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اللجنـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة  
املعــــــين باإلســــــكان والتنميــــــة احلضــــــرية 

 املستدامة (املوئل الثالث)

 الدورة الثالثة

       ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
شـــأن متويـــل التنميـــة احلضـــرية: االجتمـــاع املواضـــيعي للموئـــل الثالـــث ب  

 األلفية حتدي
    

 مذكرة من األمانة  

  
حتيل أمانة مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل           

الثالث) طيه الوثيقة اخلتامية لالجتماع املواضيعي للموئل الثالث بشأن متويل التنميـة احلضـرية:   
  .٢٠١٦آذار/مارس  ١١إىل  ٩حتدي األلفية، الذي عقد يف مكسيكو سييت يف الفترة من 
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وثيقة اخلتامية لالجتماع املواضيعي للموئل الثالث بشـأن متويـل التنميـة    ال  
 احلضرية: حتدي األلفية

 السياق  

ــيعيش   - ١ ــام      ٦٦سـ ــول عـ ــدن حبلـ ــامل يف املـ ــكان العـ ــن سـ ــة مـ ــف ٢٠٥٠يف املائـ ، فكيـ
سـيدفع العـامل تكـاليف الطلـب املتزايـد علــى اخلـدمات احلضـرية اجليـدة؟ يف معظـم البلــدان           إذا

ــة هــي املســاهم الرئيســي مــن حيــث االســتثمارات العامــة يف     املتقدمــ ة ظلــت احلكومــات احمللي
اهلياكـل األساسـية احملليـة. ويف البلــدان الناميـة وأقـل البلـدان منــوا، أدت عمليـة التحضـر بــوترية         

وهـــو طلـــب ال يقابلـــه متويـــل كـــاف   ســـريعة إىل تزايـــد الطلـــب علـــى اخلـــدمات األساســـية، 
 الغالب.  يف

ــف      وحنــن مل ن  - ٢ ــد يتوق ــى هــذا املســتقبل احلضــري. وق ــة عل ــار املترتب ســتوعب بعــد اآلث
مستقبل اإلنسانية على تنفيذ اتفاق باريس يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري    
املناخ. إن رفاه سكان العـامل يتطلـب التنميـة التحويليـة املتوخـاة يف أهـداف التنميـة املسـتدامة.         

التنمية مزج التمويل العام واخلاص لتحقيق هذه األهـداف العامليـة. ولكـن    ويشجع متويلُ خطة 
يبدو بصورة متزايدة أن البلدات واملدن هي الكيانات اليت ستحقِّق هـذا املسـتقبل. فالوكـاالت    
احلكومية املركزية لن تكون قادرة وحـدها علـى تـأمني االسـتثمارات الالزمـة للمـدن اخلضـراء        

يع أحناء العـامل. ولـذا، فهنـاك مطلـب جديـد وهـو إقامـة الشـراكات بـني          اليت حنتاج إليها يف مج
مستويات احلكومـة ووضـع خطـة حضـرية جديـدة. ذلـك أن بقـاء األمـور علـى حاهلـا لـن ميـد             
البلدات واملدن بالتمويل الـذي حتتـاج إليـه. ويقتضـي إضـفاء الطـابع احمللـي علـى متويـل التغـيري           

ة جديدة من أدوات التمويل تليب احتياجات مجيع املـدن،  الشامل تصميم وتنفيذ حافظة متوازن
مبا يشمل املدن الضخمة وما تواجهه مـن حتـديات، واملـدن السـريعة النمـو، واملـدن الثانويـة يف        
ــال       ــة وأســواق رأس امل ــك إســناد دور إىل احلكومــات املركزي ــدان منــوا. وسيشــمل ذل أقــل البل

ل املغتربني، واحلكومـات احملليـة الـيت سـتدفع عجلـة      احمللية، وصناديق املعاشات التقاعدية، ومتوي
 تنفيذ األهداف العاملية.

بيد أن نظم التمويل اليت تعمل ا احلكومات احمللية ال ترقى إىل مستوى هـذه املهمـة،     - ٣
على الرغم من الظروف املواتيـة لالسـتثمارات الطويلـة األجـل، وكـذلك اعتـراف العديـد مـن         
املؤسسات الدولية برهانات االستدامة احلضرية. ويف السنوات األخرية، حدث تباطؤ ملحـوظ  

 اهلياكــل األساســية احملليــة واخلــدمات األساســية احملليــة مــن خــالل التمويــل يف االســتثمارات يف
احلكومي، ويعزى ذلك يف جانب منه إىل تدابري التقشف املايل، ممـا أدى إىل قلـة االسـتثمار يف    

 اهلياكل األساسية الالزمة للتنمية احلضرية.
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جانـب منـها إىل كـون     كما قلَّت االستثمارات املؤسسية واخلاصة، ألسباب تعـزى يف   - ٤
العائدات املتوقعة من االستثمار يف اهلياكل األساسـية العامـة بعيـدة املنـال، إىل جانـب املخـاطر       
والتصورات اخلاطئة وعدم اليقني واالفتقار إىل احلوافز. ولذا فإن إجيـاد السـبل الكفيلـة بتحريـر     

ــر ضــروري لتح      ــة احلضــرية أم ــة واخلاصــة لصــاحل التنمي ــدخرات العام ــة   امل ــق أهــداف التنمي قي
، وإطــار ســنداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفتــرة  ١٧و  ١١املســتدامة، وال ســيما اهلــدفان 

، واتفاق باريس بشأن تغري املناخ، ولتنفيذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة. أمـا مـن      ٢٠٣٠-٢٠١٥
الفجـوة  منظور االقتصاد الكلي فإن استدامة منوذجنا االقتصادي يف األمد البعيد مهدد باتسـاع  

بني احتياجات التمويل وأولويات االستثمار. ويتطلـب الواقـع اجلديـد املتعلـق بتمويـل اهلياكـل       
ــائل          ــن معاجلــة املس ــتمكن ال م ــد لكــي ن ــذا التعقي ــم ه ــية احلضــرية أن نفه ــة”األساس  “التقني

فحســب، بــل أيضــا معاجلــة املســائل املتعلقــة باالقتصــاد الكلــي واالقتصــاد الوســيط واالقتصــاد   
 ئي، بغية إذكاء الوعي اجلماعي واستنباط حلول جديدة حلاالت حمددة.اجلز

ويف كثري من احلاالت، اعتمدت احلكومات احمللية يف البلدان النامية وأقل البلـدان منـوا     - ٥
اعتمادا مفرطـا علـى التحـويالت املركزيـة، مـع ضـعف أو حـىت انعـدام القـدرات و/أو اللـوائح           

رادات كــبرية مــن الضــرائب احملليــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن   التنظيميــة الداعمــة لتحصــيل إيــ 
 احلكومات احمللية يف معظم هذه السياقات يتعذَّر عليها التعامل مع املصارف التجارية الوطنية.

ــي، فيجــب        - ٦ ــوطين واحملل ــى الصــعيدين ال ــها عل ــة األمــوال ســيتعني تعبئت ورغــم أن أغلبي
واخلــاص علــى الســواء، باعتبــاره وســيلة حلشــد   التشــجيع علــى تطــوير التمويــل الــدويل، العــام 

األموال الالزمة، سواء من خالل األسواق املالية أو مـن خـالل إنشـاء آليـات تـتالءم علـى حنـو        
 أفضل مع احتياجات وظروف التمويل اخلاصة باملدن واملناطق.

وتقتضــي ضــخامة االحتياجــات الــيت يــتعني الوفــاء ــا إعــادة النظــر يف نظــم التمويــل       - ٧
وإجياد الوسائل اليت ميكن من خالهلا توجيـه املـدخرات العامليـة، العامـة واخلاصـة علـى السـواء،        

 حنو مساعدة اجلهات الفاعلة الوطنية واحمللية على مواجهة التحديات احلضرية.
  

 حتدي األلفية      

ــيت ســتواجهها          - ٨ ــم التحــديات ال ــن أه ــاره واحــدا م ــل التحضــر املســتدام، باعتب إن متوي
ــة   البشـــر ية يف الســـنوات القادمـــة، يقتضـــي متكـــني احلكومـــات احملليـــة وامليتروبوليـــة واإلقليميـ

وشركائها من القطاع اخلـاص والقطـاع االجتمـاعي مـن تلبيـة االحتياجـات املتزايـدة للسـكان         
علـى اخلـدمات واهلياكـل األساســية احلضـرية ذات النوعيـة اجليـدة علــى حنـو منصـف وشــامل.         

احلضرية اجلديدة من وضع القواعد واللوائح التنظيمية املناسـبة، وتـوفري    وينبغي أن متكِّن اخلطة
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املوارد البشرية املؤهلة، واالستراتيجيات واألدوات الالزمة للتخطيط والعمل مـن أجـل ضـمان    
احلصول على القدر الكايف من التمويل على الصعد احمللي واإلقليمـي والـوطين والـدويل. وهـذا     

 األساسية الشاملة التالية: التحدي تؤطره العناصر

ينبغي أن تركز التنمية احمللية على تعزيز االقتصاد احمللي: وهذا أحـد الشـواغل     (أ)  
الرئيسية اليت ينبغي أن توجه سياسات متويـل التنميـة بوجـه عـام. وتعزيـز منـوذج إمنـائي يسـتند         

ة احمللـيني يف شـراكات   إىل تعبئة موارد اإلقليم الذاتية هو أفضل تربير إلشراك أصحاب املصـلح 
قويــة وطويلــة األمــد وقــادرة علــى الصــمود. وبــدون وجــود اقتصــاد حملــي ينــتج فــرص العمــل   
واإلنصاف واالبتكار والتدفقات التجارية وشبكات أصحاب املشـاريع احليـويني، ال سـبيل إىل    

لــى احلفـاظ علـى السياسـات اإلمنائيـة ومتويـل تقــدمي اخلـدمات األساسـية وتسـيريها وتعهـدها ع         
 املدى الطويل؛

املدن، سواء أكانت صغرية أم كبرية، شريكة يعـول عليهـا: حتـدد املـدن علـى        (ب)  
أا ضعيفة أو فقرية، ال ألا ال متلك ثروة تستفيد منـها، بـل ألن املـدخرات احملليـة ال تسـتثمر      

املعامالت وعدم وجـود سـجل   حمليا و/أو ال يقدم االئتمان للتنمية احمللية بسبب انعدام الثقة يف 
للمعــامالت الناجحــة، فضــال عــن االفتقــار إىل آليــات التمويــل املناســبة. ولــذا ينبغــي تشــجيع     
ــة.       ــات ائتمانيـ ــداد ملفـ ــى إعـ ــاعدة علـ ــاطر للمسـ ــة املخـ ــارات إزالـ ــى خيـ ــوي علـ ــز القـ التركيـ

 واحلكومات احمللية موثوقة مثل احلكومات الوطنية؛

يد احمللـــي: فكـــثري مـــن احلكومـــات احملليـــة جيـــب دعـــم االبتكـــار علـــى الصـــع  (ج)  
واإلقليمية قد جنحت يف تنفيذ احللول البديلة لتمويـل االسـتثمارات احملليـة، فأثبتـت بـذلك أـا       
جهات فاعلـة أساسـية يف وضـع النمـاذج املبتكـرة احملليـة اسـتنادا إىل مواردهـا البشـرية والبيئيـة           

قـد مت اختبارهـا وتكرارهـا، وجيـب أن حتظـى       واالقتصادية الذاتية. وكثري من هذه االبتكـارات 
بقــدر أكــرب مــن االعتــراف مــن جانــب اخلــرباء املــاليني، والشــركات االستشــارية، ومؤسســات 
التمويل اإلمنائي الدولية لكـي تصـبح جـزءا مـن حزمـة احللـول الـيت تقـدم عنـد إسـداء املشـورة            

 بشأن متويل التنمية احلضرية؛

واحلوكمـة: كـثريا مـا أخفقـت اللـوائح التنظيميـة        احلق يف املدينة والشراكات  (د)  
العامة يف إجياد إطـار حيمـي املصـلحة العامـة مـن االسـتبعاد االجتمـاعي واملكـاين، وال سـيما يف          
املناطق احلضرية. وال تستطيع احلكومات احمللية التصدي للتحـديات واالسـتجابة لالحتياجـات    

املوارد. ويستلزم نظام احلوكمة النـاجح احتـرام    املتعددة اخلاصة ا، ال سيما يف فترات تناقص
ــاة الســن ونــوع اجلــنس والشــمول واملشــاركة والتقــارب          ــوق اإلنســان األساســية ومراع حق
واالشتراك يف وضع وتنفيذ السياسات العامة من خالل مؤسسـات وعمليـات دميقراطيـة تتسـم     
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ــة اختــاذ القــرار    ات املاليــة. وهــذا النظــام،  بالشــفافية، ومشــاركة مجيــع اجلهــات املعنيــة يف عملي
ي رباإلضــافة إىل بــرامج بنــاء القــدرات والتربيــة املدنيــة يف جمــال املســؤوليات واحلقــوق، ضــرو  

لزيادة متكني اجلهات الفاعلة احمللية واتمع املدين، مبـا يف ذلـك النسـاء والشـباب، والكتسـاا      
ينــة إعـادة توزيـع مدروســة   قـدرا أكـرب مـن الســيطرة علـى زمـام األمــور. ويتطلـب احلـق يف املد       

لالستثمارات واخلدمات واهلياكل األساسية بطريقة تعطي األولويـة للمنـاطق احملرومـة. وهنـاك     
ــة دون       ــيت ميكــن أن تعــزز احلــق يف األرض للحيلول ــة مــن األدوات ال حاجــة إىل جمموعــة كامل

 اعتبار األراضي جمرد سلعة؛

وسـيط واالقتصـاد اجلزئـي مبزيـد مـن      إبراز أبعاد االقتصاد الكلـي واالقتصـاد ال    (هـ)  
الوضــوح: جيــب زيــادة إيضــاح هــذه األبعــاد يف منــاذج التمويــل العامليــة مــن أجــل املطابقــة بــني 

. وهنــاك حاجــة أكــرب عنــد التعامــل مــع حلــول التخطــيط “العامليــة - احملليــة”احلقــائق واآلثــار 
لــول التمويــل املقترحــة لتمويــل املســتوطنات النظاميــة وغــري النظاميــة، إىل مــزيج خمــتلط مــن ح 

 للتعامل مع أوجه الالمساواة ومراعاة اخلصوصيات؛

ــدة: ســيتعني فهــم       (و)   ــهج الشــمويل املصــمم خصيصــا للخطــة احلضــرية اجلدي الن
اخلطة احلضرية اجلديدة وتطبيقهـا مـن خـالل مراعـاة جمموعـة واسـعة مـن احلقـائق والسـياقات          

ي اتبــاع ــج واحــد مناســب للجميــع. وجيــب   والثقافــات واملنــاظر احلضــرية التارخييــة، وتفــاد 
تنفيذها مـن خـالل اسـتراتيجيات خمتلفـة، تبعـا لواقـع وحالـة كـل مسـتوطَن مـن املسـتوطنات،            
باتباع ج حمدد لكل منطقة وبلد ومسـتوطَن. وينبغـي هلـا أن تشـجع التركيـز الشـمويل الـذي        

 يتجنب سياسات التمويل اجلزئية أو القطاعية أو ازأة؛

بغي أن يتمخض املوئل الثالث عن خطة مركـزة وعمليـة املنحـى: ينبغـي أن     ين  (ز)  
تســتند إىل أطــر التنفيــذ القطــري الــيت تكفــل التماســك الــالزم علــى الصــعيدين الــوطين ودون     
الــوطين والــيت تســتكمل، حســب االقتضــاء، بالتعــاون اإلمنــائي القــوي األثــر. وينبغــي أن تــوفر   

كثـر مـن جمـرد حلـول تقنيــة وـج قطاعيـة، خريطـةَ طريــق        اخلطـة احلضـرية اجلديـدة الـيت هــي أ    
عملية وملموسة جلميع أنواع اجلهات احلضرية املعنيـة. وهـذا هـو السـبيل الوحيـد لإلسـهام يف       

. وال يقتصر متويل التنمية احلضرية علـى  ١١حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما اهلدف 
إلسهام بقدر كبري يف القضاء على الفقر واحلـد مـن   اخلدمات احلضرية؛ فهناك حتد آخر، وهو ا

يمــا بينــها، وهــي مســات متيــز  أوجــه عــدم املســاواة اهلائلــة والثغــرات القائمــة داخــل البلــدان وف  
 اليوم.  عاملنا
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 إضفاء الطابع احمللي على التمويل من أجل التغيري الشامل      

ث، املمـثلني لطائفـة واسـعة    حنن املشاركني يف هـذا االجتمـاع املواضـيعي للموئـل الثالـ       - ٩
من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية، ومؤسسات منظومـة  
األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، واتمع املـدين، واملؤسسـات األكادمييـة والبحثيـة     

ــة ومؤس   ــاص، واملؤسســـات االجتماعيـ ــة والقطـــاع اخلـ ــامن واملؤسســـات التجاريـ ســـات التضـ
واملنظمــات اتمعيــة واملؤسســات اخلرييــة واملنظمــات النســائية والشــبابية، نعــرب عــن شــكرنا  
حلكومــة مكســيكو ســييت وشــركائها علــى استضــافة هــذا احلــدث، ونقتــرح أن ينظــر يف هــذا    

إىل اإلعالن، وال سيما العوامل احملركة للعمل املبينة أدناه، وأن يدرج يف صلب العملية الراميـة  
إعداد اخلطة احلضرية اجلديدة الـيت سـتعتمد يف مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باإلسـكان والتنميـة         

 .٢٠١٦احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) املقرر عقده يف كيتو يف تشرين األول/أكتوبر 
  

 الالمركزية الضريبية واملالية  -  ١  

 :يلي تتمثل العوامل احملركة للعمل ذات الصلة فيما  - ١٠

ــا          (أ)    ــؤ ــت وميكــن التنب ــة وحســنة التوقي ــة كافي ــة حكومي ــوفري حتــويالت مالي ت
تتناســـب مـــع مهـــام تقـــدمي اخلـــدمات املنوطـــة باحلكومـــات احملليـــة، وضـــمان اســـتخدام هـــذه 

 التحويالت يف آليات التمويل اليت تأذن ا احلكومات احمللية؛

تسـتلزم   “القاعـدة إىل القمـة  ” االعتراف بأن التنميـة الوطنيـة الـيت تنطلـق مـن       (ب)  
ختصيص ما يكفي من املوارد من جهات حكومية دوليـة، وتفـويض الصـالحيات للمسـتويات     
الــدنيا والسياســات املاليــة الســليمة علــى الصــعيد دون الــوطين الــيت تنطــوي علــى زيــادة قــدرة    

لتحـويالت القابلـة   احلكومات احمللية واملتروبولية واإلقليمية على حتصيل إيراداا والوصول إىل ا
للتنبؤ، إىل جانب آليات أو صناديق للمعادلة تتسم بالشفافية. وجيب تعزيز اتباع خطة حمكمـة  
يف تنفيــذ تعــاون أكثــر وضــوحا بــني اهليئــات احلكومــة املركزيــة املوجــودة علــى الصــعيد احمللــي  

 واحلكومات الالمركزية؛

رة مـن اإليـرادات الوطنيـة    خمتـا  متكني احلكومات احمللية مـن اسـتغالل جمموعـة     (ج)  
اإلقليمية اليت هي منتجـة، ولكنـها تـدار علـى حنـو أفضـل علـى مسـتوى أعلـى، كالضـرائب            أو

ــرائب         ــة وضـ ــات الكربونيـ ــرائب االنبعاثـ ــافة، وضـ ــة املضـ ــريبة القيمـ ــدخل أو ضـ ــة بالـ املتعلقـ
 االستخراج والتلوث، على سبيل املثال؛

كافيـة تـدفع قـدما عجلـة الالمركزيـة      االعتراف بأمهية إجراء إصالحات مالية   (د)  
املالية لضـمان قـدرة احلكومـات احملليـة علـى إدارة مشـاريع التنميـة احلضـرية وكـذلك التمويـل           
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الالزم. وهذه االستقاللية املالية ستمكن من تأمني تدفق اإليرادات مـن أجـل حتسـني التخطـيط     
 واالقتراض واالستثمار؛

ويف الثقافـة اإلداريـة لبـدء االنتقـال مـن       تشجيع حدوث حتول يف السلوكيات  (هـ)  
نظام مايل يستند أساسا إىل املنح واإلعانات مـن احلكومـة املركزيـة إىل نظـام يسـتند إىل مـزيج       

 من التمويل، يشمل املنح القائمة على األداء واحلوافز؛

اعتبــار أن هيكــل الضــرائب الوطنيــة واحملليــة لــيس مرنــا مبــا يكفــي لالســتجابة   (و)  
ات يف اهليكل االقتصادي (اقتصاد اخلـدمات وجتريـد اإلنتـاج مـن الطـابع املـادي وانتقـال        للتغري

 الشركات الكبرية وقيامها بترشيد الضرائب)؛

ــة        (ز)   ــاك إال نظــم ضــريبية قليل ــيس هن ــروة يتركــز يف املــدن، ل ــاج الث رغــم أن إنت
نبغـي تغـيري التوزيـع    تسمح بتمويل املدن ولو مـن جـزء مـن القيمـة املضـافة املنتجـة داخلـها. وي       

احلايل للموارد لتقليل أوجه عدم املساواة بني املدن وفيما بينها وبني املناطق احلضـرية واملنـاطق   
 الريفية، وتعزيز التنمية العمرانية املتكاملة.

  
 املوارد احمللية والتمويل القائم على استغالل األراضي    -  ٢  

 العوامل احملركة للعمل هي:  - ١١

اعتبــار أن املــوارد احملليــة ميكــن أن تســتخدم، بــدعم مــن احلكومــات الوطنيــة      (أ)  
والشــركاء، للمســاعدة يف متويــل التنميــة احملليــة وتشــجيع بــروز دورات اســتثمار مثمــرة علــى    
املســتوى احمللــي وإنشــاء سالســل القيمــة احملليــة للتمويــل مــن خــالل مصــادر التمويــل املخــتلط   

  تدخل املدخرات احمللية يف التمويل احمللي)؛(الدوائر املالية القصرية اليت

تعزيز احلفاظ على تقدير قيمة األراضي املتأتية من مشاريع اهلياكـل األساسـية     (ب)  
(مبا فيها الطرق احمللية واارير ونقل املياه)، مع الرصد الـدقيق للمضـاربة العقاريـة مـن جانـب      

 املتوازنة والقيود؛ مالك األراضي، من خالل حتسني التخطيط واحلوافز

ــن       (ج)   ــال عـ ــي، فضـ ــة األراضـ ــة بقيمـ ــاليف املتعلقـ ــاح والتكـ ــع األربـ ــادة توزيـ إعـ
االستثمارات، قصد تعزيز العدالة اإلقليميـة وجتنـب العـزل املكـاين والترقيـة احلضـرية العشـوائية        

ــع       أو غــري املنصــفة  ــد املوق ــوفري الســكن االجتمــاعي اجلي ــاء، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لت لألحي
 التنوع االجتماعي يف مجيع أحناء املدينة؛و

ــق        (د)   ــة املمتلكــات واحلفــاظ علــى قيمــة األراضــي عــن طري ــه تنمي حتســني توجي
العمـل، بالتنســيق مــع احلكومـات الوطنيــة، علــى تطــوير األدوات الـيت تســمح بتبســيط وزيــادة    
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وات التمويـل  فعالية عملية حتصيل الضرائب. ومن شأن زيادة املعـارف القانونيـة واسـتخدام أد   
القائم على األراضي وأداء سوق العقارات، ال سيما بـالنظر إىل تـأثري املسـتثمرين األجانـب يف     

 هذا الشأن، أن تعود بنتائج إجيابية على إدارة األراضي احمللية؛

وضــع اســتراتيجية عامــة شــاملة بشــأن إدارة األراضــي واســتخدام اآلليــات          (هـ)  
املراقبة املدنية واملستدامة على األمـاكن العامـة، سـواء مـن حيـث      التنظيمية، مبا يف ذلك ممارسة 

األراضي أو العقارات، ملنع اسـتئثار القطـاع اخلـاص بكامـل القيمـة املضـافة، مـع أنـه مل يسـهم          
 بالضرورة يف منو هذه القيمة، ومن مث جتنب تفشي املضاربة على األراضي؛

الحات الالزمـة إلنشـاء سـجل    حتسني أسـاليب إدارة األراضـي والقيـام باإلصـ      (و)  
لألراضــي واملمتلكــات (إن مل يكــن موجــودا) وكــذلك توحيــد الســجالت املوجــودة لضــمان   
توافقها، ومن مث حتسني فعالية الضرائب باحلرص على حتـديث السـجالت باسـتمرار وتسـجيل     

 املعامالت العقارية؛

ــدان بطريقــة      (ز)   تضــمن اســتفادة اســتغالل إمكانــات املــوارد الوطنيــة جلميــع البل
 األجيال احلالية واملقبلة من عائدات املوارد، مبا يف ذلك التنمية احمللية.

  
 الوصول إىل املصارف وأسواق رأس املال والوساطة املالية املبتكرة   -  ٣  

 العوامل احملركة ذات الصلة هي:  - ١٢

اسـبة  االعتراف بأن وصول احلكومات احمللية إىل مصادر االئتمـان بشـروط من    (أ)  
ال يزال ميثـل عائقـا يف العديـد مـن البلـدان، وخباصـة يف البلـدان الـيت تشـترط تـوافر الضـمانات            
السيادية للحصول على التمويل املوايت من املنظمات الدولية. وميكن للمنظمات املاليـة الدوليـة   
أن تــؤدي دورا اســتراتيجيا مــن خــالل إجيــاد آليــات ضــمانات لتــأمني رأس مــال متــداول أويل  

 وأسهم رأس مال؛

تزويد احلكومات احمللية مبجموعة كافية من خيارات متويل الديون والقـروض    (ب)  
املدعومــة وأنــواع أخــرى مــن االئتمــان لصــاحل املشــاريع الذاتيــة التمويــل، وتشــجيع وتســهيل     
وصوهلم إىل أسواق رأس املال عندما تكون قادرة أصال على االقتراض ومتويل اسـتثماراا مـن   

ــتثمرين، واملســاعدة التقنيــة،        خــالل  ــوافز للمس ــذلك، وح ــة مكرســة ل ــوائح تنظيمي ــد ول قواع
وإجراءات تعزيز االئتمانات والسيولة من العمالت األجنبية وتسهيالت إزالـة املخـاطر، فضـال    

 عن الضمانات اجلزئية وضمانات اخلسائر األوىل؛
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إىل أسـواق االئتمـان   دعم احلكومات احمللية اليت ال متلك القدرة على الوصول   (ج)  
ــت مــن خــالل احلــوافز         ــرور الوق ــة مب ــها االئتماني ــز أهليت مباشــرة أو لوحــدها مــن خــالل تعزي
واملساعدة التقنية من أجل متويل آليات الضمانات اليت تسخر مبالغ االستثمارات، مبا يف ذلـك  

 عن طريق ما يلي:

ــة ا     ‘١’   ــل املصــارف اإلمنائي ــات إنشــاء مؤسســات االئتمــان اخلــاص، مث ــة وآلي حمللي
 التمويل امع دون الوطنية ووكاالت تقييم اجلدارة املناسبة؛

 استخدام استراتيجيات احلد من املخاطر؛  ‘٢’  

تنفيذ األدوات املالية اليت ميكن أن تغري املستثمرين املؤسسـيني، ومؤسسـات     ‘٣’  
التمويــل اإلمنــائي، والقطــاع العــام مــن أجــل التعــاون واالشــتراك يف متويــل        

 اهلياكل األساسية احمللية، مبا يف ذلك هياكل التمويل احمللية.
  

 تشجيع استثمارات القطاع اخلاص والتحالفات اجلديدة   -  ٤  

 العوامل احملركة ذات الصلة هي:  - ١٣

ــوال التشــغيل مــزود          (أ)   ــة واســتحداث صــندوق ألم ــاء آليــات ماليــة مالئم إنش
  ديــدة للتنميــة احلضــرية واملســتوطنات البشــرية، يكفــي مــن املــوارد لتيســري تنفيــذ اخلطــة اجل  مبــا

 مبا يف ذلك عن طريق تعزيز املؤسسات املالية وترتيبات التنفيذ القائمة؛

يئـة بيئــة مواتيـة لتشــجيع القطــاع اخلـاص (مبــا يف ذلـك املؤسســات الصــغرية       (ب)  
اكـل األساسـية   واملتوسطة وصغار املتعهدين غري الـرمسيني والتعاونيـات) علـى االسـتثمار يف اهلي    

احمللية والعمل يف شراكة مع احلكومـات الوطنيـة واحملليـة، مبـا يف ذلـك وضـع آليـات ومشـاريع         
متويل مقبولة لدى املصارف ونظام حملي للمشتريات العامة يعطي األولويـة للتنميـة االقتصـادية    

 وإجياد فرص عمل جيدة؛

عطــي األولويــة إنشــاء نظــم شــراء عمــومي حملــي (ووضــع تشــريعات وطنيــة) ت  (ج)  
 للتنمية االقتصادية احمللية، وإنشاء وظائف للمؤهلني وإقرار ممارسات مراعية للبيئة؛

وضــع إطــار قــانوين قــوي ومتــتني قــدرة احلكومــات احملليــة علــى تعزيــز وإدارة    (د)  
ورصد الشراكات بني القطاعني العام واخلاص على أساس التوزيع املتوازن للمخـاطر واملنـافع،   

ــى       ومتابعــة  ــز املســتمر عل خطــط األقســاط الســنوية للقطــاع اخلــاص مــن أجــل ضــمان التركي
 استخدام املوارد بكفاءة؛
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استكشاف السبل الكفيلة خبفض تكاليف التحويالت املالية وإصدار سـندات    (هـ)  
املغتربني من أجـل اجتـذاب التمويـل اخلـاص الـدويل وتوجيهـه حنـو االسـتثمارات اإلنتاجيـة يف          

 الوطين واحمللي؛االقتصاد 

االستفادة من التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب وطرائـق املعونـة املبتكـرة. ويف         (و)  
هذا السياق، سـتدعى احلكومـات الوطنيـة واحملليـة إىل تسـخري أوجـه التـآزر والتكامـل احملتملـة          
ــاحنني          ــن امل ــت م ــة، وســواء أكان ــت خاصــة أم عام ــة، ســواء أكان ــات الفاعل ــف اجله ــني خمتل ب

 قليديني أم من الشركاء اإلمنائيني اجلدد، على الصعد العاملي واإلقليمي واحمللي؛الت

تشــجيع القطــاع اخلــاص علــى اإلســهام يف النــهوض باملســاواة بــني اجلنســني       (ز)  
ومتكني املرأة، وكـذلك مـن خـالل زيـادة االسـتثمارات يف الشـركات أو املؤسسـات التجاريـة         

 اململوكة للنساء؛

ج إلدارة الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص علــى أســاس  تشــجيع منــاذ  (ح)  
ــة تشــارك يف إدارة وتنظــيم اخلــدمات     الشــركات شــبه العامــة للتأكــد مــن أن احلكومــات احمللي
العامة اليت توفرها وتلتزم ذه اإلدارة، مبا يف ذلـك اعتبـارات الـدعم التنـاقلي للخـدمات العامـة       

تلف نطاقات تقدمي اخلدمات، ومناذج التمويل اليت تتـأثر  لضمان التوازن املقبول مصرفيا بني خم
 بالقيود والسياقات االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

  
 التمكني املايل وبناء القدرات والشفافية واملساءلة   -  ٥  

 العوامل احملركة ذات الصلة هي:  - ١٤

ــيني واإلد       (أ)   ــوطنيني واحملل ــة ال ــة املدني ــوظفي اخلدم ــة ضــمان متكــني م ارات احمللي
والوطنيـة مــن اكتســاب مــا يكفــي مــن املعــارف واملهــارات للتصــدي للمســائل املاليــة يف مجيــع  
ــة دورة اإلعــداد والتنفيــذ مــن خــالل تعمــيم مراعــاة املنظــور       مراحــل تصــميم املشــاريع، وطيل
ــة بشــأن املســائل      اجلنســاين يف مجيــع مراحــل العمليــة، وضــمان التــدريب املنــتظم لألفرقــة احمللي

 تعلقة بالتخطيط االستراتيجي وإدارة املشاريع واالبتكار املايل؛امل

بناء ثقة املستثمرين عن طريق تشـجيع احلكومـات احملليـة علـى حتسـني أدائهـا         (ب)  
املايل (تقييم اجلـدارة االئتمانيـة) واحلوكمـة بـدعم حتـديث القطـاع العـام احمللـي بتكنولوجيـات          

تيح تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة والفعالية يف تقـدمي  املعلومات واالتصاالت اجلديدة اليت ت
ة، وتعزيــــز مكافحــــة الفســــاد اخلــــدمات العامــــة واالجتماعيــــة ويف اســــتخدام املــــوارد املاليــــ

 الضرييب؛  والتهرب
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اإلقرار بضرورة حتسني إدارة ممتلكات املدينة وتقدمي اخلـدمات العامـة بفعاليـة      (ج)  
ــا    ــوارد بكف ــن أجــل اســتخدام امل ــل  ”ءة (م ــوارد أق ــد مب ــق   “إجنــاز املزي ــك عــن طري ــا يف ذل ) مب

استحداث حافظة مشاريع يف األجلني املتوسط والطويل من أجل تشجيع اسـتثمارات القطـاع   
 اخلاص بطريقة شفافة وخمططة؛

االعتــراف بــأن الــنظم املنطقيــة املســتخدمة يف التمويــل اخلــاص والعــام وإن          (د)  
 أا حتتفظ خبصوصـيات أساسـية، وال سـيما بـالنظر إىل     كانت تتقاسم مرجعيات مشتركة، إال

أن املاليــة العامــة جيــب أن تشــمل أهــدافا اجتماعيــة واإلنصــاف والعدالــة وإعــادة توزيــع الثــروة  
وتعزيز املشاعات؛ وبالنسبة هلذه األخرية، هذا يستلزم أرصدة مالية ومناذج متباينة ال ميكـن أن  

اخلاصة. وعلـى وجـه اخلصـوص، ينبغـي تـرويج مؤشـرات        تترك لقواعد السوق احلرة واحملاسبة
جديــدة للثــروة، باإلضــافة إىل قياســات النــاتج احمللــي اإلمجــايل، والعوامــل اخلارجيــة (ال ســيما   

 العوامل االجتماعية والبيئية) اليت تدرج عند حتديد امليزانيات العامة احمللية وحساب األسعار.
  

 البلديات وفيما بينها املالية احلضرية والتنسيق داخل   -  ٦  

 العوامل احملركة ذات الصلة هي:  - ١٥

حتقيق الكفاءة يف اإلنفاق، فمن املهم أن جتد احلكومات احمللية السبل الكفيلـة    (أ)  
 بتنسيق التخطيط يف جمال متويل البلديات مع التخطيط للتنمية االقتصادية واملكانية؛

ــيه     (ب)   ــيت تكتسـ ــة الـ ــة اخلاصـ ــراف باألمهيـ ــة  االعتـ ــادات دون الوطنيـ -ا االقتصـ
، وهـو مفهـوم يشـري إىل الشـبكة     “التعقيـد العمـراين  ”الـيت تتسـم بسـمة     - سيما احلضرية وال 

املؤسسية املتداخلة اليت تتجاوز التركيز التقليدي على البلديات، حيث تتـداخل هياكـل إداريـة    
 خمتلفة ومتعدد املستويات يف اإلقليم نفسه؛

يتروبولية باعتبارها جماالت وظيفية، ألا ال تتوافـق مـع اهليكـل    متييز املناطق امل  (ج)  
اإلداري وحـدود السياســات التقليديــة ورؤيتــها القطاعيــة. وميكـن أن يعــزز ذلــك تنــاغم تنميــة   
وازدهــار خمتلــف األقــاليم واملنــاطق، وحتقيــق التــوازن بــني املنــاطق احلضــرية واملنــاطق الريفيــة،    

حد من أوجه التفاوت وتوفري مزيد من فرص التنمية للسـكان  واملراكز والضواحي، كوسيلة لل
 الذين هم يف أمس احلاجة إليها؛

اعتبار أن متويل املناطق امليتروبولية يتطلب تدابري استجابة حمـددة ومؤسسـات     (د)  
مــزودة بأفرقـــة تقنيـــة ذات مهـــارات مهنيـــة يف جمــاالت مـــن قبيـــل إدارة الـــديون، ووكـــاالت   

 تنمية احلضرية؛التخطيط أو صناديق ال
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ــيح التعــاون       (هـ)   تعزيــز وتطــوير إطــار قــانوين ومؤسســي علــى الصــعيد الــوطين يت
بـني البلـديات ودعـم هياكـل التمويـل احملليـة، وتشـجيع التعـاون فيمـا بـني البلـديات عنـد              فيما

 إنشاء اخلدمات العامة وإدارا واالسـتثمار فيهـا، مثـل اخلـدمات املتعلقـة بـإدارة ومعاجلـة امليـاه        
والنفايات، واملواصالت العامـة وإنتـاج الطاقـة وتوزيعهـا، حسـب االقتضـاء، وضـمان إتاحتـها         

 للجميع على قدم املساواة؛

الســماح بتنفيــذ آليــات التمويــل اجلمــاعي الــيت متكــن احلكومــات احملليــة مــن      (و)  
ــذا ميكــن أن يســاعد يف إدراج املــدن         ــواق رأس املــال بصــورة مشــتركة. وه الوصــول إىل أس

 الطرفية أو الوسيطة أو الثانوية وجتنب ختلفها عن ركب التنمية.
  

 االقتصاد االجتماعي والتضامين والتمويل املتصل به   -  ٧  

 مل احملركة ذات الصلة هي:االعو  - ١٦

ــه يشــكالن         (أ)   ــل املتصــل ب ــاعي والتضــامين والتموي ــار أن االقتصــاد االجتم اعتب
ومهــا قــادران علــى حتفيــز إعــادة توزيــع الثــروة       مصــدرا للصــمود أمــام األزمــات املتكــررة،     

واالبتكارات املالية ويساعدان على إقامـة الشـراكات الـيت سـتؤدي إىل التغـيريات التحويليـة يف       
ــة لتصــحيح اإلقصــاء          ــد شــراء إجيابي ــاد قواع ــك اعتم ــد يشــمل ذل ــة احلضــرية. وق ــاط التنمي أمن

 االجتماعي واالقتصادي التارخيي للفئات احملرومة؛

التأكيد على أن منظمـات ومؤسسـات االقتصـاد االجتمـاعي ميكـن أن تسـاعد         (ب)  
على التصدي الختالالت السـوق مـن خـالل تنظـيم نفسـها اقتصـاديا يف تعاونيـات وسياسـيا يف         
مجعيات ميكن أن تشارك يف احلوار والـدعوة يف جمـال السياسـات، إىل جانـب املطالبـة باإلدمـاج       

 االجتماعي؛

ئة بيئات متكينية (ال سيما فيما يتعلق باللوائح التنظيمية وتبـادل  الدعوة إىل ي  (ج)  
املعارف) من خالل إجراء املزيد من البحوث وترويج وتنظـيم وحتسـني اسـتراتيجيات وآليـات     
مثــل املصــارف اإلمنائيــة التعاونيــة واتمعيــة، وادخــارات التضــامن، وســندات التجزئــة القائمــة 

ــاج   ــة، وإنت ــات املــواطنني، والعمــالت املواضــيعية     علــى املــدخرات احمللي ــة يف إطــار تعاوني الطاق
التكميلية احمللية، والبورصات االجتماعية والتمويل التشاركي، والتخطيط وامليزنـة التشـاركية،   

اإلقليميـة للتعـاون االقتصـادي، واالسـتثمار املـؤثر، والـدوائر االقتصـادية واملاليـة         “ واألقطاب”
مة من اتمـع احمللـي والصـناديق االسـتئمانية ألراضـي املشـاع، وغـري        القصرية، والزراعة املدعو

ذلك من األمور. وعالوة على ذلك، فإن مؤسسات التمويـل العـام أو املخـتلط ميكـن أن تتـيح      
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للحكومات احمللية أدوات مفيدة يف إدارة اخلدمات العامة، مما ميكنـها مـن االحتفـاظ بالسـيطرة     
 اخلدمات وإدارا بكفاءة باستخدام أدوات خاصة.وسلطة اختاذ القرار على تلك 

  
 االقتصاد غري النظامي وأمناط جديدة لإلنتاج واالستهالك   -  ٨  

 العوامل احملركة ذات الصلة هي:  - ١٧

ــة         (أ)   ــادية احملليـ ــة االقتصـ ــات التنميـ ــات ومؤسسـ ــة سياسـ ــى تقويـ ــجيع علـ التشـ
 كثر مشوال وابتكارا وإبداعاً؛واملبادرات الثقافية احمللية الرامية إىل إجياد مدن أ

االخنراط يف السعي إىل تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية اليت ثبـت عـدم     (ب)  
اســتدامتها للمجتمــع والبيئــة، والتــرويج لثقافــة اســتهالك كفــؤة وذكيــة تتــيح حتقيــق وفــورات    

ي اسـتنادا إىل  وترشيد اإلنفاق يف تقدمي اخلـدمات العامـة، فضـال عـن تفـادي اسـتهالك األراضـ       
 ممارسات املضاربة؛

االعتــراف باألنشــطة االقتصــادية غــري النظاميــة، الــيت متيــز التنميــة احلضــرية يف    (ج)  
معظم املدن يف البلدان النامية، باعتبارها وسائل مشـروعة وتارخييـة لإلنتـاج احلضـري والتنميـة      

غـري أن مـن املهـم لتعزيـز     االجتماعية، والتعامل معها على هذا األساس يف التخطيط احلضري. 
ــك          ــا يف ذل ــه، مب ــابع النظــامي علي ــوه وإضــفاء الط ــامي تشــجيع من ــري النظ ــات القطــاع غ إمكان

 ؛“اقتصاد التقاسم”املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فضال عن ترويج ج 

معاجلة اآلثـار السـلبية ألطـر العمـل التقليديـة لالقتصـاد واملـال الـيت تـؤدي إىل            (د)  
بفعــل األزمــات، وتوعيــة أصــحاب املصــلحة يف القطــاعني العــام واخلــاص         أزمــات وتتفــاقم 

حبيـث تصـبح    “إعـادة تصـميمها  ” يف تلـك األطـر و   “إعـادة النظـر  ”وكذلك السـكان بأمهيـة   
نظما داعمة أكثـر اسـتدامة وإنصـافا. وهـذه االسـتراتيجيات واآلليـات الالزمـة إلعـادة تـوطني          

 ة وإدارة املوارد وتقييم الثروة احمللية.االقتصاد والتمويل ستمكن من حتسني مراقب
  

 متويل القدرة على التكيف مع تغري املناخ   -  ٩  

 العوامل احملركة ذات الصلة هي:  - ١٨

النظر يف اآلثار االقتصادية على نطـاق املـدن النامجـة عـن االنتقـال إىل اقتصـاد         (أ)  
جديـدة واغتنـام الفـرص    منخفض الكربون ومتويله. وستمكن االسـتثمارات مـن تـوفري أسـواق     

الطويلــة األجــل املتصــلة بــتغري املنــاخ والتصــدي للمخــاطر البعيــدة األمــد الــيت ينطــوي عليهــا،    
وتعزيز املنافع االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقا، وتقليـل األضـرار االجتماعيـة والبيئيـة إىل     

 أدىن حد؛
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تغــري املنــاخ يف املــدن االعتــراف بتحــالف القيــادات لتمويــل أنشــطة مكافحــة    (ب)  
باعتباره خطوة كبرية إىل األمام يف طريق حتسني الـربط بـني العـرض والطلـب يف سـياق متويـل       

 اهلياكل األساسية احمللية املنخفضة الكربون والقادرة على الصمود؛

ضمان وصول احلكومات احمللية إىل آليـات متويـل أنشـطة مكافحـة تغـري املنـاخ         (ج)  
 املية واإلقليمية والوطنية، إما مباشرة أو من خالل مؤسسات التمويل احمللية؛على املستويات الع

الــدعوة إىل زيــادة االســتثمارات يف التنميــة املســتدامة واملنخفضــة الكربــون         (د)  
والقــادرة علــى التــأقلم مــع تغــري املنــاخ علــى الصــعيد دون الــوطين مــن خــالل تعزيــز خمتــربات    

اهلياكـل األساسـية علـى الصـعيد دون الـوطين ومضـاعفة مرافـق        االبتكار املعنيـة بنمـاذج متويـل    
إعــداد املشــاريع مــن أجــل دعــم ظهــور جمموعــات املشــاريع الجتــذاب وتــأمني االســتثمارات     

 اخلاصة واملؤسسية؛

الســـماح بتنفيـــذ إصـــالح الضـــرائب البيئيـــة، واســـتحداث ضـــرائب خضـــراء،    (هـ)  
ــة مــن أجــل است   ــة   وأســواق الكربــون واالبتكــارات احمللي ــدة لتمويــل التنمي كشــاف مصــادر جدي

ــك خمططــات حمــد      ــا يف ذل ــف، مب ــى التكي ــادرة عل ــيت   املســتدامة الق ــف ال ــدابري التكي ــل ت دة لتموي
 تستفيد دائما من تدفقات اإليرادات مثل تلك اليت دف إىل التخفيف من آثار تغري املناخ. ال
  

 ميع اإلنتاج االجتماعي للموئل واحلق يف السكن الالئق للج  -  ١٠  

 العوامل احملركة ذات الصلة هي:  - ١٩

ــة         (أ)   ــوفر إمكاني ــة ت ــع ليســت فقــط مدين ــة احلاضــنة للجمي ــأن املدين ــراف ب االعت
حصول اجلميع على اخلدمات األساسية، بـل تضـمن مسـاكن كرميـة كاملـة اخلـدمات للفئـات        

يـارات العمـل   السكانية الضعيفة. فالسكن الالئق يعين أيضا املوقع املناسـب، وروابـط كافيـة خب   
 والتعليم والوصول إىل املرافق احلضرية األخرى؛

اعتبــار أن مــن الضــروري اختــاذ تــدابري عاجلــة لتيســري حصــول اجلميــع علــى      (ب)  
السكن، ال سيما بالنسبة ألشد الفئات ضـعفا، مـن خـالل سياسـات وطنيـة لتمويـل اإلسـكان        

راضـــي واإلجيـــار والـــرهن ـــدف إىل تنظـــيم األســـواق ذات الصـــلة، مبـــا يف ذلـــك أســـواق األ
 العقاري. وينبغي اعتبار أن املساكن القائمة تنطوي هي أيضا على إمكانيات؛

االعتــراف بــأن اتمعــات احملليــة نفســها حققــت جــزءا هامــا جــدا مــن النمــو    (ج)  
“. اإلنتــاج االجتمــاعي للموئــل واملســكن”احلضــري ومولتــه مــن خــالل عمليــة تعــرف باســم  

مليات وتنظيمها وإضفاء الطابع املهين عليها لكي تكون جذابـة للتمويـل   وينبغي تعزيز هذه الع
 اخلاص والعام؛
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اعتبار أن التنمية احلضرية ال تقتصر على متويل احلكومات للهياكل األساسـية    (د)  
احلضرية؛ فيمكن للسكان احملليني توجيه وإدارة جـزء كـبري مـن األمـوال، مبـا يف ذلـك السـوق        

اإلنتــاج ”غــري النظاميــة، مــن خــالل التعاونيــات واملنظمــات املتخصصــة يف العقاريــة النظاميــة و
 بقواعد واضحة ويف سياق الشفافية واملساءلة. “االجتماعي للموئل

  
 احلكومات احمللية واإلقليمية باعتبارها جهات فاعلة على الصعيد العاملي   -  ١١  

 مل احملركة ذات الصلة هي:االعو  - ٢٠

ــيح للمــدن    متكــني وتعزيــز   (أ)   إطــار قــانوين ومؤسســي علــى الصــعيد القطــري يت
 واحلكومات احمللية إقامة عالقات دولية يف ااالت اليت تقع ضمن اختصاصها القانوين؛

هــذا  االعتـراف بالتعـاون فيمـا بـني املـدن وشـبكات احلكومـات احملليـة ودعـم           (ب)  
ري تبـادل املعـارف واملمارسـات    التعاون وتلك الشبكات باعتبارها وسيلة لتعزيز القدرات وتيس

 اجليدة يف جمال اإلدارة املالية احلضرية؛

حتسني صوغ مبادرات املساعدة اإلمنائية الرمسية والتعاون على الصعد الـوطين    (ج)  
واإلقليمي والدويل من أجل حتسني ختصيص املـوارد الشـحيحة للقضـايا املتصـلة بنقـل اهلندسـة       

ملنخفضة الدخل، من خـالل تسـخري إمكاناـا للحـد مـن املخـاطر       املالية، وال سيما يف البلدان ا
 وتشجيع االستثمارات العامة واخلاصة يف االقتصادات احمللية؛

توطيـــد التعـــاون بـــني الوكـــاالت املتعـــددة األطـــراف، واحلكومـــات الوطنيـــة   (د)  
فيـذ أهـداف   واجلهات الفاعلة احمللية يف إعداد اخلطة احلضرية اجلديدة، بالعمل معا مـن أجـل تن  

 منها؛ ٣٤التنمية املستدامة، وكذلك اتفاق باريس وخطة عمل أديس أبابا، وال سيما الفقرة 

إنشــاء مرصــد عــاملي للتمويــل احمللــي مــن أجــل التوعيــة بالقــدرة االســتثمارية      )ـ(ه  
للحكومات احمللية وبتنوعها الكبري، األمر الذي قـد يسـتلزم اتبـاع ُـج غـري متنـاظرة ومواصـلة        

ة الشركاء من أجل إحراز تقدم بشأن الالمركزية املالية. ومن شأن مرصد من هـذا القبيـل   تعبئ
أن ينظم التفكري العاملي بشـأن التمويـل احمللـي وميكـن أيضـا أن يعـزز احلـوارات الوطنيـة بشـأن          

 اإلصالحات الضرورية وأوجه التآزر بني السلطات املركزية ودون الوطنية؛

االعتراف بأن متويل اخلطة احلضرية اجلديدة سـيتطلب مـن احلكومـات احملليـة       (و)  
أن جتد مقعدا هلا على مائدة املناقشات العاملية وأن يكون لديها نـوع خمتلـف مـن الشـراكة مـع      
األمم املتحدة واتمع الدويل، حبيث ال تقتصر علـى تبـادل املعلومـات، بـل تشـارك بنشـاط يف       

 لقرار.االستراتيجية وصنع ا

 


