
 

 

 

 

 

 ميسورة التكلفة منازل: اإلسكان سياسات

 للمستوطنات البشرية المتحدة األممبرنامج ل التنفيذي المدير كلوس، نجو الدكتور رسالة

: الحضري كتوبرأل رسمية بداية يمثل ما وهو أكتوبر، شهر من اثنين يوم أول في العالمي الموئل بيوم المتحدة األمم تحتفل عام كل في

 .العالم أنحاء جميع في الحضرية الحياة في المواطنين ومشاركة االحتفاالت من شهر

 الثالث الموئلمؤتمر  في المعتمدة الجديدة الحضرية لألجندة األولى السنوية الذكرى مع تتزامن ألنها جدا   خاصة هي العام هذا احتفاالت

 .االكوادور كيتو، في

 وبفضل والنمو االزدهار لتحقيق مسبقا وشرطا   للتنمية عنه غنى ال محركا   باعتباره للتحضر جديدة رؤية الجديدة الحضرية األجندة جسدوت

 .البعض ببعضهما فيه انفصام ال ارتباطا   يرتبطان والتنمية التحضر فإن النموذجي، التحول هذا

 على القدرة األساسية في الحاجة عاجل نحو على نعالج أن علينا يتعين بفعالية، وتنفيذها صحيح، بشكل الرؤية لهذه الجميع فهم ولضمان

 .2017 للموئل العالمي لليوم كموضوع ميسورة التكلفة منازل: اإلسكان سياسات اختيار تم السبب هذال .السكن تكاليف تحمل

 - المساكن على الطلب تزايد من الرغم على أنه الماضية العشرين السنوات مدى على السكن تكاليف تحمل على القدرة تحليل ويكشف

 في فشلها السوق إلى االسكان تسليم أثبت وقد .كبير حد إلى تكاليف السكن تحمل هميمكن ال العالم سكان معظم فإن - المساكن واستئجار

 .للجميع وكافية التكلفة ميسورة مساكن توفير

 السياسة صميم في يكون أن من بدال   ،2008 عام في العالمية االقتصادية األزمة ثورة مركز في كان السكن أن جيدا   نتذكر جميعا   ونحن

 .الحضرية

 من الماليين يفتقر وبينما .عشوائية ومستوطنات فقيرة أحياء في نسمة بليون منهم مالئمة، غير مساكن في شخص بليون 1.6 يعيش اليوم

 .اتدريجي   يتزايد الشاغرة المنازل مخزون فإن مناسبة، منازل إلى الناس

 أن ويجب .والمساواة االجتماعي والسالم للتنمية استراتيجية أهمية ذات معقدة مسألة السكن تكاليف تحمل على القدرة ضمان فإن ولذلك

 في أولوية الفقيرة، األحياء في يعيشون الذين وأولئك والشباب، النساء سيما وال ،ضعفا   واألشد للفقراء السكنية االحتياجات تلبية تكون

 والتنقل الصمود على والقدرة المناخ لتغير بالنسبة األهمية بالغ أمر السليمة اإلسكان سياسات تعزيز أن كما .التنمية أعمال جداول

 .الطاقة واستهالك

 وضع إلى ةالجديد ةالحضري األجندة دعوت المستدامة، التنمية أهداف وتحقيق الوطنية االقتصادية - االجتماعية التنمية في اإلسكان وإلسهام

 .والعمالة الصحة وتحسين الفقر لمكافحة استراتيجيات جانب إلى الوطنية الحضرية السياسات صميم في اإلسكان سياسات

 فعالة إسكان بسياسات عالميا   التزاما   التكلفة ميسورة مساكن لتحقيق عاجل إجراء اتخاذ يتطلب للجميع، مدن لخلق جاهدين نسعى وبينما

 .للجميع وشاملة

 .أكتوبر في الحضرية نشطةاأل في للمشاركة جميعا وأدعوكم العالمي للموئل سعيدا   يوما   لكم أتمنى


