتدهور البيئي ال

يع أحناء العامل، حيث يشكل االستبعاد االجتمـاعي واالقتصـادي والعـزل املكـاين يف الغالـب      مج
  ميكن إنكارها يف املدن واملستوطنات البشرية.  حقيقة ال

وال نــزال بعيــدين عــن معاجلــة هــذه املســائل وغريهــا مــن التحــديات القائمــة والناشــئة    - ٤
تيحها التوسع احلضري باعتبـاره حمركـاً للنمـو    بصورة مناسبة، ولذلك يلزم اغتنام الفرص اليت ي

االقتصادي املطرد والشـامل للجميـع والتنميـة االجتماعيـة والثقافيـة ومحايـة البيئـة، واالسـتفادة         
  من إسهاماته احملتملة يف حتقيق التنمية املستدامة واملفضية إىل التحول.

البشــرية وتصــميمها  ومــن خــالل إعــادة النظــر يف طريقــة ختطــيط املــدن واملســتوطنات   - ٥
ومتويلها وإدارا، ستسـاعد اخلطـة احلضـرية اجلديـدة علـى إـاء الفقـر واجلـوع جبميـع أشـكاله           
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وأبعاده؛ واحلد من الالمساواة؛ وتعزيز النمو االقتصـادي املطـرد والشـامل للجميـع واملسـتدام؛      
 بصـورة السـتفادة  وحتقيق املساواة بني اجلنسني والـتمكني جلميـع النسـاء والفتيـات، مـن أجـل ا      

تامــة مــن إســهامان احليويــة يف التنميــة املســتدامة، وحتســني صــحة اإلنســان ورفاهــه، وتعزيــز    
  القدرة على التكيف، ومحاية البيئة.

ــام          - ٦ ــيت حتققــت يف ع ــارزة ال ــة اإلجنــازات الب ــار بصــورة كامل وحنــن نأخــذ بعــني االعتب
، مبـا فيهـا أهـداف التنميـة املسـتدامة،      )١(٢٠٣٠، وال سيما خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠١٥

، واتفـاق بـاريس   )٢(وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة     
نداي للحـد مـن   ، وإطـار سـ  )٣(املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ   

فيينــا لصــاحل البلــدان الناميــة غــري  ، وبرنــامج عمــل )٤(٢٠٣٠-٢٠١٥خمــاطر الكــوارث للفتــرة 
، وإجراءات العمل املعجـل لصـاحل الـدول اجلزريـة الصـغرية      )٥(٢٠٢٤-٢٠١٤الساحلية للعقد 

-٢٠١١، وبرنــامج عمــل إســطنبول لصــاحل أقــل البلــدان منــواً للعقــد )٦(الناميــة (مســار ســاموا)
، ومؤمتر القمـة العـاملي   )٨(. ونأخذ بعني االعتبار أيضاً إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية)٧(٢٠٢٠

ــة    ــة االجتماعي ــة املســتدامة، ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــدويل     للتنمي ــامج عمــل املــؤمتر ال ، وبرن
ــة  ــل بــيجني  )٩(للســكان والتنمي ــهاج عم ــة املســتدامة،     )١٠(، ومن ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ، وم

  وإجراءات متابعة هذه املؤمترات.

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )١(

 ، املرفق.٦٩/٣١٣القرار   )٢(

 ، املرفق.٢١-/م أ١، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر   )٣(

 ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣القرار   )٤(

 ، املرفق الثاين.٦٩/١٣٧القرار   )٥(

 ، املرفق.٦٩/١٥القرار   )٦(

 ٢٠١١أيار/مــايو  ١٣-٩م املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا، اســطنبول، تركيــا، تقريــر مــؤمتر األمــ )٧(
)A/CONF.219/7.الفصل الثاين ،( 

الـد  ، ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،        )٨(
، ١والتصــويب)، القــرار  A.93.I.8(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر  األول،

 املرفق األول.

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٤أيلول/سـبتمرب   ١٣-٥، تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة )٩(
 ، املرفق.١ل، القرار )، الفصل األوA.95.XIII.18رقم املبيع 

(منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥-٤ ،تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني )١٠(
 ، املرفق الثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13رقم املبيع 
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العــاملي للعمــل اإلنســاين املعقــود يف إســطنبول يف أيار/مــايو وحنــيط علمــاً مبــؤمتر القمــة   - ٧
  ، مع التسليم بأنه مل يتوصل إىل نتيجة متفق عليها على الصعيد احلكومي الدويل.٢٠١٦

ونقدر مسامهات احلكومات الوطنيـة، فضـالً عـن مسـامهات احلكومـات دون الوطنيـة         - ٨
علمـاً باجلمعيـة العامليـة الثانيـة للحكومـات      واحمللية، يف تعريف اخلطة احلضرية اجلديدة، وحنـيط  

  احمللية واإلقليمية.
ــة احلضــرية املســتدامة        - ٩ ــاملي بالتنمي ــا الع ــدة جمــدداً التزامن وتؤكــد اخلطــة احلضــرية اجلدي

باعتبارهــا خطــوة حامســة حنــو حتقيــق التنميــة املســتدامة بطريقــة متكاملــة ومتســقة علــى الصــعد  
الوطين واحمللي، مبشاركة مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الصـلة.     العاملي واإلقليمي والوطين ودون 

وإضـفاء   ٢٠٣٠ويسهم تنفيذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام         
الطابع احمللي عليها بصـورة متكاملـة، وحتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة وغاياـا، مبـا يف ذلـك          

املسـتوطنات البشـرية شـاملة للجميـع وآمنـة وقـادرة علـى        املتمثـل يف جعـل املـدن و    ١١اهلدف 
  الصمود ومستدامة.

وتقــر اخلطــة احلضــرية اجلديــدة بــأن الثقافــة والتنــوع الثقــايف مــن مصــادر إثــراء اجلــنس    - ١٠
ــرية         ــتوطنات البشـ ــدن واملسـ ــتدامة للمـ ــة املسـ ــبرياً يف التنميـ ــهاماً كـ ــهمان إسـ ــري، ويسـ البشـ

ــن الق   ــهم م ــواطنني، ويف متكين ــة       وامل ــر اخلط ــة. وتق ــادرات التنمي ــد يف مب ــال وفري ــدور فع ــام ب ي
احلضرية اجلديدة كذلك بضرورة وضع الثقافة يف االعتبار لدى تشجيع وتطبيق أمنـاط جديـدة   
مســتدامة لالســتهالك واإلنتــاج تســهم يف االســتخدام املســؤول للمــوارد وتعــاجل اآلثــار الســلبية  

  لتغري املناخ.
  

  رؤيتنا املشتركة    

نتشاطر رؤية تكون فيها املدن مفتوحة للجميع، مـع اإلشـارة إىل اسـتخدام اجلميـع      حنن  - ١١
للمدن واملستوطنات البشرية ومتتعهم ا على قدم املساواة، والسعي إىل تعزيز الشمولية، وكفالة 
متكن مجيع السكان، من األجيال احلاضرة واملستقبلية، من السكن يف مـدن ومسـتوطنات بشـرية    

ة وصحية ومتاحة للجميع وميسـورة التكلفـة وقـادرة علـى التكيـف ومسـتدامة، دون       عادلة وآمن
متييز من أي شكل، من أجل النهوض باالزدهار وبنوعية احليـاة للجميـع. وحنـيط علمـاً بـاجلهود      
اليت تبذهلا بعض احلكومات الوطنية واحمللية من أجل تكريس هذه الرؤية، اليت يشـار إليهـا باسـم    

  ، يف تشريعاا وإعالناا ومواثيقها السياسية.“نةاحلق يف املدي”
وحنن نسعى إىل إقامة مدن ومستوطنات بشرية بإمكان مجيـع األشـخاص فيهـا التمتـع       - ١٢

حبقوق وفـرص متسـاوية، إىل جانـب حريـام األساسـية، مسترشـدين مبقاصـد ومبـادئ ميثـاق          



A/RES/71/256 اخلطة احلضرية اجلديدة  
 

5/42 

الدويل. وترتكز اخلطة يف هذا اخلصـوص علـى   األمم املتحدة، مبا فيها االحترام الكامل للقانون 
، )١٢(، واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسـان، وإعـالن األلفيـة   )١١(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

. وتدي بصكوك أخرى من قبيـل إعـالن   )١٣(٢٠٠٥والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 
  .)١٤(احلق يف التنمية

  يلي:  ومستوطنات بشرية حتقق ماوحنن نتوخى مدنا   - ١٣
تأديــة وظيفتــها االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك الوظيفــة االجتماعيــة واإليكولوجيــة    (أ)  

لألرض، من أجل التوصل تدرجيياً إىل اإلعمـال الكامـل للحـق يف السـكن الالئـق كعنصـر مـن        
يســورة عناصــر احلــق يف مســتوى معيشــي الئــق، دون متييــز، وإتاحــة ميــاه الشــرب املأمونــة وامل 

التكلفــة وخــدمات الصــرف الصــحي للجميــع، فضــالً عــن كفالــة اســتفادة اجلميــع علــى قــدم    
املســاواة مــن املنــافع العامــة واخلــدمات ذات اجلــودة يف جمــاالت مثــل األمــن الغــذائي والتغذيــة    

  والصحة والتعليم واهلياكل األساسية والتنقل والنقل والطاقة ونوعية اهلواء وأسباب املعيشة؛
عتماد النهج التشاركي، وتشجيع اإلسهام يف احليـاة املدنيـة، وتوليـد الشـعور     ا  (ب)  

باالنتمـاء وامـتالك ناصـية األمـور لـدى مجيـع سـكاا، وإعطـاء األولويـة ملسـاحات عامـة آمنــة            
ــة       ــز التفــاعالت االجتماعي ــم اُألســر، وتعزي ــدة تالئ ــع ومتاحــة وخضــراء وجي ومفتوحــة للجمي

ــال وأشــكا   ــني األجي ــات ب ــايف واملشــاركة السياســية، حســب االقتضــاء،     والعالق ــبري الثق ل التع
ــة تلــيب       ــدماج والســالمة ضــمن جمتمعــات ســلمية وتعددي ــد التماســك االجتمــاعي واالن وتوطي

  احتياجات مجيع السكان، مع االعتراف باالحتياجات احملددة ملن هم يف أوضاع هشة؛
ات عــن طريــق كفالــة املســاواة بــني اجلنســني والــتمكني جلميــع النســاء والفتيــ   (ج)  

املشاركة الكاملة والفعلية للمرأة ومتتعها حبقوق متساوية يف مجيع امليادين مبـا يشـمل الوظـائف    
القيادية على مجيع مستويات صنع القرار، عن طريق كفالـة حصـول مجيـع النسـاء علـى العمـل       

ومنـع وإـاء مجيـع     الالئق ومتتعهن باملساواة يف األجر عن العمل املتساوي أو املتكـافئ القيمـة،  
  أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والتحرش ن يف األماكن اخلاصة والعامة؛

مواجهة التحديات املاثلة وانتـهاز الفـرص املتاحـة يف سـبيل حاضـر ومسـتقبل         (د)  
ــن التوســع احلضــري        ــالنمو االقتصــادي املســتدام والشــامل، واالســتفادة م ــع ب ــه اجلمي ــنعم في ي

_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١١(

 .٥٥/٢القرار   )١٢(

 .٦٠/١القرار   )١٣(

 ، املرفق.٤١/١٢٨القرار   )١٤(
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قيـق التحـول اهليكلـي ورفـع اإلنتاجيـة وممارسـة أنشـطة ذات قيمـة مضـافة وحتقيـق           أجـل حت  من
الكفاءة يف استخدام املـوارد واالسـتفادة مـن االقتصـادات احملليـة وأخـذ مسـامهة االقتصـاد غـري          

  الرمسي بعني االعتبار، مع دعم االنتقال املستدام إىل االقتصاد الرمسي يف نفس الوقت؛
ها اإلقليمية عرب احلدود اإلدارية، والقيام بدور جممعات مركزيـة  الوفاء بوظائف  (هـ)  

  وحمركات للتنمية احلضرية والعمرانية املتوازنة واملستدامة واملتكاملة على مجيع املستويات؛
تشــجيع التخطــيط واالســتثمار املــراعيني لالعتبــارات العمريــة واجلنســانية مــن    (و)  

ملـأمون للجميـع، وحتقيـق الكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد       أجل تيسري التنقـل احلضـري املسـتدام وا   
املخصصة لـنظم نقـل املسـافرين والبضـائع، مبـا يـربط بصـورة فعالـة بـني األشـخاص واألمـاكن            

  والسلع واخلدمات والفرص االقتصادية؛
اعتمــاد وتنفيــذ تــدابري احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وإدارــا، والتقليــل مــن            (ز)  

لــى التكيــف واالســتجابة لألخطــار الطبيعيــة واألخطــار النامجــة عــن  اهلشاشــة، وبنــاء القــدرة ع
  النشاط البشري، والنهوض بتدابري التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

ــا       (ح)   ــة وتنوعهـ ــها الطبيعيـ ــا وموائلـ ــدن ومياههـ ــة للمـ ــنظم اإليكولوجيـ ــة الـ محايـ
كــن مــن تأثريهــا البيئــي،  البيولــوجي، وحفــظ كــل ذلــك واســتعادته، والتقليــل إىل أدىن حــد مم  

  والتحول إىل أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.
  

  مبادئنا والتزاماتنا    

ســعياً لتحقيــق رؤيتنــا، نعقــد العــزم علــى اعتمــاد خطــة حضــرية جديــدة مسترشــدين       - ١٤
  باملبادئ املترابطة التالية:

ــع         (أ)   ــر جبمي ــق إــاء الفق ــك عــن طري ــف الركــب، وذل ــرك أي أحــد خل عــدم ت
أشكاله وأبعاده، مبا يشمل القضاء علـى الفقـر املـدقع، وعـن طريـق كفالـة املسـاواة يف احلقـوق         

االقتصــادي والثقــايف واالنــدماج يف احليــز احلضــري، وتعزيــز   -والفــرص والتنــوع االجتمــاعي 
صالحية املدن للعيش فيها والتعليم واألمن الغذائي والتغذوي والصـحة والرفـاه، بوسـائل منـها     

اإليــدز والســل واملالريــا، وتعزيــز الســالمة والقضــاء علــى التمييــز ومجيــع أشــكال    وبئــة إــاء أ
تهيئة السبل أمـام اجلميـع علـى قـدم املسـاواة،      بو بشكل آمنالعنف، وكفالة مشاركة اجلمهور 

قـدم املسـاواة،    وإتاحة اهلياكل األساسية املادية واالجتماعية واخلدمات األساسية للجميع علـى 
  فضالً عن السكن الالئق بأسعار معقولة؛
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كفالة قيام اقتصادات حضرية مستدامة وشاملة للجميع عن طريـق االسـتفادة     (ب)  
من منافع التكتل النامجة عن التوسع احلضـري اجليـد التخطـيط، مبـا يف ذلـك ارتفـاع اإلنتاجيـة        

لـة واملنتجـة وتـوفري العمـل الالئـق للجميـع،       والقدرة التنافسية واالبتكـار، وتعزيـز العمالـة الكام   
وكفالة إتاحة فرص العمل الالئـق للجميـع واملسـاواة يف اسـتفادة اجلميـع مـن املـوارد والفـرص         
االقتصادية واملنتجة، ومنع املضـاربة علـى األراضـي وتعزيـز احليـازة املضـمونة لألراضـي وإدارة        

  االنكماش احلضري حسب االقتضاء؛
ــتد   (ج)   ــة االسـ ــة      كفالـ ــة النظيفـ ــتخدام الطاقـ ــجيع اسـ ــق تشـ ــن طريـ ــة عـ امة البيئيـ

واالســتخدام املســتدام لألراضــي واملــوارد يف التنميــة احلضــرية، ومحايــة الــنظم اإليكولوجيــة         
والتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اعتماد أمناط احلياة الصحية اليت تنسجم مع الطبيعة، وتشـجيع  

عزيــز قــدرة املــدن علــى التكيــف، واحلــد مــن أخطــار  أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة، وت
  الكوارث، والتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.

ونلتزم بالعمل على حتقيـق نقلـة نوعيـة حضـرية يف سـبيل خطـة حضـرية جديـدة تتـيح            - ١٥
  يلي:  ما

إعادة النظر يف األساليب الـيت نتبعهـا يف ختطـيط املـدن واملسـتوطنات البشـرية         (أ)  
ومتويلها وتنميتـها وحوكمتـها وإدارـا، مـع االعتـراف بالتنميـة اإلقليميـة واحلضـرية املسـتدامة          

  كعامل أساسي يف حتقيق التنمية املستدامة والرخاء للجميع؛
االعتراف بالدور الطليعـي للحكومـات الوطنيـة، حسـب االقتضـاء، يف وضـع         (ب)  

لــة مــن أجــل التنميــة احلضــرية     وتنفيــذ سياســات وتشــريعات حضــرية شــاملة للجميــع وفعا     
تقــل أمهيــة، فضــالً عــن دور   املســتدامة، ومبســامهات احلكومــات دون الوطنيــة واحملليــة الــيت ال  

  اتمع املدين واجلهات املعنية األخرى، وذلك بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة؛
اعتماد نهج مستدامة ومتمحورة حول اإلنسان ومراعيـة لالعتبـارات العمريـة      (ج)  

واجلنســــانية ومتكاملــــة جتــــاه التنميــــة احلضــــرية واإلقليميــــة، عــــن طريــــق تنفيــــذ سياســــات  
واستراتيجيات وتدابري لتنمية القـدرات وإجـراءات علـى مجيـع املسـتويات، اسـتناداً إىل عوامـل        

  يلي:  التغيري األساسية، مبا يف ذلك ما
يف إطـار   وضع وتنفيـذ سياسـات حضـرية علـى املسـتوى املالئـم، مبـا يف ذلـك          ‘١’    

الشراكات الوطنية واحمللية وبني أصحاب املصلحة املتعـددين، مـع إقامـة نظـم     
متكاملة للمدن واملستوطنات البشـرية، وتعزيـز التعـاون بـني مجيـع مسـتويات       

  احلكومات مبا ميكّن من حتقيق التنمية احلضرية املستدامة واملتكاملة؛
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سـليمة ختـول السـلطة ألصـحاب     تعزيز إدارة املدن بإقامة مؤسسـات وآليـات     ‘٢’    
املصلحة يف املـدن وتشـملهم، فضـالً عـن وضـع الضـوابط واملـوازين املناسـبة،         
وكفالــة إمكانيــة التنبــؤ خبطــط التنميــة احلضــرية واتســاقها، مــن أجــل إفســاح   
اــال أمــام اإلدمــاج االجتمــاعي والنمــو االقتصــادي ومحايــة البيئــة علــى حنــو  

  مطرد وشامل للجميع ومستدام؛
إعــادة إحيــاء التخطــيط والتصــميم احلضــريني واإلقليمــيني الطــويلي األجــل          ‘٣’    

واملتكــاملني مــن أجــل االســتفادة إىل أقصــى حــد ممكــن مــن مســاحات املــدن  
  وحتقيق النتائج اإلجيابية للتوسع احلضري؛

ــيت       ‘٤’     ــة ال ــة واملســتدامة واألدوات املالي ــة واالبتكاري ــة الفعال دعــم األطــر التمويلي
ــمح بت ــق       تسـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــة مـ ــة احملليـ ــنظم املاليـ ــديات والـ ــل البلـ ــز متويـ عزيـ

وتقاســـم القيمـــة الـــيت تضـــفيها التنميـــة احلضـــرية املســـتدامة بطريقـــة   وإدامـــة
  اجلميع.  تشمل

  
  نداء للعمل    

علـــى اخـــتالف الظـــروف اخلاصـــة الســـائدة يف املـــدن بشـــىت أحجامهـــا ويف البلـــدات   - ١٦
ة اجلديـدة هـي خطـة عامليـة النطـاق وتشـاركية وحمورهـا        والقرى، فإننا نؤكد أن اخلطة احلضري

اإلنسان، خطةٌ حتمي الكوكب، وتنطوي على رؤية طويلـة األجـل حتـدد أولويـات وإجـراءات      
على الصعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين ودون الـوطين واحمللـي ميكـن للحكومـات وغريهـا مـن          

  ياجاا.أصحاب املصلحة املعنيني يف كل بلد أن تعتمدها حسب احت
وســنعمل علــى تنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــدة يف بلــداننا وعلــى الصــعيدين اإلقليمــي     - ١٧

والعـاملي، آخــذين يف االعتبــار اخــتالف واقــع كــل بلــد وقدراتــه ومســتوى تنميتــه، مــع احتــرام  
  التشريعات واملمارسات الوطنية، فضالً عن السياسات واألولويات الوطنية.

مبــادئ إعــالن ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة، مبــا يف ذلــك مبــدأ          ونعيــد تأكيــد مجيــع    - ١٨
  من اإلعالن. ٧املسؤوليات املشتركة رغم تباينها، على النحو املنصوص عليه يف املبدأ 

ونقر بأن تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يتطلب إيالء اهتمام خـاص ملعاجلـة التحـديات      - ١٩
ــة احلضــر   ية الــيت تواجههــا مجيــع البلــدان، وال ســيما البلــدان   الفريــدة واجلديــدة يف جمــال التنمي

النامية، مبا يف ذلك البلدان األفريقية، وأقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول      
اجلزرية الصغرية النامية، فضالً عن التحديات اخلاصة الـيت تواجههـا البلـدان املتوسـطة الـدخل.      

اص للبلـدان الـيت متـر حبـاالت نـزاع، فضـالً عـن البلـدان واألقـاليم          وينبغي أيضاً إيالء اهتمام خـ 
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اخلاضعة لالحـتالل األجـنيب، والبلـدان اخلارجـة مـن الـرتاع، والبلـدان املتضـررة مـن الكـوارث           
  الطبيعية والكوارث النامجة عن النشاط البشري.

عـددة الـيت   وحنن نـدرك احلاجـة إىل إيـالء اهتمـام خـاص للتصـدي ألشـكال التمييـز املت          - ٢٠
تواجهها مجلة فئـات منـها النسـاء والفتيـات، واألطفـال والشـباب، واألشـخاص ذوو اإلعاقـة،         
واألشخاص املصـابون بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز، واملسـنون، والشـعوب األصـلية،         
واتمعات احمللية، وسـكان األحيـاء الفقـرية واملسـتوطنات العشـوائية، واملتشـردون، والعمـال،        
واملزارعون أصحاب احليازات الصغرية والصيادون، والالجئـون والعائـدون واملشـردون داخليـاً     

  واملهاجرون، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين.
وحنــث مجيــع احلكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة واحملليــة، فضــالً عــن مجيــع أصــحاب     - ٢١

وتعزيز التنسيق والتعاون من أجـل  املصلحة املعنيني، على إحياء الشراكات وتعزيزها وإقامتها، 
ال للخطــة احلضــرية اجلديــدة وحتقيــق رؤيتنــا املشــتركة، متشــياً مــع السياســات         التنفيــذ الفعــ 

  والتشريعات الوطنية.
ونعتمد هذه اخلطة احلضرية اجلديدة بوصـفها رؤيـة مجاعيـة والتزامـاً سياسـياً بتشـجيع         - ٢٢

تارخييــة لالســتفادة مــن الــدور األساســي للمــدن    التنميــة احلضــرية املســتدامة وحتقيقهــا، وفرصــة 
  احلضري.  واملستوطنات البشرية بوصفها قوى دافعة للتنمية املستدامة يف عامل يتزايد فيه التوسع

  
  خطة كيتو لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة    

ــتمكني         - ٢٣ ــدة بوصــفها أداة رئيســية ل ــذ اخلطــة احلضــرية اجلدي ــى تنفي ــزم عل ــد الع حنــن نعق
ــائر اجلهــــات املعنيــــة مــــن حتقيــــق التنميــــة   احلكومــــ ات الوطنيــــة ودون الوطنيــــة واحملليــــة وســ
  املستدامة. احلضرية

  
  التزامات مفضية إىل التحول من أجل التنمية احلضرية املستدامة    

سعياً لالستفادة بأقصى درجة ممكنة من إمكانات التنمية احلضـرية املسـتدامة، نضـطلع      - ٢٤
ــة   ــات التالي ــاد      بااللتزام ــة حضــرية تســتند إىل األبع ــة نوعي املفضــية إىل التحــول مــن خــالل نقل

  .: وهي األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئيةاملتكاملة وغري القابلة للتقسيم للتنمية املستدامة
  

  التنمية احلضرية املستدامة من أجل اإلدماج االجتماعي والقضاء على الفقر    

ى الفقر جبميع صوره وأبعاده، مبـا يف ذلـك الفقـر املـدقع، هـو      حنن ندرك أن القضاء عل  - ٢٥
غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة. ونسلم أيضـاً بـأن تفـاقم     أكرب حتد يواجهه العامل ومطلب ال
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الالمساواة واستمرار األشكال واألبعاد املتعددة للفقر، مبا يف ذلك تزايـد عـدد سـكان األحيـاء     
ائية، هي عوامل تـؤثر علـى البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة        الفقرية واملستوطنات العشو

علــى حــد ســواء، وأن تنظــيم مســاحات املــدن وتيســري الوصــول إليهــا وتصــميمها، فضــالً عــن  
توفري البىن التحتية وتقدمي اخلدمات األساسية، إىل جانـب السياسـات اإلمنائيـة، ميكـن أن يعـزز      

  ساواة والشمولية.أو يعيق التماسك االجتماعي وامل
وحنن نلتزم بتنمية حضرية وريفية تتمحـور حـول اإلنسـان وحتمـي الكوكـب وتراعـي         - ٢٦

االعتبارات العمرية واجلنسانية، كما نلتزم بإعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية،   
معــات وتيســري التعــايش وإــاء مجيــع أشــكال التمييــز والعنــف، والــتمكني جلميــع األفــراد وات 

احمللية، مع إتاحة الفرصة هلـا للمشـاركة مشـاركة تامـة وجمديـة. ونلتـزم كـذلك بتعزيـز الثقافـة          
واحتــرام التنــوع واملســاواة، باعتبارهــا عناصــر رئيســية يف إضــفاء الطــابع اإلنســاين علــى مــدننا   

  ومستوطناتنا البشرية.
عزيـز التسـاوي يف   ونؤكد جمدداً تعهدنا بعدم تـرك أي أحـد خلـف الركـب، ونلتـزم بت       - ٢٧

اغتنام الفرص والفوائد اليت ميكـن أن يوفرهـا التوسـع احلضـري، ومتكّـن مجيـع السـكان، سـواء         
الــذين يعيشــون يف املســتوطنات الرمسيــة أو العشــوائية، مــن العــيش حيــاة كرميــة ومثمــرة، ومــن  

  حتقيق كامل إمكانام البشرية.
لالجـئني واملشـردين داخليـاً واملهـاجرين،      ونلتزم بكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان  - ٢٨

بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وبدعم املدن املضـيفة بـروح مـن التعـاون الـدويل، مـع       
مراعــاة الظــروف الوطنيــة واالعتــراف بأنــه علــى الــرغم مــن خمتلــف التحــديات الــيت تطرحهــا     

كنــها أيضــاً أن حركــات الــرتوح الكــربى إىل داخــل البلــدات واملــدن، فــإن تلــك احلركــات مي   
تشكل مسامهات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبرية يف احلياة احلضرية. ونلتـزم كـذلك بتعزيـز    
أوجه التآزر بني اهلجرة الدولية والتنمية على الصعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين ودون الـوطين     

ــة هجــرة آمنــة ومنظمــة ومنتظمــة واعتمــاد سياســات هجــرة جيــ     دة واحمللــي، عــن طريــق كفال
التخطيط واإلدارة، ودعم السلطات احمللية يف وضـع األطـر الـيت متكّـن املهـاجرين مـن املسـامهة        

  مسامهة إجيابية يف املدن وتعزيز الروابط بني الريف واحلضر.
ونلتــزم بتعزيــز الــدور التنســيقي للحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة واحملليــة، حســب     - ٢٩

عامة األخرى واملنظمـات غـري احلكوميـة يف تقـدمي اخلـدمات      االقتضاء، وتعاوا مع الكيانات ال
االجتماعية واألساسـية للجميـع، مبـا يف ذلـك حشـد االسـتثمارات يف اتمعـات احملليـة األكثـر          
عرضــة للكــوارث وتلــك املتضــررة مــن األزمــات اإلنســانية املتكــررة واملطولــة. ونلتــزم كــذلك 

ري الســكن وإتاحــة فـرص العمــل الالئــق واملنــتج  باملسـاعدة علــى تقــدمي اخلــدمات املالئمـة وتــوف  
لألشـــخاص املتضـــررين مـــن األزمـــات يف البيئـــات احلضـــرية، والعمـــل مـــع اتمعـــات احملليـــة  
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واحلكومات احمللية من أجل حتديد الفرص املتاحة للمشاركة وإجياد حلـول حمليـة دائمـة حتـافظ     
ألشـــخاص املتضـــررين وإىل علـــى الكرامـــة، مـــع كفالـــة تـــدفق املعونـــة يف الوقـــت نفســـه إىل ا 

  اتمعات املضيفة لئال تنتكس تنميتها.
ونسلم باحلاجة إىل أن تواصل احلكومات واتمع املدين دعم تقدمي خـدمات حضـرية     - ٣٠

قــادرة علــى التكيــف أثنــاء الرتاعــات املســلحة. ونســلم أيضــاً باحلاجــة إىل التأكيــد جمــدداً علــى   
  نساين.االحترام التام للقانون الدويل اإل

ونلتزم بتشجيع سياسات اإلسكان الوطنية ودون الوطنية واحملليـة الـيت تـدعم اإلعمـال       - ٣١
التدرجيي للحق يف السكن الالئق للجميع بوصفه عنصراً من عناصـر احلـق يف مسـتوى معيشـي     
مناسب، وتلك اليت تتصدى جلميع أشـكال التمييـز والعنـف ومتنـع عمليـات اإلخـالء القسـري        

وتلك اليت تركز على احتياجات املتشـردين واألشـخاص الـذين يعيشـون يف أوضـاع      التعسفية، 
هشة والفئات ذات الـدخل املـنخفض واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـع متكـني اتمعـات احملليـة         

دعـم  مبـا يف ذلـك   وأصحاب املصلحة املعنيني من املشاركة يف ختطيط وتنفيذ هذه السياسـات،  
  وفقاً للتشريعات الوطنية واملعايري الدولية.اإلنتاج االجتماعي للموائل، 

ــة      - ٣٢ ــارات العمريـ ــة لالعتبـ ــة ومراعيـ ــاد سياســـات وـــج متكاملـ ونلتـــزم بتشـــجيع اعتمـ
واجلنسانية يف جمال اإلسكان يف مجيع القطاعات، وال سيما قطاعات العمالة والتعليم والرعايـة  

ع املستويات احلكوميـة تتضـمن   الصحية واإلدماج االجتماعي، واتباع سياسات وج على مجي
توفري سكن مالئـم وميسـور التكلفـة ويسـهل الوصـول إليـه وفعـال يف اسـتخدام املـوارد وآمـن           
ومرن وجيد التوصيل وحسن املوقع، مع إيالء اهتمام خاص لعامل القرب ولتعزيز العالقـة مـع   

  بقية النسيج احلضري وجماالت العمل احمليطة بالسكن.
وفري جمموعــة متنوعــة مــن خيــارات الســكن الالئــق املأمونــة وامليســورة   ونلتــزم حبفــز تــ  - ٣٣

 -التكلفة والقريبـة املنـال ملختلـف فئـات الـدخل يف اتمـع، مـع مراعـاة اإلدمـاج االجتمـاعي           
االقتصادي والثقايف للمجموعات املهمشة واملشـردين واألشـخاص الـذين يعيشـون يف ظـروف      

تـــدابري إجيابيـــة لتحســـني الظـــروف املعيشـــية  مـــن اهلشاشـــة وكـــذلك منـــع الفصـــل. وســـنتخذ
لألشخاص املشردين بغية تيسـري مشـاركتهم مشـاركة تامـة يف اتمـع، ومنـع حـدوث التشـرد         

  والقضاء عليه، وكذلك مكافحة جترمي التشرد وإائه.
وحنن نلتزم بتشجيع استفادة اجلميع بصورة عادلة وميسورة من اهلياكل األساسية املادية   - ٣٤
ــة       واال ــة معقول ــزودة باخلــدمات بتكلف ــك األراضــي امل ــا يف ذل ــز، مب ــة الضــرورية دون متيي جتماعي

والسكن، ومصادر الطاقة احلديثة واملتجددة، ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي املأمونة، 
والغــذاء املــأمون والغــين واملناســب، والــتخلص مــن النفايــات، والتنقــل املســتدام، وتــوفري الرعايــة  
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نظيم األسرة، والتعليم، والثقافة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ونلتزم كـذلك  الصحية وت
بكفالة أن تراعي هـذه اخلـدمات حقـوق واحتياجـات النسـاء واألطفـال والشـباب وكبـار السـن          
واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين والشعوب األصـلية واتمعـات احملليـة، حسـب االقتضـاء،      

ات الفئـات الضـعيفة األخـرى. ونشـجع يف هـذا الصـدد القضـاء علـى         وكذلك حقـوق واحتياجـ  
  االقتصادية واملادية. -احلواجز القانونية واملؤسسية واالجتماعية 

ونلتزم بتعزيز ضمان احليازة للجميع علـى املسـتويات احلكوميـة املالئمـة، مبـا يف ذلـك         - ٣٥
احليـازة، وإجيـاد حلـول مالئمـة      احلكومات دون الوطنية واحمللية، مع االعتـراف بتعـدد أشـكال   

للغرض ومراعية لالعتبارات العمرية واجلنسانية والبيئية ضمن تسلسل حقوق ملكيـة األراضـي   
واملمتلكــات، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لضــمان حيــازة األراضــي للمــرأة باعتبــار ذلــك مفتاحــاً  

  لتمكينها، بسبل منها اعتماد النظم اإلدارية الفعالة.
جيع اختـاذ التـدابري املناسـبة يف املـدن واملسـتوطنات البشـرية، وهـي التـدابري         ونلتزم بتشـ   - ٣٦

اليت يء التسهيالت لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، علـى قـدم املسـاواة مـع غريهـم، للسـماح هلـم          
بالدخول إىل البيئة املادية للمدن، وال سـيما األمـاكن العامـة، واسـتخدام وسـائط النقـل العـام،        

االسـتفادة مـن التعلـيم واملرافـق الصـحية واإلعـالم العـام واالتصـاالت         واحلصول على السكن و
(مبـا يف ذلــك تكنولوجيــا ونظـم املعلومــات واالتصــاالت)، وغــري ذلـك مــن املرافــق واخلــدمات    

  املوفرة أو املتاحة للجمهور يف املناطق احلضرية والريفية.
فتوحة وخضراء وتتسـم  ونلتزم بتشجيع إقامة مساحات عامة آمنة ومتاحة للجميع وم  - ٣٧

باجلودة، مبا يف ذلك الشوارع واألرصفة وممرات الـدراجات والسـاحات واملنـاطق املطلـة علـى      
ــلح للتفاعـــل     امليـــاه واحلـــدائق واملترتهـــات، حبيـــث تكـــون مســـاحات متعـــددة األغـــراض تصـ
ــادل االقتصــادي      ــيح التب االجتمــاعي وتتســم بالشــمول، وتراعــي صــحة اإلنســان ورفاهــه، وتت

ري الثقايف واحلوار بني جمموعة متنوعة من الشعوب والثقافـات، وتكـون مصـممة ومـدارة     والتعب
لكفالة التنمية البشرية وبناء جمتمعات سـلمية وشـاملة للجميـع وتشـاركية، فضـالً عـن تشـجيع        

  التعايش والتواصل واإلدماج االجتماعي.
قـايف، امللمـوس منـه وغـري     ونلتزم باالستفادة بطريقة مستدامة مـن التـراث الطبيعـي والث     - ٣٨

ــاع سياســات          ــن خــالل اتب ــدن واملســتوطنات البشــرية، حســب االقتضــاء، م ــوس، يف امل امللم
حضــرية وإقليميــة متكاملــة وتوظيــف اســتثمارات مالئمــة علــى الصــعد الــوطين ودون الــوطين    

لغـات  واحمللي، من أجل كفالة وتعزيز اهلياكل األساسية واملواقع الثقافية واملتاحف، وثقافات و
الشعوب األصلية، فضالً عن املعارف والفنون التقليدية، وإبراز الدور الذي تؤديه هذه األمـور  

  يف إصالح وتنشيط املناطق احلضرية، ويف تعزيز املشاركة االجتماعية وممارسة املواطنة.
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ــدن          - ٣٩ ــة يف املـ ــع وآمنـ ــاملة للجميـ ــحية وشـ ــليمة وصـ ــة سـ ــة بيئـ ــجيع إقامـ ــزم بتشـ ونلتـ
البشرية، مبا ميكّن اجلميع من العيش والعمـل واملشـاركة يف احليـاة احلضـرية دون     واملستوطنات 

خـــوف مـــن العنـــف والترهيـــب، مـــع مراعـــاة كـــون النســـاء والفتيـــات واألطفـــال والشـــباب   
يتضـررون بوجـه خـاص. وسـنعمل أيضـاً       واألشخاص الذي يعيشون يف أوضاع هشة كثرياً ما

ــى املمارســات الضــارة ضــد ال    ــى القضــاء عل ــال    عل ــك زواج األطف ــا يف ذل ــات، مب نســاء والفتي
  والزواج املبكر والقسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

ونلتـــزم بتـــبين التنـــوع يف املـــدن واملســـتوطنات البشـــرية مـــن أجـــل تعزيـــز التماســـك     - ٤٠
ــني       ــادل، واملســاواة ب ــرام املتب ــات، والتســامح واالحت ــني الثقاف االجتمــاعي واحلــوار والتفــاهم ب
اجلنســني، واالبتكــار، ومباشــرة األعمــال احلــرة، والشــمولية، وهويــة مجيــع النــاس وســالمتهم    
وكرامتهم، وكذلك تعزيز الصـالحية للعـيش، وإقامـة اقتصـاد حضـري نـابض باحليـاة. ونلتـزم         
أيضاً باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لكفالـة تعزيـز مؤسسـاتنا احملليـة للتعدديـة والتعـايش السـلمي يف           

  ايدة التنوع والتعدد الثقايف.جمتمعات متز
ونلتزم بتعزيز اآلليات املؤسسـية والسياسـية والقانونيـة واملاليـة يف املـدن واملسـتوطنات         - ٤١

البشرية من أجل اعتماد بـرامج موسـعة النطـاق، متشـياً مـع السياسـات الوطنيـة، تتـيح للجميـع          
، فضـالً عـن تعزيـز املشـاركة     املشاركة ادية يف عمليـات صـنع القـرارات والتخطـيط واملتابعـة     

  املدنية وتقاسم مهام التموين واإلنتاج.
وندعم احلكومات دون الوطنية واحمللية، حسب االقتضاء، يف الوفاء بـدورها الرئيسـي     - ٤٢

يف تعزيز التفاعل بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يتـيح الفـرص للحـوار، بوسـائل منـها      
العمريــة واجلنســانية، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للمســامهات احملتملــة النــهج املراعيــة لالعتبــارات 

جلميـــع شـــرائح اتمـــع، مبـــا يف ذلـــك الرجـــال والنســـاء واألطفـــال والشـــباب وكبـــار الســـن   
واألشخاص ذوو اإلعاقة والشعوب األصلية واتمعـات احملليـة والالجئـون واملشـردون داخليـاً      

ن، دون متييـز علـى أسـاس العـرق أو الـدين      واملهاجرون، بغـض النظـر عـن وضـعهم كمهـاجري     
  االقتصادي. -االنتماء اإلثين أو الوضع االجتماعي   أو

  
  حتقيق الرخاء احلضري املستدام والشامل للجميع وتوفري الفرص للجميع    

حنن ندرك أن حتقيق النمو االقتصـادي املطـرد والشـامل للجميـع واملسـتدام، مـع تـوفري          - ٤٣
نتجة والعمل الالئق للجميع، هو عنصر أساسي من عناصر التنمية اإلقليميـة  العمالة الكاملة وامل

واحلضرية املستدامة، وأن املدن واملستوطنات البشـرية ينبغـي أن تكـون أمـاكن لتحقيـق تكـافؤ       
  الفرص، يعيش الناس فيها حياة صحية ومنتجة يسودها الرخاء وحيققون فيها تطلعام.
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وهياكلــها األساســية وتصــميم مبانيهــا هــي مــن ضــمن أهــم وحنــن نــدرك أن شــكل املــدن   -  ٤٤
عوامل حتقيق الوفورات يف التكلفة والكفاءة يف استخدام املوارد، وذلك من خالل فوائـد وفـورات   
ــة املتجــددة،        ــوارد الطاق ــة، وم ــاءة يف اســتخدام الطاق ــق تشــجيع الكف ــل، وعــن طري احلجــم والتكت

  بيئة، والنمو املستدام يف االقتصاد احلضري.والقدرة على التكيف، واإلنتاجية، ومحاية ال
ونلتزم بإقامة اقتصادات حضرية نابضة باحلياة ومستدامة وشاملة للجميع، اسـتناداً إىل    - ٤٥

اإلمكانــات الذاتيــة واملزايــا التنافســية والتــراث الثقــايف واملــوارد احملليــة، فضــالً عــن اهلياكــل          
دام املـوارد؛ وتشـجيع التنميـة الصـناعية املسـتدامة      األساسية املرنـة الـيت حتقـق الكفـاءة يف اسـتخ     

والشاملة للجميع وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، ويئـة بيئـة متكينيـة لألعمـال التجاريـة      
  واالبتكار، فضالً عن أسباب املعيشة.

ونلتزم بتعزيز دور اإلسكان امليسور التكلفة واملسـتدام ومتويـل اإلسـكان، مبـا يف ذلـك        - ٤٦
إقامة املوائل االجتماعية، يف التنمية االقتصادية، ومسـامهة ذلـك القطـاع يف حتفيـز اإلنتاجيـة يف      
القطاعات االقتصادية األخرى، مع االعتراف بأن اإلسكان يعزز تكوين رؤوس املال والـدخل  
وتوفري فرص العمل واالدخـار، وميكنـه أن يسـهم يف دفـع عجلـة التحـول االقتصـادي املسـتدام         

  مل للجميع على الصعد الوطين ودون الوطين واحمللي.والشا
ونلتزم باختاذ اخلطوات املناسـبة لتعزيـز املؤسسـات الوطنيـة ودون الوطنيـة واحملليـة مـن          - ٤٧

أجل دعم التنمية االقتصادية احمللية، وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق واحلوار عرب املسـتويات  
  اب املصلحة املعنيني.احلكومية وااالت الوظيفية وأصح

ونشجع املشاركة الفعالة والتعاون بني مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني، مبـا يف ذلـك         - ٤٨
احلكومــات احملليــة والقطــاع اخلــاص واتمــع املــدين، واملنظمــات الــيت متثــل النســاء والشــباب،   

املؤسسـات  فضالً عن تلـك الـيت متثـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة والشـعوب األصـلية واملهنـيني و        
األكادميية والنقابات ومنظمـات أربـاب العمـل ورابطـات املهـاجرين واجلمعيـات الثقافيـة، مـن         
ــديات         ــة التحـ ــد ومعاجلـ ــرية وحتديـ ــادية احلضـ ــة االقتصـ ــة للتنميـ ــرص املتاحـ ــد الفـ ــل حتديـ أجـ

  والناشئة.  القائمة
ألطــر املكانيــة ونلتــزم بــدعم الــنظم اإلقليميــة الــيت تــدمج املهــام احلضــرية والريفيــة يف ا   - ٤٩

الوطنية ودون الوطنية ونظم املـدن واملسـتوطنات البشـرية، ومـن مث تعزيـز اإلدارة واالسـتخدام       
املستدامني للموارد الطبيعية واألراضي، مبا يكفـل قيـام سالسـل إمـداد وسالسـل قيمـة تتوسـط        

العادلـة عـرب    بني العرض والطلب يف املناطق احلضرية والريفية من أجـل تعزيـز التنميـة اإلقليميـة    
  الريفية، وتسد الفجوات االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية. -السلسلة احلضرية 
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ونلتــزم بتشــجيع التفــاعالت بــني احلضــر والريــف والوصــل بينــهما، عــن طريــق تعزيــز    - ٥٠
النقل والتنقل املستدامني، وشبكات التكنولوجيا واالتصـاالت واهلياكـل األساسـية، باسـتخدام     

خطــيط القائمــة علــى ــج حضــري وإقليمــي متكامــل، مــن أجــل حتقيــق اإلمكانــات   أدوات الت
القصوى هلذه القطاعات يف حتسني اإلنتاجية، والتماسك االجتمـاعي واالقتصـادي واإلقليمـي،    
وكذلك السالمة واالستدامة البيئية. وينبغي أن يشمل ذلك الـربط بـني املـدن واملنـاطق احمليطـة      

ة واملنـاطق الريفيـة، فضـالً عـن تعزيـز التواصـل بـني األرض والبحــر،        ـا واملنـاطق شـبه احلضـري    
  حسب االقتضاء.

ــدن وأدوات           - ٥١ ــيط امل ــك ختط ــا يف ذل ــة احلضــرية، مب ــر املكاني ــة األط ــز تنمي ــزم بتعزي ونلت
التصــميم الــيت تــدعم اإلدارة واالســتخدام املســتدامني للمــوارد الطبيعيــة واألراضــي، وتقلــيص    

بالصــورة املناســبة، وتعــدد املراكــز، واالســتخدامات املختلطــة، مــن    حجــم اهلياكــل وتكثيفهــا 
خالل اسـتراتيجيات الـردم أو التوسـع احلضـري املخطـط، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل حتقيـق           
وفورات احلجم والتكتل، وتعزيز ختطيط النظم الغذائية، وحتسني الكفاءة يف اسـتخدام املـوارد،   

  لبيئية.وحتقيق املرونة احلضرية واالستدامة ا
ونشجع استراتيجيات التنمية املكانية اليت تأخذ يف االعتبار، حسب االقتضاء، احلاجـة    - ٥٢

إىل توجيه التوسع احلضري بإعطاء األولوية للتجديد احلضري عن طريق توفري هياكل أساسـية  
وخــدمات ميســرة وموصــولة بصــورة جيــدة، وحتقيــق مســتويات مســتدامة للكثافــة الســكانية،   

ــدة يف النســيج احلضــري، مبــا حيــول دون     واســتخدا ــاء اجلدي م التصــاميم املدجمــة وإدمــاج األحي
  التمدد العمراين العشوائي والتهميش.

ونلتزم بتشجيع إقامة مساحات عامة آمنة ومتاحة للجميع وميسرة وخضـراء وجيـدة،     - ٥٣
حنـو مسـتدام مـن    بوصفها قوة دافعة للتنمية االجتماعيـة واالقتصـادية، مـن أجـل االسـتفادة علـى       

قــدرا علــى إضــفاء املزيــد مــن القيمــة االجتماعيــة واالقتصــادية، مبــا يف ذلــك قيمــة املمتلكــات،   
  املعيشة.  وتيسري استثمارات املؤسسات التجارية واالستثمارات العامة واخلاصة وإتاحة أسباب

اهلياكـل األساسـية   ونلتزم بتوليد واستخدام الطاقة املتجددة وامليسورة التكلفة، وإقامـة    - ٥٤
املستدامة للنقل واخلدمات حيثما أمكن، وحتقيق فوائد املوصولية، والتقليـل مـن التكلفـة املاليـة     

حتقــق الكفــاءة، واالزدحــام، وتلــوث  والبيئيــة واملتعلقــة بالصــحة العامــة لوســائل التنقــل الــيت ال
ء اهتمـــام خـــاص اهلـــواء، وآثـــار جـــزر االحتـــرار احلضـــرية، والضوضـــاء. ونلتـــزم أيضـــاً بـــإيال 

ــراء والعائشــني يف املســتوطنات       ــة والنقــل، وال ســيما الفق ــاس مــن الطاق ــع الن الحتياجــات مجي
العشـــوائية. ونالحـــظ أيضـــاً أن التخفيضـــات يف تكـــاليف الطاقـــة املتجـــددة تتـــيح للمـــدن         

  واملستوطنات البشرية أداة فعالة لتقليص تكاليف إمدادات الطاقة.
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حية عن طريق إتاحة خدمات عامة مناسبة وشاملة للجميـع  ونلتزم بإقامة جمتمعات ص  - ٥٥
ــة اهلــواء، مبــا يف ذلــك تلــك الــيت       ــة لنوعي ــة نظيفــة، مــع مراعــاة املبــادئ التوجيهي وجيــدة، وبيئ
وضــعتها منظمــة الصــحة العامليــة، وهياكــل أساســية ومرافــق اجتماعيــة، مثــل خــدمات الرعايــة  

ة اجلنسية واإلجنابية، سعياً للحـد مـن   الصحية، مبا يف ذلك حصول اجلميع على خدمات الصح
  وفيات األطفال واألمهات.

ونلتزم بزيادة اإلنتاجية االقتصادية، حسب االقتضاء، بـأن نتـيح للقـوى العاملـة فـرص        - ٥٦
إدرار الدخل، واملعارف واملهارات واملرافق التعليمية اليت تسهم يف قيام اقتصاد حضـري يتسـم   

يضاً بزيادة اإلنتاجية االقتصادية مـن خـالل تعزيـز العمالـة الكاملـة      باالبتكار والتنافس. ونلتزم أ
  واملنتجة وتوفري العمل الالئق وأسباب املعيشة يف املدن واملستوطنات البشرية.

ــة الكاملــة واملنتجــة وتــوفري العمــل الالئــق       - ٥٧ ونلتــزم، حســب االقتضــاء، بتشــجيع العمال
ات البشرية، مع إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات     للجميع وأسباب املعيشة يف املدن واملستوطن

وإمكانات النسـاء والشـباب واألشـخاص ذوي اإلعاقـة والشـعوب األصـلية واتمعـات احملليـة         
والالجــئني واملشــردين داخليــاً واملهــاجرين، وال ســيما الفئــات األفقــر والــيت تعــيش يف أوضــاع  

  درار الدخل.هشة، وتعزيز عدم التمييز يف إتاحة الفرص القانونية إل
ونلتــزم بتهيئــة بيئــة متكينيــة لألعمــال التجاريــة تتميــز بالرتاهــة واملســؤولية، اســتناداً إىل    - ٥٨

مبادئ االستدامة البيئيـة واالزدهـار الشـامل للجميـع، وتشـجيع االسـتثمار واالبتكـار وممارسـة         
ــة  األعمــال احلــرة. ونلتــزم أيضــاً مبعاجلــة التحــديات الــيت يواجههــا أصــحاب األعمــال     التجاري

احملليون، عن طريق دعم املؤسسات البالغة الصغر والصغرية واملتوسـطة احلجـم والتعاونيـات يف    
مجيع مراحل سالسـل القيمـة، وال سـيما األعمـال واملؤسسـات التجاريـة املنتميـة إىل االقتصـاد         

  االجتماعي والتضامين، العاملة ضمن االقتصادات الرمسية وغري الرمسية على حد سواء.
ونلتزم باالعتراف مبا يقدمه الفقـراء العـاملون يف االقتصـاد غـري الرمسـي مـن مسـامهات          - ٥٩

يف اقتصادات املدن، وعلى األخص منهم النساء، مبـن فـيهن العـامالت بـدون أجـر واخلادمـات       
والعامالت املهاجرات، مع مراعاة الظروف الوطنية. وينبغي تعزيـز أسـباب معيشـتهم وحتسـني     

تـأمني دخلـهم وتـوفري احلمايـة القانونيـة واالجتماعيـة هلـم، ومسـاعدم علـى          ظروف عملهم و
ــدعم هلــم، وإمســاع        ــك مــن خــدمات ال ــاء األصــول، وتقــدمي غــري ذل اكتســاب املهــارات واقتن
أصوام وحتسني متثيلهم. وسيتم العمل على االنتقال التدرجيي للعمـال والوحـدات االقتصـادية    

طريق اعتماد ج متوازن جيمع بني احلـوافز وتـدابري االمتثـال،    إىل االقتصاد الرمسي، وذلك عن 
مع تيسري احملافظة على أسباب املعيشة احلالية وحتسينها يف نفـس الوقـت. وسـنأخذ يف االعتبـار     
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الظـــروف والتشـــريعات والسياســـات واملمارســـات واألولويـــات الوطنيـــة احملـــددة يف معـــرض   
  االنتقال إىل االقتصاد الرمسي.

ونلتزم مبـؤازرة ودعـم االقتصـادات احلضـرية يف انتقاهلـا التـدرجيي حنـو رفـع اإلنتاجيـة،            - ٦٠
من خالل القطاعات ذات القيمة املضافة املرتفعة، وذلك عن طريـق تشـجيع التنويـع والتطـوير     
التكنولوجي والبحوث واالبتكار، مبا يف ذلك خلق وظائف جيدة والئقة ومنتجة، بسبل منـها  

ــون االستعراضــية وأنشــطة      تشــجيع الصــناعات  ــة والســياحة املســتدامة والفن ــة واإلبداعي الثقافي
  التراث.  حفظ
ونلتـزم بتســخري العائـد الــدميغرايف احلضــري، حسـب االقتضــاء، وإتاحـة فــرص التعلــيم       - ٦١

للشباب، وتنمية املهارات والعمل، من أجل زيادة اإلنتاجيـة وحتقيـق الرخـاء املشـترك يف املـدن      
لبشرية. وتشكل الفتيات والفتيـان والشـابات والشـبان القـوى الفاعلـة الرئيسـية       واملستوطنات ا

للتغــيري الــالزم للوصــول إىل مســتقبل أفضــل، وعنــد متكينــهم ســتكون لــديهم إمكانــات كــبرية   
ــرص احملســنة ملشــاركتهم         ــن الف ــد م ــة املزي ــام. وســتكون كفال ــن أنفســهم وجمتمع ــدفاع ع لل

  من عناصر تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.مشاركة جمدية عنصراً أساسياً 
ــة واالقتصــادية واملكانيــة لشــيخوخة الســكان عنــد          - ٦٢ ــزم مبعاجلــة اآلثــار االجتماعي ونلت

االقتضــاء، واســتخدام عنصــر الشــيخوخة كوســيلة إلجيــاد فــرص عمــل جديــدة الئقــة، وحتقيــق 
حيـاة سـكان املـدن يف    النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، مـع حتسـني نوعيـة    

  الوقت نفسه.
  

  التنمية احلضرية املستدامة بيئياً واملرنة    

إننا ندرك أن املدن واملستوطنات البشرية تواجـه ديـدات غـري مسـبوقة بسـبب أمنـاط         - ٦٣
ــنظم     االســـتهالك واإلنتـــاج غـــري املســـتدامة، وفقـــدان التنـــوع البيولـــوجي، والضـــغط علـــى الـ

كـوارث الطبيعيـة والكـوارث النامجـة عـن النشـاط البشـري، وتغـري         اإليكولوجية، والتلوث، وال
املناخ واملخـاطر املرتبطـة بـه، ممـا يقـوض اجلهـود الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر جبميـع صـوره             
وأبعاده وحتقيق التنمية املسـتدامة. وبـالنظر إىل االجتاهـات الدميغرافيـة للمـدن ودورهـا احملـوري        

ود التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف له ويف اسـتخدام املـوارد   يف االقتصاد العاملي ويف جه
والنظم اإليكولوجية، فإن أسلوب ختطيطها ومتويلها وتنميتـها وبنائهـا وحوكمتـها وإدارـا لـه      

  أثر مباشر على االستدامة والقدرة على التكيف إىل مدى يتجاوز حدود املدن.
مجيـع أحنـاء العـامل، وال سـيما يف البلـدان الناميـة،       وندرك أيضاً أن املراكـز احلضـرية يف     - ٦٤

تنطوي على خصائص جتعلها هي وسكاا معرضني بوجه خاص لآلثار الضارة لـتغري   كثرياً ما
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املناخ وغريه من األخطار الطبيعية والنامجة عن النشاط البشري، مبا يف ذلك الـزالزل والنـوازل   
لعواصــف، مبــا فيهــا عواصــف الغبــار والعواصــف  اجلويــة والفيضــانات وااليــارات األرضــية وا

الرملية، وموجات احلر وشح املاء واجلفـاف وتلـوث املـاء واهلـواء واألمـراض املنقولـة وارتفـاع        
    صـابمستوى سطح البحر، اليت تؤثر يف مناطق شىت، منها بصفة خاصة املنـاطق السـاحلية وم

  األار والدول اجلزرية الصغرية النامية.
لتزم بتسهيل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف املـدن واملسـتوطنات البشـرية    وحنن ن  - ٦٥

بطريقــة حتمــي وحتســن الــنظم اإليكولوجيــة واخلــدمات البيئيــة احلضــرية، وتقلــل مــن انبعاثــات  
غــازات االحتبــاس احلــراري، ومــن تلــوث اهلــواء، وتســاعد علــى احلــد مــن أخطــار الكــوارث    

اسـتراتيجيات احلـد مـن خمـاطر الكـوارث والتقييمـات الدوريـة        وإدارا، عن طريق دعم وضـع  
ملخاطر الكوارث الطبيعية والكوارث النامجـة عـن النشـاط البشـري، مبـا يف ذلـك وضـع معـايري         
ملستويات اخلطر، مع تعزيز التنميـة االقتصـادية املسـتدامة يف الوقـت نفسـه، ومحايـة رفـاه مجيـع         

احلضـري واإلقليمـي السـليم بيئيـاً، وتـوفري اهلياكـل       الناس ونوعية حيام مـن خـالل التخطـيط    
  األساسية واخلدمات الضرورية.

تتيحــه الرقمنــة ومصــادر الطاقــة   ونلتــزم باعتمــاد ــج املــدن الذكيــة الــذي يســتغل مــا    - ٦٦
النظيفة والتكنولوجيا من فرص، فضالً عن تكنولوجيا النقل املبتكرة، ممـا يتـيح للسـكان مزيـدا     

ــارات املر  ــة، ويعــزز النمــو االقتصــادي املســتدام، وميكــن املــدن مــن حتســني      مــن اخلي ــة للبيئ اعي
  خدماا.  تقدمي
ونلتزم بتشجيع إنشاء وصيانة شبكات محكمة الترابط وجيدة التوزيع من املسـاحات    - ٦٧

ــى التســهيالت          ــة عل ــع واملنطوي ــة للجمي ــة واملتاح ــراض واآلمن ــددة األغ ــة واملتع ــة املفتوح العام
سمة باجلودة، وبتحسني قـدرة املـدن علـى مواجهـة الكـوارث وتغـري املنـاخ، مبـا         واخلضراء واملت

يف ذلــك الفيضــانات وأخطــار اجلفــاف وموجــات احلــرارة، وبتعزيــز األمــن الغــذائي والتغذيــة،   
والصحة البدنية والعقلية، ونوعية اهلواء يف البيوت واهلواء احمليط، وخبفـض الضوضـاء وتشـجيع    

للسـكن، ومسـتوطنات بشـرية ومشـاهد طبيعيـة حضـرية، وإعطـاء         إقامة مـدن جذابـة وصـاحلة   
  األولوية حلفظ األنواع املستوطنة.

ونلتزم بإيالء اهتمام خاص للمناطق احلضرية اليت تقـع عنـد مصـاب األـار، واملنـاطق        - ٦٨
الساحلية وغريها مـن املنـاطق احلساسـة بيئيـاً، مـع إبـراز أمهيتـها بوصـفها مصـادر ملـوارد هامـة            

من النظم اإليكولوجية ألغراض النقل واألمن الغذائي والرخاء االقتصادي وخـدمات الـنظم   ض
اإليكولوجيــة والقــدرة علــى التكيــف. ونلتــزم بإدمــاج التــدابري املناســبة يف التخطــيط احلضــري   

  واإلقليمي املستدام والتنمية املستدامة.
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لألراضـي، مبـا فيهـا املنـاطق      ونلتزم بصون وتعزيـز الوظيفـة اإليكولوجيـة واالجتماعيـة      - ٦٩
ــنظم         ــى ال ــة عل ــول القائم ــدن واملســتوطنات البشــرية، وتشــجيع احلل ــدعم امل ــيت ت الســاحلية، ال

يتم جتاوز قـدرة   اإليكولوجية من أجل كفالة اعتماد أمناط استهالك وإنتاج مستدامة، حبيث ال
دام لألراضـي، واجلمـع   النظم اإليكولوجية على التجدد. ونلتزم أيضاً بتشجيع االستخدام املسـت 

بــني التوســع احلضــري ومســتويات الكثافــة املناســبة وتقلــيص اهلياكــل، مــن أجــل منــع التمــدد    
احلضري العشـوائي واحتوائـه، فضـالً عـن منـع االسـتخدام والتغـيري غـري الضـروريني لألراضـي           

  وفقدان األراضي املنتجة والنظم اإليكولوجية اهلشة واملهمة.
 السلع واخلدمات األساسية حملياً، واالستفادة من قرب املوارد، مـع  ونلتزم بدعم توفري  - ٧٠

التسليم بـأن االعتمـاد الشـديد علـى املصـادر البعيـدة للطاقـة وامليـاه واألغذيـة واملـواد ميكـن أن            
  يعطـل خـدمات اإلمـداد،     ض لكـل مـا  يطرح حتديات فيما يتعلق باالستدامة، مبا يف ذلـك التعـر

  نه أن يسهل إتاحة املوارد للسكان.وأن اإلمداد احمللي ميك
ــات          - ٧١ ــاه (احمليط ــك األراضــي واملي ــا يف ذل ــوارد، مب ــز اإلدارة املســتدامة للم ــزم بتعزي ونلت

والبحار واملياه العذبة)، والطاقة واملـواد والغابـات واألغذيـة، مـع إيـالء اهتمـام خـاص لـإلدارة         
نفايات واملواد الكيميائية اخلطـرة، مبـا يف   السليمة بيئياً والتقليل إىل أدىن حد من مجيع أشكال ال

ذلك ملوثات اهلواء وملوثات املنـاخ قصـرية األجـل وغـازات االحتبـاس احلـراري والضوضـاء،        
ــروابط بــني الريــف واحلضــر، والسالســل الوظيفيــة لإلمــداد وإضــفاء      وذلــك بطريقــة تراعــي ال

تسعى إىل االنتقال إىل اقتصـاد  القيمة، من حيث أثرها البيئي واستدامتها، وكذلك اإلدارة اليت 
دائري، مع العمل يف الوقت نفسه على تيسري حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة وجتـددها وإصـالحها      

  ومرونتها يف مواجهة التحديات اجلديدة والناشئة.
وحنــن ملتزمــون بعمليــات التخطــيط احلضــري واإلقليمــي الطويلــة األجــل وممارســات      - ٧٢

لتخطــيط واإلدارة املتكــاملني للمــوارد املائيــة، بــالنظر إىل السلســلة التنميــة املكانيــة الــيت تــدمج ا
الريفيـة، علـى الصـعيدين احمللـي واإلقليمـي، وتتضـمن مشـاركة أصـحاب املصـلحة           -احلضرية 

  املعنيني واتمعات احمللية.
ونلتزم بتشجيع احلفظ واالستخدام املستدام للميـاه، عـن طريـق إصـالح املـوارد املائيـة         - ٧٣
املناطق احلضرية وشبه احلضرية واملناطق الريفية، مع التقليل من امليـاه املسـتعملة ومعاجلتـها،    يف 

والتقليـــل مـــن فقـــدان امليـــاه، وزيـــادة ختزينـــها واســـتبقائها واســـتعادا، مـــع أخـــذ دورة املـــاء   
  االعتبار.  يف

ــاً للنفايــات، والتقليــل بدرجــة كــبرية     - ٧٤ مــن إنتــاج  ونلتــزم بتشــجيع اإلدارة الســليمة بيئي
النفايـات، عــن طريـق احلــد منـها وإعــادة اسـتخدامها وإعــادة تـدويرها، والتقليــل إىل أدىن حــد      
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ميكـن إعـادة تـدويرها أو عنـدما      ممكن من مدافن القمامة، وحتويل النفايات إىل طاقـة عنـدما ال  
سـني  حيقق هذا اخليار أفضل النتائج البيئية. ونلتزم كذلك خبفض التلوث البحري عن طريـق حت 

  إدارة النفايات ومياه الفضالت يف املناطق الساحلية.
ونلتــزم بتشــجيع احلكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة واحملليــة، حســب االقتضــاء، علــى    - ٧٥

تطوير مصادر الطاقة املستدامة واملتجددة وامليسورة التكلفة، وإقامة املباين واسـتخدام أسـاليب   
، وبتشجيع حفظ الطاقة والكفـاءة يف اسـتخدامها، ومهـا    البناء ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة

عنصــران أساســيان للــتمكني مــن تقلــيص انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري والكربــون          
األســود، وكفالــة اعتمــاد أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة، واملســاعدة علــى إجيــاد فــرص  

  ف إمدادات الطاقة.العمل الالئق، وحتسني الصحة العامة، والتقليل من تكالي
ــز علــى الكفــاءة يف اســتخدام       - ٧٦ ــة والتركي ونلتــزم باالســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعي

ــاء مثــل اخلرســانة والفلــزات واألخشــاب واملعــادن      املــوارد الســتخراج املــواد اخلــام ومــواد البن
يع إقامــة واألراضــي. ونلتــزم بإنشــاء مرافــق مأمونــة الســتعادة املــواد وإعــادة تــدويرها، وبتشــج 

املباين املستدامة والقادرة على التكيف، وإعطاء األولويـة السـتخدام املـواد احملليـة وغـري السـامة       
  واملعاد تدويرها والدهانات والطالءات اخلالية من الرصاص املضاف.

ونلتزم بتعزيز قدرة املدن واملستوطنات البشرية على الصمود، مبـا يف ذلـك مـن خـالل       - ٧٧
األساســية ذات اجلــودة والتخطــيط املكــاين، وذلــك باعتمــاد وتنفيــذ سياســات   تطــوير اهلياكــل

وخطط متكاملة ومراعية لالعتبارات العمرية واجلنسانية ونهج قائمة على النظام اإليكولـوجي  
، ومـن خـالل تعمـيم    ٢٠٣٠-٢٠١٥متشياً مع إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفتـرة  

ارث، الــيت تتســم بالشــمول وتســتند إىل البيانــات، علــى  إجــراءات خفــض وإدارة خمــاطر الكــو 
مجيــع املســتويات للحــد مــن أوجــه الضــعف واملخــاطر، وال ســيما يف املنــاطق املعرضــة للخطــر   
ــتمكني األســر املعيشــية      ــاء الفقــرية، ول باملســتوطنات الرمسيــة وغــري الرمسيــة، مبــا يف ذلــك األحي

تعداد آلثار املخاطر واالسـتجابة هلـا والتكيـف    واتمعات احمللية واملؤسسات والدوائر من االس
معها والتعايف السريع منها، مبا يف ذلك الصـدمات أو الضـغوط الكامنـة. وسـنعمل علـى تعزيـز       
تطوير هياكـل أساسـية تتسـم باملرونـة والكفـاءة علـى صـعيد املـوارد وحتـد مـن املخـاطر وآثـار             

واملسـتوطنات غـري النظاميـة. وسـنقوم      الكوارث، مبا يف ذلك إصالح وحتسـني األحيـاء الفقـرية   
أيضاً، بالتنسيق مع السلطات احمللية وأصحاب املصلحة، بالتشجيع علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة     
لتعزيز وحتديث مجيع املساكن احملفوفة باملخاطر، مبا يف ذلـك يف األحيـاء الفقـرية واملسـتوطنات     

  الكوارث. غري النظامية، جلعلها قادرة على الصمود يف مواجهة
ونلتزم بدعم االنتقال من مرحلة رد الفعل إىل مرحلة اعتماد نهج أكثر اسـتباقية، ـج     - ٧٨

تســتند إىل املخــاطر وتشــمل مجيــع األخطــار وشــرائح اتمــع كافــة، مثــل زيــادة الــوعي العــام    
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باملخاطر وتشجيع االستثمارات املتوقعة ملنع املخـاطر وبنـاء القـدرة علـى التكيـف، ويف الوقـت       
االســتجابة احملليــة الفعالــة واحلســنة التوقيــت لتلبيــة االحتياجــات امللحــة للســكان   نفســه كفالــة 

املتضررين من الكوارث الطبيعية والكوارث النامجـة عـن النشـاط البشـري والرتاعـات. وينبغـي       
ــادئ   ــاج مبـ ــاء بشـــكل أفضـــل ”أن يشـــمل ذلـــك إدمـ ــادة البنـ ــد   “إعـ ــاش بعـ ــة اإلنعـ يف عمليـ

ــوارث ــدرة ع  الكـ ــة إدراج القـ ــدابري     لكفالـ ــتقبلي والتـ ــيط املسـ ــة التخطـ ــف يف عمليـ ــى التكيـ لـ
واملكانيـــــة، والـــــدروس املســـــتفادة مـــــن الكـــــوارث الســـــابقة فضـــــالً عـــــن التوعيـــــة   ئالبيئية

  اجلديدة.  باملخاطر
ونلتــزم بتشــجيع اإلجــراءات املتعلقــة باملنــاخ علــى كــل مــن الصــعيد الــدويل والــوطين      - ٧٩

ع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وبـدعم جهـود   ودون الوطين واحمللي، مبا يف ذلك التكيف م
املــدن واملســتوطنات البشــرية، وســكاا ومجيــع أصــحاب املصــلحة احمللــيني بوصــفهم جهــات     

ل واحلــد مــن انبعاثــات غــازات  منفــذة مهمــة. ونلتــزم كــذلك بــدعم بنــاء القــدرة علــى التحمــ  
ن هذه التـدابري متسـقة مـع    االحتباس احلراري من مجيع القطاعات ذات الصلة. وينبغي أن تكو

أهداف اتفاق باريس املعتمدة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ، مبـا يف     
ذلك اإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية دون درجـتني مئـويتني فـوق مسـتويات     

 ١,٥احلـرارة عنـد    قبل الثـورة الصـناعية، ومواصـلة اجلهـود مـن أجـل وقـف ارتفـاع درجـة          ما
  قبل الثورة الصناعية.  درجة مئوية فوق مستويات ما

ونلتــزم بــدعم عمليــة ختطــيط التكيــف علــى املــدى املتوســط إىل البعيــد، ودعــم إجــراء    - ٨٠
تقييمات علـى مسـتوى املـدن لتحديـد قابليتـها للتـأثر بـتغري املنـاخ والتضـرر مـن آثـاره، وإثـراء             

واإلجراءات اليت تكسب سكان املناطق احلضـرية القـدرة   خطط التكيف والسياسات والربامج 
  على الصمود، بوسائل منها استخدام التكيف القائم على النظام اإليكولوجي.

  
  التنفيذ الفعال    

حنــن نــدرك أن إجنــاز االلتزامــات التحوليــة احملــددة يف اخلطــة احلضــرية اجلديــدة ســوف    - ٨١
لصـعيد الـوطين ودون الـوطين واحمللـي، تسـتكمل      يتطلب أطراً سياساتية متكينية علـى كـل مـن ا   

عــن طريــق التخطــيط التشــاركي وإدارة التنميــة املكانيــة احلضــرية، والوســائل الفعالــة للتنفيــذ،   
ويعزز ذلـك مـن خـالل التعـاون الـدويل فضـالً عـن اجلهـود املبذولـة يف جمـال تنميـة القـدرات،             

مج فيمــا بـــني احلكومــات علـــى   يف ذلــك تقاســـم أفضــل املمارســـات والسياســات والـــربا    مبــا 
  املستويات.  مجيع
وندعو املنظمات واهليئات الدوليـة واإلقليميـة، مبـا يف ذلـك مؤسسـات منظومـة األمـم          - ٨٢

املتحدة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، والشركاء يف التنميـة، واملؤسسـات املاليـة الدوليـة     
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يمية، والقطاع اخلـاص واجلهـات املعنيـة األخـرى،     واملتعددة األطراف، واملصارف اإلمنائية اإلقل
إىل تعزيز تنسيق استراتيجياا وبراجمها اإلمنائيـة يف املنـاطق احلضـرية والريفيـة مـن أجـل تطبيـق        

  ج متكامل للتوسع احلضري املستدام، وتعميم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.
يق علـى نطـاق منظومـة األمـم     ويف هذا الصـدد، نشـدد علـى احلاجـة إىل حتسـني التنسـ        - ٨٣

املتحدة وحتقيق االتساق يف جمـال التنميـة احلضـرية املسـتدامة، يف إطـار التخطـيط االسـتراتيجي        
مـن خطـة التنميـة     ٨٨أكـدت عليـه الفقـرة     على نطـاق املنظومـة، والتنفيـذ واإلبـالغ، وفـق مـا      

  .٢٠٣٠املستدامة لعام 
بيــق أي تــدابري اقتصــادية أو ماليــة  وحنــث بقــوة الــدول علــى االمتنــاع عــن وضــع وتط    - ٨٤
تتفــق مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة ومــن شــأا أن تعرقــل التحقيــق   جتاريــة ال أو

  سيما يف البلدان النامية.  الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ال
  

  بناء هيكل احلوكمة احلضرية: إنشاء إطار داعم    

ــادئ واال   - ٨٥ ـــر املبـ ــا نقـ ــأن   إننـ ــة بشـ ــة الدوليـ ــادئ التوجيهيـ ــواردة يف املبـ ــتراتيجيات الـ سـ
الالمركزية وتدعيم السلطات احملليـة واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتيسـري حصـول اجلميـع علـى         
اخلــدمات األساســية، الــيت اعتمــدها جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية 

املـؤرخ   ٢٢/٨ و )١٥(٢٠٠٧ نيسـان/أبريل  ٢٠ املؤرخ ٢١/٣قراريه  (موئل األمم املتحدة) يف
  .)١٦(٢٠٠٩  نيسان/أبريل ٣

ــدة ضــمن إطــار سياســات حضــرية        - ٨٦ ــذ الفعــال للخطــة احلضــرية اجلدي وسنرســخ التنفي
لـة للتنفيـذ، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل تعمـيم تطـوير األراضـي والتنميـة           تشاركية شاملة وقاب

احلضرية املستدامة كجزء مـن االسـتراتيجيات واخلطـط اإلمنائيـة املتكاملـة الـيت حتظـى بالـدعم،         
حسب االقتضاء، من جانب املؤسسات الوطنية ودون الوطنيـة واحملليـة واألطـر التنظيميـة، مـع      

  الئم بآليات مالية تتسم بالشفافية واملساءلة.كفالة أن تكون مرتبطة بشكل م
وسنشجع املزيد من التنسيق والتعاون بني احلكومات الوطنيـة ودون الوطنيـة واحملليـة،      - ٨٧

ــد الواضــح            ــددة املســتويات ومــن خــالل التحدي ــات تشــاور متع ــك مــن خــالل آلي ــا يف ذل مب
  ات احلكومة.لالختصاصات واألدوات واملوارد ذات الصلة لكل مستوى من مستوي

وسنكفل االتساق بني أهداف وتدابري السياسات القطاعية مبا يشمل مجلـة أمـور منـها      - ٨٨
التنمية الريفية، واستغالل األراضي، واألمن الغذائي والتغذيـة، وإدارة املـوارد الطبيعيـة، وتـوفري     

_______________ 

  األول.)، املرفق A/62/8( ٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم انظر:   )١٥(
  )، املرفق األول.A/64/8( ٨الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٦(
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ــاه والصــرف الصــحي والصــحة والبيئــة والطاقــة، والســكن وسيا    ســات اخلــدمات العامــة، واملي
التنقــل، علــى خمتلــف مســتويات ونطاقــات اإلدارة السياســية، عــرب احلــدود اإلداريــة والنظــر يف  

  ــن ــز الـ ــة، مـــن أجـــل تعزيـ ــة املالئمـ ــذ  هاـــاالت الوظيفيـ ــة للتوســـع احلضـــري وتنفيـ ج املتكاملـ
  االستراتيجيات املتكاملة يف جمال التخطيط احلضري وختطيط األراضي.

طــر قانونيــة وسياســاتية، اســتنادا إىل مبــدأي املســاواة وعــدم  وســنتخذ تــدابري إلنشــاء أ  - ٨٩
التمييز، مـن أجـل تعزيـز قـدرة احلكومـات علـى التنفيـذ الفعـال للسياسـات احلضـرية الوطنيـة،            

ة للقـرارات، مبـا يضـمن،    رة للسياسات ومتخـذ رِِِِِحسب االقتضاء، ودعمها بوصفها جهات مق
  ية واإلدارية اليت تقوم على مبدأ تفريع السلطة.حسب االقتضاء، الالمركزية املالية والسياس

وسندعم، متشياً مع التشريعات الوطنية للبلدان، تعزيـز قـدرة احلكومـات دون الوطنيـة       - ٩٠
ــرب احلــدود           ــددة املســتويات، ع ــة احملليــة واحلضــرية الفعالــة واملتع ــى تنفيــذ احلوكم ــة عل واحمللي

ا يضمن مشاركة احلكومـات دون الوطنيـة واحملليـة    اإلدارية، واستناداً إىل األراضي الوظيفية، مب
يف صنع القرار، مع العمل على تزويدها بالصالحيات واملوارد الالزمـة إلدارة الشـواغل البالغـة    
األمهيــة علــى كــل مــن الصــعيد احلضــري واملتروبــويل واإلقليمــي. وســنعزز احلوكمــة احلضــرية   

ثوقـة، مبـا يف ذلـك اإلدارة املسـتدامة للـديون،      الشاملة اليت تشمل أطراً قانونية وآليات متويل مو
   الـة للمـرأة واحلقـوق    حسب االقتضاء. وسنتخذ تدابري ترمي إىل تعزيـز املشـاركة الكاملـة والفع

ــك يف        ــرار، مبــا يف ذل ــع مســتويات صــنع الق ــى مجي ــادة عل ــادين ويف القي ــع املي املتســاوية يف مجي
  احلكومات احمللية.

ة يف حتديـــد هياكلـــها اإلداريـــة والتنظيميـــة اخلاصـــة ـــا،  وســـندعم احلكومـــات احملليـــ  - ٩١
يتماشــى مــع التشــريعات والسياســات الوطنيــة، حســب االقتضــاء، مــن أجــل التكيــف مــع    مبــا

ــة        ــات احمللي ــدعم للحكوم ــدم ال ــة املالئمــة ونق ــة. وسنشــجع األطــر التنظيمي االحتياجــات احمللي
طــاع اخلــاص مــن أجــل تطــوير وإدارة     بالشــراكة مــع اتمعــات احملليــة واتمــع املــدين والق     

ــة صــون املصــلحة العامــة والتحديــد الواضــح      اخلــدمات األساســية واهلياكــل األساســية، وكفال
  لألهداف واملسؤوليات وآليات املساءلة.

ــع        - ٩٢ ــة واجلنســانية يف مجي ــارات العمري ــة لالعتب ــج تشــاركية مراعي هوسنشــجع اعتمــاد ن
التخطــيط احلضــري وختطــيط األراضــي، مــن التصــور إىل مراحــل السياســات العامــة وعمليــات 

عمليـــات التصـــميم وامليزنـــة والتنفيـــذ والتقيـــيم واالســـتعراض، املتجـــذرة يف أشـــكال جديـــدة  
لشراكات مباشرة بني احلكومات على مجيع املستويات واتمع املدين، مبا يف ذلك مـن خـالل   

عاون والتشاور مفتوحة أمـام اجلميـع،   آليات ومنابر دائمة ذات قاعدة عريضة وموارد جيدة للت
  باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وحلول البيانات امليسرة.
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  ختطيط وإدارة التنمية املكانية احلضرية    

حنن نعترف مببـادئ واسـتراتيجيات التخطـيط احلضـري وختطـيط األراضـي الـواردة يف          - ٩٣
املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط احلضري وختطيط األراضي، الـيت وافـق عليهـا جملـس     

  .)١٧(٢٠١٥/أبريل نيسان ٢٣ املؤرخ ٢٥/٦إدارة موئل األمم املتحدة يف قراره 
وسننفذ ختطيطاً متكامالً يهدف إىل حتقيـق التـوازن بـني االحتياجـات القصـرية األجـل         - ٩٤

والنتــائج املرجــوة الطويلــة األجــل لالقتصــاد التنافســي، وارتفــاع مســتوى نوعيــة احليــاة والبيئــة  
مــع املســتدامة. وسنســعى أيضــاً إىل إضــفاء طــابع مــن املرونــة علــى خططنــا مــن أجــل التكيــف  

  م بشـكل منـهجي هـذه    الظروف االجتماعية واالقتصادية املتغرية على مر الزمن. وسـننفذ ونقـي
اخلطـــط، مـــع بـــذل اجلهـــود لالســـتفادة مـــن االبتكـــارات يف جمـــال التكنولوجيـــا ويئـــة بيئـــة   

  أفضل.  معيشية
وســندعم تنفيــذ سياســات عامــة وخطــط تنمويــة لألراضــي تكــون متكاملــة ومتعــددة     - ٩٥

متوازنة، مع تشجيع التعاون والدعم املتبادل بني املدن واملستوطنات البشـرية املختلفـة   املراكز و
ــز دور املــدن والبلــدات الصــغرية واملتوســطة يف حتســني نظــم األمــن الغــذائي       األحجــام، وتعزي
والتغذية، وتيسري احلصول على سكن مستدام وميسور التكلفة ومالئم ومرن وآمـن، وهياكـل   

الـة عـرب السلسـلة احلضـرية الريفيـة؛ وضـمان       تيسري الـروابط التجاريـة الفع  أساسية وخدمات، و
ارتباط صغار املزارعني والصـيادين بسالسـل القيمـة واألسـواق احملليـة ودون الوطنيـة والوطنيـة        
واإلقليميـة والعامليـة. وسـندعم أيضـاً الزراعـة والفالحـة يف املنـاطق احلضـرية، فضـالً عـن أمنـاط            

اج احمللية املستدامة اليت تتسم باملسؤولية والتفاعالت االجتماعيـة، عـن طريـق    االستهالك واإلنت
شبكات مـن األسـواق احملليـة وشـبكات جتاريـة مواتيـة ويسـهل الوصـول إليهـا بوصـفها خيـاراً            

  للمسامهة يف االستدامة واألمن الغذائي.
لـك اخلطـط   وسنشجع تنفيذ التخطيط احلضـري وختطـيط األراضـي املسـتدام، مبـا يف ذ       - ٩٦

املتعلقــة باملنــاطق حــول املــدن واملــدن الكــربى، ــدف تشــجيع التــآزر والتفــاعالت فيمــا بــني     
املناطق احلضرية جبميـع أحجامهـا واملنـاطق احلضـرية والريفيـة احمليطـة ـا، مبـا يف ذلـك املنـاطق           

ز العــابرة للحــدود، وســندعم تطــوير مشــاريع اهلياكــل األساســية املســتدامة لألراضــي مبــا حيفــ     
اإلنتاجية االقتصادية املستدامة، وتعزيز النمـو العـادل للمنـاطق عـرب السلسـلة احلضـرية الريفيـة.        
ويف هـذا الصــدد، سـنعزز الشــراكات احلضــرية الريفيـة وآليــات التعــاون بـني البلــديات القائمــة     

_______________ 

 )، املرفق.A/70/8( ٨الدورة السبعون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه  )١٧(
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     ضـرية  الـة ألداء املهـام اإلداريـة احل   على املنـاطق الوظيفيـة واملنـاطق احلضـرية بوصـفها أدوات فع
  والبلدية، وتقدمي اخلدمات العامة وتعزيز التنمية احمللية واإلقليمية على السواء.

وســنعزز االمتــدادات احلضــرية املخططــة وإعــادة توزيــع األراضــي احلضــرية ألغــراض     - ٩٧
البناء، مع إعطاء األولوية لتجديد وترميم وحتديث املنـاطق احلضـرية، حسـب االقتضـاء، مبـا يف      

وال األحيـاء الفقـرية واملسـتوطنات غـري الرمسيـة، وتـوفري املبـاين العاليـة اجلـودة          ذلك حتسـني أحـ  
واألمــاكن العامــة، وتعزيــز النــهج املتكاملــة والتشــاركية الــيت تشــمل مجيــع أصــحاب املصــلحة    
والسكان املعنيني، مع جتنب العزل املكاين واالجتماعي واالقتصادي وجتديد املنـاطق احلضـرية،   

  راث الثقايف ومنع واحتواء التمدد احلضري العشوائي.واحلفاظ على الت
ــدادات       - ٩٨ ــك االمت وســنعزز التخطــيط احلضــري وختطــيط األراضــي املتكامــل، مبــا يف ذل

احلضــرية املخططــة علــى أســاس مبــادئ اإلنصــاف والكفــاءة واالســتخدام املســتدام لألراضــي     
التصــال املالئمــان، واالســتخدام  واملــوارد الطبيعيــة، والترتيــب، وتعدديــة املراكــز، والكثافــة وا  

ــة واالقتصـــادية املختلطـــة يف املنـــاطق     املتعـــدد للمســـاحات، فضـــالً عـــن األغـــراض االجتماعيـ
السكنية، بغية منع التمدد احلضري العشوائي، واحلد من التحديات واالحتياجات علـى صـعيد   

تصـادات احلجـم   التنقل وتكـاليف تقـدمي اخلـدمات للفـرد الواحـد، واالسـتفادة مـن الكثافـة واق        
  والتجمع، حسب االقتضاء.

وســندعم تنفيـــذ اســـتراتيجيات التخطـــيط احلضــري، حســـب االقتضـــاء، الـــيت تيســـر     - ٩٩
التمازج االجتمـاعي مـن خـالل تـوفري خيـارات اإلسـكان امليسـور التكلفـة مـع احلصـول علـى            

ن، مـع دعـم   اخلدمات األساسية ذات اجلودة والفضاءات العامة للجميع، وتعزيز السالمة واألم
التفاعـــل االجتمـــاعي وبـــني األجيـــال وتقـــدير التنـــوع. وســـنتخذ خطـــوات ترمـــي إىل إدراج   
التــدريب والــدعم املالئمــني للمهنــيني القــائمني علــى تقــدمي اخلــدمات وللمجتمعــات احملليــة يف   

  املناطق املتضررة من العنف احلضري.
العامـة األخـرى الـيت     وسـندعم تـوفري شـبكات جيـدة التصـميم مـن الطـرق واألمـاكن         - ١٠٠

تتسم باألمان وتكون ميسرة وخضراء ومرحية لإلنسان وذات جـودة ومتاحـة للجميـع وخاليـة     
من اجلرمية والعنـف، مبـا يف ذلـك التحـرش اجلنسـي والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس، وذلـك            
علــى النطــاق البشــري، والتــدابري الــيت تســمح بأفضــل اســتخدام جتــاري ممكــن لألراضــي علــى    

ى الشارع، وتعزيز األسـواق احملليـة الرمسيـة وغـري الرمسيـة والتجـارة واملبـادرات اتمعيـة         مستو
غري الرحبية أيضاً، ومجع الناس يف األماكن العامـة، وتعزيـز رياضـة املشـي وركـوب الـدراجات       

  اهلوائية دف حتسني الصحة والرفاه.
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دابري التكيف مـع تغـري املنـاخ    وسنقوم بإدماج احلد من خماطر الكوارث واعتبارات وت - ١٠١
ــوير         ــيط وتط ــات ختط ــة احلضــرية وعملي ــيط والتنمي ــات التخط ــاره يف عملي ــن آث ــف م والتخفي
ــارات العمريــة واجلنســانية، مبــا يف ذلــك انبعاثــات غــازات االحتبــاس      ــة لالعتب األراضــي املراعي

لصـمود والفعالـة   احلراري، وتصاميم املساحات واملباين واإلنشاءات املستندة إىل القـدرة علـى ا  
ــة.       ــى الطبيع ــول القائمــة عل ــاخ، واخلــدمات واهلياكــل األساســية، واحلل يف مقاومــة عوامــل املن
وسنعمل علـى تعزيـز التعـاون والتنسـيق بـني القطاعـات، وبنـاء قـدرات السـلطات احملليـة علـى            
وضـــع وتنفيـــذ خطـــط احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث واالســـتجابة هلـــا، مثـــل عمليـــات تقيـــيم    

تعلقــــة مبواقــــع املرافـــق العامــــة احلاليــــة واملســـتقبلية، ووضــــع إجــــراءات مالئمــــة   امل املخـــاطر 
  واإلجالء.  للطوارئ

وسنســعى إىل حتســني القــدرة علــى التخطــيط والتصــميم احلضــريني وتــوفري التــدريب    - ١٠٢
  للمخططني احلضريني على الصعد الوطين ودون الوطين واحمللي.

وسندمج تدابري شاملة للسالمة احلضرية ومنع اجلرمية والعنف، مبـا يف ذلـك اإلرهـاب     - ١٠٣
والتطــرف العنيــف املــؤدي إىل اإلرهــاب. وستشــرك هــذه التــدابري، عنــد االقتضــاء، اتمعــات   
احملليـــة واجلهـــات الفاعلـــة غـــري احلكوميـــة ذات الصـــلة يف وضـــع االســـتراتيجيات واملبـــادرات  

األحيـاء الفقـرية واملسـتوطنات غـري الرمسيـة، فضـالً عـن الضـعف         راعـاة  مبا يف ذلـك م احلضرية، 
والعوامـل الثقافيـة يف وضــع سياسـات عامــة تتعلـق بـاألمن العــام ومنـع اجلرميــة والعنـف، مبــا يف        
ذلــك عــن طريــق منــع ومكافحــة وصــم مجاعــات معينــة علــى أــا تشــكل بطبيعتــها املزيــد مــن  

  األمنية.  التهديدات
تعزيز االمتثال للمتطلبات القانونية من خـالل أطـر إدارة قويـة وشـاملة     وسنعمل على  - ١٠٤

ــق إدارة واســتغالل      ومؤسســات مســؤولة تعــاجل مســائل تســجيل األراضــي واحلوكمــة، وتطبي
شــفافني ومســتدامني لألراضــي، وتســجيل امللكيــة ونظــم ماليــة ســليمة. وســندعم احلكومــات    

الل طائفة من اآلليـات، عنـد تطـوير واسـتخدام     احمللية واجلهات املعنية صاحبة املصلحة، من خ
معلومات قوائم جرد األراضي األساسـية، مثـل الوثـائق املسـاحية، والتقيـيم وخـرائط املخـاطر،        
وسـجالت أســعار األراضـي واملســاكن، ــدف توليـد بيانــات عاليــة اجلـودة ومناســبة التوقيــت     

صـل اإلثـين، والوضـع مـن     مصنفة حسب الدخل ونوع اجلنس والسن والعـرق واأل  -وموثوقة 
ــن اخلصــائص ذات الصــلة يف الســياق         ــا م ــرايف وغريه ــع اجلغ ــة، واملوق ــث اهلجــرة، واإلعاق حي

الالزمة لتقييم التغريات يف قيم األراضي، مع ضمان عدم اسـتخدام هـذه البيانـات يف     - الوطين
  سياسات متييزية فيما يتعلق باستغالل األراضي.
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للحــق يف الســكن الالئــق كعنصــر مــن عناصــر احلــق يف    وســنعزز اإلعمــال التــدرجيي  - ١٠٥
مستوى معيشي مناسب. وسنعمل على وضع وتنفيذ سياسات إسكان على مجيع املسـتويات،  
وإدماج التخطيط التشاركي، وتطبيق مبدأ التبعية، حسب االقتضاء، من أجل ضمان االتسـاق  

  املساكن.  اسات األراضي وتوفريبني استراتيجيات التنمية الوطنية ودون الوطنية واحمللية وسي
وســنعمل علــى تعزيــز سياســات اإلســكان علــى أســاس مبــادئ الشــمول االجتمــاعي    - ١٠٦

ال للموارد العامة من أجل إسـكان  والفعالية االقتصادية ومحاية البيئة. وسندعم االستخدام الفع
املوحـدة مـع هياكـل    ميسور التكلفة ومستدام، مبا يف ذلك األراضي يف مناطق املدن املركزيـة و 

  أساسية مالئمة، ونشجع التنمية املختلطة الدخل لتعزيز االندماج والتماسك االجتماعيني.
وسنشــجع علــى وضــع سياســات وأدوات وآليــات ومنــاذج متويــل تعــزز الوصــول إىل   - ١٠٧

طائفة واسعة من خيارات السكن املستدامة وامليسـورة الكلفـة، مبـا يف ذلـك اإلجيـار وخيـارات       
ــل املشــاركة يف الســكن واحتــادات األراضــي      احل ــة مث ــازة األخــرى، فضــالً عــن حلــول تعاوني ي

ــيت تعــاجل االحتياجــات املــتغرية لألشــخاص       ــة ال ــازة اجلماعي اتمعيــة وغريهــا مــن أشــكال احلي
ــة، مــن أجــل حتســني تــوفري الســكن (ال ســيما بالنســبة للفئــات ذات الــدخل      واتمعــات احمللي

اإلخــالء والتشــريد التعســفيني، وإعــادة ختصــيص مســاكن بطريقــة   املــنخفض) ومنــع الفصــل و 
مالئمة والئقة. ويشـمل ذلـك تقـدمي الـدعم ملخططـات اإلسـكان اإلضـايف والبنـاء الـذايت، مـع           

  إيالء اهتمام خاص لربامج رفع مستوى األحياء الفقرية واملستوطنات غري الرمسية.
السـكن احملليـة املتكاملـة مـن خـالل      وسندعم وضع سياسات اإلسكان اليت تعزز نهج  - ١٠٨

معاجلة الصالت القوية بني التعليم والعمل والسكن والصحة، ومنع اإلقصـاء والعـزل. وعـالوةً    
علــى ذلــك، فإننــا نلتــزم مبكافحــة التشــرد وكــذلك مبكافحــة ومنــع جتــرمي املتشــرد مــن خــالل     

ة والشـاملة الـيت   تكريس سياسات واستراتيجيات إدماج نشـط موجهـة، مثـل الـربامج املسـتدام     
  تعطي األولوية لإلسكان.

وسننظر يف زيادة ختصيص موارد مالية وبشـرية، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل حتسـني        - ١٠٩
األحياء الفقرية واملستوطنات غري الرمسيـة ومنـع تشـكلها، قـدر اإلمكـان، ضـمن اسـتراتيجيات        

ة واملسـتوطنات غـري الرمسيـة    تتجاوز التحسـينات املاديـة والبيئيـة للتأكـد مـن أن األحيـاء الفقـري       
ــذه        ــي هل ــة والسياســية للمــدن. وينبغ ــة واالقتصــادية والثقافي ــاد االجتماعي مدرجــة ضــمن األبع
االستراتيجيات أن تشمل، حسب االقتضاء، تيسري احلصـول علـى السـكن املسـتدام واملناسـب      

اآلمنـة الشـاملة    واآلمن وامليسور التكلفة، واخلدمات األساسية واالجتماعيـة، واألمـاكن العامـة   
امليسرة واخلضراء وذات اجلودة؛ كما ينبغي أن تعزز أمن احليازة وتنظيمهـا، فضـالً عـن تـدابري     

  ملنع نشوب الرتاعات والوساطة.
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وسندعم اجلهود الرامية إىل حتديد وتعزيز نظم رصد شـاملة وشـفافة للحـد مـن نسـبة       - ١١٠
ــرية واملســتوط     ــاء الفق ــذين يعيشــون يف األحي ــاس ال ــاة اخلــربات    الن ــع مراع ــة، م نات غــري الرمسي

املكتســبة مــن اجلهــود الســابقة الراميــة إىل حتســني الظــروف املعيشــية لســكان األحيــاء الفقــرية    
  واملستوطنات غري الرمسية.

ــك،         - ١١١ ــا يف ذل ــذ يف قطــاع اإلســكان، مب ــة للتنفي ــة وقابل ــوائح مالئم وسنشــجع وضــع ل
حسب االقتضاء، قوانني بناء مرنة، ومعـايري، وتـراخيص تطـوير، وقـوانني ومراسـيم السـتغالل       
األراضــي، ولــوائح ختطــيط، ومكافحــة ومنــع املضــاربة والــرتوح والتشــرد وعمليــات اإلخــالء    

مة واجلــودة ويســر التكلفــة والصــحة والســالمة والتزويــد  القســري التعســفية، وضــمان االســتدا
بالتســهيالت والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة واملــوارد، والقــدرة علــى الصــمود. وســنعزز أيضــاً   
التحليل التفاضلي للعـرض والطلـب علـى اإلسـكان اسـتناداً إىل بيانـات عاليـة اجلـودة ومناسـبة          

دون الــوطين واحمللــي، مــع مراعــاة األبعــاد التوقيــت وموثوقــة ومصــنفة علــى املســتوى الــوطين و
  االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية احملددة.

وســنعمل علــى تعزيــز تنفيــذ بــرامج التنميــة احلضــرية املســتدامة مــع وضــع اإلســكان      - ١١٢
ــة ملخططــات اإلســكان       ــث تعطــى األولوي واحتياجــات اإلنســان يف صــميم االســتراتيجية، حي

جليدة التوزيع دف تفادي نشوء سكن مجـاعي طـريف منعـزل بعيـد عـن الـنظم       اجليدة املوقع وا
احلضرية، بصرف النظر عـن الشـرحية االجتماعيـة واالقتصـادية الـيت أنشـئ مـن أجلـها، وتـوفري          

  حلول لالحتياجات السكنية للفئات املنخفضة الدخل.

املسـتدام وختطـيط    وسنتخذ تدابري لتحسني السالمة على الطـرق وإدماجهـا يف التنقـل    - ١١٣
وتصــميم اهلياكــل األساســية للنقــل. وإىل جانــب مبــادرات التوعيــة، ســنعمل علــى تعزيــز ــج   
النظام اآلمن املطلوب مبقتضى عقـد العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق، مـع إيـالء اهتمـام           
ــن     ــار السـ ــباب وكبـ ــال والشـ ــاء والفتيـــات، وكـــذلك األطفـ خـــاص الحتياجـــات مجيـــع النسـ

اإلعاقة، والفئات الضعيفة. وسـنعمل علـى اعتمـاد وتنفيـذ وإنفـاذ سياسـات        واألشخاص ذوي
وتدابري ترمي إىل توفري محاية فعالة وتعزيز سالمة املشاة والتنقل بالدراجات، بغيـة التوصـل إىل   
نتائج صحية أوسع نطاقاً، وال سـيما الوقايـة مـن اإلصـابات واألمـراض غـري املعديـة، وسـنعمل         

يعات وسياسـات شـاملة بشـأن سـالمة الـدراجات الناريـة، بـالنظر إىل        على وضـع وتنفيـذ تشـر   
النسبة العالية واملتزايدة وغري املتناسـبة مـن الوفيـات واإلصـابات الناجتـة عـن الـدراجات الناريـة         
علـى الصــعيد العـاملي، وال ســيما يف البلـدان الناميــة. وسـنعمل علــى جعـل الرحلــة إىل املدرســة      

  بيل األولوية.آمنة وصحية لكل طفل على س
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وسنعمل على تعزيز حصول اجلميع على نظم تنقل حضري ونظم نقل بـري وحبـري    - ١١٤
آمنــة ومراعيــة لالعتبــارات العمريــة واجلنســانية وميســورة الكلفــة ويســهل احلصــول عليهــا          
ومســـتدامة، ممـــا يســـمح باملشـــاركة اديـــة يف األنشـــطة االجتماعيـــة واالقتصـــادية يف املـــدن    

لبشــرية، مــن خــالل دمــج خطــط النقــل والتنقــل يف اخلطــط الشــاملة للمنــاطق    واملســتوطنات ا
احلضـــرية واألراضـــي وتعزيـــز طائفـــة واســـعة مـــن خيـــارات التنقـــل والنقـــل، وال ســـيما عـــن   

  دعم:  طريق

زيادة كبرية يف هياكل النقل العام األساسية اليت يسهل الوصول إليها واآلمنـة    (أ)  
تنطــوي علــى اســتخدام  تدامة، فضــالً عــن اخليــارات الــيت الوالفعالــة وامليســورة التكلفــة واملســ

ــل اخلــاص         ــى النق ــة عل ــا أولوي ــة، وإعطائه ــدراجات اهلوائي ــل املشــي وركــوب ال الســيارات مث
  باستخدام السيارات؛

ــة املوجهــة حنــو العبــور ”  (ب)   ــيت تتســم باإلنصــاف وتقلــل إىل أدىن حــد    “التنمي ال
، وتتميــز باإلســكان امليســور التكلفــة والــدخل  ممكــن مــن التشــريد، وال ســيما تشــريد الفقــراء 

  املختلط ومزيج من الوظائف واخلدمات؛
يـؤدي إىل ختفـيض    ختطيط أفضل ومنسق للنقل واستغالل األراضي، وهـو مـا    (ج)  

احتياجات السفر والنقل وتعزيز الترابط بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطة باملناطق احلضـرية  
خيـص   يف ذلـك الطـرق املائيـة، والتخطـيط للنقـل والتنقـل، وال سـيما فيمـا         واملناطق الريفية، مبا

  الدول اجلزرية الصغرية النامية واملدن الساحلية؛
ختطيط الشحن احلضري ومفاهيم اللوجستيات اليت متكِّـن مـن احلصـول علـى       (د)  

علـى البيئـة    املنتجات واخلدمات بطريقة تتسم بالكفاءة، والتقليل إىل أدىن حد ممكن من آثارها
  وعلى قابلية املدينة للعيش، وتعظيم مسامهتها يف حتقيق النمو االقتصادي املستدام والشامل.

وســنتخذ تــدابري لتطــوير آليــات وأطــر مشــتركة علــى الصــعيد الــوطين ودون الــوطين     - ١١٥
ذلـك  واحمللي من أجـل تقيـيم الفوائـد األوسـع نطاقـاً لـنظم النقـل احلضـرية واملتروبوليـة، مبـا يف           

اآلثــار علــى البيئــة واالقتصــاد والتماســك االجتمــاعي، ونوعيــة احليــاة، والتزويــد بالتســهيالت، 
ــة       ــتغري املنــاخ، مــن بــني مجل والســالمة علــى الطــرق، والصــحة العامــة، واإلجــراءات املتعلقــة ب

  أخرى.  أمور
يني وسندعم وضع هذه اآلليات واألطـر، اسـتناداً إىل سياسـات النقـل والتنقـل احلضـر       - ١١٦

الوطنية املستدامة، من أجل كفالـة عمليـة شـراء مسـتدامة ومفتوحـة وشـفافة وتنظـيم خـدمات         
النقل والتنقل يف املناطق احلضرية واملتروبولية، مبا يف ذلك التكنولوجيا اجلديـدة الـيت متكـن مـن     
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تقاســـم خـــدمات التنقـــل. وســـندعم تطـــوير عالقـــات واضـــحة وشـــفافة وخاضـــعة للمســـاءلة 
احلكومات احمللية ومقدمي خدمات النقل والتنقل، مبا يف ذلك فيما يتعلـق بـإدارة   وتعاقدية بني 

البيانـــات، األمـــر الـــذي يزيـــد مـــن محايـــة املصـــلحة العامـــة واخلصوصـــية الفرديـــة وحيـــدد          
  املتبادلة.  االلتزامات

وسندعم حتسني التنسيق بني إدارات النقل والتخطيط احلضري وختطـيط األراضـي يف    - ١١٧
متبـادل ألطـر التخطـيط والسياسـات العامـة، علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين ودون            ظل تفـاهم 

الوطين واحمللي، بوسائل منها خطط النقل والتنقـل املسـتدامة يف املنـاطق احلضـرية واملتروبوليـة.      
وســندعم مســعى احلكومــات دون الوطنيــة واحملليــة إىل اكتســاب املعــارف والقــدرات الالزمــة   

  ازها على أرض الواقع.لتنفيذ هذه اخلطط وإجن
ــى وضــع وتوســيع نطــاق        - ١١٨ ــة عل ــة واحمللي ــة ودون الوطني ــات الوطني وسنشــجع احلكوم

أدوات التمويل، ومتكينها من حتسـني نظـم وهياكـل النقـل والتنقـل األساسـية فيهـا، مثـل نظـم          
النقل اجلماعي السريع، ونظـم النقـل املتكاملـة، وشـبكات السـكك احلديديـة وشـبكات النقـل         

وي وهياكـــل أساســية كافيـــة وآمنـــة ومالئمــة للمشـــاة ومســتخدمي الـــدراجات اهلوائيـــة    اجلــ 
ــن          ــن أجــل احلــد م ــابر م ــرور الع ــل وامل ــا يف نظــم النق ــى التكنولوجي ــة عل واالبتكــارات القائم
ــى االتصــال وتيســري الوصــول والصــحة        ــاءة والقــدرة عل ــز الكف ــع تعزي ــوث م االكتظــاظ والتل

  احلياة.  ونوعية
توفري استثمارات كافية يف هياكل أساسية مسـتدامة وميسـرة ووقائيـة     وسنشجع على - ١١٩

ونظم تقدمي اخلـدمات يف جمـال امليـاه واإلصـحاح البيئـي والنظافـة الصـحية وشـبكات الصـرف          
الصحي، وإدارة النفايات الصـلبة، والصـرف باملنـاطق احلضـرية، وخفـض تلـوث اهلـواء وإدارة        

يف حاالت الكوارث املتصلة باملياه، وحتسـني الصـحة،   مياه العواصف، من أجل تعزيز السالمة 
وضمان الوصول الشامل واملنصف ملياه الشرب املأمونة وامليسـورة التكلفـة للجميـع، وكـذلك     
تيسري احلصول على خـدمات الصـرف الصـحي والنظافـة الصـحية املالئمـة واملنصـفة للجميـع،         

ــام خــاص الحتي      ــالء اهتم ــع إي ــوط يف اخلــالء، م ــاء التغ ــات   وإ اجــات وســالمة النســاء والفتي
والفئات الضعيفة. وسنسـعى إىل ضـمان قـدرة هـذه اهلياكـل األساسـية علـى الصـمود يف وجـه          

يتجزأ من خطـط تنميـة األراضـي والتنميـة احلضـرية املتكاملـة،        عوامل املناخ، وجعلها جزءاً ال
مـع النظـر   تشـاركية  مبا يف ذلك السكن والتنقل، من بني أمور أخرى، وكفالة تنفيذها بطريقـة  

حلول ابتكارية ناجعـة مـن حيـث اسـتخدام املـوارد ويسـهل الوصـول إليهـا وحمـددة          يف اعتماد 
  السياق ومراعية لالعتبارات الثقافية.
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وسنعمل على تزويد مرافق املياه والصـرف الصـحي العامـة بالقـدرة علـى تنفيـذ نظـم         - ١٢٠
امة خلـدمات اهلياكـل األساسـية احلضـرية، مـن      إدارة مياه مستدامة، مبا يف ذلـك الصـيانة املسـتد   

خالل تنمية القدرات، دف القضـاء تـدرجيياً علـى أوجـه عـدم املسـاواة وإتاحـة ميـاه الشـرب          
املأمونة وامليسورة التكلفة ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية املالئمة واملنصفة للجميـع  

  بصورة شاملة ومنصفة.
جلميـع بتكلفـة ميسـورة علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة        وسنعمل على ضمان حصول ا - ١٢١

املوثوقة من خالل تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة املسـتدامة ودعـم اجلهـود دون الوطنيـة     
ــن        ــق، وكــذلك يف االســتفادة م ــة واهلياكــل األساســية واملراف ــاين العام ــة لتطبيقهــا يف املب واحمللي

واحمللية، حسـب االقتضـاء، علـى اهلياكـل األساسـية      السيطرة املباشرة للحكومات دون الوطنية 
احمللية واملـدونات، لتشـجيع االسـتيعاب يف قطاعـات االسـتخدام النـهائي، مثـل املبـاين السـكنية          
والتجارية والصناعية، والصناعة، والنقل، والنفايـات، والصـرف الصـحي. وحنـن نشـجع أيضـاً       

ــداف احل     ــايري أداء املبــاين، وأه ــدونات ومع ــاد م ــاءة الطاقــة،     اعتم ــة املتجــددة، ووســم كف افظ
وحتديث املباين القائمة، وسياسات املشتريات العامة يف جمـال الطاقـة، مـن بـني طرائـق أخـرى،       
حسب االقتضاء، لتحقيق أهداف كفاءة الطاقـة. وسـنعطي األولويـة أيضـاً لـنظم الطاقـة احملليـة        

ــة لتحســني أوجــه التــ      ــة اتمعي ــة وخطــط الطاق ــة املتجــددة   ذات الشــبكة الذكي ــني الطاق آزر ب
  والكفاءة يف استخدام الطاقة.

وسندعم الالمركزية يف اختاذ القرارات بشأن التخلص مـن النفايـات مـن أجـل تعزيـز       - ١٢٢
حصول اجلميع على نظم اإلدارة املستدامة للنفايات. وسندعم تعزيز خطـط املسـؤولية املمتـدة    

متويـل نظـم إدارة النفايـات احلضـرية، وتقلـل      للمنتج اليت تشمل مولـدي ومنتجـي النفايـات يف    
ــادة         ــدالت إع ــد مع ــات، وتزي ــة واالقتصــادية ملســارات النفاي ــار االجتماعي ــن األخطــار واآلث م

  التدوير من خالل حتسني تصميم املنتجات.
وسنعزز التكامل بني األمن الغذائي واالحتياجات الغذائية لسـكان املنـاطق احلضـرية،     - ١٢٣

ناطق احلضـرية، يف التخطـيط احلضـري وختطـيط األراضـي، مـن أجـل القضـاء         سيما فقراء امل ال
على اجلوع وسوء التغذيـة. وسـنعمل علـى تعزيـز تنسـيق األمـن الغـذائي املسـتدام والسياسـات          
الزراعية يف املناطق احلضرية واملناطق احمليطة ا واملناطق الريفية من أجـل تيسـري إنتـاج وختـزين     

ىل املستهلكني بطرق مناسبة وميسـورة التكلفـة ـدف احلـد مـن فاقـد       ونقل وتسويق األغذية إ
األغذيــة ومنــع تكــون النفايــات الغذائيــة وإعــادة اســتخدامها. وسنواصــل تعزيــز التنســيق بــني     
سياسات األغذية وسياسات الطاقة، واملياه والصحة والنقل والنفايـات، واحلفـاظ علـى التنـوع     

واد الكيميائيــة اخلطــرة، وتنفيــذ السياســات األخــرى يف اجلــيين للبــذور واحلــد مــن اســتخدام املــ
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املنــاطق احلضــرية ــدف حتقيــق أقصــى قــدر ممكــن مــن الكفــاءة والتقليــل إىل أدىن حــد ممكــن     
  النفايات.  من

وسندرج الثقافة باعتبارها عنصراً ذا أولوية يف اخلطط واالستراتيجيات احلضرية عنـد   - ١٢٤
ك اخلطـط الرئيسـية، واملبـادئ التوجيهيـة لتحديـد املنـاطق،       اعتماد أدوات التخطيط، مبـا يف ذلـ  

وقوانني البناء، وسياسات إدارة املناطق الساحلية والسياسات اإلمنائية االسـتراتيجية الـيت حتمـي    
جمموعة متنوعة مـن التـراث الثقـايف املـادي وغـري املـادي واملنـاظر الطبيعيـة، وحتميهـا أيضـاً مـن            

  تنمية احلضرية.اآلثار املدمرة احملتملة لل
وسندعم االستفادة من التراث الثقـايف مـن أجـل التنميـة احلضـرية املسـتدامة ونعتـرف         - ١٢٥

ــز االســتخدام املســتدام واملبتكــر       ــدورها يف حفــز املشــاركة واملســؤولية. وســنعمل علــى تعزي ب
للمعــامل واملواقــع املعماريــة بقصــد توليــد القيمــة، مــن خــالل اســتعادة االحتــرام والتكيــف.          
وسنشرك الشعوب األصلية واتمعـات احملليـة يف تعزيـز ونشـر املعرفـة والتـراث الثقـايف املـادي         
ــك مــن خــالل اســتخدام         ــا يف ذل ــات، مب ــة واللغ ــبري التقليدي ــة أشــكال التع ــادي ومحاي وغــري امل

  التكنولوجيات والتقنيات اجلديدة.
  

  وسائل التنفيذ    

اجلديدة يتطلب بيئة مواتية وطائفة واسـعة مـن وسـائل    حنن ندرك أن تنفيذ اخلطة احلضرية  -  ١٢٦
التنفيذ، مبا يف ذلك احلصول على العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكـارات وتعزيـز تقاسـم املعـارف وفـق        
ــزام البلــدان       شــروط متفــق عليهــا، وكــذلك تطــوير القــدرات وتعبئــة املــوارد املاليــة، مــع مراعــاة الت

ة من مجيع املصادر التقليدية واملبتكرة املتاحـة علـى الصـعيد العـاملي     املتقدمة النمو والنامية، واالستفاد
واإلقليمي والوطين ودون الوطين واحمللي، فضـالً عـن تعزيـز التعـاون والشـراكات الدوليـة فيمـا بـني         
احلكومــات علــى مجيــع املســتويات، والقطــاع اخلــاص، واتمــع املــدين، ومنظومــة األمــم املتحــدة     

خـرى، وذلـك اسـتناداً إىل مبـادئ املسـاواة وعـدم التمييـز، واملسـاءلة، واحتـرام          واجلهات الفاعلـة األ 
  وضعفاً.  حقوق اإلنسان والتضامن، وال سيما مع أكثر الفئات فقراً

ــة          - ١٢٧ ــة التنمي ــذ املدرجــة يف خط ــائل التنفي ــة بوس ــات املتعلق ــد االلتزام ــن جدي ونؤكــد م
  وخطة عمل أديس أبابا. ٢٠٣٠املستدامة لعام 

وسنشجع موئل األمم املتحدة، وبـرامج ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، وغريهـا        - ١٢٨
من أصحاب املصلحة املعنيني علـى وضـع توجيهـات مسـتندة إىل األدلـة وعمليـة لتنفيـذ اخلطـة         

ــدول     احلضــرية اجلديــدة والب ــق مــع ال ــة املســتدامة، بالتعــاون الوثي عــد احلضــري ألهــداف التنمي
ية واموعات الرئيسية واجلهات املعنية األخرى، وكذلك مـن خـالل   األعضاء والسلطات احملل

تعبئــة اخلــرباء. وسنســتند إىل نتــائج مــؤمتر املوئــل الثالــث والــدروس املســتفادة مــن العمليــة            
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ــذا الســياق، إىل        ــة واملواضــيعية. ونشــري، يف ه ــك االجتماعــات اإلقليمي ــا يف ذل التحضــريية، مب
مـور، الـيت قدمتـها احلملـة احلضـرية العامليـة، واجلمعيـة العامـة         املسامهات القيمة، من بني مجلـة أ 

  لشركاء املوئل الثالث، والشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي.
وحنث موئل األمم املتحدة على مواصلة عمله يف تطوير معارفه املعيارية وتـوفري تنميـة    - ١٢٩

ــة واحمل   ــة ودون الوطني ــات الوطني ــدرات واألدوات للحكوم ــة يف تصــميم وختطــيط وإدارة   الق لي
  التنمية احلضرية املستدامة.

١٣٠ - ــلِّون ــة احلضــرية املســتدامة، املسترشــدة بالسياســات واالســتراتيجيات      س ــأن التنمي م ب
احلضرية السائدة، حسب االقتضاء، ميكن أن تستفيد مـن أطـر التمويـل املتكاملـة الـيت تـدعمها       

بأمهيـة ضـمان أن تكـون مجيـع وسـائل التنفيـذ املاليـة         بيئة مواتيـة علـى مجيـع املسـتويات. ونقـر     
راسخة بقوة يف أطـر سياسـاتية متسـقة وعمليـات المركزيـة ماليـة، حيثمـا كانـت متاحـة، مـع           

  تطوير قدرات مالئمة على مجيع املستويات.
ونؤيد النهج املراعية للسـياق لتمويـل التوسـع احلضـري وتعزيـز قـدرات اإلدارة املاليـة         - ١٣١

ع املستويات احلكومية من خالل اعتمـاد الصـكوك واآلليـات احملـددة الالزمـة لتحقيـق       على مجي
ــه        ــام األول عــن تنميت ــد مســؤول يف املق ــأن كــل بل ــة احلضــرية املســتدامة، مــع التســليم ب التنمي

  االقتصادية واالجتماعية.
 وسنحشــد املــوارد احملليــة واإليــرادات احملققــة مــن خــالل اســتغالل فوائــد التوســع          - ١٣٢

احلضري، إىل جانب التأثريات احملفِّـزة وأقصـى تـأثري لالسـتثمارات العامـة واخلاصـة، مـن أجـل         
حتســني األوضــاع املاليــة للتنميــة احلضــرية وتيســري الوصــول املفتــوح إىل مصــادر إضــافية، مــع     
التسليم بأن السياسات العامـة وتعبئـة املـوارد احملليـة واسـتخدامها علـى حنـو فعـال، فيمـا خيـص           

البلـدان، اسـتناداً إىل مبـدأ امللكيـة الوطنيـة، هـي حمـور مسـاعينا املشـتركة لتحقيـق التنميـة            كافة 
  احلضرية املستدامة، مبا يف ذلك تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.

املؤسســـات التجاريـــة تطبيـــق اإلبـــداع واالبتكـــار لتـــذليل حتـــديات التنميـــة  ب ويـــب - ١٣٣
االعتــراف بــأن النشــاط التجــاري اخلــاص واالســتثمار       املســتدامة يف املنــاطق احلضــرية، مــع     

واالبتكار هي قـوى حمركـة رئيسـية لإلنتاجيـة، والنمـو الشـامل للجميـع وإجيـاد فـرص العمـل،           
وأن االســتثمارات اخلاصــة، وال ســيما االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة، إىل جانــب نظــام مــايل 

  ة.دويل مستقر، تشكل عناصر أساسية يف اجلهود اإلمنائي
وسندعم السياسـات والقـدرات املناسـبة الـيت متكّـن احلكومـات دون الوطنيـة واحملليـة          - ١٣٤

من تسجيل وتوسيع قاعدة اإليرادات احملتملة، على سبيل املثـال، مـن خـالل الوثـائق املسـاحية      
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املتعددة األغراض، والضرائب احمللية والرسوم ورسوم اخلدمات، متشياً مع السياسات الوطنيـة،  
التأكــد مـن عــدم حــدوث تـأثري غــري متناسـب علــى النســاء والفتيـات واألطفــال والشــباب      مـع 

وكبـــار الســـن واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والشـــعوب األصـــلية واتمعـــات احملليـــة، واألســـر   
  الفقرية.  املعيشية

ــات الوطنيــة إىل         - ١٣٥ ــن احلكوم ــة م ــليمة والشــفافة للتحــويالت املالي ــنظم الس ــنعزز ال وس
ن الوطنية واحمللية استناداً إىل احتياجاا وأولوياا ومهامهـا ووالياـا وحوافزهـا    احلكومات دو

القائمة على األداء، حسب االقتضاء، من أجل تزويدها بـاملوارد الكافيـة احلسـنة التوقيـت الـيت      
  ميكن التنبؤ ا، وتعزيز قدرا على زيادة اإليرادات وإدارة النفقات.

ذج رأسـية وأفقيـة لتوزيـع املـوارد املاليـة ـدف تقليـل أوجـه عـدم          وسندعم تطوير منـا  - ١٣٦
ــاطق        ــاطق احلضــرية واملن ــني املن ــة، ويف املراكــز احلضــرية، وب ــاطق دون الوطني ــني املن املســاواة ب
الريفية، فضالً عن تعزيز تطـوير األراضـي بشـكل متكامـل ومتـوازن. ويف هـذا الصـدد، نشـدد         

ملتعلقة باإلنفاق وختصيص املوارد كـأداة لتقيـيم التقـدم احملـرز     على أمهية تعزيز شفافية البيانات ا
  حنو املساواة والتكامل املكاين.

ــة         - ١٣٧ ــادة يف قيم ــن أجــل مجــع وتقاســم الزي ــز أفضــل املمارســات م ــى تعزي وســنعمل عل
األراضــي واملمتلكــات املتأتيــة نتيجــة عمليــات التنميــة احلضــرية، ومشــاريع اهلياكــل األساســية   

ت العامـــة. ومـــن املمكـــن القيـــام، حســـب االقتضـــاء، بتطبيـــق تـــدابري مـــن قبيـــل  واالســـتثمارا
السياسات املالية املتصلة باملكاسب ملنـع االسـتيالء علـى األراضـي مـن جانـب القطـاع اخلـاص         
فقــط، فضــالً عــن منــع املضــاربة يف األراضــي والعقــارات. وســنعزز العالقــة بــني الــنظم املاليــة     

دوات اإلدارة احلضرية، مبـا يف ذلـك أنظمـة سـوق األراضـي.      والتخطيط احلضري، فضالً عن أ
قـائم علـى األراضـي إىل    نظـام مـايل   وسنعمل على ضـمان أال تـؤدي اجلهـود الراميـة إىل توليـد      

  استخدام غري مستدام لألراضي واستهالك غري مستدام.
ت وســـندعم احلكومـــات دون الوطنيـــة واحملليـــة يف جهودهـــا الراميـــة إىل تنفيـــذ أدوا   - ١٣٨

ملراقبــة اإلنفــاق تتســم بالشــفافية واملســاءلة مــن أجــل تقيــيم ضــرورة وأثــر االســتثمارات احملليــة   
واملشاريع، استناداً إىل الرقابة التشـريعية واملشـاركة العامـة، حسـب االقتضـاء، دعمـاً لعمليـات        

تـدابري الوقائيـة   املناقصة املفتوحة والعادلة وآليات الشراء والتنفيذ املوثوقة للميزانية، فضالً عن ال
ملكافحــة الفســاد مــن أجــل تعزيــز الرتاهــة واملســاءلة واإلدارة الفعالــة، وتيســري الوصــول إىل         

  األراضي واملمتلكات العامة، متشياً مع السياسات الوطنية.
وسندعم إنشاء أطر قانونيـة وتنظيميـة قويـة لالقتـراض املسـتدام علـى الصـعيد الـوطين          - ١٣٩

ارة املسـتدامة للـديون، وتـدعمها إيـرادات كافيـة وقـدرات، عـن طريـق         والبلدي تستند إىل اإلد



A/RES/71/256 اخلطة احلضرية اجلديدة  
 

35/42 

اجلــدارة االئتمانيــة احملليــة فضــالً عــن أســواق الــدين البلديــة املســتدامة املوســعة عنــد االقتضــاء.   
وسننظر يف استحداث جهات وسـيطة ماليـة مالئمـة للتمويـل احلضـري، مثـل صـناديق التنميـة         

واحملليــة أو املصــارف اإلمنائيــة، مبــا يف ذلــك آليــات التمويــل   اإلقليميــة والوطنيــة ودون الوطنيــة
املشترك، اليت ميكن أن حتفز التمويل العام واخلـاص والتمويـل الـوطين والـدويل. وسـنعمل علـى       
تعزيز آليات التخفيف من حدة املخاطر مثـل وكالـة ضـمان االسـتثمارات املتعـددة األطـراف،       

كلفـة رأس املـال وتشـجيع القطـاع اخلـاص واألسـر       مع إدارة خماطر العملة، مـن أجـل خفـض ت   
املعيشية على املشاركة يف التنمية احلضرية املستدامة وجهود بناء القـدرة علـى الصـمود، مبـا يف     

  ذلك تيسري الوصول إىل آليات نقل املخاطر.
وســـندعم تطـــوير منتجـــات متويـــل اإلســـكان املالئمـــة وامليســـورة التكلفـــة ونشـــجع   - ١٤٠

متنوعة من املؤسسات املالية املتعـددة األطـراف واملصـارف اإلمنائيـة اإلقليميـة       مشاركة جمموعة
ــاص       ــاع اخلـ ــة يف القطـ ــات املقرضـ ــاون واجلهـ ــاالت التعـ ــة، ووكـ ــة اإلمنائيـ ــات املاليـ واملؤسسـ
واملســتثمرة فيــه، والتعاونيــات، واجلهــات املقرضــة لألمــوال ومصــارف التمويــل البــالغ الصــغر،  

  امليسور التكلفة واملتدرج جبميع أشكاله.على االستثمار يف السكن 
وسننظر أيضاً يف إنشاء هياكل أساسية للنقل احلضري واإلقليمـي وصـناديق خـدمات     - ١٤١

على الصعيد الوطين، اسـتناداً إىل جمموعـة متنوعـة مـن مصـادر التمويـل الـيت تتـراوح بـني املـنح           
اع اخلـاص، مـع ضـمان التنسـيق     العامة واملسامهات املقدمة من كيانات عامة أخرى ومن القطـ 

  بني اجلهات الفاعلة والتدخالت وكذلك املساءلة.
ونــدعو املؤسســات املاليــة الدوليــة املتعــددة األطــراف، واملصــارف اإلمنائيــة اإلقليميــة،   - ١٤٢

واملؤسسات املالية اإلمنائية، ووكاالت التعاون، إىل تقدمي الدعم املايل، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     
مبتكرة، إىل الربامج واملشاريع من أجل تنفيذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة، وال سـيما      آليات مالية

  يف البلدان النامية.
ونؤيد إتاحة الفرصة لالستفادة من الصناديق املتعددة األطراف املختلفـة، مبـا يف ذلـك     - ١٤٣

ار يف الصندوق األخضر للمنـاخ، ومرفـق البيئـة العامليـة، وصـندوق التكيـف وصـناديق االسـتثم        
ــربامج        ــأمني املــوارد الالزمــة للخطــط والسياســات وال ــاخ، مــن بــني أمــور أخــرى، لت جمــال املن
وإجراءات احلكومات دون الوطنية واحمللية، الرامية إىل التكيف مع تغري املنـاخ والتخفيـف مـن    

نيـة،  آثاره، يف إطار اإلجراءات املتفق عليها. وسنتعاون مع املؤسسات املاليـة احملليـة ودون الوط  
حسب االقتضاء، لوضع حلول للهياكل األساسية للتمويل املتعلق باملناخ وإجياد آليات مناسـبة  

ــة احلفَّــ  ــة    لتحديــد األدوات املالي ازة، مبــا يتســق مــع أي إطــار وطــين ينفَّــذ لضــمان القــدرة املالي
  والقدرة على حتمل الديون على مجيع املستويات احلكومية.
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ــةً للمخــاطر املناخيــة وخمــاطر الكــوارث يف املــدن    وسنستكشــف ونطــور حلــوالً  - ١٤٤ ممكن
واملستوطنات البشرية، مبا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون مـع مؤسسـات التـأمني وإعـادة التـأمني          
واجلهـــات األخـــرى الفاعلـــة ذات الصـــلة، فيمـــا يتعلـــق باالســـتثمارات يف اهلياكـــل األساســـية 

ألخرى، وفيما خيـص السـكان احمللـيني لتـأمني     احلضرية واملتروبولية واملباين واألصول احلضرية ا
  حصوهلم على املأوى وتلبية احتياجام االقتصادية.

ونؤيد استخدام التمويل العام الدويل، مبا يف ذلـك املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف مجلـة       - ١٤٥
جـل  أمور، لتحفيز حشد موارد إضافية من مجيع املصادر املتاحـة، العامـة منـها واخلاصـة، مـن أ     

تطوير األراضي وحتقيق التنمية احلضرية علـى حنـو مسـتدام. وميكـن أن يشـمل ذلـك التخفيـف        
يف  مهمــاً مــن املخــاطر للمســتثمرين احملــتملني، اعترافــاً بــأن التمويــل العــام الــدويل يــؤدي دوراً  

اً تكملة جهود البلدان من أجل التعبئة احمللية للمـوارد العامـة، وال سـيما يف البلـدان األشـد فقـر      
  واألكثر ضعفاً ذات املوارد احمللية احملدودة.

وسنوســع فــرص التعــاون بــني بلــدان الشــمال واجلنــوب، وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب     - ١٤٦
والتعاون الثالثي اإلقليمي والدويل، وكذلك التعاون على املستويني دون الـوطين والالمركـزي   

التنميـة احلضـرية املسـتدامة، وتطـوير      والتعاون بني املدن، حسب االقتضاء، ـدف املسـامهة يف  
القدرات وتعزيـز تبـادل احللـول احلضـرية والـتعلم املتبـادل علـى مجيـع املسـتويات ومـن جانـب            

  مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة.
وسنعزز تطوير القدرات بوصفه جاً متعدد اجلوانـب يعـاجل قـدرة أصـحاب مصـلحة       - ١٤٧

مسـتويات احلكـم، وجيمـع قـدرات األفـراد والقـدرات       متعددين ومؤسسات عديدة على مجيـع  
املؤسسية واتمعية من أجل صياغة وتنفيذ وتعزيز وإدارة ورصـد وتقيـيم سياسـات عامـة مـن      

  أجل التنمية احلضرية املستدامة.
وسنشجع على تعزيز قدرات احلكومات الوطنية ودون الوطنيـة واحملليـة، مبـا يف ذلـك      - ١٤٨

لية، حسب االقتضاء، من أجـل العمـل مـع النسـاء والفتيـات واألطفـال       رابطات احلكومات احمل
ــة         ــات احمللي ــة، والشــعوب األصــلية واتمع ــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاق والشــباب وكب
والفئات الضعيفة، وكذلك مع اتمـع املـدين، واألوسـاط األكادمييـة واملؤسسـات البحثيـة، يف       

ن هذه الفئات مـن املشـاركة الفعالـة يف    يمية، مما ميكِّتشكيل عمليات احلوكمة املؤسسية والتنظ
  صنع القرار بشأن التنمية احلضرية وتطوير األراضي.

وسندعم الرابطات احلكومية احمللية بوصفها جهات معززة وموفرة لتطـوير القـدرات،    - ١٤٩
مــع االعتــراف مبشــاركتها يف املشــاورات الوطنيـــة بشــأن السياســات احلضــرية واألولويـــات        

إلمنائيــة، وبتعاوــا مــع احلكومــات دون الوطنيــة واحملليــة، جنبــاً إىل جنــب مــع اتمــع املــدين    ا
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والقطاع اخلاص واملهنيني واألوساط األكادميية ومؤسسـات البحـوث، وشـبكاا القائمـة، مـن      
أجل إجناز برامج تنميـة القـدرات، وتعزيزمهـا، حسـب االقتضـاء. وينبغـي أن يكـون ذلـك عـن          

ــتعلُّ  ــق ال ــل     طري ــة ذات الصــلة باملوضــوع مث ــران، والشــراكات واإلجــراءات التعاوني م مــن األق
التعـاون فيمـا بــني البلـديات، علـى الصــعيد العـاملي واإلقليمـي والــوطين ودون الـوطين واحمللــي،        

  يف ذلك إنشاء شبكات املمارسني واملمارسات اليت تربط بني العلوم والسياسات.  مبا
ز التعــاون وتبــادل املعـارف املتعلقــة بــالعلوم والتكنولوجيــا  ونشـدد علــى ضــرورة تعزيـ   - ١٥٠

واالبتكار لصاحل التنمية احلضرية املسـتدامة، يف انسـجام تـام وتنسـيق وتـآزر مـع عمليـات آليـة         
تيسري التكنولوجيا اليت أنشئت مبوجب خطة عمل أديس أبابا وانطلقت يف إطـار خطـة التنميـة    

  .٢٠٣٠املستدامة لعام 
على تعزيز برامج تنمية القدرات ملسـاعدة احلكومـات دون الوطنيـة واحملليـة     وسنعمل  - ١٥١

مع التخطـيط املـايل واإلدارة املاليـة الـيت تقـوم علـى التنسـيق املؤسسـي علـى مجيـع املسـتويات،            
ــا ــة الشــفافة          مب ــق الرقاب ــدابري مكافحــة الفســاد، وتطبي ــة وت ــاة االعتبــارات البيئي ــك مراع يف ذل

، واملشتريات، واإلبالغ، ومراجعة احلسـابات وعمليـات الرصـد، مـن بـني      واملستقلة، واحملاسبة
أمــور أخــرى، واســتعراض األداء واالمتثــال علــى الصــعيدين الــوطين ودون الــوطين، مــع إيــالء   
ــات        ــة العملي ــة واجلنســانية وحتســني ورقمن ــارات العمري ــة لالعتب ــة املراعي اهتمــام خــاص للميزن

النـهج القائمـة علـى النتـائج وبنـاء قـدرات إداريـة وتقنيـة         احملاسبية والسجالت، من أجل تعزيز 
  على املدى املتوسط إىل البعيد.

وســنعمل علــى تعزيــز بــرامج تنميــة القــدرات فيمــا خيــص اســتخدام اإليــرادات الربيــة    - ١٥٢
ــرري السياســات         ــارات ملق ــا خيــص أداء ســوق العق ــل، وكــذلك فيم ــة وأدوات التموي القانوني

ــى     واملــوظفني العــامني احمل  ــة واالقتصــادية للحفــاظ عل ــز علــى األســس القانوني ــيني، مــع التركي ل
  القيمة، مبا يف ذلك التقدير الكمي واستخالص وتوزيع عالوات قيمة األراضي.

وسنعزز االستخدام املنهجي للشـراكات بـني أصـحاب املصـلحة املتعـددين يف عمليـات        - ١٥٣
حة وشفافة، وأطـر وإجـراءات ماليـة    التنمية احلضرية، حسب االقتضاء، مع وضع سياسات واض

  وإدارية، فضالً عن املبادئ التوجيهية للتخطيط للشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين.
ونعترف باإلسهام الكبري للمبادرات التعاونية الطوعيـة والشـراكات والتحالفـات الـيت      - ١٥٤

ضوء على أفضل املمارسـات  ختطط ملباشرة وتعزيز تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، مع تسليط ال
واحللول املبتكرة، مبا يف ذلك عـن طريـق تعزيـز شـبكات اإلنتـاج املشـترك بـني الكيانـات دون         

  الوطنية واحلكومات احمللية واجلهات املعنية األخرى.
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وســنعزز مبــادرات تنميــة القــدرات مــن أجــل تفعيــل وتعزيــز مهــارات وقــدرات النســاء   - ١٥٥
وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والشــعوب األصــلية       والفتيــات واألطفــال والشــباب  

واتمعات احمللية، فضالً عن األشخاص الذين يعيشون أوضـاعاً هشـة، ـدف تشـكيل عمليـات      
احلوكمة واملشاركة يف احلوار، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومكافحة التمييـز، ـدف ضـمان    

  بالتنمية احلضرية وتطوير األراضي. مشاركتهم الفعالة يف اختاذ القرارات املتعلقة
ــة      - ١٥٦ ــا املعلومــات واالتصــاالت الوطني ــز وضــع سياســات تكنولوجي وســنعمل علــى تعزي

واســتراتيجيات احلكومـــة اإللكترونيــة، فضـــالً عـــن أدوات اإلدارة الرقميــة املتمحـــورة حـــول    
ة القـدرات، مـن   املواطن، مع االستفادة من االبتكارات التكنولوجيـة، مبـا يف ذلـك بـرامج تنميـ     

ــيهم النســاء          ــن ف ــور، مب ــاول اجلمه ــات واالتصــاالت يف متن ــات املعلوم ــل تكنولوجي أجــل جع
والفتيــات، واألطفــال والشــباب، واألشــخاص ذوو اإلعاقــة، وكبــار الســن واألشــخاص الــذين  
يعيشــون يف حالــة ضــعف، لتمكينــهم مــن تطــوير وممارســة املســؤولية املدنيــة، وتوســيع نطــاق    

ــن زيــادة الكفــاءة. وســيجري التشــجيع علــى        املشــاركة وتعزيــ  ز احلكــم املســؤول، فضــالً ع
استخدام املنصـات واألدوات الرقميـة، مبـا يف ذلـك نظـم املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة، ـدف          
حتسني التخطيط والتصميم احلضري وختطيط وتصميم األراضـي املتكامـل علـى املـدى البعيـد،      

  اخلدمات احلضرية واملتروبولية. وإدارة األراضي، وتيسري احلصول على
ــارات        - ١٥٧ ــى االبتك ــز عل ــك التركي ــا يف ذل ــوم والبحــوث واالبتكــارات، مب وســندعم العل

االجتماعية والتكنولوجية والرقمية واالبتكارات القائمة على الطبيعـة، والصـالت البينيـة املتينـة     
السياسـات واآلليـات   للعلوم والسياسات يف جمال التخطيط احلضري وختطيط األراضي ووضع 

املؤسسية مـن أجـل تقاسـم وتبـادل املعلومـات واملعـارف واخلـربات، مبـا يف ذلـك مجـع وحتليـل            
وتوحيــد وتعمــيم بيانــات موثوقــة حســنة التوقيــت وعاليــة اجلــودة جمموعــة مــن اتمــع احمللــي     
وقائمة على اجلغرافيا ومصنفة حسـب الـدخل ونـوع اجلـنس والسـن والعـرق واألصـل اإلثـين،         

الوضــع مــن حيــث اهلجــرة، واإلعاقــة، واملوقــع اجلغــرايف وغريهــا مــن اخلصــائص ذات الصــلة   و
  حسب السياقات الوطنية ودون الوطنية واحمللية.

وسـنعزز البيانــات والقــدرات اإلحصــائية علـى الصــعيد الــوطين ودون الــوطين واحمللــي    - ١٥٨
ــذ سياســات واســترات      ــة احلضــرية  مــن أجــل الرصــد الفعــال للتقــدم احملــرز يف تنفي يجيات التنمي

املستدامة، وتنوير عملية صنع القرار واالستعراضات املناسبة. وجيب أن تسـتند إجـراءات مجـع    
ــذ    ــات مــن أجــل تنفي ــدة بشــكل أساســي إىل    والبيان متابعــة واســتعراض اخلطــة احلضــرية اجلدي

القتضـاء،  مصادر البيانـات الوطنيـة الرمسيـة ودون الوطنيـة واحملليـة واملصـادر األخـرى حسـب ا        
ــرام حقــوق اخلصوصــية ومجيــع االلتزامــات      وأن تكــون مفتوحــة وشــفافة ومتســقة ــدف احت
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والتعهدات يف جمال حقوق اإلنسان. ومن شأن التقدم احملـرز صـوب تعريـف عـاملي قـائم علـى       
  الشعوب للمدن واملستوطنات البشرية أن يدعم هذا العمل.

ــة وقــدراا املعــززة يف جمــال   وســندعم دور احلكومــات الوطنيــة ودون   - ١٥٩ ــة واحمللي الوطني
مجــع البيانــات، ورســم اخلــرائط، والتحليــل والنشــر، ودورهــا يف تعزيــز احلوكمــة القائمــة علــى 
األدلة، باالستفادة من قاعدة معـارف مشـتركة تسـتخدم بيانـات قابلـة للمقارنـة علـى الصـعيد         

خـالل التعـدادات السـكانية والدراسـات     العاملي فضالً عن بيانات مولدة حملياً، مبا يف ذلك من 
االستقصـــائية لألســـر املعيشـــية، وســـجالت الســـكان، وعمليـــات الرصـــد اتمعـــي واملصـــادر 
األخــرى ذات الصــلة، وتكــون هــذه البيانــات مصــنفة حســب الــدخل ونــوع اجلــنس والســن     

مـن   والعرق واألصل اإلثـين، والوضـع مـن حيـث اهلجـرة، واإلعاقـة، واملوقـع اجلغـرايف وغريهـا         
  اخلصائص ذات الصلة حسب السياقات الوطنية ودون الوطنية واحمللية.

وسنعمل على تشجيع إنشاء وتعزيز وحتسني منابر بيانـات تشـاركية مفتوحـة وسـهلة      - ١٦٠
االستخدام من خالل اسـتخدام أدوات تكنولوجيـة واجتماعيـة متاحـة لنقـل وتقاسـم املعـارف        

نيـة واحملليـة واجلهـات املعنيـة صـاحبة املصـلحة، مبـا يف        فيما بني احلكومـات الوطنيـة ودون الوط  
ذلــك اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول واألشــخاص، ــدف زيــادة فعاليــة التخطــيط واإلدارة    
احلضريني والكفاءة والشفافية من خـالل احلوكمـة اإللكترونيـة والنـهج املعـززة بتكنولوجيـات       

  فية املكانية.املعلومات واالتصاالت، وإدارة املعلومات اجلغرا
  

  املتابعة واالستعراض    

ــة واستعراضــاً   - ١٦١ ــة دوري ــاً ســنجري متابع ــع ضــمان     دوري ــدة، م ــة احلضــرية اجلدي للخط
االتساق على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، مـن أجـل تتبـع التقـدم احملـرز وتقيـيم       

املســـؤوليات جتـــاه األثـــر وضـــمان التنفيـــذ الفعـــال واحلســـن التوقيـــت للخطـــة، واالضـــطالع ب
  مواطنينا، والشفافية، وذلك بطريقة شاملة.

وحنن نشجع املتابعة واالسـتعراض الطـوعيني القطـريني املفتـوحني الشـاملني املتعـددي        - ١٦٢
املستويات التشاركيني الشـفافَني للخطـة احلضـرية اجلديـدة. وينبغـي هلـذه العمليـة أن تأخـذ يف         

كومات على املسـتويات الـوطين ودون الـوطين واحمللـي، وأن     االعتبار املسامهات املقدمة من احل
ــة،      ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن منظومـ ــامهات مـ ــتكمل مبسـ تسـ
واموعات الرئيسية واجلهات املعنية ذات الصلة، وينبغي أن تكون عملية مسـتمرة ـدف إىل   

نيــة صــاحبة املصــلحة وتعزيــز تبــادل احللــول  إنشــاء وتعزيــز الشــراكات بــني مجيــع اجلهــات املع 
  احلضرية والتعلم املتبادل.
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م بأمهية احلكومات احملليـة بوصـفها شـريكاً نشـطاً يف متابعـة واسـتعراض اخلطـة        ونسلِّ - ١٦٣
احلضرية اجلديدة على مجيع املسـتويات، ونشـجعها علـى أن تضـع، باالشـتراك مـع احلكومـات        

ضاء، آليات متابعة واسـتعراض قابلـة للتنفيـذ علـى الصـعيد      الوطنية ودون الوطنية، حسب االقت
ــننظر، حســب          ــبة. وس ــابر املناس ــات ذات الصــلة واملن ــن خــالل الرابط ــك م ــا يف ذل ــي، مب احملل

  االقتضاء، يف تعزيز قدرا على اإلسهام يف هذا الصدد.
ونشــدد علــى أن متابعــة واســتعراض اخلطــة احلضــرية اجلديــدة جيــب أن يكــون هلمــا      - ١٦٤

من أجل كفالة التنسـيق   ٢٠٣٠وابط فعالة مع متابعة واستعراض خطة التنمية املستدامة لعام ر
  واالتساق يف تنفيذ اخلطتني.

ونؤكد من جديد على دور موئـل األمـم املتحـدة وخربتـه، يف نطـاق واليتـه، بوصـفه         - ١٦٥
كيانـات منظومـة   مركز تنسيق للتوسع احلضري املستدام واملسـتوطنات البشـرية، بالتعـاون مـع     

األمم املتحدة األخرى، مع التسليم بالصالت القائمة بني التوسـع احلضـري املسـتدام، يف مجلـة     
  أمور، والتنمية املستدامة واحلد من خماطر الكوارث وتغري املناخ.

ــتعانة     - ١٦٦ ــام أن يقـــدم، مـــع االسـ ــة إىل أن تطلـــب إىل األمـــني العـ ــة العامـ ونـــدعو اجلمعيـ
البلـدان واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة ذات الصـلة، تقريـرا عـن التقـدم          بإسهامات طوعية مـن 

احملرز يف تنفيذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة مـرة كـل أربـع سـنوات، علـى أن يقـدم التقريـر األول           
  خالل دورة اجلمعية العامة الثانية والسبعني.

ــا للتقــدم احملــرز يف تنف     - ١٦٧ ــا وكمي ــيال نوعي ــر حتل ــذ اخلطــة احلضــرية  وســيقدم هــذا التقري ي
ــا ذات الصــلة بالتوســع احلضــري املســتدام          ــا دولي ــق عليه ــداف املتف ــات واأله ــدة والغاي اجلدي
واملســتوطنات البشــرية. وسيســتند التحليــل إىل األنشــطة الــيت تضــطلع ــا احلكومــات الوطنيــة  

مــة ودون الوطنيــة واحملليــة، وموئــل األمــم املتحــدة، والكيانــات األخــرى ذات الصــلة يف منظو   
األمم املتحدة، وأصحاب املصـلحة املعنيـون مبـا يـدعم تنفيـذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة وتقـارير          
جملس إدارة موئل األمم املتحدة. وينبغي للتقرير أن يـدرج، قـدر اإلمكـان، املـدخالت املقدمـة      
من املنظمات والعمليات املتعـددة األطـراف عنـد االقتضـاء، واتمـع املـدين، والقطـاع اخلـاص         
واألوساط األكادميية. وينبغي أن يستفيد من املنـابر والعمليـات القائمـة مثـل املنتـدى احلضـري       
ــة     ــر أن يتجنــــب االزدواجيــ العــــاملي الــــذي عقــــده موئــــل األمــــم املتحــــدة. وينبغــــي للتقريــ

للظـــــروف احملليـــــة ودون الوطنيـــــة والوطنيـــــة والتشـــــريعات والقـــــدرات       يســـــتجيب وأن
  واألولويات.  واالحتياجات

وسيتوىل موئل األمم املتحدة تنسيق إعداد هذا التقرير، بالتعاون الوثيق مـع الكيانـات    - ١٦٨
املعنيـة األخـرى يف منظومــة األمـم املتحـدة، مــع ضـمان مشوليـة عمليــة التنسـيق وإجرائهـا علــى         
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نطاق منظومة األمم املتحدة. وسيقدم التقرير إىل اجلمعية العامة عن طريـق الـس االقتصـادي    
. وسيدعم التقرير أيضاً عمل املنتدى السياسـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنميـة      )١٨(اعيواالجتم

املستدامة الذي عقد برعاية اجلمعية العامة، دف كفالة االتساق والتنسيق والروابط التعاونيـة  
  ٢٠٣٠مع متابعة واستعراض خطة التنمية املستدامة لعام 

التعبئة عن طريـق الشـراكات والـدعوة وأنشـطة التوعيـة      وسنواصل تعزيز تعبئة جهود  - ١٦٩
املتعلقــة بتنفيــذ اخلطــة احلضــرية اجلديــدة باســتخدام املبــادرات القائمــة مــن قبيــل اليــوم العــاملي    
للموئل واليـوم العـاملي للمـدن، وسـننظر يف إنشـاء مبـادرات جديـدة لتعبئـة وتوليـد الـدعم مـن            

يـة األخـرى. ونالحـظ أمهيـة االسـتمرار يف املشـاركة يف       اتمع املدين واملواطنني واجلهـات املعن 
متابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة مع رابطات احلكومات احملليـة ودون الوطنيـة املمثلـة    

  يف اجلمعية العاملية للحكومات احمللية واإلقليمية.
كـانون األول/ديسـمرب    ١٦املـؤرخ   ٥١/١٧٧ونؤكد من جديد قـرارات اجلمعيـة العامـة     -  ١٧٠

ــؤرخ  ٥٦/٢٠٦  و ١٩٩٦ ــانون األول/ديســـــمرب   ٢١املـــ  ٦٨/٢٣٩  و ٦٧/٢١٦  و ٢٠٠١كـــ
ــا    ٦٩/٢٢٦  و ــلة، مبـــــ ــرى ذات الصـــــ ــة األخـــــ ــة العامـــــ ــرارات اجلمعيـــــ ــافة إىل قـــــ   ، باإلضـــــ

 ٣٢/١٦٢  و ١٩٧٦كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  ١٦املــــــــؤرخ  ٣١/١٠٩فيهــــــــا القــــــــراران 
. ونكـرر تأكيـد أمهيـة موقـع مقـر موئـل األمـم املتحـدة         ١٩٧٧كـانون األول/ديسـمرب     ١٩  املـؤرخ 

  نريويب.  يف
ونؤكد على أمهية موئل األمم املتحدة، نظـراً للـدور املنـوط بـه ضـمن منظومـة األمـم         - ١٧١

احلضـري املسـتدام واملسـتوطنات البشـرية، مبـا يف      املتحدة بوصفه مركـز تنسـيق بشـأن التوسـع     
يتعلــق بتنفيــذ ومتابعــة واســتعراض اخلطــة احلضــرية اجلديــدة، بالتعــاون مــع كيانــات     ذلــك مــا

  منظومة األمم املتحدة األخرى.
ويف ضوء اخلطة احلضرية اجلديدة، ودف تعزيز فعالية موئل األمم املتحدة، نطلب إىل  - ١٧٢

يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة أثنــاء دورــا احلاديــة والســبعني تقييمــا مســتقال قائمــا   األمــني العــام أن 
األدلــة ملوئــل األمــم املتحــدة. وســيتمخض التقيــيم عــن تقريــر يتضــمن توصــيات مــن أجــل    علــى

 فعاليــة وكفــاءة ومســاءلة ورقابــة موئــل األمــم املتحــدة، ويف هــذا الصــدد ينبغــي أن حيلــل    تعزيــز
  يلي: ما

_______________ 

التقرير أن حيل حمل تقرير األمني العام املقدم إىل الس االقتصـادي واالجتمـاعي عـن التنفيـذ     الغرض من  )١٨(
املنسـق جلـدول أعمـال املوئـل. والغـرض أن يكـون أيضـا جـزءاً مـن تقريـر األمـني العـام املطلـوب مبقتضـى قــرار               

 ير.اجلمعية العامة يف إطار بند جدول األعمال ذي الصلة، وليس نصاً إضافياً للتقر
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  ملعيارية والتشغيلية ملوئل األمم املتحدة؛الوالية ا  (أ)  
ــم املتحــدة،     (ب)   ــل األم ــن   هيكــل إدارة موئ ــد م ــن أجــل مزي ــة واملســاءلة  م الفعالي

والشفافية يف صنع القرار، مـع النظـر يف بـدائل مبـا يف ذلـك إضـفاء طـابع العامليـة علـى عضـوية           
  جملس إدارته؛

ودون الوطنيـة واحملليـة ومـع    عمل موئل األمم املتحدة مع احلكومات الوطنيـة    (ج)  
  أصحاب املصلحة املعنيني من أجل االستفادة من اإلمكانات الكاملة للشراكات؛

  القدرة املالية ملوئل األمم املتحدة.  (د)  
ونقرر عقد اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامـة مدتـه يومـان، يـدعو لعقـده رئـيس        - ١٧٣

سبعني، ملناقشـة التنفيـذ الفعـال للخطـة احلضـرية اجلديـدة       اجلمعية العامة أثناء الدورة احلادية وال
وحتديد موقع موئل األمم املتحدة يف هذا الصدد. وسيناقش االجتمـاع، يف مجلـة أمـور، أفضـل     
ــوجز االجتمــاع        ــر. وسيشــكّل م ــواردة يف التقري ــدابري ال املمارســات والتجــارب الناجحــة والت

الـدورة الثانيـة والسـبعني تسـعفها للنظـر يف      الصادر عن الرئيس مدخالت للجنـة الثانيـة خـالل    
ــا         ــيم املســتقل، يف قراره ــواردة يف التقي ــا يف ضــوء التوصــيات ال ــتعني اختاذه ــيت ي اإلجــراءات ال

  السنوي يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال.
عـــين املقبـــل املاملتحـــدة األمـــم ونشـــجع اجلمعيـــة العامـــة علـــى النظـــر يف عقـــد مـــؤمتر  - ١٧٤

يف إطار االلتـزام السياسـي    ٢٠٣٦ عام يف(املوئل الرابع) والتنمية احلضرية املستدامة  باإلسكان
  املتجدد بتقييم وتعزيز التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.

ونطلب إىل األمني العام أن يقـوم، يف إطـار تقريـره الـذي يصـدر كـل أربـع السـنوات          - ١٧٥
أعاله، بتقييم التقدم احملرز والتحـديات الـيت    ١٦٦بالفقرة  عمالً ٢٠٢٦والذي سيقدم يف عام 

 .للتغلب عليها تواجه تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة منذ اعتمادها وحتديد اخلطوات اإلضافية

 


