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املقــــدمة

ــدد  ــدر ع ــأرب، وُق ــة م ــات يف محافظ ــدى املديري ــل إح ــرة تمث ــة صغي ــي مدين ــأرب ه ــة م مدين

ســكانها قبــل األزمــة بنحــو 20,000 نســمة يف عــام 2014 م. وقد تعرض حـــوالي 16% من املســاكن 

يف هــذه املدينــة ألضــرار، تركــزت معظمهــا يف األحيــاء الجنوبيــة منهــا، وشــهدت املدينــة قتــااًل 

عنيفــا خــال معظــم عــام 2015م، ممــا أدى إلــى مغــادرة ربــع ســكان املدينــة األصلييــن نتيجــة 

لذلــك. ومــع ذلــك، توقــف معظــم القتــال املباشــر يف أواخــر عــام 2015، ومنــذ ذلــك الحيــن حتــى 

اليــوم تزايــد عــدد الســكان زيــادة كبيــرة بســبب التدفــق الكبيــر للنازحيــن ليصــل عــدد ســكانها 2 

مليــون نســمة حســب تقديــرات رســمية ]1] .

أدى النــزاع الدائــر يف اليمــن إلــى نــزوح داخلــي ملاييــن األشــخاص ىلع مــدى الســنوات الســت 

املاضيــة، نالــت منــه مــأرب النصيــب األكبــر حيــث اصبحــت مــاذ آمــن ومــأوى للنازحيــن مــن مختلف 

املحافظــات اليمنيــة وقبلــة للباحثيــن عــن العمــل وبيئــة خصبــة للمســتثمرين ورجــال االعمــال، 

وذلــك كونهــا اخــر معقــل للحكومــة اليمنيــة وبفعــل األمــن واالســتقرار الــذي تنعــم بــه املحافظــة 

ــا متســارعا يف مختلــف قطاعــات  ــذي مكنهــا مــن تحقيــق نجاحــات متعــددة ونمــوًا اقتصادي وال

العمــل وتوســعا عمرانيــا كبيــرًا.

ففــي نهايــة العــام 2020، احتــوت مــأرب ىلع أكثــر مــن 125 موقعــا مســجًا للنــزوح، ضمــت أكثــر 

مــن مليــون نازحــا ]2]، ومــن املحتمــل أن النازحيــن اآلخريــن يعيشــون يف منــازل بنيــت حديثــا أو 

مــع أســر مســتضيفة ويف وحــدات ســكنية غيــر رســمية، وقــد وفــر هــذا التدفــق الكبيــر للنازحيــن 

حافــزًا لاقتصــاد املحلــي، ىلع الرغــم مــن الضغــط الكبيــر الــذي مارســه النازحــون ىلع املــوارد 

املحليــة وىلع تقديــم الخدمــات.

ان حجــم االنتعــاش االقتصــادي والنهضــة التــي تشــهدها املحافظــة ضاعــف بــدوره قيمــة 

العقــارات خصوصــا يف مدينــة مــأرب عاصمــة املحافظــة، فقــد شــهدت طفــرة كبيــرة يف أســعار 

العقــارات واألراضــي إلــى مســتويات تفــوق قــدرات املواطنيــن الباحثيــن عــن مســاكن، يف ظــل 

تراجــع الدخــل وتــردي األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية. وُتعــد املســاكن وإيجاراتهــا الباهظــة يف 

طليعــة األزمــات التــي تنهــك األســر اليمنيــة منــذ العــام 2015، حيــث تشــهد مناطــق الصــراع نزوحــا 

جماعيــا باتجــاه املناطــق اآلمنــة، األمــر الــذي ســبب أزمــة ســكن حــادة يف مختلــف املحافظــات 

1(   التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن – المرحلة الثالثة 2020 – مجموعة البنك الدولي
34991/https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986      
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اليمنيــة ومــن ضمنهــا محافظــة مــأرب.

حيــث يرجــع عــدد مــن املواطنيــن يف مدينة مــأرب، الذين فقــدوا قدرتهــم يف العثور ىلع شــقة 

ســكنية أمــا إليجارهــا املرتفــع أو عــدم وجودهــا، باإلضافــة الــى ان االزديــاد يف عــدد الســكان زاد 

الطلــب ىلع العقــارات الســكنية، وزاد معــه جشــع مــاك العقــارات واســتغالهم الرتفــاع نســبة 

ــور  ــب واالج ــاع الروات ــلطات وانقط ــال الس ــة وإهم ــاب الرقاب ــل غي ــرض يف ظ ــة الع ــب وقل الطل

وتدهــور العملــة الوطنيــة الــذي بــدوره فاقــم االوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة للمواطنيــن.

يتنــاول هــذا املوجــز السياســاتي أســباب وأثــار مشــكلة ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات يف 

محافظــة مــأرب، ويقــدم حلــول وتوصيــات مقترحــة ملعالجــة وحــل هــذه املشــكلة، كمــا يعــرض 

ــارات يف املحافظــة،  ــة العق ــة بقضي ــة الرئيســية املعني ــف الجهــات الفاعل وجهــات نظــر مختل

حيــث يهــدف هــذا املوجــز السياســاتي إلــى تقديــم عــرض وتحليــل واضــح حــول مشــكلة ارتفــاع 

اســعار وايجــار العقــارات، ومــن ثــم تقديــم بديــل أو عــدة بدائــل وحلــول مختلفــة ملعالجــة هــذه 

املشــكلة.

املنهجيــــة

كجــزء مــن منهجيــة البحــث النوعــي، يعتمــد هــذا املوجــز السياســاتي بشــكل أساســي ىلع عــدد 

مــن املقابــات التــي خــال شــهر فبرايــر 2022م مــع عــدد مــن الجهــات الرئيســية املعنيــة بقضية 

العقــارات يف املحافظــة بمــا يف ذلــك مقابــات مــع عــدد مــن العامليــن يف مكاتــب الخدمــات 

العقاريــة واملحامــاة، فضــًا ىلع مقابــات مــع عــدد مــن االعامييــن والصحفييــن والناشــطين يف 

منظمــات املجتمــع املدنــي بمدينــة مــأرب.

ركــزت املقابــات الــي أجريــت ىلع جمــع اآلراء واملعلومــات مــن أكثــر مــن 25 شــخص تــم مقابلتــه 

حــول ماهــي االســباب الجذريــة ملشــكلة ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات يف املحافظــة وماهــي 

االثــار الناتجــة عــن اســتمرار وتداعــي مثــل هــذه املشــكلة وماهــي الحلــول الواقعيــة واملعالجــات 

والسياســات املقترحــة مــن قبلهــم ملعالجــة وحــل هــذه املشــكلة، وكيــف يقيمــون دور الجهــات 

املعنيــة والسياســات الســابقة والحاليــة التــي تــم اتخاذهــا، كمــا ســعت املقابــات الــى تقييــم 

الوضــع الحالــي للمشــكلة مــن الناحيــة االنســانية والقانونيــة ىلع الفئــات املتضــررة مــن مشــكلة 

ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات يف محافظــة مــأرب.
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مــن جانــب آخــر، تــم االعتمــاد كذلــك يف عمليــة جمــع املعلومــات وصياغــة هــذا املوجــز 

ــر والدراســات الســابقة  ــة والتقاري ىلع البحــث املكتبــي للعديــد مــن املصــادر االخــرى مثــل االدل

ــى اســتعراض  ــة ال ــم نشــرها ســابقا، باإلضاف ــاول املشــكلة وت ــي تتن ــات الت واملقــاالت واملعلوم

وجمــع تجــارب ونمــاذج مــن مجتمعــات ودول اخــرى بمــا يتعلــق بسياســاتها وقوانينهــا واالليــات 

ــة. ــم املحلي ــكلة يف مجتمعاته ــذه املش ــل ه ــة مث ــا ملعالج ــل به ــم التعام ــي ت الت

نظرة وخلفية عامة

يمثــل املســكن املائــم أحــد الحاجــات الضروريــة لإلنســان املعاصــر، بــل يعــد الحــق يف الســكن 

مكــون أساســي مــن مكونــات حقــوق الفــرد أقرتــه املواثيــق الدوليــة وهــو مــن أساســيات الحمايــة 

والرعايــة التــي توليهــا الدولــة للفــرد حيــث يأتــي يف املرتبــة التالية بعــد توفير املــأكل وامللبس، 

ومــن هنــا بــرزت أهميــة اإلســكان أو مــا يطلــق عليــه أمــن الحيــازة كأحــد الركائــز األساســية ألمــن أي 

. مجتمع

ــن  ــب قواني ــأ بموج ــكن واألرض تنش ــأن الس ــات بش ــن العاق ــة م ــازة مجموع ــن الحي ــد بأم وُيقص

تشــريعية، أو عرفيــة، أو ترتيبــات غيــر رســمية، أو مختلطــة وتمّكــن الفــرد مــن العيــش يف منزلــه 

نــا  بأمــاٍن وســاٍم وكرامــة. ويشــكل أمــن الحيــازة جــزءًا ال يتجــزأ مــن الحــق يف الســكن الائــق ومكوِّ

ــة  ــة والسياســية واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــر مــن الحقــوق املدني ــع بكثي ــا للتمت ضروري

األخــرى. وينبغــي لــكل فــرد أن يتمتــع بدرجــٍة مــن أمــن الحيــازة تضمــن لــه الحمايــة القانونيــة مــن 

اإلخــاء القســري ملســكنه ومــن املضايقــات وغيــر ذلــك مــن التهديــدات]3].

يكفــل أمــن الحيــازة إمكانيــة إقامــة النــاس يف مســاكنهم والتمتــع بهــا دون خــوٍف مــن عمليــات 

اإلخــاء القســري، وهــو يمّكنهــم أيضــا مــن تحســين أحوالهــم الســكنية واملعيشــية. ويشــكل أمــن 

الحيــازة أساســا للتمتــع بالحــق يف الســكن الائــق بجميــع جوانبــه وبحقــوق اإلنســان األخــرى]4]، 

وىلع العكــس، فمتــى أدى انعــدام أمــن الحيــازة إلــى اإلخــاء القســري وفقــدان املــأوى، انُتهكــت 

3(  أنظر تقرير المقرِّرة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا 
السياق )A/HRC/25/54( بتاريخ 30 ديسمبر 2013

4(  انظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4)1991( بشأن الحق في السكن الملائم؛ واللجنة 
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ القرار 231 بشأن الحق في السكن اللائق والحماية من الإجلاء القسري، حيث يدعو القرار إلى اتخاذ 

»تدابير ملموسة لتوفير أمن الحيازة لجميع الأشخاص الذين يفتقرون إلى هذه الحماية، وذلك بموافقة الأشخاص المتضررين موافقة 
مسبقة ومستنيرة«
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العديــد مــن حقــوق اإلنســان وُأنكــرت ىلع أصحابهــا.

ــة  ــن إمكاني ــن أو خاصي ــّاك عامي ــل م ــن قب ــرف م ــاكن أو الغ ــي أو املس ــع األراض ــر قط ــر تأجي يوف

الســكن لكثيــر مــن األســر الحضريــة الفقيــرة، ويشــمل اإليجــار الحــق يف اســتخدام املســكن لفتــرٍة 

زمنيــة بســعٍر محــدد، دون نقــل امللكيــة، ىلع أســاس عقــد خطــي أو شــفوي]5].

والــدول ملزمــة التزامــا فوريــا بكفالــة تمتــع األشــخاص كافــة بدرجــٍة مــن أمــن الحيــازة تضمــن لهــم 

الحمايــة القانونيــة مــن إخــاء مســاكنهم قســرًا ومــن املضايقــات وغيــر ذلــك مــن التهديــدات]6]، 

كمــا أنهــا ملزمــة باتخــاذ تدابيــر تدريجيــة لتعزيــز أمــن الحيازة لجميــع األشــخاص الذين يســتخدمون 

أراٍض أو مســاكن لتلبيــة احتياجاتهــم الســكنية األساســية، ولكنهــم ال يتمتعــون بهــذا األمــن حاليــا.

وتســببت الحــرب الدائــرة يف اليمــن منــذ مــارس/ آذار 2015، بزيــادة نســبة الفقــر يف اليمــن إلــى 

75% مــن الســكان حتــى نهايــة العــام املاضــي 2019، مقارنــة بحوالــي 47% قبــل الحــرب، حســب 

ــا  ــزال اليمــن حاليًّ ــة، بينمــا ال ت ــي 80% نســبة البطال ــى حوال ــر األمــم املتحــدة، باإلضافــة إل تقاري

مصنفــة كأســوء أزمــة إنســانية يف العالــم حســب األمــم املتحــدة]7].

وتقــّدر األمــم املتحــدة نســبة الســكان الذيــن اضطــروا إلــى النــزوح مــن منازلهــم يف اليمــن بنحــو 

%16، أي حوالــي 5 ماييــن شــخص منــذ عــام 2015. يف حيــن يعيــش قرابــة %74 مــن األســر النازحــة 

يف بيــوت مؤجــرة خــارج املواقــع املضيفــة]8].

وتشــهد محافظــة مــأرب، ارتفاعــا مســتمرًا يف أســعار إيجــارات الشــقق الســكنية ونــدرة الحصــول 

ىلع شــقة ســكنية يف ظــل نــزوح مســتمر ملئــات آالف مــن اليمنييــن مــن املحافظــات األخــرى 

التــي تخضــع لســيطرة جماعــة الحوثــي أو مديريــات املحافظــة االخــرى التــي تشــهد حربــا 

مشــتعلة. حيــث اســتقبلت مــأرب، خــال األعــوام القليلــة املاضيــة، أعــدادا كبيــرة مــن النازحيــن 

مــن مختلــف املناطــق اليمنيــة، ســاهمت يف خلــق أزمــة عقاريــة حــادة وارتفــاع كبيــر يف اســعار 

ايجــار العقــارات يف املدينــة مــع وصــول إيجــار عقــار متوســط مكــون مــن ثــاث غــرف إلــى مــا 

ــال، وفــق مســتأجرين. يقــارب 150 ألــف ري

حيــث أشــار مكتــب االشــغال العامــة بمدينــة مــأرب إلــى أن العقــارات يف املدينــة كانــت محــدودة 

ــال  ــا خ ــم بنائه ــدة وت ــر جدي ــا تعتب ــرة حالي ــارات املتوف ــذه العق ــن ه ــاوز 60 م ــبة تتج وان نس

5(  انظر تقرير المقرِّرة الخاصة المقدم إلى الجمعية العامة، A/68/289، الفقرات 26-23.

6(  انظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4، الفقرة 8)أ(.

https://www1.undp.org/content/dam/rbas/doc/Crisis%20prevention/UNDP%20Assessing%20The%20Impact%20of%20  )7
pdf.2020-War%20in%20Yemen%20Report%20A%20

https://www.internal-displacement.org/countries/yemen Yemen | IDMC - Internal Displacement Monitoring Centre   )8
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الخمــس الســنوات املاضيــة ولكنهــا لــم تغطــي االحتيــاج والطلــب املســتمر للعقــار يف املدينــة، 

وأشــار املكتــب إلــى أنــه خــال العــام املاضــي 2021م قــد أصــدر عــدد 493 تراخيــص لبنــاء مبانــي 

وشــقق يف املدينــة، يف ظــل اســتمرار وتزايــد البنــاء العشــوائي يف ارجــاء وضواحــي املدينــة 

ــة دقيقــة وشــاملة  ــا احصائي ــاء لهــا فســيكون لدين ــم حصرهــا واصــدار تراخيــص البن ــي ان ت والت

لحجــم البنــاء والتدشــين الــذي تشــهده املدينــة]9]. 

ووفقــا لتقريــر أصــدره مركــز اإلعــام االقتصــادي )منظمــة غيــر حكوميــة( مطلــع العــام 2019، فــإن 

أســعار شــراء العقــارات واألراضــي ارتفعــت بنســبة 100%، يف حيــن زادت اإليجــارات بنســبة 67% 

يف عمــوم محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة. ويف مدينــة مــأرب، تضاعفــت خــال الســنوات األخيــرة 

أســعار اإليجــارات الســكنية والعقــارات بمــا نســبته 600%، حســب التقريــر ذاتــه]10].

واقــع اإليجــارات املأســاوي يف مــارب دفــع باملئــات مــن األســر النازحــة للبحــث عــن اي مواقــع او 

ــا  ــات وافتقاده ــاة يف املخيم ــوة الحي ــم قس ــرهم، رغ ــع اس ــا م ــة فيه ــن لإلقام ــات للنازحي مخيم

ألبســط الخدمــات. حيــث بــدأ مخيــم الجفينــة للنازحيــن داخليــا باســتضافة األفــراد النازحيــن داخليا 

يف عــام 2015  والــذي كانــت ال تتجــاوز اعدادهــم 500 أســرة حينهــا، لتقــوم الســلطات املحليــة يف 

مــأرب بخطــوة ســاهمت كثيــرًا يف معالجــة مشــكلة تدفــق النازحيــن حينهــا ومراعــاة لوضعهــم 

املعيشــي واالقتصــادي وعــدم قدرتهــم ىلع الحصــول ىلع او اســتئجار شــقق ســكنية يف مدينــة 

مــأرب ، وذلــك بالســماح لألفــراد النازحيــن داخليــا بالدخــول إلــى منطقــة الجفينــة بمدينــة مــأرب 

واعطائــه مســاحة مــن االرض يمكنهــم فيهــا بنــاء او انشــاء مــأوئ لهــم وألســرهم.

يف الوقــت الحالــي لــم تعــد تســمح الســلطات بمزيــد مــن االســر النازحــة بدخــول مخيــم الجفينــة 

ــع الزال يشــهد تدفــق مســتمر  ــه، إال أن املوق ــاد عــدد االســر النازحــة في بســبب االكتظــاظ وازدي

مــن النازحيــن داخليــا نظــرًا لاقتتــال املســتمر يف املديريــات املحيطــة بمدينــة مــأرب، ولــم يتــم 

ســد فجــوات الخدمــة الحاليــة عبــر املواقــع الرســمية وغيــر الرســمية إلــى حــد كبيــر، وتتعــرض 

ــر  ــأرب أكب ــة م ــتقبلت مدين ــرة. واس ــوط كبي ــتضيفة لضغ ــات املس ــة واملجتمع ــلطات املحلي الس

عــدد للنازحيــن داخلًيــا يف اليمــن. ويعيــش النازحــون يف أكثــر مــن 125 موقًعــا يف مختلــف أنحــاء 

املحافظــة 70% منهــم يف مدينــة مــأرب، ويمثــل مخيــم الجفينــة الواقــع يف مدينــة مــأرب أكبــر 

ــى  ــول ديســمبر 2020م إل ــا يف البــاد، حيــث زاد عــدد الســكان فيــه بحل موقــع للنازحيــن داخلًي

ثاثــة أضعــاف، مــن 3000 أســرة إلــى 10,000 أســرة نازحــة منتشــرة يف أكثــر مــن 17 قطاعــا ]11].

9(  من مقابلة واحصائية تم مشاركتها مع الباحث من قبل مكتب الاشغال العامة بمدينة مأرب بتاريخ 28 فبراير 2022م.

https://economicmedia.net/?p=1957 »2018 10(  »تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني

IOM  https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/ 11(   مستجدات النزوح في مأرب – لمحة سريعة
ar_marib_flash_report_23_feb-02_mar_2021.pdf
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حيــث اشــار فريــق التنســيق والشــركاء يف كتلــة ادارة وتنســيق املخيمــات يف امللــف التعريفــي 

ــى أن نســبة املواقــع التــي  بمواقــع اســتضافة وتواجــد النازحيــن داخليــا يف محافظــة مــأرب إل

يتواجــد فيهــا النازحيــن بحســب ملكيــة االرض تتــوزع بيــن 70% أراضــي ومواقــع خاصــة ويقابلهــا 

ــة يف  21% مواقــع عامــة او حكوميــة]12]، وهــو مــا يعكــس بــدوره عــدم امتــاك الســلطات والدول

محافظــة مــأرب لألراضــي واملســاحات الكافيــة التــي يمكنهــا التصــرف بهــا او انشــاء وبنــاء مشــاريع 

ســكنية، حيــث يعتبــر ابنــاء القبائــل يف املحافظــة هــم مــن لديهــم امللكيــة واملســاحة االكبــر 

مــن االراضــي يف املحافظــة ىلع عكــس بقيــة املحافظــات اليمنيــة التــي تمتلــك الدولــة فيهــا 

مســاحات شاســعة وبمناطــق واماكــن متفرقــة يف كل محافظــة.

هــذا وقــد كانــت الســلطة املحليــة يف املحافظــة، ناقشــت يف بدايــة العــام 2017 مشــكلة ارتفــاع 

ــة  ــن، خاص ــاة املواطني ــارات ومعان ــاك العق ــكنية وم ــي الس ــاب املبان ــل أصح ــن قب ــارات م اإليج

النازحيــن بســبب االرتفــاع الكبيــر يف إيجــارات الشــقق الســكنية واملحــال التجاريــة وشــكلت لجنــة 

ــارة  ــة والتج ــب الصناع ــدر مكت ــمبر 2018م أص ــن ديس ــا ويف الـــ25 م ــن خاله ــي م ــة والت للمتابع

ــرادة،  ــي الع ــن عل ــواء/ ســلطان ب ــا الل ــم محافظه ــع وخت ــًا بتوقي ــا مذي ــأرب تعميم بمحافظــة م

رئيــس املجلــس املحلــي باملحافظــة إلــى مالكــي العقــارات الســكنية والتجاريــة، يتعلــق بضبــط 

إيجــارات الشــقق الســكنية واملحــات التجاريــة. التعميــم حــّذر مــاك العقارات مــن التاعب بأســعار 

اإليجــارات واســتغال حاجــة النازحيــن والوافديــن]13].

وتضمــن التعميــم اعتمــاد 25% للرفــع كحــد أقصــى لإليجــارات الســكنية ىلع إيجــارات عــام 2014م 

و50% كحــد أقصــى للمحــات التجاريــة ىلع غــرار ايجــارات عــام 2014م، عــاوة ىلع تحديــد 

إيجــارات الشــقق الســكنية واملحــات التجاريــة حديثــة البنــاء باملتــر املربــع للســكن بقيمــة )500( 

ريــال للمتــر املربــع و)2000( ريــال للمتــر املربــع للمحــات التجاريــة.

وأكــد التعميــم ىلع أنــه يمنــع منعــا باتــا التأجير بالعمــات األجنبيــة وإخــراج الســاكنين واملزاولين 

ــدة طمعــا وجشــعا واســتغال الظــرف  ــة واملزاي ــل 2014م لغــرض املزابن ــا قب النشــاط التجــاري م

الحالــي.

كمــا يمنــع اســتغال ظــروف النازحيــن واملرابطيــن يف الجبهــات أو اجبارهــم ىلع رفــع اإليجــار 

ــة  ــتأجر بمكاتب ــار واملس ــك العق ــزم مال ــادة – يلت ــة ىلع الزي ــدم املوافق ــال ع ــروج يف ح أو الخ

ــود العقــد  ــة االطــاع يف حــال مخالفــة بن ــى يتســنى للجن ــة حت ــب العقاري ــر املكات العقــد عب

ملــا تــم التنويــه عليــه، الفتــا إلــى أنــه يف حــال املخالفــة وعــدم االلتــزام ســيتم اتخــاذ اإلجــراءات 

CCCM_Site Reporting_Governorate Factsheet_Marib_Arabic.April 2020.pdf   )12

13(   انظر صورة التعميم الصادر من مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب بتاريخ 25 ديسمبر 2018م.
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ــك. القانونيــة حيــال ذل

ــذي تمثــل يف أن التعميــم وّحــد  لكــن كان هنــاك إشــكالية يف التعميــم الصــادر عــن اللجنــة وال

ســعر اإليجــار للمتــر املربــع تجــاري وســكني دون مراعــاة مناطــق الزخــم التجــاري والســكاني، والــذي 

بــدوره بــاء بالفشــل ولــم يلقــى التعــاون او الزخــم املطلــوب مــن املجتمــع.

أسباب املشكلة

بــات اليمنيــون اليــوم إذا مــا أرادوا الحصــول ىلع ســكن ومــأوى مائــم للعيــش ال يســتطيعون ان 

يدفعــوا ثمنهــا بســبب إيجاراتهــا املرتفعــة واملغــاالة يف أســعارها، أو طلــب مبلــغ مالــي مقــدم 

ليحصــل اإلنســان ىلع ســكن لــه وأطفالــه، حيــث أن األزمــة ال تتوقــف عنــد ارتفــاع اإليجــارات، بــل 

هنــاك أزمــات تشــريعية وقانونيــة وقضايــا واســعة تكتــظ بهــا املحاكــم، أطرافهــا مــاك عقــارات 

ــتأجرين. وأراض ومس

ــة ملشــكلة  ــاه خاصــة بأهــم االســباب الجذري ومــن خــال هــذا املوجــز السياســاتي تجــدون ادن

ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات يف محافظــة مــأرب والتــي ىلع ســبيل املثــال ال للحصــر وبحســب 

نتائــج وتحليــل املعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا خــال البحــث ىلع االســباب التاليــة:

1 - استمرار النزاع وموجات النزوح:

إن اســتمرار النــزاع وتدفــق موجــات النــزوح مــن املناطــق املشــتعلة الــى وســط املــدن يعتبــران 

عامليــن اساســيين يف زيــادة إيجــارات املســاكن، حيــث تســبب النــزاع يف تدهــور األوضــاع 

املعيشــية واالقتصاديــة وفقــدان شــرائح واســعة مــن الســكان مصــادر دخلهــم األساســية باإلضافــة 

الــى تزايــد اعــداد الســكان يف املــدن الرئيســية والتــي تســببت يف زيــادة الطلــب ىلع العقــارات 

وباملقابــل قلــة العــرض.

2 - االختالل أو الفجوة يف مستويات العرض والطلب:

إن الســوق العقاريــة أضحــت تخضــع بشــكل مفجــع ملســتويات العــرض والطلــب، يف ظــل كثافــة 

ســكانية مرتفعــة تزيــد مــن مســتوى الطلــب يف بعــض املناطــق يقابلــه محدوديــة يف العــرض. 

وهــو مــا أدى إلــى تغييــر موازيــن القــوى يف الســوق العقاريــة ودفعــت الــى ارتفــاع مضاعــف يف 

اســعار اإليجــارات مصحوبــة بنمــو الطلــب ىلع املســاكن وازدهــار ســوق العقــارات واألراضــي.
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وُيَعــد قطــاع البنــاء والتشــييد هــو األكثــر ازدهــارًا يف محافظــة مــأرب، وهــو كذلــك أكثــر القطاعــات 

ــران،  ــرًا يف العم ــعا كبي ــة توس ــهدت املحافظ ــنوات ش ــاث س ــال ث ــدة، فخ ــتثمارية الواع االس

وأنشــئت آالف الوحــدات الســكنية، وُشــيدت أحيــاء بأكملهــا خــال فتــرة وجيــزة؛ رغــم ذلــك يتزايــد 

ــي ســكان مــأرب مــن أزمــة يف الســكن،  ــوم، ويعان حجــم الطلــب ىلع املســكن يف مــأرب كل ي

ــن أن  ــأرب يف حي ــة م ــارات يف مدين ــوق العق ــرة ىلع س ــة األخي ــب يف اآلون ــث ازداد الطل حي

نســبة اإلنتــاج ثابتــة ولــم تتغيــر بالقــدر الــكايف الــذي يشــمل كافــة الطلبــات املوجــودة، باإلضافــة 

ــي إن  ــكنية، والت ــدن الس ــل يف امل ــرة واملتمث ــة الكبي ــتثمارية العقاري ــاريع االس ــة املش ــى قل ال

وجــدت يف املحافظــة إال أن معظمهــا ال يناســب متوســطي أو محــدودي الدخــل حيــث أن أســعار 

املعــروض مــن املســاكن أكبــر مــن نطــاق القــوة الشــرائية لشــرائح كبيــرة مــن املجتمــع]14].

3  - قلــة االراضــي واملســاحات التــي تمتلكهــا الدولــة يف مــأرب وعــدم انــزال مخططــات 

حضريــة شــاملة لالراضــي واملناطــق الواســعة داخــل وخــارج املدينــة:

إن قلــة االراضــي واملســاحات التــي تمتلكهــا الدولــة يف محافظــة مــأرب، وملكيــة معظــم االراضــي 

واملناطــق الواســعة مــن قبــل القبائــل يعتبــر احــد املشــكات باعتبــار ان ذلــك يمثــل احــد مصــادر 

النــزاع ىلع األراضــي وبالتالــي توقــف البنــاء يف كثيــر مــن األماكــن الســيما يف ظــل غيــاب إنــزال 

مخططــات شــاملة ملناطــق واســعة خــارج املدينــة وتوصيــل مشــاريع الخدمــات والبنــى التحتيــة 

لتلــك املناطــق واملســاحات مــن قبــل الدولــة ملســاعدة ابنــاء القبائــل املالكيــن لهــذه االراضــي 

مــن بــدء االســتثمار وبيــع االراضــي والتــي مــن شــأنها املســاهمة يف حــل مشــكلة ارتفــاع اســعار 

وايجــار االراضــي والعقــارات يف املحافظــة.

4 - تدهور العملة الوطنية وارتفاع االسعار:

أن أحــد أهــم األســباب التــي أّدت إلــى ارتفــاع أســعار اإليجــارات يف مختلــف املحافظــات واملــدن 

ــرائية،  ــا الش ــن قيمته ــن %180 م ــر م ــدت أكث ــي فق ــة، الت ــة الوطني ــور العمل ــو تده ــة ه اليمني

باإلضافــة الــى انقطــاع أو تأخــر صــرف الرواتــب للموظفيــن يف الســلك املدنــي والعســكري، حيــث 

انعكــس ذلــك ىلع ارتفــاع االســعار ليــس يف العقــارات فقــط بــل حتــى يف املــواد االساســية 

والغذائيــة للمواطنيــن، إلــى جانــب عــدم اســتقرار أســعار مــواد البنــاء وخاصــة الحديــد واالســمنت 

وهــو مــن أحــد العوامــل الرئيســية وراء ارتفــاع أســعار العقــارات عامــة ويف املــدن خاًصــة.

 إن مثــل هكــذا عوامــل لــم تنعكــس فقــط ىلع اســعار العقــارات يف اليمــن فقــط، ففــي املقابــل 

تســبب هبــوط وتدهــور ســعر الليــرة الســورية الــى ارتفــاع مخيــف يف اســعار العقــارات يف العديــد 

http://marib-gov.com/news_details.php?sid=1191 14(   تدشين الاعمال الانشائية لمدينة سبأ السكنية بمدينة مأرب
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مــن املــدن الســورية]15]، وباملثــل تســبب انهيــار الريــال االيرانــي إلــى اشــتعال االســعار يف الســوق 

العقاريــة يف العاصمــة طهــران]16].

5 - اقتصاد الحرب لعب دورًا مهمًا يف انتعاش اقتصاد األراضي والعقارات:

ــر الصــادر عــن »مركــز اإلعــام االقتصــادي«، أفــاد بــأن نحــو 2 مليــار دوالر )قرابــة 3 تريليــون  التقري

ريــال يمنــي( هــو مقــدار حجــم تــداول القطــاع العقــاري يف اليمــن خــال الســنوات األربــع األولــى 

مــن الحــرب، واصفــا الرقــم بـ»الكبيــر جــدًا« »مقارنــة بحجــم النشــاط االقتصــادي الهــش يف اليمن«، 

ــى أن »اقتصــاد  ــر أســباب ارتفــاع أســعار األراضــي وإيجــارات العقــارات يف اليمــن، إل وأرجــع التقري

الحــرب لعــب دورًا مهمــا يف انتعــاش اقتصــاد األراضــي والعقــارات، إذ يعتبــر ذلــك الوســيلة 

املثلــى لغســيل األمــوال الناتجــة عــن مكاســب الحــرب مــن قبــل كبــار الاعبيــن واملتحكميــن يف 

نفقاتهــا«]17].

باإلضافــة الــى زيــادة املضاربــات ىلع األراضــي والعقــارات ىلع اعتبــار أنهــا املــاذ اآلمن لاســتثمار 

بعــد تجربــة انهيــارات ســوق األســهم وتدهــور العملــة الوطنيــة وتضــرر سياســة االدخــار البنكــي 

ممــا أدى إلــى تحويــل مئــات مــن التجــار واملســتثمرين ورجــال االعمــال الــى االســتثمارات يف مجــال 

العقــار وارتفــاع األســعار شــراًء وإيجــارًا.

ــر  ــن املؤج ــة بي ــم العالق ــي تحك ــن الت ــريعات والقواني ــلطات والتش ــف دور الس 6 - ضع

ــتأجر: واملس

أن مــن األســباب الرئيســية الرتفــاع أســعار إيجــارات املســاكن هــو ضعــف حضــور مؤسســات الدولــة 

ــف  ــازل يف مختل ــا يف تنامــي ظاهــرة ارتفــاع أســعار الشــقق واملن وعــدم فاعليتهــا أســهم أيًض

املــدن الرئيســية. باإلضافــة الــى غيــاب التشــريعات والنظــم التــي تحكــم العاقــة بيــن املؤجــر 

ــر  ــن تأجي ــاك ع ــزوف امل ــى ع ــا أدى إل ــم، مم ــات يف املحاك ــه نزاع ــأ عن ــا نش ــتأجر، مم واملس

عقاراتهــم، وهــو مــا تســبب يف ارتفــاع إيجارهــا وعــدم قــدرة املســتأجرين يف الوفــاء بالتزاماتهــم.

حيــث أن ارتفــاع أســعار األراضــي نتيجــة لقلــة األراضــي املطــورة واملتاحــة ضمــن النطــاق العمراني 

للمــدن، إلــى جانــب أن غيــاب تفعيــل الرقابــة وعــدم تطبيــق قــرار الســلطة املحليــة الــذي يقضــي 

بعــدم رفــع اإليجــارات، أســهم بشــكل كبيــر يف تفاقــم املشــكلة. فعلــى الرغــم مــن صــدور قــرارات 

وتعميمــات حديثــة، باإلضافــة إلــى املــواد القانونيــة يف القوانيــن النافــذة، إال أن مشــاكل اإليجارات 

ال تــزال يف تزايــد يوًمــا بعــد آخــر، وذلــك لعــدم وجــود قانــون طــارئ ملثــل هكــذا قضايــا.

https://m.msader24.xyz/indexp.php?no=2055383   )15

https://al-ain.com/article/iran-real-estate-economy-recession-inflation  )16

https://economicmedia.net/?p=1957 »2018 17(   » تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني
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ــي االســتثمار  ــى مجــال العقــار، وبالتال ــر مــن صغــار املســتثمرين إل ىلع الرغــم مــن دخــول الكثي

يف الوحــدات الســكنية املؤجــرة واملباعــة )منــازل وشــقق( إال أن املنافســة يف الســوق العقــاري 

ليســت قويــة، فلــو كانــت موجــودة ألســهمت كثيــرًا يف حــل املشــكلة، باإلضافــة الــى عــدم وجــود 

نظــام محــدد وفاعــل يضبــط تســارع األســعار للوحــدات الســكنية، ويحــد مــن حالــة الجشــع الــذي 

شــهده الســوق منــذ فتــرة طويلــة ، حيــث ال يــزال النظــام الكاســيكي القديــم مســيطرًا، وهــو ان 

املالــك او املؤجــر لــه الحــق يف تحديــد ســعر االيجــار وملــن يؤجــر ومتــى يحــق لــه طلــب اخــاء 

العيــن املؤجــرة.

7 - عدم توفر او تشجيع برامج ومبادرات القروض والتمويل لالستثمارات العقارية:

ــل او  عــدم توفــر أو صعوبــة حصــول املواطنيــن ىلع القــروض والتمويــات مــن صناديــق التموي

ــل واالســتثمار  ــك بســبب ضعــف سياســة التموي ــد وذل ــع ارتفــاع نســبة الفوائ ــة م ــوك اليمني البن

العقــاري لهــذه البنــوك، إضافــة الــى انقطــاع الرواتــب وعــدم وجــود اســتدامة ماليــة يف الدخــل 

الشــهري للمواطنيــن والتــي مــن شــأنها عــدم قــدرة املواطنيــن الراغبيــن يف اخــذ تمويــل او قــرض 

لبنــاء او اســتئجار وحــدة ســكنية ىلع اإليفــاء بالقــروض املطلوبــة منهــم بشــكل شــهري او ســنوي، 

إلــى جانــب انخفــاض القــوة الشــرائية لشــريحة كبيــرة مــن املجتمــع وعــدم قدرتهــا ىلع شــراء 

املعــروض مــن األراضــي او الشــقق يف املــدن واملناطــق الســكنية.

ــال  ــاري يف مج ــتثمار العق ــجع ىلع االس ــة تش ــات حكومي ــود سياس ــدم وج ــك ع ــى كذل وال ننس

بنــاء املــدن واالبــراج الســكنية والتوســع يف املشــروعات العقاريــة ذات القيمــة املتوافقــة مــع 

القــوة الشــرائية لغالبيــة املســتهلكين، خاصــًة األســر الصغيــرة، وكذلــك محدوديــة ونــدرة شــركات 

املقــاوالت الكبيــرة ذات اإلمكانــات املاليــة القويــة واملتخصصــة يف بنــاء املســاكن واملجمعــات 

ــر  ــك مص ــرص بن ــة يف ح ــر واملتمثل ــة مص ــات يف دول ــذه السياس ــال له ــرة. ومث ــكنية الكبي الس

ىلع توفيــر التمويــات الازمــة لشــركة عربيــة للتنميــة والتطويــر العمرانــي مســاهمة مــن البنــك 

ــار القطــاع العقــاري مــن أهــم  ــة باعتب ــة املصري ــة داخــل الســوق العقاري ــة التنمي يف دفــع عجل

ــر اإليجابــي يف االقتصــاد املصــري]18]. القطاعــات ذات التأثي

https://almalnews. 18(   بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة عربية للتنمية بقيمة 800 مليون جنيه لمدة 6 سنوات
82%d8%b9-%88%d9%8a%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%83-%d9%86%d9%com/%d8%a8%d9

83%d8%a9-%d8%b9%d8-%84%d8%b4%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d8%af-%d9%%d8%b9%d9
/8a%85%d9%86%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%%b1%d8%a8%d9
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االثار الناجمة عن املشكلة

هــذه األزمــة املركبــة التــي ُوجــدت يف ظــروف الحــرب وانحســار املســاكن وزيــادة الســكان الوافدين 

ىلع املــدن وانقطــاع املرتبــات؛ ازدادت تعقيــدًا إثــر تراكــم ديــون مؤجــري املســاكن يف مختلــف 

املــدن الرئيســية باليمــن، وصعوبــة حصــول معظــم الســكان يف تلــك املــدن ىلع الســكن الائــق 

مــن شــأنها الحــاق اضــرار واثــار متعــددة ىلع الفــرد واملجتمــع واالقتصــاد املحلــي ككل، وتجــدون 

ادنــاه ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر أهــم االثــار والنتائــج التــي تســببت بهــا مشــكلة ارتفــاع اســعار 

وايجــار العقــارات يف محافظــة مــأرب:

1 - تدهور االقتصاد املحلي والوطني:

ــي  ــر بشــكل مباشــر ىلع االقتصــاد املحل إن اســتمرار ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات يهــدد ويؤث

والوطنــي، فاســتمرار االرتفــاع يف االســعار سيتســبب يف ان تتحــول هــذه املــدن واملناطــق الــى 

ــت  ــة والتــي بدورهــا حتــى وان تكافئ ــة املحلي ــة طــاردة للســكان ولفــرص االســتثمار والعمال بيئ

نســبة العــرض مــع الطلــب يف عــدد املبانــي والشــقق، فإنهــا ســتهدد الكثيــر مــن االســتثمارات 

العقاريــة املتوفــرة حاليــا لتصبــح بعــد فتــرة مبانــي وشــقق فارغــة ومهجــورة النخفــاض الطلــب 

عليهــا بســبب مغــادرة الســكان او عــودة النازحيــن الــى مناطقهــم، وسيشــكل ذلــك تضخــم كبيــر 

يف العقــارات ســينعكس بــدوره ىلع االقتصــاد املحلــي والوطنــي.

2 - ضعف الشعور باألمان:

ان اســتمرار ارتفــاع اســعار ايجــار العقــار مــن شــانه التأثيــر ىلع الحالــة النفســية لــرب االســرة وافــراد 

اســرته، وذلــك بســبب العيــش يف بيئــة مــن الخــوف والقلــق ابتــداًء مــن رحلــة البحــث عــن الســكن 

الائــق والــكايف لهــم، الــى الخــوف مــن رفــع املؤجــر لإليجــار بحلــول عــام جديــد او بعــد انتهــاء 

العقــد ومطالبتهــم بإخــاء العيــن املؤجــرة، الــى مرحلــة الشــعور بعــدم االمــان واالســتقرار بســبب 

عــدم قدرتهــم ىلع الحصــول ىلع مســاكن مأمونــة وجيــدة املوقــع.

ــط  ــة يف وس ــة، وبخاص ــخاص املالي ــدرة األش ــوق ق ــا يف ــاكن بم ــور املس ــعار وأج ــد أس ــع تزاي وم

املــدن، يصبــح اللجــوء إلــى بدائــل غيــر مأمونــة قائمــة ىلع مســاعدة الــذات، بمــا يف ذلــك النــوم 

يف األماكــن العامــة، او االنتقــال الــى القــرى واالماكــن النائيــة ومخيمــات وتجمعــات النــزوح الخيــار 

الوحيــد املتــاح أمامهــم.

3 - استمرار تزايد الضغط ىلع الخدمات العامة واملوارد املحلية:

إن اســتمرار ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات مــن شــأنه حرمــان الكثيــر مــن حــق اساســي مــن حقــوق 
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ــق، وقــد يضعهــم يف خطــر العيــش يف العــراء  االنســان واملتمثــل يف الحــق يف الســكن الائ

ــاظ  ــكل اكتظ ــذي سيش ــة وال ــئات الحكومي ــق واملنش ــزوح او املراف ــات الن ــتمرار يف مخيم او االس

ــة  ــوارد املحلي ــة وامل ــات العام ــرة ىلع الخدم ــاء كثي ــيضيف اعب ــذا س ــم وه ــر منتظ ــكاني غي س

وســيعيق الســلطات مــن ايصــال الخدمــات االساســية وتطويــر البنيــة التحتيــة للمحافظــة باإلضافــة 

ــي  ــب واملبان ــد مــن املكات ــن للخدمــات االساســية وتعطــل العدي ــة وصــول املواطني ــى صعوب ال

الحكوميــة بســبب تواجــد النازحيــن فيهــا وعــدم قدرتهــا ىلع تقديــم خدماتهــا للنازحيــن 

ــات التعــايف بعــد انتهــاء الحــرب. واملجتمــع املضيــف والتأثيــر ىلع جهــود والي

4 - تأثر وتعثر املشاريع الصغيرة ومشاريع ريادة االعمال:

ان اســتمرار مشــكلة ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات يف محافظــة مــأرب يشــكل بيئــة غيــر خصبــة 

لألعمــال واملشــاريع الصغيــرة التــي تشــكل نســبة كبيــرة مــن مصــادر الدخــل التــي تعتمــد عليهــا 

ــر الكبيــر ىلع قطــاع  ــه التأثي ــر مــن االســر، وبعــدم معالجــة املشــكلة فــإن هــذا ســيكون ل الكثي

ــة  ــي ازدهــرت خــال الســنوات املاضي ــادة االعمــال الت ــرة ومشــاريع ري االعمــال واملشــاريع الصغي

بعــد الزيــادة الســكانية واالســتقرار الــذي تعيشــه املحافظــة وهــذا ســيهدد تلــك االعمــال ويعرضها 

ــر والفشــل بســبب عــدم مقــدرة اصحابهــا ىلع االســتمرار يف تغطيــة التكاليــف الباهظــة  للتعث

إليجــار العقــار الخــاص بهــذه املشــاريع.

5 - تزايد النزاعات املجتمعية وتأثيرها ىلع النسيج املجتمعي:

ــط ىلع  ــبب يف الضغ ــرة تس ــداد كبي ــدن بأع ــى امل ــن ال ــق النازحي ــإن تدف ــه ف ــك في ــا ال ش مم

الخدمــات االساســية والعامــة والبنيــة التحتيــة لتلــك املــدن، ونشــوب العديــد مــن الخافــات بيــن 

النازحيــن واملجتمعــات املضيفــة ىلع الفــرص واملــوارد والتــي بدورهــا تســببت يف حــدوث شــرخ 

يف النســيج املجتمعــي، ليأتــي بعــد ذلــك أزمــة ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات والتــي ســاهمت 

ــال  ــر مــن خــال إقب ــر يف توســيع هــذا الشــرخ يف النســيج املجتمعــي بشــكل أكب بشــكل كبي

مــاك العقــارات إلــى رفــض التأجيــر للبعــض أو طلــب دفــع مبالــغ كبيــرة مقابــل ايجارهــا والتــي 

وســعت مــن دائــرة الطمــع لــدى املــاك وباتــوا يطالبــون بإيجــارات ضخمــة يشــترط معهــا دفــع 

إيجــار مقــدم لســتة أشــهر، األمــر الــذي وضــع املوظفيــن املدنييــن والعســكريين الغيــر حاصليــن 

ىلع رواتــب مســتمرة نتيجــة انقطاعاهــا أمــام عــدم الحصــول ىلع مســكن وتحميــل الســبب الــى 

ــى  ــرى ال ــاة اخ ــة معان ــارات يف اضاف ــك العق ــك تل ــذي يمتل ــة ال ــي يف املحافظ ــع املحل املجتم

معاناتهــم وعــدم تقديــر االوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة التــي يمــر بهــا الجميــع.

إلــى جانــب ذلــك ووســط تفاقــم أزمــة العاقــة بيــن املؤجــر واملســتأجر التــي تتجلــى يوميــا يف 

ــة  ــع املوصول ــون املجتم ــادة دي ــة، وزي ــم اليمني ــات يف املحاك ــكاوى واملرافع ــم الش ــاع حج ارتف
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ــة مــع  ــزوح املتزامن باإليجــارات، وغيرهــا مــن تبعــات أزمــة الحــرب التــي فرضــت موجــات مــن الن

توقــف املرتبــات، ووســط النــداءات االجتماعيــة بضــرورة إيجــاد حلــول مشــكات الســكن القائمــة 

ــوس  ــاف النف ــن ضع ــن م ــن املؤجري ــر م ــت بكثي ــة دفع ــذه األزم ــية. ه ــن الرئيس ــدن اليم يف م

إلــى محــاوالت إخــراج املســتأجرين القدامــى الذيــن يتعــذر عليهــا رفــع اإليجــارات عليهــم- وفــق 

األعــراف العقاريــة املتعارفــة بيــن املؤجريــن واملســتأجرين، كمــا أن هــذا الزحــام الســكاني الهائــل 

دفــع باملؤجريــن إلــى إعــادة تقســيم بناياتهــم لتكثــر فيهــا الشــقق الضيقــة التــي ال تزيــد أحيانــا 

عــن غرفــة ومطبــخ وحمــام لتكفــل لهــم مبالــغ إيجاريــة أكثــر.

ورغــم صــدور القــرارات املشــار إليهــا ســابقا، باإلضافــة إلــى املــواد القانونيــة التــي تنظيــم العاقــة 

ــاء املجتمــع إال  ــدي الكثيــر مــن أبن بيــن املؤجــر واملســتأجر، ونتيجــة لغيــاب الوعــي القانونــي ل

أن مشــاكل اإليجــارات ال تــزال يف تزايــد يوًمــا بعــد آخــر، وذلــك لعــدم وجــود قانــون طــارئ ملثــل 

ــا  ــتأجر وفق ــر واملس ــن املؤج ــة بي ــم العاق ــع ويكــون وينظ ــروف الجمي ــي ظ ــا، يراع ــذا قضاي هك

ــار أزمــة العقــارات والشــقق الســكنية  ملســتجدات الوضــع الراهــن. بهكــذا قــد يســتمر تفاقــم واث

يف مدينــة مــأرب ويف غيرهــا مــن محافظــات ومــدن الجمهوريــة، يف ظــل غيــاب قانــون ينظــم 

العاقــة بيــن املؤّجــر واملســتأجر، ويف ظــل انقطــاع املرتبــات وتدهــور العملــة الوطنيــة، وال يبــدو 

ان هنــاك انفراجــه قريبــة تلــوح يف االفــق لحــل هــذه املشــكلة.

الفئات املتضررة من املشكلة

قبــل انــدالع الصــراع، كان ضعــف مســتوى العــرض فيمــا يتعلــق باملســاكن امليســورة يمثــل إحــدى 

ــود  ــة للقي ــك كنتيج ــي ذل ــن. ويأت ــة يف اليم ــز الحضري ــه املراك ــي تواج ــية الت ــات الرئيس التحدي

املفروضــة ىلع جانــب العــرض وكذلــك القيــود ىلع جانــب الطلــب. فقــد كان مســتوى إمكانيــة 

الحصــول ىلع ســكن مائــم مقيَّــدًا نتيجــة لــألداء دون املســتوى األمثــل ألســواق البيــوت واألراضي. 

ومــن جملــة قضايــا أخــرى، فقــد كانــت أنظمــة إدارة ملكيــة األراضــي، بمــا يف ذلــك تســجيل األراضي 

وتســوية املنازعــات، غيــر فعالــة. كمــا كانــت آليــات إدارة أراضــي الدولــة غيــر فعالــة يف حيــن أن 

أنظمــة التخطيــط تعتبــر قاصــرة وقديمــة]19].

ــة.  ــل األزم ــا قب ــن ظــروف م ــن ع ــة لقطــاع اإلســكان يف اليم ال يمكــن فصــل احتياجــات املتنامي

19(   التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن – المرحلة الثالثة 2020 – مجموعة البنك الدولي
34991/https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986         
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وهــذه الظــروف، بمــا يف ذلــك الفقــر والطابــع غبــر الرســمي واالزدحــام وانعــدام الخدمــات، تفاقمت 

بفعــل الصــراع، ويجــب النظــر فيهــا بشــكل شــامل عنــد العمــل ىلع االحتياجــات الحاليــة لقطــاع 

اإلســكان. هنــاك ثــاث فئــات مــن الســكان تضــررت بفعــل الصــراع وهــذه الفئــات هــي: النازحيــن 

والعائديــن والعديــد مــن الذيــن ظلــوا يف املناطــق التــي يعيشــون فيهــا.

 وقــد تبايــن مســتوى التأثيــر ىلع الظــروف املعيشــية لهــذه الفئــات، فعلى ســبيل املثــال: تضررت 

املنــازل، وتعطلــت فــرص الوصــول إلــى الخدمــات األساســية؛ وأدى تدفــق الســكان إلــى مزيــد مــن 

الضغــط ىلع املــوارد املحليــة يف مناطــق معينــة؛ وازداد مســتوى االكتظــاظ يف املناطــق التــي 

يعيــش فيهــا النازحــون مــع األســر املضيفــة؛ تــم إنشــاء املزيــد مــن املخيمــات العشــوائية لتوفيــر 

ــدارس  ــتخدم امل ــة؛ وتس ــر الطبيعي ــة للمخاط ــر عرض ــن األكث ــا يف األماك ــن، وغالب ــأوى للنازحي امل

وغيرهــا مــن منشــآت الخدمــات األساســية إليــواء بعــض النازحيــن.  وبالتالــي، تتطلــب العديــد مــن 

هــذه القضايــا االهتمــام ىلع ســبيل األولويــة.

الحلول والتوصيات املقترحة ملعالجة املشكلة

مــن خــال البحــث واملقابــات التــي تــم اجرائهــا وبنــاًء ىلع االســباب الجذريــة والرئيســية 

للمشــكلة واالثــار الناجمــة عنهــا، وىلع الرغــم مــن اختــاف احتياجــات الفئــات الســكانية الثــاث 

املتضــررة مــن املشــكلة، فــإن معالجــة مشــكلة اإليجــارات لــن تحــل إال بانتهــاء الحــرب يف جميــع 

املــدن اليمنيــة وعــودة جميــع النازحيــن إلــى قراهــم ومنازلــه، لكــن انتهــاء الحــرب لــن يكــون الحــل 

الــكايف لهــذه املشــكلة بــل ســيتطلب آليــات متميــزة وحلــواًل مرنــة. وتشــمل هــذه اآلليــات إعــادة 

تأهيــل البنيــة التحتيــة واســتعادة الخدمــات وحلــول ملســألة األراضــي واملمتلــكات وحــل الصراعات 

والتعويــض واإلعانــات وإعــادة تأهيــل املبانــي، ومــا إلــى ذلــك، والتــي نلخــص اهمهــا ىلع النحــو 

التالــي:

- توصيات للحكومة والجهات واملكاتب الحكومية املعنية بالعقارات:

1 - أن تعمــل الحكومــة وهيئاتهــا ومكاتبهــا املعنيــة ىلع وضــع سياســات فاعلــة لتفعيــل قطــاع 

ــاري  ــث أن الســوق العق ــر املســاكن والوحــدات الســكنية املناســبة حي ــك بتوفي االســكان، وذل

ُيعــد محتكــرًا؛ لعــدم وجــود منافســين يمكنهــم منافســة التجــار الحالييــن، وأن مــن شــأن هــذه 

السياســات الهادفــة إلــى تخفيــض أســعار وايجــار العقــارات مــن خــال التوســع يف بنــاء املــدن 
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الســكنية وتوفيرهــا للمواطــن بالســعر املعقــول.

2 - ىلع الحكومــة وهيئاتهــا ومكاتبهــا املعنيــة إنشــاء آليــات عادلــة وفعالــة لتســوية النزاعــات 

ــة،  ــات املحلي ــع املجتمع ــاور م ــات بالتش ــذا الي ــل هك ــئ مث ــي أن ُتنش ــي. وينبغ ىلع األراض

ــث  ــن، بحي ــات يف اليم ــوية النزاع ــا لتس ــارف عليه ــة املتع ــات املحلي ــن اآللي ــتفادة م واالس

ــن  ــا ينشــأ م ــن أجــل معالجــة م ــا، م ــا ومائمــة ثقافي ــات مشــروعة اجتماعي تكــون هــذه االلي

ــة  ــدة وعادل ــات تســوية النزاعــات محاي ــات. وينبغــي أن تكــون آلي نزاعــات خــال هــذه العملي

وكفــؤة وشــفافة، ومتفقــة مــع حقــوق اإلنســان، وميســورة التكلفــة ومتاحــة للجميــع. وينبغــي 

التشــجيع ىلع التفــاوض والوســاطة بيــن أطــراف أي نــزاع متــى تســنى ذلــك، تعزيــزًا لفــرص 

ــة  ــال كفال ــن خ ــة م ــا الحيازي ــن حقوقه ــراف تؤمِّ ــع األط ــدة لجمي ــج مفي ــى نتائ ــل إل التوص

إمكانيــة حصــول جميــع املواطنيــن ىلع ســبل انتصــاف فعالــة بإنشــاء مجموعــة مــن اآلليــات 

القضائيــة واإلداريــة. وينبغــي أن ُتنشــأ، كبديــل للمحاكــم، آليــات للتظلــم والفصــل يف النزاعــات 

ــدة بالقواعــد القانونيــة.  ــا ومتقّي ىلع األراضــي تكــون غيــر مكلفــة ومتاحــة ومشــروعة اجتماعي

3 - ينبغــي ىلع الحكومــة وهيئاتهــا ومكاتبهــا املعنيــة أن تتخــذ جميــع التدابير الازمــة ملعالجة 

مشــكلة ارتفــاع اســعار وايجــار العقــارات مــن خــال إجــراء تقييمــات لاحتياجــات املســاحية مــن 

أجــل االســكان للمواطنيــن، بمــن فيهــم األشــخاص الذيــن ال مــأوى لهــم، مــع أخــذ االتجاهــات 

الراهنــة واملتوقعــة يف الحســبان؛ وتخصيــص األراضــي العامــة املتاحــة لتوفيــر املســاكن لذوي 

الدخــل املنخفــض. وينبغــي عليهــا أن تتخــذ مزيــدًا مــن التدابيــر لضمــان االســتخدام األمثــل 

ــة، بمــا يف  لألراضــي الخاصــة والعامــة ىلع حــد ســواء مــن أجــل إنفــاذ وظيفتهــا االجتماعي

ذلــك توفيــر الســكن الائــق للفقــراء والنازحيــن.

ــكن  ــق يف الس ــال الح ــل إعم ــن أج ــة م ــا للدول ــيا متاح ــوردًا أساس ــة م ــي العام ــكل األراض 4 - تش

الائــق. وبذلــك، ومــا لــم توجــد ظــروف اســتثنائية، ينبغــي ىلع الحكومــة وهيئاتهــا ومكاتبهــا 

ــن حــق الســكن الائــق بموجــب القانــون لألســر واملجتمعــات املحليــة القاطنة  املعنيــة أن تؤمَّ

ىلع أراضــي الدولــة، وليســت لديهــا خيــارات أخــرى للســكن الائــق.

5 - اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة للدولــة والحكومــة يف انهــاء مظاهــر ازمــة الســكن وارتفــاع اســعار 

ــل  ــة لداخ ــات حضري ــزال مخطط ــرورة ان ــال ض ــن خ ــة م ــة هام ــر أولوي ــارات تعتب ــار العق وايج

ــاريع  ــات ومش ــال الخدم ــكنية وايص ــدن الس ــة للم ــن مخصص ــد اماك ــة وتحدي ــي املدين وضواح

البنيــة التحتيــة لهــذه املناطــق سيســاهم بــدوره مــن تشــجيع مــاك االراضــي والقطــاع الخــاص 

ــكان،  ــات الس ــع فئ ــاملة لجمي ــون ش ــب أن تك ــي يج ــارات والت ــاع العق ــتثمار يف قط ىلع االس

وبحيــث يشــكل التخطيــط الحضــري الشــامل للجميــع أداًة لتعزيــز تكامــل املجتمعــات املحليــة 

وضمــان توفــر املســاكن جيــدة املوقــع للمواطنيــن ذوي الدخــل املحــدود.
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ــذوي الدخــل املنخفــض وتخصيــص االراضــي  ــم وحفــز ســوق اإليجــار ل ــر لتنظي ــاد تدابي 6 - اعتم

العامــة لتوفيــر الســكن، كمــا ينبغــي ىلع الحكومــة وســلطاتها املحليــة أن تنظــر يف دعــم 

اســتراتيجيات الحيــازة الجماعيــة ملســاكن ذوي الدخــل املنخفــض عــن طريــق تخصيــص األموال 

ــكات،  العامــة واألراضــي الحضريــة جيــدة املوقــع، ومنــح اإلعفــاءات مــن الضرائــب ىلع املمتل

ومزايــا ضريبيــة أخــرى، مــن أجــل تلبيــة احتياجــات املواطنيــن الســكنية الحاليــة واملتوقعــة، 

باســتخدام ترتيبــات مناســبة للحيــازة اآلمنــة. وللــدول أن تختــار توفير الســكن الائــق أو أن تضمن 

تهيئــة األحــوال الازمــة لتمكيــن متلقــي الخدمــة مــن بنــاء املســاكن أو ترميمهــا بأنفســهم.

7 - ىلع الحكومــة وهيئاتهــا ومكاتبهــا املعنيــة اعتمــاد تشــريعات أو تنقيــح التشــريعات القائمــة 

ــن  ــد م ــارات والح ــار العق ــعار وايج ــط اس ــاري وضب ــتثمار العق ــجيع االس ــأنها تش ــن ش ــي م والت

ــار  ــاع اإليج ــم قط ــاهم يف تنظي ــي تس ــة الت ــوارد املتاح ــتخدام امل ــاة اس ــع مراع ــا م ارتفاعه

بوســائل تشــمل فــرض ضوابــط مرنــة ىلع رفــع أســعار اإليجــار وتقييــد عمليــات اإلخــاء بمــا 

يتســق مــع االلتزامــات الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، وينبغــي أن تــوازن هــذه التدابيــر 

بيــن حقــوق املســتأجرين واملؤّجريــن. كمــا ينبغــي تأميــن اإليجــارات خــال عمليــة التســجيل 

ــة وبقيمــة ثابتــة لتفــادي االرتفاعــات  والســماح بتوقيــع عقــود التأجيــر ذات الســنوات الطويل

املســتقبلية، إضافــًة إلــى ضــرورة فــرض قانــون الضرائــب ىلع األراضــي الســكنية غيــر املطــورة؛ 

لتخفيــض تكاليــف خدمــات البنيــة التحتيــة والفوقيــة لهــا. 

8 - ينبغــي ىلع الحكومــة وهيئاتهــا ومكاتبهــا املعنيــة أن تشــجع اإليجــار الخــاص للمواطنيــن 

ــد الوحــدات الســكنية  ــادة رصي مــن ذوي الدخــل املحــدود، بوســائل منهــا وضــع سياســات لزي

ــات أو  ــّاك، وضمان ــة للم ــز ضريبي ــم حواف ــات تقدي ــذه السياس ــمل ه ــار. وتش ــة لإليج املتاح

نظــم تأميــن ضــد عــدم دفــع اإليجــار، وتقديــم ِمنــح أو قــروض منخفضــة الفائــدة للمؤّجريــن 

العقارييــن مــن أجــل تحســين الوحــدات الســكنية املتداعيــة شــريطة أن يؤّجــروا ملســتأجرين 

ــن ذوي الدخــل املنخفــض. م

- توصيات للشركات واملؤسسات التجارية:

يتأثــر الحــق يف الحصــول ىلع الســكن الائــق والفــرص واملواقــع الجيــدة للســكن باألنشــطة   - 1

التــي تضطلــع بهــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة يف مجــال األعمــال التجاريــة، وبينمــا يتعيــن 

ىلع الحكومــة وســلطاتها املحليــة حمايــة األفــراد كافــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، تقــع 

ىلع عاتــق املؤسســات التجاريــة أيضــا مســؤوليات تتعلــق باحتــرام حقــوق اإلنســان. وتقتضــي 

ــبب يف  ــة التس ــات التجاري ــب املؤسس ــق أن تتجن ــكن الائ ــق يف الس ــرام الح ــؤولية احت مس

انتهــاك هــذا الحــق أو اإلســهام يف انتهاكــه، وتعالــج اآلثــار الضــارة ألنشــطتها عنــد وقوعهــا. 

وتقتضــي هــذه املســؤولية أيضــا ســعي املؤسســات التجاريــة إلــى منــع وقــوع أي آثــار ضــارة 
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بحــق االنســان يف الســكن الائــق، وبغيرهــا مــن الحقــوق، تتصــل اتصــااًل مباشــرًا بعملياتهــا أو 

منتجاتهــا أو خدماتهــا يف إطــار عاقاتهــا التجاريــة، وإن لــم تكــن قــد أســهمت يف حــدوث هذه 

اآلثــار.

ــا  ــان م ــبة لضم ــوات املناس ــع الخط ــذ جمي ــة أن تتخ ــات التجاري ــركات واملؤسس ــي للش 2 - ينبغ

يلــي: )أ( عــدم وجــود أي آثــار ضــارة بأمــن الحيــازة ناجمــة عــن أنشــطتها أو عاقاتهــا التجاريــة أو 

متصلــة بهمــا؛ و)ب( معالجــة أي آثــار ضــارة قــد تترتــب ىلع أنشــطتها، بوســائل تشــمل إنصــاف 

األشــخاص املتضرريــن. ويمكــن لاســتثمارات العقاريــة التــي تغلــب عليهــا طبيعــة املضاربــات 

أن تــؤدي إلــى اإلخــال بهــذا الحــق وذلــك بإســهامها يف انعــدام القــدرة ىلع تحمــل تكاليــف 

ــازة األراضــي واملســاكن. وقــد تكــون النتيجــة تراجــع مســتوى التمتــع بالحــق يف الســكن  حي

الائــق وتزايــد فقــدان املــأوى. فينبغــي للمؤسســات التجاريــة أن تمتنــع عــن الدخــول يف هــذه 

االســتثمارات العقاريــة لتــايف حــدوث هــذه اآلثــار الضــارة بحقــوق اإلنســان.  

ــتثمرين  ــة واملس ــة والعقاري ــات التجاري ــركات واملؤسس ــة للش ــج تحفيزي ــع برام ــة وض 3 - أهمي

كتســهيل حصولهــم ىلع القــروض مــن البنــوك املحليــة لبنــاء الوحــدات الســكنية املخصصــة 

لإليجــار وليــس للبيــع، حيــث أن هــذا األمــر معمــول به يف أكثــر من دولــة يف العالــم؛ للمحافظة 

ىلع ســقف ســعر اإليجــارات، وهــذه الوحــدات املخصصــة لإليجــار ســتجعل هنــاك موازنــة بيــن 

العــرض والطلــب، كمــا ســتعزز مــن االقتصــاد الوطنــي فبقــاء أســعار العقــار منخفضــة يضمــن 

بقــاء كثيــر مــن الســلع ىلع وضعهــا الطبيعــي؛ ألن مــن يقــود االرتفــاع الحالــي يف املعيشــة 

ــة املهمــة، ويســتولي ىلع الجــزء  ــر مــن القطاعــات االقتصادي ــرأس الكثي ــذي يت هــو العقــار ال

األكبــر مــن ميزانيــة الفــرد.

-  توصيات للدول املانحة وصناديق التمويل الدولية:

ــانية،  ــة اإلنس ــات الفاعل ــع الجه ــاون م ــن، بالتع ــة، أن تضم ــا املانح ــا فيه ــدول، بم ــي لل ينبغ  - 1

إمكانيــة حصــول جميــع األشــخاص املتضرريــن مــن الكــوارث والنزاعــات ىلع املــأوى يف حــاالت 

ــاذ  ــا اتخ ــي أيض ــز. وينبغ ــواع التميي ــن أن ــوع م ــازي ودون أي ن ــم الحي ــا كان وضعه ــوارئ، أي الط

ــق. ويف  ــة الحصــول ىلع الســكن الائ ــأوى لهــم، إمكاني ــن ال م ــر تكفــل لألشــخاص الذي تدابي

ــم وفقــدان  ــرًا بانعــدام الســكن املائ الســياقات اإلنســانية، تكــون النســاء واألطفــال أشــد تأث

املــأوى وغيــر ذلــك مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. فينبغــي للــدول أن تولــي األولويــة لتوفيــر 

املــأوى اآلمــن يف حــاالت الطــوارئ للنســاء واألطفــال إلــى حيــن إيجــاد حلــول ســكنية دائمــة.

ــات  ــات والجماع ــم الفئ ــا فيه ــن بم ــع املواطني ــول جمي ــان وص ــة يف ضم ــاعدة الحكوم 2 - مس

املتضــررة إلــى الســكن الائــق والخدمــات األساســية املناســبة واآلمنــة وبأســعار معقولــة ودعــم 
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ــازل  ــل املن ــادة تأهي ــال إع ــن خ ــي م ــج االجتماع ــادة الدم ــكان وإع ــة لإلس ــر املائم املعايي

املتضــررة وإنشــاء وحــدات ســكنية أساســية منخفضــة التكلفــة يف املناطــق املتضــررة مــن 

النزاعــات خــال وبعــد الصــراع.

تجارب ونماذج من دول اخرى:

ــن  ــخاص الذي ــوق األش ــة حق ــي بأولوي ــراف القانون ــد: إن االعت ــع الي ــك بوض ــوق التمل حق  -

ــق  ــن طري ــا، ع ــددة قانون ــرٍة مح ــة لفت ــة أو مجتمعي ــة أو خاص ــاكن عام ــغلون أراٍض أو مس يش

ملكيــة لألراضــي واملســاكن املكتســبة بوضــع اليــد، ىلع حقــوق املــّاك الغائبيــن أو الدولــة 

يشــكل تدبيــرًا مهمــا مــن أجــل ضمــان اســتخدام األراضــي واملســاكن بأكثــر الطــرق إنتاجــا مــن 

الناحيــة االجتماعيــة، والوفــاء بحــق الجميــع يف الســكن الائــق. فعلــى ســبيل املثــال، تعتــرف 

املــادة 183 مــن الدســتور البرازيلــي بالتقــادم امُلكِســب للحــق يف األرض الحضريــة املســتخدمة 

ــراض،  ــاٍع أو اعت ــا دون انقط ــنوات ىلع حيازته ــس س ــدة خم ــاء م ــد انقض ــكن بع ــرض الس بغ

ــكا ألي عقــارات أخــرى. ــز مال شــريطة أال يكــون الحائ

حقــوق االســتخدام: ينبغــي أن يكــون حــق األشــخاص يف اســتخدام األمــاك العامــة والخاصــة   -

لتلبيــة احتياجاتهــم الســكنية يف ظــروٍف معينــة حقــا معترفــا بــه ومحميــا يف القانــون ويف 

السياســات العامــة. 

ــق يف  ــا الح ــو حامليه ــداد وتوباغ ــاه« يف تريني ــهادات الرف ــح »ش ــال، تمن ــبيل املث ــى س فعل  -

د وُتتــاح  عــدم إجائهــم مــن قطعــة األرض مــا لــم ُتعتبــر إعــادة التوطيــن ضروريــة ومــا لــم ُتحــدَّ

لهــم قطــع أرض بديلــة]20]. ويف موزامبيــق يجــوز منــح األفــراد والجماعــات الحــق يف اســتخدام 

األراضــي اململوكــة للدولــة وتحســينها، ممــا يمّكــن األفــراد مــن رهــن املبانــي املســتملكة أو 

بيعهــا مــع مــا أجــري مــن تحســينات عليهــا ]21].

امللكيــة الجماعيــة: ثمــة أنــواع عديــدة مــن ترتيبــات امللكيــة الجماعيــة التــي ُتقتســم فيهــا   -

ــاكل إدارة  ــة األراضــي واملســاكن أو حقــوق تأجيرهــا أو اســتخدامها يف إطــار هي حقــوق ملكي

د حقــوق األفــراد يف هــذا النظــام وفقــا لقواعــد تحددهــا الجماعــة أو يحددهــا  مشــتركة. وتحــدَّ

20(  قانون أراضي الدولة )تسوية وضع الحيازة( رقم 25 الصادر عام 1998

21(  قانون الأراضي الموزمبيقي، الصادر عام 1997
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ــا  ــكلون كيان ــخاص يش ــن األش ــة م ــئها مجموع ــكنية. ُتنش ــات الس ــي، والتعاوني ــرف املحل الُع

قانونيــا واحــدًا مــن أجــل اســتحداث وصيانــة مشــروع إســكان لفائــدة أعضائهــا الجماعيــة]22]. 

ويف بلــدان كأوروغــواي والســويد والفلبيــن، تســاعد البرامــج الحكوميــة املجتمعــات املحليــة 

ــذ عــام 1968 يوجــد  ــي، فمن ىلع شــراء األراضــي وتطويرهــا وإدارتهــا بغــرض اإلســكان التعاون

لــدى أوروغــواي تنظيــم تشــريعي للتعاونيــات، وتوجــد فيهــا حاليــا قرابــة 600 تعاونيــة ُتســِكن 

نحــو 000 20 أســرة ]23]، ويف األرجنتيــن، أنشــأت بلديــة بوينــوس آيريــس برنامــج ائتمــان لصالــح 

التعاونيــات الســكنية]24].

ــدول أن تشــجع اإليجــار الخــاص  ــر الســوقي، ينبغــي لل ــاري اإليجــار العــام وغي ــى خي ــًة إل إضاف  -

ــة  ــكنية املتاح ــدات الس ــد الوح ــادة رصي ــات لزي ــع سياس ــا وض ــائل منه ــر، بوس ــراء الحض لفق

لإليجــار، وتشــمل هــذه السياســات تقديــم حوافــز ضريبيــة للمــّاك، وضمانــات أو نظــم تأميــن 

ضــد عــدم دفــع اإليجــار، وتقديــم ِمنــح أو قــروض منخفضــة الفائــدة للمؤّجريــن العقارييــن مــن 

أجــل تحســين الوحــدات الســكنية املتداعيــة شــريطة أن يؤّجــروا ملســتأجرين مــن ذوي الدخــل 

ــض.  املنخف

ــج  ــال، يقــدم برنام ــة، ىلع ســبيل املث ــات املتحــدة األمريكي ــة نيوجيرســي بالوالي ففــي والي

ــبة  ــة ومناس ــاكن مأمون ــر مس ــل توفي ــن أج ــن م ــن العقاريي ــا للمؤّجري ــي ِمنح ــز حكوم حواف

ــات  م إعان ــدَّ ــلوفاكيا، تق ــط]25]. ويف س ــض واملتوس ــل املنخف ــذوي الدخ ــة ل ــورة التكلف وميس

ــة  ــا املحلي ــا فيهــا مجتمعــات الروم ــات ذات الدخــل املنخفــض، بم ــاء شــقق لإليجــار للفئ لبن

املســتبَعدة اجتماعيــا. كمــا ينبغــي النظــر يف تقديــم بــدالت ســكن للمســتأجرين ذوي الدخــل 

ــض]26]. املنخف

وينبغــي للــدول تنظيــم قطــاع اإليجــار بوســائل تشــمل فــرض ضوابــط مرنــة ىلع رفــع أســعار   -

اإليجــار وتقييــد عمليــات اإلخــاء بمــا يتســق مــع االلتزامــات الدوليــة يف مجــال حقــوق 

ــن. ــتأجرين واملؤّجري ــوق املس ــن حق ــر بي ــذه التدابي ــوازن ه ــي أن ت ــان]27]، وينبغ اإلنس

 ففــي أملانيــا مثــًا، حيــث تســكن معظــم األســر يف مســاكن مســتأجرة، تحــدد اللوائــح 

ــادة أســعار إيجــار املســاكن للمســتأجرين املقيميــن فيهــا، ممــا يحقــق  التنظيميــة ســقفا لزي

A/68    )22/289، الفقرات 55-48.

م بموجب المرسوم رقم 69/633. 23(  القانون رقم 13728 الصادر عام 1968، المنظَّ

24(  القانون رقم 341 لبوينوس آيريس.

The Landlord Incentives Programme, 2013  )25

26(  القانون رقم 2010/443 بشأن إعانات تنمية الإسكان والإسكان الاجتماعي )رد سلوفاكيا على الاستبيان(.

27(   اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليقان العامان رقم 4، الفقرتان 8)ج( و17؛ ورقم 7، الفقرتان 9 و11.
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لهــم درجــًة أىلع مــن أمــن الحيــازة بينمــا ُيبقــي ىلع مســتوي ربحيــة االســتثمارات الخاصــة 

ــار ]28]. ــاع اإليج يف قط

كمــا يمكــن تمكيــن الســلطات العامــة مــن اكتســاب حقوق يف قطــع األراضــي غير املســتخدمة   -

وذلــك مــن أجــل اســتخدامها يف توفيــر املســاكن لــذوي الدخــل املنخفــض. ففــي كولومبيــا، 

ُينشــئ قانــون اإلصــاح الحضــري »إقــرار أولويــة التنميــة«، الــذي يضطــر بموجبــه مــّاك األراضــي 

ــوز  ــزاد، يج ــع األرض يف م ــم ُتَب ــا. وإن ل ــى بيعه ــتخدامها إل ــادة اس ــن إع ــن ع ــاء الراغبي الفض

للدولــة نــزع ملكيتهــا بســعٍر يعــادل نســبة 70% مــن قيمــة وعائهــا الضريبــي ألغــراض اإلســكان 

ــة أن  ــز للســلطات املحلي ــا ُيجي ــل، نظام ــدا، كنظــام بدي ــد اســتخدمت هولن االجتماعــي]29]، وق

تتولــى مؤقتــا إدارة العقــارات الشــاغرة بغــرض طرحهــا لإلســكان االجتماعــي باإليجــار. ويمكــن 

ــار،  ــق اإليج ــن طري ــار ع ــد العق ــن تجدي ــا ع ــتحق له ــغ املس ــترداد املبل ــة اس ــلطة املحلي للس

وبذلــك يســتفيد املســتأجر واملالــك كاهمــا مــن ترميمــه]30].

ــع تخصيــص نســبة مــن  ــى مناطــق ىلع أســاٍس شــامٍل للجمي ويقتضــي تقســيم األراضــي إل  -

العقــارات يف أحيــاء املــدن إلســكان ذوي الدخــل املنخفــض، ويمكــن إلجــراء التقســيم هــذا، أن 

يوفــر الســكن الائــق لفقــراء الحضــر. وتقتضــي لوائــح تقســيم األراضــي إلــى قطــع وتطويرهــا 

ىلع أســاس شــامٍل للجميــع تخصيــص نســبة مــن املســاكن املســتحدثة إلســكان ذوي الدخــل 

املنخفــض. ففــي فرنســا، ىلع ســبيل املثــال، يجــب تخصيــص نســبة 25% مــن جميــع 

املســاكن املســتحدثة يف كل منطقــة حضريــة يتجــاوز عــدد ســكانها 000 50 نســمة لإلســكان 

االجتماعــي]31]، كمــا أن تحديــد ســقف ملســاحات قطــع األراضــي يف املناطــق الســكنية يمكــن 

أن يخّفــض كلفــة املســاكن بتشــجيع بنــاء املبانــي الســكنية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة.

 Kath Hulse, et al., Secure occupancy in rental housing: conceptual foundations and comparative perspectives,  )28
Melbourne, Australian Housing and Urban Research Institute, 2011(, pp. 89, 122 and 213(-215. انظر أيضا A/68/289، الفقرات 

.38-34

 María Mercedes .)29(  القانون رقم 9 الصادر عام 1989، المعدَّل بموجب القانون رقم 388 الصادر عام 1997 )رد كولومبيا على الاستبيان
 Maldonado, “Fortalezas y fisuras del uso de la expropiación para fines urbanos en Colombia. Revisión a partir de la

 experiencia de Bogotá” in Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas, Antonio Azuela )coord.(
.)Mexico, UNAM, 2013(, pp. 231–268

 United Kingdom, Office of the Deputy Prime Minister, Empty Homes: Temporary Management, Lasting Solutions: A 30(  انظر
consultation paper  )London, 2003(, paras. 52 and 57 and annex 5

31(  القانون الفرنسي رقم 61-2013
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