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أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
مشروع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي
تقرير المدير التنفيذي
أولا  -مقدمة
 - 1تتض مممن م دم ممت ى ممها الت ري ممر أى ممداي م ممرو املب مماد الت جي ي ممت الدولي ممت ب م م ن التخظ مميض ا ض ممري
واإلقليمي ،وتعريف ىهه املبماد ونظاق ما ،وللييت ما واألسمبا الداعيمت إ عمدادىا .كمما تتضممن عر ماً مم جااً
للعمليت التحضرييت للمباد الت جي يت اليت أفضت إ صياغت ا ،و لراج ا يف شكل ا الن ائي ،وهتيئت ما يف صم ر
جاىا لالعتماد من جانب جملس دار برنامج األمم املتحد للمست طنات الب ريت (م ئل األمم املتحد ).
ألف  -األهداف
 - 2ما برح العامل ي د تغمرياً سمريعاً منمه عما  .1950ف مد زاد عمدد سمكان املمدن ممن  746مليم ن نسممت
يف عا  29.6( 1950يف املائت من سكان العمامل) إ  2.85بليم ن نسممت يف عما  46.6( 2000يف املائمت)،
وسيصل إ  3.96باليني نسمت يف عا  54( 2015يف املائت) .ومن املنتظر أن يرتيع إ  5.06باليني نسمت
حبلم ل عمما  60( 2030يف املائممت مممن سممكان العممامل) .وتت م لا املبمماد الت جي يممت ،اسممتبابت لممهلت التح م ل ،أن
تك ن طاراً لتحسني السياسات واخلظض والتصاميم وعمليات التنييه ال املت حبيث تيضي إ قيا مدن وأقماليم
متضممامت ب ممدر أكممر ،وأشممد دماجماً للبميممع علمما الصممعيد ايجتممماعي ،وأفضممل تكممامالً وترابظماً ،ت ممبع التنميممت
ا ضريت املستدامت وتتمتع ب در علا م اج ت تغري املناخ.
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وذبسد األىداي التاليت م اصد م رو املباد الت جي يت:
(أ)

و ع طار مرجعي م ب ل عاملياً ي تدى بو يف عمليات صالح السياسات ا ضريت؛

( ) اسممتخالم مبمماد عامليممت ،مممن اخل مرات ال طنيممت وا ليممت ،ظمكممن أن تممدعم و ممع مج زبظيظيممت
متن عت مظ عت للسياقات والنظاقات املختليت؛
(ج)
والرتابض مع ا؛
(د)

اسممتكمال املبمماد الت جي يممت الدوليممت األلممرى الراميممت إ ت ممبيع التنميممت ا ض مريت املسممتدامت،
براز األبعاد ا ضريت واإلقليميت للخظض اإلسمائيت للحك مات ال طنيت واإلقليميت وا ليت.

باء  -التعريف والنطاق
 - 4ظمكن تعريف التخظيض ا ضري واإلقليممي ب صميو عمليمت لصمنع ال مرار تتم لا رب يم أىمداي اقتصماديت
واجتماعيممت وف افيممت وبيئيممت مممن ل ممالل و ممع رطى واس مرتاتيبيات ولظممض مكاني ممت ،وتظبي م جمم عممت مممن املب مماد
السياساتيت ،واألدوات ،واآلليات املؤسسيت والت اركيت ،واإلجراءات التنظيميت.
 - 5وينظ ي التخظيض ا ضري واإلقليمي علا وظييت اقتصاديت ج ىريت وأساسميت .ف م وسميلت ق يمت إلعماد
صياغت أشكال املدن واألقماليم ووظائي ما ممن أجمل ت ليمد سمم اقتصمادي ورلماء وفمرم عممل علما الصمعيد ا لمي،
إ جانب تلبيت حاجات اليئات األكثر عياً وهتمي اً واألشد حرماناً من اخلدمات.
 - 6وسممريوج م ممرو املبمماد الت جي يممت مبمماد وت صمميات رئيسمميت للتخظمميض ا ضممري واإلقليمممي ظمك من أن
تسمماعد عيممع البلممدان واملممدن علمما أن تم ج مو التغمريات الدظمغرافيممت ا ضمريت (النمم أو الركم د أو ايزميمما ) ت جي ماً
فعممايً ،وأن ربسممن ن عيممت ا يمما يف املسممت طنات ا ضمريت ال ائمممت وا ديممد  .وينبغممي أن يسممتخد م ممرو املبمماد
الت جي يت ،مع مراعا مبدأ تي يض ال ييت إ أدىن مست ى معين وكهلت ترتيبات ا كممت اخلاصمت بكمل بلمد ،ممن
لالل اطراد التخظيض املكاين علا نظاقات متعدد :
(أ) علا املست ى ف ق ال طين والعابر للحدود ،ظمكمن لالسمرتاتيبيات اإلقليميمت املتعمدد البلمدان أن
تسمماعد ايسممتثمار املباشممر علمما معا ممت قضممايا عامليممت مثممل تغممري املنمماخ وكيمماء الظاقممت ،وتتمميك الت سممع التكمماملي
للمناط ا ضريت يف املناط العابر للحدود ،وزبيف من املخماطر الظبيعيمت ،وربسمن ممن اإلدار املسمتدامت للمم ارد
الظبيعيت امل رتكت؛
( ) وعل مما املس ممت ى الم م طين ،ظمك ممن للخظ ممض ال طني ممت أن تس ممتييد م ممن املراك مما ايقتص مماديت ال ائم ممت
واملخظظت ومن مراف البنيت التحتيت الكبري بغيت دعم وىيكلت وم ازنت شبكت البلدات واملدن ،دبا ت ملو ممن دممرات
حضريت وأح ا األ ار ،من أجل طالق مكاناهتا ايقتصاديت بص ر كاملت؛
(ج) وعلا مست ى املدينت اإلقليميت واملدينت الكبري  ،ظمكن للخظض اإلقليميت دون ال طنيت أن ت بع
التنميممت ايقتصمماديت بتعاي مما ال ف م رات الناشممئت ع ممن اتسمما األحب مما والتبمع مات علمما الص ممعيد اإلقليمممي ،وزي مماد
اإلنتاجيت والرلاء ،وتدعيم المروابض بمني ا ضمر والريمف والتكيمف ممع غفمار تغمري املنماخ ،وا مد ممن خمماطر الكم ار
وممن كثافمت اسمتخدا الظاقمت ،ومعا مت التياوتمات ايجتماعيمت واملكانيمت ،وربسمني التماسمت اإلقليممي والتكامممل يف
كل من املناط اآلله يف النم واملناط اليت يعرتي ا التدى ر؛
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(د) وعلمما مسممت ى املدينممت والبلديممت ،ظمكممن يس مرتاتيبيات تنميممت املممدن وخلظممض التنميممت املتكاملممت أن
ترتب أول يات ال رارات ايستثماريت ،وت بع أوجو التآزر والتياعل بمني املنماط ا ضمريت املنيصملت .وظمكمن خلظمض
استخدا األرا ي أن تس م يف محايت املناط ا ساست بيئياً ،وتنظيم أس اق األرا ي .وظمكن للت سعات ا ضريت
ولظممض ممملء الي مرار العم مراين أن ت لممل مممن تكمماليف الن ممل وت م فري اخلممدمات ،ورب م اسممتخداماً أمثممل لارا ممي،
وتدعم محايت املناط ا ضريت امليت حمت وتنظيم ما .وظمكمن خلظمض ايرت ماء باملنماط ا ضمريت وربسمين ا أن تايمد ممن
الكثافت السكانيت وايقتصاديت ،وت بع علا قيا جمتمعات حمليت أكثر تكامالً من الناحيت ايجتماعيت؛
(ه) وعلما مسمت ى األحيماء ،ظمكمن خلظمض وتصمماميم تظم ير ال م ار واألمماكن العاممت أن ربسمن مممن
ن عيممت املنمماط ا ضمريت ،ومممن سباسممك ا و دماج مما للبميممع علمما الصممعيد ايجتممماعي ،ومممن محايممت امل م ارد ا ليممت.
وظمك ممن للتخظ مميض وامليان ممت الت مماركيني ،الل ممهين ي ممركان اعتمع ممات ا لي ممت يف دار املم م ارد ا ضم مريت امل مماعيت مث ممل
األماكن واخلدمات العامت ،أن يس ما يف ربسني التكامل والرتابض املكانيني ،واألمن الب ري وال در علا م اوممت
الضغ ط ،والدظم راطيت ا ليت ،واملساءلت ايجتماعيت.
 - 7وتت افر أن ا خمتليت من أساليب ودمارسات التخظيض ا ضري واإلقليمي ،وقد الترت يف بلمدان كثمري :
التخظيض ايسرتاتيبي علا نظاق املدينت ،وو ع اخلظض الرئيسميت ،وزبظميض اعتمعمات ا ليمت ،وزبظميض اسمتخدا
األرا ممي ،وممما إ ذلممت .وىممي تسممت دي كل مما الت م فري علمما األشممكال وال ظممائف ا ض مريت وتيعممل ذلممت بظممرق
خمتليممت؛ وحممط اخلظممض المميت ي تنيممه تممرت أفمراً يف العممامل الم اقعي ،وذلممت مممثالً بتح هلمما إ ع بممات للتغممري املسممتدا .
وتعممد طائيممت أسمماليب التخظمميض واسممعت وتعكممس اطمراداً متظ م راً يممتم ا مممع في مو بممني ممج اينظممالق مممن ال مممت إ
ال اعد و ج اينظالق من ال اعد إ ال مت بدرجات خمتليت يف كل سياق حمدد.
 - 8وأياً كان الن ج املتبع ،فإن التنييه الناجك للخظض يتظلمب دومماً راد سياسميت ق يمت ،وشمراكات مالئممت
تضم كل أصحا املصلحت ذوي الصلت ،وفالفت عناصر سبكينيت رئيسيت ىي:
(أ) إطااار قااانوني اافاف وقاباال ل نفاااذ .ينبغممي أن ينصممب الرتكيمما علمما ن مماء نظمما مممن ال اعممد
والل م ائك ي م فر ط مماراً قان ني ماً للتنمي ممت ا ض مريت ق ي ماً ومعروف ماً س مملياً وط ي ممل األج ممل .وينبغ ممي ي ممالء اىتم مما ل ممام
للمساءلت ،وقابليت التنييه ،وال در علا نياذ اإلطار ال ان ين حيثما انظب ذلت؛
( ) تخطاايط وتيااميم اض اريان االيمان ومرنااان .ينبغممي يممالء اىتممما لممام لتصممميم األممماكن
امل اعيت ،أل ا أحد العناصر الرئيسيت اليت تس م يف ت ليد ال يمت ا ضريت ،مع ت فري أسماط مالئمت لل ار  ،وربض
األممماكن امليت حممت وزبصيصم ا .ودممما يتسممم بممنيس ال ممدر مممن األشميممت ال م ح يف تصممميم قظممع ورقممع األرا ممي المميت
ظمكن البناء في ا ،دبا يف ذلت التضا املالئم للمنظ مت امل ميد واسمتخدام ا ايقتصمادي املخمتلض ،ممن أجمل ت ليمل
نص مميب الي ممرد م ممن حاج ممات التن ممل وم ممن تك مماليف ت م فري اخل ممدمات .وأل ممرياً ،ينبغ ممي أن يس م ل التص ممميم ت ممدعيم
ايلتالط والتياعل ايجتماعيني وا انب الث افيت للمدينت؛
(ج) خطااة ماليااة لمسااتو اإلنفاااق المقبااو ولفعاليااة التلاااليف يعتمممد التنييممه النمماجك للخظممت
ا ض مريت عل مما س ممالمت أساس م ا امل مماد ،دب مما يف ذل ممت ال ممدر عل مما ت ظي ممف اس ممتثمارات عام ممت أولي ممت لت لي ممد املن ممافع
ايقتصمماديت واملاليممت ،وتغظيممت التكمماليف ا اريممت .وينبغممي أن تتضمممن اخلظممض املاليممت لظممت ي مرادات واقعيممت ،ت مممل
ت اسم ال يمت ا ضريت بني عيع أصحا املصلحت ،وتدبري الني ات اليت تليب احتياجات اخلظت ا ضريت.
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 - 9وينبغي رب يم التم ازن بمني العناصمر الثالفمت املمهك ر أعماله لضممان نتمائج حضمريت صمابيمت وقابلمت لاذمماز.
وينبغممي أن يممؤدي ذلممت إ زيمماد أوجممو التممآزر بممني ال ظاعممات ،وال مراكات المميت تركمما علمما التنييممه ،واإلج مراءات
الرشيد واليعالت.
جيم  -خلفية المبادئ التوجيهية واأل باب الداعية إلى إعدادها
 - 10سمميدعم م ممرو املبمماد الت جي يممت ب م ن التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي تيعيممل جمم م عتني مممن املبمماد
الت جي يت سب أن اعتمدشما جملس دار م ئمل األممم املتحمد  .فاملبماد الت جي يمت الدوليمت ب م ن الالمركايمت وتعايما
السلظات ا ليمت ( )2007تعمد عمامالً ربييايماً لتظم ير السياسمات واملؤسسمات وإلجمراء صمالحات علما املسمت ى
الم طين مممن أجممل سبكممني السمملظات ا ليممت وربسممني ا كمممت ا ضمريت )1(.وىممي م ج ممت رمم و ممع السياسممات وقممد
اسممتخدمت كمرجممع يف عممدد مممن البلممدان .أممما املبمماد الت جي يممت الدوليممت ب م ن حص م ل ا ميممع علمما اخلممدمات
األساسمميت ( )2009فت م فر طمماراً سبكيني ماً لتحسممني ال مراكات يف جم مال ت م فري اخلممدمات األساسمميت علمما مسممت ى
املدين ممت( .)2وى ممي م ج ممت رم م و ممع السياس ممات وق ممد ط ع ممت للظ ممروي ال طني ممت لبل ممدان ش ممط .وم ممرو املب مماد
الت جي يممت ب م ن التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي ي م فر فرصممت لتيعيممل اعم م عتني األل مريني للمبمماد الت جي يممت مممن
لالل ج قم ي م مرت بمني ال ظاعمات ومتعمدد املسمت يات .ذ يعمد التخظميض ا ضمري واإلقليممي السمليم سمبيالً
لتعايمما السمملظات ا ليممت وتيسممري ت م فري اخلممدمات األساسمميت .كممما صمممم م ممرو املبمماد الت جي يممت لي ممكل طمماراً
عامليماً ،ووفي ممت مرجعيمت رب م التكامممل بممني األبعمماد الثالفممت ملبمماد السياسممات ا ضمريت (ملمماذا زمظممض ) ،وعمليممات
اإلدار (كيممف زمظممض ) ،واملنتبممات الت نيممت (أي لظممض حضمريت و قليميممت ) .وىممي ت ممبع أيضماً التعمماون وتبممادل
اخلرات بني ا ك مات والسلظات ا ليت وال ركاء اآللرين ،مع مراعا ح ائ ال اقع يف البلدان املختليت.
 - 11وقد طلب جملس اإلدار  ،يف قراره  3/24املؤرخ  19نيسان/أبريل  ،2013إ م ئل األممم املتحمد أن
يضمع بالت مماور مممع نممت املمثلمني الممدائمني ،مبمماد ت جي يممت دوليممت ب م ن التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي وأن ي ممد
م ممرو املبمماد الت جي يممت إ جملممس اإلدار ليعتمممده يف دورتممو اخلامسممت والع مرين .ويعممد ىممها الت ريممر اسممتبابت
لممهلت الظلممب .وسيسمماعد الت ريممر الممدول األعضمماء علمما اتبمما ممج متكامممل يف زبظمميض وبنمماء املمدن واملسممت طنات
ا ضريت ويف ت ييدىا ،بظرق من ا ت دًن الدعم إ السلظات ا ليت ،وزياد الم عي العما  ،وتعايما م ماركت سمكان
()3
املناط ا ضريت ،دبن في م الي راء ،يف صنع ال رار.
 - 12وسمميك ن م ممرو املبمماد الت جي يممت ،ف م ر اعتممماده مممن جانممب الممدول األعضمماء ،أدا لتعايمما التخظمميض
ا ضممري واإلقليمممي السممليم يف شممط أرممماء العممامل ،اسممتناداً إ مبمماد متي م علي مما دولي ماً ،و إ اخل مرات ال طنيممت
واإلقليميت وا ليت ،وسي كل أيضاً طماراً لت جيمو عمليمات صمالح السياسمات ا ضمريت ،ممع مراعما المن ج والمرطى
والنماذج واألدوات ا دد امل ج د يف كل بلد .وستظ ا ك مات ال طنيت والسلظات ا ليت وا ات ال مريكت
هلا املباد الت جي يمت ممع سمياقاهتا ال طنيمت وا ليمت ،وستضمع وتنيمه مبماد ت جي يمت وطنيمت تعكمس البم وال مدرات
املؤسسيت اخلاصت هبا ،وتعا ج ربدياهتا ا ضريت واإلقليميت الن عيت .وباإل افت إ ذلت ،سمتك ن املبماد الت جي يمت

( )1اعتمدىا جملس اإلدار دب جب ال رار  3/21املؤرخ  20نيسان/أبريل .2007
( )2اعتمدىا جملس اإلدار دب جب ال رار  8/22املؤرخ  3نيسان/أبريل .2009
(’’ )3املست بل الهي نصب ليو‘‘ ،قرار ا معيت العامت  ،288/66املرف  ،الي ر .135
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أدا ذات كياء ملراقبت ا د وللرصد تستعني هبا ا ك مات ال طنيت وا ليت يف تظبي التخظيض املستدا والتنييمه
املالئم ،بالرج إ املباد األساسيت املبينت يف تلت املباد الت جي يت.
دا  -العملية التحضيرية
 - 13عمالً علا تنييه ال رار  ،3/24أن م ئل األمم املتحد فري لراء إلسداء امل م ر إ األمانمت ب م ن
ىيكل م رو املباد الت جي يت ومضم ا وصياغت ا .وروعي الت ازن ا غرايف يف ت كيل اليريم كمي يكم ن معمراً
عن لرات ودمارسات كل منظ ت من مناط العامل .وقد رشك امل ارك ن ممن قبمل حك ممات كمل ممن م وشمركائ ا
الرئيس مميني؛ وك ممان ا ظمثل م ن ب ج ممو ل ممام الس مملظات ا لي ممت (منظم ممت امل ممدن وا ك م ممات ا لي ممت املتح ممد ) ورابظ ممات
ألصائي التخظيض (ا معيمت الدوليمت ملخظظمي املمدن واألقماليم) .كمما است مريت يف ذلمت منظممات دوليمت (البنمت
الدود ،ومركا األمم املتحد للتنميت اإلقليميت ،ومنظمت التعاون والتنميت يف امليدان ايقتصادي).
 - 14وع م م ممدت فالفم م ممت اجتماعم م ممات ليري م م م اخل م م مراء .فع م م ممد األول يف بم م مماريس يف ي م م م مي  24و 25ت م م مرين
األول/أكت م بر  .2013واعتمممد فيممو امل ممارك ن ىيكممل امل ممرو وأعممدوا م ممروعاً أولي ماً للمبمماد الت جي يممت .وع ممد
ايجتم مما الث مماين يف م ممديلني بك ل مبي مما يف  10نيس ممان/أبريل  ،2014يف ارتب مماط م ممع ال ممدور الس ممابعت للمنت ممدى
ا ضممري العمماملي .فم درج اليريم مايممداً مممن اخلمرات ال ظريممت ،وتنمماول غراء متباينممت كانممت قممد ظ ممرت بعممد ايجتممما
األول ،وأدلل دروساً م ف ت يف امل رو املعدل للمباد الت جي يت .وأنتج م روعاً غلر للمباد الت جي يت واتيم
علا أن تستكمل املباد الت جي يت دب جا للممارسات ا يمد  .وع مد ايجتمما الثالمث واأللمري ليريم اخلمراء يف
ف ك كا باليابان يف ي مي  11و 12ت رين الثاين/ن فمر  .2014ويف ذلت ايجتما  ،و معت املبماد الت جي يمت
يف شكل ا الن ائي ت طئت لت دظم ا إ الدور اخلامست والع مرين علمس اإلدار  .واسمت لت أيضماً م ماورات لاصمت
مممع املكاتممب اإلقليميممت مل ئممل األمممم املتحممد ووكممايت األمممم املتحممد  ،واعم عممات ال مريكت األلممرى وذلممت أفنمماء
املنتدى ا ضري العاملي املع د يف نيسان/أبريل  ،2014و بان أول جاء متعل بالتكاممل ممن اجتماعمات اعلمس
ايقتص ممادي وايجتم مما  ،وىم م ج مماء ك ممان م م م عو التحض ممر املس ممتدا وق ممد ع ممد يف  29أيار/م مماي  2014يف
ني ي ر  ،مث لالل املؤسبر ال زاري اخلامس آلسيا وا يض اهلاد املعين باإلسمكان والتنميمت ا ضمريت ،المهي ع مد يف
اليرت من  3إ  5ت رين الثاين/ن فمر  2014يف س ل.
 - 15وتاامن عداد م رو املباد الت جي يت مع و ع لظت التنميت ملا بعمد عما  ،2015الميت يعتما اينت ماء
من م ما يف أيل ل/س ممبتمر  ،2015والعملي ممت التحض م مرييت لل ممدور األوإ مل م مؤسبر األط م مراي يف اتياقي ممت األم ممم املتح ممد
اإلطاري ممت ب م ن تغ ممري املن مماخ ال مميت يعت مما ع ممدىا يف ك ممان ن األول/ديس مممر  ،2015وم مؤسبر األم ممم املتح ممد املع ممين
باإلسممكان والتنميممت ا ضمريت املسممتدامت (امل ئممل الثالممث) الممهي يامممع ع ممده يف ت مرين األول/أكتم بر  .2016ولممها
فمإن مضممم ن م ممرو املبمماد الت جي يممت ظمكممن أن يسمتمل م ويسم م ،حسممب ايقتضمماء ،يف عممداد ال فممائ اخلتاميممت
لتلت العمليات.
 - 16ويف املس ممت بل ،ق ممد يظل ممب إ م ئ ممل األم ممم املتح ممد ووك ممايت دولي ممت أل ممرى ت ممدًن مس مماعد ت ني ممت إ
البل ممدان ال مميت ت ممرر أن تظ م املب مماد الت جي ي ممت لس ممياقاهتا ال طني ممت ،وتص م ر أنظم ممت ول م ائك من مماظر  ،وزبت ممر ى ممهه
األدوات املعياريت يف عمليات زبظيض ملم ست .وينبغي أن تصمم جمم عمت أدوات لمدعم عمليمت التظبيم  ،وىم أممر
يتعممني رصممده وت في ممو ،وظمكممن أن يسممتياد بنتائبممو يف برنممامج عمممل م ئممل األمممم املتحممد ليممرت السممنتني .وسممتدعا
ا ك مات وا ات ال ريكت إ م افا م ئل األمم املتحد بآرائ ما ب م ن تنييمه املبماد الت جي يمت .وعممالً بمروح
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ال مرار  ،3/24ذبمرى حاليماً دراسمات حالممت وت فم دمارسمات مل مممت لت مميك الظمروي والتحممديات واملنممافع املتعل ممت
بن ج التخظيض ا ضري واإلقليمي اليعالت.

ثاني ا  -المبادئ التوجيهية الدولية
 - 17يتضمممن ىممها اليممر م ممرو املبمماد الت جي يممت ب م ن التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي ،الممهي سممينظر فيممو
جملس دار م ئل األمم املتحد ممن أجمل اعتمماده .وقمد اسمت حي ىيكمل امل مرو ممن الظري مت امل ب لمت الميت تتبع ما
ىيئممات األمممم املتحممد يف عممر لظممت التنميممت املسممتدامت .ونظممم امل ممرو يف فممرعني يعكسممان البعممدين املتممداللني
لتلت اخلظت وشما ح كمت التخظيض ا ضري واإلقليمي ،وج انبمو ايجتماعيمت وايقتصماديت والبيئيمت ،يع ب مما فرعمان
يتناوين عناصر التخظيض ا ضري واإلقليممي ،وتنييمه ىمها التخظميض .ويبمدأ كمل فمر بإيضماح املبماد األساسميت،
ويلممي ذلممت يمراد جمم عممت مممن الت صمميات ذات املنحمما اإلجرائممي تسممتند إ سمم ذج املبمماد الدوليممت ب م ن حصم ل
ا ميع علا اخلدمات األساسيت.
 - 18وينبغ ممي الت ممديد عل مما أن الت ص مميات تع ممد ذات ط ممابع ع مما وتتم م لا أن تكم م ن مص ممدراً لاهل مما ل ممدى
استعرا أطر التخظيض ا ضمري واإلقليممي .وظمكمن أن تنظمر ا ك ممات ال طنيمت ،والسملظات ا ليمت ،ومنظممات
اعتمممع املممدين ورابظاهتمما ،وألصممائي التخظمميض ورابظمماهتم ،يف تظ يممع م ممرو املبمماد الت جي يممت للسممياقات ال طنيممت
وا لي ممت .وم ممن املي ممرت أيضم ماً أن تم م د املؤسس ممات املالي ممت الدولي ممت واعتم ممع ال ممدود ،يف ط ممار التااماهتم مما املتعل ممت
باملساعد اإلسمائيت الرمسيمت ،مايمداً ممن ايىتمما لل ضمايا ا ضمريت ،دبما يف ذلمت التخظميض ا ضمري واإلقليممي ،ممن
لالل ت دًن دعم مماد وت مين أكمر يف طمار التعماون بمني بلمدان ا نم والتعماون بمني ال ممال وا نم والتعماون
الثالفي ،وت في وتبادل اخلرات واملمارسات ،وتنميت ال درات علا كل املست يات.
ألف  -السيا ة الحضرية والحوكمة الحضرية
 - 19المبادئ:
(أ) يعممد التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي أكثممر مممن جمممرد أدا ت نيممت ،ف م عمليممت تكامليممت وت مماركيت
لصنع ال رار ت عا ج املصاحل املتنافسمت ،وتمرتبض برطيمت م مرتكت ،واسمرتاتيبيت سمائيمت شماملت ،وسياسمات حضمريت وطنيمت
و قليميت وحمليت؛
( ) وظمثممل التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي عنص مراً أساسممياً يف سم م ذج ا كمممت ا ض مريت اعممدد ،الممهي
ي ممبع الدظم راطيم مت ا لي ممت ،وامل مماركت واإلدمم ماج ،وال مميافيت واملس مماءلت ،بغي ممت مممان التحض ممر املس ممتدا وا م م د
املكانيت.
 - 20وينبغممي للحلومااات الوطنيااة ،بالتعمماون مممع الممدوائر ا ك ميممت األلممرى وال ممركاء ذوي الصمملت ،ال يمما دبمما
يلي:
(أ) صياغت طار وطمين للسياسمات ا ضمريت واإلقليميمت يعماز أسمماط التحضمر املسمتدامت ،دبما يف ذلمت
مست ى معي ي مناسب للسكان ا اليني وامل بلني ،والنم ايقتصمادي ومحايمت البيئمت ،و صمماد نظما متم ازن للممدن
واملست طنات الب ريت األلرى ،وربديد ح ق والتاامات وا حت لكل امل اطنني فيما طمص األرا مي ،دبما يف ذلمت
أمممن حيمماز األرا ممي بالنسممبت للي مراء ،ك سمماس للتخظمميض ا ضممري واإلقليمممي علمما كممل املسممت يات .ويف امل ابممل،
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سيك ن التخظيض ا ضري واإلقليمي وسميلت لرتعمت تلمت السياسمت إ لظمض و جمراءات ويسمتظال ردود اليعمل
ألغرا تعديل السياست؛
( ) و ع طار قان ين ومؤسسي سبكيين للتخظيض ا ضري واإلقليمي من ش نو أن:
’‘1

يكي ممل أل ممه أدوات ودورات التخظ مميض ايقتص ممادي والسياس ممات ال ظاعي ممت ال طني ممت يف
ايعتبار لمدى عمداد اخلظمض ا ضمريت واإلقليميمت ،ويكيمل يف امل ابمل أن يمنعكس المدور
ايقتصممادي ا اسممم الممهي تؤديممو املممدن واألقمماليم بص م ر جيممد يف عمليممات التخظمميض
ال طين؛

’‘2

يعممرتي باألو مما اإلقليميممت وا ضمريت وا ليممت املختليممت ،وبا اجممت إ أقمماليم متماسممكت
مكانياً و إ تنميت قليميت مت ازنت؛

’‘3

ي مربض وينس م اخلظممض ا ض مريت واملرتوب ليممت واإلقليميممت وال طنيممت ،ويكيممل ايتسمماق بممني
مسم ممت يات التم ممدلل ال ظاعيم ممت واملكانيم ممت ،اسم ممتناداً إ مبم ممدأ تي م م يض ال ييم ممت إ أدىن
مسمت ى معممين ،مممع و ممع ترتيبممات مالئمممت للبمممع بممني ممج اينظممالق مممن ال اعممد إ
ال مت و ج اينظالق من ال مت إ ال اعد ؛

’‘4

يضع ق اعمد وغليمات عاممت للتخظميض واإلدار ا ضمريني واإلقليميمني املنسم ني امل مرتكني
بني البلديات؛

’‘5

يؤكد رمسيماً أن ال مراكت وم ماركت ا م م ر يعمدان مبمدأين رئيسميني للسياسمات ،وي مر
ا م ر (من الرجال والنساء علا حد س اء) ومنظمات اعتممع املمدين ودمثلمي ال ظما
اخل م ممام يف أن م ممظت التخظ م مميض ا ض م ممري ،ويكي م ممل أن ي م ممؤدي املخظظ م م ن دوراً ن م ممظاً
ومسممانداً يف تنييممه ىممهه املبمماد  ،وين ممو غليممات ومنتممديات است مماريت لت ممبيع ا م ار
السياسايت ب ن قضايا التنميت ا ضريت؛

’‘6

يس م يف تنظيم أس اق األرا ي واملمتلكات ويف محايت البيئت امل يد والظبيعيت؛

’‘7

يتمميك و ممع أطممر تنظيميممت جديممد لتيسممري تنيي مه اخلظممض ا ض مريت واإلقليميممت وتعممديل ا
بص ر تتابعيت وتياعليت؛

’‘8

ي فر شروطاً متكافئت ميع أصحا املصلحت من أجل ت بيع ايستثمار وال ميافيت،
واحرتا سياد ال ان ن ،وا د من اليساد؛

(ج) ربدي م ممد سياس م ممات رب ي م م الالمركاي م ممت وتي م م يض ال يي م ممت إ أدىن مس م ممت ى مع م ممين وتنيي م ممه ى م ممهه
السياسات ورصدىا ،وتدعيم دور السلظات ا ليت ومسؤولياهتا وقدراهتا التخظيظيت وم اردىا دبا يتي ممع املبماد
الت جي يت ب ن الالمركايت وتعايا السلظات ا ليت؛
(د) ت ممبيع أطممر التعمماون بممني البلممديات ونظممم ا كمممت املرتابظممت املتعممدد املسممت يات ،ودعممم ن مماء
مؤسسممات مرتوب ليممت وم ممرتكت بممني البلممديات ،مممع و ممع أطممر تنظيميممت مالئمممت وح م افر ماليممت ،لضمممان التخظمميض
واإلدار ا ضريني علا النظاق املالئم وسب يل امل اريع ذات الصلت؛
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(ه) م اف مما برملاناهت مما دب مماريع قم م انني تب ممني أن اخلظ ممض يتع ممني ع ممدادىا واعتمادى مما ورب ممديث ا ب ي مماد
السمملظات ا ليممت ،وأن ذبممري م اءمت مما مممع السياسممات المميت تضممع ا المدوائر ا ك ميمت األلممرى ،حسممب ايقتضمماء،
قبل أن تصبك وفائ ملامت قان ناً؛
(و)
الناحيت ال ظيييت؛

تعايا وسبكني السلظات ا ليمت لضممان تنييمه ال اعمد واللم ائك املتعل مت بمالتخظيض وفعاليت ما ممن

(ز) التعاون مع رابظات وشبكات ألصائيي التخظيض ،ومعاىد البح  ،واعتمع املدين ممن أجمل
قاممت مرصمد لممن ج وأسمماط ودمارسمات التخظمميض ا ضمري (أو أي ترتيبممات دمافلمت) يكم ن دب ممدوره أن ي فم اخلمرات
ال طنيممت وي يم مما ويعممد ت لييممات هلمما ،وصمممري دراسممات ا الممت ويتبادهلمما ،ويتمميك املعل مممات لعامممت ا م م ر ،وي ممد
املساعد إ السلظات ا ليت عند الظلب.
 - 21وينبغ ممي للس االطات المحلي ااة ،بالتع مماون م ممع ال ممدوائر ا ك مي ممت األل ممرى وال ممركاء ذوي الص مملت ،ال ي مما
دبا يلي:
(أ) ت م فري قيمماد سياسمميت ل ممع اخلظممض ا ض مريت واإلقليميممت ،و مممان ال مرتابض والتنسممي مممع اخلظممض
ال ظاعيت واخلظض املكانيت األلرى ،ومع األقاليم اعاور  ،من أجل زبظيض املدن و دارهتا علا النظاق املالئم؛
( ) اعتممماد اخلظممض ا ض مريت واإلقليميممت املندرجممت مممن وييت مما و ب اطىمما قيممد ايسممتعرا
وربديث ا (كل  5أو  10سن ات مثالً)؛

املسممتمر

(ج) رب يم التكامممل بممني عمليممات ت ممدًن اخلممدمات والتخظمميض ،وامل مماركت يف التعمماون بممني البلممديات
والتعاون املتعدد املست يات من أجل تنميت وسب يل اإلسكان والبنيت التحتيت واخلدمات؛
(د) ربممض التخظمميض ا ضممري بممإدار املممدن بغيممت وصممل التخظمميض النظممري بالتنييممه العملممي ،و مممان
ايتساق بني األىداي والرامج الظ يلت األجل واألن ظت اإلداريت وامل اريع ال ظاعيت ال صري األجل؛
(ه) اإلشراي بص ر فعالت علا من مت التعاقد مع م من م نيني وشركات لاصمت إلعمداد التخظميض
ا ضري واإلقليمي ،ماناً يتساق اخلظض مع الرطى السياسيت ا ليت والسياسات ال طنيت واملباد الدوليت؛
مممان تنييممه الل م ائك ا ض مريت واتسممام ا باليعاليممت ال ظيييممت ،وازبمماذ ج مراءات لتبنممب الت سممع
(و)
العمراين غري ال ان ين ،مع يالء عنايت لاصت للمناط املعر مت للخظمر واملنماط ذات ال يممت التارطميمت أو البيئيمت أو
الاراعيت؛
(ز) ن مماء غليممات للرصممد والت يمميم واملسمماءلت ي ممار في مما أصممحا املصمملحت املتعممددون مممن أجممل
ت يمميم تنييممه اخلظممض ت ييم ماً شمميافاً ،وامل افمما بممردود اليعممل واملعل مممات عممن اإلج مراءات التصممحيحيت املناسممبت ،مممع
تغظيت امل اريع والرامج ال صري األجل والظ يلت األجل س اء بس اء؛
(ح) ت اسممم لراهتمما املتعل ممت ب مالتخظيض ا ضممري واإلقليمممي ،وامل مماركت يف التعمماون بممني املممدن ،مممن
أجممل ت ممبيع ا م ار وتنميممت ال ممدرات ،و ش مرا الرابظممات ا ك ميممت ا ليممت يف و ممع السياسممات والتخظمميض علمما
املست يني ال طين وا لي؛
(ط) تيس ممري امل مماركت اليعال ممت واملنص مميت ألص ممحا املص مملحت ا ض ممريني ،وي س مميما اعتمع ممات ا لي ممت
ومنظمات اعتمع املدين وال ظا اخلام ،يف عداد وتنييه التخظيض ا ضمري واإلقليممي عمن طريم ن ماء غليمات
8
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ت مماركيت مالئم مت ،و شمرا دمثلممي اعتمممع املممدين ،وي سمميما النسمماء وال ممبا  ،يف التنييممه والرصممد والت ي ميم لضمممان
مراعا احتياجاهتم وايستبابت هلا ط ال عمليت التخظيض.
 - 22وينبغي لمنظمات المجتمع المدني ورابطاتها ال يا دبا يلي:
(أ) امل مماركت يف عممداد اخلظممض ا ضمريت واإلقليميممت وتنييممهىا ورصممدىا ،ومسمماعد السمملظات ا ليممت
علا ربديد ايحتياجات واألول يات ،ودمارست ح ما ،حيثمما اقتضما األممر ،يف أن تست مار وف ماً لاطمر ال ان نيمت
وايتياقات الدوليت ال ائمت؛
( ) اإلسم ا يف تعبئمت وسبثيممل السمكان ،وي سميما الي مراء واليئمات الضمعييت مممن عيمع األعممار ومممن
كال ا نسني ،يف امل اورات العامت املتعل ت بالتخظيض ا ضمري واإلقليممي بغيمت ت مبيع التنميمت ا ضمريت املنصميت،
وتعايمما العالقممات ايجتماعيممت السمملميت ،وترتيممب أول يممات تنميممت البم التحتيممت واخلممدمات يف أقممل املنمماط ا ض مريت
سم اً؛
(ج) فسمماح اعممال ميممع قظاعممات اعتمممع ،وي سمميما الي مراء واليئممات الضممعييت مممن عيممع األعمممار
ومن كال ا نسني ،وت بيع ا وسبكين ا ،وامل اركت يف املنتديات اعتمعيت ويف مبادرات التخظيض اعتمعيمت ،و قاممت
شراكات مع السلظات ا ليت يف برامج ربسني األحياء؛
(د) رفع وعي ا م ر وتعبئت الرأي العا من أجل منع الت سع ا ضري غري ال ان ين واملنظ ي علما
مضمماربت ،ولاصممت الت سممع الممهي ظمكممن أن يعممر البيئممت الظبيعيممت للخظممر أو ي مؤدي إ زاحممت اليئممات املنخيضممت
الدلل أو الضعييت؛
(ه) اإلس ا يف مان استمراريت تنييه األىداي الظ يلت األجل للخظض ا ضمريت واإلقليميمت ،حمط
يف أوقات التغري السياسي أو يف حالت ن ء مع قات قصري األجل.
 - 23وينبغي ألخيائيي التخطيط ورابطاتهم ال يا دبا يلي:
(أ) تيسممري عمليممات التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي عممن طري م اإلس م ا خب مراهتم أفنمماء عيممع مراحممل
اإلعداد والتحديث ،وتعبئت عاعات أصحا املصلحت املعنيني للتعري علا غرائ م؛
( ) اي ممظال بممدور ن ممض يف الممدع إ تنميممت أكثممر دماج ماً للبميممع وأكثممر نصممافاً ،تضمممن ا
ي امل مماركت العام ممت ال اس ممعت يف التخظ مميض فحس ممب ،ب ممل يض مممن ا أيضم ماً مض ممم ن أدوات التخظ مميض مث ممل اخلظ ممض
والتصاميم والل ائك واألنظمت وال اعد؛
(ج) الممرتويج لتظبي م املب مماد الت جي يممت و س ممداء امل م ر إ صممانعي ال مرار يعتمادىمما ولتظ يع مما،
حيثما اقتضا األمر ،مع األو ا ال طنيت واإلقليميت وا ليت؛
(د) اإلس م ا يف الن م باملع مماري ال ائم ممت عل مما البح م ب م ن التخظ مميض ا ض ممري واإلقليم ممي،
وتنظيم حل ات دراسيت ومنتديات است اريت لاياد وعي ا م ر بالت صيات ال ارد يف املباد الت جي يت؛
(ه) التعمماون مممع مؤسسممات الممتعلم والتممدريب يسممتعرا وتظ م ير املنمماىج ا امعيممت وامل نيممت املتعل ممت
بالتخظيض ا ضري واإلقليمي ،من أجل دراج مضم ن املباد الت جي يت يف تلت املناىج ،مع ما يلا من تظ يع
وتيصيل ايف ،واإلس ا يف برامج تنميت ال درات.
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باء  -التخطيط الحضري واإلقليمي من أجل التنمية المستدامة
 - 24ظمكممن للتخظمميض ا ضممري واإلقليمممي أن يس م م يف التنميممت املسممتدامت بظممرق خمتليممت .وينبغممي أن ي ممرتبض
ب ممكل وفي م م م ممع األبع مماد التكاملي ممت الثالف ممت للتنمي ممت املس ممتدامت وى ممي :التنمي ممت واإلدم مماج ايجتماعي ممان ،والنم م م
ايقتصادي املستدا  ،ومحايت البيئت و دارهتا.
 - 25ويتظلب رب ي التكامل بني تلت األبعاد الثالفت بظري ت تآزريت التااماً سياسياً وم اركت من جانمب عيمع
أص ممحا املص مملحت ال ممهين ينبغ ممي أن ي ممارك ا يف عملي ممات التخظ مميض ا ض ممري واإلقليم ممي .والت ص مميات املتعل ممت
باألدوار املت قعت ملنظمات اعتمع املدين ورابظاهتا وأللصائيي التخظيض ورابظاهتم ،وال ارد يف الي رتني  22و23
أعاله ،تنظب أيضاً علا الير باء ،ولها مل تكرر أدناه.
-1

التخطيط الحضري واإلقليمي والتنمية الجتماعية
 - 26المبادئ:
(أ) يرمممي التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي يف امل مما األول إ تم فري مسممت يات معي ممت وظممروي عمممل
مالئمممت لكممل ال مرائك يف اعتمعممات ا اليممت وامل بلممت ،و مممان الت زيممع املنصممف لتكمماليف التنميممت ا ضمريت وفرص م ا
ومنافع ا ،ولاصت تعايا اإلدماج والتماست ايجتماعيني؛
( ) وي كل التخظيض ا ضري واإلقليمي استثماراً ج ىرياً يف املست بل .وى شرط مسب لتحسني
ن عيت ا يا وعمليات الع ملت الناجحت اليت ربرت الرتا الث ايف والتن الث ايف ،ولالعمرتاي بايحتياجمات املتممايا
لليئات املختليت.
 - 27وينبغممي للحلومااات الوطنيااة ،بالتعمماون مممع الممدوائر ا ك ميممت األلممرى وال ممركاء ذوي الصمملت ،ال يمما دبمما
يلي:
(أ) رصمد تظم ر ظمروي اإلسممكان والعممي يف املمدن واألقمماليم ودعمم ج م د التخظمميض الميت ت م هبمما
السلظات ا ليت واعتمعات ا ليت من أجل ربسني التماست وايندماج ايجتماعيني واإلقليميني؛
( ) اإلس ا يف عداد وتنييه اسرتاتيبيات ا د من الي ر ،ودعم صماد فمرم عممل ،وتعايما العممل
الالئ للبميع ،وتلبيت ايحتياجات اخلاصت لليئات الضعييت ،دبن في ا امل اجرون وامل ردون؛
(ج) اإلس ا يف ن اء نظم ت دميت لتم يل اإلسكان دبا صمعل أسعار األرا ي وقظع األر املماود
باملراف وال حدات السكنيت يف متناول ا ميع؛
(د) ت فري ح افا ريبيت مالئمت و عانات م ج ت ،وربسني ال درات الضريبيت ا ليت من أجل سبكمني
السمملظات ا ليممت و مممان أن يسم م التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي يف صممالح أوجممو عممد املسمماوا  ،وتعايمما التنم
الث ايف؛
(ه) ت ممبيع رب يم م التكام ممل ب ممني ربدي ممد ال م مرتا الث ممايف والظبيع ممي وصم م نو وتظم م يره يف عملي ممات
التخظيض ا ضري واإلقليمي.
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 - 28وينبغ ممي للس االطات المحلي ااة ،بالتع مماون م ممع ال ممدوائر ا ك مي ممت األل ممرى وال ممركاء ذوي الص مملت ،ال ي مما
دبا يلي:
(أ)

تصميم وترويج لظض حضريت و قليميت ت مل ما يلي:
’‘1

ط ممار مك مماين وا ممك وحم ممدد املراح ممل ومرت ممب األول ي ممات لتم م فري اخل ممدمات األساس مميت
للبميع؛

’‘2

دليل اسمرتاتيبي ولمرائض طبيعيمت لارا مي والت سمع السمكين ووسمائض الن مل ،ممع يمالء
عنايم ممت ل اصم ممت لالحتياجم ممات ا اليم ممت واملت قعم ممت لليئم ممات املنخيضم ممت الم ممدلل والضم ممعييت
اجتماعياً؛

’‘3

أدوات لدعم عمال ح ق اإلنسان يف املدن والبلدات؛

’‘4

ل ائك ت مبع ايمتمااج ايجتمماعي وايسمتخدا املخمتلض لارا مي ،بغيمت تم فري جمم عمت
جهابت ومع لت التكليت من اخلدمات وال حدات السكنيت وفمرم العممل لظائيمت واسمعت
من السكان؛

( ) ت مبيع التكامممل واينمدماج ايجتممماعيني واملكممانيني ،ولاصمت مممن لممالل ربسمني فممرم ا ميممع
يف ال ص م ل إ عيممع أج مااء املدينممت واإلقلمميم ،حيممث ينبغممي أن يك م ن دب ممدور كممل سمماكن (دبممن يف ذلممت العمممال
امل مماجرون وامل ممردون) أن يتمتممع باملدينممت ،وفرص م ا ايجتماعيممت ايقتصمماديت ،ولممدماهتا ا ض مريت وأماكن مما العامممت،
وأن يس م يف حياهتا ايجتماعيت والث افيت؛
(ج) ت م فري أم مماكن عام ممت جي ممد الن عي ممت ،وربس ممني و حي مماء األم مماكن العام ممت امل ج م د  ،مث ممل املي ممادين
وال ار واألماكن اخلضراء واعمعمات الريا ميت ،وجعل ما أكثمر أمانماً ،دبما يتيم ممع احتياجمات ومنظم رات النسماء
والرجممال واليتيممات واليتيممان ،و تاحممت انتيمما ا ميممع هبمما انتياع ماً كممامالً .وينبغممي مراعمما أن تلممت األممماكن ت ممكل
ساحت ي غ عن ا يا حضريت حي يت و دماجيت للبميع ،وأساساً لتنميت البنيت التحتيت؛
مان ترقيت املناط املنخيضمت المدلل واملسمت طنات غمري الرمسيمت واألحيماء الي مري و دماج ما يف
(د)
النسمميج ا ضممري ب قممل قممدر دمكممن مممن ربمما سممبل كسممب العممي  ،أو مممن اإلزاحممت ،أو مممن تغيممري مكممان السممكن.
وينبغي أن تع اعم عات املتضرر باملست ى املالئم عندما يتعهر ذبنب ىها اإلربا ؛
مممان فرصممت كممل سمماكن يف ال صم ل إ ميمماه ال ممر امل م نممت وامل ب لممت التكليممت و إ لممدمات
(ه)
الصري الصحي املناسبت؛
(و) تيسممري انتيمما األسممر املنخيضممت الممدلل ب م من حيمماز األرا ممي ،وبيممرم الممتحكم يف األرا ممي
واملمتلكات وا ص ل علا التم يل؛
(ز) ليض زمن التن ل بني أماكن العي والعمل واخلدمات عن طري ت بيع ايستخدا املختلض
لارا ممي ،وتم فري نظممم للن ممل املم م ن واملمريك وامل بم ل التكليممت وامل فم ق بممو ،ومراعمما التياوتممات يف أسممعار األر
والسكن يف امل اقع املختليت وا اجت إ ت بيع ا ل ل السكنيت امل ب لت التكليت؛
(ح) ربسممني السممالمت ا ض مريت ،ولاصممت بالنسممبت للنسمماء وال ممبا وكبممار السممن واألشممخام ذوي
اإلعاقت وأي جمم عات عييت ،ب صي ا عامالً من ع امل األمن والعدالت والتماست ايجتماعي؛
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(ط) تعاي م مما و م مممان املس م مماوا ب م ممني ا نس م ممني يف تص م ممميم األم م مماكن واخل م ممدمات ا ض م مريت و ن م ممائ ا
واستخدام ا عن طري ال ق ي علا ايحتياجات اخلاصت للنساء والرجال واليتيات واليتيان؛
مان أي تؤدي اإلجراءات اليت تؤفر علا أس اق األرا ي واملمتلكمات إ ت ليمل ال مدر علما
(ي)
ربمل أسعارىا دبا يضر األسر املنخيضت الدلل وال ركات الصغري ؛
( ) ت ممبيع األن ممظت الث افيممت ،يف كممل مممن األممماكن املغل ممت (املتمماحف ،واملسممارح ،ودور السممينما،
قاعات امل سي ا ،وما إ ذلت) وامليت حت (فن ن ال ار  ،وامل اكب امل سي يت ،وما إ ذلت) ،ممع ايعمرتاي بم ن
تنميممت الث افممات ا ضمريت واحمرتا التنم ايجتممماعي ي ممكالن جمماءاً مممن التنميممت ايجتماعيممت وينظ يممان علمما أبعمماد
مكانيت ىامت؛
(ل) محايممت المرتا الث ممايف وت ممدير قيمتممو ،دبمما ي ممملو مممن مسممت طنات ت ليديممت وأحيمماء تارطميممت ،وغفممار
وم اقع دينيت وتارطميت ،وأماكن أفريت ،ومناظر طبيعيت ف افيت.
-2

التخطيط الحضري واإلقليمي والنمو القتيادي المستدام
 - 29المبادئ:
(أ) يعد التخظيض ا ضمري واإلقليممي عمامالً حميمااً للنمم ايقتصمادي املسمتدا واإلدمماجي للبميمع
ويم م فر ط مماراً سبكينيم ماً للي ممرم ايقتص مماديت ا دي ممد  ،ولتنظ مميم أسم م اق األرا ممي واملس مماكن ،ولتم م فري البم م التحتي ممت
واخلدمات األساسيت الكافيت يف ال قت املناسب؛
( ) وي كل التخظيض ا ضري واإلقليمي غليت ق يت لصنع ال رار تضمن أن ي رتن النم ايقتصادي
املستدا بالتنميت ايجتماعيت وايستدامت البيئيت دبا ي بع علا قيا ترابض أفضل علا كل املست يات اإلقليميت.
 - 30وينبغممي للحلومااات الوطنيااة ،بالتعمماون مممع الممدوائر ا ك ميممت األلممرى وال ممركاء ذوي الصمملت ،ال يمما دبمما
يلي:
(أ) زبظمميض ودعممم تنميممت املنمماط ا ض مريت املرتابظممت واملتعممدد املراكمما ،مممن لممالل التبميممع املالئممم
للصممناعات واخلممدمات واملؤسسممات التعليميممت ،ب صممف ذلممت اس مرتاتيبيت لايمماد التخصممص ،والتكامممل ،والتممآزر،
ووف رات ا بم والتبمع ،فيما بني املدن املتباور ومع أرا ي ا الدالليت الريييت؛
( ) ايزم مراط يف ش مراكات ديناميممت ،دبمما يف ذلممت مممع ال ظمما اخلممام ،لضمممان أن يمنس م التخظمميض
ا ضممري واإلقليمممي م قممع األن ممظت ايقتصمماديت وت زيع مما مممن الناحيممت املكانيممت ،بايسممتياد مممن وف م رات ا بممم
والتبمع ،والتباور والرتابض ،دما يس م يف زياد اإلنتاجيت والتنافسيت والرلاء؛
(ج) دعممم التعمماون بممني البلممديات لضمممان التعبئممت املثلمما وايسممتخدا املسممتدا للمم ارد ومنممع التنممافس
غري الصحي بني السلظات ا ليت؛
(د) صممياغت طممار لسياسممت التنميممت ايقتصمماديت يممدرج امليمماىيم الرئيسمميت للتنميممت ايقتصمماديت ا ليممت يف
ت ممبيع املبممادرات اليرديممت واخلاصممت مممن أجممل ت سمميع نظمماق ايقتصمماد ا لممي أو تن مميظو وزيمماد فممرم العمممل يف
عمليات التخظيض ا ضري واإلقليمي؛
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(ه) صممياغت ط ممار لسياس ممت تكن ل جي ما املعل م ممات وايتصممايت يراع ممي املع ق ممات والي ممرم ا غرافي ممت
ويست دي ربسني الرتابض بني الكيانات اإلقليميت واألطراي الياعلت ايقتصاديت.
 - 31وينبغ ممي للس االطات المحلي ااة ،بالتع مماون م ممع ال ممدوائر ا ك مي ممت األل ممرى وال ممركاء ذوي الص مملت ،ال ي مما
دبا يلي:
(أ) ايعرتاي ب ن من األدوار الرئيسيت اليت يضظلع هبا التخظيض ا ضري واإلقليمي ى أنو ي كل
أساس ماً ملام ماً إلقامممت ب م ربتيممت م ممرتكت ذات كيمماء  ،ولتحسممني التن ممل ،وللت ممبيع علمما تنظمميم ن مماط الت مماطع
ا ضريت؛
مان أن ي فر التخظيض ا ضري واإلقليمي شروطاً م اتيت إلقاممت نظمم م فم ق هبما للن مل العما
( )
ولن ل البضائع ،إ جانب ت ليل استخدا السيارات اليرديت إ أدىن حد دمكن ممن أجمل تيسمري التن مل ا ضمري
بظري ت تتسم بكياء استخدا الظاقت ورلص التكليت؛
م مممان أن يس م م م التخظ م مميض ا ض م ممري واإلقليم م ممي يف انتي م مما األط م مراي ايقتص م مماديت الياعل م ممت
(ج)
والسممكان بمالب التحتيممت واخلممدمات الرقميممت ب ممدر أكممر وب ممكل متم ازن وم بم ل التكليممت ،ويف قامممت مممدن وأقمماليم
مستند إ املعاري؛
(د) تضمني التخظيض ا ضري واإلقليمي عنصمراً وا محاً وميصمالً يتعلم بايسمتثمار يف التخظميض،
ي مممل املسمماشمات املت قعممت مممن جانممب ال ظمماعني العمما واخلممام لتغظيممت التكمماليف الرأمساليممت والت ممغيليت وتكمماليف
الصمميانت ،بغيممت تعبئممت امل م ارد املالئمممت (الض مرائب ا ليممت ،واإلي مرادات ا لي مت ،وغليممات التح يممل امل ف م ق هبمما ،وممما إ
ذلت)؛
(ه) ايس ممتياد م ممن التخظ مميض ا ض ممري واإلقليم ممي ومم مما ي م مرتبض ب ممو م ممن ل م م ائك الت س مميم التم ممدرصمي
للمن مماط  ،مث ممل امل ممدونات ال ائم ممت عل مما ال ممكل املعم مماري أو ت س مميم املن مماط ال ممائم عل مما األداء ،إلدار أس م اق
األرا ممي ،و تاحممت قيمما س م ق للح م ق يف اإلن مماءات العمرانيممت ،وتعبئممت املاليممت ا ض مريت ،دبمما يف ذلممت مممن لممالل
التم يل ال ائم علا األرا ي ،واسرتداد جاء من ايستثمار العا يف البنيت التحتيت واخلدمات ا ضريت؛
(و) استخدا التخظميض ا ضمري واإلقليممي لت جيمو ودعمم التنميمت ايقتصماديت ا ليمت ،ولاصمت ت ليمد
فرم العمل ،علما صمعيد منظممات اعتممع ا لمي ،والتعاونيمات ،وال مركات الصمغري واملتناىيمت الصمغر ،والتبميمع
املكاين للصناعات واخلدمات املالئمت؛
(ز) استخدا التخظيض ا ضري واإلقليمي لضمان زبصميص أمماكن كافيمت لل م ار ممن أجمل قاممت
شممبكت م م نممت ومرضمممت وفعالممت مممن ال م ار تسمممك بدرجممت عاليممت مممن المرتابض وت ممبع الن ممل غممري اآلد ،بغيممت تعايمما
اإلنتاجيت ايقتصاديت وتيسري التنميت ايقتصاديت ا ليت؛
(ح) اس م ممتخدا التخظ م مميض ا ض م ممري واإلقليم م ممي لتص م ممميم أحي م مماء ذات كثاف م ممت مناس م ممبت م م ممن ل م ممالل
اسرتاتيبيات مللء اليرار العمراين أو للت سع العمراين املخظض من أجل رب ي وف رات ا بم ،وت ليل ا اجمت إ
التن ل وتكاليف ت فري اخلدمات ،وت فري نظا ن ل عا فعال التكاليف.
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-3

التخطيط الحضري واإلقليمي والبيئة
 - 32المبادئ:
(أ) يم فر التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي طمماراً مكانيماً مايممت و دار البيئممت الظبيعيممت وامل مميد للمممدن
واألقاليم ،دبا يف ذلت تن ع ا البي ل جي ،وم ارد األرا ي وامل ارد الظبيعيت ،و مان التنميت املتكاملت واملستدامت؛
( ) ويس م التخظيض ا ضري واإلقليمي يف زياد األمن الب ري عن طري تعايا ال در علا ربمل
الضغ ط البيئيت وايجتماعيت ايقتصاديت ،والتخييف ب در أكر من تغري املناخ وزياد التكيف معو ،وربسني دار
األلظار واملخاطر الظبيعيت والبيئيت.
 - 33وينبغممي للحلومااات الوطنيااة ،بالتعمماون مممع الممدوائر ا ك ميممت األلممرى وال ممركاء ذوي الصمملت ،ال يمما دبمما
يلي:
(أ) و ع معايري ول ائك مايت املاء واهلم اء واملم ارد الظبيعيمت األلمرى ،واألرا مي الاراعيمت ،واألمماكن
امليت حت اخلضراء ،والنظم اإليك ل جيت ،ومناط التن البي ل جي اهلامت ،و دارهتا بظري ت مستدامت؛
( ) ت بيع التخظيض ا ضري واإلقليمي ،وربسني أوجو التكامل ا ضري الرييي واألممن الغمهائي،
وت يت العالقات وأوجو التآزر بني املدن ،وربمض التخظميض ا ضمري بالتنميمت اإلقليميمت لضممان التماسمت اإلقليممي
علا مست ى املدينت  -اإلقليم ،دبا يف ذلت املناط العابر للحدود؛
(ج)
وتدابري تنظيميت؛

ت بيع ت ييمات األفر البيئي من لالل و ع ون مر أدوات وأسماليب مالئممت ،واعتمماد حم افا

(د) الرتويج للمدن املتضامت ،و بض التممدد العممراين الع م ائي والمتحكم فيمو ،وو مع اسمرتاتيبيات
لاياد الكثافت تدرصمياً ت رتن بل ائك ألس اق األرا ي ،وربسني استخدا األماكن ا ضريت ،وا د من تكليت البنيمت
التحتيت والظلب علا الن ل ،وربديد منظ ت امتداد األماكن ا ضريت ،من أجل معا ت ربمديات تغمري املنماخ بصم ر
فعالت؛
مان أن تعالج اخلظض ا ضريت واإلقليميت ا اجت إ اسمتحدا لمدمات للظاقمت املسمتدامت،
(ه)
بغيت ربسني ا ص ل علا الظاقت النظييت ،وا د من است ال ال ق د األحي ري ،وت بيع املاائج املالئمت للظاقمت،
وكهلت كياء استخدا الظاقت يف املباين والصناعات ولدمات الن ل املتعدد ال سائض.
 - 34وينبغ ممي للس االطات المحلي ااة ،بالتع مماون م ممع ال ممدوائر ا ك مي ممت األل ممرى وال ممركاء ذوي الص مملت ،ال ي مما
دبا يلي:
(أ) ص ممياغت لظ ممض حضم مريت و قليمي ممت ت ممكل ط مماراً يس ممتبيب لتغ ممري املن مماخ ب ممالتخييف م ممن غف مماره
والتكيمف مع ما ،ويايمد ممن قممدر املسمت طنات الب مريت علما م اج مت ىممها التغمري ،وي سميما املسمت طنات ال اقعممت يف
املناط الضعييت وغري الرمسيت؛
( ) و ع واعتماد أشكال حضريت وأسماط سمائيت منخيضت الكرب ن وذات كيماء ت مكل سم اماً يف
ربسني كياء استخدا الظاقت وزياد فرم ال ص ل إ مصادر الظاقت املتبدد واستخدام ا؛
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(ج) ن مماء اخلممدمات ا ض مريت األساسمميت والب م التحتيممت والت سممعات السممكنيت يف املنمماط املنخيضممت
املخاطر و عاد ت طني من يعي ن يف مناط عاليت املخاطر ،بظري ت ت اركيت وط عيت ،يف م اقع أكثر مالءمت؛
(د) ت يمميم انعكاسممات تغممري املنمماخ وغفمماره ا تملممت وايسممتعداد لت م مني اسممتمراريت ال ظممائف ا ض مريت
الرئيسيت لالل الك ار أو األزمات؛
(ه) اسممتخدا التخظ مميض ا ض ممري واإلقليم ممي كخظ ممت عمممل لتحس ممني ال ص م ل إ املي مماه ول ممدمات
الصري الصحي ،وت ليل تل اهل اء وكميت املياه امل در ؛
(و) تظبيم م التخظ مميض ا ض ممري واإلقليم ممي لتعي ممني األم مماكن العام ممت واخلضم مراء العالي ممت ا م م د وذات
ال يمممت اإليك ل جيممت أو الرتافيممت اخلاصممت وإلحيمماء ىممهه األممماكن ومحايت مما و ن ممائ ا ،مممع دراج مسمماشمات ال ظمما
اخلممام ومنظمممات اعتمممع املممدين يف ىممهه امل مماريع ،وذبنممب صممماد جممار حراريممت ،ومحايممت التن م البي ل م جي ا لممي،
ودع ممم ن مماء أم مماكن عام ممت لض مراء متع ممدد ال ظ ممائف ،مث ممل األرا ممي الرطب ممت م ممن أج ممل احتب مماز مي مماه األمظ ممار
وامتصاص ا؛
(ز) ربديممد قيمممت البيئممات امل مميد المميت يعرتي مما التممدى ر وايع مرتاي هبممهه ال يمممت ،بغيممت حيمماء تلممت
البيئات مع ايستياد دما تضمو من أص ل ،وتعايا ى يت ا ايجتماعيت؛
(ح) دراج دار النيايات الصلبت والسائلت و عماد تمدويرىا يف التخظميض املكماين ،دبما يف ذلمت ربديمد
م اقع م الب ال مامت وم اقع عاد التدوير؛
(ط) التعمماون مممع م ممدمي اخلممدمات ،وم مماود األرا ممي واملممال الع مماريني مممن أجممل ربممض التخظمميض
املكمماين وال ظمماعي ربظماً وفي ماً ،وت ممبيع التنسممي بممني ال ظاعممات وأوجممو التممآزر بممني لممدمات مثممل املي ماه واعمماري
والصري الصحي ،والظاقت والك رباء ،وايتصايت والن ل؛
(ي)
ايقتصاديت؛

ت بيع ت ييد ’’مبان لضراء‘‘ وربسين ا و دارهتا من لمالل ا م افا واملثبظمات ،ورصمد غفارىما

( ) تصميم ش ار ت مبع علما امل مي ،واسمتخدا الن مل غمري اآلد والن مل العما  ،وغمرس األشمبار
لالستظالل هبا ويمتصام فاين أكسيد الكرب ن.
جيم  -عناصر التخطيط الحضري واإلقليمي
 - 35المبادئ:
(أ) صممع التخظيض ا ضري واإلقليمي معاً عد أبعماد مكانيمت ومؤسسميت وماليمت عمر طائيمت متن عمت
مممن األطممر الامنيممت والنظاقممات ا غرافيممت .وى م عمليممت مسممتمر وتتابعي مت ترتكمما علمما ل م ائك قابلممت لانيمماذ تسممت دي
الت بيع علي قيا مدن متضامت ب در أكر وعلا التآزر بني األقاليم؛
( ) وي مل التخظيض ا ضري واإلقليمي التخظميض املكماين المهي يرممي إ تيسمري وصمياغت قمرارات
سياسيت تستند إ سيناري ىات خمتليت .وى يرتجم تلت ال رارات إ جراءات رب ل اليضاء املمادي وايجتمماعي
وتدعم قامت مدن وأقاليم متكاملت.

15

HSP/GC/25/2/Add.6

 - 36وينبغممي للحلوم ااات الوطني ااة ،بالتع مماون م ممع الممدوائر ا ك مي ممت األل ممرى وال ممركاء ذوي الص مملت ،ال ي مما
دبا يلي:
(أ) ت ممبيع اسممتخدا التخظمميض املكمماين كآليممت تيس مرييت ومرنممت ي كمخظممض جامممد .وينبغممي و ممع
اخلظممض املكانيممت بظري ممت ت مماركيت وتيسممري ال ص م ل إ نسممخ ا املختليممت واسممتخدام ا ،حبيممث يس م ل ف م مما مممن
جانب عامت ا م ر؛
( ) زيمماد وعممي ا م م ر وتعايمما ال ممدرات املتعل ممت دبي م التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي ،والت ممديد
علا أنو صمب أن يي م كمنتج (أي كخظض وما يرتبض هبا من ق اعد ول ائك) وكعمليت (أي كآليات و ع اخلظمض
وتنييهىا وربديث ا) س اء بس اء ،وذلت علا النظاقات ا غرافيت املختليت؛
(ج) ن مماء وتع ممد ق اعممد بيانممات ونظممم للسممبالت واخلمرائض املتعل ممت بالسممكان ،واألرا ممي ،واملم ارد
البيئي ممت ،والبم م التحتي ممت ،واخل ممدمات وا اج ممات ذات الص مملت ،لت ممكل أساسم ماً إلع ممداد اخلظ ممض واللم م ائك املكاني ممت
وتعديل ا .وينبغي أن ذبمع تلت النظم بني اسمتخدا املعرفمت ا ليمت وتكن ل جيمات املعل ممات وايتصمايت ا ديثمت
وأن تسمك بتصنيف البيانات حسب األقاليم واملدن؛
(د) ن مماء نظممم عامممت للتممدرج املرحلممي ،والتحممديث ،والرصممد والت يمميم تظب م علمما اخلظممض ا ض مريت
واإلقليميت ،وظمكمن أن يمتم ذلمت ممن لمالل جمراء ت مريعي .وينبغمي أن تكم ن مؤشمرات األداء وم ماركت أصمحا
املصلحت جاءاً أساسياً يف تلت النظم؛
(ه) دع ممم قام ممت وك ممايت زبظ مميض منظم ممت عل مما رم م س ممليم ،وم مماود دب م ارد كافي ممت ،وزبض ممع للتنمي ممت
املستمر للم ارات؛
(و)

ن اء أطر ماليت و ريبيت فعالت دعماً لتنييه التخظيض ا ضري واإلقليمي علا املست ى ا لي.

 - 37وينبغ ممي للس االطات المحلي ااة ،بالتع مماون م ممع ال ممدوائر ا ك مي ممت األل ممرى وال ممركاء ذوي الص مملت ،ال ي مما
دبا يلي:
(أ) و ممع رطيممت مكانيممت اس مرتاتيبيت م ممرتكت (مسممتند إ ل مرائض مناسممبت) وجمم عممت مممن األىممداي
املت اف علي ا اليت تعر عن راد سياسيت وا حت؛
( ) و ع وصياغت لظض حضريت و قليميت ت تمل علا عناصر مكانيت متعدد مثل:
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’‘1

جمم عت سيناري ىات سمائيت تستند إ ربليل شامل لالذباىات الدظمغرافيمت وايجتماعيمت
وايقتصاديت والبيئيت ،وتراعي الروابض ا امست بني استخدا األرا ي والن ل؛

’‘2

ربديد وا ك لاول يات وللتمدرج املرحلمي فيمما طممص النتمائج املكانيمت املن م د وال ابلمت
للتح ي من لظ ط زمنيت مناسبت واملستند إ دراسات جدوى مالئمت؛

’‘3

لظ ممض مكاني ممت تعك ممس نظ مماق النمم م ا ض ممري املت ق ممع وتعا ممو م ممن ل ممالل ت س ممعات
حض مريت خمظظ ممت ،وم مملء الي مرار العم مراين و ع مماد تنظ مميم اإلن مماءات العمراني ممت لتح ي م
الكثافت املناسبت ،ومن لمالل تنظميم شمبكات جيمد المرتابض ممن ال م ار املرضممت للعمي
واألماكن العامت العاليت ا د ؛
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’‘4

(ج)

لظمض مكانيممت تسممتند إ الظممروي البيئيممت وترتممب أول يممات محايممت األممماكن ذات ال يمممت
اإليك ل جيت واملنماط املعر مت للكم ار  ،وتركما ب جمو لمام علما ايسمتخدا املخمتلض
لارا ي ،وبنيت املدن وشكل ا ،والتن ل وتظ ير الب التحتيت ،و فساح جمال للمرونت يف
معا ت التظ رات غري املت قعت؛

و ع ترتيبات مؤسسيت وأطر للم اركت وال راكت واتياقات ألصحا املصلحت؛

(د) قاممت قاعممد معرفيممت يسممتعان هبمما يف عمليممت التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي وتتمميك الرصممد والت يمميم
الصارمني للم رتحات واخلظض والنتائج؛
(ه) تص ممميم اسم مرتاتيبيت لتنمي ممت املم م ارد الب م مريت م ممن أج ممل تعاي مما ال ممدرات ا لي ممت ،ت ممدعم ا ال ممدوائر
ا ك ميت األلرى حسب ايقتضاء؛
(و)

كيالت ما يلي ب جو لام:
’ ‘1تمرابض وتنسممي اسممتخدا األرا ممي وزبظمميض الب م التحتيممت وتنييممهىا ،ألن الب م التحتيممت
تتظلب أر اً إلقامت ا وسبارس ت فرياً مباشراً علا قيمت األرا ي؛
’ ‘2تص ممدي زبظ مميض الب م التحتي ممت ملعا ممت عل ممت أم م ر من مما ال ممبكات الرئيس مميت واليرعي ممت،
وترابض الظرق وال ار  ،ول ائك املرور وح افا التن ل ،وايتصمايت الرقميمت ،والعالقمات
مع اخلدمات األساسيت ،وزبييف املخاطر؛
’ ‘3ت مرابض العناصممر املؤسسمميت واملاليممت للتخظمميض ا ضممري واإلقليمممي ترابظ ماً وفي ماً ،و ن مماء
غليممات تنييممه مالئمممت هلممها الغممر  ،مثممل امليانممت الت مماركيت ،وال مراكات بممني ال ظمماعني
العا واخلام ،وخمظظات التم يل املتعدد املست يات؛
’ ‘4ألممه األشممكال واملظمماىر ا ض مريت ال ائمممت يف ايعتبممار علمما ال جممو األكمممل يف ب مرامج
ت سع املدن وايرت اء هبا وذبديدىا و حيائ ا.

 - 38وينبغي لمنظمات المجتمع المدني ورابطاتها ال يا دبا يلي:
(أ) امل مماركت يف و ممع رطيممت مكانيممت شمماملت ويف ترتيممب أول يممات امل مماريع المميت ينبغممي أن تنبث م عممن
عمليت ت اركيت تتضمن م اورات بني عيع أصحا املصملت ذوي الصملت ،وت ج ما السملظات العاممت األقمر إ
ا م ر؛
( ) الم ممدع إ زبظم مميض اسم ممتخدا األرا م ممي وتنظيمم ممو دبم مما ي م ممبع ،م مممن علم ممت أم م م ر ،اإلدمم مماج
ايجتماعي واملكاين ،وأمن ا ياز للي راء ،وال در علا ربمل التكاليف ،والكثافت املالئمت ،وايسمتخدا املخمتلض
لارا ي وما يتصل بو من ق اعد ت سيم املناط  ،واألمماكن العاممت الكافيمت واملتماح ال صم ل لي ما بسم لت ،ومحايمت
األرا ي الاراعيت وم اقع الرتا الث ايف اهلامت ،والتدابري الت دميت املتصلت حبياز األرا ي ،ونظم تسمبيل األرا مي،
واملعامالت املتصلت باألرا ي ،والتم يل ال ائم علا األرا ي.
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 - 39وينبغي ألخيائيي التخطيط ورابطاتهم ال يا دبا يلي:
(أ) و ممع أدوات جدي ممد ون ممل املع مماري ع ممر ا ممدود وال ظاع ممات دب مما يع مماز التخظ مميض التك مماملي
والت اركي وايسرتاتيبي؛
( ) ترع ممت الت قع ممات وايسم م اطات إ ب ممدائل وس مميناري ىات زبظيظي ممت سبك ممن م ممن ازب مماذ ال م مرارات
السياسيت؛
(ج)

ربديد و مان أوجو التآزر بني مراحل التخظيض وقظاعاتو ونظاقاتو؛

(د) الممدع إ حل م ل ابتكاري ممت ت ممبع امل ممدن املتض ممامت واألق مماليم املتكامل ممت وا ل م ل ال مميت تتص ممدى
لتحديات الي ر ا ضري واألحياء الي ري  ،وم اج مت تغمري املنماخ والكم ار  ،و دار النيايمات ،وغريىما ممن ال ضمايا
ا ضريت ال ائمت أو الناشئت؛
(ه) مساند سبكني ا ماعات الضعييت وا رومت وال مع
والدع إ اتباع ا.

األصمليت .وو مع مج قائممت علما األدلمت

دا  -تنفيذ ورصد التخطيط الحضري واإلقليمي
 - 40المبادئ:
(أ) يتظلب التنييه املناسب للخظض ا ضريت واإلقليميت جبميع أبعادىا قياد سياسيت ،وأطراً قان نيمت
ومؤسسيت مالئمت ،و دار حضمريت ذات كيماء  ،وربسمني التنسمي  ،و بماً تبمين الت افم يف اآلراء ،وا مد ممن ازدواج
ا د من أجل ايستبابت للتحديات ا اليت وامل بلت بظري ت متس ت وفعالت؛
( ) ويتظلب التنييه والت ييم اليعمالني للتخظميض ا ضمري واإلقليممي ،ب جمو لمام ،رصمداً مسمتمراً،
وعمليات م اءمت دوريت ،وقدرات كافيت علا كل املست يات ،وكهلت غليات وتكن ل جيات ماليت مستدامت.
 - 41وينبغممي للحلومااات الوطنيااة ،بالتعمماون مممع الممدوائر ا ك ميممت األلممرى وال ممركاء ذوي الصمملت ،ال يمما دبمما
يلي:
ب مماء الت مريعات والل م ائك ،ب صممي ا أدوات تنيي مه أساسمميت ،قيممد ايسممتعرا
(أ)
لضمان اتسام ا بالظابع العملي وبس لت اإلنياذ؛
ال ان ن؛

( )
(ج)

الممدوري والن ممدي

مممان قي مما عي ممع الس ممكان وم مماود األرا ممي والع ممارات وم ممدمي اخل ممدمات ب مماحرتا س ممياد
ت بيع غليات املساءلت وحل املنازعات بني ال ركاء املنيهين؛

(د) ت ي مميم تنيي ممه اخلظ ممض ا ض مريت واإلقليمي ممت وت م فري ح م افا مالي ممت و مريبيت وت ممدًن دع ممم ت ممين إ
السلظات ا ليت ،ولاصت من أجل معا ت أوجو قص ر الب التحتيت؛
(ه) ت ممبيع مؤسسممات الممتعلم والتممدريب يف جمممال التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي علمما امل مماركت يف
تنييه اخلظمض ،ممن أجمل ربسمني مسمت ى التعلميم العماد يف عيمع التخصصمات العلميمت املرتبظمت بمالتخظيض ،وتم فري
تدريب أفناء العمل أللصائيي التخظيض ا ضري وال ائمني بإدار املدن؛
18
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(و) ت ممبيع رصممد مراحممل تنييممه التخظمميض ا ضممري واإلقليمممي وتعديالتممو وربدياتممو وت ممدًن الت ممارير
عن ذلت ،باإل افت إ ت بيع ال ص ل امليتم ح واعماين إ البيانمات واإلحصماءات ا ضمريت واإلقليميمت ،ب صمف
ذلممت جمماءاً ي يتب ماأ مممن السياسممت الدظم راطيممت المميت ينبغممي أن ي ممرت يف و ممع ا ألصممائي التخظمميض ومنظمممات
اعتمع املدين ووسائض اإلعال ؛
(ز) ت بيع التالقك بني اخلرات ا ضريت ،دبا يف ذلت من لمالل التعماون فيمما بمني املمدن ،ب صمف
ذلت طري ت ىامت لتحسني دمارسات التخظيض والتنييه واإلدار ا ضريت؛
(ح) استحدا و ن اء نظم متينت للرصد والت ييم واملسماءلت يف جممال التخظميض ا ضمري واإلقليممي،
ذبممع بممني املعل مممات والتحلمميالت الكميممت والن عيممت ،وتسممتند إ مؤشمرات مصممممت لتتبممع الت ممد ا ممرز يف كممل مممن
العمليمات واملنتبمات ،وتكم ن ميت حمت لتمدقي ا م م ر .وينبغمي للمبماديت الدوليمت للمدروس املسمتياد أن تسمتند
إ تلت النظم ال طنيت وا ليت؛
(ط) ت م ممرويج التكن ل جي م ممات الس م ممليمت بيئيم م ماً ،والتكن ل جي م ممات ا غرافي م ممت املكاني م ممت م م ممع البيان م ممات،
وتكن ل جيات املعل مات وايتصايت ،وعن نت ال ار  ،ونظمم تسمبيل األرا مي واملمتلكمات ،باإل مافت إ ربمض
ال بكات وتبادل املعل مات لدعم تنييه اخلظض ا ضريت واإلقليميت من الناحيتني الت نيت وايجتماعيت.
 - 42وينبغ ممي للس االطات المحلي ااة ،بالتع مماون م ممع ال ممدوائر ا ك مي ممت األل ممرى وال ممركاء ذوي الص مملت ،ال ي مما
دبا يلي:
(أ) اعتمماد ىيكممل مؤسسممي شممياي وذي كيمماء لت ميك ال ظممائف ال ياديممت والت مماركيت فيممما يتعلم
بتنييه كل ن اط حمدد يف اخلظمت ا ضمريت واإلقليميمت ولتنسمي املسمؤوليات (ال ظاعيمت وا غرافيمت علما حمد سم اء)،
دبا يف ذلت علا املست ى امل رت بني البلديات؛
( ) التيممار سمميناري ىات ماليممت واقعيممت ت ممبع التخظمميض التممدرجي واملرحلممي وربممدد عيممع املصممادر
املت قعمت لالسممتثمار (مممن املياانيممت أو مممن لممارج املياانيممت ،وممن املم ارد العامممت أو اخلاصممت ،وغريىمما مممن مم ارد) وغليممات
ت ليد املم ارد واسمرتداد التكماليف (املمنك ،وال مرو  ،واإلعانمات ،واهلبمات ،ورسم املسمتخدمني ،وأسمعار اسمتخدا
األرا ي ،والضرائب) لضمان كالً من ايستدامت املاليت وال در ايجتماعيت علا ربمل التكاليف؛
مممان تناس ممب املم م ارد العام ممت املخصص ممت م ممن عي ممع املس ممت يات م ممع ايحتياج ممات ا ممدد يف
(ج)
اخلظض ،وبرجمت ا يجتها م ارد ألرى؛
(د)

مان استك اي مصادر ابتكاريت للتم يل والتبارىا وت ييم ا ون رىا ،حسب ايقتضاء؛

(ه) تعبئت ايستثمارات اخلاصت وال راكات بني ال ظاعني العا واخلام ،يف ال قت املناسب ،حبيث
يراعمما في مما أن تك م ن شمميافت ومندرجممت مممن طممار قممان ين مالئممم علمما النح م املبممني يف املبمماد الت جي يممت ب م ن
حص ل ا ميع علا اخلدمات األساسيت؛
(و) ن اء ودعم ان متعدد ال ركاء تضم ب جو لام ال ظاعني اخلام واعتمعي ،ملتابعمت تنييمه
التخظيض ا ضري واإلقليمي ،وت ييمو بصيت دوريت ،وو ع ت صيات اسرتاتيبيت؛
(ز) تمدعيم تنميمت ال مدرات املؤسسميت والب مريت علما املسمت ى ا لمي يف جممايت التخظميض والتصممميم
واإلدار والرصد ،من لالل التدريب ،وتبادل التبار واخلرات ،ون ل املعاري ،وايستعرا ات التنظيميت؛
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(ح) دعممم عممال ا م م ر وتث ييممو ،وتعبئممت اعتمممع ا لممي يف كممل مراحممل عمليممت التنييممه ،مممع ش مرا
منظمات اعتمع املدين يف تصميم اخلظض ورصدىا وت ييم ا وتعديل ا بص ر تتابعيت.
 - 43وينبغي لمنظمات المجتمع المدني ورابطاتها ال يا دبا يلي:
(أ) اإلس ا بص ر ن ظت يف تنييه اخلظض عن طري تعبئت اعتمعات ا ليت املعنيت ،و قاممت صمالت
مممع ا ماعممات ال مريكت ،والتعبممري عممن ش م اغل ا م م ر ،دبمما يف ذلممت ف مراء املممدن ،يف طممار عيممع اللبممان ذات
الصلت والرتتيبات املؤسسيت األلرى؛
( ) تاويممد السمملظات بممردود األفعممال ب م ن التحممديات واليممرم المميت قممد تظ ممر يف مراحممل التنييممه،
والت صيت بالتعديالت وتدابري التصحيك الالزمت.
 - 44وينبغي ألخيائي التخطيط ورابطاتهم ال يا دبا يلي:
(أ) ت دًن مساعد ت نيت لتنييه األنم ا املختليمت ممن اخلظمض ،ودعمم عمع البيانمات املكانيمت وربليل ما
واستخدام ا وت امس ا وت زيع ا؛
( ) تصممميم وتنظمميم دورات تدريبيممت لرامسممي السياسممات وال مماد ا ليممني مممن أجممل ت م عيت م ب ضممايا
التخظيض ا ضري واإلقليمي ،وي سيما ا اجت إ التنييه واملساءلت املستمرين والظ يلي األجل؛
(ج) ت فري تدريب أفناء العمل و جراء حبم
العمليت ،وتاويد صانعي ال رار بردود فعل فنيت؛

تظبي يمت تمرتبض بتنييمه اخلظمض ،بغيمت المتعلم ممن اخلمرات

(د) ت في م سممماذج التخظمميض المميت ظمكممن اسممتخدام ا يف األغ مرا
التعبئت العامت للبم ر.
_______________
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