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 المقدمة : 

حيث تتناول  المستدامة، اإلسكانيةالدراسة عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية تناقش هذه 
بينما يرصد المحور الثاني  واإلسكان،نمية المستدامة في المحور األول العالقة مابين مفهوم الت

ومن ثم نطرح تساؤل حول مدى التزام السياسات اإلسكانية في الدولة، واقع البرامج اإلسكانية في 
تنمية المستدامة في قطاع اإلسكان ومعايير المستوطنات البشرية لالمفهوم الدولي لالدولة بتطبيق 

  .المستدامة

ر الثالث في الدراسة إلبراز دور المجلس الوطني االتحادي لتحقيق السياسة وقد خصصنا المحو 
في حين يتناول المحور الرابع أهم التحديات التي تواجه الدولة لتحقيق ،  المستدامةاإلسكانية 

وأخيرا نختم الدراسة بمجموعة من المقترحات للتخفيف من أثر هذه  ، المستدامةالتنمية اإلسكانية 
 . التحديات

  المحور األول : العالقة بين اإلسكان ومفهوم التنمية المستدامة :

 
  المستدامة إلى: توسيع اختيارات الناس وقدراتهم، وتحسين نوعية التنمية يشير مفهوم

حياتهم، من خالل تكوين رأس المال االجتماعي الذي يستخدم بأكثر درجة ممكنة من 
 ون تعريض حاجات األجيال المستقبلية للخطر.العدالة لتلبية حاجات األجيال الحالية د

 البيئية، االقتصادية، هي:مجاالت رئيسية  جاالت التنمية المستدامة في أربعةتتركز م 
بقضية ن يارئيس نا، ويرتبط مؤشر  مؤشرا   134والمؤسسية ، وتقاس بواسطة  ،االجتماعية
 :  هما اإلسكان

o  واالستدامةة الديموغرافية الدينامي( مؤشر 5الفصل )االجتماعية:المؤشرات: 
مؤشر  الصريحة،معدالت الهجرة  السكان،معدالت نمو  بواسطة:والذي يقاس 

 .لخصوبةا

o دعم نموذج قابل لالستمرار للمستوطنات مؤشر (7الفصل):المؤشرات المؤسسية
السكن ، ضر من مجموع السكاننسبة سكان الح بواسطة:والذي يقاس  البشرية:

 ، المخصصة للسكن لكل شخص ةالحضرية، المساحطق غير النظامي في المنا
 .ثمن المسكن ونسبته من الدخل
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  ع كافة مجاالت التنمية المستدامة والتي تهدف يتداخل قطاع اإلسكان تداخال وثيقا م
يوفره  حياتهم لماه الخطوة األولى لتحسين نوعية إلى تحسين نوعية حياة األفراد باعتبار 

 .األساسيةة آمنة مزودة بالخدمات وبيئة صحي لهممن استقرار 

  نما عملت فحسب لم يقتصر االهتمام بقضايا اإلسكان على المستوى الوطني للدول ، وا 
األمم المتحدة على ترسيخ االهتمام بقضايا السياسات اإلسكانية والتنمية وذلك بإقرار 

  .1988االستراتيجية العالمية للمأوى في عام 

 التنمية الحضرية " ظهور مفهوم  اإلسكاني إلىالمجال  في أدت جهود األمم المتحدة
مؤشرات "بوضع برنامج لقياس  1990في عام والذي تبلورت مفاهيمه  "المستدامة 

سياسة قطاع اإلسكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية لربط  "اإلسكان
 االقتصادية واالجتماعية.

  في عام  البشرية باألمم المتحدة)الموئل(المؤتمر الثاني لمركز المستوطنات في  أما
المؤشرات "إلى مفهوم أشمل وهو  "مؤشرات قطاع اإلسكان"مفهوم  تم تطويرفقد  1996

لتضم بجانب مؤشرات قطاع اإلسكان قطاع النقل، وقطاع البنية التحتية،  "الحضرية
 واالجتماعية.التنمية االقتصادية وقطاع 

   للوصول  " للموئل األجندة العشرين" الموئل الثانيلقد أقرت الحكومات وشركاؤها في
المؤشرات "تم تطوير ولقياس مدى التزام الدول بتطبيقها  ومنصفة،آمنة وصحية  إلى مدن

ستة محاور  ُوزعت علىوالتي " 5مؤشرات اسطنبول + حزمة" ـ ب الحضرية" لتعرف
على الفقر ، الحكم  اءالقض االجتماعية،التنمية  المأوى، وهي:أجندة الموئل رئيسية في 

 .، التعاون الدولي 

  المتحدة للمستوطنات البشرية مؤتمره  األممبرنامج  إدارةعقد مجلس  2007 عامفي و
األمم  األجل لموئل الخطة االستراتيجية والمؤسسية المتوسطةإلقرار  الواحد والعشرين
ية هي : والتي تركز على خمسة مجاالت عمل رئيس 2013 – 2008المتحدة للفترة 

المحلي ، توفير القطاع رصد الواقع الحضري ، الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص و 
اإلسكان واألراضي بالتكاليف الميسورة ، توفير الخدمات األساسية المتوافقة مع البيئة ، 

 .التمويل المبتكر للمستوطنات البشرية ، والتخطيط والتنظيم واإلدارة الحضرية
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المتحدة : الواقع ،  البرامج اإلسكانية في دولة اإلمارات العربيةني : المحور الثا
 أمام تحقيق التنمية اإلسكانية المستدامة :   وأهم التحديات

 
  . واقع البرامج االسكانية في الدولة :1

وزارة األشغال العامة واإلسكان إضافة  االتحادية في الدولة البرامج اإلسكانيةيشرف على تنفيذ 
جهود الحكومات المحلية التي أنشأت مجموعة من البرامج اإلسكانية لتنفيذ المشاريع في كل  إلى

 إمارة.
 قيمة المنح والقروض الخدمات اإلسكانية الجهات 

الجهود 
 االتحادية

. وزارة األشــــــــــــــــــ ال 1
 العامة واإلسكان

 
 
 
 
 
 
 
. برنــامج الشــيي زايــد 2

 لإلسكان

 .ابناء المساكن وصيانة القائمة منه -
عــــــــــداد شــــــــــروط ومواصــــــــــفات  - دراســــــــــة وا 

 .مشروعات تخطيط المدن واإلسكان
عـــــــــــداد شـــــــــــروط  - تخطـــــــــــيط وتصـــــــــــميم وا 

ومواصـــــــفات مشـــــــاريع اإلســـــــكان االتحاديـــــــة 
عــالن مناقصــاتها والتعاقــد مــع  والبــت فيهــا وا 

 .لمقاولين والمؤسسات االستشاريةا
 
 
 بناء المساكن الحكومية -
نـــذ ، بلـــج إجمـــالي المـــنل ممـــنل المـــواطنين -

ـــــــــــــــــــــــــــــــى 2000عـــــــــــــــــــــــــــــــام  ام عـــــــــــــــــــــــــــــــم إل
 درهم. (3.933,198.000)م2008

تقــــديم قــــروض ميســــرة حيــــث بلــــج إجمــــالي -
م 2008م إلــــى عــــام 2000المـــنل منــــذ عـــام 

 ( درهم.2.030.325.948)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 متوســط دخــول يقــلذين للــ ةمنحــقيمــة ال -

 .درهم 10.000عن  الفرد منهم
 
ــــــــــــدة  قيمــــــــــــة القــــــــــــرض - ــــــــــــدون فائ ب

 درهم 500.000

الجهود 
 لمحليةا

 إمارة أبوظبي  
هيئـة قــروض المســاكن 

 الخاصة للمواطنين
 
 
 
 
 

 إمارة دبي
مؤسســة محمــد بــن . 1

ــــى قطعــــة - ــــاء مســــكن خــــاص عل قــــرض لبن
 التي يملكها. األرض السكنية

قــــرض إلصـــــالح أو تحســـــين أو اســـــتكمال -
مســكن قــائم علـــى ارض ســكنية مملوكــة فـــي 

 إمارة ابوظبي.
تســديد قيمــة مديونيــة مــن احــد المؤسســات  -

 المالية القائمة في الدولة
 
منل األراضي السكنية والمسـاكن الحكوميـة -

والمساكن الجاهزة وصيانة وتوسعة القائم من 

الحـــــــــــد األقصــــــــــى المســــــــــموح بـــــــــــه -
 درهــم( 1,200,000قتـراض مبلــــج )لال

 ( عاما.30خالل )
ال تقــــل قيمــــة القــــرض المقــــرر لبنــــاء -

المســـــــــــــكن الخـــــــــــــاص عـــــــــــــن مبلـــــــــــــج 
 .درهم( 500,000)
 
 
قــــــــــروض البنــــــــــاء بحــــــــــد أقصــــــــــى  -

 .درهم 750000
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 أمام تحقيق التنمية اإلسكانية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة: أهم التحديات.2

 اإلسكانية المستدامة ميةلتحديد أهم التحديات التي تحول دون تحقيق الدولة لمفهوم التن ،
تطبيق السياسات اإلسكانية المتبعة مدى يتمثل في :  البد لنا أوال من أن نطرح تساؤل

ايير ومع في قطاع اإلسكان  تنمية المستدامةلل فهوم الدوليللم في الدولة 
على هذا السؤال  اإلجابةبدو ت األمرفي حقيقة  ؟المستوطنات البشرية المستدامة 

الدولة المجال، وعلى الرغم من أن في هذا نقص المؤشرات اإلحصائية  وءفي ض ةصعب
 ، واالقتصادي ، ي، واالجتماع الديمغرافيو حول الوضع االقتصادي  تقارير سنويةتنشر 
تغطي مختلف المؤشرات لقياس المنشورة في تلك التقارير ال  المؤشراتأن  غير . والبيئي

ا في دراستنا هنا بطريقة وال يمكن توظيفه دام،المستالتنمية المستدامة أو التحضر 
للخروج ولو بطريقة  المتوفرة، نا أن نوظف مجموعة من المعلوماتيمكنومع ذلك دقيقة.

 الدولة.جزئية عن واقع هذه المؤشرات في 

 أ. مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع اإلسكان : 

يمكن : واالستدامةية الديموغرافية الدينام( مؤشر 5الفصل ) المؤشرات االجتماعية: -
 رصد مؤشرين متوفرين في الدولة هما : 

 راشد لإلسكان
 
 
 
 

ـــــــــل . 2 ـــــــــامج تموي برن
اإلســــــــــكان الخــــــــــا  

 )برنامج القروض(
 
 

 إمارة الشارقة
 
 
 

 إمارة رأس الخيمة
ـــامج الشـــيي ســـعود  برن

 لالسكان

 .المساكن
سـكان وفـق السياسـات والمعـايير قروض اإل-

 .المعتمدة
 
 

 قرض إلنشاء المساكن الخاصة. -
 قرض لشراء مسكن قائم. -
 .قرض لتوسعة أو صيانة مسكن قائم -
 
 
ســــــــكنية مجهــــــــزه بــــــــالمرافق  مــــــــنل أراض -

 .والخدمات
 .منحة سكنيةتقديم  -
 
 بناء المساكن. -
 تقديم منل اإلسكان. -

قـــــــــروض الشــــــــــراء بحـــــــــد أقصــــــــــى  -
 .درهم 750000

قــــــــروض التوســــــــعة بحــــــــد أقصــــــــى  -
 .درهم 300000

 
 

 .درهم ٥٠٠،٠٠٠قيمة القرض  -
 ٣٠٠،٠٠٠ يبلج قرض التوسعة -

 درهم.
 
درهــــــــم  ٢٠٠،٠٠٠ قيمــــــــة المنحــــــــة -

 .كمساعدة بناء
 
 
 مسكن للمواطنين. 800سيتم بناء  -
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o  استمرت معدالت نمو السكان المواطنين خالل الفترة السكان : معدالت نمو
ل % سنويا ( مقارنة بالدو 3.5عند مستويات عالية نسبيا  ) 2005 – 1995

المواطنين في  ويتوقع أن يصل عدد السكان سواء،المتقدمة والنامية على حد 
 ألف . 923إلى  2009الدولة في عام 

o  : 1.96معدل الخصوبة الكلي  

دعم نموذج قابل لالستمرار للمستوطنات (مؤشر 7الفصل):المؤشرات المؤسسية -
 يمكن رصد مؤشرين متوفرين في الدولة هما : البشرية: 

o 82.5 ضرالحيبلج نسبة سكان :  ضر من مجموع السكاننسبة سكان الح %
 . 1995% في عام  78.3إجمالي السكان ، مقارنة ب من

o  ( 2لكل )كم 54تبلج الكثافة السكانية على مستوى الدولة  :الكثافة السكانية
 819، وتبلج هذه الكثافة أعالها في إمارة عجمان  1995في عام  31مقارنة ب
 .(2لكل )كم 21(، وأدناها في إمارة أبوظبي 2لكل )كم

ال تتوفر بيانات دقيقة حول وضع الدولة في  بتطبيق أجندة الموئل : المؤشرات المتعلقة  .ب
صول على حتطبيق هذه المؤشرات ، ولكن يمكن المتعلقة في أجندة الموئل الخاصة بحق ال

 المأوى ، كالتالي : 

  : تطبـق الدولـة مجموعـة مـن التشـريعات لضـمان ضمان الحيازة اآلمنة قانونيـا  لرراضـي
( مـن الدسـتور 21راضي لمستحقيها ومالكيهـا وذلـك انطالقـا مـن المـادة )لألالحيازة اآلمنة 

إال في األحوال التي  وعدم جواز نزع الملكية ،  والتي تنص على صيانة الملكية الخاصة
المـادة . وتحفـظ وفـي مقابـل تعـويض عـادلالقـانون ، فقـا  ألحكـامو تسـتلزمها المنفعـة العامـة 

اإلمـارات نحـو تنظــيم  كمـا اتجهــت بعـضسـاكن . حرمـة المعلــى مـن الدسـتور سـنة ( 36)
ظــــا علــــى حقــــوق اوضــــوابط تســــجيل العقــــارات حف واألجانــــبالملكيــــة العقاريــــة للمــــواطنين 

أبوظبي ورأس الخيمـة وأم القيـوين  مالكيها بواسطة القوانين المحلية الصادرة في كل من: 
 . 2006، ودبي في سنة 2005في سنة 

 فـــي مجـــال اإلســـكان  تؤكـــد سياســـة الدولـــة :مالئـــم تـــنمين حـــق اإلنســـان فـــي المســـكن ال 
ل مــواطن كــحــق ل قعلــى أن المســكن المالئــم والالئــ( الماضــية 36والمتبعــة علــى مــدار )

كمـا يعـد ويعتبر شرطا أساسيا السـتقرار المـواطن  ومسـاهمته الفعالـة فـي عمليـة التنميـة ، 
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لعـام تراتيجية الحكومـة اسـقطاع اإلسكان إحدى قطاعات البنية التحتية التي ركزت عليهـا 
، وذلك بزيادة عدد المستفيدين من برامج اإلسـكان الحكوميـة وتعزيـز التعـاون بـين  2007

 برامج اإلسكان االتحادية والمحلية لتوفير السكن المالئم لمواطني الدولة. 

 تعد المساواة والعدالـة االجتماعيـة  :  إتاحة فر  متساوية للحصول على أرض للمسكن
، الـــدعامات الرئيســـية التـــي رســـخها الدســـتور مـــن أهـــم رص لجميـــع المـــواطنين فـــلوتكـــافؤ ا
متساوية أمـام المـواطنين للحصـول علـى األراضـي السـكنية  افرصالبرامج اإلسكانية وتتيل 

 شروط منل هذه األراضي .ممن تنطبق عليهم  

 مـل تتح :تحسين وتطوير إتاحة الفر  المتساوية للحصول على سلفيات بناء المساكن
كليــا بواســطة المــنل أو جزئيــا بواســطة القــروض تمويــل بنــاء مســاكن المــواطنين الحكومــة 

السياســـــات  . كمـــــا يـــــنظم ويراقـــــب المصـــــرف المركـــــزي   بـــــدون فوائـــــد أو بفوائـــــد بســـــيطة
 .عمليات اإلقراض لضمان حقوق البنوك والمستفيدينالمصرفية المتعلقة ب

   تـــوفر الحكومـــة :  ات األساســـيةمـــن الخـــدم االســـتفادةتحســـين وتطـــوير إتاحـــة فـــر
لمــــاء والكهربــــاء لمختلــــف المنــــاطق الســــكانية فــــي الدولــــة كخــــدمات ا األساســــيةالخــــدمات 

عالميا  39الكبير في تبوأ الدولة المرتبة  األثر، ولقد كان لهذه السياسة والصرف الصحي
المتحـدة الصادر عن برنامج األمم  2007/2008في تقرير التنمية البشرية  والثالثة عربيا

، فعلــى ســبيل المثــال تشــير مؤشــرات التقريــر بــأن نســبة الســكان الــذي يســتخدمون اإلنمــائي
 .% 100مصدرا محسنا للمياه تبلج 

 
 

 المستدامة نعرض هنا بعد أن استعرضنا وضع الدولة من معايير ومؤشرات التنمية اإلسكانية
 كانية المستدامة وأهمها : لتحقيق التنمية اإلس تعيق تقدم الدولة التحديات التي  ألهم

 

 يتصل بالتمويل ثالثة قضايا رئيسية هي : أ. تمويل اإلسكان: 

 يقصــد بالتمويــل هنــا  : اإلســكانية علــى الوفــاء بطلبــات اإلســكان الحكوميــة قــدرة البــرامج
القدرة االستيعابية لهذه البرامج لطلبات المواطنين المستحقين في الوقت الحـالي ، وتلبيتهـا 

حقهــا فــي الحصــول علــى الســكن لالمســتقبلية ممــا يعنــي ضــمان األجيــال القادمــة للطلبــات 
حـد الركـائز الرئيسـية لمفهـوم التنميـة المسـتدامة ، خاصـة إذا مـا علمنـا أالمالئم والذي يعد 

سـنة أكثـر  44-15بـين  بأن المجتمع اإلماراتي مجتمع شـاب تشـكل فيـه الفئـة العمريـة مـا
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ين، ممــا يعطــي مؤشــرا  للعــدد الكبيــر مــن المــواطنين % مــن إجمــالي عــدد المــواطن45مــن 
الذين سيتقدمون لطلبات المنل والقروض في السنوات القادمـة .وتشـير اسـتراتيجية برنـامج 
الشــيخ زايــد لنســكان بــأن إحــدى نقــاط الضــعف التــي تواجــه البيئــة الداخليــة للبرنــامج هــي 

تشـكل  محدوديـة المـوارد الماليـة  ، وبالتـاليلى إنجاز الطلبات المتراكمـة لديـهعدم قدرته ع
فمـن بــين إجمــالي ، فعلـى ســبيل المثــال دى أهـم التحــديات التــي يجـب عالجهــاللبرنـامج إحــ

تـم   2006-2000مـن ( خـالل الفتـرة 45928الطلبات المقدمة للبرنامج والتي تقـدر ب )
ـــة ) ـــى فقـــط ا  ( طلبـــ12105تلبي االعتمـــاد األساســـي علـــى اإلعانـــة ، وذلـــك يعـــود أساســـا إل

ميزانيــة البــرامج والتــي لتمويــل   التــي تمثــل المــورد الرئيســي، و ذات القيمــة الثابتــةالحكوميــة 
الماليـة  تجــاه  هسـنويا، كمـا يعيــق البرنـامج عـن الوفــاء بالتزاماتـ( مليـون درهــم 640) تبلـج 

فـي ظـل قيـام المصـرف علـى إدارة مـوارده الماليـة بشـكل كامـل تـه محدودية قدر المستحقين 
وهـذا ، وصـرف الـدفعات المسـتحقة للمـواطنينإدارة أمـوال البرنـامج واسـتثمارها العقاري في 

 . يعني بأن الموارد المالية المخصصة له ال تصله بشكل مباشر

 

  غيــاب مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة لمؤسســات القطــاع الخــا  تجــا  تنفيــذ البــرامج
سـكانية إحـدى القضـايا : تعد قضـية مشـاركة القطـاع الخـاص فـي السياسـات اإل اإلسكانية

ـــد اعتمـــاد  ـــذ أواخـــر الســـبعينات وذلـــك عن ـــي أكـــدت عليهـــا األمـــم المتحـــدة  من الرئيســـية الت
والتي دعت الحكومات إلى دعم وتعزيز دور  1988استراتيجيتها العالمية للمأوى في عام 

مجلـس إدارة برنـامج األمـم القطاع الخاص في األنشطة اإلسكانية، أما االجتمـاع األخيـر ل
ــــى تعبئــــة القطــــاع الخــــاص  2007فــــي عــــام لمتحــــدة للمســــتوطنات البشــــرية ا فقــــد دعــــا إل

للمساهمة فـي النمـو الحضـري بواسـطة مجموعـة مـن الحـوافز كـالحوافز الضـريبية ، وذلـك 
لتشــجيعه علــى تخصــيص جـــزء مــن األراضــي المــزودة بالخـــدمات إلقامــة المرافــق العامـــة 

اقع في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة علـى والمساكن وخاصة للفئات المحتاجة. ويدل الو 
ضــةلة وعــدم اســتمرارية المبــادرات والــدعم الــذي تقدمــه مؤسســات القطــاع الخــاص وخاصــة 
الشـــركات العقاريـــة  لـــدعم البـــرامج اإلســـكانية فـــي الدولـــة ، إن إحجـــام هـــذه المؤسســـات ال 

ال مع حجم األرباح يتناسب مع التسهيالت والمميزات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص و 
% تقريبــا 50نمـت أربــاح الشـركات المســاهمة العامـة بنســبة  القياسـية التــي يحققهـا ، فمــثال
رجـة بسـوقي أبــوظبي ، فـي حــين حققـت الشـركات المد 2008خـالل الربـع األول مـن عـام 

% 36بزيــادة  2007مليــار درهــم خــالل عــام  51. 7أرباحــا صــافية بلغــت ودبــي المــاليين 
 .2006رباح المحققة خالل عام على صافي األ
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  مسكن وبسعر ميسر   الحصول علىيعد المالية لرفراد لشراء أو بناء المساكن : القدرة
المعــاني الهامــة أحــد ومــتالئم مــع قــدرة األفــراد الشــرائية الحاليــة أو فــي المســتقبل المنظــور 

ع األســـعار ، ولكـــن تـــدل مؤشـــرات الســـوق إلـــى ارتفـــامتضـــمنة لمفهـــوم التنميـــة المســـتدامةال
مـن الحصـول  المتعلقة بقطاع العقارات ممـا يصـعب علـى ذوي الـدخل المحـدود والمتوسـط

إلى  2008المسجلة في شهر يوليو حيث تشير هذه المؤشرات  على المساكن واألراضي،
نســبة االرتفــاع األعلــى علــى متوســط أســعار ســجل  مؤشــر أســعار األراضــي الســكنية أن  

% عـن المسـتوى المسـجل خـالل 4ة القطاعـات وبنسـبة ارتفـاع المبايعات المنفذة على كاف
  مؤشــر أسـعار المبايعــات المنفـذة علــى األراضـي التجاريــة واالســتثمارية، كمــا ارتفـع  يونيـو

مؤشـــر أســـعار المبايعـــات المنفـــذة علـــى قطـــاع أمـــا ، 2008 يونيـــوب % مقارنـــة2.6بنســـبة 
 .2008 يو% خالل يول1.7بنسبة والفلل فقد ارتفع الشقق السكنية 

 

 ومن أهمها:، هائتؤثر على أسعار المساكن وبنا وتلعب عدة عوامل 
o جود فجوة بينهما فـي : وتشير اإلحصائيات إلى و قوى العرض والطلب في السوق

 20بـــين ب مـــن الوحـــدات الســـكنيةحيـــث تقـــدر االحتياجـــات الفعليـــة  إمـــارة أبـــوظبي
 ألفا . 46و

o  ــــرد و ــــة للف ــــة للجهــــات الممول ــــى  السياســــات المالي ــــة عل ــــد المترتب حجــــم الفوائ
وفي الدولة تشكل قروض اإلسكان الخاصة باألفراد والتي تسـتخدم  :القروض

% مــن 38.8 هنســبت مــا 2007فــي تمويــل شــراء أو بنــاء المســاكن فــي يونيــو 
 .مليون درهم 39.447إجمالي قروض اإلسكان والتي تبلج 

o  :تـــأخر بعـــض و  ، نتيجـــة لزيـــادة عـــدد الســـكان  زيـــادة الطلـــب علـــى المنـــازل
التوقعــات فــإن  ،قــاولين فــي تسـليم الوحــدات الســكنيةالمطـورين العقــاريين و الم
 ات مع العوائد المجزية للتأجير. بتضاعف أسعار العقار 

o رتفــاع : والمتضــمنة مــواد البنــاء واأليــدي العاملــة نتيجــة الارتفــــاع تكلفــة البنــــاء
 .واد البناء المحلية والمستوردة قيمة م

o  والـذي االستثمار العقاري الفاخر وعات العمرانية التي ركزت على نمط المشر
يحظــــى بالعائــــد الســــريع والمجــــزي رغــــم تعــــاظم الشــــريحة الطالبــــة لنســــكان 
المتوسط حسب األغراض المختلفة سـواء كانـت اسـتثمارية أو بغـرض السـكن 

 أو التأجير .

o  الحقيقيةالمضاربة في الوحدات العقارية الجديدة وبشكل ال يعكس قيمتها.  
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شـكلت الـدعوة غياب قواعد بيانات إسكانية موحـدة وغيـاب نظـم إدارة المعلومـات الحضـرية: ب. 
إلـى انشـاء مراصــد حضـرية وطنيــة فـي كـل دولــة، إحـدى أهــم التوصـيات التـي ركــزت عليهـا مركــز 

 لـىعالـدولي  االتفـاقوذلـك بعـد  1996منـذ عـام  بمركز األمم المتحـدة للمسـتوطنات البشـريةاألمم 
المؤشــرات الحضــرية والتــي تضــم إلــى جانــب قطــاع اإلســكان وقطــاع البنيــة التحتيــة وقطــاع  ماهيــة

لجمـــع وتحليـــل  وتبـــرز أهميـــة المرصـــد الحضـــري بوصـــفه آليـــة التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة،
عــداد المؤشــرات الحضــرية الالزمـــة لتصــميم ومتابعــة وتقيــيم سياســـات التنميــة الحضــرية وعلـــى  ،وا 

دارتها ن أهميته والمتمثلة في بناءالرغم م ونشرها بطـرق  هاوتحليل القدرات على توليد المعلومات وا 
عــداد السياســـات واالســـتراتيجيات القطاعيــة فـــي إطـــار  منتظمــة واســـتخدامها فــي اتخـــاذ القـــرارات، وا 

 لية بالمناطق والمجتمعات الحضرية، إال أن الدولة لم تقم بعـد بإنشـاء أي مرصـدخطة العمل المح
حضــري. كمــا تفتقــر الدولــة إلــى قاعــدة بيانــات إســكانية موحــدة نظــرا لغيــاب التنســيق بــين الجهــات 

 المعنية باإلسكان في الدولة. 
 

يؤثر التضخم سلبا على التنمية اإلسكانية المستدامة بتقليله لفرص األفراد من  التضخم : ج.
 : ن هما يتالحصول على مسكن مالئم ، ويرتبط التضخم في هذا القطاع بقضي

 ارتفاع  أسعار مواد البناء مما يحد من قدرة األفراد على تشييد منازلهم أو صيانتها :
وذلك على الرغم % 10ارتفعت أسعار المنتجات اإلسمنتية بمتوسط  2008ففي سبتمبر 

واردات الحديد من جهود الحكومة لتحقيق االستقرار في سوق البناء والتشييد كإعفائها ل
وتوقيعها لمذكرة تفاهم مع مجموعة من مصنعي واإلسمنت من الرسوم الجمركية 

 االسمنت. 

  ارتفاع أسعار إيجارات المساكن بشكل يهدد فر  ذوي الدخل المحدود والمتوسط من
 2007% في عام 17.3ارتفعت أسعار اإليجارات بحوالي الحصول على سكن مالئم : 

% من إنفاق الفرد عام 31استحوذت تكاليف اإليجارات على ، و 2006رنة بعام امق
دل التضخم % من مع58.6، ويشكل اإلنفاق على المسكن وخدمات المسكن نحو 2007
% 5. ولقد أدى هذا الوضع إلى تدخل حكومتي أبوظبي ودبي بتحديد نسبة 2007عام 

. وقد تؤدي % 7، وذلك عوضا عن 2008كحد أقصى لزيادة إيجارات العقارات في عام 
أزمة اإليجارات إلى استغالل المستثمرين لهذا الوضع في ضوء نقص الوحدات السكنية 

مما يؤثر  بإضافة مالحق وغرف إضافية للفلل بهدف استثمارها وتأجيرها بمبالج مرتفعة
، فمثال أعلنت بلدية أبوظبي في سبتمبر لبات البيئة الصحية لتلك المساكنسلبا  على متط

في السكن  مخالفة لشروط البلدية الفلل المستثمرة في أبوظبي% من 95بأن  2008
 المالئم . 
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تقر الدولـة لمجموعـة مـن التشـريعات تف د. البيئة التشريعية المنظمة للقطاع اإلسكاني والعقاري :
كقــــانون يــــنظم الملكيــــة العقاريــــة علــــى المســــتوى االتحــــادي ،  والقــــوانين المنظمــــة للقطــــاع العقــــاري

حاليا بواسطة القوانين المحلية في بعض اإلمارات ، مما أوجد تفاوتا في ضوابط الملكية  والمنظمة
خاصة لألجانب،  كمـا يعـد قـانون الـرهن العقـاري إحـدى القـوانين التـي يجـب أن تسـن لهـا القـوانين 
ـــأميني  فـــي أغســـطس عـــام   المنظمـــة لهـــا ، بإســـتثناء إمـــارة دبـــي والتـــي اصـــدرت قـــانون الـــرهن الت

وضــبط العالقــة بــين قنــوات التمويــل والعالقــات بــين  تنظــيم ســوق التمويــل العقــاريرض بغــ 2008
شركات التطوير العقاري والمستثمرين ، خاصة مع تنامي السوق العقـاري فـي الدولـة ، فمـثال تبلـج 

 1684بينما يعمل في حوالي تريليون درهم،  1,3المشاريع المعلنة في إمارة أبوظبي بحوالي حجم 
المجـال العقـاري . وتشـير إسـتراتجية برنـامج الشـيخ زايـد لنسـكان بـأن إحـدى التحديـدات في  شركة

الرئيسية التي تواجه البرنامج هي التغير السريع في نمطية ومتطلبات الحياة فـي المجتمـع المحلـي 
مقارنة مع البطء في آلية تغيير القوانين والتشريعات الخاصة بالتعامل مع مستحقي منل وقـروض 

  رنامج .الب
 

ــة الحضــرية : تــرتبط قضــايا البيئــة الحضــرية ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم تنميــة البيئــة  هـــ. قضــايا البيئ
ـــق المســـتدامة والتـــي تعـــرف"  ـــة والمؤسســـات بمـــا يضـــمن تحقي ـــة وتوجـــه التقان إدارة المـــوارد الطبيعي

المسـتدامة تصـون استمرار إشباع الحاجات البشرية لألجيال الحاضرة والمقبلة ، ومثل هذه التنمية 
تتســب فــي تــدهور البيئــة ، كمــا أنهــا مالئمــة فنيــا وصــالحة اقتصــاديا  مختلــف المــوارد الطبيعيــة وال

تعــد قضــايا البيئــة الحضــرية مــن أهــم أولويــات العمــل وفــي دولــة اإلمــارات ، "  ومقبولــة اجتماعيــا
وفير المـــأوى المالئـــم تـــوالتـــي تركـــز علـــى : لبيئـــة ، لالبيئـــي فـــي الدولـــة تبعـــا لنســـتراتجية الوطنيـــة 

تعزيـــز نظـــم الطاقـــة و المســـتوطنات البشـــرية ، تعزيـــز إدارة وتخطـــيط و لفـــة اقتصـــادية ، للجميـــع بتك
 المــوارد البشــرية والعمــل المؤسســي ،  تشــجيع تنميــةو والنقــل المســتدامة فــي المســتوطنات البشــرية ، 

 .تجددةتعزيز استخدام الطاقة المو شطة  صناعة التشييد المستدامة ، نتعزيز أ
وقــد تبنــت إمــارة ابــوظبي مبــادرة للحفــاظ علــى البيئــة المســتدامة تتمثــل فــي إقامــة مدينــة مســتدامة  

 .ألفا من السكان وتخلو من االنبعاثات الملوثة للبيئة  50تضم 
 

 يشــــكل الحضـــور الكبيــــر للعمالــــة  الوافــــدة:األجنبيــــة  اإلســــكانية المتعلقــــة بالعمالــــة القضــــايا و.
فــي المجتمــع اإلمــاراتي  تحــديا كبيــرا للسياســات اإلســكانية المســتدامة فــي الدولــة ، األجنبيــة الوافــدة 

ممــا يشــكله مــن ضــغط  كبيــر علــى خــدمات البنــى التحتيــة فــي المجمعــات الســكنية ، ومــن ناحيــة 
الهجرة العائلية " والتي  تشجع على استيطان هؤالء الوافدين مما يؤدي يميل بعض الوافدين إلى " 
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فــي  الوافــدين العــزاب تقرار وأمــن األحيــاء الســكنية ، كمــا تعــد ظــاهرة انتشــار ســكن إلــى زعزعــة اســ
إحدى القضايا التي تحد من التطور  وسط األحياء السكنية للعائالت وفي ظروف معيشية صعبة 

 الحضري .
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   : اإلسكانيةالث : دور المجلس الوطني االتحادي في السياسة المحور الث
 

ـــة االســـتراتيجياتو تعـــد السياســـات  ـــة وســـائل لســـد الثغـــرات التنموي ـــى  فـــي قطـــاع اإلســـكان بمثاب عل
األهميــة  بــالج عــامال واالســتراتيجياتالسياســات  ، وتشــكل هــذهمســتويات المــدن والســلطات المحليــة

 .ية احتياجات وحقوق كافة األفرادلتحقيق إنجازات العدالة االجتماعية وتلب
 

 ج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية ومنظمـــة عملـــت األمـــم المتحـــدة مـــن خـــالل برنـــام
المعنيــة البرلمانيــة الدوليــة  المنظمــة افه" بوصــالبرلمــانيون العــالميون المعنيــون بالموئــل"

 ن على ما يلي:ين العالمييالبرلماني على تشجيع بتنمية المستوطنات البشرية المستدامة
o واإلســـكان، والبنـــى  رصـــد واإلبـــالل عـــن التشـــريعات الوطنيـــة المتعلقـــة بـــاألرضال

 .حتية، والخدمات، والتمويل السكنيالت

o  مساعدة اللجان البرلمانية الوطنية على تقييم واستعراض التشريعات القائمة بشأن
 .ل اإلسكانياألراضي واإلسكان، والبنى التحتية والخدمات، والتموي

o سكاننشر التشريعات النموذجية في مجاالت األراضي واإل. 
لــوطني االتحــادي بمناقشــة موضــوع اإلســكان لتعزيــز التنميــة اإلســكانية المســتدامة اهــتم المجلــس ا

والرقابية، والجدول التالي يبـين كيفيـة تنـاول تشريعية وذلك في ضوء االختصاصات الممنوحة له ال
 : المجلس الوطني لقضايا اإلسكان

 
 
 



 الفصل التشريعي العاشر 
 م1995-1996

 الفصل التشريعي الحادي عشر
 م1997-1999

 الفصل التشريعي الثاني عشر
 م2002م-2000

 الفصل التشريعي الثالث عشر
 م2003-2005

 الفصل التشريعي الرابع عشر
 م2007-2009

 التشريعي
 

اتحادي في شأن إنشـاء  :مشروع قانون- 
 برنامج الشيخ زايد لنسكان .

يهـــدف البرنـــامج  الهـــدف مـــن القـــانون:-
 اجـــــــاتاالحتيإلـــــــى اإلســـــــهام فـــــــي تلبيـــــــة 

 الســـكنية الحاليـــة والمتوقعـــة فـــي المســـتقبل
للمــــواطنين علــــى مســــتوى جميــــع الشــــرائل 

بالمســـــتوى الالئـــــق والســـــرعة  االجتماعيـــــة
 .المطلوبة

ـــانون-   مشـــروع قـــانون اتحـــادي : مشـــروع الق
بتنظــــــــــيم االنتفــــــــــاع  2007رقــــــــــم ) ( لســــــــــنة 
 .بالمساكن الحكومية

تنظـــيم مــــن عمليــــة  الهــــدف مــــن القــــانون:-
لحفـــــاظ علـــــى لطنين للمســـــاكن و تمليـــــك المـــــوا

 حقوقهم الشرعية.
 

الميزانيـــة  فـــي شـــأن اتحـــادي :مشـــروع قـــانون
العامـــة لنتحـــاد وميزانيـــات الجهـــات المســـتقلة 

2008عن السنة المالية  الملحقة  
المطالبــــة بزيــــادة ميزانيــــة برنــــامج التوصــــية: 

الشــيخ زايــد لنســكان فــي ظــل تــراكم الطلبــات 
ســـــنوية للبرنـــــامج المقدمـــــة وثبـــــات الميزانيـــــة ال

 ( مليون درهم.640بـ)
 

سياسة وزارة األشغال العامـة الموضوع: - الرقابي
 واإلسكان في مجال إسكان المواطنين

 التوصيات:-

تشــكيل لجنــة مشــتركة لمناقشــة موضــوع -
 .الحلول المناسبة له عاإلسكان ووض

إنشـــــاء مؤسســـــة لنســـــكان تســـــهم فيهـــــا -
ــــــوك وشــــــركات  ــــــة والبن الحكومــــــات المحلي

سياسة وزارة األشغال العامـة الموضوع: -
 واإلسكان.

تشــــكيل لجنــــة مــــن أعضــــاء التوصــــيات: 
المجلــس مهمتهــا اقتــراح الحلــول المناســبة 
لقضــــــــية اإلســــــــكان، وعرضــــــــت تقريرهــــــــا 

 في المجلس. 16/6/1998بتاريخ 
 

اإلجـراءات التـي اتخـذتها  سؤال حـول " -
فــــــي شــــــأن تنفيــــــذ  األشــــــغال العامــــــة وزارة
، لنســكان زايــد الشــيخ برنــامج قــانون

 ؟".والبدء بالمشروع

تــم إنجــاز اللــوائل التنفيذيــة  جــواب الــوزير"
تمـت الموافقــة  ،والماليـة واإلداريـة للبرنــامج

( ٤٢٢المبدئيــة علــى مــنل قــروض لعــدد )

موضــوع برنــامج الشــيخ  الموضــوع:-
 .زايد لنسكان

   التوصيات:-

ـــــــ - ـــــــة  تطالب ـــــــادة المـــــــوارد المالي بزي
للبرنامج، وتمكين البرنـامج مـن القيـام 
حـــالل المجمعـــات  بإنشـــاء وصـــيانة وا 

 .السكنية

 سياسة برنامج زايد لنسكان.موضـوع: 
)تم تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة معايير صرف 

 المنح(

 التوصيات:
بــرامج إســكانية خاصــة  المطالبــة باســتحداث-

 السن. باألرامل والمطلقات وكبار
ـــــد  - ـــــامج الشـــــيخ زاي ـــــانون برن تعـــــديل مـــــواد ق
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ـــــوم بمـــــنل  التـــــأمين والقطـــــاع الخـــــاص، تق
القـــــــروض للمـــــــواطنين الـــــــراغبين بإنشـــــــاء 

 .مساكن خاصة لهم

ــــا فــــي إمــــارة الشــــا وأم  رقة وعجمــــانمواطن 
 .القيوين

سياســــــــة وزارة األشــــــــغال الموضــــــــوع: -
 .العامة واإلسكان

بتفعيـــــل دور هيئـــــة  ةطالبـــــالمالتوصـــــيات:
التخطـيط العمرانــي ودعمهـا ماديــا لتحقيــق 
أهـــــــدافها المتمثلـــــــة فـــــــي وضـــــــع الخطـــــــط 
نشـاء  والبرامج الالزمة للتنمية العمرانية، وا 
ــــــي بوضــــــع  ــــــس للبنــــــاء والتشــــــييد يعن مجل

القياســـــية المتعلقـــــة بمشـــــاريع المواصــــفات 
البنــاء فـــي الدولـــة، ودعـــم ميزانيـــة مشـــروع 

 .زايد لنسكان
 
برنــامج  " بــطء ســير تنفيــذ حــولســؤال  -

 اإلجراءات هي فما، الشيخ زايد لنسكان
 سـلبيات لتالفـي الـوزارة اتخـذتها التـي
 ق؟"التطبي

 تسـعة يعمل منذالبرنامج  جواب الوزير"-
مانيـة بيـوت بمعـدل ث والعمل يسـير أشهر،

وحســب  ،البرنــامج كــل يــوم منــذ بدايــة هــذا
 وحسب القوانين الموجودة  القدرة الموجودة

كن مناســــــب للمــــــواطنين إيجــــــاد ســــــ-
الــــــــــذين ال ينطبــــــــــق علــــــــــيهم نظــــــــــام 

 .المساعدات المالية في البرنامج

( مــــــــــن قــــــــــانون 6تعــــــــــديل المــــــــــادة )-
البرنــامج بحيــث يمــنل اختصــاص إدارة 

 .أموال البرنامج لمجلس اإلدارة

تطبيــــق نظــــام التــــأجير التملكــــي فــــي -
شــــــــراك القطــــــــاع الخــــــــاص  ــــــــة، وا  الدول
ــــــــــي قطــــــــــاع اإلســــــــــكان  لالســــــــــتثمار ف

 .الخاص
 

معانــــــاة ســـــكان المنــــــاطق  الموضـــــوع:
 البعيدة من نقص الخدمات

 التوصيات:
تشـــكيل لجنـــة مؤقتـــة لزيـــارة المنـــاطق -

 .النائية وتقديم تقرير للمجلس
قامـت اللجنــة بعــد الزيـارة بإعــداد تقريــر 
ــــــــارير حســــــــب  ــــــــى عــــــــدة تق قســــــــمته إل

الـــــــــوزارات وكـــــــــان أول  اختصاصـــــــــات
تقريـــر عـــرض علـــى المجلـــس هـــو فـــي 

الصحية وقرر المجلـس شأن الخدمات 
تأجيـــــــل إصـــــــدار توصـــــــية فـــــــي شـــــــأن 

مــن  االنتهــاءالخــدمات الصــحية لحــين 
 .باقي الخدمات حول الموضوع

لنســــــــــكان بمــــــــــا يتناســــــــــب مــــــــــع الظــــــــــروف 
ــــــاع األســــــعار  ــــــة وارتف ــــــي الدول االقتصــــــادية ف

 .والتغيرات التي طرأت على هيكل الرواتب
بـــــرامج إســـــكانية بنظـــــام التـــــأجير  ثاســــتحدا-

التملكـــــــي لتنظـــــــيم عمليـــــــة تملـــــــك المـــــــواطنين 
فتـرة  المسـاكن، واالسـتفادة مـن المسـكن خـالل

 معينة.
 

"مكرمـــة رئـــيس الدولـــة للمنـــاطق  ســـؤال حـــول
ـــة مـــاذا تـــم بشـــأنها؟ ومـــا هـــي المشـــاريع  النائي

 التي أنجزت في تلك المناطق حتى اآلن؟
" المشــاريع المقامــة تخــص كــل جــواب الــوزير

من وزارة التعليم والصـحة والداخليـة باإلضـافة 
إلـــــــى بنـــــــاء مســـــــاكن المـــــــواطنين وصـــــــيانتها 

المخصصــــــــــة لمشــــــــــاريع والطــــــــــرق، والمــــــــــدة 
ســـنوات وســـتنتهي بانتهـــاء  3المنـــاطق النائيـــة 

 م.2008عام 
 

 لنسكان. سياسة برنامج زايدموضـوع: 

 التوصيات: 
( لسـنة 10تعديل القانون االتحادي رقـم )-

م في شنن برنامج زايد لإلسـكان بمـا 1999
 يحقق التالي:

تعـــــديل ســــــقف الراتــــــب بمـــــا يتناســــــب مــــــع  -
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الدولــــــة وارتفــــــاع  الظــــــروف االقتصــــــادية فــــــي 
األســـعار والتغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى هيكـــل 

 .الرواتب
أن يكــون نصـــيب الفــرد مـــن إجمــالي دخـــل  -

األسرة هو معيار استحقاق المستفيد للمـنل أو 
 .القروض

المعــــــــــايير التفاضــــــــــلية للمســــــــــاعدات -
 والقروض:

ــــــــب المســــــــاعدة أو - يجــــــــب أن يتضــــــــمن طل
تــــاريخ إنجــــاز  فيهــــاالقــــرض شــــهادة موضــــل 

وظـــــروف المنطقـــــة ضـــــمن معـــــايير  المســـــكن
حالــة المســكن ونــوع البنــاء مــع ضــرورة تحديــد 

 عمر افتراضي للمسكن.
يقســــم األشــــخاص مــــن حيــــث دخــــولهم إلــــى -

 5000شـــــرائل )تتضـــــمن كـــــل شـــــريحة مبلـــــج 
درهــم مــثال ( ليتحــدد مــن خاللهــا قيمــة القــرض 

 والمقدرة على السداد.

يجـــــــب أن يكــــــــون عــــــــدد األبنــــــــاء ونــــــــوعهم -
بــــــار فـــــي تحديـــــد النقــــــاط وعمـــــرهم محـــــل اعت

ـــــــــار  ـــــــــي تســـــــــتخدم كمعي الخاصـــــــــة بهـــــــــم والت
 لألفضلية.

مراعاة نوع الرخصة التجارية والدخل النـاتج -
عنهـا عنــد تحديــد العوامــل المرجحــة للحصــول 

 على القرض.



 16 

إضــــــافة عــــــدد مــــــن النقــــــاط لفئــــــة المســــــتفيد -
 المتزوج.

ــــــاط الخاصــــــة بالمطلقــــــات - ــــــادة عــــــدد النق زي
 وتوحيدها مع األرامل.

ســـاب نقـــاط مفصـــلة تتعلـــق بحجـــم ونـــوع احت-
المســــكن مــــن حيــــث مســــاحات الغــــرف وعــــدد 
ضــافة معــايير  قاطنيهــا وأجناســهم وأعمــارهم وا 
جديــــدة تتعلـــــق بعـــــدد غــــرف النـــــوم والجلـــــوس 

 والطعام ومرافق المسكن األخرى.



 

التنميـة  ومعـايير توافق دور المجلس الرقابي والتشريعي فـي قطـاع اإلسـكان مـع مؤشـراتمدى 
 كانية المستدامة ؟ اإلس

لنجابــة علــى هــذا الســؤال ســنقيم مــدى توافــق دور المجلــس مــع المعــايير الدوليــة المعتمــدة لتحقيــق 
 ، كالتالي :المستدامةالتنمية اإلسكانية 

 

  ـــوطني االتحـــادي خـــالل الحيـــازة اآلمنـــة قانونيـــا  لرراضـــيضـــمان ـــس ال : حـــرص المجل
لة تناول فيهـا قضـية اإلسـكان فـي الدولـة مناقشاته التي امتدت خالل فصول تشريعية طوي

علـــى توضـــيل اإلشـــكاليات التـــي يعـــاني منهـــا هـــذه القطـــاع الحيـــوي والرغبـــة فـــي الخـــروج 
بتوصيات ترقى إلى االهتمام الذي توليه الدولة بحق المواطن في تملكه لمسكنه الخاص. 

تفاع بالمساكن ويظهر ذلك أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون االتحادي في تنظيم االن
لحفـاظ اعمليـة تمليـك المـواطنين للمسـاكن و الحكومية للتعرف حول اآلليات التي تنظم من 

، والوقــوف حـول مــدى مواكبـة القــانون وشـموله للتغيــرات والتطــورات علـى حقــوقهم الشـرعية
 الحاصلة في قطاع اإلسكان.

 

 توصــيات التــي أصــدر المجلــس العديــد مــن ال :ين حــق اإلنســان فــي المســكن المالئــمتــنم
انطالقـا مـن رؤيـة الدولـة التـي تنظـر إلـى اإلنسـان  السكن المالئم لكل أسـرةطالبت بتوفير 

إقامــة المشــاريع الســكنية التــي  ضــرورةو  لــى ثرواتهــا وأســاس نهضــتها وتقــدمهاباعتبــاره أغ
  تواكب ارتفاع معدالت نمو السكان.

 

  :الـوطني مـن خـالل  سـعى المجلـسإتاحة فر  متساوية للحصـول علـى أرض للمسـكن
ي أصدرها طوال فصوله التشريعية لترجمـة معيـار العدالـة والمسـاواة المسـتمدة توصياته الت

: "المساواة والعدالـة على من دستور الدولة 14من التشريعات والقوانين حيث نصت المادة
االجتماعيـــة وتـــوفير األمــــن والطمأنينـــة وتكــــافؤ الفـــرص لجميـــع المــــواطنين مـــن دعامــــات 

 ة. لـــذلك  أوصـــى المجلــــس إلـــى ضــــرور مـــع، والتعاضـــد والتــــراحم صـــلة وثقـــي بيــــنهمالمجت
إضـافة  لقات وكبار السن والفئات الخاصـة استحداث برامج إسكانية خاصة باألرامل والمط

لتكـون علـى قـدر المسـاواة معـايير جديـدة لـذوي االحتياجـات الخاصـة والمسـنين  إلى وضع
 مع باقي شرائل المجتمع.

 

 يعـد   :اكنـاء المســر إتاحة الفر  المتساوية للحصول علـى سـلفيات بنـتحسين وتطوي
متوافقـا مـع تمويـل بنـاء مسـاكن المـواطنين بالحكومـة اهتمام المجلس الوطني وتقديره لقيام 
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ضرورة إشراك وتحفيز القطاع الخـاص لنسـتثمار بالتوصيات التي أصدرها والتي توصي 
نهـــا البنـــوك علـــى ســـبيل المثـــال بحيـــث تقـــوم ، ومي قطـــاع اإلســـكان الخـــاص بـــالمواطنينفـــ

تكليــف المصــارف الوطنيــة لتمويــل قــروض اإلســكان و بتمويــل جــزء مــن قــروض اإلســكان 
 .على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على منل هذه القروض

 
 :مـع  توافـق هـذا المعيـار  تحسين وتطوير إتاحة فر  االستفادة من الخدمات األساسية

فيما يتعلق ببناء شـبكة متطـورة مـن البنـى التحتيـة للمشـروعات السـكنية توصيات المجلس 
 .في المناطق البعيدة 

 
 مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخا  تجا  تنفيذ البرامج اإلسكانية: 

تعكــس التوصــيات التــي أصــدرها المجلــس الــوطني االتحــادي ومناقشــاته لقضــية اإلســكان 
وحرصــــــه تجــــــاه المجتمــــــع فــــــي مناقشــــــة القضــــــايا ذات االهتمــــــام  مســــــؤوليته االجتماعيــــــة

تهـــدف توصـــيات المجلـــس لتنبيـــه مختلـــف جهـــات المجتمـــع الســـيما القطـــاع و المجتمعـــي. 
الخاص بمسؤوليته المجتمعية في مجال اإلسكان وتمكينه من المشاركة في عملية التنمية 

ز القطــاع العقــاري تشــجيع وتحفيــاالجتماعيــة واالقتصــادية. حيــث يوصــي المجلــس علــى  
هـداف األلتحقيـق  الخاص على االستثمار في بناء مجمعـات سـكنية مخصصـة للمـواطنين

 توفير االحتياجات المجتمعية.في مستدامة والمساهمة المجتمعية التنموية ال
 



 19 

 
 

 ي لتحقيق تنمية إسكانية مستدامة:رؤية المجلس الوطني االتحاد: المحور الرابع 
  

ـــز إنجـــاز  ـــة فـــي مجـــال التنميـــرتبط تعزي ـــة اإلســـكانية المســـتدامة بتطـــوير السياســـات اإلســـكانيةات الدول ،  ي
 كالتالي : وهي لمواجهة التحديات التي تواجه هذه التنمية

  
  التمويل :( 1)التحدي 

o  محدوديــة المــوارد الماليــة لبرنــامج زايــد لإلســكان، يمكــن زيــادة المــوارد الماليــة
 للبرنامج من خالل:

ي للصكوك اإلسكانية االستثمارية. تقوم فكرة هـذا البرنـامج طنإنشاء برنامج و  -
علــى اســتقطاع جــزء مــن المخصصـــات الماليــة لألبنــاء المعتمــدة فــي رواتـــب 

المواطنين وذلك لمن يرغب منهم في االشـتراك فـي هـذا البرنـامج ، فين الموظ
 الدخار واستثمار هذه األموال لتوفير السكن المالئم ألبنائهم مستقبال . 

% مــن العوائــد االســتثمارية الســنوية لجهــاز اإلمــارات لالســتثمار 5تخصــيص  -
مـــورد  لضــمان تـــوفير القادمـــة،اإلماراتيــة  لمصــلحة األجيـــالإلنشــاء صـــندوق 

الحصــول علــى قــروض ومــنل  األجيــال فــيإضــافي، يضــمن حــق هــذه مــالي 
 لنسكان.برنامج الشيخ زايد 

 

o   تشــجيع  يمكــن اإلســكانية، ضــعف مســاهمة القطــاع الخــا  فــي تمويــل البــرامج
 خالل:ساهمة من مالقطاع الخاص لل

ـــــة تضـــــم تشـــــكيل  - القطـــــاع  ممثلـــــين عـــــنهيئـــــة وطنيـــــة للمســـــؤولية االجتماعي
الحكومي وشركات القطاع الخاص لتدعيم مبادرات القطاع الخاص فـي دعـم 

 .األنشطة المجتمعية

ل مبادرات شركات القطاع الخاص فـي مجـا سنوي يرصد ويقيمإصدار تقرير  -
ضـــــمنها الـــــدعم المـــــالي لبرنـــــامج الشـــــيخ زايـــــد  تماعيـــــة ومـــــناالجالمســـــؤولية 

 .لنسكان

تقديم مجموعة مـن الحـوافز لمؤسسـات القطـاع الخـاص المسـاهمة فـي تمويـل  -
ـــرامج اإلســـكانية ،  ك ـــة  هـــا إعطائالب ـــى المناقصـــات األولوي فـــي الحصـــول عل
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تسهيل اإلجراءات ، وتخفيف الرسوم اإلدارية المتعلقة بأنشطتها ، و الحكومية 
 الحكومية المفروضة عليها لمزاولة أنشطتها.

قيام المؤسسة الدينية بدور توعوي لحفز مؤسسات القطـاع الخـاص للمشـاركة  -
وخاصة من خالل خطـب الجمعـة لنشـر مفهـوم في تمويل البرامج اإلسكانية ،

والـــذي يعـــد إحـــدى الـــدعامات التـــي أكـــد  " التضـــامن والتكافـــل االجتمـــاعي " 
ا الدســتور باعتبــار أن التعــاون الصــادق بــين القطــاعين العــام والخــاص عليهــ

 مقوما أساسيا لالقتصاد الوطني .

  

 

  ( غياب قواعد بيانات إسكانية موحدة وغياب نظم إدارة المعلومات الحضرية2)التحدي 
 ، يمكن التغلب على هذا التحدي بواسطة : 

o  العــالم،نتشــرة فــي دول نشــاء مرصــد حضــري علــى غــرار المراصــد الحضــرية المإ 
ويعــرف  د جــدة ، المدينــة ، حلــب ، طــرابلس.مرصــ العربــي:ومنهــا علــى المســتوى 

البيانــات مقارنــة وتحليــل و المرصــد الحضــري بأنــه مركــز متخصــص لجمــع ورصــد 
اإلســـكانية ، العمرانيـــة ، االقتصـــادية ، المؤسســـاتية ، البيئيـــة ، وتبـــرز  كالبيانـــات

، ومـد صـناع القـرار بالمؤشـرات األولويةرية ذات أهميته في تحديد القضايا الحض
 . اإلقطاعيةوالمعلومات لتوجيه السياسات 

  يمكن تطوير البنية التشريعية المنظمة للقطاع اإلسكاني والعقاري : ( 3)التحدي
 التغلب على هذا التحدي من خالل : 

o  ات التنمية مراجعة المعايير التفاضلية لبرنامج الشيي زايد لإلسكان بما يحقق مؤشر
 المستدامة السيما في إطارها المتعلق بمجال اإلسكان وذلك لتحقيق اآلتي:

تحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة فـــي إطـــار مراجعـــة المســـتفيدين مـــن المســـاعدات  -
 والقروض وفق شرائل محددة للدخول بحيث يتحدد منها مدة وقيمة القروض.

أن تكــون المعــايير ضــرورة االهتمــام بالجوانــب الصــحية للمســكن ممــا يتطلــب  -
ـــــد لنســـــكان متوافقـــــة مـــــع عـــــدد ـــــامج الشـــــيخ زاي ـــــوع  التفاضـــــلية لبرن ـــــاء ون أبن

 .المستفيدين من السكن

 

  : التشريعات المنظمة للقطاع العقاري 

o . إصدار قانون اتحادي لتنظيم الملكية العقارية 
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o ري . قانون اتحادي لرهن العقا إصدار 

 

  مكن التخفيف من التأثير السلبي لهـذا التضـخم ، ي( تضخم أسعار مواد البناء 4)التحدي
 :على القدرة المالية للمواطنين لبناء واستكمال إنشاء وصيانة مساكنهم من خالل 

o  الهندســـة القيميـــة للمشـــاريع نظـــرا  لمســـاهمتها الكبيـــرة فـــي خفـــض اســـتخدام أســـلوب
 .التكاليف وتخفيف الضغط على طلب الحديد والخرسانات

o األســعارر أســعار ترعــاه جهــة حكوميــة محــددة يــتم تحديــد ربــط عقــود البنــاء بمؤشــ 
 لحفظ حقوق المالكين والمقاولين.بناء على أساسها 

. 

  


