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 تشارلز ابرمز : اإلسكان املدينة ومشاكل   

  وليد بن سعد الزامل : تلخيص

 

 
 "املدينة ومشاكل اإلسكان" ملخص لكتاب 

 تشارلز ابرمز املؤلف:  
 الزامل  بن سعد  وليد تلخيص: 

 قسم التخطيط العمراين جامعة امللك سعود
orgzamil.-http://www.al: , My Web SiteTo contact me     

E-Mail: waleed_zm@hotmail.com 

 

   1999عام لفي مرحلة البكالوريس  االقتصاد الحضري واالقليمي تخط: 423 مقررمتطلبات هذا الملخص كأحد م قد*

 2005واعيد نشرة في عام 

 
 :الكتاب يف سطور

من خالل القراءة املسحية السريعة تعرفت على بعض العناصر اخلاصة ابجتاهات الكاتب  وسسبلهبو ويريبش  شبر الكمباا مبر المعبر  
 وميكنين سن سسرد تلك العناصر يف النقاط المالية: ز مهاضيعو الرئيسية ،على سبر 

 عنهان الكماا "املدينة ومشاكل اإلسكان".-1
يعمل حالياً عضه يف اللجنة االسمشارية للهكالبة الدوليبة لمنميبة اإلسبكان والمنميبة اإلعماريبة إضبافة إ  مؤلفو تشارلز ابرمز الذي  -2

 العمراين يف جامعة كهلهمبيا يف  يهيهرك. عملو كرئيس دائرة المخطيط
مبا ولكبن ميكننبا  عامباً ،وكمبا هبه معلبهم سن تلبك الفبربة تعمب  ىلهيلبة إ  حبد 36سي قبل حبها   1964 شر هذا الكماا عام -3

بعبض اححبداث القهل سن معظم املشاكل واملفاهيم اليت حتدث عنهبا الكاتب  الزالبت مهجبهدة إ  وقمنبا اهاضبر هبذا إسا مبا اسبم نينا 
 والهقائر اليت سكرها الباحث.

وين والفحبهل ووان  سسلها الكات  سهل ومبسبط وخبا  مبن املحبطلحات سو العببارات املمكلفبة ومييبل إ  المنظبيم يف سبرد العنبا-4
وهببذا  كنببت س مقببد الكاتبب  يف بعببض ترتيبب  مهاقببر الفحببهل حيببث بببدس الكاتبب  بسببرد يرجبب  عببن النمببه السببكاين وا جببرة ا  املببدن 

جيد ولكنو تطرق إ  اقرباحات هل املشكلة يف الفحل السادس بعد اسمعراض بعبض املشباكل والعهائبل البيت تهاجبو تقبدم اإلسبكان 
مث عبباد وحتببدث عبن املشبباكل اخلاصببة ابلممهيببل يف الفحبل اهببادي عشببر بعببد ىلبرف اهلببهل  مث حتببدث يف الفحببل الفحبل اخلببامس  يف

اخلاصة ابحرض ومن املفربض سن يمحدث يف هبذا الفحبل عبن اهلبهل النهائيبة ملشبكلة اإلسبكان سو احخري عن العقائد والسياسات  
 ويشعره بمحقيل النهاية املطلهبة .المحهر الشامل يسمعرض ملخص الدراسة حىت يعط  القارئ 

 سبرز املهاضير والفحهل يف هذا الكماا كالما :  -5
 العقبات اليت تهاجو تقدم اإلسكان  •
 ن واإلسكا االقمحاد •
 اقرباحات هل املشكلة. •
 مشكلة الممهيل. •
 المخطيط واإلسكان اخلاصان ابلمنمية. •

 

http://www.al-zamil.org/
mailto:waleed_zm@hotmail.com
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 منو السكان واهلجرة إىل املدن  الفصل األول:

مببر المقببدم الببذي حققمببو البشببرية يف القببرن العشببرين يف وببىت صببنه  العلببم واملعرفببة ..إال س ببو  ببة  لعصصا :امللخصصص ا
ل واضببو وصببريو ..إشببا مشببكلة تببهفري السببكن ،فمببر زردة وتببرية المحضببر وزردة مشببكلة عجببز اإل سببان عببن حلهببا بشببك

الحعهبة مبكان تهفريها. وال وك سن المقدم العلمب   اجملممر مسألة من ا جرة إ  املدن سصبو تهفري السكن املالئم حفراد
ة تزايد السكان دون تغري احمر ساهم بشكل فعال يف زردة سكان العامل فقد سىلال الط  من عمر اإل سان وبقيت  سب

 ى السكن سمر بعيد املنال للك ري.الذي سضحى معو اهحهل عل
 ظراً للبدخهل املنخفضبة والبيت يعباين منهبا الك بري مبن السبكان : بسب  عدم تهفر السكن املالئم النو  على األرصفة-1

وبخص هنباك وبخص واحبد  66اي سن لكبل يف دول العامل ال الث سصبو النهم على احرصفة سمر وائر  فنجبد يف بهمبب
بعض  ليو ابسم ناءدون مسكن .. وقد كان هذا احمر وائر يف دول سوراب يف سوائل النهضة الحناعية إ  سن مت القضاء ع

 املمشردين والعاىللني.
يببة. وميكببن  ميجببة الافبباض الببدخل يضببطر الك ببري مببن املهبباجرين إ  املببدن اإلقامببة يف سحيبباء مربداألحيصصاا الفةصص ة:  -2

 إ  حياة االسمقرار. القهل سن تلك اححياء بداية المحهل من حياة المشرد والنهم يف احرصفة
ء تفمقببر إ  سدم مقهمببات البيلببة الحببحية وتعبباين مببن الك ببري مببن املشبباكل كعببدم واسببمطراداً ميكننببا القببهل سن تلببك اإلحيببا

 9-6اين والغرفببببة الهاحببببدة يف بهمببببباي يسببببكنها اإلكمضبببباض السببببك-ا مشببببار احمببببراض واحوبلببببة-وجببببهد صببببر  صببببح  
 ارتفاع معدالت اجلرمية والبطالة والطالق واإلدمان..اخل-سوخاص( 

 
 الفصل الثاين:احتالل أراضي الغ 

 عين ابحمالل احرض االسميالء عليها ابلقهة ،وغالباً مبا حتبدث بغبرض  مبني املبأوع ،ومبر سن االحبمالل امللخص العا :  
ية إ  سن احململهن سوجدوا ملكية قا ه ية لملك احرض بسب  ضعف قها ني امللكيبة يف البدول الناميبة علبى وسيلو غري ورع
س قببرة هببم مببن احململببني. وعمهمبباً ميكببن القببهل سن تببهفر احرض مهمببا  % مببن سببكان 45ويكفبب  القببهل سن وجببو اخلحببهص 

 الظاهرة. كا ت صغرية سو ممهاضعة لكافة ورائو اجملممر كفيل ابلقضاء على هذه
 بدائية عمهماً كاحكهاخ واخلردة ومبنية بشكل مرباض حبيث مل يعد هناك إال ممرات ضيقة وكليبة.أحياا احملتلني: -1
ا جرة إ  املدن ىللباً للرزق وعدم تهفر املبال البالزم لشبراء احرض إضبافة إ  عبدم تبهفر احراضب    أسباب االحتالل:-2

 الحمالل بغرض الربو ولمأجريها على حمملني آخرين وهكذا( املطروحة للبير يف املدينة سو ا
احملمبل املضبارا  -عبن دفبر اإلربار(احململ القدمي    ويمهقف  -احململ املسمأجر ويدفر سجر حململ آخر(أنواع احملتلني:  -3

ه علبى املينباء ومبا احملمبل البذي يعبي  يف قبارا يطفب -وحيمل بغرض دفر الدولة سو املالك سجراً مقابل اجلالء عبن احرض(
 احململ اجلزئ  والذي يبين كهخو على سرض خاصة( -واهبو
سبمحيل يف ك بري مبن البدول خحهصباً مبر ضبعف إن ىلبرد احململبني لبيس ابحمبر ا بني ببل  به سوببو ابملهتديد الةصانون:  -4

 قها ني ملكية احراض  ويف الغال  تمم ل ردود اهكهمة إزائهم ابلالمباالة سو الضعف.
اكم تحبو عاجزة عن تنفيذ سحكامها كما حدث يف تركيا والقلبني  ظراً إلقامة هبؤالء احململبهن يف مراكبز  با س يبة احملحىت  

 سياسية.
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 يف املدينة   لة األراضي الفصل الثالث:مشك 

ميكبن القبهل س ببو مبر ازدرد تبدفل السبكان إ  املدينبة ترتفببر سسبعار احراضب  ويشبمل سلبك سسببعار ملخصص عصا : 
يت يعباين ض  الهاقعة يف الضهاح  ،وقد التقمحر املشكلة يف ارتفاع السبعر فحسب  ببل بسبب  البدخهل املنخفضبة الباحرا

ال البببث. إن مكمبببن املشبببكلة يظهبببر يف ازدرد ربببراء صببباح  احرض دون سي جهبببد منهبببا احفبببراد يف ك بببري مبببن دول العبببامل 
ا احمالل احراض  بسب  اهقد الذي ميأل الطبقة الفقرية من ابملقار ة مر العامل سو املزارع البسيط ومن هنا قد ال سمغر 

احسببعار اخلاصببة ابإلرببارات  نميببة  وحتديببدتلببك الفلببة. وقببد تمجببو بعببض الببدول هببل هببذه املشببكلة إ  تنظببيم عمليببات الم
 وماواهبو.

اضبب  الزراعيببة  مببن املمكبن سن  ببدرك حجببم املشببكلة عنببدما  شبباهد اممبداد المنميببة علببى حسبباا احر حجصصم املشصصكلة: -1
ا مزرعببة كببل سسبببهع ،ولقببد سدت املنافسببة الشببديدة علببى كمببا يف ا نببد وابكسببمان.. وتبملببر مشببارير اإلسببكان يف كاليفه يبب

  ا أبقحى درجة حبيث سضحت املدينة مكمضة ابلناس واملحا راحرض إ  اسمغال
كيببة م ببل ملكيببة العقببار املرهببهن بسببب  ارتفبباع سببعر احرض دهببرت عببدة مشبباكل للملأشصصكال جديصصدة مصصن امللكيصصة: -2

ن صاحل امللكية القا ه ية وحتديد اإلرارات وهه م  -االممالك ابلمعاقد واالممالك ابلمقسيط(  -ىلريل الرهن(  واالممالك عن
ملكيبة البنباء واسبملجار - ن املفماف واخلله، دفر كمية إضافية من املال للححهل على حل اوبغال امللبك(  -املسمأجر(  
 -امللكية املمحركة واملنزل غري مرتبط ابحرض(-المعاون وتشربك سك ر من عائلة يف بناء منزل( -االحمالل-ربة( احرض لف

 تشجر املسمأجر على حتسني منزلو( ملجار ووسيلةالشراء عن ىلريل االس
 

 الفصل الرابع:منو سلطة الدولة وسياستها
حرض يف  ة ابلنمبه السببكاين واالزدحبام سو مشبباكل اابلبرغم مببن تشبابو الظببرو  واملشباكل اخلاصببامللخصص العصصا : 

الج تلببك املشباكل ، ففبب  كبل مببن دول العبامل ال الببث مبر الببدول املمقدمبة إال اشمببا جملفبان ابلنسبببة للمقنيبة وال ببهرة ويف عب
ا ه يببة القهيببة البدول املمقدمببة أببد سن السببكان يمممعببهن ابلببدخل العببا  واملهببارة إضببافة إ  تببهفر صببناعة البنبباء والقاعببدة الق

 بعكس الدول النامية اليت تعاين من مشاكل اال قالابت العسكرية وضعف السلطة القا ه ية بشكل عام.
 بلهرت اهكهمات يف الدول املمقدمة بعد مرورها أبربر رهرات ه :تالثورة يف الدول املتةدمة: -1
وجو المشرير الظامل ،وعمهماً تعم  عملية تنظبيم  رهرة سياسية: ساعدت يف حتديد حقهق الفرد ومحاية حقهق امللكية يف-

دمت تلك السبلطة دخل يف  طاق البهليس فكرة قدمية وجدت يف اببل والحني قبل سلف سنة. وقد اسمخالبناء كعملية ت
 يف إجبار املالك على بير سرضة للمحلحة العامة سو فرض الضرائ  لألغنياء ملساعدة الفقراء.

احرض احمببر الببذي سدع إ  جتزئببة العقببارات الكبببرية وسدع سلببك ا  رغبببة احفببراد يف  لببك  رببهرة احرض: قامببت بسببب -
 زردة سعداد املالكني.

ئل اسبببمعمال احرض مقامبببة املحبببا ر واملسببباكن علبببى سراضببب  كا بببت جبببز ً مبببن الريبببف ال بببهرة الحبببناعية: غبببريت مبببن وسبببا-
 حاد.وسصبحت عملية بناء املنازل صناعة قهية يف تنشيط االقم

ال هرة االجمماعية: تعم  من احدث ال هرات و يزت مبحاولة اهكهمة تححيو املساوئ النامجة عن المحبنير وببدست يف -
وازدادت مشببارير احوبببغال العامبببة للقضببباء علببى البطالبببة وكا بببت الدولببة تعمبببل لمحقيبببل سهبببدافها بنبباء املسببباكن للمعبببهزين 

  بناء اح شطة االجمماعية والبناء بنفسها كما حدث يف إألربا وسمريكا.االجمماعية من خالل مساعدة القطاع اخلاص يف
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سببات يف تلببك الببدول غببري مسببمقرة ،وقببد واجهببت مجيببر ال ببهرات يف وقببت واحببد وقببد كا ببت السياالصصدول األقصصل منصصوا :-2
لببى االقمحبباد اهببر ادعببت كببل مببن سمريكببا وروسببيا ابممالكهمببا  ملفبباهيم سفضببل مببن الببدول الناميببة ،فأمريكببا تقببهم  ظببررً ع

 يمني.وروسبا على إلغاء امللكية الفردية واقمحاد مهجو( وال زالت الك ري من الدول احقل منهاً حائرة بني هاتني النظر 
 

 اخلامس:العةبات اليت تواجه تةد  اإلسكان   الفصل
ن المقدم الحناع  الذي يعيشو العامل إال سن عملية اإلسكان ما زالت ممخلفة ع المقدم  ابلرغم منملخص عا :  

سببت خطببرية حيببث تزيببد مشبباكل اإلسببكان يف املببدن مببر زردة ا جببرة وكلمببا  ،والوببك سن املشبباكل السببكنية يف القريببة لي
 ية. وميكنين سن اسمعرض ابرز العقبات اليت تهاجو تقدم اإلسكان على النحه الما :كا ت الدولة صناع

 % من الدخل.20-10يمجاوز  سبة ما يدفر للسكن الدخل املنخفض وارتفاع تكلفة السكن: ر  سن ال-1
 .اإلمكاانت املالية احملدودة للدولة: الدول املمقدمة يساعدها اقمحادها على تهفري برامج إسكان-2
سعر احرض والمحكم ابملضباربو هببا: إن مبن سهبم احسبباا البيت تبؤدي إ  البمحكم يف املضباربة بسبعر احرض امللكيبة -3

المقاليبد اخلاصبة مبلكيبة احرض  -اافباض الضبريبة علبى احرض -ص عبددهم قليبل ميلكبهن سراضب  ك برية(املمزايدة وسوبخا
المضخم املا  يف اقمحاد الدولة -قلة سوجو االسم مار البديل    -سبة لو(ة يرجية ابلنواالحمفاض ابحرض حشا تشكل قيم

تهقببر حتقيببل احرابف عببن ىلريببل ا مظببار بنبباء ىلببرق -ابحرض  وفقببدان العملببة لقيممهببا وابلمببا  يلجببأ املالببك ا  االحمفبباض
عهبا ملشبارير إسبكان ا احراضب  بيإحجام اهكهمة عن اسمخدام صالحياهتا مجبار سصحا -سريعة سو مشارير حكهمية

 عامو وخاصة.
معرفبة سصبحاا ا مقال ملكية احرض وتسجيلها ويف غاان اكمشبفها س بو مبن الحبع  املضب  قبدما يف البنباء  ظبراً لعبدم -4

 احراض (
 النقص يف الممهيل: عدم وجهد  ظام رهن يف الدول النامية يساعد سوي الدخهل املنخفضة على البناء.-5
 دخار يف الدول النامية يكهن على وكل جمههرات حن احمهال معرضة للمضخم.ا عدام االدخار: اال-6
 اسمرياد مهاد بناء ..اخل-ا عدام صناعة البناء: عمال -7
 المخلف يف ا ندسة املعمارية واسمخدام املهارد.-8
حبدث يف تركيبا ..ابلمبا  النمائج املربتبة على ا عدام المخطيط: ول الطرق قد يساهم يف ارتفباع سسبعار احراضب  كمبا -9

 ر  المفكري يف فرض س ظمة ختطيطية  نر املضارابت.
 على بير احرض للمحلحة العامة. صالحيات الدولة سو املؤسسات العامة: إجبار املالك-10
ا السياسة والضغهط العامة: قد حيث السياسيهن املعارضهن للحكهمة املسمأجرين على االممناع عن دفر اإلرار كم-11

 حدث يف جامايكا.
 

 الفصل السادس:مشاكل اإلدارة واملوظفني 
الفسببباد اإلداري السبببيما إسا  ال وبببك سن زردة تهسبببر مسبببؤوليات اهكهمبببة يبببؤدي يف الغالببب  إ  ملخصصصص عصصصا : 

عليهببا مسببؤوليات ك ببرية دون سن يكببهن لببديها اإلداريببهن املؤهلببهن. وال وببك سن سي  كا ببت الدولببة سقببل منببهاً حيببث تنكبب 
إسكان حيماج إ  مهنيني وفنيني وإداريني مدربني وحيث سن الدول احقبل منبهاً تعباين مبن قلبة هبؤالء احفبراد إضبافة   مشروع

 ء ابلعهدة إ  بلدهم بعد تدريبهم  ظراً لقلة الدخل.إ  عدم رغبة هؤال



  

  

5 
 
 

 تشارلز ابرمز : اإلسكان املدينة ومشاكل   

  وليد بن سعد الزامل : تلخيص

بببار احقليببات محببدرا إن منببه سي بلببد حباجببة إ  مهببارات نملفببة وعناصببر مؤهلببة كمببا ميكببن اعماألجانصصو والتمليصصك: -1
ك مبا لليد العاملة ولكن هؤالء يعا هن من االضطهاد والمحيز ..والتزال مشكلة احقليبات حبادة يف آسبيا وامل بال علبى سلب

 حدث يف ا ند وابكسمان مما حرم البلدين من رجال احعمال ورسس املال.
 ة إلأاز املعامالت اإلدارية املمعطلة.وهه منمشر يف الدول النامية وغالباً ما يمم تعاىل  الروه الفساد: -2
ل فاقت فيها احما بة بعبض ولكن هناك حقيقة سن بعض من الدول النامية الينمشر فيها الفساد ..فا ند على سبيل امل ا 

 سحناء الهالرت املمحدة.
 

 اخلربات والوكاالت -الفصل السابع:املساعدات 
شاية اهرا العاملية ال ا ية ىلفيفة يف حل سزمة اإلسكان ،وبعد  كا ت مسا ات الدول الغربية يف  امللخص العا :  

دن حيببث مت اعمبببار سلببك مببن الضببروررت االجمماعيببة اهببرا العامليببة ال ا يببة بببدس االهممببام مبشببارير اإلسببكان وختطببيط املبب
يبمم الربكيبز علبى  ومبن املهبم سنواالقمحادية وقد عا ت الدول النامية من عدم تبهفر محبادر كافيبة هبل مشبكلة اإلسبكان 

إضافة إ  النظرة املسمقبلية ومعرفة سبعاد املشكلة حن النقص يف املعرفة وعدم حتديد احهدا  وا عدام ال امج المخطيطية 
 النقص يف اخل ات كلها عهامل تسا ت يف تفاقم املشاكل يف املسمقبل.

 جنبية على النحه الما :ميكنين سن سسمعرض بعض سوجو املساعدات احاملساعدات األجنبية: 
احمم املمحدة: س شأت مكمباً لإلسكان والبناء والمخطيط ،واجتهت إ  المدري  والمعليم بداًل من املشهرة وابلرغم من -1

اد برامج جيدة للممهيل قلة سعداد مهدف  اإلسكان فقد أحت املنظمة الدولية يف وحذ االهممام بقضار اإلسكان وإر
 والدعم.

روضاً سو ضماانت ابلدفر للدول احعضاء فيو وعلى وجو اخلحبهص ملسباعدة اسبم مار البنك الدو  وفروعو: ويقدم ق-2
 رؤوس احمهال وتشجير االسم مارات الفردية اخلاصة.

الهكبباالت الدوليببة: تهجببد بعببض الهكبباالت ولكنهببا غببري مرتبطببة بشببكل مباوببر مبشبباكل اإلسببكان م ببل االحتبباد الببدو  -3
 كان.لإلس
 

 اإلسكانالفصل الثامن: االقتصاد و 
الوببك سن عببدم المفكببري االقمحببادي يببؤدي إ  مربتبببات وخيمببة فببالنظرة االقمحببادية ضببرورية يف امللخصصص العصصا : 

وبىت اجملباالت وخحهصبباً يف مشبارير اإلسببكان ،فلبيس مببن الضبروري اسببمرياد مبهاد البنبباء علبى سبببيل امل بال مببن سجبل بنبباء 
لببببد مببببن العملببببة احجنبيببببة.. واملشببببكلة احعظببببم سن بعببببض وببببأ و سن يسببببمنز  مببببن احميبببباىل  الب املسبببباكن حن سلببببك مببببن

 االقمحاديني ينظرون إ  اإلسكان على س و قضية غري ملحة من اجلا   االقمحادي.
مار ميكننا سن  قسبم  ظبرة االقمحباديني إ  فبريقني ،احول يبدعه إ  إ بال االسبم نظرية األولوية ملشاريع اإلسكان:  -1

 جمديبببة يف الهقبببت القحبببري وعلبببى سلبببك فاإلسبببكان ال يسبببحل النظبببرة احولهيبببة يف ببببرامج يف مشبببارير اإلسبببكان حشبببا غبببري
 املساعدات سو اإلعاانت املخملفة.

سمببا الفلببة ال ا يببة فهبب  سقببل تشببدداً حيببث تببدعه علببى سبببيل امل ببال ا  إقامببة مسبباكن للعمببال ابلقببرا مببن املحببنر بشببكل 
 ملسافة.جمحر من تكلفة ا
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 تشارلز ابرمز : اإلسكان املدينة ومشاكل   

  وليد بن سعد الزامل : تلخيص

إن مشارير اإلسكان تساهم يف إقامة صناعات سخرع م ل صبناعة مبهاد البنباء ية االقتصادية: أتث  السكن يف التنم-2
فاإلسكان عامل مهم من عهامل االقمحاد حن اإل ماج الحناع  يمهقف إال إسا تهفر املأوع للعمال حيث سن لكل عامل 

ختلبببل جمببباالت العمبببل خبببالل النكببببات حقبببل يف جمبببال آخبببر إ بببو إسن سداة بنببباء يعمبببل فق بببو جلبببل جمبببال عمبببل واحبببد علبببى ا
 االقمحادية.

 الفصل التاسع:نظرة على تطور السياسات العامة 
عنببدما اضببطرت الببدول احقببل منببهاً إ  المحببنير علببى اعمقبباد س ببو اهببل الهحيببد إلىلعببام سببكاشا امللخصصص العصصا : 

مبل إصبالحات يف ميبدان اإلسبكان ألبربا مبن البلبدان البيت قامبت بعازدادت مشاكل اإلسكان سك ر فبأك ر. فقبد كا بت إ
هفري وعمهمببباً ميكبببن القبببهل سن ختطبببيط سن ختطبببيط مسببباكن سات حبببد سدم مبببن املمطلببببات تعمببب  خطبببهة سو  مبببن سجبببل تببب

 املساكن سو كحل مؤقت وسرير.
تقطنهبا مخدم لإلوبارة إ  اححيباء البيت كبان محبطلو اححيباء الفقبرية يسب  إزالة األحياا الفة ة يف بريطانيا  وأمريكا:-1

الطبقبة البد يا واجملرمبهن مث عبدل هبذا المعريبف ليشبمل املنبازل  فسبها ولبيس السبكان ..وقبد كا بت وجهبو النظبر السياسبية 
 تمم ل مزالة تلك اححياء أبسرع وقت .

 امباً حن لربا يف مسألة ا دم سمر خاىلئ يعم  تقليد الدول النامية حمريكا وإأاألحياا الفة ة يف الدول األقل منوا :-2
الظرو  يف كال الفلمني نملفة حيث سن املشكلة تزداد سهًء لعدم تهفر املساكن الكافية بعد ا دم ومن احفضبل الببدء يف 

 حتسني تلك اححياء هني تهفر اإلمكاانت.
 

 الفصل العاشر:اقرتاحات حلل املشكلة 
كمببن بمببهفري السببكن البببديل قبببل ا ببدم للقضبباء علببى اححيبباء الفقببرية وت هنبباك ىلريقببة صببحيحةامللخصصص العصصا : 

والطريقة اخلاىللة ه  عدم تهفري السكن البديل وعمهماً ر  سن أنخذ بعني االعمبار سن املساكن اهكهمية قد ال تناس  
 السكان  ظراً لزردة حجم العائلة سو صغرها سو لبعد املساكن عن مهاقر العمل ..اخل

ملة ومهسببعة وختملببف مببن دولببة إ  سخببرع فقببد يقحببد هبببا تطهببري املدينببة مببن هبب  عبببارة عببن بببرامج وببايصصد املصصدن: جتد-1
 اححياء الفقرية سو رفر مسمهع املدينة..

 واملشاكل اليت تهاجو الدول النامية سك ر خطهرة بسب  النمه السكاين.
كبببا ودول سوراب و  بببه سمبببر صبببع  ،ولعبببل جتبببارا سمريكمبببا سن الع بببهر علبببى مقببباولني مسبببمعدين لشبببراء مهقبببر وإعبببادة تنميمببب

سدهرت سن جتديد املدن ال يقمحر على تطهريها من اححياء الفقرية بل تنمية مراكز املدن والنههض هبا. وعمهماً تمطلب  
 مشارير جتديد املدن اسمعمال اهكهمة لحالحياهتا بشكل فعال.

دول احك ببر منببهاً كهسببيلة احقببل منببهاً وقببد اسببمخدمت يف البب وهبب  فكببرة حببازت علببى إعجبباا الببدولاملصصدن ايديصصدة: -2
 لمحقيل حياة سفضل وقد يكهن من سسباا إ شاء مدينة جديدة وجهد محنر منا مث تشكلت املدينة دون تنظيم مسبل.

املرافبل وعمهماً مل جتد الدول النامية غبري وسبيلة منبه املدينبة القدميبة حن إ شباء مبدن جديبدة مكلبف مبن انحيبة اخلبدمات و 
 دن حينما يحطدم منه املدينة بعهائل ىلبيعية كاجلبال سو املياه..ولكنها قد تضطر لبناء م

وه  من ضمن اهلهل املقربحة لمخفيف حدة الضغط السكين وكان يعمقد ا و عند إقامة املحا ر   توزيع الصناعات:-3
سببم مارية يف سلبك االقببرباف يحبطدم ابلرغبببة اال ابلقبرا مببن املبزارع فسببه  يسباهم سلببك يف تقليبل ا جببرة إ  املبدن ولكببن

 املدن ملا تهفره املدينة من سههلة االتحال والمسهيل..اخل
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 تشارلز ابرمز : اإلسكان املدينة ومشاكل   

  وليد بن سعد الزامل : تلخيص

 
 مشكلة التمويل  الفصل احلادي عشر:

إن الهقت الذي  خذه العائلة الفقرية لالدخار بغبرض وبراء مسبكن ىلهيبل جبداً وقبد ميبهت را امللخص العا :  
% 20سات الببدخل املببنخفض فخببذ فهائببد تحببل إ  إضببافة إ  سن الببدائن يف الببدول العائلببة قبببل سن يببممكن مببن الشببراء 

والوك سن عدم وجهد  ظام للممهيل يف الدول احقل منهاً يؤدي إ  المذمر االجمماع  سو احمالل سمالك الغري سو النهم يف 
 قاليده.ابلنظرية اليت تناس  يرجو وتالشهارع ،ولبعض النظررت العامة س ية يف الممهيل إال سن كل بلد ر  سن فخذ 

مببن املمكببن سن تسبباهم املحبببار  واملؤسسببات يف الممهيببل بببدعم مببن اهكهمببة وضبببماانت( الضصصما ت احلكوميصصة:  -1
 والوك سن هذا ال انمج ميكن الك ري من وراء مناز م ابلمقسيط.

ض الدول إ  ىلرق يف تشجير المهفري لذا جلأت بع  قد ال جتزئ الفائدة اليت تعطيها الدولة سو البنهكتشجيع التوف :  -2
سخببببرع كاليا حببببي  وهبببب  لعبببببة تعممببببد علببببى اهببببم وك ببببرياً مببببا تسببببمخدم احمببببهال اجملمهعببببة يف بنبببباء مشببببارير اإلسببببكان سو 
املسمشبفيات سو سي سغبراض مفيبدة ووابلطببر هببذه اللعببة حمرمبة وبرعاً يف اإلسبالم حشببا تعممبد علبى الكسب  ببدون عمببل 

 تسمبدل أبعمال سخرع مباحة( ال طبل يف الدول اإلسالمية وسنفيج  سن 
 

 رامج إسكان للدول اقل منوا  ب  الفصل الثاين عشر: 
ميكببن القببهل سن سسببلها البنبباء مل يمغببري منببذ بببدس اإل سببان ببنبباء سول مسببكن ..فاليببزال اإل سببان  امللخصصص العصصا :

خفض( كان من احجدر ابمكار دول احقل منهاً والدخل املنيحنر الطها من الطني ..و ظراً للحالة اخلاصة اليت حتيط ابل
 وسائل رخيحة للبناء سه  يمم اهديث عنها كالما :

اجتهت البلدان احقل منهاً إ  املساكن دناً منها سشا اهل احم ل حيث يمم بنباء املنبزل ابلكامبل يف املساكن اياهزة:  -1
 مل تكن احغلى. كلفة من البناء المقليدي إن  املحنر مث يرك  يف املهقر ولكنها ليست سقل

من خالل العهن اهكهم  يمم حتفيز السكان ببناء مناز م أب فسهم عن ىلريبل االعتماد على النفس مع املساعدة: -2
تبدريبهم وتعلببيمهم ولكببن هببذه المجربببة سربمبت فشببلها سيضبباً فغالببباً مببا يبببين املبدربهن املنببازل ولببيس العمببال  فضببال علببى سن 

 ايت يسمغرق وقماً ىلهياًل كما سن إدارة هذا ال انمج حباجة إ  الك ري من املهندسني.البناء عن ىلريل االعمماد الذ
-مث السبقف-بنباء اجلبدران- ظراً لعبدم تبهفر البدخل املناسب  يبمم البنباء علبى مراحبل ومجبر املبالالبناا على مراحل:  -3

 تركي  احبهاا..اخل(.
منببزل ميكببن -مببن غببرفمني رببري تهسببيعو سفقيببا يف املسببمقبل منببزل-منببزل مببن غرفببة واحببدة ة: أنصصواع املسصصاكن األساسصصي-4

 املنازل احساسية املمالصقة يف صف واحد.-تهسيعو عمهدرً 
 

 الفصل الثالث عشر:بر مج الةروض من أجل السةف 
هامبل اجلهيبة كاحمطبار الوك سن السقف يعمب  سحبد سهبم سجبزاء املبب  فهبه يقب  اإل سبان مبن العامللخص العا :  

..وحيث سن عملية تهفري السقف يف القرية سمر سهل  ظراً لمهفر احوبجار وجلبهد اهيبهاانت واملبهاد اخلبام( إال   والعهاصف
 سن ا مقال العائلة إ  املدينة حيمم عليها المفكري يف وراء السقف.

 بر مج الةروض من اجل السةوف:-1
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 تشارلز ابرمز : اإلسكان املدينة ومشاكل   

  وليد بن سعد الزامل : تلخيص

الكافيببة مبا  كببنهم مببن البنباء ولكببن العبائل الهحيببد هببه  سببكان لببديهم مبن املهببارة واخلب ةيف غباان علببى سببيل امل ببال كبان ال
 وراء السقه  سو النهافذ واحبهاا.. ظراً الافاض الدخل.

 ولقد كان  ذا ال انمج ا عكاسات إرابية فقد بدس السكان ببناء اجلدران بعناية سك ر وزاد ا ممائهم للح .
لضروري سن تحلو يف كل مكان م لها م ل ببرامج املسباكن القروض من سجل السقه  ليس من اوميكن القهل سن برامج 

 احساسية إال سشا تساهم يف تشجير البناء الذايت مر الدعم اهكهم .
 

 الفصل الرابع عشر:التعليم واألحباث
  سن تمهفر يف هبؤالء إن تقدم البلد سرً كان ليس مرههن بذكاء سو مههبة بضعة سوخاص بل راملخلص العا :  

االسببمعداد علببى العمببل والمببدري  فحببل مشبباكل اإلسببكان لببيس مقببربن يف الهقببت الببراهن بببل ربب  سن تنمببى احوببخاص 
 املهارد البشرية واملهارات سواًل لمخدم سهدا  البلد البعيدة املدع.

كان سميعاا احعداد اجلديدة من السإن سرعة تدفل املهاجرين مل يربك جمااًل للمخطيط من سجل ااملشاكل يف تركيا:  -1
احمر الذي تهلد معو سزمة إسكان حن النمه السكاين مل يهاجهو منه يف املدينة فأضحى قل  مدينة س قرة املنظم تطل عليو 

 سكهاخ رديلة حمملة يف سفهف اجلبال.
بببرانمج إمنببائ  علببى سسببس  الوببك سن مسببائل احرض يف املببدن حتمبباج إ  سحببباث سوسببر فهجببهداحلاجصصة إىل األحبصصاث: -2

 ر  سن يقهم على سساس تهفر املعلهمات اإلححائية.سليمة 
 وميكن تقسيم احوخاص املؤهلهن  لألحباث إ   هعني  ا:

 خ اء ممخححني يف ميدان معني م ل المحميم وختطيط املدن. •
 سوخاص يمممعهن بقدر كبري من اخل ة يف نملف اجملاالت. •

 
 ر برامج املساعدة  الفصل السادس عشر:دو 

الوبك سن ببرامج املسباعدات البيت قبدممها البدول الكب ع كبان  با احربر الكببري يف المخفيبف مبن  :  امللخص العا
 املشاكل اليت تعاين منها الدول النامية. فلقد حتهل المنافس بني سمريكا وروسيا حنه تقدمي العهن إ  تلك البلدان.

 ات يف اإلسكان يعهد إ  عدة عهامل منها:ا اليت سدت إ  عدم وجهد مساعدولكن ميكننا القهل سن ابرز احسبا
عبدم اإلدراك وكببار املسبؤولني غبري -خيبة احمل ومشارير اإلسكان مكلفبة والتنمهب ..( -املحلحة سو اهماية الذاتية - 

 ملمني ابلظرو  اليت يعي  فيها الناس( 
 لة (احفل الضيل وعدم اإلملام بكافة سبعاد املشك-
 ا عدام اخل ة-
 ى املال.اهرص عل-
 بعض املبادئ اليت جيو أن تتوفر يف املساعدات اخلاصة ابملدن:-1
لبببيس هنببباك حلبببهل سبببحرية تمأصبببل املشبببكلة مبببن جبببذورها. مث إن املبببال لبببيس كبببل وبببئ حيبببث رببب  المفكبببري يف وسبببائل  

 املهجهدة يف الدول الحناعية.لمقليص  فقات البناء حيث ال تسمطير الدول النامية إ شاء مباين كملك 
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 تشارلز ابرمز : اإلسكان املدينة ومشاكل   

  وليد بن سعد الزامل : تلخيص

 الفصل اخلامس عشر:التخطيط واإلسكان اخلاصان ابلتنمية 
لعببل المخطببيط اإلمنببائ  سحببد الفببروع املمخححببة بدراسببة العهائببل الببيت حتببد مببن المنميببة وإمكا يببة امللخصصص العصصا : 

 ه ضروري يف تنظيمهبا بعكبس إن تدخل اهكهمات يف اح شطة االقمحادية  تطهير الهسائل لمحقيل احهدا  الهىلنية.
 كان يعمقد سابقاً.  ما
احو  تنص على "سن االدخار واالسم مار سهم  هاح  االقمحاد" سما ال ا ية "إن اإل ماج هه احهم" نظرايت التنمية: -1

 والنظرية ال ال ة تقهل "ليس هناك عامل حمدد للمنمية إس سشا عملية اجمماعية سات انحية اقمحادية حمددة"
 مات فيما يمعلل ابلنشاط االقمحادي ه :وهناك عشر وسائل تمبعها اهكه 

المنظبيم وفبرض القيبهد -اإلقنباع ومناوبدة الحبناعيني للقيبام أبعمبال حمبددة( -االممناع وعدم المدخل يف وبلهن الحبناعة( 
باوببببرة وبنبببباء العمليببببات امل-اإلغببببراء وإعطبببباء سفضببببل االعمبببببارات مببببن سجببببل حتقيببببل هببببد  منشببببهد( -للمحببببلحة العامببببة( 

املشبارير املشبربكة ببني -ل عن االوبرباكية وا مقبال النشباط االقمحبادي مبن الدولبة إ  القطباع اخلباص( المحه -  اخلدمات(
 االحمكارات املنظمة وته  القطاع اخلاص إحدع املنافر العامة مورا  اهكهمة( -القطاع اخلاص والعام 

  مهاقر جاسبة( اهممية املخططة وختطط اهكهمة ملشارير يف-
 معاو ية واليت التسعى للربو(املشارير ال-

والوك سن المخطيط كفيل ابلقضاء على العديد من املشاكل فمشكلة احمالل احرض رب  سن ال ينظبر إليهبا علبى سشبا 
المخطيط حتدي للقا هن فاملشكلة تمعلل حباجة اإل سان ملكان فوي إليو وميكن جتن  االحمالل بمهقر حركات السكان و 

 املسبل  م.
 سابع عشر:العةائد والسياسات اخلاصة ابألرض الفصل ال

لكل دولة سياسمها فيما يمعلل ابحراضب  فمب اًل حتباول العقيبدة الدميقراىليبة حبل املشباكل..  ظبراً امللخص العا :  
الدولة تسن القها ني وتطل   لزردة مسؤوليات الدولة ومحاية حقهق الفرد يف ملكية احرض ،سما يف العقيدة الشيهعية فقن

ن الناس اال حياع  ا سي س و قضى على امللكية الفردية ابلنسبة لألرض واحرض التباع والتشربع( سما الدول احقل منبهاً م
 فلم تعرب  ببعض حقهق احفراد ولكنها مسحت حبل  لك احرض.

مهمبباً ولكببن ل منببهاً بسياسببات املسببمعمرين ع رببرت بعببض الببدول احقببسياسصصات األرض يف البلصصدان لصص  الشصصيوعية: -1
سن مبن واجب  الدولبة محايبة حبل اإل سبان يف اهحبهل علبى -معظم الدول النامية يشبربكهن يف الك بري مبن القبها ني م بل: 

بعض البدول جتب  املبالك بمنميبة سراضبيهم -سن حل االممالك والبير محان -حتحيل الضرائ  وفل دخل املالك -السكن  
  ممام حباجات السكن لألقليات ازداد االه-
ينص دسمهرها على سن احرض ملك الشع  والدولة تقرر ما هه اجليد وما هبه غبري اجليبد موقف االحتاد السوفييت: -2

 وعلى كل فرد سن يعمل وفل تكهنات الدولة فاالقمحاد مهجو واحراض  ملك الدولة.

 


