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ورقة مسائل حول املستوطنات غري النظامية

الكلامت الدالة
الفقر يف املناطق الحرضية، األحياء الفقرية، سكان األحياء الفقرية، الفئات الضعيفة واملهمشة، اإلقصاء االجتامعي واملكاين، الحكم، العدالة 
الشامل،  التمويل  الفقرية ومنعها،  الحيازة، تحسني األح��ي��اء  أم��ن  الحق يف السكن امل��ائ��م،  التشاريك،  التخطيط  البيئية،  العدالة  وامل��س��اواة، 

االقتصاد غري النظامي

املفاهيم الرئيسة
املستوطنات غري النظامية – هي مناطق سكنية حيث 1( ال يتمتع السكان بأي أمن للحيازة إزاء األرايض أو املساكن التي يقطنوها، بأساليب 
ترتاوح بني اإلشغال غري القانوين إىل استئجار املساكن غري القانوين، و2( عادة ما تفتقر األحياء إىل، أو تكون منقطعة عن الخدمات األساسية 
والبنية التحتية للمدينة و3( قد ال تتوافق املساكن مع األنظمة القامئة للتخطيط والبناء، وغالبا ما تقع يف مناطق خطرة من الناحيتني الجغرافية 
والبيئية1. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تكون املستوطنات غري النظامية شكا من أشكال املضاربة بالعقارات لجميع مستويات الدخل الخاصة 
بسكان الحرض ، األغنياء والفقراء. وتعد األحياء الفقرية الشكل األكرث حرمانا وإقصاء من أشكال املستوطنات غري النظامية التي تتميز بالفقر 
والتجمعات الكبرية م��ن املساكن املتداعية التي تقع يف كثري م��ن األح��ي��ان يف األرايض الحرضية األك��رث خ��ط��ورة. وب��اإلض��اف��ة إىل ان��ع��دام أمن 
الحيازة، يفتقر سكان األحياء الفقرية إىل اإلمدادات النظامية من البنية التحتية والخدمات األساسية، واألماكن العامة، واملناطق الخرضاء، وهم 

معرضون باستمرار لإلخاء واألمراض والعنف.2 

اإلقصاء االجتامعي واملكاين – يشري إىل العمليات التي تساهم يف التهميش الجغرايف ألفراد وجامعات بعينهم بسبب املكان الذي يعيشون 
فيه وهويتهم. ويتميز بعدم قدرتهم عىل الحصول أو االستخدام الفعال ملجموعة واسعة من املرافق واملوارد التي تحسن الرفاهة وتضع الناس 
يف موقف ميكنهم م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��رص املتاحة. ففي كثري م��ن األح��ي��ان تعاين فئات وأف���راد بعينهم م��ن ›ح��رم��ان‹ غ��ري متناسب بسبب 

هويتهم، املمثلة عىل نحو مادي يف السياقات الحرضية من خال وجود املستوطنات غري النظامية.3

العدالة البيئية – تشري إىل العاقة الديناميكية بني الفقر وخدمات النظم البيئية والتلوث التي تشهد معاناة سكان الحرض الضعفاء والفقراء 
بصورة غري متناسبة من اآلث��ار البيئية. وتهدف العدالة البيئية إىل الحد من إس��اءة استخدام السلطة فيام يتعلق باملوارد الطبيعية وتدعو إىل 

التمكني القانوين االجتامعي للفقراء ومقاربات جديدة لاستدامة لتأمني جودة الحياة لألجيال القادمة.4

التحسني التشاريك لألحياء الفقرية – هو أسلوب منهجي يهدف إىل معالجة االختاالت يف التنمية الحرضية املمثلة مبعيشة سكان األحياء 
الحكومة، وممثيل املجتمع املحيل، واملجتمع املدين،  الجهات الحرضية األساسية املعنية – جميع مستويات  الفقرية. وهو يرشك جميع 
واملنظامت غري الحكومية، واألوساط األكادميية، والقطاع الخاص و، خصوصا األحياء الفقرية – ويضعها يف قلب عملية تحسني املستويات 
املعيشية يف األحياء الفقرية. ويعد الربنامج متعدد أصحاب املصلحة أكرث إمكانية عىل تعزيز الرشاكات الرضورية والرتتيبات اإلدارية والهياكل 
املؤسسية وخيارات التمويل التي تؤدي إىل تخطيط شامل ونتائج مستدامة. ولدى سكان األحياء الفقرية، عىل وجه الخصوص، معارف ومهارات 
وقدرات مهمة للمساهمة والتوجيه والتملك لعملية التحسني، ومن شأن النهج الشامل نحو تحسني ظروفهم املعيشية جلب تغيريات اجتامعية 

وثقافية أساسية نحو مجتمع قائم عىل الحقوق.5

1  مستمد من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2003)، تحديات األحياء الفقرية؛ وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2013)، تقرير حالة مدن العامل .2012/13 راجع 

ورقة املسائل رقم 9 حول األرايض من أجل تعريف “أمن الحيازة”.

2  البنك الدويل (2008)، املقاربات املتبعة لألحياء الفقرية؛ وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2015)، الشوارع بوصفها أدوات للتحول الحرضي يف األحياء الفقرية؛ وتحالف 

املدن (2010)، بناء املدن؛ وتحالف املدن، والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2002)، مدن من دون أحياء فقرية.

3  فينترش، آر. وآيفيسن، كاي. (2008)، التخطيط والتنوع يف املدينة؛ وفييك-آن وير، وهيلني غروندا ولورا فيتيس (2010)، خدمة تجميع األبحاث للمعهد األسرتايل لإلسكان واألبحاث 

الحرضية (AHURI): معالجة الحرمان املكاين بصورة فعالة؛ وميلتون، دي.، وساتريثويت، دي. (2013)، الفقر الحرضي يف جنوب الكرة األرضية.

4  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (2014)، العدالة البيئية.

.PSUP ،5  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2014)، الربنامج التشاريك لتحسني األحياء الفقرية
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الحقائق واألرقام الرئيسة
- املستوطنات غري النظامية، واألحياء الفقرية، وغريها من األحياء السكنية الفقرية هي ظاهرة حرضية عاملية.6 فهي موجودة يف السياقات 
الحرضية يف جميع أنحاء العامل، مبختلف األشكال واألمناط واألبعاد واملواقع وتحت مجموعة متنوعة من املسميات )املستوطنات العشوائية، 
وfavelas )األحياء الفقرية بالربتغالية( ، وpoblaciones، واألكواخ، وbarrios bajos )األحياء الفقرية باألسبانية(، وbidonvilles )األحياء الفقرية 
بالفرنسية(. ويف حني أن عدم االنتظام الحرضي هو أكرث تواجدا يف مدن الجنوب العاملي، إال أنه من املمكن أيضا العثور عىل عدم االنتظام 

السكني والظروف املعيشية املتدنية يف البلدان املتقدمة.

- تنجم املستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية عن مجموعة متنوعة من العوامل املرتابطة، مبا يف ذلك النمو السكاين والهجرة من الريف 
إىل الحرض ونقص املساكن امليرسة لفقراء الحرض والحكم الضعيف )والسيام يف مجاالت السياسات والتخطيط واألرايض واإلدارة الحرضية 
الناجم عن  وال��ن��زوح  والتهميش،  والتمييز  بأجور زهيدة،  والعمل  االقتصادي  الناتجة عن املضاربة عىل األرايض واالستياء عليها(، والضعف 

الرصاع والكوارث الطبيعية وتغري املناخ.7

- يعاين الناس الذين يعيشون يف املستوطنات غري النظامية، والسيام يف األحياء الفقرية، مقارنة مع غريهم من سكان الحرض، من زيادة يف 
اإلقصاء املكاين واالجتامعي واالقتصادي من مزايا البيئة الحرضية األوسع وفرصها. فهم يعانون بصورة مستمرة من التمييز والحرمان الشديد 
الذي يتميز بالتهميش الجغرايف، ونقص الخدمات األساسية، وأطر سوء اإلدارة، ومحدودية الوصول إىل األرايض واملمتلكات، وسبل العيش 
غري املستقرة و، بسبب موقع املستوطنات غري النظامية، الضعف الشديد يف مواجهة اآلث��ار السيئة للبيئات الفقرية وغ��ري املحمية، وتغري 

املناخ، والكوارث الطبيعية.

- يف ما يشري عىل وجه الخصوص إىل سكان األحياء الفقرية، منذ العام 2003 وافقت الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل تعريف األرسة 
الفقرية بوصفها مجموعة من األف��راد الذين يعيشون تحت سقف واحد ويفتقرون إىل واحد أو أكرث من ال��رشوط الخمسة التالية: 1( الحصول 
عىل مياه محسنة، و2( الوصول إىل مرافق الرصف الصحي املحسنة، و3( متسعا كافيا للمعيشة – غري مكتظا، و4( الجودة/ املتانة الهيكلية 
للمساكن، و5( أمن الحيازة. تؤثر ‘أوج��ه الحرمان الخمسة’ تلك عىل حياة سكان األحياء الفقرية و، منذ االتفاق عليها، أتاحت قياس الرتكيبة 

السكانية الفقرية وتتبعها8 عىل الرغم من وجود فجوة هامة يف البيانات فيام يتعلق باملستوطنات غري النظامية عىل نطاق أوسع.   

- عىل مدى السنوات ال� 10 املاضية، انخفضت نسبة سكان الحرض يف البلدان النامية الذين يعيشون يف األحياء الفقرية من %39 (2000) 
إىل 32% (2010).9 ففي الواقع، تشري تقديرات تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية لألمم املتحدة إىل أنه ما بني العامني 2000 و2010، شهد ما 
إجامليه 227 مليونا من سكان األحياء الفقرية الحرضية يف البلدان النامية تحسينات هامة يف ظروفهم املعيشية، مام يعني ضمنا أن الهدف 

الفرعي 11 من هدف التنمية لأللفية رقم 7 قد تم تجاوزه بنسبة الضعف.10

- كام حسنت االستجابات السياسية والربنامجية من جانب الحكومات الوطنية والبلدية، ورشكاء التنمية الدوليني واملنظامت غري الحكومية 
ومنظامت املجتمع املحيل ظروف معيشة سكان األحياء الفقرية. فعىل سبيل املثال، وفّر ترشيع التطور الحرضي التدريجي والقابل للتنفيذ، 
واإلسكان بأسعار معقولة، وتحسني األحياء الفقرية، وسياسات األرايض زخام مهام لاستجابات الربنامجية مثل التوفري املبارش للبنية التحتية، 
النظامية، وبرامج  التمويل لصالح الفقراء، وال��رشاك��ات املبتكرة من أج��ل حلول اإلس��ك��ان امليرس، وتسوية أوض��اع املستوطنات غري  وخ��ي��ارات 

تحسني األحياء الفقرية.

6  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2013 ،2011 ،2009)، تقرير حالة مدن العامل؛ والبنك الدويل (2006)، أبعاد الفقر يف املناطق الحرضية يف أوروبة ومنطقة أسيا الوسطى؛ 

وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2010)، التنمية الحرضية غري النظامية يف أوروبة.

7  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2013 ،2011 ،2009)، تقرير حالة مدن العامل.

8  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2003)، األحياء الفقرية يف العامل.

9  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2011)، تقرير حالة مدن العامل 2010/11.

10  املرجع نفسه. يتمثل الهدف الفرعي 7ث من أهداف التنمية لأللفية ‘يف تحقيق تحسني ملحوظ يف حياة 100 مليون شخص عىل األقل من سكان األحياء الفقرية’.
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- ولكن، عىل الرغم من تلك املكاسب، ما يزال حوايل ربع سكان الحرض يف العامل يعيشون يف األحياء الفقرية. فمنذ العام 1980، أضيف 213 
مليونا من سكان األحياء الفقرية لسكان العامل.11

- يحدث ما يزيد عىل 90% من النمو الحرضي يف العامل النامي وتتم إضافة ما يقدر بنحو 70 مليون شخص جديد إىل املناطق الحرضية يف 
البلدان النامية كل سنة. وعىل مدى العقدين القادمني، من املتوقع أن يتضاعف12 سكان الحرض يف املنطقتني األكرث فقرا يف العامل – جنوب 
آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء – مام يشري إىل أن األعداد القطعية لسكان املستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية يف تلك املناطق ستنمو 

بصورة كبرية.13

- يف أفريقيا، يعيش ما يزيد عىل نصف السكان (61.7%) يف األحياء الفقرية وبحلول العام 2050، من املتوقع أن يكون سكان الحرض قد ازدادوا 
من 400 مليون إىل 1.2 مليار.14

- يف آسيا، التي تعد موطنا لنصف سكان الحرض يف العامل، يقيم 30% من سكان الحرض يف األحياء الفقرية. ومع ذلك، كانت آسيا يف مقدمة 
الجهود الناجحة للوصول إىل الهدف الفرعي  11من هدف التنمية لأللفية رقم 7، حيث تقوم الحكومات بتحسني حياة ما يقدر ب� 172 مليونا 

من سكان األحياء الفقرية.15

- يف أم��ريك��ا الاتينية ومنطقة ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي، ح��ي��ث أس��ه��م��ت ت��س��وي��ة أوض����اع امل��س��اك��ن غ��ري النظامية ت��اري��خ��ي��ا ب��ت��وف��ري ح��ل��ول سكنية، م��ا ت��زال 
املستوطنات غري النظامية تشكل سمة معتربة من املناطق الحرضية مبا ال يقل عن 24% من سكان الحرض يف املنطقة ممن ال يزالون يعيشون 

يف األحياء الفقرية، رغم انخفاض بنسبة 9% يف السنوات األخرية.16

- يف املنطقة العربية، تتفاوت نسبة املساكن غري املستوفية للمعايري من بلد إىل آخر. ففي بعض البلدان، تشكل املستوطنات غري النظامية 
واألحياء الفقرية جيوبا معزولة ومهمشة، يف حني يف بلدان أخرى يعيش من 67 إىل 94% يف سكان الحرض يف ظل واحد أو أكرث من أشكال 
الدخل  السكن للعامل املهاجرين من ذوي  امل��ث��ال، غالبا ما تكون ظ��روف  الخليج، عىل سبيل  باإلسكان. ففي بعض دول  الحرمان املتعلقة 

املنخفض سيئة جدا، باملقارنة مع باقي سكان الحرض.17

- ليست املناطق الحرضية يف املناطق املتقدمة مبنأى عن الفوارق الحرضية بني الظروف املعيشية ملواطنيها. فعىل سبيل املثال، شهدت 
أوروبة ارتفاعا يف سكان املناطق الحرضية الذين ال يستطيعون دفع اإليجار، مع ارتفاع تكاليف اإلسكان برسعة وخصوصا يف املدن الكبرية األكرث 
ازده��ارا. وتلك هي الحال خاصة يف األج��زاء الجنوبية والرشقية من املنطقة، يف حني أنه يقال إن بلدان أوروب��ة الغربية لديها أكرث من 6% من 
سكانها الحرض ممن يعيشون يف ظروف صعبة للغاية. وأما االتجاهات يف املناطق املتقدمة األخرى )أمريكا الشاملية، وأسرتاليا ونيوزيلندا( 

فتشري إىل أنه مثة نسب كبرية من الناس الذين ميكن أن يتم تصنيفهم بوصفهم يعيشون يف سياقات أحياء فقرية.18

- ما تزال قدرة سكان األحياء الفقرية الجدد عىل االنتقال من تلك البيئات املرتدية محدودة. فعىل سبيل املثال، يعيش ثلثان )7 مليون( من 
أصل ال� 10 مايني نسمة اإلضافيني الذين تتم إضافتهم إىل سكان الحرض يف أفريقيا جنوب الصحراء سنويا يف مستوطنات غري نظامية أو أحياء 

فقرية وال ميكن إال ل� 2 مليونا منهم توقع الخروج من هناك.19

11  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2013)، الشوارع بوصفها أماكن عامة ومحفزات لازدهار الحرضي.

12  البنك الدويل (2008)، الفقر يف املناطق الحرضية، األوراق الحرضية للبنك الدويل، 2008.

.(CPI) 13  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2014)، مؤرش ازدهار األحياء الفقرية واملدن

14  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2013)، تقرير حالة مدن العامل 2012/13.

15  املرجع نفسه.

16  املرجع نفسه.

17  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2012)، تقرير حالة املدن العربية 2012.

18  اللجنة االقتصادية ألوروبة (2008)، لجنة اإلسكان وإدارة األرايض - بحثا عن حلول مستدامة للمستوطنات غري النظامية يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا (ECE)؛ وبرنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية (2013)، حالة املدن األوروبية التي متر مبراحل انتقالية 2013؛ وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2008)، حالة مدن العامل 2008/09. تقرير اللجنة 
http://www.unece.org/index.php?id=11099 و http://www.unece.org/index.php?id=38779 .االقتصادية ألوروبة يف األمم املتحدة بشأن املساكن غري النظامية

19  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2011)، تقرير حالة مدن العامل 2010/11.
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- مثة عاقة بني منو املستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية وع��دم وج��ود السكن املائم واألرايض. ويف حني كانت استثامرات القطاع 
الخاص يف اإلسكان مطردة عىل مدى السنوات، إال أن تلك االستثامرات مل ترتجم إىل مساكن لصالح الفقراء بأسعار معقولة. وتشري بعض 

الدراسات إىل أن الفجوة يف السكن امليرس تبلغ اآلن 650 مليار دوالر أمرييك سنويا ومن املتوقع أن تنمو.20

- عىل مستوى األرسة، تستمر ‘أشكال الحرمان الخمسة’ يف عكس الظروف املعيشية القاسية لسكان األحياء الفقرية. فعىل سبيل املثال، ما 
يزال معظم سكان األحياء الفقرية يفتقرون ألمن الحيازة ويعيشون يف ظل التهديد الدائم بالطرد،21 يف حني يستمر النظر إىل مساكنهم بوصفها 
شديدة الخطورة، إذ مثة ما يقرب من ثاثة أرباع أولئك السكان ممن هم يف تلك الحالة يف أفريقيا جنوب الصحراء.22 فالرصف الصحي محدود، 
كام هي الحال يف كيبريا أكرب األحياء الفقرية يف كينيا، يف نريويب، حيث تفرغ خطوط الرصف الصحي املفتوحة النفايات السائلة أمام بيوت 

الناس وليس مثة إال 1,000 مرحاض عام لخدمة كامل سكان الحي الفقري الذين يزيدون عىل 180,000 شخص.23

- تشكل الظروف يف األحياء الفقرية خطرا عىل صحة السكان وتجعلهم عرضة لتفيش األم��راض املعدية، وذل��ك له آث��ار وخيمة عىل متوسط 
األعامر املتوقعة لسكان األحياء الفقرية. ويف حني أن ال� 20% األكرث فقرا يف املدن يصارعون للوصول إىل عمر 55 عاما، تتعدى نسبة ال� %40 
األكرث ثراء 70 عاما. وباملثل، من بني ال� 20% األكرث فقرا من سكان الحرض يف العامل، يزيد معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بأكرث من 

ضعف املعدل بالنسبة لألخامس الحرضية األكرث ثراء.24

- تؤثر األحياء الفقرية عىل ازده��ار امل��دن واستدامتها. يف حني أنه من ناحية يتم االع��رتاف بتلك املناطق بوصفها توفر االستخدام املختلط 
لألرايض الذي تحتاج إليه املدن بشدة وبوصفها تحتوي عىل اقتصاد غري نظامي نشط25 يوفر، يف الكثري من البلدان، غالبية الوظائف، إال أن 
تلك الوظائف غري النظامية من الناحية األخ��رى، هي وظائف غري ماهرة، وزهيدة األج��ور، وتعد خيارات غري آمنة لسبل العيش، وهي تشكل 
جزءا من ‘اقتصاد الكفاف’ الذي يتيح للسكان العيش ولكن ليس للتقدم مبا فيه الكفاية لتغيري ظروفهم املعيشية وال لتحقيق املساهمة املمكنة 
وبيئية  اقتصادية  ‘تكلفة’  الفقرية  التي تحتوي عىل نسبة مرتفعة من األحياء  الحرضية  الحرضية. وتدفع املناطق  إنتاجية املناطق  بأكملها يف 

واجتامعية حقيقية تتمثل يف ‘االزدهار غري املتوازن’.26

ملخص املسألة
- عىل الرغم من أن بعض الحكومات اعرتفت بوجود األحياء الفقرية واملستوطنات غري النظامية، إال أن الكثري منها ال تفعل. فانعدام االعرتاف 
والحقا عدم االستجابة يقوض بصورة مبارشة التنمية املستدامة واالزده��ار عىل مستوى املدينة عىل حساب املايني من سكان املدن، كام 

يؤدي إىل عمليات اإلخاء القرسي.

ما تزال املستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية منفصلة مكانيا عن النظم الحرضية األوسع وتبقى مستبعدة من الفرص الحرضية الرئيسة، 
وما يزال يتعني فهم طبيعتها أكرث عىل الرغم من األدلة التي تشري إىل صلة وثيقة بني املوقع واستمرار الفقر وعدم املساواة االقتصادية فيام 

بني األجيال.27

20  معهد ماكينزي العاملي (2014)، خطة ملواجهة التحدي العاملي لتوفري املساكن بأسعار معقولة.

21  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2011). تقرير حالة مدن العامل 2010/11.

 .gro.puspym.www ،2 22  الربنامج التشاريك لتحسني األحياء الفقرية (2011)، مخرجات البلدان يف املرحلة

.)2013،”IRIN“ 23  مجلس مدينة نريويب )الشبكة اإلقليمية املتكاملة للمعلومات

.(Urban HEART) 24  منظمة الصحة العاملية (2010)، أداة التقييم و االستجابة يف ما يختص باإلنصاف يف الصحة يف املناطق الحرضية

25  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2008). حالة مدن العامل 2008/09؛ وجاي. هرييرا وآخرون (2012)، القطاع غري النظامي والعاملة غري النظامية، املرأة يف العمل غري 

.)“WIEGO” الرسمي )منظمة املرأة يف العمل غري الرسمي: العوملة والتنظيم

 El Estado de las Ciudades ،(2015) 26  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2013)، تقرير حالة مدن العامل 2012/13. برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

.Colombianas

27  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية(2015) ، تقرير األنشطة العاملية 2015.
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يف حني تظهر األبحاث وج��ود صلة بني الحصول عىل األرايض، وتوفر املساكن بأسعار معقولة وانتشار املستوطنات غري النظامية واألحياء 
الفقرية، إال أن مخزون املساكن امليرسة آخذ يف االنخفاض يف جميع أنحاء العامل.28 عاوة عىل ذلك، تنسحب الحكومات عىل نحو متزايد 
من الدور املبارش يف توفري املساكن امليرسة، مام يتسبب يف آثار كبرية عىل الفقراء يف املناطق الحرضية إذ إن قطاع اإلسكان عرضة لقوى 

املضاربات التي متيل يف نهاية املطاف إىل تقديم الفائدة لسكان املناطق الحرضية األكرث ثراء.

- ما يزال متويل املساكن بأسعار معقولة عىل نطاق واسع وتوسيع خيارات متويل املساكن للفقراء يف املناطق الحرضية محدودا. فإما تكون 
مصالح القطاع الخاص هي السائدة أو أن ترتيبات التمويل ال تلبي الطلب عىل السكن. ويف غالب األحيان، مثة غياب للنظم الفعالة للرضائب 
البلدية واألدوات الفعالة للتمويل التي تحدد الزيادات يف قيم األرايض. كام أن خيارات التمويل املجتمعية ضعيفة ومنفصلة عن مؤسسات 

التمويل الرئيسة، عىل الرغم من الدور الحاسم الذي تؤديه بالنسبة لسكان املناطق الحرضية الفقراء بهدف املشاركة يف االدخار والقروض.

البيانات الكمية والنوعية الدقيقة واملحلية وامل��وح��دة واملتاحة ح��ول املستوطنات غري النظامية واألح��ي��اء الفقرية وال��ربام��ج التعليمية  ت��زال  ما 
املرتبطة بها محدودة. ففي كثري من األحيان تكون البيانات مخصصة وغري متصلة بعمليات قوية للرصد والتقييم عىل مستوى املدينة وبالتايل 
بناء  والعاملية  والوطنية  املحلية  التعليمية  ال��ربام��ج  يحد غياب  والتخطيط. كام  السياسات  السكان غري معروفة الستجابات  أبعاد حياة  تبقى 

املعارف والقدرات الفعالة ألصحاب املصلحة يف املناطق الحرضية.29

والعنارص  ال��ح��رضي،  التخطيط  تربط  التي  الوطني وامل��ح��يل، والسيام  الصعيدين  التنمية املتكاملة عىل كا  األول��وي��ة لسياسات  إعطاء  يتم  ال 
التمويلية والقانونية املتصلة باملستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية، وما تزال مثة حاجة إىل مأسسة ›سياسات عدم اإلخاء القرسي‹. 

ولذلك فإن السياسات والترشيعات و األنظمة تستمر يف إحداث تأثريات إقصائية رئيسة عىل الفئات املهمشة.

- ما تزال الجهود الرامية إىل تحسني مامرسة إدارة األرايض واعتامد مفاهيم مختلفة ألمن الحيازة محدودة عىل الرغم من االعرتاف بها بوصفها 
عنرصا أساسيا لتوفري السكن املائم والقضاء عىل الفقر. وتشكل املناطق شبه الحرضية تحديا إداريا بصورة خاصة إذ إنها يف كثري من األحيان 

تقع خارج الحدود الرسمية »للمدينة/ البلدة«.

يكرس عدم وجود استجابة ودعم حكوميني لسبل العيش يف األحياء الفقرية واملستوطنات غري النظامية، إىل جانب افتقارها لاندماج يف 
البيئة الحرضية األوسع، عدم املساواة عىل املدى الطويل والحرمان فيام بني األجيال، والسيام النساء والشباب.

- تستمر الكثري من مقاربات التحسني يف االسترياد غري املناسب للحلول من األماكن األخرى من دون تكييف العمليات مع السياق املحيل. 
ولذلك فهي غري قادرة ال عىل االستفادة من املعارف املحلية وال عىل تطوير االستجابات عىل مستوى املدينة/ ›حسب املستوى املطلوب‹.

- غالبا ما تقع املستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية يف املناطق الحرضية األكرث خطورة من الناحيتني البيئية والجغرافية – عىل سبيل 
املثال، ضفاف األنهار؛ والرتبة الرملية واملرتدية، وبالقرب من مواقع الصناعات واملكبات، ويف املستنقعات، واملناطق املعرضة للفيضان، 
واملنحدرات الشديدة. ويعد تأثري العيش يف تلك املناطق، التي غالبا ما يتفاقم ضعفها بتغري املناخ، مهددا للحياة بصورة متواصلة إذ ال يتم 

توفري أية بدائل.30

تتأثر فئات محددة بصورة كبرية بسبب العيش يف املستوطنات غري النظامية وتتعزز عدم املساواة تجاهها ببساطة بسبب هويتها – مام يزيد 
يف مستوى تهميشها. النساء أكرث عرضة ألنهن يتمتعن مبستوى تعليمي أدىن ويواجهن معدالت مرتفعة من الحمل يف سن املراهقة، ويتعرض 
العمل، ويعاين األشخاص  الفرص االقتصادية وف��رص  اآلث���ار، ويتم إقصاء الشباب غري املهرة من  األط��ف��ال بصورة مستمرة لسلسلة كاملة من 
من ذوي االحتياجات الخاصة من البنية التحتية املتهالكة واملهاجرين يف األحياء الفقرية، كام يواجه املهاجرون واألشخاص النازحون داخليا 

املترضرون من األزمة االقتصادية مستويات إضافية من الضعف والتهميش من خال وضعهم غري املؤكد ونقص املوارد.

28  راجع ورقة املسائل رقم 20 حول اإلسكان.

29  باتيل، اس.، وبابتيست، يس.، ودي كروز، يس. (2012)، املعرفة هي القوة، البيئة والتحرض، (1)24.

30  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (2008)، تقرير حالة مدن العامل2008/09 .
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الدوافع الرئيسة للعمل
- االعرتاف بتحدي املستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية وتعميم حقوق اإلنسان. السلطات الحرضية التي تعالج احتياجات الناس الذين 
يعيشون يف املستوطنات غري النظامية واألحياء الفقرية وحقوقهم من خال سياسة تقوم عىل الحقوق والحكم الشامل تخلق سياقات حرضية 
أكرث ازدهارا واستدامة من تلك التي ال تتخذ أية إجراءات. إذ يحتاج الفقراء يف املناطق الحرضية إىل املعاملة عىل قدم املساواة مع غريهم 
من سكان املناطق الحرضية وأن يتم االع��رتاف مبساهمتهم – العمل وخلق فرص العيش والرضائب – متاما مثل حقوقهم يف البنية التحتية 

والخدمات األساسية والسكن املائم.31

ت��ؤدي الحكومات الوطنية دورا رائ��د يف االع���رتاف بتحديات املستوطنات غري النظامية/ األح��ي��اء الفقرية. فمن  ال��ري��ادة الحكومية. يتعني أن   -
الفقراء  الحرض  أج��ل سكان  والتحسني من  التغيري  تحفيز  بهدف  وتنفيذها  املناسبة  والخطط  السياسات  لوضع  مواتية  بيئة  توفري  لها  املمكن 
وبالرشاكة معهم. كام يعد العمل بصورة فاعلة مع الحكومات اإلقليمية والبلدية أمرا أساسيا ألنها متتلك القدرات عىل جمع أصحاب املصلحة 

األساسيني وتحقيق التواصل بينهم، وتسخري املعارف املحلية، وصياغة السياسات والخطط وإدارة التنمية املتزايدة للبنية التحتية.

- املقاربات الشاملة عىل مستوى املدن/ ‘املستويات املناسبة’.
يزيد تصور  السياسات وتنفيذها، والتخطيط، والتمويل، واألنظمة التي تعزز قدرات املناطق الحرضية عىل تفعيل الربامج عىل مستوى املدن 
الرامية  الجهود  ذل��ك  النظامية. ويشمل  الفقرية واملستوطنات غري  األح��ي��اء  إمكانية تحسني حياة سكان  أو ›حسب املستوى املطلوب‹ من 
إىل 1( االستفادة من اقتصادات املدينة والتكتات اإلقليمية األوس��ع، و2( االستفادة من الخيارات املبتكرة للتمويل والرضائب، و3( ضامن 
العمل  العيش واألنشطة املنتجة لفرص  النظامية( لسبل  )النظامية وغري  مقاربات منصفة إلدارة األرايض، و4( االع��رتاف باألشكال املتعددة 
وتسهيل تنميتها والسيام بالنسبة للفئات املهمشة، و5( تحسني املستوطنات غري النظامية وإعادة إدماجها بالبنية التحتية األساسية والخدمات 
األساسية عرب التخطيط والتصميم التكامليني، و6( توضيح املسؤولية اإلدارية للمناطق شبه الحرضية، و7( معالجة آثار الرصاع وإجراء تخطيط 
استخدام األرايض املراعي للمخاطر بهدف تفادي تعريض الفقراء يف املناطق الحرضية للمخاطر البيئية. وتعد جميع املستويات الحكومية 

بالغة األهمية للربامج الشاملة و‹املناسبة للمستوى املطلوب‹ لتحسني األحياء الفقرية.

- دمج الناس واألنظمة. يتعني أن تشكل املقاربات املتكاملة جزءا من جميع األنظمة، واملؤسسات، والربامج. وفيام يتعلق بتحسني األحياء 
الفقرية واملستوطنات غري النظامية، يتعني عىل جميع املستويات الحكومية املعنية الوضع والتنسيق ألطر السياسات والتخطيط املتكاملة 
األوسع التي 1( يدعمها التخطيط والترشيعات وترتيبات التمويل الحرضية و2( وتدعمها الرتتيبات املؤسسية املرتابطة و3( تضمن إدماج الفئات 
املهمشة وسكان األحياء الفقرية إىل جانب الجهات الحرضية األساسية األخرى. ويجب أن يأيت النهج التشاريك للعملية والنتيجة املستدامة 
كلتيهام يف صلب منهجية متكاملة، تضمن 1( فهام أكرث اكتامال للسكان والديناميات املجتمعية القامئة )مبا يف ذلك شبكات الدعم االقتصادي 
واالجتامعي(، و2( تنفذ التغيريات العملية التي تؤدي يف نهاية املطاف إىل تسوية أوضاع املستوطنات غري النظامية وتحسني األحياء الفقرية 

ووصلها بالبيئة الحرضية األوسع.

- اإلسكان يف صلب االهتامم. يتعني أن تضع املقاربات اإلسرتاتيجية واملتكاملة للتنمية الحرضية اإلسكان يف صلب السياسة والسياقات 
الحرضية. وت��ؤدي آليات اإلس��ك��ان امليرس التي تفي بالحق يف السكن املائم لجميع مستويات الدخل – مبا يف ذل��ك التحسني يف املوقع 
وتجنب عمليات اإلخاء القرسي غري املربر حسب املبادئ التوجيهية الدولية،32 والبناء الذايت التدريجي، وأمن الحيازة إىل جانب خلق فرص 

كسب الرزق والعمل – دورا رئيسا يف تحفيز ازدهار األشخاص واملدن.

- االستثامرات املالية طويلة األجل واملناسبة وخيارات التمويل الشامل. تعد املستويات املناسبة واملستدامة من االستثامرات املحلية يف 
اإلسكان امليرس وبرامج تحسني األحياء الفقرية بالغة األهمية. ويشمل ذلك تشجيع مؤسسات التمويل الكربى عىل توفري خطط إسكان مواتية 
للفقراء من أجل الفئات املهمشة والدعم التموييل لجميع املستويات الحكومية.  كام يعد كل من االستثامر يف برامج التمويل األصغر لإلسكان 
من أجل البناء الذايت التدريجي، وتوفري دعم تعزيز االئتامن، وزيادة الحوافز لاستثامر الخاص يف اإلسكان لصالح الفقراء والبنية التحتية أمورا 

حيوية.

- تطوير العمليات التشاركية والقوية واملوحدة واملحوسبة لجمع البيانات. ينبغي اعتامد نظم جمع البيانات النوعية والكمية املحلية وتحليلها 
من أجل فهم أفضل للسياقات الحرضية املحلية بطريقة أنسب من ناحية الوقت وسهلة املنال. وعىل وجه الخصوص، ينبغي إرشاك سكان 

31  راجع ورقة املسائل رقم  20لتعريف السكن املائم.

.(E/CN.4/2004/48) 32  مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالسكن املائم، املبادئ التوجيهية بشأن اإلخاء وإعادة التوطني
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األحياء الفقرية وأن يقوموا بقيادة الحلول املبتكرة لجمع البيانات املحلية والتصدي لتحديات األحياء الفقرية. يتعني توحيد البيانات التي تجمع 
عىل مستوى املجتمع املحيل بحيث يصبح من املمكن ربطها باملؤرشات املقارنة األوسع عىل مستويات املدن واملناطق واملستويني الوطني 
النظامية، مبا يف ذلك  واالقتصادية ملجتمعات املستوطنات غري  والثقافية  االجتامعية  الديناميات  تحديد  تهدف إىل  أن  ويتعني  والعاملي، 
عاقات الحيازة، وسبل العيش، وشبكات الدعم االجتامعي. كام يجب أن يشكل جمع البيانات ج��زءا ال يتجزأ من عمليات الرصد والتقييم، 

إلظهار النتائج الشاملة وطويلة األجل ملشاريع تحسني األحياء الفقرية.  

- إنشاء برامج التعلم من األقران. يجب إعطاء األولوية للربامج التي تعتمد عىل معرفة أصحاب املصلحة املعنيني يف تحسني األحياء الفقرية، 
والسيام سكان األحياء الفقرية أنفسهم، من أجل تسهيل تبادل املعلومات والخربات وكذلك فرص التعلم من األقران.  وقد تشمل تلك الربامج 

مجموعة متنوعة من إسرتاتيجيات التواصل وآليات الوسائط املتعددة.

الربامج واملشاريع
الربنامج التشاريك لتحسني األحياء الفقرية )PUSP – برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية( املرجع :

/http://unhabitat.org/initiatives-programmes/participatory-slum-upgrading 

اإلسرتاتيجية العاملية لإلسكان )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية( املرجع:
http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/11991_1_594827.pdf 

مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالسكن املائم املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن عمليات اإلخاء القامئة عىل التنمية والنزوح، 
CRH/A/81/4، وهي متاحة عىل الرابط التايل: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx

املبادئ التوجيهية بشأن أمن الحيازة لفقراء الحرض«، A/HRC/25/54، وهي متاحة عىل الرابط التايل:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx 

اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، التعليقان العامان 4 )السكن املائم( و7 )عمليات اإلخاء القرسي(، وهام متاحان هنا:
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx 

تحالف املدن املرجع:
/http://www.citiesalliance.org

الدولية لسكان األكواخ/ األحياء الفقرية املرجع: 
/http://www.sdinet.org

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث 
للمستوطنات البرشية، وه��و فرقة عمل تتألف من وك��االت األم��م املتحدة وبرامجها العاملة معا من أج��ل بلورة ج��دول األع��امل الجديد للمناطق 
الحرضية. وقد متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خال ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 62 إىل 92 أيار/ 

مايو 2015. 

متت قيادة ورقة املسائل الحالية من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مبساهامت من مكتب األمم املتحدة لخدمة املشاريع 
. (OHCHR)ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،(UNOPS)


