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 خطــة عمـــل لمنطقة لشــرق بورتالنـــــد
 اللجنة الفرعية للتفاعل المدني

 غير طوعيال النزوح منع
 لمنطقة شرق بورتالند ت توصيات مستقبليهسنوا 10إلى  5من 

 
 :أدوات عمل تفاعلية مدنية موصى بها

 عملية التفاعل المدنيأداة  . أ

، إال أنه من الضروري على بورتالند يتم تطبيقها اآلن ة شرقغير الطوعي لمنطق النزوح منع أدواتبالرغم من  أن 
القضايا وتحديد ومعرفة  كيفية معالجة والتوجيه االستراتيجي حول معني و مشارك لتوفير القيادة البقاء مجتمعال

 .المجتمعية الموارد

شاركة المجتمع وبنشاط مطلوبة وأساسية والتي سوف يتم من خاللها مكعملية  *نحن نوصي بأن يتم إنشاء ما يلي
في  الحيلولة دون النزوح الغير طوعي في العمل من أجل وعادلة مسؤولة نتائجللحصول على  في السعي كشركاء

 :بورتالند منطقة شرق

 صنع القرارإالدراج في ومشاركة على نطاق واسع مع سهولة الوصول لألماكن المستهدفة فرص ال توفير .1
عكسياً ضد الفئه الراغبة في سياسة التحسين والتطويرعلى حساب  في التأثير اإلمكانيةألولئك الذين لديهم 

 .الفقراء

 تحسين المساءلة عن من خالل ضمان البلدية والمجالس المجتمعات بين يجابيةرعاية استمرار العالقات اإل .2
تنشئ  لتعود بالمنفعة  والتي بجب أندنية المنفعة الم اتيااللتزام بإتفاق وضمان، رفاهية واإلندماج المجتمعيال
سياسة التحسين والتطوير المعيشي على حساب الفقراء، كلما بورتالند والتي تأثرت من  شرقمنطقة  صالحل

 .أمكن ذلك

الموارد و و محرومي المشاركة و محدودي  البلدية بأن عليها مسؤولية التخطيط للمحتاجين المجالسأعتراف  .3
قدر أكبر من  تحقيقمن أجل  سياستها على أساس الحاجةديد أولويات تحو المجتمعات الممثلة تمثيال ناقصا

 .على حساب الفقراءالمناطق  تطويرتحسين وسلبيا من خالل سياسة  ألولئك  الذين تأثروا تأثيراً  العدالة

والتصميم الجيد والمدروس، وتحديد  شفافيةالالمجتمعية على نحو ُمعبر والمطالبة ب فرص المشاركة توسيع .4
 تحديد من خالل  :ألدوات الموصى بهال تستجيبإجراءات علنية  ذات صلة والتمثيل لو لغة معينة وافة الثق

 .اإللزاموالمساءلة و الرقابة والتقييمفرض  المشروع و تنفيذ طيلة تحديد نطاقو، وتحليلها المشكلة

 من خالل تخصيصوصنع قيادة  حلصنع الفي  المشاركة الهادفة واإلبتكار قدرات المجتمع المحلي لزيادةبناء  .5
 .واقعية نتيجة مشاركة مجتمعية محلية لتحقيق الموارد الكافية

 دراسة متأنية حقوق المساهمين لتعزيز كجزء من إنصاف المجتمع القائم على مالحظات العامةالاالستفادة من  .6
 .لقصدا بغض النظر عن، سلبية متباينة تأثيراتب تسبب طالما التي سياساتال من والتخفيف
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 العديد من صدرهاالتي تُ و  المجتمعي النزوح لمكافحة التوصيات" إعادة النظر في هي هذه التوصيات *
 .2015فبراير   :الشاملة "بورتالند خطة"تحديث ل كمدخلقُدمت لقد منظمات المجتمع المحلي و

 نيللتفاعل المد "خطة عمـــل لمنطقة شــرق بورتالنـــــد"مالية من المنح الأداة  . ب

خصص منح مالية تُ والذي  للتفاعالت المدنية "خطة عمل لمنطقة شرق بورتالند" الصندوق المالي لبرنامجأداة 
والذين   /المواردمحدودي  من ألولئك الذين هم التمييز العنصري و بالتحديد / العرقيةو للمشاريع ذات العالقة باللغة

فضل من بين كون األهذه األداة، قد أثبتت أن تاالستفادة من   .في صنع القرار عادً غير مشمولين و خدمون المجتمعي
 .في مناطق غنية بتعدد الثقافات "بورتالند منطقة شرقلعمل  خطة"ممارسات 

 

 :حاليا غير موصى بهاراجعة ألدوات التفاعل المدني، ولكن مُ 

، ولكنها "بورتالند شرقنطقة م" فيعيش أساسية لل لتكون :التالية الصحية أدوات عمل للعدالة تم العثور على
 .سنوات مقبلة 10 - 5ال  في النزوح لمنعليست 

 دائق المجتمعوح الزراعة الحضريةأداة   . ت

الغذائية نتوجات المبتفتقر التي المناطق  بأسعار معقولة وخاصاً فيو الطازج أكثر للطعام خيارات ةاهذه األد توفر
كما أن . ثقافات محددةبأن يكون له عالقة  غذاءويمكن لل  .تمعالمج صحة على تحسين ةاوتعمل هذة األدالطازجة 

مكان مشترك للمجتمع لإللتقاء  في نفس الوقت توفر فيهو الغذائية نتوجاتلزراعة الم توفر فرص الحدائق العامة
ن أية دوالر سنويا، ال يجنو 100مقابل زراعته ل تحصل على دونم واحد األسر التي حتى  المجتمعي الترابط وتعزيز

 كل ما ووضعتلك المنتجات  إطعام أنفسهم منفقد يستطيعون  . أرباح مالية من هذة المشاريع االستثمارية الزراعية
 . تكاليف العمالة نفسها من غير التفيكر حتى في...  لزراعةالتربة ول تخصيب كسبوه من أموال للعودة في

 الغذاء الصحي الوصول إلى وسيلةأداة  . ث

فمن  .مجتمعنوعية للال وأيضاُ الحياة الرعاية الصحية األساسيةُمقومات وفر ت الغذاء الصحي ىالوصول إل وسيلة
 والذي يمثل اعضاءه كافة المجتمع الشرقي لمنطقة" لسياسات الغذائيةل مجلس"حاجة إلى وجود ال المؤكد أن هناك

، غالبا ما ولسوء الحظ .الغذائي لرأس الما استراتيجيات زيادةعمل على تطوير و هذا المجلس سوف ي. بورتالند
 قيمةوكذلك  العقارات قيمة ضريبة زيادة فيلا إلى التي تؤديو في قيمة الممتلكات زيادة هذه الموارد تسبب

 .اإليجارات

 أسواق المزارعينأداة  . ج

اق في أسو توظيف مزارعين عمال يريدون ان ينجحواأو  يمكنها أن تعيش بمفردها ال السوق الزراعية الصغيرة
 مما عليه في كثر تكلفةأ األغذية الطازجة عندما تكون في آلية العمل شيء خاطئ هناك  .المتدني الدخل ذات

السوق  من اصحاب البشرة البيضاء بدأوا بفكرةالذين هم ومتوسط عائالت الطبقة ذات الدخل ال. تجاريةمحالت الال
االسواق الزراعية تلك تكون . الطازجة الغذائية اتنتوجإلى مناطق تفتفر بالم عندما ينتقلون للعيش الزراعية

 و. وتوفير حوافز لذوي الدخل المحدود  (WIC)الصغيرة مساعدة عندما يقبلون برنامج مساعدات إضافية للتغذية
 .لمجتمع ل الثقافيالنمو  أيضا مكان لإللتقاء والتعارف و تعكس صورة جيدة عن يمكن للسوق الزراعية أن تكون

 .لمنطقةل معيشية و أجورعملتوفيرات مؤثرة أ تجلب ارعين الصغيرة هذه الالمز أسواق

 المتاجر الصغيرةأداة  . ح

 منافسة كبيرة تواجه الصغيرة المتاجر، ولكن المجتمعبناء أماكن إجتماعية وأماكن إجابية ل هيالمتاجر الصغيرة 
أصحاب المتاجر الصغيرة، نادراً . ودة لديها، لقلة حجم البضاع الموجمن التكلفة تستطيع بيع السلع بأسعار أقلوال 
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الناس ينتقلون للسكن بجانب المتاجر الصغيرة بسبب جودة المنطقة التي  .األسرة دفع أجر مالي لدعم من يتمكنون ما
 .النزوح عادةً ب ، وهذا ما يسببخلقها تلك المتاجرت

 محالت البقالةأداة  . خ

يمكن  ولربما. أداة عمل ذو قيمة للعيش، ألنها مستهدفة هذه البقالة محالتدا ئماُ ما تكون  النزوحمنع كأداة عمل ل
 الوصول المحلي زيادةويؤدي   .النزوح لمنع أداة الموجودةمحالت البقالة الالتجارية من و إلى التنقالت أن يكون 

 . السكن و زيادة في اسعار بيع المنازلإيجارات في   إلى الزيادة محالت البقالة إلى
 

 الفرعية للتفاعل المدنياللجنة 
 غير طوعيال النزوح منع

 لمنطقة شرق بورتالند ت توصيات مستقبليهسنوا 10إلى  5من 
 

تجارية  بيئة هو تطوير -االقتصادية للتنمية اللجنة الفرعية - "بورتالندلمنطقة شرق   خطة عمل" الغرض من
 أجر مالي لدعمفرص لعمل على زيادة لوأيضاُ  ،أخرىجديدة العمال األع على يتشجلل، وعمال القائمةاأل زيتعزل قوية

 ."بورتالند نطقة لشرقم"في  األسرة

في الغير طوعي  النزوح لمنع هي تلك التوصيات التي توصي بها اللجنة الفرعية الواردة أدناهو األدوات المقترحة
 سات التجارية في المنطقةالمؤس من خالل دعم سنوات مقبلة، و ذلك 10 -- 5ال  ، عبر"بورتالند منطقة شرق"
 .بورتالند شرقفي  األسرة فرص أجورعملزيادة ل

 

 :االقتصادية الموصى بها التنمية أدوات

 أألجور المعيشية قوانينتعديل أداة  . أ

 لناسا زيادة في الدخل سوف تزيد دخلهذه الو . السكناإليجارات و على تحمل عبء زيادة الناس مكنيُ أي دخل إضافي 
هذة  ولكن أرباب العمل، يمكن أن يؤدي هذا إلى توظيف عدد أقل من العمال من قبل، ولكن عمل ظائفالذين لديهم و

، أولئك الذين ليس لديهم وظائف عمل أو الثابتةذوي الدخول مفيدا ل وهذا لن يكون  .في الماضي لم تكن صحيحة النظرية
منطقة "  سكان أنإلى اإلحصائيات  وتعكس  .لين منهمالفقراء العام وخاصة يةلألغلبية السكان سيكون من المفيدولكنه 
العديد من سكان  سيؤثر على هذا يعتقد أنلذلك  األخرى، أجوراً أقل من غيرهم من المناطق يكسبون "بورتالند شرق

 ."بورتالند منطقة لشرق"

 لتوظيف المحليأداة  . ب

، فضال عن )بورتالند شرق من كما هو موضح( المحلي التوظيف تحديد أولويات العقاريين والمقاولين وهذا يتطلب من
اتفاقية منفعة المجتمع " أحد مكونات وهذا المطلب هو من .وعمال من األقليات توظيف عامالت نساءالعمل على 

(CBA)،"  كفائدة تعطي سكان منطقة شرق بورتالند  "خطة العمل لمنطقة شرق بورتالند"والتي تؤيدها و تدعمها
٪ 26كانت قد تعاقدت مع ما نسبتة   David Douglasفمديرية مدرسة. لى أجور لدعم العائلةالقدرة على الحصول ع

يمكن أن ، "بورتالند شرقمنطقة " المتوقع في نظرا للتطورو.  Earl Boyles عمن العمالة األقلية للعمل في مشرو
 .في المنطقةأجور وظائف دعم العائلة  يكون لهذا تأثيراُ كبيراُعلى
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 الألقليات ععمل م اتدتعاقأداة  . ت

 توظيف والتعاقد مع من شأنه أن يساعد على وذلك  ،األقليات بورتالند لديها العدد األكبر من السكان ذوي مدينة شرق
أي  هناك ليس. النزوح منعوبالتالي  بورتالند والحصول على أجور وظائف تدعم العائلة شرقمن سكان  العمالية األقلية

 حتاج إلىنفمن أجل ذلك، سوف  .بورتالند سكان منطقة شرق في الواقع ستفيد من العمال اولينالمق األقلية ضمان بأن
 .مع بعضهما البعض "تفاقية منفعة المجتمعإ" و المحلي التوظيف يقترن نأ

 التجاري تحقيق االستقرارأداة  . ث

للتنمية " الشارع الرئيسي" ومشاريع "(NPIs)إزدهار الحي السكني "العديد من أدوات  و هذا يشمل على أستعمال
، والتحسينات المستهدفة والمساعدة في األعمال التجارية للمتاجر األمامية اتواجهال بما في ذلك تحسين، االقتصادية

استخدام  أداة تحقيق  ويتم . المجتمع التي يسيطرعليهاالتنمية التجارية كذلك،  و ،األعمال التجارية جذبالرأسمالية و 
 .منطقة المتطورةال الشركات القائمة، كما سوف يتم جذب شركات جديدة إلى نزوح  منعل اريالتج االستقرار

 قانون إعادة أإلستثمار في المجتمع المحليأداة  . ج

 .بين كل مرفق و مرفق أميال  5 إلى 3ضمن  المجتمعات المحلية إعادة االستثمار فيالمستشفيات يجب على البنوك و
في  متاحة للجميعاستثمارات أخرى لتقديم قروض و البنوك تحادية لتوجيهعبر الحكومة اإل  البرنامج وقد تم تطوير هذا

 من الحصول على واألقلياتذوي البشرة الداكنة  مجتمعات حرمعادةُ ما تو .على الصعيد المحلي، وخاصة لمجتمعا
ولتحقيق االستقرار والنمو التجاري اء لنسللدفاع عن ا و المحلية لإلستفادة هذه األداة الدفاع عن يمكنناف. قروض بنكية

من خالل تحسين المنطقة  ةكاالشروتطوير  التنمية االقتصادية منح من خالل االستفادة من النزوح يمكننا منعف . لألقليات
المجتمعية  المحدود في آن واحد وأيضاُ حضانة األعمال التجارية أو المشروعات اإلسكان لذوي الدخل تمويل نوعيةو

 .ىاألخر

  (TOD)   الموجهة نحو التنمية التجارةأداة  . ح

غالبا و، وسائل النقل العام إلى الوصول المحليزيادة ل ماليال المشاريع المستحقة للحصول على حوافز الدعم يتم تمويل
عدة مركبات حد من استخدام واللركوب مركبة واحدة الركاب تشجيع ميزات لعدة  ستخدام األراضيإو تصاميمما تشمل 

إلستمرارية  ديؤت من شأنها أن الحوافز التي" (TOD)  الموجهة نحو التنمية لتجارةا"فتوفر   .في الطرق العامة
 تعزيز التنمية، وهذا من شأنه وسائل النقل العام الحالية والمخطط لها في المستقبل بالقرب من والنمو التجارية األعمال

التي  السكنية غيرموصى بها لألغراض ")TOD(موجهة نحو التنمية ال التجارةف"، ومع ذلك .وفرص العمل بالمنطقة
التنمية يهدف من  يليكن تمو  لم اال اذا التكاليف،  أإللتزام المحدود لدفعتكون عليها أو التي  التخفيضات الضريبية تتلقى

 .لمحافطة على تحمل التكاليفه امن شأنذي الو وراءه الربح

 (CBA)إتفاقية منفعة المجتمع أداة  . خ

في المشاريع ف .الحي المحلي للمجتمع أو فوائد محددة لتوفير عقاريقاول متتطلب  "(CBA)إتفاقية منفعة المجتمع "
و تكون شروط التفاوض  البادءه الجهة الحكومية مع التفاوض "(CBA)تفاقية منفعة المجتمع إل"العامة، يمكن 

 يةكانفهنالك إمعقاريون من القطاع الخاص،  قاولونمن خالل وجود م "(RTF) تقديم العروض طلب" فيشمولةُ م
على ) و ال تعارض(على الفوائد المرجوة وإنشاء العقود مع فئات المجتمع الذين لديهم القدرة على  قبول  التفاوض

 المحلي تدريب القوى العاملة وعملية التوظيف  "(CBA)إتفاقية منفعة المجتمع "ولقد مولت .  تعديالت المشروع
 .أجور وظائف دعم العائلة الوصول إلى نفعة العامة، والتي بدورها تعززمالمشاريع و رعاية األطفالصول على والح
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 :حاليا غير موصى بهامراجعة ألدوات التنمية األقتصادية ، ولكن 
 

خطة "ي أفضل أالدوات للعمل بها ف، عندما كانت جديرة، لم تكن بالخاطرأنها سوف تكون المذكورة أدناه األدوات
 بورتالند، األعمال التجارية في شرق أو لمنع النزوح الطوعي ذات العالقة بالعمالة "عمل لمنطقة شرق بورتالند

 . مقبلةسنوات  10 ألى 5في 

 محالت البقالةأداة  . د

 مكانيةإتنوع و، فالزيادة بالأسواق المزارعين على غرار داة عمل ذو قيمة للعيش، ولكنهاأ محالت البقالة هي
أن  دون ،السكنية وإرتفاع أسعار المنازلاإليجارات في  الزيادة يؤدي إلى ،من األحيان كثيراً صول أليها الو ولةسه

  .دعم العائلةالعمالة المحلية ل ألى الزيادة في أجور يؤدي ذلك بالضرورة

 المتاجر الصغيرةأداة  . ذ

 ولكن بعض هذة األعمال التجارية مالئمة الحيتجارية معدةٌ ل نموذج المتاجر الصغيرة هي بانها مفتوحة ألي أعمال
ما  ،فنادراُ . أمرا جيدا سيكون أمتالك األعمال التجارية النموذج سيؤدي إلى إذا كان هذا . تُسبب أضرراً  يمكن أن

 أسعارعاليةقاضوا ت، وغالبا ما ياألسرة رعايةتكاليف أجور  تحمل تكاليفمن  يتمكن أصحاب المتاجر الصغيرة
 .انخفاض نسبة المتسوقين بسبب لسعر السلع

 التعاونية األعمالأداة  . ر
 

 لمصلحتهم أو العاملين فيها أعضائها، والتي يديرها بشكل مشترك األعمال التجارية المملوكة األعمال التعاونية هي
عن طريق الشراء طوعا وكمجموعات  المال توفيرل صغيرةاليبنون ثروتهم  وشركات  الموظفينف .المتبادلة

 .عملية طويلة األمد وغالبا ما تكون هذة التنمية .كبيرة ياتكموب

 م المقاولوأداة رس . ز

 مع الجديد اإلعمار حاجة لربطللالمشاريع،  مقاولهي ضريبة إلزامية تفرضها الحكومة على رسوم المقاول 
الشرطة خدمات وطرق البنية التحتية للوالطاقة و لصرف الصحيا المياه ومياه: البلدية ، مثل الخدمات التى تقدمها

البنية التحتية  لدفع ثمن لرسوما ههذ ستخدمتوغالبا ما   .الحدائق العامةو كذلك الحماية من الحرائق والمدارسو
فعلياُ  بورتالند فمدينة. تقريباُ لمدى تأثير كل بنية على النظام نسبة أإلقتضاء مناسبةٌ  يجب أن تكون و. للمجتمع

ونأثيرات تطورات وسائل الحدائق العامة والصرف الصحي و للمياه  (SDCS)"ظامالن تنمية رسوم" تستخدم نظام
  .التنمية االقتصاديةتشمل ل في هذا المجال كبيرة لتفاوضل كون هناك الحاجةإحتمالية ان يف. النقل العام الجديدة

 المناطق المزدحمة بالسكانأداة  . س

 محدودة فقط من أجل التخطيط أومناطق محصورة وهي  ستثمارات العامة خصيصاُ هي مناطق تم تحديدها لإل
هناك مجموعة من  في داخل هذة المناطق ستكونف .المجتمع تأثير أدوات ستطبق عليها حيثب النزوح، تخفيفل

الدعم  عبر تطبيق اآلثار السلبية لتخفيف منمحاولة اتأخدها تأثيرات التنمية بالحسبان ل ي سوفالتو طلعاتالت
فشرق ". لمعالجة مناطق النزوح المتحدث عنها األدوات األنسب النزوح هي منع عامة، فأدواتللمنفعة ال الحكومي

 التجاريةلتنمية هي بالفعل مناطق محصورة ومحدودة ا "بورتالند منطقة مدينة
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 )السكني صندوق ودائع االستثمار القائم في الحي (ودائع أالستثمار المجتمعي  أداة . ش

 ينموظف ولكن من دون ،"جمعية تعاونية ملكيةب"شبيهة والتي هي  ألعمال التجاريةستثمار في اأداة لإلأنها 
 في محدودة،  والتي تكونال والملكية لإلستثمار في األعمال التجارية وهذه هي فرصة .ضويةعالعوامل أو
 تعمل على إستكشاف ومعرفة Mercy Corpفمنظمة . المحدود الدخلوي ذخاصة و للمستحقين من  ناطقم
 .تحل بعد لم قانونية التي هناك قضايا، فهذه االداة فهومم

 

 اللجنة الفرعية لإلسكان -خطة عمل لمنطقة شرق بورتالند
 غير طوعيال النزوح منع

 لمنطقة شرق بورتالند ت توصيات مستقبليهسنوا 10إلى  5من 

 

  "بورتالند شرقمنطقة " في عيمن النزوح الغير طو لتركيز على الوقايةل الموصى بها أدناه هي أدوات األدوات
والغرض من . "الفرعية اإلسكان لجنة"األدوات تٌكمل أولويات إستراتيجيات  هفهذ. مقبلةسنوات  10 إلى 5في 

البنود وستراتيجيات وإعطاء األولوية لإل لإلسكان مثمرة ستراتيجياتإ على هو االتفاق "اللجنة الفرعية لإلسكان"
السكن  تشجيع )وغير محدود(فدعمنا يشمل   .بورتالند شرقفي منطقة  سكنال قوانين يهاالتي تنطوي عل
، وتعزيز المحدود لذوي الدخل بأسعار معقولة بما في ذلك توفير السكن - - -مستويات الدخلمختلف   لألشخاص من

 اإلنشاءاتعن الممتلكات، فضال  إعادة تأهيل وتشجيع، البناء في العالية جودةالذات  التنمية اإلسكانية معايير
 .الجديدة

 :أدوات اإلسكان الموصى بها

 أداة إستقرار أاليجارات . أ

 مستأجرينليحمي ا "يجاراتإستقرار اإل"فقانون حماية  زيادة الضرائب،الحماية من  ية أوريغون لديها قانونوالتماما ف
ع إجراءات معقولة لزيادة اإليجارات المفرطة من خالل إتبا زيادة اإليجارات في العقارات السكنية ذات األسرالمتعددة من

 .ستثماراتهمعلى عائد عادل إل لمالك العقارات ضمانال ،، كما في نفس الوقتالتدريجية

 ، تنفيذ القوانين و تثقيف المستاجر  (JCE)أداة إنصاف سبب الطرد . ب

طرد ان ي يمكن أن مالك العقاراتهي قوانين لحماية المستأجر من خالل الضمان ب "إنصاف سبب الطرد"ضوابط 
ه تدميربسبب  أو في دفع اإليجارالمستحق عليه المستأجر فشل :مثلوجيه للطرد،  من خالل سبب فقط المستأجر

بحقه  يحتفظ  العقارات فإن صاحب لمستأجر،ل هذه الحماية  "(JCE)إنصاف سبب الطرد"بينما توفر  . لممتلكاتل
 . عقد اإليجار لخرقه لطرد المستأجر الكامل

أن  "قانونال تنفيذ "أداة تستطيع. غير آمن للسكنال بناءال حسين ظروفعلى ت المالك تجبر "تنفيذ القانون "أداة
 قانون اإلسكانل انتهاكات علىعندما يتم العثورف .بطريقة مسؤولةمملوكة و تدار  ،األسر المتعددة بأن مساكنضممن ت
 .أصحاب هذه العقارات لىع عقوبات صارمة أن تفرض يمكن للحكومةلم يتم تصحيحها، و

 و  "(JCE)إنصاف سبب الطرد"كون مشمولة كجزٍء فعال في يجب ان ت فالحقوق والواجبات التثقيفية للمستأجر 
 . مراقب ومشرعلضمان بأن النظام  "القانون تنفيذ"
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 تحليل فعل مقاومة النزوحأداة  . ت

 تقديم تقييم إلى التجارية األسرالمتعددة والتنمية أنشاءات على تفرض هي األداة التي ،"مقاومة النزوح فعل تحليل"
عادة ما تكون ( في المنطقة النزوح التنمية على عملية تأثير هذه من أجل معرفة مدى سيكون البناء مرحلة ما قبلل

  ).ميل واحد لنصف قطر الدائرةالمسافة، 

 القدرة على تحمل التكاليف لضمان تأهيل إستمالك السكنأداة  . ث

و  هي في حالة سيئة الموجودة والتيوتطويرالمنازل متعددة األسر  لشراء نطبق على أموال اإلسكان العامة ته االداهذ
منظمة غير  أو هيئة عامة مساكن للسكن وبأسعار معقولة و تدار من قبلك ستخدامهاوإل مرافقها إعادة تأهيلبحاجة إلى 

 .المحدود السكان ذوي الدخل تخدمل ربحية

 أإلسكان منخفضة التكاليف لتوفير السكنالمحافظة على قوانين / ئر الصافية ال للخساأداة  . ج

نخفضة التكاليف من أجل كميات محددة من المساكن م هي عندما تقوم بلدية المدينة بصيانة "ال للخسائر الصافية"أداة 
 المحافظة على قوانين"داة وأ. أو استبدال الشقق الغير صالحة بغيرهاوإضافة أبنية جديدة إليها  المحافظة عليها

المساكن ذات الكاليف  كمية عددنسبة  من أن لتأكدو  رساء القانونإلهي  ،"أإلسكان منخفضة التكاليف لتوفير السكن
 . مع مرور الوقت نخفضت ال الدخل المنخقضة لمتوسطي

 والملكية التعاونية ملكية المنزل أدوات توسيع . ح

وهذا يعني، أزالة بعض . مكانية شراء المنازلإلالمحدود  لألسر ذات الدخل صالفرأسس هذا البرنامج من أجل زيادة 
  بحيث تصبح )ألنفسها شراء المنازل غالبا ما تكون غير قادرة على( لتلك الفئة من الناسأو  ألصحاب المنازل العقبات

 . المنازل الخاصة بها تملك قادرة على

 شركة تجارية شيكلبت الناس عندما تقوم مجموعة منتحدث  ،تعددة األسرتطوير المنازل مل "الملكية التعاونية"أداة و
على أساس  األهداف المشتركة للوصول إلى معا "التعاونيةالملكية "  و يعمل أعضاء. العقار ملكية لتبادل جماعية
الملكية  كان مبنىسمن  ال تكون قد تكون أو "التعاونية الملكية"فلجنة أعضاء . وصنع القرار الديمقراطية المراقبة

 .التعاونية نفسها

 تحديد المناطقأداة  . خ

 مشروعات السكنيةال في نسبة من الوحدات السكنية لجع ،العقاريين قاولينالم مندوماً تتطلب " حديد المناطقت"اداة 
نقدية  غيرعلى تعويضات  العمرانينقاولين الم يحصل في المقابل .محدود والمتوسطذات الدخل ال لألسر الجديدة متوفرة

تصاريح  ختيارات لنوعية المناطق المقسمة وإزيادة بناء عدد الشقق السكنية وك على شكل مكافآت والتي تكون عادةً 
طبق ويمكن أن تُ . ن العمرانينقاوليالم تعزيز أهدافل أو تكاليف البناء قوانين الشبيهة لتلك التي تقلل منال أوبناء سريعة 

التطورات العمرانية لذات األسر  في أو عمرانية ذات الشقق السكنية لألسرة الواحدةهذه األدوات على التطورات ال
 . المتعددة

 (CBA)المنفعة المدنية  ةإتفاقيأداة  . د

للمجتمع  فوائد محددة لتوفير ،أخرى أو دائرة إختصاصمقاولة  عقاريةوكالة حكومية أو شركات  مع هو عقد إتفاقية
 .أو الشروط من ذلك المجتمع المحلي ض البنودبع مقابلالسكني  حيال أو المحلي
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 ،الجهة الحكومية البادءه التفاوض مع "(CBA)المنفعة المدنية  ةإتفاقي" المشروعات العامة، يمكنفيما يتعلق ب 
 . مع المقاولين "(RTF) تقديم العروض طلب" وتكون شروط التفاوض مشمولة في

بإنشاء العقود مع فئات المجتمع الذين لديهم القدرة على   المنافعتلك على  يمكن التفاوض القطاع الخاص مقاوليه معف
تدريب القوى العاملة  ،"(CBA)إتفاقية المنفعة المدنية " ولقد مولت.  على تعديالت المشروع) و ال تعارض(قبول 

ة وإعادة الرواتب وحدات سكنية ذات التكاليف المنخقض رعاية األطفال وتمويلوالحصول على  المحلي وعملية التوظيف
 . للمنفعة العامةتعود  وإعمال إخرى

 :حاليا غير موصى بهالكن مراجعة أدوات اإلسكان والتصنيف، 

 . نقاط 3إلى   3+ من كل أداة تم تقييم. النزوحتخفيف من األدوات ل قائمة واسعة ،لإلسكان استعرضت اللجنة الفرعية
 .تصنيفهامراجعتها و متمن األدوات التي ت قائمة الكاملةال وفيما يلي
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 :المواقع التالية مراجعة الرجاء   ،النزوح منع أدواتمزيد من المعلومات حول ل
 

 
PolicyLink: 
 http://www.policylink.org/equity-tools/equitable-development-
toolkit/all-tools;  
 
‘Not In Cully Anti-Displacement Strategies’ report: 
http://www.pdx.edu/usp/sites/www.pdx.edu.usp/files/A_LivingCully_P
rinterFriendly_0.pdf;  
 
‘Mitigating Displacement Due to Gentrification: Tools for Portland, 
Oregon’ 
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/37718593
/Thesis_Eunice_Kim_2011_final.pdf?version=1&modificationDate=132
1809955000; 
 
2013 Gentrification and Displacement Study: 
http://www.portlandoregon.gov/bps/article/454027 . 
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