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التخطيط الحرضي؛ السكن واملعيشة؛ اإلسكان التدريجي؛ اإلسكان التأجريي؛

املفاهيم الرئيسة

السكن املالئم :تم االعرتاف بالسكن املالئم بوصفه جزءا من الحق يف املستوى املالئم للمعيشة يف الصكوك الدولية مبا يف ذلك اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان للعام 1948ويف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للعام  1966.1ويتعني أن يوفر السكن
املالئم أكرث من أربعة ج��دران وسقف .إذ يجب أن تتم تلبية عدد من ال�شروط قبل أن يتم النظر إىل أشكال معينة من امل��أوى بوصفها تشكل
«سكنا مالمئا ».وتلك العنارص هي:
•أمن الحيازة :السكن ليس مالمئا إذا مل يكن لدى الشاغلني درجة من أمن الحيازة تضمن الحامية القانونية من اإلخالء القرسي واملضايقات
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وغريها من التهديدات.
•توافر الخدمات ،وامل��واد ،واملرافق ،والبنية التحتية :السكن ليس مالمئا إذا مل يكن لدى شاغليه ماء صالحا للرشب ،أو الرصف الصحي
املالئم ،أو الطاقة من أجل الطهي ،أو التدفئة ،أو اإلنارة ،أو تخزين املواد الغذائية ،أو التخلص من النفايات.
•القدرة عىل تحمل التكاليف :السكن ليس مالمئا إذا كانت تكلفته تهدد أو تعرض متتع الشاغلني بحقوق اإلنسان األخرى للخطر.
•الصالحية للسكنى :السكن ليس مالمئا إذا مل يكن يضمن السالمة الجسدية أو يوفر مساحة كافية ،فضال عن الحامية من الربد والرطوبة
والحر واملطر والرياح وغريها من التهديدات للصحة واملخاطر الهيكلية.
•إمكانية الوصول :السكن ليس مالمئا إذا مل تؤخذ االحتياجات الخاصة للفئات املحرومة واملهمشة يف الحسبان.
•املوقع :السكن ليس مالمئا إذا كان منقطعا عن فرص العمل ،وخدمات الرعاية الصحية ،وامل��دارس ،ومراكز رعاية األطفال ،وغريها من
املرافق االجتامعية ،أو إذا كان واقعا يف مناطق ملوثة أو خطرة.
•السكن املالئم من الناحية الثقافية :السكن ليس مالمئا إذا مل يحرتم التعبري عن الهوية الثقافية ويأخذه يف الحسبان.

الحقائق واألرقام الرئيسة

•يشكل الحصول عىل سكن مالئم تحديا عامليا ينمو برسعة مع التوسع الحرضي .يستمر نحو ربع سكان الحرض يف العامل يف العيش يف
األحياء الفقرية واملستوطنات غري النظامية 3.ويعيش عدد متزايد من سكان الحرض ،والسيام الفئات األكرث فقرا وضعفا (النساء واملهاجرين
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وفريوس نقص املناعة املكتسبة وكبار السن والشباب واألشخاص من املثليات واملثليني جنسيًا
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية « )”TBGLيف ظروف غري مستقرة ،ويعالجون احتياجاتهم السكنية بصورة غري نظامية،
ويفتقرون إىل الخدمات األساسية ومساحة للعيش ،ومنعزلني عن فرص كسب الرزق ومعرضني لإلخالء القرسي أو الترشد .وكل يوم ،كلام
ولد الناس يف املراكز الحرضية أو انتقلوا إليها بحثا عن الفرص ،يزداد الطلب عىل السكن .وعىل الصعيد العاملي ،مثة حاجة إىل مليار
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مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان .احلق في السكن املالئم .صحيفة الوقائع رقم /12املراجعة

2

ملزيد من التعريف ،يرجى الرجوع إلى ورقة املسائل  6#األراضي احلضرية.
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ملزيد من املعلومات ،راجع ورقة املسائل  22#حول املستوطنات غير النظامية.

1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
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مسكن بحلول  2025الستيعاب  50مليون من سكان الحرض سنويا؛ وتقدر التكاليف بـ  9إىل  11تريليون دوالر أمرييك بحلول 2025.4

•املساكن امليرسة غري كافية واملساكن املالمئة غري ميرسة .كان أحد التحديات األكرث صعوبة للتوسع الحرضي يتمثل يف توفري املساكن
املالمئة التي يستطيع الناس تحمل تكاليفها .ففي العام  ،2011كان ما يزال  2.2مليار شخص يعيشون عىل اقل من  2دوالر أمرييك يف
اليوم 5،وهو دخل غري كاف إطالقا للقدرة عىل تحمل تكاليف العيش والسكن .ومن سكان األحياء الفقرية إىل األرس متوسطة الدخل ،تشري
التقديرات إىل أن  330مليون أرسة يف الوقت الراهن مستنزفة ماليا بسبب تكاليف السكن وذلك الرقم مرشح للزيادة إىل  440بحلول 2025
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(الشكل .)1
•ابتعد اإلق��راض السكني عن أكرثية الفقراء .تطور البنك ال��دويل ،وهو املقرض الرئيس لدعم التحسني يف ظ��روف السكن ،ليقبل القطاع
الخاص بشكل كامل ،غري أنه ابتعد عن التوجه نحو الفقر الذي كان لسنوات عديدة يشكل الرتكيز األسايس .فقد ذهبت حصة أصغر بكثري
من قروض البنك ال��دويل لدعم السكن لذوي الدخل املنخفض ( 10يف املائة من إجاميل قروض امل��أوى منذ منتصف تسعينيات القرن
العرشين ،مقابل أكرث من  90يف املائة من منتصف السبعينيات إىل منتصف الثامنينيات من القرن املنرصم) وذهبت حصة أصغر بكثري
للدول ذات الدخل املنخفض ( 20يف املائة ،وهي انخفاض من نحو  04يف املائة من منتصف السبعينيات إىل منتصف الثامنينيات من
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القرن العرشين).
•متثل قضايا اإلسكان اختبار املصداقية للتنمية الحرضية واملدن املخططة جيدا .إذ مل يتم دمج اإلسكان عىل نحو مناسب يف السياسات
الحرضية عىل الرغم من أن استخدام األرايض للسكن يشغل بني  65و 75يف املائة من سطح املدينة .ومن الواضح أن الطريقة التي تم
تطوير اإلسكان من خاللها ،وخاصة عندما يتم توفريه من الناحية املادية ،قد كان لها آثار هامة عىل إعادة إنتاج عدم االنتظام وعدم املساواة
واإلق�ص��اء يف امل��دن .كام ت��رك قصور التخطيط الحرضي وضعف األنظمة مجاال ضئيال للحكومات من أج��ل امل�ن��اورة ضد املضاربة عىل
األرايض ،والزحف العمراين ،والفصل املكاين لإلسكان.
•متت االستجابة بصورة جيدة جدا لتمكني متويل اإلسكان من خالل قروض الرهن العقاري من جانب الحكومات غري أنه يف كثري من األحيان
مل يكن ممكنا إال للفئات ذات الدخل املتوسط واملرتفع ب��دال من األك�ثر احتياجا الذين ميثلون  60إىل  %80من السكان .فقد شجعت
إعانات قروض الرهن العقاري الناس عىل االقرتاض غري أنها تتدفق إىل الفئات ذات الدخل األكرث ثراء والتي تشكل  ،%40-20أي آخر من
يحتاجها .وما تزال قروض الرهن العقاري األكرث شيوعا بكثري يف أوروبة وأمريكا الشاملية من آسيا أو أفريقيا أو أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي (الشكل .)2
•يشكل قطاع اإلسكان استهالكا معتربا من الطاقة ويؤثر عىل استدامة التنمية الحرضية .ومتثل األرس نحو  19يف املائة من إجاميل استهالك
الطاقة يف جميع أنحاء ال�ع��امل 8.العدد اإلج�مايل لألبنية ال��ذي يتألف بصورة رئيسة من املساكن هو املسؤول عن أك�ثر من  40يف املائة
من االستهالك العاملي للطاقة 9وميثل املساهم الوحيد األكرب يف انبعاث الغازات الدفيئة .10وكذلك يهدد التدهور البيئي الناجم عن
استخراج مواد البناء وتنمية الضواحي منخفضة الكثافة استدامة املدن .وما يزال استخدام املواد واألساليب املحلية محدودا عىل الرغم
من إمكاناتها يف الحد من استهالك الطاقة وتعزيز التنمية االقتصادية املحلية.
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معهد ماكينزي العاملي .(2014) ،خطة ملواجهة التحدي العاملي لتوفري املساكن بأسعار معقولة .معهد ماكينزي العاملي ).(MGI
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نظرة عامة عىل الفقر للبنك الدويل [ http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overviewمتت زيارة املوقع يف ].28 / 05 / 2015
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ماكينزي ) (2014مرجع سبق ذكره.
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باكيل آر.؛ وكاالريكال جاي .(2006) .ثالثون سنة من إقراض املأوى من البنك الدويل ،ماذا تعلمنا؟ البنك الدويل.
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وكالة الطاقة الدولية ) (2014موازين الطاقة للبلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) .(OECDمتاحة عىل شبكة اإلنرتنت عىل املوقع التايل.www//:ptth“ :
oecd-ilibrary.org/energy/energy-balances-of-non-oecd-countries_19962843-en

ووكالة الطاقة الدولية ) (2014موازين الطاقة للدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .متاحة عىل اإلنرتنت عىل املوقع التايل:
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•عىل الرغم من االعرتاف املتزايد بالحق يف السكن املالئم ،11إال أن السياسات والربامج تواصل انتهاك الكثري من معايري السكن املالئم،
وخاصة الحامية من اإلخالء القرسي .ففي كل عام ،يتم إخالء ماليني الناس يف جميع أنحاء العامل من منازلهم وأراضيهم ،رغام عن إرادتهم
ومن دون تشاور أو تعويض عادل .وبني العامني  1998و ،2008أثر اإلخالء القرسي عىل  95.81مليون شخص عىل األقل ،12عىل الرغم من
حقيقة أن القانون الدويل يعرتف رصاحة بالحق يف أمن الحيازة وأعلن مرارا وتكرارا أن مامرسة اإلخالء القرسي هي انتهاك صارخ ومنهجي
لحقوق اإلن�س��ان .كام يواجه ع��دد متزايد من املهاجرين إىل امل��دن واألش�خ��اص النازحني داخليا ) (IDPsمن انعدام أم��ن الحيازة والتهديد
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الناجم عن مزيد من النزوح ،ليس كنتيجة للمخاطر الطبيعية وتجدد الرصاع فحسب ،وإمنا أيضا كزيادة يف عمليات اإلخالء القرسي.
•ساهم السكن غري املالئم يف الالمساواة الصحية والتعرض للمخاطر .البيت هو البيئة الرئيسة للتعرض للمخاطر والعوامل املهددة للصحة
بسبب انعدام الصالحية للسكن واالكتظاظ وعدم كفاية الخدمات ،من بني أمور أخرى .واالكتظاظ هو من بني التهديدات األكرث خطورة إذ
إنه يزيد من نقل األمراض بني أفراد األرسة ،وخاصة األطفال ،وكبار السن ،وأولئك الذين يعانون من اإلعاقة مبا أنهم يقضون أكرث وقتهم يف
املنزل 14.باإلضافة إىل ذلك ،ترتبط الكثري من املخاطر البيئية بسوء نوعية مباين املنازل وموقعها.

ملخص املسألة

•مر ما يقرب من ثالثة عقود منذ إدخال «نهج التمكني» لتوفري السكن .وقد متت مالحظة تحوالت كبرية يف السياسات واملقاربات يف تلك
الفرتة وحدثت سلسلة واسعة من التطبيقات العملية ملبادئ التمكني يف مختلف البلدان بنتائج متفاوتة .ولكن عموما ،ما تزال الغالبية
العظمى من الحكومات الوطنية واملحلية تصارع لتلبية االحتياجات السكنية لسكانها .واألرس األكرث فقرا وضعفا هي األكرث ترضرا إذ إنها
كانت مبنأى عن سوق اإلسكان واستفادت بصورة محدودة من سياسات اإلسكان وأنظمته .وقد حققت الجهود الرامية إىل تحسني الحصول
عىل السكن املالئم للنساء واملهاجرين والالجئني واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة والسكان األصليني واألقليات تقدما ضئيال
حتى اآلن.

•كان تدخل الحكومات يف قطاع اإلسكان ضئيال والكثري منها انسحبت تقريبا من توفري السكن وتوفري األرايض واملشرتيات والخدمات وحتى
التنظيم .وكان مثة تحول واسع من تحديد مفهوم اإلسكان من حيث وظيفته االجتامعية نحو اإلسكان بوصفه سلعة عرب مقاييس مختلفة.
فقد تم إيالء اإلسكان أولوية منخفضة يف تخصيص املوارد الوطنية وقد بيعت تقريبا جميع البيوت العامة وبيوت مؤسسات اإلسكان املعدة
لإليجار .وتم تخفيض الدعم ،ويف الحاالت التي استمر فيها الدعم ،كان عادة يسء التوجيه وغري مستدام .وإىل حد كبري ،فقد أدى ظهور
أطر سياسات اإلسكان التي كانت أكرث انسجاما مع التحرير وتدخل اقل من جانب الدولة بصورة رئيسة إىل فرص إسكان نظامية أقل أو
معدومة بالنسبة لألرس ذات الدخل املنخفض وبعض طبقات األرس ذات الدخل املتوسط.
•كان إرشاك القطاع الخاص ضعيفا واألسواق غري فعالة يف خدمة الفئات ذات الحد األدىن من الدخل .وقد واجهت الحكومات ،التي كان
دورها مبثابة الجهات امليرسة ،تحديات يف تحفيز أصحاب املشاريع الخاصة ومؤسسات التمويل لالستثامر والتشييد واإلق��راض للفقراء
واملبادرات املجتمعية .فقد ركز املطورون عىل املساكن الراقية .والبنوك ال ترغب يف املخاطرة بالقروض لألشخاص الذين ال ميكن أن يتم
تصنيفهم بوصفهم تقليديا مخاطر جيدة .وقد تم تعزيز متويل اإلسكان بصورة أساسية من خالل قروض الرهن العقارية ،والتي كانت مقترصة
عىل أولئك الذين يحوزون عىل أم�لاك نظامية ،والحصول عىل التمويل بالنسبة لألغلبية الفقرية محدود ومكلف .ومل تصل املؤسسات
املالية املجتمعية مثل التعاونيات املالية واالتحادات االئتامنية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر إىل املستوى املطلوب وقد ال يكون
بإمكانها القيام بذلك.
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مبا في ذلك من خالل التصديق على العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 12مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء ) .(2009مسح عاملي  ،11عمليات اإلخالء القسري ،وانتهاكات حقوق اإلنسان .2007-2008 :مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء )،(COHRE
جنيف.
 13شبكة عمل أبحاث النزوح ) (DRANالتابعة ملعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ) (MITومركز رصد النزوح الداخلي ) .(IDMCتقرير“ :البيت ما أحلى البيت :املمارسات واألدوات
اخلاصة باإلسكان التي تدعم احللول الدائمة لألشخاص النازحني داخليا في املناطق احلضرية” .متاحة على شبكة اإلنترنت على املوقع التاليhttp://www.internal-displacement.:
org/assets/publications/2015/20150325-global-home-sweet-home/20150325-global-home-sweet-home-en-full-report.pdf
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بيكر ام ،وكيل ام ،ولني او اي ،وهودين-تشامبان بي .البيت هو حيث يكون القلب – في معظم األوقات .مجلة نيوزيلندا الطبية  120: 1264؛.2007
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•يواصل الناس معالجة احتياجاتهم السكنية بأنفسهم ،تدريجيا وغالبا بصورة غري نظامية .إذ يتم إنشاء جميع املساكن تقريبا من خالل عملية
تدريجية عىل مدى فرتات زمنية طويلة نسبيا .ولدى رشيحة صغرية جدا فقط من أي مجتمع – أي األثرياء جدا – املوارد لإلقراض أو الرشاء
املبارش أو بناء مساكنهم كحدث ملرة واحدة .وكانت عمليات اإلسكان التدريجي إحدى أكرث الوسائل فعالية للسامح لألرس بامتالك ما
تستطيع تحمل تكلفته ،عىل الرغم من أن ذلك أدى يف كثري من األحيان إىل انخفاض الجودة وعدم كفاية املخزون بسبب انعدام الوسيلة
والقدرة.
•ويبقى الحصول عىل األرايض والخلل يف أسواق األرايض الحرضية أحد القيود امللزمة األكرث انتشارا عىل توفري السكن املالئم .وقد بدأت
سلسلة جديدة من التحديات التي تتصل بالحصول عىل األرايض ذات املوقع الجيد يف الظهور مع تطوير إسرتاتيجيات واسعة النطاق
تراعي مصالح الفقراء .وتتمثل املشكلة األكرث شيوعا يف أن املناطق الجديدة إلسكان ذوي الدخل املنخفض تقع بعيدا جدا عن وسائل
معيشة السكان املحليني حيث تشكل التكلفة املرتفعة للنقل عائقا بالنسبة ل�لأرس امل�ت�ضررة .وق��د أرج��أ ع��دد م��ن البلدان اإلص�لاح��ات
الهيكلية يف البيئة القانونية والتنظيمية ألس��واق األرايض واملساكن أو تخلت عنها ،وم��ا ي��زال صناع السياسات يغفلون أهمية األرايض
بوصفها مدخال رئيسا يف توفري خدمات اإلسكان.
•وما تزال حقوق امللكية ،وخاصة برامج متليك األرايض ،ضيقة جدا ومل تؤد إىل النتائج االجتامعية واالقتصادية املنشودة .ويف حني مثة
أدلة وافرة عىل الزيادة يف أمن الحيازة ،إال أنه ال يبدو أن االستثامر يف مجال اإلسكان ،والحصول عىل االئتامن الرسمي واإليرادات البلدية قد
ازدادا مع تعزيز امللكيات أكرث من زيادتهام مبوجب أي من أنظمة الحيازة األخرى .وحتى اآلن ،ليس مثة أدلة واضحة عىل الحد من مستويات
الفقر نتيجة للحصول عىل األمالك النظامية أيضا1516.
•سعت معظم الحكومات إىل تشجيع إشغال املالكني عىل حساب األنواع األخرى لحيازة املساكن ،والسيام اإلسكان اإليجاري .وقد ازداد
املستأجرون عىل األقل مبا يتامىش مع النمو السكاين يف املناطق الحرضية .و»جيل اإليجار» آخذ يف االزدياد مبا أن امتالك منزل بعيد
عن متناول الكثري من األرس .ويف جميع أنحاء العامل ،تبني األدلة أن تأجري املساكن يساهم يف تعزيز تنقل السكان ،وتحسني سوق العمل،
وفرص كسب الرزق ،وبإمكانه استيعاب املخاوف التي تتعلق بالنوع الجنساين والجانب الثقايف واالحتياجات الخاصة ،ويعزز الشبكات
االجتامعية واالقتصادية .ومع ذلك ،مل تقم إال القليل من الحكومات بوضع أي نوع من السياسات للمساعدة عىل تطوير ذلك الشكل من
اإلسكان أو تنظيمه.
•لقد أسهم الرتكيز عىل «متكني الفقراء من مساعدة أنفسهم» يف إق��رار مبادرات وابتكارات محلية بقيادة منظامت شكلها ويديرها فقراء
الحرض أو الذين يسكنون يف مساكن غري مالمئة .وكانت استجاباتها أكرث تركيزا عىل االحتياجات واملشاكل املحلية ،مع األخذ يف الحسبان
األفكار املحلية وعىل أساس الفهم املحيل ،مثل أساليب اإلسكان التدريجية ،والتخطيط واالدخار املجتمعي ،والتمويل األصغر وأسواق
العقارات غري النظامية .ومع ذلك ،يبقى التحدي يف االنتقال من العمليات التجريبية املحلية عىل نطاق صغري إىل تغيريات هيكلية كاملة
يف القطاع الحرضي واإلسكان من دون خسارة الرتكيز عىل الرشائح األكرث فقرا وضعفا.
•تحسنت املعارف حول التفاعل بني طرق اإلسكان والفقر وسبل العيش .وقد ساهمت الكثري من األدلة بفهم كيفية حشد األشخاص ذوي
الدخل املحدود للموارد وتنظيم أنفسهم للحصول عىل األرايض واملسكن ويف غالب األحيان باالعتامد عىل القطاع غري النظامي وشبكات
رأس املال االجتامعي .ويوفر السكن زيادة يف األمن ،وهو مصدر محتمل لألنشطة املدرة للدخل و ،إذا كان مخدوما بصورة جيدة وموقعه
مناسب ،فهو يسمح باالندماج وظروف معيشية أفضل والحصول عىل فرص كسب الرزق.
•مثة نقص يف التوقعات الدقيقة حول االحتياجات السكنية ومل يكن قياس تلك التقديرات واضحا .واملعلومات حول التغريات يف الرتكيبة
السكانية والظروف االجتامعية االقتصادية والتفضيالت الثقافية هي إما شحيحة أو يتم االعرتاف بها عىل نحو سيئ يف السياسات .وترتبط
صعوبات إضافية بتقييم املساكن غ�ير امل�لامئ��ة وامل�ه�ج��ورة واملهملة ،أي العجز النوعي .فالفجوات يف املعلومات تهدد ب�ص��ورة كبرية
تصميم السياسات اإلسكانية وتنفيذها.
 15باين ،جي.؛ ودوراند-السيرف اي .تقييم آثار متليك األراضي في املناطق احلضرية :النتائج واآلثار :نتائج أولية .وهي متاحة على الرابط التاليhttp://siteresources.worldbank.org/ :
RPDLPROGRAM/Resources/459596-1161903702549/S7-Durand.pdf

 16باين جي؛ ودوراند-السيرف اي“ .(2012) .التملك :أمنن احليازة – األنواع ،والسياسات ،واملمارسات ،والتحديات” ورقة بحثية أعدت للمقرر اخلاص املعني بالسكن املالئم .وهي متاحة
على الرابط التاليfdp.: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SecurityTenure/Payne-Durand-Lasserve-BackgroundPaper-JAN2013
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الشكل  1الفجوة يف القدرة عىل تحمل تكاليف السكن ملا يقرب من  004,2مدينة

•
الشكل  2إجاميل قروض الرهن العقاري املستحقة نسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل 3102 -
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الدوافع الرئيسة للعمل

•االعرتاف بأن مسائل اإلسكان ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان واستهداف الرشائح األكرث فقرا وضعفا هو أمر بالغ األهمية إذا كان للوضع
أال يتدهور .وال يستطيع حل تحديات اإلسكان أن يحيد عن معالجة األسباب الجذرية التي تنتهك مبادئ عدم التمييز واملساواة يف الحصول
عىل املسكن ،ليس عىل أساس النوع الجنساين والجغرافيا فحسب ،وإمنا أيضا عىل أساس العرق والثقافة والدين والعمر والعجز والوضع
االجتامعي واالق�ت�ص��ادي .ويتعني أن تركز الجهود الفنية والترشيعية واملالية عىل التحقيق التدريجي للحق يف السكن املالئم للجميع،
والسيام الرشائح األكرث فقرا وضعفا ومجموعات األقليات ،ويف الوقت نفسه أيضا معالجة جوانب املشاركة وعدم التمييز وأمن الحيازة
والشفافية واملساءلة.
•ووضع اإلسكان يف صميم 17التنمية الوطنية من خالل اإلصالحات الشاملة والسياسات والتمويل عىل املدى الطويل .وينبغي تعزيز نهج
متزامن ذو مسار م��زدوج وسياسات عالجية (تحسني األح�ي��اء الفقرية) ووقائية (إم ��دادات ج��دي��دة) وكذلك الجهود املتضافرة والتشاركية
واملنسقة للحكومات ومؤسسات متويل التنمية والقطاع الخاص واملجتمع امل��دين يف تصميم االستجابات ومتويلها وتنفيذها .فقطاع
اإلسكان ميثل حصة معتربة من ال�ثروة وامل��وارد وعندما تتم إدارت��ه بصورة فعالة ،فإنه من املمكن أن يكون مصدرا مهام للنمو االقتصادي
واالستقرار والقدرة عىل مجابهة الكوارث ،وكذلك عنرصا رئيسا يف جدول أعامل التنمية االجتامعية للدولة.
•تعزيز دور الحكومات أبعد من التمكني إىل االستمرار أو إعادة تويل املسؤولية ،حسب االقتضاء ،عن الجزء القيادي يف االستجابة لالحتياجات
السكنية ،وبخاصة للرشائح األكرث فقرا وضعفا ،وتعزيز األطر السياسية والتنظيمية ،وتعزيز أداء األسواق الذي يراعي مصالح الفقراء ،وتوفري
امللجأ األخري ،مبا يف ذلك شبكات األمان ،واإلعانات التي تستهدف القدرة عىل تحمل تكاليف السكن والخدمات الحرضية.

•املزيد من الحذر والشفافية فيام يتعلق بإصالح الدعم بجميع أشكاله ،وزيادة املساعدات الحكومية ونقلها أسفل سلم الدخل إىل أولئك
األشد حاجة .تحسني فعالية اإلنفاق الحكومي للفقراء بآليات إلعادة التوزيع واكتساب القيمة والدعم املتبادل بني مختلف فئات الدخل
واستخدامات األرايض .زيادة الدعم والحوافز عىل جانب العرض فضال عن مختلف أشكال الدعم املمكنة التي يحركها الطلب من دون
تحويل الرتكيز عن أكرث الفئات فقرا وضعفا.
•تعزيز نظم مبتكرة وأكرث شمولية لتمول اإلسكان مبا يف ذلك من خالل الحوافز ملزودي خدمات متويل اإلسكان الذين يقرضون الفئات ذات
الدخل املنخفض واملؤسسات املالية البديلة لإلسكان منخفض التكلفة .تعزيز توفري الحوافز املؤسسية لقطاع متويل اإلسكان الخاص
وتحفيز اإلقراض الكفء من دون تعريض الدولة ملخاطر مفرطة .تعزيز املقاربات الجديدة للحيازة والرهن وآليات الضامن .تشجيع التمويل
األصغر لإلسكان وتعزيز التمويل املجتمعي ومختلف القروض التدريجية املكيفة لعمليات البناء التدريجية.
•صلة أقوى بني اإلسكان ومامرسة التخطيط الحرضي ،والسيام من خالل تحسني الروابط بني اإلسكان وإمكانية الوصول وسبل العيش يف
املدن .وينبغي أن تشكل عملية تخطيط حرضي متواصلة وتشاركية وشاملة نقطة االنطالق وإطارا من أجل تحسني إمكانية الحصول عىل
السكن املالئم .وينبغي تشجيع االستخدام املتعدد لألرايض أو التوسعات املخططة للمدن أو بناء األرايض يف املناطق املبنية إىل جانب
تحسني البنية التحتية للنقل لتحسني إمكانية الحصول عىل السكن يف املناطق ذات املواقع الجيدة وفرص كسب الرزق بالنسبة للفئات
ذات الدخل املنخفض ،فضال عن التخفيف من املخاطر الحرضية واملخاطر الصحية.
•ينبغي تعزيز أنواع حيازة املساكن غري امللكية الحرة ،التي تعكس مختلف احتياجات الفئات املختلفة وتفضيالتها ،مبا يف ذلك عقارات
اإليجار والوحدات السكنية والتعاونيات وعقارات اإليجار املشرتكة والسيام مختلف أشكال السكن اإليجاري .وينبغي أن تتم إتاحة متسلسلة
ألنواع الحيازة للجميع لتوفري األمن املالئم للحيازة من أجل ضامن رفاهة األرس وتحفيز التحسينات والتوسعات التدريجية لإلسكان.
 17في القرار رقم  ،HSP/GC/25/L.6الدورة اخلامسة والعشرون جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية “حتيط علما “بنهج اإلسكان في صلب االهتمام» ،الذي يضع
اإلسكان في صميم السياسات احلضرية الوطنية واملدن ويشجع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية والدول األعضاء على النظر في تنفيذ اإلستراتيجية العاملية لإلسكان،
حسب االقتضاء ،مبا في ذلك من خالل تصميم األدوات واآلليات لتعزيز متويل اإلسكان الشامل على الصعيدين الوطني واحمللي لردم الهوة اإلسكانية وللمساهمة في التحقيق التدريجي
للحق في السكن املالئم للجميع».
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•يتعني أن تتم ترجمة الطابع التدريجي لإلسكان إىل سياسة .إذ تحتاج األنظمة الفرعية وق��وان�ين البناء إىل أن تكون مرنة ومناسبة مبا فيه
الكفاية للظروف واملعارف املحلية وأن تسمح بالطبيعة التدريجية لتنمية اإلسكان ،ويفضل أن تكون عىل أساس األداء وليست مفروضة.
وتعد مساعدة البناء الذايت واملواقع والخدمات بعض املامرسات التي ينبغي أن يتم تشجيعها ،وكذلك تقنيات البناء املبتكرة واملستدامة
والقامئة عىل أسس محلية.
•املزيد من أنظمة البناء الشاملة والقامئة عىل أساس السياق واملكيفة مع واقع توفري السكن يف البلدان ذات الدخل املنخفض ،وتشجيع
تصميم املباين املستدامة واستبدال مدخالت البناء املستوردة باملنتجة محليا ،وتحقيق أكرب قدر ممكن من استخدام املواد واملكونات
املحلية ،ويف الوقت نفسه السعي نحو املالءمة املناخية والكفاءة يف استخدام الطاقة ومستويات انبعاث أقل من الكربون واملالءمة
البيئية لعمليات إنتاج املواد.

الربامج واملشاريع

اإلسرتاتيجية العاملية لإلسكان ( )SHGلربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4513944 ،http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/11991_1_594827.pdf
الربنامج التشاريك لتحسني األحياء الفقرية ( )PUSPلربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية http://www.mypsup.org/login
برنامج األمم املتحدة للحق يف السكن /http://ww2.unhabitat.org/programmes/housingrights

برنامج األمم املتحدة املشرتك بني الوكاالت لإلسكان والتأهيل الحرضي يف هاييتي

https://www.unops.org/english/where-we-work/latin-america/Pages/Haiti.aspx

برنامج منظمة الصحة العاملية لإلسكان والصحة /http://www.who.int/hia/housing/en

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث
للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق
الحرضية .وقد متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  26إىل 29
أيار /مايو .2015
متت قيادة ورقة املسائل الحالية من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مبساهامت من مكتب األمم املتحدة لخدمة املشاريع
) ،(UNOPSومنظمة الصحة العاملية ،ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان ) (OHCHRوهيئة األمم املتحدة للمرأة.
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