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ت  

 ملخص الدراسة 
 

ساكن بأساعار معقولاة التاويير  عاد، وياإلنساانيةر المسكن من أهم أولوياات الحاجاات يعتب
من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الحضرية، ويي قطاع غازة تحديادا يعتبار تعزياز تيساير 
المساااكن قضاااية ملحاااة لعااادة أساااباب، مااان أهمهاااا محدودياااة الراضاااي ياااي مقابااال الزياااادة الساااكانية 

جمياع  لاذل  نجاد، سب باين متوساط دخال ال ارد ومتوساط ساعر الوحادة الساكنيةالمطردة وعدم التنا
تمكان المااواطنين مان الحعااول علاا  ساكن م  اام يراعااي  ،إليجااد سياسااات، وحلااول تسااع  الادول

 .خاعة ي ات الدخل المحدود والمنخ ضو  عامةالظروف االقتعادية واالجتماعية 

ة يااي خ ااض تكاااليف الوحاادة السااكنية، العواماال المااؤثر  يجااادإأهميااة البحاام تكماان يااي  إن
العاماال التعااميمي يااي  ووهاا ،بااين البحاام أحااد هااذه العوامااليممااا يعاازز تااويير السااكن الميساار، و 

طرق تجميع الوحدات السكنية، ودراسة الثر يي اخات ف الانمط الساكني علا  تاويير الساكن مان 
الساكنية والتاي تاؤثر بشاكل  خ ل عادد الوحادات الساكنية، ومسااحة الجادران ال زماة لبنااء الوحادة

 ر يس عل  تقليل التكل ة أو زيادتها.

والنتا ج المستخلعة من الكتب ، وقد اعتمد البحم يي المنهجية المتبعة عل  المعلومات
ياتم مان خ لهاا  ،دراساة عملياة باايتراض حالاة دراساية إلا والمراجع والبحاام العلمياة، باإلضااية 

 وتويير السكن بتكل ة أقل. ،نيةدراسة الع قة بين النماط السك

ياوير زياادة ياي  ،ن نماط الساكن المتعالأ نتا ج الحالة الدراساية التاي تام ايتراضاها تبينو 
وضااال البحااام النتاااا ج  وقاااد المن عااال،% عااان نماااط الساااكن 01عااادد الوحااادات الساااكنية بنسااابة 

 ة.يباستخدام النسب إليجاد الع قة وليس التكل ة الحقيق

يااي اختيااار أنماااط  ،ةعلميااة وتحليلياا ،دراسااات إلاا اسااة االسااتناد وماان أهاام توعاايات الدر 
 مالمشاريع السكنية، لتناسب ال  ة المستهدية، والعمل علا  مسااهمة الساكان ياي تحدياد احتياجااته

  لتحقيق أكبر قدر من الك اءة للمشاريع السكنية.

 

 



ث  

Abstract 
Housing is considered one of the most important priorities for 

humanitarian needs. Affordable housing is one of the most important 

challenges facing urban communities. In Gaza Strip in particular, 

promoting housing facilitation is an urgent issue for a many of reasons, 

the most important of which is limited land in return for a steady 

population increase and disproportionate average per capita income and 

housing unit price, where all countries seek policies and solutions that 

enable citizens to obtain adequate housing that takes into account 

economic and social conditions, especially for limited and low income 

groups. 

 The importance of the research lies within finding the factors that 

affect the reduction of housing unit costs, which enhances the provision 

of affordable housing. Among these factors is the design factor in the 

methods of collecting housing units, and studying the effect of different 

housing styles on the provision of housing through the number of 

housing units and the area of walls necessary to build a housing unit 

which mainly affects the cost reduction or increase.  

The research's methodology was based on information and results 

from books, references and scientific research, in addition to a practical 

study assuming a case study in which the relationship between housing 

patterns and the provision of housing at a lower cost. The results of the 

case study, which was assumed, that the pattern of connected housing 

provides an increase in the number of housing units by 40% over the 

type of separate housing, where the research showed the results using 

percentages to find the relationship and not the real cost. 

 One of the most important recommendations of the study is to 

rely on scientific and analytical studies in choosing the types of housing 

projects, to suit the target group, and work on the contribution of the 

population in determining their needs to achieve the greatest efficiency 

of housing projects. 
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   ى اْعَملُوا َوقُل ونَ  ۖ  َوالُْمْؤم ُنونَ  َورَُسوُلُ  َعَملَُكمْ  اّلَلُ  فََسََيَ  وََسُُتَدُّ
  َتْعَملُونَ  ُكنُتمْ  ب َما َفُينَب  ُئُكم َوالَشَهاَدة   الَْغيْب   ََعل م   إ َلى 
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 داءــااله
 

 ن واعتزازالذي أحمل اسمه بكل يخر وامتنا إل 

 من وهبني الحب والعطاء والشجاعة إل 

 أبي الغالي

 من حملتني يي أحشا ها وحملتني يي قلبها وعقلها إل 

 يوما أن يتهجد عوتها بالدعاء لي التي لم تنس

 ةأمي الحبيب

 أملي وسندي وملجأي يي الحياة إل 

 إخوتي

 ورييق درب وسندا من كان لي عونا و زوجا وأخا وعديقا إل 

 الحبيب الغالي .....زوجي العزيز إلى

 ....أط اليأجلهالمل الذي أعيش من  إل 

 أوالدهم أعمامي وعماتي و إلى

 أوالدهم أخوالي وخاالتي و إل 

 جدتي الغالية أم الجميع.... إل 

 كل من ساندني ووقف بجانبي وشجعني إل 

 

 أهدي هذا العمل المتواضع..   جميعا لكم



خ  

 شكر وتقدير



وامتثااًل لج لت  وعظيم سلطان ،  ينبغيالحمد كما  ل  يرب ييا عال  المعين،أشكر اهلل ت 
َوَمن َشَكَر فَإِنََّما يَْشُكُر ِِلَْفِسهِ تعال :  هلقول

ياني اقف وق ة تقدير واحترام لمشريي . (1) 
عمر  /الدكتورالستاذ محمد الكحلوت، و /الدكتور الستاذ:الرسالة ، أساتذتي الياضل

الطريق العحيل،  إل عل  رسالتي وتوجيهي  اإلشرافوكان لي الشرف بقبولهما  عع ور،
 .اوقبولهم اوأسأل اهلل أن أكون قد نلت تقديرهم

 المحترمين:المناقشة  عضويوالشكر موعول ال  

 ح ظه اهلل      عبد الكريم حسن محسن/ الستاذ الدكتور

  ح ظه اهلل   محمد العيلة الدكتور ال اضل/ 
ثرا هاهما مناقشة رسالتي، لقبول  جزيل الشكر والتقدير. االواسع، يلهم ابعلمهم وا 

قسم الهندسة المعمارية بالجامعة  أعضاء هي ة التدريس يي إل وأوجه تقديري واحترامي 
 .عل  جهدهم يي تدريس مساقات برنامج الماجستير ،اإلس مية

هذا العمل المتواضع،  إتمامل  من ساندني وشجعني عكل الشكر غير منقطع ل يان وأخيراً  
 عا لتي الكبيرة الغالية. و أبي وأمي وأخوتي، زوجي الغالي وأوالدي، 
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 داليا أحمد جودة
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 0.0
تتحاادد لضاارورية لسنسااان، وهااو ماان أولويااات اسااتقرار الحياااة، والسااكن ماان الحاجااات ا يعااد

االحتياجاااات الجسااامية كالكااال والتااان س  :ومنهاااا ،اإلنساااانيةتاااويير الحاجاااات  ياااي وظي اااة الساااكن
والحاجااااااة لتحقيااااااق الااااااذات  ،والنااااااوم، والحاجااااااة لألمااااااان واالطم نااااااان، واالحتياجااااااات االجتماعيااااااة

(Mittelman, 1991.) 

العااالمي  اإلعاا نمااع  ،ويحظاا  باهتمااام عااالمي ،يتبلااور اإلسااكانو لقااد باادأ م هااوم السااكن 
 اإلنساانعل  قا ماة حقاوق ، الحق يي السكن الم  م إدراجتم  ، حت 1108عام  اإلنسانلحقوق 

يعتارف عاراحة بتحادي  ،عاالمي، ثام انعقاد أول ماؤتمر دولاي لألمام المتحادة إنساانيبوع ه مبادأ 
، يأعبل موضوع الحق 1111لمستوطنات البشرية عام يانكوير ل إع نالتوسع الحضري، يجاء 

 الولوياات، وأعابل مان أهام العاواميي السكن الم  م من أولويات عناوين المؤتمرات علا  مار 
مركاز الميازان ) للدول والحكومات نص الحق ياي المساكن الم  ام لجمياع الماواطنين دون اساتثناء

 (.م2440، اإلنسانلحقوق 

ذوي الاادخل  ي ااة ،والعااعوبات يااي تااويير السااكن ،تواجااه التحااديات وماان أكثاار ال  ااات التااي
، ماان خاا ل دراسااة الظااروف التااي تماار رالماانخ ض، وماان هنااا باادأ االهتمااام بقضااية السااكن الميساا

ومنهاا  ،بها الدول من حيم الظروف االقتعادية واالجتماعياة والسياساية، ي اي أغلاب دول العاالم
)أباو السانوي السارة% مان دخال 34ن الاذي ال يتجااوز يلسطين، عرف السكن الميسار باناه الساك

 .(2441هنطش، 

تويير سكن م  ام يتناساب  ييالسكان  لن مساعدة ؛مهمبتكل ة معقولة  اإلسكانن توير ا
تااويير احتياجااات أخاارى ضاارورية مثاال الغااذاء ليضاال أيرعااا  الساارةساايعطي  ،لساارةامااع دخاال 

 (.Zedlewski, 2002)والدواء

دراسة الظاروف التاي تمار  لمن خ  ،عوام السابقةالسكن الميسر يي الوقد تطور م هوم 
السااابقة  العااوامبهااا الاادول، ماان حياام الظااروف االقتعااادية واالجتماعيااة والسياسااية، وعلاا  ماار 

الذي لام يختلاف علا  مساتوى الادول المختل اة،  ،يي تحديد م هوم السكن الميسر البحامتعددت 
 (.م2411 مهدي،و  دة.)عباسعل  مستوى الدولة الواح وحت 
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 إيجاادم هاو هايبق  التحدي ال ،يي ظل الظروف االقتعادية التي يعاني منها قطاع غزةو 
ذوي لا مناساباالمشاريع السكنية، بحيام يعابل ساعر الوحادة الساكنية  إنشاءحلول لخ ض تكاليف 

مناسابة  تحارص علا  أن تكاون التاي ،اإلساكانوجود مشااريع  من الرغم وعل الدخل المنخ ض. 
 أن كثياارا ماان الساار ال تسااتطيع امت كهااا، تبااين بعااد إنجاااز المساااكن،ذوي الاادخل الماانخ ض، لاا

 (.م2448 العيسوي،) بسبب تكل تها العالية

ان العوامااال الماااؤثرة ياااي عملياااة تعاااميم المشااااريع الساااكنية عديااادة، وضااابط هاااذه العوامااال 
ضرورة و  عا الناحية االقتعادية،ودراستها تجعل التعميم أكثر ك اءة من جميع النواحي خعو 

تويير التناوع ياي  و تويير مرونة يي البي ات السكنية تتطابق مع تنوع ي ات السكان واحتياجاتهم،
، يزيااد ماان أحجااام الوحاادات السااكنية بأساالوب يتوايااق مااع حالااة السااكان االجتماعيااة واالقتعااادية

 (.م2411، وأخرون، محمد(ك اءة التعميم 

نمااااط الساااكنية علااا  مساااتوى المجموعاااة ال و:هاااذه العوامااال وهااا أحااادة ويقااادم البحااام دراسااا
سايقدم البحام الطارق التاي ياتم مان خ لهاا و  السكنية حتا  تخادم أكثار عادد مان ال  اة المساتهدية.

نجااح وياعلياة  إمكانياةتجميع الوحدات الساكنية علا  مساتوى المجموعاة الساكنية الواحادة، ومادى 
، المهماة الماوروتعتبار تكل اة تشاغيل المبااني مان  كن الميسار.تغيير النمط السكني يي توير الس

 تـثثير كثافـة السـكن علـى كفـاءة، وقد بينت دراسة يي السرةن تستنزف دخل التي من الممكن أ
% ماان اسااته   الطاقااة مقارنااة 28نساابة أن المباااني المت عااقة تااوير  ،مبــانيالطاقــة  اســتهال 

 (.   Asfour and shawwaf, 2015 بالمباني المن علة )

وسااايقدم البحااام مداخلاااة ياااي يهااام الثقاياااة الساااكنية الساااا دة ياااي مجتمعناااا، وهاااي أن امااات   
متعاادد الغاارف والخاادمات، لااذا يلاايس ماان الغريااب أن  ،واسااع المساااحة امسااكن م  اام يعنااي مسااكن

 السارة إمكانيااتيتأجل امت   مسكن سنوات طويلة، يمان المهام التطارق لموضاوع الموازناة باين 
متطلبات المساكن الم  ام لهاا، وتقاديم التوعياة والحلاول المناسابة للمسااحات العاغيرة التاي مان  و

 الممكن أن تشجع الكثير من امت   مساكن م  مه إلمكانات هذه السر.

 أهمية الدراسة 5.1
خعوعاا  ،حلول لمشكلة تويير الساكن الميسار إيجاديي ضرورة  تتلخص أهمية الدراسة

الدراساااة تحليااال أحاااد العوامااال الماااؤثرة ياااي عملياااة تعاااميم تنااااول تحيااام مااانخ ض، لاااذوي الااادخل ال
أثــر  تبااينوهااي دراسااة  ،تااويير السااكن الميساارالتااي ماان شااأنها أن تساااهم يااي  المشاااريع السااكنية 

قطااع غازة  يحتااجحيام  ،تعدد أنماط تجميع الوحدات السكنية على تقليل سعر الوحدة السكنية
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ياي وضاع سياساات  ،ولين وعاناع القارارؤ ي من شأنها أن تساعد المسسات التمثل هذه الدرا إل 
بحيااام يمكااان مااان خااا ل هاااذه السياساااات تعزياااز تيسااار  ،تمكينياااة لل  اااات ذات الااادخل المااانخ ض
 .من أهمها سعر الوحدة السكنية ،المسكن اعتمادا عل  مؤشرات محددة

 المشكلة البحثّية 5.1
علاا   ،لمختل ااة لتجميااع الوحاادات السااكنيةا النماااطتكماان مشااكلة البحاام يااي تحلياال أثاار 
أن اختيـار نمـت تجميـع الوحـدات السـكنية  عتبـر تيسير المسكن يي قطاع غزة، وذلا  باايتراض 

، ي اي قطااع دخـال األقلومعقولية كلفته للفئات  ،في التثثير على تيسير المسكن أساسياعامال 
ود محادد معاين لألساعار، دون وجا ،لساعار الوحادات الساكنية امساتمر  اغزة نجاد أن هناا  ارت اعا

 ،ضااررا، وعاادم تمكاانهم ماان اماات   سااكن م  اامتي ااات ذوي الاادخل الماانخ ض الكثاار ممااا يجعاال 
 يتناسب مع قدرتهم الشرا ية.

 أهداف الدراسة 5.1
ان الزياااادة الطبيعياااة ياااي أعاااداد الساااكان، وضااايق الوضاااع االقتعاااادي الاااذي يعااااني مناااه 

التاي  ،غيارات ياي الحاوال السياساية واالقتعاادية واالجتماعياةسكان قطااع غازة، والكثيار مان المت
الملحاااة لضااارورة وجاااود مساااكن م  ااام  اإلنساااانيةمديناااة غااازة، والحاجاااة  اومازالااات تمااار ييهااا ،مااارت

امت   كاليف تتجعل من الضروري ايجاد حلوال من شأنها المساعدة عل  خ ض بتكل ة معقولة، 
 هداف معينة تتمثل يي:من هنا يحاول الباحم تحقيق أالمسكن، و

وأنماطااه، وبيااان ممياازات وعيااوب كاال نمااط  أنواعااه، وتحلياال واإلسااكانتحديااد م هااوم السااكن  -1
 ل ست ادة يي التعاميم المستقبلية.

 اإلساكانودورها ياي تخ ياف وطاأة مشاكلة  تويير السكن الميسرتسليط الضوء عل  قضية  -2
 .يي قطاع غزة

 سكن الميسر لذوي الدخل المنخ ض.تويير التحديد أهم العوامل التي تعزز  -3

االرت اااع  يااي ظاال ،ماان شااأنها أن تعاازز ماان تيسااير المسااكن يااي قطاااع غاازة حلااولاقتااراح  -0
أهمياة الموازنااة ب أسار ذوي الاادخل المانخ ض توعياة ، و لسااكنيةالمطارد لساعار الوحادات ا

ضاال بأي ،لتشااغيل ال ااراي قلياال المساااحة ،بااين الطلااب والعاارض، وتقااديم الحلااول التعااميمية
 الطرق المتاحة.

 يي قطاع غزة. ، وبيان النمط السكني السا داإلسكانلمشاريع النماط المختل ة  تحليل -1
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اقتااراح نمااط لسسااكان يخاادم ، وط السااكني علاا  تااويير السااكن الميسااربيااان أثاار تغياار الاانم -1
 يساعد عل  تقليل سعر الوحدة السكنية. ،ذات الدخل المنخ ض السر

 منهجية الدراسة 5.1
تااويير السااكن  أهميااةحياام تاادرس  ،باار هااذه الدراسااة ماان الدراسااات الوعاا ية التحليليااةتعت

لدراساااة ياااي و ترتكاااز ا ،ذات الع قاااة والدراسااااتياااي قطااااع غااازة ومااادى تاااوير السياساااات  الميسااار
 ين:خطتها عل  محورين ر يس

 ل: الدراسة النظريةالمحور األو

وضااال م هاااوم الساااكن وأهميتاااه، تنقسااام الدراساااة النظرياااة الااا  عااادة مباحااام، الول منهاااا ي
والمواثيق الدولية، والبحم يي  ،اإلس ميوبيان حق االنسان يي تمل  مسكن ضمن منهج الدين 

االساكان وع قتااه بالتنمياة المسااتدامة، وعارض لألنمااط السااكنية مان عاادة جواناب. وتناااول م هاوم 
وخاص البحام الجازء وياي قطااع غازة خاعاة،  ،المبحم الثاني أنماط العمران يي يلساطين عاماة

وتوضاايل أهميااة  ،والعواماال المااؤثرة ييااه ،الهام وهااو تسااليط الضااوء علاا  السااكن الميساار؛ م هومااه
يتناسااب مااع الظااروف االقتعااادية العااعبة التااي يماار بهااا  ،عااياغة م هااوم جديااد للسااكن الميساار

 قطاع غزة.
 التطبيقيةالدراسة المحور الثاني: 

وبياان العوامال التاي سااهمت ياي  ر،كن الميسالتويير المسامحلية وعالمية  تجارب عرض
تعاميم  وة تمثل النمط السا د يي قطااع غازة، وايتراض حالة دراسي، نجاح أو يشل هذه التجارب
لتجميع الوحدات السكنية وتحديد أثر تلا  النمااذج  ،لنماط مختل ة ،وتحليل عدة نماذج ايتراضية

 الوحدة السكنية(.عل  المؤشرات الر يسية لتيسير المسكن )وهو سعر 

  الدراسات السابقة 5.1

  مقترحة لمشاريع ل حلو ورقــة بحثيــة بعنــوان م(، بعنــوان: 1002، العيســوي )دراســة
  اإلسكان منخفضة التكاليف في قطاع غزة

مان خا ل  ،وانعكاسااته االجتماعياة الكبيارة ،الدراساة أهمياة مشااريع الساكن االقتعاادي تباين
تحلاي  للعوامال التاي  تقدمالستقرار يي بي ة عمرانية مناسبة، و ال لسطينية من ا السرةتمكين 
يااااي تقااااديم نمااااوذج واقعااااي إلسااااكان ذوي الاااادخل  ،عاااادم نجاااااح المحاااااوالت السااااابقة إلاااا أدت 

المحدود، ومن أهام هاذه العوامال أن أغلاب هاذه المشااريع لام تاتم ياي ضاوء دراساة اجتماعياة 
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ماديااااة، وبالتااااالي جاااااءت تقااااديرات أسااااعار لل  ااااة المسااااتهدية لمعريااااة قاااادراتهم ال ،واقتعااااادية
مماا أتااح المجاال لاذوي الادخل المتوساط  ،الوحدات السكنية أعل  من قدرات الساكان المادياة

 والمرت ع االنت اع بها.
 ( م1052مهدي وعباس، دراسة)   :اإلسكان الميسر المعاصر دور أسـس اإلسـكان بعنوان

  .اإلسكانيةالميسر المعاصر في المشاريع 
لم هوم السكن الميسر، ومراحل تطور هذا الم هوم علا  مار العاوام،  االدراسة توضيح تبين
مااع  ،الدراسااة بعااض التجااارب العالميااة والعربيااة يااي تطااوير م هااوم السااكن الميساار تعاارضو 

الخااااذ باالعتبااااار الظااااروف المحيطااااة يااااي كاااال دولااااة، وماااان التوعاااايات أن تراعااااي مشاااااريع 
  ةیب ريويت ، طسولمتوا ضلمنخ ا لخدلذات ا رلسكاااااااااا ،ولخدلا وعتن رلمعاعا االساااااااااكان

 السكان االنية والمستقبلية". لحاجة م  مة عحية ووحدات
 (Zedlewski, 2002) The importance of housing benefits to 

welfare success.  
ن امان عادة ناواحي، حيام  ،وتاويره بتكل اة معقولاة علا  الساكان اإلسكانيبين البحم أهمية 

يرعاا  السارةسايعطي  ،السكان علا  تاويير ساكن م  ام يتناساب ماع الادخل لألسارةمساعدة 
تاااويير احتياجاااات أخااارى ضااارورية مثااال الغاااذاء والااادواء، وأظهااارت نتاااا ج البحااام أن لايضااال 
 عليهااا ظهاارت ،اإلسااكانتحظاا  بمساااعدة يااي مجااال  هاااالتااي تعاااني ماان ال قاار ولكن الساار

، اإلسااكانتااي ال تحظاا  بمساااعدة يااي مجااال ال الساارماان ع مااات زيااادة يااي الاادخل أكثاار 
كاااان هناااا  ت ااااوت باااين السااار ياااي مقااادرتها علااا  تاااويير الحاجاااات الساساااية لياااراد وباااذل  
 بما يتبق  من الدخل بعد ديع التكل ة. ،السرة

 (El Tawil, 2009) The Role of Affordable Housing in Solving 
Housing Problem in Gaza Strip. Affordability by Reducing 
Area of Unit. 

تمثل أهم  اإلسكانن قضية اللمأوى، حيم  اإلنسانيةتبحم الدراسة يي أهمية تويير الحاجة 
وضاع نهاج لخ اض تكل اة الساكن، وذلا  عان  إلا البحام  يهدفالمشاكل يي جميع البلدان. 

أن الحاد مان طريق تحليل العوامل المؤثرة عل  كل ة مشااريع االساكان، وقاد أظهارت النتاا ج 
بحيام  ،مساحة الوحدة السكنية دون التأثير علا  الوظي اة، يقلال مان كامال مسااحة المشاروع
 يجعل التكل ة معقولة، وتعبل الوحدة السكنية مويرة للسكان ذوي الدخل المنخ ض.
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 (Asfor, 2017) Effect of housing density on energy efficiency of 
buildings located in hot climates. Energy and Buildings 

تبحاام الدراسااة يااي أهمياااة تااويير الطاقااة المسااتهلكة ياااي المباااني، وأن ماان بااين العوامااال 
تاأثير كثاياة  الدراساة تباينهاي الكثاياة الساكانية، و  ،المؤثرة يي عملية التخطايط الحضاري

نية التاي ، ومان نتاا ج الدراساة أن المبااني الساكمباانيالطاقة  استه   السكن عل  ك اءة
% مقارناااة بماااا تساااتهلكه 28الااا   لالطاقاااة المساااتهلكة ماااا يعاااياااي تكاااون مدمجاااة تاااوير 

تغياار ساابب تشااغيل المبناا  بانخ اااض يااي تكل ااة ان هنااا  يااالمباااني المن عاالة، وبالتااالي 
 نمط السكن.

 (Mohaisen & Abu Warda, 2011) Sustainable Urban 
Design Principles in Low Cost Housing. 

من أعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابل  ،بيق قواعد االستدامة يي مختلف عمليات التطوير والتنميةتطان 
قاااد باااين البحااام أهمياااة و ،و االقتعادية  ،مات البي يةل الزظياااي  الضرورات الملحة 

طريقة مبتكرة ل حص مستوى االستدامة يي مشاريع التطوير العمراني توظياااااااااااااااااااااااااف  
علااااااا  المساااااااتوى  ي، ومااااااان نتاااااااا ج البحاااااااممشاريع االسكان االقتعاد همهاأوالتي من 
 ،البي اات الساكنية تتطاابق ماع تناوع ي اات الساكان يضارورة تاويير مروناة يا  االقتعاادي

واحتياجاااتهم، مااع تااويير التنااوع يااي أحجااام الوحاادات السااكنية بأساالوب يتوايااق مااع حالااة 
السااكان االجتماعيااة واالقتعااادية، مااع الخااذ بعااين االعتبااار م  مااة التشااكيل المعماااري 

 ومواد البناء والتشطيب. ،واالرت اعات ،من حيم التوجيه ،ةللبي ة المحيط
 (Kurraz, 2006) Towards Lowering the Cost of Houses in 

Palestine: New Prospective. 

مااان الدراساااة تقليااال كل اااة السااااكن، حتااا  ياااتمكن أغلاااب ي اااات الااادخل  ان الهااادف الااار يس
يااي تقلياال التكل ااة علاا  تطااوير بحاام لالمحاادود ماان اماات   منااازل خاعااة بهاام. واعتمااد ا

معاااايير تخطيطياااة وتعاااميمية جديااادة، واالساااتخدام المثااال لماااواد البنااااء، واقتاااراح بااارامج 
ماع تقليال مادة تن ياذ  ،تمويل مناسبة لذوي الدخل المحدود، وتقديم وحادات ساكنية مناسابة

 .اإلداريةوبالتالي خ ض التكاليف  ،المشروع
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 ملخص الدراسات السابقة 5.2
علاااا   ،أهاااام شااااروط تااااويير السااااكن لسنسااااان أن ال تااااؤثر تكاااااليف اماااات   المسااااكنماااان 

عل  القدرة المالية  حة وتعليم، يان توير المسكن بناءمن طعام وشراب وع ،احتياجاته الساسية
 ال رد باالستقرار والمان، ويعود ذل  بال ا دة عل  المجتمع. إحساسلل  ة المستهدية يعزز من 

الملحاة لتاويير حياااة  تات أن تاوير الساكن بتكل ااة معقولاة مان الضاارورياالدراساا قاد بيناتل
كريمة لألسر ذات الدخل المنخ ض، وأن العوامل المؤثرة يي تاوير الساكن الميسار عديادة، يالحاد 

المبااني  إنشااءخ اض تكااليف  ، ياؤدي إلا من مساحة الوحادة الساكنية دون التاأثير علا  الوظي اة
ناة ياي البي اات الساكنية، والتناوع ياي المسااحات بأسالوب يتواياق ماع السكنية، وضرورة تاويير مرو 

مااع دخاال هااذه  السااردة، ومقارنااة مواعاا ات طلااب يدراسااات وجمااع معلومااات عاان ال  ااة المساات 
ال يتجازأ مان تكل اة امات   لناه يعتبار جازء  ،السر، والخذ بعاين االعتباار تكل اة تشاغيل المبنا 

أثاار علاا  نساابة اسااته   المبناا  ماان الطاقااة، وأن تطبيااق المسااكن، حياام ان تغياار نمااط البناااء 
مباااااادئ االساااااتدامة علااااا  المسااااااكن مااااان السياساااااات الضااااارورية، خعوعاااااا ياااااي ظااااال الظاااااروف 

 االقتعادية الععبة.

تسااااعد علااا   وأبحاااام وجاااود دراساااات علمياااة إلااا  ي تقااار ياااي غااازة اإلساااكانولكااان قطااااع 
إل جــاد العالقــة التــي تــربت   البحاام ، لااذل  يسااعماان الناحيااة التعااميمية ،خ ااض تكاااليف المبناا 

 بين النمت السكني وتقليل تكلفة السكن ، وذلك لتوفير السكن الميسر.

 هيكلية البحث 5.2
 :( اإلطار العام للدراسة) الفصل األول

 ،ويرضااايات الدراساااة ‘والمشاااكلة البحثياااة ،يتنااااول ال عااال الول أهمياااة الدراساااة وأهااادايها
ومعاااادر المعلوماااات التاااي تااام االعتمااااد عليهاااا، وكاااذل  عااارض  باإلضااااية إلااا  منهجياااة الدراساااة
 . للدراسات السابقة وهيكلية الدراسة

  ، المفهوم والمستويات واألنماط(:اإلسكان) الفصل الثاني

، اإلنساانيةالسكن وأهميته، وأهمياة تواياق المساكن ماع االحتياجاات يتناول ال عل م هوم 
، ثااام اإلساا ميوضاامن الاادين  ،الوثااا ق الدوليااة يااي اماات   مسااكن ضاامن اإلنسااانو بيااان حااق 

بم هااااوم التنميااااة  اإلسااااكانوع قااااة  ،اإلسااااكانو أهميااااة قطاااااع  اإلسااااكانيوضاااال البحاااام م هااااوم 
 اإلسااكانوأنواعااه ومسااتوياته، ويااي الجاازء الخياار عاارض أنماااط  ،المسااتدامة والعواماال المااؤثرة ييااه
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ويي نهاية ال عل البحم عن  ،ع المبانيمن حيم الكثاية السكانية  وشكل الوحدة السكنية وارت ا
 أنماط السكن من حيم طرق تجميع الوحدات السكنية.

 :دراسة تحليلية للسكن الميسر -لثالفصل الثا 

واستعراض تجارب اقليمية وعالمياة  يتناول هذا ال عل تعريف السكن الميسر، وأهميته،و 
السااكن الميساار، ماان حياام طاارق  ودراسااة العواماال المااؤثرة يااي يااي مجااال تااويير السااكن الميساار،

 توييره لغلبية ي ات المجتمع. يي ،وبيان أثر الم هوم السا د للسكن الميسر خ ض التكاليف 

 في قطاع غزة: أنماط السكن واالسكان -رابعالفصل ال

يتطرق ال عل إل  واقع اإلسكان يي قطاع غزة، وأناواع المسااكن الموجاودة، واساتعراض 
وال  اات المساتهدية لهاذه المشااريع،  ،اإلساكانيةإلسكان وأهدايها، والمشااريع مهام وزارة الشغال وا

ماااع تحليااال لنمااااط المشااااريع، والباااد لناااا مااان معرياااة المعوقاااات التاااي تحاااول دون تن ياااذ مشااااريع 
 اإلسكان بشكل واسع وشامل لجميع ي ات المجتمع.

 أدوات ونتائج الدراسة: )الدراسة العملية(-خامسالفصل ال

نماااط السااكنية، وع قتهااا بتكل ااة لهااذا ال عاال المنهجيااة المتبعااة يااي تحلياال أثاار ايتناااول 
المسكن، بايتراض حااالت دراساية تحااكي عادة أنمااط ساكنية، بحيام تكاون النتيجاة غيار مطلقاة، 

نما  نتيجة تبين الع قة بالزيادة أو النقعان. وا 
 :النتائج والتوصيات -دسالفصل السا

توعااايات التاااي توعااالت إليهاااا الدراساااة مااان خااا ل الدراساااة النظرياااة النتاااا ج وال ال عااال عااارضي 
 والعملية لموضوع الدراسة.
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 الفصل الثاني
 اإلسكان، المفهوم والمستويات واألنماط

 تمهيد: 1.0

يشاعر يياه  يالاذ اآلمنيشكل المسكن لسنسان أهمية كبرى، يهو بالنسبة لسنسان الم ذ 
 نبالراحة والطمأنينة، ويستمتع ييه مع أيراد أسرته بممارسة جميع النشطة الحياتية المختل ة. وم

لماان ال وعاادم تااويره أو عاادم القاادرة علاا  امت كااه يشااكل قلقااا  ،إنسااانهنااا يالمسااكن هااو حلاام كاال 
 يملكه.

الساااكن وأهميتاااه، وأهمياااة تواياااق م هاااوم  ياااي هاااذا ال عااال للحاااديم عااان تتطااارق الدراساااة
يتعااف بمااا نعاات يااي اماات   مسااكن  اإلنسااان، و بيااان حااق اإلنسااانيةالمساكن مااع االحتياجااات 

، واستعراض اإلس ميم هوم المسكن التقليدي ، وتوضيل اإلس ميو الدين  عليه الوثا ق الدولية
عنااااد وضااااع التعاااااميم التااااي تناسااااب  ،اإلساااا ميل ساااات ادة ماااان مضااااامين الاااادين  هباد اااالهاااام م

 ،اإلساكانو أهمياة قطااع ، بمعنااه الشامولي اإلسكانثم يوضل البحم م هوم ، احتياجات السكان
وأنواعه ومساتوياته، وياي الجازء  ،والعوامل المؤثرة ييه ،بم هوم التنمية المستدامة اإلسكانوع قة 

وارت ااااع  ،وشاااكل الوحااادة الساااكنية  ،مااان حيااام الكثاياااة الساااكانية اإلساااكانأنمااااط الخيااار عااارض 
  ،ويي نهاية ال عل البحام عان أنمااط الساكن مان حيام طارق تجمياع الوحادات الساكنية .المباني

وعيوب كال نماط مان  ،، وعرض مميزاتالباحم لتحقيقه يي هذا ال علالذي يسع  وهو الهدف 
 .اإلسكانأنماط 

 السكن: 1.1
 تعريف السكن: 1.1.5

ييااه، ويسااتأنس بااه. ويااأتي الاادار السااكني  نأعاال كلمااة السااكن ماان )سااكن( أي مااا يسااك
والساكن هاو  ،وسكن  الناس، وجمعهاا دور ساكنية ،اإلقامةبمعن  البيت والدار السكني هو مكان 

 (.م1181، الهنا يالهدوء والراحة والطمأنينة )

مع أسرته للعيش يياه، ويقضاي يياه حاجاتاه  اإلنسانليه إيالمسكن هو المكان الذي يلجأ 
السكن المناسب من أول   إيجاداليومية، ويستخدمه للح اظ عل  حياته وعل  ممتلكاته. وقد كان 

البي ااة يااي تااويير  اتإمكاناا اإلنساااناسااتغل  وقاادعلاا  ماار الععااور والزمنااة،  اإلنسااانمتطلبااات 
خدام ياروع الشاجار وسايقانها ياي بنااء سكن له، من بداية العثور عل  الكهوف يي الجبال، واست
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منااازل، ومااع الطااوب، واسااتخدام الحجااارة يااي بناااء ال إنشاااءالكااواخ، واسااتغ ل التربااة الطينيااة يااي 
حتااا   ،وتطاااور ماااواد البنااااء والعاااناعة ،وظهاااور الحضاااارات المختل اااة تعاقاااب الزمناااة والععاااور،

 أعبل السكن عل  شكله ومواع اته الحالية.

 كن:أهمية الس 1.1.1
يعااااد السااااكن مكونااااا أساساااايا للتنميااااة الحضاااارية، وهااااو عبااااارة عاااان مركااااب متجااااانس ماااان 
االعتبااارات العمرانيااة واالجتماعيااة واالقتعااادية والسياسااية تتجااانس مااع البي ااة المحيطااة، يالسااكن 

راحاااة واساااتقرار، ويتجساااد ذلااا  ياااي تاااويير الخااادمات الحياااز المكااااني الاااذي ياااوير العااايش ياااي  هاااو
 (.م2411قدم للسكان )الزبيدي، والتسهي ت التي ت

وانط قااااا ماااان م هااااوم السااااكن تتجلاااا  أهاااام وظا  ااااه يااااي تحقيااااق االحتياجااااات الضاااارورية 
، وهااو علاا  أن تطبااق النظريااة التااي تاانص اإلنسااانيةلسنسااان، وقااد بااين تاادرج ماساالو االحتياجااات 

 العليا. قبل االحتياجات يي المستويات ،الدنيا الساسيةاالحتياجات  اعوجوب إشبعل  أنه 

 

 
 ( هرم ماسلو1.5) شكل

(Source: Mittelman, 1991) 
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 تدرج ماسلو واالحتياجات السكانية: 1.1.1
يااي ورقتااه البحثّيااة "نظرّيااة الاادايع البشااري"  أبراهااام ماساالو قااّدمها العااالم ن سااية هااي نظريااة

ووعااااف الاااادوايع التااااي ت حّركااااه؛  ،وتناااااقش هااااذه النظريااااة ترتيااااب حاجااااات اإلنسااااان ،1103عااااام 
واالحتياجاااااات  وحاجااااات الماااااان، لخص هاااااذه االحتياجااااات ياااااي: االحتياجااااات ال سااااايولوجية،وتاااات

إن التحلياال التااالي لتاادرج ماساالو يشااتمل . والحاجااة لتحقيااق الااذات والحاجااة للتقاادير، االجتماعيااة،
 االحتياجااااتوكي ياااة مسااااهمة مجاااال اإلساااكان إلشاااباع هاااذه  ،اإلنساااانية االحتياجااااتعلااا  إطاااار 

(Mittelman, 1991). 

 .االحتياجات ال سيولوجية 

وهااي الطعااام والشااراب والنااوم والتاان س  ،وهااي االحتياجااات الساسااية التااي يشااتر  ييهااا الناااس
 من أجلها للبحم عن المأوى. اإلنسانوالحماية من العداء، وهي االحتياجات التي سع  

 .حاجات المان 

مسااكنه والبي ااة المحيطااة، عنااه يااي  مهااو مااا يبحاا ،بالمااان واالطم نااان اإلنسااانن شااعور إ
ماان العواماال الخارجيااة مثاال: الضوضاااء والحاارارة والاادخان  اإلنسااانن المسااكن يحمااي إحياام 

 الذي يشبع حاجة المان. اآلمنالمسكن هو المكان المريل يوغيرها، 

 .االحتياجات االجتماعية 

 والدة مكاانو ن المسكن هإحيم  ،االجتماعية االحتياجاتيلعب المسكن دورًا هامًا يي إشباع 
 يولد أهمية الشعور بالحب وتقبل الخرين. يالمسكن، وتكوين الع قات السرية، السرة

 .حاجات التقدير 

لاه، ويكمان  اآلخارينبالقوة والثبات واحترام  اإلنسانترتكز أهمية التقدير عل  ضرورة شعور 
ؤثر عل  يسكن الم  م هذا الشعور يي تحقيق المكانة المرموقة بين أيراد المجتمع، ينوع الم

 لعحاب السكن. اآلخرينمدى تقبل 

 .الحاجة لتحقيق الذات 

أو مااان خااا ل  ،باااالتعبير عااان الاااذات مااان خااا ل الشاااكل العاااام للمساااكن ذاتاااه يسااامل المساااكن
ياااي تحقياااق ذاتاااه ورغباتاااه  اإلنساااانالتاااي تماااارس يياااه، والتاااي مااان شاااأنها مسااااعدة هواياااات ال

 .وتشعره بالرضا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
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 في المواثيق الدولية في السكن اإلنسانحق  1.1.1
 يي بي ة م  مة من الناحية اإلنسان امنابأن يعيش  اإلنسانيالحق يي السكن هو الحق 
السكن يي العدياد مان الوثاا ق الدولياة. يقاد ب، وقد تم االعتراف االجتماعية والعحية واالقتعادية

)المركز ال لساطيني لحقاوق ليالانص التاا اإلنساانالعالمي لحقوق  اإلع نمن  21ورد يي المادة 
 .(م1111االنسان، 

لكل شخص الحق يي مستوى من المعيشاة كاافل للمحايظاة علا  العاحة والرياهياة لاه " 
وكاذل  الخادمات االجتماعياة  ،ولسرته. ويتضامن ذلا  التغذياة والملابس والمساكن والعناياة الطبياة

 ،رض والعجاز والترمال والشايخوخةال زمة. وله الحق يي تاأمين معيشاته ياي حااالت البطالاة والما
 ".وغير ذل  من يقدان وسا ل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

ماااااان العهااااااد الاااااادولي الخاااااااص بااااااالحقوق االقتعااااااادية  1بنااااااد  11 ورد يااااااي المااااااادةكمااااااا 
)المنظماة العربياة واالجتماعية والثقايية الحق يي السكن كجزء من الحق يي مساتوى معيشاة كاف

 :(م2411ي، للقانون الدستور 

تقاار الااادول الطاااراف ياااي هاااذا العهاااد بحاااق كااال شاااخص ياااي مساااتوى معيشاااي كااااف لاااه " 
ولسرته، يوير ما ي ي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه يي تحسين متواعال لظروياه 
المعيشاااية. وتتعهاااد الااادول الطاااراف باتخااااذ التااادابير ال زماااة إلن ااااذ هاااذا الحاااق، معترياااة ياااي هاااذا 

 ".رتضاء الحرلهمية الساسية للتعاون الدولي القا م عل  اإلالعدد با

يااي أ عتباار الحااق يااي السااكن حقااًا قا مااًا بذاتااه، وقااد تاام توضاايل ذلاا   م1111عااام  ويااي
بواسااطة لجنااة الماام المتحاادة للحقااوق االقتعااادية واالجتماعيااة  ،اإلنسااانالقااانون الاادولي لحقااوق 

 وأوضاال البيااانوالثقاييااة،  ةواالجتماعيااللحقااوق االقتعااادية والثقاييااة، وويقااًا للجنااة الماام المتحاادة 
االعتبارات المتعلقة بالحق يي السكن تحت مظلة العهد الدولي  العادر عن لجنة المم المتحدة،

للحقااوق االقتعاااادية واالجتماعياااة والثقاييااة تشااامل: المااان القااانوني، واإلتاحاااة )للخااادمات والماااواد 
، والتكل ااة المقبولااة، والعااالحية للسااكن، وسااهولة الوعااول، والموقااع، والتسااهي ت والبنيااة التحتيااة(

المااادة الثامنااة والث ثااين ماان الميثاااق العربااي لحقااوق  و قااد ورد ايضااا يااي والم ءمااة الحضااارية. 
 ،ياوير الريااه والعايش الكاريم ،لكال شاخص الحاق ياي مساتوى معيشاي كااف لاه ولسارته" اإلنسان 

 ، ولااه الحاااق يااي بي ااة سااليمة. وعلاا  الاادول الطااراف اتخااااذماان غااذاء وكساااء ومسااكن وخاادمات
)المنظماااااة العربياااااة للقاااااانون الدساااااتوري، ق"تهاااااا إلن ااااااذ هاااااذه الحقاااااواالتااااادابير ال زماااااة ويقاااااًا إلمكان

 .م(2411
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 اإلسالميةضمن الشريعة في السكن  اإلنسانحق  1.1.1
القرن العشرين، حيم  إنجازاتيي المواثيق الدولية، كان من أهم  اإلنسانبحقوق  اإلقرار

إلنسااان منااذ بدايااة الخلااق سااان. ولكاان قباال هااذه القاارارات كااان ااإلنتاام بلااورة وتنميااة مبااادئ حقااوق 
، وماان هنااا نسااتطيع النبياااءساالو  وساانن الرساال، و  ،يتمتااع بحقااوق ذكرتهااا كاال الديااان السااماوية

 (.م2414ليست بالمر الجديد) السيد،  اإلنسانأن حقوق بالجزم 

قااااران الكاااريم والسااانة النبويااااة الشاااري ة الخ قياااات لضاااابط قواعاااد الحيااااة يااااي لقاااد شااارع ال
يَُّهاا  : أهمية المسكن وحرمتاه، قاال اهلل تعاال  اإلس ميالمجتمع، وقد وضل التشريع 

َ
ِيانَ ٱيٰأ  َّلَّ

ٰ  ُبُيوتُِكمْ  َغْيَ  ُبُيوتا   تَْدُخلُواْ  لَ  ءاَمُنواْ  نُِسواْ  َحّتَّ
ْ
ٰ  َوتَُسالمُمواْ  تَْسَتأ ُِِٰٰكاْم َخاْيَّ َُِّكاْم  ََعَ ْهلَِهاا 

َ
أ

ُرونَ  ََٰن َُِكاُم َوِِن ِِياَ  َُِكاْم  * ََِعلَُّكْم تََذكَّ ٰ يُْؤ َحدا  فاَلَ تَْدُخلُوَها َحّتَّ
َ
ْم ََتُِدواْ فِيَها أ

فَإِن َِّ
ْزَكٰ  ُهوَ  رِْجُعواْ ٱَف  رِْجُعواْ ٱ

َ
ُ ٱوَ  َُِكمْ  أ ن تَاْدُخلُواْ َِّيَْس عَ * َعلِيمَّ  َتْعَملُونَ  بَِما ّللَّ

َ
لَاْيُكْم ُجَناا َّ أ

ُ ٱُبُيوتا  َغْيَ َمْسُكونٍَة فِيَها َمَتاعَّ َُِّكْم وَ   [21-21]النور:  ُمونَ تَْكتُ  َوَما ُتْبُدونَ  َما َيْعلَمُ  ّللَّ

بالمسااكن واضاال وجلااي، حياام قضاات بعاادم دخااول البياات  اإلساا ميةن اهتمااام الشااريعة إ
، لألسارةأهمياة خاعاة  اإلسا مهال البيات، وقاد أعطا  من غير اسات ذان، ووجاوب السا م علا  أ

ياأمر بغاض البعار، يقاال رساول اهلل "مان أدخال عيناه ياي بيات مان غيار اذن أهلاه، يقاد دمااره "، 
بااااحترام الجاااار لجااااره، قاااال رساااول اهلل " ماااا زال جبريااال يوعااايني بالجاااار حتااا   اإلسااا موأوعااا  

ه يقااد حعاال علاا  الراحااة يااي مسااكنه، وقااد بالمااان لجااار  اإلنسااانظنناات أنااه ساايورثه"، ياااذا أحااس 
حدد الرسول الكريم ع قة المسكن بالطريق العام وعون حق المجتمع، حيم نها  عان الجلاوس 
بالطرقااات، واعطاااء الطريااق حقااه، وغااض البعاار، وكااف الذى، ورد الساا م، يكاال هااذه المبااادئ 

 (.م2411تح ظ لسنسان مكانته يي مسكنه ومجتمعه )عزام، 

 اإلسالميةفي العمارة  اإلسالميمون المض 1.1.1
المضاااامون يعنااااي المحتااااوى، يالمضاااامون هااااو تعبياااار شااااامل وعااااام، يضاااام تحاااات مسااااماه 

مااا كاال  هااو اإلساا ميةواالجتماعيااة، والمضاامون بالنساابة للعمااارة  واإلنسااانيةالمتطلبااات الوظي يااة 
، كاياة ياي المجتماع الذي يتوجب علينا تطبيق مباد ه عل  العما ر اإلس ميبتعاليم الدين  طيرتب

أن العماااارة  ويحااادد الشاااكال وال راغاااات والع قاااات الوظي ياااة لي مبنااا ،  اإلسااا مييالمضااامون 
 . إس ميةتعتبر عمارة محلية مرتكزة عل  مضامين وتعاليم  اإلس مية
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المانهج الاذي يحادد المضاامين الساساية التاي تقاوم عليهاا العماارة  اإلسا ميةوقاد حاددت الشاريعة 
 مية وهي:االس 

 .الح اظ عل  السرة والمجتمع 

  باآلخرين. اإلضرارعدم 

 .عدم التطاول يي البنيان 

 .االبتعاد عن التباهي والتبذير 

  اإلس ممع تعاليم  يت قاالستمتاع بالحياة بما. 

 اإلسالميالمسكن التقليدي  1.1.2
ِ يُ بُ  نْ مِ  مْ كُ َِ  َ  عَ جَ  اللُ وَ   : قاال تعاال  ، يالمساكن أساساه [84 لنحال:]ا  انَ كَ َسا مْ كُ وت

بالمان يياه ماع أسارته. وقاد قاال ابان القايم الجوزياة ياي وعا ه  اإلنسانالراحة والطمأنينة ، وشعور 
بااال كانااات مناااازل تقاااي الحااار والبااارد، وتساااتر عااان العياااون وتمناااع مااان ولاااوج للمساااكن أياااام الرساااول " 

عتها، وال تعتاااو عليهااا الهوياااة الاادواب، وال يخاااف ساااقوطها ل اارط ثقلهاااا، وال تعشااش ييهااا الهاااوام لساا
والرياااح المؤذيااة الرت اعهااا، وليساات تحاات الرض يتااؤذى سااكانها، وال يااي غايااة االرت اااع عليااه، باال 

ساااكنها  علاا ؛ وتلاا  أعادل المساااكن وأن عهاا، وأقلهااا حارا وبااردا، وال تضايق كانات متوسااطة االرت ااع
)حظيارة  م يي خلوها، ولم يكن ييها كنفيينحعر، وال ت ضل عنه بغير من عة وال يا دة يتأوى الهوا

يتااؤذى ساااكنها برا حتهااا، باال را حتهااا ماان أطيااب الااروا ل، لنااه كااان يحااب الطيااب، وال ياازال  االباال(
عناااده، وريحاااه هاااو مااان أطياااب الرا حاااة، وعرقاااه مااان أطياااب الطياااب، وال رياااب أن هاااذه مااان أعااادل 

 (.م1110)ابن القيم، المساكن وأن عها وأويقها للبدن وح ظ عحته"

 ومن السس الواجب توايرها يي مسكن المسلم:
 تحقيق الخصوصية -5

عااين وأساارار بيتااه بعياادة عاان أ أساارارهالخعوعااية التااي تجعاال  إلاا بااال طرة  اإلنسااانيحتاااج 
الناااس، وهااي تأكيااد علاا  مباادأ الخعوعااية، بحياام تتااوير الخعوعااية البعاارية والساامعية 

اريااة مثاال المااداخل المنكساارة،  و وجااود والحركيااة، و التااي تحققهااا الكثياار ماان الحلااول المعم
الينياااة الداخلياااة، و مراعااااة ياااتل النواياااذ بحيااام ال تكاااون مقابلاااة لغبرهاااا، واساااتخدام حاااوا ط 
مزدوجة حت  تعمل كعازل عوتي، وعدم يتل نوايذ الغرف عل  المناور لنها تعمل كموعل 

 (.م2011ال را، و جيد لألعوات )الكحلوت، 
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 توفير مكان للضيافة -1

يليكارم  اآلخارالضيف يي قوله"" من كان يؤمن باهلل والياوم  إكرامم الرسول الكريم عل  لقد ح
ه جا زتااه، قااالوا: يااا رسااول اهلل ومااا جا زتااه  قااال: يومااه، و ليلتااه، و الضااياية ث ثااة أيااام، ضااي 

 .اإلنسانيما كان وراء ذل  يهو عدقة."" وبذل  يجب تويير مكان للضياية يي حدود مقدرة 

 لمسكن الواسعأفضلية ا -1

التاااي مااان الساااعادة : المااارأة  ياااالربعوأرباااع مااان الشاااقاوة ،  الساااعادةأرباااع مااان قاااال الرساااول"" 
ة : التاااي مااان الشاااقاو  والرباااعالعاااالحة والمساااكن الواساااع والجاااار العاااالل والمركاااب البهاااي ، 

.ياان اتسااع المساكن مان " "، والمسكن الضيق ، والمركب السوءالجار السوء ، والمرأة السوء
المقدرة المالياة يا  يكلاف اهلل  ن لم تتويرإي، إسرافلمور المرغوبة، اذا كانت متاحة ودون ا

يكااااااون المسااااااكن الواسااااااع نوعااااااا ماااااان التاااااارف وسااااااعها، ويااااااي حالااااااة ضاااااايق اليااااااد  إالن سااااااا 
 (.م2448)وزيري، واإلسراف

 تطبيق مبدأ حيازة الضرر -1

قديم ليس يياه من عاة، ويياه : }أرأيت إن كانت له عل  جاره كوة أو باب الشريف يي الحديم
مضاارة علاا  جاااره، أيجبااره أن يغلااق ذلاا  علاا  جاااره  قااال: ال يجبااره علاا  ذلاا  لنااه أماار لاام 

وتعن  أن من سبق ياي البنااء يحاوز العدياد بين الرسول الكريم حق السبقية، يحدثه عليه{. 
 .من المزايا التي يجب عل  جاره الذي يأتي من بعده أن يحترمها

 والتباهي واإلسرافرف البعد عن الت -1

ِمااِه َكُفااور ا : عاال تاهلل قاال  ااْيَباُن لَِرو
َِ َوَََّن الشَّ ااَياِا رََِن َننُااوا إِْخااوَاَن الشَّ

 إنَّ الُْمَبااِذم
ماان اإلسااراف الااذي نهاا  اهلل عنااه اإلسااراف يااي البناااء والتطاااول ييااه لغياار ، ي[21 :اإلسااراء]

هادار ال ييجاب عادم اإلساراف ياي  ماال ييماا ال ين اع،حاجة أو من عاة، ولماا يياه مان التارف وا 
ن اقااا  البناااء بالمغاااالة يااي مااواد التشااطيب والزخااارف و الحليااات وغياار ذلاا  ممااا يعااد ت اااخرا وا 

متاع الدنيا الزا ل، وهذا ماا حاذر مناه رساول اهلل  يعد منلألموال ييما ال ي يد حيم يعد ذل  
  ييه وقالأعحابه وشدد عليهم  : "رنا أن نكسو الحجارة والطينإن اهلل لم يأم"  

 الجمال في البناء -1

عدم اإلسراف ال تعن  أن اإلس م يدعو إلا  التقشاف والقابل ياي بنااء المسااكن،  الدعوة إل 
د تمكان . يقاي  بد أن يكون المسكن جمي  ومريحا باعثاا علا  البهجاة والسارور ،بل العكس
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دون تكباار ومغاااالة،  اإلساا ميةة عناعاار جماليااة علاا  العمااار  إضاا اءالمعماااري المساالم ماان 
 ،ياسااتخدام المشااربيات علااا  النوايااذ يعطاااي شااك  جاااذابا للواجهااة، و وجاااود الينيااة الداخلياااة

 أنلماس جماال الطبيعاة، وال ننسا   إلا أقرب  اإلنسانودخول العناعر الطبيعة ييها تجعل 
المعمارياااة، مماااا الوحااادة والتناااوع ياااي اسااتخدام العناعااار   اإلساا ميةالعماااارة  زأجماال ماااا يميااا
 (.م2411خ با يسر الناظرين)مراد،  إيقاعايجعل للمبن  

 :اإلسكان 1.1
 : اإلسكانتعريف  1.1.5

وتتغياااار بحسااااب الظااااروف ، اإلسااااكانالم اااااهيم والمعااااطلحات المتعلقااااة بتعريااااف  تتعاااادد
 .ظهرت العديد من الم اهيم المختل ة لسسكاني، المتغيرة التي يمر بها العالم

اإلسكان سلعة منتجة، وسلعة استه كية، يي دراسته أن  (Makinde, 2014)  بينيقد  
الع قات  تجسيديي  وسيلة تنموية يعالةوهو  هي الشعور باالستقرار والضمان بالنسبة للعا لة،و 

 يساعد يي ريع مستوى االقتعاد حيم يعتبر أداة استثمار ناجحة. ناإلسكاأن و االجتماعية، 
والااذي يتخطاا  م هااوم السااكن، الوسااع، بمعناااه الشاامولي  يااأتي أن ماان م اااهيم اإلسااكانو 

 اإلنتااااجعلااا  دراساااة الوحااادات الساااكنية، وأيضاااا دراساااة لساااوق  اإلساااكانحيااام يطلاااق معاااطلل 
الماارتبط باإلسااكان، وذلاا  ماان تااوير قطااع الراضااي والمااواد ال زمااة للبناااء وتشااغيل المباااني، وهااو 

تاااواجههم ياااي الحعاااول علااا  الساااكن الم  ااام. أيضاااا دراساااة لمتطلباااات الساااكان والمشااااكل التاااي 
و متاداخل تنظماه جهاة  امترابطا ايتطلاب نظاما اإلساكانباالعتماد علا  هاذا الم هاوم ياان تاويير و 

، حيام ياتم مان اإلساكاننستطيع تسامية هاذه المنظوماة قطااع  والتشريعات.معينة ضمن القوانين 
و  ،اإلسكانحت  نهاية مشروع  ،مشروعلل الوليةمن الدراسات  بدءا اإلسكانخ له تنظيم عملية 
 .(م2411حية، أبو )تسليمه للمستحقين له

 اإلسكانعناصر ومكونات  1.1.1
عددا من العناعر التي تشكل الع مة ال ارقة يي نجاح مشااريع  (م2411 ،)مطل ذكر 

 من خ ل المور التالية: اإلسكان

  الكمااي والنااوعي ماان تحقيااق االكت اااء ب : هااي الجهااات الحكوميااة المعنيااةاإلسااكانمؤسسااات
التااي تتااوير ييهااا الشااروط العااحية واالجتماعيااة واالقتعااادية الم  مااة،  ،الوحاادات السااكنية
ياي التطاوير والعايانة للبنياة التحتياة، وتشاجع االهتماام بتطااوير  اإلساكانوتسااهم مؤسساات 

 عناعة مواد البناء واالست ادة من مواد البناء المحلية.
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 من حيم وضع  اإلسكانيةلقواعد والسس التي تنظم عملية التنمية التشريعات والقوانين: هي ا
، من ناحية تويير اإلسكانالسياسات التي تخدم جميع القطاعات المشتركة مع مؤسسات 

، وتحديد المست يدين من المشاريع ، ووضع قوانين للبناء ومواع ات المشاريع، و الراضي
 ذات الدخل المنخ ض خاعة. السر والتي تخدم ،اإلسكانيةتحديد نوع المشاريع 

  العمال واالساتمرار  اإلساكان: ال يساتطيع قطااع اإلساكانالجهات المسؤولة عن تمويل قطاع
بوجاود تمويال حكاومي أو خااص، ويجاب العمال علا  تشاجيع  إاليي وضع خطط المشاريع 

جع بحيم يوير السكن المطلوب، ومن ناحية أخرى يش ،قطاعات التمويل وتقديم التسهي ت
 عل  نمو اقتعاد الدولة.

  :و بأسااعار مناسابة ماان أهاام  اإلساكانتااويير أراضاي مشاااريع ن إالراضاي والمرايااق الخدمياة
يشاااكل الجااازء الكبااار مااان تكل اااة  الرض، حيااام أن ساااعر قطعاااة اإلساااكانمقوماااات مشااااريع 

جعال يساعد يي  ،و الشوارع ،المشروع، وان تطوير وعيانة المرايق الخدمية كالبنية التحتية
 المشروع أكثر استدامة.

  ن االعتماااد ا  و  ،اإلسااكانالمااواد وطاارق البناااء: تلعااب مااواد البناااء دورا هامااا يااي خ ااض تكل ااة
 عل  مواد بناء محلية مناسبة للبي ة المحيطة تجعل تكل تها أقل.

  :االعتماااد علاا  مهااارة العمالااة المحليااة يعماال علاا  زيااادة ياارص تشااغيل ن إالياادي العاملااة
 تقليل نسب البطالة.العمال و 

 : اإلسكانالعوامل المؤثرة في قطاع  1.1.1

 الادخلبمتوساط  وهاي اعتباارات متعلقاة  :العوامال االقتعاادية Ononugbo, Akpan & 

Osho, 2010) ، وتحسااااين مهااااارات العاااااملين  وظااااا ف جدياااادة، خلااااق ياااارص عماااال وو
 .وتطويرها

 يعااد النمااو السااكاني  وقااد بعاادة عواماال، وهااي اعتبااارات متعلقااة :العواماال االجتماعيااة والثقاييااة
 مساااتوى ل باإلضااااية ، (Ademiluyi, 2010)والتحضاار الساااريع ماان أهااام العواماال الماااؤثرة

  .(Ononugbo, Akpan & Osho, 2010 ) ةالعحة و مستوى الخدمات العامو التعليم 

 دراسة الظروف المناخياة للمنطقاة،  تعتمد عل تعلقة بالبي ة البي ية: وهي اعتبارات م العوامل
 (.م2414واالست ادة من العادر الطبيعية مثل الشمس والهواء)ساطع، 

 ة: وهي المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة لتنظيم مشاريع العوامل السياسي
والتنسيق بين الجهات  ،اإلسكانتنظيم العمل يي قطاع  وآلية (م2411حية، أبو )اإلسكان

 .(Mosha, 2013) لخلق منظومة متكاملة
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 أهمية قطاع اإلسكان 1.1.1
قطااااع   حظااايياااي جمياااع البلااادان، لاااذل   يعتبااار قطااااع اإلساااكان أحاااد أهااام ماااوارد التنمياااة

يااي العديااد ماان المجاااالت االقتعااادية والعلااوم  ،باهتمااام كبياار ماان الباااحثين والمختعااين اإلسااكان
ح، النقااط التاليااة )أباو هاانطش، عاا  يااي اإلسااكانواالجتماعيااة وتاتلخص أهميااة قطااع  اإلنساانية
 (.م2441

  دولية عليه ات اقيات وقوانين تنصتويير حق السكن للمواطنين والذي. 
 المهاان والمهااارات  وأعااحاب، ماان مخططااين ومهندسااين للقطاعااات كايااة خلااق ياارص عماال

  المختل ة وعمال بناء.
 والعقاارات مان الممتلكاات التاي  اإلسكانيعتبر مجال  أن ذل ر واالستثمارات، تشجيع االدخا

  بعمليات البيع والشراء. أواالدخار والمحايظة عل  قيمة راس المال، تساهم ب
 عند تويير المسكن المناسب ،زيادة اإلنتاجية يي العملو  تحسين الظروف المعيشية لأليراد  
  زيادة الناتج القومي.يساهم قطاع اإلسكان يي 

 المستدامة اإلسكانيةالتنمية  1.1
 التنمية اإلسكانية   1.1.5

هاااوم التنمياااة اإلساااكانية معااااحبا لظهااور م هاااوم االساااتدامة والتنمياااة المساااتدامة، ظهاار م 
لبي ة العمرانية المناسبة مقترنة مع وجود اوتهدف التنمية اإلسكانية إل  التوازن البي ي، وأن وجود 

 .(Towers, 2008)االستقرار االقتعادي واالجتماعي

 مقومات عن يض  واالقتعادية، والبي ية االجتماعية لألبعاد تكامل هي اإلسكانية التنمية

المحايظاة بأنهاا  اإلساكانية التنمياةوقاد عريات دراساة  .التخطيطياة المقوماات و ،الحضاري التعاميم
 االجتماعياة لتطبياق مباادئ االساتدامة قابليتهاا عان يضا وعادم تادميرها،  الساكنية البي اة علا 

 ،ال ضااا ية، و االجتماعياة القايم ذات مشايدةال السااكنية البي ااة تطاوير ماع والبي ياة، واالقتعاادية
 .م(2414التخطيطية)ساطع،  والمقومات ،الحضري التعميم ومقومات

 االجتماعية األبعاد:  

يردياة أو  اكانات قيما ساواءبادون وجاود قايم اجتماعياة،  قن عملية التنمية اإلسكانية ال تتحقاإ
، لن العامل الول يي إنجاح اجتماعية لل ضاءات التخطيطية والتعميمية امجتمعية أو قيم

م(، وبمااا أن التنميااة 2414تحقيااق االسااتقرار والجوار)ساااطع، هااومتطلبااات التنميااة السااكانية 
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يجاب أن نأخاذ بعاين للمساكن المناساب لاه،  اإلسكانية المساتدامة قا ماة علا  اختياار اإلنساان
وا الوعااول حتاا  يساتطيع ،االعتباار احتياجاات السااكان و وجاود لغااة مشاتركة مااع المعاممين

 (.Hammill, 2005إل  القرار النها ي المناسب)
 األبعاد البيئية 

عملياااة تنموياااة، ومااان متطلباااات التنمياااة  ةن المحايظاااة علااا  البي اااة مااان الضاااروريات ياااي أياااإ
كالطاقاة  ،المستدامة إيجاد طرق ل سات ادة مان معاادر الطاقاة المتجاددة المساتمدة مان البي اة

ال باااد مااان ساااية والريااااح ، أكبااار اسااات ادة مااان الطاقاااة الشم الشمساااية والريااااح، وحتااا  تتحقاااق
 (.Thoms,2005التوجيه العحيل للمبن )

المبااني الساكنية المتعالة تاوير بالطاقاة  لنومن المعاايير المهماة تاويير الطاقاة المساتهلكة، 
 asrour and% مقارنااة بمااا تسااتهلكه المباااني المن عاالة )28إلاا   لعااالمسااتهلكة مااا ي

shawwaf, 2017وان الشااااااااكل المتعاااااااال للمباااااااااني يحقااااااااق أقاااااااال يقاااااااادان للحاااااااارارة ،) 
(Thoms, 2005 لاذل  ياان أسالوب تجمياع الوحادات الساكنية وتوجيههاا يعاد عاام  مهماا ،)

 لنجاح البعد البي ي للتنمية اإلسكانية المستدامة.
 األبعاد االقتصاد ة 

لميساار، وهااو الااذي يتمحااور البعااد االقتعااادي يااي العمليااة اإلسااكانية حااول معااطلل السااكن ا
يحقااق متطلبااات الساارة دون زيااادة أو نقعااان، ضاامن حاادود دخاال الساارة، وم هااوم التيسااير 

و ماااواد  ،ومكوناااات الساااكن ،ويشااامل قطعاااة الرض ،يشااامل كااال الجواناااب المتعلقاااة بالمساااكن
 م(.2440وتكاليف تشغيل المسكن)نوبي،  ،البناء

، ولكان بتحقياق يقاط حمال تكل اة المساكناساتطاعة السارة علا  ت ال يقتعر عل يالسكن الميسر 
مثل الطعام والشراب والعحة  ،وهو عدم المساس بالمتطلبات الضرورية للحياة بذل  شرط مقترن
 والتعليم،

  التنمية اإلسكانية وقيم التصميم الحضري 
وهاي مان مباادئ تعاميم الحيااء  ،احترام الموقع والمحيط من أهم قيم التعميم الحضرين إ

علا  أن احتارام الموقاع والتادرج ال ضاا ي، Richar Rogersستدامة. وقد أوضل السكنية الم
االساااتعمال المخاااتلط  ساااهولة التنقااال والوعاااول. وان وجاااود وتاااأمين طااارق الاااربط التاااي تحقاااق

وسايؤدي إلا  وجاود  ،الحعول عل  مستوى رغبة أعل  لألحياء السكنيةعل  للمباني يشجع 
 اجات.أحياء سكنية مختل ة تلبي جميع االحتي
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 التنمية اإلسكانية والقيم التخطيطية 

تحقيق تنمية إسكانية متكاملاة يحتااج إلا  مراعااة قايم تخطيطياة متعاددة، منهاا: التقلايص ن إ
ماان اسااته   المعااادر، وحمايااة رأس المااال البي ااي، وريااع قاايم البي ااة الحضاارية، والتضاامين 

التجديااااااد الحضري)ساااااااطع، االجتماااااااعي، والنقاااااال العااااااام، والكثايااااااات، والنشاااااااط التجاااااااري، و 
 م(.2414

م( يااي دراسااتها بعنااوان" التنميااة اإلسااكانية، أبعادهااا ومقوماتهااا" 2414وقااد اقترحاات )ساااطع، 
ة والثانويااة ، والقاايم الممكااان كانية مشاايرة إلاا  الم ااردات الر يسااااالطااار النظااري للتنميااة اإلسااا

 دول التالي:تطبيقها إلنجاح التنمية اإلسكانية، وبينت النقاط الساسية بالج

 (: االطار النظري للتنمية اإلسكانية1.5) جدول

 القيم الممكنة المفردات الثانوية ةالمفردات الرئيس

 األبعاد االجتماعية

 القيم ال ردية
اللغااااااة المشااااااتركة بااااااين الساااااااكن والمعاااااامم، والتاااااادريب ل هاااااام 

 التعاميم والمخططات، والمشاركة يي عملية اتخاذ القرار

 قيم المتوارثة للمجتمع، والجماعة والمجتمع والحوار، والمانال قيم المجتمع

القيم االجتماعية / 
 ال ضا ية

اإلشااااااراف المباشاااااار، و الن اذيااااااة والوضااااااوحية والخعوعااااااية، 
والتنااوع ياااي النماااط والحلاااول المعماريااة، والتكياااف والمروناااة، 

 وك اءة الطاقة

 األبعاد البيئية

 والتهوية الطاقة الشمسية
لعااااحيل والشااااكل المثاااال للمبناااا ، شااااكل ال تحااااات التوجيااااه ا
 .المركزيوالشكل 

استخدام معادر الطاقة 
 المتجددة

الطاقااااااااااة الشمسااااااااااية وطاقااااااااااة الرياااااااااااح، اسااااااااااتخدام الخ يااااااااااا 
 الكهروضو ية، المياه والكتل الحيوية.

 تيسير السكن األبعاد االقتصاد ة
تقليااال التكل اااة، وضااامان الجاااودة والمتاناااة، ال راغاااات المحاااددة 

 وظي يا، والمقياس العغير.

مقومات التصميم 
 الحضري 

 أبعاد التعميم الحضري

احترام الموقع والمحيط، واحترام الشخعية، التدرج ال ضا ي، 
وتأمين الربط يي الموقع، سهولة الوعول، وكثاية ال عاليات، 
والتنااااوع يااااي مساااااحات قطااااع الراضااااي والوحاااادات السااااكنية، 

 وديمومة المبن .
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 القيم الممكنة المفردات الثانوية ةالمفردات الرئيس

المقومات 
 لتخطيطيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقليص استه   
 المعادر

الرض، وتقلااااايص الطاقاااااة المساااااتخدمة ياااااي البنااااااء، وزياااااادة 
 استخدام الموارد المحلية.

 حماية البي ة
المحايظاااة علااا  ال ضااااءات الم توحاااة، والبنااااء ياااي الراضاااي 

 المطورة سابقا.

 التضمين االجتماعي
اط السااااااكنية، تعاااااادد المسااااااتويات االجتماعيااااااة، وتعاااااادد النماااااا

 أسر مختل ة. أحجامو 

 النقل العام
تخطااايط الطااارق وشااابكة المواعااا ت، ورباااط محااااور المشااااة 

 والدراجات والنقل العام.

 حركة آمنة وسهلة الوعول حركة المشاة

 عالية الكثايات

 تعدد الخدمات التجارية  النشاط التجاري

 التجديد الحضري
 لتطوير الحضري.الح اظ والتحسين واالستبدال وا

 التنمية المستدامة 1.1.1
وضاع أعلا  و أيضال، وذلا   إلا واالنتقاال باه  ،التنمية هي عملية ريع مستوى المجتماع

عاااان طريااااق اسااااتغ ل المااااوارد والطاقااااات المتاحااااة، والتنميااااة عمليااااة شاااااملة لكاااال جوانااااب الحياااااة 
هاي و لتنمياة المشاكلة ياي عملياة انن تبقا  دا ماا االقتعادية والسياسية والثقايياة واالجتماعياة، ولكا

 ويعالة ونايعة لألجيال القادمة. ،المحايظة عليها وأن تكون عالحة

سااتخدم معااطلل االسااتدامة منااذ ثمانينيااات القاارن القااد ماان هنااا ظهاار م هااوم االسااتدامة، 
أول ما استخدم بمعن  االستدامة البشرية علا  كوكاب الرض وهاذا مهاد إلا  التعرياف  ،العشارين
عريته م وضية المام المتحادة للبي اة والتنمياة ياي  يقدشيوعا ل ستدامة والتنمية المستدامة  الكثر
"التنمياة المساتدامة هاي التنمياة التاي ت اي باحتياجاات الوقات  :بالتعريف التالي 1181  آذار  24

مااؤتمر القمااة  يااي ".الحاضاار دون المساااس بقاادرة الجيااال المقبلااة علاا  تلبيااة احتياجاتهااا الخاعااة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=2005_World_Summit&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=2005_World_Summit&action=edit&redlink=1
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لاااااااااااااااوحظ أن تحقيااااااااااااااق ذلااااااااااااااا  يتطلااااااااااااااب التويياااااااااااااااق باااااااااااااااين  ، وقااااااااااااااد 2441العااااااااااااااالمي لعاااااااااااااااام 
 (.م2411، عامر)" ل ستدامةوهي "الركا ز الث م واالقتعادية والبي ية االجتماعية المطالب

 خصائص التنمية المستدامة  9.4.3
  عام  مهما يي مشاريع التنمية.يعد الب عد الزمنّي  لنتمتاز بطول مداها؛ 

 عية.ما يتعلق بالموارد الطبيوتحايظ عليها خعوعا  القادمةحقوق الجيال  تحترم 

 االهتمام باالحتياجات الساسّية لأليراد. 

  .تركيز االهتمام عل  المحيط الحيوّي، ومحتوياته كاّية 

 االهتمام بالطبقة ال قيرة من أولويات مهام التنمية المستدامة وتويير احتياجاتهم . 

 طاقاااة المحايظاااة علااا  الميااااه واساااتخدام ال نإيااا ،البي ياااة والطبيعياااة االساااتخدام المثااال للماااوارد
 التي تسهل عملية االستدامة. المورالبديلة وغيرها من 

 أبعاد التنمية المستدامة 1.1.1
تمتاز عملية التنمية المستدامة بانها شاملة لكل جوانب الحياة، ي  يظهر جانب عل  حساب 

 هي: وأهم أبعادها (م2411، عامر)العديد من الدراسات أهمية التنمية المستدامة وتبين، اآلخر

 األبعاد البيئية 

تسااع  التنميااة المسااتدامة إلاا  إنجاااز عاادد ماان الهااداف البي يااة، وماان بينهااا ترشاايد اسااتخدام 
، بهاادف تاار  بي ااة م  مااة ومماثلااة لألجيااال القادمااة، نظاارًا الطبيعيااة غياار المتجااددة المااوارد 

 لعدم وجود بدا ل أخرى لتل  الموارد. 
 األبعاد االقتصاد ة 

الهاااداف التنموّياااة المعتمااادة علااا  وجاااود اساااتراتيجّيات عمااالل مناسااابةل، االهتماااام بتحقياااق ن إ 
ااااه نحااااو تحسااااين و  معااااّدل النمااااّو االقتعااااادّي المطلااااوب.تساااااعد يااااي المحايظااااة علاااا   التوجُّ

الحارص علا  اساتغ ل  ويتم ذلا  مان خا لاالقتعاد المحلّي الخاّص بالّدولة، وتطويرهما. 
طلبااه تعة، والّزراعااة، والّتجااارة المحلّيااة، حسااب مااا يلاادور الّعاانا المتاحااةالمااوارد واإلمكانااات 

 الواقااع االقتعااادّي ماان اسااتخدام الوسااا ل والدوات التااي تتاايل نهااوض أنااواع العمااال كايّااًة.
االساات ادة ماان الّتكنولوجيااا،؛ يهااي تقاادنم دعمااًا مناساابًا للتنميااة االقتعااادّية، مّمااا يساااهم يااي و 

 .تطوير العديد من المجاالت

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=2005_World_Summit&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 الجتماعيةاألبعاد ا 

تتضاامن عمليااة التنميااة المسااتدامة التنميااة البشاارية التااي تهاادف إلاا  تحسااين مسااتوى التعلاايم  
التااي تااؤثر  ،والرعايااة العااحية، يضااً  عاان مشاااركة المجتمعااات يااي عاانع القاارارات التنمويااة

علاا  المساااواة واإلنعاااف، وال بااّد ماان اإلشااارة إلاا  أّن هنااا  نااوعين ماان اإلنعاااف، وهمااا: 
نعاااف الناااس الااذين يعيشااون اليااوم، وال يجاادون يرعااًا متساااوية إنعاااف ا لجيااال المقبلااة، وا 

مع غيارهم ياي الحعاول علا  الخادمات االجتماعياة والماوارد الطبيعياة، لاذل  تهادف التنمياة 
إلااا  تحساااين يااارص الاااتعلم، وتقاااديم العاااون للقطاعاااات االقتعاااادية غيااار الرسااامية، والرعاياااة 

 (.م2411)الشريف، لجميع أيراد المجتمع. العحية

 

 

 

 

 

 

 
 مبادئ االستدامة :(1.9) شكل

Source: (Beatley, 2004) 

 : اإلسكانمستويات  1.1
معتمااااادة علااااا  مجموعاااااة مااااان المعاااااايير  ،أقساااااام مختل اااااة إلااااا  اإلساااااكانهاااااو تعااااانيف 

االقتعااادية، منهااا نعااايب ال اارد الواحااد مااان المساااحة المخععااة، ومساااتوى التشااطيب الاااداخلي 
 .، وعدد ال راغات يي الوحدة السكنية، وسعر قطعة الرض وموقعهاوالخارجي للمسكن

 تصنيف االسكان حسب دخل األسرة 

، ويختلااف الوضااع االقتعااادي ماان الساارالوضااع االقتعااادي لهااذه  ساابحتعاانيف اليااتم 
الماالي  عان متوساط دخال السار دراساات دقيقاة وم عالة دولة لخارى، ويحتااج هاذا التعانيف إلا 
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 و، بسابب اخات ف الوضاع االقتعاادي لكال دولاة توحيد لهذا التعانيف ، وال يوجد شهريًا أو سنوياً 
 :(م2411 ،)مطل  والزبيديكالتالي  هيإل  أربعة أعناف و  تعنيف السكنيتم 
  عاااي جمياااع االقتعاااادي(: وهاااو المساااكن الم  ااام الاااذي يرا )المااانخ ض الساااكن لاااذوي الااادخل

حياام يبلااو متوسااط نعاايب ال اارد  لااذوي الاادخل الماانخ ض والمحاادود، المتطلبااات الضاارورية 
بحياام ، خاا ل ماادة معينااة إنجااازهويمكاان  ،²م13.11-²م11.03ماان المساااحة العامااة للوحاادة 

 المااانخ ضمااان ذوي الااادخل  المالياااة السااار مقااادرةوياااي  ،اجتماعيااااً  مرغوباااا باااهالساااكن  يكاااون
 مدة محددة، وبتكل ة اقتعادية معلومة.يي وتن ذ  ،للحكومة المشاريع تتبع هذه ، و والمحدود

 هذه المساكن  تن يذيتم  ولسكن لذوي الدخل المتوسط: يكون هذا السكن لموظ ي الدولة، ا
مقدرتهم التي تناسب احتياجاتهم و  ،الوحدات السكنيةمواع ات من  ةمختل ويات عل  مست
 ،مع باقي الخدمات ،غرف نوم غريتين إل  ث م هذه الوحدات السكنية حوي، وتالمالية

 .²م11.03-²م10.21حيم يبلو متوسط نعيب ال رد من المساحة العامة للوحدة 

 مساااااكن ،النااااوع ماااان المساااااكن هااااذا عااااادة مااااا يكااااون لسااااكن لااااذوي الاااادخل يااااوق المتوسااااط: ا 
 - ²م 11.10يبلااااااو متوسااااااط نعاااااايب ال اااااارد ماااااان المساااااااحة العامااااااة للوحاااااادة و، ةاسااااااتثماري

هااذا  ماان ممياازاتالمعنيااين يااي قطاااع البناااء، و  الشااركات واليااراديااتم ماان خاا ل ،حياام ²م24
 اتمجمعاا وتكااون ضاامن، و مساااحة سااكنية أكباار ،المسااتوىمواعاا ات عاليااة تمتعااه بالاانمط 
مااع هاذا الساكن يتناسااب و مان حيام الخاادمات العاحية واالجتماعياة واالقتعاادية،  متكاملاة

 القطاع الخاص. و موظ ي ،مرت عة بدخول تمتعالتي ت لألسرو  ،ي ة تجار العمال

  ويتواجاد علا  شاكل ،  مساتوى مان الادخول السكن لاذوي الادخل المرت اع: وهاو الساكن لعلا
مواقاف و و وجود حدا ق خاعة ويتميز هذا النمط بمساحات كبيرة جدًا،  ،مجموعة من ال لل
قااوم ببنا ااه القطاااع وتشااطيب ياااخر، ويتواجااد يااي المناااطق الحضاارية، ، ويساايارات مسااتقلة، 

 الخاص لما يحققه من عا دات مالية تعود عليهم بالربل.

 
  حسب الموقع الجغرافي اإلسكانتصنيف 

يختلف تعنيف السكن حسب الموقع الجغراياي مان بلاد الا  اخار، بسابب االخات ف ياي 
)موساااوعة، : الطبيعاااة البي ياااة للمكاااان، مااان منااااخ وتضااااريس ويمكااان ذكرهاااا حساااب النقااااط التالياااة

 (:م2411
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 حضري في المدينةال اإلسكان .5

ة والبلدات الكبيرة، ويكون السكن الحضري عل  شكل مجااورات وهو السكن يي المدن الر يس
سكنية، ومجمعات سكنية، يمن مميزات هذا النوع من السكن تاواير جمياع الخادمات والمراياق 

ددة منهاا: ال لال والقعاور الخدمية والترييهية المختل ة، وتتخاذ المسااكن الحضارية أشاكاال متعا
 ، والعمارات السكنية والبراج.

  .في ضواحي المدينة اإلسكان .1

يااي البلاادات العااغيرة، البعياادة نساابيا عاان مركااز المدينااة، ويكااون  هؤ إنشاااهااو السااكن الااذي يااتم 
ة، ومن مميزات سكن الضاواحي الشاعور بالهادوء  ة، بسبب بعده عن الخدمات الر يسأقل تكل

 دا عن عخب المدينة.والخعوعية، بعي
  .ريفيال اإلسكان .1

ال  حاااين  إياااواءياااي المنااااطق الزراعياااة، ويكاااون الهااادف مناااه  إنشااااؤههاااو الساااكن الاااذي ياااتم 
والعاملين يي الزراعة، ويتم تعميمه بطريقة معينة، لت  م طبيعاة ومتطلباات الحيااة ياي تلا  

 المناطق.

  .بدوي ال اإلسكان .1

جااات تعااحراوية، ويسااتخدم ييااه المااواد الطبيعيااة ماان منيااي بي ااة  ههااو المسااكن الااذي يااتم بناااؤ 
، وحتااا   اخاعااا ا، مثااال شااعر المااااعز وعاااوف الغاانم، حتااا  يعطياااه طابعااالبي ااة العاااحراوية

قلاون عاادة مان مكاان آلخار، بحثاا عان يتنن ساكان البادو ليسهل يكاه وتركيباه ياي كال مارة، 
 الماء والطعام.

  المخصص لالجئين. اإلسكان .1

أو الهاروب مان الظلام والجاوع  ،ياي حااالت قسارية مثال الحاروب إنشاؤه وهو السكن الذي يتم
 بشكل مؤقت، مثل المخيمات والكرايانات. اإليواءيي أماكن معينة، ويكون الهدف منه مكان 

 .اإلسكانأنماط  1.1

 تعريف النمت 

ورد معناا  كلمااة الاانمط يااي معجاام مختااار العااحاح بمعناا  جماعااة ماان الناااس أماارهم واحااد، 
( وردت يي قااموس patternكلمة النمط )و  ،(1111)الرازي، السلوبلطريقة أو وبمعني ا
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المااورد بمعناا  الرمااز والمثااال والنمااوذج ، ويااي قاااموس أكساا ورد عاارف الاانمط بأنااه مجموعااة 
 .(م2441)البلجيكي، من العناعر المتشابهة االتجاه

ى دراسااة الااانمط لي والاانمط يااي الم هاااوم العااام  الااذي يرماااز إلاا  التكااارار، وماان ناحيااة أخااار 
مشروع تعني دراسة التشكيل من الناحياة الوظي ياة واإلنشاا ية واالجتماعياة، وعاادة ماا يارتبط 

 (.م2411النمط بأيكار معينة من ناحية يلس ية أو مادية )مطلق، الزبيدي، 

 األنماط السكنية 

النماااااط السااااكنية هااااي مجموعااااة ماااان الخعااااا ص والمواعاااا ات المشااااتركة لمجموعااااة ماااان 
نشاا هاوحادات الساكنية، وهاي الطارق المتبعاة يااي تعاميم هاذه الوحادات الساكنية ال ، بحياام وا 

 (.م2412تعطي طابعًا خاعًا)علي، حسين علي، 

أمااااا عمليااااة تقساااايم وتعاااانيف النماااااط السااااكنية يهااااي متعااااددة، ومنهااااا مااااا ياااارتبط بالعمليااااة 
كن، ومنهاااا ماااا التخطيطياااة والتعاااميمية، أو التعااانيف مااان حيااام الملكياااة وناااوع حياااازة المسااا

 يرتبط بعدد الدوار، وأيضًا تعنيف ما يرتبط بالنواحي االقتعادية. 

 أنماط السكن )من حيث شكل اتصال الوحدات السكنية(: 1.1.0
 المساكن المنفصلة أوال:

هاااي وحااادات ساااكنية مساااتقلة، تتمياااز باااأن لهاااا أرباااع واجهاااات مطلاااة، تتمتاااع بخعوعاااية 
ووجود االرتدادات الجانبية والمامية والخل ية بنسبة أكبر مان  بسيب قلة الكثاية السكانية، عالية،

اسااااتغ ل الكميااااة القعااااوى ماااان اإلضاااااءة والتهويااااة، وتحقااااق النماااااط الخاااارى، وماااان مميزاتهااااا 
  ر عياوبمان أكبا ارة خااص وأمااكن لعاب لألط اال، والمتطلبات المختل ة من حديقة وموقاف ساي

 .(م1111، إلس ميةاالتكل ة العالية)المجموعة  هذه المساكن
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 مساكن منفصلةال (:1.1) شكل

 (م2411المعدر)ويكيبديا،
 

الزبيادي، و )مطلا ،  قسامين اعتماادا علا  السار الموجاودة إل  المن علويعنف النمط ا
 هما:و  (م2411
 :نمت السكن منفرد األسر 

الوحادة  وهو النمط الذي يخدم أسرة واحدة، ويأخذ هذا النمط جميع أشكال السكن من حيام شاكل
السااكنية، أي أنااه مناسااب للمساااكن المن عاالة وشاابه المن عاالة والمساااكن المتعاالة وماان ممياازات 

، ويناساب هاذا الانمط العاا  ت التاي هذه النماط مع السارة الواحادة إمكانياة التوساع عناد الحاجاة
 .والبناء اآلباءتتمتع بمتوسط دخل مرت ع، وتكون العا لة مكونة من 

 األسر: نمت السكن متعدد 

يعتبر نمط السكن متعدد السر من النماط المناسبة لتويير السكن لعداد أكبار مان الساكان، إذ 
ن الزيادة المستمرة يي أعداد السكان تزيد من الطلب عل  الوحادات الساكنية، يكاان نماط الساكن إ

ات متعااادد الطواباااق )العماااودي( هاااو الااانمط الاااذي يحقاااق تاااويير الساااكن بتكااااليف أقااال علااا  مسااااح
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ر ماان وبالتااالي تساااعد يااي مشااكلة نقااص الراضااي، وهااذا الاانمط يشااكل الجاازء الكباا ،حضارية أقاال
 حلول البناء السكني المعاعر.

 المساكن شبه المنفصلة ثانيا:

ومتعلة بالجهة الرابعاة ماع المساكن المجااور، وتتمياز أيضاا  ،هي مساكن مطلة لث م واجهاتو 
أمااكن اللعاب، وهاي أقال تكل اة مان المسااكن المن عالة، وتويير الهاواء واإلضااءة و  ،بالخعوعية

(، م2441اإلنشا ية ويوير يي مسااحة الرض)كاراز،  ن وجود جدار مشتر  يقلل من التكاليفل
 ويست يد من هذا النمط السر من ردة السر ومتعددة السر. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 في بريطانيا ةلمساكن شبه متص (:1.1) شكل

 .(م2411ا، ويكيبيدي): المعدر
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 المساكن المتصلة ثالثا:

هي المباني التي تشاتر  بالواجهاات الجانبياة ماع المسااكن المجااورة، حتا  تكاون عا ويًا طويلاة، 
 عوذلاا  الشااتراكها بااالحوا ط الجانبيااة ماا وتتميااز بأنهااا اقتعااادية وأكثاار م  مااة لمتوسااطي الاادخل،

ماااان خاااا ل االرتاااادادات  ،الرضة المجاااااورة، يتااااوير يااااي مااااواد البناااااء ومساااااح السااااكنية الوحاااادات
 :(م2441)كراز،  ويمكن تلخيص مميزات وعيوب هذا النمط من خ ل النقاط التالية الجانبية

 

 

 

 

 
  في أمريكا مساكن متصلة :(1.1) شكل

 .(م2411ويكيبيديا، ) :المعدر

  :مميزات النمت الصفي 

 تركة.أكثر النماط اقتعادًا يي التكاليف لن الحوا ط الجانبية مش (1

، واسااتغ ل الواجهااات الطويلااة يااي التوجيااه الم  اام يحتاارم الاانمط العاا ي التوجيااه للمبناا  (2
 حسب مناخ المنطقة.

 ل الواجهاات علا  استغ ل الواجهات الطويلة يي تكوين تشاكيل بعاري للشاارع، واساتغ (3
 ة للمدينة، يي خلق محاور حركية وبعرية للمدينة.الشوارع الر يس

ط المتعااااال ياااااي تشاااااكيل أنمااااااط مشااااااريع مختل اااااة ياااااي التخطااااايط توظياااااف الااااانم إمكانياااااة (0
 المعماري.

    :عيوب النمت الصفي 

 ال يناسب المواقع متغيرة الطبوغرايية. (1

 زيادة طول الواجهات تجعله غير مناسب للمقياس اإلنساني. (2

 ال يتناسب مع المباني العالية، بسبب ععوبة التن يذ. (3
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 أنماط السكن )حسب االرتفاع( 9.6.9
الرأساي ياي البنااء، لتاوييره عادد وحادات ساكنية أكثار،  للتعاميمهت العديد مان الادول اتج

الزبياادي،  ومطلاا  ) خعوعااا يااي الاادول التااي تعاااني ماان قلااة الراضااي وارت اااع أسااعارها، وبااين
 تعنيف السكن حسب عدد االدوار ال  التعنيف التالي: (م2411

 مساكن منخفضة االرتفاع 

 رت اع ال  قسمين:تنقسم المساكن منخ ضة اال

 ،، وهااي المساااكن التااي تسااكنها أساارة واحاادةواحااد أو طااابقين تتكااون ماان طااابق المساااكن التااي  -1
يراغاات متعاددة ر يساية  مان غالبااتكاون تو  ويطلق عليها اسام )بنااء مساتقل، ياي ، أااو شااليه(،

 ، وتناساااب ي اااات ذوي الااادخلساااتقلة، ومااادخل مساااتقل، وموقاااف سااايارةوثانوياااة، ولهاااا حديقاااة م
 .المرت ع 

طوابق، يساكنها عادة أسار تاربطهم  ث ثة إل  خمسةوالمساكن متعددة السر والتي تتكون من  -2
، ويتميز هذا النوع من المساكن بكثايته المتوسطة ، علة قرابة، أو مبن  سكني لسر مختل ة

ويناسااب هااذا النااوع مشاااريع السااكن تعااايش السااكان مااع بعضااهم عاليااة،  إمكانيااةوالتااي تجعاال 
ب للمبااااني التاااي ال يوجاااد بهاااا ارت اعاااه مناسااا ، لنميسااار لاااذوي الااادخل المااانخ ض والمحااادودال

 .(م2440، العبسي)ذا يقلل من تكاليف البناء وتكاليف العيانة والتشغيلهي ،مععد

  مساكن متوسطة االرتفاع 

ويطلاق عليهاا اسام  اباق، وهاي مان المسااكن متعاددة السار،طو  خمسة إل  ثمانيةتتكون من 
وياااي بعااض الحياااان يزيااد عااادد  ،شااقتين إلااا  أربااعرة الساااكنية، وكاال طاااابق يضاام مااان العمااا

 ، ويستخدم المععد كوسيلة انتقال بين الطوابق.الشقق مع زيادة مساحة أرض المشروع
 مساكن عالية االرتفاع 

ظهر هذا النوع من البنية مع تطور تكنولوجياا الماواد واإلنشااء، وأيضاًا بسابب ارت ااع ساعر 
طوابااق  ثمانيااةوهااي المباااني التااي تتكااون ماان  خعوعااًا القريبااة ماان مركااز المدينااة الراضااي

 .يأكثر

بعاادها االسات ادة بأقعاا  درجاة ماان مسااحة الرض و  ،ميازات المساااكن عالياة االرت اااعممان و 
، بحيم لخط سماء المدن إضايةعن الضوضاء والهواء الملوم، وتعطي يي بعض التعاميم 
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للمديناة، وماع ذلا  تواجاه بعاض الادول وخعوعاا النامياة مشااكل  ع مة يارقة ومميازة تعبل
 :(م2413حبابي والعكيلي، )اليلي ماالية متمثلة ييمع المباني الع

 توفير اإلضاءة والتهوية:مشكلة   -

من مشاكل المباني العالياة هاي أنهاا تحجاب أشاعة الشامس والريااح عان الطواباق المنخ ضاة 
قلااال مااان نسااابة  ك ااااءة المبنااا  مااان حيااام تاااويير اإلضااااءة ياااي المبااااني المجااااورة، وبالتاااالي ت

 والتهوية.

إن تويير إضاءة وتهوية مناسبة بين بناايتين يتحقاق ياي حاال تاويرت مسااية ارتاداد مناسابة، 
مساااحات م توحااة  إلاا والحاجااة  وكلمااا زاد ارت اااع المبناا  زادت مساااية االرتاادادات الجانبيااة،

 .المتويرة قلة الراضي بسبباع غزة يي قط الكبرىالمشكلة  وهنا تكمنأكتر، 
 التكلفة االقتصاد ة: -

ن حيام التن ياذ مان ماواد بنااء وأجهازة ومعادات، ، ماللمبااني العالياة كبيارة  ةالتكل ة االقتعاادي
تشااااغيل  تكاااااليف حتاااااج إلاااا يمعاااااعد كهربا يااااة  يوجااااودوماااان حياااام تكل ااااة تشااااغيل المبناااا ، 

ا ي، وهاي المشااكلة السااا دة ياي قطاااع غاازة، وعايانة، ومشاااكلها الكثاار انقطااع التيااار الكهرباا
أماا  مان الممكان االساتغناء عان المعااعد الكهربا ياة، متوسطة االرت اعالمباني  يان وبالتالي

المباااني منخ ضااة االرت اااع يهااي القاال ك اااءة يااي مشاااريع السااكن الميساار، وذلاا  لقلااة عاادد 
 الوحدات السكنية.

 الناحية الجمالية -

تعاااد ياااي بعاااض الحياااان غيااار مناسااابة  وقااادياااز بارت اعهاااا الشااااهق، ن المبااااني العالياااة تتمإ
تضاااريس  يااإن بعااغر حجمااه. و خاعاة يااي قطاااع غازة اإلنساانويشااعر  اإلنسااانيللمقيااس 
بالطبوغرايية المستوية، ي  يوجد تدرج بارت اع أسطل الرض، وبذل  سيكون  تتميز الرض

 ا خط السماء للمدينة.الطابع السا د هو واجهات مبنية عالية ال ترى بسببه

يتاراوح ارت اعهاا باين  التي المبانيينحعر يي ت اع ن نمط السكن الم  م من حيم االر إ
علااا  حسااااب المسااااية  يعتمااادوالتهوياااة  اإلضااااءةطواباااق، حيااام يكاااون تاااويير  ث ثاااة إلااا  خمساااة

ناحية أخرى المناسبة ل رتدادات بين المباني والتي تحتاج مسايات أقل من المباني العالية، ومن 
المباني متوسطة االرت اع يستطيع ييها السكان االستغناء عن المعاعد الكهربا ية، يتقل تكااليف 

 (.م2440، العيس هي مناسبة لتويير السكن الميسر)يالتشغيل والعيانة للمبن ، وبالتالي 
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 أنماط السكن )حسب طرق تجميع الوحدات السكنية في الموقع( 1.1.3
العملياة  يالوحدات السكنية يي الموقع بعملية التخطيط العمراني، وهاتتمثل طرق تجميع 

محااااور المشاااروع وعناعااااره علااا  الموقاااع، وتتعااادد طاااارق  إساااقاطولياااة التاااي ياااتم مااان خ لهااااا ال
، للمنطقاة التخطيط، وتختلف من مكان لخر؛ اعتمادا عل  البي ة الطبيعية والثقايية واالقتعادية

 :(kurraz, 2006ويمكن تعني ها كالتالي)
 النمت الخطي :أوال

ومان الممكان  ،الطريقة التي تشكل بتجميع الوحدات السكنية عل  خط امتاداد معاين وهو
أو بتنظاايم ال  ،، كااأن يكااون يااي نظااام هندسااي متعامااد مكونااًا شاابكةكايااة االتجاهااات ياايأن ينمااو 
 أي اتجاااه آخاار أو لولبيااة أو ،أو منحنيااة ،تسااتمر الخطااوط علاا  امتاادادات مسااتقيمةي حاادود لااه،

Untermann, and Small, 1977) )، ي عان النمط اللوهو ال رق بينه وبين النمط الع ي 
 أو متعاا  ان نمطاان يكااو أماان الممكاان يباشااترا  الجاادران الجانبيااة، أمااا الخطااي  ايكااون مت عااق

ع غازة، بسابب وجاود الشاوارع يتناسب هذا النمط من التخطيط ماع قطااو من عل أو شبه متعل، 
 ة الشريطية الموازية لشارع البحر. يسالر 

 

 

 

 
 

  Helsinkiلمدينة  النمت الخطي :(1.1شكل )
Source: (Soderholm, 2016) 

 

 :مميزات النمت الخطي 

 المرونة يي التشكيل. (1

 الحدا ق المامية والخل ية. :مثل ،خلق يضاءات خارجية (2

 تتناسب مع تغير طبوغرايية الموقع. (3
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 :عيوب النمت الخطي 

 قتعادية بدرجة كايية من حيم طرق البناء .غير ا (1

 تحتاج إل  مساحة أرض كبيرة. (2

 عدم تحقيق الخعوعية (3
 النمت الشعاعي: ا:ثاني

أو الشااكال  اتجميااع الوحاادات السااكنية علاا  شااكل حلقااات ويكااون الشااكل دا رياابيكااون و 
تاريخيااة يااي وكااان هااذا الاانمط ماان النماااط ال ،الناتجااة عاان الاادا رة أيضااًا مثاال الثماااني والسداسااي

وهاو مان النمااط غيار الشاا عة ( Untermann, and Small, 1977 )تشاكيل وتخطايط المادن
 .يي قطاع غزة 

 

 

 

 

 

 

 

 النمت الشعاعي :(1.2)شكل 

(, 2005Hawbaker)Source:  

 :مميزات النمت الشعاعي 

ديماة يشجع وحدة الجيرة والتآلف بين السكان، حيم أنه يشبه يي تكوينه تكوين المدن الق (1
 مثل مدينة مكة.

 يتوير ييها عنعر المان وقلة الجريمة، لن معظم المسارات تكون داخلية بين المباني. (2

 :عيوب النمت الشعاعي 

 ععوبة التوسع بسبب زيادة الضغط عل  الطرق الداخلية. (1
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 معظم المساحات الزا دة تكون عبارة عن شوارع وممرات يرعية. (2

 .عدم استيعاب عدد كبير من السكان (3
 النمت المركزي: :ثالثا

يعتمااد الاانمط المركاازي علاا  إيجاااد بااؤرة مركزيااة للمباااني السااكنية تنااتظم المباااني السااكنية 
تشااكل محيطااًا كااامً  للمباااني. يو  ،، وضاامن تكاارار هااذه البااؤرةاحولهااا بحياام تخلااق يضاااء وسااطي

هااا عاادة مرايااق وعااادة مااا يعتمااد هااذا الاانمط علاا  أن تكااون البااؤرة المركزيااة مساااحة واسااعة تضاام يي
، وهاو مان (Untermann, and Small, 1977) الحدا ق والمسابل وأماكن لعب الط ال :مثل

ساكان تال الهاوى، ومديناة الشايخ حماد اياي قطااع غازة مثال  اإلسكانالنماط الشا عة يي مشاريع 
 وغيرها من المشاريع.

 

 

 

 

 

 
 
 

 النمت المركزي مخطت  :(1.2)شكل 

 (م2440ويوسف، المعدر)عيد

 

 

 

 

 
 

 النمت المركزي واجهات  :(1.2) شكل
Source: (Perla, 2019) 
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 :مميزات النمت المركزي 

 سهولة التن يذ من حيم التخطيط واإلنشاء . (1

 لن تكل ته عالية. تناسب مع السر ذات الدخل المتوسط والمرت عي (2

 :عيوب النمت المركزي 

 .متوسطةالكثاية السكنية  (1

 واسعة. ، ويحتاج مساحات أراضرايق الترييهية المتعددةالتكل ة عالية بسبب وجود الم (2

النمط السكني المركزي من النماط التي تساعد عل  تويير أماكن عاماة، يماارس ييهاا  ولكن يعد
السكان نشاطاتهم االجتماعية والترييهية، ومحاولة إيجاد حلول تخ ض من قيماة التكل اة، وجعلهاا 

 ض، ماان خاا ل التنااوع يااي النماااط واالرت اعااات، لتحقيااق م  مااة ل  ااات الاادخل المحاادود والماانخ
كثايااة سااكانية مناساابة، واعتماااد المدينااة علاا  تقلاايص المساااية المقطوعااة بااين السااكن والخاادمات 

 (.2411العامة )نجم،

 

3)  

0)  

1)  

1)  

1)  

 
 (: نموذج لسكن اقتصادي1.51شكل )

 م(2411)البغدادي، 

ر النمط المركزي، ليعبل أكثر م  ماة ( يي دراسته إمكانية تطوي2411وقد بين )البغدادي، 
 هذا النموذج بتعاميم أخرى. 1183عام  Gideonللسكن االقتعادي، عندما قارن
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 النمت العضوي  :رابعا

أن عملياة تعاميم ي ،يعتمد النمط العضوي عل  احترام البي ة المحيطة أواًل وليس العكس
طاااي هاااذه الطريقاااة مسااااحات ضااايقة، الااانمط العضاااوي تبااادأ بتنظااايم ال اااراي الخاااارجي للمحااايط، وتع

 النماااطوهااو مان .(Untermann, and Small, 1977) ال ااراي نتيجاة النماو الهندسااي داخال
 غير الشا عة يي قطاع غزة.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 النمت العضوي مخطت : (1.50) شكل
Source (Singhal, 2012) 

 :مميزات النمت العضوي 

 م  مة التعميم للمقياس اإلنساني. (1

 ع الوحدات السكنية بسبب اخت ف المساحات.تعدد أنوا (2

 تحايظ عل  عناعر البي ة الطبيعية. (3

 :عيوب النمت العضوي 

 وتحتاج مساحات واسعة. ،غير اقتعادية من الناحية اإلنشا ية (1

 الكثاية السكانية منخ ضة. (2

 ال تتناسب مع المباني السكنية العالية. (3
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 النمت العضوي واجهات  :(1.55) شكل
Source (Euttaranchal, 2019) 

 

 أهمية دراسة األنماط السكنية 1.1.4

ماة للساكن ءالانمط الكثار م وهاو  ،نماط السكنيةيهدف البحم لتحديد نوع محدد من ال
ماان خاا ل الدراسااات  وماان خاا ل عاارض النماااط السااابقة تبااين بحياام يكااون أقاال تكل ااة، ،الميساار
 وهي كالتالي: ت ف السبابمناسبة باخ أنماطن هنا  عدة أ تبين السابقة

ث ثاة إلاا   باين الانمط الساكني الم  ام للساكن الميسار مان حياام االرت ااع هاو المبااني ماان إ -1
وبالتااالي خ ااض تكاااليف التشااغيل  ،طوابااق، وذلاا  إلمكانيااة االسااتغناء عاان المعاااعد خمسااة

لميسار، مان (.وأن المبااني العالياة م  ماة لتاويير الساكن ا2411والعيانة للمبن )البغدادي، 
حيااام زيااااادة عاااادد الوحاااادات السااااكنية علاااا  مسااااحة محااااددة ماااان الرض، ولكاااان مااااع الخااااذ 
باالعتبااار دراسااة جميااع العواماال التااي تساااعد علاا  نجاااح تعااميم المباااني العاليااة)الحبابي 

 (.2413والعكيلي، 

ان كااال نماااط سااااكني يتمياااز عااان غيااااره مااان النماااااط مااان حيااام الكثايااااة الساااكانية، والشااااكل  -2
ي، والتكل ة االقتعادية، وتتحدد هذه المميزات بمعرية ال  ة المستهدية، والطبوغرايياة المعمار 
 للموقع.
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 الخالصة
المشااااريع ن الوحااادة الساااكنية هاااي السااااس الاااذي يعتماااد علياااه المعااامم والمخطاااط ياااي إ
ط السااكني، ويمكاان مبااالن  ن طاارق تجميااع وربااط الوحاادات السااكنية يشااكل مااا يساامإ و، السااكنية
وتجز تااه بناااءا علاا  العديااد ماان السااس، منهااا دخاال الساارة، والموقااع الجغرايااي، والكثايااة تعااني ه 

 ،اإلسااكانيةالمشاااريع  إلاا السااكانية واالرت اااع، والاانمط التجميعااي والمعماااري، ومااع زيااادة الحاجااة 
بساابب الزيااادة السااكانية، وارت اااع سااعر الراضااي، وزيااادة الحاجااة الاا  أنااواع مختل ااة ماان السااكن 

وتحديااد  ر، يكااان البااد ماان معريااة ممياازات وعيااوب أنااواع طاارق تجميااع الوحاادات السااكنية،الميساا
مكانيااةك اااءة لتااويير السااكن الميساار،  الكثاارالنماااط  ط بمااا يتناسااب مااع متطلبااات دمااج النمااا وا 
 المشروع.

أهميتااه وشاااروطه، ، و سااكن الميسااارلل تحليلياااةويااي ال عاال التاااالي ساايقدم البحااام دراسااة  
وترسيخ م هوم السكن لدى المجتماع، ، وعالمية يي تجارب السكن الميسر ليميةإقوعرض تجارب 

 .وزيادة التوعية يي استخدام المساحات



 

 

 

 

 

 

 

 
  الفصل الثالث

 دراسة تحليلية للسكن الميسر
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 الفصل الثالث
 دراسة تحليلية للسكن الميسر

 مهيدت 1.5
هااااو مسااااكن مااااريل يلبااااي  ،عاااااديإن السااااكن الميساااار أو مااااا يعاااارف أيًضااااا بالسااااكن االقت

ال  ااة  مويخااد احتياجااات الساارة بأقاال تكل ااة وأيضاال جااودة، يهااو ماارتبط بالقاادرة االقتعااادية لألساارة
يتناااول هااذا ال عاال تعريااف و  .وهااي ي ااات الاادخل المحاادود والماانخ ض ،الغالبااة يااي الاادول الناميااة

يااي مجااال تااويير السااكن وعالميااة  إقليميااةواسااتعراض تجااارب  ، وأهميتااه،الم  اام السااكن الميساار
وبيان أثر   ،ودراسة العوامل المؤثرة يي السكن الميسر، من حيم طرق خ ض التكاليف الميسر،

 الم هوم السا د للسكن الميسر عل  توييره لغلبية ي ات المجتمع.

 تعريف السكن الميسر 1.1
ب اختلااف الخبااراء والمتخععاااون علاا  تحديااد تعرياااف محاادد للسااكن الميسااار، وذلاا  بساااب

اخت ف الظروف االقتعاادية والسياساية التاي تمار بهاا الدولاة المعنياة بالبحام، وأيًضاا الخات ف 
 مناهجهم العلمية والتي تتحدد بمشكلة البحم وأهدايه.

( أناااه الساااكن ضااامن منظوماااة HannuLa, 2012,يالساااكن الميسااار كماااا بينااات دراساااة )
النقاال والمواعاا ت، ليمثاال نمااط حياااة مترابطااة يهااتم بقاارب المسااايات بااين السااكن وأماااكن العماال و 

 جديد وليس مكاًنا جديًدا.

وأوسااع للسااكن الميساار، علاا   اجديااد ابيناات م هوماا Hingorani, 2014) ويااي دراسااة )
نماااا هاااو مجموعاااة الخااادمات مااان بنياااة تحتياااة وطااارق  ،اعتباااار أن الساااكن لااايس عنعاااًرا م ااارًدا وا 

إلاا  الحمايااة ماان العواماال الجويااة،  ومواعاا ت، وع قااات اجتماعيااة وأماااكن ترييهيااة، للوعااول
يالسااكن الميساار منظومااة تتعاادى م هااوم التعااميم والتخطاايط والتنظاايم، لتشاامل وضااع السياسااات 

 للوعول إل  حلول أيضل لحل مشكلة اإلسكان. اإلسكانية

% ماان 34عاارف السااكن الميساار بأنااه السااكن الااذي ال يزيااد عاان  ةوماان الناحيااة االقتعااادي
 (.Turei, 2014و امت   مسكن )دخل السرة الست جار أ

أن الساكن الميسار  –لمعهد أبحام السياساات االقتعاادية ال لساطيني  -وقد عّريت دراسة 
هااو الساااكن المخعاااص ل  اااة ماان المجتماااع، ال تاااتم تغطياااة احتياجاااتهم مااان الساااكن، وال يمتلكاااون 

مان اإلساكان  اءوياق آلياة الساوق؛ بحيام يكاون جاز  ،المقدرة المالية المات   المسااكن المعروضاة
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مااااان الااااادخل الشاااااهري لألسااااارة )أباااااو هااااانطش، %( 31-34وال يتجااااااوز ثمااااان امت كاااااه ) امااااادعوم
 (.م2441

االقتعاادية يقاط ،بال يجاب  العوامليشتمل عل   وال يك ي أن يكون تعريف السكن الميسر
السااكن الااذي  السااكن الم  اام بأنااه تي تعريااف، ويااأيتمتااع بعاادة مواعاا ات ام  ماا ايكااون سااكن أن
 (:Ibem, Aduwo & Uwakonye, 2012واير ييه االعتبارات التالية )تت

 عادد أياراد أومناسابة حجام المساكن ماع  ،واإلضااءةمة البي ية: من حيم تويير التهوياة الم ء
 السرة واحتياجاتهم.

  :وم عب الط ال والسواق ، المرايق الترييهية والتعليمية رتوي إنالبنية التحتية االجتماعية
العواماال  ماانوتااوير المرايااق الطبيااة والعااحية ، يعااد  ،ة والمناااطق الم توحااة الخضااراءالعاماا

 المهمة لتقبل اليراد للمسكن.

  ،ادارة المبااااني: وتتمثااال ياااي وجاااود جهاااة ادارياااة مساااؤولة ، تهاااتم بعااايانة المبااااني والمراياااق
 وشبكات الطرق، وتويير أماكن مواقف السيارات، وخدمات النقل العام.

 وتتمثاال يااي تااويير الحمايااة ماان العواماال الطبيعيااة المضاارة بالمباااني ماان والساا مة: تحقيااق ال
مثل الرطوبة، والحماية من الحشرات، والحماية مان الحيواناات التاي تشاكل خطارا علا  حيااة 

 االنسان.

 ياااي تاااويير شااابكات ميااااه الشااارب، وشااابكات العااارف العاااحي،  مثااالالخااادمات الساااكنية: وتت
 من الن ايات.للتخلص  آمنةوتويير طرق 

 يعطياااه الشاااعور بالراحاااة  ،ن شاااعور ال ااارد بالخعوعاااية ياااي مساااكنهإتحقياااق الخعوعاااية: يااا
 واالستقرار.

باالنتشار  ،يقد بدأ م هوم السكن الميسر الذي يخدم ي ة ذوي الدخل المنخ ض والمحدود
أن  ، ييجبي منها العالم خعوعا الدول الناميةوالتوسع، بسبب الظروف االقتعادية التي يعان

 .السكن الميسر لذوي الدخل المنخ ض والمحدود مع احتياجاتهم وقدرتهم الشرا ية يت ءم

 فئة ذوي الدخل المنخفض 1.1.5
يمكنهم ال الذين  اليراد همي ة ذوي الدخل المنخ ض  ان (Onu & Onu, 2010)بين

ي ة ذوي الدخل المنخ ض الذين ال ي تين:  إل ، ويتم تعني هم تلبية معظم احتياجاتهم الساسية
ي ة ذوي الدخل المنخ ض ال يتناسب مع الدخل، و  ،ييكون عملهم متعبا يملكون عمً  مربحاً 
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وال يستطيعون تويير االحتياجات الساسية  ،يير مسكنولكن دخلهم ال يك ي لتو  الذين يعملون
 .بشكل دا م

 ذوي الدخل المنخفض.لسكن المعايير  1.1.1

يي دراسته عدة خعا ص ومعايير متمثلة يي السكن لاذوي  (Andersen, 2011)ذكر 
 :الدخل المنخ ض

  :مواع ات المبن ، وحالته الخارجية، والمور المتعلقة بالعيانة.يي تتمثل البي ة المادية  

  :ضرورة ت اعل السكان مع بعضهم البعض، بحيم يكون نمط يي تتمثل البي ة االجتماعية 
 عل  التآلف ووحدة الجيرة، والتمتع بمواع ات المن والس مة. مشجعاالبناء 

  :ضرورة تواير المرايق الخدمية مثل شبكة المواع ت ووجود المرايق المرايق العامة
العحية من مراكز عحية ومستش يات، والمرايق التعليمية كالمدارس، ويؤخذ بعين 

 .الط النشاطات االجتماعية وأماكن لعب االعتبار الماكن الترييهية وملتق  ال

  :يعتبر الموقع من أهم المعايير، ييجب أن يتم تعميم سكن ذوي الدخل المحدود الموقع
 بدراسة المساية لقرب مركز عحي، وأقرب مسجد وأقرب مكان للعمل.

 .التحد ات التي تواجه فئة ذوي الدخل المنخفض في الوصول إلى المسكن المالئم 1.1.1

الحعاااول علااا   إلااا مثااال المعوقاااات التاااي تحاااول دون وعاااول ذوي الااادخل المااانخ ض تت
 :Ugochukwu & Chioma, 2015)المسكن الم  م يي عدة نقاط، تتلخص ييما يلي)

ن تعزيز أمن الحيازة من الشروط المهمة يي تحسين السكن إ  :ضعف تعزيز أمن الحيازة .1
 ستأجرا أو مالكا.كان م سواءوتوييره ، يهو يشعر الساكن بالمان 

من أكبر  اإلسكانن قلة الراضي المخععة لمشاريع إ : قلة الراضي بأسعار معقولة .2
، الراضيالمعوقات يي تويير السكن، حيم أن ندرة الراضي تساعد عل  ارت اع سعر 

القا مة، وعامل مساعد يي ظهور  الحياءوبالتالي زيادة يي الكثاية السكانية يي 
 شوا ية، والمساكن غير المشرعة.المستوطنات الع

ان تويير معايير عالية الجودة لمشاريع االسكان مكل ة جدا، :  ضعف البنية التحتية .3
ويكون تمويلها من المهمات الععبة عل  الحكومة، بسبب ضعف الوضع االقتعادي 

 وخعوعا يي الدول النامية.
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يع السكن ضعي ة جدا، يي الدول النامية يكون تمويل الحكومة لمشار  :ضعف التمويل .0
أو المرت ع، مما يجعل  ،تستهدف ي ة الدخل المتوسط باإلسكانيمعظم المشاريع الخاعة 

 خل المنخ ض بدون تمويل.دال  ات ذات ال

ن تكاااليف إياا، نتشااكل مااواد البناااء الجاازء الكباار ماان تكل ااة المسااكالبناااء :  أساااليب ومااواد  .1
  ة الوحدة السكنية.% من تكل 14 إل بعض المواد المستوردة تعل 

 تجارب إقليمية وعالمية في توفير السكن الميسر 1.1
، ويأتي االخت ف حسب الظاروف من دولة ال  اخرىطرق تويير السكن الميسر تختلف

 منها ماياالقتعادية والسياسية للدولة، وأيضا حسب الشريحة المست يدة، وبالتالي اختل ت النتا ج 
 .سلبية كانت إيجابية ومنها ما كانت

بعااد ثااورة يوليااو، كااان ماان أهاام المبااادئ  م1111، خعوعااا عااام التجربــة المصــريةيااي 
، يكااان االهتمااام كايااة بااين طبقااات المجتمااع ،التااي تنااادي بهااا الحكومااة تحقيااق العاادل االجتماااعي

 ،الااادخل ي اااة متوساااطي إهماااال إلااا بالطبقاااة ال قيااارة المهمشاااة علااا  حسااااب بااااقي الطبقاااات، وادى 
يجاارهل  اة الساا دة، وماع مارور الوقات وتحدياد قيماة المساكن والتي تعتبار ا تثبيات القيماة  بال و ،وا 
، ياااأثرت هاااذه ، دون مراعااااة التغيااارات االقتعاااادية، وزياااادة تكااااليف المعيشاااةاعامااا14لكثااار مااان 

تناساب ي اات أخارى، غيار ال  اات  ،حلاول لمشاكلة الساكن إيجاادعل  السياسة عل  قدرة الحكومة 
، لن خاعاااة الشاااباب، ومتوساااطي الااادخل ،جتماااعظلااام علااا  ي اااة كبيااارة مااان المال وقاااعي ال قيااارة ،

لوحاااااادات السااااااكنية المتزاياااااادة بشااااااكل ل سااااااد االحتياجاااااااتالحكومااااااة أعاااااابحت غياااااار قااااااادرة علاااااا  
 (.م2440ال ورتيه،  سنوي)عبداللطيف و

، اإلساكانتغيرت السياسة المعرية يي تويير السكن، واستحدثت برامج عديدة تادعم  قدو 
، ولكااان يبقااا  التحااادي كاياااة التاااي تخااادم الطبقاااات اإلساااكانيةالعدياااد مااان المشااااريع  شااااءبإنوقاماات 
هو الزيادة السكانية العالية يي ظل الظروف االقتعادية الععبة، ومن المثلة عل  هذه و الكبر 

 المشاريع 

يااي ، يااتم تن يااذه 2(م144-14-13الشااباب، عبااارة عاان وحاادات سااكنية بمساااحة) إسااكان
% ماان تكل ااة المشااروع، ويتحماال تكاااليف الوحاادة 04 إلاا دم الدولااة دعمااا يعاال تقااو عاادة مواقااع، 

 (.م2448سنة)حامد، 04 إل السكنية الشباب عل  شكل أقساط، تعل 
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 اسكان الشباب مصر :(1.5) شكل

 م(.2448 ،حامد)
 ، ي  تختلف كثيرا المشاكل التي واجهت المجتمع السوري، يي ظالالتجربة السوريةأما 

ر العااعوبات الحعااول وقااد أعاابل ماان أكباا ،التضااخم بساابب زيااادة ال جااوة بااين الجااور والسااعار
الشااباب يااي سااوريا ماان المثلااة علاا  محاولااة   إسااكانخاعااة ل  ااة الشااباب، ويعتباار و علاا  مسااكن 

تويير السكن الميسار للشاباب، ووضاع الهاداف التاي تضامن ارت ااع المساتوى المعيشاي للشاباب، 
ون المسااااكن المعروضاااة أكبااار مااان المطلوباااة، وعمااال دراساااات علااا  ال  اااة ومااان ضااامنها أن تكااا
المتاحاة، وتاويير االساتقرار للحاد  اتتاويير المساكن لهاا، ضامن اإلمكانا إمكانيةالمستهدية لتحديد 

% مان 34% مان تكااليف البنياة التحتياة، و24المدن الكبرى، بحيام تماول الدولاة إل من الهجرة 
% من 34% من المؤسسة العامة لسسكان، ويتحمل المال 24وتمويل القيمة التقديرية للمشروع، 

 (.م2411عاما)الخزان والكباب،  21قيمة المسكن عل  شكل أقساط تعل ال  
السكن الميسار مان  رتوييلقدم مشروع دانات المدينة نموذجا ناجحا مملكة البحرين  ويي

لااة لساكن ميساار مساتدام، يحقااق يكارة متكامالمشااروع  يعطايو حيام التعااميم المعمااري المناسااب، 
ة ومعاااممة علااا  مخططااا ،مسااااحات ساااكنية وتجارياااة تاااويير عبااار مساااتوى حيااااة عالياااة للساااكان،

تاويير شاقق لخعاص مشاروع داناات المديناة ، وبأسعار ميسارة ،ةللبي عديقة  ةياعتبارات تعميم
 ، وقدلجوارا يبرز يكرة ،إيجابينموذج عمارني متطور بأثر  تهدف لخلقسكنية لألسر البحرينية 

احتياجااات ة تلبيااياي الجااودة العاليااة والسااعار المناساابة و  المتمثلااةالمشااروع  الغايااة ماان تام تحقيااق 
لة التن ياذ وساه ،وأساعار مناسابة ،اختياار ماواد وتقنياات بنااء ذات جاودة عالياة عن طرياق السوق،

             ن تن يذها.يستطيع العمال المحليو 
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 شروع دانات البحرينالموقع العام م :(1.1شكل )

 (م2411البحرين، اإلسكانالمعدر)وزارة 
وشبه المتعالة، تتجماع حاول ينااء داخلاي  ،و يغلب عل  المشروع نمط المباني المتعلة

 هتاويرت ييا وتمياز بالتعاميم البسايط غيار المعقادمرتبط ب ناء اخر، مشجعا علا  أهمياة الجاوار، 
 والترييهية لدى السكان. ،ةاالجتماعي النشطة رالمساحات الداخلية لتويي

 

 

 

 

 

 

 
 مشروع دانات البحرين (1.1شكل )

 (م2411المعدر)وزارة االسكان البحرين،
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 : واجهات مشروع دانات البحرين(1.1شكل )

 (م2411المعدر)وزارة االسكان البحرين،

 

عور ممزوجااااة بلمسااااة تراثيااااة تولااااد للسااااكان الشاااا ،وتمياااازت الواجهااااات بالبساااااطة والجمااااال
باالنتماء للمكان، واختيار اللوان المناسبة للبي ة والطبيعاة، مماا يعطاي الشاعور بالراحاة والهادوء، 

 لن حركة السيارات من علة عن حركة المشاة. ،وتوير عنعر المان بين المباني

ن أهاام النماوذج النااجل لتاويير السااكن، يأعابل تاويير الساكن للجمياع ما سـنغافورةوتمثال 
عمليااة التنميااة التااي كااان  ياايضااعت الحكومااة عاادة مبااادئ ساااعدت الحكومااة، وقااد و  اسااتراتيجيات

، ي رضااات الحكوماااة قانوناااا يسااامل بحياااازة وامااات   اإلساااكانهاااو نجااااح قطااااع  ،أسااااس نجاحهاااا
نهايااااة إلاااا  زيااااادة ملكيااااات السااااكن العااااام، ي ااااي  الراضااااي بسااااهولة وبأسااااعار منخ ضااااة، وهااااديت

% ماااان 14الحكااااومي، ويمتلاااا   اإلسااااكانون يااااي % ماااان السااااكان يعيشاااا81التسااااعينيات اعاااابل 
عامااا؛ لااذل  يااان التاازام الحكومااة السياسااي تجاااه تااويير السااكن  11لماادة  إيجااارالمسااتأجرين عقااود 

 (.2410)السرج، اإلسكانالميسر أحد اهم العناعر التي حققت استمرارية نجاح تجربة 

 اإلسااكانلشااعب يااي و نظاارا الرت اااع تكل ااة اماات   مسااكن يااي ساانغايورة، يعاايش معظاام ا
نشاااءالحكااومي، يقاماات بعاادة محااوالت لتخ اايض تكل ااة المشاااريع   عااددامشاااريع جدياادة، تمكاان  وا 

 من عامة الشعب امت كها. اكبير 
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 مجمع سكني في سنغافورة :(1.1شكل )

 (م2413، 20أخبار)المعدر 

تااوي علاا  يتكااون ماان ساابعة أبااراج متجاااورة تح 2414وقااد تاام ايتتاااح مجمااع سااكني عااام 
 (.م2413، 20وحدة سكنية مناسبة لسكن العا  ت)أخبار 1814

 توفير السكن الميسرالعوامل المؤثرة على  3.4
لتمويال بأربااح بسايطة ن تويير السكن الميسر عبارة عن منظومة متكاملة، تبدأ بوجاود اإ

ر مواد البناء قطعة الرض وما يرايقها من خدمات وبنية تحتية وشبكة طرق، وتوي باإلضاية إل 
م  مة لطبيعة المنطقاة، كال  إنشا يةالتي تضمن الجودة والمتانة باقل التكاليف، واستحدام نظم 

مساكن مان  أي إنشااءن خ ض تكل اة إ للسكن. اإلجماليةهذه العوامل تساعد عل  خ ض التكل ة 
الساااكن  م العوامااال التاااي تجعلاااه ساااكنا ميسااارا، ويمكااان توضااايل العوامااال المسااااعدة علااا  تاااوييرهاااأ

 كالتالي: (م2441المعدر)باهمام وآخرون ،  الميسر
 خفض التكاليف على مستوى التخطيت العمراني -5

ن عمليااة التخطاايط العمرانااي ماان المراحاال الوليااة لي مشااروع، وتتمثاال باختيااار الاانمط إ
التخطيطااي السااكني، يمااث  نجااد أن النظااام الشاابكي ال يحقااق الك اااءة االقتعااادية، بساابب طااول 

، يلبااي اشااوارع التااي تااربط المباااني ببعضااها. وضاارورة التركيااز علاا  أن يكااون التخطاايط مسااتدامال
وتحقيااق الااربط والتوعاال علاا  مسااتوى الحااي السااكني،  ،احتياجااات السااكان ماان تااويير الخاادمات

 لتحقيق االستقرار والمان للسكان.
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 خفض التكاليف على مستوى التصميم المعماري  -1

تحقاااق االنت ااااع لعاااميمية جديااادة تناساااب طبيعاااة المشاااروع، ويتضااامن اساااتحدام طااارق ت
بمااا يتناسااب مااع احتياجاتهااا،  ،الكاماال لمساااحة الرض، وتحقيااق المرونااة لتنت ااع الساارة بالمسااكن

وتعتبار البسااطة ياي التعاميم عاام  مهماا ياي خ اض التكااليف، يالتعاميم البسايط يساهل وضاع 
ساااتغ ل المسااااحات بالشاااكل المثااال، عااان (. و أهمياااة ام2441)منعاااور،  لاااه إنشاااا يةتعااااميم 

مسااااحات الضاااياية، وابتكااار طااارق لااادمج بعااض ال راغاااات واساااتخدامها يااي طريااق عااادم المبالغاااة 
السااات ادة مااان الحلاااول المبتكااارة احساااب الحاجاااة مثااال دماااج غرياااة المعيشاااة ماااع غرياااة الضااايوف، و 

، واختياار قطاع  ية للطاالقابلا السرةاستغ ل المساحات العغيرة باختيار مثل   ،الثامبتعميم 
تعاااميمات الاااديكور المختل اااة التاااي تحقاااق القيماااة واساااتغ ل الثاااام المتداخلاااة مثااال الطااااوالت ، 

 بأكثر من وظي ة وبالتالي التقليل من المساحة. الجمالية والوظي ية معا

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 أثاث متعدد الوظائف :(1.1شكل )
Source: (Kun, 2010) 
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 :ف على مستوى العملية التنفيذ ةخفض التكالي -1

إن عملية بناء المسكن ترتبط بعادة عوامال ينياة، والتاي تاؤثر علا  تكل اة الوحادة الساكنية 
أو الوقت أو الجودة والمتانة للمسكن، يالعمل عل  تويير آليات م  مة للتعامل مع تل  العوامل، 

والمتاناااة، وتحقياااق معنااا  ماااع المحايظاااة علااا  الجاااودة  ،مماااا يخ اااض مااان تكااااليف بنااااء المساااكن
، وتتطلااب العمليااة التن يذيااة مساااهمة جميااع القطاعااات المعنيااة باإلسااكان االسااتدامة يااي المسااكن

 التالية: العوامل ال نية طرق خ ض التكاليف يي العملية التن يذية بتتلخص  والبناء، و

 عوامل خفض تكاليف العملية التنفيذ ة :(1.5) جدول

 ل الثانويةالعوام ةالعوامل الرئيس

توحيد القياسات 
والعناعر المعمارية 

 واإلنشا ية

لية البناء، لضمان ة يي عمشاملة نحتوي عل  المكونات الر يسوجود مواع ات  -1
 مة لهذه المنتجات.الجودة والم ء

 )موديول(. استخدام أنظمة وبرامج تساعد عل  تحديد وحدة قياسية لكل يراي -2

نتاج كميات كبيرة مان الماواد إلن ، اإلنتاجة وجود وحدة قياسية تساعد يي عملي -3
مان الكهربا ية وماواد التشاطيب، يخ اض مثل الطوب والب ط والجهزة العحية و 

 للمراقبة بسهولة. إخضاعهاالتكل ة، ويمكن 

 اختيار مواد محلية وتطويرها. -1 تحقيق الجودة والمتانة

لطااااول يتااااارة المراقبااااة والعاااايانة المسااااتمرة للمسااااكن لضاااامان ك اااااءة الداء  -2
 ممكنة.

مااان عملياااة التعاااميم وحتااا  عملياااة التشاااغيل  ضااابط الجاااودة والمراقباااة يبااادأ -3
 والعيانة.

تقليل الهدر يي مواقع 
 اإلنشاء

ا، وتدريب المهندسين عل  الطريقة المثل للتعامل ماع يبهاالهتمام بمهارة العمالة وتدر 
 (2441)عباس، يقلل من الهدر يي مواد البناء ،المواد

تكاليف يي نة المرو 
 التشطيب

عباار مراحاال تتناسااب مااع  ،التشااطيب إكمااالتشااجيع ال  ااات المسااتهدية علاا   -1
 احتياجاتهم.

 إلاااا تاااويير باااادا ل مااان باااارامج السااااكن الميسااار مثاااال المساااااكن التاااي تحتاااااج  -2
 .المسكن النواة مشروع أوتشطيب 

تساعد عل  تقليال ال راغاات الخارجياة مثال  ،محاولة تطبيق حلول تعميمية -3
 ني المتعلة.المبا

 (م2411المعدر)الخزان والكباب، 
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 اإلنشاءخفض التكاليف على مستوى أنظمة  -1
والنظمة الحديثاة،  ،التقليدي اإلنشاء( أوجه المقارنة بين نظام م2414بينت دراسة )ابراهيم، 

 وتتلخص المقارنة عل  الشكل التالي: ،وبينت مميزات وعيوب كل نظام
  التقليدي اإلنشاءنظام 

لطاارق المتعااارف عليهااا منااذ زماان، وال يمكاان االسااتغناء عنهااا يااي معظاام المباااني، وهااي ا
 (.وهي البناء بالحجر بكل أنواعه، وبالطوب بكل أنوعه، والمباني ذات الجدران الحاملة

 

 

 

 

 
 

 

 
 في ماليزيا طرق بناء تقليد ة: (1.2شكل )

Source (Ju, and Omar, 2011) 

 

 مميزاته:
 استخدام المواد المحلية.، ذات الخبرة يي المحلية الماهرة االعتماد عل  العمالة -1

 بسبب عدم الحاجة لمعدات حديثة. ،مساهمة المقاولين المحللين عل  مستوى جيد -2

 .هالمبن  حسب احتياجات إكماليستطيع المال   -3

 :عيوبه
 .اتتن يذ أطول بسبب محدودية اإلمكانيحتاج ل ترة  -1

 مما يزيد نسبة الهدر يي المواد. ،جات والموادععوبة ضبط المواع ات والجودة للمنت -2
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  الحديث اإلنشاءنظام 

تغطياة مسااحات كبيارة مان  إلا للتوسع الرأسي، وأعبل بحاجة  اإلنسانزادت احتياجات 
جديدة تمثلت بعدة نظم، منهاا: نظاام الكمارة والعماود،  إنشا يةال راغات، يبدأ بالبحم عن أساليب 

أن تااااادخل التطاااااور  إلااااا ، اإلطارياااااةساااااتوية والمتقاطعاااااة، والااااانظم ونظاااااام الب طاااااات الم رغاااااة والم
 التكنولوجي وأنتج النظم المميكنة والتي تعنع جاهزة يي المعانع وليس يي الموقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مبنى في البرازيل طرق بناء حديثة :(1.2) شكل

 (م2411 ،)ويكيبيدياالمعدر
 

 :مميزاته 
 سرعة يي عملية التن يذ. -1

 ية ومكونات معمارية حديثة.توير وحدات سكن -2

 ضبط الجودة بسهولة إمكانية -3
 :عيوبه 

 معانع خاعة. إل تدريب اليدي العاملة، وتحتاج  إل تحتاج  -1

 مستوى عال من الك اءة والخبرة.خبراء عل   إل تحتاج  -2

 المال  للمسكن عبر مراحل مختل ة. إكمالععوبة  -3
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 تكاليف التشغيل والصيانة: خفض -1

، يهااي اإلنشااا يةوعاايانة المسااكن جاازء ال يتجاازأ ماان تكاااليف المسااكن  إن تكاااليف تشااغيل
يتم تقليل تكاليف التشاغيل والعايانة عان طرياق و  تؤثر عل  حياة السكان ل ترة طويلة من العمر.

 ،دراساااات تبااادأ ياااي بداياااة المشاااروع، يااانمط البنااااء وطااارق اتعااااله وارت اعاااه ومساااايات االرتااادادات
ن اسااتخدام يعتباار ماان السااس المعماريااة وا لتخطيطيااة التااي تحقااق مبااادئ االسااتدامة للمباااني، وا 

تسااااعد أيًضاااا علااا   ،الماااواد المحلياااة، المناسااابة وتطبياااق مباااادئ ترشااايد اساااته   الطاقاااة والميااااه
خ ااااض التكاااااليف التشااااغيلية للمسااااكن؛ وذلاااا  ماااان تقلياااال االحتياااااج إلاااا  أجهاااازة التبريااااد والتدي ااااة 

 (.م2411)الميموني، 
ظاااروف البي ياااة والمناخياااة للمنطقاااة البنااااء يلعاااب دورا مهماااا، يمراعااااة الوان اختياااار ماااواد 

% ماان تكل اااة 14جعاال منااه تحاااديا يااي اسااتخدام ماااواد البناااء المناساابة، حيااام تشااكل مااواد البنااااءت
 (.م2441المسكن)محمد، 

 أمثلة عالمية البتكار حلول اقتصاد ة 1.1
ياي حال مشاكلة تعااني منهاا، حاولت العديد مان الادول ابتكاار حلاول اقتعاادية تسااعدها 

وتختلاااف هاااذه الحلاااول مااان دولاااة الااا  اخااارى، يكااال دولاااة تنظااار ل قتعااااد حساااب طبيعاااة الدولاااة 
 وحاجتها وقيمها االجتماعية والثقايية.

 مساكن إستثمارية  Quinta Monroy Housing،  : المصممElemental 

تااادني قيماااة  إلااا  معالجاااة مشاااكلة التعاااميم يهااادف، تشااايلي وساااانتياجقاااع المشاااروع ياااي ي
االجتمااعي  اإلساكان إنشااء إلا والتي كانت تهدف  ،بسبب السياسة المتبعةالمساكن االجتماعية 

عاالج المشاروع هاذه المشاكلة عان طرياق مسااهمة وقاد  .يي مناطق بعيدة عن المديناة والخادمات 
شراكهم الهالي ياي ومان مميازات المشاروع أناه يعالل ، حت  يعبل للمساكن قيماة اساتثمارية  ،وا 

مكانياةبدايته لسكن عغير المساحة كساكن الشاباب،  تطاويره وزياادة مسااحته بشاكل رأساي عناد  وا 
 .الحاجة
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 Quinta Monroy Housing  : (1.2شكل )
Source (Aravena, 2004) 

 الخيمة السكنية  Wall House  : المصممFAR frohn&rojas 
سااهل ، تسااتطيع  إنشااا ياتباااع نظااام  إلاا دف المشااروع يقااع المشااروع يااي المكسااي ، ويهاا

وأمااكن تخازين،  فكاأريالعمالة المحلية تن يذه، ويعتمد المشروع عل  اساتخدام ال واعال الداخلياة 
الطبيعياااة، ويتمثااال االقتعااااد ياااي المشاااروع اساااتخدام عنعااار واحاااد لعااادة  اإلضااااءةوياااوير غ ياااه 

 وظا ف
 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Wall House : (1.50شكل )

Source: (Frohn, and Rojas, 2010) 

 5  وحدات منزلية متحركة to 1 Apartment  : المصممMKCA 
اسااتخدام الثااام الااذي يمكاان المشااروع حاا  اقتعاااديا ب مويقااد ،قااع المشااروع يااي نيويااور ي

مكانيةاستخدامه لكثر من وظي ة، يهو يقدم حلوال للمساحات العغيرة   التعامل معها. وا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وحدات منزلية متحركة (1.55شكل )

  (د.ت، MKCA)المعدر 
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 :أثر مفهوم السكن على توفير السكن الميسر 1.1

، يهااو سااكن اقتعااادي  ياارتبط م هااوم السااكن الميساار بالعاماال االقتعااادي بالدرجااة الولاا
 والقدرة عل  تحمل تكالي ه. ،تستطيع السرة امت كه ضمن احتياجاتها
لثقاايي الشاعبي لادى السار بم هاوم الساكن، ييارتبط م هاوم ولكن يبقا  التحادي باالم هوم ا

(، أي أنااه سااكن واسااع المساااحة، ال يتغياار، تتسااع العيلااةالسااكن بعالمنااا العربااي بمااا يساام  )بياات 
، غريه لكل أنواع الثام. وأن المسكن االقتعادي هو مسكن قليل المسااحة، ذو جاودة منخ ضاة

م هااوم السااكن بشااكل لبلااورة  اعااادة لسااا دة تحتااج إلاا يهااذه الثقايااة ا .مناساب لألساار العااغيرة يقااط
عاااام، يالساااكن موجاااود ليلباااي حاجاااات اإلنساااان الساساااية، وهاااو عباااارة عااان مسااااحة تكونااات مااان 
ع قااات بااين وظااا ف االنسااان اليوميااة وشااكلت المسااكن، ولاان يتغياار م هااوم الثقايااة السااا دة عاان 

 -وهي:( م2411)أبا الخيل، عن طريق توضيل بعض النقاط  المسكن إال
  على مستوى المدينة: الميسرمفهوم السكن 

وبذل  تتعدد ال  اات  ،نها مركز تجمع العمال والسواقل تتميز المدن بالكثاية السكانية
الموجودة ولضمان االستقرار والمن يي المدينة، يجب أن يسود مبدأ العدالة االجتماعية 

المجتماااع ويتحقاااق مبااادأ االساااتقرار  وتاااويير حيااااة كريماااة لكااال ي اااات ،بااين مختلاااف ال  اااات
بوجاود مساكن يلباي احتياجاات ال ارد الساساية، وتظهار الحاجاة الملحاة  ،والراحة والماان

لوجود المسكن االقتعادي يي قطاع غزة بسبب الظروف االقتعادية الععبة التاي يمار 
 بها.

  على مستوى الحي: الميسرمفهوم السكن 

ية االقتعااادية، يباادأ بدراسااة عميقااة للمخطااط العااام إن االهتمااام بتعااميم المشاااريع السااكن
للموقع، من حيم شكل المباني وطرق اتعاالها، والخادمات التابعاة لهاا، بحيام ال يكاون 
هنا  تأثير سلبي عل  تطور هذه الحياء السكنية ياي المساتقبل، وتحقياق االنادماج باين 

 السكان وتحقيق كثاية سكانية مناسبة للحي.
  على مستوى الوحدة السكنية: سرالميمفهوم السكن 

التحاادي يااي اسااتغ ل المساااحات التااي تلبااي حاجااات  نعنااد تعااميم الوحاادة السااكنية يكماا
ها، يهااي ع قااة تااربط بااين  ال اارد، والبحاام عاان الحلااول التااي تخ ااض ماان تكاااليف إنشااا
 العناعر المعمارية واإلنشا ية ومواد البناء ومهارة العمال.
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  ستوى الفردالميسر على ممفهوم السكن: 

إن الثقاياااة الشاااعبية الساااا دة لتقبااال أي محاولاااة جديااادة للتغييااار يحتااااج إلااا  طااارح حلاااول 
، وياتم ذلا  مان الميسارذا التغيير، وينطبق ذلا  علا  م هاوم الساكن بهعد اواقتراحات تس

 -عدة قيم وهي:توير  خ ل
 القيم االجتماعية: -أ

، عل  أنه مسكن اقتعاادي م  ام لل قاراء ،رالميساالهتمام بتغيير النظرة السلبية عن المسكن 
 لال عن طريق التواعإيترسيخ القيمة االجتماعية للمسكن، ال تتم  نه مسكن بدون مقابل،إأو 
 ويهم احتياجاتهم.ال  ات المستهدية وبين  ،المخطط والمعماري بين

 القيم الثقافية: -ب

ة لادى الساكان يعلا  المعمااري يي كل مدينة طابع مميز ودالالت ترمز لثقاياات ذات أهميا -
العمااال علااا  دماااج هاااذه الرماااوز ياااي المسااااكن، يترياااع قيماااة المساااكن ياااي نظااار ساااكانه وغيااارهم 

 وبالتالي يقدم حلواًل معمارية ذات دالالت وقيم جمالية.

أن يكاااون النقااااش والمشااااركة عبااار الوساااا ل االع مياااة، أساساااا ياااي تقاااديم الحلاااول المبتكااارة  -
 .لخ ض تكل ة السكن

 القيم التجارية: -ج

عاار إنشااا ية تتمثاال القاايم التجاريااة بابتكااار حلااول قابلااة للتن يااذ بطاارق اقتعااادية، وتعااميم عنا
ات المتااوايرة، وضاامان ك اااءة المسااكن ماان حياام الجااودة والتقلياال ماان ومعماريااة ضاامن اإلمكاناا

 المخاطرة.

لااه،  الساسااية علاا  نااوع ال ااراي وتحديااد الوظي ااة ،تعتمااد ك اااءة تشااغيل كاال يااراي يااي المسااكن
 اإلنشاا يةعن طريق العناعار  إما ،ياعتمادا عل  ذل  يتم ابتكار حلول تزيد من ك اءة ال راي

 المعمارية أو اختيار الثام المناسب. أو
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 الخالصة
خ ااض تكل ااة المسااكن، ياادخل  :ن تااويير السااكن الميساار يعتمااد علاا  عواماال عاادة أهمهاااإ

الااذي تاام اعتماااده لتعريااف السااكن  كن هااو المؤشاار الساااسة الماات   مسااالساارة والمقاادرة المالياا
الجاناااب الماااادي والجاناااب  :الميسااار. يقاااد بينااات الدراساااة جاااانبين مهماااين لتاااويير الساااكن الميسااار

 المعنوي.

يير علاا  عواماال ومعااا اتمثاال الجانااب المااادي بطاارق خ ااض تكاااليف الوحاادة السااكنية بناااء
حياة المعمارياة عان طرياق اختياار نايف من التساعد يي تويير السكن الميسر، وهي خ ض التكال
وتوحياااااد القياساااااات والعناعااااار المعمارياااااة،  ،التعااااااميم الكثااااار ك ااااااءة ياااااي اساااااتغ ل المسااااااحات

 اإلنشا يةليلبي حاجة السرة، أما خ ض التكاليف  ،واستخدام الثام متعدد الوظا ف بشكل يعال
  المهارة المحلية، واساتخدام ماواد البنااء لعوالتي تعتمد  ،ييتمثل يي اختيار أنظمة البناء المتاحة

 ، وتحقيق مستوى عال من الجودة والك اءة يي عملية البناء.الم  مة لطبيعة الموقع 

يهو العمل عل  توعية ال  اة المساتهدية بشاكل خااص ، والمجتماع  :أما الجانب المعنوي 
ف ال راغات بشكل يعال، ككل بشكل عام، يان ترسيخ م هوم السكن ومساعدة السكان عل  توظي
دون  اولاايس سااكن ،يقااراء يسااعد علاا  تقباال حلااول وأيكاار جدياادة، يالسااكن الميساار هااو لايس سااكن

نمامقابل،    سكن اقتعادي وعديق للبي ة، يساعد يي عملية التنمية المستدامة. وا 
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 الفصل الرابع
 أنماط السكن واإلسكان في قطاع غزة

 تمهيد 1.5
يحظ  قطاع اإلسكان يي أي دولة عل  النعيب الكبر من االهتمام، لن المسكن هو 

بالراحااة والمااان، ي ااي هااذا ال عاال ساانتطرق إلاا  واقااع اإلسااكان يااي  اإلنسااانالمكااان الااذي يشااعر 
رة الشااغال واإلسااكان وأهاادايها، قطااع غاازة، وأنااواع المساااكن الموجااودة، وسايذكر البحاام مهااام وزا

وال  ات المستهدية لهذه المشاريع، مع تحليل لنماط المشاريع، والباد لناا مان  اإلسكانيةوالمشاريع 
معرياااة المعوقاااات التاااي تحاااول دون تن ياااذ مشااااريع اإلساااكان بشاااكل واساااع وشاااامل لجمياااع ي اااات 

 المجتمع.

 فيةأنماط السكن في فلسطين على حسب المنطقة الجغرا 1.1
اختل اات أنماااط السااكن يااي يلسااطين حسااب المنطقااة الجغراييااة)مركز المعلومااات الااوطني 

 -م(، ويمكن تقسيم أشكال العمران عل  النحو التالي:2411 -ويا–ال لسطينية 

% ماان مساااحة يلسااطين وتعتباار مدينااة ب اار 11السااكن الباادوي: تشااكل العااحراء مااا يقااارب   .1
در عادد ال ج اين النااازحين مان عاحراء النقااب ق اا 1108السابع عاعامة العااحراء وياي عاام 

 نسمة. 18,044نسمة، وبقي ييها ما يقدر حوالي  114,231حوالي 

ويااااي ن علاااا  الطااااراف الشاااارقية للقطاااااع و تااااوزع الباااادو والمهاااااجر  يقااااد أمااااا يااااي قطاااااع غاااازة
 المخيمات.

السااااكن الري ااااي: نشااااأت القاااارى ال لسااااطينية علاااا  قماااام المرت عااااات، وبعضااااها علاااا  أطااااراف  .2
م ضامت 1181ي اي عاام  ،نشأ ياي منااطق الساهول بعضهاحدرات حيم ينابيع المياه، و المن

% ماان إجمااالي 11% ماان سااكان الضاا ة الغربيااة، ويااي قطاااع غاازة حااوالي 04القاارى حااوالي 
السااكان، ثاام تاام تحوياال الكثياار ماان القاارى إلاا  ماادن مثاال قاارى بنااي سااهي  وعبسااان وخزاعااة 

و ريااال،  محايظاااة يااايالشاااوكة ى مثااال النعااار ووالقااارارة، وتحولااات تجمعاااات ساااكانية إلااا  قااار 
 دير البلل وغيرها. محايظة يي المعدر

ن، وبعضاااها أنشاااأها اإلغرياااق جاااع نشاااأة مااادن يلساااطين إلااا  الكنعاااانييالساااكن الحضاااري: تر  .3
والرومااان والاابعض اآلخاار أقاايم يااي عهااد الدولااة اإلساا مية، وتنتشاار الماادن ال لسااطينية يااي 

 :خطوط متوازية ةث ث
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 بمااوازاة الساااحل، مثاال: رياال ودياار الاابلل وغاازة وأساادود ويايااا وغيرهااا ماان الخااط الساااحلي :
 المدن الساحلية.

  خط تقسيم المياه: يكون يي وسط الب د مع المرت عاات الجبلياة مثال الخليال والقادس ورام
 اهلل ونابلس وجنين وغيرها.

 يساان وأريحاا حدود ح رة االنهدام: الموجودة عل  الحدود الشرقية ل لساطين مثال طبرياا وب
 وأم الرشراش.

 اإلسكان في قطاع غزة 1.1
 نبذة عن قطاع غزة

قطاااع غاازة هااو المنطقااة الجنوبيااة ماان السااهل الساااحلي ال لسااطيني علاا  البحاار الباايض 
كام، أماا  01طولاه  و، 2كام 314المتوسط، عل  شكل شاريط ضايق، يمتاد القطااع علا  مسااحة 

ان القطاع ماا يقاارب ملياوني نسامة، ومقادر أن كم، ويبلو عدد سك 13-1عرضه ييتراوح ما بين 
ألااااف نساااامة )الجهاااااز المركاااازي لسحعاااااء  144مااااا يقااااارب مليااااونين و 2421يعاااال يااااي عااااام 

يحتال  يهاو(، ويعد قطاع غزة من المناطق العل  كثاية ساكانية ياي العاالم، م2411ال لسطيني، 
 (.م2411بعد هونج كونج وسنغايورة ) أبو حية ، ةالمرتبة الثالث

 -ضم قطاع غزة خمس محايظات وهي:ي
  محايظة شمال غزة: وتضم خمسة تجمعات سكانية وهي بيت الهياا، وبيات حاانون، ومديناة

 جباليا، ومخيم جباليا، وقرية أم النعر.

  ، محايظة غزة: وتضم مدينة غزة، ومدينة الزهراء، والمغراقة، وجحار الادي ، ومخايم الشااط
 لسكان.وهي المحايظة الكبر من حيم عدد ا

 قا(.لمحايظة الوسط : وتضم النعيرات، والبريج، ودير البلل، والمعدر، والزوايدة، ووادي الس 

  محايظاة خااان يااونس: وتضام خااان يااونس، والقارارة، وبنااي سااهي ، وعبساان الكبياارة، وعبسااان
 العغيرة، وخزاعة، وهي تعتبر المحايظة الكبر مساحة.

 ، والشوكة. محايظة ريل: وتضم مدينة ريل، والبيو 
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 قطاع غزة :(1.5شكل )

 (م2411)أبو حية،: المعدر

 أنماط السكن في قطاع غزة )من حيث شكل الوحدة السكنية(:  1.1
وال يمكان تحدياد  ،يي أنمااط وأناواع الساكن اكبير  ايي كل مدينة من مدن العالم نجد تنوع

سكن ينادرج تحات م اردات ر يساية مختل اة أنماط السكن بشكلل خاص، حيم أن تعنيف أنماط ال
كمااا تاام ذكااره يااي ال عاال الثاااني ماان البحاام، وبشااكل خاااص تتعاادد أنماااط السااكن يااي قطاااع غاازة 
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نااا ذكاار النماااط السااا دة ية التااي ماارا بهااا القطاااع، ويجاادر ببساابب التحااديات السياسااية واالقتعاااد
 (.م2411اء، وأشكال المساكن الدارجة )الجهاز المركزي ال لسطيني _ لسحع

  ،يي : وهاي مبنا  قاا م بذاتاه، يتكاون مان طاابق واحاد أو طاابقين، يعال بينهماا درج داخلاي
ويتاوير ييهاا غالًباا  ،وجنااح غارف الناوم ،لجناحين، جناح الضيوف والخادمات اويكون مقسم

 حديقة، وهو معد أعً  لسرة واحدة عادة.

  يتكاون مان طاابق أو و  ،احادة أو أكثاردار: وهو السكن التقليادي ياي يلساطين، تساكنه أسارة و
ييعتباار  ،طااابقين، أمااا إذا قساامت الاادار إلاا  وحاادات سااكنية من عاالة تشاامل مرايقهااا الخاعااة

 كل مسكن شقة.

  شااقة سااكنية: وهااي جاازء ماان عمااارة أو جاازء ماان دار، تحتااوي علاا  أكثاار ماان غريااة تخاادمها
ويمكان  ،قق الخارىالمرايق مثل الحمام، والمطبخ، ويكون لها بااب خاارجي ياعال عان الشا
 الوعول لها عن طريق درج أو ممر يعل مباشرة إل  الشارع الخارجي.

 نما تشتر  ماع غيرهاا  ،ال يوجد لها مرايق خدمية ،غرية مستقلة: وهي غرية من ردة للسكن وا 
 من الغرف بمرايق مشتركة، وعادة ما توجد عل  أسطل البنايات.

 دوية، وتكون معانوعة مان القمااش أو الاوبر، خيمة: مكان للسكن يستخدم يي التجمعات الب
 أو الشعر.

  العااج( أو  المعادنبراكية: تتكون من غرية أو غريتين وتكون المادة المكوناة للجادران مان(
 السبست وعادة ما تكون يي العشوا يات.

 1052التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن والمنطقة  :(1.5) جدول

 المنطقة
 نوع المسكن

 المجموع
 * أخرى  شقة دار فيال

 144 4.1 12.3 31.1 1.1 يلسطين
 144 4.8 10.4 03.8 1.0 الض ة الغربية
 144 1.3 11.1 21.1 4.1 قطاع غزة

  * أخرى تشمل )غرية، خيمة، مراكبة، كهف(

 (.م2411الجهاز المركزي ال لسطيني _ لسحعاء، )
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ازل المسااتقلة، ونظااام الشااقق يوضاال الجاادول أن الاانمط السااكني يااي قطاااع غاازة هااو المناا
 ، ويعود سبب ذل  ال  الكثاية السكانية العالية، ومحدودية الراضي.السكنية

 

 .)المساكن المستقلة) المن علة 

يكاون  مثل ديار الابلل، وعاادة ماا تة القديمة وبعض المحايظادوهو النمط الشا ع يي البل
تتكاون مان  الحياان، وياي أغلاب والح ااد ءوالبناا اآلبااء :يسكن المنازليه من عا لة ممتدة مالكو 

 تتميااااز المساااااكن بأشااااكالها البساااايطةو حمااااامين وغريااااة معيشااااة وغريااااة ضاااايوف، و غاااارف نااااوم  3
تعرضها للتهوية من الواجهاات وجدرانها الخرسانية، وتعد التهوية من أهم المميزات لهذه المنازل، 

باااه نماااط العاااا  ت ذات الااادخل  تتمتاااعناااوع مااان المسااااكن المن عااالة و  :، أماااا ال اااي  يهااايالرباااع
 .(م2413)الشواف،المرت ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دير البلح  :(1.1شكل ) 

 (م2418المعدر) وزارة الحكم المحلي، 

لهميااة المسااكن، يهااي تخاادم  ،الجانااب االجتماااعي إثااراءومان ممياازات المساااكن المسااتقلة 
وعاايانتها أكثاار  كن عاليااةأساارة أو أكثاار ماان ن ااس العا لااة، وان كاناات تكل ااة هااذا النااوع ماان المسااا

 ،، وذل  بوجود أماكن خاعة للتجماعاليراديوا د اجتماعية وعحية تعود عل   اأن له الإتكل ة، 
 .وأماكن لعب الط ال
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 نماذج مساكن مستقلة  :(1.1شكل )

 (م2442)يوسف، 

مااان ناااه و مااان عياااوب هاااذا الناااوع مااان المسااااكن أناااه بعياااد نسااابيا عااان مراكاااز المديناااة، ل
تكااون مخععااة لمساااكن ذات كثايااة منخ ضااة وتكل ااة  العااعب الحعااول علاا  مساااحات أراض

 (.م2442عالية، لذل  عادة ما تكون يي أطراف المدينة)يوسف، 

 المساكن المشتركة( الشقق السكنية(. 

وعاودة  ،زادت احتياجات السكان يي قطاع غزة للوحادات الساكنية، بسابب النماو الساكاني
للتوجاه ارأساي ياي البنااء، وتختلاف  اأساساي اسببهذا أرض الوطن، و كان  إل ين جزء من ال ج 

مسااااحة الشاااقق الساااكنية حساااب الحاجاااة، وتاااؤمن الشاااقة الساااكنية الوظاااا ف ن ساااها التاااي تؤمنهااااا 
ذات كثايااااااة سااااااكانية أعلاااااا ، وعااااااادة تمتلاااااا  ثاااااا م واجهااااااات أو  أنهاااااااال إالمساااااااكن المسااااااتقلة، 

 .(م2413)الشواف،واجهتين



68 

 

 

 

 

 

 

 

 م1052من مباني قطاع غزة  :(1.1شكل )

حديقااة خاعااة أو هااا ال تشاامل علاا  وتختلااف الشااقق السااكنية عاان المساااكن المسااتقلة بأن
يكون للشاقق شاريات  الحياننما تشتر  المساكن بالمداخل والدراج، ويي أغلب إمدخل خاص، 
 (:م2442مع المحيط الخارجي بشكل أكبر. ومن مميزاتها)يوسف،  لمطلة، للتواع

 السكان من أكبااار عددتاااويير  عل يتسااااعد  ،المستقلة كااانلمساباااا مقارناااة تكل ة لأقتعتبااار   .1
 بسبب ارت اع قيمة الرض. مراكز المدن، يي خاعةو

 الط االالمشاركة يي الخدمات العامة مثل المرايق الترييهية وأمااكن لعاب الط اال وريااض  .2
 والسواق وغيرها

 ة بالجدرانسكنيشترا  الوحدات التويير يي تكل ة الجدران بسب ا .3

 .  وبالتالي تويير يي استه   الطاقة ،ن القسم المعرض للعوامل الجوية أقلإ .0

  وتأسيس شبكات العرف العحي. ،التويير يي التمديدات العحية والكهربا ية .1

التااويير يااي شاابكات الطاارق والمواعاا ت ، بساابب االمتااداد الرأسااي ولاايس اليقااي، وتعاابل  .1
 العتماد عل  المحاور الحركية للمشاة أكبر.ا إمكانية
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 مساكن مشتركة :(1.1شكل )

 (م2442) يوسف، 

 

 التجمعات العمرانية في قطاع غزة: 1.1
الظاااروف  إلااا يتمياااز قطااااع غااازة بتعااادد أناااواع التجمعاااات العمرانياااة، ويعاااود سااابب ذلااا  

سااانين، يلقاااد تغيااارت طبيعاااة التجمعاااات السياساااية واالقتعاااادية التاااي مااار بهاااا القطااااع علااا  مااار ال
م، يتااوزع ال ج ااون يااي القطاااع، ماانهم ماان سااكن الماادن 1108العمرانيااة يااي قطاااع غاازة بعااد عااام 

يتوسااعت، وماانهم ماان أقااام يااي مخيمااات اللجااوء، وكااان للتجمااع العشااوا ي نعاايب أيضااا،  و ماان 
قطاااع غاازة المقساام  تااوزع علاا  مشاااريع إسااكانية جدياادة. وتوزعاات التجمعااات العمرانيااة علاا  كاماال
 لخمس محايظات؛ محايظة شمال غزة، وغزة، والوسط ، وخان يونس، وريل.
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تأسااايس ثمانياااة  لنأعااابل قطااااع غااازة مااان أكثااار منااااطق العاااالم ازدحاماااا بالساااكان؛ 
، كااان ماان اهام التغياارات التااي طارأت علاا  قطاااع غازة. يقااد أعاابل 1101مخيماات ل ج ااين عاام 

(، م2411ع غزة)الجهاااز المركاازي ل حعاااء ال لسااطيني، % ماان ال ج ااين يعيشااون يااي قطااا10
والمخيمااات الثمانيااة هااي: مخاايم جباليااا، والشاااط ، والنعاايرات، والبااريج، والمغااازي، ودياار الاابلل، 
وخان يونس، وريل. والجدير بالذكر أن تمدد المخيمات ال  الخارج متوقف، ويمنع التعرف ياي 

 ل  قضية ال ج ين.المخيمات من الناحية الجغرايية؛ ح اظا ع

وكان للتجمعات العشوا ية نعيب يي قطاع غزة، وبحسب ما نشرته سالطة الراضاي 
 28حااااوالي   علاااا  ، تتاااوزعالسااااكنية المنتشاااارة ياااي قطاااااع غاااازة أن العشاااوا ياتتبااااين  2411عاااام 

مناااطق بياات الهيااا وبياات حااانون يااي و  ،تتمركااز غالبيتهااا يااي مناااطق خااانيونس ورياال، عشااوا ية
كاادت الكثياار ماان العشااوا يات، وأ إزالااةتاام  قااد، و ع، إضاااية إلاا  تعااديات زراعيااة أخاارىشاامال القطااا

وتسااوية  ،ويقااًا لنظااام العشااوا يات ،ساالطة الراضااي علاا  أنهااا سااتقوم بمعالجااة أوضاااع المتعاادين
مااع التأكيااد علاا  مراعاتهااا  ،وضااعهم يااي مكااان بااديل يتناسااب مااع اإلمكانيااات الماديااة للمااواطنين

  . (م2411)معا االخبارية، ةللحاالت اإلنساني

 في قطاع غزة اإلسكانيالواقع  1.1
 ، وم  متهاا يشهد قطاع غزة أزمة سكانية كبيارة، مان حيام تاويير عادد الوحادات الساكنية

بالتعاون مع المجلس  ،، ي ي دراسة قامت بها وزارة الشغال العامة واإلسكانكاية   ات المجتمعل
 11,330مااا يقااارب  2411الوحادات السااكنية حتاا  منتعاف  النرويجاي يقااد تاام تقادير العجااز يااي

ساتكون الحاجاة إلا  الوحادات  ،وحدة سكنية، وبحسب معادل النماو الساكاني الطبيعاي لمديناة غازة
 -(:م2413السكنية حسب الجدول التالي )مركز الميزان لحقوق اإلنسان، 

 احتياجات السكان من الوحدات السكنية :(1.1) جدول

 االحتياجات التراكمية من الوحدات السكنية ت السنوية من الوحدات السكنيةاالحتياجا السنة

 11,330 11,330 2411منتعف 

2412 10,113 14,201 

2413 11,111 141,421 

2410 11,103 122,111 

2411 11,101 10,214 
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 االحتياجات التراكمية من الوحدات السكنية ت السنوية من الوحدات السكنيةاالحتياجا السنة

2411 18,014 118,184 

2411 11,021 118,141 

2418 24,144 118,141 

2411 21,044 222511, 

2424 22,144 202,141 

 (م2413المعدر )مركز الميزان لحقوق اإلنسان، 

إباااراهيم رضاااوان، باااأن أعاااداد المهنااادس وقاااد أكاااد وكيااال وزارة الشاااغال العاماااة واإلساااكان 
أو  ،، وغير قادرين عل  ترميم مساكنهمرمستم  قيرة التي ال تجد معدًرا للدخل يي تزايدالسر ال

ر مسكن مناسب، بسبب الوضاع االقتعادية الععبة التي يمار بهاا قطااع أو تويي ،إعادة بنا ها
 (.م2411غزة )سما اإلخبارية، 

 في قطاع غزة اإلسكانتطور مراحل  1.2
كانت  يقد، اإلسكانمر عل  قطاع غزة محطات متعددة يي مجال تطور قطاع 

طور يي وتتلخص مراحل الت ،القوىوالمؤثر  الساسالظروف السياسية هي المحر  
 مرحلتين:

يتبع الجهة الحاكمة، ولم تكن هنا   اإلسكان: لقد كان قطاع ما قبل السلطة الفلسطينية .1
، وبسبب الظروف التي شهدها قطاع غزة عام اإلسكانجهة يلسطينية مسؤولة عن قطاع 

المتخذة يي  اإلجراءاتن إيمكن القول و مسؤولة، والجهات ال اإلدارات، واخت ف 1108
 . إسكانيةوحلول  إجراءاتن تكون أسياسية اكثر من  إجراءاتكانت  كاناإلسمجال 

قطاع عن مسؤولة يلسطينية ، لم يتواجد يي قطاع غزة أي جهة م1111يحت  عام 
 (.م2414)ال را،  اإلسكان

تراخيص البناء، وكان أي اتجاه متعلق  إعطاء ييانحعر دور البلديات يي قطاع غزة لقد 
 أمامن خ ل اللجنة المركزية،  اإلسرا يلياالحت ل  إدارةمن  ااقببخطط التنمية، كان مر 

بسبب كثرة المخاطر التي كانت تواجه المشاريع  اوبسيط االقطاع الخاص يكان دوره محدود
 (.م2414االستثمارية يي ذل  الوقت )ال را، 
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 (م1001 – 5221ما بعد السلطة الفلسطينية ) .1

تتحكم يي جميع  ،للقطاع مسؤولة إداريةهنا  جهة  عبلأبعد قيام السلطة ال لسطينية، 
 .اإلسكانومن ضمنها قطاع  ،القطاعات الحياتية

السكنية خاعة  البراجوانتشرت يي هذه ال ترة ظاهرة  ،إسكانمشروع  21قد كان هنا  و 
 تن يذ هذه المشاريع بين ث م جهات، وهي: انحعر وقد( 1111 – 1110عام )

 واالسكان.وزارة االشغال العامة   -1

 المجلس ال لسطيني لسسكان.  -2

 االونروا.  -3

 وزارة االشغال العامة واالسكان.  -5

تعتبر وزارة الشغال العامة واإلسكان طرًيا مهًما ويعااًل ييما يتعلق بالمشاريع اإلنشاا ية، 
والطاارق، والعاارف العااحي، وهااي المسااؤولة عاان التنساايق مااع مختلااف القطاعااات ذات الع قااة 

المســـاهمة الفعالـــة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة  :حيوياااة، وتاااتلخص رساااالة الاااوزارةبالمشااااريع ال
وتشـييد وصـيانة مشـاريع  ،وتخطـيت ،من خالل األداء المؤسسي المتميز فـي تنظـيم ،المتوازنة
ــة ،اإلســكان ــة التحتي ــايير والمواصــفات باالســتثمار  ،والمرافــق العامــة ،والبني وفــق أفضــل المع

)وزارة الشااغال العامااة واإلسااكان،  ة والشــراكة مــع الجهــات ذات الصــلةاألمثــل للمــوارد المتاحــ
 (. ومن اهداف وزارة االسكان:م2411

  ماااان الناحيااااة الكميااااة والنوعيااااة، بحياااام تااااويرالوحاااادات السااااكنية  تلبيااااة حاجااااة السااااكان ماااان 
،وخاعاااة لألسااار ذات العاااحية واالجتماعياااة التاااي تحتاجهاااا السااار ال لساااطينية المتطلباااات 
 حدود والمتدني.الخل الم

  وخاعاة شابكة الطارق العاماة والمراياق الخدمياة وعايانتها بشاكل دا ام، تطوير البنية التحتية
 والمواع ت.

 .المساهمة يي تطوير البي ة السكنية، والتخلص من العشوا يات 

 ومساااهمته يااي تااويير ياارص  ،االقتعاااد الااوطني تحسااين قطاااع البناااء والتشااييد يااي مشاااركة
 البطالة.عمل وخ ض نسبة 
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العامة  اإلسكان% من مشاريع  10، قيامها بتن يذ 2410الوزارة حت  عام  إنجازاتومن 
قسيمة سكنية عل   3112الوحدات السكنية العامة. وتوزيع  إجمالي% من  18يي قطاع غزة. 

 شرا ل مخععة من السكان.
 م       5225المجلس الفلسطيني لإلسكان   -1

لتأسيس  ر يسال لسطيني، سببا  الراضييي  انسكاإلن العمل عل  حل مشاكل إ
ثم ايتتل مكاتب يرعية يي الض ة الغربية  ،يي القدس كان مقره الر يس وقد، 1111المجلس عام 

 (م2414وقطاع غزة )ال را، 

الشرطة، وعين جالوت، القلعة، والكرامة،  إسكانالمشاريع منها ) يي بعضساهم  وقد
 إسكانيةجمعيات  دخل، ثم قام المجلس بتن يذ ث ملوريل(. وكانت مخععة لمحدودي ا

 لم يكتمل. اآلخروالجزء  ،ن. وتم تن يذ جزء منهاو ليست يد منها الموظ  ،تعاونية

، بسبب الزيادة م1111التعاونية عام  اإلسكاننشأت يكرة مشاريع  م1111ويي عام 
شجعت الوزارة القيام  وقدوحدات سكنية الستيعاب العا دين من الخارج،  إل السكانية والحاجة 

 و، يست يد منها ذو الراضيبتخعيص قطع  ،بهذه الجمعيات من خ ل التسهي ت الخاعة
(. 2414)النمرة وجع ر،  واحدمكان عمل  أو ،الدخل المتوسط الذين تجمعهم طبيعة عمل واحدة

سكانتل الهوا،  إسكانكبر المشاريع أومن   مدينة الزهراء. وا 
 األونروا  -1

 اإلسرا يلياالحت ل  عنالتي ترتبت  الضرارم. بسبب 1101عام  الونرواس تم تأسي
حل نها ي ل حت ل. وكان  إيجادحت  تم  ،ل لسطين، يكانت تقدم المساعدة والدعم ل ج ين

مساكن ومرايق  نشاءا  و من خ ل تعميم  اإلسكانلألونروا خدمات تعب يي خدمة قطاع 
 البنية التحتية يي مخيمات اللجوء. عمالأ إل  إضاية ،ومراكز عحية ومدارس

نشاءبهدف تن يذ  ،الونروالعالل  راضأت السلطة ال لسطينية بتخعيص وقد ساهم  وا 
)سمعان،  اإلسرا يليمشاريع سكنية تخدم المتضررين بسبب الهجمات المتكررة ل حت ل 

 (م2410

سكانال خاري  انإسك( الونرواومن ابرز المشاريع لوكالة غوم وتشغيل ال ج ين )  وا 
سكانالسعودي  واإلسكانيي مدينة خان يونس،  اإلماراتي  بدر يي مدينة ريل.  وا 
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 (م1051 – 1001) الفترة ما بين  -1

شهد قطاع غزة حروبا مدمرة. ومنذ عام  يقد ،كانت هذه ال ترة من اععب ال ترات
دعم من بعض ب ،% من المباني السكنية المدمرة 81.1لا  اإلعمار إعادةم تم  2414

المباني المتضررة بشكل جز ي )وزارة االشغال العامة واالسكان،  إع حوتم  ،المؤسسات الدولية
 (م2410

المشاريع، منها مشاريع  يي بعضدور مهم  واإلسكانالعامة  الشغالوقد كان لوزارة 
دات تأهيل المناطق العشوا ية، ووجود عدة مشاريع مقترحة لتخ يف العجز يي الوح إعادة

ومنها ما زال  ،إسكانيةتخطيطًا مدروسًا، وقد ن ذت عدة مشاريع  الراضيالسكانية. وتخطيط 
 (م2413م. )وزارة االشغال العامة واالسكان،  2441عل  قيد التن يذ منذ عام 

ت ذات ومن الجدير بالذكر أن ما تم بناؤه بوساطة الوزارة أو بالتنسيق مع المؤسسا
% من إجمالي ما تم بناؤه يي قطاع غزة من مشاريع إسكان يي 34سبته ما ن طالع قة يشكل يق
% من الحاجة للوحدات  10 إاليي تل  ال ترة هذه المشاريع  من تغط لم هاهذه ال ترة، ولكن

والحعار، وسوء  ،والحروب المتكررة ،المعابر إغ قالسكنية المتراكمة، ويعود ذل  بسبب 
 .اإلسكانيةنقص التمويل ال زم للمشاريع  وأيضا، راضيالوغ ء سعر  الوضع االقتعادي،
تكاليف المشاريع المرت عة)الععار، تغطية  يستطيع تحملوحده ال   لسطينل يالوضع االقتعادي

 (.م2411

 في قطاع غزة اإلسكانتمويل مشاريع  1.2

 قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية: اإلسكانوال: تمويل أ

م 1111عاام  اإلساكاننية أول مبادرة يي مجاال تمويال مشااريع شهدت الراضي ال لسطي
ن اذت  يقادلدعم عمود الشعب ال لساطيني  ،اللجنة الردنية ال لسطينية المشتركة إنشاءمن خ ل 
أساارة  0031مليااون دينااار وبلااو عاادد المساات يدين ماان تلاا  المشاااريع  20.1بقيمااة  إسااكانمشاااريع 

كااان  و(1113-1181يااي ال تاارة الزمنيااة ) م(،1118 )عااالل، يااي الضاا ة الغربيااة وقطاااع غاازة 
واساتثمار  ،هو اعتماد ذاتي يقوم عل  مبادرات اليراد ،اإلسكاناعتماد الناس يي تمويل مشاريع 

القطاع الخاص يي مجال السكان وتويير الوحدات السكنية التجارية وساهمت تحوي ت العاملين 
كااان  اإلسااكان% ماان االسااتثمار يااي قطاااع 11 يااي الخااارج ماان ال لسااطينيين حياام أن مااا نساابته

بتموياال يااردي عباار التحااوي ت ماان الخااارج أو االدخااار الشخعااي للسااكان المقيمااين ، يااي حااين 
 ,sabri)ومااادن عربياااة أخااارى. ،% كاااان بتمويااال مااان اللجناااة الردنياااة ال لساااطينية المشاااتركة0
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التعاونية ياي هاذا  سكاناإل، يي هذه ال ترة كانت هنا  مساهمة ض يلة من قبل جمعيات (1995
المجال يي الراضي ال لسطينية مقارنة بالدول الخرى وذل  بسبب عراقيل وضعها االحت ل يي 

جمعيااات  ثاا مم 1118منااع إنشاااء الكثياار ماان هااذا الجمعيااات وبلااو عااددها حتاا  العااام و طريقهااا 
ردنياة المشاتركة وبلاو زاد نشاط هذه الجمعيات باالتزامن ماع إنشااء اللجناة ال لساطينية ال وقد ،يقط

 (.م1111م )شديد،1181منزال حت  العام  1011عدد المنازل التي تم بناؤها عن طريقها 

كاناااات ماااان خاااا ل إنشاااااء المجلااااس  اإلسااااكانالط اااارة الباااارز يااااي مجااااال تموياااال باااارامج 
سااااهمت يااي حااال مشااااكل  ،م وهاااو مؤسسااة وطنياااة غيااار ربحيااة1111ال لسااطيني لسساااكان عااام 

وتاام دعمااه بمنحاااة  ،ضاااي ال لسااطينية قباال مجااايء الساالطة الوطنيااة ال لساااطينيةيااي الرا اإلسااكان
ياااور إنشاااا ه، ولكااان االنط قاااة الحقيقياااة لهاااذا المجلاااس كانااات ماااع  رملياااون دوال 31قااادرت بنحاااو 

ونشاطت  ،م حيام تام إنشااء العدياد مان المعاارف1110مجيء السلطة الوطنية ال لسطينية عاام 
الحكاااومي والشاااعبي، باإلضااااية إلااا  المسااااعدات الدولياااة  حركاااة تاااديق الماااوال علااا  المساااتويين

والتااي  اإلسااكاند جمعيااات وتزايااد عااد ،وتموياال الساالطة للمشاااريع التطويريااة ،الموجهااة لقطاااع غاازة
م كال هاذه العوامال أدت غلا  زياادة المعاروض مان 1111جمعياة حتا  العاام  111بلغت حاوالي 

مكاان القااول أن قطاااع التموياال يااي الراضااي الوحاادات السااكنية يااي الضاا ة الغربيااة وقطاااع غاازة، ي
اعتمااد  علاا  جهااود  اإلسااكانيااي مجااال  -قباال مجاايء الساالطة الوطنيااة ال لسااطينية -ال لسااطينية

اللجنااة الردنيااة ال لسااطينية  إنشاااءتمثلاات يااي االدخااار والتحااوي ت ماان الخااارج إلاا  حااين  ،يرديااة
وكاان تأثيرهماا ياي ساوق اإلساكان  ،م وبعدها المجلس ال لساطيني لسساكان 1111المشتركة عام 

 يي طريق عملهم. اإلسرا يليالمضايقات والعراقيل التي وضعها االحت ل  ا، بسببضعي 

 بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية:  اإلسكانثانيا: تمويل 

ياااي عهاااد السااالطة الوطنياااة  ،وقطااااع غااازة خاعاااة ،شاااهدت الراضاااي ال لساااطينية عاماااة
يكان هنا  دعم دولي من المانحين للسلطة الوطنية  ،ي كل المجاالتال لسطينية نهضة شاملة ي

 اإلساكانومن ضمن هذه المنظومة إنشااء وزارة  ،مكنها من إنشاء منظومة اقتعادية ،ال لسطينية
ياااااي الراضاااااي  اإلساااااكانللنهاااااوض بمشااااااريع  ،التاااااي تولااااات التنسااااايق ماااااع الجهاااااات ذات الع قاااااة

نشااء العدياد مان  ،ووعاول المسااعدات مان الخاارج ،بناو مع ازدياد نشاط ال ال لسطينية، تزامن وا 
علاا   إيجابااابالدرجااة الولاا  كاال ذلاا  انعكااس  اإلسااكانالتااي تسااتهدف قطاااع  ،المشاااريع الدوليااة

التااااي تلبااااي حاجااااة ي ااااات المجتمااااع  ،قطاااااع اإلسااااكان وزيااااادة المعااااروض ماااان الوحاااادات السااااكنية
ة  ياي هاذه المرحلاة اعتماد بالكامال علا  يي قطااع غاز  اإلسكانن قطاع أيمكن القول و المختل ة، 

التااي اسااته ت ال  ااات  ،والجهااات الدوليااة  ماان أجاال تن يااذ المشاااريع السااكنية ،رأس مااال المااانحين
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أو ذوي الادخل المحادود باالتوايق ماع الحكومااة  اإلسارا يليةالهشاة ومنهاا المتضاررين مان الحاروب 
 يي الراضي ال لسطينية كالتالي: ناإلسكاويمكن ترتيب معادر تمويل مشاريع  ،يي قطاع غزة

 الحكومة ال لسطينية والقطاع العام -1

 المؤسسات الدولية العاملة يي يلسطين والجهات الدولية الخارجية  -2

 البنو  ومؤسسات الرهن العقاري المتخععة  -3

 القطاع الخاص والتحوي ت من الخارج ومدخرات الشخاص   -0

 ية دعم مشاريع االسكان كالتالي:أما قطاع غزة يكانت له حالة خاعة من ناح

 المؤسسات الدولية المانحة  -1

 المؤسسات الخيرية -1

 القطاع الخاص -1

 مدخرات اليراد. -8

يمعظاام  ،كااان قطاااع غاازة  الوجهااة الهاام للمااانحين ماان الاادول والمؤسسااات الجنبيااة لقااد
مثال  -اإلساكانيةماا عادا الجمعياات  -كانت عان طاريقهم ،العامة يي قطاع غزة اإلسكانمشاريع 
تل الهوا  يكان هذا النوع من المشاريع يعتمد يي تمويله عل  مدخرات المنت عاين أن ساهم.  إسكان

 اإلسكان(، ويعتبر القطاع الخاص ثاني أهم معدر من معادر تمويل مشاريع م2411) زقوت،
وكاناات هااذه  ،بغاارض االسااتثمار ،ساااهم بإنشاااء العديااد ماان الوحاادات السااكنية لنااهياي قطاااع غاازة 

حااااادات علااااا  شاااااكل أباااااراج مثااااال أباااااراج الظااااااير وأباااااراج الملاااااش.) مركاااااز المعلوماااااات الاااااوطني الو 
 م(. 2411ال لسطيني، 

 المشاريع السكنية في قطاع غزة إلىالحاجة  1.2

عديدة يي قطاع غزة عل  يترات مختل ة، تأثرت طبيعة  إسكانمشاريع  ت أنشلقد 
 اإلسكانحل جزء من مشاكل  اإلسكاناع المشاريع بال ترات الزمنية المعاعرة لها، وحاول قط

بسبب الظروف االقتعادية الععبة التي يمر بها العالم، خاعة بعد  لكنه تعثريي قطاع غزة، 
وكانت الدول النامية أكثر تضررا لحقت الضرر بالعديد من دول العالم، أالعالمية التي  الزمة

 ، وذل  بسبب ضعف االقتعاد وقلة الموارد.من غيرها
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، من حعار السبابقطاع غزة، مع اخت ف يي االقتعادية تت اقم  الزمةزالت وما 
اقتعادية حقيقة  أزمة إل  أدىوحروب متكررة، واقتطاع جزء من رواتب الموظ ين، كل هذا 

 .اإلسكانانعكست بشكل كبير عل  كل القطاعات خاعة قطاع 

ه الظروف اعبل من هو امت   مسكن م  م، ومع كل هذ ،ن اهم معدر ل ستقرارإ
الععب عل  سكان قطاع غزة امت   مسكن، بسبب عدم م  مة تكل ة هذه الوحدات السكنية 

 مع مستوى دخل االسرة.

بتويير السكن  ،اإلسكانن تكون هنا  سياسة واضحة تخص قطاع أمن الضروري و 
يجادللجميع بما يتناسب مع مقدرتهم،  السكن الميسر  ن يكون توييرأالطرق التي تساعد عل   وا 

ن يكون هنا  دور يعال أبشكل عام، عل   اإلسكانتقوم عليه مشاريع  لذيا الساسيهو المبدأ 
 للقطاع الخاص.

ذوي الدخل  ي ة وغالبا ما تكون ،كانت المشاريع السكنية تخدم ي ة معينة من السكان و
لععب عليهم تحمل ا يإنه من ،ما ي ة الدخل المحدود او المنخ ضأق المتوسط. و المتوسط وي

لهم يي البداية، ويعود  مخععان كان إتكاليف الوحدة السكنية بعد االنتهاء من المشروع، و 
وتكل ة الوحدة السكنية مع  ،ذل  لضعف الدراسات التي تبين الع قة بين دخل ال  ة المستهدية

  هذه المشاريع تكون مدعومة من جهات مانحة. نأ

 ييما يلي: يي قطاع غزة اإلسكانه قطاع وتتمثل التحديات التي تواج 

 .يقدان نسبة كبيرة من المساكن بسبب الحروب المتكررة 

 .النمو السكاني لقطاع غزة 

 وقلة المشاريع السكنية بسبب نقص الوحدات السكنية مقارنة باحتياجات السكان ،
 الحعار الم روض عل  القطاع.

 لزراعية لتغطية النقص يي مشاريع قلة الراضي ومحدوديتها، والتعدي عل  الراضي ا
 .اإلسكان

 حي ، وأنظمة عطرق ومواع ت وشبكات العرف ال مشاكل البنية التحتية من شبكات
 معالجة الن ايات.

  مخيمات اللجوء، حيم تحتل المخيمات مساحة عالية من الراضي، وال يسمل بتغير
 حدوده وتوسعها ح اظا عل  قضية ال ج ين.
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 عددااالقتعادية جعل  الوضاع يارت اع تكل ة المنازل وسوء  ية،المستوطنات العشوا 
 .المساكن العشوا ية إل ون أمن السكان يلج

 سكنية في قطاع غزةالمشاريع ال أنماط 1.50
يميااز المشاااريع السااكنية يااي قطاااع غاازة أنهااا ماارت بعاادة مراحاال، متااأثرة بااالظروف 

وتختلااف المشاااريع عاان  ،قطاااع غاازة يشااهدها ومااازال ،السياسااية واالقتعااادية التااي شااهدها
 أنشاا تبعضااها بطاارق تمويلهااا وطاارق سااداد تكالي هااا، وال  ااات المسااتهدية، والمواقااع التااي 

عارض  وسيتم ،السكنيةييها، حيم كان هنا  نعيب لكل محايظات القطاع من المشاريع 
قطاااع  ا د لمشاااريع االسااكان ياايوذلاا  السااتنباط الاانمط الساا أمثلااة لهاام المشاااريع السااكنية،

 غزة
 مشروع مدينة الشيخ زايد .5

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشروع مدينة الشيخ زايد :(1.1شكل )

 (Mohamed, Warda & Mohaisen, 2011)المعدر: 

ماان عاندوق أبااوظبي للتنمياة كمنحااة مان الراحاال سامو الشاايخ زايااد بتمويال المشااروع   ن اذ
ال  ااات المساات يدة ماان المشااروع  وكاناات .وحاادة سااكنية 3112باان ساالطان آل نهيااان لتشااتمل علاا  

ماان  دوالتااي ستساات يال  ااات ن هنااا  اخاات ف يااي تحديااد الساار ماان ذوي الاادخل المحاادود، و كااا
يتقاارر ماانل المشااروع لل  ااات المحتاجااة التااي حااددتها وزارة الشااؤون االجتماعيااة، وتاام   المشااروع،
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وللعااا  ت المهمشااة، وللعااا  ت التااي تاام تاادمير مساااكنهم جااراء العاادوان الشااهداء،  تحديااد عوا اال
تتكاااون العماااارة الواحااادة مااان خماااس  و ،ة ساااكنيةعماااار  114ويشاااتمل المشاااروع علااا   اإلسااارا يلي،

 .طابق 12برجًا بحيم يتكون البرج الواحد من  82، وتشتمل طوابق

 .النمت السكني لمشروع مدينة الشيخ زايد 

 

 

 

 

 

 

 

 النمت السكني لمدينة الشيخ زايد :(1.2شكل )

 (Mohamed, Warda & Mohaisen, 2011)المعدر: 
و مط السكني لتجمع المباني هاالنكما أن  ،التخطيط العام للمشروع هو التخطيط الشبكي

يساااعد علاا   يتوسااطها يااراي يسااتعمل كمساااحة خضااراء، ،بعضااها من عاالة، مجتمعااة حااول مبااان
 المبااانيتتجمااع ، بحياام  االجتماعيااة الع قاااتتاارابط  علاا  تعماال ،خلااق منطقااة ترييهيااة للسااكان

ببعضها بشبكة من شوارع المشااة   المباني حول بعضها البعض وتشكل مجموعات سكنية ترتبط
 ،الساكنية العماا رد منطقاة وساطية تخادم كال مجموعاة متقارباة مان وجاوي ول،سهلة الوعا ،اآلمنة
هااادف  ولكااان .وتتاااوزع ييهاااا مجموعاااة متنوعاااة مااان الشاااجار ،تساااتعمل كمسااااحة خضاااراءوالتاااي 
يكانات  الن تكل اة المشاروع كانات مرت عاة، الشاكل المثال لل  اات المساتهدية،لم يتحقق ب المشروع

سر التي تحتاج إل  أخرى، وذل  لنه تم توزيع الشقق عل  التكل ة الشقق مختل ة من أسرة إل  
 عا د مالي، ومن ثم قامت هذه السر ببيع المسكن بأسعار زهيدة.المسكن من غير 

 مشروع أبراج الكرامة .1

يقااع يااي شاامال مدينااة غاازة، وهااو أحااد مشاااريع المجلااس ال لسااطيني مشااروع أبااراج الكرامااة 
 .محدودي الدخل المشروع ي ة استهدفو وحدة سكنية،  011، ويحتوي لسسكان
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 مشروع أبراج الكرامة: (1.2شكل )

 (م2411البغدادي المعدر)
 النمت السكني لمشروع أبراج الكرامة 1

يتشااكل المبناا  السااكني الواحااد ماان تجميااع الوحاادات السااكنية مشااروع أبااراج  الكرامااة  يااي
ون حاظ ال راغاات باين المبااني والتااي  وهااي درج المبنا ، ،حاول المنطقاة الخدمياة ،مركازيل بشاك

 االست ادة مانتعتبر كبيرة نسبيا، وذل  سيزيد من تكل ة المسكن، ولم تتمكن ال  ة المستهدية يقط 
 .(م2411الدخل المرت ع والمتوسط والمحدود)البغدادي،  اتنما است ادت السر ذا  المشروع ، و 

 مشروع اسكان تل الهوى  1

، وكااان هديااه الساسااي التخ يااف ماان مشااكلة إلسااكاناعاامم المشااروع عاان طريااق وزارة 
 اإلساكان، حيم توير وزارة اإلسكانيةالعجز السكاني، وقد تم تن يذ المشروع من خ ل الجمعيات 

 قطعة الرض، ثم يتم تن يذ المشروع من اقتطاع جزء من رواتب الموظ ين.
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 اسكان تل الهوى  :(1.2شكل )

 (م1055، محسنالمصدر)

 النمت السكني لمشروع تل الهوى 

 مجتمعاة حاول يراغاات داخلياة ،من عالة تال الهاوى بأنهاا مباان إساكانتتميز المباني ياي 
 أنااه ماان مشاااكل تعااميمية عدياادة أهمهااا: يعااانون السااكان غ لها كمساااحات خضااراء، ولكاانالساات

عوعااية السااكان، يلاام يحتاارم خ ت القليلااة،داغلااب علاا  المباااني نظااام المباااني العاليااة ذات االرتاادا
ل  ات متعددة، مختل اة ياي المساتوى االقتعاادي واالجتمااعي والثقاايي، وبالتاالي وكان هنا  خلط 

 (.م2411الروابط االجتماعية بين السكان)محسن،  تضع 

   بن خليفة مشروع مدينة الشيخ حمد. 1

 يااي داعمااة للمساااهمة  قاادم أمياار دول قطاار ساامو الشاايخ حمااد باان خلي ااة ال ثاااني منحااة
اء الوضاع االقتعاادي واالجتمااعي لبنا ومان أهاداف المشاروع تحساين الشعب ال لساطيني،  دعم

شامال يي الجزء الغربي مان محايظاة خاانيونس  ، ويقع المشروعالشعب ال لسطيني يي قطاع غزة
ويعتبر مشروع مدينة حمد السكنية من أهم المشاريع التي شاهدها ، اإلع مية أعداءشرق مدينة 
 .اإلنشاءوالتي ما زالت مراحلها قيد  قطاع غزة
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 (: مدينة الشيخ حمد4.01شكل )
 (م2411 ،رالععا) المعدر

الاادخل المحاادود والمتوسااط،  أن ال  ااة المسااتهدية هااي ذوو تحديااديااي بدايااة المشااروع، تاام 
ن ي ليسات ي اة غالباة علا  ساكاهاالادخل ياوق المتوساط، و  كانات ذووولكن كانت ال  ة المست يدة 

ومشااكلة اقتطاااع جاازء ماان رواتااب المااوظ ين أعاابحت  ،، وبساابب الظااروف االقتعاااديةقطاااع غاازة
 حت  ال  ة المست يدة غير قادرة ديع تكاليف المسكن.

 
 النمت السكني لمشروع مدينة الشيخ حمد

 مباااانيتكاااون مااان مجموعاااة  يهاااو، هاااي الساااا دة علااا  المشاااروع ةن نماااط المبااااني المن عااالإ
التخطاايط   ، وراعااحضاارييااراي  ،ومجموعااة مسااتطيلة الشااكل حااول  Uعلاا  شااكل حاارفتتجمااع 

 وربطها بالمياه الجويية بأساليب حديثة. ،طرق تعريف مياه المطاروالتعميم للمشروع 
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 مدينة الشيخ حمد :(1.55شكل )

 (م2411 الععار،) المعدر

 الخالصة
كااان  ومنهااا مااا ،كااان ناجحااا يااي غاازة بمراحاال عدياادة، منهااا مااا اإلسااكانلقااد ماار قطاااع 

ال  اات التاي  دية، وتحدياد المقادرة المالياة لهاذهيحتاج لدراسة عميقة من ناحية دراساة ال  اة المساته
تساااتطيع مااان خ لهااااا تاااويير المسااااكن الم  ااام، ومااان خاااا ل اساااتعراض بعااااض المثلاااة لمشاااااريع 

ال  ااااة المسااااتهدية ن حااااظ أنهااااا يااااي النهايااااة ال تلبااااي احتياجااااات  ،اإلسااااكانيااااي قطاااااع  اإلسااااكان
ومعريااة احتياجاااتهم بشااكل  ،، ويعااود ذلاا  لاانقص الدراسااات الميدانيااة الخاعااة بالسااكانللمشااروع
 مباشر.

وهاااي  ،ماان الناحياااة المعماريااة اإلساااكانبااين هااذا ال عااال الاانمط الغالاااب علاا  مشاااريع يو 
الدراساي  المخدومة ب راي وسطي، والهدف من هاذا ال عال أوالمباني العالية المن علة المجتمعة 

تحديااد عينااة ايتراضااية للاانمط المعماااري السااا د علااا  السااكن، ليكااون محااور البحاام يااي الدراساااة 
 العملية.

 



 
 
 
 

 الخامس الفصل
 أدوات ونتائج الدراسة- الدراسة العملية
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 الخامس:  الفصل
 أدوات ونتائج الدراسة-الدراسة العملية 

 تمهيد 1.5
يار هاو تاويير الساكن بقطاع غزة، يظل التحادي الك يشهدها يي ظل الزيادة السكانية التي

ضاامن حاادود  ،الحعااول علاا  مسااكن م  اام اإلنسااانالم  اام، حياام يجااب أن يكااون باسااتطاعة 
التي يتحملهاا دخال السارة، دون المسااس بمتطلباات الحيااة الساساية وأهمهاا العاحة  اإلمكانيات

الجاودة  أهمياةحادة ساكنية، دون االنقااص مان والتعليم، وبذل  يكون التقليص من تكل اة امات   و 
 والمتانة للمسكن هو أساس لتويير السكن الميسر.

نماااط السااكنية، وع قتهااا بتكل ااة يتناااول هااذا ال عاال المنهجيااة المتبعااة يااي تحلياال أثاار ال
تحااكي عادة أنمااط ساكنية، بحيام تكاون النتيجاة غيار مطلقاة،  ةالمسكن، بايتراض حااالت دراساي

نما  تبين الع قة بالزيادة أو النقعان. نتيجة وا 

 طرق جمع البيانات 1.1
 ن أساسيين للمعلومات:وقد تم استخدام معدري

تم استخدام  يقد، التوكادوذل  عن طريق استخدام برنامج الرسم الهندسي  :الولية المعادر . أ
 البرنااامج يااي رساام الوحاادات السااكنية علاا  قطعااة الرض، واسااتخدامه يااي تغياار نمااط تجميااع

 الوحدات السكنية، وحساب عدد الوحدات التي تويرت وبيان عناعرها.
وقواعااااد البيانااااات  ،الكتااااب والاااادوريات والمنشااااورات الخاعااااة البحاااام يااااي :الثانويااااة المعااااادر . ب

ومواقااع الااوزارات الرساامية للحعااول علاا  مخططااات المشاااريع ، بالبحاامالمتعلقااة  اإللكترونيااة
 .اإلسكانيةيتعلق بالمشاريع  وكل ما

 أدوات الدراسة 1.1
إنشااااااء ، يقاااااوم ب برناااااامج للرسااااام وهاااااو (الوتوكااااااد)تااااام اساااااتخدم برناااااامج الرسااااام الهندساااااي 

للحواسااب  كتطبيااق 1982 تاام تطااوير هااذا البرنااامج منااذ عااام ،وث ثيااة البعاااد ثنا يااة الرسااومات
يعماال خاا ل المتعاا حات والهواتااف ( ويااب)أعاابل متااويرًا كتطبيااق  2010 ، ومنااذ عااامالشخعااية
يساتخدمه و اساتخدام عاام ياي العدياد مان المجااالت،  اذ يميموتوكاد برناامج تعااليعتبر و الذكية 
 إباااارازيااااي  إلنشاااااء الرسااااومات والتعاااااميم الهندسااااية ،ن ماااان مختلااااف االختعاعاااااتو المهندساااا

 والميكانيكااااة والكهربا يااااة، ويسااااتخدم يااااي حساااااب المساااااحات، واإلنشااااا يةالتعااااماميم المعماريااااة 
 .المهن والعناعات المشاريع، باإلضاية إل  العديد من مدراءويستخدمه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
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 برنامج االتوكاد  :(1.5شكل )

 (م2411، ويكيبيدياالمعدر)

 الدراسةعينة  1.1

يسلط البحم الضوء عل  الع قة بين النمط السكني وأثره عل  تكل ة المسكن، وتم اختيار 
باني النماط التالية بناءا عل  الدراسات النظرية يبي ال عول السابقة للبحم، وهي عبارة عن الم

ن تبلااو مساااحة الوحاادة أماان الم تاارض  والمن عاالة، والمباااني شاابه المتعاالة، والمباااني المتعاالة. 
مركااز االحعاااء ، لنهااا تمثاال متوسااط مساااحة الوحاادة السااكنية يااي قطاااع غزة) 2م134السااكنية 

 1تاام ايتااراض عاادد الطوابااق ، البحاام يخااتص بالسااكن الميساارلمااا كااان (، و م2411ال لسااطيني، 
( أن االرت اع القعا  المناساب م2411، حيم وضل )البغدادي، الرضيالطابق  طوابق تشمل

عااادد الجااادران  الساااابقة هاااو النمااااططواباااق. وبماااا أن العامااال ال اااارق باااين  1للساااكن الميسااار هاااو 
 ،علاا  عاادد الجاادران المكونااة للوحاادة السااكنية لسااكنية، يساايتم قياااس النتااا ج بناااءالمكونااة للوحاادة ا
 .حدات السكنيةوال رق يي عدد الو 

 عوامل الدراسة 1.1
تخااتص بدراسااة  يهااي، أهااداف الدراسااةعلاا   العواماال الساسااية للدراسااة بناااءتاام ايتااراض 

تكل اة، حيام ياتم تعانيف النماط السكنية وتأثيرها علا  تاويير الساكن الميسار مان حيام تقليال ال
 .قسمين، عوامل ثابتة وعوامل متغيرة العوامل إل 
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ـــة ـــل الثابت علااا  نتاااا ج الدراساااات النظرياااة  ي العوامااال التاااي اساااتند إليهاااا البحااام بنااااء: وهاااالعوام
 :النقاط التاليةيي وتتلخص 

  إحعا ياتمساحة الوحدة السكنية: تم تحديد مساحة الوحدة السكنية للعينة االيتراضية حسب 
ياااي  2م134باااأن متوساااط مسااااحة الوحااادة الساااكنية ،2411ال لساااطيني عاااام  اإلحعااااءمركاااز 

 قطاع غزة.

 العينة النموذجية الدراسية للوحدة السكنية :(1.5) جدول

 W2مساحة الجدار  W1مساحة الجدار االرتفاع الشكل 

الوحدة 
 السكنية

 

5x3=15 

 
13x5=65 15x5=50 

 

  تاااام ايتااااراض قساااايمة للوحاااادة السااااكنية علاااا  ايتااااراض أن االرتاااادادات الرضمساااااحة قطعااااة :
م، يتكون المشروع  3ن ب واالرتداد الجانبي له متساوية غير مطلة عل  شوارع، تخضع لسك

 x  340 14كون مساحة قطعة المشروع كاملة تم، يي 304 قسا م كل قسيمة بمساحة 14من 

 2م 3404= 

  :عدد اليراد يي الوحدة السكنية ثابت ، وال يؤثر عل  الدراسة.الكثاية السكانية 

   العبسااي، م، يقااد بيناات دراسة)11ارت اااع طوابااق ب 1ارت اااع المبناا : تاام ايتااراض ارت اااع المبناا
طوابااااق، وبالتاااالي اخااااتص البحاااام 1-3( أن االرت ااااع المناسااااب للسااااكن الميسااار ماااان م2440

 طوبق، لتوييره الحد العل  من الوحدات السكنية. 1بالمبن  عل  ارت اع 

 ضاية، بنااءج دراسة العيناة االيتراوهي العوامل التي سيتم من خ ها تحديد نتا  العوامل المتغيرة:
 عل  الزيادة أو النقعان يي هذه العوامل، وهي:

  الدراساااتعلاا   اعتماااداأنماااط سااكنية لتجميااع الوحاادات السااكنية  0الاانمط السااكني: تاام تحديااد 
 والتي حددت النمط السا د يي قطاع غزة وهي: ،السابقة

 

 
 

W1=13 

W2=10 
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 العينة النموذجية لألنماط السكنية :(1.1) جدول
 المباني المنفصلة

 (A)بقطوا 1 
 المباني شبه المتصلة

 (B()C)طوابق 1
 المباني المتصلة

 (D)طوابق  1
 المباني العالية

 (R)طوابق 2

 
 

 

 

  

 أو النقعااااان يااااي عاااادد  ،عاااادد الوحاااادات السااااكنية: وهااااو العاماااال الااااذي ساااايحدد مقاااادار الزيااااادة
 الوحدات السكنية اعتمادا عل  تغير النمط السكني.

 أو النقعااان يااي مساااحة الجاادران ،الااذي ساايحدد مقاادار الزيااادة مساااحة الجاادران: وهااو العاماال 
، وبالتااالي تحاادد تقلياال التكل ااة أو زيادتهااا، اعتمااادا الوحاادة السااكنية ومساااحة التااي تحاادد حاادود

 عل  تغير النمط السكني.

  طوابق. 1على ارتفاع  (Aالمباني المنفصلة )أثر  1.1
 (A(: وصف نموذج العينة للنمت )1.1جدول )

 1مجموع مساحة الجدران م 1مساحة الجدران م م 51الشكل ارتفاع  متالن

المباني 
 المن علة

 

W1=(13x15)2=390 
W2=(10x15)2=300 

314 
 

وهي المباني المن علة، النمط السا د يي قطاع  (A)  راسة النمط دتبين الحالة من ال 
العوامل  النتا ج حسب يبين الجدول التاليو م، 3طوابق بارت اع للطابق  1يرت ع  غزة،

 المحددة يي بداية ال عل:
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 (A(: وصف الحالة الدراسية النمت )1.1جدول )

مساحة الجدران للمبنى  عدد المباني النمت
 مجموع مساحة الجدران الواحد

المباني 
 المن علة

14 
عدد الوحدات السكنية 

14x1=14 
W1=(13x15)2=390 
W2=(10x15)2=300 

690x10=6900m2 
 

 

ساب يارق التغيار لناه يحالخارى،  النمااطوهذا النمط هو المرجع لعمليات المقارنة باين 
 (.Aعل  الوحدات السكنية ومساحة الجدران بالمقارنة مع النمط )

 طوابق. 1على ارتفاع  Bالمباني شبه المتصلة  أثر  1.2
 (B( وصف نموذج العينة للنمت )1.1) جدول

 مجموع مساحة الجدران ة الجدرانمساح م 51الشكل ارتفاع  النمت
المباني 
شبه 
 المتعلة

 

W1=(26x15)2=780 
W2=(10x15)3=450 

1230 m2 
 

 
 

وهااي المباااني شاابه المتعاالة، ويتميااز هااذا الاانمط  (B) تبااين الحالااة ماان الدراسااة الاانمط 
م، يباين الجادول 3طواباق بارت ااع للطاابق  1بوجود حا ط مشتر  باين وحادتين ساكنيتين، ويرت اع 

 التالي النتا ج حسب العوامل المحددة يي بداية ال عل:
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 (B(: وصف الحالة الدراسية النمت )1.1جدول )

مجموع مساحة  مساحة الجدران للمبنى الواحد عدد المباني النمت
 الجدران للمشروع

المباني 
شبه 
 المتعلة

1 
 عدد الوحدات السكنية

14x1=14 

1230 m2 
 

1234x1=1384  
 

 

% من عدد 24( حقق زيادة Bأن النمط شبه المتعل ) نتا ج العينة الدراسيةتبين 
%، 1.1الوحدات السكنية مقارنة بالمباني المن علة، مع زيادة يي مساحة الجدران بنسبة 

 مساحة الجدران. دات السكنية بنسبة أكبر من زيادةوبالتالي زادت عدد الوح

 طوابق. 1اع على ارتف ((Cالمباني شبه المتصلة أثر  1.2
 ( Cوصف نموذج العينة للنمت ) :(1.2) جدول

 جموع مساحة الجدران مساحة الجدران م 51الشكل ارتفاع  النمت
المباني شبه 

 (C)المتعلة

 

W1=(26x15)3=1170 
W2=(26x15)3=1170 

2340m2 
 

 
 

المباااني شاابه المتعاالة،   نمااط مختلااف ماان هااوو  ( Cتبااين الحالااة ماان الدراسااة الاانمط  )
طواباق بارت ااع  1وحادتين ساكنيتين، ويرت اع  كال بين ينمشترك ينتميز هذا النمط بوجود حا طوي

 .م3للطابق 
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 (C(: وصف الحالة الدراسية النمت )1.2جدول )

مساحة الجدران  عدد المباني النمت
 للمبنى الواحد

مجموع مساحة 
 الجدران للمشروع

المباني شبه 
 (Cالمتعلة)

 يةعدد الوحدات السكن   3
14x1=14 

2304 
 

2304x3=1424 
 

( بأناه يشاتر  بحاا طين ماع الوحادات الساكنية المجااورة، B( عن الانمط )Cيختلف النمط )
% مااان عااادد الوحااادات 24أي بزياااادة  ن اااس عااادد الوحااادات الساااكنية، اون حاااظ أن النمطاااين حققااا

 ،لنمط المن عاالمقارنااة بااا ،% زيااادة يااي مسااحة الجاادران المحااددة للوحاادة الساكنية1.1، والساكنية
، وذلاا  (Bعاان الاانمط ) %1.1كاناات أقاال بنساابة  (Cولكاان مجمااوع مساااحة الجاادران يااي الاانمط)

 ب اشتراكها بجدار زا د.بسب

 طوابق. 1على ارتفاع  Dالمباني المتصلة  1.2

 
 (D(: الحالة الدراسية النمت )1.2جدول )

الجدران مجموع مساحة  مساحة الجدران للمبن  الواحد عدد المباني النمط
 للمشروع

المباني 
 (Dالمتعلة)

2 
 عدد الوحدات السكنية

14x5=70 

13x15x7x2=2730 
10x15x8=1200 

2730+1200=3930 

3930x2=7860 
 

تبين الدراسة أن الانمط الساكني المتعال ياوير عادد وحادات ساكنية أكبار، وذلا  الساتغ ل 
دة اأي زي سكنية ةوحد 24وير  (D)  االرتدادات الجانبية، تبين الحالة الدراسة أن النمط المتعل

تقريباا   % 13.1 تبلاو  ياي مسااحة الجادران بنسابةبزياادة و  ،عان الانمط المن عال  %04بنسابة 
% ماان الوحاادات 11.1، وتبااين أن الاانمط السااكني المتعاال اسااتطاع زيااادة الاانمط المن عاالعاان 

 ن س االرت اع.بعل، عل  ن س قطعة االرض و تالمشبه النمط عن   السكنية
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ونستطيع قياس النتا ج عل  المباني منخ ضة االرت ااع وعالياة االرت ااع، حيام أن الع قاة 
 .طردية بين عدد الوحدات السكنية واالرت اع، يكلما زاد االرت اع زادت عدد الوحدات السكنية

 أثر المباني العالية على توفير عدد الوحدات السكنية 1.50

 
 (R1,R2مت )الحالة الدراسية الن (:1.1) شكل

 ،الرض  ن اس قطعاة لان التوجه الرأسي يي البنااء يزياد مان عادد الوحادات الساكنية عإ
ال ياي حالاة تطبياق االرت ااع إ ،ولكن ال تتحقق الك اءة المعمارية والتعاميمية مان المبااني العالياة

 المناسب بحسب طول البناية حت  تسمل بدخول أشعة الشمس والهواء بشكل طبيعي.

تم زيادة عدد الوحدات السكنية عل  ن س يرضية الدراسة، بحيام يتاوير   R1 يي الحالة
ماان  بااق، ولكاانطوا 1وحاادة سااكنية علاا  ارت اااع  131يااي ن ااس الحالااة عاادد وحاادات سااكنية تبلااو 

حايظااة علاا  شااكل اتعااال الوحاادات السااكنية، ماان مااع الم ،تعااميمية ومعماريااة عااحيحةناحيااة 
  R2ين، وبالتاالي يعابل عاادد الوحادات الساكنية ياي الحالااة الضاروري زياادة االرتاداد بااين البناايت

 1111، ماع مجماوع مسااحة جادران %84أي بزياادة  وحدة سكنية 14طوابق هو  1عل  ارت اع 
، وهذا يوضل نسبة التويير يي مواد االنشاء % عن النمط السكني المن عل18.1أي أقل بنسبة 

 .يي المباني العالية

 يةنتائج الحالة الدراس 1.55

تاويير الساكن اعتماادا   إمكانياة إلا تهدف دراسة الحالاة الدراساية لألنمااط الساكنية 
الاانمط السااكني المخااتص بشااكل اتعااال الوحاادات السااكنية مااع بعضااها، التغياار يااي علاا  

  وتتمثل النتا ج بالرسم البياني التالي:

R1 R2 
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 رسم بياني  مثل نتائج الحاالت الدراسية بالنسبة المئوية : (1.1شكل )

 

مقارنااة بالحالااة الدراسااية االيتراضااية  ،علاا  ال اارق بااين القاايم تاام حساااب النسااب الم ويااة بناااء -
 (.Aوهي نمط البناء المن عل )

بينااات نتاااا ج دراساااة الحالاااة االيتراضاااية أن هناااا  ع قاااة باااين الااانمط الساااكني وتاااويير عااادد  -
ـــوفر، الرضالوحااادات الساااكنية علااا  ن اااس مسااااحة قطعاااة  ـــاء المتصـــل ي ـــنمت البن    %10ف

وأن نمت البناء شبه المتصـل وفـر ،  عن النمت المنفصلسكنية الوحدات العدد زيادة من 
مماا ياؤثر علا  تكل اة الوحادة  ،% زيادة من عدد الوحدات السكنية عن النمت المنفصل10

 ، قلت تكل ة الوحدة السكنية.الرضكلما زادت عدد الوحدات السكنية عل  قطعة يالسكنية، 

%، وبنساابة أقاال ماان مساااحة الجاادران 84لعاليااة وحاادات سااكنية أكثاار بنساابة وياارت المباااني ا -
 المحددة للوحدة السكنية مقارنة بالنمط المن عل.

 

 مقترحةتصميمية حلول  1.51
 والشااوارع المحيطااة  ،وشااكلها ،التنااوع يااي طاارق اتعااال المباااني حسااب طبيعااة قطعااة الرض

لة المناسابة للمبااني الساكنية، ودراساة من الشكال المتع Uو    Lالشكال وقد تكون  ،بها
 بما يتناسب مع ال  ة المستهدية. الرضدمج اكثر من نمط يي قطعة  إمكانية

  ،تكاااون ال  اااة  علااا  أندماااج النمااااط الساااكنية، للتناااوع ياااي المسااااحات والتشاااكيل المعمااااري
 المستهدية متنوعة.
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 باالتجااااه الرأساااي للوحااادة   ي زياااادة عااادد الوحااادات الساااكنية وذلااااساااتغ ل الطاااابق الخيااار يااا
معااعد  إلا يعني الحاجاة  زيادة الطابق ال عل  اعتبار أن (الدوبلكس)السكنية، وهو نظام 

 للمبن  بشكل عام وبذل  يزيد عدد الوحدات السكنية بالطابق الخير.

  ،ست يد ي ات ذوي االحتياجات الخاعة.لتاستغ ل الطابق الرضي كوحدات سكنية 

 يارات يي المناطق غير المستغلة من قطعة الرضأن تكون مواقف الس 

  لتاااويير مسااااحات  ،واساااتغ ل المسااااحة ،ت باااين المبااااني ياااي المشاااروعايعااال حركاااة السااايار
 خضراء وأماكن لعب أط ال أمنة.
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 تصاميم مقترحة من حيث شكل اتصال الوحدات السكنية

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مساحات خضراء         مواقف سيارات         مباني سكنية          مباني خدمية  
 نماذج مقترحة :(1.1شكل )
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ن شكل اتعال الوحدات الساكنية يحادده شاكل الرض، يدراساة الموقاع واختياار التوجياه إ
ماان اهاام العواماال التااي تساااعد يااي نجاااح العمليااة التعااميمية، ياابن  ،المناسااب للوحاادات السااكنية
 الشكل اقتراحات كالتالي:

 حا ت التجارياة والمراياق الخدمياة ومواقاف السايارات عان المبااني الساكنية، وأن يعل الم
 بارت اع طابق أو طابقين حسب الحاجة. ،والمح ت التجارية ،تكون المباني الخدمية

 ،بحياااام يساااات يد منهااااا كبااااار الساااان وذوو اسااااتغ ل الطااااابق الرضااااي كوحاااادات سااااكنية 
 .االحتياجات الخاعة

 لماااكن الخضااراء والمخععااة للجلااوس، وأن تكااون للمشاااة يعاال حركااة الساايارات عاان ا
 يقط، ييتولد عنعر المان خعوعا لماكن لعب الط ال.

 تصاميم مقترحة من حيث شكل اتصال الواجهات 1.51
تولااد نااوع ماان الملاال  لنهااان طااول واجهااات المباااني المتعاالة ماان عيااوب هااذا الاانمط، إ

تساعد عل  تقبال هاذا الانمط مان  ،راح حلول معماريةوالجمود، ولكن يأتي هنا دور المعماري باقت
 الواجهات:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 واجهات مقترحة :(1.1شكل )
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  تعااااميم نهايااااات الواجهااااة علاااا  ارت اعااااات مختل ااااة، وتوظيااااف بعااااض العناعاااار المعماريااااة
 إلض اء عنعر جمالي للواجهة.

 الاوان دخيلاة تغيار  هناا    التناوع ياي اساتخدام االلاوان القريباة مان الطبيعاة، بحيام ال تكاون
 من الطابع المعماري للمدينة.

 يكاون  علا  أنق أو طاابقين، بالطوابق خعوعا عل  ارت ااع طاا لاستخدام الكورنيش ل ع
بعااااغر حجمااااه مقارنااااة بطااااول الواجهااااة  اإلنسااااان، وال يشااااعر اإلنسااااانيماااان المقياااااس  اقريباااا

 وارت اعها.

 لمسااحة ياوق المادخل، ييكاون تخعيص مداخل للمشاة يقط تكون مساقوية، واالسات ادة مان ا
 .اإلس ميةمن العمارة العربية  اهذا الطابع قريب

  الخالصة
الحاجااة الملحااة لتااويير السااكن الم  اام بتكل تااه المناساابة، يتطلااب إعااادة النظاار يااي دراسااة ن إ -1

 اإلسااكانيةيااي عمليااة التنميااة  ويعاااال امهماا ا، بحياام تكااون عنعاار اإلسااكانيةأنماااط المشاااريع 
المباااني السااكنية يااي قطاااع غاازة مااع الظااروف العااعبة التااي يعاااني  تناساابوأن المسااتدامة، 

م مان المشااكل الشاا عة وال تكون مشاكلة الحعاول علا  مساكن م  ا القطاع، بحيم ال هامن
 تعبل ظاهرة عامة.

 ، وتكون أولوية الجهات المعنية.تويير السكن الم  م سياسة عامة أن تكون سياسة -2

السااكن، يالسااكن  أنماااطواالقتعااادي أساااس تعااميم أي نمااط ماان أن يكااون السااكن الميساار  -3
 االقتعادي هو سكن عديق للبي ة مستدام.

، عاااان طريااااق اسااااتخدام عناعاااار حلااااول معماريااااة تساااااعد يااااي تقباااال النمااااط السااااكنية إيجااااد -0
 .معمارية تعطي شعورا باالنتماء والراحة

تخدام التادرج ياي نهاياات لعاين النااظر، ياسا يي المباني المتعلة يكون طول الواجهات ممل -1
السطل، واستخدام تدرج ياي الاوان الواجهاات، والتناوع ياي ماواد البنااء تعاد حلاوال تسااعد ياي 

 .اإلس ميةيي الواجهات، وهي من مميزات العمارة  واإليقاع ،نوع من التنوع إيجاد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل السادس
 التوصيات النتائج و
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 الفصل السادس:
 التوصياتالنتائج و 

ليهااا الدراسااة، والتااي وضااحها البحاام ماان إيبااين هااذا ال عاال أهاام النتااا ج التااي توعاالت 
 خ ل جانبين للدراسة، الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية العملية.

 نتائج الدراسة النظرية 1.5
السااكن ماان الحاجااات الضاارورية لسنسااان، وهااو ماان أولويااات اسااتقرار الحياااة، ويشااتمل علاا   .1

كالكاال والتاان س والنااوم، والحاجااة  :ومنهااا االحتياجااات الجساامية ،اإلنسااانيةالحاجااات  تااويير
 .لألمان واالطم نان، واالحتياجات االجتماعية والحاجة لتحقيق الذات

الملحااة لتااويير حياااة كريمااة لألساار ذات الاادخل  تتااوير السااكن بتكل ااة معقولااة ماان الضااروريا .2
 والمحدود. المنخ ض

 .يي جميع البلدان أحد أهم موارد التنمية يعتبر قطاع اإلسكان .3

ن الوحدة السكنية هي الساس الذي يعتمد عليه المعمم والمخطاط ياي المشااريع الساكنية، إ .0
 بالنمط السكني.  أن طرق تجميع وربط الوحدات السكنية يشكل ما يسم و

 تاااويريمااان الناحياااة الكمياااة والنوعياااة، الوحااادات الساااكنية ضااارورة تلبياااة حاجاااة الساااكان مااان  .1
،وخاعاااة لألسااار ذات العاااحية واالجتماعياااة التاااي تحتاجهاااا السااار ال لساااطينية المتطلباااات 

 الخل المحدود والمتدني.

يااي غاازة بمراحاال عدياادة، منهااا مااا كااان ناجحااا، ومنهااا مااا كااان يحتاااج  اإلسااكانماار قطاااع  .1
ات التااي ال  اا دية، وتحديااد المقاادرة الماليااة لهااذهلدراسااة عميقااة ماان ناحيااة دراسااة ال  ااة المسااته
 تستطيع من خ لها تويير المسكن الم  م.

يشاال المشاااريع السااكنية يعااود لعاادم سااد احتياجااات ال  ااة المسااتهدية للمشااروع، و ذلاا  لاانقص  .1
 الدراسات الميدانية الخاعة بالسكان ومعرية احتياجاتهم بشكل مباشر.

وهاي المبااني  ،ياةالنمط المعماري السكني السا د علا  مشااريع االساكان مان الناحياة المعمار  .8
 المخدومة ب راي وسطي. أوالمجتمعة و العالية المن علة 

هو مسكن مريل يلبي احتياجات  (أو ما يعرف أيًضا بالسكن االقتعادي )إن السكن الميسر .1
 وأيضل جودة، يهو مرتبط بالقدرة االقتعادية لألسرة. ،السرة بأقل تكل ة
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، يتكل اة الساكن التاي تجعلاه ساكنا ميسارامساكن مان أهام العوامال  أي إنشااءن خ ض تكل اة إ -14
 للعرض والطلب عل  الوحدات السكنية. هي المحدد الساس

يتمثال باختياار الانمط التخطيطاي الساكني  ،خ ض التكاليف عل  مساتوى التخطايط العمراناي -11
، علاا  أن يلبااي احتياجااات السااكان ماان اوضاارورة التركيااز علاا  أن يكااون التخطاايط مسااتدام

 تحقيق الربط والتوعل عل  مستوى الحي السكني.و  ،تويير الخدمات
خ ااض التكاااليف علاا  مسااتوى التعااميم المعماااري عاان طريااق اسااتحدام طاارق تعااميمية   -12

لمساحات، وتعتبر من ا جديدة تناسب طبيعة المشروع، بحيم تحقق االنت اع الكامل والمثل
 البساطة يي التعميم عام  مهما يي خ ض التكاليف.

يالعمال علا  تاويير  رتبط بعدة عوامل ينية،  مستوى العملية التن يذية يخ ض التكاليف عل  -13
توحيااااد  البناااااء مثاااال:يخ ااااض ماااان تكاااااليف   ،مااااع طبيعااااة المشااااروعآليااااات م  مااااة للتعاماااال 

تقليااال الهااادر ياااي  ، و تحقياااق الجاااودة والمتاناااة، وواإلنشاااا يةالقياساااات والعناعااار المعمارياااة 
 .اإلنشاءمواقع 

، يهااي تااؤثر اإلنشااا يةالمسااكن جاازء ال يتجاازأ ماان تكاااليف المسااكن تكاااليف تشااغيل وعاايانة  -10
ياانمط البناااء وطاارق اتعاااله وارت اعااه ومسااايات ر، علاا  حياااة السااكان ل تاارة طويلااة ماان العماا

وتطبياااق مباااادئ ترشااايد اساااته   الطاقاااة  ،اساااتخدام الماااواد المحلياااة المناسااابةو  ،االرتااادادات
 .للمسكن والمياه تساعد عل  خ ض التكاليف التشغيلية

، والمجتماع ككال بشاكل عاام، ياي ترسايخ م هاوم الساكن توعية ال  ة المستهدية بشاكل خااص -11
 يساعد عل  تطوير الثقاية الشعبية عن المسكن. ،وشروطه

مسااااعدة الساااكان علااا  توظياااف ال راغاااات بشاااكل يعاااال، يسااااعد علااا  تقبااال حلاااول وأيكاااار   -11
 عامة الشعب عل  يهمها.جديدة، وذل  عن طريق التسويق والتوعية بشكل يساعد 

نماااادون مقابااال،  بااا االساااكن الميسااار هاااو لااايس ساااكن يقاااراء، ولااايس ساااكن -11 ساااكن اقتعاااادي  وا 
 وعديق للبي ة، يساعد يي عملية التنمية المستدامة.

 نتائج الدراسة التطبيقية 1.1
يوجاد ع قااة بااين الاانمط السااكني وتااويير عادد الوحاادات السااكنية علاا  ن ااس مساااحة قطعااة  -1

 .الرض

البناء المتعل يوير عدد وحدات سكنية أكثر، مماا ياؤثر علا  تكل اة الوحادة الساكنية، نمط   -2
 ، قلت تكل ة الوحدة السكنية.الرضعدد الوحدات السكنية عل  قطعة  كلما زادي
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 عدد الوحدات السكنية عل  مسلحة قطعة الرض. وكلما زاد ارت اع المبن  زاد -3

العالياة علا  مساتوى المشااريع الكبيارة متعاددة  مط المبانيقل عدد الوحدات السكنية يي ني -0
المبااااني؛ بسااابب الحاجاااة لمساااايات ارتااادادات كبيااارة حتااا  تحقاااق الك ااااءة التعاااميمية مااان 

 الناحية البي ية.

غيل والعيانة ة للسكان، يهي أقل يي تكاليف التشمباني متوسطة االرت اع الكثر م ءالم -1
 ، و ذات كثاية متوسطة.الكهربا يةاالستغناء عن المعاعد  إمكانيةللمبن  بسبب 

 التوصيات 1.1

 توصيات قصيرة المدىأوال: 
تمثال ال  اة الغالباة  عل  أنذوي الدخل المحدود والمنخ ض،  إسكانولية لمشاريع ال إعطاء -1

 عل  المجتمع يي قطاع غزة.

وجود هي ة حكومية تختص بتويير السكن الميسر، مختعاة بعمال الدراساات ال زماة لتاويير  -2
 كن ميسر م  م يي قطاع غزة.س

تكااون مسااؤولة عاان الدراسااات الميدانيااة  ،الجهااة الحكوميااة إشاارافجهااات تعماال تحاات  إنشاااء -3
 الدخل المحدود والمنخ ض. ، وهي ذووالتي تستهدف ال  ة الهم بالمجتمع

تحديااد م هااوم السااكن الميساار اعتمااادا علاا  دخاال الساارة يااي قطاااع غاازة، والخااذ باالعتبااار  -0
 م روض عل  القطاع.الحعار ال

تشجيع السكان عل  امت   المساكن االقتعادية عن طريق التسويق للمشاريع ياي الوساا ل  -1
 .اإلع مية

مية تساعد عل  التأقلم مع المساحات العغيرة ، وتوضيحها للسكان قبل ياقتراح حلول تعم -1
 العمل عل  المشروع.

ت لل  اااة المساااتهدية، مماااا يولاااد وجاااود مشااااركة مجتمعياااة ياااي تحدياااد المتطلباااات واالحتياجاااا -1
 والرغبة يي المحايظة عل  المسكن. االنتماء

 توصيات متوسطة المدىثانيا: 

مكانيااااةوخعوعااااا المحليااااة،  ،عماااال أبحااااام علميااااة تساااااعد يااااي دراسااااة طبيعااااة المااااواد -8  وا 
 .اإلنشا يةطرق خ ض التكاليف دراسة و  ،تويير المواد المستوردةل ،االست ادة منها
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وعماال دراسااات جاادوى توضاال ال ااروق بااين التعاااميم،  ،نمااوذج تعااميمي اقتااراح اكتاار ماان -1
 عل  حقا ق علمية. احت  يكون التعميم النها ي مستند

 السكنية، مع المحايظة عل  مبدأ نمط العمارة العربية المحلية. النماطالتنوع يي  -14

ماااع  وتوظي هاااا بشاااكل مبتكااار تتناساااب اإلسااا ميةاساااتنباط الحلاااول المعمارياااة مااان العماااارة  -11
 العمارة الجديدة.

 توصيات بعيدة المدىثالثا: 

م ماااع معطياااات الععااار لقاااوانين وأنظمااة البنااااء، بماااا يااات ءالنظااار ياااي ا إعاااادةالعماال علااا   -12
 الحالي.

راضاااي المخععاااة للمشااااريع ويير قطاااع التااات عيااال قاااانون حياااازة الراضاااي بشاااكل يعاااال ل -13
 .السكنية

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع 
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 جع المصادر والمرا
 .القرآن الكريم 

 أواًل: المراجع العربية

التعميم الحضري العمودي: أثر المباني العالية م(. 8102الحبا ي، شيماء، والعكيلي، مها .)
مجلة جامعة بابل: العلوم . عل  البنية الحضرية للمدينة المعاعرة ()ناطحات السحاب

 .,000-0122(، 2) 80الهندسية، 

 . الكويت: )د.ن(.0، طاالسكان الميسر بدول الخليجم(. 8100. )السرج، حسين عبد المطلب

 غزة: جامعة الزهر. المسكن واالسكان.م(. 8102البغدادي، جمال محمد. )

دراسة تحليلية لتقييم مشاريع جمعيات جع ر، أشرف عبد المنعم والنمرة، نادر جواد)بدون( 
 طيطية والمعمارية، القاهرة.. مركز الدراسات التخ0. طاالسكان التعاوني لقطاع غزة

دراسات تحليلية يي تخطيط وتعميم مواقع االسكان الحكومي م(. 0221الجماعة االس مية. )
 . )د.ط(. القاهرة: مركز الدلتا للطباعة.منخ ض التكاليف بالمدن المعرية

التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن م(. 8102الجهاز المركزي لسحعاء ال لسطيني. )
 . رام اهلل، يلسطين: الجهاز المركزي لسحعاء ال لسطيني.8102المنطقةو 

يدة يي برامج ومشروعات إسكان محدودي الدخل بالمدن الجد  م(. 8112حامد، مروة سيبويه. )
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القاهرة، معر. معر

 مجلة. والردن العراق يي االقتعادي االسكان نظامي دراسة(. م,810. )حسين، علي حسين
 .22–2,(، 28، )والتنمية المخطط

 عل  وتأثيرها غزة قطاع يي االسكان تمويل سياسات(. م8102)محمود إبراهيم. ، حيةأبو 
 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلس مية، غزة.  .اإلسكان مشاريع

تحقيق سكن ميسر ل  ة نحو (. م,810عبدالعزيز احمد. ) والكباب، ،يحي محمدالخزان، 
 81، ، مجلة العلوم التكنولوجيادراسة حالة مدينة عنعاء-الشباب يي الجمهورية اليمنية

(8 ،)00-,2. 
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 .01-0(، 281،)مجلة البناء، تحقيق المسكن اإلقتعاديم(. 8102، ابراهيم. )الخيلأبو 

: دار الكتاب . بيروت2. طمختار العحاح( 0222الرازي، محمد بين أبي بكر بن عبد اهلل)
 العربي.

مشاريع اإلسكان العامة يي محايظات غزة ومدى م  متها م(. 8100زقوت، عبد الكريم. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلس مية، للواقع االجتماعي والبي ي واالقتعادي

 غزة.

عراقية للهندسة المجلة الم(. التنمية االسكانية، أبعادها ومقوماتها. 8101ساطع، سناء. )
 .02-0(، 8. )المعمارية

)رسالة دور الحكومات ال لسطينية يي مواجهة مشكلة االسكانم(. 8100سمعان، جهاد. )
 ماجستير غير منشورة( الجامعة االس مية، غزة.

. حقوق االنسان يي الشريعة االس مية ومردوداتها عل  الواقع المنيم(. 8101السيد، خالد. )
 كزاالع م المني.. )د.م(: مر 0ط

 . غزة: )د.ن(.0. طاستراتيجية اسكان الراضي ال لسطينيةم(.  0222شديد، محمد. )

تأثير الكثاية السكانية عل  ك اءة الطاقة يي المباني: قطاع غزة م(.  8102الشواف، ابتسام. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة االس مية، غزةكحالة دراسية

م. 21/41/2411. تاريخ االط ع: التنمية اإلسكانية المستدامةم(. 2411. )عادل، عامر
  https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436536.htmlالرابط:  

 اإلسكان م هوم يي االخت ف(. م8110)محمود أحمد، وال ورتية، سليمان. ، عبد اللطيف
 المسكن)الثانية اإلسكان ندوة. المستقبلية اإلسكانية التنمية سياسات عل  وانعكاساته الميسر
 . الهي ة العليا لتطوير مدينة الرياض)د.ط(. السعودية:  (.الميسر

م مدى م  مة سياسات االسكان العامة يي تويير المسكن الم  م(. 8102الععار، االء. )
) رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة االس مية، لذوي الدخل المنخ ض يي قطاع غزة

 غزة.

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436536.html
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ندوة .  التشكيل العمراني ودعم استدامة المسكنم(. 8110عيد، محمد، ويوسف، وا ل. )
 .المسكن الميسر الثانية، الهي ة العليا لتطوير مدينة الرياض

مقترحة لمشاريع اإلسكان منخ ضة التكاليف ل لو(. حم8112، أسامة عبد الحليم. )العيسوي
 .0,0-020(، 0) 01مجلة الجامعة االس مية، يي قطاع غزة. 

الكثاية السكانية المناسبة ودورها يي تخ يض تكل ة السكن يي م(. 8110، عبده. )العيس 
 ، ندوة االسكان الميسر الرياض.المدن: دراسة تحليلية للمباني السكنية متعددة الطوابق

مشاريع إسكان الونروا وم  متها للبي ة الطبيعية والعمرانية يي م(. 8101ال را، يوزي كمال. )
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلس مية، غزة.قطاع غزة

 المدينة يي الخعوعية لم اهيم تحليلية دراسةم(. 8100الكحلوت، محمد، وال را، معط  . )
 . غزة: الجامعة االس مية.غزة مدينة يي القديمة البلدة دراسة حالة  -  ةاإلس مي

القيم التخطيطية لمشاريع اإلسكان يي قطاع غزة م(. 8101محسن، عبد الكريم حسن. )
"، وانعكاسها عل  مشاريع اإلسكان المستقبلية" حالة دراسية مشروع إسكان تل الهوى

 الجامعة اإلس مية، غزة، يلسطين.

ت عيل دور تكنولوجيا البناء يي  ال قراء،إسكان  وتحديات المأوى .(م8112) محمد، عبير.
،المؤتمر المعماري السابع، ،  استراتيجيات تعميم المسكن المعاعر لمحدودي الدخل

 .أسيوط

ثقاية )2(، مجلة حراء، العددجمالية العمارة يي الثقاية االس مية (.م8102).مراد، بركات محمد
 وين.

. يلسطين: المركز 2. طالحق يي السكن الم  مم(. 2418وق اإلنسان. )المركز ال لسطيني لحق
 ال لسطيني لحقوق اإلنسان.

السكن يي قطاع غزة أزمة ي اقمها م(. 8102مركز الميزان ال لسطيني لحقوق اإلنسان. )
 : مركز الميزان ال لسطيني لحقوق اإلنسان.الحعار. غزة

قع الحق يي السكن الم  م: البنية متعددة الطبقات وام(. 2440مركز الميزان لحقوق اإلنسان. )
 . غزة: مركز الميزان لحقوق اإلنسان. 1. طنموذجاً 
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 مجلة. السكنية الوحدة عرض يي المؤثرة العوامل وتقييم تحليل(. م8101. )جمال باقر، مطل 
 .201–822(، 20، )والتنمية المخطط

 واالقتعادية االجتماعية العوامل(. م8102) أحمد يضالة عباس.، والزبيدي جمال باقر،، مطل 
، (,2)، والتنمية المخطط مجلة. السر المن رد اإلسكان نمط تغير العمرانية والتشريعات

00–,0. 

(. اإلسكان الميسر المعاعر دور أسس م8102سناء ساطع. ) ،عباس، و رنا مازن، مهدي
 02، عراقية للهندسة المعماريةالمجلة ال. اإلسكان الميسر المعاعر يي المشاريع االسكانية

(0 ،)28-21. 

ألف  11مساكن حكومية يخمة يي سنغايورة لمن يقل دخله عن م(. 2413. )20موقع أخبار 
م. الرابط: 10/42/2411. تاريخ االط ع: دوالر سنوياً 

24.argaam.com/article/galleryimages/132329https://akhbaar  

. تاريخ االط ع: ال قيرة الحياء أوضاع وتحسين إسكانم(. 2418موقع برنامج المو ل. )
slum-nda-http://ar.unhabitat.org/roas/housing-م. الرابط: 10/11/2418

upgrading/  

اإلس م. تاريخ االط ع:  بم اهيم وتأثره (. المسكن1181موقع مجلة الوعي. )
  waie.org/archives/article/561-http://www.alم. الرابط:  20/43/2411

 العهد الدولي الخاصم(. 1111. ) اإلنسان وقلحق السامية المتحدة المم م وضيةموقع 
م. الرابط: 11/40/2411. تاريخ االط ع: بالحقوق االقتعادية واالجتماعية والثقايية

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html  

وازرة  .التنمية للمناطق الحضرية المستدامةالتخطيط العمراني ضمان . (8101.)غعون، نجم
 اإلعمار واإلسكان واإلشغال والبلديات العامة

. المساكن الذكية لنموذج للمسكن الميسر يي القرن الواحد والعشرينم(. 8110نوبي، حسن. )
 ندوة االسكان، الرياض: الهي ة العليا لتطوير مدينة الرياض.

 . القاهرة: عالم الكتب 0. طلمنجد يي اللغةا م(.0221. )لي بن الحسن، عالهنا ي

https://akhbaar24.argaam.com/article/galleryimages/132329
https://akhbaar24.argaam.com/article/galleryimages/132329
http://ar.unhabitat.org/roas/housing-and-slum-upgrading/
http://ar.unhabitat.org/roas/housing-and-slum-upgrading/
http://ar.unhabitat.org/roas/housing-and-slum-upgrading/
http://www.al-waie.org/archives/article/561
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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. معهد أبحام االسكان والقروض العقارية يي يلسطينم(. 8112هنطش، ع ح. )أبو 
 السياسات االقتعادية ال لسطيني )ماس(

 م.8101-8100الخطة االستراتيجية م(. 8100وزارة الشغال العامة واإلسكان ال لسطينية. )
 امة واإلسكان.يلسطين: وزارة الشغال الع

. رام مسودة السياسة الوطنية لسسكان يي يلسطينم(. 8102وزارة الشغال العامة واإلسكان. )
 اهلل: وزارة الشغال العامة واإلسكان.

 2018-2021) )الخطة التنموية المحلية لمدينة دير البللم(. 8102وزارة الحكم المحلي. )
 ، يلسطين.بلدية دير البلل

. الكويت. وزارة الوقاف 1. طاإلس م منظور يي والبنيان العمرانم(. 2410وزيري، يحي . )
 الكويتية.

. تاريخ أزمة سكن حادة يعاني منها قطاع غزة تلوح بااليقم(. 2411وكالة سما اإلخبارية. )
  https://cutt.us/Y68Eiم. الرابط: 21/41/2411االط ع: 

. تاريخ 2411أبرز مؤشرات المساكن وظروف السكن يي يلسطينم(. 2411لة ويا. )وكا
 م. الرابط:11/42/2411االط ع: 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=HYPLXDa27438087237aHYPL
XD  

م. الرابط: 23/42/2411.  تاريخ االط ع: أنماط العمران يي يلسطينم(. 2411وكالة ويا. )
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5159  

. )رسالة المعايير التعميمية إلسكان ذوي الدخل المنخ ضم(. 8118يوسف، را د محمد. )
 منشورة(. جامعة النجاح، يلسطين.ماجستير غير 

https://cutt.us/Y68Ei
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=HYPLXDa27438087237aHYPLXD
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=HYPLXDa27438087237aHYPLXD
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5159
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5159
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