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ــين     ــدة املعــ ــم املتحــ ــؤمتر األمــ ــريية ملــ ــة التحضــ اللجنــ
  والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) باإلسكان

  الدورة الثالثة

    ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
      

  اجتماع املوئل الثالث اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
    

  مذكرة من األمانة    
  

ــتدامة        ــرية املسـ ــة احلضـ ــكان والتنميـ ــين باإلسـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة مـ ــل أمانـ حتيـ

ــة      (املوئــل ــل الثالــث اإلقليمــي ألمريكــا الالتيني ــة الجتمــاع املوئ ــه الوثيقــة اخلتامي الثالــث) رفقت

ــرة مــن       نيســان/ ٢٠إىل  ١٨ومنطقــة البحــر الكــارييب املعقــود يف تولوكــا، املكســيك، يف الفت

  .٢٠١٦  أبريل
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الوثيقــة اخلتاميـــة الجتمــاع املوئـــل الثالـــث اإلقليمــي ألمريكـــا الالتينيـــة        
  الكارييب    ومنطقة البحر

حنن، ممثلـي بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، مبـا يف ذلـك احلكومـات             - ١

ــة ومنظمــات اتمــع املــدين،      ــة واملشــرعون واألوســاط األكادميي ــة واحمللي ــة ودون الوطني الوطني

جنتمع يف مدينة تولوكا باملكسيك من أجل تبادل الرؤى بشأن التحـديات املطروحـة والفـرص    

املتاحة أمام مدننا وجمتمعاتنا احمللية وبلورة رؤيـة إقليميـة ملسـتقبلها انطالقـا مـن واقعنـا املتنـوع.        

وحنن، إذ نضع هـذه املسـؤولية علـى عاتقنـا، مقتنعـون بـأن توطيـد دعـائم املـدن واملسـتوطنات           

البشرية، حىت يتسىن فيهـا للنـاس ممارسـة مجيـع حقـوقهم وحريـام كاملـة، شـرط ال غـىن عنـه           

ــل الفقــر، وانعــدام األمــن،        ــداننا ومــدننا مــن أوجــه التــأخر اهليكلــي، مث للتصــدي ملــا يضــر ببل

  والعنف، والتفاوت االجتماعي واإلقليمي، وقلة املنعة إزاء آثار تغري املناخ.

الثالث يف حلظة حامسة. فقد آن األوان لتحمل االلتزامات الطويلـة   ويعقد مؤمتر املوئل  - ٢

 ٢٠٣٠األجل بتجسيد جهود اتمع الدويل الناشئة عـن اعتمـاد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       

، واتفــاق بــاريس املعتمــد يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري  ٢٠١٥يف عــام 

، وخطـة عمـل أديـس    ٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث للفترة  املناخ، وإطار سينداي للحد من

أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالـث لتمويـل التنميـة. وتعتـرف هـذه االتفاقـات، يف جمملـها،        

بــأن تــوفري الرخــاء والرفاهيــة للبشــرية رهــني بقــدرتنا علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة علــى حنــو    

تصادية واالجتماعية والبيئية، مبـا يف ذلـك علـى مسـتوى     متوازن ومتكامل بأبعادها الثالثة، االق

  طرق ختطيط وإدارة وبناء مدننا ومستوطناتنا البشرية.

، جعـل املـدن شـاملة للجميـع وآمنـة      ١١وأهداف التنمية املستدامة، وال سيما اهلـدف    - ٣

فاهيـة  وقادرة على الصمود ومستدامة، تعتـرف بأمهيـة التنميـة احلضـرية واإلقليميـة يف حتسـني ر      

ســكان العــامل. وتــوفري ظــروف معيشــة مالئمــة يف املــدن واملســتوطنات البشــرية، حبيــث تكــون 

شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصــمود ومســتدامة، هــدف ال ميكــن فصــله عــن هــدف     

التغلـب علـى التحــديات الـيت يطرحهـا الفقــر وتغـري املنـاخ وتطــوير الطاقـة واهلياكـل األساســية         

  لجميع، يف مجلة حتديات أخرى.واالقتصاد الشامل ل

ويعترب احلق يف املدينـة يف بعـض البلـدان مفهومـا توجيهيـا يف أنشـطة الـدعوة إىل يئـة           - ٤

بيئــة معيشــة تســتويف الظــروف الالزمــة لتيســري ممارســة مجيــع حقــوق اإلنســان االقتصـــادية           

احلقـوق وتتحمـل مجيـع    واالجتماعية والثقافية ممارسة شاملة وفعلية. وعنـدما يـتم إعمـال هـذه     

اجلهات الفاعلة ما ينشأ عنها مـن مسـؤوليات والتزامـات، سـيولد آنـذاك التحضـر فعـال فـرص         

  التنمية اليت تسعى إليها البشرية منذ أن بدأت تتركز يف التجمعات احلضرية.
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وهلذا السبب، جندد تأكيد التزام املنطقـة الـيت عملـت خـالل السـنوات القليلـة املاضـية          - ٥

جياد حلول (سياسية وحضرية معا) تتصل بالتنمية احلضرية بغية املسامهة يف عملية وضـع  على إ

اخلطة احلضرية اجلديدة اليت ستعتمد يف كيتو خالل مؤمتر املوئل الثالـث، ونـدعو إىل مشـاركة    

القـادة السياسـيني يف املنطقـة يف االلتــزام بالـدفع ـا قـدما. وبــالنظر إىل مشوليـة اخلطـة احلضــرية         

ديدة ومداها، ينبغي هيكلتها يف شكل جمموعة من االلتزامات يتعني علـى كافـة احلكومـات    اجل

الوطنية ودون الوطنية واتمعات احمللية اعتمادها كخريطة طريق لتنفيذ منـوذج جديـد للتنميـة    

احلضرية املستدامة والشاملة للجميع. وسيتوقف جناحها على الوضوح والقـوة الـيت سـتطبع ـا     

ــدا ــث.        البل ــل الثال ــؤمتر املوئ ــن م ــتنبثق ع ــيت س ــات ال ــة االتفاق ــات احمللي ــات واتمع ن واحلكوم

ــة          ــوقهم يف صــلب اخلط ــاس واحتياجــام وحق ــل الن ــى جع ــدرتنا عل ــى ق وســيتوقف أيضــا عل

  احلضرية اجلديدة.

وانطالقا من هذا االقتناع، حنـن، املشـاركني يف االجتمـاع اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة         - ٦

  البحر الكارييب، نسلم بأنه يتحتم القيام مبا يلي:ومنطقة 

االعتراف بأن التحضر والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقـا، وبأنـه مـن الضـروري       (أ)  

كفالة حتقيق النمو املستدام. وجيب أن يكون التحضر قوة دافعـة ومصـدرا للتنميـة هلمـا القـدرة      

  على تغيري وحتسني ظروف معيشة اجلميع؛

ر التنوع الثقايف والتراث يف تأهيل وإحياء املنـاطق احلضـرية، كسـبيل    إبراز دو  (ب)  

  لتعزيز املشاركة االجتماعية وممارسة املواطنة؛

ضـمان تركيـز اخلطـة احلضـرية اجلديــدة علـى حقـوق اإلنسـان واملسـاواة بــني           (ج)  

يلة اجلنسني، مـع إيـالء األولويـة لتحقيـق اإلنصـاف واالسـتدامة يف املسـتوطنات البشـرية كوسـ         

  للتنمية الكاملة للجميع؛

ــة املســتدامة ضــروريا يف النمــوذج       (د)   ــة للتنمي ــار التكامــل بــني األبعــاد الثالث اعتب

اجلديد للتنمية احلضرية، بغية النهوض باإلنصاف والرفاه وتـوفري املنـافع واخلـدمات العامـة مـن      

  أجل احلد من اإلقصاء والعزل االجتماعي املكاين؛

ــتعادة دور ا  (هـ)   ــه      اسـ ــة والترفيـ ــاء للثقافـ ــي وفضـ ــا للتالقـ ــا مكانـ ــة باعتبارهـ ملدينـ

املتاحة لتنمية الناس، ميكن فيه للسكان التعبري عن التعدديـة والتنـوع، وحيـث يشـجع      والفرص

التبــادل احلــر لألفكــار علــى االبتكــار والتنميــة ويــؤدي التــراث دورا هامــا يف عمليــات احلفــظ   

  والتجديد احلضري؛
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تفاقــات الــيت تعتمــدها البلــدان يف إطــار مــؤمتر املوئــل الثالــث  كفالــة إتاحــة اال  (و)  

جلميع الناس، نساء ورجـاال، مـن مجيـع األعمـار ومـن شـىت منـاحي التنـوع البشـري والثقـايف،           

إلمكانية الوصول الكامـل إىل األقـاليم واملـدن واسـتفادم مـن مجيـع الفـرص الـيت تنشـأ عنـها،           

ــى املســتويات     ــع، عل ــة،   وضــمان مشــاركة اجلمي ــة واالقتصــادية والثقافي السياســية واالجتماعي

  بنائها وتنميتها؛  يف

بنــاء وتكييــف املــدن يف إطــار منظــور جنســاين حيتــرم ويعــزز حقــوق اإلنســان   (ز)  

ويتيح متكني املرأة من مجيع األعمار على مستويات التنمية وصنع القرار والتمتع بفوائد املدينـة  

 ببيئـة  تتمتـع  حىت -ات والفتي النساء ضد العنف أنواع مجيع منع يشمل مبا -وبأماكنها العامة 

 تنميتـها  لتحقيـق  حبريـة  الكاملـة  حقوقهـا  متارس وحىت االحترام، هلا تكن العنف من خالية آمنة

  واالجتماعية؛ والسياسية واملهنية االقتصادية املساواة لتحقيق مواتية ظروف يئة وضمان

الفعلــي يف اتمــع احمللـي ووصــول اجلميــع،  اعتمـاد اتفاقــات تكفــل االنـدماج     (ح)  

وخاصــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، إىل املــــدن، والبيئــــة املاديــــة، والنقــــل، واملعلومــــات        

ــا - واالتصـــاالت ــم ذلـــك يف مبـ ــات وتكنولوجيـــات نظـ ــدمات - واالتصـــاالت املعلومـ  واخلـ

 احلضـرية  املنـاطق  يف قبلـه  من الستخدامها املتاحة أو اجلمهور أمام املفتوحة األخرى واملنشآت

  اء.سو  حد على والريفية

  ونقترح إدراج العناصر الرئيسية التالية يف اخلطة احلضرية اجلديدة.  - ٧
  

  التخطيط احلضري واإلقليمي    

  ينبغي للخطة احلضرية اجلديدة:  - ٨

أن تركــز يف مشــاريع التخطــيط اإلمنــائي علــى اإلدارة املتكاملــة واملســتدامة         (أ)  

ز اإلنصاف يف منو املناطق ويوطد الروابط بني املناطق احلضـرية وشـبه احلضـرية    لإلقليم، مبا يعز

والريفية، ـدف إقامـة عالقـات مثمـرة يطبعهـا االنسـجام بـني خمتلـف املنـاطق. وسـيتيح ذلـك            

إحراز التقدم حنو يئة مدن هلا القدرة على املنافسة، مبا يؤدي إىل التحـول اإلنتـاجي، والقـدرة    

حلد من املخاطر، وتوفري األمن الغذائي، واإلدارة املستدامة لألراضـي، وأمنـاط   على الصمود، وا

  اهلجرة اليت ال حتددها عوامل الطرد فقط؛

أن تشجع تنمية اقتصاد حضري جيب أن يتجسـد يف منـافع تعـود علـى مجيـع        (ب)  

ــتثمارات يف       ــي اسـ ــرية هـ ــة احلضـ ــات التنميـ ــام. فنفقـ ــة حيـ ــني نوعيـ ــيح حتسـ ــا يتـ ــاس، مبـ النـ

  السكان؛  اهرف
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أن تنهض باقتصـادات شـاملة للجميـع تكفـل سـبل احليـاة الكرميـة واملسـتدامة           (ج)  

وتــوفر العمــل للجميــع، مــع مراعــاة املخططــات االقتصــادية األخــرى القائمــة، مثــل اقتصــادات 

التضامن اليت يستعان فيها بآليات الدعم املايل واالقتصادات غري الرمسية واالجتماعية والدائريـة  

تعترف بدور املرأة اخلـاص فيهـا، وتعطـي بالتـايل قيمـة للعمـل املـرتيل دون أجـر وحتـد منـه            اليت

  وتعيد توزيعه؛

أن تعزز مشاريع التخطيط الوطنية الشاملة لرؤية بشأن نظام حضري يعتـرف    (د)  

بكل من العالقات الوظيفية والتبعية االقتصادية واحلضـرية والبيئيـة والتكنولوجيـة واالجتماعيـة     

  قائمة بني النواة البلدية واملستوطنات البشرية األخرى؛ال

أن تعزز تنمية مدن وسيطة باعتبارها مراكز تقـدم اخلـدمات للمنـاطق الريفيـة       (هـ)  

وبصفتها احللقة األوىل لتوليد القيمـة يف سالسـل اإلنتـاج الـيت تنشـأ يف البيئـة الريفيـة، مبـا يتـيح          

تمعــات الشــعوب األصــلية يف تــوفري خــدمات الــنظم االعتــراف باملســامهات الــيت تقــدمها إىل جم

  اإليكولوجية؛

أن تعطــي للتجديــد وإعــادة االســتخدام ألغــراض أخــرى والتأهيــل يف امليــدان    (و)  

احلضري األولوية على النماذج  الكثيفة االستهالك وعلى شغل أراض جديـدة. وينبغـي تنفيـذ    

ــاء      ــات ارتق ــب عملي ــق جتن ــن طري ــرح ع ــدخل   النمــوذج املقت ــرد الســكان ذوي ال ــاء وط األحي

  املنخفض من مركز املدينة إىل أطرافها؛

أن تــدمج وتعــزز القــيم الثقافيــة احملليــة، مــع تفــادي اســترياد منــاذج التخطــيط     (ز)  

املتكاملة املسـتندة إىل منـاذج ثقافيـة أو بيئـات اجتماعيـة أو أطـر اقتصـادية دخيلـة علـى اإلقلـيم           

  املراد ختطيطه، وأن تنهض بنماذج التخطيط اليت تتضمن منظورا جنسانيا.
  

  احلوكمة احلضرية    

  ؤدي اخلطة احلضرية اجلديدة إىل ما يلي:ينبغي أن ت  - ٩

حتســني احلوكمــة احلضــرية املشــتركة واملتعــددة املســتويات يف مجيــع جمــاالت     (أ)  

املــدن جبميــع أحجامهــا: شــبكات ونظــم املــدن، واملــدن الضــخمة، واملــدن الكــربى واملتوســطة  

ليـات واألطـر   والصغرية، مبا يف ذلـك عالقتـها جبميـع القطاعـات الريفيـة، مـن خـالل تطـوير اآل        

القانونية اليت تكفل التعاون والتنسيق بني البلـديات وفيمـا بـني املسـتويات احلكوميـة املختلفـة.       

ــة      ــات مناســبة ومتوازن وباإلضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن تنــهض اخلطــة احلضــرية اجلديــدة بعملي

تقنيـة واإلداريـة   لتحقيق الالمركزية اإلدارية واملالية تقترن بعمليات ترمي إىل تعزيـز القـدرات ال  

  واملالية للحكومات احمللية؛
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االبتكــار علــى صــعيد اإلدارة احلضــرية مــن خــالل آليــات مناســبة للتخطــيط      (ب)  

واإلدارة والشــراكة والتمويــل لضــمان جــودة وكفــاءة الســلع واخلــدمات الــيت حيتاجهــا ســكان  

  مات الوطنية.املناطق احلضرية وتكلفتها امليسورة، مبا يكفل التنسيق الكايف مع احلكو
  

  السكن الالئق    

  ينبغي للخطة احلضرية اجلديدة:  - ١٠

أن تكفل، ضمن إطار حلقوق اإلنسان، إجناز مشاريع إسكان شاملة للجميـع    (أ)  

مدجمة يف استراتيجيات للتحضر املسـتدام تيسـر حصـول مجيـع النـاس علـى السـكن واخلـدمات         

وأن حتسـن مسـتوى املسـتوطنات غـري الرمسيـة.       األساسية املناسبة واملأمونة وامليسـورة التكلفـة،  

ــز الــربامج واملؤسســات الــيت جنحــت يف معاجلــة      وللقيــام بــذلك، ســيكون مــن الضــروري تعزي

ــة     ــرة ترمـــي إىل تلبيـ ــتراتيجيات مبتكـ الـــنقص النـــوعي والكمـــي يف املســـاكن، مـــع بلـــورة اسـ

لشــباب احتياجــات أشــد اجلماعــات تــأخرا عــن الركــب. وتشــمل هــذه اجلماعــات النســاء وا   

واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والسكان العـاملني يف االقتصـاد غـري الرمسـي ومـن يعيشـون       

يف املستوطنات غـري الرمسيـة يف املنـاطق املعرضـة للمخـاطر أو يف اتمعـات الريفيـة العشـوائية،         

مــن بــني مجاعــات أخــرى. وينبغــي أن يتبــع يف هــذه اخلطــط املبتكــرة منطــق يســتند إىل قــرب    

ات، وخمططات التمويل املناسـب، واملسـاعدة التقنيـة واملاليـة ملـن يتولـون بنـاء مسـاكنهم         اخلدم

بأنفســهم، وتطــوير أســواق جديــدة، مثــل أســواق التــأجري والتــأجري مــع خيــار الشــراء وتبــادل   

  املساكن القائمة، وتوفري خمتلف أشكال احليازة وضمان األمن هلا؛

ينبغي أن يشمل وضـع هياكـل لسياسـة    أن تسلم بأن احلد من نقص املساكن   (ب)  

شاملة فيما يتعلق باألراضي تراعي استخدام األراضـي احلضـرية، وال سـيما األمـاكن احلضـرية      

الفارغة، وإنشاء أحياء جديدة على حنو منظم وتـدرجيي علـى أراض كافيـة للتوسـع احلضـري،      

  يطة؛وبناء املساكن يف املناطق الريفية وفقا لألمناط املالئمة للبيئة احمل

أن تســلم بــأن الطــابع العشــوائي للحواضــر إمنــا هــو نتيجــة الخــتالل أســواق      (ج)  

األراضــي والسياســات احلضــرية، وأن تعــزز بــرامج حتضــر وانــدماج املســتوطنات غــري الرمسيــة. 

وينبغي أن تتضمن هذه الربامج، حسب مقتضى احلال، تـوفري اخلـدمات األساسـية، واألمـاكن     

يدة، واخلـدمات اتمعيـة، مثـل تـدابري تسـوية ملكيـة األراضـي، وتعزيـز         العامة ذات النوعية اجل

  أمن احليازة، ووضع أساليب واستراتيجيات ملنع الرتاعات والوساطة فيها.
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  خدمات املياه والصرف الصحي    

  ينبغي للخطة احلضرية اجلديدة:  - ١١

أنظمــة الصــرف أن تنشــئ اهلياكــل األساســية الالزمــة للتزويــد بامليــاه، وتــوفري   (أ)  

ــاطق     ــاه يف املنـ ــلبة، وصـــرف امليـ ــات الصـ ــة، وإدارة النفايـ ــاكن العامـ الصـــحي، وتنظيـــف األمـ

احلضـرية، وإدارة امليــاه الناشــئة عــن العواصــف مــن أجــل ضــمان تــوفري امليــاه الصــاحلة للشــرب  

  واخلدمات الصحية وخدمات النظافة الصحية الكافية للجميع بإنصاف؛

ياكــل األساســية يف إطــار خطــط ومشــاريع مترابطــة  أن تكفــل إدراج هــذه اهل  (ب)  

ومتكاملة، مبا يف ذلك التدخالت يف جمايل اإلسكان والتنقل، من بني أمـور أخـرى، ومشـاركة    

  السكان احملليني فيها.
  

  التنقل املستدام    

  ينبغي للخطة احلضرية اجلديدة:  - ١٢

ــل مســتدام        (أ)   ــاذج تنق ــاد من ــدن حنــو اعتم ــع  أن تعجــل بتحــول امل شــامل للجمي

ومنصف يستجيب الحتياجات الناس املختلفة فيما يتعلق بتسهيالت الوصـول، مـع االعتـراف    

مبتطلبات الرجال والنساء يف جمال التنقل، وحتد من انبعاثات غازات الدفيئة يف املدن. وسـوف  

يــتعني أن يتجســد هــذا التحــول علــى صــعيد أولويــات االســتثمارات يف اهلياكــل األساســية يف   

تدابري الرامية إىل ضمان السالمة على الطرق واحلد من الوفيـات واإلصـابات اخلطـرية النامجـة     ال

عن حـوادث الطـرق. وأهـم مـن ذلـك، ينبغـي أن يراعـى فيـه تـوفري األمـاكن العامـة وتوزيعهـا             

بشكل مناسب مبا يعكـس رؤيـة حتـافظ، وفقـا حلصـة مسـتخدمي خمتلـف وسـائل النقـل، علـى           

النقل العام ووسائل النقل غري اآللية اليت تتصدى ألمنـاط احليـاة املتسـمة    استخدام أكرب لوسائل 

  بقلة احلركة وتقي من األمراض غري املعدية يف املدن؛

أن تدمج عمليات التخطيط احلضـري وختطـيط النقـل مـن أجـل احلـد بشـكل          (ب)  

وتكلفـة.  كبري من عدد الرحالت اليت يقوم ـا السـكان ومـن مسـافتها وممـا تتطلبـه مـن وقـت         

وتشمل االسـتراتيجيات املقترحـة منوذجـا للتنميـة يركـز علـى النقـل، وتنقـيح كثافـة املسـاكن،           

وتشجيع املشاريع العمرانية ذات االسـتخدام املخـتلط، وإدخـال تغـيريات علـى أنظمـة مواقـف        

املركبـــات يف املـــدن، واعتمـــاد منـــوذج للتنميـــة الالمركزيـــة مـــرتبط بزيـــادة املرونـــة يف ســـوق  

  ن؛اإلسكا
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أن تعتمد استراتيجيات لتمويل أنظمة النقل العام تضـمن اسـتمراريتها وتعـزز      (ج)  

  استدامتها االقتصادية إلتاحة حصول مجيع الناس على اخلدمات بتكلفة ميسورة.
  

  إدارة األراضي      

  ينبغي للخطة احلضرية اجلديدة:  - ١٣

راعاة األمن الغـذائي  أن تعزز الوظيفة االجتماعية واإليكولوجية لألراضي، وم  (أ)  

والتغذية يف الوقت نفسه، بغية االرتقاء مبـدن عادلـة مـن خـالل سياسـات تقسـم أعبـاء ومنـافع         

التحضر برتاهة وجتنب العمليات املؤدية إىل العزل. ولتحقيق ذلك، سـيكون مـن الـالزم تنظـيم     

وتعمـيم   أسواق األراضي من أجل كفالة االسـتفادة مـن القيمـة الناشـئة عـن عمليـات التحضـر       

فائدا، بدءا باألدوات املالية وأدوات التخطيط احلضري واإلدارة احلضرية، وجتنـب ممارسـات   

املضاربة. وينبغي أيضـا للخطـة احلضـرية اجلديـدة ابتكـار أدوات تتـيح ختطـيط النمـو احلضـري          

األمثـل  املنظم، مبا يقلل إىل أدىن حد من شيوع الفراغات بني املناطق احلضرية، وتعزيز الكثافة 

داخــل املــدن. ويف هــذا الصــدد، ال غــىن عــن التعــاون يف تصــميم ومتويــل وتنفيــذ أحــدث نظــم  

  املؤشرات احلضرية ونظم املعلومات اجلغرافية؛

ــة الــيت يتيســر الوصــول إليهــا       (ب)   ــة اآلمن أن تنشــئ األمــاكن العامــة اجليــدة النوعي

لــرزق، أو تعيــدها إىل وتيســر التماســك االجتمــاعي والتفاعــل بــني األجيــال وفــرص كســب ا   

ســابق عهــدها، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق احمليطــة. وعلــى نفــس املنــوال، ينبغــي أن تعــزز اخلطــة     

ــة، وينبغــي أن توســع      احلضــرية اجلديــدة اســتراتيجيات حفــظ وصــون التــراث واملنــاظر الطبيعي

  إمكانات الوصول وحتسن الترابط يف املدن عن طريق إزالة مجيع أنواع احلواجز.
  

  بيئة وتغري املناخ والقدرة على التكيف  ال    

  ينبغي للخطة احلضرية اجلديدة:  - ١٤

أن ختفض إىل حد كبري تأثري املدن يف تغري املنـاخ مـن خـالل النـهوض بأمنـاط        (أ)  

االستهالك واإلنتاج املستدامة، مبا يف ذلك أمنـاط إدارة األراضـي، والنفايـات، وامليـاه، واملرافـق      

اهلـواء، وتوليـد واسـتخدام الطاقـات النظيفـة واملتجـددة، واملنـاطق اخلضـراء،         الصحية، وتلـوث  

واهلياكل األساسـية، واملسـاكن املسـتدامة؛ وبـرامج الطاقـة املسـتدامة؛ واإلدارة املسـتدامة علـى         

  العموم للموارد الطبيعية اليت تستهلكها املدينة، وإصالح النظم اإليكولوجية املتدهورة؛

ري الوقايــة والتصــدي مــن أجــل توطيــد القــدرة علــى التكيــف يف أن تعــزز تــداب  (ب)  

املدن، وبعبارة أخـرى، قـدرة املـدن علـى التعـايف يف أقـل وقـت ممكـن بعـد األحـداث الشـديدة            
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الوطأة، مع التقليل إىل أدىن حد من اخلسائر البشرية والبيئية واالقتصـادية عـن طريـق احلـد مـن      

  خماطر الكوارث وإدارا؛

دون تعــرض الســكان املقــيمني يف املســتوطنات غــري الرمسيــة للخطــر  أن حتــول  (ج)  

وأن ختفض ذلك اخلطر، جبملة وسائل منها التدخالت امليدانية وعمليات نقل السـكان املقـررة   

  تبعا للظروف احملددة؛

أن تــدمج إدارة خمــاطر الكــوارث يف اســتخدام وشــغل األراضــي، مبــا يتــيح          (د)  

يــة يف اإلجــراءات الشــاملة ملكوناــا االقتصــادية واالجتماعيــة      إدمــاج ختطــيط التنميــة اإلقليم  

والبيوفيزيائية للحيلولـة دون نشـوء ظـروف تـؤدي للتعـرض للمخـاطر يف املسـتقبل وللتخفيـف         

  من املخاطر الراهنة؛

أن تضع وتنفذ استراتيجيات للتخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معهـا          (هـ)  

روف جديدة تـؤدي للتعـرض للكـوارث املرتبطـة بظـواهر تقلـب       يراد ا احليلولة دون نشوء ظ

  املناخ و/أو تغري املناخ، واحلد من آثار تلك الظروف.

ومن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة يف املنطقـة، ال غـىن عـن بلـورة سياسـات حضـرية             - ١٥

ن وطنية من جيل جديد مبنية على أساس منوذج جديد للتحضر يعزز إمكانية الوصول والسـك 

  الالئق واإلنصاف واألمن والتنقل واهلوية الثقافية.

  وحندد فيما يلي العناصر الرئيسية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة:  - ١٦

  على املستويني الوطين واحمللي:  (أ)  

املتعــددة املســتويات تســهم فيهــا املســتويات   وضــع منــاذج مبتكــرة للحوكمــة   ‘١’  

احلكوميــة املختلفــة يف التنميــة اإلقليميــة بطريقــة منســقة ومشــتركة مســؤولة،   

يتيح حتديد التزامات طويلة األجل، مىت أمكن ذلك، والنهوض بسياسـات   مبا

حضرية وطنية وتنقيح التشريعات القائمة اليت متكن احلكومـات دون الوطنيـة   

طــيط وإدارة املــدن واملنــاطق احلضــرية والــروابط بــني احلواضــر  واحملليــة مــن خت

واألرياف بطريقة مستدامة قائمة على املشاركة ومتوائمة مع االسـتراتيجيات  

  اإلمنائية الوطنية ومرتبطة ا؛

توطيد دعائم املؤسسات وتعزيز الروح املهنية والشـفافية واملسـاءلة يف اإلدارة     ‘٢’  

م املعلومـات بكفـاءة وإتاحـة الوصـول إىل املتـاح      احلضرية من خـالل اسـتخدا  

منها، والنظر إىل التنمية احلضرية باعتبارها التزاما اجتماعيـا وسياسـيا يتطلـب    
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الوفــاء بــه ختصــيص مــوارد كافيــة يف الوقــت املناســب لتحقيــق التحــول علــى   

  املدى الطويل؛

مة، واإلسـكان  االعتراف بأن التنمية احلضرية، واستخدام األراضي، واالسـتدا   ‘٣’  

أمــور تقــع مســؤوليتها علــى عــاتق مســتويات حكوميــة خمتلفــة، مبــا يف ذلــك     

  املستويات الوسيطة الواقعة ما بني السلطات الوطنية واحمللية؛

يئة فضاءات تتيح مشاركة املواطنني بفعاليـة يف تنميـة مـدم ومسـتوطنام،       ‘٤’  

والتماســك االجتمــاعي   باعتبــار ذلــك أداة وفرصــة لتعزيــز اإلدارة الرشــيدة     

ــات        ــرن بعملي ــذه جيــب أن تقت ــة. وفضــاءات املشــاركة ه ــد الدميقراطي وتوطي

ــتم إبرازهــا     تســتهدف متكــني املــواطنني وحتملــهم املســؤولية املشــتركة، وأن ي

على صعيد ختطيط وتنفيذ ورصد األعمـال واملشـاريع الـيت تـؤثر علـى التنميـة       

ــة مبكــان تــ     ــذا، فمــن األمهي ــة   املســتدامة للمــدن. ل وفري فضــاء للحــوار والتنمي

ــات دون     ــة، واحلكومـ ــات الوطنيـ ــني احلكومـ ــترك بـ ــد املشـ ــتركة والرصـ املشـ

الوطنيــة، وممثلــي اتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص، ممــا يضــمن أيضــا االلتــزام    

  بالعملية واستدامتها؛

تعزيـــز آليـــات التمويـــل دون الوطنيـــة عـــن طريـــق االرتقـــاء بآليـــات حتصـــيل    ‘٥’  

املــدن، مبــا يف ذلــك الضــرائب العقاريــة، وباالســتفادة مــن قيمــة اإليــرادات يف 

األراضي احلضرية، والشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص، مـن بـني أمـور      

أخرى، بغية استكمال مـا يـتم حتويلـه مـن املـوارد العامـة الوطنيـة. وينبغـي أن         

تســهم هــذه التــدابري يف حتســني ظــروف معيشــة مجيــع النــاس، وال ســيما مــن   

تقرون إىل إمكانيـة االسـتفادة مـن اهلياكـل األساسـية واخلـدمات احلضـرية،        يف

وتعزيز أدوات وآليات التنمية االقتصادية احمللية النابعة مـن املـوارد املتأتيـة مـن     

  املدن واألقاليم؛

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة السكان وصـنع القـرارات     ‘٦’  

ة وأمهيــة التخطــيط اإلقليمــي والكفــاءة يف تقــدمي العامــة مــن أجــل تعزيــز نوعيــ

اخلـــدمات احلضـــرية، وإتاحـــة اإلدارة املســـتدامة للمـــوارد الطبيعيـــة، وتيســـري  

الرصــد والتقيــيم واملســاءلة مــن خــالل مراصــد املــواطنني، وتشــجيع توليــد        

وتوافر املعلومـات والبيانـات واملؤشـرات املبوبـة حسـب نـوع اجلـنس والسـن         

  أمور أخرى؛واإلقليم، من بني 
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تغــيري النمــاذج الســائدة فيمــا يتعلــق باســتخدام الفضــاء العــام وطريقــة تــدبري       ‘٧’  

عالقاتنا فيما بيننا فيه، وبلورة ثقافـة جديـدة لإلنتـاج واالسـتهالك املسـتدامني      

ــة      ــؤدي يف إطارهــا احلكومــات الوطني للســلع واخلــدمات واملرافــق احلضــرية ت

ــة واألوســـاط األ  ــائط  ودون الوطنيـــة واحملليـ ــة والنظـــام التعليمـــي ووسـ كادمييـ

  اإلعالم واملنظمات االجتماعية دورا حامسا؛
  

  على املستوى الدويل:  (ب)  

تعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (موئــل األمــم املتحــدة)      ‘١’  

بتزويــده بــاملوارد الكافيــة ووضــع ترتيبــات عمــل مالئمــة لكــي يظــل الســلطة   

ميــة احلضــرية املســتدامة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة،  الرائــدة يف ميــدان التن

ودعوة وكاالت وصناديق وبرامج منظومة األمم املتحـدة إىل العمـل، بكفـاءة    

ــتدامة       ــة املسـ ــة التنميـ ــذ خطـ ــل تنفيـ ــن أجـ ــقة، مـ ــكة ومنسـ ــة متماسـ وبطريقـ

ــام ــة احلضــرية       ٢٠٣٠ لع ــيت تشــمل التنمي ــق بالقضــايا ال ــا يتعل ، ال ســيما فيم

  ان؛املستدامة واإلسك

توســيع ســبل التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك التعــاون فيمــا بــني بلــدان الشــمال    ‘٢’  

وبلــدان اجلنــوب وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي والالمركــزي،   

وتعبئة املوارد املالية مـن مجيـع املصـادر لإلسـهام يف تنفيـذ االتفاقـات املعتمـدة        

  يف مؤمتر املوئل الثالث؛

ــة، والربملــانيني، والقطــاع   تشــجيع مشــار  ‘٣’   كة اتمــع املــدين، والســلطات احمللي

ــة واملؤسســات،      ــة، واملنظمــات اخلريي ــة واألكادميي اخلــاص، واألوســاط العلمي

ــني       ــن خــالل الشــراكات ب ــدة م ــذ اخلطــة احلضــرية اجلدي واملتطــوعني يف تنفي

خمتلف أصحاب املصلحة من أجل تعبئة وتقاسم املـوارد واملعـارف واخلـربات    

  لتكنولوجيا، تكملة للجهود اليت تبذهلا احلكومات.وا
  

  الرصد واالستعراض    

  إننا نرى:  - ١٧

أن وضع آلية لرصد نتائج مؤمتر املوئل الثالـث أمـر ال غـىن عنـه لتقيـيم التقـدم         (أ)  

احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة والوقوف على التحديات والثغرات الـيت تعتـري التنميـة    

  اليت تتطلب تعاونا دوليا، مبا يف ذلك تعبئة املوارد املالية؛احلضرية 
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وأن نظــام الرصــد ينبغــي أن تنبثــق عنــه إســهامات يف ميــدان التنميــة احلضــرية    (ب)  

املستدامة تغذي أعمال املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة الـذي سـيتوىل   

الصـــدد، نقتـــرح النظـــر يف إنشـــاء آليـــات  . ويف هـــذا ٢٠٣٠رصـــد واســـتعراض خطـــة عـــام  

  للرصد؛  إقليمية

وأن نظام الرصد ينبغي أن يسـتهدف تطـوير وتوطيـد قـدرات البلـدان الناميـة         (ج)  

  فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، مبا يف ذلك تعبئة الوسائل الكافية لتنفيذها.

بـاره إسـهاما يف اخلطـة احلضـرية     ونتعهد بالترويج هلذا اإلعـالن ونتفـق علـى ذلـك باعت      - ١٨

ــتخدام احليثيــات          ــزم باس ــث، ونلت ــل الثال ــؤمتر املوئ ــدة خــالل م ــات املعتم ــدة ويف االتفاق اجلدي

واملقترحات الـواردة فيـه كعناصـر توجيهيـة للتخطـيط واإلدارة الشـاملني للجميـع واملسـتدامني         

  مدننا ومستوطناتنا البشرية يف العقود القادمة.  يف

االمتنـان عـن تقـديرنا حلسـن ضـيافة حكومـة املكسـيك وواليـة مكسـيكو          ونعرب مع   - ١٩

ومدينة تولوكا، ونسلم بالعمل املنجز مـن أجـل كفالـة جنـاح اجتمـاع املوئـل الثالـث اإلقليمـي         

  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

 


