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 مقدمة: 

 مقدمة تأریخیة: 
سویسري للتنقیب عن اآلثار في منطقة كرمة بالسودان تجسیم معالم أولى التجمعات  استطاع فریقٌ 

ُعرض بشكلٍ  تم إنجازه في سویسرا وسیتم نقله قریباً  في إفریقیا من خالل نموذجٍ السكنیة  النموذج عبارة  .في متحف كرمة دائمٍ  لی
أالف عام  3000عن مجسم ألولى التجمعات السكنیة التي تم اكتشافها في منطقة الدیفوفة الشرقیة والتي یعود تاریخها لحوالي 

   .ة التي كانت عاصمة للمملكة النوبیة في المنطقةقبل المیالد، والثاني لمدینة كرم
هذه القریة األولى في تاریخ القارة اإلفریقیة التي تم اكتشافها في الدیفوفة الشرقیة وتحت مقبرة مدینة كرمة من قبل فریق اآلثار 

شافه في وضع جید على السویسري بقیادة شارل بوني وماتیو هونیغر ینظر لها على أنها أقدم نموذج لتجمع سكني یتم اكت
تمثل القریة األولى المرحلة األولى في : "وعن تفاصیل هذه القریة یقول البروفسور ماتیو هونیغر .مستوى القارة اإلفریقیة بأكملها

هكتار من بین  2وقد تمكنا من اكتشاف حوالي . سنة قبل المیالد 3000یعود لحوالي  سكنیاً  طریق العمران ألنها تمثل تجمعاً 
رة هكتارات وهذا ما سمح لنا بالتعرف على تجمع یتكون من بعض المباني المحاطة بعدد من المساكن المصنوعة من القش عش

 8وحصون قویة لحمایة التجمع السكني یبلغ عرضها في بعض األحیان  ومنطقة مخصصة لتخزین محصول الحبوب جماعیاً 
هو ما یدفعنا العتبار أننا لم نعد في مستوى القرى الصغیرة بل في بدایة و . أمتار مثلما تصورناها 6و  5أمتار وعلوها ما بین 

  ."تأسیس المدن التي بها عدد كبیر من السكان
عام من تشیید أولى التجمعات السكنیة  500بعد " :وهي المدینة التي یقول البروفسور ماتیو هونیغر عنها، النموذج الثاني

وفي هذه الحالة اشتملت  .المدینة التي ستصبح عاصمة مملكة كرمة وهي مدینة كرمة بالمنطقة، تم هجر هذه المدینة لتأسیس
، مع الحفاظ على تقالید عمرانیة إفریقیة ونوبیة وأسوار وحصونٍ  ومعبدٍ  خاصةٍ  أجنحةٍ  :المدینة على كل مقومات المدینة من

 مربعةٍ  بیوٍت  :من الشمال یتمثل في وني قادمٌ مع وجود تأثیر فرع األشكال الدائریة والجدران المسننة وبیوت القش، :مثل
 .)2(."حضارات ملتقىوهو ما یثبت أن المنطقة كانت  وعالیة ومستطیلةٍ 

 الحق في السكن المالئمالمعاییر الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة الخاصة ب:  
نتیجة للمراكز الحضریة والمدن  مضطرداً  شهد العالم في العقود األخیرة من القرن الماضي ظاهرة التكثیف الحضرى وتوسعاً 

 2020ومن المتوقع اآلن أن تصل نسبة سكان الحضر خالل العقدین القادمین حتى . لي الحضرإللهجرة المستمرة من الریف 
أما الظاهرة الجدیرة باالهتمام ونحن نتحدث عن تخفیف حدة وطأة الفقر فهي أن الزیادة في سكان المدن %. 56.7الي 

أن فقراء المدن  1999للعام  UNDPفي نسبة فقراء المدن، حیث یقدر تقریر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تصحبها زیادة 
) . per day$ 1(ملیون علي أساس أن متوسط دخل الفرد من ْهؤالء ال یصل إلى واحد دوالر في الیوم  1300أكثر من 

، حیث تزداد نسبة الفقراء، فمثًال معدالت الفقر فاقت 1998 1993الجدول یوضح نسبة الفقراء في بعض مدن العالم للعامین 
  .كما هو الحال في مدینة صنعاء بالیمن ومدینة سان سلفا دور بالسلفادور% 50الـــ 
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  مؤشرات الفقر في الحضر، لعدٍد مختاٍر من المدن
URBAN POVERTY INDICATORS FOR SELECTED CITIES AND TOWNS  

  األسر الفقیرة للعام
1998(%) 

  األسر الفقیرة للعام
 المدینة القطر (%)1993

 لومي توجو 12.00 25.00

 ممبسا كینیا 23.60 27.20

 نیروبي كینیا 20.80 30.00

 نواكشوط موریتانیا 25.00 33.50

 صنعاء الیمن 14.00 53.00

 العانبواتار منقولیا 12.4 30.0

 شیانج ماي تایالند 4.8 9.7

 أبیا ساموا 32.9 38.9

 مونتفیدو أرجواى 13.90 27.20

 كویتو اكوادور 9.09 46.60

 ركایف البرازیل 55.60 48.00

 سان سلفادور سلفادور 40.10 51.00

 بوجاس بلغاریا 1.20 4.90

 برنو جمهوریة التشیك 9.00 5.90

 بایدقوس بولندا 6.20 8.00



اإلسكان األھمیة والمفھوم وماإلسكان األھمیة والمفھ اإلسكان األھمیة والمفھوم اإلسكان األھمیة والمفھوم اإلسكان األھمیة والمفھوم  
 

 ahbab6996@hotmail.comعمار حسن بشیر عبدهللا : زراعي.م/ إعداد

 قانسك بولندا 6.30 17.60

 كانوایس بولندا 5.20 19.70

 كوستروما االتحاد الروسي 20.90 19.90

 أومسك االتحاد الروسي 20.20 38.00

 بوزنان بولندا 4.70 40.10

 بشكن االتحاد الروسي 23.00 44.30

      Source: UNCHS (Habitat) Global Urban Indicators Database. 
تقدم التوصیات في اللقاءات العالمیة للدول ) UNDP(نمائي أو البرنامج اإل) Habitat(أن تقاریر األمم المتحدة سواء الهبتات 

األعضاء في األمم المتحدة فیما یتصل بتخفیف وطأة الفقر وتؤكد بان التركیز یجب أن یوجه إلى فقراء المدن حیث یتطلب 
صاد الحضري وشركاء األمر مساعدتهم لبناء مساكنهم وتوفیر سبل كسب العیش الكریم لهم واعتبارهم جزءا ال یتجزأ من االقت

  .في برامج التنمیة
  :كنها فقراء مدن العالم بما یلي تمیزت المستوطنات التي یس

  االزدحام الشدید وتفاقم أوضاع صحة البیئة وعدم االستقرار المالزم لألسر.  
  صعوبة الحصول علي موئلshelter  یلجأ إلیه المشردونhomeless .  
 دة وعدمها في مواقع أخري قلة الخدمات الضروریة في مواقع عدی.  
  1(مستوطنات الفقراءبتدهور األوضاع األمنیة(. 

 جھود األمم المتحدة التي لم یستفید منھا السودان:  
لقد بدأت األمم المتحدة مسعاها الخاص بتوفیر السكن وتحسین البیئة العمرانیة لكل طبقات المجتمع فــــي فانكوفر بكندا عام 

للدول المنضویة تحت قائمة عضویتها وأردفت ذلك بمؤتمرها الثاني بعد عشرین عامًا في إسطنبول كأول مؤتمر جامع  1976
التي لم تفلح و ومن ثم أخذ االهتمام الدولي یتعاظم نحو إیجاد حلول لقضایا السكن وخاصة فقراء المدن  1996بتركیا في عام 

منظمات التطوعیة كما أن عددا كبیرا من الدول األعضاء لم في جعل قضایا إسكان الفقراء ضمن أولویات الدول المانحة وال
  . یجعل أمر إسكان الفقراء ضمن استراتیجیاته وخططه

أیضا لم یحالف الحظ الدول النامیة التي سعت لمقابلة احتیاجات هؤالء الفقراء نظرا ألنه ینقصها التمویل المطلوب للقیام بمثل 
ستبعاد هذه الدول من العملیة االقتصادیة الدولیة التي محورها األسواق العالمیة والتجارب ولقد تفاقم األمر نتیجة ال. هذا الدور
   .)1(الخارجیة
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 تعریف االسكان والسكن: 
 التعریف: 
المأوى أو الفراغ الواقي الذي یقي اإلنسان من العوامل الخارجیة ویوفر له احتیاجاته : "ببساطة هو المسكنیمكن القول أن 

 دائمةٍ  و الماء بصفةٍ أعلى الیابسة  بذاته مثبٌت  قائمٌ  مشیدٌ  مبنى" :هو عبارة عنأو  .)3( "ضمن له خصوصیتهوی الضروریة
كثر یؤدي أو أ له مدخلٌ ، یستخدم للسكن كثر وله سقفٌ أو أ واحدٍ  یتكون من طابقٍ ، یة مادة بناء كانتأمن  مكوٌن ، ةٍ تو مؤقأ

كثر أبل هو مجموعة . یقصد به المسكن فقط ال، فاإلسكانأما   )4(".شتمالتهو غالبیة مأالى جمیع  خاصٍ  وأعام  من طریقٍ 
ویضم ذات : المجال السكني :وهو یتكون من ".طریقة تنظیم وعیش االنسان وسط المحیط الذي یعیش فیه"وهو  تعقیداً 

 مواقف، الفناءاتطرقات، ال، شوارع التوزیع، الطرقات :مثل، هي العنلصر الخارجیة للمسكن :المجال غیر السكني، المسكن
   . )4(الى المحالت التجاریة و المرافق العامة الضروریة ضافةً ترفیه إمساحات ال، المساحات الخضراء، السیارات

دون  ر استخدام أراضیه على السكن خاصةً ویقتص ،كبیرةٍ  تتواجد ضمن مدینةٍ  جغرافیةٍ  منطقةٍ : "فیقصد بهالحي السكني أما 
وتختلف األحیاء في معیارها الراقي أو المتدني تبعًا لـسكانها أو قیمة أرضها أو جهتها، ویختلف نوع ". یةاالستخدمات التجار 

  .لحاجاته االجتماعیة واالقتصادیة قاطني هذه األحیاء نسبًة إلى صنع اإلنسان األحیاء والمدن كامتدادٍ 
  :  والحي یوفر لساكنیه كل المرافق الضروریة مثل

 یخدم المنطقة والمناطق المجاورة مركز تسوق رئیسي.  
 داخل الحي لخدمة سكان الحي فقط مركز تسوق صغیر.  
 توفر الخدمات األساسیة للحارات الداخلیة مناطق تجاریة مصغرة.  
 مناطق تنزه وتسلیة.  
 متصلة بخطوط المشاة یمكن الوصول إلیها بسهولٍة وأمان من كافة األحیاء حدیقة رئیسیة.  
 أطفال موزعة لخدمة األحیاء حدائق صغیرة ومالعب.  
 التي تعمل على إحیاء الروح ، الخدمات التعلیمیة واألمنیةاكن العبادة، أم: كــ الخدمات االجتماعیة

 . االجتماعیة للوحدة والمجموعة السكنیة وللمجتمع ككل داخل المنطقة
 وهذه ذات مخرجاٍت إیجابیٍة مناطق التنزه والتسلیة، الحدائق والساحات العامة: ، كـــبیئًة سكنیًة جیدة ،

  . یستفید منها السكان
تعد جودة البیئة السكنیة مؤشرًا على مستوى جودة الحیاة، وتتطلب تنمیة البیئة السكنیة وتحسین مستواها ودعم اإلحساس بروح و 

دة من جودة حیهم كالبیئة المجموعة بین السكان، وتمكینهم من المشاركة في إدارة الحي والعنایة به، وتحث السكان على اإلفا
التنظیمیة واإلداریة للحي وبالتالي المدینة وكذلك الشعور بالمسئولیة واندفاعهم إلى التكامل والتعاون والتآخي والتواصل بین أفراد 

، كما أن   نقص الحدائق والساحات العامة یقلل من حركة المشاة ویجعل تواجد السكان فيالمجتمع عمومًا والجیران خصوصًا
، فتزداد بذلك العزلة بین القاطنین ویقل التعارف فیما بینهم مما یؤدي إلى ضعف العالقات الفراغات العامة والمشتركة نادراً 

  .)5(االجتماعیة
 أنواع السكن : 

 أنماط السكن : 
  :  یمكن التمییز بین أنماط السكن التالیة

  ."ودیا له مدخل خاصسكن مستقل تماما عن المساكن المجاورة له عم"هو : سكن فردي .1
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تشترك في ، و السقفأخالیا سكنیة مركبة و متصلة ببعضها عن طریق الجدران "عبارة عن : سكن نصف جماعي .2
  "..الساحات العامة ولكنها مستقلة في المدخل، مواقف السیارات : كــــ الهیكل وفي بعض المجاالت الخارجیة

الت خارجیة مشتركة و الها مدخل مشترك و مج، دة مساكنبنایة عمودیة تحتوي على ع"عبارة عن : سكن جماعي .3
  "..و هو عبارة عن عمارات، من السكن الفردي و النصف جماعي هو یعتبر اقل تكلفة اقتصادیة

 عقد الملكیة،:مثل ا لسكن الذي یحتوي على جمیع التراخیص اإلداریة وفق القوانین المحددة"هو :السكن الشرعي .4
  "..رخصة التقسیمات ابقة،شهادة المط رخصة البناء،

  .السكن غیر شرعي .5
  .بتكیف البناءات الى حیاة عمرانیة الئقة ساساً أیتعلق  نمطهذا ال :السكن الحضري .6
الوسط من  منیتمیز مثال بوجود حدیقة االسقف المائلة ،اي مندمج  یتم انجازه في اطار ترقیة الریف، :السكن الریفي .7

   .حیث الشكل و مواد البناء
هذا النوع من السكن یوجد بسبب التنقالت االستثماریة الفالحیة في المدینة هذه النشاطات كثیرة  :ه الریفيالسكن شب .8

 .)4(في الدول السائرة في طریق النمو في افریقیا
 المواد المحلیة المستخدمة في بناء المساكن : 

واد تمثل أن أغلب هذه الم :دان، فإننا نشیر إلىو نظرا ألهمیة موضوع المواد المحلیة المستخدمة في بناء المساكن في السو 
، و ، تحدد طبیعة المباني التي یلزم تشییدها المساكن في السودان، وهي صناعةهي المواد التي تعتمد علیها  موادًا طبیعیًة

ي جمیع بالد العالم ومن المعلوم أن معظم مواد البناء الخام تتوفر ف. المباني ومدى استدامتها هذه أوبآخر تكلفة تحدد بشكلٍ و 
مع التباین بین بلد وآخر من حیث نوعیة المواد وكمیاتها وسهولة الحصول علیها ونظرًا ألن السودان بلد كالقارة فنجد أن جمیع 

  :ومن هذه المواد نذكر. مواد البناء متواجدة فیه وبمخزون هائل
 الطوب األخضر( ْن بِ والطوب اللَّ  )سراریقال(لجالوص ودان فیما یعرف بمباني افي الس واسعٍ  على نطاقٍ ویستخدم : التراب (

طوب الطین األخضر وبمثلما ل. میاه األمطار كما یخلط التراب بروث البهائم لطالء مباني الجالوص ووقایة األسقف من
ن عوب ناتجة هذه العی. ها أقل ضرراً فإن للطوب األحمر التقلیدي عیوبًا أیضًا ولكن ،ضعف مقاومة األمطار: ـــــــعیوب ك

غیر أن للطوب األحمر التقلیدي  .الخ ...، ة الحریقعدم كفای، –عدم إتقان الخلط –عدم كفایة التخمیر :عدة عوامل منها
ذا أنتج بشكلٍ   األمر الذي حدى ،ة ألن منظره مناسبال یحتاج إلى تغطی جیدٍ  قوة احتمال أكبر وهو مقاوم لإلمطار وإ

  .استخدامه منة والمتوسطة لإلكثار ول العالیبغالبیة المواطنین من ذوي الدخ
النخفاض قیمتها  من منطقٍة ألخرى وسهولة الحصول علیها توافرها مع تباین كمیاتها: وأهم میزٍة اقتصادیٍة لهذه المادة

تها في سقف وحماییئیة، كمقاومة األمطار ووقایة األضعفها في مواجهة التقلبات الب: ، أما أهم عیوبها فتتمثل فينسبیاً 
 .الفصول المطیرة من العام

 ففي كل المباني التقلیدیة تستخدم األخشاب في السقوفات وفي . للبناء في السودان  أساسیةً  یعتبر الخشب مادةً  :األخشاب
أي أن تشیید المبنى یعتمد كلیًا على  البناء مراحلني یتستخدم فیها الخشب في جمیع بعض المبا، األبواب والشبابیك

كأسقف مستعارة  الخشبیة األلواحم كذلك تستخد .لكمر واألعمدة وهو ما یعرف محلیًا بالمرق والرصاصاألبیام واالخشب ك
لما تقدم  وخالصةً . نجد كمیات كبیرة من األخشاب والمخلفات الزراعیة غیر المستغلة في الشمال برغم ذلك،و  .وفي األثاث
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متى ما تم االهتمام بها كمادة كلیة للبناء  واسعٍ  وذات انتشارٍ  أساسیةً  مادةً  نذكر بان المواد الخشبیة سوف تمثلیجب أن 
  .ولیس فقط في بعض أجزائه

إال أن لالستخدام المفرط وغیر المرشد لألخشاب أثره البیئي السالب، إذ یقود إلى الزحف على الغطاء األخضر والتقلیل 
التقلیل من المساحات  :البیئي وظهور مشاكل بیئیٍة كــــ مما یقود حتمًا إلى اإلخالل بالتوازن. من أعداد األشجار

الخضراء التي تعمل كمنقٍي بیئٍي طبیعٍي من االنبعاثات الغازیة الضارة التي تؤدي إلى االرتفاع في درجات الحرارة وفقر 
 .التربة وتعرضها لإلهالك السریع وتدني قدرتها على اإلنتاج

 ث یجري رص الحجارة حی ،التقلیدیة في المباني الشعبیة أكثر انتشارًا في السوداناستخدام الحجارة بالطریقة  :الحجارة
ولم یكترث عمال البناء بتوحید أحجامها بل ترص بأشكال مختلفة من حیث الشكل  )المدماغ( عن طبق وتركیبها طبقاً 

كل الحجر المواد األساسیة لبناء ویش. بناء بدون استعمال أي مادة رابطةوفي المناطق الریفیة النائیة یتم ال .والحجم
غیر أن سهول وصحاري السودان ممتدة وال توجد سالسل الجبال إال في الشرق . ن في المناطق الجبلیة في السودانالمساك

المتناثرة هنا وهنالك وذلك نظرًا  والغرب والجنوب وأما في المناطق المنبسطة فال تستخدم األحجار إال بالقرب من الجبال
 .تزید من تكلفة المباني  الحجارة والتي ترحیل لتكلفة

 ویكثر استخدامه في مجاالت متعددة حیث یدخل في صناعة  .أصبح من المواد المهمة في صناعة البناء :الجبس
إلى استخدامه كألواح تستخدم في السقوفات  األسمنت ویستخدم كمادة مثبتة للتربة وإلنتاج الطوب الطیني المثبت إضافةً 

بصورٍة یعتبر الجبس من المواد المتوفرة في السودان ویتواجد . الدیكور الداخلي ومتطلبات الزینةارة وفي أعمال المستع
 ر هذه الكمیات المنتجة قلیلة جداً وتعتب. بحر األحمر ومنطقة جبال األنقسنافي كل من منطقة ال كبیرةٍ  بكمیاٍت و  خاصةٍ 
اإلشارة إلى أن صناعة الجبس سهلة وغیر مكلفة إذا قورنت بصناعة  كما تجدر. مع احتیاج السودان الحالي مقارنةً 

 .ت كبیرة احتیاج مصنع إنتاج الجبسمن الوقود تفوق بمعدال كبیرةٍ  ألن األخیرین یستهلكان كمیاٍت  ،األسمنت أو الجیر
 أما استعماله . لها دیة تستخدم حطب الحریق كوقودینتج الجیر في السودان بحرق الحجر الجیري في قمائن تقلی :الجیر

طبقة تضاف إلى سطح السقوفات الخرسانیة لتصبح طبقة  عبارة هي، و )الخفجة(یات الطالء وتنفیذ عملیات فیكثر في عمل
 .عازلة ومقاومة لرطوبة وتسرب المیاه

 خام الحدید  ن، وهنالك من یذكر بأكبیرةٍ  كل الدالئل تشیر إلى أن خام الحدید متوفر في السودان بكمیاٍت  :خام الحدید
وبالرغم من أن تواجد الحدید في  لنهر النیل یتمیز بنسبة عالیة من الحدید، المتواجد في صخور والیة نهر النیل المتاخمة

ا والمدون في مصلحة الجیولوجیه إال أن المكتشف من ،هذه المنطقة یمكن التعرف علیه بالعین المجردة ومن على البعد
كمیة الخام  :لبحر األحمر حول مدینة بورتسودانیكوان وسفایا بجبال امنطقة فود: اطق هيبالسودان یقتصر على ثالث من

منطقة جبل أبو . %60 -55ملیون طن وتتراوح نسبة الحدید في الصخور ما بین  13المكتشف في هذه المنطقة یعادل 
 .)1(% 63-60بة الحدید في حدود ملیون طن ونس 35تولو بكردفان حیث تبلغ كمیة الحدید التي تم اكتشافها اكثر من 

 الواقع الراھن لالسكان في السودان :  
 البیئة العمرانیة : 

أطرافه أوحول القري المحیطة  فتواجدو في من فقراء المدن یعتبر بال مأوي وأما الذین إتخذوا لهم سكناً  كبیراً  المعلوم أن عدداً من 
لعدم قدرتهم علي  نظراً ) امتدادات الخرطوم الكبرى(لهم في أطراف المدن  وهذا ال یحتاج إلیضاح حیث یتخذ الفقراء سكناً . بها

أما . السكن داخل المراكز الحضریة الرتفاع تكلفة المعیشة ولصعوبة الحصول على سكن في حدود استطاعة هؤالء الفقراء
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كما أن أعدادا لیست بالقلیلة . للسكنالذین یتواجدون في المراكز فهم في المواقع المنخفضة أو تلك التي تركت لعدم مالءمتها 
   .تعیش في الریف في ظروف مزریة

غیر . سواء كانت للفقراء من سكان الریف أوالمدن واجتماعیاً  واقتصادیاً  متدهورة بیئیاً  انیة للمناطق السكنیة للفقراءالبیئة العمر إن 
یجها الحضري وتخفیف كثافتها السكانیة بتوفیق أن الخرطوم قد تمكنت من تخطیط معظم أحیاء ومستوطنات الفقراء ورتق نس

وأن كان العمل لم یكتمل بعد إذ أن بعض المستوطنات  .اصل الذي بذل خالل عقد من الزماناهللا وعونه ومن ثم الجهد المتو 
  .المأسویة بدأت تظهر من جدید لعدم توقف الهجرة إضافة الي أن معسكرات النازحین في المدن المتأثرة ال تزال تئن باألوضاع

عادة تأهیل إلى تخطیطٍ  ي حاجةٍ ن فوهي اآل ،البنیة العمرانیة األساسیة غیر مترابطة و ). المخطط الهیكلي للخرطوم الكبرى( وإ
یجاد المساحات  كما أن الكثافة السكانیة الناتجة من االكتظاظ واالزدحام في حاجة إلى إعادة توازن حتى یتم فتح الممرات وإ

ن مسئولة عن التدهور األمني والصحي واالجتماعي واالقتصادي وال هذه األوضاع هي اآل. واالنشراح النفسي لالزمة للتهویةا
  . حسین بیئتها الحضریة واالجتماعیةیمكن إجراء أي إصالح لهذه المستوطنات إال بإعادة ترتیب بنیتها العمرانیة وت

ن سكانها من قومیات مختلفة فل االجتماعي یضعف في المدن ألتكاویتفاقم وضع فقراء المدن ألسباب من بینها أن نظام ال
  . خالفا لسكان الریف حیث یظهر المجتمع أكثر تناسقا

 الخدمات العامة:  
السكن ( أن السلطات الحكومیة المتعاقبة لم تكن مستعدة لالعتراف بتمدد الكتل العمرانیة واالمتدادات السكنیة غیر النظامیة

كانت رافضة لتمدید الخدمات لخدمة السكان العشوائیین بحجة إثناء النازحین والمهاجرین  1989تى بدایة بل أنها ح ،)العشوائي
ألن الحجر لم یمنع تدفق النازحین والمهاجرین حول المدن  غیر أن األمر زاد تعقیداً  .عن االستیطان في المدن وهجرة الریف

من الفقراء والنازحین اتخذت لها مساكن في أي بقعة خالیة في  خمةً ض ونتج عن ذلك أن أعداداً . الخرطوم الكبیرة وخاصةً 
وفي مثل . الخ…أطراف المدن ومراكزها وحول المناطق الصناعیة واألسواق وحول المنازل في األحیاء السكنیة القدیمة والحدیثة 

ناء المدارس في ب ،الدواب لجلب المیاه استخدام: ـــــهذه الظروف أقدم السكان العشوائیون علي حل مشاكلهم بطرقهم الذاتیة ك
استخدام العربات التي تجرها الحیوانات أو اللواري مما أدى لتدهور صحة البیئة وانتشار األمراض وزیادة ، شكل أبنیة مؤقتة

  . معاناة الفقراء
المباني وقابلیة إنهیارها في  عن تدهور البیئة وحالة وهن ورغماً . حاللاإلى تجدید أو  ةٍ حاج أن معظم المساكن في الخرطوم في

 ةصوصیة وتحدد مكان إقامتهم في حالإال أنها تظل تقدم الظل والموئل للفقراء وتحفظ لهم بعض الخ ،أى لحظة ألسباب متعددة
  .)1(ضرورة االتصال بهم
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 في السودان النمو السكاني: 
  .مو السكاني في البالدبمعرفة نسبة الن لخدمة االسكان،  اإلحتیاج الطبیعي یبدأ تقدیر

  حجم السكان في السودان حسب اإلحصاء السكاني في األعوام المذكورة
  1993 –م 1956 

  
  الجھاز المركزى لإلحصاء: المصدر                  

  معدل النمو السنوى للسكان
 1956- 1993  

  

  
  الجھاز المركزى لإلحصاء: المصدر               

 وداننسبة سكان الحضر في الس: 
تجاه والیة  في اآلونة األخیرة ازدادت تدفقات النازحین والمهاجرین السودانیین المتجهة صوب المدن والمراكز الحضریة، خاصةً 

غیر أن هذه النسبة لم یصل إلیها السودان . اآلن أكثر من نصف سكان العالم یعیش في المدن والمناطق الحضریة. الخرطوم
وهذه . ان یعیشون في الحضر حیث نجد أن نصف عدد السكان الحضریین یعیشون في الخرطومبعد، إذ أن ثلث سكان السود

الظاهرة أوجدت المزید من المشكالت والتحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة اإلداریة، وزادت من أعداد الفقراء لعدم اتساع 
على  وتسبب ذلك في ضغطٍ . یدة من النازحین والمهاجرینالقاعدة االقتصادیة التي یمكنها أن تستوعب هذه األعداد المتزا

  .المجتمعات الحضریة المستوطنة منذ القدم وعلى إدارات المدن التي صعب علیها توفیر السكن وخدماته
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 في السودان النازحون والفقراء : 
حة وحدیثة رة هى مجموعات ناز وال نكون مبالغین اذا إفترضنا أن نصف سكان الحضر في السودان فقراء وذلك لوجود نسبة كبی

 ملیون 13من مجموع سكان السودان نجد أن حوالي %37في حدود  فإذا كان سكان المدن حالیاً  .عهد باالقامة في المدن
حسب االحصاءات التي  نسمة ملیون 4الى  3.5مقیمین في المدن كما أن أعداد النازحین في هذه المدن یقدر بما بین  نسمة

  . )1(هاتتباین حسب مصدر 
  2012 في والیات السودان النازحون المتأثرون بالحروبنسب 

نسمة/  العدد الوالیة (%)النسبة    
 10 229,450 جنوب كردفان
 12 270,710 النیل األزرق

 78 1,800,000 والیات دارفور الكبرى
 100 2,300,160 المجموع

                                                                     السودان    –خلیة وزارة الدا –مفوضیة العون اإلنساني : المصدر            
ئین كما أن عدد الالج. سنار، النیل األبیض والنیل األزرق :من دولة جنوب السودان دخلوا والیات) نازحین(هناك متأثرین 

  .الفئتان السابقتان لم تشملهما اإلحصاءات المذكورة. لفاً أ 23لف نسمة، عاد منهم ما یقارب أ 33السودانیین بإثیوبیا بلغ 
  نسبة السكان العشوائیین من مجموع السكان في بلدان مختارة منها السودان

Country 

Slum 
Annual 
Growth 

rate 

%slum 
1990 

%slum 
2005 

Slum 
pop. 
1990 
(000
s) 

Slum pop. 
2005 (000s) 

Gabon 5.9 56.1 70.4 357 872 
Oman 5.4 60.5 60.5 671 1.506 

Afghanistan 6.4 98.5 98.5 2.458 6.375 
Benin 5.3 80.3 84.8 1.288 2.870 

Cambodia 6.1 71.7 72.4 870 2.162 
Cameroon 5.0 62.1 68.9 2.906 6.197 

Congo, Dem Rep. of the 5.2 84.5 92.2 1.050 2.276 
Cote d’lvoire 6.0 50.5 75.6 2.532 6.203 

Gambia 5.4 67.0 67.0 155 348 
Guinea – Bissau 5.2 93.4 93.5 210 456 

Kenya 5.9 70.4 70.9 3.985 9.620 
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Lesotho 6.3 49.8 59.8 168 434 
Mauritania 5.6 94.3 94.3 872 1.915 

Niger 5.9 96.0 96.3 1.191 2.882 
Nigeria 5.0 80.0 71.9 24.096 46.272 
Sudan 5.2 86.4 85.5 5.708 12.441 

Tanzania, U. Rep. Of 6.2 99.1 89.6 5.601 14.113 
Uganda 5.3 93.8 92.7 1.806 4.010 
Yemen 5.0 67..5 64.2 2.284 3.803 

 Source UNFPA 
في المدن ال شك أن السكن المالئم في بیئة سلیمة هو أحد األولویات في حیاة األسرة غیر أن المعاناة الحقیقیة لألسرة نجدها 

وذلك ألن سكان الریف یتأقلمون على كافة األوضاع وأن متطلباتهم في السكن ال تتطلب االستقالل ألن حیاة الریف متداخلة 
ذا أخذنا مدینة األبیض وإ . مع بعض وأن مجموعات من األسر تشكل أسرة ممتدة تعیش مع بعض وتنظم أوضاعها باالشتراك

جد أن سلطات األراضي في والیة شمال كردفان قد وزعت اثنین وأربعین آلف قطعة درجة وهي مدینة متوسطة الحجم ن ،كمثال
عة خالل العام للفقراء وهذا یعني أن األبیض توزع أربعة عشر ألف قط). 2000-1998(ثالثة خالل فترة ثالث سنوات 

ذا اعتبرنا أن نصف سكان الحضر . هذا الرقم أیضا رقم كبیر في مدینة مثل االبیض وهو یعطى مؤشرا كذلك. النظامیین وإ
یعیشون اآلن في الخرطوم ، فإن فقراء المدن في حاجة الي ستین ألف قطعة سكنیة سنویا باالضافة إلى احتیاجات النازحین 

  .)1(عاجلًى امش المدن وهم في حاجة الى مأو والعشوائین الجدد الذین یعیشون األن علي ه
 رائح الضعیفةلمبذولة السكان الشالجهود السابقة ا :  

بل ترك  ،إن مقابلة االحتیاجات السكنیة للفقراء سواء في الریف أو في المدن لم تهتم بها أي دائرة سواء حكومیة أو غیر ذلك
غیر أن الدولة قد نفذت . الفقراء والنازحون یواجهون مصیرهم و هم یقتطعون االراضي ویشیدون مساكنهم باي صورة كانت

في مجال تنفیذ المساكن الشعبیة حیث كانت  قلیلٍ  تهدف أصحاب الدخل المحدود لكنها إكتفت بجهدٍ برامج أو مشاریع تس
و وهكذا ظل النشاط في مجال اإلسكان الشعبي في معظمه نشاط حكومي تقوم به الدولة . معظمها للعمال و الموظفین العامین

  :التالي لم یخرج من األطر التالیةومؤسساتها ذات الشأن وب
  .ة اإلتحادیة والوالئیةوعات اإلسكان التي تمولها وزارات المالیمشر  .1
  .الح والمؤسسات الحكومیة المختلفةالمساعدات التي تقدمها المص .2
  .تنفذها وزارات اإلسكان وشركاتها مشروعات اإلسكان التي .3
  .مشروعات البنك العقاري .4
  .التمویل الفردي .5
 .التمویل العیني .6

ي نهایة القرن إستمرت الخرطوم في بناء مساكن شعبیة جاهزة ولكن ولضخامة التمویل و حت 1995في الفترة التي تلت 
المطلوب لم تستطع أن تشید أكثر من سبعمائة وحدة سكنیة فقط في العام على نمط السكن الشعبي الذي ال یزید على غرفة 

ات والیة الخرطوم تجاه مواطنیها في ذلك التاریخ من احتیاج%2وهذا العدد یعادل أقل من .فرندا واحدة مع السور والمنافع زائداً 
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غیر أنها زادت من محاوالتها في مجال السكن الجاهز من  .ت السكنیة للفقراء علي أقل تقدیرمن المتطلبا% 4وهذا أقل من 
م یتعد عدد من نشاطها في مجال السكن الشعبي حیث ل نوع النمط االقتصادي واالستثماري و لكن األعداد لم تكن أحسن حاالً 

  .وحتى نهایة القرن الماضي 1995إلى الشقق أكثر من ألف وحدة وشقة خالل الفترة مابین  الوحدات السكنیة إضافةً 
شغل المهندسین عن اإلجتهاد في  (8)االستثماريو (7)االقتصاديالجدیر ذكره أن هذا األمر أي السكن الجاهز من نوع النمط 

في اآلونة األخیرة و بعد تحسن الوضع االقتصادي لم یكن بمقدور والیة الخرطوم مجابهة وحتى ، (9)الشعبیةتنفیذ الوحدات 
حیث إرتفعت نسبة التنفیذ  2007و  2002المشكلة و یعكس الجدول أدناه أداء صندوق اإلسكان و التعمیر في الفترة ما بین 

في  2007وحدة في  2000ذه النسبة الي ثم إنخفضت ه 2006وحدة من نموذج اإلسكان الشعبي في عام  3000لتصل الي 
  :حین أن السكن اإلقتصادي قد تضاعف كثیراً 

  2007 - 2002 التي تم تنفیذها خالل فترة الستة سنوات الماضیة االسكان وحداتعدد 

لإلسكان  مینعدد المتقد العام
 الشعبي

عدد الوحدات المنفذة من 
 النموذج الشعبي

عدد الوحدات المنفذة من 
 إلقتصاديالنموذج ا

2002 9643 1581 974 
2003 11829 1956 1036 
2004 12800 1779 930 
2005 14300 1815 413 
2006 15830 3071 207 
2007 16950 2006 1048 
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 تجربة اإلسكان الشعبي:  
 التي ال تستطیع تدبیر المقدمو  ،لم یستهدف الشریحة الدنیا من الطبقة الفقیرة.  
 تعدیل التصمیم المنفذ  الحاجات األساسیة لألسرة الفقیرة و لذلك أحدثت إضافات داخل األفنیة مع لم یستوعب التصمیم

  .حسب أولویات األسرة
 آثار التعریة المناخیة أدت إلزالة بعض المباني المشیدة من الطین المثبت.   
 ال یوجد إبداع فیما یتعلق بالصرف الصحي وال في إمداد الطاقة الكهربائیة.  
 1(ان الشعبي في أبوسعد عبارة عن مباني تقلیدیة متهالكة و لو ترك األمر لإلسرة لكان أفضلاإلسك(.  
 تي تواجھ االسكان في السودانال العقبات الرئیسیة: 

العقبات الرئیسیة التي أعاقت عملیات التنمیة السكنیة و نسفت آمال الفقراء في الحصول علي المأوي الصحي و اآلمن أهم 
   :آلتيتتمثل في ا

  .غیاب الدو ر التخطیطي للدولة) 1(
  .تدهور قطاع البناء والتشیید) 2(
  .غیاب الرؤي الكلیة و إضطراب الهیاكل الحكومیة و الترتیبات المؤسسیة المنظمة لنشاط االسكان) 3(
  .الفنیینالمخططین في ذاكرة  محدودي الدخلعدم حضور قضایا ) 4(
  .ي الدخلمحدودغیاب التقنیة التي تناسب ) 5(
  .تصاعد تكلفة مواد البناء) 6(
  :مشاكل التمویل) 7(

نذكر منها  ةومشاكل جم إلسكان الشعبي بصعوباٍت ما یعرف با وألقد جوبهت عملیات تمویل اإلسكان لذوي الدخل المحدود 
  :اآلتي

 ضخامة التمویل.  
 نخفاض قیمة الجنیه   .إرتفاع معدل التضخم وإ
 تج القوميتدني نصیب قطاع اإلسكان من النا.  
 تطور أسعار العقارات. 

  :جهاز االستثماري للضمان االجتماعيمثل ال ،موقف المؤسسات اإلجتماعیة) 8(
أن یخدم  فالمتوقع ،قة العاملین ذوي الدخول المحدودةهم من الفئات الضعیفة وطب جهازالنظرا ألن السواد األعظم من جمهور 

ومن ناحیة أخرى أن یتم  ،ل التكلفة من ناحیةوأن یبتدع في تقلی ،لنمط الشعبيهذه الفئات على أساس أن ینفذ مشروعات على ا
التداخل من حیث التمویل مابین العمل اإلستثماري ذي العائد الكبیر وخدمة الفقراء عدیمة العائد وأن یعتبر ذلك ضمن جهوده 

  .Cross-subsidyفي تقدیم الدعم اإلجتماعي لهذه الشرائح الضعیفة وهو مایعرف 
  : Building Societiesغیاب نظام الشراكات اإلسكانیة ) 9(

وكانت مساهماتها في مجال  ،ألعضائها من العالم بتشیید الوحدات السكنیة خدمةً  لقد قامت الجمعیات التعاونیة في بلدان كثیرةٍ 
اآلن لیتم التوجیه بإنشاء الشراكات وقد جاء الوقت . لغ في توفیر السكن ألصحاب الحاجةبا وذات أثرٍ  كبیرةٍ  اإلسكان مساهماٍت 
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مة بمختلف األشكال والصور كالجمعیات التعاونیة اإلسكانیة والشراكات اإلسكانیة وتجمع الفعالیات المختلفة من المؤسسات العا
  . والخاصة والتطوعیة والمجتمعیة

مع حركه االستیطان )  MASTER PLAN(عدم مواكبة المخططات اإلرشادیة والمخططات التنظیمیة العامة ) 10(
كنیة تعالج في للتنمیة الس ةٍ بناء مساكنهم في مواقع غیر مخصص في محدودياألمر الذي یؤدي إلى إهدار طاقات  ،العشوائیة

   .استیعابهم في أماكن أخرى ةعادإ ما بعد باإلزالة و 
 اإلسكان بین األمس والیوم  : 

، فإن ما أنجزه أسالفنا في مجال اإلسكان بكرمة الیوم یثة التي یتمتع بها عالمبالرغم من اآللیات البدائیة وانعدام التقانات الحد
دُّ مفخرةً بكل المقاییس عَ ُ في هذه اآلثار، لتكتشف شواهد تدل على قدرٍة  ُب قِّ نَ إذ ما زالت البعثات اإلستكشافیة تبحث وتُ . وغیرها ی

بداع أسالفنا في وروائع التصمیمات ودقتها، ف مْ كَ ْح في التخطیط والتنفیذ المُ  قد ظلت شواهد تلك الحضارات قائمًة تروي روعة وإ
بناء المساكن وتخطیطها وتصمیمها، ووتتكشف كل یوٍم أسرار هذه الحضارات القدیمة التي أنجزت فأبدعت باستخدام معطیاٍت 

  .ثاربسیطٍة ومحلیة، فكانت مفخرةً لكل القارة السوداء، والفضل ما شهد به المستكشفون وخبراء اآل
ُ قْ ونَ  رُ ُص قْ أما نحن الیوم، فالرغم من توفر التقانات الحدیثة في التصمیم والمواد المستخدمة، ما زلنا نَ  دون طموحاتنا في توفیر  دُ ع

الفنیون المختصون في هذا  م الثقافیة واالجتماعیة، وما زالوملبیًة لكافة ضروراتهخدماٍت راقیٍة لألسكان تكون متاحًة للجمیع 
، بل كافٍ و مناسٍب  بیئيٍ و) میسرٍ ( اقتصاديٍ نظرتهم عن تلبیة حاجات غالب أهل هذه البالد في توفیر سكٍن  رُ ُص قْ تَ  الجانب

  .أضحت الجهود واإلمكانات موجهًة في تلبیة قطاٍع محدوٍد وقلیٍل من المجتمع یملك مفاتح الثروة ویقبض علیها
عادته كرتیننحن في السودان، في حاجٍة ماسٍة إلى تطویر ثقافة ا عمال النظر فیها وإ نحن بحاجٍة إلى . إلسكان وتوسیع وإ

 ُ وأنك ال تظمأ فیها وال * إن لك أال تجوع فیها وال تعرى {ا تاح للجمیع، یفي بالحاجة الضروریة ویغني عنهإسكاٍن مخطٍط ی
لإلنسان ال غنىً له  بع حاجاٍت ضروریةٍ أر  الشرابو اللباس، الطعامإلى جانب  السكن: ، ومن هذه اآلیة الكریمة فـــــــــ}تضحى

    .)6(عنها
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