
A/CONF.226/PC.3/5 األمــم املتحـدة

  

 

 Distr.: General اجلمعية العامة

3 June 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

150616    140616    16-09030 (A) 

*1609030*  

اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة املعـين باإلسـكان    
  والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث)

  الدورة الثالثة

  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
     

  اجتماع املوئل الثالث ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ      
    

  مذكرة من األمانة      

املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل        حتيل أمانة مـؤمتر األمـم    
الـذي عقـد يف    الثالث) طيه الوثيقة اخلتامية الجتماع املوئل الثالث ملنطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ  

  .  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٢و  ٢١يومي  جاكارتا
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  الوثيقة اخلتامية الجتماع املوئل الثالث ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ    
  

أجـــل دفـــع التحضـــر املســـتدام مـــن ”إعـــالن جاكرتـــا للموئـــل الثالـــث:   
  “التنمية عجلة

طائفـة واسـعة مـن    وحنن، وفـود احلكومـات الوطنيـة يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ،          
ــك الســلطات     ــا يف ذل ــة أصــحاب املصــلحة، مب ــة  احمللي ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي  واإلقليمي

 لو القطاع اخلاص واتمع املـدين والنسـاء  وممث وكاالت األمم املتحدة واملهنيون واألكادمييونو
واألطفال والشباب؛ املشاركني يف اجتماع املوئل الثالـث ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعقـود       

ــومي   ــا يـ ــوبر   ٢٢و  ٢١يف جاكرتـ ــرين األول/أكتـ ــة  ٢٠١٥تشـ ــافته حكومـ ــذي استضـ ، والـ
  إندونيسيا بسخاء،

ملناقشـة حتـديات وفـرص التحضـر مـن أجـل تعزيـز التنميـة املسـتدامة يف           وقد اجتمعنـا   
منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، متهيــدا ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية  

  املستدامة (املوئل الثالث)،

والتقــدير حلكومــة إندونســيا للتنظــيم املمتــاز لالجتمــاع، عــن خــالص االمتنــان  نعــرب  
  ،من كرم الضيافة املشاركني مجيع خص بهسيا ملا يوعن امتناننا لشعب إندون

تمـاد خطـة التنميـة املسـتدامة     بقـرار اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـبعني اع      وإذ نرحـب   
جعـل املـدن واملسـتوطنات    ”، ١١وأهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلـك اهلـدف    ٢٠٣٠ لعام

  ،“البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

عـن األمـل يف أن يـتم التوصـل إىل اتفـاق جديـد بشـأن تغـري املنـاخ خـالل            وإذ نعرب  
الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ،      

ــن     ــرة مـ ــاريس يف الفتـ ــتعقد يف بـ ــيت سـ ــاين/نوفمرب إىل   ٣٠الـ ــرين الثـ ــانون األول/ ١١تشـ  كـ
  ،٢٠١٥  ديسمرب

ــ   ــق عــن املنتــدى احلضــري الســادس آلســيا       بوإذ نرح ــداء مــن أجــل العمــل املنبث بالن
واحملـيط اهلـادئ ومجعيـة الشـباب احلضـري، اللـذين عقـدا علـى هـامش اجتمـاع املوئـل الثالــث            

  ؛٢٠١٥ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف جاكرتا يف تشرين األول/أكتوبر 

بلـدان   توجـد ـا  يط اهلادئ، الـيت  التنوع الكبري ملنطقة آسيا واحمل وإذ نضع يف اعتبارنا  
التحضـر وأخـرى أقـل حتضـرا، وبلـدان غـري        شديدة متقدمة وبلدان من أقل البلدان منوا، ودول

  جزرية صغرية نامية، وكذلك بلدان متر برتاعات ودول هشة، ساحلية ودول
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بأن التحضر قـد توسـع يف املنطقـة علـى مـدى العشـرين سـنة الـيت انقضـت           وإذ نسلِّم  
بليـون   ٢,١عقاد مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)، فأصبح منذ ان

شخص يعيشون يف املدن والبلدات وبرزت املدن بوصفها قـوة دافعـة للنمـو االقتصـادي، كمـا      
نشــأت طبقــة متوســطة كــبرية ومتناميــة، وإذ نعتــرف أيضــا بأــا منطقــة تتســم بأوجــه تفــاوت  

 اخلـــدمات األساســية، فضــال عـــن   ة الســـكن امليســور التكلفــة وتقــدمي   شــديدة، وعــدم كفايــ   
الــيقني وأوجــه الضــعف الــيت تعــزى إىل االجتاهــات االقتصــادية العامليــة، وتغــري املنــاخ           عــدم

  والكوارث الطبيعية،

أن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ هلا تاريخ فريـد ومتنـوع وغـين يف     وإذ نضع يف اعتبارنا  
د املــدن والتنظــيم اتمعــي، ونتفــق علــى التمــاس ــج واســتراتيجيات    جمــال التحضــر، وتشــيي 

ن ال مـن التصـدي للتحـديات احملـددة الـيت تواجـه املنطقـة فحسـب، بـل مـن           وأدوات فعالة متكِّ
  اإلسهام أيضا يف معاجلة القضايا العاملية الكبرية،

را للتنميـة  الدور الرئيسي للتحضر املسـتدام واحلسـن التنظـيم بوصـفه مصـد      وإذ ندرك  
  ورفاه اتمعات،

بتعزيــز االلتــزام والقيــادة السياســيني الشــاملني والطــويلي األمــد   نوصــي بقــوة  - ١  
مـن   ١١واملركّزين علـى الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين واحمللـي مـن أجـل حتقيـق اهلـدف           

أجـل  أهداف التنمية املستدامة واألهداف األخرى عن طريق تفعيل خطة حضرية جديـدة مـن   
  مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛

إىل حتول جذري يف طريقة ختطيط املدن وتنميتـها وإدارـا، مـع اعتبـار      ندعو  - ٢  
الســكان عوامــل تغــيري ال جمــرد مســتفيدين، األمــر الــذي يتطلــب اتبــاع ــج متكامــل للتحضــر  

ويـل  ية واألطر السياساتية املناسبة والتدرجيية، وآليـات مت يشمل النشر الفعال للتشريعات احلضر
لألراضي وختطـيط وتصـميم حضـريني جيـدين، ووجـود جمتمـع        مبتكرة وسليمة وإدارة رشيدة

مدين قـوي يشـارك بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة يف عمليـة صـنع القـرار، فضـال عـن حتقيـق التنميـة              
  ؛هااحلضرية ورصد

بصــوغ سياســات واســتراتيجيات حضــرية وطنيــة، متكاملــة ومتعــددة  نوصـي   - ٣  
ية يف األجلــني القطاعــات وتشــاركية، مــن أجــل تــوفري إطــار وطــين لتوجيــه التنميــة احلضــر         

  والطويل؛  املتوسط

بالتمكني من توثيق الـروابط بـني املنـاطق احلضـرية والريفيـة مـن        نوصي أيضا  - ٤  
  أكثر توازنا؛أجل حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 
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على وضع حلول منهجية لترشيد املوارد الطبيعية وتعزيـز اسـتخدامها    نشجع  - ٥  
  املستدام واحلد من االنبعاثات مع االستمرار يف تلبية االحتياجات البشرية؛

على احلاجة إىل إدراج التحضر املسـتدام بقـوة يف اسـتراتيجيات     نعيد التأكيد  - ٦  
  تكيف معها؛ختفيف آثار تغري املناخ وال

 النظـامي ز على القطاع غـري  على وضع استراتيجيات لصاحل الفقراء تركِّ حنث  - ٧  
إلدارة املخاطر احلضرية وحتسني القدرة علـى الصـمود أمـام الكـوارث، ونسـلم بـأن الكـوارث        

  وتغري املناخ يؤثران تأثريا مفرطا على الفقراء واملهمشني؛

ــات خمــاطر ال   نشــجع  - ٨   ــى إدراج تقييم ــة وضــع سياســات    عل كــوارث يف عملي
  استخدام األراضي وتنفيذها يف املناطق احلضرية والريفية؛

ىل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات    إاحلكومـات الوطنيـة والسـلطات احملليـة      ندعو  - ٩  
وبرامج جيدة التركيز من أجل التخفيف من حدة الفقر يف املنـاطق احلضـرية واحلـد مـن أوجـه      

توفري مـا يكفـي مـن األراضـي والسـكن امليسـور التكلفـة واخلـدمات         عدم املساواة، بسبل منها 
  األساسية، مبا يف ذلك للمستوطنات العشوائية؛

بوضــع السياســات املناســبة وتــوفري االســتثمارات الــيت يكــون حمورهــا   نوصــي  - ١٠  
الناس، مع مراعاة احتياجات مجيـع أصـحاب املصـلحة، وال سـيما األطفـال والشـباب والنسـاء        

ن وال القطــاع غــري النظــامي، واملهــاجر   ، والــذين يعملــون حلســام اخلــاص، وعمــ    واملســنني
تســىن هلــم املشــاركة أيضــا يف التنميــة احلضــرية تت والفئــات الضــعيفة األخــرى، حبيــث واألقليـا 

  املستقبلية والتعاون بشأا وقيادا واالستفادة منها؛

على أمهية التعاون احلكومي الدويل بشأن اهلجـرة الوافـدة والـرتوح إىل     نشدد  - ١١  
  املناطق احلضرية؛

مجيـــع دوائـــر احلكومـــة إىل العمـــل بالتعـــاون مـــع أصـــحاب املصـــلحة   نـــدعو  -١٢  
بغيــة احلــد مــن الرتاعــات وتعزيــز  اآلخــرين إلدارة التنــوع املتزايــد ملــدننا وتعقيــدها الــدميوغرايف 

  التماسك االجتماعي؛

على اختاذ إجراءات ـدف إىل تعزيـز املـزج والتنـوع االجتمـاعيني يف       نشجع  - ١٣  
ــز الســكن امليســور التكلفــة       ــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزي ــز التفــاعالت الثقافي املــدن، وتعزي

  والتجديد احلضري داخل املدن؛
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على تعزيز التـراث التـارخيي واهلويـة الثقافيـة مـن أجـل النـهوض         نشجع أيضا  - ١٤  
  القتصاد احلضري وظروف العيش الالئقة؛با

ومتكاملـة، لكفالـة    منتجةبتشجيع منو املدن بطريقة حسنة التخطيط و نوصي  - ١٥  
التنقل املستدام ووجود أماكن عامة مأمونة وميسورة التكلفة، مبا يف ذلك مسـاحات خضـراء،   

العشوائي، ومـن   واء التوسع احلضريعادة استخدام القطع األرضية الحتوالتجديد احلضري وإ
مث تشــجيع الوصــول إىل خــدمات الطاقــة امليســورة واملوثوقــة واملســتدامة واحلديثــة وكفــاءة         

  استخدام الطاقة؛

تخطـيط املـدن واملسـتوطنات البشـرية مـن أجـل       لمبـادئ  وضـع  ب نوصي أيضا  - ١٦  
  حتياجـات  ا تقليـل دة لتطوير التراص املناسب واالستخدام االقتصادي املختلط يف املنـاطق املشـي

نصــيب الفــرد مــن تكــاليف تقــدمي اخلــدمات، فضــال عــن تســخري الكثافــة واقتصــادات التنقــل و
  التجميع؛

إىل اغتنام الفرص واملزايـا الـيت تتيحهـا التكنولوجيـا احلضـرية املتطـورة،        ندعو  - ١٧  
مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، سـعيا إىل ضـمان تكـافؤ فـرص احلصـول علـى        

  ؛“ذكية” مات من أجل بناء مدن شفافة ودميقراطية وذات كفاءة واملعلو

ــجع  - ١٨   ــة   نشـ ــم حوكمـ ــتنباط نظـ ــى اسـ ــددة    علـ ــة ومتعـ ــدة وفعالـ ــة جديـ تعاونيـ
املستويات من أجل حتسني التعامل مع التحديات املعقدة املتعلقة باألمـاكن احلضـرية املترابطـة،    

  وعدم تقييد هذا اجلهود بقيود احلدود السياسية واإلدارية؛

بســد اخلصــاص يف املــوارد البشــرية واملاليــة والتنظيميــة الــذي تواجهــه  نوصــي  - ١٩  
بلدية يف السـعي إىل إدارة التحضـر السـريع، مبـا يف ذلـك مـن خـالل آليـات حمـددة          السلطات ال

  لتخصيص املوارد املباشرة على الصعيد احمللي؛

علـى تعزيـز تنفيـذ التـدخالت احلضـرية اسـتنادا إىل خطـط ماليـة سـليمة           حنث  - ٢٠  
  اخلريية؛باستخدام مصادر وآليات متويل مبتكرة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملؤسسات 

بتعزيـز الشـراكات بـني السـلطات الوطنيـة واحملليـة والزعمـاء التقليـديني          نلتزم  - ٢١  
 ، مــع التركيـز علـى تبـادل املعـارف ووضـع احللــول     وغريهـم مـن أصـحاب املصـلحة احلضـريني     

  واحلوار بشأن السياسات وتطوير القدرات؛

واضـحة وشـفافة   إىل تضـمني اسـتراتيجيات التنميـة احلضـرية مؤشـرات       ندعو  - ٢٢  
  وتقييمها؛ املتحققة وقابلة للقياس ينبغي استخدامها لرصد التقدم واإلجنازات
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 لبلــدانتزويــد اإىل تعزيــز التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب واســتمرار   نــدعو  - ٢٣  
ــة         ب ــم املتحــدة، فضــال عــن املنظمــات الدولي ــرامج األم ــع وكــاالت وب ــن مجي ــال م ــدعم الفع ال

وضع وتنفيذ سياساا واستراتيجياا احلضرية الراميـة إىل إنشـاء وإدارة   يف ملساعدا األخرى، 
متوسطة، ينبغـي أن  دن متسقة ومترابطة، مبا يف ذلك حواضر كربى ومدن صغرية وشبكات م

  ومتناغمة مع األقاليم الريفية؛ ةمستداموتكون متكاملة 

بتعزيز املبادئ والتوصـيات الـواردة يف إعـالن جاكارتـا هـذا الصـادر يف        نلتزم  - ٢٤  
إطار املوئـل الثالـث، مـن أجـل ضـمان أن يسـهم هـذا اإلعـالن يف الـدورة الثالثـة املقبلـة للجنـة             

، وكـذلك يف صـوغ   ٢٠١٦التحضريية، املزمع عقدها يف سـورابايا، إندونيسـيا، يف متوز/يوليـه    
ء مؤمتر األمم املتحدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة      اخلطة احلضرية اجلديدة أثنا

  .٢٠١٦عقد يف كيتو يف تشرين األول/أكتوبر ي(املوئل الثالث) الذي س

 


