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المقدمة :
تناقش هذه الدراسة عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية اإلسكانية المستدامة ،حيث تتناول

في المحور األول العالقة مابين مفهوم التنمية المستدامة واإلسكان ،بينما يرصد المحور الثاني

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

المستدامة.

وقد خصصنا المحور الثالث في الدراسة إلبراز دور المجلس الوطني االتحادي لتحقيق السياسة

اإلسكانية المستدامة  ،في حين يتناول المحور الرابع أهم التحديات التي تواجه الدولة لتحقيق
التنمية اإلسكانية المستدامة  ،وأخي ار نختم الدراسة بمجموعة من المقترحات للتخفيف من أثر هذه

التحديات .

المحور األول  :العالقة بين اإلسكان ومفهوم التنمية المستدامة :
 يشير مفهوم التنمية المستدامة إلى :توسيع اختيارات الناس وقدراتهم ،وتحسين نوعية
حياتهم ،من خالل تكوين رأس المال االجتماعي الذي يستخدم بأكثر درجة ممكنة من

العدالة لتلبية حاجات األجيال الحالية دون تعريض حاجات األجيال المستقبلية للخطر.

 تتركز مجاالت التنمية المستدامة في أربعة مجاالت رئيسية هي :االقتصادية ،البيئية،
مؤشرن رئيسيان بقضية
ا
االجتماعية ،والمؤسسية  ،وتقاس بواسطة  134مؤش ار  ،ويرتبط

اإلسكان

هما :

 oالمؤشرات االجتماعية:الفصل ( )5مؤشر الدينامية الديموغرافية واالستدامة:
والذي يقاس بواسطة :معدالت نمو السكان ،معدالت الهجرة الصريحة ،مؤشر

الخصوبة.

 oالمؤشرات المؤسسية:الفصل()7مؤشر دعم نموذج قابل لالستمرار للمستوطنات

البشرية :والذي يقاس بواسطة :نسبة سكان الحضر من مجموع السكان ،السكن
غير النظامي في المناطق الحضرية ،المساحة المخصصة للسكن لكل شخص،
ثمن المسكن ونسبته من الدخل.
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يتداخل قطاع اإلسكان تداخال وثيقا مع كافة مجاالت التنمية المستدامة والتي تهدف

إلى تحسين نوعية حياة األفراد باعتباره الخطوة األولى لتحسين نوعية حياتهم لما يوفره
من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات األساسية.
 لم يقتصر االهتمام بقضايا اإلسكان على المستوى الوطني للدول فحسب  ،وانما عملت
األمم المتحدة على ترسيخ االهتمام بقضايا السياسات اإلسكانية والتنمية وذلك بإقرار

االستراتيجية العالمية للمأوى في عام .1988

 أدت جهود األمم المتحدة في المجال اإلسكاني إلى ظهور مفهوم " التنمية الحضرية

المستدامة " والذي تبلورت مفاهيمه في عام  1990بوضع برنامج لقياس "مؤشرات
اإلسكان" لربط سياسة قطاع اإلسكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية.



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

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



لقد أقرت الحكومات وشركاؤها في الموئل الثاني" األجندة العشرين للموئل " للوصول
إلى مدن آمنة وصحية ومنصفة ،ولقياس مدى التزام الدول بتطبيقها تم تطوير "المؤشرات
الحضرية" لتعرف بـ " حزمة مؤشرات اسطنبول " 5+والتي ُوزعت على ستة محاور
رئيسية في أجندة الموئل وهي :المأوى ،التنمية االجتماعية ،القضاء على الفقر  ،الحكم

 ،التعاون الدولي .

 وفي عام  2007عقد مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤتمره
الواحد والعشرين إلقرار الخطة االستراتيجية والمؤسسية المتوسطة األجل لموئل األمم

المتحدة للفترة  2013 – 2008والتي تركز على خمسة مجاالت عمل رئيسية هي :

رصد الواقع الحضري  ،الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص والقطاع المحلي  ،توفير

اإلسكان واألراضي بالتكاليف الميسورة  ،توفير الخدمات األساسية المتوافقة مع البيئة ،
التمويل المبتكر للمستوطنات البشرية  ،والتخطيط والتنظيم واإلدارة الحضرية.
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المحور الثاني  :البرامج اإلسكانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  :الواقع ،
وأهم التحديات أمام تحقيق التنمية اإلسكانية المستدامة :
 .1واقع البرامج االسكانية في الدولة :
يشرف على تنفيذ البرامج اإلسكانية االتحادية في الدولة و ازرة األشغال العامة واإلسكان إضافة

إلى جهود الحكومات المحلية التي أنشأت مجموعة من البرامج اإلسكانية لتنفيذ المشاريع في كل
إمارة.
الجهات
الجهود

االتحادية

الخدمات اإلسكانية

قيمة المنح والقروض

 .1وزارة األشــــــــــــــــــ ال  -بناء المساكن وصيانة القائمة منها.
العامة واإلسكان

 -د ارسـ ـ ـ ـ ــة واعـ ـ ـ ـ ــداد شـ ـ ـ ـ ــروط ومواصـ ـ ـ ـ ــفات

مشروعات تخطيط المدن واإلسكان.

 تخط ـ ـ ـ ـ ــيط وتص ـ ـ ـ ـ ــميم واع ـ ـ ـ ـ ــداد ش ـ ـ ـ ـ ــروطومواصـ ـ ــفات مشـ ـ ــاريع اإلسـ ـ ــكان االتحاديـ ـ ــة

والبــت فيهــا واعــالن مناقصــاتها والتعاقــد مــع

المقاولين والمؤسسات االستشارية.

 .2برنــامج الشــيي زايــد  -بناء المساكن الحكومية
لإلسكان

 م ــنل المـ ـواطنين ،بل ــج إجم ــالي الم ــنل من ــذ  -قيمــة المنحـة للـذين يقــل متوســط دخــولع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2000م إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام الفرد منهم عن  10.000درهم.

2008م( )3.933,198.000درهم.

تقـ ــديم قـ ــروض ميس ـ ـرة حيـ ــث بلـ ــج إجمـ ــالي  -قيمـ ـ ـ ـ ـ ــة القـ ـ ـ ـ ـ ــرض بـ ـ ـ ـ ـ ــدون فائـ ـ ـ ـ ـ ــدةالم ــنل من ــذ ع ــام 2000م إل ــى ع ــام 2008م  500.000درهم

( )2.030.325.948درهم.

الجهود

المحلية

إمارة أبوظبي

-قـ ــرض لبنـ ــاء مسـ ــكن خـ ــاص علـ ــى قطعـ ــة  -الح ـ ـ ـ ـ ــد األقصـ ـ ـ ـ ــى المسـ ـ ـ ـ ــموح ب ـ ـ ـ ـ ــه

هيئـة قــروض المســاكن األرض السكنية التي يملكها.
الخاصة للمواطنين

لالقتـراض مبل ــج ( 1,200,000درهــم)

-قـ ــرض إلصـ ــالح أو تحسـ ــين أو اسـ ــتكمال خالل ( )30عاما.

مســكن قــائم علــى ارض ســكنية مملوكــة فــي -ال تق ــل قيم ــة الق ــرض المق ــرر لبن ــاء

إمارة ابوظبي.

المسـ ـ ـ ـ ـ ــكن الخـ ـ ـ ـ ـ ــاص عـ ـ ـ ـ ـ ــن مبلـ ـ ـ ـ ـ ــج

 -تســديد قيمــة مديونيــة مــن احــد المؤسســات ( 500,000درهم).

المالية القائمة في الدولة
إمارة دبي

-منل األراضي السكنية والمسـاكن الحكوميـة  -قـ ـ ـ ـ ــروض البنـ ـ ـ ـ ــاء بحـ ـ ـ ـ ــد أقصـ ـ ـ ـ ــى

 .1مؤسســة محمــد بــن والمساكن الجاهزة وصيانة وتوسعة القائم من  750000درهم.
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راشد لإلسكان

المساكن.

 -ق ـ ـ ـ ــروض الشـ ـ ـ ـ ـراء بح ـ ـ ـ ــد أقص ـ ـ ـ ــى

المعتمدة.

 -قـ ـ ـ ــروض التوسـ ـ ـ ــعة بحـ ـ ـ ــد أقصـ ـ ـ ــى

-قروض اإلسـكان وفـق السياسـات والمعـايير  750000درهم.

 .2برنـــــــــامج تمويـــــــــل  -قرض إلنشاء المساكن الخاصة.
اإلســــــــــكان الخــــــــــا
(برنامج القروض)

إمارة الشارقة

 -قرض لشراء مسكن قائم.

 -قرض لتوسعة أو صيانة مسكن قائم.

 300000درهم.

 -قيمة القرض  ٥٠٠،٠٠٠درهم.

 -يبلج قرض التوسعة ٣٠٠،٠٠٠

درهم.

 مـ ـ ـ ــنل أراض سـ ـ ـ ــكنية مجه ـ ـ ـ ـزه بـ ـ ـ ــالمرافق  -قيمـ ـ ـ ــة المنحـ ـ ـ ــة  ٢٠٠،٠٠٠درهـ ـ ـ ــمكمساعدة بناء.
والخدمات.
 -تقديم منحة سكنية.

إمارة رأس الخيمة

 -بناء المساكن.

 -سيتم بناء  800مسكن للمواطنين.

برنـــامج الشـــيي ســـعود  -تقديم منل اإلسكان.
لالسكان

.2أهم التحديات أمام تحقيق التنمية اإلسكانية المستدامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 لتحديد أهم التحديات التي تحول دون تحقيق الدولة لمفهوم التنمية اإلسكانية المستدامة،
البد لنا أوال من أن نطرح تساؤل يتمثل في  :مدى تطبيق السياسات اإلسكانية المتبعة

في الدولة

للمفهوم الدولي للتنمية المستدامة في قطاع اإلسكان

ومعايير

المستوطنات البشرية المستدامة ؟ في حقيقة األمر تبدو اإلجابة على هذا السؤال
صعبة في ضوء نقص المؤشرات اإلحصائية في هذا المجال ،وعلى الرغم من أن الدولة

تنشر تقارير سنوية حول الوضع االقتصادي والديمغرافي  ،واالجتماعي  ،واالقتصادي ،

والبيئي  .غير أن المؤشرات المنشورة في تلك التقارير ال تغطي مختلف المؤشرات لقياس
التنمية المستدامة أو التحضر المستدام ،وال يمكن توظيفها في دراستنا هنا بطريقة

دقيقة.ومع ذلك يمكننا أن نوظف مجموعة من المعلومات المتوفرة ،للخروج ولو بطريقة
جزئية عن واقع هذه المؤشرات في الدولة.

أ .مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع اإلسكان :
 المؤشرات االجتماعية :الفصل ( )5مؤشر الدينامية الديموغرافية واالستدامة :يمكنرصد مؤشرين متوفرين في الدولة هما :
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 oمعدالت نمو السكان  :استمرت معدالت نمو السكان المواطنين خالل الفترة

 2005 – 1995عند مستويات عالية نسبيا ( %3.5سنويا) مقارنة بالدول

المتقدمة والنامية على حد سواء ،ويتوقع أن يصل عدد السكان المواطنين في

الدولة في عام  2009إلى  923ألف .
 oمعدل الخصوبة الكلي 1.96 :

 -المؤشرات المؤسسية:الفصل()7مؤشر دعم نموذج قابل لالستمرار للمستوطنات

البشرية :يمكن رصد مؤشرين متوفرين في الدولة هما :

 oنسبة سكان الحضر من مجموع السكان  :يبلج نسبة سكان الحضر %82.5
من إجمالي السكان  ،مقارنة ب % 78.3في عام . 1995

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

لكل (كم ،)2وأدناها في إمارة أبوظبي  21لكل (كم.)2

ب .المؤشرات المتعلقة بتطبيق أجندة الموئل  :ال تتوفر بيانات دقيقة حول وضع الدولة في

تطبيق هذه المؤشرات  ،ولكن يمكن المتعلقة في أجندة الموئل الخاصة بحق الحصول على

المأوى  ،كالتالي :
 ضمان الحيازة اآلمنة قانونيـا لر راضـي  :تطبـق الدولـة مجموعـة مـن التشـريعات لضـمان
الحيازة اآلمنة لألراضي لمستحقيها ومالكيهـا وذلـك انطالقـا مـن المـادة ( )21مـن الدسـتور
والتي تنص على صيانة الملكية الخاصة ،وعدم جواز نزع الملكية إال في األحوال التي
تسـتلزمها المنفعـة العامـة وفقـا ألحكـام القـانون ،وفـي مقابـل تعـويض عـادل .وتحفـظ المـادة
( )36سـنة مـن الدسـتور علــى حرمـة المسـاكن  .كمـا اتجهــت بعـض اإلمـارات نحـو تنظــيم
الملكي ــة العقاري ــة للمـ ـواطنين واألجان ــب وضـ ـوابط تس ــجيل العق ــارات حفاظ ــا عل ــى حق ــوق
مالكيها بواسطة القوانين المحلية الصادرة في كل من :أبوظبي ورأس الخيمـة وأم القيـوين
في سنة  ،2005ودبي في سنة . 2006
 تـــنمين حـــق اإلنســـان فـــي المســـكن المالئـــم  :تؤكــد سياســة الدولــة فــي مجــال اإلســكان
والمتبعــة علــى مــدار ( )36الماضــية علــى أن المســكن المالئــم والالئ ـق حــق لك ـل م ـواطن
ويعتبر شرطا أساسيا السـتقرار المـواطن ومسـاهمته الفعالـة فـي عمليـة التنميـة  ،كمـا يعـد
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قطاع اإلسكان إحدى قطاعات البنية التحتية التي ركزت عليهـا اسـتراتيجية الحكومـة لعـام
 ، 2007وذلك بزيادة عدد المستفيدين من برامج اإلسـكان الحكوميـة وتعزيـز التعـاون بـين
برامج اإلسكان االتحادية والمحلية لتوفير السكن المالئم لمواطني الدولة.
 إتاحة فر

متساوية للحصول على أرض للمسكن  :تعد المساواة والعدالـة االجتماعيـة

وتكــافؤ الف ـرص لجميــع الم ـواطنين مــن أهــم الــدعامات الرئيســية التــي رســخها الدســتور ،
وتتيل البرامج اإلسكانية فرصا متساوية أمـام المـواطنين للحصـول علـى األ ارضـي السـكنية
ممن تنطبق عليهم شروط منل هذه األراضي .
 تحسين وتطوير إتاحة الفر

المتساوية للحصول على سلفيات بناء المساكن :تتحمـل

الحكومــة تمويــل بنــاء مســاكن الم ـواطنين كليــا بواســطة المــنل أو جزئيــا بواســطة القــروض
بـ ــدون فوائـ ــد أو بفوائ ـ ــد بسـ ــيطة  .كم ـ ــا يـ ــنظم وي ارقـ ــب المص ـ ــرف المركـ ــزي السياس ـ ــات
المصرفية المتعلقة بعمليات اإلقراض لضمان حقوق البنوك والمستفيدين.
 تحســـين وتطـــوير إتاحـــة فـــر

االســـتفادة مـــن الخـــدمات األساســـية :

ت ــوفر الحكوم ــة

الخ ــدمات األساســـية لمختلـــف المنـ ــاطق السـ ــكانية ف ــي الدول ــة كخـ ــدمات المـ ــاء والكهربـ ــاء
والصرف الصحي ،ولقد كان لهذه السياسة األثر الكبير في تبوأ الدولة المرتبة  39عالميا
والثالثة عربيا في تقرير التنمية البشرية  2008/2007الصادر عن برنامج األمم المتحـدة
اإلنمــائي ،فعلــى ســبيل المثــال تشــير مؤشـرات التقريــر بــأن نســبة الســكان الــذي يســتخدمون
مصد ار محسنا للمياه تبلج . %100
بعد أن استعرضنا وضع الدولة من معايير ومؤشرات التنمية اإلسكانية المستدامة نعرض هنا

ألهم التحديات التي تعيق تقدم الدولة لتحقيق التنمية اإلسكانية المستدامة وأهمها :
أ .تمويل اإلسكان :يتصل بالتمويل ثالثة قضايا رئيسية هي :

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

للطلبــات المســتقبلية ممــا يعنــي ضــمان األجيــال القادمــة لحقهــا فــي الحصــول علــى الســكن
المالئم والذي يعد أحـد الركـائز الرئيسـية لمفهـوم التنميـة المسـتدامة  ،خاصـة إذا مـا علمنـا
بأن المجتمع اإلماراتي مجتمع شـاب تشـكل فيـه الفئـة العمريـة مـا بـين  44-15سـنة أكثـر
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مــن  %45مــن إجمــالي عــدد الم ـواطنين ،ممــا يعطــي مؤش ـ ار للعــدد الكبيــر مــن الم ـواطنين
الذين سيتقدمون لطلبات المنل والقروض في السنوات القادمـة .وتشـير اسـتراتيجية برنـامج

الشــيخ ازيــد لنســكان بــأن إحــدى نقــاط الضــعف التــي تواجــه البيئــة الداخليــة للبرنــامج هــي

عدم قدرته على إنجاز الطلبات المتراكمـة لديـه ،وبالتـالي تشـكل محدوديـة المـوارد الماليـة
للبرنـامج إحـدى أهـم التحــديات التــي يجـب عالجهــا ،فعلـى ســبيل المثــال فمـن بــين إجمــالي
الطلبات المقدمة للبرنامج والتي تقـدر ب ( )45928خـالل الفتـرة مـن  2006-2000تـم

تلبي ــة ( )12105طلبـ ـا فق ــط ،وذل ــك يع ــود أساس ــا إل ــى االعتم ــاد األساس ــي عل ــى اإلعان ــة
الحكوميــة ذات القيمــة الثابتــة ،والتــي تمثــل المــورد الرئيســي لتمويــل ميزانيــة البـرامج والتــي
تبلـج ( )640مليـون درهــم سـنويا ،كمـا يعيــق البرنـامج عـن الوفــاء بالتزاماتـه الماليـة تجــاه

المستحقين محدودية قدرتـه علـى إدارة مـوارده الماليـة بشـكل كامـل فـي ظـل قيـام المصـرف

العقاري في إدارة أمـوال البرنـامج واسـتثمارها وصـرف الـدفعات المسـتحقة للمـواطنين ،وهـذا
يعني بأن الموارد المالية المخصصة له ال تصله بشكل مباشر.

 غيــاب مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة لمؤسســات القطــاع الخــا

تجــا تنفيــذ الب ـرامج

اإلسكانية  :تعد قضـية مشـاركة القطـاع الخـاص فـي السياسـات اإلسـكانية إحـدى القضـايا
الرئيس ــية الت ــي أك ــدت عليه ــا األم ــم المتح ــدة من ــذ أواخ ــر الس ــبعينات وذل ــك عن ــد اعتم ــاد

استراتيجيتها العالمية للمأوى في عام  1988والتي دعت الحكومات إلى دعم وتعزيز دور
القطاع الخاص في األنشطة اإلسكانية ،أما االجتمـاع األخيـر لمجلـس إدارة برنـامج األمـم

المتحـ ــدة للمسـ ــتوطنات البش ـ ـرية فـ ــي عـ ــام  2007فقـ ــد دعـ ــا إلـ ــى تعبئـ ــة القطـ ــاع الخـ ــاص
للمساهمة فـي النمـو الحضـري بواسـطة مجموعـة مـن الحـوافز كـالحوافز الضـريبية  ،وذلـك

لتشــجيعه علــى تخصــيص جــزء مــن األ ارضــي المــزودة بالخــدمات إلقامــة الم ارفــق العامــة
والمساكن وخاصة للفئات المحتاجة .ويدل الواقع في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة علـى

ضــةلة وعــدم اســتم اررية المبــادرات والــدعم الــذي تقدمــه مؤسســات القطــاع الخــاص وخاصــة
الشــركات العقاريــة لــدعم الب ـرامج اإلس ــكانية فــي الدولــة  ،إن إحجــام هــذه المؤسس ــات ال
يتناسب مع التسهيالت والمميزات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص وال مع حجم األرباح

القياسـية التــي يحققهـا  ،فمــثال نمـت أربــاح الشـركات المســاهمة العامـة بنســبة  %50تقريبــا
خـالل الربـع األول مـن عـام  ، 2008فـي حــين حققـت الشـركات المدرجـة بسـوقي أبــوظبي
ودبــي المــاليين أرباحــا صــافية بلغــت  51. 7مليــار درهــم خــالل عــام  2007بزيــادة %36

على صافي األرباح المحققة خالل عام .2006
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 القدرة المالية لرفراد لشراء أو بناء المساكن  :يعد الحصول على مسكن وبسعر ميسر
ومــتالئم مــع قــدرة األف ـراد الش ـرائية الحاليــة أو فــي المســتقبل المنظــور أحــد المعــاني الهامــة

المتضــمنة لمفهــوم التنميــة المســتدامة ،ولكــن تــدل مؤش ـرات الســوق إلــى ارتفــاع األســعار
المتعلقة بقطاع العقارات ممـا يصـعب علـى ذوي الـدخل المحـدود والمتوسـط مـن الحصـول

على المساكن واألراضي ،حيث تشير هذه المؤشرات المسجلة في شهر يوليو  2008إلى
أن مؤشــر أســعار األ ارضــي الســكنية ســجل نســبة االرتفــاع األعلــى علــى متوســط أســعار
المبايعات المنفذة على كافة القطاعـات وبنسـبة ارتفـاع  %4عـن المسـتوى المسـجل خـالل

يونيـو ،كمــا ارتفـع مؤشــر أسـعار المبايعــات المنفـذة علــى األ ارضـي التجاريــة واالســتثمارية
بنســبة  %2.6مقارنــة بيونيــو  ،2008أمــا مؤشــر أســعار المبايعــات المنفــذة علــى قطــاع

الشقق السكنية والفلل فقد ارتفع بنسبة  %1.7خالل يوليو .2008

 وتلعب عدة عوامل تؤثر على أسعار المساكن وبنائها ،ومن أهمها:

 oقوى العرض والطلب في السوق :وتشير اإلحصائيات إلى وجود فجوة بينهما فـي
إمــارة أبــوظبي حيــث تقــدر االحتياجــات الفعليــة مــن الوحــدات الســكنية ببــين 20
و 46ألفا.

 oالسياسـ ــات الماليـ ــة للجهـ ــات الممولـ ــة للفـ ــرد و حجـ ــم الفوائـ ــد المترتبـ ــة علـ ــى
القروض :وفي الدولة تشكل قروض اإلسكان الخاصة باألفراد والتي تسـتخدم
فــي تمويــل شـراء أو بنــاء المســاكن فــي يونيــو  2007مــا نســبته  %38.8مــن

إجمالي قروض اإلسكان والتي تبلج  39.447مليون درهم.

 oزي ــادة الطل ــب عل ــى المن ــازل :نتيج ــة لزي ــادة ع ــدد الس ــكان ،وت ــأخر بع ــض
المطـورين العقــاريين و المقــاولين فــي تسـليم الوحــدات الســكنية ،فــإن التوقعــات
بتضاعف أسعار العقارات مع العوائد المجزية للتأجير.

 oارتف ــاع تكلفــة البن ــاء :والمتضــمنة مـواد البنــاء واأليــدي العاملــة نتيجــة الرتفــاع
قيمة مواد البناء المحلية والمستوردة .

 oنمط المشروعات العمرانية التي ركزت على االستثمار العقاري الفاخر والـذي
يحظـ ــى بالعائـ ــد الس ـ ـريع والمجـ ــزي رغـ ــم تعـ ــاظم الش ـ ـريحة الطالبـ ــة لنسـ ــكان
المتوسط حسب األغراض المختلفة سـواء كانـت اسـتثمارية أو بغـرض السـكن

أو التأجير .

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

األمم بمركز األمم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية منـذ عـام  1996وذلـك بعـد االتفـاق الـدولي علـى
ماهيــة المؤشـرات الحضـرية والتــي تضــم إلــى جانــب قطــاع اإلســكان وقطــاع البنيــة التحتيــة وقطــاع
التنمي ــة االقتص ــادية واالجتماعي ــة ،وتب ــرز أهمي ــة المرص ــد الحض ــري بوص ــفه آلي ــة لجم ــع وتحلي ــل
واعــداد المؤش ـرات الحض ـرية الالزمــة لتصــميم ومتابعــة وتقيــيم سياســات التنميــة الحض ـرية ،وعلــى

الرغم من أهميته والمتمثلة في بناء القدرات على توليد المعلومات وادارتها وتحليلها ونشرها بطـرق

منتظمــة واســتخدامها فــي اتخــاذ الق ـ اررات ،واعــداد السياســات واالســتراتيجيات القطاعيــة فــي إطــار

خطة العمل المحلية بالمناطق والمجتمعات الحضرية ،إال أن الدولة لم تقم بعـد بإنشـاء أي مرصـد
حضــري .كمــا تفتقــر الدولــة إلــى قاعــدة بيانــات إســكانية موحــدة نظـ ار لغيــاب التنســيق بــين الجهــات

المعنية باإلسكان في الدولة.
ج .التضخم  :يؤثر التضخم سلبا على التنمية اإلسكانية المستدامة بتقليله لفرص األفراد من
الحصول على مسكن مالئم  ،ويرتبط التضخم في هذا القطاع بقضيتين هما :

 ارتفاع أسعار مواد البناء مما يحد من قدرة األفراد على تشييد منازلهم أو صيانتها:
ففي سبتمبر  2008ارتفعت أسعار المنتجات اإلسمنتية بمتوسط  %10وذلك على الرغم
من جهود الحكومة لتحقيق االستقرار في سوق البناء والتشييد كإعفائها لواردات الحديد

واإلسمنت من الرسوم الجمركية وتوقيعها لمذكرة تفاهم مع مجموعة من مصنعي

االسمنت.

 ارتفاع أسعار إيجارات المساكن بشكل يهدد فر

ذوي الدخل المحدود والمتوسط من

الحصول على سكن مالئم  :ارتفعت أسعار اإليجارات بحوالي  %17.3في عام 2007

مقارنة بعام  ،2006واستحوذت تكاليف اإليجارات على  %31من إنفاق الفرد عام
 ،2007ويشكل اإلنفاق على المسكن وخدمات المسكن نحو  %58.6من معدل التضخم

عام  .2007ولقد أدى هذا الوضع إلى تدخل حكومتي أبوظبي ودبي بتحديد نسبة %5
كحد أقصى لزيادة إيجارات العقارات في عام  ،2008وذلك عوضا عن  . %7وقد تؤدي

أزمة اإليجارات إلى استغالل المستثمرين لهذا الوضع في ضوء نقص الوحدات السكنية
بإضافة مالحق وغرف إضافية للفلل بهدف استثمارها وتأجيرها بمبالج مرتفعة مما يؤثر

سلبا على متطلبات البيئة الصحية لتلك المساكن ،فمثال أعلنت بلدية أبوظبي في سبتمبر
 2008بأن  %95من الفلل المستثمرة في أبوظبي مخالفة لشروط البلدية في السكن

المالئم .
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د .البيئة التشريعية المنظمة للقطاع اإلسكاني والعقاري  :تفتقر الدولـة لمجموعـة مـن التشـريعات
والقـ ـوانين المنظم ــة للقط ــاع العق ــاري كق ــانون ي ــنظم الملكي ــة العقاري ــة عل ــى المس ــتوى االتح ــادي ،
والمنظمة حاليا بواسطة القوانين المحلية في بعض اإلمارات  ،مما أوجد تفاوتا في ضوابط الملكية
خاصة لألجانب ،كمـا يعـد قـانون الـرهن العقـاري إحـدى القـوانين التـي يجـب أن تسـن لهـا القـوانين

المنظم ــة له ــا  ،بإس ــتثناء إم ــارة دب ــي والت ــي اص ــدرت ق ــانون ال ــرهن الت ــأميني ف ــي أغس ــطس ع ــام

 2008بغ ـرض تنظــيم ســوق التمويــل العقــاري وضــبط العالقــة بــين قن ـوات التمويــل والعالقــات بــين
شركات التطوير العقاري والمستثمرين  ،خاصة مع تنامي السوق العقـاري فـي الدولـة  ،فمـثال تبلـج

حجم المشاريع المعلنة في إمارة أبوظبي بحوالي  1,3تريليون درهم ،بينما يعمل في حوالي 1684

شركة في المجـال العقـاري  .وتشـير إسـتراتجية برنـامج الشـيخ ازيـد لنسـكان بـأن إحـدى التحديـدات
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

البرنامج .

هـــ .قضــايا البيئــة الحضــرية  :ت ـرتبط قضــايا البيئــة الحض ـرية ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم تنميــة البيئــة
المس ــتدامة والت ــي تع ــرف" إدارة المـ ـوارد الطبيعي ــة وتوج ــه التقان ــة والمؤسس ــات بم ــا يض ــمن تحقي ــق
استمرار إشباع الحاجات البشرية لألجيال الحاضرة والمقبلة  ،ومثل هذه التنمية المسـتدامة تصـون

مختلــف المـوارد الطبيعيــة وال تتســب فــي تــدهور البيئــة  ،كمــا أنهــا مالئمــة فنيــا وصــالحة اقتصــاديا
ومقبولــة اجتماعيــا "  ،وفــي دولــة اإلمــارات تعــد قضــايا البيئــة الحض ـرية مــن أهــم أولويــات العمــل
البيئــي فــي الدولــة تبعــا لنســتراتجية الوطنيــة للبيئــة  ،والتــي تركــز علــى  :ت ـوفير المــأوى المالئــم

للجمي ــع بتكلف ــة اقتص ــادية  ،وتعزي ــز إدارة وتخط ــيط المس ــتوطنات البشـ ـرية  ،وتعزي ــز نظ ــم الطاق ــة
والنقــل المســتدامة فــي المســتوطنات البشـرية  ،وتشــجيع تنميــة المـوارد البش ـرية والعمــل المؤسســي ،

تعزيز أنشطة صناعة التشييد المستدامة  ،وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وقــد تبنــت إمــارة ابــوظبي مبــادرة للحفــاظ علــى البيئــة المســتدامة تتمثــل فــي إقامــة مدينــة مســتدامة

تضم  50ألفا من السكان وتخلو من االنبعاثات الملوثة للبيئة

.

و .القضــــايا اإلســــكانية المتعلقــــة بالعمالــــة األجنبيــــة الوافــــدة :يش ــكل الحض ــور الكبي ــر للعمال ــة
األجنبيــة الوافــدة فــي المجتمــع اإلمــاراتي تحــديا كبيـ ار للسياســات اإلســكانية المســتدامة فــي الدولــة ،
ممــا يشــكله مــن ضــغط كبيــر علــى خــدمات البنــى التحتيــة فــي المجمعــات الســكنية  ،ومــن ناحيــة

يميل بعض الوافدين إلى " الهجرة العائلية " والتي تشجع على استيطان هؤالء الوافدين مما يؤدي
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إلــى زعزعــة اس ـتقرار وأمــن األحيــاء الســكنية  ،كمــا تعــد ظــاهرة انتشــار ســكن الع ـزاب الوافــدين فــي
وسط األحياء السكنية للعائالت وفي ظروف معيشية صعبة إحدى القضايا التي تحد من التطور

الحضري .
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المحور الثالث  :دور المجلس الوطني االتحادي في السياسة اإلسكانية :
تع ــد السياس ــات واالس ــتراتيجيات ف ــي قط ــاع اإلس ــكان بمثاب ــة وس ــائل لس ــد الثغـ ـرات التنموي ــة عل ــى
مســتويات المــدن والســلطات المحليــة ،وتشــكل هــذه السياســات واالســتراتيجيات عــامال بــالج األهميــة
لتحقيق إنجازات العدالة االجتماعية وتلبية احتياجات وحقوق كافة األفراد.

 عمل ــت األم ــم المتح ــدة م ــن خ ــالل برن ــامج األم ــم المتح ــدة للمس ــتوطنات البشــرية ومنظم ــة
"البرلمــانيون العــالميون المعنيــون بالموئــل" بوص ـفها المنظمــة البرلمانيــة الدوليــة المعنيــة
بتنمية المستوطنات البشرية المستدامة على تشجيع البرلمانيين العالميين على ما يلي:
 oالرص ــد واإلب ــالل ع ــن التشـ ـريعات الوطني ــة المتعلق ــة ب ــاألرض واإلس ــكان ،والبن ــى
التحتية ،والخدمات ،والتمويل السكني.

 oمساعدة اللجان البرلمانية الوطنية على تقييم واستعراض التشريعات القائمة بشأن
األراضي واإلسكان ،والبنى التحتية والخدمات ،والتمويل اإلسكاني.

 oنشر التشريعات النموذجية في مجاالت األراضي واإلسكان.

اهــتم المجلــس الــوطني االتحــادي بمناقشــة موضــوع اإلســكان لتعزيــز التنميــة اإلســكانية المســتدامة
وذلك في ضوء االختصاصات الممنوحة له التشريعية والرقابية ،والجدول التالي يبـين كيفيـة تنـاول

المجلس الوطني لقضايا اإلسكان :
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الفصل التشريعي العاشر

الفصل التشريعي الحادي عشر

الفصل التشريعي الثاني عشر

الفصل التشريعي الثالث عشر

الفصل التشريعي الرابع عشر

1996-1995م

1999-1997م

-2000م2002م

2005-2003م

2009-2007م

التشريعي

-مشروع قانون :اتحادي في شأن إنشـاء

-مشـــروع القـــانون :مش ــروع ق ــانون اتح ــادي

برنامج الشيخ زايد لنسكان .

رق ـ ـ ـ ــم ( ) لس ـ ـ ـ ــنة  2007بتنظ ـ ـ ـ ــيم االنتف ـ ـ ـ ــاع

-الهـــدف مـــن القـــانون :يهــدف البرنــامج

بالمساكن الحكومية.
-الهــــدف مــــن القــــانون :تنظ ــيم م ــن عملي ــة

إل ـ ـ ــى اإلس ـ ـ ــهام ف ـ ـ ــي تلبي ـ ـ ــة االحتياج ـ ـ ــات
الســكنية الحاليــة والمتوقعــة فــي المس ــتقبل

تملي ـ ــك المـ ـ ـواطنين للمس ـ ــاكن وللحف ـ ــاظ عل ـ ــى

للمـ ـواطنين عل ــى مس ــتوى جمي ــع الشـ ـرائل

حقوقهم الشرعية.

االجتماعيـ ــة بالمس ـ ــتوى الالئ ـ ــق والس ـ ــرعة

مشـــروع قـــانون :اتحــادي فــي شــأن الميزانيــة

المطلوبة.

العامــة لنتحــاد وميزاني ــات الجهــات المس ــتقلة
الملحقة عن السنة المالية 2008
التوصــــية :المطالبـ ــة بزيـ ــادة ميزانيـ ــة برنـ ــامج
الشــيخ ازيــد لنســكان فــي ظــل ت ـراكم الطلبــات
المقدمـ ــة وثبـ ــات الميزانيـ ــة السـ ــنوية للبرنـ ــامج
بـ( )640مليون درهم.

الرقابي

-الموضوع :سياسة و ازرة األشغال العامـة

-الموضوع :سياسة و ازرة األشغال العامـة

 -سؤال حـول " اإلجـراءات التـي اتخـذتها

-الموضــوع :موضــوع برنــامج الشــيخ

واإلسكان في مجال إسكان المواطنين

واإلسكان.

و ازرة األش ـ ــغال العام ـ ــة ف ـ ــي ش ـ ــأن تنفي ـ ــذ

زايد لنسكان.

-التوصيات:

التوصــــيات :تشـ ــكيل لجنـ ــة مـ ــن أعضـ ــاء

قــانون برنــامج الشــيخ ازيــد لنســكان،

-التوصيات:

جـواب الــوزير" تــم إنجــاز اللـوائل التنفيذيــة

للبرنامج ،وتمكين البرنـامج مـن القيـام

-تشــكيل لجنــة مشــتركة لمناقشــة موضــوع

المجلــس مهمتهــا اقت ـراح الحلــول المناســبة

اإلسكان ووضع الحلول المناسبة له.

لقض ـ ـ ــية اإلسـ ـ ـ ــكان ،وعرضـ ـ ـ ــت تقريرهـ ـ ـ ــا

-إنش ـ ــاء مؤسس ـ ــة لنس ـ ــكان تس ـ ــهم فيه ـ ــا

بتاريخ  1998/6/16في المجلس.

الحكومـ ـ ــات المحليـ ـ ــة والبنـ ـ ــوك وشـ ـ ــركات

والبدء بالمشروع؟".

والماليـة واإلداريـة للبرنــامج ،تمـت الموافقــة
المبدئيــة علــى مــنل قــروض لعــدد ()٤٢٢

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

 -طالبـ ـ ـ ـت بزي ـ ـ ــادة المـ ـ ـ ـوارد المالي ـ ـ ــة

التوصيات:

بإنش ــاء وص ــيانة واح ــالل المجمع ــات

باألرامل والمطلقات وكبار السن.

السكنية.

 -تع ـ ــديل مـ ـ ـواد ق ـ ــانون برن ـ ــامج الش ـ ــيخ ازي ـ ــد

-المطالبــة باســتحداث ب ـرامج إســكانية خاصــة

الت ـ ــأمين والقط ـ ــاع الخ ـ ــاص ،تق ـ ــوم بم ـ ــنل

مواطنـ ــا فـ ــي إمـ ــارة الشـ ــارقة وعجمـ ــان وأم

-إيجـ ـ ــاد س ـ ـ ـكن مناسـ ـ ــب للم ـ ـ ـواطنين

لنسـ ـ ـ ـ ــكان بمـ ـ ـ ـ ــا يتناسـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــع الظـ ـ ـ ـ ــروف

القـ ـ ــروض للم ـ ـ ـواطنين ال ـ ـ ـراغبين بإنشـ ـ ــاء

القيوين.

الـ ـ ـ ـ ــذين ال ينطبـ ـ ـ ـ ــق علـ ـ ـ ـ ــيهم نظـ ـ ـ ـ ــام

االقتصـ ـ ــادية فـ ـ ــي الدولـ ـ ــة وارتفـ ـ ــاع األسـ ـ ــعار

المساعدات المالية في البرنامج.

والتغيرات التي طرأت على هيكل الرواتب.

مساكن خاصة لهم.

الموضــــــــوع :سياس ـ ـ ــة و ازرة األش ـ ـ ــغالالعامة واإلسكان.
التوصـــــيات:المطالب ـ ـة بتفعيـ ــل دور هيئـ ــة
التخطـيط العم ارنــي ودعمهـا ماديــا لتحقيــق
أهـ ـ ــدافها المتمثلـ ـ ــة فـ ـ ــي وضـ ـ ــع الخطـ ـ ــط
والبرامج الالزمة للتنمية العمرانية ،وانشـاء
مجلـ ـ ــس للبنـ ـ ــاء والتشـ ـ ــييد يعنـ ـ ــي بوضـ ـ ــع
المواصـ ــفات القياسـ ــية المتعلقـ ــة بمشـ ــاريع
البنــاء فــي الدولــة ،ودعــم ميزانيــة مشــروع
زايد لنسكان.
 س ـؤال حــول " بــطء ســير تنفيــذ برنــامجالشيخ زايد لنسكان ،فما هي اإلجراءات
التـي اتخـذتها الـو ازرة لتالفـي سـلبيات
التطبيق؟"
جواب الوزير" البرنامج يعمل منذ تسـعةأشهر ،والعمل يسـير بمعـدل ثمانيـة بيـوت
كــل يــوم منــذ بدايــة هــذا البرنــامج ،وحســب
القدرة الموجودة وحسب القوانين الموجودة

-تع ـ ـ ـ ــديل المـ ـ ـ ـ ــادة ( )6م ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــانون

-اسـ ــتحداث ب ـ ـرامج إسـ ــكانية بنظـ ــام التـ ــأجير

البرنــامج بحيــث يمــنل اختصــاص إدارة

التملكـ ـ ــي لتنظـ ـ ــيم عمليـ ـ ــة تملـ ـ ــك الم ـ ـ ـواطنين

أموال البرنامج لمجلس اإلدارة.

المسـاكن ،واالسـتفادة مـن المسـكن خـالل فتـرة

-تطبيـ ــق نظـ ــام التـ ــأجير التملكـ ــي فـ ــي

معينة.

الدولـ ـ ـ ــة ،واش ـ ـ ـ ـراك القطـ ـ ـ ــاع الخـ ـ ـ ــاص
لالسـ ـ ـ ـ ــتثمار فـ ـ ـ ـ ــي قطـ ـ ـ ـ ــاع اإلسـ ـ ـ ـ ــكان
الخاص.
الموضـــــوع :معان ـ ــاة س ـ ــكان المن ـ ــاطق

البعيدة من نقص الخدمات
التوصيات:

تش ــكيل لجن ــة مؤقت ــة لزي ــارة المن ــاطقالنائية وتقديم تقرير للمجلس.
قامـت اللجنــة بعــد الزيـارة بإعــداد تقريــر
قسـ ـ ـ ــمته إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدة تقـ ـ ـ ــارير حسـ ـ ـ ــب
اختصاصـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــو ازرات وك ـ ـ ـ ــان أول
تقريــر ع ــرض عل ــى المجلــس ه ــو ف ــي
شأن الخدمات الصحية وقرر المجلـس
تأجيـ ـ ــل إصـ ـ ــدار توصـ ـ ــية فـ ـ ــي شـ ـ ــأن
الخــدمات الصــحية لحــين االنتهــاء مــن
باقي الخدمات حول الموضوع.

ســـؤال حـــول "مكرمــة رئ ــيس الدول ــة للمن ــاطق
النائي ــة م ــاذا ت ــم بش ــأنها؟ وم ــا ه ــي المش ــاريع
التي أنجزت في تلك المناطق حتى اآلن؟
ج ـواب الــوزير" المشــاريع المقامــة تخــص كــل
من و ازرة التعليم والصـحة والداخليـة باإلضـافة
إل ـ ـ ــى بن ـ ـ ــاء مس ـ ـ ــاكن المـ ـ ـ ـواطنين وص ـ ـ ــيانتها
والط ـ ـ ـ ــرق ،والمـ ـ ـ ـ ــدة المخصصـ ـ ـ ـ ــة لمشـ ـ ـ ـ ــاريع
المنــاطق النائيــة  3ســنوات وســتنتهي بانتهــاء
عام 2008م.
موضـوع :سياسة برنامج زايد لنسكان.
التوصيات:

-تعديل القانون االتحادي رقـم ( )10لسـنة

1999م في شنن برنامج زايد لإلسـكان بمـا
يحقق التالي:
 -تع ـ ــديل س ـ ــقف ال ارت ـ ــب بم ـ ــا يتناس ـ ــب م ـ ــع
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الظ ـ ــروف االقتص ـ ــادية فـ ـ ــي الدول ـ ــة وارتفـ ـ ــاع
األســعار والتغي ـرات الت ــي ط ـرأت علــى هيك ــل
الرواتب.
 أن يكــون نصــيب الفــرد مــن إجمــالي دخــلاألسرة هو معيار استحقاق المستفيد للمـنل أو
القروض.
-المعــــــــــايير التفاضــــــــــلية للمســــــــــاعدات

والقروض:

يجـ ـ ـ ــب أن يتضـ ـ ـ ــمن طلـ ـ ـ ــب المسـ ـ ـ ــاعدة أوالقـ ــرض شـ ــهادة موضـ ــل فيهـ ــا تـ ــاريخ إنجـ ــاز
المسـ ــكن وظ ـ ــروف المنطق ـ ــة ض ـ ــمن مع ـ ــايير
حالــة المســكن ونــوع البنــاء مــع ضــرورة تحديــد
عمر افتراضي للمسكن.
يقس ــم األش ــخاص مـ ــن حي ــث دخ ــولهم إلـ ــىش ـ ـرائل (تتضـ ــمن كـ ــل ش ـ ـريحة مبلـ ــج 5000
درهــم مــثال) ليتحــدد مــن خاللهــا قيمــة القــرض
والمقدرة على السداد.
يج ـ ـ ــب أن يك ـ ـ ــون ع ـ ـ ــدد األبن ـ ـ ــاء ون ـ ـ ــوعهموعم ـ ــرهم مح ـ ــل اعتب ـ ــار ف ـ ــي تحدي ـ ــد النق ـ ــاط
الخاص ـ ـ ـ ــة به ـ ـ ـ ــم والت ـ ـ ـ ــي تس ـ ـ ـ ــتخدم كمعي ـ ـ ـ ــار
لألفضلية.
مراعاة نوع الرخصة التجارية والدخل النـاتجعنهـا عنــد تحديــد العوامــل المرجحــة للحصــول
على القرض.
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إض ـ ــافة ع ـ ــدد م ـ ــن النق ـ ــاط لفئ ـ ــة المس ـ ــتفيدالمتزوج.
زيـ ـ ــادة عـ ـ ــدد النقـ ـ ــاط الخاصـ ـ ــة بالمطلقـ ـ ــاتوتوحيدها مع األرامل.
احتســاب نق ــاط مفص ــلة تتعلــق بحج ــم ون ــوعالمس ــكن م ــن حي ــث مس ــاحات الغ ــرف وع ــدد
قاطنيهــا وأجناســهم وأعمــارهم واضــافة معــايير
جديـ ــدة تتعلـ ــق بعـ ــدد غـ ــرف النـ ــوم والجلـ ــوس
والطعام ومرافق المسكن األخرى.
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مدى توافق دور المجلس الرقابي والتشريعي فـي قطـاع اإلسـكان مـع مؤشـرات ومعـايير التنميـة

اإلسكانية المستدامة ؟

لنجابــة علــى هــذا السـؤال ســنقيم مــدى توافــق دور المجلــس مــع المعــايير الدوليــة المعتمــدة لتحقيــق

التنمية اإلسكانية المستدامة ،كالتالي :

 ضـــمان الحيـــازة اآلمنـــة قانونيـــا لر راضـــي :ح ــرص المجل ــس ال ــوطني االتح ــادي خ ــالل
مناقشاته التي امتدت خالل فصول تشريعية طويلة تناول فيهـا قضـية اإلسـكان فـي الدولـة
عل ــى توض ــيل اإلش ــكاليات الت ــي يع ــاني منه ــا ه ــذه القط ــاع الحي ــوي والرغب ــة ف ــي الخ ــروج
بتوصيات ترقى إلى االهتمام الذي توليه الدولة بحق المواطن في تملكه لمسكنه الخاص.

ويظهر ذلك أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون االتحادي في تنظيم االنتفاع بالمساكن

الحكومية للتعرف حول اآلليات التي تنظم من عمليـة تمليـك المـواطنين للمسـاكن والحفـاظ
علـى حقــوقهم الشـرعية ،والوقــوف حـول مــدى مواكبـة القــانون وشـموله للتغيـرات والتطــورات

الحاصلة في قطاع اإلسكان.

 تــنمين حــق اإلنســان فــي المســكن المالئــم :أصــدر المجلــس العديــد مــن التوصــيات التــي
طالبت بتوفير السكن المالئم لكل أسـرة انطالقـا مـن رؤيـة الدولـة التـي تنظـر إلـى اإلنسـان
باعتبــاره أغلــى ثرواتهــا وأســاس نهضــتها وتقــدمها وضــرورة إقامــة المشــاريع الســكنية التــي
تواكب ارتفاع معدالت نمو السكان.

 إتاحة فر

متساوية للحصـول علـى أرض للمسـكن :سـعى المجلـس الـوطني مـن خـالل

توصياته التي أصدرها طوال فصوله التشريعية لترجمـة معيـار العدالـة والمسـاواة المسـتمدة
من التشريعات والقوانين حيث نصت المادة 14من دستور الدولةعلى " :المساواة والعدالـة
االجتماعي ــة وت ــوفير األم ــن والطمأنين ــة وتك ــافؤ الف ــرص لجمي ــع المـ ـواطنين م ــن دعام ــات

المجتم ــع ،والتعاض ــد والتـ ـراحم ص ــلة وثق ــي بي ــنهم .ل ــذلك أوص ــى المجل ــس إل ــى ض ــرورة
استحداث برامج إسكانية خاصة باألرامل والمطلقات وكبار السن والفئات الخاصـة إضـافة

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

 تحسين وتطوير إتاحة الفر

المتساوية للحصول علـى سـلفيات بنــاء المســاكن :يعـد

اهتمام المجلس الوطني وتقديره لقيام الحكومـة بتمويـل بنـاء مسـاكن المـواطنين متوافقـا مـع

التوصيات التي أصدرها والتي توصي بضرورة إشراك وتحفيز القطاع الخـاص لنسـتثمار

ف ـي قطــاع اإلســكان الخــاص بــالمواطنين ،ومنهــا البنــوك علــى ســبيل المثــال بحيــث تقــوم
بتمويــل جــزء مــن قــروض اإلســكان وتكليــف المصــارف الوطنيــة لتمويــل قــروض اإلســكان
على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على منل هذه القروض.

 تحسين وتطوير إتاحة فر

االستفادة من الخدمات األساسية :توافـق هـذا المعيـار مـع

توصيات المجلس فيما يتعلق ببناء شـبكة متطـورة مـن البنـى التحتيـة للمشـروعات السـكنية

في المناطق البعيدة .

 مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخا

تجا تنفيذ البرامج اإلسكانية:

تعكــس التوصــيات التــي أصــدرها المجلــس الــوطني االتحــادي ومناقشــاته لقضــية اإلســكان

مس ـ ــؤوليته االجتماعي ـ ــة وحرص ـ ــه تج ـ ــاه المجتم ـ ــع ف ـ ــي مناقش ـ ــة القض ـ ــايا ذات االهتم ـ ــام
المجتمع ــي .وته ــدف توص ــيات المجل ــس لتنبي ــه مختل ــف جه ــات المجتم ــع الس ــيما القط ــاع
الخاص بمسؤوليته المجتمعية في مجال اإلسكان وتمكينه من المشاركة في عملية التنمية

االجتماعيــة واالقتصــادية .حيــث يوصــي المجلــس علــى تشــجيع وتحفي ـز القطــاع العقــاري
الخاص على االستثمار في بناء مجمعـات سـكنية مخصصـة للمـواطنين لتحقيـق األهـداف

التنموية المجتمعية المستدامة والمساهمة في توفير االحتياجات المجتمعية.
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المحور الرابع :رؤية المجلس الوطني االتحادي لتحقيق تنمية إسكانية مستدامة:
يـ ـرتبط تعزي ــز إنج ــازات الدول ــة ف ــي مج ــال التنمي ــة اإلس ــكانية المس ــتدامة بتط ــوير السياس ــات اإلس ــكانية ،
لمواجهة التحديات التي تواجه هذه التنمية وهي كالتالي :
 التحدي ( )1التمويل :

 oمحدوديــة الم ـوارد الماليــة لبرنــامج زايــد لإلســكان ،يمكــن زيــادة الم ـوارد الماليــة
للبرنامج من خالل:

 إنشاء برنامج وطني للصكوك اإلسكانية االستثمارية .تقوم فكرة هـذا البرنـامجعلــى اســتقطاع جــزء مــن المخصصــات الماليــة لألبنــاء المعتمــدة فــي رواتــب

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

 تخصــيص  %5مــن العوائــد االســتثمارية الســنوية لجهــاز اإلمــارات لالســتثمارإلنشــاء صــندوق لمصــلحة األجيــال اإلماراتيــة القادمــة ،لضــمان تــوفير مــورد

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

o

ضــعف مســاهمة القطــاع الخــا

فــي تمويــل الب ـرامج اإلســكانية ،يمكــن تشــجيع

القطاع الخاص للمساهمة من خالل:

 تش ـ ــكيل هيئ ـ ــة وطني ـ ــة للمس ـ ــؤولية االجتماعي ـ ــة تض ـ ــم ممثل ـ ــين ع ـ ــن القط ـ ــاعالحكومي وشركات القطاع الخاص لتدعيم مبادرات القطاع الخاص فـي دعـم

األنشطة المجتمعية.

 إصدار تقرير سنوي يرصد ويقيم مبادرات شركات القطاع الخاص فـي مجـالالمسـ ــؤولية االجتماعيـ ــة وم ـ ــن ضـ ــمنها الـ ــدعم الم ـ ــالي لبرنـ ــامج الشـ ــيخ ازي ـ ــد

لنسكان.

 تقديم مجموعة مـن الحـوافز لمؤسسـات القطـاع الخـاص المسـاهمة فـي تمويـلالبـ ـرامج اإلس ــكانية  ،كإعطائه ــا األولوي ــة ف ــي الحص ــول عل ــى المناقص ــات
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الحكومية  ،وتخفيف الرسوم اإلدارية المتعلقة بأنشطتها  ،وتسهيل اإلجراءات
الحكومية المفروضة عليها لمزاولة أنشطتها.

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

" التض ــامن والتكاف ــل االجتم ــاعي " وال ــذي يع ــد إح ــدى ال ــدعامات الت ــي أك ــد

عليه ـا الدســتور باعتبــار أن التعــاون الصــادق بــين القطــاعين العــام والخــاص
مقوما أساسيا لالقتصاد الوطني .

 التحدي ( )2غياب قواعد بيانات إسكانية موحدة وغياب نظم إدارة المعلومات الحضرية
 ،يمكن التغلب على هذا التحدي بواسطة :

 oإنشــاء مرصــد حضــري علــى غـرار الم ارصــد الحضـرية المنتشـرة فــي دول العــالم،
ومنهــا علــى المســتوى العربــي :مرصـد جــدة  ،المدينــة  ،حلــب  ،طـرابلس .ويعــرف

المرصــد الحضــري بأنــه مركــز متخصــص لجمــع ورصــد ومقارنــة وتحليــل البيانــات
كالبيان ــات اإلس ــكانية  ،العمراني ــة  ،االقتص ــادية  ،المؤسس ــاتية  ،البيئي ــة  ،وتب ــرز
أهميته في تحديد القضايا الحضرية ذات األولوية ،ومـد صـناع القـرار بالمؤشـرات

والمعلومات لتوجيه السياسات اإلقطاعية .

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

 oمراجعة المعايير التفاضلية لبرنامج الشيي زايد لإلسكان بما يحقق مؤشرات التنمية
المستدامة السيما في إطارها المتعلق بمجال اإلسكان وذلك لتحقيق اآلتي:

 تحقي ــق العدال ــة االجتماعي ــة ف ــي إط ــار مراجع ــة المس ــتفيدين م ــن المس ــاعداتوالقروض وفق شرائل محددة للدخول بحيث يتحدد منها مدة وقيمة القروض.

 ضــرورة االهتمــام بالجوانــب الصــحية للمســكن ممــا يتطلــب أن تكــون المعــاييرالتفاض ـ ــلية لبرن ـ ــامج الش ـ ــيخ ازي ـ ــد لنس ـ ــكان متوافق ـ ــة م ـ ــع ع ـ ــدد أبن ـ ــاء ون ـ ــوع

المستفيدين من السكن.

 التشريعات المنظمة للقطاع العقاري :
 oإصدار قانون اتحادي لتنظيم الملكية العقارية .
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 oإصدار قانون اتحادي لرهن العقاري .
 التحدي ( )4تضخم أسعار مواد البناء  ،يمكن التخفيف من التأثير السلبي لهـذا التضـخم
على القدرة المالية للمواطنين لبناء واستكمال إنشاء وصيانة مساكنهم من خالل :

 oاســتخدام أســلوب الهندســة القيميــة للمشــاريع نظ ـ ار لمســاهمتها الكبي ـرة فــي خفــض
التكاليف وتخفيف الضغط على طلب الحديد والخرسانات.

 oربــط عقــود البنــاء بمؤشـر أســعار ترعــاه جهــة حكوميــة محــددة يــتم تحديــد األســعار
بناء على أساسها لحفظ حقوق المالكين والمقاولين.

.
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