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ABSTRACT 
The study dealt with the issue of the People's Housing in Egypt and the challenges that it 
faces and means of dealing with the problem of housing, in particular where they occupied the 
people's housing one of the biggest problems facing Egypt in the twenty-first century, in 
particular with respect to the spill over into random study with economic, social and physical 
conditions, regulatory and administrative resulting in the indiscriminate proliferation of 
housing and the reason for that is the lack of good planning and the lack of a proactive 
planning process to take into account potential population increases, and when did not find 
this increase official schemes to address the problem, it is certainly Egyptians informal 
methods (Random) were exposed to the study of random pros and housing and ways to 
address disadvantages and the role of the State in that some Arab countries' experience in 
solving the housing problem and identify the stages of the development of housing to access 
alwahata proposal pilot models are enforceable and capable in a realistic solution to The 
problem of housing in the oases 

 
 

 : -  ملخص البحث
تناولت الدراسة موضوع اإلسكان الشعبً بمصر والتحدٌات التً تواجهه وسبل معالجتها حٌث احتلت مشكلة اإلسكان وبالذات  

اإلسكان الشعبً مشكلة من أكبر المشاكل التً تواجه مصر فً القرن الحادي والعشرٌن وخاصة فٌما ٌتعلق باالمتداد العشوائً مع 
دراسة الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة التً ترتب علٌها انتشار اإلسكان العشوائً وأن السبب فً 

ذلك هو انعدام التخطٌط الجٌد وعدم مراعاة الزٌادات السكانٌة المحتملة فلما لم تجد هذه الزٌادة مخططات رسمٌة لمواجهة المشكلة 
وتعرضت الدراسة لسلبٌات وإٌجابٌات اإلسكان العشوائً وطرق معالجة  (العشوائٌة)فمن المؤكد لجؤها لألسالٌب غٌر الرسمٌة 

سلبٌاته ودور الدولة فً توفٌر مشارٌع االسكان الشعبً وبعض تجارب الدول العربٌة المشابهة لمناخ منطقة الدراسة فً حل مشكلة 
مع دراسة تحلٌلٌة لمراحل تطور المسكن الواحاتً واهم خصائصه ,اإلسكان بالواحات المصرٌة عموما والواحات البحرٌة خصوصا 

ودراسة المشكالت القائمة مع اقتراح نماذج ارشادٌة سكنٌة بصبغة انتاجٌة تستهدف الشرائح المختلفة للسكان ,العمرانٌة والتخطٌطٌة 
. فً الواحة بما ٌتناسب مع الطبٌعة الخاصة والظروف البٌئٌة التً نعٌشها فً بالدنا والخصوصٌة التً دعا الٌها االسالم 

 : -  هدف البحث، منهجٌة البحث: المدخل التمهٌدي - ١
موضوع البحث ٌلقى بالضوء على أنواع اإلسكان الشعبً بمصر والتحدٌات التً تواجهه وسبل معالجتها وتطوٌر المسكن الشعبً 

فى الواحات البحرٌة وتحدٌد المشاكل التً تواجه عملٌة التطوٌر ووضع توصٌات مالئمة لتحقٌق التطوٌر لالسكان الشعبً فً 
مع دراسة الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة التى ترتب علٌها انتشار االمتداد العشوائً ,الواحات
فً ذلك هو قصور تفعٌل التخطٌط الجٌد وعدم مراعاة الزٌادات السكانٌة المحتملة, فإن لم تجد هذه الزٌادة  والسبب.لالسكان

وسٌشمل دراسة وافٌة لمالمح التخطٌط  ,(العشوائٌة)مخططات رسمٌة لمواجهة المشكلة فمن المؤكد لجوئها لألسالٌب غٌر الرسمٌة 
العمرانً وتخطٌط المواقع فى مناطق اإلسكان الشعبً حٌث أن قٌامها كان بأقل التكالٌف الممكنة وباستعمال مواد البناء المتاحة فى 

 .أقصر وقت ممكن
 :   هدف البحث١ -١

طبٌعة تطور المسكن الشعبً فً الواحات " ٌستهدف هذا البحث فً حقٌقة األمر الوصول إلى هدف عام ٌتحدد فً ضوء معرفة 
, وٌشكل تحقٌق هذا الهدف خطوة رئٌسٌة "البحرٌة القتراح معاٌٌر ونماذج استرشادٌة تالئم طبٌعة واحتٌاجات المجتمع الواحاتً 

. تفٌدنا فً تقدٌم هذه النماذج  التً تتالئم مع السكان من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة 
  : منهج البحث -1-2

من أجل سرد التطور التارٌخً للتغٌر فى طرق البناء فى المناطق الحارة تبعاً للمتغٌرات  ()أتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً
االقتصادٌة وأٌضا من أجل اإلشارة إلى مشروعات التنمٌة العمرانٌة فى مصر, ومدى إمكانٌة االستفادة من تجارب الدول الناجحة 

 .فى معالجة مشكلة االسكان الشعبً وسبل توفٌره لمحدودي الدخل 
:  وذلك من خالل

.  تقدٌم امثلة واقعٌة لنماذج من مشارٌع سكنٌة نفذت فً مناطق صحراوٌة بالجمهورٌة (1
. دراسة تجارب االسكان الشعبً فً الدول العربٌة ذات الطبٌعة الصحراوٌة (2

                                                

 (.122م ، ص 1998جدة دار البالد ،)أحمد الصباغ أساليب ومناىج البحث العممى فى العموم االجتماعية  ((
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. دراسة تحلٌلٌة لنماذج انماط االسكان الشعبً بالواحة  (3
 . اإلطار النظري للدراسة- 2

ان مشكلة االسكان فً مصر بدأت منذ الستٌنات نظرا لتدفق موجات الهجرة من الرٌف الى الحضر وتشبع االسكان 
الرسمً بالسكان وكان رد فعل الحكومة المصرٌة حٌنذاك هو بناء مشروعات االسكان منخفضة التكالٌف والتً عجزت عن تلبٌة 

الطلب المتزاٌد على السكن وخالل فترة الحروب فً نهاٌة الستٌنات وبداٌة السبعٌنات قامت الحكومة بتسكٌن المهاجرٌن فً مالجئ 
مؤقتة سرعان ما تحولت الى مناطق شبه رسمٌة وفً الوقت ذاته تم تجاهل بداٌات االستٌطان والبناء على اراضً الدولة 

وسبل معالجة االسكان ,وسٌتعرض البحث الى انواع االسكان الشعبً بمصر ومالفرق بٌنه وبٌن االسكان العشوائً ,الصحراوٌة
 العشوائً   

 .  سبل معالجة االسكان العشوائً – 3
 لتحدٌد كٌفٌة التعامل مع اإلسكان العشوائً ومشاكله ٌجب فً البداٌة إلقاء الضوء على هذه المشاكل والسلبٌات وتصنٌفها 

 :ٌمكن تصنٌف سلبٌات مناطق اإلسكان العشوائً إلى
: ()سلبٌات تتعلق باألبعاد االقتصادٌة (١

. غالبٌة ساكنٌه من ذوي الدخل المنخفض -أ 
 .انتشار البطالة بٌن ساكنٌه بمعدالت كبٌرة -ب 
. مزاولة ساكنٌه ألنشطة اقتصادٌة هامشٌة بسبب ضعف مستواهم التعلٌمً والتقنً -ج 

 : ()سلبٌات تتعلق باألبعاد االجتماعٌة (2
. تكدس األفراد بداخل الوحدة السكنٌة -أ 
. ارتفاع نسب المشكالت االجتماعٌة وانتشار صور االنحراف والتطرف والتشرد -ب 
. انتشار األمٌة والجهل -ج 
. المرأة فً مناطق اإلسكان العشوائً خارج قوة العمل الرسمٌة -د 

:  ()سلبٌات تتعلق باألبعاد البٌئٌة (3
: مشكلة القمامة, والتلوث, والضوضاء, واالزدحام: تم تقسٌم المشكالت البٌئٌة إلى أربعة أنواع هً

تأتى على قمة المشكالت البٌئٌة التً تعانى منها مناطق اإلسكان العشوائً, وهً مشكلة بٌئٌة لها آثارها : أمشكلة القمامة -أ 
.  الصحٌة على السكان

 .وهً ثانً المشكالت البٌئٌة التً تعانى منها مناطق اإلسكان العشوائً: بمشكلة التلوث -ب 
وهً فً المرتبة الثالثة كمشكلة بٌئٌة تواجه مناطق اإلسكان العشوائً, ونجمت هذه المشكلة أساساً :  مشكلة الضوضاء -ج 

 (. )عن مخالفات السكان ببناء محالت ووش بالدور األرضً, فضالً عن وجود أسواق ببعض الشوارع وإمتدادتها
. وهً التً مثلت رابع المشكالت البٌئٌة وأخرها: مشكلة االزدحام -د 

 

 :()سلبٌات تتعلق باألبعاد اإلدارٌة (4
. غٌاب الهٌاكل اإلداري المحلً -أ 
. إهمال جهات التنمٌة العمرانٌة -ب 
. ضعف سلطة األجهزة المحلٌة واألجهزة التنفٌذٌة بداخل أماكن اإلسكان الشعبً -ج 
. إهمال جهات االرتقاء والتجدٌد -د 
قانون التخطٌط العمرانً, وقانون تقسٌم األراضً, وقانون تنظٌم المبانً, ولوائح : عدم االلتزام بتنفٌذ قوانٌن عدٌدة منها -ه 

. الحكم المحلً, وقانون نزع ملكٌة العقارات للمنفعة العامة
:  طرق معالجة سلبٌات اإلسكان العشوائ1/1/2ً

بعد أن ألقٌنا بالضوء على سلبٌات ومشكالت اإلسكان العشوائً سنحاول فً هذا المبحث أن نتناول طرق معالجة وكٌفٌة التعامل مع 
. تلك السلبٌات

: فٌتم التعامل مع اإلسكان العشوائً من خالل
 :()االرتقاء باإلسكان العشوائً

. لكى ٌتم معالجة اإلسكان العشوائً بمنهجٌة االرتقاء ٌجب أال ٌكون رديء ومتهالك بما ٌفرض إزالته

                                                

(  ؛29، ص٢٠٠٨التخطيط اإلستراتيجي لممنظمات المدنية، مركز الخبرات المينية لإلدارة، :  عبد الرحمن توفيق(

Alexander, Ernest R.: (2006), “Evaluation in Planning: Evolution And Prospects”, Urban and Regional Planning 
and Development Series, Ashgate publishing, p. 11. 
(

2
) Chike, H. Mba. Ogbazi, Joy U. & Efobi, K. O.: (1992), “Principles and practice of urban and regional planning 

in Nigeria”, Mekslink Publishers, p .5. 
( الجامعة اإلسالمية، فمسطين، ،نحو استراتيجية شمولية لمعالجة السكن العشوائي، كمية اليندسة:  احمد حسين ابو الييجاء(

 .11ص ،2004

(  .86، ص1991التخطيط اإلقميمي وأبعاده الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، :  محمد خميس الزوكة(

( ؛ فيصل عبد 27، ص٢٠١٢التخطيط العمراني والتصميم الحضري، دار الكتاب الحديث، :  إسماعيل عبد العزيز عامر(
نعكاساتو عمى التنمية العمرانة الشاممة فى المممكة العربية : العزيز المبارك تأسيس الدولة الحديثة، التطور الوطني وا 

 .76، ص2001السعودية، جامعة الكويت، مركز دراسات الخميج والجزيرة العربية، 

(  12، ص2003محاضرات مادة اإلرتقاء والتجديد، بدون دار نشر، :  خالد محمود سامي(
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 :تتم من خاللشاملة منهجٌة االرتقاء هى عملٌة تطوٌر متدرجة 
 .توفٌر المرافق والخدمات االجتماعٌة,و الثقافٌة,و الرٌاضٌة, والترفٌهٌة, واإلدارٌة أو رفع كفائتها

 .توفٌر بنٌة أساسٌة مالئمة
 .تقدٌم العون المادي والفنً للسكان من خالل برامج التطوٌر االجتماعٌة واالقتصادٌة

 .الحفاظ على التراث الثقافً
 .الحفاظ على المناطق ذات الطابع المعماري الخاص

 مشروع االرتقاء باإلسكان العشوائً ال ٌعتمد كلٌاً على الدعم الحكومى و إنما ٌقوم أٌضاً على الجهود الذاتٌة
 :حماٌة اإلسكان العشوائً

. أي حماٌته من متغٌرات طبٌعٌة محٌطة به بالفعل أو ستحدث له قرٌباًن كالتنبؤ بحدوث أي ظاهرة طبٌعٌة

: ()اإلحالل التدرٌجً لإلسكان العشوائً (١
وهذا اإلحالل ٌتم فً حالة إذا ما كانت منطقة اإلسكان العشوائً مقامة على مساحة كبٌرة وبها العدٌد من السلبٌات فٌجب تقسٌمها 

. واستبدالها بوحدات سكنٌة أخرى

. القٌام بعملٌات إصالح وتجدٌد وترمٌم فً وحدات اإلسكان العشوائً (2
 :المحافظة على وحدات اإلسكان العشوائً (3

. أي اإلبقاء علٌها مع معالجتها وتطوٌرها لتتمكن من مساٌرة التغٌٌرات العمرانٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

: اإلزالة (4
وهذا القرار ٌتخذ حال تفاقم السلبٌات والمشاكل فً منطقة اإلسكان العشوائً بما ٌؤثر على كفائتها وجودتها وٌمس متطلبات األمان 

. وال جدوى من االرتقاء بها أو تجدٌدها
 

 .  دور الجهات الحكومٌة فً مشارٌع االسكان الشعبً بالمناطق الصحراوٌة   – 4
:  مشارٌع الدولة السكان الخرٌجٌن 4-1-1

 قرٌة الشهٌد طلعت درغام بابو منقار بواحة الفرافرة  -1
بقرار من جهاز تنمٌة القرٌة المصرٌة إنشاء مساكن لشباب الخرٌجٌن بمنطقة أبو منقار وتم تسمٌة القرٌة 1990 المشروع عام بدأ

على اسم الشهٌد طلعت ضرغام وهو أول من فكر فً مشروع توشكى 
: تم تنفٌذ المشروع على مرحلتٌن

  2م200 قطعة أرض مساحة كل قطعة 1200المرحلة األولى تم فٌها تحدٌد. 
 ًالمرحلة الثانٌة تم فٌها إنشاء وحدات سكنٌة باإلضافة إلى فناء خارج. 

 تم البناء بالحجر المحلً والسقف من الخشب واألرضٌات دكة خرسانٌة( .)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 :()إنشاء قرٌة الخٌر والنماء-2
. تم إنشائها من قبل مدٌرٌة اإلسكان والمرافق بمحافظة الوادى الجدٌد- أ

. تم إنشاء وحدات سكنٌة للشباب بمركز الفرافرة بقرٌة الخٌر والنماء- ب
. تتكون الوحدة من سكن وفناء خارجً- ج

                                                

(  72، ص1998آلية اإلسكان غير الرسمي، دار الكتب، القاىرة، :  زايد سيف الدين أحمد(

(   تقرير الييئة العامة لممشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إدارة المباني والمرافق، قسم التصاميم(
(  .قسم التصاميم ،مشاريع االسكان بمحافظة الوادي الجديد ، تقرير وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة (

انًىقغ انؼبو نقشَت انشهُذ طهؼج دسغبو  ( ١)شكم 

  نًششوػبث انخؼًُش وانخًُت انضساػُت انهُئت انؼبيت
انىحذة انسكُُت بًششوع قشَت انشهُذ طهؼج دسغبو ( ٢)شكم 

 انهُئت انؼبيت نًششوػبث انخؼًُش–ببنفشافشة انًشحهت االونً 
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3-
: مشروع انشاءقرٌة سكنٌة نموذجٌة ذات مالمح بدوٌة بمركز الحسنة بسٌناء

( ) وحدة سكنٌة ذات مالمح بدوٌة فً سٌناء بمركز الحسنة142إنشاء قرٌة نموذجٌة تضم 

: وقد روعً فً إنشاء هذه الوحدات السكنٌة اآلتى
. (أفقٌاً ورأسٌاً أو بها إمكانٌة ذلك التوسع)أن تكون الوحدة السكنٌة متسعة  .1
 .ٌتوافر بالوحدة السكنٌة حدٌقة جانبٌة .2
 .تم تسلٌم الوحدات السكنٌة بكامل أثاثها المالئم .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                

(  مركز الحسنة ىي مدينة مصرية تقع في محافظة شمال سيناء، ويعد مركز الحسنة من أقدم مراكز وتجمعات وسط سيناء، (
وقد أشتير بإنتاج األقمشة، وىو أول إداره محميو في وسط سيناء، وتعتبر منطقة الحسنة تابعة لقبيمة التياىا وىي من أقدم 

/ المفارق/ المغارة/ الغرقدة/ الريسان/ الجفجافة/ الحمة/ الجدي :  قرية وىي20القبائل فى سيناء، ويحتوى المركز عمى 
أم شيحان / أم قطف / المنبطح/ المقضبة/ المغفر/ القسيمة/ (الوفاء) 64الكيمو / وادى العمرو/ المميز/ قرية/ بغداد/ المنجم

 :بئر بدا، أنظر/ 

       http://massai.ahram.org.eg/News/1265/28/   

 صىسة جىَت نًشكض انحسُت  

 google maps, areal veiw: انًصذس

 ػٍ انببحث  يذَشَت االسكبٌ ببنىادٌ انجذَذ –وحذاث االسكبٌ انشؼبٍ بقشَت انخُش وانًُبء ببنفشافشة ( ٣)شكم 
 

 انخقسُى االداسي نًشكض انحسُت

 االداسة انهُذسُت- يحبفظت شًبل سُُبء  : انًصذس 

http://massai.ahram.org.eg/News/1265/28/
http://massai.ahram.org.eg/News/1265/28/
http://massai.ahram.org.eg/News/1265/28/
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 :     التجارب العالمٌة – 5
: تجربة اإلمارات 5-1-1

 نسمة ٌشكل المواطنون نسبة 7.8.264 حوالً 2010بلغ عدد سكان دولة اإلمارات العربٌة المتحدة حسب إحصائٌات عام 
من إجمالً عدد السكان، وأكثر إمارتٌن فً عدد السكان هما إمارة أبو ظبً وإمارة دبً تلٌهما إمارة الشارقة، وتعد رأس % 16

. الخٌمة األعلى كثافة بالنسبة للمواطنٌن اإلماراتٌٌن
: دور الدولة فً توفٌر الوحدات السكنٌة للمواطنٌن 

 ., وٌتم تسلٌمه للمستفٌد(سواء ضمن مجمع سكنً أو وحدة سكنٌة منفصلة)ٌقوم البرنامج بإنشاء المسكن  -أ 
فى حال جاءت المساعدة السكنٌة على شكل قرض إلنشاء مسكن حكومً, وتجاوزت قٌمتها قٌمة المساعدة المالٌة من البرنامج, ٌقوم  -ب 

 .المستفٌد بسداد قٌمة الفرق للبرنامج مباشرة
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :   تجربة المملكة العربٌة السعودٌة 2 -١ -5

خصصت الحكومات السعودٌة مٌزانٌة كبٌرة لمشارٌع اإلسكان ودعم إسكان محدودي الدخل فقامت بعمل عدة مشارٌع فً مناطق 
مختلفة من المملكة وقامت باطالق مشارٌع اسكان محدودي الدخل بعدة مناطق بالمملكة  وقامت أٌضا بعض الجهات والجمعٌات 

: الغٌر حكومٌة بعمل مشارٌع لإلسكان الشعبً فً المناطق البدوٌة والرٌفٌة من المملكة ومن أبرز هذه الجهات
مؤسسة سمو األمٌر سلطان بن عبد العزٌز آل سعود الخٌرٌة 

هـ لتكون صرحا خٌرٌا رائداً لألعمال اإلنسانٌة والخٌرٌة ومن هذا 1415تأسست المؤسسة فً العشرٌن من شهر شعبان سنة 
المنطلق اهتمت المؤسسة بتفقد أحوال المواطنٌن وتلبٌة تطلعاتهم خاصة المحتاجٌن وذوي الدخل المحدود تحقٌقا لمبدأ التكافل 

 .االجتماعً والتعاون على البر والتقوى وعمدت بإنشاء مجمعات خٌرٌة إلسكان األسر السعودٌة الفقٌرة فً المناطق الشعبٌة بالمملكة
: ()هـ تنفٌذ أربعة مشارٌع وه1434ًوقد شمل المشروع حتى عام  -

                                                

 (  :أنظر،مؤسسة سمطان بن عبدالعزيز الخيرية، الموقع الرسمي لممؤسسة (

www.sultansaudi.com/book.php?SID=153&CID=5 

 انخصًُى انًُبخً نهقشَت

 :Hyde, Richard: (2012) "bioclimatic Housing: انًصذس

Innovative Designs for Warm Climates", CRC Press. P.23. 

 انخصًُى انخبسجً  نهىحذة انسكُُت ببنًششوع

 www.szhp.gov.ae: انًصذس

 

 يسقط أفقً نهذوس األسضً نهىحذة انسكُُت

 www.szhp.gov.ae: انًصذس
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 .مشروع القحمة بعسٌر

 .مشروع تبوك
 .مشروع الحائط بحائل

 .مشروع نجران
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : ()مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز لوالدٌه لالسكان التنموي:ثانٌا 
ه كمؤسسة تهدف الى تامٌن وتوفٌر المسكن 1423-8-20اسست مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز لوالدٌه لالسكان التنموي بتارٌخ 

المالئم لمحدودي الدخل و للفئات الفقٌرة واالكثر حاجة فً المجتمع السعودي كما تهتم بتخطٌط مشروعات االسكان التنموي 
المصاحبة لتلك المشروعات واالشراف على المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بقضاٌا االسكان التنموي والخٌري االمر 

الذي ٌعمل على تمكٌن المؤسسة من اداء مهماتها وتحقٌق رسالتها فً المجتمع باالستفادة من التراكم العلمً وافضل الممارسات 
العملٌة فً تلك المجاالت محلٌا واقلٌمٌا ودولٌا كما قامت المؤسسة بالمساهمة مع ادارة المستفٌدٌن والمجمعات السكنٌة وادارة البرامج 

. التنموٌة فً تطوٌر العدٌد من الجوانب العلمٌة والمهنٌة المتعلقة باالسكان 
: مشارٌع االسكان التً قامت بها المؤسسة 

قامت المؤسسة بتنفٌذ عدة نماذج سكنٌة فً مناطق مختلفة من المملكة لتستجٌب للرغبات السائدة لدى سكان هذه المناطق كما روعً 
فً تصمٌمها الخصوصٌة بٌن فراغات المسكن وكذلك بٌن الجٌران وذلك من خالل نماذج حضرٌة ونماذج رٌفٌة  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: الٌمنتجربة  5/1/3

الٌمن فً جنوب غرب قارة اسٌا وفً الجزء الجنوبً من شبه الجزٌرة العربٌة ٌحدها من الشمال المملكة العربٌة السعودٌة  ومن تقع 
الشرق سلطنة عمان ومن الجنوب الخلٌج العربً ومن الغرب البحر الحمر وتطل الٌمن على مضٌق باب المندب والذي ٌعتبر مدخال 

للبحر االحمر وقناة السوٌس وٌمثل اهمٌة استراتٌجٌة كبرى وهً دولة من دول العالم الثالث التختلف عن بلدان العالم الثالث كثٌرا 
 6.5م ومتوسط حجم االسرة ٌقدر ب 2008نسمة عام 24000000 م ووصل الى1997نسمة عام  16500000فعدد سكانها 

وهذا االمر جعل من االهتمام بالسكن مسألة ال ٌمكن فصلها عن مخططات التنمٌة التً سطرتها مختلف الحكومات المتعاقبة, اشخاص 
وقد أدت التحوالت والتغٌرات التً شهدتها الٌمن منذ استقاللها إلى تفطن الدولة بأنه ال ٌمكن نجاح أي عملٌة تنمٌة ما لم تصاحبها 

                                                

( )http://www.kaf.org.sa/ar/pDetailes.aspx?MID=23&level=5&level2=4 

  اإلسكبٌ انخًُىي–إحذي انىحذاث انسكُُت انًُفذة بًُطقت حبىك  يؤسست األيُش سهطبٌ بٍ ػبذانؼضَض أل سؼىد انخُشَت 

 www.sultanfoundation.com: المصدر

 (أ) انًُىرج انشَفًُ –يجسى َىضح شكم انىحذة انسكُُت 

 www.sultanfoundation.com: انًصذس

 

 انًُىرج –يجسى َىضح شكم انىحذة انسكُُت 

 (ة)انشَفًُ 

 www.sultanfoundation.com: انًصذس
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سٌاسة رشٌدة فً مجال اإلسكان والبناء والتعمٌر قصد ضمان استقرار الوطن ومن هنا تكمن االهمٌة الكبرى لقطاع السكن وحساسٌته 
. فهً تحسٌن اإلطار المعٌن للمواطن مهما اختلف مستواه وأصله االجتماعً

: دور الدولة فً حل مشكلة االسكان بالٌمن 
لقد اولت الحكومة فً الٌمن اهتماما كبٌرا بقطاع االسكان واكدت على ضرورة تطوٌر العمل فً دوائر االسكان والوزارة وذلك من 

خالل برمجة اعمالها والتخطٌط لها كما اكدت على ضرورة اعداد دراسة تبٌن امكانٌة انشاء وحدات سكنٌة على اساس تعاونً تسهم 
الدولة فٌها بتوفٌر ادوات ومعدات البناء الضرورٌة باٌجارات تغطً تكلفتها وتامٌن االشراف الفنً الدقٌق لها وخالل الفترة من 

مبانً –م تم انجاز العدٌد من المشارٌع السكنٌة المختلفة من حٌث المساحة ومواد البناء حٌث تنقسم الى اربعة اقسام 1974-1990
. مبانً من الخرسانة سابقة التجهٌز –مبانً من الخرسانة المسلحة –من الحجر والبلك مبانً جاهزة ومستوردة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 –
دراسة 
تحلٌلٌة 
 لمنطقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:   .   الواحات البحرٌة ومراحل تطور المسكن بها 
: (الواحات البحرٌة) التعرٌف بمنطقة الدراسة 6-1-1

لقد تم اختٌار موقع مركز الواحات البحرٌة من أجل استكمال البحث بدراسة مٌدانٌة تتناول أبعاد اإلسكان الشعبً فً ظل مناخ 
صحراوي جاف من أجل الوقوف على الخصائص العمرانٌة للمنطقة ومراحل تطور التصمٌم العمرانً فً الوحدة السكنٌة فً 

الواحات البحرٌة,وصوال الى اقتراح نماذج استرشادٌة قابلة للتنفٌذ وقادرة بشكل واقعً على حل مشكلة اإلسكان فً منطقة الواحات 
. البحرٌة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

  َىنُى نزوي انذخم انًحذود7شكم َىضح انًىقغ انؼبو نًششوع  

أحًذ يحًذ انحبصيً ، انخطىس فً حًُُت انبُئت انسكُُت .د: انًصذس

 2004فً ػذٌ ببنًٍُ ، سسبنت دكخىساة  

 

 شكم َىضح انًىقغ انًُبرج انسكُُت نًششوع أبًُ وأسكٍ

أحًذ يحًذ انحبصيً ، انخطىس فً حًُُت انبُئت انسكُُت .د: انًصذس

 2004فً ػذٌ ببنًٍُ ، سسبنت دكخىساة  

 

 خشَطت حىضح يىقغ انىاحبث انبحشَت ببنُسبت نًصش

 هُئت انًسبحت انًصشَت إداسة انخشائط: انًصذس

 ًَط األحُبء انسكُُت بًششوػً سًًَ ووحذة َجىي يكبوي

 2004أحًذ يحًذ انحبصيً ، انخطىس فً حًُُت انبُئت انسكُُت فً ػذٌ ببنًٍُ ، سسبنت دكخىساة  .د: انًصذس
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:  مراحل تطور المسكن الواحاتً 6-1-2
على مر التارٌخ وعندما بدا االنسان فً االقامة والسكن بمنخفض الواحات البحرٌة استخدم المواد المتاحة فً البٌئة المحٌطة واتسم 
تخطٌط تلك المساكن بالبساطة والقدرة الفطرٌة على المعالجات المناخٌة الحرارٌة وظل هذا االمر سائدا لفترة من الزمن حتى نهاٌة 

القرن العشرٌن حٌنما ارتبطت الواحات البحرٌة ادارٌا بمحافظة الجٌزة وتم ربطها بشبكة طرق الجمهورٌة وخط سكة حدٌد لنقل خام 
وزٌادة القدرات االقتصادٌة للسكان بدا ظهور نوع اخر من المسكن الواحاتً الٌناسب ,الحدٌد الى مصانع الحدٌد والصلب بحلوان 

. فتم تقسٌم المسكن الواحاتً الى مسكن واحاتً قدٌم ومسكن واحاتً حدٌث ,الطبٌعة الخاصة للواحة والظروف البٌئٌة المحٌطة 
:  المسكن الواحاتً القدٌم 6-1-2-1

وتم استغالل خطوط الكونتور لتحقٌق فارق االرتفاعات  (هضبة البٌشمو)كانت بداٌة اقامة السكن فً الواحة على الهضبة الوسطى 
واٌجاد نوع من الظالل التً تساعد على تلطٌف المناخ وكذلك الحارات الضٌقة المتعرجة والوحدات المتقاربة المتضامة التً توجد 

. نوع من االلفة والمودة بٌن سكان الواحة والشكل التالً ٌشٌر الى اماكن المسكن الواحاتً القدٌم بالواحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  المسكن الواحاتً الحدٌث 6-1-3

ترتب على تطور النشاط اإلقتصادي الصناعً والزراعً والتجاري والسٌاحً فً منطقة الواحات البحرٌة ضرورة إدخال طرق 
, ولسرعة (1)البناء الحدٌثة فً تشٌٌد وحداتها السكنٌة وفى تشٌٌد الفنادق وغٌرها من المؤسسات الالزمة لسرٌان التنمٌة اإلقتصادٌة

تنفٌذ الوحدات السكنٌة التً ٌكون المجتمع فً حاجة الٌها 
 

 
   

 
    

 

:  دراسة تحلٌلٌة لعٌنات المسكن الواحاتً القدٌم والحدٌث 6-1-4
من خالل ماتم دراسته من عٌنات فً منطقة الدراسة ومعرفة خصائص المسكن الواحاتً القدٌم والحدٌث واهم مالمحه ومكوناته تبٌن 

 :االتً 
فعمارة المسكن الواحاتً الحدٌث ال تمثل إنعكاس للمقومات البٌئٌة او االجتماعٌة التً تم مراعاتها فً المسكن الواحاتً القدٌم ,  -1

. وأصبح الوضع المعماري فً كثٌر من جوانبه بعٌداً عن الواقعٌة حٌث ٌتنافى وظروف وبٌئة الواحة
قلة مساحة العناصر االنتاجٌة فً المسكن الواحاتً الحدٌث او تالشت وزاد التركٌز عل المساحة السكنٌة وزٌادة غرف المعٌشة  -2

 .والنوم 
 .انتشار ظاهرة عدم وجود الفناء الداخلً فً كثٌر من المنازل المستحدثة واالكتفاء بالدار الخلفً المخصص للخدمات -3
  انه ٌوجد اتجاهٌن القامة وتشٌٌد المساكن بعد التطور االقتصادي والتغٌر االجتماعً الذي طرا على الواحة  -4

اتجاه قام بتشٌٌد المبنى السكنً دون اهدار للطابع الممٌز لعمارة المناطق الصحراوٌة الحارة وٌتناسب مع وضع وطبٌعة -أ
. المجتمع الواحاتً 

                                                
واحات الفن والجمال، الواحات البحرية، دراسات انثروبولوجية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، :  محمد أمين عبد الصمد(1)

 44، ص٢٠١٢

 خشَطت حىضح ايبكٍ انًسكٍ انىاحبحً انقذًَت 

 ػٍ انببحث: انًصذس

 
 صىسة حىضح شكم انًسكٍ انىاحبحً انقذَى

 ػٍ انببحث: انًصذس

 

 صىسة حىضح شكم انًسكٍ انىاحبحً انحذَث 

 ػٍ انببحث.د: انًصذس

 

 صىسة حىضح أيخذاداحبنًسكٍ انىاحبحً انحذَث  

 ػٍ انببحث.د: انًصذس
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اتجاه قام بتشٌٌد المبنى السكنً دون مراعاة الطابع الممٌز للعمارة الواحاتٌة واطالق المعالجات المناخٌة المٌكانٌكٌة فً -ب
عملٌات البناء  

لم تعد البٌئة المحلٌة تفى بالمواد اإلنشائٌة الالزمة لتشٌٌد المسكن الواحاتً الحدٌث, وبدأ نقل مواد البناء الحدٌثة من الجٌزة إلى  -5
. (كالحدٌد والبالط واألسمنت والطوب والنوافذ واألقفال حسب نوع ومستوى الوحدة السكنٌة)منطقة الواحات البحرٌة 

تحول المسكن الواحاتً الحدٌث الى وحدة سكنٌة استهالكٌة بعد ان كانت وحدة سكنٌة لها صبغة انتاجٌة رٌفٌة ترفع من دخل  -6
 .االسرة وتساهم فً حل مشكلة البطالة 

واالتجاه إلقامة وحدات سكنٌة منفصلة عن االبوٌن تنشا فٌه  (بٌت العائلة)اختفاء الوحدات السكنٌة التً تضم العائلة باكملها  -7
 .االسرة الصغٌر باستقالل كامل عن االسرة االم 

 

 

 
  
   

  
 
 
 
 
 
 :   .  عرض للنماذج االسترشادٌة المقترحة  – 7

رسمت النماذج االسترشادٌة المقترحة من خالل استكمال المسكن أفقٌا وراسٌا وفق قدرات واحتٌاجات الساكنٌن, تراعً الجوانب 
االجتماعٌة والبٌئٌة والمناخٌة وٌمكن تطبٌقها وتكرارها فً مشارٌع االسكان المزمع تنفٌذها تناسب جمٌع مستوٌات االسكان المستهدفة 

 :  فً الواحة وذلك من خالل اربعة نماذج
 .  2م200نموذج اسكان مزارعً نخٌل التمور بمساحة اجمالٌة  •
  .  2م185نموذج اسكان االنتاج الزراعً الداجنً بمساحة اجمالٌة  •
   2م175نموذج اسكان صغار الموظفٌن بمساحة اجمالٌة  •
 .    2م265نموذج اسكان كبار الموظفٌن بمساحة اجمالٌة  •

 

 دساسبث انىضغ انقبئى دساست ححهُهُت نؼُُبث يٍ انًسكٍ انىاحبحً انقذَى

 ػٍ انببحث: انًصذس

 

 دساسبث انىضغ انقبئى دساست ححهُهُت نؼُُبث يٍ انًسكٍ انىاحبحً انحذَث

 ػٍ انببحث: انًصذس

 



 
 

 .تطوٌر المسكن الشعبً فً الواحات البحرٌة 

 

    

       
 
 

 
 
 
 
 :  النتائج- 8

ومن هنا تكتمل رؤٌة الدراسة بما ٌتفق مع هدفها من خالل تناول المناطق الصحراوٌة ذات المناخ الحار الجاف, فركزت الدراسة 
على أمرٌن, األول تناولت فٌه مشكلة اإلسكان فً مصر بشكل عام والمناطق الصحراوٌة بشكل خاص, والثانً تناولت فٌه طرق 

واعادة تفعٌل ,(الواحات البحرٌة) المنطقة محل الدراسة بناء مساكن قادرة بشكل ٌتناسب مع وضع وظروف البٌئة التً نعٌشها فً
 واالستفادة منها فً حل مشكلة البطالة والتحول الى االسر المنتجة التً  العناصر االنتاجٌة التً كانت موجودة فً المسكن القدٌم

تحقق االكتفاء الذاتً البنائها بدال من النمط االستهالكً الموجود فً المسكن الواحاتً الحدٌث وقدمنا نماذج استرشادٌة قابلة للتنفٌذ 
وتوصلت الدراسة ,وقادرة بشكل واقعً على حل مشكلة اإلسكان فً منطقة الواحات البحرٌة مع امكانٌة تكرار السكان لهذه النماذج

: للنتائج التالٌة 
المسكن الواحاتً القدٌم كان ٌتم انشاؤه بطرٌقة تلقائٌة فطرٌة تتسم بالبساطة وبعٌدة عن التعقٌد تناسب الظروف البٌئٌة للواحة - 1

. وقادرة بشكل واقعً على تحقٌق التوافق البٌئً والمناخً
ٌتمٌز المجتمع الواحاتً بخصوصٌته فً خصائصه االجتماعٌة فً تمسكه بروح األسرة واحترام الكبٌر وتعظٌم الدٌن واحترامه - 2

مما انعكس على الحٌاة االجتماعٌة فً الواحة وانتشر التعاون والتجانس واالنتماء وروح المشاركة الشعبٌة والتكامل بٌن أفراد 
. المجتمع الواحاتً

المحافظة على المسكن الوحاتً القدٌم باعتباره عمارة تراثٌة ٌمكن تجدٌدها وإصالحها واعتبارها عامل من عوامل الجذب لمنطقة -3
.  الواحات البحرٌة وإسهامها بشكل مباشر فً حل مشكلة البطالة وتشغٌل الشباب وزٌادة الناتج المحلً من خالل السٌاحة البٌئٌة 

 تبٌن بوضوح عدم وجود تخطٌط مستقبلً لمناطق االمتداد العمرانً بالواحة نتٌجة افتقاد التنسٌق بٌن الجهات المسئولة وترك  -4
 .اراضً الواحة بدون حماٌة او تخطٌط مسبق من الدولة

انه ٌوجد اتجاهٌن القامة وتشٌٌد المساكن فً الواحات البحرٌة بعد التطور والتغٌر االقتصادي واالجتماعً الذي طرا على الواحة - 5
: 

. اتجاه قام بتشٌٌد المبنى السكنً دون اهدار للطابع الممٌز لعمارة المناطق الصحراوٌة الحارة -أ
اتجاه قام بتشٌٌد المبنى السكنً دون مراعاة الطابع الممٌز للعمارة الواحاتٌة واطالق المعالجات المناخٌة المٌكانٌكٌة فً -ب

 .عملٌات البناء والتشٌٌد 
 
 

 
 التوصٌات- 9

 ًَىرج إسشبدي نهىحذة انسكُُت نًضاسػً َخُم انخًىس واألخشي إلسكبٌ صغبس انًىظفٍُ

 ػٍ انببحث: انًصذس

 

 ًَىرج إسشبدي نإلَخبج انضساػً انذاجًُ واألخشي نكببس انًىظفٍُ

 ػٍ انببحث: انًصذس

 



 
 

 .تطوٌر المسكن الشعبً فً الواحات البحرٌة 

 

    

 :توصً الدراسة مجموعة من التوصٌات تتمثل فً 
أن ٌكون لوسائل اإلعالم دور بناء فً زٌادة الوعً لدى المجتمع بشكل عام والواحاتً بشكل خاص بالقٌم الموجودة بالطابع -  1

 .العمرانً للمسكن الواحاتً القدٌم وأنها عمارة نابعة عن المجتمع وتعبر عنه وٌجب المحافظة علٌها وتطوٌرها
 .ٌجب أن تتوفر فً األسالٌب المقدمة للتطوٌر إمكانٌات االمتدادات والتوسعات المستقبلٌة دون وضع أٌة عراقٌل تعوق ذلك- 2
تحقٌق التوافق والتكامل بٌن احتٌاجات اإلنسان الواحاتً ومعطٌات البٌئة المحٌطة بالربط بٌن التقنٌات الحدٌثة ومواد البناء فً - 3

 .تخطٌط وتطوٌر اإلسكان الشعبً بالواحة
. التوصٌة باستخدام أسالٌب ومواد البناء المحلٌة فً مشارٌع اإلسكان الشعبً, بهدف تخفٌض تكلفة البناء- 4
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