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 املتحـــدة األمـــم ملـــؤمتر التحضـــريية اللجنـــة
 احلضــــــرية والتنميــــــة باإلســــــكان املعــــــين

  الثالث) (املوئل املستدامة
   الثالثة الدورة

    ٢٠١٦ متوز/يوليه ٢٧-٢٥ إندونيسيا، سورابايا،
      

  واملدن املستدامة الطاقة بشأن الثالث للموئل املواضيعي االجتماع    
    

  األمانة من ذكرةم    
  

 هطيـ  الثالث) (املوئل املستدامة والتنمية باإلسكان املعين املتحدة األمم مؤمتر أمانة حتيل  
 يف املعقـود  واملـدن،  املسـتدامة  الطاقة بشأن الثالث للموئل واضيعيامل الجتماعل اخلتامية الوثيقة

  .٢٠١٦ الثاين/يناير كانون ٢٠ يف ظيب أبو
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 الطاقـــــة بشـــــأن الثالـــــث للموئـــــل املواضـــــيعي لالجتمـــــاع اخلتاميـــــة الوثيقـــــة    
  واملدن  املستدامة

    
  مقدمة  -  أوال  

 اعتمادهـا  املزمـع  اجلديـدة  احلضـرية  اخلطة تركيز حمور املستدامة الطاقة تكون أن جيب  - ١
 املقـرر  الثالـث)،  (املوئـل  املسـتدامة  احلضـرية  والتنميـة  باإلسـكان  املعـين  املتحـدة  األمـم  مؤمتر يف

 مـن  املائـة  يف ٧٠ مـن  أكثـر  متثـل  اليـوم  فاملدن. ٢٠١٦ األول/أكتوبر تشرين يف كيتو يف عقده
 أكسـيد  ثـاين  انبعاثـات  مـن  تقريبـا  معادلـة  بنسـبة  وتسـاهم  العـاملي  الصعيد على الطاقة استهالك
 تعـوزهم  الـذين  احلضـرية  املنـاطق  فقـراء  من املاليني تؤوي أيضا وهي. بالطاقة املتصلة الكربون
 التكلفـة  امليسـورة  الطاقـة  تـوفري  فـإن  ولـذلك . األساسـية  الطاقـة  خـدمات  على احلصول إمكانية

 تغــري بشــأن بــاريس اتفــاق إلعمــال ضــروريا ســيكون املــدن يف واحلديثــة واملســتدامة واملوثوقــة
  .٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة وكذلك املناخ

 واإلمـداد  الطاقـة  إنتـاج  جمـال  يف حتـول  إلحـداث  مسـبوقة  غري ساحنة فرصة املدن فأمام  - ٢
 أوجـه  وبفضـل . التكيـف  علـى  قدرته وتعزيز الكربون، من اال هذا وختليص واستخدامها ا

 والتكنولوجيـات  املتجـددة  الطاقـة  تعـد  مل التجاريـة  واألعمال التكاليف مناذج يف الباهرة التقدم
 إمكانيـة  أيضـا  أصـبحت  بـل  فحسـب،  بيئيـا  سـليما  خيـارا  الطاقـة  اسـتخدام  حيـث  مـن  الناجعة
. احلضـرية  املنـاطق  يف املصـلحة  أصـحاب  مـن  ومتزايـدة  واسـعة  لطائفـة  املالية الناحية من جذابة
 املائـة  يف ٨٠ بنسـبة  الكهروضـوئية  الشمسـية  الطاقـة  أجهزة أسعار اخنفضت املثال، سبيل فعلى

ــارات وهــذه. املاضــية اخلمــس الســنوات يف ــدة اخلي ــربز اجلدي ــتغريات أهــم أحــد بوصــفها ت  ال
ــذ حلضــريةا املعــامل يف امللحوظــة ــاين املتحــدة األمــم مــؤمتر انعقــاد من  البشــرية للمســتوطنات الث

  .الثاين) (املوئل

 الدوليـة  والوكالـة  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  استضـافت  الفرصة، هذه حبث أجل ومن  - ٣
ن الطاقــة املســتدامة واملــدن يف بشــأ مواضــيعيا اجتماعــا الثالــث املوئــل وأمانــة املتجــددة للطاقــة

 يف سـنوي  جتمـع  أكـرب  وهـو  لالسـتدامة،  ظيب أبو أسبوع خالل ٢٠١٦ الثاين/يناير كانون ٢٠
 الصــعيدين علــى احلكوميــون واملســؤولون الــوزراء اجتمــع وقــد. النظيفــة الطاقــة بشــأن العــامل

ــوطين ودون الــوطين ــو ال ــة واجلهــات اخلــاص القطــاع وممثل  توضــيح أجــل مــن األخــرى، املعني
 املسـتدامة  الطاقـة  حلـول  مـن  االسـتفادة  تسـريع  اجلديـدة  احلضـرية  للخطة ا ميكن اليت الطريقة

  .الدويل اتمع حددها اليت التارخيية واملناخية اإلمنائية األهداف مع املواءمة حتقيقو
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 هصــيغت وضــع إعــالن، شــكل يف اختاذهــا املــراد اإلجــراءات بشــأن توصــيام ومجعــت  - ٤
 مجيـع  ميثلـون  أعضـاء  مـن  ويتـألف  املواضـيعي  االجتمـاع  إطار يف أنشئ استشاري فريق النهائية

 مســامهة مبثابــة أدنــاه، ثالثــا الفــرع يف الــوارد هــذا، ظــيب أبــو وإعــالن .الرئيســية املعنيــة اجلهــات
 اإلعـالن  هـذا  فـإن  السـياق،  ولبيـان  .اجلديـدة  احلضـرية  للخطـة  األوىل املسـودة  إعـداد  يف رمسية

  .أدناه الثاين الفرع يف موجزة أساسية مبعلومات مسبوق
    

  املدن يف املستدامة الطاقة سياق  -  ثانيا  

 وقـد . ٢٠٣٠ عـام  خطـة  واعتمـاد  بـاريس  اتفـاق  سـياق  يف املواضـيعي  االجتماع عقد  - ٥
 احلاديـة  دورتـه  يف املنـاخ،  تغـري  بشـأن  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  يف األطراف مؤمتر صاغ

 إزالـة  بضرورة وأقر العاملية الكربون أكسيد ثاين انبعاثات من للتخفيف عاملية رؤية والعشرين،
 مـن  ٧ اهلـدف  يف املسـتدامة  الطاقـة  تكـريس  فيـه  جرى الذي الوقت يف االقتصاد، من الكربون
 املتعلـق  ١٣ اهلـدف  مثـل  األخـرى،  األهـداف  يف مباشرة غري وبصورة املستدامة التنمية أهداف

 يف اجلاريـة  والعمليات الثالث املوئل بني حيوية صلة املواضيعي االجتماع ويشكل. املناخ بتغري
 املواءمـة  ييسر أن وميكن األهداف، بنيو املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية سياق

  .أهدافها وحتقيق املواضيعية

 الطاقــة جمــال يف تــدابري تنفيــذ علــى تعكــف العــامل أحنــاء مجيــع يف عديــدة مــدن وهنــاك  - ٦
 ذلـك،  علـى  وعـالوة . ٢٠٣٠ عـام  وخطـة  بـاريس  اتفاق يف عليها املنصوص األهداف لتحقيق

 وهنـاك . والطويـل  القصري األجلني يف اقتصادية مكاسب ذلك من جتين أن ميكن املدن هذه فإن
 بسـرعة  ومتزايـد  كـبري  عـدد  يف األخـرى  البـدائل  من أرخص هي املستدامة الطاقة أن على أدلة
 األسـاس،  هـذا  وعلـى . احلسـبان  يف اخلارجيـة  العوامـل  أخـذ  قبـل  حـىت  والسـياقات،  البلدان من

 جمـال  يف اجلديـدة  لإلضافات بالنسبة املهيمنة التكنولوجيا هي املتجددة الطاقة مصادر أصبحت
 أن عـن  فضـال  األخـرية،  اآلونـة  يف حـىت  متوقعـا  يكن مل حتوال يشكل الذي األمر الطاقة، توليد

 قبيــل مـن  األخـرى،  احملتملـة  الفوائــد حتتسـب  وعنـدما . الثـاين  املوئــل مـؤمتر  أثنـاء  متوقعـا  يكـون 
 واملسـاواة  ،العمـل  فرص وإجياد ،الفقر حدة وختفيف ،التلوث خفض خالل من الصحة حتسني

 حركـة  وتقليـل  النفايـات،  من واحلد ،والغذاء املياه على احلصول إمكانية وتعزيز ،اجلنسني بني
 أكثـر  تكـون  املـدن  يف املسـتدامة  الطاقـة ب األخـذ  مـربرات  فـإن  اإلمدادات، أمن ضمانو املرور،
 اجلـدوى  فـإن  املتجـددة،  الطاقـة  تكنولوجيات تكاليف يف االخنفاض استمرار توقع ومع .إقناعا

  .الثالث املوئل بعد ما إىل ستستمر التكنولوجيات هذه لنشر التجارية
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 وسيصـبح  .معـا  والطلـب  العـرض  جـانيب  علـى  املسـتدامة  الطاقـة  حلـول  حافظة وتتسع  - ٧
 حملطـات  مكمـال  سـيكون  حيـث  والقائمـة،  اجلديـدة  للمـدن  رئيسـية  مسة املوزعة الكهرباء توليد
 خـارج  األحيـان  مـن  كـثري  يف تقـع  الـيت  الطاقـة،  مرافـق  مسـتوى  إىل ترقـى  اليت املستدامة الطاقة
 مســتوى علــى الطاقــة وشــبكات واحلــرارة للطاقــة زدوجاملــ التوليــد حمطــات تتــيح كمــا .املــدن

 يف املتجــددة الطاقــة مصــادر مــن متزايــدة حصــة إلدمــاج الــالزم والتخــزين املرونــة املقاطعــات
 مـن  الطاقـة  اسـتخدام  كفـاءة  حتسـني  علـى  نفسـه  الوقـت  يف العمـل  مـع  الطاقة، مصادر جمموعة
ــع خــالل ــب، جتمي ــادة الطل ــاج مصــادر حجــم وزي  ومتكــن .املهــدرة احلــرارة واســتخدام اإلنت

 والقـدرة  الطاقـة  اسـتخدام  يف الكفـاءة  حيـث  مـن  كـبرية  مكاسـب  حتقيـق  من الذكية الشبكات
 أثــرا حيــدث أن املتجــددة، الطاقــة إىل يســتند عنــدما الكهربــائي، للنقــل وميكــن التكيــف، علــى
 الناميـة،  البلـدان  يف املـدن  مـن  العديـد  ويف .احلضري النقل قطاع يف الكربونية البصمة يف كبريا

 ألغـراض  الطاقـة  اسـتخدام  يف الكفـاءة  ذات واملعـدات  األنظـف  الوقـود  على احلصول شأن من
 األحيائيـة،  الكتلـة  علـى  بعيد حد إىل تعتمد تزال ال اليت املعيشية، األسر لفائدة والتدفئة الطهي

 املبـاين  داخـل  املوجـود  التلـوث  مثـل  املتعـددة  اإلمنائيـة  التحـديات  علـى  التغلـب  علـى  يساعد أن
 علـى  االقتصاد قطاعات مجيع يف الطاقة استخدام كفاءة نيبتحس التعجيل وينطوي .وخارجها

ــد ــة فوائ ــددة، إمنائي ــا وهــو متع ــة حجــر يشــكل م ــوغ يف الزاوي ــة األهــداف بل  ومتكــن .املناخي
مـن حتويـل النفايـات الـيت      أيضـا  السياسـاتية  والنـهج  التجاريـة  والنماذج اجلديدة التكنولوجيات

 مـن  املتأتيـة  اجلـودة  املنخفضة املهدرة واحلرارة احلرارة فائض ذلك يف مبا طاقة، إىل منها مفر ال
  .املياه مثل األخرى، املوارد بني العالقة إدارة وحتسني الصناعة، ومن املدينة نظم

 لتشـجيع  متاما مهيأة املناسبة، املسؤوليات إليها تسند عندما احمللية، احلكومات صبحوت  - ٨
 املعلومـات  تـوفري  عـن  فضـال  وتنظيمهـا،  وقياسـها  اسـتخدامها  مـن  والـتمكني  املسـتدامة،  الطاقة
 مــع التكيــف ذلــك يف مبــا ،الطاقــة نشــر خبيــارات املتعلقــة القــرارات اختــاذ يف ــا سترشــدي الــيت

وحــىت املــدن الــيت  .هلــا والتحســب الطاقــة مــن املــتغرية واالحتياجــات اجلديــدة التكنولوجيــات
 الـيت  والقـوانني  احمللية األساسية اهلياكل يف تتحكم أن ميكنها الطاقة توليد يف مباشرة تتحكم ال

 النقـل  أو الصـناعة  أو املبـاين  مثـل  النهائي، االستخدام قطاعات يف النظيفة الطاقة حتفز أن ميكن
 مـن  األراضـي  اسـتخدام  أمنـاط  ترشـيد  أيضـا  للبلديات وميكن .الصحي الصرف أو النفايات أو

 رئيســية مشــترية جهــات باعتبارهــا أيضــا، للمــدن وميكــن .الطاقــة حلــول جــدوى زيــادة أجــل
  .االستثمار تنشيط زيادة يف بذلك فتساهم املستدامة، الطاقة شراء تفضل أن للطاقة،

 غـري  سياسـات  وأطـر  السـوق،  حـواجز  شـكل  يف تظهـر  كبرية حتديات هناك تزال وال  - ٩
 علـى  القـدرة  حمدوديـة  عن فضال التمويل، ونقص الطاقة، إدارة من املدن متكني وعدم مالئمة،
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 وأقـل  والضـعيفة  الفقـرية  احملليـة  اتمعـات  علـى  خاصـة  بصـفة  هـذا  وينطبق .والتنفيذ التخطيط
ــدان ــوا البل ــدول من ــة وال ــة، الصــغرية اجلزري ــث النامي ــر حي ــون يفتق ــة بصــورة املواطن  إىل مفرط
 الوصـول  حتسـني  وميثـل  .مقنعـة  السياق هذا يف الفقر ختفيف ومربرات .احلديثة الطاقة خدمات

ــة مصــادر إىل ــة الطهــي أجهــزة يف الســتخدامها املســتدامة الطاق ــة واألجهــزة والتدفئ  الكهربائي
  .اإلنسانية والكرامة االقتصادية واإلمكانات الصحة لتحسني السبل أسرع من واحد

    
  واملدن املستدامة الطاقة بشأن ظيب أبو إعالن  -  ثالثا  

 اخلــاص والقطــاع الدوليــة واملنظمــات الوطنيــة ودون الوطنيــة احلكومــات ممثلــي حنــن،  
ــات ــري واملنظم ــة غ ــة واألوســاط احلكومي ــع األكادميي ــدين، واتم ــاع يف املشــاركني امل  االجتم
ــل املواضــيعي ــث للموئ ــة بشــأن الثال ــدن، املســتدامة الطاق ــود وامل ــانون ٢٠ يف املعق  الثــاين/ ك

  لالستدامة، ظيب أبو أسبوع خالل ٢٠١٦  يناير

 مــن يتجـزأ  ال جــزءا املسـتدامة  الطاقـة  الثالــث املوئـل  مـؤمتر  جيعــل بـأن  نوصـي   - ١  
  اجلديدة؛ احلضرية اخلطة

 مصـــاحل يراعـــي املنظومـــة نطـــاق علـــى كلـــي منظـــور مراعـــاة بأمهيـــة نســـلم  - ٢  
 للمـــدن التخطـــيط يف املســـتدامة بالطاقـــة املتعلقـــة االعتبـــارات إدمـــاج زيـــادة وبأمهيـــة الفقــراء 

 يف هاواسـتهالك  الطاقـة  إنتـاج  جمال يف األداء قياسات استخدام خالل من ذلك يف مبا وإدارا،
ــر ــة راتاالق ــاطق بتقســيم املتعلق ياكــل واهل والتصــاريح، األراضــي، الســتخدام والتخطــيط املن

  والنقل؛ األساسية،

 قبيـل  مـن  احلضـري،  السـياق  يف روابـط  إلقامـة  ـج  وضـع  بأمهيـة  أيضا نسلم  - ٣  
 حتسـني  أجـل  مـن  الغذائيـة  واملـواد  والنقـل  والنفايـات  وامليـاه  الطاقـة  لقطاعـات  املتكاملـة  اإلدارة

  الكربونية؛ والبصمات الوصول وسبل الكفاءات

 الوطنيـة  واحلكومـات  العامـة  واملرافـق  املـدن  بـني  التعـاون  توثيـق  بضـرورة  نقـر   - ٤  
 وبطريقـة  السـرعة  وجـه  علـى  املسـتدامة  الطاقـة  أهـداف  حتقيـق  ضـمان  أجـل  مـن  الوطنية ودون
  ؛التكلفة حيث من فعالة

ــى نشــدد  - ٥   ــة اإلجــراءات أن عل ــدم التالي ــة تق ــى أمثل ــة الســبل عل ــوغ الفعال  لبل
  :اجلديدة احلضرية اخلطة تقرها أن ميكن اليت احمللي، الصعيد على املستدامة الطاقة أهداف

ــجيع  (أ)   ــم تشـ ــداف ودعـ ــة أهـ ــددة الطاقـ ــاءة املتجـ ــتخدام يف والكفـ ــة اسـ  الطاقـ
 والتربيــد التدفئــة ذلــك يف مبــا املــدن، مســتوى علــى القطاعــات جلميــع الطاقــة علــى واحلصــول
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 مـــن ٧ اهلـــدف يف املندرجـــة والغايـــات التطلعـــات حتقيـــق يف يســـهم اممـــ والكهربـــاء، والنقـــل
  وطنيا؛ احملددة املقررة املسامهات يف والواردة املستدامة اإلمنائية األهداف

 النقــل تشــمل ،ناملــد نطــاق علــى واالنبعاثــات للطاقــة متكاملــة خطــط وضــع  (ب)  
  والسائلة؛ الصلبة والنفايات املهدرة واحلرارة والتربيد والتدفئة الطاقة وتوليد واملباين

 يف الطاقـة  حلـول  نشـر  مـن  للـتمكني  مكرسـة  وتنظيميـة  سياسـاتية  أطر اعتماد  (ج)  
 للطاقـة  نظـم  بتركيـب  تسـمح  الـيت  بالشـبكات  بـالربط  املتعلقـة  األنظمـة  مثـل  احلضـرية،  املناطق

 الطاقــة شــبكات تــزود أن شــأا مــن املبــاين أســطح علــى للطاقــة زدوجاملــ وللتوليــد الشمســية
  النظامية؛ غري املساكن ذلك يف مبا احمللية، أو املركزية

  الشمسية؛ بالطاقة املياه تسخني متطلبات استحداث  (د)  

 تعريفـات  أو الطاقـة  اسـتخدام  مـن  األدىن احلـد  أهداف قبيل من تدابري، وضع  )ه(  
 مواتيـة  بيئـة  يئـة  أجـل  مـن  اإلمـداد،  ضـمان  ودرجـة  الـربط  تكـاليف  تعكـس  الـيت  لتدفئـة ل دنيا

  مفيدة؛ طاقة إىل املهدرة احلرارة لتحويل

 املهـدرة  للحـرارة  الرئيسـية  املصـادر  خريطة رسم أو لتحديد بروتوكول وضع  (و)  
ــى املرتفــع والطلــب ــة عل ــد التدفئ ــد   ج إىل املــدن، يف والتربي ــة والتربي انــب وضــع خطــط للتدفئ

  املدن؛  يف

 البلديــة الصــلبة النفايــات مــن للــتخلص ومنفــذة إلزاميــة رســوم اســتحداث  (ز)  
 القابلــة غــري للمــواد بالنســبة طاقــة إىل النفايــات حتويــل حلــول وحتفيــز النفايــات مــن احلــد بغيــة

  التدوير؛ إلعادة

 مـن  الطاقـة  بـأداء  متعلقـة  دنيـا  إلزاميـة  وعالمـات  وتقييمـات  معايري استحداث  (ح)  
 اإلضـاءة  وحـدات  وخباصـة  واألجهـزة،  واملعـدات  املبـاين  يف الطاقة استخدام كفاءة حتقيق أجل

  الطاقة؛ استهالك وخفض اهلواء، وتكييف والتدفئة

 عنصـر  االعتبـار  يف تأخـذ  املبـاين  يف الطاقـة  اسـتخدام  كفـاءة  بشـأن  تدابري سن  (ط)  
 تشـجيع  خـالل  مـن  األحفوريـة،  األوليـة  الطاقـة  مـن  احلـد  وهـدف  الطاقـة  إمـدادات  يف الكفاءة
  املثال؛ سبيل على املتجددة، الطاقة مصادر

 النقـل  مثـل  األحفـوري،  الوقـود  علـى  املعتمـد  غـري  النقـل  اسـتخدام  يف التوسع  (ي)  
 أشـكال  اسـتخدام  زيـادة  عـن  فضـال  الكهربائيـة،  واملركبـات  املتجـددة  الطاقة على املعتمد العام

  اآللية؛ غري النقل ووسائل للبيئة مراعية بوسائل التنقل من أخرى
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ــدابري اســتخدام  (ك)   ــة التخطــيط ت ــة حتســني إىل الرامي ــراص الكثاف  وموصــولية والت
  بالكفاءة؛ يتسم حنو على والنقل الطاقة خدمات لتوفري دعما املدن يف الشوارع

 كفـاءة  حتسـينات  من مزيج مثل املقاطعات، مستوى على استراتيجيات وضع  (ل)  
ــاين املتصــلة الطاقــة ــة (نظــم باملب  الشمســية (الطاقــة الالمركــزي الطاقــة وإنتــاج والعــزل) التدفئ

 احلــرارة أو الصــناعية واحلــرارة املائيــة والطاقــة األحيائيــة والكتلــة األرضــية واحلراريــة والرحييــة
 املتجـددة  الطاقة مصادر وتكامل النظم وكفاءة املعيشية) واألسر والتجارة الصناعة من املهدرة

 ذلــك يف (مبــا املقاطعــات مســتوى علــى والتربيــد التدفئــة شــبكات خــالل مــن النطــاق الواســعة
 طـــاق والتخـــزينالن الواســـعة املتجـــددة الطاقـــة ومصـــادر املهـــدرة واحلـــرارة املـــزدوج التوليـــد

  احلراري)؛

 ضـريني احل املخططني من مؤلفة قطاعات عدة بني مشتركة عاملة أفرقة إنشاء  (م)  
 إىل الراميـة  االسـتراتيجيات  وضـع  علـى  العمـل  أجـل  مـن  الطاقـة  ومـوردي  احمللي اتمع وممثلي
  الدخل؛ املنخفضة األحياء ويف املدن يف املستدامة الطاقة على احلصول حتسني

 مثـل  االجتماعيـة،  القضـايا  بشأن الطاقة جمال يف املتخذة ريبالتدا آثار يف النظر  (ن)  
  اخلدمات؛ على واحلصول البيئية والعدالة والفقر الالمساواة

 املـوارد  زيـادة  أجـل  مـن  واخلـاص  العام القطاعني بني للشراكة أطر استحداث  (س)  
  املستدامة؛ بالطاقة املتعلقة واخلدمات األساسية اهلياكل لصاحل واخلربة املالية

 ويئــة الطاقــة، اســتخدام يف اهلــدر عــن تــثين الطاقــة لتســعري نظــم اســتحداث  (ع)  
 قـدر  أكـرب  تـوافر  فتـرات  إىل االسـتهالك  وحتـول  املستدامة، الطاقة لتكنولوجيات متكافئة فرص
ثـــار الســـلبية علـــى املســـتهلكني اآل مـــن واالحتـــراس ميســـورة بتكلفـــة املســـتدامة الطاقـــة مـــن
  املنخفض؛ الدخل  ذوي

ــاة دورة تكــاليف توضــح حماســبة ونظــم بروتوكــوالت اســتخدام  (ف)    خمتلــف حي
 والصـحة  العامـة  الصـحة  جمـال  يف النتـائج  حتقيـق  أجـل  مـن  املشـتركة  ومنافعهـا  الطاقـة  خيارات

  وغريها؛ التكيف على القدرة وزيادة االقتصادية والتنمية البيئية

 مـن  املسـتدامة  الطاقـة  جمـال  يف العامـة  الشـراء  بإجراءات املتعلقة السياسات سن  (ص)  
  السوق؛ منو وتعزيز الكربونية والبصمات ةالبيئي اآلثار من احلد أجل من احمللية احلكومات جانب

 الطاقــة نظـام  مرونــة حتسـني  أجــل مـن  املــدن نطـاق  علــى اسـتراتيجيات  وضـع   (ق)  
 وإنتـاج  احمللـي  املسـتوى  علـى  الطاقـة  وختـزين  احملليـة  املـوارد  اسـتخدام  زيـادة  ذلك يف مبا احمللي،
 للمبــاين الطــوارئ حــاالت يف االحتياطيــة واحلــرارة الطاقــة تــوفري علــى القــادر املوزعــة الطاقــة

  الطوارئ؛ ومالجئ املستشفيات مثل احليوية،
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 املـدن  بـني  والشـراكات  والدوليـة  واإلقليميـة  الوطنيـة  الشـبكات  أيضـا  شجعن  - ٦  
 حلــــول تعزيــــز علــــى ــــا، احمليطــــة واملنــــاطق الكــــبرية املــــدن بــــني وكــــذلك املــــدن، ومــــع
  املستدامة؛  الطاقة

 ختطيطيــة وأنظمــة توجيهــات صــوغ علــى الوطنيــة احلكومــات أيضــا نشــجع  - ٧  
 وضـع  جمـاالت  يف مـثال  الطاقـة،  بشـأن  إجـراءات  اختـاذ  واليـة  احملليـة  احلكومـات  ختـول  واضحة
  البناء؛ وقوانني الطاقة خدمات وتوفري للطاقة، خرائط ورسم رئيسية خطط

 الصـناديق  قبيـل  مـن  للتمويـل،  مبتكـرة  بنـهج  األخـذ  إىل امللحة باحلاجة نسلم  - ٨  
 ذلـك  يف مبـا  اخلـاص،  االسـتثمار  خمـاطر  مـن  احلـد  علـى  التركيـز  مـع  للمـدن،  اململوكة املتجددة
 تصـميم  علـى  املدينـة  مسـؤويل  قـدرة  وتعزيـز  واحلوكمة امللكية مناذج وكذلك التمويل، هياكل
  عنها؛ واإلبالغ ورصدها وتنفيذها الطاقة برامج

 وتسـديدها  قـروض  ألخـذ  وأهليتـها  املـدن  سلطة حتسني يف النظر على نشجع  - ٩  
  األساسية؛ وهياكلها الطاقة برامج لتمويل األخرى املصادر إىل الوصول أو

 الطاقــة يف االســتثمار أهــداف مراعــاة تعمــيم علــى أيضــا احلكومــات نشــجع  - ١٠  
 رؤوس ذات األخضـر  االسـتثمار  مصـارف  ويف القائمـة  الوطنيـة  اإلمنائية املصارف يف املستدامة

  العامة؛ لااألمو

 البلـدان  يف املـدن  يف املسـتدامة  الطاقـة  نشـر  تـدعم  أن اإلمنائية باألوساط يب  - ١١  
  املستدامة؛ التنمية حتقيق إىل السعي مع اخلاص، االستثمار تيسري بغية وخباصة النامية،

 سـيما  وال التقنيـة،  املساعدة وتقدمي القدرات ببناء بالتزامات التعهد إىل ندعو  - ١٢  
  املستدامة؛ احلضرية الطاقة حلول من أساسيا عنصرا ذلك باعتبار النامية، البلدان يف

 التحـوالت  لـدعم  تكنولوجيـة  غـري  تـدابري  باختـاذ  االلتزامـات  مـن  مبزيد نوصي  - ١٣  
 اتمعيـة  للمشـاركة  مبا وننوه اإلعالمية، احلمالت وتنظيم املعارف تقاسم قبيل من السلوكية،
  الطاقة؛ جمال يف والتحول املناخ تغري قضايا فهم يف هام دور من اتمعي والتثقيف

 املسـتدامة  للطاقـة  اجلنساين البعد بإدماج االلتزام إىل املاسة احلاجة على نشدد  - ١٤  
 قبيـل  مـن  تـدابري  خـالل  من ذلك يف مبا املستدامة، الطاقة مبادرة وتنفيذ احلضري، التخطيط يف

 أجـل  مـن  والتمويل الطاقة على احلصول بشأن اجلنس نوع حسب مصنفة بيانات عن اإلبالغ
  الطاقة؛ قطاع يف العمالة عن فضال الطاقة،

  ١٥ -  ســياق يف اإلعــالن هــذا يف املبينــة واإلجــراءات املبــادئ بتعزيــز انأنفســ لــزمن 
 .الثالث املوئل يف اجلديدة احلضرية للخطة املقبلة الصيغة


