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لقد شغل فكر االنسان منذ نشأة الحياة العديد من االحتياجات وكيفية توفيرىا  ،وكانت الحاجة لممأوي
من كوارث الطبيعة وضراوة الحيوانات ذات أىمية شديدة لبقاء واستمرار حياة الجنس البشري  ...ومع توالي
السنين والتقدم في كافة النواحي تغيرت المتطمبات لتوافق كل عصر وبدأت تظير مشكمة المسكن المالئم وأحيانا
مجرد وجود مسكن فنجد أن بمدان العالم النامي يعيش بيا قرابة ألف مميون شخص يعانون من سوء المسكن .
ومع تمك الزيادة المضطردة في عدد سكان األرض والتي تشير التوقعات الي بموغيم ستة مميارات نسمة

عام  0222تضم مدن البم دان النامية بين جنباتيا ممياري نسمة مقابل مميار واحد في مدن البمدان الصناعية ،
وىذا الضغط المتزايد عمي المناطق الحضرية بالبمدان النامية يشكل عبئا جديدا عمي الوضع الحالي حيث يزداد

عدد المطموب من الوحدات السكنية عن المعروض منيا ولمسيطرة عمي ىذا الموقف يجب أن يصل معدل البناء
من ثمانية الي عشرة وحدات سكنية لكل ألف نسمة في العام بدال من المعدل الحالي وىو يتراوح بين وحدتين الي

خمسة وحدات لكل ألف نسمة في العام .

ولعدم القدرة عمي الوفاء باحتياجات الطمب في مجاالت توفير االراضي السكنية والخدمات والمرافق
التابعة ليا فقد ارتفعت أسعار االراضي داخل كردونات المدن مما دفع المواطنين الي إقامة مساكن دون المعايير
وبطرق غير مشروعة كالتعدي عمي أراضي ممموكة لمدولة أو عمي أراضي زراعية في أطراف المدن وغير

مرخص بالبناء عمييا ولكون تمك االراضي غير المتصمة بشبكات المرافق فأدي ذلك لتدىور الصحة العامة بتمك
المناطق وارتفاع نسبة الوفيات بين المواليد واألطفال بيا  ،وتشكل ىذه المناطق المسكن لعديد من الماليين بينما
يتكدس اآلخرون داخل وحداتيم السكنية األصمية بكثافات عالية غالبا ما تسمح ليم بالنوم فقط .
ومصر كدولة نامية تعاني مدنيا من ىذه مشكمة التكدس السكني في المناطق العمرانية حيث تصل
الكثافة السكانية كمثال في أحد أقسام مدينة االسكندرية وىو حي الجمرك الي ما يفوق ستمائة نسمة في الفدان

وتصل نسبة إشغال الغرفة ببعض أحياء االسكندرية الي أكثر من  0,9فرد لمغرفة .

بعد أن لمسنا وجود وحجم المشكمة بالمدن المصرية والتي أحدث وجودىا تغييرات عدة في المعالم
العمرانية بيا وأدت الي تفاقم مشكالت اجتماعية  ،فحري بنا أن نتيح لمتخطيط العمراني المنظم أن يقوم بدوره
وذلك بغية إيجاد حمول جذرية ليذه المشكمة ووضع األسس التصميمية والتخطيطية النابعة من قيمنا الحضرية

لتحسين الظروف المعيشية بيا .

وسنتناول بالدراسة أحد أقسام مدينة االسكندرية موضحا حجم المشكمة بو والحمول التي تتناسب مع القيم
االجتماعية والجمالية لو .

