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 المحاضرة العاشرة

 :دواتألوامل والعوم والمفيا –إلسكانية ت السياساا

Housing policies - concept, factors, and tools 

ـد ه بعـهميتاسل ـاتي تسلـين، والنساة االساسية لحيات امازلمستلن امن السكاد ايع
ـــب نواجـــم هاه ـــفيم تـــتـــذي لن ااـــلمكر افـــواسكنية تـــلـــدة احولس، اذ ان ابـلملم وااـعطلا
 ري.الســـردي والفن ايدصعيـــلاى ـــسانية علـــالنت ااـــلفعاليا

، ةـعالميد اـبعذات اكانية ـالساشكلة ـلم، وايةرلحضاسي للتنمية ساون امكو هو
ة ــعمليــو ل هــبــط ة فقــلعة منتجــسس يــلن كاــالسان اى ـلـود ايعـك لذي ـفب سبـلوا

ع ـقوالاا ـهمهرات المتغيــن امــر كبيــدد ى عــعلــد تعتمرة ستمــموة ــكبرة مــتفاعلي
ـرا ا كبيطغـضـد لوي تـلتاسكانية ـلدة ااـيزلر ااثيـتك لـذكص واـلخم وااـلعدي اصاـالقتا

ا ـهمهـدة ايدشاكل عـمـور هظى ـعلد ساعـتوسيجه ـنري وشـلبن ااطتيـالساة ـعلى هيكلي
افة ــباالضدات اــيزلاه ــذهب تيعاــة الســلكافيواصالحة ــلرض االـد ايدة بتحـلمتعلقـك اتل
طق اــة للمنــلفنيواة ــالجتماعياة ــلتحتياى ــلبنت واماـدـلخاى ــعلــف لكثيم احــزالتاى ــلا
ة للمجتمع ــلعاماصحة ــلوى استــي مــعي فــونــوط ى هبــلــؤدي ايــذي لواسكنية ــلا

 ددة.نسانية متعواجتماعية امشاكل دوث لى حك الذكو

ا تيوادوامميا واالسكانية )عالسياسة وم اضيح مفيوتم يتوف سرة  لفقذا افي ىو
 فيا(.داىوا

 إلسكانية:ت السياسا. ا1

ـد يدلتحت ضعوعامة د عواقدات وشان إرعرة هي عبا policies)ت )لسياساا     
دم ستخــه تــجيوتادوات ي ــهــداف، والهــق اتحقين ضمــشكل يـب،ولعملر ايـسط بـضو



د يدتحويع رلمشاوامج رالباع ــضوه ــساساى ــعلم تــير اطــكاــرار لقانع ــصــد عن
على ت سياساـلداف . واالهق الى تحقيود التي تق( اproceduresلعمل ) راءات اجا

ل ـتعموة ـناحيـن ستقبال مـل مـلعمر اسيدد النها تحظرا الهمية نن امرة جة كبيدر
ة ـي بمثابـهـرى، وخاة ـناحيـن مداف الهق اتحقيلوارد لماجميع ـد صورالل ـحاى ـعل

 داف.الهق اخاللها تحقين مم ى يتـلتاة ـلعاماتيجية راتـالساح ـضوتت اـجيهوت

 

ا ـلعليت اياوستـلمالتي تضعها م المفاهيدى والمبان اعة مولسياسة هي مجموا     
ية دارالت اياولمستف ابها مختلدي سسة( لكي تستهؤماو اي ة ـلدولم )ايظـتناي ي ـف

زم يلتوية طيطلتخرارات القذ اتخاـد اعنططـون لمخاه ـبد شرستـيوا ـهططع خـضـد وعن
 ذون .لمنفابها 

ة اــلمتبنس ااييــلمقــن اة مــمظة منتــعومجمــن عرة اــكانية عبــسإلت اسياساــلوا
سائل ولاضع وفي ن ئيسي منها يكمرلدف اله، واةــلدولاة ــجهــن عة مــوضولموا
 ب .لطلرض والعن ابيم اـلعـوازن التن اماـض، وسكنيـلوق الساخل في دلتت الياوآ

ة ــميرالاة ــلعامت اسياساــلال ــمجم، يــنكانية تعــالساسياسة ــلان ال ــولقــن ايمكو
ــن ة مــسولملماة ــيذلتنفياال ــالعم،اي هناــسياسة تعنــلواكاني. ــالسن اشأــلاعلى رأثيــللت

ال. ــالعماه ـذه هــلياه ـجوتتــذي لــدف الهــد ايدي تحــتعنــرى خاة ــناحيــن موة ــجه
صل ــة فــمكانيـدم اع،لةدولــر ائت ودوااطلــة سـي حالــفــرض، يفتـرء ان للمــن يمكو
الل ـخـن سها مـنفـن كانية عـالساسياسة ـلـر اتعبـرى والخـن اهما عدحن الجهتيا
َ  نـلمر اسييـلتواخل ـدلتا دوات الدم افها تستخداهالى ال وصوللن .والسكاوق السظُم
 يها.دلرة فولمتالسياسية وانية ولقانا



ال ـالفعوردود اال ـالفعاكال ـشال ـسياسة كـلاه ـذشمل هسع للكلمة توالالمعنى افي و
 ن.السكاوق افي سن لفاعلين وايـطلناشـن امدرة صاـلا

 إلسكانية:ت ااــلسياست ااــليأدوات أو آ. 2

دوات أو ألـــن اة مـــى جملـــسكنية علـــلاتها ـــسياســـم سري ـــة فـــلدولـــد اتعتم       
ى ـلإة ـلـن دومـف ائل تختلـسولاه ذهر أن غي، لسكنيوق اســـلا يـــخل فـــدلتاائل ـــسو
ـو نمطـور أو ة تـجدرلى ، ٕواةـجهـن ع مـلمتبم ااظـلناة ـبيعب طسـحـك لـرى وذخأ
م اـــهب بـى سـلإافة ـباإلضـرى، خأة ـجهـن ة( مـمتخلفطـورة أو ة متـلدوى ـة )بمعنـلدولا

ـــداف ألهب اســـى حـــسكنية علـــلاتها ـــه سياســـجيوتـــم وتحكـــدى ي مـــفـــن يكمو
ئيسية رسائل ت أو ولياآثالثة ن بيز نمين أن يمكب، لغالاي ـــفوا ـــننـــر أغيـــددة، لمحا

 هي ما يأتي :ولسكنية السياسة افي م للتحك

ية ذلتنفيراءات االجن وانيوالقان ا ن:لمتعمقة بالسكاية ذلتنفيراءات االجن وانيوالقا.أ
، يلولتم، اةـلملكيـث احيـن ه مـة بـلمتعلقـد اعوالقاع ـجميـدد تحن سكـمتعلقة باللا
 ن.لسكوق اسم يظتنزة، لحيا، ايعوزلتا

ت ساــسؤلمــق اخلــد يع جتماعي:اابع ذات طمتخصصة ت سساؤمق خمب. 
تها ــسياســم سرة لــلدولاستعملها ــتــرى خأة ــيقطراعي كــجتماابع ذات طــصة ــلمتخصا
ء، لبنات اسساؤمثل مت سساؤلمن اموع لنذا اهق نها تشجع خلث ألسكنية حيا
 لسكنية.ت اكاالولا

 ة:ــلدولاقبل ن ة مـمدلمقواة ـضرولمفت ااـإلعانـب وائــرالضت. ا

م تحكـللداة أـكب ئراضـلاستعمل ـة تـلدولأن اعليه رف لمتعان ام ــب:ئــرالضاال: أو
رى، خأجهة ن ينتها مزلخورد كمـر تعتبك لـذك، وةـجهـن مد صاـإلقتاه ـجيوتو

رة ألخياه ذتستعمل ه، يبةرلضابها وم تقأو لتي تلعبها رى األخدوار األالى إباإلضافة 



ى ـعلب ئرالضافي نسبة ض تخفيق ين طرفع، لسكنيةالسياسية ن أدوات امداة كأ
ـن ل مـيقلأن ه أنـشـن م، ثالـسكنية مـلـدات احولز ااـبإنجق كل ما يتعلرات أو اـلعقا

ن م، ولسكنيوق السالسكني في رض العدة ايازة ـثمـن مـرة وألخياه ـذهز اـنجإة ـتكلف
على مشكلة ء لقضاراد واألفت ااـة حاجيـل تلبيـجن أجه موتن لسكاسياسة د أن هنا نج

 ن .لسكامة أز

ـراد ة لألفـلودلامها ـدي تقـلتاة ـلماليدات اساعـلمت أو ااـإلعاند اتع: تاـــانــإلعاثانيا : 
خل دلسكنية للتالسياسية اسائل طرق أو ولـدى احـن إمن سكـلاى ـعلزة اـلحيال ـجـن أم

 لسكني.وق السافي 

 نإلسكات اسياساداف ى. أ3

 :االتيةداف ألىق االسكانية لتحقيت السياسات اضعو

 راق.لعء انحاأفي جميع ن لساكنير اغيت لعائالراد واألفدد اعض تخفي .1
 ف.لتكاليض انخفان اكما يتضح من لمساكج انتاإفي ءة لكفادة اياز .2
 إلقامة.زات امي، وقعولمن، والسكوع ابالنسبة لنن قييرالعرات اخيادة ياز .3
ال ن يـذلـك الئوأوة ـلخاصت ااـلفئت ااـالحتياجدي لتصامة على ولحكدرة اقدة ياز .4

 ب.مناسن ل على سكوصـلحون ايعطستـي
رات لتأثيوااقة طلدام استخءة ااكفك لذبما في دة، يدلجن المساكودة اجن تحسي .5

 لبيئية.ا
 لحالي.ن المسكاسيع وتن ول لتحسيزلمناب اصحادرة أقن تحسي .6

ـــراق لعاي ـــفن كاـــإلساة ـــسياســـدد تح راق:لعافي ن نية لإلسكاوطلالسياسة .ا4
لى إاجة لحـــن اعـــر تعبـــراق. ولعاي ـــفن كاـــإلسع ااطـــة قـــضة لتنميـــيرلعطـــوط الخا

ه ـذهظـر تندي. وصاـالقتـو النمن ايـتمكن ولمساكاعلى ب لطلالتلبية ج إلنتاايع رتس



ن سكاــلاة ــعالإي ــفن كاــإلساه ــيلعبــب أن يجــذي لاي ــألساســدور الاي ــفت سياساـلا
جميع ت الستجابة الحتياجاافي ع اطلقذا اهمية هــن أضًال عــفن، يــلمتنقلن وايــلمنتجا
ة ــهميك ألــذكـد، وللبلـرة لمتغياسكانية ـلص اصائـلخاع ـمـق ا يتفـبمن، قيياـر لعا
ن سكــلر افيــولت، أو لــككع اطــلقــذا اي هــفــو سبة للنمــبالنــواء سم اــلعر اتثماــالسا

 ض.لمنخفاخل دلوذات الضعيفة ت ااــللفئ

ة ـفدلهاـراءات اإلجت واساهماـلمـن ايج مـزمـر تعتبـراق لعاي ـكانية فـإلسالسياسة ان ا
 ما يلي:راءات إلجك اتلن مولسكني د اصيرلم اعودسكني ـلـب الطلاة ـلتلبي

لة في ومعقر ضي بأسعاراألرض اعدة يازلى رة إثمة حاجة كبي ضي:راألإدارة اال: أو
ي ـــضراألاى ـــعلـــب لطفالـــراق. لعاي ـــا فـــة بهطـلمحيطق ااـلمنواية رضـلحطق ااـلمنا

معًا على ص لخام وااـــلعن ااعيطـــلقاي ـــفن يـــوردلمـــدرة اقـــوق يفن كاـــإلســـراض األغ
 واء.سد لمحلية على حواية زكرلمت اماوللحكرًا يًا كبيدتحق يخلذا هوتلبيته. 

ي ــفــن لكن، وساكــلمء ااــي بنــة فــيقرعــد تقاليــراق لعــدى ال ن:لمساكء اثانيا: بنا
ال و -م هــــرغين كيراــــتن، ساكــــلماي ــمنتجــض بعج اــنتــدر إنحــرة األخيوات اسنــلا

ن، لمساكاي ــــفــــز لعجــــد ايزاتجابة لتــــلالســــرة. وة كبيــــلمهم -ة ــــلعامت ااــــلهيئايما ــــس
 ن.لمساكامنتجي ن سعة مواائفة د طحشن يتعي

ضًا. ــــيأة ــــعوا متنـــنمب، ٕواســــفحــــرة كبيت ســـسكنية ليــــلــــراق العت ااـــحتياجإن ا    
ى ـتبنـق، بطوالددة الكثافة متعاعالية ن مساكون ية يحتاجرضــــلحطق ااــــلمنن اسكاـــف

ك هنا، نفسهت قولافي د. وال جيـمـرة ذات رأس كبيء اـبنت ساـسؤل مـقبـن مدة اـع
تلبيه ـن أن يمكـذي لـدة، واحرة واألسع تفارالامنخفضة ن اكلمساعلى ر كبيب لط

ؤون قبل بنان مد تشيراق لعافي ن لمساكظم امعء. لبنات اسساؤمن سع مأوعة ومجم
ن في حيول. زلمنايل وتمم وتصميدم يقذي لردي الفون ابزلب الحساون يعملر صغا



ن إــفــق، بطوالــددة امتعــرة يع كبيرشاــمء اــببنـون موة يقـعولمجماه ـذهن قالئل مأن 
ض ها لخفذتخان اي يمكــلتطــوات الخاع ــجميــك. إن لذع ــة مــاًال مهمــجمم إساهمتهــم
ن ساكـلماى ـعلـب لطلاي ـفرار تقـالسـق التحقين ويءلبناء االؤلثابتة لعمل هف التكاليا
سكنية ـــلت ااـــالحتياجـــدم اتخوت، كارشـــلاه ـــذى هـــعلـــدة بالفائـــود ا يعـــنهروفوي يـــلتا
 ف.اطلماة ـــي نهايـــفـــراق لعاي ـــف

ن سـا تحـًا كمـتمامن. كاـإلسع ااطفي قع ضاوألن التحسيم مهر البتكاإن ا     
ء بناب سالين أتمك، لسكنيةدة احولاعية ونن مـرة لمبتكء ااـلبنـواد امم وصاميـلتا
لخاصة والعامة ت الهيئااى ـعلـب. ولطلـن امب ـراالقتـن امـرض لعـرة المبتكن اساكـلما
ـن أن ا يمكـكمن. كاـإلسامج ـرابويع رشاـي مـًا فـل معـة للعمـمنتجـدة ويدجد طرق يجاإ
م اــلعن ااعيطـــلقن ايـــبت كاراشــة للـــلقائماة ـــليدولذج ااــلنمـــن امـــراق لعد استفيــي

يمي ظلتنخ المناسبة بصفة خاصة للمنااقيقية لحت ايلياـــض ابعطـــور يص، واـــلخوا
 د. الجتماعي للبلدي واالقتصاوا

 :نإلسكاايل وثالثا: تم

راء شء أو نية. فالبناوطلواية رألسال واألمن ائيسية مرلالحصة ن اإلسكاايشكل 
ــت قولاي ــفــر. وألسظــم اه معــبــوم تقــن أن يمكــردي الي فــمر تثماـسـر اكبو أل هزمن
دات القتصاالمالي ككل )في ع ااطــلقــن امــرة صة كبيــحن سكــلاشكل ــي، سهــنف
 رات(.الدولن امت ناويليرغالبًا ت، مةدلمتقا

سعة واائفة طية عامة هامة لدقتصاامكانية لمنافع إيه دلن إلسكاايل وتمن أن في حي
ـن مم. واـألياه ـذهـدًا جيس يـكاني لـإلسال ـيولتمع ااطقن أداء فإ، لفاعلةت الجهان ام
ن مرة جة كبيدرعلى ري يل تجاوتمو هن، وساكـلمء ااـل بنـيوتمن يـبـز نميـم أن لمها
ن أميــلتم اتــما يــدعنطرة اـل مخـقأل ـيولتمـن امـوع نـو هري، واـلعقال ـيولتمطرة، وااـلمخا



ي ــة. فــليلحاــدة وايدلجن اساكــلماى ــعلــب لطلــز ايحفــن أن ا يمكــة ممــلملكياى ــعل
ة ــثمــراق. ولعاي ــفري اــلعقن اهــرامل للــل شــيوتمك اــهنس يــلــر، لحاضــت اقولا

فعال ب لطلى راق العالضخمة في السكنية اة ــلحاجال ــيوتحم اظــة لنــة ماســحاج
رة قصين لسكن اتحسيروض قوألجل ايل ري طولعقان اهرلق اين طرعن لسكاعلى 

ل ـيولتحـذا اة لهطـبرالمتـب انوالجـن امد يدلعافي ظر لنم اتد ق. وألجلاة طسولى متإ
 لسياسة.اه ذصياغة هد عن

ر يطـــوتويع ـــسوتن إـــفن، كاــإلسال ـــيوتمر فيـــوسية لتـــسؤلمـــب انوالجـــص اا يخــفيم
ــر مء، أــواســد ى حــة علــلخاصواة ــلعام، اسيةــئيرلال ـــيولتمت اساـــسؤلمم اظـــن

خل ـدلت ااـبالنسبة لجميع فئءة اــبكفع اطــلقــذا اى هــلــوارد إلمق افــدتن يــلتمكــروري ض
ع، اطـلقاي ـسة فـسؤمـدم قت أتأنفـس، االـة حـيأى ـعلـراق. لعء ااـنحأع ـي جميـف
ـروض ـلقم ايــدتق، 2003م اــي عــفــراض إلقــن اعــف قولتــد ابعري، واــلعقرف اصــلما
ه ـضروقظـم معـطب شم ترة، لخساال دمعع تفارنتيجة الــط. وفق 2007م اــي عــف
لسكنية في روض القم ايدبتقن ني لإلسكاـوطلدوق اصنـلـدأ ال. بـمال قليـسرأبن يـو اهو

ط مة فقدلمقـروض القـت اكان 2008ل وألون اانـة كـي نهايـفن لك، و2005وز تم
ي ـلتاة ـنيوطلن اكاـإلست ااـحاجـن م 0،% 1ـو نحأو  ـد،لبلء ااـنحأع ـي جميـف 560،6

 قية.رالعن السكوق اسة سدراقبل ن م 2006م في عا 674412و بنحـدرت ق

ء اــبنــن مــر لكثيــراق العاي ــفن كاــإلسال ــيوتمع اطــل قــيوتحط وشيــتنــب لطيت
ضًا ـين ألكن، وني لإلسكاوطلدوق الصنري والعقارف اصــللمــط فقس يــلــدرات لقا

ـد. يدلجن اإلسكاروع اي مشـكة فرشاـبالمـب غري تـلتاة ـيرلتجارف اصاـسبة للمـبالن
على ن كاـني لإلسـوطلدوق اصنـلري ااـلعقرف اصـلماي ـفن فيـوظلمن واليؤوسـلمـدرب اي
راد لألفر لمباشراض اإلقروط اعلى شوم لتي تقم، واسساتهؤمة مظنراءات وأجإ

 ء.إلنشات اسساؤمو



ث لقائمة حيالسكنية دات احولراء اضًا لشروقري لعقارف المصدم اال يقن حيفي 
ـــراق. لعاي ـــة فـــيرلعقاـــروض اي للقـــنم وطاظـــنـــد جوال ي، ضمانةـلاي ـهدة حولا

ي ـــفون لؤوســـلمك الـــذكوة ـــلقائمال ـــيولتمت اساـــسؤمـــرف تعـــب أن يج، اليـــبالتو
ـــزي أن كرلمـــك البنواة ـــلمالين ووزارة اكاـــإلسد واشييـــلتووزارة اة ـــيرلتجارف اصاـــلما
ـر ألمزم استلـي، الهـعر أكذكما ري. ولتجاايل ولتماتمامًا مثل س ليري لعقاايل ولتما
ن تأميدئ بمباق فيما يتعلدة يدجن نيواقر يرتمع، واطلقافي ن امليـلعب ايـدرتدة اـعإ
 م.سليو لعمل على نحن امم اظلنن اكيه لتمذتنفيرض ولقا

جه ويرض واليفذي لامي ولحكم اعدلوض ايقن أن يمك، لماليةب انوابالجق فيما يتعل
ل ــي كــة فــلحاليــراض اإلقــروط اشن. وكاــإلسال ــيولتمم اظــنأي صالحية م بشكل سلي

ــن مــذا هة. ودشــة بــموعدمن كاــني لإلســوطلدوق اصنــلري وااــلعقرف اصــلمــن ام
لكي ك، لذع ــمض. ونخفــلماخل ــدلــر ذات األسداف اتهــا باســسمح لهمــيأن أنه ــش
سجل ـة مـملكيد سنك متالن اضيرلمقتاعلى رض، ل على قوللحصن هليؤموا نويك
ل ــزلمنطــط خ، ولــألقاى ــعلوات نــسبع ســلن مــؤل مــعم، وةــمدمخأرض ة ـعطلق
ظـم معن إـفك، لـذة لـنتيجول(. ق أوابوطي ـــضق أرابــون طــا يكــم دةاــستقل ) عــم
ــــر ألسظــــم امع، وىـألعلاى ـلـط إسولمتاخل ـدلـن ذوي امـروض لقـن امن يدستفيـلما

ــــر، كبأشكل ــــبن كاــــإلساى ــــلون إاجــــيحتن يــــذلض، وانخفــــلمــــط واسولمتاخل ــــدلذات ا
 ن.هليؤمــــر غي

م لهزاـمنر يطـوي تـفـون غبرين يـذلض انخفـلماخل ـدلـن ذوي امن ضيرلمقتم أن اغور
وا نويكد لهامشية قاضي راألافي ودة جولمرض األاع طعلى قرة غيـل صزاـمنء اـبنأو 
رة صيـــقر غـــصـــروض ألقم أهيلهـــتـــن يمكء، اـلبنـروض اى قـل علوللحصن هليؤمر غي

ال زء جن لمساكر ايطــــوتن وسيـــلتحـــرض لقـــدم امقـــذ تنفيوع ـــضوة ـــليإن آل. ـــألجا
 ن.إلسكاايل ولتمم اظنن أي مزأ يتج



امل ــشون انــى قــسكني علــلال ــيولتمم ااظــنــز تكريــب أن يج، نيوانــلقــب الجانــن ام
بيع دة عاك، ٕوالتملدة اعان، ٕواهرلق اين طرعذ لتنفياعلى ص نــين كاــإلسال ــيولتم

راق لعك اال يملر، لحاضت اقولاي ـا. فـيلهوتمـري ي يجـلتدة احولاهي ، ولضمانةا
 ذا.لشامل هري العقان اهرلون اقان

ـروط شن كاـني لإلسـوطلدوق اصنـلري وااـلعقرف اصـلمـن ال مـكـدى لن أن يـفي ح
ـرض لقد او لى عقإنفسها روض لقد اتستنب أن يجرض، ى قـل علوصـصلة للحـمف
ن، يدلء افاول داوجداد، ولسروط اشـود لعقاه ـذهـدد ا تحـمدة اـعوًا. ـنوقانذ اـلنفاة ـجبوا
روض. لقـداد اي سـفر صيـلتقـف أو التخلاة ـي حالـا فـهذتخاب اجوالراءات اإلجوا

ـروض لقال على ولحصت البات طكانإذا ما د كؤلمن امس ليك، لذلى إباإلضافة 
ت اـمولمعلال ـتنقـب أن يجوية. ـة قياسـنيـب وطلرة طستمااعلى د سة تستنـسؤل مـلك
، هاــراؤشم يتــي ســلتــدة احوة للــإلجمالياة ــلتكلفـرض، القـن امـرض لغال ـمث، ةـجرلحا

 ن.ضيرلمقاع ــلجميــدة حوة مــبلغ، ةــئطلخات ااــمولمعلاة ــي حالــع فــجرلموا

 ن:لتحتية لإلسكاالبنية ابعا: را

طق لمناالكاملة لجميع التحتية البنية ر افيولتون قيرالعالتحتية البنية و امدمقص صيخ
ى ــة علــلتحتياة ــلبنير افيــوال تــي مجــفــدي تقليــم دور لهوها. ــذتنفيطط لمخالسكنية ا

ي ـــفـــم عملهـــن سيًا مـــئيـــزءًا ريبقى جــســذا هر، ويطــولتال ــة قبــغرفاأرض 
ن ســـا تحـــكلمـــد يزالمتـــب الطلاة ـــكبوالمزم الـــلاال ـــلمجاي ـــفـــن لك، وستقبلـــملا
 ن.لمساكاعلى وت لمكبب الطللون لبنائب استجاد واالقتصاا

سكنية ـلاة ـة للتنميـلتحتياة ـلبنيت ااـحتياجاة ـلتلبير ستمـلمـدي التحـذا اهدا ما عو
لتحتية عائقًا لتنمية البنية اتشكل فيها رى خت أالثة سياقاثك اـهنـراق، لعاي ـفـدة يدلجا
 ة حاليًا:ـقيرالعاية رضـلحطق ااـلمناي ـفن إلسكاع ااطق



 ي ــــسية فــــئيت رسيناــــى تحــــلإة ــــا بحاجــــلكنهوابقًا ــــة ســــمدولمخاي ــــضراألا
 مة(.دولمخء ااــــألحيت )اماــــدلخر افيــــوت
 ة ـلبنير افيـوتم تـيـم لن لك، وهاريطوتن يمكوسميًا رتخصيصها م ي يتلتاضي راألا

 مة(.دولمخر اغيء ألحيا)اا ـة فيهـلكافياة ـلتحتيا
 ئي(.والعشن السك)ايمها دتخم يتم لوسمي ر ربشكل غيطورة لماضي راألا 

ة ـــلتحتياة ـــللبنيًا ـــيبراملة تقـــة شـــيطتغك اـــهنً، ابقاـــة ســـمدولمخطق ااـــلمناي ـــف
ن فإك، لذمع طرق. ولوابائية رلكهااقة طلوالصحي رف اصـــلوااه ـــلميا -ية ـــألساسا

ــدرات لقض ااــنخفء( وااــبرلكهء والما)امة دلخع ااطمقاسة بانقودة جولمامة دلخودة اج
ــر ل بكثيــقن أــو ا تكــًا مــغالبطــرق( لوااه ــلميف ايرصــتوصحي ــلرف اصــل)اة ــلمحليا
دة تعاــساى ــلرة إستمــموة ــة ملحــحاجك اــهنوة. ــلعامواية ــلقياسم ااظــلنــدرة اقــن م
 لحالية.التحتية البنية اخالل ن مة مدلخــن اة مــكافيت ياوستــم

ية ولأولنامية وامة دلمخر اغيطق لمناالى إلقائمة ت امادلخق ااطسيع نويمثل ت
ن. ساكــلمج ااـــسية إلنتـــئيرة ــة عقبـــمدولمخاي ــضراألص انقن ألن لمساكر افيولت

لتي اامية ظلنر اغيطق لمنااي ـــفت ماـــدلخاى ــلإة ـــة حاجـــثمــك، لذى ـــلإافة ـــباإلض
 لمستقبلي.ر ايطولمخصصة للتطق انالمايمها في ظتنري يج

 ن:لمساكاصيانة إدارة وخامسا: 

ة ـــعومجمـــن ة مـــمولحكاى ـــلـــود إي تعـــلترة استأجـــلمااني ـــلمبـــن ام٪  5-10اني ـــتع
ت اــي بنايــفــدات حولاه ــذهــن مــر ع كثيــيقً، الــق. أوللقلــر لمثيـــور األمـــن اة مـــمختلف

ضة ـمنخفرات اـإليجً، امكلفة. ثانياــون تكــن أن يمكــدًا وتعقيــر كثأيانتها ــة صــعالي
ا ــى بتكاليفهـحتت أو اـلممتلكـك اية لتلـألساساة ـا بالقيمـة لهـة ال عالقـصفة عامـبو
ض أو نخفــلماخل ــدلذوي ااتج ــلناضمني ــلم اعــدلدف استهــال يً، اــثالثــررة. لمتكا



د ليوصة لترية فأيقضي على وككل ر إليجاوق اه سومما يش، ضعيفةــلت ااــلفئا
 ن.لمساكاسيع وتوجل صيانة ن أخل مدلا

 ء:لبناواد امن وإلسكااسا: دسا

د اـيجاالل ــخـن ة مــلمختلفاشائية ـالنــواد المـم اعدة ــمكانياسياسة ـلاه ــذهن ضمـتتو
لية والواد المر افيوتن مرة مباشورة بصم لتي تسهوالقائمة ت اشآــلمنر ايطـوتت اــليا

ة ــمنيزة ــمجربن مــضوة ــموعدمر باسعان ونيواطلمم اعدبالتالي د ولتشيء واللبنا
دات حولد اشييــة لتــمزلالاشائية ــالنواد االمــبن نيــواطلمــز ال تجهيــالغ مقابــلمبد ايدســلت
 لسكنية.ا

اعتمدت السياسة االسكانية في العراق عمى تحديد معايير النمط االسكاني عمى 
 -االعتبارات الفضائية االتية:

 السكنية بأكثر من اسرة واحدة.ال يجوز ان تشغل الوحدة  .1
ان تتضمن الوحدة السكنية على عدد من الفضاءات المغلقة )الغرف( وهذه  .2

يجب ان تتناسب مع عدد افراد االسرة بحيث ال تقل الفضاءات على ثالثة 
فضاءات مغلقة ويمكن ان يشغل كل منها من قبل شخصين بالغين وطفل ال 

 يزيد عمره على عشر سنوات.
 يتوفر المطبخ والحمام والمرحاض.ضرورة ان  .3
ضرورة ان يكون الدار مجهزًا بالقوة الكهربائية وشبكة المياه الصالحة للشرب  .4

وشبكة المجاري لتصريف المياه القذرة مع مراعاة المتطلبات وضرورة الراحة 
 البيئية كالمساحات والهواء واشعة الشمس.



التعليمية والصحية والمساحات ان تتوفر للمسكن كافة الخدمات االجتماعية  .5
الخضراء وان تكون له عالقة مباشرة مع وسائط النقل ضمن معايير المسافة 

 الممكنة.
ان التناسب بين عدد افراد االسرة وبين مساحة الوحدة السكنية التي تعيش     

فيها مسألة ذات اهمية كبيرة جدًا، تتجاوز حدودها حدود الوحدة السكنية 
 بط استعماالت االرض.وتدخل ضمن ضوا

لقد وضعت الوحدات السكنية في اربعة اصناف على اساس المساحة              
 -وهي:

الوحدة السكنية المتوسطة . 2الوحدة السكنية الصغيرة المساحة .     .1
 المساحة.

الوحدة السكنية الكبيرة جدًا في . 4       الوحدة السكنية الكبيرة المساحة..3
 مساحتها.

لقد تم  توزيع هذه االصناف االربعة الى نوعين من االنماط السكنية التي        
 -تؤثر في المساحات المقررة تأثيرًا محددًا وهي:

السكن العمودي واتخاذ الشقة كوحدة سكنية في العمارات المنخفضة  -النمط االول:
 االرتفاع والتي ال يزيد ارتفاعها على اربعة طوابق.

 سكن االفقي واتخاذ الدور المنفردة كوحدات سكنية.ال -النمط الثاني:

نستنتج من ذلك النمط االسكاني وحجم االسرة عامالن مؤثران على تحديد       
 الوحدة المساحية للوحدة السكنية.



التصنيف الذي الذي يوضح المساحات االستعمالية في فضاءات الوحدة       
 السكنية:

لنوم وتتكون من فضاء المعيشة واالستقبال الفضاءات التي يمكن استعمالها ل .1
 وغرف النوم.

 الفضاءات الخدمية وتتكون من المطبخ والحمام ودورة المياه والمخازن. .2
فضاءات الحركة الداخلية والتي تتمثل في المسالك الداخلية التي تربط بين  .3

 فضاءات الوحدة السكنية الواحدة.
ية والذي يعتمد على الجهة وهنالك تصنيف اخر لفضاءات الوحدة السكن   

التي تستعمل الفضاء ودرجة الخصوصية في االستعمال، وعلى هذا يمكن 
 -تسمية الفضاءات بـ)النطاق( وهي:

النطاق)الجزء( العام وهو المجال المحدد في مقدمة المدخل الرئيسي  .1
 والمدخل الرئيسي للوحدة السكنية.

االستقبال من الوحدة النطاق)الجزء( شبه العام ويشمل على فضاء  .2
 السكنية.

النطاق)الجزء( الشبه خاص ويشمل على فضاءات المعيشة والطعام  .3
والمطبخ والحمام والمرافق الصحية حيث امكانية استعمالها من قبل غير 

 افراد االسرة الساكنة كالضيوف مثًال.
النطاق)الجزء( الخاص ويشمل على الغرف المخصصة للنوم باعتبارها  .4

 صة باالستعمال من قبل افراد االسرة فقط.اجزاًء خا
وتختلف التحديدات المساحية لفضاءات الوحدة السكنية الواحدة من    

 -حالة الى اخرى تبعًا لتأثير عاملين مهمين وهما:
 حجم العائلة التي تسكن الدار ويقاس بعدد االفراد. . أ



نمط  النمط االسكاني ويقسم الى قسمين: اما دور منفصلة عن بعضها على . ب
السكن االفقي، واما شقق متجمعة في عمارات معينة على نمط السكن 

 العمودي.

 م:لعالدان ابمض السكانية في بعت السياسا. ا5

ت سياساـلاي ـفف تالـالخاة طـنقدة اـعـو هن السكاالة في مجال دولاخل دتدى مان 
ق يفي تحقص لخاع ااطلقط انشاد ل تعتمدولض افبعن.السكااشاكل ـل مـة بحـلخاصا

م اــلعع ااطــلقط اشاــى نــعلــرى خال ـد دوبينما تعتمن السكاامج رابت وسياسا
ص لخاع ااطــلقاا ــمم ، ااــلعع ااطــلقط اشاــى نــعلــد ل تعتمــدولــض ابعص ، واــلخوا
 ما.دومعون يكد ه يكان دورفا

ـر ، اذ لحدي اصاـالقتاالتجاه دان ذات البلاحتى في روري ضر لة يعتبدولاخل دتان 
ك تملء ولبنادارة واالم وايظلتنوايل ولتمت امهما في مجاالـب دورا تلعـن ان يمك

 رض.الا

ـف كيوي ـبرلعم االـلعـدان ابلـض لمتبعة في بعن اإلسكات اسياساص في ما يخو
دادا عر إفوتوان لسكنية وة الفجاعلى ء لقضااتنجح في ـدان ان لبلاه ـذهت اعطتـسا

خالل ن مك لذلها م تد قوة معينة ـمنيرات زنية خالل فتلسكدات احولن امرة كبي
 ما يأتي:ت لتي شملر وابيدالتن اعة مومجمدام ستخا

 سع والج امتخصصة باإلنتات سساؤمء نشااي إسساتي ؤلمب الجانر ايطوت
 لسكنية.دات احولء امة إلنشازلالامة دولمخاضي راألر افيولسكنية. تدات احولل

 لسكنية.دات احولء امة إلنشازلالال واألمر افيوت 
 ت سهيالــــلتر افــــوالل تــــخــــن من كاــــإلسع ااطــــي قــــفر تثماــــالساشجيع ــــت

 ن.يرة للمستثمــــلماليواة ــــيدارإلواة ــــنيولقانا



 دات حوسع للوالج اإلنتااعملية ن لتي تسهل مت ايعارلتشن وانيوالقدار اصإ
 لسكنية.ت اخاصة بالمجمعالالتحتية البنى ت امادخر فيولسكنية. تا
 دة.يدلجالسكنية دات احولاية لشاغلي رورلضاالجتماعية ت امادلخر افيوت 

ان عدد السكان في تزايد مستمر في جميع انحاء العالم وعمى االخص في    
الدول النامية وان الحاجة الى االسكان تبقى حاجة مستمرة ليست فقط لزيادة عدد 

كنية فترة حياة محدودة. لذلك فأن مخطط المدن يجب سكان المدن بل ان لمدور الس
ان يضع في حسبانو عند التخطيط لموحدات السكنية عدة متغيرات ألنيا تحدد والى 
حد كبير معادلة العرض والطمب بالنسبة لعدد الدور السكنية في اية مدينة كانت 

  -وىذه المتغيرات او االعتبارات ىي:

معرفة الكثافة االسكانية امر مهم جدًا   -الموجودة فعًال:. عدد الدور السكنية 1
ألنه بواسطتها يمكن تقدير عدد الدور السكنية الصالحة للسكن في مدينة معينة، 
وعدد الغرف في كل دار او عدد الغرف بالنسبة لكل هكتار. والهدف من 

ن هم في احتساب الكثافة هي معرفة المساحة المطلوبة بالنسبة لعدد السكان الذي
 حاجة الى الدور السكنية.

من الضروري معرفة أنماط مختلفة من الوحدات  -. نمط الوحدة السكنية:2
السكنية ضمن مساحة معينة من االرض الن لكل نوع من انواع هذه الوحدات 
خصائصها ومتطلباتها المعينة . وان اي دراسة او مسح اسكاني يجب ان يشمل 

وحدات  -الوحدات السكنية مثل عمارات سكنية على دراسة انماط مختلفة من
وحدات سكنية متالصقة، وفي الدول االوربية هنالك  –سكنية منفصلة اي مستقلة 

مساحات معينة منها بيوت متنقلة اي كرافانات هي االخرى تحتسب الى جانب 
الوحدات السكنية واعدادها يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار وايضًا احجامها 

 ومساحتها.



يمكن قياس اشغال الوحدة السكنية من خالل عدد  -اشغال الوحدة السكنية:. 3
الغرف المتوفرة في الوحدة السكنية التي يشغلونها، ويعتقد البعض ان اعتبار عدد 
افراد االسرة للوحدة السكنية الواحدة السكنية الواحدة واالفراد لعدد الغرف التي 

دقيقًا لمعرفة درجة االزدحام في الوحدة يمكن اشغالها فعًال ال يعتبر تقديرًا 
 السكنية.

وألجل تفادي هذا االشكال في الدراسات االسكانية تم استخدام اسلوب اكثر      
تعقيدًا في الدراسات االجتماعية والتي تدرس ليس فقط وسعة الوحدة السكنية 

 لألسرة الواحدة بل تحسب فرق العمر ونوع الجنس.

 -وحدة السكنية:.الحالة العمرانية لم4

ان المعلومات المتعلقة بالحالة العمرانية للوحدة السكنية تعتبر مهمة جدًا لكي        
يحدد المخطط للوحدة السكنية طبيعة وحجم مشكلة االسكان في مدينة معينة، وان 

تلك المعلومات سوف تسهل له اجراء مقارنة معالحالة العمرانية للوحدات السكنية في 
 مدٍن اخرى


