
  الموازيةأداة إعداد تقارير الموئل الثالث الوطنية 
  تقييم مدى تنفيذ الموئل الثانينحو 

  

  

نبول وأجندة طإعالن اس(لكل من الوثائق الختامية الخاصة ببنية البشكل فعلي قرار تعهدات الموئل الثاني، قدمت في أعقاب إ
لتقدير مدى تنفيذ التعهدات التي تم االتفاق عليها من الدول  الضرورية، خطوط عريضة إلعداد التقارير التقييمية )الموئل الثاني

  .مصالحوغيرهم من أصحاب ال
ًا بشأن ما تم إعماله من تعهدات جدول أعمال الموئل الثاني الوطنية، توصيف فينبغي أن يقدم أي تقرير من تقارير الموئل الثالث

وللقيام بذلك، ينبغي أيضًا تقديم وصف ألية . غيرها من أصحاب المصالح عالشراكة مبحكومة الدولة و ل الدوائر المختلفةفي 
يعتبر إقرار  1996فإعالن اسطنبول الذي صدر في  .فشل تلك الجهود وأتحديات مواجهة والدروس المستفادة من نجاح 

مشتركة " وبوصفها وظيفة للدول في إيجاد حلول لها " بالتعاون بروح من المشاركة العالمية"للقضايا والتحديات الحالية، وتعهد 
  ".ولكن متباينة المسئوليات

بشأن  ،)ألجندة الموئل الثاني( "خطة العمل العالمية"في بشكل أكثر األمور المفصلة قدم اإلعالن ولخص في الوقت نفسه، 
وقد تم وضع تشخيص المشكالت والجهود التي وعدت بحلها في مجموعة من المبادئ تم تنظيمها من  .التعهدات القابلة للتنفيذ

مستوى معيشي أفضل : نص إعالن اسطنبول على الهدف العام للعملية الموئل الثاني 15- 3في مواده . العام إلى الخاص
). 10، 4المادتين ( اة داخل المستوطنات البشرية، وذلك من خالل تحسين نوعية الحي)3المادة ( وحرية أوسع للبشرية جمعاء

، والقضايا والتحديات المشتركة، والتي تم تحديدها على النحو 1996وقد عالج اجتماع الدول في مدينة اسطنبول في عام 
  :التالي

 أنماط االستهالك واإلنتاج غير المستدامة، خاصة في البلدان الصناعية؛ •

التغييرات السكانية غير المستدامة، وما تتضمنه من تغييرات في البنية والتوزيع، وٕاعطاء األولوية للنظر في االتجاه نحو  •

 الكثافة السكانية العالية؛ 

 عديمي المأوى؛ •

 ازدياد الفقر؛ •

 البطالة؛ •

 اإلقصاء االجتماعي؛ •

 انعدام االستقرار األسري؛ •

 عدم كفاية الموارد؛ •

 نية التحتية والخدمات األساسية؛االفتقار إلى الب •

 االفتقار إلى التخطيط المالئم؛ •

 تزايد انعدام األمن والعنف؛ •

 و التدهور البيئي؛  •

 .زيادة التعرض للكوارث •

لالسترشاد بها في الجهود العالجية والوقائية في تحقيق الهدف العام  وقد أنشأ الموئل الثاني مجموعة المبادئ التنفيذية الالزمة

  :للموئل الثاني، بما في ذلك



     التنمية الحضرية الريفية المترابطة، )6المادة (إعالن اسطنبول 

للمستوطنات البشرية، بما في ذلك، التدابير  أكثر توزنًا من الناحية الجغرافيةتعزيز التنمية الريفية الشاملة من خالل بنية  •

مثل المساواة في الوصول إلى األراضي، تحسين األراضي، التنوع االقتصادي، تطور المدن الصغيرة ومتوسطة النطاق في 

، 75، ك/43: الموئل الثانيأجندة ( السكان األصليين في أراضي مستوطنات إقامة الالمناطق الريفية، و حسب االقتضاء، 

 ).169- 163): 10(، 156، 109، 107، م/76

 

، تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع، ولتوفير االحتياجات األساسية): 8-7(المادتين : إعالن اسطنبول

 : وعلى وجه الخصوص، من خالل

من أجندة  61المادة (  الدوليةاإلعمال الكامل والمطرد للحق في السكن المالئم كما هو منصوص عليه في المواثيق  •

 )الموئل الثاني

o  ب/98ب، /61ن، /40: أجندة الموئل الثاني(الحماية من عمليات اإلخالء القسري، وتوفير سبل اإلنصاف( 

 

 : من خالل التوسع في المعروض من اإلسكان المعقول التكلفة): 9(المادة  :إعالن اسطنبول

 وبطريقة مسئولة اجتماعيًا وبيئيًا،تمكين األسواق من العمل بكفاءة  •

 .تعزيز الوصول إلى األراضي واالئتمانات، وتقديم المساعدة للذين ال يستطيعون المشاركة في أسواق اإلسكان •

  :، من خاللمن أجل استدامة بيئتنا العالمية): 10(المادة : إعالن اسطنبول

 المستوطنات؛أنماط مستدامة لإلنتاج، واالستهالك، والنقل، وتنمية  •

 منع التلوث؛ •

 احترام قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل؛ •

 حفظ الفرص المتاحة لألجيال المقبلة؛ •

 وسالمة النظام اإليكولوجي لألرض حفظ، وحماية، واستعادة، صحة •

   .اياتتعزيز بيئات المعيشة الصحية، خاصة من خالل توفير كميات وفيرة من المياه اآلمنة، اإلدارة الفعالة للنف •

  

  :مبادئ الشراكة والمشاركة بوصفها النهج األكثر ديمقراطية وفاعلية من أجل تحقيق تعهداتنا): 12(المادة : إعالن اسطنبول

 "الشريك األوثق لنا" السلطات المحلية الديمقراطية باعتبارها  •

 البرلمانيين، •

 القطاع الخاص، •

 النقابات العمالية، •

 من المجتمع المدني،المنظمات غير الحكومية وغيرها  •

 المرأة •

 

   وتساؤالت إعداد التقارير معايير

كانت المساهمة الجوهرية، والتعهد التدريجي من بين جميع الوعود من أجندة الموئل الثاني وخطة العمل العالمية الخاصة بها، 

فقد ظل تركيز الدول،  .المالئم حق اإلنسان في السكنوتحقيق  ةالديمقراطي ةكمو بجانب الجهود العملية قد وعدت بتوفير الح

أجندة العمل في مجملها، وفي والحكومات، وأجهزة األمم المتحدة المتخصصة الضوء على الحوكمة وحقوق اإلنسان متوافق مع 



من أجل التقرير التقييمي وتساؤالت إعداد التقارير ملية توفر مجموعة من معايير إطار تنظيمي من خالل موضوعات رئيسية ع

  : زيالموا

  

  المأوى المالئم للجميع. أ

، 81، 79، 61، 50، 43، 40، 39، 34، 27- 26، 16-15: ؛ الموئل الثاني7،8: إعالن اسطنبول(حظر أي تمييز  .1

 ؛)204، 202- 160،182،194،201، 118-119، 116، 96

األراضي وٕاضفاء الطابع القانوني ي؛ اإلقرار بتنوع آليات توفير الضمان القانوني للحيازة، والمساواة في الوصول إلى األراض .2

 )76/، أ75: الموئل الثاني( عليها

البرامج اإلسكان ): البنية التحتية، الخدمات والنقل (ضمان مسكن صالح للسكنى، معقول التكلفة، سهل الحصول عليه  .3

موارد المالية االبتكارية وغيرها؛ المجتمعية، و التعاونية وغير الهادفة لربح إيجارًا وتمليكًا؛ الخدمات لعديمي المأوى؛ حشد ال

إلى توفير مساكن لإليجار أو التي يملكها ساكنوها خلق وتعزيز الحوافز السوقية لتشجيع القطاع الخاص على تلبية الحاجة 

: ؛ الموئل الثاني9-8: ، إعالن اسطنبول61: الموئل الثاني( ؛ أنماط التنمية المكانية المستدامة ونظم النقلبتكلفة معقولة

39-40 ،60-61 ،68 ،75 ،85،88 ،90-91 ،96 ،121 ،126 ،132 ،136 ،142 ،147،150-151 ،

56،206.( 

 

  المستوطنات البشرية المستدامة. ب

ورفع  ، الحماية البيئية، صيانة التراث الثقافي، حشد الموارد)بناء العمالة الكثيفة( دمج سياسات المأوى، وخلق فرص عمل  .1

 ، والحماية البيئية؛)اإلنفاق، الضرائب، السياسات النقدية والتخطيط(كفاءة الموارد إلى أقصى حد ممكن 

الموئل (تطبيق التدابير المالية المالئمة، و من بينها الضرائب، لتعزيز التطبيق الكافي في توفير المساكن واألراضي  .2

 ؛)72/و: الثاني

  ).74 ،73، 72/ب: الموئل الثاني(أو التي يتم بنائها ذاتيًا ات المحلية، تيسير إنشاء المساكن في المجتمع .3

 

  التمكين والمشاركة . ج

اآلليات التشاركية والتشاورية الواسعة النطاق التي من شأنها إشراك الممثلين من كل القطاعات العام، والخاص، والتعاوني،  .1

 وضعومن ضمنهم، ممثلين عن مجموعات التي يتم اعتبارها من الفئات الفقيرة، وعلى جميع أصعدة عمليات والمجتمعي، 

، 48، 46-33،36،43-27،30،32، 18- 13، 7، 4: الموئل الثاني؛ 7،8،12إعالن اسطنبول (السياسات 

59،61،63،67-68 ،74،78 -79،81 ،84-85 ،87 ،90-92 ،96 -98 ،100 ،103 ،113 -116،118 -

126،135،139،141-142 ،144 ،153،159،160 -161،164-165 ،167 ،169 ،172 ،174-175 ،177 ،

 ؛)241، 237، 231، 228، 220-221، 213، 204، 201، 198- 197، 195، 192، 189، 182- 179

شكل عمليات من أجل التنسيق وتشجيع الالمركزية التي من شأنها تحديد الحقوق والمسئوليات على المستوى المحلي ب .2

 ؛)68/ب: الموئل الثاني(واضح من خالل عمليات وضع السياسات 

 ؛)71: الموئل الثاني(على الحكومات أن توجد إطار عمل تمكيني لسوق إسكاني يتمتع بالكفاءة  .3

 ؛)72/ب: الموئل الثاني(تجنب التدخالت غير المناسبة التي تخنق العرض وتشوه الطلب على اإلسكان والخدمات  .4

الموئل (مناسبة للمساحة وتبسيط إجراءات تسجيل األراضي بغية تيسير تنظيم المستوطنات غير الرسمية وضع نظم  .5

 ؛)76/ي: الثاني



 .)78/ب: الموئل الثاني(تعزيز حمالت الوعي والتثقيف وممارسات التمكين  .6

 

  المساواة بين الجنسين. د

 ؛)72/أ: الموئل الثاني(تقييم العرض والطلب في اإلسكان على أساس تفصيلي بحسب نوع الجنس  .1

الموئل (الموارد الطبيعية و التقنيات المالئمة ,تنفيذ الحق في الميراث وملكية األراضي وغيرها من الممتلكات، واالئتمان،  .2

 ؛)78، 72/ ، هـ 46، 45/و: الثاني

تراعي ) بشكل تفصيلي(وتخطيط، وتقييمات، وتشريعات، ومؤسسات و كذلك تجميع بيانات وضع مقاربات، وسياسات،  .3

، 184،186 ،182، 119، 78، 74، 72، 67، 60، 57، 46- 45: الموئل الثاني( االعتبارات المتعلقة بنوع الجنس 

189 ،191،193،208 ،239 ،241.( 

 

  تمويل المأوى والمستوطنات البشرية. هـ

وبالتعاون مع )  83-80، 47: الموئل الثاني(في توفير المأوى في كل من المناطق الريفية والحضرية  ستثماراالتيسير  .1

 ؛)79/ ، أ68/، أ44، 5: الموئل الثاني( القطاع العام، والخاص وغير الحكومي والتعاوني والمجتمعي 

: الموئل الثاني(على الزيادة في قيمة األراضي واستعادة االستثمارات العامة  الحفاظاعتماد أدوات مبتكرة من شأنها  .2

 .)76/ح

 

  التعاون الدولي . و

التعاون الدولي والتضامن العالمي على أساس االسترشاد بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، بروح من الشراكة، أمرًا  .1

 )1: الموئل الثاني(أساسيًا لتحسين نوعية حياة الشعوب 

الحفاظ على التراث الطبيعي والمستوطنات البشرية التاريخية التي تشمل المواقع واآلثار والمباني التاريخية، خاصة المحمية  .2

 )30: الموئل الثاني( عالمي التراث المواقع بموجب اتفاقية اليونيسكو  بشأن 

جدول أعمال الموئل من خالل المساهمة والمشاركة في المساعدة في تنفيذ خطط العمل الوطنية والعالمية وفي بلوغ أهداف  .3

برامج التعاون المتعدد األطراف واإلقليمي والثنائي والترتيبات المؤسسية وبرامج المساعدة التقنية والمالية؛ من خالل تعزيز 

بشرية، وٕاقامة الشبكات الالتبادل بشأن التكنولوجيا المناسبة، وجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالمأوى والمستوطنات 

 ؛)198، 197، 50/، ج49: الموئل الثاني(الدولية 

، 49: الموئل الثاني(تشجيع التعاون المتجاوب بين المنظمات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح وغير الحكومية واألهلية  .4

 ؛)198، 197، 50/ج

دولي بما في ذلك التعاون فيما بين البلديات والمجتمعات االعتراف بالدور الجوهري لسلطات الحكم المحلي في التعاون ال .5

 ؛)197، 180، 108، 102: الموئل الثاني(األهلية 

الموئل (في تشكيل التعاون الدولي  إلى اشتراك القطاع الخاصضوح إلى الحاجة التحول من المعونة إلى التجارة يشير بو  .6

 ؛)195: الثاني

لآلثار المتعلقة بالهجرة الدولية بوسائل منها توفير المساعدة التقنية والمعارف تشجيع التعاون الدولي من أجل التصدي  .7

 )202/و: الموئل الثاني(مات اإلدارية وتبادل المعلو 

الموئل الثاني (التعاون في رصد وتقييم التقدم المحرز والعقبات المواجهة على صعيد تحقيق أهداف جدول أعمال الموئل  .8

220 ،222(. 



  )52-51: الموئل الثاني( التقدمتقييم . ز

بما في ذلك حجم التشرد وعدم كفاية المسكن والقيام بالتشاور مع . القيام على نحو فعال برصد وتقييم أحوال اإلسكان .1

 ؛)61/د: الموئل الثاني(السكان المتضررين 

 ؛)61/د: الموئل الثاني(واعتماد سياسات إسكان مناسبة وتنفيذ استراتيجيات وخطط لمعالجة هذه المشاكل  صياغة .2

نظم معلوماتية ذات الصلة بالمأوى، بما في ذلك، بيانات ( مؤشرات كمية ونوعية مصنفة على المستويين الوطني والمحلي  .3

 ؛)239، 208، 180، 127، 119، 72، 67، 51، 46: الموئل الثاني) (مفصلة تراعي نوع الجنس

، 189، 186، 115، 67، 65، 62، 40: الموئل الثاني(رصد لتأثيرات سياسات االقتصاد الكلي على نظم توفير المأوى  .4

201(. 

 

  المؤشرات. حـ

، و 2006، 1996ينبغي أن تكون البيانات مرتبطة بأعوام . توفير بيانات لبلدك تتعلق بالمؤشرات التالية للمستوطنات البشرية

، وحيثما أمكن مصنفة بحسب نوع الجنس، والقدرة، والعمل الالئق، ووضع الهجرة واإلقامة وغيرها من المؤشرات ذات 2013

  :الصلة

i. ة،الفقير  مناطقالطابق مع معايير أرقام ونسب وتوزيع السكان الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية والتي تت 

ii. السكن المالئم؛ على الذين يحصلونالمناطق الحضرية  أرقام ونسب وتوزيع السكان في 

iii.  مياه الشرب اآلمنة؛ األشخاص الذين يحصلون علىأرقام ونسب وتوزيع 

iv.  خدمات الصرف الصحي المالئم؛ الذين يحصلون علىأرقام ونسب وتوزيع األشخاص 

v.  خدمة جمع القمامة بانتظام؛أرقام ونسب وتوزيع األشخاص الذين يحصلون على 

vi.  ونسب وتوزيع األشخاص الذين يحصلون على الطاقة النظيفة المحلية؛أرقام 

vii. أرقام ونسب وتوزيع األشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المنظم؛ 

viii. أرقام ونسب وتوزيع األشخاص الذين يحصلون على وسائل النقل العام المالئمة؛ 

ix. ُيقاس مستوى الالمركزية الفعالة للتنمية الحضرية المستدامة من خالل  : 

i.  منذ عام في صياغتها الحكومات المحلية واإلقليمية شاركت  وأيًا منالسياسات والتشريعات المعنية بالقضايا الحضرية

 وحتى اآلن؛ 1996

ii.  واإلقليمية من الموازنة الوطنية؛نسب وتوزيع كال من الدخل والنفقات التي خصصت للحكومات المحلية 

iii. حصة إنفاق السلطات المحلية التي مولت من اإليرادات المحلية والموازنات المركزية. 

x.  أرقام ونسب وتوزيع المدن، والسلطات اإلقليمية والوطنية، التي قامت بتنفيذ السياسات الحضرية الداعمة للتنمية

 الئقة؛ االقتصادية المحلية وخلق فرص عمل وسبل معيشة

xi.  أرقام ونسب وتوزيع المدن والسلطات اإلقليمية والوطنية التي أقرت أو نفذت سياسات أو استراتيجيات األمن والسالمة في

 المناطق الحضرية؛

xii. قليمية التي نفذت خطط وتصميمات ألجل مدن تتسم باالستدامة والمرونة أرقام ونسب وتوزيع المدن والسلطات اإل

 ؛مو السكاني في الحضر بشكل كافيوالشمولية لمواجهة الن

xiii. ؛حصة الناتج اإلجمالي المحلي الوطني والذي يتم إنتاجه في المناطق الحضرية 

xiv. حصة الناتج اإلجمالي المحلي الوطني والذي يتم إنتاجه في المناطق الريفية؛ 

xv. أية بيانات أخرى مرتبطة بالحضر وذات صلة بالتقرير الوطني؛ 



xvi.  ومدى احترام وحماية وٕاعمال حق اإلنسان في السكن المالئم، والتعهدات ذات الصلة الحالية حصر االلتزامات التعاقدية

  2016.1وحتى عام  1996بدءا من 

 

  دراسات حالة ووثائق متعلقة بالسياسات. و

قاربات القائمون على إعداد تلك التقارير مشجعون على تقديم دراسات الحالة، وخطط العمل، ووثائق السياسات وغيرها عن م

. كما ينبغي أن تكون هذه الوثائق موضحة لالنجازات التي ذكرت في التقرير الوطني للموئل الثالث. ناجحة لتنفيذ أجندة الموئل

  .إال أنه ال ينبغي تقديم تلك الوثائق كجزء من التقرير الوطني، ولكن كمواد إضافية

  

  

  ما نتطلع إليه

  

من شأنها أن تعكس التعهدات ذات األولوية للمجاالت المختلفة  الموئل الجديدةهو توفير عناصر ألجندة  ،قسمالغرض من هذا ال
، فضال عن إدراك الحقوق الناشئة للحكومة لتحقيق حزمة من حقوق الموئل وتحسين سبل المعيشة على النحو الذي تكفله الدولة

ويتبع هذا . الموئل الجديدة، من خالل أجندة )الطاقة، األرض، المواصالت، الحق الجماعي في المدينة( منها على سبيل المثال 
ت المخطط على نحو وثيق الخطوط التوجيهية للتقارير الوطنية للموئل الثالث والتي قدمها برنامج األمم المتحدة للمستوطنا

 مع المحافظةإال أنه يتضمن بعض التعديالت التي تتيح أولويات المجتمع المدني والتعبير عن ذاتهم، ؛ UN Habitatالبشرية 
التوقع هنا باألولويات ومن ثم ، )المذكورة في القسم السابق(لتقييم الوفاء بتعهدات الموئل الثاني  على المقاربة المزدوجة

  ).2036- 2016( ترة المقبلة لجدول أعمال الموئلوالتعهدات المطلوبة خالل الف
  

I.  قضايا وتحديات ديموغرافية ألجندة الموئل الجديدة 

لمختلف المجاالت المركزية  التي تتصورهاتوقعات القضايا و اللدروس المستفادة، وتوصيف أولوياتك كلمع األخذ في االعتبار 

  ).2036-2016(الفترة المقبلة ألجندة الموئل الجديدة يتوجب القيام بها خالل والتي والمحلية لحكومة دولتك 

وينبغي أن تكون شاملة بقدر . تقديم أية تصورات لشراكات مثلى مع أصحاب المصالح في المجاالت والقضايا الواردة باألسفل

يا تظهر أو يحتمل اإلمكان، وتستند إلى رؤيتك بشأن الخبرات والدروس المستفادة، باإلضافة إلى، تحديد أية تحديات أو قضا

  :ظهورها في المستقبل وينبغي تناولها في أجندة الموئل الجديدة

 )XXXعدد الكلمات ( إدارة ديناميات التحضر السريع والسكان  .1

التخطيط التكاملي لتنمية ريفية وحضرية متوازنة، خاصة مع النظر لألنماط الحالية والمتوقعة للسكن، والعمل، والنقل،  .2

 )XXXعدد الكلمات (في نطاق المدن  والنظم الغذائية

 )XXXعدد الكلمات (تناول احتياجات الشباب بالمناطق الريفية والحضرية في المستوطنات البشرية  .3

 )XXXعدد الكلمات (االستجابة الحتياجات كبار السن في المستوطنات البشرية  .4

 )XXXعدد الكلمات (المساواة المتكاملة بين الجنسين والتنوع في تنمية الريف والحضر  .5

التنبؤ بقضايا السكان، العرق، الدين، الثقافة، اللغة، الدخل وغيرها من األسئلة المتنوعة التي من شأنها أن تؤثر في تنمية  .6

ن أشكال التمييز واالستقطاب أو ديناميات الدمج أي شكل م بينهاالمستوطنات البشرية في العشرين سنة القادمة، ومن 

 )XXXعدد الكلمات (االجتماعي 

 



II. التخطيط 

لقضايا الرئيسية لألراضي، والمياه، والموارد بشأن اتحديات التعهدات و الولويات و األتضمين الدروس المستفادة، وتوصيف 

اإلدارة (الشراكة مع أصحاب المصلحة في تطوير خطط من التي تواجه مختلف الدوائر الحكومية، وفي إطار و الطبيعية 

  :لما يلي )متضمنة الجداول والمواد التوضيحية XXXالحد األقصى للكلمات (ألجندة الموئل الجديدة ) المكانية والعامة

 )XXXعدد الكلمات (ضمان استدامة تخطيط وتصميم المستوطنات البشرية  .7

 )XXXعدد الكلمات (تحسين إدارة األراضي، بما في ذلك، التوزيع واالستخدام المنصف، والتصدي للزحف العمراني  .8

عدد ( تعزيز إنتاج واستهالك الغذاء في المناطق الحضرية وشبه الحضرية من خالل النظم الغذائية في نطاق المدن .9

 )XXXالكلمات 

 )XXXعدد الكلمات (التصدي لتحديات التنقل في المناطق الريفية والحضرية   .10

 )XXXعدد الكلمات (تحسين القدرات الفنية لتخطيط وٕادارة المستوطنات البشرية  .11

 )XXXعدد الكلمات (تحسين موارد التخطيط واإلدارة للمستوطنات البشرية  .12

 في مختلف مجاالت التخطيط؟شاركة أصحاب المصلحة ممن قدرة وفعالية ما يجب فعله لضمان الدرجة المثلى  .13

  

III. الحد األقصى لكلمات : ( البيئة والتحضرXXX من ضمنها الجداول والمواد التوضيحية( 

. وضع تقييم لالتجاهات المتعلقة باألثر البيئي للتحضر في بلدك، وتحديد أولويات السياسات والبرامج ألجندة الموئل الجديدة

وتضمين أية دروس مستفادة، مع األخذ في االعتبار المخاطر والعواقب المتزايدة في تغيير المناخ منذ الموئل الثاني، وتوصيف 

 تكييفو /أو حدة تلك العواقب في التخفيف من  المجاالت الحكومية المختلفةحديات التي تواجه األولويات، والتعهدات، والت

  .والتأقلم معهاالمستوطنات البشرية 

 )XXXعدد الكلمات (معالجة تغير المناخ  .14

 )XXXعدد الكلمات (الحد من مخاطر الكوارث  .15

 )XXXعدد الكلمات (الحد من االختناق المروري  .16

 )XXXعدد الكلمات (تلوث الهواء  .17

 )XXXعدد الكلمات (إدارة النفايات والصرف الصحي  .18

 )XXXعدد الكلمات (العمل على استدامة وتطوير نظم الغذاء المحلية  .19

 )XXXعدد الكلمات ( غيرها من المخاطر البيئية وأولوية السياسات .20

 

IV. والمواد التوضيحيةالحد األقصى للكلمات متضمن الجداول : ( الحوكمة واإلدارة( 

، وبالشراكة مع ية دروس مستفادة، وتحديد األولويات، والتعهدات، والتحديات التي تواجه المجاالت الحكومية المختلفةأل النظر

أو ، أو موئل حقوق اإلنسان، في الحضرالحقوق أو أو حق اإلنسان في المدينة، (أصحاب المصالح، إلعمال الحق في المدينة 

  :ومنها في بلدك) اإلنسان، وغيرهاة حقوق مدين

 )XXXعدد الكلمات (أو المستوطنات البشرية، واألرض، والملكية / الوظيفة االجتماعية للمدينة .21

 )XXXعدد الكلمات (أو المستوطنات البشرية / اإلدارة الديمقراطية للمدن .22

 )XXXعدد الكلمات (تحسين اإلطار الدستوري والتشريعي للحكم المحلي  .23

 )XXXعدد من الكلمات (الالمركزية وتقوية السلطات المحلية  .24

 )XXXعدد الكلمات (أو المستوطنات البشرية /اإلنتاج االجتماعي للمدينة .25



 )XXXعدد الكلمات (تعزيز األمن والسالمة في المناطق الحضرية  .26

 )XXXعدد الكلمات (تحسين المساواة واإلدماج االجتماعي  .27

 )XXXعدد الكلمات (جميع األولويات والتحديات الناشئة أو المتوقعة في الحوكمة و اإلدارة  .28

 

V.  الحد األقصى من الكلمات (االقتصاد الحضريXXX  متضمنة الجداول والمواد التوضيحية(  

المجاالت المختلفة للحكومة، والتعهدات والتحديات التي تواجه اإلحاطة علمًا بالدروس المستفادة، وتحديد األولويات، كما أن 

  :وبالشراكة مع أصحاب المصلحة، لضمان أداء اقتصادي منصف للمدينة أو المستوطنات البشرية في بلدك، يتضمن

 )XXXعدد الكلمات (أو البلديات/تحسين الوضع المالي المحليات .29

 )XXXعدد الكلمات (تقوية وتحسين الحصول على فرص التمويل للمساكن  .30

 )XXXعدد الكلمات (اإلنتاج االجتماعي للموئل  متضمندعم تطوير االقتصاد المحلي،  .31

 )XXXعدد من الكلمات (إيجاد فرص عمل وسبل معيشية مستدامة ومالئمة  .32

 )XXXعدد الكلمات (التنمية الوطنية  اتالموائمة بين االقتصاد الحضري والريفي وبين سياس .33

اتخاذها لتحقيق تقاسم الموارد، والوظيفة االجتماعية لالقتصاد، بما فيها تقاسم قيمة األراضي، وتقديرها، المعايير الواجب  .34

 )XXXعدد الكلمات (وغيرها

عدد (أو المستوطنات البشرية في بلدك /أية أولويات أو تحديات ناشئة أو متوقعة في ضمان أداء اقتصادي منصف  للمدن .35

 )XXXالكلمات 

 

VI. الحد األقصى من الكلمات (: السكن والخدمات األساسيةXXX  الجداول والمواد التوضيحية متضمنة( 

، والتعهدات، وااللتزامات التي يجب تناولها في مختلف المجاالت الحكومية إلحترام وحماية وٕاعمال الحق في ما هي األولويات

 :  متضمنةة في بلد، السكن المالئم لجميع المستوطنات البشرية الريفية والحضري

 )XXXعدد الكلمات (النهوض باألحياء الفقيرة ومنع نشوئها  .1

 )XXXعدد الكلمات (، والمقبولية لمياه الشرب اآلمنة وبأسعار معقولةضمان استدامة الوفرة، والوصول،  .2

الصرف الصحي والتصريف والنفايات الصلبة األساسية بشكل كاف، و بأسعار معقولة وبطريقة مستدامة خدمات ضمان إدارة  .3

 )XXXعدد الكلمات (

عدد الكلمات (ستخدام العام لالوبشكل مستدام وبأشعار معقولة لألسر و للجميع الوصول إلى الطاقة النظيفة فرص تحسين  .4

XXX( 

 )XXXعدد الكلمات ( للجميع بشكل كاف، ومتوفر، وبأسعار معقولة ومستدامةتحسين فرص الوصول إلى وسائل مواصالت  .5

  )كلمة 780( التحديات التي تم مواجهتها، والدروس المستفادة في تحقيق الرقابة واإلدارة العامة الفعالة للسلع والخدمات العامة .6

عدد الكلمات ( للسكن والخدمات األساسية في بلدكأية أولويات أو تحديات ناشئة أو متوقعة في ضمان الوصول والتمتع العادل  .7

XXX(.  
                                                            

الخطوط التوجيھية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن إعداد التقارير الوطنية " المؤشرات الخمسة عشر مأخوذة من   1
: على الموقع التالي" للموئل الثالث

http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/Guidelines%20for%20Habitat%20III%20National%20Reports
.pdf ؛ المؤشر السادس عشر إضافي.   

  


