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ــم املتحــدة     ــؤمتر األم ــة التحضــريية مل لإلســكان اللجن
  والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)

  الدورة الثالثة

  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥ندونيسيا، سورابايا، إ
      

ثالـــــث بشـــــأن املـــــدن املتوســـــطة: االجتمـــــاع املواضـــــيعي للموئـــــل ال    
  احلضري وجتديد املناطق احلضرية  النمو

    
  األمانةمذكرة من     

    
الثالـث)   املوئـل إلسكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (   لحتيل أمانة مؤمتر األمم املتحدة   

احلضـري   النموطيه الوثيقة اخلتامية لالجتماع املواضيعي للموئل الثالث بشأن املدن املتوسطة: 

ــن      ــرة م ــود يف كوينكــا، إكــوادور، يف الفت ــاطق احلضــرية، املعق ــد املن شــرين ت ١١إىل  ٩وجتدي

  .٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
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ــدن        ــأن املـ ــيعي للموئـــل الثالـــث بشـ ــاع املواضـ ــة لالجتمـ ــة اخلتاميـ الوثيقـ
  املتوسطة: النمو احلضري وجتديد املناطق احلضرية

  
ــتدامة         ــة املسـ ــق التنميـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــطة مـ ــدن املتوسـ ــبكات املـ ــز شـ تعزيـ

  العمرانية  والتنمية

ــل الحنــن، املشــاركني يف االجتمــاع املواضــيعي       ثالــث بشــأن املــدن املتوســطة:    للموئ

احلضري وجتديد املناطق احلضرية، الـذي استضـافته بلديـة كوينكـا، إكـوادور، يف الفتـرة        النمو

ــاين/نوفمرب   ١١إىل  ٩مــن  ــات، واملمــثلني لطائفــة واســعة مــن   ٢٠١٥تشــرين الث أصــحاب  فئ

ــة، والســلطا     ــدين، واحلكومــات الوطني ــك اتمــع امل ــة،  املصــلحة، مبــا يف ذل ــة واإلقليمي ت احمللي

ــاحثون       ــادمييون، والبــ ــدة، واألكــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة، ومنظومــ ــة الدوليــ ــات احلكوميــ واملنظمــ

ــة، والنســاء       ــات اخلريي ــون، واملؤسســات، واهليئ واالختصاصــيون، والقطــاع اخلــاص، واملزارع

  والشباب، واألطفال،

ــة أمهيـــة املـــدن املتوســـطة يف الت     ــة   لكيشـــوقـــد اجتمعنـــا ملناقشـ ــام للـــنظم العمرانيـ العـ

قبـل صـياغة اخلطـة احلضـرية اجلديـدة يف مـؤمتر األمـم املتحـدة          ،ومسامهتها يف التنمية املستدامة

ر عقــده يف كيتــو، يف الفتــرة مــن إلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املوئــل الثالــث) املقــر ل

  ،٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٠إىل   ١٧

وعــن  ،تقــدير لبلديــة كوينكــا للتنظــيم املمتــاز للمــؤمترنعــرب عــن خــالص االمتنــان وال  

  مجيع املشاركني،جتاه امتناننا للسكان ملا أبدوه من كرم الضيافة 

القائمـة  املسـؤولية  نعيـد تأكيـد   ضرورة حتقيق التحضر املستدام و من جديد نؤكدوإذ   

  ئيا،على إقامة جمتمعات مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبي تشجيعا يف هذا الصدد،

حتويـل عاملنـا:   ”باعتماد اجلمعية العامـة يف دورـا السـبعني للوثيقـة املعنونـة       وإذ نرحب  

تنميـــة املســـتدامة، وال ســـيما ، مبـــا يف ذلـــك أهـــداف ال“٢٠٣٠خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 

جعـل املــدن واملسـتوطنات البشـرية شــاملة للجميـع وآمنـة وقــادرة علـى الصــمود       ”، ١١ اهلـدف 

  ،“ومستدامة

عة، ممـا يقـوض سـبل    يسـر صـورة  تكشـف ب آخـذة يف ال أن آثار تغري املناخ  وإذ نالحظ  

معيشة الناس يف املدن واملستوطنات البشرية، ويهدد جهود القضاء على الفقر ويعرض للخطـر  

إجنازات أهداف التنمية املسـتدامة، وإذ نشـدد علـى ضـرورة اختـاذ إجـراءات طموحـة لتحقيـق         

حتقيقـا  نأمـل،  التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معهـا، وإذ        التحضر املستدام من أجـل  
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ــاخ يف     ــد بشــأن تغــري املن ــة، يف التوصــل إىل اتفــاق جدي ــة والعشــرين   لتلــك الغاي ــدورة احلادي ال

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشـأن تغـري املنـاخ، املقـرر عقـدها يف بـاريس يف الفتـرة         ملؤمتر

  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١١إىل  تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠من 

 باملســامهة الــيت ميكــن تقــدميها للتنميــة املســتدامة جلميــع قطاعــات اتمــع   نعتــرفوإذ   

الـيت   ماعـات اجليف أوضـاع هشـة و   ونيعيشـ  يشمل األشـخاص الـذين  احملددة، مبا  اوالحتياجا

  ،تعيش يف تلك األوضاع

إزاء التنميـة احلضـرية   للجميـع  امل باحلاجة إىل اتبـاع ـج كلـي وشـ     أيضا نعترف وإذ  

نســان، مبــا فيهــا احلــق  املســتدامة يكفــل املمارســة الكاملــة للمواطنــة وإعمــال مجيــع حقــوق اإل  

  التنمية،  يف

ضـمن  يعمـل  أن مفهوم املدن املتوسطة ينبع من دورها كوسيط  عتباراالوإذ نضع يف   

بني مبزيـد  يـ و ،األخـرى األكـرب   تفاعل مع املدن والبلدات واملستوطنات البشـرية وينظام عمراين 

  من الفعالية الصالت اليت تربط بني احلضر والريف،

ــرب العنصــر     نراعــيوإذ    ــذي يعت ــات يف حجــم الســكان ال ــذي حيــدد ا االختالف ملــدن ال

نســمة  ٥٠ ٢٠/٠٠٠ ٠٠٠بــني  مــا يتفــاوت يف املنــاطق املختلفــة والــذي ميكــن أناملتوســطة، 

  نسمة يف بلدان وسياقات إقليمية حمددة،يصل إىل مليون  وقد ،نسمة ٥٠٠ ٠٠٠  و

أنه على الرغم من الطابع احلضري الذي يغلب على العامل اآلن، فإن أكثـر   وإذ ندرك  

  من نصف سكان احلضر يعيشون حاليا يف مدن صغرية ومتوسطة،

جمهــا، فرصــا لزيــادة فعاليــة احلوكمــة حل وفقــابــأن املــدن املتوســطة تتــيح،  وإذ نســلم  

تسهل من النهوض بالتماسك االجتماعي واإلحساس باهلوية واالنتمـاء، وإجيـاد   واإلدارة، وقد 

  عالقة متوازنة مع البيئة الطبيعية احمليطة،

اإلداريـة احلكوميـة املتصـلة بـاألمن      الوظائفبأن املدن املتوسطة توفر  وإذ نسلم أيضا  

  ،االثقافة على حنو أقرب إىل سكاوالصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية و

بأن املدن املتوسطة توفر اخلدمات للمناطق الريفيـة، وبالتـايل كـثريا     وإذ نسلم كذلك  

كـرب وإىل  األ دناملللسكان الذين كان من املمكن أن يهاجروا إىل “ توقف حمطات”ما تصبح 

أن هذه املدن املتوسطة ميكن أن تكون أقدر على توفري فـرص العمـل الالئـق،    باملدن الكربى، و

يف ظـل  ويف املـدن الكـبرية،    تـها كن بتكلفـة أقـل كـثريا مـن تكلف    استوفري األراضي واملوكذلك 

  نوعية حياة أرقى يف كثري من األحيان،
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أن صـفات املـدن الصـغرية واملتوسـطة املتمثلـة يف صـغر احلجــم        عتبـار االوإذ نضـع يف    

املتوسـطة أكثـر    والكثافة واملوصولية، اليت تشمل عامل القـرب الطبيعـي، ميكـن أن جتعـل املـدن     

ختفـف مـن البصـمة البيئيـة هلـذه      أن مرونة وكفاءة وأقدر على البقاء من الوجهـة االقتصـادية، و  

  املدن ومن مسامهتها يف تغري املناخ،

املــدن املتوســطة يف تعزيــز التنميــة املســتدامة اإلقليميــة   الــذي تؤديــه دورالــ نراعــيوإذ   

الريفية يف املنظومة املكانيـة اإلقليميـة والوطنيـة،    احلضرية و الوظائفاملتوازنة، عن طريق إدماج 

ــؤدي إىل   ــا ي ــوفري ســوق         مم ــأة الفقــر، وت ــف مــن وط ــيم، والتخفي ــروابط داخــل اإلقل تعزيــز ال

  للمنتجات الزراعية، وتقدمي اخلدمات األساسية إىل املناطق الريفية،

طة مـن أجـل   الضغوط القوية احلالية اليت تقع على العديـد مـن املـدن املتوسـ     وإذ ندرك  

والصعوبات ذات الصلة اليت تواجهها فيما يتعلـق بـإدارة التنميـة احلضـرية      ،حتقيق النمو السريع

 ،باإلسـكان واألراضـي والبنيـة التحتيـة واخلـدمات األساسـية       املتصـلة والوفاء باملطالب اجلديدة 

صـادية  إىل جانب ما يرتبط بـذلك مـن خمـاطر فقـدان مزاياهـا النسـبية مـن حيـث اجلـدوى االقت         

  والتماسك االجتماعي ونوعية احلياة، فضال عن استدامتها البيئية،

أن املــدن الصــغرية واملتوســطة كــثريا مــا تكــون حمــدودة القــدرة علــى          وإذ نالحــظ  

ومتويل التخطيط الالزم لذلك علـى حنـو فعـال، وعلـى إنفـاذ تـدابري        التوسععمليات ل التحسب

  وين األحياء العشوائية،للسيطرة على العمران العشوائي وتفادي تك

االخنفاض احلايل يف الكثافة لصاحل الزحـف العشـوائي املتصـاعد     وإذ نالحظ مع القلق  

إدارة  علـى صـعيد  والتوسع العمـراين العشـوائي لضـواحي املـدن املتوسـطة، ممـا يطـرح حتـديات         

، وهــو املــدن املتوســطة واســتدامتها، ويــؤدي إىل ارتفــاع تكــاليف اهلياكــل األساســية والصــيانة 

يؤثر على ميزة اقتصادات التكتل ويوجد خسائر ال لـزوم هلـا يف األراضـي الزراعيـة وغريهـا       ما

  من األراضي اإلنتاجية واألراضي ذات القيمة البيئية،

إىل وضـع نظـام أكثـر توازنـا للمـدن واملسـتوطنات البشـرية مـن خـالل           ندعو  - ١  

التخطيط اإلقليمـي  األخـذ بـ  للجميـع، و سياسات وأطر استراتيجية حضرية وطنية شـاملة  اتباع 

  ؛بصورة أفضل توزيع النمو احلضريل والعمراين الفعال، ضمانا

ــة املناســبة    نــدعو أيضــا  - ٢   ــة والتنظيمي ــة واملالي ــوفري األطــر القانوني  لتشــجيعإىل ت

التنميــة احلضــرية املتوازنــة الــيت تلــيب االحتياجــات، وتعزيــز العدالــة االجتماعيــة واملســاواة بــني    

نسني، فضـال عـن اإلعمـال الكامـل حلقـوق اإلنسـان، وفقـا للقـيم الدينيـة والثقافيـة لفـرادى            اجل

  سيادا؛مبا يتماشى مع البلدان و
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تعزيز التنسيق بني خمتلـف مسـتويات احلكومـة، مـع األخـذ مببـدأ       على  نشجع  - ٣  

تشـمل إقامــة   التبعيـة، يف عمليـات التخطــيط والتنفيـذ اخلاصـة باملــدن املتوسـطة، الـيت ينبغــي أن      

ــديات،     ــني البل ــات للتعــاون ب ــى وشــراكات متعــددة اجلهــات وآلي التحــديات املتصــلة  قهــر عل

  باملعوقات النامجة عن احلدود اإلدارية؛

صــنع القــرار وعمليــات التخطــيط، بتعزيــز مشــاركة اتمــع املــدين يف  نوصــي  - ٤  

ؤشـرات املناسـبة، وهـو    يف ذلك املشاركة يف تنفيذ ورصد السياسـات وكـذلك يف حتديـد امل    مبا

مــا ينبغــي االضــطالع بــه جنبــا إىل جنــب مــع تعزيــز القــدرات، علــى أن يــوىل اهتمــام خــاص    

  للشباب والنساء ومن يعيشون أوضاعا هشة؛

بتعزيز القدرة على الصمود يف املدن مـن أجـل احلـد مـن تعـرض       نوصي أيضا  - ٥  

ادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة، مـــن الصـــدمات االقتصـــ ااملـــواطنني لظـــاهرة تغـــري املنـــاخ وغريهـــ 

  ذلك الكوارث الطبيعية واالصطناعية، واحلد من قابليتهم للتأثر بتلك العوامل؛  يف  مبا

إىل إجيــاد التــزام عــاملي بالتعــاون علــى الصــعيد الــدويل يف جمــال التنميــة   نــدعو  - ٦  

ويــل، احلضــرية املســتدامة الــيت تتــيح حصــول أصــحاب املصــلحة يف املــدن املتوســطة علــى التم   

وتوفر هلـم إمكانيـة االسـتفادة مـن التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات، اسـتنادا إىل مبـادئ اإلنصـاف           

  واحلوكمة الرشيدة والشفافية واملساءلة والتضامن؛

إىل االعتراف بأمهية إدراج حـق اجلميـع يف املدينـة، الـذي يشـمل       ندعو أيضا  - ٧  

مفهوم إمكانية الوصول والقدرة على حتمـل التكـاليف، يف صـميم سياسـات التنميـة احلضـرية،       

مــع بــني مشــاركة املــواطنني واحلــق يف التعلــيم، والصــحة، والســكن، واخلــدمات    علــى حنــو جي

  لتعايش واهلوية واإلحساس باالنتماء؛وفرص العمل، مع االعتراف بالتنوع وتعزيز ا

السياســية واإلداريــة، مــع توزيــع وبتعزيــز عمليــات الالمركزيــة املاليــة  نوصــي  - ٨  

املهام واملسؤوليات واملوارد على حنو واضح، وبناء قـدرات احلكومـات احملليـة الـيت متكنـها مـن       

  املستدامة؛ تعزيز املشاركة الفعالة للمواطنني وتنفيذ سياسات التنمية احلضرية

إىل اعتمـــاد الثقافـــة بوصـــفها أداة رئيســـية للنـــهوض بالتنميـــة احلضـــرية  نـــدعو  - ٩  

املستدامة، عن طريق احملافظة على اهلوية احلضرية والبيئية والثقافيـة للمـدن، وتعزيـز نوعيـة احليـاة      

  ؛وتنمية االقتصاد اإلبداعي، مما يسهم يف القضاء على الفقر وزيادة التماسك االجتماعي

علـــى توجيـــه االســـتثمارات الكافيـــة إىل املراكـــز احلضـــرية الصـــغرية  نشـــجع  - ١٠  

واملتوسـطة، مبــا يف ذلــك املراكــز الســوقية، مــع التركيـز علــى األمــن الغــذائي، وبنــاء القــدرات،   

واهلياكل األساسية املستدامة، وتوفري اخلدمات األساسية، وإجياد فـرص العمـل الالئـق، وتعزيـز     
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عي، ونشجع أيضا على تعزيز دور املـدن الصـغرية واملتوسـطة يف تقويـة نظـم      التماسك االجتما

ــى األراضــي،          ــة الســليمة، وســبل احلصــول عل ــة التحتي ــوفري البني ــن خــالل ت ــذائي م ــن الغ األم

والصــالت التجاريــة الفعالــة، مــن أجــل ضــمان الصــلة بــني صــغار املــزارعني وسالســل اإلمــداد 

  األكرب حجما؛

املنـاطق   وإحيـاء املتكاملة إزاء النمـو احلضـري   وج املستدامة بتعزيز النه نوصي  - ١١  

يف إطـار تلـك النـهج     ينظرأن وببني التحضر والتنمية،  اارتباط أن هناكاحلضرية، على افتراض 

قوامهـا الكفـاءة   وجود قواعد وأنظمة التخطيط املناسـبة لتصـميم مسـتوطنات بشـرية      يف كفالة

ة ختطيط وتصميم املناطق احلضرية بصـورة جيـدة النوعيـة    وكفال وإنتاجها وإدارا، واإلنصاف

لجميــع، ووجــود نظــم متويــل كفــؤة وشــفافة علــى صــعيد البلــديات لضــمان فعاليــة     ل وشــاملة

 ملنـــافع النامجـــة عـــن التنميـــة احلضـــرية    اتوزيـــع إعـــادة االســـتثمارات واإلدارة، فضـــال عـــن   

  ؛عادال  توزيعا

بوضــع عمليــات لتجديــد املنــاطق احلضــرية وإحيائهــا واالرتقــاء  نوصــي أيضــا  - ١٢  

ــك ال باملســتوطنات العشــوائية،   ــى أال تنفــذ تل ــى حســاب الســكان الضــعفاء يف   عل ــات عل عملي

ــع، وأن توجــه إىل االســتفادة مــن    واملــدن،  أن تســتند إىل التخطــيط التشــاركي الشــامل للجمي

  وتراثها احلضري، امللموس وغري امللموس؛ التنوع الثقايف للمدن املتوسطة وهويتها الثقافية

لنمو السريع للمدن املتوسطة ومعاجلتـه مـن خـالل    ل بالتحسب نوصي كذلك  - ١٣  

ختطــيط عمليــات متــدد املــدن وإعــادة ختصــيص مســاحاا، مبــا يف ذلــك االرتقــاء باملســتوطنات   

  واملوصولية؛ وصغر احلجمالعشوائية، دف احلفاظ على الكثافة 

على كفالة وجود مزيج اجتماعي وثقـايف ومـزيج مـن االسـتخدامات      نشجع  - ١٤  

حتسـني نوعيـة    دفيف املدن، وتعزيز عوامل القرب،  “ةيداجل احليوية” من أجل احلفاظ على

احلياة واالندماج االجتماعي، وجـين منـافع اقتصـادات التكتـل، وخفـض الطلـب علـى الطاقـة،         

حتسني صحة املـواطنني فضـال    سعيا إىلالنامجة عنه، وتقليص الوقت الالزم للعبور واالنبعاثات 

  عن حتقيق التنمية القائمة على ختفيض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع تغري املناخ؛

ــا يشــمل إدراج خطــط       نوصــي  - ١٥   ــدخالت، مب مبواصــلة تطــوير السياســات والت

اخلاصـة يف املراكـز   التنقل يف اخلطط احلضـرية العامـة، مـن أجـل تقليـل الطلـب علـى املركبـات         

احلضرية وتثبيط الزحف احلضري، وقد يشمل ذلـك ضـمان االلتـزام السياسـي واملـايل بتطـوير       

  اهلياكل األساسية املستدامة املشتركة ونظم النقل اجلماعي؛
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مــن أجــل علــى تقــدمي الــدعم إىل احلكومــات احملليــة للمــدن املتوســطة،    حنــث  - ١٦  

 يف سـبيل واستغالهلا على حنو مستدام،  وتطويرهااحلضرية  حتديد األصول احمللية وفرص التنمية

حتقيق النمو الشامل للجميع، وإجياد فرص العمل، واحلفاظ على سـبل كسـب الـرزق القائمـة،     

  وزيادة اإليرادات الضريبية؛

احلكومات الوطنية واحمللية والقطاع اخلاص واتمع املدين على التعـاون   حنث  - ١٧  

ــادة التنم   ــن أجــل زي ــادة       م ــا، ــدف زي  ــاطق احمليطــة ــدن املتوســطة واملن ــة االقتصــادية يف امل ي

العمــل وإنشــاء املشــاريع البالغـة الصــغر مــن أجــل حتقيـق النمــو الشــامل للجميــع وزيــادة    فـرص 

  اإليرادات الضريبية؛

تفـي باسـتراتيجيات وأنظمـة     املناسـبة الـيت  باعتماد سياسات اإلسـكان   نوصي  - ١٨  

  التخطيط احلضري القائمة باعتبارها عامال أساسيا لتنمية املدن املتوسطة؛

مان وجـودة النوعيـة وتكـون    بتوفري أماكن عامة كافية تتسم باأل نوصي أيضا  - ١٩  

متاحـــة للجميـــع ويســـهل الوصـــول إليهـــا مـــن أجـــل تعزيـــز اإلنصـــاف احلضـــري والتماســـك  

يـــة احليـــاة، مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص للنســـاء واألطفـــال واملســـنني  االجتمـــاعي وحتســـني نوع

  واألشخاص ذوي اإلعاقة؛

إىل االستفادة من فـرص تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت علـى حنـو        ندعو  - ٢٠  

مناســب لتعزيــز املشــاركة املدنيــة، ومجــع البيانــات وحتليلــها مــن أجــل ختطــيط املــدن، وتعزيــز    

  خدمات أكثر كفاءة؛شفافية إدارة املدن وتقدمي 

بتطبيق أنظمة عامـة فعالـة يف جمـال أسـواق األراضـي مـن أجـل كفالـة          نوصي  - ٢١  

ل يـ عدالة واستدامة عمليات تـوفري األراضـي الصـاحلة للتنميـة احلضـرية، وجتنـب املضـاربة وحتو       

الســتفادة مــن القيمــة املضــافة الــيت تتــأتى نتيجــة  ل اضــمانوأحيــاء الفقــراء إىل ضــواح لألثريــاء، 

  القرارات العامة وتوزيع تلك القيمة بشكل منصف؛

ــدعم مســامهة     نوصــي أيضــا   - ٢٢   ــربامج املصــممة ل باالسترشــاد يف السياســات وال

املــدن الصــغرية واملتوســطة يف التحضــر املســتدام بــالبحوث املتعــددة التخصصــات القائمــة علــى  

  فافة؛األدلة، وبرصد تلك السياسات والربامج وتقييمها بانتظام وبطريقة ش

ال تغفـل أحـدا،   وجلميـع حقـا،   ا تشـمل إىل وضع خطة حضرية جديدة  ندعو  - ٢٣  

نبه اتمع املـدين، مبـا يف ذلـك األشـخاص ذوو اإلعاقـة      يوتقوم على ج كلي حموره اإلنسان، 

  ثري اهتمامه ا؛يشركه فيها ويومنظمام، إىل مجيع جوانب التنمية احلضرية و
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بتعزيز املبـادئ والتوصـيات الـواردة يف إعـالن كوينكـا هـذا الصـادر يف         نلتزم  - ٢٤  

ضـمان أن يسـهم هـذا مسـامهة فعالـة يف صـياغة اخلطـة احلضـرية         من أجـل  إطار املوئل الثالث، 

إلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة، املقـرر عقـده يف       لاجلديدة يف مؤمتر األمم املتحدة املقبـل  

  .٢٠١٦وبر كيتو يف تشرين األول/أكت

  


