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اإلسكان للجميع :مستقبل حرضي أفضل
لطاملا كان الحصول عىل سكن الئق مسألة حياة أو موت .وقد أوضح كوفيد19ذلك باعتبار أن أحد اإلجراءات الرئيسية املطلوبة لوقف
انتشار كوفيد 19هو البقاء يف املنزل.
يف الوقت نفسه ،ذكرنا كوفيد 19أن املنزل أكرث بكثري من مجرد سقف .ليك نشعر باألمان ونتمكن من االستمرار يف العيش والعمل
والتعلم ،يجب أن يكون املنزل آم ًنا ،يسمح بالوصول إىل الخدمات األساسية والبنية التحتية لتدابري النظافة والحصول عىل مساحة كافية
للتباعد الجسدي .يجب أيضً ا أن ميكّن موقع املنزل السكان من الوصول إىل املساحات الخرضاء واملفتوحة العامة وفرص العمل وخدمات
الرعاية الصحية واملدارس ومراكز رعاية األطفال واملرافق االجتامعية األخرى.
يعيش ما يقدر بنحو  1.8مليار شخص يف أحياء فقرية ومستوطنات غري رسمية ،أو مساكن غري الئقة أو يف حالة من الترشد يف املدن يف
جميع أنحاء العامل ،قبل أن تبدأ الجائحة .من املحتمل أن يتعرض هؤالء لسوء الحالة الصحية بسبب عدم توافر الخدمات األساسية،
ومساحة للعزل الذايت ،والتعرض ملخاطر اجتامعية واقتصادية وبيئية متعددة مبا يف ذلك االضطرابات والعنف والفيضانات والحرائق
والتلوث ،وبالتايل يكونون أكرث عرضة لكوفيد.19
ظهرت التفاوتات الهيكلية عىل مرأى البرص خالل جائحة كوفيد ،19مام يُظهر كيف يتأثر األشخاص من األقليات والشعوب األصلية
واملهاجرين بشكل غري متناسب بهشاشة اإلسكان واالكتظاظ والترشد.
أظهر كوفيد 19أيضً ا ضعفًا متزاي ًدا وانتشا ًرا يف املناطق التي يفتقر فيها الناس إىل السكن الالئق ويعانون من عدم املساواة والفقر .غال ًبا
ال يتم أخذ سكان هذه املناطق يف االعتبار وال يتمتعون بالحامية ،وغال ًبا ما يواجهون مخاطر اإلخالء وإعادة التوطني ،ال سيام يف أوقات
األزمات.
السكن حق من حقوق اإلنسان ومحفز لجميع الحقوق األساسية األخرى .إنها الطريقة الوحيدة لضامن “الحق يف املدينة للجميع”.
السكن الشامل واملناسب وامليسور التكلفة هو مفتاح التحول املستدام ملدننا ومجتمعاتنا .يهدف الهدف  11من أهداف التنمية
املستدامة إىل مدن مرنة وشاملة وآمنة ومتنوعة بحلول عام  ، 2030ومن بني األهداف الوصول إىل اإلسكان والخدمات األساسية املالمئة
واآلمنة وامليسورة التكلفة للجميع بحلول عام  2030والنهوض باألحياء الفقرية.
زخم جدي ًدا لفكرة أن ضامن حقوق السكن للجميع مسؤولية مشرتكة .يف
تُظهر أزمة كوفيد 19كيف يأيت النجاح من التعاون وتعطي ً
فرصا جديدة لجميع أصحاب املصلحة للمشاركة.
نهاية املطاف ،يقدم الوباء ً
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لقد أثبتت أزمة فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )-19قوة املجتمعات وقدرة الناس عىل التكيف وإيجاد حلول محلية ومبتكرة .كام
أظهرت أنه من املمكن معالجة حاالت الطوارئ السكنية برسعة حيث توفر الحكومات املحلية والوطنية حلوالً مؤقتة مبا يف ذلك:
• مساكن قصرية األجل وطارئة لألشخاص الذين ليس لديهم سكن آمن من خالل املساحات غري املستغلة بالكامل وإعادة استخدام
املباين.
• وقف عمليات اإلخالء بسبب متأخرات اإليجار والرهن العقاري أو اإلخالء القرسي للمستوطنات العشوائية واألحياء الفقرية وتعليق
تكاليف املرافق والرسوم اإلضافية طوال مدة الوباء.
• إتاحة املباين واألرايض واملساحات املفتوحة لألعامل الصغرية األساسية واألمن الغذايئ والرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ والوظائف
الحيوية األخرى الالزمة أثناء بقاء الناس يف املنزل.
يف حني أن هذه الخطوات تأيت يف الوقت املناسب ،إال أنها بحاجة إىل أن تصبح تغيريات مستدامة طويلة األجل منصوص عليها يف
السياسات والترشيعات .لقد أثبت الوباء أهمية النهج الذي يركز عىل الناس حيث أن اإلسكان هو أمر أسايس لطبيعة املدن وشكلها
وحيويتها االجتامعية واالقتصادية كام هو الحال بالنسبة لنتائج الصحة العامة.

اإلسكان هو حجر األساس لصحة الناس وكرامتهم وسالمتهم ورفاههم وإدماجهم.
الصحة :السكن املالئم هو خط الدفاع األول ضد عدد من املخاطر الصحية .كام يساعد يف الحد من انتشار األمراض ومتكني الناس من
اتباع الربوتوكوالت الصحية.
الكرامة :إن امتالك منزل الئق رشط أسايس للعيش بكرامة .تعد إمكانية الوصول إىل السكن أم ًرا أساس ًيا بشكل خاص لألشخاص ذوي
اإلحتياجات الخاصة أو كبار السن أو األشخاص ذوي االحتياجات الثقافية أو االجتامعية أو الصحية األخرى.
الرفاه :يوفر السكن الالئق األساس النتامء الناس ورفاههم مام ميكنهم من النمو واملشاركة والعيش والعمل والتعلم م ًعا .يجب مراعاة
املساحات املجتمعية واملرافق املشرتكة ملجموعات السكان املتنوعة واالحتياجات واألنشطة الثقافية عند تصميم املساكن واملستوطنات
ومستقبل حرضي أفضل.
السالمة :املأوى املادي املالئم يحمي الناس من مخاطر السالمة املتعددة .مع زيادة الظواهر الجوية املتطرفة ،يساهم اإلسكان للجميع
يف بناء قدرة املجتمعات واملدن عىل الصمود يف مواجهة تغري املناخ.
الشمول :يعد استقرار املنزل اآلمن أم ًرا رضوريًا لضامن اإلدماج االجتامعي واالقتصادي كجزء من الحي واملجتمع والوصول إىل الوظائف
وسبل العيش .يضمن بناء منازل أفضل مبشاركة السكان أن تكون األحياء نابضة بالحياة ومتكاملة مع حلول سكنية متنوعة ،واستخدام
وتلبية احتياجات الجميع.
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اإلسكان مسؤولية مشرتكة.
يعتمد السكن املالئم للجميع عىل الجهود املعززة واملنسقة ،مبا يف ذلك من الحكومات الوطنية واملحلية .السلطات املحلية هي الجهات
الفاعلة الرئيسية يف ضامن بقاء جميع املواطنني آمنني ومحميون .الحكومات الوطنية أساسية يف دعم صناع القرار املحليني من خالل
متكينهم من اتخاذ إجراءات وقائية واتخاذ قرارات فعالة.
ومن بني الرشكاء اآلخرين منظامت املجتمع املدين التي تقيم رشاكات مع السكان ،ويقوم القطاع الخاص بتعبئة املوارد للخيارات مبا يف
ذلك اإليجارات ،والحفاظ عىل املساكن وإعادة تأهيلها ،وحشد املجتمع الدويل الدعم لإلسكان.
يجب متكني الناس وتجهيزهم للمساهمة يف تشكيل املساكن للجميع يف مدننا املستقبلية .السكن هو املكان الذي يعيش فيه الناس.
نحن بحاجة إىل تسهيل اإلطار الصحيح والحوافز إلطالق العنان لاللتزام السيايس طويل األجل واإلبداع واالستثامر وامللكية املحلية
لإلسكان يف مدننا املستقبلية.
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