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االمقدمة 
ً سيیاساتت االبناء وواالتطويیر في ليیبيیا االالحق بركب االتنميیة وواالرفع من نوعيیة وومستوىى االمعيیشة  تسعى جاهھھھدةة
ألفراادد االمجتمع.  سيیاساتت االبناء وواالتشيیيید عموما ووسيیاساتت ااإلسكانن ااالجتماعي خصوصا في أأيي نظامم ااقتصادديي 
تهھدفف لتزوويید االموااططن بوحدةة سكنيیة مالئمة٬، ووهھھھو االشرطط ااألساسي للعطاء ااإلنساني ببعديیهھ االحسي وواالفكريي وومن 
هھھھنا تكمن أأهھھھميیة االمكانن أأوو االمسكن ووقيیمتهھ للفردد وواالمجتمع.  إإنن ااالستعداادد وواالوعي لفهھم االوااقع ااالجتماعي االمحلي 
االحاضر٬، وواالميیرااثث االثقافي عنصراا مهھما لرسم سيیاساتت ااإلسكانن ااالجتماعي من خاللل اابتكارر ططرقق للعيیش تنسجم 
ووتتناغم مع االحاضر وواالمستقبل. إإنن هھھھداا االتحديي أأصبح في غايیة االصعوبة في عصر االعولمة ووتآكل االثقافة االمحليیة 

بصدىى االثقافة االعالميیة عموما وواالغربيیة خصوصا.  
االمالئمة بيین االبيیئة االمشيیدةة حديیثا ووبيین االمواارردد االبيیئيیة ووااالقتصادديیة االمحليیة االمحدووددةة نسبيیا ووااالجتماعيیة وو 
االعقائد االديینيیة وواالقيیم االثقافيیة االمتوااررثة االهھدفف وواالمبدأأ ااألساسي لمفهھومم االتنميیة االمستداامة٬، وولجعل هھھھذاا االهھدفف 
ملموسا على ااررضض االوااقع وويیساهھھھم في أأيیجادد بيیئة محفزهه على االعطاء ااإلنساني فكريیاً وو إإنتاجا٬ً، البد من إإددخالل هھھھذهه 
ااألبعادد في سيیاسة ااإلسكانن ااالجتماعي آآال ووهھھھي: االبعد االبيیئي٬، االبعد ااالقتصادديي٬، االبعد ااالجتماعي وواالبعد االثقافي 
وومحاوولة تحقيیق توااززنن بيینهھا قدرر االمستطاعع.  تهھدفف هھھھذهه االوررقة بالتعريیف بمفهھومم االتنميیة االمستداامة في االبيیئة 
االمشيیدةة النن ااألخيیر يیوفر مجموعة من ااألددووااتت االعمليیة لتقيیيیم ووتوفيیر خطط ووتصاميیم مالئمة وو ناجعة لنجاحح 

!مشارريیع ااإلسكانن ااالجتماعي في االمدىى االطويیل. 



مفهھومم االتنميیة االمستداامة 
االتنميیة االمستداامة حسب تعريیف االلجنة االعالميیة لتنميیة االمستداامة في تقريیرهھھھا االمعنونن "بمستقبلنا االمشتركك" سنة 
1987 إإلى "أأنن هھھھناكك حاجة إإلى أأساليیب جديیدةة للتنميیة٬، أأسلوبب يیستديیم معهھ االتقدمم االبشريي ليیس االهھدفف منهھ مجردد 
 .  1ددوولل معيینة أأوو أأماكن محدووددةة أأوو لبضع سنيین يیسيیرةة٬، بل للكرةة ااألررضيیة بأسرهھھھا ووصوال إإلى االمستقبل االبعيید"

وواالتنميیة االمستداامة حسب تعريیف هھھھذهه االلجنة  تعمل على  " تلبيیة ااحتيیاجاتت ااألجيیالل االحاضرةة ددوونن أأنن تؤدديي إإلى 
تدميیر قدررةة ااألجيیالل االمقبلة على تلبيیة ااحتيیاجاتهھا االخاصة"٬، ووهھھھي تفترضض حفظ ااألصولل االطبيیعيیة ألغرااضض االنمو 
وواالتنميیة في االمستقبل ـ هھھھي تنميیة ااقتصادديیة ووااجتماعيیة متوااززنة وومتناغمة٬، تعني بتحسيین نوعيیة االحيیاةة٬، مع حمايیة 
االنظامم االحيیويي ـ هھھھي االتنميیة االتي تقومم أأساسا على ووضع حواافز تقلل من االتلوثث ووتقلل من حجم االنفايیاتت وواالمخلفاتت 
ووتقلل من حجم ااالستهھالكك االرااهھھھن للطاقة ووتضع لواائح تحد من ااإلسراافف في ااستهھالكك االماء وواالمواارردد االحيیويیة. 
ووحصر تقريیر االمواارردد االعالميیة االذيي نشر عامم 1992 االمختص بدررااسة موضوعع االتنميیة االمستداامة ما يیقارربب 20  

تعريیف للتنميیة االمستداامة٬، ووتم تصنيیف كما يیلي: 

الــــــــــــــتعريــــــــــــــف ذات الــــــــــــــطابع البيئي: تمثل االتنميیة االمستداامة في ااإلددااررةة االمثلى للمواارردد االطبيیعيیة٬، ووذذلك 1.
بالتركيیز على االحصولل على االحد ااألقصى من منافع االتنميیة ااالقتصادديیة٬، بشرطط االمحافظة على خدماتت 

االمواارردد االطبيیعيیة وونوعيیتهھا أأيي ااستخداامم االمواارردد االيیومم يینبغي أأال يیقلل من االدخل االحقيیقي في االمستقبل.  !
الـتعريـف ذات الـطابع االقـتصادي: تمثل االتنميیة االمستداامة إإجرااء خفض عميیق وومتوااصل في ااستهھالكك 2.

االطاقة وواالمواارردد االطبيیعيیة٬، ووإإحدااثث تحوالتت جذرريیة في ااألنماطط االحيیاتيیة االسائدةة في ااالستهھالكك ووااإلنتاجج٬، 
ووتقف ووررااء هھھھذاا االمفهھومم االفكرةة االقائلة بأنن االسيیاساتت االحاليیة يینبغي أأال تضر بإمكانيیاتت االمحافظة على 
مستويیاتت االمعيیشة في االمستقبل أأوو تحسيینهھا. ووهھھھو ما يیعني أأنن االتنميیة ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة يینبغي أأنن 

!تداارر بحيیث نعيیش على أأررباحح موااررددنا وونحتفظ بقاعدةة ااألصولل االمادديیة وونحسنهھا. 
الــــــــــتعريــــــــــف ذات الــــــــــطابع االجــــــــــتماعي: االتنميیة االمستداامة تعني االسعي من ااجل ااستقراارر االنمو االسكاني 3.

ووووقف تدفق ااألفراادد على االمدنن من خاللل تطويیر مستويیاتت االخدماتت االصحيیة وواالتعليیميیة في ااألرريیافف 
ووتحقيیق ااكبر قدرر من االمشارركة االشعبيیة في االتخطيیط للتنميیة.  !

الــــــــتعريــــــــف ذات الــــــــطابع الــــــــثقافي: االتنميیة االمستداامة تسعى لتحقيیق توااززنن يیحترمم فيیهھ االموررووثث االثقافي 4.
وواالحدااثة, ووااالستقاللل وواالثقة بالنفس. ووااستيیعابب ااالختالفف وواالتنوعع االثقافي وواالديیني. فهھي االجسر االذيي 
يیربط بيین االمباددئئ االتارريیخيیة االمتشبثة بالماضي وواالممتدةة إإلي ططموحح االحاضر لخلق مجتمع حديیث ووووفي 

لعاددااتهھ ووتقاليیدهه.      
 

ووأأكد تقريیر "بروونت الند" على ااالررتباطط االوثيیق بيین االتنميیة ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة مع االحفاظظ على 
االبيیئة٬، ووأأشارر االتقريیر إإلى عدمم إإمكانيیة تطبيیق إإسترااتيیجيیة للتنميیة االمستداامة ددوونن مالحظة متطلباتت االتنميیة للجواانب 

ااألرربعة " ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة وواالبيیئة ".  



تنميیة ااإلسكانن االمستداامة 
االهھدفف االرئيیسي من االتنميیة االمستداامة في االبيیئة االمشيیدةة هھھھو حمايیة ووتطويیر نوعيیة وومستوىى االمعيیشة لألفراادد. 
 . معظم االمدااررسس االمتبنيیة لمفهھومم  2هھھھذاا االهھدفف متأصل في قلب االتفاعل وواالتدااخل بيین االبيیئة ووااالقتصادد وواالمجتمع

االتنميیة االمستداامة تؤكد إإنن االمشارركة ااالجتماعيیة في االمشارريیع االتنمويیة تبدأأ عندما يیحصل أأفراادد االمجتمع على حيیاةة 
  وواالعكس صحيیح أأيیضا.  3تنعم بالرقي ووااالستقراارر

 ااالستداامة في تصميیم االبيیت تعني تقديیم إإحساسس عميیق وواالموجودد في االطموحح وواالرغبة لتصميیم ووبناء مساكن 
عاليیة االجوددةة مروونةً ووووظظيیفةً, وواالتي تثبت ووجوددهھھھا نوعاً مع مروورر االزمن.  وويیأخذ بعيین ااالعتبارر حاجاتت االموااططن٬، 
االطراازز االمعمارريي االمحلي االسائد٬، االتقاليید وواالعاددااتت ااالجتماعيیة٬، االصحة وواالبيیئة االنباتيیة٬، االتلوثث٬، االنفايیاتت٬، االضجيیج 
 ٬، االموقع وواالبنيیة االتحتيیة وواالصيیانة ووددووررةة االحيیاةة ( بداايیة  4ووااستهھالكك االمواارردد االطبيیعيیة االمحليیة٬، مصاددرر مواادد االبناء

وونهھايیة عمر االمسكن). هھھھذهه االمباددئئ ووااألسس االعامة لتنميیة االمستداامة للبيیئة االمشيیدةة ططوررتت في االمؤتمر االثاني 
  وواالذيي نادد بضمانن سكن الئق لكل فردد في االمجتمع ووتحقيیق  5لألمم االمتحدةة االذيي أأقيیم في ااسطنبولل 1996فف

ااالستقراارر ووااالستداامة في االمشارريیع ااإلسكانيیة مع ااحتراامم االمواارردد االطبيیعيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة كما 
!يیلي:-   

بيیئيیاً :- تطويیر ووررفع من مستوىى ووجوددةة االمعيیشة لألجيیالل االحاضرةة وواالقاددمة  فإنن أأنماطط ااالستداامة في ااإلنتاجج وو 
ااالستهھالكك ووااإلددااررةة االكفء وواالفعالة للحفاظظ على االبيیئة من االتلوثث وو االضجيیج ووططرقق ااستهھالكك االميیاهه وواالطاقة 

!ووإإعاددةة تدوويیر وو ااستغاللل االنفايیاتت يیجب أأنن تأخذ بعيین ااالعتبارر أأثناء ررسم االسيیاسة االعامة لإلسكانن. 
ااقتصادديیاً :- هھھھناكك حاجة ماسة لمضاعفة االكميیة وواالنوعيیة االمعرووضة من االوحدااتت ااإلسكانيیة للرفع من كفاءةة ااألددااء 
للسوقق ددااخل االمجتمع. وواالكميیة االمعرووضة وواالمطلوبة تعتمد بالضرووررةة على تجهھيیز االموااقع بالبنيیة االتحتيیة 
وواالخدماتت ووإإعداادد االخطط وواالتصاميیم ووووفرةة مواادد االبناء ووعلى االقرووضض وواالتسهھيیالتت االممنوحة لألشخاصص 

!االطبيیعيیيین ووااالعتبارريیيین. 
ااجتماعيیاً :-  االمسكن االالئق يیجب أأنن يینجز من خاللل االمشارركة ااالجتماعيیة على كل االمستويیاتت االعامم وواالخاصص – 
ووذذلك من خاللل ووضع إإسترااتيیجيیة شاملة لمحارربة االوضعيیة االمتهھالكة للمساكن االمشيیدةة ووددررااسة مدىى صالحيیتهھا 
لإليیوااء٬،  وومعالجة االتغيیر ووعدمم ااالستقراارر في تزاايید عددد االسكانن ووااألفراادد –  إإنن االفردد هھھھو مركز ااهھھھتمامم االتنميیة 
االمستداامة. إإنن االفردد هھھھو ااألساسس في ااتخاذذ االقرااررااتت االمناسبة وواالمشارركة في صنع االقراارر لتحقيیق االتنميیة 

!االمستداامة.   
ثقافيیاً :-  صيیانة االمباني االمعمارريیة االتارريیخيیة وواالديینيیة٬، ووددعم ووتعزيیز االقيیم االرووحيیة وواالموررووثث االثقافي للمجتمع, 
ووتعزيیز ثقافة االطراازز االمعمارريي االمحلي٬، ووحمايیة االمناظظر االطبيیعيیة بتعزيیز ثقافة إإبقاء االمناظظر االطبيیعيیة  االمحاططة 

!بالمكانن كما هھھھي عليیهھ قدرر االمستطاعع.  
االمساكن ااالجتماعيیة أأوو االشعبيیة  



يیّعرفف االبيیت ووظظيیفيیاً على أأنهھ إإيیوااء فردد أأوو عائلة بمستوىى محددد من االجوددةة.  لدىى فالحاجاتت ااألساسيیة لرجل 
وواالمرأأةة وواالطفل وو ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة وواالصحة وواالحمايیة لضمانن سكن الئق يیجب أأنن يیأخذ بعيین ااالعتبارر 
في جدوولل أأعمالل مشارريیع ااإلسكانن.  االمساكن ااالجتماعيیة وواالمعرووفة في ليیبيیا (بالمساكن االشعبيیة) تجهھز من قبل 
 . االمسكن االشعبي عرفف علي اانهھ االسكن االشعبي أأوو  6االمؤسساتت االحكوميیة لدوويي االدخل االمنخفض وواالمتوسط

ااالجتماعي االذيي يیعززز جوددةة وونوعيیة االحيیاةة من خاللل توفيیر ووحدااتت مدعومة وو مقدوورر عليیهھا ااقتصادديیا ووذذااتت 
 . كما يینحصر ددووررهھھھا  7مستوىى عالي من االجوددةة كما تضيیف قيیمة ااقتصادديیة  للمنطقة وواالمساكن االمشيیدةة في االسابق

 , ووتوفيیر االعددد االالززمم  8في مساعدةة االموااططنيین االغيیر قاددرريیيین على االحصولل على ووحدةة سكنيیة الئقة بسعر االسوقق

لالستجابة الحتيیاجاتت االسوقق االمتزاايیدةة بزيیاددةة عددد االسكانن. 
  إإنن مخرجاتت االبيیئة االمشيیدةة معتمد على عدةة تفاعالتت بيین عدةة عالقاتت وو متغيیرااتت. فالسكن ااالجتماعي كمكانن 
للعيیش يینطلق من االتالؤؤمم وواالتناغم في تشكيیل االفضاء. عنصر االمروونة وو االدخولل وواالتكيیيیف مهھم في جعل االفضاء 
االمعد لالستخداامم  مستفادد منهھ في عدةة أأغرااضض. االبيیت يیجب أأنن يیصمم بطريیقة تضمن إإنن ااالستخداامم االعامم  للفضاء 
يیستجيیب لمختلف ااحتيیاجاتت  االساكن خاللل قترةة  االعيیش في ذذلك االبيیت. إإنن االفضاء  أأوو االمساحاتت االكافيیة ددااخل 
االوحدةة االسكنيیة ضروورريیة لالستجابة إإلى عنصر االتفضيیل وواالحاجاتت وواالتوقعاتت وواالخصوصيیة االمطلوباتت ألسلوبب 
 . االتصميیم االدااخلي للوحدةة االسكنيیة ااالجتماعيیة من االمفترضض أأنن  يیسهھل ااستخداامم  9معيیشة عائلة على نحو نموذذجي

 , ووبشكل عامم االتصميیم االدااخلي االمالئم للوحدااتت االسكنيیة ااالجتماعيیة  10االفضاء ليیتناسب مع مفهھومم االخصوصيیة

تهھدفف للبساططة وواالتناغم ااخذيین بعيین ااالعتبارر االنشاططاتت االرئيیسيیة لألسرةة االتي تظهھر في فضاء أأيي ووحدةة سكنيیة  
  .  11ووفي ددووررةة حيیاةة ططبيیعيیة لكل أأسرةة

االسكن االشعبي أأوو ااالجتماعي  تقليیديیا معرووفف بأنهھ هھھھو نتاجج نموذذجي يیعكس االهھويیة االثقافيیة االمحليیة. ووبالتالي 
عمليیة ااالتحادد  بيین مشارريیع ااإلسكانن االجديیدةة وواالبيیئة االمحليیة تتجهھ النن تكونن معظمة ووتبدأأ من االمعرفة االكاملة 
  وواالقيیم االمحليیة. ووهھھھداا ال يیعني أأنن معظم االتصاميیم وواالمساكن االحديیثة يیجب أأنن تكونن مطابقة  12وواالمحيیطة بالثقافة

وومشابهھ  لطراازز االتقليیديي االقديیم  ووثقافتهھ, النن هھھھذاا يیتنافى مع االقولل إإنن لكل جيیل ثقافتهھ في االتقيیيیم وو االتعامل مع 
ً تغيیر ووتكيیف قيیمهھا االثقافيیة ووأأنشطتهھا ااالجتماعيیة في ااتجاهه   . االمجتمعاتت عاددتا 13االتقاليید ااالجتماعيیة االمتوااررثة

تحسيین نوعيیة ووجوددةة االحيیاةة. 
االسكن االشعبي أأوو ااالجتماعي ضروورريیاَ للفردد وواالمجتمع مستقبال, وواالتصميیم االجيید وواالمالئم يیلعب ددوورر كبيیر في 
االتنميیة االحضريیة االمستداامة. ووبالتالي يیحتاجج النن يینضر إإليیهھ كعمليیة إإنتاجيیة متناغمة وومنسجمة بدلل من منتج ال 
معنى لهھ وومن غيیر بيیئة  أأوو هھھھويیة محليیة. يیجب أأنن ال ننظر إإليیهھ فقط من جانب مادديي بل أأيیضا ااألخذ بعيین ااالعتبارر 
االتصميیم االدااخلي االذيي يیعكس وو يیضع ررأأسس االمالل االثقافي االمحلي في االمقدمة. وويیعرفف االسكن ااالجتماعي من 
منظورر ااالستداامة على اانهھ  االتصميیم االدااخلي االمالئم وواالمناسب للوحدةة االسكنيیة االذيي يیجب أأنن يیتناسب مع االقيیم 
االثقافيیة االمحليیة, ووإلبراازز هھھھداا البد من إإددخالل معايیيیر االتنميیة االمستداامة أأتناء االتصميیم وواالتي تحفز ررأأسس االمالل 

!ااالجتماعي أأثناء عمليیاتت ااتخاذذ االقراارر.  
 ما هھھھو ررأأسس االمالل ااالجتماعي 

ررأأسس االمالل ااالجتماعي مبني على االوالء االذيي يیجمع بيین ااألفراادد وواالجماعاتت يیتقاسمونن االهھويیة االمشتركة, 
ااآلدداابب, االقوااعد, االقيیم وواالمعاررفف ووقوااعد االفهھم االمعربب عنهھا في االعالقاتت االشخصيیة وواالشعورر االمشتركك 
 . ررأأسس االمالل ااالجتماعي يیمّكن ااألفراادد وواالجماعاتت من تطويیر االتطلعاتت االجماعيیة أأوو االطموحح  14بالمسئوليیة االمدنيیة

االمشتركك وو يیجعل من االمجتمع أأكثر تراابط ووتالحم وواانهھ ااكتر من مجردد جمع لألفراادد.  ررأأسس االمالل ااالجتماعي 



عباررةة عن شبكاتت متعدددةة من االجهھاتت االفاعلة االمضمنة في االعالقاتت ااالجتماعيیة في شكل ووالء وو تفاني لسلطة 
االمفوضة وواالتي تمنح ررسميیاَ (إإذذنن االمزااوولة) بنشاطط معيین  وو االمهھاررااتت وواالتجارربب االتي تؤدديي إإلى االتعلم وواالخبرااتت 
 . عرفف ررااسس االمالل ااالجتماعي من خاللل "االوظظيیفة" االتي يیؤدديیهھا, على أأنهھ  15االمترااكمة من االتعليیم وواالتدرريیب

 .  16‘تيیسيیر شبكاتت االجهھاتت االفاعلة إلجرااءااتت معيینة ااتخاذذهھھھا مجموعة من ااألفراادد ددااخل بنيیة ااجتماعيیة معيینة

ااإلجرااءااتت االمحليیة االتي تتخذهھھھا االجهھاتت االفاعلة تصل ووتوططد االموااقف بيین ااألفراادد وواالمجموعاتت االمتأثرةة بشكل 
كبيیر بالبيیئة االثقافيیة االمحليیة االمتوااررثة من جيیل إإلى جيیل. هھھھذاا االسيیاقق االثقافي االمحلي من االمهھم بمكانن في فهھم 

ااختيیاررااتت ااألفراادد وواالجماعاتت ٬، ووتمكيین االجهھاتت االفاعلة  باإلحساسس بالقيیم االثقافيیة وواالمعايیيیر االمشتركة. 
شبكة االجهھاتت االفاعلة من منظورر  ررأأسس االمالل ااالجتماعي أأصبح معترفف بهھا بصوررةة متزاايیدةة بالنسبة لما لهھا 
من مباددئئ مفيیدةة وو االقدررةة على ددفع ااألططراافف للمشارركة بدررجة كبيیرةة في إإنتاجج وو تشجيیع االسلع وواالخدماتت مثل 
"االوحدةة االسكنيیة" وواالعمل معاً من أأجل أأهھھھداافف مشتركة.  تعتمد االتنميیة االمستداامة في االبيیئة االمبنيیة على االمشارركة 
 . االمشارريیع ااإلسكانيیة تم تعريیفهھا أأيیضا من منظورر  17االفعالة في ااتخاذذ االقراارر وواالتشاوورر بيین االجهھاتت ذذااتت االصلة

االتنميیة االمستداامة بوصفهھا نظاما يیتكونن من ططائفة من االشبكاتت االفاعلة وو االعالقاتت االمنتظمة وواالتفاعل االمناسب 
بيینهھا. شبكة ررااسس االمالل ااالجتماعي في االبيیئة االمشيیدةة كالمشارريیع ااإلسكانيیة يینقسم إإلى االمنتج, االمطورر, االمخطط, 

وواالمصمم وواالعامل وواالمستخدمم االنهھائي للوحدةة االسكنيیة. 
  

تنقسم االوظظائف االصافيیة للفاعليین في االبيیئة االمبنيیة إإلى مجموعتيین:  
االمستخدمم (االمالك أأوو االمستأجر) من االمهھم االنظر لرضا االمستخدمم عندما نبحث االتداابيیر االممكنة االتي تعتبر 

 .  18ضروورريیة لضمانن االتنميیة االمستداامة من االبيیئة االمبنيیة

االمستخدميین االفنيیيین (االمصمم, االمخطط وواالمهھندسس االخ هھھھناكك حاجة أأساسيیة إإلى إإمكانيیة االوصولل إإلى أأفضل 
االمعلوماتت االمتاحة بشأنن أأساليیب تقيیيیم مالئمة ووكيیفيیة جعل االتنميیة أأكثر ااستداامة. االشكل االتالي يیحددد االجهھاتت االفاعلة 

  .  19االمكونة لرااسس االمالل ااالجتماعي في مجالل االبيیئة االمبنيیة ووأأددووااررهھھھم في تحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة

!

ررسم توضيیحي 1 ااددوواارر شبكة ررااسس االمالل ااالجتماعي  الجل تنميیة مستداامة



!!
 !

وواالميیزةة االرئيیسيیة في االسكن ااالجتماعي اانهھ منجز أأوو يیجب أأنن يینجز من قبل االمؤسساتت االحكوميیة وواالتي ال 
تسعى لتحقيیق رربح من االموااططنيین بالطريیقة االتي يیقومم بهھا االقطاعع االخاصص وواالديي من أأهھھھم أأهھھھداافهھ تحقيیق ااكبر رربح. 
االمؤسساتت االحكوميیة ووصانعي االقراارر سوااء على مستوىى االدوولة أأوو االمحلة يیجب أأنن تشارركك في عمليیاتت وو مرااحل 
تجهھيیز االوحدااتت االسكنيیة االشعبيیة لتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االمستداامة٬، ووتشجع االمستفيیديین من االمشارركة في صنع 
االقراارر  فعلى سبيیل االمثالل٬، يیكمن ددوورر صانعي االقراارر في االمؤسساتت االسكنيیة في ووضع مجموعة من االقواانيین 
ووااللواائح االتي تضمن ووتحمي مصالح االجميیع٬، شرااء  ووددعم ااألررااضي ووإإعدااددهھھھا لتكونن موااقع لبناء االوحدااتت 
 .  منح ووتسهھيیل االقرووضض من خاللل خفض سعر  20االسكنيیة عليیهھا٬،  توفيیر ووددعم مواادد االبناء االمحليیة منهھا وواالمستوررددةة

االفائدةة وو ددعم - بخفض االمدفوعاتت االمخصصة الستردداادد قيیمة االقرضض ووتمديید مدةة سداادد االديین أأوو االقرضض -  
ووخفض االضراائب.  ووهھھھدهه االعمليیاتت تحتاجج لتعاوونن ااألططراافف ااألخرىى على مستوىى االمحلة أأوو االشعبيیة, ألنن ووضع 
االخطط ووتنفيیذ االوحدااتت االسكنيیة االشعبيیة تقع على عاتق االمحلة /االبلديیة أأوو االشعبيیة.  ووهھھھداا ااألخيیر يیتمحورر ددووررهه في 
تأميین ااالستداامة من خاللل تصميیم وو تخطيیط االمساكن االشعبيیة, وو كثيیرااً ما تكونن االشعبيیة أأوو االمحلة االمالك لمشارريیع 
 .  االسلطة االمحليیة مسئولة عن  21ااإلسكانن ااالجتماعي. ووتظهھر بفعاليیة عندما يیزدداادد االطلب على االسكن ااالجتماعي

معالجة االحاجة إإلى تشجيیع االتصميیم االمالئم وواالتي تأخذ في ااالعتبارر االكامل ليیس فقط مسائل تقنيیة ووفنيیة وولكن أأيیضاً 
االجواانب ااالجتماعيیة وواالثقافيیة.  كما يیحتويي على مفتاحح االقيیامم بدوورر في ررفع معايیيیر االتخطيیط وواالتصميیم بالتعاوونن مع 
االجهھاتت االفاعلة االرئيیسيیة ااألخرىى كجزء من مهھامهھا. أأيي االمهھندسيین االمعمارريیيین وواالمهھندسيین االميیداانيیيین  - تلعب 
ددوورراا قيیادديیا في تصميیم االمساكن عن ططريیق إإنشاء عمليیاتت ووخدماتت جديیدةة بطريیقة تضمن ااالعتراافف بحق 
االموااططنيین. يیمكن لفريیق االتصميیم تطبيیق ووتشغيیل قدرراا كبيیراا من االقرااررااتت ووااالفترااضاتت عن ططريیق تخطيیط 
ااإلسكانن االمستداامم وواالتصديي أليي عرااقيیل في ووقت مبكر مع االعميیل للوصولل إإلى ااألفضل االمعلوماتت وواالبيیاناتت 
 . وواالعميیل هھھھنا  - االمتعاقديین/ االمستثمريین - هھھھدهه االجهھة االمسئولة عن تحويیل  22لجعل تنميیة ااإلسكانن أأكثر ااستداامة

تصاميیم ووخطط ااإلسكانن ااالجتماعي إإلي كائن مادديي. مشارركة االمقاوولل أأثناء مرحلة االتصميیم وواالتخطيیط يیمكن من 
تحسيین االقدررةة على االبناء فضال عن ززيیاددةة االوعي بيین االمتعاقديین ووططرحح بداائل مناسبة  لبعض االقرااررااتت لتحقيیق 
حل مستداامم.  أأنن االقطاعع االخاصص يیعتمد في إإنتاجهھ لسلعة (االوحدةة االسكنيیة في هھھھدهه االحالة)  إإلي االعالقاتت االتعاقديیة 
بيین االمقاووليین وواالمورردديین من االمواادد ٬، ووكالء االشركاتت ووتقديیم االدعم االقانوني في االتعاقد بوااسطة أأددوواارر االدوولة في 
إإعداادد حقوقق االملكيیة. وويینبغي أأنن يیكونن االقطاعع االخاصص علي معرفة بأهھھھداافف مشرووعع ااإلسكانن االمحليیة.  االقطاعع 
  ووططبقا للموااصفاتت االبلديیة أأوو االشعبيیة ووللشركاتت االمملوكة  23االخاصص مطالب بتسليیم مشارريیع سكنيیة ووبإعداادد ضخمة

وواالمؤسساتت االحكوميیة. هھھھناكك مدررسة فكريیة تؤكد أأنن تعاوونن االقطاعيین االعامم وواالخاصص يیمكن أأنن يیكونن االمركبة 
االرئيیسيیة في تحقيیق االتنميیة االمستداامة االمحليیة وو لتوليید ررأأسس االمالل ااالجتماعي متضامن وويیعمل على نطاقق فعالل 
ااقتصادديیا مع ااألخذ في ااالعتبارر االتصاميیم االجيیدةة ووااألساسيیة إلنجاحح االمشارريیع ااإلسكانيیة في االمدىى ططويیل ااآلجل. 
ووتتعلق االسمة ااألخيیرةة بالمشارركة االشعبيیة (االمستخدمم للوحدةة االسكنيیة) في صنع االقراارر. االمستخدمم االنهھائي هھھھو االذيي 
يیعيیش بمفرددهه  أأوو أأسرةة تعيیش في ووحدةة سكنيیة خاصة.  رربب ااألسرةة - بغض االنظر عن االجنس - هھھھو االعضو االذيي 
 . أأنن مشارركة  24يیديیر ااألنشطة االمنزليیة وويیتخذ االقرااررااتت فضال عن االمسؤووليیة في جميیع االمسائل ذذااتت االصلة باألسرةة

االموااططنيین عن ططريیق ضمانن االوصولل إإلى تخطيیط مالئم ووتصميیم بشكل أأفضل يیمكن أأنن يیحقق االظرووفف االمعيیشيیة 



االمناسبة٬، ألنهھ بمشارركة أأووسع للموااططنيین يیجعل هھھھناكك ضغط الستثمارر االمواارردد في االمجاالتت ااالقتصادديیة.  
تفضيیالتت ووااحتيیاجاتت االمستخدمم ثقافيیاً معتمدةة على تأثر ااألنظمة وواالموااقف وواالمعايیيیر ااالجتماعيیة. ووفي االوااقع٬، فإنن 
االمشارركة االجماهھھھيیريیة يیبدوو من االضروورريي في أأيي مجتمع, أأيي يینبغي إإعطاء االموااططن إإمكانيیة االمشارركة في تصميیم 
 .  25االوحدةة االسكنيیة االخاصة بهھ ٬، هھھھذاا بالتالي يیؤثر على االجوددةة االقيیاسيیة ووكفالة ززيیاددةة االشعورر باالنتماء إإلى االمجتمع

  
في إإيیجازز يیمكن تعريیف االعناصر االرئيیسيیة االمحركة للقيیامم بالمشارريیع ااإلسكانيیة:-  

االحاجة إإلى مشارريیع إإسكانيیة إإضافيیة : وويینشأ هھھھذاا االشرطط في أأغلب ااألحيیانن من ززيیاددةة االضغط ددااخل •
االمؤسساتت االحكوميیة حتى يیتم ااتخاذذ قراارر االشرووعع بتبني مشارريیع جديیدةة 

ددوواافع االمنفعة ااالقتصادديیة : ووهھھھذاا يیعتبر أأكثر أأهھھھميیة بالنسبة للقطاعع االخاصص  في مجالل توفيیر مراافق •
جديیدةة للموااططنيین  

!مرضيیة االمستخدمم االنهھائي : هھھھذاا يیعتبر أأوولويیة قصوىى بيین االعناصر ااألخرىى.  •
  

لماذذاا شبكاتت ررااسس االمالل ااالجتماعي في االتحليیل االنوعي  
من االمناقشة االوااررددةة أأعالهه يیمكن تأكيید أأنن ررااسس االمالل ااالجتماعي يیوفر مباددئئ توجيیهھيیة مفيیدةة أأكثر فعاليیة عند 

تنفيیذ االمشرووعع. بعباررةة محدددةة إإنن ررااسس االمالل ااالجتماعي في االبنيیة االمشيیدةة لهھ آآثارر ثالثة:  
االتحليیل االنوعي وواالكيیفي في ووقت مبكر للجهھاتت االفاعلة في شبكة ررااسس االمالل ااالجتماعي جزءاا أأساسيیا من تصميیم 
وو تخطيیط االمشارريیع. ووهھھھذاا يیأذذنن للجهھاتت االفاعلة االرئيیسيیة من االمشارركة وواالتشاوورر قبل ووضع االخطط ووأأثناء 

 .  26االتنفيیذ

إإقامة االفعاليیاتت وواالندووااتت وواالمؤتمرااتت االرسميیة وواالشعبيیة ووططرحح ووجهھاتت االنظر وو تطلعاتت ااألفراادد ووااألهھھھداافف 
االمشتركة وواالمتشابكة بيین االمؤسساتت, وواالنتائج وواالتوصيیاتت وويیمكن أأنن تصبح بعد ددلك االنقطة االمرجعيیة ططواالل فترةة 

مرااحل االتخطيیط وواالتصميیم وواالبناء, وويیمكن ااستخداامهھا الختبارر مجمل نجاحح االمشرووعع في االمدىى االطويیل. 
االتحليیل االنوعي للجهھاتت االفاعلة يیمزجج وويینصف معايیيیر االكفاءةة في تنفيیذ االمشرووعع وومدىى جديیة االنتائج. ووبهھذاا 

!االمعنى٬، يیصبح تقيیيیم االمشرووعع عمليیة متوااززنة من خطة االتنميیة. 
 االتوصيیاتت 

هھھھناكك مجموعة من االتوصيیاتت ممكن أأنن تقترحهھا هھھھذهه االوررقة االعلميیة وواالتي يیمكن صيیاغتهھا في مجموعة آآليیاتت 
رربما يیحاوولل ررااسس االمالل ااالجتماعي أأوو ما يیسمى بصانعي االقراارر شعبيیا ووررسميیا ااالستفاددةة منهھا أأثناء ررسم سيیاسة 

!ااإلسكانن ااالجتماعي ووفي ووضع منهھجيیة بحثيیة من شئنهھا توفيیر بيیاناتت الختبارر أأوو تقيیيیم ااألددااء للتنميیة االمستداامة. 
 االتأكد بشكل كفؤ من إإنن االموااططن االعادديي ذذوو االدخل االمحدوودد وواالذيي هھھھو جزء من شبكة ررأأسس االمالل ااالجتماعي 

!وولكن !! ال توجد لديیهھ عالقاتت ااجتماعيیة عمودديیة أأوو أأفقيیة بهھدهه االشبكة  بشبكة أأنن يیحصل على ووحدةة سكنيیة مناسبة.  
االتأكد من أأنن أأصحابب االدخل االمنخفض قاددرريیيین على اامتالكك ووحدةة سكنيیة بحجم يیتناسب ووعددد أأفراادد ااألسرةة ووإإنن 

!االقدررةة االشراائيیة ال تشكل خطوررةة على ددخلهھم االمنخفض.  



إإنهھ من ااألهھھھميیة بمكانن االتركيیز على ااألفراادد ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة ووهھھھذاا يیتطلب االتركيیز على ووااالهھھھتمامم 
!بالتصاميیم االتي تتالءمم ووااحتيیاجاتت االمعاقيین ووكبارر االسن.  

االتأكد من أأنن االمروونة االوظظيیفيیة للوحدةة االسكنيیة في االوقت االحاضر يیتالءمم وو يیستجيیب لحاجاتت االساكن من حيیت  
االتغيیر في عددد أأفراادد ااألسرةة في االمستقبل أأوو في االمتطلباتت االمتتابعة سنويیا وواالتي تتمثل في االعاددااتت وواالتقاليید 

!ااالجتماعيیة وواالقيیم االديینيیة. 
تنفيیذ ووحدااتت سكنيیة جديیدةة تنسجم من حيیت االتصميیم وواالفن االمعمارريي مع االمخزوونن االسكني االسابق بحيیث يیتجنب 

!فيیهھا االتفاووتت ااالجتماعي وومحارربة ااالستعالء في االتصميیم بيین سكانن االحي االوااحد.   
االقواانيین االوااقعيیة وواالكفيیلة بحمايیة االمالك وواالمستأجر من أأوواامر ااالنتقالل ووددفعهھ للبحث عن سكن أأخر في فترةة ززمنيیة 
قصيیرةة, ووتأثيیرهھھھا االسلبي علي ااالقتصادد االوططني ووااررتفاعع معدالتت االتضخم ووددلك باررتفاعع االعامم في مستويي أأسعارر 

!االوحدااتت االسكنيیة نتيیجة لطلب االتزاايید عليیهھا خاللل نفس االفترةة .  
!إإعاددةة االنظر في ااآلليیاتت االمتبعة إلززاالة االوحدااتت االسكنيیة ووددررااسة أأثاررهه على االطلب وواالعرضض وواالتضخم.  

االطرقق وواالوسائل لدفع االموااططن يیشارركك في صنع االقراارر فيیما يیتعلق بالمبنى ووعددد االساكنيین وواالحي وواالجيیراانن من 
حيیت االمستوىى االعلمي٬، االمستوىى ااالقتصادديي٬، االمستوىى االوظظيیفي.  

مرااعاةة االكميیة وواالنوعيیة في مواادد االخامم االمستخدمة في االبناء االمحليیة منهھا وو االمستوررددةة لتوفيیر االطاقة ووتقليیص 
!االتكاليیف.  

االجديیر بالذكر هھھھنا٬، إإنهھ من االمستحيیل تطبيیق جل هھھھذهه ااألمورر ووااألهھھھداافف في آآنن ووااحد٬، وولن تكونن حلولل ناجعة 
ووشافيیة لكل االمشاكل وولكن من االضروورريي تحديید ااألووليیاتت أأثناء ااتخاذذ االقراارر.  إإنن أأهھھھداافف تنميیة ااإلسكانن االمستداامة 
تكونن أأكثر ووااقعيیة ووإإمكانيیة في االتطبيیق إإذذاا كانت موجهھة لذوويي االدخولل االمرتفعة.  لذلك تحتاجج آآليیاتت سيیاسة 
ااإلسكانن ااالجتماعي إإلى االدعم وواالتعزيیز االخاصص للرفع من مستوىى ووووضع ااإلسكانن االموجهھ ألصحابب االدخل 
االمحدوودد. هھھھذاا يیساعد على ووضع االمبرررااتت االكافيیة لتقيیيیم سيیاسة ااإلسكانن قبل ااتخاذذ االقرااررااتت االملزمة بالتنفيیذ.  
توجد عددد من ااآلليیاتت االمناسبة لالستخداامم في عدةة حاالتت قبل ووأأثناء ووبعد االتنفيیذ. كفاءةة آآليیاتت ااألددااء وواالتقيیيیم تكمن 
في قدررتهھا علي معرفة مستوىى وومدىى ااألهھھھداافف االمنجزةة٬، وواالتركيیز على كيیفيیة تنفيیذ االمستهھدفف بأقل االتكاليیف 
"االكفاءةة ااالقتصادديیة."  االجديیر باإلشاررةة هھھھنا إإنن كل ااآلليیاتت تتجهھ لتكونن لهھا تأثيیرااتت سلبيیة جانبيیة غيیر مقصوددةة. 
على سبيیل االمثالل٬، تخفض نفقاتت بناء االوحدااتت ااإلسكانيیة لدعم االمستهھلك يیقودد إإلى ااررتفاعع االطلب وومن تم ااالتجارر 
بهھا ووبالتالي سوفف يیؤدديي إإلي ااررتفاعع أأسعارر االشرااء وو ااإليیجارر٬، هھھھذاا يیقلل وويینقص من أأددااةة االسيیاسة ااإلسكانيیة وواالحالة 

!سوفف تسئ بالنسبة لآلخريین االذيین في أأمس االحاجة إإلى سكن.  
!لجعل سوقق بيیع ووشرااء االوحدااتت االسكانيیة يیعمل بيیسر ووسهھولة يیجب أأنن نأخذ بعيین ااالعتبارر االنقاطط االتاليیة: 



االسعي من ااجل ااستقراارر االنمو االسكاني االمتدفق على االمدنن من خاللل تطويیر مستويیاتت االخدماتت االصحيیة 
وواالتعليیميیة في ااألرريیافف ووتحقيیق ااكبر قدرر من االمشارركة االشعبيیة في االتخطيیط للتنميیة. 

  
توفيیر االعددد االكافي من االوحدااتت االسكانيیة في مرااكز االنمو االسكاني لتجنب أأيي ااررتفاعع غيیر متوقع في ااألسعارر أأوو 
ااإليیجارر كنتيیجة النخفاضض في االعرضض ووززيیاددةة في االطلب٬، ووتوفيیر االجهھودد االمبذوولة في االمناططق االغيیر مأهھھھولة النن 

!أأسعارر هھھھدهه االوحدااتت سوفف تنخفض بحيیث ال تغطى حتى االتكاليیف "االجهھادد لتوااززنن سوقق ااإلسكانن." 
إإنن نظامم بناء االوحدااتت االسكانيیة يیجب أأنن يیكونن كفؤ وومرنن حتى يیستطيیع ااالستجابة لالنتفاضة في االطلب بشكل 
سريیع. تعتمد االمروونة على عدةة عواامل منهھا ااألررااضي االمعرووضة للبناء٬، تجهھيیز للموااقع بالبنيیة االتحتيیة وو مدىى 

تواافر مواادد االبناء ووشركاتت االبناء لالستجابة للطلب االمتزاايید على االوحدااتت االسكانيیة "االمروونة في االعرضض." 
  !

االخاتمة  
يیحتاجج تحقيیق هھھھدفف االتنميیة االمستداامة إإلى إإحراازز تقدمم متزاامن في أأرربعة أأبعادد على ااألقل٬، هھھھي ااألبعادد 
ااالقتصادديیة٬، ووااالجتماعيیة وواالبيیئيیة وواالثقافيیة. ووهھھھناكك ااررتباطط ووثيیق فيیما بيین هھھھذهه ااألبعادد االمختلفة٬، ووااإلجرااءااتت االتي 
تتخذ في إإحدااهھھھا من شأنهھا تعزيیز ااألهھھھداافف في بعضهھا ااآلخر. وومن ذذلك مثال أأنن ااالستثمارر االضخم في ررأأسس االمالل 
ااالجتماعي ووالسيیما فيیما بيین صانعي االقراارر٬، يیدعم االجهھودد االرااميیة إإلى تعزيیز االهھويیة االتفافيیة ووتحسيین االخدماتت 
ااالجتماعيیة٬، ووإإلى ااإلسرااعع في تثبيیت سيیاساتت ااإلسكانن٬، ووإإلى تضيیيیق االمشاكل ااالقتصادديیة ووإإلى االحيیلولة ددوونن 
مزيید من االهھدمم ووتدهھھھورر ااألررااضي وواالمواارردد٬، ووإإلى االسماحح بالتنميیة باستخداامم مزيید من االتكنولوجيیاتت االمنخفضة 

!االتكلفة في جميیع االمرااحل. 
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