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مقدمة
كة   لمســتقبل   أفضــل   و   أكــ�ش   اســتدامة    -  فيــه   يتمتــع   جميــع   النــاس   بحقــوق   يــة   الجديــدة   رؤيــة   مشــ�ت تمثــل   الخطــة   الح�ض
ي  

ــدولي   النظــر   �ض ــد   المجتمــع   ال ــا،   و    يعي ي   يمكــن   للمــدن   أن   تقدمه
ــ�ت ــاح   لهــم   الســتفادة   مــن   الفــرص   ال  متســاوية،   و   يت

يــة   و   الشــكل   المــادي   لمدننــا   مــن   أجــل   تحقيــق   هــذه   الرؤيــة .            النظــم   الح�ض

ي   ســياق   خطــة   التنميــة   المســتدامة   لعــام  
ايــد،   و   �ض ض ي   هــذا   العــ�   الــذي   لــم   يســبق   لــه   مثيــل   مــن   ناحيــة   التحــ�ض   الم�ت

�ض
ــم   ان   ي   فه

ــمة   �ض ــة   حاس ــا   إل   نقط ــة،   وصلن ــة   العالمي نمائي ــر   الإ ــات   و   الأط ــن   التفاق ــا   م ه ــس،   و   غ�ي ــاق   باري   ٢٠٣٠،  واتف
ي   يواجههــا   عالمنــا   اليــوم  . و   إذا   تــم  

مكانيــة   أن   تصبــح   مصــدرا ً  للحلــول،   بــدل   مــن   أن   تكــون   ســبباً   للتحديــات   الــ�ت  للمــدن   الإ
ي  

ي   بشــكل   جيــد،   فمــن   الممكــن   أن   يصبــح   هــذا   التوســع   أداة   قويــة   للتنميــة   المســتدامة   �ض  تخطيــط   وإدارة   التوســع   الحــ�ض
 البلــدان   الناميــة   والمتقدمــة   النمــو   عــىل   الســواء . 

يــة   الجديــدة   نقلــة   نوعيــة   تســتند   عــىل   علــم   المــدن؛   فإنهــا   تضــع معايــ�ي   ومبــادئ   لتخطيــط   و   بنــاء   تعــرض   الخطــة   الح�ض
يــة   الوطنيــة،   ي   ركائزهــا   الخمــس التنفيذيــة   الرئيســية:     السياســات   الح�ض

يــة   �ض ض   المناطــق   الح�ض  و   تطويــر   وإدارة   وتحســ�ي
يــة،   تخطيــط   المــدن   و   أدوات   التصميــم،   القتصــاد   المحــىلي   و   تمويــل   البلديــات،   و   التنفيــذ   يعــات   واللوائــح   الح�ض  الت�ش
ــة؛   ــة   إل   المحلي ــن   المســتويات   الوطني ــة،   م ــن   مســتويات   الحكوم ــكل   مســتوى   م ــز   مصــدر   ل ــإن   هــذه   الركائ  المحــىلي  . ف
ي  

ــة   �ض ي ــكل   مــن   يدعــو   المســاحات   الح�ض ــة؛   و   ل ؛   للقطــاع   الخــاص؛   للمجموعــات   النتخابي ي
 لمنظمــات   المجتمــع   المــد�ض

 العالــم   “وطــن”،   للعمــل   مــن   أجــل   تحقيــق   هــذه   الرؤيــة . 

ــىل   ــد   ع ــك   يؤك ــدة،   فذل ــة   الجي ــ�ض   و   التنمي ض   التح ــ�ي ــاط   ب ــدا ً  بالرتب ــاً   جدي اف ــدة   اع�ت ــة   الجدي ي ــة   الح�ض ــن   الخط تتضم
ي   ينبغــي  

ــ�ت ــاة،   ال ــة   الحي ض   نوعي ــق   فــرص   العمــل،   و   فــرص   كســب   العيــش،   وتحســ�ي ــد   وخل ّ   الجي ض   التحــ�ض ــ�ي ــط   ب  الرواب
ــة   ي ض   الخطــة   الح�ض ــ�ي ــة   ب ز   الصل ــ�ب ــاط   أيضــا   ي ي.     هــذا   الرتب ــد   الحــ�ض اتيجية   للتجدي ي   كل   سياســة   و   اســ�ت

 أن   تُشــمل   �ض
ــتدامة .  ــات   المس ــدن   والمجتمع ــأن   الم ــدف    ١١    بش ــيما   اله ــام    ٢٠٣٠،  ول   س ــتدامة   لع ــة   المس ــة   التنمي ــدة   وخط  الجدي

     ) UN-Habitat ( ، ــة ي ــتوطنات   الب�ش ــدة   للمس ــم   المتح ــج   الأم ــة،   برنام ــة   الدولي ــات   الحكومي ــاء،   المنظم ــدول   الأعض ال
ي   وحــدات   السياســات   مــع ٢٠   

ضافــة   إل   أكــ�ش   مــن   4٠   وكالــة   وصناديــق   و   برامــج   تابعــة   للأمــم   المتحــدة، ٢٠٠  خبــ�ي   �ض  بالإ
كاء،   آلف   الحكومــات   دون   الوطنيــة   و   ض   للجمعيــة   العامــة   للــ�ش كاء   التابعــ�ي  منظمــة   رائــدة،    ١٦  مجموعــة   مكونــة   مــن   الــ�ش
ي   نســقتها   فرقــة   العمــل   العالميــة   للحكومــات  

قليميــة   الــ�ت  المحليــة،   و   جميــع   الشــبكات   الرئيســية   للحكومــات   المحليــة   والإ
ــال   ي   الأعم

ــاركوا   �ض ــبكة،   ش ــن    ٥٨٠٠٠    ش ــ�ش   م ــة،   و   أك ــن    ١١٠٠    منظم ــ�ش   م ــاركة،   أك ــة   مش ــة،    ١٩٧    دول قليمي ــة   والإ  المحلي
وع   اء   وأصحــاب   المصلحــة،   الأســاس   لمــ�ش يــة   الجديــدة.    شــكلت   هــذه   المدخــلت   مــن   الخــ�ب يــة   للخطــة   الح�ض  التحض�ي
ــتماع   ــات   الس ــلل   جلس ــاء   خ ــدول   الأعض ــع   ال ــدة   م ــة   المرت ــن   التغذي ــد   م ــادل   المزي ــم   تب ــة.    و   ت ــذه   الوثيق ــر   له  الصف
ي   الحســبان   طــوال   المفاوضــات   الحكوميــة  

 غــ�ي   الرســمية   مــع   الحكومــات   المحليــة   وأصحــاب   المصلحــة،   حيــث   أخــذت   �ض
يــة   الجديــدة   دون   تحفظــات .  ي   جــرت   قبــل   المؤتمــر،   وبذلــك   اعُتمــدت   الخطــة   الح�ض

 الدوليــة   الــ�ت

ــ�ش   ــن   أك ــ�ب   الآن   م ــذي   يعت ــوادور،   ال ك ــو،   بالإ ي   كيت
ــث   �ض ــل   الثال ــر   الموئ ــار   مؤتم ــاركي   إل   إط ــج   التش ــذا   النه ــد   ه ــد   امت ق

ي   فتحــت   المؤتمــر   وأعدتــه   بإفســاح  
 مؤتمــرات   الأمــم   المتحــدة   شــمول   و   ابتــكارا   عــىل   نطــاق   واســع . فكانت   الجمعيــات   الــ�ت

 المجــال   لمجموعــات   الدوائــر   النتخابيــة،   و   كذلــك   اجتماعــات   المائــدة   المســتديرة   للأطــراف   المعنيــة   و   الــدورات  
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ي   جميــع   أنحــاء   المؤتمــر،  
كاء   �ض ي   نظمتهــا   مختلــف   المنظمــات   والــ�ش

هــا   مــن   المناســبات   الــ�ت  الســتثنائية   و   الحــوارات   و   غ�ي
 جنبــا   إل   جنــب   مــع   الجلســات   العامــة   الحكوميــة   الدوليــة   و   اجتماعــات   المائــدة   المســتديرة   الرفيعــة   المســتوى  . وامتــد  
يــة   ض   عــىل   تنفيــذ   المبــادئ   والسياســات   والإجــراءات   المتعلقــة   بالتنميــة   الح�ض كــ�ي  هــذا   النهــج   التشــاركي   إل   حــد   أقــى   بال�ت
ض   وكالت   الأمــم   المتحــدة،    ومعــرض    المســتدامة   مــن   خــلل   إدراج   جنــاح   الأمــم   المتحــدة   الموحــد   لعــرض   التعــاون   بــ�ي
يــة    الموئــل   الثالــث   لتســليط   الضــوء   عــىل   ابتــكارات   المنظمــات   المســتقلة،   و   قريــة   الموئــل   الثالــث   لتمثيــل   الحلــول   الح�ض

 مــن   خــلل   التدخــلت   الفعليــة   عــىل   مســتوى   الأحيــاء  .  

ــات   وأدوات   ــة   إل   منص ضاف ــدا،   بالإ ــن   ١٦٧   بل ــارك   م ــور   ٣٠٠٠٠   مش ــو   بحض ــة   كيت ــث   و   مدين ــل   الثال ــر   الموئ ــب   مؤتم رح
نــت؛   فقــد   شــهد   الموئــل   الثالــث   ن�ت ي   جميــع   أنحــاء   العالــم   متابعــة   الأحــداث   الرئيســية   عــىل   الإ

ونيــة   تمكــن   النــاس   �ض  إلك�ت
ــع   ي   جمي

ــي   �ض قليم ــوازن   الإ ــس   و   الت ــوع   الجن ــة   بن ــارات   المتعلق ــك   العتب ي   ذل
ــا   �ض ــمولية،   بم ــدأ   الش ــا ً  لمب ــاً   تاريخي  تحقيق

ي  
ــ�ت ــة   ال قليمي ــة   والإ ــدة   للحكومــات   المحلي ــة   الرائ ــة   الثاني ــة   العالمي اك   قــادة   القاعــدة   الشــعبية؛   والجمعي  الأفرقــة؛   و   إ�ش

اك   مجموعــة   واســعة   مــن    أعطــت   صوتــاً   للحكومــات   المحليــة   وشــبه   الوطنيــة   بشــكل   لــم   يســبق   لــه   مثيــل؛   فضــل   عــن   إ�ش
كة .  ــة   المشــ�ت ي   تنفيــذ   هــذه   الرؤي

ي   لهــا   دورا   حاســما   �ض
 مجموعــات   أصحــاب   المصلحــة،   الــ�ت

ي   ســبقته    . و   أود   أن   أتقــدم   بخالــص   الشــكر  
يــة   الــ�ت ف   العظيــم   أن   أرأس   هــذا   المؤتمــر   والعمليــة   التحض�ي لقــد   كان   لي   الــ�ش

ــل   ــف   لمؤتمر الموئ ــد   المضي ــا   البل ــود   بوصفه ــة   و   الجه ــرم   الضياف ــن   ك ــه   م ــا   أبدت ــوادور   لم ك ــة   الإ ي   إل   جمهوري
ــا�ض  والته

ــن   ــا،   و   المي�ي ــة   برمته ــادوا   العملي ــن   ق ــة   الذي ي ــة   التحض�ي ــب   اللجن ــاء   مكت ي ل أعض
ــا�ض ــن   امتن ــرب   ع ــا   أع ــث    . كم  الثال

ــمية   ــود   الرس ــدة،   والوف ــة   الجدي ي ــة   الح�ض ــأن   الخط ــمية   بش ــ�ي   الرس ــة   غ ــة   الدولي ــات   الحكومي ي   المفاوض
ض   �ض ــارك�ي  المش

ــة   و   قليمي ــدوات   الإ ي   اســتضافت   الجتماعــات   و   الن
ــ�ت ــك   الحكومــات   و   المــدن   ال ي   هــذه   المفاوضــات،   و   كذل

 المشــاركة   �ض
كة،   و   فريــق   العمــل   التابــع   للأمــم   ضافــة   إل   أعضــاء   وحــدات   السياســات   المشــ�ت  المواضيعيــة   للجنــة   الموئــل   الثالــث،   بالإ
ــة   ــات   المحلي ــة،   والحكوم ــل   العالمي ــة   العم كاء،   و   فرق ــ�ش ــة   لل ــة   العام ــث،   و   الجمعي ــل   الثال ي ب الموئ

ــ�ض ــدة   المع  المتح
يــة   الجديــدة .  ي   مشــاريع   لحقــة   للخطــة   الح�ض

ي   لحظــت   المفاوضــات   وســاهمت   �ض
قليميــة،   والمنظمــات   الأخــرى   الــ�ت  والإ

ي  
ض   �ض ات   و   أصــوات   آلف   المســاهم�ي ــان   أن   خــ�ب ــل   لضم ــل   كل ــوا   ب ــن   عمل ض   الذي ــ�ي ــع   الموظف ــا   أتوجــه   بالشــكر   إل   جمي كم

ي   هــذه   الصفحــات . 
ــت   �ض ــت   وأُدخل ــم   قــد   وصل ــع   أنحــاء   العال  جمي

يــة   الجديــدة   يــة   المســتدامة،   لكــن   الخطــة   الح�ض ض   التحــ�ض   و   تحقيــق   التنميــة   الح�ض ل   توجــد   وصفــة   واحــدة   لتحســ�ي
يــة   الجديــدة   الهامــا   كة   بشــكل   واقعــي.  فلتكــن   الخطــة   الح�ض ة   لإحيــاء   الرؤيــة   المشــ�ت  توفــر   المبــادئ      والممارســات   المختــ�ب
ك  :   ي   مســتقبلنا   الحضــاري   المشــ�ت

ي   العالــم   ليأخــذوا   ملكيــة   �ض
يــة   �ض  و   إرشــادا   لصانعــي   القــرارات   وســكان   المناطــق   الح�ض

يــة،   ي   تاريــخ   الب�ش
ي   وقــت   واحــد  . ففــي   هــذا   المنعطــف   الحاســم   �ض

وع   �ض  كل   سياســة   أو   قانــون   أو   خطــة   أو   تصميــم   أو   مــ�ش
ورة.  ويبــدأ   عملنــا   يــة   ليســت   خيــارا   بــل   �ض أ   و   نديــر   مســاحاتنا   الح�ض ي   نخطــط   بهــا   وننــ�ش

ي   الطريقــة   الــ�ت
 إعــادة   التفكــ�ي   �ض

 لتحقيــق   هــذه   الرؤيــة   الآن . 

الدكتور   جوان   كلوس
سكان ي   بالإ

ض   العام   لمؤتمر   الأمم   المتحدة   المع�ض الأم�ي
ية   المستدامة ) الموئل   الثالث(     والتنمية   الح�ض
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اخلطة احلضرية اجلديدة



إعالن كيتو بشأن 
املدن 

واملستوطنات
البشرية املستدامة 

للجميع
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سكان  ي بالإ
ي إطار مؤتمر الأمم المتحدة المع�ض

، قد اجتمعنا �ض ض ض السام�ي ١ . نحن، رؤساء الدول والحكومات والوزراء والممثل�ي
ين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، بمشاركة الحكومات  ة من ١٧ إل ٢٠ ت�ش ي الف�ت

ي كيتو، �ض
ية المستدامة )الموئل الثالث( �ض والتنمية الح�ض

ض  ي والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمهني�ي
ض والمجتمع المد�ض لماني�ي دون الوطنية والمحلية وال�ب

ية جديدة. ض والأوساط العلمية والأكاديمية وسائر الجهات المعنية، من أجل اعتماد خطة ح�ض والممارس�ي

ي أحد أهم عوامل  ٢ . فمن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن تقريباً بحلول عام ٢٠٥٠، مما يجعل التوسع الح�ض
كز السكان والأنشطة القتصادية والتفاعلت الجتماعية والثقافية وكذلك الآثار  ين. وي�ت ي القرن الحادي والع�ش

التحّول �ض
سكان  الإ ي مجالت 

بالستدامة �ض يتعلق  الذي يطرح تحديات هائلة فيما  الأمر  المدن،  ي 
ايد �ض ض نسانية بشكل م�ت البيئية والإ

الطبيعية  والموارد  والسلمة  اللئق  والعمل  والتعليم  والصحة  ي 
الغذا�أ والأمن  الأساسية  والخدمات  الأساسية  والهياكل 

ضمن أمور أخرى. 

ي عام 
ي إسطنبول، تركيا، �ض

ي عام ١٩٧٦ و�ض
ي فانكوفر، كندا، �ض

ية �ض ٣ . ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
ض من سكان المدن،  ي نوعية حياة الملي�ي

ي عام ٢٠٠٠، شهدنا تحسينات ش�ت �ض
نمائية للألفية �ض ١٩٩٦، ثم اعتماد الأهداف الإ

ة والمستوطنات العشوائية. بيد أن استمرار أشكال متعددة من الفقر وتزايد أوجه اللمساواة  بمن فيهم سكان الأحياء الفق�ي
ي جميع أنحاء العالم، حيث يشكل الستبعاد 

ض العقبات الرئيسية أمام التنمية المستدامة �ض ي ل يزالن من ب�ي
والتدهور البي�أ

ية. ي المدن والمستوطنات الب�ش
ي الغالب حقيقة ل يمكن إنكارها �ض

ي �ض
الجتماعي والقتصادي والعزل المكا�ض

ها من التحديات القائمة والناشئة بصورة مناسبة، ولذلك يلزم اغتنام  4 . ول نزال بعيدين عن معالجة هذه المسائل وغ�ي
ي باعتباره محركاً للنمو القتصادي المطرد والشامل للجميع والتنمية الجتماعية والثقافية  ي يتيحها التوسع الح�ض

الفرص ال�ت
ي تحقيق التنمية المستدامة والمفضية إل التحول.

وحماية البيئة، والستفادة من إسهاماته المحتملة �ض

ية وتصميمها وتمويلها وإدارتها، ستساعد الخطة  ي طريقة تخطيط المدن والمستوطنات الب�ش
٥ . ومن خلل إعادة النظر �ض

ية الجديدة عىل إنهاء الفقر والجوع بجميع أشكاله وأبعاده؛ والحد من اللمساواة؛ وتعزيز النمو القتصادي المطرد  الح�ض
ض لجميع النساء والفتيات، من أجل الستفادة بصورة  ض والتمك�ي ض الجنس�ي والشامل للجميع والمستدام؛ وتحقيق المساواة ب�ي
نسان ورفاهه، وتعزيز القدرة عىل التكيف، وحماية  ض صحة الإ ي التنمية المستدامة، وتحس�ي

تامة من إسهاماتهن الحيوية �ض
البيئة.

ي عام ٢٠١٥، ول سيما خطة التنمية المستدامة 
ي تحققت �ض

نجازات البارزة ال�ت ض العتبار بصورة كاملة الإ ٦ . ونحن نأخذ بع�ي
لتمويل  الثالث  الدولي  المؤتمر  عن  الصادرة  أبابا  أديس  المستدامة، وخطة عمل  التنمية  أهداف  فيها  بما   ،)٢٠٣٠)١ لعام 
طارية بشأن تغ�ي المناخ)٣(، وإطار سنداي للحد من  التنمية)٢(، واتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإ
ة ٢٠١٥-٢٠٣٠)4(، وبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غ�ي الساحلية للعقد ٢٠١4 - ٢٠٢4)٥(، وإجراءات  مخاطر الكوارث للف�ت
ة النامية )مسار ساموا()٦(، وبرنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نمواً  العمل المعجل لصالح الدول الجزرية الصغ�ي
ض العتبار أيضاً إعلن ريو بشأن البيئة والتنمية)٨(، و  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،  للعقد ٢٠١١-٢٠٢٠)٧(. ونأخذ بع�ي
)١٠(، ومؤتمر  ض ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الجتماعية  ، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية)٩(، ومنهاج عمل بيج�ي

الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإجراءات متابعة هذه المؤتمرات.

)١(القرار ١/٧٠

)٢(القرار ٣١٣/٦٩، المرفق

)٣(انظر FCCC/CP/2015/10/Add.1, املقرر ١/م ا-٢١، املرفق 

جلديدة
ضرية ا

حل
خلطة ا

ا
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ي أيار/مايو ٢٠٠٦، مع التسليم بأنه لم يتوصل 
ي إسطنبول �ض

ي المعقود �ض
نسا�ض ٧ . ونحيط علماً بمؤتمر القمة العالمي للعمل الإ
إل نتيجة متفق عليها عىل الصعيد الحكومي الدول.

الخطة  تعريف  ي 
�ض والمحلية،  الوطنية  دون  الحكومات  عن مساهمات  الوطنية، فضلً  الحكومات  ونقدر مساهمات   .  ٨

قليمية. ية الجديدة، ونحيط علماً بالجمعية العالمية الثانية للحكومات المحلية والإ الح�ض

ية المستدامة باعتبارها خطوة حاسمة نحو  امنا العالمي بالتنمية الح�ض ض ية الجديدة مجدداً ال�ت ٩ . وتؤكد الخطة الح�ض
 ، والمحىلي ي 

الوط�ض ودون  ي 
والوط�ض قليمي  والإ العالمي  الصعد  عىل  ومتسقة  متكاملة  بطريقة  المستدامة  التنمية  تحقيق 

ي تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
ية الجديدة �ض بمشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. ويُسهم تنفيذ الخطة الح�ض

ي ذلك الهدف 
لعام ٢٠٣٠ وإضفاء الطابع المحىلي عليها بصورة متكاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، بما �ض

ية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة. ي جعل المدن والمستوطنات الب�ش
١١ المتمثل �ض

اً  ي، ويُسهمان إسهاماً كب�ي ي من مصادر إثراء الجنس الب�ش
ية الجديدة بأن الثقافة والتنوع الثقا�ض ١٠ . وتقر الخطة الح�ض

ي مبادرات 
ي تمكينهم من القيام بدور فعال وفريد �ض

، و�ض ض ية والمواطن�ي ي التنمية المستدامة للمدن والمستوطنات الب�ش
�ض

جديدة  أنماط  وتطبيق  تشجيع  لدى  العتبار  ي 
�ض الثقافة  وضع  ورة  ب�ض كذلك  الجديدة  ية  الح�ض الخطة  وتقر  التنمية. 

ي الستخدام المسؤول للموارد وتعالج الآثار السلبية لتغ�ي المناخ.
نتاج تسهم �ض مستدامة للستهلك والإ

رؤيتنا املشتركة
ية  شارة إل استخدام الجميع للمدن والمستوطنات الب�ش ١١ . نحن نتشاطر رؤية تكون فيها المدن مفتوحة للجميع، مع الإ
ة  الحا�ض الأجيال  من  السكان،  جميع  تمكن  وكفالة  الشمولية،  تعزيز  إل  والسعي  المساواة،  قدم  عىل  بها  وتمتعهم 
ية عادلة وآمنة وصحية ومتاحة للجميع وميسورة التكلفة وقادرة عىل  ي مدن ومستوطنات ب�ش

والمستقبلية، من السكن �ض
بالجهود  ض من أي شكل، من أجل النهوض بالزدهار وبنوعية الحياة للجميع. ونحيط علماً  التكيف ومستدامة، دون تمي�ي
ي 

ي المدينة“، �ض
ي يشار إليها باسم ”الحق �ض

ي تبذلها بعض الحكومات الوطنية والمحلية من أجل تكريس هذه الرؤية، ال�ت
ال�ت

يعاتها وإعلناتها ومواثيقها السياسية. ت�ش

وفرص  بحقوق  التمتع  فيها  الأشخاص  جميع  بإمكان  ية  ب�ش ومستوطنات  مدن  إقامة  إل  نسعى  ونحن   .  ١٢
فيها  بما  المتحدة،  الأمم  ميثاق  ومبادئ  بمقاصد  شدين  مس�ت الأساسية،  حرياتهم  جانب  إل  متساوية، 
نسان،)١١(  الإ لحقوق  العالمي  علن  الإ عىل  الخصوص  هذا  ي 

�ض الخطة  وترتكز   . الدولي للقانون  الكامل  ام  الح�ت
لعام العالمي  القمة  لمؤتمر  الختامية  والوثيقة  الألفية)١٢(،  وإعلن  نسان،  الإ لحقوق  الدولية   والمعاهدات 

ي التنمية.)١4(
 ٥٠٠٢)١٣( وتهتدي بصكوك أخرى من قبيل إعلن الحق �ض

)٤(القرار ٢٨٣/٩٦، املرفق الثاين

)٥(القرار ١٣٧/٩٦، املرفق الثاين

)٦(القرار ١٥/٦٩، المرفق

ي باقل البلدان نموا، اسطنبول، تركيا، ٩-١٣ ايار/مايو ٢٠١١ )A/CONF.219/7(، الفصل الثاين
)٧(تقرير مؤتمر االمم المتحدة الربع المع�ن

)٨(تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،  ٣-١٤ حزيران/يونية ١٩٩٢، املجلد األول، القرارات التي اتخذها املؤمتر )منشورات األمم املتحدة، 

رقم املبيع E.93.I.8 والتصويب(، القرار ١ املرفق األول.

)٩(تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.95.XIII.18(، الفصل الأول، القرار ١، المرفق.

، ٤-١5 أيلول/سبتم�ب ١٩٩5 )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.13، الفصل الأول، القرار ١،  ن ي بالمرأة، بيج�ي
)١٠(تقرير المؤتمر العالمي الرابع المع�ن

ي
المرفق الثا�ض

دة
جلدي

ة ا
ضري

حل
ة ا

خلط
ا
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: ية تحقق ما يىلي ١٣  . ونحن نتوخى مدنا ومستوطنات ب�ش

يكولوجية للأرض، من أجل التوصل تدريجياً إل  ي ذلك الوظيفة الجتماعية والإ
)أ( تأدية وظيفتها الجتماعية، بما �ض

، وإتاحة مياه  ض ي لئق، دون تمي�ي
ي مستوى معي�ش

ي السكن اللئق كعن� من عنا� الحق �ض
عمال الكامل للحق �ض الإ

ب المأمونة والميسورة التكلفة وخدمات ال�ف الصحي للجميع، فضلً عن كفالة استفادة الجميع عىل قدم  ال�ش
والتعليم  والصحة  والتغذية  ي 

الغذا�أ الأمن  مثل  ي مجالت 
�ض الجودة  ذات  والخدمات  العامة  المنافع  من  المساواة 

والهياكل الأساسية والتنقل والنقل والطاقة ونوعية الهواء وأسباب المعيشة؛

ي الحياة المدنية، وتوليد الشعور بالنتماء وامتلك ناصية الأمور لدى 
سهام �ض ، وتشجيع الإ )ب( اعتماد النهج التشاركي

اء وجيدة تلئم الأُ�، وتعزيز  جميع سكانها، وإعطاء الأولوية لمساحات عامة آمنة ومفتوحة للجميع ومتاحة وخ�ض
ي والمشاركة السياسية، حسب القتضاء، وتوطيد 

ض الأجيال وأشكال التعب�ي الثقا�ض التفاعلت الجتماعية والعلقات ب�ي
اف  ي احتياجات جميع السكان، مع الع�ت التماسك الجتماعي والندماج والسلمة ضمن مجتمعات سلمية وتعددية تل�ب

ي أوضاع هشة؛
بالحتياجات المحددة لمن هم �ض

للمرأة  والفعلية  الكاملة  المشاركة  كفالة  طريق  عن  والفتيات  النساء  لجميع  ض  والتمك�ي ض  الجنس�ي ض  ب�ي المساواة  )ج( 
ي جميع الميادين بما يشمل الوظائف القيادية عىل جميع مستويات صنع القرار، عن طريق 

وتمتعها بحقوق متساوية �ض
أ القيمة،  ي الأجر عن العمل المتساوي أو المتكا�ض

كفالة حصول جميع النساء عىل العمل اللئق وتمتعهن بالمساواة �ض
ي الأماكن الخاصة والعامة؛

ض والعنف ضد النساء والفتيات والتحرش بهن �ض ومنع وإنهاء جميع أشكال التمي�ي

ي سبيل حا�ض ومستقبل ينعم فيه الجميع بالنمو القتصادي 
)د( مواجهة التحديات الماثلة وانتهاز الفرص المتاحة �ض

وممارسة  نتاجية  الإ ورفع  الهيكىلي  التحول  تحقيق  أجل  من  ي  الح�ض التوسع  من  والستفادة  والشامل،  المستدام 
ي استخدام الموارد والستفادة من القتصادات المحلية وأخذ مساهمة 

أنشطة ذات قيمة مضافة وتحقيق الكفاءة �ض
ي نفس الوقت؛

ض العتبار، مع دعم النتقال المستدام إل القتصاد الرسمي �ض القتصاد غ�ي الرسمي بع�ي

ية  الح�ض للتنمية  ومحركات  مركزية  مجمعات  بدور  والقيام  دارية،  الإ الحدود  ع�ب  قليمية  الإ بوظائفها  الوفاء  )هـ( 
والعمرانية المتوازنة والمستدامة والمتكاملة عىل جميع المستويات؛

ي المستدام  ض للعتبارات العمرية والجنسانية من أجل تيس�ي التنقل الح�ض )و( تشجيع التخطيط والستثمار المراعي�ي
يربط  بما  والبضائع،  المسافرين  نقل  لنظم  المخصصة  الموارد  استخدام  ي 

�ض الكفاءة  وتحقيق  للجميع،  والمأمون 
ض الأشخاص والأماكن والسلع والخدمات والفرص القتصادية؛ بصورة فعالة ب�ي

التكيف  عىل  القدرة  وبناء  الهشاشة،  من  والتقليل  وإدارتها،  الكوارث  مخاطر  من  الحد  تداب�ي  وتنفيذ  اعتماد  )ز( 
ي، والنهوض بتداب�ي التخفيف من آثار تغ�ي المناخ  والستجابة للأخطار الطبيعية والأخطار الناجمة عن النشاط الب�ش

والتكيف معه؛

يكولوجية للمدن ومياهها وموائلها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وحفظ كل ذلك واستعادته،  )ح( حماية النظم الإ
نتاج المستدامة. ، والتحول إل أنماط الستهلك والإ ي

ها البي�أ والتقليل إل أد�ض حد ممكن من تأث�ي

)١١(القرار ٢١٧ ألف )د - ٣( 

)١٢(القرار ٢/٥٥

)١٣(القرار ١/٦٠ 

)١٤(القرار ٤١/ ١٢٨ ، املرفق 
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١٩ 

مبادئنا والتزاماتنا
ابطة التالية: شدين بالمبادئ الم�ت ية جديدة مس�ت ١4 . سعياً لتحقيق رؤيتنا، نعقد العزم عىل اعتماد خطة ح�ض

القضاء عىل  بما يشمل  وأبعاده،  أشكاله  بجميع  الفقر  إنهاء  الركب، وذلك عن طريق  أحد خلف  أي  ترك  )أ( عدم 
ي 

ي والندماج �ض
ي الحقوق والفرص والتنوع الجتماعي - القتصادي والثقا�ض

الفقر المدقع، وعن طريق كفالة المساواة �ض
ي والتغذوي والصحة والرفاه، بوسائل 

ي، وتعزيز صلحية المدن للعيش فيها والتعليم والأمن الغذا�أ ض الح�ض الح�ي
ض وجميع أشكال العنف، وكفالة مشاركة  يدز والسل والملريا، وتعزيز السلمة والقضاء عىل التمي�ي منها إنهاء أوبئة الإ
الجمهور بشكل آمن وبتهيئة السبل أمام الجميع عىل قدم المساواة، وإتاحة الهياكل الأساسية المادية والجتماعية 

والخدمات الأساسية للجميع عىل قدم المساواة، فضلً عن السكن اللئق بأسعار معقولة؛

الناجمة عن  التكتل  ية مستدامة وشاملة للجميع عن طريق الستفادة من منافع  )ب( كفالة قيام اقتصادات ح�ض
نتاجية والقدرة التنافسية والبتكار، وتعزيز العمالة الكاملة  ي ذلك ارتفاع الإ

ي الجيد التخطيط، بما �ض التوسع الح�ض
الجميع  استفادة  ي 

�ض والمساواة  للجميع  اللئق  العمل  فرص  إتاحة  وكفالة  للجميع،  اللئق  العمل  وتوف�ي  والمنتجة 
ي وإدارة 

ي وتعزيز الحيازة المضمونة للأرا�ض
من الموارد والفرص القتصادية والمنتجة، ومنع المضاربة عىل الأرا�ض

ي حسب القتضاء؛ النكماش الح�ض

ي والموارد 
)ج( كفالة االستدامة البيئية عن طريق تشجيع استخدام الطاقة النظيفة واالستخدام المستدام للأرا�ن

ي 
ي ذلك اعتماد أنماط الحياة الصحية ال�ت

يكولوجية والتنوع البيولوجي، بما �ن ية، وحماية النظم االإ ي التنمية الح�ن
�ن

نتاج المستدامة، وتعزيز قدرة المدن عىل التكيف، والحد من  تنسجم مع الطبيعة، وتشجيع أنماط االستهلك واالإ
أخطار الكوارث، والتخفيف من آثار تغ�ي المناخ والتكيف معه.

: ية جديدة تتيح ما يىلي ي سبيل خطة ح�ض
ية �ض ضم بالعمل عىل تحقيق نقلة نوعية ح�ض ١٥  . و نل�ت

وحوكمتها  وتنميتها  وتمويلها  ية  الب�ش والمستوطنات  المدن  تخطيط  ي 
�ض نتبعها  ي 

ال�ت الأساليب  ي 
�ض النظر  إعادة  )أ( 

ي تحقيق التنمية المستدامة والرخاء 
ية المستدامة كعامل أساسي �ض قليمية والح�ض اف بالتنمية الإ وإدارتها، مع الع�ت

للجميع؛

ية  يعات ح�ض ي وضع وتنفيذ سياسات وت�ش
اف بالدور الطليعي للحكومات الوطنية، حسب القتضاء، �ض )ب( الع�ت

ي 
ية المستدامة، وبمساهمات الحكومات دون الوطنية والمحلية ال�ت شاملة للجميع وفعالة من أجل التنمية الح�ض

ي والجهات المعنية الأخرى، وذلك بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة؛
ل تقل أهمية، فضلً عن دور المجتمع المد�ض

التنمية  تجاه  العمرية والجنسانية ومتكاملة  نسان ومراعية للعتبارات  الإ نُهج مستدامة ومتمحورة حول  اعتماد  )ج( 
جميع  عىل  وإجراءات  القدرات  لتنمية  وتداب�ي  اتيجيات  واس�ت سياسات  تنفيذ  طريق  عن  قليمية،  والإ ية  الح�ض

 : ي ذلك ما يىلي
المستويات، استناداً إل عوامل التغي�ي الأساسية، بما �ض
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٢٠ 

ض  اكات الوطنية والمحلية وب�ي ي إطار ال�ش
ي ذلك �ض

ية عىل المستوى الملئم، بما �ض )١( وضع وتنفيذ سياسات ح�ض
ض  ب�ي التعاون  ية، وتعزيز  الب�ش والمستوطنات  للمدن  متكاملة  إقامة نظم  المتعددين، مع  المصلحة  أصحاب 

ية المستدامة والمتكاملة؛ جميع مستويات الحكومات بما يمّكن من تحقيق التنمية الح�ض

ي المدن وتشملهم، 
)٢( تعزيز إدارة المدن بإقامة مؤسسات وآليات سليمة تخول السلطة لأصحاب المصلحة �ض

من  واتساقها،  ية  الح�ض التنمية  بخطط  التنبؤ  إمكانية  وكفالة  المناسبة،  والموازين  الضوابط  عن وضع  فضلً 
دماج الجتماعي والنمو القتصادي وحماية البيئة عىل نحو مطرد وشامل للجميع  أجل إفساح المجال أمام الإ

ومستدام؛ 

ض من أجل الستفادة إل  ض الطويىلي الأجل والمتكامل�ي قليمي�ي ض والإ ي�ي )٣( إعادة إحياء التخطيط والتصميم الح�ض
ي؛ يجابية للتوسع الح�ض أقى حد ممكن من مساحات المدن وتحقيق النتائج الإ

ي تسمح بتعزيز تمويل البلديات 
)4( دعم الأطر التمويلية الفعالة والبتكارية والمستدامة والأدوات المالية ال�ت

المستدامة  ية  الح�ض التنمية  تُضفيها  ي 
ال�ت القيمة  وتقاسم  وإدامة  تحقيق  أجل  من  المحلية  المالية  والنظم 

بطريقة تشمل الجميع.

نداء للعمل
ية  ي البلدات والقرى، فإننا نؤكد أن الخطة الح�ض

ي المدن بش�ت أحجامها و�ض
١٦ . عىل اختلف الظروف الخاصة السائدة �ض

نسان، خطٌة تحمي الكوكب، وتنطوي عىل رؤية طويلة الأجل تحدد  الجديدة هي خطة عالمية النطاق وتشاركية ومحورها الإ
ها من أصحاب  ي والمحىلي يمكن للحكومات وغ�ي

ي ودون الوط�ض
قليمي والوط�ض أولويات وإجراءات عىل الصعد العالمي والإ

ي كل بلد أن تعتمدها حسب احتياجاتها.
ض �ض المصلحة المعني�ي

العتبار  ي 
�ض آخذين  والعالمي،  قليمي  الإ الصعيدين  بلداننا وعىل  ي 

�ض الجديدة  ية  الح�ض الخطة  تنفيذ  . وسنعمل عىل   ١٧
السياسات  عن  فضلً  الوطنية،  والممارسات  يعات  الت�ش ام  اح�ت مع  تنميته،  ومستوى  وقدراته  بلد  كل  واقع  اختلف 

والأولويات الوطنية.

كة رغم تباينها، عىل  ي ذلك مبدأ المسؤوليات المش�ت
١٨ . ونعيد تأكيد جميع مبادئ إعلن ريو بشأن البيئة والتنمية، بما �ض

علن. ي المبدأ ٧ من الإ
النحو المنصوص عليه �ض

ي 
�ض والجديدة  الفريدة  التحديات  لمعالجة  خاص  اهتمام  إيلء  يتطلب  الجديدة  ية  الح�ض الخطة  تنفيذ  بأن  ونُقر   .  ١٩

ي ذلك البلدان الأفريقية، وأقل البلدان 
ي تواجهها جميع البلدان، ول سيما البلدان النامية، بما �ض

ية ال�ت مجال التنمية الح�ض
ي تواجهها البلدان 

ة النامية، فضلً عن التحديات الخاصة ال�ت نمواً والبلدان النامية غ�ي الساحلية والدول الجزرية الصغ�ي
ي تمر بحالت نزاع، فضلً عن البلدان والأقاليم الخاضعة 

المتوسطة الدخل. وينبغي أيضاً إيلء اهتمام خاص للبلدان ال�ت
النشاط  الناجمة عن  الكوارث الطبيعية والكوارث  رة من  اع، والبلدان المت�ض ض ال�ض ، والبلدان الخارجة من  ي للحتلل الأجن�ب

ي. الب�ش

دة
جلدي

ة ا
ضري

حل
ة ا
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٢١ 

ي تواجهها جملة فئات منها النساء 
ض المتعددة ال�ت ٢٠ . ونحن ندرك الحاجة إل إيلء اهتمام خاص للتصدي لأشكال التمي�ي

يدز،  ية/الإ الب�ش المناعة  نقص  وس  بف�ي المصابون  والأشخاص  عاقة،  الإ ذوو  والأشخاص  والشباب،  والأطفال  والفتيات، 
دون،  والمت�ش العشوائية،  والمستوطنات  ة  الفق�ي الأحياء  وسكان  المحلية،  والمجتمعات  الأصلية،  والشعوب  والمسنون، 
والمهاجرون،  داخلياً  دون  والم�ش والعائدون  واللجئون  والصيادون،  ة  الصغ�ي الحيازات  أصحاب  والمزارعون  والعمال، 

ب�ف النظر عن وضعهم كمهاجرين. 

، عىل إحياء  ض ٢١ . ونحث جميع الحكومات الوطنية ودون الوطنية والمحلية، فضلً عن جميع أصحاب المصلحة المعني�ي

ية الجديدة وتحقيق رؤيتنا  ال للخطة الح�ض اكات وتعزيزها وإقامتها، وتعزيز التنسيق والتعاون من أجل التنفيذ الفعَّ ال�ش

يعات الوطنية.  كة، تمشياً مع السياسات والت�ش المش�ت

ــة  ي ــة الح�ض امــاً سياســياً بتشــجيع التنمي ض ــة وال�ت ــة جماعي ــدة بوصفهــا رؤي ــة الجدي ي ٢٢ . ونعتمــد هــذه الخطــة الح�ض

يــة بوصفهــا قــوى  المســتدامة وتحقيقهــا، وفرصــة تاريخيــة للســتفادة مــن الــدور الأســاسي للمــدن والمســتوطنات الب�ش

ي.  ايــد فيــه التوســع الحــ�ض ض ي عالــم ي�ت
دافعــة للتنميــة المســتدامة �ض
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٢٣ 

ض الحكومــات الوطنية ودون  يــة الجديــدة بوصفهــا أداة رئيســية لتمكــ�ي ٢٣ . نحــن نعقــد العــزم عــىل تنفيــذ الخطــة الح�ض

ية المســتدامة الوطنيــة والمحليــة وســائر الجهــات المعنيــة مــن تحقيــق التنميــة الح�ض

التزامات ُمفضية إلى التحول من أجل التنمية احلضرية املستدامة

امــات التاليــة  ض يــة المســتدامة، نضطلــع بالل�ت ٢4 . ســعياً للســتفادة بأقــى درجــة ممكنــة مــن إمكانــات التنميــة الح�ض

ــة  ــة للتقســيم للتنمي ــة وغــ�ي القابل ــة تســتند إل الأبعــاد المتكامل ي ــة نوعيــة ح�ض ــة إل التحــول مــن خــلل نقل المفضي

المســتدامة: وهــي الأبعــاد الجتماعيــة والقتصاديــة والبيئيــة.

دماج االجتماعي والقضاء عىل الفقر ية المستدامة من أجل االإ التنمية الح�ن

ي ذلــك الفقــر المدقــع، هــو أكــ�ب تحــد يواجهــه 
٢٥ . نحــن نـُـدرك أن القضــاء عــىل الفقــر بجميــع صــوره وأبعــاده، بمــا �ض

العالــم ومطلــب ل غــ�ض عنــه لتحقيــق التنميــة المســتدامة. ونســلم أيضــاً بــأن تفاقــم اللمســاواة واســتمرار الأشــكال 

ة والمســتوطنات العشــوائية، هــي عوامــل تؤثــر  ي ذلــك تزايــد عــدد ســكان الأحيــاء الفقــ�ي
والأبعــاد المتعــددة للفقــر، بمــا �ض

عــىل البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة عــىل حــد ســواء، وأن تنظيــم مســاحات المــدن وتيســ�ي الوصــول إليهــا 

نمائيــة، يمكــن أن  وتصميمهــا، فضــلً عــن توفــ�ي الُبــ�ض التحتيــة وتقديــم الخدمــات الأساســية، إل جانــب السياســات الإ

يعــزز أو يعيــق التماســك الجتماعــي والمســاواة والشــمولية.

ــة  ــارات العمري ــي العتب ــب وتراع ــي الكوك ــان وتحم نس ــول الإ ــور ح ــة تتمح ــة وريفي ي ــة ح�ض م بتنمي ض ــ�ت ــن نل ٢٦ . ونح

نســان والحريــات الأساســية، وتيســ�ي التعايــش وإنهــاء جميــع أشــكال  ضم بإعمــال جميــع حقــوق الإ والجنســانية، كمــا نلــ�ت

ــة، مــع إتاحــة الفرصــة لهــا للمشــاركة مشــاركة تامــة  ض لجميــع الأفــراد والمجتمعــات المحلي ض والعنــف، والتمكــ�ي ــ�ي التمي

ــع  ــاء الطاب ي إضف
ــية �ض ــا� رئيس ــا عن ــاواة، باعتباره ــوع والمس ام التن ــ�ت ــة واح ــز الثقاف ــك بتعزي ضم كذل ــ�ت ــة. ونل ومجدي

ــة. ي ــا ومســتوطناتنا الب�ش ي عــىل مدنن
نســا�ض الإ

ي اغتنــام الفــرص والفوائــد 
ضم بتعزيــز التســاوي �ض ٢٧ . ونؤكــد مجــدداً تعهدنــا بعــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب، ونلــ�ت

ي المســتوطنات الرســمية أو 
ي، وتمّكــن جميــع الســكان، ســواء الذيــن يعيشــون �ض ي يمكــن أن يوفرهــا التوســع الحــ�ض

الــ�ت

يــة. العشــوائية، مــن العيــش حيــاة كريمــة ومثمــرة، ومــن تحقيــق كامــل إمكاناتهــم الب�ش

ــن  ــ�ف النظــر ع ــن، ب ــاً والمهاجري ــن داخلي دي ض والم�ش ــ�ي نســان للجئ ــوق الإ ــام لحق ام الت ــة الحــ�ت ضم بكفال ــ�ت ٢٨ .ونل

اف  ، مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة والعــ�ت وضعهــم كمهاجريــن، وبدعــم المــدن المضيفــة بــروح مــن التعــاون الــدولي

ى إل داخــل البلــدات والمــدن، فــإن تلــك  وح الكــ�ب ض ي تطرحهــا حــركات الــ�ض
بأنــه عــىل الرغــم مــن مختلــف التحديــات الــ�ت

ضم كذلــك  يــة. ونلــ�ت ي الحيــاة الح�ض
ة �ض الحــركات يمكنهــا أيضــاً أن تشــكل مســاهمات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة كبــ�ي

 ، ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

قليمــي والوطــ�ض ض الهجــرة الدوليــة والتنميــة عــىل الصعــد العالمــي والإ بتعزيــز أوجــه التــآزر بــ�ي

دارة، ودعــم الســلطات  عــن طريــق كفالــة هجــرة آمنــة ومنظمــة ومنتظمــة واعتمــاد سياســات هجــرة جيــدة التخطيــط والإ

ض  ــ�ي ــط ب ــز الرواب ي المــدن وتعزي
ــة �ض ــن المســاهمة مســاهمة إيجابي ــن م ــن المهاجري ي تمّك

ــ�ت ي وضــع الأطــر ال
ــة �ض المحلي

. الريــف والحــ�ض

جلديدة
ضرية ا

حل
خلطة ا

ا
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ضم بتعزيــز الــدور التنســيقي للحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة، حســب القتضــاء، وتعاونهــا مــع  ٢٩ . ونلــ�ت

ي ذلــك 
ي تقديــم الخدمــات الجتماعيــة والأساســية للجميــع، بمــا �ض

الكيانــات العامــة الأخــرى والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة �ض

نســانية المتكــررة  رة مــن الأزمــات الإ ي المجتمعــات المحليــة الأكــ�ش عرضــة للكــوارث وتلــك المتــ�ض
حشــد الســتثمارات �ض

ضم كذلــك بالمســاعدة عــىل تقديــم الخدمــات الملئمــة وتوفــ�ي الســكن وإتاحــة فــرص العمــل اللئــق  والمطولــة. ونلــ�ت

ــة، والعمــل مــع المجتمعــات المحليــة والحكومــات  ي ي البيئــات الح�ض
ريــن مــن الأزمــات �ض والمنتــج للأشــخاص المت�ض

المحليــة مــن أجــل تحديــد الفــرص المتاحــة للمشــاركة وإيجــاد حلــول محليــة دائمــة تحافــظ عــىل الكرامــة، مــع كفالــة 

ريــن وإل المجتمعــات المضيفــة لئــل تنتكــس تنميتهــا. ي الوقــت نفســه إل الأشــخاص المت�ض
تدفــق المعونــة �ض

يــة قــادرة عــىل التكيــف  ي دعــم تقديــم خدمــات ح�ض
٣٠ . ونســلم بالحاجــة إل أن تواصــل الحكومــات والمجتمــع المــد�ض

 . ي
نســا�ض ام التــام للقانــون الــدولي الإ اعــات المســلحة. ونســلم أيضــاً بالحاجــة إل التأكيــد مجــدداً عــىل الحــ�ت ض أثنــاء ال�ض

ي 
عمــال التدريجــي للحــق �ض ي تدعــم الإ

ســكان الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة الــ�ت ضم بتشــجيع سياســات الإ ٣١ . ونلــ�ت

ي تتصــدى لجميــع 
ي مناســب، وتلــك الــ�ت

ي مســتوى معيــ�ش
الســكن اللئــق للجميــع بوصفــه عنــ�اً مــن عنــا� الحــق �ض

ــن  دي ــز عــىل احتياجــات المت�ش ي ترك
ــ�ت ــك ال ــات الإخــلء القــ�ي التعســفية، وتل ــع عملي ــف وتمن ض والعن ــ�ي أشــكال التمي

ض  عاقــة، مــع تمكــ�ي ي أوضــاع هشــة والفئــات ذات الدخــل المنخفــض والأشــخاص ذوي الإ
والأشــخاص الذيــن يعيشــون �ض

ي ذلــك 
ي تخطيــط وتنفيــذ هــذه السياســات، بمــا �ض

ض مــن المشــاركة �ض المجتمعــات المحليــة وأصحــاب المصلحــة المعنيــ�ي

يعــات الوطنيــة والمعايــ�ي الدوليــة. نتــاج الجتماعــي للموائــل، وفقــاً للت�ش دعــم الإ

ســكان  ي مجــال الإ
ــة والجنســانية �ض ــارات العمري ــة للعتب ــة ومراعي ــاد سياســات ونهــج متكامل ضم بتشــجيع اعتم ــ�ت ٣٢ . ونل

دمــاج الجتماعــي، واتبــاع سياســات  ي جميــع القطاعــات، ول ســيما قطاعــات العمالــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة والإ
�ض

ونهــج عــىل جميــع المســتويات الحكوميــة تتضمــن توفــ�ي ســكن ملئــم وميســور التكلفــة ويســهل الوصــول إليــه وفعــال 

ي اســتخدام المــوارد وآمــن ومــرن وجيــد التوصيــل وَحســن الموقــع، مــع إيــلء اهتمــام خــاص لعامــل القــرب ولتعزيــز 
�ض

ي ومجــالت العمــل المحيطــة بالســكن. العلقــة مــع بقيــة النســيج الحــ�ض

ضم بحفــز توفــ�ي مجموعــة متنوعــة مــن خيــارات الســكن اللئــق المأمونــة والميســورة التكلفــة والقريبــة المنــال  ٣٣ . ونلــ�ت

ي للمجموعــات المهمشــة 
ــا�ض ــاج الجتماعــي - القتصــادي والثق دم ــاة الإ ــع مراع ي المجتمــع، م

ــات الدخــل �ض ــف فئ لمختل

ــة  ــ�ي إيجابي ــنتخذ تداب ــل. وس ــع الفص ــك من ــة وكذل ــن الهشاش ــروف م ي ظ
ــون �ض ــن يعيش ــخاص الذي ــن والأش دي والم�ش

ي المجتمــع، ومنــع حــدوث 
ديــن بغيــة تيســ�ي مشــاركتهم مشــاركة تامــة �ض ض الظــروف المعيشــية للأشــخاص الم�ش لتحســ�ي

د وإنهائــه. د والقضــاء عليــه، وكذلــك مكافحــة تجريــم التــ�ش التــ�ش

ــة  ــة والجتماعي ــاكل الأساســية المادي ــن الهي ــة وميســورة م ــع بصــورة عادل ضم بتشــجيع اســتفادة الجمي ــ�ت ٣4 . ونحــن نل

ي المــزودة بالخدمــات بتكلفــة معقولــة والســكن، ومصــادر الطاقــة الحديثــة 
ي ذلــك الأرا�ض

، بمــا �ض ض وريــة دون تميــ�ي ال�ض

ي والمناســب، والتخلــص مــن 
ب وخدمــات الــ�ف الصحــي المأمونــة، والغــذاء المأمــون والغــ�ض والمتجــددة، وميــاه الــ�ش

النفايــات، والتنقــل المســتدام، وتوفــ�ي الرعايــة الصحيــة وتنظيــم الأ�ة، والتعليــم، والثقافــة، وتكنولوجيــا المعلومــات 

ضم كذلــك بكفالــة أن تراعــي هــذه الخدمــات حقــوق واحتياجــات النســاء والأطفــال والشــباب وكبــار  والتصــالت. ونلــ�ت
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عاقــة والمهاجريــن والشــعوب الأصليــة والمجتمعــات المحليــة، حســب القتضــاء، وكذلــك  الســن والأشــخاص ذوي الإ

ي هــذا الصــدد القضــاء عــىل الحواجــز القانونيــة والمؤسســية 
حقــوق واحتياجــات الفئــات الضعيفــة الأخــرى. ونشــجع �ض

والجتماعيــة - القتصاديــة والماديــة.

ــات دون  ــك الحكوم ي ذل
ــا �ض ــة، بم ــة الملئم ــتويات الحكومي ــىل المس ــع ع ــازة للجمي ــان الحي ــز ضم ضم بتعزي ــ�ت ٣٥ . ونل

اف بتعــدد أشــكال الحيــازة، وإيجــاد حلــول ملئمــة للغــرض ومراعيــة للعتبــارات العمريــة  الوطنيــة والمحليــة، مــع العــ�ت

ــازة  ــان حي ــام خــاص لضم ــلء اهتم ــع إي ــكات، م ي والممتل
ــة الأرا�ض ــوق ملكي ــن تسلســل حق ــة ضم والجنســانية والبيئي

ــة. ــة الفعال داري ــار ذلــك مفتاحــاً لتمكينهــا، بســبل منهــا اعتمــاد النظــم الإ ي للمــرأة باعتب
الأرا�ض

ي تهيء التســهيلت 
يــة، وهــي التدابــ�ي الــ�ت ي المــدن والمســتوطنات الب�ش

ضم بتشــجيع اتخــاذ التدابــ�ي المناســبة �ض ٣٦ . ونلــ�ت

هــم، للســماح لهــم بالدخــول إل البيئــة الماديــة للمــدن، ول  عاقــة، عــىل قــدم المســاواة مــع غ�ي للأشــخاص ذوي الإ

ســيما الأماكــن العامــة، واســتخدام وســائط النقــل العــام، والحصــول عــىل الســكن والســتفادة مــن التعليــم والمرافــق 

ــن  ــك م ــ�ي ذل ــالت(، وغ ــات والتص ــم المعلوم ــا ونظ ــك تكنولوجي ي ذل
ــا �ض ــالت )بم ــام والتص ــلم الع ع ــة والإ الصحي

يــة والريفيــة. ي المناطــق الح�ض
المرافــق والخدمــات الموفــرة أو المتاحــة للجمهــور �ض

ي ذلــك 
اء وتتســم بالجــودة، بمــا �ض ضم بتشــجيع إقامــة مســاحات عامــة آمنــة ومتاحــة للجميــع ومفتوحــة وخــ�ض ٣٧ . ونلــ�ت

هــات، بحيــث تكون  ض الشــوارع والأرصفــة وممــرات الدراجــات والســاحات والمناطــق المطلــة عــىل الميــاه والحدائــق والمت�ض

نســان ورفاهــه، وتتيــح  مســاحات متعــددة الأغــراض تصلــح للتفاعــل الجتماعــي وتتســم بالشــمول، وتراعــي صحــة الإ

ض مجموعــة متنوعــة مــن الشــعوب والثقافــات، وتكــون مصممــة ومــدارة  ي والحــوار بــ�ي
التبــادل القتصــادي والتعبــ�ي الثقــا�ض

يــة وبنــاء مجتمعــات ســلمية وشــاملة للجميــع وتشــاركية، فضــلً عــن تشــجيع التعايــش والتواصــل  لكفالــة التنميــة الب�ش

دمــاج الجتماعــي. والإ

ي المــدن 
، الملمــوس منــه وغــ�ي الملمــوس، �ض ي

اث الطبيعــي والثقــا�ض ضم بالســتفادة بطريقــة مســتدامة مــن الــ�ت ٣٨ . ونلــ�ت

يــة وإقليميــة متكاملــة وتوظيــف اســتثمارات  يــة، حســب القتضــاء، مــن خــلل اتبــاع سياســات ح�ض والمســتوطنات الب�ش

، مــن أجــل كفالــة وتعزيــز الهيــاكل الأساســية والمواقــع الثقافيــة  ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

ملئمــة عــىل الصعــد الوطــ�ض

والمتاحــف، وثقافــات ولغــات الشــعوب الأصليــة، فضــلً عــن المعــارف والفنــون التقليديــة، وإبــراز الــدور الــذي تؤديــه 

ي تعزيــز المشــاركة الجتماعيــة وممارســة المواطنــة.
يــة، و�ض ي إصــلح وتنشــيط المناطــق الح�ض

هــذه الأمــور �ض

يــة، بمــا يمّكــن  ي المــدن والمســتوطنات الب�ش
ضم بتشــجيع إقامــة بيئــة ســليمة وصحيــة وشــاملة للجميــع وآمنــة �ض ٣٩ . ونلــ�ت

ــب، مــع مراعــاة كــون  هي ــة دون خــوف مــن العنــف وال�ت ي ــاة الح�ض ي الحي
ــع مــن العيــش والعمــل والمشــاركة �ض الجمي

رون بوجــه خــاص.  اً مــا يتــ�ض ي أوضــاع هشــة كثــ�ي
النســاء والفتيــات والأطفــال والشــباب والأشــخاص الــذي يعيشــون �ض

ــزواج  ــك زواج الأطفــال وال ي ذل
ــا �ض ــات، بم وســنعمل أيضــاً عــىل القضــاء عــىل الممارســات الضــارة ضــد النســاء والفتي

نــاث. المبكــر والقــ�ي وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإ

يــة مــن أجــل تعزيــز التماســك الجتماعــي والحــوار والتفاهــم  ي المــدن والمســتوطنات الب�ش
ي التنــوع �ض

م بتبــ�ض ض 4٠ . ونلــ�ت

ة الأعمــال الحــرة،  ، والبتــكار، ومبــا�ش ض ض الجنســ�ي ام المتبــادل، والمســاواة بــ�ي ض الثقافــات، والتســامح والحــ�ت بــ�ي
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ي  والشــمولية، وهويــة جميــع النــاس وســلمتهم وكرامتهــم، وكذلــك تعزيــز الصلحيــة للعيــش، وإقامــة اقتصــاد حــ�ض

ــش  ــة والتعاي ــة للتعددي ــاتنا المحلي ــز مؤسس ــة تعزي ــة لكفال ــوات اللزم ــاذ الخط ــاً باتخ ضم أيض ــ�ت ــاة. ونل ــض بالحي ناب

. ي
ــا�ض ــوع والتعــدد الثق ــدة التن اي ض ي مجتمعــات م�ت

الســلمي �ض

ــة مــن أجــل  ي ي المــدن والمســتوطنات الب�ش
ــة �ض ــة والمالي ــات المؤسســية والسياســية والقانوني ــز الآلي م بتعزي ض ــ�ت 4١ . ونل

ي عمليــات صنــع 
اعتمــاد برامــج موســعة النطــاق، تمشــياً مــع السياســات الوطنيــة، تتيــح للجميــع المشــاركة المجديــة �ض

نتــاج. القــرارات والتخطيــط والمتابعــة، فضــلً عــن تعزيــز المشــاركة المدنيــة وتقاســم مهــام التمويــن والإ

ض  ي تعزيــز التفاعــل بــ�ي
ي الوفــاء بدورهــا الرئيــ�ي �ض

4٢ . وندعــم الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة، حســب القتضــاء، �ض

، بمــا يتيــح الفــرص للحــوار، بوســائل منهــا النهــج المراعيــة للعتبــارات العمريــة  ض جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيــ�ي

ي ذلــك الرجــال والنســاء 
ائــح المجتمــع، بمــا �ض والجنســانية، مــع إيــلء اهتمــام خــاص للمســاهمات المحتملــة لجميــع �ش

ــون  ــة واللجئ ــات المحلي ــة والمجتمع ــعوب الأصلي ــة والش عاق ــخاص ذوو الإ ــن والأش ــار الس ــباب وكب ــال والش والأطف

ض عــىل أســاس العــرق أو الديــن أو  دون داخليــاً والمهاجــرون، بغــض النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن، دون تميــ�ي والمــ�ش

ي أو الوضــع الجتماعــي القتصــادي.
ثــ�ض النتمــاء الإ

ي المستدام والشامل للجميع وتوف�ي الفرص للجميع تحقيق الرخاء الح�ن

ــة  ــة الكامل ــع والمســتدام، مــع توفــ�ي العمال ــق النمــو القتصــادي المطــرد والشــامل للجمي ــدرك أن تحقي 4٣ . نحــن ن

ــة المســتدامة، وأن  ي ــة والح�ض قليمي ــة الإ ــا� التنمي ــن عن ــ� أســاسي م ــع، هــو عن ــق للجمي ــل اللئ والمنتجــة والعم

ــة  ــاة صحي ــا حي ــاس فيه ــش الن ــؤ الفــرص، يعي ــق تكاف ــن لتحقي ــون أماك ــة ينبغــي أن تك ي المــدن والمســتوطنات الب�ش

ــا تطلعاتهــم. ــون فيه ومنتجــة يســودها الرخــاء ويحقق

44 . ونحــن نــدرك أن شــكل المــدن وهياكلهــا الأساســية وتصميــم مبانيهــا هــي مــن ضمــن أهــم عوامــل تحقيــق الوفورات 

ي اســتخدام المــوارد، وذلــك مــن خــلل فوائــد وفــورات الحجــم والتكتــل، وعــن طريــق تشــجيع 
ي التكلفــة والكفــاءة �ض

�ض

نتاجيــة، وحمايــة البيئــة، والنمــو  ي اســتخدام الطاقــة، ومــوارد الطاقــة المتجــددة، والقــدرة عــىل التكيــف، والإ
الكفــاءة �ض

ي. ي القتصــاد الحــ�ض
المســتدام �ض

ــات الذاتيــة  مكان ــاة ومســتدامة وشــاملة للجميــع، اســتناداً إل الإ ــة نابضــة بالحي ي م بإقامــة اقتصــادات ح�ض ض 4٥ . ونلــ�ت

ي 
ي تحقــق الكفــاءة �ض

ــ�ت ــة ال ــاكل الأساســية المرن ــة، فضــلً عــن الهي ي والمــوارد المحلي
اث الثقــا�ض ــ�ت ــا التنافســية وال والمزاي

نتــاج المســتدامة،  اســتخدام المــوارد؛ وتشــجيع التنميــة الصناعيــة المســتدامة والشــاملة للجميــع وأنمــاط الســتهلك والإ

وتهيئــة بيئــة تمكينيــة للأعمــال التجاريــة والبتــكار، فضــلً عــن أســباب المعيشــة.

ي ذلــك إقامــة الموائــل 
ســكان، بمــا �ض ســكان الميســور التكلفــة والمســتدام وتمويــل الإ ضم بتعزيــز دور الإ 4٦ . ونلــ�ت

ي القطاعــات القتصاديــة الأخــرى، 
نتاجيــة �ض ض الإ ي تحفــ�ي

ي التنميــة القتصاديــة، ومســاهمة ذلــك القطــاع �ض
الجتماعيــة، �ض

ي 
ســكان يعــزز تكويــن رؤوس المــال والدخــل وتوفــ�ي فــرص العمــل والدخــار، ويمكنــه أن يســهم �ض اف بــأن الإ مــع العــ�ت
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. ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

ــع عــىل الصعــد الوطــ�ض ــة التحــول القتصــادي المســتدام والشــامل للجمي دفــع عجل

م باتخــاذ الخطــوات المناســبة لتعزيــز المؤسســات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة مــن أجــل دعــم التنميــة  ض 4٧ . ونلــ�ت

القتصاديــة المحليــة، وتعزيــز التكامــل والتعــاون والتنســيق والحــوار عــ�ب المســتويات الحكوميــة والمجــالت الوظيفيــة 

. ض وأصحــاب المصلحــة المعنيــ�ي

ي ذلــك الحكومــات المحليــة 
، بمــا �ض ض ض جميــع أصحــاب المصلحــة المعنيــ�ي 4٨ . ونشــجع المشــاركة الفعالــة والتعــاون بــ�ي

ي تمثــل الأشــخاص 
ي تمثــل النســاء والشــباب، فضــلً عــن تلــك الــ�ت

، والمنظمــات الــ�ت ي
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــد�ض

ــاب العمــل ورابطــات  ــات أرب ــات ومنظم ــة والنقاب ض والمؤسســات الأكاديمي ــ�ي ــة والمهني ــة والشــعوب الأصلي عاق ذوي الإ

يــة وتحديــد ومعالجــة  المهاجريــن والجمعيــات الثقافيــة، مــن أجــل تحديــد الفــرص المتاحــة للتنميــة القتصاديــة الح�ض

التحديــات القائمــة والناشــئة.

ي الأطــر المكانيــة الوطنيــة ودون الوطنيــة 
يــة والريفيــة �ض ي تُدمــج المهــام الح�ض

قليميــة الــ�ت ضم بدعــم النظــم الإ 4٩ . ونلــ�ت

 ، ي
ض للمــوارد الطبيعيــة والأرا�ض دارة والســتخدام المســتدام�ي يــة، ومــن ثــم تعزيــز الإ ونظــم المــدن والمســتوطنات الب�ش

ــة والريفيــة مــن  ي ي المناطــق الح�ض
ض العــرض والطلــب �ض بمــا يكفــل قيــام سلســل إمــداد وسلســل قيمــة تتوســط بــ�ي

يــة - الريفيــة، وتســد الفجــوات الجتماعيــة والقتصاديــة  قليميــة العادلــة عــ�ب السلســلة الح�ض أجــل تعزيــز التنميــة الإ

قليميــة. والإ

 ، ض ض الحــ�ض والريــف والوصــل بينهمــا، عــن طريــق تعزيــز النقــل والتنقــل المســتدام�ي ضم بتشــجيع التفاعــلت بــ�ي ٥٠ . ونلــ�ت

ي  وشــبكات التكنولوجيــا والتصــالت والهيــاكل الأساســية، باســتخدام أدوات التخطيــط القائمــة عــىل نهــج حــ�ض

نتاجيــة، والتماســك الجتماعــي  ض الإ ي تحســ�ي
مكانــات القصــوى لهــذه القطاعــات �ض وإقليمــي متكامــل، مــن أجــل تحقيــق الإ

ض المــدن والمناطــق  قليمــي، وكذلــك الســلمة والســتدامة البيئيــة. وينبغــي أن يشــمل ذلــك الربــط بــ�ي والقتصــادي والإ

ض الأرض والبحــر، حســب  يــة والمناطــق الريفيــة، فضــلً عــن تعزيــز التواصــل بــ�ي المحيطــة بهــا والمناطــق شــبه الح�ض

القتضــاء.

دارة  ي تدعــم الإ
ي ذلــك تخطيــط المــدن وأدوات التصميــم الــ�ت

يــة، بمــا �ض ضم بتعزيــز تنميــة الأطــر المكانيــة الح�ض ٥١ . ونلــ�ت

، وتقليــص حجــم الهيــاكل وتكثيفهــا بالصــورة المناســبة، وتعــدد  ي
ض للمــوارد الطبيعيــة والأرا�ض والســتخدام المســتدام�ي

ي المخطــط، حســب القتضــاء،  اتيجيات الــردم أو التوســع الحــ�ض المراكــز، والســتخدامات المختلطــة، مــن خــلل اســ�ت

ــتخدام  ي اس
ــاءة �ض ض الكف ــ�ي ــة، وتحس ــم الغذائي ــط النظ ــز تخطي ــل، وتعزي ــم والتكت ــورات الحج ــق وف ــل تحقي ــن أج م

يــة والســتدامة البيئيــة. المــوارد، وتحقيــق المرونــة الح�ض

ــع  ــه التوس ــة إل توجي ــاء، الحاج ــب القتض ــار، حس ي العتب
ــذ �ض ي تأخ

ــ�ت ــة ال ــة المكاني اتيجيات التنمي ــ�ت ــجع اس ٥٢ . ونش

ي عــن طريــق توفــ�ي هيــاكل أساســية وخدمــات ميــّ�ة وموصولــة بصــورة  ي بإعطــاء الأولويــة للتجديــد الحــ�ض الحــ�ض

ي 
جيــدة، وتحقيــق مســتويات مســتدامة للكثافــة الســكانية، واســتخدام التصاميــم المدمجــة وإدمــاج الأحيــاء الجديــدة �ض

ي والتهميــش.
ي العشــوا�أ

ي، بمــا يحــول دون التمــدد العمــرا�ض النســيج الحــ�ض
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اء وجيــدة، بوصفهــا قــوة دافعــة  ضم بتشــجيع إقامــة مســاحات عامــة آمنــة ومتاحــة للجميــع وميــّ�ة وخــ�ض ٥٣ . ونلــ�ت

للتنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة، مــن أجــل الســتفادة عــىل نحــو مســتدام مــن قدرتهــا عــىل إضفــاء المزيــد مــن القيمــة 

ــتثمارات  ــة والس ــات التجاري ــتثمارات المؤسس ــ�ي اس ــكات، وتيس ــة الممتل ــك قيم ي ذل
ــا �ض ــة، بم ــة والقتصادي الجتماعي

العامــة والخاصــة وإتاحــة أســباب المعيشــة.

ضم بتوليــد واســتخدام الطاقــة المتجــددة والميســورة التكلفــة، وإقامــة الهيــاكل الأساســية المســتدامة للنقــل  ٥4 . ونلــ�ت

ــة بالصحــة  ــة والمتعلق ــة والبيئي ــة المالي ــن التكلف ــل م ــة، والتقلي ــد الموصولي ــق فوائ ــن، وتحقي ــا أمك ــات حيثم والخدم

يــة، والضوضاء.  ار الح�ض ي ل تحقــق الكفــاءة، والزدحــام، وتلــوث الهــواء، وآثــار جــزر الحــ�ت
العامــة لوســائل التنقــل الــ�ت

ي 
ض �ض ضم أيضــاً بإيــلء اهتمــام خــاص لحتياجــات جميــع النــاس مــن الطاقــة والنقــل، ول ســيما الفقــراء والعائشــ�ي ونلــ�ت

ــح للمــدن والمســتوطنات  ي تكاليــف الطاقــة المتجــددة تتي
المســتوطنات العشــوائية. ونلحــظ أيضــاً أن التخفيضــات �ض

يــة أداة فعالــة لتقليــص تكاليــف إمــدادات الطاقــة. الب�ش

ــة  ــدة، وبيئ ــع وجي ــة مناســبة وشــاملة للجمي ــات عام ــق إتاحــة خدم ــن طري ــة ع ــة مجتمعــات صحي ضم بإقام ــ�ت ٥٥ . ونل

ي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة، 
ي ذلــك تلــك الــ�ت

نظيفــة، مــع مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة لنوعيــة الهــواء، بمــا �ض

ــات  ــىل خدم ــع ع ــول الجمي ــك حص ي ذل
ــا �ض ــة، بم ــة الصحي ــات الرعاي ــل خدم ــة، مث ــق اجتماعي ــية ومراف ــاكل أساس وهي

ــال والأمهــات. ــات الأطف ــة، ســعياً للحــد مــن وفي نجابي الصحــة الجنســية والإ

نتاجيــة القتصاديــة، حســب القتضــاء، بــأن نتيــح للقــوى العاملــة فــرص إدرار الدخــل، والمعــارف  ضم بزيــادة الإ ٥٦ .ونلــ�ت

ضم أيضــاً بزيــادة  ي يتســم بالبتــكار والتنافــس. ونلــ�ت ي قيــام اقتصــاد حــ�ض
ي تســهم �ض

والمهــارات والمرافــق التعليميــة الــ�ت

ي المــدن 
نتاجيــة القتصاديــة مــن خــلل تعزيــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفــ�ي العمــل اللئــق وأســباب المعيشــة �ض الإ

ية. ــتوطنات الب�ش والمس

ضم، حســب القتضــاء، بتشــجيع العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفــ�ي العمــل اللئــق للجميــع وأســباب المعيشــة  ٥٧ . ونلــ�ت

ــخاص  ــباب والأش ــاء والش ــات النس ــات وإمكان ــاص لحتياج ــام خ ــلء اهتم ــع إي ــة، م ي ــتوطنات الب�ش ــدن والمس ي الم
�ض

ديــن داخليــاً والمهاجريــن، ول ســيما الفئــات  ض والم�ش عاقــة والشــعوب الأصليــة والمجتمعــات المحليــة واللجئــ�ي ذوي الإ

درار الدخــل. ي إتاحــة الفــرص القانونيــة لإ
ض �ض ي أوضــاع هشــة، وتعزيــز عــدم التميــ�ي

ي تعيــش �ض
الأفقــر والــ�ت

اهــة والمســؤولية، اســتناداً إل مبــادئ الســتدامة البيئيــة  ض ض بال�ض ضم بتهيئــة بيئــة تمكينيــة للأعمــال التجاريــة تتمــ�ي ٥٨ . ونلــ�ت

ضم أيضــاً بمعالجــة التحديــات  والزدهــار الشــامل للجميــع، وتشــجيع الســتثمار والبتــكار وممارســة الأعمــال الحــرة. ونلــ�ت

ة  ــ�ي ــر والصغ ــة الصغ ــات البالغ ــم المؤسس ــق دع ــن طري ــون، ع ــة المحلي ــال التجاري ــاب الأعم ــا أصح ي يواجهه
ــ�ت ال

ي جميــع مراحــل سلســل القيمــة، ول ســيما الأعمــال والمؤسســات التجاريــة المنتميــة 
والمتوســطة الحجــم والتعاونيــات �ض

، العاملــة ضمــن القتصــادات الرســمية وغــ�ي الرســمية عــىل حــد ســواء. ي
إل القتصــاد الجتماعــي والتضامــ�ض

ي اقتصــادات المــدن، 
ي القتصــاد غــ�ي الرســمي مــن مســاهمات �ض

اف بمــا يقدمــه الفقــراء العاملــون �ض ضم بالعــ�ت ٥٩ . ونلــ�ت

ــاة  ــع مراع ــرات، م ــلت المهاج ــات والعام ــر والخادم ــدون أج ــلت ب ــن العام ــن فيه ــاء، بم ــم النس ــص منه ــىل الأخ وع

ــة  ــ�ي الحماي ــم وتوف ض دخله ــ�ي ــم وتأم ــروف عمله ض ظ ــ�ي ــتهم وتحس ــباب معيش ــز أس ــي تعزي ــة. وينبغ ــروف الوطني الظ
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القانونيــة والجتماعيــة لهــم، ومســاعدتهم عــىل اكتســاب المهــارات واقتنــاء الأصــول، وتقديــم غــ�ي ذلــك مــن خدمــات 

ض تمثيلهــم. وســيتم العمــل عــىل النتقــال التدريجــي للعمــال والوحــدات  الدعــم لهــم، وإســماع أصواتهــم وتحســ�ي

ــال،  ــ�ي المتث ــز وتداب ض الحواف ــ�ي ــع ب ــوازن يجم ــج مت ــاد نه ــق اعتم ــك عــن طري ــة إل القتصــاد الرســمي، وذل القتصادي

ــروف  ــار الظ ي العتب
ــنأخذ �ض ــت. وس ــس الوق ي نف

ــينها �ض ــة وتحس ــة الحالي ــباب المعيش ــىل أس ــة ع ــ�ي المحافظ ــع تيس م

ــال إل القتصــاد الرســمي. ي معــرض النتق
ــة المحــددة �ض ــات الوطني يعــات والسياســات والممارســات والأولوي والت�ش

نتاجيــة، مــن خــلل القطاعــات  ي انتقالهــا التدريجــي نحــو رفــع الإ
يــة �ض ضم بمــؤازرة ودعــم القتصــادات الح�ض ٦٠ . ونلــ�ت

ي 
ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة، وذلــك عــن طريــق تشــجيع التنويــع والتطويــر التكنولوجــي والبحــوث والبتــكار، بمــا �ض

بداعيــة والســياحة المســتدامة  ذلــك خلــق وظائــف جيــدة ولئقــة ومنتجــة، بســبل منهــا تشــجيع الصناعــات الثقافيــة والإ

اث. والفنــون الســتعراضية وأنشــطة حفــظ الــ�ت

ــة  ــباب، وتنمي ــم للش ــرص التعلي ــة ف ــاء، وإتاح ــب القتض ي، حس ــ�ض ي الح
ــرا�ض ــد الديمغ ــخ�ي العائ ضم بتس ــ�ت ٦١ . ونل

يــة. وتُشــكل  ي المــدن والمســتوطنات الب�ش
ك �ض نتاجيــة وتحقيــق الرخــاء المشــ�ت المهــارات والعمــل، مــن أجــل زيــادة الإ

الفتيــات والفتيــان والشــابات والشــبان القــوى الفاعلــة الرئيســية للتغيــ�ي الــلزم للوصــول إل مســتقبل أفضــل، وعنــد 

ــد مــن الفــرص  ــة المزي ة للدفــاع عــن أنفســهم ومجتمعاتهــم. وســتكون كفال ــ�ي ــات كب تمكينهــم ســتكون لديهــم إمكان

ــدة. ــة الجدي ي ــذ الخطــة الح�ض ــا� تنفي ــة عنــ�اً أساســياً مــن عن المحســنَّة لمشــاركتهم مشــاركة مجدي

ضم بمعالجــة الآثــار الجتماعيــة والقتصاديــة والمكانيــة لشــيخوخة الســكان عنــد القتضــاء، واســتخدام عنــ�  ٦٢ . ونلــ�ت

ــة، وتحقيــق النمــو القتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع  يجــاد فــرص عمــل جديــدة لئق الشــيخوخة كوســيلة لإ

ي الوقــت نفســه.
ــاة ســكان المــدن �ض ــة حي ض نوعي ــع تحســ�ي والمســتدام، م

ية المستدامة بيئياً والمرنة التنمية الح�ن

نتــاج  يــة تواجــه تهديــدات غــ�ي مســبوقة بســبب أنمــاط الســتهلك والإ ٦٣ . إننــا نــدرك أن المــدن والمســتوطنات الب�ش

ــة  ــوارث الطبيعي ــوث، والك ــة، والتل يكولوجي ــىل النظــم الإ ــوع البيولوجــي، والضغــط ع ــدان التن ــ�ي المســتدامة، وفق غ

ــة إل  ــود الرامي ــا يقــوض الجه ــه، مم ــاخ والمخاطــر المرتبطــة ب ي، وتغــ�ي المن ــ�ش ــن النشــاط الب ــة ع ــوارث الناجم والك

القضــاء عــىل الفقــر بجميــع صــوره وأبعــاده وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وبالنظــر إل التجاهــات الديمغرافيــة للمــدن 

ي اســتخدام المــوارد 
ي جهــود التخفيــف مــن آثــار تغــ�ي المنــاخ والتكيــف لــه و�ض

ي القتصــاد العالمــي و�ض
ودورهــا المحــوري �ض

ــا�ش عــىل  ــر مب ــه أث ــا ل ــا وإدارته ــا وحوكمته ــا وبنائه ــا وتنميته ــا وتمويله ــإن أســلوب تخطيطه ــة، ف يكولوجي والنظــم الإ

الســتدامة والقــدرة عــىل التكيــف إل مــدى يتجــاوز حــدود المــدن.

اً مــا تنطــوي عــىل  ي البلــدان الناميــة، كثــ�ي
ي جميــع أنحــاء العالــم، ول ســيما �ض

يــة �ض ٦4 . ونــدرك أيضــاً أن المراكــز الح�ض

ه مــن الأخطــار الطبيعيــة  ض بوجــه خــاص للآثــار الضــارة لتغــ�ي المنــاخ وغــ�ي خصائــص تجعلهــا هــي وســكانها معرضــ�ي

ي ذلــك الــزلزل والنــوازل الجويــة والفيضانــات والنهيــارات الأرضيــة والعواصــف، 
ي، بمــا �ض والناجمــة عــن النشــاط البــ�ش

بمــا فيهــا عواصــف الغبــار والعواصــف الرمليــة، وموجــات الحــر وشــح المــاء والجفــاف وتلــوث المــاء والهــواء والأمــراض 

، منهــا بصفــة خاصــة المناطــق الســاحلية وَمصــاّب  ي مناطــق شــ�ت
ي تؤثــر �ض

المنقولــة وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، الــ�ت

ة الناميــة. الأنهــار والــدول الجزريــة الصغــ�ي
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ــي  ــة تحم ــة بطريق ي ي المــدن والمســتوطنات الب�ش
ــة �ض ــوارد الطبيعي دارة المســتدامة للم ضم بتســهيل الإ ــ�ت ٦٥ . ونحــن نل

ــات غــازات الحتبــاس الحــراري، ومــن  ــة، وتقلــل مــن انبعاث ي ــة الح�ض ــة والخدمــات البيئي يكولوجي وتحســن النظــم الإ

اتيجيات الحــد مــن  تلــوث الهــواء، وتســاعد عــىل الحــد مــن أخطــار الكــوارث وإدارتهــا، عــن طريــق دعــم وضــع اســ�ت

ي 
ي، بمــا �ض مخاطــر الكــوارث والتقييمــات الدوريــة لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الناجمــة عــن النشــاط البــ�ش

ي الوقــت نفســه، وحمايــة رفــاه 
ذلــك وضــع معايــ�ي لمســتويات الخطــر، مــع تعزيــز التنميــة القتصاديــة المســتدامة �ض

ــاكل الأساســية  ــاً، وتوفــ�ي الهي قليمــي الســليم بيئي ي والإ ــة حياتهــم مــن خــلل التخطيــط الحــ�ض ــاس ونوعي ــع الن جمي

ــة. وري ــات ال�ض والخدم

م باعتمــاد نهــج المــدن الذكيــة الــذي يســتغل مــا تتيحــه الرقمنــة ومصــادر الطاقــة النظيفــة والتكنولوجيــا مــن  ض ٦٦ . ونلــ�ت

فــرص، فضــلً عــن تكنولوجيــا النقــل المبتكــرة، ممــا يتيــح للســكان مزيــدا مــن الخيــارات المراعيــة للبيئــة، ويعــزز النمــو 

ض تقديــم خدماتهــا. القتصــادي المســتدام، ويمكــن المــدن مــن تحســ�ي

ــة  ــة المفتوح ــاحات العام ــن المس ــع م ــدة التوزي ــط وجي اب ــة ال�ت ــبكات ُمحكم ــة ش ــاء وصيان ــجيع إنش ضم بتش ــ�ت ٦٧ . ونل

ض  اء والمتســمة بالجــودة، وبتحســ�ي والمتعــددة الأغــراض والآمنــة والمتاحــة للجميــع والمنطويــة عــىل التســهيلت والخــ�ض

ــاف وموجــات الحــرارة،  ــات وأخطــار الجف ــك الفيضان ي ذل
ــا �ض ــاخ، بم ــوارث وتغــ�ي المن ــة الك ــدرة المــدن عــىل مواجه ق

ي البيــوت والهــواء المحيــط، وبخفــض 
ي والتغذيــة، والصحــة البدنيــة والعقليــة، ونوعيــة الهــواء �ض

وبتعزيــز الأمــن الغــذا�أ

يــة، وإعطــاء  يــة ومشــاهد طبيعيــة ح�ض الضوضــاء وتشــجيع إقامــة مــدن جذابــة وصالحــة للســكن، ومســتوطنات ب�ش

الأولويــة لحفــظ الأنــواع المســتوطنة.

هــا مــن  ي تقــع عنــد َمصــابِّ الأنهــار، والمناطــق الســاحلية وغ�ي
يــة الــ�ت ضم بإيــلء اهتمــام خــاص للمناطــق الح�ض ٦٨ . ونلــ�ت

يكولوجيــة لأغــراض النقــل  المناطــق الحساســة بيئيــاً، مــع إبــراز أهميتهــا بوصفهــا مصــادر لمــوارد هامــة ضمــن النظــم الإ

ــ�ي  م بإدمــاج التداب ض ــ�ت ــة والقــدرة عــىل التكيــف. ونل يكولوجي ي والرخــاء القتصــادي وخدمــات النظــم الإ
والأمــن الغــذا�أ

قليمــي المســتدام والتنميــة المســتدامة. ي والإ ي التخطيــط الحــ�ض
المناســبة �ض

ي تدعــم 
، بمــا فيهــا المناطــق الســاحلية، الــ�ت ي

يكولوجيــة والجتماعيــة لــلأرا�ض ضم بصــون وتعزيــز الوظيفــة الإ ٦٩ . ونلــ�ت

يكولوجيــة مــن أجــل كفالــة اعتمــاد أنمــاط  يــة، وتشــجيع الحلــول القائمــة عــىل النظــم الإ المــدن والمســتوطنات الب�ش

ضم أيضــاً بتشــجيع  يكولوجيــة عــىل التجــدد. ونلــ�ت اســتهلك وإنتــاج مســتدامة، بحيــث ل يتــم تجــاوز قــدرة النظــم الإ

ــاكل،  ــص الهي ــة المناســبة وتقلي ي ومســتويات الكثاف ض التوســع الحــ�ض ــ�ي ، والجمــع ب ي
ــلأرا�ض الســتخدام المســتدام ل

ي 
ض لــلأرا�ض وريــ�ي ي واحتوائــه، فضــلً عــن منــع الســتخدام والتغيــ�ي غــ�ي ال�ض

ي العشــوا�أ مــن أجــل منــع التمــدد الحــ�ض

يكولوجيــة الهشــة والمهمــة. ي المنتجــة والنظــم الإ
وفقــدان الأرا�ض

ــأن  ــليم ب ــع التس ــوارد، م ــرب الم ــن ق ــتفادة م ــاً، والس ــية محلي ــات الأساس ــلع والخدم ــ�ي الس ــم توف ضم بدع ــ�ت ٧٠ . ونل

ــاه والأغذيــة والمــواد يمكــن أن يطــرح تحديــات فيمــا يتعلــق  العتمــاد الشــديد عــىل المصــادر البعيــدة للطاقــة والمي

ــه أن يســهل إتاحــة  مــداد المحــىلي يمكن مــداد، وأن الإ ــا يعطــل خدمــات الإ ــكل م ــك التعــرُّض ل ي ذل
بالســتدامة، بمــا �ض

المــوارد للســكان.
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ي والميــاه )المحيطــات والبحــار والميــاه العذبــة(، 
ي ذلــك الأرا�ض

دارة المســتدامة للمــوارد، بمــا �ض ضم بتعزيــز الإ ٧١ . ونلــ�ت

دارة الســليمة بيئيــاً والتقليــل إل أد�ض حــد مــن جميــع  والطاقــة والمــواد والغابــات والأغذيــة، مــع إيــلء اهتمــام خــاص لــلإ

ة الأجــل وغــازات  ــاخ قصــ�ي ــات المن ــات الهــواء وملوث ــك ملوث ي ذل
ــة الخطــرة، بمــا �ض ــات والمــواد الكيميائي أشــكال النفاي

مــداد  ، والسلســل الوظيفيــة للإ ض الريــف والحــ�ض الحتبــاس الحــراري والضوضــاء، وذلــك بطريقــة تراعــي الروابــط بــ�ي

ي تســعى إل النتقــال إل اقتصــاد دائــري، مــع 
دارة الــ�ت ي واســتدامتها، وكذلــك الإ

وإضفــاء القيمــة، مــن حيــث أثرهــا البيــ�أ

ي مواجهــة التحديــات 
يكولوجيــة وتجددهــا وإصلحهــا ومرونتهــا �ض ي الوقــت نفســه عــىل تيســ�ي حفــظ النظــم الإ

العمــل �ض

الجديــدة والناشــئة.

ي تدمــج 
قليمــي الطويلــة الأجــل وممارســات التنميــة المكانيــة الــ�ت ي والإ مــون بعمليــات التخطيــط الحــ�ض ض ٧٢ . ونحــن مل�ت

ــىلي  ــن المح ــىل الصعيدي ــة، ع ــة الريفي ي ــلة الح�ض ــر إل السلس ــة، بالنظ ــوارد المائي ض للم ــ�ي دارة المتكامل ــط والإ التخطي

ــة. ض والمجتمعــات المحلي قليمــي، وتتضمــن مشــاركة أصحــاب المصلحــة المعنيــ�ي والإ

ية  ي المناطــق الح�ض
ضم بتشــجيع الحفــظ والســتخدام المســتدام للميــاه، عــن طريــق إصلح المــوارد المائيــة �ض ٧٣ . ونلــ�ت

يــة والمناطــق الريفيــة، مــع التقليــل مــن الميــاه المســتعملة ومعالجتهــا، والتقليــل مــن فقــدان الميــاه،  وشــبه الح�ض

ي العتبــار.
وزيــادة تخزينهــا واســتبقائها واســتعادتها، مــع أخــذ دورة المــاء �ض

ة مــن إنتــاج النفايــات، عــن طريــق الحــد  دارة الســليمة بيئيــاً للنفايــات، والتقليــل بدرجــة كبــ�ي ضم بتشــجيع الإ ٧4 . ونلــ�ت

منهــا وإعــادة اســتخدامها وإعــادة تدويرهــا، والتقليــل إل أد�ض حــد ممكــن مــن مدافــن القمامــة، وتحويــل النفايــات إل 

ضم كذلــك بخفــض  طاقــة عندمــا ل يمكــن إعــادة تدويرهــا أو عندمــا يحقــق هــذا الخيــار أفضــل النتائــج البيئيــة. ونلــ�ت

ي المناطــق الســاحلية.
ض إدارة النفايــات وميــاه الفضــلت �ض التلــوث البحــري عــن طريــق تحســ�ي

ضم بتشــجيع الحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة، حســب القتضــاء، عــىل تطويــر مصــادر الطاقــة  ٧٥ . ونلــ�ت

ــتخدام  ي اس
ــاءة �ض ــاء ذات الكف ــاليب البن ــتخدام أس ي واس

ــا�ض ــة المب ــة، وإقام ــورة التكلف ــددة والميس ــتدامة والمتج المس

ض مــن تقليــص انبعاثــات  ي اســتخدامها، وهمــا عنــ�ان أساســيان للتمكــ�ي
الطاقــة، وبتشــجيع حفــظ الطاقــة والكفــاءة �ض

نتــاج المســتدامة، والمســاعدة عــىل  غــازات الحتبــاس الحــراري والكربــون الأســود، وكفالــة اعتمــاد أنمــاط الســتهلك والإ

ض الصحــة العامــة، والتقليــل مــن تكاليــف إمــدادات الطاقــة. إيجــاد فــرص العمــل اللئــق، وتحســ�ي

ي اســتخدام المــوارد لســتخراج المــواد 
ض عــىل الكفــاءة �ض كــ�ي ضم بالســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة وال�ت ٧٦ . ونلــ�ت

ضم بإنشــاء مرافــق مأمونــة لســتعادة  . ونلــ�ت ي
الخــام ومــواد البنــاء مثــل الخرســانة والفلــزات والأخشــاب والمعــادن والأرا�ض

ــة لســتخدام  ي المســتدامة والقــادرة عــىل التكيــف، وإعطــاء الأولوي
ــا�ض المــواد وإعــادة تدويرهــا، وبتشــجيع إقامــة المب

المــواد المحليــة وغــ�ي الســامة والمعــاد تدويرهــا والدهانــات والطــلءات الخاليــة مــن الرصــاص المضــاف.

ــاكل  ــر الهي ــن خــلل تطوي ــك م ي ذل
ــا �ض ــة عــىل الصمــود، بم ي ــدرة المــدن والمســتوطنات الب�ش ــز ق ضم بتعزي ــ�ت ٧٧ . ونل

ــارات  ــة للعتب ــة ومراعي ــط متكامل ــات وخط ــذ سياس ــاد وتنفي ــك باعتم ، وذل ي
ــكا�ض ــط الم ــودة والتخطي ــية ذات الج الأساس

يكولوجــي تمشــياً مــع إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث  ــج قائمــة عــىل النظــام الإ ــة والجنســانية ونُه العمري

ي تتســم بالشــمول وتســتند إل 
ــ�ت ــم إجــراءات خفــض وإدارة مخاطــر الكــوارث، ال ة ٢٠١٥-٢٠٣٠، ومــن خــلل تعمي للفــ�ت
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ــر  ــة للخط ــق المعرض ي المناط
ــيما �ض ــر، ول س ــف والمخاط ــه الضع ــن أوج ــد م ــتويات للح ــع المس ــىل جمي ــات، ع البيان

ض الأ� المعيشــية والمجتمعــات المحليــة  ة، ولتمكــ�ي ي ذلــك الأحيــاء الفقــ�ي
بالمســتوطنات الرســمية وغــ�ي الرســمية، بمــا �ض

ي 
ي ال�يــع منهــا، بمــا �ض

والمؤسســات والدوائــر مــن الســتعداد لآثــار المخاطــر والســتجابة لهــا والتكيــف معهــا والتعــا�ض

ذلــك الصدمــات أو الضغــوط الكامنــة. وســنعمل عــىل تعزيــز تطويــر هيــاكل أساســية تتســم بالمرونــة والكفــاءة عــىل 

ة والمســتوطنات غــ�ي  ض الأحيــاء الفقــ�ي ي ذلــك إصــلح وتحســ�ي
صعيــد المــوارد وتحــدُّ مــن المخاطــر وآثــار الكــوارث، بمــا �ض

ــ�ي  ــة وأصحــاب المصلحــة، بالتشــجيع عــىل اتخــاذ التداب ــة. وســنقوم أيضــاً، بالتنســيق مــع الســلطات المحلي النظامي

ة والمســتوطنات غــ�ي  ي الأحيــاء الفقــ�ي
ي ذلــك �ض

اللزمــة لتعزيــز وتحديــث جميــع المســاكن المحفوفــة بالمخاطــر، بمــا �ض

ي مواجهــة الكــوارث. 
النظاميــة، لجعلهــا قــادرة عــىل الصمــود �ض

ضم بدعــم النتقــال مــن مرحلــة رد الفعــل إل مرحلــة اعتمــاد نُهــج أكــ�ش اســتباقية، نهــج تســتند إل المخاطــر  ٧٨ . ونلــ�ت

ائــح المجتمــع كافــة، مثــل زيــادة الوعــي العــام بالمخاطــر وتشــجيع الســتثمارات المتوقعــة  وتشــمل جميــع الأخطــار و�ش

ي الوقــت نفســه كفالــة الســتجابة المحليــة الفعالــة والحســنة التوقيــت 
لمنــع المخاطــر وبنــاء القــدرة عــىل التكيــف، و�ض

ي  ــ�ش ــاط الب ــن النش ــة ع ــوارث الناجم ــة والك ــوارث الطبيعي ــن الك ــن م ري ــكان المت�ض ــة للس ــات الملّح ــة الحتياج لتلبي

ــوارث  نعــاش بعــد الك ــة الإ ي عملي
ــاء بشــكل أفضــل“ �ض ــادة البن ــادئ ”إع ــاج مب ــك إدم ــات. وينبغــي أن يشــمل ذل اع ض وال�ض

ي عمليــة التخطيــط المســتقبىلي والتدابــ�ي البيئيــة والمكانيــة، والــدروس المســتفادة 
لكفالــة إدراج القــدرة عــىل التكيــف �ض

مــن الكــوارث الســابقة فضــلً عــن التوعيــة بالمخاطــر الجديــدة.

 ، ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

ضم بتشــجيع الإجــراءات المتعلقــة بالمنــاخ عــىل كل مــن الصعيــد الــدولي والوطــ�ض ٧٩ . ونلــ�ت

يــة، وســكانها  ي ذلــك التكيــف مــع تغــ�ي المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره، وبدعــم جهــود المــدن والمســتوطنات الب�ش
بمــا �ض

ــل  ضم كذلــك بدعــم بنــاء القــدرة عــىل التحمُّ ض بوصفهــم جهــات منفــذة مهمــة. ونلــ�ت وجميــع أصحــاب المصلحــة المحليــ�ي

والحــد مــن انبعاثــات غــازات الحتبــاس الحــراري مــن جميــع القطاعــات ذات الصلــة. وينبغــي أن تكــون هــذه التدابــ�ي 

ــاخ، بمــا  ــة بشــأن تغــ�ي المن طاري ــة الأمــم المتحــدة الإ متســقة مــع أهــداف اتفــاق باريــس المعتمــدة بموجــب اتفاقي

ض فــوق مســتويات مــا قبــل الثــورة  ض مئويتــ�ي بقــاء عــىل ارتفــاع متوســط درجــة الحــرارة العالميــة دون درجتــ�ي ي ذلــك الإ
�ض

الصناعيــة، ومواصلــة الجهــود مــن أجــل وقــف ارتفــاع درجــة الحــرارة عنــد ١.٥ درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل 

الثــورة الصناعيــة.

ضم بدعــم عمليــة تخطيــط التكيــف عــىل المــدى المتوســط إل البعيــد، ودعــم إجــراء تقييمــات عــىل مســتوى  ٨٠ . ونلــ�ت

ــج  ام ــات وال�ب ــف والسياس ــط التكي ــراء خط ــاره، وإث ــن آث ر م ــ�ض ــاخ والت ــ�ي المن ــر بتغ ــا للتأث ــد قابليته ــدن لتحدي الم

يــة القــدرة عــىل الصمــود، بوســائل منهــا اســتخدام التكيــف القائــم  ي تكســب ســكان المناطــق الح�ض
والإجــراءات الــ�ت

يكولوجــي. عــىل النظــام الإ

التنفيذ الفعال

يــة الجديــدة ســوف يتطلــب أطــراً سياســاتية  ي الخطــة الح�ض
امــات التحوليــة المحــددة �ض ض ٨١ . نحــن نــدرك أن إنجــاز الل�ت

، تُســتكمل عــن طريــق التخطيــط التشــاركي وإدارة التنميــة  ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

تمكينيــة عــىل كل مــن الصعيــد الوطــ�ض
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يــة، والوســائل الفعالــة للتنفيــذ، ويُعــزز ذلــك مــن خــلل التعــاون الــدولي فضــلً عــن الجهــود المبذولــة  المكانيــة الح�ض

ض الحكومــات عــىل  امــج فيمــا بــ�ي ي ذلــك تقاســم أفضــل الممارســات والسياســات وال�ب
ي مجــال تنميــة القــدرات، بمــا �ض

�ض

جميــع المســتويات.

ي ذلــك مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة والتفاقــات 
قليميــة، بمــا �ض ٨٢ . وندعــو المنظمــات والهيئــات الدوليــة والإ

ــارف  ــراف، والمص ــددة الأط ــة والمتع ــة الدولي ــات المالي ــة، والمؤسس ي التنمي
كاء �ض ــ�ش ــراف، وال ــددة الأط ــة المتع البيئي

نمائيــة  اتيجياتها وبرامجهــا الإ قليميــة، والقطــاع الخــاص والجهــات المعنيــة الأخــرى، إل تعزيــز تنســيق اســ�ت نمائيــة الإ الإ

ي المســتدام، وتعميــم تنفيــذ الخطــة  يــة والريفيــة مــن أجــل تطبيــق نهــج متكامــل للتوســع الحــ�ض ي المناطــق الح�ض
�ض

يــة الجديــدة. الح�ض

ــق  ــدة وتحقي ــم المتح ــة الأم ــاق منظوم ــىل نط ــيق ع ض التنس ــ�ي ــة إل تحس ــىل الحاج ــدد ع ــدد، نش ــذا الص ي ه
٨٣ . و�ض

ــذ  ــة، والتنفي اتيجي عــىل نطــاق المنظوم ــط الســ�ت ي إطــار التخطي
ــة المســتدامة، �ض ي ــة الح�ض ي مجــال التنمي

التســاق �ض

ــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠. ــن خطــة التنمي ــرة ٨٨ م ــه الفق ــدت علي ــا أك ــق م ــلغ، وف ب والإ

ــع  ــق م ــة ل تتف ــة أو تجاري ــة أو مالي ــ�ي اقتصادي ــق أي تداب ــن وضــع وتطبي ــاع ع ــدول عــىل المتن ــوة ال ٨4 . ونحــث بق

القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة ومــن شــأنها أن تعرقــل التحقيــق الكامــل للتنميــة القتصاديــة والجتماعيــة، ل 

ي البلــدان الناميــة.
ســيما �ض

ية: إنشاء إطار داعم بناء هيكل الحوكمة الح�ن

ي المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن اللمركزيــة وتدعيــم الســلطات 
اتيجيات الــواردة �ض ٨٥ .إننــا نقـــر المبــادئ والســ�ت

ي اعتمدهــا مجلــس 
ــ�ت ــع عــىل الخدمــات الأساســية، ال ــة المتعلقــة بتيســ�ي حصــول الجمي ــادئ التوجيهي ــة والمب المحلي

ي قراريــه ٣/٢١ المــؤرخ ٢٠ نيســان/أبريل 
يــة )موئــل الأمــم المتحــدة( �ض إدارة برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات الب�ش

ــان/أبريل ٢٠٠٩)١٦(. ــؤرخ ٣ نيس ٢٠٠٧)١٥( و ٨/٢٢ الم

ــة  ــاملة وقابل ــاركية ش ــة تش ي ــات ح�ض ــار سياس ــن إط ــدة ضم ــة الجدي ي ــة الح�ض ــال للخط ــذ الفع ــخ التنفي س ٨٦ . وس�ض

اتيجيات  يــة المســتدامة كجــزء مــن الســ�ت ي والتنميــة الح�ض
للتنفيــذ، حســب القتضــاء، مــن أجــل تعميــم تطويــر الأرا�ض

ي تحظــى بالدعــم، حســب القتضــاء، مــن جانــب المؤسســات الوطنيــة ودون الوطنيــة 
نمائيــة المتكاملــة الــ�ت والخطــط الإ

والمحليــة والأطــر التنظيميــة، مــع كفالــة أن تكــون مرتبطــة بشــكل ملئــم بآليــات ماليــة تتســم بالشــفافية والمســاءلة.

ي ذلــك مــن 
ض الحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة، بمــا �ض ٨٧ . وسنشــجع المزيــد مــن التنســيق والتعــاون بــ�ي

خــلل آليــات تشــاور متعــددة المســتويات ومــن خــلل التحديــد الواضــح للختصاصــات والأدوات والمــوارد ذات الصلــة 

لــكل مســتوى مــن مســتويات الحكومــة.

)١٥(انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 8 )A / ٨/٦٢(، المرفق ١.

)١٦(المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ٨ )A / ٨/٦4(، المرفق ١٥.  
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ــة،  ــة الريفي ــا التنمي ــور منه ــة أم ــا يشــمل جمل ــة بم ــ�ي السياســات القطاعي ض أهــداف وتداب ــ�ي ٨٨ . وســنكفل التســاق ب

ي والتغذيــة، وإدارة المــوارد الطبيعيــة، وتوفــ�ي الخدمــات العامــة، والميــاه والــ�ف 
، والأمــن الغــذا�أ ي

واســتغلل الأرا�ض

دارة السياســية،  الصحــي والصحــة والبيئــة والطاقــة، والســكن وسياســات التنقــل، عــىل مختلــف مســتويات ونطاقــات الإ

ي  ي المجــالت الوظيفيــة الملئمــة، مــن أجــل تعزيــز الُنُهــج المتكاملــة للتوســع الحــ�ض
داريــة والنظــر �ض عــ�ب الحــدود الإ

. ي
ي وتخطيــط الأرا�ض ي مجــال التخطيــط الحــ�ض

اتيجيات المتكاملــة �ض وتنفيــذ الســ�ت

، مــن أجــل تعزيــز  ض نشــاء أطــر قانونيــة وسياســاتية، اســتنادا إل مبــدأي المســاواة وعــدم التميــ�ي ٨٩ . وســنتخذ تدابــ�ي لإ

ــة، حســب القتضــاء، ودعمهــا بوصفهــا جهــات  ــة الوطني ي ــذ الفعــال للسياســات الح�ض قــدرة الحكومــات عــىل التنفي

ي 
ــ�ت ــة ال داري ــة والسياســية والإ ــة المالي مقــررة للسياســات ومتخــِذة للقــرارات، بمــا يضمــن، حســب القتضــاء، اللمركزي

تقــوم عــىل مبــدأ تفريــع الســلطة.

يعــات الوطنيــة للبلــدان، تعزيــز قــدرة الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة عــىل تنفيــذ  ٩٠ . وســندعم، تمشــياً مــع الت�ش

ي الوظيفيــة، 
داريــة، واســتناداً إل الأرا�ض يــة الفعالــة والمتعــددة المســتويات، عــ�ب الحــدود الإ الحوكمــة المحليــة والح�ض

ــات  ــا بالصلحي ــىل تزويده ــل ع ــع العم ــرار، م ــع الق ي صن
ــة �ض ــة والمحلي ــات دون الوطني ــاركة الحكوم ــن مش ــا يضم بم

قليمــي. وســنعزز  وبــولي والإ ي والم�ت ــة عــىل كل مــن الصعيــد الحــ�ض دارة الشــواغل البالغــة الأهمي والمــوارد اللزمــة لإ

دارة المســتدامة للديون،  ي ذلــك الإ
ي تشــمل أطــراً قانونيــة وآليــات تمويــل موثوقــة، بمــا �ض

يــة الشــاملة الــ�ت الحوكمــة الح�ض

ي جميــع 
الــة للمــرأة والحقــوق المتســاوية �ض حســب القتضــاء. وســنتخذ تدابــ�ي ترمــي إل تعزيــز المشــاركة الكاملــة والفعَّ

ي الحكومــات المحليــة.
ي ذلــك �ض

ي القيــادة عــىل جميــع مســتويات صنــع القــرار، بمــا �ض
المياديــن و�ض

يعــات  داريــة والتنظيميــة الخاصــة بهــا، بمــا يتمــاسش مــع الت�ش ي تحديــد هياكلهــا الإ
٩١ . وســندعم الحكومــات المحليــة �ض

ــة  ــة. وسنشــجع الأطــر التنظيمي ــف مــع الحتياجــات المحلي ــن أجــل التكي ــة، حســب القتضــاء، م والسياســات الوطني

ي والقطــاع الخــاص 
اكــة مــع المجتمعــات المحليــة والمجتمــع المــد�ض الملئمــة ونقــدم الدعــم للحكومــات المحليــة بال�ش

مــن أجــل تطويــر وإدارة الخدمــات الأساســية والهيــاكل الأساســية، وكفالــة صــون المصلحــة العامــة والتحديــد الواضــح 

للأهــداف والمســؤوليات وآليــات المســاءلة.

ــة  ــع مراحــل السياســات العام ي جمي
ــة والجنســانية �ض ــارات العمري ــة للعتب ــج تشــاركية مراعي ــاد نُُه ٩٢ . وسنشــجع اعتم

ــم  ــذ والتقيي ــة والتنفي ن ض ــم والم�ي ــات التصمي ــور إل عملي ــن التص ، م ي
ــط الأرا�ض ي وتخطي ــ�ض ــط الح ــات التخطي وعملي

ــع  ــتويات والمجتم ــع المس ــىل جمي ــات ع ض الحكوم ــ�ي ة ب ــا�ش اكات مب ــ�ش ــدة ل ــكال جدي ي أش
ــذرة �ض ــتعراض، المتج والس

ي ذلــك مــن خــلل آليــات ومنابــر دائمــة ذات قاعــدة عريضــة ومــوارد جيــدة للتعــاون والتشــاور مفتوحــة 
، بمــا �ض ي

المــد�ض

ــ�ة. ــات المي ــول البيان ــات والتصــالت وحل ــات المعلوم ــع، باســتخدام تكنولوجي ــام الجمي أم

ية تخطيط وإدارة التنمية المكانية الح�ن

ي المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة 
ي الــواردة �ض

ي وتخطيــط الأرا�ض اتيجيات التخطيــط الحــ�ض ف بمبــادئ واســ�ت ٩٣ . نحــن نعــ�ت

ي قــراره ٦/٢٥ 
ــل الأمــم المتحــدة �ض ي وافــق عليهــا مجلــس إدارة موئ

ــ�ت ، ال ي
ي وتخطيــط الأرا�ض بشــأن التخطيــط الحــ�ض

المــؤرخ نيســان/أبريل ٢٠١٥)١٧(.

)١٧( المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم ٨ )A/٨/٦٢(، المرفق الأول. 
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ة الأجــل والنتائــج المرجــوة الطويلــة  ض الحتياجــات القصــ�ي ٩4 . وســننفذ تخطيطــاً متكامــلً يهــدف إل تحقيــق التــوازن بــ�ي

، وارتفــاع مســتوى نوعيــة الحيــاة والبيئــة المســتدامة. وسنســعى أيضــاً إل إضفــاء طابــع مــن  الأجــل للقتصــاد التنافــ�ي

ة عــىل مــر الزمــن. وســننفذ  ــة المتغــ�ي ــة والقتصادي ــف مــع الظــروف الجتماعي ــا مــن أجــل التكي ــة عــىل خططن المرون

ي مجــال التكنولوجيــا وتهيئــة بيئــة 
ــم بشــكل منهجــي هــذه الخطــط، مــع بــذل الجهــود للســتفادة مــن البتــكارات �ض ونقيِّ

معيشــية أفضــل.

ي تكــون متكاملــة ومتعــددة المراكــز ومتوازنــة، مــع تشــجيع 
٩٥ .وســندعم تنفيــذ سياســات عامــة وخطــط تنمويــة لــلأرا�ض

يــة المختلفــة الأحجــام، وتعزيــز دور المــدن والبلــدات  ض المــدن والمســتوطنات الب�ش التعــاون والدعــم المتبــادل بــ�ي

ــة، وتيســ�ي الحصــول عــىل ســكن مســتدام وميســور  ي والتغذي
ــن الغــذا�أ ض نظــم الأم ي تحســ�ي

ة والمتوســطة �ض الصغــ�ي

يــة  الــة عــ�ب السلســلة الح�ض التكلفــة وملئــم ومــرن وآمــن، وهيــاكل أساســية وخدمــات، وتيســ�ي الروابــط التجاريــة الفعَّ

ض والصياديــن بسلســل القيمــة والأســواق المحليــة ودون الوطنيــة والوطنيــة  الريفيــة؛ وضمــان ارتبــاط صغــار المزارعــ�ي

نتــاج  يــة، فضــلً عــن أنمــاط الســتهلك والإ ي المناطــق الح�ض
قليميــة والعالميــة. وســندعم أيضــاً الزراعــة والفلحــة �ض والإ

ــة  ــواق المحلي ــن الأس ــبكات م ــق ش ــن طري ــة، ع ــلت الجتماعي ــؤولية والتفاع ــم بالمس ي تتس
ــ�ت ــتدامة ال ــة المس المحلي

. ي
ي الســتدامة والأمــن الغــذا�أ

وشــبكات تجاريــة مواتيــة ويســهل الوصــول إليهــا بوصفهــا خيــاراً للمســاهمة �ض

ــة بالمناطــق  ــك الخطــط المتعلق ي ذل
ــا �ض ي المســتدام، بم

ــط الأرا�ض ي وتخطي ــط الحــ�ض ــذ التخطي ٩٦ . وسنشــجع تنفي

ــا  ــع أحجامه ــة بجمي ي ض المناطــق الح�ض ــ�ي ــا ب ــآزر والتفاعــلت فيم ــدف تشــجيع الت ى، به ــ�ب ــدن الك ــدن والم حــول الم

ــاريع  ــر مش ــندعم تطوي ــدود، وس ــرة للح ــق العاب ــك المناط ي ذل
ــا �ض ــا، بم ــة به ــة المحيط ــة والريفي ي ــق الح�ض والمناط

نتاجيــة القتصاديــة المســتدامة، وتعزيــز النمــو العــادل للمناطــق  ي بمــا يحفــز الإ
الهيــاكل الأساســية المســتدامة لــلأرا�ض

ض  ــ�ي ــاون ب ــات التع ــة وآلي ــة الريفي ي اكات الح�ض ــ�ش ــنعزز ال ــدد، س ــذا الص ي ه
ــة. و�ض ــة الريفي ي ــلة الح�ض ــ�ب السلس ع

يــة  داريــة الح�ض الــة لأداء المهــام الإ يــة بوصفهــا أدوات فعَّ البلديــات القائمــة عــىل المناطــق الوظيفيــة والمناطــق الح�ض

ــة عــىل الســواء. قليمي ــة والإ ــة المحلي ــز التنمي ــم الخدمــات العامــة وتعزي ــة، وتقدي والبلدي

يــة لأغــراض البنــاء، مــع إعطــاء الأولويــة  ي الح�ض
يــة المخططــة وإعــادة توزيــع الأرا�ض ٩٧ . وســنعزز المتــدادات الح�ض

ة  ــ�ي ــاء الفق ــوال الأحي ض أح ــ�ي ــك تحس ي ذل
ــا �ض ــاء، بم ــب القتض ــة، حس ي ــق الح�ض ــث المناط ــم وتحدي ــد وترمي لتجدي

ي العاليــة الجــودة والأماكــن العامــة، وتعزيــز النهــج المتكاملــة والتشــاركية 
والمســتوطنات غــ�ي الرســمية، وتوفــ�ي المبــا�ض

ــادي  ــي والقتص ي والجتماع
ــكا�ض ــزل الم ــب الع ــع تجن ، م ض ــ�ي ــكان المعني ــة والس ــاب المصلح ــع أصح ــمل جمي ي تش

ــ�ت ال

. ي
ي العشــوا�أ ــواء التمــدد الحــ�ض ــع واحت ي ومن

ــا�ض اث الثق ــ�ت ــة، والحفــاظ عــىل ال ي ــد المناطــق الح�ض وتجدي

ــة المخططــة عــىل  ي ــدادات الح�ض ي ذلــك المت
ي المتكامــل، بمــا �ض

ي وتخطيــط الأرا�ض ٩٨ . وســنعزز التخطيــط الحــ�ض

تيــب، وتعدديــة المراكــز،  ي والمــوارد الطبيعيــة، وال�ت
نصــاف والكفــاءة والســتخدام المســتدام لــلأرا�ض أســاس مبــادئ الإ

ــة  ــة والقتصادي ــراض الجتماعي ــن الأغ ــلً ع ــاحات، فض ــدد للمس ــتخدام المتع ــان، والس ــال الملئم ــة والتص والكثاف

ــات والحتياجــات عــىل  ، والحــد مــن التحدي ي
ي العشــوا�أ ــع التمــدد الحــ�ض ــة من ي المناطــق الســكنية، بغي

المختلطــة �ض

ــد التنقــل وتكاليــف تقديــم الخدمــات للفــرد الواحــد، والســتفادة مــن الكثافــة واقتصــادات الحجــم والتجمــع،  صعي

حســب القتضــاء.
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ي تيــ� التمــازج الجتماعــي مــن خــلل 
ي، حســب القتضــاء، الــ�ت اتيجيات التخطيــط الحــ�ض ٩٩ . وســندعم تنفيــذ اســ�ت

ســكان الميســور التكلفــة مــع الحصــول عــىل الخدمــات الأساســية ذات الجــودة والفضــاءات العامــة  توفــ�ي خيــارات الإ

ض الأجيــال وتقديــر التنــوع. وســنتخذ خطــوات  للجميــع، وتعزيــز الســلمة والأمــن، مــع دعــم التفاعــل الجتماعــي وبــ�ي

ي 
ــة �ض ــات المحلي ــات وللمجتمع ــم الخدم ــىل تقدي ض ع ــ�ي ض القائم ــ�ي ض للمهني ــ�ي ــم الملئم ــب والدع ــي إل إدراج التدري ترم

ي. رة مــن العنــف الحــ�ض المناطــق المتــ�ض

ــون  ــان وتك ــم بالأم ي تتس
ــ�ت ــرى ال ــة الأخ ــن العام ــرق والأماك ــن الط ــم م ــدة التصمي ــبكات جي ــ�ي ش ــندعم توف ١٠٠ . وس

ي ذلــك التحــرش 
نســان وذات جــودة ومتاحــة للجميــع وخاليــة مــن الجريمــة والعنــف، بمــا �ض اء ومريحــة للإ ميــ�ة وخــ�ض

ي تســمح بأفضــل اســتخدام 
ي، والتدابــ�ي الــ�ت الجنــ�ي والعنــف القائــم عــىل نــوع الجنــس، وذلــك عــىل النطــاق البــ�ش

ي عــىل مســتوى الشــارع، وتعزيــز الأســواق المحليــة الرســمية وغــ�ي الرســمية والتجــارة والمبــادرات 
تجــاري ممكــن لــلأرا�ض

ي وركــوب الدراجــات الهوائيــة 
ي الأماكــن العامــة، وتعزيــز رياضــة المــ�ش

المجتمعيــة غــ�ي الربحيــة أيضــاً، وجمــع النــاس �ض

ض الصحــة والرفــاه. بهــدف تحســ�ي

ي 
١٠١ .وســنقوم بإدمــاج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث واعتبــارات وتدابــ�ي التكيــف مــع تغــ�ي المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره �ض

ي المراعيــة للعتبــارات العمريــة والجنســانية، 
يــة وعمليــات تخطيــط وتطويــر الأرا�ض عمليــات التخطيــط والتنميــة الح�ض

نشــاءات المســتندة إل القــدرة  ي والإ
ي ذلــك انبعاثــات غــازات الحتبــاس الحــراري، وتصاميــم المســاحات والمبــا�ض

بمــا �ض

ي مقاومــة عوامــل المنــاخ، والخدمــات والهيــاكل الأساســية، والحلــول القائمــة عــىل الطبيعــة. 
عــىل الصمــود والفعالــة �ض

ض القطاعــات، وبنــاء قــدرات الســلطات المحليــة عــىل وضــع وتنفيــذ خطــط  وســنعمل عــىل تعزيــز التعــاون والتنســيق بــ�ي

الحــد مــن مخاطــر الكــوارث والســتجابة لهــا، مثــل عمليــات تقييــم المخاطــر المتعلقــة بمواقــع المرافــق العامــة الحاليــة 

والمســتقبلية، ووضــع إجــراءات ملئمــة للطــوارئ والإجــلء.

ض  ــ�ي ي ض الح�ض ــب للمخططــ�ي ض وتوفــ�ي التدري ــ�ي ي ــم الح�ض ــط والتصمي ض القــدرة عــىل التخطي ١٠٢ . وسنســعى إل تحســ�ي

. ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

عــىل الصعــد الوطــ�ض

رهــاب والتطــرف العنيــف  ي ذلــك الإ
ــة ومنــع الجريمــة والعنــف، بمــا �ض ي ١٠٣ . وســندمج تدابــ�ي شــاملة للســلمة الح�ض

، عنــد القتضــاء، المجتمعــات المحليــة والجهــات الفاعلــة غــ�ي الحكوميــة  ك هــذه التدابــ�ي رهــاب. وســت�ش المــؤدي إل الإ

ة والمســتوطنات غــ�ي  ي ذلــك مراعــاة الأحيــاء الفقــ�ي
يــة، بمــا �ض اتيجيات والمبــادرات الح�ض ي وضــع الســ�ت

ذات الصلــة �ض

ــة  ــع الجريم ــام ومن ــن الع ــق بالأم ــة تتعل ــات عام ــع سياس ي وض
ــة �ض ــل الثقافي ــف والعوام ــن الضع ــلً ع ــمية، فض الرس

ــن  ــد م ــا المزي ــا تشــكل بطبيعته ــة عــىل أنه ــات معين ــع ومكافحــة وصــم جماع ــق من ــك عــن طري ي ذل
ــا �ض ــف، بم والعن

ــة. ــدات الأمني التهدي

ــة وشــاملة ومؤسســات مســؤولة  ــال للمتطلبــات القانونيــة مــن خــلل أطــر إدارة قوي ــز المتث ١٠4 . وســنعمل عــىل تعزي

، وتســجيل الملكيــة  ي
ض لــلأرا�ض ض ومســتدام�ي ي والحوكمــة، وتطبيــق إدارة واســتغلل شــفاف�ي

تعالــج مســائل تســجيل الأرا�ض

ــة المصلحــة، مــن خــلل طائفــة مــن  ــة صاحب ــة والجهــات المعني ــة ســليمة. وســندعم الحكومــات المحلي ونظــم مالي

ــم  ــاحية، والتقيي ــق المس ــل الوثائ ــية، مث ي الأساس
ــرد الأرا�ض ــم ج ــات قوائ ــتخدام معلوم ــر واس ــد تطوي ــات، عن الآلي

ــت  ــبة التوقي ــودة ومناس ــة الج ــات عالي ــد بيان ــدف تولي ــاكن، به ي والمس
ــعار الأرا�ض ــجلت أس ــر، وس ــط المخاط وخرائ

ــرة،  ــث الهج ــن حي ــع م ، والوض ي
ــ�ض ث ــل الإ ــرق والأص ــن والع ــس والس ــوع الجن ــل ون ــب الدخ ــة حس ــة - مصنف وموثوق

جلديدة
ضرية ا

حل
خلطة ا

ا
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ي قيــم 
ات �ض ي اللزمــة لتقييــم التغــ�ي

ي الســياق الوطــ�ض
هــا مــن الخصائــص ذات الصلــة �ض ي وغ�ي

عاقــة، والموقــع الجغــرا�ض والإ

. ي
ــق باســتغلل الأرا�ض ــا يتعل ــة فيم ي ض ي سياســات تمي�ي

ــات �ض ، مــع ضمــان عــدم اســتخدام هــذه البيان ي
الأرا�ض

ي مناســب. 
ي مســتوى معيــ�ش

ي الســكن اللئــق كعنــ� مــن عنــا� الحــق �ض
عمــال التدريجــي للحــق �ض ١٠٥ . وســنعزز الإ

، وتطبيــق مبــدأ  وســنعمل عــىل وضــع وتنفيــذ سياســات إســكان عــىل جميــع المســتويات، وإدمــاج التخطيــط التشــاركي

ــة  ــة والمحلي ــة ودون الوطني ــة الوطني اتيجيات التنمي ض اســ�ت ــ�ي ــة، حســب القتضــاء، مــن أجــل ضمــان التســاق ب التبعي

ي وتوفــ�ي المســاكن.
وسياســات الأرا�ض

ســكان عــىل أســاس مبــادئ الشــمول الجتماعــي والفعاليــة القتصاديــة وحمايــة  ١٠٦ . وســنعمل عــىل تعزيــز سياســات الإ

ــك  ي ذل
ــا �ض ــتدام، بم ــة ومس ــور التكلف ــكان ميس ــل إس ــن أج ــة م ــوارد العام ــال للم ــتخدام الفعَّ ــندعم الس ــة. وس البيئ

ي مناطــق المــدن المركزيــة والموحــدة مــع هيــاكل أساســية ملئمــة، ونشــجع التنميــة المختلطــة الدخــل لتعزيــز 
ي �ض

الأرا�ض

. ض الندمــاج والتماســك الجتماعيــ�ي

١٠٧ . وسنشــجع عــىل وضــع سياســات وأدوات وآليــات ونمــاذج تمويــل تعــزز الوصــول إل طائفــة واســعة مــن خيــارات 

يجــار وخيــارات الحيــازة الأخــرى، فضــلً عــن حلــول تعاونيــة مثــل  ي ذلــك الإ
الســكن المســتدامة والميســورة الكلفــة، بمــا �ض

ــج الحتياجــات  ي تعال
ــ�ت ــة ال ــازة الجماعي ــن أشــكال الحي هــا م ــة وغ�ي ي المجتمعي

ي الســكن واتحــادات الأرا�ض
المشــاركة �ض

ض توفــ�ي الســكن )ل ســيما بالنســبة للفئــات ذات الدخــل  ة للأشــخاص والمجتمعــات المحليــة، مــن أجــل تحســ�ي المتغــ�ي

، وإعــادة تخصيــص مســاكن بطريقــة ملئمــة ولئقــة. ويشــمل  ض يــد التعســفي�ي المنخفــض( ومنــع الفصــل والإخــلء والت�ش

امــج رفــع مســتوى  ــلء اهتمــام خــاص ل�ب ، مــع إي ي
ــذا�ت ــاء ال ي والبن

ضــا�ض ســكان الإ ــم الدعــم لمخططــات الإ ــك تقدي ذل

ة والمســتوطنات غــ�ي الرســمية. الأحيــاء الفقــ�ي

ــن خــلل معالجــة الصــلت  ــة م ــة المتكامل ــج الســكن المحلي ي تعــزز نُه
ــ�ت ســكان ال ١٠٨ . وســندعم وضــع سياســات الإ

ضم بمكافحــة  قصــاء والعــزل. وعــلوًة عــىل ذلــك، فإننــا نلــ�ت ض التعليــم والعمــل والســكن والصحــة، ومنــع الإ القويــة بــ�ي

اتيجيات إدمــاج نشــط موجهــة،  د مــن خــلل تكريــس سياســات واســ�ت د وكذلــك بمكافحــة ومنــع تجريــم المتــ�ش التــ�ش

ســكان. ــة للإ ي تعطــي الأولوي
ــ�ت امــج المســتدامة والشــاملة ال مثــل ال�ب

ة  ض الأحيــاء الفقــ�ي يــة، حســب القتضــاء، مــن أجــل تحســ�ي ي زيــادة تخصيــص مــوارد ماليــة وب�ش
١٠٩ . وســننظر �ض

اتيجيات تتجــاوز التحســينات الماديــة والبيئيــة  مــكان، ضمــن اســ�ت والمســتوطنات غــ�ي الرســمية ومنــع تشــكلها، قــدر الإ

ة والمســتوطنات غــ�ي الرســمية مدرجــة ضمــن الأبعــاد الجتماعيــة والقتصاديــة والثقافيــة  للتأكــد مــن أن الأحيــاء الفقــ�ي

اتيجيات أن تشــمل، حســب القتضــاء، تيســ�ي الحصــول عــىل الســكن  والسياســية للمــدن. وينبغــي لهــذه الســ�ت

المســتدام والمناســب والآمــن والميســور التكلفــة، والخدمــات الأساســية والجتماعيــة، والأماكــن العامــة الآمنــة الشــاملة 

ــوب  ــع نش ــ�ي لمن ــن تداب ــلً ع ــا، فض ــازة وتنظيمه ــن الحي ــزز أم ــي أن تع ــا ينبغ ــودة؛ كم اء وذات الج ــ�ض ــ�ة والخ المي

ــاطة. ــات والوس اع ض ال�ض

١١٠ . وســندعم الجهــود الراميــة إل تحديــد وتعزيــز نظــم رصــد شــاملة وشــفافة للحــد مــن نســبة النــاس الذيــن يعيشــون 

ــة إل  ــابقة الرامي ــود الس ــن الجه ــبة م ات المكتس ــ�ب ــاة الخ ــع مراع ــمية، م ــ�ي الرس ــتوطنات غ ة والمس ــ�ي ــاء الفق ي الأحي
�ض

ة والمســتوطنات غــ�ي الرســمية. ض الظــروف المعيشــية لســكان الأحيــاء الفقــ�ي تحســ�ي
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ض بنــاء  ي ذلــك، حســب القتضــاء، قوانــ�ي
ســكان، بمــا �ض ي قطــاع الإ

١١١ . وسنشــجع وضــع لوائــح ملئمــة وقابلــة للتنفيــذ �ض

، ولوائــح تخطيــط، ومكافحــة ومنــع المضاربــة  ي
ض ومراســيم لســتغلل الأرا�ض ، وتراخيــص تطويــر، وقوانــ�ي مرنــة، ومعايــ�ي

د وعمليــات الإخــلء القــ�ي التعســفية، وضمــان الســتدامة والجــودة ويــ� التكلفــة والصحــة والســلمة  وح والتــ�ش ض والــ�ض

ــل  ــاً التحلي ــنعزز أيض ــود. وس ــىل الصم ــدرة ع ــوارد، والق ــة والم ــتخدام الطاق ي اس
ــاءة �ض ــهيلت والكف ــد بالتس وي ض وال�ت

ســكان اســتناداً إل بيانــات عاليــة الجــودة ومناســبة التوقيــت وموثوقــة ومصنفــة عــىل  التفاضــىلي للعــرض والطلــب عــىل الإ

، مــع مراعــاة الأبعــاد الجتماعيــة والقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة المحــددة. ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

المســتوى الوطــ�ض

ي 
نســان �ض ســكان واحتياجــات الإ ــة المســتدامة مــع وضــع الإ ي ــة الح�ض ــذ برامــج التنمي ــز تنفي ١١٢ . وســنعمل عــىل تعزي

ســكان الجيــدة الموقــع والجيــدة التوزيــع بهــدف تفــادي  اتيجية، حيــث تُعطــى الأولويــة لمخططــات الإ صميــم الســ�ت

يحــة الجتماعيــة والقتصاديــة  يــة، بــ�ف النظــر عــن ال�ش ي منعــزل بعيــد عــن النظــم الح�ض
نشــوء ســكن جماعــي طــر�ض

أ مــن أجلهــا، وتوفــ�ي حلــول للحتياجــات الســكنية للفئــات المنخفضــة الدخــل. ي أنــ�ش
الــ�ت

ــاكل  ــم الهي ــط وتصمي ــتدام وتخطي ــل المس ي التنق
ــا �ض ــرق وإدماجه ــىل الط ــلمة ع ض الس ــ�ي ــ�ي لتحس ــنتخذ تداب ١١٣ . وس

الأساســية للنقــل. وإل جانــب مبــادرات التوعيــة، ســنعمل عــىل تعزيــز نهــج النظــام الآمــن المطلــوب بمقتــىض عقــد 

ــك  ــات، وكذل ــاء والفتي ــع النس ــات جمي ــاص لحتياج ــام خ ــلء اهتم ــع إي ــرق، م ــىل الط ــلمة ع ــل الس ــن أج ــل م العم

عاقــة، والفئــات الضعيفــة. وســنعمل عــىل اعتمــاد وتنفيــذ وإنفــاذ  الأطفــال والشــباب وكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإ

سياســات وتدابــ�ي ترمــي إل توفــ�ي حمايــة فعالــة وتعزيــز ســلمة المشــاة والتنقــل بالدراجــات، بغيــة التوصــل إل نتائــج 

يعات  صابــات والأمــراض غــ�ي المعديــة، وســنعمل عىل وضــع وتنفيــذ ت�ش صحيــة أوســع نطاقــاً، ول ســيما الوقايــة مــن الإ

ايــدة وغــ�ي المتناســبة مــن الوفيــات  ض وسياســات شــاملة بشــأن ســلمة الدراجــات الناريــة، بالنظــر إل النســبة العاليــة والم�ت

ي البلــدان الناميــة. وســنعمل عــىل جعــل 
صابــات الناتجــة عــن الدراجــات الناريــة عــىل الصعيــد العالمــي، ول ســيما �ض والإ

الرحلــة إل المدرســة آمنــة وصحيــة لــكل طفــل عــىل ســبيل الأولويــة.

ــة  ــة ومراعي ــري آمن ــري وبح ــل ب ــم نق ي ونظ ــ�ض ــل ح ــم تنق ــىل نظ ــع ع ــول الجمي ــز حص ــىل تعزي ــنعمل ع ١١4 . وس

للعتبــارات العمريــة والجنســانية وميســورة الكلفــة ويســهل الحصــول عليهــا ومســتدامة، ممــا يســمح بالمشــاركة 

ــل  ــط النق ــج خط ــلل دم ــن خ ــة، م ي ــتوطنات الب�ش ــدن والمس ي الم
ــة �ض ــة والقتصادي ــطة الجتماعي ي الأنش

ــة �ض المجدي

ــارات التنقــل والنقــل، ول  ــز طائفــة واســعة مــن خي ي وتعزي
ــة والأرا�ض ي ي الخطــط الشــاملة للمناطــق الح�ض

والتنقــل �ض

ــق دعــم: ســيما عــن طري

ي يســهل الوصــول إليهــا والآمنــة والفعالــة والميســورة التكلفــة 
ي هيــاكل النقــل العــام الأساســية الــ�ت

ة �ض )أ( زيــادة كبــ�ي

ي وركــوب الدراجــات 
ــل المــ�ش ي ل تنطــوي عــىل اســتخدام الســيارات مث

ــ�ت ــارات ال والمســتدامة، فضــلً عــن الخي

الهوائيــة، وإعطائهــا أولويــة عــىل النقــل الخــاص باســتخدام الســيارات؛

يــد، ول ســيما  نصــاف وتقلــل إل أد�ض حــد ممكــن مــن الت�ش ي تتســم بالإ
)ب( ”التنميــة الموجهــة نحــو العبــور“ الــ�ت

ســكان الميســور التكلفــة والدخــل المختلــط ومزيــج مــن الوظائــف والخدمــات؛ ض بالإ يــد الفقــراء، وتتمــ�ي ت�ش

، وهــو مــا يــؤدي إل تخفيــض احتياجــات الســفر والنقــل  ي
)ج( تخطيــط أفضــل ومنســق للنقــل واســتغلل الأرا�ض

ي ذلــك 
يــة والمناطــق الريفيــة، بمــا �ض يــة والمناطــق المحيطــة بالمناطــق الح�ض ض المناطــق الح�ض ابــط بــ�ي وتعزيــز ال�ت
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ــة والمــدن  ة النامي ــة الصغــ�ي الطــرق المائيــة، والتخطيــط للنقــل والتنقــل، ول ســيما فيمــا يخــص الــدول الجزري

الســاحلية؛

ــات  ــىل المنتجــات والخدم ــن الحصــول ع ــن م ي تمكِّ
ــ�ت ــتيات ال ــم اللوجس ي ومفاهي ــحن الحــ�ض ــط الش )د( تخطي

بطريقــة تتســم بالكفــاءة، والتقليــل إل أد�ض حــد ممكــن مــن آثارهــا عــىل البيئــة وعــىل قابليــة المدينــة للعيــش، 

ــو القتصــادي المســتدام والشــامل. ــق النم ي تحقي
ــم مســاهمتها �ض وتعظي

ي والمحــىلي مــن أجــل تقييــم 
ي ودون الوطــ�ض

كة عــىل الصعيــد الوطــ�ض ١١٥ . وســنتخذ تدابــ�ي لتطويــر آليــات وأطــر مشــ�ت

ــة والقتصــاد والتماســك  ــار عــىل البيئ ي ذلــك الآث
ــة، بمــا �ض وبولي ــة والم�ت ي ــد الأوســع نطاقــاً لنظــم النقــل الح�ض الفوائ

ويــد بالتســهيلت، والســلمة عــىل الطــرق، والصحــة العامــة، والإجــراءات المتعلقــة  ض الجتماعــي، ونوعيــة الحيــاة، وال�ت

ض جملــة أمــور أخــرى. بتغــ�ي المنــاخ، مــن بــ�ي

ــة المســتدامة،  ض الوطني ــ�ي ي ــات والأطــر، اســتناداً إل سياســات النقــل والتنقــل الح�ض ١١٦ . وســندعم وضــع هــذه الآلي

ــة  ي ي المناطــق الح�ض
ــل �ض ــل والتنق ــات النق ــم خدم اء مســتدامة ومفتوحــة وشــفافة وتنظي ــة �ش ــة عملي ــن أجــل كفال م

ي تمكــن مــن تقاســم خدمــات التنقــل. وســندعم تطويــر علقــات 
ي ذلــك التكنولوجيــا الجديــدة الــ�ت

وبوليــة، بمــا �ض والم�ت

ي 
ض الحكومــات المحليــة ومقدمــي خدمــات النقــل والتنقــل، بمــا �ض واضحــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة وتعاقديــة بــ�ي

ــة ويحــدد  ــة الفردي ــة المصلحــة العامــة والخصوصي ــد مــن حماي ــذي يزي ــات، الأمــر ال ــإدارة البيان ــق ب ذلــك فيمــا يتعل

ــة. امــات المتبادل ض الل�ت

ــادل  ي ظــل تفاهــم متب
ي �ض

ي وتخطيــط الأرا�ض ض إدارات النقــل والتخطيــط الحــ�ض ض التنســيق بــ�ي ١١٧ . وســندعم تحســ�ي

، بوســائل منهــا خطــط  ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

ــد الوطــ�ض ــط والسياســات العامــة، عــىل كل مــن الصعي لأطــر التخطي

وبوليــة. وســندعم مســعى الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة  يــة والم�ت ي المناطــق الح�ض
النقــل والتنقــل المســتدامة �ض

إل اكتســاب المعــارف والقــدرات اللزمــة لتنفيــذ هــذه الخطــط وإنجازهــا عــىل أرض الواقــع.

١١٨ . وسنشــجع الحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة عــىل وضــع وتوســيع نطــاق أدوات التمويــل، وتمكينهــا مــن 

ض نظــم وهيــاكل النقــل والتنقــل الأساســية فيهــا، مثــل نظــم النقــل الجماعــي ال�يــع، ونظــم النقــل المتكاملــة،  تحســ�ي

ــتخدمي  ــاة ومس ــة للمش ــة وملئم ــة وآمن ــية كافي ــاكل أساس ــوي وهي ــل الج ــبكات النق ــة وش ــكك الحديدي ــبكات الس وش

ي نظــم النقــل والمــرور العابــر مــن أجــل الحــد مــن الكتظاظ 
الدراجــات الهوائيــة والبتــكارات القائمــة عــىل التكنولوجيــا �ض

والتلــوث مــع تعزيــز الكفــاءة والقــدرة عــىل التصــال وتيســ�ي الوصــول والصحــة ونوعيــة الحيــاة.

ي هيــاكل أساســية مســتدامة وميــ�ة ووقائيــة ونظــم تقديــم الخدمــات 
١١٩ . وسنشــجع عــىل توفــ�ي اســتثمارات كافيــة �ض

ي والنظافــة الصحيــة وشــبكات الــ�ف الصحــي، وإدارة النفايــات الصلبــة، والــ�ف 
ي مجــال الميــاه والإصحــاح البيــ�أ

�ض

ي حــالت الكــوارث 
ــز الســلمة �ض ــاه العواصــف، مــن أجــل تعزي ــوث الهــواء وإدارة مي ــة، وخفــض تل ي بالمناطــق الح�ض

ب المأمونــة والميســورة التكلفــة  ض الصحــة، وضمــان الوصــول الشــامل والمنصــف لميــاه الــ�ش المتصلــة بالميــاه، وتحســ�ي

للجميــع، وكذلــك تيســ�ي الحصــول عــىل خدمــات الــ�ف الصحــي والنظافــة الصحيــة الملئمــة والمنصفــة للجميــع، 

ــة.  ــات الضعيف ــات والفئ ــاء والفتي ــلمة النس ــات وس ــاص لحتياج ــام خ ــلء اهتم ــع إي ــلء، م ي الخ
ــوط �ض ــاء التغ وإنه
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ــا جــزءاً ل يتجــزأ  ــاخ، وجعله ي وجــه عوامــل المن
ــاكل الأساســية عــىل الصمــود �ض وسنســعى إل ضمــان قــدرة هــذه الهي

ض أمــور أخــرى، وكفالــة  ي ذلــك الســكن والتنقــل، مــن بــ�ي
يــة المتكاملــة، بمــا �ض ي والتنميــة الح�ض

مــن خطــط تنميــة الأرا�ض

ي اعتمــاد حلــول ابتكاريــة ناجعــة مــن حيــث اســتخدام المــوارد ويســهل الوصــول 
تنفيذهــا بطريقــة تشــاركية مــع النظــر �ض

إليهــا ومحــددة الســياق ومراعيــة للعتبــارات الثقافيــة.

١٢٠ . - وســنعمل عــىل تزويــد مرافــق الميــاه والــ�ف الصحــي العامــة بالقــدرة عــىل تنفيــذ نظــم إدارة ميــاه مســتدامة، 

يــة، مــن خــلل تنميــة القــدرات، بهــدف القضــاء  ي ذلــك الصيانــة المســتدامة لخدمــات الهيــاكل الأساســية الح�ض
بمــا �ض

ــي  ــ�ف الصح ــق ال ــة ومراف ــورة التكلف ــة والميس ب المأمون ــ�ش ــاه ال ــة مي ــاواة وإتاح ــدم المس ــه ع ــىل أوج ــاً ع تدريجي

والنظافــة الصحيــة الملئمــة والمنصفــة للجميــع بصــورة شــاملة ومنصفــة.

ــن خــلل  ــة م ــة الموثوق ــة الحديث ــات الطاق ــة ميســورة عــىل خدم ــع بتكلف ــان حصــول الجمي ١٢١ . وســنعمل عــىل ضم

ي 
ــا�ض ي المب

ــا �ض ــة لتطبيقه ــة والمحلي ــود دون الوطني ــم الجه ــتدامة ودع ــددة المس ــة المتج ــة والطاق ــاءة الطاق ــز كف تعزي

ة للحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة،  ي الســتفادة مــن الســيطرة المبــا�ش
العامــة والهيــاكل الأساســية والمرافــق، وكذلــك �ض

 ، ي
ي قطاعــات الســتخدام النهــا�أ

حســب القتضــاء، عــىل الهيــاكل الأساســية المحليــة والمدونــات، لتشــجيع الســتيعاب �ض

ي الســكنية والتجاريــة والصناعيــة، والصناعــة، والنقــل، والنفايــات، والــ�ف الصحــي. ونحــن نشــجع أيضــاً 
مثــل المبــا�ض

ي 
ــا�ض ــث المب ــة، وتحدي ــاءة الطاق ــم كف ــددة، ووس ــة المتج ــداف الحافظ ، وأه ي

ــا�ض ــ�ي أداء المب ــات ومعاي ــاد مدون اعتم

ض طرائــق أخــرى، حســب القتضــاء، لتحقيــق أهــداف  ي مجــال الطاقــة، مــن بــ�ي
يات العامــة �ض القائمــة، وسياســات المشــ�ت

ــة  ــة المجتمعي ــة وخطــط الطاق ــة ذات الشــبكة الذكي ــة المحلي ــة أيضــاً لنظــم الطاق ــاءة الطاقــة. وســنعطي الأولوي كف

ي اســتخدام الطاقــة.
ض الطاقــة المتجــددة والكفــاءة �ض ض أوجــه التــآزر بــ�ي لتحســ�ي

ي اتخــاذ القــرارات بشــأن التخلــص مــن النفايــات مــن أجــل تعزيــز حصــول الجميــع عــىل 
١٢٢ . وســندعم اللمركزيــة �ض

ي تشــمل مولــدي ومنتجــي 
دارة المســتدامة للنفايــات. وســندعم تعزيــز خطــط المســؤولية الممتــدة للمنتــج الــ�ت نظــم الإ

ــة لمســارات  ــة والقتصادي ــار الجتماعي ــة، وتقلــل مــن الأخطــار والآث ي ــات الح�ض ــل نظــم إدارة النفاي ي تموي
ــات �ض النفاي

ض تصميــم المنتجــات. النفايــات، وتزيــد معــدلت إعــادة التدويــر مــن خــلل تحســ�ي

يــة، ل ســيما فقــراء المناطــق  ي والحتياجــات الغذائيــة لســكان المناطــق الح�ض
ض الأمــن الغــذا�أ ١٢٣ . وســنعزز التكامــل بــ�ي

، مــن أجــل القضــاء عــىل الجــوع وســوء التغذيــة. وســنعمل عــىل  ي
ي وتخطيــط الأرا�ض ي التخطيــط الحــ�ض

يــة، �ض الح�ض

يــة والمناطــق المحيطــة بهــا والمناطق  ي المناطــق الح�ض
ي المســتدام والسياســات الزراعيــة �ض

تعزيــز تنســيق الأمــن الغــذا�أ

ض بطــرق مناســبة وميســورة التكلفــة  ــة إل المســتهلك�ي ــن ونقــل وتســويق الأغذي ــاج وتخزي ــة مــن أجــل تيســ�ي إنت الريفي

ض  بهــدف الحــد مــن فاقــد الأغذيــة ومنــع تكــون النفايــات الغذائيــة وإعــادة اســتخدامها. وســنواصل تعزيــز التنســيق بــ�ي

ــذور  ي للب
ــ�ض ــوع الجي ــىل التن ــاظ ع ــات، والحف ــل والنفاي ــاه والصحــة والنق ــة، والمي ــة وسياســات الطاق سياســات الأغذي

يــة بهــدف تحقيــق  ي المناطــق الح�ض
والحــد مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة الخطــرة، وتنفيــذ السياســات الأخــرى �ض

أقــى قــدر ممكــن مــن الكفــاءة والتقليــل إل أد�ض حــد ممكــن مــن النفايــات.

يــة عنــد اعتمــاد أدوات التخطيــط،  اتيجيات الح�ض ي الخطــط والســ�ت
١٢4 . وســندرج الثقافــة باعتبارهــا عنــ�اً ذا أولويــة �ض

ــاء، وسياســات إدارة المناطــق  ض البن ــ�ي ــد المناطــق، وقوان ــة لتحدي ــادئ التوجيهي ــك الخطــط الرئيســية، والمب ي ذل
ــا �ض بم
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ي المــادي وغــ�ي المــادي 
اث الثقــا�ض ي تحمــي مجموعــة متنوعــة مــن الــ�ت

اتيجية الــ�ت نمائيــة الســ�ت الســاحلية والسياســات الإ

يــة. والمناظــر الطبيعيــة، وتحميهــا أيضــاً مــن الآثــار المدمــرة المحتملــة للتنميــة الح�ض

ــز  ي حف
ــا �ض ف بدوره ــ�ت ــتدامة ونع ــة المس ي ــة الح�ض ــل التنمي ــن أج ي م

ــا�ض اث الثق ــ�ت ــن ال ــتفادة م ــندعم الس ١٢٥ . وس

المشــاركة والمســؤولية. وســنعمل عــىل تعزيــز الســتخدام المســتدام والمبتكــر للمعالــم والمواقــع المعماريــة بقصــد 

ي تعزيــز 
ك الشــعوب الأصليــة والمجتمعــات المحليــة �ض ام والتكيــف. وســن�ش توليــد القيمــة، مــن خــلل اســتعادة الحــ�ت

ي ذلــك مــن 
ي المــادي وغــ�ي المــادي وحمايــة أشــكال التعبــ�ي التقليديــة واللغــات، بمــا �ض

اث الثقــا�ض ونــ�ش المعرفــة والــ�ت

ــدة. ــات الجدي ــات والتقني خــلل اســتخدام التكنولوجي

وسائل التنفيذ

يــة الجديــدة يتطلــب بيئــة مواتيــة وطائفــة واســعة مــن وســائل التنفيــذ، بمــا  ١٢٦ . نحــن نــدرك أن تنفيــذ الخطــة الح�ض

وط متفــق عليهــا، وكذلــك  ي ذلــك الحصــول عــىل العلــوم والتكنولوجيــا والبتــكارات وتعزيــز تقاســم المعــارف وفــق �ش
�ض

ام البلــدان المتقدمــة النمــو والناميــة، والســتفادة مــن جميــع  ض تطويــر القــدرات وتعبئــة المــوارد الماليــة، مــع مراعــاة الــ�ت

، فضــلً  ي والمحــىلي
ي ودون الوطــ�ض

قليمــي والوطــ�ض ــد العالمــي والإ ــرة المتاحــة عــىل الصعي ــة والمبتك المصــادر التقليدي

ض الحكومــات عــىل جميــع المســتويات، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع  اكات الدوليــة فيمــا بــ�ي عــن تعزيــز التعــاون والــ�ش

 ، ض ، ومنظومــة الأمــم المتحــدة والجهــات الفاعلــة الأخــرى، وذلــك اســتناداً إل مبــادئ المســاواة وعــدم التميــ�ي ي
المــد�ض

نســان والتضامــن، ول ســيما مــع أكــ�ش الفئــات فقــراً وضعفــاً. ام حقــوق الإ والمســاءلة، واحــ�ت

ي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠ وخطــة 
امــات المتعلقــة بوســائل التنفيــذ المدرجــة �ض ض ١٢٧ . ونؤكــد مــن جديــد الل�ت

عمــل أديــس أبابــا.

هــا مــن أصحــاب المصلحــة  ــل الأمــم المتحــدة، وبرامــج ووكالت الأمــم المتحــدة الأخــرى، وغ�ي ١٢٨ . وسنشــجع موئ

ي  ــ�ض ــد الح ــدة والُبع ــة الجدي ي ــة الح�ض ــذ الخط ــة لتنفي ــة وعملي ــتندة إل الأدل ــات مس ــع توجيه ــىل وض ض ع ــ�ي المعني

ــية  ــات الرئيس ــة والمجموع ــلطات المحلي ــاء والس ــدول الأعض ــع ال ــق م ــاون الوثي ــتدامة، بالتع ــة المس ــداف التنمي لأه

اء. وسنســتند إل نتائــج مؤتمــر الموئــل الثالــث والــدروس  والجهــات المعنيــة الأخــرى، وكذلــك مــن خــلل تعبئــة الخــ�ب

ــياق،  ــذا الس ي ه
، �ض ــ�ي ــة. ونش ــة والمواضيعي قليمي ــات الإ ــك الجتماع ي ذل

ــا �ض ــة، بم ي ــة التحض�ي ــن العملي ــتفادة م المس

كاء  يــة العالميــة، والجمعيــة العامــة لــ�ش ي قدمتهــا الحملــة الح�ض
ض جملــة أمــور، الــ�ت إل المســاهمات القيمــة، مــن بــ�ي

. ي
ــة لوســائل اســتغلل الأرا�ض ــث، والشــبكة العالمي ــل الثال الموئ

ي تطويــر معارفــه المعياريــة وتوفــ�ي تنميــة القــدرات والأدوات 
١٢٩ . ونحــث موئــل الأمــم المتحــدة عــىل مواصلــة عملــه �ض

يــة المســتدامة. ي تصميــم وتخطيــط وإدارة التنميــة الح�ض
للحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة �ض

يــة الســائدة، حســب  اتيجيات الح�ض شــدة بالسياســات والســ�ت يــة المســتدامة، المس�ت ١٣٠ . ونُســلِّم بــأن التنميــة الح�ض

ي تدعمهــا بيئــة مواتيــة عــىل جميــع المســتويات. ونقــر 
القتضــاء، يمكــن أن تســتفيد مــن أطــر التمويــل المتكاملــة الــ�ت

ــة  ي أطــر سياســاتية متســقة وعمليــات لمركزي
بأهميــة ضمــان أن تكــون جميــع وســائل التنفيــذ الماليــة راســخة بقــوة �ض

ماليــة، حيثمــا كانــت متاحــة، مــع تطويــر قــدرات ملئمــة عــىل جميــع المســتويات.
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دارة الماليــة عــىل جميــع المســتويات  ي وتعزيــز قــدرات الإ ١٣١ . ونؤيــد النهــج المراعيــة للســياق لتمويــل التوســع الحــ�ض

يــة المســتدامة، مع التســليم  الحكوميــة مــن خــلل اعتمــاد الصكــوك والآليــات المحــددة اللزمــة لتحقيــق التنميــة الح�ض

ي المقــام الأول عــن تنميتــه القتصاديــة والجتماعيــة.
بــأن كل بلــد مســؤول �ض

ــب  ي، إل جان ــ�ض ــع الح ــد التوس ــتغلل فوائ ــلل اس ــن خ ــة م ــرادات المحقق ي ــة والإ ــوارد المحلي ــد الم ١٣٢ . وسنحش

يــة  ض الأوضــاع الماليــة للتنميــة الح�ض ــزة وأقــى تأثــ�ي للســتثمارات العامــة والخاصــة، مــن أجــل تحســ�ي ات المحفِّ التأثــ�ي

ــة  ــوارد المحلي ــة الم ــة وتعبئ ــات العام ــأن السياس ــليم ب ــع التس ــة، م ــادر إضافي ــوح إل مص ــول المفت ــ�ي الوص وتيس

واســتخدامها عــىل نحــو فعــال، فيمــا يخــص كافــة البلــدان، اســتناداً إل مبــدأ الملكيــة الوطنيــة، هــي محــور مســاعينا 

ــدة. ــة الجدي ي ــذ الخطــة الح�ض ــك تنفي ي ذل
ــا �ض ــة المســتدامة، بم ي ــة الح�ض ــق التنمي كة لتحقي المشــ�ت

ــق  ي المناط
ــتدامة �ض ــة المس ــات التنمي ــل تحدي ــكار لتذلي ــداع والبت ب ــق الإ ــة إل تطبي ــات التجاري ــو المؤسس ١٣٣ . وندع

ــة،  نتاجي ــكار هــي قــوى محركــة رئيســية للإ ــأن النشــاط التجــاري الخــاص والســتثمار والبت اف ب ــة، مــع العــ�ت ي الح�ض

ة،  والنمــو الشــامل للجميــع وإيجــاد فــرص العمــل، وأن الســتثمارات الخاصــة، ول ســيما الســتثمارات الأجنبيــة المبــا�ش

نمائيــة. ي الجهــود الإ
إل جانــب نظــام مــالي دولي مســتقر، تشــكل عنــا� أساســية �ض

ي تمّكــن الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة مــن تســجيل وتوســيع 
١٣4 . وســندعم السياســات والقــدرات المناســبة الــ�ت

ائــب المحلية  يــرادات المحتملــة، عــىل ســبيل المثــال، مــن خــلل الوثائق المســاحية المتعــددة الأغــراض، وال�ض قاعــدة الإ

ــ�ي متناســب  ــ�ي غ ــن عــدم حــدوث تأث ــد م ــع التأك ــة، م ــع السياســات الوطني ــات، تمشــياً م والرســوم ورســوم الخدم

عاقــة والشــعوب الأصليــة والمجتمعــات  عــىل النســاء والفتيــات والأطفــال والشــباب وكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإ

ة. المحليــة، والأ� المعيشــية الفقــ�ي

ــة  ــة إل الحكومــات دون الوطني ــة مــن الحكومــات الوطني ١٣٥ . وســنعزز النظــم الســليمة والشــفافة للتحويــلت المالي

والمحليــة اســتناداً إل احتياجاتهــا وأولوياتهــا ومهامهــا وولياتهــا وحوافزهــا القائمــة عــىل الأداء، حســب القتضــاء، مــن 

يــرادات وإدارة  ي يمكــن التنبــؤ بهــا، وتعزيــز قدرتهــا عــىل زيــادة الإ
أجــل تزويدهــا بالمــوارد الكافيــة الحســنة التوقيــت الــ�ت

النفقــات.

ض  ــ�ي ــاواة ب ــدم المس ــه ع ــل أوج ــدف تقلي ــة به ــوارد المالي ــع الم ــة لتوزي ــية وأفقي ــاذج رأس ــر نم ــندعم تطوي ١٣٦ . وس

يــة والمناطــق الريفيــة، فضــلً عــن تعزيــز تطويــر  ض المناطــق الح�ض يــة، وبــ�ي ي المراكــز الح�ض
المناطــق دون الوطنيــة، و�ض

نفــاق  ي هــذا الصــدد، نشــدد عــىل أهميــة تعزيــز شــفافية البيانــات المتعلقــة بالإ
ي بشــكل متكامــل ومتــوازن. و�ض

الأرا�ض

. ي
وتخصيــص المــوارد كأداة لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو المســاواة والتكامــل المــكا�ض

ي والممتلــكات المتأتيــة 
ي قيمــة الأرا�ض

١٣٧ . وســنعمل عــىل تعزيــز أفضــل الممارســات مــن أجــل جمــع وتقاســم الزيــادة �ض

يــة، ومشــاريع الهيــاكل الأساســية والســتثمارات العامــة. ومــن الممكــن القيــام، حســب  نتيجــة عمليــات التنميــة الح�ض

ي مــن جانــب 
القتضــاء، بتطبيــق تدابــ�ي مــن قبيــل السياســات الماليــة المتصلــة بالمكاســب لمنــع الســتيلء عــىل الأرا�ض

ــة  ــم المالي ض النظ ــ�ي ــة ب ــنعزز العلق ــارات. وس ي والعق
ي الأرا�ض

ــة �ض ــع المضارب ــن من ــلً ع ــط، فض ــاص فق ــاع الخ القط

. وســنعمل عــىل ضمــان  ي
ي ذلــك أنظمــة ســوق الأرا�ض

يــة، بمــا �ض دارة الح�ض ي، فضــلً عــن أدوات الإ والتخطيــط الحــ�ض
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ي واســتهلك 
ي إل اســتخدام غــ�ي مســتدام لــلأرا�ض

أل تــؤدي الجهــود الراميــة إل توليــد نظــام مــالي قائــم عــىل الأرا�ض

غــ�ي مســتدام.

نفــاق تتســم  ي جهودهــا الراميــة إل تنفيــذ أدوات لمراقبــة الإ
١٣٨ . وســندعم الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة �ض

يعيــة  ورة وأثــر الســتثمارات المحليــة والمشــاريع، اســتناداً إل الرقابــة الت�ش بالشــفافية والمســاءلة مــن أجــل تقييــم �ض

اء والتنفيــذ الموثوقــة  والمشــاركة العامــة، حســب القتضــاء، دعمــاً لعمليــات المناقصــة المفتوحــة والعادلــة وآليــات الــ�ش

دارة الفعالــة، وتيســ�ي  اهــة والمســاءلة والإ ض انيــة، فضــلً عــن التدابــ�ي الوقائيــة لمكافحــة الفســاد مــن أجــل تعزيــز ال�ض ض للم�ي

ي والممتلــكات العامــة، تمشــياً مــع السياســات الوطنيــة.
الوصــول إل الأرا�ض

ي والبلــدي تســتند إل 
اض المســتدام عــىل الصعيــد الوطــ�ض ١٣٩ . وســندعم إنشــاء أطــر قانونيــة وتنظيميــة قويــة للقــ�ت

ــن  ــة فضــلً ع ــة المحلي ــق الجــدارة الئتماني ــدرات، عــن طري ــة وق ــرادات كافي ــا إي ــون، وتدعمه دارة المســتدامة للدي الإ

ــة  ــة ملئم ــات وســيطة مالي ي اســتحداث جه
ــد القتضــاء. وســننظر �ض ــة المســتدامة الموســعة عن ــن البلدي أســواق الدي

ي 
نمائيــة، بمــا �ض قليميــة والوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة أو المصــارف الإ ي، مثــل صناديــق التنميــة الإ للتمويــل الحــ�ض

. وســنعمل  ي والــدولي
ي يمكــن أن تحفــز التمويــل العــام والخــاص والتمويــل الوطــ�ض

ك، الــ�ت ذلــك آليــات التمويــل المشــ�ت

عــىل تعزيــز آليــات التخفيــف مــن حــدة المخاطــر مثــل وكالــة ضمــان الســتثمارات المتعــددة الأطــراف، مــع إدارة مخاطر 

ــة  ي التنمي
ــة، مــن أجــل خفــض تكلفــة رأس المــال وتشــجيع القطــاع الخــاص والأ� المعيشــية عــىل المشــاركة �ض العمل

ي ذلــك تيســ�ي الوصــول إل آليــات نقــل المخاطــر.
يــة المســتدامة وجهــود بنــاء القــدرة عــىل الصمــود، بمــا �ض الح�ض

ــة  ــة متنوع ــاركة مجموع ــجع مش ــة ونش ــورة التكلف ــة والميس ــكان الملئم س ــل الإ ــات تموي ــر منتج ــندعم تطوي ١4٠ . وس

نمائيــة، ووكالت  قليميــة والمؤسســات الماليــة الإ نمائيــة الإ مــن المؤسســات الماليــة المتعــددة الأطــراف والمصــارف الإ

ي القطــاع الخــاص والمســتثمرة فيــه، والتعاونيــات، والجهــات المقرضــة للأمــوال ومصــارف 
التعــاون والجهــات المقرضــة �ض

ي الســكن الميســور التكلفــة والمتــدرج بجميــع أشــكاله.
التمويــل البالــغ الصغــر، عــىل الســتثمار �ض

 ، ي
قليمــي وصناديــق خدمــات عــىل الصعيــد الوطــ�ض ي والإ ي إنشــاء هيــاكل أساســية للنقــل الحــ�ض

١4١ . وســننظر أيضــاً �ض

ض المنــح العامــة والمســاهمات المقدمــة مــن كيانــات  اوح بــ�ي ي تــ�ت
اســتناداً إل مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر التمويــل الــ�ت

ض الجهــات الفاعلــة والتدخــلت وكذلــك المســاءلة. عامــة أخــرى ومــن القطــاع الخــاص، مــع ضمــان التنســيق بــ�ي

قليميــة، والمؤسســات الماليــة  نمائيــة الإ ١4٢ . وندعــو المؤسســات الماليــة الدوليــة المتعــددة الأطــراف، والمصــارف الإ

ــج  ام ــرة، إل ال�ب ــة مبتك ــات مالي ــلل آلي ــن خ ــك م ي ذل
ــا �ض ، بم ــالي ــم الم ــم الدع ــاون، إل تقدي ــة، ووكالت التع نمائي الإ

ــة. ــدان النامي ي البل
ــدة، ول ســيما �ض ــة الجدي ي ــذ الخطــة الح�ض ــن أجــل تنفي والمشــاريع م

ي ذلــك الصنــدوق الأخــ�ض 
١4٣ . ونؤيــد إتاحــة الفرصــة للســتفادة مــن الصناديــق المتعــددة الأطــراف المختلفــة، بمــا �ض

ض أمــور أخــرى،  ــ�ي ــاخ، مــن ب ي مجــال المن
ــق الســتثمار �ض ــف وصنادي ــدوق التكي ــة، وصن ــة العالمي ــاخ، ومرفــق البيئ للمن

امــج وإجــراءات الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة، الراميــة إل التكيف  ض المــوارد اللزمــة للخطــط والسياســات وال�ب لتأمــ�ي

ي إطــار الإجــراءات المتفــق عليهــا. وســنتعاون مــع المؤسســات الماليــة المحليــة 
مــع تغــ�ي المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره، �ض

ودون الوطنيــة، حســب القتضــاء، لوضــع حلــول للهيــاكل الأساســية للتمويــل المتعلــق بالمنــاخ وإيجــاد آليــات مناســبة 
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ــذ لضمــان القــدرة الماليــة والقــدرة عــىل تحمــل  ي ينفَّ
ــازة، بمــا يتســق مــع أي إطــار وطــ�ض لتحديــد الأدوات الماليــة الحفَّ

الديــون عــىل جميــع المســتويات الحكوميــة.

ــة،  ي ي المــدن والمســتوطنات الب�ش
ــوارث �ض ــة ومخاطــر الك ــًة للمخاطــر المناخي ــولً ممكن ١44 . وسنستكشــف ونطــور حل

ض والجهــات الأخــرى الفاعلــة ذات الصلــة، فيمــا  ض وإعــادة التأمــ�ي ي ذلــك مــن خــلل التعــاون مــع مؤسســات التأمــ�ي
بمــا �ض

يــة الأخــرى، وفيمــا يخــص  ي والأصــول الح�ض
وبوليــة والمبــا�ض يــة والم�ت ي الهيــاكل الأساســية الح�ض

يتعلــق بالســتثمارات �ض

ض حصولهــم عــىل المــأوى وتلبيــة احتياجاتهــم القتصاديــة. ض لتأمــ�ي الســكان المحليــ�ي

ض  ــة أمــور، لتحفــ�ي ي جمل
ــة الرســمية �ض نمائي ي ذلــك المســاعدة الإ

، بمــا �ض ــدولي ــل العــام ال ــد اســتخدام التموي ١4٥ . ونؤي

ــق  ي وتحقي
ــر الأرا�ض ــل تطوي ــن أج ــة، م ــا والخاص ــة منه ــة، العام ــادر المتاح ــع المص ــن جمي ــة م ــوارد إضافي ــد م حش

 ، ض ــ�ي ــن المخاطــر للمســتثمرين المحتمل ــف م ــك التخفي ــن أن يشــمل ذل ــىل نحــو مســتدام. ويمك ــة ع ي ــة الح�ض التنمي

ــة للمــوارد  ــة المحلي ــدان مــن أجــل التعبئ ــة جهــود البل ي تكمل
ــؤدي دوراً مهمــاً �ض ــدولي ي ــل العــام ال ــأن التموي ــاً ب اف اع�ت

ــة المحــدودة. ــوارد المحلي ــاً ذات الم ــ�ش ضعف ــراً والأك ــد فق ــدان الأش ي البل
ــة، ول ســيما �ض العام

قليمــي  ي الإ
ض بلــدان الجنــوب والتعــاون الثــل�ش ض بلــدان الشــمال والجنــوب، وفيمــا بــ�ي ١4٦ . وسنوســع فــرص التعــاون بــ�ي

ض المــدن، حســب القتضــاء، بهــدف  ي واللمركــزي والتعــاون بــ�ي
ض دون الوطــ�ض ، وكذلــك التعــاون عــىل المســتوي�ي والــدولي

يــة والتعلــم المتبــادل  يــة المســتدامة، وتطويــر القــدرات وتعزيــز تبــادل الحلــول الح�ض ي التنميــة الح�ض
المســاهمة �ض

عــىل جميــع المســتويات ومــن جانــب جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة.

١4٧ . وســنعزز تطويــر القــدرات بوصفــه نهجــاً متعــدد الجوانــب يعالــج قــدرة أصحــاب مصلحــة متعدديــن ومؤسســات 

عديــدة عــىل جميــع مســتويات الحكــم، ويجمــع قــدرات الأفــراد والقــدرات المؤسســية والمجتمعيــة مــن أجــل صياغــة 

يــة المســتدامة. وتنفيــذ وتعزيــز وإدارة ورصــد وتقييــم سياســات عامــة مــن أجــل التنميــة الح�ض

ي ذلــك رابطــات الحكومــات 
١4٨ . وسنشــجع عــىل تعزيــز قــدرات الحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة، بمــا �ض

المحليــة، حســب القتضــاء، مــن أجــل العمــل مــع النســاء والفتيــات والأطفــال والشــباب وكبــار الســن والأشــخاص ذوي 

، والأوســاط  ي
ــع المجتمــع المــد�ض ــك م ــة، وكذل ــات الضعيف ــة والفئ ــة والمجتمعــات المحلي ــة، والشــعوب الأصلي عاق الإ

ــن هــذه الفئــات مــن  ي تشــكيل عمليــات الحوكمــة المؤسســية والتنظيميــة، ممــا يمكِّ
الأكاديميــة والمؤسســات البحثيــة، �ض

. ي
يــة وتطويــر الأرا�ض ي صنــع القــرار بشــأن التنميــة الح�ض

المشــاركة الفعالــة �ض

اف  ١4٩ . وســندعم الرابطــات الحكوميــة المحليــة بوصفهــا جهــات معــززة وموفــرة لتطويــر القــدرات، مــع العــ�ت

نمائيــة، وبتعاونهــا مــع الحكومــات دون  يــة والأولويــات الإ ي المشــاورات الوطنيــة بشــأن السياســات الح�ض
بمشــاركتها �ض

ض والأوســاط الأكاديميــة ومؤسســات  ي والقطــاع الخــاص والمهنيــ�ي
الوطنيــة والمحليــة، جنبــاً إل جنــب مــع المجتمــع المــد�ض

البحــوث، وشــبكاتها القائمــة، مــن أجــل إنجــاز برامــج تنميــة القــدرات، وتعزيزهمــا، حســب القتضــاء. وينبغــي أن يكــون 

اكات والإجــراءات التعاونيــة ذات الصلــة بالموضــوع مثــل التعــاون فيمــا  ــم مــن الأقــران، والــ�ش ذلــك عــن طريــق التعلُّ

ــبكات  ــاء ش ــك إنش ي ذل
ــا �ض ، بم ــىلي ي والمح

ــ�ض ي ودون الوط
ــ�ض ــي والوط قليم ــي والإ ــد العالم ــىل الصعي ــات، ع ض البلدي ــ�ي ب

ض العلــوم والسياســات. ي تربــط بــ�ي
ض والممارســات الــ�ت الممارســ�ي
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ورة تعزيــز التعــاون وتبــادل المعــارف المتعلقــة بالعلــوم والتكنولوجيــا والبتــكار لصالــح التنميــة  ١٥٠ . ونشــدد عــىل �ض

ي أنشــئت بموجــب 
ي انســجام تــام وتنســيق وتــآزر مــع عمليــات آليــة تيســ�ي التكنولوجيــا الــ�ت

يــة المســتدامة، �ض الح�ض

ي إطــار خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠.
خطــة عمــل أديــس أبابــا وانطلقــت �ض

١٥١ . وســنعمل عــىل تعزيــز برامــج تنميــة القــدرات لمســاعدة الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة مــع التخطيــط المــالي 

ي ذلــك مراعــاة العتبــارات البيئيــة 
ي تقــوم عــىل التنســيق المؤســ�ي عــىل جميــع المســتويات، بمــا �ض

دارة الماليــة الــ�ت والإ

بــلغ، ومراجعــة  يات، والإ وتدابــ�ي مكافحــة الفســاد، وتطبيــق الرقابــة الشــفافة والمســتقلة، والمحاســبة، والمشــ�ت

ي ودون 
ــ�ض ــن الوط ــىل الصعيدي ــال ع ــتعراض الأداء والمتث ــرى، واس ــور أخ ض أم ــ�ي ــن ب ــد، م ــات الرص ــابات وعملي الحس

ــات  ــة العملي ض ورقمن ــ�ي ــانية وتحس ــة والجنس ــارات العمري ــة للعتب ــة المراعي ن ض ــاص للم�ي ــام خ ــلء اهتم ــع إي ، م ي
ــ�ض الوط

ــدى  ــىل الم ــة ع ــة وتقني ــدرات إداري ــاء ق ــج وبن ــىل النتائ ــة ع ــج القائم ــز النه ــل تعزي ــن أج ــجلت، م ــبية والس المحاس

ــد. ــط إل البعي المتوس

يــة القانونيــة وأدوات التمويــل،  يــرادات ال�ب ١٥٢ . وســنعمل عــىل تعزيــز برامــج تنميــة القــدرات فيمــا يخــص اســتخدام الإ

ض عــىل الأســس  كــ�ي ، مــع ال�ت ض ض المحليــ�ي ض العامــ�ي وكذلــك فيمــا يخــص أداء ســوق العقــارات لمقــرري السياســات والموظفــ�ي

. ي
ي ذلــك التقديــر الكمــي واســتخلص وتوزيــع عــلوات قيمــة الأرا�ض

القانونيــة والقتصاديــة للحفــاظ عــىل القيمــة، بمــا �ض

ــة،  ي ــة الح�ض ــات التنمي ي عملي
ــن �ض ض أصحــاب المصلحــة المتعددي ــ�ي اكات ب ١٥٣ . وســنعزز الســتخدام المنهجــي للــ�ش

ــادئ  ــن المب ــلً ع ــة، فض ــة وإداري ــراءات مالي ــر وإج ــفافة، وأط ــة وش ــات واضح ــع سياس ــع وض ــاء، م ــب القتض حس

ــن. ــة المتعددي ــاب المصلح ض أصح ــ�ي اكات ب ــ�ش ــط لل ــة للتخطي التوجيهي

ة وتعزيــز  ي تخطــط لمبــا�ش
اكات والتحالفــات الــ�ت ســهام الكبــ�ي للمبــادرات التعاونيــة الطوعيــة والــ�ش ف بالإ ١٥4 . ونعــ�ت

ي ذلــك عــن 
يــة الجديــدة، مــع تســليط الضــوء عــىل أفضــل الممارســات والحلــول المبتكــرة، بمــا �ض تنفيــذ الخطــة الح�ض

ض الكيانــات دون الوطنيــة والحكومــات المحليــة والجهــات المعنيــة الأخــرى. ك بــ�ي نتــاج المشــ�ت طريــق تعزيــز شــبكات الإ

ــال  ــات والأطف ــاء والفتي ــدرات النس ــارات وق ــز مه ــل وتعزي ــل تفعي ــن أج ــدرات م ــة الق ــادرات تنمي ــنعزز مب ١٥٥ . وس

ــة، فضــلً عــن الأشــخاص  ــة والمجتمعــات المحلي عاقــة والشــعوب الأصلي ــار الســن والأشــخاص ذوي الإ والشــباب وكب

ــوق  ــة حق ــز وحماي ــوار، وتعزي ي الح
ــاركة �ض ــة والمش ــات الحوكم ــكيل عملي ــدف تش ــة، به ــاً هش ــون أوضاع ــن يعيش الذي

يــة وتطويــر  ي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتنميــة الح�ض
، بهــدف ضمــان مشــاركتهم الفعالــة �ض ض نســان ومكافحــة التميــ�ي الإ

. ي
الأرا�ض

ــة  اتيجيات الحكوم ــ�ت ــة واس ــالت الوطني ــات والتص ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــع سياس ــز وض ــىل تعزي ــنعمل ع ١٥٦ . وس

دارة الرقميــة المتمحــورة حــول المواطــن، مــع الســتفادة مــن البتــكارات التكنولوجيــة،  ونيــة، فضــلً عــن أدوات الإ لك�ت الإ

ي متنــاول الجمهــور، بمــن 
ي ذلــك برامــج تنميــة القــدرات، مــن أجــل جعــل تكنولوجيــات المعلومــات والتصــالت �ض

بمــا �ض

ــن يعيشــون  ــار الســن والأشــخاص الذي عاقــة، وكب ــات، والأطفــال والشــباب، والأشــخاص ذوو الإ فيهــم النســاء والفتي

ــم  ــز الحك ــاركة وتعزي ــاق المش ــيع نط ــة، وتوس ــؤولية المدني ــة المس ــر وممارس ــن تطوي ــم م ــف، لتمكينه ــة ضع ي حال
�ض

ي ذلــك 
المســؤول، فضــلً عــن زيــادة الكفــاءة. وســيجري التشــجيع عــىل اســتخدام المنصــات والأدوات الرقميــة، بمــا �ض

ي 
ي وتخطيــط وتصميــم الأرا�ض ض التخطيــط والتصميــم الحــ�ض نظــم المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة، بهــدف تحســ�ي

جلديدة
ضرية ا

حل
خلطة ا

ا
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ــة. وبولي ــة والم�ت ي ، وتيســ�ي الحصــول عــىل الخدمــات الح�ض ي
المتكامــل عــىل المــدى البعيــد، وإدارة الأرا�ض

ض عــىل البتــكارات الجتماعيــة والتكنولوجيــة والرقميــة  كــ�ي ي ذلــك ال�ت
١٥٧ . وســندعم العلــوم والبحــوث والبتــكارات، بمــا �ض

ي  ــ�ض ــط الح ــال التخطي ي مج
ــات �ض ــوم والسياس ــة للعل ــة المتين ــلت البيني ــة، والص ــىل الطبيع ــة ع ــكارات القائم والبت

ات،  ي ووضــع السياســات والآليــات المؤسســية مــن أجــل تقاســم وتبــادل المعلومــات والمعــارف والخــ�ب
وتخطيــط الأرا�ض

ي ذلــك جمــع وتحليــل وتوحيــد وتعميــم بيانــات موثوقــة حســنة التوقيــت وعاليــة الجــودة مجموعــة مــن المجتمــع 
بمــا �ض

، والوضــع مــن  ي
ثــ�ض المحــىلي وقائمــة عــىل الجغرافيــا ومصنفــة حســب الدخــل ونــوع الجنــس والســن والعــرق والأصــل الإ

ــة ودون  ــة حســب الســياقات الوطني هــا مــن الخصائــص ذات الصل ي وغ�ي
عاقــة، والموقــع الجغــرا�ض ــث الهجــرة، والإ حي

الوطنيــة والمحليــة.

ي والمحــىلي مــن أجــل الرصــد 
ي ودون الوطــ�ض

١٥٨ . وســنعزز البيانــات والقــدرات الإحصائيــة عــىل الصعيــد الوطــ�ض

يــة المســتدامة، وتنويــر عمليــة صنــع القــرار  اتيجيات التنميــة الح�ض ي تنفيــذ سياســات واســ�ت
الفعــال للتقــدم المحــرز �ض

ــذ متابعــة واســتعراض الخطــة  ــات مــن أجــل تنفي والســتعراضات المناســبة. ويجــب أن تســتند إجــراءات جمــع البيان

يــة الجديــدة بشــكل أســاسي إل مصــادر البيانــات الوطنيــة الرســمية ودون الوطنيــة والمحليــة والمصــادر الأخــرى  الح�ض

ــات  ام ض ــع الل�ت ــة وجمي ــوق الخصوصي ام حق ــ�ت ــدف اح ــقة به ــفافة ومتس ــة وش ــون مفتوح ــاء، وأن تك ــب القتض حس

نســان. ومــن شــأن التقــدم المحــرز صــوب تعريــف عالمــي قائــم عــىل الشــعوب للمــدن  ي مجــال حقــوق الإ
والتعهــدات �ض

ــة أن يدعــم هــذا العمــل. ي والمســتوطنات الب�ش

ي مجــال جمــع البيانــات، ورســم 
١٥٩ . وســندعم دور الحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة وقدراتهــا المعــززة �ض

كة  ي تعزيــز الحوكمــة القائمــة عــىل الأدلــة، بالســتفادة مــن قاعــدة معــارف مشــ�ت
، ودورهــا �ض الخرائــط، والتحليــل والنــ�ش

ي ذلــك مــن خــلل 
ــاً، بمــا �ض تســتخدم بيانــات قابلــة للمقارنــة عــىل الصعيــد العالمــي فضــلً عــن بيانــات مولــدة محلي

ــي  ــد المجتمع ــات الرص ــكان، وعملي ــجلت الس ــية، وس ــلأ� المعيش ــتقصائية ل ــات الس ــكانية والدراس ــدادات الس التع

والمصــادر الأخــرى ذات الصلــة، وتكــون هــذه البيانــات مصنفــة حســب الدخــل ونــوع الجنــس والســن والعــرق والأصــل 

ــب  ــة حس ــص ذات الصل ــن الخصائ ــا م ه ي وغ�ي
ــرا�ض ــع الجغ ــة، والموق عاق ــرة، والإ ــث الهج ــن حي ــع م ، والوض ي

ــ�ض ث الإ

ــة. ــة والمحلي ــة ودون الوطني الســياقات الوطني

ض منابــر بيانــات تشــاركية مفتوحــة وســهلة الســتخدام مــن خــلل  ١٦٠ . وســنعمل عــىل تشــجيع إنشــاء وتعزيــز وتحســ�ي

ض الحكومــات الوطنيــة ودون الوطنيــة  اســتخدام أدوات تكنولوجيــة واجتماعيــة متاحــة لنقــل وتقاســم المعــارف فيمــا بــ�ي

ي ذلــك الجهــات الفاعلــة مــن غــ�ي الــدول والأشــخاص، بهــدف 
والمحليــة والجهــات المعنيــة صاحبــة المصلحــة، بمــا �ض

ــززة  ــج المع ــة والنه وني لك�ت ــة الإ ــن خــلل الحوكم ــاءة والشــفافية م ض والكف ــ�ي ي دارة الح�ض ــط والإ ــة التخطي ــادة فعالي زي

ــة. ــة المكاني ــات المعلومــات والتصــالت، وإدارة المعلومــات الجغرافي بتكنولوجي

املتابعة واالستعراض

يــة الجديــدة، مــع ضمــان التســاق عــىل كل مــن الصعيــد  ١٦١ . ســنجري متابعــة دوريــة واســتعراضاً دوريــاً للخطــة الح�ض
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ــن  ــال والحس ــذ الفع ــان التنفي ــر وضم ــم الأث ــرز وتقيي ــدم المح ــع التق ــل تتب ــن أج ــي، م ــي والعالم قليم ي والإ
ــ�ض الوط

التوقيــت للخطــة، والضطــلع بالمســؤوليات تجــاه مواطنينــا، والشــفافية، وذلــك بطريقــة شــاملة.

ض المتعــددي المســتويات  ض الشــامل�ي ض المفتوحــ�ي ض القطريــ�ي ١٦٢ . ونحــن نشــجع المتابعــة والســتعراض الطوعيــ�ي

ي العتبــار المســاهمات المقدمــة 
يــة الجديــدة. وينبغــي لهــذه العمليــة أن تأخــذ �ض ض للخطــة الح�ض ض الشــفاَف�ي التشــاركي�ي

ــم  ــة الأم ــن منظوم ــاهمات م ــتكَمل بمس ، وأن تُس ــىلي ي والمح
ــ�ض ي ودون الوط

ــ�ض ــتويات الوط ــىل المس ــات ع ــن الحكوم م

قليميــة، والمجموعــات الرئيســية والجهــات المعنيــة ذات الصلــة، وينبغــي أن  قليميــة ودون الإ المتحــدة والمنظمــات الإ

ــز  ض جميــع الجهــات المعنيــة صاحبــة المصلحــة وتعزي اكات بــ�ي ــز الــ�ش تكــون عمليــة مســتمرة تهــدف إل إنشــاء وتعزي

ــادل. ــم المتب ــة والتعل ي ــول الح�ض ــادل الحل تب

يــة الجديــدة  ي متابعــة واســتعراض الخطــة الح�ض
يــكاً نشــطاً �ض ١٦٣ . ونســلِّم بأهميــة الحكومــات المحليــة بوصفهــا �ش

ــب  ــة، حس ــة ودون الوطني ــات الوطني ــع الحكوم اك م ــ�ت ــع، بالش ــىل أن تض ــجعها ع ــتويات، ونش ــع المس ــىل جمي ع

ي ذلــك مــن خــلل الرابطــات ذات 
، بمــا �ض القتضــاء، آليــات متابعــة واســتعراض قابلــة للتنفيــذ عــىل الصعيــد المحــىلي

ي هــذا الصــدد.
ســهام �ض ــىل الإ ــا ع ــز قدرته ي تعزي

ــب القتضــاء، �ض ــننظر، حس ــر المناســبة. وس ــة والمناب الصل

يــة الجديــدة يجــب أن يكــون لهمــا روابــط فعالــة مــع متابعــة  ١٦4 . ونشــدد عــىل أن متابعــة واســتعراض الخطــة الح�ض

. ض ي تنفيــذ الخطتــ�ي
واســتعراض خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٢٠٣٠ مــن أجــل كفالــة التنســيق والتســاق �ض

ــز تنســيق للتوســع  ــه مرك ــه، بوصف ي نطــاق وليت
ــه، �ض ت ــل الأمــم المتحــدة وخ�ب ــد عــىل دور موئ ــد مــن جدي ١٦٥ . ونؤك

يــة، بالتعــاون مــع كيانــات منظومــة الأمــم المتحــدة الأخــرى، مــع التســليم  ي المســتدام والمســتوطنات الب�ش الحــ�ض

ي جملــة أمــور، والتنميــة المســتدامة والحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
ي المســتدام، �ض ض التوســع الحــ�ض بالصــلت القائمــة بــ�ي

وتغــ�ي المنــاخ.

ض العــام أن يقــدم، مــع الســتعانة بإســهامات طوعيــة مــن البلــدان  ١٦٦ . وندعــو الجمعيــة العامــة إل أن تطلــب إل الأمــ�ي

يــة الجديــدة مــرة كل  ي تنفيــذ الخطــة الح�ض
قليميــة والدوليــة ذات الصلــة، تقريــرا عــن التقــدم المحــرز �ض والمنظمــات الإ

. ض أربــع ســنوات، عــىل أن يقــدم التقريــر الأول خــلل دورة الجمعيــة العامــة الثانيــة والســبع�ي

ــات  ــدة والغاي ــة الجدي ي ــذ الخطــة الح�ض ي تنفي
ــا للتقــدم المحــرز �ض ــا وكمي ــل نوعي ــر تحلي ١٦٧ . وســيقدم هــذا التقري

يــة. وسيســتند التحليــل  ي المســتدام والمســتوطنات الب�ش والأهــداف المتفــق عليهــا دوليــا ذات الصلــة بالتوســع الحــ�ض

ــات  ــدة، والكيان ــم المتح ــل الأم ــة، وموئ ــة والمحلي ــة ودون الوطني ــاُت الوطني ــا الحكوم ــع به ي تضطل
ــ�ت إل الأنشــطة ال

يــة  ي منظومــة الأمــم المتحــدة، وأصحــاب المصلحــة المعنيــون بمــا يدعــم تنفيــذ الخطــة الح�ض
الأخــرى ذات الصلــة �ض

مــكان، المدخــلت المقدمــة  الجديــدة وتقاريــر مجلــس إدارة موئــل الأمــم المتحــدة. وينبغــي للتقريــر أن يــدرج، قــدر الإ

ــاط  ــاص والأوس ــاع الخ ، والقط ي
ــد�ض ــع الم ــاء، والمجتم ــد القتض ــراف عن ــددة الأط ــات المتع ــات والعملي ــن المنظم م

ي العالمــي الــذي عقــده موئــل  الأكاديميــة. وينبغــي أن يســتفيد مــن المنابــر والعمليــات القائمــة مثــل المنتــدى الحــ�ض

ــة  ــة والوطني ــة ودون الوطني ــة وأن يســتجيب للظــروف المحلي ــر أن يتجنــب الزدواجي الأمــم المتحــدة. وينبغــي للتقري

جلديدة
ضرية ا

حل
خلطة ا

ا
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يعــات والقــدرات والحتياجــات والأولويــات. والت�ش

١٦٨ . وســيتول موئــل الأمــم المتحــدة تنســيق إعــداد هــذا التقريــر، بالتعــاون الوثيــق مــع الكيانــات المعنيــة الأخــرى 

ــة التنســيق وإجرائهــا عــىل نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة.  ي منظومــة الأمــم المتحــدة، مــع ضمــان شــمولية عملي
�ض

وســيقدم التقريــر إل الجمعيــة العامــة عــن طريــق المجلــس القتصــادي والجتماعــي)١٨(. وســيدعم التقريــر أيضــاً عمــل 

ي بالتنميــة المســتدامة الــذي ُعقــد برعايــة الجمعيــة العامــة، بهــدف كفالــة 
المنتــدى الســياسي الرفيــع المســتوى المعــ�ض

التســاق والتنســيق والروابــط التعاونيــة مــع متابعــة واســتعراض خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

ــذ  ــة بتنفي ــة المتعلق ــطة التوعي ــوة وأنش اكات والدع ــ�ش ــق ال ــن طري ــة ع ــود التعبئ ــة جه ــز تعبئ ــنواصل تعزي ١٦٩ . وس

يــة الجديــدة باســتخدام المبــادرات القائمــة مــن قبيــل اليــوم العالمــي للموئــل واليــوم العالمــي للمــدن،  الخطــة الح�ض

ــة  ــات المعني ض والجه ــ�ي ي والمواطن
ــد�ض ــع الم ــن المجتم ــم م ــد الدع ــة وتولي ــدة لتعبئ ــادرات جدي ــاء مب ي إنش

ــننظر �ض وس

ــات  ــع رابط ــدة م ــة الجدي ي ــة الح�ض ــتعراض الخط ــة واس ي متابع
ــاركة �ض ي المش

ــتمرار �ض ــة الس ــظ أهمي ــرى. ونلح الأخ

ــة. قليمي ــة والإ ــات المحلي ــة للحكوم ــة العالمي ي الجمعي
ــة �ض ــة الممثل ــة ودون الوطني ــات المحلي الحكوم

ــون الأول/ديســم�ب ١٩٩٦ و ٢٠٦/٥٦ المــؤرخ ٢١  ــة ١٧٧/٥١ المــؤرخ ١٦ كان ــة العام ــرارات الجمعي ــد ق ــد مــن جدي ١٧٠ . ونؤك

ضافــة إل قــرارات الجمعيــة العامــة الأخــرى ذات الصلــة،  كانــون الأول/ديســم�ب ٢٠٠١ و ٢١٦/٦٧ و ٢٣٩/٦٨ و ٢٢٦/٦٩، بالإ

بمــا فيهــا القــراران ١٠٩/٣١ المــؤرخ ١٦ كانــون الأول/ديســم�ب ١٩٧٦ و ١٦٢/٣٢ المــؤرخ ١٩ كانــون الأول/ديســم�ب ١٩٧٧. ونكــرر 

. ي و�ب ي نــ�ي
تأكيــد أهميــة موقــع مقــر موئــل الأمــم المتحــدة �ض

١٧١ . ونؤكــد عــىل أهميــة موئــل الأمــم المتحــدة، نظــراً للــدور المنــوط بــه ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة بوصفــه 

ي ذلــك مــا يتعلــق بتنفيــذ ومتابعــة 
ــة، بمــا �ض ي ي المســتدام والمســتوطنات الب�ش مركــز تنســيق بشــأن التوســع الحــ�ض

ــات منظومــة الأمــم المتحــدة الأخــرى. ــدة، بالتعــاون مــع كيان ــة الجدي ي واســتعراض الخطــة الح�ض

ض العام أن  يــة الجديــدة، وبهــدف تعزيــز فعاليــة موئــل الأمــم المتحــدة، نطلــب إل الأمــ�ي ي ضــوء الخطــة الح�ض
١٧٢ . و�ض

ض تقييمــا مســتقل قائمــا عــىل الأدلــة لموئــل الأمــم المتحــدة.  يقــدم إل الجمعيــة العامــة أثنــاء دورتهــا الحاديــة والســبع�ي

ــل الأمــم  ــة موئ ــة وكفــاءة ومســاءلة ورقاب ــز فعالي ــات مــن أجــل تعزي ــر يتضمــن توصي وســيتمخض التقييــم عــن تقري

: ي هــذا الصــدد ينبغــي أن يحلــل مــا يــىلي
المتحــدة، و�ض

)أ( الولية المعيارية والتشغيلية لموئل الأمم المتحدة؛

ي صنــع القــرار، مــع 
)ب( هيــكل إدارة موئــل الأمــم المتحــدة، مــن أجــل مزيــد مــن الفعاليــة والمســاءلة والشــفافية �ض

ي ذلــك إضفــاء طابــع العالميــة عــىل عضويــة مجلــس إدارتــه؛
ي بدائــل بمــا �ض

النظــر �ض

ــع أصحــاب المصلحــة  ــة وم ــة والمحلي ــة ودون الوطني ــات الوطني ــع الحكوم ــم المتحــدة م ــل الأم ــل موئ )ج( عم

اكات؛ ــ�ش ــة لل ــات الكامل مكان ــن الإ ــن أجــل الســتفادة م ض م ــ�ي المعني

ض العام المقدم إل المجلس القتصادي والجتماعي عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل.  )١٨( الغرض من التقرير أن يحل محل تقرير الأم�ي

ي إطار بند جدول الأعمال ذي الصلة، وليس نصاً إضافياً 
ض العام المطلوب بمقتىض قرار الجمعية العامة �ض والغرض أن يكون أيضا جزءاً من تقرير الأم�ي

للتقرير.
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)د( القدرة المالية لموئل الأمم المتحدة.

ــة  ــة العام ــس الجمعي ــده رئي ــو لعق ــان، يدع ــه يوم ــة مدت ــة العام ــع المســتوى للجمعي ــاع رفي ــد اجتم ــرر عق ١٧٣ . ونق

يــة الجديــدة وتحديــد موقــع موئــل الأمــم  ، لمناقشــة التنفيــذ الفعــال للخطــة الح�ض ض أثنــاء الــدورة الحاديــة والســبع�ي

ــ�ي  ــة والتداب ــارب الناجح ــات والتج ــل الممارس ــور، أفض ــة أم ي جمل
ــاع، �ض ــيناقش الجتم ــدد. وس ــذا الص ي ه

ــدة �ض المتح

ــة  ــدورة الثاني ــة خــلل ال ــة الثاني ــس مدخــلت للجن ــن الرئي ــاع الصــادر ع ــر. وسيشــّكل موجــز الجتم ي التقري
ــواردة �ض ال

ي 
ي التقييــم المســتقل، �ض

ــواردة �ض ــات ال ي ضــوء التوصي
ض اتخاذهــا �ض ي يتعــ�ي

ــ�ت ي الإجــراءات ال
ض تســعفها للنظــر �ض والســبع�ي

ــة مــن جــدول الأعمــال. ــد ذي الصل ي إطــار البن
قرارهــا الســنوي �ض

ــة  ــكان والتنمي س ي بالإ
ــ�ض ــل المع ــدة المقب ــم المتح ــر الأم ــد مؤتم ي عق

ــر �ض ــىل النظ ــة ع ــة العام ــجع الجمعي ١٧4 . ونش

ــدم  ــز التق ــم وتعزي ام الســياسي المتجــدد بتقيي ض ــ�ت ي إطــار الل
ــام ٢٠٣٦ �ض ي ع

ــع( �ض ــل الراب ــة المســتدامة )الموئ ي الح�ض

ــدة. ــة الجدي ي ــة الح�ض ــذ الخط ي تنفي
ــرز �ض المح

ي عــام 
ي إطــار تقريــره الــذي يصــدر كل أربــع الســنوات والــذي ســيقدم �ض

ض العــام أن يقــوم، �ض ١٧٥ . ونطلــب إل الأمــ�ي

يــة الجديــدة منــذ  ي تواجــه تنفيــذ الخطــة الح�ض
٢٠٢٦ عمــلً بالفقــرة ١٦٦ أعــله، بتقييــم التقــدم المحــرز والتحديــات الــ�ت

ضافيــة للتغلــب عليهــا. اعتمادهــا وتحديــد الخطــوات الإ
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تقدير  و  شكر 
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شكر و تقدير 

ية   الجديدة   واعتمادها   بنجاح   بفضل   مساهمات   قد   أصبح   من   الممكن   صياغة   الخطة   الح�ض
ي   تمثل   الحكومات  

 العديد   من   المنظمات   والأفراد   من   مختلف   البلدان   و   الأقاليم   و   المدن   ال�ت
 الوطنية   و   دون   الوطنية   والمحلية،   فضل   عن   مختلف   الدوائر   المعنية  . شكر   خاص   وتقدير  

 يذهب   إل : 

كوادور،   عىل   حسن   كوادور،   السيد   رافائيل   كوريا،   وشعب   جمهورية   الإ رئيس   جمهورية   الإ
ية   المستدامة .  امهم   بمؤتمر   الموئل   الثالث   والتنمية   الح�ض ض  ضيافتهم   و   ال�ت

ي  
كوادور   لدى   الأمم   المتحدة   �ض الممثلون   الدائمون   ونواب   الممثل   الدائم   لجمهورية   الإ

ية   والمؤتمر   نفسه :   نيويورك   الذين   أيدوا   العملية   التحض�ي

 كزافييه   لسو   مندوزا 
 دييغو   موريخون   بازمينو

 هوراسيو   سيفيل   بورخا
ض   لوزا  هيلينا   يان�ي

عمدة   كيتو،   و   السيد   موريسيو   روداس،   فضل   عن   مدينة   كيتو   وسكانها،   لستضافة   مؤتمر  
حيب   الحار   بأك�ش   من    ٣٠٠٠٠   مشارك .   الموئل   الثالث   ودعمه،   وكذلك   ال�ت

ية،   بتوجيه   ي   بذلها   مكتب   اجتماع   اللجنة   التحض�ي
الرؤية   و   الجهود   الدؤوبة   و   المساهمات   ال�ت

ض   لمكتب    العملية   البتكارية   و   التشاركية   نحو   مؤتمر   الموئل   الثالث،   ول   سيما   الرؤساء   المشارك�ي
ية :   اللجنة   التحض�ي

كوادور(     دييجو   أوستيا ) جمهورية   الإ
كوادور( )١( ي ) جمهورية   الإ

ماريا   دي   لوس   أنجلس   دوار�ت
 ماريز   غوتييه ) جمهورية   فرنسا(؛

ية :  بالإضافة   إل   سائر   أعضاء   مكتب   اللجنة   التحض�ي

 إريك   ميانغار   )جمهورية   تشاد( 
)٢(  )  خايمي   سيلفا ) جمهورية   شيىلي

دير
 تق

ر و
شك

ي ١4 نيسان / أبريل ٢٠١٥ لتحل 
ية للموئل الثالث �ض ي الجلسة العامة الأول للدورة الثانية للجنة التحض�ي

)١(انتخبت �ض

محل دييغو أولستيا )إكوادور(
ي ١4 نيسان / أبريل ٢٠١٥ 

ية للموئل الثالث المعقودة �ض ي الجلسة العامة الأول للدورة الثانية للجنة التحض�ي
)٢(انتخبت �ض

) لتحل محل باربرا ريتشاردز )شيىلي
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)  باربرا   ريتشاردز ) جمهورية   شيىلي
وفا ) الجمهورية   التشيكية(  دانييل   غرابمول�ي

 تانيا   روديغر  -  فورويرك   )جمهورية   ألمانيا   التحادية(
سي ) هنغاريا(  سابا   ك�ي

 بورنومو   أ.  شاندرا ) جمهورية   إندونيسيا(
مامادو   مبودج   )جمهورية   السنغال(

 إيلينا   زولغايوفا  )الجمهورية   السلوفاكية()٣(  
مارات   العربية   المتحدة(؛  ماجد   حسان   السويدي   )الإ

ية   ي المفاوضات   الحكومية   الدولية   غ�ي   الرسمية   بشأن   الخطة   الح�ض
ض   �ض المي�ين   المشارك�ي

ض   يباراغوير،   الممثلية   الدائمة   لجمهورية    الجديدة، و صاحبة السمو   السيدة   لورديس   أورت�ي
ض   كاماتشو،   الممثل   الدائم   للوليات   ض   لدى   الأمم   المتحدة،   السيد   خوان   خوسيه   غوم�ي  الفلب�ي

امه   ض  المتحدة   المكسيكية   لدى   الأمم   المتحدة،   وممثله   السيد   داماسو   لونا   كورونا،   الذي   مكن   ال�ت
ي  

ية   الجديدة    قبل   مؤتمر   الموئل   الثالث   �ض  ودبلوماسيته   وتفانيه   من   التفاق   عىل   الخطة   الح�ض
 كيتو؛

ي   المفاوضات   بشأن  
ي   شاركت   �ض

جميع   وفود   الدول   الأعضاء   والمنظمات   الحكومية   الدولية   ال�ت
ي   أعمال   اللجنة  

ية   الجديدة،   ول   سيما   أولئك   الذين   شاركوا   �ض  توافق   آراء   عىل   الخطة   الح�ض
 الثانية   للجمعية   العامة؛

حكومة   جمهورية   إندونيسيا   و   المدينة   وشعب   سورابايا،   لستضافة   الدورة   الثالثة   للجنة  
ية   للموئل   الثالث؛  التحض�ي

ي   اعتمدت   بيانات   كجزء  
قليمية   و   المواضيعية   للموئل   الثالث   ال�ت المضيفون   للجتماعات   الإ

ية   الجديدة  . و   لم   يكن   ممكنا   تحقيق   ذلك   بدون   دعم    من   المدخلت   الرسمية   للخطة   الح�ض
ي  

ض   �ض  الحكومات   الوطنية،   و   دون   الوطنية،   و   المحلية،   و   مشاركة   آلف   الأشخاص   المشارك�ي
قليمية   من   قبل  : جاكرتا   )إندونيسيا( ،   و   براغ   ية  . تم   استضافة   الجتماعات   الإ  العملية   التحض�ي

يا( ،   و   تولوكا ) المكسيك(،  تم   استضافة   الجتماعات    )الجمهورية   التشيكية( ،   و   أبوجا   )نيج�ي
كوادور( ،   و   أبو   يال ) كندا( ،   و   كوينكا     )الإ  المواضيعية   من   قبل  : تل   أبيب   )إ�ائيل(،   و   مون�ت

( ،   و   برشلونة   )إسبانيا( ،   و   بريتوريا   ي ) المك�ي
مارات   العربية   المتحدة( ،   و   مكسيكو   سي�ت ي ) الإ  ظ�ب

 )جنوب   أفريقيا( ؛
شكر و تقدير

ي ١4 نيسان / أبريل ٢٠١٥ لتحل 
ية للموئل الثالث �ض ي الجلسة العامة الأول للدورة الثانية للجنة التحض�ي

)٣(انتخبت �ض

محل سابا كروسي )هنغاريا(
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اء   ي   قيادة   وحدات   السياسات   التابعة   للموئل   الثالث،   بالإضافة   إل   خ�ب
كة   �ض    المنظمات   المش�ت

اتهم   الرفيعة   ،   من   أجل   تبادل   معارفهم   وخ�ب  وحدة   السياسات   البالغ   عددهم   ٢٠٠   خب�ي
ي   أسفرت   عن   توصيات   رئيسية   تتعلق   بالسياسة  

 المستوى   من   خلل   أوراق   السياسات   الع�ش   ال�ت
ية   الجديدة .   العامة   بشأن   مواضيع   محددة   إستخدمت   ككتل   لبناء   الخطة   الح�ض

كاء  ) GAP (    من   أجل   توف�ي   ي   بذلها   جميع   أعضاء   الجمعية   العامة      لل�ش
الجهود   التطوعية   ال�ت

كاء   خلل   العملية   برمتها،   ول    الآراء   والمداخلت   من   ١٦   مجموعة   من   المجموعات   المكونة   لل�ش
 سيما   أعضاء   اللجنة   التنفيذية   البالغ   عددهم   ٣4   عضوا   الذين   ُكفلوا   بتلقي   تعليقات   وأولويات  
ية   الجديدة   و صيغتها   ض   من   الناس،   وقاموا    بتوجيهها   إل   كل   مسودة   من   الخطة   الح�ض  ملي�ي

 النهائية؛

ي   حشد   السلطات  
ي   لعبت   دوراً   أساسياً  �ض

قليمية   ال�ت فرقة   العمل   العالمية   للحكومات   المحلية   والإ
ض   و   افها   بالدور   المم�ي ية   الجديدة،   و ذلك باع�ت ي   العملية   الستشارية   للخطة   الح�ض

 المحلية   �ض
ية؛ ي   تحويل   الأماكن   الح�ض

 الحيوي   للحكومات   دون   الوطنية   و   المحلية   �ض

منظمة   الأمم   المتحدة   لدعمها   لعملية   الموئل   الثالث،   و   خصوصا   أعضاء   فريق   عمل   الأمم  
ية   ي   مشاريع   الخطة   الح�ض

ي   بالموئل   الثالث،   عىل   تعليقاتهم   و   مداخلتهم   �ض
 المتحدة   المع�ض

 الجديدة   والمساهمات   المقدمة   من   خلل   ورقات   القضايا   ال٢٢   ؛

علم،   و   مكتب   إدارة   شؤون   الجمعية   العامة،   وإدارة   شؤون   السلمة   و   الأمن،   وإدارة   شؤون   الإ
ض   الدورات   والمؤتمر   ي   أثناء   العملية   ما   ب�ي

ي   والإجرا�أ
 الشؤون   القانونية،   عىل   كل   الدعم   التق�ض

ا،  نفسه؛   وأخ�ي

ي   ل   يمكن   تسمية   جميعا   هنا،  
ها   الكث�ي   ال�ت إن   المساهمات   و الجهود    المذكورة   أعله،   وغ�ي

كة   ممكنة.   غ�ي   أن   المشاركة   الناشطة   لعدد   أك�ب   من   الناس    جعلت   صياغة   هذه   الرؤية   المش�ت
ية   الجديدة   وتحقيق   ورية   لضمان   تنفيذ   الخطة   الح�ض  والحكومات   والمجموعات   ستكون   �ض

 مبادئها.    نحن   نعتمد   عليكم   لتكونوا   منهم . 
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