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 املنــاطق بشــأن الثالــث للموئــل املواضــيعي لالجتمــاع اخلتاميــة الوثيقــة    
    املتروبولية

  
  املتروبولية املناطق بشأن مونتريال إعالن    

  
  املستدامة احلضرية التنمية حتقيق أجل من املتروبولية املناطق بني التعاون تعزيز    

  
  العاملي الصعيد على املتروبولية املناطق توسع    

  
  احلضري التوسع فيه يزداد عامل    

 يزيـد  مـا  يعـيش ، التـاريخ  يف مرة فألول. احلضري التوسع فيه يزداد عامل يف نعيش إننا  - ١
 حنــو  إىل النســبة  هــذه  ستصــل ، ٢٠٥٠ عــام  وحبلــول. املــدن  يف العــامل  ســكان  نصــف  علــى
 الــذي)، الثـاين  املوئـل ( البشـرية  للمسـتوطنات  الثــاين املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  وإبـان . املائـة  يف ٧٠
 منـاطق  يف يعيشـون  العـامل  سكان من بليون ٢,٦ كان، ١٩٩٦ عام، تركيا، اسطنبول يف عقد

 يلتقـي  الـذي  الوقـت  حيـني  عنـدما  باليـني  ٤ إىل ارتفـع  قد العدد هذا يكون أن ويقدر. حضرية
 احلضــرية والتنميــة باإلســكان املعــين املتحــدة األمــم مــؤمتر حلضــور كيتــو يف العــاملي اتمــع فيــه

ــتدامة ــل( املسـ ــث املوئـ ــام يف) الثالـ ــا. ٢٠١٦ عـ ــة ووفقـ ــاون ملنظمـ ــة التعـ  امليـــدان يف والتنميـ
 حبلـول ، اكتمـل  قـد  كوكبنـا  علـى  احلضـري  التوسـع  معظم يكون أن املرجح فمن، االقتصادي

 حبلـول  املـدن  يف العـامل  سكان من املائة يف ٨٥ سيعيش حيث، احلايل “املتروبويل القرن” اية
 جنـوب  أفريقيـا  بلـدان  يف خـاص  بشـكل  السـريع  احلضـري  النمـو  هذا وسيالحظ. ٢١٠٠ عام

  .الالتينية وأمريكا وآسيا الكربى الصحراء
  

  املتروبولية املناطق يف الزيادة    

 فغالبـــا، والضــواحي  احلضــرية  املنـــاطق توســع  تزايــد  خضـــم ويف، الــراهن  الوقــت  يف  - ٢
 أفضـى  حيـث ، عاليـة  سـكانية  كثافـة  ذات كـربى  متروبوليـة  منـاطق  مـن  جـزءا  املـدن  تكـون  ما

العمـل  مـن  التنقـل  مسـافات  زيـادة  وكـذلك  التجـارة  تنشـيط  إىل للنقل األساسية اهلياكل رتطو 
 حتديـد  علـى  واملؤسسـية  والثقافيـة  واالقتصـادية  واجلغرافية االجتماعية السياقات وتساعد. وإليه

 مـن  عـادة  تتـألف  الـيت ، املنـاطق  وهـذه . العـامل  نطـاق  علـى  تتباين اليت، املتروبولية املناطق مسات
، الكـبرية  التوظيـف  وجممعـات  العاليـة  السـكانية  الكثافة ذات الرئيسية املدن من أكثر أو واحدة
 يف ويعملـون  السـكان  من األفراد معظم يعيش حيث، العاملة األيدي من كبرية جمموعة تشمل

 واتمعــات املتروبوليــة املنــاطق ســائر مــع تتفاعــل، نســبيا مســتقلة كانــت وإن، وهــي. إطارهــا
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 ألحـدث  ووفقـا . باسـتمرار  يتزايـدون  املنـاطق  هذه يف يعيشون الذين والسكان. األخرى احمللية
 تضــم جتمعــات يف املــدن ســكان مــن املائــة يف ٥٠ يعــيش، الســكانية املتحــدة األمــم تقــديرات

  .أكثر أو شخص ٥٠٠ ٠٠٠
  

  االقتصادية -  واالجتماعية املكانية -  االجتماعية التفاوتات    

، خمتلفــة أشــكاال املتروبوليــة املنــاطق ظهــور خــالل مــن الطبيعيــة مناظرنــا حتــول يتخــذ  - ٣
ــة حبســب ــد. املنطق ــع فتزاي ــؤدي احلضــري التوس ــا ي ــات إىل أحيان ــة تفاوت ــة - اجتماعي  مكاني

 ختطيطـا  هلـا  خمطـط  حضـرية  تنميـة  وجود عدم بسبب خصوصا وذلك، اقتصادية - واجتماعية
ــدا ــدم جي ــة وع ــتثمارات كفاي ــر، االس ــا يســبب الــذي األم ــني اخــتالال أحيان ــز ب  املــدن مراك

  .وأطرافها
  

  املعوملني والثقافة االقتصاد حماور    

 جمـاالت  يف رئيسـيا  دورا، مضـى  وقـت  أي مـن  أكثـر ، اآلن املتروبولويـة  املناطق تؤدي  - ٤
 الســـكان تركـــز بســـبب وذلــك ، للـــدول واالقتصـــادية والبيئيــة  والثقافيـــة االجتماعيـــة التنميــة 

 لالقتصـاد  الرئيسـية  احملـاور  هـي  احلضـرية  املنـاطق  أصبحت، البلدان معظم ويف. فيها واألنشطة
 تلـك  اسـتئثار  ضـوء  علـى و. واالبتكـار  االقتصادي للنمو الرئيسية واحملركات، املعوملني والثقافة
 التنميـة  اجتاهـات  علـى  مهيمنـا  نفـوذا  تهاارسـ ممو اإلمجـايل  احمللـي  الناتج من كبرية صةحل املناطق
، أفضـل  عمـل  فرص يلتمسون الذين واملهاجرين املؤهلني العمال من كال جتتذب فإا، البشرية

ــأملون الــذين واألشــخاص، الرمســي غــري القطــاع يف ذلــك يف مبــا ــة حتســني يف ي ــام نوعي . حي
  .املتروبولية املناطق يف املستوى الرفيعة االقتصادية الوظائف، احلاالت معظم يف، وتتركز

  
  ليةاملتروبو التحديات    

  كبرية حتديات    

 السـكان  فـرادى  تفيـد  أن ميكن والعشرين احلادي القرن يف احلضري التوسع موجة إن  - ٥
 كـبرية  حتـديات  مثـة ، نفسـه  الوقـت  يف، أنـه  بيـد . ككـل  والكوكـب  والبلـدان  احمللية واتمعات

  .املقبلة لألجيال بالنسبة سيما ال، واإلدارة التخطيط حتسني خالل من هلا التصدي يتعني
  

  املتروبولية املناطق تواجه اليت التحديات    

 والــيت، احلضــري التخطــيط حيــث مــن العــامل حــول املــدن تواجــه الــيت التحــديات إن  - ٦
 البيئـة  ومحايـة  االجتمـاعيني  والتماسـك  واالنـدماج  احلضـري  واإلنعـاش  والسـالمة  النقـل  تشمل
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ــاه ــة واملي ــري الصــحي والصــرف والطاق ــاخ وتغ ــة احلــدود تتجــاوز، املن ــل يف، احمللي  مواردنــا ظ
 انتقـال  ومـع  .مضـى  وقـت  أي من أكثر، واالستهالك اإلنتاج ألمناط حتديا يشكل مما، احملدودة

 أن احملليـة  احلكومـات  علـى  فيجب، الرئيسية باملدن احمليطة احلضرية املناطق إىل الناس من مزيد
 وآليـات  اتاسـتراتيجي  تضـع  وأن العليـا  احمللية واحلوكمة الدميقراطي القرار صنع جمال يف تبتكر

 املنــاطق نطــاق علــى التحــديات مواجهــة هلــا يتســىن حــىت، األقــاليم بــني فيمــا للتنســيق جديــدة
 والقــدرة اجلاذبيــة حتقيــق ــدف بينــها وفيمــا املنــاطق تلــك داخــل التعــاون وتعزيــز املتروبوليــة

  .االجتماعيني والتماسك واالندماج التنافسية
  

  احلضري النمو يف التباين أوجه    

 واالجتماعيـة  االقتصـادية  الفـوارق  زيـادة  إىل احلضـري  النمـو  وتـرية  تسـارع  يـؤدي  قد  - ٧
 الـيت  األساسـية  واخلـدمات  السـلع  يف الـنقص  تفـاقم  عـن ، املنـاطق  بعـض  يف، ويسفر، واإلقليمية

 ذلـك  يسـتتبع  ومـا ، والصـحة  البيئـة  بتـدهور  والتعجيل، احلضرية املناطق يف للعيش عنها غىن ال
 تتعلـق  مسـائل  السـريع  احلضري النمو يثري، النامية البلدان ويف. التكاليف يف كبرية زيادات من

 قيمـة  علـى  السـيطرة  فيهـا  تصـعب  الـيت  املنـاطق  بعـض  يف( األراضـي  واستخدام، والتنقل بالنقل
ــة)، األراضــي ــادة إىل يــؤدي أن وميكــن، والعمال ــة ضــعف زي ــاء املســاكن حال ، الفقــرية واألحي

 عـن  حبثـا  الكربى املدن ضواحي إىل أو احلضرية املراكز إىل الضخمة الناس هلجرة نتيجة وذلك
  .أفضل عمل فرص

  
  التمويل مناذج تنقيح    

 التمويــل منــاذج، احلضــرية االقتصــادات ســيما وال، االقتصــاد وأمولــة العوملــة تتحــدى  - ٨
 لالسـتثمارات  ميكـن ، العهـد  حديثـة  جتـارب  إىل واستنادا. الكربى املدن من العديد يف املستقرة
ــادة تزيــد أن احلضــرية املنــاطق يف الالزمــة ــة. املقبــل العقــد خــالل كــبرية زي ــة وبغي  تعبئــة كفال

 ينبغــي، املتزايــدة واملســؤوليات املتروبوليــة التحــديات ملواجهــة الالزمــة الضــخمة االســتثمارات
  .  الواقع هذا مع املتروبولية املناطق متويل تكييف

  
  املتروبويل عاملنا حتويل    

  ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة من ١١ اهلدف    

 املتصــلة األهــداف مــن جمموعــة ٢٠٣٠ لعــام املســتدامة التنميــة خطــة يف حــددت لقــد  - ٩
ــيت بالتحــديات ــدن تواجــه ال ــي. امل ــدف ويرم ــل إىل ١١ اهل ــدن جع  البشــرية واملســتوطنات امل

 ٢٠٣٠ عـام  غايـات  وتتنـاول . ومسـتدامة  الصـمود  علـى  وقادرة وآمنة للجميع شاملة األخرى
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 وميسـورة  مأمونة نقل نظم إىل والوصول؛ التكلفة ميسور سكن على احلصول منها أمور مجلة
 جيـدة  وميـاه ؛ مفتوحـة  وطبيعيـة  عامـة  وأمـاكن  خضـراء  مسـاحات  وتـوفري ؛ ومسـتدامة  التكلفة
، العــاملي والطبيعــي الثقــايف التــراث محايــة علــى تركــز كمــا. ومتجــددة نظيفــة وطاقــة؛ النوعيــة
ــز ــة االقتصــادية الصــالت وتعزي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــة والبيئي ــني املتوازن ــاطق ب  احلضــرية املن
 الوطنيـة  التنميـة  ختطـيط  تعزيـز  خـالل  مـن ، الريفيـة  واملنـاطق  احلضـرية  باملنـاطق  احمليطة واملناطق

  .والتقنية واإلقليمية االجتماعية االبتكارات وتعزيز واإلقليمية
  

  املستدامة احمللية للمجتمعات دعما املتروبويل التخطيط    

 نهـج  خـالل  من، مثال، وذلك، ومتطورة التخطيط جيدة املتروبولية املناطق كانت إذا  - ١٠
 إقامــة  تعزيــز علــى  تســاعد أن فيمكنــها ، واإلدارة والتضــامن املتكامــل  التشــاركي التخطــيط
  .وبيئيا وثقافيا واجتماعيا اقتصاديا البقاء على قادرة ووطنية وإقليمية حملية جمتمعات

  
  للجميع وشامل متكامل ج    

 املتروبوليـة  املنـاطق  لتنميـة  وشـامل  متكامـل  ج اعتماد إىل حباجة حنن، الصدد هذا يف  - ١١
ــتوطنات ــرية واملسـ ــنص البشـ ــى يـ ــوفري علـ ــكن تـ ــور السـ ــم امليسـ ــدمات، واملالئـ ــة واخلـ  الثقافيـ
ــة ــا، واالجتماعي ــك يف مب ــيم ذل ــوفري، التعل ــات وت  ويعطــي، األساســية واهلياكــل، الصــحية البيئ

ــاء أوضــاع لتحســني األولويــة ــاطق وجتديــد الفقــرية األحي  ترمــي تــدابري وتصــميم احلضــرية املن
  .احلاليني السكان حقوق لضمان

  :  تقدم ما ضوء ويف  - ١٢
  

  املستدامة املتروبولية التنمية سياسات تعزيز    

 تــدعم الــيت املتكاملــة املســتدامة احلضــرية التنميــة سياســات بتعزيــز نتعهــد إننــا  )أ(  
 وتراثنــا، اجلنسـني  بـني  واملســاواة، للجميـع  الشـاملة  االجتماعيــة واخلـدمات  اإلسـكان  خـدمات 
، والنســـاء، والشـــباب األطفـــال ســـيما ال( للجميـــع والصـــحية اآلمنـــة العـــيش وبيئـــة، الثقـــايف

، النقــيني واملــاء واهلــواء، اخلضــراء واملســاحات)، اإلعاقــة وذوو، األصــلية والشــعوب، واملسـنني 
 والسياســــات، واملســــتدام التكلفــــة امليســــور والنقــــل، العمــــل فــــرص مــــن واســــعة وطائفــــة
  ؛بالطاقة  املتعلقة
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  للنمو الفعالة االستجابة    

 جمـال  يف سياسـات  تنفـذ  الـيت  املتروبوليـة  املنـاطق  عـدد  زيـادة  بأمهيـة  نسلم إننا  )ب(  
 تطرحـه  الـذي  التحـدي  بفعاليـة  تواجـه  كـي  مستدامة بطرق وتطويرها احلضرية املناطق ختطيط
  ؛القادمة العقود يف احلضرية املناطق لسكان املتوقعة الزيادة

  
  املستدام التنقل    

 املســتدامة التنميــة لتحقيــق أساســيان أمــران والتنقــل النقــل بــأن نســلّم إننــا  )ج(  
، الوصـول  سـبل  وحيسن، االقتصادي النمو يعزز أن املستدام للتنقل وميكن. املتروبولية للمناطق

 وجيـب . البيئـة  مراعـاة  مـع  احملسنة واالجتماعي االقتصادي اإلدماج فرص وتعزيز تنشيط وحيفز
 الوصـول  جانـب  إىل، والبضـائع  األشـخاص  حركـة  حرية تيسري صوب، مث من، نعمل أن علينا
 االجتماعيـة  العدالـة  حتسني بغية، ةفالتكل وميسورة وآمنة بيئيا سليمة تكون للنقل حتتية بنية إىل

 وفضـال . الريفية املناطق وإنتاجية الريفية احلضرية والروابط الصمود على املدن وقدرة والصحة
 رفـاه  وزيـادة ، االزدحـام  مـن  احلـد  يف يسـهم  الـذي  الفعال النقل نعزز أن علينا جيب، ذلك عن

  ؛احمللية اتمعات
  

  االستخدام وخمتلطة مدجمة مدن تطوير    

ـــُدجمة املــدن بــأن نســلم إنــا  )د(    احلضــرية التنميــة تشــجع االســتخدام واملختلطــة امل
، األساسـية  اهلياكـل  علـى  اإلنفـاق  وتقلـيص ، العمل فرص إجياد خالل من سيما وال، املستدامة
 مــن واحلــد، اهلــواء نوعيــة وحتســني، العامــة اخلــدمات علــى احلصــول يف اإلنصــاف وزيــادة
  ؛احلضري الزحف من والتخفيف، اماالزدح

  
  النفايات معاجلة    

 الثالثـي  النهج تطبيق خالل من للنفايات واملستدامة التعاونية اإلدارة نؤيد إننا  )هـ(  
 والتقنيـة  املكانيـة  التحـديات  ملواجهـة  التـدوير  وإعـادة  االسـتخدام  وإعادة التخفيض على القائم

  ؛النفايات إلدارة واالقتصادية
  

  الكوارث خماطر    

 يف واالصـطناعية  الطبيعيـة  الكـوارث  خمـاطر  مـن  احلـد  إدمـاج  بأمهية نسلم إننا  )و(  
 الصـمود  علـى  احملليـة  اتمعات قدرة زيادة أجل من وذلك، وإدارا املتروبولية املناطق ختطيط

  ؛األحداث هذه أمام
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  املناخ تغري    

ــا  )ز(   ــدور نســلم إنن ــذي الرئيســي بال ــه تضــطلع ال ــاطق ب ــة املن  يف ســواء املتروبولي
ــاخ تغــري مكافحــة ــف لتيســري تصــمم سياســات ووضــع املن ــع التكي ــار م ــرار آث ــاملي االحت ، الع
  ؛الكربون منخفضة حضرية تنمية صوب الطريق على التقدم يف رائدة كمناطق

  
  واحلضرية الريفية املناطق بني التوازن حتقيق    

 التـوازن  حتقيـق  وبضـرورة ، واحلضـرية  الريفيـة  املنـاطق  بـني  بـالترابط  نسلم إننا  )ح(  
  ؛  واملتآزرة واملوجهة املنصفة التنمية بتعزيز يتعلق فيما هاتني املناطق فئيت بني
  

  الفقر على القضاء    

 ذلـك  يف مبـا ، البشـرية  املسـتوطنات  نوعيـة  حتسـني  أجـل  مـن  بالعمـل  نلتـزم  إنا  )ط(  
 احلصـول  النـاس  جلميـع  يتسـىن  حـىت ، الفقـر  علـى  القضـاء  بغيـة ، والعمل املعيشة ظروف حتسني

  ؛التنقل ووسائل والسكن األساسية اخلدمات على
  

  الطبيعية واملناظر البيولوجي والتنوع والثقايف الطبيعي التراث وتعزيز حفظ استدامة    

 ذلــك يف مبــا، والطبيعــي الثقــايف التــراث يؤديــه الــذي اهلــام بالــدور نســلم إننــا  )ي(  
 املنـاطق  يف البشـرية  واملسـتوطنات  املواطنني هوية حتديد يف، الطبيعية واملناظر البيولوجي التنوع

  ؛وتعزيزها هاوإصالح الصمود على القادرة اإليكولوجية النظم محاية وبضرورة ،املتروبولية
  

  واإلبداع التنوع تعزيز    

ــا  )ك(   ــة نســلم إنن ــوع بأمهي ــايف التن ــي الثق ــزم، والعرق ــوفري ونلت ــوارد بت  والفــرص امل
  ؛اإلبداع لتنمية الالزمة

  
  املتكامل التخطيط ج    

ــا  )ل(   ــزم إنن ــاع بــالترويج نلت ــل ــج التب ــيط يف متكام ــدن وبنــاء ختط  ومنــاطق م
 واإلقليميـة  احملليـة  السـلطات  دعـم  خـالل  مـن ، املثـال  سـبيل  علـى ، وذلـك ، مسـتدامة  متروبولية

 الضــعيفة الفئــات ذلــك يف مبــا، املــواطنني مشــاركة وتعزيــز العــام الــوعي وزيــادة؛ واملتروبوليــة
 متاحـة  تعاونيـة  عمليـات  اسـتخدام  خالل من القرار صنع عملية يف، املهمشة احمللية واتمعات

  ؛األكادميية األوساط إسهام على وباالعتماد؛ ككل للمجتمع
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  املواطنني مشاركة    

 إىل تــؤدي الــيت القــرار صــنع عمليــة يف املــواطنني مشــاركة بأمهيــة نســلم إننــا  )م(  
 فهـم  تعزيـز  يف واإلسهام، واملتروبولية احلضرية املناطق ختطيط ويف ،باالستثمار متصلة خيارات
  ؛املشاركة تتيح اليت واملؤسسية العامة املنابر تطرحها اليت واملتروبولية احمللية للمسائل مشترك

  
  املتعددين املصلحة أصحاب إشراك    

 مشــاركة مــن يســتفيد واملتروبوليــة احلضــرية املنــاطق ختطــيط بــأن نســلم إننــا  )ن(  
 ونـوع  العمـر  حبسـب  املصـنفة  للبيانـات  الكامـل  االسـتخدام  ومـن ، املتعددين املصلحة أصحاب

  ؛واالقتصادية الدميغرافية - االجتماعية االجتاهات قبيل من مسائل بشأن واإلقليم اجلنس
  

  للجميع املدينة يف احلق    

 السياسـات  صـميم  يف للجميـع  املدينـة  يف احلـق  مفهوم إدراج بأمهية نسلم إننا  )س(  
، والعمـل  والسـكن  والصحة التعليم يف واحلق املواطنني مشاركة بني جيمع حنو على، املتروبولية

، الــودي والتفاعــل التعــايش تعزيــز أجــل مــن وذلــك، واحترامهــا باالختالفــات االعتــراف مــع
  ؛باالنتماء قوي وإحساس متينة متروبولية هوية وبلورة

  
  واحمللية واإلقليمية الوطنية احلكومات دور    

 حـدود  ضـمن ، احلكومـة  مسـتويات  من وغريها البلديات مبشروعية نسلم إننا  )ع(  
  ؛املتروبولية للمناطق متسقة رؤية بوضع يتعلق فيما، اختصاصها

  
  الشراكات خالل من املتروبويل التعاون    

 الوطنيـة  واحلكومـات  احملليـة  واتمعـات  املـدن  بـني  للشـراكات  بأن نسلم إننا  )ف(  
 ضـرورة  نؤكـد ، الصـدد  هـذا  ويف. املتروبولية للمناطق املستدامة بالتنمية النهوض يف هاما دورا
 الـيت  األخـرى  واألدوات الشـراكة  ترتيبـات  مثـل ، للتعـاون  ومنـابر  آليـات  من قائم هو ما تعزيز
ــزز ــذ تع ــاون املنســق التنفي ــويل للتع ــا، املتروب ــال جلــدول وفق ــل أعم ــيتحقق .)١(املوئ ــك وس  ذل

 حتقيــق هـو  الشــامل هدفـه  وســيكون املتحـدة  األمــم شـركاء  مجيــع جانـب  مــن نشـطة  مبشـاركة 
  ؛الريفية واملناطق احلضرية املناطق بني التوازن وحتقيق املستدامة احلضرية التنمية

  

__________ 

 ١٩٩٦حزيران/يونيـه   ١٤-٣اسـطنبول،   تقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين)،         )١(  
)A/CONF.165/14 املرفق الثاين.١)، الفصل األول، القرار ، 
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  املناسب التمويل    

 باملنـاطق  املرتبطـة  التحـديات  مـع  يتناسـب  مبـا  التمويـل  تعزيـز  بأمهية نسلم إننا  )ص(  
 وســائر احملليــة اتمعــات بــني أفضــل حنــو علــى املتاحــة املــوارد تقاســم تشــجيع مــع، املتروبوليــة
  .اإلدارية الكفاءة بتحسني، احملدودة ملواردنا نظرا، والقيام، احلكومة مستويات

  
  املتروبولية اآلليات تنفيذ    

  
  اجلديدة احلضرية واخلطة املستدامة التنمية أهداف يف احلضرية املناطق مسامهة    

 املتحـدة  األمـم  مـؤمتر  اعتمـده  الـذي ، البشـرية  املسـتوطنات  بشـأن  اسطنبول إعالن أقر  - ١٣
 التحضـر  جمـال  يف رئيسـية  كشـريكة  احملليـة  بالسـلطات ، )٢()الثاين املوئل( البشرية للمستوطنات

 الثالـث  املوئـل  يف ناقشسـت  الـيت  اجلديـدة  احلضـرية  اخلطـة  فـإن ، وبالتـايل ). ١٢ الفقرة( املستدام
 املنـــاطق احلســـبان يف اآلن تأخـــذ وأن احملليـــة الســـلطات متكـــني أمهيـــة تأكيـــد تعيـــد أن جيـــب

  .املناطق بتلك املرتبطة التحديات ملواجهة الالزمة واآلليات املتروبولية
  

  املتروبولية املناطق يف واحلوكمة التعاون    

 علــى املتروبوليــة املنــاطق يف التعــاون يســاعد قــد، املتزايــد احلضــري التحــول خضــم يف  - ١٤
 القــدرة ضـمان  بغيـة ، ةاسـتراتيجي  جمـاالت  عـدة  يف احملليــة احلـدود  تتجـاوز  الـيت  املسـائل  معاجلـة 

، املتروبوليــــة املنطقــــة لكامـــل  االجتمــــاعيني والتماســــك واالنـــدماج  واالجتــــذاب التنافســـية 
  .املستدامة التنمية مبادئ مع يتماشى  مبا

ــب  - ١٥ ــة وتتطل ــاطق حوكم ــة املن ــا إطــارا املتروبولي  إىل يســتند، واضــحا ومؤسســيا قانوني
 بتمويـل  اإلطار هذا يزود أن وجيب. الالمركزيةو احمللية االستقاللية واحترام الدميقراطية مبادئ

ــى ينطــوي، مناســب ــات عل ــة وسياســات للتنســيق آلي ــة تشــمل( قطاعي ــة البني ــة التحتي  والتنمي
 الصـعيد  علـى  التعـاون  يسـتند  أن وينبغـي ). والثقافيـة  واالجتماعيـة  البيئيـة  والشـؤون  االقتصادية
 قــدرات اخــتالف عــن النظــر بغــض، املصــلحة وأصــحاب املــواطنني مجيــع متثيــل إىل املتروبــويل

  .بينهم فيما واملشاركة واملوارد التعبئة

، األراضــي  الســتخدام التخطــيط ييســرا  أن التعــاون وهــذا اإلطــار  هــذا شــأن ومــن  - ١٦
، العامــة اخلــدمات تقــدمي يف التفــاوت أوجــه وخفــض، العــام النقــل وتشــغيل بنــاء ذلــك يف مبــا

__________ 

 املرجع نفسه، املرفق األول.  )٢(  
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، النقـل  مشـاريع  مـع  األراضـي  اسـتخدام  تنسـيق  وتيسـري ، احلضـري  النمو إدارة على واملساعدة
  .وتعزيزها الطبيعية األصول ومحاية

  
  املوارد وتوزيع املتروبولية السياسات    

 السياســات يف الزاويــة حجــر هــي املتروبوليــة السياســات تصــبح أن، مث مــن، جيــب  - ١٧
 يف واإلنتاجيـة  االبتكـار  حمركـات  هي املتروبولية املناطق ألن نظرا، والوطنية الدولية االقتصادية

 التشـجيع  أجـل  مـن  وتوزعهـا  املـوارد  تنـتج  أن احلضـرية  للمنـاطق  ميكـن  كما. العامل أحناء مجيع
  .سواء حد على والريفية احلضرية ملناطقا لسكان املعيشة سبل حتسني على

  
  املتروبولية املناطق متويل    

 متويــل آليــات تنفّــذ أن أيضــا جيــب التخطــيط لعمليــة الكاملــة اإلمكانــات حتقيــق بغيــة  - ١٨
 بالنقــل يتعلــق فيمــا، املتروبوليــة األهــداف حتقيــق مــن نمكِّــي حنــو علــى املتروبوليــة املنــاطق

  .األساسية املنافع من وغريها الطبيعية البيئات وحتسني ومحاية االجتماعي واإلسكان
  

  املتروبولية املناطق حوكمة آلليات اجلديدة الشراكات    

 واإلقليمـيني  احمللـيني  املسـؤولني  مـع  بالتعـاون ، تضـع  أن الوطنيـة  احلكومـات  على جيب  - ١٩
 التحضــر جمــايل يف حتــديات مــن تواجهــه ملــا التصــدي أجــل مــن للتعــاون آليــات، واملتروبــوليني

 قـدرات  تعزيـز  إىل الراميـة  املتروبوليـة  املنـاطق  حوكمة اآلليات هذه وتشمل. املستدامة والتنمية
ــك إدارة ــاطق تل  األراضــي اســتخدام مشــاريع وتنســيق، املســتدام احلضــري النمــو وإدارة، املن

 ودعـم ، االقتصـادية  التنميـة  وتعزيـز ، وأمنـها  األراضي حيازة يف املضاربة مراقبة وتعزيز، والنقل
 مواجهــة علــى القــدرة وتعزيــز، االجتمــاعي اإلقصــاء ومكافحــة، والثقــايف االجتمــاعي التنــوع

 مســـتويات ارتفـــاع ذلـــك وسيســـتتبع. والتـــراث الطبيعيـــة البيئـــة وتعزيـــز ومحايـــة، الكـــوارث
  .الالمركزية والسياسات العامة واملشاركة الدميقراطية

  
  املتروبولية املناطق ازدهار أجل من فعالة قيادة    

 وجيـب . واملدنيـة  واخلاصـة  العامـة  القيـادة  فعاليـة  علـى  املتروبوليـة  املنـاطق  جناح يتوقف  - ٢٠
ــة املؤسســات علــى ــة احمللي ــة واإلقليمي ــيت واملتروبولي ــة تتســم ال  وكــذلك، واملســاءلة بالدميقراطي

 رؤيــة وتــبين املنســق بالعمــل االلتــزام، الوطنيــة واحلكومــات املــدن داخــل املنتخبــون املســؤولون
 احلضـرية  املنـاطق  لـدعم  قـوي  إطار إىل حاجة مثةو. املتباينة اآلراء استيعاب إىل دف مشتركة

  .احلكومة مستويات مجيع من تنبثق ةمتضافر إجراءات اختاذو
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  املستويات متعددة جديدة متروبولية تعاون شراكة    
  

  املتروبولية املناطق يف التعاون    

٢١ -  املتروبوليـة  املنـاطق  عـدد  زيـادة  بأمهيـة  املتروبوليـة  املنـاطق  بشـأن  مونتريال إعالن مسلِّي 
 جمـايل  يف سياسـات  تنفـذ  واليت اجتماعيا والعادلة للجميع والشاملة واملقتدرة للمساءلة اخلاضعة

 تطرحــه الــذي التحــدي بفعاليــة تواجــه لكــي، مســتدامة بطــرق احلضــريني والتطــوير التخطــيط
 احلضـري  التخطـيط  يشمل أن وجيب. املقبلة العقود يف احلضرية املناطق لسكان املتوقعة الزيادة

 يف التعــاون ويـؤدي . مناســبة متـويال  يســتتبع وأن املتعـددين  املصــلحة أصـحاب  إشــراك املسـتدام 
 مـن  متتـد ، تماسـكة املو سـتدامة امل ضـرية احل لمناطقل رؤية بلورة يف هاما دورا املتروبولية املناطق
 ســبيل علــى، والقيــام، القدميــة واألحيــاء املــدن تنشــيط حــىت املتروبــويل التخطــيط عمليــة بدايــة
، الغـذائي  لألمـن  بـرامج  واعتمـاد ، املبـاين  إدارة أجـل  مـن  الطاقـة  لكفـاءة  بـرامج  باعتمـاد ، املثال

 نسـلم  وإننـا . حمليـا  واملالئمـة  املسـتدامة  النقـل  نظـم  وتطـوير  اخلضـراء  املسـاحات  ربـط  وضمان
 نقـل  وسـائل  باسـتخدام  التنقـل  وتشـجيع  للمنـاطق  املختلط لالستخدام التخطيط بأمهية كذلك

 الـيت  األساسـية  اهلياكـل  تعزيـز  منـها  بطـرق ، املثـال  سـبيل  علـى ، وذلـك ، مبحركـات  مزودة غري
 املسـاواة  تعزيـز  بضـرورة  نسـلم  فإننـا ، ذلـك  عـن  وفضـال . الـدراجات  وراكبـو  املشاة يستعملها

  .اجلنسني  بني
  

  اجلديدة احلضرية اخلطة يف مسامهة    

ــة املســامهة يف النظــر احلضــرية املنــاطق بشــأن مونتريــال إعــالن يقتــرح  - ٢٢  اخلطــة يف التالي
  :٢٠١٦ عام يف كيتو يف سيعقد الذي، الثالث املوئل يف اعتمادها املقرر، اجلديدة احلضرية

  
  املستويات متعدد وتعاون مشتركة رؤية    

 التوسـع  وفـرص  حتـديات  ملواجهـة ، بأنـه  احلضـرية  املنـاطق  بشأن مونتريال إعالن يسلم  - ٢٣
 وضـع  أجـل  مـن  مشـتركة  رؤية تقاسم احلكومة مستويات مجيع على سيتعني، العاملي احلضري

ــذ إىل ــدف متماســكة اتاســتراتيجي ــة يف احلــق تنفي ــة وحتســني املدين ــاة نوعي ــاطق يف احلي  املن
  .الريفية واملناطق احلضرية باملناطق احمليطة واملناطق احلضرية

  
  احلكومة مستويات مجيع مع العالقة    

 مجيـع  مـع  بعالقاتنـا  ننـهض  أن علينا فيجب، الكثرية التحديات هلذه التصدي أردنا إذا  - ٢٤
 والبيئيـة  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـادية  التنمية ألن ضروري أمر وهذا. احلكومة مستويات



A/CONF.226/PC.3/4

 

12/13 16-09029 

 

ــا ــة سياســات حتكمه ــب. مترابطــة عام ــاطق وتتطل ــة املن ــن، املتروبولي ــاون، مث م ــل التع  والتكام
  .احلكومة مستويات مجيع على املتضافر والعمل والتضامن

  
  الشاملة الشراكة اتفاقات    

 املتعــددة التعــاون شــراكات بــأن املتروبوليــة املنــاطق بشــأن مونتريــال إعــالن يســلم  - ٢٥
ــاطق يف املســتويات ــة املن ــذها ينبغــي املتروبولي ــى تنفي ــافع يعــزز حنــو عل ــويل التعــاون من . املتروب

 املنـاطق  ملـواطين  احلياة ونوعية املعيشة مستوى حتسني إىل ترمي أن الشراكات هذه من ويقصد
  :يلي ما إىل دف كما. املتروبولية

  
  املتروبولية املناطق دور    

 والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصـادية  التنميـة  يف املتروبوليـة  املناطق بدور التسليم  )أ(  
  ؛البلدان ويف والريفية احلضرية املناطق يف املستدامة والبيئية

  
  احمللي اتمع يف املصلحة وأصحاب والعمالة التجارية األعمال أمهية    

 وأصــحاب، والعمالــة، العقــاري والقطــاع، التجاريــة األعمــال بأمهيــة التســليم  )ب(  
ــلحة ــع يف املصـ ــي اتمـ ــا، احمللـ ــات يف خصوصـ ــيم قطاعـ ــع التعلـ ــدين واتمـ ــات املـ  والقطاعـ

 شــراكات تنفيــذ يف كشــركاء، احلضــرية الشــبكات وضــمن، والبيئيــة والثقافيــة االجتماعيــة
  ؛املستويات املتعدد املتروبولية التعاون

  
  الفعالة املتروبولية احلوكمة    

ــذ  )ج(   ــات هياكــل تنفي ــات وآلي ــة وترتيب ــه، احلضــرية للحوكمــة فعال صــوب توج 
، واملنصـف  واآلمـن  املسـتدام  التحضـر  حتـديات  تواجـه  ناجحـة  سياسـات  ورصـد  اداعتمـ  تيسري

 املنــاخ تغــري ومكافحــة الصــحي الصــرف مرافــقو والطاقــة امليــاه علــى احلصــول ســبل ســيما ال
  ؛معه  والتكيف

  
  البحوث على القائمة املعارف    

 حتويـل  يف اجلامعـات  مـع  العمـل  إىل والدوليـة  والوطنيـة  احمللية السلطات دعوة  )د(  
 ومســـاعدة املـــواطنني لفائـــدة وذلـــك، ملموســـة إجـــراءات إىل االبتكاريـــة وقـــدراا معارفهـــا
  .احلوكمة لتحسني سعيها يف السلطات
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  الدويل والتعاون والدميقراطية احلوكمة    

 احلوكمـة  مبـادئ  إىل املتعددين املصلحة أصحاب بني الشراكات هذه تستند أن ينبغي  - ٢٦
، والشـفافية ، املعلومـات  علـى  وحصـوهلم ، املـواطنني  مشـاركة  تكفـل  الـيت  والدميقراطية الرشيدة

 االلتــزام مــن جــزءا أيضــا تكــون أن وجيــب. رمسيــة غــري أو رمسيــة ترتيبــات إطــار يف، واملســاءلة
، اخلـربات  تبـادل  حتسـني  كفالـة  أجـل  مـن  املتروبوليـة  املنـاطق  بـني  فيمـا  الـدويل  التعاون بتحقيق

، اإلداريـة  قـدراا  وتعزيـز ، اجلديـدة  التكنولوجيا على واحلصول، االجتماعي االبتكار وتشجيع
  .التضامن وزيادة

  
  والبحوث والرصد املتابعة    

  
  املتروبولية املناطق يف بالتعاون للنهوض الدويل املرصد    

 القائمـة  املنـابر  خـالل  مـن  املتروبوليـة  باملنـاطق  املتعلقـة  والبحـوث  املعارف تعزيز ينبغي  - ٢٧
 النـهوض  أجـل  مـن  والتعـاون  املعلومـات  لتبـادل  دويل مرصد كإقامة، سواء حد على واجلديدة
  .املستدامة التنمية لتحقيق املتروبولية بالتنمية

  
  واملتابعة رويجالت جلنة    

، جلنـة  سـتقوم ، املتروبوليـة  املنـاطق  بشـأن  املواضيعي مونتريال اجتماع بتوصيات عمال  - ٢٨
 احملليـة  والسـلطات  الوطنيـة  احلكومـات  ميثلـون  الـذين  املشـاركني  والرؤسـاء  الرؤسـاء  مـن  مؤلفة

 علـى ، املقترحـة  واإلجـراءات  للمبـادئ  بـالترويج ، االجتمـاع  يف شـاركوا  الـذين  املـدين  واتمع
، الثالـث  للموئـل  اجلديـدة  احلضـرية  للخطـة  املقبلـة  الصـيغة  إطار ضمن، اإلعالن يف املبني النحو
 .٢٠١٦ عام يف كيتو يف عقده املقرر

 


