دور اآلليات التخطيطية فى توفير اإلسكان الميسر:
تنظيم اإلستعماالت التضمينى
ىالو سعد مكاوى

أستاذ اإلسكان والتخطيط العمرانى  -قسم التخطيط العمرانى
كمية التخطيط اإلقميمى والعمرانى
جامعة القاىرة
الممخص
يعد توفير اإلسكان الميسر ،ذو التكمفة المناسبة لفئات اإلسكان منخفضة ومتوسطة الدخل ،أحد األىداف
التخطيطية اليامة .فيناك إرتباط كبير بين حجم العرض من اإلسكان وأسعاره من جيو ،وتنظيم إستعماالت
األراضى (إشتراطات التقسيم) من جيو أخرى .وقد شيد العالم خبلل العقود الثبلث األخيرة تحول من سياسات
اإلمداد الحكومى المباشر لئلسكان الميسر إلى توظيف العمميات التخطيطية لتوفيره من خبلل التنمية العمرانية.
ومن ثم ،فإن ىذا البحث يبمور دور اآلليات التخطيطية فى تحقيق المخرجات المطموبة من ىذا اإلسكان
والعوامل المؤثره عمى نجاحيا فى تحقيق ىذا الدور .كما يستكشف دور آلية تخطيطية حديثو مرتبطة بمنظومة
تخطيط إستعماالت األراضى وىى " تنظيم االستعماالت التضمينى" (غير اإلقصائى) التى تستيدف ،ليس فقط
توفير ىذا النمط من اإلسكان ،ولكن أيضا تحقيق اإلندماج االجتماعى ،وذلك من خبلل إستنفار آليات السوق
وامكاناتو لتنمية إسكان ميسر متكامل عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا مع مشروعات اإلسكان .كما أن اآللية ليا
تأثيرات عمرانية ىامة أخرى فى تعزيز إستدامة المجتمعات العمرانية و تفادى مشكبلت مرتبطة بإنعزالية اإلسكان
الميسر مثل التكدس والعشوائية .والبحث يقوم بتحميل نقدى لآللية والجدال القائم حول مدى فاعميتيا ،من خبلل
مناظرة اآلراء المؤيده ليا مدعومة بدالالت مستنبطة من خبلصات التجارب السابقة وبعض الدراسات التى
قيمتيا ،باآلراء التى تنتقدىا أو تشكك فى جدواىا .ومن ثم يقوم البحث ببمورة التحديات ومن ثم األسس التى
يجب أخذىا فى اإلعتبار عند تطبيق ىذا المدخل التخطيطى لضمان تحقيق أىدافو بفاعمية.
الكممات الدالة :اآلليات التخطيطية  -اإلسكان الميسر -تنظيم االستعماالت التضمينى
1

المقدمة.1
العممية التخطيطية ىى المرحمة األولى فى منظومة توفير اإلسكان حيث يعد تيسير الحصول عمى
 وقد شيد العالم خبلل العقود الثبلث األخيرة تحوال.إسكان بسعر مناسب ىدف تخطيطى جوىرى
ممموسا فى سياسات توفير اإلسكان الميسر بعيدا عن اإلمداد الحكومى المباشر الذى ثبت عدم
 من خبلل دوره، نحو منظومة أكثر تنوعا يمعب فييا التخطيط العمرانى،جدواه وضعف فاعميتو
 دور أكبر فى ضمان إنتاج،التنظيمى الذى يسعى إلى كفاءة وعدالة توزيع إستعماالت األراضى
 وقد حقق إستخدام تخطيط إستعماالت.عممية التنمية العمرانية لحجم الطمب من اإلسكان الميسر
.األراضى لمتوسع فى إنتاجية اإلسكان الميسر لمفئات منخفضة ومتوسطة الدخل أىمية متزايدة
 من،وقد تجمى ىذا فى دراسات عديدة خمصت إلى أن الدور التنظيمى (التشريعى) لمتخطيط
 لو التأثير،development control  والتحكم فى التنميةzoning restrictions خبلل قيود التقسيم
 حيث يتحكم تنظيم تقسيم. وبالتالى عمى توفير اإلسكان وأسعاره،األكبر عمى أسعار األراضى
 ومواقع، فى توافر األراضى لئلسكانland use zoning regulation مناطق إستعماالت األراضى

 فإن اإلشتراطات التخطيطية إلستعماالت، وىكذا.1وتوقيتات وتكاليف المشروعات السكنية الجديدة
األراضى إحدى اآلليات التى يمكن أن تستخدميا الحكومات بفاعمية لتحفيز توفير اإلسكان الميسر

.2 من خبلل فرض متطمباتو عمى المنميين من القطاع الخاص

 ويعتبر.3واإلسكان الميسر مصطمح يرتبط بالعبلقة بين تكمفة المسكن واجمالى دخل األسرة
اإلسكان ميسر إذا تمكنت األسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من إنفاق ما ال يزيد عن نسبة

1
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& Allmendinger, P. (2003). Land-use planning and the housing market: A comparative review of the UK and
the USA. Urban Studies, October, vol. 40, nos. 5–6, pp.953–972. Retrieved from: usj.sagepub.com
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2

محددة من الدخل عمى إيجار المسكن أو أقساط القرض العقارى .4أما تخطيطيا ،فيو حيث تطبق
آليات تضمن تمكن غير القادرين من الحصول عمى مسكن بسعر مبلئم من خبلل سوق
اإلسكان .5إال أنو يمزم اإلشارة إلى أن ىذه اآلليات التخطيطية تتباين مدى فاعميتيا فى سياقات
األسواق المختمفة .6

وىذا البحث يستكشف دور اآلليات التخطيطية فى تحقيق مخرجات اإلسكان الميسر المستيدفة.
وىو يركز عمى تنظيم اإلستعماالت التضمينى  ،inclusionary zoningوىى آلية تخطيطية حديثة
مرتبطة باستعماالت األراضى ،تيدف إلى توفير اإلسكان الميسر وتعزيز اإلندماج اإلجتماعى
باستغبلل الموارد التى يوجدىا سوق اإلسكان .وىذا المدخل ،الذى نشأ فى أوائل السبعينيات،
يناقض ويصحح أطروحة تنظيم اإلستعماالت اإلقصائى  exclusionary zoningالتى تمثل عائق
رئيسى إلنتاج اإلسكان الميسر .7والجزء األول من البحث يمقى الضوء عمى مبادىء التطبيق
الفعال لآلليات التخطيطية لتعزيز بناء اإلسكان الميسر .والجزء الثانى يوجز أىم مبلمح آلية تنظيم
اإلستعماالت التضمينى ،نشأتيا ،وأىدافيا ،ومبادئيا وسماتيا الرئيسية .وحيث أن ىذه اآللية ال
زالت مثيرة لبعض الجدل ،فإن الجزء الثالث من البحث يمثل محاولة الستنتاج نتائج رائده من
الجدال القائم حوليا عن طريق طرح الجدليات الرئيسية لممؤيدين مدعمة بالدالئل من التجارب
السابقة الناجحة والدراسات التقييمية ليذه التجارب ،فى مقابل جدليات المنتقدين .وقد تم تصنيف
ىذه الجدليات وفقا لممبدأ األساسي لآللية إلى مجموعتين أساسيتين )1( ،الجدليات المرتبطة
بإنتاجية اإلسكان (الميسر وبسعر السوق) ،و( )2الجدليات المرتبطة باالندماج اإلجتماعى .أما
الجزء الخامس من البحث ،فيو يتناول بالتحميل أىم التحديات لنجاح ىذه اآلليو ،كما يتناول الجزء
السادس التحقق من مدى فاعميتيا وتأثيراتيا المختمفة العمرانية واإلجتماعية .وتوجزالخالصة أىمية
اآللية التخطيطية " تنظيم اإلستعماالت التضمينى" واإلعتبارات األساسية لمتطبيق الفعال.
Read, D. (2009).The structure and potential economic effects of inclusionary zoning ordinances. The
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4

 العالقة بين المنظومة التخطيطية ومخرجات اإلسكان الميسر.2
 إعادة توجيو لسياسات توفير اإلسكان الميسر بعيدا، فى معظم دول العالم،شيدت العقود األخيرة
 نحو منظومة أكثر تنوعا يمعب فييا التخطيط دور أكبر فى،عن اإلمداد الحكومى المباشر
ضمان إنتاج عممية التنمية العمرانية لكميات من اإلسكان الميسر تكفى حجم الطمب لمفئات

9

 ووايت، ومونك، وووايتيد، وموريسون، وقد أكد كاالفيتا.8اإلجتماعية منخفضة ومتوسطة الدخل

 مع تباين،والعديدين غيرىم عمى اإلرتباط الوثيق بين توفير اإلسكان وتخطيط إستعماالت األراضى
 وذلك نظ ار ألن الدور الرئيسى لمتخطيط ىو تحقيق،مدى اإلرتباط فى أسواق اإلسكان المختمفة
 وقد أكد.)1 توزيع لئلستعماالت (ومنيا اإلسكان) يتسم بالعدالة والكفاءة اإلجتماعية (شكل

، ومع ىذا.عمى قيام التخطيط بيذا الدور بنجاح فى سياقات متباينة فى العديد من الدول10مونك
 فإن ىناك عدة عوامل جوىريو لتعزيز فرص توفير اإلسكان الميسر من،)2( وكما يوضح شكل
 أن،بناءا عمى تحميل ألبحاث وممارسات دولية

11

 منيا ما أبرزه جوران،خبلل العممية التخطيطية

 ومرتبطة بالسياسات األخرى ذات الصمة،تكون العمميات التخطيطية مساندة من الحكومة المركزية
كذلك حتمية

12

 وقد أبرز كوران. ومتوافقة مع خصائص سوق اإلسكان،وبنظم التمويل والحوافز

.وجود إستراتيجية محمية شاممة لئلسكان الميسر مصممة خصيصا لسوق اإلسكان المحمى
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وباإلضافة إلى أىمية إلتزام الحكومة المركزية

المنظومة
التخطيطية

ودورىا الحيوى فى دعم السمطات المحمية ،أكد
أوستن

13

عمى أىمية توفير إطار تشريعى مبلئم.

خلط فعال إجتماعيا
إلستعماالت
األراضى

وقد أثبتت التجربة أن ظروف السوق ىى العامل
األكثر تأثيرا .وتشمل خصائص السوق المؤثرة
قيمتو الكمية ومدى مرونتو ،ومدى

توزيع عادل
ألراضى اإلسكان

توافر

توفير مالئم
لإلسكان الميسر

األراضى لئلسكان ،وحجم فرص التنمية السكنية.
وكذلك سمات قطاع اإلسكان الميسر ،وتوافر

شكل ( :)1دور اآلليات التخطيطية فى توفير اإلسكان

المعمومات الواضحة عن إحتياجاتو المحمية .كما

الميسر

ال يقل عن ذلك تأثي ار التقبل المجتمعى ووجود جمعيات إسكان قوية غير مستيدفة لمربح ،نظ ار
ألنيا لعبت دور ىام فى توفير وادارة اإلسكان الميسر من خبلل العممية التخطيطية فى العديد من
الدول مثل المممكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وىولندا.14

وىكذا نخمص إلى أن تخطيط إستعماالت األراضى يمكن أن يستخدم لمتحكم فى توفير اإلسكان
الميسر من خبلل التقسيم  zoningواشتراطاتو ،والذى يمثل اآللية التخطيطية الرئيسية لمتحكم فى
نمط تنمية األراضى ،إما لمحد من اإلسكان الميسر من خبلل توزيع وتخصيص األراضى
اإلقصائى  exclusionary zoningو\أو اإلشتراطات البنائية المتشددة  ،أو تشجيعو من خبلل آلية
تخطيطية

حديثة

وىى

تنظيم

اإلستعماالت

التضمينى

zoning

.15inclusionary
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فرص التنمية
السكنية

القوة\
المرونة\
النضج

سوق اإلسكان
جمعيات
اإلسكان غير
الربحية

اإلرتباط ببالسياسات
التخطيطية
واالجتماعية األخرى

فاعمية توفير اإلسكان

المدخل

الميسر من خالل
المنظومة التخطيطية

التخطيطى
إستراتيجة محلية
شاملة لتوفير
اإلسكان الميسر

القبول
المجتمعى

الحكومة
إطار تشريعى
مالئم

التوافق مع
سياق سوق
اإلسكان

المساندة
والحوافز
سياسات متسقة
قابلة للتنفيذ

شكل ( : )2العوامل الرئيسية المؤثرة عمى فاعمية توفير اإلسكان الميسر من خبلل المنظومة التخطيطية

وتنظيم اإلستعماالت التضمينى  inclusionary zoningىى آلية ناشئة لتوفير اإلسكان الميسر من

خبلل منظومة تخطيط إستعماالت األراضى .16وىى تمثل أكثر األدوات التخطيطية فاعمية ،حيث

تستطيع الحكومات ،من خبلليا ،أن تفرض متطمبات اإلسكان الميسر عمى المنميين من القطاع
الخاص عن طريق إشتراطات تقسيم األراضى .17

 .3تنظيم اإلستعماالت التضمينى

 .1.3المبادئ واألهداف الرئيسية

تنظيم اإلستعماالت التضمينى ،والذى يطمق عميو أحيانا اإلسكان التضمينى ،ىو آلية تخطيطية
تيدف إلى توفير اإلسكان الميسر وتعزيز اإلندماج اإلجتماعى باستغبلل الموارد المولدة من

السوق .18والمبدأ األساسى الذى تقوم عميو ىو الدعم المتبادل الضمنى .implicit cross-subsidy
Calavita et al., 2010, ibid
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وتجعميا طبيعتيا التى يحركيا السوق مختمفة عن المداخل األخرى التى تتطمب دعم مباشر.19
وكما يوضح جدول ( ،)1فإن ىذا المدخل اإلستباقى يعزز إنتاجية اإلسكان الميسر من خبلل
مطالبة أو تحفيز المنميين عمى دمج نسبة معينة من الوحدات السكنية الميسرة لمفئات منخفضة
ومتوسطة الدخل مع مشروعات اإلسكان بسعر السوق .وتشمل الحوافز المقدمة لممنمى التسييبلت
فى اإلشتراطات البنائية كالكثافة واإلرتفاعات وغيرىا ،وتسييل اإلجراءات وتخفيض الرسوم .ومع
ىذا ،فإن بعض برامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى تسمح لممنمى ببناء الوحدات الميسرة فى
موقع آخر قريب .كما تسمح برامج أخرى لممنمى بالمساىمة بقطعة أرض أو تمويل

لدعم

صندوق إسكان إئتمانى لتمويل مشروعات إسكان ميسر مستقبمية ،وذلك كبديل لئلنشاء فى نفس

موقع مشروع اإلسكان بسعر السوق.20

جدول ( :)1تنظيم اإلستعماالت التضمينى  :األىداف واألسس
المدخل

الهدف

اإلسكبٌ انًيسش
يصجح خضء يزكبيم ال
يزدضأ يٍ أٖ ػًهيخ
رًُيخ

رٕفيش اإلسكبٌ
انًيسش نهفئبد
انًحشٔيخ ثًٕالغ
يالئًخ

انُميط نزُظيى
اإلسزؼًبالد
اإللصبئٗ

اإلَذيبج اإلخزًبػٗ
(يدزًؼبد يزكبيهخ)

المبدأ األساسى

اآللية

رٕفيش اإلسكبٌ انًيسش
ٔرؼضيض اإلَذيبج
اإلخزًبػٗ يٍ خالل
يٕاسد انسٕق (دػى
يزجبدل ظًُٗ Implicit
) cross-subsidy

رحفيض •
Antithesis
انًًُٗ
يطبنجخ أٔ
\
إسزمطبع خضء يٍ
ػهٗ
انًًُبِ نإلسكبٌ
األسض
Antithesis
انسٕق
ثسؼش \
نزخصيصٓب نإلسكبٌ
correctio
انًيسش نهفئبد يُخفعخ
n for
ٔيزٕسطخ انذخم

restrictive
exclusion

exclusionary
zong zonzong

19

Schwartz, H., Ecola, L., Leuschner, K., & Kofner, A. (2012). Is inclusionary zoning inclusionary? A
guide for practitioners, environment, energy, and economic development. A RAND Infrastructure, safety,
and environment program. Retrieved from: www.rand.org
20

Schuetz, J., & Meltzer, R. (2012). Inclusionary zoning to support affordable housing. International
Encyclopedia of Housing and Home; Schwartz et al., 2012, ibid; Gilmour et al., 2011, ibid; Curran et al.,
2008, ibid; Division of Planning, Rhode Island Department of Administration (2006).Handbook on:
Developing inclusionary zoning for the comprehensive housing production and rehabilitation act of 2004.
Retrieved from: www.planning.ri.gov; Conlan, J. (nd). Mandatory inclusionary zoning and density bonuses
at Arden-Macaulay. Retrieved from: www.abp.unimelb.edu.au
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وقد أشار بيرشل

21

إلى أن اليدف الجوىرى لتنظيم اإلستعماالت التضمينى ىو" :السماح بأن

تصبح تنمية اإلسكان الميسر جزء متكامل من أنواع التنمية السكنية األخرى" .وأضاف ماكارثى

22

أنيا "تسخر قوى السوق لتحفيز إنتاج اإلسكان الميسر" .وحيث أن الجدلية النمطية التى تبرر عدم
قيام القطاع الخاص ببناء ا إلسكان الميسر ىى عدم الجدوى اإلقتصادية ،فإن ىذه اآللية تعمل
عمى التغمب عمى ىذا العائق اإلقتصادى وعمى إيجاد منظومة تحفيزية تجعل تنمية اإلسكان
الميسر أكثر جدوى إقتصاديا لممنمى .كما أن ليا القدرة عمى تجنب إنعزالية اإلسكان الميسر ،بما

يسمح برصيد سكنى أكثر تنوعا وفاعمية بأقل تكمفو عامو ،وبأساليب مفيدة إجتماعيا .23وكذلك فإن
التوزيع الجغرافى المحتمل لئلسكان الميسر يقوى التكامل اإلجتماعى ،ويحسن فرص الفئات
المنخفضة والمتوسطة الدخل فى إيجاد فرص عمل .وىكذا فإن ىذه اآللية تخدم ىدفين مجتمعيين

ى امين ىما "توفير اإلسكان الميسر فى مواقع جيدة بالنسبة لفرص العمل والمواصبلت والخدمات،
وتعزيز اإلندماج اإلجتماعى من خبلل إيجاد مجتمعات متكاممة إجتماعيا واقتصاديا".24

وبرامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى عادة ما تسن بواسطة السمطات المحمية إعتمادا عمى
مجموعة من األطر القانونية والحوافز اإلقتصادية .وىى تتنوع فى الييكل والذى يشمل مكونين
رئيسيين ىما مرسوم تشريعى تضمينى  ،inclusionary ordinanceونظام حوافز لممنمى
 ،developer incentive schemeينعكسا عمى أحجام ومواقع اإلسكان الميسر.25

21

Burchell, R., Conine, C.K., Dubin, R., Flanagan, D., Galley, C.C., Larsen, E., Rusk, D., Schnare, A.B.,
?Tetreault, B. & Tustian, R. (2000).Inclusionary zoning: A viable solution to the affordable housing crisis
New Century Housing, vol. 1, Issue 2. October. The Center for Housing Policy. Retrieved from:
http://www.nhc.org/, p.3
Mccarthy, D. (nd).On Inclusionary zoning: the economics. Retrieved from: www.design.upenn. edu/, p.29

22
23

Williams, E., McMillan, B., Russell, C., & Gruttemeyer, P. eds. (2008). Innovative land use planning
techniques: Handbook for sustainable development. Retrieved from: www.des.nh.gov/
24

Chang, N. (2009). Inclusionary zoning for the provision of affordable housing: A comparative analysis of
Vancouver and San Francisco. Symposium on Affordable and Sustainable Housing. The University of
British Columbia, October , p.3
25

Hughen, W.K. & Read, D. (2013).Inclusionary Housing Policies: Stigma Effects and Strategic Production
Decisions. Retrieved from: link.springer.com/; Read, D. (2008). Inclusionary zoning- A framework for
assessing advantages and disadvantages. Homes for working Families, May. Retrieved from:
http;//www.housingalliancepa.org; Burchell et al., 2000, ibid
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 .3.3النشأة والتطور

بدأ تطبيق تنظيم اإلستعماالت التضمينى فى واشنطن فى أوائل السبعينيات ،ثم إنتشر تدريجيا
ليصبح أداه ىامة لتوفير اإلسكان الميسر فى العديد من الدول .فمنذ التسعينيات إنتشر ىذا
المدخل فى غرب أوروبا وكندا متخذا عدة أشكال تعكس التنوع فى سياسات اإلسكان اإلجتماعى،
وتشريعات إستعماالت األراضى ،ودور القطاع العام .ومنذ بداية ىذا القرن ،إنتشرت اآللية فى دول
شديدة التباين فى المداخل التخطيطية وظروف سوق اإلسكان شممت جنوب إفريقيا ،واسرائيل،
واليند ،ونيوزلندا ،وكولومبيا ،وماليزيا .وأخي ار ،إنتقل إلى ىولندا منذ  2002عمى الرغم من وجود

نظام إسكان إجتماعى قوى ،والمعارضة المبدئية لممنميين .26وكما أشار كاالفيتا

27

 ،فإن ىذا

اإلنتشار حدث أساسا نتيجة لمتصاعد السريع ألسعار اإلسكان ،وانخفاض التمويل السكنى العام ،
وتزايد اإلىتمام بتعزيز اإلندماج اإلجتماعى لمسكان منخفضى الدخل .واآللية حاليا تتطبق عمى
نطاق واسع فى واليات متباينة األطر التشريعية بالواليات المتحدة األمريكية ،وفى إنجمت ار وكندا،

ودول أخرى .28ومع ىذا ،فإن تطبيقيا فى الدول النامية الزال غير شائع ،وقد يعزى ىذا لمدور
المحدود لمقطاع الخاص ،والتباينات الكبيرة فى دخول الفئات مرتفعة ومنخفضة الدخل فى ىذه

الدول .إال أن عدد محدود من الدول ذات اإلقتصاد المتنامى بسرعة كماليزيا واليند وجنوب إفريقيا

شيدت تطبيق اآلليو.29

.4الجدال حول تنظيم اإلستعماالت التضمينى
أكد شويتز

30

أنو عمى الرغم من التوسع المتزايد فى تطبيق اآللية خبلل العقود األخيرة ،إال أنيا

الزالت مثيرة لمجدل بين المؤيدين فى جانب ،والمنتقدين والمعارضين عمى الجانب اآلخر .وعمى
الرغم من أن ىناك تجارب ناجحة فى دول عديدة ،وأن الكثيرين يجادلون أنيا آلية تخطيطية فعالة

26

De Kam, G., Needham, B. & Buitelaar, E. (2013). The embeddedness of inclusionary housing in planning and
housing systems: Insights from an international comparison. J Hous and the Built Environ. Retrieved from:
link.springer.com/
Calavita et al, 2010, ibid

27

Murphy et al., 2013, ibid ; Schwartz et al., 2012, ibid

28

Klug, N., Rubin, M. & Todes, A. (2013). Inclusionary housing policy: a tool for re-shaping South Africa’s
spatial legacy? J Hous and the Built Environ, 28. Retrieved from: link. springer. com/
29

30

Schuetz, J., Meltzer, R. & Been, V. (2011). Silver bullet or Trojan horse? The effects of inclusionary
zoning on local housing markets in the United States. Urban Studies, 48(2), February
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لمقابمة اإلحتياجات السكنية لمنخفضى الدخل ولزيادة إندماجيم مع ذوى الدخول األعمى ،إال أن

بعض المنتقدين يشككوا فى مدى فاعميتيا.31

وىذا الجزء من البحث يتم فيو مواجية الجدليات الرئيسية لممنتقدين لآلليو بالدالالت المستنبطة
من التجارب السابقة والدراسات التحميمية التى قامت بتقييميا .وكما يوضح شكل ( ،)3تم تجميع
ىذه الجدليات ،وفقا لممبدأ الذى تبنى عميو اآللية ،إلى مجموعتين أساسيتين ،جدليات مرتبطة
بإنتاجية اإلسكان ،وجدليات مرتبطة باإلندماج اإلجتماعى.
جدليات المنتقدين

.1إَزبخيخ اإلسكبٌ

اإلسكبٌ انًيسش:

▪ إَزبخيخ كجيشح ػُذيب يكٌٕ انجشَبيح يصًى ثذلخ ٔيطجك فٗ انسيبق انًالئى

▪ يحذٔديخ اإلَزبخيخ
▪ رحذيبد إلسزذايخ انسؼش انًيسش
▪ ًَػ حيبصح غيش يالئى :نهجيغ
ٔنيس اإليدبس

▪ انميٕد ٔانزحكى انديذ يعًٍ إسزذايخ األسؼبس انًيسشح
▪ يًكٍ رٕاصٌ ًَػ انحيبصح يٍ خالل لٕاَيٍ ػبيخ لٕيخ ٔيٍ خالل رذخم
اإلداساد انًحهيخ ٔثشايح انششاكخ انخبصخ انؼبيخ ثششاء انٕحذاد ثى
رأخيشْب

اإلسكبٌ ثسؼش انسٕق:

▪ رصًيى انجشَبيح (انحٕافض) يًكُّ أٌ يعًٍ ْبيش سثح نهًًُٗ

▪ رجبغٕء انزًُيخ َٔمص انؼشض
▪ صيبدح األسؼبس

▪ األسؼبس ٔاإلَزبخيخ َزيدخ نًسزٕٖ انطهت ٔنيس ركهفخ اإلَزبج
▪ نى يثجذ فٗ انزدبسة انسبثمخ أَٓب خفعذ انؼشض أٔ سفؼذ األسؼبس

.2انزعًيٍ اإلخزًبػٗ

غيش فؼبل خبصخ ػُذ رطجيك
ثذائم نجُبء اإلسكبٌ انًيسش فٗ
َفس انًٕلغ
ال يخذو انفئبد راد انذخم
انًُخفط ٔشذيذ اإلَخفبض
(يخذو فمػ رٖٔ انذخم انًزٕسػ)

▪ يًكُٓب رخفيف انزٕخٓبد نهًبسسبد اإللصبئيخ
▪ رحمك ظًُب أْذاف انزكبيم اإللزصبدٖ -اإلخزًبػٗ صؼجخ انزحميك

انجشايح يًكُٓب أٌ رزعًٍ ٔسبئم يحذدح رسبػذ ػهٗ إسزيؼبة انفئبد األلم
دخال (يثبل :ششاء ٔرشغيم \ إيدبس انٕحذاد ثٕاسطخ انسهطخ انًحهيخ )

انذالئم يٍ انذساسبد ٔانزدبسة انسبثمخ

شكل ( :)3الجدال حول تنظيم اإلستعماالت التضمينى

31

Bento, A. Lowe, S., Knaap, G., & Chakraborty, A. (2009). Housing market effects of inclusionary zoning.
Cityscape, vol. 11, no. 2. US Department of Housing and Urban Development, Retrieved from:
http://ssrn.com/; Joseph Rowntree Foundation (2001). The effectiveness of planning policies for affordable
housing, November. Retrieved from: www.jrf.org.uk ; Calavita, N. & Grimes, K. & Mallach, A.
(1997). Inclusionary housing in California and New Jersey: A comparative analysis. Housing Policy Debate,
vol.8, issue1. Retrieved from: content.knowledgeplex.org/
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 .1.4الجدليات المرتبطة بإنتاجية اإلسكان

تتمركز الجدليات المرتبطة بإنتاجية اإلسكان حول تأثير اآللية عمى حجم إنتاج وأسعار اإلسكان
بسعر السوق ،وانتاجية ومبلئمة اإلسكان الميسر لمفئات المستيدفة ومدى إستدامة التيسير.
 .1.1.4الجدليات المرتبطة باإلسكان بسعر السوق

أشار كونبلن إلى أن إلكسون وعدد محدود من اإلقتصاديين فسروا اآللية كضريبة عمى التنمية
(بناءا عمى النظرية اإلقتصادية الكبلسيكية) مما يؤدى إلى خفض إنتاجية اإلسكان .ومن منظور

مماثل ،أبرز تالبرت وباول وبيرشل 32بعض جدليات المنتقدين ومنيا إنتقال عبء توفير اإلسكان

الميسر إلى المنمى الذى يمرره بدوره إلى المستيمكين خاصة إذا اتسم الطمب عمى اإلسكان
بالمرونة ،حيث يرتفع سعر اإلسكان بسعر السوق ،ويحجم القطاع الخاص عن البناء ،فيقل
العرض .ويذىب المروجون لجدلية "إرتفاع أسعار اإلسكان" إلى أن حدوثو أرجح فى األسواق
القوية حيث ال تعطى تسييبلت فى الكثافات المسموح بيا  density bonusesلتعويض المنمى
عن تكمفة إنشاء وحدات اإلسكان الميسر .وىم يجادلون أن األسعار قد تزيد أيضا زيادة محدودة

فى األسواق الضعيفة عندما يخفض المنميين إنتاجية اإلسكان لمحفاظ عمى ىامش الربح .33كما

يعزى منتقدون آخرون إرتفاع أسعار اإلسكان فى السوق إلى عدم التصدى لمعوامل التى تساىم
فى ذلك ومنيا تقييد األراضى وارتفاع أسعارىا ،وبطء وتكاليف إجراءات التصاريح .34أما إذا كان
الطمب عمى اإلسكان غير مرن ،قد ينقل المنميين المحميين نشاطيم إلى محميات ال يطبق فييا

تنظيم اإلستعماالت التضمينى ،مما يترتب عميو إنخفاض معدالت إنشاء اإلسكان بسعر السوق.35

وعمى الجانب اآلخر ،أكد ميوىيجا

36

أن أفضل األدلة المتاحة من الدراسات والتجارب السابقة

تتناقض مع ىذه الجدليات وتشير إلى أن اآللية ال تضعف معدالت تنمية اإلسكان إذا تم تصميم
32

Burchell et al., 2000, ibid; Powell, B. & Stringham, E. (2004). Housing Supply and Affordability-Do
Affordable Housing Mandates Work? Retrieved from: reason.org/; Talbert, C.T., Costa, N.L. & Krumbein,
A.L, (2006). Recent Developments in Inclusionary Zoning .The Urban Lawyer, Vol. 38, No.3, Summer, pp.
701-712.
Murphy et al., 2013, ibid

33

34

Douglas, M. (2000). Local government and community involvement in management and ownership of
social housing. A report for: Local Government New Zealand and the Ministry of Social Policy. Retrieved
from: www.mdl.co.nz
35

Mccarthy, nd , ibid
Mukhija, V., Regus, L., Slovin, S., & Das, A. (2010). Can inclusionary zoning be an effective and efficient housing
policy? Evidence from Los Angeles and Orange Counties. Journal of urban Affairs, vol. 32, issue 2. Retrieved from:
onlinelibrary.wiley.com
36
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البرامج بدقة واستخدام المحفزات المبلئمة بأنواعيا .وىم يرجعوا ذلك أيضا ألن معدالت التنمية
يحددىا قوى سوق أكبر يمكنيا تحسين المناخ لممنمى وتعويض تكمفة التنمية .وكذلك فإنو إرتكا از
عمى األدبيات اإلقتصادية النظرية عن تنظيم اإلستعماالت التضمينى ،وعمى نتائج التجارب التى
تمت فى مجتمعات متباينة  ،باإلضافة إلى دراسات إختبرت إيجابيات وسمبيات وردود أفعال
المنميين فى التجارب فى أنحاء العالم ،إنتيى كاالفيتا وبرونيك

37

إلى أنو من غير المرجح أن

تؤدى ىذه اآلليو إلى إبطاء التنمية السكنية  ،وعمى العكس فإنيا قد تؤدى إلى تسارعيا فى بعض
الحاالت إعتمادا بدرجة كبيرة عمى قوة سوق اإلسكان المحمى ،والتوجيات اإلقتصادية لمدولة،
والمتطمبات الخاصة ببرنامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى نفسو .ومن الدراسات التى بنوا عمييا
ىذه النتائج دراسة قام بيا دافيد بول روسن وشركاؤه فى  ،2004إختبروا فييا تأثير برامج تنظيم
اإلستعماالت التضمينى عمى سرعة تنمية اإلسكان خبلل  20سنة فى  22مدينة بوالية كاليفورنيا
األمريكية .وقد أظيرت نتائج الدراسة أن البرامج لم يكن ليا تأثير سمبى عمى اإلنتاج الكمى
لئلسكان ،وعمى النقيض ،زادت اإلنتاجية بشكل كبير فى بعض الحاالت .وبالمثل ،خمص تحميل
شامل قام بو المركز القومى ألبحاث النمو الذكى والتعميم إلى أن البرامج لم تحد من العرض

السكنى .38وكذلك أكد كوران ،39عمى أن النمو القوى إستمر فى المحميات التى تطبق سياسات
التضمين األكثر تقييدا .أما بالنسبة لنظرية إليكسون ،فقد أكد كونبلن

40

عمى أن النظرية مبنية

عمى حالة نادرة من التطبيق اإللزامى لتنظيم اإلستعماالت التضمينى حيث ال توجد حوافز مبلئمة
لممنمى لمتعويض عن التكمفة .وىو يضيف أن اآللية أقرب قانونيا إلى التسييل الضريبى منيا إلى

فرض الضرائب .41كما أكد العديدون عمى أن البرامج يمكن أن تصمم بحيث ال تؤدى إلى خفض
37

Calavita, N., Collins, D., Rawson, M., Rosen, D. (2004). Inclusionary zoning: The California experience.
NHC Affordable Housing Policy Review, Volume 3, Issue 1, February. National Housing Conference.
Retrieved from: http://www.nhc.org; Brunick, N. (nd). The impact of inclusionary zoning on development.
People for the Public Interest. Retrieved from:www.bpichicago.org/
38

Read, D. (2009).The structure and potential economic effects of inclusionary zoning ordinances. The
Counselors of Real Estate 3, vol. 34, No.2. Retrieved from:www.cre.org/memberdata /
Curran et al., 2008, ibid

39

Conlan, nd, ibid

40

41

SGS Economics and Planning (2007). Levers to promote affordable housing in the Northern Territory.
Retrieved from: www. sgsep. com. au; Schuetz, J., Meltzer, R., & Been, V. (2007). The Effects of
Inclusionary Zoning on Local Housing Markets: Lessons from the San Francisco, Washington DC and
Suburban Boston areas, Furman Center for Real Estate and Urban Policy, New York University. November
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ربح المنمى ،وذلك عن طريق إشتماليا عمى حوافز إقتصادية  cost offsetsتوفرىا الحكومة .42كما
أن نظرية السوق تؤكد عمى أن المنميين سوف يستفيدوا من ىذه الحوافز اإلقتصادية ،و\أو يطالبوا
بخفض سعر األرض قبل توفير المكون المطموب من اإلسكان الميسر فى أى مشروع .43باإلضافة

إ لى ذلك ،فإن معظم برامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى تعطى المنمى مرونة فى اإللتزام
بالمتطمبات بوسائل بديمة إذا كان توفير اإلسكان الميسر فى موقع التنمية السكنية غير مبلئم
إقتصاديا أو إجتماعيا ،وبالتالى فإنو من األرجح أن يتقبل المنمى تكمفة البرنامج إذا كان سوق
اإلسكان المحمى قوى

44

.

أما بالنسبة لزيادة األسعار ،فقد أكد كاالفيتا

45

عمى أن أسعار اإلسكان ليست إنعكاسا لتكمفة

التنمية ،بقدر ماىى نتيجة لحجم ونوعية الطمب عمى اإلسكان فى السوق ،ويعزى ىذا إلى أن
خفض ىامش ربح المنمى اليؤدى بالضرورة إلى عدم جدوى المشروع إقتصاديا ،وأنو فى بعض
األسواق ،يكون المنمى راغب فى البناء ،والمقرض والمستثمر راغبون فى تمويل التنمية بناءا عمى
"القيمة المستقبمية  "future valueالمتوقعو فى أسواق اإلسكان الواعدة .وقد توصمت الدراسة
السابق اإلشارة إلييا والتى قام بيا دافيد بول روسن وشركاؤه ،أن ثمن المسكن لم يتأثر بالتكمفة
المضافة لتنمية وحدات اإلسكان الميسر فى التجارب السابقة التى تمت دراستيا.46

 .3.1.4الجدليات المرتبطة باإلسكان الميسر

يجادل المنتقدين آللية تنظيم اإلستعماالت التضمينى أنيا ليست مدخل فعال لتوفير اإلسكان
الميسر .بل ويذىب البعض إلى أنيا قد تؤدى إلى تفاقم النقص فى اإلسكان الميسر نتيجة إلجبار
المنميين عمى رفع أسعار المساكن فى السوق أو خفض معدالت التنمية السكنية .47

Hughen et al. (2013), ibid; Schuetz et al. (2007), ibid; Read (2009), ibid; Read (2008), ibid

42
43

Middleton, B.R. (2011). Trust in the land; new directions in tribal conservation. Tucson: The University of Arizona
Press; Katz, B., Turner, M.A., Brown, K.D., Cunningham, M. &Sawyer, N. (2003). Rethinking local affordable
housing strategies: Lessons from 70 years of policy and practice. The Brookings Institution Center on Urban and
Metropolitan Policy. December. Retrieved from: www.brookings.edu/
Mccarthy, nd, ibid; Mukhija et al., 2010, ibid

44
45

Calavita et al., 2004, ibid
Los Angeles County Department of Regional Planning (2012). Inclusionary housing report. General Plan
Development / Housing Section .July. Retrieved from: planning.lacounty.gov/housing/initiatives
46

Talbert et al., 2006, ibid
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47

وعمى الجانب اآلخر ،تعارض العديد من األدبيات ودراسات الحالة التفصيمية لتجارب سابقة ىذه
الجدلية .حيث يؤكد مونك

48

أن تنظيم اإلستعماالت اإلقصائى  ،exclusionaryوليس التضمينى،

ىو العائق الرئيسى إلنتاج اإلسكان الميسر .وقد أثبت العديدون أن برامج تنظيم اإلستعماالت
التضمينى المصممة بدقة والمطبقة فى السياق المبلئم تؤدى إلى إنتاج حجم ممموس من اإلسكان
الميسر بدون إحتياج إلى دعم عام .49فقد أيد كاالفيتا

50

مفيوم أن تنظيم اإلستعماالت التضمينى

ىو أفضل مدخل لمواجية اإلحتياجات لئلسكان الميسر حول العالم فى ظل المناخ اإلقتصادى
والسياسى الحالى .وذلك بناءا عمى دراسات حالة فى أمريكا وكندا وانجمت ار وأيرلندا وفرنسا وأسبانيا
وايطاليا ،وعمى مسح موجز لسياسات تنظيم اإلستعماالت التضمينى فى جنوب إفريقيا وأستراليا
ونيوزلندا وماليزيا واسرائيل وكولومبيا .كما أيد ليرمان

51

ىذه النتيجة بعد مراجعتو لبرامج تنظيم

اإلستعماالت اإللزامى  mandatoryفى الواليات المتحدة األمريكية .وكذلك تجدىا بارب ار 52آلية قوية

لزيادة العرض من كل من اإلسكان الميسر واإلسكان بسعر السوق خاصة عندما تتضمن برامجيا

تسييبلت ممموسة فى الكثافة  .density bonusوأيدىا فى الرأى كل من موخيجا وكاالفيتا 53حيث
ألقيا الضوء عمى عدة تجارب أمريكية أثبتت أنيا إستراتيجية حيوية لزيادة العرض من اإلسكان
الميسر ولتكامل السكان ،حيث ثبت ىذا عند مقارنتيا ببرامج اإلسكان الميسر األخرى .ومن أمثمة
ىذه التجارب البرامج التى طبقت فى كاليفورنيا وكانت تضم حوافز لممنمى مثل سرعة إجراءات
التصاريح  ،fast-trackingوالتسييبلت فى اإلجراءات ،والمرونة فى

إشتراطات التنمية

 reduced\flexible development standardsوالكثافات  ،density bonusesوان كانت لم تعطى
لممنمى بعض األنواع األخرى من الحوافز التى قد تتضمنيا برامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى
مثل اإلعفاءات من الرسوم  ،fee waiversواإلعفاءات الضريبية  .tax abatementsوقد أنتجت
ىذه البرامج  34,000وحدة إسكان ميسر فى ثبلثة عقود .وكذلك فى واشنطن حيث أنتجت برامج
Monk et al. , 2005, ibid

48
49

The Urban Institute (2012). Expanding housing opportunities through inclusionary zoning: lessons from
two counties. U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and
Research. Retrieved from: www.huduser.org; Middleton , 2011, ibid ; Katz et al. , 2003 , ibid

Calavita et al.,2004, ibid
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Calavita et al.,2010, ibid

50

Lerman , 2006, ibid

51

Barbara, 2002, ibid

52

;Mukhija et al.,2010, ibid

53

تنظيم اإلستعماالت التضمينى  29,000وحدة إسكان ميسر .54كذلك تشيد إيطاليا توسعا فى تطبيق
ىذه اآللية مبنيا عمى التعاون بين القطاعين الخاص والعام ونظام من الحوافز .55وبالمثل ،فقد تم

إستخدام اآللية بنجاح فى جنوب أستراليا حيث تم عمل التعديبلت الضرورية فى السياسات
والتشريعات عمى مستوى الدولة ،ونتج عن ىذا إنتاج  2242وحدة إسكان ميسر من إجمالى
 09721وحدة ( .56)9100-9112أما فى إنجمترا ،فقد أدى التطبيق الموسع لآللية إلى تحول كبير
فى طبيعة توفير اإلسكان الميسر ،حيث يتم اآلن توفير معظم اإلسكان الميسر من خبلل سياسات
تنظيم اإلستعماالت التضمينى .وقد أنتجت تجربة عشرون عام إنجازات كبيرة من اإلسكان الميسر
مبنية عمى طمب متزايد فى سوق اإلسكان .وقد توصمت دراسة إلختبار مدى فاعمية اآللية فى
تورنتو بكندا إلى أنيا لدييا القدرة عمى إيجاد إسكان ميسر بشرط أن تكون جزء من إستراتيجية
إسكان شاممة .57كما أثبت بنك التنمية اآلسيوى أنيا تعد إستراتيجية مبلئمة لزيادة الرصيد من

اإلسكان الميسر فى الصين ،بشرط وجود حوافز مبلئمة .58

وكما أوضح كاالفيتا ،59فإن المنتقدين يجادلون أيضا أن المنميين سوف يحاولوا تعظيم عوائدىم
من خبلل طرح اإلسكان الميسر بنظام التمميك وليس اإليجار مما يقمل من فرص الفئات
المستيدفة من الحصول عمى المسكن .ومع ىذا ،فإن مثل ىذه اإلنحرافات يمكن أن توازن من
خبلل تشريعات عامة صارمة ،كما يمكن لئلدارات المحمية أو لبرامج الشراكة بينيا وبين المنظمات
غير المستيدفة لمربح ومنظمات المجتمع المدنى  public-private partnership schemesأن
تمعب دور ىام بشراء وحدات اإلسكان الميسر ثم تأجيرىا لؤلسر منخفضة الدخل .وقد تم ىذا
بنجاح فى بعض التجارب.

54

Curtin, D.J. & Costa, N.L. (2003). Recent Developments in Land Use, Planning and Zoning, Inclusionary
Zoning Update. The Urban Lawyer, Vol. 35, No. 4, Fall, pp. 739-747. American Bar Association. Retrieved
from: http://www.jstor.org/ ; Brunick, nd, ibid
55

De Kam, G. (2013). Inclusionary housing in the Netherlands: breaking the institutional path? J Hous and the Built
Environ. Policy and practice. Springer Science; Pogliani, L. (2013). Expanding inclusionary housing in Italy. J Hous
and the Built Environ- Policy and practice. June. Retrieved from: link.springer.com/
Conlan, nd, ibid
Mah, 2009, ibid

56
57
58

Asian Development Bank (2009).Low-income housing policies: lessons from international experience.
Resident Mission in the PRC. February. Retrieved from: www.adb.org
Calavita et al., 2010, ibid
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59

وأخيرا ،ذىب بعض المنتقدين إلى أن ىناك تحديات الستدامة التيسير
 affordabilityعمى المدى البعيد .ويشير كاتز

60

sustainability of

إلى أنو عمى الرغم من أن بعض البرامج تفرض

قيود عمى أسعار الوحدات لعدة سنوات  ،deed restrictionsإال أن ىذا المدى الزمنى ينتيى.
والجدلية المضادة ىى أن تطبيق آليات متعددة لمتحكم الجيد يضمن إستمرار التيسير عمى المدى
البعيد لكل من الوحدات باإليجار والتمميك.
 .3.4الجدليات المرتبطة باإلندماج اإلجتماعى

تنقسم الجدليات المرتبطة باإلندماج اإلجتماعى إلى مجموعتين ،األولى تذىب إلى عدم فاعمية
تحقيق اإلندماج اإلجتماعى ،والثانية إلى إنعزال الفئات األقل دخبل.
 .1.3.4عدم فاعمية تحقيق اإلندماج اإلجتماعى

يجادل المنتقدين أن تنظيم اإلستعماالت التضمينى ليس مدخل فعال لتحقيق اإلندماج اإلجتماعى

خاصة عندما تطبق بدائل لبناء وحدات اإلسكان الميسر داخل الموقع .61وفى المقابل ،يذىب
شوارتز

62

إلى أنو "حيث أن تنظيم اإلستعماالت اإلقصائى يزيد من إحتمال إستبعاد األسر

منخفضة الدخل من مناطق إسكان ذوى الدخول المرتفعة الرتفاع األسعار ،فإن تنظيم
اإلستعماالت التضمينى يمكنو أن يخفف ىذا اإلتجاه" .وقد أكد ماكارثى

63

والمعيد الحضرى

64

أن برامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى تحقق ضمنيا أىداف التكامل اإلقتصادى اإلجتماعى التى
يصعب تحقيقيا بوسائل أخرى ،حيث أنيا تعطى الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل فرصة لممعيشة
فى إسكان جديد ذو جودة عالية ،فى مجاورات مستقرة ليا إتصالية أعمى بالخدمات المجتمعية
ومراكز العمل ،بعيدا عن مناطق تركز الفقر .وقد أكد عمى ذلك كاالفيتا

65

الذى توصل إلى أن

" تنظيم اإلستعماالت التضمينى يمثل أفضل وسيمة متاحة لربط توفير اإلسكان الميسر بيدف ىام
ىو تحقيق اإلندماج اإلجتماعى ،حيث يصبح اإلندماج اإلجتماعى واإلقتصادى جزء ال يتج أز من
توفير اإلسكان الميسر" .كما أؤكد جوران

66

أنو " أيا كان السوق ،إذا تم توفير اإلسكان الميسر فى

نفس الموقع ،يتم تحقيق ىدف الدمج اإلجتماعى" .وىذه الحجج المضادة تؤكدىا األدلة من
Katz et al., 2003, ibid
Calavita et al., 2010, ibid ; Katz et al., 2003, ibid
Schwartz et al., 2012, ibid, p. xi
Mccarthy , nd, ibid
The Urban Institute , 2012, ibid
Calavita et al., 2010, ibid, p.384
Gurran, 2008, ibid, p.12
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60
61
62
63
64
65
66

التجارب السابقة التى أثبتت أن ىذه اآللية تعزز اإلندماج اإلجتماعى ،إعتمادا عمى تصميم

البرنامج وخصائص مكوناتو .67كما أكد كاتز 68عمى أنيا قد ساعدت فى بعض الدول ،مثل فرنسا،
عمى إيجاد مجتمعات مختمطة الدخل ،وعمى حل مشكمة عدم التوافق المكانى بين العمال
منخفضى الدخل وفرص العمل .وكذلك أوضحت دراسة حديثة لبرامج تنظيم اإلستعماالت
التضمينى فى إحدى عشر مدينة بالواليات المتحدة األمريكية أن البرامج أعطت فرصة إسكان
لؤلسر منخفضة الدخل فى مجاورات أقل فق ار .69كما أوضحت مراجعة لبعض البرامج فى واشنطن
أنيا نجحت فى إيجاد مناطق سكنية متكاممة إجتماعيا حيث يسكن ذوى الدخول المختمفة فى نفس
المنطقة.70

 .3.3.4إنعزال الفئات األقل دخال
وبالنسبة لمفئات المستفيدة من برامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى ،عارض شوارتز

71

والعديدون جدلية بعض المنتقدين الذين يذىبوا إلى أن البرامج ال تخدم الفئات األقل دخبل لما
يتطمبو ذلك من حجم دعم كبير ،ونتيجة ألن نمط الحيازة الغالب فى ىذه البرامج ىو التمميك.
وبنى إعتراضو عمى أن البرامج قد تتضمن ،وتم ذلك بالفعل ،وسائل إلحتواء الفئات ذات الدخل
شديد اإلنخفاض ،ومنيا عمى سبيل المثال ما طبق بنجاح فى الواليات المتحدة األمريكية حيث
تسمح البرامج لمسمطة المحمية بشراء وتشغيل بعض الوحدات لتأجيرىا لؤلسر ذات الدخل شديد
اإلنخفاض.
ولئليجاز ،وكما أكد برشل

72

فإن ىذه اإلنتقادات لبرامج تنظيم اإلستعماالت التضمينى ،وان كانت

أحيانا مبررة وموضوعية خاصة عند تطبيق اآلليو فى سوق غير مبلئم ،تتبلشى بالمقارنة

باإلنجازات والفوائد .فاآللية ،وفقا لمبلخ ،73تعالج اآلثار اإلقصائية لئلستخدام التنظيمي التقميدي
لمتقسيم وضوابط إستخدامات األراضى األخرى التى تقصى أنواع اإلسكان أو السكان التى تعتبر
67

HUD GOV (2013). Evidence matters: Inclusionary zoning and mixed-income communities. Retrieved
from: www.huduser.org/ ; Schwartz et al., 2012, ibid
Katz et al., 2003, ibid
HUD GOV, 2013, ibid

68
69
70

Brown, K.D. (2001). Affordable housing through inclusionary zoning: lessons from the Washington
metropolitan area. The Brookings institution center on urban and metropolitan policy. Discussion Paper,
October. Retrieved from: www.brookings.edu/
Schwartz et al., 2012, ibid
Burchell et al. , 2000, ibid

Mallach, A. (2012). Exclusionary Zoning. International Encyclopedia of Housing and Home
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71
72
73

أحيانا غير مرغوب فييا إجتماعيا أو إقتصاديا .وىى توجو حمول مبلئمة ماليا لمشكمة اإلسكان
الميسر عن طريق تسخير قوى السوق إلنتاجو بتكمفة محدودة أو بدون تكمفة

مالية مباشرة

لمحكومات ،حيث أنيا ال تتطمب نفقات كبيرة من األموال العامة .ومع ىذا ،فإن تصميم أى برنامج
تنظيم إستعماالت تضمينى يجب أن يأخذ ىذه النقاط فى اإلعتبار الشديد نظ ار ألنيا تمثل تحديات
كامنة لنجاحو.
.5التحديات الكامنة لنجاح تنظيم اإلستعماالت التضمينى
تنظيم اإلستعماالت التضمينى آلية سيمة فى الفيم والتطبيق .وكما يتضح من القسم السابق،
فإن فيم التحديات والقيود والتنبو لمعواقب اإلقتصادية غير المخططة ضرورى لممساعدة فى

تصميم برامج تعزز من فرص توفير اإلسكان الميسر واإلندماج اإلجتماعى .74ويوجز شكل
( )4التحديات المحتممو لنجاح اآللية ،وقد يكون أىميا ىو أن إنتاج اإلسكان الميسر من خبلل
ىذه البرامج يعتمد عمى ظروف سوق اإلسكان المحمى .75فيى تقوم عمى معادلة سوق العرض

 market-supply equationالتى تعتمد أساسا عمى قدرة المنمى عمى بيع الوحدات بسعر
السوق .فإذا تم التطبيق فى سياق غير مبلئم ،قد يكون لمبرنامج تأثير سمبى عمى سوق اإلسكان
المحمى يتمثل فى رفع أسعار وخفض العرض من اإلسكان بسعر السوق ،وزيادة اإلحتياج

لئلسكان الميسر .76ومن التحديات أيضا إحتمال اإلحتياج لمستوى عالى من الدعم لتحفيز

المنميين ،مما يتعارض مع الفكر الرئيسى لمسياسة ،77وكذلك العوائق التشريعية الممكنة،78

والمعارضة المحتممة من المنميين واحجاميم عن التنمية فى المناطق التى تطبق فييا اآللية.
وان كان ىذا يمكن تفاديو من خبلل التصميم الجيد لمبرامج واجراء التعديبلت التشريعية المبلئمة

وتعميم تطبيق السياسة .79كما أنو إتضح من العديد من التجارب العالمية السابقة أن ىذه

المعارضة تكون فقط فى بداية التطبيق ،وأن ىؤالء المنميين المعارضين أصبحوا داعمين

Read, 2009 , ibid
Schwartz et al., 2012, ibid
Mccarthy, nd, ibid
Conlan, nd
Schuetz et al., 2011, ibid; Read, 2009, ibid
Read, 2008, ibid
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74
75
76
77
78
79

لمبرامج فيما بعد ،80وأنيم كثي ار ما يختاروا أن ينتجوا اإلسكان الميسر عن التوقف عن اإلنتاج

كميا ،81حتى فى بعض األسواق الضعيفة ،مثل إيطاليا ،حيث مكنتيم ىذه البرامج من مشاركة
مخاطر التنمية مع جيات توفير
اإلسكان الميسر اإلجتماعى ،ومن

اإلحزيبج
نزًٕيم ػبو

اإلسراع فى التنمية وزيادة اإلنتاجية

انظشٔف غيش
انًالئًخ
نسٕق
اإلسكبٌ

والمبيعات .82وىناك تحدى آخر ىو

انزحذيبد
انًحزًهخ

المعارضة المحتممة من المشترين
لموحدات بسعر السوق عمى السكن

ػذو كفبءح
انًٕظفيٍ
انًحهييٍ

تحدى صعوبة توفير الموظفين ذوى
البرامج بكفاءة فى بعض الحاالت.83

يؼبسظخ
انًشزشيٍ
ثسؼش
انسٕق

انؼٕائك
انزُظيًيخ

بجوار منخفضى الدخل.وىناك كذلك
الخبرة المطموبة لتطبيق وادارة ىذه

يؼبسظخ
انًًُٗ

شكل ( )4التحديات المحتممة لنجاح برامج تنظيم اإلستعماالت
التضمينى

.6التحقق من فاعمية تنظيم اإلستعماالت التضمينى
تعد القدرة عمى إيجاد مدى واسع من أنواع وأسعار اإلسكان فى المجتمعات ،والجمع بين السكان
ذوى الدخول المتنوعة فى تفاعل يومى ،مفيوم مثالى أصيل وىدف تخطيطى جوىرى تزايدت

أىميتو مؤخ ار .84وعمى الرغم من أن تنظيم اإلستعماالت التضمينى ،كأى آلية أخرى ،ال يمكنو

وحده تحقيق ىذا اليدف من خبلل حل مشكبلت اإلسكان الميسر والعدالة اإلجتماعية ،يؤكد
العديدون ومنيم تالبرت وماكارثى

85

أنو لو تم تصميم ىذه البرامج بعناية باألخذ فى اإلعتبار

السياسات والقوانين واألمور العممية ذات الصمة ،يمكنيا أن تحقق ىذا اليدف بفاعمية كبيرة ،تبشر
بمستقبل يبدو واعدا .وقد أكد عمى ذلك موريس

86

فى ضوء دراسة قام بيا لعدة تجارب ،وكذلك
Brunick, nd, ibid
Calavita et al., 2004, ibid
Pogliani, 2013, ibid
De Kam et al., 2013
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85

86

تالن

87

الذى أكد عمى أنيا عبلج مبنى عمى السوق لمشكمة اإلقصاء اإلجتماعى فى التنمية

السكنية ،حيث أنيا تحقق الخمط اإلجتماعى وتضمن المزيد من المساواة في الوصول إلى
ويؤكد كاتز

88

الموارد.

كذلك أن البرامج المبنية عمى بناء وحدات اإلسكان الميسر فى نفس موقع اإلسكان

بسعر السوق ىى "أفضل وسيمة وربما الوحيدة المتاحة اآلن لتعزيز التكامل اإلجتماعى" ،مما يؤدى
إلى نتائج إجتماعية واقتصادية إيجابية كتحسين فرص العمل والخدمة ،وخفض معدالت الفقر.
وعبلوة عمى عائدىا اإلسكانى واإلجتماعى ،يؤكد العديديون

89

على أن ىذه اآللية ليا فوائد متعددة

األبعاد حيث أنيا قد تمعب دو ار رئيسيا فى تعزيز إستدامة المجتمعات لعدم وجود فصل مكانى
لفئات الدخل .وكذلك نتيجة لمحفاظ عمى الموارد العامة إلحتياجات مجتمعية أخرى منيا برامج
اإلسكان لخدمة الفئات األكثر فق ار الذين يصعب إستيعابيم فى البرامج التضمينية ،وتحفيز التنمية
اإلقتصادية بتوفير اإلسكان لمقوى العاممة ،وأيضا الدعم الممكن لمبادئ النمو الذكى من خبلل
تمكين توفير اإلسكان الميسر فى القمب الحضرى وليس فقط عمى األطراف .وكذلك إمكانية
السماح بإستعماالت مختمطة وتعظيم دور المواصبلت العامة ،وبالتالى الحفاظ عمى األراضى
الفضاء المحيطة .عبلوة عمى ذلك ،يساعد تكامل إسكان الفئات المختمفة عمى تفادى مشكبلت
عمرانية عديدة مرتبطة بإنعزالية اإلسكان الميسر مثل التكدس والعشوائية( 90شكل .)5
انحفبظ ػهٗ
انًٕاسد انًبنيخ
انؼبيخ

إرجبع أسس
انًُٕ انزكٗ
smart growth

إسزذايخ
ػًشاَيخ

يدزًؼبد
يزكبيهخ إلزصبديب
ٔإخزًبػيب

يسبٔاح
إخزًبػيخ

فبػهيخ رٕفيش
اإلسكبٌ
انًيسش

ػًهيبد
رًُيخ رؼكس
آنيبد انسٕق

رؼضيض انًدزًؼبد

شكل ( :)5فاعمية تأثير تنظيم اإلستعماالت التضمينى

Talen, 2010, ibid, p.490
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 .7الخالصة
تخطيط إستعماالت األراضى لو تأثير بارز عمى تنمية ومواقع اإلسكان الميسر .وفى الحقبة
األخيرة ،حقق إستخدامو لمتوسع فى إنتاجية اإلسكان الميسر لمفئات منخفضة ومتوسطة الدخل
أىمية متزايدة ،إال أنو يجب أن يقوم بدور أوسع فى ىذا السياق ،بصفة خاصة فى الدول ذات
أسواق اإلسكان ال مبلئمة .وتحسين ىذا الدور يتطمب أن تكون عمميات تخطيط إستعماالت
األراضى مدعومة من الحكومات المركزية وذات إرتباط مدروس بسياساتيا المختمفة ذات الصمة،
وأن تكون متوافقة مع سياقات أسواق اإلسكان.
ويستخدم تخطيط إستعماالت االراضى لمتحكم فى توفير اإلسكان الميسر من خبلل

التقسيم

واشتراطاتو ،والذى يمثل اآللية التخطيطية األساسية لمتحكم فى حجم ونمط تنمية األراضى .وتنظيم
اإلستعماالت التضمينى ىى أحدث اآلليات التخطيطية المرتبطة بمنظومة تخطيط إستعماالت
األراضى ،لتوفير اإلسكان الميسر وتعزيز اإلندماج اإلجتماعى .وىى تمثل أكثر األدوات
التخطيطية فاعمية ،حيث تستطيع الحكومات من خبلليا أن تفرض متطمبات اإلسكان الميسر عمى
المنميين من القطاع الخاص عن طريق إشتراطات تقسيم األراضى .وىى مبنية عمى تغيير دور
الحكومة من اإلمداد المباشر إلى دعم آليات السوق واستنفار إمكاناتو وتحفيز القطاع الخاص
لتنمية إسكان ميسر متكامل عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا مع مشروعات اإلسكان بسعر السوق.
وقد تم تطبيق آلية تنظيم اإلستعماالت التضمينى بنجاح فى دول عديدة ،وسوف يستمر إتباعيا
فى أسواق اإلسكان القوية بحثا عن كل من العدالة اإلجتماعية والتوازن اإلقتصادى .وعمى الرغم
من أن اآللية ال زالت مثيرة لبعض الجدل ،إال أن اإلنتقادات الرئيسية ،وان كانت أحيانا مبررة
عندما تطبق فى سياق سوق إسكان غير مبلئم ،تخفت بالمقارنة بإنجازاتيا وفوائدىا المثبتو فى
التجارب السابقة والدراسات التى قامت بتقييميا .وىكذا تعد صبلحيتيا فى اإلستغبلل األمثل لموارد
السوق مبرر قوى لتطبيقيا .ومع ىذا ،فإن التطبيق الفعال يجب أن يبنى عمى إعتبار عميق
لمتحديات الممكنة ،وعمى برامج مصممو ومتابعو بدقة من خبلل إستراتيجية شاممة لئلسكان،
ومبلئمة لسوق اإلسكان المحمى واإلحتياجات من اإلسكان الميسر .ويفضل التطبيق فى أسواق
اإلسكان القوية التى تتسم بالنضج وتوافر فرص التنمية السكنية ،ومساندة والتزام اإلدارة المحمية.

21

كما أن ىذه اآلليو ليا تأثيرات عمرانية ىامة أخرى حيث أنيا تمعب دو ار بار از فى تعزيز إستدامة
المجتمعات العمرانية نتيجة لمتكامل المكانى لفئات الدخل ،ولمحفاظ عمى الموارد العامة ،ولتعزيز
التنمية اإلقتصادية بتوفير اإلسكان لمقوى العاممة فى مواقع مبلئمة ،ولدعم النمو العمرانى الذكى.
عبلوة عمى ذلك ،يساعد تكامل إسكان الفئات المختمفة عمى تفادى مشكبلت عمرانية عديدة
مرتبطة بإنعزالية اإلسكان الميسر ،تمثل تحديات لممخطط العمرانى مثل التكدس والعشوائية.
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