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يركز اليوم العالمي للموئل كل عام االهتماَم على حالة البلدات والمدن في العالم. ويســـــــلا االحت ا    
 لإلسكان كعامل محّرك للتنمية الحضرية المستدامة.هذا العام الضوء على األهمية المحورية 

بليون شــــــــــــــ م في مســــــــــــــتومنـات مكتلـة  ات مســـــــــــــــا    ير م ئمـة. و حلو    1ويعيش حـاليـا    
بليون شــــــــــــــ م. ولـذلـن يلزم الإيـام ا ن زـاإ ـا    راءات لتزويـد    1,6، ســــــــــــــيرإ ى هـذا العـد   لى  2030 عـام

ــم  ل م  م  الحيا ة   ــورة التيل ة إضـ ــا   ميسـ ــكان زمسـ ــع ة م  السـ ــتضـ ــة الدفل وال مات المسـ ــر المن  ضـ األسـ
ية. ولتلبية وســــ ولة الحعــــو  على الميا  ومرافا العــــرئ العــــحي ووســــائل النإل وســــائر ال دمات األســــاســــ 

وينــا  ن إيون إلــن   -وحــدة ســــــــــــــكنيــة كــل يوم    96,000الطلــا العــالمي، حمــة حــا ــة  لى  منــا     ر م   
 المسا    زءا م  التحو  المراعي ل عتبارات البيمية.

وقد  صـــــبحا الحا ة الملحة  لى إحســـــي  اللروئ المعيكـــــية إحتل مكامة العـــــدارة زســـــبا  ائحة   
يي  الـنا  في المـدن. فـالحعــــــــــــــو  على المـيا  النلي ـة وفـدمـات العــــــــــــــرئ  التي  مرت حـياة م  19- وفـيد

العــــــــــــحي واحترام التباعد اال تماعي، هما م   هم التدابير المت ذة لموا  ة النائحة. ومى  لن فإد إبي   م  
ء  م  العــــــــــعا إن يذ إلن التدابير في األحياء ال إيرة. وهذا دعني ا  دا  فطر العدو ، لي  فإا  افل األحيا 

ال إيرة، وإمما في مدن برمت ا، وهي مدن دســــــــــــت يد العديد من ا اســــــــــــت ا ة  مة م  فدمات عما  الإطا   ير 
 الرسمي  وي الدفل المن  ض الذي  دعيكون في المستومنات العكوائية.

و مناســـــــبة االحت ا  زاليوم العالمي للموئل الذي دسإي في ســـــــيا  عإد العمل م    ل إحإيا  هدائ  
ــ  التنمية ا ــرا ات وســ ــاع ة الن و  لتعزيز الكــ ــمة،   عو  لى مضــ ــم زسهمية حاســ ــتدامة الذي هو عإد يتســ لمســ

الســـــــــياســـــــــات المراعية الحتيا ات ال إراء، ووةـــــــــى ما يلزم م   ملمة لتحســـــــــي  الســـــــــك  في المدن. وقد  ن 
ككــ ا  األوان ومح  مســعى  اهدي   لى التبلا على هذ  النائحة وإعــحيا ملاهر الضــعف والت اوت التي  

عن ـا ومكـافحـة إبير المنـان، ألن مســــــــــــــ ر المكـاـمات التحويليـة للتوســــــــــــــى العمرامي لمـا فيـ  صــــــــــــــالا النـا   
 واليوكا.

 


