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مقدمة

تعترب املنطقة العربية من أقدم الحضارات يف العامل .وبينام متتلك الدول العربية ثروات طبيعية هائلة وتتميز
بارتفاع نسبة الشباب يف الرتكيبة السكانية وممن حصلوا عىل معدالت مرتفعة من التعليم عايل الجودة ،مل
يصاحب ذلك خطط تنمية شاملة وعصفت باملنطقة العديد من الحروب واألزمات املتتالية.
يعيش أكرث من نصف سكان املنطقة العربية يف املدن واملستوطنات البرشية ،كام أنه بحلول عام ،2050
فرصا
سيكون أكرث من  %70من السكان جز ًءا من املناطق الحرضية .يقدم هذا االتجاه نحو التوسع الحرضي ً
جديدة مصحوبة بالتحديات حال محاولة العامل العريب الحفاظ عىل مدن ومستوطنات برشية شاملة ومرنة
وآمنة دون إغفال أي شخص أو مكان .وسيظل التوسع الحرضي يف املنطقة أحد أهم مصادر التحول االقتصادي
واالجتامعي يف العقود القادمة.
عىل الرغم من التقدم الكبري الذي أحرزته الدول العربية يف إدارة التوسع الحرضي ،إال أن العامل العريب ال يزال
يواجه تحديات كبرية يف تحقيق التنمية الحرضية املستدامة ،يف ظل وجود األزمة االجتامعية واالقتصادية
والسياسية وتحديات تغري املناخ واالضطرابات املدنية والرصاعات املوجودة يف جميع أنحاء املنطقة عىل مدى
العقد املايض.
يف إطار خطة  ،2030وأهداف التنمية املستدامة والخطة الحرضية الجديدة ويف ظل الرؤية التي تهدف إىل
تحقيق نوعية حياة أفضل للجميع يف عامل حرضي ،يهدف املكتب اإلقليمي للدول العربية إىل دعم الدول
العربية يف جعل املدن واملستوطنات البرشية مستدامة وشاملة وآمنة وقادرة عىل الصمود دون أن يتخلف
أحد عن الركب.
ومع إميان برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية بأن التوسع الحرضي الشامل الذي يحظى بتخطيط
جيد ميكن أن يكون حالً للعديد من التحديات يف املنطقة ،يسعى املكتب اإلقليمي للدول العربية إىل دعم
البلدان العربية يف جهودها الرامية إىل النهوض بالتوسع الحرضي املستدام كمحرك للتنمية والسالم .ويوفر
املكتب اإلقليمي للدول العربية املعلومات واملشورة الالزمة يف مجال السياسات بجانب املساعدة التقنية
والعمل التعاوين لدعم أهدافه يف العامل العريب ،مع الرتكيز عىل ركائز العمل األربعة الرئيسة املوجودة يف
الخطة االسرتاتيجية 2025-2020عىل النحو اآليت( :أ) الحد من الفقر وعدم املساواة املكانية ضمن املجتمعات
الحرضية والريفية؛ (ب) تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق األخرى؛ (ج) تعزيز العمل املناخي وتحسني
البيئة الحرضية؛ (د) الوقاية الفاعلة من األزمات واالستجابة لها.
شهد املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملوئل األمم املتحدة منوا ً هائالً يف اتساع وعمق برامجه يف املنطقة
العربية ،وذلك بفضل رشكائه األسخياء .وعليه سنواصل العمل نحو خطة  2021-2020وسيستمر العمل عىل
توسيع رشاكاتنا يف املنطقة وعىل الصعيد العاملي ملساعدة بلداننا عىل تحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل
للجميع.

زينة عيل أحمد
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ملحة عامة
 1برنامج الهابيتات يف سطور..

عىل مدار أكرث من  40عا ًما ،ظل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يقود الطريق يف بناء الرشاكات
وتبادل املعرفة وتحويل مسارات الحياة من خالل التوسع الحضاري املستدام .وبتفويض من الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف عام  1978لتعزيز املستوطنات البرشية املستدامة اجتامع ًيا وبيئ ًيا وتطوير وتوفري مأوى
مناسب للجميع ،يعمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية عىل وضع تصور للمدن واملستوطنات
البرشية جيدة التخطيط لتكون مرنة وفاعلة ويتوفر فيها سكن مناسب وبنية تحتية مالمئة ووصول شامل إىل
العاملة والخدمات األساسية.
تم تصميم برامج ومشاريع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ملساعدة صانعي السياسات
واملجتمعات املحلية عىل استيعاب املستوطنات البرشية والقضايا الحرضية لتحقيق التنمية الحرضية
املستدامة للجميع .ومع تطبيق خرباته الفنية والعملية ،ينفذ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
الخطة الحرضية الجديدة وخطة  2030وأهداف التنمية املستدامة ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل الهدف 11
من أهداف التنمية املستدامة -جعل املدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة -ولذلك يقوم برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية بصفته الويص عىل تنفيذ تلك األهداف بدور تنسيقي يف رصد وتقييم عملية تنفيذ
مؤرشات التنمية املستدامة للهدف .11
يف عام  ،2018أطلق برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية خطة إصالح طموحة لجعل
املنظمة أكرث “مالءمة للهدف املنشود” .حيث تعكس
خطتها اإلسرتاتيجية الجديدة ( )2025-2020رؤيتها
الجديدة وتستجيب لألولويات العاملية الناشئة،
وتدور حول أربع ركائز عىل النحو اآليت :الحد من
عدم املساواة املكانية والفقر؛ وتعزيز الرخاء املشرتك؛
وتعزيز العمل املناخي وتحسني البيئة الحرضية؛ والوقاية
الفاعلة من األزمات الحرضية واالستجابة لها.
وتعتمد استجابة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية عىل أربعة عوامل محركة رئيسة للتغيري ،وهي
السياسة والترشيع والتخطيط والحوكمة والتمويل  /التنفيذ .كام جرى تكليف املكتب اإلقليمي للدول العربية
التابع للهابيتات ( )ROASوالذي جرى إنشاؤه يف عام  ،2011بتقديم املشورة يف مجال السياسات والتعاون
التقني وبناء القدرات لثامنٍ عرشة دولة يف جميع أنحاء املنطقة العربية عىل النحو اآليت :الجزائر والبحرين
ومرص والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطني وسلطنة عامن وقطر واململكة العربية
السعودية وسوريا والسودان وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
يوجد الهابيتات حال ًيا يف ثالث عرشة دولة عربية ،حيث يدعم الرشكاء من خالل محفظة متنوعة تزيد قيمتها
عن  290مليون دوالر أمرييك ( )2020-2014ومتتد برامجه يف البلدان العربية يف األربع ركائز ،وتنبع من
أولويات االسرتاتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة  2030التي وافق عليها املجلس الوزاري
العريب لإلسكان والتنمية الحرضية يف عام . 2016
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حلب

نشاط الهابيتات يف املنطقة العربية
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حمص
سوريا
بريوت
لبنان
دمشق
فلسطني
عامن
رام الله
األردن
غزة

اربيل
بغداد

تونس

تونس

العراق

الكويت
البحرين
قطر الرياض
اإلمارات العربية املتحدة السعودية

القاهرة
املكتب اإلقليمي للدول العربية

مرص

الجزائر

طرابلس

املغرب

ليبيا

عامن

اليمن

اين نحن؟

الخرطوم

دول بها مرشوعات للهابيتات

السودان

املكتب اإلقليمي للدول
العربية
املكاتب القطرية ملوئل
األمم املتحدة

يف عام  ،2018وقع مكتب الهابيتات اإلقليمي للدول العربية اتفاقية البلد املضيف مع املغرب .كام يقومال
مكتب اإلقليمي للدول العربية حاليًا بوضع اللمسات األخرية عىل اتفاقيات البلد املضيف مع البحرين والجزائر
لدعم الحكومات الوطنية يف تنفيذ الخطة الحرضية الجديدة وأهداف التنمية املستدامة وجدول أعامل
التنمية املستدامة .2030
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ماذا نفعل؟ مجاالت عمل املشاريع الحالية
الخدمات الحرضية األساسية
البحوث وبناء القدرات

فلسطني

االقتصاد الحرضي
الترشيعات واألرايض والحوكمة الحرضية
التخطيط والتصميم الحرضي

لبنان

اإلسكان وترقية األحياء الفقرية

األردن

الحد من املخاطر وإعادة التأهيل

سوريا
العراق

تونس

الكويت

مرص

البحرين اململكة العربية السعودية
قطر
اإلمارات العربية املتحدة
عامن

ليبيا

املغرب
الجزائر

السودان

تم تكليف الهابيتات من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة بتعزيز املدن والبلدات املستدامة اجتامعياً وبيئياً
وهو مركز التنسيق لألمم املتحدة للتحرض واملستوطنات البرشية .يشمل عمل الهابيتات يف املنطقة العربية 8
من أصل  17من أهداف التنمية املستدامة .ومع ذلك ،ينصب الرتكيز الرئييس للعمل عىل هدف التنمية
املستدامة  11؛ “جعل املدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة “
يساهم عمل الهابيتات أيضاً يف القضاء عىل الفقر ،وضامن حياة صحية وجودة الحياة للجميع ،وتحقيق
املساواة بني الجنسني ،وضامن توافر املياه النظيفة وإدارتها بشكل مستدام وتحسني الرصف الصحي .كام
يساعد الهابيتات أيضاً يف توفري الوصول إىل طاقة مستدامة ونظيفة بأسعار معقولة ،ومواجهة تغري املناخ
وآثاره ،وتعزيز الرشاكات العاملية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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يعيش  ٪58من إجاميل سكان
املنطقة العربية يف مناطق حرضية
ومن املتوقع أن تصل إىل نسبة ٪68
بحلول عام .2050
%32.47

58.37 %

58.52 %

االحياء الفقرية

معدل التوسع
الحرضي

سكان الحرض

58 %

11.2 %

%60

الالجئون

معدل البطالة

3حقائق حرضية

إجاميل عدد السكان:
414491886

النمو السكاين1.98 :

تعداد الشباب اقل من
 ٣٠سنة

 ٪٥٨من االجئني حول العامل هم من املنطقة العربية ( ٪60 ،)2016منهم ما زالوا يعيشون
يف املنطقة.

صايف الهجرة544526- :

بحلول عام  ،2030من املتوقع أن تؤدي تأثريات
تغري املناخ إىل خفض موارد املياه املتجددة بنسبة
 %20من خالل انخفاض هطول األمطار وارتفاع
درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتوسع
نطاق ترسب مياه البحر إىل طبقات املياه الجوفية
الساحلية.
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17

دولة يف املنطقة
العربية تواجه ندرة
املياه

 4أبرز املرشوعات اإلقليمية
أطر الربامج القُطرية

يعمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
يف الدول العربية مبوجب أطر الربامج القطرية
التابعة لألمم املتحدة ،بصفته وكالة مقيمة وغري
مقيمة .توضح وثيقة برنامج الهابيتات القطرية
التحديات الرئيسة املوجودة يف التنمية الحرضية يف
بلد معني ،كام تقدم ملحة عامة عن السياسات
الحرضية الوطنية وتحديات الحوكمة ،وتسلط
الضوء عىل االحتياجات واألولويات الالزمة لتحقيق
التوسع الحضاري املستدام ،ووضع استجابة مالمئة
ملعالجة األولويات الوطنية .كام أنه خالل عام ،2018
وقّع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
وثائق الربنامج القُطري الجديدة يف السودان
وفلسطني وهو بصدد االنتهاء من االتفاقيات
الجديدة لكل من العراق ولبنان وتونس واملغرب
والجزائر.

االسرتاتيجيات اإلقليمية

واصل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
تقديم الدعم التقني لجامعة الدول العربية ضمن
جهوده الرامية إىل النهوض بسياسات التنمية
الحرضية املستدامة يف املنطقة العربية .كام أنه
عقب اعتامد االسرتاتيجية العربية لإلسكان والتنمية
االسرتاتيجية العربية
لإلسكان والتنمية الحرضية
املستدامة 2030
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الحرضية املستدامة  2030من جانب املجلس
الوزاري لإلسكان واالستدامة الحرضية يف عام ،2016
والذي وضعتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع
الهابيتات ،جرى االنتهاء من خطة تنفيذ االسرتاتيجية
العربية وهي تنتظر املصادقة الرسمية يف القمة
العربية لعام .2019

التخطيط القائم عىل األدلة ومؤرشات
املستوطنات البرشية

يدعم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
عملية إعداد البيانات وتنمية القدرات بشأن
مؤرشات املستوطنات البرشية يف املنطقة العربية
من أجل وضع السياسات الحرضية والتخطيط القائم
عىل األدلة .كام أنه بالتعاون مع لجنة األمم املتحدة
االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا  ،ESCWAنظم
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ورشة
العمل اإلقليمية العربية حول مؤرشات املستوطنات
البرشية يف البلدان العربية يف منتصف عام 2018
ملناقشة مختلف املنهجيات الخاصة بجمع بيانات
ومؤرشات التنمية املستدامة للهدف رقم  11مبا يف
ذلك مشكالت البيانات الوصفية وطرق القياس
وإعداد التقارير عىل املستويات الوطنية واإلقليمية
والعاملية .كام جرى تناول مواضيع السياسات
الحرضية وأدوات الرصد الحرضي ونُ ُهجه ،وتحديد
مالمح املدن املعرضة لألزمات .وقد نجح التدريب يف
تعزيز التعاون بني منتجي البيانات اإلحصائية يف
مجال مؤرشات املستوطنات البرشية ،وكذلك بني
منتجي ومستخدمي البيانات وصناع القرار يف
البلدان العربية ،يف إطار النظم اإلحصائية الوطنية
وبالتنسيق مع وكاالت إحصائية أخرى.

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
املكتب اإلقليمي للدول العربية
نظرة عامة 2018

سياسات حرضية وطنية مستدامة وشاملة
وقامئة عىل األدلة
عامل أساسيًا
تعد السياسات والخطط الحرضية ً
لتحقيق هدف التنمية املستدامة رقم  11وضامن
وجود مدن شاملة ومستدامة .وقد واصل برنامج
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف املنطقة
العربية تقديم الدعم التقني واملايل لحكومات
األردن وتونس والسودان ومرص والعراق ولبنان
لوضع السياسات الحرضية الوطنية .ففي األردن
مثل ،وبعد بدء العملية تحت رعاية وزير الشؤون
ُ
البلدية مبشاركة واسعة من املستفيدين املحليني،
تجري مرحلة التشخيص لتوجيه عملية إعداد
السياسة الحرضية الوطنية ( .)NUPوتتعاون تونس
مع تحالف املدن من أجل تطوير السياسة الحرضية
الوطنية مبشاركة واسعة من جميع املستفيدين .كام
أن كل من السودان ولبنان بصدد االنتهاء من مرحلة
التشخيص بعد إجراء مناقشات مستفيضة مع
الجهات الفاعلة الوطنية واملحلية ذات الصلة وستبدأ
عملية إعداد مقرتح السياسة قريبًا .ويف العراق،
أصدر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
إطار اإلسرتاتيجية الحرضية الوطنية لتوجيه الخطط
املحلية.

دعم إعادة اإلعامر والتعايف يف املناطق
الحرضية التي تعرضت ألزمات

تحديد سامت املناطق الحرضية لتحقيق االستقرار
الالزم بعد التعرض لألزمات وإعادة إعامر املدن
املترضرة من النزاع يف املنطقة العربية
مع ازدياد حدة النزاعات يف املناطق الحرضية،
أصبحت أنشطة إعادة اإلعامر أكرث تعقي ًدا .ففي
العديد من املدن املتأثرة بالنزاعات ،يوجد نقص
شديد يف املعلومات الخاصة بالسياق الحرضي الذي
يحتاج إىل تطوير برامج التعايف وإعادة اإلعامر
بحيث تستجيب الحتياجات السكان املترضرين
واالحتياجات املحلية.
ينفذ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
مرشو ًعا للتوصيف الحرضي اإلقليمي يهدف إىل
تحسني التخطيط اإلنساين واالستقرار وإعادة اإلعامر
القائم عىل األدلة خالل فرتة ما بعد األزمات يف مدن
مختارة متأثرة بالنزاعات يف املنطقة العربية .كام أنه
من خالل هذا املرشوع ،سيعزز برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية املعرفة اإلقليمية بالتخطيط
لعملية إعادة اإلعامر والتعايف القامئة عىل األدلة،
ويعزز قدرات الحكومات الوطنية واملحلية لتخطيط
االستجابات اإلنسانية ،وجهود االستقرار ،ووضع
خطط وسياسات متوسطة األجل للتعايف.
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
املكتب اإلقليمي للدول العربية
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كام سيضع املرشوع اإلقليمي تقييامً أساسياً ملدن
مختارة يف املناطق املتأثرة بالرصاع يف اليمن وسوريا
وليبيا والعراق من خالل منهجية التنميط الحرضي
التي كان الهابيتات رائدا ً فيها بالفعل يف عدة مدن
يف املنطقة ،بحيث تكون مصممة وفقًا للسياقات
الوطنية.
وبالتوازي مع ذلك ،أطلق الهابيتات برنام ًجا إقليم ًيا
إلعادة اإلعامر والتعايف ملا بعد األزمة يف املناطق
الحرضية والذي يستهدف خمسة بلدان يف املنطقة،
إىل جانب مجموعة متكاملة من مقرتحات املشاريع
التي تسعي إىل تحقيق تعايف مستدام يف بلدان
الرصاع الحايل وفرتات ما بعد الرصاع .وقد بدأ
الربنامج بالفعل يف الحصول عىل املوارد الالزمة من
جانب مختلف رشكاء التنمية.

الهجرة

تضم املنطقة العربية أكرب عدد من املهاجرين
والالجئني يف العامل ،وتصارع املدن العربية ملواجهة
التحديات الناتجة عن حركات الهجرة .وقد وضع
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية بدعم
من منظمة املدن والحكومات املحلية املتحدة
UCLGومؤسسة فورد ،اللمسات األخرية عىل
تقرير” الهجرة واملدن الشاملة :دليل لقادة املدن
العربية” ،إىل جانب مجموعة أدوات للسلطات
املحلية العربية ملعالجة قضايا الهجرة.
وباعتامد مبادئ امليثاق العاملي للهجرة ،يوضح
الهجرة واملدن الشاملة:
دليل لقادة املدن العربية
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الدليل ومجموعة األدوات دراسات ميدانية واقعية
للنظر فيها.
كام شارك الهابيتات مع شبكة تعليم البلديات
املتوسطية املضيفة لتنظيم ورشة عمل تدريبية
للبلديات املحلية حول “التخطيط االسرتاتيجي
للتنمية االقتصادية املحلية” .وعليه فقد اكتسب 40
مشاركًا من مختلف املدن العربية قدرات جديدة
لتطوير اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية املحلية
باستخدام مجموعة أدوات الهابيتات الخاصة
“بتعزيز التنمية االقتصادية املحلية من خالل
التخطيط االسرتاتيجي” .كام أتاحت ورشة العمل
الفرصة لتبادل الخربات بني النظراء حول الحلول
املحلية ملعالجة مدى توفر فرص العمل يف سياق
استضافة الالجئني.

املساحات العامة

يهدف برنامج املساحات العامة اإلقليمي التابع
لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ،الذي
أُنشئ يف عام  ،2016إىل التغلب عىل انعدام التوافق
بني السياسات والتخطيط الرسميني واالستخدامات
واملامرسات وإدارة املساحات العامة الغري رسمية يف
املدن .من خالل املشاريع التجريبية املحلية وتقديم
املشورة يف مجال السياسات عىل مستوى املدينة،
يسعي الربنامج اإلقليمي املعني باملساحات العامة
إىل تحقيق نقلة نوعية يف طريقة تناول املساحات
العامة من أجل دعم املزيد من ال ُنهج التشاركية يف
تصميم وصيانة وتحديث األماكن العامة التي تلبي
احتياجات النساء والفتيات والرجال والفتيان عىل
حد سواء.
ومتاش ًيا مع الهدف رقم  11.7من أهداف التنمية
املستدامة“ :بحلول عام  ،2030توفري إمكانية وصول

الجميع إىل أماكن عامة خرضاء آمنة وشاملة ،وال
سيام للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص من
ذوي االحتياجات الخاصة ”.دعم الربنامج اإلقليمي
عملية تصميم وتنفيذ مشاريع املساحات العامة يف
لبنان وفلسطني ومرص وتونس واألردن .ميثل كل
مرشوع من هذه املشاريع تحديًا مختلفًا تسعى
املساحات العامة إىل حله .يف تونس ،تناول املرشوع
قضايا تهميش الشباب ونقص املساحات املفتوحة يف
املناطق الفقرية يف “جربة” بالتعاون مع منظمة غري
حكومية محلية (توناروز) ،حيث جرى إعداد عملية
تصميم األماكن العامة من قبل السكان املحليني
باستخدام ماين كرافت .ويف لبنان ،قام الهابيتات
بتأهيل سوق محيل “سوق األلبسة” لضامن تحقيق
سهولة املرور والتحرك األفقي للمشاة من أجل
تحقيق قيمة اقتصادية أفضل.
يف األردن ،يقوم الهابيتات بتصميم مساحة عامة يف
الزرقاء ،وهي منطقة تعاين من نقص الخدمات
ويرتكز فيها أعداد كبرية من الالجئني ،لتصميم
مساحة عامة مفتوحة تستجيب الحتياجات
املقيمني .باإلضافة إىل ذلك ،جرى تخصيص دليل
أدوات املساحات العامة كأداة تعليمية للباحثني
واملامرسني يف املنطقة العربية ،باللغة العربية ،مع
وجود دراسات ميدانية من املنطقة العربية.
تغري املناخ
قام برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
بتطوير برنامج إقليمي لتغري املناخ والقدرة عىل
التكيف الحرضي للمنطقة العربية مبا يتامىش مع
الخطة الحرضية الجديدة وأهداف التنمية املستدامة
واالسرتاتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحرضية
املستدامة  2030وإسرتاتيجية الهابيتات لتغري املناخ
( .)2019-2014كام يهدف الربنامج إىل دعم املدن

ورشة عمل التخطيط
التشاريك باستخدام
ماينكرافت ,جربة ،تونس
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القضايا الشاملة

حددت الخطة اإلسرتاتيجية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية  2019-2014أربع قضايا شاملة ينبغي تعميمها
يف جميع املشاريع :تغري املناخ ،واملساواة بني الجنسني ،وحقوق اإلنسان ،والشباب ،بهدف ضامن أن جميع املرشوعات ال
تغفل أي شخص أو مكان.
يعالج برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية القضايا
الشاملة من خالل دعم
املرشوع يف مرحلة التصميم،
باإلضافة إىل تطبيق نظام
العالمات اإللزامي قبل
املوافقة عىل املرشوع لضامن
دمج القضايا الشاملة يف
جميع املشاريع .كام يدير
برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية برامج
ومشاريع هادفة تتناول هذه
القضايا عىل املستويات
العاملية واإلقليمية والوطنية.

العربية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف
مع آثار تغري املناخ من خالل اتباع عدد من املشاريع
واألدوات.
وقد نظم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشية ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات يف عام
 2019لرؤساء بلديات من دول عربية مختارة من
خالل الحصول عىل متويل من املعاهدة العاملية
لرؤساء البلديات من أجل املناخ والطاقة (،)GCoM
والبنك اإلسالمي للتنمية ،وبالتنسيق مع مرشوع
كليام ميد املمول من االتحاد األورويب ،وذلك لتعزيز
املعرفة بشأن كيفية التكيف مع التغريات املناخية
والتخفيف من وطأتها عن طريق تغطية القضايا
املتعلقة بتأثري تغري املناخ عىل املدن ،والتكيف مع
تغري املناخ والتخفيف من آثاره عىل املستوى املحيل،
واستخدام أداة تخطيط سيناريوهات مختلفة
للمناخ ،وكذلك تعميم اعتبارات تغري املناخ ضمن
عمليات إعادة اإلعامر.
قدم الهابيتات مذكرة مفاهيمية مبدئية إقليمية إىل
صندوق التكيف بشأن “زيادة قدرة النازحني عىل
مواجهة تحديات املياه املرتبطة بتغري املناخ يف
املجتمعات املضيفة يف املناطق الحرضية” عىل
املستوى اإلقليمي ،يف األردن ولبنان .يهدف املرشوع
إىل زيادة مرونة وقدرة النازحني عىل التكيف مع
تحديات املياه املرتبطة بتغري املناخ من أجل زيادة
القدرة عيل الصمود .وقد جرى املوافقة عىل املذكرة
املفاهيمية املبدئية ،وعليه يقوم الهابيتات حال ًيا
بعملية تطوير لوثيقة املرشوع.
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
املكتب اإلقليمي للدول العربية
نظرة عامة 2018
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 5أبرز املرشوعات يف الدول العربية
البحرين

البحرين هي واحدة من الدول القليلة يف العامل التي
خدمت أكرب عدد ممكن من املواطنني من خالل
برامج اإلسكان االجتامعي ،والتي تغطي أكرث من 60
 ٪من املواطنني البحرينيني .ومع ذلك ،ال تزال
الحكومة تواجه نقصاً متزايدا ً يف اإلسكان وتعتمد يف
الغالب عىل التدخل العام املبارش.
خالل عام  ،2018قام الهابيتات بدعم مملكة
البحرين يف مراجعة سياستها الوطنية لإلسكان ،مبا يف
ذلك وضع اللمسات النهائية عىل ملف اإلسكان
الوطني للبلد .تشتمل سياسة اإلسكان عىل
تشخيصات يف قطاع اإلسكان يف اململكة ،إىل جانب
توصيات سياسية لضامن توفري السكن املناسب
لجميع املواطنني .يناقش الهابيتات وحكومة البحرين
املرحلة الثانية من التعاون لدعم تنفيذ إجراءات
السياسات ذات األولوية ،مبا يف ذلك تعزيز القدرة
املؤسسية والتنظيمية ووحدة نظام السكن الذيك
والتنمية ،واسرتاتيجية التعزيز املؤسيس ،وكذلك حزم
الخدمات لألرس ذات الدخل املنخفض.

مرص

يقدم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
الدعم الالزم للحكومة املرصية للرتكيز عىل التدخالت
التجريبية التي تؤدي إىل إنشاء مدن مستدامة
وفاعلة ونابضة بالحياة تعمل كمحركات للنمو.
متاش ًيا مع الخطة الحرضية الجديدة ،والهدف رقم
 11من أهداف التنمية املستدامة والرؤية
واالسرتاتيجية الوطنية ملرص لتحقيق االستدامة
الحرضية ،يدعم الهابيتات الحكومة ،من خالل ثالث
ركائز أساسية للربنامج :السياسات الحرضية
والحوكمة والترشيعات ()UPGL؛ التخطيط
والتصميم الحرضي الشامل ()UPD؛ والخدمات
الحرضية األساسية (.)UBS
مبوجب برنامج السياسات الحرضية والحوكمة
والترشيع ،دعا الهابيتات إىل تنقيح العديد من
القوانني الرئيسة املتعلقة بالتنمية الحرضية .يف عام
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 2018تركزت الجهود عىل تقديم املشورة الفنية
ملراجعة الترشيعات املتعلقة بصناديق اإلسكان
وتحسني مرشوع قانون البناء الجديد وقانون اإلدارة
املحلية.
واصل الهابيتات جهوده لدعم عملية تنفيذ إعادة
تهيئة األرايض يف مرص .كام مكنت العديد من
املرشوعات الرائدة يف محافظة القليوبية الحكومات
املحلية من تخطيط مناطق التوسعات الحرضية يف
املدن الصغرية واملتوسطة الحجم .وشملت املشاريع
التدريب أثناء العمل ،وكذلك تدريب مالك األرايض
والوحدات الحكومية املحلية واملستشارين املحليني
عىل التخطيط التشاريك.
كام دعم الهابيتات الهيئة العامة للتخطيط العمراين
والحكومات املحلية يف تطوير ونرش واعتامد اثنني
من املبادئ التوجيهية إلدارة التوسع يف املناطق
الحرضية ،مبا يف ذلك تطبيق إعادة تهيئة األرايض يف
تخطيط مناطق امتداد املدينة والتخطيط التفصييل.
قدم الهابيتات الدعم التقني يف إعداد سياسة
حرضية وطنية ملرص .وقد جرى االنتهاء من مرحلة
التشخيص ،بنا ًء عىل خيارات السياسة التي جرى
وضعها .ومن املتوقع اعتامد السياسة يف عام .2019
ومع تقديم الدعم الالزم من جانب الهابيتات ،جرى
وضع خطة اسرتاتيجية ملحافظة سوهاج من خالل
عملية تشاركية تضمن الشمولية واالستدامة.
وقد قدم برنامج التخطيط والتصميم الحرضي
الدعم للحكومة لتبني إطار متكامل للرصد الحرضي
من خالل استخدام وتحليل املؤرشات القطاعية عىل
مستوى املدينة ،وإنشاء وحدات مراقبة حرضية
محلية لتتبع ورصد التغريات الحرضية يف املدن
املرصية .كام دعم الهابيتات للهيئة العامة للتخطيط
العمراين من أجل تطبيق مبادئ التخطيط الحرضي
املستدام واملتكامل لتعزيز التنمية الحرضية من
خالل إنشاء أحياء مدمجة ومتكاملة ومتصلة يف
جزيرة الوراق ،محافظة الجيزة .ونظرا ً ألهمية
املشاركة يف تخطيط املدن ،نظّم الهابيتات جلسات
استامع عامة يف  10مدن لضامن تطوير رؤى املدينة
بطريقة شاملة وتشاركية ،حيث جرى تحديد
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
املكتب اإلقليمي للدول العربية
نظرة عامة 2018

مرشوع مواقف الدراجات األول يف القاهرة

ألول مرة يف القاهرة ،جرى تركيب أماكن مخصصة لوقوف الدراجات يف قلب املدينة .املرشوع املعروف باسم سكتك
خرضة ،هو رشاكة بني الهابيتات ومحافظة القاهرة والسفارة الدمناركية ومنظمة نهضة املحروسة غري الحكومية .يهدف
املرشوع إىل تحسني البنية التحتية لركوب الدراجات يف املدينة كوسيلة لتشجيع ركوب الدراجات كأحد وسائل النقل .قام
املرشوع برتكيب  110موقف للدراجات تستوعب ما يصل إىل  200دراجة يف ثالثة أحياء بالقاهرة .بدأت الفكرة يف مايو
 2016عندما أجرى الهابيتات دراسة استقصائية
أصل ،عىل اإلنرتنت لفهم احتياجات راكبي الدراجات
“مل تكن الفكرة موجودة ً
ومن ثم بدت كحلم بعيد ،إىل أن بشكل أفضل وتلقى أكرث من  800رد .طلب
أصبح الحلم حقيقة واقعة واليوم االستطالع تقديم اقرتاحات لتحسني ظروف
يستخدمها الجميع” خليل ركوب الدراجات وجاءت الحاجة إىل “مكان
شعت ،مسؤول التنسيق إليقاف الدراجة” يف املرتبة الثانية بعد الحاجة
باملرشوع واملدير التنفيذي إىل ممرات للدراجات .لهذا السبب ،اقرتح
لوحدة تطوير العشوائيات الهابيتات تصميم وتركيب عدد من أماكن ركن
الدراجات بهدف تعزيز وسيلة نقل بديلة
باملحافظة.
مستدامة للقاهرة .كان تنفيذ هذا املرشوع
ممك ًنا بفضل القيادة القوية املتعاونة والتزام محافظة القاهرة .تلتزم املحافظة بتشجيع ركوب الدراجات لتحسني تنقل
سكان املدينة.
جرى تركيب مكان وقوف الدراجات يف ثالثة أحياء بالقاهرة معروفة بثقافتها املتزايدة حول ركوب الدراجات؛ مرص
الجديدة ،وسط القاهرة والقاهرة القدمية .أُجريت دراسات وورش عمل لرسم الخرائط لفهم أفضل املواقع لوقوف
الدراجات ،ونتيجة لذلك يُجرى تركيب املواقف يف الغالب حول مناطق التجارة والرتفيه يف األماكن التي تشهد نشاط عايل
للمشاة ومحطات املرتو والحافالت القريبة للتكامل مع نظام النقل الحايل .ولقد جذبت املبادرة بالفعل اهتامم الكثري
من املحافظات واملؤسسات العامة األخرى نظ ًرا لتأثريها املتوقع ،فمن املقدر أن تستوعب مواقف الدراجات املثبتة ما
يصل إىل  800دراجة يوم ًيا.
أولويات املناطق الحرضية ومشاريع التنمية ذات
األولوية للمدن الثانوية.
ضمن برنامج الخدمات األساسية الحرضية ،تم
التوسع يف تنفيذ وحدات الرتشيح الطبيعي لضفاف
النهر يف عام  2018استنا ًدا إىل املرشوع الذي نفذه
الهابيتات يف املنيا يف عام  .2017ومن أجل دعم هذه
العملية ،نرش الهابيتات دليل املبادئ التوجيهية
وتقرير دراسة الجدوى الوطنية ،والذي أوضح
املعايري وحدد املواقع املحتملة لتنفيذ وحدات
ترشيح قاع النهر .بنا ًء عىل ذلك ،قامت الرشكة
القابضة ملياه الرشب والرصف الصحي جن ًبا إىل جنب
مع عدد من الرشكات املحلية التابعة يف صعيد مرص
(املنيا ،األقرص ،بني سويف) ،بوضع أولويات لتنفيذ
وحدات ترشيح ضفاف النهر يف املناطق املمكنة
باستخدام حجم االستهالك التقليدي ملياه النيل.
وقد أتاح استخدام هذه التقنية الصديقة للبيئة
(بتكلفة حوايل  ٪5من التكلفة التقليدية لتوفري
املياه) زيادة كبرية يف وصول املياه إىل املستفيدين
مبوارد مالية وفنية محدودة ،مام أثر عىل حياة أكرث
من  500,000من السكان كام جرى البدء يف توسيع
نطاق وحدات الرتشيح وتوزيعها ،باإلضافة إىل
أنشطة بناء القدرات.
يف عام  ،2018متكن برنامج “املياه النظيفة من أجل
تنمية محلية متكاملة” من تحفيز االستثامرات من
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كوكاكوال بتقاسم التكاليف مع الحكومة
املرصية .باإلضافة إىل ذلك ،متكن الربنامج
الجديد “دعم االبتكار يف قطاع مياه
الرشب والرصف الصحي يف مرص” من
استفاد حوايل 1200
جذب التمويل من مبادرة ( .)RAINوقد
قدمت كوكاكوال حتى اآلن  403,000دوالر
شخص من مالك األرايض
أمرييك ووافقت مبادرة ( )RAINعىل
(مبا يف ذلك عائالتهم) من
تنفيذ الهابيتات للمبادره العاملية مببلغ
تحسني أمن الحيازة يف
 477,000دوالر أمرييك .كام أنه من املقرر
البدء يف تنفيذ كال املرشوعني يف عام 2019
املشاريع املنفذة يف عام
بهدف تحسني فرص الحصول عىل املياه
2018
النظيفة والرصف الصحي لعدد 320,000
نسمة يف مرص.
يدعم الهابيتات وزارة اإلسكان يف إعداد
اسرتاتيجية مرص الجديدة لإلسكان ،بنا ًء
عىل ملف مرص السكني ،ومتاشياً مع
توصيات اسرتاتيجية اإلسكان العاملية .تقدم
اإلسرتاتيجية الجديدة نقلة نوعية للرتكيز عىل نهج
قائم عىل حقوق اإلنسان بدرجة أكرب يف توفري املأوى،
وتحويل دور الحكومة من توفري مبارش إىل الهيئة
املسؤولة عن متكني القطاع الرئييس واإلدارة.
كام قدم الهابيتات الدعم للحكومة لتحديد وتصنيف
مناطق االرتقاء الحرضي ضمن برنامج التحديث
الحرضي عىل مستوى املدينة يف مرص ،بنا ًء عىل
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صور قبل وبعد إعادة
البناء يف سنجار وتلسكوف،
العراق

املفهوم الذي جرى تقدميه حديثًا .كام أنه من املزمع
تنفيذ أدوات االستجابة والتجريب يف عام .2019
وقام الهابيتات أيضاً بإعداد اسرتاتيجية التواصل
الجديدة لصندوق تطوير املناطق العشوائية ،والتي
تتضمن عنرصا ً أساسياً من عنارص الوعي ومتكني
سكان املناطق العشوائية.
يف إطار برنامج التنقل الحرضي ،قامت وكالة
املجتمعات العمرانية الجديدة (التابعة لوزارة
اإلسكان) ،بالرشاكة مع الهابيتات ،بتحسني خطط
النقل للقاهرة الكربى من خالل إرشاك املستفيدين
والتخطيط لنظام نقل رسيع بالحافالت يراعي
الفوارق بني الجنسني ويربط املجتمعات الجديدة
بوسط القاهرة.
جرى االنتهاء من خطة الخدمة والتصاميم املفاهيمية
والنموذج املايل للنظام واملوافقة عليها يف عام .2018
وباإلضافة إىل ذلك ،جرى إعداد تقرير شامل لدراسة
النوع االجتامعي يف عام  2018لضامن التخطيط
املراعي للنوع االجتامعي ضمن وحول ممر الحافالت
الرسيعة واملحطات .كام أُجريت جولة دراسية
ملمثيل الحكومات من عدة هيئات حكومية ،مبا يف
ذلك املحافظات والوزارات والسلطات املحلية،
بهدف بناء قدرات املسؤولني يف سياق التعاون فيام
بني بلدان الجنوب .ونتيجة للمناقشات املتعددة
وعملية بناء القدرات التي أُجريت للنظراء
الحكوميني ،جرى إعداد مرسوم دائم بشأن وحدة
التنقل  PMUإلنشاء وحدة تابعة لوزارة اإلسكان
لتشغيل مختلف مشاريع النقل املستدام يف
املجتمعات الجديدة.
باإلضافة إىل ذلك ،قام الهابيتات بدعم محافظة
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القاهرة يف التخطيط من خالل تطوير التصميامت لـ
 12كم من ممرات الدراجات يف قلب املدينة ،وهو
يدعم اآلن تقديم مستندات املناقصة الالزمة لرشاء
وتشغيل أول نظام تشارك للدراجات العامة املخطط
ملنطقة وسط القاهرة .تعترب كلتا الخطوتني حاسمتني
لتطبيق تحول منوذجي يف القاهرة لتصبح أكرث قابلية
للحركة ضمنها ،وتصبح شاملة ومتصلة.
بتمويل من محافظة القاهرة والسفارة الدمناركية
ومنظمة غرين آرم (املبادرة البيئية) غري الحكومية،
جرى تركيب  110أماكن لوقوف للدراجات يف ثالثة
أحياء مختلفة يف قلب املدينة ،تستوعب ما يصل إىل
 200دراجة .كام يهدف املرشوع إىل تحسني البنية
التحتية لركوب الدراجات يف املدينة لتشجيع ركوب
الدراجات كوسيلة من وسائل النقل التي ميكن أن
توفر الوقت واملال للركاب وكذلك لتقليل االزدحام
املروري وتلوث الهواء.

العراق

يعمل الهابيتات يف العراق منذ عام  .1996بعد عام
 ،2003أصبح منخرطًا إىل حد كبري يف جهود التعايف
املبكر ،وخاصة تلك التي تدعم النازحني من خالل
توفري حلول للأموى وإعادة اإلعامر والتخطيط
لالستقرار الدائم .منذ ذلك الحني ،توسعت حافظة
الهابيتات يف العراق لتتجاوز االستجابة لحاالت
الطوارئ لتشمل كل من الربامج اإلنسانية وبرامج
التعايف ،مثل توفري املأوى واملرافق الصحية والبنية
األساسية للنازحني والعائدين ،وتعزيز التعايف
الحرضي للمناطق املتأثرة بالنزاع .وبالتوازي مع
ذلك ،دعم الهابيتات جهود التنمية التي تبذلها
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الحكومة من خالل توفري املبادرات التقنية وتنمية
القدرات ،مبا يف ذلك تطوير اإلسرتاتيجية الحرضية
الوطنية والسياسة الوطنية لإلسكان ،وترقية املناطق
العشوائية ،ودعم خطط التنمية الالمركزية .يرأس
الهابيتات أيضاً املجموعة الفرعية لحقوق اإلسكان
واألرايض وامللكية يف العراق ضمن مجموعة الحامية.
مبجرد إعالن هزمية ما يسمى بتنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) ،بدأ الهابيتات
يف تعزيز التعايف الحرضي ودعم العائدين من خالل
إعادة تأهيل املنازل والبني التحتية التي دمرتها
متكامل من أجل
ً
الحرب .كام طور الهابيتات برنام ًجا
العودة املستدامة للنازحني ،حيث يجرى تجميع
أفراد املجتمع وتوظيفهم لالضطالع بإصالح املنازل
التي دمرتها الحروب ،وبالتايل يتم توفري فرص العمل
ودعم سبل العيش ،وكذلك تشجيعهم عىل املشاركة
يف إعادة بناء مجتمعهم .ويعمل هذا النهج عىل
متكني أفراد املجتمع من الناحية االجتامعية
واالقتصادية عىل حد سواء ،وزيادة ملكية املجتمع،
وتشجيع املجتمعات املستهدفة عىل مناقشة
ومعالجة مشاكلهم لتحقيق التعايف السلمي والقدرة
عىل الصمود.
منذ عام  ،2016قام الهابيتات بتأهيل أكرث من 3000
منزل دمرته الحرب يف املدن الرئيسة املحررة ،مبا يف
ذلك املوصل والرمادي والفلوجة وسنجار واملدن يف
سهول نينوى.
يضمن الهابيتات االستجابة لحقوق اإلسكان واألرايض
واملمتلكات للعائدين من خالل اتباع وسائل مثل
توفري الدعم القانوين ،والتحقق من حقوق اإلشغال

واالعرتاف بها والدعاوى ودعم تنمية القدرات .ففي
سنجار ،محافظة نينوى ،يدعم الهابيتات حقوق
اإلسكان واألرايض واملمتلكات لألقليات الضعيفة
مثل العائدين اليزيديني واملسيحيني ،مبا فيهم النساء.
كام قام الهابيتات بتحديد مطالبات اإلشغال
للعائدين اليزيديني والتحقق من حقوق اإلشغال من
خالل إجراء املشاورات املجتمعية ،وبالتعاون مع
السلطات املحلية .حتى اآلن ،ضمن أكرث من 1000
فرد من اليزيديني حقوق امللكية الخاصة بهم ،ألول
مرة يف تاريخهم يف العراق ،من خالل شهادات إشغال
تعرتف بحقوقهم يف املساكن .حظيت مبادرة
الهابيتات بشأن حقوق اإلسكان
واألرايض واملمتلكات يف سنجار
منذ عام  ،2016قام
بدعم قوي وتأييد كامل من
وزارة العدل ،باتفاق رسمي من
الهابيتات بتأهيل أكرث من
الوزارة الستبدال شهادة اإلشغال
 3000منزل دمرته الحرب
بوثيقة ملكية للعقار.
متاشيا مع الخطة الحرضية يف املدن الرئيسة املحررة ،مبا يف ذلك
ً
الجديدة ،يعمل الهابيتات مع املوصل والرمادي والفلوجة وسنجار
الرشكاء الحكوميني الوطنيني واملدن يف سهول نينوى.
واملحليني لتعزيز الخدمات
واإلسكان وفرص العمل الالئقة يف
العراق من خالل ثالث أدوات
رئيسية:
(أ) االسرتاتيجية الحرضية الوطنية واملحلية :قام
الهابيتات بدعم وزارة التخطيط وكذلك تسع
محافظات هم البرصة وميسان واملثنى والقادسية
وكربالء والنجف وذي قار وواسط وبابل لوضع
االسرتاتيجيات الحرضية .كام جرى وضع مؤرشات

يف نهاية عام  ،2017تجاوز عدد األشخاص العائدين إىل مناطقهم األصلية عدد األشخاص النازحني يف
العراق ،ألول مرة منذ بداية األزمة يف يونية  .2014الستيعاب العائدين واملستضعفني الذين تدمرت
منازلهم جزئيًا أو بالكامل يف عام  ،2018أسس الهابيتات ثالثة مواقع إيواء مجهزة بوحدات سكنية أساسية
منخفضة التكلفة وبنية أساسية يف محافظة األنبار .كام ميكن توسيع هذه الوحدات السكنية األساسية
منخفضة التكلفة بشكل تدريجي إذا لزم األمر ،وبالتايل يُجرى توفري حلول للأموى بأسعار معقولة ودامئة
للعائدين ،وبالتايل تسهيل إعادة دمجهم وإعادة الحياة يف املناطق التي يعودون إليها.
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العراق:عودة آمنة وطوعية وكرمية يف الرمادي.

أحمد صالح ،يبلغ من العمر  28عا ًما ،عائلته مكونة من مثانية أفراد فروا من املدينة بسبب احتالل داعش .عند تحرير
مدينة الرمادي من داعش يف عام  ،2016حرص أحمد وعائلته عىل العودة إىل الرمادي ،لكنهم وجدوا منزلهم مدم ًرا نتيجة
للعمليات العسكرية .وبدون وجود مكان الئق للعيش ،اضطرت العائلة إىل
العودة إىل مخيم النازحني يف عامرية الفلوجة.
وقد ساعد برنامج التعايف الحرضي للهابيتات ولجنته املجتمعية أحمد عىل
املشاركة يف النقاش والتخطيط للعمل عىل تعايف حي التميم من جديد .كام جرى
تعيني أحمد نفسه إلعادة إعامر منزله ،ليس فقط ملساعدة أرسته عىل استعادة
الراحة واألمان ولكن أيضا لكسب لقمة العيش .شارك أحمد أيضً ا يف التدريبات
الفنية التي أجراها الهابيتات مع رشيكه غري الحكومي “منظمة الكرم” ،مام
أحمد صالح هو أحد املستفيدين من مكّنه من صيانة منزله وإعادة تأهيله.
مرشوع الهابيتات الذي جرى تنفيذه ويأمل أحمد بعد العودة إىل الرمادي مع أرسته أن يعمل يف مساعدة النساء
يف الرمادي ،محافظة األنبار وعنوانه الضعيفات الاليت فقدن أزواجهن وآباءهن إلعادة إعامر مساكنهم .باإلضافة إىل
“تعزيز التعايف الحرضي يف املناطق أرسة أحمد ،استفادت  723أرسة ( 3419فردا ً) من هذا التدخل ،مام جعل العودة
املحررة حديثًا يف العراق” بتمويل اآلمنة والطوعية والكرمية إىل منازل هؤالء األشخاص ممكنة.
من حكومة اليابان.
حول الفقر ونوعية الحياة وإمكانات التنمية
االقتصادية واالجتامعية كذلك ،وال يزال العمل
التحلييل مستمرا ً.
(ب) السياسة الوطنية لإلسكان :بنا ًء عىل تحديث
السياسة الوطنية لإلسكان بدعم تقني من الهابيتات
يف عام  ،2017وضعت حكومة العراق والهابيتات
اسرتاتيجية لتعمري املساكن وتنمية قطاع اإلسكان يف
املدن املتأثرة باإلرهاب والحرب.
تهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل وضع مبادئ توجيهية
لتوفري السكن املالئم للمترضرين من النزاع ،مبا يف
ذلك إعادة تأهيل املنازل املترضرة ،وبناء وحدات
سكنية أساسية منخفضة التكلفة ،وتطوير املساكن
العشوائية .وتعمل حكومة العراق مع الهابيتات
حال ًيا عىل وضع خطة مفصلة لتنفيذ االسرتاتيجية
املذكورة.
(ج) قانون املساكن العشوائية :ظل الهابيتات يدعم
حكومة العراق منذ عام  2011لوضع إطار قانوين
ومايل ومؤسيس للتصدي للتحديات التي يواجهها
النازحون يف املساكن العشوائية .وجرى وضع قانون
املساكن العشوائية وهو اآلن جاهز للتصويت عليه
يف الربملان .ويقوم الهابيتات بتنفيذ مشاريع تجريبية
لتطوير املساكن العشوائية يف املوصل والرمادي
والبرصة.
عالوة عىل ذلك ،لدعم مرشوع “إعادة البناء يف
املوصل” ثاين أكرب مدن العراق والعاصمة املتخذة
لتنظيم الدولة يف العراق ،قام الهابيتات ،بالتعاون
مع اليونسكو ونظرائه الحكوميني الرئيسيني ،بتطوير
إطار التخطيط األويل إلعادة إعامر املوصل .ويهدف
اإلطار إىل تسهيل انتقال املوصل من مرحلة االستجابة
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للطوارئ وتحقيق االستقرار إىل إعادة اإلعامر ،وهي
الخطوة األوىل للتخطيط الحرضي االسرتاتيجي
املنسق يف املوصل بعد انتهاء الرصاع ،حيث تعمل
كأساس لوضع خطة مستقبلية طويلة األجل.

األردن

يواصل الهابيتات دعمه للحكومة األردنية عىل
الصعيدين الوطني واملحيل ،لتوفري مستوطنات
برشية متكاملة ومستدامة وشاملة للجميع ،متاشياً
مع رؤية  2025واألولويات الوطنية للدولة،
واستجابة للتحديات املطروحة نتيجة الستضافة
الالجئني السوريني منذ عام .2011
يف عام  ،2018بدأ الهابيتات يف وضع سياسة حرضية
وطنية لألردن ،تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية،
لدعم الوزارة يف إنشاء إطار تنسيق لتحديد رؤية
وطنية ملستقبلها الحرضي ،وتعزيز التعاون املؤسيس
واتساق السياسات بني جميع املستفيدين املسؤولني
عن الشؤون الحرضية ،وتحفيز املامرسات األكرث
استدامة.
وقد جرى تنظيم ورشة العمل األوىل مبشاركة
السلطات الوطنية واملحلية ووكاالت األمم املتحدة
ووكاالت التنمية الدولية والخرباء واملامرسني
الحرضيني وأخصائيي التخطيط واألوساط األكادميية
واملنظامت غري الحكومية املتخصصة واملستفيدين
اآلخرين لبدء مشاورة وطنية حول هدف السياسة
الحرضية الوطنية لألردن واالتفاق عىل مجاالت
األولوية الرئيسة التي ستوجه عملية وضع
السياسات .كام ساعدت ورشة العمل عىل بناء قوة
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ورشة عمل لتخطيط
املساحات العامة،
األردن

دفع تعرف بأهمية الخطة الحرضية الوطنية
وحشدت املستفيدين املحليني للمشاركة يف مرحلة
التشخيص.
يعد حي الغويرية يف الزرقاء أحد أكرث األحياء كثافة
بالسكان ،حيث يستضيف حوايل  72,121الجئ
سوري .تعاين املنطقة من ظروف سكنية متدهورة
للغاية واكتظاظ يف البنية التحتية املشرتكة وفقر
ونقص كبري يف املساحات املفتوحة والحدائق
الصديقة للشباب .وقد شارك الهابيتات مع حي
الغويرية يف تصميم وتنفيذ مساحة عامة آمنة
وشاملة وسهل الوصول إليها باستخدام ماين كرافت
كنهج تشاريك إلرشاك الشباب والنساء .حيث ستوفر
املساحة العامة الجديدة بيئة حرضية مناسبة لجميع
سكان الحي مبن فيهم النساء واملجتمعات املضيفة
للشباب والالجئني ،وستعزز متاسك املجتمع
وشموليته .كام جرى تصميم املساحة الجديدة من
خالل ورشة عمل ماين كرافت التشاركية ،بالرشاكة
مع البلدية وإرشاك سكان الحي من مختلف الفئات
العمرية .وجرى تجميع جميع األفكار املبتكرة
للمشاركني يف تصميم واحد للمساحة التي يُجرى
تنفيذها حاليًا من قبل السلطات املحلية يف البلدية.
بدأ الهابيتات يف تنفيذ مرشوع لتحسني استدامة
تقديم خدمات املياه والرصف الصحي يف مخيمي
الزعرتي واألزرق لالجئني .وقد أُجري تقييم شامل
لنظام مراقبة إمدادات املياه والرصف الصحي يف
املخيمني بالتنسيق مع اليونيسيف ومفوضية األمم
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املتحدة لشؤون الالجئني .وبدأ التخطيط لستة
أنشطة لتعزيز النظافة وتعبئة املجتمع مع املنظامت
غري الحكومية الدولية ،وكالة التعاون التقني والتنمية
ومنظمة العمل ضد الجوع ،ومن املقرر تنفيذها يف
الربع األول من عام  2019لصالح  300من سكان
املخيم ،مبن فيهم النساء والرجال والشباب واألطفال.

اململكة العربية السعودية

يقدم الهابيتات الدعم التقني وعيل مستوي
السياسات للوصول إىل سياسات وبرامج مستنرية
وشاملة حول االستدامة الحرضية عىل املستويات
املحلية والوطنية واإلقليمية .كام يدعم برنامج
“مستقبل املدن السعودية” وضع قوانني وأنظمة
محسنة للخطط واملرشوعات اإلسرتاتيجية الحرضية
الالمركزية واملنسقة عىل مستوى املدينة ،وتعزيز
القدرات الفردية واملؤسسية إلدارة التوسع الحرضي
املستدام وطنياً وإقليمياً ومحلياً ،فضالً عن تعزيز
الرشاكة والتبادل يف عملية التوسع الحرضي
السعودي.
يف عام  ،2018أصدر الهابيتات  15من ملفات مالمح
املدن ( )City Profilesمن خالل عملية تشاركية
شاملة مبشاركة جميع املستفيدين وبتمثيل قوي
للنساء والشباب .ركزت امللفات عىل الحكم
الالمركزي واإلدارة الحرضية يف املناطق الواقعة
داخل الحدود الحرضية للمدن البالغ عددها خمس
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عرشة مدينة.
أصدر الهابيتات تحليالت اقتصادية ومالية لـ 15
مدينة سعودية (جدة ،الرياض ،مكة املكرمة،
الطائف ،تبوك ،املدينة املنورة ،سكاكا ،حائل ،عرعر،
األحساء ،الباحة ،أبها ،نجران ،جازان ،والقطيف)،
لتحديد القطاعات االقتصادية االسرتاتيجية لالستثامر،
إىل جانب أدوات وآليات السياسة العامة للمساعدة
يف املنافسة ،وتحسني اإلنتاجية ،وتسخري اإلمكانات
االقتصادية للمدن التي جرى مراجعتها .وقد جرى
إنشاء املخرجات باستخدام نهج تشاريك حيث

استفاد من هذه املشاريع أكرث
من  10ماليني من سكان املدن
املختلفة حيث جرى تطوير
ملفات مالمح املدن (City
 )Profilesواملشاريع التجريبية
ساهمت املوائد املستديرة التي جرى تنظيمها خالل
ورشات العمل التي عقدت يف املدن املذكورة ،بشكل
كبري يف فهم السياق املحيل وتوقعات صانعي
السياسات واملسؤولني الحكوميني ومصالح القطاع
الخاص واألكادمييني .أُدرجت نتائج املوائد املستديرة
يف املنشورات الناتجة كتوصيات لسياسة التنمية
االقتصادية املحلية .كام دعم الهابيتات التحليل
الحرضي من خالل إصدار ملفات ملؤرش ازدهار
املدن ل  7مدن سعودية (City Prosperity Index
 ،)Profilesباإلضافة إىل تقديم تقرير “حالة املدن
السعودية”.
بدعم من الهابيتات ،نفذت وزارة الشؤون البلدية
والقروية دورتني تدريبيتني أساسيتني (املبادئ
التوجيهية الدولية للتخطيط الحرضي واإلقليمي؛
ورصد البيانات الحرضية) و 3برامج مخصصة
(التصميم الحرضي للمدن املتوسطة والصغرية؛
املخترب الحرضي للنساء والشباب؛ والنقل الحرضي
املستدام) الذي استهدف تنمية القدرات ألكرث من
 150من موظفي البلديات التقنيني .كام دعم
الهابيتات وزارة الشؤون البلدية والقروية يف تنظيم
املنتدى الحرضي السعودي الثاين الذي وفر إطار
عمل ملشاركة السلطات املحلية والخرباء واملجتمع
املدين واملواطنني عىل جميع املستويات يف حوار
حول الحلول املستدامة ملستقبل أفضل ملدن
السعودية.
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الكويت

تأسس مكتب الهابيتات يف الكويت يف مارس .2004
ومنذ إنشائه ،لعب دورا ً محورياً يف دعم الجهود
الوطنية من أجل التحرض املستدام يف الكويت من
خالل تقديم الدعم التقني لرشكاءه من دول الخليج
واملنطقة ،وتعزيز املبادرات  ،وإدارة العالقات مع
الرشكاء.
ساهمت أنشطة الهابيتات التي يتم إجراؤها يف
الكويت يف تعزيز الرشاكات وزيادة الوعي بشأن
التحديات الحرضية املتعددة ،مبا يف ذلك أهمية
املساحات العامة املفتوحة ،من خالل تنظيم العديد
من فعاليات التوعية مع الرشكاء .وقد شاركت
مختلف الفئات العمرية يف األنشطة ،مبا يف ذلك
طالب املدارس والشباب.
شارك الهابيتات يف العديد من األنشطة القطرية،
مثل “املساحات العامة من أجل السالم” ،الذي
احتفل مبرور عقد من الزمن عىل عمل الهابيتات يف
دعم التنمية الحرضية يف الكويت .كام قدم الهابيتات
الدعم لبلدية الكويت يف تنظيم “مؤمتر املباين
الخرضاء” ،وكذلك ورشة عمل حول الهدف رقم 11
من أهداف التنمية املستدامة .كام وقع الهابيتات
اتفاقية مع مهندسني بال حدود يف الكويت لتعزيز
دور الشباب يف التنمية الحرضية املستدامة يف البالد
وخارجها.
بالتعاون مع الشبكة العاملية ألدوات األرض ،نظم
الهابيتات مؤمتر حول الرشاكة مع القطاع الخاص يف
الدول العربية الستكشاف املصالح املتقاربة يف
التعايف الحرضي ،مع الرتكيز عىل أمن حيازة األرايض
واإلسكان .كام استهدف هذا الحدث مشاركني من
املنظامت الدولية والحكومات والقطاع الخاص،
الذين ناقشوا األطر والسياقات واألدوات لتسهيل
إرشاك القطاع الخاص يف عملية التعايف الحرضي.
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ت اإل
ع د اد -

صور

ملفات ا

بريوت

ملدن

مع عدم وجود سياسات حرضية وطنية وعدم كفاية
الفاعلني يف التخطيط الحرضي ،ومع األطر املعتمدة
للتخطيط العمراين التي عفا عليها الزمن ،يركز
الهابيتات يف لبنان عىل الدعوة إىل تنفيذ الربامج
والتدخالت التي تسهم يف تحقيق الهدف رقم 11
من أهداف التنمية املستدامة والخطة الحرضية
الجديدة .يف إطار جهوده للتصدي لألزمة الحرضية
ومعالجة مواطن الضعف فيها ،بدأ الهابيتات يف
إعداد مالمح املدن واألحياء (City and
 )Neighborhood Profilesكأدوات لتحديد
التحديات داخل املناطق الحرضية املعرضة للخطر.
وبالتعاون مع جميع املستفيدين ،حدد الهابيتات
التحديات الرئيسة التي تواجه املجتمعات املختلفة،
ووضع أولويات للحلول املحلية املصدر ،فضالً عن
إنشاء منصات تنسيق بني جميع املستفيدين يف
املناطق املستهدفة .بنا ًء عىل االحتياجات ذات
األولوية ،ينفذ الهابيتات مشاريع متعددة القطاعات
تستجيب للتحديات واالحتياجات مبا يف ذلك يف
البنية التحتية املجتمعية مثل مياه الرشب والرصف
الصحي والنظافة والطاقة واألماكن العامة وسبل
العيش واالستقرار االجتامعي.
يف عام  ،2018أنهى الهابيتات ،بتمويل من التعاون

ملفا

لبنان

تح
ت

نرش الهابيتات يف لبنان
ملفان ملدينة (طرابلس
وصور) ،مع استمرار العمل
عىل ملفني آخرين يف
(بريوت وصيدا) باإلضافة
إىل نرش  3ملفات خاصة
باألحياء والعمل عىل نرش
 4ملفات أخرى.

طرابلس

املن
شورة

صيدا

اإلمنايئ السويرسي ،بناء مركز “معشوق” متعدد
األغراض ،والذي يوفر للنساء والشباب واألطفال يف
املجتمعات املضيفة والالجئني مجموعة متنوعة من
األنشطة االجتامعية والرتفيهية لتعزيز التامسك
االجتامعي .تضمن عمل الهابيتات أيضً ا تحديث
السالمل واألزقة يف حي معشوق لزيادة تدابري السالمة
واألمن ،وخاص ًة للنساء واملسنني ،وتحديث شبكات
الرصف الصحي ومصارف مياه العواصف يف معشوق
للقضاء عىل املخاطر الصحية والبيئية الخاصة
بالسكان.
كام أنهى الهابيتات العديد من مشاريع تحديث
املساحات العامة يف عام  ،2018بهدف إنشاء مساحة
عامة آمنة وشاملة وخرضاء يسهل الوصول إليها
للجميع .يف النبعة ،عملت املساحة العامة التي جرى
تحديثها عىل تقليل التوتر االجتامعي بني املجتمع
املضيف اللبناين والالجئني السوريني .كام قام
الهابيتات بتنشيط وتحديث سوق األلبسة يف باب
التبانة يف طرابلس لتعزيز الوضع االقتصادي للسكان
املحليني ،وكذلك قام بإعادة تأهيل مكان عام يف
الحدادين يف مدينة طرابلس.
وبتمويل من املنظمة التعاونية اإليطالية ،طور
الهابيتات ملف حي صيدا القديم؛ ودعم إنشاء مركز
مجتمعي يف البلدة القدمية يقدم خدمات اجتامعية
األطفال يف املساحة
العامة بربج حمود،
النبعة ينتظرون دورهم
للعب
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وتدريب مهني لألطفال والشباب؛ ويعمل عىل إعادة
تأهيل وتحديث املساحات املشرتكة داخل املباين
دون املستوى املطلوب ،مام يعزز من إمكانية وصول
املستأجرين وسالمتهم؛ باإلضافة إىل إعادة تأهيل
مركز إطفاء الحرائق لدعم الفرع وتوسيع مشاركته
يف األنشطة املتعلقة بالسالمة  /الحرائق بهدف
الوصول إىل الفئات السكانية األكرث عرضة للخطر يف
صيدا القدمية.
كام تعاون الهابيتات مع السفارة امللكية الرنويجية
يف لبنان لتحسني الشوارع يف منطقة النبعة من خالل
تركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لتلبية
احتياجات األطفال والنساء.

ليبيا

وضع الهابيتات اللمسات األخرية عىل مرشوع
تقييامت املدن ونظام الرصد الرسيع يف ليبيا
( )Rapid City Profilingيف أكتوبر  .2018كام
جرى تنفيذ املرشوع بالتعاون الوثيق مع وزارة
التخطيط الليبية ومكتب اإلحصاء والتعداد ووكالة
التخطيط الحرضي والبلديات املستهدفة ،وبالتنسيق
مع الجهات املعنية مثل الوزارات ووكاالت األمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية .وقد
جرى النظر إىل ملفات املدن باعتبارها “عالمة فارقة
لتعزيز التخطيط القائم عىل األدلة عىل املستويني
املركزي واملحيل يف ليبيا”.
استهدف املرشوع ست مدن (بنغازي ،رست ،سبها،
أوباري ،الكفرة ،جنزور) وكان نتاج مشاورات
متعددة أُجريت مع السلطات املحلية واملستفيدين
الدوليني .ويتضمن العديد من التوصيات املبنية عىل
األدلة لدعم اتخاذ القرارات من قبل الحكومة

ووكاالت األمم املتحدة لتلبية االحتياجات األكرث
أهمية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وتنسيق
التدخالت يف كل مدينة لالستجابة بفاعلية
للرضوريات العاجلة .توفر امللفات املنشورة تقييامً
مفصالً للوظائف والخدمات الحرضية يف كل مدينة،
مع الرتكيز عىل آثار الرصاع من حيث التغريات
الدميوغرافية ،واألرضار التي لحقت بالبنية التحتية
واإلسكان واملشهد االجتامعي االقتصادي وآليات
املواجهة التي اعتمدها السكان.
شمل إعداد امللفات عنرص تنمية القدرات ،حيث
استفاد  16من الفنيني ومنسقي املشاريع يف املناطق
الحرضية من التدريب عىل برمجيات نظام
املعلومات الجغرافية كخطوة لضامن استدامة
تحديث قاعدة البيانات املكانية الحرضية للبلديات
الست .كام جرى تطوير بوابة البيانات الليبية ومن
املقرر تفعيلها للسامح للسلطات املحلية والجهات
الفاعلة اإلنسانية الرئيسة يف ليبيا بتصور واستخراج
البيانات عىل مستوى املنازل واألحياء .كام ساهمت
ملفات مالمح املدن يف مجموعة البيانات التي تُبلغ
الجهات الفاعلة اإلنسانية يف ليبيا بالعدد التقديري
لألشخاص املحتاجني ضمن النظرة العامة عىل
االحتياجات اإلنسانية .2019 HNO
أعاد الهابيتات تنشيط مرشوع التطوير املؤسيس
وبناء القدرات مع وكالة التخطيط الحرضي ،وتعمل
آليات التنفيذ املتعددة الجوانب عىل دعم وكالة
التخطيط الحرضي من خالل ثالثة عنارص:
( )1مجموعات تدريب فني مصممة تركز عىل رسم
خرائط نظم املعلومات الجغرافية؛
( )2إجراء بحث حول املساكن العشوائية يف ليبيا؛

“من الهام للغاية لجميع املستفيدين توسيع التغطية الجغرافية لهذه األداة لتغطي جميع أنحاء ليبيا يف
املستقبل”  -السيد /عصام جربا ،رئيس مكتب التعاون الدويل بوزارة التخطيط
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استفاد

استفاد

89,000

23,841

من بيت الهيا من املساحة
العامة ملنطقة الشيامء.

من سكان الزوايدة من
مساحة العامة ملنطقة
الزوايدة

استفاد

16,400
من املساحة العامة ملنطقة
الشوكة.

( )3إعادة تفعيل الجيل الثالث من الخطط الرئيسة
الحرضية؛
من املقرر أن تدعم هذه الرشاكة والتعاون بني
الهابيتات ووكالة التخطيط الحرضي الوكالة يف إنشاء
أول مرصد حرضي وطني يف ليبيا.

فلسطني

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

اكتسب امرأة مزيد من
املعرفة حول حقوق
اإلسكان واألرض وامللكية.

استفاد من خطط األحياء
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أفراد املجتمع املستفيدين من خالل برنامج دعم
التخطيط املكاين التشاريك (آالف)
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معرفة مبفاهيم وإجراءات
التخطيط الحرضي

اعتمدت الحكومات يف الدورة التاسعة عرشة ملجلس
إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف
عام  2003بتوافق اآلراء القرار  18/19الذي يدعو
موئل األمم املتحدة إىل إنشاء برنامج خاص
للمستوطنات البرشية للشعب الفلسطيني وصندوق
استئامين للتعاون التقني .كام يهدف الربنامج إىل
تحسني ظروف املستوطنات البرشية للشعب
الفلسطيني ،وبذلك يسهم يف تحقيق السالم واألمن
واالستقرار يف املنطقة .يلعب الهابيتات دورا ً جوهرياً
يف فلسطني – خاصة يف قيادة النقاش حول قضايا
التحرض ،ودعم املنظامت غري الحكومية ،ورشكات
القطاعني الحكومي والخاص يف مجال التخطيط
العمراين ،ودعم الجهود القانونية التي يبذلها
املجتمع الدويل بشأن تخطيط وبناء حقوق
املجتمعات الفلسطينية.
يف عام  ،2018نفذ الهابيتات يف فلسطني تدخالت
عىل نطاق صغري إلنشاء أماكن عامة يف األحياء
الفلسطينية يف القدس الرشقية استفاد منها 17,000
من سكان الحي .كام دعم الهابيتات حق الفلسطينيني
يف التنمية يف القدس الرشقية من خالل تقديم الدعم
الفني للمجتمعات الفلسطينية لوضع خطط لبناء
أحيائهم.
من خالل املراحل الثالث ملرشوع إعادة تأهيل دار
القنصل ،قدم الهابيتات الدعم لتجديد وإعادة
تأهيل الوحدات السكنية والفناءات يف املنطقة
التاريخية لدار القنصل والتي استفادت منها أكرث من
 40أرسة تعيش يف املجمع.
يف غزة ،ساهم برنامج دعم التخطيط املكاين التشاريك
يف تحسني قدرة املوظفني الفنيني يف مثاين بلديات

إلجراء ومراقبة التخطيط املكاين التشاريك واملشاركة
بفاعلية يف عملية التخطيط وتحديث الخطة
الرئيسية ووضع خطتني لبناء األحياء لكل بلدية
مستهدفة.
نفذ الهابيتات مرشوع “استخدام التكنولوجيا
الرقمية لتعزيز حقوق اإلنسان وتطوير مساحات
عامة آمنة وشاملة يف قطاع غزة مام أسهم يف تعزيز
املشاركة املدنية للشباب واملراهقني وزيادة الوعي
بحقوقهم؛ إرشاك النساء املعامريات يف تخطيط
املوقع الشامل للجنسني؛ إرشاك أفراد املجتمع
(اإلناث والذكور) يف عمليات تصميم وتنفيذ األماكن
العامة الشاملة؛ تطوير أماكن عامة آمنة ميكن
الوصول إليها بسهولة وبطريقة تلبي احتياجات

أطفال مجتمع وادي الجوز يف القدس الرشقية لديهم مساحة آمنة
قام الهابيتات ،بالرشاكة مع “منظمة مبكوم مخططون لحقوق التخطيط” ومركز “العناية” املجتمعي ،ومجموعة شباب املساجد
الخرضاء ،بافتتاح حديقة وادي الجوز املجتمعية ،التي جرى تطويرها كجزء من برنامج الهابيتات العاملي للمساحات العامة.
أنشأ املرشوع مساحة عامة شاملة يف حي وادي الجوز يف القدس الرشقية لتحسني البيئة الحرضية والظروف املعيشية للسكان،
وال سيام األطفال والشباب ،كام يدعم املبادرات املجتمعية ويشجع املشاركة املجتمعية.
جاء هذا املرشوع بعد تدخالت الهابيتات الناجحة يف املساحات العامة يف سور باهر بالقدس الرشقية والشوكة يف قطاع غزة.
وجرى تصميم املساحات العامة يف وادي الجوز باستخدام ماين كرافت كأداة إلرشاك املجتمع ،وخاصة الشباب يف عملية
التصميم.
نظم الهابيتات ورشة عمل ماين كرافت ملدة ثالثة أيام مع مجتمع وادي الجوز املحيل ،تلتها عدة مشاورات مجتمعية للتوصل
إىل اتفاق بشأن التصميم النهايئ للحديقة.
سيستفيد من هذه الحديقة أكرث من
وقال أحمد ،أحد
 25,000شخص يعانون من نقص شديد يف
املشاركني يف ورشة العمل:
املساحات العامة.
“مل تكن هذه التجربة
يساعد إنشاء مساحات عامة آمنة
ممتعة فحسب ،بل
لالستخدام املجتمعي عىل تحسني البيئة
سمحت لنا أيضً ا بتصميم
الحرضية والظروف املعيشية للسكان ،وال
ملعبنا بشكل خالق
سيام النساء والشباب واألطفال ،ويف
ورؤية أفكارنا مطبقة عىل
الوقت نفسه توفر مستويات أعىل من
أرض الواقع”
السالمة والرفاهية داخل هذه األحياء
التي تفتقر للمساحات العامة واملالعب
بسبب السياسات التمييزية التي تفرضها سلطات التخطيط اإلرسائيلية.
النوع االجتامعي؛ وتعزيز قدرة املجالس املحلية عىل
استخدام التكنولوجيا الرقمية للبنية التحتية العامة
الجنسانية والشبابية .كام طور املرشوع موق ًعا
تفاعليًا عىل الويب لتوفري معلومات عن الخطط
املكانية واللوائح املتعلقة باستخدام األرايض املتاحة
للمجتمع املحيل.
ضمن املرشوع املذكور أعاله ،جرى تنفيذ برنامج
تدريبي لتحسني معرفة  90من الشباب واملراهقني
( 48أنثى و  42ذكر) حول مفاهيم املساواة بني
الجنسني ،قرار مجلس األمن رقم  ،135والوقاية من
العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له،
42تم عقد ورشة عمل لرفع الوعي حرضها  717شابًا
( 428أنثى و  289ذكر) وهدفها ترسيخ فهم أسايس
للمشاركة املدنية مع الرتكيز عىل عملية التعايف
وإعادة اإلعامر.
كام عقدت ثالث ورش عمل ماين كرافت تشاركية
إلرشاك  113شابًا ومراهقًا ( 54أنثى و  59ذك ًرا) يف
عملية تصميم املساحات العامة اآلمنة ،حيث تم
تصميم ثالث مساحات يف ثالثة مجتمعات مهمشة.
كام استفاد  1873شخص ( 821امرأة و138رجالً
و 601من الفتيات واملراهقات و 313من الذكور
واملراهقني) من ورش العمل لرفع الوعي حول
العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
وحقوق املرأة كحقوق إنسانية باإلضافة إىل نرش
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تطبيقني عرب اإلنرتنت لإلبالغ عن العنف املبني عىل
النوع االجتامعي وإدارة الحاالت عرب اإلنرتنت؛
واثنني من تطبيقات املحمول مع محتوى سهل
التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
وقرار مجلس األمن رقم .1325
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السودان

يقدم الهابيتات الدعم لحكومة السودان يف وضع
وتنفيذ اسرتاتيجيات االستدامة الحرضية منذ عام
 .2005وقد جرى وضع برنامج شامل ملواجهة
التحديات الحرضية ،وتعزيز اسرتاتيجيات التخطيط
الحرضي اإلقليمي ،وتقديم الخدمات األساسية،
وتطوير اإلسكان ،وسبل العيش .كام تختلف النهج
واألنشطة املنفذة يف كل منطقة من مناطق التدخل
ويُجرى االستفادة من وضع السياسات من خالل
املشورة الفنية املستنرية واألنشطة التوضيحية عىل
املستوى امليداين ،وتعميم النهج التشاريك وتنمية
القدرات املؤسسية واملشاركة املجتمعية.
يوفر الهابيتات استجابة ملموسة لالحتياجات
الوطنية واملحلية املحددة املتفق عليها مع النظراء
الحكوميني ،وت ُرتجم إىل تدخالت رئيسة يف تحديث
ومنع توسع املساكن العشوائية ،ووضع سياسات
داعمة للفقراء ،وإدخال تكنولوجيا البناء الصديقة
للبيئة للتخفيف من إزالة الغابات والتخطيط
اإلقليمي والحرضي االسرتاتيجي .يتمثل القاسم
املشرتك لهذه التدخالت يف الحاجة إىل معالجة
املشكالت والفرص الناشئة عن عملية التحرض
الرسيع يف السودان واالستجابة لالحتياجات املحددة
والعاجلة يف إقليم دارفور ،والتي تساهم جميعها يف
الخطة االسرتاتيجية للهابيتات .2019-2014
يف عام  ،2018نفذ الهابيتات مرشوع “تشييد املباين/
املرافق العامة واإلسكان يف مواقع العودة واملناطق
الحرضية” ،والذي يهدف إىل تحسني الوصول إىل
املباين اإلدارية والخدمات االجتامعية يف مواقع

14,300

مستفيد من تقنية
كتل الرتبة املستقرة:
 13,700يف قرى العودة و600
يف مواقع إعادة التوطني يف
املناطق الحرضية

150,000

مستفيد من مرافق
املباين اإلدارية والطوب
املثبت

العودة واملناطق الحرضية يف واليات دارفور الخمس.
أدى املرشوع الذي يُجرى تنفيذه بالرشاكة مع 6
منظامت غري حكومية إىل تسهيل الوصول إىل 21
مبنى إداريًا ومنشآة عامة ،باإلضافة إىل توفري منازل
دامئة وبأسعار معقولة من خالل املنح املبارشة
والصغرية والبناء الذايت للمساكن .عىل هذا النحو،
جرى بناء  215وحدة سكنية باستخدام كتل الرتبة
املستقرة كنموذج يف قرى العودة واملواقع الحرضية
بالتعاون مع لجنة اإلعادة الطوعية .كام قدم مرشوع
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بناء القدرات فكرة لبناء بديل مستدام بيئ ًيا وفاعل
من حيث التكلفة حيث جرى تدريب  312شابًا عىل
إنتاج كتل الرتبة املستقرة مبشاركة ما يقرب من ٪40
من اإلناث .وكنتيجة مبارشة ،جرى إنشاء خمس
رشكات لتوسيع املساكن القامئة عىل البناء الذايت بعد
العمر االفرتايض للمرشوع باستخدام تقنية كتل
الرتبة املستقرة.

سوريا

يعمل الهابيتات يف جميع أنحاء سوريا منذ عام
 ،2013وله مكاتب يف دمشق وحمص وحلب .ينصب
تركيز الربامج الرئييس عىل تعزيز قدرة املجتمعات
واملدن عيل الصمود ومواجهة آثار األزمة الطويلة.
قام الهابيتات بتطوير برنامج حرضي شامل يتكون
من ثالثة عنارص )1( :دعم البلديات واملجتمعات
لفهم تأثري األزمة عىل اإلسكان والبنية التحتية
والخدمات الحرضية؛ ( )2تحديد التدخالت ذات
األولوية عىل املستويات اإلقليمية وعىل مستوى

إعادة تأهيل 74
مبنى و 195وحدة
يف محافظتي حمص
وحلب لتوفري املأوى
ألكرث من  7000سوري نازح

استعادة املياه الصالحة
للرشب والرصف
الصحي ألكرث من  7500سوري

تطهري ممرات املشاة
واملساحات املفتوحة ونقاط
العبور من
املخاطر
والحطام
للحفاظ عىل سالمة 19,400
طفل سوري أثناء ذهابهم إىل
املدارس.
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تدريب  130موظفًا من
 32بلدية عىل التخطيط
الحرضي الرسيع لتحسني
الخدمات ألكرث من  3ماليني سوري
يف جميع أنحاء سوريا

ترميم  21حديقة
عامة من خالل
عملية يقودها
املجتمع لتوفري
مساحات عامة
آمنة للسوريني يف األحياء
األكرث ترضراً من األزمة

سوريا :املرأة يف سوريا لها رأي يف التخطيط املحيل

بدعم من حكومة اليابان من خالل برامج “التدريب للجميع -املرحلة األوىل ومبادرة - No Lost Generationاملرحلة
األوىل” ،قام الهابيتات بتطوير قدرة البلديات عىل العمل مع النساء املحليات
وتحديد أولويات الحي املهمة للنساء.
“لقد سمحت لنا هذه الورشة
وكجزء من فعاليات األمم املتحدة يف يوم املرأة يف سوريا ( 8مارس) ،اجتمعت
“الكلسة” امل ُدمر يف مدينة حلب مع ممثلني من بلدية حلب
(للنساء) بأن يكون لنا رأي يف النساء يف حي ّ
الطريقة التي ميكن بها تحسني الحي وممثيل املجتمع املحيل اآلخرين لتحديد مشاريع األحياء التي ستقوم البلدية
والهابيتات بها من خالل منحة حكومة اليابان التكميلية.
الذي نعيش فيه .وقد توصلت مع
تقول زينب ،وهي امرأة تبلغ من العمر  32عا ًما وكانت أحد املشاركني.
مجموعتي إىل فكرة املرشوع الذي
“لقد سمحت لنا هذه الورشة (للنساء) بأن يكون لنا رأي يف الطريقة التي ميكن
يسمح لنا بتحصيل لقمة العيش من بها تحسني الحي الذي نعيش فيه .وقد توصلت مع مجموعتي إىل فكرة املرشوع
خالل بيع املنتجات محلية الصنع يف الذي يسمح لنا بتحصيل لقمة العيش من خالل بيع املنتجات محلية الصنع يف
مراكز التسوق”.
مراكز التسوق”.
يهدف مرشوع “زينب” إىل استخدام حديقة سبق أن أعيد تأهيلها من قبل
الهابيتات (حديقة قباقب) كموقع ملركز التسوق ،والذي ميكن أن يوفر مساحة
لبيع املنتجات التي تنتجها نساء الحي ،وتوفري فرص العمل والدخل ،ومواصلة دعم أدوارهم إلفادة املجتمع والحي
واملدينة.
املدينة واألحياء من خالل عملية تخطيط حرضي
رسيعة؛ ( )3تدخالت متويلية يف األحياء ذات األولوية
توفري املأوى وإعادة تأهيل شبكات مياه الرشبوالرصف الصحي؛ إنارة الشوارع؛ إعادة تأهيل
األسواق واملساحات املفتوحة؛ ودعم سبل املعيشة.
يف عام  ،2018تنوعت مشاريع وأنشطة الهابيتات
الرئيسة يف سوريا بني:
 برنامج دعم املكاتب الفنية يف البلديات بتمويلمن حكومتي اليابان والرنويج لتقديم الدعم الفني
والدعم العاجل للبلديات واملجتمعات املحلية
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إلجراء عمليات تخطيط حرضي رسيعة لتنسيق
االستثامرات باستخدام نهج قائم عىل املناطق
الحرضية؛
 برنامج التعليم للجميع بتمويل من حكومة اليابانوبالرشاكة مع اليونيسف لتحديد املدارس ذات
األولوية إلعادة التأهيل من خالل نهج املناطق
الحرضية التابع للهابيتات ،وكذلك إصالح األماكن
املفتوحة املجاورة للمدارس؛
 تدخالت متعددة القطاعات الستعادة املأوى ومياهالرشيك املحيل للهابيتات ييرس حدث لألطفال يف مساحة عامة تتم
تأهيلها يف الحسينية يف دمشق ،سوريا
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الرشب والرصف الصحي وسبل املعيشة والبنية
التحتية املجتمعية يف املناطق األكرث ضعفاً من خالل
الدعم املقدم من الرنويج وأملانيا؛
 تقييم األرضار الهيكلية وإعادة تأهيل املالجئاألساسية من خالل الصندوق املركزي ملواجهة
الطوارئ التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف
حمص وحلب؛
 زيادة فرص الحصول عىل وثائق األرايض واملمتلكاتمن خالل تحسني خدمات املساحة يف محافظتي
حمص وحلب.
وقد طور الهابيتات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى
(اليونيسيف وبرنامج الغذاء العاملي ومنظمة
األغذية والزراعة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وصندوق
األمم املتحدة للسكان) ،برنامجني مشرتكني بحيث
يتويل القيادة التقنية (التخطيط الحرضي وإدارة
األرايض) .يف كال املرشوعني ،تكاملت خربة الهابيتات
يف مجال املعلومات الحرضية والتخطيط الحرضي
واإلسكان وإدارة األرايض مع خربة وكاالت األمم
املتحدة األخرى مام أسفر عن اتباع نهج مشرتك يف
التعايف والصمود لفهم واالستجابة إىل التحديات
املتعلقة باألرايض واملمتلكات التي تواجه الالجئني
والنازحني والسوريني املستضعفني.
وكذلك قاد الهابيتات وضع إطار اسرتاتيجي قوامه
عامني لقضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات يف سوريا
لدعم االستثامرات املنسقة من املانحني ،وهو مشارك
يف تشكيل الفريق العامل التقني لقضايا اإلسكان
واألرايض واملمتلكات الذي قاد الحوارات مع
الحكومة بشأن قانون تعديل األرايض الجديد يف
سوريا.

تونس

نفذ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

مرشوع “ أوالد عمر” كجزء من برنامج الهجرة بني
مدن البحر املتوسط ،بهدف مواجهة السياق
املناهض للمهاجرين يف جربة -يف حي أقل حظًا
يسمى “أوالد عمر” ،حيث يعمل معظم السكان
كعامل موسميني .وقد ساهمت تدخالت الهابيتات
يف إدماج سكان “أوالد عمر” يف النسيج الثقايف
واالجتامعي للمجتمع يف جربة .كام شجعت عىل
استعادة حق املواطنني يف املساحات العامة .بالرشاكة
مع منظمة توناروز والبلدية ،جرت مجموعة من
األنشطة الثقافية والفنية تضم أكرث من  120مواط ًنا
من مختلف الفئات العمرية واالجتامعية يف حي
“أوالد عمر”.
قام الهابيتات ،بالرشاكة مع منظمة توناروز وبلدية
ميدون ،بتحسني املساحة العامة يف جربة بنا ًء عىل
نهج تشاريك ،حيث تم تقديم ماين كرافت ألول مرة
يف تونس كأداة مشاركة مجتمعية للتصميم التشاريك
شخصا من الحي
لألماكن العامة .شارك أكرث من ً 20
يف عملية التصميم ،بحيث ميثلون مختلف الفئات
العمرية واالجتامعية ،وقدموا أفكارهم ورؤيتهم
لتصميم املساحة العامة.
حرض ممثلو الحكومة املحلية ومكتب رئيس البلدية
واملخططني واملهندسني املعامريني ورشة العمل
واستعرضوا األفكار ومن ثم جرى دمجها يف التصميم
النهايئ إلعادة تأهيل املساحة العامة.
تصميم مساحة  OFFARالعامة ،والتي سوف تخدم
أكرث من  3000من كبار السن؛ والنساء واألطفال
والشباب ،يجمع احتياجات وإبداعات مجتمعه
الخاص مام سيضفي شعو ًرا باملسؤولية نحو الحفاظ
عىل املساحة العامة مبجرد افتتاحها.
واصل املرصد الحرضي العاملي التابع للهابيتات
دعمه للحكومة التونسية بشأن اإلبالغ عن مؤرشات
أهداف التنمية املستدامة للتوسع الحرضي ،بالرشاكة
مع املركز اإلفريقي لإلحصاء التابع للجنة االقتصادية
ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة .يقوم املرصد بتجربة
منهج يستخدم منوذ ًجا من املدن لإلبالغ عن األداء
مساحة عامة تم تأهيلها يف
جربة ،تونس
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عرب جميع مؤرشات أهداف التنمية املستدامة ذات
الصلة باملدن .وقد نظمت ورشتا عمل يف “موناستري”
و”توزور” للسلطات املحلية والوكاالت اإلحصائية
الوطنية .وركزت ورشات العمل عىل األدوات
والتقنيات اإلحصائية املحددة التي طورها الهابيتات
لبناء القدرات عىل املستوى القطري بشأن الرصد
واإلبالغ عن الهدف رقم  11من أهداف التنمية
املستدامة ،مبا يف ذلك تلك التي تركز عىل األساليب
املكانية وغري املكانية لجمع البيانات وقياسها لجميع
املؤرشات.
تسعى األدوات ،مبا يف ذلك مؤرش ازدهار املدن
والعينة الوطنية للمدن ،إىل متكني جميع البلدان من
تنسيق اإلبالغ عن الهدف رقم  11من أهداف
التنمية املستدامة .كام وضعت ورش العمل خطة
عمل لتوجيه جمع البيانات وتحليلها يف املدينتني
الرائدتني ،مام يؤدي إىل إنشاء قاعدة بيانات
للمؤرشات الحرضية وتقرير موجز ملؤرش ازدهار
املدن لكل مدينة.

الدويل والوكالة األملانية للتعاون الدويل واليونسكو
لالستفادة من خربتهم املتعلقة بتقييم األرضار وإدارة
املعلومات حول الوضع يف املدن اليمنية ،وكذلك
التنسيق القائم مع وزارة األشغال العامة يف عدن
لالستثامرات اإلنسانية والتعايف والتنمية املوجهة
بشكل أفضل وأكرث تنسيقًا.

اليمن

بدأ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
عمله يف اليمن يف عام  ،2018بهدف املساهمة يف
الجهود الدولية الرامية إىل تحقيق السالم واالنتعاش
يف البلد الذي مزقته الحرب.
املرشوع األول لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشية يف اليمن هو مرشوع تحديد مالمح املدن و
واألحياء ()City and Neighborhood Profiles
لست مدن ،وتطوير خطط التعايف وإعادة اإلعامر
عىل مستوى املدينة ،األمر الذي سيسهم أيضً ا يف
وضع خطة وطنية للتعايف وإعادة اإلعامر .بدأ
الهابيتات عمله يف عدن وصنعاء يف عام ،2018
وجرى االنتهاء من املجموعة األولية من البيانات
ورسم الخرائط العملية للمدينتني .كام قام الهابيتات
بالتنسيق مع مختلف الرشكاء مبا يف ذلك البنك
ورشة عمل تحديد
ملفات املدن و واألحياء
يف اليمن

27

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
املكتب اإلقليمي للدول العربية
نظرة عامة 2018

Graphic Design & Layout by Reenal Agarwal
UN Online Volunteer mobilized through www.onlinevolunteering.org

املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع ملوئل األمم املتحدة
مركز أبحاث اإلسكان والبناء

 87شارع التحرير ،الطابق التاسع -الدقي ،الجيزة ،مرص
رقم الهاتف8812 3761 )02( 2 + :
الربيد اإللكرتوينunhabitat-ROASinfo@un.org :
املوقع الرسميwww.ar.unhabitat.org/ROAS :
الفيسبوكUNHABITAT @ :
تويرتUNHABITAT @ :
الفيسبوكUNABITAT.Arabic @ :
تويرتUNHABITAT_Ar :

إخالء مسؤولية
ال تعرب املسميات واملواد املستخدمة يف هذا املنشور عن رأي األمانة العامة لألمم املتحدة فيام يتعلق بالوضع
القانوين ألي مقاطعة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو ترسيم حدودها فيام يتعلق بنظامها االقتصادي أو
درجة التنمية فيها .ميكن إعادة استخدام املقتطفات الواردة دون إذن ،برشط اإلشارة إىل املصدر .اآلراء املعرب عنها
يف هذا املنشور ال تعكس بالرضورة وجهات نظر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أو األمم املتحدة أو
الدول األعضاء فيها.
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