
1 خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط

 خطة عمل التنمية الحرضية
 اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل

املتوسط 2040

 من أجل تنمية وتجديد حرضيني شاملني
ومتكاملني ومستدامني

 محور التدخل 1 خطة عمل
اإلسكان



خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط2

خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية 
لالتحاد من أجل املتوسط 2040

محور التدخل 1 خطة عمل اإلسكان

من أجل تنمية وتجديد حرضيني شاملني ومتكاملني ومستدامني



5 خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط4

خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 2040

من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة يف البحر األبيض املتوسط - محور التدخل 1:  السكن امليسور التكلفة واملستدام

االتحاد من أجل املتوسط
قرص بيدرالبيس

بريي دوران فاريل، 11
08034، برشلونة، أسبانيا

قسم النقل والتنمية العمرانية
الهاتف: 0034935214141

urbandevelopment@ufmsecretariat.org :الربيد اإللكرتوين

املؤلفون:
الدكتور روبرتو روكو، أستاذ مشارك يف التخطيط الرتايب واالسرتاتيجية، جامعة ديلفت.

الدكتورة كاروال هاين، أستاذة تاريخ العامرة والتخطيط العمراين، جامعة ديلفت.
الدكتور رميون رويج، أستاذ مشارك يف التخطيط الرتايب واالسرتاتيجية، جامعة ديلفت.

الرشيك املؤسيس:
الدكتور جيويت هوساغراهار، نائب مدير مركز الرتاث العاملي يف اليونسكو،

مركز الرتاث العاملي يف اليونسكو،
ساحة فونتيوي رقم 7، 75007، باريس، فرنسا.

استشاري اسكان:
الدكتورة جويل لوسون، هون. أستاذة مشاركة، مركز البحوث الحرضية، 

.)RMIT( معهد ملبورن املليك للتكنولوجيا

الدعم املايل: وزارة خارجية مملكة هولندا. 

كيفية االستشهاد بهذا املنشور:
روبريتو روكو، وكاروال هني، ورميون رويج )2021(. خطة عمل االتحاد من أجل املتوسط للتنمية الحرضية االسرتاتيجية 2040 من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة يف البحر األبيض املتوسط. محور التدخل 

1:  اإلسكان امليسور التكلفة واملستدام، برشلونة، االتحاد من أجل املتوسط.

إخالء املسؤولية
ال االتحاد من أجل املتوسط وال أي شخص يعمل بالنيابة عن االتحاد هو مسؤول عن استخدام املعلومات التالية. لقد توىل املؤلفون كل العناية للتأكد من حصولهم، عند الرضورة، عىل إذن الستخدام أي أجزاء من 

املخطوطات مبا يف ذلك الرسوم التوضيحية والخرائط والرسوم البيانية التي توجد عليها حقوق امللكية الفكرية من صاحب )أصحاب( هذه الحقوق أو ممثله القانوين.

© االتحاد من أجل املتوسط، 2021
يسمح باستنساخ هذا املحتوى برشط ذكر املصدر.

.]www.ufmsecretariat.org[ يتوفر املزيد من املعلومات حول االتحاد من أجل املتوسط عىل املوقع اإللكرتوين

1 يوليو 2021

نقاط اإلتصال: 
 victoria.jimenez@ufmsecretariat.org فيكتوريا خيمينيز تيجريو، االتحاد من أجل املتوسط

لورا اليجر، محللة سياسية، املديرية العامة الجهوية للمفوضية األوروبية
روبرتو روكو، أستاذ مشارك يف التخطيط الرتايب واالسرتاتيجية، جامعة ديلفت

Odile + Guzy Architectes صورة الغالف: ديفيد فوسيل / مرشوع 26 / وكالة

املؤلفون

الدكتور روبرتو روكو، أستاذ مشارك يف التخطيط الرتايب واالسرتاتيجية، جامعة ديلفت.

الدكتورة كاروال هاين، أستاذة تاريخ العامرة والتخطيط العمراين، جامعة ديلفت.

الدكتور رميون رويج، أستاذ مشارك يف التخطيط الرتايب واالسرتاتيجية، جامعة ديلفت.



7 خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط6

املحتويات

5 السكن االقتصادي واملستدام 

7 املقدمة والنطاق: اإلسكان املستدام املتكامل املوجه نحو التنمية الحرضية الشاملة واملستدامة والتجديد 

11 التحديات 

12 األهداف العامة 

13 اإلجراءات 
13 اإلجراء 1: التنسيق وتعزيز التامسك يف توفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة  
17 اإلجراء 2: تكوين وتعزيز القدرات عىل توفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة  
21 اإلجراء 3: التصور والحكم معاً لتوفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة  
25 اإلجراء 4: الدمج والحامية من أجل توفري مساكن مستدامة وبأسعار ميسورة  
30 اإلجراء 5: تنفيذ وإدارة توفري سكن مستدام وميسور التكلفة  
45 اإلجراء 6: املراقبة والتواصل حول توفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة  

48 املراجع 

56 امللحق أ: إسرتاتيجية اإلسكان الوطنية ملؤسسة الرهن العقاري واإلسكان الكندية 

تستند خطة عمل التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل 
املتوسط 2040 من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة 
يف منطقة البحر األبيض املتوسط، واملعروفة من اآلن فصاعًدا بخطة 

العمل اإلسرتاتيجية، إىل ستة إجراءات شاملة:

1. تنسيق وتعزيز التامسك
2. تعليم وتعزيز القدرات

3. التصور والحكم مًعا
4. الربط والحامية  

5. التنفيذ واإلدارة
6. املراقبة واالتصال

اإلجراء 5 يعالج تكامل أفكار وأطر عمل خطة العمل يف املشاريع 
االسرتاتيجية لتعزيز التنمية اإلقليمية املتكاملة. يتم تنظيم هذه 
املشاريع املتكاملة يف مجموعة من محاور التدخل املواضيعية ذات 
األولوية، املدرجة أدناه. ينقسم اإلجراء 5 إىل تسعة محاور تدخل 
ذات أولوية، مقدمة هنا لتوجيه األولويات واملشاريع االسرتاتيجية. 
من  عدد  يجتمع  حيث  للتدخل  املواضيعية  املجاالت  هي  هذه 
الجهات الفاعلة معا ملعالجة قضية بارزة للتنمية الحرضية من خالل 
الرؤى واالسرتاتيجيات الرتابية املتكاملة. إنها توفر نهجاً متكامالً، 

السكن االقتصادي واملستدام

تتكون خطة عمل االتحاد من أجل املتوسط للتنمية الحرضية االسرتاتيجية 2040 
من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة يف البحر األبيض املتوسط 
من عدة محاور للتدخل متعددة القطاعات. توضح هذه الوثيقة بالتفصيل 
محور التدخل األول: اإلسكان امليسور التكلفة واملستدام كناقل للتنمية الحرضية 

الشاملة واملتكاملة واملستدامة والتجديد.

وليس نهًجا قطاعيًا.

يجب دمج هذه املشاريع وصياغتها عرب القطاعات مبشاركة الجمهور 
ومواءمتها مع مجموعة من املحاور املواضيعية ذات األولوية للتدخل، 
املشاورات  من  املواضيعية  املحاور  هذه  ظهرت  أدناه.  املدرجة 
والتوافق بني أصحاب املصلحة يف االتحاد من أجل املتوسط حول 
األولويات يف املنطقة األورومتوسطية، عرب مناقشات حول إطار عمل 
االتحاد من أجل املتوسط بشأن اإلسكان امليسور التكلفة واملستدام، 
والتجديد الحرضي، تحت رعاية املنصة اإلقليمية لالتحاد من أجل 

املتوسط حول التنمية الحرضية املستدامة. محاور التدخل هي:

)1( اإلسكان املالئم واملستدام وامليسور التكلفة، كموجه للتنمية 
والتجديد الحرضي الشامل واملتكامل واملستدام. 

ومناطقها  املوانئ  ومدن  املينائية  واملناطق  النائية  املناطق   )2(
املجاورة، كمحركات لالزدهار االقتصادي املستدام واملرن.

)3( تجديد وتنفيذ البنية التحتية الزرقاء والخرضاء، والحلول القامئة 
عىل الطبيعة، واستعادة البيئة، والحفاظ عليها وتعزيزها، جنبًا إىل 
جنب مع اسرتاتيجية االتحاد األورويب بشأن البنى التحتية الخرضاء 
)املفوضية األوروبية، 2013 أ، 2013 ب(، الصفقة الخرضاء األوروبية 
)املفوضية األوروبية، 2019هـ(، واسرتاتيجية االتحاد األورويب للتنوع 
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البيولوجي لعام 2030 )املفوضية األوروبية، 2020 ج(، وتقرير عن 
أجندة سياسة البحث واالبتكار يف االتحاد األورويب للحلول القامئة 
عىل الطبيعة وإعادة الطبيعة إىل املدن )املفوضية األوروبية، 2015( 
واملبادئ التوجيهية ألفضل املامرسات الصادرة من االتحاد الدويل 
)االتحاد  املحمية  الحرضية  املناطق  بشأن  الطبيعة  للحفاظ عىل 

الدويل للحفاظ عىل الطبيعة، 2014(. 
)4( اسرتاتيجيات قامئة عىل حفظ الرتاث من أجل التنمية الحرضية 
املستدامة التي تعزز التامسك االجتامعي، وسبل العيش املستدامة، 
وتعزيز املرونة، مبا يف ذلك السياحة املستدامة والتجديد املستدام 
للمراكز الحرضية التاريخية، عىل أساس االعرتاف بالتاريخ املشرتك 

وهوية املنطقة.
)5( املستوطنات غري الرسمية واألحياء املحرومة، كنقاط محورية 
إلنشاء مدن ومجتمعات شاملة، وفيام يتعلق بتوفري اإلسكان املالئم 

واملستدام وامليسور التكلفة )املحور 1(.
واملباين  السابقة  الحديدية  السكك  ومواقع  امللوثة  املواقع   )6(
املهجورة أو غري املستغلة بشكل كاف، كنقاط محورية للتجديد 
الحرضي وإعادة تطوير املنطقة )برنامج ESPON لسنة 2020؛ 

املفوضية األوروبية، 2018أ(.

مناخيا،  الذيك  الحرضي  والتنقل  الحرضية،  التحتية  البنى   )7(
املحسنة  الحياة  لفرص  ومانحني  كحاملني  التنقل  وُعقد  ومحاور 

والفرص االقتصادية.
الحرضي  للتوسع  كأدوات  العامة واملشرتكة،  األماكن  تجديد   )8(
)املفوضية  الدميقراطية  وبناء  العامة  والحياة  والسالمة  املستدام 

األوروبية، 2019 ف(.
)9( املدن الجديدة والتوسعات الحرضية واألحياء الجديدة، كدوافع 
للتحرض املسؤول والشامل واالقتصادي واالجتامعي والبيئي املستدام.

الحصول عىل السكن الالئق معرتف به يف العديد من نصوص حقوق 
اإلنسان األساسية، ويف العديد من الدساتري الوطنية. تنص املادة 25 
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما ييل: »لكل فرد الحق 
يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له 

وألرسته، مبا يف ذلك املأكل

شكل 1: اإلجراءات املتكاملة يف خطة 

العمل هذه. 

 

 

1: تنسيق وتعزيز 
التامسك  2: تعليم وتعزيز 

القدرات

3: التصور والحكم 
مًعا

4: الربط والحامية

5: تنفيذ وإدارة

 6: املراقبة 
والتواصل

املقدمة والنطاق: اإلسكان املستدام املتكامل 
املوجه نحو التنمية الحرضية الشاملة واملستدامة 

والتجديد

وامللبس واملسكن والرعاية الطبية والخدمات االجتامعية الالزمة، 
وله الحق يف الحصول عىل تأمني يف حالة البطالة أو املرض أو اإلعاقة 
أو الرتمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من االفتقار إىل سبل العيش 
يف ظروف خارجة عن إرادته« )األمم املتحدة، 1948، مادة. 25(. 
طبًقا ملقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالحق يف السكن الالئق، 
فإن »الحق يف السكن ال يعني أن لكل فرد الحق يف الحصول عىل 
منزل توفره الحكومة عىل الفور. إنه يعني أنه يجب عىل الحكومات 
ضامن حصول الجميع، وال سيام الفئات األكرث حرمانًا، عىل السكن 
املالئم. يكون السكن مناسبًا فقط إذا كان ميسور التكلفة، وإذا كان 
يحتوي عىل مياه الرشب ومرافق الرصف الصحي والكهرباء والخدمات 
األساسية األخرى، وإذا كان قريبًا من املدارس والخدمات الصحية 
وفرص العمل. يرتبط الحق يف السكن بحقوق اإلنسان االجتامعية 
واالقتصادية األخرى مثل الحق يف الصحة والتعليم والعمل. كام أنه 
يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالحقوق يف عدم التمييز واملساواة. وألن السكن 
املالئم أمر بالغ األهمية للظروف االجتامعية الالزمة لكرامة اإلنسان، 
فهو مرتبط ارتباطًا وثيًقا بالحق يف الحياة »)األمم املتحدة، 2019(.

متاشياً مع هذا املوقف، تهدف اإلسرتاتيجية الجديدة وخطة عمل 
الروابط  تنمية  »تعزيز  إىل  االجتامعي  للتامسك  أوروبا  مجلس 
والتضامن كأدوات لخلق وظائف الئقة«  االجتامعية والشبكات 
و »تعزيز استقرار ورفاهية واستقاللية األرس، وهي أمور رضورية 
لجودة الحياة والوقاية من الفقر«، وتهدف إىل« ضامن حصول كل 
شخص عىل سكن مبستوى مناسب مع مساعدة األشخاص يف املواقف 

الضعيفة عىل تجنب الديون املفرطة«)مجلس أوروبا، 2010(. 

عالوة عىل ذلك، ينص ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب عىل 
الحق يف املساعدة االجتامعية واإلسكان االجتامعي لضامن العيش 
الكريم لجميع أولئك الذين يفتقرون إىل املوارد الكافية ومكافحة 
للحقوق  األوروبية  الركيزة  تشري  والفقر.  االجتامعي  االستبعاد 
االجتامعية )املفوضية األوروبية، 2017( إىل تقديم الدعم السكني 
اإلسكان  السكنية.  املساعدة  أو  االجتامعي،  اإلسكان  أي  العيني، 
ذات  الرشائح  يستهدف  الذي  املساكن  »مخزون  االجتامعي هو 

الدخل املنخفض من السكان، وميكن أن يتم إنتاجه من قبل الدولة 
أو القطاع الخاص أو املنظامت األخرى« )األمم املتحدة، 2017(. 
من ناحية أخرى، فإن اإلسكان امليسور هو »إسكان مقبول ميكن 
الحصول عليه واالحتفاظ به، مام يرتك دخاًل كافيًا للوفاء بالنفقات 
 ،Bergenstråle( )»األساسية غري السكنية« )مفهوم »الدخل املتبقي
2018، ص.1: 6(. »غالبًا ما يُطلق عىل الدخل الكايف للوفاء بالنفقات 
األساسية غري املتعلقة بالسكن معيار الدخل األدىن. التكلفة امليسورة 
)والتكلفة غري امليسورة( ليست سمة متأصلة يف وحدة سكنية )يف 
لبعض  بالنسبة  والناس.  السكن  بني  بل هي عالقة   - ذاتها(  حد 
الناس، جميع املساكن ميسورة التكلفة، مهام كانت باهظة الثمن؛ 
بالنسبة لآلخرين، ال ميكن أن يكون السكن ميسور التكلفة إال إذا 

كان مجانيًا« )Bergenstråle، 2018، ص.1: 6(. 

»يشكل السكن أكرث من 70 يف املائة من استخدامات األرايض يف 
معظم املدن، ومن الواضح أنه ميثل أهمية مركزية ملدن املستقبل 
والتنمية الحرضية )...(. ينشأ تعقيد سياسة اإلسكان من جوانب 
مختلفة خاصة باإلسكان نفسه. وتشمل هذه الجواين حقيقة أنه 
عىل عكس أي سلعة أخرى، فهو غري متحرك، ويتطلب أرًضا يُبنى 
عليها، وينطوي عىل حقوق الحيازة وملكية األرض. عالوة عىل ذلك، 
ال ميكن التنبؤ بالطلب عىل السكن بدرجة عالية من اليقني. لذلك 
يجب إجراء التدخالت عىل املدى املتوسط إىل الطويل من أجل تلبية 

الطلب يف املستقبل »)األمم املتحدة، 2017، ص 7(.
التنمية  أهداف  من   11 الهدف  لتحقيق  أسايس  أمر  »اإلسكان 
املستدامة: »جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة وآمنة ومرنة 
ومستدامة«. يف الواقع، ينص الهدف 11.1 من الهدف 11 من أهداف 
التنمية املستدامة عىل أنه »بحلول عام 2030، حصول الجميع عىل 
ورفع  األساسية  والخدمات  التكلفة  وميسور  وآمن  مالئم  إسكان 
مستوى األحياء الفقرية«. من الواضح أن الحكومات التي لها دور 
رئييس يف التنمية الحرضية والسياسات الحكومية ستحدد، إىل حد 
كبري، تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية املستدامة وغاياته« 

)األمم املتحدة،
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017، ص 8(.
يف ضوء هذه الخلفية، تعترب خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل 
املتوسط الحصول عىل سكن متكامل مستدام كعنرص مركزي للتحقيق 
الكامل للوظائف االجتامعية للمدن واملجتمعات، وحق الناس يف 
حياة كرمية وآمنة وصحية، »دون متييز، مع حصول الجميع عىل 
مياه الرشب املأمونة والرصف الصحي وبأسعار معقولة، فضالً عن 
العامة والخدمات عالية  السلع  الجميع عىل  املساواة يف حصول 
الجودة يف مجاالت مثل األمن الغذايئ والتغذية والصحة والتعليم 
وسبل  الهواء  وجودة  والطاقة  والنقل  والتنقل  التحتية  والبنية 
العيش« )جدول األعامل الحرضي الجديد، برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية، 2016، ص.5(. من خالل الوصول إىل مساكن 
مستدامة ومتكاملة وآمنة وبأسعار معقولة، ميكن للمواطنني التمتع 
التي  العامة  املتزايدة والسلع  الحياة  الوصول إىل فرص  بإمكانية 
يعزز  مام  املتزايدة،  الحياة  فرص  إىل  والوصول  املجتمع،  يخلقها 

فرصهم لتحقيق إمكاناتهم البرشية الكاملة. 

أبرزت أزمة كوفيد 19 الدور الحيوي لإلسكان يف ضامن الوصول إىل 
الخدمات األساسية والسلع العامة. وهذا ميكن أن يدفع املخططني 
الحرضيني إىل إعادة التفكري يف التنمية الحرضية والعالقة األساسية 
بني اإلسكان وتحسني الوصول إىل الخدمات العامة )منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية، 2020ي(.

يف هذا السياق، تدرك خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط 
تنوع تطلعات اإلسكان عرب دول االتحاد من أجل املتوسط وداخلها 
وتدعم الجهود الجارية لتعزيز الحصول عىل سكن الئق وميسور 
تعكس  التي  امللكية  حقوق  من  مجموعة  عرب  وآمن،  التكلفة 
التطلعات والقدرات الثقافية املحلية. عالوة عىل ذلك، تدرك خطة 
عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط أن اإلسكان امليسور التكلفة، 
وخاصة اإلسكان االجتامعي، هو شكل من أشكال البنية التحتية التي 
تساهم يف الرفاه االجتامعي واالقتصادي. كام هو الحال مع أي بنية 
تحتية أساسية، فإنه يتطلب تخطيطًا قامئًا عىل االحتياجات وتأمني 
األموال وتخصيصها وتصميم السياسات والربامج املناسبة لضامن 
التنفيذ الجيد يف سياقات متنوعة )لوسون، 2019ب(. تعد مشاركة 
أصحاب املصلحة واملشاركة العامة أمرًا حيويًا وميكن استلهامهام 
من ميثاق الحوكمة متعددة املستويات ألوروبا )اللجنة األوروبية 
للمناطق )CoR(، 2014( واألفكار حول املشاركة العامة الواردة 
يف الوثيقة التوجيهية رقم 8 »املشاركة العامة فيام يتعلق بالتوجيه 

اإلطاري للمياه« )املفوضية األوروبية، 2003(. 

املنزل ليس جزيرة، ولكنه موجود يف سياق تاريخي ومكاين. إنه جزء 
من نظام إسكان أوسع مرتبط بتقاليد ومعايري استخدام اإلسكان، 
فضالً عن األرض والتمويل وأسواق العمل )لوسون، 2010(. تعرتف 
خطة عمل اإلسكان الخاصة باالتحاد من أجل املتوسط بتنوع أنظمة 
اإلسكان يف دول االتحاد من أجل املتوسط، بظروفها املحلية الخاصة، 

والتي تحدد مساراتها املحلية املتنوعة لتطوير اإلسكان، وتؤثر عىل 
فرص اإلسكان املتاحة لفئات املجتمع املختلفة. تركز خطة عمل 
اإلسكان عىل العالقات الرئيسية التي تشكل اإلمكانات، واإلجراءات 
التي تؤثر عىل توفري اإلسكان، مبا يف ذلك توافر األرض، والقيمة، 

واالستثامر ورشوط االمتالك، ومناذج إدارة األصول. 
 

يضع محور التدخل هذا إرشادات للسياسة املواضيعية، ويشجع 
بلدان االتحاد من أجل املتوسط عىل تحديد الفجوات يف التنفيذ 
والتمويل، ويقرتح نهًجا متكاماًل للتنمية الحرضية املستدامة يضمن 
متاسك سياسة اإلسكان والتنفيذ. يجب معالجة توفري اإلسكان املتكامل 
املستدام بشكل رصيح يف السياسات الحرضية الوطنية )NUPs( ويف 
اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة )ICDSs( بالتنسيق مع خطة 
عمل اإلسكان الخاصة باالتحاد من أجل املتوسط. لذلك يجب أن 
تكون مشاريع اإلسكان املتكاملة املستدامة جزًءا من خطط التنمية 
املكانية االسرتاتيجية األوسع نطاقاً التي تعزز التكامل مع محاور 

التدخل األخرى املدرجة يف خطة العمل االسرتاتيجية.

باختصار، تعرتف خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط 
يف  اإلسكان  سياسة  تلعبه  أن  ميكن  الذي  األوجه  متعدد  بالدور 
معالجة مخاوف االستدامة االجتامعية واالقتصادية والبيئية بشكل 
الخصوص،  وجه  )SDGs( عىل  املستدامة  التنمية  وأهداف  عام 
عرب تنوع الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط. وهي تتبع 
العمل الذي أنجزته مجموعة العمل املواضيعية لالتحاد من أجل 
املتوسط بشأن اإلسكان امليسور واملستدام، والتي خلصت إىل أن 
اإلسكان يجب أن يكون مالمئًا ومستداًما وميسور التكلفة ومتكاماًل 
ومحرتماً للثقافة ومعتمًدا عىل السياق ومرتبطًا بأنظمة النقل مع 
إمكانية الحصول عىل بيئات حرضية اندماجية وصحية ومستدامة. 
باألجندة  الخاصة  اإلسكان  يعتمد عىل »خطة عمل رشاكة  وهو 
الحرضية لالتحاد األورويب«، والتي تركز عىل ثالثة مجاالت عمل 
رئيسية: )1( تنظيم أفضل، )2( معرفة وحوكمة أفضل، )3( متويل 

أفضل )املفوضية األوروبية، 2018 ب(. 
والصحة  والرفاهية  باألمن  الشعور  يوفر  أن  اإلسكان مورد ميكن 
واالستقرار االجتامعي. تؤثر العوائق التي تحول دون توزيعها عىل 

ازدهار اإلنسان واملساواة االجتامعية. 
السكن هو أكرث من مجرد سكن. إنه منزل ويعد أيًضا واحة وملجأ 
وأمن  مدى سالمة  العمل.  وفرص  والرتفيه  التعليم  نحو  وخطوة 

مساكننا يؤثر عىل فرص االزدهار البرشي والتنمية االجتامعية. 
ال يعترب اإلسكان جزًءا ال يتجزأ من الرفاهية االجتامعية فحسب، بل 
ميثل أيًضا جزًءا ال يتجزأ من التنمية االقتصادية وتحقيق األهداف 
بسياسة  يدفع  وتوضيحه  األوسع  الدور  بهذا  واالعرتاف  البيئية. 

الحكومة ويخصص األولوية يف امليزانية. 
أيًضا  ولكن  ومتاسكه،  املجتمع  لرفاهية  فقط  مهاًم  ليس  السكن 
لالستقرار االقتصادي. يلعب اإلسكان دوًرا مهاًم للغاية يف تكاليف 
املعيشة ومتطلبات األجور والطلب عىل العاملة وتوفري االستقرار 

االقتصادي واألمن. 	 
يتم إعطاء األولوية لألصول السكنية بشكل متزايد كسلع 	 

استثامرية، مام يؤثر عىل توزيع الرثوة عرب املجتمع. تؤثر العوائق والحوافز 
أمام االستثامر يف العقارات الجديدة أو القامئة )عرب سياسات األرايض 
والحوافز الرضيبية واألنظمة التنظيمية واإلعانات املبارشة( عىل تراكم 
الرثوة بواسطة األصول السكنية وتوزيعها بني الناس وميكن أن يؤدي 

ذلك إىل تفاقم عدم املساواة االجتامعية.
ال ينبغي للحكومات فقط معالجة إخفاقات السوق، جنبًا 	 

إىل جنب مع القطاع الخاص واملجتمع املدين، بل ينبغي أيًضا صياغة 
نتائج أفضل للسوق. باستخدام أدوات السياسة لتشكيل أسواق أكرث عدالً 
والدفع باالبتكار، ميكنهم تعظيم الرفاهية االجتامعية واالقتصادية والبيئية. 

ميكن ألسواق اإلسكان األفضل تجنب التكاليف الباهظة 	 
املرتبطة بالسكن غري الالئق وغري اآلمن وغري امليسور التكلفة. ال تؤثر 
هذه التكاليف عىل األفراد فحسب، بل تؤثر أيًضا عىل حكوماتهم عرب 
امليزانيات العامة املتنوعة )الصحة، والعدالة الجنائية، ونقص التحصيل 

العلمي، وما إىل ذلك(. 

ليك يكون السكن الئًقا، يجب، عىل األقل، أن يفي باملعايري التالية:

أمن الحيازة: ال يعد السكن مالمئًا إذا مل يكن شاغله يتمتع 	 
القانونية ضد عمليات  الحامية  التي تضمن  الحيازة  أمن  بدرجة من 

اإلخالء القرسي واملضايقات والتهديدات األخرى.
توافر الخدمات واملواد واملرافق والبنية التحتية: ال يكون 	 

مرافق  أو  مأمونة  مياه رشب  شاغليه  لدى  يكن  مل  إذا  مالمئًا  السكن 
صحية مناسبة أو طاقة للطهي أو التدفئة أو اإلضاءة أو تخزين الطعام 

أو التخلص من النفايات.
القدرة عىل تحمل التكاليف: السكن غري مالئم إذا كانت 	 

تكلفته تهدد أو تقوض متتع شاغليه بحقوق اإلنسان األخرى.
الصالحية للسكن: ال يكون السكن مناسبًا إذا مل يضمن 	 

السالمة الجسدية أو يوفر مساحة كافية، فضالً عن الحامية من الربد 
من  وغريها  الهيكلية  واملخاطر  والرياح  واألمطار  والحرارة  والرطوبة 

التهديدات عىل الصحة.
إمكانية الحصول: السكن غري مالئم إذا مل تؤخذ يف االعتبار 	 

االحتياجات املحددة للفئات املحرومة واملهمشة.
املوقع: السكن غري مالئم إذا تم عزله عن فرص العمل 	 

واملرافق  األطفال  رعاية  ومراكز  واملدارس  الصحية  الرعاية  وخدمات 
االجتامعية األخرى، أو إذا كان يقع يف مناطق ملوثة أو خطرة.

املالءمة الثقافية: السكن غري مالئم إذا مل يحرتم التعبري 	 
عن الهوية الثقافية ويأخذ يف االعتبار. املصدر:  )برنامج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية، 2009(.

املربع 1: طبيعة السكن ودوره يف الرفاه االجتامعي واالقتصادي والبيئي

املربع 2: ما هو السكن املالئم؟

تعمل املنازل ذات املوقع الجيد وامليسورة التكلفة عىل 	 
تقليل تكاليف اإلسكان والنقل وتخفيف الضغط عىل املداخيل األخرى، 
مثل األجور واملساعدة االجتامعية والبنية التحتية الحرضية، مام يقلل 

من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون. 

ميكن اعتبار اإلسكان االجتامعي اآلمن وامليسور التكلفة شكالً من أشكال البنية 
التحتية التي تزيد من الرفاهية وتعالج عدم املساواة وتشكل األسواق وتتجنب 

تكلفة الترشد )لوسون، 2019ب(.

املعلومات التالية مفيدة لتحديد مدى مالءمة املساكن:
حجم املساكن وجودتها والقدرة عىل تحمل تكلفتها؛	 
ملكية وبيع وأسعار البيع وإيجار املساكن واألرايض؛	 
إنتاج املساكن الجديدة وهدم وتقادم املساكن القامئة؛	 
الحاجة الحالية واملستقبلية والطلب عىل اإلسكان؛ 	 
والخاص 	  العام  القطاعني  قبل  من  اإلسكان  يف  االستثامر 

واألرس والرشكات واإلقراض واالقرتاض لهذا الغرض؛
التكلفة والقيمة املالية وفعالية التدخالت الحكومية يف 	 

مجال اإلسكان؛
السكن املطلوب: االكتظاظ والكفاية والتكلفة 	  مؤرشات 

امليسورة واألمن. 

)منظمة  العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  اإلسكان  إرشادات  املصدر: 
امليدان االقتصادي  التعاون والتنمية يف  العاملية، 2018 ب(، منظمة  الصحة 

لإلسكان امليسور 
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تقر املعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )األمم 
املتحدة، 1966( بالحق يف السكن الالئق، والذي يجب أن يُفهم عىل أنه الحق 

يف العيش بأمن وسالم وكرامة )إيرد وبانرجي، 2013(.

تسعى سياسات اإلسكان املعارصة إىل ضامن متتع عموم السكان بالسكن الالئق. 
إن ما يشكل بالضبط السكن "الالئق" قد تنوع تاريخيًا وعرب سياقات ثقافية 
وجغرافية محددة. يقدم مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان تعريًفا معارًصا 
بالحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  )لجنة  للمصطلح  واسع  نطاق  عىل  مقبواًل 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 1991(، والذي يركز عىل سبعة عنارص:

)1( الضامن القانوين للحيازة، 
)2( توافر الخدمات واملواد واملرافق والبنية التحتية؛

)3( التكلفة امليسورة؛ 
)4( القابلية للسكن؛
)5( إمكانية الوصول؛

)6( املوقع؛
)7( املالءمة الثقافية.

 
التي تسعى إىل تصحيح  الترشيعات واللوائح  تأخذ سياسات اإلسكان شكل 
االختالالت يف توفري السكن الالئق إذا تُرك السوق للعمل بحرية )أنجيل، 2000؛ 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2010(. تاريخياً، ظهرت مناهج 
سياسية متنوعة يف جميع أنحاء العامل، تستجيب لظروف اجتامعية وسياسية 

واقتصادية محددة. 
املؤرشات واإلحصاءات

يف االتحاد األورويب، يجمع املكتب األورويب لإلحصاءات إحصاءات حول جودة 
اإلسكان، والتي تقدم ملخًصا لظروف املعيشة يف أوروبا، بناًء عىل إحصاءات 
االتحاد األورويب حول الدخل وظروف املعيشة )EU-SILC(. يتم إجراء هذا 
االستطالع عرب الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، وكذلك اململكة املتحدة ومعظم 

بلدان الرابطة األوروبية للتجارة الحرة والدول املرشحة.

املربع 3: تحديد وقياس السكن الالئق

وبشكل أكرث تحديًدا، تركز إحصاءات اإلسكان يف االتحاد األورويب واململكة 
املتحدة وثالثة من دول الرابطة األوروبية للتجارة الحرة وأربعة بلدان مرشحة 
عىل أنواع املساكن وحالة الحيازة )امتالك أو استئجار عقار( وجودة اإلسكان 

والقدرة عىل تحمل التكاليف.

عىل املستوى الدويل، تشري ورقة بيانات األمم املتحدة بشأن الحق يف السكن 
املالئم )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2009( إىل املعايري واملؤرشات 
الرئيسية التي ميكن أن تساعد يف قياس الحق يف السكن املالئم. بينام ال توجد 
قاعدة بيانات شاملة وموحدة عىل املستوى الدويل، تقرتح هذه الوثيقة إطاًرا 
للمؤرشات لتقييم الخطوات التي تتخذها الدولة يف الوفاء بالتزاماتها فيام يتعلق 
بحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الحق يف السكن الالئق. ترتاوح هذه املؤرشات من 
قبول املعايري الدولية لحقوق اإلنسان )املؤرشات الهيكلية( إىل الجهود املبذولة 
للوفاء بااللتزامات التي تنبع من املعايري )مؤرشات العملية(، وصوالً إىل نتائج 

تلك الجهود من منظور السكان املترضرين )مؤرشات النتائج(.

التحديات

حددت مجموعة العمل املواضيعية حول اإلسكان امليسور واملستدام 
التابعة لالتحاد من أجل املتوسط مجموعة متنوعة من التحديات 
التي تواجه إنشاء مساكن متكاملة مستدامة يف جميع أنحاء املنطقة: 
التخطيط املكاين، والقدرة عىل تحمل التكاليف والتمويل، وعدم 
كفاية املعروض من املساكن، واالستدامة البيئية للحلول، والترشيعات 
الناقصة. تم تلخيص هذه التحديات يف الجدول 1 )االتحاد من أجل 

تهجري املناطق الريفية.	 
تطوير التجمعات الحرضية، التي ترتاوح من 	 

منو هائل غري منسق إىل مدن متقلبة.
الزحف العمراين، االستخدام غري الفعال لألرايض، 	 

االستخدام املفرط للموارد الطبيعية.
املستوطنات العشوائية والسكن العشوايئ.	 

نقص املساكن امليسورة التكلفة.	 

مشاكل جودة البناء.	 

عدم وجود مساكن لإليجار.	 

عدم كفاية املعروض من املساكن االجتامعية.	 

االفتقار إىل الحوافز أو ضعفها لتشجيع رشاء أو اكرتاء 	 

تضخم أسعار أرايض البناء ومواد البناء وخدمات 	 

البناء وتكاليف املرافق.

الزيادة املفرطة يف أسعار املساكن واإليجارات.	 

اململوك 	  للسكن  الكافية  غري  التمويلية  املنتجات 

واملأجور.

عدم وجود أنظمة دعم حكومي هادفة وممولة 	 

متويال كافيا.

عدم كفاية مشاركة املؤسسات املالية الدولية.	 

ارتفاع استهالك الطاقة يف قطاع البناء.	 

البناء: 	  ملنتجات  "الرمادية"  للطاقة  العايل  التأثري 

الدائرية طوال  املبادئ  املباين، ونقص  نفايات  إدارة  إىل  االفتقار 

دورة حياة املباين )املفوضية األوروبية، 2020 أ(

فقدان تقنيات البناء التقليدية.	 

املفرطة 	  والحامية  الكافية  غري  املستهلك  حامية 

للمالك.

التنظيم غري الكايف لصيانة وتجديد املباين السكنية.	 

املختلفة 	  اإلسكان  كافية يف قطاعات  مهارات غري 

)القطاع الخاص والبلدي والقطاع الثالث( وبني مقدمي الخدمات 

)املخططني ومدققي الطاقة والصناعة الجاهزة وما إىل ذلك(.

ميسورة 	  مساكن  لتوفري  منظامت  وجود  عدم 

املتوسط، 2019 أ(. وهي متعددة األبعاد، وتختلف بشكل كبري بني 
مختلف دول االتحاد من أجل املتوسط، وتؤثر بشكل كبري عىل آفاق 

التنمية املستدامة يف املنطقة. 

الجدول 1:  التحديات التي تواجه 

اإلسكان املتكامل املستدام التي حددتها 

مجموعة العمل التابعة لالتحاد من 

أجل املتوسط بشأن اإلسكان امليسور 

واملستدام.

أ( التحديات املتعلقة بالتخطيط اإلقليمي والحرضي والبنية التحتية وأرايض البناء:

ج( عدم كفاية املعروض من املساكن: 

ب( التحديات يف القدرة عىل تحمل التكاليف والتمويل: 

د( أوجه القصور البيئية:

هـ( الترشيعات الناقصة: 

ندرة ارض البناء.	 
البنية التحتية التقنية غري الكافية أو القدمية، 	 

البنية التحتية االجتامعية غري الكافية، وسائل النقل العامة 
الضعيفة.

الفضاء العام غري الجذاب أو املنعزل.	 
مهارات وأدوات التخطيط العمراين غري الكافية.	 

املساكن )تم إيجاد أن السكن الشاغر يشكل تحٍد مهم يف العديد 

من بلدان "منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي"، حتى 

يف حالة عدم كفاية املساكن املعروضة(.

صعوبات يواجهها العرض لتوفري اإلسكان املستند 	 

إىل السوق.

اإلعانات الخفية، التي تحد من األنشطة العامة التي 	 

تستهدف اإلسكان مبارشة )عىل سبيل املثال ملقدمي الخدمات(.

أكرث 	  وجعلها  األسواق  لتنظيم  كافية  غري  أدوات 

ابتكاًرا وفعالية وإنتاجية.

تأثري متويل اإلسكان عىل األسعار.	 

خاصة 	  األجور،  ركود  مثل  الطلب،  يف  صعوبات 

بالنسبة لألرس ذات الدخل املنخفض.

فقدان املناظر الطبيعية من خالل الزحف العمراين 	 

و "سد الرتبة" )املفوضية األوروبية، 2012(.

فقدان األرايض الزراعية.	 

)تعاونيات، جمعيات سكنية(.

نقص يف التدقيق والرقابة.	 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics
https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf
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األهداف العامة

بالنظر إىل الطبيعة متعددة األبعاد لتحديات اإلسكان يف املنطقة، 
وتأثريها عىل العديد من جوانب التنمية املستدامة، واتباع املبادئ 
املنصوص عليها يف خطة عمل اإلسكان هذه، يسعى محور التدخل 

شكل 2: ملخص األهداف العامة ملحور 

التدخل هذا.

هذا إىل تعزيز األهداف التالية، امللخصة يف الرسم البياين أدناه. تم 
تفصيل هذه األهداف يف كل إجراء مقرتح يف محور التدخل هذا. 

تنسيق ودمج اإلسكان يف 
التخطيط اإلقليمي االسرتاتيجي

اإلدارة الجيدة لألرايض

تحسني التكيف مع تغري 
املناخ واملرونة الحرضية والتحول 

الطاقي

تنسيق وتكامل اإلسكان يف 
السياسات الحرضية الوطنية

تجديد وتحويل املناطق 
املحرومة

االندماج االقتصادي

تنسيق ودمج اإلسكان يف 
اسرتاتيجيات تنمية املدينة

دمج السكن العشوايئ

االندماج الثقايف

معالجة الحواجز التنظيمية 
والنظامية

اإلسكان امليسور والبنية 
التحتية

إرشاك املواطنني

العدالة الرتابية

بناء القدرة عىل ربط 
العالقات والتعلم املشرتك

مراقبة جيدة، والتعلم 
املشرتك واملؤسيس

اإلجراءات

اإلجراء 1: التنسيق وتعزيز 
التامسك يف توفري مساكن 

مستدامة وبأسعار معقولة 
نظراً ألن أنظمة اإلسكان الوطنية تختلف حسب الثقافة والسياق 
وتتخذ أشكااًل مختلفة عرب املنطقة األورو-متوسطية، تعتمد خطة 
عمل اإلسكان هذه تعريفات من جدول األعامل الحرضي لرشاكة 
االتحاد األورويب بشأن اإلسكان )املفوضية األوروبية، 2018 ب( 
وتشجع الحكومات عرب املنطقة لتعزيز تكامل اسرتاتيجيات اإلسكان 
 ،)ICDSs( يف اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة )NHSs( الوطنية

من خالل الحوافز ومتارين بناء القدرات. 

كام تشجع هذه الخطة الحكومات الوطنية عىل مراجعة وتقييم 
سياسات اإلسكان الوطنية بانتظام، وإجراء تحليل محدد للقوانني 
واللوائح الحرضية الرئيسية لتحديد الفجوات املتعلقة بالتحديات 
التي تم تحديدها عىل املستوى اإلقليمي بناًء عىل تحليل الفجوات 
القائم عىل األدلة؛ فضال عن الحواجز النظامية القامئة أمام الحصول 
عىل السكن. يتامىش ذلك مع الهدف املتمثل يف تقديم اسرتاتيجيات 
اإلسكان الوطنية املتكاملة والعابرة للقطاعات والشاملة والحساسة 
للمناخ واملستدامة اقتصاديًا وبيئيًا واجتامعيًا، فضالً عن األسس 

الثقافية واملقاومة للكوارث واملستقبلية. 

يجب أن تحدد اسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية املبادئ التوجيهية 
التشغيلية، باستخدام التحليل القائم عىل األدلة لتحديد الثغرات 
يف التنفيذ والتمويل. يجب أن تحدد اسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية 
آليات التمويل التي تصف اإلسكان امليسور التكلفة كبنية تحتية 
تخضع الستثامرات رأساملية قامئة عىل االحتياجات. يجب عليها 
أيًضا تحديد اآلليات التي تتناول توافر األرايض يف املدن، مع الرتكيز 
الحالية،  املساكن  تقييم جودة  األرايض، مع  استخدام  إدارة  عىل 
والتحديات والفرص املحلية، وقيمتها التاريخية والرتاثية، وإمكاناتها 

التنموية املستقبلية.

1.1. األهداف الرئيسية

)1( التنسيق والتكامل )الحوكمة املرنة(: دمج اإلسكان يف التخطيط 
اإلقليمي االسرتاتيجي عىل املستويني اإلقليمي واملحيل، عرب القطاعات 
واملستويات الحكومية وفًقا لخطة العمل هذه. لتحقيق انسجام مع 
جدول أعامل 2030، واألجندة الحرضية الجديدة )NUA(، وجدول 
األعامل الحرضي لالتحاد من أجل املتوسط، وميثاق أمسرتدام، وميثاق 

اليبزيغ الجديد، واتفاقية باريس، وإطار سنداي للحد من مخاطر 
الكوارث 2015-2030، وغريها من أطر السياسات التي تشرتك فيها 

خطة عمل اإلسكان هذه. 

)2( التنسيق والتكامل )الحوكمة الهرمية(: تنسيق ومتاسك تخطيط 
اإلسكان يف السياسات الحرضية الوطنية )NUPs(، مع الرتكيز عىل 
مواءمة الرؤى االسرتاتيجية والسياسات العامة وأدواتها، بهدف إنشاء 
سياسات اإلسكان الوطنية )NHPs(. يجب أن تغطي الخطط الوطنية 
لإلسكان جميع جوانب إنتاج اإلسكان وتوفريه، مبا يف ذلك التعاريف 
األساسية للحق يف السكن، والسكن الالئق، والسكن امليسور التكلفة، 
واإلسكان االجتامعي، واملصطلحات األخرى ذات الصلة، فضالً عن 
اآلليات التي تتعامل مع التمويل، وتوفري األرايض، وتحصيل القيمة، 

واالستثامر و رشوط االستهالك ومناذج إدارة األصول.

سياسات  تكامل  الشبكية(:  )الحوكمة  والتكامل  التنسيق   )3(
اإلسكان الوطنية )NHPs( يف اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة 
)ICDSs(. تعترب الحكومات املحلية القادرة وذات املوارد الكافية 
والفعالة، والتي تكون قريبة قدر اإلمكان من املواطنني، أمرًا حيويًا 
يف ضامن توفري سكن الئق وميسور التكلفة واملتاح. يجب أن تتضمن 
اسرتاتيجيات اإلسكان املحلية تحليالً للعرض والطلب عىل املساكن 
باإلضافة  املستقبلية،  والسوقية  الدميغرافية  والتوجهات  املحلية، 
إىل توصيات لعمليات التخطيط وخطط استخدام األرايض ولوائح 
التنمية )إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية، 2019، 
2020؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر املتوسط، 
للعيش  مالمئة  أماكن  إلنشاء  خاص  اهتامم  إيالء  يجب   .)2020
حيث يتم دمج اإلسكان مكانيًا مع الخدمات واملرافق الحرضية، 
املتجددة ومياه  الطاقة  إىل  الوصول  للمواطنني سهولة  يوفر  مام 
الرشب املأمونة والرصف الصحي والبنى التحتية الخرضاء / الزرقاء 
والوظائف والتجارية والتعليمية والطبية، واملرافق الثقافية. يجب 
أن يكون هناك تركيز عىل إمكانية السري يف املكان والتنقل البطيء، 
وخطط التنمية العابرة )غريا وكريشني، 2016؛ روجني يدوس، زوانفيلد، 

2019؛ صالت وأوليفر، 2017 

)4( التنسيق والتكامل )حوكمة السوق(: تكامل خطط اإلسكان 
مع خطط التنمية اإلسرتاتيجية األوسع مع الرتكيز عىل إدارة سياسة 
األرايض، مثل: )أ( تنسيق إدارة األرايض، مبا يف ذلك إدخال أشكال 
مبتكرة لحيازة األرايض )مثل ائتامنات األرايض املجتمعية، وحيازة 
األرايض التعاونية، واإليجار االجتامعي، وما إىل ذلك(؛ )ب( تنسيق 
األدوات املالية للتأثري عىل استخدام األرايض وتوافرها ألغراض التنمية، 
مبا يف ذلك الرضائب التصاعدية وأدوات حيازة قيمة األرض لتوليد 

األموال لخطط اإلسكان االجتامعي. 
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االستثامر األرسي )كنسبة مئوية من الدخل اإلجاميل املتاح(، 
أسعار املساكن )النسبة املئوية للتغري مقارنة بالعام السابق(، 

أصحاب املنازل )كنسبة مئوية من إجاميل السكان(، 
املستأجرين )كنسبة مئوية من إجاميل السكان(، 

عبء تكلفة السكن )النسبة املئوية من إجاميل تكاليف السكن كنسبة مئوية 
من الدخل املتاح(، 

معدل عبء السكن )النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون يف منازل تزيد 
فيها تكاليف السكن عن %40(، 

للسكان  املئوية  )النسبة  اإلسكان  نفقات  بعد  الفقر  لخطر  التعرض  معدل 
الذين يعيشون يف أرسة والتي يكون الدخل املتاح املكافئ - الذي تم تعديله 
لنوع األرسة - ناقص تكاليف اإلسكان هو أقل من عتبة الفقر البالغة 60% من 

متوسط دخل األرسة املعادل، 
العبء الثقيل املُبلغ عنه ذاتيًا إلجاميل تكلفة السكن )النسبة املئوية للسكان 
الذين يعيشون يف منزل حيث يعترب الشخص املسؤول عن القدرة عىل تحمل 

التكاليف أن إجاميل تكاليف اإلسكان ميثل عبئًا ماليًا ثقياًل.

ميكن أيًضا وضع مؤرشات ألمن إشغال السكن )مدة الحيازة، أسباب اإلخالء، 
إعادة اإلسكان( وإلمكانية الوصول وإمكانية العيش، مثل القرب من املوارد 

الرئيسية، وفًقا ملفهوم املدينة من 10، 15، 30 دقيقة. 

ميكن إضافة العديد من املؤرشات الخاصة باملنطقة، وهي: األشخاص الذين 
يعيشون يف مساكن دون املستوى، مبا يف ذلك املستوطنات العشوائية )كنسبة 
مئوية من إجاميل السكان(، واألشخاص الذين ميكنهم الوصول إىل الخدمات 

املربع 4: مثال عىل مؤرشات قياس جودة توفري اإلسكان )منظمة الصحة العاملية(

األساسية: املياه الجارية، والكهرباء، والرصف الصحي )كنسبة مئوية من إجاميل 
السكان(، واألشخاص الذين ميكنهم الوصول إىل املساحات الخرضاء عىل مسافة 
قريبة من منازلهم )كنسبة مئوية من إجاميل السكان(. مع زيادة دقة املؤرشات، 
تنشأ صعوبات يف جمع البيانات وتوحيدها. يختلف ما يشكل إسكانًا دون 
املستوى عرب البلدان واملناطق )هوي، 2012( )منظمة الصحة العاملية، 2018 
ب( ويجب تنفيذ مزيد من العمل عىل التعريفات املشرتكة يف إطار اإلجراءات 

املقرتحة يف خطة العمل هذه.

إرشادات اإلسكان والصحة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية )منظمة الصحة 
العاملية، 2018 ب(.

من  مجموعة  اعتامد  لألوطان(:  )العابر  والتكامل  التنسيق   )5(
املؤرشات الرئيسية املشرتكة واملتامسكة وذات الصلة لقياس جودة 
توفري اإلسكان، بناًء عىل املؤرشات التي يستخدمها املكتب األورويب 
لإلسكان  التوجيهية  واملبادئ   )2020 )يوروستات،  لإلحصائيات 
الصحة  )منظمة  العاملية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  والصحة 

العاملية، 2018ب(. 

)6( التنسيق والتكامل )الرتاث والثقافة(: اعتامد واسع لتوصية 
اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي كمعيار للحفاظ عىل 
الرتاث فيام يتعلق مبخزون املساكن الحايل، مع الرتكيز عىل الرتاث 
مع إمكانية التجديد وإعادة االستخدام والتنمية )اليونسكو، 2011(. 
تقييم ونرش العامرة العامية ومواد البناء التقليدية كوسيلة لزيادة 
 Nakashima، McLean،( التضمني الثقايف للحلول والتكيف مع املناخ

 .)2012 ،Thulstrup، Castillo، & Rubis

2.1. األدوات الرئيسية

وجدول  الجديدة،  الحرضية  واألجندة   ،2030 أعامل  )1( جدول 
األعامل الحرضي لالتحاد من أجل املتوسط، وأطر السياسات الدولية 

األخرى / مراصد اإلسكان واعتامد معايري مشرتكة. 

 ،Housing Europe2( تقييم فجوة السياسات بالرشاكة مع منظمة(
التعاون  منظمة  وأطر  ألوروبا،  االقتصادية  املتحدة  األمم  ولجنة 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، من تقييم متعدد املنظور ملخزون 
املناخ،  مع  والتكيف  والسالمة،  الصحة  )معايري  الوطني  اإلسكان 
وإعادة االستخدام املستدام والدائرية للمساحات واملباين املهجورة 

أو غري املستغلة بشكل كاٍف، والحصول عىل املياه والرصف الصحي، 
والقدرة عىل الصمود، والسالمة من الحرائق والزالزل والتواصل، 

من بني عوامل أخرى.
 

)3( تكامل السياسات الحرضية الوطنية، والسياسات الوطنية لإلسكان، 
واالسرتاتيجيات الوطنية لإلسكان مع أطر العمل الدولية وفيام بينها. 
)4( تكامل اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة مع السياسات الحرضية 
الوطنية، وسياسات اإلسكان الوطنية، واسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية.

)5( مركز معرفة اإلسكان املتوسطي، مع الرتكيز عىل التعلم املتبادل، 
واعتامد التعريفات واملعايري املشرتكة.

 
)6( توصية اليونسكو بشأن املشهد العمراين التاريخي.

3.1. الجهات الفاعلة الرئيسية

الوزارات الوطنية والسلطات املحلية والجامعات ومجموعات املصلحة 
العامة واملنظامت غري الحكومية وجمعيات اإلسكان وشبكات اإلسكان 
والحركات االجتامعية املعنية باإلسكان واملطورين والجهات الفاعلة 
األخرى يف القطاع الخاص املعنية باإلسكان وبرنامج األمم املتحدة

ألوروبا  االقتصادية  املتحدة  األمم  ولجنة  البرشية  للمستوطنات 
واليونسكو واملؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة واإلحصاءات 

الوطنية وكاالت. 

4.1. مشاريع املساعدة الفنية اإلرشادية

يوجد لدى العديد من املؤسسات برامج مهمة للمساعدة الفنية فيام 
يتعلق باإلسكان األخرض وامليسور واالجتامعي، ذات الصلة بخطة 
 ،)UNECE( العمل هذه: لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
 )EIB( األورويب  االستثامر  بنك  مثل  الدولية،  املالية  واملؤسسات 
والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري )EBRD(. ميكن استخدام مجموعة 
متنوعة من أدوات التمويل واألدوات املالية للرتويج ملساكن أكرث 
شموالً واستدامة وبأسعار معقولة عرب مجموعة من حيازات امللكية 
واإليجارات. تم رسد هذه األدوات يف الجدول 2 )فيفيان ميليغان، 

جوران، لوسون، فيبس، وفيليبس، 2009، ص.28(.

تشمل أطر التمويل اإلضافية ما ييل: التعاون الثنايئ لالتحاد األورويب، 
الفنية  املساعدة  أداة  والتكنولوجي،  العلمي  التعاون  إجراءات 
وتبادل املعلومات للمفوضية األوروبية )TAIEX(-التوأمة، منوذج 
 ،EULIS البيني لسجالت األرايض الذي تم إطالقه مع التشغيل 
رابطة مسجيل املمتلكات التجارية واملنقولة يف إسبانيا، هيئة املسح 

العقاري الهولندية.

5.1. أطر العمل املرجعية الرئيسية

)1( )2004( قانون اإلسكان والتنمية يف سنغافورة، الطبعة املنقحة 
لعام 2004 )حكومة سنغافورة، 2004(، والترشيعات الفرعية.

املتحدة  التابعة للجنة األمم  )2( )2005( أنظمة متويل اإلسكان 
االقتصادية ألوروبا للبلدان التي متر مبرحلة انتقالية )لجنة األمم 

املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2005أ(.
)3( )2006( منزل الئق: تعريف وإرشادات للتنفيذ )حكومة اململكة 

املتحدة، 2006(.
)4( )2007( توجيه INSPIRE )املفوضية األوروبية، 2007(.

التاريخي  الحرضي  املشهد  بشأن  اليونسكو  توصية   )2011(  )5(
)اليونسكو، 2011(.

االقتصادية  املتحدة  للجنة األمم  الجيدة  )6( )2013( املامرسات 
املتحدة  األمم  لجنة  منطقة  يف  للطاقة  املوفر  لإلسكان  ألوروبا 
االقتصادية ألوروبا )لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2013(.

)7( )2015( ميثاق األمم املتحدة يف جنيف بشأن اإلسكان املستدام 
)لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، أ2015(.

)8( )2016( فريق العمل التابع للجنة االقتصادية ألوروبا واملعني 
بإدارة األرايض )لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2016(.

)9( )2018( اسرتاتيجية اإلسكان الوطنية الكندية )كندا، 2018(.
)10( )2018( إرشادات منظمة الصحة العاملية لإلسكان والصحة 

)منظمة الصحة العاملية، 2018 أ(.
)11( )2018( جدول األعامل الحرضي لرشاكة االتحاد األورويب بشأن 

اإلسكان )املفوضية األوروبية، 2018 ب(.
)12( )2018( الدليل اإلرشادي السرتاتيجية اإلسكان املحيل يف نيو 

ساوث ويلز )نيو ساوث ويلز، 2018(.
)Housing Europe )2019( )13، االتحاد األورويب: مركز تطور 

.)2019 ،Housing Europe اإلسكان )منظمة
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  الرئيسية  الخصائص   )2019(  )14(
والتنمية لإلسكان االجتامعي اإليجاري )منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي، 2019 ج(.
)15( )2019( إرشادات لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن 
إدارة وملكية املساكن السكنية )لجنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألوروبا، 2019(.
)16( )2020( بيانات وسياسات أفضل ملكافحة الترشد يف منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 2020 أ(.
)17( )2020( »اإلسكان االجتامعي: جزء أسايس من سياسة اإلسكان 

يف املايض واملستقبل« ، ملخصات سياسة منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية حول اإلسكان امليسور التكلفة )منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي، 2020ح(.
)18( )2020( اإلسكان والنمو الشامل )منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، 2020 د(.
)19( )2020( لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن اإلسكان 
2030 - تحسني القدرة عىل تحمل تكاليف اإلسكان يف منطقة لجنة 
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )لجنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألوروبا، 2020(.
)20( )2021( قاعدة بيانات اإلسكان امليسور من منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

 .)2021
)21( )2021( قرار الربملان األورويب بشأن الحصول عىل سكن الئق 
األورويب،  )الربملان  أ(   2021 األورويب،  )الربملان  التكلفة.  وميسور 

2021 ب(.
)االتحاد  الجديدة  األوروبية  باوهاوس  مبادرة   )2021(  )22(

األورويب، 2021(. 

6.1. اإلطار الزمني
عىل املدى املتوسط إىل الطويل.

7.1. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية املقرتحة للمنفذين

)1( أداة الحوكمة املؤسسية الوطنية: تشجيع الوزارات الوطنية عىل 
إنشاء »مراصد إسكان« وطنية ومختربات السياسات للمساعدة يف 
تحديد اسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية مبا يتامىش مع الدليل العميل 
لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية إلجراء ملفات تعريف 
 ،)2011 البرشية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم  )برنامج  اإلسكان 
بالتعاون الوثيق مع السلطات املحلية، واتحادات اإلسكان، واملؤسسات 
املدنية. املجتمع والقطاع الخاص، مع الرتكيز عىل حوكمة استخدام 
األرايض، واملناظر الطبيعية الحرضية التاريخية )HULs(، مبا يف ذلك: 
األرايض  لحيازة  مبتكرة  أشكال  وإدخال  األرايض،  إدارة  تنسيق   -
اإليجار  التعاونية،  األرايض  حيازة  املجتمعية،  األرايض  )ائتامنات 

االجتامعي، إلخ(، 
األرايض وتوافرها  استخدام  للتأثري عىل  املالية  األدوات  تنسيق   -
ألغراض التنمية، مبا يف ذلك الرضائب التصاعدية وأدوات حيازة قيمة 

األرايض لتوليد األموال لخطط اإلسكان االجتامعي، 
سيام  وال  الصلة،  ذات  الوطنية  الوزارات  بني  السياسة  تنسيق   -
األرايض  وإدارة  الحرضية  والتنمية  اإلسكان  عن  املسؤولني  بني 
والبيئة واألشغال العامة والطاقة والنقل والصحة والتعليم والثقافة 
والسياسات االجتامعية وإدارة الطوارئ، من خالل السياسات الحرضية 

الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة.
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)2( تكامل السياسات الوطنية: دعوة وتشجيع الوزارات الوطنية 
لوضع سياسات حرضية وطنية )NUPs( إلعداد وإدماج اسرتاتيجيات 
اإلسكان الوطنية )NHSs(، بالتعاون الوثيق مع السلطات املحلية، 
واتحادات اإلسكان، واملجتمع املدين - مبا يف ذلك حركات اإلسكان 
الشعبية، والقطاع الخاص، من خالل تنظيم الرشاكات واالستشارات.

)3( تقييم فجوات السياسات: دعوة وتشجيع الوزارات الوطنية 
إلنشاء فرق عمل لتطوير سياسة اإلسكان لتحليل الثغرات يف أدوات 
سياسة اإلسكان، مع الرتكيز عىل الوصول إىل اإلسكان امليسور التكلفة 
لجميع من يحتاجون إليه، واإلسكان الصحي، وإجراءات تغري املناخ 
والتخفيف من حدته، والحد من مخاطر الكوارث، والحفاظ عىل 
الرتاث وإعادة االستخدام مبوجب خطة عمل اإلسكان هذه )خرباء 
البحر األبيض املتوسط حول املناخ والتغري البيئي، 2020 أ؛ برنامج 
األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر املتوسط، 2020؛ يونسكو، 

2019، 2020(، باالتفاق مع أطر السياسات الدولية. 
)4( تقييم املخزون السكني: تشجيع الوزارات الوطنية عىل تقييم 
حالة املخزون السكني الحايل، مع االهتامم مبعايري الصحة والسالمة 
)حكومة اململكة املتحدة، 2006؛ منظمة الصحة العاملية، 2018 
والدائري  املستدام  االستخدام  وإعادة  املناخ،  مع  والتكيف  ب(، 
للمساحات واملباين املهجورة أو غري املستغلة بشكل كاٍف، والحصول 
من  والسالمة  للكوارث،  واملقاومة  الصحي،  والرصف  املياه  عىل 
الحرائق والزالزل واالتصال )املفوضية األوروبية، دراسة Arco من 

جامعة براتو، 2019(.
)5( التكامل بني السياسات الوطنية واملحلية: تشجيع السلطات 
يف   )NHSs( الوطنية  اإلسكان  اسرتاتيجيات  دمج  عىل  املحلية 
اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة )ICDSs( والسعي إىل إقامة 
رشاكات ملزيد من بناء القدرات املحلية يف هذا املجال، من خالل 

مختربات السياسات املذكورة أعاله. 
مع  الوطنية  العمل  برامج  تكامل  السوق:  تشكيل  متارين   )6(
اسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة 
عىل نطاق أوسع، مع الرتكيز عىل )أ( تنسيق إدارة األرايض، مبا يف 
ذلك إدخال أشكال مبتكرة لحيازة األرايض )مثل ائتامنات األرايض 
املجتمعية، وحيازة األرايض التعاونية، واإليجار االجتامعي، وما إىل 
ذلك(؛ )ب( تنسيق األدوات املالية للتأثري عىل استخدام األرايض 
وتوافرها ألغراض التنمية، مبا يف ذلك الرضائب التصاعدية وأدوات 

حيازة قيمة األرض لتوليد األموال لخطط اإلسكان االجتامعي. 
)7( األداة املؤسسية العابرة لألوطان: إنشاء مركز متوسطي للمعرفة 
حول اإلسكان عىل غرار االتحاد األورويب لإلسكان العام والتعاوين 
واالجتامعي )منظمة Housing Europe(، بالرشاكة مع مؤسسة 
Housing Europe ومرصدها، و / أو منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، رهناً باتفاق إضايف، من أجل تسهيل نقل السياسة والتعلم 
املؤسيس )منظمة Housing Europe، 2019 أ، 2019 ب(، وبالتعاون 
الوثيق مع السلطات املحلية واتحادات اإلسكان واملجتمع املدين )مبا 

يف ذلك حركات اإلسكان الشعبية( والقطاع الخاص.
)8( تقييم الحفاظ عىل الرتاث: تشجيع الوزارات الوطنية عىل تقييم 
حالة املخزون السكني الحايل مع الرتكيز عىل الرتاث مع إمكانية 
التجديد وإعادة االستخدام والتطوير، باستخدام توصية اليونسكو 

بشأن املشهد الحرضي التاريخي. 

8.1. منوذج للتنفيذ

تتوفر مناذج مختلفة للتنفيذ، مبا يف ذلك:

)1( نهج اإلسكان األول يف فنلندا )كانغاس وكاليوما بوها، 2019؛ 
لوسون، باوسون، إل تروي، نويالنت وهاملتون، 2018؛ بليس، 2016(.

)2( اسرتاتيجية اإلسكان الوطنية الكندية )كندا، 2018(.
)3( قانون اإلسكان والتنمية يف سنغافورة، الطبعة املنقحة لعام 2004 

)حكومة سنغافورة، 2004(، والترشيعات الفرعية.

9.1. معايري النجاح

)1( يتم إنشاء مراصد اإلسكان يف معظم الدول األعضاء يف االتحاد 
عىل  السياسات  تشكيل  عىل  كبري  تأثري  ولها  املتوسط  أجل  من 
املستوى املحيل، باتباع أطر ومعايري السياسة املتفق عليها دوليًا، 
باالتفاق مع خطة العمل اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 

ومحور التدخل هذا. 
)2( إنشاء سياسات حرضية وطنية وإدماج سياسات اإلسكان الوطنية. 
يتم وضع سياسات اإلسكان الوطنية يف البلدان األعضاء يف االتحاد 
السياسات  لها، بعد تحليل فجوة  تفتقر  التي  املتوسط  من أجل 

وتقييم مخزون اإلسكان. 
)3( عدد كبري من السلطات املحلية يف جميع أنحاء املنطقة لديها 
القدرة وتتخذ خطوات ملموسة لدمج سياسات اإلسكان الوطنية 
يف اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة والسعي إىل زيادة تطوير 

قدرتها عىل تنفيذ برامج اإلسكان املبتكرة. 
)4( يشتمل عدد كبري من خطط العمل الوطنية عىل أدوات مبتكرة 
لحيازة األرايض وإدارة األرايض، فضالً عن أدوات التمويل املبتكرة التي 
تستجيب الحتياجات املواطنني األكرث ضعفاً يف كل بلد. وهناك عدد 
كبري من اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة تتناول هذه القضايا أيًضا. 
الدول  املتوسطي يف إحدى  إنشاء مركز معارف اإلسكان  )5( تم 

األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط.
)6( قامت الوزارات الوطنية بتقييم حالة الحفاظ عىل الرتاث يف 

املساكن الحالية ووضعت خططًا ملعالجتها.

املختربات الحية )LLs( هي أماكن للتجربة يف سياقات الحياة الواقعية، والتي تم تعميمها 

يف العقد املايض. تُعرِّف الشبكة األوروبية للمختربات الحية )ENoLL( املختربات الحية 

بأنها "أنظمة إيكولوجية لالبتكار تركز عىل املستخدم ومفتوحة عىل أساس نهج مشرتك يف 

االبتكار للمستخدم، ودمج عمليات البحث واالبتكار يف مجتمعات وبيئات الحياة الواقعية" 

)املفوضية األوروبية، 2016(. تم استخدام املختربات الحية عىل نطاق واسع كأدوات إلدارة 

االنتقال )ويرث، وفوينفشيلينج، وفرانتزيسكايك، وكوينني، 2018(. إن االنتقال إىل مجتمع 

مستدام وعادل ومستقر رضوري عىل نطاق ورسعة غري مسبوقني. تم تطوير طرق للقيام 

بذلك عىل مدى العقود املاضية بدًءا بالبحث والعرض إىل االبتكار ومناهج االنتقال والتحول. 

يف نطاق هذه األساليب، يتم استخدام املختربات الحية بشكل متزايد يف العديد من مشاريع 

االبتكار والربامج العلمية واملؤسسات البلدية، نظرًا لقدرتها عىل تعزيز التعلم والتجريب 

املربع 5: ما هي املختربات الحية؟

واالبتكار عىل أساس املشاركة يف إيجاد الحلول مع أصحاب املصلحة واملواطنني. تم تنفيذ 

املختربات الحية يف العديد من املدن يف أوروبا وحققت نتائج جيدة، كام يتضح من تلك 

التي أنشأها معهد أمسرتدام للحلول الحرضية املتقدمة )ستون وبويرن، 2017 ب(. تتميز 

مناهج املخترب الحي ببعض السامت املشرتكة: فهي تهدف إىل مواجهة تحديات مجتمعية 

ملحة ومعقدة؛ لذلك، فهي تستفيد من مناهج التعلم التكراري، التي يتم إجراؤها من خالل 

اإلنشاء املشرتك مع أصحاب املصلحة املعنيني. املختربات الحية هي كل يشء عن االبتكار 

والتعلم؛ بحيث تشمل اإلبداع املشرتك، وتوزيع سلطة القرار، وتشجيع اآلراء والخطوات 

التي يجب تتبعها؛ وإرشاك جميع املشاركني املعنيني: الجهات الفاعلة العامة، والجهات 

الفاعلة الخاصة، واملستخدمني )املجتمع املدين( ومعاهد املعرفة )ستون وبويرن، 2017 أ(. 

اإلجراء 2: تكوين وتعزيز 
القدرات عىل توفري مساكن 
مستدامة وبأسعار معقولة 

تدرك خطة عمل اإلسكان هذه أن أنظمة اإلسكان الوطنية مرتبطة 
بالثقافة وتعتمد عىل السياق وتتخذ أشكااًل مختلفة عرب املنطقة 
األورومتوسطية، وأن مخزون البناء الواسع موجود مبستويات متنوعة 
من األهمية التاريخية وإمكانية إعادة التطوير. وبالتايل، فإن خطة 
العمل هذه تشجع الحكومات يف جميع أنحاء املنطقة عىل املشاركة 
يف بناء القدرات عىل ربط العالقات والتعلم املشرتك وتعزيزها يف 
تصميم وتنفيذ سياسة اإلسكان، وتطوير القيادة الحكومية يف توجيه 
االسرتاتيجيات املحلية الوطنية واملتكاملة. ويشجع بلدان االتحاد 
من أجل املتوسط عىل تعزيز املهارات وقدرات املوارد الالزمة لتوفري 
السكن من خالل أبعاده املتعددة )مشاركة املجتمع، والتخطيط 
االسرتاتيجي، وإدارة األرايض، واالستثامر يف اإلسكان، وإدارة املوارد، 
والقدرة التنظيمية، والقدرة الخاصة بالصناعة، والشبكات، والقدرة 
السياسية واملراقبة( )الوسون، ليجايس، وباركنسون، 2016، ص 13(، 
املشرتك،  التعلم  و)2(  الحية،  املختربات   )1( وال سيام من خالل 
و)3( الرشاكات بني املدن، و)4( التدريب القصري أثناء العمل، و 

)5( التعلم الشبيك. 

دعامً لإلجراء 1 من خطة العمل اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط 
)التنسيق وتعزيز التامسك(، يرتكز اإلجراء 2 عىل واجهة بني العلم 
والسياسة، لبناء القدرات والرؤى املشرتكة. يُنظر إىل الجامعات يف 
جميع أنحاء املنطقة املتوسطية عىل أنها محفزات توفر التدريب 
أثناء العمل ملحرتيف التخطيط، من خالل برامج التعلم مدى الحياة 
)LLPs( وتثقيف الجيل القادم من املخططني واملصممني واملديرين 
واملنفذين الحرضيني. يجب عىل الجامعات املحلية بناء الجسور بني 
العلم والبحث من ناحية، والسياسات الرتابية واملشاهد الحرضية 
التاريخية والتدخالت الحرضية من ناحية أخرى.  وبالتايل، فإن أحد 
الجوانب املهمة ملحور التدخل هذا هو تحديث وتنسيق مناهج 
مدارس الهندسة املعامرية والتخطيط الرتايب يف املنطقة. وهذا يشمل 
التقارب يف التخطيط والتصميم للتعليم من أجل إسكان مستدام 
ومرن ومتكامل، باستخدام األطر املذكورة يف خطة عمل اإلسكان 
التاريخية،  الحرضية  للمشاهد  اليونسكو  نهج  ذلك  يف  مبا  هذه، 

واحرتام تقاليد وتخصص كل جامعة.
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اتفاقيات دعم التشغيل والتمويل طويلة األجل
موارد التوحيد وبناء القدرات والتوسع

رأس املال التنمية
الوصول إىل املمولني

حدود االقرتاض املعقولة
مخاطر املحفظة املتوازنة

التدفقات النقدية الداخلية

االلتزام برؤية واضحة
تعريف األدوار

فاعلية املدير التنفيذي
كفاءة املوظفني واستقرارهم

تطوير وقيادة املجلس
اإلدارة املالية

تكنولوجيا املعلومات
إدارة املرشوع

التقييم

واملجاالت  اإلسكان  يف  املتخصصة  واملهارات  املعرفة 
املامثلة: إدارة اإليجارات، مشاركة املستأجرين، إحالة 
العميل ودعمه، إدارة األصول، تطوير اإلسكان وصنع 

املكان. 

العالقات مع املنظمني واملمولني والقمم واملجموعات 
الصناعية والنظراء

الرشاكات مع مقدمي خدمة العمالء اآلخرين
الوصول إىل املوارد غري املالية

املشاركة املجتمعية والتحالفات
فض النزاعات

إدارة وسائل اإلعالم

قدرة التوريد

القدرة التنظيمية

قدرة قطاع معني

قدرة التواصل

القدرة السياسية

متانة برامج الدعم الحكومية
دميومة العالقات مع املمولني من القطاع الخاص

القمم  املثال  سبيل  عىل  والوسطاء:  املوارد  مقدمو 
واملجموعات الصناعية واالستشاريني ومقدمي التدريب

املنظمني واملمولني  املوردة: مثل  املنظامت غري  قدرة 
املوارد  ومقدمي  واملستشارين  والقمم  واملطورين 

والتدريب اآلخرين ورشكاء خدمة العمالء. 

الربامج واالسرتاتيجيات والحوافز واإلجراءات واللوائح 
الخاصة بالنتائج يف مجاالت اإلسكان وما شابهها: مثل 
القدرة عىل تحمل التكاليف، وإمكانية الوصول، والصحة، 

واالستدامة البيئية، وكفاءة الطاقة.

وضوح شبكات القطاع
فاعلية القمم واملجموعات الصناعية

توازن املنافسة والتعاون

تعليم الناخبني والرشكاء
النفوذ السيايس

فض النزاعات
القدرة عىل تأطري املشاكل وربطها بأجندات مؤثرة

الجدول 2: األبعاد الرئيسية للقدرة عىل 

تحقيق أهداف اإلسكان االجتامعي.

املصدر: )ف. ميليجان وآخرون، 2016(.

الُبعد                     أمثلة عىل املستوى التنظيمي                                                 أمثلة عىل مستوى القطاع             
1.2. األهداف الرئيسية

بناء القدرات الشبكية والتعلم املشرتك: يجب بناء القدرات اإلضافية 
)املهارات واملوارد( يف تنفيذ سياسة اإلسكان والقيادة الحكومية يف 
توجيه االسرتاتيجيات الوطنية واملحلية من خالل التعلم من األقران 
والرشاكات بني املدن والتعلم الشبيك. يشمل ذلك إدارة املوارد، 
العالقات،  بالصناعة، وربط  الخاصة  والقدرة  التنظيمية،  والقدرة 

والقدرة السياسية، واملراقبة.

2.2. األدوات الرئيسية

)1( الرشاكات املؤسسية ألصحاب املصلحة.
املصلحة  واقعية ألصحاب  تجريبية  بيئات  الحية:  املختربات   )2(
املتعددين لتصميم السياسات وتنفيذها، بالتنسيق مع السلطات 
الوطنية واملحلية بالرشاكة مع الجامعات املحلية. ينصب تركيزهم 
عىل صانعي السياسات الوزارية والبلدية واملخططني واملصممني 
والخرباء يف املشاهد الحرضية التاريخية )HULs( وقادة األعامل 

والجمعيات املدنية واملواطنني، وخاصة الفئات الضعيفة. 
)3( دورات وحلقات عمل قصرية حول مهارات إدارة اإلسكان. 

املخططني  من  القادم  الجيل  عىل  الصيفية  املدارس  تركز   )4(
واملصممني يف املنطقة. 

)5( األبحاث وأوراش عمل البناء التقليدية. 
)1( تحليل مناهج مدارس التخطيط والتصميم يف املنطقة. 

)7( الرشاكات بني املدن: أوراش عمل دورية تنظمها املدن عرب منطقة 
البحر األبيض املتوسط مقرتنة من حيث التحديات املشرتكة و / أو 
التكميلية، والخربة، واملعرفة املؤسسية. ميكن العثور عىل مثال لهذه 
الرشاكات يف عمل VNG International، الفرع الدويل لرابطة 
والبلدية،  الوزارية  السياسات  الرتكيز: صناع  الهولندية.  البلديات 

واملخططون الرتابيون، واملصممون الحرضيون.
أنواعاً  األوراش  هذه  ستشمل  املشرتك.  التعلم  عمل  أوراش   )8(
والجامعات  املنظامت  سيام  وال  املصلحة،  أصحاب  من  مختلفة 
الدولية واملحلية، مع الرتكيز عىل واضعي السياسات واملخططني 

واملصممني يف الوزارات والبلديات.

3.2. الجهات الفاعلة الرئيسية

املحلية،  والجامعات  املحلية،  والسلطات  الوطنية،  الوزارات 
واليونسكو،   ،)ENoLL( الحية  للمختربات  األوروبية  والشبكة 
والجامعات الدولية، ومعاهد البحث )مثل معهد دراسات اإلسكان 
 IHS Erasmus( والتنمية الحرضية يف جامعة إيراسموس روتردام
Rotterdam(، معهد لينكولن لسياسة األرايض(، منظمة التعاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

البرشية، وحدة بناء القدرات، VNG الدولية.

4.2. مشاريع املساعدة الفنية اإلرشادية

املانحة  والجهات  الدولية  املالية  املؤسسات  ومبادرات  برامج 
وبرامج ومبادرات االتحاد األورويب، مثل: إجراءات التعاون العلمي 
والتكنولوجي و أداة املساعدة الفنية وتبادل املعلومات للمفوضية 
ماري  وإجراءات   + إيراسموس  و  )TAIEX(-التوأمة  األوروبية 
سكودوفسكا كوري )MSCA(، وأوروبا اإلبداعية، وبرنامج املهارات 

للشباب للتوظيف. 

5.2.  أطر العمل املرجعية الرئيسية

)1( )2003( التوجيه اإلطاري لالتحاد األورويب بشأن املياه )املفوضية 
األوروبية، 2003(. 

)2( )2016( الشبكة األوروبية للمختربات الحية )ENoLL( )املفوضية 
األوروبية، 2016(.

)3( )2017( األجندة الحرضية لالتحاد من أجل املتوسط )االتحاد 
من أجل املتوسط، 2017(.

)4( )2018( استنتاجات املجلس بشأن خطة العمل للثقافة 2019-
بالهندسة  املعني  األورويب  االتحاد  خرباء  فريق  سيام  وال   ،2022
املعامرية عالية الجودة والبيئة املبنية للجميع )املجلس األورويب، 

.)2018
)5( )2018( أجندة حرضية لالتحاد األورويب )املفوضية األوروبية، 

2018 ب(.
)6( )2019( اإلطار األورويب للعمل بشأن الرتاث الثقايف )املفوضية 

األوروبية، 2019 د(.
األوروبية،  )املفوضية  األوروبية  الخرضاء  الصفقة   )2019(  )7(

2019 هـ(.
)8( )2020( املخترب الحي HSB لالتحاد السويدي التعاوين لإلسكان 

.)2020 ،HSB(
)9( )2020( مدن برنامج URBACT التي متارس الحق يف السكن 

)برنامج URBACT، 2020 أ(.

6.2. اإلطار الزمني
قصري إىل متوسط املدى.

7.2. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية املقرتحة للمنفذين

املتوسط  أجل  من  االتحاد  بني  رشاكات  إنشاء  الرشاكات:   )1(
والجامعات املحلية والرئيسية ذات املهارات الخاصة بسياسة اإلسكان 
والتخطيط، فضالً عن منظامت بناء القدرات األخرى عرب املنطقة 
األورويب  واالتحاد   ،Housing Europe مثل  األورو-متوسطية، 
للمنظامت الوطنية العاملة مع املرشدين )FEANTSA(، واالتحاد 
الدويل لالتصاالت )ITU(، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 
ومبادرة األمم املتحدة للمدن الذكية املستدامة )U4SSC( التي 
ينسقها االتحاد الدويل لالتصاالت، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية 
وغريها.  البرشية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم  وبرنامج  ألوروبا، 
يتم تنفيذها من قبل االتحاد من أجل املتوسط والوزارات الوطنية 

والجامعات املحلية والرشكاء املذكورين. 
)2( املختربات الحية. أنشأت شبكة الجامعات والوزارات الوطنية 
مختربات حية يف عدد صغري من املدن التجريبية مع الشبكة األوروبية 
للمختربات الحية و VNG الدولية. تنفذه شبكة الجامعات واالتحاد 

من أجل املتوسط والرشكاء املذكورين. 

VNG International هم خرباء يف تعزيز الحوكمة املحلية الدميقراطية 

يف البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية. تلعب الحكومات 

املحلية دوًرا رئيسيًا يف توفري الخدمات األساسية، مبا يف ذلك املياه 

تأثري عميق عىل  الصحية واإلسكان. ولها  النفايات والرعاية  وإدارة 

مجاالت مثل السالمة واألمن الغذايئ وسيادة القانون وحقوق املرأة. 

هذه هي الطريقة التي تساهم بها مشاريعنا بطريقة مستدامة من 

 VNG أجل مستقبل أفضل لألشخاص واملجتمعات والبلدان. تصمم

International وتنفذ مشاريع لتقوية الحكومات املحلية يف مجاالت 

.)2019 ،VNG-International( اختصاصها املختلفة

املربع VNG International :6: الفرع الدويل 
التحاد البلديات الهولندي
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)3( تنمية املهارات اإلدارية: يقوم االتحاد من أجل املتوسط وشبكة 
الجامعات ومنظمة Housing Europe والوزارات الوطنية واألطراف 
األخرى بتشجيع أوراش عمل قصرية لبناء مهارات اإلسكان ودورات 

أثناء العمل لزيادة قدرة إدارة اإلسكان يف املنطقة. 
)4( املدارس الصيفية: تنشئ شبكة الجامعات مدارس صيفية للطالب 
من جميع أنحاء املنطقة األورومتوسطية. تنفذه شبكة الجامعات 

واالتحاد من أجل املتوسط. 
)5( املعارف التقليدية: تعمل شبكة الجامعات ومؤسسات التدريب 
تطوير  تعزيز  عىل  املانحة  والجهات  الوطنية  والوزارات  املهني 
الوظائف واملهارات املتعلقة بالبناء باستخدام املواد التقليدية و / 
أو التقنيات التقليدية والجديدة لرتميم الرتاث املبني. يتم تنفيذه 

من قبل شبكة الجامعات والرشكاء.
)6( املناهج املحدثة:  تشجيع تحديث وتنسيق مناهج التخطيط 
املكاين ومدارس الهندسة املعامرية يف املنطقة فيام يتعلق بسياسة 

اإلسكان والتصميم والتنفيذ. 
)7( الرشاكات بني مدينة وأخرى:  أوراش عمل دورية تنظمها املدن 
عرب منطقة البحر األبيض املتوسط املتشابهة يف التحديات املشرتكة 
و / أو التكميلية، والخربة، واملعرفة املؤسسية. ميكن العثور عىل 
مثال لهذه الرشاكات يف عمل VNG International، الفرع الدويل 
لرابطة البلديات الهولندية. الرتكيز: صناع السياسات الوزارية والبلدية، 

واملخططون الرتابيون، واملصممون الحرضيون. 
)8( أوراش عمل التعلم املشرتك عىل املستوى الوطني: حلقات عمل 
دورية مع سلطات التخطيط الوطنية واملحلية، حيث يناقش صانعو 
السياسات من بلدان االتحاد من أجل املتوسط املشاكل والحلول 
الخاصة  اإلسكان  عمل رشاكة  مع خطة  جنب  إىل  جنبًا  بنشاط، 
باألجندة الحرضية لالتحاد األورويب )املفوضية األوروبية، 2018 ب(. 

8.2. منوذج للتنفيذ

أجل  لالتحاد من  االسرتاتيجية  الحرضية  التنمية  )1( خطة عمل 
الوثيقة  )انظر  القدرات«  وتعزيز  تكوين   2 »اإلجراء  املتوسط، 

الرئيسية للحصول عىل التفاصيل(.
.)ENoLL( الشبكة األوروبية للمختربات الحية )2(

)VNG )3 الدولية.

9.2. معايري النجاح

)1( توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والتعلم املتبادل من قبل الرشكاء 
املذكورين. يتم تنظيم أنشطة ربط العالقات. 

)2( تنظيم عدد كبري من املختربات الحية حول البحر األبيض املتوسط. 
يتم نرش نتائجها عرب املواقع والتقارير. 

)3( تنظيم عدد كبري من أوراش العمل القصرية والدورات أثناء 
العمل يف عدة مدن حول البحر األبيض املتوسط. 

)4( تنظيم املدارس الصيفية السنوية يف عدد من الجامعات الرشيكة. 
)5( االعرتاف مبعرفة البناء التقليدية كأصل يف السياسات الحرضية 
الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة. نرش مهارات املعرفة 
التقليدية يف مجال البناء عىل نطاق واسع. تنظيم عدد كبري من 

أوراش العمل. 
)6( مقارنة مناهج مدارس التخطيط والتصميم حول البحر األبيض 
املتوسط، ونرش النتائج، وهناك جهد كبري لتحديث هذه املناهج 

الدراسية. 
)7( تنظيم عدد كبري من الرشاكات بني املدن سنويًا. نرش املعرفة 

املنتجة عىل نطاق واسع عرب املواقع اإللكرتونية واملنشورات. 
نرش  ويتم  األقران،  بني  العمل  أوراش  من  كبري  عدد  تنظيم   )8(
نتائجها عىل نطاق واسع عرب املواقع اإللكرتونية والتقارير واملوارد 

األخرى عرب اإلنرتنت.

اإلجراء 3: التصور والحكم 
معاً لتوفري مساكن مستدامة 

وبأسعار معقولة 

الحوكمة الكربى هي عقيدة أساسية لصنع السياسات الجيدة. تأيت 
ملواجهة  للعمل يف رشاكات  املتزايدة  الحاجة  من:  املركزية  هذه 
التحديات املشرتكة املعقدة؛ والرتابط االقتصادي والبيئي والسيايس 
املتزايد بني املناطق والبلدان؛ والحاجة إىل زيادة املساءلة والشفافية 
والشمولية يف عمليات صنع القرار الدميقراطية متعددة األطراف؛ 
ورشط االلتزام مببادئ التبعية، التي تضع القرارات عىل املستوى 
األكرث فاعلية وأقرب ما ميكن للجهات الفاعلة يف املجتمع، مع الرتكيز 

عىل إرشاك املواطنني ومشاركتهم. 

للحكم متعدد املستويات دور مؤثر يف تشكيل سياسة اإلسكان، 
اإليرادات واملسؤوليات  التوافق بني سلطات جمع  وتجنب عدم 

السياسية ملستويات مختلفة من الحكومة.
هناك العديد من آليات الحوكمة متعددة املستويات التي ميكن 
لصانعي السياسات استخدامها لسن سياسة إسكان ميسور التكلفة 
ومواجهة تحديات التنسيق. ميكن لهذه األدوات أن تجمع وتأمن 
املوارد والقدرات طويلة األجل لتقديم اسرتاتيجيات إسكان فعالة. 
الحوكمة والرشاكات ملستويات مختلفة  املفاوضات حول  تسمح 
من الحكومة بتخصيص األدوار واملوارد والوظائف، عرب آليات، مثل 
املتطلبات الترشيعية، والحقوق الرضيبية وترتيبات تقاسم اإليرادات، 
واملنح املجمعة واملقيدة، واتفاقيات التمويل املشرتك، ومعايري األداء.  
إن تحويالت التمويل املخصصة بشكل مناسب للمتطلبات التشغيلية 
والرأساملية لربامج اإلسكان االجتامعي وامليسور التكلفة لها تأثري 

كبري عىل نتائج العرض والقدرة عىل تحمل التكاليف. 

عالوة عىل ذلك، من املرجح أن تزيد مبادئ الحوكمة متعددة املراكز 
واملتكاملة  املستدامة  السكنية  التنمية  يف  املستويات  واملتعددة 
وتحسني  الشاملة،  االجتامعية  االستدامة  من  األحياء  وتجديد 
مالءمة السياسات وااللتزام بها ودعمها، وتحقيق العدالة الرتابية 
)جولوبتشيكوف وباديينا، 2012؛ توسيكس، 2004 (. تعمل تجارب 
اإلسكان التشاريك من خالل املختربات الحية أو املختربات الحرضية 
أيًضا عىل تحسني التضمني الثقايف للحلول وتسخري طاقة املواطنني من 
خالل مبادرات من القاعدة إىل القمة، مبا يف ذلك األساليب املبتكرة 
لتصميم املساكن التقليدية التي يتم دمجها ثقافيًا ومناخيًا بشكل 
أكرب. وهذا له عواقب عىل كيفية معالجتنا لرتقية األحياء الفقرية 
والتحرض العشوايئ. »ميكن لتجارب تصميم املساكن التشاركية أن 
تغذي االبتكارات. عىل الرغم من محدودية نطاق استخدامها، إال 
أنها ميكن أن تساعد يف إعادة فحص املامرسات والنامذج الحالية 
يف التخطيط الحرضي وتحديد الطريق للتقدم إىل األمام. إن تهجني 
األساليب التشاركية والعمليات األكرث تقليدية ميكن أن يحمل مفتاح 

للتحول األوسع »)سوجوت وزمير، 2016(. 

3.1. األهداف الرئيسية 

مشاركة املواطنني ومشاركة أصحاب املصلحة: هناك حاجة إلرشاك 
املواطنني يف تطوير سياسة اإلسكان املتكاملة، لتوفري تنوع إسكان 
االجتامعي  املزيج  ولتحقيق  لألرس،  املتزايد  للتنوع  استجابة  أكرث 
ودعم احتياجات سوق العمل، وزيادة االستدامة االجتامعية للحلول. 
متاشياً مع فكرة الحوكمة املرنة، حيث يجب تنسيق أمناط الحكم 
املميزة بطريقة مرنة وعملية وقابلة للتكيف، تُعد مشاركة أصحاب 
املصلحة أمرًا بالغ األهمية لنجاح محور التدخل هذا. وهذا يعني 
الجمع بني أعضاء القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املدين يف 
ترتيبات متنوعة تتفاعل فيها وجهات نظر ومعارف ومصالح وواليات 

مختلفة إلنتاج مدخالت أفضل لصنع سياسات سليمة.

2.3. األدوات الرئيسية 
 

)1( السياسات الحرضية الوطنية واالسرتاتيجيات املتكاملة لتنمية 
املدن.

)7( مختربات حية ومختربات التصميم الحرضي، بناًء عىل منهجية 
برنامج URBACT: جلسة عامة،  التي طورها  املدينة  مختربات 
)إعداد املقدمة / املشهد(؛ متارين »النجوم والخطوط«. جلسات 
»حوض السمك«؛ وأوراش العمل املوازية التي تركز عىل موضوع 
معني ودراسات حالة، مام يسمح بالتثليث مع رشكاء من الشبكة 

الدولية األكرب.
)3( مراصد اإلسكان الوطنية.

)4( مركز معرفة اإلسكان املتوسطي، بناًء عىل منوذج، وبالرشاكة 
 .Housing Europe مع مؤسسة

عىل  بناًء  املصلحة،  أصحاب  وجمعيات  املواطنني  جمعيات   )5(
منهجية تشاركية للجان حوض النهر )مدمجة يف السياسات الحرضية 
الوطنية وتعززها الحكومات املحلية(، مستوحاة من جمعية املواطنني 

الفرنسيني من أجل املناخ.

"تعددية املراكز هو مفهوم أسايس يف دراسات األمالك املشرتكة التي تشري إىل شكل معقد من الحوكمة مع مراكز متعددة لصنع القرار شبه املستقل. إذا أخذت مراكز صنع القرار بعضها 

البعض يف االعتبار يف العالقات التنافسية والتعاونية ولجأت إىل آليات حل النزاعات، فيمكن اعتبارها نظام إدارة متعدد املراكز. يف سياق حوكمة املوارد الطبيعية، عزى الباحثون يف مجال 

األمالك املشرتكة عدًدا من املزايا ألنظمة الحوكمة متعددة املراكز، وعىل األخص تعزيز القدرة عىل التكيف، وتوفري مالءمة مؤسسية جيدة ألنظمة املوارد الطبيعية، وتخفيف املخاطر عىل 

حساب الجهات الفاعلة واملؤسسات الزائدة عن الحاجة " )كاراليل وجرويب، 2019، ص 927(.

املربع 7: مزيد من الحوكمة املتعددة املراكز
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"يف عامل يتسم بالعوملة بشكل متزايد ورسيع التغري، أصبحت عمليات صنع القرار املرتبطة 

بتطوير السياسات العامة وتنفيذها ومراقبتها معقدة بشكل متزايد. نادراً ما متتلك الحكومات 

الفردية أو اإلدارات الحكومية كل السلطات واملوارد وهياكل الحوكمة الرضورية لالستجابة 

التي تقع تحت مسؤوليتها ولحكم جمهورها  العامة  بشكل مناسب لتحديات السياسة 

من  املساعدة  طلب  أو  اآلخرين  مع  بالعمل  مطالبون  أنهم  يعني  وهذا  فعال.  بشكل 

املربع 8: الحوكمة املتعدد املستويات

املنظامت العامة أو الخاصة أو غري الحكومية أو املجاالت املجتمعية، وغالبًا عرب مجموعة 

من القطاعات، لتحقيق أهدافهم. وبالتايل فإن فهم وإدارة القضايا املرتبطة بالحوكمة عرب 

مجموعة من الحدود هو أمر بالغ األهمية لتحقيق نتائج إيجابية للسياسة العامة يف بيئة 

اليوم" )دانييل وكاي، 2017(.

"نظرًا ألن العديد من االختصاصات واملسؤوليات مشرتكة بني مختلف مستويات الحوكمة يف 

االتحاد األورويب، فإننا ندرك الحاجة إىل العمل مًعا يف رشاكة لتحقيق قدر أكرب من التامسك 

االقتصادي واالجتامعي واإلقليمي يف أوروبا. 

ال يوجد مستوى واحد ميكنه التعامل مع التحديات التي نواجهها مبفردنا. ميكننا حل مشاكل 

املواطنني عىل األرض من خالل التعاون بشكل أفضل وتشغيل املشاريع املشرتكة ملواجهة 

التحديات املشرتكة التي تنتظرنا. نحن ندافع عن أوروبا متعددة املستويات عىل أساس 

العمل املنسق من قبل االتحاد األورويب والدول األعضاء والسلطات اإلقليمية واملحلية وفًقا 

ملبادئ التبعية والتناسب والرشاكة، يف شكل التعاون التشغييل واملؤسيس يف وضع وتنفيذ 

سياسات االتحاد األورويب. يف هذا املسعى، نحرتم متاًما الرشعية واملساءلة املتساوية لكل 

مستوى ضمن اختصاصات كل منها ومبدأ التعاون املخلص. 

وإدراكًا منا لحاجتنا لبعضنا البعض وسعينا الدائم لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة، فإننا نعتقد 

أن هناك فرًصا كبرية لزيادة تعزيز التعاون السيايس واإلداري املبتكر والفعال بني سلطاتنا 

عىل أساس اختصاصات ومسؤوليات كل منها. الهدف من هذا امليثاق، الذي وضعته لجنة 

مناطق االتحاد األورويب، هو ربط املناطق واملدن يف جميع أنحاء أوروبا، مع تعزيز تعدد 

املربع 9: الحوكمة املتعددة املستويات يف االتحاد األورويب: ميثاق الحوكمة املتعددة املستويات يف أوروبا. 

الحكومية  غري  واملنظامت  والجامعات  االجتامعيني  الرشكاء  مثل  االجتامعيني،  الفاعلني 

وتجمعات املجتمع املدين التمثييل. متاشياً مع مبدأ التبعية الذي يضع القرارات عىل املستوى 

األكرث فاعلية وأقرب ما ميكن للمواطنني، فإننا نويل أهمية قصوى للمشاركة يف إيجاد حلول 

سياسية تعكس احتياجات املواطنني. من خالل التزامنا بالقيم األساسية واملبادئ والعمليات 

التي تقوم عليها الحوكمة املتعددة املستويات عىل وجه التحديد، نعتقد أن أمناطًا جديدة 

للحوار والرشاكة ستظهر عرب السلطات العامة يف االتحاد األورويب وخارجه. 

تعزز الحوكمة املتعددة املستويات االنفتاح واملشاركة والتنسيق وااللتزام املشرتك لتقديم 

الحلول املستهدفة. يسمح لنا بتسخري التنوع يف أوروبا كمحرك لالستفادة من أصول مناطقنا 

املحلية. باالستفادة الكاملة من الحلول الرقمية، نحن ملتزمون بزيادة الشفافية وتقديم 

خدمات عامة عالية الجودة يَسهل الوصول إليها من طرف املواطنني الذين منثلهم. تساعدنا 

الحوكمة املتعددة املستويات عىل التعلم من بعضنا البعض، وتجربة الحلول السياساتية 

املبتكرة، ومشاركة أفضل املامرسات، ومواصلة تطوير الدميقراطية التشاركية، مام يجعل 

االتحاد األورويب أقرب إىل املواطنني. نعتقد أن تبني الحوكمة املتعددة املستويات يساهم 

يف تعميق االتحاد األورويب

3.3. الجهات الفاعلة الرئيسية 

)1( الوزارات الوطنية.
)2( السلطة املحلية.

)3( الجامعات املحلية )املختربات الحية / املختربات الحرضية(.
)4( مركز معرفة الرتاث املتوسطي.

)5( املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة وأصحاب املصلحة 
اإلقليميني.

4.3. مشاريع املساعدة الفنية اإلرشادية

)1( برامج ومبادرات املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة.
)2( برامج ومبادرات االتحاد األورويب: إجراءات التعاون العلمي 
والتكنولوجي وأداة املساعدة الفنية وتبادل املعلومات للمفوضية 
ماري  إجراءات  و   + إيراسموس  و  )TAIEX(-التوأمة  األوروبية 
سكودوفسكا كوري )MSCA( وأوروبا املبدعة وبرنامج مهارات 

الشباب للتوظيف.

5.3. أطر العمل املرجعية الرئيسية

)1( )2000( إسرتاتيجية التنفيذ املشرتكة للتوجيه اإلطاري للمياه 
)EC/60/2000(، وثيقة إرشادية. 8، املشاركة العامة فيام يتعلق 

بتوجيه إطار املياه )املفوضية األوروبية، 2003(.
)2( )2011( توصية اليونسكو لعام 2011 بشأن املشهد الحرضي 

التاريخي )اليونسكو، 2011(.
)3( )2014( مختربات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
للتصميم الحرضي )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 

2014 ب(.
)4( )2016( الشبكة الوطنية الفرنسية للمجتمعات لإلسكان التشاريك 

.)2016 ،RNCHP(
)5( )2019( نهج اليونسكو يف الربمجة القامئة عىل النتائج واملَيزنة 
واإلدارة والرصد واإلبالغ )RBM( كام هو مطبق يف اليونسكو - 

املبادئ التوجيهية )اليونسكو، 2019(.
)برنامج    URBACT لربنامج  املدينة  مختربات   )2020(  )6(

URBACT، 2020 ب(.

تم إنشاء "Réseau National des Collectivités pour l'Habitat Participatif" )الشبكة 

الوطنية للمجتمعات لإلسكان التشاريك - RNCHP( يف عام 2010 من أجل الجمع بني 

املجتمعات )البلديات، والسلطات البلدية، واملناطق، وما إىل ذلك(، من خالل مبادرات 

املواطنني يف هذه املنطقة، وتجميع خرباتهم حول هذا املوضوع. إنها منصة للتبادل، ملتزمة 

بجعل اإلسكان التشاريك مكونًا من مكونات السياسات العامة، ولكنها أيًضا رافعة للتحقيق 

الوطني. أصبحت الشبكة جمعية يف يناير 2014. بفضل إنشاء هذه الشبكة، اتخذ اإلسكان 

التشاريك خطوة جديدة بأن أصبح جزًءا ال يتجزأ من السياسات العامة لهذه املجتمعات. 

هذا النهج هو ملتقى ألربعة تحديات:

. التحدي املتمثل يف الحق يف السكن للجميع؛

. املسألة الحرضية يف الطريقة التي نبني بها املدينة؛

. تحدي االقتصاد التشاريك، يف تكامله بني اإلسكان العام واملمتلكات الخاصة؛

املربع 10: اإلسكان التشاريك يف فرنسا

. تحدي للمواطنة، يف قدرة السكان عىل قيادة جامعية ملرشوع للعيش مًعا يف املدينة.

وهذا يعكس رغبة مشرتكة يف جعل هذا الشكل من اإلسكان متاًحا ألكرب عدد من السكان، مبا 

يف ذلك األرس ذات الدخل املتواضع. حتى اآلن، يجمع مرشوع "الشبكة الوطنية للمجتمعات 

لإلسكان التشاريك" ما يقرب من ثالثني عضًوا أو مجتمًعا مرتبطًا )بلديات، إدارات، مناطق( 

)الشبكة الوطنية للمجتمعات لإلسكان التشاريك، 2016(.

األوروبية  املائية  البيئة  حامية  بهدف  املياه،  بشأن  األورويب  لالتحاد  اإلطاري  "التوجيه 

واستعادتها من خالل اإلدارة التشاركية والتكاملية ألحواض األنهار، يُنظر إليه عىل نطاق 

واسع عىل أنه أكرث الترشيعات البيئية لالتحاد األورويب طموًحا وشمولية حتى اآلن. تم 

تبنيه من قبل الربملان األورويب واملجلس األورويب يف عام 2000، سع التوجيه اإلطاري للمياه 

)التوجيه EC / 60/2000( إىل تنسيق سياسة املياه يف االتحاد األورويب، والتي كانت حتى 

ذلك الحني مجزأة للغاية وفشلت يف حامية النظم اإليكولوجية املائية وجودة املياه داخل 

االتحاد األورويب. اعتربت املفوضية األوروبية واملعلقون عىل حد سواء التوجيه اإلطاري 

للمياه، وهو "الجيل الجديد" من التوجيهات البيئية لالتحاد األورويب، أنه يهدف إىل إحداث 

تحول يف قطاع املياه األورويب. قدم التوجيه مفهوم "الوضع الجيد" )بيئي وكيميايئ للمياه 

السطحية، وكيميايئ وكمي للمياه الجوفية(، مام يتطلب أن تصل جميع املسطحات املائية 

إىل حالة جيدة بحلول نهاية عام 2015. ولهذه الغاية، وضع التوجيه اإلطاري للمياه متطلبات 

إجرائية طموحة ووسائل ميكن من خاللها تحقيق أهدافه.

التخطيط والتنفيذ: )1( عىل نطاق مناطق  يتم  أن  االبتكارات األخرى، يتطلب  من بني 

أحواض األنهار املحددة هيدرولوجيا )RBDs(؛ و )2( بطريقة تشاركية، وتشجيع املشاركة 

النشطة "لجميع األطراف املعنية" مبا يف ذلك مستخدمي املياه، وأصحاب املصلحة اآلخرين، 

والجمهور األوسع. استلزمت هذه املتطلبات مًعا إعادة تصميم املؤسسات وتكييفها عىل 

نطاق واسع )وإن بدرجات متفاوتة( بني الدول األعضاء، وبالتايل أدت إىل مجموعة متنوعة 

من الخربات عرب االتحاد األورويب" )...( 

املربع 11: التوجيه اإلطاري لالتحاد األورويب بشأن املياه )WFD( كنموذج للتخطيط التشاريك 

"ينص التوجيه عىل األطر الزمنية واإلجراءات لتوفري املعلومات والتشاور يف املراحل الرئيسية 

من عملية التخطيط، ويتطلب من الدول األعضاء ’تشجيع املشاركة النشطة لجميع األطراف 

املهتمة يف تنفيذ هذا التوجيه، وال سيام يف اإلنتاج، ومراجعة وتحديث خطط إدارة أحواض 

األنهار‘ )التوجيه اإلطاري للمياه، الفصل 14 )1(( )...( ميكن رؤية أحكام التوجيه اإلطاري 

للمياه بشأن التخطيط التشاريك من حيث تقنني وإضفاء الطابع املؤسيس عىل ما يسمى 

’التحول من الحكومة إىل الحوكمة‘ يف إدارة املوارد والبيئة يف أوروبا وخارجها )...(. وقد 

كانت هذه العملية مدفوعة من "أسفل" حيث طالب املواطنون بدور أكرب يف القرارات التي 

تؤثر عليهم، ومن "أعىل" حيث سعت السلطات إىل تحقيق فوائد معينة إلرشاك أصحاب 

املصلحة والجمهور يف صنع القرار. وبهذا املعنى، فإن األساس املنطقي وراء االلتزام القانوين 

باملشاركة يف التوجيه اإلطاري للمياه هو بوضوح أساس عميل وفعال، كام تنص وثيقة توجيه 

اسرتاتيجية التنفيذ املشرتكة )CIS( بشأن املشاركة العامة عىل ما ييل: ’املشاركة العامة 

ليست غاية يف حد ذاتها ولكنها أداة لتحقيق األهداف البيئية للتوجيه اإلطاري للمياه‘. " 

)جاغر وآخرون، 2016(.

6.3. اإلطار الزمني
عىل املدى املتوسط إىل الطويل.

7.3.  اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية املقرتحة للمنفذين

)1( إرشاك أصحاب املصلحة: تتبنى السياسات الحرضية الوطنية 
أنحاء  الوطنية )NHPs( يف جميع  اإلسكان  )NUPs( وسياسات 
املنطقة مبادئ إرشاء أصحاب املصلحة وإرشاك املواطنني يف تصميم 
وتنفيذ سياسة اإلسكان، مبا يف ذلك مبادئ تصميم اإلسكان التشاريك، 
مبا يتامىش مع »اإلجراء 1 التنسيق وتعزيز التامسك«. يتم تنفيذها 

من قبل الوزارات الوطنية والسلطات املحلية.
)2( املختربات الحية ومختربات التصميم الحرضي لإلسكان: أنشأ 
عدد من البلديات مختربات اإلسكان الحية بالرشاكة مع الجامعات 
املحلية، إلرشاك الجهات الفاعلة يف القطاع العام والقطاع الخاص 
واملجتمع املدين حول التحديات املجتمعية الحقيقية فيام يتعلق 
وتعزيز  تكوين   2 »اإلجراء  مع  يتامىش  مبا  املستدام،  باإلسكان 
القدرات«. يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية والسلطات املحلية 

والجامعات املحلية.
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)3( مراصد اإلسكان: يتم تشجيع الحكومات الوطنية عىل إنشاء 
مراصد اإلسكان عىل املستوى الوطني، ويجب أن تنرش هذه املراصد 
معلومات حول الجودة والتكلفة امليسورة والتمويل وغريها من 
املسائل املتعلقة باإلسكان والتي يسهل فهمها من قبل املواطنني 
والرشكات واألقسام األخرى يف اإلدارة. ستنفذها الحكومات الوطنية، 
بالرشاكة مع الجامعات الرشيكة لالتحاد من أجل املتوسط، ومنظمة 
.Housing Europeالتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظمة
)4( تَأسس مركز معارف اإلسكان يف منطقة البحر األبيض املتوسط 
يف إحدى الجامعات الرشيكة لالتحاد من أجل املتوسط وهو مكلف 
بإصدار تقارير متاحة عن حالة اإلسكان يف املنطقة، بالتعاون مع 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل ولجنة 

األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ورشكاء مؤسسيني آخرين.
الحرضية  املناطق  املصلحة يف  املواطنني وأصحاب  )5( جمعيات 
الوظيفية عىل املستوى اإلقليمي، بناًء عىل املنهجية التشاركية للجان 
حوض النهر )املدمجة يف السياسات الحرضية الوطنية والتي تروج 

لها الحكومات املحلية(.

8.3.  منوذج للتنفيذ

)1( مختربات التصميم الحرضي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية.

.URBACT 2( مختربات املدينة لربنامج(
)3( منظمة Housing Europe: االتحاد األورويب لإلسكان العمومي 

والتعاوين واالجتامعي.

9.3.  معايري النجاح

)1( إرشاك منظامت املجتمع املدين، مبا يف ذلك الحركات االجتامعية 
لإلسكان، يف صنع القرار والتنفيذ والرصد واإلبالغ. متثيل األعامل 

التجارية ملصالحها بشكل رشعي وشفاف. 
)2( إنشاء مختربات حية ومختربات التصميم الحرضي لإلسكان يف 
عدد من البلديات حول البحر األبيض املتوسط. إنشاء مركز معارف 

اإلسكان املتوسطي يف إحدى الجامعات الرشيكة.
)3( إنشاء عدد كبري من مراصد اإلسكان يف الدول األعضاء يف االتحاد 
من أجل املتوسط وتصدر تقارير دورية عن حالة توفري اإلسكان 

وإمكانية الوصول إليه يف كل بلد. 
)4( إنشاء مركز معارف اإلسكان املتوسطي يف إحدى الجامعات 
الرشيكة لالتحاد من أجل املتوسط والذي يبدأ يف جمع البيانات 
وإنتاج ونرش املعرفة ومراقبة حالة توفري اإلسكان وإمكانية الوصول 

إليه حول البحر األبيض املتوسط. 
)5( تنظيم عدد كبري من مجالس املواطنني يف بلدان املنطقة ودمجها 

يف األداء اليومي ألنظمة التخطيط يف جميع أنحاء املنطقة.

اإلجراء 4: الدمج والحامية من 
أجل توفري مساكن مستدامة 

وبأسعار ميسورة 

إن الحصول عىل سكن الئق وصحي جيد االتصال هو حق من حقوق 
اإلنسان. إنها أيًضا قضية األمن االسرتاتيجي. يعني األمن السكني أن 
السكان أكرث قدرة عىل الصمود أمام الكوارث الطبيعية والظواهر 
االقتصادية.  الصحية واألزمات  الطوارئ  الحادة وحاالت  املناخية 
العديد من البلدان »تعرتف بدور املدن أو الحكومات غري الوطنية 
لبناء املرونة الوطنية يف أطر السياسة الوطنية بشأن املرونة«. ومع 
ذلك، مل يتم االعرتاف رصاحًة باإلسكان كمكون أسايس يف معظم 
خطط املرونة الوطنية يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019d(. ميكن أن 
يشمل الفهم متعدد األبعاد لدور اإلسكان يف خطط املرونة أشكااًل 
من اإلسكان وكيفية دمجها يف البيئات الحرضية، وقضايا اإلدماج 
االجتامعي واالستدامة البيئية، واستخدام وإدارة األرايض لإلسكان، 
وجودة التصميم وكثافة اإلسكان، والربط بالفرص عرب وسائل التنقل 

املختلفة وتخصيص فرص الحياة )فان كيمبني، 1994(.

من بني التحديات العامة العديدة التي تواجه البلدان يف كل مكان، 
يعترب تغري املناخ الذي يؤدي إىل ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع 
منسوب مياه البحر والظواهر املناخية الحادة املتكررة من بني أكرث 
التحديات إلحاًحا. ستكون تأثريات تغري املناخ عىل املجتمعات حول 
البحر األبيض املتوسط شديدة )جيورجي، 2006(، مع ارتفاع درجة 
حرارة حوض البحر األبيض املتوسط بنسبة 20% أرسع من املتوسط 
العاملي )خرباء البحر األبيض املتوسط حول املناخ والتغري البيئي، 
2020 ب؛ االتحاد من أجل املتوسط، 2019 ب، ص 24؛ برنامج 
األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر املتوسط، 2020(. إن الطرق 
لها  والتكيف(  والتخفيف  )التفادي  املناخ  تغري  املتنوعة ملعالجة 
آثار مختلفة عىل قطاع اإلسكان. يلعب التخطيط الرتايب والتصميم 
الحرضي وتكنولوجيا البناء والهندسة املعامرية دوًرا رئيسيًا يف منع 
املزيد من االرتفاع يف درجات الحرارة، والتكيف مع الظواهر املناخية 
الشديدة املتزايدة باستمرار والتخفيف من حدتها )كارتر وآخرون، 
2015(. عالوة عىل ذلك، يجب توعية صانعي القرار بالدور املركزي 
لقطاع البناء السرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ )رودرس، سرتاوب، 

وفيرش، 2013(، مبا يف ذلك دور

املناهج الدائرية يف البناء والهدم، وإعادة استخدام املواد و إعادة 
تحديد أهداف املباين، ومفاهيم االستقالب الحرضي والبيئة الحرضية. 
باملتانة والقدرة عىل  أيًضا  للبناء والهدم  الدائرية  املناهج  ترتبط 

التكيف والسالمة من الحرائق ومقاومة الزالزل.

القطاعات  متكاملة ومتعددة  ولوائح  النهج سياسة  يتطلب هذا 
تغطي علوم املناخ، والتخطيط الرتايب البيئي، والتصميم الحرضي، 
واملعايري املعامرية والبنائية لإلسكان، واالهتامم مبخططات اإلسكان 
امليسور التكلفة. كام يتطلب أيًضا تخطيطًا ترابيًا اسرتاتيجيًا متكاماًل 
يربط مناطق املعيشة عرب تخطيط النقل )عىل سبيل املثال مدينة 

فيينا، 2014(.

هي  املعدية  األمراض  تفيش  فإن  املناخ،  تغري  مع  يحدث  مثلام 
أحداث عاملية تتطلب إجراءات فورية، حيث أن الرتابط بني أنظمتنا 
االجتامعية والتقنية يعني أن أي خطر صحي ميكن أن ينترش برسعة 
ال مثيل لها يف جميع أنحاء العامل. إن كيفية ومكان عيشنا يؤثر عىل 
تعرضنا ومقاومتنا لألمراض املعدية. كانت إحدى الطرق املهمة ملنع 

تفيش فريوس كوفيد 19 هي الحاجة إىل إبطاء االنتشار من خالل 
تشجيع املواطنني عىل غسل أيديهم بشكل متكرر، للحفاظ عىل 
مسافة اجتامعية والعزل الذايت. من املستحيل تنفيذ هذه التدابري 
يف البيئات الحرضية حيث يعيش الناس بالقرب من بعضهم البعض، 
دون الحصول عىل املياه الجارية والرصف الصحي، وحيث تكون 
جودة املساكن رديئة للغاية بحيث ال ميكن معالجة املخاطر الصحية 
أو احتوائها بشكل فعال. عالوة عىل ذلك، من املحتم أن تكون 
الصحة العامة سيئة للغاية يف األماكن التي يعيش فيها جزء كبري 
من السكان يف األحياء الفقرية أو حيث يكون معدل الترشد كبريًا. 
ال يتمتع املترشدون بأي حامية ضد املخاطر الصحية والطبيعية ما 

مل يتم اتخاذ إجراء عام حازم. 

يتطلب أمن اإلسكان اتخاذ مجموعة واسعة من التدابري لضامن 
حصول معظم املواطنني عىل سكن الئق ومتصل وصحي يف جميع 
امليسور  برامج اإلسكان  التدابري  ينبغي أن تشمل هذه  األوقات. 
التكلفة، ومنح فرص الحصول عىل اإلسكان االجتامعي الواسع والسهل 
للمواطنني الضعفاء، وضامن الحيازة، واألمن ضد الزيادات املفرطة يف 
اإليجارات والصيانة ورسوم الخدمة، وما إىل ذلك. يف بعض البلدان، 
املنخفض  الدخل  االجتامعية من ذوي  املساكن  يحق ملستأجري 
مزايا اإلسكان إذا كان إيجارهم مرتفًعا جًدا بالنسبة لدخل األرسة. 

يشمل أمن اإلسكان أيًضا الرفاه القائم عىل األصول، أو »فكرة أنه يجب 
تشجيع األرس عىل االستثامر يف األصول التي ترتاكم عىل مدى حياتها، 
ليتم االستفادة منها عند الحاجة )عادًة يف وقت الحق يف الحياة(« 
)رونالد، لينارتس، وكادي، 2015 (. إن االفتقار إىل الحصول عىل سكن 
ميسور يتحدى ذلك يف معظم األماكن، وكذلك االفتقار إىل الوصول إىل 
الرهون العقارية، وهو نتيجة لعقود العمل املرنة وغري اآلمنة يف كثري 

ارتفاع  األحيان، إىل جانب  من 
أسعار املساكن بسبب املضاربة 
أو عدم كفاية العرض. تؤثر هذه 
متناسب  غري  بشكل  الظروف 
عىل املواطنني املستضعفني وعىل 
الشباب الذين بدأوا يف املشاركة 
ال  والذين  اإلسكان،  سوق  يف 
يستطيعون الوصول إىل الرهون 
لخطر  املعرضني  أو  العقارية 
الوقوع يف ديون مفرطة لرشاء 
منزل، خاصة بعد األزمة املالية 
 2020 و   2008 لعام  العاملية 
والركود بسبب كوفيد 19. أدت 
»استقطاب  إىل  العوامل  هذه 
واسع النطاق لرثوة اإلسكان بني 
توسيع  إىل  أدى  مام  األجيال، 
قطاع اإليجارات الخاصة وأعداد 
أصحاب العقارات مع تقويض 
)رونالد  املنازل«  ملكية  قاعدة 
وآخرون، 2015، ص 2(. عالوة 
بصفتها  املدن  فإن  ذلك،  عىل 
والخدمات  للتوظيف  مورِّد 
تجتذب أيًضا العامل املهاجرين. 
الحوافز  تقديم  يكون  ما  غالبًا 
لتحسني  العقارات  ألصحاب 
لتجديد  عرض اإليجار مصاحباً 

وسط املدينة. 

يرتبط اإلسكان ارتباطًا وثيًقا بإنتاج النسيج الحرضي. عىل هذا 

النحو، يحدد اإلسكان كالً من كثافة املدن ومستوى وظيفيتها. 

من املعروف أن هذه عوامل رئيسية يف كفاءة الطاقة اإلجاملية 

للمدن )سالت، بورديك، ولبة، 2013(. لذلك، تحدد أنواع املساكن 

إىل حد كبري البصمة الكربونية للمدن. إىل جانب قضايا التكيف، 

يعد القطاع السكني أحد أهم املساهمني يف انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري. يف الواقع، استحوذ قطاع املباين والتشييد 

عىل 36% من االستخدام النهايئ للطاقة و 39% من انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون املرتبطة بالطاقة والعمليات يف 2018 )وكالة 

الطاقة الدولية، 2019(. وبالتايل، يعد قطاع اإلسكان أيًضا جزًءا 

أساسيًا من الحل لتقليل البصمة الكربونية من خالل اللوائح 

الحرارية األكرث جرأة واألكرث إنفاًذا، ومعايري البناء املحسنة وبناء 

القدرات يف قطاع البناء. هناك حاجة إىل تحول نوعي يف قطاع 

الطاقة  مكون  لتقليل  املحلية  املواد  استخدام  وخاصة  البناء، 

الرمادية. أخريًا، تتمثل إحدى األدوات القوية للحد من الزحف 

تأهيل  إعادة  يف  للمدن  الكربونية  البصمة  وتقليل  العمراين 

املساكن املتدهورة واملتدنية بشكل عام يف مراكز املدن، فضالً 

عن مشاريع التجديد الحرضي التي يتم اتخاذها مبعنى أوسع 

)عىل سبيل املثال تحويل األرايض القاحلة الحرضية، مثل املواقع 

الصناعية، إىل مناطق سكنية(". نص من تحرير أولغا كوكوي، 

خبرية اإلسكان ورئيس فريق العمل، الوكالة الفرنسية للتنمية.

املربع 12: أهمية اإلسكان للتخفيف من تغري 
املناخ والتكيف معه واالنتقال إليه
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بني  سيام  ال  املنازل،  ملكية  تعزيز  اسرتاتيجيات  بني  االختيار  إن 
الفئات األكرث ضعفاً يف املجتمع، والرتويج لإليجارات االجتامعية 
السياق  يف  كبري  حد  إىل  متجذر  خاص،  أو  عام  بشكل  املوجهة 
والطرق والثقافة. بينام تعترب ملكية املنازل طموحاً يف العديد من 
املجتمعات، وأداَة لبناء الرثوة بني األجيال، فإن املجتمعات األخرى 
تقبل املساكن املستأجرة وتكون أكرث ارتياًحا لها، ألنها تسمح بتحكم 
أوثق يف مخزون املساكن االجتامعية كبنية تحتية عامة وتحكم 
الفئات الضعيفة واألفراد املحتاجني إىل إسكان  أفضل يف حصول 
للتنظيم  الخاضع  االجتامعي  اإلسكان  يتطلب  ذلك،  ومع  عاجل. 
هناك  العامة.  الوكاالت  قبل  من  واإلدارة  التنسيق  زيادة  العام 
العديد من النامذج لإلسكان االجتامعي املستأجر العام والخاص 
الرتويج  يتعايش  أن  العامة. ميكن  املساكن  مخزون  وللتحكم يف 
مللكية املنازل مع مخططات اإليجار االجتامعي املنظمة جيًدا، كام 
يتضح من الحاالت يف النمسا وأملانيا وهولندا. عالوة عىل ذلك، تلبي 
ملكية املنازل وإيجار املساكن االحتياجات ومراحل الحياة املختلفة 
)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019 ج، 2020 
هـ(؛ إن احتياجات الطالب واألزواج الشباب والعامل املهاجرين 
وبشكل عام احتياجات السكان املتنقلني اقتصاديًا تتطلب عرض 
إيجار نوعي )غالبًا ما يكون نادًرا جًدا(. لذلك، قد يكون كل من 
اإليجار واالمتالك رضوريان يف املسرية السكنية لألفراد واألرس. يتم 
تشجيع البلدان واملدن عىل التعلم من بعضها البعض من خالل 
منصة مشرتكة وعرب املختربات الحية املقرتحة يف خطة العمل هذه. 

الحكومات  تضعها  التي  الرتابية  االسرتاتيجيات  تتجاهل  ما  غالبًا 
ملكافحة تغري املناخ والتخفيف منه دور الهندسة املعامرية ومواد 
البناء والتكنولوجيا. من املرجح أن تكون األشكال التقليدية للهندسة 
املعامرية ومواد البناء التقليدية أكرث تكيًفا مع املناخ وحساسية 
السلبي. يف هذا  التصميم  للجغرافيا، مام يسهم يف اسرتاتيجيات 
النوع من اإلسرتاتيجية، »يلعب تصميم البناء وشكل املبنى، بدالً 
من مهمته، أدواًرا رئيسية يف التقاط وتخزين وتوزيع طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية، وعادًة بهدف إزاحة الوقود األحفوري« )لونني، 
تروكا، كوستوال، وهينسن، 2013(. يوضح هذا الحاجة إىل »التصميم 
من الرتاث« )كويربز وجونج، 2017(، من خالل التعامل مع الحفاظ 

عىل الرتاث املبني وإعادة استخدامه وتطويره. 

أخريًا، ال ميكن فصل اإلسكان كمسألة أمنية إسرتاتيجية عن النهج 
متعدد القطاعات الذي يعترب فيه اإلسكان جزًءا ال يتجزأ من التنمية 

الحرضية املستدامة واملرنة. 

1.4. األهداف الرئيسية 

)1( اإلسكان امليسور التكلفة كبنية تحتية: االعرتاف باإلسكان امليسور 
التكلفة كشكل من أشكال البنية التحتية التي تتطلب استثامرات 
رأساملية قامئة عىل االحتياجات، وتخصيص املوارد الكافية وتصميم 
الجيدين.  والرصد  التنفيذ  لضامن  املناسبة  والربامج  السياسات 
يجب عىل السياسة الوطنية الجيدة لإلسكان املستدام ]و[ امليسور 
أن تعالج التكاليف الباهظة عىل طول سلسلة القيمة، ومعالجة 
االختناقات، مبا يف ذلك األرايض، وأنظمة البناء، والتشييد، والرهون 
العقارية، والتكاليف اإلدارية. يجب عىل قوانني التخطيط ولوائح 
البناء أن تتكيف مع االحتياجات املتطورة لسكان املدن، خاصة بعد 
أزمة كوفيد 19. عالوة عىل ذلك، احتياجات اإلسكان املستدامة ]و[ 
امليسورة التكلفة، وخطط التمويل املستدامة واملرنة، املصممة لكل 
من العرض والطلب، والتي يكون فيها القطاع العام عامل متكني 
- عىل سبيل املثال، مع خطط ضامن الرهن العقاري والرشاكات 
السليمة بني القطاعني العام والخاص )PPPs( ) بورنيت، 2018؛ 
ECA، 2018؛ KS، شودري، شارما، وبالتز، 2016؛ منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2012(.
)2( التكيف األفضل مع املناخ واملرونة الحرضية وتحول الطاقة: 
تخطيط وتصميم املساكن املوفرة للطاقة واملكيفة حراريًا واملضمنة 
جيًدا يف املشاهد الطبيعية والظروف املناخية، والتي يكون بناؤها 
حساًسا لألنظمة الطبيعية من خالل تصميم وتنفيذ البنى التحتية 
الخرضاء والزرقاء )املفوضية األوروبية، 2018 أ(، ومبادئ االقتصاد 

الدائري، مبا يف ذلك املبادئ البارزة للبناء الدائري.  
)3( تكامل إدارة الرتاث وإعادة تطويره مع مبادئ التكيف مع املناخ 
والتخفيف من آثاره، واالقتصاد الدائري، والحلول القامئة عىل النظم 
اإليكولوجية. تكامل الرتاث مع مبادئ الحد من مخاطر الكوارث 

وإدارة مخاطر الكوارث. 
)4( الحد من مخاطر الكوارث: يجب أن يعالج تصميم املساكن 
واألحياء ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حاالت الجفاف، وارتفاع 
مستويات سطح البحر يف جميع أنحاء املنطقة، استناًدا إىل »النهج 
القامئة عىل النظام اإليكولوجي مبا يتامىش مع إطار سنداي للحد من 
مخاطر الكوارث 2015-2030 ومن خالل تعميم مخاطر الكوارث 
الشاملة واملستنرية بالبيانات التخفيض واإلدارة عىل جميع املستويات 
لتقليل نقاط الضعف واملخاطر، ال سيام يف املناطق املعرضة للمخاطر 
يف املستوطنات الرسمية وغري الرسمية »)املادة 77، جدول األعامل 
البناء  الحرضي الجديد(. يجب إيالء اهتامم خاص لدائرية مواد 
املوجودة من أجل  األحياء  تقييم  املربع 22(. يجب  أيًضا  )انظر 
التكيف مع تغري املناخ واألخطار الطبيعية والتخفيف من حدتها.

يف عام 2020، نرشت املفوضية األوروبية خطة عمل جديدة بشأن االقتصاد الدائري كجزء 

من الصفقة الخرضاء لالتحاد األورويب. تجمع خطة العمل هذه بني مبادئ االقتصاد الدائري 

والتنمية الحرضية املستدامة ولها تأثري عىل كيفية تصور سياسة اإلسكان من أجل تلبية 

مبدأ الدوران، وتعويض اآلثار البيئية السلبية للبناء والهدم وصيانة املباين يف قطاع اإلسكان. 

سيتم نرش إسرتاتيجية شاملة جديدة من أجل بيئة مبنية مستدامة )...( وستتضمن مراجعة 

الئحة منتجات البناء، والتي تضع القواعد املنسقة لتسويق منتجات البناء يف االتحاد األورويب 

)املفوضية األوروبية، 2011(، مبا يف ذلك إدخال متطلبات املحتوى املعاد تدويره لبعض 

منتجات البناء، مع مراعاة سالمتها ووظائفها. وسيتضمن أيًضا مراجعة أهداف استعادة 

املواد املحددة يف ترشيعات االتحاد األورويب بشأن نفايات البناء والهدم وأقسامها الخاصة 

باملواد، ومراجعة محتملة لقواعد املشرتيات العامة، من أجل تضمني متطلبات استخدام 

أدوات املشرتيات العامة الخرضاء )املفوضية األوروبية، 2020 د( وتقدير / تقييم تكاليف 

دورة الحياة. ستدعم املفوضية األوروبية عىل مستوى االتحاد األورويب سوق املواد الخام 

الثانوية، ورشاء مواد البناء والعزل املنخفضة الكربون، وإنشاء سالسل التوريد املحلية إلعادة 

استخدام مواد البناء القادمة من الهدم، وإنشاء األنظمة البيئية لتصميم املباين القابلة للعكس 

 ،Houseful )HOUSEFUL الدائرية، وأخريًا سيوفر التمويل. أمثلة عىل املشاريع هي /

2020( و Drive Zero )املفوضية األوروبية، 2020 ب(، والتي تهدف إىل تعزيز مناذج 

 .)2020 ،Housing Europe األعامل الجديدة ومفاهيم البناء الجديدة )مقتبس من

"بتجاوز النموذج الصناعي االستخراجي الحايل للنفايات، يهدف االقتصاد الدائري إىل إعادة 

تعريف النمو، مع الرتكيز عىل الفوائد اإليجابية عىل مستوى املجتمع. يستلزم ]االقتصاد 

الدائري[ فصل النشاط االقتصادي تدريجيًا عن استهالك املوارد املحدودة وتصميم النفايات 

خارج النظام. مدعوًما باالنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة، يراكم النموذج الدائري رأس 

املال االقتصادي والطبيعي واالجتامعي. يقوم عىل ثالثة مبادئ:

تصميم النفايات والتلوث،

إبقاء املنتجات واملواد قيد االستخدام،

تجديد األنظمة الطبيعية.

يف االقتصاد الدائري، يبني النشاط االقتصادي ويعيد بناء صحة النظام بشكل عام. يدرك 

املفهوم أهمية االقتصاد الذي يحتاج إىل العمل بفعالية عىل جميع املستويات، للرشكات 

الكبرية والصغرية، للمنظامت واألفراد، عامليًا ومحليًا. االنتقال إىل االقتصاد الدائري ال يرقى 

فقط إىل التعديالت التي تهدف إىل تقليل اآلثار السلبية لالقتصاد الخطي، بدالً من ذلك، 

فإنه ميثل تحواًل منهجيًا يبني مرونة طويلة األجل، ويولد فرًصا تجارية واقتصادية، ويوفر 

فوائد بيئية ومجتمعية" )مؤسسة إيلني ماك آرثر، 2017(. 

املربع 13: االقتصاد الدائري وملاذا 
هو مهم السرتاتيجيات اإلسكان

"يعترب قطاع البيئة املبنية مستهلًكا رئيسيًا للموارد الطبيعية. إنه يدرك الحاجة إىل التطوير 

األسايس للعمليات واملكونات واألنظمة التي يستخدمها لتفادي الهدر وزيادة الكفاءة. )ص 

9( )...( تتكون البيئة املبنية من العنارص التي من صنع اإلنسان يف محيطنا، مثل املباين وكذلك 

البنية التحتية، مبا يف ذلك النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة واملياه وأنظمة 

النفايات. يساهم التصميم والتخطيط والبناء يف جودة البيئة املبنية، والتي لها تأثري كبري عىل 

صحة اإلنسان ورفاهيته وإنتاجيته. يعد التقليل من العوامل الخارجية السلبية هدفًا أساسيًا 

لالقتصاد الدائري. يف البيئة املبنية، تشمل هذه العوامل الخارجية التغريات املناخية وتلوث 

املياه والرتبة والهواء والضوضاء. وهي تشمل أيًضا تأثريات ملموسة أقل عىل رفاهية اإلنسان 

والحيوان والصحة والعاملة واملساواة االجتامعية" )رشكة ARUP، عام 2016، ص. 11(. 

"البيئة املبنية لها تأثري كبري عىل العديد من قطاعات االقتصاد والوظائف املحلية وجودة 

الحياة. تتطلب كميات هائلة من املوارد ومتثل حوايل 50 % من جميع املواد املستخرجة. 

قطاع البناء مسؤول عن أكرث من 35% من إجاميل إنتاج النفايات يف االتحاد األورويب. تقدر 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من استخراج املواد وتصنيع منتجات البناء وتشييد املباين 

وتجديدها بنحو 5-12% من إجاميل انبعاثات غازات الدفيئة الوطنية. زيادة كفاءة املواد 

ميكن أن توفر 80% من تلك االنبعاثات" )...(. سيتم تنفيذ مبادرة "موجة التجديد" التي 

تم اإلعالن عنها يف الصفقة األوروبية الخرضاء إلحداث تحسينات كبرية يف كفاءة الطاقة يف 

االتحاد األورويب مبا يتامىش مع مبادئ االقتصاد الدائري، وال سيام أداء دورة الحياة املُحّسن، 

والعمر املتوقع األطول لألصول املبنية. كجزء من مراجعة أهداف استعادة مخلفات البناء 

والهدم، ستويل املفوضية اهتامًما خاًصا ملواد العزل، التي تولد مصدًرا متزايًدا للنفايات. 

")املفوضية األوروبية، 2020 أ، ص 14(".

واملعلومات  والنفايات  واملوارد  للطاقة  املستمرة  التدفقات  الحرضي  االستقالب  "يصف 

واألشخاص إىل ومن وداخل أي منطقة حرضية معينة. يَعترب املنطقة كأنظمة فرعية تفاعلية، 

البيئات السياسية واالقتصادية والطبيعية. تم استخدام مفهوم  تتكيف بشكل دائم مع 

االستقالب الحرضي كأداة تحليلية لفحص تبادالت الطاقة واملواد ’بني املدن وبقية العامل‘ 

)فيرش كوالسيك، 2002(. مبعنى آخر، االستقالب الحرضي هو إطار عمل لنمذجة مواد 

األنظمة الحرضية املعقدة وتدفقات الطاقة كام لو كانت املدينة نظاًما بيئيًا. يتيح استخدام 

هذا اإلطار دراسة ديناميكيات املدن فيام يتعلق بالندرة والقدرة االستيعابية والحفاظ عىل 

.)2016 ،REPAiR( ")2009 ،الكتلة والطاقة )نيومان وآخرون

"من خالل مفاهيم التدفق والدوران، يربط مفهوم االستقالب الحرضي تدفق املواد بالعمليات 

البيئية واالجتامعية، وإمكانية التغيري إىل أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة )بروتو وآخرون، 

2012(. لذلك، يجب فهم االستقالب الحرضي يف سياق منوذج التدفق )واملخزونات(. حدد 

التي تختلف  فيجرن )2004( وديجست )2013( أنواًعا مختلفة من العمليات الحرضية 

املربع 14: ما هو االستقالب الحرضي؟

يف وترية التغيري: العمليات البطيئة للغاية لتغيري النقل املادي، والبنية التحتية لالتصاالت 

واملرافق وتوزيع استخدامات األرايض؛ دورة الحياة الطويلة لإلسكان وأماكن العمل واملباين 

التنقل  وتدفق  األرسة؛  وتكوين  العاملة  يف  نسبيًا  الرسيع  التغيري  األخرى؛  السكنية  غري 

اليومي الرسيع جًدا لألشخاص والبضائع. )...( إىل جانب هذه العمليات املكانية الزمانية 

االجتامعية واالقتصادية إىل حد كبري، هناك أيًضا عمليات مكانية زمانية طبيعية يف نظام 

األرض - الغالف األريض، واملحيط الحيوي، والغالف الجوي، والغالف املايئ - والتي تختلف 

يف رسعة تغريها. يؤثر تغري املناخ، وتدفقات املياه والطاقة واملغذيات، والتآكل، والعمليات 

الطبيعية األخرى )التي يسببها اإلنسان( بدورها عىل العمليات االجتامعية واالقتصادية يف 

األنظمة الحرضية. ضمن هذا املنظور التدفقي للمدن، نحتاج إىل فهم الدوافع التي تؤثر 

عىل التدفقات - والعكس صحيح - لفهم االستقالب الحرضي بشكل أفضل ”)ديجست 

وآخرون، 2018، ص 190(.
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2.4. األدوات الرئيسية

)1( مختربات معارف اإلجراءات الحرضية املبتكرة )الوكالة الدولية 
للطاقة، 2019(. 

)2( برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن 
االقتصاد الدائري يف املدن واملناطق )منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، 2020 ج(.
)3( املنصة األوروبية ألصحاب املصلحة يف االقتصاد الدائري )املفوضية 

األوروبية، 2019ب(.
 ،EcoCities( كلية البيئة والتنمية بجامعة مانشسرت ،EcoCities )4(

.)2019
)املفوضية   )CPR( البناء  ملنتجات  األورويب  االتحاد  الئحة   )5(

األوروبية، 2011(. 
العلمية  الحرضية  املناخية  )البيانات  للمناخ  املالمئة  املدينة   )6(
واملعلومات ذات الصلة للمستخدمني النهائيني العامني والخواص 
Climate-( )العاملني يف املدن يف مجموعة من القطاعات املختلفة

.)2020 ،fit-city
لقطاع  مبتكرة  دائرية  Houseful: حلول وخدمات  )7( مرشوع 

.)2020 ،HOUSEFUL( اإلسكان
)8( توصية اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي )اليونسكو، 

.)2011
النظم  عىل  القامئة  والُنهج  والزرقاء  الخرضاء  التحتية  البنى   )9(
البيئية مبا يتامىش مع إطار »سينداي« للحد من مخاطر الكوارث 

.2030-2015

4.3. الجهات الفاعلة الرئيسية

الوزارات الوطنية، والسلطات املحلية، ومخترب املعرفة لإلجراءات 
االبتكارية الحرضية، ومنصة أصحاب املصلحة يف االقتصاد الدائري 
)مثل  املانحة  والجهات  الدولية،  املالية  واملؤسسات  األورويب، 
مؤسسة آغا خان، والحكومة الفنلندية، والجمعية األملانية للتعاون 

.)GIZ -الدويل

4.4. مشاريع املساعدة الفنية اإلرشادية

الدولية  املالية  املؤسسات  ومبادرات  وبرامج  الوطنية،  الوزارات 
 ،)PEEB( والجهات املانحة، مثل برنامج كفاءة الطاقة يف املباين
وبرامج ومبادرات االتحاد األورويب، مثل إجراءات التعاون العلمي 
والتكنولوجي، وأداة املساعدة الفنية وتبادل املعلومات للمفوضية 
ماري  وإجراءات   ،+ وإيراسموس  )TAIEX(-التوأمة،  األوروبية 
سكودوفسكا كوري )MSCA(، وMeetMED، وأوروبا املبتكرة، 
وبرنامج املهارات للشباب للتوظيف، والتعاون الثنايئ لالتحاد األورويب، 

.Clima-Med واملعاهدة العاملية لرؤساء البلديات، ومرشوع

5.4.  أطر العمل املرجعية الرئيسية

)1( )2011( الئحة االتحاد األورويب ملنتجات البناء )CPR( )املفوضية 
األوروبية، 2011(.

)2( )2011( توصية اليونسكو لعام 2011 بشأن املشهد الحرضي 
التاريخي )اليونسكو، 2011(.

)REPAiR )2016( )3 - إدارة املوارد يف املناطق شبه الحرضية: 
 ،REPAiR( الذهاب إىل ما وراء االستقالب الحرضي، املفهوم والنهج

.)2016
.)2016 ،ARUP 4( )2016( االقتصاد الدائري يف البيئة املبنية )رشكة(

)5( )2019( كتيب حول إعادة االستخدام املستدام والدائر للمساحات 
واملباين )املفوضية األوروبية وآخرون، 2019(.

)6( )2019( مختربات املعرفة لإلجراءات املبتكرة الحرضية )الوكالة 
الدولية للطاقة، 2019(.

)7( )2020( خطة عمل االقتصاد الدائري من أجل أوروبا أنظف 
وأكرث قدرة عىل املنافسة )املفوضية األوروبية، 2020 أ(.

الحرضية  املناخية  )البيانات  للمناخ  املالمئة  املدينة   )2020(  )8(
العامني  النهائيني  للمستخدمني  الصلة  ذات  واملعلومات  العلمية 
والخواص العاملني يف املدن عرب مجموعة من القطاعات املختلفة( 

.)2020 ،Climate-fit-city(
)9( )2020( مرشوع DRIVE 0: تقديم حلول فعالة فيام يتعلق 
بالطاقة واملواد والتكاليف، ضمن عمليات تجديد دائرية مبتكرة 

تركز عىل املستهلك )املفوضية األوروبية، 2020 ب(.
األورويب  االتحاد  يف  الخرضاء  املشرتيات  أدوات   )2020(  )10(

)املفوضية األوروبية، 2020 د(.
)11( )2020( مرشوع Houseful: حلول وخدمات دائرية مبتكرة 

.)2020 ،HOUSEFUL( لقطاع اإلسكان
)12( )2020( برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
بشأن االقتصاد الدائري يف املدن واملناطق )منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي، 2020 ج(.
الجديد  الدائري  االقتصاد  عمل  خطة  عن  تقرير   )2021(  )13(

)INI( 2077/2020((. )الربملان األورويب، 2021 د(.
رقم  األورويب(  )االتحاد  الالئحة  تنفيذ  عن  تقرير   )2021(  )14(
2011/305 التي تحدد الرشوط املنسقة لتسويق منتجات البناء 

)الئحة منتجات البناء( )الربملان األورويب، 2021 ج(.
)15( )2021( مبادرة باوهاوس الجديدة )االتحاد األورويب، 2021(.

6.4. اإلطار الزمني
قصري إىل متوسط املدى.

7.4. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية املقرتحة للمنفذين

)1( أمن اإلسكان: يجب دعم الوزارات الوطنية و / أو السلطات 
اإلقليمية يف تضمني مفهوم أمن اإلسكان يف السياسات الحرضية 

.)NHPs( وسياسات اإلسكان الوطنية )NUPs( الوطنية
)2( اسرتاتيجية الرفاهية القامئة عىل األصول: تقوم الوزارات الوطنية 
الرفاهية  اسرتاتيجيات  مفهوم  لتشمل  اإلسكان  سياسة  مبراجعة 
القامئة عىل األصول، مع دمج فكرة اإلسكان االجتامعي كبنية تحتية. 
)3( االقتصاد الدائري: تقوم الوزارات الوطنية مبراجعة السياسات 
الحرضية الوطنية وسياسات اإلسكان الوطنية بحثًا عن الفجوات يف 
التخطيط الرتايب البيئي يف تصميم وتنفيذ تطوير اإلسكان، باستخدام 
مفاهيم االقتصاد الدائري، مبساعدة REPAiR. تقوم الوزارات الوطنية 
مبراجعة السياسات الحرضية الوطنية وسياسات اإلسكان الوطنية 
باستخدام  املستدامة،  واملواد  البناء  تنظيم  الثغرات يف  عن  بحثًا 

مفاهيم االقتصاد الدائري.
)4( الرتاث واالستدامة: تقوم الوزارات الوطنية مبراجعة السياسات 
الحرضية الوطنية وسياسات اإلسكان الوطنية بحثًا عن الفجوات يف 
إعادة استخدام الرتاث وإعادة تطويره فيام يتعلق مبعايري االستدامة، 

باستخدام توصية اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي.
)5( النهج القامئة عىل النظم اإليكولوجية: دمج النهج القامئة عىل 
النظم البيئية يف تصميم وتقييم مشاريع اإلسكان يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط. /دمج الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها يف تقييم 

املشاريع الجديدة. يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية.

8.4. مناذج للتنفيذ

)1( اإلجراءات الحرضية املبتكرة )UIA، 2020(، ومخترب معارف 
اإلجراءات الحرضية املبتكرة.

)2( املنصة األوروبية ألصحاب املصلحة يف االقتصاد الدائري )املفوضية 
األوروبية، 2019 ب(.

)EcoCities )3، كلية البيئة والتنمية بجامعة

.)2019 ،EcoCities( مانشسرت
)REPAiR )4: إدارة املوارد يف املناطق شبه الحرضية: تجاوز مفهوم 

.)2016 ،REPAiR( ونهج االستقالب الحرضي

9.4. معايري النجاح

)1( تغطي السياسات الحرضية الوطنية وسياسات اإلسكان الوطنية 
مفهوم األمن السكني، ويتم اتخاذ تدابري لجعل الوصول إىل السكن 
الالئق من قبل الفئات األكرث ضعفاً أولوية، مع خيار متويل مخططات 

اإلسكان االجتامعي كبنية تحتية.

)2( يتم تحديث السياسات الحرضية الوطنية وسياسات اإلسكان 
الوطنية لتشمل تدابري ملعالجة التكيف مع املناخ، واملرونة الحرضية، 

وانتقال الطاقة، مبا يتامىش مع مبادئ االقتصاد الدائري. 
)3( تشمل السياسات الحرضية الوطنية وسياسات اإلسكان الوطنية 
وإعادة  استخدامه  وإعادة  الرتاث  عىل  الحفاظ  ملعالجة  تدابري 
تطويره، مبا يف ذلك مبادئ البناء الدائري والتكيف مع املناخ وكفاءة 
الطاقة والوقاية من املخاطر مبا يتامىش مع نهج اليونسكو للمشاهد 

.)HUL( الحرضية التاريخية
)4( يتضمن عدد كبري من مشاريع اإلسكان يف املنطقة نُُهجاً قامئة 
عىل النظم اإليكولوجية وتتصدى لتغري املناخ واألخطار الطبيعية.

واألخطار  املناخ  تغري  ملقاومة  تقييامً  التقييم  آليات  تشمل   )5(
الطبيعية.
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اإلجراء 5: تنفيذ وإدارة توفري 
سكن مستدام وميسور التكلفة 

إن تنفيذ اسرتاتيجيات اإلسكان املستدام وامليسور التكلفة، وضامن 
حياة كرمية لجميع املواطنني، هو مسعى متعدد األبعاد ميس جميع 
جوانب التنمية اإلقليمية والحرضية. ال يحتكم اإلسكان ملقاربات 
أحادية، بل يتطلب تكامل املقاييس املكانية واملؤسساتية والقطاعات 
والسياسات واإلجراءات. وهذا يعني أنه يجب التعامل مع توفري 
اإلسكان من منظور الحوكمة املرنة، من خالل االعرتاف بأن البلدان 
يجب أن تتبنى نهًجا مصماًم ومتكيًفا ومدمًجا ثقافيًا عىل أساس 
تنسيق ثالثة أساليب للحكم: الحوكمة الهرمية )بقيادة الحكومة(، 
والحوكمة الشبكية )بقيادة املواطن( والحوكمة السوقية )بقيادة 
السوق( )ميوملان، 2020(. هذا يعني أنه ال توجد صيغة جاهزة، 
ويجب عىل كل دولة أن تجد طريقها الخاص إىل توفري سكن مستدام 
وعادل من خالل التعلم املؤسيس املتبادل والتجريب. لكن يجب عىل 
جميع البلدان معالجة املشاكل الهيكلية التي تظهر بشكل أو بآخر 
يف كل سياق وطني أو إقليمي. ترتبط هذه القضايا الهيكلية مبا ييل:

)1( إزالة الحواجز التنظيمية والنظامية أمام إنتاج اإلسكان املستدام 
التنظيمية  الحواجز  تحديد  عليه:  والحصول  التكلفة  وامليسور 
أنحاء  جميع  يف  التكلفة  ميسورة  مساكن  إنتاج  أمام  والنظامية 
لتشجيع  والحوافز  التنظيم  من خالل  املشاكل  معالجة  املنطقة؛ 
العملية الجيدة وضامن النتائج املناسبة، وتعزيز أنظمة اإلسكان 
تعالج  والتي  املهمة،  يركز عىل  الذي  االستثامر  تعتمد عىل  التي 
العجز السكني املتزايد يف معظم البلدان يف جميع أنحاء املنطقة.

)2( اإلدارة الجيدة لألرايض: سياسة األرايض هي آلية للتأثري عىل 
عمليات التنمية الحرضية. من املحتمل أن تكون وسيلة أكرث فعالية 
لتعزيز تنمية اإلسكان الشامل وامليسور التكلفة )لوسون وروانافارا، 
2020(. ميكن توفري مساكن أكرث شموالً وأكرث استدامة يف مواقع 
أفضل من خالل إدارة خاصة لألرايض، والتقسيم املبتكر للمناطق، 
الذيك لألرايض، وأدوات حيازة قيمة األرايض، والخدمات  واملسح 
املرصفية التقدمية لألرايض، فضالً عن تحديد واستكشاف أشكال 
بديلة من الحيازة، مبا يف ذلك ائتامنات األرايض املجتمعية والتعاونيات 

واإلسكان املشرتك. 

)3( دمج السكن العشوايئ )إن وجد(: إن االعرتاف بالحقوق املدنية 
لسكان األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية يفتح مسارات لتقنني 
وتجديد حيازة األرايض واسرتاتيجيات ترقية األحياء الفقرية، مبا يف 
الذايت. تعد مخططات  البناء  ذلك دعم اإلسكان اإلضايف وخطط 
البناء الذايت من بني العوامل الرئيسية املساهمة يف اإلسكان الجديد 
يف العديد من بلدان منطقة البحر األبيض املتوسط. وهذا يتطلب 
فضالً عن  القطاع،  لهذا  التنظيم  من  واملزيد  التحليل  من  مزيًدا 
تحسني املهارات بني مقدمي الخدمات يف هذا القطاع، مبا يتامىش 

مع إعالن دافوس )االتحاد السويرسي، 2018(.

)4( تجديد وتحويل املناطق املحرومة: يعد توفري املساكن وتجديدها 
وترقيتها عنارص أساسية لتجديد األحياء، كام هو موضح يف محور 
التدخل 5، يف خطة العمل اإلسرتاتيجية لالتحاد من أجل املتوسط: 
»املستوطنات العشوائية واألحياء املحرومة، كنقاط محورية إلنشاء 
املالئم  اإلسكان  بتوفري  يتعلق  وفيام  مندمجة،  ومجتمعات  مدن 

واملستدام وامليسور التكلفة«. 

التي  اإلسكان  أمناط  وتصميم  تخطيط  االقتصادي:  اإلدماج   )5(
تستجيب لالحتياجات والتطلعات االقتصادية للمواطنني، من حيث 
التكلفة امليسورة، واملوقع، وإمكانية الوصول وفرص العمل املتاحة، 

فيام يتعلق بسبل عيشهم واحتياجاتهم ومامرساتهم االقتصادية.

)6( اإلدماج الثقايف: تخطيط وتصميم مناذج اإلسكان املدمجة ثقافيًا 
والتي تستجيب للتطلعات واالحتياجات الثقافية للمواطنني، مع 
مراعاة سبل العيش التقليدية، فضالً عن تراث مدن البحر األبيض 
املتوسط. من خالل دمج األشكال التقليدية لإلسكان وملكية األرايض 
يف السياسة العامة، ميكن للحكومات املحلية تحقيق نتائج أفضل 

بسبب اإلدماج الثقايف للحلول.

)7( العدالة املكانية: تخطيط وتصميم مساكن ميسورة التكلفة 
ومستدامة ومقاومة للكوارث تكون عادلة من الناحية املكانية وتخدم 
جميع املواطنني، مع الرتكيز عىل الفئات األكرث ضعفاً؛ والسكن الذي 
يراعي الفوارق بني الجنسني والصديق لألطفال وكبار السن، ويسهل 
الوصول إليه من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن كونه ميسور 

التكلفة وذو نوعية جيدة.

التكلفة امليسورة 
التوافر
املالءمة
الوصول

التحرض العشوايئ

إدارة األرايض

الرتقية اإلدارة صيانة 
املخزون املوجود

التمويل والحيازة

التصميم املرن 
املستدام

شكل 3: تحديات السياسات الرئيسية 

لتنفيذ وإدارة اإلسكان املتكامل املستدام 

وامليسور التكلفة. 

تشكل هذه القضايا وغريها لصانعي السياسات تحديات تتعلق 
باالستدامة واملتانة واملرونة والتمويل واإلنصاف يف توفري اإلسكان. 
يبحث هذا  السليم.  للتنفيذ  املحددة  التحديات  هناك عدد من 
القسم يف ستة تحديات سياسية لتنفيذ وإدارة اإلسكان املتكامل 
املستدام وامليسور التكلفة بهدف )1( دمج السياسات يف السياسات 
الحرضية الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة، و )2( تضمني 
املشاريع يف محفظة االتحاد من أجل املتوسط. الهدف هو زيادة 
إدراج  لتشجيع  القضايا،  بهذه  واملحلية  الوطنية  السلطات  وعي 
هذه القضايا يف السياسات الحرضية الوطنية، وسياسات اإلسكان 
الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة )اسرتاتيجيات تنمية 
املشاريع. يجب مواجهة  لتقييم  املتكاملة(، ووضع معايري  املدن 
املحلية وفًقا  الوطنية والسلطات  الحكومات  التحديات من قبل 
املحلية  الثقافة  احرتام  مع  التتبع،  وسجالت  وأولوياتها  لقدراتها 

والرتاث واملشهد الحرضي التاريخي.    

تحديات السياسة الستة هي:
أ. التكلفة امليسورة والتوافر والكفاية والوصول 

ب. اإلدارة الفعالة لألرايض
ج. التمويل الفعال والحيازة

د. التصميم املستدام، والسهل الوصول إليه، واملرن 
هـ. ترقية التحرض العشوايئ 

و. ترقية وصيانة وإدارة مخزون اإلسكان الحايل 

أ. التكلفة امليسورة والتوافر والكفاية والوصول 

نحو تعاريف مهمة محلًيا لإلسكان امليسور التكلفة يف سياسات 
)NHPs( اإلسكان الوطنية

يُعرَّف اإلسكان امليسور عموًما بأنه سكن مالئم من حيث الجودة 
واملوقع، وغري مكلف لدرجة متنع شاغليه من تغطية تكاليف املعيشة 
األساسية األخرى أو يهدد متتعهم بحقوق اإلنسان األساسية. تتأثر 
التكلفة امليسورة للسكن بعدة عوامل، مبا يف ذلك متغريات رأس املال، 
مثل األرض والبنية التحتية ومواد البناء، واملتغريات املهنية، مثل عقود 
إيجار األرايض وتكاليف الخدمة وأسعار الفائدة.  عالوة عىل ذلك، 
تعد مبادئ البناء الدائري عنرًصا حاساًم يف االقتصاد الدائري، حيث 
يساهم تشييد املباين وهدمها بشكل كبري يف انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون، وينبغي مراعاة التكاليف والتوفريات املستقبلية املستمدة 

.)2021 ،ECOS( من مبادئ البناء الدائري يف تكاليف اإلسكان
حدد البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
حًدا فاصاًل يُعترب فيه سعر السكن الذي يشغله املالك أو السكن 
املستأجر سعراً ال ميكن تحمله. تم استخدام هذا الحد لتتبع القدرة 
عىل تحمل تكاليف اإلسكان مبرور الوقت كجزء من برنامج املؤرشات 
الحرضية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية. يُعترب السكن 
عموًما ميسور التكلفة عندما تنفق األرسة أقل من 30 يف املائة من 
دخلها عىل املصاريف املتعلقة باإلسكان، مثل أقساط سداد الرهن 
التشغيلية،  والنفقات  )املستأجرون(،  واإليجار  )املالك(،  العقاري 
مثل الرضائب والتأمني ومدفوعات الخدمة. وقد تم استكامل هذه 
املنهجية بطرق أخرى لحساب عبء إيجار املساكن عىل القدرة 

االقتصادية لألرس، كام ذكرنا سابًقا.
هناك  التكاليف،  تحمل  عىل  القدرة  بتقييم  األمر  يتعلق  عندما 
مقياسني شائعني، ينبغي النظر إليهام جنبًا إىل جنب مع املالءمة 
والجودة. ينقسم هذان اإلجراءان الشائعان إىل مكونني: تكاليف 

اإلسكان ودخل األرسة. هام: 

)1( نسبة سعر املنزل مقارنة بالدخل، والتي يتم حسابها بقسمة 
متوسط سعر املنزل عىل متوسط دخل األرسة. يوضح هذا املقياس 
عدد املُرتبات السنوية املتوسطة الالزمة لرشاء منزل بسعر متوسط. 

يف البلدان ذات األسعار املرتفعة لألرايض وتكاليف البناء املرتفعة 
ترتفع فيها نسب أسعار املساكن مقارنة بالدخل، وكذلك الحال 
بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تعاين من اضطرابات عالية 

يف سوق اإلسكان. 
)2( نسبة متوسط اإليجار السنوي مقارنة مبتوسط الدخل السنوي 

لألرسة املستأجرة. 

الصلة  ذات  األخرى  التكاليف  تحمل  عىل  القدرة  نسب  تشمل 
»معدل عبء السكن«، والذي يقيس نسبة األرس التي تنفق أكرث 
من 40 يف املائة من دخلها املتاح عىل تكاليف اإلسكان )مبا يتامىش 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  )منظمة  يوروستات(  منهجية  مع 

االقتصادي، 2019 ب(. 
بالنسبة ملركز كامربيدج ألبحاث اإلسكان والتخطيط )وايتهيد، مونك، 
كالرك، هوملانز، ماركانني، 2008(، هناك طرق أكرث تفصيالً لقياس 
الغرض املحدد. يذكر  التكاليف، اعتامًدا عىل  القدرة عىل تحمل 
العديد من املؤلفني تحديد الدخل املطلوب لرشاء منزل، والنظر 
يف »الدخل املتبقي« لألرسة أو الدخل املتبقي بعد تغطية تكاليف 
السكن، وما إذا كان الفرد أو األرسة لديه إمكانية الحصول عىل 
التمويل من أجل رشاء منزل. »عند النظر إىل تأثري املعروض من 
املساكن اإلضافية عىل القدرة عىل تحمل التكاليف داخل منطقة 
ما، عىل سبيل املثال، من الشائع استخدام نسب سعر املنزل مقارنة 
بالدخل، وهذا له ميزة أنه يتيح إجراء مقارنات بني املناطق )...( 
ولكن عند إجراء القرارات املتعلقة بنسبة املنازل الجديدة التي 
يجب أن تكون ميسورة التكلفة، فمن املعتاد النظر يف ما إذا كان 
الواسعة  النسب  من  بدالً  فردية  ألرسة  التكلفة  ميسور  اإلسكان 
للسعر مقارنة بالدخل، وهنا يتمثل النهج املشرتك يف تحديد عدد 
األرس غري قادر عىل تحمل تكاليف اإلسكان يف السوق، بالنظر إىل 
الدخل«  نسبة معينة من  تتجاوز  أال  اإلسكان يجب  تكاليف  أن 

)وايتهيد وآخرون، 2008(. 



35 خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط34

سوق
التأجري

ملكية
سكن

السوق

ملكية
السكن
امليسور

سوق اإلسكان

ملكية السكن 
امليسور

يشمل املساكن العامة / 
االجتامعية املخصخصة 
والبناء و / أو التجديد 
املدعوم من الدولة؛ 

االعفاءات الرضيبية. مبا 
يف ذلك األسهم املشرتكة، 

الوصاية عىل أرايض 
املجتمع، ربح محدود 

منظم.

شكل 4: استمرارية السكن. 

مقتبس من: )املفوضية األوروبية، 2018 ب(. ال يتناول هذا الشكل اإلسكان التعاوين 

واألشكال املبتكرة األخرى لحيازة اإلسكان، والتي ميكن فهمها عىل أنها إسكان ميسور 

التكلفة. 

مالجئ الطوارئ اإلسكان االنتقايل اإلسكان 
االجتامعي

اإلسكان اإليجاري 
امليسور التكلفة

اإلسكان الطارئ السكن امليسور

اإلسكان
االجتامعي

يشمل السكن العمومي 
املحيل واإلقليمي 
واألشكال األخرى. 

يشمل أنظمة اإليجارات 
االجتامعية القامئة عىل 
الدخل، مع إيجارات 

قامئة عىل التكلفة تغطي 
الصيانة والتجديد.

اإلسكان اإليجاري 
امليسور التكلفة

يشمل اإليجار الخاص 
)مدفوعات مقابل 
السكن(، اإليجار 

االجتامعي، اإلسكان 
الخريي، املؤسسات 

الخريية، إسكان الرشكات، 
إسكان السوق املنظم، 
اإلسكان الخاص املمول 
من الدعاية، اإلسكان 

التعاوين.



37 خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط خطة عمل اإلسكان لالتحاد من أجل املتوسط36

معدل سعر املنزل مقارنة بالدخل

معدل سعر اإليجار مقارنة بالدخل

عبء تكلفة السكن

معدل عبء تكلفة السكن )غالبا 

ما يتم تعريفه كـ "ماذا؟"

من  أكرث  تنفق  التي  األرس  حصة 

املتاح عىل  40% من دخل األرسة 

تكاليف اإلسكان(.

فقر املأوى

الفقر الناجم عن اإلسكان

غرف لكل شخص

معدل االزدحام

معدل الحرمان من السكن

معدالت السعر مقارنة بالدخل

معدالت اإلنفاق عىل 
اإلسكان مقارنة بالدخل

مقاييس الدخل املتبقي

مقاييس جودة السكن

بسيط نسبيًا وبديهي

يعتمد عىل البيانات املتاحة بسهولة 

بشكل عام يف معظم البلدان

اإلجاميل،  املستوى  عىل  يوضح، 

كيف يختلف االرتباط بني األسعار 

والدخل مبرور الوقت و / أو عرب 

األسواق، مثل البلدان

توزيع  عىل  مؤرش  أي  يقدم  ال 

تكاليف اإلسكان والتكلفة امليسورة 

للسكن )عىل سبيل املثال، من لديه 

/ ليس لديه إمكانية الوصول إىل 

سكن ميسور التكلفة(

ال يقدم أي مؤرش عىل جودة السكن 

)عىل سبيل املثال، ما الذي تدفع 

األرس من أجله(

ال يأخذ يف االعتبار تكاليف االقرتاض

أسرتاليا )املكتب األسرتايل لإلحصاء(

أيرلندا )وكالة اإلسكان(

اململكة املتحدة )مكتب اإلحصاء 

الوطني(

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

بسيط نسبيًا وبديهي

يعتمد عىل البيانات املتاحة بسهولة 

بشكل عام يف معظم البلدان

ميكن تفصيله لقياس اإلنفاق الفعيل 

عىل السكن عىل مستوى األرسة

أيرلندا )وكالة اإلسكان(

هولندا )إحصائيات هولندا(

نيوزيلندا )إحصائيات نيوزيلندا(

سويرسا )املكتب الفدرايل لإلحصاء(

اإلسكان  )وزارة  املتحدة  الواليات 

والتنمية الحرضية(

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

نيوزيلندا أوروبا

Housing Europe منظمة

يوضح مستوى الدخل الذي تركته 

األرسة بعد دفع تكاليف السكن، 

الكايف  الدخل  بقاء  مدى  لتقييم 

لألرس املعيشية لتغطية نفقات غري 

اإلسكان بعد دفع تكاليف السكن.

ميكن أن يكون مفيداً لقياس القدرة 

األرس  بني  التكاليف  تحمل  عىل 

ومتوسطة  منخفضة  الضعيفة 

الدخل

بيانات  جمع  يتطلب  أن  ميكن 

سلة  تكلفة  حول  مكثفة  إضافية 

غري  النفقات  من  األدىن  الحد 

املتعلقة بالسكن

التعسف فيام يتعلق مبا يشكل الحد 

تحتاجه  الذي  الدخل  من  األدىن 

األرسة من املصاريف غري السكنية

ال يقدم أي مؤرش عىل جودة السكن 

)عىل سبيل املثال، ما الذي تدفع 

األرس من أجله(

ميكن أن يخطئ يف تشخيص التكلفة 

أنها  املعيشة عىل  العامة ملشاكل 

تكلفة مشاكل اإلسكان

نيوزيلندا )احصائيات نيوزيلندا(

باحثون أكادمييون

ميكن تقييم معدل االكتظاظ بناًء 

)أو  للغاية  بسيط  تعريف  عىل 

أكرث تعقيًدا(

يقدم نظرة ثاقبة عىل البعد الرئييس 

للقدرة عىل تحمل تكاليف اإلسكان، 

األرس  تدفع  ما  املثال  سبيل  عىل 

مقابله

ميكن أن تكون هناك مقايضات بني 

األهداف االجتامعية والبيئية عند 

بحجم  املتعلقة  املؤرشات  تفسري 

املسكن

االختالفات الثقافية / بني البلدان 

يف الخصائص األكرث مالءمة لتقييم 

الجودة

ملتعلقة  ا ييس  ملقا ا تتطلب 

محدثة  بيانات  التقنية  بالجودة 

للمساكن،  التقنية  الخصائص  عن 

والتي قد ال تكون متاحة بسهولة 

يف جميع البلدان

العاملية  الصحة  منظمة  معايري 

 )2018(

كندا )هيئة اإلحصاء الكندية(

نيوزيلندا )احصائيات نيوزيلندا(

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

نيوزيلندا أوروبا

نوع اإلجراء                                  أمثلة عىل املؤرشات                         املزايا                                       الحدود                             أمثلة عىل االستخدام

الجدول 3: اختيار مقاييس التكلفة امليسورة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية / املصدر: )روزنفيلد، 2017(؛ استبيان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن اإلسكان االجتامعي وامليسور التكلفة 2019؛ )منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020 ف(.

أنشئ نظام الضامن املغريب لتمويل اإلسكان لذوي الدخل املنخفض )FOGARIM( يف 

يوفر  املنتظم.  وغري  املنخفض  الدخل  ذات  األرس  أسايس  بشكل  ويستهدف   ،2004 عام 

ضامنات تغطي 70 يف املائة من خسائر قروض الرهن العقاري. بسبب نوع دخل املقرتضني، 

فإن معايري االختيار الرئيسية هي األسعار )تقترص عىل 25.000 دوالر أمرييك( ومستوى 

األقساط الشهرية، بحد أقىص ما يعادل 200 دوالر أمرييك )عند الحد األعىل للدخل( و 40 

يف املائة من دخل األرسة )عند الحد األدىن(. ميكن إنفاذ الضامنات بعد تسعة أشهر من 

املتأخرات مبجرد بدء عملية حبس الرهن. بعد مرحلة أولية تم فيها منح الضامنات مجانًا، 

تحول FOGARIM إىل نظام أقساط مرتبط باملخاطر، حيث يرتبط مقدار األقساط بشكل 

عكيس بحجم الدفعة املقدمة. يف عام 2009، تم دمج FOGARIM مع صندوق ضامن 

آخر استهدف موظفي الخدمة املدنية ذوي الدخل املتوسط والعامل املستقلني من الطبقة 

املتوسطة واملغاربة غري املقيمني الذين يشرتون أو يبنون منازل تصل قيمتها إىل 100.000 

دوالر أمرييك. كان الصندوق املوحد، "ضامن السكن"، يضمن 9.3 مليار درهم يف نهاية 

عام 2010 )1.2 مليار دوالر أمرييك(، بينام بلغت أمواله الخاصة 0.95 مليار درهم. )بيك 

وماميبو، 2013، ص .144(.

)FOGARIM( املربع 15: نظام الضامن املغريب لتمويل اإلسكان لذوي الدخل املنخفض

وفًقا لوزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املغربية، فإن السياسة 

املغربية املتعلقة بآليات متويل اإلسكان قد مكنت البنوك من الحصول عىل الضامنات الالزمة 

التي تسهل الحصول عىل االئتامن لألرس ذات الدخل غري املوثق، وذلك بفضل إنشاء صندوق 

مخصص يسمى "ضامن السكن" قادر عىل جعل األرس التي تكافح من أجل الوصول إىل 

السكن الالئق وامليسور من خالل صندوق التضامن السكني والتكامل الحرضي، وهو صندوق 

يركز بشكل أسايس عىل برامج الدعم ملكافحة اإلسكان املتدين. تعمل آليات التمويل هذه 

 Fonds de Solidarité( عىل مستويني رئيسيني، وهام الدعم املادي للبناء منخفض التكلفة

Habat et intégration urbaine، FSHIU( ومساعدة األشخاص ذوي الدخل املنخفض 

للحصول عىل االئتامن. وقد مكنت أدوات الدعم املايل هذه الربامج التي ينفذها املغرب 

من تقليص العجز السكني من 1.2 مليون وحدة عام 2002 إىل 400 ألف وحدة عام 2020.
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قادر عىل التأثري بشكل مبارش عىل املعروض من املساكن ولكنه يقترص عىل األموال املتاحة 

وااللتزامات السياسية لإلسكان. غالبًا ما يستخدم لرفع وتأمني مصادر التمويل األخرى.

الحكومات هي  التنمية الحرضية، حيث  نتائج  تقليديا، هي وسيلة رئيسية إلدارة 

املالكة الرئيسية لألرايض. ميكن تطبيقه عىل وجه التحديد ألهداف اإلسكان امليسور 

التكلفة. رهنا بتوافر األرض وظروف السوق. 

تقليديا، هي اسرتاتيجية التمويل األسايس لربامج اإلسكان االجتامعي / ميسور التكلفة. 

جمع األموال الفعال من حيث التكلفة. السيولة الدوارة )من خالل سداد القروض( 

ميكن أن توفر إمكانية إعادة االستثامر عىل املدى الطويل. يف اآلونة األخرية، تم تقليص 

العقاري  الرهن  العام وجاذبية انخفاض معدالت  القطاع  حدود االقرتاض من قبل 

الخاص. قد ال تتطلب القروض العامة، مثل ما يسمى بالقروض "اللينة"، نفس رشوط 

الضامن أو السداد املطلوبة للتمويل الخاص. 

تُستخدم لتحقيق تدفق مخصص من االئتامن امليسور لربامج اإلسكان امليسور التكلفة. 

حافظت عليها بعض الدول، بينام قام البعض اآلخر بتفكيكها لتحسني القدرة التنافسية 

للبنوك املحلية يف ظل املنافسة األجنبية.

تلعب هذه املؤسسات دوًرا متزايًدا يف متويل اإلسكان امليسور التكلفة، إما جزئيًا أو 

كليًا. عرضة لتغري الظروف املالية واالستثامرات البديلة. تتباين الُنُهج الوطنية من 

حيث التكلفة امليسورة ومدى مالءمة آليات جمع األموال والتوزيع املستخدمة. 

مفيد يف املرحلة املبكرة من الرهن العقاري لتقليل التكاليف النسبية املرتفعة. يعتمد 

احتواء تكلفة الحكومة مبرور الوقت عىل االرتفاع املطرد يف األجور وأسعار املساكن 

وأسعار الفائدة املستقرة.

تُستخدم لتوجيه االستثامر نحو اإلسكان امليسور التكلفة، وتعويض املستثمرين عن 

معدالت العائد املنخفضة والقيود املفروضة عىل األرباح. 

املؤسسات  لها  تتعرض  التي  املخاطر  من  للحد  الحكومة  من  املدعومة  الضامنات 

املالية التي تستثمر يف اإلسكان امليسور التكلفة، والتي يتم متريرها بتكلفة متويل أقل. 

للمنظامت  الرضيبية  االمتيازات  من  متنوعة  مجموعة  البلدان  من  العديد  تقدم 

املسجلة، عىل سبيل املثال، خصم الدخل واالستثامر، وبدالت االستهالك، ورضائب 

املبيعات واملمتلكات املخفضة، واإلعفاءات من رضيبة األرباح الرأساملية. وتعوض 

هذه املخصصات جهود مقدمي الخدمة املفضلني لتحقيق أهداف السياسة االجتامعية 

للحكومات. 

واحتياطياتها  العمومية  ميزانياتها  من  االستفادة  الناضجة  اإلسكان  ملنظامت  ميكن 

وفوائضها لالستثامر يف مساكن إضافية. قد يتم استخدام األموال التي يتم جمعها 

لدعم املنظامت األضعف أو لتعزيز االبتكار واملنافسة. 

املستأجر. قد تساعد  املال  التمويل مساهمة صغرية يف رأس  تتضمن بعض مناذج 

الحكومات املستأجرين ذوي الدخل املنخفض عىل تقديم هذه املساهمة. قد تؤدي 

املساهامت األكرب إىل رشاء املستأجر للمساكن. 

املنح

سعر أرض املخفض

القروض العامة

دوائر االدخار املحمية 
الستثامرات محددة

القروض الخاصة

دعم سعر الفائدة

االستثامر الخاص الذي يتمتع 
بامتيازات رضيبية

االستثامر الخاص املضمون من 
الحكومة 

االمتيازات الرضيبية ملقدمي 
اإلسكان امليسور التكلفة

استخدام االحتياطيات الخاصة 
والفوائض

استخدام حقوق ملكية 
املستأجرين

اململكة املتحدة، النمسا.

هولندا، النمسا، فرنسا، سويرسا، اململكة املتحدة، 

بعض الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية.

النمسا، كجزء من حزمة التمويل املهيكل، الواليات 

املتحدة األمريكية.

.)Caisse de Depôt( فرنسا

هولندا، النمسا، اململكة املتحدة.

كانت منترشة حتى أواخر الثامنينيات. 

النمسا، كجزء من باقة، أسرتاليا )NRAS(، الواليات 

املتحدة األمريكية.

هولندا، سويرسا. 

واسع االنتشار. 

هولندا، النمسا. سويرسا، فرنسا، اململكة املتحدة. 

النمسا.

مثال توضيحي آلية التمويل  ملخص موجز  

الجدول 4:  آليات متويل اإلسكان امليسور. املصدر:  االبتكار يف اإلسكان امليسور التكلفة يف أسرتاليا: الجمع بني السياسة واملامرسات ملنظامت اإلسكان غري الهادفة للربح )فيفيان ميليغان وآخرون، 2009، ص 28(.

نحو تعاريف مهمة محلًيا لإلسكان االجتامعي يف سياسات اإلسكان 
)NHPs( الوطنية

اإلسكان االجتامعي هو شكل من أشكال الحيازة وهو جزء ال يتجزأ 
من نظام اإلسكان. يساهم يف اإلسكان غري التجاري حسب االحتياجات 
املحددة محليًا وليس وفًقا لألجور وطلب السوق. يحدد اإليجارات 
لتعزيز القدرة عىل تحمل التكاليف للمستأجرين، الستعادة التكاليف 
وإعادة استثامر الفوائض بدالً من تعظيم اإليجارات من أجل الربح. 
عادة ما تكون عبارة عن مساكن مستأجرة يتم توفريها و / أو إدارتها 
من قبل املنظامت الحكومية أو غري الحكومية، مبا يف ذلك البلديات 
والجمعيات غري الهادفة للربح والتعاونيات. هناك العديد من أنواع 
أنظمة اإلسكان االجتامعي، مبا يف ذلك عدة أشكال من الربامج البلدية 
أو اإلقليمية أو الوطنية لإلسكان العام، مبا يف ذلك األنظمة ذات 
اإليجارات القامئة عىل الدخل واإليجارات القامئة عىل التكلفة والتي 
تغطي الصيانة والتجديد. تتطلب هذه األنظمة عادة تدخل الدولة 
يف شكل استثامر عام يف اإلسكان امليسور التكلفة وإعانات اإليجار 
 ،Housing Europe وآليات الرعاية االجتامعية األخرى )منظمة
2019 ج؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020 ح(.

تتنوع أنظمة اإلسكان االجتامعي وقد تغريت مبرور الوقت. وهي 
تشمل الربامج البلدية أو اإلقليمية أو الوطنية لإلسكان العام، مبا 
يف ذلك األنظمة ذات اإليجارات القامئة عىل الدخل، وعقود اإليجار 
تغطي  والتي  التكلفة  عىل  القامئة  واإليجارات  بامللكية  املنتهي 
الصيانة والتجديد. تختلف مناذج اإلسكان االجتامعي اختالفًا كبريًا 
عرب البلدان، ولكن بشكل عام، تنصح منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية الحكومات بزيادة االستثامر يف اإلسكان االجتامعي، ال سيام 
يف ضوء أوجه القصور الهيكلية التي كشفت عنها جائحة كوفيد 
19، وال سيام فجوة القدرة عىل تحمل التكاليف يف العديد من 
البلدان )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020 ح(.  

يرتكز تدخل الدولة عىل فكرة أن الحصول عىل السكن هو حق 
أسايس من حقوق اإلنسان: »يلتزم االتحاد األورويب والدول األعضاء 
فيه تجاه املواطنني بضامن حصولهم الشامل عىل سكن الئق وبأسعار 
معقولة وفًقا للحقوق األساسية، مثل املواد 16 و 30 و 31 من امليثاق 
االجتامعي األورويب )...( لضامن وتحسني مستوى املعيشة لجميع 
مواطني االتحاد األورويب يف املناطق الحرضية وخلق فرص العمل، 
يعد االستثامر املحيل يف اإلسكان االجتامعي وبأسعار معقولة أمرًا 

بالغ األهمية« )املفوضية األوروبية، 2018 ب(. 

تضمن املادة 19 من الركن األورويب للحقوق االجتامعية »السكن 
واملساعدة للمرشدين«:

أ. يجب توفري إمكانية الحصول عىل إسكان اجتامعي أو مساعدة 
إسكان ذات نوعية جيدة للمحتاجني.

ب. يحق للضعفاء الحصول عىل املساعدة والحامية املناسبة من 
اإلخالء القرسي.

ج. يجب توفري املأوى املناسب والخدمات للمرشدين من أجل تعزيز 
اندماجهم االجتامعي )املفوضية األوروبية، 2017(. اكتسبت هذه 

األحكام أهمية خاصة خالل جائحة 2020. 

بالنسبة ملؤسسة Housing Europe، »إذا مل يكن لدى الناس سقف 
فوق رؤوسهم ودرجة من اليقني بشأن مستقبلهم، ودخلهم، وضامن 
السالمة يف منطقتهم، فضالً عن الخدمات االجتامعية والتعليم عالية 
الجودة بأسعار معقولة، فال توجد ثقة وال منو مستدام »)منظمة 

.)2016 ،Housing Europe

اإلسكان االجتامعي هو بنية تحتية اجتامعية ألنه ميكن أن يخلق 
ويحسن السلع العامة بشكل كبري. خطة عمل اإلسكان هذه تعترب 

اإلسكان االجتامعي مبثابة بنية تحتية، بالنظر إىل ما ييل:
)1( لإلسكان دور أسايس يف الصحة واألمن واالستقرار والتحصيل 

العلمي وإدماج املجتمع.
)2( اإلسكان االجتامعي يعزز العدالة االجتامعية، حيث أن التوزيع 

العادل للمساعدة يبني القدرة الفردية والتامسك االجتامعي.
من  أفضل،  أسواق  تشكيل  يساعد عىل  االجتامعي  اإلسكان   )3(
خالل دفع االبتكار لتعظيم النتائج االجتامعية واالقتصادية والبيئية.

)4( يتجنب اإلسكان االجتامعي التكاليف، حيث تدفع الحكومات 
واملستأجرون مثناً باهظاً مقابل السكن غري الالئق وغري اآلمن وغري 

امليسور التكلفة )لوسون، 2019 أ(.

ميكن متويل توفري السكن االجتامعي بعدة طرق. خالل التسعينيات، 
اعتمد بشكل متزايد عىل التمويل الخاص مع عائدات اإليجار التي 
الربيطانية واألسرتالية  األدلة  تكملها عالوات اإلسكان. لكن تشري 
عىل  القائم  الرأساميل  )االستثامر  املبارش  العام  االستثامر  أن  إىل 
االحتياجات( ميكن أن يكون أكرث كفاءة وفعالية، ال سيام عندما 
تكون رشوط االقرتاض العام طويلة األمد وذات مصالح أقل )لوسون 

وآخرون، 2018(.

إن التعريف القانوين لإلسكان االجتامعي له آثار بالغة األهمية عىل 
االستثامر والتمويل ودور الدولة يف توفري اإلسكان امليسور التكلفة 

يف جميع أنحاء املنطقة األورومتوسطية.

الواسع  بالتنوع  األورويب  االتحاد  يف  االجتامعي  اإلسكان  »يتميز 
لحاالت اإلسكان الوطنية واملفاهيم والسياسات عرب الدول األعضاء 
)...( تشكل التكلفة امليسورة ووجود قواعد لتخصيص املساكن )أي 
التخصيص بالوسائل اإلدارية، عىل عكس آليات السوق( السامت 
املشرتكة األساسية لإلسكان االجتامعي يف االتحاد األورويب« )بيتيني 

والينو، 2011، ص 22(.
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"تشري مراجعة املنشورات املوجودة إىل أنه ال يوجد تعريف مشرتك للسكن االجتامعي 

متاح عىل مستوى االتحاد األورويب، حيث تتبنى الدول املختلفة تعريفات مختلفة ترتجم 

إىل مستويات مختلفة من التدخل العام داخل القطاع. وبالتايل، تختلف درجة خدمات 

اإلسكان عرب االتحاد األورويب. بشكل عام، هناك أربعة أبعاد متيز مناذج وسياسات السكن 

االجتامعي: الحيازة، ومقدم الخدمة، واملستفيدون، وترتيبات التمويل. لكن تحدد الدراسة 

الحالية ثالثة عنارص مشرتكة عرب قطاعات السكن االجتامعي األوروبية: مهمة الصالح العام، 

وهدف زيادة املعروض من املساكن امليسورة التكلفة، وتحديد أهداف محددة من حيث 

الوضع االجتامعي واالقتصادي أو وجود نقاط ضعف. تشري الدالئل املتاحة إىل أنه ميكن 

تصنيف منوذج السكن االجتامعي األورويب عىل أنه شامل أو مستهدف أو عام أو تكمييل. 

تَعترب النامذج الشاملة أن اإلسكان مسؤولية عامة أساسية، وبالتايل تهدف إىل تزويد جميع 

إن مشهد توفري السكن االجتامعي يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أكرث تشتتًا 

وتنوًعا من أوروبا ألسباب مفهومة. هناك اختالفات كبرية يف القدرة االقتصادية والتخطيطية، 

واإلرادة السياسية والتوقعات الثقافية لتوفري السكن االجتامعي. يبدو أن إحدى السامت 

املشرتكة هي حقيقة أن السكن بشكل عام، والسكن االجتامعي عىل وجه الخصوص، عالقان 

بني قوتني متعارضتني: قوة ومتانة التنظيم الذايت واألشكال التقليدية للتوسع الحرضي، من 

ناحية، وشهية الحكومات الوطنية وسلطات التخطيط للتحديث من ناحية أخرى. هذان 

االتجاهان املتعارضان يجعالن املدن يف املنطقة مجزأة متاًما. "عىل الرغم من أن املدن يف 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا ليست مجزأة بشكل متساٍو، إال أن العديد منها مجزأ متاًما من 

حيث الكثافة السكانية وتخطيط الهياكل املادية، خاصة عند التحكم يف الكثافة السكانية. 

داخل املدينة، يجعل التشتت والتجزؤ املكاين البنية التحتية الشبكية وتوفري الخدمات أكرث 

تكلفة. كام أنه يجعل مطابقة السكن مع فرص العمل أقل كفاءة وتوفري السكن الرسمي 

أكرث صعوبة. يف مدينة مجزأة للغاية، تقل احتاملية أن تجد الرشكات برسعة األشخاص ذوي 

املهارات املناسبة. وقد تشري األحياء منخفضة الكثافة إىل الفرص الضائعة للتطوير، مام يساهم 

يف حدوث خلل يف سوق اإلسكان الرسمي. )البنك الدويل، 2012( )...( عىل املدى الطويل، 

أدى التخطيط الحرضي الحديث يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل زيادة التشتت املكاين 

والتجزئة وتكاليف البنية التحتية، وهو منط يستمر حتى اليوم" )البنك الدويل، 2020 أ، 

ص. 8(. "ميكن مالحظة مناهج متنوعة للسكن االجتامعي عرب املرشق مبرور الوقت، مع 

درجات أكرب أو أقل من التدخل الحكومي يف هذا املجال. تتوافق هذه االتجاهات بشكل 

املربع 16: السكن االجتامعي يف االتحاد األورويب

املربع 17:  السكن االجتامعي يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

أن  املستهدفة  النامذج  تَعترب  الجميع.  متناول  وبأسعار يف  الجودة  جيد  بسكن  السكان 

السوق يرشف عىل تخصيص موارد اإلسكان لألفراد، وبالتايل فإن الهدف هو تلبية الطلب 

الزائد عىل السكن الذي ال يلبيه السوق. ميكن أن تكون النامذج املستهدفة عامة، إذا تم 

تخصيص السكن وفًقا ملستوى الدخل، أو تكميلية، إذا تم تخصيص السكن وفًقا ملجموعة 

من مؤرشات نقاط الضعف. تشري البيانات إىل وجود عالقة عكسية واضحة بني سمتني 

لقطاعات اإلسكان االجتامعي يف االتحاد األورويب: مستوى وبُعد االستهداف. بينام أن أنظمة 

اإلسكان األكرث استهدافًا لها بُعد صغري نسبيًا، فإن العكس هو الصحيح بالنسبة ألنظمة 

اإلسكان األقل استهدافًا. وبناًء عىل ذلك، تتميز النامذج الشاملة بحصة كبرية من مخزون 

السكن االجتامعي، وغالبية املتخصصني من الحجم الكبري أو املتوسط، والنامذج التكميلية 

صغرية أو صغرية جًدا" )براغا وبالفاريني، 2013(. 

عام مع قوة املؤسسات الحكومية يف أماكن معينة يف التاريخ الحديث وتركيزها عىل الفوائد 

االجتامعية والرعاية االجتامعية. عىل هذا النحو، كان السكن االجتامعي الذي توفره الدولة 

سمة يف العراق البعثي قبل عام 2003، وال يزال األبرز يف مرص. وقد طور األردن باملثل عدًدا 

من الربامج لتوفري السكن االجتامعي لألرس ذات الدخل املنخفض. كان السكن االجتامعي 

الحكومي محدوًدا يف فلسطني وسوريا قبل اندالع الحرب األهلية. مل يطبق لبنان أي سكن 

اجتامعي حكومي، لكن تدخلت، إىل جانب مرص، تاريخيًا يف سوق اإلسكان يف شكل ضوابط 

عىل اإليجارات. يقوم كال البلدين اآلن بإصالح هذه األنظمة بهدف إلغاء ضوابط اإليجارات 

بالكامل. وعموماً، مل يكن توفري التمويل اإلسكاين كافياً للسامح بالحصول عىل السكن الالئق 

للجميع. يوضح استمرار السكن العشوايئ يف جميع أنحاء املرشق فشل سياسات السكن 

املنخفض.  الدخل  الالئق لألرس ذات  السكن  الوصول إىل  الحكومية يف توفري  االجتامعي 

سيتعني عىل سياسات اإلسكان املستقبلية يف العراق وسوريا مواجهة األرضار والدمار الذي 

لحق باملخزون السكني من سنوات الرصاع" )األمم املتحدة، 2017، ص 11(. تتمتع إرسائيل 

تقليديًا بنظام سكن اجتامعي قوي )...( ونظام حكم قوي لدولة الرفاهية، لكن سوق اإلسكان 

يف البالد شهد تحواًل ملحوظًا يف العقود القليلة املاضية.  "يف الخمسينيات والستينيات من 

القرن املايض، كان السكن العمومي يشكل 60% من إجاميل املساكن يف البالد، وكان معظم 

السكان مؤهلني للحصول عليه. لكت اليوم، فإن السكن العمومي هاميش النطاق ومخصص 

لـ 1.9% فقط من السكان، ومعظمهم من أفقر األرس ". )حنانيل، 2020، ص 1(.

وفًقا للمديرية العامة للسياسات الداخلية يف الربملان األورويب، هناك 
ثالثة عنارص مشرتكة عرب قطاعات اإلسكان االجتامعي األوروبية: 

مهمة ذات اهتامم عام، 	 
هدف زيادة املعروض من املساكن امليرسة، 	 
االجتامعي 	  الوضع  حيث  من  محددة  أهداف  تحديد 

واالقتصادي أو وجود نقاط ضعف )براغا وبالفاريني، 2013(.

أوروبا، 1996(  )مجلس  املنقح  األورويب  االجتامعي  امليثاق  يركز 
بشكل خاص عىل مشاكل اإلسكان للفئات االجتامعية الضعيفة. 
للتامسك  املنقحة  اإلسرتاتيجية  الرتكيز من خالل  تعزيز هذا  يتم 
االجتامعي، متبوعة بقرار من اللجنة األوروبية للتامسك االجتامعي 
)CDCS( »لتوسيع عملها بشأن الحصول عىل اإلسكان، مع الرتكيز 
بشكل خاص عىل الدول األعضاء حيث تكون مشاكل اإلسكان حادة 
 ،)2014 االجتامعي،  للتامسك  األوروبية  )اللجنة  خاص.«  بشكل 
متبوًعا بإنشاء مجموعة املتخصصني يف سياسات اإلسكان من أجل 
بالعمل  خاص  بشكل  املكلفون   ،)CS-LO( االجتامعي  التامسك 
عىل تحسني حصول الفئات الضعيفة عىل السكن، مع الرتكيز عىل:

)1( زيادة املعروض من املساكن الالئقة وامليسورة التكلفة،
)2( تسهيل حصول الفئات الضعيفة عىل متويل اإلسكان،

)3( االستخدام الفعال مساعدات اإلسكان.

بالنظر إىل االنتشار املتفاوت وخطورة العجز يف اإلسكان يف بلدان 
االتحاد من أجل املتوسط، وطبيعة وأسباب هذا العجز، فضالً عن 
القضايا املرتبطة بالعدد الكبري من املهاجرين والالجئني املنترشين 
يف املنطقة األورومتوسطية، ينبغي إيالء اهتامم سيايس عاجل إىل:

)1( متكني اسرتاتيجيات اإلسكان االنتقالية للمهاجرين واملرشدين 
داخليا واألشخاص يف حاالت الضعف الشديد،

)2( متكني اسرتاتيجيات املأوى املؤقت لالجئني، 
)3( القضاء عىل الترشد. 

لقد اكتسبت هذه القضايا، كام تم التأكيد عليه سابًقا، أهمية خاصة 
بالنظر إىل جائحة كوفيد 19.

ب. السياسة الفعالة لألرايض وإدارة األرايض

تتضمن »سياسة األرايض« مجموعة من اآلليات للتأثري عىل عمليات 
التنمية الحرضية وتأثرياتها عىل الرفاه االجتامعي واالقتصادي والبيئة. 
تم تضمني سياسة األرايض والتصميم يف العالقات املحلية بني الدولة 
والسوق واملواطنني، معربًا عنها من حيث حقوق امللكية واالستخدام، 
ويتأثر مبجموعة من أصحاب املصلحة ذوي القوى واملوارد املتفاوتة، 
والتي تشمل صانعي السياسات )لوسون وروانافارا، 2020(. الوسيلة 
التخطيط  مامرسة  هي  الواضحة  األرايض  لسياسة  شيوًعا  األكرث 
اآللية  هذه  عىل  األمثلة  ومن  واالسرتاتيجي.  التنظيمي  الحرضي 
 EPFL( )Établissement Public( أدوات إدارة األرايض املحلية
Foncier Local( يف فرنسا، والتي تقع يف حلقة الوصل بني املشاريع 

 .)2019 ،ASSO-EPFL( الحرضية وتوفري اإلسكان

املعلومات  األرايض« هي »عملية تحديد وتسجيل ونرش  »إدارة 
حول ملكية وقيمة واستخدام األرايض، عند تنفيذ سياسات إدارة 
األرايض«. إن دعم أنظمة إدارة األرايض لديه القدرة عىل تحسني أمن 
حيازة األرايض، وتنظيم أسواق األرايض، وتنفيذ تخطيط استخدام 
األرايض يف املناطق الحرضية والريفية، وتطوير وصيانة وتوفري قاعدة 

لرضائب األرايض )مولن، 2006(. 

عىل الرغم من أن العديد من البلدان عرب البحر األبيض املتوسط 
لديها أنظمة متطورة إلدارة األرايض، إال أن هناك تحديًا يتمثل يف 
تنسيق إدارة األرايض وتوفري اإلسكان )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 2017(، مبا يف ذلك: 
)1( إدخال أدوات سياسة األرايض املبتكرة )مثل الخدمات املرصفية 
العامة لألرايض، والتأجري العام لألرايض، وإعادة ضبط األرايض الخاصة، 
والتزامات  األرايض  استخدام  وتقسيم  األرايض،  قيمة  واستعادة 
املضاربة،  مكافحة  وتدابري  األحياء،  وتخطيط  املنظم،  التخطيط 

وصناديق األرايض املجتمعية( )لوسون وروونافارا، 2019(، 
)2( تنسيق األدوات املالية للتأثري عىل استخدام األرايض وتوافرها 
ألغراض التنمية، مبا يف ذلك الرضائب التصاعدية وأدوات حيازة قيمة 

األرض لتوليد األموال لخطط اإلسكان االجتامعي،
)3( تنسيق السياسات التي تغطي البيئة والنقل واإلسكان، مبا يف 
ذلك برامج تجديد األحياء، وامتدادات املدن وتنمية املدن الجديدة 

)مدينة فيينا، 2014(.
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الخدمات املرصفية لألرايض يف سنغافورة والتحرير يف برنامج مبيعات املساكن العامة	 
الخدمات املرصفية لألرايض يف فيينا عرب Wohnfonds - مواقع اسرتاتيجية لإليجار بأسعار معقولة وسكن العامل الحيويني	 
رشكات األرايض البلدية الهولندية وتعاونها مع مقدمي السكن امليسور التكلفة	 
 	West Australia Land Corporation مرصفيو األرايض األسرتاليون وأفضل مامرسات مؤسسة
الخدمات املرصفية لألرايض الصينية كمحركات للنمو ومرّوجي مساكن اإليجار العامة	 

تأجري األرايض يف هلسنيك مقابل الحق يف السكن واإلسكان االجتامعي والحفاظ عىل التنمية وإمكانية الحصول عىل سكن	 
تأجري األرايض البلدية يف ستوكهومل - تاريخ قوي من التعاون الفعال	 
ائتامنات أرايض املجتمع - وعدها وقيودها	 

إعادة ضبط األرايض األملانية والتعاون بشأنها	 
إعادة ضبط األرايض الكورية ودورها التحوييل يف تطوير نتائج اإلسكان يف سيول	 

تحصيل قيمة األرايض وإعادة االستثامر يف الصني	 
مساهامت التخطيط يف اململكة املتحدة ورسوم البنية التحتية املجتمعية	 
متويل زيادة الرضائب األمريكية	 

القانون الوطني بشأن اإلدماج الحرضي وميثاق مكافحة املضاربة ملدينة باريس	 
مساهامت تخطيط إنجلرتا واسكتلندا لتوفري السكن امليسور التكلفة	 
مخططات املكافآت الشاملة لتقسيم املناطق والكثافة يف الواليات املتحدة	 

اتفاقيات األرايض واإلسكان والنقل الفنلندية	 
استثامر أحياء مدينة برلني االجتامعية	 

تنظيم تأثري التأجري قصري األجل 	 
االستجابات املحلية لصناديق االستثامر العقارية العاملية )REITs( والبناء لإليجار	 

الخدمات البنكية لألرايض العامة

تأجري األرايض العامة

إعادة ضبط األرايض

اسرتداد قيمة األرايض

تنظيم التخطيط 

التخطيط الشامل لألحياء

معالجة اقتصاد املنصة العقارية

الرسوم التوضيحية أداة سياسة األرايض  

الجدول 5: أفضل املامرسات يف أدوات سياسة األرايض وتوضيحاتها.

يعرض تقرير حديث عن أفضل املامرسات الدولية من قبل جامعة توركو الفنلندية فيام يتعلق بسياسة األرايض أدوات سياسة األرايض التالية ويقدم إيضاحات مفصلة، عىل النحو 

امللخص يف الجدول أدناه.

املصدر: )لوسون وروانافارا، 2020(.

"تحصيل قيمة األرايض هو نهج سيايس ميّكن املجتمعات من استعادة وإعادة استثامر الزيادات 

يف قيمة األرايض التي تنتج عن االستثامر العام واإلجراءات الحكومية األخرى. يُعرف أيًضا 

باسم ’مشاركة القيمة‘، وهو متجذر يف الفكرة القائلة بأن التدخل الحكومي يجب أن يولد 

منفعة عامة )...( يساهم القطاع العام بشكل كبري يف قيمة األرايض الحرضية من خالل 

مشاريع األشغال العامة، وتغيريات تقسيم املناطق، والتدخالت األخرى. يضمن تحصيل 

قيمة األرض أن املجتمعات ميكن أن تستعيد قيمة هذه األرض وإعادة استثامرها يف السلع 

العامة، مثل البنية التحتية، واإلسكان امليسور التكلفة، والتنمية االقتصادية. تعترب رضيبة 

األمالك، وهي إحدى األدوات العديدة لتحصيل قيمة األرايض، حجر األساس للصحة املالية 

البلدية ومصدر دخل قار ومستمر ميّكن من توفري الخدمات األساسية عىل املدى الطويل. 

تشمل أدوات تحصيل قيمة األرايض الشائعة حقوق التطوير القابلة للتحويل، ومساهامت 

املربع 18: تحصيل قيمة األرايض

التحسني، وتأجري األرايض العامة، واإلسكان الشامل وتقسيم املناطق، ورسوم الربط أو التأثري، 

ومناطق تحسني األعامل التجارية، وتطبيقات معينة لرضيبة امللكية. ميكن أن تساعد هذه 

األدوات يف متويل تحسينات النقل والبنية التحتية، واإلسكان امليسور التكلفة، واملتنزهات 

واألماكن املفتوحة، وترقيات املرافق، والخدمات الحيوية األخرى. من خالل هذا التمويل 

اإلضايف، ميكن للحكومات املحلية واإلقليمية تعزيز الصحة املالية للبلديات بشكل أكرث 

استدامة، ومتكني االستثامر يف البنية التحتية، والتصدي لتحديات التحرض املستدام" )معهد 

لينكولن، 2019(. ميكن تحصيل قيمة األرايض من خالل مجموعة من األدوات، مبا يف ذلك 

الخدمات املرصفية العامة النشطة. ميكن العثور عىل مثال ملرصيف أرايض فعال للغاية للسكن 

 .)Home Town Helsinki ( وهلسنيك )برنامجWohnfonds-Wien( االجتامعي يف فيينا

ج. التمويل الفعال والحيازة

ميكن لسياسة األرايض اإلسرتاتيجية ومناذج التسليم املصممة بعناية 
جنبًا إىل جنب مع اإلعانات والتنظيم الجيد أن تعالج مجموعة 
متنوعة من احتياجات األرسة، بدًءا من ملكية املنازل إىل اإلسكان 
االجتامعي املستأجر. ميكن العثور عىل مناهج ناجحة وذات صلة 
ثقافيًا يف النمسا وفنلندا وفرنسا واسكتلندا وأسرتاليا وكندا والصني 

وسنغافورة وكوريا الجنوبية )لوسون، 2019 أ(.

مكانها  يف  املناسبة  الظروف  تكن  مل  »إذا  الدويل،  للبنك  وفًقا 
الصحيح، فقد تكون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص مكلفة - 
خاصة إذا كانت املخاطر املتصورة لفشل املرشوع عالية« )شبيجل 

وفريوجسرتايت، 2018(. 

سوق  لتنظيم  هو رضوري  السياسات  عىل  الرتكيز  من  مزيد  إن 
لحيازة  املبتكرة  واألشكال  التعاوين  واإلسكان  اإليجاري،  اإلسكان 
وتوثيق األرايض )انظر لوسون وروانافارا، 2020؛ لينجويبوين، ريشرت، 
وزيفينبريجني، 2019؛ لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2015 

ب؛ وايتهيد وآخرون، 2008(. 

د- تصميم مستدام ومرن وسهل الوصول إليه 

يتم التقليل من إمكانات تصميم املباين املستدام وتقنيات البناء 
النظيفة يف صنع السياسات، ولكن هناك مجال للتحسني يف تقديم 
مساكن اجتامعية ميسورة التكلفة فيام يتعلق بتصميم وبناء املباين 
ودائرية مواد البناء. يجب أيًضا تطبيق مبادئ التدوير أثناء إنتاج 

املواد، وتصميم
املباين، والتشييد، واالستخدام، وإعادة االستخدام، وصيانة املباين، 
جنبًا إىل جنب مع خطة عمل االقتصاد الدائري الجديدة لالتحاد 
األورويب )املفوضية األوروبية، 2020 أ(. هناك أيًضا مزايا للتحرض 
الذي يسعى إىل االستخدام املستدام للبنى التحتية الزرقاء والخرضاء 
والحلول القامئة عىل الطبيعة. ينضاف ذلك إىل القضايا األكرث شيوًعا 
مثل االكتناز والكثافة واالستخدام املختلط والعمران املوجه نحو 
النقل العام )TOD( التي تساعد عىل جعل املدن أكرث استدامة 
وحيوية وسهل الوصول إليها، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي القدرة 
املحدودة عىل الحركة. إن احرتام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
أمر بالغ األهمية لتحقيق بيئات حرضية شاملة. تنص املادة 9 من 
اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD( عىل 
أن »تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لضامن وصول األشخاص 
املادية  البيئة  إىل  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  اإلعاقة، عىل  ذوي 
ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تقنيات وأنظمة 
املفتوحة أو  املعلومات واالتصاالت، واملرافق والخدمات األخرى 
املقدمة للجمهور، يف كل من املناطق الحرضية والريفية«، مبا يف 
ذلك مرافق اإلسكان التي ميكن الولوج إليها )األمم املتحدة، 2016(. 

ال ميكن فصل اإلسكان امليسور واالجتامعي عن تلك األفكار، ولكن 
بني صنع  الفجوة  إىل سد  السعي  السياسات  يجب عىل صانعي 
السياسات واستدامة املباين. ترتبط هذه املجاالت عادًة باالبتكار 
الصناعي والتصميم املعامري والحرضي، ولكن يجب أيًضا أن تكون 
يساعد  أن  ميكن  والتحقيق.  والخربة  التاريخية  باملعرفة  مرتبطة 
استخدام التعلم املشرتك وجمع املامرسات الجيدة يف سد هذه الفجوة.

هـ. ترقية التحرض العشوايئ 

تلبي املستوطنات العشوائية أو األحياء الفقرية العديد من احتياجات 
سكان املناطق الحرضية الوافدين حديثًا يف العديد من مدن البحر 
إىل  بالوصول  يسمح  الذي  املأوى  ذلك  يف  مبا  املتوسط،  األبيض 
الوظائف والخدمات. ولكن هناك عجز هائل يف الحقوق يف مظهر 
األحياء الفقرية واستمراريتها، ويزيد من تفاقمه انعدام الرشعية 
وانعدام أمن الحيازة. يُحرم سكان األحياء الفقرية من الوصول إىل 
املواطنون  بها  يتمتع  التي  واالقتصادية  االجتامعية  الفرص  نفس 
اآلخرون يف املدينة الرسمية. عدم الحصول عىل االئتامن، عىل سبيل 
املثال، يعني أن املواطنني املحرومني غري قادرين عىل الوصول إىل 
السكن يف السوق الرسمية. يف كثري من الحاالت، يكون الوصول إىل 
الخدمات العامة، مثل الكهرباء واملياه النظيفة والرصف الصحي 
محدوًدا أو غري موجود، وقد ينتهي األمر بسكان األحياء الفقرية 
بدفع املزيد مقابل البدائل الخاصة. غالبًا ما تكون املستوطنات 
العشوائية يف مناطق الخطر أو بالقرب منها، حيث تكون الظروف 
البيئية خطرة، مبا يف ذلك املستوطنات املتأثرة باملناطق الصناعية 
أو املوانئ شديدة التلوث. لحل مشكلة العجز يف اإلسكان، نفذت 
العديد من الحكومات الربامج الوطنية لإلسكان االجتامعي مع تركيز 
قوي عىل ملكية املنازل وإزالة األحياء الفقرية. ومع ذلك، فإن الخربة 
املرتاكمة يف أمريكا الالتينية وجنوب رشق آسيا والتجربة األخرية يف 
ه  أفريقيا أظهرت أن هناك خصاص يف اإلنتاج الواسع النطاق واملوجَّ
بالسوق للوحدات السكنية الجديدة، ويف بعض البلدان، غري كاٍف 
لتلبية الطلب الهائل. من املعرتف به عىل نطاق واسع أنه يف حني 
يف  للسكن  األمثل  املستوى  دون  أشكال  هي  الفقرية  األحياء  أن 
املدينة، فإنها توفر اإلحساس باملجتمع وشبكات التضامن والوصول 
أو  العشوائية  األحياء  تعترب  األساسية.  والخدمات  الوظائف  إىل 
املستوطنات غري الرسمية حقيقة يف العديد من مدن البحر األبيض 
املتوسط، وبدالً من تشجيع القضاء عىل األحياء الفقرية التي ال تلبي 
مطالب واحتياجات املواطنني املعرضني للخطر، يجب عىل الحكومات 
الوطنية واملحلية العمل جنبًا إىل جنب مع املواطنني إليجاد حلول 
تفيد الجميع، وتعزيز العدالة املكانية )توزيع أعباء وفوائد التنمية 
الحرضية وإدماج الفئات الضعيفة( وزيادة االستدامة طويلة األجل، 

ال سيام يف ضوء أزمة املناخ الحالية. 

قد تختلف الحلول وفًقا لقيم ومامرسات وثقافة وتوقعات املواطنني، 
ولكن مبجرد أن يصبح املواطنون صوتًا نشطًا يف عمليات التخطيط، 
ستزداد احتاملية الحلول العادلة واملستدامة بشكل كبري )إمرباتو 
أجل  من  والتحالف  كاواتيش،  نيفيس،  إيسودا،  2003؛  وراسرت، 
البحث يف شامل أفريقيا، 2015؛ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

البرشية، 2014 أ، 2015(. 

املربع 19: جائزة منظمة World Habitat ملامرسات 
البناء املستدامة والتبادل املشرتك

تروج منظمة World Habitat لجائزة البناء املستدام املبتكر وتنظم التبادل املشرتك املرتبط بهذه الجائزة 

"من أجل تشجيع نرش مامرسات اإلسكان املبتكرة يف جميع أنحاء العامل وتسهيل نقل املعرفة والخربة )...( 

الغرض من التبادالت هو تقديم فهم عميل ومتعمق للجوانب الفنية واالجتامعية واملالية لكل برنامج حائز 

عىل جائزة. تشكل الزيارات امليدانية املكثفة جزًءا رئيسيًا من التبادل، مام يوفر فرصة للمشاركني للقاء 

السكان وغريهم من املسؤولني عن نجاح الربنامج. بعد كل تبادل مشرتك، نعمل مع املضيفني واملشاركني 

إلنتاج تقارير أو مقاطع فيديو تفاعلية، مبا يف ذلك معلومات حول مرشوع اإلسكان أو املنظمة التي قمنا 

 .)2019 ،World Habitat بزيارتها، ووجهات نظر املشاركني، ومعارض الصور واملوارد اإلضافية" )منظمة
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يجب أن تركز سياسات منع األحياء الفقرية عىل األسباب الكامنة 
وراء عدم الحصول عىل سكن الئق وترتك املواقف القدمية التي 
تجرم سكان األحياء الفقرية أو تتجاهل وجود األحياء الفقرية ذاتها، 
مع الرتكيز بدالً من ذلك عىل اسرتاتيجيات ترقية األحياء الفقرية 

وأنظمة توفري اإلسكان غري الرسمي )هاريس، 2018(. 

و. ترقية وصيانة وإدارة مخزون اإلسكان الحايل 

يعترب تسليم املساكن املستدامة وامليسورة التكلفة والوصول إليها 
يف صميم محور التدخل هذا. غري أن تطوير وصيانة وإدارة مخزون 
املبنى الحايل ال يقل أهمية، يف ضوء مخاطر املساكن التي ال تتم 
صيانتها بشكل جيد للمستخدمني واملجتمع املجاور، وتأثري الهدم 
والبناء الجديد عىل البيئة، وإمكانية حدوث ذلك، والحفاظ عىل 
الرتاث واستخدامه يف حلول اإلسكان )مبا يف ذلك »الرتاث الحديث«، 

مثل التعديل التحديثي للمباين السكنية بعد الحرب(. 

تعد كفاءة الطاقة قضية رئيسية يف هذا التحدي السيايس، ويجب 
أن يشمل تصميم سياسة اإلسكان االنتباه إىل إدارة تحديث وتعديل 
املساكن الحالية. تعد حوكمة التحديث والتعديل محل خالف ألن 
الهيكل القانوين لعقود امللكية واإليجارات يعيق العمل الحكومي 

الفعال، خاصة يف املراكز التاريخية القدمية.

يجب أن يؤدي تجديد مخزون املبنى الحايل إىل تحسينات كبرية يف 
كفاءة الطاقة ويجب تنفيذه مبا يتامىش مع مبادئ االقتصاد الدائري، 
وال سيام أداء دورة الحياة املُحّسن، والعمر املتوقع األطول لألصول 

املبنية وتقليل نفايات البناء. 
كانت  إذا   - الكفاءة  عالية  البديلة  الطاقة  أنظمة  تشجيع  يجب 
مجدية تقنيًا ووظيفيًا واقتصاديًا - وتشجيع ظروف مناخية داخلية 
صحية للمباين التي تخضع ألعامل تجديد كربى. يجب أيًضا معالجة 
السالمة من الحرائق، فضالً عن املخاطر املتعلقة بالنشاط الزلزايل 
املكثف، وفًقا للوائح السالمة املحلية، والتي تؤثر عىل تجديدات 
كفاءة الطاقة وعمر املباين )املفوضية األوروبية، 2019 أ، 2020 أ(.

من جانب آخر، يف أوروبا وأجزاء من الرشق األوسط، »يكافح الرتاث 
الحديث، وال سيام عقارات اإلسكان االجتامعي يف فرتة ما بعد الحرب، 
مع التصورات السلبية« )هيندا، كولنرباندر، وشيلني، 2020(، وكذلك 
التدهور املادي وعدم كفاءة الطاقة والذاكرة السلبية االجتامعية. 
يُعد التكثيف والتعديل التحديثي للمباين التي تنتمي لفرتة ما بعد 
الحداثية أو ما بعد الحرب أمرًا مرغوبًا للغاية، حيث توفر املجمعات 
السكنية الحديثة فرًصا فريدة للتجديد، وذلك بفضل الفضاءات 

العامة الوفرية واملوقع املناسب والكثافة املنخفضة.

1.5. األهداف الرئيسية

ملعالجة توفري اإلسكان من منظور متعدد األبعاد ومتكامل، حيث يتم 
مواجهة التحديات الهيكلية بنهج الحوكمة املرنة املصمم خصيًصا 
واملتكيفة واملدمجة ثقافيًا، من خالل معالجة تحديات السياسات 

الرئيسية الستة املدرجة يف خطة العمل هذه، وعىل الخصوص 
)1( التكلفة امليسورة والتوافر والكفاية وسهولة الوصول

)2( السياسة واإلدارة الفعالة لألرايض
)3( الحيازة والتمويل الفعال

)4( التصميم املستدام واملرن والذي ميكن الوصول إليه،
)5( ترقية التحرض العشوايئ

)6( تحديث وصيانة وإدارة مخزون املساكن املوجودة. 
وفًقا  إرشادية ويجب معالجتها  السياساتية هي  التحديات  هذه 
ألهميتها يف كل دولة عضو يف االتحاد من أجل املتوسط، حيث قد 

تظهر تحديات سياسية جديدة. 

"أحد التحديات الرئيسية للتنمية املستدامة هو التعديل التحديثي الفعال لألحياء الحرضية 

القدمية املوجودة" )بولكييل، بروتو، هودسون، ومارفن، 2010(. تحظى األحياء الحرضية 

العاملية  الكربون  انبعاثات  من  متثل %32  ألنها  بشكل خاص  باألولوية  ومبانيها  الحالية 

)الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، 2014(. إن الحد من انبعاثات الكربون يف 

املناطق الحرضية عن طريق تحسني املباين السكنية بالتعديل التحديثي هي الطريقة األكرث 

فعالية من حيث التكلفة لتقليل انبعاثات الكربون يف املباين العاملية بنسبة 25-30% عىل 

األقل يف نهاية عام 2020 )الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، 2014(. عىل وجه 

الخصوص، فإن التحول النشط لإلسكان يصاحب تحسن كبري يف جودة حياة األرسة ورفاهية 

ذوي الدخل املنخفض )مالر، هورن، ودالتون، 2012(. الحكومات املحلية ورشكات البناء 

واملطورين من القطاع الخاص وجمعيات اإلسكان هم أصحاب املصلحة الرئيسيون الذين 

يقدمون عمليات تعديل حرضية واسعة النطاق للمباين السكنية. هؤالء أصحاب املصلحة 

مسؤولون عن متويل وإنتاج وتوزيع التحسينات التحديثية.

لسوء الحظ، فإن سلسلة من اإلخفاقات الحكومية يف الصني ونقص السوق يف هولندا تعيق 

)فيالن وآخرون، 2016؛ هيجدن،  التحديثي  التعديل  لتوفري  الكاملة  التوقعات  استغالل 

املربع 20: حوكمة التعديل التحديثي للمنازل 

2015(. يتمثل الطموح يف جعل 50 إىل 60 يف املائة من املخزون السكني الحايل موفرًا 

للطاقة نحو تصنيف الطاقة B يف اإلسكان االجتامعي الهولندي وهدفًا نظريًا لتوفري الطاقة 

بنسبة 50 إىل 65 يف املائة يف املجمعات السكنية الصينية )داف أودي، تشاو، وبروكس، 

2014؛ ماجن، إيتارد، وفيرش، 2013(. يتعني عىل مقدمي خدمات التعديل التحديثي يف كال 

البلدين التعامل مع التحرير والالمركزية واملوارد املالية املحدودة، مام يتسبب يف إشكالية 

نطاق التعديل التحديثي ملعالجة معايري توفري الطاقة ومطالبة األرس بجودة الحياة. املشاركة 

الشاملة للمجتمع وطرق إضفاء الطابع الدميقراطي عىل صنع القرار مقيدة بسبب التوحيد 

الحايل لألطر املالية املقيدة يف التعديل التحديثي )هويب، 2013؛ ليو سبارغارن، هريينك، 

مول، وانغ، 2014(. حاليًا، يعتمد اتخاذ القرار إىل حد كبري عىل أهداف محددة مسبًقا 

بعد اتخاذ قرارات مركزية. يؤطر مقدمو التعديل التحديثي إدارة سالسل التوريد عىل أنها 

خطية بشكل أسايس حيث يلعب املستهلكون املنزليون دوًرا فقط يف نهاية السلسلة )أوين 

وميتشل، 2015(. يساهم هذا يف توجيه حرصي حول الديناميكيات النظامية "للمنبع" ونقص 

عام يف االهتامم بوجهات النظر "للمصب"، مام يعزز الفصل بني توفري التعديل التحديثي 

واستهالك الطاقة" )املصدر: فيرت، فليت، تشن 2019(.

2.5. األدوات الرئيسية

)1( سياسات اإلسكان الوطنية واسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية، فضالً 
عن دمج السياسات الوطنية لإلسكان يف السياسات الحرضية الوطنية.
)2( تنسيق السياسات بني الوزارات ذات الصلة، ال سيام بني املسؤولني 
عن اإلسكان والتنمية الحرضية وإدارة األرايض والبيئة واألشغال العامة 
والطاقة والنقل والصحة والتعليم والثقافة والسياسات االجتامعية 
وإدارة الطوارئ، من خالل سياسات اإلسكان الوطنية واسرتاتيجيات 

تنمية املدن املتكاملة وخطة عمل اإلسكان هذه.
)3( تتامىش اسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية )NHS( واسرتاتيجيات 
اإلسكان املحلية )LHS( مع خطة عمل االتحاد من أجل املتوسط. 

)4( إسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة.
)5( اسرتاتيجيات اإلسكان، عىل املستوى الوطني ومستوى املدينة، 
واسرتاتيجيات  واالستثامر،  األرايض،  استخدام  مع  متكاملة  هي 
التكاليف،  تحمل  عىل  القدرة  أهداف  عن  فضالً  التحتية،  البنية 
والوصول، واالستدامة، والتنقل لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية 

الوطنية واملحلية.

)6( االجتامعات واألحداث التواصلية ألصحاب املصلحة الرئيسيني. 
)7( اسرتاتيجيات اإلسكان التي تتعامل مع الفئات الضعيفة.

)8( أدوات إدارة األرايض واملمتلكات.
)9( آليات التمويل املبتكرة.

)10( تنسيق إدارة األرايض، مبا يف ذلك إدخال أشكال مبتكرة لحيازة 
األرايض )مثل ائتامنات األرايض املجتمعية، وحيازة األرايض التعاونية، 

واإليجار االجتامعي، وما إىل ذلك(.
)11( تنسيق األدوات املالية للتأثري عىل استخدام األرايض وتوافرها 
ألغراض التنمية، مبا يف ذلك الرضائب التصاعدية وأدوات حيازة قيمة 

األرض لتوليد األموال لخطط اإلسكان االجتامعي.
واألخطار  املناخ  تغري  تعالج  التي  البناء  متطلبات  تحديث   )12(
اسرتاتيجيات  و  الوطنية  اإلسكان  سياسات  يف  املدمجة  الطبيعية 

تنمية املدن املتكاملة. 
)13( اسرتاتيجيات ترقية األحياء الفقرية. 
)14( برامج التعديل التحديثي للمنازل.

)15( توصية يونسكو بشأن املشهد العمراين التاريخي.
)16( اسرتاتيجيات الحفاظ عىل الرتاث الوطني يف قطاع اإلسكان. 

)17( تقييم القيم التاريخية والرتاثية القامئة مع إمكانية دفع الحفظ 
و »تجديد إعادة استخدام« والتنمية. 

3.5. الجهات الفاعلة الرئيسية
)1( الوزارات الوطنية.

)2( السلطة املحلية.
.)JRC( مركز البحوث املشرتكة للمفوضية األوروبية )3(

)4( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
)5( برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية.

)6( فرقة العمل التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا واملعنية بإدارة 
األرايض.

)7( معهد لينكولن.
)8( املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة.

4.5. مشاريع املساعدة الفنية اإلرشادية

برامج ومبادرات املؤسسات املالية الدولية والجهات املانحة، مثل 
MeetMED أو برنامج كفاءة الطاقة يف املباين )PEEB(؛ قاعدة 
لإلسكان  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بيانات 
التعاون  ملنظمة  الفنية  املساعدة  برامج  من  والعديد  امليرس، 
والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ برامج ومبادرات االتحاد األورويب، 
مثل إجراءات التعاون العلمي والتكنولوجي وأداة املساعدة الفنية 

وتبادل املعلومات للمفوضية األوروبية )TAIEX(-التوأمة وأوروبا 
املبتكرة ومهارات توظيف الشباب والتعاون الثنايئ لالتحاد األورويب 
وامليثاق العاملي لرؤساء البلديات و Clima-Med ومبادرة باوهاوس 

األوروبية الجديدة.

5.5. أطر العمل املرجعية الرئيسية

)وكالة   )ACQF( األفريقية  القارية  املؤهالت  إطار   )2019(  )i(
تنمية االتحاد اإلفريقي، 2019(.

 EPFLالفرنسية املحلية  األرايض  إدارة  أدوات   )2019(  )2(
Établissement Public Foncier Local(( للمشاريع الحرضية 

.)2019 ،ASSO-EPFL( وتوفري اإلسكان
)3( )2019( صناديق ضامن السكن املغربية )وزارة االقتصاد والشؤون 

املالية وإصالح اإلدارة املغربية(.
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  عمل  برنامج   )2020(  )4(
االقتصادي بشأن كفاءة الطاقة يف املدن واملناطق )منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020 ب(.

6.5. اإلطار الزمني
عىل املدى املتوسط إىل الطويل.

7.5. اإلجراءات وقامئة املنفذين املقرتحة

يجب إنشاء برنامج مختربات السياسات واملراصد الوطنية لإلسكان 
ملناقشة املوضوعات املذكورة يف هذا الفصل، وتسهيل نقل السياسات، 
ودعم الدول األعضاء يف دمج املفاهيم ذات الصلة يف أدوات السياسة 

وتنفيذ برامج العمل )1.1.4 اإلجراءات الفورية 5(.

)1( سياسات اإلسكان الوطنية: يتم إنشاء سياسات اإلسكان الوطنية 
أو تحديثها لتعكس خطة عمل اإلسكان هذه. يتم تنفيذه من قبل 

الوزارات الوطنية.
)2( تحديد الثغرات:  تراجع السلطات املحلية اسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة لتحديد الثغرات وخطط اإلسكان الوطنية املتكاملة 
املدن  تنمية  اسرتاتيجيات  تدمج  املحلية.  اإلسكان  واسرتاتيجيات 
املتكاملة إدارة األرايض املبتكرة، والتمويل، وآليات حيازة األرايض. 
ستسعى مجموعة العمل الدامئة التابعة لالتحاد من أجل املتوسط 
واملعنية بأنظمة التقييم واملراقبة واإلبالغ بشأن التنمية الحرضية 
املالية  للمؤسسات  التابعة  الحرضية  املشاريع  ولجنة  املستدامة، 
الدولية لالتحاد من أجل املتوسط، ومركز معارف اإلسكان يف البحر 
األبيض املتوسط، إىل التآزر وضامن التبادل املستمر بشأن القضايا 
الجوهرية، مع الرتكيز عىل تحديد فجوات التمويل وفرص التمويل. 
يتم تنفيذها من قبل السلطات املحلية بالرشاكة مع الوزارات القومية.

)3( تجمع البحر املتوسط للتعاونيات السكنية: ينظم االتحاد من 
أجل املتوسط تجمًعا لتعاونيات اإلسكان األورو-متوسطية بهدف 

تبادل الخربات يف املشاريع.
و  الوطنية  اإلسكان  سياسات  تحديث  يتم  املكانية:  العدالة   )4(
اإلسكان  احتياجات  لتلبية  املتكاملة  املدن  تنمية  اسرتاتيجيات 
تنفيذه من قبل  يتم  السن والشباب والضعفاء واملعوقني.  لكبار 

الوزارات الوطنية.
)5( إدارة األرايض: تنشئ الوزارات الوطنية أنظمة إدارة األرايض يف 
حالة عدم وجودها. تتم مقارنة أنظمة إدارة األرايض، ويتم تبادل 
سيتم  املتوسط.  أجل  من  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  بني  املعرفة 
الوطنية،  الوزارات  املتوسط،  أجل  من  االتحاد  قبل  من  تنفيذها 
مبساعدة من مركز البحوث املشرتكة، ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية والبنك الدويل. 
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)6( التمويل الشامل: تتضمن سياسات اإلسكان الوطنية واسرتاتيجيات 
تنمية املدن املتكاملة آليات متويل مبتكرة، مبا يف ذلك آليات متويل 
بديلة مناسبة ثقافيًا. ميكن متويل اإلسكان االجتامعي كبنية تحتية 
حيث ال يستطيع السوق تلبية الطلب عىل اإلسكان للفئات الألفقر 

من املجتمع. 
الوطنية  اإلسكان  سياسات  تدمج  لألرض:  الشاملة  الحيازة   )7(
واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة تنسيق إدارة األرايض، مبا يف 
ذلك إدخال أشكال مبتكرة لحيازة األرايض وتنسيق األدوات املالية 

للتأثري عىل استخدام األرايض وتوافر األرايض من أجل التنمية.
)8( متطلبات البناء ملواجهة األخطار الطبيعية: يتم تحديث سياسات 
لتعكس  املتكاملة  املدن  تنمية  واسرتاتيجيات  الوطنية  اإلسكان 
متطلبات البناء يف املناطق املعرضة للزالزل واملناطق التي تتطلب 

إجراءات مناخية فورية.  يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية.
)9( ترقية املناطق العشوائية: يتم إعداد برامج ترقية األحياء الفقرية 
يف األماكن التي ال توجد فيها، مبا يتامىش مع خطة العمل هذه، مع 
الرتكيز عىل العدالة املكانية وإرشاك املواطنني والتصميم املشرتك. 

يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية.
)10( برامج إعادة تأهيل املنازل: تقيم الوزارات الوطنية و / أو 
السلطات املحلية برامج إعادة تهيئة املنازل يف حالة عدم وجودها، 
مبا يف ذلك تدابري كفاءة الطاقة )تحسني قوانني البناء، وإدخال أنظمة 
التربيد الطبيعي، وبرامج التعديل التحديثي وتجديد الطاقة، وتدابري 
التخفيف من فقر الطاقة(، وكذلك تدابري الصمود )السالمة من 
الحرائق واملخاطر املتعلقة بالنشاط الزلزايل الشديد(. يتم تنفيذه 

من قبل الوزارات الوطنية.
)11( الرتاث واالستدامة: يتم تحديث سياسات اإلسكان الوطنية 
واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة لتعكس الحفاظ عىل الرتاث 
يف قطاع اإلسكان، مبا يف ذلك تقييم مواد وأساليب وتقنيات البناء 
الرسمية  غري  أو  التقليدية  املؤسسات  وكذلك  التقليدية،  املحلية 
وطرق العيش مًعا، مبا يف ذلك الرتاث غري املادي، مبا يتامىش مع 
توصية اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي واألفكار الحالية 
حول االستدامة االجتامعية. يتم وضع برامج إقليمية لدعم هذا 
الهدف، حيثام أمكن ذلك. يتم تنفيذها من قبل الوزارات الوطنية 
بالرشاكة مع اليونسكو واالتحاد من أجل املتوسط والرشكاء اآلخرين.

8.5. منوذج للتنفيذ

هناك العديد من النامذج لتنفيذ سياسة ومشاريع اإلسكان السليمة، 
ولكن ال توجد مناذج عاملية. يجب أن تكون سياسة ومشاريع اإلسكان 
مالمئة محليًا ومتكيفة مع املؤسسات الرسمية وغري الرسمية يف كل 
مكان. حققت بعض البلدان نجاًحا غري عادي يف إنشاء أنظمة إسكان 
أكرث استدامة وعدالً وشمولية، مثل النمسا وفنلندا وكندا، التي تم 
العمل هذه.  الجيدة جزئيًا يف خطة  تجاربها ومامرساتها  وصف 
كندا لديها منوذج تنفيذ شامل للغاية يستحق االهتامم )امللحق 
1(. تعترب فنلندا رائدة يف سياسات »اإلسكان أوالً«. بلدان أخرى، 
مثل أملانيا وهولندا، لديها مناذج مبتكرة إلدارة اإلسكان االجتامعي. 

أملانيا لديها سياسة

مبتكرة لحامية املستأجرين. تتمتع فرنسا بخربة غري عادية يف إدارة 
والتنفيذ  والتمويل  امليسورة  التكلفة  ترتبط  اإلدماجية.  املشاريع 
بشكل غري عادي بالنامذج املجتمعية واملواقف الثقافية واألنظمة 
االقتصادية. يجب تطوير مناذج التنفيذ محليًا بطريقة تواصلية )من 
خالل االتصال والتبادل والتعلم من األقران املوجودين يف أماكن 
أخرى(، باتباع املبادئ األساسية والقيم املشرتكة الواردة يف خطة 
العمل هذه. يجب إيالء املزيد من االهتامم لنقل السياسات فيام 
بني بلدان الجنوب ونرش السياسات والتعلم، مبا يف ذلك الخربات 

من البلدان النامية خارج حوض البحر األبيض املتوسط.    

9.5. معايري النجاح

)1( إنشاء سياسات اإلسكان الوطنية أو تحديثها يف جميع الدول 
األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط مبا يتامىش مع محور التدخل هذا.

)2( مراجعة اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة من قبل السلطات 
التدخل هذا لتشمل إدارة األرايض  املحلية ومواءمتها مع محور 

املبتكرة، والتمويل، وآليات حيازة األرايض.
)3( تقوم مجموعة العمل الدامئة التابعة لالتحاد من أجل املتوسط 
واملعنية بأنظمة التقييم واملراقبة واإلبالغ ولجنة املرشوع الحرضي 
التابعة للمؤسسات املالية الدولية التحاد من أجل املتوسط ومركز 
معارف اإلسكان املتوسطي بنرش تقرير يحدد ثغرات السياسات يف 

الدول األعضاء املختارة يف االتحاد من أجل املتوسط. 
)4( تنظيم تجمع لتعاونيات اإلسكان يف منطقة البحر األبيض املتوسط. 
)5( تحديث سياسات اإلسكان الوطنية وعدد كبري من اسرتاتيجيات 
السن  لكبار  السكنية  االحتياجات  لتلبية  املتكاملة  املدن  تنمية 
والشباب والضعفاء واملعوقني. يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية.

)6( أنظمة حديثة إلدارة األرايض موجودة يف جميع الدول األعضاء 
يف االتحاد من أجل املتوسط.

)7( نرش وتحديث تقرير يقارن أنظمة إدارة األرايض يف جميع أنحاء 
املنطقة كل 3 إىل 5 سنوات. 

من  كبري  وعدد  الوطنية  اإلسكان  سياسات  برامج  تشتمل   )8(
اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة عىل آليات متويل مبتكرة. 

من  كبري  وعدد  الوطنية  اإلسكان  سياسات  برامج  تشتمل   )9(
اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة عىل آليات مبتكرة إلدارة األرايض 

وأشكال مبتكرة لحيازة األرايض. 
من  كبري  وعدد  الوطنية  اإلسكان  سياسات  تحديث جميع   )10(
اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة لتعكس متطلبات البناء يف املناطق 

املعرضة للزالزل واملناطق التي تتطلب إجراءات مناخية فورية. 
)11( إعداد اسرتاتيجيات لتحسني األحياء الفقرية تركز عىل العدالة 
التحرض  فيها  يكون  التي  البلدان  يف  املواطنني  وإرشاك  املكانية 

العشوايئ كبرياً. 
)12( برامج تحديث املساكن الحديثة التي تعالج الجوانب البيئية 
والبعد الرتايث موجودة يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد من أجل 
املناخ  مع  التكيف  وتدابري  البناء  قوانني  دمج  تم  وقد  املتوسط. 

ومعايري كفاءة الطاقة ومنع املخاطر يف هذه الربامج. 
)13( يتم تحديث جميع سياسات اإلسكان الوطنية وعدد كبري من 
الرتاث  الحفاظ عىل  لتعكس  املتكاملة  املدن  تنمية  اسرتاتيجيات 
يف قطاع اإلسكان، مبا يف ذلك تقييم مواد وأساليب وتقنيات البناء 
املحلية التقليدية، فضالً عن املؤسسات التقليدية أو غري الرسمية 
وطرق العيش مًعا، مبا يف ذلك الرتاث غري املادي متاشيا مع توصية 

اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي.

اإلجراء 6: املراقبة والتواصل 
حول توفري مساكن مستدامة 

وبأسعار معقولة 

يعد الرصد واالتصال من الجوانب الرئيسية لخطة عمل اإلسكان 
هذه. وهو يدعم الحوكمة الرشيدة، حيث ميكن ملجموعة واسعة 
من أصحاب املصلحة الوصول إىل املعلومات واملعرفة الالزمة التخاذ 
قرارات سليمة وميكن أن يؤثر بشكل إيجايب عىل التصميم والتنفيذ، 
االسرتاتيجيات  وتصميم  ورؤية  التنسيق  تحسني  إىل  يؤدي  مام 

بشكل أفضل. 

إن مراقبة تنفيذ محور التدخل هذا مبا يتامىش مع أهداف التنمية 
املستدامة )SDGs( واألجندة الحرضية الجديدة )NUA( أمر بالغ 
البيانات  إنتاج وتخزين ومعالجة وتحليل  يعد  لنجاحه.  األهمية 
واملعلومات املتعلقة باإلسكان امليسور التكلفة يف كل دولة عضو 
يف االتحاد من أجل املتوسط جوانب رئيسية ملحور التدخل هذا، 
حيث سيسمح ذلك باملراقبة الدقيقة للنتائج وتعديل خطة العمل 

االسرتاتيجية ومحاور التدخل الخاصة بها، حسب الحاجة. 

1.6. األهداف الرئيسية 

املراقبة الجيدة والتعلم املشرتك واملؤسيس: مراقبة وقياس توفري 
اإلسكان يف جميع أنحاء املنطقة، مصحوبًا بالتعلم املشرتك واملؤسيس 
الذي يعمل عىل تحسني قدرة الحكومات عىل االستجابة لتحديات 

اإلسكان بطرق مستنرية وتواصلية. 
2.6. األدوات الرئيسية

)1( قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن اإلسكان 
امليسور واستبيان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

.)QuASH( بشأن اإلسكان االجتامعي امليسور التكلفة
البيانات يف مركز البحوث املشرتكة، وتحليلها، وإعداد  )2( جمع 

التقارير بشأنها.
)3( السجالت الوطنية لألمالك واألرايض.

)4( أدوات ذكية لتسجيل األرايض وإدارتها.
)5( املبادئ التوجيهية للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن 

إدارة وملكية اإلسكان املشرتك.
)6( فرقة العمل التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا واملعنية بإدارة 

األرايض.
)7( مؤرشات اإلسكان امليسور التكلفة لدى املكتب اإلحصايئ لالتحاد 

األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
املستدامة  التنمية  الرصد واإلبالغ ألهداف  أدوات  )8( مجموعة 

التابعة إلحصاءات األمم املتحدة.
)9( إحصاءات األمم املتحدة )2020( إطار املؤرش العاملي ألهداف 

التنمية املستدامة لعام 2030.
)10( مركز معارف الرتاث املتوسطي. 

)11( مجموعة العمل الدامئة لالتحاد من أجل املتوسط ألنظمة 
التقييم واملراقبة واإلبالغ.

)12( لجنة املرشوعات الحرضية التابعة للمؤسسات املالية الدولية 
لالتحاد من أجل املتوسط.

3.6. الجهات الفاعلة الرئيسية

)1( الوزارات الوطنية.
)2( املكاتب اإلحصائية الوطنية.

)3( شبكة الجامعات.
)4( مركز البحوث املشرتكة.

.Housing Europe 5( مرصد منظمة(
)6( املؤسسات املالية الدولية )مثل بنك االستثامر األورويب والبنك 
الدويل والبنك اإلسالمي للتنمية وما إىل ذلك( وبنوك االستثامر الوطنية. 

)7( منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
)8( لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا.

4.6. مشاريع املساعدة الفنية اإلرشادية

 .Housing Europe 1( مرصد منظمة(
)2( قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن اإلسكان 
امليسور واستبيان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

.)QuASH( بشأن اإلسكان االجتامعي امليسور التكلفة
)3( لجنة التنسيق األوروبية لإلسكان االجتامعي التابعة ملنظمة 
Housing Europe - االتحاد األورويب لإلسكان العمومي والتعاوين 

واالجتامعي.
)4( قرض املساعدة الفنية من البنك الدويل )TAL( يدعم إصالحات 
سياسة قرض التكيف القطاعي الربنامجي للبنك الدويل لإلسكان 

امليسور والفقر الحرضي )HUSAL( )البنك الدويل، 2020 ب(.

5.6. أطر العمل املرجعية الرئيسية

)1( )2005( أنظمة متويل اإلسكان للبلدان التي متر مبرحلة انتقالية 
)لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2005 أ(.

)2( )2005( إدارة األرايض يف منطقة لجنة األمم املتحدة االقتصادية 
ألوروبا )لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2005 ب(.

)3( )2011( لجنة التنسيق األوروبية لإلسكان االجتامعي التابعة 
لـ Housing Europe - االتحاد األورويب لإلسكان العام والتعاوين 

واالجتامعي )بيتيني والينو، 2011(.

األورويب  االتحاد  جعل  إىل  األوروبية  البيانات  إسرتاتيجية  تهدف 

رائًدا يف مجتمع يعتمد عىل البيانات. سيسمح إنشاء سوق واحدة 

للبيانات تتدفق بحرية داخل االتحاد األورويب وعرب القطاعات لصالح 

الرشكات والباحثني واإلدارات العامة. يجب متكني األشخاص والرشكات 

واملؤسسات التخاذ قرارات أفضل بناًء عىل رؤى من البيانات غري 

الشخصية، والتي يجب أن تكون متاحة للجميع. البيانات هي جوهر 

التحول الرقمي. إنها تشكل الطريقة التي ننتج ونستهلك ونعيش 

بها. إن الوصول إىل حجم متزايد باستمرار من البيانات والقدرة عىل 

استخدامها هام رضوريان لالبتكار والنمو. ميكن لالبتكار القائم عىل 

البيانات أن يجلب فوائد كبرية وملموسة للمواطنني، من خالل، عىل 

سبيل املثال، الطب الشخيص أو تحسني التنقل، وفوائد ملموسة 

لالقتصاد األورويب، من متكني صنع السياسات بشكل أفضل إىل االرتقاء 

بالخدمات العامة )املفوضية األوروبية، 2019 ج(. 

املحددة يف  الصلة  ذات  البيانات  اسرتاتيجيات  العثور عىل  ميكن 

 ،)ESDE( املراجعة السنوية للعاملة والتنمية االجتامعية يف أوروبا

املعيشة  وظروف  الدخل  بشأن  األورويب  االتحاد  وإحصاءات 

ملنظمة  التكلفة  امليسور  اإلسكان  بيانات  وقاعدة   ،)EU-SILC(

التعاون االقتصادي والتنمية، وتصنيف الدول يف اإلسكان من لجنة 

األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وتقارير حالة اإلسكان من منظمة 

Housing Europe، ومراجعة الفيدرالية األورويب للمنظامت الوطنية 

العاملة مع املرشدين )FEANTSA(، إلخ.
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)4( )2011( نهج املشاهد الطبيعية الحرضية التاريخية )اليونسكو، 
.)2011

)5( )2015( ميثاق األمم املتحدة يف جنيف بشأن اإلسكان املستدام 
)لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2015 أ(.

)6( )2016( فريق العمل التابع للجنة االقتصادية ألوروبا واملعني 
بإدارة األرايض )لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2016(.
)7( )2018( مرصد السكن واألرايض )حكومة اسبانيا، 2018(.

)8( )2019( اسرتاتيجية البيانات األوروبية )املفوضية األوروبية، 
2019 ج(.

)9( )2019( مبادئ توجيهية بشأن إدارة وملكية اإلسكان املشرتك 
)لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2019(.

 ،Housing Europe 10( )2019( مرصد اإلسكان يف أوروبا )منظمة(
2019 أ(.

االقتصادي  التعاون  ملنظمة  اإلسكان  اسرتاتيجية   )2019(  )11(
والتنمية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019 أ(.

)12( )2019( مرصد اإلسكان باململكة املتحدة، جامعة النكسرت 
)جامعة النكسرت، 2019(.

املتحدة  األمم  برنامج  يف  اإلسكان  سياسات  قطاع   )2019(  )13(
للمستوطنات البرشية )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 

.)2018

6.6. اإلطار الزمني
عىل املدى املتوسط إىل الطويل.

6.7. اإلجراءات املقرتحة والقامئة اإلرشادية للمنفذين

االقتصادي  التعاون  استبيان منظمة  لتوسيع  البيانات:  )1( جمع 
والتنمية حول اإلسكان امليسور واالجتامعي )QuASH( إىل دول 
 QuASH االتحاد من أجل املتوسط غري املشمولة حاليًا. يساعد برنامج
عىل تقييم التحديات الرئيسية التي تواجهها األرس يف الحصول عىل 
سكن جيد وبأسعار معقولة ويلخص سياسات اإلسكان يف البلدان. 
ميكن متديد هذه األداة إىل بلدان أخرى لتوثيق وتتبع أهداف وتدابري 
ونتائج سياسة اإلسكان مبرور الوقت. قد تتعاون منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية أيًضا مع االتحاد من أجل املتوسط يف أوراش 
عمل ومؤمترات لتبادل املعرفة، تجمع بني الخرباء واملامرسني من 

مختلف البلدان ملناقشة

تحديات بيانات تيسري تكلفة اإلسكان املحددة.  
)2( إدارة البيانات: رشاكة محتملة مع مركز البحوث املشرتكة التابع 
للمفوضية األوروبية )JRC( بشأن إسرتاتيجية للبيانات، مستوحاة 
من إسرتاتيجية البيانات األوروبية )املفوضية األوروبية، 2019 ج(، 
والتي تهدف إىل متكني املواطنني وأصحاب املصلحة اآلخرين لصنع 
القرار السليم. يبدأ جمع البيانات )االتحاد من أجل املتوسط/ مركز 
البحوث املشرتكة / منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( 
وتحليلها وإعداد التقارير عنها يف عام 2022، مع قامئة مفصلة من 
املؤرشات والتعريفات املتفق عليها ومنهجيات الجمع ملزيد من 
التفصيل. ستعمل مجموعة العمل الدامئة التابعة لالتحاد من أجل 
املكاتب  التقييم واملراقبة واإلبالغ مع  بأنظمة  املتوسط واملعنية 
منظمة   / املشرتكة  البحوث  مركز  مع  )أيًضا  الوطنية  اإلحصائية 
تحسني  يف  للمساعدة  أمكن(،  إن  والتنمية،  االقتصادي  التعاون 
أنظمة التقييم واملراقبة وإعداد التقارير بشأن اإلسكان عىل املستوى 
املالءمة  مراقبة  األورومتوسطية. وسريكز عىل  املنطقة  يف  املحيل 
)معايري الجودة(، والتكلفة امليسورة، والحصول عىل فرص اإلسكان 
)التخصيص، واملعايري( وإمكانية الوصول )تخطيط استخدام األرايض(. 
امللكية،  سجالت  إنشاء  يف  البلدان  دعم  العقارات:  مسّجلو   )3(
والخرائط املساحية، وإعداد سجالت العناوين واملعلومات الجغرافية، 
ألغراض اإلدارة الفعالة لألرايض، مبا يف ذلك حقوق امللكية، ومراقبة 

التنمية، والتخطيط الحرضي االسرتاتيجي وزيادة اإليرادات )لجنة 
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2005 ب، 2016(.

)4( مؤرشات السكن امليسور التكلفة: لتحديد مؤرشات اإلسكان 
املشرتكة، باتباع النامذج التي وضعها املكتب اإلحصايئ للجامعات 
األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )احصائيات 
أوروبا، 2020؛ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020 
د، 2020هـ، 2020 ز، 2021(، باإلضافة إىل مؤرشات اإلسكان املتعلقة 
بالهدف 11 من أهداف التنمية املستدامة )احصائيات أوروبا، 2021؛ 
األمم املتحدة، 2021؛ احصائيات األمم املتحدة، 2020(، ومؤرشات 

أخرى متفق عليها من قبل دول االتحاد من أجل املتوسط.
)5( مركز معارف الرتاث املتوسطي. تم إنشاء مركز معارف اإلسكان 

املتوسطي يف جامعة رشيكة.
)6( االتصال والنرش: ستضع مجموعة العمل الدامئة لالتحاد من أجل 
املتوسط واملعنية بأنظمة التقييم واملراقبة واإلبالغ، بالرشاكة مع مركز 
معارف اإلسكان املتوسطي وشبكة الجامعات، أيًضا اسرتاتيجية اتصال 
وإعداد تقارير تتجاوز التقارير الفنية، وتنتج مواد ملجموعة واسعة 
من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املواطنني والرشكات واألكادمييني. 
فضالً  الرقمي،  االتصال  اسرتاتيجيات  من  كبري  بشكل  وستستفيد 
عن املنصات الرقمية لتبادل املعرفة التي تركز عىل السياسات عرب 

اإلنرتنت بشأن تحديات السياسات املحددة وأفضل املامرسات.

8.6. منوذج للتنفيذ

هناك مجموعة متنوعة من النامذج للرصد الفعال لظروف اإلسكان 
داخل وبني دول االتحاد من أجل املتوسط، والتي ميكن أن تلعب 
دوًرا إعالميًا يف مزيد من إجراءات سياسة اإلسكان. تركز أدوات 
الرصد هذه عىل اإلعدادات املؤسسية الشاملة وظروف السوق التي 
تشكل أنظمة توفري اإلسكان واألرايض يف مختلف البلدان. وهي تركز 
عىل اهتاممات محددة، مثل املالءمة، والتكلفة امليسورة، وإمكانية 
الوصول إىل السكن لألرس املختلفة. عادًة ما يقيس الرصد األكرث تركيزًا 
الطلب الحايل الذي مل تتم تلبيته ألنواع مختلفة من األرس، وألنواع 
مختلفة من حيازة اإلسكان، فضالً عن االحتياجات الناشئة حديثًا. 
يتم تصنيف هذه االحتياجات حسب نوع األرسة، وحيازة السكن 
التكاليف  القدرة عىل تحمل  إلخ(، ومتطلبات  اإليجار،  )امللكية، 
لألرس ذات الدخول املختلفة، وكذلك متطلبات املوقع )مثل القرب 
من العمل والتعليم واملوارد الثقافية وغريها من املوارد الرئيسية(. 

تشمل النامذج الجيدة لهذه األساليب ما ييل: 

االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة  طرف  من  البلدان  تصنيف   )1(
)لجنة  األرايض  وإدارة  واإلسكان  الحرضية  التنمية  بشأن  ألوروبا 

األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 2017(.
العميل  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  دليل   )2(
للمستوطنات  املتحدة  األمم  )برنامج  اإلسكان  تصنيف  إلجراء 

البرشية، 2011(. 
)3( تقييامت الطلب عىل احتياجات اإلسكان لحكومة اسكتلندا 

)الحكومة االسكتلندية، 2020(.
)4( تقديرات حكومة ويلز الحتياجات اإلسكان حسب فرتات الحيازة 

)حكومة ويلز، 2019(.
)5( التقرير الوطني عن الهدف 11 من أهداف التنمية املستدامة.

)6( املؤرشات الحرضية السابقة لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية، التي كانت تركز عىل املناطق الحرضية واملصنفة حسب 
نوع الجنس، فيام يتعلق بالحصول عىل املأوى، وحقوق األرض، 
وأمن الحيازة )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2002(.

)7( قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن اإلسكان 
امليسور )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2019 هـ(.
 ،Housing Europe منظمة( Housing Europe مرصد منظمة )8(

2019 أ(.

9.6. معايري النجاح

بشأن  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  استبيان  توسيع   )1(
اإلسكان االجتامعي وامليسور التكلفة )QuASH( ليشمل بلدان 

االتحاد من أجل املتوسط التي مل يتم تغطيتها من قبل.
)2( ميكن لعدد متزايد من بلدان االتحاد من أجل املتوسط تقييم 
امليسور  اإلسكان  ظروف  رصد  عىل  وذيك  صحيح  بشكل  قدرتها 
واملستدام وإضفاء الطابع املؤسيس عىل جمع املؤرشات السكنية 
والحرضية ذات الصلة وإعداد تقاريرها لتوجيه إجراءات السياسات.
)3( قام عدد متزايد من بلدان االتحاد من أجل املتوسط بتقييم 
قدرتها عىل رصد ظروف اإلسكان امليسور واملستدام وإضفاء الطابع 
املؤسيس عىل جمع املؤرشات السكنية والحرضية ذات الصلة وإعداد 

تقاريرها لتوجيه إجراءات السياسات. 
)4( إنشاء أمناء سجالت امللكية املرنة والذكية واملنفتحة يف جميع 

الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط. 
)4( إنشاء مركز معارف اإلسكان املتوسطي يف إحدى الجامعات 

منهجي  بشكل  اإلسكان  حول  البيانات  جمع  يف  ليبدأ  الرشيكة، 
من دول االتحاد من أجل املتوسط خارج االتحاد األورويب وإتاحة 
االتحاد  بالرشاكة مع  الحالية،  البيانات من خالل إحدى منصاته 
من أجل املتوسط، ومنظمة Housing Europe، ومركز البحوث 

املشرتكة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
)5( وضعت الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط مؤرشات 

وطنية لإلسكان امليسور التكلفة، كام تم إنشاء مؤرشات وطنية.
)6( إنشاء مركز معارف اإلسكان املتوسطي يف إحدى الجامعات 
الرشيكة، بالرشاكة مع Housing Europe، إن أمكن، لينتج تقييامت 
منتظمة ألنظمة اإلسكان يف املنطقة، بناًء عىل املعايري املدرجة يف 

خطة العمل هذه. 
)7( تم وضع مؤرش اإلسكان امليسور املشرتك من قبل مركز معارف 

اإلسكان املتوسطي. 
)8( يوافق الرشكاء عىل اسرتاتيجية مشرتكة لنظام االتصاالت واإلبالغ، 

وتُنرش التقارير بانتظام.
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امللحق أ: إسرتاتيجية اإلسكان الوطنية ملؤسسة 
الرهن العقاري واإلسكان الكندية

https://www.placetocallhome.ca/what-is-the- املصدر: كندا، جي أو )2018(. اسرتاتيجية اإلسكان الوطنية يف كندا. مأخوذ من
strategy ]تم الدخول إليه يف 10 مارس 2020[.

ستساعد اسرتاتيجية اإلسكان الوطنية )NHS( األوىل يف كندا يف دفع 
نجاح قطاع اإلسكان الكندي من خالل منح املزيد من الكنديني 

منازل بأسعار معقولة.

من خالل اسرتاتيجية اإلسكان الوطنية، تجمع الحكومة الفيدرالية 
بني القطاعات العامة والخاصة وغري الهادفة للربح إلعادة االنخراط 
يف اإلسكان امليسور التكلفة. باستخدام مزيج من التمويل واملنح 
والقروض، ستخلق االسرتاتيجية مساكن ميسورة التكلفة ومستقرة 
وصالحة للعيش. تقع هذه املجتمعات بالقرب من املرافق ووسائل 
النقل وستتاح لها الفرص الالزمة للنجاح. يف نهاية املطاف، ستتحول 

إىل مجتمعات تزدهر فيها العائالت.

الهدف هو ضامن حصول الكنديني يف جميع أنحاء البالد عىل سكن 
يلبي احتياجاتهم وبأسعار معقولة. لتحقيق ذلك، سرتكز االسرتاتيجية 

أوالً عىل الكنديني األكرث ضعفاً.

اإلسكان  أبحاث  مشاريع  الوطنية  اإلسكان  اسرتاتيجية  ستقود 
الجديدة املبتكرة ومشاريع البيانات ومشاريع العروض اإليضاحية. 
سيؤدي ذلك إىل سد الثغرات يف معرفتنا، ومشاركة أفضل األفكار، 
وتشكيل مستقبل سياسة اإلسكان يف كندا. كام سيخلق فرًصا جديدة 
للحكومة الفيدرالية لالبتكار من خالل الرشاكات مع قطاع اإلسكان 
املجتمعي، والتعاونيات، والقطاع الخاص، واملجتمع البحثي. النتيجة 

النهائية سوف:
تقوي الطبقة املتوسطة	 
خفض نسبة الترشد املزمن إىل النصف	 
بناء ما يصل إىل 125.000 منزل جديد	 
املساهمة يف اقتصادنا	 
خلق جيل جديد من املساكن يف كندا	 

يف نهاية املطاف، ستعمل االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان عىل تعزيز 
املجتمعات املتنوعة وإنشاء جيل جديد من املساكن ذات الدخل 
املختلط، واالستخدامات املختلطة، والسهل الوصول إليها واملستدامة.

االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان هي مرشوع وطني تم بناؤه من قبل 
الكنديني ومن أجلهم.

يتطلب نجاحها تعاون العديد من الرشكاء. يعمل الناس مًعا لبناء 
حياة أفضل، وإنشاء مجتمعات أقوى، وتقديم يد العون للكنديني 

املحتاجني.

مجاالت األولوية املشرتكة

تركز االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان أيًضا عىل:

)1( القطاع االجتامعي، مبا يف ذلك قطاع اإلسكان املجتمعي مع 
مقدمي اإلسكان غري الربحيني والتعاونيني

الربحية  واملنظامت غري  الحكومات  بني  والتعاون  الرشاكات   )2(
والتعاونيات واألكادمييني والقطاع الربحي

)3( السكن الذي يتجاوز الحد األدىن من املتطلبات اإللزامية املتعلقة 
بالقدرة عىل تحمل التكاليف والكفاءة البيئية وإمكانية الوصول

تشمل مجاالت عمل االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان ذات األولوية 
ما ييل:

السكن ملن هم يف أمس الحاجة إليه - السكان 	 
الضعفاء.

استدامة السكن االجتامعي	 
إسكان السكان األصليني	 
االسكان الشاميل	 
اإلسكان املستدام واملجتمعات	 
عرض متوازن للمساكن	 

تعطي االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان األولوية للكنديني األكرث ضعفاً

النساء واألطفال الفارين من العنف املنزيل	 
كبار السن	 
السكان األصليني	 
أشخاص بال مأوى	 
أشخاص ذوي اإلعاقة	 
العقلية 	  الصحة  من  يعانون  الذين  أولئك 

واإلدمان
قدامى املحاربني	 
الشباب	 
الجامعات العرقية	 
الوافدين الجدد	 

أهداف اإلسكان الوطنية

تضع االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان أهدافًا طموحة لضامن تحقيق 
االستثامرات غري املسبوقة والربامج الجديدة للنتائج املرجوة. هذا 

يتضمن:

خفض الترشد املزمن بنسبة %50	 
منح السكن لـ 530 ألف أرسة يف أمس الحاجة	 
ترميم وتحديث 300.000 منزل	 
بناء 125.000 منزل جديد	 
عىل 	  االسرتاتيجية  ستعمل  املطاف،  نهاية  يف 

تعزيز املجتمعات املتنوعة وإنشاء جيل جديد من املساكن 
والسهل  املختلطة،  واالستخدامات  املختلط،  الدخل  ذات 

الوصول إليها واملستدامة.

النتائج املشرتكة لالسرتاتيجية الوطنية لإلسكان

بشكل عام، لدى االسرتاتيجية الوطنية لإلسكان 9 نتائج مشرتكة:

يتم تقليل الترشد عاًما بعد عام	 
السكن امليسور التكلفة ويف حالة جيدة	 
االجتامعي 	  اإلدماج  امليسور  اإلسكان  يعزز 

واالقتصادي لألفراد واألرس
الكندية 	  األرايض  يف  اإلسكان  نتائج  تتحسن 

عىل أساس سنوي
يتم تحديد االحتياجات السكنية ملجموعات 	 

السكان األصليني وتحسينها
يساهم اإلسكان امليسور التكلفة يف االستدامة 	 

البيئية
تساهم اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان يف النمو 	 

االقتصادي الكندي
يتم بناء الرشاكات وتقويتها وحشدها لتحقيق 	 

نتائج أفضل
يؤدي التعاون / التنسيق عرب الحكومة الفيدرالية 	 

إىل استجابات أكرث شمولية لقضايا اإلسكان

دور مؤسسة الرهن العقاري واإلسكان الكندية

تقود مؤسسة الرهن العقاري واإلسكان الكندية )CMHC( املبادرات 
الفيدرالية لإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان وسوف تنفذها. عىل مدار 
السنوات العرش من اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان، ستقوم مؤسسة 
الرهن العقاري واإلسكان الكندية بتسجيل الطلبات وتحديد أولوياتها 

وإدارة التمويل وإدارة االقرتاض واالعتامدات.

واإلسكان  العقاري  الرهن  مؤسسة  ستعمل  الحاالت،  بعض  يف 
الكندية مع اإلدارات أو الوكاالت الفيدرالية األخرى لتنفيذ الربامج. 
عىل سبيل املثال، بالنسبة للمنح الدراسية، تشارك مؤسسة الرهن 
العقاري واإلسكان الكندية مع مجلس أبحاث العلوم االجتامعية 
واإلنسانية )SSHRC( ومجلس أبحاث العلوم الطبيعية والهندسة 
)NSERC( ومعهد السكان والصحة العامة التابع للمعاهد الكندية 
ألبحاث الصحة )CIHR-IPPH(. يف بعض الحاالت، قد يتم التعاقد 
عىل الخدمات مع أطراف ثالثة )مثل مركز املوارد الفنية وصندوق 

تحويل القطاع(.

دور املقاطعات واألقاليم

عىل مدى 12 عاًما، سيصل االستثامر الفيدرايل يف برامج اإلسكان 
يف املقاطعات واألقاليم إىل حوايل 20.5 مليار دوالر. سيُطلب من 
هذا  نصف  يقرب  مبا  التكلفة  تخفض  أن  واألقاليم  املقاطعات 

االستثامر اإلجاميل.

تتضمن اإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان أيًضا املكونات التي سيتم 
تنفيذها من طرف املقاطعات واألقاليم وتشمل:

املكونات املحددة يف إطار الرشاكة الفيدرالية-	 
اإلقليمية-الجهوية

مبادرة اإلسكان املجتمعي الكندي - املرحلة 2	 
إعانة اإلسكان الكندية	 

ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف إصدار نوفمرب 2017 لوثيقة 
السياسة العامة لإلسرتاتيجية الوطنية لإلسكان.

https://www.placetocallhome.ca/what-is-the-strategy
https://www.placetocallhome.ca/what-is-the-strategy
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© االتحاد من أجل املتوسط، 2021
يسمح باستنساخ هذا املحتوى برشط ذكر املصدر.

.]www.ufmsecretariat.org[ يتوفر املزيد من املعلومات حول االتحاد من أجل املتوسط عىل املوقع اإللكرتوين
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