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دستورکار شهری جدید



1. مــا، ســران کشــورها و دولت هــا، وزیــران و نماینــدگان عالی رتبــه، از تاریــخ 17 تــا تاریــخ20 اکتبــر ســال 
2016 در کنفرانــس ســازمان ملــل دربــاره مســکن و توســعه شــهری پایــدار )هبیتــات 3( در کیتــو، بــا شــرکت 
حکومت هــای فروملــی و محلــی، پارلمان هــا، جامعــه مدنــی، مــردم بومــی و جوامــع محلــی، بخــش خصوصــی، 
متخصصیــن و شــاغلین، جامعــه علمــی و آکادمیــک، و ســایر ذی نفعــان، بــرای تصویــب یــک دســتورکار شــهری 

جدیدگردهم آمده ایــم.

ــیده،  ــود رس ــی خ ــزان فعل ــر می ــه دو براب ــهری ب ــت ش ــال 2050 جمعی ــا س ــود ت ــی می ش 2. پیش بین
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــل نمای ــرن 21 تبدی ــات ق ــونده ترین جریان ــول  ش ــی از متح ــه یک ــینی را ب شهرنش
ــه  ــرات محیطــی و انســانی ب ــن اث ــت، فعالیت هــای اقتصــادی، تعامــات اجتماعــی و فرهنگــی و همچنی جمعی
شــکل فزاینــده ای در شــهرها متمرکــز می شــوند، ایــن امــر چالش هــای پایــداری عظیمــی را در زمینــه مســکن، 
زیرســاخت، خدمــات پایــه، امنیــت خــوراک، بهداشــت، آمــوزش، شــغل های آبرومنــد، ایمنــی، منابــع طبیعــی و 

ــی آورد. ــود م ــوارد به وج ــر م دیگ

ــتانبول  ــال 1976 و اس ــوور در س ــل در ونک ــازمان مل ــر س ــکونتگاه های بش ــای س ــس از کنفرانس ه 3. پ
در ســال 1996، و تصویــب اهــداف توســعه هــزاره در ســال 2000، مــا شــاهد بهبودهایــی در کیفیــت زندگــی 
ــد، دوام  ــم. هرچن ــمی بوده ای ــکونتگاه های غیررس ــاکنین س ــینان و س ــامل زاغه نش ــین، ش ــا شهرنش میلیون ه
ــر راه  ــی ب ــع اصل ــوان موان ــه عن ــان ب ــده و تخریــب محیطــی همچن اشــکال مختلــف فقــر، نابرابری هــای فزاین
ــض  ــی و اقتصــادی و تبعی ــزوای اجتماع ــراه آن، ان ــه هم ــد و ب ــی مانده ان ــان باق ــدار در سراســر جه ــعه پای توس

ــتند.  ــانی هس ــکونتگاه های انس ــهرها و س ــر در ش ــت انکارناپذی ــب واقعی ــی اغل فضای

4. مــا همچنــان از مواجهــه بــا ایــن چالش هــا و ســایر چالش هــای نوظهــور دیگــر بســیار فاصلــه داریــم و 
الزم اســت از فرصت هــای شهرنشــینی بــه عنــوان یــک موتــور رشــد باثبــات و همه شــمول اقتصــادی، توســعه 
ــه  ــتیابی ب ــرای کمــک در جهــت دس ــت آن ب ــرده و از ظرفی ــی و فرهنگــی، و حفاظــت محیطــی بهره ب اجتماع

ــم.  ــدار اســتفاده نمایی توســعه دگرگون ســاز و پای

ــه نحــوه ی برنامه ریــزی، طراحــی، تأمیــن بودجــه، توســعه، حکومــت و مدیریــت  ــا پرداختــن مجــدد ب 5. ب
ــوع و در تمامــی  ــه فقــر و گرســنگی از هــر ن ــان بخشــیدن ب ــد در جهــت پای شــهری، دســتورکار شــهری جدی
ابعــادش، کاهــش نابرابری هــا، ترویــج رشــد باثبــات، همه شــمول و پایــدار اقتصــادی، تحقــق برابــری جنســیتی 
و تقویــت تمامــی زنــان و دختــران، جهــت بهره بــرداری هرچــه بیشــتر از کمــک حیاتــی آنهــا بــه توســعه پایــدار، 
ارتقــاء بهداشــت و ســامت بشــر و همچنیــن ایجــاد مقاومــت و حفاظــت از محیط زیســت یــاری خواهــد نمــود. 

6. مــا بــه طــور تمــام و کمــال دســتاوردهای برجســته طــی ســال 2015، بــه ویــژه دســتورکار 2030 بــرای 
توســعه پایــدار، شــامل اهــداف توســعه هــزاره )SDGs(، و دســتورکار عملــی آدیــس آبابــا در ســومین کنفرانــس 
بین المللــِی تأمیــن بودجــه توســعه، توافــق پاریــس  مصوبــه تحــت کنوانســیون چارچــوب ســازمان ملــل متحــد 
در زمینــه تغییــرات اقلیمــی )UNFCC(، چارچــوب ســندای بــرای کاهــش احتمــال خطــر فجایــع 2015-2030، 
برنامــه عملیاتــی بــرای کشــورهای در حــال توســعه محصــور در خشــکی بــرای یــک دهــه 2024-2014 ویــن،
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ــی  ــه عملیات ــعه و برنام ــال توس ــک در ح ــره ای کوچ ــورهای جزی ــرای کش ــس SAMOA ب ــتاوردهای کنفران  دس
ــن  ــم. همچنی ــک دهــه 2020-2011 را مدنظــر قرارداده ای ــن توســعه در ی ــرای کشــورهای دارای کمتری اســتانبول ب
بیانیــه ریــو پیرامــون محیط  زیســت و توســعه، اجــاس جهانــی توســعه پایــدار، اجــاس جهانــی توســعه اجتماعــی، 
کنفرانــس بین المللــی جمعیــت و برنامــه عملیاتــی توســعه، برنامــه عملیاتــی پکــن و کنفرانــس توســعه پایــدار ســازمان 

ــم. ــر گرفته ای ــا را در نظ ــن کنفرانس ه ــس از ای ــای پ ــد و رویداده ــل متح مل

7. همچنیــن بــا وجــود اینکــه اجــاس جهانــی بشردوســتانه در مــاه مــی 2016 در اســتانبول توافــق بیــن دولتــی 
در پــی نداشــت، مــا بــه آن توجــه خواهیــم نمــود.

ــف  ــی را در تعری ــی و محل ــای فرومل ــای حکومت ه ــن کمک ه ــی و همچنی ــای مل ــای دولت ه ــا کمک ه 8. م
ــه  ــه ای توج ــی و منطق ــای محل ــی حکومت ه ــه نشســت جهان ــناخته، و ب ــه رســمیت ش ــد ب ــتورکار شــهری جدی دس

داریــم.

ــر  ــوان گامــی مؤث ــه عن ــدار ب ــه توســعه شــهری پای ــا ب ــی م ــر تعهــد جهان ــد ب ــن دســتورکار شــهری جدی 9. ای
در جهــت تحقــق توســعه پایــدار بــه روشــی یکپارچــه و هماهنــگ و در ســطوح جهانــی، منطقــه ای، ملــی، فروملــی 
ــا مشــارکت تمامــی فعالیــن مرتبــط مجــدداً تأکیــد می نمایــد. اجــرای دســتورکار شــهری جدیــد کمکــی  و محلــی ب
اســت بــه اجــرا و محلی ســازی دســتورکار 2030 بــرای توســعه پایــدار، بــه شــکلی یکپارچــه و بــرای تحقــق اهــداف 
و مقاصــد توســعه هــزاره )SDGs(، شــامل هــدف یازدهــم تبدیــل شــهرها و ســکونتگاه های انســانی بــه مکان هایــی 

ــدار. ــاب آور و پای ــن، ت ــمول، ام همه ش

ــه رســمیت  ــع غنی ســازی بشــر ب ــوان مناب ــه عن ــوع فرهنگــی را ب ــد فرهنــگ و تن 10. دســتورکار شــهری جدی
ــه واســطه تقویــت  ــدار شــهرها، ســکونتگاه های انســانی و شــهروندان ب ــه توســعه پای می شناســد و کمــک مهمــی ب
ــاوه  ــازد و ع ــم می س ــعه فراه ــکاری توس ــای ابت ــرد در طرح ه ــر و منحصربف ــش مؤث ــتن نق ــا در داش ــارکت آنه مش
بــر آن، ایــن امــر را بــه رســمیت می شناســد کــه فرهنــگ بایــد در ترویــج و اجــرای الگوهــای پایــداِر جدیــد تولیــد 
و مصــرف مدنظــر قــرار گیــرد کــه بــه اســتفاده مســئوالنه از منابــع و مواجهــه بــا اثــرات مخــرب تغییــرات اقلیمــی 

کمــک خواهــد نمــود. 

چشم انداز مشترک ما

مــا دارای یــک چشــم انداز از شــهرهایی بــرای همــه هســتیم، کــه بــه اســتفاده و بهرمنــدی برابــر شــهرها   .11
و ســکونتگاه های انســانی داللــت دارد، و بدنبــال ترویــج همه شــمولی و اطمینــان از ایــن اســت کــه تمامــی ســاکنین، 
ــکونتگاه های  ــهرها و س ــاد ش ــکونت و ایج ــه س ــادر ب ــض، ق ــه تبعی ــدون هیچ گون ــده، ب ــر و آین ــل های حاض از نس
عادالنــه، امــن، ســامت، قابــل دســترس، قابــل اســتطاعت، تــاب آور و پایــدار باشــند تــا کیفیــت زندگــی و شــکوفایی 
ــی در راســتای ارج نهــادن  ــی و محل ــاش برخــی از حکومت هــای مل ــه ت ــا ب ــان آورد. م ــه ارمغ ــرای همــگان ب را ب
ــه  ــود توج ــورهای خ ــی و منش ــای سیاس ــن، بیانیه ه ــهر، در قوانی ــر ش ــق ب ــوان ح ــت عن ــم انداز، تح ــن چش ــه ای ب

می نماییــم.

ــه  ــادر ب ــراد ق ــی اف ــه در آن تمام ــتیم ک ــانی هس ــکونتگاه های انس ــهرها و س ــق ش ــال تحق ــه دنب ــا ب م  .12
ــن آزادی هــای اساســی خویــش در چارچــوب اهــداف و قواعــد  ــر، و همچنی ــدی از حقــوق و فرصت هــای براب بهرمن
منشــور ســازمان ملــل متحــد از جملــه احتــرام تــام بــه حقــوق بین الملــل هســتند. در ایــن راســتا، دســتورکار شــهری 
جدیــد برپایــه بیانیــه جهانــی حقــوق بشــر، توافقنامه هــای بین المللــی حقــوق بشــر، اعامیــه هــزاره و نتایــج اجــاس 

ــره گرفته اســت. ــه حــق توســعه  به ــزار دیگــری همچــون اعامی ــن از اب ــرار دارد. همچنی ــی 2005 ق جهان

ما شهرها و سکونتگاه های انسانی را مجسم می کنیم که:  .13
عملکــرد اجتماعــی خــود، شــامل عملکــرد اجتماعــی و اکولوژیــک اراضــی، بــا نگاهــی بــه دســتیابی بــه  أ . 
تحقــق کامــل حــق ســکونتگاه مناســب، بــه عنــوان جزیــی از حــق اســتاندارد مناســب زندگــی، بــدون 
تبعیــض، دسترســی همگانــی بــه آب شــرب و فاضــاب ایمــن و قابــل اســتطاعت، همچنیــن دسترســی 
برابــر بــه تمامــی کاالهــای )منابــع( عمومــی و خدمــات کیفــی در حوزه هایــی همچــون امنیــت خــوراک 
و تغذیــه، ســامت، زیرســاخت، جابجایــی و حمل ونقــل، انــرژی، کیفیــت هــوا، و معیشــت را بــه تمامــی 

ــانند. ــه انجــام می رس ب
مشــارکتی هســتند، مشــارکت مدنــی را ترویــج می دهنــد، حســی از تعلــق و تملــک را در میــان تمامــی  ب . 
ســاکنین خــود ایجــاد می کننــد، فضاهــای عمومــی امــن، همه شــمول، قابــل دســترس، ســبز و باکیفیــت 
ــف،  ــل های مختل ــن نس ــی و بی ــات اجتماع ــد، تعام ــرار می دهن ــت ق ــواده را در اولوی ــتدار خان و دوس
ــی،  ــجام اجتماع ــند، و انس ــاء می بخش ــور ارتق ــه فراخ ــی را ب ــارکت سیاس ــی و مش ــای فرهنگ نموده
ــد کــه در آن نیازهــای همــه ســاکنین  ــرورش می دهن ــی را در جوامــع کثرت گــرا پ همه شــمولی و ایمن

ــرد؛ ــرار می گی ــد نظــر ق ــرآورده شــده و نیازهــای خــاص اقشــار آســیب پذیر م ب
بــه برابــری جنســیتی دســت می یابند و بــه تمامــی زنــان و دختــران بــه واســطه اطمینــان از  ت . 
مشــارکت کامــل و مؤثــر زنــان و حقــوق برابــر آنهــا در تمامــی زمینه هــا و رهبــری در تمامــی ســطوح 
ــا کار دارای ارزش  ــان، ی ــر در کار یکس ــه براب ــد و حق الزحم ــان از کار آبرومن ــری و اطمین تصمیم گی
ــواع تبعیــض، خشــونت، و آزار  ــری و حــذف تمامــی ان ــن جلوگی ــان، همچنی ــرای تمامــی زن یکســان ب
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چالش هــا و فرصت هــای رشــد اقتصــادی باثبــات، همه شــمول و پایــدار حاضــر و آینــده را بــه واســطه  ث . 
ــی  ــزوده، و صرفه جوی ــاال، فعالیت هــای ارزش اف ــد ب ــدرت تولی ــرای تحــول ســاختاری، ق شهرنشــینی ب
در منابــع، بهره بــرداری از اقتصادهــای محلــی، توجــه بــه کمــک اقتصــاد غیررســمی و در عیــن حــال 

حمایــت از تحــول پایــدار آنهــا بــه ســمت اقتصــاد رســمی پاســخگو هســتند. 
ــز و  ــوان مراک ــه عن ــانند و ب ــام می رس ــه انج ــی را ب ــای اجرای ــود در مرزه ــرزمینی خ ــای س عملکرده ج . 
ــل  ــطوح عم ــی س ــرزمینی در تمام ــهری و س ــه ش ــدار و یکپارچ ــادل پای ــعه متع ــدگان توس هدایت کنن

می نماینــد؛
برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری پاســخگو بــه ســن و جنســیت را بــرای جابجایــی شــهری پایــدار، امــن  ح . 
ــری  ــافرین و بارب ــرای مس ــرژی را ب ــو در ان ــتم های صرفه ج ــگان و سیس ــرای هم ــترس ب و قابل دس
ــر  ــه شــکلی مؤث ــات و فرصت هــای اقتصــادی را ب ــردم، مکان هــا، کاالهــا، خدم ــد و م ــج می دهن تروی

ــازند؛ ــط می س ــر مرتب ــه یکدیگ ب
مدیریــت و کاهــش خطــر فجایــع را بــه تصویــب و اجــرا می رســانند، آســیب پذیری را کاهــش  خ . 
ــش  ــوده و کاه ــاد نم ــاخت ایج ــی و انسان س ــرات طبیع ــه خط ــخگویی ب ــاب آوری و پاس ــد، ت می دهن

ــد. ــرورش می دهن ــا آن را پ ــق ب ــی و تطبی ــرات اقلیم تغیی
ــازی  ــت، بازس ــت، حفاظ ــود را حمای ــتِی خ ــوع زیس ــی و تن ــکونتگاه های طبیع ــتم ها، آب، س اکوسیس د . 
نمــوده و ارتقــاء می بخشــند، اثــرات محیطــی خــود را کاهــش داده و بــه ســمت الگوهــای پایــدار تولیــد 

ــد.  ــر می نماین ــرف تغیی و مص
اصول و تعهدات ما

بــرای دســتیابی بــه چشــم انداز خــود، مــا بــرآن شــدیم تــا یــک دســتورکار شــهری جدیــد بــه تصویــب   .14
ــود: ــت می ش ــر هدای ــط زی ــول مرتب ــط اص ــه توس ــانیم ک رس

ــه  ــود، از جمل ــکال خ ــاد و اش ــی ابع ــر در تمام ــه فق ــیدن ب ــان بخش ــا پای ــد، ب ــا نمی مان ــس ج هیچ ک أ . 
ــوع اجتماعــی- ــر، تن ــوق و فرصت هــای براب ــان از حق ــق به واســطه اطمین ــر مطل ریشــه کن کــردن فق

اقتصــادی و فرهنگــی، ادغــام و یکپارچگــی بــا فضــای شــهری، ارتقــاء زیســت پذیری، آمــوزش، امنیــت 
خــوراک و تغذیــه، ســامت و بهداشــت، از جملــه به واســطه پایــان اپیدمی هــای ایــدز، ســل و ماالریــا، 
ــان از مشــارکت عمومــی، تأمیــن  ترویــج ایمنــی و حــذف تبعیــض و تمامــی اشــکال خشــونت؛ اطمین
دسترســی امــن و برابــر بــرای همــه؛ و تأمیــن دسترســی برابــر بــرای همــه بــه زیرســاخت های فیزیکــی 

و اجتماعــی، خدمــات پایــه و همچنیــن مســکن مناســب و قابــل اســتطاعت. 
ــینی های  ــتگی در شهرنش ــد انباش ــرداری از فوای ــطه بهره ب ــه واس ــمول، ب ــدار و همه ش ــای پای اقتصاده ب . 
ــت و  ــر و تمام وق ــتغال پرثم ــج اش ــوآوری؛ تروی ــت، و ن ــاال، رقاب ــد ب ــدرت تولی ــده، ق ــزی ش برنامه ری
ــع  ــه مناب ــرای همــه ب ــر ب ــد و دسترســی براب ــی آبرومن ــان از کارآفرین ــرای همــه، اطمین ــد ب کار آبرومن
ــی و  ــک اراض ــق تملی ــج ح ــواری، و تروی ــگیری از زمین خ ــر؛ پیش ــادی و پرثم ــای اقتص و فرصت ه

ــی کــه الزم اســت.  ــن شــهر در جای ــل رفت ــت تحلی مدیری
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ــا ترویــج انــرژی پــاک، اســتفاده پایــدار از اراضــی و منابــع در توســعه شــهری و  پایــداری محیطــی، ب ت . 
ــالم در  ــبک زندگی س ــری س ــه بکارگی ــتی، از جمل ــوع زیس ــتم ها و تن ــت از اکوسیس ــن حفاظ همچنی
هماهنگــی بــا طبیعــت؛ ترویــج الگوهــای پایــدار تولیــد و مصــرف؛ ایجــاد تــاب آوری شــهری، کاهــش 

ــرات اقلیمــی. ــا تغیی ــا، و کاهــش و تطبیــق ب خطــر بای

مــا متعهــد می شــویم در راســتای یــک تغییــر پارادایــم بــه ســوی دســتورکار شــهری جدیــدی اقــدام نماییــم   .15
: که

ــا در شــهرها و  ــت م ــت و مدیری ــعه، حکوم ــه، توس ــن بودج ــزی، تأمی ــوع برنامه ری ــه ن ــه ب ــدون توج ب أ . 
ــرای  ــی ب ــوان ضرورت ــه عن ــدار را ب ــرزمین پای ــش س ــهری و آمای ــعه ش ــانی، توس ــکونتگاه های انس س

ــناخت؛ ــد ش ــمیت خواه ــه رس ــه ب ــرای هم ــدار ب ــکوفایی پای ــعه و ش ــه توس ــتیابی ب دس

ــه فراخــور، در تعریــف و اجــرای سیاســت ها و قوانیــن شــهری  ــی، ب نقــش هدایتگــر حکومت هــای مل ب . 
همه شــمول و مؤثــر بــرای توســعه شــهری پایــدار را بــه شــکلی شــفاف و قابل اعتمــاد رســمیت خواهــد 
شــناخت؛ و همچنیــن کمک هــای حکومت هــای فروملــی و محلــی و همچنیــن جامعــه مدنــی و ســایر 

ذی نفعــان مرتبــط کــه از اهمیتــی برابــر برخــوردار اســت؛

رویکردهــای پایــدار، مردم محــور، پاســخگو بــه جنســیت و ســن، و یکپارچــه در زمینــه توســعه شــهری  ت . 
ــی  ــدام در تمام ــازی و اق ــا، ظرفیت س ــت ها، راهبرده ــرای سیاس ــطه اج ــرزمین را به واس ــش س و آمای

ســطوح اتخاذخواهدنمــود کــه برپایــه هدایتگرهــای اصلــِی تحــول شــامل مــوارد زیــر اســت:

ــه در شــراکت های محلی-ملــی  توســعه و اجــرای سیاســت های شــهری در ســطح مناســب ازجمل  .i
ــکاری  ــج هم ــانی، تروی ــکونتگاه های انس ــهرها و س ــه ش ــای یکپارچ ــاد نظام ه ــه، ایج و چندجانب
بیــن تمامــی رده هــای حکومتــی بــرای قادرســاختن آنهــا در دســتیابی بــه توســعه شــهری یکپارچــه 

پایــدار؛

ــا نهادهــای و مکانیزم هــای ســالم کــه ذی نفعــان شــهری را شــامل  تقویــت حکومــت شــهری، ب  .ii
ــی  ــت پیش بین ــرل و توازن هــای  مناســب، ایجــاد قابلی ــن کنت ــد، همچنی ــت می نماین شــده و تقوی
ــات،  ــد باثب ــمولی، رش ــازی همه ش ــرای توانمندس ــهری ب ــعه ش ــای توس ــجام در برنامه ه و انس

ــت؛ ــت از محیط زیس ــادی و حفاظ ــدار اقتص ــمول و پای همه ش

احیــای برنامه ریــزی شــهری و آمایــش ســرزمین و طراحــی بلندمــدت و یکپارچــه بــرای   .iii
بهینه ســازی بُعــد فضایــی فــرم شــهر و ارائــه نتایــج مثبــت شهرنشــینی؛

ــن روی توانمندســازی  ــدار و بدی ــه و پای ــر، نوآوران ــی و ابزارهــای مؤث حمایــت از چارچوب هــای مال  .iv
ــی محلــی مســتحکم در راســتای ایجــاد، حفــظ و تقســیم ارزش  بودجــه شــهری و نظام هــای مال

ــه شــکلی همه شــمول. ــدار ب ایجــاد شــده توســط توســعه شــهری پای

فراخوان اقدام

بــا اینکــه شــرایط معیــِن شــهرها بــا اندازه هــای مختلــف، شهرســتان ها و روســتاها بــا یکدیگــر متفــاوت   .16
ــی اســت، مشــارکتی و مردم محــور  ــد دارای مقیــاس همگان اســت، مــا تأییــد می کنیــم کــه دســتورکار شــهری جدی
اســت، از ســیاره محافظــت می نمایــد و چشــم اندازی بلندمــدت دارد کــه اولویت هــا و اقدامــات را در ســطوح جهانــی، 
ــه  ــادر ب ــان در هــر کشــور ق ــد کــه تمامــی حکومت هــا و ذی نفع ــی آغــاز می نمای ــی و محل ــی، فرومل ــه ای، مل منطق

ــاز خــود هســتند.  ــه فراخــور نی ــرداری از آن ب بهره ب

مــا در جهــت اجــرای ایــن دســتورکار شــهری جدیــد در درون کشــورهای خــود و در ســطوح منطقــه ای و   .17
جهانــی تــاش خواهیــم کــرد و در ایــن اثنــی شــرایط ملــی، ظرفیت هــا و ســطوح متفــاوت توســعه را در نظــر گرفتــه، 

ــماریم. ــرم می ش ــا را محت ــت ها و اولویت ه ــن سیاس ــی و همچنی ــای مل ــن و حرفه ه قوانی

مــا بــر اصــول بیانیــه ریــو پیرامــون محیط زیســت و توســعه، ازجملــه اصــول مســئولیت های عمومــی امــا   .18
ــم. ــه می گذاری ــت،  صح ــل 7 آن آمده اس ــه در اص ــاوت ک متف

ــا  ــه ب ــه مواجه ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــد، بای ــهری جدی ــتورکار ش ــرای دس ــه در اج ــم ک ــان داری ــا اذغ م  .19
ــعه  ــورهای درحال توس ــژه کش ــه وی ــورها ب ــی کش ــه تمام ــهری ک ــعه ش ــور توس ــرد و نوظه ــای منحصربف چالش ه
ــده، کشــورهای درحال توســعه محصــور در خشــکی و ایالت هــای  ــی، کشــورهای عقب مان شــامل کشــورهای افریقای
درحال توســعه در جزایــر کوچــک و همچنیــن چالش هــای مربــوط بــه کشــورهای بــا درآمــد متوســط مبــذول گــردد. 
همچنیــن توجــه  ویــژه ای بایــد بــه کشــورهای درحــال جنــگ و کشــورهای تحــت اســتعمار خارجــی، کشــورهای پــس 

ــود.  ــوف ش ــوع معط ــی و مصن ــع طبیع ــر فجای ــورهای تحت تأثی ــگ، و کش از جن

ــواع مختلــف تبعیــض، کــه در میــان همــه متوجــه زنــان و  ــا ان مــا نیــاز بــه توجــه ویــژه بــه مواجهــه ب  .20
دختــران، کــودکان و جوانــان، معلولیــن، افــراد مبتــا بــه ایــدز، ســالمندان، مــردم بومــی و جوامــع محلــی، ســاکنین 
زاغــه و ســکونتگاه های غیررســمی، مــردم بی خانمــان، کارگــران، کشــاورزان و ماهیگیــران خرده پــا، پناهنــدگان، بــه 
وطــن بازگشــتگان و آوارگان داخلــی، و مهاجریــن فــارغ از وضعیــت مهاجــرت آنهــا اســت را بــه رســمیت می شناســیم.

مــا تمامــی حکومت هــای ملــی، فروملــی و محلــی، و همچنیــن تمامــی ذی نفعــان مرتبــط را در همراهــی   .21
ــکاری  ــاء هماهنگــی و هم ــت و ایجــاد مشــارکت ها، ارتق ــا، تقوی ــه احی ــا ب ــم ت ــن فرامی خوانی ــا سیاســت ها و قوانی ب
ــا را تحقق بخشــند.  ــر اجــرا نمــوده و چشــم انداز مشــترک م ــه شــکلی مؤث ــد را ب ــه، دســتورکار شــهری جدی پرداخت

مــا ایــن دســتورکار شــهری جدیــد را بــه عنــوان یــک چشــم انداز جمعــی و یــک تعهــد سیاســی بــرای   .22
ترویــج و تحقــق توســعه شــهری پایــدار، و بــه عنــوان یــک فرصــت تاریخــی بــرای بهره بــرداری از نقــش کلیــدی 
ــهری  ــتر ش ــرروز بیش ــه ه ــی ک ــدار در جهان ــعه پای ــران توس ــوان هدایتگ ــه عن ــانی ب ــکونتگاه های انس ــهرها و س ش

می شــود، تصویــب می نماییــم.
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ــی،  ــای مل ــرای حکومت ه ــدی ب ــزاری کلی ــوان اب ــه عن ــد را ب ــهری جدی ــتورکار ش ــا دس ــم ت ــا برآنی م  .23
ــم. ــرا گذاری ــه اج ــدار ب ــهری پای ــعه ش ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــط ب ــان مرتب ــی ذی نفع ــی و تمام ــی و محل فرومل

تعهدات متحول ساز برای توسعه شهری پایدار 
ــرای بهره گیــری هرچــه بیشــتر از ظرفیت هــای توســعه شــهری پایــدار، مــا تعهــدات متحول ســاز زیــر  ب  .24
را بــه واســطه ی یــک تغییــر پارادایــم ایجــاد می نماییــم کــه برپایــه ابعــاد یکپارچــه و تفکیک ناپذیــر توســعه پایــدار 

قــرار دارد: اجتماعــی، اقتصــادی، و محیطــی. 

توسعه شهری پایدار برای همه شمولی اجتماعی و پایان بخشیدن به فقر

ــادش  ــکال و ابع ــی اش ــر در تمام ــردن فق ــه کن ک ــه ریش ــیم ک ــمیت می شناس ــه رس ــر را ب ــن ام ــا ای م  .25
ــد.  ــمار می آی ــدار به ش ــعه پای ــک از توس ــی الینف ــت و جزی ــی اس ــش جهان ــن چال ــق- بزرگتری ــر مطل ــامل فق -ش
همچنیــن آگاهیــم کــه نابرابــری فزاینــده و دوام انــواع اشــکال فقــر، از جملــه تعــداد درحــال افزایــش ســاکنین زاغــه 
ــاختار  ــت و س ــعه اثرگذاراس ــعه یافته و درحال توس ــورهای توس ــته کش ــر دو دس ــر ه ــمی ب ــکونتگاه های غیررس و س
فضایــی، قابلیــت دسترســی، و طراحــی فضــای شــهری، همچنیــن تأمیــن زیرســاخت و خدمــات پایــه در همراهــی بــا 
ــوند.  ــع آن ش ــا مان ــج داده ی ــی را تروی ــری اجتماع ــمولی و براب ــجام، همه ش ــد انس ــعه می توانن ــت های توس سیاس
ــت  ــیاره محافظ ــت، از س ــور اس ــه مردم مح ــویم ک ــد می ش ــه ای متعه ــهری و حوم ــعه ش ــه توس ــا ب م  .26
می نمایــد، پاســخگو بــه جنســیت و ســن، و تحقــق تمامــی حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی اســت، زندگــی جمعــی 
ــد  ــع را توانمن ــراد و جوام ــی اف ــد، و تمام ــان می بخش ــونت را پای ــض و خش ــواع تبعی ــی ان ــوده، تمام ــهیل نم را تس
ــا  می ســازد و مشــارکت تمــام و کمــال و بامعنــای آنهــا را تضمیــن می کنــد. عــاوه برایــن، مــا متعهــد می شــویم ت
فرهنــگ و احتــرام بــه تنــوع ]فرهنگــی[، و برابــری را بــه عنــوان عناصــر کلیــدی در انســان محور نمــودن شــهرهای 

ــم.  ــج دهی ــانی تروی ــکونتگاه های انس ــود و س خ
ــد نمــوده و متعهــد می شــویم  ــد مجــدداً تأکی ــه اینکــه هیچ کــس جــا نخواهــد مان ــر تعهــد خــود ب مــا ب  .27
ــاکنین  ــی س ــج داده، تمام ــد را تروی ــراه باش ــینی هم ــعه شهرنش ــا توس ــد ب ــه می توان ــری ک ــد براب ــا و فوای فرصت ه
ــب و  ــد، مناس ــای آبرومن ــا زندگی ه ــازیم ت ــمی قادرس ــه غیررس ــمی و چ ــکونتگاه های رس ــاکن در س ــه س را، چ

ــازند. ــق س ــود را محق ــانی خ ــت انس ــن ظرفی ــوده و باالتری ــه نم ــی را تجرب رضایت بخش
مــا متعهــد می شــویم از احتــرام کامــل بــرای حقــوق بشــر و رفتــار انســانی بــا پناهنــدگان، آوارگان داخلــی   .28
ــا در  ــده آنه ــورهای پذیرن ــوده و از کش ــل نم ــان حاص ــا- اطمین ــرت آنه ــت مهاج ــر از وضعی ــن -صرف نظ ومهاجری
فضــای همــکاری بین المللــی و بــا درنظرگرفتــن شــرایط ملــی پشــتیبانی نماییــم، بــا آگاهــی از اینکــه هرچنــد حرکــت 
ــد  ــن می توان ــا همچنی ــردارد، ام ــی را درب ــای متنوع ــک چالش ه ــزرگ و کوچ ــهرهای ب ــه ش ــزرگ ب ــای ب جمعیت ه
ــد  ــه متعه ــا در ادام ــد. م ــهری نمای ــی ش ــه زندگ ــی را ب ــل توجه ــگ قاب ــادی و فرهن ــی، اقتص ــای اجتماع کمک ه
ــی و  ــی، فرومل ــه ای، مل ــی، منطق ــطوح جهان ــعه را در س ــی و توس ــرت بین الملل ــن مهاج ــی بی ــا هم افزای ــویم ت می ش
ــزی و  ــت های برنامه ری ــطه سیاس ــد بواس ــم و قاعده من ــن، منظ ــرت ام ــان از مهاج ــب اطمین ــق کس ــی از طری محل
ــک  ــه کم ــم ک ــتیبانی نمایی ــی پش ــزی چارچوب های ــی در پایه ری ــات محل ــم و از مقام ــت نمایی ــده تقوی ــت ش مدیری

ــد. ــت می نماین ــده و ارتباطــات مســتحکم شهری-روســتایی را تقوی ــه شــهرهای پذیرن ــن ب ــت مهاجری مثب

برنامه اجرایی کیتو

 برای دستورکار شهری جدید
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ــه  ــان ک ــی را چن ــی و محل ــی، فرومل ــای مل ــده حکومت ه ــش هماهنگ کنن ــا نق ــم ت ــد می نمایی ــا تعه م  .29
شایســته اســت و همــکاری آنهــا بــا ســایر نهادهــای عمومــی و ســازمان های غیردولتــی در تهیــه خدمــات اجتماعــی 
ــای ناشــی از  ــه بای ــه نســبت ب ــه بیش از هم ــی ک ــد ســرمایه گذاری در جوامع ــه تولی ــگان، از جمل ــرای هم ــه ب و پای
ــا در همــکاری  ــن متعهــد می شــویم ت ــا همچنی ــم. م ــت نمایی ــی آســیب پذیرند تقوی بحــران انســانی مکــرر و طوالن
ــرای مشــارکت و توســعه ی راه حل هــای  ــرای شناســایی فرصت هایــی ب ــی ب ــا جوامــع محلــی و حکومت هــای محل ب
محلــی، بــادوام و آبرومنــد، خدمــات مناســب، مســکن و فرصت هــا بــرای کار آبرومنــد و پرثمــر را بــرای افــراد تحــت 
ــراد  ــه ســوی اف ــم کــه کمــک ب ــان حاصــل نمایی ــج داده و درعین حــال اطمین بحــران در محیط هــای شــهری تروی
تحت تأثیــر قرارگرفتــه و جوامــع پذیرنــده آنهــا نیــز بــرای جلوگیــری از عقب گــرد توســعه در آنهــا هدایــت می شــود. 

ــهری در  ــاب آور ش ــات ت ــداوم از خدم ــتر و م ــتیبانی بیش ــه پش ــی ب ــه مدن ــا و جامع ــاز حکومت ه ــا نی م  .30
زمــان جنــگ مســلحانه را بــه رســمیت می شناســیم؛ و همچنیــن نیــاز بــه تأکیــد مجــدد بــر احتــرام تــام بــه قوانیــن 

بین المللــی. انسان دوســتانه 

ــق  ــه از تحق ــم ک ــج دهی ــکن را تروی ــی مس ــی و محل ــی، فرومل ــت های مل ــویم سیاس ــد می ش ــا متعه م  .31
مترقــی حــق مســکن مناســب بــرای همــه بــه عنــوان بخشــی از حــق اســتاندارد مناســب زندگــی پشــتیبانی می کننــد 
ــری  ــده ]مســکن[ جلوگی ــی بی قاع ــه ناگهان ــرار داده، از تخلی ــورد هــدف ق ــض و خشــونت را م ــواع تبعی ــی ان و تمام
ــز  ــن تمرک ــد و معلولی ــت آســیب پذیر، اقشــار کم درآم ــراد دارای وضعی ــان، اف ــراد بی خانم ــای اف ــر نیازه ــد و ب می کنن
ــد کــه  ــد و درعین حــال مشــارکت و دخالــت جوامــع و ذی نفعــان مرتبــط را در اجــرای ایــن سیاســت ها دربردارن دارن
ــه قوانیــن و اســتانداردهای ملــی شــامل پشــتیبانی از تولیــد اجتماعــی ســکونتگاه نیــز می شــود.  ــه باتوجــه ب ازجمل

ــن در مســکن و  ــه جنســیت و س ــه و پاســخگو ب ــعه ی سیاســت های یکپارچ ــویم توس ــد می ش ــا متعه م  .32
ــی، و  ــوزش، بهداشــت، و یکپارچگــی اجتماع ــتغال، آم ــای اش ــژه بخش ه ــه وی ــا، ب ــی بخش ه ــی در تمام رویکردهای
ــده عرضــه مســکن مناســب، قابل اســتطاعت، قابل دســترس، صرفه جــو در  در تمامــی رده هــای دولتــی کــه دربرگیرن
ــه فاکتــور مجــاورت  و  ــا جانمایــی مناســب هســتند و توجــه ویــژه ای ب ــاب آور، به هــم مرتبــط، و ب ــرژی، ایمــن، ت ان

ــم. ــد را ترویج دهی ــی دارن ــی بافــت شــهری و مناطــق عملکــردی پیرامون ــا باق ــی ب ــت رابطــه فضای تقوی

ــتطاعت، و  ــن، قابل اس ــه ام ــب را ک ــکن مناس ــای مس ــی از گزینه ه ــن انواع ــویم تأمی ــد می ش ــا متعه م  .33
ــه، درعین حــال  ــان انداخت ــه جری ــف درآمــدی اجتمــاع هســتند را ب ــرای اعضــای گروه هــای مختل ــل دســترس ب قاب
ــیب پذیر را  ــار آس ــان، و اقش ــراد بی خانم ــین، اف ــع حاشیه نش ــی جوام ــادی و فرهنگ ــه اجتماعی-اقتص ــام یکپارچ ادغ
ــم  ــان برخواهی ــراد بی خانم ــرایط اف ــود ش ــه بهب ــی در زمین ــای مثبت ــا گام ه ــویم. م ــض ش ــع تبعی ــته و مان درنظرداش
داشــت کــه بــا چشــم انداز تســهیل مشــارکت کامــل آنهــا در جامعــه و پیشــگیری و حــذف بی خانمانــی، و همچنیــن 

ــود. ــراه خواهدب ــگاری آن هم ــذف ُجرم ان ــارزه و ح مب

ــِی  ــی و اجتماع ــه فیزیک ــاخت پای ــه زیرس ــتطاعت را ب ــر و قابل اس ــی براب ــویم دسترس ــد می ش ــا متعه م  .34
پایــدار بــرای همــه، بــدون تبعیــض، شــامل اراضــی دارای خدمــات، مســکن، انــرژی مــدرن و تجدیدپذیــر، آب شــرب 
ــات ــواده و خدم ــم خان ــدار،  تنظی ــی پای ــه، جابجای ــع زبال ــی، دف ــذی و کاف و فاضــاب ایمــن، خــوراک ایمــن، مغ

ــد  ــرآن متعه ــم. عاوه ب ــات ترویج دهی ــات و ارتباط ــای اطاع ــگ، فناوری ه ــوزش، فرهن ــان، آم بهداشــت و درم
ــن،  ــان، ســالمندان، معلولی ــان، کــودکان و جوان ــوق زن ــه حق ــات ب ــن خدم ــه ای ــم ک ــان حاصل نمایی می شــویم اطمین
مهاجریــن، اقــوام بومــی و جوامــع مدنــی بــه فراخــور نیــاز و ســایر اقشــار آســیب پذیر پاســخگو باشــند. در ایــن زمینــه، 

مــا حــذف موانــع قانونــی، نهــادی، اجتماعی-اقتصــادی یــا فیزیکــی را تشــویق می نماییــم.

مــا متعهــد می شــویم کــه در رده حکومتــی مناســب، ازجملــه حکومــت فروملــی و محلــی، حــق تملیــک   .35
اراضــی بــرای همــه را بــا توجــه بــه انــواع کثیــر تصــرف اراضــی ترویــج داده و راه حل هــای هدفمنــد و پاســخگو بــه 
ــا توجهــی ویــژه بــه حــق تملیــک اراضــی  ســن، جنســیت و محیط زیســت را در طیــف حقــوق اراضــی و امــاک، ب
ــر  ــی مؤث ــای مدیریت ــطه نظام ه ــه به واس ــان، ازجمل ــه آن ــی ب ــم در توانبخش ــی مه ــوان عامل ــه عن ــان ب ــرای زن ب

گســترش دهیم.  

مــا متعهــد می شــویم اقدامــات مناســب در شــهرها و ســکونتگاه های انســانی ترویج دهیــم کــه   .36
ــای  ــژه در فضاه ــهرها، به وی ــی ش ــط فیزیک ــران، در محی ــا دیگ ــر ب ــه ای براب ــر پای ــن، ب ــرای معلولی ــی را ب دسترس
ــی،  ــات عموم ــات و ارتباط ــتی، و در اطاع ــی و بهداش ــهیات آموزش ــکن، تس ــی، مس ــل عموم ــی، حمل و نق عموم
ــگان  ــا رای ــات عرضه شــده ی شــامل سیســتم ها و فناوری هــای اطاعــات و ارتباطــات، و در ســایر تســهیات و خدم

ــد. ــهیل می کنن ــتا تس ــه در روس ــهر و چ ــه در ش ــوم، چ ــرای عم ب

ــامل  ــت، ش ــبز و باکیفی ــتری، س ــمول، قابل دس ــن، همه ش ــی ام ــای عموم ــویم فضاه ــد می ش ــا متعه م  .37
خیابان هــا، پیاده روهــا، خطــوط دوچرخه ســواری، میادیــن، مناطــق ســاحلی، باغ هــا و پارک هــا را ترویج دهیــم 
کــه مناطــق چندمنظــوره بــرای تعامــل اجتماعــی و همه شــمولی، ســامت و رفــاه انســانی، تبــادل اقتصــادی، نمــود 
و گفتگــوی فرهنگــی بیــن دامنــه ی وســیعی از افــراد و فرهنگ هــا بــوده و بــا هــدف کســب اطمینــان از توســعه ی 
ــمولی  ــاط و همه ش ــی، ارتب ــی جمع ــج زندگ ــن تروی ــارکتی، و همچنی ــمول و مش ــع آرام، همه ش ــاخت جوام ــر، س بش

ــوند.  ــت می ش ــی و مدیری ــی طراح اجتماع

ــکونتگاه های  ــهرها و س ــی در ش ــی و فرهنگ ــراث طبیع ــدار از می ــکلی پای ــه ش ــویم ب ــد می ش ــا متعه م  .38
ــت های  ــطه سیاس ــوس، بواس ــه غیرملم ــوس و چ ــه ملم ــت، چ ــته اس ــه شایس ــکلی ک ــه ش ــم، ب ــانی بهره بری انس
یکپارچــه شــهری و ســرزمینی و ســرمایه گذاری مناســب در ســطوح ملــی، فروملــی و محلــی، بــرای حفاظــت و ارتقــاء 
ــا،  ــش ســنتی و هنره ــن دان ــی، همچنی ــا و زبان هــای بوم ــا، فرهنگ ه زیرســاخت ها و ســایت های فرهنگــی، موزه ه
و برجسته ســاختن نقشــی کــه ایــن عوامــل در احیــا و توانبخشــی مناطــق شــهری دارنــد و بــه عنــوان راهــی بــرای 

تقویــت مشــارکت اجتماعــی و تمریــن شــهروندی.

ــکونتگاه های  ــهرها و س ــن در ش ــمول و ام ــامت، همه ش ــن، س ــی ایم ــویم محیط ــد می ش ــا متعه م  .39
ــی  ــد در زندگ ــرس از خشــونت و تهدی ــدون ت ــوده و ب ــی و کارنم ــه در آن زندگ ــم ک ــه ترویج دهی ــرای هم انســانی ب
شــهری مشــارکت نماینــد؛ باتوجــه بــه ایــن امــر کــه زنــان و دختــران، کــودکان و جوانــان و اقشــار آســیب پذیر اغلــب 
بــه شــکل ویــژه تحت تأثیــر قرارخواهندگرفــت. مــا همچنیــن در جهــت حــذف فعالیت هــای خطرنــاک علیــه زنــان و 
ــان اقــدام خواهیــم نمــود دختــران، ازجملــه ازدواج کــودکان، ازدواج زودهنــگام و اجبــاری و ناقص ســازی جنســی زن
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مــا متعهــد می شــویم تنــوع را در شــهرها و ســکونتگاه های انســانی باآغوش بــاز بپذیریــم، بــرای تقویــت   .40
ــوآوری،  ــیتی، ن ــری جنس ــل، براب ــرام متقاب ــوری، احت ــی، صب ــل بین فرهنگ ــو و درک متقاب ــی، گفتگ ــجام اجتماع انس
همه شــمولی، هویــت و امنیــت، و آبــروی همــه مــردم، همچنیــن پــرورش زیســت پذیری و اقتصــاد شــهری زنــده و 
پویــا. مــا همچنیــن گام هایــی برمیداریــم در جهــت اطمینــان از اینکــه نهادهــای محلــی مــا کثرت گرایــی و همزیســتی 

ــد.  ــی را ترویج می دهن ــون و چندفرهنگ ــع ناهمگ ــالمت آمیز در جوام مس

ــکونتگاه های  ــهرها و س ــی را در ش ــی و مال ــی، قانون ــادی، سیاس ــای نه ــویم مکانیزم ه ــد می ش ــا متعه م  .41
ــی کــه مشــارکت  ــا سیاســت های مل ــم، همــگام ب ــج دهی انســانی به منظــور گســترش عرصه هــای همه شــمول تروی
ــی و  ــارکت مدن ــن مش ــه، و همچنی ــرای هم ــس از آن ب ــای پ ــزی و فرآینده ــری، برنامه ری ــادار در تصمیم گی معن

ــد. ــد را بهمــراه دارن ــدارک و تولی ــاری در ت همی

مــا از حکومت هــای فروملــی و محلــی در راســتای انجــام نقــش محــورِی خــود در تقویــت نقطــه تقابــل   .42
تمامــی ذی نفعــان مرتبــط، و ارائــه فرصت هایــی بــرای گفتگــو ازجملــه رویکردهــای پاســخگو بــه ســن و جنســیت، 
ــودکان و  ــزدان، ک ــان و م ــه زن ــه، ازجمل ــزای جامع ــی اج ــرف تمام ــوه از ط ــای بالق ــه کمک ه ــژه ب ــه وی ــا توج و ب
جوانــان، ســالمندان و معلولیــن، اقــوام بومــی و جوامــع محلــی، پناهنــدگان و آوارگان داخلــی و مهاجــران -صرف نظــر 
از وضعیــت مهاجــرت- و بــدون تبعیــض نــژادی، مذهبــی، اخاقــی یــا وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی بــه شــکلی کــه 

ــم.  ــتیبانی می نمایی ــت پش ــته اس شایس

شکوفایی و فرصت های شهری پایدار و همه شمول برای همه

مــا ایــن امــر را بــه رســمیت می شناســیم کــه رشــد اقتصــادی باثبــات، همه شــمول و پایــدار، بــا اشــتغال   .43
ــدار  ــرزمینی پای ــش س ــهری و آمای ــعه ش ــدی از توس ــر کلی ــه، عنص ــرای هم ــد ب ــر و کار آبرومن ــت پرثم تمام وق
ــردم  ــه م ــه ب ــند ک ــر باش ــای براب ــی از فرصت ه ــد مکان های ــانی بای ــکونتگاه های انس ــهرها و س ــه ش ــت، و اینک اس

اجازه می دهــد زندگی هــای ســالم، پرثمــر، شــکوفا و کامــل را داشته باشــند. 

ــاختمان ها  ــی س ــاخت و طراح ــهری، زیرس ــرم ش ــه ف ــیم ک ــمیت می شناس ــه رس ــر را ب ــن ام ــا ای م  .44
ــاب آوری،  ــر، ت ــرژی تجدیدپذی ــرژی، ان ــه مقیــاس، و ایجــاد کارآمــدی در مصــرف ان ــد صرفه جویــی ب به واســطه فوای
قدرت تولیــد، حفاظــت محیط زیســت و رشــد پایــدار در اقتصــاد شــهری، جــزو بزرگتریــن هدایتگــران صرفه جویــی در 

هزینه هــا و منابــع به شــمار می آینــد. 

ــه  ــه برپای ــترش دهیم ک ــهری را گس ــمول ش ــده و همه ش ــا و زن ــای پوی ــویم اقتصاده ــد می ش ــا متعه م  .45
ظرفیت هــای بومــی، مزایــای رقابتــی، میــراث فرهنگــی و منابــع محلــی، و همچنیــن زیرســاخت تــاب آور و صرفه جــو 
در انــرژی بناشــده اســت و توســعه صنعتــی همه شــمول و پایــدار، و الگوهــای پایــدار تولیــد و مصــرف را ترویــج داده 

ــد مــی آورد. ــوآوری و همچنیــن معیشــت ها پدی ــرای تجــارت و ن و محیطــی توانمندســاز ب

مــا متعهــد می شــویم نقــش مســکن و تأمیــن مالــی مســکن بــه شــکلی پایــدار و قابــل اســتطاعت، شــامل   .46
ــک  ــن بخــش را در تحری ــن کمــک ای ــم و همچنی ــاء دهی ــی را در توســعه اقتصــادی ارتق ــد ســکونتگاه اجتماع تولی
قــدرت تولیــد در ســایر بخش هــای اقتصــادی؛ بــا آگاهــی از اینکــه مســکن ایجــاد ســرمایه، درآمــد، تولیــد اشــتغال، و 
ــی،  ــطوح مل ــمول در س ــدار و همه ش ــت تحــول اقتصــادی پای ــه هدای ــد ب ــاء می بخشــد و می توان ــا را ارتق پس اندازه

فروملــی و محلــی کمــک نمایــد. 

مــا از حکومت هــای فروملــی و محلــی در راســتای انجــام نقــش محــورِی خــود در تقویــت نقطــه تقابــل   .47
تمامــی ذی نفعــان مرتبــط، و ارائــه فرصت هایــی بــرای گفتگــو ازجملــه رویکردهــای پاســخگو بــه ســن و جنســیت، 
ــودکان و  ــزدان، ک ــان و م ــه زن ــه، ازجمل ــزای جامع ــی اج ــرف تمام ــوه از ط ــای بالق ــه کمک ه ــژه ب ــه وی ــا توج و ب
جوانــان، ســالمندان و معلولیــن، اقــوام بومــی و جوامــع محلــی، پناهنــدگان و آوارگان داخلــی و مهاجــران -صرف نظــر 
از وضعیــت مهاجــرت- و بــدون تبعیــض نــژادی، مذهبــی، اخاقــی یــا وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی بــه شــکلی کــه 

ــم.  ــتیبانی می نمایی ــت پش ــته اس شایس

شکوفایی و فرصت های شهری پایدار و همه شمول برای همه

مــا ایــن امــر را بــه رســمیت می شناســیم کــه رشــد اقتصــادی باثبــات، همه شــمول و پایــدار، بــا اشــتغال   .48
ــدار  ــرزمینی پای ــش س ــهری و آمای ــعه ش ــدی از توس ــر کلی ــه، عنص ــرای هم ــد ب ــر و کار آبرومن ــت پرثم تمام وق
ــردم  ــه م ــه ب ــند ک ــر باش ــای براب ــی از فرصت ه ــد مکان های ــانی بای ــکونتگاه های انس ــهرها و س ــه ش ــت، و اینک اس

اجازه می دهــد زندگی هــای ســالم، پرثمــر، شــکوفا و کامــل را داشته باشــند.

ــاختمان ها  ــی س ــاخت و طراح ــهری، زیرس ــرم ش ــه ف ــیم ک ــمیت می شناس ــه رس ــر را ب ــن ام ــا ای م  .49
ــاب آوری،  ــر، ت ــرژی تجدیدپذی ــرژی، ان ــه مقیــاس، و ایجــاد کارآمــدی در مصــرف ان ــد صرفه جویــی ب به واســطه فوای
قدرت تولیــد، حفاظــت محیط زیســت و رشــد پایــدار در اقتصــاد شــهری، جــزو بزرگتریــن هدایتگــران صرفه جویــی در 

هزینه هــا و منابــع به شــمار می آینــد. 

ــه  ــه برپای ــترش دهیم ک ــهری را گس ــمول ش ــده و همه ش ــا و زن ــای پوی ــویم اقتصاده ــد می ش ــا متعه م  .50
ظرفیت هــای بومــی، مزایــای رقابتــی، میــراث فرهنگــی و منابــع محلــی، و همچنیــن زیرســاخت تــاب آور و صرفه جــو 
در انــرژی بناشــده اســت و توســعه صنعتــی همه شــمول و پایــدار، و الگوهــای پایــدار تولیــد و مصــرف را ترویــج داده 

ــد مــی آورد. ــوآوری و همچنیــن معیشــت ها پدی ــرای تجــارت و ن و محیطــی توانمندســاز ب

مــا متعهــد می شــویم نقــش مســکن و تأمیــن مالــی مســکن بــه شــکلی پایــدار و قابــل اســتطاعت، شــامل   .51
ــک  ــن بخــش را در تحری ــن کمــک ای ــم و همچنی ــاء دهی ــی را در توســعه اقتصــادی ارتق ــد ســکونتگاه اجتماع تولی
قــدرت تولیــد در ســایر بخش هــای اقتصــادی؛ بــا آگاهــی از اینکــه مســکن ایجــاد ســرمایه، درآمــد، تولیــد اشــتغال، و 
ــی،  ــطوح مل ــمول در س ــدار و همه ش ــت تحــول اقتصــادی پای ــه هدای ــد ب ــاء می بخشــد و می توان ــا را ارتق پس اندازه

فروملــی و محلــی کمــک نمایــد. 

جلوگیری از گسترش )خزش( شهر و حاشیه نشینی در نظر بگیرند.   .52

ــه  ــت را ب ــبز و باکیفی ــترس، س ــمول، قابل دس ــن، همه ش ــهری ام ــای ش ــویم فضاه ــد می ش ــا متعه م  .53
عنــوان هدایتگــران توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ترویج دهیــم، و بــه شــکلی پایــدار از ظرفیــت بالقــوه آنهــا در تولیــد 
ــن تجــارت، ســرمایه گذاری هــای  ــم و همچنی ــک بهره گیری ــه ارزش مل ــزوده اجتماعــی و اقتصــادی، ازجمل ارزش اف

ــم. ــه را تســهیل نمایی ــرای هم ــای معیشــت ب ــی و خصوصــی و فرصت ه عموم
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ــاخت و  ــتطاعت، و زیرس ــل اس ــر و قاب ــرژی تجدیدپذی ــتفاده از ان ــد و اس ــه تولی ــویم ب ــد می ش ــا متعه م  .54
ــای  ــای پیوســتگی و کاهــش هزینه ه ــه مزای ــتیابی ب ــای ممکــن، و دس ــد در ج ــدار و کارآم ــل پای ــات حمل و نق خدم
ــی  ــر جزیره گرمای ــوا، اث ــی ه ــام، آلودگ ــد، ازدح ــی ناکارآم ــی از جابجای ــی ناش ــامت عموم ــی، و س ــی، محیط مال
شــهری، و صــدای مزاحــم. همچنیــن متعهــد می شــویم توجــه ویــژه ای بــه نیازهــای تمامــی مــردم درزمینــه انــرژی 
ــم  ــن توجه داری ــا همچنی ــم. م ــذول داری ــمی مب ــکونتگاه های غیررس ــاکنین س ــران و س ــژه فقی ــه وی ــل، ب و حمل و نق
ــرژی به دســت  ــن ان ــرای کاهــش هزینه هــای تأمی ــر ب ــزاری مؤث ــر اب ــرژی تجدیدپذی ــه کاهــش در هزینه هــای ان ک

می دهــد.

ــی  ــات عموم ــه خدم ــج دسترســی ب ــق تروی ــع ســامت ازطری ــرورش جوام ــه پ ــویم ب ــد می ش ــا متعه م  .55
ــرف  ــه از ط ــی ک ــه آنهای ــوا ازجمل ــت ه ــای کیفی ــه رهنموده ــزه ک ــی پاکی ــت، محیط ــمول و باکیفی ــی، همه ش کاف
ــات  ــون خدم ــی همچ ــاخت های اجتماع ــهیات و زیرس ــده اند، تس ــت )WHO( معرفی ش ــی بهداش ــازمان جهان س
بهداشــتی درمانــی از جملــه دسترســی همگانــی بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی جنســی و تولیدمثــل بــرای کاهــش 

ــرد.  ــر می گی ــوزادان را در نظ ــادران و ن ــر م مرگ و می

ــا عرضــه ی فرصت هــای  ــه شایســته اســت ب ــا متعهــد می شــویم ثمربخشــی اقتصــادی را بنحــوی ک م  .56
ــک  ــه موجــب ایجــاد ی ــم ک ــش دهی ــروی کار افزای ــه نی ــا و تســهیات آموزشــی ب ــش، مهارت ه ــد، دان کســب درآم
اقتصــاد شــهری خــاق و رقابتــی می شــود. همچنیــن متعهــد می شــویم ثمربخشــی اقتصــادی را به واســطه ترویــج 
ــش  ــانی افزای ــکونتگاه های انس ــهرها و س ــتی در ش ــای معیش ــد، و فرصت ه ــر، کار آبرومن ــت و پرثم ــتغال تمام وق اش

دهیــم.

مــا متعهــد می شــویم بنحــوی کــه شایســته اســت، اشــتغال تمام وقــت و پرثمــر، کار آبرومنــد بــرای همــه   .57
و فرصت هــای معیشــتی در شــهرها و ســکونتگاه های انســانی را بــا توجــه ویــژه بــه نیازهــا و ظرفیــت بالقــوه زنــان، 
جوانــان، معلولیــن، اقــوام بومــی و جوامــع محلــی، پناهنــدگان و آوارگان داخلــی، و مهاجریــن، به ویــژه فقیرترین هــا و 
اقشــار آســیب پذیر ترویــج دهیــم؛ و همچنیــن دسترســی خالــی از تبعیــض را بــه فرصت هــای کســب درآمــد قانونــی 

رواج دهیــم.

ــای  ــر مبن ــه و مســئوالنه، ب ــط تجــارت توانمندســاز، عادالن ــج یــک محی ــه تروی ــا متعهــد می شــویم ب م  .58
اصــول پایــداری محیطــی و شــکوفایی همه شــمول، کــه ســرمایه گذاری ها، نوآوری هــا و کارآفرینــی را ارتقــاء 
ــت از  ــطه حمای ــی به واس ــارت محل ــع تج ــر جوام ــای گریبانگی ــا چالش ه ــویم ب ــد می ش ــن متعه ــند. همچنی می بخش
ــود  ــرکت های موج ــا و ش ــژه تجارت ه ــره ارزش، به وی ــط در زنجی ــک و متوس ــرد، کوچ ــای خ ــا و تعاونی ه تجارت ه
ــه غیررســمی مواجه شــویم.  ــه در اقتصــاد رســمی و چ ــت چ ــه فعالی ــی و همبســتگی، مشــغول ب در اقتصــاد اجتماع

ــان،  ــژه زن ــمی، به وی ــاد غیررس ــه کار در اقتص ــغول ب ــران مش ــای فقی ــویم کمک ه ــد می ش ــا متعه م  .59
ــر در  ــا مهاج ــی ی ــوق خانگ ــدون حق ــران ب ــه کارگ ــیم، ازجمل ــود به رسمیت شناس ــی موج ــرایط مل ــه ش ــه ب را باتوج
ــه  ــی ب ــی، دسترس ــی و اجتماع ــت قانون ــا، حمای ــد آنه ــِت درآم ــرایط کار و امنی ــت، ش ــهری. معیش ــای ش اقتصاده
مهارت هــا، دارایی هــا و ســایر خدمــات پشــتیبانی، و نمایندگــی و نحــوه رســاندن صــدای آنهــا ]بــه مســئولین[ بایــد 
بهبــود یابــد. انتقــال کارگــران و واحدهــای اقتصــادی بــه اقتصــاد رســمی بــا اتخــاذ یــک رویکــرد متعــادل، بــا ترکیــب 
ــت. ــود گســترش خواهدیاف ــود معیشــت های موج ــظ و بهب ــج حف ــال تروی ــی و درعین ح ــات انطباق مشــوق ها و اقدام
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ــج  ــاال، تروی ــزوده ب ــا ارزش اف ــای ب ــطه بخش ه ــهری را به واس ــای ش ــویم اقتصاده ــد می ش ــا متعه م  .60
تنوع بخشــی، بروزرســانی فنــاوری، تحقیــق، و نــوآوری، ازجملــه خلــق مشــاغل باکیفیــت، آبرومنــد و پرثمــر –بــرای 
ــظ  ــدار، هنرهــای نمایشــی، و فعالیت هــای حف ــه، گردشــگری پای ــع فرهنگــی و خاقان ــج صنای ــال بواســطه تروی مث

ــم. ــد بیشــتر حفــظ و حمایــت نمایی ــه قــدرت تولی ــراث- در انتقــال ب می

مــا متعهــد می شــویم در جــای ممکــن از ســود جمعیتــی  بهره بــرداری نمــوده، و دسترســِی جوانــان بــه   .61
آمــوزش، گســترش مهــارت و اشــتغال را بــرای دســتیابی بــه قدرت تولیــد بیشــتر و شــکوفایی مشــترک در شــهرها و 
ســکونتگاه های انســانی ترویج نماییــم. دختــران و پســران، زنــان و مــردان جــوان، عوامــل کلیــدِی تغییــر بــه ســوی 
ــی ازطــرف خــود  ــرای رایزن ــد، ظرفیــت قابل توجهــی ب ــر هســتند و درصورتیکــه قــدرت یابن ــده بهت ایجــاد یــک آین
و جوامــع خــود دارنــد. کســب اطمینــان از مشــارکت معنــادار آنهــا بــرای اجــرای دســتورکار شــهری جدیــد ضــروری 

خواهــد بــود.

ــی جمعیت هــای ســالخورده در جــای  ــا پیامدهــای اجتماعــی، اقتصــادی و فضای ــا متعهــد می شــویم ب م  .62
ممکــن مواجــه شــده و از عامــل ســالخوردگی  بــه عنــوان فرصتــی بــرای مشــاغل آبرومنــد و رشــد اقتصــادی باثبــات، 

ــیم. ــهری را بهبودبخش ــت ش ــی جمعی ــت زندگ ــال کیفی ــم و درعین ح ــدار بهره گیری ــمول و پای هه ش

توسعه شهری تاب آور و از نظر محیطی پایدار

ــای  ــوی الگوه ــابقه ای از س ــدات بی س ــا تهدی ــانی ب ــکونتگاه های انس ــه س ــم ک ــر واقفی ــن ام ــر ای ــا ب م  .63
تولیــد و مصــرف ناپایــدار، از دســت رفتن تنــوع زیســتی، فشــار بــر اکوسیســتم ها، آلودگــی، و فجایــع طبیعــی و مصنــوع 
)ســاخته دســت بشــر( و تغییــرات اقلیمــی و خطرهــای احتمالــی اش مواجهنــد کــه تاش هــا بــرای پایان بخشــیدن بــه 
فقــر در تمامــی اشــکال و ابعــاد آن و دســتیابی بــه توســعه پایــدار را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. باتوجــه بــه جریانــات 
جمعیتــی شــهر و نقــش محــوری آنهــا در اقتصــاد جهانــی در زمینــه اقدامــات کاهــش و انطبــاق بــا تغییــرات اقلیمــی 
و همچنیــن در مصــرف منابــع و اکوسیســتم ها، نحــوه ی برنامه ریــزی، تأمیــن بودجــه، توســعه، ســاخت، حاکمیــت و 

مدیریــت آنهــا، فراتــر از مرزهــای شــهری اثــری مســتقیم بــر پایــداری و تــاب آوری دارد. 

مــا همچنیــن واقفیــم کــه مراکــز شــهری در جهــان، به ویــژه در کشــورهای درحال توســعه، اغلــب دارای   .64
ــایر  ــی و س ــر اقلیم ــوء تغیی ــرات س ــر اث ــژه در براب ــکلی وی ــه ش ــان را ب ــا و ساکنینش ــه آنه ــتند ک ــی هس ویژگی های
خطرهــای طبیعــی و مصنــوع ازجملــه زمین لــرزه، رویدادهــای حــاد جــوی، ســیل، فرونشســت، طوفان هــا –ازجملــه 
ــه، و  ــای منتقل ــوا، بیماری ه ــی آب و ه ــالی، آلودگ ــی، خشکس ــا، کم اب ــواج گرم ــاک-، ام ــردو خ ــن و گ ــان ش طوف
افزایــش ســطح دریــا به ویــژه در نواحــی ســاحلی، دلتاهــا و ایالتهــای ســاحلی کوچــک و ســایر خطــرات آســیب پذیر 

می ســازد. 

ــی در شــهرها و ســکونتگاه های انســانی را بنحــوی  ــع طبیع ــدار مناب ــت پای ــد می شــویم مدیری ــا متعه م  .65
ــای  ــار گازه ــد، انتش ــوده و آن را بهبودمی بخش ــت نم ــی حفاظ ــات محیط ــتم و خدم ــه از اکوسیس ــم ک ــهیل نمایی تس
گلخانــه ای و آلودگــی هــوا را کاهــش می دهــد، و کاهــش و مدیریــت خطــر بایــا را به واســطه پشــتیبانی از گســترش 

ــوع، ــی و مصن ــای ناشــی از خطــرات طبیع ــر بای ــای دوره ای از خط ــا و ارزیابی ه ــر بای ــای کاهــش خط راهبرده

ــاه و  ــدار و رف ــعه اقتصــادی پای ــال توس ــد و درعین ح ــج می ده ــرای ســطح خطــر تروی ــتانداردهایی ب ــامل اس ش
ــه  ــات پای ــاخت و خدم ــرزمین، زیرس ــش س ــهری و آمای ــزی ش ــق برنامه ری ــراد را از طری ــی اف ــی تمام ــت زندگ کیفی

ــد.  ــرورش می ده ــالم پ ــدار و س پای

مــا متعهــد می شــویم رویکــرد شــهر هوشــمند را در پیــش بگیریــم، کــه باعــث اســتفاده از فرصت هــای   .66
ناشــی از دیجیتالیــزه شــدن، فناوری هــا و انرژی هــای پــاک، همچنیــن فناوری هــای پیشــرفته ی حمل ونقــل 
و نتیجتــًا فراهــم آوردن گزینه هایــی بــرای ســاکنین در تصمیم گیری هــای دوســتدارطبیعت و پیش بــردن رشــد 

ــود.  ــات می ش ــه ی خدم ــود ارائ ــهرها در بهب ــاختن ش ــدار و توانمندس ــادی پای اقتص

ــاز، چندمنظــوره، ایمــن،  مــا متعهــد می شــویم بــه ترویــج ایجــاد و حفــظ شــبکه های فضــای عمومــی ب  .67
ــرات  ــا و تغیی ــل بای ــهرها در مقاب ــاب آوری ش ــود ت ــتای بهب ــت در راس ــبز و باکیفی ــترس، س ــمول، قابل دس همه ش
ــود امنیــت خــوراک و  اقلیمــی، کاهــش خــوراک و احتمــال خشکســالی و امــواج گرمــا، و همچنیــن در راســتای بهب
ــم، و رواج  ــط و در فضــای بســته، کاهــش صــدای مزاح ــوا در محی ــت ه ــی و فیزیکــی، کیفی ــه، ســامت روان تغذی

ــی.   ــای بوم ــظ گونه ه ــت حف ــا اولوی ــت پذیر، ب ــرا و زیس ــهری گی ــانی و منظرش ــکونتگاه های انس ــهرها و س ش

مــا متعهــد می شــویم توجــه ویــژه ای بــه دلتاهــای شــهری، مناطــق ســاحلی، و ســایر مناطــق حســاس   .68
ــرای حمل ونقــل، امنیــت خــوارک،  ــع ب ــدگان چشــمگیر مناب ــوان تأمین کنن ــه عن محیطــی داشــته، اهمیــت آنهــا را ب
شــکوفایی اقتصــادی، خدمــات و تــاب آوری اکوسیســتم برجسته ســاخته، و اقدامــات فراخــور بــرای بشــمارآوردن آنهــا 

ــازیم. ــرزمین را هماهنگ س ــش س ــهری و آمای ــدار ش ــعه پای ــزی و توس در برنامه ری

مــا متعهــد می شــویم عملکــرد اکولوژیــک و اجتماعــی اراضــی، شــامل مناطــق ســاحلی کــه شــهرها و   .69
ــتم-مبنا را  ــای اکوسیس ــم، و راه حل ه ــوده و ارتقاء دهی ــظ نم ــد را حف ــتیبانی می کنن ــانی را پش ــکونتگاه های انس س
بــرای ایجــاد الگوهــای پایــدار تولیــد و مصــرف پرورش دهیــم به نحوی کــه از ظرفیــت بازاحیــای اکوسیســتم تجــاوز 
ننمایــد. مــا همچنیــن متهدمی شــویم کاربــری پایــدار اراضــی را ترویــج داده، بســط شــهری را بــا تراکم هــا و فشــردگی  
ــری  ــر بی موردکارب ــن از تغیی ــف ســازیم. همچنی ــرل و متوق ــی شــهر را کنت ــراه ســاخته و گســترش افق مناســب هم

ــم. ــم پیشــگیری نمایی ــر و اکوسیســتم های حســاس و مه اراضــی و ازدســت رفتن اراضــی پرثم

ــال از  ــوده و درعین ح ــتیبانی نم ــه پش ــات پای ــا و خدم ــی کااله ــدارک محل ــویم از ت ــد می ش ــا متعه م  .70
ــرژی،  ــاده ان ــع دورافت ــر مناب ــد ب ــش از ح ــه ی بی ــه تکی ــی ک ــن آگاه ــا ای ــم، ب ــرداری نمایی ــع بهره ب ــاورت مناب مج
ــر  ــیب پذیری دربراب ــه آس ــداری، از جمل ــه پای ــی در زمین ــده چالش های ــد پدیدآورن ــح می توان ــوراک، و مصال آب، خ
اختــال در عرضــه خدمــات شــود، و اینکــه تــدارک محلــی می توانــد دسترســی بهتــری را بــه منابــع بــرای ســاکنین 

ــم آورد. فراه

ــا،  ــا، دریاه ــه اراضــی، آب )اقیانوس ه ــع –ازجمل ــدار مناب ــت پای ــت مدیری ــه تقوی ــا متعهــد می شــویم ب م  .71
و آب شــیرین(، انــرژی، مصالــح، جنگل هــا، و خــوراک بــا توجــه ویــژه بــه مدیریــت صحیــح محیطــی و بــه حداقــل 
ــه هــوا و آالینده هــای کوتاه عمــر آب وهــوا، گازهــای  ــاک، ازجمل ــواد شــیمیایی خطرن رســاندن تمامــی پســماندها، م
ــره ارزش را  ــردی و زنجی ــه کارب ــهری و عرض ــات روستایی-ش ــه ارتباط ــم- به نحوی ک ــدای مزاح ــه ای، و ص گلخان
ــد،  ــی تحول یاب ــاد گردش ــک اقتص ــت ی ــد درجه ــرد، و می کوش ــداری درنظرمی گی ــی و پای ــرات محیط ــل اث در مقاب
ــور  ــد و نوظه ــای جدی ــا چالش ه ــه ب ــتم را در مواجه ــاب آوری اکوسیس ــازی و ت ــا، بازس ــظ، بازاحی ــال حف و درعین ح

ــازد.  ــهیل می س تس
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مــا متعهــد می شــویم بــه فرآیندهــای بلندمــدت برنامه ریــزی شــهری و آمایــش ســرزمین و فعالیت هــای   .72
توســعه فضایــی کــه شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت جامــع منابــع آب  هســتند، بــا درنظرگرفتــن بــه طیــف شــهری-

روســتایی در مقیاس هــای محلــی و ســرزمینی، و بــا مشــارکت ذی نفعــان و جوامــع مرتبــط.

ــع آب در  ــی مناب ــطه توانبخش ــدار از آب به واس ــتفاده پای ــظ و اس ــِج حف ــه تروی ــویم ب ــد می ش ــا متعه م  .73
ــج  ــاف آب، تروی ــاندن ات ــاب، به حداقل رس ــه فاض ــش و تصفی ــتایی، کاه ــهری و روس ــهری، نیمه ش ــق ش مناط

ــه ی آب.  ــن چرخ ــا درنظرگرفت ــارژ آب، ب ــظ و ش ــره، حف ــش ذخی ــدد از آب، و افزای ــتفاده مج اس

ــت  ــح اس ــی صحی ــدگاه محیط ــه از دی ــماند بنحوی ک ــت پس ــج مدیری ــه تروی ــویم ب ــد می ش ــا متعه م  .74
ــاختن  ــه س ــت پســماند، کمین ــتفاده مجــدد، و بازیاف ــق کاهــش، اس ــد پســماند از طری ــه کاهــش تولی ــن ب و همچنی
ســایت های دفــع زبالــه، و تبدیــل پســماند بــه انــرژی در جایــی کــه نمی تــوان بازیافــت انجــام داد یــا وقتــی بهتریــن 
نتیجــه محیطــی را درپــی دارد. همچنیــن متعهــد می شــویم بــه کاهــش آلودگــی دریایــی به واســطه بهبــود مدیریــت 

پســماند و فاضــاب در مناطــق ســاحلی. 

ــه  ــی را ب ــی و محل ــی، فرومل ــای مل ــت ه ــت حکوم ــته اس ــه شایس ــوی ک ــویم به نح ــد می ش ــا متعه م  .75
ــرژی  ــل اســتطاعت، ســاختمان ها و روش هــای ســاخِت صرفه جــو در ان ــر و قاب ــدار، تجدیدپذی ایجــاد انرژی هــای پای
ــن ســیاه  ــه ای و کرب ــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ــرژی و کارآمــدی کــه ب ــم، و حفاظــت از ان تشــویق نمایی
ضروری اســت را ترویــج نمــوده، الگوهــای تولیــد و مصــرف پایــدار ایجــاد نمــوده و بــه خلــق مشــاغل جدیــد آبرومنــد، 

ــم. ــرژی کمــک نمایی ــن ان ــی، و کاهــش هزینه هــای تأمی ــود ســامت عموم بهب

ــِع   ــره وری از مناب ــر به ــوده و ب ــتفاده نم ــدار اس ــکلی پای ــی به ش ــع طبیع ــویم از مناب ــد می ش ــا متعه م  .76
مصالــح خــام و ســاختمانی همچــون بتــن، فلــزات، چــوب، مــواد معدنــی، و اراضــی تمرکزنمــوده، تســهیات ایمــن 
درزمینــه بازیافــت و ترمیــم مصالــح تأســیس نماییم، و توســعه ســاختمان های تــاب آور و پایــدار را، بــا اولویــت اســتفاده 

ــم. ــج دهی ــرب تروی ــدون س ــای ب ــا و نازک کاری ه ــی، و رنگ ه ــمی و بازیافت ــی، غیرَس ــح محل از مصال

مــا متعهــد می شــویم تــاب آوری شــهرها و ســکونتگاه های انســانی را تقویــت نماییــم، ازجملــه به واســطه   .77
ــه  ــب و اجــرای سیاســت ها و برنامه هــای پاســخگو ب ــا تصوی ــی ب ــزی فضای ــت و برنامه ری توســعه زیرســاخت باکیفی
ــرای کاهــش خطــر  ــندای ب ــوب ِس ــا چارچ ــی ب ــا در همگام ــای اکوسیســتم-مبنا. همگــی اینه جنســیت و رویکرده
بایــا 2030-2015، اهمیت بخشــی کاهــش و مدیریــت خطــر بایــا به شــکلی جامــع و مبتنــی بــر داده هــا )آگاهانــه( 
در تمامــِی ســطوح، کاهــش آســیب پذیری ها و خطــرات، به ویــژه در مناطــق درمعــرض خطــِر ســکونتگاه های 
ــی،  ــتای آمادگ ــات در راس ــات و خدم ــع، مؤسس ــوار، جوام ــازی خان ــا، توانمندس ــه زاغه ه ــمی ازجمل ــمی و غیررس رس
تطابــق، پاســخگویی و بهبــود ســریع از اثــر خطــرات ازجملــه شــوک ها یــا تنش هــای نهفتــه خواهدبــود. مــا توســعه 
ــه  ــد، ازجمل ــش می ده ــا را کاه ــرات بای ــرات و اث ــت و خط ــرژی اس ــره ور در ان ــاب آور و به ــه ت ــاخت هایی ک زیرس
ــه  ــات جهت یافت ــن اقدام ــم داد. همچنی ــمی را ترویج خواهی ــکونتگاه های غیررس ــا و س ــانی زاغه ه ــازی و بروزرس نوس
ــرای  ــمی را ب ــکونتگاه های رس ــا و س ــژه در زاغه ه ــود به وی ــکن های موج ــی مس ــازی تمام ــت و مقاوم س ــرای تقوی ب

افزایــش تــاب آوری آن دربرابــر بایــا درهماهنگــی بــا مقامــات و ذی نفعــان محلــی ارتقاءخواهیــم  بخشــید. 
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مــا متعهــد می شــویم در تغییــر از رویکردهــای واکنشــی بــه ســوی رویکردهــای فعــال مبتنــی بــر ریســک،   .78
ــی همچــون افزایــش آگاهــی  ــه نقــش پشــتیبان داشته باشــیم. رویکردهای ــه تمامــی خطــرات و تمامــی جامع درزمین
عمــوم از خطــرات و ســرمایه گذاری های پیشــینی بــرای پیشــگیری از آنهــا و ایجــاد تــاب آوری، و درعین حــال ایجــاد 
پاســخ های به موقــع و مؤثــر محلــی بــرای مواجهــه بــا نیازهــای ضــروری ســاکنین تحت تأثیــر قرارگرفتــه از بایــای 
طبیعــی و مصنــوع و جنگ هــا. ایــن امــر بایــد شــامل ادغــام اصــول »بازســازِی بهتــر « در فرآینــد بازســازی پــس از 
ــی و محیط زیســتی، و آموخته هــای بدســت آمده  ســانحه در راســتای یکپارچه ســازی ایجــاد مقاومــت، اقدامــات فضای

ــد. ــده باش ــای آین ــای پیشــین در برنامه ریزی ه از بای

ــش  ــه کاه ــم، ازجمل ــه اقلی ــی در زمین ــی و محل ــی، فرومل ــی، مل ــدام بین الملل ــویم اق ــد می ش ــا متعه م  .79
ــی  ــا و تمام ــاکنیِن آنه ــانی، س ــکونتگاه های انس ــهرها و س ــم، و از ش ــا آن را ارتقاء دهی ــق ب ــی و تطبی ــرات اقلیم تغیی
ــد  ــن متعه ــا همچنی ــم. م ــتیبانی نمایی ــر پش ــن ام ــم ای ــان مه ــه مجری ــدن ب ــت تبدیل ش ــی در جه ــان محل ذی نفع
می شــویم از تــاب آوری ساخت وســاز و کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای از تمامــی بخش هــای مرتبــط 
پشــتیبانی نماییــم. چنیــن اقداماتــی بایــد بــا اهــداف توافــق پاریــس مصوبــه تحــت نظــارت UNFCC هماهنگــی 
ــه زیــر 2 درجــه سلســیوس بــاالی ســطوح آن قبــل از  داشته باشــد، ازجملــه حفــظ افزایــش جهانــی متوســط دمــا ب
ــاالی  ــیوس ب ــه سلس ــا 1/5 درج ــا ت ــش دم ــازی افزای ــت محدودس ــا درجه ــه تاش ه ــدن، و ادام دوران صنعتی ش

ــی آن.  ــطوح دوره صنعت س

ــا زمــان متوســط یــا بلندمــدت پشــتیبانی نماییم،  مــا متعهــد می شــویم از فرآینــد برنامه ریــزِی تطبیقــی ب  .80
همچنیــن از ارزیابی هــای اثــرات و آســیب پذیرِی اقلیــم در ســطح شــهر بــرای تأمیــن داده بــه برنامه هــا، سیاســت ها، 
ــتم-مبنا  ــق اکوسیس ــتفاده از تطبی ــطه اس ــهری را به واس ــاکنین ش ــاب آوری س ــه ت ــی ک ــات تطبیق ــا و اقدام طرح ه

ــند.  ــاء می بخش ارتق

اجرای مؤثر

مــا بــه ایــن امــر واقفیــم کــه تحقــق تعهــدات متحول ســاز منــدرج در دســتورکار شــهری جدیــد نیازمنــد   .81
ــزی  ــا برنامه ری ــی ادغام شــده ب ــی، و در حالت ــی و محل ــی، فرومل یــک چارچــوب سیاســتی توانمندســاز در ســطوح مل
ــامل  ــازی، ش ــر ظرفیت س ــزار مؤث ــد اب ــن نیازمن ــود، و همچنی ــهر خواهدب ــی ش ــعه فضای ــارکتِی توس ــت مش و مدیری
به اشــتراک گذاری بهتریــن فعالیت هــا، اقدامــات، سیاســت ها و طرح هــا بیــن حکومت هــا در تمامــی ســطوح. 

ــه فعالیــن در نظــام ســازمان ملــل متحــد و  مــا از ســازمان ها و نهادهــای بین المللــی و منطقــه ای ازجمل  .82
ــعه  ــای توس ــه، بانک ه ــی و چندجانب ــی بین الملل ــات مال ــازنده، مؤسس ــرکاء س ــتی، ش ــه محیط زیس ــات چندجانب توافق
ــای  ــا و طرح ه ــی راهبرده ــا هماهنگ ــم ت ــوت به عمل می آوری ــان دع ــایر ذی نفع ــی، و س ــش خصوص ــه ای، بخ منطق
توســعه شــهری و روســتایی خــود را بنحــوی ارتقــاء بخشــند کــه رویکــردی یکپارچــه بــرای توســعه پایــدار شهرنشــینی 

تــوأم بــا اهمیت بخشــی بــه اجــرای دســتورکار شــهری جدیــد بــه کار گیرنــد. 

در ایــن زمینــه مــا نیــاز بــه بهبــود هماهنگــی و انســجام تــام در گســتره نظــام ســازمان ملــل متحــد در   .83
ــه در  ــر چنانک ــی فراگی ــردی و گزارش ده ــزی راهب ــی برنامه ری ــوب اجرای ــدار را در چارچ ــهری پای ــعه ش ــه توس زمین

ــم. ــد می ورزی ــت تأکی ــده اس ــدار آم ــعه پای ــرای توس ــتورکار 2030 ب ــراف 88 از دس پاراگ

مــا بــه اضطــرار کشــورها را درزمینــه خــودداری از ترویــج و کاربــرد هرگونــه اقــدام یک جانبــه اقتصــادی،   .84
ــه  ــا قوانیــن جهانــی و منشــور ســازمان ملــل کــه مانــع دســتیابی کامــل ب ــا تجــاری خــارج از هماهنگــی ب مالــی ی

ــم.  ــویق می نمایی ــعه- تش ــال توس ــورهای درح ــژه در کش ــود -به وی ــی می ش ــادی و اجتماع ــعه اقتص توس

ایجاد ساختار حکومت شهری: پایه گذاری یک چارچوب پشتیبان

مــا اصــول و راهبردهــای منــدرج در راهنمــای بین المللــی تمرکززدایــی و دسترســی بــه خدمــات   .85
پایــه بــرای همــه کــه از طــرف شــورای حــکام برنامــه اســکان بشــر در ســال 2007 تصویــب شــد را بــه رســمیت 

ســیم. می شنا

ــه  مــا اجــرای مؤثــر دســتورکار شــهری جدیــد در سیاســت های همه شــمول، قابل اجــرا، و مشــارکتی را ب  .86
ــوان  ــه عن ــرد، ب ــزی خواهیم ک ــدار شــهری و ســرزمینی پایه ری ــه توســعه پای ــرای اهمیت بخشــی ب شــکل مناســب ب
ــِی  ــازمانی و قانون ــای س ــت چارچوب ه ــای مناســب تحت حمای ــه در ج ــای توســعه ک ــا و برنامه ه بخشــی از راهبرده
ــا مکانیزم هــای مالــی شــفاف  ملــی، فروملــی و محلــی قراردارنــد، و از اینکــه این هــا به شــکلی مناســب در ارتبــاط ب

ــود.  ــل خواهیم نم ــان حاص ــتند اطمین ــاد هس و قابل اعتم

مــا همــکاری و هماهنگــی بیــن حکومت هــای ملــی، فروملــی و محلــی را پــرورش خواهیــم داد، ازجملــه   .87
ــرای  ــع ب ــزار و مناب ــا، اب ــفاف ظرفیت ه ــف مشــخص و ش ــا تعری ــای چندســطحی مشــورتی و ب به واســطه مکانیزم ه

هریــک از ســطوح حکومــت.

ــری اراضــی، امنیــت خــوراک  ــان آنهــا، کارب ــن اهــداف و اقدامــات سیاســت های بخشــی، و از می ــا بی م  .88
ــات عمومــی، آب و فاضــاب، بهداشــت و ســامت، محیط زیســت،  ــن خدم ــی، تأمی ــع طبیع ــت مناب ــه، مدیری و تغذی
ــای  ــن مرزه ــی، بی ــت سیاس ــِف مدیری ــای مختل ــطوح و مقیاس ه ــی، در س ــکن و جابجای ــت های مس ــرژی، سیاس ان
ــای  ــت رویکرده ــرد، درراســتای تقوی ــای عملکــردی مناســب هماهنگــی ایجادخواهیم ک ــه حوزه ه ــی و باتوجه ب اجرای
یکپارچــه در توســعه شهرنشــینی و اجــرای راهبردهــای برنامه ریــزی شــهری و آمایــش ســرزمین کــه آنهــا را مدنظــر 

قرارمی دهنــد. 

ــدون  ــری و ب ــی و سیاســتی، براســاس اصــول براب ــای قانون ــی را درجهــت ایجــاد چارچوب ه ــا اقدامات م  .89
ــای  ــهری درج ــِی ش ــت های مل ــر سیاس ــرای مؤث ــتای اج ــم درراس ــای حاک ــازی دولت ه ــرای توانمندس ــض ب تبعی
ــتگذاران و  ــران و سیاس ــوان تصمیم  گی ــان به عن ــه آن ــی ب ــرای قدرت بخش ــن ب ــم داد، و همچنی ــب انجام خواهی مناس

ــدرت . ــض ق ــل تفوی ــاس اص ــب براس ــی مناس ــی، و مدیریت ــی، سیاس ــی مال ــان از تمرکززدای اطمین

ــر  ــرای مؤث ــرای اج ــی را ب ــی و محل ــای مل ــت حکومت ه ــت ظرفی ــی، تقوی ــن مل ــتای قوانی ــا در راس م  .90
حکمرانــی چندســطحِی محلــی و درســطح کانشــهر، بیــن مرزهــای اجرایــی، و برپایــه ی محدوده هــای عملکــردی، 
بــرای سهیم شــدن حکومت هــای فروملــی و محلــی در تصمیم گیــری حمایت نمــوده، و بــرای ایجــاد قــدرت و منابــع 
ــا  ــی شــهری، کانشــهری و ســرزمینی اقدام خواهیم کــرد. م الزم در آنهــا جهــت برآمــدن از عهــده معضــات بحران
نوعــی از حکمرانــی کانشــهری را ترویــج خواهیم کــرد کــه همه شــمول بــوده و چارچوب هــای قانونــی و



3233

مــا اجــرای برنامه ریــزی شــهری و ســرزمینی پایــدار، ازجملــه برنامه هــای شــهری-منطقه ای و کانشــهری   .96
ــهری و  ــای نیمه ش ــا و حومه ه ــی اندازه ه ــهری در تمام ــق ش ــن مناط ــل بی ــی و تعام ــویق هم افزای ــرای تش را ب
روســتایی آنهــا –شــامل آنهــا کــه در مــرز ایــن دو قراردارنــد- و حمایــت از توســعه پروژه هــای زیرســاخت منطقــه ای 
پایــدار کــه موجــب انگیــزش قــدرت تولیــد اقتصــادی پایــدار می شــوند تشــویق خواهیم نمــود و رشــد برابــِر مناطــق 
ــکارِی  ــای هم ــراکتها و مکانیزم ه ــا ش ــتا م ــن راس ــم داد. در ای ــتایی را ترویج خواهی ــف شهری-روس ــتره طی در گس
ــه خدمــات  ــی شــهری و کانشــهری، ارائ ــف اجرای ــه وظای ــری جهــت عمــل ب ــزار مؤث ــوان اب ــه عن بین شــهری را ب
ــب  ــهری ترغی ــق ش ــردی  و مناط ــای عملک ــه محدوده ه ــه ای برپای ــی و منطق ــعه محل ــج توس ــی، و تروی عموم

خواهیم کــرد. 

ــای  ــا اولویــت نوســازی، بازســازی، و تجدیداحی ــی شــهری برنامه ریزی شــده را ب ــا بســط ها و میان افزای م  .97
مناطــق شــهری بــه شــکل مناســب، ازجملــه بهســازی زاغه هــا و ســکونتگاه های غیررســمی، ایجــاد ســاختمان ها و 
فضاهــای عمومــی باکیفیــت ارتقاء بخشــیده، رویکردهــای یکپارچــه و مشــارکتی را بــا مشــارکت تمامــی ذی نفعــان و 
ســاکنین، بــا پرهیــز از تبعیــض و اعیان نشــینِی فضایــی و اجتماعی-اقتصــادی، و درعین حــال حفــظ میــراث فرهنگــی 

ــرد. ــج خواهیم ک ــرل گســترش افقی )خــزش( شــهری تروی ــری و کنت و جلوگی

ــه  ــهری را برپای ــط های ش ــزی بس ــه برنامه ری ــه، ازجمل ــرزمینی یکپارچ ــهری و س ــزی ش ــا برنامه ری م  .98
ــاط  ــم و ارتب ــز، تراک ــدد مراک ــی، فشــردگی، تع ــدار از اراضــی و منابع طبیع ــد، و پای ــه، کارآم ــتفاده منصفان اصــول اس
مناســب، اســتفاده چندمنظــوره از فضــا، همچنیــن اســتفاده مختلــط اجتماعــی و اقتصــادی در مناطــق مصنــوع بــرای 
ــات، و  ــه خدم ــه ارائ ــرانه هزین ــهر و س ــی در ش ــه جابجای ــاز ب ــا و نی ــش چالش ه ــهر، کاه ــزش ش ــری از خ جلوگی

ــم داد. ــب ترویج خواهی ــای مناس ــم در ج ــاس و تراک ــه مقی ــی ب ــتفاده از صرفه جوی ــن اس همچنی

مــا اجــرای سیاســت های برنامه ریــزی شــهری کــه به واســطه تأمیــن گزینه هــای قابل اســتطاعت   .99
ــت،  ــی و امنی ــاء ایمن ــگان، ارتق ــرای هم ــت ب ــِی باکیفی ــای عموم ــه و فضاه ــات پای ــه خدم ــا دسترســی ب مســکن ب
طرفــداری از تعامــل اجتماعــی و بیــن نســلی و قدردانــی از تنــوع ]فرهنگی-اجتماعــی[، ایجــاد اختــاط اجتماعــی را 

ــرد.  ــت خواهیم ک ــت حمای ــته اس ــه شایس ــکلی ک ــه ش ــد را ب ــهیل می کنن تس

ــرای  ــمول ب ــن، همه ش ــده ام ــای طراحی ش ــی و خیابان ه ــای عموم ــبکه های فضاه ــه ی ش ــا عرض 100.  م
ــه تجــاوز جنســی و خشــونت های  ــدون جــرم و خشــونت از جمل ــت، ب همــه ســاکنین، قابل دســترس، ســبز و باکیفی
ــاری از  ــتفاده تج ــه اس ــن درزمین ــج ممک ــن نتای ــه بهتری ــان-مقیاس ک ــات انس ــه اقدام ــه ب ــیت محور را باتوج جنس
طبقــات همکــف دربرداشــته و بازراهــای محلــی و تجــارت –رســمی و غیررســمی- را پــرورش می دهنــد را حمایــت 
ــی کشــانده،  ــای عموم ــه فضاه ــردم را ب ــه م ــع ک ــی در جوام ــکاری غیرمنفعت ــای ابت ــن طرح ه ــرد؛ همچنی خواهیم ک

ــد.  ــب می کنن ــاه ترغی ــامت و رف ــاء س ــت ارتق ــواری را در جه ــداری و دوچرخه س پیاده م

101.  مــا اقدامــات خــود درجهــت کاهــش خطــرات بایــا، و ماحظــات مربــوط بــه کاهــش تغییــرات اقلیمــی 
ــه  ــه ســن و جمعیــت، ازجمل ــزِی توسعه شــهری  و ســرزمینی پاســخگو ب ــا فرآیندهــای برنامه ری ــا آن را ب ــق ب و تطاب
ــم در ســاختمان ها و ساخت وســاز،  ــر اقلی ــر ب ــاب آوری و مؤث ــر ت ــه ای، طراحــی فضاهــا مبنی ب انتشــار گازهــای گلخان

ــود  ــم نم ــام خواهی ــا ادغ ــای طبیعت-مبن ــاخت ها، و راه حل ه ــات و زیرس خدم

ــا  ــت. م ــن دربرخواهدگرف ــای ممک ــی، را درج ــدار بده ــت پای ــه مدیری ــاد، ازجمل ــی قابل اعتم ــای مال مکانیزم ه
اقداماتــی را جهــت ترویــج مشــارکت تــام و مؤثــر زنــان و حقــوق برابــر بــرای آنهــا در تمامــی زمینه هــا و همچنیــن 

ــم داد. ــی انجام خواهی ــای محل ــه در حکومت ه ــری، ازجمل ــطوح تصمیم گی ــی س ــری در تمام در رهب

ــن و  ــتای قوانی ــود در راس ــی خ ــی و اجرای ــاختارهای مدیریت ــن س ــی در تعیی ــای محل ــا از حکومت ه م  .91
ــوند.  ــی هماهنگ ش ــای محل ــا نیازه ــا ب ــود ت ــت خواهیم نم ــت حمای ــه شایسته اس ــوی ک ــی به نح ــت های مل سیاس
ــات،  ــا اجتماع ــا ب ــراکت آنه ــه ش ــی را در زمین ــای محل ــت از حکومت ه ــب و حمای ــی مناس ــای قانون ــا چارچوب ه م
جامعــه مدنــی و بخــش خصوصــی بــرای توســعه و مدیریــت خدمــات و زیرســاخت های پایــه تشــویق خواهیم نمــود 
و از حفــظ منافــع عمومــی و تعریــِف شــفاف اهــداف و مســئولیت های موجــز و مکانیزم هــای پاســخگویی اطمینــان 

خواهیم یافــت.

ــای  ــی ســطوح فرآینده ــه ســن و جنســیت را در تمام ــارکتی پاســخگو ب ــای مش ــی از رویکرده ــا نوع م  .92
ــی  ــی و بازبین ــرا، ارزیاب ــه، اج ــن بودج ــی، تعیی ــا طراح ــده ت ــرزمینی، از ای ــتگذاری شــهری و س ــزی و سیاس برنامه ری
ــه  ــطوح و جامع ــی س ــا در تمام ــن حکومت ه ــتقیم بی ــارکت مس ــد از مش ــکال جدی ــه در اَش ــود ک ــج خواهیم نم تروی
ــع  ــات و مناب ــا امکان ــیع البنیاد و ب ــی وس ــا و سیســتم عامل های دائم ــطه مکانیزم ه ــه به واس ــی ریشــه دارند، ازجمل مدن
ــات و ارتباطــات و  ــا اســتفاده از فناوری هــای اطاع ــرای همــکاری و مشــورت، در دســترس همــگان و ب مناســب ب

ــترس. ــای در دس ــای داده ه راه حل ه

برنامه ریزی و مدیریت توسعه فضایی شهری

بین المللــی  راهنمــای  منــدرج در  برنامه ریــزی شــهری و ســرزمینی  راهبردهــای  و  مــا اصــول    .93
 )UN-Habitat( برنامه ریــزی شــهری و ســرزمینی، مصــوب از طــرف شــورای حــکام برنامــه اســکان ســازمان ملــل

بــه رسمیت می شناســیم. را  در بیســت وپنجمین نشســت خــود در آوریــل 2015 

مــا برنامه ریــزی یکپارچــه را باهــدف ایجــاد تعــادل بیــن نیازهــای کوتاه مــدت و نتایــج دلخــواِه   .94
ــدار اجــرا خواهیم نمــود. مــا همچنیــن  ــاالی زندگــی، و محیط زیســت پای بلندمــدت یــک اقتصــاد رقابتــی، کیفیــت ب
ــادی در  ــی و اقتص ــر اجتماع ــرایط متغی ــا ش ــا ب ــم ت ــری ایجادنمایی ــود انعطاف پذی ــای خ ــید در برنامه ه خواهیم کوش
ــرد و  ــی خواهیم ک ــد ارزیاب ــکلی نظام من ــه ش ــته و ب ــرا گذاش ــا را به اج ــن برنامه ه ــا ای ــد. م ــان تنظیم گردن ــول زم ط

ــید. ــم کوش ــر خواهی ــی بهت ــط زندگ ــک محی ــد ی ــاوری و تولی ــای فن ــرداری از نوآور ه ــرای بهره ب ــال ب درعین ح

مــا از اجــرای یکپارچــه، متعــدد المرکــز، و متعــادل سیاســت ها و برنامه هــای آمایــش ســرزمین پشــتیبانی   .95
نمــوده و همــکاری و حمایــت دوطرفــه بیــن شــهرهای و ســکونتگاه های انســانی در مقیاس هــای مختلــف را تشــویق 
خواهیم نمــود، نقــش شــهرها و شهرســتان های کوچــک و متوســط را در ارتقــاء امنیــت نظام هــای خــوراک و تغذیــه 
ــن  ــاب آور و ام ــتطاعت، مناســب، ت ــدار، قابل اس ــات پای ــه مســکن، زیرســاخت ها و خدم ــوده، دسترســی ب ــت نم تقوی
تأمین نمــوده، و ارتباطــات تجــاری مؤثــر در طیــف شهری-روســتایی را تســهیل، و از ارتبــاط کشــاورزان و ماهیگیــران 
ــل  ــان حاص ــی اطمین ــه ای و جهان ــی، منطق ــی، مل ــی، فرومل ــای ارزش محل ــا و زنجیره ه ــا بازاره ــاس ب خردمقی
ــه ای در  ــوان گزین ــه عن ــارت ب ــی و تج ــازار محل ــبکه های ب ــازی ش ــطه توانمندس ــن به واس ــا همچنی ــرد. م خواهیم ک
مســاعدت بــه پایــداری و امنیــت خــوراک، از کشــاورزی و مزرعــه داری شــهری و تولیــد و مصــرف محلــی، پایــدار و 

ــود.  ــتیبانی خواهیم نم ــی پش ــای اجتماع ــئوالنه، و تعامل ه مس
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 و همــکاری و هماهنگــی بیــن بخشــی را ترغیــب نمــوده، همچنیــن ظرفیــت مقامــات بــرای توســعه و اجــرای 
برنامه هــای کاهــش خطــر بایــا و واکنــش بــه آن، همچــون ارزیابــی خطــر در محــل تســهیات عمومــی فعلــی و 

ــود. ــن خواهیم نم ــه مناســب را تدوی ــی و تخلی ــای احتمال ــیده، فرآینده ــده را ارتقاء بخش آین

102.  مــا تــاش خواهیم کــرد ظرفیــت برنامه ریــزی و طراحــی شــهری را بهبودبخشــیده، آمــوزش الزم بــرای 
ــم. ــی تأمین نمایی ــی و محل ــی، فرومل ــطوح مل ــزان را در س برنامه ری

ــه تروریســم  ــری از جــرم و خشــونت شــهری، ازجمل ــی، و جلوگی ــرای ایمن ــی همه شــمول ب ــا اقدامات 103.  م
ــع  ــه جوام ــن زمین ــود و در ای ــام خواهیم نم ــر ادغ ــم، را بایکدیگ ــه تروریس ــر ب ــونت بار منج ــاِی خش و افراط گرایی ه
مرتبــط محلــی و فعالیــن غیردولتــی درجایــی کــه شایسته اســت، در توســعه راهبردهــا و طرح هــای ابتــکاری شــهری 
ــیب پذیری ها و  ــن آس ــمی، همچنی ــکونتگاه های غیررس ــا و س ــراردادن زاغه ه ــر ق ــه مدنظ ــهیم خواهیم کرد، ازجمل س
عوامــل فرهنگــی در گســترش امنیــت عمومــی، و سیاســت های جلوگیــری از جــرم و خشــونت، به واســطه پیشــگیری 

ــد.  ــمار می آین ــری به ش ــی بزرگت ــدات امنیت ــًا تهدی ــه ذات ــا ک ــی گروه ه ــازی  برخ ــا بدنام س ــه ب و مقابل

از ملزومــات قانونــی را به واســطه چارچوب هــای مســتحکم مدیریتــی و نهادهــای  104.  مــا تبعیــت 
ــری  ــدار مدیریــت و کارب ــا بکارگیــری یــک نظــام شــفاف و پای قابل اعتمــاد در حــوزه ی ثبــت  و مدیریــت اراضــی، ب
اراضــی، ثبــت امــاک و نظــام مالــی ســالم ترغیــب خواهیم کــرد. مــا از حکومت هــای محلــی و ذی نفعــان مرتبــط، 
ــن،  ــودی زمی ــه موج ــات پای ــتفاده از اطاع ــعه و اس ــه توس ــا در زمین ــی از مکانیزم ه ــه مختلف ــطه مجموع به واس
ــرای ایجــاد  همچــون یــک کاداســتِر، نقشــه های ارزیابــی و خطــر، همچنیــن ثبــت قیمت هــای اراضــی و مســکن ب
داده هــای باکیفیــت، به موقــع و قابل اعتمــاد دسته بندی شــده ازنظــر درآمــد، جنســیت، ســن، نــژاد، قومیــت، وضعیــت 
مهاجــرت، معلولیــت، محــل جغرافیایــی، و ســایر مشــخصه های مرتبــط در بســتر ملــی کــه بــرای ارزیابــی تغییــرات 
در ارزش اراضــی الزم اســت و هم زمــان اطمینــان از اینکــه ایــن اطاعــات بــرای اعمــال سیاســت های تبعیض آمیــز 

ــرد.  ــم ک ــت خواهی ــد شــد حمای ــری اراضــی بکارگرفته نخواه ــه کارب در زمین

ــی  ــب زندگ ــتاندارد مناس ــق اس ــی از ح ــوان جزی ــه عن ــب را ب ــکن مناس ــق مس ــداوم ح ــق م ــا تحق 105.  م
پــرورش خواهیــم داد. مــا سیاســت های مســکن را در تمامــی ســطوح توســعه داده و اعمــال خواهیــم کــرد، و در ایــن 
زمینــه برنامه ریــزی مشــارکتی و اصــل تفویــض را در جایــی کــه شایســته اســت بــرای اطمینــان از هماهنگــی بیــن 

ــت.  ــکن به کارخواهیم گرف ــه مس ــی و عرض ــت های اراض ــعه، سیاس ــی توس ــی و محل ــی، فرومل ــای مل راهبرده

ــت  ــادی و حفاظ ــی اقتص ــی، اثربخش ــمولی اجتماع ــول همه ش ــه اص ــکن را برپای ــت های مس ــا سیاس 106.  م
ــتطاعت  ــکن قابل اس ــرای مس ــی را ب ــع عموم ــر از مناب ــتفاده مؤث ــن اس ــرد. همچنی ــب خواهیم ک ــتی ترغی محیط زیس
ــت نمــوده و  ــا زیرســاخت های مناســب را حمای ــی شــهری ب ــه مســکن در مناطــق مرکــزی و تلفیق ــدار، ازجمل و پای

ــود. ــم نم ــدی  را تشــویق خواهی ــط درآم ــعه مختل ــی، توس ــمولی و انســجام اجتماع ــج همه ش ــت تروی درجه

ــه  ــی را تشــویق خواهیم نمــود ک ــزار، مکانیزم هــای توســعه و مدل هــای مال ــا نوعــی از سیاســت ها، اب 107.  م
ــایر  ــکن و س ــاره مس ــه اج ــدار ازجمل ــتطاعت و پای ــکن قابل اس ــای مس ــیعی از گزینه ه ــتره ی وس ــه گس ــی ب دسترس
ــه همچــون مشــارکت در مســکن،  ــن راه حل هــای همکاران ــد و همچنی ــج می دهن ــن را تروی گزینه هــای تصــرف زمی
کمیتــه سرپرســتی زمیــن و ســایر انــواع تصــرف جمعــی زمیــن کــه تقاضاهــای متغیــر افــراد و جوامــع را پاســخ خواهــد 
ــای ــا و تغییرمکان ه ــض و تخلیه ه ــری از تبعی ــد و  و جلوگی ــار کم درآم ــرای اقش ــژه ب ــکن، به وی ــه مس ــا عرض داد ت
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اجبــاری ناگهانــی و تأمیــن باز-اســکان آبرومنــد و مناســب بهبــود بخشیده شــود. ایــن شــامل حمایــت از ســاخت 
ــازی  ــای بهس ــه برنامه ه ــژه ب ــه وی ــا توج ــد، ب ــز خواهدش ــکن نی ــاخت مس ــای خودس ــکن و طرح ه ــی مس تدریج

زاغه هــا و ســکونتگاه های غیررســمی.
108.  مــا از توســعه سیاســت های مســکن کــه رویکردهــای یکپارچــه مســکن محلــی را بــا ایجــاد ارتباطــات 
قــوی بیــن آمــوزش، اشــتغال، مســکن و ســامت پــرورش داده و از انــزوا و تبعیــض جلوگیــری می نماینــد حمایــت 
ــردن  ــارزه و ازبین ب ــن مب ــی و همچنی ــا بی خانمان ــارزه ب ــرای مب ــویم ب ــد می ش ــا متعه ــرآن، م ــرد. عاوه ب خواهیم ک
جرم انــگاری آن از طریــق سیاســت های مخصــوص و راهبردهــای هدفمنــد فعــال همه شــمولی، همچــوم برنامه هــای 

ــت . ــدار مســکن در اولوی منســجم، همه شــمول و پای
109.  مــا افزایــش تخصیــص منابــع مالــی و انســانی، در جایــی کــه شایســته اســت، بــرای بهســازی و –تــا 
ــر  ــانی مدنظ ــی و انس ــع مال ــص مناب ــگام تخصی ــمی را در هن ــکونتگاه های غیررس ــگیری از س ــن- پیش ــای ممک ج
ــا و  ــام زاغه ه ــه و از ادغ ــتی رفت ــی و محیط زیس ــای فیزیک ــر از بهبوده ــه فرات ــی ک ــا راهبردهای ــم داد، ب قرارخواهی
ســکونتگاه های غیررســمی در ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی شــهرها اطمینــان حاصــل می نماینــد. 
ایــن راهبردهــا بایــد –تــا جــای ممکــن- شــامل دسترســی بــه مســکن پایــدار، مناســب، ایمــن و قابــل اســتطاعت، 
ــت  ــبز و باکیفی ــترس، س ــمول، قابل دس ــن، همه ش ــی ایم ــای عموم ــی، و فضاه ــات اجتماع ــه و خدم ــات پای خدم
باشــند؛ و بایــد حــق تملیــک اراضــی و ســاماندهی آن، و همینطــور اقدامــات واســطه گری و پیشــگیری از درگیــری را 

ترویج دهنــد.
110.  مــا از تاش هــا درجهــت تعریــف و تقویــت سیســتم های نظارتــی همه شــمول و شــفاف بــرای کاهــش 
ــش های  ــل از کوش ــات حاص ــوده، تجربی ــمی حمایت نم ــکونتگاه های غیررس ــه و س ــاکن در زاغ ــت س ــبت جمعی نس

پیشــین بــرای بهبــود شــرایط زندگــی ایــن جمعیــت را مدنظــر قــرار خواهیــم داد. 
111.  مــا توســعه ی قوانیــن مناســب و قابل اجــرا در بخــش مســکن، از جملــه –تــا جــای ممکــن- 
آیین نامه هــای ســاختمانی مقــاوم، اســتانداردها، مجــوز ســاخت، قوانیــن ضمنــی و احــکام کاربــری زمیــن، و قوانیــن 
ــارزه و از آن  ــاری مب ــی اجب ــای ناگهان ــی و تخلیه ه ــی، بی خانمان ــواری، آوارگ ــا زمین خ ــج داده، ب ــزی را تروی برنامه ری
پیشــگیری کرده و در مقابــل از پایــداری، کیفیــت، قابلیــت اســتطاعت، ســامت، امنیــت، قابلیــت دسترســی، کارآمــدی 
در انــرژی و منابــع، و تــاب آوری اطمینــان حاصل می نماییــم. مــا همچنیــن براســاس داده هــای باکیفیــت، به موقــع و 
قابل اطمینــان در ســطوح ملــی، فروملــی و محلــی، تحلیــل متفاوتــی از عرضــه و تقاضــای مســکن را ارائــه خواهیــم داد 

و ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، محیطــی و فرهنگــی مخصــوص ]هــر منطقــه[ را مدنظــر قرارخواهیــم داد.
ــز  ــردم در مرک ــای م ــکن و نیازه ــراردادن مس ــا ق ــدار را ب ــهری پای ــعه ش ــای توس ــرای برنامه ه ــا اج 112.  م
ــا جانمایــی و توزیــع  مناســب خواهیم نهــاد تــا  راهبردهــا ترغیــب خواهیم نمــود و اولویــت را بــر طرح هــای مســکن ب
از انبوه ســازی مســکن های محیطــی )در حومــه شــهر( و دورافتــاده از نظــام شــهری -صرف نظــر از قطعــه اجتماعــی 
ــار  ــکن در اقش ــای مس ــرای تقاض ــی را ب ــم و راه حل های ــری نمایی ــعه یافته اند- جلوگی ــه در آن توس ــادی ک و اقتص

ارائه نماییــم.  کم درآمــد 
113.  مــا اقداماتــی را درجهــت بهســازی ایمنــی جاده هــا انجــام خواهیــم داد و آنهــا را در طراحــی و برنامه ریــزی 
ــا طرح هــای ابتــکاری  ــم نمــود. مــا رویکــرد سیســتم ایمــن کــه ب زیرســاخت جابجایــی و حمل و نقــل ادغــام خواهی
ــا از طــرف  ــت جاده ه ــرای امنی ــه ب ــک ده ــات ی ــه در ســند اقدام ــود را بنحــوی ک ــراه خواهدب ــش آگاهــی هم افزای
ســازمان ملــل متحــد عنــوان شــده اســت ترغیــب خواهیــم کــرد کــه باتوجهــی ویــژه بــه زنــان و دختــران، همچنیــن 

ــود.  ــان، ســالمندان و معلولیــن، و اقشــار آســیب پذیر همــراه خواهدب کــودکان و جوان

. مــا درجهــت تصویــب، اجــرا و اعمــال سیاســت ها و اقدامــات در راســتای حفاظــت و ارتقــاء امنیــت پیــاده روی 
ــگیری از  ــژه پیش ــامت، و به وی ــه س ــیعتر درزمین ــج وس ــه نتای ــی ب ــا نگاه ــال، ب ــکلی فع ــه ش ــواری ب و دوچرخه س
جراحــات و امــراض غیرمســری تــاش خواهیم کــرد و باتوجــه بــه تعــداد به شــدت بــاال و فزاینــده مــرگ و جراحــت 
موتورســواران در ســطح جهــان و بخصــوص کشــورهای درحــال توســعه، بــرای ایجــاد و اجــرای سیاســت ها و قوانیــن 

ــدام خواهیم نمــود. ــت موتورســواران اق ــون امنی پیرام

ــن،  ــی ایم ــی و دریای ــل زمین ــتم های حمل ونق ــهری و سیس ــی ش ــه جابجای ــگان ب ــی هم ــا دسترس 114.  م
ــادار در فعالیت هــای  ــدار را ترغیب نمــوده، وســیله مشــارکت معن ــه ســن و جنســیت، قابل اســتطاعت و پای پاســخگو ب
ــای  ــام برنامه ه ــق ادغ اقتصــادی و اجتماعــی را در شــهرها و ســکونتگاه های انســانی فراهــم خواهیم ســاخت، ازطری
حمل ونقــل و جابجایــی در برنامه هــای کلــی شــهری و ســرزمینی و ترویــج گســتره ی وســیعی از گزینه هــای 

ــق:  ــژه از طری ــکلی وی ــه ش ــرک، و ب ــل و تح حمل ونق

ــرای  ــدار ب ــتطاعت و پای ــد، قابل اس ــن، کارآم ــترس ایم ــاخت قابل دس ــمگیر در زیرس ــش چش ــک افزای ی  .i
حمل ونقــل عمومــی و همچنیــن گزینه هــای غیرموتــوری همچــون پیــاده روی و دوچرخه ســواری و 

اولویت بخشــی بــه آنهــا نســبت بــه حمل ونقــل موتــوری؛

ــر- را به حداقــل رســانده،  ــژه اقشــار فقی ــه کــه جابجایــی –بوی توســعه حمل ونقل-محــور )TOD( منصفان  .ii
ــدداد. ــه خواه ــات را ارائ ــاغل و خدم ــی از مش ــن مخلوط ــط و همچنی ــد مختل ــتطاعت، بادرآم ــکن قابل اس مس

ــهری  و  ــافرت های ش ــش مس ــه کاه ــر ب ــه منج ــل، ک ــری حمل ونق ــگ کارب ــر و هماهن ــزی بهت برنامه ری  .iii
نیازهــای حمل ونقــل شــده، ارتبــاط بیــن مناطــق شــهری، نیمه شــهری و روســتایی، ازجملــه راه هــای آبــی 
ــک و  ــر کوچ ــعه در جزای ــال توس ــای درح ــرای ایالت ه ــژه ب ــرک را بوی ــل و تح ــزی حمل ونق و برنامه ری

ــد. ــاحلی بهبودمی بخش ــهرهای س ش

ایده هــای برنامه ریــزی حمل بــار شــهری و الجیســتیک کــه باعــث دسترســی کارآمــد بــه کاالهــا و خدمــات   .iv
ــد  ــه رش ــک آن ب ــانده، کم ــهر را به حداقل رس ــت پذیری ش ــت و زیس ــر محیط زیس ــرب[ ب ــر ]مخ ــده، اث ش

ــاند.  ــر می رس ــه حداکث ــدار را ب ــات، همه شــمول و پای اقتصــادی باثب

مــا اقداماتــی را بــرای توســعه مکانیزم هــا و چارچوب هــای عمومــی در ســطوح ملــی، فروملــی و محلــی   .115
بــرای ارزیابــی فوایــد طرح هــای حمل ونقــل شــهری و کانشــهری، ازجملــه اثــر آنهــا بــر محیــط زیســت، اقتصــاد، 
انســجام اجتماعــی، کیفیــت زندگــی، قابلیــت دسترســی، امنیــت جــاده، ســامت عمومــی و اقــدام درزمینــه تغییــرات 

اقلیمــی و غیــره انجــام خواهیــم داد. 

ــی  ــل و جابجای ــی حمل ونق ــت های مل ــاس سیاس ــا، براس ــا و چارچوب ه ــن مکانیزم ه ــعه ای ــا از توس 116.  م
شــهری، بــرای تهیــه و قاعده مندســازی خدمــات حمل ونقــل و جابجایــی در مناطــق شــهری و کانشــهری حمایــت 
ــن  ــازد، و همچنی ــر می س ــی را امکان پذی ــترک جابجای ــات مش ــه خدم ــد ک ــای جدی ــه فناوری ه ــرد، ازجمل خواهیم ک
توســعه ارتباطــات قــراردارِی شــفاف، واضــح و قابــل اطمینــان بیــن حکومت هــای محلــی و ارائه دهنــدگان خدمــات 
حمل ونقــل و جابجایــی ازجملــه درزمینــه مدیریــِت داده، کــه منافــع عمومــی را تضمیــن نمــوده، از حریــم خصوصــی 

ــد. ــف می نمای ــه را تعری ــات دوطرف ــد و الزام ــت می کن حفاظ
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ــرزمینی، در درک  ــهری و س ــزی ش ــای برنامه ری ــل و دایره ه ــن حمل ونق ــتر بی ــی بیش ــا از هماهنگ 117.  م
ــه  ــم؛ ک ــت می کنی ــی حمای ــی، و محل ــی، فرومل ــطوح مل ــتی، در س ــای سیاس ــزی و چارچوب ه ــل برنامه ری متقاب
ــا از  ــرد. م ــورت می پذی ــدار ص ــی پای ــل و جابجای ــل و نق ــهری حم ــهری و کانش ــای ش ــق برنامه ه ــًا ازطری مث
حکومت هــای فروملــی و محلــی در توســعه دانــش و ظرفیــت الزم بــرای اجــرا و اعمــال چنیــن برنامه هایــی حمایــت 

خواهیم کــرد.

118.  مــا حکومت هــای ملــی، فروملــی و محلــی را بــه توســعه و گســترش ابــزار مالــی تشــویق خواهیم کــرد 
ــوه  ــتم های انب ــه سیس ــود ازجمل ــی خ ــل و جابجای ــتم های حمل ونق ــاخت ها و سیس ــود زیرس ــا را در بهب ــه آنه ک
ــن،  ــاخت های ایم ــی، و زیرس ــی و ِریل ــتم های هوای ــه ، سیس ــل یکپارچ ــتم های حمل ونق ــریع ، سیس ــل س حمل ونق
ــل  ــا در سیســتم های حمل ونق ــای فناوری-مبن ــن نوآوری ه ــواری و همچنی ــاده روی و دوچرخه س ــی و مناســب پی کاف
ــرای کاهــش ازدحــام و آلودگــی و درعین حــال بهبــود کارایــی، ارتبــاط )پیوســتگی(، قابلیــت دسترســی،  و ترابــری ب

ــازد.  ــد می س ــی توانمن ــت زندگ ســامت و کیفی

ــترس و  ــظ، قابل دس ــاخت محاف ــات و زیرس ــه خدم ــتم های عرض ــی در سیس ــرمایه گذاری کاف ــا س 119.  م
پایــدار بــرای آب، فاضــاب، و بهداشــت، پســاب، مدیریــت پســماند جامــد، زهکشــی شــهری، کاهــش آلودگــی هــوا، 
ــا آب، و ســامت را  ــط ب ــای مرتب ــر بای ــی را در براب ــا ایمن ــود ت ــب خواهیم نم ــاب ســطحی را ترغی ــت روان و مدیری
ــن  ــتطاعت، و همچنی ــالم و قابل اس ــرب س ــه آب ش ــه ب ــی و منصفان ــی همگان ــاد دسترس ــث ایج ــد و باع بهبودبخش
دسترســی بــه فاضــاب و بهداشــت مناســب و منصفانــه بــرای همــه شــده، و بــه اجابــت مــزاج در فضــای بــاز پایــان 
ــا  ــران و اقشــار آســیب پذیر داشته باشــد. م ــان و دخت ــه نیازهــا و امنیــت زن ــژه ب ــن راســتا توجهــی وی بخشــد و در ای
ــه ی  ــای یکپارچ ــوده و بخشــی از برنامه ه ــاب آور ب ــم ت ــر اقلی ــاخت دربراب ــن زیرس ــه ای ــود از اینک ــاش خواهیم نم ت
ــه راه حل هــای  ــا توجــه ب ــی اســت و به روشــی مشــارکتی ب ــه مســکن و جابجای توســعه شــهری و ســرزمینی، ازجمل
ــدار اجــرا می شــود  ــه فرهنــگ و پای ــه بســتر، حســاس ب ــرژی، قابل دســترس، مخصــوص ب خــاق، صرفه جــود در ان

ــرد. ــل خواهیم ک ــان حاص اطمین

ــدار  ــتم های پای ــرای سیس ــت اج ــا ظرفی ــی ب ــاب عموم ــات آب و فاض ــز امکان ــتای تجهی ــا در راس 120.  م
مدیریــت آب، ازجملــه نگهــداری پایــدار از خدمــات زیرســاخت شــهری از طریــق ظرفیت ســازی بــا هــدف ازبین بــردن 
ــه  ــه ب ــی و منصفان ــی همگان ــان دسترس ــور همزم ــًا بط ــود و نتیجت ــم نم ــدام خواهی ــداوم اق ــکل م ــا به ش نابرابری ه
ــج  ــرای همــه را تروی ــه ب ــرای همــه، و بهداشــت و فاضــاب مناســب و منصفان آب شــرب امــن و قابل اســتطاعت ب

خواهیم کــرد. 
121.  مــا دسترســی همگانــی بــه خدمــات انــرژی مــدرن و قابــل اطمینــان را ازطریــق ترغیــب کارآمــدی در 
ــا  ــا آنه ــود؛ ت ــاد خواهیم نم ــی ایج ــی و محل ــای فرومل ــت از تاش ه ــدار، و حمای ــر پای ــرژی تجدیدپذی ــرژی و ان ان
ــا – ــتقیم آنه ــرل مس ــری از کنت ــن در بهره گی ــی، و همچنی ــهیات عموم ــاخت ها و تس ــاختمان ها، زیرس را در س
درجــای ممکــن- آیین نامه هــا و زیرســاخت های محلــی، بــرای پــرورش جــذب در بخش هــای مصرف کننــده 
نهایــی، همچــون ســاختمان های مســکونی، تجــاری و صنعتــی، صنعــت، حمل ونقــل، پســماند و فاضــاب بکاربندیــم. 
همچنیــن تصویــب اســتانداردها و آیین نامه هــای عملــی ســاختمان، اهــداف انــرژی تجدیدپذیــر ، برچســب 
صرفه جویــی در انــرژی، تجدیــد احیــای ســاختمان های موجــود و سیاســت های تــدارکات عمومــی درزمینــه انــرژی، 
ــت  ــن جه ــم. همچنی ــرژی را تشــویق می نمایی ــی در ان ــداف صرفه جوی ــق اه ــرای تحق ــات مناســب ب ــایر امکان و س
ــک و  ــه ای کوچ ــرژی منطق ــتم های ان ــرژی، سیس ــی در ان ــر و صرفه جوی ــرژی تجدیدپذی ــن ان ــی بی ــود هم افزای بهب

ــم داد ــرار خواهی ــت ق ــرژی را در اولوی ــی ان ــای جمع ــمند و برنامه ه ــبکه هوش ش
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ــری  ــماند از تصمیم گی ــت پس ــدار مدیری ــتم های پای ــه سیس ــی ب ــی همگان ــج دسترس ــرای تروی ــا ب 122.  م
مرکززدایی شــده در زمینــه دفــع پســماند حمایــت خواهیم نمــود. مــا ترویــج طرح هــای بســط مســئولیت تولیدکننــده 
ــش  ــهری و کاه ــماند ش ــت پس ــتم های مدیری ــی سیس ــن مال ــتای تأمی ــماند را در راس ــدگان پس ــه تولیدکنن ، ازجمل
ــر  ــی بهت ــق طراح ــت از طری ــرخ بازیاف ــش ن ــماند و افزای ــای پس ــادِی جریان ه ــرات اجتماعی-اقتص ــرات و اث خط

ــرد. ــت  خواهیم ک ــوالت حمای محص

123.  مــا در راســتای پایان بخشــیدن بــه گرســنگی و ســوءهاضمه، ادغــام ملزومــات ]ایجــاد[ امنیــت خــوراک 
ــا هماهنگــی  ــم داد. م ــران را در برنامه ریزی شــهری و ســرزمینی ترویج خواهی ــژه فقی ــه ی ســاکنین شــهر، به وی و تغذی
امنیــت خــوراک و سیاســت های کشــاورزی را در بیــن مناطــق شــهری، نیمه شــهری و روســتایی ترغیــب خواهیم کــرد 
ــل اســتطاعتی  ــه روش هــای مناســب و قاب ــدگان ب ــه مصرف کنن ــی خــوراک ب ــار، حمل ونقــل و بازاریاب ــد، انب ــا تولی ت
ــن  ــود. عاوه برای ــی ش ــت موادخوراک ــگیری و بازیاف ــوراک و پیش ــت رفتن خ ــش ازدس ــب کاه ــه، موج صورت پذیرفت
ــرژی، آب، ســامت، حمل ونقــل، و پســماند   ــا سیاســت های ان ــه خــوراک را ب ــوط ب مــا هماهنگــی سیاســت های مرب
و نگهــداری تنــوع ژنتیــک دانه هــا و کاهــش اســتفاده از مــواد شــیمیایی خطرنــاک- و ســایر سیاســت ها در مناطــق 

شــهری رونق خواهیــم بخشــید تــا صرفه جویــی را بــه حداکثــر و پســماند را بــه حداقــل برســانیم.

ــب  ــای شــهری در تصوی ــا و راهبرده ــت در برنامه ه ــزء دارای اولوی ــک ج ــوان ی ــه عن ــگ را ب ــا فرهن 124.  م
ــاختمانی،  ــای س ــگ(، آیین نامه ه ــدی )زونین ــای منطقه بن ــع، راهنماه ــای جام ــه طرح ه ــزی، ازجمل ــزار برنامه ری اب
سیاســت های مدیریــت ســواحل، و سیاســت های توســعه راهبــرد کــه گســتره متنوعــی از میــراث فرهنگــی و مناظــر 
ــان  ــینی در ام ــعه شهرنش ــِی توس ــرب احتمال ــرات مخ ــا را از اث ــمارآورده و آنه ــد به ش ــت می کنن ــی را محافظ فرهنگ

خواهیم داشــت.

ــش آن  ــوده و نق ــت نم ــدار حمای ــهری پای ــعه ش ــرای توس ــی ب ــراث فرهنگ ــرداری از می ــا از بهره ب 125.  م
ــا و  ــدار از بناه ــه و پای ــتفاده نوآوران ــیم، و اس ــمیت می شناس ــه رس ــئولیت پذیری ب ــارکت و مس ــک مش را در تحری
محوطه هــای معمــاری را بــا هــدف ارزش آفرینــی، از طریــق بازســازی محترمانــه و تطبیــق ]بــا شــرایط یــا کاربــری 
جدیــد[ ترویــج می دهیــم. مــا اقــوام بومــی و جوامــع محلــی را در ترویــج و اشــاعه ی دانــش میــراث فرهنگــی ملمــوس 
ــد  ــای جدی ــا و روش ه ــق اســتفاده از فناوری ه ــًا از طری ــای ســنتی، مث ــا و زبان ه و ناملمــوس و حفاظــت از نموده

ــرد.  ــهیم خواهیم ک س

ابزار اجرایی

ــط توانمندســاز و  ــک محی ــد ی ــد نیازمن ــه اجــرای دســتورکار شــهری جدی ــم ک ــر واقفی ــن ام ــه ای ــا ب 126.  م
گســتره وســیعی از ابــزار اجرایــی اســت، ازجملــه دسترســی بــه دانــش، فنــاوری و نــوآوری و بــه اشــتراک گذاری دانــش 
ــه تعهــد کشــورهای  ــا توجــه ب ــی، ب ــع مال ــل، ظرفیت ســازی و بســیج مناب ــق متقاب ــورد تواف ــا شــرایط م پیشــرفته ب
توســعه یافته و درحــال توســعه، و بهره بــرداری از تمامــی منابــع قابــل دســترس در ســطوح جهانــی، منطقــه ای، ملــی، 
فروملــی و محلــی و همچنیــن بهبــود هماهنگــی و شــراکت بین المللــی بیــن حکومت هــا در تمامــی ســطوح، بخــش 
خصوصــی، جامعــه مدنــی، نظــام ســازمان ملــل متحــد، و ســایر فعالیــن بــر اســاس اصــول برابــری، عــدم تبعیــض، 

ــر و آســیب پذیرتر هســتند. ــا آنهایــی کــه از همــه فقیرت ــژه ب ــه حقــوق بشــر و اتحــاد، به وی ــرام ب پاســخگویی، احت

127.  مــا تعهــدات ابــزار اجرایــی منــدرج در دســتورکار 2030 بــرای توســعه پایــدار و دســتورکار عملــی آدیــس 
ــم. ــرار می دهی ــد مجــدد ق ــا پیرامــون تأمیــن بودجــه توســعه را مــورد تأکی آباب

ــرای  ــل و آژانس هــا و ســایر ذی نفعــان مرتبــط را ب ــات، ســایر برنامه هــای ســازمان مل ــا برنامــه هبیت 128.  م
ایجــاد دســتورالعمل مبتنی برشــواهد بــرای اجــرای دســتورکار شــهری جدیــد و بُعــد شــهرِی اهــداف توســعه پایــدار، 
ــا کشــورهای عضــو، مقامــات رســمی، گرو هــای اکثریــت  و ســایر ذی نفعــان مرتبــط، و از  در هماهنگــی نزدیــک ب
طریــق بســیج متخصصیــن تشــویق می نماییــم. مــا برپایــه ی میــراث کنفرانــس هبیتــات 3 و آموخته هــا در جریــان 
فرآینــد آماده ســازی آن، از جملــه کمپیــن جهانــی شــهر، مجمــع عمومــی همــکاران بــرای هبیتــات 3، و شــبکه ابــزار 

ــم.  ــش می روی ــی  پی اراضــی جهان

129.  مــا بــه اضطــرار هبیتــات )برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل( را بــه ادامــه کار خــود و توســعه دانــش 
ــرای حکومت هــای ملــی، فروملــی و محلــی در طراحــی، برنامه ریــزی و  ــزار ب هنجــاری و ظرفیت ســازی و تأمیــن اب

ــم. ــب می نمایی ــدار شــهری ترغی ــِت توســعه پای مدیری

130.  مــا بــه ایــن امــر واقفیــم کــه توســعه پایــدار شــهری کــه بــا سیاســت ها و راهبردهــای شــهرِی حاکــم، 
ــای  ــاز از چارچوب ه ــی توانمندس ــت محیط ــت حمای ــد تح ــود، می توان ــت می ش ــت هدای ــته اس ــه شایس ــکلی ک به ش
مالــِی یکپارچــه در تمامــی ســطوح بهــره گیــرد. مــا اهمیــت ایــن امــر کــه تمامــی ابــزار مالــی اجرایــی بــه شــکلی 
مســتحکم در چارچوب هــای منســجم سیاســتی و فرآیندهــای تمرکززدایــی مالــی –در جــای ممکــن- تعبیــه شــده، و 

ــیم.  ــمیت می شناس ــه رس ــد را ب ــام شده باش ــازی های الزم انج ــطوح، ظرفیت س ــی س در تمام

131.  مــا از رویکردهــای حســاس بــه بســتر در تأمیــن مالــِی توســعه شهرنشــینی و بهبــود ظرفیــت مدیریــت 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــزار و مکانیزم هــای مخصــوِص الزم ب ــم، و اب ــت می نمایی ــی حمای ــی در تمامــی ســطوِح دولت مال
توســعه شــهری پایــدار را تصویــب نمــوده، بــه ایــن امــر واقفیــم کــه هــر کشــور مســئول اولیــه توســعه اقتصــادی و 

اجتماعــی خــود اســت. 

ــرات  ــن اث ــد شهرنشــینی و همچنی ــرداری از فوای ــی تولیدشــده به واســطه بهره ب ــد بوم ــع و عوای ــا مناب 132.  م
تســریع کننده و بیشــینه ی ســرمایه گذاری عمومــی و خصوصــی را درجهــت بهبــود شــرایط مالــی بــرای توســعه شــهری 
ــرای همــه کشــورها سیاســت های  ــه ب ــن آگاهــی ک ــا ای ــی بســیج خواهیم نمــود، ب ــع جانب ــه مناب ــاز ب و دسترســی ب
عمومــی و بســیج و اســتفاده مناســب از منابــع داخلــی- کــه ازطــرف اصــول تملــِک ملــی مــورد تأکیــد هســتند- بــرای 
ــد نقشــی  ــهری جدی ــتورکار ش ــرای دس ــه اج ــدار، از جمل ــهری پای ــعه ش ــال توس ــا در جســتجویی مشــترک به دنب م

مرکــزی دارنــد. 

133.  مــا تجارت هــا را فــرا می خوانیــم تــا خاقیــت و نــوآوری خــود را در راســتای حــل چالش هــای توســعه 
پایــدار در مناطــق شــهری به کارگیرنــد، بــا ایــن آگاهــی کــه فعالیــت تجــارِی خصوصــی، ســرمایه گذاری و نــوآوری، 
ــی،  ــرمایه گذاری خصوص ــه س ــتند و اینک ــتغال زایی هس ــمول و اش ــد همه ش ــد، رش ــی در قدرت تولی ــران مهم هدایتگ
ــاش  ــی، عناصــر ضــروری در ت ــاِت بین الملل ــی باثب ــک سیســتم مال ــراه ی ــی، بهم ــرمایه مســتقیم خارج ــژه س به وی

بــرای توســعه هســتند.
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ــت و  ــه ثب ــادر ب ــی را ق ــی و محل ــای فرومل ــه حکومت ه ــب ک ــای مناس ــت ها و ظرفیت ه ــا از سیاس 134.  م
ــی،  ــای محل ــوره، مالیات ه ــترهای چندمنظ ــق کاداس ــًا از طری ــازند، مث ــود می س ــوه خ ــد بالق ــه عوای ــترش پای گس
ــان  ــال اطمین ــن ح ــود، و درعی ــت خواهیم نم ــی حمای ــت های مل ــتای سیاس ــات، در راس ــه خدم ــهریه ها و هزین ش
می یابیــم کــه زنــان و دختــران، کــودکان و جوانــان، ســالمندان، معلولیــن، اقــوام بومــی و جوامــع محلــی و خانوارهــای 

فقیــر بــه شــکلی نامتناســب تحــت تأثیــر آن قــرار نگیرنــد.
135.  مــا نظام هــای شــفاف و صحیــِح )Sound( نقــل و انتقــاالت مالــی از ســمت دولــت بــه حکومت هــای 
ــج  ــا تروی ــرد آنه ــر عملک ــی ب ــوق های مبتن ــات، و مش ــا، الزام ــا، اولویت ه ــاس نیازه ــی را براس ــی و محل فرومل
خواهیم کــرد کــه در راســتای تأمیــن منابــِع مناســب، به موقــع و قابــل پیش بینــی بــرای آنهــا و ارتقــاء توانایــی خــود 

ــت مخــارج اســت. ــد و مدیری آنهــا در جمــع آوری عوای
136.  مــا از توســعه مدل هــای عمــودی و افقــی توزیــع منابــع مالــی بــرای کاهــش نابرابری هــا بیــن مرزهــای 
ــج توســعه ســرزمینِی  ــرای تروی ــن ب ــن مناطــق شــهری و روســتایی، و همچنی ــی، درون مراکــز شــهری، و بی فرومل
یکپارچــه و متعــادل حمایــت خواهیم کــرد. در ایــن راســتا، مــا بــر اهمیــت بهبــود شــفافیت داده هــا در زمینــه خــرج و 
تخصیــص منابــع، بــه عنــوان ابــزاری بــرای ارزیابــی میــزان پیشــرفت در جهــت برابــری و یکپارچگــی فضایــی تأکیــد 

می نماییــم. 
ــج از  ــِی منت ــاک و اراض ــش در ارزش ام ــیم افزای ــط و تقس ــت ضب ــات را در جه ــن اقدام ــا بهتری 137.  م
ــرد. در  ــج خواهیم ک ــی تروی ــرمایه گذاری های عموم ــد زیرســاخت، و س ــای تولی ــعه شــهری، پروژه ه ــای توس فرآینده
صــورت لــزوم می تــوان اقداماتــی را جهــت پیشــگیری از ضبــط اختصاصــی آن توســط بخــش خصوصــی و همچنیــن 
ــاط  ــا ارتب ــر دســتاورد  اتخاذنمــود. م ــی ب ــی مبتن زمین خــواری در امــاک و مســتغات ، همچــون سیاســت های مال
ــازار اراضــی را  ــزار مدیریــت شــهری، از جملــه قوانیــن ب ــی، برنامه ریــزی شــهری و همچنیــن اب بیــن نظام هــای مال
ــرای تولیــد مــال برپایــه  تقویــت خواهیم نمــود. مــا در جهــت اطمینــان از ایــن تــاش خواهیم کــرد کــه تاش هــا ب

ــن منتهــی نشــوند. ــدار زمی ــه مصــرف و کاربری هــای ناپای اســتفاده از اراضــی، ب
ــارج  ــرل مخ ــفاف در کنت ــان و ش ــل اطمین ــزار قاب ــال اب ــی در اعم ــی و محل ــای فرومل ــا از حکومت ه 138.  م
ــرل  ــه براســاس کنت ــرد ک ــت خواهیم ک ــی حمای ــای محل ــر ســرمایه گذاری ها و پروژه ه ــی ضــرورت و اث ــرای ارزیاب ب
ــوده( و  ــاز )سرگش ــای ب ــت از فرآینده ــت- در حمای ــته اس ــه شایس ــکلی ک ــه ش ــی –ب ــارکت عموم ــی و مش قانون
ــات ضــد فســاد  ــن اقدام ــان، همچنی ــی، و صــرف بودجــه ی قابل اطمین ــه ی مناقصــات، مکانیزم هــای تدارکات منصفان
ــتای  ــی، در راس ــاک عموم ــه اراضــی و ام ــی ب ــر، و دسترس ــت مؤث ــی، پاســخگویی، مدیری ــج یکپارچگ ــرای تروی ب

ــود. ــی خواهندب ــت های مل سیاس
139.  مــا از ایجــاد چارچوب هــای قانونــی و مقرراتــی مســتحکم بــرای دریافــت وام شــهری و ملــی بــه شــکل 
پایــدار، مبتنــی بــر مدیریــت بدهــی پایــدار، تحــت حمایــت عوایــد و ظرفیت هــای مناســب، به واســطه اعتبــار محلــی 
ــرای تأمیــن  ــا ب ــدار بدهــی شــهری  در جــای مناســب حمایــت خواهیم کــرد. م و همچنیــن گســترِش بازارهــای پای
ــی و  ــی، فرومل ــه ای، مل ــعه منطق ــای توس ــون صندوق ه ــب، همچ ــی مناس ــطه های مال ــیس واس ــهر، تأس ــی ش مال
ــی و  ــی عموم ــن مال ــد تأمی ــه می توانن ــی ، ک ــی ائتاف ــای مال ــه مکانیزم ه ــعه، ازجمل ــای توس ــا بانک ه ــی ی محل
ــای  ــج مکانیزم ه ــت تروی ــا درجه ــم داد. م ــر قرارخواهی ــند را مدنظ ــریع بخش ــی را تس ــی و بین الملل ــی، مل خصوص
ــک  ــت ریس ــال مدیری ــرمایه گذاری ، و درعین ح ــن س ــه تضمی ــس چندجانب ــون آژان ــی[ همچ ــک ]مال ــش ریس کاه
ارز، بــرای کاهــش هزینــه ســرمایه و انگیــزش بخــش خصوصــی و خانــوار در مشــارکت در توســعه شــهری پایــدار و 

ــرد. ــاش خواهیم ک ــک ت ــال ریس ــای انتق ــه مکانیزم ه ــی ب ــه دسترس ــاب آوری از جمل ــاد ت ــات ایج اقدام



۴۴۴۵

140.    مــا از توســعه محصــوالت مالــی مناســب و قابــل اســتطاعِت مســکن حمایــت خواهیــم نمــود و مشــارکت 
گســتره متنوعــی از نهادهــای چندگانــه مالــی، بانک هــای توســعه منطقــه ای و نهادهــای مالــی توســعه، آژانس هــای 
بانک هــای  و  پــول،  وام دهنــدگان  تعاونی هــا،  وام دهنــدگان بخــش خصوصــی،  و  همــکاری، ســرمایه گذاران 
ــواع آن  ــی ان ــی در تمام ــتطاعت و تدریج ــکن قابل اس ــرمایه گذاری در مس ــه س ــک را ب ــای کوچ ــده قرضه ه اعطاکنن

ــم. ــویق می نمایی تش

ــات در  ــن تأســیس زیرســاخت های حمل ونقــل شــهری و درون مــرزی و صندوق هــای  خدم ــا همچنی 141.  م
ــب  ــی از جان ــا کمک های ــی ت ــی عموم ــای مال ــی، از کمک ه ــع مال ــی از مناب ــتره متنوع ــاس گس ــی، براس ــطح مل س
ســایر نهادهــای عمومــی و بخــش خصوصــی را مدنظــر قــرار خواهیــم داد و از هماهنگــی بیــن فعــاالن و مداخــات و 

ــرد.  ــان حاصــل خواهیم ک ــا اطمین ــن پاســخگویی آنه همچنی

ــعه  ــی توس ــات مال ــه ای، مؤسس ــعه منطق ــای توس ــی، بانک ه ــه بین الملل ــی چندگان ــای مال ــا از نهاده 142.  م
ــژه در  ــد به وی ــهری جدی ــتورکار ش ــرای دس ــرای اج ــی ب ــتیبانی مال ــن پش ــه تأمی ــکاری درزمین ــای هم و آژانس ه
کشــورهای در حــال توســعه دعــوت به عمــل می آوریــم، ازجملــه از طریــق مکانیزم هــای خــاِق مالــی، تــا 

پروژه هــا. و  برنامه هــا 

143.  مــا از دسترســی بــه صندوق هــای چندگانــه مختلــف، ازجملــه صنــدوق اقلیــم ســبز، تســهیات جهانــی 
محیط زیســت، صنــدوق انطبــاق، صندوق هــای ســرمایه گذاری اقلیمــی، و ســایرین، در زمینــه تأمیــن منابــع 
ــرای  ــا آن ب ــق ب ــی و تطبی ــرات اقلیم ــش تغیی ــه کاه ــوط ب ــات مرب ــا و اقدام ــت ها، طرح ه ــا، سیاس ــرای برنامه ه ب
حکومت هــای ملــی و محلــی، در چارچــوب فرآیندهــای مــورد توافــق حمایــت می نماییــم. مــا بــا ســازمان های مالــی 
فروملــی و محلــی، بنحــوی کــه شایســته اســت، بــرای توســعه راه حل هــای زیرســاخت مالــی اقلیمــی و بــرای ایجــاد 
مکانیزم هــای مناســب بــرای شناســایی ابــزار مالــی کاتالیــزوری، در هماهنگــی بــا هرگونــه چارچــوب ملــی موجــود 

ــی همــکاری خواهیم نمــود.  ــی در تمامــی ســطوح حکومت ــداری مال ــداری بدهــی و پای ــان از پای ــرای اطمین ب

ــانی،  ــای انس ــکونتگاه ه ــهرها و س ــا در ش ــی و بای ــرات اقلیم ــرای خط ــی را ب ــای عمل ــا راه حل ه 144.  م
ــه  ــه ب ــا توج ــط، ب ــاالن مرتب ــایر فع ــی و س ــه اتکای ــه و بیم ــازمان های بیم ــا س ــکاری ب ــطه ی هم ــه به واس ازجمل
همچنیــن  و  کانشــهری،  و  شــهری  دارایی هــای  ســایر  و  ســاختمان ها  زیرســاخت ها،  در  ســرمایه گذاری ها 
ــتجو  ــا جس ــادی آنه ــای اقتص ــرپناه و نیازه ــه س ــوط ب ــای مرب ــرای نیازه ــی ب ــت محل ــه جمعی ــی درزمین راه حل های

ــم داد. ــعه خواهی ــوده و توس نم

145.  مــا اســتفاده از بودجــه عمومــی بین المللــی، ازجملــه کمک هــای رســمی توســعه )ODA( و ســایرین را 
بــرای تســریع بســیج منابــع کمکــی از تمامــی منابــع موجــود، چــه عمومــی و چــه خصوصــی، بــرای توســعه شــهری 
و ســرزمینی پایــدار را حمایــت خواهیم نمــود، ازجملــه به واســطه کاهــش ریســک بــرای ســرمایه گذاران احتمالــی، بــا 
ــع  ــرای بســیج مناب ــی عمومــی بین الملــی نقــش مهمــی در تکمیــل تــاش کشــورها ب آگاهــی از اینکــه تأمیــن مال

ــی محــدود.  ــع داخل ــا مناب ــن و آســیب پذیرترین کشــورها ب ــژه در فقیرتری ــی در داخــل کشــور دارد، به وی عموم

ــی  ــه ای و بین الملل ــی منطق ــوب، و مثلث ــکاری شــمال-جنوب، جنوب-جن ــرای هم ــی را ب ــا فرصت های 146.  م
ــه شــهر – بنحــوی کــه  ــی شــده، و شــهر ب ــی، تمرکززدای ــرای همــکاری فرومل ــن ب ــم داد، همچنی گســترش خواهی
ــای  ــادالت راه حل ه ــرورش تب ــا و پ ــعه ظرفیت ه ــدار، توس ــهری پای ــعه ش ــه توس ــک ب ــرای کم ــت- ب ــته اس شایس

ــط ــن مرتب ــل در تمامــی ســطوح و توســط تمامــی فعالی ــری متقاب شــهری و یادگی

ــای  ــان و نهاده ــی ذی نفع ــه توانای ــه ب ــی ک ــرد چندوجه ــک رویک ــوان ی ــه عن ــازی را ب ــا ظرفیت س 147.  م
چندگانــه در تمامــی ســطوح حکمرانــی مربــوط می شــود و ظرفیــت فــردی، اجتماعــی و ســازمانی را در ایجــاد، اجــرا، 
ــا یکدیگــر ترکیــب  ــدار ب ــه توســعه شــهری پای ــی سیاســت های عمومــی در زمین ــت، نظــارت و ارزیاب ــود، مدیری بهب

می کنــد را ترویــج خواهیم کــرد.

ــی را،  ــِی محل ــازمان های دولت ــامل س ــی، ش ــی و محل ــی، فرومل ــای مل ــت حکومت ه ــت ظرفی ــا تقوی 148.  م
بنحــوی کــه شایســته اســت، بــرای همــکاری بــا زنــان و دختــران، کــودکان و جوانــان، ســالمندان و معلولیــن، اقــوام 
ــگاهیان، و  ــی، دانش ــه مدن ــن جامع ــیب پذیر، همچنی ــای آس ــود در وضعیت ه ــراد موج ــی، و اف ــع محل ــی و جوام بوم
ــه فرآیندهــای مدیریــت ســازمانی و نهــادی ترویــج خواهیم نمــود، و آنهــا را  ســازمان های تحقیقاتــی در شــکلدهی ب

ــاخت.  ــد خواهیم س ــرزمینی توانمن ــهری و س ــعه ش ــه توس ــری در زمین ــارکت در تصمیم گی ــرای مش ب

ــه عنــوان ترویج دهنــگان و تأمین کننــدگان ظرفیت ســازی حمایــت  149.  مــا از ســازمان های دولتــی محلــی ب
ــه سیاســت های شــهری و  ــی در زمین ــا در مشــاوره های مل ــه شایســته اســت، ســهم آنه ــرد، و بشــکلی ک خواهیم ک
ــی، بخــش  ــه مدن ــی، و جامع ــی و محل ــا حکومت هــای فرومل ــن همــکاری ایشــان ب اولویت  هــای توســعه، و همچنی
خصوصــی، جامعــه حرفــه ای، دانشــگاهیان، و مؤسســات تحقیقاتــی، و شــبکه های موجــود آنهــا را شناســایی و تقویــت 
ــا موضــوع ،  ــط ب ــراکت های مرتب ــینه، ش ــوزش سینه به س ــق آم ــازی را ازطری ــای ظرفیت س ــا برنامه ه ــرد، ت خواهیم ک
و اقدامــات مشــارکتی همچــون همــکاری بین شــهری در مقیاس هــای جهانــی، منطقــه ای، ملــی، فروملــی و محلــی، 

شــامل تأســیس شــبکه های متخصصیــن و حرفه هــای واســط علم-سیاســت محقــق گــردد.

150.  مــا بــر نیــاز بــه بهبــود هماهنگــی و تبــادل دانــش درزمینــه علــم، فنــاوری و نــوآوری بــه نفــع توســعه 
ــه در  ــاوری ک ــهیل فن ــزم تس ــای مکانی ــا فرآینده ــل ب ــی کام ــجام و هم افزای ــی، انس ــدار، در هماهنگ ــهری پای ش
ــد  ــد تأکی ــی ش ــدار رونمای ــعه پای ــرای توس ــتورکار 2030 ب ــل دس ــده و ذی ــا تهیه ش ــس آباب ــی آدی ــتورکار عمل دس

می نماییــم.

ــزی و  ــی در برنامه ری ــی و محل ــای فرومل ــه حکومت ه ــرای کمــک ب ــای ظرفیت ســازی را ب ــا برنامه ه 151.  م
مدیریــت مالــی، برپایــه هماهنگــی ســازمانی در تمامــی ســطوح، ازجملــه حساســیت بــه محیط زیســت و اقدامــات ضــد 
فســاد، بکارگیــری نظــارت، تــدارکات حســابداری، گزارش دهــی، و حسابرســی مســتقل و شــفاف ترویــج خواهیم کــرد 
تــا عملکــرد و فرمانبــرداری فروملــی و ملــی را باتوجــه ویــژه بــه بودجه بنــدی پاســخگو بــه ســن و جنســیت، و بهبــود 
و دیجیتــال نمــودن فرآیندهــای حســابداری و اســناد، بــرای ارتقــاء رویکردهــای مبتنــی بــر نتیجــه، و بــرای ایجــاد 

ظرفیت هــای تکنیکــی و اجرایــی بلنــد و متوســط مــدت بازبینــی نماییــم. 

ــازار  ــرد ب ــا و در عملک ــی زمین-مبن ــزار مال ــد و اب ــتفاده از عوای ــازی را در اس ــای ظرفیت س ــا برنامه ه 152.  م
مســتغات بــرای سیاســتگذاران و مقامــات عمومــی محلــی بــا تمرکــز بــر زیربنــای قانونــی و اقتصــادی ضبــط ارزش، 

ــج خواهیم کــرد.  ــن تروی ــزوده زمی ــع ارزش اف ــط و توزی ــدار، ضب ــن مق ــه تعیی ازجمل
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153.  مــا اســتفاده نظام منــد از مشــارکت ذی نفعــان چندجانبــه در فرآیندهــای توســعه شــهری را، بــه شــکلی 
کــه شایســته اســت، ترویــج خواهیم کــرد و سیاســت ها، فرآیندهــا و چارچوب هــای مالــی و اجرایــی واضــح و شــفاف، 

ــرد. ــزی خواهیم ک ــه را پایه ری ــان چندجانب ــارکت ذی نفع ــرای مش ــزی ب ــای برنامه ری ــن راهنماه و همچنی

154.  مــا اهمیــت کمــک طرح هــای ابتــکاری، مشــارکت ها و تعاونی هــای داوطلبانــه بــرای همــکاری 
ــات و  ــن تجربی ــه رســمیت می شناســیم و بهتری ــد را بهبودبخشــند ب ــد اجــرای دســتورکار شــهری جدی کــه قصددارن
ــی، حکومت هــای  ــن نهادهــای فرومل ــِد مشــترک بی ــج شــبکه های تولی ــًا به واســطه تروی راه حل هــای خــاق را مث

ــازیم. ــته می س ــط برجس ــان مرتب ــایر ذی نفع ــی و س محل

ــای  ــا و توانایی ه ــت مهارت ه ــی و تقوی ــه قدرت بخش ــازی در زمین ــکاری ظرفیت س ــای ابت ــا طرح ه 155.  م
ــار  ــن اقش ــی، همچنی ــع محل ــی و جوام ــوام بوم ــن، اق ــالمندان و معلولی ــان،  س ــودکان و جوان ــران، ک ــان و دخت زن
ــج و حفاظــت از  ــه، و تروی ــی، سهیم شــدن در گفتگــوی دوطرف ــای مدیریت ــه شــکلدهی فرآینده آســیب پذیر در زمین
ــهری و  ــای توسعه ش ــان در تصمیم گیری ه ــر آن ــارکت مؤث ــان از مش ــرای اطمین ــض را، ب ــی تبعی ــر و نف ــوق بش حق

ــود. ــب خواهیم نم ــرزمینی ترغی س

156.  مــا توســعه سیاســت های فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و راهبردهــای حکومــت الکترونیــک و همچنیــن 
ــای  ــه برنامه ه ــک -ازجمل ــای تکنولوژی ــرداری از نوآوری ه ــا بهره ب ــهروندمحور را ب ــال ش ــت دیجیت ــزار حکوم اب
ظرفیت ســازی- در راســتای قــراردادن فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در دســترس عمــوم، از جملــه زنــان و دختــران، 
ــرای  ــیب پذیر، ب ــار آس ــن اقش ــی، همچنی ــع محل ــی و جوام ــوام بوم ــن، اق ــالمندان و معلولی ــان،  س ــودکان و جوان ک
توانمندســاختن آنهــا در رشــد و تمریــن مســئولیت مدنــی، گســترش مشــارکت و پــرورش حکومتــی پاســخگو، همچنین 
افزایــش کارآمــدی ترویــج خواهیم کــرد. اســتفاده از سیســتم عامل ها و ابــزار دیجیتــال، ازجملــه سیســتم های 
ــرزمینی  ــهری و س ــزی ش ــی و برنامه ری ــا طراح ــد ت ــویق خواهدش ــی )geospatial(، تش ــن مکان ــی زمی اطاعات

ــد. یکپارچــه درازمــدت، مدیریــت و زمامــداری اراضــی و دسترســی بــه خدمــات شــهری و کانشــهری بهبودیاب

157.  مــا از علــم، تحقیــق و نــوآوری حمایــت خواهیم نمــود، از جملــه تمرکــز بــر نــوآوری اجتماعــی، فناورانــه، 
دیجیتــال و طبیعت-مبنــا، رابط هــای مســتحکِم علم-سیاســت در برنامه ریــزی و سیاســتگذاری شــهری و ســرزمینی، 
ــه، شــامل جمــع آوری،  ــش و تجرب ــات، دان ــادل اطاع ــرای اشــتراک گذاری و تب ــن مکانیزم هــای ســازمانی ب همچنی
تحلیــل، استانداردســازی و انتشــار داده هــای جغرافیا-محــور، جمــع آوری شــده توســط جوامــع، باکیفیــت، به موقــع و 
قابــل اطمینــان، کــه از نظــر درآمــد، جنســیت، ســن، نــژاد، قومیــت، وضعیــت مهاجــرت، مــکان جغرافیایــی و ســایر 

ــی دســته بندی شــده باشــد.  ــی و محل ــی، فرومل ــط در بســترهای مل خصیصه هــای مرتب

ــه شــکلی  ــا ب ــی تقویــت خواهیم کــرد ت ــی و محل ــی، فرومل 158.  مــا ظرفیــت داده و آمــاری را در ســطوح مل
ــوده و از  ــارت نم ــهری نظ ــدار ش ــعه ی پای ــای توس ــت ها و راهبرده ــرای سیاس ــل در اج ــرفت حاص ــر پیش ــر ب مؤث
ــع آوری داده  ــای جم ــم. فرآینده ــتفاده نمایی ــب اس ــای مناس ــا و بازبینی ه ــع تصمیم گیری ه ــه نف ــات( ب ــا )اطاع آنه
ــع رســمی داده و ســایر  ــر مناب ــز ب ــد بیــش از هرچی ــد بای ــی دســتورکار شــهری جدی ــری  و بازبین ــرای اجــرا، پیگی ب
منابــع مناســب ملــی، فروملــی و محلــی، بــاز، شــفاف و هماهنــگ بــا اهــداف مربــوط بــه حقــوق حریــم  و تمامــی 
الزامــات و تعهــدات حقــوق بشــر باشــد. پیشــرفت در جهــت ]ایجــاد[ یــک تعریــف جهانــِی مردم-محــور از شــهرها و 

ــع شــود. ــد واق ــر مفی ــن ام ســکونتگاه ها ممکــن اســت در پشــتیبانی از ای
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159.  مــا از نقــش و بهبــود ظرفیــت حکومت هــای ملــی، فروملــی و محلــی در جمــع آوری داده هــا، تهیــه نقشــه 
اطاعــات ، تحلیــل و انتشــار، و همچنیــن در ترویــج حکمرانــی مبتنــی بــر شــواهد حمایــت خواهیم کــرد و همزمــان 
برپایــه دانشــی مشــترک، بــا اســتفاده از داده هــای قابــل مقایســه در مقیــاس جهانــی و تهیه شــده در محــل از جملــه 
به واســطه سرشــماری، تحقیقــات خانــوار، ثبــت جمعیــت، فرآیندهــای نظــارت محلــی و ســایر منابــع مرتبــط کــه از 
نظــر درآمــد، جنســیت، ســن، نــژاد، قومیــت، وضعیــت مهاجــرت، مــکان جغرافیایــی و ســایر خصیصه هــای مرتبــط در 

ــود. ــی و محلــی دســته بندی شــده باشــد متکــی خواهیم ب ــی، فرومل بســترهای مل

ــا اســتفاده از ابــزار  ــاز، کاربرپســند و مشــارکتِی داده را ب 160.  مــا ایجــاد، ترویــج و ارتقــاء سیســتم عامل های ب
ــی و  ــی و محل ــی، فرومل ــای مل ــن حکومت ه ــش را بی ــا دان ــم داد ت ــرورش خواهی ــود پ ــِی موج ــه و اجتماع فن آوران
ذی نفعــان مرتبــط، ازجملــه فعالیــن غیردولتــی و مــردم انتقــال داده و بــه اشــتراک گذاریــم و بدیــن روی برنامه ریــزی 
و مدیریــت شــهری مؤثــر، کارآمــدی و شــفافیت را به واســطه حکومــت الکترونیــک و رویکردهــای متکــی بــر فنــاوری 

اطاعــات و ارتباطــات و همچنیــن مدیریــت داده ی زمیــن مکانــی بهبودبخشــیم.

پیگیری و بازبینی

ــه  ــم نمــود، ب ــد را اعمــال خواهی ــرای دســتورکار شــهری جدی ــی ب ــری و بازبین ــا یــک ]برنامــه [ پیگی 161.  م
ــرده،  ــال ک ــرفت را دنب ــا پیش ــد ت ــجم باش ــی منس ــطوح جهان ــی و س ــی و محل ــی، فرومل ــطح مل ــه در س ــکلی ک ش
ــه  ــه شــهروندان و شــفافیت ب ــر دســتورکار و پاســخگویی ب ــع و مؤث ــد و از اجــرای به موق ــی نمای ــذاری را ارزیاب اثرگ

شــکلی همه شــمول، اطمینــان حاصل نمایــد.

ــاز، همه شــمول، چندســطحی، مشــارکتی  ــه، کشــوری، ب ــه شــکلی داوطلبان ــی را ب ــری و بازبین ــا پیگی 162.  م
و شــفاف بــرای دســتورکار شــهری جدیــد تشــویق می نماییــم. ایــن امــر بایــد دربرگیرنــده کمــک ســطوح حکومــت 
ــه ای،  ــه ای و فرومنطق ــازمان های منطق ــل، س ــازمان مل ــام س ــای نظ ــا کمک ه ــوده و ب ــی ب ــی و محل ــی، فرومل مل
ــت  ــاد و تقوی ــدف ایج ــی باه ــدی دائم ــد فرآین ــن بای ــود. همچنی ــط تکمیل ش ــان مرتب ــت و ذی نفع ــای اکثری گروه ه
ــی داشته باشــد. ــل را درپ ــادل راه حل هــای شــهری و آمــوزش متقاب ــوده و تب ــان ب ــان تمامــی ذی نفع مشــارکت درمی

163.  مــا اهمیــت حکومت هــای محلــی را بــه عنــوان شــرکاء فعــال در پیگیــری و بازبینــی دســتورکار شــهری 
ــی و  ــای مل ــاق حکومت ه ــه اتف ــه ب ــم ک ــا را تشــویق می کنی ــناخته، آنه ــمیت ش ــه رس ــطوح ب ــی س ــد در تمام جدی
فروملــی، بــه شــکلی کــه شایســته اســت، مکانیزم هــای قابل اجــرا در زمینــه پیگیــری و بازبینــی را -مثــًا به واســطه 
ــد. مــا در جایــی کــه شایســته  ــی تهیه نماین همــکاران مرتبــط و عرصه هــای )پلَتفرم هــای( مناســب- در ســطح محل

اســت تقویــت ظرفیت هــای آنهــا را بــرای ارائــه کمــک در ایــن زمینــه مدنظــر قــرار خواهیــم داد.

164.  مــا خاطرنشــان می نماییــم کــه پیگیــری و بازبینــی دســتورکار شــهری جدیــد بایــد ارتباط هــای مؤثــری 
بــا پیگیــری و بازبینــی دســتورکار 2030 بــرای توســعه پایــدار داشــته باشــد تــا هماهنگــی و انســجام را در اجــرای آنهــا 

ــراه داشــته باشــد. به هم

165.  مــا بــر نقــش و تجربــه ی برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد )هبیتــات( در حیطــه ی اختیــارات 
خــود، بــه عنــوان نقطــه تمرکــز توســعه پایــدار شهرنشــینی و ســکونتگاه های انســانی، در همــکاری بــا ســایر نهادهــای 
ســازمان ملــل مجــدداً تأکیــد می ورزیــم و ارتبــاط بیــن شهرنشــینی پایــدار و ازجملــه توســعه پایــدار، کاهــش خطــر 

ــه رســمیت می شناســیم. ــرات اقلیمــی را ب ــا و تغیی بای

ــی  ــا نهاده های ــم -ب ــل می آوری ــوت به عم ــرکل دع ــت از دبی ــرای درخواس ــی ب ــع عموم ــا از مجم 166.  م
ــتورکار  ــرای دس ــرفت اج ــون پیش ــا پیرام ــط- ت ــی مرتب ــه ای و بین الملل ــازمان های منطق ــورها و س ــه از کش داوطلبان
شــهری جدیــد هــر 4 ســال یــک مرتبــه گزارش دهنــد، بــه شــکلی کــه اولیــن گــزارش آن در نشســت هفتــادودوم 

ــل داده شــود. تحوی

ــد و  ــهری جدی ــتورکار ش ــرای دس ــل در اج ــرفت حاص ــی از پیش ــی و کم ــی کیف ــزارش، تحلیل ــن گ 167.  ای
ــدار شهرنشــینی و ســکونتگاه های انســانی  ــه توســعه پای ــوط ب ــی مرب ــاه و بلندمــدت مــورد توافــق جهان اهــداف کوت
ارائــه خواهــدداد. ایــن تحلیــل برپایــه فعالیت هــای حکومت هــای ملــی، فروملــی و محلــی، هبیتــات و ســایر نهادهــا 
در نظــام ســازمان ملــل و ســایر ذی نفعــان مرتبــط در حمایــت از اجــرای دســتورکار شــهری جدیــد، و گزارش هــای 
شــورای حاکــم هبیتــات خواهدبــود. ایــن گــزارش بایــد تــا حــد ممکــن نهاده هــا و فرآیندهــای ســازمان های چندگانــه، 
جامعــه مدنــی، بخــش خصوصــی و جامعــه دانشــگاهی را در جــای مناســب دربرگیــرد. همچنیــن بایــد بــر عرصه هــا 
و فرآیندهــای موجــود ازجملــه فــوروم شــهری جهانــی منعقدشــده توســط هبیتــات متکــی بــوده و از دوبــاره کاری بــر 

ــی پاســخگو باشــد. ــی و مل ــی، فرومل ــا و اولویت هــای محل ــا، نیازه ــن، ظرفیت ه ــه شــرایط، قوانی حــذر، و ب

ــایر  ــا س ــک ب ــکاری نزدی ــا هم ــات، ب ــده هبیت ــزارش برعه ــن گ ــازی ای ــه آماده س ــا در زمین 168.  هماهنگی ه
ــل  ــدی یکپارچــه در کل گســتره نظــام ســازمان مل ــود کــه فرآین ــل خواهدب ــط در نظــام ســازمان مل نهادهــای مرتب
ــل  ــی تحوی ــع عموم ــه مجم ــی  ب ــادی و اجتماع ــورای اقتص ــطه ش ــزارش به واس ــن گ ــازند. ای ــی می س را قطع
 داده خواهدشــد. ایــن گــزارش همچنیــن بــه نشســت ســطح بــاالی سیاســی پیرامــون توســعه پایــدار  تحــت حســن 
توجــه مجمــع عمومــی ارائــه خواهدشــد، بــا نگاهــی بــه اطمینــان از انســجام، هماهنگــی و ارتباطــات همکارانــه بــا 

ــدار. ــعه پای ــرای توس ــتورکار 2030 ب ــی دس ــری و بازبین ]طــرح[ پیگی

ــی،  ــارکت ها، رایزن ــطه مش ــه به واس ــن زمین ــا[ در ای ــیج ]نیروه ــه بس ــات در زمین ــت اقدام ــه تقوی ــا ب 169.  م
ــکاری موجــود همچــون روز  ــای ابت ــا اســتفاده از طرح ه ــد ب ــون اجــرای دســتورکار شــهری جدی و آگاه ســازی پیرام
ــرای  ــد ب ــکاری جدی ــای ابت ــیس طرح ه ــن تأس ــم داد، همچنی ــه خواهی ــهرها ادام ــی ش ــات و روز جهان ــی هبیت جهان
بســیج و تولیــد پشــتیبانی از ســمت جامعــه مدنــی، شــهروندان، و ذی نفعــاِن مرتبــط را مدنظــر خواهیــم داشــت. مــا بــه 
اهمیــت ادامــه در امــر پیگیــری و بازبینــی دســتورکار شــهری جدیــد بــا همــکاران حکومت هــای محلــی و فروملــی 

ــم. ــه ای توجه داری ــی و منطق ــای محل ــی حکومت ه ــع جهان ــده در مجم معرفی ش

 ،216/67/A/RES   ،206/56/A/RES  ،177/51/A/RES بــر الیحه هــای مجمــع عمومــی   مــا    .170
A/ A/RES/109/31و   جملــه   از  مرتبــط  لوایــح  ســایر  و همچنیــن   ،226/69/A/RES و   239/68/A/RES

RES/162/32مجــدداً تأکیــد می نماییــم. مــا مجــدداً بــر اهمیــت مــکان قرارگیــری ســازمان مرکــزی ســازمان ملــل 
در نایروبــی تأکیــد می نماییــم.

171.  مــا بــر اهمیــت هبیتــات باتوجــه بــه نقــش آن در نظــام ســازمان ملــل بــه عنــوان نقطــه تمرکــز توســعه 
ــد، در  ــهری جدی ــتورکار ش ــی دس ــری و بازبین ــرا، پیگی ــه اج ــانی، ازجمل ــکونتگاه های انس ــینی و س ــدار شهرنش پای

ــم. ــد می ورزی ــل تأکی ــازمان مل ــام س ــای نظ ــایر نهاده ــا س ــی ب هماهنگ
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ــرکل  ــا از دبی ــات، م ــِی هبیت ــود اثربخش ــم انداز بهب ــا چش ــد و ب ــهری جدی ــتورکار ش ــه دس ــه ب 172.  باتوج
درخواســت می نماییــم کــه طــی هفتادویکمیــن نشســت مجمــع عمومــی یــک ارزیابــی مبتنــی برشــواهد و مســتقل 
ــود اثربخشــی،  ــه بهب ــات درزمین ــود شــامل توصی ــی گزارشــی خواهــد ب ــن ارزیاب ــد. نتیجــه ای ــه دهن ــات ارائ از هبیت

ــردازد: ــر بپ ــوارد زی ــل م ــه تحلی ــه ب ــن زمین ــد در ای ــه بای ــات ک ــدی، پاســخگویی و نظــارت هبیت کارآم

احکام هنجاری و عملی هبیتات.  )a

ســاختار مدیریتــی هبیتــات بــرای تصمیم گیــری مؤثرتــر، پاســخگوتر، و شــفاف تر، بــا توجــه بــه گزینه هــای   )b
موجــود ازجملــه جهانی ســازی عضویــت شــورای حــکام آن.

همــکاری هبیتــات بــا حکومت هــای ملــی، فروملــی و محلــی و همچنیــن بــا ذی نفعــان مرتبــط در راســتای   )c
ــت مشــارکتی. ــری از ظرفی ــد بهره گی بیشــترین ح

ظرفیت مالی هبیتات.  )d

173.  مــا تصمیم گرفته ایــم یــک نشســت ســطح بــاالی دو روزه از مجمــع عمومــی، بــه رهبــری دبیــر مجمــع 
عمومــی در طــی نشســت 71ام برگــزار نماییــم تــا اجــرای مؤثــر دســتورکار شــهری جدیــد و موقعیــت هبیتــات را در 
ایــن زمینــه بــه بحــث بگــزارد. ایــن نشســت بهتریــن تجربه هــا، داســتان موفقیت هــا و اقدامــات منــدرج در گــزارش 
و مــوارد دیگــر را مــورد بحــث قــرار خواهــدداد. خاصــه ایــن نشســت بــه عنــوان نهــاده ای بــرای نشســت هفتــادودوم 
کمیتــه دوم، بــرای بررســی اقدامــات موردنیــاز در زمینــه توصیــات منــدرج در ارزیابــی مســتقل، در الیحــه ســاالنه آن 

تحــت مــاده مرتبــط دســتورکار عمــل خواهدنمــود.

174.  مــا مجمــع عمومــی را بــه بررســی برگــزاری چهارمیــن کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد پیرامــون مســکن 
و توســعه پایــدار شــهری در ســال 2036 در تعهــد احیاشــده سیاســی بــرای ارزیابــی و تحکیــم پیشــرفت دســتورکار 

ــم. ــد تشــویق می نمایی شــهری جدی

175.  مــا از دبیــرکل درخواســت می نماییــم در گــزارش چهارســاالنه خــود کــه بدنبــال بنــد 166 بــاال در ســال 
2026 ارائــه خواهدشــد، بــه پیشــرفت و چالش هــای پیــش روی دستورکارشــهری جدیــد از زمــان تصویــب آن توجــه 

نمــوده و گام هــای بعــدی را بــرای پرداختــن بــه آنهــا شناســایی نمایــد.



۵2۵3




