نداء للمشاركة في "المنتدى االجتماعي" ،منبر للمقاومة
الشعبية "لسكن "III
كيتو 9 ،أبريل 6102
تقع كيتو ،عاصمة جمهورية اإلكوادور ،في الجزء الشمالي الغربي ألمريكا الجنوبية من منطقة جبال األنديز المركزية،
على ارتفاع  6.051مترا فوق سطح البحر ( 9.051قدما) ،وسوف تستضيف المؤتمر الثالث لألمم المتحدة للسكن ،خالل
الفترة الممتدة من  01وإلى  61أكتوبر .6102
أنشئت في اإلكوادور" ،اللجنة الشعبية ألقاليمنا" كنقيض "لسكن  ."IIIوبدأت اللجنة عملها ،في نوفمبر (تشرين الثاني) من
عام  ،6105عن طريق التشكيك في األنموذج الحضري المفروض بشكل متزايد على مدن في كل أنحاء العالم ،وذلك بتواطؤ
رأس المال مع الحكومات .وقد نشأ هذا األنموذج خالل القمتين السابقتين "سكن  "Iو"سكن  ،"IIوهما الحدثان اللذان لم
يأخذا في الحسبان أصوات ومطالب المواطنين ،وال سيما الفقراء والمهمشين منهم.
وكما هو الحال في العديد من بلدان العالم ،يخضع  05مليون مواطنا إكوادوريا ،وعلى الخصوص ،ما يناهز  6.2مليون
نسمة في كيتو ،لسياسات حكومية تخصخص المجاالت العامة الحيوية وتحد من الحصول على الصحة والتعليم والسكن
والمياه النظيفة والتغذية والشغل والرعاية االجتماعية والثقافة واالتصال ،وحرية التعبير والعدالة المتاحة وغير المتحيزة،
والخدمات األساسية للتعايش االجتماعي وكل هذا يمثل الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
وبحرمان سكان األرياف من إمكانية التوفر على حياة كريمة ،تشجع هذه السياسات الحكومية على هجرة الريف باتجاه
الحواضر .وتبعد هذه الهجرة السكان عن األرض ،الشيء الذي يخلق ويحافظ على ثقافة التلوث العشوائي ،الذي ينبعث من
خالل توسيع الحواضر العصرية التي تم إنشاؤها عقب تدمير المناطق الخضراء الشاسعة ،والتي بدونها تقلصت كثيرا
المساحات الخضراء الشاسعة الخاصة باألنشطة الترفيهية وإعادة األكسجنة الحيوية للمدن.
في مواجهة هذا المنحى ،تدعو "اللجنة" المجتمع من أجل إنشاء "منتدى اجتماعي" موازي ل "سكن  ،"IIIوذلك استمرارا
لموروث "المنتديات االجتماعية" األخرى التي عقدت قبل األحداث الكبرى "لبرنامج األمم المتحدة للسكن" ،مثل "المنتدى
الشعبي االجتماعي الحضري البديل" المنعقد في ميديلين (أبريل  )6102والمنتدى االجتماعي الحضري المنعقد في نابولي
(سبتمبر  )6106والجموع العالمية للسكان في تونس ( 6100و  .)6105وكل المنظمات المهتمة مدعوة للمشاركة في هذا
المسار.
وسيعقد "المنتدى االجتماعي" في كيتو خالل نفس أيام انعقاد "سكن  ،"IIIوسوف يوفر مجاال لخلق تعبئة ووضع مقترحات
من قبل مواطني القطاعات المهمشة في العالم .وسوف يتحدى األنموذج الحضري العالمي ،المستند ،كما أريد له ،على
تحالف الحكومات مع رأس المال ،والذي ال يسعى لتحقيق الرفاهية للجميع بل لتدعيم مجموعات هي باألساس قوية.
تسعى "اللجنة الشعبية" بجد لتوفير اإلقامة في كيتو ألعضاء المنظمات المشاركة في "المنتدى االجتماعي" ،فضال عن البحث
عن الدعم من فنون المجتمع وربط عالقات اجتماعية معها .لهذا السبب ،فإن هذه الدعوة موجهة للحركات االجتماعية
والمنظمات الجماعية المنخرطة في رفاه كوكب األرض وتقوية المجال لسكن إنساني حقيقي الذي سيتم إنشاؤه في كيتو في
أكتوبر .6102
ويدعو النداء المنظمات من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالضغط هنا أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
 frenteahabitat3quito@gmail.comوبالتالي إثبات المشاركة العالمية التي سيولدها المنتدى االجتماعي سكن .III
سوف تعطى االنطالقة العالمية يوم  2مايو  ،6102عندما تعلن منظمات مختلفة في مدن كل أرجاء العالم ،والتي ساهمت
بطريقة فعالة ،يوم فاتح مايو ،في مسيرات يوم العمال العالمي ،عندما تعلن هذه المنظمات عن حضورها في كيتو للطعن
في األجندة الرأسمالية "لسكن  "IIIواقتراح أشكال بديلة للتعايش في المناطق الحضرية.

المنظمات المشاركة حتى اآلن
Acción Ecológica.
Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES.
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”,
CSMM.
Clínica Ambiental.
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.
Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo.
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU.
Comité Barrial de la Floresta.
Comité Cívico de Calderón.
Ecuador Decide No TLC.
Foro Permanente de Quito.
Grupo de Investigación-Acción Derecho a la Ciudad.
Instituto de Estudios del Tercer Mundo.
Oficina Pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos.
PALOSANTO. Colectivo por el derecho a la vivienda y la ciudad.
Red de ecologistas populares.
Yasunidos.
Alianza Internacional de Habitantes.
Coalición Internacional del Hábitat – Habitat International Coalition.
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD
Regional.
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales.
Colectivo por la Igualdad, Buenos Aires, Argentina.
Red Habitat Argentina.

Ocupa tu Ciudad A.C., Guadalajara, México.
Pobladores A.C. Veracruz, México
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, CIDAP, Lima, Perú.
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – desco, Lima, Perú.
Cenca, Lima, Perú.
Red Metropolitana de Inquilinos, Caracas, Venezuela.

معلومات عن اللجنة الشعبية
األهداف العامة
 .0تشجيع اإلنتاج التشاركي "ألجندة مستقلة لسكن  "IIIتأخذ بعين االعتبار احتياجات المجتمع والحق في المدينة.
"إمكانية مدينة أخرى ".
 .6دعم المسارات التشاركية الخاصة بالجيرة من خالل تحديد الخطط والبرامج والمشاريع للتعايش المتناغم مع
الطبيعة والثقافة والفن واألعمال التجارية المستدامة والمحترمة للبيئة ،ورفض نموذج المستهلك الذي يولد النفايات
وجنون العظمة ،واقتراح إجراءات لما بعد "سكن ."III

األهداف النوعية
 .0تحليل الوثائق الرسمية "لسكن  "IIIونشر حججها الرئيسية علنا ،وذلك من أجل إطالع للرأي العام على المصالح
الخفية التي تحرك المؤتمرات الدولية من هذا النوع وتأثيرها على البيئة واالقتصاد والثقافة والمجتمع.
 .6نشر قائمة فائزي وخاسري "سكن ."III
 .0التشهير بالقضايا المعترض عليها من طرف "سكن  :"IIIالعنف اتجاه الجيرة ،واالتجار المحدود في المخدرات
والجريمة والسراوة ،وغير ذلك مما يحدث في المدن اإلكوادورية كذلك.

