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أصوات من العشوائيات
كل عام وفي أول يوم أثنين من تشرين االول نتوقف لنتأمل في وضع المستوطنات البشرية والصورة المستقبلية التي نريد لمدننا أن تكون عليها.

وفي عامنا هذا قررت األمم المتحدة أن تسلط الضوء على الذين يعيشون أو عاشوا في المناطق العشوائية لكي نصغي الى "أصوات من العشوائيات".
إن الهدف هنا هو أن نرفع مستوى الوعي حيال األوضاع الحياتيةة فةي بعةن منةاطق كوكبنةا التةي تحتشةد بالسةكان ،وتفتقةر الةى السةكن الالئةق ،وتحتةو
على مرافق صرف صةحي بائسةة أو حتةى التتةوفر فيهةا تلةا المرافةق علةى االطةالق ،وحية يفتقةر السةكان الةى اسحسةاا باألمةان أو ديمومةة البقةاء فةي
المكان .نادراً ما توجد أية مساحات عامة في هذه المناطق وليست هنةاا مسةارات نااميةة مصصصةة للطةرق ،أ لةيا هنةاا وسةائل نقةل عامةة واليمكةن
لصدمات الطوارئ الدصول لتلا المناطق.
وكجزء من األهداف اسنمائية لأللفية تعهد العالم بتحسين حياة  011مليون شصص من سكان العشوائيات مةع حلةول العةام  .4141وكنةا فةي عةام 4101
قد حققنا هذا الهدف بأكثر من ضعفين .ولكن مع ازدياد وتيرة التحضةر فةان عةدد األفةراد الةذين ولةدوا فةي هةذه المنةاطق أو انتقلةوا اليهةا يةزداد هةو اآصةر
وبالتالي أصبح العدد الكلي لسكان العشوائيات في تزايد مضطرد .وتشير التوقعات إلى أن هناا بليون شصص يقطنون هذه األحياء.
إن ساكني العشوائيات يعانون أيضا ً ،وأكثر مةن سةواهم ،مةن التغيةرات المناصيةة إذ بالبةا ً مةا تشةيد مسةاكنهم علةى نحةو بيةر نمةن علةى المنحةدرات أو فةي
مواقع بير مالئمة وباستصدام مواد بير مناسبة مما يجعلها عرضة النزالقات األرن ،والفيضانات والهزات االرضية.
هنةةاا جهةةود كبيةةرة تبةةذل لتحسةةين نوضةةاع العديةةد مةةن العشةةوائيات فةةي مصتلةةف أنحةةاء العةةالم واالرتقةةاء بمسةةتوى حيةةاة االفةةراد الةةذين يعيشةةون فيهةةا .ولكةةن
العشوائيات ماهي إال ّ تجسيد لتوسع حضةر بيةر مةدروا – انهةا نتيجةة للسةما لمةدننا بةان تتسةع دونمةا تصةاميم أو تناةيم وفةي إطةار مةن عةدم مراعةاة
لمواطنيهةا .وإذ نواصةل عمليةةة االرتقةاء بالعشةةوائيات الحاليةةة فاننةا فةةي حاجةةة ملحةة و عاجلةةة لتركيةةز جهودنةا علةةى التصطةةيط الحضةر الرصةةين وتةةوفير
إسكان نمن و معقول الكلفة يكون الئقا ً وكافيا ً لتلبية احتياجات مواطنينا المتزايدة.
ومن صالل القصص الحقيقية يغدو من الممكن أن نوضح لصانعي القرار في المجال الحضر بأن برامج االرتقاء بالعشوائيات يمكةن أن تحقةق اوضةاعا ً
حياتية أفضل لسكانيها وتأثيراً اقتصاديا ً واجتماعيا ً أقوى.
وفةي عةام  4106سةوف يرسةةم مة تمر االمةم المتحةدة لإسةةكان والتنميةة الحضةرية المسةةتدامة – الموئةل  ، 3الطريةق نحةو أجنةةدة حضةرية جديةدة .ولكننةةا
النستطيع االنتاار حتى ذلا الحين اليقاف انتشار العشوائيات .فالساكنون في المناطق الحضرية يمتلكون الحق في الحصول على إسةكان الئةق وصةدمات
أساسية وعلينا أن نضمن بان مدننا وبلداتنا تصضع لتصطيط مالئم بحي تستطيع توفير تلا المتطلبات.

هناا مايقارب بليون شصص ممن يسكنون العشوائيات يعولون على ذلا ،وعلينا أن نصغي السمع ألصواتهم.
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