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 :عشر  رابعةال  المحاضرة

 انب وتوجيهات معالجة ازمة السكنجو 

housing crisisAspects and directions for dealing with the  

ان التوجييات المتعمقة بمعالجة ازمة السكن تمثل حمقة اساسية  في العممية التخطيطية          
التي ىي الييكل االساسي لعممية المعالجة باعتبارىا العممية المستقبمية التي تنطمق من سنة اساس 

ف محددة تتمثل فييا معينة تتجدد خالليا حدود االزمة وحجميا الكمي الشامل نحو سنة ىد
محصمة االنجاز الذي تم تحقيقو في مجال معالجة ازمة السكن سواء كان ذلك بنسبة معينة من 

 المطموب او المطموب كمو حسب الخطة ومداىا الزمني وحجم التخصصات ومقدار التنفيذ.

 -ويمكن ان تتركز توجيات حمول ازمة السكن في الجوانب التالية وىي:     

 توجهات نحو استعماالت االرض والحجم المساحي: -اواًل:

العقالنية في استعماالت االرض والحكمة في تخصيصيا الغراض االستعمال االسكاني،  .1
وذلك الن االرض التي تستعمل لالغراض السكنية ليس باالمكان تبديميا نحو االغراض 

 االقتصادية.
مضاعفة مساحة االرض المستعممة  تحديد توجيات السكان لمتوسع االفقي واستبدالو باتجاه .2

لمسكن عموديًا الى مستويات معقولة تتالئم وظروف البيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية 
 واالقتصادية.

 تحديد حرية الفرد في التصرف باالرض، واعتبار حق التممك حقًا عامًا. .3
وطنة البشرية بما االختيار الدقيق لمسائل الموضع والموقع بالنسبة لموحدة السكنية ولممست .4

 يضمن عدم حصول اي ىدر في االرض باعتبارىا من مصادر الثروة االقتصادية.

 توجيهات نحو مواد البناء والمواد االنشائية: -ثانيًا:
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التقميل من استيراد المواد االنشائية من بيئات جغرافية اخرى صنعت فييا تمك المواد  .1
 المواد غير مالئمة لمبيئة التي تتعمق بالمستيمك. لمالئمتيا لتمك البيئة، لكنيا قد تكون ىذه

الحماية القانونية عمى استعمال المواد االنشائية المحمية كالمواد التي توفرىا النباتات  .2
الطبيعية والطين والصخور والمواد الصناعية االخرى كالجص وتطوير صناعة ىذه المواد 

 وتطوير استعماليا.

 -مط بناء الوحدات السكنية:توجيهات نحو تصميم ون-ثالثًا:

 مالئمة تصاميم البناء مع الظروف الجغرافية الطبيعية في بالدنا. .1
 التعامل مع تاثيرات النظام االقتصادي واالجتماعي من خالل التطوير ومالئمة العصر. .2
التوجو نحو انشاء وحدات سكنية مجيزة بمتطمبات منزلية محدودة ووفق ظاىرة التوجيات  .3

 عدم فسح المجال الى سوق استيالكية لتصريف البضائع االجنبية.االستيالكية و 
تنفيذ وتصميم خارطة الحي السكني في كافة تخصيصات االرض الغراض الوظائف  .4

االخرى كالطرق والخدمات االخرى قبل التصرف بباقي مساحة االرض لالغراض السكنية، 
لذي يتقرر عمى اساسو حيث تأخذ بنظر االعتبار الحجم المساحي االفقي والعمودي ا

 الحجم السكاني المناسب لمخدمات المقررة.

 -توجيهات نحو التركيب الوظيفي واالستعمالي: -رابعًا:

استبدال االستعماالت الفردية بما يقابميا باالستعمال االجتماعي لالرض، حيث حمت  .1
ال المنزلي الحديقة العامة كبديل لمحدائق الخاصة، ومالعب االطفال العامة بدياًل لممج

 لمعب االطفال وغير ذلك.
تناسب الحجم االسري مع االداء االجتماعي لمخدمات من خالل المدارس واالسواق المحمية  .2

 والمراكز الرياضية والمراكز الثقافية.

 التوجيهات المالية االدارية: -خامسًا:
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المالية العامة والخاصية االقتصاد الكبير في االنفاق االسكاني، واالستفادة من االمكانيات  .1
 في المعالجات االسكانية.

 توفير الجمعيات الحكومية والقطاع المختمف في توفير االسكان. .2
 -التطورات الحديثة في مسألة السكن الوظيفي:

لقد تطورت الحياة االنسانية في جوانبو الحياتية المختمفة تطورًا سريعًا من خالل القرن          
الماضي ومنذ الثورة الصناعية، ومن بين المسائل التي تأثرت كثيرًا في عممية التطور ىي 

 -المسألة السكنية، واىم الجوانب التي حدثت بيا التطور في مجال السكن ىي:
واسع نحو الحياة الحضرية امر في غاية االىمية حيث ان متطمبات ومستمزمات ان التطور ال .1

السكن اصبحت مستمزمات حضرية حتى في المناطق الريفية التي انخفض سكانيا في عدد من 
الشعوب والدول المتطورة كما في فرنسا، والمانيا والمممكة المتحدة والواليات المتحدة، وان 

ة المستوطنين في الريف ال تختمف بأي شكل من االشكال عن المتطمبات الحياتية لبقي
 متطمبات ومستمزمات السكان الحضر.

ان التطورات التكنموجية قد تركت اثارىا بشكل مباشر عمى المسألة االسكانية ومن خالل  .2
 -جانبين:

جانب التطور التكنموجي ذو العالقة المباشرة بالسكن في مجاالت التصميم والمواد  . أ
 والتجييزات المنزلية الحديثة لمسكن االفقي والسكن العمودي. االولية

التطورات التكنموجية الحديثة ذات التأثير بشكل غير مباشر عمى المسألة السكنية،  . ب
كالتطورات في مجال النقل ووسائطو واالدوات المتطورة لألجيزة المنزلية والتطورات في 

يحصل التطور بشكل سريع في استعماالت االرض وأسعارىا وقيمتيا. ويجب ان 
المسألة السكنية بحيث تنعكس اثار ذلك التطور بشكل ايجابي عمى المسألة السكنية 
وبالمستوى الذي تتكيف فيو الحياة السكنية وتستجيب لمستمزمات تمك التطورات 

 التكنموجية، وبدون ىذا التطور تتعرض حياة الساكنين الى اثار سمبية.
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المجاالت القيمية واالجتماعية واالخالقية وفي النظام االجتماعي التطورات الحديثة في  .3
 االقتصادي.

ان ىذا النوع من التطورات يختمف عن التطورات في مجال التكنموجية واالختراعات     
واالبداعات العممية التي يحققيا االنسان، كما تختمف عن التطورات في مجال عالقات 

م التوزيع واالستيالك، انما ىذا النوع من التطورات ىو ان االنتاج االجتماعي واساليب ونظ
تبقى العالقات والقيم االخالقية واالجتماعية ىي السائدة والثابتة في الوقت الذي تحصل بو 
التطورات المادية الممموسة في المسألة السكنية، كما ال يصح ان تسقط القيم االخالقية 

 رورة الى نضج الواقع الفكري والسموكي لإلنسان.واالجتماعية السائدة، وانما تقضي الض
التطورات االقتصادية الحديثة التي اصابت حياة االفراد والسكان بصورة عامة ادت الى اتساع  .4

المجال االقتصادي لممدخوالت الفردية الخاصبة، حيث تنوعت ابواب الصرف وضروريات 
 وم الواحد لصالح الحياة االنسانية.الحياة والمواد االستعمالية وكيفية استعمال ساعات الي

تواجو معظم مدن البمدان النامية ومستوطناتيا البشرية ازمات اسكانية خانقة ال تتوفر         
ظروفيا البيئية حتى مستويات الحد االدنى من الشروط االسكانية التي ينبغي توفرىا بدرجة 

  -لنماذج االسكانية كما يمي:مالئمة ولو بحد بسيط لمسكن االنساني، ويمكن حصر ىذه ا

وىي المساكن التي تتكون من غرفة واحدة او غرفتين تجاور بعضيا في  -المساكن المتظاىرة: .1
امتداد افقي وىي مساكن او غرف مستأجرة يشترك الساكنون فييا بخدمات الماء ومرافق 

 الفضالت السائمة وتكثر في المكسيك وتشيمي.
ىي المساكن التي تقام عمى اساس الطوارئ التي تسببيا الكوارث و  -المساكن الوقتية الحكومية: .2

الطبيعية كاألمطار الغزيرة او العواصف او اليزات االرضية وتنتشر في البرازيل وتشيمي 
واليند، وكذلك مأوى الالجئين السياسيين التي يسكنيا الالجئون الفمسطينيون في سوريا ولبنان 

 وغزة.
ذه المساكن اعدادا كبيرة من العمال واسرىم في تجمعات اسكانية وتضم ى -المساكن المينية: .3

تضم العاممين في مشاريع معينة، حيث يقوم اصحاب المشاريع بأنشائيا بكمف قميمة جدًا يعتبر 
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الغرض االساسي ال نشائيا ضمان وجود العاممين بالقرب من مواقع العمل مما يضمن تحقيق 
ريع، وىذه المساكن تضمن قرب العاممين من مواقع العمل ارباح كبيرة لمطبقة المالكة لممشا

 وتوفر الوقت وقمة تكاليف النقل بين المسكن وموقع العمل. 
يوجد في الكثير من المدن اعدادا كبيرة من السكان الذين ال مأوى ليم  -مساكن عمى الطريق: .4

دينة، ويدعون بان والكثير منيم يحتل بعض زوايا ومواقع عمى االرصفة والطرق الخارجية لمم
 ذلك ىو ممكيم ومسكنيم ويحتجون عمى محاولة طردىم منيا.

ويكثر ىؤالء في المدن االسالمية حيث ال منزل ليم وال مسكن حيث  -الساكنون في الجوامع: .5
شخص في 2222يقام ىؤالء في جوامع المدن كما ىو الحال في القاىر حيث ال يقل عن 

 مأوى ليم.الميمة الواحدة تعتبر الجوامع 
وتتمثل في العديد من االماكن الميجورة بسبب عدم صالحيتيا  -سكان المواقع الميجورة: .6

لإلسكان مالكييا االصميين، كبعض الدور القديمة او الخرائب التي أعيد استعماليا لمسكن من 
 قبل اصحاب الدخول الواطئة جدًا ولكثافات عالية.

وتنتشر في معظم المدن في امريكا الالتينية  -المدن:االحياء السكنية الفقيرة والقديمة في  .7
وافريقيا واسيا، حيث االجزاء القديمة من المدن التي اصبحت غير صالحو لمسكن بما في ذلك 
الفنادق الرديئة جدًان او االحياء الخربة الغير صالحة لمسكن ولكن في معظم المدن القديمة 

 ا عمى العيش والعمل في ىذه المناطق.تضمن اعدادا كبيرة من السكان الذين تكيفو 
وتتمثل في المجمعات االسكانية المقامة عمى مناطق التجاوز. اي ان  -المستوطنات المتناثرة: .8

الساكنين قاموا بتشييد منازليم عمى اراضي ال تعود ممكيتيا ليم وسواًء كان ذلك بعمل فردي او 
ر ممموكة وذلك بالتجاوز عمييا احيانًا جماعي في انشاء مجمعات سكنية عمى اراضي غي

بحيث اصبحت معالجتيا امرا ليس سيال، حيث تواجد االدارات الحكومية مشكمة حيث ان 
اخالء ىذه المناطق يولد ازمة سكنية كبيرة كما ان بقائيا بشكل غير شرعي ىو االخر يمثل 

 تجاوزًا عمى القانون.

 


