
A/CONF.226/PC.3/23 األمــم املتحـدة

 

 

 Distr.: General اجلمعية العامة
13 June 2016 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

220716    210716    16-09559 (A) 

*1609559*  

 اللجنــــة التحضــــريية ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة    
ــة احلضــرية  املعــين  املســتدامة باإلســكان والتنمي

  (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

          ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
  : سياسات اإلسكان*١٠ورقة السياسات     

    
  مذكرة من األمانة    

  
ــتدامة        ــرية املسـ ــة احلضـ ــكان والتنميـ ــين باإلسـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة مـ ــل أمانـ حتيـ

الــيت أعــدها  “سياســات اإلســكان”الثالــث) ــذه املــذكرة ورقــة السياســات املعنونــة    املوئــل(
    .١٠أعضاء وحدة السياسات 

وتتشــارك يف قيــادة وحــدات السياســات التابعــة للموئــل الثالــث اثنتــان مــن املنظمــات    
خبريا كحد أقصى، وهي تضم خـرباء مـن جمموعـة متنوعـة      ٢٠الدولية، ويتألف كل منها من 

من ااالت، مبا يف ذلك األوسـاط األكادمييـة واحلكومـات واتمـع املـدين واهليئـات اإلقليميـة        
  والدولية األخرى.  

وعلــى اإلطــار العــام لورقــات    ١٠وميكــن االطّــالع علــى تكــوين وحــدة السياســات     
  .www.habitat3.orgالسياسات اليت تصدرها عن طريق زيارة املوقع الشبكي 

   

  
  

 .تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي  *  
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  : سياسات اإلسكان١٠ورقة السياسات     

  املوجز التنفيذي    

زيـادة فـرص   تتبوأ مسألة اإلسكان مكانة حمورية يف اخلطة احلضرية اجلديدة. وتشـكل    
املتعلقـة   ١-١١اإلسكان عامال داعما لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وهذا ال يشمل الغاية 

باإلسكان فقط، بل ويشمل األهداف األكرب املتعلقة بتخفيف حدة الفقـر، والصـحة، والتنميـة    
ث هـذه  االقتصادية، والتماسك االجتماعي، واملسـاواة بـني اجلنسـني، واالسـتدامة البيئيـة. وحتـ      

الوحــدة السياســاتية مجيــع الــدول األعضــاء يف األمـــم املتحــدة علــى اعتبــار اإلســكان أحـــد          
األولويـــات العليـــا يف جـــداول أعمـــال حكوماـــا، وعلـــى تعزيـــز القـــدرة املؤسســـية إلدارات  
اإلسكان اخلاصة ا كـي تـتمكن مـن حتقيـق األهـداف الطموحـة، بالتعـاون مـع اتمـع املـدين           

  والشركاء من القطاع اخلاص. واجلهات املاحنة
  

بليون نسمة حباجة إىل السكن يف املنـاطق احلضـرية والريفيـة     ٢سيكون هناك ما ال يقل عن     
  .٢٠٣٠يف عام 

، ٢٠٣٠بليـون نسـمة حبلـول عـام      ١,١٨مع توقُّع ازديـاد تعـداد سـكان العـامل بواقـع        
ســمة يعيشــون يف املــدن مليــون ن ٨٨٠بــاالقتران مــع العجــز القــائم يف املســاكن (حيــث هنــاك  

مساكن غري ملبية الحتياجام)، ميكن اسـتنتاج أن عـدد مـن سـيكونون حباجـة إىل السـكن        يف
بليــون نســمة. وهــذا خيلــق حتــديا غــري مســبوق علــى صــعيد    ٢ســيبلغ حــوايل  ٢٠٣٠يف عــام 

 اإلسـكان. وعلــى الـرغم مــن التقــدم احملـرز يف عــدة جمـاالت رئيســية منــذ انعقـاد املوئــل الثــاين،     
يكن حجم اإلجناز متناسبا مع حجم العجز اإلسكاين على مستوى العـامل. وقـد ازداد اليـوم     مل

مليـون نسـمة عـن عـددهم      ١٣٠عدد من يعيشون يف أحيـاء فقـرية يف املنـاطق احلضـرية بواقـع      
، أي قبل انعقاد املوئل الثاين بسنة. ومع استمرار ظاهرة احلضرنة حـول العـامل،   ١٩٩٥عام  يف

  بلد إىل مزيد من اخليارات لتوفري السكن امليسور التكلفة والالئق واآلمن. سيحتاج كل
  

يتسىن خفض العجز اإلسكاين على مستوى العامل إال من خـالل قطـع التـزام جديـد علـى      ال     
  الصعيدين الربناجمي واملايل

على ضوء هذه التحديات، تدعو ورقة السياسات هذه إىل قطـع التـزام جديـد واتبـاع       
بليـون دوالر لتحسـني مسـاكن أولئـك      ٩٢٩ج خمتلـف. ويف ظـل االحتيـاج إىل مـا يقـدر بــ       

الذين يعيشون يف مسـاكن غـري ملبيـة الحتياجـام يف املـدن، فـإن حجـم املـوارد املتاحـة حاليـا           
ل البعد عـن املسـتوى الـالزم لتحقيـق الغايـة املتصـلة باإلسـكان مـن         على مستوى العامل بعيد ك

أهداف التنمية املستدامة. وسيمكن سد الفجـوة القائمـة علـى صـعيد السـكن امليسـور التكلفـة        
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عن طريق املـزج بـني احللـول املتعـددة يف جمـاالت األراضـي والتمويـل وأعمـال التشـييد، وبـني           
كومـات والقطـاع اخلـاص واتمـع املـدين واجلهـات املاحنـة.        الشراكات املتعددة املقامة بـني احل 

وإىل جانـــب زيـــادة التمويـــل، تـــدعو ورقـــة السياســـات هـــذه اتمـــع العـــاملي إىل اتبـــاع ـــج 
  استراتيجي جديد يتضمن إصالحات يف مخسة جماالت، أال وهي:

إجيــاد إطــار متكامــل لإلســكان: ترســيخ اســتراتيجيات اإلســكان يف اخلطــط       (أ)  
رية والسياســـات القطاعيـــة علـــى الصـــعيدين الـــوطين والبلـــدي (يف جمـــاالت اخلـــدمات   احلضـــ

واستخدام األراضي والنقل على سبيل املثال) من أجل دمج برامج اإلسكان يف عمليات صـنع  
  القرار بصورة أفضل؛

ــاركية        (ب)   ــات التشـــ ــم العمليـــ ــات: دعـــ ــع الفئـــ ــامل جلميـــ ــج شـــ ــاد ـــ اعتمـــ
ــة، وتلب وسياســـات يـــة االحتياجـــات اإلســـكانية للفئـــات الضـــعيفة والفئـــات   اإلســـكان العادلـ

  االحتياجات اخلاصة؛  ذات
زيادة املتاح من السكن امليسور التكلفة: جعل تكلفة امـتالك املسـاكن أقـرب      (ج)  

إىل املتنــاول؛ تقــدمي اإلعانــات لألســر املعيشــية املنخفضــة الــدخل ملســاعدا علــى اســتئجار          
  دة حجم رصيد املساكن امليسورة التكلفة وحتسني نوعيته؛امتالك املساكن الالئقة؛ وزيا  أو

ــة مــن العوامــل       (د)   حتســني ظــروف الســكن: حتســني الصــالحية للســكىن (احلماي
الطبيعيــة واألخطــار واألمــراض) يف املواقــع احلضــرية والريفيــة، وإتاحــة إمكانيــة احلصــول علــى  

والــتخلص مــن القمامــة)،  اخلــدمات األساســية (امليــاه والصــرف الصــحي واإلضــاءة والكهربــاء
وإعطاء احلق القانوين يف احليازة املضمونة (مبا يف ذلـك اتبـاع السياسـات املتماشـية مـع وجـود       
سلسـلة متصــلة مـن أنــواع حقـوق األراضــي، وتعزيـز املســاواة بـني اجلنســني يف التمتـع حبقــوق       

  األراضي، وحظر التمييز يف السكن وعمليات اإلخالء القسري)؛
ملســتوطنات العشـوائية: دعــم بـرامج رفــع مسـتوى األحيــاء والتطــوير    حتسـني ا   (هـ)  

  التدرجيي للمساكن يف املستوطنات العشوائية.
  

تشجيع التعاون بني اتمعات احمللية واحلكومات واتمع املدين والقطـاع اخلـاص واجلهـات        
  املاحنة من أجل تنفيذ خطة عمل يف جمال اإلسكان حتت مظلة املوئل الثالث

ــاوين يف تصــميمها           ــهج التع ــاع الن ــى اتب ــدة عل ــة احلضــرية اجلدي ســيتوقف جنــاح اخلط
وتنفيذها من جانب مجيـع أصـحاب املصـلحة. وسـيكون جلميـع املسـتويات احلكوميـة دور يف        
يئــة بيئــات مؤاتيــة لوضــع التشــريعات والسياســات اإلســكانية، ويف ضــمان احلــق يف الســكن   

 تمـع املـدين دور حمـوري يف إتاحـة إمكانيـة الوصـول إىل       الالئق للجميع. وسيكون ملنظمـات ا
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املساكن والـبىن التحتيـة الالئقـة عـن طريـق إقامـة الشـراكات مـع السـكان. وسـيكون للقطـاع            
اخلـاص دور أساسـي يف حشــد املـوارد مـن أجــل تـوفري جمموعـة مــن خيـارات السـكن الالئــق،         

وإصــالحها، إىل جانــب زيــادة رصــيد  يف ذلــك تــوفري املســاكن املــؤجرة وحفــظ املســاكن    مبــا
املساكن امليسـورة التكلفـة. وسـيقوم جمتمـع اجلهـات املاحنـة بـدور رئيسـي يف إعطـاء اإلسـكان           

  مكانة أبرز وحشد الدعم له يف إطار جدول األعمال الدويل للتنمية.
  

  رصد التقدم احملرز صوب حتقيق جدول األعمال العاملي لإلسكان      

ــداف     ــيخ أهــ ــكل ترســ ــداف   سيشــ ــكان يف األهــ ــلة باإلســ ــتدامة املتصــ ــة املســ التنميــ
االسـتراتيجية الوطنيــة، مــع إنفاذهـا عــن طريــق نظـم الرصــد والتقيــيم (علـى الصــعيدين الــوطين     
واحمللي)، متطلبا بالغ األمهية للتنفيذ النـاجح. ولـن تقـلّ عـن ذلـك أمهيـة الـنظم التشـاركية الـيت          

ملعلومـات مـن عمـوم اجلمهـور ومواءمـة األهـداف       تعطي اتمع دورا فاعال عن طريق استقاء ا
مع أولويات احلكومـات احملليـة. وعـالوة علـى ذلـك، فمـع قيـام احلكومـات بإدمـاج الصـكوك           
ــة، ســيلزم إضــافة        ــق، يف تشــريعاا احمللي ــاحلق يف الســكن الالئ ــرف ب ــيت تعت ــك ال ــة، كتل الدولي

  خال من التمييز.مؤشرات جديدة لضمان االمتثال ملعايري اإلسكان العادل بشكل 
    

  الرؤية واإلطار العام إلسهام ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة    -  أوال  

تتمتع مسألة اإلسـكان بأمهيـة حموريـة بالنسـبة لتحقيـق اخلطـة احلضـرية اجلديـدة حتـت            - ١
ضـمان حصـول   ”مظلة املوئل الثالث. وتـدعو أهـداف التنميـة املسـتدامة البلـدان األعضـاء إىل       

ــة وميســورة التكلفــة، ورفــع مســتوى      اجل ميــع علــى مســاكن وخــدمات أساســية مالئمــة وآمن
. وبالنســبة للبلــدان الناميــة واملتقدمــة علــى الســواء، )١(“]٢٠٣٠األحيــاء الفقــرية [حبلــول عــام 

رفع مستوى املساكن القائمة وزيادة رصيد املساكن السـتيعاب النمـو السـكاين املسـتقبلي      يعد
علـى   -ة للخطـة احلضـرية اجلديـدة. ويلـزم أن يكـون هنـاك التـزام جـاد         من األهـداف الرئيسـي  

خلفــض العجــز املوجــود علــى صــعيد املســاكن مــن حيــث الكــم   -املســتويني الربنــاجمي واملــايل 
والكيــف. وبالتــايل فــإن أهــداف اإلســكان العامليــة تشــمل حتســني حيــاة ســكان احلضــر الــذين   

مليــون نســمة؛ وإتاحــة فــرص  ٨٨١تعــدادهم  البــالغويعيشـون حاليــا يف مســتوطنات عشــوائية  
  .)٢(٢٠٣٠بليون نسمة ميثلون حجم النمو السكاين العاملي حبلول عام  ١,١٨السكن لـ 

__________ 

 من أهداف التنمية املستدامة. ١١يف إطار اهلدف  ١-١١الغاية   )١(  

قاعـدة بيانـات    -األرقـام املتعلقـة باألحيـاء الفقـرية مسـتمدة مـن موئـل األمـم املتحـدة، املرصـد العـاملي للحضـر               )٢(  
، اسـتنادا إىل املعلومـات املسـتقاة مـن التعـدادات الوطنيـة، واملعلومـات املتعلقـة         ٢٠١٥املؤشرات احلضـرية لعـام   
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ميكـــن حتقيـــق أهـــداف اإلســـكان العامليــــة مـــن خـــالل اعتمـــاد وإنفـــاذ إطــــار           - ألف  
  لإلسكان    شامل

يف الربجمـة إىل مخسـة   ميكن حتقيق أهداف اإلسـكان العامليـة مـن خـالل إيـالء االهتمـام         - ٢
أبعاد هـي: اإلطـار املتكامـل لإلسـكان، والسـكن الشـامل ملختلـف الفئـات، والسـكن امليسـور           

  .)٣(التكلفة، والسكن املالئم، ورفع مستويات املستوطنات العشوائية

اإلطـــــار املتكامـــــل لإلســـــكان: إدمـــــاج اإلســـــكان يف اخلطـــــط احلضـــــرية    (أ)  
على صعيد املدن والصعيد الـوطين (يف اجلوانـب املتصـلة     واستراتيجيات االستثمارات القطاعية

ــن أجــل حتســني         ــة) م ــتدامة البيئي ــل، واالس ــتخدام األراضــي، والنق باخلــدمات احلضــرية، واس
  صالحية األماكن للسكىن وسهولة الوصول إىل األماكن داخل املناطق احلضرية؛

ــامل جلميـــع الفئـــات: االلتـــزام بـــدعم العمليـــات ا    (ب)   ــاركية، اإلســـكان الشـ لتشـ
  وسياسات اإلسكان العادل، ومعاجلة مسائل إسكان الفئات ذات االحتياجات اخلاصة؛

اإلسكان امليسور التكلفة: اعتماد السياسات والتدابري الرامية إىل جعل تكلفـة    (ج)  
سياســات لتقــدمي اإلعانــات لألســر املعيشــية املنخفضــة   وامــتالك املســاكن أقــرب إىل املتنــاول؛  

ــدخل ملســاعد  ــة؛    ال ــتالك املســاكن الالئق ــى اســتئجار أو ام ــرادات  وا عل ــد اإلي سياســات تولي
  ورؤوس األموال، واآلليات الكفيلة باحلد من نشاط املضاربة العقارية؛  

الســكن الالئــق: تــدابري حتســني الصــالحية للســكىن (احلمايــة مــن العوامــل           (د)  
اخلدمات األساسية (مبا يف ذلـك  الطبيعية واألخطار واألمراض)، وإتاحة إمكانية احلصول على 

املياه والصرف الصحي واإلضاءة والكهرباء والتخلص من القمامة)، وإعطاء احلـق القـانوين يف   
احليازة املضمونة (مبا يف ذلك اعتماد السياسات املتماشية مع وجود سلسلة متصـلة مـن أنـواع    

ألراضـي، وحظـر التمييـز يف    حقوق األراضي، وتعزيز املساواة بني اجلنسـني يف التمتـع حبقـوق ا   
  السكن وعمليات اإلخالء القسري)؛

رفــع مســتويات املســتوطنات العشــوائية: دعــم بــرامج رفــع مســتوى األحيــاء      (هـ)  
  ومحاية عمليات التطوير التدرجيي للمساكن.

__________ 

 ,United Nations, Department of Economic and Social Affairs املرجع التايل: بالتوقعات السكانية مستمدة من

Population Division (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, (ST/ESA/SER.A/366). 

ــة         )٣(   ــر املقــرر اخلــاص املعــين بالســكن الالئــق كعنصــر مــن العناصــر املكون هــذه الفئــات مســتمدة جزئيــا مــن تقري
-A/HRC/4/18، http://daccessمســــــــــتوى معيشــــــــــي مالئــــــــــم، ميلــــــــــون كوتــــــــــاري،      يف للحــــــــــق

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf?OpenElement. 
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ــانون واهلياكــــل          - ٣ ــيادة القــ ــة احتــــرام ســ ــاد اخلمســ ــل هــــذه األبعــ ــيتطلب تفعيــ وســ
يــة املالئمــة واملســاءلة والتعــاون بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة.   واألطــر القانون الدميقراطيــة

وسيشـــكل الفهـــم الـــدقيق للظـــروف احملليـــة حلـــاالت الفقـــر ومســـتوطنات الفئـــات الســـكانية  
  املنخفضة الدخل متطلبا أساسيا.  

    
يلــزم حشــد كميــات كــبرية مــن رؤوس األمــوال إلحــداث اخنفــاض يعتــد بــه يف      - باء  

   اإلسكان على مستوى العاملالعجز القائم يف

ص لإلسكان على مستوى العامل بعيـد كـل البعـد    املستوى احلايل لرأس املال املخصإن   - ٤
ضـمان حصـول اجلميـع    ”عن املستوى الكايف لتحقيـق هـدف التنميـة املسـتدامة الـذي يتـوخى       

 علــى مســاكن وخــدمات أساســية مالئمــة وآمنــة وميســورة التكلفــة، ورفــع مســتوى األحيــاء    
واستنادا إىل املنهجية املطبقـة لتقـدير تكلفـة رفـع مسـتوى األحيـاء حتقيقـا لألهـداف          “.الفقرية

بليــون دوالر  ٩٢٩سـيلزم تــوفري مـا يقـدر بــ      ،)٤(اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت اعتمــدا األمـم املتحـدة     
اجلمهور القاطن حاليـا يف مسـاكن غـري ملبيـة      ميثلونمليون نسمة  ٨٨١لرفع مستوى مساكن 

يف املائة فقـط مـن هـؤالء السـكان،      ٢٠الحتياجاته يف املدن. وسيتطلب رفع مستوى مساكن 
بليون دوالر (يـرد حتليـل أوىف يف الفـرع     ١٨٥,٩مليون نسمة، مبلغا إمجاليا قدره  ١٧٦,٢أو 

  جيم واملرفق الثالث).   - خامسا
  

العوامــل   ارــان حتقيــق سياســة اإلســكان الشــامل جلميــع الفئــات بطائفــة مــن          - جيم  
  اخلارجية املترابطة ضمن اخلطة احلضرية اجلديدة

كثري من السياسات التشـريعية الـيت ال تتـوخى حتديـدا إحـداث أثـر يف جمـال اإلسـكان           - ٥
يحــدث آثــارا كــبرية غــري مباشــرة يف هــذا اــال، وال ســيما بالنســبة لألســر ذات الــدخل     قــد

ة األخرى واملواضـيع اخلمسـة األمشـل يف اخلطـة     املنخفض. وباملثل، فإن أهداف التنمية املستدام
احلضرية اجلديدة تؤثر بشدة يف فرص احلصول على السكن الالئـق وامليسـور التكلفـة واآلمـن.     

حدث حتقيق األهداف املتصلة باإلسكان من أهداف التنمية املسـتدامة تـأثريا مباشـرا علـى     وسي
__________ 

 تشمل احلسابات التقديرية لالستثمارات الالزمة لرفع مستوى األحياء الفقرية تكاليف شراء األراضي ونقل  )٤(  
بىن التحتية الشبكية، والبىن التحتية اجلماعية، واملدارس واملستوصفات، واملرافق احليازات وإقامة املساكن وال

اتمعية، والتخطيط واإلشراف، وبناء قدرات اتمعات احمللية. وينتج عن هذه احلسابات متوسطات لنصيب 
 .Garau P., Sclar E.D انظر: الفرد يف كل عنصر من عناصر التكلفة ختتلف اختالفا كبريا من منطقة إىل أخرى.

and Carolini G.Y. (2005) A Home in the City: United Nations Millennium Project Task Force on Improving 

the Lives of Slum Dwellers. London: Earthscan, www.unmillenniumproject.org/documents/Slumdwellers-

complete.pdf. 
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)، وامليـاه والصـرف   ٥نسـني (اهلـدف   )، واملسـاواة بـني اجل  ١التخفيف من حدة الفقـر (اهلـدف   
). وكما هو موضح يف الشـكل الـوارد   ١٣)، ومكافحة تغري املناخ (اهلدف ٦الصحي (اهلدف 

أدناه، مثة ترابط وثيـق بـني اإلسـكان واـاالت السياسـاتية اخلمسـة األخـرى للخطـة احلضـرية          
التماسـك االجتمـاعي    : (أ))٥(اجلديدة، اليت تشـمل وفقـا للتعريـف الـذي وضـعه املوئـل الثالـث       

املــــدن الصــــاحلة للســــكىن؛ (ب) األطــــر احلضــــرية؛ (ج) التطــــوير املكــــاين؛    -واإلنصــــاف 
) اإليكولوجيـا والبيئـة احلضـرية. وتعـزز هـذه الـروابط مـن خـالل         ـاالقتصاد احلضـري؛ (هـ   (د)

عدد من أطر عمل وحدات السياسات، وهي األطـر الـيت تشـدد علـى اتبـاع سياسـة لإلسـكان        
احلـق يف املـدن واملـدن    ”ل جلميع الفئات من أجل حتقيق اخلطة احلضرية اجلديـدة. فإطـار   الشام

تكـريس احلـق   ”)، على سبيل املثال، يدعو الدول األعضاء إىل ١(وحدة السياسات  “للجميع
... ووضـع معـايري للسـكن الالئـق مـن خـالل عمليـات         يف السكن الالئق يف السياسات العامة

وتعزيــز  ... ... وســن قــوانني حتمــي الســكّان مــن اإلخــالء القســري ليــةتقودهــا اتمعــات احمل
... وتوفري خيارات للسكن يف املواقع اليت تتـيح للمـواطنني البقـاء     السياسات اإلسكانية للدول

اإليكولوجيـا احلضـرية   ”وباملثل، يتضمن إطار  “.على مقربة من الشبكات االجتماعية القائمة
ضـرورة التخطـيط املمنـهج    ”) إبـراز  ٨(وحدة السياسـات   “صدماتوالقدرة على استيعاب ال

  .  “الذي يعاجل مسائل اإلسكان والنقل والطاقة والنظم اخلضراء يف آن
وتتماشى األمهية احملورية لسياسة اإلسكان مع ما جرى عليه العرف منـذ زمـن طويـل      - ٦

ذا السبب، تعيـد ورقـة   اقتصادية أكرب. وهل - من توظيف لإلسكان يف حتقيق أهداف اجتماعية
السياسات هذه تأكيـد التـزام الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة بـاحلق يف السـكن، الـذي هـو           

إىل جانب الدساتري األخرى الـيت تشـري    ،)٦(حق مكرس صراحةً يف العديد من الدساتري الوطنية
ملالئمــة إىل حتمــل الدولــة مســؤولية عامــة عــن ضــمان الســكن الالئــق والظــروف املعيشــية ا        

)، ٢٥ ويرد االلتزام باحلق يف السكن يف اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنسـان (املـادة    .)٨)(٧(للجميع
__________ 

  )٥(  Habitat III secretariat (2015), “Issue Papers and Policy Units of the Habitat III Conference”, 

http://unhabitat.org/issue-papers-and-policy-units/. 

 ،)اإلسالمية - مجهورية( وإيران ،وروغوايوأ وإكوادور، وإسبانيا، ،هذا يشمل دساتري االحتاد الروسي  )٦(  
 وغيانا، وسيشيل، وبرينسييب، تومي وسان أفريقيا، وجنوب وبريو، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وباراغواي،

 Office of the United Nations High: انظر. وهندوراس وهاييت، ونيكاراغوا، وملديف، واملكسيك، ومايل،

Commissioner for Human Rights and UN-Habitat (2009). The Right to Adequate Housing. Fact Sheet No. 

21/Rev. 1, www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf. 

من الدساتري اليت تتضمن إشارات إىل املسؤولية العامة للدولـة عـن ضـمان السـكن الالئـق والظـروف املعيشـية          )٧(  
 ،وتركيـا  ،وبولنـدا  ،فاسـو  وبوركينـا  ،وبـنغالديش  ،والربازيل ،وباكستان ،املالئمة دساتري كل من: األرجنتني

 ،وغواتيمـاال  ،وسويسـرا  ،والسـويد  ،والسـلفادور  ،النكـا  وسري ،كوريا ومجهورية ،الدومينيكية واجلمهورية
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)، ١٩٩٢( ٢١)، وجدول أعمـال القـرن   ١٩٧٦وإعالن فانكوفر بشأن املستوطنات البشرية (
)، ١٩٩٦)، وجــدول أعمــال املوئــل (١٩٩٦وإعــالن إســطنبول بشــأن املســتوطنات البشــرية (

)، واإلعالنات األخرى الـيت سـاعدت علـى    ٢٠٠٠وإعالن األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية (
احلـق يف السـكن الالئـق وأعـادت تأكيـد التـزام الـدول بإعمـال هـذا           توضيح خمتلف جوانـب ”

  .)٩(“احلق
    

  أوجه االرتباط بني سياسات اإلسكان واخلطة احلضرية اجلديدة    

  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
  
  

   

__________ 

ــبني ــال ،والفل ــة( وفرتوي ــة - مجهوري ــدا ،)البوليفاري ــت ،وفنلن ــام وفيي ــتاريكا ،ن ــا ،وكوس ــال ،وكولومبي  ،ونيب
 ).٢٠٠٩( املتحدة األمم وموئل اإلنسان حلقوق املتحدة ماألم مفوضية انظر. وهولندا ،ونيجرييا

هنـاك عــدد آخــر مــن البلــدان الــيت أيــدت إعالنــات األمــم املتحــدة للقضــاء علــى أوجــه التمييــز الــيت حتــول دون     )٨(  
 احلصول على السكن الالئق، وأيدت ممارسات اإلسكان العادل.

 املرجع نفسه.  )٩(  
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  التحديات السياساتية  - ثانيا   

يشهد الطلب على اإلسكان زيادة يومية مـع هجـرة النـاس إىل املـدن وتكوينـهم أسـرا         - ٧
كل من اهلجرة الوافـدة إىل املـدن    معيشية جديدة. وتعداد سكان احلضر يف العامل، الذي يغذيه

والزيــادة الطبيعيــة يف أعــداد ســكان املنــاطق احلضــرية، قــد ازداد إىل أكثــر مــن مخســة أضــعاف  
 .)١٠(٢٠١٤باليـني نسـمة يف عـام     ٣,٩مليـون نسـمة إىل    ٧٤٦، مـن  ١٩٥٠عـام   يفمستواه 

يســهل  وقــد أحــدث هــذا النمــو ارتفاعــا شــديدا يف الطلــب علــى الســكن الالئــق اآلمــن الــذي  
ــع        ــينمو بواقـ ــامل سـ ــر يف العـ ــكان احلضـ ــداد سـ ــديرات إىل أن تعـ ــري التقـ ــه. وتشـ ــول إليـ الوصـ

بليــــون نســــمة بــــني  ٢,٤٦، وبواقــــع ٢٠٣٠و  ٢٠١٤بليــــون نســــمة بــــني عــــامي   ١,١٨
ــامي ــع التخطــيط يف       .)١١(٢٠٥٠ و ٢٠١٤ ع ــائم يف املســاكن م ــنقص الق وتشــكل معاجلــة ال

املسـتقبلية املتوقعـة، وال سـيما يف املنـاطق الـيت تشـهد        الوقت ذاته لتلبية االحتياجات اإلسكانية
ــى صــعيد السياســة           ــه عل ــن النمــو احلضــري، جــوهر التحــدي الــذي جياب ــة م مســتويات عالي

سـتتولد فوائـد تعـم قطاعـات أخـرى       ،اإلسكانية. ومن خالل التعامل بفعالية مع هذا التحـدي 
وحمــددا للشــكل   )١٢(ضــريةغــري اإلســكان، ذلــك أن اإلســكان ال يشــكل حمركــا للتنميــة احل      

احلضري والكثافة احلضرية فحسب، بل ويلعب أيضا دورا هاما يف خلق فرص العمـل وحتقيـق   
  .  )١٣(النمو االقتصادي

ــل        - ٨ ــذ اعتمــاد جــدول أعمــال املوئ وقــد قُطعــت أشــواط كــبرية يف قطــاع اإلســكان من
  . وهذا يشمل:١٩٩٦  لعام

__________ 

  )١٠(  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014) World 

Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). 

 املرجع نفسه.  )١١(  

 UNCHS and انظـر:   يف املائة من استخدام األراضي احلضرية يف معظـم املـدن.   ٧٠بأكثر من يستأثر اإلسكان   )١٢(  

ILO (1995) and Tibaijuka (2009), cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. 

ئة من الناتج احمللي يف املا ٢٠إىل  ١٥يساهم قطاع التشييد، الذي ميثل اإلسكان عنصرا رئيسيا فيه، بنحو   )١٣(  
اإلمجايل لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (احلسابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف 

). ويف البلدان ٢٠١٥عنصرا العقارات والتشييد، آب/أغسطس  - امليدان االقتصادي، الناتج احمللي اإلمجايل
عمال التشييد اليت نسبت إليها حوايل ثلث صايف املكاسب املتحققة يف األفريقية، أحدثت احلضرنة طفرة يف أ

 McKinsey Global Institute, Lions on the move: the progress and. انظر: ٢٠١٠ و ٢٠٠٠العمالة بني عامي 

potential of African economies. MGI Report, cited in UN-Habitat (2015), “Housing at the Centre of the 

New Urban Agenda,” UN-Habitat Policy Paper. 
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العامليــة: مل يشــمل املوئــل الثــاين  التقــدم احملــرز يف رصــد احتياجــات اإلســكان  (أ)  
أطرا أو أهدافا للرصد. غري أن األهداف اإلمنائية لأللفية عاجلت مسـألة املسـتوطنات العشـوائية    

مليـون   ١٠٠حتقيق حتسن كـبري يف معيشـة مـا ال يقـل عـن      ”من خالل غاية حمددة، أال وهي: 
وقد سـاعد إدراج هـذه الغايـة     (د)). ٧(الغاية  “٢٠٢٠من سكان األحياء الفقرية حبلول عام 

ــنت          ــك احلــني، حس ــذ ذل ــة. ومن ــة الدولي ــة التنمي ــا يف خط ــرية مكان ــاء الفق ــى إعطــاء األحي عل
احلكومـات الوطنيـة واملكاتـب اإلحصـائية قـدرا علــى قيـاس ظـروف األحيـاء الفقـرية ووضــع          

  سياسات لتحسني هذه الظروف؛  
بلــد يعتــرف بــاحلق يف  ١٠٠احلــق يف الســكن الالئــق: بــات هنــاك أكثــر مــن    (ب)  

السكن الالئق يف دستوره وتشريعاته الوطنية. واعتمد بعض البلـدان سياسـات ترمـي إىل إجيـاد     
؛)١٤(ر إنتاج املساكنالسياسات واألطر املؤسسية والتنظيمية اليت تيس  

تعزيـــز قـــدرات احلكومـــات احملليـــة ودورهـــا يف جمـــال تـــوفري الســـكن: منـــذ     (ج)  
ــة   التســعينيات، أفضــت سياســ   ــة واإلصــالحات احلكومي ــة   -ات الالمركزي ــدان املتقدم يف البل

إىل زيادة اسـتقاللية البلـديات وحكومـات املـدن يف كـثري مـن البلـدان.         -والنامية على السواء 
وتقدم احلكومـات الوطنيـة الـدعم بصـورة متزايـدة للسـلطات احملليـة الـيت غالبـا مـا يعهـد إليهـا             

  .)١٥(خلدمات األساسيةبتنفيذ سياسات اإلسكان وتقدمي ا
وعلى الرغم مـن هـذا التقـدم احملـرز يف العديـد مـن البلـدان، فـإن اعتمـاد املوئـل الثـاين              - ٩
يؤت النتائج املرجوة، وما زالت هناك حتديات كبرية يف جمال اإلسكان. ويف امل، شـجع   مل

اضـطالع احلكومـات   املوئل الثاين إحداث تغريا كبري يف النهج املتبع حيـال تـوفري السـكن، مـع     
بدور متكيين يف عمليات إقامة مشاريع اإلسكان وتراجعها عن تقدمي اخلدمـة بنفسـها. وشـجع    

زيـادة املعـروض مــن املسـاكن امليسـورة التكلفـة مــن      ”جـدول أعمـال املوئـل احلكومــات علـى     
. غـري أن معظـم احلكومـات    )١٦()٦١البند ( “خالل التدابري التنظيمية املالئمة واحلوافز السوقية

__________ 

التقـدم احملـرز حـىت اآلن يف نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة        ”)، التقريـر املعنـون   ٢٠١٤األمني العام للموئل الثالث (  )١٤(  
حلضـرية  الثاين للمستوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين) وحتديـد التحـديات اجلديـدة والناشـئة علـى صـعيد التنميـة ا          

جنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل ، الذي أُعد للّ“املستدامة
-A/CONF.226/PC.1/5 ،http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Progress-to-dateالثالــــــــــــــــــث)، 

outcome-Habitat-II-ARABIC.pdf. 

 فسه.املرجع ن  )١٥(  

-http://unhabitat.org/wp)، ١٩٩٦جدول أعمال املوئل: الغايات واملبادئ، وااللتزامات وخطة العمل العاملية (  )١٦(  

content/uploads/2014/07/The-Habitat-Agenda-Goals-and-Principles-Commitments-and-the-Global-Plan-

of-Action-2003.pdf. 
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قلّصت دورها يف توفري املساكن بشكل مباشر دون أن توفّر حوافز تعويضـية وأطـرا للتخطـيط    
والضوابط التنظيمية لتشـجيع اجلهـات الفاعلـة األخـرى علـى التحـرك يف اجتـاه تـوفري املسـاكن          

ت االســتثنائية بـوترية تواكــب منـو الطلـب وبأســعار يف املتنـاول. وعـدا يف بعــض احلـاال      الالئقـة  
القليلــة، جــرى تقلــيص املــوارد واالســتثمارات املخصصــة لإلســكان وتضــييق نطــاق مشــاركة   
الدولة. وأفضى تقليل حجم التدخل احلكومي يف معظم احلـاالت إىل تضـاؤل أو انعـدام فـرص     

  اإلسكان املتاحة ألفقر الفئات وأضعفها.  
شـكوكا حـول الدرجـة الفعليـة لوفـاء      ومما ال يقل عـن ذلـك أمهيـة أن هنـاك أدلـة تـثري         - ١٠

اتمــع الــدويل باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى صــعيد حتســني أحــوال األحيــاء الفقــرية. وقــد   
اعترف موئل األمـم املتحـدة بـأن هـذه األهـداف قـد حـددت عنـد مسـتويات أدىن ممـا ينبغـي،            

املســتوى الــذي   ونظــرا لتــدين   .)١٧(وأــا حتققــت كنتيجــة ألنشــطة الصــني واهلنــد وحــدمها      
به كل من مرافق املياه احملسنة ومرافق الصرف الصحي احملسنة، فإن مسـألة مـا إذا كـان     يعرف

به يف حياة سكان األحياء الفقرية هـي موضـع شـك.    العديد من البلدان قد أحدث حتس نا يعتد
ألحيــاء ميكنــها الـدفع بــأن عـدد ســكان ا   ،)١٨(وحسـب تعريــف األمـم املتحــدة لألحيـاء الفقــرية   

، ٢٠١٠و  ٢٠٠٠الفقرية يف األماكن احلضرية يف اهلند قد اخنفض خالل الفترة ما بني عـامي  
ومل يــدرج ضــمان  .)١٩(بينمــا تظهــر املصــادر الرمسيــة للهنــد نفســها حــدوث زيــادة يف عــددهم 

__________ 

 تقارير األمم املتحدة املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية إىل أنه يف الفترة ما بني عامي تشري التقديرات الواردة يف  )١٧(  
ــه  ٢٠١٠و  ٢٠٠٠ ــا جمموع ــة       ٢٢٧، شــهد م ــدان النامي ــرية يف البل ــاء احلضــرية الفق ــن ســكان األحي ــون م ملي

 .The State of the World’s Cities Report 2010/11 ,(UN-Habitat)حتسينات كربى يف ظروف معيشتهم، انظر: 

، اتفقت الدول األعضاء يف األمم املتحدة على تعريف األسرة املعيشية يف األحياء ٢٠٠٣منذ عام   )١٨(  
مبجموعة أفراد يعيشون حتت سقف واحد حيث ينعدم  واحد أو أكثر من الظروف التالية:   الفقرية

الصحي احملسنة؛ (ج) توافر مساحة احلصول على املياه احملسنة؛ (ب) احلصول على خدمات الصرف   (أ)
) ضمان احليازة. وتؤثر ـعدم االكتظاظ؛ (د) اجلودة/املتانة اهليكلية للمسكن؛ (ه -للمعيشة  كافية

احلرمان اخلمسة هذه يف حياة سكان األحياء الفقرية، وهي قد أتاحت اال منذ االتفاق عليها   مظاهر
اء الفقرية، وإن كانت هناك فجوة كبرية على صعيد توافر البيانات وتتبع البيانات الدميغرافية يف األحي لقياس

فيما يتعلق باملستوطنات العشوائية اليت تعرف بشكل أكثر عمومية. لالطّالع على مزيد من املعلومات، انظر: 
UN-Habitat (2003), Slums of the World and Habitat III secretariat (2015) “Habitat III Issue Paper, 

Informal settlements”, No. 22, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-

22_Informal-Settlements-2.0.pdf. 

مليون نسمة يف  ١١٩,٧تدعي األمم املتحدة أن تعداد سكان األحياء الفقرية احلضرية يف اهلند اخنفض من   )١٩(  
. وباستخدام تعريف خمتلف للمستوطنات العشوائية، ٢٠٠٩ماليني نسمة يف عام  ١٠٤,٧إىل  ٢٠٠٠  عام

إىل  ٢٠٠١مليون نسمة يف عام  ٧٥,٣تبين من تعداد اهلند أن سكان األحياء احلضرية الفقرية ازداد من 
حياء يعيشون يف األ من. وباملثل، فإن أرقام األمم املتحدة بشأن نسبة ٢٠١١مليون نسمة يف عام  ٩٣,١

 يف ٢٦,٣) أعلى بكثري من أرقام التعداد اهلندي (٢٠٠١يف املائة من سكان احلضر يف عام  ٤١,٥الفقرية (
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احليازة يف األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع أنـه مـدرج يف تعريـف موئـل األمـم املتحـدة لألحيـاء           
قرية. فلو أُدرجت احليازة املضمونة حلـدث اخنفـاض كـبري علـى األرجـح يف معـدالت جنـاح        الف

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف ظل املقاومـة الـيت يلقاهـا حتسـني ضـمان احليـازة للكـثري مـن         
فقراء احلضر علـى مسـتوى العـامل. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن الصـيغة النهائيـة ألهـداف التنميـة            

ال تشمل عتبة حمددة للفقر يف البيئـات احلضـرية، ممـا أدى إىل نقـص يف اإلبـالغ عـن       املستدامة 
  .)٢٠(الفقر يف املناطق احلضرية

وتســـتعرض يف الفـــروع التاليـــة التحـــديات احملـــددة الـــيت تجابـــه علـــى نطـــاق األبعـــاد   - ١١
والســكن املتمثلــة يف اإلطــار املتكامــل لإلســكان، والســكن الشــامل ملختلــف الفئــات،   اخلمســة

امليســـور التكلفـــة، والســـكن الالئـــق، ورفـــع مســـتوى املســـتوطنات العشـــوائية. وهـــي تنطبـــق 
طائفــة واســعة مــن املســتوطنات البشــرية يف املــدن املركزيــة وختــوم املــدن ومنــاطق املــدن     علــى

ــاطق املتروبوليــة. وحتقيقــا هلــذه الغايــة،          والضــواحي واملــدن الكــربى والبلــدات والقــرى واملن
اإلســكان الــيت تغطــي سلســلة متصــلة مــن تصــنيفات املنــاطق كريــف وحضــر     سياســات  فــإن
ــهما  ومــا ــدال مــن   -بين ــاطق الصــارم  التصــنيفب ــهما   للمن  كريــف أو حضــر وال شــيء بين

سيكون على األرجح أكثر فائدة للدول األعضاء، نظرا ملا بني هذه التوصـيفات اجلغرافيـة مـن    
  أوجه ترابط كثرية للغاية.

  
  املتكامل لإلسكاناإلطار   -ألف  

ــة علــى   - ١٢ ــار ضــارة مــن جــراء اتبــاع    مثــة أدل ــة غــري منســقة حــدوث آث  سياســات قطاعي
أقـيم  ال تراعي اإلسكان يف خططهـا. وقـد    األراضي واستخدامجماالت النقل والبنية التحتية  يف

ــد مــن مشــاريع اإلســكان   ــيت تكلّفــت باليــني طموحــة ال العدي ــة   ال ــاطق طرفي ــدوالرات يف من ال

__________ 

 United Nations (2015), “Millennium Development Goals Indicators: Slumانظر:  ).٢٠٠١ عام املائة يف

population in urban areas (thousands),” http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=711, 

Government of India Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (2011), Slums in India: A 

Statistical Compendium 2011, 

http://nbo.nic.in/Images/PDF/Slum_in_india_2011_english_book_23_May_12.pdf, and UN-Habitat 

(2011), The State of the World’s Cities Report 2010/11. 

تقترح شبكة حلول التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة أيضا إدراج مؤشر منفصل لفقر الدخول يف ”  )٢٠(  
دوالر ال يالئم البيئات احلضرية حيث يتعين شراء  ١,٢٥املناطق احلضرية، ذلك أن حتديد خط الفقر عند 

 Leadership Council of the Sustainable انظر:“. ألساسية (السكن واملياه والطاقة وما إىل ذلك)اخلدمات ا

Development Solutions Network (2014), “Indicators for Sustainable Development Goals,” May, 

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/02/140522-SDSN-Indicator-Report-MAY-FINAL.pdf. 
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. وأصـبحت هـذه   مسـافات بعيـدة   أسواق العمل وتفصلها عنالعام  وسائل النقل ل إليهاتص ال
بـدالً مـن    “أطـراف املـدن  يف غـري مسـكونة    مصنعةوحدات سكنية ”املشاريع السيئة التصميم 
الفتقـار إىل إطـار   وقـد أحـدث ا   .)٢١(التكلفـة  امليسـور اإلسـكان   ملشـكلة أن تكون حلوالً فعالـة  

بــل وقــد شــكّل ذلــك عــامال مســامها   الكثافــة،  معاكســا علــى صــعيد  أثــرامتكامــل لإلســكان 
االنتبـاه  عـدم   ويشـكل  .)٢٢(ويف الفصـل بـني الشـرائح السـكانية    الزحف احلضري العشوائي  يف

يف ارتفـاع   عـامال مسـامها  اإلسـكان   إىل مسألة املواصالت كعنصر حموري يف تصـميم مشـاريع  
يف املائــة مــن جممــوع انبعاثــات ثــاين أكســيد    ٢٣لنقــل الــيت متثــل  لوســائل االبصــمة الكربونيــة 

  .)٢٤)(٢٣(الكربون املتصلة بالطاقة

 أفخـاخ  نشـوء الناجم عن سياسات اإلسكان غـري املنسـقة إىل    املكاين التفاوتيؤدي و  - ١٣
وغـري   مادياً عن النسيج احلضـري الرئيسـي   عندما تكون األحياء الفقرية معزولةففقر. للجديدة 

 أعلـى للمواصـالت   تكـاليف يتكبـدون  وعلـى الطريـق   أطـول   فتراتالسكان متصلة به، يقضى 
ــدماجاً يف     ــر ان ــاء أكث ــو كــانوا يســكنون يف أحي ــاك ســتة حتــديات  . منظومــات املــدن ممــا ل وهن

املعوقـات الشـديدة   (أ) ”: ، أال وهيالفقر اليت يقع فيها هؤالء السكان ا حتديدا أفخاخ تتسم
 والظــروفتفــاوت بــني اجلنســني؛ (ج) عاليــة للعــدالت الوامل؛ (ب) علــى صــعيد فــرص العمــل 

) وانعــدام التفاعــل االجتمــاعي؛  ـ؛ (د) واإلقصــاء االجتمــاعي والتــهميش؛ (هــ املتدنيــة املعيشــية
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، وجــد موئــل األمــم املتحــدة أن  .)٢٥(“اجلرميــة توارتفــاع معــدال (و)

 ٢٠١١يف عـام   ولة باالسـتعراض املشـم الثلث فقط من بلـدان أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة      
  .)٢٦(املكاين - اختذ إجراءات للحد من أوجه التفاوت االجتماعي واالجتماعي

__________ 

  )٢١(  Buckley, R., Kallergis, A. and Wainer, L. (2015). The Housing Challenge: Avoiding the Ozymandias 

Syndrome. Rockefeller Foundation and New School. 

  )٢٢(  Inter-American Development Bank (2013), Urban Development and Housing Sector Framework 

Document, GN-2732-2. 

  )٢٣(  Habitat III (2015). Issue papers — Transport and mobility. unhabitat.org/wp-content/uploads/ 
2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-19_Transport-and-Mobility-2.0.pdf 

ارتفاع يف الكثافة إىل  ةالسريع نتيجة للحضرنة اآليلالنقل  كثافة يف كينيا، على سبيل املثال، أدت زيادة  )٢٤(  
 .Republic of Kenyaانظر:  .تدهور بيئي عن حدوث أسفرلطاقة، مما ااستهالك   يف ارتفاع صاحبه يةرورامل

(2016). National Report on Human Settlements and the New Urban Agenda Towards Habitat III, 

https://www.habitat3.org/file/514696/view/561753. 

  )٢٥(  UN-Habitat (2011). State of the World’s Cities 2010/2011. Bridging The Urban Divide. London: 

Earthscan. 

 .املرجع نفسه  )٢٦(  



A/CONF.226/PC.3/23

 

14/100 16-09559 
 

تعـزز التنميـة    وموصولةوشاملة اجتماعياً  مدجمةوتنشئ األطر املتكاملة لإلسكان مدناً   - ١٤
إجيابية وحيد مـن   آثار خارجية إىل ز السكان والبنية التحتيةتركُّؤدي وي .)٢٧(احلضرية املستدامة

مبــا يلزمهــا مــن خطــوط ممتــدة  املتراميــة األطــرافاملــدن ب املرتبطــةالتكــاليف الرأمساليــة املرتفعــة 
  .)٢٨(صحي ونظم تصريف مياه العواصفالصرف الياه وواملطرق لل
  

  جلميع الفئات اإلسكان الشامل  - باء  

ــزال   - ١٥ ــاك ال ي ــذين ال يتمتعــون بــ  مقلــق مــن ســكان احلضــر   عــددهن احلق يف الســكن ال
ــق ــراء والضــعفاء الالئ ــات ذات االحتياجــات اخلاصــة (املهــاجرون   ،)٢٩(، وال ســيما الفق  ،والفئ

واملصـــابون بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية، وكبـــار الســـن،  ،)٣٠(واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة
ــة   ــات جنســانية معين ــاق    وأصــحاب هوي ــاً مليث ــات املهمشــة األخــرى). ووفق ، والشــباب، والفئ

تصــادية ألوروبــا التابعــة لألمــم املتحــدة بشــأن اإلســكان املســتدام، غالبــاً مــا يفتقــر   اللجنــة االق
ميسورة التكلفة وإىل اخلـدمات العامـة   الئقة السكان الفقراء واحملرومون والضعفاء إىل مساكن 

ويف كـثري   شـديدة اهلشاشـة  فهم يعيشون يف ظـروف   .)٣١(الصحي والصرفاألخرى مثل املياه 
احتياجـام السـكنية بصـورة غـري رمسيـة. ونظـراً إىل أن مـا يقـارب نصـف           ونمن األحيـان يلبـ  

ــغ عــددهم     ــذين يبل ــاً  ٧٢األشــخاص املشــردين يف العــامل ال ــن  -مليون ن ي واملشــردنيالالجــئم
فإن زيادة خيـارات السـكن هلـذه الفئـة مـن السـكان        ،)٣٢(يعيشون يف مناطق حضرية -داخلياً 

__________ 

  )٢٧(  Bernal M. M., J. M. Navarrete and M.G. Donovan (2014). Equidad territorial en Medellín. La Empresa de 

Desarrollo Urbano, EDU, como motor de la transformación urbana. Medellín: La Empresa de Desarrollo 

Urbano. 

  )٢٨(  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2012). OECD Territorial Reviews. 

The Gauteng City-Region, South Africa. Paris: OECD. 

  )٢٩(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Africa, http://unhabitat.org/books/affordable-

land-and-housing-in-africa/. 

يشـكلون   هـم يف املائة من سكان العامل، أو ما يقدر بنحو بليون شخص، هم أشخاص ذوو إعاقـات. و  ١٥حوايل   )٣٠(  
 Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesانظـــر:  األقليـــة األكـــرب يف العـــامل.

(2015), “Factsheet on Persons with Disabilities”, www.un.org/disabilities/default.asp?id=18. 

  )٣١(  United Nations Economic Commission for Europe Charter on Sustainable Housing (2015), The Geneva United 

Nations Charter on Sustainable Housing: Ensure Access to Decent, Adequate, Affordable, and Healthy Housing 

for All, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_EN.pdf. 

  )٣٢(  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2012) 2012 World Disasters Report 

2012 — Focus on forced migration and displacement. International Federation of Red Cross and Red 
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. وتــبني الدراســات الصــادرة يف اآلونــة األخــرية أن املهــاجرين يســكنون  كــبريةســتحقق منــافع 
متثـيالً غـري متناسـب بـني فقـراء املــدن       وهـم ممثلـون  كـثري مـن األحيـان يف املنـاطق احلضـرية؛       يف
  .)٣٣(العشوائيةالعديد من املستوطنات   يف

هـو عامـل    األولووهناك عدد من العوامل اليت تعيق تـوفري السـكن للفئـات الضـعيفة.       - ١٦
إمكانية احلصول علـى السـكن    بصورة كبرية ينتقص منتكاليف اإلسكان  فارتفاعاقتصادي: 

وامليسور التكلفة، وال سيما للفئـات الضـعيفة. فعلـى سـبيل املثـال، تعـاين بلـدان أوروبـا          املالئم
مســتبعدة  تكـون  ، ألن الفئـات الضــعيفة حـاالت األشـخاص عــدميي املـأوى    ازديــادالغربيـة مـن   

البنـاء الـذايت التـدرجيي     تـزداد صـعوبة  ويف أفريقيـا   ،)٣٤(ياً من سوقَي ملكية املساكن واإلجيارمال
للمســاكن بســبب ارتفــاع تكلفــة األراضــي و/أو االفتقــار إليهــا، ممــا يعــرض الفئــات الضــعيفة    

املتصـلة  سـائل  املمثـل   ،نظم الرعاية والسكنب تتصلوالعقبة الثانية  .)٣٥(بالفعل إىل ضغوط أكرب
ألن البلـدان تواجـه صـعوبات بسـبب الفـوارق       ،األمـان واألطـر القانونيـة واملؤسسـية     اتشبكب

ــدخ  ــات      والكــبرية يف ال ــز ضــد فئ ــة: التميي ــى حــواجز اجتماعي ــث ينطــوي عل ــل الثال ل. والعام
ــبرية   .)٣٦(معينـــة حتســـني أحـــوال األحيـــاء الفقـــرية  وبـــرامج وال تراعـــي بـــرامج اإلســـكان الكـ

  .)٣٨)(٣٧(ضعفهامن الفئات، مما يزيد ددة هلذه احملحتياجات اال

__________ 

Crescent Societies, Geneva. Also see Jacobsen, (2011),“Profiling Urban IDPs? How IDPs Differ from their 

Non-Urban IDP Neighbours in Three Cities.” In The Migration-Displacement Nexus: Concepts, Cases and 

Responses, edited by Khalid Koser and Susan Martin, London: Ashgate. 

يف املائـة مــن األســر املعيشــية املهــاجرة املوجـودة يف أكــرا، غانــا، يف حــي فقــري    ٩٢علـى ســبيل املثــال، يعــيش    )٣٣(  
 Awumbila, M. (2014), “Linkages between Urbanization, Rural-Urban واحــــد هــــو أولــــد فادامــــا. انظــــر:

Migration and Poverty Outcomes in Africa. Background Paper for the World Migration Report”. 

  )٣٤(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Europe and North America, 

http://unhabitat.org/books/affordable-land-and-housing-in-europe-and-north-america-2/. 

  )٣٥(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Africa, http://unhabitat.org/books/affordable-land-

and-housing-in-africa/. 

  )٣٦(  Housing policy and vulnerable social groups by group of specialists on Housing Policies for Social 

Cohesion. 2008, www.iut.nu/Literature/2008/CoE_HousingPolicyVulnerableGroup_2008.pdf. 

  )٣٧(  UN-Habitat (2014). Accessibility of Housing: A hand book of Inclusive Affordable Housing Solutions for 

Persons with Disability and Older Persons, http://unhabitat.org/books/accessibility-of-housing/. 

على سبيل املثال، تدرك إثيوبيا أن عدم مشاركة السكان املتضررين هو أحد األسباب الرئيسية لضعف أداء   )٣٨(  
 Federal Democratic Republic خمططات جتديد وحتسني أوضاع األحياء الفقرية يف املناطق احلضرية. انظر:

of Ethiopia (2014). National Report on Housing and Sustainable Urban Development. Ministry of Urban 
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ملســاكن امنــاطق هــو عامــل آخــر يــؤثر تــأثرياً كــبرياً يف عــرض   للالتقســيم اإلقصــائي و  - ١٧
هـو عبـارة   ”ووفقاً ملعهد التكافؤ اإلسكاين، فـإن التقسـيم اإلقصـائي     امليسورة التكلفة.املالئمة 

راضــي أو للوحــدات عــن أنظمــة حكوميــة (حمليــة عمومــاً) تفــرض مســاحات كــبرية لقطــع األ  
الســكنية و/أو غــري ذلــك مــن مواصــفات اإلســكان الفــاخر يف مســاحات كــبرية مــن األراضــي  
املخصصة لإلسكان لدرجة تؤدي إىل حرمان الفئات املنخفضـة واملتوسـطة الـدخل مـن فرصـة      

. وأنظمــة التقســيم هــذه شــائعة يف الضــواحي “العــيش علــى مســافة معقولــة مــن مكــان عملــها
ــث تكــون مشــا   ــع      حي ــة لتخطــيط املواق ــات مطول ــة بعملي ــة مثقل ريع اإلســكان امليســور التكلف

ــة بالنســبة إىل األشــخاص ذوي        ــؤدي إىل تكــاليف ســكن باهظ ــا ي ــراخيص، مم واستصــدار الت
، أدت اخلاصـة  ورغم أن أنظمة التقسـيم وجِـدت حلمايـة حقـوق امللكيـة      .)٣٩(الدخل املنخفض

  .)٤٠(يف السكنبينها والتمييز  شرائحالفصل بني الأنظمة التقسيم اإلقصائي إىل 
، مسـألة الفصـل بـني الشـرائح    ويساهم غيـاب أنظمـة التقسـيم املخـتلط االسـتخدام يف        - ١٨

ــه قــد بــل ،عــزز الكثافــةيألن الكــثري مــن سياســات اإلســكان القائمــة مل    أســهم يف الزحــف  إن
. ويســـتلزم توســـيع نطـــاق التقســـيم )٤١(املكـــاين - االجتمـــاعي والفصـــلاحلضــري العشـــوائي  

ــة   االســتخداماتاملخــتلط االســتخدام اعتمــاد معــايري للمــزج بــني    الســكنية والتجاريــة والثقافي
ويشجع جداً تنفيذ التقسيم املختلط االسـتخدام ألنـه يتضـمن عـدداً      .)٤٢(الصناعيةو يةواملؤسس

 وتعميـق احلـس  ، على مسـاحات أصـغر  ة، وإقامة املشاريع اإلمنائية كثافزيادة المن الفوائد منها 
  .)٤٣(، وإجياد مزيد من الترابط بني األحياء واتمعات احملليةيتمعوا املكاين

. وكـثرياً  احلصول علـى السـكن  وتواجه الشعوب األصلية والنساء خصوصاً التمييز يف   - ١٩
أراضــي  تبتلــعلمؤذيــة عنــدما تتمــدد املنــاطق احلضــرية   أوضــاعاًاتمعــات األصــلية  تواجــهمــا 

__________ 

Development, Housing and Construction, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Ethiopia-

National-Report.pdf . 

  )٣٩(  Equitable Housing Institute (2016). Exclusionary Housing Policies, Error! Hyperlink reference not 

valid.. 

  )٤٠(  Meyers, M. (Un)Equal protection dot the Poor: Exclusionary Zoning and the need for Stricter Scrutiny. 

scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1345&context=jcl. 

  )٤١(  Inter-American Development Bank (2013). Urban Development and Housing Sector Framework 

Document, GN-2732-2. 

  )٤٢(  American Planning Association. Zoning for Mixed Uses. Pas Quick Notes No. 6. 

  )٤٣(  Metropolitan Area Planning Council. What are the Benefits of Mixed Use Development? 

http://www.mapc.org/resources/mixed-use-zoning/benefits-mixed-use-dev 
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املــدن الــيت ومــن  .)٤٤(مــن تعرضــهم لإلخــالء القســري يف أغلــب األحيــان أجــدادهم، ممــا يزيــد
ــوع مــن شــهدت هــذا  يف النمــو احلضــري داكــار (الســنغال)، ومكســيكو ســييت، وبلــدات    الن

ويف معظـم البلـدان، تعـاين النسـاء مـن غيـاب ضـمان احليـازة، ألن          مقاطعة تيموكـو يف شـيلي.  
حقوقهن يف امللكية مقيدة بالعادات واألعراف االجتماعية والتشريعات، بالرغم مـن أن النسـاء   

يف املائـة مـن األنشـطة الزراعيـة. ويعيـق       ٧٥يشكلن غالبية املزارعني الصغار ويؤدين أكثر مـن  
، واألهــم مــن )٤٥(طــي الفقــر وحتقيــق النجــاح االقتصــاديغيــاب ضــمان احليــازة فرصــهن يف خت

  ذلك أنه حيرمهن من حقهن يف السكن املالئم.
  

  )٤٦(اإلسكان امليسور التكلفة  - جيم  

الـذي يسـتطيع النـاس     املالئـم تـوفري السـكن    يف نةحلضـر احتـديات  أصـعب   يتمثل أحـد   - ٢٠
ــه. ويف عــام    ــل تكلفت ــان ٢٠١١حتم ــل مــن       ٢,٢، ك ــون يعيشــون بأق بليــون شــخص ال يزال

ــوم  ــن يف الي ــو  ،)٤٧(دوالري ــل تكــاليف املعيشــة والســكن.      وه ــاً لتحم دخــل غــري كــاف إطالق
مليـون   ٣٣٠سكان األحياء الفقـرية إىل األسـر املعيشـية ذات الـدخل املتوسـط، يقـدر أن        ومن

 ليبلـغ تكاليف السكن؛ وقد يرتفع هذا العدد  نامجة عن تعاين حاليا ضغوطا مالية أسرة معيشية
 وحـىت يف البلـدان املتقدمـة مثـل الواليـات املتحـدة       .)٤٨(٢٠٢٥مليون نسمة حبلول عـام   ٤٤٠

يف املائـة مـن دخلـها     ٥٠يف املائـة مـن السـكان تنفـق أكثـر مـن        ٢٠، أفيد بأن نسـبة  األمريكية

__________ 

  )٤٤(  UN-Habitat (2009). Housing Indigenous People in Cities: Policy Guide to Housing for Indigenous People in Cities, 

http://unhabitat.org/books/housing-indigenous-peoples-in-cities-urban-policy-guides-for-indigenous-peoples/. 

  )٤٥(  UN-Women, Women’s Land and Property Rights, http://www.unwomen-eseasia.org/Women_ 
Poverty_and_Economics/Women_Land_and_Property_Rights.html. 

تدعم وحدة السياسات هذه جمموعة من التدابري املالئمـة للظـروف اإلقليميـة مـن أجـل رصـد تـوافر املسـاكن           )٤٦(  
القاعــدة ”امليســورة التكلفــة. وتســتمد تعــاريف اإلســكان امليســور التكلفــة مــن أســاليب عديــدة تتــراوح بــني   

عيشـية لتسـديد مصـاريف السـكن     يف املائة مـن دخـل األسـرة امل    ٣٠القائمة على عدم إنفاق أكثر من  “العامة
واألســلوب الــذي يــتم يف إطــاره ضــمان أن يكــون لــدى األســرة مــا يكفــي مــن املــال لتغطيــة املصــاريف غــري  

 uen, and others (2006), cited in UN-Habitat املتصــــلة بالســــكن إضــــافة إىل مصــــاريف الســــكن. انظــــر:     

(forthcoming), World City Report 2016 . ــاك أيضــا مؤ ــة تكــاليف الســكن + املواصــالت  ”شــر وهن  “معقولي
 ,Centre for Neighbourhood Technology (2008) الــــذي يأخــــذ تكــــاليف املواصــــالت يف احلســــبان. انظــــر:

http://htaindex.cnt.org“Housing+Transportation Affordability Index”, . 

  )٤٧(  World Bank Poverty Overview, www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview. 

  )٤٨(  McKinsey Global Institute (2014). A Blueprint for Addressing the Global Affordable Housing Challenge. MGI. 
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ــاك أيضــاً لتســديد تكــاليف   ــذين      الســكن. وهن ــاس ال ــة مــن الن أعــداد كــبرية لكــن غــري معروف
  .)٤٩(جمموعات أو أسر ضمن أو مبردفهم “يعيشون يف الشوارع”

، أصــبحت عمليــات اســترداد امللكيــة وديــون  ٢٠٠٨ومنــذ بدايــة األزمــة املاليــة لعــام    - ٢١
دت ملكيـة مئـات اآلالف   اسـترِ قـد  يف البلـدان املتقدمـة. ف   اخلطورةالرهن العقاري مسألة بالغة 

ويف البلــدان املتقدمــة،  .)٥٠(يف أعقــاب األزمــة املاليــة للحجــز العقــاريمــن املنــازل أو خضــعت 
فـرض قيـود   يف الواليـات املتحـدة إىل    الرهون العقارية لذوي املالءة املنخفضةأدى ايار سوق 

ليـات ومـالكي املنـازل    اإلقراض العقاري. وأثر ذلـك علـى حنـو غـري متناسـب يف أسـر األق       على
ألول مــرة الــذين مل يتمكنــوا مــن االســتفادة ممــا جنــم عــن ذلــك مــن اخنفــاض يف األســعار ويف    

نسـبة مئويـة   ك، ارتفعـت ديـون الرهـون العقاريـة (    بشـكل خـاص  الفائدة. ويف أوروبا  معدالت
ارتفعت املعـدالت  في اليونان، فارتفاعاً هائالً بعد األزمة االئتمانية.  )من الناتج احمللي اإلمجايل

. وخـالل الفتـرة نفسـها،    ٢٠٠٨يف املائـة يف عـام    ٣٣,٩إىل  ١٩٩٨يف املائة يف عام  ٥,٨من 
يف املائـــة،   ٩٠,٣إىل  ١٩٩٨يف املائـــة يف عـــام   ٢٦,٥ارتفعـــت املعـــدالت يف آيرلنـــدا مـــن    

ــا مـــن   ويف  يف املائـــة إىل ٢٣,٩يف املائـــة، ويف إســـبانيا مـــن    ٢١,٧يف املائـــة إىل  ٧,٨إيطاليـ
ــة ٦٤,٦ ــام   .)٥١(يف املائ ــذ ع ــدم املســاواة يف اإل ١٩٩٦ومن ــال يف  اســك، ازداد ع ــني األجي ن ب

ــة يف اإلســكان         ــات األوروبي ــراً إىل تراجــع اســتثمار احلكوم ــاكن أخــرى. ونظ ــا ويف أم أوروب
االجتماعي، هناك نقص يف املساكن امليسورة التكلفـة لألسـر املعيشـية اجلديـدة. وهـذا الـنقص       

ــاع نظــام ل احلكومــات  دفعــتحــاد جــداً يف مراكــز املــدن الرئيســية لدرجــة     ص يتخصــإىل اتب
الـذين   مـوفّري اإلسـكان   مبسـاعدة سـاكن  املشـراء   يتاح هلم يف إطـاره  اتساكن لعمال البلديامل

  .)٥٢(اتيةؤساكن بشروط ماملال يتوخون الربح أو استئجار 
يف املنـاطق احلضـرية إىل ارتفـاع تكلفـة      اإلسـكان ويعزى ما يقارب نصـف الـنقص يف     - ٢٢

الطلــب  الــيت تعــىن جبانــبربامج الــ هوتواجــوعــدم إمكانيــة احلصــول علــى التمويــل.   اإلســكان
مسـتويات  الذين يعيشـون يف فقـر مـدقع يف ظـل ارتفـاع       أولئكلوصول إىل صعوبة شديدة يف ا

__________ 

  )٤٩(  Tipple and Speak (2009), cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. 

  )٥٠(  Fuentes, and others (2013), cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. 

شهدت هذه املنطقة أعلى  على الرغم من أن ديون الرهون العقارية ال تزال أقل حجماً يف أوروبا الشرقية،  )٥١(  
 ٠,٧٥مرة، من  ٥٠نسبة مئوية للتغري. ففي التفيا، على سبيل املثال، زادت نسبة الديون العقارية أكثر من 

 ,International Monetary Fund (2011) . انظر:٢٠٠٩يف املائة يف عام  ٣٦,٦إىل  ١٩٩٩يف املائة يف عام 

Global Financial Stability Report. Durable Financial Stability: Getting There from Here, Washington, 

D.C.: IMF, www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2011/01/ . 

  )٥٢(  Raco (2006), cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. 
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شــروط األهليــة. وتواجــه غالبيــة األســر املعيشــية املنخفضــة الــدخل عقبــات يف احلصــول علــى   
: منــهاولرمسيــة، رهــون العقاريــة املدعومــة) مــن املؤسســات املاليــة ا     الالتمويــل (مبــا يف ذلــك   

 اتضـمان الو (ج)والرسـوم املرتفعـة؛    (ب)شروط الودائع الـدنيا يف حسـابات املـدخرات؛     (أ)
ــاال ــة ( ةحتياطي ــاتشــروط و (د))؛ يف صــورة صــكوك ملكي ــدخل ( ثب وهــي شــروط صــعبة  ال

. وللحصـول علـى إعانـة    )٥٣(يف السوق غري الرمسية) العاملنيمن  عداد الكبريةألل بشكل خاص
 املــدخراتاألســر املعيشــية مســتوى معــني مــن    يتعــين إمجــاال أن يكــون لــدى لــرهن عقــاري، 

تســتبعد نســبة كــبرية مــن الســكان ذوي    الشــروطيف ســوق العمــل. وهــذه   ةرمسيــ ومشــاركة
  .)٥٤(الدخل املنخفض

، ممـا يـؤدي   ن االجتمـاعي اسـك اإلمشـاريع  قع اأمهية مو تقسيمال أنظمة وكثريا ما تغفل  - ٢٣
، األمر الـذي غالبـاً مـا يرفـع تكـاليف تقـدمي اخلـدمات وحيـد         طرفيةإىل اختيار مواقع يف مناطق 

احلصـول  يف  وال يـزال عـدم الكفايـة   املكاين للسكان األكثـر فقـراً.    - االجتماعي االندماجمن 
كن تـوفري السـ   من أكثر معوقـات أسواق األراضي احلضرية اخللل الذي يصيب على األراضي و

بسـبب ارتفـاع   يـزداد صـعوبة    املالئمالتحدي املتمثل يف احلصول على السكن ف. املالئم شيوعاً
بـني الربـع   مـا   األرض ميثـل سـعر  تكاليف األراضي يف العديد من املنـاطق احلضـرية. وعـادة مـا     

دارة األراضــي إلأدوات  عــدم تــوفروالثلــث مــن الســعر النــهائي للوحــدة الســكنية. ونظــراً إىل  
بشـكل سـريع    تضـخم أسـعار األراضـي    ظـاهرة وندرة اخلدمات احلضـرية، تشـهد مـدن كـثرية     

وإضــافةً إىل ذلــك، فــإن ســوء تصــميم أنظمــة حتديــد نســب مســاحات الطوابــق إىل  .)٥٥(للغايــة
__________ 

  )٥٣(  UN-Habitat (2008), “Housing for All: The Challenges of Affordability, Accessibility and Sustainability: 

The Experiences and Instruments from the Developing and Developed World”, cited in Carrillo and Berg 

(2009) “Housing Policy Matters for the Poor: Literature Review and Priorities for Future Research in Latin 

America”, Institutional Capacity and Finance Sector discussion paper, No. IDB-DP-144. 

  )٥٤(  Carrillo and Berg (2009) “Housing Policy Matters for the Poor: Literature Review and Priorities for Future 

Research in Latin America”, Institutional Capacity and Finance Sector Discussion Paper, No. IDB-DP-144. 

على سبيل املثال، التوسيع املخطط ملنطقة بارا دي تيجوكا يف ريو دي جانريو وتشييد طرق سريعة تصلها   )٥٥(  
يف املائة من  ١ ٩٠٠إىل ارتفاع قيمة األراضي بنسبة بسائر أحناء املدينة كانا من األسباب اليت أدت 

. وتبني دراسات احلاالت أن تركيب مرافق مياه الشرب بتكلفة تصل إىل ١٩٧٥إىل عام  ١٩٧٢ عام
كيلومترات عن مركز املدينة ميكن أن يرفع قيمة  ١٠إىل  ٥دوالر للمتر املربع يف مناطق تبعد من  ١,٠٢

الراً للمتر املربع. ويف حاالت رصف الشوارع، يولّد استثمار مبلغ دو ١١,١٠األرض مببلغ يصل إىل 
دوالرات يف الصرف  ٣,٠٣دوالرات، ويؤدى استثمار  ٩,١٠دوالر أرباحا رأمسالية تصل إىل  ٢,٥٨

 Smolka, M. (2013) دوالرات. انظر: ٨,٥٠الصحي إىل ارتفاع قيمة األرض مبقدار يصل إىل 

“Implementing Value Capture in Latin America. Policies and Tools for Urban Development. Lincoln 

Institute of Land Policy. Policy Focus Report. 



A/CONF.226/PC.3/23

 

20/100 16-09559 
 

واملسـاحات الـدنيا لقطـع األراضـي، حيـث يكـون هنـاك احنيـاز لألسـر           )٥٦(مساحات األراضي
  .)٥٧(ة الدخل، غالباً ما يكون من معوقات توفري اإلسكان امليسور التكلفةاملعيشية املرتفع

وميكن أن يؤدي االعتماد علـى تصـاميم املبـاين املنعدمـة الكفـاءة مـن حيـث اسـتهالك           - ٢٤
الطاقة إىل ارتفاع تكـاليف اإلسـكان. ورصـيد املبـاين يف العـامل، الـذي يتـألف بصـورة أساسـية          

 )٥٨(يف املائــة مــن اســتهالك الطاقــة يف العــامل  ٤٠عــن أكثــر مــن  مــن املبــاين الســكنية، مســؤول
ويف أوروبـا الشـرقية، يحـدث حتريـر      .)٥٩(ويشكل املساهم األكـرب يف انبعاثـات غـازات الدفيئـة    

ســوق الغــاز الطبيعــي مــن القــوانني والضــوابط التنظيميــة ومــا يــنجم عــن ذلــك مــن ارتفــاع يف  
توسـطة الـدخل الـيت جتـد نفسـها مضـطرة إىل إغـالق        تكاليف الطاقة تأثريا يطال حىت األسـر امل 

غرف عديدة يف فصل الشتاء من أجل خفض تكاليف التدفئة. وحتتاج املراكـز التارخييـة بصـفة    
  خاصة إىل احلماية من عوامل الطقس واملناخ نظراً إىل قدم مبانيها ومرافقها.

ن بكلفـة ميسـورة عـدم    ومن العوامل األخرى اليت حتد مـن القـدرة علـى تـوفري املسـاك       - ٢٥
تطــور الشــراكات الراميــة إىل زيــادة املســاكن املتاحــة والــربامج احلكوميــة يف قطــاع اإلســكان، 

يف ذلك التخفيضات الـيت جتـرى علـى صـعد تـوفري املسـاكن وعـرض األراضـي واملشـتريات           مبا
ــات        ــيت تعــزز البيئ ــة هــي احلكومــات ال ــى صــعيد األنظمــة. وقليل ــوفري اخلــدمات، وحــىت عل وت
ــة الســوق لالتســاع.      ــة الــيت تــوازن بــني احتياجــات األســر املعيشــية وقابلي السياســاتية التمكيني

اإلطار نفسه، أدى قصور األطر القانونية وغيـاب احلـوافز علـى تـوفري اإلسـكان التـأجريي        ويف

__________ 

من الفدان، وهي مساحة  ١/١٦على سبيل املثال، يف نريويب تبلغ املساحة القانونية الدنيا لقطعة األرض   )٥٦(  
 Rockefeller Foundation and The New School كلفتها. انظر:تستطيع األسر املعيشية العادية حتمل  ال

(2014), The Housing Challenge: Avoiding the Ozymandias Syndrome, http://milanoschool.org/wp-

content/uploads/2015/06/Buckley-The-Housing-Challenge-B.pdf. 

  )٥٧(  Habitat III secretariat (2015), “Habitat III issue paper No. 5. Urban rules and legislation”, http://unhabitat.org/wp-

content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-5_Urban-Rules-and-Legislation-2.0.pdf. 

  )٥٨(  UNEP (2009) Buildings and Climate Change: Summary for Policy Makers, 

www.unep.org/sbci/pdfs/SBCI-BCCSummary.pdf and European Commission (2011) Roadmap to a 

Resource-Efficient Europe, cited in Habitat III secretariat (2015) “Habitat III issues papers. Housing”, No. 

20, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-20_Housing-2.0.pdf. 

  )٥٩(  Ruuska (2014) “Material Efficiency of Building Construction”. Buildings 2014 (4), pp. 266-294, 

www.mdpi.com/2075-5309/4/3/266/pdf, cited in Habitat III secretariat (2015) “Habitat III issues papers. 

Housing”, No. 20, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-

20_Housing-2.0.pdf. 
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االجتمـــاعي، يف البلـــدان املتقدمـــة والناميـــة علـــى حـــد ســـواء، إىل تراجـــع العـــرض وارتفـــاع   
  .)٦٠( مستويات ال ميكن حتملهااإلجيارات إىل

    
  السكن الالئق  - دال  

ميكن تقييم السكن الالئق باستخدام العوامل اخلمسة اليت حددها موئل األمم املتحـدة    - ٢٦
  وهي:  لتعريف األحياء الفقرية، أال

توافر مصادر محسنة للمياه: يشري برنامج الرصد املشترك بني منظمة الصـحة    (أ)  
العاملية واليونيسيف، الذي يوفر إحصاءات عاملية بشأن امليـاه والصـرف الصـحي، إىل أن نسـبة     

تكــون ملوثــة بالفضــالت البشــرية الصــلبة   “محســنة”كــبرية مــن امليــاه املــأخوذة مــن مصــادر  
. ويتســـبب تقـــدير مشـــكلة امليـــاه غـــري املأمونـــة  )٦١(ل إليهـــامنتظمـــة ويصـــعب الوصـــو وغـــري
امليسورة التكلفة بأقـل مـن حجمهـا يف عرقلـة حتقيـق هـدف التنميـة املسـتدامة املتمثـل يف           وغري

حتقيق هدف حصول اجلميع بشـكل منصـف علـى ميـاه الشـرب املأمونـة وامليسـورة التكلفـة         ”
  ؛“٢٠٣٠حبلول عام 

ــر    (ب)   ــنة للصـ ــق محسـ ــوافر مرافـ ــبة   تـ ــديرات إىل أن نسـ ــري التقـ ــحي: تشـ ف الصـ
ــنة يف        يف ٦٣ ــحي محسـ ــرف صـ ــدمات صـ ــا خـ ــت هلـ ــامل أُتيحـ ــكان العـ ــن سـ ــط مـ ــة فقـ املائـ
، ٢٠١٥يف املائة حبلـول عـام    ٦٧. ولئن كان من املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل ٢٠١٠ عام

يف املائــة.  ٧٥هــي فإــا ال تــزال أدىن مــن الغايــة املنشــودة يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، و       
بليون شخص يفتقرون إىل خدمات الصرف الصحي احملسنة، ممـا يسـهم يف    ٢,٥يزال حنو  فال

. وكـثريا مـا تواجـه احلكومـات احملليـة مشـاكل متزايـدة يف        )٦٢(اتساع الفجوة الصحية يف املدن
مرافــق  توليــد اإليــرادات الالزمــة لتغطيــة التكــاليف الالزمــة لتــوفري اخلــدمات الكافيــة، وخاصــةً

__________ 

  )٦٠(  UN-Habitat (2003) “Rental Housing: An Essential Option for the Urban Poor in Developing Countries”, 

Peppercorn, I. and Taffin C. (2013) “Rental Housing: Lessons from International Experience and Policies 

for Emerging Markets”. Directions in Development. Washington, D.C. World Bank, and Blanco Blanco, A. 

G., Fretes Cibils, V., Muñoz Miranda, A., 2014, Rental Housing Wanted: Policy Options for Latin America 

and the Caribbean, Washington, D.C.: Inter-American Development Bank. 

يــوفر برنــامج الرصــد املشــترك بــني منظمــة الصــحة العامليــة واليونيســيف إحصــاءات عامليــة حــول تقــارير امليــاه    )٦١(  
، “محسـنة ”والصرف الصحي اليت تصدر بشأن السكان الذين يستخدمون مياه شرب مـأخوذة مـن مصـادر    

وجــودة داخــل أمــاكن إقامــة  زلية املـ(أي وصــالت امليــاه املنــ  “أنابيــب امليــاه املوجــودة يف أماكنــهم ”فيهــا  مبــا
املســتخدمني أو يف الســاحات أو األفنيــة امللحقــة ــا)، أو الصــنابري أو األنابيــب الرأســية العامــة، أو اآلبــار          

 األنبوبية أو فتحات اآلبار، أو اآلبار احملفورة يدويا احملمية، أو الينابيع أو مستجمعات مياه األمطار احملمية.

 ).٢٠١٤لثالث (األمني العام للموئل ا  )٦٢(  
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الصرف الصحي. وهـذا جيعلـها غـري فعالـة يف حتقيـق اإلنفـاذ الكامـل لألطـر الـيت تضـمن تـوفري            
  خدمات الصرف الصحي األساسية؛

عــدم االكتظــاظ: بينمــا يــتم تــوفري املســاكن   -تــوافر مســاحة معيشــية كافيــة   (ج)  
ال تـوفري احليـز   للطبقات الوسطى بكميات تفوق احتياجاـا يف العديـد مـن املـدن، ال يـتم إمجـا      

. ويف أفريقيـا، أصـبح تزايـد    )٦٣(الكايف لسكن الفقراء؛ فكثري من هؤالء يعيش يف غرفـة واحـدة  
. وتطغـى  )٦٤(سكان احلضر يشكل عبئا على البىن التحتية واخلدمات القائمـة يف معظـم البلـدان   

ــة مــثال، تعــ        ــي. ففــي أمريكــا الالتيني ــى العجــز الكم ــة املســاكن عل اين أوجــه القصــور يف نوعي
ماليني أسرة تقريبا من اكتظاظ املساكن (حيـث يقـيم ثالثـة أشـخاص أو أكثـر يف غرفـة        ٩,٦

. وتزيــد املســاكن املفتقــرة إىل اجلــودة، الــيت تكــون يف الغالــب غــري آمنــة وخطــرة    )٦٥(واحــدة)
ومكتظــة، مــن املخــاطر اليوميــة (احلــوادث املاديــة واحلرائــق والطقــس املتطــرف واألمــراض          

مــن خمــاطر الكــوارث (العواصــف/الرياح العاتيــة والــزالزل وااليــارات        املعديــة)، وكــذلك 
  ؛)٦٧(/)٦٦(األرضية والفيضانات واحلرائق واألوبئة)

__________ 

  )٦٣(  UN-Habitat (2011b), cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. 

ــى:          )٦٤(   ــة علــــ ــرياليون، متاحــــ ــوانا وســــ ــا وبوتســــ ــث: كينيــــ ــل الثالــــ ــة للموئــــ ــة املقدمــــ ــارير الوطنيــــ التقــــ
https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/regions/Africa. 

العجز يف السكن إىل نوعني: نوعي وكمي. ويدخل يف العجز النوعي املنازل: (أ) اليت تعاين من ينقسم   )٦٥(  
(ب) واملبنية مبواد غري مالئمة  ؛قصور يف البنية التحتية (االفتقار إىل املياه والصرف الصحي والكهرباء)

(د) واليت  ؛ة الواحدة)(ج) واملكتظة (ثالثة أشخاص أو أكثر يف الغرف ؛(اجلدران واألسقف واألرضيات)
 ؛تفتقر إىل أمن احليازة. ويدخل يف العجز الكمي: (أ) األسر اليت ال تستطيع احلصول على سكن فردي

 .Bouillon, C., N. Medellín, and C(ب) األسر اليت تعيش يف منازل غري مالئمة وغري قابلة لإلصالح. انظر: 

Boruchowicz. 2012. “Portrait of a Problem: The Housing Sector.” In C. Bouillon (ed.), Room for 

Development: Housing Markets in Latin America and the Caribbean. Washington, D.C.: Inter-American 

Development Bank and Bouillon, C., A. Azevedo, N. Medellín and C. Boruchowicz. 2012. “Two 

Bedrooms, Two Bathrooms, and a Big Yard? Housing Demand in Latin America and the Caribbean.” In 

C. Bouillon (ed.), Room for Development: Housing Markets in Latin America and the Caribbean. 

Washington, D.C.: Inter-American Development Bank. 

  )٦٦(  Ruuska (2014) “Material Efficiency of Building Construction”. Buildings 2014 (4), pp. 266-294, 

www.mdpi.com/2075-5309/4/3/266/pdf, cited in Habitat III secretariat (2015) “Habitat III issue paper, 

Housing”, No. 20, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-

20_Housing-2.0.pdf. 

) للمســاعدة اإلنســانية املســاحة الالزمــة للشــخص الواحــد، وتتطلــب  SPHEREحتــدد معــايري مشــروع ســفري (  )٦٧(  
ختصيص غرفتني للفصل بـني اجلنسـني يف خميمـات الالجـئني منعـا لالغتصـاب وزنـا احملـارم. وال تسـتوىف هـذه           

 األحيان.املعايري يف املستوطنات العشوائية يف كثريٍ من 
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جودة/متانة هياكل املساكن: يف الكثري من دوائر الوالية اإلقليميـة، اعتمـدت     (د)  
الدولية احلالية من حيـث  قوانني بناء غري مالئمة للسياق أو مل يتم حتديث القوانني لتليب املعايري 

املســائل املتعلقــة بســالمة األرواح. ويتفــاقم الوضــع بســبب الفســاد والقصــور يف إنفــاذ قــوانني   
ــزال املــدمر الــذي ضــرب هــاييت يف عــام     ماليــني  ٣,٥وتضــرر منــه  ٢٠١٠البنــاء. ويعتــرب الزل

اء بالقــدر شــخص مثــاال علــى تطبيــق البلــدان قــوانني عتيقــة للــزالزل، وعــدم إنفــاذ قــوانني البنــ  
  ؛)٦٨(الكايف، ووجود املستوطنات العشوائية يف مناطق حمفوفة باملخاطر

ضمان احليازة: من األمور اليت تنـتقص مـن ضـمان احليـازة عمليـات اإلخـالء         )ـ(ه  
القسري والتهجري وعدم االعتراف بوجود سلسلة متصـلة مـن أشـكال حيـازة األراضـي. ففـي       

أحنـاء العـامل مـن منـازهلم وأراضـيهم، رغمـا عنـهم ودون        كل عام، يطرد ماليني البشر يف شىت 
ــامي       ــني ع ــا ب ــرة م ــويض منصــف. ويف الفت ــات  ٢٠٠٨و  ١٩٩٨تشــاور أو تع ــرت عملي ، أث

، رغـم أن القـانون الـدويل يعتـرف     )٦٩(مليون شخص على األقـل  ١٨,٦اإلخالء القسري على 
ــن يف إطــاره مــرارا وتكــرارا      ــازة، وقــد أُعل ــاحلق يف ضــمان احلي أن ممارســة اإلخــالء  صــراحة ب

القسري تشـكل انتـهاكا جسـيما وممنـهجا حلقـوق اإلنسـان. وهنـاك أيضـا أعـداد متزايـدة مـن            
املهاجرين واملشردين داخليا املوجـودين يف املنـاطق احلضـرية الـذين يعـانون مـن انعـدام ضـمان         

 زوح مــرة أخــرى، لــيس فقــط نتيجــة لألخطــار الطبيعيــة وجتــدد  ـاحليــازة ويواجهــون خطــر النــ 

__________ 

درجـات بـالقرب مـن بـورت أو بـرانس وتضـرر        ٧,٠كانون الثاين/يناير: حدث زلزال قوتـه   ١٢تأثري زلزال   )٦٨(  
شــخص حســب التقــديرات وأصــاب أكثــر مــن        ٢٢٠ ٠٠٠شــخص، وقتــل الزلــزال     ٣ ٥٠٠ ٠٠٠منــه 
ايل زل (بإمجـ ـمنـ  ١٠٥ ٠٠٠زال وهـدم  ـمن ١٨٨ ٣٨٣شخص، وأحلق أضرارا شديدة بأكثر من  ٣٠٠ ٠٠٠
مليـون متـر مكعـب مـن األنقـاض واحلطـام يف        ١٩مليون شخص. وخلّف الزلـزال   ١,٥) وشرد ٢٩٣ ٣٨٣

وهي كميات تكفي ملـلء طـابور حاويـات شـحن ميتـد مـن لنـدن إىل بـريوت، وتعرضـت           -بورت أو برانس 
يف املائـــة مـــن مـــوظفي اخلدمـــة املدنيـــة يف بـــورت   ٢٥مدرســـة ألضـــرار أو دمـــار شـــامل، ومـــات   ٤ ٠٠٠

يف املائـة مـن    ٨٠يف املائـة مـن املبـاين احلكوميـة واإلداريـة و       ٦٠برانس، وتعرض ألضـرار أو دمـار شـامل     أو
ــرانس و   ــر مــن     ٦٠املــدارس يف بــورت أو ب ــة مــن املــدارس يف مــديرييت اجلنــوب والغــرب، ونــزح أكث يف املائ

ويف ذروة  شــخص مــن منــاطق ســكنهم يف بــورت أو بــرانس وأقــام معظمهــم مــع أســر مضــيفة.   ٦٠٠ ٠٠٠
شــخص معرضــني بشــدة  ١٠٠ ٠٠٠األزمــة، أقــام مليــون ونصــف شــخص يف خميمــات، وكــان منــهم أكثــر  

ألخطار العواصـف والفيضـانات. ووقـع حـدث آخـر ال عالقـة لـه بـالزلزال ولكنـه تسـبب يف نشـوء حتـديات             
. وحبلــول ٢٠١٠علـى صــعيد االسـتجابة اإلنســانية، أال وهــو تفشـي وبــاء الكــولريا يف تشـرين األول/أكتــوبر     

شــخص  ٢١٦ ٠٠٠شخصــا قــد مــاتوا مــن جــراء هــذا الوبــاء، وأصــيب    ٥ ٨٩٩، كــان ٢٠١١متوز/يوليــه 
)www.dec.org.uk/articles/haiti-earthquake-facts-and-figures.( 

  )٦٩(  Centre on Housing Rights and Evictions (2009). Global Survey 11, Forced Evictions, Violations of 

Human Rights: 2007–2008. COHRE, Geneva. 
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وتـــؤثر األشـــكال  .)٧٠(زاعات، وإمنـــا نتيجـــة لتزايـــد عمليـــات اإلخـــالء القســـري كـــذلك ـالنـــ
الرمسية للحيازة وعمليات اإلخالء القسـري علـى النسـاء بشـكل غـري متناسـب وتزيـد مـن          غري

زح أيضـا آالف البشـر مـن منـازهلم بسـبب الكـوارث الطبيعيـة،        ـوينـ  .)٧١(ضعفهن بدرجة أكرب
املنـاخ. فاألعاصـري وموجـات التسـونامي والـزالزل تتسـبب يف نـزوح        اليت يتعلـق بعضـها بـتغري    

وتعـود سياسـات اإلسـكان الـيت تعـزز منـوذج امللكيـة وحـده          .)٧٢(الناس مـن بيـوم وأراضـيهم   
بالفائدة على الشرائح املتوسطة الدخل وتفشل يف خدمة الشرحية اخلُمسية األفقر. وقـد جـرب   

ج بديلـة للحيـازة، مثـل االسـتئجار بغـرض التملّـك       عدد قليل من هيئات اإلسـكان تطبيـق منـاذ   
واالستئجار الصرف. وتعد هذه النماذج بإمكانات كبرية، بالنظر إىل أن هنـاك مـا يقـرب مـن     

  .)٧٣(بليون مستأجر يف شىت أحناء العامل ١,٢
  

  حتسني املستوطنات العشوائية    - هاء  

تزايـد بسـرعة صـعوبة التحـدي     مع حتـول سـكان العـامل إىل سـكىن املنـاطق احلضـرية، ت        - ٢٧
املتمثل يف إتاحة اإلسكان املـزود باخلـدمات. وال يـزال مـا يقـرب مـن ربـع عـدد سـكان مـدن           
العامل يعيش يف أحياء فقـرية ومسـتوطنات عشـوائية. ورغـم أن النسـبة العامليـة لسـكان األحيـاء         

__________ 

  )٧٠(  and the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Report: “Home Sweet Home: Housing 

Practices and Tools that Support Durable Solutions for Urban IDPs”, www.internal-

displacement.org/assets/publications/2015/20150325-global-homesweet-home/20150325-global-home-

sweet-home-en-full-report.pdf, cited in Habitat III secretariat (2015) “Habitat III issues papers, 

Housing”, No. 20, http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-

20_Housing-2.0.pdf. 

  )٧١(  Giovarelli, R., and others. (2005). “Gender Issues and Best Practices.” In Land Administration Projects: 

A Synthesis Report. Washington, D.C.: World Bank. 

شأ كنتيجة مباشرة لسلوك الدولة أو المتناعهـا عـن فعـل مـا، فـإن مبـادئ       وح هذه ال تنزـنرغم أن عمليات ال  )٧٢(  
القانون الدويل وحقوق اإلنسان حتكم الطرق اليت تستجيب ـا الـدول هلـذه الكـوارث الطبيعيـة أو تفشـل يف       

 UN-Habitat (2012), Forced Evictions Global Crisis, Global Solutions. A Review Ofاالســتجابة هلــا. انظــر: 

the Status of Forced Evictions Globally Through the Work of the Advisory Group on Forced Evictions, 

Un-Habitat and Other International Actors, http://hrbaportal.org/wp-content/files/Forced-Evictions-_-

UN-Habitat.pdf. 

يف املائـة، ويف   ١٩يف املائة، يف حـني تبلـغ هـذه النسـبة يف آسـيا       ١٧ليت تستأجر يف أفريقيا، تبلغ نسبة األسر ا  )٧٣(  
يف املائـة،   ٢١يف املائـة، ويف أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب       ٢٩يف املائـة، ويف أوروبـا    ١٤أوروبا الشرقية 

ــدا     ــة وكن ــات املتحــدة األمريكي ــيا   ٣٣ويف الوالي ــة، ويف أوقيانوس ــ ١٩يف املائ  Blanco, andة. انظــر: يف املائ

others (2014). 
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، فإن عـدد سـكان   )٧٤(٢٠٠٠يف املناطق احلضرية بالبلدان النامية قد اخنفضت منذ عام  الفقرية 
يف املائـة سـنويا، ممـا يـؤدي إىل تفـاقم       ١٠يف العامل ال يزال ينمو بنسبة تقـارب     األحياء الفقرية

. وتشهد أفريقيا أعلى نسبة لسكان األحياء الفقـرية يف املنـاطق   )٧٥(املشكلة على الصعيد العاملي
ــيا (   ٦١,٧احلضــرية ( ــة ومنطقــة البحــر    يف املائــة) مث أم ٣٠يف املائــة)، تليهــا آس ريكــا الالتيني
ــة (  ٢٤الكــارييب ( ــدول العربي ــة)، مث ال ــة) ١٣,٣يف املائ ــوفر   )٧٦(يف املائ ــال، ي . فعلــى ســبيل املث

يف املائـــة مـــن املســـاكن يف مـــدن  ٧٠و  ٦٠قطـــاع اإلســـكان العشـــوائي نســـبة تتـــراوح بـــني 
ــا ــا، و    ٧٠، و )٧٧(زامبي ــن املســاكن يف ليم ــة م ــن املســ   ٨٠يف املائ ــة م ــدة يف يف املائ اكن اجلدي

. ويقـدر موئـل األمـم املتحـدة أن     )٧٩(يف املائة من املساكن يف مـدن غانـا   ٩٠، و )٧٨(كاراكاس
ــة،     مليــون شــخص يعيشــون حاليــا يف األحيــاء الفقــرية   ٨٨١أكثــر مــن  يف مــدن البلــدان النامي

ــالغ     ممــا ــادة عــن عــددهم الب ــون يف عــام   ٧٩٢يعكــس زي . )٨٠()١(انظــر اجلــدول   ٢٠٠٠ملي
بةً من احلكومات احمللية والوطنية هلذه التحديات، فإا تدعم سلسلة من بـرامج تطـوير   واستجا

ــربامج       ــادرات الصــغرية الــيت يضــطلع ــا قطــاع واحــد إىل ال ــاء الســكنية تتــدرج مــن املب األحي
  الشاملة اليت تشترك يف تنفيذها عدة قطاعات لتطوير األحياء الفقرية.

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  املنطقة

التغري بالنسـبة املئويـة   
)٢٠١٤-١٩٩٠(  

٠٨٠٢٧,٩ ٩٣٩٨٨١ ٢٩١٨٧١ ٠٢٢٨٤٥ ٦٧٩٨٣٠ ٧٥٨٧٩١ ٠٤٤٧٤٨ ٦٨٩  املناطق النامية                  
- ٤١٨٤٨,٢ ٠٥٨١١ ١١٩١٤ ٥٣٤١٣ ٨٩٢١٢ ٩٩٣١٦ ٠٤٥٢٠ ٢٢  مشال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصـحراء  
٦٧٧١١٥,٣ ١٩٩٢٠٠ ٧٨٨١٨٣ ٢٢٣١٦٣ ٤٣٥١٥٢ ٥٥٩١٢٨ ٢٠٣١١٠ ٩٣  الكربى

أمريكا الالتينيـة ومنطقـة   
- ٨٤٧١,١ ٧٤٢١٠٤ ٥٤٧١١٢ ١٤٩١١٢ ٩٤١١١٢ ٤٧٠١١٦ ٠٥٤١١٢ ١٠٦  البحر الكارييب

٥٩٣٢٣,٠ ٥٩١٢٥١ ٨٧٣٢٤٩ ٨٨٤٢٥٠ ٣٦٦٢٤٩ ٣١٢٢٣٨ ٥٣٩٢٢٤ ٢٠٤  شرق آسيا

__________ 

 The State of the. املصـدر:  ٢٠١٠يف املائة يف عـام   ٣٢إىل  ٢٠٠٠يف املائة يف عام  ٣٩اخنفضت النسبة من   )٧٤(  

World’s Cities Report 2010/11. 

  )٧٥(  UN-Habitat (2011), The State of the World’s Cities Report 2010/11. 

  )٧٦(  UN-Habitat (2013), The State of the World Cities Report 2012/13. 

  )٧٧(  UN-Habitat (2012e), cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. 

  )٧٨(  Hernandez and Kellett (2008), cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. 

  )٧٩(  , cited in UN-Habitat (forthcoming), World City Report 2016. UN-Habitat (2012b) 

ــدة (   )٨٠(   ــم املتحـــــــــــــ ــة   ٢٠١٥األمـــــــــــــ ــة لأللفيـــــــــــــ ــداف اإلمنائيـــــــــــــ ــر األهـــــــــــــ ، ٢٠١٥)، تقريـــــــــــــ
www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf. 



A/CONF.226/PC.3/23

 

26/100 16-09559 
 

  ٢٠١٤  ٢٠١٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  املنطقة
التغري بالنسـبة املئويـة   

)٢٠١٤-١٩٩٠(  

٨٧٦٥,٥ ٧٤٩١٩٠ ٣٣٦١٩٥ ٨٢٨١٩٦ ٨٩٣١٩٥ ٩٣١١٩٣ ٩٦٠١٨٩ ١٨٠  جنوب آسيا                  
٥٢٨٢٠,١ ٠٦٣٨٣ ٥٦٨٨٤ ٢٥٤٧٩ ٧٢٧٨٠ ٥٥٩٧٩ ٥٦٧٧٥ ٦٩  جنوب شرق آسيا

٥٥٠٢٠٥,٤ ٩٧٤٣٧ ٥٢٧٣١ ٦٣٦٢٨ ٩٥٧٢٦ ٥٠٨١٦ ٢٩٤١٤ ١٢  غرب آسيا
٣٨٢٤٢٧٤٦٨٥١٥٥٣٤٥٦٣٥٩١٥٤,٧  أوقيانوسيا

  
  .الوطنية التعدادات استنادا إىل معلومات، ٢٠١٥ لعاماحلضرية  املؤشراتقاعدة بيانات  -العاملي للحضر  املرصدموئل األمم املتحدة،   :املصدر  

      
ترتيــب اخليــارات السياســاتية حســب األولويــة: اإلجــراءات التحوليــة        -  ثالثا 

  الالزمة لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة  

لقـرارات يف تنفيـذ اإلطـار    من أجـل مسـاعدة صـناع السياسـات وغريهـم مـن صـناع ا        - ٢٨
فيما يلي مبـادئ توجيهيـة    ١٠السياسايت املقترح، يقدم اخلرباء الذين عينتهم وحدة السياسات 

عمليــة وقائمــة بــاإلجراءات ذات األولويــة. وتســتند هــذه التوصــيات إىل االســتعراض النقــدي   
نالــت اعترافــا ممارســة مــن املمارســات الــيت فــازت جبــوائز والــيت  ٣٥للوثــائق، واالطــالع علــى 

ــع)، واملناقشــات املستفيضــة (ســواء يف       ــق الراب ــا يف جمــال سياســات اإلســكان (انظــر املرف عاملي
. ويقـدم ـج موئـل األمـم املتحـدة الـذي       )٨١(مقابالت شخصية أو عـرب الوسـائط اإللكترونيـة)   

أن  مبـادئ إرشـادية ميكـن    “املكانة احملورية لإلسكان يف اخلطة احلضرية اجلديدة”حيمل عنوان 
تساعد صناع السياسات والقـرارات يف إيـالء أولويـة أكـرب لإلسـكان يف هـذه اخلطـة، وبالتـايل         

وميكـن هلـذه املبـادئ أن     .)٨٢(ضمان حصول اجلميع على سـكن الئـق وآمـن وميسـور التكلفـة     
تساعد يف إبراز أنه ال ينبغي حصر بؤرة التركيـز يف اـال الضـيق املتمثـل يف تشـييد املسـاكن،       

عد يف توســيع هــذه البــؤرة حبيــث تصــبح إطــارا كليــا إلقامــة املشــاريع الســكنية حيقّــق  وأن تســا
__________ 

هناك بيانات إضافية بشأن املؤشرات السكنية الـيت سـيتم فحصـها تـأيت مـن قاعـدة البيانـات العامليـة ملؤشـرات            )٨١(  
اإلسكان اليت توفر إطارا كليا للتعامل مع سياسات اإلسكان والبيئـة السـكنية. وحتتـوي قاعـدة البيانـات هـذه       

منظـور شـامل لقطـاع اإلسـكان علـى       على جمموعة مـن املؤشـرات السياسـاتية املعتـرف ـا الـيت تتـيح تكـوين        
مســــتوي املدينــــة والبلـــــد، مــــع التركيـــــز علــــى مــــدى تـــــوافر املســــاكن ومعقوليـــــة تكلفتــــها. انظـــــر:        

www.globalhousingindicators.org.  
موئـل األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء       “املكانة احملوريـة لإلسـكان يف اخلطـة احلضـرية اجلديـدة     ”يشجع ج   )٨٢(  

ــى النظــر يف ت  ــن خــالل تصــميم        عل ــك م ــا يف ذل ــة لإلســكان، حســب االقتضــاء، مب ــذ االســتراتيجية العاملي نفي
األدوات واآلليــات الالزمــة للتشــجيع علــى تــوفري متويــل ســكين يســتفيد منــه اجلميــع علــى املســتويني الــوطين     

نظـر ورقـة   واحمللي من أجل سد الفجوة اإلسكانية واملسامهة يف اإلعمال التدرجيي للحق يف السكن للجميـع. ا 
 ).٢٠١٥املوقف الصادرة عن موئل األمم املتحدة (تشرين األول/أكتوبر 
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التكامــل مــع ممارســات التخطــيط احلضــري. وتضــع هــذه املبــادئ النــاس وحقــوق اإلنســان يف  
  ).١موقع الصدارة من التنمية احلضرية املستدامة (انظر اإلطار 

  
  ١اإلطار 

  “رية لإلسكان يف اخلطة احلضرية اجلديدةاملكانة احملو”املبادئ املنبثقة من ج 

ــكان       (أ)   ــات اإلسـ ــاج سياسـ ــي إدمـ ــذلك ينبغـ ــرنة. ولـ ــن احلضـ ــكان عـ ــل اإلسـ ال ينفصـ
واستراتيجياته على املستويني الوطين واحمللي يف سياسات التنميـة احلضـرية وينبغـي التنسـيق     

  بينها وبني السياسات االقتصادية واالجتماعية؛
االقتصـادية. فالسـكن    -ضرورة من ضرورات التنميـة االجتماعيـة   ميثل اإلسكان   (ب)  

ــة         ــق التنمي ــة يف حتقي ــة بالغ ــاء اإلنســان. ويكتســي اإلســكان أمهي ــن الشــروط املســبقة لبق م
االقتصــادية املســتدامة للنــاس واملــدن. ولــئن كــان لتــوفري الســكن أمهيتــه يف     -االجتماعيــة 

فهـو أيضـا مصـدر هـام لتوليـد الثـروة        حتسني سبل كسب الرزق ومستوى املعيشة والرفاه،
وهـو مـا ميثـل عنصـرا رئيسـيا يف جـدول        -وحتقيق النمو االقتصـادي وتـوفري فـرص العمـل     

  أعمال التنمية االقتصادية؛
ال بد من إجراء إصالحات هيكلية وإجياد دول أقـوى وتطبيـق سياسـات وبـرامج       (ج)  

الئـق. فيجـب علـى السـلطات      متويل طويلة األجل لتمكني اجلميع من احلصول على سكن
ــة واحملليــة أن تعــاود االضــطالع بــدور قيــادي يف صــياغة وتنظــيم وتنفيــذ ورصــد          الوطني
السياســات الراميــة إىل تلبيــة االحتياجــات مــن املســاكن وإزالــة املعوقــات الــيت حتــول دون    

ري توفريها بتكلفة ميسورة، وخاصةً يف أوساط الشرائح السكانية األشـد فقـرا. وينبغـي تـوف    
  التمويل اإلسكاين وزيادته، وال سيما لصاحل الفئات املنخفضة الدخل؛

ينبغــي التــرويج التبــاع ــج ذي شــقني لسياســات اإلســكان وبراجمــه، شــق عالجــي       (د)  
) وشـق وقـائي (يتمثـل يف تـوفري مسـاكن جديـدة).         (يتمثل يف رفع مستوى األحياء الفقـرية 

تشــاركية ومنســقة تضــطلع ــا احلكومــات  وينبغــي تطبيــق هــذا النــهج مــن خــالل جهــود   
  الوطنية واحمللية ومؤسسات متويل التنمية وجهات القطاع اخلاص واتمع املدين؛

باسـتراتيجيات وطنيـة      ينبغي أن تقترن سياسات اإلسكان وتطوير األحياء الفقـرية   )ـ(ه  
واملؤشــرات الالزمــة تنبثــق منــها خطــة عمــل مفصــلة وتتــوافر هلــا املــوارد الكافيــة لتنفيــذها   

  ملتابعتها وتقييمها. وال بد من االسترشاد مببادئ الشفافية واملساءلة يف هذه العمليات.
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حتظى مبـادئ ومعـايري حقـوق اإلنسـان بأمهيـة قصـوى يف التنميـة احلضـرية مـن أجـل             (و)  
إنشاء مدن مسـتدامة اجتماعيـا تسـتوعب اجلميـع. وال غـىن عـن اسـتهداف الفئـات األشـد          

وضــعفا لتفــادي تــدهور الوضــع. وينبغــي أن تركــز املبــادرات علــى معاجلــة األســباب  فقــرا 
  اجلذرية اليت حتول دون حصوهلم على سكن الئق.

 UN-Habitat (2015), “Housing at the Centre of the New Urban Agenda,” UN-Habitat  :املصدر        

Policy Paper بعنوان  ٢٠١٥ [ورقة سياسات صادرة عن موئل األمم املتحدة يف عام
  ].“املكانة احملورية لإلسكان يف اخلطة احلضرية اجلديدة”

      
  توصيات بشأن ترتيب سياسات اإلسكان حسب األولوية      

  اإلطار املتكامل لإلسكان    

الكليـة وحتفـز علـى حتقيـق التكامـل بينــها       إسـكانية تـدمج األطـر السياسـاتية       إقـرار سياسـات      
  على مجيع املستويات

يقصد بالنهج املتكامل تصميم وتنفيذ سياسـات تضـمن قـرب املسـاكن مـن الوظـائف         - ٢٩
واخلـــدمات (خـــدمات التعلـــيم والرعايـــة الصـــحية والنقـــل املالئمـــة) واحلفـــاظ علـــى ســـالمة    

ائص الثقافيـة والتارخييـة للمجتمعـات.    اتمعات. كما أن هذا النهج الكلي يعزز وحيمي اخلصـ 
وقد دعا جدول أعمال املوئل احلكومات إىل دمج سياسات اإلسكان مـع سياسـات التخطـيط    
احلضــري األوســع نطاقــا، مبــا يف ذلــك سياســات الســكان والبيئــة واألراضــي والبنيــة التحتيــة.    

ت األساســية ونوشــدت احلكومــات إىل التــرويج للسياســات الــيت تشــجع علــى تــوفري املــدخال  
الالزمــة لتشــييد املســاكن (مثــل األراضــي والتمويــل ومــواد البنــاء) مــع القيــام يف الوقــت نفســه  
مبعاجلة التركيبة الدميغرافية لسكان احلضـر. واألهـم مـن ذلـك أن احلكومـات دعيـت إىل إجيـاد        

  .)٨٣(آليات تكفل الشفافية وفعالية الكلفة يف إدارة البنية التحتية
تطبيــق اإلطــار املتكامــل لإلســكان، ال بــد مــن التنســيق بــني الــدول          ولكــي يتســىن   - ٣٠

واملنظمات غـري احلكوميـة وعـرب املسـتويات املتعـددة للحكومـات. وتـؤدي املؤسسـات العاملـة          
ــيت تتمتــع بســلطات       ــة ال ــة إىل اإلدارات الرمسي ــات غــري الرمسي ــوطين، مــن اهليئ علــى املســتوى ال

اءات بـني الـوزارات املسـؤولة عـن السياسـات احلضـرية       تنظيمية، دورا رئيسيا يف تنظـيم اإلجـر  
(التنسيق األفقي). وميكن للمؤسسـات العاملـة علـى املسـتوى احمللـي أن تيسـر إبـرام االتفاقـات         

__________ 

  )٨٣(  United Nations. The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action, 

unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Habitat-Agenda-Goals-and-Principles-Commitments-

and-the-Global-Plan-of-Action-2003.pdf. 
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بني البلديات (التنسيق بني البلـديات). وأخـريا، ال بـد مـن حتقيـق االنسـجام بـني كـل أشـكال          
  .)٨٤(بلدي (التنسيق الرأسي)العالقات بني املستويات الوطين واإلقليمي وال

  
  اعتماد سياسات إقليمية وبلدية ترمي إىل توسيع شبكات البنية التحتية    

تكتســى املوائمــة بــني مواقــع املســاكن وأســواق العمــل أمهيــة قصــوى مــن أجــل تعزيــز    - ٣١
. ويتعني إجياد سياسات من شأا توسـيع شـبكات البنيـة التحتيـة،     )٨٥(وحتسني اإلنتاجية والنمو

. وتــؤدي احلكومــة )٨٦(علــى مجيــع مســتويات احلكومــة، ملواكبــة النمــو الســكاين واالقتصــادي  
الوطنيــة دورا رئيســيا يف قيــادة التعــاون بــني البلــديات يف املنــاطق احلضــرية املركّبــة ويف تعزيــز    
التنسيق فيما بـني الوكـاالت وفيمـا بـني الـوزارات، سـواء يف نطـاق الواليـة اإلقليميـة الواحـدة           

  .)٨٧(الواليات اإلقليمية املختلفة عرب  أو
  

  اإلسكان الشامل جلميع الفئات    

  اعتماد سياسات تنطوي على عمليات تشاركية على مجيع املستويات    

تشــجع الــدول األعضــاء علــى تعزيــز احلــوارات التشــاركية فيمــا بــني مجيــع أصــحاب      - ٣٢
ــى الصــع      ــاء القــدرات عل ــة وبن ــات متكيني ــق بيئ ــي.  املصــلحة مــن خــالل خل ــوطين واحملل يدين ال

ــا ــدرات أصــحاب املصــلحة وأهــداف       أن ومب االســتراتيجيات التشــاركية تأخــذ يف احلســبان ق
ــة        ــراء وتلبي ــة خاصــة يف مســاعدة الفق ــا تتســم بفعالي ــي، فإ ــات الســياق احملل املشــاريع ومتطلب

ء . وقــد أثبــت التعــداد التشــاركي، وهــو ــج للمســح يقــوم فيــه فقــرا  )٨٨(احتياجــام الســكنية
املناطق احلضرية بـإجراء التعـدادات ورسـم اخلـرائط تمعـام، فعاليتـه كخطـوة أوىل يف اجتـاه         

  .  )٨٩(تعزيز أمن احليازة
  

__________ 

  )٨٤(  OECD (2013) Fifth OECD Roundtable of Mayors and Ministers. Paris. 

  )٨٥(  UN-Habitat (2014). The Evolution of National Urban Policies. A Global Overview. Nairobi, p. 11. 

  )٨٦(  OECD (2013) Fifth OECD Roundtable of Mayors and Ministers. Paris. 

 Orszag, and others. (2010), Developing Effective Place-Based Policies for the FY 2012انظر مثال:   )٨٧(  

Budget, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, White House Memo M-

10-21, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-21.pdf. 

  )٨٨(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Latin America and the Caribbean, 

http://unhabitat.org/books/affordable-land-and-housing-in-latin-america-and-the-caribbean. 

  )٨٩(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Africa, http://unhabitat.org/books/affordable-

land-and-housing-in-africa./ 
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إسكان عادلـة تسـتوعب مجيـع النـاس علـى مجيـع املسـتويات ومتنـع التمييـز             اعتماد سياسات    
  وتلبي احتياجات السكن اخلاصة بالفئات ذات االحتياجات اخلاصة

ميكــن أن يتحقــق احلــق يف الســكن الالئــق للجميــع تــدرجييا مــن خــالل تركيــز اجلهــود   - ٣٣
(التقنيــة والتشــريعية واملاليــة)، مبــا يف ذلــك اجلهــود الــيت تســتهدف حتديــدا تلبيــة االحتياجــات    
ــة      اخلاصــة ألشــد الفئــات ضــعفا وميشــا، يف اجتــاه دعــم تــوفري خيــارات الئقــة وصــحية وآمن

جــل تعزيــز التماســك االجتمــاعي (أي جتنــب الفصــل بــني الشــرائح  وميســورة التكلفــة. ومــن أ
وحتويل األحياء العادية إىل أحياء لألغنياء وإنشاء جمتمعات سكنية مغلقـة ببوابـات) مـع العمـل     
يف الوقت نفسه على مكافحـة التشـرد، ينبغـي التشـجيع علـى تكـوين جمتمعـات سـكنية ختـتلط          

  فيها الفئات املختلفة.
ت واسـتراتيجيات اإلسـكان الشـاملة للجميـع دورا حامسـا يف التصـدي       وتؤدي سياسا  - ٣٤

. وميكـن مـن خـالل اتبـاع النـهج القـائم علـى احلقـوق يف التـرويج          )٩٠(  لتحدي األحيـاء الفقـرية  
لسياسات اإلسكان العادل املساعدة يف متكني الفقراء والتقليل يف الوقت نفسه من أوجـه عـدم   

. وسيؤدي إدماج األبعـاد اجلنسـانية   )٩١(سكان إىل أدىن حد ممكناملساواة والتمييز يف قطاع اإل
يف سياسات وممارسات اإلسكان والتنمية احلضرية إىل حتسـني القـدرة علـى اسـتيعاب اجلميـع،      
حيث توجد اختالفات بني النساء والرجال والفتيـان والفتيـات يف التعامـل مـع جتربـة احلضـرنة       

اتباع ج يراعي الفوارق بني اجلنسـني إىل زيـادة مشـاركة    وسيؤدي  .)٩٣(/)٩٢(واالستفادة منها
  .)٩٤(مجيع أصحاب املصلحة بنشاط، مبا يف ذلك النساء، وسيعود بالنفع على السكان مجيعهم

الـيت حتـدد    “احلـق يف املدينـة  ”وتدعى الدول األعضاء إىل مواءمـة سياسـاا مـع رؤيـة       - ٣٥
ركة يف عمليـة مجاعيـة لرسـم معـامل عمليـات النمـو       حقوق السكان ومسؤوليام املتعلقة باملشا

__________ 

ع قــرار بشــأن اســتراتيجيات اإلســكان الوطنيــة واحملليــة اجلامعــة الراميــة إىل   ). مشــرو٢٠١٣األمــم املتحــدة (  )٩٠(  
ــكان،     ــة لإلســـــــــ ــتراتيجية العامليـــــــــ ــوعي يف االســـــــــ ــال نـــــــــ ــق انتقـــــــــ -https://documents-ddsحتقيـــــــــ

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/K13/513/59/pdf/K1351359.pdf?OpenElement. 

  )٩١(  United Nations, Why Housing Rights, www.un.org/ga/Istanbul+5/hr.PDF. 

  )٩٢(  UN-Habitat (2012). Gender, http://unhabitat.org/urban-themes/gender/. 

  )٩٣(  UN-Habitat (2014). Gender Equality and the New Urban Agenda. Gender and Women Round Table. 

WUF 7 – Concept note. 

  )٩٤(  UN-Habitat (2014). Gender Equality and the New Urban Agenda. Gender and Women Round Table. 

WUF 7 – Concept note. 
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. ورغـم أننـا يف ورقـة السياسـات هـذه ال نؤيـد مجيـع عناصـر املنـهاج          )٩٥(والتحول يف مدينتهم
، “احلــق يف املدينــة”باعتبــاره تعريفــا لعبــارة  )٩٦(امليثــاق العــاملي للحــق يف املدينــةالــذي ورد يف 

ــاق فيمــا خيــص      ــة هــذا امليث ــد رؤي ــا نؤي ــادئ    حــق ا”فإنن ــدن يف إطــار مب ــاع املنصــف بامل النتف
  .“االستدامة والدميقراطية واإلنصاف والعدالة االجتماعية

  
  اإلسكان امليسور التكلفة    

لتقدمي إعانات إسكان تتيح لألسر املنخفضـة الـدخل اسـتئجار سـكن الئـق         اعتماد سياسات    
  أو امتالكه

  العقارية ضريبية مالئمة لألراضي والرهون   اعتماد سياسات    
  إسكانية لزيادة رصيد املساكن امليسورة التكلفة وحتسني نوعيته   اعتماد سياسات    

ال بــد مــن إجيــاد إطــار قــانوين حيفــز االســتثمار طويــل األجــل ويــوفر خيــارات جديــدة   - ٣٦
للتمويل السكين لكي تتسـىن زيـادة رصـيد املسـاكن امليسـورة التكلفـة. وينبغـي حتسـني الـدعم          

مصارف اإلسكان لكـي ختـدم األسـر املنخفضـة الـدخل، ويـتعني تكميـل االئتمـان          الذي تتلقاه
بإنشـاء صـناديق ضـمان وكيانـات خمصصـة الغـرض مـن أجـل إتاحـة التمويـل السـكين للفئــات            

وميكن للمؤسسـات املاليـة الـيت ختـدم الشـرائح       .)٩٧(الكثرية املستبعدة تقليديا من االستفادة منه
بــدور هــام يف تقــدمي قــروض قصــرية األجــل مصــممة خصيصــا   املنخفضــة الــدخل أن تضــطلع 

  إلنشاء أدوات ائتمان جديدة تسهل امتالك املنازل.
وتتمتع اللجنـة اإلحصـائية لألمـم املتحـدة بوضـع جيـد يؤهلـها لتحديـد الظـروف الـيت             - ٣٧

يلزم توافرها لضمان معقولية التكلفة. وميكن من خالل عملية البحـث هـذه استكشـاف سـبل     
خيارات االئتمان واملعروض مـن املسـاكن مـن أجـل معاجلـة النـدرة الـيت ترفـع األسـعار          توسيع 

  ورمبا تفضي إىل اإلسكان العشوائي.
  

__________ 

تستخدم هذه الرؤية يف وصف احلقوق واملسؤوليات اجلماعية وليس الفردية. وهـي تقـوم علـى حريتنـا يف أن       )٩٥(  
بعنـوان   ١٩٦٨يف عـام  )) صـدر  Henri Lefebvre. ويف كتاب هلنري لفبفـر  “نبين أو نعيد بناء مدننا وأنفسنا”

احتيـــاج إىل طـــرق متجـــددة ”)، يلخـــص الكاتـــب هـــذه الفكـــرة بأـــا Le Droit à la villeاحلـــق يف املدينـــة (
. ويف جمال حقـوق اإلنسـان، حظيـت هـذه الفكـرة القويـة بـاإلقرار يف        “ومتطورة للوصول إىل احلياة احلضرية

 .٢٠٠٤للحق يف املدينة يف عام املنتدى احلضري العاملي وتبلورت يف امليثاق العاملي 

  )٩٦(  International Alliance of Inhabitants (2005). World Charter for the Right to the City, 

www.urbanreinventors.net/3/wsf.pdf. 

  )٩٧(  UN-Habitat (2010). A Practical Guide for Conducting: Housing Profiles. Supporting evidence-based 

housing policy and reform. UN-Habitat, Nairobi. 
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  حتد من املضاربة العقارية   اعتماد السياسات اليت    

ــيم      - ٣٨ ــة وتشـــجيع التنظـ ــاربة العقاريـ ــة إىل تقليـــل املضـ ميكـــن تشـــديد السياســـات الراميـ
ات على املستوى احمللي إذا اعتمدت البلديات قوانني حمليـة لإلسـكان   االجتماعي لسوق العقار

  ختدم مصاحل اجلميع وسياسات ضريبية مالئمة لألراضي والعقارات.
  

  تدعم البنية التحتية اخلضراء   اعتماد سياسات    

تشمل هذه السياسات تطـوير املسـاكن والتكنولوجيـات املـوفرة للطاقـة الـيت ميكـن أن          - ٣٩
  تكاليف السكن واألثر البيئي على السواء.تقلل من 

    
  السكن الالئق    

  اعتماد سياسات يف جمال اإلسكان وتقسيم املناطق تكفل الصحة والسالمة واألمن    
  اعتماد سياسات للتخفيف من أثر تغري املناخ وحتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة    

  األساسية مثل املياه والصرف الصحياعتماد سياسات حتسن إمكانية احلصول على اخلدمات     
ــتخلص            ــاء وال ــى خــدمات اإلضــاءة والكهرب ــة احلصــول عل ــن إمكاني اعتمــاد سياســات حتس

  القمامة يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية املتطورة  من
  اعتماد سياسات تعترف بوجود سلسلة متصلة من أنواع احلق يف األراضي املكفول للجميع    
  سياسات تدعم نظام تسجيل األراضي ونظام املسح العقارياعتماد     

لكـي تقــوم الــدول األعضــاء بتنفيــذ التزامهـا بإعمــال احلــق يف الســكن الالئــق للجميــع     - ٤٠
من خالل حتسني ظروف املعيشـة والعمـل بشـكل     )٩٨(بطريقة متتثل متاما ملعايري حقوق اإلنسان

ــازة،   مســتدام، تشــجع الــدول األعضــاء علــى اعتمــاد سيا   ســات تــدعم الضــمان القــانوين للحي
وتــوافر اخلــدمات، وتــوفري املســاكن امليســورة التكلفــة، والصــالحية للســكىن، وإتاحــة إمكانيــة  

  احلصول على السكن، ومالءمة املوقع، واملالءمة من الناحية الثقافية.
احلــق ويعــين االلتــزام بضــمان احلــق يف الســكن الالئــق أن الــدول ملزمــة بــاحترام هــذا     - ٤١

ومحايته وإعماله، أي باالمتناع عن التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف التمتع ـذا احلـق   
(االحترام)؛ ومبنع أطراف ثالثة من التدخل يف هـذا احلـق (احلمايـة)؛ وباعتمـاد تـدابري تشـريعية       

__________ 

  )٩٨(  United Nations, The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action, 

unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Habitat-Agenda-Goals-and-Principles-Commitments-and-

the-Global-Plan-of-Action-2003.pdf. 
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م ذا احلـق  وقضائية وتروجيية وعلى مستوى امليزانية وغري ذلك من التدابري من أجل الوفاء التا
. وتشجع الدول على إدماج املعايري الدولية عنـد إدراج احلـق يف السـكن الالئـق     )٩٩((اإلعمال)

ــدابري االنتصــاف، وميكّــن احملــاكم       ــهج يســاعد علــى حتســني ت ــة. وهــذا الن يف التشــريعات احمللي
الفصـــل يف االنتـــهاكات بـــالرجوع إىل العهــــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصــــادية        مـــن 
  .)١٠٠(جتماعية والثقافية وإىل غريه من القوانني احملددة املتعلقة باحلق يف السكن الالئقواال

    
  ٢اإلطار 

  أبعاد احلق يف السكن الالئق

ضــمان احليــازة: ينبغــي أن يتمتــع كــل شــخص بدرجــة مــن درجــات ضــمان    (أ)  
املضايقة، ومن غـري ذلـك   احليازة اليت تكفل له احلماية القانونية من اإلخالء باإلكراه، ومن 

مــن التهديـــدات. وميكـــن أن تشــمل احليـــازة عـــدة أشـــكال منــها اإلجيـــار القصـــري املـــدة،    
واإلســكان التعــاوين، واإلجيــار الطويــل املــدة، وشــغل املســكن مــن قبــل مالكــه، واإلســكان  

  ؛حاالت الطوارئ، واالستيطان غري الرمسي، مبا يف ذلك شغل األراضي أو املمتلكات  يف
ــوفِّر املســكن          (ب)   ــي أن ي ــة: ينبغ ــق والــبىن التحتي ــواد واملراف ــة اخلــدمات وامل إتاح
جلميع األشخاص إمكانيـة احلصـول علـى املرافـق األساسـية الالزمـة للصـحة واألمـن          الالئق

والراحة والتغذية، وهي تتضمن مياه الشـرب املأمونـة، واملرافـق الصـحية املالئمـة، والطاقـة       
ضــاءة، ووســائل ختــزين األغذيــة، والــتخلص مــن النفايــات،  ألغــراض الطهــي والتدفئــة واإل

  ؛وخدمات الطوارئ
توفري مساكن ميسورة التكلفة: ال ينبغي أن تشكّل التكاليف املتصـلة بالسـكن     (ج)  

ديدا أو خطرا على تلبية االحتياجات األساسية األخرى. وينبغي للدول األعضاء أن تتخـذ  
  ؛املتصلة بالسكن متناسبة مع مستويات الدخلإجراءات لضمان كون التكاليف 

الصــالحية للســكىن: ينبغــي أن يــوفر املســكن الالئــق لشــاغليه مســاحةً كافيــة    (د)  
وأن حيميهم من الربد والرطوبة واحلر واملطر والريـاح أو غـري ذلـك مـن العوامـل الـيت ـدد        

علـى تطبيـق املبـادئ    الصحة، ومـن املخـاطر البنيويـة واألمـراض. وتشـجع الـدول األعضـاء        
  ؛الصحية املتصلة بالسكن الالئق اليت أعدا منظمة الصحة العاملية

__________ 

ــق. صــحيفة       )٩٩(   ــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية، احلــق يف الســكن الالئ ــامج األم ــم   برن ــائع رق ــيح ٢١الوق ، ١، التنق
 .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_ar.pdfمتاحة على الرابط التايل:   وهي

 .املرجع نفسه  )١٠٠(
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إتاحة إمكانية احلصول على السكن: جيب أن يكـون السـكن متاحـا للجميـع       (هـ)  
مبــن فــيهم الفئــات احملرومــة واملهمشــة. وينبغــي لقــوانني وسياســات اإلســكان أن تأخــذ         

  ؛هلذه الفئاتاالعتبار االحتياجات اخلاصة   يف
املوقــع: ينبغــي أن يتــيح الســكن املالئــم إمكانيــة احلصــول علــى العمــل وعلــى    (و)  

خــدمات الرعايــة الصــحية واملــدارس ومراكــز رعايــة األطفــال وغــري ذلــك مــن املرافــق           
االجتماعية. وإضافة إىل ذلك، ينبغي عدم إقامة مساكن يف مواقع ملوثة أو يف مواقع قريبـة  

  ؛ليت دد حق السكان يف الصحةمن مصادر التلوث ا
الســكن املالئــم مــن الناحيــة الثقافيــة: ينبغــي أن حيتــرم الســكن الالئــق ويراعــي     (ز)  

  .التعبري عن اهلوية الثقافية والتنوع يف السكن بضمان عدم التضحية بالبعد الثقايف لإلسكان
، احلـق يف السـكن   ٤، التعليـق العـام رقـم    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية صدر:امل

 ١٤٣، املرفـق الثالـث، الصـفحة    E/1992/23)، وثيقة األمـم املتحـدة   ١٩٩١املالئم (الدورة السادسة، سنة 
)١٩٩١(.  

      
والدول مدعوة إىل دعـم عمـل مقـررة األمـم املتحـدة اخلاصـة املعنيـة بالسـكن الالئـق،            - ٤٢

ــذي يركــز علــى   ــق ومضــمونه؛ وحــاالت انعــدام     ”ال الوضــع القــانوين للحــق يف الســكن الالئ
املأوى؛ وعمليات اإلخالء القسري؛ والعوملة واحلق يف السكن الالئق؛ والتمييز والتمتـع بـاحلق   

ــق؛ ووضــ   ــاه وخــدمات الصــرف الصــحي      يف الســكن الالئ ــى املي ع املؤشــرات؛ واحلصــول عل
. وتيسـر  “باعتبارها من عناصر التمتع باحلق يف السكن الالئق؛ وحـق املـرأة يف السـكن الالئـق    

هذه املقررة الدعم الذي تقدمه وكاالت األمم املتحدة للجهود اليت تبذهلا احلكومات واتمـع  
  .)١٠١(نسان من أجل إعمال احلق يف السكن الالئقاملدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإل

والـدول األعضــاء مــدعوة إىل احتـرام وتنفيــذ ورصــد جـدول األعمــال الــدائم للموئــل      - ٤٣
الذي يتضمن، يف مجلة أمور: توفري الضمان القانوين للحيازة وتوفري فـرص متسـاوية للحصـول    

جلميع على ميـاه الشـرب املأمونـة    على األرض جلميع الناس، مبن فيهم النساء؛ وتعزيز حصول ا
ــات الضــعيفة       وخــدمات الصــرف الصــحي، وغريهــا مــن اخلــدمات األساســية، وال ســيما الفئ

__________ 

 .املرجع نفسه  )١٠١(
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واحملرومة، مبا يف ذلك عدميو املأوى؛ والترويج لتكنولوجيات البناء املتاحة حمليا والسـليمة بيئيـا   
  .)١٠٢(لبشريةمن أجل تشجيع أساليب االقتصاد يف استهالك الطاقة ومحاية الصحة ا

  
  حتسني املستوطنات العشوائية    

  اعتماد سياسات تدعم وحتمي التطوير السكين التدرجيي وبرامج حتسني األحياء الفقرية    

ميكن للدول األعضـاء واحلكومـات احملليـة أن تعتمـد سياسـات تـدعم وحتمـي التطـوير           - ٤٤
يف عــدد األشــخاص الــذين الســكين التــدرجيي وبــرامج حتســني األحيــاء الفقــرية. وهنــاك تزايــد   

ــق         ــة املتعل ــائي لأللفي ــق اهلــدف اإلمن ــة لتحقي ــود املبذول ــم اجله ــرية رغ ــاء الفق ــون إىل األحي ينتقل
بتحسني املستوطنات العشوائية. ومنذ انعقاد مؤمتر املوئل الثاين، مت تنفيذ جمموعة من املشـاريع  

تدخالت صغرية علـى نطـاق   الرامية إىل رفع مستوى األحياء، وقد تراوحت هذه املشاريع بني 
قطــاع واحــد وبــرامج شــاملة متعــددة القطاعــات لتحســني األحيــاء الفقــرية تضــمنت االهتمــام  

. )١٠٣(باألماكن العامة، وأمـن املـواطنني، والـبىن التحتيـة، وحيـازة األراضـي، واملرافـق التعليميـة        
الـربامج   من أهـداف التنميـة املسـتدامة، جيـب توسـيع نطـاق هـذه        ١١ومن أجل حتقيق اهلدف 

بشكل كبري وجيب على الدول األعضـاء واحلكومـات احملليـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص        
  التعهد بالتزامات جديدة.

وإن حتســني بــرامج النــهوض باألحيــاء، وهــو عنصــر رئيســي يف سياســات اإلســكان،      - ٤٥
  سيتطلب ما يلي:

اء علـى عمليـات   تعزيز القـدرات التقنيـة: تنطـوي بـرامج رفـع مسـتوى األحيـ         (أ)  
تنفيذ معقدة نظرا لالستثمارات املتعددة القطاعات، وألن التنفيذ يتم يف مناطق مأهولـة، وألنـه   
يتطلــب أفرقــة ذات خــربات متنوعــة (قانونيــة وهندســية وبيئيــة ومــا إىل ذلــك)، وألنــه يتطلــب  

ات تنســيقا مســتمرا بــني املؤسســات وآليــات موثوقــة للرصــد واملراقبــة. ويــؤدي حتســني القــدر  
التقنية بشـكل خـاص إىل حتسـني العمليـات والصـيانة يف بـرامج رفـع مسـتوى األحيـاء. وغالبـا           

__________ 

)١٠٢(  United Nations, The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action, 

unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Habitat-Agenda-Goals-and-Principles-Commitments-and-

the-Global-Plan-of-Action-2003.pdf. 

)١٠٣(  Jaitman, L. and Brakarz, J. (2013). Evaluation of Slum Upgrading Programs: Literature Review and 

Methodological Approaches. Inter-American Development Bank. 5. 
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يكون العديد من شركات اخلدمات العامة غري معتاد على العمل يف مناطق تشـهد عمليـات    ما
  .)١٠٤(حتسني حيث يصعب يف كثري من األحيان اإلبقاء على األفرقة واخلدمات التقنية

نمية اتمعات احمللية: حتقق برامج رفع مستوى األحيـاء أفضـل   التركيز على ت  (ب)  
نتائج عندما تتضمن أنشطة لتنمية اتمعـات احملليـة باعتبارهـا عناصـر حمـددة وعنـدما تتواصـل        

  .)١٠٥(هذه األنشطة ملدة سنة على األقل بعد االنتهاء من البناء املادي
ظــرا إىل أن نســبة التطــوير توســيع نطــاق بــرامج التطــوير الســكين التــدرجيي: ن  (ج)  

(وأكثـــر  )١٠٦(يف املائـــة مـــن الرصـــيد العـــاملي مـــن املســـاكن ٧٠الســـكين التـــدرجيي تصـــل إىل 
يف املائـــة يف العديـــد مـــن البلـــدان األقـــل منـــوا)، جيـــب تنفيـــذ بـــرامج جديـــدة لـــدعم   ٩٠ مـــن

. وسيشــمل ذلــك جمموعــة واســعة    )١٠٧(التحســينات التدرجييــة للمســاكن مــع مــرور الوقــت     
ج، مثل متويل حتسـني املنـازل الـذي يقتـرن بتقـدمي مسـاعدات تقنيـة تتضـمن التخطـيط          النه من

ــة. وتتطلــب هــذه اخلــدمات        ــدة النوعي ــاء جي ــاء واحلصــول علــى مــواد بن ــى البن واإلشــراف عل
املتكاملة إقامة حتالفات بني املؤسسات املاليـة وشـركات البنـاء ومـوردي املـواد، ومـع كيانـات        

  .)١٠٨(مما يؤدي فعليا إىل إنشاء سالسل جديدة للقيمة -أخرى من القطاع اخلاص 
ــاع       - ٤٦ ــاء أحــد التــدابري التصــحيحية، وجيــب أن يقتــرن باتب ويشــكل رفــع مســتوى األحي

سياسات على الصعيد الوطين وعلـى مسـتوى البلـديات تيسـر بنـاء املسـاكن امليسـورة التكلفـة         
ــق وحيــول دون ن      ــؤدي إىل إتاحــة الســكن الالئ ــذي ي ــدة.    بالشــكل ال ــرية جدي ــاء فق شــوء أحي

__________ 

)١٠٤(  Brakarz, J. (2010), “The IDB: 25 Years of Neighbourhood Upgrading” in Rojas (ed.), Building Cities: 

Neighbourhood Upgrading and Urban Quality of Life, Washington: IDB. 

)١٠٥(  Brakarz, J. (2010). 

 Ferguson, B. and J. Navarrete (2003), “New Approaches to Progressiveورد هذا الرقم يف الكتاب التايل:   )١٠٦(

Housing in Latin America: A Key to Habitat Programmes and Policy,” Habitat International 27, pp. 

يف املائة حبسب  ٧٠ و ٤٣. ويذكر برامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أرقاما تتراوح بني 309-323
 UNHCS (2003), Rental Housing: An Essential Option for the Urban Poor in Developingاملنطقة. انظر: 

Countries. Nairobi, Kenya. Cited in World Bank (2010), “Systems of Cities: Harnessing Urbanization 

for Growth and Poverty Alleviation. World Bank Urban and Local Government Strategy”, 

http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-

1269651121606/FullStrategy.pdf. 

)١٠٧(  Greene and Rojas (2008) “Incremental Construction: A Strategy to Facilitate Access to Housing,” 

Environment and Urbanization, vol. 20(1): 89-108. DOI: 10.1177/0956247808089150. 

)١٠٨(  Stickney, Chris (2014), Many Paths to a Home: Emerging Business Models for Latin America and the 

Caribbean, Washington, D.C.: IDB, https://publications.iadb.org/handle/11319/6466. 
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وسيتعني على املدن تطبيق مبدأ التخطيط قبل التنمية، مع التركيز على االحتياجـات املسـتقبلية   
للسكان ذوي الدخل املنخفض بوضع استراتيجيات تنمية على نطـاق املـدن بأكملـها وباتبـاع     

ني حيــاة منــط التخطــيط التشــاركي. وكمــا أكــدت فرقــة عمــل مشــروع األلفيــة املعنيــة بتحســ  
وضـع لـوائح وأنظمـة لتقسـيم املنـاطق      ”سكان األحياء الفقرية، ينبغي للحكومات أن تفكر يف 

متكّن من تنفيذ عملية التحسني ... وإتاحة مواقع الستيعاب الزيادة السكانية املتوقعة، وإنشـاء  
ئقــة اهلياكــل األساســية املشــتركة الالزمــة جلعــل هــذه املواقــع أمــاكن صــاحلة لبنــاء مســاكن ال    

  .)١٠٩(“للفئات املنخفضة الدخل
    

  اجلهات الفاعلة ذات األدوار الرئيسية: املؤسسات التمكينية  - رابعا   

سيعتمد النجاح يف بلورة وتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديـدة علـى تعـاون مجيـع أصـحاب        - ٤٧
العامـة  املصلحة. وقد أيدت أمانة املوئل الثالث ومكتب اللجنة التحضريية أيضا إنشاء اجلمعيـة  

ــن         ــألف م ــدى شــامل يت ــى إنشــاء منت ــيلة للمســاعدة عل ــا وس ــة  ١٤للشــركاء باعتباره جمموع
تأسيسية من الشركاء تضم اموعـات الرئيسـية التسـع، والشـركاء يف جـدول أعمـال املوئـل،        

. وتعــرض الفــروع الــواردة أدنــاه عــدة منــاذج لتشــجيع اجلهــات الفاعلــة  )١١٠(وشــركاء آخــرين
  يف جمال رصد وتنفيذ سياسات اإلسكان. الرئيسية على التعاون

  
  احلكومات على املستويني الوطين واإلقليمي ومستوى الواليات واملستوى احمللي  -ألف   

تضــطلع مجيــع احلكومــات علــى املســتويني الــوطين واإلقليمــي ومســتوى الواليــات           - ٤٨
سياسات إسـكان شـاملة   واملستوى احمللي بأدوار أساسية من حيث يئة بيئات مالئمة العتماد 

وتشريعات تضمن احلق يف السكن الالئق. وتقـوم احلكومـات بـدور هـام يف ضـمان اإلسـكان       
امليســـور التكلفـــة لســـكاا. ووفقـــا لألمـــم املتحـــدة، فـــإن احلكومـــات ملزمـــة بـــاحترام احلـــق  

السكن الالئق من خالل ضمان عدم التدخل يف التمتـع بـه؛ وحبمايـة هـذا احلـق مـن خـالل         يف

__________ 

)١٠٩(  Garau, P., Sclar, E. D. and Carolini, G. Y. (2005). A Home in the City: United Nations Millennium Project 

Task Force on improving the Lives of Slum Dwellers. London: Earthscan. 

ــة      ٢٠١٥يف كــانون األول/ديســمرب    )١١٠( ــة العام ــة لألمــم املتحــدة باجلمعي ــة العام ــة للجمعي ــة الثاني ، أشــادت اللجن
صـل بـني اتمـع املـدين وأمانـة املوئـل ومكتـب املوئـل (اجلمعيـة العامـة،           للشركاء باعتبارهـا قنـاة رئيسـية للتوا   

ــد مــن الشــركاء،     A/C.2/70/L.61الوثيقــة  ــة العامــة للشــركاء يف خطــة تنفيــذها إشــراك املزي ). وتقتــرح اجلمعي
 .ت الرصد اليت يشارك فيها العديد من أصحاب املصلحةوإقامة منرب تعلّم شامل خاص بااللتزامات وعمليا
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ــه؛ وبإعمــال هــذا احلــق مــن خــالل اعتمــاد تــدابري مناســبة      منــع  ــة مــن التــدخل في أطــراف ثالث
  .)١١١(جماالت التشريع واإلدارة وامليزانية والقضاء والترويج وغريها من ااالت  يف

ــاءلة         - ٤٩ ــفافية واملسـ ــز الشـ ــكان بتعزيـ ــم اإلسـ ــة نظـ ــن فعاليـ ــات أن حتسـ ــن للحكومـ وميكـ
طــاع. ولتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي القــدرة احملــدودة  واملمارســات األخالقيــة يف هــذا الق

ــالغ الصــغر         أو ــل الب ــل اإلســكان والتموي ــي إدراج متوي ــروض، ينبغ ــى الق ــة للحصــول عل املنعدم
النظام املايل األعم من أجل تعبئة املزيد من املوارد، على الصعيدين الداخلي والـدويل. وميكـن    يف

يمـي ومسـتوى الواليـات واملسـتوى احمللـي أن ختصـص       للحكومات على املستويني الـوطين واإلقل 
اعتمـادات مــن امليزانيــة لســلطات البلــديات مــن أجــل حتســني األحيــاء، واحلــد مــن الفقــر، ورفــع  

  .مستوى األحياء الفقرية، ولربامج أخرى دف لتحسني حياة سكان املدن احلاليني واملستقبليني
ــة بــدعم وتنفيــذ سياســات مــن    - ٥٠ أجــل القضــاء علــى مجيــع أشــكال    واحلكومــات مطالب

ــل اإلســكان بصــرف النظــر          ــن نظــم متوي ــع املقترضــني م ــة اســتفادة مجي ــز إمكاني ــز بتعزي التميي
العــرق، أو اللــون، أو اجلــنس، أو اللغــة، أو الــدين، أو الــرأي السياســي أو غــري السياســي،  عــن
ــد التزام  )١١٢(األصــل القــومي أو االجتمــاعي  أو ــد تأكي ــذ  . وميكــن للحكومــات أن تعي هــا بتنفي

ــن خــالل     ــل م ــال املوئ ــى أســاس منصــف      ”جــدول أعم ــل عل حتســني ظــروف املعيشــة والعم
ومستدام، حبيـث حيصـل كـل فـرد علـى مـأوى مالئـم يكـون صـحيا وآمنـا ومضـمونا ويسـهل             
احلصول عليه وبكلفة معقولة، مبا يشمل اخلدمات األساسية واملرافق وأسباب الراحـة، وحبيـث   

  ، وذلك بالقيام مبا يلي:“سكان وبالضمان القانوين للحيازةيتمتع بعدم التمييز يف اإل
متكني مجيع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف القطاعات العام واخلاص واتمعـي  ”  (أ)  

على الصعيد الـوطين وعلـى صـعيد الواليات/املقاطعـات وعلـى صـعيد        -من القيام بدور فعال 
  ؛“ال املستوطنات البشرية وتنمية أماكن اإليواءيف جم -املناطق املتروبولية وعلى الصعد احمللية 

ــق        ”  (ب)   ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــة املتاحــة، مب ــدد املســاكن امليســورة التكلف ــادة ع زي
تشــجيع امــتالك املســاكن امليســورة التكلفــة وزيــادة عــرض املســاكن امليســورة التكلفــة املتاحــة  

املســـاكن بإقامــة شـــراكات  للتــأجري واملســاكن اتمعيـــة والتعاونيــة وغـــري ذلــك مـــن أنــواع      

__________ 

، ٣٤و  ٣٣). احلـــــــــــــق يف الســـــــــــــكن الالئـــــــــــــق، الصـــــــــــــفحتان ٢٠٠٩األمـــــــــــــم املتحـــــــــــــدة (  )١١١(
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_ar.pdf. 

 .املرجع نفسه  )١١٢(
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املبادرات العامة واخلاصة واتمعية، وإنشاء حوافز جتارية والترويج هلذه احلوافز مـع إيـالء    بني
  .)١١٣(“االحترام الواجب حلقوق والتزامات كل من املستأجرين واملالك

وتضطلع احلكومـات احملليـة بـدور رئيسـي يف سياسـات اإلسـكان ويف عمليـة التخطـيط           - ٥١
ة احلضرية اجلديدة وتنفيذها. ومتثل زيادة اإليـرادات وختصـيص املـوارد مـن امليزانيـة أمـرين       للخط

ضروريني لضمان معاجلة املشاكل املتعلقة حبـاالت انعـدام املـأوى، والنقـل العـام، وسـبل كسـب        
العيش، والعمليات التنظيمية واملتصلة بتقسيم املنـاطق، واملشـاكل املتصـلة بالصـحة، علـى النحـو       

نصــوص عليــه يف جــدول أعمــال املوئــل. وتشــجع احلكومــات احملليــة بقــوة علــى التصــدي           امل
للتحديات البيئية، وال سيما يف املناطق احلضرية. وعنـد تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة، وإطـار       
سينداي للحد من أخطار الكوارث، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ستضطلع 

  .ات احمللية بدور أكرب يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة وضمان الوقاية من الكوارثاحلكوم
  

  منظمات اتمع املدين  -باء   

تعتــرف مبــادرات جملــس حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم املتحــدة بشــأن اتمــع املــدين     - ٥٢
عمليـات احلكـم   باألمهية احلامسة ملشـاركة اتمـع املـدين بنشـاط، علـى مجيـع املسـتويات، يف        ”

ويف تعزيــز احلكــم الرشــيد، بوســائل منــها ضــمان الشــفافية واملســاءلة، علــى مجيــع املســتويات، 
. ويتطلـب ذلـك   )١١٤(“وهو أمر ال غىن عنه لبناء جمتمعات تنعم بالسالم والرخـاء والدميقراطيـة  

 ز علـى من منظمات اتمع املدين أن تقوم حبماية احلق يف السكن الالئق باالضطالع بدور حمفّ
مستوى تعزيز الـوعي ـذه احلقـوق، وتعبئـة اتمعـات احملليـة لإلعـراب عـن شـواغلها املتعلقـة           

  بالسكن، وتشكيل االستراتيجيات، والتأثري على السياسات واألنظمة املتصلة باإلسكان.
ملسـاعدم علـى حتديـد     -ومنظمات اتمع املدين معروفة بقدرا على حشد الفقـراء    - ٥٣

ــ ــذها   مطالب ــربامج وتنفي . وتضــطلع منظمــات  )١١٥(هم وإقامــة شــراكات مــن أجــل التخطــيط لل

__________ 

)١١٣(  The Habitat Agenda Goal and Principles, Commitments and the Global Plan of Action, 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/The-Habitat-Agenda-Goals-and-Principles-Commitments 

-and-the-Global-Plan-of-Action-2003.pdf. 

ــان (     )١١٤( ــوق اإلنســـــ ــدة حلقـــــ ــم املتحـــــ ــية األمـــــ ــدين:  ٢٠١٤مفوضـــــ ــع املـــــ ــي للمجتمـــــ ــل عملـــــ   ). دليـــــ
املتحــــــــــدة، احليــــــــــز املتــــــــــاح للمجتمــــــــــع املــــــــــدين ونظــــــــــام حقــــــــــوق اإلنســــــــــان يف األمــــــــــم 

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_AR.pdf. 

)١١٥(  Mekawy, Hala, Effectual Role of Local Level Partnership Schemes in Affordable Housing Delivery, 

http://waset.org/publications/9997935/effectual-role-of-local-level-partnership-schemes-in-affordable-

housing-delivery. 
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اتمع املدين بدور حاسم باعتبارها وسـيطا بـني اتمعـات احملليـة واحلكومـات، وهـي تسـاعد        
على تعزيز مشاركة اتمعات احمللية يف توفري و/أو حتسني املساكن، وهلذا فهي تسـتحق دعمـا   

وتضم منظمات اتمع املدين منظمات اإلسـكان الـيت يقـوم الكـثري منـها      ماليا ومؤسسيا أكرب. 
. ويف آسـيا، علـى سـبيل    )١١٦(بتنظيم صناديق اسـتئمانية إلدارة األراضـي وتعاونيـات لإلسـكان    

املثال، تعمل هذه املنظمات الشعبية يف املستوطنات العشوائية أو يف املناطق املنخفضـة الـدخل،   
ــع الســكان مــن أجــ    ــاح     وهــي تعمــل م ــال املت ــادة رأس امل ــى االدخــار وزي ــدرم عل ــة ق ل تنمي

. ويف جنــوب أفريقيــا، تقــوم هــذه الكيانــات بــدور أساســي يف تــوفري اإلســكان         )١١٧(لــديهم
ــات  مــن ــدور حيــوي يف إنشــاء    )١١٨(خــالل نظــام اإلعان . وتضــطلع منظمــات اتمــع املــدين ب

  .)١١٩(حياء الفقريةوتوسيع وتعزيز شبكات األشخاص امللتزمني بتحسني حياة سكان األ
  

  القطاع اخلاص  -جيم   

تعبئـة املـوارد   ”وفقا ملا ورد يف جدول أعمال املوئل، مت تشجيع القطـاع اخلـاص علـى      - ٥٤
لتلبيــة مطالــب اإلســكان مبختلــف أنواعهــا، مبــا يف ذلــك املســاكن املــؤجرة، وصــيانة املســاكن، 

. “ية لتقـدمي اخلـدمات األساسـية   وترميمها، وكذلك على املشاركة يف اإلدارة الكفؤة والتنافسـ 
ويشــمل القطــاع اخلــاص شــركات التنميــة العقاريــة وشــركات البنــاء، واملنظمــات املهنيــة،          
ــار شـــراكات     ــاريع اإلســـكان الـــيت تنفَّـــذ يف إطـ ــاركة يف متويـــل مشـ ــة املشـ واملؤسســـات املاليـ

دوات املاليـة  بزيادة املسامهات اخلاصة من خالل األسـهم واأل  )١٢٠(القطاعني العام واخلاص بني
. ففــي أفريقيــا، )١٢٢(،)١٢١(االقتراضـية، وصــناديق املعاشــات التقاعديــة، وإعانـات أربــاب العمــل  

__________ 

)١١٦(  Mekawy, Hala, Effectual Role of Local Level Partnership Schemes in Affordable Housing Delivery, 

http://waset.org/publications/9997935/effectual-role-of-local-level-partnership-schemes-in-affordable-

housing-delivery. 

)١١٧(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Asia, http://unhabitat.org/books/affordable-land-

and-housing-in-africa/. 

 .املرجع نفسه  )١١٨(

)١١٩(  Garau, and others (2005). 

)١٢٠(  Effective role of local level partnerships schemes in affordable housing. 

)١٢١(  Berry, M., and others (2006). Involving the Private Sector in Affordable Housing Provision: Can Australia 

Learn from the United Kingdom? DOI: 10.1080/08111140600876851, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08111140600876851?journalCode=cupr20. 

)١٢٢(  Mohlasedi, K. M. and Nkado, R. N. (1999 March). The role of stakeholders in the delivery of affordable 

housing schemes in South Africa. In Urban forum (vol. 10, No. 1, pp. 57-74). Springer Netherlands. 
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علــى ســبيل املثــال، قلّصــت احلكومــات دورهــا بوصــفها املــورد املباشــر ملعاجلــة عجــز الســوق؛  
ــة      ــوفري املســاكن عمــالً بصــكوك سياســاتية متنوع ــوم القطــاع اخلــاص بت ــد، )١٢٣(ويق . ويف اهلن

الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص حمـل املصـادر التقليديـة لتـوفري املسـاكن العامـة.          حلّت
ويف أمريكا الالتينية، حيصل األشخاص ذوي الدخل املـنخفض علـى إعانـات لتحمـل تكـاليف      

ــاع اخلــاص    ــا القط ــيت يوفّره ــاع اخلــاص    )١٢٥(،)١٢٤(املســاكن ال ــوفر القط ــا ي ــة  ٨٠. كم يف املائ
  .)١٢٦(أوروبا الوسطى والشرقية املساكن اجلديدة يف  من
وميكــن للقطــاع اخلــاص أن يســتغل األصــول العقاريــة مــن أجــل احلصــول علــى متويــل    - ٥٥

ملشــاريعه املســتقبلية مــن املؤسســات املاليــة. ولتــوفري الســكن امليســور التكلفــة، حيتــاج القطــاع   
ــة و     ــة التنمي ــة) وبيئــة مالئمــة (عملي السياســات اخلــاص حلــوافز (رأس مــال كــاف وعوائــد مالي

. وميكن للقطاع اخلاص أن يـؤدي دورا قيمـا بتطـوير قطـاع مـواد البنـاء مـن أجـل         )١٢٧(العامة)
تلبية االحتياجات الالزمـة لـدعم األشـخاص الـذين يبنـون منـازهلم بأنفسـهم ولتحسـني كفـاءة          
التطـــوير الســـكين التـــدرجيي. ويف أمريكـــا الالتينيـــة، علـــى ســـبيل املثـــال، هنـــاك نقـــص عـــام    

ت امعـــة أو نصـــف امعـــة لتيســـري هـــذه العمليـــة. وميكـــن للشـــركات الصـــغرية املكونـــا يف
واملتوسطة احلجـم وشـبه احلرفيـة أن تصـنع تلـك املكونـات باسـتخدام آالت بسـيطة. ويشـجع          
القطاع اخلاص بقوة على تعزيـز اسـتخدام املـواد املتاحـة حمليـا مـن أجـل زيـادة الفـرص املتاحـة           

  للحصول على السكن.
  

  اجلهات املاحنة  -ال د  

فـع مسـتوى أولويـة تـوفري     ر”يف جدول أعمال املوئل، مت تشـجيع اجلهـات املاحنـة علـى       - ٥٦
املــأوى املالئــم للجميـــع وتنميــة املســـتوطنات البشــرية املســـتدامة فيمــا بـــني املــاحنني املتعـــددي       

يميـة الـيت تضـطلع    األطراف والثنائيني وتعبئة دعمهم خلطط العمل الوطنية ودون اإلقليميـة واإلقل 
__________ 

)١٢٣(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Africa, http://unhabitat.org/books/affordable-land-

and-housing-in-africa/. 

 .املرجع نفسه  )١٢٤(

)١٢٥(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Latin America and the Caribbean, 

http://unhabitat.org/books/affordable-land-and-housing-in-latin-america-and-the-caribbean-2/. 

)١٢٦(  United Nations (2011). Affordable Land and Housing in Europe and North America, 

http://unhabitat.org/books/affordable-land-and-housing-in-europe-and-north-america-2/. 

)١٢٧(  Melissa, W., An Untapped Resource: Encouraging Private Sector Engagement in Affordable Housing. 

University of Calgary Printing Services. 2007, https://www.ucalgary.ca/cities/files/cities/PrivateSector 

EngagementAffordableHousing.pdf. 
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. ومن الضروري أن يقوم املـاحنون بتنسـيق أعمـاهلم وبإضـفاء الشـفافية عليهـا       “ا البلدان النامية
. وميكــن للجنــة املســاعدة اإلمنائيــة )١٢٨(يف جمـال اإلســكان، وذلــك عمــال باتفــاقي بـاريس وأكــرا  

يم مـن حيـث تشـجيع    التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي  أن تضـطلع بـدور قـ     
  .)١٢٩(احلوار السياسايت والبحوث والتنسيق فيما يتعلق باملساعدة الدولية للمناطق احلضرية

وتتبوأ الوكاالت الدولية واجلهات املاحنـة وضـعا يسـمح هلـا بـدعم اإلجـراءات الفعالـة          - ٥٧
الرامية إىل معاجلة املشاكل املرتبطة مباشرةً بالسكن. وميكن تمـع املـاحنني أن يـدعم املشـاريع     
ــة       ــادة عــدد املســاكن املعروضــة، وحتســني البني ــاء الفقــرية، وزي ــة إىل رفــع مســتوى األحي الرامي

ة وتقدمي اخلـدمات. وبشـكل خـاص، ميكـن للجهـات املاحنـة أن تقـدم ضـمانات قـروض          التحتي
لتمكني املصارف من تقدمي قـروض معربيـة ملنظمـات اتمعـات احملليـة مـن أجـل تنفيـذ بـرامج          
دف لرفع مسـتوى األحيـاء. وميكـن للجهـات املاحنـة أيضـا أن تـدعم نظـم القسـائم السـكنية           

حلصول على مأوى مؤقت يف انتظار شـراء مسـكن دائـم شـاغر.     لتمكني املشردين داخليا من ا
وميكن للجهات املاحنة أن تـدعم أيضـا منـاذج جديـدة للمسـاكن املنخفضـة التكلفـة الـيت ميكـن          

تستخدم يف حاالت ما بعد الكوارث، وميكنها إعداد برامج جديدة لدعم التطـوير السـكين    أن
عـد وقـوع الكـوارث، مـن املهـم بصـفة خاصـة        التدرجيي يف هذه السـياقات. ويف سـياقات مـا ب   

ــدمي املســاعدة         أن ــهج التشــاركية لتق ــى متكــني املســتفيدين واســتخدام الن ــات عل تعمــل املنظم
ــي للجهــات املاحنــة           ــن الناحيــة الثقافيــة. وينبغ ــاد تصــاميم للمســاكن تكــون مالئمــة م واعتم

تراعــي بشــكل ”وأن  تعطــي األولويــة الســتخدام مــواد البنــاء وسالســل اإلمــدادات احملليــة،  أن
ــة       واع ــواء واملســتوطنات املســاعدة علــى تنمي ــة أمــاكن اإلي يف تصــميم األنشــطة املتصــلة بإقام

١٣٠(“املهارات، وتعزيز سبل العيش، وحتقيق االنتعاش االقتصادي باملفهوم األعم(.  
وعالوة علـى ذلـك، ميكـن للجهـات املاحنـة أن تقـدم مسـاعدات تقنيـة بغـرض حتسـني             - ٥٨

البيانات ووضع إطار لرصد اإلسكان؛ وميكنـها أن تعـد دراسـات لتقيـيم األثـر حتـدد       نظم مجع 
فعاليــة التــدخالت مــن حيــث التكلفــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن للجهــات املاحنــة أن تعــزز    

__________ 

ــدان االقتصــادي منظمــة التعــاو  )١٢٨( ــة يف املي ــات   ٢٠٠٥/٢٠٠٨( ن والتنمي ــة املعون ــاريس بشــأن فعالي ). وإعــالن ب
 .وبرنامج عمل أكرا

وثيقـــة منظمــة التعــاون والتنميـــة   ســاعدة اإلمنائيــة،   ، اجتمـــاع جلنــة امل ١٩٨٦انظــر، تشــرين األول/أكتــوبر      )١٢٩(
 .)١٩٨٧، وردت يف تقرير بروتالند (١٩٨٦آب/أغسطس  ٢٧، DAC (86)47امليدان االقتصادي   يف

)١٣٠(  USAID (2013), “USAID/OFDA Humanitarian Shelter and Settlements Principles”, https://scms.usaid.gov/ 

sites/default/files/documents/1866/USAID-OFDA%20Humanitarian%20Shelter%20and%20Settlements% 

20Principles.pdf. See also P. Phelps (2015), “What Haiti Taught Us All”, http://blogs.worldbank.org/ 

latinamerica/what-haiti-taught-us-all. 
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قــدرات احلكــم احمللــي مــن خــالل رصــد املزيــد مــن املــوارد حلكومــات املــدن والبلــديات وإىل    
ورابطـات فقـراء املنـاطق احلضـرية. وللقيـام بـذلك، ميكـن للجهـات          منظمات اتمعات احملليـة 

املاحنــة أن توســع قنـــوات التمويــل لـــدعم مبــادرات التمويـــل احملليــة الـــيت تقودهــا اتمعـــات       
ــة . وميكــن للجهــات املاحنــة أيضــا تقــدمي مســامهات قيمــة مــن خــالل تطــوير أدوات     )١٣١(احمللي

  الوطنية. إلدراج مؤشرات اإلسكان يف االستراتيجيات
    

  صياغة السياسات وتنفيذها ورصدها    - خامسا   

  تأطري سياسات اإلسكان  -ألف   

ميكن للدول األعضـاء إنشـاء وتعزيـز املؤسسـات الوطنيـة املسـؤولة عـن تـوفري السـكن            - ٥٩
وضـع اإلسـكان يف   ”وحتسينه عن طريق اعتماد النهج الذي حـدده موئـل األمـم املتحـدة وهـو      

  ، والقيام مبا يلي:  )١٣٢(“الصميم
  األمر بإعداد سياسة رمسية لإلسكان إذا مل تكن موجودة؛  (أ)  
  إدراج اإلسكان ضمن األولويات العليا يف املنهاج احلكومي الوطين؛  (ب)  
  اإلبالغ عن النسبة املخصصة لإلسكان يف امليزانية احلكومية الوطنية؛  (ج)  
ــا   إنشــاء وزارة أو إدارة خاصــة باإلســكان يف   (د)   ــة و/أو تعزيزه ــة الوطني احلكوم

  (تكون مكرسة حصرا لسياسة اإلسكان).
  

لالطالع على التوصيات بشأن سياسات اإلسـكان ورصـدها بالنسـبة     ٢انظر اجلدول   - ٦٠
  للصعيدين الوطين واحمللي.

  
  صياغة سياسات اإلسكان  -باء   

سياسـات اإلسـكان   ميكن للدول األعضاء واحلكومات احملليـة أن تعـزز أعمـال صـياغة       - ٦١
  عن طريق ما يلي:

  إجراء حتليل مؤسسي لفهم بيئة سياسات اإلسكان؛  (أ)  
__________ 

)١٣١(  Garau, P., Sclar, E. D. and Carolini, G. Y. (2005). A Home in the City: United Nations Millennium Project 

Task Force on improving the Lives of Slum Dwellers. London: Earthscan. 

)١٣٢(  UN-Habitat (2015). Housing at the Centre of the New Urban Agenda. United Nations Habitat policy 

paper. 
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تقيــيم احتياجــات الســكن، مــع مراعــاة معــدل منــو الســكان، ووتــرية التوســع     (ب)  
احلضــري، ومعــدل تشــكيل األســر املعيشــية اجلديــدة، واملبلــغ الــذي ترغــب األســر املعيشــية يف  

  إنفاقه على السكن؛
املعــروض مــن املســاكن، وال ســيما مــدى تــوفر األراضــي واهلياكــل         حتليــل  (ج)  

  األساسية؛
تقييم األنظمة اليت تنظِّم قطاع اإلسكان وتؤثر فيه، مبا يف ذلك قـوانني البنـاء،     (د)  

  واملعايري، وتراخيص البناء، واللوائح واملراسيم املتعلقة باستخدام األراضي، وأنظمة التخطيط؛
القانونيـة والتنظيميـة، مبـا يف ذلـك القـوانني واملـدونات والقواعـد        تنقيح األطر   (هـ)  

  .)١٣٣(واملراسيم اليت حتد من توفري املساكن امليسورة التكلفة
ــيت تشــجع خضــوع اإلدارة للمســاءلة،        - ٦٢ ــة هــي ال وتصــاميم املشــاريع اإلســكانية الفعال
مشـاريع اإلسـكان بالنـهج     يف ذلك التحلـي بالشـفافية يف اإلدارة املاليـة. وتسترشـد تصـاميم      مبا

املراعيــة للمنظــور اجلنســاين، واالعتبــارات املتعلقــة باإلعاقــة. وميكــن للــدول األعضــاء أن تعــزز  
سياسات وأنظمة احلكم احمللي حىت تكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة فـرص االسـتفادة بصـورة       

ت. وميكــن كاملــة مــن مبــاين الســكن االجتمــاعي واملبــاين العامــة واملرافــق وشــبكات املواصــال 
ملشاريع اإلسكان أن تشتمل صراحة على عمليات تقـدمي اخلـدمات ودعـم الصـيانة. وتسـتطيع      
احلكومـــات واجلهـــات املاحنـــة، مـــن خـــالل دعـــم بنـــاء القـــدرات يف جمـــايل صـــيانة املســـاكن    
االجتماعية احلالية والتخطيط لالسـتثمارات الرأمساليـة للمشـاريع اإلسـكانية املقبلـة، أن حتـدث       

) مـن  ٣. وميكن أن تنظر الدول األعضاء يف إجراء تقيـيم لإلسـكان (انظـر اإلطـار     موساًمل أثراً
  .)١٣٤(أجل تعزيز املساءلة والتأكد من تنفيذ السياسات ومن معرفة املستفيدين منها

   

__________ 

)١٣٣(  UN-Habitat (2010). A Practical Guide for Conducting: Housing Profiles. Supporting Evidence-based 

Housing Policy and Reform. UN-Habitat, Nairobi. 

ــكانية، (    )١٣٤( ــات اإلسـ ــة للسياسـ ــرات العامليـ ــرابط:  ٢٠١٦املؤشـ ــر الـ  /http://globalhousingindicators.org). انظـ

en/content/global-housing-policy-indicators. 
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  ٣اإلطار 

  عينة من املؤشرات إلجراء تقييم لإلسكان

االعتبار عنـد اإلعـداد لتقيـيم    ترد فيما يلي جمموعة من املؤشرات اليت ميكن أخذها يف   
  وطين لإلسكان:

ــة      (أ)   ــة احلكومي ــة مــن جممــوع امليزاني ــة اإلســكان االجتمــاعي كنســبة مئوي ميزاني
  الوطنية؛

  النقص يف اإلسكان من الناحيتني الكمية والنوعية؛  (ب)  
وجــود برنــامج لــدى احلكومــة لتحســني أحــوال األحيــاء يف املنــاطق الســكنية    (ج)  

  الدخل؛املنخفضة 
  التوزيع اجلغرايف للسكان الوطنيني؛  (د)  
  املعدالت احلالية واملتوقعة للنمو السكاين يف املناطق احلضرية والريفية؛  (هـ)  
  معدال الفقر ومنو األحياء العشوائية يف املناطق احلضرية؛  (و)  
  كان؛حتليل اخلطط العمرانية املعتمدة يف جمال التوسع احلضري الستيعاب الس  (ز)  
  التقديرات دون الوطنية الحتياجات االستثمار يف جمال اخلدمات احلضرية؛  (ح)  
  وجود سياسة وطنية لإلسكان وإنفاذها؛  (ط)  
تــــوافر أســــواق الــــرهن العقــــاري الثانويــــة واالئتمــــان البــــالغ الصــــغر مــــن    (ي)  
  السكن؛  أجل

  أنواع اإلعانات املتوفرة؛  (ك)  
  اإلقصائية؛ مدى حظر سياسات اإلسكان  (ل)  
  نسبة أسعار املساكن إىل الدخل.  (م)  

  
)؛ شــعبة اإلحصــاءات يف األمــم ٢٠١٦املصــدر: مؤشــرات اإلســكان العامليــة للموئــل مــن أجــل البشــرية (

املتحــدة (ســنوات خمتلفــة)، وجمموعــة إحصــاءات املســتوطنات البشــرية/ جمموعــة إحصــاءات اإلســكان؛     
 .Angel, S)؛ واملرجـع:  RG-T2289ملصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة (    وبرنامج مؤشرات اإلسكان التـابع  

(2000), Housing Policy Matters: A Global Analysis. Oxford University Press.  
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  التنفيذ وحتليل املوارد املالية املطلوبة  -جيم   

توفري املسـاكن امليسـورة   سيتطلب حتقيق األهداف اإلسكانية العاملية زيادةَ التمويل من أجل   - ٦٣
التكلفة على نطاق واسـع، وزيـادة خيـارات التمويـل اإلسـكاين املتاحـة لتلبيـة احتياجـات الفقـراء يف          
املناطق احلضرية. ورغم ازدياد استثمارات القطاع اخلاص يف جمال اإلسـكان، فهنـاك حتـديات كـبرية     

 .)١٣٦(/)١٣٥(راعيـــة ملصـــلحة الفقـــراءحتــول دون زيـــادة االســـتثمار يف املســـاكن امليســورة التكلفـــة امل  
وباالستناد إىل املنهجية اليت طُبقت لتقدير تكلفة التحسـني يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لألمـم       

بليـون دوالر لتحسـني مسـاكن مجيـع القـاطنني حاليـا يف        ٩٢٩سيلزم توفري مبلغ قدره  ،)١٣٧(املتحدة
يف املائـة فقـط مـن     ٢٠وسـيتطلب حتسـني مسـاكن    مليون نسـمة.   ٨٨١مساكن غري الئقة وعددهم 

بليـون   ١٨٥,٩مليون نسـمة، مبلغـا إمجاليـا قـدره      ١٧٦,٢القاطنني حاليا يف األحياء العشوائية، أي 
دوالر (انظر املرفق الثالث للتعرف على املنهجية املطبقـة). واسـتنادا إىل افتراضـات توزيـع التكـاليف      

يف أحيـاء   مليون نسمة يعيشـون حاليـاً   ٨٨١جل حتسني مساكن اليت قدمتها فرقة العمل، سيلزم من أ
بليون دوالر، وأن تقـدم   ٥٣٠باليني دوالر، وأن تقدم احلكومات  ٣٠٦عشوائية، أن يقدم املاحنون 

  بليون دوالر. ٩٣اتمعات احمللية 
نياا مـن  ومن األمهية مبكان أن تلتزم احلكومات احمللية والوطنية بتخصيص التزامات يف ميزا  - ٦٤

أجل تعزيز اجلهود ملساعدة الفقراء القاطنني يف املناطق احلضـرية. فاحلكومـات الـيت شـيدت مسـاكن      
لألسـر املنخفضـة الـدخل فعلـت ذلـك عـن طريــق ختصـيص إعانـات كـبرية. بيـد أن مـن املؤســف أن            

__________ 

أمتار مربعة للشخص الواحد  ٥تبين من حتليل أُجري مؤخرا بشأن نيجرييا أن بناء وحدة مبساحة دنيا تبلغ   )١٣٥(
يف املائة منه تكاليف السكن) معناه أنه جيب  ٣٠لفائدة أسرة يقل دخلها عن دوالرين يف اليوم (ويغطي 

 R. Green (2014), “Towards an Urban Housingدوالرا يف السنة. انظر:  ٢١٩توفري السكن بكلفة تقل عن 

Policy,” Working Paper No. 4, NYU Marron Institute of Urban Management, 

http://marroninstitute.nyu.edu/uploads/content/Toward_an_Urban_Housing_Policy_.pdf. 

 McKinsey Global Instituteفـة، انظـر:   لالطالع على مزيد من املراجع بشأن النقص يف السكن امليسـور التكل   )١٣٦(

(2014). A Blueprint for Addressing the Global Affordable Housing Challenge. MGI. 

تشمل تقديرات االستثمارات الالزمة لتحسني أحوال األحياء العشوائية تكلفةَ شراء األراضي ونقل   )١٣٧(
اهلياكل األساسية اجلماعية، واملدارس واملستوصفات، ملكيتها، والسكن، واهلياكل األساسية للشبكات، و

واملرافق اتمعية، والتخطيط والرقابة، وبناء القدرات اتمعي. وخيتلف ناتج متوسط التكلفة للفرد بالنسبة 
 Garau P, Sclar ED, Carolini G.Yلكل عنصر من هذه العناصر اختالفا كبريا من منطقة إىل أخرى. انظر: 

(2005), A Home in the City: United Nations Millennium Project Task Force on Improving the Lives of 

Slum Dwellers. London: Earthscan, www.unmillenniumproject.org/documents/Slumdwellers-

complete.pdf 
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. )١٣٨(يشــيةاإلعانــات يف معظــم البلــدان الناميــة ال تكفــي علــى مــا يبــدو لتلبيــة احتياجــات األســر املع 
ــز ضــد األســر املعيشــية الفقــرية، ألن هــذه         ــى حتي ــات ضــمنا عل ــك، تنطــوي اإلعان ــى ذل وعــالوة عل

  .)١٣٩(اإلعانات تشترط عادة حدا أدىن للدخل أو إثبات مزوالة عمل نظامي
وال يزال متويل مشاريع حتسني اإلسكان يواجه صعوبات بالغة. ففي ظل بيئـة ماليـة صـعبة،      - ٦٥

وية يف العادة لالستثمارات االجتماعية علـى صـعيدي احلكـم احمللـي أو احلكومـات      مل تكن توىل األول
الوطنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، تواجــه الوكــاالت البلديــة أو الوكــاالت احلكوميــة علــى الصــعيد دون 
الوطين، يف الوقت الذي يعم فيه العمل بالالمركزية، مسؤوليات جديدة دون أن يتوفر هلا مـا يكفـي   

رأس املال أو احلقوق القانونية اليت ختوهلا حشد إيرادات حملية. وال توجـد يف كـثري مـن    من حتويالت 
ــادات يف قيمــة       ــد الزي ــة لتحدي ــة فعال ــة تــؤدي وظيفتــها، وال أدوات مالي األحيــان، نظــم ضــريبية بلدي

كان. األراضي، األمر الذي ميكن أن يؤدي بدوره إىل زيادة اإليرادات البلدية والتمويل املوجـه لإلسـ  
أما خيارات التمويـل اتمعيـة، فـرغم الـدور البـالغ األمهيـة الـذي تؤديـه يف دفـع الفقـراء مـن سـكان             
املناطق احلضرية لالدخـار واالقتـراض، فهـي أيضـا خيـارات ضـعيفة وال صـلة هلـا باملؤسسـات املاليـة           

يمـة األراضـي،   وتشري األدلة إىل أن توفري اخلـدمات احلضـرية يزيـد بشـكل كـبري مـن ق       .)١٤٠(الرئيسية
  .)١٤١(وميكنه يف ظل ظروف معينة أن يعزز استثمارات القطاع اخلاص يف اإلسكان

ــى الصــعيد         – ٦٦ ــة يف جمــال دعــم اإلســكان. فعل ــالغ األمهي ــدور ب ــة ب وتضــطلع الوكــاالت الدولي
االستراتيجي، أفضى النقص الناجم عن غياب احلكومات وضعف أداء اجلهات الفاعلـة األخـرى إىل   

. ورغـم فوائـد السـكن الالئـق، مبـا يف      )١٤٢(اإلسـكان كأولويـة يف اخلطـة اإلمنائيـة الدوليـة      عدم إدراج
، حنا اإلقراض املمنوح من العديـد مـن املؤسسـات املاحنـة إىل     )١٤٤(والبيئة )١٤٣(ذلك يف حتسني الصحة

__________ 

 UN-Habitat, World City صدر قريبا:)؛ مشار إىل ذلك يف املرجع التايل الذي سيUN-Habitat (2011bانظر:   )١٣٨(

Report 2016. 

حىت عندما ال يدفع الفقراء ضرائب علـى الـدخل، فـإم عـادة مـا يـدفعون ضـرائب علـى املشـتريات؛ ويشـار             )١٣٩(
 .UN-Habitat, World City Report 2016 إىل ذلك يف املرجع التايل الذي سيصدر قريبا:

)١٤٠(  Habitat III secretariat (2015). “Habitat III issues papers. Informal settlements”, No. 22, 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-III-Issue-Paper-22_Informal-Settlements-

2.0.pdf 

)١٤١(  Smolka, M. (2003). “Informality, Urban Poverty and Land Market Prices.” Land Lines 15(1) 4-7. 

)١٤٢(  UN-Habitat (2015), “Housing at the Centre of the New Urban Agenda”, UN-Habitat policy paper. 

عمل برنامج األرضية القوية يف املكسيك على سبيل املثال، على استبدال األرضيات الترابية بأرضيات من   )١٤٣(
اخنفاض كبري يف انتشار عدوى الطفيليات واإلسهال وفقر الدم، وإىل حتسن النمو األمسنت، ما أدى إىل 
 Cattaneo, and others (2009) “Housing, Health, and Happiness,” American املعريف لألطفال. انظر:

Economic Journal: Economic Policy. 1 (1): 75-105 :انظر .Habib, R. R. and others, “Housing Quality 
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 . ومتثل اجلهـات املاحنـة شـريكا رئيسـيا يف حفـز االبتكـار يف جمـاالت       )١٤٥(االبتعاد عن جمال اإلسكان
متويل اإلسكان، وتصاميم السكن امليسور التكلفـة، وتقـدمي اخلـدمات احلضـرية، وحتصـيل اإليـرادات       
البلدية، من أجل كفالة االستدامة املالية يف األجل الطويـل. ومـن ناحيـة أخـرى ال تقـل أمهيـة، ميكـن        

اص (مثـل  للجهات املاحنة أن تشـجع بصـورة أفضـل سالسـل القيمـة املختلطـة الـيت يقـيم القطـاع اخلـ          
ــات         ــالغ الصــغر ومجعي ــل الب ــاحني التموي ــع م ــا شــراكات م ــبالط) يف إطاره ــت أو ال شــركات اإلمسن

  .  )١٤٦(املواطنني دف ختفيض تكاليف بناء املساكن
__________ 

and Ill Health in a Disadvantaged Urban Community”, Public Health, vol. 123, No. 2, February 2009, 

pp. 174–181 :؛ وانظرWorld Health Organization and United Nations (2010) Human Settlements 

Programme, Hidden Cities: Unmasking and Overcoming Health Inequities in Urban Settings, WHO, 

Geneva, 2010 

بوسع سياسات اإلسكان أن تروج للتراص الذي يرتأى أنه احملرك الرئيسي للتنمية املراعية للمناخ. فمن   )١٤٤(
إسكانية مبقدار  شأن اختاذ احلواضر شكال أكثر تراصا أن يقلص مساحة األرض املستخدمة لكل وحدة

يف املائة، وأن يقلّل  ٣٠إىل  ١٠النصف، وأن خيفض تكاليف توفري اخلدمات العامة بنسبة تتراوح من 
يف املائة، وأن خيفف من االزدحام وعدد  ٥٠إىل  ٢٠التنقل باملركبات ذات احملركات بنسبة تتراوح من 

 Littman (2015), “Analysis of Public Policies That Unintentionallyاحلوادث وتلوث اهلواء. انظر: 

Encourage and Subsidize Urban Sprawl,” NCE Cities – Sprawl Subsidy Report, 

http://2014.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/03/public-policies-encourage-sprawl-

nce-report.pdf. 

نك الدويل براجمه اإلسكانية مفضال اتباع ج متكيين ألسواق اإلسكان. حيث على سبيل املثال، قلّص الب  )١٤٥(
يف املائة  ١٠ذهبت حصة أقل بكثري من قروض البنك الدويل إىل دعم اإلسكان لذوي الدخل املنخفض (

يف املائة منحت  ٩٠من جمموع قروض تأمني املأوى منذ منتصف تسعينات القرن املاضي، مقابل أكثر من 
تصف سبعينيات إىل منتصف مثانينات القرن املاضي)، وذهبت حصة أقل بكثري إىل البلدان ذات من من

يف املائة املمنوحة من  ٤٠يف املائة، وهو ما ميثل اخنفاضا من النسبة اليت تقارب  ٢٠الدخل املنخفض (
 Buckley R.; Kalarickal J. (2006). Thirtyمنتصف سبعينات إىل منتصف مثانينات القرن املاضي). املصدر: 

Years of World Bank Shelter Lending: What Have We Learned? World Bank وقلصت وكالة التنمية .
الدولية التابعة للواليات املتحدة براجمها اإلسكانية، وتكاد تقتصر اليوم على متويل املشاريع اإلسكانية 

 USAID (2013), “Sustainable Service Delivery in: املندرجة يف سياق اإلغاثة يف حاالت الكوارث. انظر

an Increasingly Urbanized World Policy”, USAID, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/ 
1870/USAIDSustainableUrbanServicesPolicy.pdf ومنحت جهات ماحنة أخرى، مثل وكالة التنمية .

يف  ١الدولية التابعة للمملكة املتحدة، التمويلَ للربامج اإلسكانية مبستوى حمدود جدا يقارب نسبة تقل عن 
 House of Commons, International Development Committeeانظر:  .٢٠٠٧املائة من ميزانيتها يف عام 

(2009), Urbanization and Poverty. Seventh Report of Session 2008–09, volume I. London: The 

Stationery Office Limited. 

 ”,Ferguson (2008), “A Value Chain Framework for Affordable Housing in Emerging Countriesانظر:   )١٤٦(

Global Urban Development Magazine, vol. 4, issue 2, www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Iss2 
/FergusonValueChain.htm) ٢٠١٠؛ مشار إليه يف تقرير البنك الدويل.( 
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وحنث األمم املتحدة على إنشاء فريق حكومي دويل معين بالتوسـع احلضـري املسـتدام حـىت       - ٦٧
. ونظـرا لكـرب تكلفـة    )١٤٧(املسـتدامة إىل تـدابري تنفيذيـة   مـن أهـداف التنميـة     ١١يتسىن حتويل اهلدف 

، ميكن لألمم املتحدة أن تكلّف هذا الفريق بإجناز دراسة جتريبية مفصلة عن تكلفـة  ١١تنفيذ اهلدف 
. وسيكمل هذا البحث البحثَ السابق املنجز لفائدة فرقة عمـل  ٢٠٣٠حتقيق هذا اهلدف حبلول عام 

ــة   ــم املتحــدة لأللفي ــاء العشــوائية (    مشــروع األم ــاطين األحي ــة بتحســني معيشــة ق . )١٤٨()٢٠٠٥املعني
وستوفر نتائج هذا البحـث تقـديرات مفصـلة للتكـاليف حسـب البلـد، وسـتقيم سـيناريوهات تغطيـة          
التكاليف من خالل مستويات خمتلفة من التعهدات من اجلهـات املاحنـة واحلكومـات الوطنيـة واحملليـة      

كــاليف واملســتفيدين. وباإلضــافة إىل حتســني أحــوال األحيــاء العشــوائية، ســيوفر البحــث تقــديرات لت 
توفري السكن امليسور التكلفة للسكان ذوي الـدخل املـنخفض. وسيسـاعد هـذا البحـث علـى إعـداد        
بيانات عن تيسر تكلفة السكن اليت متس احلاجة إليهـا يف كـثري مـن البلـدان الناميـة الـيت يشـكل فيهـا         

  .)١٤٩(“االستثناء وليس القاعدة”توفر هذه املعلومات 
  

  قييمهارصد سياسات اإلسكان وت  -دال   

حتث هذه الورقة بشأن السياسات احلكومات جبميع مستوياا على رصد وتقييم سياسـات    - ٦٨
اإلسكان من أجل تعزيز املساءلة وحتديد مدى التقـدم احملـرز. وسـتؤدي إتاحـة فـرص االطـالع علـى        

اذ أعمال الرصـد والتقيـيم هـذه إىل جانـب شـفافيتها وفعاليتـها إىل متكـني أصـحاب املصـلحة مـن اختـ           
قرارات واعيـة عنـد صـياغة سياسـات اإلسـكان. وسـيكون احلصـول علـى تعهـدات مـن احلكومـات            

__________ 

سيدعم الفريق تنمية املعارف مـن خـالل حتليـل ونشـر املمارسـات يف جمـال التخطـيط وعمليـات صـنع القـرار             )١٤٧(
وما يتصل بذلك من دعم مايل ومؤسسي للتنمية احلضرية املستدامة. ومثة عمل آخـر ال يقـل أمهيـة سيضـطلع     

اق الصـعوبات اجلديـدة   به الفريق وهـو جتميـع ونشـر حتلـيالت للمسـائل احلضـرية واإلسـكانية لتحديـد واسـتب         
 اليت ستواجهها مشاريع اإلعمار احلضري املستدام.

 .Flood (2004), “Cost Estimate for Millennium Development Goal 7, target 11 on Slumsانظر:   )١٤٨(

Background Report for United Nations Millennium Project Task Force on Improving the Lives of Slum 

Dwellers”, http://www.academia.edu/2298073/Cost_Estimate_for_Millennium_Development_ 
Goal_7_Target_11_on_Slums_background_report_for_UN_Millennium_Project_Task_Force_on_Impr

oving_the_Lives_ofوانظر كذلك:  _؛Garau, and others (2005) A Home in the City: United Nations 

Millennium Project Task Force on Improving the Lives of Slum Dwellers. London: Earthscan, 

www.unmillenniumproject.org/documents/Slumdwellers-complete.pdf. 

 Rockefeller Foundation and The New School (2014), The Housing Challenge: Avoiding theانظر:   )١٤٩(

Ozymandias Syndrome, http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/Buckley-The-Housing-

Challenge-B.pdf فترة املمتدة من تسعينات القرن يف ال”. وترد يف التقرير أيضا نقطة هامة مفادها أنه
، مل يكن هناك بيانات عن مجيع مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية االثين عشر ٢٠٠٩املاضي إىل عام 

 .“يف بلد أفريقي واحد إال
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احمللية عامال أساسيا لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ورصدها. ومـن الضـروري لتحقيـق هـذه الغايـة،      
توفر إطـار مماثـل للحصـول علـى تعهـدات مـن احلكومـات احملليـة مـن أجـل اهلـدف، مثـل التعهـدات              

ية اليت قدمتها احلكومات احمللية خالل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بشـأن   الطوع
قائمـة وافيــة مـن املقـاييس لتتبـع التقــدم      ٢. وتـرد يف اجلـدول   )١٥٠(للمــؤمتر) ٢١تغـري املنـاخ (الـدورة    

  (املرفق األول). احملرز يف التنفيذ يف ااالت اخلمسة من التوصيات املقدمة بشأن سياسات اإلسكان
    

  خامتة  - سادسا   

سيظل التوسع احلضري يشكل حمركا رئيسيا للنمو االجتمـاعي واالقتصـادي والسياسـي يف      - ٦٩
املستقبل، يؤثر يف الصحة والتنمية االقتصادية والثقافة واحلوكمة. وكما تنبـأ صـندوق األمـم املتحـدة     

عامل مفـرد يـؤثر يف التنميـة يف القـرن احلـادي       سيكون منو املدن أكرب”للسكان خالل املوئل الثاين، 
ويف إطـار التحضـري هلـذا التحـول، قـدمت هـذه الورقـة بشـأن السياسـات توجيهـا            .)١٥١(“والعشرين

يتعلق بإعداد سياسات اإلسكان وتنفيذها ورصدها. ولذا، تسعى الورقة إىل اإلسهام يف والية املوئل 
املسـائل غـري املنجـزة مـن جـدول أعمـال املوئـل واألهـداف         أن يتطـرق [...] إىل  ”الثالث املتمثلة يف 

اإلمنائية لأللفية وأن يستشرف املستقبل فيكون مبثابـة خطـة عمـل حيويـة لتنفيـذ خطـة األمـم املتحـدة         
  .)١٥٢(“٢٠١٥للتنمية ملا بعد 

وسيتوقف إعمال اخلطة احلضرية اجلديدة على نطاق سياسة اإلسكان وفعاليتها. فسـيحتاج    - ٧٠
. لــذا، جيــب أن يعمــل اتمــع ٢٠٣٠نســمة إىل منــازل جديــدة أو منــازل حمســنة حبلــول عــام  بليونــا 

ــة    ــة علـــى حتقيـــق الغايـ ــاملي بـــروح طموحـ ــتدامة   ١١مـــن اهلـــدف  ١العـ ــة املسـ مـــن أهـــداف التنميـ
ضمان حصول اجلميـع علـى مسـاكن وخـدمات أساسـية مالئمـة وآمنـة وميسـورة التكلفـة،          ”وهي: 

__________ 

أقر اتفاق باريس نظاماً ميكن أن تقوم يف إطاره اإلدارات احلضرية (إدارات البلديات واملدن واملناطق   )١٥٠(
بالتعهد بتعزيز اإلجراءات  “اجلهات املعنية [األخرى] من غري األطراف”احلضرية الكربى) إىل جانب 

 “املتعلق باملناخموقع اجلهات الفاعلة من غري الدول اخلاصة بالعمل ”املتعلقة باملناخ يف 
)http://climateaction.unfccc.int :انظر .(Satterthwaite, David (2016). “The Sustainable Development 

Goals as the New Urban Agenda: The Sustainable Development Goals from the Perspective of Urban 

Governments”, mimeo. 

 .٢٠٠٩حالة سكان العامل لعام )، ١٩٩٦(تحدة للسكان صندوق األمم امل انظر  )١٥١(

التقــدم احملــرز حــىت اآلن يف نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين        ”)، ٢٠١٤األمــني العــام للموئــل الثالــث (     )١٥٢(
ــة احلضــرية         ــى صــعيد التنمي ــدة والناشــئة عل ــد التحــديات اجلدي ــاين) وحتدي ــل الث للمســتوطنات البشــرية (املوئ

، تقرير أعدته اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة لإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة (املوئـل      “املستدامة
-A/CONF.226/PC.1/5 ،http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Progress-to-dateالثالـــــــــــــــــث)، 

outcome-Habitat-II-ARABIC.pdf. 
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وتسلّم سياسـات اإلسـكان املوصـى ـا يف هـذه       “٢٠٣٠ة، حبلول عام ورفع مستوى األحياء الفقري
الورقة كذلك بأنه ال ميكن التصدي للتحديات اليت يطرحهـا اإلسـكان بصـورة منعزلـة. وتؤيـد هـذه       
الورقة بشدة جانبا آخر ال يقل أمهية وهو العمل مببدأ مشول اجلميـع يف سياسـة اإلسـكان، أي العمـل     

مبدأ املساواة بني اجلنسني وسياسات اإلسكان العـادل والسياسـات الـيت تلـيب     بالعمليات التشاركية و
االحتياجات السكنية للفئات الضعيفة وذات االحتياجات اخلاصة. وسيكون مـن الضـروري تنشـيط    
الشراكات العامليـة، وتعزيـز التعـاون بـني احلكومـات الوطنيـة واحملليـة، ورصـد التقـدم احملـرز، ليتسـىن            

  الكبري الذي يشكله اإلسكان. التصدي للتحدي
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  املرفق األول

  توصيات بشأن سياسات اإلسكان ورصدها      
    

  االفتراضات اليت تقوم عليها هذه الورقة بشأن السياسات:
  املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة:  (أ)  
ــى    - ١١اهلـــــدف      ــادرة علـــ ــة وقـــ ــع وآمنـــ ــاملة للجميـــ ــل املـــــدن شـــ جعـــ

  ومستدامة؛  الصمود
ضمان حصول اجلميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمـة   ١-١١الغاية     

  ٢٠٣٠وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقرية، حبلول عام 
  احلصول على السكن الالئق هو حق من حقوق اإلنسان؛  (ب)  
تسري مجيع السياسات على خمتلف املناطق احلضرية والريفيـة مـا مل يشـر إىل      (ج)  

  ف ذلك؛خال
تشــمل اإلشــارات إىل الفئــات الضــعيفة/ذات االحتياجــات اخلاصــة مــن يلــي:   (د)  

ــباب،   ــال والشــــ ــنون، واألطفــــ املهمشــــــون، النازحون/املهــــــاجرون، املســــ
  واملتشردون، واألقليات، واألشخاص ذوو اإلعاقة، والنساء، وغريهم.

  
    

  الرصدأنشطة   النتائج املستهدفة  التوصيات بشأن سياسات اإلسكان

      العمل بإطار متكامل لإلسكان   (أ)      
ــر     ــل أطــ ــز تكامــ ــكان تحفــ ــات إســ ــاد سياســ اعتمــ

  .السياسات الشاملة على مجيع املستويات
ــوفري      - ــع: تـ ــاطق أوسـ ــي منـ ــهج يغطـ ــل بنـ العمـ

ــاطق     ــاليم واملنـ ــتوى األقـ ــى مسـ ــيط علـ التخطـ
احلضرية الكربى والبلديات سبل الوصول مـن  

ــل   ــاكن العمـــ ــاكن إىل أمـــ ــدمات املســـ واخلـــ
حيـــث يـــوفر قـــدرا وافيـــا مــــن      -األخـــرى  

ــحية    ــة الصـــــ ــيم والرعايـــــ ــدمات التعلـــــ خـــــ
  واملواصالت جلميع األحياء.

  مجع وتوثيق مقاييس مفصلة ملا يلي:
مدد السفر املعقولـة املسـتغرقة يف االنتقـال مـن       -

ــاكن    ــنخفض إىل أمـ ــدخل املـ ــاء ذات الـ األحيـ
  العمل واخلدمات.  

ما ينطبـق مـن أهـداف    التقدم احملرز حنو حتقيق   -
  التنمية املستدامة.

تـــواؤم سياســـات اإلســـكان ذات األهـــداف      -  
ــتدامة    ــة املســ ــداف التنميــ ــع أهــ ــحة مــ الواضــ
ــات/  ــة/احتياجات الوالي  واالحتياجــات الوطني

  احتياجات البلديات/االحتياجات احمللية.
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اعتمــاد سياســات علــى صــعيدي األقــاليم والبلــديات        
  األساسية.لتوسيع شبكات اهلياكل 

ــة خطــط اهلياكــل األساســية لالحتياجــات     - تلبي
  النامجة عن النمو السكاين يف املستقبل.

اخلطــط العينيــة املعتمــدة يف املدينــة والبلــديات    -
احمليطــة ــا لكــي يســتوعب التوســع احلضــري  

  النمو السكاين.
ــة املوضــوعة يف      - ــتثمارات الرأمسالي خطــط االس

ــتوعب    ــي يســ ــرية لكــ ــة األخــ ــع اآلونــ التوســ
  احلضري النمو السكاين يف املدينة.

      اإلسكان الشامل للجميع(ب) 
اعتماد سياسات على مجيع املسـتويات تنطـوي علـى    

  عمليات تشاركية
بيئة سياساتية متكينيـة تفضـي إىل تـوفري سـكن       -

  الئق ومكان عيش مستدام للجميع.
مشاركة أطـراف معنيـة متثيليـة واسـعة النطـاق        -

إعــداد وثــائق سياســات اإلســكان؛ بنشــاط يف 
مثــل اتمــع احمللــي والقطــاع املــدين والقطــاع  

  اخلاص.

مشــول سياســات اإلســكان لعمليــات واضــحة    -
ــات    ــة: عمليـ ــراف املعنيـ ــع األطـ ــاركة مجيـ ملشـ
تشـــاورية علـــى مســـتويات األقـــاليم واملنـــاطق 
احلضرية الكربى، مـع املشـاركة الكاملـة علـى     

  ن.الصعيد احمللي وعلى صعيد املد
اإلعالن عن التقدم احملـرز يف مـا يتعلـق بوثـائق       -

ــع     ــى مجيــ ــة علــ ــكان الرمسيــ ــات اإلســ سياســ
  املستويات.

اعتماد سياسات إسكان عادلة على مجيع املسـتويات  
متنع التمييز وتعاجل الضرورات السـكنية للفئـات ذات   

   االحتياجات اخلاصة.

  

اعتبار املمارسات السكنية اإلقصائية غري قانونيـة    -
 على مجيع املستويات.

-     وضع سياسات أو قوانني أو أنظمة حتظـر رفـض
تأجري أو بيع املمتلكات لشخص ما على أسـاس  
العرق أو الدين أو االنتماء اإلثين أو نوع اجلنس 

  أو احلالة الزوجية.

إنفـــاذ السياســـات والقـــوانني واألنظمـــة املتعلقـــة   -
 باإلسكان العادل.

ــاء الســكنية     - ــدم فصــل األحي ــى  ع ــدن عل يف امل
  أساس العرق أو الدين.

تلبية املعروض من وحـدات السـكن االجتمـاعي      -  
املوجـــــــــه للفئـــــــــات الضـــــــــعيفة/الفئات ذات 

  االحتياجات اخلاصة للطلب؛
توفُّر برامج خـدمات الرعايـة االجتماعيـة الـيت       -

ــات ذات    ــكنية للفئـ ــات السـ ــدعم االحتياجـ تـ
  ).١( االحتياجات اخلاصة

  مجع وتوثيق مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:  
ــردين     - ــودة للمتشــ ــاالت املرصــ ــة الوكــ ميزانيــ

  والفئات الضعيفة؛
  نسمة؛ ١ ٠٠٠عدد املتشردين لكل   -
الطلب الـدميغرايف مـن الفئـات الضـعيفة وذات       -

  ؛)١(االحتياجات اخلاصة
ــوفرة     - ــة املتــ ــدمات االجتماعيــ ــاكن واخلــ املســ

  .)١(ةللفئات ذات االحتياجات اخلاص
      (ج) اإلسكان امليسور التكلفة

اعتماد سياسات لتعزيز فرص امتالك املنـازل بأسـعار   
  ميسورة.

اعتماد سياسات تشـجع متويـل فـرص السـكن       -
امليســـور التكلفـــة لفائـــدة األســـر املنخفضــــة     

  الدخل.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
مدى توفر رأس املال، ومعدالت انتشار نظـام    -

العقاري يف السـوق (ليصـل إىل الفئـات    الرهن 
ــدارةً   ــات األقـــل جـ املنخفضـــة الـــدخل، والفئـ
ــة     ــات املقترِضــ ــن الفئــ ــا مــ ــة، وغريهــ ائتمانيــ

  اهلامشية).
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اعتمــاد سياســات ملــنح إعانــات الســكن الــيت تمكّــن         
ــتئجار أو       ــن اس ــدخل م ــية املنخفضــة ال ــر املعيش األس

  اقتناء مساكن الئقة ميسورة التكلفة.

ــا  - ــة إعانــ ــة  كفايــ ــة لتلبيــ ــكن احلكوميــ ت الســ
  االحتياجات.

شــفافية نظــام مــنح إعانــات الســكن وفهمــه        -
  بشكل جيد

  ع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:  مج
ميزانيـــــة اإلســــــكان كنســــــبة مئويــــــة مــــــن    -

  االحتياجات النوعية والكمية.
ــات      - ــنح إعان ــربامج مل ــة اإلســكان ل ــوفري وكال ت

ــائم    ــل قســ ــب (مثــ ــر الطلــ ــلة بعنصــ ذات صــ
الســتعماهلا الســتئجار مســاكن أو  اإلســكان، 

  اقتنائها).
ــة للنفقــات ذات الصــلة بالســكن     - النســبة املئوي

(مبا يف ذلـك نفقـات املواصـالت للـذهاب إىل     
  أماكن العمل) إىل دخل األسرة املعيشية.

اعتمــاد سياســات ضــريبية مناســبة بالنســبة لألراضــي   
  والرهون العقارية.

كاملــة وجــود حــوافز ضــريبية لفائــدة جمموعــة   -
مــــن خيــــارات الســــكن (متلّــــك املســــكن،     

  االستئجار، التعاونيات، وما إىل ذلك).

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
التخفيضات الضـريبية املمنوحـة لبنـاء مسـاكن       -

  تؤجر بأسعار ميسورة.
اخلصــومات واالئتمانــات املمنوحــة مــن أجــل     -

  دفع فوائد الرهون العقارية.
  املمنوحة الستئجار املساكن. االئتمانات  -

اعتمــاد سياســات إســكان تزيــد مــن رصــيد املســاكن 
  امليسورة التكلفة وحتسنه.

توســــيع وحتســــني سلســــلة اإلمــــداد لرصــــيد    -
املســاكن االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك مســاكن     

  اإلجيار االجتماعي.
تشجيع إقامة شراكات (بني الناس والقطـاعني    -

ان، مـع اجلمـع   العام واخلاص) يف جمـال اإلسـك  
ــاالت     ــددة يف جم ــول متع ــني حل األراضــي  -ب

ــييد   ــل والتشـــ ــنقص يف   -والتمويـــ ــد الـــ لســـ
  املساكن امليسورة التكلفة.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
حصــة التمويــل املمنــوح مــن القطــاع اخلــاص،   -

ــاكن   ــار واملسـ ــاكن املعـــدة لإلجيـ وحصـــة املسـ
هـا  املعدة للتمليك، واملساكن العامـة الـيت يوفر  

  القطاع اخلاص.
خطط اإلسكان املبتكـرة، واألشـكال املبتكـرة      -

  لتمويل اإلسكان، وكيانات اإلعمار اجلديدة.
الشـــراكات املقامـــة لبنـــاء املســـاكن وتــــوفري       -

  اخلدمات األساسية.
قيــاس الــنقص الكمــي والنــوعي يف املســاكن       -

  بانتظام.
عــدم ارتفــاع تكلفــة العمــل بأنظمــة األراضــي    -  

  وعدم صعوبتهاواملساكن 
  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:

ــت املســـــتغرق يف جتهيـــــز التـــــراخيص      - الوقـــ
  واملوافقات على حق التصرف وتكاليفها

موازنة قيود ضبط اإلجيارات بني االحتياجات   -  
ــنقص     ــني ال ــة وب إىل املســاكن امليســورة التكلف

  الكمي يف املساكن.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
  الوحدات املوجودة املعدة لإلجيار ؛عدد   -
عدد الوحدات اجلديدة املعدة لإلجيـار املشـيدة     -

  سنويا؛
نســبة قيمــة اإلجيــار يف الســوق إىل قيمــة إجيــار   -

  الوحدات املماثلة اليت ختضع لضبط اإلجيار.
اعتماد سياسـات حتـد مـن املضـاربة مـن أجـل         -  اعتماد سياسات حتد من املضاربة العقارية

القـــدرة علـــى حتمـــل التكلفـــة حتســـيناً حتســني  
  ملموساً.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
  عدد الوحدات الشاغرة؛  -
  رسوم وضرائب املعامالت وإجراءات النقل  -
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      السكن الالئق  (د)      
 “الســـكن الالئـــق”اعتمــاد سياســـات تـــدعم تـــوفري  

ــوفر    الــذي يعــرف علــى أنــه: الصــالحية للســكن، وت
  اخلدمات األساسية، وضمان احليازة.

ــات   - ــواؤم سياســ ــق ”تــ ــكن الالئــ ــع  “الســ مــ
التعــاريف واملعــايري العامليــة الــيت تضــعها األمــم  
ــرف     ــاه، والصــ ــق بامليــ ــا يتعلــ ــدة يف مــ املتحــ
الصحي، واملساحة الكافيـة، واملتانـة، وضـمان    

  احليازة.  
-   ــز ــة   تعزي سياســات اإلســكان ومحايتهــا للنمطي

  الثقافية والتارخيية للمجتمعات احمللية.

السـكن  ”مجع مقاييس مفصلة جلميـع عناصـر     -
  .“الالئق

تواؤم املقـاييس املتعلقـة باحلفـاظ علـى التـراث        -
ــدوائر     ــع ال ــارخيي علــى صــعيد مجي الثقــايف والت

  احلكومية.

      الصالحية للسكن‘ ١’
جمـايل اإلسـكان وتقسـيم املنـاطق     اعتماد سياسات يف 

  تكفل الصحة والسالمة واألمن.
ــايري العامليــة        - ــع املع ــكان م ــة اإلس ــاق أنظم اتس

  املعدلة حسب السياق.
تــوفري أنظمــة اإلســكان احلمايــةَ مــن األخطــار    -

  الطبيعية واألمراض
ــى        - ــكنية عل ــاريع س ــة مش ــماح بإقام ــدم الس ع

علـى  األراضي احلساسة مـن الناحيـة البيئيـة أو    
  األراضي اخلطرة.

ــاطق      - ــاء وتقســيم املن ــوانني وأنظمــة البن إنفــاذ ق
  واستعراضها بانتظام.

ــرائط     - ــائق واخلـ ــام بتحـــديث الوثـ ــام بانتظـ القيـ
البلدية اليت حتدد املناطق اليت جيب محايتها مـن  

  اإلعمار.
  

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
ــيت تعــيش يف     - ــة لألســر املعيشــية ال  النســبة املئوي

  ظروف تتسم باالكتظاظ؛
النسبة املئوية لألسر املعيشية املقيمـة يف منـاطق     -

  شديدة اخلطورة و/أو ظروف خطرة.
اعتماد سياسات للحد من آثار تغري املناخ ولتحسـني  

  الكفاءة يف استخدام الطاقة.
ــة    - ــات لــــدعم متكامــــل إلقامــ ــوفري السياســ تــ

مســاكن وهياكــل أساســية تتســم بالكفــاءة يف  
  الطاقة ومراعية للبيئة. استخدام

ــاخ     - تشــجيع السياســات للتكيــف مــع تغــري املن
  والتخفيف من آثاره.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:  
املســـاكن الـــيت تتســـم بالكفـــاءة يف اســـتخدام    -

ــيد      ــوع رصـ ــن جممـ ــة مـ ــبة مئويـ ــة كنسـ الطاقـ
  املساكن؛

ــيت       - ــن املســاكن ال ــات الضــعيفة م اســتفادة الفئ
  تخدام الطاقة.تتسم بالكفاءة يف اس

      اخلدمات األساسية‘ ٢’
ــى      ــرص احلصــول عل ــن ف اعتمــاد سياســات حتســن م

  اخلدمات األساسية كاملياه والصرف الصحي.
توفُّر إمدادات كافية مـن امليـاه النقيـة يف مجيـع       -

  األحياء.
توفُّر مرافق مالئمة للصرف الصـحي يف مجيـع     -

  األحياء.
  املدينة.معاجلة مياه اارير يف   -

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
النسبة املئويـة لسـكان املنـاطق احلضـرية الـذين        -

حيصــــلون علـــــى إمــــدادات أفضـــــل للميـــــاه   
  وخدمات الصرف الصحي؛

ــوفر     - ــيت تت ــوم ال متوســط عــدد الســاعات يف الي
خالهلا مياه نقية منقولة باألنابيب لألسـر ذات  

  الدخل املنخفض؛
الـيت تبيعهـا صـهاريج امليـاه أو     نسبة سعر املياه   -

ــاه     مــوردون مــن القطــاع اخلــاص إىل ســعر مي
  العدادات يف مستوطنة غري رمسية منوذجية.
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اعتماد سياسات تعزز فرص احلصـول علـى خـدمات          
اإلنـــــارة والكهربـــــاء والـــــتخلص مـــــن القمامـــــة يف 

  السياقات احلضرية والسياقات الريفية املتطورة.

ــارة    - ــاء واإلن ــوفُّر الكهرب ــدات   ت ــع الوح يف مجي
الســـكنية يف الســـياقات احلضـــرية والســـياقات 

  الريفية املتطورة.  
ــة يف      - ــع القمامــ ــة جلمــ ــدمات كافيــ ــوفر خــ تــ

ــة   ــياقات الريفيـــ ــرية والســـ ــياقات احلضـــ الســـ
  املتطورة.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
ــربط     - ــاطق احلضــرية مــن ال اســتفادة ســكان املن

  خبدمة الكهرباء؛
ــا        - ــوفر خالهل ــيت تت ــوم ال ــاعات يف الي ــدد الس ع

  الكهرباء يف األحياء املنخفضة الدخل؛  
النســـبة املئويـــة مـــن املدينـــة الـــيت تتـــوفر فيهـــا    -

  خدمات منتظمة جلمع القمامة.
متوسط عدد مرات مجع القمامـة يف األسـبوع     -

من األسر املعيشية يف األحيـاء املرتفعـة الـدخل    
ــع    ــة مـ ــة باملقارنـ ــة  يف املدينـ ــاء املنخفضـ األحيـ

  الدخل.
النســـبة املئويـــة للقمامـــة املودعـــة يف مطـــامر       -

  القمامة الصحية.
      ضمان احليازة‘ ٣’

اعتماد سياسـات تعتـرف بسلسـلة حقـوق االسـتفادة      
  من األراضي لصاحل اجلميع.

  إزالة العوائق اليت حتول دون ضمان احليازة.  -
 كفالــة املســاواة بــني اجلنســني يف حقــوق ملكيــة  -

  األراضي واملرياث.
ــة      - ــة يف ملكيـ ــزوج والزوجـ ــارك الـ ــة تشـ إتاحـ

  األراضي.
ــارخيي و/أو    - ــة االنتفــاع املــوروث و/أو الت محاي

  االنتفاع املطول.
اعتـــراف القـــانون حبقـــوق الشـــعوب األصـــلية   -

  العرفية أو القبلية يف األراضي.
ــك      - ــائق التملي ــك و/أو وث ــنح ســندات التملي م

  طويلة يف العشوائيات. البديلة للمقيمني لفترة
وجــود بــرامج تــدعم مــنح الشــرعية لســندات     -

امللكية أو وثائق امللكية البديلة يف العشـوائيات  
  الراسخة.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
  حق املرأة يف ملكية األراضي واملرياث  -
ــد      - ــيت حتــوز أراض بعق عــدد األســر املعيشــية ال

  إجيار طويل األجل؛
شية من املهاجرين والالجـئني وغـري   األسر املعي  -

  املواطنني اليت متلك أراض.
وجود برنـامج سـارٍ لتسـجيل سـندات امللكيـة        -

  أو وثائق ضمان احليازة.
  

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
عدد األسر املعيشية الـيت تعـيش يف عشـوائيات      -

  يف منطقة البلدية الكربى.
شـوائيات  عدد األسر املعيشية الـيت تعـيش يف ع    -

يف منطقة البلدية الكربى واليت لـديها سـندات   
  ملكية أو وثائق ملكية بديلة.

ــاد سياســات تــدعم نظامــا لتســجيل األراضــي       اعتم
  والسجل العقاري.

ــة مجيــــع األراضــــي    - تســــجيل ســــندات ملكيــ
  السكنية و/أو وثائق ضمان حيازا.

حتـــديث ســـندات امللكيـــة بانتظـــام عنـــد نقـــل    -
  ملكية املمتلكات.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي:
كفــــاءة وفعاليــــة نظــــام التســــجيل والســــجل   -

  العقاري.
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  الرصدأنشطة   النتائج املستهدفة  التوصيات بشأن سياسات اإلسكان

احلدّ من حاالت اإلخالء إىل أدىن حد ممكـن،    -  اعتماد سياسات متنع اإلخالء القسري.      
واتســــامها بالشــــرعية إذا مــــا وقعــــت، وترافقُهــــا  

  بتعويض عادل أو إسكان يف مكان آخر.

  ما يلي:مجع مقاييس مفصلة بشأن 
ــدءا مــن    - الوقــت املســتغرق يف إخــالء الســكان ب

ــوء إىل     ــا إذا مت اللجــ ــارهم، ومــ ــت إخطــ وقــ
  العنف.

النســبة املئويــة ملــن أُســكنوا يف مكــان آخــر أو     -
  حصلوا على تعويض يعادل قيمة منازهلم.

مـــــا إذا كانـــــت عمليـــــة اإلخـــــالء تقيـــــدت   -
بالتوجيهــــات القانونيـــــة املتعلقـــــة بعمليـــــات  

  اإلخالء.
      ) حتسني أوضاع العشوائياتـ(ه

اعتمـــاد سياســـات تـــدعم وحتمـــي بـــرامج التحســـني  
  التدرجيي ألوضاع السكن والعشوائيات.

ختفيض مستويات النقص الكمـي والنـوعي يف     -
  املساكن.

  مجع مقاييس مفصلة بشأن ما يلي من نتائج:
مساح أنظمة وقوانني البناء بالتدرج يف إدخـال    -

  على احليازة؛التحسينات ويف احلصول 
ــل     - ــني اهلياكــ ــة لتحســ ــة اجلاريــ ــرامج البلديــ بــ

  األساسية يف العشوائيات؛
النسـبة املئويـة للتحسـينات التدرجييـة ألوضـاع        -

الســكن والعشـــوائيات باملقارنـــة مـــع جممـــوع  
  النقص النوعي يف اإلسكان.

اشتراط املشاركة النشـطة ألصـحاب املصـلحة      -  
اذ القـرارات  من اتمعات احمللية يف عمليـة اختـ  

  بشأن االنتقال إىل مكان آخر.

ــادة     - ــوائيات وإعــ ــة العشــ ــاريع إزالــ ــام مشــ قيــ
ــة    ــات اتمعيـ ــع اتمعـ ــاور مـ ــار بالتشـ اإلعمـ

  ومنح تعويضات عادلة.  
ــة      - ــة و/أو احملليـ ــكان الوطنيـ ــة اإلسـ ــام وكالـ قيـ

ــادة      ــوائيات وإعـ ــة العشـ ــة إزالـ ــيم سياسـ بتنظـ
  اإلعمار.
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  املرفق الثاين

  مسرد مصطلحات ورقة سياسة اإلسكان    
  

نوع من أنواع ضمان القروض أو الديون يصدر عـن سـلطة عامـة أو سـلطة     هو السند: السند 
، عـادة بعـد   “مسـتحقة ”تسدد السندات عنـدما تصـبح   وائتمان لالستثمارات الطويلة األجل. 

  .) أ(سنوات أو أكثر ١٠مبدة إصدارها 

قانون البناء: قوانني البنـاء هـي اللـوائح الـيت تضـعها وكالـة حكوميـة معتـرف ـا والـيت تصـف            
 جيـــريأو تفاصـــيل التشـــييد للمنـــازل اجلديـــدة أو املنـــازل الـــيت  التصـــميم أو إجـــراءات البنـــاء

 مدونـة اسـم  وطـين يعـرف ب   ي. وغالبا ما تستند قواعد البنـاء احملليـة إىل قـانون منـوذج    هاإصالح
عـدد  بوضـع  اللجنة املعنية باملدونـة الدوليـة   قامت البناء الدولية، أو إىل أحد القوانني السابقة. و

من قواعد البناء اخلاصة اليت تنطبق علـى حـاالت معينـة، مثـل املدونـة الدوليـة للمبـاين القائمـة،         
  .) ب(ةالساري القواننيتيسر جتديد اهلياكل القدمية بتبسيط متطلبات اليت 

السجل العقاري: هو نظام للمعلومات املتعلقة باألراضي يقوم على تقسيم األراضي إىل قطـع،  
ل عــادة علــى خريطــة مســاحية. ويف بعــض  يتضــمن وصــفا هندســيا لقطــع األراضــي، الــيت متثَّــ  

الواليات القضائية تعتـرب منفصـلة عـن سـجل حقـوق ملكيـة األراضـي وحـائزي تلـك احلقـوق           
رتبطـــة ـــم، يف حــني أن ســـجل األراضـــي والســـجل العقـــاري  (ســجل األراضـــي)، ولكـــن م 

  .) ج(متكامالن متاما يف واليات قضائية أخرى

عبـارة عـن أصـل أو سلسـلة مـن األصـول الـيت يتعهـد ـا املقتـرض للـدائن            هو الضمان: الضمان 
املقتـرض عـن    عجزاألصل املتعهد به عرضة للمصادرة يف حال يكون و كضمان لسداد القرض.

  .) د(وجيب أن تكون قيمة األصل املتعهد به أو الضمان مساوية لقيمة القرض ض.سداد القر

مـع أشـخاص ميلكـون     قـانون يعتـرف بالشـكل التعـاوين للملكيـة     هـو  قانون اإلسكان التعاوين: 
ــا ،أســـهما يف املمتلكـــات ككـــل  ــتركة امللكيـــة حيـــث ميلـــك   ل خالفـ لوحـــدات الســـكنية املشـ

  .)ـ ه(يف األجزاء املشتركةاألشخاص وحدات فردية وحصصا متناسبة 

__________ 

  .http://www.housingpolicy.org/glossary.html اإلسكان، سياسة  ) أ(  
  .  http://www.housingpolicy.org/glossary.html اإلسكان، سياسة  ) ب(  
  .http://www.fao.org/docrep/005/y4307e/y4307e09.htm: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. املوقع الشبكي  ) ج(  
  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) د(  
 .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  )ـ ه(  
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الالمركزية: وضع أطر مؤسسية وقانونية الختاذ القرارات ومتكـني املؤسسـات الوطنيـة الفرعيـة     
املقاطعات واحملافظات واملدن والبلدات والقـرى فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات الضـريبية       صعيدعلى 

  .) و(واإلدارية والسياسية والقانونية

لألسر املعيشـية الـيت ال تسـتطيع احلصـول علـى       متنح مالية مساعدةإعانات جانب الطلب: هي 
زل ولـيس لبانيـه.   ـكفـي دخلـها للحصـول عليـه. واإلعانـة موجهـة لسـاكن املنـ        يواليت ال  سكن
وعـادة مـا يكـون     زل مما يتـيح للسـاكن اختيـار مكـان إقامتـه.     ـبالساكن وليس باملنترتبط وهي 

ــدخ     ــة مســاعدة األســر ذات ال ــذه اإلعان ــن ه ــى ســكن   الغــرض م ــنخفض يف احلصــول عل ل امل
سـوق القطـاع اخلـاص. وأفضــل مثـال علـى إعانـات جانــب الطلـب هـو قسـيمة اإلســكان،           يف

  .  ) ز(زل ختتارهـحيث متنح األسرة قسيمة ميكن استخدامها لدفع اإلجيار يف من

التمكني: عملية/ظاهرة تتيح للناس مزيدا مـن السـيطرة علـى القـرارات واألصـول والسياسـات       
  .) ح(ليات واملؤسسات اليت تؤثر على حياموالعم

اإلخالء: اإلخـالء أمـر يقضـي بأنـه جيـب علـى الشـخص أو األشـخاص إخـالء مكـان إقامتـهم            
. ونظــرا إىل سلســلة مــن األســباب الــيت تنظمهــا الســلطات،  ) ط(تــاريخ معــني أو وقــت معــني يف
ــديريا يتخــذه       ال ــرارا تق ــن املكــان ق ــك ميكــن أن يكــون طــرد املســتأجر م ــتم  املال وجيــب أن ي

  قضائي. إلجراء  وفقا

نسبة املساحة األرضية: نسبة املسـاحة األرضـية هـي نسـبة املسـاحة املبنيـة إىل جممـوع مسـاحة         
املنـاطق  . وتستخدم السلطات احمللية نسـبة املسـاحة األرضـية يف قواعـد تقسـيم      ) ي(قطعة األرض

  .) ك(ملباينحجم االتحكم يف لقياس كثافة املوقع الذي جيري تطويره و

أو انفصـالية هلـا حـاجز مـادي      حصريةجتمعات سكنية املغلقة هي : اتمعات املغلقةاتمعات 
  .  ) ل(من دخوهلاغري املقيمني  ملنعأو حراس 
__________ 

 /http://www.refworld.org/docid الرئيســـي، املصـــطلحات مســـرد الالجـــئني لشـــؤون املتحـــدة األمـــم مفوضـــية  ) و(  
42ce7d444.html.  

  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ز(  
 /http://www.refworld.org/docid الرئيســي، املصــطلحات مســرد. الالجــئني لشــؤون املتحــدة األمــم مفوضــية  ) ح(  

42ce7d444.html.  
  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ط(  
 مســـتدام، حنـــو علـــى األراضـــي اســـتخدام ختطـــيط بشـــأن اإللكترونيـــة التدريبيـــة الـــدورة الـــدويل، البنـــك  ) ي(  

http://worldbank.mrooms.net/mod/glossary/view.php؟id=29768&؛mode=letter&؛hook=F&؛sortkey=&؛sortorder =.  
  . New York City Department of City Planning, http://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/glossary.page  ) ك(  
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غازات الدفيئة: غازات الدفيئة هـي العناصـر الغازيـة املكونـة للغـالف اجلـوي، الـيت هلـا مصـدر          
طـول حمـدد ضـمن طيـف     ات ذات ت علـى موجـ  وتطلـق إشـعاعا   متـتص طبيعي وبشري معـا، و 

األشـعة حتــت احلمــراء املنبعثــة مــن سـطح األرض والغــالف اجلــوي والســحب. وتتســبب هــذه   
غـازات الدفيئـة الرئيسـية املوجـودة      وتتكونيف الغالف اجلوي.  ظاهرة الدفيئةيف استبقاء  امليزة

، وأكســيد (CO2) نوثــاين أكســيد الكربــو  ،(H2O) خبــار املــاءمــن يف الغــالف اجلــوي لــألرض  
(O3)واألوزون ، (CH4)وامليثان ، (N2O)النيتروز 

  .) م(

فئـتني. وتضـم هاتـان     يفالس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة التشـرد   يصنفالتشرد: 
  الفئتان ما يلي:

التشـــرد األساســـي (انعـــدام الســـكن)، الـــذي يتمثـــل يف عـــيش الشـــخص          (أ)  
  عيش؛ الشوارع أو دون مأوى أو أماكن  يف

ــة        (ب)   ــديهم مكــان إقام ــيس ل ــذين ل ــذي يشــمل األشــخاص ال ــانوي ال التشــرد الث
ويتنقلون كثريا بني خمتلف أنواع السكن (مبا يف ذلـك املسـكن واملـأوى وغـري ذلـك مـن        معتاد

ألجـل طويـل أو يف إطـار    “ املالجـئ االنتقاليـة  ”أماكن العيش)؛ واألشخاص املقيمني عـادة يف  
تضـم هـذه الفئـة األشـخاص الـذين يعيشـون يف مسـاكن خاصـة ولكـن          ترتيب مماثل للتشرد. و

  .) ن(التعداديف استمارات  “عناوين معتادة”يبلغون عن   ال

ــف ا الصــرف الصــحي احملســن: يشــمل الصــرف الصــحي احملســن       ألمــم املتحــدة حســب تعري
ــا ــيت تنظــف    م ــراحيض ال ــي: امل ــدفق يل ــاء بت ــب الصــرف الصــحي   أو ســكبه إىل امل شــبكة أنابي
فر؛ أو مـراحيض احلفـر احملسـنة التهويـة؛ ومـراحيض احلفـر       نات التعفني أو مراحيض احلُخزا أو

وتشـــمل مرافـــق الصـــرف الصـــحي غـــري احملســـنة:   املـــزودة باملبـــاول؛ واملـــراحيض الســـمادية.
بـال مبـاول أو حفـر    احلفـر  ض اليت تنظـف بسـكب املـاء إىل أمـاكن أخـرى؛ ومـراحيض       ياملراح

ــدلو؛ واملــراحيض ا  لقــة؛ وعــدم وجــود مرافــق أو اللجــوء إىل   علقــة أو احلفــر امل عملمفتوحــة؛ وال
  .) س(احلقلاألدغال أو 

__________ 

  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ل(  
ــتدام،          ) م(   ــو مسـ ــى حنـ ــي علـ ــتخدام األراضـ ــيط اسـ ــأن ختطـ ــة بشـ ــة اإللكترونيـ ــدورة التدريبيـ ــدويل، الـ ــك الـ البنـ

http://worldbank.mrooms.net/mod/glossary/view.php؟id=29768&؛mode=letter&؛hook=F&؛sortkey=&؛

sortorder =.  
 /United Nations (2009). Enumeration of Homeless People, p. 3, http://unstats.un.org/unsd/censuskb20  ) ن(  

Attachments/2009MPHASIS_ECE_Homeless-GUID25ae612721cc4c2c87b536892e1ed1e1.pdf. 

  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) س(  
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امليــاه  األمــم املتحــدة،تعريــف إمــدادات امليــاه احملســنة: تشــمل إمــدادات امليــاه احملســنة حســب   
زلية؛ والصـنابري العامـة؛ واآلبـار    ـاملنقولة باألنابيب إىل املساكن أو قطع األراضي أو احلدائق املنـ 

 األنبوبيـة/اآلبار اإلرتوازيـة؛ واآلبـار احملفـورة احملميـة؛ والينـابيع احملميـة؛ وميـاه األمطـار امعـة.          
ــة املــزودة خبزان/     وال ــة؛ والعرب ــابيع غــري احملمي ــة؛ والين ــار احملفــورة غــري احملمي ــل تشــمل اآلب برمي

لصهريج؛ واملياه السطحية (النـهر، والسـد، والـبحرية،    ذات ا اتصغري؛ واملياه املعبأة؛ والشاحن
  .) ع(، والقناة، وقنوات الري)واجلدولوالربكة، 

مراحل وعلى مـر الـزمن أثنـاء إقامـة     على زل ـبناء منالتدرجيي : يعين اإلسكان السكن التدرجيي
. وقـد أدى النمـو السـريع لسـكان     ) ف(األشخاص فيه، وحسب احتياجـات السـكان ووسـائلهم   

نشــوء اطق احلضــرية منــذ منتصــف القــرن العشــرين إىل توســع هائــل وجــامح للمــدن، وإىل  املنــ
حتديات خطرية يف توفري السكن الالئق لألعداد املتزايـدة مـن سـكان املنـاطق احلضـرية. وتعـود       

إىل النقص يف املساكن املوجودة، ال سـيما بالنسـبة لألسـر ذات الـدخل     السكن التدرجيي أمهية 
هرة انتشار املستوطنات غري النظامية وعدم احلصـول علـى التمويـل والـدعم     املنخفض، ومن ظا

 التـــدرجيياحلكـــومي مـــن أجـــل حتســـني املســـاكن املوجـــودة. وتنـــدرج يف مفهـــوم اإلســـكان  
التــدخالت، العامــة منــها واخلاصــة، الــيت ــدف إىل حتســني نوعيــة وحيــز الســكن، فضــال عــن   

  .) ص(اخلدمات املقدمة للسكن

ن وي: يعرف مكتب العمل الدويل القطاع غري الرمسي بأنه األشـخاص العـامل  القطاع غري الرمس
يف إنتـاج السـلع أو اخلـدمات ـدف أساسـي هـو توليـد العمالـة والـدخل لألشـخاص املعنـيني.            

مـن التنظـيم بفـرق ضـئيل أو بـدون فـرق بـني         مـنخفض  مبسـتوى وتعمل هـذه الوحـدات عـادة    
من عوامـل اإلنتـاج علـى نطـاق صـغري. فعالقـات العمـل،        العمل ورأس املال باعتبارمها عاملني 

ــؤقتني أو      ــل املـ ــى عمـ ــا علـ ــز أساسـ ــدت، ترتكـ ــا وجـ ــةحيثمـ ــية   القرابـ ــات الشخصـ أو العالقـ
واالجتماعيــة ولـــيس علـــى ترتيبـــات تعاقديـــة مشــفوعة بضـــمانات رمسيـــة. ويشـــمل القطـــاع   

انيـا، مجيـع املؤسسـات    الرمسي فئتني: أوالمها، مجيع املؤسسـات التجاريـة غـري املسـجلة؛ وث     غري
  .) ق(غري التجارية اليت ليس هلا هيكل رمسي من حيث التنظيم والتشغيل

__________ 

  . http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ع(  
  . http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ف(  
 ,BID (2012). Un espacio para el desarrollo - los mercados de vivienda en America Latina y el Caribe  ) ص(  

http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/dia-desarrollo-en-las-americas-publicacion-insignia-del-

bid,3185.html?id=2012 .  
  http://www.un.org/ga/Istanbul+5/122.pdf . ،٢٠١١ لعام العامل مدن حالة  ) ق(  
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ــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجـــئني،  تعريـــف حســـب هـــم : النـــازحون شـــخاص األمفوضـ
اضــطروا أو أجــربوا علــى الفــرار أو علــى مغــادرة ديــارهم       الــذين جمموعــات األشــخاص   أو
زاع مسـلح أو حـاالت عنـف عـام أو انتـهاكات      ـنتيجـة لنـ  سـيما  ال أماكن إقامتهم املعتادة،  أو

حلقوق اإلنسان أو كـوارث طبيعيـة أو كـوارث مـن فعـل البشـر، أو سـعيا إىل تفـادي آثارهـا،          
  .) ر(ومل يعربوا حدود دولة معترفا ا دوليا

ــازة األراضــي:   ــي حي ــات،       ه ــرادا أو مجاع ــاس، أف ــني الن ــا، ب ــا أو عرفي ــة، احملــددة قانوني العالق
واملوارد الطبيعية املتصـلة ـا (امليـاه واألشـجار واملعـادن واألحيـاء الربيـة،         يضايتعلق باألر فيما

وما إىل ذلك). وحتدد قواعد احليازة كيفية ختصيص حقـوق امللكيـة داخـل اتمعـات. وحتـدد      
  .) ش(مهااستخداوشروط مدة الذي ميكنه أن يستخدم املوارد و مننظم حيازة األراضي 

مبلـغ صـغري مـن املـال     هـو  ن البالغ الصـغر/القرض البـالغ الصـغر: االئتمـان البـالغ الصـغر       االئتما
يف كـثري   . وميكـن تقـدمي االئتمانـات البالغـة الصـغر،     للزبـون يقرضه مصرف أو مؤسسة أخـرى  
  .  ) ت(أو عن طريق اإلقراض اجلماعيمن األفراد من األحيان دون ضمانات إىل فرد 

  اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املهاجرين بأم:  املهاجرون: يعرف املقرر 

األشخاص املوجودون خارج إقليم الدولة اليت هم مـن رعاياهـا أو مواطنيهـا،      (أ)  
  يف إقليم دولة أخرى؛وهم مايتها القانونية حب يتمتعون  وال

واألشخاص الذين ال يتمتعون باالعتراف القانوين العـام بـاحلقوق املتأصـلة يف      (ب)  
  ؛مركز مماثلة املضيفة مركز الالجئ، أو الشخص املتجنس أو منح الدول

واألشـخاص الــذين ال يتمتعــون باحلمايــة القانونيــة العامــة حلقــوقهم األساســية    (ج)  
  .) ث(مبقتضى اتفاقات دبلوماسية، أو تأشريات دخول، أو غري ذلك من االتفاقات

نيـة مبنـع التمييـز ومحايـة األقليـات      تعـرف جلنـة األمـم املتحـدة الفرعيـة املع      جمموعات األقليـات: 
يتسـم  ويف وضـع غـري مهـيمن،    واألقليات بأا فئات أقل عددا مـن بقيـة السـكان يف دولـة مـا،      

__________ 

 الصــفحة الــداخلي، بالتشــرد املتعلقــة التوجيهيــة املبــادئ. )٢٠٠٤( الالجــئني لشــؤون املتحــدة األمــم مفوضــية  ) ر(  
1http://www.unhcr.org/43ce1cff2.html.  

ــة  ) ش(   ــة منظمــ ــة األغذيــ ــدة لألمــــم والزراعــ ــع. املتحــ  /http://www.fao.org/docrep/005/y4307e: الشــــبكي املوقــ
y4307e09.htm.  

  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ت(  
ــة  ) ث(   ــم منظم ــة املتحــدة األم ــم للتربي ــة والعل ــرد (اليونســكو) والثقاف ــاجرون :املس ــع. واهلجــرة امله  :الشــبكي املوق

http://www.unesco.org/most/migration/glossary_migrants.htm.  
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أو دينيــة أو لغويــة ختتلــف عــن بقيــة  لدولــة، خبصــائص إثنيــةارعايــا مــن أعضــاؤها، الــذين هــم 
الســكان وتبــدي، ولــو ضــمنيا، روح التضــامن، وتنحــو حنــو احلفــاظ علــى ثقافتــها أو تقاليــدها 

  .) خ(دينها أو لغتها  أو

منــط مــن التنميــة جيمــع بــني أوجــه خمتلفــة مــن اســتخدام األمــاكن،    هــو االســتخدام املخــتلط: 
املؤسســــية، والســــكنية، يف مــــبىن اســــتخدامها كمكاتــــب، أو لألغــــراض التجاريــــة، و مثــــل
متكامل ذي روابط وظيفية هامـة وتصـميم   استثماري يف موقع واحد ضمن مشروع  أو واحد

  .) ذ(مادي متماسك

حتسني األحيـاء: برنـامج يقـدم خـدمات لتحسـني املسـتوطنات غـري النظاميـة، ويتـألف برنـامج           
ين ومنـها، علـى سـبيل املثـال     حتسني األحياء عادة مـن قائمـة اخلـدمات الـيت تقـدم إىل املسـتفيد      

الصــرف شــبكة امليــاه، و اتاحلصــر، إمكانيــة االســتفادة مــن اهلياكــل األساســية مثــل إمــداد   ال
املـدارس، والرعايـة النهاريـة،    كالصحي، والكهرباء، وتنظيف القمامة، واخلـدمات االجتماعيـة   

  .) ض(والعيادات الصحية

شـمل أفنيـة أو سـاحات)    ي(قـد  سـكن  مـن قطعـة األرض املخصصـة لل   احليز املفتـوح: هـو جـزء    
من أدىن مستواه إىل السماء، باستثناء حـاالت معينـة مسـموح ـا، وميكـن      عائق  دونمفتوح و

القائمــة علــى قطعــة األرض أن يســتعمله مجيــع األشــخاص الــذين يشــغلون الوحــدات الســكنية 
إىل نسـبة احليـز   . وحبسب املنطقة، حيدد مقدار احليـز املفتـوح الـالزم اسـتنادا     املخصصة للسكن

املفتوح، واللـوائح املتعلقـة باحلـد األدىن للسـاحات أو احلـد األقصـى مـن املسـاحة الـيت تغطيهـا           
  .) غ(األرض قطعة

 فيهـا  ويتـاح السـكن   املسـاكن الـيت تشـيدها احلكومـة ومتلكهـا وتـديرها.      هـي  املساكن العامـة:  
  .  ) ظ(ملستأجرين خمتارين بأسعار خمفضة

املتعلق مبركز الالجئني الالجئ بأنـه كـل مـن وجـد،      ١٩٦٧الالجئون: يعرف بروتوكول عام 
بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضـطهاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمائـه       

__________ 

 ،٢ الصــــفحة  الدوليــــة،  التنفيذيــــة والتوجيهــــات  املعــــايري :األقليــــات  حقــــوق )،٢٠١٠( املتحــــدة  األمــــم  ) خ(  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf.  

  .http://apa-nc.org/wp-content/uploads/2014/06/aicp-raleigh-affordable_housing_glossary.pdf  ) ذ(  
  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ض(  

 .New York City Department of City Planning, http://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/glossary.page  ) غ(  

  .http://globalhousingindicators.org/en/glossary/2 العاملية، اإلسكان مؤشرات  ) ظ(  
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أن يسـتطيع   حيمـل جنسـيته، وال  الـذي  إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج البلـد  
عــدمي أو كــل شــخص  ؛بســبب هــذا اخلــوفذلــك مايــة ذلــك البلــد أو ال يرغــب يف  يتمتــع حب

تلـك األحـداث وال يسـتطيع أن يعـود     لنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتـاد السـابق نتيجـة    اجل
  .) أ أ(إىل ذلك البلد، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف

ة وسياســات وثيقــة اليونســكو بشــأن اهلجــرة الدوليــ تــنصواســتنادا إىل هــذه الصــيغة،   
أن تعريــف الالجــئ مفهــوم عمومــا علــى أنــه يتضــمن العناصــر األساســية   علــى الثقــايف  التعــدد
  التالية:  الثالثة

جيب أن يكون هناك شكل من أشكال الضرر يصل إىل مسـتوى االضـطهاد،     (أ)  
  تحكم فيها؛  تال تستطيع احلكومة التحكم فيها أو لن  ةعلى يد حكومة أو أفراد أو جمموع

إىل أســس ســليمة، فقــد   جيــب أن يســتند خــوف الشــخص مــن هــذا الضــرر     (ب)  
قضت احملكمة العليا للواليات املتحدة مـثال بـأن اخلـوف ميكـن تربيـره إذا كـان مـن احملتمـل أن         

  يقع الضرر يف واحدة من كل عشر حاالت؛  

تعرض الشـخص للضـرر أو االضـطهاد ألسـباب تتعلـق بعرقـه       كون جيب أن ي  (ج)  
  ) ب ب(يته أو رأيه السياسي أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة (الصلة)؛جنس  أو دينه أو

ــادة     ــنص امل ــق: ت ــوق اإلنســان    ) ١( ٢٥احلــق يف الســكن الالئ ــاملي حلق ــن اإلعــالن الع ــى م عل
لكــل شــخص احلــق يف مســتوى معيشــة يكفــى لضــمان الصــحة والرفاهــة لـــه وألســرته،     ” أن

نايـة الطبيـة وصـعيد اخلـدمات االجتماعيــة     وخاصـة علـى صـعيد املأكـل وامللـبس واملســكن والع     
الضرورية، ولـه احلق يف ما يأمن به الغوائـل يف حـاالت البطالـة أو املـرض أو العجـز أو الترمـل       

. ) ج ج(“الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته واليت تفقـده أسـباب عيشـه    أو
اص بـــاحلقوق االقتصـــادية ) مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــ١( ١١وإضـــافة إىل ذلـــك، تـــنص املـــادة 
تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد حبــق كــل شــخص يف   ”واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أنــه  

مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملـأوى، وحبقـه   

__________ 

 :الشــــبكي املوقــــع. الالجــــئني بشــــأن. )٢٠١٦-٢٠٠٢( الالجــــئني لشــــؤون املتحــــدة األمــــم مفوضــــية  ) أ أ(  

http://unhcr.org.au/unhcr/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=54.  
ــكو  ) ب ب( ــري اليونســ ــدد)، (غــ ــرد: حمــ ــئ املســ ــع. الالجــ ــبكي املوقــ  /http://www.unesco.org/most/migration: الشــ

glossary_migrants.htm.  
-http://www.un.org/en/universal :الشـبكي  املوقـع . اإلنسـان  حلقـوق  العاملي اإلعالن حمدد)، (غري املتحدة األمم  ) ج ج(  

declaration-human-rights/.  
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) ١٩٩١( ٤. ويتضح ذلك أيضا يف التعليق العام رقـم  ) د د(“يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية
الصادر عن اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة بشـأن احلــق يف السـكن         

  ).  E/1992/23الالئق (

بـــأن احلـــق يف الســـكن الالئـــق يتضـــمن حريـــات  ٢١وتفيـــد صـــحيفة وقـــائع األمـــم املتحـــدة 
 التعسـفي،  واستحقاقات. أما احلريات فتشمل ما يلي: احلماية من اإلخالء القسـري، والتـدمري  

وهدم املنازل؛ واحلق يف التحرر من التدخل التعسفي يف شؤون بيت الشـخص، واخلصوصـية،   
واألسرة؛ واحلق يف اختيار مكان اإلقامة، وحتديد مكان العـيش، وحريـة التنقـل. وأمـا احلقـوق      
فتشمل ما يلي: ضمان احليـازة؛ واسـترداد املسـاكن واألراضـي واملمتلكـات؛ واملسـاواة وعـدم        

تمييز يف احلصول على السـكن الالئـق؛ واملشـاركة يف اختـاذ القـرارات املتصـلة بالسـكن علـى         ال
(هـالصعيدين الوطين واحمللي

  

  .هـ)

احلــق يف املدينــة: يعــرف امليثــاق العــاملي للحــق يف املدينــة احلــق يف املدينــة بأنــه االنتفــاع العــادل 
واإلنصاف والعدالة االجتماعية. وهو حـق مجـاعي   باملدن ضمن مبادئ االستدامة والدميقراطية 

لسكان املـدن، ال سـيما الفئـات الضـعيفة واملهمشـة، يضـفي الشـرعية علـى عملـها وتنظيمهـا،           
استنادا إىل العادات واألعراف، ـدف حتقيـق املمارسـة الكاملـة للحـق يف حريـة تقريـر املصـري         

جبميــع حقــوق اإلنســان املعتــرف ــا والتمتـع مبســتوى معيشــي الئــق. ويــرتبط احلــق يف املدينــة  
دوليا واملصممة بشكل متكامل، وبالتايل تشمل مجيـع احلقـوق املدنيـة والسياسـية واالقتصـادية      
واالجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة الـــيت مت تنظيمهـــا بالفعـــل يف املعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق          

ــة بشــأن السياســات احلضــرية واحلــق يف املدي    ) و و(اإلنســان ــى احلــق   . وتشــدد وثيق ــة أيضــا عل ن
  املدينة باعتباره وسيلة لتحقيق اإلدماج االجتماعي يف املدن تقتضي ما يلي:  يف

  التحرر واحلرية واالستفادة من احلياة يف املدينة للجميع؛  (أ)  
  والشفافية واإلنصاف والكفاءة يف إدارات املدن؛  (ب)  
  ية على الصعيد احمللي؛واملشاركة واالحترام يف اختاذ القرار بطريقة دميقراط  (ج)  

__________ 

 واالجتماعيـة  االقتصـادية  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهد )،2016-1996( اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية  ) د د(  
  .http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx والثقافية،

 لشـؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضية الالئق؛ السكن يف احلق ،)٢٠٠٩( البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج  هـ) (هـ  
  .http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf الالجئني،

-http://www.tadamun.info/2013/06/27/world-charter-for  املدينـة،  يف للحـق  العاملي امليثاق )،٢٠١٣( تضامن  ) و و(  

the-right-to-the-city/؟lang=en#.Vrjq-VlsyT9.  
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  واالعتراف بالتنوع يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  (د)  
  .) ز ز(واحلد من الفقر واالستبعاد االجتماعي، والعنف يف املناطق احلضرية  (هـ)  
ــاب         ــة يف البـ ــق يف املدينـ ــوادور احلـ ــة إكـ ــت مجهوريـ ــال، أدرجـ ــبيل املثـ ــى سـ  ٦ وعلـ
علــى النحــو  ٣١و  ٣٠. وورد ذلــك يف املـادتني  ٢٠٠٨عــام  واإلســكان) مــن دسـتور  (املوئـل 

  املبني أدناه:  
: لألشخاص احلق يف موئل آمن وصحي وسكن مالئم والئـق، بغـض النظـر    ٣٠املادة   

  عن وضعهم االجتماعي واالقتصادي.
: حيق لألشخاص التمتع باملدينة وأماكنها العامة بشكل كامـل، علـى أسـاس    ٣١املادة   

ة والعدالــة االجتماعيــة واحتــرام خمتلــف الثقافــات احلضــرية والتــوازن بــني        مبــادئ االســتدام 
القطاعني احلضري والريفـي. وتسـتند ممارسـة احلـق يف املدينـة إىل اإلدارة الدميقراطيـة للمدينـة،        
فيمـــا يتعلـــق بالوظيفـــة االجتماعيـــة والبيئيـــة للممتلكـــات واملدينـــة وفيمـــا باملمارســـة الكاملـــة  

  .) ح ح(للمواطنة
: ويســمى أيضــا اإلســكان يف حــاالت الطــوارئ، يــوفر املبيــت يف أمــاكن إقامــة مؤقتــة.  املــأوى

  .) ط ط(تفتح املالجئ أبواا أثناء النهار يف كثري من األحيان  وال

، “حالة مـدن العـامل  ” يف الوثيقة الصادرة عن موئل األمم املتحدة بعنوانورد األحياء الفقرية: 
الظروف املعيشـية والبيئيـة الـيت تتميـز بعـدم كفايـة إمـدادات        توجد يف األحياء الفقرية أسوأ أنه 

امليــاه، وســوء املرافــق الصــحية، واكتظــاظ املســاكن املتداعيــة، واملواقــع اخلطــرة، وانعــدام أمــن   
. وإضافة إىل ذلك، يعـرف املوقـع الشـبكي لألمـم     ) ي ي(احليازة، والتعرض ملخاطر صحية خطرية

بأـا   ،ائيـة لأللفيـة األسـرة املعيشـية يف األحيـاء الفقـرية      ؤشرات األهـداف اإلمن مب اخلاصاملتحدة 
جمموعة من األفراد الذين يعيشون حتت سقف واحد ويفتقرون إىل عنصـر واحـد أو أكثـر مـن     
الظـروف التاليــة: احلصــول علــى امليــاه، واحلصــول علـى مرافــق صــرف صــحي حمســنة، وصــغر   

__________ 

 2008(.Urban Policies and the Right to the City. Rights, Responsibilities, and( Brown   ) ز ز(    

Citizenship. Cardiff University, UNESCO, UN-Habitat, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001780/178090e.pdf.  
 1995-2011(.Republic of Ecuador: Constitution( Georgetown University Political Database of the Americas  ) ح ح(  

of 2008. Website: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html.  
  .Housing Development Consortium, http://www.housingconsortium.org/resources/glossary/#shelters  ) ط ط(  
 ،٩٩ الصـفحة  العـاملي،  احلضـري  املنتـدى . املـدن  ازدهـار  - العامل مدن حالة )،2012/2013( املتحدة األمم موئل  ) ي ي(  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf.  
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  .) ك ك(احليازةمساحة املسكن، واالفتقار إىل املسكن الدائم، وضمان 

ــه    الاإلســكان االجتمــاعي: يف  وثيقــة بشــأن اســتراتيجيات اإلســكان االجتمــاعي وآليــات متويل
ــا ونتائجــه: اســتعراض دويل وحتــديث للسياســات الرئيســية     ــد عــام  مل ــيت ، ٢٠٠٧بع أعــدها ال

يشمل جزءا مـن نظـام   على أنه بوسون وهال وآخرون، يرد تعريف عام لإلسكان االجتماعي 
يتاح باستخدام إعانات عامة دف إىل ختفـيض اإلجيـار وختصـص عـرب آليـات       سكانلإلوطين 

ســـوق. وتـــذكر الوثيقـــة أيضـــا العناصـــر األساســـية لنظـــام اإلســـكان   ختضـــع العتبـــارات ال ال
  ما يلي: تشملاالجتماعي اليت 

نظــــام لتشــــجيع التطــــوير: يتمتــــع بوضــــع متميــــز أو تنافســــي أو تبعــــي يف    (أ)  
  األراضي؛  سوق

لتحديد تكلفـة اإلجيـار: مـن النـهج املتبعـة ـج تكلفـة اإلجيـار، واإلجيـار          نظام   (ب)  
  سوق؛ات الالرمزي، وإجيار

  أو حمدد اهلدف/مقيدا؛ انظام لألهلية والتخصيص: سواء كان شامال أو جمزء  (ج)  

ــح       (د)   ــربح، واســتهداف رب ــربح: دون اســتهداف ال نظــام لتكــاليف التشــغيل وال
    حمدود، واستهداف الربح؛

ملختلف مقدمي اخلدمات: القطاع اخلاص، والقطـاع الثالـث،    املركز السوقي  هـ)(  
  .) ل ل(والقطاع العام

ــة املخــاطر للمقترضــني ذوي الســجل       ــة عالي ــة املخــاطر: تقــدم القــروض العقاري القــروض عالي
االئتمــاين الســيء الــذين ال يســتوفون شــروط أســعار الفائــدة الرئيســية. وللتعــويض عــن زيــادة   

  مان، يفرض املقرضون سعر فائدة أعلى.خماطر االئت

ــة.        ــتحظى باحلمايـ ــي سـ ــازة األراضـ ــخص يف حيـ ــوق الشـ ــأن حقـ ــيقني بـ ــازة: الـ ــمان احليـ ضـ
فاألشخاص ذوو احليازة غري املضـمونة يواجهـون خطـر ديـد حقـوقهم يف األرض باملطالبـات       

زة مـن  ، بل وحىت بفقـدان األراضـي نتيجـة الطـرد. وقـد تـتغري خصـائص ضـمان احليـا         املتنافسة
__________ 

ــم يف اإلحصــاءات شــعبة  ) ك ك(   ــري املتحــدة األم ــدد)، (غ ــداف مؤشــرات حم ــة األه ــة اإلمنائي ــع. لأللفي  :الشــبكي املوق

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx؟IndicatorId=0&؛SeriesId=711.  
 Pawson, Hal and others (2011). Social Housing Strategies, Financing Mechanisms, and Outcomes: An  ) ل ل(  

International Review and Update of Key Post 2007 Policy Developments, p. 6, 

http://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/research/centres/cf/publications/cfprojectreports/Inter

national_Social_Housing_Review.pdf.  
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سياق آلخر: فاالسـتثمارات الـيت تسـتغرق وقتـا طـويال لتحقيـق منـافع تتطلـب ضـمان احليـازة           
  .) م م(ناسبتلوقت طويل م

ــة حضــرية مي     ــالزحــف احلضــري: الزحــف احلضــري ظــاهرة مكاني ــا التجمــع احلضــري  ت د فيه
ــه    ــونيز  ) ن ن(ويتســع، حــىت يتجــاوز ضــواحيه ويصــل إىل أطراف ــان م ــبني إيف وآخــرون  . وكمــا ي

) خيتلــف تعريــف الزحــف احلضــري العشــوائي مــن بلــد إىل آخــر ولــه أســباب وآثــار    ٢٠١٢(
ــة. ومبراعــاة     ــة أو بيئي ــد تكــون اقتصــادية أو اجتماعي ــوجي للزحــف  اجلمتنوعــة ق انــب املورفول

احلضري، ميكننا أن نالحـظ أنـه يتميـز باخنفـاض الكثافـة، واخنفـاض املركزيـة، وقلـة التقـارب،          
  .) س س(اجلديدةوز، واالنقطاع عن املناطق املطورة القدمية واخنفاض الترك

تقسيم األراضي: تقسيم املناطق شكل مـن أشـكال التنفيـذ التنظيمـي للتخطـيط الـذي ينطـوي        
على تقسيم املـدن إىل مقاطعـات، أو منـاطق، يف إطـار أنظمـة تنطبـق علـى اسـتخدام األراضـي          

. ولتحقيـق  ) ع ع(ة االسـتخدام، أو نطاقـه  املباين، وكثافة االستخدام فضال عن حجـم وضـخام   أو
اســتدامة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وكفاءــا، تركــز املــدن علــى التخطــيط مــن خــالل    
تقســيم املــدن إىل منــاطق لتشــييد املســاكن وحتســني الصــرف الصــحي واالســتفادة مــن املرافــق   

  .) ف ف(الترفيهية، من بني أمور أخرى

__________ 

ــة  ) م م(   ــم منظمــ ــدة األمــ ــة، ألغذيــــةل املتحــ ــع والزراعــ  /http://www.fao.org/docrep/005/y4307e: الشــــبكي املوقــ
y4307e09.htm.  

ــم موئـــــــــــــــل  ) ن ن(   ــدة األمـــــــــــــ  ،Urban Patterns for a Green Economy: Leveraging Density )،٢٠١٢( املتحـــــــــــــ
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/06/Leveraging-Density-Urban-Patterns-for-a-Green-

Economy.pdf  .  
 ,”Iván Muñiz, Miguel Ángel García and Daniel Calatayud (2012) “SPRAWL. Definición, causas y efectos  ) س س(

http://www.ecap.uab.es/RePEc/doc/wpdea0603.pdf .  
-World Bank, E مستدام، حنو على األراضي استخدام ختطيط بشأن اإللكترونية التدريبية الدورة الدويل، البنك  ) ع ع(  

course on Sustainable Land Use Planning, 

http://worldbank.mrooms.net/mod/glossary/view.php?id=29768&mode=letter&hook=Z&sortkey=&sortor

der=  
  .New York City Department of City Planning, http://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/glossary.page  ) ف ف(
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 ملرفق الثالثا

حتسني األحياء الفقرية: التقدير األويل للتكـاليف الالزمـة لتخفـيض عـدد         
  السكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية

  
  مقدمة    

حــددت وحــدة السياســات يف وثيقتــها هــدفاً يتمثّــل يف ختفــيض عــدد الســكان الــذين     - ١
املرتبطـة  ديرات للتكـاليف  . ويشـكل وضـع تقـ   ٢٠٣٦يعيشون يف األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام     

األولوية كهدف مـن أهـداف السياسـة     أمهية هذه تحقيق هذا اهلدف خطوة ضرورية لتوضيحب
 .ويف هذا الصدد، قمنا بدراسة أولية لتقدير حجم املوارد الالزمـة لتحقيـق هـذا اهلـدف     .العامة

يف األحيــاء لســكان الــذين يعيشــون لوتتضــمن منهجيــة هــذه الدراســة األوليــة إعــداد تقــديرات 
. وتصــف هــذه ) أ(الفقــرية، ونصــيب الفــرد مــن التكــاليف، وجممــوع هــذه التكــاليف وتوزيعهــا  

    .الوثيقة عملية التقديرات بشكل عام
  

  السكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية    

يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، يعـرف السـكان احلضـر الـذين يعيشـون يف األحيـاء         - ٢
ــذين ال يســتوفون شــرطاً أو أكثــر مــن الشــروط     الفقــرية  ــاء الفقــرية ال ــأم املقيمــون يف األحي ب

التالية: (أ) احلصول على املياه احملسنة؛ (ب) احلصول على خدمات الصـرف الصـحي احملسـنة؛    
ضــمان  ول علــى ســكن مســتدام؛ (هـــ)صــ(ج) احلصــول علــى مســاحة كافيــة للعــيش؛ (د) احل

التعـدادات الوطنيـة   وتعريـف، وباالسـتعانة ببيانـات االستقصـاءات     واسـتنادا إىل هـذا ال   .احليازة
، وضع املرصد العاملي للحضـر تقـديرات حـول    ٢٠١٤ و ٢٠٠٩ الصادرة يف الفترة بني عامي

  :) ب(السكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية يف املناطق النامية، على النحو التايل
    

   

__________ 

 يف لأللفيــة اإلمنائيـة  األهـداف  يف اسـتخدمت  الـيت  للتقـديرات  إســقاط إىل تسـتند  أـا  مبـا  أوليـة،  املنهجيـة  هـذه   ) أ(  
 احلـاالت  دراسـات  اسـتخدام  خـالل  مـن  حمدثـة،  تقـديرات  يتضـمن  دقة أكثر ج اعتماد وينبغي. ٢٠٠٥ عام

 .الراهنة اإلفرادية

. الالزمـة  املوثوقـة  البيانـات  يف الـنقص  بسـبب  التقديرات، ذه مشموالً ليس احليازة بضمان املتصل اخلامس الشرط  ) ب(  
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf املعلومــات: مـن  مزيــد علـى  ولالطـالع 

(p.127)، ًوأيضــــــــــــــا http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20 

(July%201) pdf (p.43). 
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  ١ اجلدول
  األحياء الفقرية (باآلالف)السكان الذين يعيشون يف     

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٢  
  النسبة املئوية  اموع  النسبة املئوية  اموع  

٤١٨١,٣٠ ٧٦٢١,٤٨١١ ١٢  مشال أفريقيا          
٦٧٧٢٢,٧٨ ١٣٤٢٤,٧١٢٠٠ ٢١٣  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

٨٤٧١١,٩٠ ٤٢٤١٣,١٥١٠٤ ١١٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
٥٩٣٢٨,٥٦ ٥١٥٢٣,٩٤٢٥١ ٢٠٦  شرق آسيا

٨٧٦٢١,٦٦ ٥١٠٢٣,٢٥١٩٠ ٢٠٠  جنوب آسيا
٥٢٨٩,٤٨ ٩٤٥٩,٢٧٨٣ ٧٩  جنوب شرق آسيا

٥٥٠٤,٢٦ ٧٠٤٤,١٤٣٧ ٣٥  غرب آسيا
٥٧٥٠,٠٧٥٩١٠,٠٧  أوقيانوسيا

٠٨٠١٠٠,٠٠ ٥٦٩١٠٠,٠٠٨٨١ ٨٦٢  املناطق النامية
  
   .٢٠١٥للحضر، قاعدة بيانات املؤشرات احلضرية لعام املرصد العاملي   :املصدر  
    

  نصيب الفرد من التكاليف والكلفة اإلمجالية    

قدمت فرقة عمل مشروع األلفية تقديرات لكلفـة حتسـني األحيـاء الفقـرية اسـتناداً إىل        - ٣
ــة ومنــاذج احملاكــاة، وذلــك لتعــديل تلــك        ــل معمــق لعــدد مــن دراســات احلــاالت اإلفرادي حتلي

. وتشـمل  ) ج(التقديرات وفق مناطق أخرى استناداً إىل مستويات الدخل وغريهـا مـن املـتغريات   
األرقـــام االســـتثمارات املرتبطـــة بشـــراء األراضـــي ونقلـــها، واإلســـكان، واهلياكـــل األساســـية   
ــة،     ــق اتمعيـ ــفات، واملرافـ ــدارس واملستوصـ ــة، واملـ ــية اجلماعيـ ــل األساسـ ــبكات، واهلياكـ للشـ

  .) د(ة، وبناء قدرات اتمعات احملليةوالتخطيط والرقاب
وجتــدر اإلشــارة إىل أنّ هــذه التقــديرات هــي أعلــى التقــديرات املمكنــة لكلفــة حتســني    - ٤

األحياء الفقـرية، مبـا أـا تفتـرض أنّ اهلـدف هـو إجيـاد أفضـل نوعيـة ممكنـة للـهياكل األساسـية             
ية. ومبا أنه يحتمل أن تكـون بعـض   واملرافق الالزمة لتوفري املدارس واخلدمات الصحية واتمع

هـذه املرافـق موجــودة بالفعـل يف بعــض األحيـاء الفقـرية، فــيمكن أن يكـون نصــيب الفـرد مــن        
__________ 

 .أفريقيا شرق يف احلاالت هذه تقع  ) ج(  

 Garau P., Sclar E. D. and Carolini G. Y. (2005). A Home in the City: United Nations Millennium  ) د(  

Project Task Force on Improving the Lives of Slum Dwellers. London: Earthscan. 
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الكلفة أقل من هذه التقديرات. وباإلضافة إىل ذلك، تتفاوت النتـائج املتصـلة مبتوسـط نصـيب     
قـة. ويعـزى هـذا التفـاوت     الفرد من كلفة من هذه العناصر تفاوتا كبريا بني خمتلـف أحنـاء املنط  

  إىل االختالف بني مستويات نصيب الفرد من الدخل وبني تكاليف اإلنتاج.  
، فإننــا نقــوم بتعديلــها مراعــاة للتضــخم.  ٢٠٠٥ومبــا أن هــذه األرقــام تعــود إىل عــام    - ٥

مـن أجـل    ٢٠١٥إىل  ٢٠٠٥ولذلك، نستخدم معـدالت التضـخم العامليـة للفتـرة املمتـدة مـن       
. وبعد ذلك نقوم بضرب قيمة نصيب الفرد من التكـاليف بعـدد   (هــ) املناسب حساب املضاعف

الســكان املرجــو حتســني أوضــاعهم يف إطــار هــدف ختفــيض عــدد الســكان الــذين يعيشــون يف   
. وتـوفّر هـذه العمليـة تقـديراً أوليـاً بأنـه سـيلزم تـوفري مبلـغ          ٢٠٣٦األحياء الفقرية حبلـول عـام   

ت الواليـات املتحـدة مـن أجـل حتسـني أوضـاع السـكان الـذين         بليون دوالر مـن دوالرا  ٩٢٩
، وهــذا مــا يســتدعي اســتثمار  ) و(مليــون نســمة ٨٨١يعيشــون يف أحيــاء فقــرية ويبلــغ عــددهم  

بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يف السـنة علـى مـدى السـنوات          ٤٦متوسطه  ما
  طق.التقديرات حسب املنا ٢العشرين املقبلة. ويبني اجلدول 

  
  ٢اجلدول 

  ) ز(كلفة حتسني أوضاع سكان املناطق الفقرية    

  

  املنطقة اإلقليمية

نصــيب الفــرد 
ــة   ــن الكلفــ مــ

  ٢٠٠٥لعام 

ــرد   ــيب الفـ نصـ
من الكلفة لعام 

٢٠١٥  

عدد السـكان  
يف األحيــــــــاء 
ــرية  الفقـــــــــــــ

  (باآلالف)

ــة   ــة اإلمجاليــــ الكلفــــ
) ٢٠١٥(أسعار عام 

  (باآلالف)

الكلفـــــة اإلمجاليـــــة 
الســـــنوية (أســـــعار 

 )٢٠١٥عــــــــــــــام 
  (باآلالف)

 ٠٣٤ ٦٨٠٤٥٦ ١٢٠ ٤١٨٩ ٥٢٨٧٨٦١١  مشال أفريقيا            
 ٠٢٣ ٠١٥ ٤٦٨٨ ٣٠٠ ٦٧٧١٦٠ ٥٢٨٩٨٨٢٠٠  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

 ٢٢٩ ٥١٧ ٥٨٣٩ ٣٤٤ ٨٤٧١٩٠ ٨٤٧١٠٤ ٢٠٠١ ١  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ٤٦٦ ٧٨٠ ٣٢٢١١ ٦٠٩ ٥٩٣٢٣٥ ٠١٢٢٥١ ٦١٩١  شرق آسيا

__________ 

 إىل ٢٠٠٥ مـن  الفتـرة  يف العـامل  مسـتوى  علـى  املتـراكم  التضـخم  إىل يشـري  وهـو . ١,٥١ املضاعف قيمة تبلغ  (هـ)  
. http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?page=1 التـــايل: اإللكتــروين  للموقــع  وفقــاً  ،٢٠١٥

 عـام  بشـكل  أعلـى  وقيمتـه  املنطقة، حسب املتراكم التضخم إىل يشري مضاعفاً نعتمد أن أيضاً ميكن وكبديل،
 التضـخم  معـدل  اسـتخدام  قررنـا  ذلـك،  ومع. آسيا جنوب يف ٢,١٢ إىل أفريقيا مشال يف ١,٤٩ من وتتراوح
 .األقل على جزئيا ولو الصرف، أسعار يف التغريات احتساب من لنتمكن العاملي،

 .دوالر) تريليون ١,٠٧( دوالر بليون ١ ٠٦٦ اإلقليمية التضخم معدالت استخدام عند اإلمجايل العدد يبلغ  ) و(  

 احملـددة  تلـك  عـن  ختتلـف  األلفيـة،  مشروع عمل فرقة حددا كما اإلقليمية، اموعات أن إىل اإلشارة جتدر  ) ز(  
 التــذييل ويعــرض. للحضــر العــاملي املرصــد وضــعها والــيت ٢٠١٥ لعــام احلضــرية املؤشــرات بيانــات قاعــدة يف

 .البيانات من اموعتني هاتني بني التطابق لتحقيق املستخدمة املعادالت ألف
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  املنطقة اإلقليمية

نصــيب الفــرد 
ــة   ــن الكلفــ مــ

  ٢٠٠٥لعام 

ــرد   ــيب الفـ نصـ
من الكلفة لعام 

٢٠١٥  

عدد السـكان  
يف األحيــــــــاء 
ــرية  الفقـــــــــــــ

  (باآلالف)

ــة   ــة اإلمجاليــــ الكلفــــ
) ٢٠١٥(أسعار عام 

  (باآلالف)

الكلفـــــة اإلمجاليـــــة 
الســـــنوية (أســـــعار 

 )٢٠١٥عــــــــــــــام 
  (باآلالف)

 ٤١٣ ٨٣٦ ٢٦٦٨ ٧٢٨ ٨٧٦١٧٦ ٢٩٩١٩٠ ٦١٢١  جنوب آسيا            
 ٧١٥ ٠٦٢ ٢٩٤٤ ٢٥٤ ٥٢٨٨١ ٠٥١٨٣ ٦٤٣١  جنوب شرق آسيا

 ٠٨٣ ٧٧٢ ٦٦٨٣ ٤٤١ ٥٥٠٧٥ ٩٧٦٣٧ ٣٢٨١ ١  غرب آسيا
 ٦٧٣ ٤٥٤٢٧ ٠١٢٥٩١٥٥٣ ٦١٩١  أوقيانوسيا

 ٦٣٧ ٤٦٧ ٧٣٦٤٦ ٣٥٢ ٠٨٠٩٢٩ ٨٨١  املناطق النامية
  
؛ وفرقـة عمـل مشـروع األلفيـة التابعـة لألمـم       ٢٠١٥قاعـدة بيانـات املؤشـرات احلضـرية لعـام       - املرصد العاملي للحضر  :املصادر  

  ).١٠املتحدة؛ والبنك الدويل؛ ووحدة السياسات (
    
تقديرات السكان والكلفة اإلمجاليـة، حسـب الغايـات املختلفـة الـيت       ٣ويعرض اجلدول   - ٦

املائـة   يف ٨٠التحسني إىل حتقيقها. على سبيل املثال، إذا كان اهلدف هو حتسني أوضاع يهدف 
من السكان الذين يعيشـون يف األحيـاء الفقـرية، فمـن املتوقـع أن يبلـغ عـدد السـكان املسـتفيدين          

ــة إىل    ٧٠٥ ــع الكلف ــني شــخص، وأن ترتف ــون دوالر. وإذا كــان اهلــدف حتســني    ٧٤٣مالي بلي
مليـون   ٥٢٩ئة من السكان، فمـن املتوقـع أن يبلـغ عـدد السـكان املسـتفيدين       يف املا ٦٠أوضاع 

املائة من السكان،  يف ٤٠بليون دوالر. وإذا كان اهلدف حتسني أوضاع  ٥٥٨شخص والكلفة 
بليـون دوالر.   ٣٧٢مليون شخص والكلفـة   ٣٥٢فمن املتوقع أن يبلغ عدد السكان املستفيدين 

يف املائــة، فمــن املتوقــع أن يبلــغ عــدد   ٢٠ة مــن الســكان هــي  وأمــا إذا كانــت النســبة املســتهدف 
  بليون دوالر. ١٨٦مليوناً وأن تبلغ الكلفة  ١٧٦السكان املستفيدين 

    
  ٣اجلدول 

  أهداف التحسني وتكاليفه (باآلالف)

  يف املائة ٢٠    يف املائة ٤٠    يف املائة ٦٠    يف املائة ٨٠  

  املنطقة اإلقليمية
عــــــــــــدد 

  السكان
الكلفـــــــــــــــــة 

  اإلمجالية
عـــــــــــــدد 

  السكان
الكلفــــــــــــــــة  

  اإلمجالية
عــــــــــــدد 

  السكان
ــة  الكلفـــــــــــــــ

  اإلمجالية
عــــــــــدد  

  الكلفة اإلمجالية  السكان

 ١٣٦ ٨٢٤ ٢٨٤١ ٢٧٢٢ ٦٤٨ ٣ ٥٦٧ ٤٠٨٤ ٤٧٢ ٨٥١٥ ٥٤٤٦ ٢٩٦ ١٣٤٧ ٩  مشال أفريقيا                  

 ٠٩٤ ٠٦٠ ١٣٥٣٢ ١٨٧٤٠ ١٢٠ ٦٤ ٢٧١ ٢٨١٨٠ ١٨٠ ٤٠٦٩٦ ٣٧٤١٢٠ ٢٤٠ ٥٤٢١٢٨ ١٦٠  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

 ٩١٧ ٠٦٨ ٩٦٩٣٨ ٨٣٣٢٠ ١٣٧ ٧٦ ٩٣٩ ٧٥٠٤١ ٢٠٦ ٩٠٨١١٤ ٦٦٧٦٢ ٢٧٥ ٨٧٨١٥٢ ٨٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٨٦٤ ١٢١ ٣١٩٤٧ ٧٢٩٥٠ ٢٤٣ ٩٤ ٦٣٧ ٥٩٣١٠٠ ٣٦٥ ٩٥٦١٤١ ٤٥٨١٥٠ ٤٨٧ ٢٧٤١٨٨ ٢٠١  شرق آسيا

 ٦٥٣ ٣٤٥ ١٧٥٣٥ ٣٠٦٣٨ ٦٩١ ٧٠ ٣٥٠ ٩٥٩٧٦ ٠٣٦ ٥٢٦١٠٦ ٦١٢١١٤ ٣٨٢ ٧٠١١٤١ ١٥٢  جنوب آسيا
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  يف املائة ٢٠    يف املائة ٤٠    يف املائة ٦٠    يف املائة ٨٠  

  املنطقة اإلقليمية
عــــــــــــدد 

  السكان
الكلفـــــــــــــــــة 

  اإلمجالية
عـــــــــــــدد 

  السكان
الكلفــــــــــــــــة  

  اإلمجالية
عــــــــــــدد 

  السكان
ــة  الكلفـــــــــــــــ

  اإلمجالية
عــــــــــدد  

  الكلفة اإلمجالية  السكان

 ٨٥٩ ٢٥٠ ٧٠٦١٦ ٧١٨١٦ ٥٠١ ٣٢ ٤١١ ٥٧٧٣٣ ٧٥٢ ١١٧٤٨ ٤٣٦٥٠ ٠٠٣ ٨٢٢٦٥ ٦٦  جنوب شرق آسيا                  

 ٣٣٤ ٠٨٨ ٥١٠١٥ ٦٦٧٧ ١٧٦ ٣٠ ٠٢٠ ٠٠١١٥ ٢٦٥ ٥٣٠٤٥ ٣٣٥٢٢ ٣٥٣ ٠٤٠٦٠ ٣٠  غرب آسيا

 ٦٩١ ٣٨٢١١٨١١٠ ٢٢١ ٠٧٢٢٣٦ ٧٦٣٣٥٥٣٣٢ ٤٧٣٤٤٢  أوقيانوسيا

 ٥٤٧ ٨٧٠ ٢١٦١٨٥ ٠٩٤١٧٦ ٧٤١ ٣٧١ ٤٣٢ ٦٤٢٣٥٢ ٦١١ ٦٤٨٥٥٧ ١٨٩٥٢٨ ٤٨٢ ٨٦٤٧٤٣ ٧٠٤  املناطق النامية
  

  ).١٠. وحدة السياسات (٢اجلدول   :املصادر  
    

  توزيع النفقات    

التكــاليف وضــعت فرقــة عمــل مشــروع األلفيــة تقــديرات تتصــل بكيفيــة توزيــع هــذه    - ٧
ــادره  ــل ومصـ ــواع التمويـ ــروض،   ) ح(حســـب أنـ ــات، والقـ ــل اإلعانـ ــواع التمويـ ــمنت أنـ . وتضـ

ومدخرات األسر. وباالستعانة بالترجيحات اليت استخدمتها فرقة العمل لتحديد كيفيـة توزيـع   
مليـون شـخص يعيشـون اليـوم يف أحيـاء       ٨٨١، توقّعنا أن يتطلب حتسني أوضـاع  ) ط(التكاليف

بليـون   ٢٧٩بليون دوالر، ومنح قـروض لألسـر املعيشـية مببلـغ      ٥٥٧ات مببلغ فقرية توفري إعان
تقـديرات   ٤بليون دوالر من املدخرات والتمويل الذايت. ويعرض اجلـدول   ٩٣دوالر، وتوفري 

  التكاليف حسب نوع التمويل.  
    

  ٤اجلدول 
  ) ي(توزيع التكاليف حسب نوع التمويل (باآلالف)    

  
  املدخرات والتمويل الذايت  القروض  اإلعانات  املنطقة اإلقليمية

 ٢٨١ ٨٠٠٨٩٥ ٧٤١ ٥٩٩٢ ٤٨٣ ٥  مشال أفريقيا        

 ٠١٥ ٧٣٥ ٤٨٤١٥ ١٨٨ ٩٦٨٤٨ ٣٧٦ ٩٦  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

 ١٥٣ ٦٢٣ ١٤٣١٩ ٩٠٧ ٢٨٧٥٦ ٨١٤ ١١٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

__________ 

 .http://www.unmillenniumproject.org/documents/Slumdwellers-complete.pdf (p. 128)  ) ح(  

 ١٠ الـذايت  التمويـل  ونسـبة  املائـة،  يف  ٣٠ القـروض   ونسـبة  املائـة،  يف ٦٠  اإلعانات نسبة تبلغ املتوسط، يف  ) ط(  
 .املائة يف

 يف احملـددة  تلـك  عـن  ختتلـف  األلفيـة  مشـروع  عمـل  فرقـة  حـددا  كمـا  اإلقليميـة  املناطق أن إىل اإلشارة جتدر  ) ي(  
 ألـف  التـذييل  ويعـرض . للحضـر  العـاملي  املرصـد  وضـعها  والـيت  ٢٠١٥ لعـام  احلضرية املؤشرات بيانات قاعدة

 .البيانات من اموعتني بني للمطابقة املستخدمة املعادالت



A/CONF.226/PC.3/23

 

74/100 16-09559 
 

  املدخرات والتمويل الذايت  القروض  اإلعانات  املنطقة اإلقليمية

 ٢٧٥ ٩٨٦ ٣٤٩٢٢ ٨٧٤ ٦٩٨٧٠ ٧٤٨ ١٤١  شرق آسيا        

 ١٠٨ ٣٨٣ ٠٥٢١٧ ١١٥ ١٠٥٥٣ ٢٣٠ ١٠٦  جنوب آسيا

 ٩٨٩ ٨٣١ ٥٦٨٨ ٧٢٩ ٧٣٨٢٤ ٦٩٢ ٤٧  جنوب شرق آسيا

 ١٣٩ ١١٧ ٨٤٣٧ ٧٧٤ ٦٨٧٢٢ ٥٤٩ ٤٥  غرب آسيا

 ٩٩٥ ٤٨٦٥٣ ٩٧٢١٦٦ ٣٣٢  أوقيانوسيا

 ٩٥٦ ٦٢٥ ٧٢٦٩٢ ٤٩٧ ٠٥٤٢٧٩ ٢٢٩ ٥٥٧  املناطق النامية
  
  ).١٠مشروع األلفية التابعة لألمم املتحدة؛ ووحدة السياسات ( فرقة عمل  :املصادر  
    
وفيما يتعلـق بـالتوزيع حسـب مصـادر التمويـل، أضـافت فرقـة عمـل مشـروع األلفيـة             - ٨

ــة واحلكومــات واتمعــات       التابعــة لألمــم املتحــدة مصــادر بديلــة، هــي اجلهــات املاحنــة الدولي
اليت حددا فرقة العمل لكل من هذه املصـادر بـاختالف   احمللية. وختتلف النسب املئوية الفعلية 

مستوى التنميـة. فـإذا كانـت اجلهـات املاحنـة هـي مصـدر التمويـل علـى سـبيل املثـال، فالنسـبة             
ــة ترتفــع مــن   ــا جنــويب الصــحراء   ٤٠يف املائــة يف غــرب آســيا إىل   ٢٠املئوي يف املائــة يف أفريقي

 يف املائــة يف ٧٠فتــنخفض هـذه النســبة مـن   الكـربى. أمـا إذا كانــت احلكومـات هــي املصـدر،     
 يف ١٠يف املائــة يف أفريقيـا جنــويب الصـحراء الكـربى. وتبلــغ هـذه النســبة      ٥٠غـرب آسـيا إىل   

. وبنـاء علـى   ) ك(املائة تقريباً يف مجيع املنـاطق، إذا كانـت اتمعـات احملليـة هـي مصـدر التمويـل       
سـني أوضـاع السـكان الـذين يعيشـون      هذا التوزيع، سـيتعني علـى اجلهـات املاحنـة مـن أجـل حت      

ــوم يف أحيــاء فقــرية، والبــالغ عــددهم      باليــني دوالر،  ٣٠٦مليــون شــخص، تقــدمي    ٨٨١الي
ــة   ٥٣٠واحلكومــات  ــون دوالر، واتمعــات احمللي ــون دوالر. ويعــرض اجلــدول   ٩٣بلي  ٥بلي

  التقديرات حسب نوع التمويل.
    

   

__________ 

 .http://www.unmillenniumproject.org/documents/Slumdwellers-complete.pdfاملصدر   ) ك(  



A/CONF.226/PC.3/23 

 

16-09559 75/100 

 

    ٥اجلدول 
  ) ل(ل (باآلالف)توزيع التكاليف حسب مصادر التموي    

  
  اتمعات احمللية  احلكومات  اجلهات املاحنة  املنطقة اإلقليمية

 ٢٨١ ٣١٨٨٩٥ ٥٨٨ ٠٨١٤ ٦٣٧ ٣  مشال أفريقيا        

 ٠١٥ ٧٣٥ ٩٥٣١٥ ٦٤١ ٤٩٩٨٠ ٩٢٣ ٦٣  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى

 ١٥٣ ٦٢٣ ٢٨٧١٩ ٨١٤ ١٤٣١١٣ ٩٠٧ ٥٦  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٢٧٥ ٩٨٦ ٦٩٨٢٢ ٧٤٨ ٣٤٩١٤١ ٨٧٤ ٧٠  شرق آسيا

 ١٠٨ ٣٨٣ ٩٩٧١٧ ٨٤٦ ١٦١٨٨ ٤٩٨ ٧٠  جنوب آسيا

 ٩٨٩ ٨٣١ ٧٣٨٨ ٦٩٢ ٥٦٨٤٧ ٧٢٩ ٢٤  جنوب شرق آسيا

 ١٣٩ ١١٧ ٨٢٥٧ ٦٦٦ ٧٠٥٥٢ ٦٥٧ ١٥  غرب آسيا

 ٩٩٥ ٩٧٢٥٣ ٤٨٦٣٣٢ ١٦٦  أوقيانوسيا

 ٩٥٦ ٦٢٥ ٧٨٨٩٢ ٣٣٢ ٩٩٢٥٣٠ ٣٩٣ ٣٠٦  املناطق النامية
  
  ).١٠فرقة عمل مشروع األلفية التابعة لألمم املتحدة؛ ووحدة السياسات (  :املصدر  
    

   

__________ 

 يف احملـددة  تلـك  عـن  ختتلـف  األلفيـة  مشـروع  عمـل  فرقـة  حـددا  كمـا  اإلقليميـة  املناطق أن إىل اإلشارة جتدر  ) ل(  
 ١ املرفــق ويعــرض. للحضــر العــاملي املرصــد وضــعها والــيت ٢٠١٥ لعــام احلضــرية املؤشــرات بيانــات قاعــدة

 .البيانات من اموعتني بني للمطابقة املستخدمة املعادالت
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  املرفق الرابع

معــايري املطابقـــة بــني جمموعـــات بيانــات فرقـــة عمــل مشـــروع األلفيـــة،         
وجمموعــات بيانــات املرصــد العــاملي للحضــر: قاعــدة بيانــات املؤشــرات    

  ٢٠١٥احلضرية لعام 
    

  الفرقة  اموعة اإلقليمية

  فرقة عمل األلفية  املرصد العاملي للحضر    
  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى والسودان ومصر  مشال أفريقيا

  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى والسودان ومصر  أفريقيا جنويب الصحراء الكربى
  ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  شرق آسيا وأوقيانوسيا (مبا يف ذلك الصني)  شرق آسيا
  جنوب وسط آسيا  جنوب آسيا

  جنوب شرق آسيا  جنوب شرق آسيا
  الدول العربية وإيران وتركيا  غرب آسيا
  شرق آسيا وأوقيانوسيا (مبا يف ذلك الصني)  أوقيانوسيا
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  املرفق اخلامس

  إفرادية يف جمال سياسة اإلسكاندراسات حاالت     
    
 اإلطــار املتكامـــل لإلســكان: إدمـــاج اإلســـكان يف اخلطــط احلضـــرية واســـتراتيجيات     - ١

اخلدمات احلضرية، واستخدام األراضي، والنقـل، واالسـتدامة البيئيـة     - االستثمارات القطاعية
  لتنقل يف أحنائها.دف حتسني إمكانيات العيش يف املناطق احلضرية وتيسري القدرة على ا -

  الربنامج املتكامل لتنمية اإلسكان  عنوان املشروع
  )١اإلطار املتكامل لإلسكان (رقم   هدف املشروع وغاياته

  إثيوبيا  املوقع

  ؛ وال يزال مستمراً ٢٠٠٥؛ وبدأ يف عام ٢٠٠٤قُدم مقترح املشروع يف عام   فترة األداء
لفئــات أصــحاب الــدخل املــنخفض واملتوســط.  تــوفري مســاكن ميســورة الكلفــة   وصف املشروع

  وحدة سكنية. ٤٠٠ ٠٠٠ويتمثل اهلدف يف إنشاء 
فور تسليم امللكية، يصبح املقيمون فيها مسؤولني مسؤولية كاملـة عـن تكـاليف      

  الكهرباء واملياه والصيانة.
  http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-

Challenge_Avoiding-the-Ozymandias-Syndrome.pdf    
  http://unhabitat.org/books/condominium-housing-in-ethiopia/. 

 فئات أصحاب الدخل املنخفض واملتوسط  املستفيدون املستهدفون

  وزارة األشغال والتنمية احلضرية أطلقت املشروع  الشركاء يف التنفيذ
موارد عامة، تنتج من قيـام إدارات كـل مـن األقـاليم واملـدن      يمول املشروع من   النموذج املايل

بشراء السندات مـن املصـرف التجـاري إلثيوبيـا. كـذلك، وافـق املصـرف علـى         
  دعم املستفيدين من الربنامج من خالل منحهم خطوط ائتمان.

يف املائــة، يف حــني يســدد املصــرف النســبة   ٢٠وعلــى املســتفيدين إيــداع نســبة    
  يف املائة، ويربم اتفاق قرض مع اجلهة املستفيدة. ٨٠ة، وهي املتبقية للحكوم

  يقوم ائتالف املدن بتقدمي الدعم للربنامج، يف شكل مساعدة تقنية.  املعلومات واملعرفة
ــدروس   ــم الـــــــــــ ــاً مــن       -  أهـــــــــــ ــج مــن منظــور السياســة العامــة، يشــكّل املشــروع حتــوالً هام هن
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املكتســــــــــــبة/اإلجنازات  

الرئيسية/املمارســـــــــــات 

  الواعدة

اإلســكان املتمثّلــة يف اســتئجار مســاكن مملوكــة مــن احلكومــة، إىل ــج 
  امللكية اخلاصة للمساكن.

اســتفاد املصــرف مــن هــذا التعــاون واكتســب جمموعــة جديــدة مــن            -    
  الزبائن.

ــام       -     ــل، إذ قـ ــرص العمـ ــد فـ ــى توليـ ــح علـ ــكل واضـ ــروع بشـ ــز املشـ ركـ
يف العمــل  وظيفــة مــن خــالل اعتمــاد أســلوب ١٧٦ ٠٠٠باســتحداث 

  يعتمد على كثافة العمالة.
ــامج يف    -     ــذ الربن ــوم      ٥٦نف ــة الي ــد، وأُجنــزت لغاي ــع أحنــاء البل ــدة يف مجي بل

وحدة سكنية. وقد تركّز ما يقـارب نصـف اإلنتـاج الكلـي      ٢٠٨ ٠٠٠
يف املائــة مــن  ٢٥للوحــدات الســكنية يف أديــس أبابــا الــيت تضــم حــواىل   

سكان املناطق احلضرية يف إثيوبيا. ومت ذلك يف الغالـب يف أراضٍ جـدباء   
ــل املفضــل هلــذه املســاكن، الــيت تولــت         ــاء فقــرية. ويتمثــل اهليك أو أحي

، يف مبــان مشــتركة امللكيــة ومتعــددة  MH Engineeringإنشــاءها شــركة 
وممــا يــدعو  الطوابــق صــممت حبيــث تتضــمن منــاطق جمتمعيــة مشــتركة. 

لالهتمــام أن مكتــب مشــروع تنميــة اإلســكان مــن منطلــق حرصــه علــى  
تفادي رتابة التصاميم سـيقوم باالسـتعانة مبهندسـني معمـاريني جـدد يـتم       

  تنافسية حملية. اختيارهم من بني الفائزين يف مسابقات
    

  مساكن ميسورة الكلفة يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى  عنوان املشروع
  )١اإلطار املتكامل لإلسكان (رقم   هدف املشروع وغاياته

  بوركينا فاسو  املوقع

  ، وال يزال مستمرا١٩٩٨ًبدأ يف عام   فترة األداء
  أساليب مناسبة للبناء.حتسني ظروف السكن من خالل اعتماد   وصف املشروع

علــى تطــوير ســـوق    Association La Voute Nubienne (AVN)وتعمــل مؤسســة     
للبناء تتسم باالستدامة الذاتيـة وتعتمـد أسـلوب العمـارة النوبيـة املتميـزة بتشـييد        
السراديب، وتوفريها لألسر الريفية واتمعات احملليـة الفقـرية يف أفريقيـا جنـويب     

  الصحراء الكربى.
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ومـن خـالل تيســري توظيـف عــاملي البنـاء مــن أبنـاء القــرى وتدريبـهم يف املوقــع         
ودعمهم يف عدد من البلدان األفريقية (بوركينا فاسـو وزامبيـا والسـنغال ومـايل     
ومدغشــقر)، تقــوم األفرقــة احملليــة للمؤسســة وموظفــو اإلرشــاد التــابعون هلــا        

نوبية املتميزة بسـراديبها،  بتمكني منو األسواق األصلية حبسب أسلوب العمارة ال
وتـــوفري فـــرص العمـــل، واعتمـــاد تصـــاميم معماريـــة مكيفـــة لتناســـب املقـــيمني  
(مسـاكن الئقــة، ومبــان جمتمعيــة، ومـدارس، ومســاجد)، وتعزيــز منــو الــدورات   

  االقتصادية احمللية.
  http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=4064.  
    

  مشروع املنازل ذات األغراض اخلاصة  املشروععنوان 

  )١اإلطار املتكامل لإلسكان (رقم   هدف املشروع وغاياته

  إندونيسيا  املوقع

  وحدة سكنية لصيادي األمساك يف املناطق النائية. ٥ ٠٠٠ توفري  وصف املشروع
كتلــة ســكنية مزدوجــة تـــوفّر مســاكن لإلجيــار لألســر املعيشـــية        ٣٨٠تشــييد    

  الدخل يف املناطق احلضرية. املنخفضة
ــوفري اهلياكــل األساســية الرئيســية (وهــي       ــاء، ويهــدف إىل ت ــاه  حتســني األحي املي

ــات الصــلبة) لنحــو      ــق معاجلــة النفاي أســرة  ٥٠ ٠٠٠والصــرف الصــحي ومراف
  معيشية.

  http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-

Challenge_Avoiding-the-Ozymandias-Syndrome.pdf.  
صـــيادو األمســـاك يف املنـــاطق النائيـــة، واألســـر املعيشـــية احلضـــرية ذات الـــدخل    املستفيدون املستهدفون

 املنخفض.
    
اإلسكان الشامل للجميع: االلتـزام بـدعم العمليـات التشـاركية، وسياسـات اإلسـكان         - ٢

  االحتياجات اخلاصة.العادلة، ومعاجلة قضايا اإلسكان املتصلة بالفئات ذات 
مكتب تنميـة اتمعـات احلضـرية، ومعهـد تنميـة املنظمـات اتمعيـة، وبرنـامج           عنوان املشروع

Baan Mankong.  
  )٢اإلسكان الشامل (رقم   هدف املشروع وغاياته
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  تايالند  املوقع
  ١٩٩٢  فترة األداء

املنظّمة، لتمكينـها مـن االضـطالع    تقدمي القروض احلكومية إىل اتمعات احمللية   وصف املشروع
ــد      ــازة األراضــي، وتولي مبجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة املتصــلة بالســكن، وحي
الدخل. واستخدمت مصادر التمويل هذه أيضاً لتقدمي منح صـغرية ودعـم تقـين    

  إىل منظمات اتمعات احمللية.
   تمعــات احلضــرية، الــذي يقــدمها إىل اتمعــات تقــدمي قــروض ملكتــب تنميــة ا

  احمللية.
وقامــت احلكومــة التايالنديــة تقــديرا منــها لنجاحــات مكتــب تنميــة اتمعــات      

ملواصـلة هـذا    ٢٠٠٢ احلضرية، بإنشاء معهـد تنميـة املنظمـات اتمعيـة يف عـام     
  العمل وتوسيع نطاقه.

يف املائة من السكان ال يستطيعون حتمـل كلفـة    ٨٠ و ٧٠ونظراً إىل أنّ ما بني   
املساكن التقليدية اليت تكون متـوفرة يف السـوق أو مـن خـالل بـرامج اإلسـكان       

، مبعاجلة هذا األمر عـن  ٢٠٠٣احلكومية، قامت احلكومة يف كانون الثاين/يناير 
، وهــو برنــامج  “الســكن اآلمــن ”، أي Baan Mankongطريــق إنشــاء برنــامج   

  إىل حتسني احليازة وضماا. وطين يهدف
واعترافاً بكفـاءة معهـد تنميـة املنظمـات اتمعيـة يف النـهوض باملنظمـات احملليـة           

واحلد من الفقر ومعاجلة عـدم املسـاواة، فقـد أُسـندت إليـه مهمـة تنفيـذ برنـامج         
Baan Mankong.  

ــدر:    Satterthwaite, David and Diana Mitlin (2014), Reducing Urban املصــــــــ

Poverty in the Global South, Routledge, London  
  معهد تنمية املنظمات اتمعية  الشركاء يف التنفيذ

ــة لالدخــار يف   ٩٥٠، جــرى إنشــاء ودعــم  ٢٠٠٠حبلــول عــام   نتائج املشروع جمموعــة جمتمعي
مقاطعــة. كمــا مت تقــدمي   ٧٥مقاطعــة مــن مقاطعــات تايلنــد البــالغ عــددها    ٥٣

ــروض إســكان ود  ــا عــدده   ق ــها    ٤٧عــم تقــين مل مشــروع إســكان اســتفادت من
ــل        ٦ ٤٠٠ ــينات صــغرية يف اهلياك ــنح إلجــراء حتس ــدمت م أســرة معيشــية؛ وقُ

ــها    ٧٩٦األساســية والظــروف املعيشــية ملــا جمموعــه    ــاً اســتفادت من جمتمعــاً حملي
ــد علــى     ٦٨ ٢٠٨ شــبكة  ١٠٠أســر معيشــية. كــذلك، كمــا مت إنشــاء مــا يزي

مليــون دوالر) يف شــكل  ٢٥مــن بليــون باهــت (حــواىل   جمتمعيــة. وقُــدم أكثــر 
قروض، وجرى سـداد أكثـر مـن نصـف هـذا املبلـغ بالكامـل. وتشـري تقـديرات          
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  غري رمسية إىل أن أصوالً بقيمة بليوين باهت تقريباً نتجت من هذه املشاريع.
عـن حتسـني أكثـر     Baan Mankong، أسـفر برنـامج   ٢٠١٢وحبلول نيسان/أبريل   

  بلدة. ٢٧٠مرتل يف أحناء  ٩١ ٠٠٠من 
    

  ناميبيا احتاد قاطين األكواخ يف ناميبيا وجمموعة العمل املعنية باإلسكان يف  عنوان املشروع
  )٢اإلسكان الشامل للجميع (رقم   هدف املشروع وغاياته

  ناميبيا  املوقع
وتــوفري يعتمــد االحتــاد اســتراتيجيات للتضــامن اجلمــاعي واحلضــور السياســي         وصف املشروع

اإلمكانات املالية لتشجيع السلطات احمللية على إعـادة النظـر يف الـنهج التقليديـة     
يف املائـة مـن    ٥للتنمية احلضرية. وقـد أسـفر ذلـك حـىت اآلن عـن مسـاعدة حنـو        

احملتاجني من سكان املناطق احلضرية يف ناميبيا علـى حتسـني مسـاكنهم. ويـؤمن     
والسـعي   حمللية أن حتدد احللول اليت تناسـبها، االحتاد، بأنه يتعني على اجلماعات ا

إىل االسـتفادة مــن مـوارد الســلطات احملليــة مـن أجــل كفالــة قـدرة اجلميــع علــى     
حتمــل التكــاليف. وينبغــي أن تــؤدي هــذه احللــول إىل بنــاء القــدرات اجلماعيــة،   
ومتكــني اإلجــراءات اتمعيــة املتعاقبــة مــن حتقيــق مزيــد مــن التطلعــات اإلمنائيــة   

تمــع احمللــي. وتتضــمن العمليــة الــيت تقودهــا اتمعــات احملليــة اعتمــاد ــج   للمج
املساعدة الذاتيـة، باعتبـاره أحـد االسـتراتيجيات الراميـة إىل حتقيـق القـدرة علـى         
حتمل التكاليف، بل أيضاً إىل حتقيـق هـدف أهـم، هـو ترسـيخ عمليـة اجتماعيـة        

حلركـات االجتماعيـة الراسـخة    يشارك فيها اجلميع يف اتمع احمللـي. وبإمكـان ا  
اجلذور يف األحيـاء احملليـة أن تضـمن النـهوض بـالفقراء يف اـال السياسـي، مـن         
خالل ممارسـة ضـغوط سياسـية فعالـة علـى صـانعي القـرارات السياسـية. ويتـيح          
موقع هذه احلركات بـني القواعـد الشـعبية تطـوير األدوات واألسـاليب الالزمـة       

املالجـــئ، والـــيت ميكـــن اســـتخدامها نفســـها يف لضـــمان كفـــاءة عمليـــة إنشـــاء 
عمليــات التفــاوض الراميــة إىل إعــادة توزيــع مــوارد الدولــة بشــكل أكثــر حتقيقــاً  

  للمساواة بني اجلميع.
اتمعـات   وتشكل مشاريع االدخار اليت تقودها نساء اهليكـلَ األساسـي لتنظـيم     

مشـروعاً تسـتفيد منـها     ٣٩٠احمللية. ويبلغ عدد هـذه املشـاريع يف ناميبيـا حاليـا     
  أسرة معيشية. ١٥ ٠٠٠

 Anna Muller and Diana Mitlin (2007), Environment and Urbanization, International املصــــدر:  

Institute for Environment and Development (IIED), vol. 19(2): 425-439.  
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  احمللي، الواليات املتحدة األمريكيةرابطة بنانا كيلي للنهوض باتمع   عنوان املشروع
  )٢اإلسكان الشامل للجميع (رقم   هدف املشروع وغاياته

  الواليات املتحدة األمريكية  املوقع
  ٢٠٠٠-١٩٩٢  فترة األداء

هـو مشـروع جمتمعـي تعـاوين يهـدف إىل إنعـاش كتلـة         مشروع مركز برونكس  وصف املشروع
  وحدة يف جنوب برونكس. ٣٠٠سكنية متردية إىل حد بعيد تتألف من 

ويتمثــل النــهج املعتمــد يف هــذا املشــروع يف معاجلــة املشــاكل املتصــلة باحليــاة يف   
املناطق احلضرية، مـن خـالل الـربط بـني أفـراد اتمعـات احملليـة، واألكـادمييني،         

املني يف جمال التنمية احلضرية، واملنظمات غري الرحبيـة، واملشـاريع التجاريـة    والع
احملليــة، واملؤسســات االجتماعيــة والثقافيــة، واملســؤولني والسياســيني يف املدينــة، 
وذلـــك يف إطـــار عمليـــة ـــدف إىل حـــل املشـــاكل وتتســـم بالنشـــاط والطـــابع  

  التعاوين.
لتمويل أنشطة شاملة ترمي إىل إنعـاش هـذه   ويكلّف هذا املشروع بليوين دوالر   

املنطقة على مدى مخس سنوات، وتتضـمن مشـاريع ـدف إىل مـا يلـي: تـرميم       
املباين ذات القيمـة املعماريـة املتميـزة؛ وبنـاء مئـات املسـاكن اجلديـدة املنخفضـة         
واملتوســـطة االرتفـــاع؛ وإنشـــاء مرافـــق جمتمعيـــة لتقـــدمي اخلـــدمات الصـــحية        

ح املؤسسات التعليمية والثقافيـة القائمـة؛ وإنشـاء مؤسسـات     واإلنسانية؛ وإصال
  جديدة؛ وإحداث مساحات مفتوحة ومرافق ترفيهية؛ وحتسني شبكات النقل.

  http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=3901  
    املستفيدون املستهدفون

  التنمية اليت يقودها اتمع احمللي  �  ج إعداد املشروع
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برنــامج اإلســكان للمنــاطق الطرفيــة يف هاالبــا، فرياكــروز، املكســيك (مشــروع    عنوان املشروع

UCISV-VER(  
  )٢اإلسكان الشامل للجميع (رقم   هدف املشروع وغاياته

  املكسيك  املوقع
  ١٩٩١بدأ املشروع يف عام   األداءفترة 

ــاء         وصف املشروع ــن الســكان يف قضــايا املســتوطنات وأســاليب البن ــدريب شــرائح واســعة م ت
  اعتماداً على الذات.

تأمني أراض واقعـة ضـمن حمميـة تابعـة حلكومـة الواليـة لتشـييد مسـاكن لـذوي            
  الدخل املنخفض.

اإلسـكان ضـمن حمميـة الواليـة     إنشاء نظـام لالدخـار واالئتمـان لتمويـل برنـامج        
  ولتحسني اإلسكان يف املناطق الطرفية.

  http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=3396  
 مؤسسات جمتمعية  الشركاء يف التنفيذ

    
إصالح امع السكين يف املركز التارخيي يف سان سـلفادور وإحيـاء مسـامهته يف      املشروععنوان 

إنشاء مدينـة منصـفة ومسـتدامة، مـن منطلـق االعتـراف حبـق مجيـع املـواطنني يف          
  السكن الالئق واحلصول على األراضي واملشاركة.

  )٢اإلسكان الشامل للجميع (رقم   هدف املشروع وغاياته
  السلفادور  املوقع

  ٢٠٠٤بدأ املشروع يف عام   فترة األداء
نظراً إىل احلالة العصيبة اليت بلغهـا تـدهور وإمهـال املوئـل يف املنطقـة القدميـة مـن          وصف املشروع

بتنفيـذ   (FUNDASAL)سان سلفادور، قامت املنظمـة غـري احلكوميـة فونداسـال     
هـذا املشـروع    . وانـدرج “إصالح املركز التارخيي ألغراض اإلسكان”مشروع 

ضمن إطار أربعة مواضـيع رئيسـية هـي التنظـيم االجتمـاعي، واإلرشـاد، وإدارة       
األراضي، ومشاريع اإلسكان. وتتمثل أهداف املشـروع يف البحـث عـن حلـول     
مجاعية للقضايا املشتركة بني املواطنني واملؤسسـات؛ والعـودة إىل املنـاطق املبنيـة     
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ع احلايل مـع مـا يلحقـه بالبيئـة مـن أضـرار       يف املدينة لوضع حد الستفحال التوس
جسيمة؛ ودعم السـكن املسـتدام للفقـراء املقـيمني يف مسـتوطنات ذوي الـدخل       
ــع. وــدف اســتراتيجية       ــة للجمي ــوق واملواطن ــنخفض؛ وضــمان ممارســة احلق امل
املشروع إىل يئة الفرص للمشاركة يف حركة اجتماعية واسـعة النطـاق قوامهـا    

صـــحاب املصـــلحة اآلخـــرون. وقـــد قامـــت أكثـــر مـــن   النـــاس واملؤسســـات وأ
يف املائـة منـها، باحلصـول علـى      ٧٥أسرة معيشية، تتوىل املرأة إعالة نسبة  ٢٠٠

تراخيص قانونية خلمس تعاونيات سكنية، وبإنشاء شبكة اجتماعية تتـوىل إدارة  
التحسينات املدخلة على املوئل ذاتيا. وقد لقيت هذه التدابري اهتمامـاً مـن أكثـر    

  من سكان األحياء القدمية. ٢٦٠من 
  http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=1019  
    

جتميع الوحدات السكنية وإصالح البيئة يف املنطقة املأهولة بالسـكان يف حـوض     عنوان املشروع
  “خوان بوبو”جمرى 

  )٢ اإلسكان الشامل للجميع (رقم  هدف املشروع وغاياته
  كولومبيا  املوقع

  ٢٠٠٤بدأ املشروع يف عام   فترة األداء
شـــركة التنميـــة ”حـــددت اإلدارة املســـاعدة للمنـــاطق احلضـــرية واإلســـكان يف   وصف املشروع

ــرية ــرييب يف إحـــدى        “احلضـ ــد وجتـ ــامل ورائـ ــراء شـ ــاذ إجـ ــل يف اختـ ــدفاً مثّـ هـ
 “خـوان بوبـو  ” املستوطنات ذات احلالة احلرجة جداً والواقعة يف حـوض جمـرى  

ــوطني الف      ــة إعــادة الت ــديل لعملي ــق منــوذج ب ــديلني. ومــن خــالل تطبي ــة يف مي علي
وجتميــع املســاكن وإصــالح البيئــة، كانــت إدارة املشــروع تســعى إىل حتســني        

أسـرة؛ وتعـديل السياسـات العامـة وإدخـال       ٣٠٠الظروف املعيشية ملـا جمموعـه   
تغـــيريات علـــى األنشـــطة املشـــتركة بـــني املؤسســـات؛ واســـتحداث مســـاحات  

احلـق يف   حضرية متناهية الصغر من أجل تنمية املدينـة، والتشـجيع علـى ممارسـة    
  املأوى، وكل ذلك بالتوافق مع اتمع احمللي.

  http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=1294  
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  Un Techo para mi pais (UTPMP) )“منظمة سقف لبالدي”(  عنوان املشروع
  )٢اإلسكان الشامل للجميع (رقم   هدف املشروع وغاياته

  شيلي  املوقع
  ١٩٩٧بدأ املشروع يف عام   فترة األداء

ــود         وصف املشروع ــذل فيهــا جه ــة مســتدامة تتضــمن مســاكن دائمــة وتب ــات حملي إنشــاء جمتمع
  متواصلة لتحسني البنية االجتماعية.

  http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=4427  
   املستفيدون املستهدفون

 * مصرف التنمية للبلدان األمريكية  الشركاء يف التنفيذ
    

  على األراضي احلضرية وحقوق امللكية واألسرلنساء احتسني سبل حصول   اسم املشروع

  للجميع اإلسكان الشامل ٢#  هدف املشروع وغاياته

  دولة بوليفيا املتعددة القوميات    املكان

  ٢٠١٢  فترة األداء
ملسـتبعدين مـن النسـاء واألسـر يف     ايهـدف املشـروع إىل حتسـني سـبل حصـول          وصف املشروع

علـى األراضـي وحقـوق امللكيـة .      املتعـددة القوميـات  املناطق احلضـرية يف دولـة بوليفيـا    
وتعمل منظمة املوئل مـن أجـل البشـرية يف بوليفيـا علـى متكـني النسـاء الـاليت يعشـن يف          

  األحياء العشوائية يف مدينة كوتشابامبا من احلصول على األراضي وحقوق امللكية.
إحداث إصالحات تنظيمية إلزالة العوائق الـيت تواجههـا   إىل ويهدف املشروع   

  النساء واألسر يف ما يتعلق بضمان احليازة وحقوق امللكية يف مجيع أحناء البلد.  
مسـتوطنة عشـوائية تشـكلت علـى أراض زراعيــة     هـو عبـارة عـن    وحـي بيتانيـا     

تعـرف باسـم   خارج مدينة كوتشابامبا، يف دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات، يف منطقـة     
ــة التاســعة. و  ــات املقاطع ــاز       إثب ــع جه ــل م ــى التعام ــة، تنطــوي عل ــة مســألة مكلف امللكي

بريوقراطـي معقــد، وميكــن أن تـزداد صــعوبة بســبب عـدم وضــوح تسلســالت احليــازة.    
وإثبات امللكية، غالبـا مـا يعجـز سـكان هـذه اتمعـات        للمناطق ودون التقسيم السليم

  ملدن.املرتبطة باعن احلصول على اخلدمات األساسية  يةاليت تفتقر إىل اهلياكل األساس
ــا    وقَّ ٢٠١٢ويف آذار/مــارس    عــت منظمــة املوئــل مــن أجــل البشــرية يف بوليفي

 ٣٠٠٠ضـمان متكـني    علـى اتفاقا مع إدارة التخطـيط يف مدينـة كوتشـابامبا للمسـاعدة     
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منتمـون إىل  و نسـاء أ  تعوهلـا أسرة معيشـية يف املقاطعـة التاسـعة مـن مدينـة كوتشـابامبا،       
إخالؤهـا   ريا بأا لن جيهالفئات الضعيفة، من احلصول على حقوقها يف األرض وعلم

  .  ةمساكن آمنة كرميأو جتديد من أرضها، وبالتايل ميكن أن تستثمر يف بناء 
  املصدر: منظمة املوئل من أجل البشرية

ــة كوتشــابامبا، قــدمت       نتائج املشروع ــل مــن أجــل   يف املقاطعــة التاســعة يف مدين منظمــة املوئ
البشرية يف بوليفيا الدعم إلصالحات األراضي من خالل تعزيز إنشـاء شـبكة للقيـادات    
النسائية ومدرسة للقيادات النسائية معنية بضمان احليازة. وتعمل املدرسة على  تثقيـف  
 النساء باجلوانب التقنية والقانونية حلقوق األراضي، كما متدهن باستراتيجيات الـدعوة، 
وتعلمهن اسـتخدام النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع يف مسـح األراضـي ورسـم اخلـرائط.          
ــانون حقــوق      ــها الشــبكة إىل إدخــال تعــديالت علــى ق وأدت جهــود الــدعوة الــيت بذلت

مليـون امـرأة    ١,٨امللكية يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، وساعدت ما يقـدر بنحـو   
  إدراج أمسائهن يف سندات امللكية. يف البلد من خالل النص على لزوم

  مشاركة احلكومة من أجل ضمان حيازة األراضي  -تعزيز اتمع املدين   اسم املشروع

  للجميع اإلسكان الشامل ٢#  هدف املشروع وغاياته

  كمبوديا  املكان

كافيـة   ال توفر السياسـات واملمارسـات واملؤسسـات القائمـة للفقـراء سـبال          وصف املشروع
 اعتزمـت األراضي املالئمة للسكن. وقد احلصول على للوصول إىل ضمان احليازة و

احلكومة الكمبودية جتربة نضـي  ااحلصـول علـى األر  مـن  الفقـراء   تمكنيج خمتلفـة لـ  ه
  كسب الرزق.   على مساعدمو

ــى       ــادية علــ ــة واالقتصــ ــة االجتماعيــ ــني البيئــ ــة حتســ ــعيدوبغيــ ــرى  صــ القــ
مـــن خـــالل برنـــامج امتيـــازات األراضـــي   -واملقاطعـــات يف باتامبـــانغ  والبلـــديات

ألراضي بالشراكة مع الدولـة واتمـع   ا) الذي يعزز ضمان حيازة SLCاالجتماعية (
تيسـري تسـليم حيـازة     علـى عملت منظمة املوئـل يف كمبوديـا مـع احلكومـة      -املدين 

املنازعـات علـى األراضـي    اتمعات احمللية، مبا يف ذلك تسـوية   صعيداألراضي على 
القانونيـة يف   اتـأمني حقوقهـ   علـى من أجل مسـاعدة عـدة مئـات مـن األسـر الفقـرية       

ــادة   اأرضــه ــدريب،    ٢ ٢٥٠. وكــان املشــروع يهــدف إىل إف ــق الت أســرة عــن طري
حتســني الســكن، وتقــدمي   مــن أجــل وترســيم األراضــي، وتقــدمي القــروض الصــغرية   

البنـك الـدويل تناولـت     قادهـا إىل مبـادرات   املساعدة التقنيـة. واسـتند هـذا املشـروع    
  يش.عمسائل ضمان حيازة األراضي وحتسني املأوى وسبل ال

وأقامت منظمة املوئل يف كمبوديا شراكة مع البنك الـدويل لـدعم مشـروع      
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ــة    ــادية االجتماعيـ ــة االقتصـ ــي لغـــرض التنميـ ــيص األراضـ ــختصـ ــابع لـ وزارة إدارة التـ
باستكمال نشـاط تسـجيل األراضـي النظـامي      ،األراضي والتخطيط احلضري والبناء

الشراكات بني اتمع املدين واحلكومة لدعم توفري ضمان احليـازة   توطيدعن طريق 
  يف اتمعات احلضرية مبقاطعة باتامبانغ.  

مــــواد وأنشــــطة لتبــــادل املعلومــــات بابتكــــار وإعمــــال املنظمــــة وقامــــت   
دين واحلكومــات احملليــة املنفــذة وللتــدريب، بغيــة بنــاء قــدرات منظمــات اتمــع املــ  

وقدمت الـدعم أيضـا ملتلقـي األراضـي والسـلطات       .المتيازات األراضي االجتماعية
امتيــازات األراضــي االجتماعيــة احملليــة كجــزء مــن  احملليــة يف ختطــيط وتنفيــذ مبــادرة

  املنظمات غري احلكومية. اليت صممتهاالتنمية احلضرية املتكاملة 
  ل من أجل البشريةاملصدر: منظمة املوئ

لمشـروع مـن خـالل    التمويـل ل الوكالـة األسـترالية للتنميـة الدوليـة      قدمت    النموذج املايل
  أستراليايف منظمة املوئل من أجل البشرية 

        
اإلسكان امليسور التكلفة: اعتماد السياسات والتدابري الراميـة إىل حتسـني القـدرة علـى       - ٣

امتالك املنـازل، وسياسـات اإلعانـات الـيت متكِّـن األسـر املعيشـية        حتمل تكاليف السكن لغرض 
املنخفضــة الــدخل مــن اســتئجار أو امــتالك ســكن الئــق ميســور التكلفــة، واعتمــاد سياســات    

  ضريبية مناسبة لألراضي والرهون العقارية، واآلليات اليت حتد من املضاربات العقارية.
    

 البيت األول بوينس آيرس  اسم املشروع

 بييت بوينس آيرس

 اإلسكان امليسور التكلفة ٣#  هدف املشروع وغاياته

 األرجنتني  املكان

 جارٍ  فترة األداء

يتــوىل الربناجمــان معاجلــة الفــرص احملــدودة للحصــول علــى قــروض اإلســكان.        وصف املشروع
ويقوم معهد التحقق من النشر بدعم من احلكومة،  بـإدارة هـذين الربنـاجمني للـرهن     

 العقاري، اللذَين يتناوالن مسأليت إعانة الطلب ومنع التضخم.

http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-
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 خمتلف مستويات الدخل  املستفيدون املستهدفون

 احلكومة واملؤسسة املالية  �  ج وضع املشاريع
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 احلكومة واملؤسسة املالية  الشركاء املنفذون

مبوجــب مشــروع البيــت األول بــوينس آيــرس، تبلــغ قيمــة العقــار القصــوى      -   لنموذج املايلا
 ١,٣دوالر، و  ٩٥٠ ٠٠٠الطلبـــات الـــذين لـــيس لـــديهم أطفـــال   ملقـــدمي

مليــون دوالر يف حالــة وجــود أطفــال. وحســب دخــل مقــدم الطلــب، يقــدم  
ــان نســبة ال تتجــاوز    ــى أن تســدد      ٨٥االئتم ــار، عل ــة العق ــن قيم ــة م يف املائ

ــن      ــراوح م ــرة تت ــدى فت ــى م ــت أســعار    ٢٠إىل  ١٥األقســاط عل ــا، وتثب عام
 من مستويات التضخم احلالية.الفائدة عند معدل أدىن 

ويمول مشروع بييت بوينس آيرس من خالل شراكة بني معهـد اإلسـكان يف    -   
املدينة  ومصرف املدينة. ويف إطار هذا الربنـامج يبلـغ احلـد األقصـى للقـرض       

ــذي ميكــن أن يغطــي نســبة ال تتجــاوز     ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ــغ ال دوالر، وهــو املبل
سـنة، بسـعر فائـدة ثابـت بنسـبة       ١٥لى مـدى  يف املائة من قيمة العقار ع ٨٠
  يف املائة سنويا. ٥

       
  برنامج االئتمان األرجنتيين لفترة مائيت عام املعين بالسكن األسري الواحد  اسم املشروع

  اإلسكان امليسور التكلفة ٣#  هدف املشروع وغاياته

  األرجنتني  املكان

  جارٍ  فترة األداء
الــربامج معاجلـة الفــرص احملـدودة للحصــول علـى قــروض اإلســكان.    يتـوىل        وصف املشروع

ويقوم معهـد التحقـق مـن النشـر بـدعم مـن احلكومـة، بـإدارة هـذا الربنـامج الـذي            
  يتناول مسأليت إعانة الطلب ومنع التضخم.

http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-
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  الفنيون الشباب  املستفيدون املستهدفون

للضـمان االجتمـاعي   ميول الربنامج عن طريق التعـاون بـني اإلدارة الوطنيـة         النموذج املايل
دوالر، وتـرتبط   ٥٠٠ ٠٠٠واملصرف العقاري. فتتوفر مبـالغ ميكـن أن تصـل إىل    
يف املائـة؛   ١٤يف املائـة إىل   ٢فوائد السداد بالـدخل. وتتـراوح أسـعار الفائـدة مـن      

ــوطين حــوايل         ــى الصــعيد ال ــدرة عل ــبة التضــخم املق ــغ نس ــا تبل ــة.  ٢٥بينم يف املائ
هني: أوهلمــا يقــدم الــدعم االئتمــاين إىل مــالك األراضــي  وينقســم الربنــامج إىل اجتــا

لغرض التشييد (توسيع البناء أو اإلنشاءات اجلديدة)، يف حني يقدم الثـاين قروضـا   
من أجل بناء مساكن جديـدة علـى أراض مملوكـة للدولـة، مث تبـاع إىل مـالك مـن        

  القطاع اخلاص.



A/CONF.226/PC.3/23 

 

16-09559 89/100 

 

    
  إسكان املصلحة االجتماعية  اسم املشروع  

  ذو األولويةاإلسكان 
  شراكة مصرف التنمية للبلدان األمريكية

  اإلسكان امليسور التكلفة ٣#  هدف املشروع وغاياته

  كولومبيا  املكان

 ١٠٠ ٠٠٠إىل تــوفري “إســكان املصــلحة االجتماعيــة”يهــدف مشــروع     وصف املشروع
مليون دوالر. ومـن هـذه    ٥٨٣مرتل لألسر منخفضة الدخل بتكلفة تقدر مببلغ 

 ١٤ ٠٠٠وحــدة يف املنــاطق احلضــرية و    ٨٦ ٠٠٠الوحــدات، ســيتم تشــييد   
  وحدة يف املناطق الريفية.  

يف املائــة مــن احلــد  ١٥٠وحتصــل األســر املعيشــية الــيت يصــل دخلــها إىل      
دوالر. أمـا األسـر الـيت تكســب     ٧ ٩٠٠وز األدىن لألجـور علـى إعانـة ال تتجــا   

يف املائـة مـن احلـد األدىن لألجـور فسـوف تتلقـى        ٢٠٠يف املائـة و  ١٥٠بـني   ما
  دوالر. ٦ ٩٠٠إعانة تصل إىل 

ــر            ــان ســكنية ألس ــيد مب ــة تش ــار مشــروع اإلســكان ذي األولوي ويف إط
ــراوح مســاحة كــل وحــدة فيهــا مــن     ــرا مربعــا إىل  ٣٥متعــددة، تت ــرا  ٤٥مت مت

مربعا. وتبلغ القيمـة القصـوى للمـرتل يف إطـار مشـروع اإلسـكان ذي األولويـة        
دوالر أمريكـي). وتشـري التقـديرات     ٧٥٩ ٢٤مليون بيسو كولوميب ( ٤١,٢٦

  بليـــون دوالر لبنــــاء  ٤,٢احلكوميـــة إىل أن تكلفـــة املشــــروع بلغـــت حــــوايل    
  وحدة. ١٠٠ ٠٠٠

http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-
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ونشأ مشروع آخر عن الشراكة بني مصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة         

. فقُــــدمت Credifamilia Compañía de Financiamiento S.Aة التمويــــل وشــــرك
رهن عقاري يف إطار قيمة مسـتهدفة قـدرها    ١٦ ٠٠٠قروض ملنح ما يزيد عن 

 ٥,٣٨مليــون دوالر. ويف إطــار هــذه الشــراكة، سيضــمن املصــرف مبلــغ  ٢٨٣
  مليون دوالر على مدى مخس سنوات.

)http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2011-09-14/housing-

shortage-in-low-income-sectors-in-colombia,9538.html(  
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  االجتماعية) للفئات منخفضة الدخل(إسكان املصلحة   املستفيدون املستهدفون
  (اإلسكان ذو األولوية) ألدىن الفئات دخال

  احلكومة، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، واملؤسسة املالية  الشركاء املنفذون
  اإلعانات احلكومية  النموذج املايل

    
  ‘‘٦٠-٤٠خطة ‘‘ ’’٨٠-٢٠خطة ‘‘ ’’٩٠-١٠خطة ’’  اسم املشروع  

  التكلفة اإلسكان امليسور ٣#  وغاياتههدف املشروع 

  إثيوبيا  املكان

  جارٍ  فترة األداء
وحـدة سـكنية. ويـودع مقـدمو الطلـب نسـبة        ٣٥ ٠٠٠توفري       وصف املشروع

يف املائـة املتبقيـة    ٩٠يف املائة من تكلفة املرتل، بينمـا تمـول نسـبة     ١٠
  عن طريق قرض.

ســكنية ضــمن  وحــدة  ١٢٢ ٠٠٠وباإلضــافة إىل ذلــك، مثــة       
  خطــــة’’وحــــدة ســــكنية ضــــمن  ١٠ ٠٠٠، و ‘‘٨٠-٢٠ خطــــة’’

  ، ستموالن بطريقة مماثلة.‘‘٦٠-٤٠
http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-
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  ذوو الدخل املنخفض  املستفيدون املستهدفون

ــتفادة/  ــية املســ  الــــدروس الرئيســ

ــازات الرئيسية/املمارســـات   اإلجنـ

  الواعدة

الطلــب علــى هــذه اخلطــط الــثالث مرتفعــا حــىت اآلن،  ال يــزال    
  ٨٦٥ ٠٠٠حيث بلغ جمموع األشخاص املسجلني حىت اآلن 

    
  كوميةاحلسياسات الحزمة   اسم املشروع  

  التكلفة اإلسكان امليسور ٣#  هدف املشروع وغاياته

  كينيا  املكان

  جارٍ  فترة األداء
اقترحت احلكومة حزمة مكونة من اثنني وثالثني من احلوافز السياسـاتية        وصف املشروع

  الرامية إىل تشجيع إنشاء مساكن لذوي الدخل املنخفض، تشمل:  
  الدخل املنخفض من ضريبة القيمة املضافة؛ يإعفاء مساكن ذو  (أ)  
االجتماعية، والفوائـد  اهلياكل األساسية ض الضريبة على نفقات يفخت  (ب)  
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ــى تكل ــاء    علـ ــتخدم يف إنشـ ــال املسـ ــة رأس املـ ــية  فـ ــل األساسـ اهلياكـ
  شـــلن كــــيين  ١٥٠ ٠٠٠االجتماعيـــة، وقـــروض اإلســــكان حـــىت    

دوالر) ســـــنويا، واملبـــــاين الصـــــناعية، وتـــــوفري الســـــكن   ١ ٦٥٠(
  للموظفني؛  

  املسامهة يف خطط االدخار الرامية إىل متلُّك املساكن؛    (ج)  
  السكنية.ض الضرائب على السندات يفخت    (د)  

http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-
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  الفئات املنخفضة الدخل  املستهدفون املستفيدون

    
  مشروع متويل إسكان ذوي الدخل املنخفض  اسم املشروع

  اإلسكان امليسور ٣#  هدف املشروع وغاياته

  اهلند  املكان

ســـريكز املشـــروع علـــى تقـــدمي القـــروض لألســـر املعيشـــية ذات الـــدخل        وصف املشروع
  .حتسينهااملنخفض من أجل شراء املساكن أو بنائها أو 

http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-

Challenge_Avoiding-the-Ozymandias-Syndrome.pdf  
  األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض  املستهدفون املستفيدون

  اإلسكان الوطين   مصرف  الشركاء املنفذون
مليون دوالر من البنك  ١٠٠مببلغ  قروضميول املشروع عن طريق   -    النموذج املايل

  الدويل إىل حكومة اهلند
اإلسكان الوطين دف تعزيز  مصرفوسيقَدم التمويل عن طريق   -  

  املؤسسات املالية اليت تستهدف تلك الفئات بالفعل
    

  منوذج االستئجار بقصد االمتالك    اسم املشروع  

  التكلفة اإلسكان امليسور ٣#  هدف املشروع وغاياته

  نيجرييا  املكان

ستقيم منطقة العاصمة االحتادية شراكات مع جهـات فاعلـة مـن القطـاع اخلـاص        وصف املشروع
ــوذج   ــوفري منـ ــتئجار بلاللتـ ــد سـ ــدخل   قصـ ــاركني ذوي الـ ــيح للمشـ ــتالك يتـ االمـ

ــى مــدى    ــراوح مــن  املــنخفض اســتئجار املســاكن عل ــرة تت ــا،  ٢٠إىل  ١٥فت عام
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  يف اية املطاف. واكتساب ملكيتها
http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-

Challenge_Avoiding-the-Ozymandias-Syndrome.pdf  
      ذوو الدخل املنخفض  املستفيدون املستهدفون

  كورنوبيا    اسم املشروع

  التكلفة اإلسكان امليسور ٣#  هدف املشروع وغاياته

  جنوب أفريقيا  املكان

ــا       وصف املشروع  تعمــلأحــد مشــاريع املــدن املشــيدة حــديثا الــيت   هــو مشــروع كورنوبي
دف إىل ـــــ، الــذي يهعلــى تطــــــــويرها Tongaat Hulettات هيوليــت غــشــركة تون

. ومـن بـني هـذه الوحـدات،     ٢٠٣٠وحدة سكنية حبلـول عـام     ٢٤ ٠٠٠توفري 
م إعانـات ماليـة   وحدة من املساكن امليسورة التكلفة. وسـتقد  ١٥ ٠٠٠ستكون 
ــة أل ــر دخــال دىن اكامل ــدو ألس ضعــة.    باملشــروع  ي ــة واملقاطع ــني البلدي شــراكة ب

لإلجيـار للفئـات ذات   وباإلضافة إىل ذلك، سـيكون مثـة سـكن مـنحفض التكلفـة      
ــدخل       ــات ذات ال ــنخفض، فضــال عــن ســكن مضــمون بســندات للفئ ــدخل امل ال

ــافة إىل الســـكن،   ــع. وباإلضـ ــع   سيخصـــصاملتوســـط إىل املرتفـ ــر مربـ ــا متـ مليونـ
  للتنمية الصناعية.  هكتارا ٨٠و  ةتجاريال مساحاتلل

http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-

Challenge_Avoiding-the-Ozymandias-Syndrome.pdf  
  األسر دخالأدىن   املستفيدون املستهدفون

      ات هيوليتغتون  الشركاء املنفذون
  ا  غانوتمؤسسة حي شا  اسم املشروع

  التكلفة اإلسكان امليسور ٣#  هدف املشروع وغاياته

  الواليات املتحدة  املكان

  جار - ١٩٨٤بدأ يف عام   فترة األداء
شراكة بني القطاعني العـام واخلـاص تسـتخدم    هي ا غانومؤسسة حي شات      وصف املشروع

ــاع الســوق    ــتراتيجيات قط ــدهورة   إلصــالح اس ــاطق الســكنية املت األحيــاء  يفاملن
فــرص جديـدة المـتالك املســاكن لألسـر ذات الــدخل     تـوفري املــدن، و مـن الفقـرية  

. وباســتخدام التمويــل مــن مجيــع املســتويات احلكوميــة      املتوســطاملــنخفض إىل 
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ومسامهات القطاع اخلاص كأداة للدعم، تستطيع املؤسسـة احلصـول علـى مبـالغ     
ال الالزمـة هلـذا املسـتوى مـن عمليـات إصـالح املسـاكن        كبرية من رؤوس األمـو 

وتنشيط األحياء السكنية من جهات اإلقـراض التقليديـة. وتتـيح بـرامج اإلقـراض      
صـول  املرنة اليت تستخدمها املؤسسة حىت لألسر ذات الـدخل املـنخفض جـدا احل   

  لى سكن أفضل.ع
http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=3873  

  شراكة بني الشعب والقطاعني العام واخلاص �  ج وضع املشاريع
  

  حيايت   بييت  اسم املشروع

  التكلفة اإلسكان امليسور ٣#  هدف املشروع وغاياته

  الربازيل  املكان

  ٢٠٠٩منذ عام   فترة األداء
ــ  وصف املشروع ذ الربازيــل برناجمــا طموحــا لإلســكان االجتمــاعي الــوطين يهــدف إىل تنشــيط    تنفِّ

لسكان ذوي الـدخل املـنخفض والشـرحية    لإنتاج وحدات سكنية جديدة واقتنائها 
 يل هــو التعاقــد علــى مليــون الــدنيا مــن ذوي الــدخل املتوســط. وكــان اهلــدف األو

  .٢٠١٠-٢٠٠٩وحدة سكنية يف فترة السنتني 
  الفئات املنخفضة الدخل  املستفيدون املستهدفون

  برنامج حكومي  الشركاء املنفذون
    

  ذوي الدخل غري الرمسيل القروض العقاريةإتاحة  -فوغارمي   اسم املشروع  

  التكلفة اإلسكان امليسور ٣#  هدف املشروع وغاياته

  املغرب  املكان

  ٢٠٠٤منذ عام   فترة األداء
على متويل األسر املعيشـية ذات الـدخل املـنخفض والـدخل غـري       املصارفتشجيع   وصف املشروع

  املنتظم (غري الرمسي) بتأمني قروضها ضد املخاطر االئتمانية
http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/GH

FC_2021_Nouaman_Al_Aissami.pdf  
عـدم  يتمثـل يف  شـرط مسـبق   هنـاك  رمسـي:  الدخل غري ذوو ال: املستهدفون      املستفيدون املستهدفون

ــامــتالك إيــرادات رمسيــة (أجــور)؛   نخفض: املســاكن االجتماعيــة املــدخل وذوو ال
عــدم امــتالك و؛  ادوالر ١٧٦درهــم  ~  ١٥٠٠وتقــل املــدفوعات الشــهرية عــن 

  لدخلل مدرممارسة نشاط ومرتل؛ 
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ــار واملـــرض       - ٤ ــة واألخطـ ــن العوامـــل الطبيعيـ ــة مـ ــوفر احلمايـ ــق: تـــدابري تـ الســـكن الالئـ
(الصــالحية للســكن)، وتكفــل الوصــول إىل اخلــدمات األساســية، مبــا يف ذلــك امليــاه والصــرف 

والكهرباء، والتخلص من القمامة يف املنـاطق احلضـرية واملنـاطق    الصحي، واحلصول على النور 
الريفية املتقدمة النمو، وتكفل احلق القـانوين يف ضـمان احليـازة، مبـا يف ذلـك االمتثـال لسلسـلة        
متواصــلة مــن حقــوق األراضــي، وتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني يف حقــوق األراضــي، وحظــر   

  التمييز يف السكن واإلخالء القسري.
    

  حي دون بوسكو   -خطة املدينة   اسم املشروع

  السكن الالئق ٤#  هدف املشروع وغاياته

  األرجنتني  املكان

  ١٩٩٥-١٩٩٤  فترة األداء
تقدمي اخلدمات لألسر املنخفضة الدخل اليت تعيش يف املنطقة الشـمالية مـن         وصف املشروع

عيـة  مج، وهـي  باملشـروع  APAC مجعيـة بوينس آيرس، األرجنـتني. وقـد اضـطلعت    
املواضـيع الـيت   بشأن مع اجلماعات السكانية املهمشة تتعاون  للربح ال دفأهلية 

 ألفتتعلق بكل مـن األراضـي واإلسـكان. ويتـ    اليت واضيع املاملوئل، وهي يعنى ا 
  :الرئيسية على النحو اآليتساسية اهلياكل األقطعة تزود ب ١٧٣ مناملشروع 

  املياه؛بمداد اإل شبكة    (أ)
  الكهرباء؛بمداد اإل شبكة  (ب)
  الطرق؛ بناء  (ج)
  ف مياه األمطار ؛يصرمفتوح لت نظام    (د)
  أعمدة اإلنارة؛  (هـ)
  الشوارع. نارةوإ    (و)

http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=3634  
  األسر ذات الدخل املنخفض  املستفيدون املستهدفون

  إىل الربحاليت ال تسعى املدنية  APAC مجعية  الشركاء املنفذون
    

  ذاتيا ةاحلضرية املمولهياكل األساسية برنامج لواندا سول لل  اسم املشروع

  السكن الالئق ٤#  هدف املشروع وغاياته

  أنغوال  املكان

  ١٩٩٤بدأ يف عام   األداءفترة 
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 Odebrecht) والقطــاع اخلــاص (EDURBكــاالت حكوميــة (وشــراكة بــني       وصف املشروع
  من القطاع اخلاص). زبائن(احمللي ) واتمع Prado Valladares  و

ــامج جتــرييب       ــة قطاعــات   هياكــل أساســية   إلنشــاءبرن ــنحضــرية يف ثالث  م
  (قطاعات جديدة) ومورار (احلياة) لواندا: تاالتونا، ونوفوس بايروس

http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=2601  
  شراكة بني الشعب والقطاعني العام واخلاص �  ج وضع املشاريع

 
  فيو  شقق تشابل   اسم املشروع

  السكن الالئق ٤#  هدف املشروع وغاياته

  كندا  املكان

  ٢٠٠٦بدأ يف عام   فترة األداء
 ١٦ ٠٠٠أُقيم مشروع تشـابل فيـو يف املقـام األول مـن أجـل تـوفري السـكن لنحـو           وصف املشروع

  شخص مدرجني حاليا على قائمة االنتظار.
ــاء    يعــاجل مســائلتشــييد مــبىن  كفــاءة اســتخدام الطاقــة، ونوعيــة اهلــواء، ومــواد البن

ــه       ــك كل ــن  ذل ــم م ــاه، واأله ــى املي ــاظ عل ــي  تنظــيم العضــوية، واحلف ــامج تثقيف برن
ــتأجر ـــ  ينللمسـ ــل من ــاد كـ ــقق همإلرشـ ــدير الشـ ــق إىل تقـ ــدرها حـ ــا  قـ ــة ـ والعنايـ

  على ذلك. تشجيعهمو
http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=4133  

    
  الرهن العقاري األخضر  اسم املشروع

  السكن الالئق ٤#  هدف املشروع وغاياته

  املكسيك  املكان

  ٢٠٠٧منذ عام   فترة األداء
اللجنــة الوطنيــة لإلســكان، ومعهــد الصــندوق الــوطين لإلســكان مــن  قامــت       وصف املشروع

ــة الرئيســي  امقــدمومهــا أجــل العمــال   ــات العقاري ــد،  انالرهون هــذا  بتدشــنييف البل
عقاريـة إضـافية ميسـورة التكلفـة      ا. ويقـدم الربنـامج قروضـ   ٢٠٠٧الربنامج يف عام 
ط ـدف شـراء منـازل    يف املائة لألسر املعيشية املستوفية للشـرو  ٢٠وإعانات بنسبة 

جمهزة مبا يسمى اموعة األساسية مـن التكنولوجيـات البيئيـة املوافـق عليهـا مسـبقا       
والـدهانات   ،(اإلضاءة املوفرة للطاقة، وسخانات امليـاه الشمسـية، والعـزل احلـراري    

ــلبة      ــات الصـ ــات النفايـ ــدران، وحاويـ ــقوف واجلـ ــى السـ ــة علـ ــالءات العاكسـ والطـ
ه اليت تعمل بالغـاز واملـوفرة للطاقـة، فضـال عـن املـراحيض       املنفصلة، وسخانات امليا

والصنابري املوفرة للمياه). والفكرة هنا هي أن التكنولوجيا البيئيـة سـتوفر مـدخرات    
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قـرض أكـرب، بينمـا تتغلـب املبـادرة      أخـذ  ل تكلفـة  ميكنـها حتمـ   حبيثلألسر املعيشية 
اللجنـة الوطنيـة   تشـري  لبيئية. وأيضا على حاجز ارتفاع التكلفة األولية للتكنولوجيا ا

مــن انبعاثــات ثــاين يتجنــب إطــالق قــدر مــن املنــازل املعنيــة  كــالإىل أن لإلســكان، 
  .طن ١,٥إىل  طنيتراوح من أكسيد الكربون يف السنة 

  UN-Habitat (2012) Sustainable Housing for Sustainable Cities p.34 املصدر:
http://www.masshousingcompetition.org/sites/default/files/sustainable_ho

using_for_sustainable_cities_1.pdf  
    
  

  حتسني املطابخ  اسم املشروع

  السكن الالئق ٤#  هدف املشروع وغاياته

  إثيوبيا  املكان

ميثل حتسني املطابخ أحد جماالت تـدخل منظمـة املوئـل مـن أجـل البشـرية             وصف املشروع
ــن خــالل إصــالح         ــا املعيشــية م ــى حتســني ظروفه ــر عل ــا ملســاعدة األس يف إثيوبي

تعمــل جتديــد هياكــل املطــابخ وحتســينها. وو ،مطاخبهــا و/أو إضــافة عناصــر إليهــا
األسـر علـى اقتنـاء أو اسـتخدام مطـابخ أفضـل        ةساعدعلى مهذه اخلدمات عادة 

تســهم يف صـحة األســر   ،للطاقــة ومراعـاةً للبيئـة   حفظـا وأنظـف وأرخـص وأكثــر   
  أسرة من املطابخ احملسنة. ٧٥٠ستفيد والبيئة. ويف اية هذا املشروع، ست

  املصدر: منظمة املوئل من أجل البشرية
    

دماج، ويف ضـمان حيـازة   نمتكني املرأة والفئات الضعيفة من ممارسة احلق يف اإل  اسم املشروع

  األراضي، وحقوق امللكية

  السكن الالئق ٤#  هدف املشروع وغاياته

  الربازيل  املكان

ألراضـي وحقـوق امللكيـة،    اإصالح السياسة الزراعية وتقنني ضمان حيازة       وصف املشروع
والفئـات الضــعيفة، ــدف احلـد مــن الفقــر احلضــري يف    مــرأةسـيما بالنســبة لل  وال

  مدينة ريسيف.
رأة تعلق بقضايا األراضي على مر التـاريخ، حتتـاج املـ   املوبالنظر إىل احلرمان     

ألراضــي وحقــوق ايــازة حكفالــة ضــمان لوالفئــات الضــعيفة إىل مســاعدة موجهــة 
األراضـي احلضـرية    ذلك، يتناول هذا املشروع املنازعات علـى ل واستجابةَامللكية. 

سياسـات املراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية يف     الوحاالت اإلخـالء عـن طريـق تعزيـز     
  ريسيف.  
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وتشــمل احللــول العمليــة إنشــاء كيانــات جديــدة لتعزيــز الــدفاع القضــائي،     
  والفئات األخرى يف جمال التخطيط.مرأة املشورة للإسداء واملساعدة القانونية، و

املواطنـة والقيـادة النسـائية، مـن     حـس  يعـزز املشـروع    وباإلضافة إىل ذلك،    
ــازة األراضــي         ــة حبي ــية املعني ــدعوة الرئيس ــبكات ال ــة وش ــات اتمعي خــالل املنظم

 يـــؤدي إىل جعـــلاالجتماعيـــة وحقـــوق امللكيـــة. ويف ايـــة املطـــاف، فـــإن هـــذا   
 ألراضــياتنفيذيــة أكثــر جتاوبــا فيمــا يتعلــق بضــمان حيــازة  القضــائية وال تنيســلطال

  وحقوق امللكية.
          املصدر: منظمة املوئل من أجل البشرية  

  حتسني املستوطنات العشوائية: دعم برامج حتسني األحياء ومحاية السكن التدرجيي  - ٥
    

  لتخفيف من صعوبة احلياة يف األحياء الفقرية  اسياسة وخطة عمل   اسم املشروع

  العشوائيةحتسني املستوطنات  ٥#   هدف املشروع وغاياته

  إندونيسيا  املكان

  معاجلة النقص يف املساكن امليسورة التكلفة.        وصف املشروع
 مــن التخفيــف عمــل وخطــة سياســةومــن املشــاريع الــيت تقــع حتــت مظلــة      

مشــروع حتســني جــودة اإلســكان القــائم علــى  الفقــرية، األحيــاء يف احليــاة صــعوبة
  اجلهود الذاتية.

ة من مساكن ذوي الدخل املنخفض تنـدرج حتـت   يف املائ ٨٠واعترافا بأن     
فئــة اجلهــود الذاتيــة، تســعى هــذه املبــادرة إىل إتاحــة الوصــول إىل التمويــل الــالزم   

  لتحسني الوحدات غري الالئقة.
http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-

Challenge_Avoiding-the-Ozymandias-Syndrome.pdf  
  الفئات ذات الدخل املنخفض  املستفيدون املستهدفون

    
  صلبة  الرض األ  اسم املشروع

  حتسني املستوطنات العشوائية ٥#   هدف املشروع وغاياته

  املكسيك  املكان

مـن أجـل   دوالرا للوحدة تقَدم مرة واحـدة   ١٥٠إعانة مالية قدرها حوايل       وصف املشروع
ر لألســر املعيشــية الــيت تــوفِّاســتبدال األرضــيات الترابيــة بأرضــيات أمسنتيــة، حبيــث  

مترا مربعا مـن أرضـيات األمسنـت     ٥٠متتلك أرضيات من هذا النوع ما يصل إىل 
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بتركيــب هــذا الربنــامج  قــام، ٢٠٠٧و  ٢٠٠٠اخلرســانية. ويف الفتــرة بــني عــامي 
ماليـني   ٣من أصـل مـا يقـدر حبـوايل      مرتل ٣٠٠ ٠٠٠أرضيات أمسنتية يف حوايل 

  .املكسيكيف  ترابية ةأرضي يذ مرتل
ــة           ــوفر األســر املعيشــية العمال ــت، بينمــا ت ــامج تكــاليف األمسن ويغطــي الربن

يبـه يف  كالالزمة لتركيب األرضيات. فيصب األمسنت، وتعمـل كـل أسـرة علـى تر    
  غضون حوايل أربع ساعات وفقا للتعليمات اليت تتلقاها.

http://milanoschool.org/wp-content/uploads/2015/06/The-Housing-

Challenge_Avoiding-the-Ozymandias-Syndrome.pdf  
  ٢٠٠٠بدأ يف عام   املستفيدون املستهدفون

ــية   ــدروس الرئيســــــــ الــــــــ

ــتفادة/ ــازات  املســـــ اإلجنـــــ

ــات  الرئيسية/املمارســـــــــــــ

  الواعدة

، ركــب هــذا الربنــامج ٢٠٠٧ إىل عــام ٢٠٠٠عــام املمتــدة مــن يف الفتــرة     
  مرتل. ٣٠٠ ٠٠٠أرضيات أمسنتية يف حوايل 

  نحتسني صحة الطفل، ورفاه الوالدي    

    
  لالرتقاء باملأوى يف منطقة أغادير احلضرية الوكالة الوطنية املغربية  اسم املشروع

  حتسني املستوطنات العشوائية ٥#   هدف املشروع وغاياته

  املغرب  املكان

  ١٩٩٨-١٩٩٠  فترة األداء
إىل حـد   يـا كاف مل يكـن مبا أن توفري السـكن لألسـر ذات الـدخل املـنخفض           وصف املشروع

ستقطنني وسـكان  مبساعدة املالوكالة الوطنية املغربية لالرتقاء باملأوى  قامتبعيد، 
تعوهلـا  من األسر ذات الدخل املنخفض (نسبة كبرية منـها  م األحياء الفقرية وغريه

يف احليـاة   علـى االنـدماج  امرأة) ليس على حتسني ظـروف مـأواهم فحسـب، وإمنـا     
ويتميز الربنـامج املتكامـل برؤيـة     االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمدينة أيضا.

  يف التخطيط والتنفيذ. مشاركة فعالة لفئة املستهدفة اشاركة مببعيدة املدى و
http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=3388  

  سكان املستوطنات العشوائية واألسر املعيشية ذات الدخل املنخفض  ن املستهدفوناملستفيدو
    

  نان وحتسني املستوطنات احلضريةو فو يمشروع اإلنعاش الشامل لنهر  اسم املشروع

  حتسني املستوطنات العشوائية ٥#   هدف املشروع وغاياته

  الصني  املكان

  ١٩٩٣بدأ يف عام   فترة األداء
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كانت معاجلة واستعادة تدفق ـري فـو ونـان مهمـة معقـدة، مشلـت ميـاه              وصف املشروع
ــل      ــى الفيضــانات، ونق ــاه، والســيطرة عل ــات الســائلة، وإدارة املي اــارير، والنفاي

ــى ضــفاف     ١٠٠ ٠٠٠أســرة ( ٣٠ ٠٠٠ ــيش يف أكــواخ عل شــخص)كانت تع
 من الشركات واملؤسسات املسـؤولة  ١ ٠٠٦النهرين ونقل أو إغالق أو تنظيف 

  عن النفايات الصناعية السائلة والتلوث.
http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=2855  

  
الصـحية إىل  نقل مسـتأجري الفنـاء اخللفـي للمنـازل مـن املنـاطق املكتظـة وغـري           اسم املشروع

  منطقة إلعادة التوطني تتوفر ا مجيع اخلدمات البلدية األساسية

  حتسني املستوطنات العشوائية ٥#   هدف املشروع وغاياته

  السكن الالئق) ٤(#

  ناميبيا  املكان

  ١٩٩٤بدأ يف عام   فترة األداء
(تركـة   Kuisebmondأدى االكتظاظ السـكاين يف ضـاحية السـود التقليديـة           وصف املشروع

ــيج والفــيس إىل تصــاعد الضــغط علــى        ــام الفصــل العنصــري) يف خل اهلياكــل نظ
  احلضرية واالجتماعية.األساسية 

ومشلـت بعــض املشــاكل الرئيسـية طفــح شــبكة الصـرف الصــحي، وســرعة        
انتشار األمراض مثل السل، وأخطار احلرائق. وكـان ممـا يـثري القلـق بوجـه خـاص       

صـنوعة مـن مـواد غـري تقليديـة      املكـواخ)  األعشوائي (السكان اإلهو تكاثر هياكل 
  بناء يف الفناء اخللفي للمنازل.لل

تــوطني العـادة  إلنقـل مسـتأجري مسـاكن الفنـاء اخللفـي إىل منطقـة        وكـان     
توفر للناس املرافق البلدية األساسية كافة مثل املياه النظيفة، والكهرباء، وخـدمات  

بالتعــاون مــع اتمعــات جــرى . وعلــى مــا يبــدو ةاملرافــق الصــحية، خطــوة منطقيــ
  .احمللية املتضررة، ختطيط املنطقة اجلديدة، وهي قرية توتاليين

http://mirror.unhabitat.org/bp/bp.list.details.aspx?bp_id=2443  
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    عشوائياتمدن بال   املشروعاسم 

  حتسني املستوطنات العشوائية ٥#   هدف املشروع وغاياته

  املغرب  املكان

  ٢٠٠٤منذ عام   فترة األداء
ــام            وصف املشروع ــول ع ــرية حبل ــاء الفق ــة األحي ــهوض بكاف ــامج الن ــوخى الربن ، ٢٠١٢يت

االقتصادي للفقراء يف املنـاطق احلضـرية مـن خـالل الوصـول إىل      اإلدماج وتيسري 
  من البلدات واملدن.   ٨٣أسرة معيشية يف  ٢٩٣ ٠٠٠

http://www.housingfinanceforthepoor.com/data/images/casablanca%20b

est%20practices%20in%20slum%20improvement.pdf 
https://www.microlinks.org/sites/microlinks/files/resource/files/ML559

7_mr_96_morocco_housing_finance_for_the_poor.pdf  
  
 


