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Η Νέα Αστική Ατζέντα είναι μία έκδοση του ΟΗΕ. 
Μεταφράσθηκε και εκδόθηκε στα ελληνικά από 
την ελληνική ΜΚΟ Οργάνωση Γη τον Φεβρουάριο 
του 2019.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από την Διάσκεψη 
των Ηνωμένων Εθνών Habitat III στο Κίτο του 
Ισημερινού, στις 20 Οκτωβρίου 2016. Εγκρίθηκε 
από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 23 
Δεκεμβρίου 2016.

Η παρούσα έκδοση δεν υπόκειται σε πνευματικά 
δικαιώματα και μπορεί να αναπαραχθεί 
ελεύθερα και δωρεάν, αναφέροντας ρητώς ότι 
πρόκειται για κείμενο των Ηνωμένων Εθνών. 
Η παρούσα δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση. 
Enjoy Responsibly.

Το κείμενο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στα 
ελληνικά (στην ιστοσελίδα: www.habitat3.gr) και 
στις γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών 
(www.habitat3.org).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Νέα Αστική Ατζέντα αποτελεί κοινό όραμα για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο 
μέλλον, όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και πρόσβαση στα οφέλη και 
τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν οι πόλεις και όπου η διεθνής κοινότητα 
επανεξετάζει τα αστικά συστήματα και τη μορφή των αστικών μας χώρων για να 
επιτευχθεί αυτό.

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου εποχή της αυξανόμενης αστικοποίησης και στο 
πλαίσιο της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, τη Συμφωνία του Παρισιού 
και άλλες παγκόσμιες συμφωνίες για την ανάπτυξη,  έχουμε φτάσει σε ένα 
κρίσιμο σημείο όπου κατανοούμε ότι οι πόλεις μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο 
των λύσεων για την αντιμετώπιση των  προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα 
ο κόσμος μας. Εάν είναι καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, η αστικοποίηση 
μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο για τις 
αναπτυσσόμενες όσο και για τις αναπτυγμένες χώρες.

Η Νέα Αστική Ατζέντα προτείνει μια νέα προσέγγιση, καθορίζοντας πρότυπα και 
αρχές για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη βελτίωση 
των αστικών περιοχών σε πέντε βασικούς άξονες: 

• εθνικές πολιτικές για το αστικό περιβάλλον, 
• νομοθεσία για το αστικό περιβάλλον και κανονισμοί, 
• πολεοδομία και αστικός σχεδιασμός, 
• τοπική οικονομία και δημοτική χρηματοδότη
• εφαρμογή σε τοπική κλίμακα.

Αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, εθνικό, περιφερειακό,  
τοπικό, για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τα πoλιτικά 
κόμματα και τους φορείς συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές που ασχολούνται 
με το αστικό περιβάλλον.

Η Νέα Αστική Ατζέντα αναφέρεται στη σύνδεση της αστικοποίησης με την 
ανάπτυξη, επισημαίνοντας τις δυνατότητες  για δημιουργία θέσεων εργασία και για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε 
κάθε πολιτική και στρατηγική αστικής ανανέωσης. Άλλωστε, η Νέα Αστική Ατζέντα 
συνδέεται στενά με την Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη, ιδίως με τον στόχο 11 
για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.
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Στην προετοιμασία της Νέας Αστικής Ατζέντας συμμετείχαν κράτη-μέλη, 
διακυβερνητικοί οργανισμοί, το Πρόγραμμα Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών 
(UN-Habitat) και περισσότεροι από 40 οργανισμοί και προγράμματα των Ηνωμένων 
Εθνών, 200 εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, 20 συνεργαζόμενοι οργανισμοί, 16 
συνεργαζόμενες συστατικές ομάδες της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, 
χιλιάδες αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές και 
τοπικές κυβερνήσεις και όλα τα μεγάλα δίκτυα τοπικών και περιφερειακών 
κυβερνήσεων που συντονίζονται από την Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας για τις 
Τοπικές και Περιφερειακές Κυβερνήσεις, 197 συμμετέχοντα κράτη, πάνω από 1.100 
οργανώσεις και περισσότερα από 58.000 δίκτυα. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες 
των εμπειρογνωμόνων και των ενδιαφερομένων εταίρων αποτέλεσαν την βάση για 
το αρχικό σχέδιο αυτού του εγγράφου. Μετά την ανταλλαγή σχολίων με τα κράτη 
μέλη κατά τις ανεπίσημες ακροάσεις με τις τοπικές κυβερνήσεις και τους εταίρους, 
τα οποία λήφθηκαν υπόψη σε όλες τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, που 
διεξήχθησαν πριν από τη Διάσκεψη, η Νέα Αστική Ατζέντα υιοθετήθηκε (εγκρίθηκε) 
χωρίς επιφυλάξεις.

Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση υιοθετήθηκε και κατά τη Διάσκεψη Habitat III 
στο Κίτο, στον Ισημερινό, η οποία θεωρείται σήμερα μία από τις πιο καινοτόμες 
και χωρίς αποκλεισμούς διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα με τις 
διακυβερνητικές συνόδους ολομέλειας και τις στρογγυλές τράπεζες υψηλού 
επιπέδου, πραγματοποιήθηκαν και συνελεύσεις που πλαισίωσαν τη Διάσκεψη, 
δίνοντας χώρο στις συστατικές ομάδες, καθώς και συζητήσεις σε στρογγυλές 
τράπεζες των ενδιαφερομένων μερών, ειδικές συνεδριάσεις, διάλογοι και άλλες 
εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από διάφορους οργανισμούς και εταίρους καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή μεγιστοποίησε τη 
συμμετοχή και επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των αρχών, των πολιτικών και 
των δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας τη Μονάδα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να προβάλει και να επιτρέψει τη 
συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, της Έκθεσης Habitat III 
για να αναδείξει καινοτόμες προσεγγίσεις ανεξάρτητων οργανισμών και του Habitat 
III Village, για να εξηγήσει τις αστικές λύσεις μέσω πραγματικών παρεμβάσεων σε 
επίπεδο γειτονιάς.

Το Συνέδριο Habitat III και η πόλη του Κίτο υποδέχθηκαν 30.000 συμμετέχοντες 
από 167 χώρες, με διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία που επέτρεψαν 
σε ανθρώπους από όλον τον κόσμο να παρακολουθήσουν τα κύρια γεγονότα 
στο διαδίκτυο. Διαπιστώθηκε μια ιστορική πραγματοποίηση της αρχής της 
συμμετοχικότητας, φροντίζοντας να υπάρχει ισορροπία των συμμετεχόντων σε όλες 
τις ομάδες συζήτησης σε ότι αφορά στο φύλο και στην περιφερειακή εκπροσώπηση. 
Διαπιστώθηκαν επίσης η ουσιαστική ένταξη των κατοίκων των παραγκουπόλεων 
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και των ηγετών κινημάτων, η πρωτοποριακή δεύτερη Παγκόσμια Συνέλευση 
Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων, καθώς και η συμμετοχή ενός ευρέως 
φάσματος ομάδων ενδιαφερομένων μερών, που όλοι έχουν σημαντικό ρόλο να 
διαδραματίσουν στην υλοποίηση αυτού του κοινού οράματος.

Δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για τη βελτίωση της αστικοποίησης και την επίτευξη 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αλλά η Νέα Αστική Ατζέντα παρέχει τις αρχές και 
τις δοκιμασμένες πρακτικές για να πραγματοποιήσει το όραμά της. Ας αποτελέσει 
έμπνευση και πηγή ενημέρωσης για τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων 
και τους αστούς του κόσμου, ώστε να γίνουν κυρίαρχοι του κοινού μας αστικού 
μέλλοντος: μία πολιτική, έναν νόμο, ένα σχέδιο, ή ένα έργο κάθε φορά. Σε αυτήν 
την κρίσιμη συγκυρία στην ανθρώπινη ιστορία, το να επανεξετάσουμε τον τρόπο 
που σχεδιάζουμε, οικοδομούμε και διαχειριζόμαστε τους αστικούς χώρους μας δεν 
είναι επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Το έργο μας για να υλοποιήσουμε το όραμα 
αυτό ξεκινά τώρα.
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1. Εμείς, Αρχηγοί των Κρατών και Κυβερνήσεων, Υπουργοί και Υψηλοί Εκπρόσωποι, 
έχουμε συγκεντρωθεί στη Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών για τη Στέγαση και τη 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη  (Habitat III), από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2016 στο 
Κίτο, με τη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, βουλευτών, 
της κοινωνίας των πολιτών, αυτόχθονων πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων, 
εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματιών και εργαζομένων, της 
επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
για να υιοθετήσουμε τη Νέα Αστική Ατζέντα.

2. Έως το 2050, ο πληθυσμός του κόσμου, που κατοικεί σε πόλεις αναμένεται 
να διπλασιαστεί, καθιστώντας την αστικοποίηση μία από τις πιο ισχυρές τάσεις 
μεταμόρφωσης στην ανθρωπότητα κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα.  Οι πληθυσμοί, 
οι οικονομικές δραστηριότητες, οι κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις, 
καθώς και οι περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις συγκεντρώνονται 
ολοένα και περισσότερο στις πόλεις. Αυτή η τάση δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις 
βιωσιμότητας ιδίως σε ό,τι αφορά την στέγαση, τις υποδομές, τις βασικές υπηρεσίες, 
την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία, την εκπαίδευση, την αξιοπρεπή εργασία, την 
ασφάλεια και τους φυσικούς πόρους.

3. Στο διάστημα που ακολούθησε την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για Οικισμούς 
στο Βανκούβερ το 1976, την αντίστοιχη Διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη 
το 1996, και την υιοθέτηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας το 2000, 
έχουμε δει βελτίωση στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων κατοίκων αστικών 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και κατοίκων σε ανεπίσημους οικισμούς και 
φτωχογειτονιές. Ωστόσο, η επιμονή πολλαπλών μορφών φτώχειας, οι ολοένα 
αυξανόμενες ανισότητες και η περιβαλλοντική υποβάθμιση παραμένουν ανάμεσα 
στα μεγαλύτερα εμπόδια για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, με τον κοινωνικό 
και οικονομικό αποκλεισμό καθώς και το χωρικό διαχωρισμό, να αποτελούν συχνά 
μία αδιάψευστη πραγματικότητα στις πόλεις και τους οικισμούς.

4. Απέχουμε ακόμη πολύ από το να αντιμετωπίσουμε επαρκώς αυτές και άλλες 
υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις. Είναι απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε 
τις ευκαιρίες που προσφέρει η αστικοποίηση ως κινητήρας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης 
και περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και της δυνητικής της συνεισφοράς για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

5. Επαναπροσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίον οι πόλεις και οι οικισμοί 
σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται, αναπτύσσονται και κυβερνώνται, η Νέα Αστική 
Ατζέντα θα βοηθήσει στο να εξαλειφθούν η φτώχεια και η πείνα σε όλες τις μορφές 
και διαστάσεις, να μειωθούν οι ανισότητες, να προωθηθεί η διαρκής, χωρίς 
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αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων 
και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, ώστε να αξιοποιηθεί στο 
έπακρο η ζωτική συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, να βελτιωθεί η ανθρώπινη 
υγεία και ευεξία, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προστατευθεί το περιβάλλον.

6. Λαμβάνουμε πλήρως υπόψη μας τα επιτεύγματα-ορόσημο του 2015 και 
συγκεκριμένα την Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη, περιλαμβανομένων 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Ατζέντα Δράσης της Addis Ababa του 
Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου για Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του 
Παρισιού, η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών 
για την Κλιματική Αλλαγή, το Πλαίσιο Sendai για τη Μείωση Ρίσκου Καταστροφών 
για την περίοδο 2015-2030, το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης για τις περίκλειστες 
(χωρίς θαλάσσια σύνορα) Αναπτυσσόμενες Χώρες για τη Δεκαετία 2014-2024, τους 
τρόπους δράσης για τα  μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα Κράτη και το Πρόγραμμα 
Δράσης της Κωνσταντινούπολης για τις Ελάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες για τη 
Δεκαετία 2011-2020. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας τη Διακήρυξη του Ρίο για το 
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη, το 
Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, 
την Πλατφόρμα του Πεκίνου για Δράση, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, και την συνέχεια αυτών των διασκέψεων. 

7. Σημειώνουμε την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής που 
πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016 στην Κωνσταντινούπολη, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα πως δεν υπήρξε ένα διακυβερνητικό συμφωνηθέν αποτέλεσμα.

8. Αναγνωρίζουμε τις συνεισφορές των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και τις 
συνεισφορές των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, στον ορισμό της 
Νέας Αστικής Ατζέντας, και λαμβάνουμε υπόψη τη δεύτερη Παγκόσμια Συνέλευση 
Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων.

9. Η Νέα Αστική Ατζέντα επιβεβαιώνει την παγκόσμια δέσμευσή μας στη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη ως ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, με 
ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο σε παγκόσμια, περιφερειακή, εθνική  και 
τοπική κλίμακα, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων. Η 
εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας συμβάλλει στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη με ολοκληρωμένο τρόπο και στην επίτευξη Στόχων της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου και του Στόχου 11 που αφορά στο να 
γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί περιεκτικοί, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.

10. Η Νέα Αστική Ατζέντα αναγνωρίζει πως ο πολιτισμός και η πολιτισμική 
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διαφοροποίηση  αποτελούν πηγές εμπλουτισμού για την ανθρωπότητα και 
συμβάλλουν σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, των οικισμώνκαι 
των πολιτών, ενδυναμώνοντάς τους να παίξουν δραστήριο και μοναδικό ρόλο 
σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Η Νέα Αστική Ατζέντα αναγνωρίζει επιπλέον πως 
ο πολιτισμός θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στην προώθηση και εφαρμογή νέων 
βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, που συμβάλλουν στην 
υπεύθυνη χρήση των πόρων και αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΟΡΑΜΑ
11. Μοιραζόμαστε ένα όραμα: πόλεις για όλους, που εξασφαλίζουν ισότητα 
στην χρήση και τις απολαύσεις στις πόλεις και τους οικισμούς, επιζητώντας να 
προάγουμε τη συμμετοχή και εξασφαλίζοντας πως όλοι οι κάτοικοι των σημερινών 
και μελλοντικών γενεών, χωρίς καμία μορφή διάκρισης, είναι ικανοί να κατοικούν 
και να παράγουν δίκαιες, ασφαλείς, υγιείς, προσβάσιμες, προσιτές, ανθεκτικές 
και βιώσιμες πόλεις και οικισμούς, με σκοπό την προώθηση της ευημερίας και 
ποιότητας ζωής για όλους. Σημειώνουμε τις προσπάθειες κάποιων εθνικών και 
τοπικών κυβερνήσεων για τη διαφύλαξη αυτού του οράματος, αναφερόμενοι 
σε αυτό ως “δικαίωμα στην πόλη“, στη νομοθεσία, τις πολιτικές δηλώσεις και τα 
καταστατικά τους. 

12.  Στοχεύουμε σε πόλεις και οικισμούς όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, καθώς και τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
τους, οδηγούμενοι από τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού στους διεθνείς 
νόμους. Από αυτήν την άποψη η Νέα Αστική Ατζέντα βασίζεται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής 
του 2005. Επίσης, αναφέρεται και σε άλλα κείμενα των ΗΕ, όπως η Διακήρυξη για 
το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη.

13. Οραματιζόμαστε πόλεις και οικισμούς που:

a) Πληρούν την κοινωνική τους λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της 
κοινωνικής και οικολογικής λειτουργίας της γης, με σκοπό τη σταδιακή 
επίτευξη της πλήρους απόκτησης του δικαιώματος σε επαρκή στέγαση, ως ένα 
συστατικό του δικαιώματος σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, χωρίς διακρίσεις, 
με παγκόσμια πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό και υγιεινή, 
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καθώς και ίση πρόσβαση σε όλα τα δημόσια αγαθά και ποιοτικές υπηρεσίες σε 
τομείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια και η διατροφή, η υγεία, η εκπαίδευση, οι 
υποδομές,   κινητικότητα και οι μεταφορές, η ενέργεια, η ποιότητα του αέρα και 
τα μέσα καθημερινού βιοπορισμού.

b) Είναι συμμετοχικές, προωθούν τη συμμετοχή στα κοινά, γεννούν την αίσθηση 
του ανήκειν και της ιδιοκτησίας μεταξύ όλων των κατοίκων, δίνουν προτεραιότητα 
σε ασφαλείς, περιεκτικούς, προσβάσιμους, πράσινους και ποιοτικούς δημόσιους 
χώρους, φιλικούς για οικογένειες, ενισχύουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 
επαφές μεταξύ των γενεών, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτική συμμετοχή, 
ανάλογα με την περίπτωση, και προωθούν την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και 
την ασφάλεια σε ειρηνικές και πλουραλιστικές κοινωνίες, όπου οι ανάγκες όλων 
των κατοίκων ικανοποιούνται, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις συγκεκριμένες 
ανάγκες ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση.

c) Επιτυγχάνουν την ισότητα των φύλων και ενδυναμώνουν όλες τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, εξασφαλίζοντας την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των 
γυναικών, καθώς και ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς και στην ηγεσία 
σε όλα τα επίπεδα στη λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή εργασία 
και ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας για όλες τις γυναίκες 
και αποτρέποντας και εξαλείφοντας όλες τις μορφές διακρίσεων, βίας και 
παρενόχλησης εναντίον γυναικών και κοριτσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
χώρους.

d) Αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της υφιστάμενης και 
μελλοντικής, διαρκούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, αξιοποιώντας την αστικοποίηση για τον δομικό μετασχηματισμό, 
υψηλή παραγωγικότητα, δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας και αποδοτικότητα 
των πόρων, αξιοποιώντας τις τοπικές οικονομίες και λαμβάνοντας υπόψη τη 
συμβολή της ανεπίσημης οικονομίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την βιώσιμη 
μετάβαση στην επίσημη οικονομία.

e) Εκπληρώνουν τις χωρικές τους λειτουργίες πέρα από τα διοικητικά σύνορα και 
ενεργούν ως σημεία αναφοράς για ισορροπημένη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη 
αστική και χωρική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα.

f) Προωθούν τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις για την βιώσιμη, ασφαλή και 
προσβάσιμη αστική κινητικότητα για όλους, για κάθε ηλικία και φύλο, καθώς 
και συστήματα μετακίνησης, με αποδοτική χρήση των πόρων, για επιβάτες και 
φορτίο, τα οποία θα συνδέουν αποτελεσματικά ανθρώπους, περιοχές, αγαθά, 
υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες.
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g) Υιοθετούν και εφαρμόζουν τη μείωση και διαχείριση των διακινδυνεύσεων 
και του ρίσκου καταστροφών, περιορίζουν τα τρωτά σημεία, οικοδομούν 
ανθεκτικότητα και άμεση ανταπόκριση σε φυσικούς και ανθρώπινους κινδύνους 
και προωθούν το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

h) Προστατεύουν, διατηρούν, επαναφέρουν και προωθούν τα οικοσυστήματα 
τους, το νερό, τους φυσικούς βιοτόπους και τη βιοποικιλότητα, ελαχιστοποιούν 
τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, και στρέφονται προς πρότυπα βιώσιμης 
κατανάλωσης και παραγωγής. 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
14. Για να πετύχουμε το όραμά μας, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε μία Νέα Αστική 
Ατζέντα, με οδηγό τις ακόλουθες αρχές:

i. Να μην μείνει κανείς πίσω, εξαλείφοντας τη φτώχεια σε όλες τις μορφές και 
διαστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας, 
εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, κοινωνικοοικονομική και 
πολιτιστική διαφοροποίηση και ενσωμάτωση στον αστικό χώρο, βελτιώνοντας 
την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση, την επισιτιστική ασφάλεια και θρέψη, την 
υγεία και ευεξία, συμπεριλαμβανομένου και του τερματισμού των επιδημιών HIV/
AIDS, φυματίωσης και ελονοσίας, προωθώντας την ασφάλεια και εξαλείφοντας 
τις διακρίσεις και κάθε μορφή βίας, εξασφαλίζοντας δημόσια μετακίνηση - 
ασφαλή και εξίσου προσβάσιμη για όλους και παρέχοντας ίση πρόσβαση για 
όλους σε φυσικές και κοινωνικές υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς και 
κατάλληλη και προσιτή στέγαση.

ii. Να εξασφαλίζονται βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς αστικές οικονομίες, 
αξιοποιώντας τα συσσωρευμένα οφέλη μιας καλά οργανωμένης αστικοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων της υψηλής παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας 
και της καινοτομίας, προωθώντας την πλήρη και παραγωγική απασχόληση 
και αξιοπρεπή εργασία για όλους, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας και ίσης πρόσβασης για όλους σε οικονομικούς και 
παραγωγικούς πόρους και ευκαιρίες  και αποτρέποντας την κερδοσκοπία 
της γης, προωθώντας την ασφαλή γαιοκτησία και διαχειριζόμενοι την αστική 
συρρίκνωση, ανάλογα με την περίπτωση.

iii. Να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, προωθώντας την καθαρή 
ενέργεια και τη βιώσιμης χρήση της γης και των πόρων στην αστική ανάπτυξη, 
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προστατεύοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της υιοθέτησης υγιών και σε αρμονία με τη φύση τρόπων ζωής, προωθώντας  
βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, οικοδομώντας αστική 
ανθεκτικότητα, περιορίζοντας τους κινδύνους καταστροφών και μέσω του 
μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

15. Δεσμευόμαστε να δουλέψουμε προς μία αλλαγή αστικού προτύπου, για μία Νέα 
Αστική Ατζέντα, η οποία θα:

a. Θέσει εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε, 
αναπτύσσουμε, κυβερνάμε και διαχειριζόμαστε πόλεις και οικισμούς, 
αναγνωρίζοντας τη βιώσιμη αστική και εδαφική ανάπτυξη ως ουσιώδη για την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για όλους.

b. Αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων, ανάλογα με 
την περίπτωση, στον ορισμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών και χωρίς 
αποκλεισμούς αστικών πολιτικών και νομοθεσίας, για βιώσιμη αστική 
ανάπτυξη και τις εξίσου σημαντικές συνεισφορές περιφερειακών και τοπικών 
κυβερνήσεων και αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς 
και της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών κοινωνικών εταίρων, με 
διαφανή και αξιόπιστο τρόπο.

c. Υιοθετεί προσεγγίσεις στην αστική και εδαφική ανάπτυξη, οι οποίες θα 
είναι βιώσιμες, ανθρωποκεντρικές, ανταποκρινόμενες σε ηλικία και φύλο, 
και ολοκληρωμένες για την εφαρμογή πολιτικών, στρατηγικών, ανάπτυξης 
ικανοτήτων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα, βασιζόμενη σε θεμελιώδεις 
οδηγούς αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων και των εξής:

I. Ανάπτυξη και εφαρμογή αστικών πολιτικών στο κατάλληλο επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών-εθνικών και μεταξύ πολλαπλών 
ενδιαφερόμενων φορέων εταιρικών σχέσεων,  οικοδόμηση ολοκληρωμένων 
συστημάτων πόλεων και οικισμώνκαι προώθηση συνεργασίας μεταξύ όλων 
των κυβερνητικών επιπέδων, ώστε να επιτραπεί η επίτευξη βιώσιμης 
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης.

II. Ενίσχυση αστικής διακυβέρνησης, με υγιείς θεσμούς και μηχανισμούς 
που ενδυναμώνουν και περιλαμβάνουν αστικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, καθώς και κατάλληλους ελέγχους και ισορροπίες, ώστε να 
υπάρχει προβλεψιμότητα και συνοχή στα σχέδια αστικής ανάπτυξης που 
θα επιτρέψουν  την κοινωνική ένταξη, τη συνεχή, χωρίς αποκλεισμούς, και 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. 
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III. Αναζωογόνηση μακροπρόθεσμου και ολοκληρωμένου αστικού και 
εδαφικού σχεδιασμού και σχεδίου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χωρικής 
διάστασης της αστικής μορφής και την παραγωγή  θετικών αποτελεσμάτων 
αστικοποίησης.

IV. Την υποστήριξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και βιώσιμων πλαισίων 
χρηματοδότησης και εργαλείων, που θα επιτρέψουν ενδυναμωμένη τοπική 
οικονομία και τοπικά δημοσιονομικά συστήματα , με σκοπό τη δημιουργία,  
υποστήριξη και ανταλλαγή της αξίας που δημιουργείται από τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
16. Ενώ οι συγκεκριμένες συνθήκες πόλεων όλων των μεγεθών, κωμοπόλεων και 
χωριών διαφέρουν, βεβαιώνουμε πως η Νέα Αστική Ατζέντα έχει παγκόσμιο πεδίο 
εφαρμογής, είναι συμμετοχική και ανθρωποκεντρική. Προστατεύει τον πλανήτη 
και έχει μακροπρόθεσμο όραμα, καθορίζοντας προτεραιότητες και δράσεις σε 
παγκόσμια, περιφερειακή, εθνικήκαι τοπική κλίμακα, τις οποίες μπορούν να 
υιοθετήσουν κυβερνήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς σε κάθε χώρα, 
βασισμένοι στις ανάγκες τους.

17. Θα εργαστούμε για την υλοποίηση της Νέας Αστικής Ατζέντας στις δικές μας χώρες 
και σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν διαφορετικές 
εθνικές πραγματικότητες, ικανότητες και επίπεδα ανάπτυξης και σεβόμενοι την 
εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές, καθώς και πολιτικές και προτεραιότητες.

18. Επαναβεβαιώνουμε όλες τις αρχές της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον 
και την Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της αρχής κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων ευθυνών, όπως αυτές ορίστηκαν στην αρχή 7. 

19. Αναγνωρίζουμε πως κατά την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση των μοναδικών και 
αναδυόμενων αστικών αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλες οι 
χώρες και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 
Αφρικανικών χωρών, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των περιβαλλόμενων 
από ξηρά αναπτυσσόμενων χωρών, και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων 
Κρατών, καθώς και στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν χώρες 
μεσαίου εισοδήματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης σε χώρες 
που βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης, καθώς και σε χώρες και περιοχέςπου 
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βρίσκονται υπό ξένη κατοχή, χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις και χώρες 
που έχουν επηρεαστεί από φυσικές και ανθρωπογενείςκαταστροφές. 

20. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση 
πολλαπλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, οι γυναίκες και 
τα κορίτσια, τα παιδιά και η νεολαία, άνθρωποι με αναπηρίες, άνθρωποι που ζουν με 
HIV/AIDS,ηλικιωμένοι,ιθαγενείς και τοπικές κοινότητες, κάτοικοι φτωχογειτονιών 
και άτυπων οικισμών, άστεγοι, εργάτες, μικροκτηματίες και ψαράδες, πρόσφυγες, 
επαναπατριζόμενοι και εσωτερικά εκτοπισθέντες και μετανάστες, ανεξάρτητα από 
τη μεταναστευτική τους κατάσταση.

21. Παροτρύνουμε όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, 
καθώς και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές 
πολιτικές και νομοθεσία, να τονώσουν, να ενδυναμώσουν και να δημιουργήσουν 
εταιρικές σχέσεις, ενισχύοντας το συντονισμό και τη συνεργασία, ώστε να 
εφαρμοστεί αποτελεσματικά η Νέα Αστική Ατζέντα και να επιτευχθεί το κοινό μας 
όραμα.

22. Υιοθετούμε αυτή τη Νέα Αστική Ατζέντα ως συλλογικό όραμα και ως πολιτική 
δέσμευση, για να προωθήσουμε και να επιτύχουμε βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 
και ως μία ιστορική ευκαιρία για να αξιοποιηθεί ο βασικός ρόλος των πόλεων 
και ανθρώπινων οικισμών, ως οδηγών βιώσιμης ανάπτυξης, σε έναν ολοένα και 
περισσότερο αστικοποιημένο κόσμο.
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23. Αποφασίζουμε για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας ως βασικό εργαλείο, 
που θα επιτρέψει στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και σε όλους 
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να επιτύχουν βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Δεσμεύσεις για μετασχηματισμό προς την 
κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη για κοινωνική 
ένταξη και εξάλειψη της φτώχειας

24. Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 
αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις για τον μετασχηματισμότου αστικού προτύπου έτσι 
ώστε ναβασίζεται στις ολοκληρωμένες και αδιαίρετες διαστάσεις της βιώσιμης 
ανάπτυξης: κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική.

25. Αναγνωρίζουμε ότι η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές και διαστάσεις 
της, συμπεριλαμβανομένης και της ακραίας φτώχειας, αποτελεί τη μεγαλύτερη 
παγκόσμια πρόκληση και μία απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. 
Αναγνωρίζουμε επίσης πως η αυξανόμενη ανισότητα και η επιμονή πολλαπλών 
διαστάσεων της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης του αριθμού 
κατοίκων σε φτωχογειτονιές και ανεπίσημους οικισμούς, επηρεάζουν και 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, και πως η χωροταξική οργάνωση, 
η πρόσβαση και ο σχεδιασμός του αστικού χώρου, καθώς και οι υποδομές και 
η παροχή βασικών υπηρεσιών, μαζί με τις αναπτυξιακές πολιτικές, μπορούν να 
προωθήσουν ή να εμποδίσουν την κοινωνική συνοχή, την ισότητα και την ένταξη.

26. Δεσμευόμαστε στην αστική και αγροτική ανάπτυξη η οποία είναι ανθρωποκεντρική, 
προστατεύει τον πλανήτη,  ανταποκρίνεται στην ηλικία και το φύλο, καθώς και στην 
επίτευξη όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, 
διευκολύνοντας τη συγκατοίκηση, τερματίζοντας όλες τις μορφές διάκρισης και βίας 
και ενδυναμώνοντας όλα τα άτομα και τις κοινότητες, επιτρέποντας ταυτόχρονα την 
πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στην προώθηση 
του πολιτισμού και του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την ισότητα ως βασικά 
στοιχεία, για τον εξανθρωπισμό των πόλεων και οικισμώνμας.

27. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευση μας πως κανείς δεν θα μείνει πίσω και 
δεσμευόμαστε στην προώθηση εξίσου κοινών ευκαιριών και οφελών, τα οποία 
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μπορεί να προσφέρει η αστικοποίηση και που επιτρέπουν  σε όλους τους κατοίκους, 
είτε ζουν σε επίσημους είτε σε ανεπίσημους οικισμούς, να διάγουν τίμιες, 
αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές ζωές και να επιτευχθεί πλήρως το ανθρώπινο 
δυναμικό τους.

28.  Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των προσφύγων, εσωτερικά εκτοπισθέντων και μεταναστών, 
ανεξάρτητα από τη μεταναστευτική τους κατάσταση, και να υποστηρίξουμε τις 
πόλεις υποδοχής τους, στο πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εθνικές συνθήκες και αναγνωρίζοντας ότι ,παρόλο που η μετακίνηση μεγάλων 
πληθυσμών σε κωμοπόλεις και πόλεις θέτει μία ποικιλία προκλήσεων, μπορεί 
επίσης να έχει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνεισφορές 
στην αστική ζωή. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στην τόνωση των συνεργειών μεταξύ 
της διεθνούς μετανάστευσης και ανάπτυξης, σε παγκόσμια, εθνική, περιφερειακή 
και τοπική κλίμακα, εξασφαλίζοντας ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση, 
μέσω σχεδιασμένων και με ορθή διαχείριση μεταναστευτικών πολιτικών και στην 
υποστήριξη των τοπικών αρχών για την καθιέρωση πλαισίων που επιτρέπουν τη 
θετική συνεισφορά των μεταναστών στις πόλεις και τις ενδυναμωμένες σχέσεις 
αστικών και αγροτικών περιοχών.

29.  Δεσμευόμαστε να ενδυναμώσουμε τον συντονιστικό ρόλο των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, και 
τη συνεργασία τους με άλλους δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς, για την παροχή κοινωνικών και βασικών υπηρεσιών για όλους, 
συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας επενδύσεων σε κοινότητες οι οποίες 
είναι πιο ευάλωτες σε καταστροφές, αλλά και σε αυτές που έχουν επηρεαστεί από 
επαναλαμβανόμενες και παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις. Δεσμευόμαστε 
περαιτέρω, να προωθήσουμε επαρκείς υπηρεσίες, στέγαση και ευκαιρίες για 
αξιοπρεπή και παραγωγική εργασία, για άτομα επηρεασμένα από κρίση σε 
αστικές περιοχές, καθώς και να συνεργαστούμε με τοπικές κοινότητες και τοπικές 
κυβερνήσεις για να εντοπίσουμε ευκαιρίες για συμμετοχή και ανάπτυξη τοπικών, 
ανθεκτικών και αξιοπρεπών λύσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως η βοήθεια 
θα ρέει επίσης σε πάσχοντα άτομα και κοινότητες/κέντρα υποδοχής, ώστε να 
αποτραπεί η παλινδρόμηση της ανάπτυξής τους.

30. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών να 
υποστηρίξουν περαιτέρω ανθεκτικές αστικές υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια ένοπλων 
συγκρούσεων. Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη να επαναβεβαιωθεί ο πλήρης 
σεβασμός για το διεθνή ανθρωπιστικό νόμο.

31. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές 
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στέγασης, οι οποίες στηρίζουν την προοδευτική θέσπιση του δικαιώματος για 
κατάλληλη στέγαση για όλους, ως ένα στοιχείο του δικαιώματος για κατάλληλο 
βιοτικό επίπεδο, που αντιμετωπίζει όλες τις μορφές διάκρισης και βίας και 
αποτρέπει τις αυθαίρετες, αναγκαστικές εξώσεις και που επικεντρώνεται στις 
ανάγκες των αστέγων, ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, ομάδων χαμηλού 
εισοδήματος και ατόμων με αναπηρίες, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή και 
δέσμευση κοινοτήτων και σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, στο σχεδιασμό και 
την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης 
της κοινωνικής παροχής κατοικίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

32. Δεσμευόμαστε στην προώθηση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων πολιτικών 
και προσεγγίσεων στέγασης, ανταποκρινόμενες σε ηλικία και φύλο, σε όλους 
τους τομείς, και συγκεκριμένα στους τομείς εργασίας, εκπαίδευσης, φροντίδας 
υγείας και κοινωνικής ένταξης, και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –πολιτικές 
και προσεγγίσεις, που ενσωματώνουν την πρόβλεψη επαρκούς, προσιτής, 
προσβάσιμης, με αποδοτική χρήση των πόρων, ασφαλούς, ανθεκτικής, σωστά 
συνδεδεμένης και σωστά τοποθετημένης στέγασης, με ιδιαίτερη προσοχή στον 
παράγοντα της εγγύτητας και την ενδυνάμωση της χωρικής σχέσης με τον υπόλοιπο 
αστικό ιστό και τις γύρω λειτουργικές περιοχές. 

33. Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση της προσφοράς μίας ποικιλίας επαρκών 
επιλογών στέγασης, οι οποίες είναι ασφαλείς, προσιτές και προσβάσιμες για 
μέλη κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εισοδήματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, αστέγων και ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, καθώς και την 
αποτροπή διαχωρισμού. Θα λάβουμε θετικά μέτρα, για να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες διαβίωσης των αστέγων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πλήρους 
συμμετοχής τους στην κοινωνία, και για να αποτρέψουμε και να εξαλείψουμε το 
πρόβλημα της έλλειψης στέγης, καθώς και να πολεμήσουμε και να εξαλείψουμε 
την ποινικοποίησή του.

34. Δεσμευόμαστε στην προώθηση δίκαιης και προσιτής πρόσβασης σε βιώσιμες, 
βασικές φυσικές και κοινωνικές υποδομές για όλους, χωρίς διακρίσεις, με 
οικονομικά προσιτή γη, στέγαση, σύγχρονη και ανανεώσιμη ενέργεια, ασφαλές 
πόσιμο νερό και υγιεινή, ασφαλές, θρεπτικό και επαρκές φαγητό, διαχείριση 
απορριμμάτων, βιώσιμη κινητικότητας, φροντίδα υγείας και οικογενειακού 
προγραμματισμού, εκπαίδευση, πολιτισμού και τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στο να εξασφαλίσουμε πως αυτές οι 
υπηρεσίες ανταποκρίνονται στα δικαιώματα και τις ανάγκες των γυναικών, παιδιών 
και νεολαίας, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, μεταναστών, ιθαγενών 
και τοπικών κοινοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση, και άλλων σε ευάλωτες 
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καταστάσεις. Από αυτήν την άποψη, ενθαρρύνουμε την εξάλειψη νομικών, 
θεσμικών, κοινωνικοοικονομικών και φυσικών εμποδίων.

35. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε, στο κατάλληλο επίπεδο διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης, 
αυξημένη ασφάλεια ιδιοκτησίας για όλους, αναγνωρίζοντας την πολυμορφία των 
μορφών ιδιοκτησίας, και να αναπτύξουμε λύσεις, κατάλληλες για το σκοπό, και 
ανταποκρινόμενες σε ηλικία, φύλο και περιβάλλον, μέσα στο πλαίσιο δικαιωμάτων 
γης και ιδιοκτησίας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια της κατοχής γης για 
γυναίκες, ως κλειδί για τη χειραφέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης αυτής που 
επιτυγχάνεται μέσω αποτελεσματικών διοικητικών συστημάτων.

36.  Δεσμευόμαστε στην προώθηση κατάλληλων μέτρων σε πόλεις και οικισμούς, τα 
οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες, σε ισότιμη βάση με 
άλλους, στο φυσικό περιβάλλον των πόλεων, και ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους, 
δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση, εκπαίδευση και εγκαταστάσεις υγείας, δημόσια 
πληροφόρηση και επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένων και τεχνολογιών και 
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών), καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις 
και υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό, σε αστικές αλλά και αγροτικές περιοχές.

37. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτών, 
πράσινων και ποιοτικών δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένων δρόμων, 
πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, πλατειών, παραλιακών μετώπων, κήπων 
και πάρκων, τα οποία θα αποτελούν πολυλειτουργικούς χώρους για κοινωνική 
επαφή και ένταξη, ανθρώπινη υγεία και ευεξία, οικονομική ανταλλαγή και 
πολιτιστική έκφραση και διάλογο ανάμεσα σε μία ευρεία ποικιλομορφία ανθρώπων 
και πολιτισμών, και τα οποία θα είναι σχεδιασμένα και διοικούμενα, ώστε να 
εξασφαλίζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη και την οικοδόμηση ειρηνικών, χωρίς 
αποκλεισμούς και συμμετοχικών κοινωνιών, και να προωθούν τη συμβίωση, τη 
συνδεσιμότητα και την κοινωνική ένταξη.

38. Δεσμευόμαστε στη βιώσιμη αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, απτής και μη, σε πόλεις και οικισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, 
μέσω ολοκληρωμένων αστικών και χωρικών πολιτικών και επαρκών επενδύσεων, 
σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, για την προστασία και προώθηση 
πολιτιστικών υποδομών και χώρων, μουσείων, εγχώριων πολιτισμών και 
γλωσσών, καθώς και παραδοσιακής γνώσης και τεχνών, τονίζοντας το ρόλο που 
παίζουν αυτά στην αποκατάσταση και αναζωογόνηση των αστικών περιοχών, και 
στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής και της άσκησης των πολιτικών 
δικαιωμάτων.
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39. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ασφαλούς, υγιούς και χωρίς αποκλεισμούς 
περιβάλλοντος σε πόλεις και οικισμούς, επιτρέποντας σε όλους να ζήσουν, να 
εργαστούν και να συμμετέχουν στην αστική ζωή, χωρίς το φόβο της βίας και του 
εκφοβισμού, λαμβάνοντας υπόψη πως οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα παιδιά και 
η νεολαία, και άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις, συχνά πλήττονται ιδιαίτερα. Θα 
εργαστούμε επίσης για την εξάλειψη επιβλαβών τακτικών ενάντια σε γυναίκες και 
κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, του πρώιμου και εξαναγκαστικού 
γάμου και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων γυναικών.

40. Δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε τη διαφοροποίηση σε πόλεις και οικισμούς, 
να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, τον διαπολιτισμικό διάλογο και 
την κατανόηση, την ανοχή, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότητα των φύλων, την 
καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ένταξη, την ταυτότητα και την ασφάλεια, την 
αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων, καθώς και να ενθαρρύνουμε την ποιότητα ζωής 
και μια ζωντανή αστική οικονομία. Δεσμευόμαστε επίσης στο να κάνουμε βήματα 
που θα εξασφαλίζουν πως οι τοπικοί μας θεσμοί προωθούν τον πλουραλισμό 
και την ειρηνική συνύπαρξη, μέσα σε όλο και περισσότερο ετερογενείς και 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

41. Δεσμευόμαστε στην προώθηση θεσμικών, πολιτικών, νομικών και 
οικονομικών μηχανισμών στις πόλεις και τους οικισμούς, ώστε να διευρυνθούν 
περιεκτικές πλατφόρμες, συμβατές με τις εθνικές πολιτικές, που θα επιτρέπουν την 
ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και τις διαδικασίες 
παρακολούθησης για όλους, καθώς και την ενισχυμένη εμπλοκή του πολίτη.

42. Υποστηρίζουμε τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις στο να 
εκπληρώνουν τον ρόλο τους  στην τόνωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, προσφέροντας ευκαιρίες για διάλογο, για κάθε ηλικία 
και φύλο, συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών, παιδιών και νεολαίας, 
ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, ιθαγενών και τοπικών κοινοτήτων, 
προσφύγων, εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και μεταναστών, ανεξάρτητα από 
τη μεταναστευτική τους κατάσταση, χωρίς διακρίσεις φυλής, θρησκείας, εθνότητας 
και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.



ΠΑΤΡΑ
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Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστική 
ευημερία και ευκαιρίες για όλους
43.  Αναγνωρίζουμε ότι η διαρκής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, με πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για 
όλους, αποτελεί βασικό στοιχείο για βιώσιμη αστική και εδαφική ανάπτυξη και ότι 
οι πόλεις και οι οικισμοί θα πρέπει να αποτελούν μέρη ίσων ευκαιριών, που θα 
επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζουν υγιείς, παραγωγικές και πλήρεις ζωές, με 
ευημερία.

44. Αναγνωρίζουμε ότι η αστική μορφή, η υποδομή και ο σχεδιασμός κτιρίων 
είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες κατηγορίες κόστους και αποδοτικότητας πόρων, 
μέσω των πλεονεκτημάτων της οικονομιών κλίμακας και των οικισμών, και μέσω 
της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, της ανανεώσιμης ενέργειας, της 
ανθεκτικότητας, της παραγωγικότητας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης στην αστική οικονομία.

45. Δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη δυναμικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς 
αστικών οικονομιών, οικοδομώντας σε ενδογενές δυναμικό,  ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, πολιτιστική κληρονομιά και τοπικούς πόρους, καθώς και σε 
ανθεκτικές υποδομές, που εφαρμόζουν αποδοτική χρήση των πόρων.  Στην 
προώθηση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανικής ανάπτυξης και 
προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής και στην προώθηση ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για επιχειρήσεις και καινοτομία, καθώς και για τον τρόπο διαβίωσης.

46. Δεσμευόμαστε στην προώθηση της προσιτής και βιώσιμης στέγασης και της 
χρηματοδότησης της στέγασης, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής κατοικίας 
στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και τη συνεισφορά του στεγαστικού τομέα 
στην τόνωση της παραγωγικότητας σε άλλους οικονομικούς τομείς, αναγνωρίζοντας 
πως η στέγαση επαυξάνει το σχηματισμό κεφαλαίου, το εισόδημα, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και τις αποταμιεύσεις και πως μπορεί να συμβάλει σε βιώσιμο 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικό μετασχηματισμό σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.

47. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα, για την ενδυνάμωση εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών θεσμών, ώστε να υποστηρίζουν την τοπική οικονομική 
ανάπτυξη, προωθώντας την ενσωμάτωση, τη συνεργασία, το συντονισμό και το 
διάλογο ανάμεσα σε όλα τα κυβερνητικά και λειτουργικά επίπεδα και τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς. 
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48. Ενθαρρύνουμε την αποτελεσματική συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ όλων 
των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών 
κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, γυναικών, 
οργανισμών που εκπροσωπούν τη νεολαία, καθώς και αυτών που εκπροσωπούν 
άτομα με αναπηρίες, ιθαγενών, επαγγελματιών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 
συνδικάτων, οργανώσεων εργοδοτών, συλλόγων μεταναστών και πολιτιστικών 
συλλόγων, ώστε να εντοπιστούν οι ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, καθώς και 
οι υπάρχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις.

49. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε εδαφικά συστήματα που ενσωματώνουν 
αστικές και αγροτικές λειτουργίες, μέσα στα εθνικά και περιφερειακά χωρικά 
πλαίσια και μέσα στα συστήματα πόλεων και ανθρώπινων οικισμών, προωθώντας 
έτσι βιώσιμη διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων και της γης, εξασφαλίζοντας 
αξιόπιστη αλυσίδα προσφοράς και αξίας, που συνδέει την αστική και αγροτική 
προσφορά και ζήτηση, για την προώθηση δίκαιης περιφερειακής ανάπτυξης σε 
ολόκληρο το αστικό-αγροτικό φάσμα και την κάλυψη κοινωνικών, οικονομικών και 
εδαφικών κενών.

50. Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση αστικής-αγροτικής αλληλεπίδρασης 
και συνδεσιμότητας, μέσω της ενδυνάμωσης της βιώσιμης μεταφοράς και 
κινητικότητας, καθώς και δικτύων και υποδομών τεχνολογίας και επικοινωνιών, 
υποστηριζόμενων από εργαλεία σχεδιασμού βασισμένα σε μία ολοκληρωμένη και 
εδαφική προσέγγιση, ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό αυτών των τομέων για 
ενισχυμένη παραγωγικότητα, κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, καθώς 
και για ασφάλεια και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
συνδεσιμότητα μεταξύ των πόλεων και των περιχώρων τους, περιαστικών και 
αγροτικών περιοχών, καθώς και ευρύτερων συνδέσεων γης-θάλασσας, ανάλογα 
με την περίπτωση.

51. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ανάπτυξης αστικών χωρικών πλαισίων, 
συμπεριλαμβανομένου του αστικού σχεδιασμού και των σχεδιαστικών εργαλείων 
, τα οποία προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση και χρήση φυσικών πόρων και γης, 
κατάλληλα συμπαγείς και πυκνές πόλεις, πολυκεντρισμό και μικτές χρήσεις, 
μέσω στρατηγικών αστικής επέκτασης, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να 
ενεργοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και οικισμών, να τονωθεί ο σχεδιασμός 
του διατροφικού συστήματος, και να  ενισχυθούν η αποδοτικότητα των πόρων, η 
αστική ανθεκτικότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

52. Ενθαρρύνουμε στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης που λαμβάνουν υπόψη τους, 
ανάλογα με την περίπτωση, την ανάγκη να καθοδηγήσουν την αστική επέκταση, 
βάζοντας σε προτεραιότητα την αστική ανανέωση μέσω του σχεδιασμού για την 
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παροχή προσβάσιμων και καλά συνδεδεμένων υποδομών και υπηρεσιών, βιώσιμων 
πληθυσμιακών πυκνοτήτων και συμπαγούς σχεδιασμού και ενσωμάτωσης νέων 
γειτονιών μέσα στον αστικό ιστό, αποτρέποντας ταυτόχρονα τον αστικό μαρασμό και 
την περιθωριοποίηση.

53. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμων, 
πράσινων και ποιοτικών δημόσιων χώρων, ως μέσα προώθησης της κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο η δυναμικότητά 
τους για να δημιουργήσουν αράξουν αυξημένη κοινωνική και οικονομική αξία, 
συμπεριλαμβανομένης και της αξίας ακινήτων, και για να διευκολύνουν τις 
επιχειρηματικές και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και ευκαιρίες για τα προς 
το ζην, για όλους. 

54. Δεσμευόμαστε στην παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης και προσιτής ενέργειας 
και βιώσιμων και αποτελεσματικών υποδομών μεταφοράς και υπηρεσιών, όπου 
αυτό είναι δυνατό, επιτυγχάνοντας τα οφέλη της συνδεσιμότητας και μειώνοντας 
τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και δημόσιας υγείας κόστη της αναποτελεσματικής 
κινητικότητας, της συμφόρησης, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, των αστικών 
θερμικών νησίδων και του θορύβου. Δεσμευόμαστε επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανάγκες όλων των ανθρώπων για ενέργεια και μετακίνηση, ιδιαίτερα 
των φτωχών και εκείνων που ζουν σε ανεπίσημους οικισμούς. Σημειώνουμε 
επίσης πως οι μειώσεις σε κόστη ανανεώσιμης ενέργειας, παρέχουν στις πόλεις και 
τους οικισμούς ένα αποτελεσματικό εργαλείο, για τη μείωση κόστους ενεργειακού 
εφοδιασμού. 

55. Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση υγιών κοινωνιών, μέσω της προώθησης της 
πρόσβασης σε κατάλληλες, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, 
σε ένα καθαρό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώθηκαν από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις κοινωνικές υποδομές και εγκαταστάσεις, 
όπως είναι οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της 
καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας αναπαραγωγής και σεξουαλικής 
υγείας, ώστε να μειωθεί η θνησιμότητα νεογέννητων παιδιών και μητέρων.

56. Δεσμευόμαστε στην αύξηση της οικονομικής παραγωγικότητας, ανάλογα με 
την περίπτωση, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό, πρόσβαση σε εισοδηματικές 
ευκαιρίες, γνώση, δεξιότητες και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που συνεισφέρουν 
σε μία καινοτόμα και ανταγωνιστική αστική οικονομία. Δεσμευόμαστε επίσης να 
αυξήσουμε την οικονομική παραγωγικότητα, μέσω της προώθησης πλήρους και 
παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας και ευκαιριών για τα προς 
το ζην, σε πόλεις και οικισμούς.
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57. Δεσμευόμαστε στην προώθηση, ανάλογα με την περίπτωση, πλήρους και 
παραγωγικής απασχόλησης, αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και ευκαιριών για 
τα προς το ζην, στις πόλεις και τους οικισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 
και τις δυνατότητες των γυναικών, της νεολαίας, των ατόμων με αναπηρίες, των 
ιθαγενών και των τοπικών κοινοτήτων, των προσφύγων και των εσωτερικά 
εκτοπισμένων πληθυσμών και των μεταναστών, ιδιαίτερα των πιο φτωχών και 
εκείνων σε ευάλωτες καταστάσεις, και στο να προωθήσουμε αμερόληπτη πρόσβαση 
σε νόμιμες εισοδηματικές ευκαιρίες.

58. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ενός ευνοϊκού, δίκαιου και υπεύθυνου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βασισμένου στις αρχές της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας και της ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας επενδύσεις, 
καινοτομίες και επιχειρηματικότητα. Δεσμευόμαστε επίσης στο να αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες, μέσω 
της υποστήριξης πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και 
συνεταιρισμών, σε όλη την αλυσίδα αξίας, και ιδιαίτερα επιχειρήσεις κα εταιρίες 
της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης, που λειτουργούν 
και στις επίσημες και στις ανεπίσημες οικονομίες.

59. Δεσμευόμαστε να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά  των εργαζομένων φτωχών 
στην ανεπίσημη οικονομία, ιδιαίτερα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων 
και των απλήρωτων, εγχώριων και μεταναστών εργαζομένων στις αστικές 
οικονομίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εθνικές καταστάσεις. Οι οικονομικοί τους 
πόροι, οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια εισοδήματος, η νομική και κοινωνική 
προστασία, η πρόσβαση σε δεξιότητες, τα περιουσιακά στοιχεία και άλλες υπηρεσίες 
υποστήριξης, καθώς και η φωνή και η εκπροσώπησή τους θα πρέπει να ενισχυθούν. 
Μία προοδευτική μετάβαση των εργαζομένων και των οικονομικών μονάδων στην 
επίσημη οικονομία θα αναπτυχθεί, μέσω της υιοθέτησης μίας ισορροπημένης 
προσέγγισης, που θα συνδυάζει κίνητρα και μέτρα συμμόρφωσης, προωθώντας 
ταυτόχρονα τη διατήρηση και βελτίωση των υπαρχουσών οικονομικών πόρων. Θα 
λάβουμε υπόψη μας συγκεκριμένες εθνικές καταστάσεις, τη νομοθεσία, πολιτικές, 
πρακτικές και προτεραιότητες για τη μετάβαση στην επίσημη οικονομία.

60. Δεσμευόμαστε στη διατήρηση και την υποστήριξη αστικών οικονομιών για 
να μεταβούν σταδιακά σε υψηλότερη παραγωγικότητα μέσω τομέων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, προωθώντας τη διαφοροποίηση, την τεχνολογική 
αναβάθμιση, την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
ποιοτικών, αξιοπρεπών και παραγωγικών θέσεων εργασίας, και μέσω προώθησης 
πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, βιώσιμου τουρισμού, τεχνών του 
θεάματος και δραστηριοτήτων διατήρησης της κληρονομιάς, μεταξύ άλλων. 
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61. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε το αστικό δημογραφικό μέρισμα, ανάλογα 
με την περίπτωση, και στο να προωθήσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση για 
τη νεολαία,  την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την εργασία, ώστε να επιτευχθεί 
αυξημένη παραγωγικότητα και κοινή ευημερία στις πόλεις και τους οικισμούς. 
Κορίτσια και αγόρια, νέες γυναίκες και νέοι άνδρες αποτελούν βασικούς παράγοντες 
αλλαγής στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, και όταν αυτοί έχουν την 
εξουσιοδότηση, έχουν μεγάλη δυνατότητα να υποστηρίζουν τους ίδιους και τις 
κοινότητές τους.  Η εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για την 
ουσιαστική συμμετοχή τους, θα είναι ουσιώδης για την εφαρμογή της Νέας Αστικής 
Ατζέντας. 

62. Δεσμευόμαστε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και χωρικών 
επιπτώσεων των γηρασκόντων πληθυσμών, ανάλογα με την περίπτωση, και την 
αξιοποίηση του συντελεστή γήρανσης ως μία ευκαιρία για νέες αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας και για συνεχή, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής του αστικού πληθυσμού. 

Περιβαλλοντικά βιώσιμη και 
ανθεκτική αστική ανάπτυξη
63. Αναγνωρίζουμε πως οι πόλεις και οι οικισμοί αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς 
απειλές από τα μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, από την απώλεια 
της βιοποικιλότητας, από την πίεση στα οικοσυστήματα, τη ρύπανση, τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές, την κλιματική αλλαγή και τους συναφείς κινδύνους, 
υποβιβάζοντας τις προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές 
και διαστάσεις της και για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Δεδομένων των 
δημογραφικών τάσεων των πόλεων και των κεντρικών τους ρόλων στην παγκόσμια 
οικονομία, κατά τις προσπάθειες μείωσης και προσαρμογής που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή και κατά τη χρήση πόρων και οικοσυστημάτων, ο τρόπος 
με τον οποίο αυτές σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται, αναπτύσσονται, χτίζονται, 
κυβερνώνται και διαχειρίζονται, έχει άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα και την 
ανθεκτικότητα, πέρα από αστικά σύνορα.

64.  Αναγνωρίζουμε επίσης πως τα αστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο, ειδικά σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά έχουν χαρακτηριστικά που καθιστούν εκείνα 
και τους κατοίκους τους ιδιαιτέρως ευάλωτους στις δυσμενείς επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής και άλλων φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων σεισμών, ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, 
υποχώρησης εδάφους, καταιγίδων-συμπεριλαμβανομένων και καταιγίδων σκόνης 
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και άμμου, κυμάτων καύσωνα, λειψυδρίας, ξηρασίας, ρύπανσης νερού και αέρα, 
μεταδιδόμενων ασθενειών και ανόδου της στάθμης της θάλασσας, που επηρεάζει 
ιδιαιτέρως τις παράκτιες περιοχές, τις περιοχές του δέλτα και τα μικρά νησιωτικά 
αναπτυσσόμενα Κράτη, μεταξύ άλλων.

65. Δεσμευόμαστε στη διευκόλυνση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών 
πόρων στις πόλεις και τους οικισμούς, με τρόπο που προστατεύει και βελτιώνει 
το αστικό οικοσύστημα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, που περιορίζει τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη ρύπανση του αέρα και που προωθεί 
τον περιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη στρατηγικών περιορισμού των κινδύνων καταστροφών και περιοδικών 
εκτιμήσεων των κινδύνων καταστροφών, που προκαλούνται από φυσικές και 
ανθρωπογενείς αιτίες, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων για επίπεδα ρίσκου, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και προστατεύοντας την 
ευεξία και ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων, μέσω φιλικού προς το περιβάλλον 
αστικού και εδαφικού σχεδιασμού, υποδομών και βασικών υπηρεσιών.

66. Δεσμευόμαστε στην υιοθέτηση της προσέγγισης της έξυπνης πόλης, η οποία 
κάνει χρήση των ευκαιριών που δίνει η ψηφιοποίηση, της καθαρής ενέργειας 
και των τεχνολογιών, καθώς και των καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών, 
παρέχοντας έτσι στους κατοίκους δυνατότητες να κάνουν περισσότερο φιλικές 
προς το περιβάλλον επιλογές και να ωθήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
και επιτρέποντας στις πόλεις να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών. 

67. Δεσμευόμαστε στην προώθηση δημιουργίας και συντήρησης, σωστά 
συνδεδεμένων και σωστά διανεμημένων δικτύων ανοιχτών, πολλαπλού σκοπού, 
ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμων, πράσινων και ποιοτικών δημόσιων 
χώρων. Στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων σε καταστροφές και στην 
κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, κινδύνων ξηρασίας και 
κυμάτων καύσωνα. Στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και θρέψης, φυσικής 
και ψυχικής υγείας και της ποιότητας αέρα νοικοκυριών και περιβάλλοντος. Στη 
μείωση του θορύβου και την προώθηση ελκυστικών και βιώσιμων πόλεων, 
οικισμών και αστικών τοπίων και τέλος στην ιεράρχηση της διατήρησης ενδημικών 
ειδών.

68. Δεσμευόμαστε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα δέλτα στις πόλεις, στις 
παράκτιες περιοχές και άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, τονίζοντας 
τη σπουδαιότητα τους ως παρόχους σημαντικών πόρων για τις μεταφορές, την 
επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική ευημερία, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος 
και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε 
κατάλληλα μέτρα σε βιώσιμο αστικό και εδαφικό σχεδιασμό και ανάπτυξη. 
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69.  Δεσμευόμαστε στη διατήρηση και προώθηση της οικολογικής και κοινωνικής 
λειτουργίας της γης, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών που 
υποστηρίζουν πόλεις και οικισμούς, και στην προώθηση λύσεων βασισμένων 
στο οικοσύστημα, οι οποίες θα εξασφαλίσουν βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης 
και παραγωγής, ώστε να μην υπερβαίνεται η αναγεννητική ικανότητα του 
οικοσυστήματος.  Δεσμευόμαστε επίσης στην προώθηση βιώσιμης χρήσης της γης, 
συνδυάζοντας αστικές επεκτάσεις με επαρκείς πυκνότητες και πύκνωση, για να 
αποτραπεί και να συμπεριληφθεί η αστική εξάπλωση, καθώς και στην αποτροπή 
περιττής αλλαγής στη χρήση γης και την απώλεια παραγωγικής γης και ευαίσθητων 
και σημαντικών οικοσυστημάτων.

70. Δεσμευόμαστε στην υποστήριξη τοπικής παροχής αγαθών και βασικών 
υπηρεσιών και στην αξιοποίηση της εγγύτητας των πόρων, αναγνωρίζοντας πως 
η μεγάλη εξάρτηση από απομακρυσμένες πηγές ενέργειας, νερού, τροφίμων και 
υλικών, μπορεί να θέσει προκλήσεις βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης και 
της ευπάθειας σε διαταραχές παροχής υπηρεσιών, και πως o τοπικός εφοδιασμός 
μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων σε πόρους.

71. Δεσμευόμαστε στην τόνωση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων της γης, του νερού (ωκεανοί, θάλασσες και γλυκό νερό), 
της ενέργειας, των υλικών, των δασών και των τροφίμων, με ιδιαίτερη προσοχή, 
στην αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και ελαχιστοποίηση όλων των 
αποβλήτων, επικίνδυνων χημικών, συμπεριλαμβανομένων των αέριων και 
βραχύβιων κλιματικών ρύπων, αερίων του θερμοκηπίου και θορύβου, και με 
τρόπο που λαμβάνει υπ’ όψιν τους αστικούς-αγροτικούς δεσμούς, το λειτουργικό 
ανεφοδιασμό και τις αλυσίδες αξίας, έναντι της περιβαλλοντικής επίπτωσης και 
βιωσιμότητας, και που αγωνίζεται για τη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία, 
διευκολύνοντας παράλληλα τη διατήρηση, αναγέννηση, αποκατάσταση, και 
ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος,  παρά τις νέες και αναδυόμενες προκλήσεις.

72. Δεσμευόμαστε σε μακροπρόθεσμες αστικές και εδαφικές διαδικασίες 
σχεδιασμού και πρακτικές χωρικής ανάπτυξης, που ενσωματώνουν ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό και διαχείριση υδατικών πόρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αστικό-
αγροτικό συνεχές σε τοπικές και εδαφικές κλίμακες και συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής σχετικών εταίρων και κοινοτήτων.

73. Δεσμευόμαστε στην προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης του 
νερού, μέσω της αναμόρφωσης των υδάτινων πόρων, στις αστικές, περιαστικές 
και αγροτικές περιοχές, περιορίζοντας και επεξεργαζόμενοι τα λύματα, 
ελαχιστοποιώντας τις απώλειες νερού, προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση 
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του νερού και αυξάνοντας την αποθήκευση, κατακράτηση και επανάχρησή του, 
λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον κύκλο του νερού.  

74. Δεσμευόμαστε στην προώθηση περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης αποβλήτων, 
και στο σημαντικό περιορισμό της παραγωγής τους, μέσω του περιορισμού της 
χρήσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσής τους, ελαχιστοποιώντας 
τις υγειονομικές ταφές και μετατρέποντας τα απόβλητα σε ενέργεια, όταν τα 
απόβλητα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, ή όταν αυτή η επιλογή δίνει το καλύτερο 
περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.  Δεσμευόμαστε περαιτέρω στον περιορισμό της 
θαλάσσιας ρύπανσης, μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων, 
σε παράκτιες περιοχές.

75.  Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
κυβερνήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, για την ανάπτυξη βιώσιμης, ανανεώσιμης 
και προσιτής ενέργειας, κτιρίων ενεργειακής απόδοσης και κατασκευαστικών 
πρακτικών. Δεσμευόμαστε και στην προώθηση ενεργειακής διατήρησης και 
αποδοτικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για να καταστεί ικανός ο περιορισμός 
των αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών της αιθάλης, να εξασφαλιστούν 
βιώσιμα πρότυπα  κατανάλωσης και παραγωγής, να στηριχθεί η δημιουργία νέων 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, να βελτιωθεί η δημόσια υγεία και να περιοριστούν 
τα κόστη της παροχής ενέργειας.

76. Δεσμευόμαστε να κάνουμε βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και να 
επικεντρωθούμε στην αποδοτικότητα των πόρων των πρώτων υλών και υλικών 
κατασκευής, όπως σκυρόδεμα, μέταλλα, ξύλο, ορυκτά και γη. Δεσμευόμαστε στην 
εγκαθίδρυση ασφαλών εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσης, 
προωθώντας την ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών κατασκευών, και 
ιεραρχώντας τη χρήση τοπικών, μη τοξικών και ανακυκλώσιμων υλικών και 
χρωμάτων και επενδύσεων, απαλλαγμένων από πρόσθετα μολύβδου.

77. Δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και των 
ανθρώπινων οικισμών, μεταξύ άλλων μέσων της ανάπτυξης ποιοτικών υποδομών 
και χωροταξικού σχεδιασμού, με την υιοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων 
πολιτικών και σχεδίων, ανταποκρινόμενων σε ηλικία και φύλο, καθώς και 
προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα, σύμφωνες με το Πλαίσιο Sendai για τη 
Μείωση Κινδύνων Καταστροφών για την περίοδο 2015-2030 και ενσωματώνοντας 
την ολιστική και επικαιροποιημένη μείωση και διαχείριση κινδύνου καταστροφών, 
σε όλα τα επίπεδα, ώστε να περιοριστούν τα τρωτά σημεία και οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα 
σε περιοχές επιρρεπείς σε κινδύνους, επίσημων και ανεπίσημων οικισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και των φτωχογειτονιών. Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε 
ικανά νοικοκυριά, κοινότητες, ιδρύματα και υπηρεσίες να προετοιμαστούν, να 
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ανταποκριθούν, να προσαρμοστούν σε και να ανακάμψουν ταχύτατα από τις 
επιδράσεις των κινδύνων. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη υποδομών που θα 
είναι ανθεκτικές και θα κάνουν αποδοτική χρήση των πόρων και θα περιορίσουμε 
τους κινδύνους και τις επιπτώσεις καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και 
της αναμόρφωσης και αναβάθμισης των φτωχογειτονιών και των ανεπίσημων 
οικισμών. Θα προωθήσουμε επίσης μέτρα για την ενδυνάμωση και μετασκευή 
όλων των επικίνδυνων αποθεμάτων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
σε φτωχογειτονιές και ανεπίσημους οικισμούς, ώστε να γίνουν ανθεκτικά σε 
καταστροφές, σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους. 

78. Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τη μετάβαση σε πιο προληπτικές προσεγγίσεις 
που θα βασίζονται σε εκτίμηση των πιθανών κινδύνων, και θα συμπεριλαμβάνουν 
όλους τους κινδύνους και ολόκληρη την κοινωνία, όπως για παράδειγμα την 
ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους και την προώθηση εκ των προτέρων 
επενδύσεων ώστε να αποτραπούν οι κίνδυνοι και να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα έγκαιρες και αποτελεσματικές τοπικές αντιδράσεις, 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των κατοίκων που έχουν επηρεαστεί 
από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και συγκρούσεις. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση αρχών βελτιωμένης ανοικοδόμησης, στην μετά 
καταστροφών διαδικασία ανάκτησης, ώστε να ενσωματωθούν μέτρα για ανθεκτικά 
κτίρια, το περιβάλλον και το χώρο, καθώς και τα μαθήματα από παλαιότερες 
καταστροφές, καθώς και η ευαισθητοποίηση για νέους κινδύνους στο μελλοντικό 
σχεδιασμό.

79. Δεσμευόμαστε στην προώθηση διεθνούς, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
δράσης για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και της ανάσχεσης αυτής, καθώς και στην υποστήριξη των προσπαθειών των 
πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών, των κατοίκων αυτών και όλων των τοπικών 
ενδιαφερόμενων φορέων, ως σημαντικούς φορείς υλοποίησης. Δεσμευόμαστε 
περαιτέρω στην υποστήριξη οικοδόμησης ανθεκτικότητας και περιορισμού των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, από όλους τους σχετικούς τομείς. Τα εν λόγω 
μέτρα θα πρέπει να είναι συνεπή με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, 
που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών πάνω στην 
Κλιματική Αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και της διατήρησης της αύξησης της 
παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 20 Κελσίου, πάνω από 
τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, και της επιδίωξης προσπαθειών για να περιοριστεί η 
αύξηση θερμοκρασίας στον 1,50 Κελσίου πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.

80.  Δεσμευόμαστε στην προώθηση της μέσης προς μακροπρόθεσμης διαδικασίας 
προγραμματισμού προσαρμογής, καθώς και των εκτιμήσεων σε επίπεδο πόλης, 
για την κλιματική ευπάθεια και επίπτωση, ώστε να ενημερώσουμε τα σχέδια 
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προσαρμογής, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δράσεις που χτίζουν την 
ανθεκτικότητα των κατοίκων των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
προσαρμογής με βάση το οικοσύστημα.

81.  Αναγνωρίζουμε ότι η πραγματοποίηση των δεσμεύσεων για μετασχηματισμό, 
που ορίζονται στη Νέα Αστική Ατζέντα θα απαιτεί ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένο μέσα από συμμετοχικό 
προγραμματισμό και διαχείριση της αστικής χωρικής ανάπτυξης, καθώς και 
αποτελεσματικά μέσα υλοποίησης, που θα συμπληρώνονται από διεθνή συνεργασία, 
καθώς και από προσπάθειες στην ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης 
της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, πολιτικών και προγραμμάτων, ανάμεσα 
στις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα. 

82. Καλούμε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και 
των πολύπλευρων περιβαλλοντικών συμφωνιών, εταίρους ανάπτυξης, διεθνή 
και πολύπλευρα οικονομικά ιδρύματα, περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης, τον 
ιδιωτικό τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, να ενισχύσουν το συντονισμό 
των αστικών και αγροτικών αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων, 
να εφαρμόσουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για βιώσιμη αστικοποίηση, 
ενσωματώνοντας την υλοποίηση της Νέας Αστικής Ατζέντας. 

83.  Από αυτήν την άποψη, τονίζουμε την ανάγκη να βελτιωθούν, σε όλο το σύστημα 
ο συντονισμός και η συνοχή των Ηνωμένων Εθνών, στο χώρο της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού σε επίπεδο συστήματος, 
υλοποίησης και υποβολής αναφορών, όπως αυτό τονίζεται στην παράγραφο 88 της 
Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

84.  Παροτρύνουμε τα Κράτη να απέχουν από τη δημοσίευση και εφαρμογή 
οποιοδήποτε μονομερών οικονομικών ή εμπορικών μέτρων, που δεν είναι 
σύμφωνα με το Διεθνή Νόμο και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία 
εμποδίζουν την πλήρη επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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85. Αναγνωρίζουμε τις αρχές και τις στρατηγικές που περιλαμβάνονται στις Διεθνείς 
Οδηγίες για Αποκέντρωση και Ενδυνάμωση των Τοπικών Αρχών και τις Διεθνείς 
Οδηγίες Πρόσβαση σε Βασικές Υπηρεσίες για Όλους, που υιοθετήθηκαν από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών 
(UN-Habitat), στα ψηφίσματά του 21/3 της 20ης Απριλίου 2007 και 22/8 της 3ης 
Απριλίου 2009. 

86. Θα διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, 
σε εφαρμόσιμες, χωρίς αποκλεισμούς, και συμμετοχικές πολιτικές για το αστικό 
περιβάλλον, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να ολοκληρώσουμε τη βιώσιμη, 
αστική και εδαφική ανάπτυξη, ως μέρος ολοκληρωμένων στρατηγικών και 
σχεδίων ανάπτυξης, υποστηριζόμενων, ανάλογα με την περίπτωση, από εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά θεσμικά και ρυθμιστικά πλαίσια, διασφαλίζοντας πως 
είναι επαρκώς συνδεδεμένα με διαφανείς και αξιόπιστους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς.

87. Θα προωθήσουμε ισχυρότερο συντονισμό και συνεργασία ανάμεσα σε εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, μέσω πολυεπίπεδων μηχανισμών 
διαβούλευσης και μέσω του σαφούς καθορισμού των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, 
εργαλείων και πόρων για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.

88. Θα διασφαλίσουμε τη συνοχή μεταξύ των στόχων και των μέτρων των 
τομεακών πολιτικών, μεταξύ άλλων, της αγροτικής ανάπτυξης, της χρήσης γης, 
της επισιτιστικής ασφάλειας και θρέψης, της διαχείρισης των φυσικών πόρων, 
της πρόβλεψης δημόσιων υπηρεσιών, του νερού και της υγιεινής , της υγείας, 
του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των πολιτικών στέγασης και μεταφορών, σε 
διαφορετικά επίπεδα και κλίμακες της πολιτικής διοίκησης, πέρα από τα διοικητικά 
σύνορα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατάλληλες λειτουργικές περιοχές, ώστε 
να ενισχυθούν οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στην αστικοποίηση και να 
εφαρμοστούν ολοκληρωμένες αστικές και εδαφικές στρατηγικές σχεδιασμού, οι 
οποίες λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω.

89. Θα λάβουμε μέτρα για την εγκαθίδρυση νομικών και πολιτικών πλαισίων, 
βασισμένων στις αρχές της ισότητας και τη μη διάκρισης, ώστε να ενισχυθεί η 
ικανότητα των κυβερνήσεων να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, εθνικές πολιτικές 

Οικοδόμηση της αστικής δομής διακυβέρνησης: 
θέσπιση υποστηρικτικού πλαισίου
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για το αστικό περιβάλλον, ανάλογα με την περίπτωση, και να τις εξουσιοδοτήσει 
ως φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας κατάλληλη 
δημοσιονομική, πολιτική και διοικητική αποκέντρωση, βασισμένη στην αρχή της 
επικουρικότητας. 

90. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των χωρών, θα υποστηρίξουμε την τόνωση 
της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και των αρχών 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να εφαρμόσουν αποτελεσματική 
τοπική και μητροπολιτική Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, πέρα από τα διοικητικά 
σύνορα και βασισμένη σε λειτουργικές περιοχές, εξασφαλίζοντας την εμπλοκή 
στη λήψη αποφάσεων, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, και θα 
εργαστούμε για  να τους παρέχουμε την απαραίτητη εξουσία και τους πόρους, για 
τη διαχείριση κρίσιμων, αστικών μητροπολιτικών και χωρικών ζητημάτων. Θα 
προωθήσουμε τη μητροπολιτική διακυβέρνηση, η οποία είναι χωρίς αποκλεισμούς 
και περικλείει νομικά πλαίσια και αξιόπιστους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης και της βιώσιμης διαχείρισης του χρέους, ανάλογα με την 
περίπτωση. Θα λάβουμε μέτρα για την προώθηση της πλήρους και αποτελεσματικής 
συμμετοχής και των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών, σε όλα τα πεδία και στην 
ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
τοπικών κυβερνήσεων.

91. Θα υποστηρίξουμε τις τοπικές κυβερνήσεις στον καθορισμό των δικών τους 
δομών διοίκησης και διαχείρισης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πολιτικές, 
ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες. Θα 
ενθαρρύνουμε τα κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια, και θα υποστηρίξουμε τις τοπικές 
κυβερνήσεις στη συνεργασία με τις κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών και τον 
ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη και διαχείριση βασικών υπηρεσιών και υποδομών, 
εξασφαλίζοντας ότι διασφαλίζεται το δημόσιο ενδιαφέρον και ότι καθορίζονται 
σαφώς συγκεκριμένοι στόχοι, ευθύνες και μηχανισμοί λογοδοσίας. 

92. Θα προωθήσουμε συμμετοχικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται 
σε ηλικία και φύλο, σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες σχεδίασης της αστικής 
και εδαφικής πολιτικής, από τη σύλληψη στο σχεδιασμό, προϋπολογισμό, εκτέλεση, 
αξιολόγηση και αναθεώρηση, ριζωμένα στις νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των 
κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα και της κοινωνίας των πολιτών, μέσω ευρέων 
και με επαρκείς πόρους μόνιμων μηχανισμών και πλατφορμών για συνεργασία και 
διαβούλευση ανοιχτή σε όλους, κάνοντας χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνίας και των προσβάσιμων λύσεων δεδομένων.



ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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93. Αναγνωρίζουμε τις αρχές και τις στρατηγικές για αστικό και εδαφικό σχεδιασμό, 
που περιλαμβάνονται στις Διεθνείς Οδηγίες για Αστικό και Εδαφικό Σχεδιασμό, 
οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη Διευθύνουσα Επιτροπή του UN-Habitat, κατά τη 
διάρκεια της εικοστής πέμπτης συνεδρίας του, τον Απρίλιο του 2015.

94. Θα εφαρμόσουμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που στοχεύει να ισορροπήσει 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες με μακροπρόθεσμα επιθυμητά αποτελέσματα μιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας, υψηλή ποιότητα ζωής και βιώσιμο περιβάλλον. Θα 
προσπαθήσουμε επίσης για την οικοδόμηση ευελιξίας στα σχέδια μας, ώστε να 
προσαρμοστούν σε μεταβαλλόμενες, με την πάροδο του χρόνου, κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες. Θα εφαρμόσουμε και θα αξιολογούμε συστηματικά τα 
σχέδια αυτά, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε καινοτομίες στην 
τεχνολογία και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης.

95. Θα υποστηρίξουμε την εφαρμογή ολοκληρωμένων, πολυκεντρικών, και 
ισορροπημένων πολιτικών και σχεδίων εδαφικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας 
τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη, ανάμεσα σε πόλεις και οικισμούς 
διαφορετικής κλίμακας. Τονώνοντας το ρόλο μικρών και ενδιάμεσων πόλεων και 
κωμοπόλεων, στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και των συστημάτων 
θρέψης. Παρέχοντας πρόσβαση σε βιώσιμη, προσβάσιμη, επαρκή, ανθεκτική και 
ασφαλή στέγαση, υποδομές και υπηρεσίες. Διευκολύνοντας αποτελεσματικούς 
εμπορικούς δεσμούς σε όλη την αστική-αγροτική συνέχεια και εξασφαλίζοντας 
ότι οι αγρότες και οι ψαράδες μικρής κλίμακας θα είναι συνδεδεμένοι με τις 
τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τις αγορές. Θα 
στηρίξουμε επίσης την αστική γεωργία και καλλιέργεια, καθώς και την υπεύθυνη, 
τοπική και βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και την αλληλεπίδραση, μέσω 
ενεργοποιημένων και προσβάσιμων δικτύων τοπικών αγορών και εμπορίου, ως 
μία επιλογή συμβολής στη βιωσιμότητα και την επισιτιστική ασφάλεια.

96.  Θα ενθαρρύνουμε την εφαρμογή βιώσιμου αστικού και εδαφικού 
προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων πόλεων-περιφερειών και 
μητροπολιτικών, για την ενθάρρυνση συνεργειών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
αστικών περιοχών όλων των μεγεθών και των περί-αστικών και αγροτικών τους 
περιχώρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι διασυνοριακά, και θα 
υποστηρίξουμε την ανάπτυξη βιώσιμων περιφερειακών έργων υποδομών, που θα 

Προγραμματισμός και διαχείριση 
αστικής χωρικής ανάπτυξης
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τονώσουν τη βιώσιμη οικονομική παραγωγικότητα, προωθώντας ισότιμη ανάπτυξη 
των περιοχών σε όλη την αστική-αγροτική επικράτεια. Από αυτήν την άποψη, θα 
προωθήσουμε αστικές-αγροτικές συνεργασίες και μηχανισμούς δια-δημοτικής 
συνεργασίας, βασισμένους σε λειτουργικά περιοχές και αστικές περιοχές, ως 
αποτελεσματικά εργαλεία, για την εκτέλεση δημοτικών και μητροπολιτικών 
διοικητικών καθηκόντων, παρέχοντας δημόσιες υπηρεσίες και προωθώντας 
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

97.  Θα προωθήσουμε προγραμματισμένες αστικές επεκτάσεις και συμπληρώσεις, 
δίνοντας προτεραιότητα στην ανανέωση, αναγέννηση και μετασκευή αστικών 
περιοχών, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης 
των φτωχογειτονιών και ανεπίσημων οικισμών, της παροχής υψηλής ποιότητας 
κτιρίων και δημόσιων χώρων, της προώθησης ολοκληρωμένων και συμμετοχικών 
προσεγγίσεων που θα περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς και κατοίκους και της αποφυγής χωρικού και κοινωνικό-οικονομικού 
διαχωρισμού και εξυγίανσης, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά 
και προλαμβάνοντας και περιορίζοντας την αστική εξάπλωση. 

98. Θα προωθήσουμε ολοκληρωμένο αστικό και εδαφικό σχεδιασμό, 
συμπεριλαμβανομένων και προγραμματισμένων αστικών επεκτάσεων, 
βασισμένων στις αρχές ισότιμης, αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης της γης 
και των φυσικών πόρων, στην πυκνότητα, στον πολυκεντρισμό, στην κατάλληλη 
πυκνότητα και συνδεσιμότητα και στην πολλαπλή χρήση χώρου, καθώς και μικτές 
κοινωνικές και οικονομικές χρήσεις σε ήδη δομημένες περιοχές, ώστε να αποτραπεί 
η αστική εξάπλωση, να μειωθούν οι προκλήσεις και ανάγκες κινητικότητας και τα 
κατά κεφαλήν κόστη παροχής υπηρεσιών και να αξιοποιηθούν η πυκνότητα και οι 
οικονομίες κλίμακας και η συσσώρευση, ανάλογα με την περίπτωση. 

99. Θα υποστηρίξουμε την εφαρμογή των στρατηγικών αστικού σχεδιασμού, ανάλογα 
με την περίπτωση, που διευκολύνουν μία κοινωνική μίξη, μέσω της προμήθειας 
προσιτών επιλογών στέγασης, με πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες και 
δημόσιους χώρους για όλους, ενισχύοντας την ασφάλεια, ευνοώντας την κοινωνική 
και μεταξύ των γενεών αλληλεπίδραση και την εκτίμηση της ποικιλομορφίας. Θα 
λάβουμε μέτρα για να συμπεριληφθούν η κατάλληλη κατάρτιση και υποστήριξη 
στους επαγγελματίες και στις κοινότητες παροχής υπηρεσιών, που ζουν σε περιοχές 
που έχουν επηρεαστεί από την αστική βία.

100.  Θα υποστηρίξουμε την παροχή σωστά σχεδιασμένων δικτύων για ασφαλείς, 
προσβάσιμους, πράσινους και ποιοτικούς δρόμους και άλλους δημόσιους χώρους, 
οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε όλους, απαλλαγμένοι από το έγκλημα και τη βία, 
συμπεριλαμβανομένων και της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας που 
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βασίζεται στο φύλο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανθρώπινη κλίμακα και μέτρα 
που επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή εμπορική χρήση των ισογείων, ώστε να 
ενθαρρύνονται οι επίσημες και ανεπίσημες τοπικές αγορές και το εμπόριο, καθώς 
και οι μη κερδοσκοπικές κοινοτικές πρωτοβουλίες, φέρνοντας τους ανθρώπους 
μέσα σε δημόσιους χώρους και προωθώντας τον περίπατο και την ποδηλασία, με 
στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας.

101. Θα ενσωματώσουμε εκτιμήσεις και μέτρα προσαρμογής για μείωση των 
διακινδυνεύσεων και του ρίσκου καταστροφών και μείωση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν, στις ανταποκρινόμενες σε 
ηλικία και φύλο, αστικές και εδαφικές διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της ανθεκτικής και 
αποτελεσματικής σε σχέση με το κλίμα σχεδίασης χώρων, κτιρίων και κατασκευών, 
υπηρεσιών και υποδομών και λύσεων βασισμένων στη φύση. Θα προωθήσουμε 
τη συνεργασία και το συντονισμό στους διάφορους τομείς, και θα χτίσουμε τις 
ικανότητες των τοπικών αρχών για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων μείωσης 
ρίσκου καταστροφών και ανταπόκρισης σε αυτές, όπως αξιολογήσεις κινδύνου που 
αφορά στην τοποθεσία τρεχουσών και μελλοντικών δημόσιων εγκαταστάσεων, και 
για τη διατύπωση επαρκών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

102. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ικανότητα για αστικό προγραμματισμό 
και σχεδιασμό και την παροχή εκπαίδευσης στους αρμόδιους για αστικό σχεδιασμό, 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

103. Θα ενσωματώσουμε μέτρα χωρίς αποκλεισμούς για την αστική ασφάλεια και 
την πρόληψη εγκλήματος και βίας, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας και 
του βίαιου εξτρεμισμού. Τέτοια μέτρα, όπου απαιτούνται, θα δεσμεύσουν τις  τοπικές 
κοινότητες και μη κυβερνητικούς φορείς στην ανάπτυξη αστικών στρατηγικών 
και πρωτοβουλιών, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν τις φτωχογειτονιές και τους 
ανεπίσημους οικισμούς, καθώς και παράγοντες ευπάθειας και πολιτιστικούς 
παράγοντες, στην ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν στη δημόσια ασφάλεια και 
τη πρόληψη του εγκλήματος και της βίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης 
και αντιμετώπισης του στιγματισμού συγκεκριμένων ομάδων, οι οποίες πιθανόν 
παρουσιάζουν εκ φύσεως μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια.

104. Θα προωθήσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις μέσω ισχυρών, 
χωρίς αποκλεισμούς πλαισίων διαχείρισης και υπεύθυνων θεσμών, τα οποία 
διαχειρίζονται την καταγραφή και διακυβέρνηση της γης, εφαρμόζοντας διαφανή 
και βιώσιμη διαχείριση και χρήση γης, καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και 
αποτελεσματικά οικονομικά συστήματα.  Θα προωθήσουμε τις τοπικές κυβερνήσεις 
και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω μίας ποικιλίας μηχανισμών, στην ανάπτυξη 
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και χρήση βασικής πληροφορίας απογραφής της γης, όπως τα κτηματολόγια, οι 
χάρτες αποτίμησης και ρίσκου και τα αρχεία τιμών γης και κατοικιών, ώστε να 
παραχθεί υψηλής ποιότητας, έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία-αναλυτικά κατά 
εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, μεταναστευτική κατάσταση, αναπηρία, 
γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά σχετικά με το εθνικό πλαίσιο - 
απαραίτητα για να εκτιμηθούν οι αλλαγές στις αξίες γης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
πως αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για διακρίσεις στις πολιτικές 
χρήσης γης. 

105. Θα προωθήσουμε τη σταδιακή εφαρμογή του δικαιώματος για ικανοποιητική 
στέγαση, ως συστατικό του δικαιώματος για ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. 
Θα αναπτύξουμε και θα εφαρμόσουμε πολιτικές στέγασης σε όλα τα επίπεδα, 
ενσωματώνοντας συμμετοχικό σχεδιασμό και εφαρμόζοντας την αρχή της 
επικουρικότητας, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνοχή 
ανάμεσα σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, πολιτικές 
γης και προμήθειας στέγασης.

106. Θα προωθήσουμε πολιτικές στέγασης, βασισμένες στις αρχές της κοινωνικής 
ένταξης, οικονομικής αποτελεσματικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας. Θα 
υποστηρίξουμε την αποτελεσματική χρήση των δημοσίων πόρων για προσιτή και 
βιώσιμη στέγαση, συμπεριλαμβανομένης και της γης σε κεντρικές και ενοποιημένες 
περιοχές πόλεων με ικανοποιητική υποδομή, και θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη 
μεικτού εισοδήματος, για την προώθηση κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

107. Θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη πολιτικών, εργαλείων, μηχανισμών και 
μοντέλων χρηματοδότησης, προωθώντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα 
προσιτών, βιώσιμων επιλογών στέγασης, συμπεριλαμβανομένων και επιλογών 
ενοικίασης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, καθώς και συνεταιριστικές λύσεις, 
όπως συστέγαση, ταμεία κοινοτήτων γης και άλλες μορφές συλλογικής ιδιοκτησίας, 
που θα αντιμετώπιζαν τις εξελισσόμενες ανάγκες ανθρώπων και κοινοτήτων, ώστε 
να βελτιωθεί η προσφορά στέγασης (ειδικά για ομάδες χαμηλού εισοδήματος), να 
αποτραπεί ο διαχωρισμός και οι αυθαίρετες αναγκαστικές εξώσεις και μετατοπίσεις 
και να παρασχεθούν αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές ανακατανομές. Αυτό θα 
συμπεριλάβει υποστήριξη στη σταδιακή στέγαση και τα σχέδια αυτοκατασκευής, με 
ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα για την αναβάθμιση των φτωχογειτονιών και 
των ανεπίσημων οικισμών. 

108. Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη πολιτικών στέγασης, οι οποίες θα προωθούν 
τοπικές ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στέγασης, αξιοποιώντας τους δυνατούς 
δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης, εργασίας, στέγασης και υγείας, αποτρέποντας τον 
αποκλεισμό και το διαχωρισμό. Επιπλέον, δεσμευόμαστε στην καταπολέμηση της 
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έλλειψης στέγης, καθώς και στην καταπολέμηση και εξάλειψη της ποινικοποίησης 
της, μέσω ειδικών πολιτικών και στοχευμένων ενεργών στρατηγικών ένταξης, 
όπως περιεκτικά, χωρίς αποκλεισμού και βιώσιμα προγράμματα πρώτης στέγασης.

109.  Θα σκεφτούμε αυξημένες κατανομές οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, 
ανάλογα με την περίπτωση, για την αναβάθμιση και, στο μέτρο του δυνατού, την 
αποτροπή των φτωχογειτονιών και των ανεπίσημων οικισμών, με στρατηγικές 
πέρα από φυσικές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις, για να εξασφαλίσουμε πως 
οι φτωχογειτονιές και οι ανεπίσημοι οικισμοί εντάσσονται μέσα στα κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις των πόλεων. Αυτές οι στρατηγικές 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσβαση σε βιώσιμη, 
επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση, σε βασικές και κοινωνικές υπηρεσίες και 
ασφαλείς, περιεκτικούς, προσιτούς, πράσινους και ποιοτικούς δημόσιους χώρους, 
και θα πρέπει να προωθούν την ασφάλεια περιουσίας και τη νομιμοποίησή της, 
καθώς και μέτρα για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη μεσολάβηση.

110. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για τον καθορισμό και την ενίσχυση 
περιεκτικών και διαφανών συστημάτων καταγραφής, για τη μείωση του ποσοστού 
ανθρώπων που ζουν στις φτωχογειτονιές και τους ανεπίσημους οικισμούς, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από προηγούμενες 
προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των 
φτωχογειτονιών και των ανεπίσημων οικισμών.

111. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη ικανοποιητικών και εκτελέσιμων κανονισμών 
στο στεγαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, 
ανθεκτικών οικοδομικών συντελεστών, προτύπων, αδειών ανάπτυξης, 
τοπικών νόμων και διατάξεων χρήσης γης και κανονισμών προγραμματισμού, 
καταπολεμώντας και παρεμποδίζοντας την κερδοσκοπία, τη μετατόπιση, την 
έλλειψη στέγης και τις αυθαίρετες αναγκαστικές εξώσεις, και εξασφαλίζοντας 
βιωσιμότητα, ποιότητα, δυνατότητες προσέγγισης, υγεία, ασφάλεια, προσβασιμότητα, 
αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων και ανθεκτικότητα. Θα προωθήσουμε επίσης 
διαφοροποιημένη ανάλυση της παροχής και ζήτησης στέγασης, βασισμένη σε 
υψηλής ποιότητας, έγκαιρη, και αξιόπιστη αναλυτική πληροφορία, σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εξετάζοντας συγκεκριμένες κοινωνικές, 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις.

112. Θα προωθήσουμε την εφαρμογή βιώσιμων προγραμμάτων αστικής 
ανάπτυξης με τη στέγαση και τις ανάγκες των ανθρώπων να βρίσκονται στο 
κέντρο της στρατηγικής, βάζοντας σε προτεραιότητα σωστά σχεδιασμένα και 
σωστά διανεμημένα συστήματα στέγασης, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη 
περιφερειακών και απομονωμένων εστιών μαζικής στέγασης, απομονωμένων από 
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τα αστικά συστήματα, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και οικονομικό τμήμα για το 
οποίο έχουν αναπτυχθεί και παρέχοντας λύσεις για τις ανάγκες στέγασης ομάδων 
χαμηλού εισοδήματος.

113. Θα λάβουμε μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ενσωμάτωσή 
της σε προγραμματισμό και σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας και υποδομής 
μεταφοράς. Σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, θα προωθήσουμε 
την προσέγγιση ασφαλούς συστήματος, που ζητήθηκε στη Δεκαετία Δράσης των 
Ηνωμένων Εθνών για την Οδική Ασφάλεια, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες 
όλων των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και των παιδιών και της νεολαίας, 
ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες και εκείνων σε ευάλωτες 
καταστάσεις. Θα εργαστούμε για την υιοθέτηση, εφαρμογή και την επιβολή 
πολιτικών και μέτρων, για την ενεργή προστασία και προώθηση της ασφάλειας 
των πεζών και της ποδηλασίας, με σκοπό ευρύτερα αποτελέσματα για την υγεία, 
και ειδικότερα την πρόληψη τραυματισμών και μη μεταδοτικών ασθενειών, και θα 
εργαστούμε για την ανάπτυξη και την εκτέλεση ολοκληρωμένης νομοθεσίας και 
πολιτικών πάνω στην ασφάλεια των μοτοσικλετιστών, δεδομένων των δυσανάλογα 
υψηλών και αυξανόμενων αριθμών θανάτων και τραυματισμών μοτοσικλετιστών 
παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα προωθήσουμε το ασφαλές 
και υγιεινό ταξίδι στο σχολείο, για κάθε παιδί, ως προτεραιότητα.

114. Θα προωθήσουμε την πρόσβαση για όλους σε ασφαλή, ανταποκρινόμενη 
σε ηλικία και φύλο, προσιτή, προσβάσιμη και βιώσιμη αστική κινητικότητα και 
σε συστήματα μεταφοράς εδάφους και θάλασσας, εξασφαλίζοντας ουσιαστική 
συμμετοχή σε κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, σε πόλεις και οικισμούς, 
ενσωματώνοντας σχέδια μεταφορών και κινητικότητας στα συνολικά αστικά και 
εδαφικά σχέδια και προωθώντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για μεταφορές και 
κινητικότητα, ιδίως μέσω της υποστήριξης:

α) Μίας σημαντικής αύξησης σε προσβάσιμες, ασφαλείς, αποτελεσματικές, 
προσιτές και βιώσιμες υποδομές για δημόσια μεταφορά, καθώς και για μη 
μηχανοποιημένες επιλογές, όπως πεζοπορία και ποδηλασία, βάζοντας τες σε 
προτεραιότητα σε σχέση με ιδιωτικές μηχανοποιημένες μεταφορές. 

β) Δίκαιης ανάπτυξης συστημάτων μαζικής μετακίνησης, που ελαχιστοποιεί 
τον εκτοπισμό ιδίως των φτωχών και διαθέτει προσιτές, μεικτές εισοδηματικές 
κατοικίες και ένα συνδυασμό θέσεων εργασίας και υπηρεσιών.

γ) Καλύτερου και συντονισμένου σχεδιασμού μεταφορών και χρήσης 
γης, που θα οδηγούσε σε μία μείωση αναγκών ταξιδιών και μεταφορών, 
ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ αστικών, περιαστικών και αγροτικών 
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περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και των πλωτών μεταφορών και του 
σχεδιασμού για μεταφορές και κινητικότητα, ιδιαίτερα για μικρά νησιωτικά 
αναπτυσσόμενα Κράτη και για παράκτιες πόλεις.

δ) Εννοιών σχεδιασμού αστικών εμπορευματικών μεταφορών και 
εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική πρόσβαση 
σε προϊόντα και υπηρεσίες, ελαχιστοποιώντας την επίπτωση τους στο 
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής της πόλης και μεγιστοποιώντας τη 
συμβολή τους στη διαρκή, χωρίς περιορισμούς και βιώσιμη, οικονομική 
ανάπτυξη.

115. Θα λάβουμε μέτρα για την ανάπτυξη μηχανισμών και κοινών πλαισίων σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να αξιολογήσουμε τα ευρύτερα οφέλη 
των αστικών και μητροπολιτικών συστημάτων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την 
ποιότητα ζωής, την προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τη 
δράση για την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων.

116. Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη αυτών των μηχανισμών και πλαισίων, 
βασισμένοι σε βιώσιμες εθνικές πολιτικές αστικών μεταφορών και κινητικότητας, 
για βιώσιμη, ανοιχτή και διαφανή προμήθεια και κανονισμό υπηρεσιών μεταφορών 
και κινητικότητας σε αστικές και μητροπολιτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 
και της νέας τεχνολογίας που ενεργοποιεί υπηρεσίες κινητικότητας κοινής χρήσης. 
Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη καθαρών, διαφανών και υπεύθυνων συμβατικών 
σχέσεων μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων και παρόχων υπηρεσιών μεταφορών 
και κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης δεδομένων, που 
προστατεύουν περαιτέρω το δημόσιο ενδιαφέρον και την ιδιωτική ζωή των ατόμων 
και καθορίζουν αμοιβαίες υποχρεώσεις.

117. Θα υποστηρίξουμε τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τμημάτων 
προγραμματισμού μεταφορών και αστικών και εδαφικού σχεδιασμού, στην 
αμοιβαία κατανόηση των πλαισίων προγραμματισμού και πολιτικής, στα εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των 
σχεδίων βιώσιμης αστικής και μητροπολιτικής κινητικότητας. Θα υποστηρίξουμε 
περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στην ανάπτυξη της απαραίτητης γνώσης 
και ικανότητας για την εφαρμογή και επιβολή τέτοιων σχεδίων.

118. Θα ενθαρρύνουμε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στην 
ανάπτυξη και επέκταση χρηματοδοτικών εργαλείων, επιτρέποντας τους να 
βελτιώσουν τις υποδομές και τα συστήματα μεταφορών και κινητικότητας, όπως 
μαζικά ταχείας μεταφοράς συστήματα, ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών, 
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συστήματα αέρα και σιδηροδρομικά και ασφαλείς, επαρκείς και αποτελεσματικές 
υποδομές πεζών και ποδηλασίας και καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνολογία 
σε συστήματα μεταφορών και διαμετακόμισης, για να μειωθεί η συμφόρηση και 
η ρύπανση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα, τη συνδεσιμότητα, την 
προσβασιμότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής.

119. Θα προωθήσουμε επαρκείς επενδύσεις στις προστατευτικές, προσβάσιμες 
και βιώσιμες υποδομές και υπηρεσίες παροχής για νερό, την υγιεινή, τα απόβλητα, 
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την αστική αποστράγγιση, τη μείωση της 
ρύπανσης του αέρα και τη διαχείριση ομβρίων υδάτων, ώστε να βελτιωθεί η 
ασφάλεια στην περίπτωση καταστροφών που σχετίζονται με το νερό. Να βελτιωθεί 
η υγεία. Να εξασφαλιστεί παγκόσμια και δίκαιη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό 
πόσιμο νερό για όλους, καθώς και πρόσβαση σε επαρκή και δίκαιη υγιεινή για 
όλους και στην εξάλειψη ανοικτών βόθρων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και 
την ασφάλεια γυναικών και κοριτσιών και εκείνων σε ευάλωτες καταστάσεις. Θα 
επιδιώξουμε να εξασφαλιστεί ότι αυτή η υποδομή είναι ανθεκτική στο κλίμα και 
πως αποτελεί μέρος ολοκληρωμένων αστικών και εδαφικών σχεδίων ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων της στέγασης και μετακίνησης, μεταξύ άλλων, και ότι 
εφαρμόζεται με συμμετοχικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη καινοτόμες, με αποδοτική 
χρήση των πόρων, προσβάσιμες, με συγκεκριμένο πλαίσιο, και πολιτιστικά 
ευαίσθητες βιώσιμες λύσεις.

120. Θα εργαστούμε ώστε να εξοπλίσουμε υπηρεσίες κοινής ωφελείας για το 
νερό και την αποχέτευση, με την ικανότητα να εφαρμοστούν βιώσιμα συστήματα 
διαχείρισης νερού, συμπεριλαμβανομένης και της βιώσιμης συντήρησης των 
υπηρεσιών αστικών υποδομών, μέσω της ανάπτυξης της ικανότητας, με στόχο να 
εξαλειφθούν προοδευτικά οι ανισότητες και να προωθηθούν η παγκόσμια και η 
δίκαιη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό για όλους και σε επαρκή και 
δίκαιη υγιεινή για όλους.

121. Θα εξασφαλίσουμε παγκόσμια πρόσβαση σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες 
υπηρεσίες ενέργειας, προωθώντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη 
ανανεώσιμη ενέργεια και υποστηρίζοντας περιφερειακές και τοπικές προσπάθειες 
για την εφαρμογή τους σε δημόσια κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς και 
εκμεταλλευόμενοι του άμεσου ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, από τοπικές 
κυβερνήσεις των τοπικών υποδομών και προδιαγραφών, για την προώθηση 
πρόσληψης στους τομείς τελικής χρήσης, όπως οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά 
κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές, απόβλητα και αποχέτευση. Ενθαρρύνουμε επίσης 
την υιοθέτηση προδιαγραφών και κριτηρίων για απόδοση κτιρίων, στόχους 
ανανεώσιμου χαρτοφυλακίου, επισήμανση ενεργειακής απόδοσης, μετασκευή 
των υφιστάμενων κτιρίων και πολιτικές για δημόσιες συμβάσεις σε ενέργεια, 
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μεταξύ άλλων λεπτομερειών ανάλογα με την περίπτωση, για να πετύχουμε 
στόχους ενεργειακής απόδοσης. Θα βάλουμε επίσης σε προτεραιότητα έξυπνα 
δίκτυα, ενεργειακά συστήματα περιοχής και σχέδια ενεργειακής κοινότητας, για τη 
βελτίωση συνεργειών μεταξύ της ανανεώσιμης ενέργειας και της αποδοτικότητας 
της ενέργειας.

122. Θα υποστηρίξουμε την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τη διάθεση αποβλήτων, για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε 
συστήματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Θα υποστηρίξουμε την προώθηση 
προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, συμπεριλαμβάνοντας 
τους δημιουργούς και παραγωγούς αποβλήτων στη χρηματοδότηση των 
συστημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και μειώνοντας τους κινδύνους 
και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των ροών αποβλήτων και αυξάνοντας τα 
ποσοστά ανακύκλωσης μέσω του καλύτερου σχεδιασμού προϊόντων.

123.  Θα προωθήσουμε την ενσωμάτωση της επισιτιστικής ασφάλειας και των 
διατροφικών αναγκών των κατοίκων των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα των φτωχών 
των αστικών κέντρων, στον αστικό και χωρικό σχεδιασμό, ώστε να σταματήσει η 
πείνα και ο υποσιτισμός. Θα προωθήσουμε το συντονισμό της βιώσιμης ασφάλειας 
τροφίμων και των γεωργικών πολιτικών, σε όλες τις αστικές, περιαστικές και 
αγροτικές περιοχές, για τη διευκόλυνση της παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς 
και προώθησης των τροφίμων στους καταναλωτές, με επαρκείς και προσιτούς 
τρόπους, ώστε να μειωθούν οι απώλειες τροφίμων και να αποτραπούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν τα απόβλητα τροφίμων. Θα προωθήσουμε περαιτέρω, 
το συντονισμό των πολιτικών για τα τρόφιμα με τις πολιτικές για την ενέργεια, 
το νερό, την υγεία, τη μεταφορά και τα απόβλητα, θα διατηρήσουμε τη γενετική 
ποικιλομορφία των σπόρων, θα μειώσουμε τη χρήση επικίνδυνων χημικών και 
θα υλοποιήσουμε άλλες πολιτικές σε αστικές περιοχές, για τη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.

124.  Θα περιλάβουμε τον πολιτισμό ως συστατικό υψηλής προτεραιότητας 
για τα αστικά σχέδια και τις στρατηγικές στην υιοθέτηση σχεδιαστικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών σχεδίων, κατευθυντήριων γραμμών για τον 
καθορισμό χρήσεων γης, κανονισμών δόμησης, πολιτικών διαχείρισης παράκτιων 
περιοχών και πολιτικών στρατηγικής ανάπτυξης που διαφυλάσσουν ένα ευρύ φάσμα 
υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπίων, και θα τα προστατεύσουν 
από πιθανές αποδιοργανωτικές επιπτώσεις της αστικής ανάπτυξης.

125.  Θα υποστηρίξουμε την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη και θα αναγνωρίσουμε το ρόλο της στην τόνωση της συμμετοχής 
και της υπευθυνότητας. Θα υποστηρίξουμε την καινοτόμα και βιώσιμη χρήση των 



ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

59

αρχιτεκτονικών μνημείων και τοποθεσιών, με την πρόθεση δημιουργίας αξίας, 
μέσω αποκατάστασης και προσαρμογής με σεβασμό. Θα δεσμεύσουμε γηγενείς 
πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες στην προώθηση και διάδοση της γνώσης της 
υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας παραδοσιακών 
εκφράσεων και γλωσσών, και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και τεχνικών. 

126.  Αναγνωρίζουμε πως η εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας απαιτεί ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον και ένα ευρύ φάσμα μέσων υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων 
της πρόσβασης στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία και ενισχυμένη 
ανταλλαγή γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, καθώς και ανάπτυξη 
ικανότητας και κινητοποίηση οικονομικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση 
των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες 
παραδοσιακές και καινοτόμες πηγές σε παγκόσμιο, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και την ενισχυμένη διεθνή συνεργασία και τις συνέργειες 
ανάμεσα σε κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των 
πολιτών, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και άλλους φορείς, βασισμένα στις 
αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης, της ευθύνης, του σεβασμού για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αλληλεγγύη, ειδικά για εκείνους που είναι φτωχότεροι και πιο 
ευάλωτοι.

127. Επιβεβαιώνουμε τις δεσμεύσεις στα μέσα εφαρμογής, που περιλαμβάνονται στην 
Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Addis Ababa Ατζέντα Δράσης.

128.  Θα ενθαρρύνουμε το UN-Habitat, άλλα προγράμματα και οργανισμούς των 
Ηνωμένων Εθνών, και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, να δημιουργήσουν 
τεκμηριωμένη και πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας 
και της αστικής διάστασης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τα 
Κράτη Μέλη, τις τοπικές αρχές, μεγάλες ομάδες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς 
και μέσω της κινητοποίησης των ειδικών. Θα χτίσουμε πάνω στην κληρονομιά του 
συνεδρίου Habitat III και των διδαγμάτων από την προπαρασκευαστική του διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών και θεματικών συναντήσεων. 
Σημειώνουμε, σε αυτό το πλαίσιο, τις πολύτιμες συνεισφορές, των, μεταξύ άλλων, 
Παγκόσμιας Αστικής Εκστρατείας, της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων για το Habitat 
III και του Παγκόσμιου Δικτύου Εργαλείων για τη γη.

ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΝΕ
Α 

ΑΣ
ΤΙΚ

Η 
ΑΤ

ΖΕ
ΝΤ

Α

60

ΚΕΡΚΥΡΑ



ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

61

129. Ενθαρρύνουμε το UN-Habitat να συνεχίσει τη δουλειά του για την ανάπτυξη της  
κανονιστικής γνώσης του και την προώθηση ανάπτυξης ικανοτήτων και εργαλείων σε 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, για το σχεδιασμό, τη σχεδίαση και 
διαχείριση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

130.  Αναγνωρίζουμε πως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καθοδηγούμενη από τις 
επικρατούσες πολιτικές για το αστικό περιβάλλον και στρατηγικές, ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να ωφεληθεί από ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά πλαίσια, τα 
οποία υποστηρίζονται από ένα ευνοϊκό περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα. Αναγνωρίζουμε 
τη σπουδαιότητα του να εξασφαλιστεί πως όλα τα χρηματοδοτικά μέσα είναι 
σταθερά ενσωματωμένα σε συναφή πλαίσια πολιτικής και διαδικασίες φορολογικής 
αποκέντρωσης, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, και πως επαρκείς δυνατότητες 
αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα.

131. Υποστηρίζουμε θεματικές προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση της αστικοποίησης 
και την ενίσχυση των ικανοτήτων χρηματοδοτικής διαχείρισης σε όλα τα κυβερνητικά 
επίπεδα, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων εργαλείων και μηχανισμών, 
απαραίτητων για την επίτευξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας πως 
η κάθε χώρα έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη δική της οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη. 

132. Θα κινητοποιήσουμε ενδογενείς πόρους και εισοδήματα που δημιουργούνται 
μέσω της αντίληψης των οφελών της αστικοποίησης, καθώς και τα καταλυτικά 
αποτελέσματα και τη μεγιστοποιημένη επίπτωση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων 
ώστε να βελτιωθούν οι οικονομικές καταστάσεις για την αστική ανάπτυξη και η 
ανοιχτή πρόσβαση σε επιπλέον πόρους, αναγνωρίζοντας πως για όλες τις χώρες, η 
δημόσια πολιτική, η κινητοποίηση και η αποτελεσματική χρήση των εγχώριων πόρων, 
υποστηριζόμενα από την αρχή της εθνικής ιδιοκτησίας, είναι κεντρικά στην κοινή μας 
επιδίωξη για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής της 
Νέας Αστικής Ατζέντας.

133.  Καλούμε τις επιχειρήσεις να επιδείξουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία 
τους στην επίλυση βιώσιμων προκλήσεων ανάπτυξης στις αστικές περιοχές, 
αναγνωρίζοντας πως η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επενδύσεις και η 
καινοτομία αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις παραγωγικότητας, ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας χωρίς περιορισμούς, και πως η ιδιωτική επένδυση, 
ειδικά η ξένη άμεση επένδυση, μαζί με ένα σταθερό οικονομικό σύστημα, αποτελεί 
βασικό συστατικό των προσπαθειών για ανάπτυξη.

134. Θα υποστηρίξουμε τις κατάλληλες πολιτικές και ικανότητες που επιτρέπουν στις 
περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να καταχωρήσουν και να επεκτείνουν την 
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πιθανή βάση των εσόδων τους, για παράδειγμα, μέσω κτηματολογίων πολλαπλών 
χρήσεων, τοπικών φόρων, τελών και εξόδων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
εθνικές πολιτικές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα 
παιδιά και η νεολαία, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, γηγενείς πληθυσμοί και 
τοπικές κοινότητες και φτωχά νοικοκυριά δεν επηρεάζονται δυσανάλογα.

135. Θα προωθήσουμε υγιή και διαφανή συστήματα οικονομικών ροών από εθνικές 
κυβερνήσεις σε περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, βασισμένα στις ανάγκες, 
προτεραιότητες, λειτουργίες, εντολές και κίνητρα με βάση τις επιδόσεις των τελευταίων, 
ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να τους παρέχουμε επαρκείς, έγκαιρους και 
προβλέψιμους πόρους και να ενισχύσουμε την ικανότητά τους να αυξήσουν τα έσοδα 
τους και να διαχειριστούν καλύτερα τις δαπάνες τους.

136. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη κάθετων και οριζόντιων μοντέλων διανομής 
οικονομικών πόρων, για να μειωθούν οι ανισότητες σε όλα τα περιφερειακά εδάφη, 
μέσα στα αστικά κέντρα και ανάμεσα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και 
να προωθηθεί ολοκληρωμένη και ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Από αυτήν την 
άποψη, τονίζουμε τη σπουδαιότητα της βελτίωσης της διαφάνειας της πληροφορίας για 
τις δαπάνες και τη διανομή πόρων, ως εργαλείο για την αξιολόγηση προόδου προς τη 
δίκαιη και χωρική ολοκλήρωση.

137. Θα προωθήσουμε βέλτιστες πρακτικές για να τη συγκράτηση και διαμοιρασμό 
της αύξησης στην αξία γης και ιδιοκτησίας, που δημιουργείται ως αποτέλεσμα των 
διαδικασιών της αστικής ανάπτυξης, των σχεδίων υποδομών και των δημοσίων 
επενδύσεων. Μέτρα όπως δημοσιονομική πολιτική που σχετίζεται με κέρδη, μπορούν 
να τεθούν σε ισχύ, ανάλογα με την περίπτωση, για να αποτραπεί η αποκλειστικά ιδιωτική 
τους συγκράτηση, καθώς και η κερδοσκοπία γης και ακινήτων. Θα ενισχύσουμε το 
σύνδεσμο μεταξύ φορολογικών συστημάτων και αστικού σχεδιασμού, καθώς και 
εργαλείων αστικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμίσεων για την αγορά 
γης. Θα εργαστούμε ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι προσπάθειες για τη δημιουργία 
χρηματοδότησης με βάση τη γη δεν θα καταλήξουν σε μη βιώσιμη χρήση και 
κατανάλωση γης.

138.  Θα υποστηρίξουμε περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στις προσπάθειες 
τους να εφαρμόσουν διαφανή και υπεύθυνα όργανα ελέγχου δαπανών, για την 
αξιολόγηση της ανάγκης και των επιπτώσεων των τοπικών επενδύσεων και 
σχεδίων, βασισμένα σε νομοθετικό έλεγχο και δημόσια συμμετοχή, ανάλογα 
με την περίπτωση, υποστηρίζοντας ανοιχτές και δίκαιες διαδικασίες υποβολής 
προσφορών, μηχανισμούς προμήθειας και αξιόπιστης εκτέλεσης προϋπολογισμού, 
καθώς και προληπτικά μέτρα κατά της διαφθοράς, την προώθηση της αξιοπρέπειας, 
της ευθύνης, της αποτελεσματικής διαχείρισης και της πρόσβασης σε δημόσια 
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ιδιοκτησία και γη, σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές.

139. Θα υποστηρίξουμε τη δημιουργία εύρωστων νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων 
για βιώσιμο εθνικό και δημοτικό δανεισμό, με βάση τη βιώσιμη διαχείριση χρέους, 
υποστηριζόμενη από επαρκή εισοδήματα και ικανότητες, μέσω μέσων τοπικής 
πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και αναπτυγμένων βιώσιμων δημοτικών αγορών 
χρέους, κατά περίπτωση. Θα εξετάσουμε τη δημιουργία κατάλληλων χρηματοδοτικών 
ενδιάμεσων για την χρηματοδότηση των απαιτούμενων πολιτικών για το αστικό 
περιβάλλον, όπως εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς πόρους ανάπτυξης ή 
τράπεζες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και κοινών χρηματοδοτικών μηχανισμών, 
που μπορούν να ενισχύσουν  ή και να αντικαταστήσουν τη δημόσια και ιδιωτική, εθνική 
και διεθνή χρηματοδότηση. 

140.  Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη κατάλληλων και προσιτών προϊόντων 
στεγαστικής χρηματοδότησης και θα ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή ενός ευρέως 
φάσματος πολυμερών χρηματοδοτικών οργανισμών, περιφερειακών τραπεζών 
ανάπτυξης και ιδρυμάτων ανάπτυξης χρηματοδότησης, οργανισμών συνεργασίας, 
δανειστών και επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, συνεταιρισμών, δανειστών και 
τραπεζών μικροχρηματοδότησης για να επενδύσουν σε προσιτή και σταδιακή στέγαση 
σε όλες της τις μορφές. 

141.  Θα εξετάσουμε τη δημιουργία αστικής και χωρικής υποδομής μεταφορών και 
κεφαλαίων υπηρεσιών στο εθνικό επίπεδο, βασισμένα σε μία ποικιλία χρηματοδοτικών 
πηγών, που κυμαίνονται από δημόσιες επιχορηγήσεις σε συνεισφορές από άλλους 
δημόσιους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας το συντονισμό μεταξύ των 
φορέων και των παρεμβάσεων, καθώς και την λογοδοσία.

142. Προσκαλούμε διεθνείς πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, περιφερειακές 
τράπεζες ανάπτυξης, ιδρύματα ανάπτυξης χρηματοδότησης και οργανισμούς 
συνεργασίας να παρέχουν οικονομική στήριξη, και μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών, σε προγράμματα και σχέδια για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, 
ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες.

143.  Υποστηρίζουμε την πρόσβαση σε διάφορα πολυμερή ταμεία, συμπεριλαμβανομένων 
του Ταμείου για Πράσινο Κλίμα, του Παγκόσμιου Ταμείου για το Περιβάλλον, του Ταμείου 
Προσαρμογής, και των Ταμείων Επενδύσεων για το Κλίμα, μεταξύ άλλων, για να 
εξασφαλιστούν πόροι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τα σχέδια μείωσης 
της, τις πολιτικές, τα προγράμματα, και τις δράσεις για περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις, μέσα στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων διαδικασιών. Θα συνεργαστούμε 
με περιφερειακούς και τοπικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ανάλογα με την 
περίπτωση, για την ανάπτυξη λύσεων υποδομών για κλιματική χρηματοδότηση και τη 
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δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για τον εντοπισμό καταλυτικών χρηματοδοτικών 
μέσων, σε συμφωνία με οποιοδήποτε εθνικό πλαίσιο, το οποίο είναι σε θέση να 
εξασφαλίσει δημοσιονομική βιωσιμότητα και βιωσιμότητα χρέους σε όλα τα επίπεδα 
της κυβέρνησης.

144.  Θα εξερευνήσουμε και θα αναπτύξουμε λύσεις για κλιματικούς κινδύνους και 
καταστροφές στις πόλεις και τους οικισμούς, μέσω συνεργασίας με οργανισμούς 
ασφάλισης και αντασφάλισης και άλλους σχετικούς φορείς, όσον αφορά σε επενδύσεις 
σε αστικές και μητροπολιτικές υποδομές, κτίρια και άλλα αστικά κεφάλαια, καθώς και 
για τοπικούς πληθυσμούς ώστε να εξασφαλίσουν τη στέγη και τις οικονομικές τους 
ανάγκες.

145.  Θα υποστηρίξουμε τη χρήση διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένης και επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, μεταξύ άλλων, ως 
καταλύτη για επιπλέον κινητοποίηση πόρων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, δημόσιες 
και ιδιωτικές, για βιώσιμη αστική και εδαφική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
τη μείωση ρίσκων για δυνητικούς επενδυτές, σε αναγνώριση του γεγονότος πως 
η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο στη συμπλήρωση των 
προσπαθειών των χωρών να κινητοποιηθούν οι εγχώριοι δημόσιοι πόροι, ειδικά στις 
φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες, με περιορισμένους εγχώριους πόρους.

146.  Θα επεκτείνουμε τις ευκαιρίες για τη μεταξύ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και της 
τριγωνικής και διεθνούς συνεργασίας, καθώς και περιφερειακής, αποκεντρωμένης 
και μεταξύ των πόλεων συνεργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, για να συμβάλουμε 
στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας ικανότητες και προωθώντας ανταλλαγές 
αστικών λύσεων και αμοιβαίας μάθησης σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους 
σχετικούς φορείς.

147.  Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων ως μία πολύπλευρη προσέγγιση που 
εξετάζει τη δυνατότητα πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης και συνδυάζει την ατομική, κοινωνική και θεσμική ικανότητα 
για τη διατύπωση, εφαρμογή, βελτίωση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των δημόσιων πολιτικών για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

148. Θα προωθήσουμε την τόνωση της ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων και ενώσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ανάλογα με την περίπτωση, να δουλέψουν με γυναίκες και κορίτσια, παιδιά και νεολαία, 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, γηγενείς πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες, 
και εκείνους σε ευάλωτες καταστάσεις, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, 
την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητικούς οργανισμούς, για τη διαμόρφωση 
οργανωτικών και θεσμικών διαδικασιών διακυβέρνησης, επιτρέποντας τους να 
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συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων για αστική και εδαφική ανάπτυξη.

149. Θα υποστηρίξουμε ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης ως υποστηρικτές και παρόχους 
ανάπτυξης ικανοτήτων, αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας, ανάλογα με την περίπτωση, 
την εμπλοκή τους σε εθνικές διαβουλεύσεις για πολιτικές για το αστικό περιβάλλον 
και αναπτυξιακές προτεραιότητες, αλλά και τη συνεργασία τους με περιφερειακές 
και τοπικές κυβερνήσεις, μαζί με την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τους 
επαγγελματίες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητικούς οργανισμούς και τα 
υφιστάμενα δίκτυα τους, για να εκπονήσουν προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων. 
Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της ομαδικής μάθησης, με τη βοήθεια συνεργασιών 
περιεχομένου και συνεργατικών δράσεων, όπως δια-δημοτική συνεργασία, σε 
παγκόσμια, περιφερειακή, εθνική, και τοπική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων και 
της εγκατάστασης δικτύων επαγγελματιών και πρακτικών διασύνδεσης πολιτικής - 
επιστήμης.

150. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσης 
πάνω στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, προς όφελος της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης, σε πλήρη συντονισμό, συνεργασία και συνέργεια με τις διαδικασίες 
του Μηχανισμού Διευκόλυνσης Τεχνολογίας, που συστάθηκε σύμφωνα με την Addis 
Ababa Ατζέντα Δράσης και που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για Βιώσιμη 
Ανάπτυξη.

151.  Θα προωθήσουμε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για να βοηθήσουμε 
περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στον οικονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση, 
προγράμματα θεμελιωμένα στο θεσμικό συντονισμό σε όλα τα επίπεδα, που θα 
συμπεριλαμβάνουν και μέτρα για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση καθώς και μέτρα 
κατά τη διαφθοράς, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, διαφανή και ανεξάρτητη επίβλεψη, 
διαδικασίες προμηθειών, υποβολή εκθέσεων αναφοράς, διαδικασίες ελέγχου και 
παρακολούθησης και για να αναθεωρήσουμε την περιφερειακή και εθνική απόδοση και 
συμμόρφωση, με ιδιαίτερη προσοχή σε προϋπολογισμούς που να ανταποκρίνονται σε 
κάθε ηλικία και φύλο και στη βελτίωση και ψηφιοποίηση των λογιστικών διαδικασιών και 
αρχείων, ώστε να προωθηθούν προσεγγίσεις βασισμένες σε μετρήσιμα αποτελέσματα 
και να χτιστεί μεσο- και μακροπρόθεσμη διοικητική και τεχνική ικανότητα.

152. Θα προωθήσουμε προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τη χρήση 
νόμιμων εσόδων που βασίζονται στη γη και χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και 
σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, για τους υπεύθυνους για τη χάραξη 
πολιτικής και τους τοπικούς δημόσιους υπαλλήλους, εστιάζοντας στα νομικά και 
οικονομικά θεμέλια της δέσμευσης αξίας, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικοποίησης, 
της καταγραφής και της διανομής των προσαυξήσεων της αξίας της γης.
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153.  Θα προωθήσουμε τη συστηματική χρήση συνεργασιών πολλαπλών 
ενδιαφερόμενων φορέων στις διαδικασίες αστικής ανάπτυξης, ανάλογα με την 
περίπτωση, θεσπίζοντας καθαρές και διαφανείς πολιτικές, οικονομικά και διοικητικά 
πλαίσια και διαδικασίες, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού για 
συνεργασίες πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων. 

154.  Αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή των εθελοντικών συνεργατικών 
πρωτοβουλιών, συνεργασιών και συνασπισμών που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν και 
να ενισχύσουν την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, τονίζοντας τις βέλτιστες 
πρακτικές και τις καινοτόμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων μέσω της προώθησης 
δικτύων συμπαραγωγής, ανάμεσα σε διακρατικές συνεργασίες, τοπικές κυβερνήσεις 
και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. 

155.  Θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενδυνάμωση και 
την τόνωση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων γυναικών και κοριτσιών, παιδιών 
και νεολαίας, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, γηγενών πληθυσμών και 
τοπικών κοινοτήτων, καθώς και ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, για το σχηματισμό 
κυβερνητικών διαδικασιών, τη δέσμευση στο διάλογο και την προώθηση και προστασία 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και μη διακρίσεων, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
τους συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την αστική και εδαφική ανάπτυξη.

156.  Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη πολιτικών εθνικής τεχνολογίας πληροφορικής 
και επικοινωνίας και στρατηγικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και εργαλείων 
ψηφιακής διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη, αξιοποιώντας τεχνολογικές 
καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε 
να καθιστούν τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσβάσιμες 
στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων και γυναικών και κοριτσιών, παιδιών και νεολαίας, 
ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων και ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, για να 
τους επιτρέψουν να αναπτύξουν και να ασκήσουν αστική ευθύνη, διευρύνοντας τη 
συμμετοχή και προωθώντας την υπεύθυνη διακυβέρνηση, καθώς και αυξάνοντας την 
αποδοτικότητα. Η χρήση ψηφιακών πλατφορμών και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων 
και  γεωχωρικών πληροφοριακών συστημάτων, θα ενθαρρύνει τη βελτίωση 
μακροπρόθεσμου ολοκληρωμένου αστικού και εδαφικού σχεδιασμού και σχεδίου, τη 
διοίκηση και διαχείριση γης και την πρόσβαση σε αστικές και μητροπολιτικές υπηρεσίες. 

157.  Θα υποστηρίξουμε την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία, εστιάζοντας 
στην κοινωνική, τεχνολογική, ψηφιακή και βασισμένη στη φύση καινοτομία, σταθερή 
επικοινωνίας μεταξύ πολιτικής και επιστήμης στον αστικό και εδαφικό σχεδιασμό και 
θεσμοθετημένους μηχανισμούς για τη διανομή και ανταλλαγή πληροφορίας, γνώσης 
και εμπειρίας συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής, ανάλυσης, τυποποίησης 
και διάδοσης γεωγραφικά βασισμένων, πληθοπορισμού (crowdfunding), υψηλής 
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ποιότητας, έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων, που έχουν αναλυθεί κατά εισόδημα, 
φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, μεταναστευτική κατάσταση, αναπηρία, γεωγραφική 
τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά σχετικά με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά 
πλαίσια.

158. Θα ενισχύσουμε τις ικανότητες συλλογής και χρήσης στοιχείων και στατιστικών 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της προόδου που επιτυγχάνεται στην εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης και για την ενημέρωση λήψης αποφάσεων και κατάλληλων 
αναθεωρήσεων. Οι διαδικασίες για τη συλλογή στοιχείων για την εφαρμογή της 
παρακολούθησης και της αναθεώρησης της Νέας Αστικής Ατζέντας, θα πρέπει αρχικά 
να βασίζονται σε επίσημες εθνικές, περιφερειακές, και τοπικές πηγές στοιχείων και 
άλλες πηγές ανάλογα με την περίπτωση, και να είναι ανοιχτές, διαφανείς και σύμφωνες 
με το σκοπό του σεβασμού των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και όλων των 
υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό το έργο μπορεί 
να υποστηρίξει η πρόοδος προς έναν παγκόσμιο ορισμό των πόλεων και των οικισμών 
με βάση τον άνθρωπο.

159.  Θα υποστηρίξουμε το ρόλο και την ενισχυμένη ικανότητα των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων στη συλλογή στοιχείων, στη χαρτογράφηση, 
ανάλυση και διανομή και στην προώθηση διακυβέρνησης βασισμένης σε στοιχεία, 
χτίζοντας σε βάση κοινής γνώσης, χρησιμοποιώντας σε παγκόσμιο επίπεδο συγκρίσιμα, 
αλλά και τοπικά παραγόμενα δεδομένα, μέσω απογραφών, ερευνών για τα νοικοκυριά, 
καταγραφών πληθυσμών, κοινοτικών διαδικασιών παρακολούθησης, και άλλων 
σχετικών πηγών, που έχουν αναλυθεί κατά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, 
μεταναστευτική κατάσταση, αναπηρία, γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά 
σχετικά με τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά πλαίσια.
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160.  Θα ενθαρρύνουμε τη δημιουργία, την προώθηση και την αύξηση ανοιχτών, 
φιλικών προς το χρήστη και συμμετοχικών πλατφορμών δεδομένων, που κάνουν 
χρήση τεχνολογικών και κοινωνικών εργαλείων, διαθέσιμων για τη μεταφορά και 
ανταλλαγή γνώσης μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και 
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των μη Κρατικών 
οργανώσεων και πολιτών, για να ενισχυθούν η αποτελεσματική αστική σχεδίαση και 
διαχείριση, η αποδοτικότητα και η διαφάνεια μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
προσεγγίσεις στηριγμένες στις τεχνολογίες πληροφορικής και τεχνολογιών και η 
διαχείριση γεωχωρικών πληροφοριών.

161.   Θα οργανώσουμε την περιοδική παρακολούθηση και αναθεώρηση της Νέας 
Αστικής Ατζέντας, εξασφαλίζοντας συνοχή στην εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια 
κλίμακα, ώστε να καταγράψουμε την πρόοδο, να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις και να 
εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, 
τη λογοδοσία προς τους πολίτες μας και τη διαφάνεια, χωρίς αποκλεισμούς.

162.  Ενθαρρύνουμε  την εθελοντική, οδηγούμενη από κάθε χώρα, χωρίς αποκλεισμούς, 
πολυεπίπεδη, συμμετοχική και διαφανή παρακολούθηση και αναθεώρηση  της Νέας 
Αστικής Ατζέντας. Η διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τις συνεισφορές σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κυβέρνησης και θα πρέπει να συμπληρώνεται 
από συνεισφορές από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, από περιφερειακούς και 
τοπικούς οργανισμούς, από μεγάλες ομάδες και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
και θα πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία, με στόχο τη δημιουργία και την ενίσχυση 
συνεργασιών μεταξύ όλων των σχετικών φορέων και την προώθηση ανταλλαγής 
λύσεων και αμοιβαίας μάθησης.

163.  Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα των τοπικών κυβερνήσεων ως ενεργών 
εταίρων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση της Νέας Αστικής Ατζέντας σε 
όλα τα επίπεδα και τους ενθαρρύνουμε να αναπτύξουν, από κοινού με εθνικές και 
περιφερειακές κυβερνήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόσιμους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και αναθεώρησης στο τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
σχετικών ενώσεων και κατάλληλων πλατφορμών. Θα εξετάσουμε την ενίσχυση, 
ανάλογα με την περίπτωση , της ικανότητα τους να συνεισφέρουν από αυτήν την άποψη.

164. Τονίζουμε πως η παρακολούθηση και αναθεώρηση της Νέας Αστικής Ατζέντας θα 
πρέπει να έχει αποτελεσματικούς δεσμούς με την παρακολούθηση και αναθεώρηση 
της Ατζέντας 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη, για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η 
συνοχή στην εφαρμογή τους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
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165. Επαναβεβαιώνουμε το ρόλο και την τεχνογνωσία του UN-Habitat, στο πλαίσιο 
της εντολής του, ως επίκεντρο για τη βιώσιμη αστικοποίηση και τους οικισμούς, σε 
συνεργασία με άλλες οντότητες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας 
τους δεσμούς μεταξύ βιώσιμης αστικοποίησης και, μεταξύ άλλων, βιώσιμης ανάπτυξης, 
μείωσης των κινδύνων καταστροφών και κλιματικής αλλαγής. 

166. Προσκαλούμε τη Γενική Συνέλευση να αιτηθεί στο Γενικό Γραμματέα, με εθελοντικές 
συνεισφορές από χώρες και σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της Νέας Αστικής Ατζέντας 
κάθε τέσσερα χρόνια, με την πρώτη έκθεση να υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της 
εβδομηκοστής δεύτερης συνόδου της Συνέλευσης. 

167.  Αυτή η έκθεση θα παρέχει ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της προόδου που 
έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας και ως προς τους 
διεθνώς συμφωνημένους σκοπούς και στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους 
οικισμούς. Η ανάλυση θα βασιστεί στις δραστηριότητες των εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών κυβερνήσεων, του UN-Habitat, άλλων σχετικών φορέων του συστήματος 
των Ηνωμένων Εθνών, σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στην υποστήριξη της 
εφαρμογής της Νέας Αστικής Ατζέντας και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του UN-Habitat. Η έκθεση  θα πρέπει να ενσωματώνει, στο μέτρο του δυνατού, τις 
συνεισφορές πολυμερών οργανισμών και διαδικασιών, ανάλογα με την περίπτωση , 
της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα 
πρέπει να χτιστεί σε υφιστάμενες πλατφόρμες και διαδικασίες, όπως το Παγκόσμιο 
Αστικό Φόρουμ, που συγκαλείται από το UN-Habitat. Η έκθεση θα πρέπει να αποφύγει 
την επικάλυψη και να ανταποκριθεί σε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές περιστάσεις 
και νομοθεσία, ικανότητες, ανάγκες και προτεραιότητες.

168.  Η προετοιμασία αυτής της έκθεσης θα συντονιστεί από το UN-Habitat, σε στενή 
συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, 
εξασφαλίζοντας μία συντονιστική διαδικασία, ευρέως συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, χωρίς αποκλεισμούς. Η έκθεση θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση, μέσω 
του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου1 των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση θα 
τροφοδοτήσει επίσης το υψηλού επιπέδου πολιτικό φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
υπό την  αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την εξασφάλιση συνοχής, συντονισμού, 
και συνεργατικών διασυνδέσεων με την παρακολούθηση και αναθεώρηση της Ατζέντας 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030.

169.  Θα συνεχίσουμε την ενδυνάμωση των προσπαθειών κινητοποίησης, 
μέσω συνεργασιών, δραστηριοτήτων υπεράσπισης και ευαισθητοποίησης, που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, χρησιμοποιώντας 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως την Παγκόσμια Ημέρα Habitat και την 
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Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων και θα εξετάσουμε την ίδρυση νέων πρωτοβουλιών 
για την κινητοποίηση της κοινωνίας πολιτών, τους πολίτες και τους σχετικούς 
φορείς. Σημειώνουμε τη σπουδαιότητα της συνέχισης της συμμετοχής στην 
παρακολούθηση και αναθεώρηση της Νέας Αστικής Ατζέντας από εκπροσώπους 
περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών ενώσεων, που εκπροσωπούνται στη 
Γενική Συνέλευση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων.

170.  Επαναβεβαιώνουμε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης  51/177, 56/206, 
67/216, 68/239 και 69/226, καθώς και άλλα σχετικά ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένων 
και των 31/109 και 32/162. Θα επαναλάβουμε τη σπουδαιότητα της τοποθεσίας των 
διοικητικών δομών στο Ναϊρόμπι του UN-Habitat.

171.  Υπογραμμίζουμε τη σπουδαιότητα του UN-Habitat, δεδομένου του ρόλου 
του μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ως επίκεντρο για τη βιώσιμη 
αστικοποίηση και τους οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων και της εφαρμογής, 
παρακολούθησης και αναθεώρησης της Νέας Αστικής Ατζέντας, σε συνεργασία 
με άλλους φορείς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. 

172.  Υπό το φως της Νέας Αστικής Ατζέντας και με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του UN-Habitat ζητούμε από το Γενικό Γραμματέα να 
υποβάλει στη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της εβδομηκοστής πρώτης 
συνεδρίας της, τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη αξιολόγηση του UN-Habitat. Το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα είναι μία έκθεση που θα περιλαμβάνει συστάσεις 
για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της ευθύνης και 
της επίβλεψης του UN-Habitat, και από αυτήν την άποψη θα πρέπει να αναλύει:

α) Την κανονιστική και επιχειρησιακή εφαρμογή του UN-Habitat,

β) Τη δομή διακυβέρνησης του UN-Habitat, για πιο αποτελεσματική, 
υπεύθυνη και διαφανή λήψη αποφάσεων, εξετάζοντας εναλλακτικές 
λύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης και γενίκευσης της 
ιδιότητας μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου,

γ) Την εργασία του UN-Habitat με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις και με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των συνεργασιών,

δ) Τη χρηματοοικονομική ικανότητα του UN-Habitat.
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173.  Αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία διήμερη υψηλού επιπέδου συνάντηση 
της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εβδομηκοστής πρώτης συνεδρίας, για 
να συζητήσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας και του 
UN-Habitat. Η συνάντηση θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, βέλτιστες πρακτικές, ιστορίες 
επιτυχίας και μέτρα που περιέχονται στην έκθεση. Η περίληψη της συνάντησης από 
τον Προεδρεύοντα θα χρησιμεύσει ως εισαγωγή στην εβδομηκοστή δεύτερη συνεδρία 
της Δεύτερης Επιτροπής για την εξέταση των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπό 
το φως των συστάσεων που περιέχονται στην ανεξάρτητη αξιολόγηση (στην ετήσια 
ανάλυση), κάτω από το σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

174. Ενθαρρύνουμε τη Γενική Συνέλευση να εξετάσει την πραγματοποίηση της 
επόμενης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη (Habitat IV) το 2036, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης για 
την αξιολόγηση και εδραίωση της Νέας Αστικής Ατζέντας.

175.  Ζητούμε από το Γενικό Γραμματέα, στην τετραετή έκθεσή του, σύμφωνα με την 
παραπάνω παράγραφο 166, που θα υποβληθεί το 2026, να προβεί σε απολογισμό της 
προόδου που σημειώθηκε και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της Νέας 
Αστικής Ατζέντας, από την έγκρισή της και μετά και να προσδιοριστούν περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπισή τους.

Αυτή η έκθεση έχει σκοπό να αντικαταστήσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα στο 
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, σχετικά με τη συντονισμένη εφαρμογή της 
Agenda Habitat και προορίζεται να είναι μέρος της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα που 
ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμα της, σύμφωνα με το σχετικό 
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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