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 الثالثة  المرحلة

 :  6  المحاضرة                                             

 انب وتوجيهات معالجة ازمة السكن جو 

Aspects and directions for dealing with the housing crisis 

ان التوجيهات المتعلقة بمعالجة ازمة السكن تمثل حلقة اساسية  في العملية التخطيطية          
التي هي الهيكل االساسي لعملية المعالجة باعتبارها العملية المستقبلية التي تنطلق من سنة اساس 
فيها  تتمثل  محددة  هدف  سنة  نحو  الشامل  الكمي  وحجمها  االزمة  حدود  خاللها  تتجدد  معينة 

ة االنجاز الذي تم تحقيقه في مجال معالجة ازمة السكن سواء كان ذلك بنسبة معينة من محصل
 المطلوب او المطلوب كله حسب الخطة ومداها الزمني وحجم التخصصات ومقدار التنفيذ. 

 -ويمكن ان تتركز توجهات حلول ازمة السكن في الجوانب التالية وهي:     

 توجهات نحو استعماالت االرض والحجم المساحي:  -اواًل:

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

 االقتصادية. 
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تحديد توجهات السكان للتوسع االفقي واستبداله باتجاه مضاعفة مساحة االرض المستعملة  .2
والبشرية   الطبيعية  الجغرافية  البيئة  وظروف  تتالئم  معقولة  مستويات  الى  عموديًا  للسكن 

 واالقتصادية. 
  عامًا. تحديد حرية الفرد في التصرف باالرض، واعتبار حق التملك حقاً  .3
بما   .4 البشرية  وللمستوطنة  السكنية  للوحدة  بالنسبة  والموقع  الموضع  لمسائل  الدقيق  االختيار 

 يضمن عدم حصول اي هدر في االرض باعتبارها من مصادر الثروة االقتصادية. 

 توجيهات نحو مواد البناء والمواد االنشائية:  -ثانيًا:

بيئا .1 من  االنشائية  المواد  استيراد  من  المواد  التقليل  تلك  فيها  صنعت  اخرى  جغرافية  ت 
 لمالئمتها لتلك البيئة، لكنها قد تكون هذه المواد غير مالئمة للبيئة التي تتعلق بالمستهلك. 

النباتات   .2 توفرها  التي  كالمواد  المحلية  االنشائية  المواد  استعمال  على  القانونية  الحماية 
االخرى كالجص وتطوير صناعة هذه المواد الطبيعية والطين والصخور والمواد الصناعية  

 وتطوير استعمالها.

 -توجيهات نحو تصميم ونمط بناء الوحدات السكنية:-ثالثًا:

 مالئمة تصاميم البناء مع الظروف الجغرافية الطبيعية في بالدنا.  .1
 التعامل مع تاثيرات النظام االقتصادي واالجتماعي من خالل التطوير ومالئمة العصر.  .2
ن .3 التوجهات  التوجه  حو انشاء وحدات سكنية مجهزة بمتطلبات منزلية محدودة ووفق ظاهرة 

 االستهالكية وعدم فسح المجال الى سوق استهالكية لتصريف البضائع االجنبية. 
الوظائف   .4 الغراض  االرض  تخصيصات  كافة  في  السكني  الحي  خارطة  وتصميم  تنفيذ 

مساحة االرض لالغراض السكنية،  االخرى كالطرق والخدمات االخرى قبل التصرف بباقي  
اساسه  على  يتقرر  الذي  والعمودي  االفقي  المساحي  الحجم  االعتبار  بنظر  تأخذ  حيث 

 الحجم السكاني المناسب للخدمات المقررة.



 

3 
 

 -توجيهات نحو التركيب الوظيفي واالستعمالي: -رابعًا:

لال .1 االجتماعي  باالستعمال  يقابلها  بما  الفردية  االستعماالت  حلت  استبدال  حيث  رض، 
المنزلي   للمجال  بدياًل  العامة  االطفال  ومالعب  الخاصة،  للحدائق  كبديل  العامة  الحديقة 

 للعب االطفال وغير ذلك. 
تناسب الحجم االسري مع االداء االجتماعي للخدمات من خالل المدارس واالسواق المحلية   .2

 والمراكز الرياضية والمراكز الثقافية. 

 الية االدارية: التوجيهات الم  -خامسًا:

االقتصاد الكبير في االنفاق االسكاني، واالستفادة من االمكانيات المالية العامة والخاصية   .1
 في المعالجات االسكانية. 

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

لقد تطورت الحياة االنسانية في جوانبه الحياتية المختلفة تطورًا سريعًا من خالل القرن          
هي   التطور  عملية  في  كثيرًا  تأثرت  التي  المسائل  بين  ومن  الصناعية،  الثورة  ومنذ  الماضي 

 -المسألة السكنية، واهم الجوانب التي حدثت بها التطور في مجال السكن هي:
التطور الواسع نحو الحياة الحضرية امر في غاية االهمية حيث ان متطلبات ومستلزمات  ان   .1

السكن اصبحت مستلزمات حضرية حتى في المناطق الريفية التي انخفض سكانها في عدد من 
وان   المتحدة،  والواليات  المتحدة  والمملكة  والمانيا  فرنسا،  في  كما  المتطورة  والدول  الشعوب 

الحي  عن  المتطلبات  االشكال  من  شكل  بأي  تختلف  ال  الريف  في  المستوطنين  لبقية  اتية 
 متطلبات ومستلزمات السكان الحضر. 

خالل   .2 ومن  االسكانية  المسألة  على  مباشر  بشكل  اثارها  تركت  قد  التكنلوجية  التطورات  ان 
 -جانبين:
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والموا .أ التصميم  مجاالت  في  بالسكن  المباشرة  العالقة  ذو  التكنلوجي  التطور  د  جانب 
 االولية والتجهيزات المنزلية الحديثة للسكن االفقي والسكن العمودي. 

السكنية،   . ب المسألة  على  مباشر  غير  بشكل  التأثير  ذات  الحديثة  التكنلوجية  التطورات 
كالتطورات في مجال النقل ووسائطه واالدوات المتطورة لألجهزة المنزلية والتطورات في  

وقيمتها.  وأسعارها  االرض  في    استعماالت  سريع  بشكل  التطور  يحصل  ان  ويجب 
السكنية   المسألة  على  ايجابي  بشكل  التطور  ذلك  اثار  تنعكس  بحيث  السكنية  المسألة 
التطورات   تلك  لمستلزمات  وتستجيب  السكنية  الحياة  فيه  تتكيف  الذي  وبالمستوى 

 التكنلوجية، وبدون هذا التطور تتعرض حياة الساكنين الى اثار سلبية. 
ال .3 االجتماعي  التطورات  النظام  وفي  واالخالقية  واالجتماعية  القيمية  المجاالت  في  حديثة 

 االقتصادي.
واالختراعات       التكنلوجية  مجال  في  التطورات  عن  يختلف  التطورات  من  النوع  هذا  ان 

عالقات  مجال  في  التطورات  عن  تختلف  كما  االنسان،  يحققها  التي  العلمية  واالبداعات 
ساليب ونظم التوزيع واالستهالك، انما هذا النوع من التطورات هو ان  االنتاج االجتماعي وا

تبقى العالقات والقيم االخالقية واالجتماعية هي السائدة والثابتة في الوقت الذي تحصل به  
االخالقية   القيم  تسقط  ان  يصح  ال  كما  السكنية،  المسألة  في  الملموسة  المادية  التطورات 

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

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

تواجه معظم مدن البلدان النامية ومستوطناتها البشرية ازمات اسكانية خانقة ال تتوفر          
بدرجة   توفرها  ينبغي  التي  االسكانية  الشروط  من  االدنى  الحد  مستويات  حتى  البيئية  ظروفها 

   -حصر هذه النماذج االسكانية كما يلي:مالئمة ولو بحد بسيط للسكن االنساني، ويمكن  
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وهي المساكن التي تتكون من غرفة واحدة او غرفتين تجاور بعضها في    -المساكن المتظاهرة: .1
ومرافق   الماء  بخدمات  فيها  الساكنون  يشترك  مستأجرة  غرف  او  مساكن  وهي  افقي  امتداد 

 الفضالت السائلة وتكثر في المكسيك وتشيلي. 
وهي المساكن التي تقام على اساس الطوارئ التي تسببها الكوارث    -كومية:المساكن الوقتية الح .2

وتشيلي   البرازيل  في  وتنتشر  االرضية  الهزات  او  العواصف  او  الغزيرة  كاألمطار  الطبيعية 
والهند، وكذلك مأوى الالجئين السياسيين التي يسكنها الالجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان  

 وغزة.
وتضم هذه المساكن اعدادا كبيرة من العمال واسرهم في تجمعات اسكانية    -:المساكن المهنية  .3

تضم العاملين في مشاريع معينة، حيث يقوم اصحاب المشاريع بأنشائها بكلف قليلة جدًا يعتبر  
الغرض االساسي ال نشائها ضمان وجود العاملين بالقرب من مواقع العمل مما يضمن تحقيق  

الما للطبقة  كبيرة  العمل  ارباح  مواقع  من  العاملين  قرب  تضمن  المساكن  وهذه  للمشاريع،  لكة 
 وتوفر الوقت وقلة تكاليف النقل بين المسكن وموقع العمل.  

يوجد في الكثير من المدن اعدادا كبيرة من السكان الذين ال مأوى لهم    -مساكن على الطريق: .4
ارجية للمدينة، ويدعون بان  والكثير منهم يحتل بعض زوايا ومواقع على االرصفة والطرق الخ 

 ذلك هو ملكهم ومسكنهم ويحتجون على محاولة طردهم منها. 
ويكثر هؤالء في المدن االسالمية حيث ال منزل لهم وال مسكن حيث    -الساكنون في الجوامع: .5

يقل عن   ال  القاهر حيث  في  الحال  هو  كما  المدن  جوامع  في  في  2000يقام هؤالء  شخص 
 لجوامع مأوى لهم. الليلة الواحدة تعتبر ا

المهجورة:  .6 المواقع  صالحيتها    -سكان  عدم  بسبب  المهجورة  االماكن  من  العديد  في  وتتمثل 
لإلسكان مالكيها االصليين، كبعض الدور القديمة او الخرائب التي أعيد استعمالها للسكن من  

 قبل اصحاب الدخول الواطئة جدًا ولكثافات عالية. 
والقد .7 الفقيرة  السكنية  المدن: االحياء  في  الالتينية    -يمة  امريكا  في  المدن  معظم  في  وتنتشر 

وافريقيا واسيا، حيث االجزاء القديمة من المدن التي اصبحت غير صالحه للسكن بما في ذلك  
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القديمة   المدن  للسكن ولكن في معظم  الغير صالحة  الخربة  االحياء  او  الرديئة جدًان  الفنادق 
 ن تكيفوا على العيش والعمل في هذه المناطق. تضمن اعدادا كبيرة من السكان الذي 

وتتمثل في المجمعات االسكانية المقامة على مناطق التجاوز. اي ان   -المستوطنات المتناثرة: .8
الساكنين قاموا بتشييد منازلهم على اراضي ال تعود ملكيتها لهم وسواًء كان ذلك بعمل فردي او  

ا على  سكنية  مجمعات  انشاء  في  جماعي  عليها  احيانًا  بالتجاوز  وذلك  مملوكة  غير  راضي 
ان   حيث  مشكلة  الحكومية  االدارات  تواجد  حيث  سهال،  ليس  امرا  معالجتها  اصبحت  بحيث 
اخالء هذه المناطق يولد ازمة سكنية كبيرة كما ان بقائها بشكل غير شرعي هو االخر يمثل  

 تجاوزًا على القانون. 

 


