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 فى شرقى إفريقيا  كن وأمن حيازته بالمناطق الحضريةتوفير المس

 " دراسة تطبيقية "
  

 *د. إيناس فؤاد غبور
 

 ممخص : 
تنبع أىمية الدراسة من تزايد حدة تيديدات وتحديات األمن والسالمة التى تكتنف المناطق 

االحتياجات السكنية الالئقة  الحضرية فى إفريقيا والتي تتمثل أىميا فى عجز المدن عن توفير
واآلمنة كمًا ونوعًا لكافة مستويات وطبقات السكان خاصة فى قطاع اإلسكان المنخفض، فى 

وغياب  ،ظل انتشار النمو الحضرى السريع والفوضوي وما يرتبط بو من مظاىر وتداعيات
اره السمبية، ويواجو االستراتيجيات والسياسات التخطيطية المييأة لمجابيتو والحد من مظاىره وأث

  إلى تحميل الورقة تيدفلذا  تحديات ضخمة مرتبطة بيذه المشكمة وأبعادىا، **شرقي أفريقيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(جامعة القاهرة) معهد البحوث والدراسات االفريقية -قسم اجلغرافيا بيا البشرية مدرس اجلغراف *
لتحديد إقليم شرقى أفريقيا هبدف امكانية توافر  4102مت اتباع تقسيم األمم املتحدة ىف عام  **

ريشيوس مدغشقر، مو  أوغندا، تنزانيا، البيانات االحصائية، ويضم اإلقليم دول )إريرتيا، إثيوبيا، كينيا،
 بوروندي، جزر القمر، زامبيا، زميبابوي، سيشيل، الصومال، جيبويت، رواندا، وريونيون، مايوت،

 جنوب السودان، موزمبيق(.
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الالئق وأمن حيازتو فى شرقى إفريقيا،  والمحددات التى تتحكم فى توفير المسكن الضوابط
تحميل السياسات المتبعة وتقييم أثر التداعيات الناجمة عن نقصو وغياب إتاحتو، ورصد و 

لمجابيتيا فى ظل السياسات المتبعة تجاه مناطق اإلسكان غير الرسمية، وقد انتيت الدراسة 
إلى ووجود عالقة طردية بين انخفاض مستويات التحضر من جية وارتفاع معدالت النمو 

قميم الحضرى ونسبة السكان الفقراء من جية أخرى، مما دفع بالتركز الحضرى فى دول اإل
نحو المدن الكبرى، التى عجزت فى ظل الموارد المحدودة لقطاع اإلسكان وفشل سياساتو 
فى تمبية الطمب المتزايد عمى المسكن منخفض التكاليف، فتفاقمت التداعيات مثل نمو 
وانتشار األحياء الفقيرة التى ترتفع بيا تحديات األمن والسالمة فى المناطق الحضرية وأبرزىا 

 القسرى لغياب ضمان الحيازة فى معظم الحاالت.اإلخالء 
 

األمن والسالمة الحضرية، المسكن الالئق، أمن الحيازة، اإلخالء القسري، األحياء : الكممات الدالة 
 الفقيرة، االمتداد الحضرى، اإلدارة الحضرية.

 
 : المقدمة

ات يشمل المنظور األوسع لمفيوم األمن اإلنساني طائفة واسعة من االحتياج
الحيوية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، ولذا يمكن النظر إلى قضية األمن 

اإلطار األوسع لعممية النمو  والسالمة فى المناطق الحضرية ضمن ىذا المنظور وضمن
الحضرى المتسارع وتداعياتو، وتفاوت عمميات التنمية االجتماعية واالقتصادية التى 

ن قدرات المدن وأىدرت مواردىا وىو ما ضاعف من خمفت مدنًا مجزأًه وأضعفت م
مخاطر ومخاوف األمن اإلنساني بيا، وتتمثل أىم التحديات فى المناطق الحضرية فى 
عجز المدن عن  توفير االحتياجات السكنية الالئقة واآلمنة خاصة فى قطاع اإلسكان 

ر األحياء الفقيرة المنخفض، مما ترتب عميو انتشار مناطق اإلسكان غير المخطط وانتشا
غير الرسمية فى ظل غياب االستراتيجيات والسياسات التخطيطية المييأة لمجابية 
مظاىر التيديدات الحضرية المرتبطة بعجز القطاع وتسارع االحتياجات نتيجة تسارع 

 وتواجو دول شرقى إفريقيا منطقة الدراسة كافة تمك التحديات.   النمو
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فريقيا جنوب وال يعد البحث فى قضايا ظر  وف السكن والحيازة فى شرقي إفريقيا وا 
الصحراء بوجو عام جديدًا، فقد تعددت الدراسات حول قضية حيازة األراضي ولكنيا 
ركزت بشكل رئيسي عمى جوانب حيازة األراضي فى المناطق الريفية، بيد أن األبحاث 

حضرية، بعد أن خالل العقود األخيرة اتجيت لمتركيز عمى الحيازة في المناطق ال
اتضحت أبعاد التالزم بين تسارع النمو الحضرى وتنامى انتشار أنماط اإلسكان غير 
الرسمى المنعدمة لضمان الحيازة وتآكل األراضي الزراعية والفضاء غير المخصص 
لمسكن حول وداخل المدن الكبرى، كما خصصت الدراسات السابقة إما لمتركيز عمى 

حيازة أو دراسة األمن اإلنسانى، بينما تحاول الدراسة الحالية السكن أو التركيز عمى ال
دراسة المسكن وأمن حيازتو معًا وتيديدات األمن اإلنسانى المرتبطة بغيابيما، وتعد 
أبرز دراسات تحميل حيازة األراضي في المناطق الحضرية في الدول النامية دراسة 

اضي بأنيا "الوضع الذي يحدد والذى عرف حيازة األر  6991"جيفري باين" فى عام 
طبيعة شغل األرض أو تممكيا، أو مجموعة من العالقات بين السكان تحكم طبيعة 
استغالل واستخدام األراضي ومنتجاتيا" ويشير القسم الثانى من التعريف إلى طبيعة 
أنماط الحيازة التقميدية التى تسود المجتمعات المحمية فى المناطق الحضرية كما فى 

قيا جنوب الصحراء، فطبقًا لوجية نظره فإن نظم الحيازة وحقوق الممكية القائمة إفري
تعكس القيم السائدة في مجتمع معين، ولذا عادة ما تكون قضايا الحيازة كما فى 
إفريقيا جنوب الصحراء محاطة بدرجة عالية من التعقيد، ويذكر "باين" عمى جانب 

( فى مجال السكن 6999سوتو" فى عام )أخر الدراسات الرائدة التى أعدىا "دي 
وحيازة األراضي، والذي دعا من خالليا إلى اتباع نيج قانوني في تحميالت حيازة 
األراضي غير الرسمية واإلسكان، وأوضح أن الفرق األساسي بين الدول المتقدمة 

كرة والنامية يعود إلى حقيقة أن الدول التى عرفت أنظمة الممكية الرسمية في مرحمة مب
أتيح ألفرادىا االستثمار فى مجال اإلسكان بطريقة مالئمة بعكس مناطق مثل إفريقيا 
جنوب الصحراء حيث ال يسيل الوصول إلى آليات الممكية واإليجار مما انعكس 
بتأثيره السمبي عمى حيازة األراضي وتنمية اإلسكان، ووفقا لنموذج "دي سوتو" يكمن 
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حيازة واثباتيا بشكل قانونى حتى يتثنى استثمار الحل في تطبيق نظم الممكية وال
األصول، فينبغى أن يكون اليدف األساسي ألي سياسة حيازة ىو توفير األمن الكافي 
لتحفيز االستثمار في تطوير األراضي والمساكن بداًل من السياسات غير الفعالة التي 

 (.Payne, 1996, p. 29) تجعل سكان المدن يعانون انعدام األمن
 

الكشف عن األسباب والعوامل التى تقف وراء تفاقم  وتيدف الدراسة الحالية إلى
مشكمة نقص المسكن الالئق، من خالل تحميل الضوابط والمحددات التى تتحكم فى 
توفير المسكن الالئق وأمن حيازتو، وتحديد العالقة بينيا وانعكاساتيا عمى تأزم 

ول الدراسة تشخيص مشكمة السكن كما تحا، مشكالت السكن فى شرقي إفريقيا
وأبعادىا فى شرقي إفريقيا وتقييم أثر التداعيات الناجمة عن نقص وغياب إتاحة 

رصد آليات وسبل التعامل ، و تيدف الدراسة أيضًا إلى المسكن لذوي الدخل المحدود
مع  قطاعات السكن غير الرسمى داخل المناطق الحضرية فى شرقي إفريقيا ومدى 

وتطورىا وفقًا لتطور المفاىيم والتشريعات الدولية، وما شيدتو السياسات من مالئمتيا 
تحول، بيدف رصد اآلثار الناجمة عن كل سياسة بغية الوصول لمبدائل األنسب  

 .لمواجية المشكمة
 

: ابقة اإلجابة عن عدة  تساؤالت ىىكما ستحاول الدراسة من خالل األىداف الس
ى تتحكم فى منظومة توفير المسكن وفى صناعة ما ىى الضوابط والعوامل الت

لى أي مدى تساىم المتغيـرات الديموغرافية في تفاقم أزمة السكـن في  اإلسكان؟ وا 
المناطق الحضرية فى شرقي إفريقيا؟ وىل لمعوامل االقتصادية دور في تفاقم أزمة 

المحددات السكن؟ حيث تفترض الدراسة أن تشكل العوامل الديموجرافية واالقتصادية 
األكثر تأثيرًا فى تفاقم حدة األزمة فى حين تفترض أن تمثل السياسات الحكومية 
دارتيا والتخطيط ليا،  والدولة واإلدارة المعنية بعممية اإلسكان أداة لمتعامل مع األزمة وا 
وتطرح الدراسة تساؤاًل حول ما ىي نظم آليات توفير أنماط السكن وخاصة التى يعتمد 
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اإلسكان المنخفض، وما ىي التحديات التي تواجو إتاحة اإلسكان في عمييا سوق 
األسواق خاصة ذات الدخل المنخفض، وما ىي التداعيات الناجمة عن نقص وغياب 
إتاحة المسكن خاصة لذوي الدخل المحدود، حيث تفترض الدراسة أن تداعيات تفاقم 

رة لتزايد الفجوة بين أزمة نفص المسكن الالئق ال تقتصر عمى التداعيات المباش
العرض والطمب بل تتعدى آثارىا الى آثار سمبية بيئية وتخطيطية واجتماعية تنعكس 

 عمى بيئة المدن.
 

وقد اعتمدت الدراسة عمى مصادر البيانات والمعمومات من تقارير موئل األمم 
ير المتحدة الخاصة بالدول والمستوطنات والمدن اإلفريقية ألعوام عدة وكذا التقار 

الحكومية والدراسات الحكومية المسحية والدراسات األكاديمية الميدانية لتغطية البيانات 
التفصيمية فى ظل ما ىو متاح، وجرى تجميع البيانات من مصادرىا وتحميميا وترتيبيا 
وىو ما كان من الصعوبة بمكان فى ظل ندرة البيانات وعدم تجانسيا في منطقة 

حصائية فيما يخص بيانات اإلسكان )حجم العجز فى الوحدات الدراسة إلجراء مقارنة إ
السكنية والمتاح منيا عمى مستوى المناطق الحضرية واالحتياجات التقديرية( والفقر 
عمى مستوى الحضر، واعتمدت الدراسة فى معالجة البيانات بشكل أساسي عمى 

شى مع أىداف استخدام عدة مناىج من بينيا المنيج الوصفي التحميمي الذى يتما
الدراسة التى تركز عمى فيم وتحميل التحديات المرتبطة بالمسكن، والمنيج التاريخى 
لفيم  تطور األزمة عبر مراحل عدة مرتبطة بسياسات حكومية خالل فترات معينو 
وفيم أسباب تمك اإلشكالية، كما استند التقييم التحميمي عمى استخدام أسموب التحميل 

فى فى تحميل ومقارنة البيانات اإلحصائية وفيم داللتيا وتوظيف الكمي والكارتوجرا
المعطيات المتعمقة بسكان الحضر لكونيا وثيقة الصمة بفيم وتحميل حجم المشكمة 
التى تواجييا المناطق الحضرية فى قطاع اإلسكان، وتتناول الدراسة معالجة تمك 

 : القضية من خالل العناصر التالية
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 .بط توفير المسكن الحضرى وأمن حيازتومحددات وضوا أواًل:
 تداعيات نقص إتاحة المسكن الحضرى الالئق. ثانيًا:
 سبل مجابية نقص إتاحة المسكن وأمن حيازتو.  ثالثًا:

 
 : محددات و ضوابط توفير المسكن الحضرى وأمن حيازته فى شرقى إفريقيا:  أولا 

قد تعزز االعتراف بالحق في يمثل المسكن أحد أىم االحتياجات األولية لإلنسان و 
السكن المالئم عمى الصعيد الدولي والوطني بشكل واسع بحيث أصبحت تنص عميو العديد 
من دساتيرالدول، كما تمثل قضايا السكن أحد القضايا الرئيسية وأىم التحديات التي تواجو 

اليجرة مخططو المدن فى ظل استمرار النمو الحضرى السريع المستمر المدعوم بعمميات 
الريفية الحضرية الذى يزيد من حدة تفاقم التحديات التى تعايشيا المناطق الحضرية لتمبية 
تزايد الطمب الناجم عنو، مما ينجم عنو تيديدات صحية وبيئية خطيرة، حيث يمثل النمو 

داخل  Slums الحضرى السريع أىم العوامل المؤثرة فى نمو األحياء الفقيرة غير الرسمية
% من جممة الحضر فى شرقى إفريقيا منذ 99 لمدن، والتى تعدت نسبة سكانياوحول ا
3992 (UN-HABITAT, 2012, p. 710) كما تنامى االىتمام بمفيوم ضمان الحيازة عمى ،

، فأصبح يشكل جزءًا 3999الصعيد الدولي بعد الحممة العالمية لضمان الحيازة عام 
حقيق اليدف الحادي عشر من األىداف اإلنمائية أساسيًا من استراتيجية األمم المتحدة لت

لأللفية، باعتباره الخطوة األساسية األولى بالرعاية من أجل القضاء عمى الفقر وتحسين 
 (.19 ص ، 3996 أحواليم المعيشية داخل المدن )األمم المتحدة، 

  
حد وبالرغم من االىتمام العالمي بقضايا االسكان إال أن المسكن ال يزال يمثل أ

تحديات األمن والسالمة الرئيسية فى المدن األفريقية، ولم يترجم االعتراف بو فى 
إفريقيا جنوب الصحراء إلى واقع، فال يزال قطاع اإلسكان بيا يعانى من العجز 

)كمًا ونوعًا(، وتقف وراء ىذه المشكمة العديد من الضوابط والمحددات التى  والنقص
 ل وبدائل التحكم بيا.تتحكم فى حدتيا وتفاوتيا وحمو 
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وتشير العديد من الدراسات المسحية التحميمية لإلسكان الريفي والحضري فى 
إفريقيا إلى أن الوصول إلى مسكن الئق يمثل مشكمة فى إفريقيا سواء فى المناطق 
الريفية أو الحضرية، ويتعمق الحصول عمى مسكن في المناطق الريفية بالكيف وليس 

ق قضية السكن في المناطق الحضرية فى األغمب بالكم والكيف بالكم، فى حين تتعم
معًا، وتتعقد بيا أبعاد مشكمو اإلسكان وضوابطيا بين الديموجرافية واالجتماعية 

 .(United Nation, 2011, p. 13) واالقتصادية
 

 :  المحددات والضوابط الديموجرافية (7
بقضية توفير المسكن الحضرى تتعدد األبعاد والمحددات الديموجرافية المتعمقة 

الالئق وأمن حيازتو فى شرقي إفريقيا، فعمى الرغم من قدم جذور المراكز الحضرية فى 
شرقى القارة وتطورىا لقرون عديدة إال أن النمو المتسارع لمتحضر ىو ظاىرة حديثة 
نسبيًا عمى اإلقميم، وتتمثل خطورتيا فى انعكاساتيا بدًأ من تزايد الحجم المطمق 

في  -لمسكان وتسارع معدالت النمو فى ذات الوقت، وتركز ىذا النمو فى بؤر بعينيا 
المدن الكبيرة والعواصم متزامنًا مع خصائص سكان الحضر فى المدن الكبرى والتي 

 يسودىا تفشى وانتشار الفقر والحرمان بكافة صوره.
 

 النمو الحضرى السريع : -أ
مميون نسمة  42.595 شرقي إفريقيا إلىوصل إجمالي الحضر عمى مستوى إقميم 

، وارتفع إلى 3969مميون نسمة عام  99.121، وواصل تزايده إلى 3999 عام
ليحقق تضاعفًا لنحو ثالثة وثالثين مرة من عام  3964مميون نسمو عام  696.925

مميون نسمة،  2.739حيث كان إجمالي الحضر عمى مستوى إقميم شرقي إفريقيا  6949
ع أن يرتفع حجم سكان المناطق الحضرية في شرقي إفريقيا ليصل بحمول عام ومن المتوق

وعمى الرغم من تباطؤ معدل النمو المتوقع  مميون نسمة، 645.754إلى نحو  3934
إال أن الزيادة  3929 و 3939لمحضر فى شرقي إفريقيا خالل العقد التالي بين عامي 

% فيما بين عامي 49.5زيادة بنسبة  ف تحققالكمية المتوقعة لمطمق حجم السكان سو 
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، وسوف يعيش أكثر من  ثمث سكان شرقى إفريقيا في المناطق 3929وحتى  3939
 (. UN-WUP 2014, Table F2) 3929الحضرية بحمول عام

 
ويشير تحميل بيانات اتجاىات النمو الحضرى عمى مستوى إقميم شرقى إفريقيا خالل 

مستوى تحضر  ى أن إقميم شرقى إفريقيا قد سجل( إل6) كما يتضح من ممحق 3964عام 
%، ليستمر بذلك فى تسجيل أقل مستوى تحضر عمى مستوى أقاليم القارة حيث 34.1بمغ 

(، UN-WUP, 2014, Table F 21) 3964عام  %59.5بمغ مستوى التحضر فى قارة إفريقيا 
ريقيا فى عام كما يشير تحميل اتجاىات النمو الحضرى عمى مستوى دول إقميم شرقى إف

( أيضًا إلى استمرار انخفاض مستوى التحضر فى إقميم 6) كما يتضح من ممحق 3934
شرقى إفريقيا لتتسع بذلك الفجوة بين اإلقميم والمستوى العام لمتحضر فى القارة حيث سيصل 

عمى الرغم  %،55.9% مقارنة بمستوى التحضر فى القارة والذى سيرتفع إلى 29.2إلى 
ألعداد المطمقة لسكان الحضر من زيادات تعد أحد األبعاد اليامة فى مما شيدتو ا

التغييرات الديموجرافية التى سوف تنعكس داللتيا عمى تزايد االحتياجات فى كافة 
 3964ويمكن تقسيم دول شرقى إفريقيا طبقًا لمستويات التحضر عام  ،القطاعات الخدمية

 ( كالتالي. 6ح من شكل )كما يتضو ( 6إلى فئات طبقًا لبيانات ممحق )
 

)بوروندي، ىي % وتضم ستة دول 39فئة الدول التى يقل فييا مستوى التحضر عن 
مالوى، أوغندا، جنوب السودان، إثيوبيا، رواندا(، ثم فئة الدول التى يقع مستوى التحضر 

وىى )كينيا، روندا، جزر القمر، اريتريا(، وتضم  29% ألقل من 39بين أكثر من  بيا 
% وأقل من 29ئو التالية مجموعة الدول  التى وصل بيا مستوي التحضر أكبر من الف
 % ستة دول ىى )زيمبابوى، تنزانيا، الصومال، موزمبيق، موريشيوس، مدغشقر(،59

% 59وتمثل الدول فى الفئة التالية واألخيرة خمسة دول سجمت مستوى تحضر أكثر من
يبوتي(، وتعكس تمك الفئة تطرفًا وتباينًا فى وىى )زامبيا، سيشل، ريونيون، جزرمايوت، ج

مستويات التحضر لبعض الدول نتيجة لصغر أحجاميا وىى الدول الجزرية وجيبوتي حيث 
 % كما فى جزر مايوت وجيبوتي.79تجاوزت مستويات التحضر بيا 
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شكل )
7 )

 :
ضر عمى مستوى دول إقميم شرقى افريقيا عامى 

مستويات التح
3964

 ،
3934
 .م

المصدر: 
اعتمادا عمى بيانات ممحق )

6.)
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مستوى التحضر ( إلى تباين 6( وشكل )6كما يشير تحميل بيانات ممحق )
، فكما يتضح يمكن تقسيم دول شرقى 3934المتوقع فى دول شرقى إفريقيا حتى عام 

إلى فئات كالتالي: فئة الدول التى سوف  3934إفريقيا طبقًا لمستويات التحضر عام 
)مالوى، أوغندا، بوروندى(، ىي % وتضم مجموعة دول 39يقل مستوى التحضر بيا 
% ألقل 39قع مستوى التحضر فى دوليا بين ثانية التى سيبينما ستتمثل دول الفئة ال

)أثيوبيا، جنوب السودان، اريتريا(، وسوف تضم الفئة التالية مجوعة الدول في  29من 
زيمبابوى، تنزانيا،  % ىى )كينيا،59 > -% 29التى سيصل بيا مستوي التحضر 

األخيرة التى سوف  رواندا، موزمبيق، موريشيوس(، وسوف يتزايد عدد الدول فى الفئة
)مدغشقر، زامبيا،  % إلى سبعة دول وىى59تسجل مستوى تحضر أكثر من

 الصومال، سيشل، ريونيون، جزر مايوت، جيبوتي(.
 

وعمى الرغم من تباين مستويات التحضر بين دول شرقى إفريقيا وضعفيا، إال أن 
عظم دول اإلقميم، الزيادات المطمقة في عدد سكان الحضر ال تزال تمثل تحديًا أمام م

باستثناء الدول الجزرية الصغيرة خاصة إذا تالزم ىذا الوضع مع  تسارع معدالت النمو 
الحضرى، حيث تشير دراسة وتحميل بيانات معدل النمو إلجمالي السكان وفقا لبيانات 

إلى تفوق معدل نمو إجمالي سكان الحضر فى شرقي إفريقيا  3965األمم المتحدة فى 
بما يزيد عمى الضعفين، فقد  3964حتى 3994العالمي خالل الفترة من  عمى المعدل

% فى مقابل معدل نمو جممو 5.2سجل شرقي إفريقيا معدل نمو إلجمالى سكان الحضر 
% خالل نفس الفترة، كما فاق معدل 3.6سكان الحضر عمى مستوى العالم والذى سجل 

(، UN-WUP, 2014, Table F 21) % خالل نفس الفترة2.4نمو جممة القارة الذى سجل 
وتعكس بذلك البيانات تسارع معدالت النموالحضرى إلقميم شرقى إفريقيا وارتباطيا بالفترة 
التى شيدت العديد من التغيرات الديموجرافية في المناطق الحضرية، نتيجة الصراعات 

قميم، ففي والحروب األىمية التى كانت سببًا في تحركات السكان فى العديد من دول اإل
"مقديشيو"  الصومال عمى سبيل المثال دفعت الحرب األىمية بأعداد كبيرة نسبيًا من سكان
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لى المدن الثانوية في جوبا السفمى، وبيميت وين غالكايو، وبيدوا  إلى مواطنيم األصمية وا 
 (.UN-HABITAT, 2010, p. 136) وبوساسو
  

ستوى دول شرقي إفريقيا ويظير تحميل بيانات معدالت النمو الحضرى عمى م
( وشكل 6، كما يتضح من ممحق رقم )3964-3994تباينًا واضحًا خالل الفترة 

(3 .) 
 

  
 معدالت النمو الحضرى عمى مستوى دول إقميم شرقى افريقيا : ( 7شكل )

 .3934-3964، 3964-3994خالل الفترتين 
 (.6اعتمادا عمى بيانات ممحق ) المصدر:

 
وب السودان أعمى المعدالت وفاقت معدل اإلقميم والقارة حيث سجمت روندا وجن

% عمى التوالى، فى حين سجمت موريشيوس أقل 4.94% و 1.7حيث سجمت 
%، كما يشير تحميل اسقاطات معدالت نمو 9.64 -معدالت نمو خالل الفترة بمغ 

إلى تراجع طفيف عمى مستوى شرقى إفريقيا ودولو، حيث  3934سكان الحضر حتى 
%، بينما سيستمر سقف معدالت النمو عمى مستوى الدول يدور 5.31اإلقميم  سيسجل
 % محافظًا عمى اتجاه النمو المتزايد.  4حول 
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ويبدو من تحميل مستويات التحضر ومعدالت النمو الحضرى فى إقميم شرق 
 3964 إفريقيا وتوقعاتيما وقياس معامل االرتباط بينيما وجود ارتباط عكسى قوى عام

، كما أظير تحميل  البيانات أن الدول 3934فى عام  9.15–، وبمغ 9.13–بمغ 
األسرع فى معدالت النمو الحضرى ىى األقل فى مستويات التحضر عمى مستوى 
اإلقميم عمى النقيض من الدول األقل فى معدل النمو الحضرى، فعمى الرغم من أن 

 3999فريقيا منذ عام شرقى إفريقيا قد سجل أخفض مستويات التحضر عمى مستوى إ
ولم يتغير ترتيبو منذ ذلك الحين إال أن أبرز دالالت التغيير الحضرى التى شيدىا 
ىى تزايد األعداد المطمقة لسكان الحضر، ومن المتوقع أن تولد مضاعفات ىذا الحجم 
مزيدًا من األعباء، ويبدو تزايد أحجام الحضر مقمقًا لمغاية نظرًا ألن حصصًا كبيرة 

ل من سكان المناطق الحضرية في شرقي إفريقيا ىم من العاطمين عن العمل، بالفع
(، فمزيد من النمو UN-HABITAT, 2014, p. 147) الذين يعيشون تحت ظروف الفقر

الحضرى يعنى مزيدًا من فقراء الحضر، لذا فمن المتوقع أن يواجو شرقي أفريقيا 
لطمب عمى المسكن الالئق تحديات ضخمة مرتبطة بتزايد سكان الحضر وتزايد ا

 والميسور والخدمات الحضرية.
 

   : نمو وتزايد فقراء الحضر -ب
يرتبط الفقر والسكن فى األحياء الفقيرة غير الرسمية وانعدام الحيازة غير اآلمنة 
 في المناطق الحضرية بعالقة وثيقة متعددة األبعاد، تنتج عن الحرمان التراكمي

"cumulative deprivations" (Mudalige & Prasanna, 2007, p. 23 فعدم القدرة عمى ،)
تحمل تكاليف السكن المالئم وانخفاض دخل األسرة ومحدودية فرص الوصول إلى 
أراض وبالتالي إلى مأوى لمفقراء فى المناطق الحضرية، وارتفاع سعر أراضى البناء 

ية ىي العوائق والوحدات المخططة، وضعف موارد التمويل وفشل السياسات اإلسكان
الرئيسة أمام الفقراء لموصول إلى حصة من األرض فيضطر فقراء الحضر إلى المجوء 
لمقطاع غير الرسمي، فتتزايد المناطق الفقيرة غير الرسمية فى الحضر كما أن الفقر 
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في حد ذاتو يدفع الى تزايد حاالت الحيازة غير اآلمنة التي يتسبب تزايد فقدىا فى 
 بل وتزايد حدة الفقر مع حاالت الطرد واإلخالء القسرى.تزايد الفقراء 

 
وقد تباينت نسبة السكان الحضر تحت خط الفقر عمى مستوى دول شرقى إفريقيا 

 (.2( وشكل رقم )6كما يتضح من تحميل بيانات ممحق ) 3964عام 
 

 
 السكان الحضر تحت خط الفقر عمى مستوى دول إقميم :  (7شكل )

 .3964عام شرقى إفريقيا حتى 
 (.6اعتمادًا عمى بيانات ممحق ) المصدر:
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ويمكن تقسيميا إلى عدة فئات، أوليا مجموعة الدول التى وصمت بيا النسبة 
% وىى )جيبوتى، اريتريا، زامبيا(، ثم 19السكان الحضر تحت خط الفقر أكثرمن 

 % وىى )زيمبابوى،19% > 59مجموعة الدول التى وصمت بيا تمك النسبة بين 

 % فى )بوروندى،59غشقر(، مجموعة الدول التى وصمت بيا النسبة ألقل من مد
جزر القمر، إثيوبيا، سيشل، كينيا، مالوى، موزمبيق، تنزانيا، موريشيوس، روندا، 
أوغندا، جنوب السودان(، وقد أظير قياس معامل االرتباط بين مستوى التحضر 

ى إفريقيا ارتباطًا طرديًا موجبًا ونسبة  الفقراء من سكان الحضر عمى مستوى دول شرق
 . م3934عام  9.54و  3964عام  9.46 بمغ
 

وقد أظيرت الدراسة التفصيمية عمى مستوى المقاطعات فى كينيا ارتباط ارتفاع 
نسبة فقراء الحضر بالمقاطعات األكثر تحضرًا، فقد بمغ متوسط نسبة السكان تحت 

ًا بالسكان والحضر األكثر اكتظاظ ٪ وىي المنطقة55 خط الفقر فى مقاطعة نيروبي
٪ منيم في ثالث من الدوائر 59، وتركز نصف الفقراء تقريبًا 3999خالل عام 

االنتخابية من إجمالي ثمانية دوائر انتخابية تتخذ أساسًا لمتقسيم اإلدارى لممقاطعة 
٪، بينما 57وكسراني والتى سجمت  %56وىى امباكاساى ووصمت نسبة الفقراء بيا 

%، كما استحوذت منطقة 49 نسبة الفقراء فى الدائرة الثانية وىى ماكاداراو وصمت
، وىو (PSP4H, 2014, p. 8) ماكاداراو عمى أكبر عدد من األحياء الفقيرة غير الرسمية

ما يشير إلى مدى االرتباط بين تزايد سكان الحضر وتزايد الفقراء بينيم مما يسارع من 
ة غير الرسمية نتيجة الضغط عمى الموارد المتاحة لإلسكان تزايد انتشار األحياء الفقير 

 وعجزىا عن مواكبة النمو السريع المصحوب بارتفاع  معدالت الفقر الحضرى.
 
قد وقف ارتفاع نسبة الفقراء فى بعض المدن مثل دار السالم وراء انخفاض و  

سمي فرص حصوليم عمى مسكن الئق أو مشاركتيم فى سوق األراضي واإلسكان الر 
لضعف اإلمكانات، ويتزايد الوضع تفاقمًا مع استمرار نمو الحضرى السريع لممدينة 
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والذى يصاحبو استمرار فى تزايد حجم الفقراء، وقد أدى النمو الحضرى السريع متزامنًا 
مع تزايد مستوى الفقر وعدم وجود سياسات إسكانية مناسبة إلى اتجاه الغالبية من 

من الريف إليو نحو أسواق األراضي واإلسكان غير سكان الحضر والمياجرين 
٪ من سكان 79إلى أن حوالي  3969الرسمية، وأشارت التقديرات الرسمية فى عام 

المدن يعيشون في مستوطنات فقيرة غير رسمية تعانى عجزًا حادًا في الخدمات 
 (.Hill and Lindner, 2010, p. 119) األساسية والبنية التحتية

 
حميل مؤشرات النمو الحضرى واتجاىاتو ودالالتو فى إقميم شرقى ويبدو من ت

إفريقيا ودولو، وطبقًا لطبيعة سمات النظام الحضرى فى الدول النامية وىيمنو نقاط 
بعينيا عمى النظام، فإن بؤرًا بعينيا فى الدول ذات مستويات التحضر المنخفضة وىى 

والمعاناة من تداعيات النمو، مما يزايد  المدن المميونية سوف تتزايد بيا حدة التيديدات
 من المخاطر والمشكالت المرتبطة ببيئتيا  الحضرية وسكانيا فى ذات الوقت.

 
 تضخم المدن المميونية :  -ج

تظير المدن الرئيسية وباألحرى العواصم فى إقميم شرقى إفريقيا درجة عالية من 
ستحواذىا عمى النسبة األكبر من الييمنة الحضرية، وتتمثل التيديدات الحقيقية فى ا

جممة الحضر فى الدولة، وىى أحد أىم الدالت الحجمية التى توضح اختالل التوازن 
الحضرى داخل الدول، وتشير إلى أحد أسباب كون ىذه المدن مكامن لمخطورة داخل 

عمى  3964( استحوذت سبعة مدن فى عام 3) دوليا، فكما توضح بيانات الممحق
الحضر بدوليا كما فى )نيروبى، انتاناريفو، كيجالى، كمباال،  نحو ثمث جممة

% من جممة الحضر 59دارالسالم، لوساكا، ىرارى( فى حين استحوذت مقديشيو عمى 
أن تستمر التيديدات المرتبطة  3934، ومن المتوقع فى عام 3964فى الصومال فى 

رع، حيث ستقترب دار بيذه الفئة الحجمية من المدن مع استمرار نمو حجميا المتسا
مميون نسمة  69والتى تصل أحجاميا Mega Cities السالم من فئة المدن العمالقة 
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مميون نسمة، كما ستتجاوز نيروبى فئة المدن المميونية  9.19فأكثر بحجم سيصل 
 مميون نسمة.  4.712 بحجم سيصل super cities الكبرى
 

ك المدن الكبرى الضوء عمى وتمقى دراسة معدالت النمو الحضرى السنوي لتم
التيديدات الديموجرافية التى تواجييا، إذ ال تزال المدن الرئيسية بمعدالت نموىا المرتفعة 
والسريعة تمثل المساىم األكبر فى النمو الحضرى فى دول شرقى إفريقيا، فكما يتضح 

، % سنويًا وىى )دارالسالم4( تجاوز معدل نمو ثالثة مدن أكثر من 3من ممحق )
% فى 2 انتاناريفو، مقديشيو(، وفى المقابل سجمت معدالت النمو البطيئة األقل من

)مابوتو، أديس أبابا، ىرارى(، وطبقًا لما يظيره تحميل معدالت النمو الحجمى المتوقعة 
فمن المتوقع أن تستمر معدالت النمو فى التصاعد مما  3934ليذه المدن فى عام  

جديدة إلى تمك المدن، وأكثر ما يثير القمق حيال التحديات  سيضيف سكانًا جددًا بأعباء
الحضرية ىو تسارع معدالت النمو المرتفعة فى المدن الفقيرة التى مزقتيا الحروب 

سجل معدل نموىا خالل الفترة والصراعات لسنوات طويمو مثل "مقديشيو" والتى 
ن يستمر معدل أ 3934و 3964% سنويًا، ومن المتوقع بين 9.5 نحو 3969-3964

% ومن الصعب أن نتصور كيف ستكون مقديشو قادرة  9.9نموىا فى االرتفاع حتى 
بفقر مواردىا عمى استيعاب مثل ىذا النمو الذى بات يمثل خطرًا داىمًا يواجييا، كما 
سيصبح النمو الحضرى السريع مممحًا بارزًا لمعديد من المدن فمن المتوقع طبقا لمعدالت 

من المتوقع أن يتضاعف  3929عف أحجاميا فى وقت قصير، فحتى نموىا أن تتضا
حجم كاًل من أديس أبابا لتتجاوز الخمسة ماليين، كما ستتجاوز نيروبى ضعف حجميا 
لنحو سبعو ماليين بينما ستتصدر دار السالم المدن العمالقة، حيث ستعبر حاجز 

كما أن ظاىره تالزم ، (UN-WUP, 2014, Table F 21 ) 3929العشرة ماليين نسمو فى 
المدنية وتناسبيا طرديًا مع المتروبوليتانية لم تنطبق كميًا عمى كل دول شرقى افريقيا 
بمعنى عدم تالزم ظيور المدن المميونية واقترانيا بالدول المرتفعة فى مستوى 

 التحضر.
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وسوف يقف النمو الحضرى المتسارع وراء تزايد الطمب عمى المساكن في المقام 
ول، مع استمرار عوامل النمو الحضرى ومكوناتو بشقييا )الزيادة الطبيعية واليجرة( األ

و"عوامل النمو األخرى التى ترتبط بحاالت تفصيمية كإعادة التوطين، فقد سجمت 
"كيجالى" عاصمة روندا عمى سبيل المثال خالل النصف األول من العقد المنصرم 

سنوي بمغ و في العالم بمتوسط أعمى معدالت نم 3994 حتى 3999منذ عام 
%، بعد عودة عدد كبير من الالجئين والنازحين داخميًا بيا خالل فترة الصراع فى 9.1

عادة توطينيم (، ووصل حجم المدينة UN-HABITAT, 2010, p. 137) التسعينيات وا 
نسمة، ومن المتوقع فى حالة ثبات معدل النمو واستمرار  6.949999نحو  3966 في
سات الحضرية دون تغيير وباعتبارىا العاصمة وأكبر المراكز جذبًا لممياجرين أن السيا

نسمة، وأن يتزايد  6.947263إلى نحو 3933يصل حجم سكان المدينة في عام 
  (.Rwanda government, 2012, p. 20) نسمة 4.257679إلى  3959بحمول عام 

 
موجرافية التى يمكن أن ويشير تنوع وتعدد مستويات التحديات والمخاطر الدي

تواجييا المدن جراء استمرار تسارع معدالتيا ووفقًا لطبيعة ظروف كل مدينة، إلى 
حجم التحديات المرتبطة بنمو سكانيا، وتزايد الضغوط عمى مطالب توفير السكن 
الالئق والميسور والخدمات الحضرية خاصة ما تولده تمك الضغوط الديموجرافية من 

ليومية عمى الفئات الفقيرة بيا، لذا فمزيد من النمو يعنى مزيد من أعباء ومخاطر ا
 .الفقراء المضافين لسكان المدينة

 
 :( المحددات اإلجتماعية واإلقتصادية 7

يعرف المسكن الالئق بأنو المسكن الكاف من حيث جودتو وموقعو وامكانية تحمل  
جاتيم األساسية من األمن تكمفة الحصول عميو، كما أنو يكفل لقاطنيو اشباع احتيا

والحماية من المخاطر والتيديدات الطبيعية والبشرية ويكفل ليم التمتع بكل حقوق 
اإلنسان، وتتعدد أبعاد القدرة عمى الحصول عمى مسكن الئق واالحتفاظ، وتتنوع بين 



 ونالتسع المجلد                                                            مجلة المجمع العلمى المصرى                

67 

ا األبعاد القانونية والتنظيمية اإلجرائية مثل سياسات اإلسكان والقوانين المنظمة لو وم
يتعمق بالشق القانونى إلجراءات وقوانين اثبات الحيازة أو التممك، بينما تتعمق المحددات 
األخرى باألبعاد المالية والمادية مثل تكاليف الحصول عمى المسكن وتكاليف االحتفاظ 
بو )التمويل وأسعار األراضى، ومستوى الدخل واإلنفاق لتحمل تكاليف اإليجار أو التممك 

 (.United  Nation, 2011, p. 22) يات الصيانة، ...(واجراء عمم
 

 : أثر السياسات اإلسكانية عمى توفير المسكن الالئق فى شرقى إفريقيا -أ
تمعب سياسات اإلسكان السائدة دورًا ىامًا فى الحصول عمى المسكن الالئق 

مرت  وضمان حيازتو، وتيدف جميعيا إلى توفير اإلسكان الالئق بأسعار معقولة، وقد
السياسات اإلسكانية لتوفير السكن الالئق بأسعار معقولة فى إفريقيا بأقاليميا بوجو 

 :6949عام بعدة مراحل منذ 
: وتمثل أول السياسات اإلسكانية فى إفريقيا خالل الفترة سياسة اإلسكان المباشر -

، وطبقًا لتك السياسات تتولى الحكومات توفير السكن الالئق 6919-6949من 
سعار معقولو عمى نطاق واسع كمًا ونوعًا، ولكن لم تشيد تمك السياسات تفعياًل بأ

لم  6949حقيقيًا فى إفريقيا جنوب الصحراء، نتيجة العديد من العقبات فحتى عام 
% وبالتالي لم يكن ىناك طمبًا ممحًا عمى فكرة 64عدى يكن مستوى التحضر يت

قيق االستقرار بعد االستقالل، توفير المسكن الالئق فى دول كانت تسعى لتح
فضاًلعن نقص الموارد والقدرات المؤسسية والتنفيذية الالزمة، لذا نفذت الحكومات 
مشاريع لإلسكان العام عمى نطاق ضيق ووجيت أغمبيا لمسكان ذوى الدخل 
المرتفع، وفى المقابل تقمصت الخيارات أمام الفقراء في المناطق الحضرية 

عمى أنفسيم فى بناء مساكنيم فى مستوطنات رسمية،  وانحصرت فى اعتمادىم
وعمى الرغم من ذلك صنفت الحكومات ىذا النوع من السكن بأنو غير رسمي 
الرتباطو بالتحضر "الفوضوى"، واتجيت السياسات الدولية والوطنية لمناىضتو مع 

 .(United Nation, 2011, p. 65) غياب ألي بدائل إسكان أخرى
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سياسات اإلسكان الشامل عمى توزيع االستخدامات السكنية فى  وقد انعكس تأثير
المدن خالل الفترة االستعمارية، لسيادة المفاىيم المرتبطة بنظام مركزية التخطيط 
وأبرزىا الفصل والعزل السكنى، فعمى سبيل المثال عكست خطة المدينة 

الل الفترة االستعمارية فى نيروبى تأثير تمك السياسة والتى طبقتيا كينيا خ
، فأنشأت الحكومة االستخدامات السكنية األوربية فى 6919حتى أواخر عام6949

األجزاء الغربية من المدينة، وخصصت الجزء الشرقي السيئ الموارد والخدمات 
 (.Kamau, 2002, p. 33) والمرتفع الكثافات لالستخدامات السكنية لألفارقة

ثمت السياسة اإلسكانية التالية فى إفريقيا : وم سياسة اإلعتماد الذاتى المدعوم -
، وتحول خالليا دور الحكومات من التدخل المباشر لتوفير 6979منذ عام 

المسكن الالئق إلى مساعدة الفقراء عمى مساعدة أنفسيم، وقد نتج عنيا التوسع  
العمرانى لمعديد من المدن في إفريقيا، وقد تم فى شرقى إفريقيا تنفيذ عدد من 

اريع فى ظل تطبيق ىذه السياسة، حيث قدمت بعض الحكومات كما في المش
كينيا وزامبيا وتنزانيا "مواقع ألراضى بناء" لصالح الفقراء لمساعدتيم عمى بناء 
مساكنيم بأنفسيم، ففي نيروبي وفرت الحكومة عددًا من حصص األراضى فى 

ان العشوائي ضمن مخطط التحكم فى نمو اإلسك Kariobangiمنطقة كاريوبانجى 
عادة التوطين في عام  ، ودمجت مالوي 6915وبدأ تنفيذه  في عام  6945وا 

خالل عقد السبعينيات برامج توفير مواقع اإلسكان المنخفض مع إتاحة توفير 
لتحقيق   Traditional Housing Areas (THA)الخدمات فيما عرف محميًا باسم

منخفضة التكاليف، بما يتوافق مع الموائمة بين الطمب المتزايد عمى المساكن ال
طبيعة العادات العرفية التقميدية فى ممكية األرض، وقد حدت التجربة من نمو 
المستوطنات غير الرسمية حتى السبعينيات، وعمى الصعيد العام فشمت معظم 
الدول فى شرق إفريقيا فى توفير المسكن الالئق أو أراضي البناء بأسعار معقولة 

حضرية بالقدر الذى يتناسب مع االحتياجات الفعمية لمنخفضي فى المناطق ال
الدخل، فمم تتعد نسبة توفير االحتياجات السكنية الفعمية فى كينيا حتى نياية 
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، وقد اتجيت موزمبيق بعد (United Nation, 2011, p. 65) %69السبعينيات 
ساعدة إلى تنفيذ سياسة الدعم الذاتي وم 6977المؤتمر الوطني الثالث فى 

الفقراء عمى بناء مساكنيم كاستراتيجية لمواجية نمو وانتشار اإلسكان غير 
الرسمي، وأسفرت المبادرات كما في حالة "مابوتو" عن تنفيذ مشروع مساعدة 

"، وتنفيذ مشروع إعادة التأىيل الحضري عام Machavaالبناء الذاتي فى حي "
6997 (UN-Habitat, 2006, p. 55  .) 

وأصبحت تمك السياسة نيجًا عالميًا منذ بداية   :"Enablingلتمكين "سياسة" ا -
الثمانينيات، وقد افترضت أن العجز فى توفير المسكن الالئق وأراضي البناء 
بأسعار مناسبة فى المناطق الحضرية يعود إلى الفشل المؤسسي وتداخل 

ديد االختصاصات فى قطاع اإلسكان، ولذا اتجيت الرؤى العالمية إلى تح
االختصاصات واصالح القطاع المؤسسي لإلسكان ومن جية أخرى زيادة 
المعروض من المساكن واألراضي لمحد من دور الحكومات كمقدم مباشر ليا، 
وقد اتسم تطبيق السياسة فى إفريقيا بغياب التنسيق بين جيود القطاعين 

م دمجيا الحكومي والخاص، فتوقفت العديد من المشاريع الصغيرة الخاصة لعد
ضمن برامج وطنية أكبرأو لتغيراألنظمة السياسية والسياسات اإلسكانية باإلضافة 
إلى نقص الموارد، فى ذات الوقت استمر غياب البرامج الحكومية الموجية لتمبية 

 (.United Nation, 2011, pp. 60-71) احتياجات األسر ذات الدخل المنخفض
 

لية وراء تفاقم أزمة توفير المسكن الحضرى وقد وقف فشل سياسات اإلسكان المتتا
الالئق فى دول شرقى إفريقيا، فعمى سبيل المثال أسست تنزانيا سياستيا اإلسكانية 
اعتمادًا عمى سياسات الفترة االستعمارية، ولم تول اىتمامًا كافيًا إلنشاء مؤسسات 

عظم سياساتيا ووزارات إسكان تدعم تأسيس سياسة إسكانية وطنية شاممة، وقد فشمت م
اإلسكانية نتيجة لتعدد السمطات وتغيرىا المستمر من وزارة الحكم المحمى واإلسكان حتى 

ثم وزارة األراضى واإلسكان والتنمية  6919ثم وزارة الصحة واإلسكان حتى  6914 عام
، كما تعددت السمطات المختصة بقطاع اإلسكان بشكل صارخ 6995الحضرية حتى
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حيث توزعت بين وزارة التنمية المحمية ووزارة التعاون  6994-6995خالل الفترة من 
والتسويق والمكاتب التابعة لرئيس الوزراء فى عدد من الوزارات، كما واجيت السياسات 

بسبب ضعف  6996اإلسكانية فشاًل بسبب العديد من القيود، فمم تنفذ سياسة عام 
فشمت أيضا سياسة تنمية السكن فى  الميزانية وتغيير السياسة االقتصادية لمدولة، كما

يجاد نظام فعال لحيازة األراضي  3999عام  فى تحقيق أىدافيا بتوفير المأوى المالئم وا 
ومعالجة مشكالت قطاع اإلسكان، وال زالت تنزانيا تبذل جيودًا لوضع سياسة إسكانية 

 .(The Ministry of Lands, Housing of Tanzania, 2011, pp. 36-44) شاممة
  

 : دورأنماط اإلسكان ونقص اإلمكانات المتاحة فى توفير المسكن الالئق -ب
بين  Turner'sإلي تنوع أنماط السكن في المدن اإلفريقية تبعًا لتقسيم  O’Connorيشير 

بقطاعيو الشرعي والسكن الخاص )مرتفع ومنخفض التكاليف(  بنوعيوالسكن الحكومي 
( والذي يتضمن سكن واضعي اليد Squatter) شوائيالسكن العالرسمي وغير الرسمي ثم 

غير القانوني وىو مثار اىتمام كبير في إفريقيا، غير أن ما تجدر مناقشتو ىنا فى توفير 
 المسكن الالئق و ضمان حيازتو ىى أنماط السكن الرسمى الحكومى والخاص.

و بعضًا منو، : وتضم كل المدن اإلفريقية جزءًا أ السكن الحكومي مرتفع النوعية  -
ويعتبر جزءا من اإلرث االستعماري بشكل خاص، والذي تحمل عبء إنشاء مساكن 
لمعاممين بالحكومة وقطاع الوظائف اإلدارية والمينيين، وتتركز أغمب منشآتو في مركز 
المدينة القديم بالقرب من منطقة الوظائف اإلدارية، وقد ظيرت بعد االستقالل بعض 

المدن اإلفريقية في زيادة نسبة تمك المنشآت أو تضاؤليا مقارنة الفروق النسبية بين 
وقد ظير االىتمام بتوفير نمط السكن الحكومي المنخفض فى  بباقي أنماط السكن،

شرقى إفريقيا بوجو عام منذ الفترة االستعمارية والالحقة لالستقالل، وتباينت أوضاع 
وزيمبابوي عمى النقيض من إثيوبيا،  الحكومات فى االىتمام بيذا النمط كما فى زامبيا

واتسمت المساكن الحكومية ببعد مسافة المسكن عن أماكن العمل كما كان فى ىراري 
وفي لوساكا ونيروبى، وتزايد  انتشار ىذا النمط فى بعض المدن، فقد قطن نحو نصف 

، ومن 6912سكان نيروبي تقريبًا في نمط اإلسكان الحكومي المنخفض بحمول عام 
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ير أحياء اإلسكان الحكومى فى نيروبى "باىاتي وشاورى مويو"، وقد استمر توفير أش
السكن الحكومي المنخفض ولكن بوتيرة أبطأ خالل السبعينيات نتيجة ارتفاع تكاليف 
صرار الحكومة عمى توفير معايير"الئقة"، وقد  توفير المساكن مع تزايد أعداد الفقراء وا 

الحكومي المنخفض فى دار السالم بعد االستقالل، وبذلت حاولت تنزانيا توفير المسكن 
مسكن في  1999المؤسسة الوطنية لإلسكان جيدًا فى ىذا المجال ببناء أكثر من 

 (.O’Connor, 1983, pp. 174-179) غضون خمس سنوات
ومن أنماط السكن الحكومي المنخفض التى انتشرت منذ االستقالل السكن 

لسكان ذوى الدخل المنخفض، وقد ضمنت بعض دول االجتماعي، واستيدف فئة ا
شرقى إفريقيا تعاريف قانونية لمسكن االجتماعي ضمن قوانينيا مثل كينيا فى 

، ووفقا لمتعريف وقانونو المنظم ال تقل الوحدة 3969مشروع قانون اإلسكان عام 
ن السكنية عن غرفتين، ومكان لمطيى والمرافق الصحية ، وتتراوح مساحة الوحدة م

مرة  399مترًا مربعًا، ويشترط القانون أال تزيد تكمفة المسكن عن  19إلى  29
 (.International Shore 2011, p. 15مقارنة بالحد األدنى لألجور القانونية )

وعمى جانب آخر ىناك العديد من تجارب اإلسكان االجتماعى المنخفض التى   
يود حكومية أو دولية، ومنيا نفذت مؤخرًا فى بعض دول شرقى إفريقيا إما بج

من قبل موئل  6999تجربة صندوق اإلسكان اإلفريقي والذى تأسس في عام 
 3999إفريقيا التابع لألمم المتحدة، ونجحت زامبيا من خاللو في إنشاء أكثر من 

، وواجو المشروع عددًا من 3999مسكن في خمسة مناطق ادارية حتى عام 
نعدام القدرة المؤسسية وغياب تعريف قانونى لمفقراء التحديات منيا سوء اإلدارة وا

 (.International Shore 2011, p. 15المستيدفين بالسكن االجتماعي )
وىو النمط الثانى من أنماط السكن األوسع انتشارًا فى شرقى نمط السكن الخاص:  -

المساكن إفريقيا، وقد شيد تحسنًا في العقود األخيرة بعد أن تعاظم دوره فى انتاج 
المدعومة منخفضة التكاليف نتيجة تفعيل دور التعاونيات ومنظمات المجتمع المدني 

عددًا من  6991منذ منتصف التسعينيات نسبيًا، وقد أسس القطاع الخاص فى عام 
االتحادات التعاونية في األحياء الفقيرة في المناطق الحضرية بالتضامن مع 
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ًا تحت إطار الشبكة الدولية المعروفة باسم المنظمات غير الحكومية وانتظمت مع
الشبكة الدولية لسكان األحياء الفقيرة، والتى نشطت فى رصد ظروف السكن السيئة 
والفقيرة فى المناطق الحضرية، وتوفير اإلسكان المنخفض وخدماتو، كما ىو الحال 

 نطقوفى اتحاد ساكني األحياء الفقيرة فى مالوي، واتحاد ناميبيا وتعاونيات م
"فانافيجي" في كينيا، وقد نجحت مخططاتيا نسبيًا فى مجال تمويل المشروعات 
السكنية الصغيرة ومشاريع  تطوير األحياء الفقيرة فى بعض المناطق، فعمى سبيل 

ىيئة  569المثال أنتجت التعاونيات فى المناطق الحضرية فى كينيا والتى بمغ عددىا 
ألف عضو يحتاجون لوحدات سكنية بين  29999 تعاونية مسجمة ضمت إجماالً 

وحدة سكنية، وفي تنزانيا شيدت التعاونيات  6999نحو  6999 و 6999عامي 
وحدة سكنية فى المناطق الحضرية، وفى زيمبابوي بمغ  999خالل نفس الفترة نحو 

ىيئة تعاونية،  645عضو فى عدد  2949 عدد األعضاء المسجمين بالتعاونيات
في عشرة مراكز حضرية رئيسية،  6994 دة سكنية خالل عاموح 3992وتم إنتاج 

وال تزال السياسات فاشمة فى مواجية زيادة الطمب عمى اإلسكان، ونتيجة لذلك لجأت 
الغالبية العظمى من سكان المناطق الحضرية وخاصة األحياء الفقيرة منيا إلى 

سكن كما ىو الحال االعتماد عمى الذات فى بناء مساكنيم أو االستئجار وتقاسم الم
 (.United Nation, 2011, pp. 60-70) في معظم المدن األفريقية

ويمكن لمقطاع الخاص أن يمعب دورًا ىامًا في توفير المساكن، شريطة أن تقدم 
الدولة حوافز كافية ومناسبة لمقطاع، فقد أصبح القطاع الخاص يتصدر إنتاج 

انين وتشريعات البناء، فبعيدًا عن المساكن فى المدن الكينية بعد تعديل بعض قو 
"نيروبى" العاصمة بمغ عدد تصاريح اإلنشاء والموافقات لمتنمية العمرانية فى 

٪ تخص القطاع 71من بينيا  3999تصريح في عام  6399مدينة إلدوريت 
(، ولذا فإن التحدي الحقيقي لمحكومات فى Chepsiror, 2013, p. 11) الخاص

زالة العوائق التي تعرقل تنمية شرقى إفريقيا ىو خمق بي ئة مواتية لالستثمار وا 
 القطاع الخاص.
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وعمى جانب آخر يحدد مدى نقص إتاحة المسكن الالئق حجم المشكمة التى 
تواجييا الحكومات لتغطية العجز فى االحتياجات السكنية، وتعكس العديد من البيانات 

، فقد لمناطق الحضرية فى إفريقياة فى االدولية تفاقم العجز فى االحتياجات السكني
إلى أن حجم  3966-3996أشارت البيانات اإلحصائية الدولية لتقارير فى الفترة 

الوحدات السكنية المطموب توفيرىا عمى مستوى المناطق الحضرية فى إفريقيا يقدر بنحو 
مميون مسكن جديد الستيعاب النمو الحضرى المتزايد، وقد قدرت  19أكثر من 

اجات السنوية من الوحدات السكنية المطموب توفيرىا فى المناطق الحضرية عمى االحتي
 (.6مستوى بعض دول شرق إفريقيا كالتالى كما يتضح من الجدول )

 
 االحتياجات السنوية من الوحدات السكنية فى المناطق الحضرية :  (7جدول )

 .فى بعض دول شرق افريقيا
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-3963 3966 3969 3994 3966 – 3996 الفترة
3933 

االحتياجات 
 255 2999 36 6999 6999 366 649 646 باأللف وحدة

 المصدر: بتصرف:
United Nation, (2011) affordable land and housing in Africa, for better urban future, 

united nation settlement program, pp. 77-92. 

* The Ministry of Lands, (2011), Housing and Human Settlements Development, 

Study on the housing sector of Tanzania,41. 

** Rwanda government, (2012), Final Report, Housing Market Demand, Housing 

Finance, And Housing Preferences For The City of Kigali, Planet Consortium, 

Europe Aid /127054/ C/SER/ multi, KIGALI, 29 JUNE 2012, 36. 
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قدرت االحتياجات السنوية من الوحدات السكنية بالمناطق الحضرية فى  حيث
، أما فى 3966-3996 ألف وحدة سكنية سنويًا خالل الفترة من 646إثيوبيا بنحو 

كينيا فبمغ متوسط العجز السنوى فى اإلسكان والوحدات المطموب توفيرىا في المناطق 
سنويًا بينما تراوح حجم ما تم توفيره  ألف وحدة 649الحضرية خالل نفس الفترة نحو 

ألف فقط، بينما قدر حجم العجز خالل نفس الفترة  29ألف وحدة إلى  39فقط بين 
ألف وحدة سكنية بالمناطق  366مميون وحدة سكنية من بينيا  6.4فى أوغندا بنحو 

مميون وحدة بالمناطق الريفية، كما قدر العجز فى زامبيا  6.2الحضرية فى مقابل 
بأكثر من مميون وحدة سكنية، وقد قدر العجز في المناطق الحضرية في زيمبابوي منذ 

ألف وحدة سكنية، وارتفع ىذا الحجم إلى أكثر من مميون  179 بحوالي 6993عام 
بعد عمميات الطرد الجماعي واإلخالء القسرى لمناطق  3994وحدة سكنية فى عام 

وحدة سكنية، بينما وصل حجم  93.519السكن غير الرسمي والتى أضافت نحو 
ألف وحدة  36 لنحو 3969العجز السنوى فى المناطق الحضرية فى مالوي حتى 

 . (United Nation, 2011, pp. 77-92) سنوياً 
 

وقد سجل متوسط الطمب السنوى عمى الوحدات السكنية عمى مستوى تنزانيا نحو 
، في حين بمغ 3996و 6996ألف وحدة طبقًا لبيانات التعداد بين عامي  649

وحدة  فقط، وقد قدر إجمالى العجز الكمى في  9999العرض ما يقرب من متوسط 
ماليين وحدة سكنية، نتيجة اليجرة الريفية الحضرية  2بنحو  3966المساكن فى 

السنوي لمطمب عمى الوحدات إضافة لنمو سكان الحضر أنفسيم بينما بمغ المتوسط 
ألف وحدة، فى مقابل متوسط عرض سنوي ضئيل بمغ  39السكنية في دار السالم 

  .(The Ministry of Lands, Housing of Tanzania, 2011, p. 41وحدة فقط ) 799
 

أن إجمالى  3966وقد أظيرت نتائج مسح اإلسكان فى كيجالى فى رواندا عام 
 53.769ألف وحدة سكنية من بينيا  332المتاح من المساكن الحالية وصل إلى 
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وحدة سكنية فى حالة سيئة، ومن  76.597وحدة سكنية في حالة جيدة، ونحو 
وحدة سكنية عام  549314المتوقع أن يصل مجموع االحتياجات السكنية إلى 

، وذلك مع األخذ فى االعتبار إجراء صيانة لممساكن القائمة الجيدة التصنيف 3933
بناء مساكن جديدة تبمغ  وحدة سكنية، باإلضافة إلى665697وبشرط تحسين وصيانة 

، 699992وحدة سكنية إضافة إلى طمب متراكم يصل إلى وحدة سكنية  324314
 6999ويوفر سوق اإلسكان الرسمي بقطاعيو الحكومى والخاص فى كيجالى نحو 
 3963وحدة سكنية سنويًا، فيما وصل حجم االحتياجات السكنية المطموبة سنويًا فى 

 29999ويًا لذلك يجب أن يتم توفير ما يقرب من وحدة سكنية سن 26999حوالى 
وحدة سكنية من خالل آليات أخرى من بينيا زيادة المعروض في السوق الرسمي، 
وتفعيل مزيد من الشراكات بين القطاع الرسمي وخاصة الحكومى والجمع بين أكثر 

ة فى من سياسة وآلية لتمبية االحتياجات السكنية، وتتمثل خيارات االسكان المتاح
كيجالى فيما يطرحو السوق الرسمى )اإلسكان الحكومى(، وما يوفره االستثمار العقارى 
من مساكن  مدعومة من  بنوك التمويل العقاري، وفيما يطرحو القطاع الخاص من 

 (.Rwanda government 2012, p. 36) )اإليجار والتممك(
 

جات المتزايدة، فعمى وتقف ضآلة اإلنتاج لممساكن حجر عثرة أمام سد االحتيا
( وىى المسئول األكبر NHCC) سبيل المثال شيدت الشركة الوطنية لإلسكان والتعمير

 29وحدة سكنية فقط في السنوات ال  3299عن توفير الوحدات السكنية فى أوغندا 
وحدة فقط سنويًا، بينما تشير بيانات العجز فى الوحدات  77الماضية بما حوالي 

إلى الحاجو لتوفير ما يقدر  3993/92منذ المسح األسري الوطني  السكنية المطموبة
إلى أن  3969ألف وحدة سنويًا في كمباال وحدىا، بينما تشير التقارير فى  92بنحو 

ألف  419مستوى العجز فى الوحدات السكنية عمى المستوى الوطني في المساكن بمغ 
فمن المتوقع  3993يانات تعداد وحدة سكنية، وطبقًا لمتوقعات االحصائية بناء عمى ب

، وسوف يصل حجم 3929مميون نسمة فى عام 19أن يصل حجم سكان أوغندا 
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% وبمتوسط حجم أسرة يصل إلى 29مميون نسمة بما يوازى نسبو  39الحضر منيم 
أربعة أفراد، وىو ما يعنى أن حجم الوحدات السكنية المطموب توفيرىا سوف يصل 

ية عمى مستوى الدولة بينما سوف يصل حجم الوحدات إلى خمسة ماليين وحدة سكن
مميون وحدة  6.93السكنية المطموب توفيرىا فى كمباال وحدىا خالل نفس العام 

% 94سكنية مع العمم أن نسبة سكان األحياء الفقيرة فى كمباال قد سجمت 
، ومما يزيد الوضع تفاقمًا فى المناطق الحضرية ىو تعقد نظام حيازة 3969عام
راضي فطبقًا لمدستور لم يعد يعتد بممكية أو عقود إيجار األراضي عن طريق األ

 (.Olaa & Byamugisha, 2010, p. 14) السمطات الحضرية المحمية
 
 :أثر نظم أراضى البناء ونظم الحيازة وضمان الممكية فى توفير المسكن الالئق -ج

وجو الخصوص، تعتبر األرض أىم المدخالت األساسية لتوفير المسكن عمى 
ويمثل عدم توفر موقع جيد لألراضي المزودة بالخدمات بأسعار معقولة وعدم ضمان 
حيازتيا أىم اآلليات الرئيسية وراء نمو قطاع اإلسكان غير الرسمى والتوسع العمرانى 

 حول المدن الكبرى.  
: وال تزال سياسة األراضي واألطر التشريعية ليا  نظم الحصول عمى األراضي -

خضع إلرث الماضي االستعماري فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولذا ت
تتنوع نظم الحيازة بيا بين نظم الحيازة الفردية التى تؤصميا القوانين ونظم الحيازة 
من الفترة االستعمارية ونظم حيازة أخرى تقميدية، وال تزال تمك النظم تساىم في 

ق الحصول عمى األرض بين أزمة عجز ونقص أراضى البناء، وتتنوع طر 
اإلتاحة عبر الطرق الرسمية الحكومية وىى ضعيفة لمغاية لقمة الموارد وارتفاع 
األسعار، أو عبر القطاع الخاص والتى تشوبيا مشكالت تتعمق بتعقيدات البيع 
لتعقد طرق الحيازة العشائرية، فيظل السبيل األيسر ىو طرق البيع غير الرسمية 

مخصصة لمبناء فى القطاعات الخطرة والنائية حول المدن من األراضي غير ال
والممموكة بصفو غير قانونية، وقد نجحت بعض المخططات الحكومية فى 
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بعض دول شرقى إفريقيا فى توفير حصص أراضي رسمية مزودة بالخدمات، 
وفى توفير مساكن بأسعار معقولة كما في كينيا و تنزانيا وزامبيا، و لكنيا لم تف 

 (.United Nation, 2011, p. 38تياجات المطموبة )باالح
 

وتقف سيطرة الدولة عمى سبل الحصول عمى أراضى البناء فى المناطق الحضرية 
وراء مشكمة نقص إتاحة المسكن الالئق، فال تزال الحكومة فى تنزانيا تمثل الجية 

بين  3966مالرسمية الوحيدة لتوفير األراضي فى المناطق الحضرية، والتى توزعت عا
٪ واألراضي 79٪، وأراضي القري وتمثل39ثالث فئات ىي: األراضي المحمية وتمثل 

(، وعمى الرغم Ministry of Lands, Housing of Tanzania, 2011, p. 86) ٪3العامة 
من أن دراسة إجمالى العرض والطمب ألراضى البناء فى المناطق الحضرية قد 

ء والمعروض نحو التزايد عمى مدار عقود حتى أشارت التجاه انتاج أراضى البنا
( فقد أظيرت نتائج 5فى مقابل تزايد الطمب أيضًا كما يتضح من الشكل ) 3991

التقارير السنوية لشعبة األراضى بوزارة االسكان أن حصص أراضى البناء المتاحة قد 
، ثم انخفض انتاج حصص األراضى بشكل 6973في عام  64999تزايدت حتى 

بيدف تخفيض الحصص  Ujamaaامنًا مع مشروع التنمية العمرانية الريفية حاد تز 
 ألكثر من 6973قطعة منذ  3999طني الحضرية وبمغ متوسط االنتاج  السنوي الو 

 .مدينة فى تنزانيا 699
 

عمى مستوى وقد استمر تزايده حتى بداية الثمانينيات حيث وصل متوسط االنتاج 
قطعة، واستمر التذبذب فى انتاج  5599 لنحو 6993-6996الحضر خالل 

 3993ألف قطعو أرض منذ  39حصص األرض المتاحة لمبناء حتى وصمت نحو 
، إال أن الطمب عمى أراضى البناء خالل نفس الفترة قد واصل 3991واستمرت حتى

 .(DILAPS, 2008, p. 9تزايده )
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 طق: العرض والطمب المتراكم من قطع األراضي فى المنا( 7شكل )

 .(3991-6973الحضرية فى تنزانيا خالل الفترة )
 مصدر البيانات:

DILAPS, Dar Elsalam Institute of Land Administration and Policy Studies, No. 03 - 

March, 2008, Tables 2, 6.                                                                      
 

يطرة الدولة عمى سبل الحصول عمى أراضى البناء فى المناطق كما وقفت أيضًا س
وراء مشكمة نقص إتاحة المسكن الالئق،  6974عام  57الحضرية فى إثيوبيا وفقا لقانون 

وضعف استثمارات األراضي وتنمية قطاع اإلسكان، ولم تتمكن سياسة استئجار األراضي 
من حل المشكمة، فقد  6992 عامفى المناطق الحضرية من الدولة التي تم وضعيا في 

خمص تقييم ىيئة األراضى ألثر سياسة االستئجار فى تنمية قطاع اإلسكان إلى أن 
السياسة ال يمكنيا أن تفي بيدف كفاءة استخدام األراضي وجذب االستثمارات، فخالل 
 العقود الثالثة الماضية لم يتوافق المعروض من األراضي وبناء المساكن مع االحتياجات

٪ سنويًا، 4.4 السكنية المطموبة، ومما يزيد األمر سوءًا ىو تزايد عدد سكان المدينة بمعدل
وقد انعكست اآلثار السمبية ليذا الوضع  عمى تزايد األحياء الفقيرة فى وسط المدينة متخممة 

 .(Kursis, 2005, pp. 20-21) أحياء السكن الرسمية
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السكان لمبحث عن طرق بديمة وتدفع صعوبات الحصول عمى أراضى البناء 
لمحصول عمى األرض، فعمى سبيل المثال تنحصر سبل الحصول عمى األراضى فى 
نيروبى عمى القطاع العام أو المؤجرة لصالحو وتسمى "أرض الفائدة" وتكون مدة 

عامًا وتخضع فييا كافة االستخدامات لنسبة من الفوائد، بينما يتمثل النوع  99إيجارىا 
صول عمى األراضى فى القطاع الخاص وتتحكم بو الممكيات التقميدية، لذا الثانى لمح

لجأ الفقراء فى نيروبى إلى تكوين جمعيات تعاونية لشراء األرض لصالح أعضائيا، و 
 3996قد نجح األمر بعد أن تم تكميف مجمس المدينة بموجب قرار رئاسى فى عام 

الفنى لمتعاونيات والموافقة عمى تقسيميا باالستفادة من التنمية البديمة وتوفير الدعم 
 (.Kamau, 2002, p. 144) المقترح لألراضى

 
: باإلضافة إلى إمكانية الوصول إلى األراضي  ضمان الحيازة وحقوق الممكية  -

يعد ضمان الحيازة وحقوق الممكية من العوامل الرئيسية التي تؤثر فى الحصول 
تكاليفو، ويقصد بضمان الحيازة اآلمنة عمى السكن الالئق والقدرة عمى تحمل 

حق جميع األفراد في الحصول عمى حماية فاعمة من الدولة لمواجية عمميات 
الطرد القسرى التحدي األساسي أمام إعمال الحق في السكن الالئق وأخطر 

 (.696ص ، 3997 تيديدات األمن والسالمة في المناطق الحضرية )الموئل،
 

ن توافر الحيازة وحده يمكن أن يكون  كافيًا بالنسبة لألسر وقد أثبت رصد الواقع أ
ن كانت خدماتو سيئة أو  في األحياء الفقيرة فيى تؤمن ليم عمى األقل مسكن، حتى وا 
خال منيا عمى اإلطالق فيم فى مأمن من أخطر التيديدات فى البيئة الحضرية وىى 

إفريقيا بعض التعرض لمطرد واإلخالء القسرى، وقد سنت بعض دول شرقى 
التشريعات والقوانين لمواجية مشكمة انعدام أمن الحيازة ومن بينيا إصدار تصاريح 
اإلسكان، وشيادات وصكوك اثبات الحق فى األرض وتراخيص اإلقامة المؤقتة كما 
في كينيا، أو قبول حق اإلشغال لالعتراف بكامل حقوق الممكية كما فى موزمبيق 
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ساوى بين حق االشغال وحق ممكية األرض ي 6997بموجب قانون صدر فى 
أصبحت األدلة الشفيية والشيود  6997المسجمة مساواة كاممة، فضاًل عن أنو بعد 

والمستخرجات الرسمية عمى عنوان السكن أدلة مقبولة إلثبات الحيازة، أما فى رواندا 
ى فيشترط التسجيل الرسمي عمى المستوى الوطني فقط لمساحات أراضى البناء الت

تزيد عن خمسة ىكتارات، وفى تنزانيا تستخدم التراخيص السكنية في المناطق 
الحضرية  فى اثبات الممكية ويمكن بموجبيا الحصول عمى صكوك ممكية كاممة بينما 
يشترط فى المناطق الحضرية فى أوغندا وجود)سند ممكية وشيادة اإلشغال( لقطعة 

 . (The Ministry of Lands, Housing of Tanzania, 2011, p. 119األرض )
 

نظم الحيازة إلى خمس فئات بما في ذلك األنماط  3996وقد قسم باين فى عام 
 والحيازة العامة، والحيازة الدينية غير النظامية وىى )الحيازة العرفية، والحيازة الخاصة،

م ، وتتنوع نظ(Payne, 1996, p. 24) "أراضى الوقف"، ونظم الحيازة غير الرسمية(
الحيازة فى شرقى إفريقيا بين الرسمية سواء الحكومية التى تعددت أنواعيا بعد 
االستقالل بعد تأميم بعض الدول لألراضي مثل موزمبيق وتنزانيا فظيرت أنماط 
التممك بعقود وتصاريح، أو الممكيات الخاصة التى تتنوع بين الممكيات التقميدية 

نسبة ليست بالقميمة لممكيات الحيازة غير والممكيات الخاصة الحرة، بينما تخضع 
القانونية، وتشير دراسة نظم الحيازة القائمة في تنزانيا إلى سيطرة نظام الممكية العامة 
لألراضي عمى نظم الحيازة بموجب قانون األراضي، فيناك نوعين رئيسيين من نظم 

الممكية القانونية إلى حيازة األراضي ىما الممكية القانونية والممكية العرفية، وتنقسم 
ثالث فئات ىى الممكية القائمة عمى حق اإلشغال واإلشغال بموجب تصريح وفئة 
الحق المشتق أو المنقول بناء عمى اإلرث ألى من الحاالت السابقة، بينما تتمثل 

 The Ministry ofاألنواع األخرى فى الممكية العرفية والممكية والحيازة غير القانونية )

Lands Housing of Tanzania, 2011, p. 199.) 
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بينما تخضع ممكية أراضى البناء فى المناطق الحضرية فى موزمبيق لمممكية 
ن كان من حق "مجالس المدن" منح حق استخدام بعض األراضى  الرسمية لمدولة، وا 
داخل حدودىا بتصريح رسمى وليس تممك بشرط اثبات قاطن العقار أو شاغل 

كثر من عشرة أعوام، وترتبط حاالت الحيازة فى بعض النظم األرض اإلقامة أل
بنمط الوصول إلييا ويقصد بو نمط الحيازة والتسجيل الرسمي لمجمعيات األىمية 

 (.UN-HABITAT, 2008, p. 17) والطائفية
 

وتتنوع حيازة األرض فى المناطق الحضرية فى مدغشقر وفقًا لما تقره القوانين 
ى ستة أنظمة رئيسية وىى: الحيازة والممكية الخاصة المسجمة والتشريعات المنظمة إل

والمحتمة بشكل قانونى، والمساكن والوحدات المبنية عمى أراض خاصة مسجمة ولكن 
ليست ليا حيازة قانونية لممسكن، واألراضي الحضرية التى شغمت وطرأ عمييا عمميات  

ين، واألراضي الريفية حول و ليس لدييا أكواد أوعناو 6949تطوير وتحسين  قبل عام 
محيط المدن والتى احتمت لمدة عشر سنوات أو أكثر وتم االعتراف بحيازتيا حال 
اثبات اإلقامة، واألراضي الحضرية التابعة لمدولة واحتمت بوضع اليد بشكل غير 

، وأخيرًا أراضى الدولة التى تشغميا أحياء سكن الفقيرة غير رسمية 6949قانونى منذ 
 (.Payne, 1996, p. 21) طةوغير مخط

 
ويضاعف تعقد أنظمة الحيازة وعدم تفعيل تشريعاتيا من مشكالت المدن، فعمى 
سبيل المثال تتعدد نظم حيازة األراضي في "كمباال" وتسودىا أنظمة حيازة مختمفة عن 

٪ فى 54بقية المناطق الحضرية فى أوغندا، فقد مثمت نسبة الممكية الحرة الخاصة 
٪ من األراضي لممجمس 37سواء بالتممك أو االستئجار، بينما خضعت  3997عام 

"كاباكا الند"، واقتصرت سمطة  العرفي ألراضي الباجندا والتى تعرف محميًا بأراضى
% من أراضي المدينة لسمطة 69٪ فقط، وخضعت نسبة 64مجمس المدينة عمى 

د وقف ذلك التعقد فى % لممكية لممؤسسات التبشيرية، وق2ىيئو األراضي األوغندية و
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أنظمة الحيازة فى مناطق الحيازات العرفية وراء النمو العمرانى غير المخطط لمقسم 
 (. UN-HABITAT, 2007, pp. 8-9الشرقى لممدينة مقارنة بالقسم الغربى منيا )

 
وقد حاولت العديد من الدول التغمب عمى مشكمو ضمان حيازة األراضي مثل  

إلى تأسيس صناديق ائتمانية مجتمعية لألراضي  6999 أوائلكينيا، فقد اتجيت فى 
في المدن الثانوية كوسيمة لمجمع بين مزايا الحيازة الجماعية ومزايا الممكية الفردية 
الموجية نحو السوق، وأتاحت تمك اآللية اإلبقاء عمى الممكية الجماعية لألرض وفى 

 ة، ونقل ممكيتيا والمضاربة عميياذات الوقت مكنت األفراد من استئجارىا بصورة فردي
(Mudalige & Prasanna, 2007, p. 20.) 
 

وتتباين مستويات األمن والسالمة وضمان الممكية بين نظم الحيازة، حيث ترتبط 
مستويات األمن األعمى بنظم الممكية الحرة والمستأجر قانونيًا ثم تقل درجة أمن الحيازة 

ل واضعي اليد، بينما ينعدم أمن الحيازة مع ساكنى تدريجيًا مع النظم غير الرسمية مث
األرصفة ومنعدمى المأوى، وتتماشى ىذه النتيجة مع  نتيجة نموذج "دي سوتو" والذى 
يؤكد أن الممكية ليست مجرد الوسيمة األفضل لزيادة أمن الحيازة، ولكنيا أيضا 

 والميمشة ضرورية من أجل التحسين الشامل لألوضاع المعيشية لمفئات الفقيرة
(Berger, 2006, p. 17 .) 
 

 أثر ضعف  التمويل وارتفاع التكاليف عمى توفير المسكن الالئق : -د 
تقف العديد من العقبات والعوامل االقتصادية وراء تفاقم مشكمة توفير المسكن 
الالئق وأمن حيازتو فى إفريقيا، حيث ال تزال تغيب عن سوق اإلسكان فى العديد من 

يا جنوب الصحراء آليات السوق اليامة مثل وجود تمويل الرىن العقارى دول إفريق
والقروض الصغيرة الميسرة ذات الفوائد المنخفضة، وىو ما ينتج عنو ارتفاع أسعار 

وليس فقط منخفضى الدخل، وعمى الرغم من وجود  المساكن بالنسبة لمطبقة الوسطى
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يقيا، إال أن حيز نشاطيا الفعمى صناعة الرىن العقاري في العديد من دول شرقى إفر 
ال يزال محدودًا، نتيجة لضعف وغياب اإلعانات الحكومية وارتفاع فوائد القروض 
وضعف خيارات التمويل والتنمية، وىوما ينعكس عمى قمة نسبة األسر المستفيدة من 
قروض اإلسكان، فعمى سبيل المثال وصمت نسبة المستفيدين من تمويل الرىن 

%، وتقتصر 24نحو  3966سمى فى المناطق الحضرية فى مالوي عام العقارى الر 
نسبة من يقدرون فى المناطق الحضرية  الكبرى عمى تحمل تكاليف توفير مسكن 

% فقط فى كل 39 % من األسر المعيشية فى مالوى، ونحو61متوسط إلى أقل من 
قروض الحكومية من تنزانيا وروندا، بينما وصمت نسبة المستبعدين من االستفادة بال

% ووصمت فى زامبيا 79الميسرة لإلسكان أقصاىا فى موزمبيق حيث وصمت نسبتيم 
 (.UN- Habitat, 2011, p. 116% )12إلى 
 

ويقف أيضًا ضعف سوق الرىن العقارى و قمة فرص التمويل عائقًا أمام توفير 
سبة الفوائد السكن بأسعار معقولة فى المناطق الحضرية فى إثيوبيا، ويمثل ارتفاع ن

البنكية أحد أىم تحدياتو، فعمى سبيل المثال تقدم المؤسسات المالية مثل البنك التجاري 
اإلثيوبي والجمعية العامة لالدخار والممكية اإلمبراطورية لمسكن قروض بناء المساكن 

سنة  61٪، بينما ال تتوافر قروض الرىن العقاري إال في مدة أقصاىا 7بسعر فائدة
٪ لممساكن  المزدوجة، وال تالئم ىذه السياسة 7٪ لممساكن الفردية و1تصل مع فائدة 

جميع سكان المدينة خاصو وأن سوق اإلسكان يتبع آليات السوق الحرة، وىو ما يعزز 
  (.Kursis, 2005, p. 24الرسمي )نمو سوق اإلسكان غير 

 
سكان وقد خاضت كينيا تجربة التمويل العقارى، من خالل مؤسسات تمويل اإل

( والبنك الكينى الوطنى، NACHUالرسمي مثل االتحاد الوطني لإلسكان التعاوني )
حيث قدمت القروض الصغيرة لتحسين اإلسكان وتنمية المستوطنات غير الرسمية فى 
المناطق الحضرية، إال أن معدالت فائدتيا كانت مرتفعة بالنسبة لمفقراء حيث تعاممت 
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روضة عمى القروض الميسرة لإلسكان الرسمى وىو ما معيم بنفس نسبو الفائدة المف
يفوق قدرتيم، كما شيدت المناطق الحضرية فى كينيا تنفيذ آليو تمويل البنية التحتية 
بقيادة مؤسسات المجتمع المحمي، التى قدمت قروضًا لتمويل مشاريع التنمية لألحياء 

يرة بالمناطق الحضرية حتى الفقيرة، وقد اتسع حجم دعميا لمشاريع تنمية األحياء الفق
، وتنوعت بين مشاريع اإلسكان الصغيرة كما فى حى "ىوروما" فى نيروبى 3966

من أسر األحياء الفقيرة فى نيروبى، كما بدأت  3999 ومشروع لمصرف الصحي لخدمة
أسواق العقارات والتمويل العقارى تشق طريقيا بقوة فى المناطق الحضرية فى أوغندا 

ار عمميو التحضر وتسارع معدالتيا بالمدن الكبرى، خاصة بعد أن نشط  نتيجة الستمر 
القطاع الخاص لإلسكان ومستثمريو فى انتاج المساكن في المناطق الحضرية، غير أن 
أىم التحديات التى يواجييا قطاع التمويل العقارى ىو تركزه فى تمويل المشاريع الصغيرة 

كما يقتصر دور مؤسسات التمويل العقارى  ولكن لفئة اإلسكان المرتفع والمتوسط،
متناىي الصغر في المناطق الحضرية فى أوغندا فى مساعدة الفقراء عمى إقراض العمل 

بأجر والفقراء بخصم دفعات من رواتبيم أو بالمشاركة بنسبة لمعمال ذوي الدخل المتوسط 
 حيان إلىمن أصول األرض، ويساىم ارتفاع قيمة الفائدة التى تصل فى بعض األ

% من قيمة المسكن وقصر أجل السداد فى محدودية دور سوق التمويل العقارى فى 49
أوغندا، وقد ظيرت بعض من آليات اإلدخار واالئتمان المبتكرة في المناطق الحضرية 
غير الرسمية مثل الجمعيات االئتمانية األىمية المعتمدة عمى الروابط االجتماعية ورأس 

مما ىيأ ليا النجاح فى سد الفجوة نسبيًا بين الدخول المتباينة لمسكان  المال االجتماعى،
(، لذا United Nation, 2011, pp. 116-122) لممسئولية الجماعية فى االقتراض والسداد

سيظل التحدي الرئيسي ىو توسيع نطاق آليات االدخار واالئتمان المبتكرة التى أثبتت 
ة لمفئات األفقر، مع األخذ فى االعتبار بأنيا لن قدرتيا عمى تحسين الظروف المعيشي

تكون فى حد ذاتيا حاًل جذريًا لمشكمة توفير األراضي والسكن بأسعار معقولة عمى 
نطاق واسع، إال أنيا سوف تسمط الضوء عمى أىميو القدرة المحتممة لممنظمات الشعبية 

 لمتنمية الذاتية من خالل العمل الجماعي.
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ل األسرة ومستوى اإلنفاق عامالن أساسيان فى تحديد إمكانية ويعتبر كاًل من دخ
الحصول عمى المسكن أو األرض، حيث يؤدى انخفاض مستوي دخل األسرة مقترنًا 
بارتفاع نسبة اإلنفاق من الدخل عمى المسكن إلى صعوبة الحصول عميو لذوي الدخل 

أكبر من المرونة في  المنخفض، لذا غالبًا ما يفضمون اإليجار الذى يوفر ليم قدراً 
االختيار لمتنقل في المستقبل، وعمى الرغم من ذلك فإن معظم برامج اإلسكان التي 
توجييا الحكومات فى إفريقيا لمفقراء تميل إلى تشجيع تممك المسكن، وقد أشارت 

إلى ارتفاع نسبة المستأجرين  3969بيانات المسح السكنى األسرى فى أوغندا فى عام 
٪ 79ألسر في المناطق الحضرية، حيث وصمت نسبتيم فى كمباال إلى الفقراء من ا
(، مما Onyach and Olaa, 2010, p. 4) من ذوى الدخل المرتفع %12مقارنة بنحو 

يشير لزيادة ارتفاع نسبة التممك مع زيادة الدخل و يعزز فى نفس الوقت فكرة ضرورة 
المناطق الحضرية بما يالئم  طرح مزيد من البدائل  لفرص تممك المسكن وحيازتو فى

 احتياجات الفقراء.
 

كما يعتبر كاًل من دخل األسرة ومستوى االنفاق متغيران أساسيان فى تقدير 
االحتياجات السكنية، وقد اعتمد مسح اإلسكان فى كيجالى فى روندا فى تقدير 
االحتياجات السكنية عمى ىذين المتغيرين، وتم حصر احتياجات فئات السكن فى 

ربعة أنماط مختمفة وفقًا ليما، لتسييل تحديد الطمب عمى المساكن الجديدة وتحديد أ
أن احتياجات السكن  3963السياسات وتوجيييا، وأظيرت النتائج فى عام 

٪ من الوحدات 63.13االجتماعى المدعوم بشكل كامل من الحكومة قد مثمت 
قر ممن يكسبون أقل من السكنية الجديدة المطموبة، والموجية لألسر تحت خط الف

دوالرًا أمريكيًا في الشير، بينما بمغ حجم احتياجات المساكن المنخفضة التكاليف 
٪ من إجمالى الوحدات 45.66بأسعار معقولة والتى تحتاج الدعم جزئيًا إلى 

 السكنية المطموبة، وتوجو ىذه الفئة لألسر التى يصل متوسط دخميا الشيرى نحو
ًا في الشير(، وقدرت احتياجات اإلسكان المتوسط بنحو دوالرًا أمريكي 329)
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٪ من إجمالى الوحدات السكنية الجديدة وتخصص لمن يبمغ متوسط دخميم 23.99
دوالرًا أمريكيًا شيريًا، وأخيرًا فئة السكن المرتفع والممتاز  5666الشيرى نحو 

نية ٪ من إجمالى الوحدات السك9.57وتصل نسبة االحتياجات التقديرية لو 
الجديدة، وتوجو إلى شريحة األسر ذات الدخل المرتفع ممن لدييم بالفعل فرص 
الحصول عمى قروض مصرفية وتمويل الرىن العقاري التقميدي، وقد شيد قطاع 
توفير التمويل العقاري في رواندا تزايدًا فى الحجم وفى عدد البنوك المقدمة لمخدمة 

المنافسة وفرص القروض أصبحت  ، ونظرًا لزيادة3963حتى  3995منذ عام 
٪ سنويًا فى 69شروط اإلقراض والسداد أكثر يسرًا، فانخفضت أسعار الفائدة من 

، كما انخفضت المبالغ المطموبة 3963٪ سنويًا في عام 64إلى نسبة  3991
لبداية المساىمة ألقل مما كانت عميو قبل خمس سنوات بحيث كان يتطمب سداد 

٪، كما زادت  69إلى  3963وانخفضت فى  3991فى  ٪ من إجمالى التكمفة29
 39إلى  64إلى أكثر من  3991فترة سداد القرض من سبعة سنوات في عام 

عامًا، وال يزال قطاع الرىن العقارى فى رواندا  يعانى من غياب تمويل مشاريع  
 (.Rwanda government, 2012, p. 29) اإلسكان الصغيرة

 
مسكن أيضا تحديات تتعمق بأسعار الوحدات السكنية كما يواجو الحصول عمى ال

وىى مشكمة ليست بالحديثة وتعانى منيا العديد من مدن إفريقيا، وقد قدر متوسط 
 6.2 بنحو 6999-6999سعر الوحدة السكنية الالئقة عمى مستوى مدن القارة بين 

الر، ميون دو م 3.6إلى  6999-6999مميون دوالر، وارتفع متوسط السعر بين عامى
مميون دوالر، ومن المتوقع أن يواصل  2.3إلى  3999-3999ووصل  بين عامى 

تصاعده في المناطق الحضرية فى ظل تسارع معدالت النمو الحضرى وعمميات 
(، ولذا سيظل الحصول عمى United Nation, 2011, p. 82) التوسع العمراني المستمرة

 ًا في العقود المقبمة.األراضي والمساكن بأسعار معقولة تحديًا كبير 
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 : تداعيات نقص إتاحة المسكن الحضرى الالئق فى شرقى إفريقيا:  ثانياا 
يعد الحصول عمى مساكن آمنة شرطًا البد منو لتحقيق الكرامة اإلنسانية 
ومستوى معيشي الئق، واليزال ماليين الناس ميددين بالطرد يومًيا، أو يعيشون ظروًفا 

مما يتيح لمسمطات الحكومية أو الجيات الخاصة أن  يغمب عمييا عدم الوضوح،
تعترض عمى وضعيم العقاري في أي وقت، وتتجمى األزمة في سياقات شتى، ويعد 
اإلخالء القسري أبرز مظاىرىا وأقساىا خاصو مع تزايد سكان الحضر الذين يعيشون 

التعامل مع تحت رحمة ترتيبات عقارية غير آمنة في العالم أجمع، فقد أدى الفشل في 
قضايا اإلسكان إلى استمرار نمو األحياء الفقيرة غير الرسمية عمى أطراف المدن 
ء بأنماط إسكانيا المتداعي وىو ما يجعل سكانيا واقعين تحت وطأه الطرد واإلخال

 .(UN-Habitat, 2012, p. 710) القسرى مع فقدان شرعيو الحيازة
 

 ر غير الرسمي :تزايد نمو وانتشار أحياء السكن الفقي (7
يشكل استمرار نمو أحياء السكن الفقير غير الرسمي عمى أطراف المدن تيديدًا 
مزدوجاً  لمحكومات ومدنيا فعمييا أن تواجو تمك التحديات وما يرتبط بيا من تيديدات 
األمن والسالمة من زاويتين، األولي ىى محاولة الحد من األخطار داخل األحياء غير 

بيئتيا السكنية، وثانيًا مواجية األحياء التى تمثل فى حد ذاتيا تيديدًا لمبيئة  الرسمية وتحسين
الحضرية لممدينة، ويبدو السبيل األمثل لتحقيق اليدفين ىو توفير اإلسكان اآلمن بأسعار 
معقولة لتخفيف حدة الفقر داخل األحياء والمدن فى ذات الوقت، وتعد األحياء الفقيرة غير 

تجريبيًا رئيسيًا لمتيديدات الناجمة عن نقص إتاحة المسكن الالئق داخل الرسمية حقاًل 
المدن، إذ أنيا أحياًء غير رسميو مبنية بجيود ذاتية، في إطار ظروف سكنيو متردية، 
تعكس بشكل مباشر انعدام أمن الحيازة وتردى أحوال المسكن وخدماتو، وتشيد نموًا 

وبعد أن أصبحت تمثل السبيل األيسر واألوسع  متسارعًا فى ظل تفاقم أزمة نقص المسكن
 لتوفير األراضي والمساكن في كثير من المدن.

 
وتعكس معدالت النمو المرتفعة والسريعة لألحياء الفقيرة ونمو المستوطنات غير 
الرسمية عدم تمبية الطمب عمى األراضي والمساكن في دول شرقى إفريقيا، وتدنى 
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ير احتياجاتيم وبالتالي ليس ىناك مجااًل كبيرًا لمفقراء دخول األفراد وعجزىا عن توف
وذوي الدخل المنخفض سوى أسواق اإلسكان غير الرسمى والفقيرة، وتشير البيانات 

يعيشون فى أحياء فقيرة غير رسمية، بينما سجمت  3963إلى أن ربع سكان العالم فى 
 بنحو 3963عام  نسبة سكان الحضر الذين يعيشون فى أحياء فقيرة فى إفريقيا

16.7% (United Nations, 2012, p. 77.) 
 

، 3964وطبقًا لبيانات تقرير قياس مؤشرات تحقيق األىداف اإلنمائية فى عام 
 %،19.5وصمت نسبة سكان األحياء الفقيرة فى المناطق الحضرية فى شرقى إفريقيا 

كما يتضح من  3965 عمى مستوى الحضر فى عاموتباينت نسبة سكان األحياء الفقيرة 
 .(4شكل )

  
ويمكن تقسيم دول شرقى إفريقيا إلى ثالثة فئات أعالىا فئة الدول التى ترتفع 

% وتضم 99جممة سكان الحضر إلى أكثر من  نسبة سكان األحياء الفقيرة من
)موزمبيق، جنوب السودان(، وتمييا فئة الدول التى يتراوح بيا نسبة سكان األحياء 

% وتضم )جزر القمر، 99% ألقل من 19كان الحضر بين الفقيرة من جممة س
اثيوبيا(، وتتمثل الفئة الثالثة فى مجموعة الدول  جيبوتى، مالوى، مدغشقر، الصومال،

% 19التى سجمت بيا نسب سكان األحياء الفقيرة من جممة سكان الحضر أقل من 
 .وى(وتضم )رواندا، كينيا، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، بوروندى، زيمباب

 
وعمى الرغم من التدنى النسبى لنسبة سكان األحياء الفقيرة عمى مستوى الحضر 
فى بعض دول شرقى إفريقيا، إال أن األعداد المطمقة ليا سوف تستمر في االرتفاع 
طالما استمرت األسباب والعوامل الكامنة وراء نشوئيا دون  معالجة حقيقية وطالما 

يجيات الفاعمة القادرة عمى تغييرىا، وىو ما يجعل استمر غياب السياسات واالسترات
سكان تمك الفئة واقعين تحت وطأه ظروف المعيشة البائسة وتيديد الطرد واإلخالء 

 القسرى نتيجة فقدان شرعيو الحيازة.
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ضرية ذات الدخل المنخفض فى وقد وقف النقص فى المساكن في المناطق الح
رسمية كما فى الوراء تضخم ونمو األحياء الفقيرة غير  6979كينيا منذ وقت مبكر

% من السكان، ونتيجة التدىور 59نيروبى مثل أحياء "ماثاري وكيبيرا" المتان ضمتا
في ىذه االقتصادي الشديد منذ منتصف السبعينيات ارتفعت نسبة السكان 

من جممة سكان  6992% عام 41إلى  6979% عام 59من  المستوطنات المزرية
 .(Otiso, 2002, p. 259) 3999% عام 79إلى المدينة ووصمت  

 
وقد وقف عجز اإلمكانات المتاحة من اإلسكان منخفض التكاليف واستمرار 
النمو الحضرى السريع لممدينة وتدافع تيارات اليجرة كما ىو الحال فى كمباال بأوغندا 

رع نمو أنماط اإلسكان غير المخططة لتغطية الطمب عمى المساكن منخفضة وراء تسا
التكاليف، وىو ما أدى إلى تسارع نمو وانتشار األحياء الفقيرة في المناطق الحضرية 

 ،Kamwokya ،Kivulu ،Kisenyiوارتفاع كثافتيا كما فى أحياء ماكيريري وكاتوي و 
نة وخارج الحدود القديمة ضمتيا المدينة والتى كانت فى بدايتيا أحياء ىوامش المدي

والتحمت بيا فى عممية نموىا المتراكم فى ظل غياب التخطيط، كما تفاقم وضع 
األحياء الفقيرة غير الرسمية بعدما قامت الحكومة بإلغاء عقود اإليجار القانونية 

ففقد طبقًا لمدستور وأعادت ممكية األراضى لمممكية العرفية  6994السابقة عن عام 
شرعية تممكيم أو استئجارىم  Kagugube العديد من السكان فى أحياء مثل كيناواكاتا و

مما صاحبة نمو األحياء غير مخططة، واضطر مجمس مدينو  كمباال مرغمًا إصدار 
تصاريح  التممك الحر ضد المطالبات العرفية، كما أن إلغاء شرط التخطيط كشرط 

أثر بشكل سمبى عمى تنفيذ  المخططات 6994ور إجباري لمتممك والحيازة ضمن دست
الحضرية وساعد عمى انتشار أنماط اإلسكان غير الرسمى، فأصبح عمى مجمس 

 ,UN-HABITAT) المدينة التفاوض مع كل فرد إذا أراد تنفيذ المخطط الحضرى

2007, pp. 8-11.) 
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ابوتو" موزمبيق كما بدأ االنتشار السريع ألحياء اإلسكان غير الرسمى الفقيرة فى "م
منذ عقد الثمانينيات والتي تفاقمت جراء غياب التخطيط الحضرى الستخدام األراضي 
وعجز ونقص توفير السكن المنخفض التكاليف ونقص األراضى نتيجة سياسات تأميم 
األراضى لصالح الدولة، ولذا وصمت نسبة السكن دون حيازة آمنة لألراضى عمى 

، كما 6999 ٪ طبقًا لمتعداد الرسمى في عام49 مستوى المناطق الحضرية نحو
% فى 27.9اقتصرت نسبة السكان القاطنين فى مسكن من مواد  بناء دائمة عمى 

د والذى وصمت فيو نسبة القاطنين بمسكن من موا 6979%  مقارنو بتعداد 13.3مقابل 
 (.UN- Habitat, 2006, p. 58)  %699 بناء دائمة فى المناطق الحضرية

 
أيضًا اإلسكان غير المخطط والفقير فى دار السالم نموًا متزايدًا منذ عقد  وشيد

 6972-6973ألف وحدة سكنية خالل الفترة  99االستقالل فتزايد حجم وحداتو من 
ألف مسكن غير مخطط، وقد حفز النمو  399لنحو 6999حتى وصمت خالل

عجز ونقص توفير اإلسكان  العمرانى السريع لممدينة وتزايد تيارات اليجرة مع استمرار
الالئق منخفض التكاليف تزايد حجم تمك الوحدات حتى تجاوزت ضعف حجميا بين 

ألف مسكن غير مخطط وغير الئق  499فوصمت  3991-3994عامى 
(DILAPS, 2008, p. 9 .) 
 
  : تفاقم مشكمة الطرد و اإلخالء القسرى (7

"اإلزالة غير  مم المتحدة بأنويعرف اإلخالء القسري طبقًا لممفوضية السامية لأل
الطوعية لألشخاص من منازليم أو أراضييم من جية الحكومة، وتتم عمميات اإلخالء 
القسري إما بمباشرة الدولة أو بمشاركة منيا وتنطوي عمى استخدام القوة، ويمكن أن 
تستيدف عمميات اإلخالء أفراد أو جماعات"، وتتم حاالت اإلخالء لإلسكان غير 

نونى والذى تفشى نتيجة فشل وغياب سياسات توفير المسكن المنخفض التكاليف، القا
وتقف العديد من العوامل وراء تفشى عمميات اإلخالء القسرى والطرد والتى باتت 
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متالزمة لصيقة باألحياء الفقيرة غير الرسمية، وتتعدد اآلثار السمبية المرتبطة بيذه 
جتماعي والثقافي والسياسي، وتشمل النتائج اآللية عمى المستوى االقتصادي واال

)نمو أحياء سكنية فقيرة جديدة وانعدام األمن وانتشار  المترتبة عمى عمميات اإلخالء
وتفشى األمراض، وفقدان سبل العيش وارتفاع نسب الوفاة إما بسبب سوء ظروف 

المتسربين المأوى بعد اإلخالء أو الوفاة الناجمة عن العنف التعسفي، وارتفاع نسبة 
من التعميم(، وقد اقترحت مفوضية حقوق اإلنسان متطمبات أساسية فورية  لمحد من 

)توفير البديل الذى يتوافر بو الحد األدنى  الضرر المباشر لإلخالء القسرى أىميا
عداد خطة إعادة توطين فى منطقو تضمن تعويض المتضررين،  لشروط المسكن، وا 

شير تتبع السياسات يلتخطيط لعممية النقل واإلدارة(، و وتفعيل مشاركة المطرودين في ا
التاريخية لمتدخالت الحكومية فى شرقى إفريقيا تجاه المستوطنات غير الرسمية في 
األحياء الفقيرة في المناطق الحضرية إلى تطورىا عبر خمسة مراحل متتالية: أوليا 

عكس فشل السياسة الرسمية إزالة األحياء الفقيرة والطرد القسرى وىى السياسة التى ت
لمحكومات فى التعامل مع طبيعة المشكمة، ثم تالىا اتباع سياسة إزالة المساكن 
المتيالكة فى األحياء الفقيرة، وسياسة توفير الحد األدنى من الخدمات الحضرية 
األساسية لمعشوائيات القائمة وتمثل ىذه السياسة بداية تقبل الحكومات لفكرة تواجد 

غير الرسمية والتعامل معيا كأمر واقع، ثم ظيرت سياسة إضفاء أمن الحيازة  األحياء
عمى المستوطنات وتنفيذ مشاريع تحسين األحياء الفقيرة والتى يقصد بيا تشجيع 
السكان عمى تحسين نوعية مساكنيم، وأخيرا ظيرت سياسة االعتراف بالدور الشرعي 

ضرية وىى المرحمة التى تضفى الحكومات لألحياء الفقيرة والعشوائية في التنمية الح
خالليا عمى األحياء الفقيرة اعترافًا كاماًل بالمستوطنات غير النظامية وتبدأ الحكومات 
فى خالل ىذه المرحمة وضع وتنفيذ استراتيجية تيدف إلى دمج المستوطنات غير 

شراك سكانيا فى التنمية الحضرية الفعمية، كما تنشط الحكومة  فى تأسيس الرسمية وا 
 (. Kamau, 2002, p. 102) شراكات لتسييل خطط التنمية
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وتؤكد معظم تجارب الدول فى شرقى إفريقيا والتى تمثل معظميا أقل دول العالم 
نموًا أنيا اليزال معظميا يطبق السياستين األولى والثانية فى التعامل مع المستوطنات 

خالء القسرى والطرد فى كينيا فى غير الرسمية الفقيرة، وقد سجمت أولى حاالت اإل
"بازارا  اليندي" في  نيروبي التاريخية أو  "نيروبى" فى الحى التاريخى القديم بعد ىدم حى

عمى يد الحكومة االستعمارية بحجة أنو يشكل خطرًا عمى  6995القديمة فى  عام 
ع الصحة، كما تم فى أواخر السبعينيات ىدم مستوطنات غير رسمية بسبب مشاري

التنمية والتطوير الحضرى، بينما اتبعت الحكومة الكينية سياسة التغاضي عن أحياء 
السكن غير الرسمى والفقير منذ أواخر السبعينيات وحتى نياية الثمانينات مما أدى إلى 
تقميل عمميات االزالة واليدم، ليشيد عقد التسعينيات تزايد عمميات اإلخالء القسرى 

باتجاىات التنمية الحضرية التى تبنتيا كاًل من الحكومة )المركزية والطرد ألسباب تتعمق 
 تم إخالء أكثر من ألف شخص 3999والمحمية( ومستثمرى القطاع الخاص، ففى عام 

من قبل المجمس البمدي فى ممبسا بعد أن ىدمت منازليم لعدم قانونية الحيازة، وتتسبب 
مة فى معظم عمميات اإلخالء في كينيا طبيعة الحيازة التى تخضع أغمبيا لسيطرة الحكو 

كما أنيا السبب الذي يمنع الكثير من الناس الفقراء الحصول عمى األراضي ومأوى 
الئق، ومن أمثمة األحياء الفقيرة التى ىدمت في نيروبي ألسباب تتعمق بتطبيق الموائح 

ة اإلزالة ، كما اتبعت سياسMwariroو Muorotoالقانونية في العقد الماضي ىي أحياء 
عادة التوطين مرة أخرى في التسعينيات فى أجزاء من األحياء الفقيرة، مثل وادى  واليدم وا 
عادة بنائو عمى طراز  ماثاري في نيروبي عمى مقربة من مركز المدينة حيث تم ىدمو وا 

 (.CHEPSIROR, 2013, p. 8) المبانى المخططة الشاىقة
 

من عمميات الطرد واإلخالء  3993ام وقد عانى المزيد من السكان فى كينيا ع
القسرى فى منطقة "تيودور" فى ممبسا بيدف تخميص المدينة من األحياء الفقيرة لدعم 

 3999السياسة الحكومية إلعادة التطوير والتنمية الحضرية، كما واجو أكثر من 
اإلخالء قسرًا لعدم دفع اإليجارو بيع المسكن  Maweni Kisauniشخص فى أحياء 
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خالء قسرى خالل نفس الفترة ولنفس الس ترداد المتأخرات، كما وقعت حاالت ىدم وا 
األسباب فى نيروبى حول األحياء السكنية الفاخرة فى أحياء غيغيري، كيميشاوا 

 (.Otiso, 2002, pp. 252-267والمنطقة الغربية في أنجاتا )
 

ة واإلخالء القسرى وقد خضعت العديد من األحياء السكنية الفقيرة فى ىرارى لإلزال
كم من ىراري  39كاسا بنانا" والتى تقع  عمى بعد حوالي " cassa bananaمثل مستوطنة 

فى أعقاب عمميات اإلخالء  6996عمى طول الطريق بوالوايو، وقد تأسست في عام 
لمنطقة "مبارى" واستخدم الموقع الستيعاب الموظفين من مدينة ىراري الذين كانوا 

تون جيفري" األشغال المائية التي ىي عمى بعد كيمومتر من المدينة، يعممون في "مور 
غرف -وينقسم نمط المسكن فى المستوطنة إلى نوعين ىما "غرف مفردة" و"غرفتين

دوالر سنويًا، وتضم  67مصنوعة جميعيا من الخشب وتبمغ قيمتيا اإليجارية  مزدوجة"
 6999اكن التى شيدت منذ عام أسرة، و قد تدىورت معظم المس 665الوحدات السكنية 

وألحق بفنائيا ممحقات إضافية لمسكان، فخضعت لعمميات اإلزالة وىدمت في نياية 
، ويواجو سكان المستوطنة تيديدًا 3994"عممية إعادة النظام" في عام  المطاف خالل

بسبب عدم وجود ضمان لحيازة األراضي عمى الرغم من اعتراف رئاسة مدينة ىراري  
طنة إال أن وضع  الحيازة ال يزال غير رسمي مما يوقع  السكان تحت تيديد بالمستو 

 (.Harare city councel, 2005, p. 12) اإلخالء والطرد طول الوقت
 
     : Urban Sprawl التمدد الحضرى  لممدن الكبرى (7

يعتبر التمدد الحضري نحو األطراف عمى حساب األراضي الزراعية والمناطق 
األراضى الفضاء أحد أبرز اآلثار السمبية لمنمو الحضرى السريع غير المحمية و 

المخطط الذى يرتبط  فى األغمب بنمو أنماط اإلسكان غير الرسمى لسد االحتياجات 
" لممدينة وتناقص land cover" السكنية، مما يؤدى لتغير مظير الغطاء األرضي

نتجة فضاًل عن اتساع رقعة مساحات األراضي الزراعية وتحويميا إلى أراضي غير م
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المدينة نحو األطراف غير المخططة نتيجة توسع االمتداد العمرانى وىو ما يشير إلى 
 طبيعة وحجم المشكمة الناجمة عن عجز توفير المسكن الالئق.

 
فى دار  3991وقد أشارت البيانات الرسمية لقواعد بيانات ضريبة األمالك عام 

من جميع المساكن فى المدينة تقع في المناطق غير ٪ 99السالم  إلى أن أكثر من 
الرسمية، نتيجة نقص إتاحة المسكن فتنامت مناطق اإلسكان غير الرسمى بيذا الشكل 
السريع وتزايد االمتداد الحضرى العمرانى غير المنضبط عمى المساحات المفتوحة 

قدم الزحف الزراعية خاصة فى االتجاه الغربى باتجاه المناطق شبو الحضرية، وت
الحضرى لمناطق اإلسكان غير الرسمى فى موجات تشبو حمقات متحدة المركز من 
مركز المدينة باتجاه محيطيا، فقد أظيرت نتائج دراسة تمت معتمدة عمى تحميل بيانات 

ارتباط نمو األحياء  3993و  6993استخدام األراضي فى أعوام مختمفة بين عامي 
 64.4الزراعية خالل الفترة، حيث تم تحويل أكثر من غير الرسمية بتقمص المساحات 

ألف ىكتار من األراضي الشاغرة والزراعية إلى استخدامات حضرية، ينسب طبًقا 
٪ تقريبًا تم 64٪ من ىذا النمو إلى المستوطنات غير الرسمية، في حين أن 74لمدراسة 

 (.Hill and Lindner, 2010, p. 152تحويميا إلى مناطق سكنية مخططة )
 

وقد وقف العجز والقصور فى إتاحة فرص اإلسكان المنخفض التكاليف وراء التمدد 
( زحفت االستخدامات السكنية عمى مناطق 1الحضرى لمدينة نيروبى فكما يوضح الشكل )

المحميات والقطاعات غير المخصصة لالستخدام السكنى فى المدينة التى أصبحت 
في كينيا، وتركز معظم األحياء غير الرسمية فى أربعة المنطقة األكثر اكتظاظًا بالسكان 

قطاعات من المدينة ىى "امباكاسى وكاساراني وماكادارا وداجوريتى" والتى تضم فى 
، ويتضح مدى (PSP4H, 2014, p. 8) مجموعيا أكثر من نصف الفقراء فى المدينة

يات والغابات ارتباط انتشار مناطق سكن األحياء الفقيرة غير الرسمية حول المحم
والضغط عمى الموارد البيئية نتيجة تفاقم أزمة اإلسكان وعجزىا عن مواكبة النمو 

 السريع المصحوب بارتفاع  معدالت الفقر الحضرى.
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 االمتداد الحضرى المرتبط بنمو سكن األحياء الفقيرة : ( 7شكل )

 .م3999غير الرسمية فى مدينو نيروبى 
 بتصرف :المصدر

Flora Mutuga, (2009), The effect of urbanization on protected areas The impact of 

urban growth on a wildlife protected area: A case study of Nairobi National Park, 

Master of Science in Environmental Sciences, Policy & Management Lund, Sweden. 
 

نمو العمرانى زاحفًا نحو حدود المتنزه الوطنى، وقد شيد كما يتضح أيضًا اتجاه ال
ىذا الزحف تزايدًا متزامنًا مع النمو الحضرى السريع لممدينة واستمرار تدفقات تيارات 
اليجرة نحوىا والطمب المتزايد عمى السكن، وتكفى اإلشارة لتطور حجم سكان نيروبى 

 ,Mutuga) 6999 عاممميون في  3.65حتى  6959نسمة في عام  669.999من 

2009, pp. 26-27 وتشير التوقعات 3964(، ليصل حجميم قرابة األربعة ماليين فى ،
 3939 مميون نسمة بحمول 69المستقبمية أن تقدير عدد سكان المدينة سيصل حوالي 
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(UN-WUP, 2014, Table F 21 وقد امتدت االستخدامات السكنية غير الرسمية حتى ،)
المتنزه بينما يشيد الجزء الجنوبى تزايدًا فى نمو األحياء غير الرسمية القسم الشمالى من 

 (.Mutuga, 2009, pp. 26-27لكونو نقطة وصول ىامة لممياجرين الجدد )

 
 :التعرض لألخطار والكوارث الطبيعية  (7

ترتبط اآلثار المباشرة لألخطار والكوارث الطبيعية بنقاط بعينيا فى مواضع  داخل 
لحضرية، نتيجة توسع المستوطنات فى بيئات خطرة يجنح السكان إلييا لتحويل البيئات ا

استخداماتيا إلى االستخدام السكنى، بعد فشل السياسات واالستراتيجيات الحكومية فى 
تنظيم معايير التخطيط واستخدام األراضى وتمبية احتياجات السكان، لذا تشيد العديد من 

قيا العديد من التيديدات والكوارث الطبيعية التى تيدر المناطق الحضرية فى شرقى إفري
أودت  3999موارد المدينة الطبيعية والبشرية، ففى موزمبيق عمى سبيل المثال عام 

مميون  5.4 نسمة، وألحقت أضرارًا بنحو 149.999نسمة وشردت  799الفيضانات بحياة 
، ومن 3999ت عام من إجمالى الوفيا %79نسمة، وسجمت وفيات المناطق الحضرية 

جية أخرى  كان فقراء المدن الكبرى " فى مابوتو وتشاى تشاى وتشوكوى" ىم األكثر 
، كذلك سكان األحياء الفقيرة المعروفة محميَاً باسم 3999تضررًا من فيضانات عام 

"باريوس" وأنشأت أغمب المساكن فى ىذا األحياء من الخيزران والقش مما جعميا تنيار 
األمطار الغزيرة والفيضانات، وتتمثل اآلثار المباشرة لمكوارث الطبيعية فى  بسيولة أمام

تيدم المساكن ورفع الطمب عمى الوحدات السكنية المطموبة، كما يتعدى تأثيرىا وما يتخذ 
من إجراءات لمواجيتيا فى تغيير قيم سوق األراضى والمساكن، حيث تدفع الكوارث 

خفض فى معظم األحيان إلي بيع مساكنيم مما يرفع من السكان الفقراء وذوى الدخل المن
 (.614 ،641، 646، 649، 3997قيم األراضى في السوق غير الرسمى )الموئل، 

 
وترتفع حدة أخطار األمن والسالمة فى مناطق اإلسكان غير الرسمى الرتفاع   

حياء ( تحتل مناطق األ7) الكثافات السكانية الحضرية أيضًا، فكما يتضح من الشكل
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الفقيرة غير الرسمية فى كمباال فى أوغندا قطاعات خطرة عمى المنحدرات وحول أقدام 
المرتفعات، وتزيد الكثافة الحضرية المرتفعة لمسكان فى تمك األحياء من درجة 

ـ ، مقارنو ب3ألف ساكن فى الكم 22نحو  3969خطورتيا، فقد وصمت فى عام 
 ية داخل المدينة.فى األحياء الرسم 3ساكن فى الكم 1499
 

 
 مواقع األحياء السكنية  الفقيرة غير الرسمية : ( 6شكل )

 .أوغندا – كمباال – فى مواضع األخطار الطبيعية
 بتصرف :المصدر

Vermeiren K., Van Rompaey A., Loopmans M., Serwajja E., Mukwaya P. (2012) 

Urban growth of Kampala,Uganda:pattern analysis and scenario development. 

Landscape and urban planning, 199. 
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أن األحياء الفقيرة  3997وقد أظيرت بيانات تقييم الموئل لمدينة كمباال عام   
٪ من مساحة اإلجمالية المدينة التى 36غير الرسمية قد نمت لتغطى نحو

لمدينة فى ٪ من إجمالي عدد سكان ا29، كما ضمت األحياء نحو 3كم 999وصمت
نفس الوقت ،و يتركز توزيع األحياء غير الرسمية فى شرق وجنوب شرق المدينة فى 
مناطق األراضى الرطبة بما يتعارض مع معايير التخطيط البيئي في المدينة، وتجتذب 
تمك المناطق المياجرين الجدد و الباحثين عن فرص اإلسكان المنخفض النخفاض 

خل السمطات الحكومية و لتوافر مواد البناء المحمية من أسعارىا وبعدىا النسبى عن تد
الطين، وتوافر فرص الزراعة الحضرية التى تمثل أحد استراتيجيات البقاء ومصدر 

 (.Vermeiren et al., 2012, pp. 200-201دخل لممياجرين )
 

كما تتعرض المساكن فى مناطق اإلسكان غير الرسمى لتيديدات األمن والسالمة 
اعات الخطرة الميددة بالفيضانات كما فى دار السالم ، ففضاًل عما يتكبده السكان فى القط

من خسائر لألرواح وتدمير لألنشطة القائمة لسبل العيش مثل الزراعة الحضرية نتيجة 
الفيضانات، أدى تسرب المياه  المالحة فى مناطق األراضي الرطبة إلى تآكل الطوب 

 ,Suna, Mtoni, Azimio, Msasani, Bondeما فى أحياءواإلسمنت وتيدم بعض المساكن ك

Mpunga  3969و 3999و 3999و 3991نتيجة التعرض لفيضانات أعوام (Judy, 

2012, p. 11.) 

 
 : سبل مجابهة نقص إتاحة المسكن وأمن حيازته:  ثالثاا  

أدركت العديد من الحكومات حجم التحديات التى يجب أن تواجييا لخمق بيئة 
لتعزيز الحق في السكن المالئم، مدركة بضرورة العمل عمى تعزيز ضمان تمكينيو 

الحيازة، واالستعاضة عن عمميات اإلخالء القسرية بتسوية تفاوضية، وتشجيع أسواق 
األرض المفتوحة لتقميل الرشوة والمضاربة، وأىم من ذلك كمو توفير األرض الميسورة 

(، 16ص  ، 3996  )األمم المتحدة، الفقراءالتكمفة والحسنة الموقع لتوفر فرص إلسكان 
ولذا تعددت سبل المجابية من خالل تطوير السياسات االسكانية والقوانين التنظيمية 
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والتشريعية وما يندرج تحتيا من تطوير لمبنية اإلسكانية وتعديل القوانين واستحداث 
عديد من الدول البدائل فضاًل عن دعم المبادرات المحمية، وعمى جانب أخر اتبعت ال

 سياسات تنمية وتحسين البيئة الحضرية، ودعم سياسات التنمية الحضرية المستدامة. 
 
 : تطوير السياسات اإلسكانية والقوانين التنظيمية والتشريعية (7

تتطمب العديد من السياسات اإلسكانية فى دول شرقى إفريقيا تطوير آلياتيا 
جل توفير الوحدات السكنية و استحداث آليات والقوانين التنظيمية والتشريعية من أ

وبدائل لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وتفعيل الشراكة فى إنتاج الوحدات 
الرسمية بين القطاع الحكومى والخاص، وكذا تطوير وتحسين السوق غير الرسمية، 

قت فحتى القطاع غير الرسمي يمكن أن يمعب دورًا ىامًا في توفير المسكن لمدى مؤ 
فميس كل المعروض من المساكن في السوق غير الرسمية غير صالح لمسكنى، كما 

 أنو يمكن أن يولد حوافز لمساعدة الفقراء بتأجير غرف و أجزاء من مساكنيم.
 
 : دعم دور القطاع الحكومى -أ

اتجيت بعض الدول فى سبيل تطوير سياستيا اإلسكانية نحو دعم القطاع 
دوره فى توفير المساكن كما فى روندا، فقد أعدت سمطة الرسمى الحكومى وتفعيل 

قائمة من المشاريع العقارية في مدينة كيجالي  3963وزارة البنية التحتية في عام 
-3969بغرض توفير اإلسكان الميسر من خالل التطوير العقاري فى الفترة )

إتمام  (، ومن بينيا مشاريع منطقتى جاسابو وكيكوكيرو، ومن المتوقع حال3963
وحدة سكنية منخفضة  67399المشاريع أن يوفر السوق الرسمى ما يقرب من 

، وقد تم بالفعل البدء فى تنفيذ مشروع باتسيندا 3933التكاليف سنويًا حتى عام 
Batsinda  ىكتار، وىى  645لإلسكان فى منطقة جاسابو ويتم تنفيذه عمى مساحة

واحد بدون أساسات أسمنية وحدات بنيت بالطوب عمى وجو األرض من طابق 
 (.Rwanda government, 2012, p. 15وسقوفيا معدنية )
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وعمى الرغم من ضعف وىشاشو أجيزه الدولة فى موزمبيق والمؤسسات الحكومية 
المعنية بقطاع اإلسكان إال تجاربيا العديدة فى مجال تنمية القطاع قد أصقمتيا عمى 

المشاريع والبرامج الموجية لتنمية المناطق شبو مدار العقود الثالثة الماضية، فتزايدت 
حضرية وغير المخططة حول وداخل مابوتو، وسعت جميعيا إلى اتباع سياسة تعتمد 
عمى توسيع إطار الالمركزية وتحقيق التنسيق االستراتيجي بين الجيات الحكومية 

تبر نموذج  الفاعمة بمستوياتيا المختمفة العامة والمحمية في المناطق الحضرية، ويع
عادة توطينيم تجربة   C Magoanineنقل السكان من قطاع  غير الرسمى فى المدينة وا 

(، كما وضعت وزارة اإلعمار فى Melo, 2012, p. 10) ناجحة ومثااًل جيدًا عمى ذلك
، وىدف إلى تعزيز إنتاج 6999موزمبيق برنامج اإلسكان القومي االجتماعي عام 

ام مواد البناء المحمية، وتعزيز وتشجيع إنشاء تعاونيات مواد البناء وتشجيع استخد
اإلسكان وما يناظرىا، وكخطوة أولى في تنفيذ المشروع تم تنفيذ مشروع تجريبي في 

كم من مابوتو، حيث  64والتى تبعد حوالى  Campoaneمقاطعات مابوتو وفي بمدة 
 ىكتار 49قطعة أرض لمبناء تغطي مساحة ما يقرب من  6669تم ترسيم عدد 

(UN-Habitat, 2006, p. 55.) 

 
 :  آليات تطوير السوق العقارى -ب

السوق العقارى، فعمى سبيل المثال بدأت  اتبعت بعض الدول سبل وآليات لتطوير
، 3969تنزانيا مشروعًا بتمويل من البنك الدولى لتمويل اإلسكان االجتماعى في عام 

تمويل متوسط وطويل األجل ليالئم  ىدف إلى تطوير سوق التمويل العقاري بتوفير
احتياجات أكبر نسبة من السكان، كما استيدف المشروع تحقيق ثالثة عناصر ىي 
تطوير سوق الرىن العقاري لذا تم إنشاء شركة تنزانيا إلعادة تمويل الرىن العقاري، 
وتطوير التمويل الصغير لإلسكان ودراسة إمكانية إنشائو بمدى ميسر ألمد أطول، 

 (.DILAPS, 2008, p. 9) توسع في المعروض من المساكن بأسعار معقولةوال
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 تفعيل الشراكات الحكومية والخاصة :  -ج
اعترفت بعض الحكومات بوضوح بالعجز فى قطاع اإلسكان المنخفض 
وبالحاجة إلى توسيع المعروض من المساكن منخفضة التكاليف من خالل توسيع 

الدخول في شراكات مع المنظمات غير الحكومية  فرص تمويل اإلسكان، فاتجيت إلى
التى تقدم مشاريعًا تستيدف السوق ذات الدخل المنخفض كما فى مالوى، حيث 
دعمت الحكومة مبادرات مثل اتحاد مالوى الشعبى لممشردين عن طريق تقديم األرض 
ومساعدتو فى تطوير المساكن فى األحياء الفقيرة، كما تسعى الحكومة لتطوير 

قوانين الخاصة بتعزيز صناعة البناء واإلسكان مثل تطوير سياسة مسح وتسجيل ال
جميع األراضي، كما خاضت أوغندا واحدة من التجارب الناجحة فى مجال التمويل 
الصغير لإلسكان وتمويل إسكان ذوي الدخل المنخفض بدعم من بنك أوغندا المركزى 

، من خالل تقديم قروض ميسرة 3969وحتى عام  3999لمتنمية الريفية منذ عام 
ألف منتفع ممن يصل متوسط  29ألف دوالر أمريكى، استفاد منيا نحو  399بمغت 

 (.International Shore Bank, 2011, pp. 14-19دوالرًا أمريكيًا ) 634دخميم الشيري 
 

كما اتبعت بعضًا من دول شرقي إفريقيا سياسات خصخصة اإلسكان العام 
الل نقل الممكية وتمكين الشاغمين لممسكن من حيازتو بصورة وتمت معظميا من خ

أو شراء برسوم رمزية(، ونفذت  رسمية )مجانًا أو من خالل عقود تممك باالنتفاع،
بعض دول اإلقميم ىذه السياسات ،مثل زامبيا التى اتخذتيا سياسة وطنية منذ عام 

خفضة وتمكين الفقراء ، وسعت من خالليا إلى توفير السكن الالئق بأسعار من6991
 (. United Nation, 2012, p. 11) من الحصول عمى مأوى

 
كما نشطت بعضًا من دول شرقى إفريقيا فى دعم حركة اإلسكان التعاونية في 
السنوات األخيرة بيدف توفير الحصول عمى المسكن وتمويمو وضمان حيازتو بأقل 

الحضرية فى زيمبابوى من خالل التكاليف، وقد دعم اإلسكان التعاوني فى المناطق 
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"الحركة التعاونية في زيمبابوي" وىي منظمة غير حكومية توفير السكن المنخفض 
، ومنحت قروضًا لألسر ذات الدخل 3966وحدة سكنية فى 6399وفرت خالليا 

المنخفض لتحسين المأوى، وعمى الرغم من صغر حجم المساعدات إال أن أىميتيا 
الوحيد لتوفير اإلسكان التعاوني فى الدولة وىى السبيل الوحيد تعود إلى أنيا المجال 

المخول بتقديم القروض العقارية لبناء مسكن أو شراؤه في ظل النظام المصرفي 
 (.United Nation, 2011, p. 80) والتشريعات المنظمة لو

 
 :سياسات تنمية وتحسين البيئة الحضرية فى األحياء السكنية الفقيرة  (7

وتطورت استراتيجيات وسياسات الدول تجاه التعامل مع قضية انتشار تنوعت 
األحياء السكنية الفقيرة غير الرسمية الناجمة عن عجز وقصور الحكومات فى توفير 
المسكن الالئق منخفض التكاليف بين) تطوير الموقع في المستوطنات غير الرسمية 

ييا إعادة التوطين فى مواقع مزودة القائمة، أو االعتماد عمى عمميات اإلخالء التى تم
بالخدمات عمى أطراف المدن، وأخيرا سياسات توفير البدائل والحمول الوقائية لتوفير 
المساكن منخفضة التكمفة ومواقع ألراضى مزودة بالخدمات لمسكن( )مجمس حقوق 

(، ويمكن أن نسمط الضوء عمى بعض التجارب الناجحة، 7، ص 3963 اإلنسان،
ت فى ظل ما طبق من سياسات فى بعض الدول التى تحولت خالل العقود التى تحقق

عادة التوطين القسري، إلى  الماضية من السياسات السمبية مثل اإلخالء القسري وا 
سياسات أكثر إيجابية تتيح مزيدًا من الفرص وتحسن من طبيعة الحصول عمى 

ى األحياء الفقيرة غير الحقوق الميدرة، مثل سياسات تحسين ظروف البيئة الحضرية ف
 الرسمية وسياسات الدعم الذاتي.

 
 :  تطوير الموقع في المستوطنات غير الرسمية -أ

اتجيت بعض الدول مثل تنزانيا إلى اتباع سياسات تطوير وترقية األحياء الفقيرة 
من خالل إزالتيا وأعادة تييئتيا بالخدمات وزيادة المعروض من المساكن وقطع 
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ية العجز فى اإلسكان الالئق وما ينجم عنو من نمو األحياء غير األراضى لمواج
الرسمية، وقد اتبعت السياسية األولى خالل عقد الستينيات مع نمو المستوطنات غير 
الرسمية فى "دار السالم"، فتخمصت من أشكال اإلسكان غير الرسمية عن طريق 

بعد التحسين، بينما اتجيت منذ اليدم واإلزالة وفى بعض الحاالت إعادة البناء لممواقع 
بداية عقد السبعينيات إلى تطوير وتحسين البيئة السكنية فى مواقع األحياء الفقيرة غير 

 Sites Services " الرسمية مستفيدة من البرامج التى أطمقيا البنك الدولى مثل برنامج

and Squatter Upgrading Program (SSSUP)" البرامج ، واعتمدت استراتيجيات ىذه
عمى التركيز عمى استراتيجيات اإلسكان والتحول من سياسات التحيز الحضري في 
االستثمار، ونتيجة لذلك تحول ثقل التنمية خالل ىذا العقد إلى التنمية الريفية، وقد 
اتجيت تنزانيا فى اآلونة األخيرة  بعد مبادرة األمم المتحدة فى أىدافيا االنمائية "مدن 

" نحو تطوير وتحسين األحياء الفقيرة غير الرسمية فى 3999يرة عام بدون أحياء فق
 (.Hill and Lindner, 2010, p. 150دار السالم )

 
وقد بادرت زامبيا مبكرًا برفض فكرة اإلخالء والطرد لعدم الحيازة واتجيت لتعديل 

اسي قوانين قطاع اإلسكان وتحديد مسؤولياتو لمواجية مشكالتو بإصدار القانون األس
، ويمثل القانون نقطة تحول كبرى 6975 المنظم لإلسكان في المناطق الحضرية عام

في السياسة الحكومية تجاه األحياء غير الرسمية، حيث أتاح لمجالس ورئاسات المدن 
وضع مخططات التنمية الحضرية تحديد مجاالتيا، وأتاح ليا تولى دور تحسين 

انون المجال لمتحول من سياسة ىدم المناطق غير المستوطنات غير الرسمية، لذا فتح الق
الرسمية الفقيرة إلى مجال تنادى بو الييئات الدولية األممية وىو إعادة التنظيم والتييئة 
واصدار اشعارات قانونية لمحيازة وضمانيا، فعمى سبيل المثال أصدر مجمس مدينة 

لكن ال تزال تواجو تمك ، و 3993شيادة حيازة لمقاطنين فى يونيو 69259"كيتوي" عدد 
األحياء مشكمة تحتاج لمعالجة وىى أن اشعارات الحيازة القانونية ال تصدر إال بعد إتمام 

 .(UN-Habitat, 2012, p. 21) ترقية المنطقة وىو ما قد يطول بو األمر لسنوات
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وقد اتجيت أيضا زيمبابوى حديثًا نحو نبذ سياسة اإلخالء دون توفير بديل 
ات إعادة التوطين تمشيًا مع توجيات السياسات الدولية، فأنشأت عمى واتبعت سياس

وضمت المطرودين قسريًا من قبل  3994في العام  Hopleyسبيل المثال مستوطنة 
بعد ( Hatcliffe, Extension, Porta Farm, Mbare) الحكومة من مناطق مختمفة شممت

إعادة النظام"، وقد "عممية  عمميات إخالء تمت عمى مستوى الدولة أطمق عمييا اسم
أمنت الدولة حيازة المسكن واألرض بعد إعادة التوطين فأصدرت عقود إيجار  معتمدة  

 49من وزارة الحكم المحمي والتنمية الحضرية، وبمغت القيمة اإليجارية السنوية لموحدة 
 .(Harare city councel, 2005, p. 2دوالرًا )

 
 : ير األحياء السكنية الفقيرةسياسات الدعم الذاتى لتطو  -ب

عادة توطين  أثبتت العديد من التجارب أن اإلخالء القسري وىدم األحياء الفقيرة وا 
سكانيا قد خمق مزيدًا من المشاكل فى المدن، حيث دمر مخزونًا كبيرًا من المساكن 

عادة التوطين لسكان األحياء الفقيرة يبعد ىم عن بأسعار معقولة لمفقراء، كما أن نقل وا 
مصادر عمميم، ويدمر إنتاجيم ويعطل شبكات معيشتيم، لذا تحولت السياسات الوطنية 
تجاه األحياء الفقيرة إلى سياسات أكثر إيجابية مثل المساعدة الذاتية لمسكان عمى تطوير 
الموقع وتقديم فرص لضمان الحيازة، والتنمية االقتصادية المحمية، وتحسين الدخل والمأوى 

اء في المناطق الحضرية، وقد شيدت العديد من األحياء الفقيرة فى "نيروبى" بين الفقر 
 تحسنًا من خالل تنفيذ تمك االستراتيجيات مثل أحياء" ماجينجو، كيبيرا، نيايو".

 
في نيروبي من أىم مشاريع   Dandoraويعد مشروع مخطط خدمات "داندورا" 

االعتماد عمى الذات بدعم من تنمية اإلسكان المنخفض التى حاولت تطبيق سياسة 
البنك الدولي عمى الرغم من جوانبو السمبية، وقدمت خاللو الحكومة قطع األراضي 
المزودة بالخدمات ووفرت فرص التمويل من القروض الحكومية بأسعار فائدة مدعومة 

واتجيت كينيا بعد ىذه التجربة إلى  ألكثر من عشرين عامًا لذوى الدخل المنخفض،



 . إيناس فؤاد غبورد                                     ير المسكن وأمن حيازته بالمناطق الحضرية فى شرقى إفريقياتوف

777 

لتوفير بيئة مواتية فى نيروبى  3996لبيئة اإلسكانية ذاتيا، فاتجيت  منذ تطوير ا
بتطوير البنية التحتية األساسية، وتفعيل تشريعات التخطيط واستخدامات األراضي، 
ن كان ذلك ال يعتبر فاعاًل بعد فى كل أجزاء المدينة، مما سمح بنمو مناطق  وا 

 (.Kamau, 2002, p. 167) اإلسكان غير الرسمى فى القسم الشرقى منيا
 

( نموذج ألحد مشاريع تحسين األحياء الفقيرة فى نيروبى 9) كما يوضح الشكل
معتمدًا عمى الدعم الحكومى وتفعيل مشاركة المجتمع المحمي، وىو مشروع تطوير 

  .وتحسين حى كيبيرا
 

من إعداد المخططات األساسية لمتطوير فى قطاع  3991تم االنتياء حتى  وقد
يتو" فى منطقة كيبيرا وشممت الخطوات انتخاب ىيئة ممثمة من سكان المنطقة "سو 

وممثمى المنظمات غير الحكومية والمجتمع المحمي ورسم الخرائط االجتماعية 
واالقتصادية والطبيعية لخصائص الموضع، واالنتياء من إعداد مشروع الخطة 

اد بشبكات الكيرباء وتوفير الرئيسية لتطوير لكيبيرا، ويتضمن تطوير الطرق واالمد
 (.Wairag, 2006, pp. 2-6) الخدمات التعميمية والصحية والسكنية

 
وقد أثبتت بعض المبادرات المحمية في العديد من مدن العالم النامي وشرقى 
إفريقيا أنيا تستطيع إذا توافر ليا الدعم أن تسيم إسيامًا قّيما في التنمية الحضرية 

ت موزمبيق سياسة توفير السكن وتحسين البنى التحتية فى وقطاعاتيا، وقد اتبع
مناطق اإلسكان الفقيرة غير الرسمية معتمدة عمى دعم مبادرات القطاع الخاص 
والمجتمع المدني والوكاالت الدولية، ضمن إطار تفعيل سياسات اإلدارة الحضرية 

، 3999م فيذ في عالممدينة وخطة الييكل العمراني لبمدية مابوتو التى دخمت حيز التن
فى مابوتو، كما طرحت خطة الييكل العمراني  Zimpeto وتم خالليا تنمية منطقة

لبمدية مابوتو إزالة بعض أحياء السكن غير الرسمى في الحافة الشمالية لمدينة مابوتو 
عادة توطين السكان فى عام   (.Melo, 2012, p. 18) 3969وتحسينيا وا 
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كما حققت المبادرات المحمية فى وادى "مثارى" فى نيروبى نجاحًا فى كسب ضمان 
الحيازة وتخصيص األرض لمبناء، باالعتماد عمى دور التعاونيات فى شراء األراضى 
سواء من القطاع العام أو الخاص لصالح واضعي اليد فى األحياء الفقيرة، وقد حظيت 

ة، كما نظم المجمس الوطني لممنظمات غير الحكومية أيضا المبادرة بتعاون الحكوم
عممية "فيرمبي" التى تعرف محميًا"عممية ضربة الصفارة، التى مثمت ذروة اإلخالء 

، وساعد المجمس الوطنى 6991القسري لألراضي غير النظامية في نيروبي في عام 
 (.Otiso, 2002, p. 258األراضى لمبناء ) فى كسب ضمان الحيازة و تخصيص

 
وعمى الرغم من تعدد السياسات التي اتبعتيا دول شرقى إفريقيا إال أنيا لم تحقق 
فى معظميا سوى نتائج محدودة، حيث إن معظميا لم يكن مستدامًا وركز عمى عالج 
األعراض وليس معالجة أسباب المشكمة، لذا لم تتوصل إلى حل مناسب لمتصدي 

ئق لذوى الدخل المنخفض والفقراء وضمان لتحدي توفير احتياجات المسكن الال
حيازتو، إذ التزال كافة السياسيات يشوبيا إما نقص الموارد الالزمة لتنفيذ 

 االستراتيجيات، أوغياب قواعد البيانات الالزمة إلعدادىا. 
 

 : النتائج
خمصت الدراسة إلى عدة نتائج تحقق األىداف التى حددتيا وتجيب عن التساؤالت 

 ا وتشير لنتائج اختبار الفرضيات التى تضمنتيا  وىى كالتالى : التى طرحتي
أظيرت الدراسة تباين دول شرقى إفريقيا من حيث مستويات ومعدالت التحضر،   -

ووجود عالقة طردية بين انخفاض مستويات التحضر من جية وارتفاع معدالت 
فع بالتركز النمو الحضرى وتزايد نسبة السكان الفقراء من جية أخرى، مما يد

الحضرى فى ىذه الدول نحو المدن الكبرى، وضاعف من مشكالت قطاع 
االسكان التى تعجز موارده المحدودة عن تغطية االحتياجات األساسية، مما 

 ضاعف من  تحديات األمن والسالمة بيا.
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نتج عن تحول دور الحكومات من توفير المسكن لمجرد داعم لقطاع اإلسكان   -
ولية توفير المسكن لممستيمكين أنفسيم فتحول قطاع كبير منيم أن انتقمت مسئ

إلى منتجين لمسكن، وعمى الرغم من الجوانب اإليجابية ليذا التحول في تمبية 
احتياجات ذوي الدخل المنخفض، إال أن مردوده السمبى عمى المظير الحضرى 
 فى المدن ال يمكن تجاىمو بما يفرضو من مشكالت عمى مجتمع المدينة

 )المساكن الخطرة واالكتظاظ، وانتشار الفقر والبطالة والجريمة والتموث....(.
يمثل غياب أمن الحيازة وانعداميا عنصرًا أساسيًا في تزايد حدة الفقر فى المناطق   -

الحضرية، فى حين يمكن أن يوفر ضمان حقوق ممكية األراضي وأمن المسكن 
المناطق الفقيرة بأن تستثمر أصوليا من أجل  إمكانيات لمتنمية االقتصادية لمسكان في

التخفيف من حدة الفقر، حيث تؤدى األنشطة االقتصادية المستدامة في االقتصاد 
 الحضري إلى تحسين البيئة االجتماعية واالقتصادية لممستوطنات غير الرسمية. 

 تتقاسم أنظمة الحيازة الرسمية لألراضي في مدن شرقى إفريقيا بعض السمات  -
المشابية من بينيا سيطرة اثنين من نظم الحيازة لألراضي وىى "القانونية 
والعرفية"، كما اتضح أنو عمى الرغم من أن نظم  الممكية العرفية يمكنيا أن 
تساعد عمى حماية حقوق السكان فى الحيازة ومنع اإلخالء، إال أنيا ال تزال 

طاع اإلسكان، كما اتضح من تمثل عائقًا أمام توفير األراضي واالستثمار فى ق
الدراسة تقادم بعض قوانين نظم حيازة األراضى، والتى لم تعد مالئمة لممدن 

 سريعة النمو التى يتزايد بيا سنويًا حجم السكان من ذوي الدخل المنخفض.
يسود فى مدن شرقى إفريقيا كغيرىا من مدن أقاليم القارة والدول النامية نوعان   -

"نظام رسمي" تقيده البيروقراطية، وتضارب القوانين وتداخل  من أسواق األراضي
"نظام غير رسمي" يوفر األرض  السمطات، ولكنو يوفر حيازة قانونية، فى مقابل

بإجراءات أيسر فى الوقت والتكمفة وينظم اجتماعيًا، ولكن تنعدم معو أمن الحيازة 
ة التى يواجييا سكان خاصة بالنسبة لمفقراء، مما يزيد من مخاطر األمن والسالم

 المناطق الحضرية. 
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أفادت الدالئل التجريبية لما تم رصده وتحميمو من سياسات سكانية واستراتيجيات   -
فشل السياسات مجابيو بعجز سياسات التخطيط والتنمية في العديد من الدول 

الرسمية فى التعامل مع طبيعة المشكمة بتمبية االحتياجات السكنية وضمان 
الحيازة، أو عمى األقل تخصيص تعويضات مالية حال االخالء بما حقوق 

  يضمن الحصول عمى مسكن لالستقرار.
 

 : التوصيات
ينبغي النظر إلى النتائج اإليجابية لمتحضر، وتفعيل اإلدارة الحضرية والتخطيط   -

بحيث يتمكن النظام الحضرى بأسره من استيعاب األحجام وتقاسم فوائد 
الوقت، لذا يجب أن تركز حكومات شرقى إفريقيا عمى ما التحضرفى ذات 

فيما يخص مدن اإلقميم، وىو  3969أوصت بو نتائج دراسة حالة المدن فى 
عادة التوزيع  ضرورة استغالل التحضر المستمر لتعزيز التوازن الحضرى، وا 
الجغرافى لمحضر بتنمية المدن الثانوية لتمتص النمو المتزايد، وتخفف الضغط 

 المدن الكبرى وتحد من مشكالتيا خاصة قطاع فى اإلسكان. عمى
ينبغى النظر إلى زيادة االستثمارات فى مجال اإلسكان في إطار فرص التنمية   -

االقتصادية التى يمكن أن توفرىا وآثارىا اإليجابية االجتماعية واالقتصادية سواء 
ن خالل األثر الكمي المباشرة )توفير فرص العمل والضرائب( أو غير المباشرة م

المضاعف عمى اقتصاد المدن، وىى التجربة التى اتضح من خالل الدراسة 
نجاحيا فى أوغندا بعد أن شقت أسواق التمويل العقاري الصغيرة طريقيا فى 

 المناطق الحضرية.
البد من االعتراف بفاعمية األنظمة غير الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى في   -

الرسمية، وباعتبار اإلسكان جزءًا ال يتجزأ من عممية التنمية  ظل ضعف الموارد
االجتماعية، حيث يمكن أن توجو عوائد االستثمار العقارى إلى تحسين المناطق 
الحضرية لتعمل عمى نحو أفضل لصالح الفقراء، بتوفير البنية األساسية والتحتية 
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الناجحة فى ىذا  وتوفير السكن المنخفض التكاليف، واالستفادة من التجارب
السياق فى شرقى إفريقيا مثل الشبكة الدولية لسكان األحياء الفقيرة التى تأسست 

، ونشطت فى رصد ظروف السكن السيئة فى المناطق الحضرية 6991فى عام 
 وتوفير اإلسكان وخدماتو كما فى كينيا، ومالوي. 

د األفريقي، ولجنة تفعيل مبادرة سياسة األراضى المشتركة بين مفوضية االتحا  -
(، والبنك األفريقي لمتنمية، والتى UNECA) األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

تسعى لتحسين إدارة األراضي وحيازتيا وايجاد توجو استراتيجي الستدامة المدن 
سريعة النمو، وقد أكدت الحكومات اإلفريقية خالل المؤتمر الوزاري اإلفريقي فى 

بشأن اإلسكان والتنمية الحضرية، عمى التركيز عمى  3969باماكو فى نوفمبر
أىمية األراضي ألغراض التنمية، وتجديد االلتزام بتسييل الحصول عمى 
األراضي الحضرية وضمان أمن الحيازة لفقراء الحضر وتوفير فرص السكن 
عمى نطاق واسع، تمشيًا مع اليدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في تحسين حياة 

 .(AMCHUD, 2012, p. 2) 3939حياء الفقيرة بحمول عام سكان األ
ضرورة تطبيق نظم ضمان الممكية والحيازة واثباتيا بشكل قانونى حتى يتثنى استثمار    -

األصول وىو ما انتيى إليو نموذج "دي سوتو"، فينبغى أن يكون اليدف األساسي ألي 
في تطوير األراضي والمساكن  األمن الكافي لتحفيز االستثمار سياسة حيازة ىو توفير

 بداًل من السياسات غير الفعالة التي تجعل سكان المدن يعانون انعدام األمن.
استحداث البدائل وتوسيع خيارات إتاحة المسكن الالئق منخفض التكاليف   -

واالستفادة من تجارب الدول النامية مثل خيار"إيجار التممك" والذى تطبقو العديد 
المتقدم وبعض دول العالم الثالث مثل الفمبين وسنغافورة، ويتم فيو  من دول العالم

نقل ممكية المساكن لممستأجرين بدفع حصص من قيمة التممك فى شكل إيجار 
شيرى بنسب تحسب بحسب عدد سنوات السداد، وىو ما يمكن تطبيقو فى الدول 

منظمة ليا وىى  التى بدأت فى تطوير سياساتيا اإلسكانية والقوانين التشريعية ال
 "زامبيا، رواندا، تنزانيا، مالوى".
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يجب أن تسعى السياسات الحكومية الستخدام مواد البناء البديمة والتكنولوجيا  -
ألغراض السكن لخفض تكاليف اإلسكان أمام المستثمرين واألفراد، وتعديل 

كان، مع القوانين المنظمة لمعايير البناء في المناطق الحضرية لقبول بدائل اإلس
التمسك بالتخطيط التقميدي الذى يتماشى مع طبيعة البيئة ومتطمباتيا، فقد 
أصبحت االتجاىات التخطيطية الحديثة ترفض الحداثة الغربية التى ثبت عدم 
فعاليتيا أو توافقيا مع البيئة فى كثير من الدول اإلفريقية، بل أنيا أتت بنتائج 

 عكسية أحيانًا.
استباقية لمتعامل مع مناطق السكن غير الرسمي، تسعى ضرورة وضع سياسة   -

آلياتيا إلى تمكين السكان ذوى الدخل المنخفض من الحصول عمى األراضي 
والسكن بأسعار معقولة، كما ينبغي أن تتبع الدول استراتيجية متكاممة وشاممة 
 لإلدارة الحضرية تشمل رفع مستوى األحياء الفقيرة غير الرسمية القائمة مثل
تجارب كينيا فى"مثارى وكيبيرا"، وكذلك استباق تشكيل ونمو نوايات المستوطنات 
من خالل تطوير المواقع والخدمات ووضع المخططات، مع البحث عن سبل 
وبدائل مبتكرة وسبل حقيقية لتوسيع ممكية األراضى لفقراء الحضر مثل 

  .التعاونيات غير الحكومية لتيسير الحصول عمى األراضي
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مستويات ومعدالت النمو الحضرى وتوزيع نسبة سكان الحضر الفقراء :  (7ق )ممح
.3934، 3964فى اقميم شرقى افريقيا فى عامى   

  

 المنطقة

7777 7777 

مستوى 
 (7)التحضر

معدل النمو 
 (7)الحضرى
7777-
7777 

نسبة 
فقراء 
 (7)الحضر

مستوى 
 (7)التحضر

معدل النمو 
 (7)الحضرى
7777-
7777 

 نسبة فقراء
 (7)الحضر

 39.9 5.31 29.2 26.5 5.29 34.1 شرق افريقيا
 34.4 4.2 64.5 29 4.93 63.6 بوروندى
 39.2 3.71 29.6 37 3.12 39.2 جزر القمر
 74 6.5 79.4 73.4 6.44 77.2 جيبوتى
 99.2 5.44 37.4 79.7 4.99 33.1 اريتريا
 37.9 5.4 35.3 26.4 5.77 69.4 اثيوبيا
 53 5.91 29.2 29 5.24 34.1 كينيا

 46.7 5.2 56.5 46.9 5.79 24.6 مدغشقر
 - 5.6 69.7 9.7 2.7 61.2 مالوى

9.64- 29.7 موريشيوس  9.7 29.5 9.61 4.3 
 - - 54 - - 57 مايوت

 62.5 2.54 24.9 26.1 2.37 23.3 موزمبيق
 - - 94.9 - - 94 ريونيون
 36.4 4.3 27.9 36.9 1.79 39.9 رواندا
 - 9.91 47.6 - 6.39 42.9 سيشل

 - 5 55.1 - 2.96 29.1 الصومال
 65.9 5.9 29.1 69.7 4.29 26.1 تنزانيا
 2.9 4.3 69.9 7.3 4.51 61.6 أوغندا
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مستويات ومعدالت النمو الحضرى وتوزيع نسبة سكان الحضر :  (7ممحق )تابع 
 .3934، 3964الفقراء فى اقميم شرقى افريقيا فى عامى 

  

 المنطقة

7777 7777 

مستوى 
 (7)التحضر

معدل النمو 
 (7)الحضرى
7777-
7777 

نسبة 
فقراء 
 (7)الحضر

مستوى 
 (7)التحضر

معدل النمو 
 (7)الحضرى
7777-
7777 

نسبة فقراء 
 (7)الحضر

 77 5.2 54.7 19 5.65 59.9 زامبيا
 44.5 3.37 23.1 59.5 6.61 23.5 زيمبابوى

 36.3 2.99 36.1 32.3 4.94 69.9 جنوب السودان
 المصدر: 

(1) UN-WUP 2014, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Department of 

Economic and Social Affairs Population, Division (2014). CD-ROM Edition, Table F01. 

 ( من حساب الباحث اعتمادا عمى بيانات المصدر السابق.3)
 :بيانات  ( مجمع بتصرف اعتمادا عمى2)

I. Kakande M. N., Final report on the Status of achievement of(MDGs) by EAC East  

African Communty, Augest 2010. 

II. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) 2014, THE STATE 

OF AFRICAN CITIES 2014, Nairobi, Kenya. 

III. Kessides .C, The Urban Transition in Sub-Saharan Africa: Implications for 

Economic Growth and Poverty Reduction, WorldBank, Africa Region Working 

Paper Series No. 97, 2005. 

 :من حساب الباحث اعتمادا عمى 3934،  3964( معدل النمو السنوى و تقدير نسب الفقر الحضرى عامى 5)

 ل النمو السنوى = ر =معد
 6ك – 3ك

 
699% 

 ن 6ك
: البيان الثانى لنسبة فقراء الحضر، ن : عدد السنوات  3: البيان األول لنسبة فقراء الحضر، ك 6حيث ك

 .بين البيانين
فتحى أبوعيانة، مدخل الى التحميل االحصائى فى الجغرافيا البشرية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 

 .325 ص ،6997
 سنة البيان الثانى (3964 – )+ ر  (6 3= ك 3964تقدير نسبة فقراء الحضر  * 
دوالر  بواحد99/6999بالنسبة لدخل الفرد الشيري في  الفقرنسبة السكان تحت خط حدد البنك الدولى  * 

 .6ارتفعت إلى و ، أمريكي في اليوم الواحد
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