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  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

  جامعة الدكتور حيي فارس املدية

  :ملخص البحث

ـا أصبحت مسأ  اللة التنمية االسكانية املستدامة من املوضوعات احلديثة و املعاصرة ، و لكن اساليب و طـرق العمـل 
ازمــة الســكن يف الــوطن العــريب متثــل مشــكلة عربيــة تتمثــل يف غيــاب تــوافر املســاكن  حيــث أن ، تــزال غــري واضــحة بشــكل كــاف 

الزالـت الـدول العربيـة تواجـه حتـديات كبـرية نامجـة عـن نقـص التمويـل جلميع الشـرائح ، وخباصـة الطبقـات املتوسـطة و  الفقـرية، و 
، "غــري اهلــادف للــربح"اإلســكاين الــذى تقدمــه القطاعــات املصــرفية، وضــعف هياكــل املؤسســات الــىت تــوفر اإلســكان االجتمــاعى 

دربـة باإلضـافة اىل التشـريعات ونقص شركات املقـاوالت املؤهلـة للنهـوض بقطـاع البنـاء والتشـييد، وكـذلك نقـص العمالـة املهنيـة امل
املتعلقة بالبناء وإنشاء املساكن و تطويرها وتوسيع دور القطاع اخلاص ىف حتقيق النهضة اإلسـكانية، ومـن هـذا املنطلـق فـان قطـاع 

حملاولـة و ذلـك املسـتدامة  اإلسكان والتعمري جيب ان حيظى بعناية خاصة وان حيتل مكانة متميزة ىف السياسات والربامج التنمويـة 
  .معاجلة هذه االزمة 

  .التنمية االسكانية املستدامة، الدول العربية السكن، االسكان، :الكلمات الدالة
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  :مقدمة 

ــه العديــدة لأاحتياجاتــه االساســية بــدء مــن املــ تــأمنيمنــذ القــدم و االنســان حيــاول  بيئــة  تــأمنيوى البســيط و حــىت حماوالت
ســكنية تشــبع رغباتــه املتجــددة و ترفــع مــن مســتوى معيشــته ، فاملســكن يــأيت يف الدرجــة الثانيــة مــن أولويــات احليــاة بعــد الغــذاء ،  

نسان بدون سـكن مـريح ان يكـون مسـتقرا فيزيولوجيـا يعترب من القضايا احلساسة اليت تستدعي االهتمام و العناية ، فال ميكن إلو 
من لـه السـكن املـريح ، أيا ، و ال ان يكون مبدعا او مفكرا او منتجا بالشكل الذي يكون عليه فيمـا لـو تـاو نفسيا ، او اجتماع

دوء يعترب نفسه و كانـه بـدون وطـن و تكـون عالقتـه بوطنـه ضـعيفة طاملـا لـيس لـه  و ان الذي ال ميلك سقف سكن يعيش حتته 
و بالتـايل كلمـا كثـرت القـالع يف الـوطن كلمـا كـان " ت قلعـة االنسـان البيـ: " ويـه بشـكل انسـاين ، يقـول املثـل الروسـي أفيه مـا ي

اكثر قوة و حصانة ، و بالتايل يعترب املسكن  احملرك الرئيسي لالقتصاد الوطين ، و  ميثـل الدعامـة األساسـية للسـري احلسـن جلميـع 
تمــع  ــو بطريقــة غــري مباشــرة ، و إنعــدام املســكن الفــراد ا ــالقطاعــات األخــرى و ل ــدد مســتقبل مجبــع يول د إشــكاليات ســكنية 

  .القطاعات 

ا مـن دولـة ألخـرى بلغـت  مل تكن األزمة السـكنية وليـدة احلاضـر و إمنـا هـي قدميـة قـدم اإلنسـان ختتلـف درجتهـا و حـد
ذلـك يف  من املشاكل السكنية وحيث أن هذه األخرية تعاين العديد  خاصة و الدول العربيةعامة  ذروة تفاقمها يف الدول النامية

كـن القـول أن معظـم الـدول ومي  اثناء توسعها بسبب النمو السكاين الكبـري مـن جهـة او اهلجـرة الغـري املنتظمـة مـن جهـة اخـرى ،
ة اجتماعيــا، لغويـا، ودميوغرافيــ العربيـة ا، وبــني الـدول نفســها ااختالفـات متباينــة واضـحة بــني سـكن ا، و لكـن هنــاك أيضـامتشـا

باإلضـافة إىل اخـتالف هـذه . التطور، املدنيـة، البطالـة، الـدخل القـومي، التوزيـع السـكاين ومعـدالت النمـو واملتمثلـة يف مستويات
الــدول وتباينهــا يف وعيهــا وإدراكهــا للمشــاكل الســكنية، والسياســات واإلســرتاتيجيات الســكنية الــيت حتتاجهــا لتحديــد مشــاكلها 

ها بأسباب احلياة والتطورالسكنية، وحل األمور العالقة من أجل إحراز تطور مست    .دام، ميدّ

االت وخاصـة االسـكان الـيت ) Sustainable Development(قد انتشر مفهموم التنمية املستدامة لو   تقـوم يف كافة ا
ا يلىب الذي التوازن وإجياد البشرية، بالتنمية على االهتمام ـا مبفهومهـا الشـامل  املسـكن مـن األساسـية حاجا تـرتبط وخالفـه،  ال

تمــع يف الوقــت احلاضــر دون التــأثري علــى مقــدرة األجيــال الالحقــة يف  يف حتســني نوعيــة احليــاة لتكــون ذات معــىن لكافــة شــرائح ا
ا يف املستقبل ، ويف االسكان تعتمد التنمية املستدامة على حتقيق م   .بدأ التكامل يف السياسات احلضريةتلبية احتياجا

  :ليل املوضوع من خالل اآليتحتعلى ضوء ما سبق، ميكننا 

I. طبيعة قطاع السكن 
II. طبيعة أزمة السكن يف الوطن العريب 

III. العالقة بني اإلسكان و مفهوم التنمية املستدامة 
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IV. سياسات حتقيق أهداف التنمية االسكانية املستدامة 
V.  لتحقيق التنمية االسكانية املستدامةاملساعي العربية 

VI. التوصيات 

  .على حدهوفيما يلي حتليل لكل عنصر 

I. طبيعة قطاع السكن 

  :مفهوم  السكن : اوال 

اهلامة املتعلقة به ، و لقد ظهر هذا ان حدوث التطور الكبري يف مفهوم السكن يعترب حبق من احدى اخلصائص السلعية 
ظهـر هـذا  التطور عرب مراحل التـاريخ املختلفـة منـذ أقـدم االزمنـة  و الـذي ينبـع أصـال مـن تطـور احلاجـة اليـه و باختصـار فقـد

  1:التطور من خالل املعاين التالية 

الــذي ينصــرف اىل املســكن باعتبــاره املــأوى الــذي يقــيم فيــه األفــراد ، أو البنــاء املــادي الــذي  :المفهــوم الضــيق   - أ
  .يتألف من احليطان و السقف الذي تقع عليه عني االنسان

، و مـا يعلوهـا مـن السـقف ، بـل علـى  و هو الذي ال يقتصر على جمموعة اجلدران االربعة :المفهوم الواسع  -  ب
تمـع لـه لكـي يقبـل االنسـان علـى العـيش  ما يشتمل عليه من اخلدمات املساعدة و التسهيالت الـيت يقـدمها ا

  .يف هذا املبىن بكل راحة و استقرار
، و ميثــل 2و منــه فــان الســكن  يعتــرب  املكــان الــذي يعــيش فيــه االنســان بســالم و أمــان و كرامــة ، و يعتــرب حقــا مــن حقوقــه 

السكن بالنسبة للكثريين جماال لالستثمار و مصدرا للدخل و رمزا للدميومة و االمان و يعترب السكن من احلاجات االساسية غري 
تيــة ملحــة و لــه دور كبــري و مســتمر يف حيــاة الفــرد و تكــوين صــحته  و اخالقــه و عالقاتــه و هــو ضــرورة حيا  3الغذائيـة لالنســان

  .االجتماعية 
و لقد عرفت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتصـادية و االجتماعيـة و الثقافيـة احلـق يف السـكن املناسـب بانـه مؤلـف مـن جمموعـة 

ــة هــذه يف جم ــا جلميــع االشــخاص مــن االهتمامــات احملــددة و تشــكل العناصــر املكون موعهــا الضــمانات االساســية املمنوحــة قانون
  4:مبوجب القانون الدويل و هي 

                                                             
  .13، ص  1988، 127، سلسلة عامل املعرفة ، االكويت ، العدد  اقتصاديات االسكانامساعيل ابراهيم الشيخ دره،  1
 .1، األمم املتحدة ، ص  مسكن يلبي احتياجات الجميع، 1992مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،  2
، ) احلاجات االساسية الغذائية و غري لغذائية ( ، حتديد خطي الفقر املدقع واملطلق  المملكة االردنية الهاشميةدراسة جيوب الفقر في وزارة التنمية االجتماعية  ،  3

  .70-69، ص 1989عمان ،
  .96، ص 2001،  1، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، ط  مبادئ في الصحة و السالمة العامةتوفيق حممد خيضر ،  4
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 تضمن احلماية القانونية ضد االخالء أو املضايقة أو التهديدات.  
 اتاحة اخلدمات و املوارد و البنية التحتية بشكل مستدام. 
  القادريناعانات للسكن لغري تأمنيالقدرة على حتمل تكلفة السكن و ضرورة . 
 دد الصحة   .جيب أن يتوفر للقاطنني احلماية من االشياء اليت 
 ان يكون السكن سهل الوصول خاصة بالنسبة لالطفال و املرضى و املعاقني و الشيوخ. 
 وجود السكن يف موقع قريب من موقع العمل و املراكز الصحية و املدارس. 
 ان يعرب السكن عن هوية املكان املتواجد فيه . 

  االهداف العامة لالسكان: ثانيا 

كان ، و وقـع االخـتالف لقد وقع تباين بني االقتصاديني و هم يعملون على تاصـيل مـا يسـمى باالهـداف العامـة لالسـ     
ذه االهداف، و من اهم هذه االهداف مايلي بينهم ايضا   1:يف التفصيالت املتعلقة 

 حتسني الظروف االسكانية للجميع.  
  مواقع خمططة على أن تكون رخيصة التجهيزتوفري. 
 توفري اخلدمات الضرورية ، فاالسكان ليس يف املسكن فقط ، و امنا يف اخلدمات االساسية. 
 م املادية  .اتاحة الفرص للناس لبناء مساكنهم حسب قدرا
 اعادة تطوير املساكن احلالية اليت تعاين من التخلف و التدهور باقل قدر من البناء. 
 عدة النــاس بكــل الطرائــق املمكنــة لتحســني ظــروفهم الســكنية خصوصــا يف بعــض املســاكن الــيت يتــوفر فيهــا مســا

 .االزدحام

 أهمية قطاع السكن: ثالثا 

عد دراسة الباحثني ملختلف مفردات هيكل النظام السـكين ، و هـم يف بلقد عرفت أمهية السكن منذ وقت قريب نسبيا 
ــة للمنــازل ، أو املــواد البنائيــة و االنشــائية  ــة البحتــة للتصــاميم اهلندســية و املعماري ذلــك مل يــذهبوا بعيــدا يف طبيعــة العمليــات الفني

ر لــديهم مــن اخلصــائص املاديــة و املاليــة هلــذا املســتخدمة يف البنــاء نفســه حــىت ال خيــتلط االمــر علــيهم ، و ال خــالف يف ان تتــوف
ثار عميقة يف حياة االمم و االفراد على مجيع املسـتويات، ولقـد آعلهم يولون التنمية االسكانية امهية كربى ملا هلا من جيالنظام ما 

، وتزايد النفقات االنشائية املشروعات السكنية الضخمة املوارد املالية القامتقلت فيه بدأ يتجلى دور االسكان يف الوقت الذي 
  : يف النقاط التاليةعاما بعد عام ، و سنتعرض اىل أمهية السكن مبزيد من التفاصيل 

                                                             
 .  29، مرجع سابق ، صدره امساعيل ابراهيم الشيخ1
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  : األهميـة االجتماعيـة للسكـن .1

اإلحبـاط النفسـي و اإلجتمـاعي  الفـرد، فقـد يـؤدي فقـدان السـكن اىليعترب السكن من أهم و أكثر الضروريات حليـاة   
الـيت نعـاين وجيعله يسلك سلوكا غري سوي قد ال ترضاه ال االخالق االجتماعيـة و ال الدينيـة و غيابـه يشـكل أزمـة و هـذه األزمـة 

لناميـة ا الـدولن يف منها ال متثـل أزمـة سـكنية بـاملعىن احلـريف هلـا مبقـدار مـا تشـري اىل حركـة متخـض اجتماعيـة واسـعة االفـاق تـتم اآل
مهمـا اختلفـت االسـباب ال تعـين كــل ) أزمـة ســكن( عمومـا و يف بلـداننا العربيـة بشـكل خـاص وعــدم تـوفر املسـكن لكـل االفـراد 

تمــع و امنــا تعــين الطبقــة الفقــرية و املتوســطة اي بكلمــة اخــرى اصــحاب الــدخل احملــدود و ذلــك نتيجــة عــدم التــوازن بــني  افــراد ا
  .ر املساكن ، فاالجور ثابتة تقريبا و اسعار املساكن يف ارتفاع سريع و مستمر ارتفاع االجور و ارتفاع اسعا

أن املكــان الــذي يســكن فيــه الفــرد يعــد امــرا حيويــا يف تكــوين شخصــيته و عــامال مــؤثرا علــى صــحته  M.Bryeeو يقــول 
و لقــد كشــفت الدراســات أن اخلمــول و هبــوط احليويــة و اعــتالل املــزاج   و االدمــان نتيجــة  1النفســية و اجلســدية و االجتماعيــة 

  .لظروف االسكان الرديء كما يعترب هذا االخري من اهم االسباب املؤدية هلذه االمراض االجتماعية

ن اهــم العوامــل يف أســتاذ يف الصــحة جبامعــة كولومبيــا اىل ان احلجــرة املزدمحــة مــ  Haven Hamersanو يشــري الــدكتور 
ان التــزاحم الســكاين يــرتبط بانتشــار االمــراض  التناســلية و قــد اىل انتشــار امــراض اجلهــاز التنفســي ، كمــا يــذهب فلــورانس فــايال 

اكثر تاثريا يف املشكالت الالخالقية و اليت تكشف عنها مناطق االسكان السيئ نظرا النعـدام اخلصوصـية بـني افـراد يكون عامال 
  2.االسرة

جند ان االحياء املتخلفة باعتبارها أسوء مناطق االسكان و اليت تطبـع السـلوك العـام يف املدينـة بالطـابع الريفـي و تظهـر يف  و
صورة جتمعات سكنية تتموضع حول املدن و خاصة العواصم كاالحياء القصديرية احمليطة باملدن الكربى يف اقطار املغرب العـريب 

ار املشرق العريب ، و اخلشبية حـول مـدن اخللـيج العـريب يف هـذه املنـاطق يعـيش قاطنيهـا ظـروف و العشش الطينية حول مدن اقط
  . 3 الضرورية كل املرافق و اخلدمات  فيها مزرية و فقر مدقع و تفتقد لالمن و النظافة و ختتفي

 :االهمية االقتصادية للسكن  .2

ــا معظــم اهليئــات املاليــة الدوليــة و باخلصــوص صــندوق النقــد الــدويل مــن خــالل       إن الدراســات االقتصــادية الــيت قامــت 
مناقشـــته ملوضـــوع إجنـــاز الســـكنات يف إطـــار االقتصـــاد الكلـــي، أدركـــت العالقـــة املوجـــودة بـــني هـــذا القطـــاع احلســـاس يف تركيبتـــه 

                                                             
 .238، ص  2003،  2، دار املعرفة اجلامعية ، القاهررة ، ج  علم االجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد ،  1
 .240السيد عبد العاطي السيد ،مرجع سابق، ص  2
، رسالة ماجستري يف علم االجتماع احلضري  -مسكن 1020دراسة ميدانية بمدينة باتنة حي –الحضري ومشكلة السكن و االسكان  النموسهام وناسي ، 3

 .146،ص 2009-2008،جامعة باتنة ، اجلزائر ، 
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رى مـن جهـة أخـرى فالسـكن مل يعـد ينظـر إليـه كمجـرد خدمـة تسـتنزف خـريات لالقتصاد الوطين مـن جهـة، و القطاعـات األخـ
مادية و مالية للمجتمع و فقط، لكن ينبغي أن ينظر إليه على أنه حمرك للتنمية االقتصادية، وذلك عن طريـق خلـق فـرص عمـل 

يف خمتلــف حاجيــات مــــــواد البنــاء بصـفة دوريــة، و كــذلك دافــع لرفــع إنتاجيــة العمــل لتســاهم بــدورها يف تنميــة الصــناعات احملليــة 
وعليه فإن إجناز السكنات تكمن يف مـدى تشـغيل أكـرب عـدد ممكـن مـن األيـدي العاملـة بنوعيهـا املتخصصـة و البسـيطة و الـيت 

ا أن  ،قدمةتامل اوتساهم يف امتصاص البطالة بالنسبة لكثري من الدول النامية   كما جند أن تنظيم برامج السكن املكثفة مـن شـأ
تستخدم أكرب قدر ممكن من املوارد احمللية و يكون يف الوقت ذاته وسيلة و جماال خللق استثمارات متنوعة و فتح مناصب شـغل 

ذا الصدد جند أن صناعة مواد البناء تعترب أداة مهمة يف خلق جماالت العمل   . جديدة، و 

تمع فان املؤسسات ال تشارك الوحدات االقتصادية اخلاصة يف  دولةعامة يف الو نظرا المهية السكن كسلعة اساسية يف ا
انتاجه، و تقوم احلكومات ايضا يف غالب االحيان بدعم هذه السـلعة، ففـي االردن مـثال يقـوم القطـاع العـام مـن خـالل املؤسسـة 

ة الـيت ال متلـك مسـكنا االنفـاق االساسـي هلـذه الفئـألن  ،العامة لالسكان و التطوير احلضري بتوفري السكن لذوي الدخل احملدود
ا   .من امجايل الدخل على السكن   % 45اىل  40من يرتاوح خاصا 

II. طبيعة أزمة السكن في الوطن العربي: 
  

تعترب أزمة السكن حالة أو موقف تسيطر عليه ظاهرة ندرة املسـكن املتـاح و املالئـم لالفـراد الـذين يشـعرون حباجـة اليـه ، 
نتيجة الزمة عن نقص االنشاءات السكنية اجلديدة نظرا لتوجيـه و اسـتثمار متطلبـات تشـييدها اىل و من مث تصبح املشكلة مبثابة 

  .اغراض أخرى، و قد تكون مصاحبة للتوقف كلية عن عمليات البناء بسبب ارتفاع تكاليف العمالة و مواد البناء الالزمة

ــة للمســاكن علــى حنــو قــد يفــوق القــدرة الشــرائية لالفــراد ذوي  اأزمــة الســكن جتســيدو متثــل  واقعــي الرتفــاع القيمــة االجياري
الدخل احملدود أو جتعلهم خيصصون نسبة كبرية من دخوهلم املنخفضة الجيار املسكن املالئم  ، خاصة و ان أغلب سـكان املـدن 

العربية ، حيث تتزايد  الدولاهم املشكالت اليت تواجهها  هم املستاجرون الذين ال ميلكون مساكنهم و تعترب مشكلة السكن من
درجة التـزاحم و ترتفـع االجيـارات نتيجـة ارتفـاع قيمـة االرض و ارتفـاع معـدالت اهلجـرة الريفيـة و زيـادة حـدة املضـاربات لعمليـات 

ا أن تــؤدي اىل أزمــات و عواقــب اقتصــاد  و  ،ية و اجتماعيــة خطــريةالبنــاء و التشــييد و جشــع املــالك كــل هــذه العوامــل مــن شــأ
  وطننا العريب يعاين الكثرية من جراء مشكلة السكن لذلك حاولنا التطرق اىل طبيعة االزمة يف الوطن العريب 
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 لمحة عن الوطن العربي: اوال 

يتوزع الوطن العريب إىل اثنني وعشـرين دولـة ممتـدة مـن اخللـيج العـريب شـرقًا إىل احملـيط األطلسـي غربـًا مبسـاحة كاملـة قـدرت 
ل  90201 عـام مليـون نسـمة 340يبلغ عـدد سـكان الـوطن العـريب حـوايل مليون كيلو مرت مربع، و ) 14(بـ %) 5(، مبـا يشـّك

  2: إىل أربع جمموعات وهيمن إمجايل سكان العامل، و ميكن تقسيمه 

 مصر، السودان، الصومال، جزر القمر، جبيويت؛: وادي النيل والقرن اإلفريقي ويضم )1
 ليبيا، تونس، اجلزائر، املغرب، وموريتانيا؛ : مشال إفريقيا ويضم  )2
  ؛األردن، لبنان واألراضي الفلسطينية احملتلةالعراق، سوريا، : اهلالل اخلصيب ويضم )3
اململكــة العربيــة الســعودية، الــيمن، عمــان، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، : شــبه اجلزيــرة العربيــة ودول اخللــيج العــريب وتضــم )4

 . قطر، البحرين، والكويت

  الواقع السكني في الوطن العربي: ثانيا 

ــدد الف مــن املــواطنني و هـــي تتفــاقم يومــا بعـــد يــوم يف العـــامل  مســـتقبل اآل تعــد أزمــة الســـكن مــن اكــرب املشـــاكل الــيت 
وخاصة  يف الدول العربية اليت تعاين من النمو السكاين الكبري بالرغم مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا خمتلـف القطاعـات العاملـة يف هـذه 

زالــت مقصــرة علــى بلــوغ الهــذه اجلهــود  الــدول للقضــاء علــى أزمــة الســكن الــيت يعــاين منهــا جمتمعنــا يف الوقــت احلاضــر اال ان
  .االهداف املرجوة منها

كثريـة السـاحقة مـن املسـكن املناسـب بالكلفـة املعقولـة لأل تـأمنيلذلك فان قضـية االسـكان مبـا تنطـوي عليـه مـن ضـرورة 
      و حـــىت املتقدمـــة  املــواطنني ، كانـــت و ال تـــزال تفــرض نفســـها يف الدولـــة العربيـــة مثلمــا تفـــرض نفســـها يف الـــدول الناميــة االخـــرى

و الصناعية باعتبارها قضية ذات مضمون اقتصادي و ذات انعكاسات اجتماعية انسـانية تعـود و تـنعكس بـدورها علـى اجلـانبني 
  .3االقتصادي و السياسي املتشابكني يف حياة البالد

أزمة حيوية  السكنجيعل من ازمة  ،املرتفعة بشكل غري معقول جياراتان الطلب الشديد و املتزايد على املساكن و اال مث
يف حياة  املواطنني  جيب اجياد احللول املناسبة هلا، و ان الوضع احلايل بالنسـبة اىل االجيـارات و اسـعار املسـاكن غـري طبيعـي و ال 

عـرب منوهــا  حتياجـات الســكنعـن تلبيــة ا الــدولميكـن قيــاس الرواتـب و االجــور علـى اســاس هـذا الوضــع مطلقـا، و تعجــز اغلـب 
  .الطبيعي وبسبب هذا القصور تصل اىل حد االنفجار االمر الذي يولد اشكاليات سكانية

                                                             
 .2011-12-21: تاريخ االطالع   http://ar.wikipedia.org/wiki:، على املوقع  الوطن العربي 1
 .2011-12-21: ، تاريخ االطالع   ts.org/article178.html-http://www.npc:  ، على املوقع التوزيع السكاني في الوطن العربي 2
 .59، جملة االقتصاد ،  ص  أزمة السكن في القطر العربي السوري و الحلول المقترحة لهاموسى اليان اخلوري،  3
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مل يكــن الطلــب الكبـــري علــى الســـكن غــري امللـــىب مــن جانــب العـــرض و املقيــد بعـــدد مــن املعوقـــات املختلفــة و املتمثلـــة و 
ــالنقص احلــاد يف االراضــي الصــاحلة للبنــاء يف املنــاط ق احلضــرية ، الــنقص احلــاد يف التمويــل ، تــدهور ظــروف بالدرجــة االساســية ب

بســبب نقــص االســتثمارات يف جمــال صــيانة املســاكن ، عــدم اكتمــال اهليكــل القــانوين و التشــريعي لتفعيــل دور الســكين الرصــيد 
ة مــن الســكان القطــاع اخلــاص يف انتــاج املســاكن قــادرا علــى انتــاج مســاكن جديــدة بعــدد كــايف لتلبيــة احتياجــات االعــداد املتزايــد

  .لتعويض عن الرصيد السكين غري املالئماو 

III. العالقة بين اإلسكان و مفهوم التنمية المستدامة:  

  مفهوم التنمية االسكانية المستدامة : أوال 
ا   Sustainable Developmentلقد عرفت التنمية املستدامة  ا شيوعا با عبارة عن منـط مـن : " وفق احد اكثر تعريفا

ــدف تلبيــة احلاجــات البشــرية ، مــع احلفــاظ يف نفــس الوقــت علــى البيئــة ، و حبيــث تكــون امنــاط  اســتخدام املــوارد املتاحــة 
  ..."االستجابة هلذه احلاجات ليس من اجل احلاضر او املستقبل القريب فقط ، بل من اجل املستقبل جبميع أبعاده 

 World Committee On Environmentليـة حـول البيئـة و التنميـة و يرجـع هـذا التعريـف للتنميـة املسـتدامة اىل اللجنـة الدو 

and Development ( WCED)  1. 1983االمم املتحدة عام  اليت شكللتها منظمة  
م، مـن خـالل تكـوين : و يشري مفهوم التنمية املستدامة ايضا إىل م، وحتسـني نوعيـة حيـا توسيع اختيارات الناس وقدرا

الـذي يسـتخدم بـأكثر درجـة ممكنـة مـن العدالـة لتلبيـة حاجـات األجيـال احلاليـة دون تعـريض حاجـات رأس املال االجتمـاعي 
  .األجيال املستقبلية للخطر

تمـع يف الوقــت  إن التنميـة املسـتدامة مبفهومهـا الشـامل تــرتبط يف حتسـني نوعيـة احليـاة لتكـون ذات معــىن لكافـة شـرائح ا
ــا يف املســتقبل احلاضــر دون التــأثري علــى مقــدرة األجيــال وعليــة مــع صــدور التقــارير اإلمنائيــة لألمــم  ،  الالحقــة يف تلبيــة احتياجا

املتحـــدة، اجتهــــت احلكومــــات يف وضـــع السياســــات إيل الرتكيــــز علـــى التنميــــة البشــــرية بإبعادهـــا االجتماعيــــة والبيئيــــة إىل جانــــب 
طلــب التكامــل يف التخطــيط والتنفيــذ لألنشــطة علــى كـــل ممــا يت ،االقتصــادية لتحقيــق تنميــة إنســانية مســتدامة مبفهومهــا الشــامل

 ،متكاملـة تسـتند إىل مبـادئ احلكـم السـليماالقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة كمنظومـة عمـل واحـدة تعمـل ضـمن إدارة املستويات 
احلكم السليم من اعتبار املدن أنظمة متكاملـة يـتم مـن خالهلـا صـنع القـرار بأسـلوب تشـاركي علـى كافـة املسـتويات  حيث ينطلق

ضــمن رؤيــا إســرتاتيجية جتمــع كافــة الشــركاء وتتحــدد فيهــا احتياجــات التنميــة خاصــة وان قضــايا املــدن أصــبحت تشــمل القضــايا 
تمع احمللي والـوطينوال ،والبيئية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،الفنية  تشريعية لتعمل معا ضمن إطار مؤسسي يتناسب مع ظروف ا

                                                             
 .2، مؤمتر التنمية املستدامة ، ليبيا ،ص  ال تنمية مستدامة بدون ادارة قوامةابو بكر مصطفى بعرية ،  1



9 
 

من هنا نشأت العالقة بني مفهوم احلكم السليم والتنمية املستدامة لضمان حتويل النمو االقتصـادي إىل تنميـة مسـتدامة يف كافـة ،
االت   1.ا

  :االستدامة االسكانية تؤكد على و بالتايل 

 موعـة السـكنية ولـيس املبـىن املنفـرد الجيـاد فضـاءات املتكاملة لسكنية تشكيل التجمعات ا من خالل التأكيـد علـى مفهـوم ا
  .تؤكد على العالقات االجتماعية

  التأكيد على املناخ املصغر والتكيف مع البيئة الطبيعية. 
  على الفضاءات املفتوحة الصغرية واجياد فضاءات مظللةالتأكيد.  

  معات املوجودة واعادة تأهيلها  . تطوير ا
  تشكل املدن السكنية كنواة جذب عمرانية تساهم يف توجيه االمتداد العمراين مع التأكيد على اهلوية احلضرية للمدينة .  

  المستدامة االسكانية مجاالت التنمية : ثانيا 

ــدف إىل حتســني نوعيــة حيــاة األفــراد يتــداخل قطــاع اإلســكان تــداخال وثيقــا مــع كافــة جمــاالت التنميــة  املســتدامة والــيت 
م ملا يوفره من استقرار هلم وبيئة صحية آمنة مزودة باخلدمات األساسية  .باعتباره اخلطوة األوىل لتحسني نوعية حيا

ســيخ مل يقتصـر االهتمـام بقضــايا اإلسـكان علـى املســتوى الـوطين للـدول فحســب ، وإمنـا عملـت األمــم املتحـدة علـى تر و 
 . 1988االهتمام بقضايا السياسات اإلسكانية والتنمية وذلك بإقرار االسرتاتيجية العاملية للمأوى يف عام 

ــال اإلســكاين إىل ظهــور مفهــوم و  والــذي تبلــورت  "التنميــة الحضــرية المســتدامة " أدت جهــود األمــم املتحــدة يف ا
ــامج لقيــاس  1990مفاهيمــه يف عــام  لــربط سياســة قطــاع اإلســكان بعمليــة ختطــيط احلكومــات " انمؤشــرات اإلســك"بوضــع برن

 .الشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية

مؤشــرات "فقــد مت تطـوير مفهـوم  1996يف عـام ) املوئـل(أمـا يف املـؤمتر الثـاين ملركــز املسـتوطنات البشـرية بــاألمم املتحـدة 
جبانــب مؤشــرات قطــاع اإلســكان قطــاع النقــل، وقطــاع البنيــة  لتضــم" املؤشــرات احلضــرية"إىل مفهــوم أمشــل وهــو " قطــاع اإلســكان

 .التحتية، وقطاع التنمية االقتصادية واالجتماعية
االقتصــادية، البيئيــة، االجتماعيــة، واملؤسســية ، وتقــاس بواســطة : ترتكــز جمــاالت التنميــة املســتدامة يف أربعــة جمــاالت رئيســية هــيو 

 :  1اإلسكان مها مؤشرًا ، ويرتبط مؤشران رئيسيان بقضية 134

                                                             
  السياسات و املشاريع االسكانية" املبادرات و االبداع التنموي يف املدينة العربية " ، املؤمتر العريب االقليمي  انشاء المدن السكنية المتكاملة الخدماتهالة جوينات ،  1

 .3، ص  2008كرافد للتنمية املستدامة للمدن ،  االردن ، 
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 : والذي يقاس بواسطة: مؤشر الدينامية الديموغرافية واالستدامة: المؤشرات االجتماعية .1

 معدالت منو السكان؛ 

  معدالت اهلجرة الصرحية؛ 

  مؤشر اخلصوبة. 

 : والذي يقاس بواسطة: مؤشر دعم نموذج قابل لالستمرار للمستوطنات البشرية :المؤشرات المؤسسية .2

  احلضر من جمموع السكان؛نسبة سكان 

  السكن غري النظامي يف املناطق احلضرية؛ 

  املساحة املخصصة للسكن لكل شخص؛ 

   مثن املسكن ونسبته من الدخل. 

للوصول إىل مدن آمنة وصحية ومنصفة، "  األجندة العشرين للموئل" لقد أقرت احلكومات وشركاؤها يف املوئل الثاينو 
زعـت علـى " 5+مؤشرات اسـطنبول  حزمة" لتعرف بـ " املؤشرات احلضرية"ولقياس مدى التزام الدول بتطبيقها مت تطوير  ُ والـيت و

 . السكن، التنمية االجتماعية، القضاء على الفقر ، احلكم ، التعاون الدويل: حماور رئيسية يف أجندة املوئل وهي مخسة

عقــــد جملــــس إدارة برنـــامج األمــــم املتحــــدة للمســـتوطنات البشــــرية مــــؤمتره الواحـــد والعشــــرين إلقــــرار اخلطــــة  2007ويف عـــام 
والــيت تركــز علــى مخســة جمــاالت عمــل  2013 – 2008االســرتاتيجية واملؤسســية املتوســطة األجــل ملوئــل األمــم املتحــدة للفــرتة 

  :رئيسية هي 

 رصد الواقع احلضري؛ 

  احلكومية مع القطاع اخلاص والقطاع احمللي؛الشراكات 

 توفري اإلسكان واألراضي بالتكاليف امليسورة؛ 

 توفري اخلدمات األساسية املتوافقة مع البيئة ؛ 

                                                                                                                                                                                                                      
، "حنـــو تنميــة إســـكانية مســـتدامة"، مــؤمتر التنميـــة اإلســـكانية المســـتدامة: دراســـة برلمانيـــة تحليليـــة حــول موضـــوع،جلنــة الشـــؤون اإلســالمية واألوقـــاف واملرافـــق العامــة  1

 .2،ص 2008أكتوبر  14-12أبوظيب،
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  التمويل املبتكر للمستوطنات البشرية ، والتخطيط والتنظيم واإلدارة احلضرية . 
  لمستدامةسياسة المدن السكنية في تحقيق عناصر التنمية ا: ثالثا 

إن األساس يف حتقيق التنمية املستدامة مبفهومها الشامل من خالل اإلسكان يعتمد على حتقيق مبدأ التكامل يف السياسات 
احلضرية بان تشتمل كل منها لعناصر التنمية املستدامة اقتصـاديا واجتماعيـا وبيئيـا ليـتم تنفيـذها مبوجـب اسـرتاتيجيات عمـل ضـمن 

حتقـق املـدن السـكنية عناصـر التنميـة املسـتدامة  و لكـي . ا يرفع مـن كفـاءة املدينـة للمنافسـة مـع بـاقي املـدنإدارة رشيدة متكاملة مم
   1: جيب 

  اســتغالل املنـــاطق املتميـــزة طبوغرافيـــا وجغرافيـــا وتارخييـــا لالســتعماالت املميـــزة مثـــل الفلـــل والشـــقق ذات املســـاحات الكبـــرية
ــا تشــكل امتــداد  ،أن تكــون عالمــة مميــزة وهلــا رؤيــة علــى مســتوى املدينــةوالتصــميم املعمــاري املميــز ممــا يكســبها  وخاصــة أ

 .مما يؤثر اجيابيا على النشاط التجاري والتكامل االجتماعي نكز املدا طبيعي ملر 
  ـــع اخلـــدمات ـــة الســـتعماالت األرض وتوزي ـــات الوظيفي ـــرية والتـــوازن يف العالق ـــل لـــألرض ذات املســـاحة الكب االســـتخدام األمث

وبـني  ،تثمارية بتطبيـق املفـاهيم العمرانيـة يف التخطـيط حيـث مراعـاة التكامـل الطبيعـي واالقتصـادي داخـل نفـس املشـروعاالس
 ،العمـراين ممــا يســاهم يف االســتثمار غـري املباشــر يف القطاعــات اخلدميــة األخـرى مثــل الصــحة والتعلــيمه موقـع املشــروع وحميطــ
 .والتنمية االجتماعية

 والنقل واليت تعتـرب مـن  ،الصرف الصحي الكهرباء والطرق ،ثمارات األخرى يف قطاع اخلدمات مثل املياهإتاحة الفرصة لالست
 .العوامل الرئيسية جلذب االستثمارات اخلاصة

  ا ذات قيمة اقتصـادية مكافحة التضخم حيث أن اإلسكان سيوجه نسبة من دخول املواطنني حنو االدخار يف أصول ميلكو
ا بدل اإلنفاق يف اجتاهات استهالكية ال مردود هلا على املدى الطويل  .مقابل أقساط يدفعو

  ــادة اإلنتاجيــة حيــث اإلنتــاج بكميــات كبــرية ضــمان حتقيــق الــربح املســتهدف للمســتثمرين مــن القطــاع اخلــاص مــن خــالل زي
ملصــلحة العامــة دون التــأثري متنوعـة والبيــع بأســعار تتناســب مـع كافــة شــرائح الــدخل مبـا فــيهم ذوي الــدخل احملــدود مبـا حيقــق ا

 .على الربح املطلوب
  ختفيف مستوى الفقر والبطالة من خالل توفري فرص عمـل قريبـة مـن مكـان السـكن تتناسـب مـع العمالـة واملهـارات املتـوفرة

تمع احمللي واحمليط يف موقع املشروع  .يف ا
 والتوجـه السـتخدام وسـائل النقـل العـام مبـا   ،التخفيف من استعمال وسائل النقل اخلاص وبذلك احلد مـن حـوادث الطـرق

 .السيارات انعدامخيفف حركة السري واإلقالل من تلوث اهلواء نتيجة 
 تمعي وتكريس األمان االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتثبيت السكان يف مواقعهم األصلية   .حتقيق التماسك ا

                                                             
 .12ص   ،سابقمرجع هالة جوينات ،  1
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  لتحقيق التنمية اإلسكانية المستدامة  العربية التحديات التي تعيق تقدم الدولاهم : رابعا 

يواجه الوطن العريب حتديات جسيمة يف القطاع السكين يف السنوات املقبلـة و تتـداخل كثـري مـن هـذه التحـديات مـع بعضـها 
  :يت العربية باال الدولمما حيتم تناوهلا كحزمة واحدة و بطريقة شاملة و ميكن امجال التحديات الرئيسية يف القطاع السكين يف 

 : يتصل بالتمويل ثالثة قضايا رئيسية هي حمدودية رؤوس االموال املتاحة لتمويل االسكان حيث  .1

ــات اإلســكان  - ــاء بطلب ــة اإلســكانية علــى الوف ــرامج الحكومي ــا القــدرة االســتيعابية هلــذه  :قــدرة الب يقصــد بالتمويــل هن
الــربامج لطلبــات املــواطنني املســتحقني يف الوقــت احلــايل، وتلبيتهــا للطلبــات املســتقبلية ممــا يعــين ضــمان األجيــال القادمــة 

علمنـا  حلقها يف احلصول على السكن املالئم والـذي يعـد أحـد الركـائز الرئيسـية ملفهـوم التنميـة املسـتدامة ، خاصـة إذا مـا
ــة مــا بــني  تمــع العــريب جمتمــع شــاب تشــكل فيــه الفئــة العمري ــأن ا مــن إمجــايل عــدد % 45ســنة أكثــر مــن  44-15ب

 .املواطنني، مما يعطي مؤشرًا للعدد الكبري من املواطنني الذين سيتقدمون لطلبات املنح والقروض يف السنوات القادمة 
تعــد قضـــية :  غيــاب مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة لمؤسســات القطــاع الخـــاص تجــاه تنفيــذ البــرامج اإلســكانية  -

مشاركة القطاع اخلاص يف السياسات اإلسكانية إحدى القضـايا الرئيسـية الـيت أكـدت عليهـا األمـم املتحـدة  منـذ أواخـر 
واليت دعت احلكومـات إىل دعـم وتعزيـز دور  1988 عام وذلك عند اعتماد اسرتاتيجيتها العاملية للمأوى يف ثمانيناتال

لــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية يف عــام جمالقطــاع اخلــاص يف األنشــطة اإلســكانية، أمــا اجتمــاع 
،  فقد دعا إىل تعبئة القطاع اخلاص للمسامهة يف النمو احلضـري بواسـطة جمموعـة مـن احلـوافز كـاحلوافز الضـريبية 2007

وذلــك لتشــجيعه علــى ختصــيص جــزء مــن األراضــي املــزودة باخلــدمات إلقامــة املرافــق العامــة واملســاكن وخاصــة للفئــات 
اع الــدول العربيــة علــى ضــآلة وعــدم اســتمرارية املبــادرات والــدعم الــذي تقدمــه مؤسســات القطــ ويــدل الواقــع يف. احملتاجــة

إن إحجام هذه املؤسسات ال يتناسب مع مث ية يف هذه الدول، لدعم الربامج اإلسكان اخلاص وخاصة الشركات العقارية
التسهيالت واملميزات اليت تقدمها الدول للقطاع اخلاص وال مع حجم األرباح القياسية الـيت حيققهـا ، فمـثال منـت أربـاح 

يـة املتحـدة ، يف يف دولة االمارات العرب 2008تقريبا خالل الربع األول من عام % 50الشركات املسامهة العامة بنسبة 
مليـــار درهـــم خـــالل عـــام  51. 7حـــني حققـــت الشـــركات املدرجـــة بســـوقي أبـــوظيب وديب املـــاليني أرباحـــا صـــافية بلغـــت 

 2006.1على صايف األرباح احملققة خالل عام % 36بزيادة  2007
ع قــدرة األفــراد مسـكن وبســعر ميســر ومـتالئم مــ يعـد احلصــول علــى: القـدرة الماليــة لألفــراد لشــراء أو بنــاء المســاكن  -

الشرائية احلالية أو يف املستقبل املنظور أحد املعاين اهلامة املتضمنة ملفهوم التنمية املستدامة، ولكن تـدل مؤشـرات السـوق 

                                                             
 .8مرجع سابق ،ص  ،جلنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف واملرافق العامة: انظر  1



13 
 

إىل ارتفاع األسعار املتعلقة بقطاع العقارات مما يصـعب علـى ذوي الـدخل احملـدود واملتوسـط مـن احلصـول علـى املسـاكن 
 .واألراضي 

 :ة يف االراضي السكنية املتاحة من حيث مشكلة كبري  .2
القـاهرة ، : لصـاحلة للبنـاء يف معظـم املنـاطق احلضـرية العربيـة و خاصـة يف العواصـم الكـربى مـثال انقص يف االراضـي  -

 .اجلزائر ، بغداد
عــدم وجـــود نظـــام مســـتدام الدارة االراضــي الســـكنية الـــذي حيـــول االراضـــي بشــكل مـــنظم هلـــذا الغـــرض، و اعتمـــاد  -

 .اسلوب االجتهادات و القرارات املرحلية لتوزيع االراضي السكنية على فئات و شرائح معينة
 .اد و املستثمرين يف القطاع اخلاصاالراضي السكنية ملطوريها من الشركات و االفر  تأمنيغياب آلية و نظام ل -

 فئات الدخل املنخفض و املتوسط  حمدودية عدد املستثمرين و الشركات يف القطاع السكين و بالذات املوجهة خلدمة .3
 .و املناطق القليلة السكان

 :عجز سكين كبري حيث هناك .4
 تدهور حالة الرصيد السكين حملدودية االمكانات و نقص االستثمارات يف صيانة املساكن ؛ -
 دائمة حاجة اىل جتديد و اعادة تطوير معظم الرصيد السكين يف املناطق الريفية ، كون معظمه مبين مبواد غري  -

 .و دون مستوى النمط السكين املقبول
ين حـىت داخـل املــدن الرئيسـية و عـدم وجـود اجـراءات جديـة اليقـاف هــذه و املتجـاوز  ةالعشـوائي السـكناتتفـاقم مشكلة .5

 .ططةخمالظاهرة او حتسني و اعادة تطوير املساكن الغري 
ـــأمنيارتفـــاع  عـــدد االســـر الغـــري القـــادرة علـــى  .6 ـــل هـــؤالء االســـر  ت ـــرامج و اجـــراءات لتحوي ـــق و عـــدم وجـــود ب ســـكن الئ

 .ملستهلكني حمتملني يف سوق السكن
شــكلت الــدعوة إىل انشــاء مراصــد  :غيــاب قواعــد بيانــات إســكانية موحــدة وغيــاب نظــم إدارة المعلومــات الحضــرية .7

وذلك بعد االتفاق  1996نذ عام حضرية وطنية يف كل دولة، إحدى أهم التوصيات اليت ركزت عليها األمم املتحدة م
ـــة وقطـــاع التنميـــة  ـــة التحتي ـــب قطـــاع اإلســـكان وقطـــاع البني ـــيت تضـــم إىل جان ـــة املؤشـــرات احلضـــرية وال ـــى ماهي ـــدويل عل ال
االقتصـــادية واالجتماعيـــة، وتـــربز أمهيـــة املرصـــد احلضـــري بوصـــفه آليـــة جلمـــع وحتليـــل وإعـــداد املؤشـــرات احلضـــرية الالزمـــة 

وعلى الرغم من أمهيته واملتمثلة يف بناء القدرات على توليد املعلومات  ،سياسات التنمية احلضرية لتصميم ومتابعة وتقييم
ا ونشرها بطرق منتظمة واستخدامها يف اختاذ القرارات، وإعداد السياسات واالسـرتاتيجيات القطاعيـة يف  هاوحتليل وإدار

تمعات احلضرية  1. إطار خطة العمل احمللية باملناطق وا

                                                             
 .7مرجع سابق ،ص  ،جلنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف واملرافق العامة: انظر  1
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 تدهور كبري و تدين البيئة السكنية يف مراكز املدن و االحياء القدمية ذات املعامل الرتاثية العربية و عدم وجود اجراءات  .8
 .اخل...و خطط جدية حلمايتها او اعادة تطويرها و جتديدها حبسب احلالة مثل اجلزائر ، االردن، العراق

 .لدول العربية واختالف ظروفها االقتصادية واالجتماعيةارتفاع النمو الدميغرايف وضيق مساحة الكثري من ا .9
تنفيـذ حـال يـدة مقارنـة باحلاجـة املتوقعـة يف واصـفات جية املنتجة عربيـا او املسـتوردة مبحمدودية العرض من املواد االنشائ .10

 .السكنيةامج الرب 
السـكنية فة باالسكان وتقاعس القطاع العام عن دوره يف السعي حلل  األزمة لداخل صالحيات اجلهات اإلدارية املكت .11

  1.يف الكثري من الدول العربية خاصة ذات الكثافة السكانية العالية
 التفضيل االجتماعي لالسر يف الدول العربية للسكن يف وحدات سكنية منفردة و عدم الرغبة يف السكن العمودي  .12

االرض السـكنية دون التجـاوز علـى االراضـي الزراعيـة و خاصـة  تـأمنيممـا يعمـق مـن مشـكلة " خاصة يف دول اخللـيج " 
 .احمليطة باملدن الكربى 

يــؤثر التضــخم ســلبا علــى التنميــة اإلســكانية املســتدامة بتقليلــه لفــرص األفــراد مــن احلصــول علــى مســكن : التضــخم  .13
  : ع بقضيتني مها ويرتبط التضخم يف هذا القطا  ،مالئم

 .أسعار مواد البناء مما حيد من قدرة األفراد على تشييد منازهلم أو صيانتها ارتفاع -
   .ارتفاع أسعار إجيارات املساكن بشكل يهدد فرص ذوي الدخل احملدود واملتوسط من احلصول على سكن مالئم -

  هداف التنمية االسكانية المستدامةأ:خامسا 

  .العربية  الدوليف مجيع احناء  حق اإلنسان يف املسكن املالئم تأمني .1
 .توفري السكن الالئق الكرب عدد من االسر .2
 .حتسني وتطوير إتاحة فرص االستفادة من اخلدمات األساسية  .3
 .رفع كفاءة انتاج املساكن و خفض تكلفتها  .4
 .إتاحة فرص متساوية للحصول على أرض للمسكن .5
مستويات االشباع السكين بني املدن العربية املختلفة و بني احلضر و الريف يف املدينة العربية مـن جهـة تقليل الفوارق يف  .6

 .اخرى 
 .حتسني قدرة اصحاب املساكن لتحسني و توسيع مساكنهم القائمة  .7
 .حتسني وتطوير إتاحة الفرص املتساوية للحصول على سلفيات بناء املساكن .8
 .معدالت االشغال اىل احلدود املقبولة ختفيض درجة االكتظاظ السكين و .9

                                                             
  .22/12/2011: تاريخ االطالع  http://www.alhassad.net/spip.php?article2334، على املوقع  قطاع االسكان في الوطن العربي 1
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ـــى التصـــدي الحتياجـــات الفئـــات اخلاصـــة و الشـــرائح الـــيت ال تســـتطيع احلصـــول علـــى ســـكن  .10 زيـــادة قـــدرة احلكومـــة عل
 .مناسب

  .حتسني جودة املساكن اجلديدة مبا يف ذلك كفاءة استخدام الطاقة و التاثريات البيئية  .11
IV.  1المستدامةهداف التنمية االسكانية أسياسات تحقيق :  

 دور القطاع العام :أوال 

ان دور القطاع العام يف املسألة السكنية جيب ان يرتكز على اعداد اخلطـط و الدراسـات االسـكانية و مراقبـة االنتـاج السـكين 
من حيث اجلودة و الكلفة و اخلدمة و ضمان ابقاء العرض السكين متوافق مـع الطلـب و التنسـيق بـني اجلهـات املختصـة يف 

خدمات البىن التحتية للمناطق السكنية و ايالء اهتمام خاص الحتياجات الفئات اهلشة و خاصة ذات االحتياجـات  تأمني
  .اخلاصة ، و معاجلة املعوقات القانونية و االدارية و الفنية لنمو االنتاج السكين متاشيا مع الطلب عليه 

  دور القطاع الخاص : ثانيا 

احلاجات  تأمنين الضروري مشاركة جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة يف االنتاج السكين لبسبب ضخامة حجم املشكلة م
املتنوعة لطاليب السكن ، فسكان املناطق احلضرية حيتاجون اىل مساكن عالية الكثافة متعددة الطوابق تبىن عـادة مـن شـركات 

املسـاكن املنفـردة السـرة واحـدة و الـذي ميكـن ان بناء كبرية ذات راس مال جيد ، و يف نفـس الوقـت هنـاك طلـب كبـري علـى 
  .تلبييه جمموعة اوسع من مؤسسات البناء 

تقليديا معظم املساكن تشيد من طرف بناؤون صغار يعملون حلساب الزبون الفردي الذي يقوم بتصـميم و متويـل املسـكن ، 
موعـات بـاداء ادوارهـا يف تلبيـة الطلـب املتنـامي علـى  تـأمنيو على السياسـات السـكنية  الظـروف  املالئمـة لقيـام كـل هـذه ا

حمـددة لـدعم شـركات البنـاء و التشـييد السكن ، و سيبقى القطـاع اخلـاص اكـرب مـوفر للمسـاكن مـع ضـرورة تطـوير سياسـات 
مجيـع مؤسسـات االسـكان يف القطـاع العــام  الكبـرية و املتوسـطة و الصـغرية يف القطـاع اخلـاص و يف الوقـت نفســه ينبغـي علـى

الرتكيز على الشرائح احملرومة و املناطق اجلغرافية النائية اليت ليس لديها القدرة على جذب القطاع اخلـاص لالسـتثمار السـكين 
  فيها، كما من الضروري حتويل عدد من الشركات العامة اىل شركات مسامهة متخصصة باالنتاج السكين للخربة 

  .مكانات اجليدة اليت متتلكهاو اال

  

                                                             
 .131، ص 2009، وزارة التخطيط جبمهورية العراق ،  2014-2010خطة التنمية الوطنية للسنوات :  أنظر  1
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  سكان تمويل اال: ثالثا 

اعادة بناء نظام متويل االسكان باعتباره مسالة ملحة لنجـاح الربنـامج السـكين ، حيـث ان املطلـوب هـو املزيـد مـن التطـوير و 
ر و جتديــد و التوســع يف مؤسســات التمويــل الرئيســية لتمكــني التمويــل القصــري و املتوســط و الطويــل االجــل مــن اجــل تطــوي

  .توسيع و شراء السكن

و الن السـكن اسـتثمار طويـل االجـل و ميكـن ان يسـتخدم لتحفيـز النشـاط االقتصـادي ، و مـن الضـروري تـدفق املـوارد هلــذا 
ــه مــن الضــروري ان تلعــب  القطــاع علــى حنــو يتســم بالكفــاءة و ســهولة الوصــول جلميــع فئــات الــدخل املــنخفض ، كمــا و ان

را مهمــا يف مســالة التمويــل الســكين و متكــن مــن الــدخول يف نشــاط التمويــل العقــاري و ان يســتهدف املصــارف التجاريــة دو 
نظام التمويل السكين اجلديد متويل املصارف العقارية و الصناديق الوطنية لالسكان كمؤسسـات ثانويـة للتمويـل السـكين مـن 

ا شراء و بيع الرهون العقارية القائمة بدال من تقدمي القروض   .املباشرة اىل املقرتضني  شا

  دور االدارات المحلية : رابعا 

البنيـــة التحتيـــة و يف يئـــة تفعيـــل الالمركزيـــة و اعطـــاء دور اساســـي للحكومـــات احملليـــة يف عمليـــة ادارة اســـتخدام االراضـــي و 
تــدفق اللمــوارد بفعاليــة اىل املــدن الثانويــة  تــأمنياالنتــاج الســكين للفئــات احملرومــة و املهمشــة و ذوي االحتياجــات اخلاصــة و 

  .واملناطق الريفية و الذي ال ميكن حتقيقه بكفاءة و عدالة دون مسامهة احلكومات احمللية 

  ادارة االراضي : خامسا

ا الطلب على االراضي الغـراض االسـكان يفـوق قـدرة املـوردين يف القطـاع العـام و اخلـاص معـا لتلبيتـه و هـذا خيلـق حتـديا كبـري 
  .للحكومات االحتادية و االقليمية و احمللية على حد سواء

  البنى التحتية  :سادسا

يئة البىن التحتية الكاملة جلميع املناطق السكنية املخطط تنفيـذها قبـل املباشـرة بتطويرهـا و مغـادرة االسـاليب السـابقة للبنـاء 
  .البىن التحتة للمناطق املطورة تأمنيالسكين قبل 

V.  لتحقيق التنمية االسكانية المستدامةالمساعي العربية :  

إن هذا الواقع الطبيعي لعاملنا العريب الذي ال ميكن أن تتسع لشرحه و تفصـيله هـذه اإلشـارات البسـيطة الـيت أوردناهـا يف 
أدى مبجلـــس وزراء  هــذه املداخلــة ، فاملوضـــوع أكــرب بكثـــري مــن هـــذه التلميحــات البســيطة الـــيت تعرضــنا هلـــا، و هــو األمـــر الــذي

  :العديد من الدورات  يف  اإلسكان و التعمري العرب اىل مناقشته
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اىل نتـائج تسـتهدف تعزيـز التعـاون العـرىب املشـرتك ىف جمـال االسـكان والتعمـري كـان  27حيث مت التوصـل خـالل الـدورة  
فيمـــا خيـــص االســـكان، وزيـــادة الكفـــاءة البنائيـــة  مـــن امههـــا متابعـــة تنفيـــذ قـــرارات القمـــة العربيـــة التنمويـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة

باستخدام اساليب البناء احلديثة ىف مشاريع االسكان االجتماعى والنظر فيما حتقق ىف جمال كـودات البنـاء العربيـة املوحـدة، وكـذا 
شاريع السكنية املنجـزة امل"للمشروع السكىن املنفذ بعنوان  2012اقرار موضوع جائزة جملس وزراء االسكان والتعمري العرب لعام 

م 2012\2011واختيار ملصق شعار االحتفال بيوم االسـكان العـرىب لعـامى " من خالل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
  .1"القطاع الخاص شريك اساسى لتوفير السكن المالئم"

مبناسـبة يـوم االسـكان العـريب واملوئـل العـاملي  مبقـر األمانـة العامـة جلامعـة الـدول العربيـة اليت انعقـدت   28اما يف الدورة  
  10/2011/  4-3وعلى مدى يومني )القطاع الخاص شريك اساسي في توفير السكن المالئم( حتت شعار 

و عــرب هــذا الشــعار عــن أمهيــة مشــاركة القطــاع اخلــاص الــذي يتوقــع منــه إحــداث نقلــة نوعيــة وحضــارية يف جمــال الرعايــة 
ـدعم تنفيـذ املشـاريع والـذي سـيؤدي حتمـًا إىل إنعــاش  السـكنية تسـتند إىل مرونـة ُ ُسـهل وي اإلجـراءات وتـوافر اخلـربات وتنوعهـا ممـا ي

القطاع اخلاص الوطين بكل قطاعاته وخاصة قطاع التشييد وصناعة البناء ويفتح الباب أمام فرص اإلبداع والتجديد وكلها تصـب 
ت االنتظــار للمــواطنني املســتحقني للرعايــة الســكنية ، إضــافة إىل إجيــاد يف خدمــة املــواطن دون تكــاليف إضــافية عليــه وتقلــص فــرتا

  .موارد مالية جديدة مما خيفف عبء متويل املشاريع عن كاهل الدولة 

ــامج االمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية ىف جمــال االســكان وحتريــر جتــارة خــدمات  كمــا مت تعزيــز ســبل التعــاون مــع برن
ا من خالل اجلهات املختصـة ىف الـدول العربيـة اضـافة اىل تبـادل املعلومـات بشـان املشـاريع  التشييد واخلدمات اهلندسية املتصلة 

 مت التوصــل إىل، و  الســكانية والعـرض املتـاح مــن السـكناملنفـذة للسـكن مــنخفض التكـاليف وتضـييق الفجــوة بـني االحتياجـات ا
 احلـــدود املمكنـــة واحالـــة الــدليل االسرتشـــادى العـــرىب حـــول العمـــارة زمـــة لتقلــيص الفجـــوة اىل ادىناقــرتاح السياســـات والـــربامج الال

،     اخلضـراء اىل جلنــة الكــودات العربيــة، وكــذلك حبــث التعــاون العــرىب مــع التجمعــات االقليميــة والــدول ىف جمــال االســكان والتعمــري
لعمــل علـى حتريــر خـدمات التشــييد مـن خــالل و االعربيـة و ضـرورة أن حيتـل قطــاع التعمـري أولويــة يف السياسـات والــربامج التنمويـة 

ــادل املعلومــات بــني  يف موضــوع الســكن مــنخفض التكــاليف، و وضــع  هــذه الــدولاجلهــات املختصــة بالــدول العربيــة، وتعزيــز تب
دف لرفع مستوى املعيشة ومواكبة التطورات يف االسكان     .2سياسات سكانية جديدة 

                                                             
  mashhad.com/News/-http://al:التمويل والعمالة المدربة تحديات تواجه مشروعات االسكان العربي، على الموقع نقص وزير اإلسكان السعودي، 1

 .2011-12-24تاريخ االطالع 

 .2011-12-25:تاريخ االطالع   /http://www.petra.gov.jo/Public_News: ، على املوقع بدء اجتماعات وزراء االسكان العرب في القاهرة2
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VI.  التوصيات :  

  :أن على الدول العربية الراغبة يف حل مشكالت السكن ملواطنيها اختاذ االجراءات التالية بناء على كل ما تقدم ، نرى 

م  .1 اخلطط السكنية اليت البد من االعتمـاد  عليهـا ال جيـب ان  تقـف عنـد تـوفري املسـكن ألعـداد املـواطنني املدرجـة طلبـا
ــال القادمــة  ، لــذا كــان مــن الضــروري تســريع خطــوات تنفيــذ حاليــًا علــى قــوائم االنتظــار بــل والنظــر يف احتياجــات األجي

  .املشاريع اإلسكانية مبا فيها املدن اجلديدة متكاملة اخلدمات 
اجياد القيادات االسكانية للقيام بالواجبات االدارية و الفنية ذات العالقة املباشرة باالنشطة السكنية على حنـو يـدعو اىل  .2

ساكن، و هي القيادات اليت تعمل بوحي من السياسـات الـيت يضـعها اشباع حاجات االشخاص مما حيتاجون اليه من امل
اجلهاز االداري الواحد ، الذي يشرف على مجيع املؤسسات اليت تعمل يف جمال االسكان مبا يؤدي اىل تنسـيق العمـل و 

 .وضع حد حلاالت التضارب و تداخل االختصاصات اليت تتعلق بكل منها
على درجة كبرية من االمهية ، و ال سيما يف حالة اجراء الدراسة امليدانية االولية حلاجات ان اتباع االساليب العلمية امر  .3

السكان قبل البدء يف عمليات تشييد املساكن ، و االخذ بالتخطيط االقليمي و ختطـيط املـدن الـذي يعمـل علـى وضـع 
ـــة لالراضـــي ، كمـــا ان القيـــام باالحبـــاث  ـــى اجلـــدوى االقتصـــادية اخلـــرائط االساســـية لالســـتخدامات البديل ـــيت تؤكـــد عل ال

للمشاريع الصناعية ملواد البناء، و اتباع الطرائق املختلفة لتأسيس معاهد تكنولوجيا السلع االنشائية جيب ان ينال التاييد 
 .من كافة العاملني يف الدول

ـــوافر املعلومـــات مـــن مســـتلزمات اختـــاذ القـــرارات الرشـــيدة ، إن مل يعتـــرب مـــن عناصـــر ا .4 ـــاج اهلامـــة يف االنشـــطة يعتـــرب ت النت
ــة الــيت تتعلــق بالتوزيعــات الســكانية املختلفــة جيــب ان يســتحوذ علــى  ــاء عليــه جتميــع البيانــات الدميغرافي االســكانية ، و بن

 .املرتبة االوىل عند بدء القيام باملشروعات السكنية 
ســكان حيــث تعتــرب اخلطــوة االوىل علــى ضــرورة وجــود املســؤولية املشــرتكة التضــامنية يف املؤسســات العاملــة يف قطــاع اال .5

 .الطريق حنو تسوية املشاكل اليت تظهر يف حياة الناس 
جعل املساكن يف متناول اغلبيـة االشـخاص و ذلـك مـن خـالل وجـود مـنهج متكامـل عنـد دراسـة نفقـات االسـكان مـن  .6

دف االقالل م  .نها بقدر االمكان خالل التاثري على بنود املصروفات اليت تلعب دور يف زيادة التكلفة 
 .دراسة حاالت القصور يف االموال املتدفقة اىل قطاع االسكان .7
 .العمل على اجياد هيئات متويل دولية و حملية يف االماكن البعيدة النائية عن املدن .8
ا تعترب من املستلزمات احلديثة اليت جيب العمل على تطويرها .9  .وضع سياسات ائتمانية جديدة ال

العربيـة االعتمـاد علـى املـوارد االقتصـادية احملليـة املتاحـة عنـد وضـع التصـاميم اهلندسـية و املعماريـة او علـى احلكومـات  .10
 ؛عند االستفادة من املوارد الذاتية للمنتجات االنشائية 
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لعمل تزويد قطاع االسكان باملوارد البشرية من خمتلف االطارات و احلرفيني و املهنيني يعترب من االولويات اليت جيب ا .11
تسهيل اجراءات عبور اخلدمات اهلندسية واخلدمات املتصـلة ا اذا ما اريد حتقيق النهوض بالوطن و اقالته من عثراته و 

  .ا بني الدول العربية
 ؛املتقدمة يف طريقة احلل لألزمة السكنية  الدولاالستفادة من جتارب  .12
 الدخل، اال أن تكون الدولة متكفلة بالنصيب األكربوالشركات الكربى يف اسكان حمدودي  عدم ادخال املؤسسات .13

  شركة؛ من نفقات تلك املشاريع، وحبيث تكون أكثر من شركة كبرية، برأس مال قليل لكل
الزيادة من انشاء املصارف املتخصصة اليت تتوىل تقدمي االئتمان السكين طويل االجـل لالفـراد الـذين يرغبـون يف شـراء  .14

 :1ترميمها و اليت من بعض اهدافها املساكن او اقامتها او 
  ؛متويل البناء 
  ؛متويل مشاريع االسكان اما مباشرة او من خالل اصدار ضمانات للقروض املمنوحة 
  ؛تشجيع االستثمارات الوطنية او االجنبية يف قطاع االسكان 
  ؛تشجيع االدخار و انشاء صندوق للقروض و االدخارات السكنية 
  ؛متويل تعاونيات االسكان 
  ؛توفري اخلدمات و املشورة بكل ما يتعلق مبشاريع البناء 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .157-156مرجع سابق ، ص ص امساعيل ابراهيم الشيخ دره، 1
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