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 مشكلة البحث:
العمالة  وتزايد السكاين للنمو نتيجة التحضر املطرد، و العمراين النمو من متزايدة معدالت دول اخلليج  أغلب تشهد

 هذه مع للتعامل الربامج و من السياسات جمموعة وضع إيل احلكومات من ديدالع جلأت ذلك مع جتاواب و الوافدة ،

 اجملتمعات الحتياجات تلبية و اخلليج ، ملدن السريع التحضر و النمو املتمثلة يف اخلطرية وتداعياهتا العمرانية الظاهرة

 املسكن لتوفري املتاحة غالل املوارداست إعادة و األساسية، اخلدمات و املالئم اإلسكان علي الطلب تزايد اخلليجية من

 أصبحت ولقد.ابملدن للعمران السريع النمو وتقومي التجمعات الكفاية ملختلف و االقتصادية حيقق منظور من املالئم

بدول اخلليج بصفة   احلكومية اإلدارات تواجه التحدايت اليت اكرب من احلضرية ابملناطق املالئم املسكن توفري مشكلة
 املشاكل هذه ملواجهة السياسات من العديد تطوير مت العقود املاضية ، مدار فعلي لة الكويت بصفة خاصة،عامة ودو 

 اإلدارات تطوير عليها يتطلب التغلب بدول اخلليج  االقتصادية و االجتماعية التغريات بطبيعة واملرتبطة املتزايدة

 السياسات املقرتحة أتثر وكيفية السوق ، لفعاليات املةالك املصممني اجلوانب و املخططني تفهم وضرورة احلكومية،

 والفعاليات اجلهات كل بني املشرتك للتعاون متكاملة ومرنة صيغة إجياد ضرورة يتطلب مما ابلسوق، العمل آليات علي

 لطلبتزايد ا من ذلك عن يرتتب ما و املتزايد السكاين والنمو السريع التحضر حكومية( ملواجهة غري أو حكومية )

 .احلضرية املناطق يف املالئم اإلسكان علي
ونظراً ألن غالبية سكان دول اخلليج من الفئات الشابة فإن معدل تشكُّل األسر اجلديدة سيزداد بشكل كبري. وابلتايل، 
سيزداد حجم الطلب على املساكن بنسب أكرب يف السنوات املقبلة. ولكن مواصفات املسكن املعاصر يف هذه الدول ، 
من حيث املساحة واحلجم وتقنيات البناء واملواد املستخدمة، جتعل إمكانية احلصول عليه وامتالكه بعيدة املنال للكثري 

لذا تظهر احلاجة إىل توافر مساكن .من األسر اخلليجية الشابة؛ ألهنا قد تفوق القدرات املالية حسب متوسط دخلها
مبعدالت ال تؤثر يف جوانب اإلنفاق األخرى، ومن دون احلاجة إىل ميّسرة تستطيع األسر اإلنفاق على امتالكها، 

االنتظار الطويل للحصول على فرصة الدعم احلكومي. ويعين التيسري يف توافر املساكن تقليص الفجوة بني دخل األسرة 
 املشكلة دأبعا هيفما .وتكلفة املسكن، والتقريب بني ما ترغب األسرة يف احلصول عليه وما تستطيع أن متتلكه

 وماهي أهم سبل مواجهتها؟ ظهورها؟ إىل أدت اليت األسباب هي وما ؟دول اخلليج  يف اإلسكانية

 
 هدف البحث:

 وعرض خالل من بدول اخلليج وذلك وتيسري اإلسكان توفري لسياسات املختلفة األبعاد مناقشة إىل الورقة هذه هتدف

 املنخفض، املالئم املسكن على احلصول اسرتاتيجيات تيسري رتطو  تتبع مث الدول، هبذه اإلسكان سياسات وحتليل

 اهب اإلسكان وتيسري توفري لتطوير سياسات متكاملة اسرتاتيجية تفعيل شأهنا من اليت التوصيات من مبجموعة وتنتهي
 املسكن. على احلصول تيسري تتضمن
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 البحث: منهج

 على يف دول اخلليج والتعرف اإلسكانية املشكلة أسباب ليلحت مث تشخيص االستنباطي يتم االستقرائي املنهج إبتباع 

 من شكل جمموعة يفيها إل توصلت اليت النتائج تشكل اليت املقرتحات من جمموع إىل الوصول بغرض وتداعياهتا أبعادها

 .يجياخلل اجملتمع يف األسر كافة اهتمام على تستحوذ واليت احلساسة املشكلة هلذه املمكنة واحللول التوصيات

 البحث: خطة

 :التالية العناصر البحث من خطة تتألف

 

 أوال: اإلسكان امليسر واسرتاتيجيات توفريه
 أبعادهاقضية اإلسكان يف دول اخلليج و  اثنيا:
 جتارب اإلسكان يف الدول اخلليجيةاثلثا: 

 .: اخلامتة وتشمل النتائج والتوصياترابعا
 

 ه:أوال: اإلسكان امليسر واسرتاتيجيات توفري 
 

ابت مفهوم اإلسكان امليسر خالل السنني األخرية يستعمل على نطاق واسع ليلخص طبيعة املشاكل اإلسكانية يف 
ما يعرف  بني ربطه ابلفرقوأفضل طريقة لتعريف اإلسكان امليسر تكون من خالل معظم دول العامل. 

ه اإلنسان لسد الضرورايت من فما حيتاج(. (Wants( وما يدخل حتت مفهوم الطموحات  (Needsابلضرورايت
اإلسكان البد وان ييسر له بشكل او آبخر ومن مث يدخل يف إطار تعريف اإلسكان امليسر، اما الطموحات اليت 

1تتجاوز الضرورايت فتعترب يف عداد الكماليات وأتيت خارج نطاق تعريف اإلسكان امليسر. كما ان اإلسكان امليسر هو   
اسية ويعكس األهداف لسياسة إسكان مالئمة، كما انه اإلسكان املعقول من حيث الذي يليب االحتياجات األس

املعايري واملوقع والذي ال يكلف كثريًا مما جيعل تلك األسر غري قادرة على تلبية تكاليف املعيشة األساسية األخرى 
 نظام السوق. وبذلك ميكن بشكل مستدام. والذي يتم توفريه هلؤالء الذين ال ميكن تلبية حاجاهتم اإلسكانية عرب
وبتكلفة تتناسب مع دخلها تعريف اإلسكان امليسر أبنه اإلسكان الذي يتم توفريه لألسرة لسد احتياجاهتا األساسية 

2وبشكل حيقق أبعاد التنمية املستدامة لإلسكان. على املدى احلايل وللمستقبل املنظور  
                                                           

امليسر  يف مفهوم االسكان  االختالفالفورتية ،  سليمانعبد اللطيف ،  حممود أمحدللتفاصيل حول ذلك راجع :  1
الثانية، املسكن امليسر،اهليئة العليا لتطوير مدينة  سكانندوة االاملستقبلية،  وانعكاساته على سياسات التنمية االسكانية

 2004الرايض ،السعودية،
ضبيه فاروق إبراهيم  ،مجال ابقر مطلك،اسرتاتيجية التمكني أسلوب أمثل لتوفري اإلسكان امليسر،مؤمتر اإلسكان  2

، ص ص  2014/ 12 /18 - 17االردن  -حلول إسكانية،عمان  -العريب الثالث/ مدن سكنية متكاملة اخلدمات 
3-4 
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وفري اإلسكان امليسر لذوي الدخل املنخفض والفقراء، اعتماداً على وتتبىن معظم الدول عدداً من احللول حلل مشكلة ت

معدل الدخل، ومعدل التحضر ونسبة ذوي الدخل املنخفض والفقراء. بدءًا ابلتوفري املباشر من قبل الدولة اىل 
سكان يف سياق اسرتاتيجية التمكني وهو النظرية احلديثة يف اإلسكان والتنمية احلضرية فيما يتعلق بتوفري وحتسني اإل
3تطوير املستقرات ذات الدخل املنخفض يف املناطق احلضرية القائم على أساس مشاركة اجملتمع احمللي.  

 

وعلى الرغم من أمهية موضوع التيسري يف اإلسكان إال أنه ال يزال يُناقش يف عاملنا العريب برؤى خمتلفة ومن زوااي متباينة، 
لى أنه اإلسكان املخصص للفقراء أو ذوي الدخول املنخفضة، وبعضهم اآلخر فبعضهم ينظر إىل اإلسكان امليسر ع

 -يف كثري من األحيان  -يعتقد أنه اإلسكان أو املسكن منخفض التكلفة فقط، خصوصًا أن املسكن امليسر يعرف 
عن ثالثني يف  -كه سواء كان إجياراً أو أقساطًا شهرية لتسديد قرض متويل المتال  -أبنه املسكن الذي ال تزيد تكلفته 

املئة من دخل األسرة.  وقد ظهرت هذه النسبة لتحدد ما ميكن لوسيط األسر من إنفاقه من جممل دخلها للحصول 
على املسكن املالئم.  إال أنه يلزم التنبه إىل أن هذه النسب واملعدالت غري قابلة للتطبيق عندما تزيد تكلفة املساكن 

ول األسر، خصوصًا ذات الدخول املنخفضة منها؛ فكثري من هذه األسر لن تستطيع بنسبة أكرب من نسبة زايدة دخ
ختصيص نسبة ثالثني يف املئة من دخلها دون التأثري على جوانب اإلنفاق األخرى.  وعلى الرغم من أن هذا التعريف 

يف الوحيد، فالتيسري أوسع من صحيح يف كونه مؤشراً أولياً للحكم على مستوى التيسري يف اإلسكان، إال أنه ليس التعر 
ذلك وأمشل، حيث إنه فن التمكني من خمتلف اجلوانب االقتصادية منها واالجتماعية والبيئية والتنظيمية.  إن التيسري يف 
اإلسكان هو توفري املسكن املالئم لألسرة مبا حيقق احتياجاهتا األنية، ويستوعب رغباهتا املستقبلية، يف حدود إمكانياهتا 

الية، وضمن ما تسمح به تنظيمات البناء واشرتاطاته، وأن ال يتطلب جهدًا كبريًا من األسرة، أو تكاليف ابهظة امل
ويكُمن التيسري )أو فن التمكني( يف تقليص الفجوة بني دخل األسرة  .لتشغيله والعناية به وصيانته على مر األايم

يسر  وتكلفة املسكن، وبني ما ترغب األسرة يف احلصول عليه
ُ
وما تستطيع أن متتلكه.  ومن هنا ميكن تعريف املسكن امل

أبنه املسكن الذي يوافق االحتياج مع خفض التكاليف ورفع اجلودة، فهو يساهم يف خفض التكاليف األولية للمسكن 
ى اجلودة والتكاليف الالحقة للصيانة مبا يتناسب مع اإلمكانيات املالية لألسر، كما أنه يعمل على الرفع من مستو 

النوعية بتوفري األمان والقوة يف املبىن، وكذلك راحة السكان يف كل أجزاء املسكن وعناصره، كما يليب املتطلبات 
وتساهم العديد من العوامل التنظيمية والتصميمية .االجتماعية، ويستجيب للظروف املناخية، ويتفاعل مع العوامل البيئية

فري املسكن امليسر.  وتلعب العديد من العوامل دوراً يف توفريه لألسرة بسعر ميسر يتوافق واهلندسية والفنية واملالية يف تو 
مع مقدرهتا املالية، منها: توفر قنوات التمويل أبسعار مراحبة أو فائدة ميسرة، وتوفر قطع األراضي السكنية ابجملان أو 

البنية التحتية األساسية لإلسكان مع استخدام  أبسعار منخفضة وممكنة، وختفيض تكاليف تطوير األرض لتوفري مرافق
بشكل مشويل، ابإلضافة إىل توفر  التيسرياألرض بكفاءة اقتصادية عالية، وتقدمي تصاميم معمارية وعمرانية حتقق مفاهيم 

                                                           
 14-4للتفاصيل راجع املرجع السابق ص ص  3
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طلوبة للبناء مواد البناء أبسعار منخفضة، وتوفر تقنية إنشاء سريعة ومنخفضة التكلفة، وتوفر املهارات الفنية والعمالة امل
4.أبجور مناسبة، وضمان جودة املنشآت وطول أجلها  

 

 
 

 أبعادهاقضية اإلسكان يف دول اخلليج و اثنيا: 
 

شهدت دول اخلليج  طفرة مالية منذ بداية السبعينيات عقب الطفرة البرتولية، اليت كان هلا دور كبري يف متويل وتشييد 
امج التنموية املختلفة، فقد وفرت عملية التنمية يف شىت اجملاالت اآلالف من البنية التحتية، واهلياكل االقتصادية، والرب 

فرص احلصول على السكن، ونظرًا الرتفاع معدل منو السكان  وزايدة الطلب على العمالة الوافدة حدثت  اختالالت 
يج  خالل العقدين هيكلية أثرت على مقدرة احلكومات على توفري املساكن.فقد تضاعف عدد السكان يف دول اخلل

، وأن معدل النمو  2010مليون نسمة يف عام   41.3إىل حوايل  1990مليون نسمة عام   21.6املاضيني من 
% سنواي.  ويُعزى  5.3إىل  3السكاين يف دول اجمللس يعد من أعلى املعدالت على مستوى العامل حيث يبلغ من 

بة يف غالبية هذه الدول، والنمو يف عدد العمالة الوافدة، إضافة ذلك، بشكل أساس إىل املستوى املرتفع ملعدل اخلصو 
مع تواصل النمو السكاين ويف ظل املتغريات و  .ستوايت املعيشيةإىل التأثري االجيايب لتحسن اخلدمات الصحية وامل

مل تتضافر  االجتماعية واالقتصادية، أصبح احلصول على اإلسكان امليسر صعب املنال على عدد كبري من األسر، ما
اجلهود لتقدمي حلول وبدائل تعمل على حتقيق أهداف خطط التنمية يف جمال اإلسكان واملتمثلة يف توفريه لكل أسرة ال 

 يتوفر هلا بتكلفة منخفضة مع مستوى مالئم من اجلودة لألسر األشد حاجة.
 

اخلليج العربية، واليت كانت مدفوعة وتتباين معدالت توفر املساكن امليسورة التكلفة بني خمتلف دول جملس تعاون 
ابرتفاع معدالت النمو السكاين خالل فرتيت الثمانينيات والتسعينيات. وابستثناء دولة قطر، واليت سجلت معدالت منو 

يف املائة سنواًي يف األلفية اجلديدة؛ فقد لوحظ استقرار معدالت النمو السكاين يف  11و  7سكاين تراوحت ما بني 
يف املائة على مدى العقدين املقبلني، بينما يرجح أن  2أو  1اليت يرجح أن تسجل زايدة سنوية طفيفة بنسبة املنطقة، و 

. إال أن الفئات العمرية احملددة للشرائح السكانية قد تساهم يف  2030تسجل دولة قطر هذه النسبة حبلول عام 
يف  64و  52عامًا نسبة ترتاوح ما بني  25تواصل معدالت الطلب على املساكن، حيث يشكل األفراد دون سن 

 15كما سجل املواطنون دون سن   98املائة من إمجايل الكثافة السكانية الوطنية يف خمتلف دول جملس تعاون اخلليج. 
يف املائة من املواطنني دون سن  50يف املائة من جممل الكثافة السكانية يف مدينة الرايض، مقابل  34عامًا ما نسبته 

 14.700آالف أسرة يف البحرين،  3شرين عاماً. وقد بلغت املعدالت السنوية للتكوين األسري يف هذه الدول حنو الع

                                                           
 علي بن سامل ابمهام ،التيسري يعين فن التمكني يف اإلسكان ،متاح يف : 4

http://fac.ksu.edu.sa/bahammam/publication/104521#sthash.AYPCGTwD

.dpuf 
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يف ديب يف عام  4.400يف قطر ،  2.900،   2009يف عمان يف عام  25.600،   2008يف الكويت يف عام 
5. 2007يف السعودية يف عام  130.500، 2010  

يف  %3بنحو  2013ملئوية للمنازل بتمويل من الرهون العقارية متدنية  فهى تقدر عام وجدير ابلذكر أن النسبة ا
يف السعودية . يف حني تصل هذه النسبة  %14يف البحرين ،  %7يف قطر ،  %5يف االمارات، %13الكويت ، 

تملني أيضا صعوابت يف  سنغافوره. وابلتايل  يواجه مشرتي املنازل احمل %43يف الوالايت املتحدة األمريكية ، 65%
أتمني متويل ابلرهن العقاري. وقد يرجع ذلك  اىل عدم وجود إطار قانوين يسمح للبنوك لتقدمي هذا التمويل أو بسبب 

  .املتطلبات الصارمة اليت تفرض على املشرتين احملتملني وابلتايل ال تنطبق عليهم شروط مثل هذا اإلقراض
يف  %48يف الكويت ،  %45تقدر بنحو  2013لكية املنازل عام  كما تشري التقديرات إىل أن نسبة م

الوالايت  %65يف السعودية . يف حني تصل هذه النسبة يف  %35يف البحرين ،  %49يف قطر ،  %23االمارات،
 .ه سنغافور يف   %94املتحدة األمريكية ،

 .  أو نوعي يفييتمحور مفهوم املشكلة اإلسكانية حول بعدين : األول كمي والثاين كو 
البعد الكمي للمشكلة : ويتمثل يف قصور املتاح من الوحدات السكنية عن مقابلة الطلب عليها من قبل الفئات  - أ

 . املختلفة عند مستوايت مقبولة
البعد الكيفي للمشكلة : واملتمثل يف عدم توفر املرافق واخلدمات اليت ترتقي جبودة الظروف السكنية من حيث  -ب

صحية والبنية التحتية ومدى قدرة املسكن على حتقيق القدر الالزم من اخلصوصية والشعور ابالستقرار الذهين الشروط ال
 . والنفسي وتوفري اإلحساس ابألمان لقاطنيه

 جتارب اإلسكان يف الدول اخلليجيةاثلثا: 

و تقضيييييييييييييي دسييييييييييييياتري دول جمليييييييييييييس تعييييييييييييياون اخللييييييييييييييج بعميييييييييييييل احلكوميييييييييييييات عليييييييييييييى تيييييييييييييوفري املسييييييييييييياكن، واألراضيييييييييييييي أ
القيييييييييييروض السيييييييييييكنية احلسييييييييييينة للميييييييييييواطنني، بييييييييييييد أن املنفعييييييييييية املتأتيييييييييييية مييييييييييين هيييييييييييذه اخليييييييييييدمات تقتصييييييييييير يف بعيييييييييييض 
اليييييييييييييدول عليييييييييييييى امليييييييييييييواطنني اليييييييييييييذكور البيييييييييييييالغني أو عليييييييييييييى امليييييييييييييواطنني ممييييييييييييين تقيييييييييييييل ميييييييييييييداخيلهم عييييييييييييين املسيييييييييييييتوايت 

 احملددة.
 
 
 اململكة العربية السعودية اإلسكان يف-1

ع بداييييييييييية تنفيييييييييييذ خطييييييييييط التنمييييييييييية اخلمسييييييييييية بوضييييييييييع سياسييييييييييات قامييييييييييت حكوميييييييييية اململكيييييييييية العربييييييييييية السييييييييييعودية ميييييييييي
إسييييييييييييكانية واضييييييييييييحة، ونفييييييييييييذت بييييييييييييرامج إسييييييييييييكانية متنوعيييييييييييية تُرمجييييييييييييت يف شييييييييييييكل مشييييييييييييروعات إسييييييييييييكانية يف 

6 برامج منظومة اإلسكان يف اململكة العربية السعودية:مجيع مناطق اململكة، ومن   
                                                           

، 2012للمستوطنات البشرية )املوئل(، نريويب  ، كينيا،،برانمج األمم املتحدة  2012/  2013حالة املدن العربية 5
 146ص
 للتفاصيل راجع:  6

 عبد هللا العلي النعيم،ورقة عمل حول :مشروعات اإلمداد ابملساكن امليسرة يف اململكة العربية  -
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 برانمج منح األراضي .1

 برانمج قروض صندوق التنمية العقارية  .2
 مج مشروعات اإلسكان العامبران .3
 برانمج اإلسكان اخلاص ابلوزارات واملصاحل احلكومية .4

 ومن الربامج اخلاصة،مؤسسة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي

 قد واليت –مرتًا مربعًا لكل منها  625وتتوىل البلدايت يف اململكة العربية السعودية مهمة توفري قطع األراضي مبساحة 
حيث يتم تقدميها جماانً ألي مواطن سعودي يتقدم بطلب  –مرتاً مربعاً للمنح امللكية  900تصل مساحتها أحياانً إىل 

ولدى البحث يف هذه املسألة من الناحية النظرية، فإن مستوايت العرض غري احملدود من املساكن ميكن .للحصول عليها
واطنني، ولكن، ويف ظل التزايد احلاصل يف الكثافة السكانية، وتزايد عمليات أن تساهم يف توفري السكن الالئق جلميع امل

املضاربة على األراضي، وتغري األمناط السكنية املفضلة، فقد ابتت احلكومات تواجه صعوبة أكرب على صعيد توفري 
ة الدخل. عدا عن ذلك، القروض الالزمة لتلبية مستوايت الطلب على املساكن بني كل من األسر املنخفضة واملتوسط

ويف ضوء االعتماد الكبري على العوائد النفطية يف امليزانيات احلكومية، فإن التقلبات احلاصلة يف أسعار النفط قد تكون 
7.ذات أتثري كبري على قدرة احلكومات على توفري املساكن امليسورة التكلفة  

 
مليون وحدة سكنية  4.2زون السكين احلايل ما جمموعه وتعاين السعودية من نقص حاد يف املساكن، حيث يبلغ املخ

مليون وحدة سكنية إضافية عام  1.5، يف حني ترجح التقديرات نشوء احلاجة لتوفري  2007وفقًا لبياانت عام 
، حيث يتطلب ذلك تنفيذ استثمارات بتكلفة  2020ماليني وحدة سكنية حبلول عام  5، ابإلضافة إىل  2015

يف املائة من الوحدات السكنية القائمة واليت مت  25وقد مت تسجيل حنو  114،  113مليار دوالراً.  640إمجالية تبلغ 
8متويلها من خالل صندوق التنمية العقارية السعودي.   

 
٪ ميين السييعوديني 37)  السييعوديني ميين %  67 حييواىل  أن أزميية السييكن تطييال وتشييري احييدى الدراسييات اىل 

. ويطاليييييب عقييييياريون وزارة اإلسيييييكان 9السيييييعوديني يقطنيييييون يف مسييييياكن غيييييري الئقييييية( ٪ مييييين30ال ميلكيييييون مسييييياكن، 

                                                                                                                                                                      

عّمان / السعودية،مقدمة إىل :مؤمتر اإلسكان العريب الثالث : مدن سكنية متكاملة اخلدمات ) حلول إسكانية (،
 2014/ 12 /18 - 17اململكة األردنية اهلامشية، 

االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،   اسرتاتيجيات اإلسكان احلكومي يف دول جملس التعاون   -
، سلسلة استطالعات  2009فرباير 15حىت  2008نوفمرب  1وبعض الدول األوربية،         الفرتة من 

 12-9، ص ص 2009،  2الرأي ، العدد 
 146،برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل(، مرجع سابق، ص  2012/  2013حالة املدن العربية 7
 املرجع السابق، نفس الصفحة  8
 2013يف السعودية األسباب واحللول املمكنة ،جامعة األعمال والتكتولوجيا، مارس  أزمة اإلسكانعبد هللا دحالن، 9
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السيييييعودية بضيييييرورة تسيييييريع وتيييييرية عملهيييييا وتوقيعهيييييا للعقيييييود اإلسيييييكانية اجلدييييييدة للوفييييياء حباجيييييات اإلسيييييكان اجلدييييييدة  
 التحتيييية ةمقيييدرين أرقيييام االنتظيييار يف صيييندوق التنميييية العقاريييية أبكثييير مييين ملييييوين ونصيييف امللييييون شيييخص. فالبنيييي

1اخلدمات. نطاق خارج هي املتوفرة األراضي وكون املخدومة األراضي لشح مالئمة غري 0  
 
 
 اإلسكان يف دولة اإلمارات-2

ترتكييييييييييييييز سياسيييييييييييييية اإلسييييييييييييييكان يف دوليييييييييييييية اإلمييييييييييييييارات علييييييييييييييى تييييييييييييييوفري السييييييييييييييكن الالئييييييييييييييق واملناسييييييييييييييب للمييييييييييييييواطنني 
، إمنيييييييييييا تتعيييييييييييداه إىل ضيييييييييييرورة توفييييييييييييير وللمقيميييييييييييني، وال تُعيييييييييييىن هيييييييييييذه السياسييييييييييية بتيييييييييييوفري املبييييييييييياين السكنييييييييييييية فحسيييييييييييب

البيئيييييييييييييية السكنيييييييييييييييية املتكامليييييييييييييية، أي جتهيييييييييييييييز املناطيييييييييييييييق السكنيييييييييييييييية بكافيييييييييييييية العناصيييييييييييييير البيئييييييييييييييية األساسيييييييييييييييية ميييييييييييييين 
خدميييييييييييييات وميييييييييييييواصالت واتصيييييييييييياالت وتعلييييييييييييييم وصحييييييييييييية وغريهييييييييييييا.  وتتخييييييييييييذ عملييييييييييييية توفيييييييييييييير السييييييييييييكن أشييييييييييييكاال 

1خمتلفة منها: 1  
 دودي الدخل.املسكن احلكومي اجملاين املنفذ للمواطنني حم 

  مساعييييييييييييدات ماديييييييييييية للميييييييييييواطنني اليييييييييييذين تتيييييييييييوافر ليييييييييييديهم أرض سيييييييييييكنية لبنييييييييييياء مسيييييييييييكن، أو مييييييييييين
 لديهم سكن يريدون إدخال إضافات أو حتسني عليه.

 .قروض طويلة األجل بدون فوائد 

 

 دولة قطر اإلسكان يف-3

لنظييييييييييييييام اإلسييييييييييييييكان، ويهييييييييييييييدف هييييييييييييييذا  2/2007أصييييييييييييييدرت حكوميييييييييييييية دوليييييييييييييية قطيييييييييييييير القييييييييييييييانون رقييييييييييييييم 
 إىل اإلسهام يف تيوفيير السكن املالئم للمواطنيين، وذلك من خالل: القانيون 

مييييييينح مبلييييييييغ نقييييييييدي يصيييييييدر بتحديييييييييده قييييييييرار مييييييين جملييييييييس الييييييييوزراء، وذليييييييك لشييييييييراء األرض الالزميييييييية لبنيييييييياء  -
 1000ميييييرتاً مربعييييياً داخيييييل مدينييييية الدوحييييية، و 625املسيييييكن، أو ختصييييييص قطعييييية أرض ليييييه ال تزييييييد عليييييى 

 مرت مربع خارجها.

                                                                                                                                                                      

 
1   .htmlبطيئة: متاح يف : السكن أزمة حلل السعودية "اإلسكان "جهود :ربية ، خرباءالع قناة 0

/http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/realestate/2013/12/21  اتريخ ولوج الصفحة
1/11/2014 

 
1 اون  مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،   اسرتاتيجيات اإلسكان احلكومي يف دول جملس التع 1

 9-6وبعض الدول األوربية،مرجع سابق  ص ص 
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رايل لليييييذين تسيييييمح ميييييواردهم املاليييييية بسيييييداد قيمييييية القيييييرض، ميييييع  600,000ن مقيييييداره مييييينح قيييييرض إسيييييكا -
سيييينوايً، تتنيييياقص وفقيييياً ملييييا ُيسييييدىد ميييين قيميييية القييييرض، علييييى أن يييييتم  %1حتصيييييل مصيييياريف إدارييييية مبقييييدار 

 التمويل عن طريق البنك.

 توفري وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجري. -

رف يف األرض أو املسييييييييييييييكن أو الوحييييييييييييييدة املييييييييييييييؤجرة أبي نييييييييييييييوع ومينييييييييييييييع القييييييييييييييانون املنتفييييييييييييييع ميييييييييييييين التصيييييييييييييي
سييييييييييينة مييييييييييين اترييييييييييييخ تسيييييييييييلمه، وسيييييييييييداد القيييييييييييرض وملحقاتيييييييييييه كييييييييييياماًل. كميييييييييييا  15مييييييييييين التصيييييييييييرف قبيييييييييييل انقضييييييييييياء 

أشيييييييييييييار إىل التنسييييييييييييييق بيييييييييييييني وزارة العميييييييييييييل والشيييييييييييييؤون االجتماعيييييييييييييية ووزارة املاليييييييييييييية لتيييييييييييييوفري االعتميييييييييييييادات املاليييييييييييييية 
 السنوية.

 القطةةةةرين ملعةةةةارف لدراسةةةةة للسةةةةكان الدائمةةةةة ةللجنةةةةأجرهتةةةةا  ميدانيةةةةةويف دراسةةةةة 

بوجيييود  %91 العينييية حنيييو أفييراد مييين السييياحقة األكثرييية أفيييادتالقضةةةال السةةةكانية  حنةةةو واجتاهةةةاهت 
 اإلسييكان ملشييكلة مظهيير أهييم أن هييؤالء ميين األكييرب النسييبة ورأت قطيير، دوليية يف إسييكان مشييكلة

 األهييم املظهيير أبن بعضييهم قييال كمييا .املييوظفني طاقيية عيين املسييكن بنيياء تكيياليف زايدة يتمثييل يف

 الييزوج( النووييية اآلسييرة سييكن حنييو واضييح نييزوع وظهيير .للمييواطننيى األراضيي ميينح التييأخر يف هييو

 املتييزوجني أبن املسييتجيبني ميين % 91 ميين أكثيير وأكييد .مسييتقل مسييكن يف )واألوالد والزوجيية

1 .مستقل مسكن على يف احلصول صعوبة جيدون اجلدد 2  

 البحةريةن دولةة اإلسكان يف-4

 

تواجه البحرين نقصًا حادًا يف املساكن نتيجة الوترية املتسارعة للنمو السكاين وحالة عدم التوافق ما بني مستوايت 
ألف فرد،  138العرض والطلب على املساكن. من جانب آخر، ومن جممل األفراد العاملني يف البحرين والبالغ عددهم 

ألفًا آخرين ممن يرتاوح دخلهم  60دينارًا حبرينيًا ، ابإلضافة إىل  399ري عن ألف فرد ممن يقل دخلهم الشه 60مثة 
تعمل احلكومة  و.ديناراً  1200ألف فرد ممن يتجاوز دخلهم الشهري  16ديناراً ، و  1.199و  399الشهري ما بني 

أما األفراد ضمن الفئة الثانية، فيحق هلم  على توفري السكن االجتماعي لألفراد ضمن الفئة األوىل السابقة الذكر،
1ألف دينارا حبريين. 40احلصول على القروض العقارية واملدعومة حكوميًا بقيمة  3  العرض بني التوافق عدم ويستمر 

 سواء من حيث  التوافق عدم من متنوعة جمموعة لوجود معقدة فهى قضية .البحرين يف السكنية للوحدات والطلب

 53 يقارب ما إىل 2010عام  االجتماعية للمنازل االنتظار قائمة وصلت ولقد .وسعرها ، موقعهاو أ املنازل أنواع

                                                           
1  حنو واجتاهاهتم القطريني ملعارف ميدانية دراسة  :القطري اجملتمع يف السكاين الوعي للسكان،دراسة الدائمة اللجنة 2

 2012قطر، القضااي السكانية،دولة
1  146)املوئل(، مرجع سابق، ص ،برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 2012/  2013حالة املدن العربية 3



10 
 

 
 
 
 

 املعدل يفوق االنتظار قائمة يف هذا التزايد  عام . ومعدل كل وحدة آالف أربعة أو مبعدل ثالثة تزداد وهي ألف عائلة

1.القصري على املدى األسوأ يسري حنو الوضع نأ ويبدو املشكلة هذه مع تتعامل أن للحكومة خالله من الذي ميكن 4  

 اإلسكان يف دولةة عمان-5

إن الزايدة السكانية احلاصلة يف عمان واليت تتمتع بقوة شرائية عالية، فضال عن تزايد أعداد العمالة األجنبية، قد 
واق الشقق السكنية املكونة شكلت مجيعها عوامل أدت إىل ارتفاع أسعار العقارات. ومل تطرأ أية تغيريات تذكر على أس

من غرفة وحىت ثالث غرف نوم يف املقابل، مما يعكس النقص احلاد يف مستوايت املعروض من املساكن والطلب املتزايد 
على الوحدات السكنية األصغر حجماً. وقد عملت احلكومة مؤخرًا على ختصيص عدة مناطق يف مدينة مسقط 

طابقاً،وذلك كوسيلة لزايدة املعروض من  12السكنية اليت قد يصل ارتفاعها إىل لتمكني املطورين من إنشاء املباين 
1املساكن امليسورة التكلفة. 5  

 

 

 بدولة الكويت االسكان -6

 

تعترب القضية اإلسكانية يف الكويت الشغل الشاغل لكل بيت كوييت، فأسعار العقارات يف البالد مرتفعة جداً، وال يوجد 
حول  2013دول العامل، وحسب استطالع أجراه جملس األمة لرأى املواطنني يف سبتمرب  هلا مثيل حىت يف أغلى

أولوايت الناخب الكوييت قفزت القضية االسكانية اىل املركز األول بعد أن كانت بوسط سلم األولوايت العشر 
 للمواطنني، وهكذا أصبحت تستحوذ على الدعم الكامل لسمو أمري البالد واحلكومة.

م مالميييييييييح املشيييييييييكلة االسيييييييييكانية هيييييييييو طيييييييييول فيييييييييرتة االنتظيييييييييار للحصيييييييييول عليييييييييى املسيييييييييكن والييييييييييت تيييييييييرتاوح لعيييييييييل أهييييييييي
ألييييييييييف أسييييييييييرة علييييييييييى قائميييييييييية االنتظييييييييييار  83سيييييييييينه، وفجييييييييييوة العييييييييييرض والطلييييييييييب واليييييييييييت كانييييييييييت  17-10مييييييييييا بييييييييييني 
2013.1أليييييييف أسيييييييرة عيييييييام  107مث اتسيييييييعت لتصيييييييل اىل حيييييييوايل  2009يف بدايييييييية  دراسيييييييية  وتشيييييييري 6

                                                           
1  3، ص  2010البحرين ، املنامة ، الربع الثاىن ، مملكة نظرة على السوق: أليس، ريتشارد يب سي 4
 
1  147،برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل(، مرجع سابق، ص  2012/  2013حالة املدن العربية 5
1  اىل الكويت يف االسكاىن االنتظار طابور سالمه ، رمزى د ا ابشراف ىت الكوي األمة جملس تقرير :راجع للتفاصيل 6

 4،ص ۲۰۱۳ مىت؟،
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عييام  يف طلييب ألييف 318 إىل سيصييل السييكن حجييم طلبييات أن إىل تشييري املصييارف احتيياد أجراهييا
. 20331 7  

 ألييف 60حييواىل  2011عييام وحييىت 1985 عييام منييذ وحتديييداً  عاميياً، 26 الدوليية خييالل وقييد وفييرت

 2017ألييييييييييييف وحييييييييييييدة سييييييييييييكنية حييييييييييييىت عييييييييييييام  36سييييييييييييكنية. وهتييييييييييييدف الدوليييييييييييية إىل إ يييييييييييياز أكثيييييييييييير ميييييييييييين  وحييييييييييييدة
أليييييييييييف طلييييييييييب منيييييييييييذ عيييييييييييام  110.3مييييييييييرة األوىل إىل حنيييييييييييو .وقييييييييييد تراجيييييييييييع عيييييييييييدد الطلبييييييييييات السيييييييييييكنية املرتاكمييييييييييية لل

 2014يوليييييييييييو ميييييييييين عيييييييييييام  9حييييييييييىت آخيييييييييير تقرييييييييييير صييييييييييادر عيييييييييين املؤسسييييييييييية العاميييييييييية للرعاييييييييييية السييييييييييكنية يف 1985
،  2014حيييييييييييييييىت يولييييييييييييييييو  2014طلبييييييييييييييياً منيييييييييييييييذ بدايييييييييييييييية عيييييييييييييييام  7,792، وبلغيييييييييييييييت الطلبيييييييييييييييات املقدمييييييييييييييية حنيييييييييييييييو 

وحيييييييييييده، األمييييييييييير  2013 عيييييييييييام طلبييييييييييياً يف 8,467وكانيييييييييييت قيييييييييييد بلغيييييييييييت الطلبيييييييييييات اإلسيييييييييييكانية القائمييييييييييية حيييييييييييوايل 
اليييييييييييييذي يعيييييييييييييين  ييييييييييييياح املؤسسييييييييييييية يف تلبيييييييييييييية بعيييييييييييييض مييييييييييييين الطلبيييييييييييييات املقدمييييييييييييية إليهيييييييييييييا، إال أن تليييييييييييييك الطلبيييييييييييييات 
املرتاكميييييييييية تتطلييييييييييب املزيييييييييييد ميييييييييين العطيييييييييياء لتييييييييييوفري هييييييييييذا العييييييييييدد منهييييييييييا؛ حييييييييييىت ال تضييييييييييغط نييييييييييدرة املعييييييييييروض علييييييييييى 

1ارتفاع األسعار. 8  

 الوضييع املييادي أصييحاب حييىت بييل د،احملييدو  الييدخل يف أصييحاب حمصييورة اإلسييكان مشييكلة تعييد ومل

تقسييييم الشيييرائح  حسيييب الكيييوييت اجملتميييع ثلثيييا معنييياه أي مبييا املشييكلة، هييذه ميين يعييانون املتوسييط
 .مادايً  االقتصادية

وتعديالتيييييييييييييه  1993لسيييييييييييينة  47وييييييييييييينظم الرعاييييييييييييية اإلسييييييييييييكانية بدولييييييييييييية الكويييييييييييييت قييييييييييييانوانن مهييييييييييييا القيييييييييييييانون رقييييييييييييم 
وتعديالتيييييييييييييه الصييييييييييييييادرة يف  1995لسييييييييييييينة  27نون رقييييييييييييييم ، والقيييييييييييييا2011لسييييييييييييينة  2الصيييييييييييييادرة يف القيييييييييييييانون رقييييييييييييييم 

، اليييييييييييذي يفيييييييييييتح آفاقييييييييييياً جدييييييييييييدة يف املسيييييييييييامهة يف حيييييييييييل القضيييييييييييية اإلسيييييييييييكانية 2012لسييييييييييينة  27القيييييييييييانون رقيييييييييييم 
 47ميييييييييين خييييييييييالل مسييييييييييامهة القطيييييييييياع اخليييييييييياص ومشيييييييييياركته يف تعمييييييييييري أراضييييييييييي الدوليييييييييية. وقييييييييييد نييييييييييص القييييييييييانون رقييييييييييم 

ؤسسيييييييييييية تسييييييييييييتهدف تييييييييييييوفري الرعاييييييييييييية السييييييييييييكنية علييييييييييييى إنشيييييييييييياء املؤسسيييييييييييية العاميييييييييييية للرعاييييييييييييية السييييييييييييكنية وهييييييييييييذه امل
ملسييييييييييتحقيها أبقسييييييييييامها الثالثيييييييييية )قسيييييييييييمة، بيييييييييييت، شييييييييييقة(، حتقيقييييييييييا ملسييييييييييكن كييييييييييرمي لألسييييييييييرة الكويتييييييييييية. وييييييييييينص 

علييييييييييى اسيييييييييييتحقاق رب األسييييييييييرة اعتبيييييييييياراً مييييييييييين أول الشييييييييييهر التيييييييييييايل النقضيييييييييياء طليييييييييييب  19القييييييييييانون يف مادتييييييييييه اليييييييييييي
دينييييييييياراً كويتيييييييييياً تيييييييييدفعها ليييييييييه املؤسسييييييييية شيييييييييهرايً  150 احلصيييييييييول عليييييييييى الرعايييييييييية السيييييييييكنية، إجيييييييييياراً شيييييييييهرايً مقيييييييييداره

حييييييييييييىت اتريييييييييييييخ احلصييييييييييييول علييييييييييييى الرعاييييييييييييية السييييييييييييكنية، وال يسييييييييييييتحق هييييييييييييذا البييييييييييييدل النقييييييييييييدي رب األسييييييييييييرة الييييييييييييذي 
يتمتييييييييييع حبكييييييييييم وظيفتييييييييييه بسييييييييييكن أو ببييييييييييدل إجيييييييييييار نقييييييييييدي، فييييييييييإذا قييييييييييلى البييييييييييدل النقييييييييييدي الييييييييييذي يتقييييييييييياضاه عيييييييييين 

 ة الفرق بني البدلني. بدل اإلجيار املقرر من املؤسيسية، دفعت له املؤسس

                                                           
1   14/ هي 1435 األوىل مجادى 13 ، جريدة القبس الكويتية ، اجلمعة!..نقدر أننا التوجيري، املشكلة عبدالعزيز 7

 10،ص  ( 1465 )  ، العدد (43) ، السنة 2014 مارس
 17،ص 2014عن سوق العقار، الربع الرابع، « بيتك»قرير بيت التمويل الكويىت ،ت 18
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ويالحيييييييييييييييظ وجيييييييييييييييود عيييييييييييييييدة أجهيييييييييييييييزة حكوميييييييييييييييية ختيييييييييييييييتص مبعاجلييييييييييييييية مسيييييييييييييييألة اإلسيييييييييييييييكان يف الكوييييييييييييييييت بعضيييييييييييييييها 
 واالدخييييييييييار التسييييييييييليف كبنييييييييييك  اإلسييييييييييكان ميييييييييين جبانييييييييييب قييييييييييومي ضييييييييييهاوبعتييييييييييداخلت اختصاصيييييييييياته مييييييييييع الييييييييييبعض ،

 السييييييييييييكنية للرعايييييييييييية العامييييييييييية املؤسسييييييييييية يف الشيييييييييييأن هووووووووووو   كمييييييييييييا  أخيييييييييييرى هبيييييييييييا جهيييييييييييات  تقيييييييييييوم جوانيييييييييييب كميييييييييييلي
 والتخطيييييييييييييييط البنيييييييييييييياء عيييييييييييييين املسييييييييييييييئولةاجلهييييييييييييييات  والواقع أن تعييييييييييييييدد .سييييييييييييييتثماراال وشييييييييييييييركات الكويييييييييييييييت ةوبلدييييييييييييييي
 عليييييييييييييى ؤثرييييييييييييييو  وحيييييييييييييدهتا وانسيييييييييييييجامها ،  خطييييييييييييية أييييييييييييية يفقيييييييييييييد اإلسيييييييييييييكان عملييييييييييييييات ومتوييييييييييييييل اليييييييييييييربامج ووضييييييييييييع
 معامالتيييييييييييه إل ييييييييييياز جهيييييييييييات عيييييييييييدة عليييييييييييى رتدديييييييييييي امليييييييييييواطن وجبعيييييييييييل للمشيييييييييييروع اإلدارة وسيييييييييييوء البنييييييييييياء تكييييييييييياليف

1. والروتني اإلجراءات تعقد من ذلك تبعي وما 9  

 

 اخلامتة :رابعا

 النتائج: -1
فاملسكن أحد االحتياجات األساسية لإلنسان، شأنه يف ذلك شأن الغذاء  أسرة؛متس مشكلة اإلسكان كل  .1

 االجتماعية واحلماية اخلدمات إىل احلاجة ابتت والكساء، وهو أحد احلقوق األساسية لإلنسان وقد

 واالتفاقيات الدولية. واثيقامل يف مكّرسة االجتماعية
 للنمو نتيجة ،املطرد والتحضر العمراين النمو من متزايدة معدالتاخلليجي دول جملس التعاون  أغلب تشهد .2

 احلضرية. املناطق يف املالئم اإلسكان على تزايد الطلب ذلك عن العمالة الوافدة ترتب وتزايد السكاين
 نوعي. أو كيفي والثاين كمي األول :نبعدي حول اإلسكانية املشكلةمفهوم  متحور .3
 اليت تؤثر على تكلفة الوحدة السكنية. من العواملهناك العديد  .4
خارج حتكم الفرد ،عوامل داخل امكانية حتكم  نوعني: عواملالعوامل املؤثرة على امتالك املسكن فتنقسم اىل  .5

 الفرد.

لتنمية اخلمسية بوضع سياسات إسكانية قامت حكومة اململكة العربية السعودية مع بداية تنفيذ خطط ا .6
واضحة، ونفذت برامج إسكانية متنوعة تُرمجت يف شكل مشروعات إسكانية يف مجيع مناطق اململكة ومع 

 السعوديني. من %  67 حواىل  ذلك فأن أزمة السكن تطال

للمقيمني، وال تُعىن ترتكز سياسة اإلسكان يف دولة اإلمارات على توفري السكن الالئق واملناسب للمواطنني و  .7
هذه السياسة بتوفري املباين السكنيية فحسب، إمنا تتعداه إىل ضرورة توفيير البيئة السكنيية املتكاملة، أي جتهيز 
 املناطيق السكنيية بكافة العناصر البيئية األساسيية من خدميات وميواصالت واتصاالت وتعلييم وصحية وغريها.

                                                           
1 ،متاح يف واحللول،مرجع سابق – املشكالت – :األبعاد تيالكو  دولة يف اإلسكانية القضية، العبيد  عبدالعزيز مرمي 9
: See more at: 

http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1410#sthash.0RvaXWRT.dpuf  اتريخ
 22/10/2014الولوج 
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 املظهر قن كما .املوظفني طاقة عن املسكن بناء تكاليف زايدة يتمثل يف طراإلسكان يف ق ملشكلة مظهر أهم .8

 .األراضى للمواطنني منح التأخر يف هو األهم

 جمموعة لوجود معقدة فهى قضية .البحرين يف السكنية للوحدات والطلب العرض بني التوافق عدم يستمر .9

 .وسعرها ، قعهااملنازل أو مو  أنواع سواء من حيث  التوافق عدم من متنوعة
حول أولوايت الناخب الكوييت قفزت  2013حسب استطالع أجراه جملس األمة لرأى املواطنني يف سبتمرب  .10

 القضية االسكانية اىل املركز األول بعد أن كانت بوسط سلم األولوايت العشر للمواطنني
 

 

 التوصيات: -2

مييييييييييييييدخالت إضييييييييييييييافية للتنمييييييييييييييية ال شييييييييييييييك يف أن حتسييييييييييييييني اإلسييييييييييييييكان واخلييييييييييييييدمات املتصييييييييييييييلة بييييييييييييييه يعييييييييييييييد مبنزليييييييييييييية 
 جتدر اإلشارة اىل ما يلى: االجتماعية واالقتصادية يف دول اخلليج. و 

ينبغييييييييييييييي لييييييييييييييدول اخلليييييييييييييييج لييييييييييييييدى تصييييييييييييييميم وتنفيييييييييييييييذ سياسييييييييييييييات اإلسييييييييييييييكان والسياسييييييييييييييات األخييييييييييييييرى ذات أوال: 
الصيييييييييلة. أن تعيييييييييزز إمكانيييييييييية احلصيييييييييول عليييييييييى مسييييييييياكن مأمونييييييييية وجييييييييييدة املوقيييييييييع، بسيييييييييبل  تشيييييييييمل اختييييييييياذ التيييييييييدابري 

 ية: التال

إجيييييييييييييراء عملييييييييييييييات فحيييييييييييييص وتيييييييييييييدقيق عليييييييييييييى نطييييييييييييياق امليييييييييييييدن حلصييييييييييييير األراضيييييييييييييي واملسييييييييييييياكن واملبييييييييييييياين  .1
 الشاغرة وتلك املستخدمة استخداماً انقصاً،

إجيييييييييييييراء تقييمييييييييييييييات لالحتياجييييييييييييييات املسيييييييييييييياحية ميييييييييييييين أجيييييييييييييل إسييييييييييييييكان فقييييييييييييييراء احلضيييييييييييييير، مبيييييييييييييين فيييييييييييييييهم  .2
 ن؛ مأوى هلم، مع أخذ االجتاهات الراهنة واملتوقعة يف احلسبا األشخاص الذين ال

 املنخفض؛ ختصيص األراضي العامة املتاحة لتوفري املساكن لذوي الدخل .3

اختييييييييييييييياذ تيييييييييييييييدابري ملكافحييييييييييييييية املضييييييييييييييياربة عليييييييييييييييى األراضيييييييييييييييي واملسييييييييييييييياكن واملبييييييييييييييياين اخلاصييييييييييييييية ومكافحييييييييييييييية  .4
 استخدامها استخداماً انقصاً؛ 

 اعتماد اسرتاتيجيات ولوائح للتخطيط احلضري تكون شاملة جلميع فئات السكان؛  .5

 لتنظييييييييييييييم وحفيييييييييييييز سيييييييييييييوق اإلجييييييييييييييار ليييييييييييييذوي اليييييييييييييدخل املييييييييييييينخفض وأشيييييييييييييكال احلييييييييييييييازة اعتمييييييييييييياد تيييييييييييييدابري .6
 اجلماعية؛ 

 اعتماد تدابري لتنظيم سوق التمويل السكين واملؤسسات املالية العاملة يف هذا اجملال.  .7
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مهمتهيييييييييييا رسيييييييييييم سياسيييييييييييات  ضةةةةةةةةةةةرورخ وجةةةةةةةةةةةود جهةةةةةةةةةةةة خليجيةةةةةةةةةةةة  مت صصةةةةةةةةةةةة يف قطةةةةةةةةةةةا  االسةةةةةةةةةةةكاناثنيةةةةةةةةةةةا: 
ت  املختصييييييييييية و ابلتعيييييييييييياون مييييييييييييع  اجلهيييييييييييات ذات العالقيييييييييييية واخلييييييييييييربات  اسيييييييييييكان وطنييييييييييييية  ابلتنسييييييييييييق مييييييييييييع الييييييييييييوزارا

الدولييييييييييييية  يف  املنظمييييييييييييات الدولييييييييييييية التابعيييييييييييية لألمييييييييييييم املتحييييييييييييدة و اصيييييييييييية اجمليييييييييييياالت املرتبطيييييييييييية بتشييييييييييييجيع اسييييييييييييتدامة  
االدارة احلضيييييييييييييييرية اجلييييييييييييييييدة، بنييييييييييييييياء القييييييييييييييييدرة واالصيييييييييييييييالح املؤسسيييييييييييييييايت، تشييييييييييييييييجيع شيييييييييييييييراكة القطييييييييييييييياعني العييييييييييييييييام 

ة و اسيييييييييييييييتحداث اطييييييييييييييير  تشييييييييييييييريعية و تنظيميييييييييييييييية  لوضيييييييييييييييع سياسييييييييييييييية  اسيييييييييييييييكانية واخليييييييييييييياص واملشييييييييييييييياركة اجملتمعيييييييييييييييي
متكاملييييييييييية ابتيييييييييييداءا ميييييييييييين ) مسيييييييييييح واقيييييييييييع احلييييييييييييال ، التحلييييييييييييل ، حتدييييييييييييد املتطلبييييييييييييات ، تيييييييييييوفري امليزانيييييييييييية ، وضييييييييييييع 
البييييييييييدائل، تطييييييييييوير البييييييييييديل االفضييييييييييل، التنفيييييييييييذ ، املتابعيييييييييية والتعييييييييييديل املسييييييييييتمر( لضييييييييييمان خطيييييييييية علمييييييييييية سييييييييييليمة 

ال شييييييييييييك أن أزميييييييييييية السييييييييييييكن تسييييييييييييتفحل يف دول التعيييييييييييياون فيييييييييييي دى البعيييييييييييييد.حلييييييييييييل مشييييييييييييكلة السييييييييييييكن علييييييييييييى امليييييييييييي
اخلليجيييييييييي ابلييييييييييرغم ميييييييييين الفيييييييييوائض املالييييييييييية الكبييييييييييرية، وهيييييييييذه معضييييييييييلة مل تييييييييييتمكن أي  مييييييييين الييييييييييدول السييييييييييت وضييييييييييع 
حيييييييييييد هليييييييييييا نظيييييييييييرا لغيييييييييييياب االسيييييييييييرتاتيجيات اإلسييييييييييييكانية الييييييييييييت تتطليييييييييييب أوال قيييييييييييراءات دقيقييييييييييية ملعطييييييييييييات الواقييييييييييييع 

ا دوال جاذبيييييييييييية للعماليييييييييييية الوافييييييييييييدة، اليييييييييييييت تتضيييييييييييياعف أعييييييييييييدادها بصييييييييييييورة الييييييييييييذي تعيشييييييييييييه دول اجمللييييييييييييس ابعتبارهيييييييييييي
علييييييييييى املسييييييييييتوى اخلليجييييييييييي  تنسيييييييييييق وتعيييييييييياونعصييييييييييفت ابلرتكيبييييييييييات الدميوجرافييييييييييية هلييييييييييذه الييييييييييدول اليييييييييييت حتتيييييييييياج إىل 

ملعاجليييييييييية تبعييييييييييات السياسييييييييييات العمالييييييييييية املتعثييييييييييرة اليييييييييييت مل تقييييييييييدم لييييييييييدول اجمللييييييييييس ق يميييييييييياً مضييييييييييافة حقيقييييييييييية بسييييييييييبب 
الرخيصييييييييييية، وإشييييييييييياحة الوجيييييييييييه عييييييييييين العمالييييييييييية املييييييييييياهرة املدربييييييييييية، وعيييييييييييدم االلتفيييييييييييات إىل االعتمييييييييييياد عليييييييييييى العمالييييييييييية 

 جلب التقنيات اليت تسعى دول العامل إليها.

 اثلثا: دراسة التجارب العاملية يف توفري املسكن امليسر واست الص الفؤائد اليت تتناسب مع اجملتمع اخلليجى:
2 0 فادة منها من خالل اجلانب التشريعى والتنظيمى الذى كرس لتحقيق  ميكن االستالوالايت املتحدة األمريكية تجربة ف

ومبوجب .، وهو "توفري بيت الئق ومستوى معيشة كرمي جلميع األمريكينيههدت الوالايت املتحدة ابلسعي حنو كبري تع
مساعدة  م، مت إنشاء وزارة اإلسكان وتنمية املدن، ومهمتها الرئيسة1965قانون اإلسكان وتنمية املدن يف عام 

األمريكيني على حتقيق حلم امتالك منزل، ومدّ  يد املساعدة إىل الشرحية األضعف يف اجملتمع، وأن تضمن توفري فرص 
م فإن مهمة الوزارة تتمثل يف: 2008متساوية للجميع يف خيارات اإلسكان. وكما ورد يف خطة العمل السنوية لعام 

االجتماعية، وزايدة فرص احلصول على منزل بسعر معقول من دون أي  "زايدة نسبة امتالك املنازل، ودعم التنمية
ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة عدداً من األهداف منها زايدة فرص امتالك منازل على املستوى القومي، توفري منزل  .متييز

 نكرمي لإلجيار بسعر معقول وضمن إمكانيات املستهلك، وضمان فرص متساوية للجميع للحصول على مساك
ابلتعاون الوثيق مع املؤسسات الفيدرالية األخرى واملؤسسات شبه احلكومية املعفاة من الضرائب، فضاًل عن احلكومات 
احمللية، واملنظمات االجتماعية للجاليات واجلمعيات الدينية، والقطاع اخلاص، هذه اجلهود ميكن أن تقدّ م حلواًل شاملة 

 .لقضية اإلسكان يف أمريكا

                                                           

اسرتاتيجيات اإلسكان احلكومي يف دول جملس التعاون وبعض الدول األوربية، دراسة حبثية  ابلتعاون مع برانمج  20
 .21-18ص ص  مرجع سابق،م( ،2009فرباير  15م حىت 2008نوفمرب  1املدة من )الشيخ زايد لإلسكان 
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قوانني لفرض احلد األدىن من املعايري املطلوبة يف السكن، وضع  ،فيمكن االستفادة من عملاالحتاد األورويب أما جتربة 
هولندا  كل من  . ففىضوابط لإلجيارات يف القطاع اخلاص، وتوفري مساكن عامة رخيصة للطبقات االجتماعية الفقرية

دولة واملؤجرة للمواطنني. وتنفق حكومات هذه الدول أكثر والسويد وبريطانيا يوجد عدد كبري من املساكن اململوكة لل
يف النمسا والدامنرك وفرنسا وأملانيا كان تدخل الدولة أقل، أما .من الناتج احمللي اإلمجايل على سياسة اإلسكان %3من 

اسة اإلسكان يف ومت االحتفاظ أبعداد كبرية من املساكن املستأجرة من القطاع اخلاص. ويبلغ اإلنفاق احلكومي على سي
يف إيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفنلندا، ولوكسمبورج عدد كبري  اما  .من الناتج احمللي اإلمجايل %2-1هذه الدول حنو 

من املساكن اململوكة من قبل السكان، وعدد صغري نسبياً من املساكن العامة الرخيصة. واإلنفاق احلكومي على سياسة 
  .من الناتج احمللي اإلمجايل %1اإلسكان عادة يبلغ حنو 

ومتثل سنغافورة منوذجًا انجحًا لتوفري السكن بسهولة يف املدن اآلسيوية، وتُعدُّ ملكية املساكن أمرًا مهمًا يف اجملتمع 
السنغافوري، وأصبحت جزءًا من اسرتاتيجية احلكومة، وتتضمن السياسة اإلسكانية يف سنغافورة عددًا من العناصر 

ستمرار  احها وهي التزام سياسي قوي جتاه اإلسكان العام، دعم والتزام مايل أييت يف شكل قروض الضرورية ال
وإعاانت مالية، دعم تشريعي قوي يسمح للحكومة حبيازة األراضي بسرعة وأبسعار زهيدة، ممارسة سلطتها القانونية 

وقد هدفت حكومة سنغافورة إىل زايدة  .ية داعمةإزاء القضااي املتعلقة بتطوير اإلسكان العام وإدارته، وسياسات حكوم
ملكيات اإلسكان العام، من أجل حتقيق جمتمع ميتلك كل أفراده مساكنهم، وقد تضافرت املنظمات والربامج املساعدة 
مع السياسة اإلسكانية يف تشجيع مؤجري املساكن العامة ليصبحوا مالكي مساكن. وبنهاية تسعينيات القرن املاضي 

من هؤالء السكان  %90من سكان سنغافورة يعيشون يف عقارات اإلسكان العام، وميتلك  %85كثر من أصبح أ
 عاماً. 99عقود إجيار هذه املساكن اليمدعومية ملدة 
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 ملحق 
 برامج االسكان يف دول اخلليج

 التمويل الربامج اإلسكانية وتقدمي الطلبات اجلهة املسؤولة عن اإلسكان الدولة

ملكة العربية امل
 السعودية

 وزارة شؤون البلدايت والقرى -1

 وزارة األشغال العامة واإلسكان -2

 صندوق التنمية العقارية -3

 اهليئة العامة لإلسكان -4

 برانمج منح األراضي -
 برانمج قروض صندوق التنمية العقارية -
 برانمج مشروعات اإلسكان العام -
 برانمج اإلسكان اخلاص ابلوزارات واملصاحل احلكومية -

اليييييييييييدعم احلكيييييييييييومي مييييييييييين خيييييييييييالل صيييييييييييندوق التنميييييييييييية 
 العقارية

 دولة الكويت

نسبة من صايف أرابح الصندوق الكوييت للتنمية  - قسائم، منحة، شقة املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 االقتصادية العربية.

مقابل االنتفاع والتأجري الذي يتقرر حتصيله من  -
 قاطين البيوت منخفضة التكاليف.

 عقارات ابملزاد العلين.عائد بيع ال -

 عائد استثمار املؤسسة ألمواهلا. -
وزارة شيييييييؤون اخلدمييييييية املدنيييييييية واإلسيييييييكان،  دولة قطر

وحاليييييييييييييييييييييييييياً وزارة العميييييييييييييييييييييييييل والشيييييييييييييييييييييييييؤون 
 االجتماعية

 منح مبلغ من املال حيدده قرار جملس الوزراء.  -

م مربع داخل  625ختصيص قطع أراض ال تزيد على   -
 م خارجها. 1000الدوحة أو 

رايل قطري مبصاريف إدارية  600,000قرض مقداره منح  -
1%. 

 وزارة املالية تقوم بتوفري االعتمادات املالية السنوية.
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 2008نييييييوفمرب  1لفييييييرتة ميييييين ،   اسييييييرتاتيجيات اإلسييييييكان احلكييييييومي يف دول جملييييييس التعيييييياون  وبعييييييض الييييييدول األوربييييييية،         ا مركييييييز االمييييييارات للدراسييييييات والبحييييييوث االسييييييرتاتيجيةاملصييييييدر:  
16، ص 2009،  2، سلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلة اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتطالعات اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأي ، العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد  2009فربايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 15حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىت 

 توفري وحدات سكنية سواء ابلشراء أو التأجري. -
احلكومييييييييييييييييية االحتاديييييييييييييييييية متمثلييييييييييييييييية يف وزارة  دولة اإلمارات

 األشغال العامة واإلسكان
 

 احلكومات احمللية

 برانمج املساعدات

 مج الشيخ زايد لإلسكانبران

 مؤسسة حممد بن راشد لإلسكان

  

املسكن احلكومي اجملاين املنفذ للمواطنني حمدودي  -
 الدخل.

مساعيدات مادية للمواطنني الذين تتوافر لديهم أرض  -
سكنية لبناء مسكن، أو من لديهم سكن يريدون 

 إدخال إضافات أو حتسني عليه.

 .قروض طويلة األجل بدون فوائد -

 وحدات سكنية - وزارة األشغال واإلسكان دولة البحرين
 شقة التأجري -
 قرض الشراء و البناء -
 قرض ترميم  -
 قسيمة سكنية -

 اعتماد حكومي
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