
العودة إلى األجندة
)NUA+5(5+الجدیدةالحضریةاألجندةبرنامجتنفیذاستعراضبمناسبةللموئلالدوليالتحالفبیان

ھذهللموئلالدوليالتحالفیشارك،1976عاممنذللموئلالثالثةالعالمیةاألجندةوھي،الجدیدةالحضریةالمتحدةاألممأجندةبتنفیذوالمعنيالمتأخرالخمسالسنواتاستعراضمع
كلیصدرهالذياألخیربالتقریرأیضانرحبكمافیھا.ومساھمتھالبشریةللمستوطناتالمتعاقبةالعالمیةللسیاساتمرافقتھمنعاما45بمروراالحتفالخاللمنالسنویةالذكرى
المدني،والمجتمعالمتحدة،األممووكاالتالحكومیة،ودوائرھاالدولتبذلھاالتيالعالمیةالجھودمنغنیةذخیرةعلىیحتويوالذيالمتحدة،لألممالعاماألمینسنواتأربع

الخاصینوالتكنولوجیاوالتمویلالحضري،والتخطیطالحضریة،والحوكمةالحضریة،السیاساتالجدیدة:الحضریةلألجندةالرئیسیةالتشغیلیةالمواضیعإطارفيالخاصوالقطاع
1بالبلدیات.

قدكیفأوتنفیذھا،وكیفیةالجدیدةالحضریةباألجندةالوعيإلىتفتقرتزالالالبلدانمنالعدیدأنالواضحفمنشامل،تقییمإجراءصعوبةبرغمألنھبالقلقنشعرنفسھ،الوقتوفي
3اآلن،حتىالجدیدةالحضریةاألجندةتنفیذبشأنمرحلیةتقاریراقدمتفقطبلدا25أنوبما.2السیاساتأطرمنذلكوغیرالمستدامةالتنمیةأھدافبإنجازالتعجیلفيھذایساعد

الجدیدةالحضریةاألجندة"تنفیذأنإلىسنواتأربعكلیصدرالذيالتقریرویخلصالحالي.الوقتفيممكناالجدیدةالحضریةاألجندةلتنفیذشامالاستعراضاإجراءیكونلن
4مكتمل".غیركبیرحدإلىیظلورصدھا

الوقتھذاكلكرسناأنبعدوخاصةالالزم،االھتمامإلىالجدیدةالحضریةاألجندةافتقارإزاءباالستیاءنشعرالسابقة،عاماوأربعینالخمسمدىعلىالموئلأجنداتمنظورومن
الموئلعملیةفيالمھملالثانيالموئلأعماللجدولتقییمیةتقاریربأيالمتحدةاألممموئلفیھیقبللمنمطایتبعھذاأنغیراألجندة.ھذهتبنينحوالمواردمنوغیرھماوالجھد
الجمعیةإلىالمقدمةالموئلأعمالجدولتنفیذحولالمتعاقبةللتقاریربالنسبةالحالكانكماالمرة،وھذه.1996عاممنذالثانيللموئلالسابقةااللتزاماتإلىإشارةأيأوالثالث،
.2016لعامالبشریةللمستوطناتالعالمیةالسیاسةفيعلیھامنصوصتعھداتأيإلىسنواتأربعكلیقدمالذيالتقریرھذایشیرال5واالجتماعياالقتصاديوالمجلسالعامة

ونحن قلقون أیضا من أن تؤدي ھذه المعاملة مرة أخرى إلى أن یلقى محتوى األجندة الحضریة الجدیدة نفس القدر من عدم االھتمام والنسیان الذي لحق بسابقیھ.

االلتزامات والتعھدات
للجمیعالالئقالسكنفيللحقالتدریجياإلعمالو"دعمالالجئینحقوقتجاه6عام،بشكلاإلنسان،حقوقمجالفيالدولالتزاماتإلىعابرةإشارةالجدیدةالحضریةاألجندةتشیر

وذلكوالملزمة.والدائمةالسابقةااللتزاماتھذهتنفیذیعكسالاألربعالسنواتتقریرأنغیر.الخصوص.وجھعلى8الئق"معیشيمستوىفيالحقعناصرمنعنصراباعتباره
اإلنسانحقوقعیادةذلكفيبمااألربع،السنواتلتقریرالتحضیریةالعملبورشةالمصلحةألصحابالصلةذاتوالمدخالتالمتحدةاألمملمیثاقالشاملاإلطارمنالرغمعلى

9لھا.التابعة

إلىبحاجةالمصلحةأصحابجمیعیزالوالالمتحدة،األممقواعدوضعمعیارھيوأجھزتھاالدولجانبمنوالتعھداتلاللتزاماتالجدیدةالحضریةباألجندةالخاصةالصیغةھذه
من-اإلنسانحقوقإعمالإنالجدیدة.الحضریةاألجندةمنیتجزأالجزءباعتبارھاالبشریةوالمستوطناتالمدنسیاقفيوإعمالھاوحمایتھااإلنسانحقوقاحتراموتنفیذفھم
المصیر؛تقریرخاللمنبكرامةالبشرجمیعحیاةعلىالحفاظمفتاحھو-المتحدةاألمملمیثاقالتابعةوالھیئاتالھیئاتكافةتفوضوالتيالمتحدة،لألممالھادفةالثالثالركائزبین

وھذا10الدولي.والتعاونالمتاحة؛المواردمناألقصىوالحدوالثقافیة؛واالجتماعیةاالقتصادیةللحقوقالتدریجيواإلعمالالقانون؛وسیادةالجنسین؛بینوالمساواةالتمییز؛وعدم
األساس الذي یجمع بین إعمال حقوق االنسان والتنمیة المستدامة، ھو موضوع فجوة یتعین مألھا عند تنفیذ األجندة الحضریة الجدیدة ورصده وتقییمھ.

المتزایدةاألمولةومعالجةالمستدامةالحضریةالتنمیةبتحقیقاألجندةتعھداتإلىیتطرقالالجدیدةالحضریةاألجندةبتنفیذالمعنيالحاليالتقریرفإنمفسر،غیرنحووعلى
فیھیتجاھلالذيالوقتفي12،والموئللإلسكاناالجتماعياإلنتاجودعم11والمدینةلألرضوالبیئیةاالجتماعیةالوظائفضمانطریقعنالرئیسیةوالخدماتوالسلعلإلسكان
االجتماعيلالقتصادودعمھاالدولبتعزیزأیضاتعداألجندةفإنذلك،عنوفضال13.المالئمالسكنفياإلنسانيللحقوالتدریجيالكاملباإلعمالتأكیدهالمعاداألجندةالتزام

األجندةتنفیذبشأنالوطنیةبالتقاریرالخاصةالمتحدةاألمملموئلالتوجیھیةالمبادئمنأيتقرالوأخیرا،14.الرسميوغیرالرسمياالقتصادمنكلفيبالعملالتضامن،واقتصاد
منالرغمعلىالقسریة،اإلخالءاتوقفإلىبالحاجةباتساقیعترف16النظام)مستوىعلىالجدیدالعالميالحضريالرصدإطارأوالحاليالرباعي(التقریر،15الجدیدةالحضریة

ھذهمثلعنالدوریةالتقاریربتقدیمالمعاھدةبموجبالدولالتزامعلىعالوةالدولي)،القانونبموجبلممارستھاالملزمالحظرمع(تمشیابمنعھاالجدیدةالحضریةاألجندةالتزام
للسكنالقانونیةالمعاییریتضمنالنظاممستوىعلىالعالميالحضريالرصدإطارأن(بید.1918الكوفید-تفشيأثناءاإلخالءاتبوقفالمتجددةوالتعھدات،17وتأثیراتھاالحاالت

المالئم). (بید أن ھذا اإلطار یتضمن المعاییر القانونیة لإلسكان المالئم).

ودونالحضریة.التنمیةمبادراتعنلإلبالغكمواضیعمعینةتعھداتعلىعشوائيبشكلیعتمدأنھإالالجدیدة،الحضریةاألجندةتعھداتإلىاإلشارةالتنفیذتقریریغفلحینوفي
لتحقیقالمبذولةالجھودویدون،19تنفیذھافيالمحلیةالحكوماتتؤدیھالذياألساسيبالدورالتقریریسلمالجدیدة،الحضریةباألجندةوالمتعلقةالمقابلةالتعھداتإلىاإلشارة

المثال.سبیلعلى22،المواطنونبھایقوموالتيالمحلیةالمجتمعاتتقودھاالتيالبیاناتجمععملیاتذلكفيبما21البیانات،وجمع20الالمركزیة

مبادئیتضمن"نھجإلىالتكنولوجيالمفھومیتجاوزبماالذكیة""المدینةتنمیةتوجھالتيالوطنیةالحكوماتمع23،الذكیة""المدنمشاریعمنبالعدیدأیًضاالتقریریستشھد
25.إثباتھیتعینزالالللجدلالمثیرالتأكیدالبیئیة".واالستدامةاإلنسانوحقوقاإلدماج

مشاركة أصحاب المصلحة



التعاونيالعملتعزیزأجلمن71/235،26رقمالعامةالجمعیةقرارفيالمطلوبالنحوعلىالجدیدة،الحضریةاألجندةتنفیذلدعمالمعنیةواألوساطالدوائرمختلفإشراكویلزم
وشراكاتحوكمةتبنيیتمعندماتتحققالمھمةاإلیجابیة"التفاعالتأن2018عامفيالصادراألربعالسنواتتقریرالحظوقد27المستدامة.الحضریةوالتنمیةاالسكانبشأن
األمممنظومةمنومساھماتاألعضاءالدولمنطوعیةمدخالتأیضایتضمن"سوف2022عامتقریربأنالتقریروعدوقد28المصلحة".أصحابومتعددةالقطاعاتمتعددة

أنكذلك2018عامتقریرویذكر29الحالي".التقریرفيالمقترحةالمشاركةمنصاتباستخدامالمصلحة،وأصحابوالشركاءاإلقلیمیة،ودوناإلقلیمیةوالمنظماتالمتحدة،
أصحابمنواسعةطائفةتتخذھاالتياالجراءاتتدمجشاملةعملیةیحددوأنالبلدان،بقیادةتنفیذھافيالمحرزالتقدمعناالبالغیكونأنتتطلبالجدیدةالحضریة"األجندة

وشبكاتالمستقلةالمنصات"تعملالمثال،سبیلوعلى30السیاسات".صیاغةفيواستخدامھاوالمعلوماتالبیاناتجمعذلكفيبماالوطنیة،الحكوماتعملمكملةالمصلحة،
ویوصي31واألھداف".األجندةبشأنأعلىإلىأسفلمنالتقاریرورفعالمراقبةتعزیزعلىللشركاء،العامةوالجمعیةالمدینةفيللحقالعالمیةالمنصةمثلالمصلحة،أصحاب
الدولودعمالمستویات،كافةعلىواالنخراطالمشاركةتیسیرعلىتعملوالتيالمتعددینالمصالحألصحابالقائمةالمنصاتتعزیزعلىالمتحدةاألمممنظومة"تعملبأنالتقریر

32واألھداف".األجندةحولالتقاریرإعدادفياألعضاء

األممموئلوفاءإلىیتطلعونوشركاؤهللموئلالدوليالتحالفیزالالالجذور،عمیقةالمتنوعةبخبرتھمللمشاركةواالستعدادواإلرادةالنظریةالمبادئلھذهالكاملالتقدیرومع
المستویاتجمیععلىمتوفرةغیرتبدووالمؤسسیةالسیاسیةاالرادةأنبید33المصلحة.أصحابلمشاركةالتنظیمذاتیةآلیةإنشاءبتیسیر2019عاممنذقطعھالذيبالوعدالمتحدة

للوفاء بھذا التعھد المبدئي.

إعادة تأكید تعھدات ومساھمات التحالف الدولي للموئل
إحرازفيبالمساھمةنلتزمورصدھا،الجدیدةالحضریةاألجندةبشأنالتفاوضفيالمكتسبةوالخبرةسنواتأربعكلیصدرالذيالجدیدالتقریرإلیھاتوصلالتيالنتائجفيوبالتأمل

المزید من التقدم في المجاالت التالیة المتعلقة بااللتزام بتنفیذ األجندة:
الحكوماتذلكفيبماوأجھزتھا،لدولنااألخرىالسیاسیةوالتعھداتالقانونیةلاللتزاماتتحدیداأكثركمكملدوائرناداخلالجدیدةالحضریةاألجندةبوجودالعلمزیادة●

والسلطات المحلیة؛
ورفعبإظھاریتعلقفیماسیماوالبھا،الخاصةالتقییمیةالتقاریروإعدادورصدھاالجدیدةالحضریةاألجندةتنفیذبشأنالتقاریررفعفيوالتشغیلیةالمعیاریةالثغراتسد●

الوعي بالصالت بین التعھدات المحددة لألجندة الحضریة الجدیدة وما یقابلھا من التزامات سابقة دائمة وملزمة في مجال حقوق اإلنسان؛
األجندةورصدتنفیذأجلمنالمعللةالسیاسیةواإلرادةالمؤسسیة،والقدرةوالمتوقع،األجلطویلالتمویلعلىللحصولوالسعيتطویرعلىالمتحدةاألممموئلمعالعمل●

المتحدةاألممموئلجمعیةمعبالتعاونوذلكإلیھا،حاجةھناكتزالوالانتظارھاطالوالتيالمصلحةأصحاببمشاركةالخاصةالتنظیمذاتیةواآللیةالجدیدة،الحضریة
وفروعھا؛

والشعوبالسن،وكبارالفقیرة،المحلیةوالمجتمعاتواألشخاصالنساء،سیماوالالمحلیة،والمجتمعاتالمواطنونعنھایعربالتيوالخبراتواالحتیاجاتاألولویاتدعم●
األصلیة، والشعوب التي تعیش تحت االحتالل، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والشباب واألقلیات والفئات المھمشة األخرى، فضال عن المنظمات التي تدعمھم.

یدعو التحالف الدولي للموئل إلى ما یلي:
منمغفلةتزالالولكنھاأعاله،المذكورةالتعھداتذلكفيبماتقدمیة،األكثرلتعھداتھااألولویةإعطاءمعالجدیدة،الحضریةاألجندةتنفیذفيكلينھجاتباعأجلمنالعمل●

أدوات وممارسات الرصد واإلبالغ حتى اآلن؛
مقابلالجماعیةوالبیئیةوالثقافیةاالجتماعیةالمصالحتعزیزطریقعنالبشریةوالمستوطناتواالراضىللممتلكاتاالجتماعیةالوظیفةتحقیقالخصوص،وجھوعلى●

السیاسات االقتصادیة اللیبرالیة الجدیدة ومصالح الشركات التي یحركھا السوق;
تعزیز ودعم اإلنتاج االجتماعي لإلسكان والموئل، كما تعھدت الدول بالقیام بھ في األجندة الحضریة الجدیدة؛●
كفالة تفعیل مبادئ وممارسات اقتصاد التضامن القائمة على المشاركة واإلنصاف بوصفھا من وظائف تنفیذ األجندة الحضریة الجدیدة؛●
المحلیةواإلنمائیةالسیاسیةالعملیاتفيالفعالةالمشاركةفياإلنسانيلحقھمالبشریةالمستوطناتسكانجمیعممارسةوضمانواألقالیم،للمدنالدیمقراطیةاإلدارةتفعیل●

وعملیات إدارة المدن؛
؛35الدوليللقانونوفقا34الجسیمةاالنتھاكاتلھذهالكاملوالجبرالقسرياإلخالءعملیاتعلىالمفروضالحظرإنفاذ●
أوقاتفيسواءبالموئل،المتصلةاإلنسانلحقوقالجسیمةاالنتھاكاتضحایابتعویضتقومأناألخرى،المسؤولةواألطرافوأجھزتھاالدولذلكفيبماالمسؤولة،الجھات●

السلم أو في أوضاع الصراع واالحتالل والحرب؛
توفیق الفجوة الرقمیة التي تفصل الشمال والجنوب، والطبقات االجتماعیة-االقتصادیة داخل الدول؛●
للسكاناإلنسانحقوقإلعمالالفعالةالقراراتاتخاذعلىالمحلیةوالسلطاتالحكوماتقدرةلضمانالمحليالمجالفيالالزمةوالمواردبالقدراتالحقیقیةالالمركزیةتنفیذ●

في سیاق المستوطنات البشریة.

2022ديأبریل27،یوركنویفا
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