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اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة املعـين   
ــتدامة     ــرية املســ ــة احلضــ ــكان والتنميــ باإلســ

  )املوئل الثالث(
  الدورة الثالثة 

          ٢٠١٦يوليه /متوز ٢٧-٢٥ )،إندونيسيا(سورابايا 
  االجتماع اإلقليمي األورويب للموئل الثالث      

  
  مذكرة من األمانة      

  
ــم     ــؤمتر األمـ ــة مـ ــل أمانـ ــكان وال حتيـ ــدة املعـــين باإلسـ ــتدامة  املتحـ ــرية املسـ ــة احلضـ تنميـ

طيه الوثيقة اخلتاميـة لالجتمـاع اإلقليمـي األورويب للموئـل الثالـث الـذي عقـد         )الثالث املوئل(
  .٢٠١٦مارس /آذار ١٨إىل  ١٦يف الفترة من  ،يف براغ
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  الوثيقة اخلتامية لالجتماع اإلقليمي األورويب للموئل الثالث      
ــة االقتصــادية          - ١ ــة اللجن ــدول األعضــاء يف منطق ــن ال ــة م ــات الوطني ــود احلكوم حنــن وف

واملنظمــات  ةمبــن يف ذلــك الســلطات احملليــة واإلقليميــ ،وأصــحاب املصــلحة املعنيــون ،ألوروبــا
احلكومية الدوليـة ووكـاالت األمـم املتحـدة واملهنيـون واألوسـاط األكادمييـة والقطـاع اخلـاص          

املشـاركني يف االجتمـاع اإلقليمـي     سـائر ال والنساء واألطفال والشباب وواجملتمع املدين والرج
 ،٢٠١٦مـارس  /آذار ١٨إىل  ١٦يف الفتـرة مـن    ،األورويب للموئل الثالث الذي عقد يف بـراغ 

  .نعتمد هذا اإلعالن
وإىل  ،٢٠٣٠-٢٠١٥ونشــري إىل إطــار ســينداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفتــرة     - ٢

الـيت تركـز علـى املـدن مـن خـالل        ٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعـام  خطة عمل أديس أبابا وخ
  .ونشري أيضا إىل اتفاق باريس ،والغايات األخرى الواردة فيها ١١اهلدف 

كميثــاق جنيــف بشــأن اإلســكان  ،وننــوه بــاملواثيق واالســتراتيجيات اإلقليميــة اخلاصــة  - ٣
يف منطقـة اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا      املستدام واستراتيجية اإلسكان املستدام وإدارة األراضي

  .٢٠٢٠-٢٠١٤للفترة 
احلصـول علـى السـكن الالئـق وامليسـور      لـيت تعتـرض   وقد اجتمعنا ملناقشة التحـديات ا   - ٤

ومـا هـو متـاح     ،التكلفة للجميع يف مدن يطيب العيش فيها وحتقيق التنميـة احلضـرية املسـتدامة   
املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية  قبــل انعقــاد مــؤمتر األمــم ،هلــذا الغــرضفــرص  مــن

  ).املوئل الثالث(املستدامة 
 ،تناولنــا يف مــداوالتنا أولويــات اخلطــة احلضــرية اجلديــدة والتوصــيات السياســاتيةقــد و  - ٥

  .بغية تقدمي مسامهة رمسية يف العملية التحضريية للموئل الثالث
تنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة      ” املعنـون  ٧٠/٢١٠ونشري إىل قرار اجلمعيـة العامـة     - ٦

ــاين (للمســتوطنات البشــرية   ــل الث ــم ا   )املوئ ــامج األم ــز برن ملتحــدة املســتوطنات البشــرية   وتعزي
  .“)األمم املتحدة  (موئل

نعـرب عـن خـالص     ،الثالـث  وحنن املشاركون يف االجتماع اإلقليمي األورويب للموئل  - ٧
ــى         ــة لالجتمــاع وعل ــى استضــافتها الكرمي ــة التشــيكية عل ــة اجلمهوري ــديرنا حلكوم ــا وتق امتنانن

ونعــرب عــن امتناننــا ملدينــة بــراغ وســكاهنا ملــا أبــدوه مــن حســن الضــيافة   ،تنظيمهــا املمتــاز لــه
  .جلميع املشاركني يف االجتماع

  ونالحظ أمهية تعزيز ما يلي:  - ٨
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مثة حاجة إىل زيادة جاذبية املدن وحتسـني ظـروف    - املبتكرة واملنتجةاملدن   )أ(  
مبـا يكفـل املسـاواة بـني      ،احلياة فيها مع التركيز على االبتكار والسكن الالئق وامليسور التكلفة

وينبغـي التشـجيع    .اجلنسني ومتكني املرأة ومراعاة املنظـور اجلنسـاين واملنظـور املتعلـق بالشـباب     
  ؛العمل بتوفري الظروف املواتية إلنشاء األعمال ومراعاة البيئة يف آن معاعلى إجياد فرص 

املدن اخلضراء واملتراصة اليت تستخدم املوارد بكفاءة وتتسم بقدرهتا على   )ب(  
تعد املدن اخلضراء األفضل اندماجا مع الطبيعة اليت تتسم بطابعهـا الشـامل وحبسـن     - التكيف

إحـدى األولويـات يف السياسـات علـى      ،رهتا علـى التكيـف  ظروف العيش فيها وبتراصـها وقـد  
وال سـيما فيمـا يتعلـق بـأفراد الفئـات       ،مجيع املستويات احلكومية ويف جهود التعـاون اإلقليمـي  

ومثـة حاجـة إىل زيـادة     .الضعيفة واجملتمعـات املهمشـة واألشـخاص ذوي االحتياجـات اخلاصـة     
ــذاء        ــات واســتخدام األراضــي والغ ــاه والنفاي ــة واملي ــوارد يف جمــاالت الطاق ــاءة اســتخدام امل كف

والتعامل مـع امليـاه املسـتعملة يف     ،وحتسني نوعية اهلواء ،والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة
مثــل  ،خــرىلكــي تصــبح املــدن قــادرة علــى التصــدي لــتغري املنــاخ والتحــديات األ         ،املــدن

ولكفالـة   ،الفيضانات واجلفاف وموجات احلر واألخطار الطبيعية واألخطار من صنع اإلنسـان 
  ؛ل إىل التنقل احلضري املأمون واملستدام وتوفري وسائط النقل احلضري النظيفة للجميعتحوال

مثة حاجة إىل معاجلة أسباب التمييز وعـدم   - املدن اآلمنة والشاملة للجميع   )ج(   
باملسـاواة بـني   وما يتعلق منـها  مع التركيز بصفة خاصة على حقوق اإلنسان يف املدن  ،ساواةامل

مثــل العالقــات  ،وغــري ذلــك مــن أشــكال اإلقصــاء وعالقــات الســلطة غــري املتكافئــة  ،اجلنســني
القائمة على أساس العرق أو االنتماء اإلثين أو الثقافة أو الطائفة أو الطبقة أو العمـر أو القـدرة   

وينبغــي أن يشــمل ذلــك اإلعمــال التــدرجيي للحــق يف    .اإلعاقــة أو امليــل اجلنســي أو الــدين  أو
مبــا يف ذلــك احلــق يف الســكن املالئــم وبأســعار معقولــة وفقــا   ،مســتوى معيشــي الئــق للجميــع

  ؛اللتزامات الدول
ــة احلضــرية ا   )د(   ــيداحلوكم ــة احلضــرية     - ةلرش ــة حاجــة إىل حتســني احلوكم مث

وبنــاء قــدرات  ،دميقراطيــة احملليــة واحلوكمــة التشــاركية واملتعــددة املســتوياتبإرســاء وتعزيــز ال
وتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة ومتكاملـة لتحقيـق       ،السلطات احمللية ومجيع فعاليات اجملتمع املدين

ويعـد التخطـيط احلضـري واإلدارة احلضـرية املسـتدامان والشـامالن        .التنمية احلضرية املستدامة
وينبغي أن يأخـذ هـذا األمـر     .كافة والفعاالن وسيلتان للتقدم صوب حتسني نوعية احلياة للناس

ومثـة حاجـة إىل محايـة طـابع املـدن وتقـدير تارخيهـا         .يف االعتبار اهلوية احلضرية والثقافـة احملليـة  
يــز التماســك االجتمــاعي والقــيم املدنيــة ونقــل التــراث إىل األجيــال    مــن أجــل تعز ،وتقاليــدها

وتكتسـي املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة ومشـاركة املـرأة يف االقتصـاد علـى حنـو             .املقبلة
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تحقيــق التنميــة املســتدامة وتعزيــز النمــو االقتصــادي واإلنتاجيــة   لكامــل ومتكــافئ أمهيــة بالغــة  
  .بصورة ملحوظة

  :ى ما يليونشدد عل  - ٩
مثـــة حاجـــة إىل ختطـــيط وإدارة املنـــاطق احلضـــرية مـــن خـــالل التعـــاون بـــني      )أ(  

احلكومــات الوطنيــة والســلطات اإلقليميــة واحملليــة واجملتمعــات احملليــة يف إطــار آليــات التنســيق   
 ،يف احلســبان املنــاطق احلضــرية الكــربى واملنــاطق املتروبوليــة  ذلــك خــذ يأوينبغــي أن  .القائمــة

  ؛باالستناد إىل الروابط احلضرية والريفية ،لفرص املتاحة داخل األقاليمفضال عن ا
من الضروري متكني املدن وشحذ طاقاهتا لكي تصبح أطرافا فاعلـة يف حتقيـق     )ب(  

ينبغـي   ،وحتقيقـا هلـذه الغايـة    .التنمية احلضرية املسـتدامة باالسـتناد إىل مبـادئ التنميـة املسـتدامة     
واملـواطنني والتشـاور    ،اصـة مـن خـالل مجعيـات احلكومـات احملليـة      خ ،إشراك السلطات احملليـة 

يف إطـار نظـام مـتقن     ،بدءا بالتخطيط وانتهاء بالتنفيـذ  ،معهم يف مجيع مراحل دورة السياسات
  ؛التصميم للحوكمة املتعددة املستويات

ــة يف جمـــايل إدارة     )ج(   ــتقلة العاملـ ــة امتثـــال املؤسســـات املسـ ــة إىل كفالـ مثـــة حاجـ
ــا     األراضــي ــة مب ــن وتســجيلها للمقتضــيات القانوني ــل أم ــاءة يف    يكف ــفافية والكف ــازة والش احلي

باعتبارهـا   ،قائم على أسس سـليمة  واستخدام نظام مايل ،وتسجيل امللكية ،استخدام األراضي
مجعيــا قواعــد أساســية إلجيــاد اإلســكان املســتدام والقابــل للتكيــف وامليســور التكلفــة ولتحقيــق 

  ؛التنمية احلضرية
ميكن للتعاون الدويل واملبادالت بني السـلطات الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة أن       )د(  

  ؛تعزز التنمية االقتصادية املستدامة واحلماية االجتماعية والبيئية
متكاملـة لـتمكني املـدن واملنـاطق احمليطـة مـن       وينبغي تيسري تـدابري دعـم حمليـة      )هـ(  

ــدر ممكــن     ــأكرب ق ــا ب ــها    ،والتصــدي لتحــديات حمــددة  اســتغالل إمكاناهت ــق من ــا يتعل خاصــة م
  ؛باالقتصادات احلضرية

لـى اخلـدمات   عصـول  احل فـرص وحتسـني   ،مثة حاجة إىل التماسك االجتماعي  )و(  
 )املناطق اخلضراء والنقـل العـام واخلـدمات الصـحية األساسـية والتعلـيم والثقافـة       (املرافق توافر و
  ؛السالمة احلضريةضمان و

ــى املخــاطر يف جمــايل      ميكــن لالســ   )ز(   ــة عل ــة األجــل وغــري القائم تثمارات الطويل
  ؛اإلسكان والتنمية احلضرية أن تشكل عامال حمفزا للعمالة يف املدن
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ــوارد    )ح(   ــتخدام املـ ــاءة يف اسـ ــد الكفـ ــاج    ،تعـ ــتهالك واإلنتـ ــاط االسـ ــز أمنـ وتعزيـ
وفصــل النمــو   لمــدن إدارة النمــو وزيــادة إنتاجيــة املــوارد    ل تتــيح ةصــر حامســ ااملســتدامني عن

  ؛ذلك من آثار على البيئة ناالقتصادي عن زيادة استخدام املوارد وما يترتب ع
 كـوين تساهم اجلهود الراميـة إىل محايـة وصـون التـراث الثقـايف والطبيعـي يف ت        )ط(  

  ؛مدن وجمتمعات حملية مستدامة
وهـي   .لبشريةنعترب القدرة االقتنائية يف املدن عامال رئيسيا حيدد نوعية احلياة ا  )ي(  

كمـا تعـزز التنميـة االقتصـادية وخلـق       ،أيضا إحدى السـمات الرئيسـية للمـدن املالئمـة للعـيش     
حسن ختطيطها واليت تقلـل إىل أدىن حـد مـن اآلثـار     وميكن للتنمية احلضرية اليت أُ .فرص العمل

البيئيــــــة أن تعــــــزز االســــــتدامة االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والبيئيــــــة وأن متنــــــع الزحــــــف  
  ؛العشوائي  ياحلضر

تعد التنمية احلضرية الواعية باملخاطر وسيلة لزيادة قـدرة املـدن علـى الصـمود       )ك(  
ومــا يتصــل بــذلك مــن املخــاطر البيئيــة  ،ضــد األخطــار الطبيعيــة واألخطــار مــن صــنع اإلنســان

  .تعاقبيةمن آثار ا هل وما ،والتكنولوجية والبيولوجية
  

ــة اللجنــة            التحــديات يف جمــايل اإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة يف منطق
  االقتصادية ألوروبا  

  .تواجه بلداننا حتديات متعددة أدرجت أدناه  - ١٠
يعد التشـرد واالفتقـار للسـكن امليسـور التكلفـة       - الفقر يف املناطق احلضرية  )أ(  
ويف  .والقابل للتكيف مشكلتني رئيسـيتني الذي يسهل احلصول عليه والصاحل للعيش  ،واملالئم

يؤدي االفتقـار إىل األمـاكن العامـة والنقـل املـأمون وامليسـور واخلـدمات واملرافـق          ،بعض املدن
إىل حرمــان ســكاهنا مــن   ،مثــل اإلمــداد بالطاقــة امليســورة التكلفــة للجميــع   ،العامــة األساســية

احلصـول علـى   لك فـإن قلـة فـرص    كـذ  .وسائل الراحة ومستوى احلياة الواجب توافره للجميع
إمدادات املياه والصرف الصحي واملـأوى والطاقـة املرتليـة واألمـن     (أي من اخلدمات األساسية 

عيـق  تسـلبا علـى صـحة السـكان و    تـؤثر   )الغذائي والرعاية الصحية والتعلـيم واألمـن الشخصـي   
واليوم أصبح تزايـد املسـاكن العشـوائية وغـري املماشـية ألدىن املعـايري حقيقـة         .النمو االقتصادي

إذ جيد كل من ال يستطيع دخول سوق اإلسكان نفسه مضـطرا إىل اإلقامـة يف األحيـاء     ،واقعة
ــة اخلــدمات األساســية فيهــا     ويف  .الفقــرية الــيت تتســم بضــعف هياكلــها األساســية وعــدم كفاي

تتطلــب أنشــطة التجديــد املــادي واالقتصــادي اتبــاع هنــج مترابطــة    ،املنــاطق احلضــرية احملرومــة
خاصة عندما يتعلق األمـر باملهمشـني مـن اجلماعـات واألفـراد الـذين يتطلـب         ،ومتعددة األبعاد
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 .إدمــاجهم الفعلــي تــوافر العمالــة والتعلــيم والرعايــة الصــحية والســكن واالنــدماج االجتمــاعي 
رمـي إىل كسـر العزلـة املكانيـة     تيف األحياء املعزولـة أن   وينبغي لالستثمارات اخلاصة باإلسكان

واحليلولـة  وينبغي للتدخالت أن تتبع مبدأي عـدم الفصـل    ،واالجتماعية للمجموعات املهمشة
ــه ــة       .دون وقوع ــاط العمال ــري أمن ــل إىل تغ ــة يف أســواق العم ــد االزدواجي ــؤدي تزاي لتعطــى  ،وي

املضـافة لالقتصـاد مقارنـة بالعمالـة التقليديـة ذات       األفضلية للعمالة اليت تـوفر املزيـد مـن القيمـة    
ويســهم هــذا األمــر إســهاما كــبريا يف زيــادة التفاوتــات االجتماعيــة   .القيمــة املضــافة املنخفضــة

وقد يؤدي تزايد أوجـه الالمسـاواة وانعـدام السـكن بتكلفـة ميسـورة للشـرائح ذات         .واملكانية
يف احلـني الـذي يـؤدي فيـه      ،ري العشـوائي الدخل املنخفض واملتوسط إىل ظهور الزحف احلضـ 

االفتقار إىل األماكن العامة والنقل العام إىل حرمان السكان مـن وسـائل الراحـة ومـن مسـتوى      
  .معيشي الئق ينبغي أن يكون يف متناول اجلميع

من الضروري معاجلة التغريات الدميغرافية اهلامـة الـيت    - التغريات الدميغرافية  )ب(  
وقــد أضــحت شــيخوخة الســكان قضــية  .مثــل الشــيخوخة واهلجــرة ،األخــريةشــهدهتا العقــود 

 .ســيما وأن غالبيــة املســاكن غــري مهيــأة لتلبيــة احتياجــات هــذه الفئــة املتزايــدة عــددا   ال ،هامــة
ممـا يـربر احلاجـة     ،ولظروف السكن الرديئة تأثري مباشر علـى الصـحة البدنيـة والعقليـة للسـكان     

ويــؤدي ازديــاد نســبة املســنني يف صــفوف الســكان إىل  .ايفإىل تــوفري اإلســكان الصــحي والكــ
 .زيادات يف تكاليف الرعاية الصحية ويف العـبء الواقـع علـى كاهـل نظـم الرعايـة االجتماعيـة       

 ،فإن غالبية املساكن واألماكن احلضرية العامـة ال تالئـم السـكان املسـنني     ،وباإلضافة إىل ذلك
ــم وال  ــد مــن ســكان   احــىت تالئ ــدول   عــدداحلواضــر مــن الشــباب يف  لعــدد املتزاي آخــر مــن ال

ــوافر الســكن الالئــق وامليســور التكلفــة واهلياكــل       ،األعضــاء ممــا يطــرح حتــديات مــن حيــث ت
وهـي عمليـة تعـزز االبتكـار      ،وقد أدت اهلجرة إىل زيادة التنوع يف العديد من املدن .األساسية

لكنــها تنطــوي أيضــا علــى حتــديات يف جمــال التماســك االجتمــاعي تســتدعي          ،االجتمــاعي
  .استجابات سياساتية مالئمة

مثة عالقة وثيقـة بـني تغـري املنـاخ والتخفيـف       - تغري املناخ وخماطر الكوارث  )ج(   
وينبغـي للـدول    .من حـدة خطـر الكـوارث والتخطـيط املكـاين والنقـل العـام والتنقـل والسـكن         

أن تســعى إىل التخفيــف مــن آثــار تغــري  ،بالتعــاون مــع احلكومــات احملليــة واإلقليميــة ،األعضــاء
 .املناخ والتكيف معه واحلد من انبعاثات غـازات الدفيئـة مـن خـالل إجـراءات تتخـذ يف املـدن       

كفالــة اتســام املبــاين بالكفــاءة يف اســتخدام   ،يف مجلــة تــدابري أخــرى  ،وميكــن أن يشــمل ذلــك 
وينبغـي العمـل لتخفـيض انبعاثـات الكربـون مـن        .صادر الطاقة املتجـددة الطاقة وزيادة حصة م

ــة    ــاين واهلياكــل األساســية احليوي ــاكن    ،رصــيد املســاكن واملب ــدارس وأم ــل املستشــفيات وامل مث
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وجعلــها قــادرة علــى مواجهــة األخطــار الطبيعيــة واألخطــار الــيت  ،ومرافــق النقــل العــام ،العمــل
باإلضـافة   ،ن األخطـار واملخـاطر التكنولوجيـة والبيولوجيـة    يتسبب هبا اإلنسان وما يتصل هبا م

وينبغـي   .تعاقبية على اهلياكل األساسية واألصـول االقتصـادية وسـبل العـيش     رآثا هلا من إىل ما
للمدن أن تسعي إىل منع الكوارث النامجة عن املياه من خـالل وضـع خطـط الطـوارئ وزيـادة      

نصرا أساسيا لقيام جمتمعات حملية آمنة وشـاملة وقـادرة   وتعد النظم الغذائية املستدامة ع .الوعي
وتواجه املنـاطق احلضـرية مسـتويات عاليـة مـن النفايـات الغذائيـة الـيت يتوقـع أن           ،على الصمود

  .التحضر تواصلتزداد حجما مع 
ميكـن للنمـو احلضـري أن     - النمو احلضري والزحـف احلضـري العشـوائي     )د(  

ــؤدي إىل الزحــف احلضــري العشــوائ    ــرة الســيطرة   ي ــن دائ ــا خــرج ع ــدول   .ي إذا م ــي لل وينبغ
وذلـك عـن طريـق التخطـيط االسـتراتيجي       ،األعضاء أن حتول دون تـأثر البيئـة بنتائجـه السـلبية    

وتــوخي التــوازن يف التنميــة اإلقليميــة املصــحوبة  ،للمســتوطنات البشــرية حــول مراكــز متعــددة
 ،نـع التمـدد احلضـري العشـوائي    ينا مليف إطـار سـع  و .بنظم فعالـة وآمنـة للنقـل بوسـائط متعـددة     

جيب علينا أيضا النظر يف تكلفة التكثيف احلضري باسـتخدام البنيـة احلضـرية القائمـة واحلفـاظ      
  .على بيئة حضرية صاحلة للسكن

ــة احلضــرية     )هـ(   ــال التنمي ــن   - التنســيق يف جم ــد م ــتراتيجيات  اســتخدامال ب اس
 .التخطــيط وأدواتــه علــى حنــو يكفــل قيــام عالقــات أكثــر توازنــا بــني القطــاعني العــام واخلــاص 

وينبغي تشـجيع التعـاون يف جمـال التخطـيط اإلدارة احلضـريني بـني خمتلـف مسـتويات احلكومـة          
طبيـق  ويتطلب هـذا األمـر ت   .واجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية احمللية والقطاع اخلاص

تــدابري علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي واحمللــي تكفــل مالءمــة السياســات لكــل مســتوى مــن   
ويشــمل ذلــك ضــرورة مشــاركة مجيــع  .ممــا يضــمن حتقيــق أجنــع النتــائج ،مســتويات احلوكمــة

 ،أصــحاب املصــلحة الرئيســيني والســكان يف عمليــة صــنع القــرار املتعلقــة بــالتخطيط احلضــري  
  .ات يف جمال اإلسكانألهنم سيتأثرون بالتطور

ميكـن للمبالغـة يف تقـدير اجلوانـب التقنيـة لتشـييد        - جتديد املنـاطق احلضـرية    )و(  
ــري   ــيط احلضـ ــاين والتخطـ ــراء  (املبـ ــات اخلضـ ــا يف ذلـــك التكنولوجيـ ــتدامة   )مبـ ــدد االسـ أن هتـ

وكــذلك احلفــاظ علــى التــراث  ،االجتماعيــة حللــول اإلســكان ومالءمتــها مــن الناحيــة الثقافيــة 
 .يف املـادي وغـري املـادي للمدينـة الـذي حيفـظ ذاكـرة سـكاهنا وهويتـهم علـى مـر األجيـال            الثقا

وينبغـــي للنـــهج املتـــوازن الرامـــي إىل جتديـــد املنـــاطق احلضـــرية أن يأخـــذ يف االعتبـــار التـــرابط 
يعــد التخطــيط احمللــي علــى مســتوى األحيــاء   ،ويف هــذا الصــدد .االجتمــاعي والبيئــة احلضــرية
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وينبغـي هلـذا النـهج أن     .معات حملية تضج باحليوية ومدن الصـاحلة للسـكن  ضروريا لتكوين جمت
  .يوفر األماكن العامة باعتبارها عنصرا رئيسيا يؤثر على نوعية حياة سكان املدينة وهويتهم

أحـدث التقـدم احملـرز علـى صـعيد       - استخدام التكنولوجيا على حنو مالئـم   )ز(  
وينبغــي ملخططــي  .يعا يف حياتنــا وطريقــة تنظيمنــا هلــاالتكنولوجيــا وتــوافر البيانــات تغــيريا ســر 

ــيت تســمح باســتخدام        ــة ذات الصــلة ال ــدوا االبتكــارات التكنولوجي ــاطق احلضــرية أن يعتم املن
مما يتطلب تثقيـف القـائمني علـى إدارة املنـاطق احلضـرية       ،البيانات املتاحة على حنو أكثر فعالية

تعـد البيانـات املفتوحـة واملصـنفة عنصـرا حامسـا       و .وصانعي القرارات والسكان وبنـاء قـدراهتم  
وعنصرا حامسا أيضـا لتـوفري اخلـدمات البيئيـة وخـدمات       ،من عناصر احلوكمة الشفافة والفعالة

وال بد من بذل قصارى اجلهد إلبقاء البيانـات املشـتركة يف متنـاول     .الطاقة يف املواقع احلضرية
وينبغـي للمـدن أن تنظـر يف اعتمـاد مؤشـرات       .ومحاية خصوصية األفـراد يف آن معـا   ،اجلمهور

وينبغـي أيضـا أن تتسـم     .ومواصفات جلمع البيانات تتسم بالبساطة وميكن مبادلتـها ومقارنتـها  
ــع ليتســىن اســتخدامها كــأداة لالرتقــاء حبــس      ــاول اجلمي البيانــات بالشــفافية وأن تكــون يف متن

لفجـوة التكنولوجيـة والرقميـة    وال بـد مـن ردم ا   .املسؤولية لدى السكان ومستوى مشاركتهم
  .يف التخطيط واإلدارة احلضريني

  
  االجتاهات الرئيسية من براغ إىل كيتو      

صــدى للتحــديات املــذكورة أعــاله باتبــاع هنــج متكامــل للتنميــة احلضــرية  نتينبغــي أن   - ١١
غرافيـة  املستدامة حيدد إجـراءات فعالـة للتصـدي للتحـديات االقتصـادية والبيئيـة واملناخيـة والدمي       

وينبغي للمدن أن تتمحور حـول سـكاهنا    .واالجتماعية والثقافية اليت تواجهها املناطق احلضرية
 .وأن تعزز الشروط الكفيلة بتحقيـق الرفـاه والتنميـة وإعمـال حقـوق اإلنسـان جلميـع السـكان        

  .ملا يلي ،على وجه اخلصوص ،ومثة حاجة
  

  املدن املبتكرة واملنتجة   )أ(  
مبــا يف ذلــك  ،تتمتــع بــه املــدن مــن إمكانــات ذاتيــة ألغــراض االبتكــار نؤيــد تعزيــز مــا   

 ،االبتكــار االجتمــاعي وإجيــاد فــرص العمــل مــن خــالل كفالــة بيئــة مواتيــة لألعمــال التجاريــة   
. كفالــة حيــازة األراضــي تتســم بالشــفافية وميكــن التنبــؤ هبــا  لووضــع سياســات ولــوائح حمليــة  

كن الالئــق وامليســور التكلفــة واألســواق الداعمــة   بــد مــن تــوفري اهلياكــل األساســية والســ   وال
 ،مبـن فـيهم الشـباب    ،وكذلك العمالة وفـرص العمـل الالئـق للجميـع     ،للتنمية االقتصادية احمللية

وينبغــي لتعزيــز النمــو االقتصــادي يف  .مــع مراعــاة البيئــة وتعزيــز العدالــة واإلدمــاج االجتمــاعي 
 ،ترافق بتدابري ترمي إىل حتسـني املرونـة احلضـرية   االقتصادية أن ي - مجيع القطاعات االجتماعية
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وينبغـي أن حيفـز اإلنتـاج     ،مبا يف ذلك االنتقال صوب االقتصـاد التـدويري واالقتصـاد األخضـر    
علـى حنـو يعـزز     ،يف مجلـة أمـور   ،وسالسل التوريد واألمن الغذائي للمـدن  ،احلضري - الريفي

التـوتر بـني   مـن  االستقالب احلضري املستدام الذي سيقلل من أوجـه عـدم املسـاواة احلضـرية و    
  ؛احلواضر والريف

  
  املدن اخلضراء واملتراصة اليت تستخدم املوارد بكفاءة وتتسم بقدرهتا على التكيف   )ب(  

مبـا يف   ،حـو األمثـل  نؤيد ما تبذله املدن من جهود السـتخدام املـوارد الطبيعيـة علـى الن      
وللتركيز على الكفاءة يف استخدام املوارد يف ميادين الطاقـة   ،ذلك من خالل التخطيط املكاين

اإلدارة الفعالـة   بسـبل منـها   ،واألراضـي  ،مثل اخلرسانة واملعـادن والفلـزات   ،واملياه واملواد اخلام
ســتخدام املكــان ا”نــع الزحــف احلضــري العشــوائي للمــدن وتوطيــد مبــدأ  مل وذلــك ،لألراضــي

ونؤيد أيضا تدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره وبنـاء قـدرة    .“ألغراض متعددة
املدن على الصمود يف وجه الفيضانات وموجات احلر واألخطار الطبيعية واألخطار مـن صـنع   

يات يشار إىل أن الدلتاوات الـيت تشـهد توسـعا حضـريا تواجـه حتـد       ،ويف هذا الصدد .اإلنسان
 .االقتصـادية والبيئيـة الطبيعيـة    - هائلة وخاصة هبا نامجة عن مزيج مـن الـديناميات االجتماعيـة   
 ،واحللـول القائمـة علـى الطبيعـة     ،ونشجع على اسـتخدام اهلياكـل األساسـية اخلضـراء والزرقـاء     

ن أثـر  بوصـفها أداة للحـد مـ    ،باإلضافة إىل اهلياكل األساسية الوقائية املاديـة والتخطـيط املكـاين   
  ؛وال سيما الكوارث النامجة عن املياه ،الكوارث

  
   :املدن اآلمنة والشاملة للجميع  )ج(   

نشجع على التصدي للفقـر احلضـري واإلقصـاء عـن طريـق معاجلـة األسـباب اجلذريـة           •  
ومن خالل اختاذ القـرارات   ،لعدم املساواة والرتاع وآثارمها واحلد منها ومنع ظهورها

 ،وإتاحــة فــرص متســاوية للحصــول علــى الســكن امليســور التكلفــة    ،بإشــراك اجلميــع
مبـا يف ذلـك اإلمـداد بامليـاه      ،وتوفري اخلدمات واملرافق األساسية بصورة شفافة وكفؤة

 ،وتــوفري خــدمات الصــرف الصــحي والتنقــل واملســاحات اخلضــراء واألمــاكن العامــة   
ــازة  ــدة أن هتــدف   .وضــمان أمــن احلي أيضــا إىل إقامــة   وينبغــي للخطــة احلضــرية اجلدي

والتصدي جلميـع أشـكال    ،احلوار والتوسط يف الرتاعات بني اجملتمعات احمللية وداخلها
مبـن   ،وتلبية االحتياجات اخلاصة بأفراد الفئات الضـعيفة  ،التمييز ضد النساء واألطفال

وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لــتمكني  .فـيهم الالجئــون وغريهــم مــن فئــات املهـاجرين  
املــدن هــي األمـاكن الــيت تتركـز فيهــا أوجــه   و .وار بـني الثقافــات واألجيـال  املـرأة واحلــ 
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وهــي أمــاكن تتعــايش فيهــا الثقافــات املختلفــة وقــد يشــكل  ،التفــاوت وعــدم املســاواة
  ؛كما تتيح االرتقاء االجتماعي ،التنوع العرقي فيها مصدرا لالبتكار والتجديد

الـيت  للجميـع الـيت يسـهل الوصـول إليهـا و      ينبغي توفري األماكن العامة اآلمنة والشـاملة   •  
وتوفري وسـائل النقـل املأمونـة لتعزيـز املسـاواة بـني السـكان ومتاسـكهم          ،تتسم باجلودة

مـع إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات الرجـال        ،االجتماعي وتوفري نوعية حيـاة أفضـل  
  ؛والنساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة

سني فرص احلصول على اخلـدمات األساسـية الـيت تتـيح حتقيـق      التشجيع على حت دعمن  •  
مـع إيـالء اهتمـام خـاص بـتمكني املـرأة وحتسـني         ،النمو املسـتدام وإجيـاد فـرص العمـل    

  ؛املساواة بني اجلنسني
  

  اإلدارة احلضرية الرشيدة  )د(  
  ندعم ما يلي:  

ــة مل      •   عاجلــة وضــع توجيهــات وتوصــيات سياســاتية خاصــة بكــل بلــد وتســتند إىل األدل
 من خالل الدراسـات  ،التحديات املتعلقة باإلسكان والتنمية احلضرية وإدارة األراضي

  ؛اإلقليمية واملواضيعية
وإجــراء تقييمــات وصــياغة تقــارير متعمقــة هتــدف إىل    ،اســتخدام البحــث واالبتكــار   •  

وإىل تعزيـز الوصـول    ،زيادة املعرفـة وتـوافر البيانـات علـى أسـاس اخلصوصـية القطريـة       
ليسـفر ذلـك عـن املواءمـة بـني التعـاريف واملنـهجيات         ،ملفتوح إىل البيانات واملعـارف ا

  ؛وضمان الرصد الفعال ،على الصعيدين اإلقليمي والدويل ،واملؤشرات واملعايري
ــيني       •   ــة وأصــحاب املصــلحة املعن ــع مســتويات احلكوم ــز احلــوار بــني مجي وإنشــاء  ،تعزي

على الصـعد   ،وتوفري الدعم للقائم منها ،عند االقتضاء ،الشبكات واملنابر واملؤسسات
مبـا ييسـر تبـادل اخلـربات وتقاسـم املمارسـات        ،احمللي والوطين واإلقليمي وعرب الوطين

  ؛مبا يف ذلك التعاون بني املدن ،اجليدة
تعزيز السياسـات احلضـرية الوطنيـة الـيت تـؤدي إىل التنميـة احلضـرية املسـتدامة وتعزيـز            •  

 ،وترمجتها إىل تشـريعات ولـوائح حضـرية حمليـة     ،حسب االقتضاء ،اإلقليميالتماسك 
  ؛حيثما يقتضي األمر ذلك ،مع احترام مبدأ التبعية

تعزيــز اســتخدام التخطــيط املكــاين وتصــميم التوســعات احلضــرية وتعمــري املســاحات      •  
ىل القمـة  اتباع هنج يف احلوكمة ينطلـق مـن القاعـدة إ   باخلاوية وجتديد املناطق احلضرية 
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فضـال عـن اتبـاع هنـج متكاملـة تشـمل مجيـع أصـحاب          ،وميتد على مسـتويات عديـدة  
وينبغـي تعزيـز اآلليـات التعاونيـة للتخطـيط والتوجيـه املكـانيني يف         .املصلحة والسـكان 

املنــاطق املتروبوليــة الواقعــة خــارج احلــدود اإلداريــة مــن خــالل اســتراتيجيات مكانيــة   
  ؛قليمية املتوازنةمتكاملة لكفالة التنمية اإل

سـينبغي رمبـا أن ختصـص لكـل بنيـة       ،لكي تكون النـهج املتبعـة فعالـة    ،التأكيد على أنه  •  
بـالنظر إىل تنـوع البلـدان واالقتصـادات      ،وأن تكـون متنوعـة بالتـايل    ،حملية علـى حـدة  

ــذ   بصــورة خاصــة  والتشــجيع ،واجملتمعــات والثقافــات يف املنطقــة  علــى تصــميم وتنفي
  ؛رية الوطنية وفق هنج يراعي خصائص املكان الذي تنفذ فيهالسياسات احلض

وهو عنصـر رئيسـي لتحقيـق التنميـة املسـتدامة يف       ،دعم وبناء قدرات السلطات احمللية  •  
وميكن حتقيق ذلك عن طريق تشجيع التعـاون الالمركـزي فيمـا بـني      .املناطق احلضرية
نيــة مــن التصــدي علــى حنــو  ومتكــني مجيــع مســتويات احلوكمــة املع  ،الســلطات احملليــة

ــي       ــى الصــعد االجتمــاعي واالقتصــادي والبيئ ــة احلضــرية عل متكامــل لتحــديات التنمي
  ؛ووضع أطر تشريعية ودمج قواعد املعارف املشتركة ،والدميغرايف

ــى األراضــي كشــرط الزم         •   ــرص احلصــول عل ــوفري ف ــى إدارة األراضــي وت ــز عل التركي
ال عـن كفالــة وجــود منــاذج مســتدامة تكفــل  فضــ ،لتحقيـق التنميــة احلضــرية املســتدامة 

االنتفاع العام من الزيادات يف قيمة األراضـي وحشـد املكاسـب الرأمساليـة املتأتيـة عـن       
  ؛التنمية احلضرية الستخدامها يف التخطيط الستخدام األراضي

بناء املساءلة ورصد التنفيذ املتسق للخطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنميـة املسـتدامة     •  
وغـريه مـن الغايـات علـى      ١١مع التركيز بوجه خـاص علـى اهلـدف     ،على حنو منتظم

وينبغـي أن يشـمل    .باستخدام املؤشرات احملددة ذات الصـلة  ،٢٠٣٠نطاق خطة عام 
وينبغـي   .ذلك االتفاقات واالستراتيجيات احملددة إقليميا بشأن مجع البيانـات وحتليلـها  

يـة املشـتركة مبـا يكفـل توافقهـا فيمـا بـني الـدول         مجع البيانات باسـتخدام املعـايري الدول  
ــدر اإلمكــان  ،وينبغــي .األعضــاء ــة صــنع     ،ق ــدعم عملي أن تكــون متاحــة للجمهــور ل

ينبغــي مواصــلة تكــوين   ،وأخــريا .والتنميــة االقتصــادية ،السياســات وإجــراء البحــوث 
  ؛مستودعات البيانات العاملية واإلقليمية لدعم عملية صنع السياسات

ــة     مويــل الرشــيد للبلــديات دعــم الت  •   ــوفري خــدمات موجهــة لتلبي لكــي يتســىن للمــدن ت
الســلطات احملليــة  املزيــد مــن الفــرص أمــام  ويشــمل ذلــك تيســري  .احتياجــات ســكاهنا

مبا يف ذلك تعزيز مصدر إيراداهتا اخلاصة عـن طريـق إنشـاء     ،إىل املوارد املاليةللوصول 
ــى املســتوى دون      ــدخل عل ــد ومجــع ال ــوطين وحتســني نظــم تولي ــة   ،ال وحتســني إمكاني
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فضال عـن تيسـري الوصـول إىل أسـواق رأس      ،احلصول على املخصصات املالية الوطنية
  ؛املال واجتذاب االستثمار املباشر احمللي واألجنيب

مؤسســات الرصــد املناســبة الــيت تعــد عــامال حامســا  ءوضــع التشــريعات احلديثــة وإنشــا  •  
  ؛جتنب املضاربات يف أسواق األراضي واملساكنلنشر املنافسة العادلة يف السوق بغية 

متكني املدن ومنحها السلطة والقدرة الالزمتني لتطبيق مبادئ التنمية املسـتدامة ولكـي     •  
 ،وحتقيقـا هلـذه الغايـة    .تكون عناصر فاعلة رئيسية يف تنفيذ التنميـة احلضـرية املسـتدامة   

 ،حلكومـــات احملليـــةخاصـــة مـــن خـــالل مجعيـــات ا ،ينبغـــي إشـــراك الســـلطات احملليـــة
بـدءا بـالتخطيط وانتـهاء     ،واملواطنني والتشاور معهم يف مجيع مراحل دورة السياسات

  ؛يف إطار نظام متقن التصميم للحوكمة املتعددة املستويات ،بالتنفيذ
 


