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 دةــملتحام ـــوئل األمــة مــمجعي
 ةربانمج األمم املتحدلالتابعة 

  للمستوطنات البشرية

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل

 البشرية
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 *من جدول األعمال املؤقت 9البند 
أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات 

 مبا يف ذلك مسائل التنسيق البشرية،

 أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
مبادئ توجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات البشرية مشروع 

 األكثر أماانا 
 تقرير املدير التنفيذي

 املقدمة -أولا 

األكثر املدن واملستوطنات البشرية د مشروع املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن ع  أ   -1
الصادر عن جملس إدارة برنمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(  26/4عمالا ابلقرار  أمانا 

أن ي ط لب فيه إىل املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة ذال ،بشأن تعزيز السالمة يف املدن واملستوطنات البشرية
نظومة األمم املتحدة وتقدمي املبادئ التوجيهية املعنية التابعة ملامج مع الوكاالت والصناديق والب  يواصل التشاور الوثيق

 لينظر فيها جملس اإلدارة يف دورته السابعة والعشرين.
واملستوطنات البشرية حيدد مشروع املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن و  -2

ابلتعاون مع احلكومات الوطنية  ،لتزويد احلكومات احمللية ةين واملساعدة الضروريفعناصر التعاون ال األكثر أمانا 
تنفيذ خطة  خالل سالمة واألمن احلضرينيال حتقيقاليت تواجه لتحدايت ل التصدي عندمبعيار  ،ودون الوطنية

سالمة بناء وتعزيز رؤية تشاركية وشاملة لل يفاهلدف ويتمثل احلضرية اجلديدة.  اخلطةو  2030التنمية املستدامة لعام 
. حتديدهاوميكن جلميع السكان  ،التماسك االجتماعي وحتسني نوعية احلياةحتقيق تسهم يف  واألمن احلضريني

املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية )قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي هذا يستكمل مشروع املبادئ التوجيهية و 
 املرفق(. ،2002/13
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من خطة  11جعل املدن واملستوطنات البشرية آمنة أحد الطموحات الرئيسية الواردة يف اهلدف وميثل  -3
وصحية  سليمةبيئة  بتشجيع إقامة ،اخلطة احلضرية اجلديدةيف  ،التزمت الدول األعضاء ،. وابملثل2030عام 

اجلميع من العيش والعمل واملشاركة يف احلياة  ميّكنمبا  ،يف املدن واملستوطنات البشرية آمنةو للجميع وشاملة 
النساء والفتيات واألطفال والشباب واألشخاص الذين  كونمع مراعاة   ،الرتهيباحلضرية دون خوف من العنف و 

(. كما 39الفقرة  ،71/256بشكل خاص )انظر قرار اجلمعية العامة  نيتضررو ما  هشة كثرياا أوضاع  يعيشون يف
وتعتب التدخالت  ،(103الفقرة  ،دمج سياسات منع اجلرمية يف االسرتاتيجيات احلضرية )املرجع نفسه أهنا تدعو إىل

 ومستوطناتمدن  إقامةلعمل البلدان واجملتمع الدويل ككل يف  عطي زمخاا وت ةاجلديد يةضر خطة احللل رئيسياا  التزاماا 
 .أمانا أكثر  ةبشري

 رؤيةال -اثنياا 
ويتمتعون حبقوق وفرص  ابألمانفيها مجيع الناس  يشعرتتمثل الرؤية يف إقامة مدن ومستوطنات بشرية  -4

 ،دعم مشروع املبادئ التوجيهية دور احلكومات احمللية. ويحرايهتم وحقوقهم األساسية ابإلضافة إىل ،متساوية
من  ،امعليه منهما والقضاءواخلوف والعنف  اجلرميةيف احلد من  ،ابلتعاون مع احلكومات دون الوطنية والوطنية

والتخطيط واإلدارة  الرشيدةاحلضرية  احلوكمةلسالمة واألمن احلضريني تشمل إزاء امتكاملة ية ج سياساتخالل هن  
تكون هذه السياسات مجاعية وشاملة جلميع مستوايت احلكومة . وساجلنائية لكل بلد اتهليكل السياس وفقاا 

هج إىل وتنفيذ األدوات واالسرتاتيجيات والن   وضعاليت ت قام لتؤدي الشراكات . وساملعنيني ومجيع أصحاب املصلحة
ابلتعاون مع  ،ستسهم احلكومات احمللية ،هذه العملية. ويف حتقيق السالمة واألمن احلضريني للجميعتوجيه عملية 

خارطة طريق  إعماليف  ،احلكومات دون الوطنية والوطنية ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف مجيع أحناء العامل
اخلطة احلضرية و  2030وابلتايل املسامهة يف حتقيق خطة عام  ،يف مجيع أحناء العامل نيللسالمة واألمن احلضري

 .اجلديدة
 اإلطار املفاهيمي -اثلثاا 

عد والب   ،الوقوع ضحية خماطرإىل يشري عد الفعلي الب  ف. عدان للسالمة واألمن: الفعلي واملتصورب   هناك -5
تؤثر  ،كثري من احلاالت. ويف  األمن من خالل عدسة اخلوف والقلق النعدامإىل تصور الناس يشري املتصور 

 ويؤدي التجزؤديناميات واخلصائص احلضرية على ما إذا كانت املدينة لديها مستوايت عالية من اجلرمية والعنف. ال
 ،انعدام األمن والعكس ابلعكس. وعلى وجه اخلصوص إىل تغذيةواالستبعاد املكاين واالجتماعي واالقتصادي 

نسني وفقدان التماسك االجتماعي اإلجيايب هي ثبت أن الفصل وعدم املساواة االقتصادية وعدم املساواة بني اجل
 ،املسّيجةاحملركات الرئيسية الرتفاع معدالت اجلرمية والعنف. ويتجلى ذلك يف إنشاء األحياء الفقرية واجملتمعات 

تفرض اجلرمية والعنف ضريبة و وهتميش جمموعات معينة.  ،واستغالل الفقراء يف العمل غري املستقر وغري الرمسي
ترتاوح التكاليف االقتصادية بني فقدان االستثمارات و نوعية احلياة. ت فسد ضخمة على املدن واملستوطنات البشرية و 

حلماية  ‘‘شديدالتإجراءات ’’و لألمن اخلاص املباشرةوالتكلفة  ،بعض األحياء هجرو  ،لوظائفلالالحق فقدان الو 
يف للضعف املعرضني بشكل خاص  ،وصم فقراء احلضر، و ‘‘اخلوف بنية’’ بناءاليت تؤدي إىل و املوظفني واألصول 

يعمل تعزيز التنمية احلضرية املستدامة على حتسني  ،ويف هذا السياق .غري اآلمنة املدن واملستوطنات البشرية
 .ةفإن تعزيز السالمة واألمن يتيح حتقيق التنمية احلضرية املستدام ،وابملثل .السالمة واألمن لتحقيق األوضاع

ملنع اجلرمية  تبلدايعلى مستوى النفذ العديد من احلكومات احمللية يف مجيع أحناء العامل سياسات وبرامج و  -6
جيدة التخطيط ال متنع  نيالسالمة واألمن احلضريحتقيق أن اسرتاتيجيات منع اجلرمية و  تثبتوقدمت أدلة واضحة 

تصدى تو اجملتمعات احلضرية.  يةرفاهو  يف التنمية االجتماعية واالقتصادية تسهم أيضاا  بل ،اجلرمية واإليذاء فحسب
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املدن يف ياة احلالتخطيط احلضري وتساعد على حتسني نوعية سوء املرتبطة ب املخاطرعوامل لهذه السياسات 
 واملستوطنات البشرية.

ألسباب متعددة اجلوانب للجرمية وأشكال لهج األكثر فعالية للسالمة واألمن احلضريني الن   وتتصدى -7
وتطبق تدابري اجتماعية وتكنولوجية  ،مبا يف ذلك العنف القائم على نوع اجلنس والتحرش اجلنسي ،العنف املختلفة

وصنع  ،عة عامة من خالل املشاركة املدنية. ويشمل ذلك حتسني احلوكمة احمللية للسالمة واألمن كسلاستجابة هلا
احمللية وتشجع املشاركة  الروابطاليت تعزز  ات احملليةوجهود تنمية اجملتمع ،واسرتاتيجيات تغيري السلوك (1)،األماكن
واليت تدعم الضحااي وتزيد  ،اليت تعزز الشرطة اجملتمعية والتواصل اجملتمعيالسياسات  اا أيضأمهية  وتكتسياملدنية. 
كثر كفاءة للتكنولوجيا املتاحة األستخدام االواليت تستثمر يف  ،وصوهلم إىل برامج العدالة وإعادة اإلدماج إمكانية

 حتسني السالمة واألمن احلضريني.من أجل 
السكان متحررين عندما يكون و . ةالفعال ةاحلضري ةكمو لجرمية وانعدام األمن واحلالتصدي لهناك صلة بني و  -8

النظر عن وضعهم  صرفب ،افيه تهمثقلناس مع املؤسسات العامة و تفاعل اإمكانية  تزيد ،من اخلوف من العنف
اليت ختضع احلضرية الفعالة والشفافة و  احلوكمةفإن  ،تعزيز االندماج واملشاركة. وابملثل مما يؤدي إىل ،ينكمهاجر 

 .آمنة إلنشاء مدن ومستوطنات بشرية تعد ابلغة األمهيةلمساءلة ل
على ابلتايل  ‘‘أمانا األكثر  املدن واملستوطنات البشرية’’يشتمل مفهوم  ،ألغراض هذه املبادئ التوجيهيةو  -9

ج متكاملة ومبتكرة وشاملة  كملة ملفهوم منع اجلرمية وهي عناصر م   ،لسالمة واألمن احلضرينيللجميع إزاء اهن 
إىل جانب أمناط االستبعاد  ،ة غري الكافيتنياحمللي احلوكمةبدأ املفهوم مبالحظة أن التنمية احلضرية و . ويوتستند إليه

سالمة واألمن يتطلب ضمان ال ،هذا املنظور ويف ضوءميكن أن تؤدي إىل اجلرمية والعنف.  ،االجتماعي واإلقليمي
جلرمية والعنف املخاطر املرتبطة ابألسباب املتعددة وعوامل للتصدي لية على نطاق املدينة عملية تشارك احلضريني

تساعد مثل و املخاطر. و  ووضع العوامل اليت حتمي من تلك األسباب ،وانعدام األمن يف املدن واملستوطنات البشرية
 ،لةاوعد اا متاسكأكثر أكثر استدامة ومشول و رية مدن ومستوطنات بشاملواتية إلقامة هذه العملية على هتيئة الظروف 

 االستبعادعن طريق حتسني نوعية احلياة ومكافحة و  ؛ألسباب املتعددة للجرميةللتصدي لمن خالل التدخل 
وعن طريق تعزيز احلقوق الفردية واجملتمعات املتماسكة  ؛االجتماعي وعدم املساواة يف املدن واملستوطنات البشرية

مبا يف ذلك من خالل استخدام التخطيط احلضري والتشريعات  ،مجاعية داخل املدينة أماكن صختصاليت  والنشطة
 ةاحلضري ةكمو عكس االعرتاف أبن التخطيط احلضري األفضل واحلأن هذه العملية توالتمويل كأدوات للتغيري. كما 

تدخالت  تصاحبهماوجيب أن  ،ماضروراين ولكنهما غري كافيني للتصدي للجرمية والعنف يف حد ذاهت ةاجليد
الوكاالت احلكومية و بدعم من املنظمات  ،معينة يف أماكن حمددة مشاكلأخرى قائمة على املخاطر تستهدف 

 .الوطنيةو دون الوطنية 
 املبادئ األساسية -رابعاا 
 املشروعيةحقوق اإلنسان وثقافة  -ألف

وأن حترتم سيادة القانون  ،ينبغي أن تستند اسرتاتيجيات السالمة واألمن احلضريني إىل حقوق اإلنسان -10
هبدف ضمان  ،بفعالية لثقافات العنف والتعصب والفساد ىتصدتنبغي أن . ويشروعيةوأن تعزز بنشاط ثقافة امل

حياة خالية عيش مما يسمح هلم ب ،ومحايتهمالسكان  برعايةمجيع الناس واملؤسسات واحلكومات يف املدينة يقوم أن 
 املسؤولية املدنية والتماسك االجتماعي والتضامن. اا عزز أيضكما ينبغي أن ت.  من اخلوف واجلرمية والعنف

                                                 
 .www.pps.org/article/what-is-placemakingلالطالع على معلومات عما يرتتب عليه صنع األماكن، انظر  (1)
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 واهلوايت الثقافية يةوالعمر  العتبارات اجلنسانية: الشمول -ابء
سالمة يف اختاذ القرارات والتنفيذ واملتابعة فيما يتعلق ابسرتاتيجيات ال اا مشول مجيع السكان مبدأ أساسي ميثل -11

وعدم املساواة وعدم  احلوكمةوضعف  العيشالفرص االقتصادية وسبل  نقصالتمييز و  ويؤدي. واألمن احلضريني
مبا يف ذلك  ،خمتلفة من االستبعاد ومواطن ضعف للجميع أشكال إىللى املوارد والسيطرة عليها عصول احلإمكانية 

يف مجيع األوقات  نيمل اسرتاتيجيات السالمة واألمن احلضريتنبغي أن تش. ويالنساء والفتيات والفتيان والرجال
أن االستثمارات واإلجراءات على . وهذا يعين أن والشمولاملساواة بني اجلنسني حتقيق تدابري تسهم يف على 

أوضاع يعيشون يف ابملصاحل واالحتياجات احملددة للنساء والفتيات واألطفال والشباب واألشخاص الذين  تعرتف
عن أحد تخلف يحىت ال  ،أن تعاجلهاو  ،مبا يف ذلك املهاجرون واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن ،ضعف

 نسانية احمليطة ابلسالمة واألمن.املعايري االجتماعية واجل تناولالركب عند 
 عدم إحلاق الضرر -جيم

السليب غري  األثروقد يكون هناك بعض  ،إجيايب أثرلن يكون جلميع األعمال املتعلقة ابلسالمة واألمن  -12
. أمانا األكثر  لمدن واملستوطنات البشريةعند الرتويج لتقييم املخاطر اليت قد تنشأ ب اا دائمأن نقوم علينا . و املقصود

عب  البالغنيألطفال والشباب و على اأي ضرر حمتمل  للحد منحلكومات خطوات ملموسة أن تتخذ انبغي وي
 اهلوايت اجلنسانية املختلفة.

 قيادة احلكومة -دال
دوراا  تؤديينبغي جلميع مستوايت وقطاعات احلكومة أن  ،يف إطار االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية -13

األطر املؤسسية  وضع وحتديثويف  ،لى األدلةقائمة عقيادايا يف وضع اسرتاتيجيات شاملة للسالمة واألمن احلضريني 
 ماجإدتشري األدلة إىل أن دور احلكومات احمللية أساسي يف تنسيق التخطيط والتنفيذ ويف و لتنفيذها واستعراضها. 

 ،اجلنسانيةالعمرية و لسالمة واألمن احلضريني املراعية لالعتبارات لاخلدمات املتعلقة ابلسياسات والبامج الشاملة 
 ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية.

 لمركزية سياسات السالمة واألمن -هاء
لتعزيز السالمة  أساسياا  املستوى احمللي عنصراا  إىلسياسات السالمة واألمن  تفويض املسؤولية عنثل مي -14

 مزجياا  سالمة واألمن احلضرينيسياسات ال تضمأن  ينبغي. و واألمن احلضريني ابعتبارمها مسؤولية مشرتكة للجميع
ختصيص املوارد املالية  نفضالا ع ،تهاومشارك وممثلي اجملتمعات احمللية ،واملؤسسات احمللية اتمن احلكوم اا مناسب

 منع اجلرمية وتعزيز السالمة واألمن احلضريني للجميع.مسألة ملعاجلة  ،األدىن ستوايت احلكومةمل
 ةاحمللي احلوكمة -واو

احمللية للسالمة واألمن على دراسة هياكل احلوكمة يف املدينة كعوامل حفازة للعمل  احلوكمةتنطوي  -15
إمكانت وقدرات أصحاب املصلحة احملليني  ولكن أيضاا  ،تركز على مسؤوليات احلكومةاليت  ،اجلماعي والتعاوين

ابلتعاون مع  ،حلكومات احملليةأن تنسق انبغي . وييةواجلهات الفاعلة اجملتمعالتجارية اآلخرين مثل الشركات 
لسالمة اوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات  لتأييدحتالف من أصحاب املصلحة إلقامة  ،احلكومات الوطنية ودون الوطنية

حضرية آمنة ومأمونة من أسفل إىل  أماكنستدامة إلنشاء املهج ن  التم بناء . ويللجميع شاملةال واألمن احلضريني
 ر لتعكس احلقائق على أرض الواقع واملشاكل الناشئة.أعلى وجيب حتديثها ابستمرا
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 على نطاق املدينة واملتعدد القطاعاتالنهج الشامل  -زاي
 ،للمدينةالكاملة على الوالية اإلدارية  سالمة واألمن احلضرينيينبغي أن تركز سياسات واسرتاتيجيات ال -16

وينبغي أن تتجنب تدخالت  ،مبا يف ذلك املستوطنات احلضرية اهلامشية وشبه احلضرية وغريها من املستوطنات
جيب أن تكون اسرتاتيجيات  ،اثنياا و اجلرمية.  تنقل مكاناليت ميكن أن و يف األحياء  املخصصة األمن والسالمة

)مبا يف ذلك جماالت  للمدينة ومسؤوليات متعددةتشمل مؤسسات و  ،شاملة يف هنجها سالمة واألمن احلضرينيال
خدمات مثل التخطيط املكاين احلضري والبنية التحتية واإلسكان والتعليم والتنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية و 

 .والرايضة والثقافة( اخلفارة
 السالمة واألمن كجزء ل يتجزأ من ختطيط املدينة -حاء

إبدماج السالمة  ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية ،أن تقوم احلكومات احمللية املهم للغايةمن  -17
يف املناطق  ا ابلكامل يف عمليات التخطيط وصنع القرارات االسرتاتيجية ويف تقدمي اخلدماتمواألمن وتعميمه

النساء والفتيان والفتيات يف مجيع مراعاة اخلبات واملصاحل واالحتياجات احملددة للرجال و ذلك يتطلب و . ةاحلضري
لكي تكون اسرتاتيجيات السالمة واألمن و معرضة للخطر.  حملية أو فئاتوملن ينتمون إىل جمتمعات  ،املراحل
مع التزامات ومسؤوليات وإجراءات الدول واملؤسسات يف إطار اإلعالن العاملي  ينبغي أن تتواءم ،فعالة نياحلضري

 .اوقدراهت هاوأولوايت براجم هاوأهدافاملعنية مجيع اإلدارات احمللية رشد رؤية وأن ت   ،حلقوق اإلنسان
 هج القائمة على املعرفةالن   -طاء

أن تبين سياساهتا واسرتاتيجياهتا  ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية ،على احلكومات احمللية -18
لممارسات اجليدة والتدخالت لىل البيانت املصنفة املناسبة وقاعدة معرفة ابالستناد إ ،على تقييم شامل للمدينة

ني األحياء واجملتمعات وعب جلرمية والعنف ختتلف بخماطر اابلنظر إىل أن عوامل و . ةمتاح تكونحيثما  ،الفعالة
 تكييف اسرتاتيجيات السالمة واألمن مع السياقات احمللية. يتعني ،املدن واملستوطنات البشرية

 للسالمة واألمن التحقيق املشرتك: أبكملهاجملتمع هنج  -ايء
سالمة واألمن من اسرتاتيجية ال أساسياا  للسالمة واألمن على املستوى احمللي جزءاا  التحقيق املشرتكيعد  -19

 ،السكان كأطراف فاعلة رئيسية ويشرك ،م دور القيادة احملليةضخي  و  ،اتعمل موجه حنو العملي وهو. احلضريني
 ا. ويتطلبمزمة للتصدي هلواملهارات واملسؤوليات الال ،مع مراعاة الطبيعة واسعة النطاق ألسباب اجلرمية والعنف

املنظمات غري احلكومية وقطاع األعمال و  ،إقامة شراكات عب مستوايت احلكومة وبني املنظمات اجملتمعية ذلك
ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون  ،حلكومات احملليةأن تعرتف انبغي . ويمبن فيهم األكثر استبعاداا  ،والسكان

ضمان مشاركة اجلميع يف إىل املختلفة داخل اجملتمع املدين وأن تسعى جاهدة  ابملكونت التأسيسية ،الوطنية
 للسالمة واألمن يف جمتمعاهتم وأحيائهم. التحقيق املشرتك

 األطفال والشباب كوكالء للتغيري -كاف
 فهم يؤدونللتغيري.  كوكالءجيب أن تعرتف اسرتاتيجيات السالمة واألمن احلضريني ابألطفال والشباب   -20
أن تعمل نبغي . ويشرتكها املوإنتاج هاوتنفيذ لسالمة واألمن يف املدن واملستوطنات البشريةا وضعيف  رئيسياا  دوراا 

من تقييم االحتياجات إىل ختطيط وتنفيذ ورصد السياسات العامة  ،يف مجيع املراحل من أجلهمو  محلكومات معها
 على املستوى احمللي.
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 لسالمة واألمنااستدامة  -لم
استثمارات مالية من جانب احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية لدعم  نسالمة واألمن احلضرايتتطلب ال -21

املدن  وحتتاجوإدامة اإلجراءات الوقائية الفعالة على املستوى احمللي والوفاء ابلوالايت الوظيفية املتفق عليها. 
ياكل واألنشطة واملساعدة وإلنشاء اهل ،موارد كافية للتنسيق والتخطيط والتنفيذ والتقييمإىل واملستوطنات البشرية 

واضحة وجود آليات و  ،احمللية اتمن أجل احلفاظ على تدخالت طويلة األجل وفعالة عب إدارات احلكوم ،التقنية
 .ساءلةبشأن امل

 سالمة واألمن احلضرينيالتدرجيي لل اإلعمال -ميم
احلكومات الوطنية واإلقليمية وعلى على حد سواء.  نتيجةحتقيق السالمة واألمن احلضريني عملية و ميثل  -22

فر املوارد )املالية اتو وحسب . إعماالا كامالا  لسالمة واألمن احلضرينيإلعمال اابختاذ تدابري مناسبة  التزامواحمللية 
احلكومات خطوات تدرجيية للوفاء هبذه الوالية دون تعريض املنجزات السابقة وحقوق  ينبغي أن تتخذ ،وغريها(

 اإلنسان األساسية للخطر.
 والنهج والطريقةالتنظيم  -خامساا 

 التنظيم -ألف
 دور قياديب ،عند تصميم السياسات احلضرية وتنفيذها ،حلكومات الوطنية ودون الوطنيةأن تقوم اينبغي  -23

 :من أجل
وتنفيذ مبادرات للمدن  إنشاءاملسامهة يف تعزيز قدرات احلكومات احمللية على االخنراط يف  )أ(

 ؛أمانا كثر األ واملستوطنات البشرية
 ؛االسرتاتيجية والتشغيلية اوسياساهت اإدماج السالمة واألمن احلضريني كموضوع شامل يف خططه )ب(
إيالء اهتمام و  ،تنسيق السياسات احلضرية الوطنية مع السياسات الوطنية ملنع اجلرمية والعنف )ج(

وبذل  ؛ودور ووظائف احلكومات احمللية ،ابلسالمة واألمن احلضريني فيما يتعلقالمركزية السياسات الوطنية لخاص 
بني االسرتاتيجيات الوطنية  حتقيق املواءمة اا ولكن أيض ،فحسب ية واحملليةالسرتاتيجيات الوطناتنسيق عدم اجلهود ل

على سبيل املثال من خالل إنشاء منتدايت وطنية للسالمة  ،ملنع اجلرمية والتنمية احلضرية لضمان اتباع هنج متكامل
 ؛واألمن احلضريني

 جلميع.من أجل ا وقدرة على الصمود أمانا احلضرية أكثر  ألماكنحتديد أولوايت التمويل جلعل ا )د(
مجيع أصحاب  فضالا عن ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية ،أن تضع كومات احملليةوعلى احل -24

شراكات شاملة للسالمة واألمن احلضريني كجزء دائم من هياكلها  وأن ترسياسرتاتيجيات  ،املصلحة املعنيني
 يف مجلة أمور: ،ملسؤوليات واألهداف الواضحةآليات حتدد او  ،وبراجمها

 مزودة أمانا كثر األملدن أو املستوطنات البشرية أو جهات تنسيق معنية ابإنشاء مراكز تنسيق  )أ(
 ؛ابخلبة واملوارد

آليات تشاور تشاركية واضحة ورؤية شاملة و وضع سياسات شاملة للسالمة واألمن احلضريني  )ب(
 ؛احلضرينيللسالمة واألمن 
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أولوايت وأهداف وغاايت وموارد  ذاتوضع اسرتاتيجيات شاملة للسالمة واألمن احلضريني  )ج(
 ؛واضحة

تنسيق بني مجيع اإلدارات داخل السلطة احمللية ومع الوكاالت أو اإلدارات الإقامة روابط و  )د(
 ؛املعنيةاحلكومية الوطنية واإلقليمية األخرى 

مبا يف ذلك املنظمات غري  ،حلكومات ومجيع أصحاب املصلحة املعنينيتعزيز الشراكات مع ا )هـ(
 ووسائط اإلعالم واجملتمع ،اخلاص واملهين نيوالقطاع ،وقطاع األعمال ،واملنظمات النسائية والشبابية ،احلكومية

 ؛احمللي
 فوائدبهم بالغاملشاركة الفعالة جلميع السكان يف السالمة واألمن احلضريني عن طريق إ التماس )و(

 ؛هإنتاجيف االشرتاك يف ودورهم  ،يه ووسائل تنفيذهواحلاجة إلالعمل 
 ؛السالمة واألمن ملشاكلدعم عمليات التنظيم احمللية للحلول اجملتمعية  )ز(

 نظام أمام اجملتمع.التعزيز الشراكة مع نظام العدالة اجلنائية لضمان مساءلة  )ح(
 الطريقة -ابء
 عمليةال -1

سياسات  ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ،حلكومات احملليةأن تصمم اينبغي  ،االقتضاءحسب  -25
 ابستخدام عملية قائمة على املعرفة تشمل ما يلي: ،سالمة واألمن احلضرينيواسرتاتيجيات شاملة لل

 ةيقاعدة معرف )أ(
لتحديد سياسة شاملة وتشاركية بشأن السالمة واألمن  هاتسيناريو العملية تصور  وضع )أ(

 ؛احلضريني
الالزمة لتحقيق وضع خريطة للجهات الفاعلة احمللية ذات الصلة وحتديد املوارد احمللية واجملتمعية  )ب(

 ؛لسالمة واألمنا
اليت السياسات والبامج  لتحديد ،ابلتعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة ،إجراء تقييم دوري )ج(

والنظر يف جتارب املدن واملستوطنات  ؛فعالة يف منع اجلرمية والعنف يف املدينة واحلد منهماكانت واليت مل تكن 
 ؛يف وضع سياسات وبرامج فعالة ،والبلدان األخرى ،البشرية األخرى

املنتظمة للسالمة واألمن على مستوى والتشخيص  التقييمعمليات مجع البيانت كجزء من  )د(
 :عن طريق وال سيما ،اا عكخطوة أوىل حامسة يف حتديد أنواع اجلرائم والعنف األكثر شيو املدينة  

مبا يف ذلك  ،واملستشفياتالشرطة اليت لدى رائم بشأن اجل القائمةسجالت المراعاة  ‘1’
اجلنس والعمر نوع ختلفة من املدينة( و امللمناطق لاملعلومات املصنفة حسب اجلغرافيا )

 ؛واملتغريات األخرى
غرايف للجرمية والعنف وأسباهبما وعوامل اجل على أساس الربطحتليل مرجعي تطبيق  ‘2’

 ؛ةاحملليللحكومة أدىن وحدة إدارية هما على وعواقبخماطرمها 
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فضالا عن املتطلبات احملددة ملختلف  ،واملشاكل احلرجة املخاطرتطوير فهم لعوامل  ‘3’
 ؛ةاحملليللحكومة أدىن وحدة إدارية على  املناطق

 ؛إدراج بيانت نوعية عن تصور الناس للسالمة واألمن واخلوف من اجلرمية والعنف ‘4’
مراعاة مع مراعاة نوع اجلنس والعمر واهلوية  ،إدراج ومتكني متثيل خمتلف فئات اجملتمع ‘5’

 ؛لفئات األكثر ضعفاا لال سيما و  ،ةكامل
مبا يف  ،استكشاف االستخدام املسؤول للتكنولوجيات اجلديدة لتوليد البيانت وحتليلها ‘6’

ن و املستخدم اليت يولدهاذلك من خالل استخدام شراكات البيانت املفتوحة والبيانت 
اليت تتيحها التكنولوجيا الناشئة لتعزيز السياسات األخرى  والفرص غرايفاجل والربط

 ؛لى األدلةالقائمة عواملمارسات 
واإلبالغ عن التقدم احملرز حنو  دورايا  لوضع مقياس مرجعيحتديد إطار للرصد والقياس  ‘7’

 .أمانا أكثر  إنشاء مدن ومستوطنات بشرية
زعماء حمليني يشددون على منع اجلرمية والذين يستطيعون بناء ات احمللية لتمعاجملتيسري انتخاب  )هـ(

 ؛وتعزيز رؤية للسالمة واألمن احلضريني ميكن جلميع السكان حتديدها
أدىن وحدة إدارية على من احلضريني ملختلف اجلهات الفاعلة حتديد أولوايت السالمة واأل )و(

 ؛احملليةللحكومة 
 .نيحتديد قائمة ابملؤشرات على أساس أولوايت السالمة واألمن احلضري )ز(

 تيسري التعلم واملساعدة التقنية )ب(
يف البلدايت عب اإلدارات ومجيع أصحاب  للممارسنيومناهج تدريبية  اتوضع إطار للكفاء )أ(

بشأن مفهوم السالمة واألمن احلضريني  ،مبا يف ذلك أصحاب املصلحة يف نظام العدالة اجلنائية ،املصلحة املعنيني
 ؛للجميع الشاملني

 ؛للجميع بني املدن ملمارسات الواعدة بشأن السالمة واألمن احلضريني الشاملنياتيسري تعلم  )ب(
سالمة واألمن لبشأن ا والدروس املستفادةابملمارسات الواعدة والفعالة موحدة قائمة  إعداد )ج(

 .احلضريني
 الرصد والقياس من أجلالبتكار واخلربة  الستناد إىل )ج(

واجملتمعية واليت ميكن نشرها وتوسيع  وضع جمموعة متكاملة من األدوات املبتكرة املتاحة حملياا  )أ(
 ؛نطاقها وتكييفها الحتياجات أخرى

وضع أطر مبتكرة ومتكاملة لرصد السالمة احلضرية تعمل على حتسني نوعية واتساق السياسات  )ب(
مبا يف وتربط اجلرمية والعنف احلضريني أببعاد أخرى للسالمة واألمن ) ،والبامج املتعلقة ابلسالمة واألمن احلضريني

املؤشرات احلضرية  بعواليت تت ،(أمن البشرو  ،من صنع اإلنسانتكون الطبيعية واليت الكوارث و  ،ذلك أمن احليازة
وحمددات السالمة واألمن )مبا يف ذلك الظواهر  ،وتصوره هوانتشار  وحدوث انعدام األمن ،عب نتائج السالمة

 باشر أو غري مباشر(.االجتماعية واالقتصادية والبيئية اليت هلا أتثري م
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 ختطيط احللول املتكاملة )د(
وضع سياسات واسرتاتيجيات شاملة للسالمة واألمن على نطاق املدينة تستند إىل أنسب  )أ(

ومراعاة التخطيط احلضري املناسب والتدابري  ؛ددةاحمللية احملسياقات المشاكل و للوتكييف التدخالت  ،هجالن  
 ؛التشريعية واملالية لضمان االستدامة والكفاءة واألثر

إنشاء فريق تقين متعدد القطاعات قادر على تقييم األبعاد البشرية واإلقليمية والتكنولوجية   )ب(
للسياسة  شامل ب عدكاحلضريني   وينسق مع اإلدارات األخرى إلدماج السالمة واألمن ،للسالمة واألمن احلضريني

 املناطق احلضرية؛تنمية العامة احمللية بشأن 
 ضمان وضع سياسة شاملة للسالمة واألمن احلضريني على املدى الطويل من خالل: )ج(

اليت تشمل اختاذ إجراءات منتظمة لتعزيز عملية تعلم مستمر والذاكرة  ،إدارة املعرفة ‘1’
واليت أتخذ يف االعتبار النطاق الزمين القصري والطويل األجل الضروري لوضع  ،اجلماعية

 االسرتاتيجية وضعاالسرتاتيجية وتنفيذها. ويشمل ذلك التخطيط والتشخيص و 
 ؛نطاقها عيوتوس وتوطيدها

لنتائج يف جراء حتقيق اإلالذي ينطوي على إجراء تقييم منهجي ملدى  ،الرصد والتقييم ‘2’
قصري وطويل األجل  متنيوإجراء تقييم  ،انعدام األمن وحدوث اجلرمية واإليذاء احلد من

عمل تأين و  ،اإلجراءات اليت تعمل بشكل جيدلتقييم اجلرمية لسياسات ومبادرات منع 
 ؛وملاذا

مثل تطبيقات اهلواتف الذكية وشبكات التواصل  ،املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا  ‘3’
 ولتحديد مالمح ،وتبادل املعلومات ورفع الوعي ،لتعزيز مشاركة املواطنني ،االجتماعي

رصد وقياس توفري السالمة واألمن ابستخدام أنواع خمتلفة من و  ،سيناريوهات املستقبل
 شواغلهاعية لتمكني اجملتمعات من التعبري عن منصات جمتم وإنشاء ،جمموعات البيانت

مع مراعاة مجيع اآلاثر على حقوق اإلنسان  ،وتعزيز املساءلة ،غري اآلمنة ألماكنبشأن ا
 ؛واحلق يف اخلصوصية التكنولوجياتاملتعلقة ابستخدام هذه 

توفري التدريب املستمر ودعم بناء  يشملمبا  ،مستمربشكل وبناء القدرات التدريب  ‘4’
يف خطط  هماوإدماجبشأن فهم السالمة واألمن  تإدارات البلداييف القدرات 

 ،ورصد وتقييم التدخالت ،آليات شاملة وتشاركية وضعو  ،وميزانيات اإلدارات
 واستخدام املمارسات القائمة على املعرفة.

 احملتوى -2
إىل  ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية ،حسب االقتضاء ،احملليةحلكومات أن تسعى اينبغي  -26

 مبا يف ذلك عن طريق: ،شاملة للسالمة واألمن احلضرينيالسرتاتيجيات االسياسات و هيكل ال تنظيم
األبعاد مراعاة املستوى األول والثاين والثالث، مع تعزيز منع اجلرمية يف املناطق احلضرية على  )أ(

تليب  املستهدفة اليتتعليمية الجتماعية و االتدابري المن خالل  ،احملددة ملنع اجلرمية االجتماعية )على سبيل املثال
 احتماالت احلد مناملنع الظريف )عن طريق و احتياجات الفئات السكانية الضعيفة مثل األطفال والشباب والنساء(؛ 
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)من خالل تغيري  يةمنع اجلرمية اجملتمع، و خالل معاجلة معايري تصميم البيئة( مبا يف ذلك من ،اجلرمية واإليذاءوقوع 
 ؛(ا احملليةىل خبة جمتمعاهتاالستناد إاألحياء و  أوضاع

يعمل بشكل استباقي  وكفءفعال  عدالةالعمل مع وكاالت األمن العام من أجل إقامة نظام  )ب(
تفاعل مع نظام حالة نظر إىل كل وينبغي ال. السالمة واألمنحتقيق شراكة مع أفراد اجملتمع احلضري من أجل يف 

 وتشمل: ،مزيد من اجلرائم ومنعهاللحد من ارتكاب فرصة  االعدالة على أهن
 ،املساعدة القانونية ومساعدة الضحاايوحصوهلا على إىل العدالة أضعف الفئات وصول  ‘1’

 ؛مما يضمن احرتام حقوق الضحااي
اليت تشمل سياسات وبرامج إعادة اإلدماج االجتماعي للجناة  اإلصالحيةالعدالة  ‘2’

 ؛السابقني
لتصدي ل شاكللدعم االستخدام املنهجي للشراكات وتقنيات حل امل يةاجملتمع اخلفارة ‘3’

السالمة واألمن العامني واخلوف من  مشاكلاليت تؤدي إىل  لألوضاعبشكل استباقي 
 ؛اجلرمية

ممارسات املساءلة ابإلضافة إىل  ،اجلهود املبذولة لتعزيز الثقة يف الشرطة كمؤسسة عامة ‘4’
 ؛األداءرصد املستمرة والسياسات الواضحة بشأن مكافحة الفساد و 

من أجل تعزيز توفري  ،احلضرية اجلديدةاخلطة ضمن تغيري الإدماج منع اجلرمية احلضرية يف أدوات  )ج(
 .وال سيما من خالل ،السالمة واألمن احلضريني للجميع

 التخطيط والتصميم احلضراين لالندماج الجتماعي الذي يعزز: )أ(
اجتماعية جمموعات لتجنب تركيز  ،التماسك اإلقليمي من خالل مبدأ االختالط االجتماعي )أ(

 ؛اقتصاديةو على أسس اجتماعية بناء  اوفصله اوعزهلاألحياء ؤدي إىل وصم الذي يمتجانسة 
املشي واالستخدام املختلط والتفاعل االجتماعي واالتصال  إمكانية يشجعتصميم وختطيط  )ب(

 حسبما ،اخلوف ةيوبناخلوف ويتجنب جيوب  ،)أي املراقبة الطبيعية( ‘‘الشارع علىالعيون ’’و وإمكانية الوصول
 ؛املسّيجةاحمللية  تمعاتاجمليتجسد ذلك يف مفهوم 

 ؛يف مجيع األحياء هبدف تعزيز التنوع والشمولمناسبة ونوعية كافية   أبعدادعامة  أماكنتوفري  )ج(
وال سيما املدارس  ،كافية لتوفري اخلدمات العامة  أماكنفر اضمان تو حبيث يتم تصميم األحياء  )د(

وضمان  ،على األقدام ضمن مسافات ميكن سريها ،الرايضية واملرافق الصحية واملراكز اجملتمعية واملالعبواملكتبات 
 ؛الوصول إىل األسواق النشطة كجزء من نظام أمن غذائي عادل ومستقر

املفتوحة  ألماكنإىل جانب احلفاظ على ا ،وإدارهتا وختصيص موارد هلاجتديد اجملتمعات احمللية  )هـ(
 ألماكنمع إعطاء األولوية لتجديد ا ،واملمرات يف الشوارع اليت تظل موضع ترحيب وميكن للجميع الوصول إليها

 ؛اخلطرة أو املهجورة
جمموعة متنوعة من  ،من خالل ختطيط واضح للوصالت ،نظم التنقل املتكاملة اليت تتضمن )و(

مع إيالء اهتمام خاص  ،دعم إعادة توزيع الفرص بني السكانوت ،وتربط مجيع األحياء النقل وسائل واستخدامات
 ؛للنساء والفتيات واألطفال والفئات الضعيفة األخرى
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 ؛ال سيما للنساء والفتياتو  ،النقل العام اآلمن الذي يقلل انعدام األمن واخلوف )ز(
 ؛خاطر اجلرمية والسالمة على الطرقللتصدي ملختطيط النقل كأداة رئيسية  )ح(
 ،رأس ماهلم االجتماعي واليت تقوم على ،مبا يف ذلك للعب ،توفري أماكن آمنة لألطفال والشباب )ط(

 ؛التكنولوجيااستخدام و خاص إىل الرايضة والفنون والثقافة بشكل مع إشارة 
كأدوات رئيسية لتحديد النقاط الساخنة التخطيط التشاركي واستخدام نظم املعلومات اجلغرافية   )ي(

 احلضرية واألماكن غري اآلمنة.
 :أتخذ يف العتبارالتشريعات احلضرية الشاملة اليت  )ب(

على التمتع  ينقادر  الناسكون فيها مجيع يرؤية هتدف إىل إنشاء مدن ومستوطنات بشرية  )أ(
مبا يف ذلك  ،مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وتسرتشد ،األساسية مرايهتحبوكذلك  ،حبقوق وفرص متساوية

 ؛‘‘احلق يف املدينة’’ على أنهبعض احلكومات الوطنية واحمللية  نصت عليهالذي  ،لقانون الدويلل التاماالحرتام 
مبا  ،ابلسالمة واألمن احلضريني يتصلأنه  املفهومصلة لنطاق العمل اللي ذي احملنطاق الحتديد  )ب(

أدوار متعلقة ابلسالمة اليت لديها يف ذلك متطلبات التنسيق بني مؤسسات العدالة اجلنائية واملؤسسات األخرى 
 ؛واألمن احلضريني

 ؛وصف واضح لدور ووظائف مجيع مستوايت احلكومة يف حتقيق السالمة واألمن احلضريني )ج(
لشراكات السالمة واألمن ومشاركة مجيع  ةاحمللي ةكمو ى احلإضفاء الطابع املؤسسي عل )د(

واألقليات وشرائح اجملتمع  ،إىل فئات ثقافية وإثنية حمرومةوالذين ينتمون  ،النساء والرجال مبا يف ذلك ،األشخاص
مبا يف ذلك من خالل األشكال  ،ألمن للجميعل التحقيق املشرتكيف  ،واقتصادايا  اا األضعف اجتماعياألخرى 

 ؛ويف شغل مناصب القيادة اجملتمعية ،املناسبة للمشاركة الشعبية واملشاركة املدنية يف صنع القرار
لي واليت تسمح ابالستخدام على املستوى احملذات الصلة القائمة على الوقت و إدارة الشوارع  )هـ(

واليت تنظم وتدعم صغار التجار )الباعة  ،لدراجاتلسارات م بناء مثل ،الشامل متعدد األغراض لشوارع املدينة
 ؛ن( يف شوارع املدينة إلنشاء أسواق آمنة وحيويةو املتجول

مثل استخدام املدارس يف عطالت هناية األسبوع  ،االستخدام متعدد األغراض للمرافق العامة )و(
 ؛للمرافق االجتماعية الثقافية اجملتمعية

والوساطة االجتماعية لألماكن احلضرية مبا يتماشى مع املعايري الدولية حلقوق  اخلفارة اجملتمعية )ز(
 ؛اإلنسان

 ؛تدابري إنفاذ أكثر ذكاءا لضمان سيادة القانون واحرتام حقوق السكان )ح(
يكون هلا آاثر على احلق يف  ميكن أنواليت  ،التنظيم املناسب الستخدام التكنولوجيات )ط(

وتعزيز  ،وسبل االنتصافما يتعلق ابلوصول إىل البيانت الشخصية واالحتفاظ هبا فيمبا يف ذلك  ،اخلصوصية
 ؛أمكنكلما   اللوغاريتميةالشفافية 

عند  ،أفضل املمارسات يف محاية البيانت واستخدام البيانت الرقمية حلماية احلرايت الفردية )ي(
ابإلفصاح مبا يف ذلك سياسات متعلقة  ،واسرتاتيجيات االتصال والتواصلصحوبة ابلبوتوكوالت امل ،االقتضاء

 ؛وإجراءات االحتفاظ ابلبيانت وحقوق املواطن يف االنتصاف
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مصنفة حسب  ،نيالسالمة واألمن احلضريجمال فرد يف لتدابري لإلبالغ عن االستثمارات ل )ك(
 ؛مستوى احلكومة واملوقع اجلغرايف

املتعلقة ابلسالمة واألمن ذات الصلة فرعي مناسب إلدارة املعلومات أحكام لوضع تشريع  )ل(
 ؛نياحلضري

 لسالمة احلضرية والتشريعات املتعلقة ابألمن.لما بعد التشريع  رصدأو احلاجة إىل فحص  )م(
 أيخذ يف العتبار:الذي التمويل احلضري املبتكر للسالمة واألمن احلضريني  )ج(

من أجل وضع وتنفيذ سياسات  ذاتية املصدرإيرادات  حتقيق أقصىمبا يف ذلك  ،تمتويل البلداي )أ(
 ؛وبرامج جلعل األماكن أكثر أمانا للجميع

لألمن على وجه  التحقيق املشرتكامليزنة التشاركية اليت تعزز دور السكان يف تقدمي اخلدمات و  )ب(
 ؛اخلصوص

املمارسات اجليدة للشراكات بني القطاعني العام واخلاص لالستفادة من خبات القطاع اخلاص  )ج(
 ؛لتدابري السالمة واألمن ية وكفاءةفعالاألكثر لتحسني تقدمي اخلدمات وتشجيع التمويل 

اة كوسيلة لبناء القدرات قبل االستثمار وكأد  سالمة واألمن احلضرينيإدماج هن ج منع اجلرمية وال )د(
اجلرائم معدالت  اليت ترتفع فيهاال سيما يف األحياء و  ،الضخمةإلعداد اجملتمعات احمللية لتمويل اهلياكل األساسية 

 ؛اا جيد مفهوم التحضر االجتماعي مثاالا ويعد . والعنف
 ؛توفري متويل خمصص جلهود بناء القدرات )هـ(
إلرشاد بتحليل تكاليف وفوائد اسرتاتيجيات منع اجلرمية والعنف  ،على فرتات منتظمة ،القيام )و(

 تدخالت السالمة واألمن الفعالة من حيث التكلفة وخطط التنمية االقتصادية احمللية.
 نهجال -جيم

أن ينبغي  ،على مستوى املدينة سالمة واألمن احلضرينيعند وضع سياسات واسرتاتيجيات شاملة لل -27
إىل النظر يف الروابط بني أهداف السالمة  ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية ،حلكومات احملليةتسعى ا

 3و 1األهداف  يف إطارواألهداف املتعلقة ابلسالمة  11يف هدف التنمية املستدامة الواردة واألمن احلضريني 
 .16و 10و 8و 5و 4و

أن ينبغي  ،على مستوى املدينة سالمة واألمن احلضرينيللعند وضع سياسات واسرتاتيجيات شاملة و  -28
 هج التالية:يف استخدام الن   ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية ،حلكومات احملليةاتنظر 

هنج جمتمعي يضمن مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع يف تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات  )أ(
 مبا يف ذلك عن طريق: ،مع الرتكيز بشكل خاص على الفئات املهمشة والضعيفة ،واالسرتاتيجيات ذات الصلة

من التصميم إىل تنفيذ اسرتاتيجيات منع اجلرمية يف  ،الرتكيز على جتارب املرأة ومشاركتها ‘1’
املدينة األكثر  أساس الفهم أنعلى  ،سالمة واألمن احلضرينيالاسرتاتيجيات املدن و 

 مراعاةنبغي تعميم مشاركة املرأة و . ويللجميع أمانا مدينة أكثر تكون للمرأة  أمانا 
 ؛احتياجاهتا وإدراجها يف مجيع مبادرات منع اجلرمية والسالمة واألمن احلضريني
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مشاكل النظر إليهم كبدالا من  تنمينهاالشباب واألطفال كأصول وموارد يتعني  النظر إىل ‘2’
هنج  وليس ،استخدام هنج رأس املال االجتماعي )التأقلم والتكيف(و  ؛جيب إدارهتا

الوصول إىل األماكن إىل حاجة األطفال والشباب عن طريق التشديد على  ،املخاطر
ابلنظر إىل أهنم أصحاب مصلحة رئيسيون  ،ذلك وحقهم يف العامة اآلمنة واستخدامها

يف  موتعزيز مشاركته ؛لسالمة واألمن احلضرينيلقة اباملتعالتوصيات ووضع يف تقييم 
 ؛عمليات املساءلة االجتماعية والعامة

احتياجاهتم  مراعاةعلى منع العنف ضد األشخاص ذوي اإلعاقة و  خاصإدراج تركيز  ‘3’
 ؛الوظيفية هاوجوانبملدينة ايف تصميم 

تركيز على احتياجات الشعوب  نياسرتاتيجيات السالمة واألمن احلضرييف دمج  ‘4’
 ؛خاص للجرمية واإليذاء بشكلاملعرضة  ،واجملتمعات األصلية

ستهدف الالجئني يي ذواجهة كره األجانب الملتشجيع التماسك االجتماعي  ‘5’
الذين هم من بني أفقر الفئات يف املدن واملستوطنات  ،واملشردين داخلياا واملهاجرين

والعمل بشكل  ،وجتديد األحياء املوصومة ،البشرية ويعيشون يف أوضاع ابلغة الضعف
 ؛للجميعمالئم سكن توافر مجاعي على التصدي لتحدايت 

واالعرتاف ابالختالفات  ،احلكوميةالنظر يف إشراك جمموعة من اجلهات الفاعلة غري  ‘6’
مع اإلشارة بشكل  ،واملتغريات األخرى عمراجلنس واهلوية والبينها من حيث نوع القائمة 

 خاص إىل:
o ؛كبار السن 
o  مبن فيهم الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية  ،اإلعاقة ياألشخاص ذو

 ؛واإلدمان
o اليت واجهت  اجملموعات األخرىوغريها من  اإلثنيةعوب األصلية واألقليات الش

 ؛يف املاضيالتمييز 
o والذين يعيشون يف وال سيما األشد فقراا  ،نين داخلياا واملهاجر ي واملشردنيالالجئ

 ؛ظروف هشة
 ؛هنج الشراكة بني القطاع اخلاص وجمتمع األعمال التجارية )ب(
 ،يعرتف بتنوع األقاليم واألحياء واملدن واملستوطنات البشريةأبكملها اتباع هنج على نطاق املدينة  )ج(

 ترتفع بشكل خاصبشكل خاص احلالة يف املناطق احلضرية حيث  لتناولتدخالت مستهدفة يف األحياء ويشمل 
 ؛هلاخماطر التورط يف اجلرمية أو الوقوع ضحية 

ن متكّ  سالمة واألمن احلضرينيضمن سياسات واسرتاتيجيات شاملة للهنج قائم على احلقوق يت )د(
 ؛من أتكيد حقوقهم وحماسبة املكلفني ابلواجبات عن الفشل يف الوفاء بتلك احلقوق ات احملليةأفراد اجملتمع

تستند  سالمة واألمن احلضرينيهنج قائم على األدلة يشمل سياسات واسرتاتيجيات شاملة لل )هـ(
 ؛ل ملخاطر وأولوايت أحياء معينة وتدعمها بيانت ومعلومات موثوقةإىل فهم شام
ج تتضمن سالمة واألمن احلضرينيهنج قائم على النظم يتضمن سياسات شاملة لل )و( متعددة  اا هن 

 القطاعات ومتعددة التخصصات.



HSP/HA/1/2/Add.3 

14 

 الدولية التعاون الدويل والشراكات -اا سادس
 التقنيةاملساعدة  -ألف

جهة بوصفه  ،سيقوم موئل األمم املتحدة ،تعزيز فعالية التعاون التقين يف جمال السالمة واألمن عند -29
بدعم  ،ابلتعاون مع كيانت األمم املتحدة األخرى والبنك الدويل ،تنسيق للتحضر املستدام واملستوطنات البشريةال

متشياا مع  ،هذه املبادئ التوجيهية ،ابلتعاون مع احلكومات الوطنية ودون الوطنية ،تنفذأن يف  احلكومات احمللية
ينبغي إيالء اهتمام خاص للبحث واإلجراءات الالزمة لقياس توفري السالمة  ،والايهتا املؤسسية. ويف هذا السياق

 واألمن على املستوى احمللي.
 الشبكاتإقامة  -ابء

كمنصة لتشجيع تبادل   2012يف عام  األكثر أمانا أنشأ موئل األمم املتحدة الشبكة العاملية للمدن  -30
وحتديد العناصر القابلة للنقل وإاتحة هذه املعرفة للمدن واملستوطنات البشرية يف مجيع  ،والواعدة املثبتةاملمارسات 

 ،لتحضر املستداماب اا معنيمنظومة األمم املتحدة  تنسيقياا يفكيانا بوصفه   ،أحناء العامل. وسيواصل موئل األمم املتحدة
 تطوير معارفه املعيارية وتوفري تنمية القدرات واألدوات للشبكة يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية.

 والستعراضاملتابعة  -سابعاا 
التنفيذ. ويشمل ذلك الوصول سيتطلب تنفيذ املبادئ التوجيهية بيئة مواتية وجمموعة واسعة من وسائل  -31

وكذلك تنمية القدرات  ،إىل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيز تبادل املعرفة بشروط متفق عليها بشكل متبادل
بتكرة واملالتقليدية صادر املواالستفادة من مجيع  ،مع مراعاة االلتزام ابلتنمية يف البلدان النامية ،وتعبئة املوارد املالية

تعزيز التعاون الدويل ذلك املتاحة على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واحمللية. ويشمل 
ومنظومة األمم املتحدة واجلهات  ،واجملتمع املدين ،والقطاع اخلاص ،والشراكات بني احلكومات على مجيع املستوايت

ال سيما و  ،وعدم التمييز واملساءلة واحرتام حقوق اإلنسان والتضامن على أساس مبادئ املساواة ،الفاعلة األخرى
 .وضعفاا  فقراا الناس ابلنسبة ألكثر 

سيتطلب تنفيذ املبادئ التوجيهية آلية استعراض لتقييم التقدم احملرز واقرتاح تعديالت على املبادئ و  -32
 التوجيهية عند الضرورة لضمان التنفيذ الفعال.
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 املرفق

 مسرد املصطلحات
 .هلما التصديطريقة أو أسلوب للتعامل مع اجلرمية والعنف أو  النهج

 ،يف تصميم املنازل يتضحكما   ،الطرق اليت يتشكل هبا املشهد املعاصر من خالل انشغال جمتمعنا ابخلوف اخلوف بنية
الكازينوهات، و احلدائق الرتفيهية، و شبه العامة )مراكز التسوق،  ألماكناو  ،املسّيجةواجملتمعات  ،يةاألمن النظمو 
 .مناطق والفضاء اإللكرتوينإىل تقسيم ال ولوائحردهات املكاتب(، و 

 إغالق بعض الشوارع أمام السيارات للدراجات واملشاة. مسارات الدراجات

املدن واملستوطنات 
 البشرية

كن أن يرتاوح . ومييف منظر طبيعي معّدل من قبل اإلنسان اليت تقع يف مواقع حمددة جغرافياا  احمللية اجملتمعات
إىل املناطق  ،أو املدن املتوسطة احلجم البلداتإىل  ،أو القرى يف املناطق الريفية أصغر النجوعحجمها من 

شبه ناطق متصلة مبددة حىت التجمعات الضخمة اليت تتكون من بلدات ومدن متع ،احلضرية واملدن الكبى
 .حضرية

اجلهات الفاعلة من غري الدول عملية تسمح جلميع مستوايت احلكومات )الوطنية ودون الوطنية واحمللية( و  املشرتك التحقيق
مسؤولة يف بناء  ( للمشاركة بطريقةاحمللية )مبا يف ذلك مؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجملتمعات

 .مدينة أكثر أمانا 

 يشكل جرمية ويعاقب عليه القانون. امتناع عن فعلفعل أو  اجلرمية

 اسرتاتيجيات وتدابري هتدف لردع اجلرمية عن طريق التصدي لعوامل املخاطر واألسباب واحملركات الرئيسية منع اجلرمية
 .هلا

( مع املواطنني. الرأسيةالقرارات يف إطار الدولة واإلدارة العامة لتحسني عالقتها )التكيفات والعمليات واختاذ  احلوكمة
وحتسني عمليات املتعددة لتحسني العالقة األفقية بني اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة  اا أساس وهي مصممة

ّكن النساء ومت   ،اهية املواطنبرف اا وثيق اا رتبط ارتباطهي ت. و ةصنع القرار واإلدارة وتعزيز تنمية اجلمهور واجلماع
 فوائد املواطنة احلضرية. حتقيقوالرجال من 

احلوكمة احمللية 
 للسالمة واألمن

أكثر من جمرد  ،متعدد األبعاد ‘‘منتج’’فهي ابلتايل و تكامل االستجاابت لتحقيق بيئة آمنة. ذلك يستلزم 
مسؤولة  حمددة تعلى إدارات بلدايالذي ي طبق يف كثري من األحيان صطلح املوهو  ،إدارة السالمةكوهنا 

لتحدي انعدام األمن  اا واسرتاتيجي إىل هنج أكثر مشوالا هذا املصطلح يشري  ،بدالا من ذلكو . ‘‘األمن’’عن 
 .عديدة وجيب أن يشمل جهات فاعلة

 أو حلها يف نطاق ختصص معني. شاكلحمددة لتفسري املستمد منها إجراءات ت  اليت واسعة التدابري من النظام  الطريقة

، مع احلفاظ على على جتميع جهودهم لتحقيق هدف مشرتكيتفقون  نيخمتلفمن أصحاب مصلحة  رابطة الشراكة
 .ة كل منهماستقاللي

ألفراد اخلاصة اب( الدعم والتصديواسرتاتيجيات  ،واملوارد ،ونقاط القوة ،أو السمات )أي املهارات األوضاع عوامل احلماية
 العصيبةمع األحداث أكب ّكن الناس من التعامل بفعالية مت   يتأو األسر أو اجملتمعات أو اجملتمع األوسع ال

 .يهماأو القضاء عل هلما ضحيةالوقوع أو  وختفيف خماطر ارتكاب اجلرمية والعنف

تزيد احتمال ارتكاب فرد اليت أو اجملتمع ككل احمللية أو املتغريات يف األفراد أو األسر أو اجملتمعات  األوضاع عوامل املخاطر
 .أو الوقوع ضحية هلما رمية أو عنفجل

التماسك 
 الجتماعي

اإلجيابية اليت جمموع العوامل اخلارجية و  ؛يف جمتمع ما وتربطهم ببعضهم البعض معاا  العناصر اليت جتمع الناس
 تعزز الثقة واإلنصاف املتبادلني يف توزيع الفرص بني األفراد.

جمموعة من األسعار وأبشكال حيازة النطاق يف حي معني الستيعاب الدخول نطاق مدى توفر اإلسكان يف  املزيج الجتماعي
 املختلفة.

السالمة واألمن 
 احلضراين

أو  أخرىمنطقة إىل  بلدومن منطقة أو  ،تغري من لغة إىل أخرىميكن فهم هذا املفهوم بعدة طرق خمتلفة ت
يشار إليه عادة ابسم  ،يف أوروابو  ؛‘‘أمن املواطنني’’يشار إليه عادة ابسم  ،أمريكا الالتينية. ويف بلد آخر

تم دمج املفهوم يف ي ،ويف آسيا ؛‘‘السالمة احلضرية’’يشار إليه عادة ابسم  ،يف أفريقياو  ؛‘‘األمن احلضري’’
ركز على املواطن ت اأهن يههذه املفاهيم بني مجيع  غري أن ما هو مشرتك. ‘‘البشريلألمن ’’املفهوم األوسع 
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اخلاص عمل التعريف . ويف إىل دور الدولة انيشري اللذين  ،‘‘األمن العام’’أو  ‘‘األمن القومي’’عن  ةومتميز 
عن التفاعل الدينامي بني عوامل  تجمنفعة عامة تن’’تعتب السالمة واألمن احلضراين  ،وئل األمم املتحدةمب

لتغريات يف إجراءات انتيجة هبا واليت ميكن حتسني التمتع املنصف  ،القدرة على الصمودوعوامل  املخاطر
من حيث  ،كيفية تعزيز حقوق الفرد الفردية ورفاههخذ يف االعتبار  . وأياألوسع السياق احلضريو  احلماية

والتأكيد على دور مجيع  ،منع اجلرمية والعنفتناول ابإلضافة إىل  ،واالجتماعية والنفسية البدنيةسالمته 
أو العرق  األصل اإلثيناجلنس أو نوع النظر عن احلالة االجتماعية واالقتصادية أو  صرفب -سكان احلضر 

على املشاركة الكاملة يف الفرص االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت توفرها ا قادرين يكونو ل -أو الدين 
يف وضع وتنفيذ السياسات اليت تسهم يف  ،وال سيما على مجيع مستوايت التخطيط وصنع القرار ،املدن

املعتمد للسالمة واألمن احلضريني تعريف موئل األمم املتحدة هو املرجع و  (2).‘‘حتقيق السالمة واألمن يف املدن
 يف هذه املبادئ التوجيهية.

أو شخص آخر  الذاتضد  ،أو الفعل سواء عن طريق التهديد ،السلطةأو البدنية االستخدام املتعمد للقوة  العنف
يؤدي إىل حدوث إصاابت أو موت أو ضرر نفسي أو سوء منو أو حرمان أو  ،حملي أو جمتمع جمموعةأو 

 .(3)اا كبري   أن يؤدي إىل ذلك يكون احتمال

______________ 

                                                 
(. متاحة على املوقع التايل 2015) ‘‘حزمة أن أجعل مدينيت أكثر أمانا: أن مغرّي للمدينة’’مؤئل األمم املتحدة   (2)

https://unhabitat.org/safer-cities-city-changer-toolkit/. 

 ./www.who.int/violenceprevention/approach/definition/enانظر   (3)


