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اللجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  
لإلســــكان والتنميــــة احلضــــرية املســــتدامة  

  (املوئل الثالث)
  ة ـــالثـالدورة الث

        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  االجتماع املواضيعي للموئل الثالث بشأن املستوطنات العشوائية  

    
  مذكرة من األمانة  

  
األمم املتحدة لإلسكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل الثالـث)      حتيل أمانة مؤمتر  

ــل الثالــث بشــأن املســتوطنات       ــا الصــادر عــن االجتمــاع املواضــيعي للموئ ــه إعــالن بريتوري طي
    .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨و  ٧العشوائية، املعقود يف بريتوريا، يومي 
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وئـل الثالـث بشـأن    إعالن بريتوريا الصادر عـن االجتمـاع املواضـيعي للم       
  املستوطنات العشوائية

  السياق    

ــة    - ١ فهــي موجــودة يف الســياقات   .)١(متثــل املســتوطنات العشــوائية ظــاهرة حضــرية عاملي
. ويف حـني أن  هاوأماكنـ  هـا وأبعاد اوتصـنيفا  اأشـكاهل وتتبـاين  احلضرية يف مجيـع أحنـاء العـامل،    

 ةالعشـوائي  املسـاكن العشوائيات احلضرية توجد بكثافـة أكـرب يف املـدن يف البلـدان الناميـة، فـإن       
  واألحوال املعيشية املتدنية ميكن أن توجد أيضا يف البلدان املتقدمة النمو.

، عنــدما عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين للمســتوطنات البشــرية        ١٩٩٦ويف عــام   - ٢
أشـخاص يف مـدن العـامل النـامي يعيشـون يف أحيـاء        ١٠مـن بـني كـل     ٤ثـاين)، كـان   ال (املوئل

ــد   ــى ســرعة التحضــر      اعتــرففقــرية، وق ــة عل ــار املفزعــة املترتب ــل باآلث يف جــدول أعمــال املوئ
  العشوائي واألحياء الفقرية.  

، اتفق اتمع الـدويل علـى إعطـاء األولويـة ضـمن األهـداف اإلمنائيـة        ٢٠٠٠ويف عام   - ٣
ــة ــاء الفقــرية. ورغــم التقــدم الكــبري املســجل    لســكانلتحســني الظــروف املعيشــية   لأللفي األحي

مليـــون شـــخص مـــن  ٣٢٠ فيهـــا انتشـــل الـــيت، ٢٠١٤و  ٢٠٠٠ يبـــني عـــاممـــا الفتـــرة  يف
املســتوطنات العشــوائية، فــإن األرقــام املطلقــة مســتمرة يف االزديــاد علــى  الســائدة يف وضــاعاأل

  الصعيد العاملي.

يف األحيـاء الفقـرية يف مجيـع     شـخص يسـكن  الوقت الـراهن، هنـاك حـوايل بليـون     ويف   - ٤
ــون    ــة أربــاع بلي ــة مــع ثالث ــدأ. وإذا مل ١٩٩٦يف عــام  شــخص أحنــاء العــامل، باملقارن األخــذ  يب

مبقـدار  والتوسع فيها، فمـن املتوقـع أن يـزداد هـذا الـرقم       ومواصلتهابسياسات عالجية ووقائية 
    .٢٠٥٠حبلول عام  أضعاف ةثالث

__________ 

املستوطنات العشوائية هي مناطق سكنية: (أ) ال يضمن سكاا حيازة األراضي أو املساكن اليت يعيشون فيها وتتفـاوت    )١(  
أشكاهلا ما بـني االسـتقطان (شـغل العقـارات بوضـع اليـد) واإلسـكان التـأجريي العشـوائي؛ (ب) تفتقـر أحياؤهـا عـادة             

و متنع من احلصول عليها؛ (ج) قـد ال متتثـل املسـاكن فيهـا ألنظمـة      اخلدمات األساسية، واهلياكل األساسية للمدن، أ إىل
ــا. وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن املســتوطنات      التخطــيط والبنــاء احلاليــة، وكــثريا مــا تقــع يف املنــاطق اخلطــرة جغرافيــا وبيئي

يـع مسـتويات   سـكان املنـاطق احلضـرية مـن مج    لميكن أن تكون شـكال مـن أشـكال املضـاربة العقاريـة بالنسـبة        العشوائية
الــدخل، ســواء األثريــاء أو الفقــراء. ومتثــل األحيــاء الفقــرية الشــكل األشــد حرمانــا واســتبعادا مــن أشــكال املســتوطنات   
العشوائية، فهي تتسم بالفقر والتجمعات الكبرية من املساكن املتداعية، اليت كثريا ما تقـع يف األراضـي احلضـرية األكثـر     

احليازة، يفتقر سكان األحياء الفقرية إىل إمكانية االسـتفادة بشـكل رمسـي مـن الـبىن       خطورة. وباإلضافة إىل عدم ضمان
 التحتية واخلدمات األساسية واألماكن العامة واملناطق اخلضراء، وهم معرضون باستمرار لإلخالء ولألمراض.
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م اعـد انيرتبط استمرار وجود املستوطنات العشوائية ارتباطا مباشرا باستمرار الفقـر و و  - ٥
أسواق األراضي، مع استبعاد النـاس مـن فـرص العمـل الالئـق وكسـب الـرزق        تشوه املساواة و

  الفردي واجلماعي.على الصعيدين وإمكانية حتقيق التقدم والرفاه 

ة عن طائفة من العوامل املترابطة: النمو السـكاين واهلجـرة   وتنتج املستوطنات العشوائي  - ٦
مــن املنــاطق الريفيــة إىل املنــاطق احلضــرية واهلجــرة الدوليــة؛ والفقــر؛ والعجــز يف اخلــدمات          
األساسية؛ وضعف احلوكمة واألطر السياساتية؛ وحمدودية فـرص الوصـول إىل األسـواق املاليـة     

  واألراضي واملمتلكات.

والنـــاس الـــذين يعيشـــون يف مســـتوطنات عشـــوائية معرضـــون بوجـــه خـــاص ألوجـــه    - ٧
كسـب  والمساواة مكانية واجتماعية واقتصـادية، ولالعتمـاد علـى طـرق هشـة لتوليـد الـدخل        

يفتقرون إىل السكن امليسـور التكلفـة، وهـم سـريعو التـأثر      أم ولضعف الصحة، كما  ،العيش
السـيئة واملكشـوفة وعلـى تغـري املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة.         باآلثار السلبية املترتبة على البيئات

 بفعـل تتفـاقم   أمـور  وتتسم احلياة يف املستوطنات العشوائية باإلقصاء والتمييز والتهميش، وهـي 
ــاالت   ــا حيـــدث يف احلـ ــببهاالتشـــرد، مثلمـ ــ الـــيت يسـ ــة  ـالنـ ــوارث الطبيعيـ ــات والكـ زاع واألزمـ

  املناخ.  وتغري

كمـا سـيتعني بصـفة    املعتمدة مـؤخرا،   ٢٠٣٠ة املستدامة لعام وسيتعني يف خطة التنمي  - ٨
يف اخلطة احلضرية اجلديدة املفضية إىل التحول، أن جيري التصدي للتحديات املـذكورة   خاصة

واإلجنـازات الـيت حتققـت     ،النـهج اإلمنائيـة السـابقة   و أعاله، مـع تقيـيم أوجـه القصـور يف األطـر     
  سياقها.  يف
  

  إعالن بريتوريا      

ــن   ــات    حنــ ــة، واملنظمــ ــة واإلقليميــ ــلطات احملليــ ــة، والســ ــات الوطنيــ ــي احلكومــ ، ممثلــ
واتمــــع  ،الدوليــــة، ووكــــاالت األمــــم املتحــــدة واخلــــرباء مــــن اتمــــع املــــدين   احلكوميــــة

 ،واالختصاصــيني مـن األوسـاط األكادمييــة   ،واملـزارعني  ،النسـائية وواملنظمـات الشــعبية   ،احمللـي 
والشـباب مـن مجيـع أحنـاء العـامل، املشـاركني        ،واملسـنني  ،اصواألعمال التجارية والقطـاع اخلـ  

االجتمــاع املواضــيعي للموئــل الثالــث بشــأن املســتوطنات العشــوائية، املعقــود يف بريتوريــا،    يف
  ،  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨و  ٧يومي 

حلكومة جنوب أفريقيـا لتنظيمهـا املمتـاز     نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا  - ١  
مها باملشاركة يف استضافة هذا امللتقـى املتعلـق مبسـألة املسـتوطنات العشـوائية،      لالجتماع والتزا

  اليت تشكل حتديا للتحضر الشامل للجميع يف العديد من البلدان واملدن يف أحناء العامل؛
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اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة      سـياق بنتائج اتفـاق بـاريس املعقـود يف     نذكر  - ٢  
، وخطـة  ٢٠٣٠-٢٠١٥سينداي للحد مـن خمـاطر الكـوارث للفتـرة     بشأن تغري املناخ، وإطار 

عمـل أديـس أبابــا الصـادرة عــن املـؤمتر الــدويل الثالـث لتمويــل التنميـة، وكــذلك خطـة التنميــة        
ــة      ٢٠٣٠املســتدامة لعــام   ــيت تشــكل املــدن أحــد حمــاور تركيزهــا مــن خــالل هــدف التنمي ، ال

ــة احملــددة املتعلقــة ب   ١١املســتدامة  ــة  ومــن خــالل الغاي ــاء الفقــرية (الغاي ، ضـــمان ١-١١األحي
التكلفـة، ورفـع    حصـول اجلميــع علـى مســاكن وخـدمات أساسـية مالئمــة وآمنـة وميســـورة 

األهــداف والغايــات املترابطــة املنصــوص عليهــا يف  وغــري ذلــك مــنمســتوى األحيــاء الفقــرية)، 
  خمتلف أجزاء اخلطة بأكملها؛

بوجود أعمال مل تنجز يف إطار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وال سـيما      نعترف  - ٣  
  يف معيشــة ٢٠٢٠حتقيــق حتســني ملحــوظ حبلــول عــام    الــذي يــنص علــى  - دال -٧اهلــدف 

 وإن كانـت مت حتقيقـه،   وهـو هـدف  مليـون مـن سـكان األحيـاء الفقـرية،       ١٠٠ما ال يقل عـن  
  عاملي؛تزايد على الصعيد الآخذة يف الاألرقام املطلقة 

على أن املستوطنات العشوائية، وال سيما األحياء الفقـرية، هـي سـبب     نشدد  - ٤  
  ؛تلك العواملللفقر واإلقصاء االجتماعي والتدهور البيئي، كما أا نتيجة ل

باحلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلـك احلـق يف السـكن الالئـق،      نعترف  - ٥  
، وغريه مـن االتفاقيـات واإلعالنـات    ٢٥اإلنسان يف املادة قر يف اإلعالن العاملي حلقوق الذي أُ

  الدولية، مثل جدول أعمال املوئل، من أجل معاجلة مسألة املستوطنات العشوائية؛

علــى أن اخلطــة احلضــرية اجلديـدة، باعتبارهــا الوثيقــة اخلتاميــة للموئــل   نشـدد   - ٦  
ابلـة للتنفيـذ، وينبغـي أن    طموحة وقويـة وذات منحـى عملـي وق   خطة الثالث، ينبغي أن تكون 

ــها       ــع، وأن تتجلــى مســألة تكــافؤ الفــرص يف مبادئهــا ورؤيت تركــز علــى املــدن الشــاملة للجمي
 التشـاركية نـهج  الـيت تتسـم ـا ال   مهيـة  األفعلي، وأن تبني فيهـا  بشكل  واستراتيجياا وأولوياا

  التحضر املستدام؛ يف عمليةتحسني األحياء الفقرية ل

املستوطنات العشوائية، وال سيما األحياء الفقـرية،  بسائل املتصلة بأن امل نسلم  - ٧  
ال ميكن التصدي هلا بفعالية إال إذا كانـت جـزءا مـن ـج متكامـل للتنميـة احلضـرية املسـتدامة         
تراعى فيه ضمن جممل النسيج احلضري أطر السياسات احلضرية الوطنيـة، واجلوانـب القانونيـة    

ــد ا   ــة، وعن ــة واملكاني ــيط  القتضــاء، واملالي ــات التخط ــاج  التوســعات عملي ــدن وإدم حيــازات مل
  وتوخي الكفاءة يف استخدامها؛ ة إشغاهلااألراضي وزيادة كثاف
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بدور برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمـم املتحـدة)    ننوه  - ٨  
املقترحة، ال سيما من خـالل بـرامج مـن بينـها      يف دعم الدول يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة

ــامج التشــاركي لتحســني أحــوال األحيــاء الفقــرية، والشــبكة العامليــة لوســائل اســتغالل          الربن
مبـادرة املـدن وتغـري املنـاخ،     واألراضي، وبرنامج املدن األكثر أمنـا، وبرنـامج األمـاكن العامـة،     

اث حتـول يف حيـاة سـكان األحيـاء     وعلى وجه التحديد من خالل مواصـلة التركيـز علـى إحـد    
ــدن واملســتوطنات البشــرية     ــز امل ــرية وتعزي ــيت حتتضــن  الفق ــعا املســتدامة ال ــى  و جلمي تشــجع عل

  الفرص؛  تكافؤ

: التـاريخ جعل األحياء الفقرية جزءاً مـن  ”، املعنون ٢٤/٧بالقرار  حنيط علما  - ٩  
متابعـة  يف إطـار  ، الـذي اختـذه جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة       “٢٠٢٠عام لملي التحدي العا

ــن     ــرة مـ ــاط يف الفتـ ــد يف الربـ ــذي عقـ ــؤمتره الـ ــاين/نوفمرب   ٢٨إىل  ٢٦مـ ــرين الثـ ، ٢٠١٢تشـ
الستعراض التقدم احملرز يف حتسني األحوال املعيشية لسكان األحوال الفقـرية يف الفتـرة املمتـدة    

ووضـع اسـتراتيجية ملـدن     ،وتبـادل املعلومـات يف هـذا الصـدد     ٢٠١٠إىل عام  ٢٠٠٠من عام 
  مستدامة حاضنة للجميع يعمها الرخاء؛

أيضا نتيجـة الخـتالل أسـواق األراضـي      تنشأبأن العشوائيات احلضرية  نسلم  - ١٠  
 وبـأن مـن املمكـن   ليست جمرد مظهر من مظاهر الفقر، هي احلضرية والسياسات املتصلة ا، و

ا وتاليف ظهورها من خالل أمور من بينـها اتبـاع سياسـات السـتخدام األراضـي      التخفيف منه
حلـول سـوقية متنوعـة وتـوفر سـبال ملعاجلـة املسـائل املتعلقـة          مالية تشجع على إجيادوسياسات 

  باهلياكل األساسية املادية واالجتماعية، عند االقتضاء؛

اإلخـالء مبـا يتماشـى مـع     اخلطـة احلضـرية اجلديـدة مسـألة      أن تعـاجل إىل  ندعو  - ١١  
ــة املتعلقــة بعمليــات      توصــيات األمــم املتحــدة الــواردة يف املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهي

  اإلخالء والترحيل بدافع التنمية؛

خامة حجـم  ضـ أولوية أعمال التحسني يف املوقع من أجـل التصـدي ل  ب نعترف  - ١٢  
ــز ا     ــت نفســه تعزي ــاطق احلضــرية، ويف الوق ــر يف املن ــة الفق ــديناميات االجتماعي االقتصــادية  - ل

  والثقافية اخلاصة باألحياء اآلمنة واملستدامة؛

أن التعاون بني الشـمال واجلنـوب وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون         نؤكد  - ١٣  
الثالثي والتعاون اإلقليمي والدويل خطوات هلا أمهية بالغة يف حتسني القـدرات الوطنيـة واحملليـة    
يف جمــال النـــهوض باملســـتوطنات العشـــوائية، وينبغـــي تعزيزهــا عـــن طريـــق الشـــراكات علـــى   

ــع ــدروس   مجي ــة وتطــوير       املســتويات، وتبــادل ال ــداد دراســات حــاالت إفرادي املســتفادة، وإع
  األدوات اإلقليمية؛
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  نوصـــي مبواصـــلة تعزيـــز الشـــراكات بـــني أصـــحاب املصـــلحة املتعـــددين،         - ١٤  
شــراكات مــع القطــاع اخلــاص، واملنظمــات األهليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة،  ال مبــا يف ذلــك

بـني النـاس والقطـاعني العـام واخلـاص،      شـراكات   وتكـوين للمسامهة يف حتسني األحياء الفقرية 
املترتبـة  اآلثـار االجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة      تكفـل خضـوع  يف ظل آليات سليمة للمساءلة 

  مجيع الشراكات للتقييم اتمعي؛  على 

ــوفري الســكن وســبل      نســلم   - ١٥   ــى األراضــي لت ــاج البشــر إىل احلصــول عل باحتي
  اجتماعية (إتاحة املكان والسكن واملوئل)؛من وظائف امللكية  وكذلك ملا تؤديهالعيش، 

بتنوع سكان املسـتوطنات العشـوائية مـن حيـث نـوع اجلـنس والسـن         نعترف  - ١٦  
هـج  ونتعامـل مـع ذلـك التنـوع باسـتخدام ن      ،االقتصادية والعرق والثقافـة  - واحلالة االجتماعية

السياسـات والتشـريعات    ذات طابع مؤسسي تقوم على املشاركة وحتتضن اجلميع، عند وضـع 
وعمليــات التخطــيط والربجمــة للتنميــة احلضــرية ومبــادرات حتســني األحيــاء الفقــرية وتعزيــز         

  الرزق؛  كسب

ألســرة واتمــع لبوصــفها مقدمــة الرعايــة  ،بــأن األدوار املتعــددة للمــرأة نقــر  - ١٧  
ــدة للــدخل  ــات حت    ،ومول ــؤدي إىل نشــوء احتياجــات جنســانية جيــب أن تعــاجل يف عملي ســني ت

توخيـا لفعاليــة تلـك العمليـات وضـمانا لتلبيتـها لالحتياجــات      وتنميتـها   املسـتوطنات العشـوائية  
ــالقائمــة، و ــازة للمــرأة يشــكل   ب ــني   إحــدى دعــائم  أن ضــمان احلي ــق املســاواة ب ــها وحتقي متكين
  السياسات العامة اليت تعزز سالمة املرأة يف االني العام واخلاص؛ ونشجعاجلنسني، 

، الــيت هــي شــرط أساســي للتنميــة،  أن صــحة ســكان األحيــاء الفقــرية  كنــدر  - ١٨  
ــب، بـــل علـــى مجيـــع جوانـــب ختطـــيط           ال ــف علـــى تـــوافر اخلـــدمات الصـــحية فحسـ تتوقـ

  ؛اوإدار  املدن

باحلاجة إىل وجود التزام قـوي مـن جانـب احلكومـات الوطنيـة واحملليـة        نسلم  - ١٩  
، واألنشـطة العقاريـة  التخطيط احلضري وإدارة األراضي أعمال بتوفري القدرات الالزمة للقيام ب

مع املمثلني املنتخبني وأفـراد   وذلك باالشتراكوال سيما يف القطاعات التقنية واملهنية والعلمية، 
  يف جناح العمليات التشاركية؛ أساسيااتمع املدين، الذين ميثلون عنصرا 

ــدرك  - ٢٠   ــازة (اســتخدام سلســلة احل    ن ــة باألراضــي)،   أن ضــمان احلي ــوق املتعلق ق
ــية و    ــوفري اخلــدمات احلضــرية األساس ــة وت ــق  إتاح ــعميكــن أن  عناصــرالســكن الالئ نشــوء  متن

شـرطا مسـبقا للنـهوض باألحيـاء الفقـرية       وأن تشـكل يف الوقـت نفسـه   املستوطنات العشوائية، 
ــب          ــن جان ــاء م ــن االســتثمار يف األحي ــد م ــى املزي ــز عل ــا حيف ــى حنــو مســتدام، مم ــدرجييا وعل  ت
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احلكومــات واألعمــال التجاريــة واألســر املعيشــية العاديــة، واالســتفادة مــن الزيــادات يف قيمــة    
األراضـي، وبالتـايل يئــة اـال أمـام االســتثمار احمللـي والتنميـة االقتصــادية احملليـة وتـوفري قيمــة         

  مضافة على الصعيد احمللي؛

وداخلـها وبـني املنـاطق    علـى أمهيـة معاجلـة الالمسـاواة فيمـا بـني املـدن         نشدد  - ٢١  
احلضرية واملناطق الريفية، وندعو إىل وضع سياسات حتقق تنمية إقليمية أكثـر توازنـا وتكـامال    

  بغية ضمان مستوى معيشي أفضل؛  

بتعزيز النهج القائمة على التحسني التـدرجيي واملشـاركة، الـيت تضـفي      نوصي  - ٢٢  
املؤسسات الوطنية واحمللية وسـكان األحيـاء    بنيالقائمة طابعا مؤسسيا على املنابر والشراكات 

ــة للالفقــرية، إىل جانــب األخــذ بــأطر   ــل  مرن متعــددة اجلوانــب،  تنســيق والتعــاون وآليــات متوي
  يشمل اتمعات احمللية واحلكومات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص؛  مبا

املســتويني علـى   ةآليــات وأطـر وهياكــل التنسـيق القويــ   بترسـيخ  نوصـي أيضــا   - ٢٣  
الــوطين واحمللــي، مبــا يف ذلــك علــى مســتوى املــدن واألحيــاء، وذلــك مــن أجــل توجيــه التــدابري  
االسـتباقية لتحسـني املسـتوطنات العشـوائية باعتبارهـا جهـدا مشـتركا مـن جانـب مجيـع فئــات           

 اأداء أدوارهـ مـن   امتكينـه و تلـك اجلهـات  مـن مجيـع    مـع االسـتفادة  املصـلحة،   اجلهات صـاحبة 
؛اوحتمل مسؤوليا  

أن البيانات والبحوث املوثوقـة الـيت تتـاح يف الوقـت املناسـب ضـرورية        نؤكد  - ٢٤  
إلدراك وفهم دوافع وديناميات التحضر واحلالة يف املستوطنات العشوائية، من أجـل املضـي يف   

مـي  وضع بـرامج التحسـني الـيت تقـي األحيـاء الفقـرية مـن احلرمـان علـى الصـعد العـاملي واإلقلي           
مـع متكـني   تلك الـربامج،  تنفيذ ورصد وتقييم يف والوطين وعلى صعيد املدينة واتمع احمللي، و

  السلطات احمللية واتمعات احمللية من خالل األطر الالمركزية جلمع البيانات؛

عن أمهية إحصاءات املستوطنات البشرية ومؤشـراا وخرائطهـا    نعرب جمددا  - ٢٥  
علـى  خـاص  بشـكل  تركيز الالتنفيذ املقترح للخطة احلضرية اجلديدة، مع يف استعراض ومتابعة 

حلــوار بــني منتجــي البيانــات ومســتعمليها، وتشــجيع الــدول ووكــاالت التعــاون الــدويل علــى   ا
  ختصيص املوارد الكافية لتجميع املعلومات ذات الصلة واملوثوقة يف الوقت املناسب؛

 أدواتمـزيج مـن    تشـتمل علـى  شـاملة،  احلاجة إىل أطر متويـل جديـدة    نؤكد  - ٢٦  
ــايل، والوكــاالت        ــات، والقطــاع املصــريف وامل ــة، واحلكوم ــة واخلاصــة الدولي املؤسســات العام

والنـاس، لتلبيـة االحتياجـات املتعلقـة بتحسـني املسـتوطنات، مـع اسـتخدام          ،املتعددة األطـراف 
تولـدها التنميـة احلضـرية     آليات وخيارات التمويل القائمة واجلديدة لالستفادة مـن القيمـة الـيت   
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بإعــــادة التوزيــــع وسلســــلة احلقــــوق   تتصــــلاملســــتدامة، علــــى أن يقتــــرن ذلــــك بأهــــداف  
  باألراضي؛  املتعلقة

أن تقــوم احلكومــات علــى مجيــع املســتويات، مبــا يف ذلــك الســلطات    نقتــرح  - ٢٧  
ــات التخطــيط         ــهجي يف صــلب عملي ــاج اهلجــرة صــراحة وبشــكل من ــة، بإدم ــة واإلقليمي احمللي

اليت تضطلع ا، سواء لالستفادة من الفرص الـيت تتيحهـا اهلجـرة أو إلدارة     االعتياديةضري احل
ات ياقــع الــوطين وتبــاين القــدرات ومســتو التحــديات الــيت تطرحهــا، مــع مراعــاة اخــتالف الو  

  التنمية الوطنية، واحترام السياسات واألولويات الوطنية؛

  دة اليت:اخلطة احلضرية اجلدي نشدد على أمهية  - ٢٨  

 ،اجلميـع مـن الوجهـة االجتماعيـة، وتعـزز املسـاواة       وحتتضنتتسم باالستدامة   (أ)  
وتكافح التمييز جبميع أشكاله، ومتكن األفراد واتمعات احمللية، باعتبـار ذلـك فرصـة إلعمـال     

  السكان؛ الواجبة جلميعحقوق اإلنسان 

ضرية واملاليـة واملتعلقـة   تدفع قدما بالسياسات والتشريعات وأطر احلوكمة احل  (ب)  
باألراضي واإلسكان اليت تشمل اجلميع، من خـالل تطبيـق ـج تشـاركية للتخطـيط احلضـري       

التنمية احمللية والتمويل من أجل متكني الناس الذين يعيشون يف مستوطنات عشـوائية، وتعزيـز   و
  املساواة االجتماعية وسبل االستفادة االقتصادية؛

دورهـن  ن النساء الاليت يعشن يف املستوطنات العشوائية من خـالل تعزيـز   متكّ  (ج)  
اخلدمات األساسـية واألمـاكن العامـة    وعلى الصعيد العام يف عمليات حتسني اإلسكان  القيادي

باألراضـي علـى حنـو يراعـي االعتبـارات       املتعلقـة احمللية، وضمان احليازة واحلقوق  نيف جمتمعا
ــادرات  واالســتثمار ،اجلنســانية ، مــن أجــل  واالئتمــانســبل العــيش واملشــاريع  املتصــلة بيف املب

 ؛على حنو ملموس االرتقاء بوضعهن االقتصادي

يف املستوطنات العشوائية مـن خـالل عمليـات تدرجييـة لتحسـني       حتدث حتوال  (د)  
األخـذ فيمـا يتعلـق بالشـؤون احلضـرية       يشـمل أحوال األحياء الفقـرية علـى حنـو تشـاركي، مبـا      

سكان باستراتيجيات وأطـر تنظيميـة ذات صـلة تقـوم علـى األدلـة وتراعـي مصـاحل الفقـراء          واإل
وحتتضن اجلميـع، مـع مراعـاة األشـخاص الـذين يعيشـون يف مسـتوطنات عشـوائية، والتصـدي          
ملسألة نشوء أحياء فقرية جديدة، وحتسني الظروف القائمة الشـبيهة بظـروف األحيـاء الفقـرية،     

   التدرجيي وتوفري السكن امليسور التكلفة؛من خالل عمليات التحسني

، علـى حنـو ملمـوس   تعزز احلكم احمللـي وتنـهض باحلوكمـة واإلدارة احلضـرية       (هـ)  
مع توزيع الفوائد واملزايا على مجيع السكان من خالل عمليات شـفافة وخاضـعة للمسـاءلة يف    
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ات التعاونيـة القائمـة علـى    صنع القرار واإلدارة العامة، تشمل إرساء أطر منسـقة لتعزيـز العمليـ   
ــام بصــورة        ــن أجــل حتســني الظــروف املعيشــية يف املســتوطنات العشــوائية، والقي املشــاركة، م

  ومنع نشوء أحياء فقرية جديدة؛ القائمةتدرجيية بتحسني األحياء الفقرية 

ــى املشــاركة، وتوجــه         (و)   ــة عل ــات ختطــيط وتصــميم احلضــر القائم تعتمــد عملي
احلصـول علـى السـكن    إمكانية يد املناطق احلضرية بطريقة تكفل للجميع التنمية احلضرية وجتد

واهلياكل األساسية واخلدمات احلضـرية األساسـية بشـكل كـاف وميسـور التكلفـة، وال سـيما        
لألشخاص الذين يعيشون يف فقر والنساء واألطفال والشباب وكبار السـن واألشـخاص ذوي   

 توجيه عمليات حتويـل أحيـاء املسـتوطنات العشـوائية     اإلعاقة واألسر املعيشية الضعيفة، ومن مث
ــوافر فيهــا ســبل       ــادرة علــى الصــمود ومســتدامة، تت ــة وق ــع وآمن إىل مســتوطنات شــاملة للجمي
احلصول على اخلدمات األساسية بأسعار معقولة، مبا يف ذلك ميـاه الشـرب املأمونـة وخـدمات     

ية، والتعلـيم، والنقـل واألمــاكن   الصـرف الصـحي، والطاقـة، واألمـن الغـذائي، والرعايـة الصـح       
العامة الكافية، فضـال عـن حفـز اإلنتاجيـة وتعزيـز احلـوافز الالزمـة لتـوفري سـبل كسـب الـرزق            

  والعمل الكرمي؛

توصـي بوضــع اسـتراتيجيات قويــة للتخطـيط احلضــري واسـتخدام األراضــي،       (ز)  
هم التحدي املتمثل يف تـوفري  مثل املبادئ التوجيهية ملعايري التخطيط الدنيا، من أجل االرتقاء بف

الســكن الالئــق وترســيم أمــاكن النشــاط االجتمــاعي والثقــايف واحلفــاظ علــى وظيفــة األمــاكن   
األهلية والعامة املتعددة االستخدامات يف سياقات األحياء الفقرية، والتصـدي لـذلك التحـدي،    

يـز السياسـات العامـة    بغية تعزيز رأس املال االقتصـادي واالجتمـاعي والثقـايف، مبـا يف ذلـك تعز     
  اليت تشجع الزراعة احلضرية اليت تشكل مسارا لألمن الغذائي؛

ينظر فيها يف تشجيع الدول على وضع إجراءات وأنظمة وفقا لتوصيات األمـم    (ح)  
املتحدة الواردة يف املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع 

فر لسكان األحياء الفقرية سلسلة من إجراءات ضمان احليازة، وبذلك تعزز تـدرجييا  التنمية، وتو
  ؛اأحد وال تغفلاحلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك السكن الالئق، 

تزود السلطات الوطنية ودون الوطنيـة واحملليـة وسـكان األحيـاء الفقـرية علـى         (ط)  
لتمويل املستمر وامليسور التكلفة مـن  لراتيجيات است توفرالنحو املناسب بشراكات استراتيجية 

يقــوم علـى املشـاركة ومنــع نشـأة تلــك    مسـتدام  أجـل حتسـني األحيــاء الفقـرية بشـكل تــدرجيي     
األحياء، مبا يشمل تقدمي الدعم التقين لوزارات املالية والـوزارات التنفيذيـة، ومتكـني السـلطات     

يزانيـات الوطنيـة واحملليـة، وحتصـيل اإليـرادات      احمللية، من خالل ختصيص املوارد املناسبة مـن امل 
من املصادر الذاتية للمستوطنات العشوائية، مما يزيد مـن قـدرة اتمعـات احملليـة علـى التكيـف       
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ماليــا، وذلــك مــن خــالل جمموعــات االدخــار، والصــناديق الــيت يــديرها اتمــع احمللــي، حيــث   
  ء الفقرية أكثر استدامة وقوة؛تصبح مبادرات كسب الرزق اليت ينظمها سكان األحيا

ــدخل وســبل       (ي)   ــة االقتصــاد وتنوعــه وتكفــل الوصــول إىل فــرص ال ــدعم حيوي ت
لعمــل الالئــق واملشــاريع التجاريــة يف    جيــاد االعــيش املســتدامة والفــرص القائمــة واجلديــدة إل    

علـيم  القطاعني الرمسي وغري الرمسي، من خالل مجلة أمـور منـها الت   على صعيداالقتصاد احمللي، 
املهارات، واحلصول على التمويـل و/أو الرعايـة، وتبسـيط اإلجـراءات      وتنميةوالتدريب املهين 
  حلسام اخلاص ومن منظمي املشاريع؛ من العاملنياإلدارية للطاحمني 

الـيت   اجلماعـات تعزز االستراتيجيات الـيت تنـهض بالتماسـك االجتمـاعي بـني        (ك)  
ل مجلة أمور منـها ضـمان املشـاركة الشـاملة، وتكـافؤ      تعيش يف مستوطنات عشوائية، من خال

  الفرص والشفافية؛

بتعزيز املبادئ والتوصيات الواردة يف هذا اإلعـالن، وبالتـايل ضـمان أن     نلتزم  - ٢٩  
ــم املتحــدة        اإلعــالن ســهم ي ــؤمتر األم ــدة يف م ــة احلضــرية اجلدي ــال يف صــياغة اخلط بشــكل فع
 (املوئل الثالث)، املقرر عقـده يف كيتـو يف تشـرين األول/   إلسكان والتنمية احلضرية املستدامة ل

   .٢٠١٦  أكتوبر

 


