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ملخص:
يعترب احلق يف سكن الئق مركز احلياة االجتماعية واالقتصادية وأساس االستقرار واألمن للفرد
واألسرة ،فاحلق يف السكن ينبغي أالّ يفسر تفسريا ضيّقا بوجود سقف وجدران فقط ،بل ينبغي النظر
إىل هذا احلق باعتباره حق اإلنسان يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم ،هلذا أولت املواثيق الدولية
حلقوق اإلنسان اهتماماً بالغا باحلق يف سكن الئق ،ومن جهة أخرى ألزمت الدول املصدقة على
املعاهدات الدولية أن تتبع سياسة إسرتاتيجية يف جمال التخطيط اإلقليمي والعمراين من أجل رفع املستوى
املعيشي للسكان.
مبا أ ّن السكن الالئق حقا جوهرياً من حقوق اإلنسان ،ومبدأ أساسيا من مبادئ الكرامة اإلنسانية ،فإ ّن
هذا املوضوع يهدف إىل إجياد أسس ومعايري تصميمية وتكنولوجية للمسكن الصحي املستدام ،وكذا
استخدام اخلامات الصناعية والطبيعية صديقة للبيئة وغري الضارة باإلنسان ،ومنه فالنتائج املتوصل إليها أ ّن
التخطيط العمراين يف الوقت احلايل ،مظهر من مظاهر احلضارة يعمل على حتقيق األهداف العمرانية
واالجتماعية واالقتصادية والعمل على متابعتها وتدعيم استدامتها وترقية املساكن ذات مظهر مجايل الئق.
كلمات المفتاحية :سكن الئق ،التخطيط العمراين ،مسكن الصحي ،املستدام.
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Summary: the Right to adequate housing, an exigent urban environmental
and sustainable planning
Housing forms an indispensable part of ensuring human dignity, a
house is considered as an important social and economic life center, also a
basis of stability and security for individuals and families. Adequate
housing should not be interpreted narrowly by just the four walls of a room
and a roof over one’s head, but rather this right should be considered as
human right to live everywhere in security and peace. International Human
Rights makes adequate housing right a priority, and on the other hand
obliges states ratifying international conventions to follow a strategic policy
in regional and urban planning, to raise the standard’s living of the
population.
Since, adequate housing is a fundamental human right and a
fundamental principle of human dignity. This topic aims to find design and
technological basis and standards for sustainable and healthy housing, as
well as using new environmentally friendly industrial and natural materials,
may not injure humans. So, in achieved results, the urban planning is a
civilization aspect which realizes urban, social and economic goals, pursue
a technical monitoring and strengthen its sustainability to upgrade housing
with a decent aspect.
Key words: decent housing, urban planning, healthy housing, sustainability.

: مقدمة.1

، ويعتـرب حقـا مـن حقوقـه،يعتـرب السـكن املكـان الـذي يعـيش فيـه اإلنسان بسـالم وأمـان وكرامـة
ألنّه مرتبطا ارتباطا وثيقا حبقوق اإلنسان األخرى املدنية والسياسية وكذلك االقتصادية واالجتماعية
 ليشمل عالقة اإلنسان باجملتمع، وبالتايل فإ ّن احلق يف السكن املالئم يتعدى شكل املبىن املادي،والثقافية
، وميثـل السكن بالنسبة للكثريين جماال لالستثمار ومصدرا للدخل ورمزا للدميومة واألمان،الذي يعيش فيه
فهـو ضـرورة حياتيـة ملحـة ولـه دور كبـري ومسـتمر يف حيـاة الفـرد وتكـوين صـحته وأخالقه وعالقاتـه
.االجتماعية
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يممن للفرد واألسرة االستقرار واملناخ املناسب الذي
فاملسكن الالئق أحد أساسيات احلياة ،إذ ّ
ميكنها من العمل والتواصل مع اجملتمع والشعور باالنتماء واالستعداد للمشاركة ،حيث يشكل قطاع
اإلسكان والعمران أحد أهم أهداف التنمية احلضارية اليت تسعى إىل حتسني الظروف املعيشية للسكان
وتوفري اخلدمات األساسية هلم ،كما يعد أحد قطاعات االقتصادية املهمة اليت تساهم يف زيادة منو
االقتصاد الوطين.
عرفت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة احلـق يف السـكن املناسـب
لقد ّ
بأنّه مملـف مـن جمموعـة مـن االهتمامـات احملـددة و تشـكل العناصـر املكونـة هـذه يف جمموعهـا الضـمانات
األساسية املمنوحـة قانونـا جلميـع األشخاص( 1عبد الرزاق سالم ونذير بوسهوة.)2012 ،
إ ّن احلاجة ال تقتصر على وجود مكان يأوي إليه اإلنسان فقط ،بل حيتاج اإلنسان إىل مسكن
مالئم من مجيع النواحي الوظيفية والصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والبيئية ،وحتقيق مجيع رغبات
السكان احلاليني مع مراعاة األجيال القادمة ،األمر الذي أدى إىل ظهور مفهوم االستدامة والسعي
لتحقيقه يف مجيع نواحي احلياة ومنها قطاع اإلسكان ( 2إيهاب حممود عقبة.)2003 ،
أهمية الموضوع:
تكمن أمهية هذا املوضوع يف ما يلي:
 حاجة اإلنسان املعاصر إىل مسكن صحي مستدام يف الوقت الذي كثر فيه التلوث البيئي بسببالغازات السامة املنبعثة من وسائل النقل واملصانع وحىت املنازل اليت تفتقر إىل أبسط شروط العيش.
 كون املسكن الالئق هو الوحدة األساسية يف اجملتمع وهي األسرة ،وهلذا جيب على املسكن أن يتوفرعلى عدة شروط وأن يستجيب ملتطلبات السكن املستدام من خالل مراعاة معايري البيئية الصحية
السليمة.
أهداف الموضوع:
يهدف هذا املوضوع إىل:
 إجياد أسس ومعايري تصميمية وتكنولوجية للمسكن الصحي املستدام. استخدام اخلامات الصناعية والطبيعية صديقة للبيئة وغري الضارة باإلنسان. تطبيق مبادئ االستدامة على السكنات الالئقة واحلرص على مطابقتها لبيئة صحية سليمة.3
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المنهج المتبع :قد اتبعنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي ،وذلك نظرا ألمهية املوضوع اليت
تتطلب بيان ووصف متطلبات ومعايري املسكن الالئق الذي هو من حق كل إنسان دون متييز ،والذي
كرسته املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية استجابة لتمكني كل إنسان للعيش يف استقرار وأمن وسالم.
إشكالية الموضوع:
إ ّن احلق يف السكن املالئم يتعدى شكل املبىن املادي ،ليشمل عالقة اإلنسان باجملتمع الذي
يعيش فيه ،ومن جهة أخرى يلزم الدول املص ّدقة على املعاهدات أن تتبع سياسة يف جمال التخطيط
اإلقليمي والعمراين من أجل رفع املستوى املعيشي للسكان من خالل احملافظة على البيئة والعمران
واحلضارة ،وتطبيق القوانني واألنظمة على قدم املساواة بني كافة أفراد اجملتمع ،وهنا نطرح تساؤل حول ما
هي املعايري الدولية اليت ميكن اعتمادها لتوفري مسكن مالئم والئق؟ وما مدى التزام الدول وخاصة اجلزائر
يف انتهاج سياسة عمرانية حضارية؟
لإلجابة على هذه التساؤالت قسمنا املوضوع إىل عنصرين:
 .1معايير السكن الالئق

 .2التزامات الدول في مجال التخطيط العمراني والسياسة الوطنية المنتهجة في مجال الترقية

العقارية
 . 2معايير السكن الالئق
يعترب الوضع البيئي يف اجلزائر من بني األوضاع اليت حتتاج إىل إعادة دراسة من حيث التشريع
واملراقبة ،بسبب التدهور البيئي الذي آلت إليه املدن اجلزائرية نتيجة العوامل البشرية لتلوث اهلواء بالغبار
الناتج عن الطرقات غري املعبدة والغازات السامة الصادرة عن املناطق الصناعية و وسائل النقل املختلفة،
والتلوث السمعي الناتج عن الضجيج الصادر عن احلركة امليكانيكية والورشات الصناعية ،وكذلك عدم
3
التوفيق بني املدينة والبيئة بسبب إمهال الدراسة اإليكولوجية وعدم توظيفها يف خمططات شغل األراضي
(فاتح أوذينة والعايب حفيظ.)2017 ،
هذه الوضعية البيئية احلرجة دفعت باهليئات املختصة يف البحث عن سياسة حديثة توافقية بني
التخطيط العمراين والتنمية املستدامة ،األمر الذي يتطلب جهودا وبرناجما مكثّفا يعتمد على اعتبارات
علمية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية.
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لذلك وجب العمل على تطبيق املوجهات التصميمية واملعايري الرئيسية اخلاصة باملسكن الصحي
املستدام بطريقة تكاملية تعمل على رفع جودته والرقي به إىل مسكن الئق ،مع خفض تكلفة التملك
األولية وتكلفة التشغيل والصيانة ،وتلبية متطلبات الساكنني الصحية واالجتماعية ،وتقليل األثر السليب
إلنشاء وتشغيل مساكن صديقة البيئة.
 .1 .2معايير المسكن الصحي
قبل التطرق إىل ذكر املعايري ال بد من التعريف ببعض املصطلحات اليت هلا ارتباط وثيق باملسكن
الالئق.
 .1 .1 .2المصطلحات المرتبطة بالمسكن الالئق

أ – تعريف المسكن :للمسكن مفهومني ضيق وواسع.
 -1المفهـوم الضـيق :الـذي ينصـرف إىل املسـكن باعتبـاره املـأوى الـذي يقـيم فيـه األفـراد ،أو البنـاء املـادي
الـذي يتألف من احليطان والسقف الذي تقع عليه عني اإلنسان.

 -2المفهوم الواسع :وهو الذي ال يقتصر على جمموعة اجلدران األربعة ،ومـا يعلوهـا مـن السـقف ،بـل

علـى ما يشتمل عليه من اخلدمات املساعدة والتسهيالت الـيت يقـدمها اجملتمع لـه لكـي يقبـل اإلنسان علـى
العـيش يف هذا املبىن بكل راحة واستقرار( 4إمساعيل إبراهيم الشيخ دره.)1988 ،
ب  -تعريف المسكن الالئق :هو املأوى الذي يعيش فيه اإلنسان بأمان وسالم وكرامة.
ت – تعريف المسكن الصحي

يعرف املسكن الصحي بأنّه املسكن الذي حيافظ على صحة مستخدميه ويسهم يف حتسينها
ّ
على املستوى العضوي والنفسي ،فهو الذي يعني ساكنيه على تأدية مجيع الوظائف البدنية والنفسية
واالجتماعية بصورة طبيعية ويتحقق من خالله الرتابط بني اإلنسان والبيئة واجملتمع( 5طارق فاروق أبو
عوف.)2002 ،
ث – تعريف المسكن المستدام
هو مسكن يكفي من الناحية املعمارية والوظيفية باحتياجات األسرة ،ويعكس تطلعاهتا املستقبلية
ويكون متوافقا مع البيئة احمليطة ومتفاعال مع املتغريات ويعرب عن هوية اجملتمع واملكان ،وتكون تكلفته فوق
ذلك كله ضمن املقدرة املالية لألسرة.
5
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كما يعرف املسكن املستدام بأنّه ذلك املسكن الذي يتبع املبادئ األساسية للتصميم املستدام
من حيث الكفاءة يف التعامل مع الطاقة واملواد واملياه ،ويتمتع مبحلية التصميم من ارتباط وتوافق مع البيئة
احمليطة بكافة عناصرها الطبيعية واملصنوعة واالجتماعية،مع حتقيق الكفاءة الوظيفية والبيئية من خالل توفري
الراحة للمستخدمني وتقليل التأثري السليب على البيئة والصحة العامة( 6حيي وزيري.)2003 ،
ج  -تعريف العمارة المستدامة :أو ما يسمى بالعمارة اخلضراء وهي تلك اليت حترتم موارد األرض ومجاهلا
الطبيعي ،وتوفر احتياجات مستعمليها إذ أهنا تمدي إىل احلفاظ على صحتهم وشعورهم بالرضا وذلك من
خالل العناية بتطبيق االسرتاتيجيات املمكدة لالستدامة البيئية ( 7حيي وزيري.)2003 ،
 .2 .1 . 2المعايير النفسية والبدنية للمسكن الصحي
للمسكن تأثري على الصحة النفسية والبدنية واالجتماعية لشاغليه ،إذ يوفر احلماية من ممثرات
البيئة اخلارجية و مي ّكن من التعامل مع متطلبات و احتياجات البيئة الداخلية مبا يضمن لإلنسان حياة
صحية آمنة داخل املسكن.
أ  -المعايير النفسية للمسكن الصحي
مما ال شك فيه أ ّن هناك عالقة توافقية بني البيئة وسلوك اإلنسان ،وأ ّن املمثرات البيئية ال تمثر
فقط يف سلوك اإلنسان وإّمنا تمثر أيضا يف تكوينه وبنائه ومنوه ويف شخصيته وصحته ومرضه ويف اجتاهاته
وميوله وقدرته.
فالعناصر البيئية والظواهر اجلمالية ،ودرجة احلرارة واإلدراك املكاين والزماين ،واإلضاءة والتهوية
والربودة ،ومدى جودة النوافذ واملطاالت يف املباين ،وشروط األماكن املخصصة للسكن وتوفري البيئة املنزلية
اجليدة ومدى توفر اخلضرة واحلدائق يف املنازل ،ومدى توفر وسائل األمان يف حالة اخلطر كاحلريق ،كلها
عوامل تسهم يف راحة اإلنسان النفسية لشاغر املسكن ( 8عبد الرمحن حممد عيسوي.)1997 ،
من هذا املنطلق ،فإ ّن معايري الصحة النفسية للشاغر ينبغي أن تتميز باهلدوء والسكينة
واخلصوصية ،وأن تبعث التفاؤل والغبطة بوجود مناطق خضراء كاحلدائق اليت تعمل على تنقية اهلواء من
الغبار واألخبرة واملخلفات وكذا تلطيف اجلو وحتسني املناخ.
ب  -المعايير البدنية للمسكن الصحي
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إ ّن كثرة الضغوط والضوضاء واإلرهاق والعيش يف مكان غري مناسب له تأثري كبري على شاغري
هذا املسكن من الناحية الصحية ،ألنّه يمثر سلبا على القلب واجلهاز العصيب ،ناهيك عن أمراض املعدية
اليت تنتشر بسبب رطوبة املسكن وعدم وجود احلرارة والتهوية وعدم النظافة ،وهلذا فاملسكن الصحي ينبغي
أن يتمتع بالتشميس أي يوجد به جفاف ،وخاليا من امللوثات( 9شريف حممد عبد الغين وعلي صربة
حممد.)2004 ،
لقد أ ّكد هذه املعايري النفسية والبدنية للمسكن الصحي ،القرار الذي صدر عن اجلمعية العامة
 115 /66بـشأن أوجـه الصلة بني الصحة والبيئة والصحة والكوارث الطبيعية إذ جاء فيه ":تعـ ّد التنميـة
احلـضرية غـري املـستدامة ،وخاصـة يف األحيـاء الفقـرية ،مـن العوامـل الرئيـسية املتـسببة يف تلـوث اهلـواء يف
املنـاطق احلـضرية ،واإلصـابات يف حوادث املرور ،واإلسكان غري اآلمن وغري الصحي واخلمول البدين من
ج ّـراء سـوء التخطـيط احلضري ،وتساهم كل هذه العوامل يف االرتفاع امللحوظ يف مع ّدالت اإلصابة
باألمراض غـري املعدية (من قبيل أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة واألمـراض التنفـسية والـسكري النـاتج عـن
السمنة) ،وبينما حدث حتسن ملحوظ يف سـبل احلـصول علـى ميـاه الـشرب النظيفـة يف العقـد املاضي ،فإن
عدم توافر الطاقة النظيفـة واملـستدامة يـشكل عـامال مـمثرا بـشدة يف تلـوث اهلـواء املنـزيل يف املناطق احلضرية
والريفية على السواء ،ويمدي عدم توفري خدمات الـصرف الـصحي لألسر املعيشية وسوء إدارة النفايات
املنـزلية والزراعية (مثل خملفـات تربيـة املواشـي ) إىل نـشوء خماطر على صعيد املرافق الصحية قد تكون
مصدرا لتفشي األمراض الوبائية ( 10املديرية العامة ملنظمة الصحة العاملية.) ،
فالسكن يعترب موقع اسرتاتيجي مناسب من خالله ميكن حتقيق األهداف ذات الفائدة املتبادلة
للتخفيف من حدة املناخ والتكيّف معه فضال عن التنمية احلضرية املستدامة بوجه عام ،وأن ختطيط املناطق
السكنية ،وحتسني أوضاع األحياء الفقرية والتجديد احلضري ألمور من شأهنا أن تساعد يف خفض اآلثار
البيئية والكربونية للمدن والغازات الدفيئة.
 . 2 .2معايير التصميم المستدام
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حىت تسهم العمارة اخلضراء يف إجياد املسكن الصحي ،داخل حي أو مدينة صحية ،ينبغي أن
تكون عملية تصميم املباين بأسلوب حيرتم البيئة مع التقليل من استهالك الطاقة واملوارد حىت يكون توافق
بني الطبيعة واملسكن املالئم.
حيتاج تصميم العمراين املستدام والذي يشمل املدن واألحياء السكنية والقرى الصغرية
والتجمعات السكنية يف الوقت احلايل إىل إعادة النظر لدراسة درجة تأثر هذه السكنات وتأثريها على البيئة
واإلنسان ،أل ّن أغلب هذه السكنات يعاين عمراهنا من اإلسراف يف استخدام الطاقة واستنزاف املوارد،
وتدمري النظام البيئي ومدى تأثريه السليب على صحة اإلنسان.
كما حيتاج تصميم احمليط العمراين بشكل مستدام إىل وضع معايري وممشرات ألسس تنمية
حضرية مستقبلية مستدامة تضمن السكن املالئم واخلدمات احلضرية املستدامني يف بيئة عمرانية سليمة،
ومن مثّ وضع إسرتاتيجية للتنمية العمرانية حتت مظلة إسرتاتيجيات التخطيط الشامل( 11ريدة ديب،
وسليمان مهنا.)2009 ،
هلذا ترتبط املبادئ األساسية للتصميم املستدام للمسكن حمل التصميم والكفاءة والدقة
واحلساسية يف التعامل مع العناصر التصميمية األربعة املمثرة يف تصميم املسكن وهي:
 املوقع ،إذ يعد موقع املسكن بدوره عامالً حامساً يف ضمان استقرار األسرة ،وضمان إمكانيـةوصـول األطفـال إىل خدمات رعاية الطفل ،واملدارس ،والرعاية الصحية ،وغريها مـن اخلـدمات ،وإذا كانـت
املستوطنات بعيدة عن املدارس ،أو كان النقل غري موجود أو مكلفاً جداً ،صار من الـصعب على األطفال
احلصول على التعليم أو الرعاية الصحية وغريها من اخلدمات.
 املناخ ،إذ ينبغـي أن يكون احلد من الكوارث ومن جوانب الضعف إحدى مسات التصميموالتخطيط احلضري ،الذي ينبغـي أن يتوسع ليشمل مناطق األحياء الفقرية ومناطق املـستوطنات العـشوائية،
وينبغـي بـذل جهـود مـن أجـل كفالـة حـصول اجلميـع علـى سـكن الئـق يف سـياق الظـواهر املناخيـة الـيت
ميكـن أن يتعرضوا هلا ،وينبغي أن تكون اخلـدمات األساسـية ،مبـا فيهـا خـدمات الـصحة وامليـاه واملرافـق
الصحية ،مهيأة للتصدي للكوارث وقادرة على أداء وظائفها بكفايـة يف ظـل الظـواهر املناخيـة ( 12تقرير
اجلمعية العامة .)2008 ،إضافة إىل العنصرين اآلخرين مها ،التكنولوجيا وثقافة اجملتمع احمللي.
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إن الكثري من املشاكل والتحديات اليت تواجه املعنيني واملسمولني عن التخطيط هي كيفية إدماج
13
مبادئ التنمية احلضرية املستدامة يف السياسات والربامج التخطيطية ملعظم البلدان وخاصة النامية منها
(حممد يسار عابدين ،وروالميا ،وصفاء ميا.)2013 ،
هلذا حاول مصممي العمران التعامل حبساسية مع بيئة األرض هبدف احلفاظ عليها لتكون صاحلة
حلياة اإلنسان يف احلاضر واملستقبل ،فوضعوا عدة معايري جتعل من املسكن مسكنا صحيا الئقا ،نذكر
أمهها.
ضرورة اللجوء إىل استخدام خامات ومواد بناء من األرض صديقة للبيئة يف إنشاء العمران مثل
الطني والرتبة واألخشاب واملواد األخرى اليت تتالءم مع البيئة (14عقبة جلول ،)2014 ،اللجوء إىل
استعمال التقنية العالية يف إنشاء العمران مع توظيف الطاقات املتجددة ،وتوفري البيئة الصحية الداخلية من
خالل غرس النباتات واملزروعات واألشجار اليت تساعد على احلد من انبعاثات غازات الدفيئة واليت هي
غازات السامة مثل ثاين أكسيد الكربون ،أي تأمني متطلبات بيئية من أجل سالمة املسكن وصحة
ساكنيه.
إضافة إىل الدقة يف اختيار املوقع الذي ميكن من خالله تقليل األمحال احلرارية على املبىن وكذلك
االستفادة من اإلشعاع الشمسي واإلضاءة الطبيعية والتهوية املتاحة حيث توفر النوافذ املوجهة للشرق
واجلنوب التدفئة املبكرة للغرف يف فرتة الشتاء ،بينما توفر النوافذ اجلنوبية التدفئة يف املساء أو تكون غري
مرغوبة يف بعض املواقع ،أما النوافذ الغربية فيحتاج تصميمها إىل عناية فائقة حىت ال تضيف إىل احلمل
احلراري للمسكن وذلك نتيجة اخنفاض زاوية االرتفاع للشمس يف ذلك التوجيه  ( 15إيهاب حممود عقبة،
،)2003كذلك االستعانة باالكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي املعاصر النظيفة ،وكذا استخدام
الطاقة الشمسية واالستفادة منها يف املبىن.
 .3االلتزامات الدول في مجال التخطيط العمراني والسياسة الوطنية المنتهجة في مجال الترقية
العقارية

يعترب التخطيط الوسيلة اهلامة والكفيلة لعالج كثري من املشكالت احلضرية اليت يعاين منها
العمران ،نظرا النعدام وجود سياسة ختطيطية فعالة لكثري من املشاريع العمرانية خاصة السكنية منها ،واليت
كانت بعيدة كل البعد عن األبعاد الثقافية واالجتماعية والبيئية ،مما انعكس سلبا على العمران واملعمار
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سادته الالمسمولية واالستغالل الالعقالين للقطاع ،مما استوجب األمر إىل ضرورة إعادة النظر بصورة
شاملة ومكتملة يف دراسة املشاريع العمرانية من خالل رؤية مستدامة متاشيا مع معايري وأسس االستدامة.
 .1 .3االلتزامات الدولية في مجال التخطيط العمراني

اعرتف باحلق يف السكن الالئق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (اإلعالن العاملي حلقوق
لقد ر
اإلنسان ،16) 1948 ،واعتربه عنصرا من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب يف املادة  25البند 1
لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته ،وخاصة على
بقوهلا ِّ ":
صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وعلى صعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية ،"... ،ويف
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 17لعام ( 1966العهد الدويل،)1966 ،
يف املادة  11البند  1بقوهلا " :تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي
كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى ،وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه
املعيشية ،وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا الصدد باألمهية
األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر " ،يفهم من هذين النصني أن املسكن املناسب ينبغي
أن يتضمن معايري ختطيطية وبيئية كما بينا سابقا.
من جانب آخر ومبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ألزم
يقر العهد بأ ّن موارد
الدول بأن تنجز تدرجييًا اإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق ،وبعبارة أخرى ّ
الدول حمدودة وأن ضمان احلق يف السكن الالئق للجميع قد يستغرق وقتًا طويال ،ولذا ترعترب بعض عناصر
احلق يف السكن الالئق خاضعة لإلعمال التدرجيي ،غري أن بعض االلتزامات مثل عدم التمييز ال ختضع
لإلعمال التدرجيي "( 18 .املادة  2البند  1من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.)1966 ،
رغم أنه من غري املستطاع أو من غري احملتمل إعمال احلق يف السكن الالئق جبميـع جوانبه فوراً،
تبني ،على األقل ،أهنا تبذل قصارى جهدها يف حدود املوارد املتاحة أي املـوارد
فإنه جيب على الدول أن ّ
املوجودة داخل الدولة من املياه والكهرباء والصرف واإلصحاح وتصريف النفايات ،وغري ذلك ،بغرض
محاية هذا احلق وتعزيزه على حنو أفضل.
على هذا األساس متّ تقسيم التزامات الدولة إىل ثالث فئات تتمثل يف ما يلي (:19مكتب
املفوض السامي حلقوق لإلنسان ،سنة . )2010
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 .2 .1 .3االلتزام باالحترام

يتطلب االلتزام باالحرتام أن متتنع الدول عن التدخل بشكل مباشر أو غري مباشر يف التمتع
باحلق يف السكن الالئق ،أن متتنع عن تنفيذ عمليات اإلخالء القسري وهدم املنازل  ...إخل ،ألنّه يعترب
انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان وانتهاكاً ظاهراً للحق يف السكن الالئق.
 .3 .1 .3االلتزام بالحماية

يستوجب االلتزام باحلماية أن متنع الدول أطرافاً ثالثة من التدخل يف احلق يف السكن الالئق،
وينبغي للدول أن تعتمد تشريعات أو تدابري أخرى لضمان االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان املتعلقة باحلق
املمجرين العقاريني ،واملقاولني العقاريني ،ومالك
يف السكن الالئق من قِبل اجلهات الفاعلة اخلاصة ،مثل ِّ
األراضي ،والشركات ،وأن تقدم املصارف واملمسسات املالية خدمات متويل السكن دون متييز.
 .4 .1 .3االلتزام بالوفاء
يتطلب االلتزام بالوفاء أن تعتمد الدول تدابري مناسبة يف التشريع واإلدارة وامليزانية والقضاء
والدعاية وغريها من المجاالت بهدف اإلعمال الكامل للحق يف السكن الالئق ،وعلى سبيل املثال ينبغي
للدول أن تعتمد سياسة وطنية أو خطة وطنية لإلسكان حت ّدد األهداف لتطوير قطاع اإلسكان مع الرتكيٍز
على الفئات احملرومة واملهمشة.
فاحلق يف السكن الالئق يشمل التدابري الالزمة للحيلولة دون التشرد ،ومنع عمليات اإلخالء
القسري ،والتصدي للتمييز ،والرتكيز على الفئات األكثـر ضـعفاً وهتميشاً ،وضمان أمن احليازة للجميع،
تدخل احلكومة على عدة مستويات
وضمان لياقة السكن لكل شخص ،وميكـن هلذه التدابري أن تستلزم ّ
هي املستوى التشريعي أو اإلداري أو السياسة العامة أو أولويات اإلنفاق .وميكن تنفيذها عن طريق هنج
متكيين إزاء املأوى تصبح فيه احلكومة جهةً ميسرةً ألعمال مجيع املشاركني يف بناء املـأوى.
 .2 .3السياسة الوطنية المنتهجة في مجال الترقية العقارية

تظهر السياسة السلطة اجلزائرية يف جمال تطوير السكنات والعمران من زاويتني:
 .1 . 2 . 3بالنسبة للتشريعات الوطنية الخاصة بالعمران
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اعتمدت اجلزائر يف تنظيم جمال العمران على وسائل التهيئة والتعمري ،على جمموعة من القوانني
تتوافق مع اجتاهات التنمية وقد أوكلت مهمة إعدادها وتنفيذها إىل مصاحل وزارية ومديريات التعمري والبناء،
والوالية واجلماعات احمللية ،وتتمثل أهم القوانني املنظمة للعمران منذ االستقالل إىل وقتنا احلايل:
 - 1ففي إطار اإلصالحات السياسية واالقتصادية اليت تبنتها اجلزائر ،ونظرا لألزمة اخلانقة اليت
حلقت باالقتصاد الوطين ،وانعكاساهتا على الوضع االجتماعي واالقتصادي ألفراد اجملتمع ،خاصة بعد
االستقالل مباشرة أين انتشرت السكنات الفوضوية والبيوت القصديرية والتصرفات العقارية غري املطابقة
للقانون إذ كانت هذه السكنات تقام فوق األراضي الزراعية ،األمر الذي دفع بالسلطة اجلزائرية إىل إنشاء
وزارة البناء والتعمري حيث اهتمت بتسوية وضعية السكن الفوضوي وذلك مبوجب األمر01 - 85 20
(األمر  01 -85املمرخ يف  13أوت  ،)1985لكن لألسف عجزت هذه القوانني عن حل مشكل
السكن.
 - 2األمر  01-85املمرخ يف  1985 / 08 / 13الذي حيدد قواعد شغل األراضي قصد
احملافظة عليها ومحايتها ،وذلك من خالل حتديد شروط استعمال األرض والذي ال يكون إال برخصة بناء
أو رخصة جتزئة مصادق عليهما ،كما يضبط التعامالت على األراضي العقارية من بيع أو استغالل.
املتعلق بالتهيئة العمرانية إذ ينصب
 - 3القانون  03-87املمرخ يف  1987/01/27و ّ
اهتمامه يف حتديد اإلطار التطبيقي للسياسة الوطنية يف جمال التهيئة العمرانية للحفاظ على اجملال اجلغرايف
ومحايته.
 - 4صدور قانون 21رقم ( 25 – 90القانون رقم  25/90ممرخ يف  18نوفمرب)1990

الذي تضمن مبادئ وقواعد قانونية جديدة تتماشى مع التوجيه اجلديد للدولة اجلزائرية حنو منط اقتصاد
كرس مبدأ حرية
كرس حق امللكية العقارية اخلاصة واشرتط إجراءات الرمسية واإلشهار ،كما ّ
السوق ،حيث ّ
املعامالت العقارية يف اجملال احلضري أو الفالحي ونظامها القانوين ،وتضمن كيفية تدخل الدولة
واجلماعات احمللية يف املعامالت العقارية.
 - 5صدور قانون 22رقم ( 15 – 08قانون رقم  15 – 08املمرخ يف  20يوليو )2008

والذي يهدف إىل وضع حد حلاالت عدم إمتام اجناز البنايات ،مع حتقيق مطابقة البنايات املنجزة أو اليت
هي يف طور االجناز ،حتديد شروط شغل أو استغالل البنايات ،ترقية إطار مبين ذي مظهر مجايل ومهيأ
12
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بانسجام وتأسيس تدابري ردعية يف جمال عدم احرتام أجال البناء وقواعد التعمري( 23املادة األوىل من قانون
رقم .)15 – 08
 . 2 .2 .3بالنسبة لمبادئ التخطيط العمراني

تظهر أمهية التخطيط العمراين يف مواجهة املشاكل املتعلقة بالسيطرة الشاملة علي التلوث البيئي
وتداعياته على السكنات وشاغليهم ،يف أنّه فرض على الدولة إتباع سياسة إسرتاتيجية يف ما يتعلق
بالعمران الذي مل حيظ بأمهية كبرية يف التشريعات العمرانية قبل  ،2006إذ تضمن التخطيط احلايل عدة
مبادئ من أجل النهوض بتنمية عمرانية مستدامة تتمثل يف ما يلي:
 حتديد اجلهات أو السلطات املختصة واملسمولة عن عملية التخطيط العمراين. تبين السياسات التخطيط والربامج اإلسرتاتيجية. حتديد املعايري والضوابط التخطيطية واألنظمة العمرانية العلمية واملنهجية ،مع ضرورة االلتزامهبا.
 وضع قواعد قانونية اليت حتكم عمليات امتالك األراضي أو نزع امللكية للمنفعة أو املصلحةالعامة حىت ال يكون هناك تعسفا يف سلب األراضي أو تعديا على األراضي الفالحية.
 وضع آليات حلماية احمليط والسيما محاية األراضي الفالحية واألراضي الصاحلة للزراعة. مراعاة اخلصوصيات الثقافية واالجتماعية للمنطقة. حتديد خمطط هتيئة املساكن ذات األمد القصري واملتوسط والبعيد ،بناء على حتديد الشكلاحلضري لكل منطقة ،مع حتديد نوع املباين املرخص هبا وحجمها وجهتها (. 24قانون  29 - 90املمرخ
.)1991
كخالصة ملا سبق ذكره ،فإن اسرتاتيجيات اإلسكان على املستويات الوطنية ومستويات املدن ال
تنفصل عن اسرتاتيجيات استخدام األراضي ،واسرتاتيجيات البنية التحتية ،واليت تتضمن اسرتاتيجيات
التنقل والتنمية االقتصادية احمللية ،ومجيعها يدخل ضمن عملية اإلدارة والتخطيط احلضريني الشاملة
واملشاركة واسعة النطاق يف إطار تنظيمي وقانوين داعم.
خاصة وأنّه مـن املتوقـع أن يتضـاعف عـدد سـكان املـدن تقريبـاً حبلـول عـام  ،2050ممـا جيعـل
التوسـع احلضـري أحـد أهم عوامـل التحـول يف القـرن احلـادي والعشـرين ،ويرتكـز السـكان واألنشــطة
13
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االقتصــادية والتفــاعالت االجتماعيــة والثقافيــة وكــذلك اآلثــار البيئيــة واإلنســانية بشكل متزايد يف املدن،
األمر الـذي يطـرح حتـديات هائلـة فيمـا يتعلـق باالسـتدامة يف جمـاالت اإلسكان واهلياكل األساسية
واخلدمات األساسـية واألمـن الغـذائي والصـحة والتعلـيم والعمـل الالئق والسالمة واملوارد الطبيعية ضمن أمور
أخرى  (25قرار اجلمعية العامة يف  23ديسمرب .)2016
 .4الخاتمة:
تأ ّكد أنّه لضمان سكنات مستدامة ال بد من اتباع إسرتاتيجية ختطيطية لإلنشاء مشاريع عمرانية
مطابقة ملبادئ االستدامة العاملية ،ويتضح ذلك من خالل النتائج املتوصل إليها:
 إ ّن املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري باعتبارمها وسيلتني مكملتني لبعضهما البعض ومنخالهلما يتم ضمان تنفيذ السياسة العامة اليت تنتهجها الدولة يف جمال التهيئة العمرانية.
 التخطيط العمراين يف الوقت احلايل ،مظهر من مظاهر احلضارة يعمل على حتقيق األهدافالعمرانية واالجتماعية واالقتصادية والعمل على متابعتها وتدعيم استدامتها وترقية املساكن ذات مظهر
مجايل الئق.
 انتهاج إسرتاتيجية عمرانية ومعمارية حيقق التنمية البيئية والتصميم البيئي املستدام. إ ّن توافر عناصر الراحة والظروف الصحية اجليدة بسبب االستفادة من التصميم بكافةاإلمكانيات الطبيعية من موقع ومناخ وتكنولوجيا معاصرة يمدي إىل حتقيق اجلودة البيئية ملسكن.
 حاولت قوانني اإلسكان اليت تعاقبت واليت ألغي بعضها لعدم جناعتها وعوضت بقوانني أخرىلسد حاجات املواطنني وملواجهة البناء العشوائي وغري شرعي والبنايات اليت مل حترتم قواعد البناء واألمان
من جهة ،ومن جهة أخرى وضعت تدابري ردعية يف حالة عدم احرتام اآلجال احملددة يف البناء وقواعد
التعمري.
 الزال املسكن الالئق املستدام حباجة إىل اهتمام كبري من قبل السلطات املختصة وإىل إىلإعداد سياسة إسكان وطنية قوية خللق بيئة متكينية من شأهنا أن تزيد من إمداد اإلسكان ميسور التكلفة،
وكذا خفض معدل الفقر ،والقضاء على السكنات العشوائية.
التوصيات:
 ربط التصميم الداخلي واخلارجي بالتخطيط والتهيئة العمرانية. إدماج مبادئ التنمية احلضرية املستدامة يف السياسات والربامج التخطيطية اخلاصة بالرتقية العقارية.14
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 اعتماد معايري صحية لتصميم املسكن وضرورة توعية السكان بالعالقات املتبادلة بينهما. البحث عن سبل بناء ونشر ثقافة التنمية العقارية املستدامة بني ممسسات القطاع وممسسات القطاعاخلاص وكذا بني السكان واألطراف املشاركني يف عملية التنمية العمرانية الشاملة.
 اعتماد مفهوم االستدامة يف التخطيط العمراين وتقليص شبكة البنية التحتية حىت يتحقق التكافلاالجتماعي بني شرائح اجملتمع املختلفة.
 غرس الثقافة العمرانية لدى السكان ونشر الوعي بضرورة احملافظة على احمليط والبيئة. .5قائمة المراجع:
 المؤلفات:
 -1إمساعيل إبراهيم الشيخ دره ،اقتصاديات اإلسكان ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،العدد  ،127سنة
1988.
 – 2إيهاب حممود عقبة ،املبادئ التصميمية احملققة للمسكن املستدام ،كلية اهلندسة ،جامعة القاهرة،
.2003
 - 3عبد الرمحن حممد عيسوي ،علم النفس البيئي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،سنة . 1997

 - 4حيي وزيري ،التصميم املعماري صديق للبيئة حنو عمارة خضراء ،مكتبة مدبويل ،مصر ،سنة
. 2003

 - 5شريف حممد عبد الغين وعلي صربة حممد ،الصحة النفسية والتوافق النفسي ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية ،سنة .2004
 المقاالت:
 - 1ريدة ديب و سليمان مهنا ،التخطيط من أجل التنمية املستدامة ،جملة جامعة دمشق للعلوم
اهلندسية ،اجمللد اخلامس والعشرون ،العدد األول ،سنة  ،2009ص .48

 - 2فاتح أوذينة والعايب حفيظ ،التوافق بني العوامل البيئية والتصميم البيئي املستدام حالة املدن

اجلزائرية  ،جملة علوم وتكنولوجيا ،عدد  46ديسمرب .) 33 – 19 ( ،2017
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 - 3حممد يسار عابدين و روال ميا وصفاء ميا ،املعايري التخطيطية املعاصرة إلعداد املخططات التنظيمية
املستدامة للمدن " دراسة حالة مدينة الالذقية يف سورية"  ،جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات
العلمية _ سلسلة العلوم اهلندسية ،سوريا ،اجمللد( ) 35العدد ( ) 8سنة .2013


المداخالت:

 - 1عبد الرزاق سالم ونذير بوسهوة ،آفاق التنمية اإلسكانية املستدامة يف الدول العربية ،امللتقى الدويل

حول – أزمة قطاع السكن يف الدول العربية واقع و أفاق املنظم يومي  24/23ماي  ،2012جبامعة
املدية ،اجلزائر.

 - 2طارق فاروق أبو عوف ،انعكاس االعتبارات التخطيطية ملواقع تقسيم األراضي على مستوى األداء
للمسكن العريب ،ندوة اإلسكان الثانية اململكة العربية السعودية.2002،
 الرسائل:
عقبة جلول ،عناصر تصميم العمارة البيئية ودورها يف التنمية املستدامة باملناطق الصحراوية ،رسالة
ماجستري ،بسكرة ،اجلزائر ،السنة اجلامعية .2015 – 2014
 القوانين الدولية والوطنية:

 - 1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -وثيقة تارخيية هامة يف تاريخ حقوق اإلنسان  -صاغه ممثلون من
خمتلف اخللفيات القانونية والثقافية من مجيع أحناء العامل ،واعتمدته اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان يف باريس يف  10ديسمرب 1948.
 - 2العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق
واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املمرخ يف  16ديسمرب
 1966تاريخ بدء النفاذ 3 :يناير .1976
 - 1األمر  01 -85املمرخ يف  13أوت  1985وصدور مرسوم رقم  211 – 85املمرخ يف 13
كمله
أوت  1985الذي حيدد كيفية تسليم رخصة البناء ورخصة جتزئة األراضي املخصصة للبناء ،و ّ
املرسوم 212 – 85املتعلق بتسوية البناءات الفوضوية اجلريدة الرمسية العدد .34
 - 2القانون رقم  25/90ممرخ يف  18نوفمرب 1990املتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم ج.ر
عدد .49
16
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 - 3قانون رقم  15 – 08املمرخ يف  20يوليو  2008احملدد لقواعد البنايات وامتام اجنازها ،اجلريدة

الرمسية العدد .44

 - 4قانون  29 - 90املمرخ يف 1990- 01 - 12املتعلق بالتهيئة والتعمري ،جريدة رمسية رقم 52
واملرسوم التنفيذي رقم  177 - 91املمرخ يف  1991 - 05 - 28الذي حيدد إجراءات إعداد
املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري واملصادقة عليه وحمتوى الوثائق املتعلقة به  ،اجلريدة الرمسية العدد . 62
 هوامش:2

1

عبد الرزاق سالم ونذير بوسهوة ،آفاق التنمية اإلسكانية املستدامة يف الدول العربية ،امللتقى الدويل حول – أزمة قطاع

السكن يف الدول العربية واقع و أفاق املنظم يومي  24/23ماي  ،2012جبامعة املدية ،اجلزائر ،ص 3.
 2إيهاب حممود عقبة ،املبادئ التصميمية احملققة للمسكن املستدام ،كلية اهلندسة ،جامعة القاهرة ،2003 ،ص .1

 3فاتح أوذينة والعايب حفيظ ،التوافق بني العوامل البيئية والتصميم البيئي املستدام حالة املدن اجلزائرية  ،جملة علوم
وتكنولوجيا ،عدد  46ديسمرب  ،) 33 – 19 ( ،2017ص .20
 4إمساعيل إبراهيم الشيخ دره ،اقتصاديات اإلسكان ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،العدد  ،127سنة  ،1988ص .13
 5طارق فاروق أبو عوف ،انعكاس االعتبارات التخطيطية ملواقع تقسيم األراضي على مستوى األداء للمسكن العريب،
ندوة اإلسكان الثانية اململكة العربية السعودية ،سنة  ، 2002ص 3.
 6حيي وزيري ،التصميم املعماري صديق للبيئة حنو عمارة خضراء ،مكتبة مدبويل ،مصر ،سنة  ، 2003ص .63

 7حيي وزيري ،املرجع نفسه ،ص .64
 8عبد الرمحن حممد عيسوي ،علم النفس البيئي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،سنة  ،1997ص  43و .44
 9شريف حممد عبد الغين وعلي صربة حممد ،الصحة النفسية والتوافق النفسي ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،سنة
 ،2004ص .23
 10املديرية العامة ملنظمة الصحة العاملية عن الصحة العاملية والسياسة اخلارجية ،تقرير بشأن أوجه الصلة بني الصحة والبيئة
والصحة والكوارث الطبيعية ،الصادر عن اجلمعية العامة  115/22يف الدورة السابعة والستون البند  ،123ص .6
 11ريدة ديب و سليمان مهنا ،التخطيط من أجل التنمية املستدامة ،جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية ،اجمللد اخلامس
والعشرون ،العدد األول ،سنة  ،2009ص .48
17
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 12تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب،الدورة الثالثة والستون
البند  /67ب من جدول األعمال املمقت ،يف  13اوت  ،2008ص 16.

 13حممد يسار عابدين و روالميا وصفاء ميا ،املعايري التخطيطية املعاصرة إلعداد املخططات التنظيمية املستدامة للمدن "
دراسة حالة مدينة الالذقية يف سورية"  ،جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _ سلسلة العلوم اهلندسية ،سوريا،
اجمللد( ) 35العدد ( ) 8سنة  ،2013ص 113.
 14عقبة جلول ،عناصر تصميم العمارة البيئية ودورها يف التنمية املستدامة باملناطق الصحراوية ،رسالة ماجستري ،بسكرة،
اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،2015 – 2014ص . 223
 15إيهاب حممود عقبة ،املرجع السابق ،ص .5
 16اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -وثيقة تارخيية هامة يف تاريخ حقوق اإلنسان  -صاغه ممثلون من خمتلف اخللفيات
القانونية والثقافية من مجيع أحناء العامل ،واعتمدته اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف باريس يف  10ديسمرب
1948.

 17العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املمرخ يف  16ديسمرب  1966تاريخ بدء النفاذ 3 :يناير
.1976
 18هذا ما جاء يف املادة  2البند  1العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقوله ":تتعهد كل
دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ ،مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني ،وال سيما على الصعيدين االقتصادي
والتقين ،وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعرتف بها يف
هذا العهد ،سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة ،وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية ".
19

مكتب املفوض السامي حلقوق لإلنسان ،احلق يف السكن الالئق ،صحيفة الوقائع رقم  21التنقيح ،ص.34 -33

سنة .2010
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