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 :الحادية عشرالمحاضرة 
 التخطيط لإلسكان، اسسو ومعايره

Housing planning, foundations and calibration 
السكن) الحضري والريفي( كأحد العناصر الميمة  لما كانت جغرافية االسكان تيتم بدراسة    

التي تخص حياة المواطنين ذلك الن المسكن يكون الممجأ ليم ويشكل النواة لألسر التي من 
مجموعيا يتكون المجتمع. لذا فأنيا تؤكد عمى دراسة توزيع المساكن واعمارىا وانماطيا وطرازىا، 
ومواد البناء المستعممة فييا وحجوميا ومقدار تباعدىا عن بعظيا، والمساحات المخصصة لكل 
وحدة سكنية وكيفية تخطيط المرافق المكممة لموحدات السكنية والتي من الضروري توفرىا في كل 
حي سكني مثل الشوارع والمماشي والحدائق العامة ومالعب االطفال كما تتناول ضمن ىذا 

 راسة اسس ومعايير الوحدة السكنية من حيث ما تتضمنو وشكل البناء وتيويتو وانارتو.المنيج د

وىذا يجرنا الى الحديث عن كيفية التخطيط لعالج مشكمة السكن التي ليا عالقة وثيقة مع     
عدد السكان من حيث نموىم ومستويات دخوليم. كما انيا ذات عالقة بطبيعة االنظمة وطبيعة 

تسمكو الجيات السؤلة في حل وعالج ىذه المشكمة الميمة في جميع دول العالم النيج الذي 
اضافة الى التاثير الذي تتركة العوامل الديموغرافية واالقتصادية والحضارية واالجتماعية عمى 

 نمط االسكان وطبيعتو في الدول المختمفة في ىذا الشأن.

لتقدم التقني في المجاالت االخرى، وتدفق لقد كان من نتيجة تقدم وسائل المواصالت وا      
سكان الريف عمى المدن لالستقرار فييا، والنشاط التجاري والصناعي الذي صاحب الثورة 
الصناعية ان اصبحت المراكز الحضرية ) المدن( بؤرة النشاط االنساني. ومن ثم بدأت تظير 

دن عديدة وصاحب ىذه ارتفاع مشكمة االنسان وتوفير متطمبات الحياة لكثير من السكان في م
اثمان االراضي فضاعفت االرض اثمانيا في مدن عديدة. ومع ارتفاع اثمان االرض زاد 

 االزدحام وارتفعت الكثافات. اذ زاد سكان المدن زيادة كبيرة.

 التخطيط لإلسكان الحضري  
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ة في الحاضر تعتبر ميمة توفير السكن المالئم والمناسب لتطوير الحياة االجتماعي        
وفي المستقبل من القضايا الميمة التي تستحق العناية بيا والتخطيط ليا سواء في الريف او 
الحضر، اال ان التخطيط لالسكان الحضري يتمتع باىمية خاصة، نظرًا لكونو يشكل اغمبية 

ر في معظم بمدان العالم والن المدينة في الوقت الحاضر اصبحت مصدر اشعاع، ومانًا لتوفي
 السمع والخدمات لمسكان.

ولما كانت مسألة توفير االسكان الحضري تعد من الميمات التخطيطية في معظم       
الدول، النيا ذات بعدين احدىما لكونيا احدى عناصر خطط التنمية القومية وثانييما النيا 

الخطط  تيم قطعات كبيرة من افراد المجتمع الذين يعيشون في اي بمد. ولذلك ينبغي وضع
المدروسة لكيفية توفير الوحدات السكنية سواء كانت كبيرة ام صغيرة والتي تستند عمى اسس 
قومية وسميمة تستقر من االحصاءات او الدراسات الميدانية التي تجرييا الييئات المسؤولة 
عن ىذا الجانب الميم. ولكي نمم بموضوع التخطيط لالسكان الحضري، البد ان نمقي 

 -االسس والمعايير الواجب توفيرىا ليذا النوع من التخطيط والتي ىي: الضوء عمى

 -موقع المدينة الجغرافي والفمكي: .1

ان تحديد الموقع الجغرافي لممدينة في اي جزء من المحافظة او الوالية، لو تأثير عمى          
بعدىا عن المراكز الحضرية الكبرى، وكذلك عمى بعدىا عن الطرق العامة التي ليا تأثير عمى 
نقل البضائع والمسافرين من جية الى اخرى في االقميم الذي تقع فيو، وان ذلك ينعكس بشكل 

كما يمكن مالحظة فيما اذا  مباشر عمى موضع المدينة الذي لو تأثير عمى الوظيفة السكنية بيا.
كانت المدينة يمر في وسطيا نير وان الوحدات السكنية تقع عمى جانب واحد ام عمى جانبين 

 من النير.

ت ويؤثر الموقع الفمكي من حيث دوائر العرض التي تمر في المدينة، عمى الصفا        
المناخية التي تمتاز بيا المدينة، فالجيات الشمالية تكون اكثر برودة من الجيات الواقعة في 
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عروض معتدلة وىذه تختمف عن المناطق االستوائية والمدارية، وىي جميعيا ليا تاثير عمى نوع 
 المساكن وطراز بنائيا.

 -المساحة التي تقع عميها المدينة: .2

يجب وضع دراسة دقيقة عن مقدار المساحة التي تقع عمييا المدينة ومقدار المشغول        
منيا في االسكان، وفي االستعماالت االخرى التي تخص الوظائف التي تقوم بيا المدينة. ثم 

 تحديد االراضي الفضاء ومقدار التوسع الذي سيحصل في المستقبل.

ات القطع المخصصة لبناء وحدات سكنية او عمارات وفي مجال االسكان تحدد مساح      
لمسكن، ومالحظة مدى تناسبيا مع االراضي المتوفرة والمعدة لالسكان وذلك بحسب الكثافة 
االسكانية الصافية. وكذلك من استخراج نسبة الزحام في المباني السكنية والتي يمكن الحصول 

 عمييا من قسمة.

 عدد االسر لمسنة س

 السكنية لنفس السنة عدد الوحدات

( فأن ذلك يعني ان المدينة مكتفية، اما اذا زادت عن ذلك، فيذا يعني 1فاذا حصمنا عمى نتيجة)
 (.1وجود عجز بمقدار الكسر الذي يزيد عمى)

ان تغطية ىذا العجز يتم عن طريق توفير الوحدات السكنية التي يتم بنائيا عمى اراضي      
سق بين الوظيفة السكنية وغيرىا من الوظائف االخرى وبنفس سكنية تحدد بموجب تخطيط ين

الوقت يؤخذ بنظر االعتبار مقدار ما يتوفر من مساحات غير مستقمة في تمك المدينة، عمى  اال 
يؤثر ىذا عمى تضخيم حجمو بدرجة يجعميا تنوء عن تحمل ذلك التوسع الجديد الذي سيحصل 

 فييا من جراء اضافة وحدات سكنية جديدة.

 -طبوغرافية االرض التي تقع عميها المدينة: .3
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بما ان مدينة ليا موضع خاص بيا تحدد صفاتو الطبوغرافية بحسب الموقع الجغرافي           
الذي يحيط بيا، وىو بدوره متباين من جزء الى اخر من سطح الكرة االرضية. فمنيا ذات 

ة او سفوح جبال واالخرى تقع في طبوغرافية سيمية منبسطة واخرى ىضبة وثالثة مناطق جبمي
 وادي. ولكل واحدة منيا خط خاص بيا من البناء من حيث ركائزه والمواد المستخدمة فيو.

كما يدخل ضمن ىذا الجانب دراسة نسبة التعرض لمزالزل التي يمكن تقديرىا من دراسة         
ولوجية والتكتونية. ومن التاريخ الجيولوجي لممنطقة، عن طريق االطالع عمى المعمومات الجي

 دراسة خرائط الخطوط المتساوية لمشدة الزلزالية لمبمد الذي تقع فيو المدينة.

كما تؤثر نوعية الصخور والتربة لألرض المعدة لبناء الوحدات السكنية عمى وضع االسس      
رية تكون وطريقة بنائيا، وخاصة بالنسبة لمعمارات ذات الطوابق المتعددة اذا ان االرض الصخ

صالحة اكثر وذات كمفة ارخص، بينما تحتاج االرض الطينية او الرممية الى وضع ركائز 
كونكريتية في اعماق بعيدة، لكي تييئ لبناء مثل تمك العمارات. يضاف الى ذلك ان لدراسة 
الطبوغرافية اثر اخر عمى عمل المجاري لممياه القذرة وكذلك عمى شق الشوارع داخل المدن 

 كل منيما  بحسب اختالف تمك الطبوغرافية في المدينة. وكمفة

 

 -:الظروف المناخية .4

ان من اىم المعايير الواجب عمى المصمم والمخطط اخذىا بنظر االعتبار ىي دراسة       
المناخ لألقاليم المختمفة التي تضم المراكز الحضرية، واعطائيا الحمول المناسبة التي تساعد 

 عمى توفير الجو الصحي المناسب ضمن الوحدة السكنية.

من العناصر المناخية التي ليا تأثير واضح وضمن ىذا الموضوع يمكن دراسة العديد      
 منيا:
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من حيث اعمى درجة حرارية داخميا خالل فصمي الصيف والشتاء، ومعدالت  درجات الحرارة:
درجات الحرارة الصغرى والعظمى لكل شير من اشير السنة. وذلك العطاء فكرة تامة عن 

مالئمتيا لمسكان الذين يعيشون فييا. درجات الحرارة التي ليا تأثير عمى الوحدات السكنية ومدى 
وىنا ينبغي توفير جداول وخرائط توضح ىذه الظواىر. كما ينبغي دراسة كمية االمطار الساقطة 
سنويًا، وكذلك في كل شير من االشير. ثم االطالع عمى معدل عدد االيام والتي يكون فييا 

بية خالل اشير السنة عن مدينة الجو غائمًا خالل اشير السنة. وكذلك معدالت الرطوبة النس
البصرة عمى سبيل المثال. ثم معدالت عدد ايام حدوث الزوابع الرعدية وعدد االيام التي يسقط 

 فييا الثمج اثناء السنة. وكذلك عدد االيام التي تكون متربة او حدوث الضباب.

سكنية من حيث بنائيا ومن الظواىر المناخية التي ليا تأثير كبير عمى التخطيط لموحدات ال     
واتجاه منافذىا، ىي الرياح السائدة وكذلك الرياح التي تيب خالل السنة والتعبير عنيا في خرائط 
توضح بيا وردة الرياح لكل شير من اشير السنة لكي تعطى فكرة واضحة عن ىذه الرياح، لما 

 ليا من اثر كبير عمى ىذا الجانب، عن مدينة بغداد عمى سبيل المثال.

وبما ان ليذه العناصر المناخية من تاثير بالغ في وضع االسس والمعايير ألبنية الوحدات      
السكنية، باالضافة الى االبنية المخصصة لتقديم الخدمات التي البد ان يكون ليا تخطيط منسق 

ثر مع الوظيفة السكنية. لذا ينبغي االخذ بنظر االعتبار كل الصفات المناخية وما تعكسو من ا
 عمى بعض المعايير والتي منيا:

تقميص المسافات اي وقت الوصول لمباني الخدمات العامة وخصوصًا ضمن المناطق  .أ 
السكنية، كرياض االطفال والمدارس االبتدائية واسواق المحمة وغيرىا مع االخذ بنظر 

 السكنية. االعتبار العوامل المؤثرة االخرى كما لمكثافات السكانية والسكنية ونمط الوحدات
االىتمام بالمناطق الخضراء واالحزمة لتمطيف الجو وعمل مصدات لمرياح مع تخصيص  .ب 

مساحات ضمن المناطق المخصصة لممباني السكنية ومباني الخدمات العامة الغراض 
 التشجير.
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توجيو الشبابيك وتحديد مساحات ىذه الفتحات في الوحدات السكنية بما يضمن االبتعاد  .ج 
الساطعة المباشرة صيفًا في المناطق الصحراوية) خاصة في الوطن  عن اشعة الشمس

العربي( وضمان دخول الشمس الى الغرف شتاًء، مع جعميا موجية ناحية الشمال 
الغربي لضمان االستفادة مع الرياح الغربية والشمالية الغربية المعتدلة. مع ضرورة وجود 

المواجية ألشعة الشمس وحمايتيا من  المضالت الواقية فوق فتحات الشبابيك واالبواب
 المطر في فصل سقوطيا.

% في 2% في المناطق القميمة االمطار و1اعطاء تسريح لمياه االمطار بمقدار  .د 
المناطق الكثيرة االمطار مثل المناطق الجبمية من بمدنا العراقي. وجعل التسريح اكثر 

 المناطق التي تسقط فييا الثموج.
 -مصادر المياه: .5

تشتمل دراسة نوع مصدر المياه الذي تعتمد عميو المدينة ىل ىو نير ام جدول، او انيا         
تعتمد في الحصول عمى المياه عمى مصادر جوفية مع دراسة نوعية تمك المياه والكمية المتوفرة 
فييا. وىل ان المدينة تشكو من شحة في المياه العذبة بحيث تعيق توسعيا في المستقبل . وىل 

مكان الحصول عمى المياه من مصدر قريب عمييا، ام تحمية مياه مالحة مثل ماء البحر او باإل
 مياه جوفية وبالتالي توزيعيا عمى وحدات السكنية عن طريق مشاريع اسالة المياه في المدينة.

 -السكان: .6

يدخل ضمن ىذا المعيار دراسة عدد سكان المدينة اي حجميا ومعدالت نموىا الطبيعي       
وعن طريق اليجرات الوافدة الييا. وتقدير عددىم في المستقبل لفترات متعددة بعد خمس وعشر 
وخمشة عشر وعشرون سنة، لكي تسيل عممية التخطيط لموظيفة السكنية ثم دراسة فئات 

 سنوات مع رسم اىرام  لمسكان لتمك الفترات.االعمار لكل خمس 

كما تتضمن دراسة حجم االسرة الواحدة، وىل ان افرادىا في زيادة ام نقصان بسبب عوامل     
اجتماعية او اقتصادية لما ليا من تأثير عمى تقدير عدد الوحدات السكنية التي ينبغي توفيرىا 
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عدد سكان المدينة عمى معدل حجم  لمعوائل التي نستطيع الحصول عمى عددىا من قسمة
 االسرة الواحدة لنتوصل الى عدد الوحدات السكنية الواجب توفيرىا لتمك االسر.

يضاف الى ذلك دراسة التركيب االقتصادي لمسكان وتوزيعيم عمى النشاطات االقتصادية،     
ن فييا من مجموع ونوع الصناعات الموجودة في المدينة او ضواحييا، ونسبة العمال الذين يعممو 

 القوة العاممة في تمك المدينة.

ثم تحديد وظيفة المدينة عن طريق تصنيفيا بإحدى الطرق، ىل ىي متخصصة بإحداىا ام      
انيا متعددة الوظائف، ومالحظة مدى تأثير ذلك عمى تصميميا االساسي والتعرف عمى 

يا من االيدي العاممة، الن ىذا لو الخدمات المتوفرة في المدينة ودورىا وكم نسبة من يعمل في
اثر عمى مستقبميا وكذلك عمى الوظيفة السكنية فييا بسبب كون ىذا العامل يجعميا مكان جذب 

 او طرد لمسكان حسب مستوى الخدمات فييا.

ثم احتساب فرص العمل المتوقعة لممدينة عن طريق التوسع في الصناعات او انشاء       
اطات اقتصادية اخرى. وما يشكل العمل فييا من نسب اضافية صناعات جديدة، او اي نش

بالنسبة لأليدي العاممة الموجودين في المدينة وكذلك ما تشكمو عوائميم من تشكيل اسر جديدة 
 في المدينة ينبغي التخطيط لتوفير وحدات سكنية ليم.

 السكن: .7

مارىا، وىل متالصقة مع ينبغي دراسة الوحدات السكنية الحالية من حيث اعدادىا واع      
بعضيا ام كل وحدة منيا منفصمة عن االخرة وقائمة لوحدىا. وتبيان عدد الطوابق او فيما اذا 
كانت عمى شكل عمارات سكنية. ثم محاولة تقدير عدد الوحدات السكنية الواجب توفيرىا 

 لممستقبل عمى مدى خمس او عشر سنوات ويمكن الحصول عمى ذلك بما يمي:

في بغداد مثاًل  2225اردنا ان نستخرج عدد الوحدات السكنية الالزم توفيرىا عام  اذا    
 فنستطيع تطبيق المعادلة التالية:
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+عدد الوحدات السكنية 2218=عدد الوحدات السكنية عام 2225عدد الوحدات السكنية عام 
 .المتيرئة+ معدل الدور المندثرة+ عدد االسر الجديدة او التي ليس ليا مساكن

والتي  2225و 2218ويمكن الحصول عمى ذلك في احتساب فرق زيادة السكان لمفترة بين      
نفرضيا )س( ثم نقسم الناتج عمى معدل االسرة الواحدة)م س( ثم نضيف ليم معدل االندثار 

سنة وىو  42السنوي)م ن( الذي تحصل عميو من قسمة عدد الوحدات السكنية الموجودة عمى 
( فرق 7لموحدة السكنية ان تكون صالحة لمسكن فيو. ثم نضرب الناتج في) العمر الذي يمكن

 السنين.

 5=)                (1985الوحدات السكنية المطموبة لعام      

وفي حالة تقدير الوحدات السكنية عمى اساس ان ىذه الوحدات ستكون عمى شكل عمارات     
 ( شقة في اليكتار الواحد في الوطن العربي.52نية )سكنية باعتبار ان معدل الكثافة السك

وينبغي تقدير مساحة االرض المطموب توفيرىا لغرض السكن، سواء كان السكن افقي ام       
عمودي وذلك بواسطة التعرف عمى مساحة الوحدة السكنية او العمارة السكنية والعدد الواجب 

ان تكون مساحة القطع المخصصة لمبناء توفره ضمن فترة الخطة المعدة لذلك. وىنا يجب 
وحدات سكنية متناسبة مع االرض المتوفرة والمعدة لمبناء في تمك المدينة وذلك بحسب الكثافة 

 االسكانية الصافية وكذلك حجم المدينة.

 -النقل داخل المدينة: .8

ينة ينبغي االىتمام عند وضع عالج لمشكمة السكن بدراسة مشكمة النقل داخل المد        
بحيث يكون النقل فييا منظم داخل المدينة وحركة المرور تتم دون ازدحام وبالتالي دون مضيعة 
لمكثير من الوقت في النقاط والساحات المزدحمة كما ينبغي االىتمام أليجاد ساحات لوقوف 

 السيارات وتبميط الشوارع والطرق الفرعية وتنظم االرصفة ومناطق العبور. 

 س

 م س
 م ن
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مجال من الضروري عمل دراسات من اىدافيا التوقع لمستقبل المرور واتجاىاتو وفي ىذا ال     
في المستقبل داخل المدينة. يركز عمى بحث وتحميل الرحمة اليومية الى العمل واختيار مكان 
السكن. وىنا يتوجب المجوء الى تحميل كثير من المتغيرات والتي منيا: العالقة بين نفقات النقل 

كذلك العالقة بين نوع السكن والمسافة عن مكان العمل، وبين مكان االقامة ونوع وكمفة السكن و 
 واسطة النقل التي تستعمل في اثناء الرحمة اليومية الى العمل.

وىناك عدة وسائل وطرق عممية يمكن بواسطتيا الكشف عن كيفية تنظيم المرور داخل      
المدينة ومنيا التعرف عمى عدد السيارات المارة في نقاط معينة من منطقة الى اخرى داخل 
المدينة او جزء منيا والتي تعرف بنقاط السيطرة والتي تعين عمى مسافات متساوية مرسومة عمى 

 ( . Cardon lineمنطقة الدراسة ويدعى ىذا الخط ) خط السيطرةخط يحيط ب

وتوجد طريقة اخرى وىي ) معرفة الخطوط المرغوبة( وىي عبارة عن خطوط مستقيمة كل       
خط يوصل بين نقطتين ويشير الى نوع وعدد وسائط المرور بين النقطتين. ولدراسة ىذه 
الخطوط اىمية عممية لممدينة فيي تعطى المؤشر الجيد عمى تتبع حركة المرور في المدينة 

 االجراءات الضرورية لتسييل تمك الحركة.وتساعد عمى اتخاذ 

يضاف الى ذلك فأن العديد ممن يعمل في المدينة يسكن خارجيا في االقميم الريفي، وان      
بعض ممن يسكن في المدينة يعمل خارجيا. ولذا فأن ىناك رحمة يومية الى العمل تؤدي الى 

ن في المدينة والغالء فييا عمى الرغم وجود حركة اقميمية، كان من اسبابيا ىو مشكمة قمة المساك
 من وفرة فرص العمل فييا.

ودراسة ىذه الحركة ليست سيمة، فالمعمومات االحصائية الدقيقة مشكمة ) وخاصة في      
الدول النامية(، كما ان االحصاءات الحكومية ال يمكن ان تتعرض لمثل ىذه المعمومات النادرة. 

م في ىذا الغرض متعددة مما يجعل صعوبة االحاطة بيا اكثر كما ان وسائط النقل التي تستخد
 نسبة.

 -المواصفات العامة:  .9
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ينبغي االىتمام بالمواصفات العامة التي تبنى الوحدة السكنية عمى اساسيا، ومنيا االىتمام       
باإلضاءة والتيوية الطبيعية التي يجب ان تكون كل غرف السكن والعمل والمطبخ والمرافق 

ية مجيزة بما يؤمن دخول االضاءة الطبيعية والتيوية الطبيعية من اليواء الطمق. بحيث الصح
من مساحة ارضية  1/12ينبغي اال تقل مساحة الفتحات المعدة لدخول الضوء الطبيعي عن 

الغرفة وذلك في الحاالت التي تكون فييا ىذه الفتحات في جدران خارجية وبين الشمال الشرقي 
ي. اما الفتحات التي تكون متجية نحو الجنوب الشرقي والجنوب الغربي فينبغي والشمال الغرب

من مساحة ارضية الغرفة، فأنيا تكون في ىذه الحالة تحت اشعة  1/15ان تكون اقل مساحة 
الشمس مباشرة، وىذا مما يؤدي الى رفع درجات الحرارة داخل الغرف وخاصة في فصل 

 الصيف.

من االمور الميمة التي ينظر الييا عند وضع االطار العام  وضمن ىذا المجال، فأن    
لتصميم الوحدة السكنية ىو معرفة القيمة الوظيفية والممارسات والنشاطات المختمفة ضمن مرافق 
المنشأ. وعميو فان الوحدة السكنية المتكاممة يجب ان تضم غرفة لمجموس واالكل ومشاىدة 

 رفتين لمنوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية.    التمفاز واالستماع الى الموسيقى وغ

واذا كان البناء بشكل شقق )بناء عمودي( فمن االفضل ان تكون عدد الطوابق تتراوح          
طوابق لما لو من تأثير مناخي. ويفضل ان تكون بمكونات بين كل طابقين، وان تكون  6-3بين

ل ليالي الصيف وطوال النيار في الخريف التيوية من جيتين متقابمتين لما ليما من فائدة خال
والربيع. وان تكون الوحدات السكنية واسعة لتجنب الضيق النفسي لمساكنين مع الحفاظ عمى 

 الخصوصية واالستقاللية لكل وحدة سكنية وذلك بالتقميل من الشرفة.

 -الخدمات: .11

ع التسييالت بما ان االسكان ليس انشاء وحدات سكنية فقط بل يتطمب انشاء جمي      
 والمرافق في المناطق السكنية وخاصة الحديثة النشأة منيا، لكل تكون مجتمع متكامل.
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لذا فأن ىذا يتطمب تنسيق بناء المرافق االخرى الضرورية مع الوحدات السكنية او قبل    
راكز انشاءىا كتييئة االراضي وتبميط الشوارع وبناء المدارس والمستشفيات والقاعات واالسواق وم

الشرطة ودوائر البريد والسينمات وخطوط الكيرباء والياتف. مع توفير وسائل النقل وربط 
  المنطقة بغيرىا من المناطق.

ومن ىذا المفيوم تكون اذًا مشكمة السكن متعددة الجوانب وابرز شيء فييا ان تتم موازنة     
عيا بشكل عادل وعن مستوى بين تمك الخدمات وبين المناطق السكنية لمتعرف عمى مدى توزي

 الخدمة التي تقدم وكذلك عن نصيب الفرد من كل منيا.

ولتحقيق ىذا اليدف فمن االفضل دراسة االسس والمعايير التي تحققو ومنيا: التعرف عمى      
عدد سكان الحي السكني الذي يتطمب اقامة مباني الخدمات فيو، ومدى االنتشار السكاني ووقت 

الخدمة مع وضع معيار االىمية النسبية لنوع الخدمة وتقديم االىم عمى  الوصول الى محل
 الميم.

ويجب االىتمام بشكل خاص بأماكن ومباني الخدمات الترفييية في كل حي سكني لما ليا     
من اىمية خاصة في المجتمعات الحديثة نظرًا لضرورتيا لإلنسان، لكونيا تخمق وتديم القيم 

ة التي ليا مردودات ايجابية عمى حياة المجتمع. ولذا فمن الضروري توزيع االجتماعية والحضاري
المناطق الترفييية بشكل سميم ومالئم ضمن مناطق المدينة وفق نظام متسمسل ألداء افضل 

 الخدمات ولجميع فئات االعمار لسكان المدينة.

ي عمى الييئات ان التخطيط لإلسكان الحضري يعتبر من االمور الميمة التي ينبغ       
التخطيطية والجيات المسؤولة ايالئيا اىمية خاصة، ألنيا من االساليب الضرورية الواجب 
االحاطة بيا حتى تمكن ان تجد حال لمشكمة السكن وتوفر العجز الذي تعاني منو المدن في 
مجال توفير الوحدات السكنية لألسس التي تعيش فييا، او ان تضع تخطيطًا دقيقًا لجانب 

 االسكان الحضري.
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ومن الجدير بالذكر ان االسس والمعايير التي سبق ذكرىا تؤثر عمى ذلك التخطيط بشكل       
مجتمع، اي انو يجب دراستيا جميعيا باعتبارىا من العوامل التي تؤثر وينبغي التكيف ليا، دون 

بل قد يحدث ان  النظر الى ان احدىما قد يؤثر اكثر من غيره في منطقة من المناطق السكنية،
ىناك منطقة او مدينة تكون ضروفيا مواتية في عدد من العوامل اكثر من مدينة اخرى وبذا 
يكون انشاء الوحدات السكنية بطريقة اسيل وكمفة اقل. وقد تحتاج مدينة اخرى تكون ظروفيا 

نشاء قاسية او تعاني من نقص ما، الى التكيف يشكل ذلك في تمك الصعوبات مما يجعل كمفة ا
 الوحدات السكنية اكثر من االولى.

وىنا تأتي اىمية التخطيط لإلسكان الحضري وما يحتاج اليو من دراسة دقيقة واحاطة تامة       
بجميع المؤثرات واالسس التي ليا عالقة بيذا الجانب الميم من الجوانب االسكان الذي اصبح 

حوا يشكمون النسبة الغالبة من مجموع ييم االكثرية من سكان اي بمد من البمدان بعدما اصب
 السكان، وتضخم حجوم المدن وتعدد خدماتيا والوظائف التي تقوم بيا.

ىنالك جوانب رئيسية تتعمق في تصميم المدن وتخطيطيا واقتصادىا حيث يتقرر حجم 
المشاكل السكنية فييا، وان الدراسات التخطيطية والجغرافية قد لخصت عدد من الجوانب 

تعمق بالمدن والمستوطنات البشرية وىي اذا توفرت اصبح السكن والعيش في تمك التي ت
المدينة مريحًا بينما اذا كانت المدينة عاجزة عن توفير تمك االساسيات فان حياة الناس 
ستكون مممؤة بالمشاكل السكنية، ولكي تستطيع الوحدات السكنية المتوفرة لكل فرد من ان 

لسكان وتجعميم بعيدين عن مواجية المشاكل االسكانية والسكنية، تشبع حاجة المواطنين وا
 -وتتمثل ىذه الجوانب بـ:

 يجب ان تكون المدينة اقتصادية في بنائيا وادامتيا بأستمرار والتوسع فييا يجب ان اقتصادياً  .1
في اية مرحمة من مراحل قيام المدينة وتوسعيا يجب ان تتوفر حالة توازن بين عدد سكانيا  .2

وبين المتطمبات االساسية االخرى في المدينة، كاالسواق والمدارس والمراكز الصحية 
 ومناطق الراحة وقضاء الوقت.
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الى  يجب ان تتضمن المدينة وسائط نقل ىامة سيمة ورخيصة بالنسبة لمساكنين اضافة .3
امكانية المدينة عمى تحمل وسائط نقل خاصة وسيولة الحركة والتوقف قرب المركز او 

 السكن.
يجب ان تكون المبادئ التخطيطية التي توضع الية مدينة واضحة وسيمة وبسيطة حيث  .4

يكون سياًل عمى المعماريين والميندسين والمخططين وتنفيذىا يكون سياًل عمى سكان 
 ادئ يجب ان تكون متطابقة مع حياتيم وحياة المدينة.المدينة، وىذه المب

عندما تكون المدينة قائمة فأنو يجب ان يتوفر االىتمام الكامل بمظيرىا وحالتيا الظاىرية  .5
سواء توفرت االمكانيات المادية والثروات ام لم تتوفر، حيث ال بد من وجود مستقبل تطمح 

 اليو المدينة في الوصول. 
المدينة اشبو بالكائن الحي يجب ان يولد كاماًل ليعيش ويتطور، لذلك فالمدينة يجب ان تولد  .6

كاممة بكامل متطمباتيم وبما يتالئم مع الحجم البشري والوظيفي، ويجب ان يكون ىنالك 
تناسق بين جميع المتطمبات في اجزاء المدينة في كل مرحمة من مراحل النمو التي تمر بيا 

 المدينة.
لخاصية المركزية الميمة في اية مدينة ىي مسألة القرب وتعني محدودية الوقت الذي ا .7

يصرف لمتنقل داخل المدينة لقضاء حاجاتيم ومتطمباتيم ومحدودية المسافة التي يقطعونيا 
ألغراض العالقة بيذه المتطمبات، فالقرب من وسائل النقل وسيولة االنتقال، والقرب من 

راكز الثقافية والدوائر شرط يضفي عمى الحاجة السكنية لممواطنين طابعًا المدارس والعمل والم
 ميمًا. 

 


