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اإلعالن الوزاري جلمعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل
االبتكار من أجل حتسني نوعية احلياة يف املدن واجملتمعات احمللية :التعجيل بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة من
أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -1نعرتف حنن الوزراء املسؤولني عن املدن واملستوطنات البشرية ،اجملتمعني يف الدورة األوىل جلمعية موئل
األمم املتحدة التابعة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) اليت عقدت يف نريويب يف
الفرتة من  27إىل  31أاير/مايو  ،2019إىل جانب ممثلي السلطات احمللية واملنظمات الدولية واجلهات األخرى
صاحبة املصلحة ،أبن احلقبة احلالية غري املسبوقة من التوسع احلضري املتزايد تشكل حتدايً وفرصة ،على السواء،
لتعزيز التنمية املستدامة عرب السلسلة احلضرية الريفية املتصلة ،مبا يف ذلك املناطق احمليطة.
 -2ونسلم أبن الطبيعة العاملية للجمعية هتيئ لنا فرصة للتعجيل بتنفيذ وتعزيز اخلطة احلضرية اجلديدة(،)1
دعماً لرؤية موئل األمم املتحدة ببلوغ ”نوعية حياة أفضل للجميع يف عامل آخذ يف التوسع احلضري“ ،وكذلك
لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  )2(2030وأهداف التنمية املستدامة الواردة هبا يف السياقات احمللية واملكانية،
وال سيما اهلدف  ،11جبعل املدن واملستوطنات البشرية األخرى شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة.
 -3ونعرتف ابلقوة التحويلية املنهجية واملتعددة األوجه للتوسع احلضري والدور اهلام الذي تؤديه املدن بوصفها
حمركات إلجياد احللول للتحدايت العاملية وللتغريات الالزمة لتحقيق التنمية املستدامة ،مع ما يقابلها من مشاركة
املواطنني ،وبوصفها مراكز لالبتكار التكنولوجي واالجتماعي املفتوح ورأس املال االستثماري ،وكذلك يف تراكم
املعارف وتبادهلا ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،على أساس طوعي ووفق شروط متفق عليها.

( )1قرار اجلمعية العامة  ،256/71املرفق
( )2قرار اجلمعية العامة .1/70
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 -4وحنن مقتنعون ابحلاجة املاسة إىل حتسني نوعية احلياة للجميع وإىل تشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج
املستدامة ،بسبل من بينها ،على سبيل املثال ال احلصر ،التكنولوجيا الذكية ،واألخذ أبمناط احلياة املستدامة،
والكفاءة يف استخدام املوارد ،واالنتقال إىل االقتصاد الدائري ،من بني اسرتاتيجيات التنمية املستدامة األخرى.
 -5ويساوران قلق عميق ،مع ذلك ،إزاء حتدايت التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية املستمرة والناشئة،
اليت ترتكز بشكل متزايد وغري متناسب يف املناطق احلضرية وتنبع من االفتقار إىل التخطيط احلضري االسرتاتيجي
الشامل املتكامل واملنسق ،ال سيما يف البلدان النامية اليت تشهد زايدات متسارعة يف سكاهنا احلضريني ،نتيجة
أمور من بينها اهلجرة إىل املدن.
 -6وندرك أن النهج واحللول االبتكارية ضرورية للتعجيل بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،من أجل دعم حتقيق
أهداف التنمية املستدامة والتصدي لتحدايت التنمية احلضرية يف املدن من مجيع األحجام ،مع مراعاة خصوصيات
املناطق الوظيفية ،واملدن الصغرية واملتوسطة احلجم ،واملستوطنات البشرية.
 -7ونوقن بضرورة االستثمار يف النهج املتكاملة املتسقة الشاملة للجميع يف وضع السياسات وتنفيذها من
أجل التصدي للتحدايت املذكورة أعاله ومراعاة االحتياجات واألصول واإلمكاانت احمللية.
 -8ونقرر معاجلة اإلسكان الالئق الكرمي والتنمية احلضرية والروابط احلضرية اإلقليمية واحلضرية الريفية يف
مدننا ومستوطناتنا البشرية األخرى ،عن طريق استخدام احللول االبتكارية يف جماالت التخطيط والتمويل والتشييد
والتنمية واإلدارة والتعاون وإقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،من أجل قيادة جهود القضاء على الفقر.
 -9ومن أجل التعجيل بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بشكل ملموس وجعل رؤيتها املشرتكة ملستقبل أفضل
ومستدام للجميع حقيقة واقعة ،نلتزم ابختاذ اإلجراءات التالية ،مع مراعاة ظروفنا وخصائصنا وقدراتنا الوطنية ،على
مجيع مستوايت احلكومة ،حسب االقتضاء:
(أ) اعتماد وتنفيذ حلول مبتكرة ومتكاملة ومنهجية قائمة على املكان ،مبا يشمل تدابري السياسات
العامة وما يقابلها من االستثمارات الالزمة ملعاجلة أوجه التفاوت املكاين والفقر واألحياء الفقرية ،وتوفري السكن
الالئق الكرمي واحلماية االجتماعية ،وتعزيز ازدهار املدن واألقاليم واملناطق ،مع تعزيز العمل املناخي وقدرة املناطق
احلضرية على الصمود ،فضالً عن إدارة األزمات يف املناطق احلضرية؛
(ب) تعزيز التخطيط االسرتاتيجي الذكي املستدام والشامل للجميع وأنواع التكنولوجيا املتكاملة اليت
تزيد القدرة على الصمود ،وحتد من خماطر الكوارث ،وحتسن اإلسكان الالئق الكرمي ،وإمدادات املياه والصرف
الصحي ،ومكافحة انقالت األمراض ،والتسهيالت املخصصة لذوي اإلعاقة ،ونظم التنقل احلضري املستدامة
والسالمة على الطرق ،والسالمة احلضرية ،وإدارة النفاايت الصلبة ،واملباين املستدامة اليت يسهل وصول اجلميع
إليها ،واملساحات اخلضراء واالجتماعية ،والتشييد واهلياكل األساسية ،واملعدات واخلدمات ،والطاقة النظيفة،
ونوعية اهلواء احمليط ،واالمتدادات احلضرية ،وحفظ التنوع البيولوجي ،واحللول القائمة على الطبيعة ،واالستخدام
املستدام يف املدن واجملتمعات احمللية واملستوطنات البشرية ،من أجل ضمان نوعية احلياة للجميع ،مع إيالء االهتمام
املالئم للمساوة بني اجلنسني والشمول االجتماعي؛
(ج) األخذ حبلول حديثة خالقة ملواجهة التحدايت احلضرية احلالية واجلديدة ،مع الرتكيز بوجه خاص
على السلسلة احلضرية الريفية املتصلة واملناطق احمليطة ،واحلاجة إىل تعزيز تنمية املناطق الريفية ،مبا يف ذلك من
خالل توفري فرص العمل وتدابري االستجابة للهجرة ولتدفقات الالجئني واألشخاص املشردين ،بتعزيز الشراكات
بني القطاعني العام واخلاص والشراكات مع اجملتمعات احمللية واألوساط األكادميية ،ووضع احللول القائمة على
املشاركة يف املدن واملستوطنات الريفية؛
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(د) تعزيز التشريعات والسياسات اإلقليمية والوطنية واحمللية ،وكذلك املؤسسات واجلهات املقدمة
للخدمات ،لتحسني قدرهتا على تنفيذ النهج اجلديدة املتكاملة واملعارف اجلديدة واحللول املستدامة املبتكرة الشاملة
للجميع لفائدة اجملتمعات احمللية اليت ختدمها ،بوسائل من بينها املعارف التقليدية وشراكات أصحاب املصلحة
املتعددين؛
(ه) تعزيز فرص وآليات التمويل املستدامة واملبتكرة ،مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع املصارف
اإلمنائية اإلقليمية ،وأدوات التمويل احمللية مثل اآلليات املالية والتمويل البالغ الصغر ،والشراكات بني القطاعني
العام واخلاص ومشاركة اجملتمع احمللي؛
(و) حترير رؤوس األموال اجلديدة لالستثمار يف التوسع احلضري املستدام يف املدن من مجيع األحجام،
مع مراعاة خصائص املدن الصغرية واملتوسطة احلجم واملستوطنات البشرية األخرى واحتياجات الفئات األكثر
عرضة للتضرر من آاثر تغري املناخ ،مبا فيها اجملتمعات احمللية املضيفة للنازحني بسبب تغري املناخ ،من خالل اختاذ
تدابري التكيف املناسبة؛
(ز) حتسني نظم الرصد والتنبؤ احلضرية والقروية والريفية ،وأدوات النمذجة والتخطيط اإلقليمية ،ورسم
خرائط استخدام األراضي ،وقدرات إدارة البياانت ،مع احلرص دائماً على محاية اخلصوصية ،من أجل تعزيز صنع
السياسات القائمة على األدلة وإحراز تقدم حنو إنشاء بياانت ومؤشرات حضرية دولية قابلة للمقارنة؛
(ح) االعرتاف أبمهية تطوير أدوات للرصد ،مبا يف ذلك أدوات الرصد العاملية واحمللية ملوئل األمم
املتحدة ،وال سيما مبادرة ازدهار املدن واملرصد العاملي للحضر ،الذي يوفر مراجع ومناذج جيدة؛
(ط) إشراك املواطنني واجملتمعات احمللية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ومؤسسات التعليم العايل واملعاهد
املهنية ،وال سيما من خالل دورها يف بناء القدرات وإجياد فرص العمل ،وسائر أصحاب املصلحة املعنيني ،مبن
فيهم النساء واألطفال والشباب وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واجملتمعات احمللية والشعوب األصلية
واملهاجرون والالجئون واألشخاص املشردون داخلياً ،واألشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة ،يف احلوكمة احلضرية
الشاملة للجميع القائمة على املشاركة؛
(ي) تعزيز جهود التعبئة والدعوة ،ال سيما االحتفال السنوي بتشرين األول/أكتوبر احلضري ،الذي
يبدأ يف اليوم العاملي للموئل وينتهي يف اليوم العاملي للمدن ،لزايدة الوعي وتشجيع املشاركة وتوليد املعارف وإشراك
اجملتمع الدويل يف التنمية احلضرية املستدامة.
 -10نوافق على أن العمل الفعال فيما يتعلق هبذه االلتزامات يتطلب احلكم الرشيد وسيادة القانون ،وأطراً
سياسية متسقة ومتكاملة تستجيب لالحتياجات املتباينة خصوصاً احتياجات النساء والفتيات من خالل اإلدماج
وتقييم املساواة على مجيع مستوايت احلكومة ،وكذلك وسائل وأدوات فعالة وكفؤة للتنفيذ ،مبا يف ذلك تعبئة املوارد
املالية من مجيع املصادر على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية ،وبناء القدرات ،وتعزيز إمكانية الوصول
إىل البياانت واملعلومات ،مع إيالء االحرتام الواجب للخصوصية ،واستخدام أنواع التكنولوجيا السليمة بيئياً
والشراكات الفعالة القائمة على املشاركة مبا يتماشى مع خطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث
لتمويل التنمية()3؛

( )3قرار اجلمعية العامة  ،313/69املرفق.
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 -11نؤيد اخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  2023-2020وتركيزها على ما يلي( :أ) احلد من
أوجه التفاوت املكاين والفقر يف املدن واملستوطنات البشرية األخرى عرب السلسلة احلضرية الريفية؛ (ب) تعزيز
الرخاء املشرتك للمدن واألقاليم واملناطق جبعلها أكثر مشوالً واستدامة وقدرة على الصمود وكفاءة يف استخدام
املوارد ،من خالل زايدة قدرهتا على االبتكار ومتكينها من العمل كمراكز لالبتكار؛ (ج) تعزيز اإلجراءات املتعلقة
ابملناخ والقدرة على الصمود وحتسني البيئة احلضرية واالستدامة البيئية احلضرية؛ (د) منع األزمات احلضرية
واالستجابة هلا على حنو فعال؛
 -12نسلط الضوء على أمهية املدن واجلهات الفاعلة احمللية جلهود التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه
بشكل فعال ،ونرحب يف هذا الصدد بدور موئل األمم املتحدة يف التحالف املعين ابهلياكل األساسية واملدن والعمل
احمللي املنشأ يف إطار األعمال التحضريية ملؤمتر القمة املعين ابلعمل املناخي ،املقرر أن يستضيفه األمني العام لألمم
املتحدة يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب  ،2019ونلتزم ابلعمل مع التحالف الذي تشرتك يف قيادته تركيا وكينيا ،ومع
عضوية الربازيل وكندا وأملانيا واملكسيك وسنغافورة ،هبدف حتقيق نتائج طموحة وتسريع العمل بشأن تغري املناخ
على الصعيد احمللي؛
 -13نرحب بنتائج الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي ،املعقود يف كواالملبور عام  ،2018ونؤيدها،
ونتطلع إىل املشاركة بنشاط يف الدورة العاشرة ،املقرر عقدها يف أبو ظيب يف عام  ،2020والدورة احلادية عشرة
املقرر عقدها يف كاتوفيتسه ،بولندا ،يف عام 2022؛
 -14ندعو املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة ،يف إطار اإلصالح اجلاري ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،إىل
دعم جهودان احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية ،مبا يف ذلك عن طريق التحسني االسرتاتيجي للوجود احمللي والوطين
واإلقليمي ملوئل األمم املتحدة ،استجابة لطلبات الدول األعضاء املتعلقة بطلبات التنمية احلضرية املستدامة؛
 -15ندرك ونؤيد ابلكامل دور موئل األمم املتحدة وخربته بوصفه مركز تنسيق التوسع احلضري املستدام
واملستوطنات البشرية وبوصفه مركزاً للتفوق واالبتكار ،وكذلك قدرته على تبادل أفضل املمارسات ،ابلتعاون مع
الدول األعضاء والسلطات احمللية وغريها من كياانت منظومة األمم املتحدة؛
 -16نشدد على أمهية التمويل املستدام الذي ميكن التنبؤ به ملوئل األمم املتحدة ،وال سيما من خالل االلتزامات
الطوعية وغريها من االلتزامات ،لكي يتمكن الربانمج من تلبية واليته؛
 -17نرحب بتقرير األمني العام لعام  2018عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة( ،)4وندعو
املدير التنفيذي إىل متابعة التقدم احملرز ،بطريقة شفافة مع مواصلة حتسني املساءلة ،يف تنفيذ اإلجراءات املنصوص
عليها يف هذا اإلعالن واليت تقع ضمن والية موئل األمم املتحدة ،كجزء من عملية املتابعة الشاملة للتقدم احملرز
يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واخلطة االسرتاتيجية األخرية ملوئل األمم املتحدة.
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