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الحرضية  للتنمية  املتوسط  أجل  من  االتحاد  تتكون خطة عمل 
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.

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. تكوين وتعزيز القدرات

3. التصور والحكم مًعا
4. الربط والحامية  

5. التنفيذ واإلدارة
6. املراقبة واالتصال

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 
والرفاهية  الصحة  عىل  للمحافظة  كاف  املعيشة  من  مستوى  يف 
له وألرسته، مبا يف ذلك املأكل 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 

محور التدخل 1: السكن االقتصادي واملستداماملحتويات

شكل 1: اإلجراءات املتكاملة يف خطة 

العمل هذه.

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 
الئقة«  لخلق وظائف  كأدوات  والتضامن  والشبكات  االجتامعية 
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(.
 

»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، 2017، 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 
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الجودة يف مجاالت مثل األمن الغذايئ والتغذية والصحة والتعليم 
والبنية التحتية والتنقل والنقل والطاقة وجودة الهواء وسبل 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 بإمكانية 
يخلقها  التي  العامة  والسلع  املتزايدة  الحياة  فرص  إىل  الوصول 
يعزز فرصهم  املتزايدة، مام  الحياة  إىل فرص  والوصول  املجتمع، 
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، 2020(.

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، 2019(. 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.

التحديات واألهداف

شكل 2: ملخص األهداف العامة ملحور 

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

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

آفاق التنمية املستدامة يف املنطقة. 

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

)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، 
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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.
 

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 
لإلحصائيات )يوروستات، 2020( واملبادئ التوجيهية لإلسكان والصحة 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية )منظمة الصحة العاملية، 2018(. 

)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

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

وربط العالقات، والقدرة السياسية، واملراقبة. 

هناك حاجة  املصلحة:  املواطنني ومشاركة أصحاب  )8( مشاركة 
إلرشاك املواطنني يف تطوير سياسة اإلسكان املتكاملة، لتوفري تنوع 
إسكان أكرث استجابة للتنوع املتزايد لألرس، ولتحقيق املزيج االجتامعي 
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.

)9( 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(.

)10( 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.  

)11( تكامل إدارة الرتاث وإعادة تطويره مع مبادئ التكيف مع 
القامئة  والحلول  الدائري،  واالقتصاد  آثاره،  من  والتخفيف  املناخ 
عىل النظم اإليكولوجية. تكامل الرتاث مع مبادئ الحد من مخاطر 

الكوارث وإدارة مخاطر الكوارث. 
)12( 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 
الحرضي الجديد(. يجب إيالء اهتامم خاص لدائرية مواد البناء. 
املناخ  تغري  التكيف مع  أجل  املوجودة من  األحياء  تقييم  يجب 

واألخطار الطبيعية والتخفيف من حدتها.

)13( معالجة توفري اإلسكان من منظور متعدد األبعاد ومتكامل، 
حيث يتم مواجهة التحديات الهيكلية بنهج الحوكمة املرنة املصمم 
تحديات  معالجة  خالل  من  ثقافيًا،  واملدمج  واملتكيف  خصيًصا 
السياسة الرئيسية الستة املدرجة يف خطة العمل هذه، وهي )1( 
التكلفة امليسورة، والتوافر، واملالءمة، وإمكانية الوصول، )2( سياسة 
األرايض وإدارة األرايض الفعالة، )3( التمويل والحيازة الفعالة، )4( 
التصميم املستدام واملرن والسهل الوصول إليه، )5( ترقية التوسع 
الحرضي العشوايئ، )6( ( تطوير وصيانة وإدارة مخزون املساكن 
املوجودة. هذه التحديات السياساتية هي إرشادية ويجب معالجتها 
وفًقا ألهميتها يف كل دولة عضو يف االتحاد من أجل املتوسط، حيث 

قد تظهر تحديات سياسية جديدة. 

)14( 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.
والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكات   .)2018( م.ت.  إمربيال، 
)PPP( - دليل صانع القرار، املعهد األورويب لإلدارة العامة. مأخوذ 
/02/2018/https://www.eipa.eu/wp-content/uploads من
Public-Private-Partnerships_PPP-A-decision-makers-

%20https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2018/02/Public-Private-Partnerships_PPP-A-decision-makers-gu
%20https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2018/02/Public-Private-Partnerships_PPP-A-decision-makers-gu
%20https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2018/02/Public-Private-Partnerships_PPP-A-decision-makers-gu
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مالجئ الطوارئ سوق
ملكية

اإلسكان االنتقايل ملكية
سكن

السوق

اإلسكان 
امليسور التكلفة

اإلسكان اإليجاري 
امليسور التكلفة

ملكية
سكن

امليسور

اإلسكان الطارئ السكن امليسورسوق اإلسكان

اإلسكان
امليسور التكلفة

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.

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.

اإلجراءات

شكل 3: 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. 

التنسيق وتعزيز التامسك يف توفري مساكن مستدامة  اإلجراء 1: 
وبأسعار معقولة 

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

اإلجراء 3: التصور والحكم معاً لتوفري مساكن مستدامة وبأسعار 
معقولة 

مستدامة  مساكن  توفري  أجل  من  والحامية  الدمج   :4 اإلجراء 
وبأسعار ميسورة 

اإلجراء 5: تنفيذ وإدارة توفري سكن مستدام وميسور التكلفة 

ينقسم اإلجراء 5 إىل 6 تحديات سياسية:

)1( التكلفة امليسورة والتوافر والكفاية وسهولة الوصول 
)2( اإلدارة الفعالة لألرايض

)3( الحيازة والتمويل الفعال
)4( التصميم املستدام، والسهل الوصول إليه، واملرن 

)5( ترقية التوسع الحرضي العشوايئ 
)6( تحديث وصيانة وإدارة مخزون املساكن املوجودة. 

اإلجراء 6: املراقبة والتواصل حول توفري مساكن مستدامة وبأسعار 
معقولة
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pdf.2007_guide_MBU
https://www. مجلس أوروبا. )2010(. اإلسرتاتيجية الجديدة وخطة عمل مجلس أوروبا للتامسك االجتامعي، مجلس أوروبا. مأخوذ من

2010Strategy_ActionPlan_SocialCohesion.pdf/socialpolicies/socialcohesiondev/source/coe.int/t/dg3
ECA. )2018(. الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف االتحاد األورويب: أوجه قصور واسعة النطاق ومزايا محدودة، ديوان املحاسبة 
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الربمجة القامئة عىل النتائج لخطة عمل اإلسكان 
لالتحاد من أجل املتوسط

األهداف

واملستويات  القطاعات  واملحيل، عرب  اإلقليمي  املستويني  االسرتاتيجي عىل  اإلقليمي  التخطيط  اإلسكان يف  والتكامل1: دمج  التنسيق 
الحكومية وفًقا لخطة العمل هذه.

التنسيق والتكامل 2: 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.

التنسيق والتكامل 3: تكامل سياسات اإلسكان الوطنية )NHPs( يف اسرتاتيجيات تنمية املدن )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 املحلية، والتوجهات الدميغرافية والسوقية 
املستقبلية، باإلضافة إىل توصيات لعمليات التخطيط وخطط استخدام األرايض ولوائح التنمية. يجب إيالء اهتامم خاص إلنشاء أماكن 
مالمئة للعيش حيث يتم دمج اإلسكان مكانيًا مع الخدمات واملرافق الحرضية، مام يوفر للمواطنني سهولة الوصول إىل الطاقة املتجددة 
ومياه 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؛ ساالت وأوليفر، 2017

معالجة الحواجز التنظيمية والنظامية: تحديد الحواجز التنظيمية والنظامية أمام إنتاج مساكن ميسورة التكلفة يف جميع أنحاء املنطقة؛ 
معالجة املشاكل من خالل التنظيم والحوافز لتشجيع العملية الجيدة وضامن النتائج املناسبة، وتعزيز أنظمة اإلسكان التي تعتمد عىل 

االستثامر الذي يركز عىل املهمة، والتي تعالج العجز السكني املتزايد يف معظم البلدان يف جميع أنحاء املنطقة.

اإلسكان امليسور والبنية التحتية: االعرتاف باإلسكان امليسور التكلفة كشكل من أشكال البنية التحتية التي تتطلب استثامرات رأساملية 
قامئة عىل االحتياجات، وتخصيص املوارد الكافية وتصميم السياسات والربامج املناسبة لضامن التنفيذ والرصد الجيدين. يجب عىل السياسة 
الوطنية الجيدة لإلسكان املستدام امليسور أن تعالج التكاليف العالية 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 املستدام وامليسور 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(.

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، وأدوات تحصيل قيمة األرايض، والخدمات املرصفية التقدمية لألرايض، فضالً عن 

تحديد واستكشاف أشكال بديلة من الحيازة، مبا يف ذلك ائتامنات األرايض املجتمعية والتعاونيات واإلسكان املشرتك. 

تجديد وتحويل املناطق املحرومة: يعد توفري املساكن وتجديدها وترقيتها عنارص أساسية لتجديد األحياء، كام هو موضح يف محور 
التدخل 5، يف خطة العمل اإلسرتاتيجية: »املستوطنات العشوائية واألحياء املحرومة، كنقاط محورية إلنشاء مدن ومجتمعات مندمجة، 

وفيام يتعلق بتوفري اإلسكان املالئم واملستدام وامليسور التكلفة«.

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

السويرسي، 2018(.

إرشاك املواطنني: هناك حاجة إلرشاك املواطنني يف تطوير سياسة اإلسكان املتكاملة، لتوفري تنوع إسكان أكرث استجابة للتنوع املتزايد لألرس، 
ولتحقيق املزيج االجتامعي ودعم احتياجات سوق العمل، وزيادة االستدامة االجتامعية للحلول.

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، 

والقدرة التنظيمية، والقدرة الخاصة بالصناعة، وربط العالقات، والقدرة السياسية، واملراقبة.

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(. 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 

الحرضي الجديد(. يجب إيالء اهتامم خاص لدائرية مواد البناء )انظر أيًضا املربع 22(.

االندماج االقتصادي: تخطيط وتصميم أمناط اإلسكان التي تستجيب لالحتياجات والتطلعات االقتصادية للمواطنني، من حيث التكلفة 
امليسورة، واملوقع، وإمكانية الوصول وفرص العمل املتاحة، فيام يتعلق بسبل عيشهم واحتياجاتهم ومامرساتهم االقتصادية. 

االندماج 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.

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.

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.
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)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 
أمسرتدام،  وميثاق  املتوسط،  أجل  من  لالتحاد  الحرضي  األعامل  وجدول   ،)NUA(
وميثاق اليبزيغ الجديد، واتفاقية باريس، وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 
2015-2030، وغريها من أطر السياسات التي تشرتك فيها خطة عمل اإلسكان هذه.

)1( أداة الحوكمة املؤسسية الوطنية: تشجيع الوزارات الوطنية عىل إنشاء "مراصد 
اإلسكان  اسرتاتيجيات  تحديد  يف  للمساعدة  السياسات  ومختربات  وطنية  إسكان" 
الوطنية مبا يتامىش مع الدليل العميل لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 
إلجراء ملفات تعريف اإلسكان )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2011(، 
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:  

)ائتامنات األرايض  إدارة األرايض، وإدخال أشكال مبتكرة لحيازة األرايض  - تنسيق 
املجتمعية، حيازة األرايض التعاونية، اإليجار االجتامعي، إلخ(،  

- تنسيق األدوات املالية للتأثري عىل استخدام األرايض وتوافرها ألغراض التنمية، مبا يف 
ذلك الرضائب التصاعدية وأدوات حيازة قيمة األرايض لتوليد األموال لخطط اإلسكان 

االجتامعي،  

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

الوطنية واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة. 

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

الوطنية إلنشاء فرق عمل  الوزارات  السياسات: دعوة وتشجيع  )3( تقييم فجوات 
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.  

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

)املفوضية األوروبية، دراسة Arco من جامعة براتو، 2019(. 

 )NHPs( تكامل سياسات اإلسكان الوطنية :)3( التنسيق والتكامل )الحوكمة الشبكية(
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 املحلية، والتوجهات الدميغرافية والسوقية 
املستقبلية، باإلضافة 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، 2020(. يجب إيالء اهتامم خاص 
إلنشاء أماكن مالمئة للعيش حيث يتم دمج اإلسكان مكانيًا مع الخدمات واملرافق 
الحرضية، مام يوفر للمواطنني سهولة الوصول إىل الطاقة املتجددة ومياه 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 

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

مختربات السياسات املذكورة أعاله. 

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

واعتامد معايري مشرتكة. 

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

أجل املتوسط ومحور التدخل هذا.  

)2( تقييم فجوة السياسات بالرشاكة مع منظمةHousing Europe، ولجنة األمم 
املتحدة االقتصادية ألوروبا، وأطر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، من 
تقييم متعدد املنظور ملخزون اإلسكان الوطني )معايري الصحة والسالمة، والتكيف 
مع املناخ، 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. 

)2( إنشاء سياسات حرضية وطنية وإدماج سياسات اإلسكان الوطنية. يتم وضع 
سياسات اإلسكان الوطنية يف البلدان األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط التي 

تفتقر لها، بعد تحليل فجوة السياسات وتقييم مخزون اإلسكان.  

لإلسكان،  الوطنية  والسياسات  الوطنية،  الحرضية  السياسات  تكامل   )3(
واالسرتاتيجيات الوطنية لإلسكان مع أطر العمل الدولية وفيام بينها. 

)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. 

األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                           معايري النجاح

الهدف: التنسيق وتعزيز التامسك يف توفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة

اإلجراء 1: تنسيق وتعزيز التامسك 
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األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                            معايري النجاح

الهدف: التنسيق وتعزيز التامسك يف توفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة

اإلجراء 1: تنسيق وتعزيز التامسك 

الرئيسية  املؤرشات  من  اعتامد مجموعة  لألوطان(:  )العابر  والتكامل  التنسيق   )5(
بناًء عىل املؤرشات  املشرتكة واملتامسكة وذات الصلة لقياس جودة توفري اإلسكان، 
التي يستخدمها املكتب األورويب لإلحصائيات )يوروستات، 2020( واملبادئ التوجيهية 
لإلسكان والصحة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية )منظمة الصحة 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 ووسيلة لزيادة التضمني الثقايف 
للحلول والتكيف مع املناخ )ناكاشيام، ماكلني، ثولسرتوب، كاستيلو، وروبيس، 2012(.  

)7( األداة املؤسسية العابرة لألوطان: إنشاء مركز متوسطي للمعرفة حول اإلسكان 
 Housing عىل غرار االتحاد األورويب لإلسكان العام والتعاوين واالجتامعي )منظمة
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 
الشعبية(  املحلية واتحادات اإلسكان واملجتمع املدين )مبا يف ذلك حركات اإلسكان 

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. 

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

)6( توصية اليونسكو بشأن املشهد العمراين التاريخي.

)5( تم إنشاء مركز معارف اإلسكان املتوسطي يف إحدى الدول األعضاء يف االتحاد 
من أجل املتوسط.

)6( قامت الوزارات الوطنية بتقييم حالة الحفاظ عىل الرتاث يف املساكن الحالية 
ووضعت خططًا ملعالجتها.

)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. 

)6( متارين تشكيل السوق: تكامل برامج العمل الوطنية مع 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. 

)4( تكامل اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة مع السياسات الحرضية الوطنية، 
وسياسات اإلسكان الوطنية، واسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية. 

)4( يشتمل عدد كبري من خطط العمل الوطنية عىل أدوات مبتكرة لحيازة األرايض 
التي تستجيب الحتياجات  املبتكرة  التمويل  أدوات  األرايض، فضالً عن  وإدارة 
املواطنني األكرث ضعفاً يف كل بلد. وهناك عدد كبري من اسرتاتيجيات تنمية املدن 

املتكاملة تتناول هذه القضايا أيًضا. 
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األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                            معايري النجاح

الهدف: تكوين وتعزيز القدرات عىل توفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة

اإلجراء 2: تعليم وتعزيز القدرات

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 
والقدرة  العالقات،  وربط  بالصناعة،  الخاصة  والقدرة  التنظيمية،  والقدرة  املوارد، 

السياسية، واملراقبة. 

)1( الرشاكات: إنشاء رشاكات بني االتحاد من أجل املتوسط والجامعات املحلية والرئيسية 
ذات املهارات الخاصة بسياسة اإلسكان والتخطيط، فضالً عن منظامت بناء القدرات 
األورويب  األورو-متوسطية، مثل Housing Europe، واالتحاد  املنطقة  األخرى عرب 
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 ألوروبا، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، وغريها.  

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

)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. 

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

)6( املناهج املحدثة: تشجيع تحديث وتنسيق مناهج التخطيط املكاين ومدارس الهندسة 
املعامرية يف املنطقة فيام يتعلق بسياسة اإلسكان والتصميم والتنفيذ. غاب اإلجراء املقرتح 

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

واملخططون الرتابيون، واملصممون الحرضيون. غاب اإلجراء املقرتح 

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

غاب اإلجراء املقرتح

)1( الرشاكات املؤسسية ألصحاب املصلحة.

)2( املختربات الحية: بيئات تجريبية واقعية ألصحاب املصلحة املتعددين لتصميم 
مع  بالرشاكة  واملحلية  الوطنية  السلطات  مع  بالتنسيق  وتنفيذها،  السياسات 
والبلدية  الوزارية  السياسات  تركيزهم عىل صانعي  ينصب  املحلية.  الجامعات 
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. 

)4( تركز املدارس الصيفية عىل الجيل القادم من املخططني 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 
 ،VNG International املؤسسية. ميكن العثور عىل مثال لهذه الرشاكات يف عمل
الفرع الدويل لرابطة البلديات الهولندية. الرتكيز: صناع السياسات الوزارية والبلدية، 

واملخططون الرتابيون، واملصممون الحرضيون.

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

السياسات واملخططني واملصممني يف الوزارات والبلديات.

)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. 

الوطنية  الحرضية  السياسات  يف  كأصل  التقليدية  البناء  مبعرفة  االعرتاف   )5(
التقليدية يف مجال  املعرفة  املتكاملة. نرش مهارات  تنمية املدن  واسرتاتيجيات 

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. 

)8( تنظيم عدد كبري من أوراش العمل بني األقران، ويتم نرش نتائجها عىل نطاق 
واسع عرب املواقع اإللكرتونية والتقارير واملوارد األخرى عرب اإلنرتنت.
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األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                            معايري النجاح

الهدف: التصور والحكم معاً لتوفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة

اإلجراء 3: التصور والحكم مًعا

مشاركة املواطنني ومشاركة أصحاب املصلحة: هناك حاجة إلرشاك املواطنني يف تطوير 
سياسة اإلسكان املتكاملة، لتوفري تنوع إسكان أكرث استجابة للتنوع املتزايد لألرس، ولتحقيق 
املزيج االجتامعي 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 خطة 
العمل االسرتاتيجية ومحور 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. 

)1( إرشاك أصحاب املصلحة: تتبنى السياسات الحرضية الوطنية )NUPs( وسياسات 
اإلسكان الوطنية )NHPs( يف جميع أنحاء املنطقة مبادئ إرشاء أصحاب املصلحة وإرشاك 
املواطنني يف تصميم وتنفيذ سياسة اإلسكان، مبا يف ذلك مبادئ تصميم اإلسكان التشاريك.

)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 باإلسكان املستدام.

)3( مراصد اإلسكان: يتم تشجيع الحكومات الوطنية عىل إنشاء مراصد اإلسكان عىل 
والتكلفة  الجودة  املراصد معلومات حول  أن تنرش هذه  الوطني، ويجب  املستوى 
امليسورة والتمويل وغريها من املسائل املتعلقة باإلسكان والتي يسهل فهمها من قبل 

املواطنني والرشكات واألقسام األخرى يف اإلدارة. 

)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.

)5( جمعيات املواطنني وأصحاب املصلحة يف املناطق الحرضية الوظيفية عىل املستوى 
السياسات  )املدمجة يف  النهر  للجان حوض  التشاركية  املنهجية  بناًء عىل  اإلقليمي، 

الحرضية الوطنية والتي تروج لها الحكومات املحلية(.

)1( السياسات الحرضية الوطنية واالسرتاتيجيات املتكاملة لتنمية املدن.

مختربات  منهجية  عىل  بناًء  الحرضي،  التصميم  ومختربات  حية  مختربات   )7(
املدينة التي طورها برنامج URBACT: جلسة عامة، )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.

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

)5( جمعيات املواطنني وأصحاب املصلحة، بناًء عىل املنهجية التشاركية للجان حوض 
النهر )املدمجة يف السياسات الحرضية الوطنية والتي تروج لها الحكومات املحلية(. 

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

رشعي وشفاف. 

من  عدد  يف  لإلسكان  الحرضي  التصميم  ومختربات  حية  مختربات  إنشاء   )2(
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.
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األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                           معايري النجاح

الهدف: الدمج والحامية من أجل توفري مساكن مستدامة وبأسعار ميسورة

اإلجراء 4: التكامل والحامية

)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 السياسات والربامج املناسبة لضامن التنفيذ والرصد 
الجيدين. 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 
 ،KS 2018؛ ،ECA بورنيت، 2018؛ ( )PPPs( السليمة بني القطاعني العام والخاص
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.  

)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 الحرضي الجديد(. يجب إيالء اهتامم خاص لدائرية مواد البناء 
)انظر أيًضا املربع 22(. يجب تقييم األحياء املوجودة من أجل التكيف مع تغري املناخ 

واألخطار الطبيعية والتخفيف من حدتها.

)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. 

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

.)NHPs( الوطنية
)2( اسرتاتيجية الرفاهية القامئة عىل األصول: تقوم الوزارات الوطنية مبراجعة سياسة 
القامئة عىل األصول، مع دمج فكرة  الرفاهية  لتشمل مفهوم اسرتاتيجيات  اإلسكان 

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 بحثًا 
عن الثغرات يف تنظيم البناء واملواد املستدامة، باستخدام مفاهيم االقتصاد الدائري.

)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. 

)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.

)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، 
2019 ب(.

.)2019 ،EcoCities( كلية البيئة والتنمية بجامعة مانشسرت ،EcoCities )4(
)5( الئحة االتحاد األورويب ملنتجات البناء )CPR( )املفوضية األوروبية، 2011(. 
)6( املدينة املالمئة للمناخ )البيانات املناخية الحرضية العلمية واملعلومات ذات 
الصلة للمستخدمني النهائيني العامني والخواص العاملني يف املدن يف مجموعة من 

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

.)2020 ،HOUSEFUL(

)9( البنى التحتية الخرضاء والزرقاء والُنهج القامئة عىل النظم البيئية مبا يتامىش 
مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015.

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

)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. 

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

)5( تشمل آليات التقييم تقييامً ملقاومة تغري املناخ واألخطار الطبيعية.

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

.)HUL( نهج اليونسكو للمشاهد الحرضية التاريخية
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األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                            معايري النجاح

الهدف: تنفيذ وإدارة توفري سكن مستدام وميسور التكلفة 

اإلجراء 5: التنفيذ واإلدارة

معالجة توفري اإلسكان من منظور متعدد األبعاد ومتكامل، حيث يتم مواجهة التحديات 
الهيكلية بنهج الحوكمة املرنة املصمم خصيًصا واملتكيف واملدمج ثقافيًا، من خالل 
معالجة تحديات السياسة الرئيسية الستة املدرجة يف خطة العمل هذه، وهي )1( التكلفة 
امليسورة، والتوافر، واملالءمة، وإمكانية الوصول، )2( سياسة األرايض وإدارة األرايض 
الفعالة، )3( التمويل والحيازة الفعالة، )4( التصميم املستدام واملرن والسهل الوصول 
إليه، )5( ترقية التوسع الحرضي العشوايئ، )6( تطوير وصيانة وإدارة مخزون املساكن 
املوجودة. هذه التحديات السياساتية هي إرشادية ويجب معالجتها وفًقا ألهميتها يف 
كل دولة عضو يف االتحاد من أجل املتوسط، حيث قد تظهر تحديات سياسية جديدة. 

معالجة توفري اإلسكان من منظور متعدد األبعاد ومتكامل، حيث يتم مواجهة التحديات 
الهيكلية بنهج الحوكمة املرنة املصمم خصيًصا واملتكيف واملدمج ثقافيًا، من خالل 
معالجة تحديات السياسة الرئيسية الستة املدرجة يف خطة العمل هذه، وهي )1( التكلفة 
امليسورة، والتوافر، واملالءمة، وإمكانية الوصول، )2( سياسة األرايض وإدارة األرايض 
الفعالة، )3( التمويل والحيازة الفعالة، )4( التصميم املستدام واملرن والسهل الوصول 
إليه، )5( ترقية التوسع الحرضي العشوايئ، )6( تطوير وصيانة وإدارة مخزون املساكن 
املوجودة. هذه التحديات السياساتية هي إرشادية ويجب معالجتها وفًقا ألهميتها يف 
كل دولة عضو يف االتحاد من أجل املتوسط، حيث قد تظهر تحديات سياسية جديدة. 

معالجة توفري اإلسكان من منظور متعدد األبعاد ومتكامل، حيث يتم مواجهة التحديات 
الهيكلية بنهج الحوكمة املرنة املصمم خصيًصا واملتكيف واملدمج ثقافيًا، من خالل 
معالجة تحديات السياسة الرئيسية الستة املدرجة يف خطة العمل هذه، وهي )1( التكلفة 
امليسورة، والتوافر، واملالءمة، وإمكانية الوصول، )2( سياسة األرايض وإدارة األرايض 
الفعالة، )3( التمويل والحيازة الفعالة، )4( التصميم املستدام واملرن والسهل الوصول 
إليه، )5( ترقية التوسع الحرضي العشوايئ، )6( تطوير وصيانة وإدارة مخزون املساكن 
املوجودة. هذه التحديات السياساتية هي إرشادية ويجب معالجتها وفًقا ألهميتها يف 
كل دولة عضو يف االتحاد من أجل املتوسط، حيث قد تظهر تحديات سياسية جديدة. 

)1( التكلفة امليسورة والتوافر والكفاية وسهولة الوصول 

)2( السياسة واإلدارة الفعالة لألرايض

)3( الحيازة والتمويل الفعال

)3( الحيازة والتمويل الفعال

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

)2( تحديد الثغرات:  تراجع السلطات املحلية اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة 
لتحديد الثغرات وخطط اإلسكان الوطنية املتكاملة واسرتاتيجيات اإلسكان املحلية. 
تدمج اسرتاتيجيات تنمية املدن 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 املستدامة، ولجنة املشاريع 
الحرضية التابعة للمؤسسات املالية 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.

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

)4( العدالة املكانية: يتم تحديث سياسات اإلسكان الوطنية و اسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة لتلبية احتياجات اإلسكان لكبار السن والشباب والضعفاء واملعوقني. 

يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية.

)5( إدارة األرايض: تنشئ الوزارات الوطنية أنظمة إدارة األرايض يف حالة عدم وجودها. 
تتم مقارنة أنظمة إدارة األرايض، ويتم تبادل املعرفة بني الدول األعضاء يف االتحاد 

من أجل املتوسط. 

)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. 

تنمية  الوطنية واسرتاتيجيات  الشاملة لألرض: تدمج سياسات اإلسكان  الحيازة   )7(
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.

)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، هي متكاملة 
مع استخدام األرايض، واالستثامر، واسرتاتيجيات البنية التحتية، فضالً عن أهداف 
أهداف  لتحقيق  والتنقل  واالستدامة،  والوصول،  التكاليف،  تحمل  القدرة عىل 

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.

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

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

وآليات حيازة األرايض. 

واملعنية  املتوسط  أجل  لالتحاد من  التابعة  الدامئة  العمل  تقوم مجموعة   )3(
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 تنمية املدن 
املتكاملة لتلبية االحتياجات السكنية لكبار السن والشباب والضعفاء واملعوقني. 

)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. 

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

)9( تشتمل برامج سياسات اإلسكان الوطنية وعدد كبري من اسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة عىل آليات مبتكرة إلدارة األرايض وأشكال مبتكرة لحيازة األرايض. 
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األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                           معايري النجاح

الهدف: تنفيذ وإدارة توفري سكن مستدام وميسور التكلفة 

اإلجراء 5: التنفيذ واإلدارة

)4( تصميم مستدام ومرن وميكن الوصول إليه، )6( ترقية وصيانة وإدارة مخزون 
املساكن الحالية

)4( تصميم مستدام ومرن وميكن الوصول إليه، )5( ترقية التوسع الحرضي العشوايئ، 
)6( ترقية وصيانة وإدارة مخزون املساكن الحالية

ترقية وصيانة وإدارة مخزون   )6( إليه  الوصول  )4( تصميم مستدام ومرن وميكن 
املساكن الحالية

)6( تحديث وصيانة وإدارة مخزون املساكن املوجودة

)8( متطلبات البناء ملواجهة األخطار الطبيعية: يتم تحديث سياسات اإلسكان الوطنية 
واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة لتعكس متطلبات البناء يف املناطق املعرضة للزالزل 

واملناطق التي تتطلب إجراءات مناخية فورية.  

)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.

)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 
التعديل التحديثي وتجديد  التربيد الطبيعي، وبرامج  البناء، وإدخال أنظمة  قوانني 
الطاقة، وتدابري التخفيف من فقر الطاقة(، وكذلك تدابري الصمود )السالمة من الحرائق 

واملخاطر املتعلقة بالنشاط الزلزايل الشديد(. 

)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 املحلية التقليدية، وكذلك املؤسسات التقليدية أو غري الرسمية 
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. 

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

)10( تحديث جميع سياسات اإلسكان الوطنية وعدد كبري من 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 املكانية وإرشاك 
املواطنني يف البلدان التي يكون فيها التوسع الحرضي العشوايئ كبرياً. 

)12( برامج تحديث املساكن الحديثة التي تعالج الجوانب البيئية والبعد الرتايث 
موجودة يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط. وقد تم دمج قوانني 
البناء وتدابري التكيف مع املناخ ومعايري كفاءة الطاقة ومنع املخاطر يف هذه الربامج. 

)1( يتم تحديث جميع سياسات اإلسكان الوطنية وعدد كبري من اسرتاتيجيات 
تنمية املدن املتكاملة لتعكس الحفاظ عىل الرتاث يف قطاع اإلسكان، مبا يف ذلك 
املؤسسات  عن  فضالً  التقليدية،  املحلية  البناء  وتقنيات  وأساليب  مواد  تقييم 
التقليدية أو غري الرسمية وطرق العيش مًعا، مبا يف ذلك الرتاث غري املادي متاشيا 

مع توصية اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي.
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األهداف الرئيسية                األدوات الرئيسية             اإلجراءات املقرتحة )2021-2040(                                           معايري النجاح

الهدف: املراقبة والتواصل حول توفري مساكن مستدامة وبأسعار معقولة 

اإلجراء 6: املراقبة واالتصال

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. 

)1( جمع البيانات: لتوسيع استبيان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول اإلسكان 
امليسور واالجتامعي )QuASH( إىل دول االتحاد من أجل املتوسط غري املشمولة 
حاليًا. يساعد برنامج QuASH 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 )JRC( التابع للمفوضية 
األوروبية  البيانات  إسرتاتيجية  من  مستوحاة  للبيانات،  إسرتاتيجية  بشأن  األوروبية 
)املفوضية األوروبية، 2019 ج(، والتي تهدف إىل متكني املواطنني وأصحاب املصلحة 
اآلخرين يف صنع القرار السليم )االتحاد من أجل املتوسط / مركز البحوث املشرتكة / 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(. يبدأ جمع البيانات وتحليلها وإعداد 
التقارير عنها يف عام 2022، مع قامئة مصممة خصيصا من املؤرشات، والتعريفات املتفق 
عليها بشكل عام ومنهجيات الجمع والتي سيتم تفصيلها بشكل أكرب. ستعمل مجموعة 
التقييم واملراقبة  التابعة لالتحاد من أجل املتوسط واملعنية بأنظمة  الدامئة  العمل 
واإلبالغ مع املكاتب اإلحصائية الوطنية )أيًضا مع مركز البحوث املشرتكة / منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، إن أمكن(، للمساعدة يف تحسني أنظمة التقييم واملراقبة 
وإعداد التقارير بشأن اإلسكان عىل املستوى املحيل يف املنطقة األورومتوسطية. وسريكز 
عىل مراقبة املالءمة )معايري الجودة(، والتكلفة امليسورة، والحصول عىل فرص اإلسكان 

)التخصيص، واملعايري( وإمكانية الوصول )تخطيط استخدام األرايض(. 

باتباع  املشرتكة،  اإلسكان  مؤرشات  لتحديد  التكلفة:  امليسور  السكن  مؤرشات   )4(
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. 

املتوسطي يف  إنشاء مركز معارف اإلسكان  تم  املتوسطي.  الرتاث  )5( مركز معارف 
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. 
وستستفيد بشكل كبري من اسرتاتيجيات االتصال الرقمي، فضالً عن املنصات الرقمية 
السياسات  تحديات  بشأن  اإلنرتنت  عرب  السياسات  عىل  تركز  التي  املعرفة  لتبادل 

املحددة وأفضل املامرسات. 

)3( مسّجلو العقارات: دعم البلدان يف إنشاء سجالت امللكية، 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(.

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

.)QuASH( امليسور التكلفة

)2( جمع البيانات يف مركز البحوث املشرتكة، وتحليلها، وإعداد التقارير بشأنها.

)8( مؤرشات اإلسكان امليسور التكلفة لدى املكتب اإلحصايئ لالتحاد األورويب 
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

)9( مجموعة أدوات الرصد واإلبالغ ألهداف التنمية املستدامة التابعة إلحصاءات 
األمم املتحدة.

التنمية  ألهداف  العاملي  املؤرش  إطار   )2020( املتحدة  األمم  إحصاءات   )10(
املستدامة لعام 2030.

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

.)QuASH( امليسور التكلفة
جمع وتحليل بيانات مركز البحوث املشرتكة وإعداد تقرير عنها. أهداف التنمية 

وغايات خطة التنمية املستدامة لعام 2030.
)11( مركز معارف الرتاث املتوسطي. 

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

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

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

.)QuASH( امليسور التكلفة
جمع وتحليل بيانات مركز البحوث املشرتكة وإعداد تقرير عنها. أهداف التنمية 

وغايات خطة التنمية املستدامة لعام 2030.
)11( مركز معارف الرتاث املتوسطي. 

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

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

)4( السجالت الوطنية لألمالك واألرايض.
)5( أدوات ذكية لتسجيل األرايض وإدارتها.

)6( املبادئ التوجيهية للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن إدارة وملكية 
اإلسكان املشرتك.

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

)1( توسيع استبيان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن 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 قدرتها بشكل 
صحيح وذيك عىل رصد ظروف اإلسكان امليسور واملستدام وإضفاء الطابع املؤسيس 
الصلة وإعداد تقاريرها لتوجيه  السكنية والحرضية ذات  عىل جمع املؤرشات 

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 مركز معارف اإلسكان املتوسطي يف إحدى الجامعات الرشيكة، ليبدأ 
يف جمع البيانات حول اإلسكان بشكل منهجي من دول االتحاد من أجل املتوسط 
خارج االتحاد األورويب وإتاحة البيانات من خالل إحدى منصاته الحالية، بالرشاكة 
البحوث  ومركز   ،Housing Europe ومنظمة  املتوسط،  أجل  من  االتحاد  مع 

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. 
وتُنرش  واإلبالغ،  االتصاالت  لنظام  مشرتكة  اسرتاتيجية  عىل  الرشكاء  يوافق   )8(

التقارير بانتظام. 

)4( إنشاء أمناء سجالت امللكية املرنة والذكية واملنفتحة يف جميع الدول األعضاء 
يف االتحاد من أجل املتوسط. 
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يتم مواجهة  األبعاد ومتكامل، حيث  1. ملعالجة توفري اإلسكان من منظور متعدد 
التحديات الهيكلية بنهج الحوكمة املرنة املصمم خصيًصا واملتكيفة واملدمجة ثقافيًا، 
من خالل معالجة تحديات السياسات الرئيسية الستة املدرجة يف خطة العمل هذه.

يتم مواجهة  األبعاد ومتكامل، حيث  2. ملعالجة توفري اإلسكان من منظور متعدد 
التحديات الهيكلية بنهج الحوكمة املرنة املصمم خصيًصا واملتكيفة واملدمجة ثقافيًا، 
من خالل معالجة تحديات السياسات الرئيسية الستة املدرجة يف خطة العمل هذه.

3. ملعالجة توفري السكن من منظور متعدد األبعاد ومتكامل.

4. تحدي السياسة 1: التكلفة امليسورة، والتوافر، واملالءمة، وسهولة الوصول 

5. تحدي السياسة 2:  السياسة واإلدارة الفعالة لألرايض.

 6. تحدي السياسة 3: الحيازة والتمويل الفعال

7. تحدي السياسة 3: الحيازة والتمويل الفعال

8. تحدي السياسة 4: تصميم مستدام ومرن وميكن الوصول إليه / تحدي السياسة 6: 
ترقية وصيانة وإدارة مخزون املساكن الحالية

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

الثغرات:  ستقوم السلطات املحلية مبراجعة اسرتاتيجيات تنمية املدن  )2( تحديد 
املتكاملة )ICDSs( لتحديد الثغرات وخطط العمل الوطنية املتكاملة واسرتاتيجيات 
اإلسكان املحلية / تضم اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة آليات مبتكرة لحيازة األرايض 
وإدارة األرايض والتمويل / ستقوم مجموعة العمل الدامئة التابعة لالتحاد من أجل 
املتوسط واملعنية بالتقييم والرصد واإلبالغ، ولجنة مشاريع التنمية الحرضية التابعة 
للمؤسسات املالية الدولية لالتحاد من أجل املتوسط، ومركز معارف اإلسكان املتوسطي 
بالسعي إىل التآزر وضامن التبادل املستمر بشأن القضايا الجوهرية، مع الرتكيز عىل 

تحديد فجوات التمويل وفرص التمويل. 

)4( تجمع البحر املتوسط للتعاونيات السكنية: ينظم االتحاد من أجل املتوسط تجمًعا 
لتعاونيات اإلسكان األورو-متوسطية بهدف تبادل الخربات يف املشاريع.

)9( العدالة املكانية: يتم تحديث سياسات اإلسكان الوطنية و اسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة لتلبية احتياجات اإلسكان لكبار السن والشباب والضعفاء واملعوقني. 

)3( إدارة األرايض: تنشئ الوزارات الوطنية أنظمة إدارة األرايض يف حالة عدم وجودها. 
تتم مقارنة أنظمة إدارة األرايض، ويتم تبادل املعرفة بني الدول األعضاء يف االتحاد 

من أجل املتوسط. 

)10( 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. 

)11( الحيازة الشاملة لألرض: تدمج سياسات اإلسكان الوطنية 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.

)7( متطلبات البناء ملواجهة األخطار الطبيعية: يتم تحديث سياسات اإلسكان الوطنية 
واسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة لتعكس متطلبات البناء يف املناطق املعرضة للزالزل 

واملناطق التي تتطلب إجراءات مناخية فورية. 

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 
الوطنية  اإلسكان  سياسات  الطوارئ، من خالل  وإدارة  االجتامعية  والسياسات 
تتامىش   )1( هذه.  اإلسكان  عمل  وخطة  املتكاملة  املدن  تنمية  واسرتاتيجيات 
اسرتاتيجيات اإلسكان الوطنية )NHS( واسرتاتيجيات اإلسكان املحلية )LHS( مع 
خطة عمل االتحاد من أجل املتوسط. ووفًقا لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البرشية )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2012(، فإن اسرتاتيجية 
يتضمن  وهو  الوطنية.  الحرضية  السياسة  أعمدة  أحد  هي  الوطنية  اإلسكان 
مجموعة متفق عليها من األنشطة عىل مدى فرتة مناسبة )من 5 إىل 30 سنة( 
لتوجيه السياسات والتخطيط والربمجة ألنشطة االستثامر واإلدارة والصيانة يف 
مجاالت توفري اإلسكان والجودة والتكلفة امليسورة والوقاية من الترشد. وينبغي 
قوية.  قانونية وإدارية وتوريدية  االسرتاتيجيات عىل قدرة  تُبنى مثل هذه  أن 
من  كاملة  عليها مبشاركة  واملتفق  املمكنة  األنشطة  ينبغي صياغة مجموعات 

جميع أصحاب املصلحة املعنيني. 

2.  إسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة. )2( اسرتاتيجيات اإلسكان، عىل املستوى 
واالستثامر،  األرايض،  استخدام  مع  متكاملة  هي  املدينة،  ومستوى  الوطني 
التكاليف،  القدرة عىل تحمل  أهداف  التحتية، فضالً عن  البنية  واسرتاتيجيات 
والوصول، واالستدامة، والتنقل لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية الوطنية واملحلية. 

3. االجتامعات واألحداث التواصلية ألصحاب املصلحة الرئيسيني. 

4. اسرتاتيجيات اإلسكان التي تتعامل مع الفئات الضعيفة.

5. أدوات إدارة األرايض واملمتلكات.

6. آليات التمويل املبتكرة.

7. )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.

8. تحديث متطلبات البناء التي تعالج تغري املناخ واألخطار الطبيعية املدمجة يف 
سياسات اإلسكان الوطنية و اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة. 

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

مراجعة اسرتاتيجيات تنمية املدن املتكاملة من قبل السلطات املحلية ومواءمتها 
مع محور التدخل هذا لتشمل إدارة األرايض املبتكرة، والتمويل، وآليات حيازة 
األرايض. / تقوم مجموعة العمل الدامئة التابعة لالتحاد من أجل املتوسط واملعنية 
بالتقييم واملراقبة واإلبالغ ولجنة مرشوع التنمية الحرضية 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. 

تنظيم تجمع لتعاونيات اإلسكان يف منطقة البحر األبيض املتوسط. 

املدن  تنمية  اسرتاتيجيات  من  كبري  وعدد  الوطنية  اإلسكان  سياسات  تحديث 
املتكاملة لتلبية االحتياجات السكنية لكبار السن والشباب والضعفاء واملعوقني. 

يتم تنفيذه من قبل الوزارات الوطنية.

أنظمة حديثة إلدارة األرايض موجودة يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد من 
أجل املتوسط./ نرش وتحديث تقرير يقارن أنظمة إدارة األرايض يف جميع أنحاء 

املنطقة كل 3 إىل 5 سنوات. 

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

تنمية  اسرتاتيجيات  من  كبري  وعدد  الوطنية  اإلسكان  سياسات  برامج  تشتمل 
املدن املتكاملة عىل آليات مبتكرة إلدارة األرايض وأشكال مبتكرة لحيازة األرايض. 

تنمية  اسرتاتيجيات  من  كبري  وعدد  الوطنية  اإلسكان  سياسات  تحديث جميع 
املدن املتكاملة لتعكس متطلبات البناء يف املناطق املعرضة للزالزل واملناطق التي 

تتطلب إجراءات مناخية فورية. 
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9. تحدي السياسة 5: ترقية التوسع الحرضي العشوايئ.  تحدي السياسة 4: التصميم 
وإدارة  وصيانة  تطوير   :6 السياسة  تحدي  إليه   الوصول  والسهل  واملرن  املستدام 

مخزون املساكن الحالية

10. تحدي السياسة 6: ترقية وصيانة وإدارة مخزون املساكن الحالية / تحدي السياسة 
4: التصميم املستدام واملرن والسهل الوصول إليه /

11. تحدي السياسة 6: تحديث وصيانة وإدارة مخزون املساكن املوجودة

)6( 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. 

)5( 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 
التعديل التحديثي وتجديد  التربيد الطبيعي، وبرامج  البناء، وإدخال أنظمة  قوانني 
الطاقة، وتدابري التخفيف من فقر الطاقة(، وكذلك تدابري الصمود )السالمة من الحرائق 

واملخاطر املتعلقة بالنشاط الزلزايل الشديد(. 

)8( 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 املحلية التقليدية، وكذلك املؤسسات التقليدية أو غري الرسمية 
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. 

9. اسرتاتيجيات ترقية األحياء الفقرية. 

10.  برامج إعادة تأهيل املنازل:

11.  توصية اليونسكو بشأن املشهد الحرضي التاريخي / الحفاظ عىل الرتاث الوطني 
يف اسرتاتيجيات قطاع اإلسكان. / )7( تقييم القيم التاريخية والرتاثية القامئة مع 

إمكانية دفع الحفظ و "تجديد إعادة استخدام" والتنمية. 

قامت البلدان التي فيها توسع حرضي عشوايئ كبري بإعداد اسرتاتيجيات لتحسني 
األحياء الفقرية تركز عىل العدالة املكانية وإرشاك املواطنني. 

برامج تحديث املساكن الحديثة التي تعالج الجوانب البيئية والبعد الرتايث موجودة 
يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد من أجل املتوسط. وقد تم دمج قوانني البناء 
وتدابري التكيف مع املناخ ومعايري كفاءة الطاقة ومنع املخاطر يف هذه الربامج. 

يتم تحديث جميع سياسات اإلسكان الوطنية وعدد كبري من اسرتاتيجيات تنمية 
املدن املتكاملة لتعكس الحفاظ عىل الرتاث 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.
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