چارچوب شهری
دلخواه ایرانیان

مردم

عدالت

زمینه
توسعه
پایدار

شکوفایی

کرامت

اهداف توسعه پایدار

تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان()5

اقتصاد پایدار ،فراگیر ،مولد و شرافتمندانه برای
همه()8
جوامع محلی صلح دوست و فراگیر،صلح
دوست ،عادالنه،کارآمد()16

مشارکت برای توسعه پایدار()17

شاخص های توسعه پایدار
 -7-1خلق چهارچوب سیاستی براساس استراتژیهای توسعهای معطوف به فقرا و حساس به تمایز جنسیتی برای حمایت از افزایش سرمایه-
گذاری در اقدامات فقرزدایانه

 -5-4از میان برداشتن نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه سطوح تحصیلی و آموزش فنی حرفه ای برای
افراد آسیب پذیر از جمله معلولین ،بومیان و کودکان در شرایط آسیب پذیری.
 -7-4دسترسی همگانی به آموزش های روش های زندگی پایدار ،حقوق بشر ،برابری جنسیتی ،پیشبرد یک فرهنگ صلح و بدون خشونت،
شهروندی جهانی ،و احترام به تنوع فرهنگ ها و خدمت فرهنگ به توسعه پایدار
 -1-5پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه تمام زنان و دختران در همه جا
 -5-5تضمین مشارکت و فراهم شدن فرصت های برابر برای رهبری در تمام سطوح تصمیم گیری در زمینه های سیاسی ،اقتصادی و زندگی
اجتماعی برای زنان.
 -7-5اعطای حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به مالکیت و کنترل بر زمین و سایر اشکال دارایی ،خدمات
مالی،ارث ،و منابع طبیعی طبق قوانین ملی.

 -9-5انطباق و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا برای پیشبرد تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران در کلیه
سطوح ،انطباق و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا برای پیشبرد تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در تمام
سطوح.
 -1-8پایدارسازی سرانه رشد اقتصادی منطبق با شرایط کشوری و بخصوص حداقل  %7رشد سالیانه در کشورهای در حال توسعه.
 -2-8دستیابی به سطوح باالتر بهره وری اقتصادی از طریق متنوع سازی ،ارتقاء فن آورانه و
نوآوری ،از جمله از طریق تمرکز بر ارزش افزوده باال و بخش های استفاده کننده از کاریدی.
 -3-8ارتقاء سیاست های توسعه گرا که فعالیت های تولیدی ،خلق کار شرافتمندانه،کارآفرینی ،خالقیت و نوآوری را حمایت کرده و تشکیل و
رشد بنگاه های خرد ،کوچک و متوسط و همینطور دستیابی به خدمات مالی را تشویق نمایند.
 -10-8تقویت ظرفیت موسسات مالی محلی بمنظور تشویق و توسعه دسترسی به خدمات مالی ،بانکداری و بیمه برای همه.

شاخص های توسعه پایدار
 -2-10تقویت و ارتقاء فراگیری همگانی از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی صرفنظر از سن ،جنسیت ،معلولیت ،نژاد ،قومیت ،اصلیت،
مذهب ،اقتصاد و یا سایر اوضاع.
 -3-11ارتقاء شهرنشینی فراگیر و پایدار و ظرفیت هایی برای برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی ،جامع و پایدار سکونتگاه های انسانی برای
همه کشورها.
 -9-11افزایش تعداد شهرها و سکونتگاه های انسانی توسط انطباق و پیاده کردن سیاست ها و برنامه های متشکل معطوف به فراگیری،
استفاده بهینه از منابع ،کاهش و منطبق سازی با تغییرات اقلیمی ،مقابله با بالیا ،طراحی و اجرای همسوی سیستم در حال پیاده سازی
مدیریت جامع ریسک مصائب "چارچوب ریسک هیوگو" در همه سطوح.
 -8-12تضمین اینکه همه جا مردم دارای اطالعات و آگاهی درباره توسعه پایدار و شیوه های زندگی هماهنگ با طبیعت هستند.
 -2-13ادغام ساز و کارهای تغییرات اقلیمی در سیاست های ملی ،استراتژی ها و برنامه ریزی ها.
 -5-13پیشبرد سازو کارهایی برای ارتقاء برنامه ریزی و مدیریت موثر موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی ،در کشورهای کمتر توسعه یافته
از جمله تمرکز بر زنان ،جوانان ،جوامع محلی و به حاشیه رانده شده.
 -6-13ارتقاء حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی ،و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه.
 -5-16کاهش ریشه ای فساد و رشوه در تمام اشکالشان.
 -7-16تضمین تصمیم گیری مسئول ،فراگیر ،مشارکتی و نماینده در تمام سطوح.

 -10-16تضمین دسترسی عمومی به اطالعات و حفاظت ریشه ای آزادی ها ،در انطباق با قوانین ملی و توافق نامه های بین المللی.

 -12-16ارتقاء و اجرای قوانین و سیاست های غیرتبعیض آمیز بمنظور توسعه پایدار.
 -15-17احترام گذاشتن به فضای سیاستی و رهبری هر کشور برای بنیانگذاری و اجرای سیاست هایی برای فقرزدایی و توسعه پایدار.
 -17-17مشارکت موثرعمومی ،عمومی -خصوصی و جامعه مدنی را براساس تجربه و استراتژی یافتن منابع شرکاء تشویق و توسعه دهد.

(Issue Papersحکمروایی شهری)

حکمروایی چند سطحی

تمرکز زدایی

حکومت محلی خودگردان

(Issue Papersقوانین شهری)

پذیرش غیر رسمی بودن

قوانین مطلوب

قوانین پایه ای
تساوی و پاسخگویی همگانی در برابر قانون
)(Rule of Law

مقوالت عام چارچوب شهر دلخواه

حکمروایی شهری

حقوق و قوانین

مقوالت حکمروایی شهری
مشارکت شهروندی و دموکراسی شهری
همکاری و اعتماد متقابل مردم و مسئولین
پاسخگویی و پاسخ دهی مدیریت شهری
شایسته ساالری
کثرت گرایی
مدیریت دانایی محور ،نوآور  ،هوشمندو مبتنی بر تعامل مشارکت و تخصص

شهروندی فعال  ،مسئولیت شهروندی و نظارت شهروندی

مقوالت حکمروایی شهری
جامعه مدنی ،خودمختاریاجتماعی و تعامل شهری
مدیریت یکپارچه شهری و حکومت های محلی
مدیریت مبتنی برارزش و قواعد و مدیریت بومی و هویتمند
شفافیت و مدیریت ضد فساد
حکمرانی خوب شهری و کارآمدی مدیریتی
اولویت منافع عمومی بر منافع خصوصی

مقوالت حقوق و قوانین

کرامت انسانی
نظم و قانونمندی
شهر عدالت محور(عدالت اجتماعی ،عدالت جنسیتی ،عدالت شهری ،منع تبعیض ،فرصت های برابر)

حق به شهر
حق به هویت(شهر مبتنی بر هویت رقابتی)
حق مالکیت

شهر دلخواه ایرانیان
شهر دلخواه من توسط مردم اداره می شود.
شهر دلخواه من شهری است حیات بخش و عدالت محور.
شهری که برای ساخت آن از دانش خردمندان و دیدگاه ها و خواست مردم بهره گرفته باشیم.

شهر دلخواه من ،شهری با مردم مسئولیت پذیر و مطالبه گر.
شهر دلخواه من شهری است با فضاهای همگانی و مستعد برابری ،آزادی و دموکراسی.
شهر دلخواه من نهادها و سازمان های هماهنگ دارد.
من شهرم را "برای استفاده همگان" میسازم.
شهر دلخواه من ،قوانین متناسب با فرهنگش دارد.

شهر دلخواه من ،شهری با ارتقای شاخص های حکمرانی شهری خوب.

