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 ملخص البحث

    يستدعي البحث المتواصل والسعي الجاد لتحقيق وتلبية كافـة احتياجـات    اإلسكان العشوائي
تعد الدراسات المرتبطة باإلسكان العشوائي من أهم الدراسات اإلسكانية،حيث         كما  ، الساكنين

العشرين مـشكلة  الحادي والقرن  أن مشكلة اإلسكان العشوائي أصبحت في القرن العشرين و        
عالمية تعاني منها معظم دول العالم، وتأتي هذه الدراسة البحثية لتسلط الضوء على اإلسكان              
العشوائي من حيث تعريفه وأسباب ظهوره وأنواعه ، ثم ينتقل البحث السـتعراض حـاالت     
دراسية من مناطق عشوائية عالمية وعربية وكيف تم التعامل معهـا، ثـم يتنـاول البحـث      

، طق العشوائية في قطاع غزة متخصصا في دراسة منطقة المغراقـة العـشوائية فيـه              المنا
سن القوانين والتـشريعات    ضرورة  :ليخلص البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها      

البنائية والتنظيمية للحد من البناء العشوائي، وتشديد الرقابة والمتابعة للمنـاطق العـشوائية،             
جـة مـشكلة    هناك أسـاليب عديـدة لمعال      .لمخطط اإلقليمي الشامل،  خالل التوافق مع ا   من  

، الحفاظ وإعادة التأهيل  ، التطوير واالرتقاء ، اإلزالة وإعادة التوطين  : المناطق العشوائية منها  
 ويختلف كل أسلوب تبعا لظروف المنطقة سواء العمرانية أو االجتماعية أو االقتصادية تبعـاً   

التحليـل اسـتراتيجيات التعامـل مـع        بحث  نطلق تناول هذا ال   ومن هذا الم   .لموقع المنطقة 
 مع  . العشوائية المناطق العشوائية وذلك من خالل التعرف علي أساليب التعامل مع المناطق          

 العـشوائية باعتبارها أنسب الوسائل للتعامل مـع المنـاطق         " االرتقاء  "التركيز علي عملية    
 .لمنطقة المغراقة

    جوانبها سواء كانت    شوائية البد من تطوير البيئة الحضرية من جميع       عند االرتقاء بمنطقة ع
  ).اقتصادية / سياسية / اجتماعية (جوانب عمرانية أو جوانب غير عمرانية 

         تختلف عملية االرتقاء من حي ألخر تبعا للخصائص العمرانية واالجتماعيـة واالقتـصادية
لمنـاخ الـسياسي واالجتمـاعي    كما تختلف من دولة آلخري حسب الظـروف العامـة وا        ،

بهذا نستطيع أن نحدد لمخطط التطوير والتأهيل العمراني أقـصر الطـرق    و  .واالقتصادي  
التي يستطيع أن يتعامل بها مع مشاكل المنطقة العشوائية بشكل مباشـر وإيجـاد الحلـول                
 والبدائل ومن ثم تحديد البديل األمثل ووضع التـصور النهـائي لمخطـط المنطقـة طبقـاً               

  . وتحليلهالمؤشرات فعلية ثم دراستها مبدئيا

                              واهللا ولي التوفيق
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Abstract 
 

 Studies related to random housing are some of the most important 
studies since the problem of random housing has been an international 
problem in the twentieth and twenty first century. Most of the countries 
all over the world suffer from this problem. This study focuses on 
random housing in terms of definition, causes and types. The study also 
highlights the advantages and disadvantages of random housing and 
ways to deal with the areas deteriorating structurally. The study then 
reviews some case studies from Arab and international random areas 
and how to deal with them. The study then discusses random areas in 
Gaza Strip and in random Mughraqa in particular. The research comes 
to conclusions and recommendations. One of the most important ones is 
the necessity of enacting constructional and organizational laws and 
legislations to control this phenomenon. Another important one is 
imposing strict restrictions concerning monitoring and following 
random areas through correspondence with the comprehensive regional 
planning. There are many techniques to solve this problem such as: 
removing and resettling, development and advancement and protection 
and rehabilitation. Each technique has its own features according to the 
structural, social or economic circumstances of the area taking into 
consideration the location or general view. When considering 
developing random area, urban environment must be developed in all 
aspects. This includes the structural and non structural aspects (social, 
political and economic)  

 
 The process of development differs from an area to another according 

to the structural, social and economic characteristics. It also differs 
from a country to another depending on general situation and the 
political, social and economic atmosphere. By doing this, we can have 
the most appropriate and shortest way to structural development 
planning by which it can deal with the problems of the random area 
directly and establishing solutions and options, determining the most 
perfect alternative, setting the final conception of area planning in 
accordance with the actual indicators and studying and analyzing them.  
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 117 .........................تحليل بيانات الزيارات الميدانية والرفع المساحي لعينة الدراسة في المنطقة 2.6.4 

 118 ...................... ....................................................تحليل نتائج  االستبيان الخاص بالمنطقة عينة الدراسة 3.6.4 

 136 ................................................................................................................................................................................الخالصة  7.4

  الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 137 .......................................................................................... ................................................................................النتائج العامة  1.5

 142 .......................................................................................................الحلول للحد من ظاهرة اإلسكان العشوائي  2.5

 146 .............................................ز.....................................................................................................................................الخالصة  3.5

 147 ................................................................................................................................................................................ التوصيات.  4.5

 152 ....................................................على صعيد الدراسات االجتماعية السكانية والمشاركة المجتمعية 1.4.5 

 152 ...........................................................................................................على الصعيد الهيكل العمراني والتنظيمي 2.4.5 

 153 ........... ....................................................................................على صعيد الخدمات األساسية والبنية التحتية 3.4.5 

 155 ............. ... .......................................................................................................................................................................المراجع  5.5
  

   المالحق وصورقائمة ال
  

 الموضوع 
رقم 

 الصفحة

 41 ........... .............................................................. وتزبرجبحي كر" لويزين شتاد"منظر عام لجزء من منطقة  )1.2(صورة 

 51 ............... ..............................................................................................................شأة ناصربعض اللقطات من داخل من )2.2(صورة 

 56 ............................................................................................  وضح المباني الجديدة المضافة بموقع منشأة ناصرت )3.2(صورة 

 58 ......................................................................................................................... نموذج للوحدات المنفذة في منشأة ناصر )4.2(صورة 

 58 ................................................................ مقارنة بين الفراغات الجديدة والفراغات القديمة في منشأة ناصر )5.2(صورة 



 
 

م 

 61  .............................................................................................................................. ناس بالبيئة العشوائيةتوضح ارتباط ال )6.2(صورة 

 63  ............................................................................................................................ توضح الموقع العام لألحياء العشوائية )7.2(صورة 

 63  ....................................................................................................................... توضح مادة البناء في األحياء العشوائية )8.2(صورة 

 66  ...................................................................................................................... تصوير جوي يوضح المناطق العشوائية )9.2(صورة 

 85 ..............................................................................................................................................................................العشوائيات توضح )1.3(صورة 

 103 . ............................................................................................................................ صور منوعة لشكل المباني في القرية )1.4(صورة 

 106 . .......................................................................................................لشكل المباني المدمرة في القرية  متعددةصور  )2.4(صورة 

 111 ........................................... ي منطقة الدراسةفمباني مخطط رفع حالة المباني وصور توضح حالة ال )3.4( صورة

 112 .......................................... مخطط رفع تشطيبات المباني في منطقة الدراسة مع صورة ألحد المباني )4.4( صورة

 114 . ....................................................................................................... صور توضح شبكة الطرق في منطقة الدراسة )5.4( صورة

 114 . ................................................................................................................... توضح المسجد الوحيد في منطقة الدراسة )6.4( صورة

 160 ....................... ... ................................................................................................................................. الرئيسيمدخل المغراقة  )1.5(صورة 

 160 ............................ ... .................................................................................................................................اسكتش ألحد الشوارع  )2.5(صورة 

 160 ........................................................................................ اسكتش يوضح اعتماد السكان على الدواب في تنقالتهم )3.5(صورة 

 160 ...  اللعب في الشارع بسبب التكدس السكاني، وعدم وجود مساحاتإلىتوضح كيف يلجأ األطفال  )4.5(صورة 

 161 .........الباطون توضح كيفية اختالف الحالة اإلنشائية للمباني ما بين واالسبست والزينكو والقرميد و )5.5(صورة 

 161 .......... ... .................................................................................................................................. توضح حالة الطرق الزراعية )6.5(صورة 

 161  ................................................................................................................................... شوارع ضيقة وطرق الزراعية جدا )7.5(صورة 

 161 . ................................................................................................................................. ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات )8.5(صورة 

 161 . .......................................................................................................... يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )9.5(صورة 

 161 .............................................................................  أصحاب المنازل المحيطةإلىإغالق الشارع يحول ملكيته  )10.5(صورة 

 161  ............................................................................................................. شوارع ضيقة جدا مشابهة لشوارع المخيمات )11.5(صورة 

 162 ................. ..................................................................................................................... ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات )12.5(صورة 

 162 .... ......................................................................................................... يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )13.5(صورة 

 162 ............. ... ..................................................................................................................................  المنطقةفيالشارع الرئيسية  )14.5( صورة

 162 . .................................................................................................... )حرم سكة الحديد( المنطقة فيالشارع الرئيسية  )15 .5(صورة 

 162 ................... ... ..................................................................................................................................  المنطقةفيحركة التجارة  )16.5(صورة 

 162 . ......................................................................................................  شوارع ضيقة جدا مشابهة لشوارع المخيمات )17.5(صورة 

 163 ................. ... ..................................................................................................................................  المنطقةفيالمسجد الوحيد  )18.5(صورة 

 163 ................ ...................................................................................................................................  المنطقةفيالروضة الوحيدة  )19.5(صورة 

 163 . ........................................................................................................................ المسجد الوحيد في الحي منطقة الدراسة )20.5(صورة 

 163 ............................................. ... .................................................................................................................................. المرافق العامة )21.5(صورة 



 
 

ن 

 163 ....... .................................................................................................................................  الحكوميةتعديات على األراضي )22.5(صورة 

 163 ...................................... ... ............................................................................................................................... بيوت من الصفيح )23.5(صورة 

 163 . .......................................................................................................يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات  )24.5(صورة 

 163 .. .............................................................................................................................. ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات )25.5(صورة 

 164 ....... .................................................................................................................................  الحكوميةعلى األراضيتعديات  )26.5(صورة 

 164 . .......................................................................................................... يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )27.5(صورة 

 164 .. .....................................................................................................  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )28.5(صورة 

 164 .... ............................................................................................................................. ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات )29.5(صورة 

 164 ............................................................................. إغالق الشارع يحول ملكيته إلى أصحاب المنازل المحيطة )30.5(صورة 

 164 .. ...........................................................................................................شوارع ضيقة جدا مشابهة لشوارع المخيمات )31.5(صورة 

 164 .. .................................................................................................................................  يوجد مراعاة لقوانين االرتداداتال )32.5(صورة 

 164 .. ......................................................................................................  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )33.5(صورة 

 165 ............ ... ................................................................................................................................... يهتم سكان المنطقة بالزراعة )34.5(صورة 

 165 . ..................................................................................................... يهتم سكان المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )35.5(صورة 

 165 . ..................................................................................................................... تجريف الطرقال يوجد مراعاة لقوانين   )36.5(صورة 

 165 .. ......................................................................................................... يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )37.5(صورة 

 175 ................ ... .................................................................................................................................. يهتم أهل المنطقة بالزراعة )38.5(صورة 

 165 ................ ... ................................................................................................................................ يهتم أهل المنطقة بالزراعة )39.5(صورة 

 165 . ..............................................................................................................................  الزراعية وسط األراضيالمباني في )40.5(صورة 

 165 . ........................................................................................................... يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات )41.5(صورة 

 166 ......................................................................................... ياإلسرائيلمن قبل قوات االحتالل  تدمير البنية التحتية )42.5(صورة 

 166 ........................................................................................ي تدمير منازل المواطنين قبل قوات االحتالل اإلسرائيل )43.5 (صورة

 166 .. ....................................................................................................................ي مسجد من القماش بعد العدوان اإلسرائيل )46.5(صورة 

 166 ............................................................................................................................................................ آثار العدوان على المنطقة )45.5(صورة 

 166 ..............،.. ..................................................................................................................... ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات )44.5(صورة 

 166 .....................................................................................................................................ي ان اإلسرائيلخيام الوكالة بعد العدو )47.5(صورة 

 166 ........................................................................................................................................ الجرافات اإلسرائيلية تجتاح المنطقة )48.5(صورة 

 166 ......................................................................................................................................... الجرافات اإلسرائيلية تجتاح المنطقة )49.5(صورة 

 167 ............................... ........................................................................................................................ البيئيمعامل الطوب والتلوث   )50.5(صورة 

 167 ...................................................................................................................................................... معامل الطوب والتلوث البيئي )51.5 (صورة

 167 ...................................... .........................................................................................................................  غزة والتلوث البيئيوادي )52.5(صورة 

 167 .......................... .........................................................................................................................ي محطة الكهرباء والتلوث البيئ )53.5(صورة 



 
 

س 

 167 ........................ ......................................................................................................................................ي وادي غزة والتلوث البيئ )54.5(صورة 

 167 ............................... ..............................................................................................................................ي وادي غزة والتلوث البيئ )55.5(صورة 

 168 ..................................................... ..............................................................................................................................  غزةوادي جسر )56.5(ورة ص

 168 ................................ ................................................................................................................ي محطة الكهرباء والتلوث البيئ )57.5(صورة 

 168 ....................................... ......................................................................................................................ي وادي غزة والتلوث البيئ )58.5(صورة 

 168 ...............................................................................................................ي الخردوات في شوارع المدينة والتلوث البيئ )59.5(صورة 

 168 ................................. ..............................................................................................................................ي وادي غزة والتلوث البيئ )60.5(صورة 

 168 ....................................................................................................................................................... التنوع النباتي في وادي غزة )61.5(صورة 
  

  شكالقائمة األ
  

 الموضوع 
م رق

 الصفحة

 12 .................................................................................................... رسم تحليلي يوضح أسباب نشأة المناطق العشوائية )1.1(شكل 

 23 .............................................................................................................   يوضح إيجابيات وسلبيات اإلسكان العشوائي )2.1(شكل 

 30 ............................... ............................................................................................................وسائل معالجة المناطق العشوائية  )3.1(شكل 

 34 ............................................... ...................................................................................................................ة العشوائيات عالمياً نسب )1.2(شكل 

 36 ............................................................................... ني يوضح توزيع العشوائيات في المجتمع العربيمخطط بيا )2.2(شكل 

 36 .................................................................................................... مخطط بياني يوضح نسب تشييد المناطق العشوائية )3.2(شكل 

 52 .................................................................................... النسب المئوية إلجمالي المساكن والسكان في منشأة ناصر )4.2(شكل 

 54 ........................................................ ضع المخطط للمنطقةيوضح استعماالت األراضي بمنشأة ناصر بعد و )5.2(شكل 

 62 .............................. ..............................................................................................................................خصائص المناطق العشوائية )6.2(شكل 

 79  ........................................................................................................ يوضح النسب الطبيعية ألراضي محافظات غزة  )1.3(شكل 

 79 ................................. ..............................................................................................................................نصيب األفراد من الغرفة  )2.3(شكل 

 80 ................................................نسبة السكان المزودة مساكنهم بخدمات إلى السكان غير المزودة مساكنهم  )3.3(شكل 

 86 ..... 2025 نية المتوقعة في غزة حتى عام العمرانية فإن معدل الكثافة العمراحسب مخططات النمو )4.3(شكل 

 115 ..................................................................................... يوضح عدد الذكور واإلناث موزعين حسب الفئة العمرية )1.4(شكل 

 115 .................................................................................................... يوضح نسب كل فئة عمرية بالنسبة للعدد اإلجمالي )2.4(شكل 

 116 ............ ................................................................................................................ يوضح نسبة عدد اإلناث لكل فئة عمرية )3.4(شكل 

 121 .............. ....................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لمتغير الجنس )4.4(شكل 

 121 ................... .................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لمتغير المهنة )5.4(شكل 

 121 ................................................................................................................... )السن(ية يوضح النسب المئوية للفئات العمر )6.4(شكل 

 122 . ............................................................................................................. يوضح النسب المئوية لمتغير عدد أفراد األسرة )7.4(شكل 



 
 

ع 

 122 ............... ....................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لمساحة السكن )8.4(شكل 

 123 .......  الزراعة وتربية الحيواناتفينسبة األكبر من الرجال وذلك النشغالهم محو األمية اليوضح  )9.4(شكل 

 124 ............................................................................................ يوضح النسب المئوية لما يوجد من احتياجات لألجهزة )10.4(شكل 

 124 ... ....................................................................................................................  المئوية لطريقة المواصالتيوضح النسب )11.4(شكل 

 124 ........................................................ يوضح النسب المئوية لنوع الحيوانات المنزلية المتوفرة داخل المنزل )12.4(شكل 

 125 ............ ....................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لفراغات منزلية )13.4(شكل 

 125 ........ ...................................................................................................................... ت االنترنتيوضح النسب المئوية لخدما )14.4(شكل 

 125 .. ....................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لنوع السكن المتوفر )15.4(شكل 

 126  ........................................................................................................ يوضح النسب المئوية لعدد غرف السكن المتوفرة )16.4(شكل 

 126 ............ ..............................................................................................  والنسب المئوية لطبيعة العائلةيوضح التكرارات )17.4(شكل 

 126 .... ....................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لنوع سقف المسكن )18.4(شكل 

 127 .................. .............................................................................................................................. يوضح النسب المئوية لملكية السكن )19.4(شكل 

 128 ........... .............................................................................................................................. يوضح استعماالت المباني في المغراقة )20.4(شكل 

 )21.4(شكل 
   الوضع االقتصاديبها غير مشطب وتحت اإلنشاء وذلك بسبائية أغلب مبانييوضح منطقة عشو

 .................................................. ...................................................................................................................................................... الصعب
128 

 129 ....... .................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لتاريخ بناء السكن )22.4(شكل 

 129 ................... ....................................................................................................................... ئوية لجودة السكنيوضح النسب الم )23.4(شكل 

 129 ............... ....................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لدخول الشمس )24.4(شكل 

 130 ............ ....................................................................................................................... يوضح النسب المئوية الزدحام الغرف )25.4(شكل 

 130 ............... .................................................................................................................. يوضح النسب المئوية لنوع شبكة المياه )26.4(شكل 

 130 ............................................................................................ رباءيوضح التكرارات والنسب المئوية لنوع شبكة الكه )27.4(شكل 

 131 ...................................................................................................... يوضح النسب المئوية لنوع شبكة الصرف الصحي )28.4(شكل 

 131 ............................................................................................................................................. يوضح النسب المئوية شبكة الهاتف )29.4(شكل 

 133 .................................. سرة لالنتقال للسكن في منطقة أخرىيوضح النسب المئوية لمدى موافقة أفراد األ )30.4(شكل 

 134 ............. بعيده وكذلك النظافةات  سواء الشئون االجتماعية خدمات التعليم جيدة ال يوجد أي مساعد )31.4(شكل 

 135 . .................................................................................................................... يوضح النسب المئوية لنظام السكن المرغوب )32.4(شكل 

 135 ............................................................................ يوضح النسب المئوية لألسباب التي دفعتك للسكن في هذا الحي )33.4(شكل 

  
  
  
  
  
  



 
 

 ف 

  خرائطقائمة ال
  

 لموضوعا 
رقم 

 الصفحة

 43 ......................................................................................... مدينة برلين بألمانيا موضح عليها منطقة الدراسةتوضح  )1.2(خريطة 

 50 ..................................................  مصر–ناصر بالقاهرة وشبكة الطرق حول المنطقة  موقع منشأة توضح )2.2 (خريطة

 72 ....................................................................... قطاع غزة وكثافة السكانية في اإلسكانيةتوزيع المناطق توضح  )1.3(خريطة 

 76 .............................................................................  محافظات غزة وأماكن تواجدهافيتوزيع المناطق العشوائية  )2.3(خريطة 

 82 . ...................................................................................................................تنمية عمرانية مستندة إلى مركزين رئيسيين  )3.3(خريطة 

 84 .................................................................................................... في محافظات غزة األراضيتوضح توزيع ملكيات  )4.3(خريطة 

 90 ........................................................................................................................................................................مخطط هيكلي المغراقة )1.4(خريطة 

 92 .............................................. .........................................................بالنسبة لمحافظات قطاع غزةموقع قرية المغراقة  )2.4(خريطة 

 93 ............................................... ...............................................................................................تصوير جويموقع قرية المغراقة  )3.4(خريطة 

 95 ................... ........................................................................................................................ملكية األراضي في قرية المغراقة  )4.4(خريطة 

 111 .............................. ..................................................................................................................... ضح منطقة الدراسةمخطط يو )5.4(خريطة 

 112 ..................................................................................................... مخطط رفع استعماالت المباني في منطقة الدراسة )6.4(خريطة 

 113  .......................................................................................................تفاعات المباني في منطقة الدراسة مخطط رفع ار )7.4(خريطة 

 113 .........................................................................مخطط رفع شبكة المياه والصرف الصحي في منطقة الدراسة  )8.4(خريطة 

 147 .............. .............................................................................................................................. المخطط اإلقليمي لمحافظات غزة )1.5(خريطة 
  

  اتـــــــــــمخططقائمة ال
  

 الموضوع 
رقم 

 الصفحة
 90  ............................................................................................................................... )منطقة المغراقة(يوضح المرافق العامة  )1.4(مخطط 

 144  ....................................................................................................................................................................... مخطط تطوير المنطقة )1.5( مخطط

 146  .. .................................................................................................................................................  لمنطقة المغراقةهيكليمخطط  )2.5(مخطط 

 168  .. ................................................................................................................................................ تصوير جوى لمنطقة المغراقة )3.5 (مخطط

 174  .. .................................................................................................................................................. يوضح شبكة الطرق المقترحة )4.5(مخطط 

 175  .. ................................................................................................................................... للمبانييوضح التشطيبات الخارجية  )5.5(مخطط 

 176  ............................................................................................................................................................ المبانييوضح استعماالت  )6.5(مخطط 

 177 ................... ........................................................................................................................ يوضح شبكة الطرق قبل التطوير )7.5(مخطط 

 178  ................................................................................................................................................................ المبانييوضح ارتفاعات  )8.5(مخطط 



 
 

ص 

 179  ................................................................................................................................................................................ يوضح شبكة المياه )9.5(مخطط 

 180  ...................... ............................................................................................................................. الصحييوضح شبكة الصرف  )10.5(مخطط 

 181  ..................................... ............................................................................................................................. يوضح التصوير الجوى )11.5(مخطط 

 182  ......................................... ............................................................................................................................. يوضح تطوير المنطقة )12.5(مخطط 
  

  
  

  جداولقائمة ال
  

 الموضوع #
رقم 

 الصفحة

 9 ............. ........................................................................................................................... بعض معايير التدني العمرانييوضح  )1.1(جدول 

 43 ................................ يوضح الفارق في مستوى الدخل بمنطقة الدراسة ومتوسط الدخل في مدينة برلين )1.2(جدول 

 74 . .................................................................................................................... التجمعات العشوائية في محافظات قطاع غزة  )1.3(جدول 

 82 ...........................................ز................................................................................................جدول تعداد السكان لمحافظات غزة  )2.3(جدول 

 83 ...............................................................................  في محافظات غزة ح التوزيع النسبي لملكيات األراضييوض )3.3(جدول 

 86 .................................................................................... حسب مخططات النمو العمرانية فإن معدل الكثافة العمرانية )4.3(جدول 

 )5.3(جدول 
 حسب مخطط النمو العمراني السريع فإن المساحة الكلية للمناطق العمرانية ستشكل من محافظات

 ...................................................... ................................. ..............................................................................................................................غزة 
86 

 96  ......................................................................................................... جدول التركيب العمراني والسكاني لقرية المغراقة )1.4(جدول 

 97 .................. ....................................................................................................................................................... جدول التكوين األسرى )2.4(جدول 

 99 .... ..................................................................................................................... ليم في منطقة المغراقة وضع مستويات التع )3.4(جدول 
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  :مقدمة
التي نشأت داخل وحول    ل العالم من حيث وجود العشوائيات       تعتبر محافظات غزة كباقي دو       

 والسيما الطبقات الفقيـرة والتـي       هدي الصعب الذي نعيش   بعض المدن، وذلك نتيجة للوضع االقتصا     
تعاني من تدني مستوى الدخل أو انعدامه في كثير من األحيان، عالوة  على الوضع السياسي الـذي           

 واالحـتالل اإلسـرائيلي للـضفة    م1967 ونكسة سنة م1948ه فلسطين من نكبة سنة      بمرت وتمر   
 الثانيـة االنتفاضـة    و م1987 عام  االنتفاضة األولى الغربية و محافظات غزة، وهدم البيوت خالل      

 حيث ظهر العديد من العشوائيات      م2008 عام   ، والحرب األخيرة على محافظات غزة     م  2000عام  
في جباليا، والقرية البدويـة التـي أزيلـت         عبد ربه   مثل عزبة بيت حانون  في شمال غزة وعزبة          

، وحكر الجامع في دير البلح وقرية المغراقـة وهـى            مكانها مدينة الشيخ زايد شمال القطاع      ئنشأو
أما األنشطة االقتصادية التـي تتـسم بهـا          ".الحالة الدراسية التي سيتم التعرض لها في هذا البحث        

العشوائيات فغالبها ورش صناعات يدوية وحرفية كذلك السمة الغالبـة هـي افتقـار العـشوائيات                
. فـدان / نسمة 350 إلىالعالية حيث تصل في بعض المناطق       للخدمات العامة ، كذلك الكثافة السكنية       

  .)1( "غرفة/ أشخاص3وقد تزيد وترتفع نسبة التزاحم فتزيد عن 

صر أساسي من عناصر الحق في المستويات المعيشية المالئمـة          لقد تم  تثبيت اإلسكان كعن     
م عبر اإلعالن العالمي بشأن حقـوق       1948وذلك من خالل االعتراف بحق اإلنسان في السكن عام          

هذا وقد تم التأكيد علي الحاجة البشرية للمسكن كجزء من االحتياجات البـشرية األساسـية               ،اإلنسان
 واألهم في ذلك إن الـدول لـدي قيامهـا        .ة والخدمات االجتماعية  عاية الصحي كالغذاء والملبس والر  

م ألزمت نفسها باتخاذ ما     1966بإقرار التعهدات بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام         
يناسب من خطوات لضمان التحقيق التدريجي لحق المسكن المالئم إدراكا منها لألهمية الجوهريـة               

  .)2( ا اإلطارللتعاون الدولي في هذ

م تم تزويد المجتمع الدولي بأرقـام       1987وخالل السنة الدولية إليواء من ال مأوي له ،عام          
 600أفادت بأن مليار نسمة علي األقل في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلي المأوي المناسب كمـا وان            

 مليون نسمة علي األقل يعيشون دون       100في مناطق حضرية غير صحية ، و      مليون نسمة يعيشون    
 وهذه األرقام المذهلة تبدو أكبر إذا ما أخذ بعـين االعتبـار أولئـك الـذين ال            معيشي مستوىأدني  

 وبهذا يبدو من المنطقي أن يتعذر إحراز أي        ،يحصلون علي مياه الشرب الصالحة والمرافق الصحية      
                                                   

 1999- احمد خالد عالم، النمو العشوائي للتجمعات السكنية في مصر وأساليب معالجته، جمعية االرتقاء بالبيئة العمرانية، القاهرة (1)
 2020 - 2007 المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية )2(



 
 

ش 

 الحقوق اإلسكانية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للنـاس مـا لـم تـسير              تقدم ملحوظ في بلوغ   
  )3( .التوجهات عكس األوضاع المعيشية المتروكة فيما يخص الفقراء ومن ال مأوي لهم

 فاًإن ضمان المسار الرئيسي للتنمية المستديمة أو التنمية الشاملة أو المتواصلة يعتبـر هـد              
 يتمثل في تحسين أوضاع معيشة وعمل فقراء المدن والريف الفلسطيني وبالتحديـد االرتقـاء     اًرئيسي

  . صرف الصحي وجمع النفاياتبأوضاعهم السكنية ومستواهم الخدمي كالمياه ونظم ال

إن تأمين الحصول علي هذه االحتياجات البشرية واألساسية ينبغـي أن يمثـل صـلب أي                
لقد أصبحت هذه الظاهرة    و.لتخفيف من وطأة الفقر والحد منه      تنموية اقتصادية اجتماعية ل    إستراتيجية

 كـذلك  األمـر الـذي أدي          في البلدان المتقدمة كما هي واضحة في الدول األقل نموا           واضحاً أمراً
  .)4( بدوره إلي زيادة التركيز علي التخفيف من وطأة الفقر الحضري والحد منه

امج تنمية المستوطنات البشرية طيلة العقدين الماضيين مئات الماليين مـن           فلقد استهدفت بر  
 ممن يقيمون في األحياء الفقير المتزايدة والمستوطنات البشرية الغيـر            وأطفاالً اًنساء و   البشر رجاالً 

 ومن الالفت للنظر وبرغم الظروف      ،رسمية التي تتواجد بالفعل في كل مدينة من مدن  البالد النامية           
 لظروف خارجية   لخاصة بالشعب الفلسطيني إال انه بقي بمعزل عن االستفادة من هذه البرامج نظراُ            ا

 وبين تطـور هـذه      ،من الواضح أن ثمة صلة بين وجود الحقوق والشعور بالحاجة إليها            . وداخلية
 مسار  فالحقوق حاجات وأدوارها تنشأ ضمن    . الحقوق واألدوار التي يلعبها اإلنسان في سبيل تحقيقها       

، وهي تنمو وتزدهرمن خالل األدوار التي يلعبها اإلنـسان والجهـود          مجتمعاتالتطور الحضاري لل  
  .)5(  من خالل التنمية والتطوير للمناطق التي يسكنهاالتي يبذلها

  

  :أهمية البحث
 موضوعاً يرتبط بالتخطيط العمراني السليم الذي يهدف لتوفير الخدمات األساسية            البحث تناول    ي

  . وتحسين صحة البيئة ويساعد األجهزة األمنية لمكافحة الجريمة وتحقيق األمن واالستقرار 

                                                   
  ان  المركز القومي لبحوث اإلسك- معهد بحوث العمارة واإلسكان -سحر سليمان عبد اهللا، مها سامي كامل ،  نعمات محمد نظمى)3(

  مصر– القاهرة -     والبناء 
/ 22 –القاھرة ) األحیاء العشوائیة وانعكاساتھا األمنیة(رئیس مجلس أمناء المعھد العربي إلنماء المدن /عبدا هللا العلي النعیم / ندوة الشیخ ) 4(

  م12/2004
   –اهرة الق "-مدخل في اإلطار التشريعي واإلداري لمشروعات اإلرتفاء وتجديد األحياء بمصر  "-أيمن هاشم . عبد الرحمن) 5(

 م2000     فبراير 



 
 

ت 

فة طبيعة مشكالت المناطق العشوائية مما يفيـد فـي          وقد تساعد نتائج مثل هذه الدراسات في معر       
  .وضع البرامج والسياسات لتفادي المزيد من اآلثار السلبية لظهور المساكن العشوائية

وكما تعالج هذه الدراسة اإلسكان العشوائي في قرية المغراقة والتي تقع في قطاع غزة بـين          
ة هذا الموقع ووجود القرية بالقرب من المحررات        مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، ونظراً ألهمي     

  .نسمه  3000 كان الذين كان ال يتجاوز عددهمالمخالة، أدى ذلك إلى تكاثر عدد الس

 المخطط الهيكلي والنظام الالزم لتطوير المنطقة،       م2000ووضعت السلطة الوطنية الفلسطينية عام      
لكن مشكلة اإلسكان العشوائي لم تحل بـل    .وأنشأت المجلس القروي إلدارة وتنفيذ هذه المخططات      

 األوقـاف وسـكان     زادت بعد هذا التخطيط نظراً لإلشكال الحادث حول ملكية األرض بين وزارة           
  .   لعدم فعالية أدوات التنفيذ الرسمية وقصور هذه المخططاتالمنطقة القدامى،

ليط الضوء على السكن    سلذلك يقوم هذا البحث على دراسة ومسح ظروف اإلسكان في المنطقة، وت           
وعمل دراسات وصفية وتحليلية للواقع المرتبط بالسكن العشوائي فـي           المغراقة   قريةالعشوائي في   

نظام لحل مشكلة اإلسكان     من خالل صياغة برنامج أو      بالنظر إلى األهداف اإلستراتيجية    المغراقة
الستعماالت األخرى وتحـسين   وذلك من خالل توزيع استعماالت السكن بما يتالءم مع ا         ،العشوائي

خواص المسكن الواحد والظروف المعيشية فيه بـالنظر إلـى منظومـة الظـروف االجتماعيـة                
  .صة ودقيقةحافواالقتصادية والبيئية نظرة 

     :تحديد المشكلة البحثية
يتلخص موضوع البحث في دراسة وتحليل ظروف اإلسكان العشوائي لمنطقـة المغراقـة كإحـدى            

ع التي تشهد تطوراً عشوائياً للمساكن بها، األمر الذي ينعكس سلبياً على تطـور هـذه                مناطق القطا 
المنطقة سواء الطبيعي أو العمراني مؤثراً على النسيج العام والظروف العمرانية والبيئية في القرية،              

وير القرية  كما يتطرق البحث في وضع الحلول المناسبة واآلليات التنفيذية الممكنة إلعادة تأهيل وتط            
  . لهذه الدراسة الواقعيةاإلستراتيجيةاف دبما يحافظ على األه

ومن الممكن تجزئة المشكلة البحثية إلى مجموعة من الفرضيات بمثابة النتائج المطلوبة من الدراسة              
  :كمفردات ممكن حل المشكلة من خاللها

 .المنطقة على الوضع الديمغرافي واإلسكان في 1948يوجد تأثير لهجرة عام  

 .يوجد تأثير لتكون المخيمات على اإلسكان في قرية المغراقة 



 
 

ث 

وادي غزة، البحر األبيض    (أثر الوضع الطبيعي على النمو السكاني والهجرات إلى المغراقة           
 )1948المتوسط، حدود 

 .أثر انسحاب اإلحتالل من مستوطنة نتساريم على زيادة التعداد السكاني واإلسكان العشوائي 

ملكية األراضي، والخالف الناشئ بين وزارة األوقاف وسكان القرية القدامى أدى إلى نشوء              
 .العشوائيات

 .رخص أسعار األراضي أدى إلى توجه العديد من المواطنين للسكن في هذه القرية 

 ).البلدية(قصور المخطط الهيكلي وعجم كفاءة الجهاز التنفيذي  

 . على هجرة الناس وتدمير البيوت وزيادة العشوائية2009- 2008 أثر العدوان األخير عام 

 للقرية كريف ومناطق زراعيـة، وحولـت        اإلستراتيجيةتخلي إدارة المنطقة عن األهداف       
 .المجلس القروي إلى مجلس بلدي للحصول على منح ومساعدات

  :أهداف البحث
 .والتعليمية لسكان العشوائيات  التعرف على الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية  . 1

 .استعراض أهم أنماط وأنواع العشوائيات الموجودة في محافظات غزة . 2

 .الوقوف على واقع اإلسكان العشوائي الحالي في محافظات غزة . 3

الخروج بتوصيات وحلول مقترحة تساعد في االرتقاء بمستوى الظروف الحياتيـة واإلسـكانية              . 4
  .لسكان العشوائيات

  :صادر البحث وطرق جمع المعلوماتم
 المراجع والكتب العلمية والمعاجم اللغوية وشبكة المعلومات العالمية. 

 المخططات والرسومات والخرائط الخاصة بقرية المغراقة. 

  وتوثيقها برصد ظروف وواقع القرية بالبيانات والصورالزيارات الميدانية لقرية المغراقة. 

    مع المعنيين من مسئولين ومختصين بتطوير القرية، ومـع الـسكان المحليـين             االتصال المباشر
 .أيضاً

 التجارب والخبرات السابقة لمشاريع اإلسكان العشوائي. 

  
  
  
 



 
 

خ 

  :حدود البحث المكانية
محافظات غزة عامة ويتناول البحث منطقة قرية المغراقة بحدودها المعتمـدة مـن خـالل               

تقع في مكان متوسط من القطاع إلى الجنوب من مدينة غزة، وتركز            اللجنة المركزية للتنظيم، حيث     
  .الدراسة بالتحديد على جانب اإلسكان العشوائي في القرية

  :منهجية البحث
مـصادرها  يقوم بجمع المعلومات مـن       ،تحليلي ووصفي تاريخي علمييعتمد البحث على منهج      . 1

ومـن ثـم   ،ثيق هذه المعلومات وتبويبها وتصنيفها ثم تو،وبالوسائل العلمية المتعارف عليها    ،المختلفة
  .البحث هذا فىلنتائج المطلوبة  اإلىللوصول ،بوسائل التحليل العملية المعروفة  تحليلها

  :)المشاكل والصعوبات(معوقات البحث 
 اإلحـصاءات ،وندرة محافظات غزة للسنوات السابقة   ل الدقيقة والخرائط الواضحة     ءاتاإلحصا قلة . 2

  .الحديثة

، وخاصـة   قلة الكتب والمراجع والمعلومات المتعلقة بتنمية وتطوير المناطق العشوائية في القطاع           . 3
  .الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث

  .صعوبة الحصول على معلومات من قبل الوزارات  الحكومية واألوقاف . 4

  . الدراسةمحل  السكان في المنطقةجانب بعض المؤسسات ومن جانب التعاون من صعوبة . 5

  :الدراسات السابقة
  الدراسـة الحاليـة    موضوعب غير مباشرة     أو  مباشرة  إما    لها عالقة  التييوجد العديد من الدراسات     

  :يلي ماومن هذه الدراسات  ،هاويمكن االستفادة من

 مجلـة  العـشوائي،في األردن  السكن لمعالجة شمولية إستراتيجية نحو ، حسين أحمد،أبو الهيجا 1-
 .)م(2001- األول، العدد - التاسع المجلد اإلسالمية امعةالج

 لهـذا  العـام  المفهـوم  حيـث  من وذلك العشوائية، السكنية التجمعات تحليل إلى حيث سعى الباحث

 .خـاص  بـشكل  واألردن عـام  بشكل العالم في نشوئه إلى أدت التي واألسباب المعاصر المصطلح
 مـشكالت  حل في "الفقيرة الدولة إمكانية على شاهد أكبر األردن في اإلسكان مؤسسة تجربة اعتبرو

 الفئـة  ذوي مـن  يكونـوا  لم المباني هذه من المنتفعين أغلبية أن حيث المتدني، الدخل لذوي السكن
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 مؤسـسة  تجربـة  ساهمت فقد بالتالي العشوائي، السكن من مشاكل تعاني التي تلك أو الدخل محدودة

 .السكن مشكلة بحل اإلسكان

سياسات وبرامج معالجة السكن العشوائي على األراضـي الحكوميـة   / إبراهيم خليل   ،حميد  أبو  -2
  )م 1996(وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 من أهم المفاهيم التي اعتمدت عليها الدراسة تبني مجموعة مـن الـسياسات التخطيطيـة الفعالـة                 
ن أضرار اقتصادية واجتماعية وصحية     لما تسببه هذه الظاهرة م    ، الخاصة بمعالجة السكن العشوائي   

والسياسات المطلوبة هي مجموعـة مـن    .تنعكس على  حياة الفرد والمجتمع    ، وبيئية وثقافية ونفسية  
. اإلجراءات والتدابير التخطيطية والتنظيمية العمرانية المدعومة ببعض النظم والتشريعات القانونيـة          

 المتوسـطة والمحـددة    وفي تنمية المدن الـصغيرة  تحليل العوامل المؤثرة      على  الدراسة قامتكما  
 –لمبادئ وأسس تخطيطها في المنطقة العربية كإقليم صحراوي له سماته وخصائصه االجتماعيـة              

أكدت الدراسة على ضرورة أخذها بعين االعتبار بطريقة منهجية         ، الديمغرافية واالقتصادية المميزة  
  .وشاملة دون التقليل من أهمية أحدها

 اإلسكانوزارة  )   واالحتياج التعديبين  ( قطاع غزة    في العشوائي السكن   / محمد رمضان  ،ادةجر . 1
  .)م1998(، العامةواألشغال

إن خطة التنمية االجتماعية الشاملة تعمل على تطوير كل من المفاهيم الحضرية بشكل عام لكل من                
عشوائي داخل قطاع غزة وعليه فإن   المدن الحضرية وبذلك المناطق المجاورة والتي تعتبر االمتداد ال        

الفكرة األساسية للتعامل مع هذه المناطق برزت كأساس للتنمية الحضرية والعمرانية بـشكل عـام،               
فمن الدراسة المبدئية لهذه المناطق يتضح أن قاطني هذه المناطق           .واإلسكان واألعمار بشكل خاص   

 هذه   أن كما اعتبر . ل المحدود والمتوسط  يعتبرون من فئات المجتمع المختلفة وخاصة من ذوي الدخ        
منطقة الدراسـة اجتماعيـاً وسـكانياً وعمرانيـاً          )تحليل  لالنتائج والتوصيات هي الحصيلة الفعلية      

المؤشرات الرئيسية التي سوف تساعد أو تبرز استخدام الـسياسات  تمثل واقتصادياً وهي في مجملها  
ة لالرتقاء بها والنهوض بهـا اجتماعيـاً وعمرانيـاً و           المختلفة للتعامل مع منطقة الدراسة العشوائي     

  .اقتصادياً لخلق البيئة العمرانية الحضرية التي تكفل حياة كريمة لسكان المنطقة

 سـنة  ديـر الـبلح  / إعادة تأهيل وتطوير عشوائية حكر الجامع/ورقة بحثية ، الديراوي  البغدادي . 2
حول بعض المـدن، وذلـك نتيجـة للوضـع          رغم وجود العشوائيات التي نشأت داخل و       )م2010(

  :وقد خلصت الدراسة الى بعض التوصيات منها.االقتصادي الصعب
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 وضع إستراتيجية لإلسكان االجتماعي بما يتالءم مع االحتياجات السكنية لسكان العشوائيات.  

             وقف عمليات البناء داخل المناطق العشوائية ومنع توسعها لحين إعـداد مخطـط تفـصيلي
  .فة الجهات المختصة ومشاركة سكان المنطقةبمعر

 ض بمستوى الخدمات العامة القائمةتحسين البنية التحتية والنهو. 

 .لالئق والمتمثل في العشوائياتالعمل على استحداث وحدة لمحاربة السكن غير ا . 1

 .ي تحسين الخدمات العامة في الحكرالمساهمة بجزء من المردود االيجاري ف . 2

 باقي األراضي الخاصة باألوقاف والموجودة في منطقة الحكر طبقا لمعـايير تخطيطيـة              تخطيط . 3
  . لما يجب أن تكون عليه المنطقة في حال تطويرهاتراعي الشروط اإلنسانية وتكون نموذجا ريادياً

األحيـاء   (رئيس مجلس أمناء المعهد العربي إلنمـاء المـدن    /  العلي النعيم  هللاعبدا  / ندوة الشيخ  . 3
 .م12/2004/ 22 –القاهرة ) العشوائية وانعكاساتها األمنية

  :لقد تركزت تلك الندوة على ثالثة محاور رئيسية تمثلت في اآلتي
  . العشوائية وأسبابها والمظاهر العامة والمشاكل المصاحبة لهااألحياءطبيعة  . 4
  .شوائياتدراسة أفضل الممارسات وتجارب المدن والمؤسسات في معالجة ظاهرة الع . 5
 واإلمكانيـات  واإلقليميـة  المؤتمرات العالمية  اقتراح الحلول لظاهرة العشوائيات في ظل قرارات       . 6

  .المحلية
نها تتنـاول موضـوعاً     وكما اكتسبت الدراسة الحالية أهميتها في أ       إليه   اإلشارةوبناء على ما سبقت     

سية وتحسين صحة البيئة ويساعد     ساليم الذي يهدف لتوفير الخدمات األ     يرتبط بالتخطيط العمراني الس   
وقد ساعدت نتائج هذه الدراسات على      . الجريمة وتحقيق األمن واالستقرار   جهزة األمنية لمكافحة    األ

يد في وضع البرامج والسياسات لتفادي المزيـد        لمناطق العشوائية مما قد يف    معرفة طبيعة مشكالت ا   
  .العشوائيةمن اآلثار السلبية لظهور المساكن 
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  :الخالصة

يمثل السكن العشوائي ظاهرة اليمكن تجاهلها في مجال اإلسكان رغم سـلبيات هـذا الـنمط مـن                  
 اإلسكان، إال أن السكن العشوائي له دور هام في أعاده التوازن في احتياجات الدولة ومما يتالئم مع                

  .ذوي الدخل المحدود
 والبنـاء   اع من األنـسجة العمرانيـة      ثالثة أنو  هناك: النسيج العمراني المناطق العشوائية و     

  . وهم نمط مبعثر ، نمط متضام غير منتظم، نمط منتظم ذو نسق شبكيالعشوائي

نقص :المشاكل وأوجه القصور  ،الطبوغرافيا وصعوبة االتصال ، صعوبة االمتداد       : محددات التنمية   
 وما شـابة    اراتالمياه، مشكالت الصرف الصحي ، ضيق الشوارع وعدم وجود أماكن انتظار السي           

وذلك عشوائية  تحقيق مستوى معيشة أفضل بالمناطق ال     من خالل     العشوائية طقا تطوير المن  ذلك، يتم 
  .من خالل وضع برنامج شامل لتحسين كافة الظروف العمرانية و البيئية و االجتماعية

كنية بعـد   الحفاظ على البنيان االجتماعي الموجود وأهمية اإلبقاء على السكان فـي وحـداتهم الـس              
تأهيل المناطق عن طريق تشجيع مشاركة السكان في تحديد أولويات التحسين و المـساهمة           .تحسينها

  .في التنفيذ

  :عدة أساليب للتعامل مع المناطق العشوائيةومن خالل الدراسات السابقة هناك 

  .طقةويعتمد على فكرة إزالة جميع المساكن العشوائية واعدة تخطيط المن:  األسلوب األول
  سية واستثمارها  تطوير جزئي للمنطقة بإزالة مساحات محدودة على محاور رئي:األسلوب الثاني
 ويعتمد على تأهيل الوضع الراهن وذلك من خالل عمل خطـوط تنظـيم معتمـدة             :األسلوب الثالث 

  .لتحديد المساحات التي سوف تدخل ضمن نطاق الطرق المقترحة

  -: لتطوير المنطقة العشوائية علىويعتمد المخطط التفصيلي المقترح

  .االرتقاء بالمناطق المتداعية لتحسين المباني السكنية بهدف معالجة وتحسين البيئة
  .استغالل ما يلزم من أراضي فضاء بالمنطقة لتوفير الخدمات التي تحتاجها و المناطق المفتوحة

  .وط تنظيم يتم تطبيقها مرحلياتوفير الخدمات المختلفة االجتماعية و الصحية بالمنطقة ووضع خط
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  تمهيد 1.1
 السكنية ظاهرة عالمية تتميز بها غالبية الدول الناميـة،     تعد ظاهرة النمو العشوائي للتجمعات    

 مـن إجمـالي   ) %30-24( ويقدر عدد سكان المناطق العشوائية على مستوى الدول النامية ما بين         
وهى مشكلة عمرانية حيث يحاول األهالي توفير المسكن المالئم اعتمادا على أنفـسهم             سكان المدن،   

رية لإلنسان، وال يمكن فصل ظـاهرة النمـو العـشوائي عـن             باعتباره إحدى االحتياجات الضرو   
فقد أدت الظروف السياسية واالقتـصادية      . الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمجتمع ما       

الصعبة التي مرت بها الكثير من الدول النامية من احتالل لفترات طويلة إلي عـدم التركيـز علـى     
 بأسعار مناسبة إلمكانياتهم    ،متوافق والمالئم لألسر محدودة الدخل     وتوفير المسكن ال   اإلسكانمشاريع  

وفي الوقت المناسب، ومع إحجام القطاع الخاص عن البناء لمحدودي الدخل فقد قامـت القطاعـات                
الفقيرة بحل مشكلة اإلسكان بجهودها الذاتية وتكوين المناطق العشوائية مما أدي إلي ظهور المناطق              

  .حولهاالعشوائية داخلها و

ن النمو الحضري المتسارع في العديد من الدول النامية قد أدى إلى مشكالت اقتـصادية      كما أ 
واجتماعية وصحية وأمنية وغيرها، فظهرت المناطق العشوائية التي تفتقر للخـدمات الـضرورية             
مثل الكهرباء ومياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي، كمـا ارتفعـت معـدالت الجريمـة                

  .رت صحة البيئة في المساكن العشوائية ومدن الصفيح والكرتونوتدهو
وقد اهتمت العديد من المؤسسات العلمية والمنظمات الدولية واإلقليميـة ومراكـز البحـوث              
بتسليط الضوء على ظاهرة العشوائيات وانعكاساتها األمنية والصحية والبيئية على سكان األحيـاء             

  .)1( لمجاورةالعشوائية وبقية أحياء المدينة ا

الفصل بين نـشوء      الحالة الفلسطينية، لذلك ال يمكن     كما فى  باإلضافة إلى الظروف السياسة     
 " )م1948(نكبـة   هذه الظاهرة والظروف االقتصادية والسياسية، ويتضح أثر ذلك في فلسطين إبان            

 الفلـسطينية  الراضىا االنتداب البريطاني وتمكين الكيان الصهيوني من إقامة دولته على           إنهاءنتيجة  
لـضفة  ا"باقي االراضى الفلسطينية    ل الكيان الصهيوني حتالل   ا وبعد )م1967( ونكسة   "بكامل مرافقها 

االنتفاضـة    و م1987 عـام    ، وهـدم البيـوت خـالل االنتفاضـة األولـى          "الغربية وقطاع غزة  
ازل  وتـرك    الف المن آل، وما صاحبها من تدمير      م2008 عام  وحرب غزة األخيرة   م2000عامالثانية

  .أصحابها بال مأوى، ولذلك ظهرت العديد من العشوائيات
                                                   

1اإلسكان لبحوث القومي المركز - واإلسكان العمارة بحوث معهد - كامل سامي مها عبد اهللا، سليمان سحر ،نظمى محمد  نعمات   
  مصر – القاهرة - والبناء     
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  :تعريف اإلسكان العشوائي 2.1
إن اإلسكان العشوائي ال يمثل ظاهرة عرضية تظهر وتختفي بل إنه يمثل اتجاهـا محوريـا            
رئيسيا في الحياة الحضرية خالل النصف الثاني من القرن العشرين ، وتعتبر هـذه النوعيـة مـن                  

طق المتدهورة هي األكثر شيوعا في المدينة المصرية بصفة عامة بـسبب معـدالت الهجـرة                المنا
  .المرتفعة من الريف إلي المدينة

ويطلق اإلسكان العشوائي علي أكثر من نوع من اإلسكان ، فهو تارة يطلق علي العشش واألكـواخ                 
 في أي مكـان فـضاء ، وتـارة    التي يبنيها األفراد بجهود ذاتية وتتناثر علي األراضي الزراعية أو      
  .أخري يطلق علي مناطق سكنية كاملة قامت دون تسجيل رسمي 

ليطلق علي أي مبني يقام دون ترخيص رسمي أو يكون مخالفـا  " اإلسكان العشوائي   " واتسع مفهوم   
لقوانين اإلسكان ، ومهما اختلف تعريف اإلسكان العشوائي فهو ذلك القطاع من اإلسكان الذي يلجـأ                

يه األفراد كواحد من الحلول لمشكالت اإلسكان القائمة ، ومن ثم فهو يـؤدي دورا فـي تخفيـف                   إل
  .)1( األزمة علي الرغم من اختالف وجهات النظر

ويمثل اإلسكان العشوائي محاولة األهالي لتوفير المسكن اعتمادا علـي أنفـسهم وبـشكل              "   
دد الوحدات السكنية المعروضة التي تناسب       خاصة مع تزايد حدة أزمة اإلسكان ، وقلة ع         )2("فوري  

 إلي بناء تجمعات عفوية لم يكن من المقدر تعميرها في أي مكان وبـأي               فلجئوادخولهم المنخفضة ،    
  .)3( "شكل ودون توجيه و إشراف فقد سبقت احتياجاتهم تخطيط الدولة

يـا لكونهـا إمـا    والمناطق العشوائية في مجموعها هي مناطق ال يجوز البناء عليهـا قانون        "  
  .)4( "أراضي زراعية أو أراضي الدولة ، أو أراضي غير مخططة وغير خاضعة للتنظيم

  :)5( وأطلق اسم إسكان عشوائي علي أي من المساكن التالية  

  .مساكن مشيدة علي أراضي مغتصبة سواء كانت عامة أو خاصة  -1

                                                   
  .م االجتماع بالجامعة األمريكيةقس،دراسة اجتماعية من واقع المصري ،اإلسكان العشوائي ،مديحه السفطى)1(
  .سكان العشش والعشوائيات،ممدوح الولي )2(
  .مرجع سابق ، نظمى محمد نعمات )3(
كلية ،رسالة ماجستير ،الدراسات األساسية لتنمية وتجديد المناطق الحضرية ،أحمد رشدي  )4(  .63ص ،مرجع سابق ، ممدوح الولي  )4( 

   1985الهندسة القاهرة 
   1985كلية الهندسة القاهرة ،رسالة ماجستير ،الدراسات األساسية لتنمية وتجديد المناطق الحضرية ، رشدي أحمد )5( 
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 غيـر معتمـدة وبـدون       مساكن مشيدة علي أراضي مملوكة بطريقة قانونية ولكن في تقاسـيم           -2
 .ترخيص قانوني 

مساكن مشيدة علي أراضي مملوكة بطريقة قانونية وفي تقاسيم معتمدة ، ولكن بدون الحـصول              -3
 )ال تتبع عادة قوانين البناء( علي تراخيص بناء 

  .ية خبراء اإلسكان العالميين ؤأراء ور 1-2-1

ن خالل دراسات متخصصة ومتعمقة مشاكل      والعالميين م تناول العديد من الخبراء اإلسكان المحليين       
 الفتـرات  استطاع بعضهم التنبؤ بما قد يحدث فـي       األربعينياتومنذ منتصف   اإلسكان بالعالم الثالث،  

مـن   "تشارلز ابرامـز  "ويأتي   ،وقد حذروا بشدة من تفاقم وانفجار المشكلة         اإلسكانالتالية في سوق    
نـضال  (ي الدول النامية وقد وضح في كتابه الشهير       أوائل الباحثين الذين تعرضوا مشكلة اإلسكان ف      

مـشكلة   .)Man s Struggle For Shelter in an urbanizing World ،1964 للمسكن اإلنسان
ندرة السكن في عدة مدن بدول العالم الثالث ،وخاصة المدن الكبري بالقارة الهندبة             والناطق السكنية   

بدايـة  ما بعد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة و     وبعض مدن جنوب شرق أسيا ،وذلك في الفترة         
اإلسكان وسـاهم بمجهوداتـه     ممن تناولوا مشكلة    " حسن فتحي "ويعد المعماري العالمي    .الخمسينات

 وخفض تكلفة المسكن من خالل البناء بالمواد المحليـة           تدعيم اتجاه البناء بالجهود الذاتية     فيوفكره  
 ذاتيا حيث الحظ في عدد من البلـدان  اإلسكانان في حل مشكلة  جهد السك  إليفقد أشار   " تيرنر"،أما  

ا مهمـا مـن      جزء بأنفسهمالنامية أن سكان المستوطنات الحضرية غير المخططة قادرين أن يحلوا           
وقد نشر تلك   " بيرو-ليما"غزو واضعي اليد لمدينة      مشكلة السكن وقد بني أفكاره أساسا من مالحظة       

 )Housing by people 1976 بواسـطة النـاس   اإلسكان( عنوان  في كتابين شهيرين تحتاآلراء
ويمكن تخليص أراء بعض هوالء الخبـراء فيمـا   )  Freedom to build 1972الحرية في البناء(و

  :يتعلق باإلسكان العشوائي فيما يلي

  :حسن فتحي 

ما أن هذه المناطق تمثل قدرات وإمكانيات ضخمة ، ويعطي لذلك مثل            " حسن فتحي   " يري    
 شخص يعيشون في مناطق آيلة للسقوط       1000.000 حيث كانت هناك     1959سنة  " بيرو"حدث في   

فقرروا بناء ضاحية ، ونظموا أنفسهم في سرية كاملة ، وصمموا الضاحية كاملة ، فـي                " ليما  " في  
فـإذا كـانوا    . ليلة واحدة ، وقبل أن تدرك السلطات شيدوا حوالي ألف منزل مؤقت تحت الظـالم                
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وا في إسكان أنفسهم في ليلة واحدة وبرغم معارضة الحكومة فماذا يكون في إمكانهم تحقيقه إذا                نجح
  .ساعدتهم السلطات ؟
علي عكس آراء الجهات الحكومية أن هنـاك فـي العديـد مـن          " حسن فتحي   " كما يري المهندس    

سكان الحكومي من   المناطق العشوائية جمال ناتج عن التعبير عن شخصية قاطنيها يفوق بمراحل اإل           
  .)1( تعبير صارم وزائف

  :)John F.C.Turner )2"جون ترنر" -

يري جون ترنر أن النظر بسلبية للمستوطنات غير الشرعية خطأ كبير ، فهذه المناطق تمثل                 
وهي تدل علي طاقة وقدرة األفراد علـي حـل   . نصرا كبيرا للجهود الذاتية لذوي الدخل المنخفض      

أو " القيمة االجتماعية   " وبتعريف القيمة الحقيقية لإلسكان علي أنها       . ة الحكومة مشاكلهم بدون مساعد  
من الناحية المادية لمكوناتهـا  " الدون المستوي " فإن الكثير من هذه المستوطنات     " قيمة االستعمال   " 

  .)3( تكون أفضل بمراحل اجتماعيا واقتصاديا عن المشاريع النموذجية لإلسكان الجماعي

  :)Charles Abrams: )4 "رل ابرمز شا"-

ويري شارل ابرمز أن تكوين المناطق العشوائية واألحياء السكنية المتدهورة نتيجة حتميـة               
للنمو العمراني ومشاكل األراضي الحضرية في البالد النامية ، ويري ابرمز أن الـسياسة الـسكنية                

وقت ال تؤدي في الغالب إال إلي زيادة        التي ال تعترف بحقيقة وجود واستمرار هذه المناطق لبعض ال         
  .نموها وقيامها في مناطق تؤثر علي باقي أجزاء المدينة

وبما أنه ال مفر من تكوينها ، فيجب التخطيط لها وإقامتهـا فـي منـاطق منتقـاة وبناؤهـا            
  .Slum"" إن –بإنشاءات تسمح بتحسينها مع الوقت 

  

  

                                                   
  شهدان شبكة )1( 

وشارك في ، مخطط بريطاني عمل في تطوير وتخطيط العمل الجماعي وبرنامج اإلسكان بالجهود الذاتية في القرى والمستوطنات )2 (
  .وقام بإعداد دراسة مقارنة لتجارب أمريكا الالتينية وتجارب الواليات المتحدة في الجهود الذاتية ،لم الثالث العديد من مشروعات بالد العا

   .54ص ،مرجع سابق ،شهدان شبكة  )3(
، وتركيا ، اناغ، دولة منها الهند 14تناول بالبحث والنقد مشكلة اإلسكان في البالد النامية وله تجارب عديدة في ،مستشار لألمم المتحدة  )4(

  .... .، فنزويال،نيجيريا ،الفلبين ،باكستان
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  : العشوائية اصطالحا 2.2.1
و اإلسكان الشعبي الحر وذلك من منطلق محايد نشأ بإرادة كاملة للشعب وتنمو             بأنها ظاهرة نم  " -1

 أو )linear (سواء بالنسبة لتخطيطهـا الخطـى  .  محددة ومتكررة وال تتغير تقريبا  طبقا ألنماط 
 أو الغيـر    )informal(عروض شوارعها أو أبعاد قطع األراضي بها وقد اسـتعمل التعبيـر             

   ."رسمي لكونه بدون ترخيص
نمو مجتمعات وإنشاء مباني ومناطق ال تتماشى مع النسيج العمراني للمجتمعات التـي تنمـو               " -2

مخالفـة للقـوانين   بداخلها أو حولها ومتعارضة مع االتجاهات الطبيعية للنمو واالمتداد وهـى         
اإلسكان العـشوائي يقـوم بتخطيطـه       وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن       . "المنظمة للعمران 

األهالي بأنفسهم على األراضي الزراعية والصحراوية أو أراضي الدولة وغالبـا مـا             تشييده  و
تكون هذه األراضي على أطراف المدينة وهى غير مخططة وغير خاضعة للتنظيم وال يسمح              

 .)1( بالبناء عليها
  حيث يعنـي )Slum(المقصود بالمناطق المتخلفة عمرانيا هو ما يقابل في اللغة االنجليزية تعبير       -3

ذلك تلك المناطق التي لم تمسها يدا لمخطط إطالقا أو أسئ تخطيطها وال يشترط فيها أن تكـون    
،  أنها سـيئة التخطـيط     مناطق قديمة إذ كان من الممكن تواجدها في مناطق حديثة العمران إال           

 . منطقة تضم مجموعة من المساكن المتهالكة أو التالفة غير الصحيةى عل)Slum (وتطلق كلمة

  :العشوائية في اللغة 3.2.1 
العـشا  ، ساء بصره بالليل والنهار ولم يبصر بالليـل فهـو عـشٍ وأعـشَى             :  عشْواً –عشَا  

هو يخْبِطْ  "الظلمة ويقال   : اء وجمعها عشْي  العشْو، سوء البصر بالليل والنهار أو بالليل فقط      : والعشَاوة
أي في حيرة   " إنهم لفي عشواء من أمرهم    "و، تصرف في األمور علي غير بصيرة     أي ي " خبطَ عشواء 
  .)1 (ركوب األمر على غير بيان، الظلمة: العشْوة. وقلة هداية

" انًا فَهو لَه قَـرِين    ومن يعشُ عن ذكْرِ الرحمانِ نُقَيض لَه شَيطَ       : "القرأن الكريم وردت هذه األية    وفي  
  .)2(  عن القرآن وعبادة الرحمن أي ومن يعرض ويتعام ويتغافل)36،الزخرف (

  

 

                                                   
 ).508، 507م، ص 1991المنجد في اللغة واألعالم، دار المشرق، الطبعة الحادیة والثالثون، بیروت ()1( 
  .)157ص م، 1981محمد على، صفوة التفاسیر، المجلد الثالث، دار القرآن الكریم، بیروت، الطبعة الرابعة، ، الصابوني(  )2(
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  :)1(نشأة المناطق العشوائية 3.1

 لىإها أتتقسم المناطق العشوائية وفق نش:  

مناطق عشوائية نشأت ببناء المساكن والمباني باجتهادات فردية من األفراد بعضها بتراخيص  .1
الضرورية وبعضها بدون تراخيص، وهي مناطق غير منظمة وال تكتمل بها الخدمات والمرافق 

 .وتصعب فيها حركة المركبات وال يمكن معالجتها من خالل برامج التنمية العمرانية االعتيادية

تقسيمات شبه هندسية، وهي مناطق يسهل ية شبه منظمة نشأت بدون تراخيص ومناطق عشوائ .2
 . المختلفةالتعامل معها بالتطوير والتحسين، ويمكنها أن تستجيب لمعالجات وبرامج التنمية العمرانية

، التي تمثل النسيج العمراني التقليدي المخطط بطريقة عفوية )البلدة القديمة(المناطق التاريخية أو  .3
بمبانيه القديمة التي لم تستخدم فيها تقنيات البناء الحديثة، فتلك المنطقة كانت تعتبر مركز المدينة 

 بها، حتى أن بعض طرقاتها ودروبها القديمة والتي نشأت طبقاً لظروف الحقبة التاريخية المحيطة
كان مناسباً لحركة العربات التي تجرها الدواب وال تستوعب حركة السيارات الحديثة، فهي ليست 
عشوائية المفهوم السابق وبالتالي يجب التعامل معها بعناية فائقة ضمن أطر الحفاظ والتجديد 

  .المتعارف عليها مهنياً

 مفهوم العشوائيات:  
حياء الصفيح أكثر المشكالت والمصاعب التي تواجه تطوير المدن أة السكن العشوائي وتمثل ظاهر

 األخيرة خاصة في العشرين عاماً ، البلدان النامية والدول العربيةوالتنمية الحضرية في معظم مدن
وذالك نتيجة لزيادة معدالت النمو العمراني في المدن التي تشهد في الوقت الحاضر ما يسمى 

رة االنفجار الحضري والذي كان من نتائجه الخطيرة العديد من المشكالت المستعصية والمعقدة بظاه
والتي تأتي في مقدمتها وخطورتها مشكالت السكن العشوائي والفوضوي وظاهرة انتشارمدن 
الصفيح واألحياء السكنية غير القانونية حول وعلى أطراف المدن الكبرى والعواصم التي على 

  .)2( ول العالم الناميامتداد د

سكان غير مرخص في مناطق إيتكون من  ،سالعشوائيات نسيج عمراني غير متجان
  وقد تعددت أشكالها وصورها وانتشرت على أطراف .مة من مرافق عامة وخدمات أساسيةمحرو

                                                   
اھرة             )1( ة، الق ات العمرانی ق والمجمع كان والمراف اھرة، وزارة اإلس وب الق شوائیة بجن اطق الع ة المن ویر وتنمی ولي، تط د الخ   / 1994 -محم

 85:ص       
  ).11ص (م 1993 - المعھد العربى إلنماء المدن -" السكن العشوائى وأحیاء الصفیح "-محمد عبداهللا . الحماد)  2(
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  .)1(لى داخلهإلى ضواحيها ثم إ المدن في بادئ األمر ثم تسربت تدريجياً

جة يخلق ثقافة ن الفقر والحاأ :حياء العشوائية منها ما يروينظرية عن األ بعض التصورات الهناك
، ت الوفيات وانخفاض متوسط األعمار ارتفاع معدال:ن هناك مجموعة من السمات مثلأخاصة و

ن من سمات أو.  التي توفرها المدينة لسكانهاوانتشار األمية وقلة االنتفاع بالمرافق والتسهيالت
عدم توافر خفاض مستوى المهارات وضعف المشاركة االجتماعية والسياسية و انالفقراء أيضاً

  .)2( لى العنفإواللجوء ،  من مسكنالخصوصيةلى إواالفتقار ، لى االقتراضإمخزون غذائي واللجوء 

 في غيبة من سكان العشوائي عبارة عن تجمعات نشأتن مناطق اإلإتضح من ذالك يو
 وتعدياً، للعمران وحماية األراضي الزراعيةعلى القوانين المنظمة  وخروجاً، التخطيط العام للمدن

نواع المرافق أأن تكون بالتالي محرومة من كافة ومن الطبيعي ، على أمالك الدولة واألفراد
و والخدمات األساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء ونقطة بوليس أو وحدة أو مدرسة ابتدائية أ

  .)3( سعاف أن تمر بشوارعهاأرة سيارة مطافي وال تستطيع سيا
كذالك تطلق كلمة العشوائيات على منطقة تضم مجموعة من المساكن المتهالكة أو التالفة 

ما تفتقر ودون أن تتوافر بها قواعد المعيشة الصحية كنشأ بصورة عشوائية دون أي تخطيط التي ت
  ،لى المعايير المعيشية األساسيةإ

Slum building or area that is deteriorated, hazardous unsanitary ,or        ( 
looking in standard conveniences)   

ن أمثال هذه المنـاطق تـصنف       إالجيد وانعدام الشبكة وبالتالي ف    تخلو من االتصاالت والنقل     
  .)4(  من صالبة مبانيها بالرغم)Slums(  عمرانياًخلفةتمكمناطق 

ـ العات سكنية حول أو بداخل المناطق       وتعتبر المناطق العشوائية تجم     وفـي حالـة     ضريةح
  ، ليس لدى سكانيها سند قانونيسكنية فقيرة للغاية وتعاني من غياب الخدمات المرافق وغالباً

نقص الفـادح    على ال  سكان كبرى وتعتبر مؤشراً   إ يطلق البعض لفظ مستوطنات مشكلة       كما، للملكية 
  شوائي سلكوا طريقتين في التحليلسكان الع ممن تناولوا اإللم الثالث وبعضهاسكان بمدن العافي اإل

                                                   
  .)47ص(م 1997 – الفاھرة  –مكتبة االنجلو ". تجدید األحیاء الحضریة "–حمد خالد أ. م  عال )1(
)2(  8.Lewis  O: the folk –Urban Ideal types Intntlavest  P .and schooner c:the study of Urbanization .New   

        York 1965    
  ع سابقمرج-تجدید االحیاء الحضریة"–احمد خالد .عالم  )3(
)4( Hugh Stretton Urban planning in Rich and poor Countries page 293 10  
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وهـم  ) سـكاني نظرية الخلـل اإل   ( سكان لها وتسمى هذه   من يرى أنه يوجد نظام مختل لإل       -:األول
 ويمثلون مجموعة كبيرة من الكتاب حيث يسوق هؤالء نظريات تدور معظمها حـول              كثر شيوعاً األ

سكان العشوائي وتتلخص ترضون أنها ولدت من جراء نظام اإل      فاألنواع المختلفة من المشاكل والتي ي     
  .هذه المشاكل في شكل أخطار صحية وبيئية وظهور السلوكيات المنحرفة

) نظرية المشروعية الوظيفية(عليها سكان العشوائي ويطلق ضفاء الشرعية على وجود اإلإ -:الثاني
هذه حيث أنهم يؤكدوا على ما تعكسه ، اتب الذين ظهروا في أواخر الستينويمثله مجموعة من الكتا

  .)1( لى الدفاع عن مبررات وجودهاإضافة إالعشوائيات من أهمية وظيفية 

 فهذا يعتمد على علمياً) التجمعات العشوائية(حتى يمكن تعريف المناطق العشوائية 
حتى و،  جوية أو من خالل زيارة ميدانيةالخصائص البصرية التي يمكن رؤيتها من خالل صور

كبر عدد من الخصائص أ تزداد حين تتجمع له ن احتمالية كون التجمع السكني عشوائياًأيعتمد على 
  :التالية

  

  )م40أقل من(  التجمعات التي تكون غالبية المباني فيها صغيرة -1
  "م60أصغر تقسيم رسمي لالراضي تبلغ مساحة القطعة فيها"
 التجمعات التي يكون توزيع المباني فيها غير منتظم وال يخضع ألي نسق محدد -2

  بمعنى أن يكون التوزيع بها عشوائي
   التجمعات التي يصعب الوصول اليها نظرا لسوء حالة الصرف الصحي بها-3

معلومات يمكن قراءتها من 
الصور الجوية

  
  

   التجمعات التي تكون شبكة الشوارع والحركة الداخلية فيها غير مناسبة -4
  )وغير ممهدة وال تصلح ان تكون محاور حركةطرقات ضيقة (
معلومات يتم   )رديئة( التجمعات التي تكون فيها حالة المباني متداعية -5

استكمالها من الزيارة 
الميدانية

  
  

   التجمعات التي ال يتوافر لها شبكات البنية  تحتية-6

  )2(بعض معايير التدني العمراني) 1.1( جدول رقم

  
                                                   

)1(12 .Hamish smurson & John Plen Housing in Third World Countries perspectives on policy and practice    
      p32  

   ندوة المدینة -"  والتحلیل المعلومات الخاصة بالتجمعات العشوائیة أداة الرصد: تكنولوجیا االستشعار عن بعد "–طارق شفیق . عفیفي )2(
  ).168(ص ،  م1998 أبریل – المملكة المغربیة – مكناس – حمریة -       والسكن   العشوائي 
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  :أة وظهور المناطق العشوائيةأسباب نش 1.3.1
 مع التوسـع    تعود مشكله ظهور اإلسكان العشوائي إلى بدايات القرن العشرين وذلك متواكباً          

ومع تمركز الخدمات والمـصالح    . العالمية الثانية العمراني السريع للمدن وإعادة التعمير بعد الحرب        
  :)1(حديثة أدى إلىالحكومية في المدن الرئيسية وظهور العديد من الصناعات ال

 والتي تتجلى في الهجرات القسرية كما حدث في فلسطين إبان نكبـة عـام               :الظروف السياسية  .1
  .م1948

لى قطع صـغيرة    إ األراضي الحكومية بتقسيمها     على استثمارية تتمثل بقيام واضعي اليد       أدوافع .2
  .وبيعها إلى المحتاجين كسكن لذوي الظروف المالية الصعبة

  . أطراف المدن بشكل عشوائيى النزوح والزحف إلىللمدن مما أجبر السكان علالنمو السريع  .3
 البحث عن أماكن للسكن قريبة مـن العمـل حـول    ى الحضر للعمل عل ىالهجرة من الريف إل    .4

 .المدينة

 .الكثافة السكنية المتزايدة مع انخفاض الدخل .5

ضي وعدم مراعـاة قواعـد      قصور التخطيط المواكب لهذا النمو كالتغيير في استعماالت األرا         .6
التخطيط واالرتفاع الشديد للكثافة البنائية في المنطقة المشيدة وما يتبعها من انعـدام المرافـق               

 .والخدمات األساسية

 القروض الخارجية، وارتفاع    ىارتفاع أسعار التكلفة البنائية وقلة مصادر التمويل واالعتماد عل         .7
  . وارتفاع أسعار األراضيمعدالت التضخم وعدم مشاركة القطاع الخاص

ثر واضح في هروب سكان هذه المناطق عـن البنـاء فـي وسـط      أ تعدد القوانين واللوائح له   .8
المدينة حيث ارتفاع التكلفة وكثرة القيود مثل قوانين تقسيم األراضي، حماية البيئـة وغيرهـا،               

  وقيام هذه التجمعات      مواجهة هذه المعدالت الكبيرة    ىوغياب السلطة المدنية أو عدم قدرتها عل      
 عن   يجعلها خارجة عن سلطات المدينة وأيضاً      مماعلي تقسيمات غير معتمدة وبدون تصاريح       

 .اإلحصائيات الرسمية

 النقص في عدد الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السريعة من الريـف إلـى            .9
 .المدينة

                                                   
   لمتوافق فى مصر دراسة  الإلسكانتطویر وتنمیة المناطق العشوائیة كنموذج   كاملميمھا سا، عبد اهللا،   سحر سلیمان،ىنعمات محمد نظم  )1(

  . مصر–القاھرة  – والبناء اإلسكان لبحوث القوميالمركز  –معھد بحوث العمارة واالسكان  – منطقة منشأة ناصر بالقاھرة -حالة
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  الخدمات وفى المقابل أصـبحت المـدن  أصبحت المدن الرئيسية شديدة الجذب نتيجة تمركز       .10
 .شديدة الطرد نتيجة ندرة الخدمات واإلمكانيات بها الريفية

ارتفاع أسعار األراضي والشقق السكنية في المناطق الرسمية والتي تتمتع بالمرافق العامـة              .11
 ). شوارع مناسبة– كهرباء – صرف صحي – ةنقي مياه(

راضي من قبل الجهات الرسمية نتيجة لعدم توافر        التهاون مع منتهكي القوانين ومغتصبي األ      .12
فأصبحت هذه المناطق تفرض أمر واقع وشكلت جماعات ضغط أجبـرت        . أخرى مناسبة  بدائل

 .الحكومات على مد المرافق إليها
 

    
 يوضح المباني الجديدة المضافة محافظات غزة): 1.1(صورة رقم 
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 أسباب نشاة
 لعشوائيةالمناطق ا

أسباب عمرانية 
  وتخطيطية

  أسباب 
 اجتماعية

  أسباب
 اقتصادية

 أسباب  سياسية

 عدم وجود مخطط عمراني

ضالة فرص الحصول علي 
 سكن

انتشار المناطق الصناعية 
 خارج النطاق المعمي

 ارتفاع معدالت النمو السكاني

 الهجرة من الريف الي الحضر

 زيادة معدالت البطالة

ض االستثمار فى مجال انخفا
 االسكان 

الفجوة بين مستوي الدخل 
 وتكلفة

اتساع الفجوة بين العرض 
 والطلب 

عدم وجود رقابة على النمو 
 العمراني

التعقيدات اإلدارية والضرائب 
  المفروضة

التساهل من قبل السلطات 
 المختصة

  یةرسم تحلیلي یوضح أسباب نشأة المناطق العشوائ ) 1- 1(شكل رقم 
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  :لعشوائياتأماكن تواجد ا 4.1
 توجد المناطق العشوائية على أطراف المدن:  

كن لسكانها الحصول على رزقهم داخل المدن على شكل باعة متجـولين أو عمـال           محيث ي    
لى المدن طلبا للرزق أو تتجه ألحـد        إابه ومعظمهم من سكان الريف أتوا       خدمات أو نظافة أو ما ش     

وائيات بالتمدد الغير مخطط والنمو السريع حيث يقدر        وتتسم هذه العش  . الظروف التي تم ذكرها سابقا    
من جملة ما تم إنشاؤه فـي القـاهرة      % 84عدد الوحدات التي أنشئت من خالل العشوائيات بحوالي         

  .)1(من وحدات سكنية

أما األنشطة االقتصادية التي تتسم بها العشوائيات فغالبها ورش صناعات يدويـة وحرفيـة              
العالية حيث تـصل    فتقار العشوائيات للخدمات العامة، كذلك الكثافة السكنية        كذلك السمة الغالبة هي ا    

 / أشـخاص  3 وقد تزيد وترتفع نسبة التزاحم فتزيد عن         .فدان / نسمة )125(لى  إفي بعض المناطق    
  .)2(غرفة

وعي أو في الـدول           وكما تنتشر هذه المناطق في العديد من مدن العالم سواء الرأسمالي أو الشي            
تنتشر على سبيل المثال  أو ما يعرف بالدول النامية، و)under development (تي تحت التطورال

في أمريكا حيث أحياء السود من السكان الذين يشكلون النسبة العالية من سكان الحي فتهمل الخدمات                
ـ                22200ا  وينتشر اإلهمال والقذارة في الحي كما توجد في باريس حيث تبلغ الكثافة السكانية أعاله

 مـن  كما تنتشر في األحياء المزدحمة في المدن البريطانية وربما كانت أكثر انتـشاراُ              .2كم/شخص
ر في الـبالد العربيـة فـي    ، كما تنتش  ما في البرازيل  كثير من مدن أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا ك       

 قـصديرية، كمـا   ، ففي المغرب يعيش ربع سكان الدار البيضاء في أحياء        رالمغرب ومصر والجزائ  
 شـبرا   - الدرب األحمـر   - الجمالية -السيدة زينب (يعيش في القاهرة آالف السكان في أحياء شعبية         

  . من سكان القبور الذين تشكل المقابر سكناُ لهموربما كان هؤالء أحسن حظاً) غيرهاو

 المناطق العشوائية الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للمدن والقرى:  
 هذه المناطق في بعض المدن بسبب قيام بعض المواطنين بإنشاء مبانيهم بأسـلوب    وقد نشأت 

مخالف ألحكام البناء والتنظيم نظراً لضعف رقابة الهيئات المحلية في ذلك الوقت وعدم قدرتها على               
وقد تجلت هذه الظـاهرة فـي البنـاء علـى           . استيعاب الزيادات الهائلة والسريعة في عدد السكان      

                                                   
 ).2007عبد اهللا سحر، تنمیة وتطویر العشوائیات ( )1(
  م1999- معالجته، جمعية االرتقاء بالبيئة العمرانية، القاهرة  احمد خالد عالم، النمو العشوائي للتجمعات السكنية في مصر وأساليب)2(
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 نتج عن   مسوية  مساحياً  الغير   لك على أراضي الواجهات العشائرية    لمملوكة بالمشاع وكذ  األراضي ا 
ذلك عدد من المباني العشوائية من حيث االرتدادات أو النسبة المئوية للبناء أو حتى صفة االستعمال                

  .)1( ومشكالت في شبكة الشوارع والطرق

 المناطق العشوائية القائمة خارج حدود المدن والقرى:  
تتمثل هذه الظاهرة في إنشاء مباني خارج حدود المـدن والقـرى وخـارج المخططـات                 

التنظيمية وعلى أراضي غالباً ما تكون أراضي زراعية مما أدى إلـى نـشوء بعـض التجمعـات                  
السكانية عشوائية في مواقعها مما يضطر الهيئات المحلية إلى التعامل معها كواقـع قـائم وإعـداد                 

 بمبانيهـا  وتمتاز تلك المنـاطق  .لتلك التجمعات وإيصال كافة أنواع الخدمات لهامخططات تنظيمية 
سمنت المسلح والحجر وعشوائيتها تكمن في موقعها وأن البناء سبق التخطـيط     الحديثة المبنية من األ   

والتنظيم العمراني وأن المخططات التنظيمية الهيكلية جاءت العتماد المباني القائمة مع إجراء بعض             
لتهذيب على سعة ومسارات الشوارع وبالرغم من ذلك يمكن اعتبار مجمل البيئة العمرانيـة لتلـك             ا

المناطق أفضل من المناطق العشوائية التي سبق وأن تم إنشائها داخل حدود المدن وذلـك لنوعيـة                 
  .مبانيها ونوعية الخدمات المقدمة

  :مشاكل المناطق العشوائية 5.1
 في التزاحم سواء داخل الكتلة الـسكنية أو خارجهـا            جداً ةتسجل هذه المناطق معدالت عالي    

 بما فيها الساللم والمناور وهى      )م60-م40(حيث أن المساحة الداخلية للوحدة الواحدة تتراوح مابين         
 )8-6(ياجات األسرة المكونـة مـن   التي يصعب تصميمها وتقسيمها من الداخل لكي تتالءم مع احت        

 .أفراد
  الواحد يحيط به المبـاني مـن ثـالث       ى التهوية الصحيحة نظرا ألن المبنى      إل يناتفتقر هذه المب   .1

 . في غاية الصعوبةة الطبيعية أمراً الشمس والتهويةجهات مما يجعل مسألة دخول أشع

وقـد أثبـت    . اد وأحاسيسهم ونفسياتهم وطبائعهم   يؤثر هذا النسيج العمراني على أخالقيات األفر       .2
ة وتشكيالتها وأبعادها وأسلوب توظيفها يؤثر بشكل واضح ومباشـر          الباحثون أن الفراغات العمراني   

 .على نشاط وسلوك السكان وكذلك في العالقات االجتماعية بينهم

                                                   
  م1990ندوة حماية البيئة والسكن القانوني " مؤشرات ومظاهر النمو العشوائي للمجتمعات العمرانية " ليلى أحمد  محرم )1(
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 أدى إلى إضـافة كتلـة        والكهرباء النقص الشديد في المرافق العامة وبخاصة الصرف الصحي        .3
 .عمرانية ملوثة للبيئة نتيجة الصرف الجوفي في باطن األرض

حم الشديد للمباني وعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصية وزيادة درجـة التلـوث               التزا .4
 بـين هـذه     السمعي والبصري فساعد ذلك على زيادة األمراض البدنية واالجتماعية والنفسية أيضاً          

 .الفئات من السكان
ـ       أسفرت هذه المناطق عن ضياع أجزاء كبيرة من األراضي ال          .5 ى زراعية التي تـم تحويلهـا إل

 للبناء مما أثر على الناتج القومي لهذه الدول وبالرغم من محاوالت الحد من انتشار اإلسكان              يأراض
 العشوائي وبخاصة تحريم البناء على األراضي الزراعية إال أن هذه المحاوالت تعتبر ضعيفة جـداً              

إال أن  . فةظل قوانين وتشريعات ورقابـه ضـعي      إذا ما قورنت بسرعة انتشار ونمو هذا القطاع في          
بعض المحاوالت الدولية والحكومية والفردية أيضا لالرتقاء بهذه البيئة الـسكنية تواجهـه صـعوبة      

 للنسيج العمراني المعقد وزيادة الكثافة السكانية والبنائية لهذه التجمعات وعلى ذلـك              نظراً شديدة جداً 
الميـاه النقيـة الـصالحة      (لعامة  فقد اقتصرت محاوالت االرتقاء على إمداد هذه المناطق بالمرافق ا         

دون أن تمتد إلى النواحي التخطيطية والفراغات العمرانية        )  الكهرباء   – الصرف الصحي    –للشرب  
  .جتماعية لهذا المجتمعوالنواحي اال

  .)1( آليات التصميم والبناء في المناطق العشوائية 6.1

عن طريق مالك قطعة األرض     غلب األحيان بطريقة اجتهادية     أتتسم عمليات تصميم المباني في      
  .لى أعمال البناء في هذه المناطقأو عن طريق صغار المقاولين الذين يسيطرون ع

 المباني السكنية:  
 الوحـدة   وتعتبـر دون الرجوع إلى مكاتب هندسـية       يقوم المقاول بأعمال التصميم والتنفيذ      

 غالبيـة هـذه     أيـضاً   وهى التي تمثل    وحوش سماوى   غرف هي المفضلة   السكنية المكونة من ثالث   
إذ أن هذا التصميم يتالءم مع طبيعة األسرة ويقتصر دور المالك على شراء المواد الخام               .  الوحدات

وفى أغلب األحيان يعتمد السكان في تمويـل عمليـات البنـاء علـى     . الة الالزمة للبناء وتأجير العم 
 وينتقل إليـه هـو      بدون تشطيب  و مواردهم الخاصة فيتم في المرحلة األولى بناء دور يصلح للسكن         

وأغلب المباني فـي هـذه المنـاطق        .  اإلمكانيات يتم االمتداد الرأسي    واألسرة للمعيشة وعند توافر   
وال تختلف طريقة البنـاء فـي       . أن نجد مبنى يتجاوز هذا االرتفاع     ولكن يندر   ين  بارتفاع دور أو أثن   

                                                   
  .1980 ابریل -2 مجلھ عالم البناء العدد" كیف یقوم الساكن باستكمال مسكنھ بنفسھ " عبد الباقي إبراھیم )1(
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يث تستخدم طريقة البناء بالهياكل الخرسانية       ح المتطورةهذه المناطق عن مثيالتها في الكتلة السكنية        
ـ          االسبستأو   ستخدم مـواد رخيـصة فـي        ولكن يترك أغلبها بدون بياض خارجي والبعض منها ي

يات السائدة بـين  يغلب على هذه المناطق الطابع الريفي ويظهر ذلك في العادات والسلوك  التشطيبات و 
و على أسطحها وجلوس السيدات للتسامر علـى       الطيور والمواشي داخل المنازل أ     ةالسكان مثل تربي  

  . أبواب المنازل أو القيام ببعض األعمال المنزلية مثل الطهي أو الغسيل

 المرافق العامة:  
هذه المناطق تعانى من نقص شديد في المرافق العامة ويعتمد الـسكان علـى دق طلمبـات                

رف الصحي فهـو يـتم عـن طريـق          أما الص . ية واستعمالها في حياتهم اليومية    لسحب المياه الجوف  
لنزح بالطريقـة   للصرف الجوفي في باطن األرض وعند االمتالء يتم ا        ) الترنشات أو البيارات  (عمل

 هناك بعـض  أما الكهرباء فيستعاض عنها باألجهزة التي تضاء بالكيروسين وحديثاً       . اليدوية أو اآللية  
 على هذه المناطق أن مشكلة القمامـة لـم          ويبدو. المناطق العشوائية التي وصلتها تمديدات الكهرباء     

ها في الشوارع أو في األراضي التي لم يتم البناء عليها بعد ويساعد هـذا         ؤ حيث يتم إلقا   تجد لها حالًً  
ـ     دائماً الوضع على جعل هذه البيئة غير صحية ومصدراً        ضارة والقـوارض    للناموس والحشرات ال

  .والحيوانات الضالة

 الشوارع والطرقات:  
 هذه المناطق تغلب عليه سمات تكاد تكون موحدة من حيث عرض الشوارع الـذي               تخطيط
 وقطـع ) م400 –م  300(لرئيسية وأطوالها مـن   م للشوارع ا  6م للشوارع الجانبية و   4يتراوح مابين   

وبالنسبة للفراغات والمساحات الخضراء فال وجود      ) م60 – م40(األراضي تتراوح مساحتها مابين     
مكان لهـا فـي هـذه المنـاطق           ري والفراغي فهذه تعتبر رفاهية ال     تابع البص لها وذلك بخالف الت   

 –الـصحية  (لخدمات االجتماعية مثل المنشآت   أما ا .  هو االستخدام السكنى   واالستخدام األكثر شيوعاً  
  .فال وجود لها على اإلطالق أو توجد بشكل نادر جداً..)  - أقسام الشرطة –والتعليمية 

  :العشوائيةخصائص المناطق  7.1
عـن  هناك خصائص وسمات أو مالمح مميزة للمناطق العشوائية بصفة عامـة وتميزهـا              

ومعظم هذه السمات تنطبق على جميع المناطق العشوائية بـدول           ،مناطق اإلسكان األخرى الرسمية   
وفيما يلـي بعـض الـسمات المختلفـة      ،  كبير شابه ظروف هذه الدول إلى حد     العالم الثالث حيث تت   

  .طق العشوائيةللمنا
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 الخصائص االجتماعية:  
 ض ومواردهم المادية ضعيفة نسبياًمعظم السكان من ذوي الدخل المنخف.  
   ارتفاع معدل التزاحم للغرفـة الواحـدة        ىن أسرة في مسكن واحد مما يؤدي إل       تكدس أكثر م 
 ).للغرفة الواحدة /1.5الحد األقصى (
 حت الحضارية بين بدوي وحضري وفالاختالف المستويا. 
        ارتفاع نسبة  عدل الوفيات بين األطفال و    زيادة م (سوء الحالة الصحية والتعليمية بهذه المناطق

 ).األمية
    ارتفـاع نـسبة     -  وتشرد األحـداث   - اإلجرام –البطالة  ( ارتفاع نسبة المشاكل االجتماعية 

 ). المشاجرات العائلية- الطالق
 1( الف السكانليس لهذه التجمعات طابع حضري معين يختلف ذلك باخت(. 

 الخصائص البيئية والعمرانية:  
 حيث  ،جمعأفي العشوائيات على مستوى العالم      توجد سمة معمارية واضحة شديدة الوضوح       

 المعمارية  تتشابه العشوائيات في العالم في عدم وجود مواصفات بناء يمكن تطبيقها عليها من الناحية             
تردية التي ال تتناسب والحياة البـشرية، ومـساحة قطـع    لى الشروط البيئية الم  إواإلنشائية باإلضافة   

 بينما مساحة الوحدات السكنية مـن        متر مربع إال نادراً    100األراضي في العشوائيات ال تزيد عن       
 متر مربع وتشيد على أيدي أصـحابها أو بالتعـاون المجتمعـي، والنـسيج العمرانـي                 50-100

اوئ أهمها أن اإلنارة والتهويـة والحالـة المعيـشية           وله العديد من المس    متضامللعشوائيات متشعب   
متدنية والشوارع ال يوجد بها مراتب بل عبارة عن أزقة ينعدم فيهـا جانـب اإلحـساس باألمـان                   

لى المسطحات الخضراء والخدمات العامة كذلك يـصعب        إ تفتقر    أمتار 4-2وعروضها تتراوح من    
يعتبر التلوث السمعي والبصري من     الكوارث، و فيها عمليات اإلخالء واإلسعاف في حال الطوارئ و       

  .)2(حد السمات الطاغية على العشوائياتأ

  :)3(كما تتسم هذه المناطق من الناحية البيئية الى

                                                   
  ، "مشروع المخطط العام لمنطقة منشأ ناصرة ومنطقة االمتداد: "  لتخطيط التنمية العمرانية القليم القاهرة الكبرى اإلقليميالمركز  )1(

 6ص، 1999ديسمبر ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني ،       وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
 36:، ص1993حمد نظمي، االرتقاء العمراني بالمناطق العشوائية،جامعة عين شمس، مصر  نعمات م) 2(
  ، "مشروع المخطط العام لمنطقة منشأة ناصر ومنطقة االمتداد :"المركز اإلقلیمي لتخطیط التنمیة العمرانیة إلقلیم القاھرة الكبرى  ) 3(

   5ص،1999دیسمبر ، الھیئة العامة للتخطیط العمراني ،       وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة 
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عـب وعـدم وجـود أي       لاالفتقار إلى المساحات الخضراء والمفتوحة وكذالك أماكن الترفيه وال         .1
 الشارع الضيق هو المتنفس الوحيـد لهـم         مما يجعل ، لسكان وسط هذا التكدس من المساكن     متنفس ل 

 .م باألطفال فتزيد الضوضاءحفيزد
، مـع المنـاطق الـسكنية   ) عيةكاألنشطة التجارية واالقتصادية والصنا(تداخل األنشطة المختلفة    .2

 . لإلزعاج والتلوثويصبح وجود هذه األنشطة مصدراً
و تجميع القمامة وحرقهـا ممـا   ويكون البديل ه ،ظام لجمع القمامة ونظافة الشوارع  عدم وجود ن   .3

 .ينتج عنه أضرار أمنية وتلوث من األدخنة الصادرة من الحريق
الحجـم وشـكل   التلوث البصري من حيث التفاوت في االرتفاعات والتشكيالت غير متناسقة في          .4

 .الواجهات والتشطيبات
 –قـار بالكامـل     المنشأ أو الع   - الوحدة السكنية (غياب الصيانة الالزمة على جميع المستويات        .5

  ). البنية األساسية- البيئة المحيطة –الصرف الخاص بالعقار  –الواجهات الخارجية 

  :كما تشتمل خصائص المناطق العشوائية التالي

  ال تخضع أغلبيتها لألسس التخطيطية والمعمارية المعتمدة، وبعضها لم يحـصل علـى    : المبـاني
 .تراخيص البناء من البلدية

 الخدمات في تلك المناطق بصورة عشوائية وال تخضع ألسس وضوابط ومعايير           تتوزع  : الخدمات
 .التخطيط العمراني

  شبكة الطرق بتلك المناطق غير مخططة أو منظمة وتتباين عروض الطرق نتيجة            : شبكة الطرق
وقـد ال تـسمح عروضـها       ) ترابية بال أرصفة  (عشوائية بناء المباني، وأغلب الطرق غير ممهدة        

 .اراتبمرور السي
  لهـذه المنـاطق    ) شبكة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الهاتف     (البنية التحتية   : البنية التحتية

 .دون المستوى المطلوب وقد ال تخدم كافة المباني وليست بمستوى الكفاءة التي تسمح بتطويرها
  طـرق ولـم   ال يتفق مع معايير التصميم العمراني نتيجة النـشأة العفويـة وال  : التصميم الحضري

تخضع مبانيها للضوابط المعمارية ألحجام وارتفاعات المباني ومسافات االرتداد ونسبة البناء المتفقة            
والحـدائق   مع معايير التخطيط المعتمدة مما قلل من وجود الفراغات العامة والساحات المخططـة             

 .المفتوحة، وزاد من فوضى التلوث البصري
 وارع الترابية وتقل بها المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة        تكثر في هذه المناطق الش    : البيئة

 .ويتدنى بها مستوى النظافة وصحة البيئة
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   يوجد خلل واضح في التركيبة السكانية يتميز بكثافـة عاليـة وتـدني        : البيئة االجتماعية واألمنية
اف االجتمـاعي   مستوى التعليم والدخل وقلة المالك مع ارتفاع معدل البطالة والجريمـة واالنحـر            

  .واألخالقي، وتُكون بيئة مشجعة على تواجد وتكاثر الهاربين من القانون

  :مزایا المناطق العشوائیة 8.1
سجل اإلسكان العشوائي بعض االيجابيات يمكن االستفادة منها لتوجيه هذا الـنمط نحـو أسـاليب                

  :ت عنه ومنهافى السلبيات التي نتج للمدن وتتالعمرانية تتناسب مع النسيج العمراني

عتمد البناء علـى أسـلوب هيكـل        ا من الناحية اإلنشائية حيث      أن اإلسكان العشوائي جاء مميزاً     .1
  .الخرسانة أو الحوائط الحاملة كمثيلة في الكتلة العمرانية المخططة رسمياً

االلتزام الجماعي في المناهج البنائية من حيث التخطـيط وأبعـاد قطـع األراضـي وانتظـام                  .2
 للقـوانين واالشـتراطات      أو مكمالً   مع العرف السائد في المنطقة وهو يعتبر بديالً        ت تمشياً االرتفاعا

 .التشريعية الخاصة بالبناء
يسمح النمو التدريجي للمسكن بالمرونة حيث يتوافق المسكن مع احتياجات األسـرة المـستقبلية               .3

 .ويراعى اإلمكانيات االقتصادية المستغليين للوحدة السكنية
ـ والحصول على مواد البناء وال   هذا القطاع على الجهود الذاتية من حيث التمويل         اعتمد   .4  ناؤيلج

 .الجهات الرسميةإلى دعم أو معونة من 

  :إيجابيات وسلبيات اإلسكان العشوائي  1.8.1

يمثل النمو العمراني العشوائي ظاهرة في المدن في الوقت الحالي ، وهذه الظاهرة ما هي   
بية التي تولدت كمحصلة لمشكلة اإلسكان ، ومشكلة المركزية الشديدة في إال احدي المشاكل الجان

  .توزيع الخدمات وفرص العمل

وعند بحث ظاهرة التعديات والتصرفات العشوائية علي اختالف صورها فإنه ال يجب "   
الوقوف فقط عند عرض أو فقد جانب السلبيات ، وال يجب أن يكون بحث هذه السلبيات أيضا فقط 

انب معرفة األسباب التي أدت إليها ، ولكن يجب أن يتعداها لكي نستخرج من هذه السلبيات من ج
ومن . جوانب إيجابية تصلح كمؤشرات أو معالم علي طريق الحل الصحيح والمناسب لهذه المشكلة 

  .)1( " من المشكلة ذاتهااًهنا يكون حل المشكلة نابع
  

                                                   
  .عالم البناء ، و السلبيات تالنمو العشوائي بين االيجابيا،  حازم إبراهيم )1(
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  :)1(نمو العشوائيالجوانب اإليجابية في عمليات ال 2.8.1 

إن إطالق اسم مثل العشوائية أو توصيف ظاهرة بالنمو العشوائي يوجه الفكر مباشرة نحو   
وبهذا نري أوال . السلبيات وأساليب العالج ويقتل هذا من البداية النظرة لاليجابيات واإلمكانيات 

  .توصف تلك الظاهرة بوصف محايد يفتح المجال لمناقشتها بأسلوب علمي 

نقترح من البداية أن تسمي هذه الظاهرة باإلسكان الشعبي حيث يسكن هذه المناطق اليوم و  
القطاع األكبر من الشعب ونتجت عن نشاط شعبي خالص بدون تدخل من أية أجهزة أو مؤسسات 

  .للدولة

  :ويمكن النظر للجوانب االيجابية تحت ما يلي   
  . الجوانب االقتصادية-  
  . الجوانب االجتماعية-  
  . الجوانب التخطيطية-  
  : الجوانب االقتصادية -أ

ومن الجوانب االقتصادية هو أسلوب التمويل والتعامل في تلك المناطق ، فإن شراء األراضي يتم  - 
بالتقسيط بين مقسم األراضي والمشتري دون أية إجراءات أو رسوم قد تشكل عبئا علي المشتري ، 

 مع أجهزة الدولة ، كذلك فإن التقسيط يتم بدون فوائد حيث أو تدخله في إجراءات ومعامالت متعددة
يغطي سعر الشراء ، وذلك فهو يعطي إحساس للمشتري بأنه ال يدفع زيادة أو يستغل ، والتي تشكل 

 .في مجملها نظام تمويل جيد خالي من اإلجراءات والتعقيدات 

والبيئة السكن  ونوعية المباني  تحسين في حالة– متى توفرت –نتج عن الملكية أو نظام الحيازة  - 
  . وارتفاع في مستوي الصيانة

  : الجوانب االجتماعية االيجابية-ب

أسلوب التمويل والبناء الذاتي يجعل الساكن طوال مراحل نمو المسكن يتحقق له قدر من النجاح  - 
 .وقدر من تحقيق الذات 

 والتشييد فيظهر المسكنيؤهل أفراد المجتمع لتحمل مسئولية المشاركة في عملية البناء  - 
                                                   

)1( 11Guidelines for Urban planning Determination Evaluation and Implementation of Upgrading 
Options MIT-G"o.p.p. 1983.   
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معبرا عن شخصية الفرد واحتياجاته وملكيته ، عالوة علي أنها توفر له عنصر االستقرار مما  - 
  .يدفعه إلي العمل واإلنتاج وتنمية موارده واستثمار المبني

إن مشاركة أفراد المجتمع في البناء ، يعطيهم الخبرة ، والمعلومات التي تساعدهم في عملية  - 
 .شروع واالمتداد به في المستقبل صيانة الم

كذلك تمنحهم اإلحساس باالنتماء للمسكن والمنطقة السكنية مما يساعد علي استمرارية المشروع  - 
 )1( .والمحافظة عليه وتحسينه

يسمح النمو التدريجي للمسكن بالمرونة بحيث يتوافق المسكن الناتج مع احتياجات وإمكانيات  - 
  .المستعملين المتعددة

  :جوانب التخطيطية اإليجابية ال-ج

  .دمج االستعمال التجاري مع السكني في تلك المناطق - 
توحيد بعض الظواهر التخطيطية مثل نظام الحركة داخل تلك المناطق ونشوء بعض الشوارع  - 

  )2 (.ذات العروض األكبر ، أو وجود بعض القطع ذات األحجام الكبيرة 
بديال أفضل بمراحل عن العديد من المناطق السكنية ومن هنا نجد أن القطاع غير الرسمي يوفر 

  .المتكدسة في األحياء القديمة بوسط المدن

  :سلبيات اإلسكان العشوائي  3.8.1
 يشكل النمو العشوائي ظاهرة خطيرة في التجمعات العمرانية حيث ترجع خطورته إلي عدة جوانب              

  :لسلبية للنمو العشوائي فيما يلي  ويمكن حصر أهم الجوانب ا،اقتصادية وتخطيطية واجتماعية

  : جوانب اقتصادية-أ

انتشرت هذه المناطق علي مساحات من األراضي الزراعية الواجب المحافظة عليها و أسوأ من  - 
  .ذلك وجدت هذه المناطق داخل المقابر والمناطق األثرية

 .الحضريةتشكل هذه المناطق عائقاُ لنمو المدينة وامتدادها العمراني طبقاُ للمناطق  - 

  
  
 

                                                   
   .1992،عالم البناء ،المشاركة الشعبية لذوى الدخل المنخفض ،لباقي إبراهيم عبد ا  )1(
 )2(  (13) Guidelines for Urban  planning Determination "Op.Cit.  
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  : جوانب تخطيطية -ب

نتيجة لعدم وجود الدراسات التخطيطية الالزمة لهذه المناطق واختيار مواقعها بطريقة عشوائية  - 
  .أدي إلي أن هذه المناطق لم يكن لها محاور الحركة الجيدة التي تربطها بالكتلة العمرانية األساسية

زراعية وبالتالي تبعت هذه التقاسيم التي ال هذه المناطق العشوائية غالبا وجدت علي تقاسيم  - 
 .تتالءم مع البناء من حيث نسب قطع األراضي وتنظميها وتصميم الوحدات واقتصاديات المرافق

المباني السكنية المقامة في هذه المناطق ال تتبع أي قوانين أو اشتراطات بناء تضمن تحقيق الحد  - 
  .األدنى من االشتراطات الصحية

  :تماعية جوانب اج-ج

أسفر النمو العشوائي عن ارتفاع الكثافة السكانية في بعض المناطق الحضرية التي ال يتوفر لها  - 
  .بنية أساسية

نشأ الخلل االجتماعي لدي كثير من األسر مما أثر علي أنماط السلوك وشعور المواطن بالتوتر "  - 
  )1 (".اليده بذاتها إلي العشوائياتواالختالل االقتصادي لألسرة عند بدء الهجرة وانتقال عاداته وتق

ومن هنا نجد أنه ال يجب أن ندين اإلسكان العشوائي بل علي العكس نتعاطف معه لما فيه                 " 
، كما يمكـن أن     " عمارة بدون معماريين    " من جوانب إيجابية حيث ينطبق عليه حقا التعبير الشهير          

رة ال يستطيع المعماري أو المخطـط أن  ، وربما ألول م" تخطيط بدون مخططين"ينطبق عليه تعبير  
  )2( ".يعمل إال من خالل هذا المجتمع فهو يعمل مع الناس وليس للناس

  
  
  
  
  
  

  
 

  
                                                   

  .وزارة اإلسكان  والمرافق  ، المناطق العشوائية بجنوب القاهرة ةدراسة تطبيقية عن تطوير وتنمي، محمد الخولى )1(
  .ندوة جدة ،االرتقاء بالمناطق العمرانية ، اجح أبو زيد ر)2(
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  يوضح إيجابيات وسلبيات اإلسكان العشوائي) 2-1( الشكل رقم 

  :)1( تها األمنيةالعشوائيات وانعكاسا  9.1

ارتبطت معظم المناطق العشوائية بانتشار الجريمة باعتبارها بيئة مناسبة لتفـريخ اإلجـرام             
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن عناصـر     . والمجرمين ومركز تصدير للجريمة بمختلف أنواعها     

لعـشوائية  الجماعات المتطرفة في جمهورية مصر العربية كانت تحرص على االحتماء باألحيـاء ا            
كما أن أفراد عصابات تهريب المخدرات فـي        . داخل القاهرة الكبرى بعد ارتكابهم لعمليات تخريبية      

  .)ليما(لمستوطنات المحيطة بمدينة كولومبيا كانت تلجأ لالختباء في ا

                                                   
/ 22 –القاھرة ) األحیاء العشوائیة وانعكاساتھا األمنیة(رئیس مجلس امناء المعھد العربي إلنماء المدن /عبداهللا العلي النعیم / ندوة الشیخ  )1(

 م12/2004

 إیجابیات وسلبیات اإلسكان العشوائي
 

 االيجابيات

الجوانب 
 االقتصادیة 

المساھمة في   -
مشكلة اإلسكان 

 نظام التمویل  –
الي    ل خ والتعام
راءات  ن اإلج م

  .والتعقیدات
سین –   تح

ة ونوعی  ة حال
 .المباني البیئیة

 

  

أسلوب  -
التمویل والبناء 
الذاتي یؤھل 

أفراد المجتمع 
لتحمل 

مسئولیة 
  .المشاركة

 اإلحساس –
باالنتماء 
للمسكن 
والمنطقة 

  .السكنیة
 المرونة –

 .للمسكن 

الجوانب 
 االجتماعیة

الجوانب 
 التخطیطیة

الجوانب 
 االقتصادیة

الجوانب 
 االجتماعیة

الجوانب 
 التخطیطیة

الجوانب 
 السیاسیة

 السلبيات

  

دمج  -
االستعمال 

التجاري مع 
  السكني

 توحید – 
بعض الظواھر 
التخطیطیة مثل 
نظام الحركة 

اخل تلك د
المناطق 

ووجود بعض 
الشوارع ذات 

العروض 
 الكبیرة

  
انتشارھا  -

على األراضي 
  .الزراعیة

 عائقا لنمو – 
  .لمدینةا

 المال  إھدار–
  .العام

 انحدار –
التنمیة 
  .االقتصادیة

 إھدار –
الطاقات 
 .االقتصادیة

ارتفاع الكثافة  -
  .السكانیة

 ضعف الكیان –
  .االجتماعي 

 التلوث –
واالنحدار 
  .االجتماعي

 زیادة معدالت –
  .الخالفات

  تقع تحت تھدید –
الكوارث الطبیعیة 

  .والصناعیة
 الخلل االجتماعي –

والعنف في 
  .التعامل

 انخفاض –
  .مستوى الدخل

 . انتشار األمیة–

وجود عدم  -
محاور للحركة 

  .الجیدة
 ال تتبع أي – 

قوانین أو 
اشتراطات 

  .للبناء
 تداخل –

األنشطة 
الصناعیة 

والورش بین 
  .المساكن

 االعتماد على –
  .خدمات المدین

حدوث تلوث  -
 صحي

  
قنبلة موقوتة  -

تھدد المجتمع 
في أي لحظة 
بردود أفعال 

  .عنیفة
 االبتعاد عن –

 حركة األحزاب
  .السیاسیة

ستار لتكوین  –
وتدریب 
جماعات 
 .اإلرھاب
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أن المناطق العشوائية تزداد فيها معدالت الجريمة وتنتشر فيها األنشطة االقتصادية الهامشية            
لعشوائية لعـدم تـوفر أجهـزة الـضبط         وتصعب السيطرة على بعض المناطق ا     . مشروعةوغير ال 

وأصبحت بعض المناطق العشوائية مكاناً     . االجتماعي وتمركز بعض الجماعات الرافضة والمتطرفة     
للخارجين على القانون والمتاجرين بالمخدرات، ونقطة جذب للكثيرين من أصحاب حـاالت الفـساد            

وبدأت العشوائيات تشكل مـشكلة أمنيـة       . عاج لألحياء المجاورة للعشوائيات   إزاالجتماعي ومصادر   
تحول دون التحكم فيها أو ضبطها من قبل األجهزة األمنية، وقد تتحول تلك المناطق إلـى جيـوب                   

  .للعنف والتطرف واإلرهاب

وتتصف معظم المناطق العشوائية بعدم وجود منافذ لبعض المواقع، مما يؤدي إلى صـعوبة              
الوصول إليها في الحاالت الضرورية كاإلسعاف أو اإلنقـاذ فـي حـاالت الحريـق أو مطـاردة                   
المجرمين، مما يجعل المناطق العشوائية بؤراً خطيرة لتفريخ اإلجـرام والمجـرمين لبعـدها عـن                

  .األجهزة األمنية ولصعوبة الوصول إليها

لعشوائية بالصورة التـي تتفـق   كما يالحظ أن الخدمات األمنية ال تتوفر في معظم المناطق ا      
،  معدوماً باعتبارها خـارج المدينـة  مع خطورة تلك األماكن، وفي بعض العشوائيات قد يكون األمن   

وقد يرتكب بعض   . هذا باإلضافة إلى عدم االعتراف بها من قبل اإلدارات المحلية وإدارات البلديات           
مخدرات وغيرها ثم يعودون إلى مخـابئهم   سكان العشوائيات جرائم داخل المدينة كالسرقة وترويج ال       

  .في المناطق العشوائية

) فعالية اإلجراءات األمنية الوقائية من الجريمة في المنـاطق العـشوائية         (وقد كشفت دراسة    
ومـن  . عن أن األجهزة األمنية ال تغطي المناطق العشوائية بالعدد الكافي مـن الـدوريات األمنيـة        

ويالحـظ  . ني بالمناطق العشوائية ضعيف في معظم أوقـات اليـوم        الواضح أن مستوى التواجد األم    
وتجدر اإلشارة إلى أن تدني المـستوى       . ضعف إجراءات الوقاية من الجرائم األخالقية بالعشوائيات      

. األمني بالمناطق العشوائية يعود إلى عدم وجود خطة أمنية فعالة لمكافحة الجريمة في تلك المناطق              
 مـن  ألمنية إجراءات وقائية فعالة تسبقها حمالت إعالمية وأخرى للتوعيةويجب أن تتضمن الخطط ا 

، مع توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطط األمنيـة  خالل وسائل االتصال المتعددة   
  .لمكافحة الجريمة في المناطق العشوائية

جعلها مدناً مهيمنة كالقـاهرة     أن معظم العواصم العربية قد شهدت نمواً سكانياً مضطرداً ما           
والدار البيضاء والرياض والخرطوم وغيرها، حيث تتراوح نسبة سكان كل من تلك العواصم بـين                

كما أوضحت الدراسة الحالية أن هذا النمو الحـضري         .  من إجمالي سكان القطر    )%25( و )20%(
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. لمدن العربيـة وبـداخلها    المتسارع قد أدى إلى ظهور العديد من المناطق العشوائية على أطراف ا           
، وأصبحت بعضها وكراً للجريمة وبؤراً خطـرة        تلك العشوائيات للخدمات الضرورية   وتفتقر معظم   

كما أوضحت الدراسة الحالية أن وجود المناطق العشوائية ال يختـصر           . لتفريخ اإلجرام والمجرمين  
ت أيضاً فـي بعـض الـدول    ، وإنما ظهرة التي تعاني من مشكالت اقتصادية    فقط على الدول العربي   

العربية الغنية، ولكن بصورة أقل خطورة إذا ما قورنت بوضع العـشوائيات فـي الـدول العربيـة                  
  .األخرى

واألمل معقود على أن تتصدى الدراسات الميدانية بالبحث والتحليـل للمـشكالت األمنيـة              
 في العديد مـن الـدول       المصاحبة لظهور المناطق العشوائية التي أفرزها النمو الحضري المتسارع        

ستساعد في وضع االستراتيجيات الالزمة إلعادة تخطـيط وتطـوير      إن مثل تلك الدراسات     . العربية
  . ع واستقرارهبعض المناطق العشوائية وإزالة البعض اآلخر، الذي يشكل خطراً على أمن المجتم

  :ية التي تقطن التجمعات العشوائيةالفئات االجتماع 10.1
  :لفة اجتماعياً و اقتصادياً فمنهاتهناك فئات مخ

هي ال تملك أي مأوى وليس لها القدرة على شـراء أرض أو شـقة       فئة اجتماعية شبه معدومة و     .1
  .لصفيح أو الخشب أو مخلفات البناءالبناء باية مما دفعها للتعدي على األرض وسكن

 .ى األرض الحكومية لبناء مسكن لهااعتدت علفئات استغلت غياب القانون و .2
وذ يمكن االستفادة منها بخدمات ومرافق وقربها مـن      لكنها خارج حدود النف   فئات تملك األرض و    .3

 .ة وغير ذلكالخدمات اإلداريالمدارس والمستوطنات والوحدات العالجية و
هذه التجمعـات إلـى   نظراً لضيقها انتشرت   المعسكرات نظراً لتدهور حالتها و    فئات خرجت من     .4

  .تجمعات عشوائية

  :راتيجيات تطوير المناطق العشوائيةاست 11.1
الطبيعـي   ي البناء االقتصادي واالجتماعي و    تطوير المناطق العشوائية تعني عملية التدخل ف      

والقانوني في نطاق أي تجمع سكني بشري يكون بأسلوب عشوائي ومن عمليـات غيـر مخططـة                 
وقد يكون هذا   ، طبقة في أي بلد   الستغالل األراضي مما يمثل مخالفة للقوانين واألعراف والقواعد الم        

التدخل من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف التطوير والحفاظ على النظم والفـرص              
ويجـب أن ال تقـصر عمليـات    ، السكان وزيادتها واالستفادة منهـا  ولخدمة  \القائمة بالفعل بواسطة    

توجه أيضا نحو األفـراد أو الـسكان        التطوير على تنمية المرافق والبنية األساسية فقط بل يجب أن           
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أنفسهم من الناحية االجتماعية والبشرية والتنمية البيئية حتى تأتي عمليات التطوير بثمارها وتكـون              
  .)1(ذات جدوى

ويختلف كل أسلوب تبعا لظـروف     ، ناطق العشوائية وهنالك أساليب عديدة لمعالجة مشكلة الم     
مـة لهـا    و االقتصادية أو تبعا لموقع المنطقة أو النظرة العا        المنطقة سواء العمرانية أو االجتماعية أ     

 للتعامـل   ن أسلوب ما يصلح لكي يكون أساسا      أوعموما ال يمكن القول ب    ، المستوى القومي واإلقليمي  
كذلك مقاييس التعامل مع المناطق العشوائية القائمـة        ، ح لمنطقة ما  نه يصل أمع كافة المناطق لمجرد     
تماعية أو االقتـصادية أو  بعا الختالف الظروف البيئية أو السياسية أو االج       تختلف من دولة ألخرى ت    

  .الحضرية

  :)2( رانياًة عم أساليب التعامل مع المناطق المتدهور1-11-1

ويختلف كل أسلوب تبعا    " ب التخطيط العمراني مع المناطق السكنية المتدهورة        وأسلكما أن     
أو االجتماعية أو االقتصادية ، أو تبعا لموقـع المنطقـة أو        لظروف المنطقة السكنية سواء العمرانية      

النظرة العامة لها علي المستوي القومي واإلقليمي ، وعموما ال يمكن القول بأن أسلوب مـا يـصلح               
لكي يكون يكون أساسا للتعامل مع كافة المناطق السكنية لمجرد أنه يصلح لمنطقـة مـا ، وكـذلك                   

سكنية القائمة تختلف من دولة آلخري تبعا الختالف الظروف البيئيـة           مقاييس التعامل مع المناطق ال    
  .)3( "أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الحضرية 

تعـاني مـن مـشاكل بيئيـة     ومتـدهورة    وال عمرانيـة المنطقة  بال ترتبط    التي ساليبهناك بعض األ  
  : مثلوعمرانية و

   :Upgrading التطوير واالرتقاء -1

 وذلك بالنسبة لألحياء القديمة والمناطق العشوائية التي ال تتطلب اإلزالة ولكنها في حاجـة                       
إلى توفر المرافق والخدمات أو رفع كفاءتها وتقديم العون المادي والفني للسكان من خـالل بـرامج          

                                                   
   ، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، "ظات استنتاجية مالح–إشكالية االرتقاء بالمناطق العشوائية : " كلوديو اسيلولي )1(

  تخطيط وإدارة "الدورة التدريبية ، هولندا– مصر بالتعاون مع مركز دراسات االسكان والتنمية الحضرية –مركز بحوث اإلسكان والبناء 
 .4ص، 2000، القاهرة" مشروعات االرتقاء بالمناطق العشوائية  

وزارة اإلسـكان والمرافـق   ،"ن العشوائية واستراتيجيات الحد األدنـى مـن النمـو العـشوائي     دالتنمية المتواصلة للم :"اجدم متولي  )2(
الـدورة  ،  هولندا – مصر بالتعاون مع مركز دراسات اإلسكان والتنمية الحضرية –مركز بحوث اإلسكان والبناء   ، والمجتمعات العمرانية   

  62ص ،2000،القاهرة " مشروعات االرتقاء بالمناطق العشوائية تخطيط  وإدارة " التدريبية 
   .النظرية ومشاكل التطبيق،اإلزالة وإعادة التسكين ،كلية الهندسة جامعة القاهرة ،رسالة ماجستير  ،فهيمه الشاهد)3(
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ذات الطـابع  باإلضافة إلى الحفاظ على المناطق التاريخيـة والمنـاطق   ، تنمية اجتماعية واقتصادية  
وإعادة تأهيلها من خالل إعـادة التخطـيط        – إذا وجدت بالمناطق العشوائية      –المعماري والعمراني   

وبحث إمكانيات استخدامها بأسلوب يحافظ عليها ويحقق في نفـس          ، والترميم أو اإلحالل و التجديد      
  .ال الصيانة الفنية الدوريةالوقت العائد الكافي ألعم

   )Rehabilitation)1 : التأهيل -2

أسلوب التأهيل هو حمالة للحاضر في توافق مع المستقبل ويستعمل هذا األسلوب لكـل مـن       
المستوي المعماري والتخطيطي ، والمفهوم العام له هو إعادة صياغة وتأهيل المباني العمرانية ألداء              

  .وظيفتها التي فقدتها نتيجة لعدم مالءمتها للتغيرات المتالحقة 
يهدف هذا األسلوب إلي إعادة األنشطة والوظائف التـي كانـت           ..  العمراني   علي المستوي 

تمارس بمنطقة عمرانية إلي مستوي مقبول بحيث ال يستخدم أسلوب اإلزالة إال في الحاالت التـي ال        
يجدي معها اإلصالح ، وقد يصاحب ذلك تغيير في االسـتعماالت واإلشـغاالت وهياكـل الحركـة           

  .يس ومعدالت مالئمة لكي تمارس هذه المنطقة دورا علي مستوي المدينة بالمنطقة لتوفير مقاي

فهي إستراتيجية الغرض منها إعادة المباني القديمة المتدهورة لالسـتعمال  .. علي مستوي المباني   - 
  .ات الالزمة دون تغيير جذري في الطابع المميز لهذه المباني  مرة أخري من خالل ع

ساس أما توفير القروض والدعم لمالك هذه المباني ماديا لمواجهة أعبـاء   وتقوم سياسة التأهيل علي أ    
وأن تقـوم الـسلطات     . وتكاليف تجديد المساكن والوحدات السكنية في مناطق التجديـد العمرانـي            

الحكومية بشراء المساكن المتدهورة وتعيد تأهيلها ثم يتم بيعها بواسطة الـسلطة المحليـة للتجديـد                
 مشروعات التجديد العمراني ، ثم اتسع بعد ذلك دور إعادة التأهيل وكونت لـه               العمراني كجزء من  
  .مليات إصالح وتحسين حتى يستفاد من تواجدها أفضل استفادة.برامج طويلة المدى

وتتم بإعادة المقاييس المعيشية والنمط المعيشي الطبيعي المالئم لممارسة العمل والسكن حتي              
ياجات المجتمع الحالي مع مرونة إحداث تغيرات في إطار عـدم فقـدان             تتوافق هذه المباني مع احت    

  :وتتم معالجة المباني بطريقتين. االستمرارية التاريخية أو اإلحساس الثابت بالمكان 

  .بتطوير معالجة االحتياجات اإلنسانية في الراحة واألمان واالستعمال: معالجة داخلية  - 
جي وإعادته لحالته األصلية ، ويسمح بـإجراء التعـديالت   معالجة الشكل الخار : معالجة خارجية    - 

  والتغير
                                                   

)1( .1966 Urban Renwal :The Record and Controvercy .MIT Press، J.Q.Wilson) 17(  
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  Improvement : التحسين-3

تحسين المرافـق   ، مستوى الراحة ، يطلق على أي أعمال تهدف إلي رفع أو زيادة القيمة           
 ).االجتماعي و الثقافي، و يمكن أن تكون األعمال في المجال العمراني

كافة المؤثرات التي تهبط بمستوي المنطقة وهو معالجة كما يهدف هذا األسلوب إلي إزالة 
  .موضوعية مؤقتة لألوضاع الحالية ضمن إطار مخطط يهدف إلي التجديد

   Renewal  Urban  :لتجديد الحضريا- 4

هو مفهوم عام و يضم مجال واسع من التداخالت في النسيج العمراني و يقصد بـه اتخـاذ                  
طق الموجودة و المبنية المهملة عمرانيا ووظيفيا أو بيئيـا إلـي            القرارات و األفعال إلعادة المنا    

  .أفضل حالة عمرانية ممكنة 
   "االرتقاء"أنسب أساليب التعامل مع المناطق العشوائية 1-11-2

بدأ مفهوم االرتقاء بالبيئة العمرانية في المجتمعات النامية يظهر كبـديل إلعـادة تخطـيط                 
عدم فعالية النظرية التخطيطية التقليدية وجدواها خاصة فـي الـدول           المناطق العشوائية بعد أن ثبت      

المحدودة اإلمكانيات في التنمية العمرانية ، وبدأ هذا المفهوم يـدخل بعـض المـدن مـن خـالل                   
  .مشروعات المعونة الفنية األجنبية

هـة  وتقول التجربة المحلية أن التنمية العمرانية للمناطق العـشوائية تـأتي كنتيجـة لمواج               
االحتياجات والمتطلبات المستقبلية لمراحل التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة وليـست لمواجهـة              
االحتياجات والمتطلبات القائمة والسائدة المرتبطة بواقع اقتصادي واجتماعي متدهور ، ومـن هـذا              

 التعامل مـع    باعتباره أنسب أساليب  " االرتقاء"المنطلق يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل أسلوب        
، ويتم ذلك من خـالل التعـرف علـي       " المناطق العشوائية   " أكثر المناطق المتدهورة شيوعا وهي      

مفهوم عملية االرتقاء والهدف منه دراسة الجوانب العمرانية وغير العمرانية لعملية االرتقـاء ، ثـم             
علي السياسات التي تقـوم     التركيز علي السياسات التي تقوم عليها مشروعات االرتقاء ، ثم التركيز            

منطقـة  ." عليها مشروعات االرتقاء حيث أنه األسلوب المستخدم للتعامل مع منطقة الدراسة التطبيقية 
  ".المنيرة الغربية

ويعتبر أسلوب االرتقاء أسلوبا مناسبا للدول ذات الموارد االقتصادية المحدودة ، والتـي ال             "   
ربطهـا للتنميـة العمرانيـة مـع التنميـة االجتماعيـة            تتحمل ميزانيتها مصاريف كبيرة حيث أن       

وتختلف عملية االرتقـاء مـن حـي آلخـر تبعـا            . واالقتصادية أمرا حيويا للحصول علي تمويل     
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للخصائص العمرانية واالجتماعية واالقتصادية ، كما تختلف من دولة آلخري حسب الظروف العامة             
  .)1("والمناخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي

 والمناطق التي تتطلب االرتقاء هي المناطق التي تدهورت بعض أو كل مبانيها وتفتقر إلي               "  
المرافق والخدمات مع وجود مشاكل اجتماعية عديدة في أحيان كثيرة ، وقد تكون المشاكل العمرانية               

  .)2( "نتيجة للمشاكل االجتماعية أو العكس 

امل هو تطوير البيئة الحضرية فـي جميـع         ومن هنا يتضح لنا أن االرتقاء في مفهومه الش          
جوانبها ، في مجال العمران ، بمعني تحسين شبكة البنية األساسية من طرق وشبكات مياه وصـرف     

وفي مجال االجتماع يعني االرتقـاء      . ، وتحسين الفراغات العمرانية وتشكيالتها      ..صحي وكهرباء   
قتصاد يعني تنميـة الـدخول تطـوير األعمـال     باإلنسان وسلوكياته عاداته وتقاليده ، وفي مجال اال      

ومن هنا يختلف مفهوم االرتقاء باختالف المجـال ويكـون          . اإلنتاجية من أجل رفع مستوي المعيشة     
الهدف هو تنمية المجتمع والفرد ، وبالتالي البيئة التي يعيش فيها اإلنـسان بنـشاطاته وممارسـاته                 

فكر العمراني واالجتماعي واالقتصادي والـسياسي مـن        المختلفة في سيمفونية رائعة متكاملة بين ال      
  .أجل الوصول إلي مفهوم كامل وشامل لالرتقاء

وتستهدف عملية االرتقاء النهوض بالمجتمعات السكنية المتدهورة لالستفادة منها في عمليـة              
ول العـالم   التنمية الشاملة للبالد ، وتحسين المستوي البيئي للقاطنين، ويمكن القول إن العديد مـن د              

تقرار السياسي واالجتماعي   الثالث ، اتجهت إلي ارتقاء المناطق السكنية المتدهورة ، حفاظا علي االس           
  .دللبال

  

  

                                                   
   .1986،مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ، أمانة مدينة جدة، االرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن ،اقي إبراهيم عبد الب )1(
  .مرجع سابق،االرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن ،عبد الباقي إبراهيم  )2(



 
 

30

 معالجة المناطق وسائل
 العشوائیة 

أسالیب ترتبط بالمناطق العمرانیة 
 المتدھورة  وذات قیمة معماریة

أسالیب ترتبط بالمناطق العمرانیة 
المتدھورة التي تعاني من مشاكل 

 بیئیة وعمرانیة 

أسالیب تحدث تغیرات جذریة 
 في البیئة العمرانیة 

  إعادة تعمیر 
Redevelopment  

  اإلزالة 
Clearance 

  اإلحالل
Replacement 

  التأھیل 
Rehabilitation 

  التحسین
Improvement 

  التجدید الحضري
Urban Renewal 

  االرتقاء
Upgrading 

  الصیانة
Preservation  

  المحافظة
Conservation  

  الحمایة
Protection 

  الترمیم
Restoration 

  النسخ والتكرار
Replication 

  
  

  
  
  

  معالجة المناطق العشوائية وسائل)3-1( رقم الشكل 
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  :الخالصة 12.1
      سكان ومنها اال  ،واعها العشوائيات وتصنيفها وأن   يممفاهم التعرف على    تمن خالل العرض السابق

سـكان غيـر   راسات في هذا الجزء علـى نوعيـة اإل   وركزت الد  ،الرسمي واالسكان الغير رسمي   
سكان العشش والمقابر وخصائص كل منهما والسمات البارزة لهما ومنـاطق           إالرسمي والتي تشمل    

 .داريةجهزة الدولة اإلشراف الرسمي أل العشوائي التي تقع خارج نطاق اإلاالسكان

 لى المسكنإئي تحت الحاجة الملحة سكان العشواوقد ظهرت نوعية اإل. 
   هنـاك   ن أ لـى إمكن التوصل   أومن الدراسة    ، من التكوين المعاصر    عضوياً اًوصار حقيقة وجزء 

وكان مـن هـذه     ،ر الرسمية   ت في ظهور وانتشار المناطق السكنية غي      رالعديد من االسباب التي أث    
ولقد تم التعرف علـى أنـواع المنـاطق غيـر        ، واجتماعي وسياسي سباب منها ما هو اقتصادي      األ

يجابيـات  إ لـى إسكان العشوائي ومن ثم تـم التوصـل         ع تحديد المفهوم العام لمناطق اإل     الرسمية م 
لى أن السكان العشوائي ظهر نتيجـة تلقائيـة الحلـول    إسكان العشوائي وقد تم التوصل    وسلبيات اإل 

أي أن هنال    ،ا يشبه إمكانيات التفكير الجماعي     في مجموعها م   الذاتية كل حسب وجهة نظره وشكلت     
 بخصائص مشتركة تجمع بين هذه المناطق العشوائية من حيث أسلوب الـسكن واالنـشاء وأسـلو       

 إلى وجود تأثير واضح لنمط السلوك االجتماعي لسكان العـشوائيات  ىمما أد ،العمران وما إلى ذلك   
 .تدهور البيئة بيئيا ومعماريا وتخطيطياعلى نمط السلوك العام مما أثر في 

       لمناطق العشوائية بعض العناصـر التـي يمكـن         بعض العناصر ل  ومما سبق يمكن أن نستخلص
 :كاآلتي وهي استغاللها واالستفادة منها

 .توافر إمكانيات بشرية كبيرة .1
يـر  لكثأي تجمع بشري أي كانت موارده المادية يستطيع أن يعتمد على جهوده الخاصة فيبـذل ا        .2

 .في سبيل تحسين ظروفه المعيشية
تعاون األجهزة التنفيذية والخبراء في التنمية االجتماعية المتكاملة مع األهالي لتـوفير المعونـة               .3

الفنية إلرشادهم ألفضل وأرخص الطرق التي تمكنهم من تحسين من نوعية البيئة التي يعيـشون               
كان المنـاطق العـشوائية والخلـل الـسكاني         معالجة األوضاع االجتماعية واالقتصادية لس     .فيها

 .الخ.. ماعية والتعليمية والصحيةالموجود من تحديد عدد السكان، وتصحيح أوضاعهم االجت
 .اقتراح أنظمة للبناء في هذه المناطق بما يضمن استثمارها بالشكل األمثل .4
 .ث عشوائيات جديدة أو توسع القائمإيجاد الوسائل الكفيلة بالحد من إحدا .5
 .عم وجه إشراك القطاع الخاص في عملية التطويرد .6
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  :مقدمة 1.2
تعاني الكثير من بلدان العالم وخاصة البلدان النامية معاناة شديدة نتيجة للتسارع الحاصل             

السكانية التي توجد أزمة حقيقية في حل مـشكالت اإلسـكان التـي            في عملية التحضر والزيادة     
  .الكافية والمالئمة لكل أسرة) يةالوحدات السكن(تتمثل في عدم تلبية حاجة السكان للمساكن 

وتتمثل أيضاً مشكلة اإلسكان العشوائي ذات الكثافات العالية والتي ال تتوفر فيها مقومات             
ناسب للمعيشة اإلنسانية والخـدمات الـضرورية الالزمـة لحيـاة           الحياة األساسية مثل البناء الم    
  .اإلنسان في المنطقة الحضرية

أن مشكلة اإلسكان العشوائي أصبحت في القرن العشرين والحادي والعشرين مـشكلة             و
وتعددت المناطق العشوائية داخل وخارج المدن بكثير مـن         عالمية تعاني منها معظم دول العالم،       

 البـديل  اإلسـكان إزالتهـا وتـوفير     أصبح من غير الممكن بل من المستحيل حتىالدول النامية   
البيئـة   وعقدت المؤتمرات العالمية لحل هذه المشكلة المتفاقمة التي تؤدي إلي تـدهور           . لسكانها
  .ية والبنية األساسية للمدنالحضر

نـامي   ال فـي العـالم   االسكان العـشوائى كلامشالسابقة الدراسات ت كثير من  ولقد غط 
وعلى الرغم من ان بعض الدول العربية تتمتع بمستوى اقتـصادي      ، والدول العربية بشكل خاص   

ال أنه قد ظهرت هذه     ية مالئمة يكاد يميزها عن البعض إ      متميز ومرتفع وظروف اجتماعية وطبيع    
ها العشوائيات بها فمثال دولة مثل المملكة العربية السعودية أو دولة الكويت والتي يتمتـع سـكان               

بدخل مرتفع ظهرت بهما عدة مناطق عشوائية يتوقع معه وجود طبقات ذات دخـول متدنيـة ال                 
وتعددت المناطق العشوائية داخـل وخـارج المـدن        .تستطيع الحصول على المسكن المالئم بها     

بكثير من الدول النامية حتى أصبح من غير الممكن بل من المستحيل إزالتها وتـوفير اإلسـكان                
  .انهاالبديل لسك

 وعقدت المؤتمرات العالمية لحل هذه المشكلة المتفاقمة التي تؤدي إلي تـدهور البيئـة              
  . الحضرية والبنية األساسية للمدن

ا بـأن تركـز الحكومـات       بمدينة فانكوفر بكند   م 1976 مؤتمر المأوي عام     ىوقد أوص 
ها بـالمرافق الالزمـة      تنظيمها ومد  وإعادةللمستوطنات العشوائية     توفير الخدمات  ىاهتمامها عل 

 سـطنبول إأكدت األمم المتحدة في إعـالن        كما. وربط هذه المجتمعات الهامشية بالتنمية القومية     
المـسكن مـع كفالـة       لتزام بحق المواطنين في    اإل ىبشأن المستوطنات البشرية عل    م1996عام  

  .)1(لتكلفة مسكن مالئم معتدل اىيازة والمساواة في فرص الحصول علالضمان القانوني للح
                                                

   اإلسكان لبحوث القومي المركز - واإلسكان العمارة بحوث معهد - كامل سامي مها عبد اهللا، سليمان حرس ،نظمى محمد نعمات )1(
  مصر – القاهرة - والبناء     
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  :المشكلة وأبعادها العالمية 2.2
    لسويسرا، تمخضت عن أنه بحلـول عـام      – بجنيف   - من دراسة لمنظمة العمل الدولية    

سنجد معظم مدن البلدان النامية نفسها محاطة بالعديد مـن األحيـاء الـسكنية الفقيـرة           م 2000
حيث المساكن المتصدعة بـدون  ) لفقرأحزمة ا(والمكتظة أو المتخلفة، أو ما يمكن أن يطلق عليه    

ات الـصحية أو    تجهيزات في مجال الكهرباء أو المياه النظيفة أو شبكات المجـاري أو الخـدم             
 فـي العـالم بحـوالي        المناطق العشوائية  يقدر عدد سكان  المالئمة حيث   المواصالت أو الطرق    

 )%26(آسـيا و   من سكان    )%37(،   من سكان أفريقيا   )%56( مليون شخص، ويشكلون     )850(
  )1.2 شكل رقم (.من سكان أمريكا الالتينية

  

  

  )نشرات األمم المتحدة: (المصدر .. نسبة العشوائيات عالمياً) 1.2(شكل رقم 

  

 المـساوئ االجتماعيـة التـي       ذه السلبيات الطبيعية فهناك أيضاً    وال يقتصر األمر عند ه    
 للجريمـة والبـؤس    خـصباً ل كونها مرتعاً المدينة مث أمثال هذه التجمعات العمرانية على    تجرها  

 مدينـة  )70( فـي   سواء السافرة أو المقنعة، وطبقاً للدراسة فإنه يوجد حاليـاً   حيث تسود البطالة  
 ومتخلفة تحيط بهذه المدن وما أطلق عليـه         الد النامية مناطق مكتظة عمرانياً    رئيسية من مدن الب   

) 16( من مجموع سـكان  ) %30 -21(لفة من المتخحياء حيث يعيش في هذه األِ  ) الفقرأحزمة  (
 )12( من مجموع سـكان      )%61(، في حين تزيد هذه النسبة فتصبح        مدينة من مدن العالم الثالثة    

  .مدينة أخرى

  :التي تحدد ماهية المناطق العشوائيةو عالمياً المشتركة العوامل 3.2
 قدم المباني وعشوائيتها. 



 
 

35

 الكثافة السكانية المرتفعة. 

 الغرفة/ معدل األشخاص(ت التزاحم عدالارتفاع م.( 

 نقص الخدمات العامة والتعليمية والصحية والترفيهية واالجتماعية. 

 نقص المرافق العامة مثل المياه والمجاري والكهرباء. 

          مما يصعب معه وصول    ) تالحارا(عدم كفاءة شبكة الحركة واالتصال مثل الشوارع الضيقة
 قـدم الـشوارع     لمطافئ وسيارات اإلسعاف عالوة علـى     ات ا ل سيار الخدمات إلى المنطقة مث   

 .وضيقها

 : النمو الحضري والعشوائيات في بعض المدن العربية4.2
بدأت ظاهرة اإلسكان غير المشروع كرد فعـل لعوامـل متعـددة، منهـا االقتـصادية                

ة وغيرها،  والسياسية والديموجرافية والظروف الطبيعية، ما دفع العديد من سكان المناطق الريفي          
للنزوح نحو المدن والعواصم لإلقامة على أطرافها، دون التقيد بقوانين ملكية األراضـي، ودون              

  .التقيد بنظم ولوائح التخطيط العمراني
وعادة ما تشيد المساكن العشوائية من الصفيح أو الزنك أو الخشب أو الكرتون في شكل               

وغالباً ما تفتقر مناطق السكن     . ات داخلها أكواخ متفرقة، وذات أزقة ضيقة يصعب تحرك المركب       
العشوائي للخدمات الضرورية كالصحة والصرف الصحي وإصحاح البيئة والخـدمات األمنيـة            

  .وغيرها من الخدمات األساسية

واستخدمت العديد من المصطلحات للمناطق العشوائية كمدن الكرتون ومـدن الـصفيح،          
تي تعرف بأنها مناطق أقيمت مساكنها بدون ترخيص وفي         واألحياء الفقيرة، والمدن العشوائية، ال    

أراض تملكها الدولة أو يملكها آخرون، وعادة ما تقام هذه المـساكن خـارج نطـاق الخـدمات             
  .الحكومية وال تتوفر فيها الخدمات والمرافق الحكومية لعدم اعتراف الدولة بها

إلسكان من ال مأوى لهـم،  م كعام دولي   1987على الرغم من إعالن األمم المتحدة عام        
إال أن نسبة كبيرة من المساكن في الدول النامية تشيد قبل الحصول علـى تـرخيص وموافقـة                  
الجهات المختصة على البناء وتتراوح نسبة من يسكنون في أحياء غير مخططة وغيـر قانونيـة    

  %).60(و%) 30(في معظم المدن العربية بين 

م أن نحو   1997معهد العربي إلنماء المدن في عام       كما أوضحت الدراسة التي أجراها ال     
توجـد خـارج    %) 30(من العشوائيات في المجتمع العربي توجد على أطراف المدن و         %) 60(

  .فقط وسط العاصمة%) 8(النطاق العمراني، وتوجد 
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  خارج النطاق العمراني

وسط العاصمة

توزيع العشوائيات في المجتمع العربي

 
  مخطط بياني يوضح توزيع العشوائيات في المجتمع العربي) 2.2(شكل رقم 

  

من تلك العشوائيات قد شيدت بطريقـة فرديـة         %) 70(سة عن أن    كما كشفت تلك الدرا   
  .شيدت بطريقة جماعية%) 22(و
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طريقة تشييد المناطق العشوائية  

 
 مخطط بياني يوضح نسب تشييد المناطق العشوائية) 3.2(شكل رقم 

  

كما أوضـحت تلـك   %. 70وال تزيد نسبة المباني المستأجرة في األحياء العشوائية عن         
ومياه الـشرب   . العربية تفتقر لخدمات الصرف الصحي    الدراسة أن معظم العشوائيات في الدول       

النقية ونقص المواد الغذائية وتنتشر فيها البطالة والجريمة والمخدرات واالعتداء على الممتلكات            
  ).1997المعهد العربي إلنماء المدن، (

 إن المساكن العشوائية في الدول العربية تشكل معوقاً للتنمية، وبؤرة للمشاكل االجتماعية           
فقد أصبحت األحياء العشوائية مناطق مغلقة، تصعب السيطرة عليها من قبل           . والصحية واألمنية 

ففي جمهورية مصر العربية على سـبيل المثـال بـدأت العـشوائيات تـشكل           . األجهزة األمنية 
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االنطالق للجماعات المسلحة وكثرت فيها ما يعرف بالزوايا التي تنتشر فيهـا أفكـار التطـرف                
وأظهرت بيانات أمن الدولة العليا المصرية أن نسبة كبيرة مـن  . ا الجماعات اإلرهابيةوتنشط فيه 

  .أعضاء التنظيمات المتطرفة واإلرهابية تأتي من مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة
 منطقـة، منهـا     1034ويقدر عدد المناطق العشوائية في جمهورية مصر العربية بنحو          

ويسكن فـي تلـك األحيـاء       .  منطقة مطلوب إزالتها     81لك   منطقة مطلوب تطويرها وهنا    903
  .من إجمالي سكان المراكز % 46 مليون نسمة، ويشكلون نحو 12ر6العشوائية نحو 

وكشفت الدراسة التي أجريت في مدينة حلب بـسوريا أن معظـم سـكان العـشوائيات                
قـد  % 34 أن   وهذا باإلضافة إلـى   . من سكان العشوائيات    % 47نازحون من الريف ويمثلون     

نزحوا من المدن المجاورة أو من وسط المدينة إلى أطرافها ، وتشكل هذه العشوائيات حزام فقر                
كما تتصف األحياء العشوائية بمدينة حلب بارتفاع حجم        .حول مدينة حلب، تنتشر وسطها الجرائم     

  .  فرداً 7ر2األسرة الذي يبلغ نحو 

د الملك عبد العزيز وتثبيت مدينـة الريـاض         بعد توحيد المملكة العربية السعودية على ي      
عاصمة للمملكة، توافدت على المدينة أعداد هائلة وخاصة من البادية والمناطق الريفيـة، طلبـاً               
للعمل في أجهزة الدولة المختلفة كما كان ندرة المعيشة في ذلك الوقت عامالً هامـاً فـي جـذب        

  .داً أقامه الملك عبد العزيز لضيافة المحتاجينالناس لمدينة الرياض لكي يأكلوا من مطعم كبير ج

باإلضافة إلى ذلك أدى فتح باب التوظيف في أجهزة الحكومة إلى جذب العديد من الناس               
إنـشاء وزارة   . لمدينة الرياض، كما أن إقامة مشاريع حكومية وخاصة مثل إنشاء الكلية الحربية           

 المساهمة الكبيـرة، الكهربـاء، الجـبس،        إنشاء شعبة االتصاالت، إقامة بعض الشركات     ، الدفاع
هؤالء الوافدون الجدد لـم  . االسمنت، وغيرها، احتاجت هذه المشاريع إلى عمالة، وعمال حراسة  

يجدوا في مدينة الرياض مساكن جاهزة، كما أنهم لو وجدوا ال يجدون اإليجارات، اضطروا إلى               
هذه المساكن أيـضاً اجتـذبت إليهـا      إقامة مساكن عشوائية حول المنشآت الحكومية والشركات،        

أقارب الساكنين من غير العاملين في تلك األجهزة، فنشأت مناطق عشوائية، منها حـول الكليـة               
الحربية، حول منشآت االتصاالت، حول المستشفى العسكري، حول شركة االسـمنت وشـركة             

المدينـة ضـمت    الجبس وحول الحرس الوطني، وعندما بدأ التطور في مدينة الرياض واتسعت            
  .بين جنباتها هذه المناطق العشوائية التي أصبحت داخل المدينة

فكرت أمانة مدينة الرياض في حل هذه المشكلة، وذلك بتخطيط تلك المنـاطق تخطيطـاً     
حضرياً وقامت بتمليك قطع األراضي على الساكنين في تلك المناطق العشوائية، لكنها احتفظـت              

 تلك المناطق وذلك بالتنسيق مع بلدية تلك المنـاطق أو وجهـاء             بالصكوك الشرعية لحين إخالء   
وبعد إخالئها أزيلت المساكن العشوائية وسلمت الـصكوك الـشرعية ألصـحابها         . الساكنين فيها 
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أما المناطق العشوائية حول    . وحصلوا على قروض من صندوق التنمية العقارية إلقامة مساكنهم        
ونقـل إليهـا    ) خشم العـان  (ي مدينة متكاملة في منطقته      الحرس الوطني فقد أقام الحرس الوطن     

وتعاونت الجهات األمنية إلخالء األراضي التي كانت مملوكة للغير، من الساكنين فيها            . منسوبيه
وهكذا تخلصت مدينة الرياض إلى حـد كبيـر جـداً مـن           .. من غير منسوبي الحرس الوطني      

  ).أمانة مدينة الرياض(المساكن العشوائية 

 التي أجريت على حي الفيصلية بمدينة الرياض أن هـذا الحـي             اتدراسال أوضحت   كما
يعد من األحياء الفقيرة وغير المخططة والتي ترتفع فيه نسب األمية وسط سكانه الذين يمتهنـون        

ويعد عامل القرابة   . المهن الهامشية ويتحصلون على مداخيل متدنية ال تفي باحتياجاتهم األساسية         
   .)1( ياً في استمرار العالقات والتضامن األسري بين أفراد حي الفيصليةعامالً أساس

  :تجربة ألمانيا في تطوير المناطق العمرانية المتدهورة 5.2
  :)2( يتم اختيار مناطق التطوير بالمدن الكبرى على األسس التالية

 أن تكون مناطق أثرية بالجزء القديم من المدينة.  
  متعددة االستخدامات التي تقع بالقرب من مركز المدينةأقدم المناطق السكنية أو. 

 مراكز المناطق القديمة.  
 رض األوقافآو التعديات على األراضي الحكومية وأ،  القديمةاطقمنلأن تكون مراكز ا.  

 ،بدأت أعمال التطوير والتحسين للمناطق المتدهورة في ألمانيا مـع بدايـة الـسبعينات             
لقديمة داخل المدن   األحياء ا  تطوير وتحديث المناطق السكنية و      يعني ومفهوم التطوير عند األلمان   

 علي الكيان االجتماعي القائم بتلك المناطق، وكذلك تحسين       بدون إخالئها من السكان، أي الحفاظ       
ـ   حالة المباني السكنية والخدمات       المـوارد   ية باإلضـافة إلـى تنميـة      والمرافق العامة واألساس

  جديدة للسكان بمـا يتـيح تحـسن        وتوفير أماكن وفرص عمالة   ك المناطق   القتصادية القائمة بتل  ا
  . دخل السكانالظروف االقتصادية وارتفاع مستوى

 التجـارب    المناطق القديمة والمتدهورة من أغنى     وكما تعتبر التجربة األلمانية في تطوير     
منـاطق القديمـة     متعددة من محاوالت التطوير واالرتقاء بال      في هذا المجال حيث وجدت أشكاالً     

  .ويتم اختيار
  

                                                
  ).م1991النعيم، )(1(
  سـالة  ر" دراسة تحليلية لمنطقة جزيرة دار السالم كورنيش النيل       ،نحو مدخل الى تطوير المنطق العشوائية       "، الهوارى محي الدين  )2(

  2004سبتمبر ،كلية الهندسة جامة القاهرة ،      ماجستير 
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  :)1( وتشمل عملية التطوير ثالث مجاالت وهي السكان والمسكن وصورة المدينة

ال يسكن المناطق القديمة إال الفقراء وكبار السن والعمال والمزارعـون حيـث             : السكان
مـا التجـار    أ، م تأخذ حظها من التطوير والـصيانة      بنيت تلك المساكن في العصور الوسطى ول      

األغنياء فقد انتقلوا إلى األماكن الجديدة المناسبة ألوضاعهم االقتصادية وتتناسب تلك المناطق مع             
قل ما يمكن حيـث تكـون اإليجـارات         ين يأتون بغرض جمع المال وإنفاق أ      العمال األجانب الذ  

منخفضة بسبب سوء حالة المباني وتطلعت خطة التطوير في تلك المناطق إلى تالفـي التغييـر                
كلي لشكل البناء السكاني مع تحسين األحوال االجتماعية وخلق بناء سـكاني متـزن وصـحي            ال

سواء من ناحية السن أو المهن وذلك من خالل خلق العوامل االقتصادية واالجتماعية والترفيهية              
  .التي تمنع هجرة الشباب من المنطقة

المهن األخرى من   وبعد عملية التطوير أصبحت تلك المناطق تمثل نقط جذب ألصحاب           
 مثل المعماريين وحاملي األلقاب العلمية ولـم يـؤثر ذلـك علـى العالقـات      ،ذوي دخول أعلى  

حواش السكنية التي زادت من     ية وجيدة مع مرور الزمن وبفضل األ      االجتماعية حيث أصبحت قو   
  .يجةثر كبير للوصول إلى هذه النتمنطقة وقد كان للتوعية أالروابط االجتماعية بين سكان ال

 .ما يقدمه المبنى من قيم معمارية حيث يتم تجديد المبنى على أحسن صورة مر بها -

 .أن يكون هناك دالئل وعالمات كافية تحدد صورة المبنى التي يتم التجديد على أساسها -

 . المباني المتجاورة ببعضها البعضعالقة -

تـاريخ المبنـى بـل    ضـح   يمكن أن يحتفظ نفس المبنى بأجزاء من عهود متعددة تو      وأخيراً -
ـ نـه   ي تؤدي إليها عملية التطوير إال أ      وبغض النظر عن النتائج االيجابية الت     ، والمنطقة ككل  د ق

  .لوبظهرت بعض النتائج التي لم تالقي النجاح المط

يرجع اتخاذ ألمانيا لهذا األسلوب في تطوير مناطقها المتـدهورة إلـى فـشل سياسـة                و
صادي لألرض   االستغالل االقت  سبعينات والتي كانت تعتمد على    تي كانت تنتهجها قبل ال    التطوير ال 

متدهورة من وسط المدينـة وإقامـة مـساكن         إزالة المناطق ال  وذلك بهدم و  ) برلين(في العاصمة   
عادة استغالل األرض بإقامة    إ أطراف المدينة لسكان المناطق التي أزيلت و       اقتصادية نمطية على  

 مراكز المدن التي اكتظـت بالـسكان         على  أثر ذلك سلبياً   و قد . عمارات سكنية شاهقة االرتفاع   
ساكنهم إلى إسكان اقتصادي نمطي     باإلضافة إلى اآلثار االجتماعية الناتجة عن نقل السكان من م         

كذلك لعـدم تـوافر     هذا األسلوب و   الكثيرين ل   لمعارضة نظراًو، وهدم البنيان االجتماعي للسكان   
                                                

  مجلة جمعيـة المهندسـين المـصرية        " نظرية مصرية على التجربة االلمانية لتطوير المناطق المتدهورة       "الوكيل شفيق العوضي    )1(
  .1989     العددالثالث 
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 ن بديل آخر أكثر واقعيـة واقتـصادية   البحث عىإلمخططون مصادر التمويل الكافية فقد اتجه ال   
  .في التعامل مع المناطق العمرانية المتدهورة

A-بألمانياهداف برامج تطوير المناطق المتخلفة و المتدهورة أ:  
ورة بالمـشاركة مـع سـكان المنطقـة         أن يقوم المخطط بوضع برامج تطوير المناطق المتـده        

البرنامج بالمشاركة مع الفنيين الحكوميين بـالجهود الذاتيـة مـع           ينفذ     و ،وأصحاب األعمال بها  
  . حجم اإلزالة إلى اقل درجة ممكنةالتركيز على تقليل

   فة مقترحات وأهداف برامج التطـوير    أصحاب األعمال بمناطق العمل على كا     موافقة السكان و
 .قبل البدء في التنفيذ

       ضـع  ع السكان بإمكانية تطوير المنطقة لو     الحفاظ على الطابع األصلي لمنطقة المشروع وإقنا
 .أفضل مما هي عليه

       اسـتغالل  بهدف السماح بوجود أنشطة جديـدة و إجراء تعديالت على الوحدات السكنية القائمة
 .الفراغ السكني بشكل أفضل

 ُتوافر اإلمكانيات المالية للسكان لتحسين المسكن على مراحل وبطريقة تدريجية تبعا. 

   دمات العامة والطرق والميادين والمناطق المفتوحة والخضراء باإلضـافة         تحسين وتطوير الخ
 .لتزويد المنطقة بما ينقصها من خدمات ومرافق

                الحد من عدد السيارات المارة عبر المناطق المركزية وعدم السماح بوجود حجم من حركـة
 . المرور اآللي أكثر من الطاقة االستيعابية للطرق

ـ           وهناك بعض االعتبارات     اطق التي تؤكد عليها الدولة عند وضع وتنفيذ سياسات تطـوير المن
  :ومن هذه االعتبارات، الحضرية

 تحسين الظروف البيئية والعمرانية للمناطق المتخلفة بالمدن وخاصة المتدهور منها. 

                 أهمية مشاركة السكان في عملية إعداد وتخطيط وتنفيذ السياسات المختلفة التي تـؤثر علـى
 .وير المناطق المتخلفة والمتدهورةصة سياسة تطحياتهم وخا

             تطوير اللوائح والقوانين التشريعية المرتبطة بسياسات التخطيط العمراني وتطـوير المنـاطق
 .ناسب وظروف كل منطقةالمتخلفة بما يت

 التكامل بين عملية وضع سياسات اإلسكان وسياسة التخطيط العمراني للمدن بصفة عامة. 

    13اختيـار    م 1973المناطق المتخلفة والمتدهورة بالمدن وقد تم فـي عـام           اإلعداد لتطوير 
 . لمناطق متدهورة لتنفيذ مشروعات التطوير والتحسين بهااُمشروع
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 B- حد المناطق المتدهورة بألمانيا أنموذج لتطوير:  
" بـرلين " لمانيا  بأ"Kreuzberg"بحي " Leuizen stadt" قة اختير مشروع تطوير منط

  .)2.1صورة (  .سوف نلقي بعض الضوء على هذا المشروعوج لتطوير المناطق المتدهورة كنموذ
  

    
 مدينة برلين بألمانيا موضح عليها )1.2( رقم خريطة

  منطقة الدراسة
" لويزين شتاد"منظر عام لجزء من منطقة ) 1.2(صورة 

  برجبحي كروتز
 

  األعمال الفنية للمشروع  - أ
  : دراسة كال منرلينب" لويزين شتاد"تضمنت األعمال الفنية للمشروع تطوير منطقة 

 موقع المشروع  
  خصائص السكان 

 تحديد المشاكل 

 تحديد العناصر للمشروع  

  :موقع المشروع -1

يبلـغ عـدد     و ،أحد أحياء مدينة بـرلين    " كروتزبرج"ضمن حي   " لويزين شتاد "تقع منطقة   
المتـداد  تعتبر هذه المنطقـة مـن منـاطق ا   و،  م 1980 ألف نسمة عام ) 11(سكان هذا الحي  

  .قة بين السكان والصناعات الخفيفةتجمع المنطالعمراني لمدينة برلين و

هورت المنطقة ومبانيها بسبب الحرب العالمية الثانية وكذلك بسبب سياسة بـرامج            دتكما   
  .ة المرور اآلليتطوير شبكة الطرق لتتالءم مع حرك

   :خصائص السكان -2

  :تم دراسة التركيب السكاني للمنطقة عند بداية المشروع واتضح اآلتي  
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    من سكان المنطقة من األلمان من محدودي الـدخل الـذين ال يـستطيعون               )%25(أكثر من 
  .مغادرة المنطقة للسكن بأحياء أخرى غير متدهورة لظروف اقتصادية

    كن بالمنطقـة النخفـاض   لمهاجرين األتراك الذين وفدوا للسمن ا من السكان )%50(أكثر من
 . مغادرتها لإلقامة في أحياء أخرىفيرية للوحدات السكنية وال يفكرون القيمة االيجا

            وقد أوضحت الدراسة التي أجريت في أوائل الثمانينات على المنطقة أن نسبة الشباب األلمـان
 مـن جملـة     )%25(لى فرصة عمل تصل إلى حـوالي         للمنطقة للحصول ع   الذين انتقلوا حديثاً  

مـن  ر السن من المحالين على المعـاش و  من إجمالي السكان من كبا   )%50(وأن هناك   ، السكان
  .محدودي الدخل وهم مرتبطين بالمنطقة ألسباب اجتماعية واقتصادية متعددة

  : مشاكل المنطقة-3
طق المتـدهورة فـي العـالم        العديد من المشاكل الموجودة في معظم المنا       تظهوركما  

  :ومن هذه المشاكللين بشكل خاص روب

  :مشاكل عمرانية متمثلة في

  .تدهور المباني وتخلفها نتيجة إنشائها بمواد قديمة مع إهمالها وعدم صيانتها -
 .تدهور حالة الطرق وعدم مناسبتها لحركة المرور اآللي المتزايد -

 .جات إسكان الشديدة لهاعدم كفاية الخدمات والمرافق العامة مع احتيا -

  :مشاكل اجتماعية

        مـن المهـاجرين األتـراك       )%50(كثر من   عدم اتزان البنيان السكاني بالمنطقة حيث تضم أ 
كما أن نسبة السكان كبار السن تصل إلـى حـوالي      ، والباقي من األلمان ومن الجنسيات األخرى     

 .من إجمالي السكان) 50%(

  بالنسبة ألعداد السكان بالمنطقةانخفاض مستوى الخدمات االجتماعية.  

  :مشاكل اقتصادية

 ارتفاع معدل البطالة. 

 المهاجرين للمنطقة جديدة تتناسب مع زيادة السكان وعدم توافر فرص عمالة. 

 انخفاض مستوى الدخل بالمقارنة بمناطق أخرى ببرلين. 
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  المتوسط ببرلين  المتوسط بمنطقة الدراسة  البيان

  لشهرا/متوسط دخل الفرد
  الشهر/مارك690األلمان 

  الشهر/مارك 440المهاجرين 
  الشهر/  مارك 474المتوسط 

  الشهر/  مارك 1399

  الشهر/متوسط دخل األسرة 
  الشهر/مارك1449األلمان 

  الشهر/مارك2023المهاجرين 
  الشهر/مارك1847المتوسط 

  الشهر/ مارك2378

  متوسط عدد أفراد األسرة
  أسرة/ شخص 2.1المان

  أسرة/ شخص 4.6نمهاجري
  أسرة/ شخص 3.19المتوسط 

  أسرة/ شخص 3.19

  يوضح الفارق في مستوى الدخل بمنطقة الدراسة ومتوسط الدخل في مدينة برلين: )1.2(جدول 
  

 :"لويزين شتاد" مشروع تطوير منطقة عناصر  - ب

قد ضم المـشروع مجموعـة مـن         و 1983 مشروع تطوير المنطقة عام      بدأ العمل في  
يـشمل  طقة من كافة الجوانب العمرانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية و        ير المن العناصر لتطو 

  :المشروع ما يلي

  :تحسين البيئة العمرانية . 1

 ركز المشروع على تقليل حجم اإلزالة إلى الحد األدنى فتم هدم أجزاء بسيطة من بعض              
 تمت المحافظـة علـى      كما. المباني السكنية لتوسيع الطرق وحتى تستوعب حركة المرور اآللي        

 لرغبة السكان في البقاء فـي        ذات الحالة الجيدة تحقيقاً    لسكنية القديمة منخفضة االرتفاع   المباني ا 
يل األفنية الداخلية إلى    كما تم تحو   . اإليجار بالرغم من الكثافة العالية بها      ةهذه المساكن المنخفض  

 بعض المحالت التجارية والورش     تم تحويل كذاك  سطحات خضراء لينتفع بها السكان و     محدائق و 
  .غير المستغلة إلى فراغات تخدم السكانالمتهالكة و

 :تجديد الوحدات السكنية . 2

ة سكنية في الحي قـد      د وح 1500خالل فترة سنتين من بداية العمل بالمشروع تم تجديد          
تلبيـة رغبـات   الـسكان بالمنطقـة و   ظـروف  عوضعت معايير ومقاييس التجديد بما يتناسب م    

ن بالمنطقـة فـي مـساكنهم        من جملة الـسكا    )%95(رحات السكان وقد تم المحافظة على       مقتو
 مـن  )%45( يقـرب مـن      ا تجديد الوحدة السكنية في هذا المشروع م       فالكت قد بلغت األصلية و 
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 من القيمة األصلية كمـا تـم      )%15(يجارية بنسبة   كنية جديدة وتم رفع القيمة اإل     تكاليف وحدة س  
محالت التجارية والورش المتدهورة وإعادة تأجيرها للسكان الـراغبين فـي           تجديد العديد من ال   

  .ممارسة نشاط تجاري أو حرفي بالمنطقة

 : وحدات سكنية جديدةإقامة . 3

 وحدة سكنية أضيفت للمنطقة و أقيمـت داخـل األفنيـة     )335(قام المشروع بتنفيذ عدد     
دات السكنية للسكان بدون تـشطيبات      تم تسليم الوح  و على األراضي الفضاء بالمنطقة و     الداخلية أ 
  . المالية الخاصةيقوم المستأجر بتشطيبها من مصادرهعلى أن 

  :تحسين شبكة الطرق . 4

كذلك تم  ظار للسيارات و  تخصيص أماكن انت  ة رصف الطريق الرئيسي بالمنطقة و     تم إعاد 
  .بزراعتها باألشجارع بعض الطرق الداخلية وإضاءتها وتجميلها توسي

  : االجتماعيةتحسين الخدمات . 5

 انخفـاض معـدل الخـدمات       كذلكلبعض الخدمات االجتماعية و   " زبرجكروت"يفتقر حي   
إلى الحي مـن األتـراك      ذلك الرتفاع إعداد السكان بالمنطقة بسبب الهجرة المتزايدة         الموجودة و 

  : على زيادة الخدمات االجتماعية وذلك من خاللعلى ذلك فقد حرص المشروعو
     طفل وهـم يمثلـون معظـم أطفـال         ) 1400(حضانة تستوعب حوالي    إقامة عدد من دور ال

  .المنطقة

             1500(زيادة الطاقة االستيعابية للمدارس بإضافة فصول جديدة للمدارس القائمة لتـستوعب( 
  .اُإضافيطالب 

    صـالة رياضـية    –مركز شـباب     ( مشروع للخدمات االجتماعية المختلفة    )20(تنفيذ عدد  - 
  .) مركز تجارى للمنطقة- ق حدائ– مركز خدمة المرأة

            خاصـة فـي مرحلـة    روع و وقد كان للمشاركة الشعبية أثر كبير في تنفيذ مقترحـات المـش
  .اتخاذ القرارات وكذلك في مرحلة التنفيذالمقترحات و

  :الحدائق والمناطق المفتوحة . 6

  .عدالمقا وزراعتها وتجميلها باألشجار وتم إعادة تجديد وتنظيم الفراغات العامة والخضراء

  :بعض النتائج السلبية في التجربة األلمانية 1.5.2

  :وتشمل هذه السلبيات ما يلي
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 فقدت بعض المناطق التي تم تطويرها شخصيتها في محاولة محاكاة مناطق أخرى مجاورة. 

                 المبالغة في عدد المحالت التجارية في بعض المراكز أدى إلى إضعاف أو تخفـيض عمليـة
 .ق المحيطةالجذب التجاري في المناط

          ها للمشاة والسيارات في    تخصيص بعض المناطق للمشاة فقد جانبها التوفيق حيث كان استخدام  
 . مع وظيفة وشخصية المنطقةكثر تناسباًآن واحد أ

      فليس كل مبنى قديم يصلح     ، ي إعادة استخدام المباني القديمة    ومن أهم المشاكل التي ظهرت وه
اجتماعي حيث قد يمكن للمبنـى القـديم أن يـوفى المتطلبـات              لنشاط    أو مقراً  ن يكون متحفاً  أل

 .فيجب إذن تقبل استعماله بطريقة أخرى حسب اإلمكانيات التي يتيحها، الحديثة

  .ومن أهم العناصر التي يجب أخذها بعين االعتبار عند الشروع في التطوير هي عملية التمويل
  :التمويل

  :غربية على أربعة مصادر رئيسية اليقوم تمويل مشروعات التطوير بألمانيا
  .الحكومة الفيدرالية -
 . الحكومة المحلية -

 .مجلس المدينة أو البلدية -

   تقييم المشروع2-5-2

لمانيا من مـشروعات التطـوير      بأ" كروتيزبرج"بحي  " لويزن شتاد "يعد مشروع تطوير    
ليـشمل  بل امتد   الناجحة بدول العالم المتطور حيث أن المشروع لم يهتم بتطوير المسكن فحسب             

 البيئية باإلضافة إلى أن المشروع حقق هدفاً      تطوير النواحي العمرانية واالجتماعية واالقتصادية و     
من وضـع المقترحـات      وهو مشاركة السكان في مراحل المشروع المختلفة بداية           هاماً اجتماعياُ

لوكيات الـسلبية   وهذا يساعد على تغير بعـض الـس       ، اتخاذ القرارات وتنفيذ العناصر المختلفة    و
  . في تخفيض تكاليف التطوير متمثالًلسكان المنطقة المتدهورة كما حقق هدفاً

  :ما يمكن االستفادة منه من تجربة ألمانيا 2-5-3

  :يؤكد المشروع على عدد من الحقائق منها

           أن الوحدات السكنية المتهالكة رغم سوء حالتها مأوى كثير من السكان من محـدودي الـدخل
لـذلك يجـب    ، لة االنتقال لمـساكن بديلـة     اال يستطيعون تحمل اإليجارات المرتفعة في ح      الذين  

  .المحافظة عليها قدر اإلمكان وتقليل حجم اإلزالة عند تطوير مثل هذه المناطق

    ًآلخر بل  ومن حي وحي في         في خصائص المناطق المتدهورة من بلد      أن هناك اختالفا كبيرا 
  . لتنفيذه بمناطق أخرىوع تطوير في منطقة ما ليس سبباًن نجاح مشرلذلك فإ، بلد واحد



 
 

46

          آلخر تبعا للظروف االقتصادية للبلد ومدى      يختلف أسلوب التعامل مع المناطق المتخلفة من بلد
  .ن تقدمه من دعم لمثل هذه المشروعاتما يمكن أ

       ني ع ال يتم فقـط مـن تطـوير المبـا          أن تغيير الظروف االجتماعية للسكان بمنطقة المشرو
تـشجيعهم علـى    تغيير السلوك االجتماعي للـسكان و     الخدمات ولكن يعتمد بدرجة كبيرة على       و

  .المشاركة في تحسين أحوال معيشتهم

    يقتصر دور الحكومة على سن القوانين الخاصة بتنظيم حصول المحافظات على الدعم المـالي
  .المقدم من الحكومة

  عية التي تساعدها في تنفيذ مشروعات تطـوير  تتحمل المحافظات مسئولية وضع اللوائح التشري
  .أولوياتهاكل محافظة حسب ظروفها الخاصة و، المناطق المتدهورة بها

              تحدد مجموعة من األهداف العامة لسياسة تطوير المناطق العمرانية المتدهورة تلتزم بها كافة
من أمثلـة هـذه   وتلف هذه األهداف من مشروع آلخر   األطراف المعنية وتعمل على تحقيقها وتخ     

 :األهداف

 - و االقتصادية للمناطق المتخلفةتحسين الظروف العمرانية و البيئية و االجتماعية .  

 -         عات و كـذلك فـي كافـة النـواحي          تشجيع عملية المشاركة الشعبية في تنفيـذ المـشرو  
  .امةتؤثر في حياتهم الع   التي 

 - عمرانيتكامل بين وضع سياسات اإلسكان و سياسة التخطيط ال.  

          أنماط التخلـف بكـل     تحديد المناطق المتدهورة والمتخلفة بكل مدينة وترتيبها طبقا لدرجات و
  .منها وفقا لمعايير تشترك كافة الجهات المسئولة في تحديدها

          ًعن اإلشراف على عملية وضع      أهمية وجود جهاز إداري مستقل أو شبه مستقل يكون مسئوال 
  . عن الروتين الحكوميتنفيذ مشروعات التطوير بعيداًو

    المساهمات المادية المقدمة من كل منها      مويل يحدد دور األطراف المعنية و     أهمية وضع نظام ت
كما يحدد نسبة الدعم الحكومي على أن يتم توفير المصادر التالية للتمويل قبل البدء فـي تنفيـذ                  

  . المشروع

   :)جربة ري ودي جينيروت(ية  التجربة البرازيلية في تطوير المناطق العشوائ 6.2
يبلغ عدد سكانها   ،  مدينة حضرية بأمريكا الالتينية    كبرتعتبر مدينة ريو دي جينيرو رابع أ      

تعتبـر  ، ون نسمة  ملي )10(لى حوالي   مليون نسمة بينما يصل عدد سكان اإلقليم كله إ        ) 6(حوالى  
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كمـا  ، ر قطاع الخدمات قوي   لى تواف السياحية باإلضافة إ   لألنشطة التجارية و    جاذباً المدينة مركزاً 
  .وبها بنية أساسية حديثة ،تضم ثاني أكبر سوق مال في الدولة

لـى  جمالي النـاتج القـومي إ     وصل نصيب اإلقليم من إ     )م1991 – م 1990(وفي عام   
جمـالي  مـن إ  ) %70(فبالتالي تساهم مدينة ريودي جينيروبنحو       ،بليون دوالر أمريكي  ) 46,7(

  .للبرازيل) %8,5(دي جينيرو والناتج القومي لوالية ريو
ال أن المدينة   بالحداثة وجمال الطبيعة والبيئة إ    على الرغم من تمتع مدينة ريودي جينيرو        

وهي تلـك الـتالل    ، انتشرت فيها المناطق العشوائية وخاصة على جوانب التالل شديدة االنحدار         
ان في هذه المنطقـة تتـسم       كما أن األوضاع المعيشية للسك     ،التي تعطي المدينة مقومات الجمال    

وفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات واجهت البرازيل ركود اقتصادي حـاد           . بالتدهور الشديد 
  أي  تجمعـاً  )570(انعكس على التنمية العمرانية حيث انتشرت التجمعات العشوائية والتي بلغت           

راضي ذالك تقسيم األ  وك). 19-2(شكل رقم   كما بال  1991جمالي الوحدات في سنة     من إ ) 33%(
لـى أن   باإلضـافة إ 2^مليون نـسمة ) 2(الغير قانوني على أطراف المدينة وتأوي ما يزيد على  

دارة المحليـة    كما كان لغياب اإل    ،ارتفاع معدل التضخم وتباين مستوى الدخول وانتشار الجريمة       
 األهليـة   وتجاهلها الحتياجات الفقراء وضعف وفساد رجال الشرطة وتقلـص دور المجتمعـات           

 األثر األكبر في جعل المناطق العـشوائية مـأوى لمنظمـات            ،لماضيوالتي كانت نشيطة في ا    
لى مناطق بالقصور واالفتقار الشديد إ     وكانت تتسم هذه ال    ،جريمة ومراكز قوى في تلك المناطق     ال

ضي  أشكال وحجم قطع األرا    البنية األساسية والخدمات والطرق الضيقة والمتعرجة وعدم انتظام       
 كانـت   ،لتقنين الحيازة والملكية للمنازل   لى عدم وجود نظام     افة إ ضونقص األماكن المفتوحة باإل   

 فبالتالي بدأت مدينة ريودي جينيروفي     ،كل العوامل السابقة قوة دفع للنهوض بالمناطق العشوائية       
، لعـشوائية ج االرتقاء بالتجمعات ا   األول ريو والثاني برنام   ، وضع برنامج للنهوض بالمدينة ككل    

 من خالل الضرائب المفروضة علـى ممتلكـات         وفي البداية تمكن البرنامج أن يمول نفسه ذاتياً       
 م 1995وفـي نهايـة      ،مليون دوالر أمريكي  ) 770 (لىإ م 1990البلدية والذي وصل في عام      

كمـا قامـت البلديـة      ، بليون دوالر لالستثمارات  ) 1(تمكنت البلدية من تخصيص احتياطي بلغ       
ي       دار سندات باص ا ف مليون دوالر الستخدامها أيضا    125األسواق العالمية وحققت فائض بلغ       وبیعھ

  .)1(في تمويل خطط المشروع
  
  
  
  
  

                                                
  تخطيط وادارة  :  الدورة التدريبية  –سكان والتنمية الحضرية بهولندا     بالتعاون مع مركز دراسات اال    " سكان والبناء  اإل مركز بحوث ) 1(

  .2000فبراير  –القاهرة  –مشروعات االرتقاء بالمناطق العشوائية      
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  :المنهجية المتبعة في تطوير المناطق العشوائية في مدينة ريودي جينيرو 1.6.2
التجمعات تقاء ب قامت بلدية ريودي جينيرو وبدأت في تنفيذ برنامج االر         م 1994في عام   

  :لىالعشوائية ويهدف إ

 .االرتقاء بالتجمعات العشوائية من خالل تقنين الحيازة والملكية -

 .لى مجاورات وتوفير الخدمات العامة طبقا لمعايير تخطيطيةتحويل التجمعات العشوائية إ -

 .استغالل األراضي الفضاء في توفير البنية األساسية والخدمات -

 .دينةدمج المناطق العشوائية بالم -

 بمـا يـساوي     تجمعـاً ) 114 ( الرتفاع التكاليف الالزمة بالمنطقة فقد تم استبعاد       اًونظر
وتم اختيار التجمعات القابلة لالرتقاء والتـي       ، كما تم استبعاد التجمعات الصغيرة    ، سرةأ) 2500(

 وقد تم دعوة مكاتب   ، ف نسمة ل أ )11(لى  إ) 2(أسرة أو ما يعادل     ) 2500 (لى إ )500(تضم بين   
 ،عـات العـشوائية   التخطيط والهندسة المعمارية للتقدم بمقترحات لتطوير أساليب االرتقاء بالتجم        

عداد خطـط   منهم وتم التعاقد مع الفائزين إل     ) 15(اقتراح تم اختيار    ) 34(وقاموا بدورهم وقدموا    
  .االرتقاء التفصيلية

طق العـشوائية   كلفت بلدية ريودي جينيرو وسكان أحد المنـا        م 1996كتوبر  في شهر أ  
  :تنفيذ ما يليتم  وقد .رتقاء الذي كانت البلدية قد بدأت فيه باستكمال برنامج اإل"سيرينها "تسمىو

كم من شـبكة الـصرف      ) 2,4(متر من الطرق والشوارع الداخلية ومد       ) 5000 (تمهيد
 جمـالي  من إ)%70(وتمثل هذه الشوارع حوالي . كم من شبكة مياه الشرب ) 2,5(ومد   ،الصحي

نتهـاء مـن هـذه      وبعد اإل . مريكيمليون دوالر أ  ) 4365(قيمة المشروع والتي بلغت استثماره      
ـ    ضافة إ طق أخرى لتطويرها باإل   المشاريع تم اختيار منا    شوائية المطـورة   لى شعور المناطق الع

  .عادة انتخاب الحزب السياسي الحاكم في ذالك الوقتبالرضا  وقاموا بإ

  :)1(لتوطين في مدينة موسكوعادة اتجربة االحالل وإ 7.2

 قطـاع تـشغل المنطقـة    )16(لـى   وتنقسم إ،مليون نسمة) 15(يبلغ عدد سكان المدينة    
أغلـب الـسكان مـن ذوي الـدخل         ، من مساحة المدينـة   ) %5(هكتار أي   ) 14,26(المركزية  

يعملـون فـي    ) %24(من العاملين ويعملون في التجارة و     ) %76 (المنخفض ويقيمون بالمركز  
  .طة الخدميةاألنش

                                                
)1( UNC HS Evaluation of Relocation Experience 19915     
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) م 1956(نشاء   فتم إ  ،ولة تطوير بسبب الكثافة السكانية    بدأت أول محا   م 1958في سنة   
 الرتفاع ثمن الوحدات لم تستفيد بها طبقة محـدودي          ولكن نظراً  ،طقة المركزية نوحدة سكنية بالم  

  .الدخل وتم بيعها ألعلى دخال

ـ      لى كث ت محاولة تطوير أخرى ولكنها أدت إ      في الستينات تم    اير من المشاكل نـتج عنه
كما أضرت بالنـشاط     ،من ذوي الدخل المنخفض من مساكنهم     انهيار اجتماعي بسبب طرد عدد      

تم تنفيذ مـشروع    م 1985 نتيجة للزالزل عام     ،غيرةاالقتصادي للسكان من ورش وصناعات ص     
سـكنية  وحدة  ) 90000(فأنشأت  ، عادة توطين سكان هذه المنطقة وتخفيض التكدس السكاني بها        إ

 علـى   2 م -) 2 م 45(دوالر للوحدة بموقع قريب من المركز القـديم وبمـسطح           ) 7500(بتكلفة  
تم بيعها للمتضررين من الزالزل ولم تستطيع األسرة دفع أكثر مـن             ،مستوى واحد أو مستويين   

وقد روعـي   . فتم الحصول على دعم من البنك الدولي والمؤسسات الخاصة        من تكاليف   ) 10%(
مل أنشطة تجارية في الـدور      مكانية ع ض الواجهة المطلة على الشارع مع إ      في التصميم قلة عر   

ضـافية  إغرف نوم    الحتياج    ولكن هذه المساكن لم تلبي احتياجات معظم األسر نظراً         ،األرضي
 وجود مـشاكل اجتماعيـة      يضاًوأ، واحتياج فناء مفتوح  ، شة عن المعي  وتفضيل المطبخ المفصول  

وكان المشروع يعاني   ، وحدة) 200(حوالي  مجموعات السكنية بسبب كبر حجمها      على مستوى ال  
ولم توجد فرص عمل جديدة للـسكان بـالموقع         ، من نقص الخدمات الترفيهية والخدمات العامة     

 في بدايـة    ،ركز مما تسبب في مشاكل مواصالت     لمبالى الذهاب لعملهم القديم     طروا إ فبالتالي اض 
بنـاء المـساكن    شهر لكل أسرة خالل فتـرة       / دوالر) 110( قدره   االنتقال وفرت الحكومة دعماً   

  .شهر بدل االنتقال/ دوالر) 18(لى مساكن بديلة حتى تم البناء الجديد والجديدة وتم نقلهم إ

أهمية تنظيم األنمـاط االجتماعيـة    وقد استفاد القائمون بالمشروع بعدة دروس تتمثل في         
مع توفير الفراغات العامة لتنميـة   ، أثناء التقسيم  واجتماعياً  الفئات اقتصادياً  نومراعاة التجانس بي  

 وحدة مـع مراعـاة االمتـداد        )40(وأال تزيد المجموعة عن     ، العالقات االجتماعية بين األفراد   
ه وتوفير وسائل مواصالت جيدة لهـذ ،  والنومالمستقبلي للوحدة السكنية وزيادة مسطحات المعيشة  

  .)1(العملالمشاريع وربطها بمنطقة 
  
  
 

                                                
بحث ،"ود في ايطار مشروع تجريبي للتنمية العمرانيةتوفير قطع أراضي  صغيرة لذوي الدخل المحد"مركز بحوث االسكان والبناء) 1(

  .م1998القاهرة يوليو 
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  :)1( مصر–تطوير منطقة منشأة ناصر بالقاهرة  8.2

A  -التعريف بمنطقة الدراسة:  
تقع منشأة ناصر ضمن إقليم القاهرة الكبـرى فـي محافظـة القـاهرة شـرق طريـق             

لقرب من وسط القاهرة وتقدر مـساحة هـذه المنطقـة           األوتوستراد ومنطقة القاهرة الفاطمية وبا    
/  شـخص 400 ألف نسمة أي بكثافة إجمالية نحو      )350( فدان ويبلغ عدد سكانها      )850(بحوالي  

فدان وهي تعتبر من المعدالت المرتفعة، وتضم منشأة ناصر عدة مناطق متجانـسة مـن حيـث       
الخزان، منطقة المحـاجر، منطقـة     منطقة  : الخصائص العمرانية واالقتصادية واالجتماعية وهي    

اإليواء، عزبة بخيت، الدويقة، أسفل جبل الحرفيين، الرزاز، المعدسـة، الزرائـب والحـرفيين،            
  )2.2خريطة ( . م200: +  56+ وتتميز المنطقة بالخطوط الكنتورية الحادة التي تتراوح ما بين 

  

  

   
   مصر–وشبكة الطرق حول المنطقة صر بالقاهرة امخطط موقع منشأة ن): 2.2(خريطة رقم 

                                                
 - حالة دراسة مصر في المتوافق لإلسكان كنموذج العشوائية المناطق وتنمية كامل تطوير سامي مها عبد اهللا، سليمان سحر نظمى،)1(

    القاهرة - والبناء اإلسكان لبحوث القومي المركز - واإلسكان العمارة بحوث معهد - محمد نعمات - بالقاهرة ناصر منشأة منطقة
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B -حدود وطوبغرافية الموقع:  
ومن الشرق جبل المقطـم، ومـن       ) األوتوستراد(يحد المنطقة من الغرب طريق النصر       

الشمال شارع الطيران، ومن الجنوب الطريق المؤدي إلى جبل المقطم، يتم التخديم على المنطقة              
لمنطقة عليه وهذا الطريـق يربطهـا بـالطرق         من خالل طريق االتوستراد حيث توجد مداخل ا       

 .المؤدية إلى وسط القاهرة ومناطق مصر الجديدة وحلوان

-C تاريخي لمنطقة الدراسةالتطور ال:  
 الجيري منذ أيام الفاطميين وحتـى       ج الحجر منشأة ناصر كانت تستغل كمحاجر الستخرا     

جة لهذه األنشطة التي تمـت      وقت قريب، حيث أن الصخور والطوبوغرافيا الوعرة ليست إال نتي         
 بدأ تعمير المنطقة وكان أول سكانها هؤالء الذين استبعدوا مـن            ،م1960عبر القرون، وفي عام     

العشش الواقعة بالقرب من مناطق وسط المدينة حول القاهرة الفاطمية، وبعض من سكان الوجه               
 أفضل للمعيـشة، كمـا       وراء الرزق وللحصول على فرصة     القبلي الذي نزحوا إلى القاهرة سعياً     

  .م1967هاجر للمنطقة الفقراء من سكان مدن القناة بعد تدميرها في حرب 
وفي نهاية الستينات كان عدد السكان قد وصل إلى عدة آالف، فأمر الرئيس جمال عبـد                

نـشأة  مالناصر بتوصيل المياه والكهرباء إلى المنطقة، ولهذا السبب جاءت تسمية هذه المنطقـة ب             
 بإعادة تسكين جامعي القمامة بجـزء       اُم أصدرت محافظة القاهرة قرار    1972ي عام   وف.. ناصر

من المنشأة وبدأت بإمدادهم بقليل من الخدمات التعليمية والصحية، استمرت المنشأة فـي النمـو               
 لموقعها المتوسـط واإليجـارات      السريع حيث تتمتع المنطقة بعنصر جذب لألسرة الفقيرة نظراُ        

  .المنخفضة
D -حالة الراهنة لمنطقة الدراسةال:  

  :سمات العمرانية والبيئية للمنطقةال  - أ
تتسم المباني في منشأة ناصر بتدهور حالتها وذلك مـن حيـث المواصـفات اإلنـشائية         
والصحية والمرافق ومواد اإلنشاء والشكل الجمالي، فال يوجد طابع معماري للمنطقة، حيـث ال              

وتقسيمات األراضي عبارة عن قطع صغيرة تتراوح بين        توجد أي اشتراطات أو محددات للبناء،       
 )2 م 100( إلى   )2م50(، بينما تتراوح مسطحات الوحدات السكنية بين أقل من          )2 م 200: 100(

يقوم الساكن بتحديد مكان البناء بوضع اليد ويقوم بالبناء بنفسه أو يستأجر صـغار المقـاولين أو              
ما أن النسيج العمراني بالمنطقة هو نسيج متشعب متضام         الحرفيين للقيام بعملية تشييد المسكن، ك     

د من المساوئ المتعلقة باإلضاءة والتهوية، وفي أجزاء أخرى يأخذ النـسيج            يوهذا النسيج له العد   
الشكل الشبكي المكدس والمتداخل مما يوضح ارتفاع الكثافة السكانية وتدني الحالـة المعيـشية،              

ـ        متـر، تنعـدم     )4 -2(ستقيمة يتـراوح عرضـها مـن        والشوارع في المنطقة ضيقة وغير م
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الخصوصية الخارجية كما ينعدم فيها جانب األمان وذلك بسبب التصاق المباني بعضها بـبعض              
إلى حد يسبب عرقلة لحركة عربات اإلسعاف والمطافئ في حالة الطوارئ، والمـستوى العـام               

وث بصري من حيث التفـاوت فـي     للمباني متدني ومخالف لقوانين واشتراطات البناء، وهناك تل       
االرتفاعات والتشكيالت غير المتناسقة في أحجام وأشكال الواجهات والتشطيبات وغياب الصيانة           

  .الالزمة للمباني
 ال يوجد نظام لجمع القمامة      تفتقر المنطقة للمساحات الخضراء وللمناطق المفتوحة، أيضاً      

 لعـدم  ي القمامة في القاهرة بالمنطقة نظـراُ ونظافة الشوارع بالرغم من وجود أكبر تجمع لجامع     
احتواء مخلفاتهم على مواد قابلة لالسترجاع، فيضطر األهالي إلى حرق القمامة مما يتسبب عنـه    

  .أضرار أمنية وتلوث
باإلضافة للتلوث البيئي الناتج عن مشاكل الصرف الصحي والبنيـة التحتيـة وبـصورة        

  )2.2 صورة( .يعامة تتسم الموقع بتدني المستوى البيئ
  

  
  بعض اللقطات من داخل منشأة ناصر): 2.2(صورة رقم 

  

  :ماعية واالقتصادية لسكان المنطقةالسمات االجت - ب
يميز المنطقة انخفاض متوسط دخل السكان بشكل عام وتناقص فـرص العمـل، حيـث         

ـ     /  نسمة )400(ترتفع الكثافات السكانية بالمنطقة فتصل إلى        دالت التـزاحم   فدان كما ترتفـع مع
غرفة لذا ترتفع معدالت الجريمة، كما ينخفض المـستوى         /  فرد 3:4(للغرفة الواحدة وتصل إلى     

وبالنسبة للمسطحات الوحدات السكانية فهي تتراوح ما بين أقل من           .الصحي والتعليمي بوجه عام   
بة  وذلـك بنـس  )2م80: 50( ويغلب على المنطقة المساحات مـن   )2م100( إلى أكثر من     )50(
 من إجمالي مسطحات الوحدات السكنية بالمنطقة أما بالنسبة لمتوسط دخل األسـرة فـي      )60%(

 )100:300(، ويغلب الدخل مـن       جنيه شهرياً  )100:1000(المنطقة محل الدراسة فيتراوح من      
 ويعكس هذا المؤشـر البنـاء االقتـصادي واالجتمـاعي     )%80(جنيه بين سكان المنطقة بنسبة  

حيث توزيع السكان حسب المهن نجد أن العاملين في األعمال الحرفية واإلداريـة             للمنطقة، ومن   
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 من  )%45( من السكان ويعمل داخل المنطقة حوالي        )%65(والخدمات تصل نسبتهم إلى حوالي      
  )2.2شكل ( .السكان

  
  منشأة ناصرالمساكن والسكان فيية إلجمالي النسب المئو) 4.2(شكل رقم 

Eنمية العمرانيةستراتيجية الت-إ:  
من استعراض الوضع الراهن بالمنطقة محل الدراسة يمكننا رصد العديد من المـشكالت        
العمرانية والبيئية التي تتلخص في ارتفاع الكثافة السكانية والتكدس الشديد في المباني وتـدهور              

معيشية للـسكان  حالتها، وذلك باإلضافة إلى المشكالت االجتماعية واالقتصادية من تدني الحالة ال      
وانتشار األمراض والجريمة، لذا فلقد فرض مشروع تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر نفـسه              
وكان له االهتمام األكبر في أولويات أجهزة وزارة اإلسكان كنموذج للتطـوير لتحـسين البيئـة                

  .المعيشية للسكان وتوفير سكن صحي مالئم الحتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية

F-أة ناصر كنموذج إرشادي للتعامل مع العشوائياتمنش:  
في ظل الظروف الحالية وتوجه الدولة للتعامل مع العشوائيات فقد تـم االرتكـاز علـى        
منهج اإلحالل والتجديد كسياسة متبعة لتطوير منطقة منشأة ناصر، ويعـد مـشروع تخطيطهـا               

 لتحسين البيئة المعيشية للسكان،     لياً لتطبيق سياسة تطوير وإحالل المناطق العشوائية مرح       إرشادياً
عن طريق تنمية موقع جديد في األراضي الصحراوية المتاخمة للمنطقة العشوائية منشأة ناصـر              

 إلزالتهـا ليقـضوا بوحـدات    لتستوعب سكان المجموعة األولى الذين يتم إخالء مساكنهم تمهيداً      
اع الذي يتم إخالؤها بالمنطقة القديمـة       المرحلة األولى بمنطقة االمتداد ويستتبع ذلك تخطيط القط       

  .ليستوعب مجموعة أخرى من السكان إلى أن يتم تطوير منشأة ناصر بالكامل

  :وقد تمت إستراتيجية التنمية لحي منشأة ناصر من خالل األهداف التالية

 إيجاد حل جذري وفعال طويل المدى للمنطقة العشوائية.  
 كانتحسين األحوال المعيشية والبيئية للس. 

 ًفي إطار خطة كاملةتنفيذ المشروع مرحليا . 

 توفير أراضي مرفقية قريبة من المنطقة. 
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              مراعاة الحالة االجتماعية للسكان بتوفير السكن المالئم بما يتماشى مع االحتياجات والقـدرة     
 .على الدفع للسكان والقرب من مكان العمل

 مفتوحةتوفير األنشطة والخدمات والمرافق والمناطق ال.  
G-يطي العام للتعامل مع منشأة ناصرالفكر التخط:  

  :يعتمد الفكر التخطيطي للتعامل مع منشأة ناصر على تحقيق عدة أسس وهي
  .ربط المنطقة بالمدينة اإلسالمية بشبكة من الطرق والمحاور الخضراء . 1
دات االستفادة من الخطوط الكنتورية والهضاب والفوالق والسيول وحواف الهضاب كمحـد           . 2

 .طبيعية إلضافة لمسات جمالية على الموقع

 الحفاظ على مباني الخدمات القائمة كمدارس ومراكز صحية ومباني دينية تم بناؤها حـديثاً              . 3
 .لالستفادة منها عند وضع التخطيط العام للمنطقة

 .الحفاظ على المباني السكنية التي تراعي االشتراطات البيئية واالجتماعية . 4

 .ت المياه والصرف الصحي الحديثة لالستفادة منهاالحفاظ على شبكا . 5

إيجاد ساحات خضراء وممرات منشأة تتخلل الفراغات الداخلية لتأكيد العالقات االجتماعيـة          . 6
 .بين السكان

استخدام نماذج سكنية ذات مواصفات معمارية متنوعة إلضفاء تشكيل عمراني ومعمـاري             . 7
 .المتطلبات المختلفة للسكانمتميز ومتنوع لمنع التكرار والملل ومراعاة 

 .السكنيةتوفير أسواق حرفية وورش صغيرة وخدمات تجارية أسفل بعض العمارات  . 8

 لطريق األتوسـتراد كواجهـة       موازياً تجاري وخدمات ذو تصميم متميز يكون     خلق مركز    . 9
 )5.2شكل ( .للمنطقة ويخدم المناطق المحيطة

 

 
ناصر بعد وضع  بمنشأة األراضي  استعماالتيوضح) 5.2(شكل 

  المخطط للمنطقة
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H- توزيع األدوار بين الجهات المعنية بالمشروع:  
  :كة في تطوير المنطقة محل الدراسةفيما يلي عرض ألدوار الجهات المشار

 :دور الحكومة . 1

بإعداد مخطـط لحـي منـشأة        م 1999قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في عام        
 التطوير التفصيلي لعزبة بخيت من قبل مجلس الـشعب فـي            ناصر، وتمت الموافقة على تخطط    

 وحدة سـكنية    )7800(، حيث تم إعداد المخطط التفصيلي لمنطقة االمتداد بعدد           م 2000فبراير  
باإلضافة إلى الخدمات االجتماعية والعامة على أن تستمر عملية التطوير في عزبة بخيت شاملة              

 من المباني وإعادة تسكين السكان، وتحسين شـبكات  وضع خطوط التنظيم وإزالة أقل عدد ممكن   
المياه والصرف الصحي بالمنطقة على أن تملك األراضي للسكان، وحتى تاريخه تـم اسـتكمال               

  . وحدة جديدة لتسكين األسر التي تسكن المناطق المتدهورة)2000(عدد 

 :دور الجهات المانحة . 2

فير المعونة الفنية لهذا المـشروع مـع        بتو) GTZ(قامت الوكالة األلمانية للتعاون الفني      
منحة من بنك التعمير األلماني باإلضافة إلى الحصول على منحـة مـن صـندوق أبـو ظبـي              
الستكمال منطقة االمتداد وتحسين شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ورصف الـشوارع        

ء منشآت خدمية تتمثـل  كما قامت ببنا، شأة ناصر بداية بمنظمة عزبة بخيت     وذلك إلعادة تنمية من   
، وخـدمات أمومـة وطفولـة     ، ئيـة في مركز خدمات المجتمع الذي يشمل على خدمات تنمية بي         

ومجمـع  ، ضافة إلى مبنى للجمعيات األهليـة     وذلك باإل . ومركز معلومات ملحق به مكتب بريد     
  .ورش حرفية لشباب الخريجين وذلك لخلق فرص عمل للشباب 

  :"المجتمع"دور السكان  . 3

مبدأ التخطيط بالمشاركة بين سكان المنشأة والجهات المعنية بـالتخطيط والتنفيـذ            عتبر  ا
ولكن أيضا لكي ينمو    ، األنشطة التنموية لحاجات المجتمع   عنصراً هاماً ليس فقط لتوجيه الخطط و      

الطرف المعنـي   الشعور لدى أفراد المجتمع بأنهم أصحاب الشأن فيما يتعلق بالخطط ويصبحون            
ومن ثم فقد تم دعم وتشجيع مشاركة السكان في معظـم مراحـل العمليـة          . فيذهااألساسي في تن  

اإلنمائية من خالل تحفيز المجتمع المحلي في التعرف على المشاكل القائمة وتـشجيع مـشاركة               
  .ح الحلول واالتفاق على األولوياتالجماعة في طر

تـي تمـت بالمرحلـة      ويمكننا هنا عرض النقاط األساسية لخطوات التنمية بالمشاركة ال        
  :األولى لتطوير منطقة الدراسة
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  .ركاء المحليين وتهيئتهم للمشاركة تحديد الش:التعرف  . أ 
 . تكوين مجالس الشركاء المحليين:التنظيم . ب 

 .ضع إستراتيجية للتنمية بالمشاركة و:الرؤية  .ج 

 دعـم ، ت المردود السريع للمجتمع المحلـي      تلبية بعض االحتياجات العاجلة ذا     :بناء الثقة   .د 
دعم وبناء القـدرات    ، تأكيد قيم المشاركة  بعض المبادرات المحلية لكسب الثقة وتفعيل األدوار ل       

ت تنموية للمجتمع وتـشجيع     المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني وقطاع األعمال لتنفيذ مشروعا       
 .الشراكة

 حـات  البدء في التخطيط التفصيلي بالمشاركة من خالل بلورة االحتياجـات ومقتر           :التخطيط  . ه 
 .التنمية بمشاركة المجتمع المحلي

 .تنسيق والمتابعة والتقييم الدوري تنفيذ مشروعات التنمية مع التأكيد على ال:التنفيذ  . و 

ء وتـشكيل مجـالس الـشركاء       مراجعـة أدا  ،  التقييم السنوي  :اإلدارة الحضرية المستدامة    . ز 
إعـداد  ، المخططـات تحديث  ، حتياجات ومقترحات المجتمع المحلي   مراجعة ترتيب ا  ، المحليين

 .د الخطة التنفيذية للسنة التاليةإعدا، خطة الموازنة بالمشاركة

كة عالية وفعالة من جميـع      وقد ظهرت حلول مباشرة وسريعة تتميز بتكلفة منخفضة بمشار          .ح 
كما تمت صياغة خطط استرشادية من أجل عمل مخططات تفصيلية بمشاركة جميـع             ، الشركاء

مرانـي فـي   م وزارة اإلسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطـيط الع األطراف المعينة بينما تساه 
  .الرقابة على جودة الخطط

  :دور المؤسسات غير الحكومية . 4

وهي جميع الهيئات التي ال تتبع األجهزة الحكومية بمختلف مستوياتها والتـي ال تهـدف        
لى المـستوى    التي تعمل ع   وقد شاركت هذه المنظمات غير الحكومية الصغيرة      " NGOs"للربح  

في دعم دور المرأة في تنمية المجتمع من خـالل   ) األهلية لتنمية المجتمع  مثل الجمعيات   (المحلي  
برامج التوعية للمشاركة في العملية التنموية باإلضافة لبرامج محو األمية كما قامت بعمل برامج              

  . دورهم في المجتمعتدريبية للشباب لتنمية قدراتهم وساعدت على اختيار بعض النماذج لتفعيل 

I- وآليات التنفيذخطة :  

تم إعداد مخطط عمراني متكامل ومتزن يراعي فيه طبيعة وموقع المنطقة بحيـث يـتم               
منطقة "في األراضي الصحراوية المتاخمة     تنميتها مرحلياً بالتزامن مع تنمية وتعمير موقعاً جديداً         

  وقـد راعـى    .والمرافق وخفض الكثافات  بهدف توفير األراضي الالزمة لمد الخدمات       " االمتداد
المخطط الطبيعة الكنتورية للمنطقة كما تم تصميم وحدات سكنية تضيف طابع معمـاري متميـز       
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مع مراعاة واألخذ في االعتبار طبيعة ونوعية وإمكانيات السكان لتـوفير احتياجـاتهم             ، للمنطقة
  .ومتطلباتهم وتوفير فرص العمل لهم
وقـد تـم    . ج آللية التنفيذ لدفع العمل ولنجاح تنفيذ المشروع         أيضاً تم وضع خطة وبرنام    

 التي تبلغ مـساحتها  تيعزبة بختنمية االمتداد بالتكامل مع الموقع الكلي المنشأة مع التركيز على        
  .)3.2صورة ( . فدان كمرحلة أولى للتنمية والتنفيذ)165(نحو 

  
  

    
  .. بموقع منشأة ناصريوضح المباني الجديدة المضافة: )3.2(صورة رقم 

  
  

J-مراحل تطوير وتنفيذ المشروع:  
  :حل الدراسة من خالل مرحلتين هماتم التطوير الشامل لمنطقة م

  تنفيذ فكرة اإلحالل والتجديد الختيار المنطقة محل االمتداد على األراضـي           :المرحلة األولى
م تقييم هذه المنـاطق واختيـار     الصحراوية و وقد تم اقتراح خمسة مواقع ليتم االمتداد عليها وت          

رح تطويرها لبناء وحدات سـكنية بمرافقهـا        ت طبيعياً للمنطقة المق   اُليكون امتداد الموقع األنسب   
منطقة الجديدة علـى مراحـل وبالتـالي إخـالء          الونقل سكان المنطقة المتدهورة إلى      ، عليها  

يهـا تـضم مبـاني خدميـة        المساحات التي كانوا يعيشون فيها لبناء تجمعات سكنية جديدة عل         
 .ووحدات سكنية

  هي مرحلة تطوير وتحسين المناطق التي لم يتم هدم وحداتها أو نقل سكانها             : المرحلة الثانية
لتحقيـق التـوازن بـين      ،  من مياه الكهرباء وصرف صحي وطرق      وذلك بإدخال المرافق إليها   

تدنياً من حيث   ار أكثر المناطق    المناطق القديمة والمناطق الجديدة وعلى هذا األساس فقد تم اختي         
  .المرافق للبدء بها
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  :على عدة مراحل تشمل ما يلي) الموقع الجديد(كما تم تنفيذ منطقة االمتداد 

  بمرافقتها وقد تم تسليمها وبلغت      )2م70( وحدة سكنية بمساحة     )760(تنفيذ  : المرحلة األولى 
 .مليون جنيه) 36(تكاليف هذه المرحلة 

 مليون جنيه) 90( وحدة سكنية بتكلفة )1560( تم تنفيذ وتسليم :المرحلة الثانية. 

  باإلضـافة إلـى     )2م 68:78(تضم ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين        : المرحلة الثالثة 
بعض الخدمات تضم ثالث مدارس ووحدة صحية وأسواق نموذجية وسنترال ومبنى للمطـافئ             

 .ومخابز ووحدة اجتماعية وصيدليات

 ومحالت تجارية ودار حضانةاُ تجارياُ وحدة سكنية وسوق)500(تضم : ةابعالمرحلة الر .  

K- نماذج اإلسكان بالمنطقة الجديدة:  
 طوابق  )5( وحدة سكنية من مساكن بارتفاع       )6000(تحتوي منطقة االمتداد على حوالي      

نطقـة  شكل التالي أحد النماذج الـسكنية بالم      ال ويوضح   )2م70:  60(بمسطحات تتراوح ما بين     
سـكنية  وقد تم تشكيل الوحدات السكنية على شكل مجموعـات          . وأحد العمارات المنفذة  ، دةالجدي

  )2.4صورة ( :وذلك لتحقيق عدة أهداف وهي
 راعاة الخصائص االجتماعية للسكانم.  
 د الروابط االجتماعية بين السكانتأكي.  
 جود شبكة من الفراغات شبه الخاصةو.  
 يئيةلبتحسين األحوال المعيشية وا. 

  

 نموذج للوحدات المنفذة في منشأة ناصر) 4.2(صورة رقم 
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  : توزيع الخدمات فقد تمت كاآلتيبالنسبة لفكرة

ن للخدمات يشتمالن على الخدمات ذات المستوى األعلى مثل المسجد          يين رئيس يوجود مركز  . 1
 .ريةت الترددات األسبوعية أو الشهالجامع والخدمات التجارية الرئيسية ذا

وبالنـسبة  ية ذات التردد اليومي واألسبوعي       مراكز فرعية تضم الخدمات األساس     )6(وجود   . 2
 .غات فقد روعي التدرج في الفراغاتلتوزيع الفرا

 الفراغ شبه العام بين الوحدات السكنية الـذي يـستخدم فـي ممارسـة               )2.5الصورة  (وضح  وت
طقة العشوائية الذي يستخدم فـي إلقـاء        الرياضة من قبل شباب المنطقة وأحد الفراغات في المن        

  .المخلفات
  

  منشأة ناصرمقارنة بين الفراغات الجديدة والفراغات القديمة في ): 5.2(صورة رقم 
  

L-  مع احتياجات السكان وإمكانياتهمتوافق مشروع التطوير:  
سكان مـن  المتداد تراعي االحتياجات المعيشية األساسية للاج بمنطقة   ذتم تصميم عدة نما   

حيث ، حيث المسطحات والتصميم الداخلي للوحدة السكنية وإمكانية الدفع لفئات محدودي الدخل            
باإلضافة إلى مبلـغ    ) حسب المساحة ( جنيه   )1300:1600(يتم تسليم الوحدة السكنية نظير مبلغ       

 السكان   مع عينة من   ةوعند إجراء استبان   . سنوات )10(سبعون جنيها شهرياً يدفعها الساكن لمدة       
كما أن المساحات مالئمة الحتياجات األسـر حـسب عـدد           ، م العينة تبين مالئمة األسعار لمعظ   

  .أفرادها
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  :الضعف بمشروع امتداد لمنشأة ناصرنقاط القوة و 1.8.2
 :Strengthsنقاط القوة  . 1

 سمح بإمكانية االمتدادتد تطويرها وجود منطقة صحراوية متاخمة للمنطقة العشوائية المرا. 

     وجـود مـشاكل انتقـال بـين        لى عـدم     التطوير مما أدى إ    قرب منطقة االمتداد من منطقة
 .المنطقتين

                عدم إهدار الثروة العقارية بالمنطقة القديمة حيث تم الحفاظ على المباني ذات الحالة الجيـدة
 .نما أزيلت المباني المتدهورة فقطبي

 لتجاورهماين القديمة والحديثة نظراً الحفاظ على الروابط االجتماعية للسكان بين المنطقت . 

              وجود طابع عمراني واضح بالمنطقة الجديدة من حيث التصميم واالرتفاعـات والواجهـات
 .رجية وخط السماء مما أدى إلى نقلة حضارية كبيرة للسكانومواد البناء والتشطيبات الخا

 لسكانج سكنية تالءم االحتياجات واإلمكانيات المختلفة لوجود عدة نماذ. 

        ة الرياضة بين الـشباب فـي       استغالل الفراغات بين المباني السكنية كساحات شعبية لممارس
 .المنطقة

              االهتمام بتصميم شبكة شوارع ذات تدرج تسمح بانسيابية المـرور كمـا تـسمح الـشوارع
 المبـاني  تسمح بالـسيطرة   أيضاً، إلطفاء واإلسعاف في حالة الطوارئ    الداخلية بدخول عربات ا   

يـستمر دوره بعـد انتهـاء       ى المنطقة وجود مكتب لمتابعة المشروع أثناء التنفيذ علـى أن            عل
ون حـدوث  مما يؤدي إلى الحفاظ عليه واستمرارية الفكر التخطيطـي للمـشروع د     المشروع و 

 .ي متابعة وتنفيذ الصيانة الدوريةباإلضافة إلى دور المكتب فتعديات من جهة األهالي و

    خططـة  دة مراحل وتطبيق فكر التخطيط بالمشاركة بين الجهـات الم         تقسيم المشروع إلى ع
 ).السكان(والمنفذة وبين المستعملين 

 ونهم مع الجهات المخططة والمنفذةتفهم السكان لعمليات التطوير وتعا. 

                 ركز المشروع على تنمية قدرات األهالي وتوفير فرص عمل لهم من خالل إقامـة بعـض
 .وثة للبيئةوعات الصغيرة غير الملالمشر

  :Weakness قاط الضعفن . 2
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             عض األهالي باألدوار   بظهور بعض التعديات على المباني السكنية في نطاق ضيق حيث قام
مما يؤكد ضرورة اسـتمرارية     ، وتحويلها إلى محالت تجارية صغيرة    إغالق البلكونات   بالسفلى  

 األهالي من المشروع    مكتب متابعة المشروع وتفعيل واستمرار دوره في الحفاظ على مكتسبات         
 .كمباني سكنية وخدمات

        منهم لعدم توافر دخل ثابـت لهـم   بعض السكان لم يستطيعوا دفع األقساط الشهرية المطلوبة 
 . أقساط شهرية بالمنطقة العشوائيةحيث كانوا من قبل غير مطالبين بتسديد) أرزقية(

  .)1(السكن العشوائي في صنعاء عاصمة اليمن 9.2

 الصفيح  ت صنعاء مثل غيرها من المدن العربية مشكلة انتشار العشوائيا         تواجه العاصمة 
ظهرت األحياء العشوائية في غيـاب التخطـيط وضـعف الرقابـة             حيث   .في صورها المختلفة  

التخطيطية  وتشتمل األحياء العشوائية على  األحياء الغير مرخص لها واألحياء العشوائية الغير              
  )6.2 صورة( .أحياء الصفيح) الئقة(
  

  
   توضح ارتباط الناس بالبيئة العشوائية): 6.2( رقم صورة

  

  :)أحياء الصفيح(ألحياء العشوائية خصائص ا 1.9.2
تقع في مناطق غير مخططة وال تتوفر فيها أبسط الشروط الصحية وتستخدم فيها تقنيـة               

، وتتوزع في عدد تسعة مواقـع رئيـسية وتجمعـات    بة ودون المواصفات القياسية  مناس بناء غير 
المظاهر العامة لـسكن التجمعـات العـشوائية تعكـس        .أخرى صغيرة وسط وأطراف العاصمة    

مستوى حياتهم المعيشية المتدنية يطلق عليها أحياء الصفيح تبني مساكنه من عدد من المواد مـن                

                                                
   مقدمة لورشة العمل المنعقدة في مدينة عمان - تجربة أمانة العاصمة صنعاء في معالجة ظاهرة السكن العشوائي  وأحياء الصفيح )1(

   - أمانة العاصمة -س الوزراء رئاسة مجل -أمين اإلرياني  -م 20/2/2007-18المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة من     
  .اإلدارة العامة لبحوث التنمية    
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تفتقـر جميـع منـاطق التجمعـات العـشوائية          . ب ومخلفات البناء  بينها الزنك والكرتون والخش   
  )ئ صرف صح– كهرباء –مياه (األساسية مات إلى الخد) الصفيح(
  

  
   األحياء العشوائية فيتوضح مادة البناء): 8.2(صورة رقم   ألحياء العشوائيةتوضح الموقع العام ل) 7.2(صورة رقم 

  

A-الوسائل واألساليب التي تم التعامل مع المناطق العشوائية:  
  )2.9صورة (: حيث اعتمدت األساليب على المنهجية التالية

 الصفيح(ية دراسة أسباب النمو للمناطق العشوائ.( 

 دراسة صفات ومظاهر مناطق السكن العشوائي.  
 ومظاهر سكان التجمعات العشوائيةصفات .  
 راسة األوضاع المعيشية للسكاند. 
 

    

  اطق العشوائيةتصوير جوي يوضح المن): 9.2(صورة رقم 
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خصائص 
المناطق 

  السمات 
  رانيةمالع

  السمات 
 البيئية

السمات 
االقتصادية 

السمات االدارية 
 والتنظيمية

 املستوى العام لغالبية املساكن - 1
العظمى ردئ وخمالفة لقوانني املباين 

  وقواعد التنظيم
افتقار نسبة كبرية من املساكن  - 4

للمرافق وخدمات البنية األساسية كاملياه 
 وااري والكهرباء

 صغر مساحات قطع األرض - 2
والوحدات السكنية حيث تتميز املساكن 

 بقلة االرتفاع
دم وجود خدمات اجتماعية مثل  ع-5

 املنشآت الصحية أو التعليمية أو الترفيهية

 الشوارع ضيقة وكثرية التعرج نتيجة التقسيم - 3
والشوارع ، العشوائي ولغياب االشتراطات البنائية

تلقائية بطريقة غري منتظمة مما حيول دون سيولة 
 املرور ا

 عدم وجود احتياطات ملواجهة - 6
لرئيسية اليت قد تنتج باملنطقة املشكالت ا

كاحلريق أو انتشار وباء نتيجة للتكدس 

 االفتقار إىل املساحات اخلضراء - 1
واملفتوحة كذلك أماكن الترفيه واللعب 
وعدم وجود أي متنفس نتيجة التكدس 

 عدم وجود نظام جلمع القمامة - 3
 .ونظافة الشوارع

كاألنشطة ( تداخل األنشطة املختلفة - 2
مع ) التجارية واالقتصادية والصناعية

 .املناطق السكنية

 التلوث البصري من حيث التفاوت يف - 4
االرتفاعات والتشكيالت غري املتناسقة يف 

 .احلجم وشكل الواجهات والتشطيبات

 غياب الصيانة الالزمة على مجيع - 5
املنشأ  –الوحدة السكنية  (املستويات
 )اخل.... الواجهات اخلارجة –بالكامل 

 وجود نسبة كبرية من السكان ذوي - 1
 .الدخل املنخفض

 تكدس أكثر من أسرة يف مسكن واحد - 4
وارتفاع معدل التزاحم بالنسبة للغرفة 

 .الواحدة

 ارتفاع معدالت الكثافة -2
 .السكانية

سوء احلالة الصحية والتعليمية ذه  - 5
 . وانتشار األوبئة والعصبيات،املناطق 

 . انعدام التجانس بني السكان-3

 ارتفاع نسبة املشكالت االجتماعية ذه املناطق - 6
وانتشار صور االحنراف والتطرف والتشرد وما اىل 
ذلك من خمتلف صور االحنراف االجتماعي 

 .واألخالقي

 التأثري احملدود للهيكل اإلداري احمللي -1
 . التنمية العمرانيةوسلبيات آليات

 غياب توزيع األدوار وحتديد املسئوليات - 3
 .واختصاصات الكوادر واجلهات املختلف 

 

 التفاوت بني الضوابط القانونية وقدرة - 2
 .األجهزة احمللية على تنفيذها

 القصور يف العديد من التشريعات و األطر - 4
( التنظيمية اإلدارية لعمليات االرتقاء والتجديد 

 تنظيم -  تقسيم األراضي–قانون التخطيط العمراين 
  )اخل....املباين

 خصائص المناطق العشوائیة) 6.2(شكل 
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B- لمعالجة ظاهرة أحياء الصفيحولة السياسات التي اتخذتها الد:  
  :بنية التحتية وذلك من خاللمجهزة بكامل خدمات النفيذ مشروع مدينة سعوان الجديدة ت
    أسرة من سكان مناطق أحيـاء الـصفيح    )1300(توفير السكن المالئم والالئق لما يقرب من

 .ية تتوزع بين وسط وضواحي العاصمةوالمناطق العشوائ

  الخدمات االجتماعيةلكوحدة سكنية بخدمات البنية التحتية وكذ) 1300(تجهيز . 

     ذة في مدينة صنعاء وعدن     نمية الحضرية منخفض الكلفة المنف    االستفادة من تجربة مشاريع الت
 .والحديدة

 لصحي والبيئي لسكان أحياء الصفيحتحسين الوضع المعيشي وا. 

           ى ظـاهرة   إزالة مظاهر الفقر والبؤس والحرمان وبث روح االنتماء االجتماعي والقضاء عل
 .أحياء الصفيح في األمانة

 ساسية التاليةيشتمل المشروع على توفير البنية األ:   
 لخدمة سكان المدينة) 3م80سعة ( إنشاء خزان مياه – شبكات المياه والصرف الصحي.  
  أرضي آمن وإيصال عدادات لكل مسكنتوصيل شبكة الكهرباء عن طريق مد خط.  
 إنشاء الطرق الداخلية المسفلتة ورصف الممرات الجانبية لها.  
 ياه األمطار والسيولارجية وصرف مإضاءة الشوارع  الداخلية والخ.  
 تخصيص أماكن للتخلص من القمامة.  
 إنشاء مسجد للمدينة.  
 قسم شرطة.  
 تخصيص مواقع لبناء مركز حرفي وتأهيلي ومركز صحي لخدمة السكان.  

  :س المستفادة من التجاربالدرو 10.2
       عي أن تتم التنمية العمرانية من خالل رؤية متكاملة للتخطيط العمراني المعماري واالجتمـا

 .واالقتصادي بغرض تحقيق األهداف المرجوة من التطوير والتحسين

  جراء دراسة ميدانية لكل منطقة عشوائية على حدة للتعـرف علـى االمكانيـات            ضرورة إ
 .المحددات العمرانية

       بدقـة لتحديـد      وجمعها حصر المعلومات والبيانات السكانية واالحصائية الخاصة بالعمران 
 .ر وتحسين المنطقة العشوائيةالمنهج التخطيطي لتطوي

                اعادة توزيع األدوار بين الدول والقطاع الخاص والمـستفيدين مـن التطـور والتحـسين
 .بالمنطقة العشوائية
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 تفعيل دور المشاركة كمنهجية للتطوير وضمان االستمرارية. 

 تفعيل مشاركة القطاع الخاص كأحد بدائل التمويل. 

      وتشكيل لجـان متخصـصة     ، لتحسنتأكد من استدامة ا   تقييم المنطقة في جميع المراحل وال
 .تائجعالن النوعمل اجتماعات دورية وتقارير إل، لذالك

 المـشاركة الـشعبية   (شراك األهالي في عملية صنع القرار وأنواع التحسينات وأولويتها          إ (
 .مجتمع تجاه عمليات صيانة المشروعوذالك لضمان ايجابية ال

     لى السكان بقدر االمكان واالستفادة من طاقاتهم فـي عمليـات           عدم زيادة األعباء المالية ع
 .التنمية

  كأحد الوسائل لتمويل المشروعات وصيانتها) ضريبة العقارات(فرض ضرائب بسيطة .  

  :الخالصة 2-11
أوضحت الدراسة الحالية أن هذا النمو الحضري المتسارع قد أدى إلى ظهور العديد من المناطق               

وتفتقـر معظـم تلـك العـشوائيات للخـدمات          .  المدن العربية وبداخلها   العشوائية على أطراف  
كمـا  . الضرورية ، واصبحت بعضها وكراً للجريمة وبؤراً خطرة لتفريخ االجرام والمجـرمين           

اوضحت الدراسة الحالية أن وجود المناطق العشوائية ال يختصر فقط على الدول العربية التـي                
 ظهرت ايضاً في بعض الدول العربية الغنية، ولكن بصورة          تعاني من مشكالت اقتصادية ، وانما     

  .أقل خطورة إذا ما قورنت بوضع العشوائيات في الدول العربية األخرى
      اإلسـكان الهامـشي    ، غير الرسمي وهـي اإلسـكان العـشوائي       توجد ثالثة أنماط لإلسكان
 .إسكان المقابر، وإسكان الغرف المستقلة) المجازي(

    قطاع اإلسكان غيـر    "أو   "طق االستيطان التلقائي الهامشي   منا"تسمى أيضاً   المناطق العشوائية
 ". الشرعيةالمستوطنات غير"أو " رسميال

   ًفقـراء  رض مالئمة لحاجة      وأحد أهم أسبابها هو عدم وجود أ         بعد يوم  العشوائيات تزداد يوما
، حتية في هـذه المنـاطق     ة للبنية الت  أو ندرة مداخل الخدمات األساسي    ، المدن للبناء والعيش عليها   

ـ                ة أرض أو واتخذت العشوائيات عدة أشكال منها وضع اليد أو اإلشـغال غيـر القـانوني لقطع
 .وائيات إال الحل الشعبي العملي ألزمة السكنوبعبارة أخرى لم تكن العش، لمنزل

     ـ تئن المناطق العشوائية من المشكالت التخطيطية المتعددة في المجـاالت البيئيـة اال ة جتماعي
ولم يعد من الكافي تفسير وجودها باألسباب التقليدية كنتيجـة مباشـرة            ، واالقتصادية والعمرانية 

حيـث  ، تزايد االتجاه نحو االقتصاد الحرللنمو السكاني والهجرة الداخلية وتركز فرص العمل مع     
 . من صور اإلنتاج الحر غير الرسميأصبحت تمثل صورة
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     في للنواحي العمرانية واالقتصادية واالجتماعية في كل بلد       يظهر اإلسكان العشوائي الوجه الخ ،
 .الدخلحيث تتجمع فيه جميع مشاكل محدودي 

              ال تعترف المناطق العشوائية بأسس التخطيط العمراني نظرا لقيام سكانها بالعملية التخطيطيـة
طقة إلـى   ويختلف الشكل العمراني لهذه المناطق من من      ، عرفتهم دون االستعانة بالمتخصصين   بم

أخرى حسب الظروف المحلية التي تؤثر على هذا التشكيل كـالموقع وطريقـة النمـو وشـبكة                 
 .لمسارات وخصائص المبانيا

            عن منـاطق اإلسـكان     هناك سمات أو مالمح مميزة للمناطق العشوائية بصفة عامة وتميزها
 .األخرى الرسمية

    التطوير ، اإلزالة وإعادة التوطين  : هاجة مشكلة المناطق العشوائية من    هناك أساليب عديدة لمعال
ويختلف كل أسلوب تبعا لظروف المنطقة سواء العمرانيـة أو          ، الحفاظ وإعادة التأهيل  ، واالرتقاء

هـا علـى المـستوى القـومي         لموقع المنطقة أو النظرة العامة ل      االجتماعية أو االقتصادية تبعاً   
 .واالقليمي

     وهذا يتطلـب أال    ،  تتحقق إال من خالل التنمية الشاملة        التنمية المستدامة للمناطق العشوائية ال
تقصر الميزانيات الموجهة من الدولة لتطوير المناطق العشوائية على تنميـة المرافـق والبنيـة               

 .شرية المتكاملة لمجتمعات التطويراألساسية فقط بل يجب أن توجه أيضا نحو التنمية الب
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  الفصل الثالث

   محافظات غزة المناطق العشوائية في

  
   مقدمة 1.3
  المناطق المخططة والغير مخططة في محافظات غزة 2.3
  أسباب نشأة المناطق العشوائية في محافظات غزة 3.3
  التوزيع الجغرافي للعشوائيات في محافظات غزة 4.3
   غزةمحافظاتئي في العشواواقع اإلسكان  5.3
  البناء المستخدمة في عشوائيات محافظات غزةمادة  6.3
  الخدمات والمرافق العامة في عشوائيات محافظات غزة 7.3
   غزة في محافظاتالتنمية االجتماعية 8.3
   مشاكل السكان في عشوائيات محافظات غزة9.3

  التنمية الحضرية  التوجهات المستقبلية10.3
   ملكية األراضي11.3
  رانية وعملية التخطيط تحديات التنمية العم12.3
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  :مقدمة 3-1
يعتبر قطاع غزة من أكثر دول العالم تزايداً في السكان حيث يعتبر من أعلـى معـدالت     

 مـن آثـار   م1948الزيادة السكانية في العالم نتيجة للوضع السياسي وما خلفه االحتالل منذ عام        
تقبل القطاع المهجرين الفلـسطينيين  سلبية على المدن والقرى الفلسطينية في قطاع غزة، حيث اس       

من قراهم ومدنهم في فلسطين التاريخية، وزادت مشكلة اإلسكان ونتجـت مـشكالت اإلسـكان               
العشوائي حيث تنتشر هذه التجمعات غير المنظمة حول المدن وفي المنـاطق المفتوحـة نتيجـة     

حتالل، إذ لم يكن هنـاك      لغياب القوانين والنظم التي لم تكن موجودة، وإن وجدت فهي لخدمة اال           
مخططات عمرانية فعلية توجه وتنظم العمران الفلسطيني، فنتجت هذه العشوائيات نتيجة لوضـع             

الحكومية واألوقاف واألميريـة    (اليد على األرض التي غفل أصحابها عنها أو األراضي العامة           
فـي  ) اإلفـراز بـدون مخططـات    (أو نتيجة للتقسيمات العشوائية لألراضي الزراعية       ) وغيرها

أطراف المدن وفي القرى وذلك نتيجة التوارث والتعاقب على ملكيـة األرض عبـر األجيـال                 
  .المتالحقة، هذا كله ساهم في نشوء عدد كبير من التجمعات العشوائية في قطاع غزة

وبعض هذه العشوائيات تكون من المباني الخرسـانية لكنهـا تفتقـد إلـى التجهيـزات                
آلخر وبنسبة كبيرة تكون مبانيها من العشش واألكواخ والـصفيح والقرميـد   األساسية، والبعض ا  

  .ساكنيهاممثلة بذلك مآسي حقيقية يشعر بها 

  :)1(ةالمناطق المخططة والغير مخططة في محافظات غز 2.3

بمثابة ظاهرة إنـسانية قبـل أن تكـون مـشكلة           هى   ظاهرة اإلسكان العشوائي     نكما أ 
 عن المأوى   تحت قسوة الظروف االقتصادية واالجتماعية يبحث دائماً      فاإلنسان الواقع   ، تخطيطية

ن لم يجد الطريق الرسمي الذي يلبى هذه الرغبة يلجـأ بطبيعـة             اجاته المعيشية، إ  المناسب الحتي 
الحال إلى الطريق غير الرسمي وال يجد أمامه إال مناطق الملكيات العامة حول المدن يلجأ إليهـا     

 كاليف الممكنة وباستعمال مواد البناء المتاحة وفي أقصر فترة ممكنـة بعيـداً            ويقيم مأواه بأقل الت   
وتبـدأ العمليـة    .  ما تكون غائبة عن مسرح هذه العمليات       عن عيون السلطات المحلية التي دائماً     

 اُقليل من المساكن وال تلبث أن تنتشر وبسرعة لتلتف حول المدينة مشكلة بذلك حزام              بإنشاء عدد 
والصحية والذي تـدفع    ذي يعرضها لألخطار األمنية واالجتماعية والعمرانية والبيئية        من الفقر ال  

والجهات المعنية عادة ال تتحرك الستئصال المرض قبل انتشاره ولكنها          . الدولة تكاليف مقاومتها  
فقـد  . المشكلة حتى تقع ثم تسعى بعد ذلك إليجاد الحلول الوقتية لمواجهتهـا           تغض الطرف عن    

                                                
ه  فـي اآلداب مـن قـسم البحـوث      رسالة مقدمة لنيل الدكتورا–"  االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة      صالحة رائد     )1(

قـسم   - معهد البحوث والدراسات العربيـة    - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     – جامعة الدول العربية     -والدراسات الجغرافية 
  .الجغرافيةالبحوث  والدراسات 
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 من المأوى خارج دائرة االهتمام في عمليات التنميـة العمرانيـة التـي              ت المحرومة ظلت الفئا 
يقتصر دورها على تنمية المناطق العمرانية لإلسكان االقتصادي والمتوسط وإسـكان الطبقـات             

 في اإلسـكان، لـذلك فاإلنـسان فـي          االجتماعى عن مفهوم التكافل     فوق الوسطى والغنية بعيداً   
لو تتبعنا الخرائط التي تظهـر        . وفى المناطق المتميزة يزداد غنى     يزداد فقراً المناطق العشوائية   

  : وهيشبكة الطرق العمرانية في محافظات غزة فيمكن أن نميز بين نمطين من النماذج

  مناطق غير مخططةو مناطق مخططة 

  تلك األحياء والتجمعات السكنية التي نمت في إطار        يأما عن المناطق الغير مخططة فه     
عشوائي غير منظم في ظل غياب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية سواء في التخطـيط أو               

شرعية من حيث الملكية ويمكن التمييز بين       الغير  خذ هذه األنماط الصفة الشرعية و     التنفيذ وقد تت  
  :نماط من المناطق الغير مخططة وهيأربعة أ

   .البلدة القديمة . 1
  . بالنواةاألحياء الشعبية التي تحيط . 2

 .نمط مخيمات الالجئين . 3

  .المناطق العشوائية . 4
أما المناطق العشوائية فيقصد بها التجمعات السكنية المتدهورة عمرانياً التي لم تمسها يد             

 فيها أن تكون قديمة إذ ممكن وجودها في منـاطق  طئ تخطيطها وال يشتري أو أس المخطط إطالقاً 
عوجاج وعدم االنتظام ممـا     وتتميز الشوارع بالضيق واإل   تخطيط  حديثة العمران إال أنها سيئة ال     

  )1.3خريطة ( . إلى سوء حركة السيرييؤد
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  ..  توزيع المناطق االسكانية فى قطاع غزة وكثافة السكانية ):1.3( رقم خريطة
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  :)1(ةالمناطق العشوائية في محافظات غزأسباب نشأة  3.3

لهجرة القسرية التي اتجهت من فلسطين ذه المناطق بتزايد معدالت ا بعض هاطارتب .1
 واحتالل فلسطين وبالرغم من قيام وكالة الغوث -م1948المحتلة نحو القطاع بعد حرب 

ن بعض السكان لم يسكنوا هذه المخيمات وأقاموا بناء المخيمات إليواء الالجئين فإالدولية ب
  .بعض المساكن المؤقتة في المقابر واألراضي الفضاء

 هذه االحتالل اإلسرائيلي بعض المساكن في مخيمات الالجئين مما دعوات اقدمرت  .2
  .لى السكن في األراضي الحكومية وأراضي الوقف اإلسالمي المشردة إاألسر

د والفقر الشديد زيادة عدد أفراد األسرة وضيق المسكن أو عدم مالئمته الحتياجات األفرا .3
  . أو الخاصة عن طريق وضع اليدلى السكن في األراضي الحكوميةدفع ببعض األسر إ

ة عدم توفر وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود مقابل عجز دخول األفراد في مواجه .4
 .ارتفاع أسعار الشقق واألراضي واإليجارات

الرغبة في مجاورة األهل واألقارب الذين يسكنون هذه المناطق نتيجة للعادات المرتبطة  .5
 .بالعزوة

 لديها لشراء مسكن أو إيجار  كافية يتوفر إمكانياتمع عدم من الشتاتعودة بعض األسر  .6
 .مسكن

انخفاض تكاليف السكن العشوائي مقارنة بتكاليف المساكن المقامة في أماكن أخرى وقد  .7
 .يكون ذلك لعدم شرعيتها أو لرخص مواد البناء المستخدمة

فس الوقت عدم  الغير وفي ن تنفيذية تحافظ على أمالك الحكومة وأمالك سلطةعدم وجود .8
إلى أدى  الحكومات المتعاقبة على محافظات غزة مواجهة الزيادة السكانية مما ةاستطاع

  .التراخي في تنفيذ القانون وإزالة التعديات

اعتقاد الكثير بأن السيطرة على األراضي الحكومية وفرض أمر واقع يدفع بالحكومة  .9
ديد من األراضي للسكان القاطنين على للبحث عن حل لهؤالء السكان وبالفعل تم توزيع الع

األراضي الحكومية بدون مقابل ومن ناحية أخرى يعتبر بعض األفراد السيطرة على 
 .نظر عن حاجتهم لهذه األرض أم ال بصرف ال مادياًاألراضي الحكومية بوضع اليد مكسباً

  
  
  
  

                                                
  .المرجع السابق) 1(
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  :)1( في محافظات غزةالتوزيع الجغرافي للعشوائيات 4.3

بيت حـانون   : مدن وهي  وثالثين منطقة عشوائية تتركز في عشر        زة سبعاً تضم محافظات غ   . 1
قريتـي   والنصيرات والزوايدة والقرارة و    خانيونس ورفح لح و دير الب وبيت الهيا وجباليا وغزة و    

  .المغراقة والمصدر
سـت  (يليها مدينة غـزة  ) تسع مناطق  (أن أكبر عدد للمناطق العشوائية يوجد في مدينة رفح         . 2

جباليا على أربع منـاطق     اطق لمدينة خانيونس وتحتوي مدينتي دير البلح و       خمس من ثم  ) مناطق
 وتحتـوي قريـة المغراقـة علـى         ، ثم مدينة بيت الهيا تحتوي على ثالث مناطق        ،لكل منهما 
القرارة وقريـة المـصدر علـى    لكل من مدن النصيرات والزوايدة و ثم منطقة واحدة   ،منطقتين
 .السواء

هـذا يعنـي أن هـذه       حدود المجالس البلدية والقروية و    طق تقع ضمن    يالحظ أن معظم المنا    . 3
المجالس عليها مسئولية ربط المناطق العشوائية بالبنية التحتية إال أن وقوع بعض هذه المناطق              

 .المرافق لهذه التجمعات المدن يحول دون توفير الخدمات وعلى أطراف

، لحة أرض عنـان   مال: طئ البحر وهي  لعشوائية تقع على شا    من التجمعات ا   يالحظ أن عدداً   . 4
وهذا الموقع المتميـز  ، وماللحة خانيونس، وعزبة الندى، القرعانو، والفرفارة، وسكنة الميناوي 

على شاطئ البحر يزيد تمسك سكان هذه التجمعات بها مما يحول دون إجالء هـؤالء الـسكان                 
 .ونقلهم إلى مناطق أخرى بسهولة

ائية التي تقع في أحياء راقية وحيوية ومهمة وعلى هـذا           هناك مجموعة من التجمعات العشو     . 5
 وهذا يجعل الـسكان يتمـسكون       تكون أسعار األراضي المقام عليها هذه التجمعات مرتفعة جداً        

 .بالسكن بهذه األحياء

 بين عدد من المنـاطق       كبيراً  هناك تفاوت في مساحة المناطق العشوائية إال أن هناك تقارباً          . 6
 عند إعـادة    مكن تقسيم المناطق إلى عدة مجموعات ألن مثل هذا التقسيم يفيد          العشوائية ولذلك ي  

ن علماء التخطيط يفضلون إعادة تخطـيط المنـاطق ذات المـساحات          التخطيط للمناطق حيث أ   
 فالمناطق التي تبلغ مـساحتها نحـو        ،توفير الخدمات   أكبر للتطوير و    الكبيرة التي تعطي مجاالً   

 فـأكثر   )50( أما التجمعات التي تتراوح مساحتها من         تجمعاً )24(دها   بلغ عد  ، فأقل دونماً) 50(
 )150(مناطق ويبلغ عدد المناطق التي تزيـد مـساحتها علـى            ) 9(فبلغت    دونم تقريباً  )100(

                                                
الة مقدمة لنيل الدكتوراة  في اآلداب من قسم البحوث  رس–" االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة " صالحة رائد )1(

  قسم  – معهد البحوث والدراسات العربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – جامعة الدول العربية - والدراسات الجغرافية
  .البحوث والدراسات الجغرافية 
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 ويبدو أنه من األمثلة الجيدة للمناطق التي يمكن تطويرها تلك التي تبلغ             ، ثالث مناطق فقط   دونماً
 .م فأكثردون) 100(مساحتها نحو 

 ،لى مجموعـات   يمكن تقسيم التجمعات العشوائية إ     عدد السكان يختلف من تجمع آلخر وعليه       . 7
 )25( نـسمة إذ يبلـغ عـددها         )500(فنجد أن معظم المناطق العشوائية يقل عدد سكانها عن          

 نسمة ولم يقع ضـمن الفئـة   )1000 -500( ونجد تسع مناطق يتراوح عدد سكانها من      ،تجمعاً
 إال منطقة واحدة واحتوت الفئة األخيرة والتـي         )1500 – 1000(ح عدد سكانها من     التي يتراو 

 نسمة على منطقتين ومن المؤكد أن المنـاطق التـي           )1500(يزيد عدد سكانها على أكثر من       
ترتفع فيها أعداد السكان تكون بحاجة أكبر إلى توفير الخدمات وفي نفس الوقت يـشكل عـدد                 

 .ام تطوير المنطقة وإزالتها أمالسكان الكبير عائقاً

 بنـسبة    دونمـاً  )892(إن معظم المناطق العشوائية على أرض حكومية إذ بلغت مـساحتها             . 8
وينتشر على هذه األراضي أكبر عـدد مـن         ،  من إجمالي مساحة المناطق العشوائية     )44.6%(

لمرتبـة  من إجمالي عدد المناطق وتأتي فـي ا       %) 62.2( منطقة   )23( المناطق العشوائية أيضاً  
الثانية أراضي بئر السبع والتي يعتبرها السكان ملكية خاصة ولكنها غير مسجلة بالطابو وتبلـغ               

 مـن المـساحة اإلجماليـة للمنـاطق         )%25.2( دونم أي بنسبة     )505(مساحة هذه األراضي    
 مـن  )%13.5(العشوائية وتنتشر على هذه األراضي خمس مناطق عشوائية فقـط أي بنـسبة             

 ل أي مـا يعـاد     دونمـاً ) 480( أما األراضي الخاصة فبلغت مـساحتها        ،لمناطقإجمالي عدد ا  
 من إجمالي مساحة المناطق العشوائية وأقيمت على األراضي الخاصة سـبع منـاطق              )24%(

قـل  اطق وتسجل أراضي الوقف اإلسالمي أ      من إجمالي عدد المن    )%18.9(عشوائية أي بنسبة    
  .جمالي المساحة من إ)%6.2( بنسبة  دونماً)125(مساحة 

  :)1( غزةمحافظاتالعشوائي في واقع اإلسكان  5.3

قطاع غزة منتشرة بشكل متناثر منها ما هو خارج حدود           تجمعاً عشوائياً في     )37(هنالك  
، وهي عشوائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهي عـشوائية            المجالس القروية النفوذ للبلديات و  

عدومة المرافق، وهذه التجمعات العشوائية قامـت بالتعـديات         في التخطيط والتنظيم تكاد تكون م     
 بصورة تدريجية سريعة وبشكل غير مـريح، و          والوقفية والخاصة أحياناً   ةي الحكوم األمالكعلى  

، وهناك يكمن الخطر فـي الوجـه الحـضري     من ذلك هو اإليواء بأي صورة كانت      كان القصد   
   ،)1.3 جدول( .الحكومةيد أمالك المفقود في هذه التجمعات وكذلك نقص شديد لرص

  
  

                                                
  .1996سنة  )غزة(وزارة االسكان واالشغاال العامة  /المناطق العشوائية المشكلة وافاق الحل "جرادة محمد )1(
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المدینة أو   "المنطقة"التجمع   م
  القریة

المساحة 
  "دونم"

عدد 
  المساكن

عدد 
  السكان

/ نسمة
  دونم

/ نسمة
  مسكن

/ مسكن
  دونم

 2.1 7 14.9 2240 320 150  بیت حان نون  عزبة بیت حانون  1
 1.3 7 9.3 280 40 30  بیت الھیا  عزبة أبو خوصة 2
 2.6 7 18 1260 180 70  بیت الھیا  عزبة دواس 3
 1.3 7 9.3 280 40 30  جبالیا  ماللحة أرض عنان 4
 4 7 28 560 80 20  جبالیا  المقبرة 5
 2.1 7 14.8 742 106 50  جبالیا  بئر النعجة 6
 1 7 7 350 50 50  جبالیا  الجورة 7
 2 7 14 280 40 20  غزة  مدینة الشھداء 8
 1.7 7 11.6 350 50  30  غزة  المحطة 9
 6 7 42 420 60 10  غزة  دوار األشغال 10
 3 7 21 210 30 10  غزة  سكنة المیناوي 11
 7.5 7 52.2 105 15 2  غزة  الفرفارة 12
 1 7 7 700 100 100  غزة  بركة قمر 13
 3 7 21 210 30 10  دیر البلح  المحطة 14
 0.7 6 4.2 420 70 100  دیر البلح  الحكر 15
 1  7 7 350 50 50  دیر البلح  البركة 16
 0.4 2.14 0.75 150 70 200  دیر البلح  الجعفراوي 17
 0.6 7 4.2 630 90 150  النصیرات  الحساینة 18
 0.57 3 1.7 120 40 70  الزوایدة  القرعان 19
 0.87 3 2.6 105 35 40  المصدر  المصدر 20
 0.5 5.8 2.9 290 50 100  القرارة 86دبة  21
 1.4 7 10 350 50 35  قریة المغراقة  أبو مدین 22
 0.8 9 7.7 270 30 35  قریة المغراقة  المغراقة 23
 4  7 28 560 80 20  خان یونس  أبو مغصیب الشمالي 24
 3 9.3 28 560 60 20  خان یونس  أبو مغصیب الجنوبي 25
 1.7 7 11.6 700 100 60  خان یونس  ماللحة خان یونس 26
 3 7 21 105 15 5  خان یونس  مسلخ خان یونس 27
 2.5 7 17.5 175  25 10  خان یونس  قیزان النجار 28
 1 10 10 1000 100 100  رفح  عزبة الندى 29
 1.2 7 8.4 420 60  50  رفح  عریبة 30
 3 7 21 210 30 10 رفح  میراج 31
 1.3  7 8.75 700  100 80 رفح  تل الفخاري 32
 2.3 13.3 30 2400 180 80 رفح  البیوك 33
 0.6 3.3 2 100 30 50 رفح  مرأبو مع) 1(الشوكة  34
 0.4 9 3.2 180 20 55 رفح  أبو مصبح) 2(الشوكة  35
 0.5 9 4.5 450 50 100 رفح  شوكة الصوفي 36
 2 5 10 100 20 10 رفح  سكة حدید رفح 37
      18332 2476 2002    اإلجمالي 

   محلى   وزارة الحكم ال: المصدر غزة   تجمعات العشوائية في محافظاتال: )1.3(جدول 
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  : التجمعات العشوائية تسكن التياالجتماعيةالفئات واقع  3-5-1
  : منهااقتصاديا واجتماعياهناك فئات مختلفة 

 شبه معدومة وهي ال تملك أي مأوى وليس لها القدرة على شراء اجتماعية اتفئ 
البناء بالصفيح أو الخشب أو ية مما دفعها للتعدي على األرض وأرض أو شقة سكن

  .مخلفات البناء
  كن لهاا لبناء مسعامة الاألراضي على قامت باالعتداءستغلت غياب القانون وافئات.  
 ستفادة منها بخدمات ومرافق اليمكن اولكنها خارج حدود النفوذ فئات تملك األرض و

  .لقربها من مرافق حيوية
  ضيقهاو نظراً لتدهور حالتها المخيماتفئات خرجت من. 

  :فق والخدماتالمراواقع 2 -3-5
ألي تجمع سكني البد أن تتوفر فيه عناصر الحياة األساسية من مرافق وخـدمات كـي                

إن لم   وهذه التجمعات العشوائية تقل فيها الخدمات األساسية،       يؤدي اإلنسان فيه دوره الحضاري،    
 مراكز  أو مراكز صحية  أو مدارس تخدمهم بصفة خاصة       من تكن نادرة أو معدومة فليس هنالك     

عتمادهم بزيادة العبء على المرافق والخـدمات التـي         ا ولكن يتم    ، مساحات خضراء  أوارية  تج
 مشوار سـير  ويترتب على ذلك   .المجاورة لهذه التجمعات  تخدم السكان داخل نفوذ المدن والقرى       

،  سـير   مشاكل مرورية وحوادث   مما يؤدي لحدوث  طويل للمدارس وخصوصاً لألطفال الصغار      
 بالنـسبة  كذلك األمر و، إليها أبناء هذه التجمعات العشوائية  يتوافدمدارس التي   وعدم كفاءة عمل ال   

  .للمرافق الصحية

  :قتصادي للسكانالالواقع ا 3- 3-5 
  :هناك واقعان للسكان في هذه التجمعات السكانية

 ضعيف وذلك ألغلب قاطني هذه التجمعات وهم مـن يحتـاج للحـل والدراسـة             اقتصاديواقع  
   .االهتمامو
 راضي األ  المزيد منستيالء علىاليريد ا جيد ولكنه مستغل ومنتهز للفرص وقتصادياقع وا

  .حكوميةال
 في  1948األرض المحتلة عام    قتصادي في هذه المناطق على العمل داخل        العتماد ا الاو

التي فرضت على القطاع أدت إلى      قيود االحتالل اإلسرائيلي    ، ولكن   الوقت ما قبل مجيء السلطة    
بالتـالي  قتـصادية و  الج هذه الطبقة العاملة إلى العمل مما أدى إلـى كـساد الحالـة ا              عدم خرو 
كما أن بعضاً منهم يعملون في الزراعة في أراضي مجاورة لهم ولكـنهم ال يتعـدون                 .تدهورها
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نسب بسيطة، باإلضافة إلى أن بعض العمال الذين يعملون داخل قطاع غـزة يعملـون بـأجور                 
  . لتوفير مسكنالبخسة ال تفي بالعيش و

  

  
 المخطط االقليمـى لمحافظـات غـزة           : المصدر.. قطاع غزة   توزيع المناطق العشوائية في     : )2.3( رقم   خريطة

  )بحث تأثير االحتالل اإلسرائيلي على العمارة والعمران في قطاع غزة(
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  )1(:مادة البناء المستخدمة في عشوائيات محافظات غزة 6.3
ساكن التجمعات العشوائية مبنية من االسبست وتتمثل هذه  من م)%48.6(حوالي 

، الفرفارة، بئر النعجة، المقبرة، عزبة دواس، عزبة بيت حانون، عزبة أبوخوصة(التجمعات في 
، ة الندىعزب، أبو مغصيب الجنوبي، أبو مغصيب الشمالي، المغراقة، أبو مدين، بركة أم القمر

  .وشوكة الصوفي، )2( أبو مصبح الشوكة، )1(ر الشوكة أبو معم، البيوك، تل الفخاري، ميراج
 من )%19(أما التي تستخدم االسبست والباطون فحظيت بالمرتبة الثانية إذ شكلت 

إجمالي التجمعات وتمثلت في دوار األشغال وسكنة الميناوي والقرعان والمصدر والحكر 
 )%13.5(سبست والزينكو نحو فيما تشكل التجمعات التي تستخدم اال). 86 (دبةوي ووالجعفرا

وتمثلت في حفرة عباد الرحمن وميدان الشهداء والمحطة بغزة والمحطة بدير البلح وماللحة 
 فقط وتتوفر في منطقة الحساينة )%5.4( أما التجمعات التي تستخدم الباطون فتشكل ،خانيونس
  . والبركة

وتوجد في  % 13.5وبخصوص التجمعات التي تستخدم الصفيح كمادة بناء فتشكل 
  . قيزان النجار وعريبة وسكة حديد رفحلحة أرض عنان والمسلخ بخانيوس ومناطق مال

 باستثناء بعض ونستنتج مما سبق أن معظم السكان يعانون من مستوى اقتصادي متدنٍ
  .تمتع سكانها بمستوى اقتصادي أفضلكنها التي يالمناطق التي تستخدم الباطون في بناء مسا

  :)2(الخدمات والمرافق العامة في عشوائيات محافظات غزة 7.3

تعتمد عمليات التنمية العمرانية على توفر المرافق والخدمات ألن عدم توفرها يكون 
رافق المولعل هذا يستوجب دراسة الخدمات و انتشار األمراض وتدهور صحة اإلنسان الى سبيالً

ويتضح أن المرافق والخدمات غير متوفرة بشكل كامل في جميع ،المتوفرة ومدى كفايتها 
 أما . من إجمالي المناطق)%62.2( منطقة أي بنسبة )23(المناطق المتصلة بالكهرباء عددها 

 ويعد مرفق الصرف )%75.7( منطقة بالشبكة العامة أي بنسبة )28(فيما يتعلق بالمياه تتصل 
ن أسوأ المرافق إذ ال يتصل بشبكة الصرف الصحي سوى ثالث مناطق فقط أي بنسبة الصحي م

 من إجمالي المناطق وقد واجه األهالي هذه المشكلة بالجهود الذاتية باعتماد الحفر )8.1%(
   .البيئة وأثار سيئة على صحة اإلنسان واالمتصاصية والمكشوفة إال أن هذا النظام له أضرار

                                                
   -  في اآلداب من قسم البحوث والدراسات الجغرافية رسالة مقدمة لنيل الدكتوراة–" االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة) "1(

  قـسم   - عهد البحوث والدراسات العربية    م - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     – جامعة الدول العربية     - رائد صالحة . د     
  .والدراسات الجغرافيةالبحوث      

  . المرجع السابق)2(
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اناة التي تواجه السكان من نقص المرافق وخاصة المياه والصرف وبالرغم من المع
 .من العشوائيات في بعض دول العالمالصحي فإن المناطق العشوائية في محافظات غزة أفضل 

 الخدمات اأما بالنسبة للوصول إلى المدارس بسهولة فلم تتحقق إال لنحو نصف المناطق فقط أم
 أما المساجد فتوجد داخل التجمعات أو )%29.7( أي بنسبة  منطقة)11(الطبية فهي قريبة لنحو 

 فيما تتوفر خدمات التسويق لنحو أربع مناطق )%62.2( منطقة أي بنسبة )23(قريبة منها لنحو 
  .)%10.8(بنسبة 

  : في قطاع غزةالتنمية االجتماعية 8.3
بـشكل  حضرية   الشاملة تعمل على تطوير كل من المفاهيم ال        االجتماعيةإن خطة التنمية      

 العـشوائي داخـل   االمتـداد التي تعتبر   عام لكل من المدن الحضرية وبذلك المناطق المجاورة و        
مية الحـضرية  عليه فإن الفكرة األساسية للتعامل مع هذه المناطق برزت كأساس للتن      قطاع غزة و  

  .، واإلسكان واإلعمار بشكل خاصوالعمرانية بشكل عام

مناطق يتضح أن قاطني هذه المناطق يعتبرون مـن فئـات           فمن الدراسة المبدئية لهذه ال    
ولو نزلنا لعين المكان لوجـدنا أن   .المجتمع المختلفة وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط      

 تجمعاً عشوائياً في  قطاع غزة منتشرة بشكل متناثر منها ما هو خارج حدود النفوذ                )37(هنالك  
ئية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهي عـشوائية فـي            للبلديات والمجالس القروية، وهي عشوا    

التخطيط والتنظيم تكاد تكون معدومة المرافق، وهذه التجمعات العشوائية قامت بالتعديات علـى             
 بصورة تدريجية سريعة وبشكل غير مـريح، وكـان           والوقفية والخاصة أحياناً    الحكومة األمالك

ناك يكمن الخطر في الوجه الحضري المفقـود        القصد من ذلك هو اإليواء بأي صورة كانت، وه        
  .في هذه التجمعات وكذلك نقص شديد لرصيد أمالك الحكومة

 عبـارة  )%28.8( أراضٍ زراعيـة،  )%49( منها  2كم) 365(تبلغ مساحة قطاع غزة     و
 غابات ومناطق مشجرة، وتبلغ نسبة األراضي التي تـسيطر عليهـا            )%3.3(عن كثبان رملية،    
 مليـون   )1.2( من المساحة الكلية للقطاع يعيش عليه حوالي         )%74(لفلسطينية  السلطة الوطنية ا  

 يقطنون مخيمـات الالجئـين    )%40(منهم     2م ثالثة آالف شخص لكل ك      بكثافة تزيد عن   نسمة،
وهـؤالء  .  دونمـاً )51.000(الثمانية المنتشرة في أرجاء القطاع، والتي يبلغ مجموع مـساحتها          

ن الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث، بكثافة سكانية تـصل إلـى             م )%56(يشكّلون ما نسبته    
وتوفر وكالة الغوث مساكن تتـراوح      . 2كم/  فرد )10,000(، ترتفع أحياناً إلى     2كم/  فرد )5000(

 لألسرة المكونة من خمسة أفراد، وتقدم حجرتين لألسرة التـي يزيـد   2 م)14-12(مساحتها بين  
  )1.3ل شك( .عدد أفرادها عن هذا العدد
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أرض زراعیة

 كثبان رملیة
غابات

طبيعة اراضي القطاع  

  
 ..  غزة  يوضح النسب الطبيعية ألراضي محافظات: )1.3(شكل رقم 

  

ويفتقر القطاع إلى الموارد الطبيعية الكافية في ظل احتالل القسم األكبر مـن أراضـيه               
ويعاني من نقص خدمات البنية التحتية المالئمة المتعلقة بإمـدادات الميـاه والـصرف              . ومياهه

  . الصحي وإدارة النفايات
  

بلـغ  و وحدة،   )336,104( محافظات غزة ، في    م 1996 بلغ عدد الوحدات السكنية لعام    
 فـي األمـاكن   )2م76( فـي غـزة، و  )2م96(، و)2م50(متوسط مساحة البيت في المخيمـات       

 ،  )%28.3( في قطاع غزة، وحـوالي       )2-1(األخرى، فيما بلغ عدد الغرف في الوحدة السكنية         
 مـن أسـر المجتمـع       )%35.6( غرفة، وحـوالي     )1.9 ( المسكن فيما بلغ عدد غرف النوم في     

وقد بلغت نسبة إشغال الغرفـة      . الفلسطيني تعيش في مساكن يوجد فيها غرفة نوم واحدة أو أقل          
) 3( من األسر تعيش في مساكن ذات كثافة تزيد عن           )%27.9( فرداً في القطاع، كما أن       )6.6(

 من األسـر    )%30(، علماً بأن    )%34.8(ي قطاع غزة    أفراد للغرفة الواحدة، وقد بلغت النسبة ف      
  )2.3شكل ( .محافظات غزة في )%39.3( منها  أفراد وأكثر)9(الفلسطينية تتكون من 
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نصيب االفراد في الغرف  

  
 ... نصيب األفراد من الغرفة : )2.3(شكل رقم 

تشير اإلحصاءات الرسـمية     أما على صعيد الخدمات األساسية المتعلقة بظروف السكن،       
   من المساكن المأهولة في األراضي الفلسطينية متـصلة بالميـاه والكهربـاء             )%32.6(إلى أن 

 محافظات في   )%49.5( في الضفة الغربية، مقابل      )%23.8(والصرف الصحي، منها ما نسبته      
  )3.3شكل ( .غزة
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الخدمات والسكان

  
  ...غير المزودة مساكنهم نسبة السكان المزودة مساكنهم بخدمات إلى السكان : )3.3(شكل رقم 

  
  

 :)1(مشاكل السكان في عشوائيات محافظات غزة 9.3

يقطن معظم سكان هذه المناطق في مساكن غير صحية الفتقارها إلى الخـدمات األساسـية                . 1
وخاصة فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي مما يـنعكس علـى صـحة               

 . اإلنسان

وضيق المـسكن وانخفـاض      االزدحام وضيق الشوارع والتالصق المكاني للمباني        ةأدت شد  . 2
زل األصوات إلـى فقـدان      عدد الغرف واستخدام مواد رديئة في البناء والتي تحول دون ع          

تشير إحدى الدراسات إلى أن افتقار الخصوصية داخل األسرة يـؤثر علـى             الخصوصية و 
بين األبناء بجانب مـشاركة     ظهور أنماط من السلوك االنحرافي      التنشئة االجتماعية لألبناء ك   

 .بناء واآلباء في المنازعات التي تنشأ بينهم أو قد يؤدي إلى تدخل الجيراناأل

تربية الحيوانات والطيور إما داخل المساكن أو بجوار المسكن ممـا يعيـق حركـة الـسير                 . 3
باإلضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة والتي يكون لها أثر على البيئـة وصـحة اإلنـسان                

 .وراحته

المسقوفة باالسبست والصفيح من تسرب المطر إلى داخل المـسكن          يعاني أصحاب المساكن     . 4
وفة من المسكن لعدم وجود صرف      ومن استقرار ماء المطر لفترة طويلة في المساحة المكش        

 .صحي

                                                
في اآلداب من قسم البحوث والدراسات  رسالة مقدمة لنيل الدكتوراة –" االستخدام السكني لألرض في محافظات غزة" رائد صالحة )1(

  . معهد البحوث والدراسات العربية- للتربية والثقافة والعلومالمنظمة العربية  – جامعة الدول العربية - الجغرافية
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ليـد خوفـا مـن      يشعر سكان هذه المناطق بعدم االستقرار واألرق الدائم والسيما واضعو ا           . 5
 .ترحيلهم عن مساكنهم

االمتداد األفقي نحو المنـاطق     :  االزدحام السكاني بعدة طرق منها     اطقيواجه سكان هذه المن    . 6
المحيطة بالمسكن وهذا يزيد من مساحة المنطقة العشوائية على حساب األراضي المجـاورة   

 البناء في المساحة المكشوفة داخل حدود المسكن مما يكون له أثر سلبي علـى التهويـة                 أو
د الرأسي للمساكن المسقوفة من الباطون ويكون ذلـك         والتشميس داخل المسكن وإما االمتدا    

ببناء غرفة أو أكثر تعلو سطح المسكن وهذا يسبب فقدان الخصوصية للمـساكن المجـاورة      
 .ومعاناتهم من المضايقات البصرية

ل ال تتوافر أي اعتبارات لألمان في حالة الحرائق أو الحاجة إلى سيارات اإلسعاف أو دخـو                . 7
  .سيارات الشرطة

 :)1(لتنمية الحضريةل التوجهات المستقبلية 10.3

 بين المراكز تدرج هرمياعتمد المخطط الحالي إلى خلق للقضاء على العشوائيات 
 لكل منها، والمبني باألساس على بناءاً على األدوار االقتصادية والوظيفيةالعمرانية المختلفة 

، مع  في الجنوبينة خان يونس ومد في الشمال رئيسين هما مدينة غزةتعزيز تواجد مركزين
بحيث تمكن السكان   بها من خالل شبكة مواصالت حديثةمراكز فرعية مرتبطةضرورة إنشاء 

 من أجل تحقيق توازن أكبر بين ، وذلك)4.3خريطة ( بسهولةمن الوصول إلى الخدمات المختلفة 
تلفة ولتفادي التمدد التنمية الحضرية والريفية مع توفير حماية أكبر للموارد الطبيعية المخ

  .الحضري العشوائي من خالل تركيز التمدد الحضري في عدد محدد من المناطق الرئيسة

وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من مستعمرات قطاع غزة وأعاد أراضٍ جديدة للسيادة 
الفلسطينية والتي يمكن استغاللها ألغراض التنمية العمرانية المختلفة، إال أن أي استخدام 

 المخططوقد تناول .  بعين االعتبارتأخذ التنمية المستدامةقبلي لهذه األراضي يجب أن مست
 فيها وخاصة إمكانية التمدد  للنمو الحضري المستقبلي المختلفةتحليل الخياراتوبشكل خاص 

ات الجنوبية حيث توجد المساحة األكبر من األراضي التي تم ررحالعمراني في مناطق الم
 خلص إلى النتيجة أن أي تمدد في هذا االتجاه يتعارض مع ، غير أنه)4.3ريطة خ(عنها الجالء 

أحواض جوفية للمياه (أولويات حماية والحفاظ على الموارد الطبيعية الهامة الموجودة فيها 
العذبة، مناطق زراعية ذات قيمة عالية، مناطق ذات خاصية جمالية وتراث ثقافي وطبيعي 

                                                
  2020 - 2007 المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية )1(
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ة بالتمدد العمراني لكل من مدينة خان يونس ومدينة رفح شرقاً نحو لذالك يجب التوج). مميز
  .)4.3خريطة (مبيناً في األراضي األقل حساسية والقيمة البيئية كما هو 

  

  
   ...تنمية عمرانية مستندة إلى مركزين رئيسيين:  )3.3(خريطة رقم 

  )المخطط االقليمى(:المصدر 

  
)2010-2006 ( لمحافظة غزةتقدیرات اعداد السكان  

2010 2009 2008 2007 2006 
 

 المحافظة

 قطاع غزة 1,349,263 1,395,720 1,440,332 1,486,816 1,535,120
    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:  المصدرتعداد السكان لمحافظات غزةجدول ) 2.3(جدول رقم 
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  :)1(ملكية األراضي 11.3

أراضي خاصة، : ظات غزة ضمن أربع فئات رئيسيةتصنف ملكيات األراضي في محاف
فإن معظم  )3.2جدول (في وكما هو مبين .  حكوميةأراضي أوقاف، أراضي بئر السبع، وأراضي

  .األراضي هي ملكية خاصة
  

  المئويةالنسبة نوعية الملكية
 %63.9 خاصة

 %2.1 أوقاف

 %18.7 أراضى بئر السبع

 %15.3 حكومية
 )المخطط االقليمى (:المصدر ...  في محافظات غزةضح التوزيع النسبي لملكيات االراضي يو:)3.3(جدول رقم 

  

 فإن معظم األراضي ،)2.3 جدول( الملكياتضف إلى ذلك، وكما هو مبين في خريطة أ
ل من الصعب والمكلف في ذات الحكومية موجودة خارج التجمعات السكانية، األمر الذي يجع

مية المركزية منها والمحلية تخصيص األراضي الالزمة للقيام بتنفيذ على الجهات الرسالوقت 
المشاريع العامة والمهمة مثل إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة، محطات تنقية المياه 
والمياه العادمة، محطات توليد الطاقة، مكبات النفايات الصلبة، بناء المدارس، إنشاء مراكز 

 .ت ومستشفيات، وبناء األبنية العامة والمتنزهات وأماكن الترفيه، إلخالخدمات الصحية من عيادا
ولهذا فإنه من الواجب وضع األنظمة واإلجراءات المالئمة للتعامل مع هذه القضية وخاصة 

استبدال األراضي  /تحديث قانون استمالك األراضي للمنفعة العامة والذي قد يشمل تعويض
  . حكومية وذلك من أجل تحقيق أهداف المخطط اإلقليميالخاصة المراد استمالكها بأراضٍ

                                                
  .2020 – 2007 المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية )1(
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   ... في محافظات غزةوضح توزيع ملكيات االراضيت): 4.3(خريطة رقم 
 )المخطط االقليمى (:المصدر 
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  :)1(تحديات التنمية العمرانية وعملية التخطيط 12.3

لعمراني في فلسطين التخطيط االتنمية العمرانية وإن معظم التحديات والقيود التي تواجه 
عشوائيات  وما ينتج عنه من إلى االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية باألساس تعزى

معوقات وتشوهات في البنية العمرانية الفلسطينية والتي تشكل جملة من التحديات للمخطط و
  :التاليةالفلسطيني، أهمها 

  ستقبلي وضبابية استقراء الوضع الملوضع السياسياعدم استقرار.  
  على األرضالكاملة عدم السيادة.  
 الفصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.  
 معوقات عمرانية خلقتها المستعمرات اإلسرائيلية والطرق االلتفافية الجديدة.  
  واضحة وخاصة بالنسبة للعائدينالالزيادة السكانية المتوقعة وغير.  
 تغاللها للتنمية الحضريةاالكتظاظ السكاني وندرة األراضي التي يمكن اس.  
 البنية الديموغرافية للسكان الفلسطينيين حيث يشكل جيل الشباب غالبيتهم العظمى. 

  محدودية الوصول للمصادر الطبيعية، وخاصة المياه مع االستغالل العشوائي لمصادر
  .المياه وتلوث المياه والترية

 ارتفاع معدالت البطالة ومحدودية فرص العمل.  
 بة الفقرارتفاع نس. 

 

  
   العشوائياتتوضح): 1.3(صورة رقم 

  
 

                                                
  .2020 – 2007المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية  )1(
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  العمرانية فإن معدل الكثافة العمرانيةوحسب مخططات النمو  )4.3(جدول 

  

 السنة النمو العمراني من المساحة الكلية للمحافظة% 
 خان يونس دير البلح غزة شمال غزة

 المساحة الكلية

  

60.4 73.6 57.1 111.6 

2005 22.9% 33.1% 20.7% 16.5% 16.4% 

2010 32.1% 45.0% 29.0% 23.7% 22.5% 

2025 60.4% 81.0% 54.4% 46.0% 41.2% 

 مخطط النمو العمراني السريع فإن المساحة الكلية للمناطق العمرانية ستشكل من محافظات حسب )5.3(جدول 
  :القطاع كما يلي
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2005-2025 11,471 28,497 14,226 15,570 9,531

دیر البلح غزة شمال غزة خان یونس  رفح

  
  إن معدل الكثافة العمرانية المتوقعة في قطاع غزةوحسب مخططات النمو  العمرانية ف )4.3 (شكل

  م 2025     حتى عام 
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  :الخالصة13-3 

من خالل العرض السابق تم التعرف علي المالمح األساسية للمناطق السكنية المتـدهورة               
  ومعايير تحديد التدهور بها وتصنيف ألنماطها وأنواعها ، ومنها اإلسكان 

 الرسمي ، وركزت الدراسة علي اإلسكان غير الرسمي وهـو مـا يقـع         الرسمي واإلسكان غير  
خارج نطاق اإلشراف الرسمي لألجهزة التخطيطية واإلدارية ، وظهر تحت الحاجة الملحة إلـي              

، وقدوم السلطة الوطنية الفلـسطينية    ، المسكن ،بعد  خروج االحتالل االسرائيلى من قطاع غزة          
ومـن خـالل     . ي البحث عن مناطق للـسكن     ية ،مما أدي ال   اصبحت الزيادة السكانية غير طبيع    

الدراسة أمكن التوصل إلي أن هناك العديد من األسباب التي أثرت في ظهور وانتشار المنـاطق                
السكنية غير الرسمية في محافظات غزة وهي األسباب االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية              

  .والتشريعية

ع المناطق السكنية غير الرسمية واختيار نوعية منها وأكثرهـا  ولقد تم التعرف علي أنوا          
، وتحديد المفهوم العام لمناطق اإلسـكان العـشوائي         " المناطق العشوائية   " شيوعا وخطرا وهي    

وحجمه في محافظات غزة ، باإلضافة إلي سمات هذه المناطق العشوائية وهي سمات اقتـصادية         
  .توصل إلي ايجابيات وسلبيات اإلسكان العشوائي واجتماعية وعمرانية ، ومن ثم تم ال

 حسب  نتيجة تلقائية للحلول الذاتية كل    وقد أمكن التوصل إلي أن اإلسكان العشوائي ظهر           
وجهة نظره وشكلت في مجموعها ما يشبه إمكانيات التفكير الجماعي ، أي أن هناك خـصائص                

السكن واإلنشاء وأسـلوب العمـران     العشوائية من حيث أسلوب      مناطقمشتركة تجمع بين هذه ال    
وما إلي ذلك ، مما أدي إلي وجود تأثير واضح لنمط السلوك االجتماعي لسكان العشوائيات علي                

 .نمط السلوك العام مما أثر في تدهور البيئة بيئيا ومعماريا
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  :قدمة م1.4

تختلف المجتمعات البشرية حسب اختالف عاداتها وتقاليدها وثقافاتهـا وكـذلك مناخهـا             
 وعليـه فـإن      أو خارجيـاُ   كس تلك االختالفات علي شخصية المسكن سواء داخليـاُ        وبالتالي تنع 

  :سكنية من خالل بعدين أساسيين  وتعبر عن نفسها في تكوين الوحدة التظهرشخصية المجتمع 
وتحت مفهوم البعد االجتماعي يتضح أن هذا البعد لـه عالقـة            . البعد االجتماعي والبعد النفسي   

وره يؤثر علي المسكن من خالل انعكاس شخـصية اإلنـسان بتقاليـده             بعامل الشخصية وهو بد   
وعاداته وسلوكه داخل الوحدة السكنية نفسها أو خارجها بحيث يتأثر اإلنسان ويؤثر فـي البيئـة                

  . اوعدم التجانسالمحيطة به حيث يمكن أن يتم التجانس بين مجموعة من أفراد المجتمع

  : أساسييننيتنقسم إلي جزأوحية لإلنسان نجدها إن الضرورات الر
 مرتبطة باحترام اإلنسان مثل األمان والشخـصية والعدالـة          :ضرورات روحية رئيسية   . 1

  )security. identity, equity and respect(واالحترام   
والمـشاركة    مرتبطة بحقوق اإلنسان وتشتمل علـي حـق االختيـار   :ضرورات فرعية  . 2

  .(Choice participation and responsibilities)والمسئولية 

  :نبذة تاريخية 1.1.4
تقع قرية المغراقة في وسط قطاع غزة والذي يمثل موقعاً استراتيجياً فهو حلقة الوصـل               

 فيها واحدة   تالتي نشأ وهى   بمحاذاة وادي غزة،      المغراقة بين قارة آسيا وقارة إفريقيا، تقع القرية      
راقة هي المكان الذي يقع فيـه تـل العجـول        من أهم الحضارات الفلسطينية القديمة، وقرية المغ      

أثير كثير مـن الجـدل حـول     ، وقد)4.1 خريطة( غزةالواقع على التلة الشمالية القريبة من وادي       
ر بعض المؤرخون كما يـرى فلنـدرز   اعتب الميالد و ماقبلأة مدينة غزة منذ عصور   موضع ونش 

 تاريخـاً ) المغراقة حاليـاً  (العجول  هذه المدينة، شهدت منطقة تل       بتري أن تل العجول هو موقع     
حافالً باألحداث، فقد اعتبر العلماء مرحلة العصر الحجري والنحاسي في هذه المنطقـة مرحلـة               
انتقال إلى التطور التاريخي وظهرت مجموعة من الحضارات في هـذه الفتـرة وقـسمت هـذه         

ـ (الحضارات الفلسطينية إلى مراحل ثالث متصلة منها حـضارة وادي غـزة               –ل العجـول    ت
وتغطي هذه الحضارات فترة زمنية تمتـد       " الطبقة الثامنة من تل أريحا    "ومنطقة أريحا   ) المغراقة

من نهاية العصر الحجري الحديث، وقد ارتبطت حضارة تل العجول بالحضارة المـصرية مـن               
سكان  والتي تعكس بعض العادات والتقاليد لل      scarabsخالل ما اكتشفت من آثار ومنها الجعارين        

.كما تعكس جانباً من الظروف االقتصادية 
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 )وزارة الحكم المحلى: (المصدر....  المغراقةمخطط هيكلى): 1.4(خريطة رقم 
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تعتبر تل العجول مدينة عربية كنعانية ذات حضارة ففي المرحلة األولـى مـن عـصر             
انـي  لبيوت العامـة وظهـور األو     ازدهر بناء المنازل وا   )  قبل الميالد  3000 – 3400(البرونز  

مدن العربيـة الكنعانيـة فـي       ، وبدأت هذه المدينة كحال بقية ال      الفخارية في حضارة تل العجول    
متخذة من موضـعها    ) النظام األكروبوليسي (، في جبالها وسهولها تتخذ من موضع التلة         فلسطين

 الهام كمدخل رئيسي نحو     على فم الوادي وعند أقصى اتساع لمجراه ميزة دفاعية بلورها موقعها          
األراضي الكنعانية الساحلية وبوقوعها بالقرب من ساحل البحر األبـيض المتوسـط ممـا حـدا          

وظيفياً اسـتطاعت تـل   ا حولها سوراً ضخماً يحيط بها، وبسكانها نحو المزيد من االهتمام فأقامو     
ضافة إلى مكان    كسوق محلية وكحصن وملجأ وقت الخطر باإل       –قوم بوظائف عدة    تأن   "العجول
في ما قبل العصر البرونزي الوسيط واصل المصريون حمالتهم واتـصاالتهم بـالعرب              .للعبادة

الكنعانيين في فلسطين وكانت مدينة تل العجول من المدن التي قاومت بعنف الغـزو الفرعـوني              
نـوب  ومن المواقع العربية الكنعانية التي كانت منتشرة ولها شأنها في فترة الهكـسوس فـي ج               

فلسطين وبالقرب من تل العجول هي تل الفارعة آخر معاقل الهكسوس ومع نهاية هـذا العـصر    
 إذ يعتبـر ذلـك      س أثره في تدمير مدينة تل العجـول       سقطت هذه المدينة وكان النهزام الهكسو     

 مكونين بذلك   ن شماالُ المدينة األمر الذي جعل سكان هذه المدينة يتوجهو        العالمة الفارقة في حياة   
 استوطنوا فلسطين حيـث جـاءوا   ذين ال نالنواة األولى لمدينة غزة الحالية وفي عصر الفلسطينيي       

 فقد عثر على محرقـة      من جزيرة بالستا إحدى الجزر اليونانية، حافظت تل العجول على مكانتها          
تمـولهم بالـصناعات   لعجول كثغر فلسطيني وقلعة حـصينة   ، يؤكد هذا مكانة تل ا     لصهر الحديد 

  .)1(ةالمختلف

 موقع المغراقة:  

 وخـط   )97.63(تقع المغراقة جنوب غرب مدينة غزة، على خط إحداثي محلي شمالي            
كـم  ) 7(م، وتبعد عن مدينـة غـزة   20ترتفع عن سطح البحر  و)94.10(إحداثي محلي شرقي   
ة أراضي مدينـة غـزة مـن جهـة     دونم، وتحيط بمنطقة المغراق) 3400(وتبلغ مساحتها الكلية    

لمتوسط ومن الجنـوب مخـيم      نما يحيطها من الغرب مدينة الزهراء والبحر األبيض ا        ، بي الشمال
  )2.4خريطة ( .من الشرق منطقة جحر الديك وشارع صالح الدينالنصيرات، و

  

                                                
 1987.مطابع  الهيئة المصرية العامة للكتاب،غزة وقطاعها.سليم عرفات ،المبيض)1(
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 ...بمحافظة غزة  بالنسبة موقع قرية المغراقة : )2.4(خريطة رقم 

 )وزارة الحكم المحلى: (المصدر
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 )معهد األبحاث التخطيطية: (المصدر... تصوير جوىقع قرية المغراقة مو: )3.4(خريطة رقم 

 

 نشأة بلدية المغراقة:  
ئيس مجلـس التنظـيم األعلـى    بناء على الصالحيات الممنوحة لوزير الحكم المحلي ور      

على الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء فقـد تقـرر أن             بناء   8/4/1996وبتاريخ  
ة المغراقة قرية زراعية تسمى قرية المغراقة تخضع ألحكام قانون إدارة القرى رقـم               بمنطق أتنش

 المعمول به في محافظات غزة، وتعتبر لجنة المشاريع المشكلة مجلساً لقريـة             1944 لسنة   )23(
  .)1( المغراقة

 :ملكيات األرض 2.4 

ا عمـر بـن   ، أوقفهإسالمي فيما عدا الملكيات الخاصة أرض فلسطين أرض وقف    تعتبر
  هجري، تعود رقبتها ألجيال المسلمين قاطبة عبر األزمان، وفي         )16(الخطاب عندما فتحها سنة     

ية، أصـدرت الـسلطات     أواخر القرن التاسع عشر ومع تدهور أوضاع الدولة العثمانية االقتصاد         
  : قانون األراضي العثماني، وقد قسمت األراضي في ظل هذا النظام إلى1856 العثمانية عام

                                                
  .اللجنة المركزية للتنظيم المدن" م 1996الوقائع الفلسطينية ") 1(
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  األراضـي   ، األراضي المتروكـة   ،أراضي الوقف  ،األراضي األميرية  ،األراضي المملوكة
  .الموات

 ملكية أراضي المغراقة:  

 عام وخاصـة فـى      )100(منذ   أما قرية المغراقة فهي مثار جدل ونزاع كقضية قانونية        
بـين وزارة    قدمت أوراقها إلى القضاء الفلسطيني، وهي بانتظار قرار يفصل نزاعـاً             القدس وقد 

انظـر  ( األوقاف والشؤون الدينية التي تعتبر أن معظم أراضي القرية وبنسبة كبيرة وقفاً إسـالمياً             

، وبين المواطنين الذين يرون أنها ملكية لهم لحوزتهم بعض األوراق القانونيـة وفيهـا               )3.4شكل  
 وشـحبير عـام     نزاع بين آل أبو كميل    (تحكم المحكمة بين أطراف أخرى متنازعة على الملكية         

أن األرض الواقعة خلف الطريق الدائري للبلدية شـارع  " وحسب بلدية المغراقة    )  هجري 1235
 (617) مروراً بالمنطقة التي تشرف على شارع صالح الدين، وانتهاء بمنطقة بلـوك              (23)رقم  

 وما يسمى شارع السكة فهي أرض حكومية فقط وأن أراضـي           (94)هي أرض طابو أما قسيمة      
ف تشغل المنطقة الواقعة بين  منطقة االمتداد من وادي غزة جنوباً وحتى شـارع الـشهداء                 الوق

، وحسب سـلطة األراضـي   (23) غرباًُ وحتى طريق االلتفاف، شارع رقم  3شماالً وشارع رقم    
على لسان مديرها الدكتور فارس أبو معمر، تأكيد حقيقة ما صرحت بـه البلديـة موضـحة أن     "

وتـشمل  ) أم فرحـات  ( والتي تسمى منطقة     (670)ي تسمى الركاب والقطعة      والت (669)القطعة  
  دونم هي أرض وقف إسالمي وأنها مسجلة من قبل         )2888(معظم أراضي المغراقة أي مساحته      

كما صدر الحكم بانها وقف لـصالح   . باسم مأمور أوقاف غزة نيابة عن جامع سيدنا هاشم    1956
ين وزارة االوقاف والحكومة التركيـة للحـصول علـى          كما يوجد تواصل ب   . مسجد السيد هاشم  

  .)1(وثائق الخاصة باالرض

                                                
  .)غزة(ن الدينية وكيل وزارة االوقاف والشئو -جربوع دعبد الكريم اسماعيل ") 1(
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 )تقرير المخطط اإلقليمي لقطاع غزة التخطيطية: (المصدر... ملكية األراضي في قرية المغراقة : )4.4(خريطة 
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   دراسات الوضع القائم3.4
أحد منـاطق الـسكن     تقوم هذه الدراسة بوصف وتحليل الوضع القائم لمنطقة المغراقة ك         

العشوائي من خالل مسح شامل للظروف الطبيعية والدراسات السكانية ودراسات البنية التحتيـة             
والمرافق مع تسليط الضوء على حالة المباني القائمة ويعطي الجدول اآلتي صورة عن التركيب              

  )4.1 جدول(. قةالسكاني والعمراني للمنط
  

  النسبة  العدد  البيان
   6537  عدد السكان

    دونم/  شخص 2  الكثافة السكانية
     دونم3260  مساحة النفوذ

   %21.63   دونم705  مساحة المنطقة العمرانية
  %1.32   دونم40  مناطق الورش والصناعات

  %64.71   دونم2110  المناطق الزراعية
  %0.83   دونم27  حرم السكة الحديد

  %11.6   دونم378  طرق هيكلية
   التركيب العمراني والسكاني لقرية المغراقةجدول): 1,4(جدول رقم 

  )المخطط الهيكلي للقرية(  :المصدر 
  

  :الدراسات الطبيعية 1.3.4
A-المناخ:  

درجة ) 13(صيفا،  درجة مئوية) 25(المعدل اليومي لدرجات الحرارة :درجة الحرارة
) 29( إلى رجةد) 17(بين   شتاء والمعدل اليومي لدرجات الحرارة القصوى تتراوح مامئوية
كما أن  ،صيفادرجة ) 21( إلى درجة) 9(اليومي لدرجة الحرارة الدنيا من  والمعدل درجة

  .درجات الحرارة تتزايد

 )200-900( في قطاع غزة تتراوح ما بين األمطارمعدل سقوط  :األمطارمعدل سقوط 
طاع بمواسم  مم، يمر الق)405(  كان 1992-1967 السنوي للفترة األمطارمم ومعدل سقوط 

 إلىليصل   مم)450(ندرة أمطار في بعض السنوات وقد تناقصت كمية سقوط األمطار من 
 نهاية مارس والفترة ما إلى أكتوبرمعظم كميات األمطار تسقط في الفترة بين ، مم) 200(معدل 

  .بين مايو وسبتمبر ال تسقط فيها األمطار
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في  )%85( ور في النها)%65(ما بين معدل الرطوبة النسبية اليومي تتراوح  :الرطوبة
  . شتاء)%80(و )%60( وبين الليل صيفاً

B-3.9(الرياح الموسمية في الصيف تكون من جهة الشمال الغربي بسرعة   :الرياح( m/s 
ون سرعة الرياح نصف هذا المعدل، وفي الشتاء يكون اتجاه الرياح جنوب غربي كيل تلوفي ال

رياح العاصفة تكون في الشتاء وتصل سرعتها إلى أكثر من ، الm/s )4.2(ومعدل السرعة 
)18( m/sمن الجهة الجنوبية الغربية .  
  

C-عن سطح البحر  متر  أعلى نقطة فيهاتمتاز المغراقة بانبساط أراضيها وترتفع: التضاريس 
وتميل بشكل تدريجي باتجاه الجنوب حيث وادي غزة وأعلى منطقة فيها منطقة تل العجول 

  . لغزة القديمةكان موضعاًوالذي 

D- خصبة بسبب التربة الطينية اُتعتبر أراضي المغراقة أرض: الجيولوجيا ونوع التربة 
الموجودة فيها بمساحات كبيرة وتحتوي المغراقة على الكثبان الرملية التي تمتد في الجانب 

كل قليل تربة الكركار أبو مدين ويتواجد في المنطقة بش الغربي بمحاذاة منطقة الزهراء والشمالي
، هذا التنوع في جيولوجيا المنطقة أعطى ول والذي تم اقتطاع جزء كبير منهفي تل العج

  .اختالف في استغالل هذه المنطقة من حيث النشاط اإلنساني وخاصة النشاط الزراعي

  : الدراسات السكانية2.3.4
  : الكثافة السكانية العامة-1

تخدمة في دراسات السكان وتعني ببساطة عدد السكان وهي أبسط أنواع المقاييس المس
جملة عدد = الكثافة السكانية الخام ، في وحدة مساحية معينة وتسمى أحيانأ بالكثافة السكانية الخام

وبالتالي نكون الكثافة السكانية الخام في قرية ، المساحة الكلية لهذه المنطقة/ السكان في منطقة ما
  .دونم/ شخص 2 =  دونم)3260/ 6537= (المغراقة 

  

  الجنس
  المجموع  أنثى  ذكر

  حجم األسرة متوسط  عدد األسر
  

3356  3181  6537  955  6.8  
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: جدول التكوين األسرى المصدر) 2.4(جدول رقم 

  :التركيب العمري والنوعي -2
ألهمية في دراسة السكان ذلك     تعد دراسة التركيب العمري والنوعي على قدر كبير من ا         

ألنها توضح المالمح الديموغرافية للمجتمع ذكور وإناث وتحدد الفئات المنتجة فيه والتـي تقـع               
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على عاتقها عبئ إعالة باقي أفراده وكذلك فإن التركيب العمري والنوعي نتاج للعوامل المـؤثرة               
  .في النمو السكاني من مواليد ووفيات وهجرة

A . التركيب العمري: 

ر الرئيـسي لدراسـة التركيـب       تعد بيانات السن كما تسجلها التعدادات السكانية المصد       
ن هذه البيانات ال تمثل الحقيقة كاملة وذلك راجع للخطأ في ذكر األعمار بدقـة،               غير أ ، العمري

ض تخطيطية وقد ينقـسم     اوفي العمل التخطيطي ال يراعى تساوي الفئات بل حالة كل فئة ألغر           
ثالث فئات عمرية عريضة سواء كانت أرقامها مطلقة أو نسبة مئويـة مـن جملـة                السكان إلى   

  :السكان وهذه الفئات هي
      وهذه تمثل قاعدة الهرم السكاني وتتـصف بأنهـا غيـر         ) 14 -صفر(فئة صغار السن من

 .منتجة كما أنها أكثر تأثيراً بعاملي المواليد والوفيات

     تجة في المجتمع كما أنها الفئة التي تسهم فـي          وهي الفئة المن  ) 64-15(فئة متوسطي السن
 .نمو السكان وتعتمد على الفئتان األخريتان وهذه الفئة هي األقدر على الحركة والهجرة

     وهي ال تعد فئة منتجة وتشمل أيضاً أعداد كبيـرة مـن            )  سنة فما فوق   65(فئة كبار السن
 .الذكور واإلناث

B-التركيب النوعي:  

ان من حيث عدد الذكور واإلناث وبالرغم من أن أعداد الـذكور            ويقصد به تركيب السك   
واإلناث متباينة تبايناً واسعاً في المجتمعات المختلفة فإن دراسة التركيب النوعي ناحية عامة فـي    
دراسة السكان وذلك لما لهذا التركيب من نتائج على دراسة العمالة والهجرة وتـوازن الجنـسين      

  :لنوع في المجتمعات زيادة ونقصاناً ببعض العوامل التي أهمهافي المجتمع وتتأثر نسب ا

 الهجرة الوافدة أو المغادرة لكل من الذكور واإلناث. 

 تباين معدل الوفيات بالنسبة لكال النوعين في األعمار المختلفة. 

 األخطاء في البيانات التي يشملها التعداد مثل النقص في تسجيل عدد اإلناث. 

 إلى زيادة كبيرة في وفيات الذكورالحروب التي تؤدي . 

  : التركيب حسب الحالة التعليمية-3
 تظهر التعدادات السكانية لتوزيـع الـسكان لتبـين حالـة التعلـيم           بموجب هذه الدراسة  

والمستوى التعليمي موزعة حسب العمر والنوع حتى يسهل حسابهما للذكور واإلناث تعطي هذه             
 إلـى   ةمقياساً للحكم على التطور الثقافي واالجتماعي باإلضاف      الدراسة مؤشراً لمستوى المعيشة و    

  . التعليمية المستقبليةتذلك فإنها تعد ذات أهمية خاصة في التنبؤ باالتجاها
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درجة اإللمام بالقراءة والكتابة، مرحلة     (ينقسم السكان حسب درجة التحصيل العلمي إلى        
  . تعليم فوق جامعيأساسية، تعليم إعدادي، تعليم ثانوي، تعليم جامعي،

 كما يحـدد    ةيعطي هذا التقسيم داللة هامة لقدرة البلد على التنمية االجتماعية واالقتصادي          
االحتياجات المتوقعة مستقبال من المتعلمين حسب األنـشطة االقتـصادية المختلفـة أو تحديـد               

. علمة من الـسكان االستثمارات في األنشطة االقتصادية التي يمكن استيعاب األعداد النشطة والمت      
  )4.3جدول (

  

  :للسكان) المهني(  التركيب االقتصادي-4
 من  نتعد دراسة التركيب االقتصادي من العناصر الهامة في دراسة تركيب السكان فيمك           

خالل هذه الدراسة تحديد مالمح النشاط االقتصادي وأهمية عناصره وارتباطها بظـروف البيئـة    
اعتماداً . الجغرافية كذلك يمكن الوقوف على نسبة العمالة وحجمها وأهميتها وخصائصها المتعددة          
د الـذين   على المفهوم األساسي للنشطين اقتصادياً لذلك يمكن تعريفهم بوجه عام على أنهم األفرا            

يشتركون في تقديم العمل إلنتاج السلع االقتصادية والخدمات ويتضمن ذلك ليس فقـط العـاملين               
وقت إجراء التعداد وإنما القادرين على العمل ولم يباشروه وعلى ذلك فإن القـوة البـشرية فـي            

  :المجتمع يمكن تقسيمها إلى قسمين

 أفراد داخلون في القوة العاملة. 

  القوة العاملةأفراد خارجون عن. 

وفي قرية المغراقة يعمل كثير من السكان في الزراعة والبعض منهم كان يعمل داخـل               
  )4.4جدول (. )1(الخط األخضر ونسبة قليلة منهم موظفين في الدوائر والوظائف الحكومية

  

  
                                                

  )غزة(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني " 1
  

 وضع التعلیم
Sex Illite

rate 
Can 
Read 
and 

Write 

Eleme
ntary 

Prepar
atory 

Secon
dary 

Associate 
Diploma 

Bachelor Higher 
Diploma 

Master Ph.D Not 
Stated 

Total 

M 141 216 267 222 156 44 70 1 2 1 - 1120 

F 294 165 245 191 150 30 31 - - - 7 1113 

T 435 381 512 413 306 74 101 1 2 1 7 2233 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: وضع مستويات التعليم في منطقة المغراقة المصدر) 3.4(جدول رقم 
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 النشاط االقتصادي

Economically Active Not Economically Active 
Unemployed 
Ever 
Worked 

Unempl
oyed 
Never 
Worked 

Total Stude
nts 

House 
Wife 

Unable 
to 
Work 

Not 
Working & 
Not Look 
for work 

Total Not 
Stat
ed Total 

M 173 133 684 338 - 69 19 430 6 1120 
F 1 23 49 275 659 70 30 1055 9 1113 

T 403 174 156 733 613 659 139 25 1485 2233 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: وضع النشاط االقتصادي في منطقة المغراقة المصدر) 4.4(جدول رقم 
  

  :الحالة االجتماعية -5
تعطي دراسة الحالة االجتماعية مؤشر للتركيب األسري وتسهم هذه الدراسة في تخطيط            

  )4.5جدول (. قطاع اإلسكان وذلك من خالل بيان الحالة االجتماعية في القرية

الة االجتماعیة والجنسالح  
Never 

Married 
Legally 

Engaged Married Divorced Widowed Total 

Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 
442 363 7 2 566 596 3 13 6 60 1025 1037 

  از المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجه: جدول الحالة االجتماعية والجنس المصدر) 5.4(جدول رقم 
  :دراسة الهجرات في القرية -6

تعتبر الهجرة من العوامل الرئيسية التي تفسر التفاوتات في معدل نمو السكان وخاصـة              
في مناطق النمو الريفية التي تظهر فيها عوامل الطرد والجذب واضحة فتـزداد الهجـرة إلـى                 

ي من أرض زراعية وبيئة طبيعية وبشرية تؤثر في         الريف كلما توافرت عوامل االستقرار البشر     
 1948 المغراقة أحد األماكن التي توجه إليها المهجرون الفلسطينيون عام           لقد كانت قرية  النشاط،  

م لكن عندما قامت وكالة الغوث بإنشاء مخيم النصيرات احتوى هذا المخيم الالجئـين وبـسبب                
بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطـاع غـزة   مجاورة هذا المخيم للقرية فقد انتقل إليها  

 الكثير من الالجئين وقد قاموا بشراء أراضي تم سكناها وزاد عددهم بعـد انـسحاب            1994عام  
   )4.6جدول (. إسرائيل من المستوطنات الموجودة في غزة

 تعداد الالجئین
Refugee Not Refugee Not Stated 

 
 

Number % Number % Number % Total 

2877  79.7 733 20.3 1 0.0 3611  
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تعداد الالجئين لإلحصاء الفلسطيني: جدول تعداد الالجئين المصدر) 6.4(جدول رقم  
 

  :سات العمرانيةاالدر    3.3.4
A-البنية التحتية والخدمات والمرافق:  
  :البنية التحتية -1

         لمياه الشرب حيث أنه يوجد لهـا     ياُ كاف اُإن بلدية المغراقة في هذا الوقت ال تمتلك مصدر 
 أما شبكة المياه فهي تـصل  بئر مياه وحيد في المنطقة الغربية بالقرب من مدينة الزهراء        

  )4.7جدول (. إلى كل مناطق القرية وغالبية بيوتها
 

 توصیل شبكة المیاه
Public Network Private System No Piped Water Not Stated 

 
Total 

Number % Number % Number % Number %  

- 0.0 277 61.4 174 38.6 - 0.0 451 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: جدول شبكات المياه المصدر) 7.4(جدول رقم 
  

جة ماسة لخزان مياه كبير لملئه وإعادة ضخ مياه الشرب للمواطنين، و كذلك             المنطقة بحا 
 . األرض مالح لمحطة تحلية حيث أن الماء في باطنفي حاجة

     ـ  عإن الطاقة الكهربائية ال تتوفر في كل أيام األسبو  ة أو في كل ساعات النهار وذلـك بحج
وفي كـل     ساعة يومياً  24سلطة الطاقة على توصيل الكهرباء      عدم قدرة شركة الكهرباء و    

  )4.8جدول ( .أيام األسبوع
 

 توصیل شبكة الكھرباء
Public Network Private Generator No Electricity Not Stated 

 
Total 

Number % Number % Number % Number %  

305 67.6 23 5.1 123 27.3 - 0.0 451 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: توصيل شبكات الكهرباء المصدر) 8.4(جدول رقم 
 

         ريـق  الط الذي تم تنفيذه فـي       عدم وجود شبكة مجاري للقرية وتقتصر على الخط الرئيسي
 )9.4جدول ( .الرئيسي في القرية

 توصیل شبكة المجاري
Public Sewage System Cesspit No Sewage System Not Stated 

Total 

Number % Number % Number % Number %  

- 0.0 410 90.9 40 8.9 1 0.2 451 

  ي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركز: جدول توصيالت شبكة الصرف الصحي المصدر) 9.4(جدول رقم 
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            يجري اآلن تنفيذ مضخة للصرف الصحي في الجانب الجنوبي الغربي من المنطقة بجانـب
المدخل الرئيسي لقرية المغراقة وبالقرب من وادي غزة ومن المفتـرض أن تـضخ هـذه                

 .المحطة مياه المجاري إلى الوادي

          ًمياه المجاري في وادي    تضخ شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمعسكرات الوسطى حاليا
 . غزة مسببة بذلك مكرهة صحية ومستنقعاُ كبيراُ وكارثة بيئية

   لمخطط الهيكلي  حالة الطرق القليلة الموجودة مع عدم فتح الطرق المخططة بموجب ا          سوء
عدم وجود طرق زراعية معبدة حيث أن القرية ذات طابع زراعـي فـي              لبلدية المغراقة و  

  .الغالب

  :افقالخدمات والمر -2

    لمختلف مراحل التعليم مع العلم بأن الموجود مـن المـدارس ال             نقص شديد في المدارس 
 . يخدم بلدية المغراقة

  في كل قرية المغراقة     يوجد م ويقتصر عمله في الفترة الـصباحية ويقـوم         ستوصف واحد ،
 .بتلبية حاجات سكان القرية جزئياً

         وال حتـى لألطفـال     ضية أو حدائق    ال توجد مساحات خضراء أو متنزهات أو مالعب ريا
 .لسكان المغراقة

  رياض أطفال) 4(يوجد في المنطقة. 

      التـي تخـدم    المهـن   باب أو الفتيات لتعليمهم الحرف و     عدم وجود مركز تدريب مهني للش
 .قريتهم أو المنطقة ككل

  كبيرة منهم متعلمين تعليم جامعيعالية بين الشباب رغم وجود نسبةنسبة بطالة . 

    دور تحفيظ  القرآن وأحكام التالوة والتجويد حيث أن سكان هذه القرية            المساجد و نقص في
 .نمتدينيمحافظين و

          أو منطقة رياضية    تحتاج المنطقة لملعب كرة قدم    عدم تلبية المنطقة لحاجات فئة الشباب إذ 
  .كاملة

 ثقافي هذه البلدية لمركز عدم وجود نشاطات اجتماعية وثقافية لذا تحتاج. 

  إذ يضطر المواطنين للتسوق من معسكر النصيرات أو         جود مركز أو سوق تجاري       عدم و
 .من مدينة غزة

 يوجد بعض محالت البقالة لكنها ال تفي بأغراض المواطنين. 
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     مـن أراضـي قريـة       )%85(المزارعين رغم أن أكثر من      عدم وجود اهتمام بالزراعة و 
إلى تقسيمها وقطع األشـجار فيهـا       ومن المالحظ أن بيع األراضي أدى       ، المغراقة زراعية 

ومن المتوقع في حالة استمرار ذلك أن يؤدى إلى تحول المنطقة إلى كتل بنائية مما يـؤثر                 
 .على الهدف االستراتيجي المتمثل في المحافظة على المنطقة كقرية

                عدم وجود نظام لجمع النفايات، إذ يوجد في المنطقة سيارة واحدة تخدم ثالث بلديات تجمع
 تم تدميرها، واآلن تتكدس النفايـات فـي شـوارع           ينفايات منها وبعد العدوان اإلسرائيل    ال

 .القرية

B- حالة المباني القائمة:  
االسبـست   المباني عبارة عن مبان من الطوب األسمنتي مغطاة بالـصفيح و           الغالبية من 

وهناك نسبة قليلة    ، بيت واحد  فيأكثر من عائلة     تجد   أن االكتظاظ الشديد حيث يمكن      ويظهر فيها 
بينمـا  .  والقليل منها ما يزيد عن دورين       دورين إلىمن المساكن الخرسانية وارتفاعاتها من دور       

الـسبب   و  تفتقد كثير من هذه المباني للتجهيزات األساسية كالصرف الصحي والكهرباء والميـاه           
  .والبناء العشوائيالفقر وصعوبة الوضع االقتصادي في اليد و  ذلك قلة مافي

  :أنواع المساكن في القرية -1

 وهي مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة فقط أو أكثر ويمثل البناء الشائع فـي                :العمارة . 1
، أمـا أذا   أو أكثر تستغلها أسـرة واحـدة   فلسطين، وقد تكون من طابق واحد أو طابقين       

 مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كـل منهـا  تـشمل المرافـق             ) الدار(كانت العمارة   
 .الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة يعتبر كل مسكن شقة

وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق مـن مطـبخ    : شـقة  . 2
وحمام ومرحاض وهي معدة لسكن أسرة واحدة ويمكن الوصول إليها عن طريـق درج              

 .أو ممر

وبر إذا كانت مستخدمة للسكن      تشمل الخيمة المصنوعة من القماش أو الشعر أو ال         :خيمة . 3
 :واعتبرت الخيمة غرفة واحدة

وهي وحدة سكنية مستقلة تتكون من غرفة واحـدة أو أكثـر تكـون حوائطهـا          : براكية . 4
 .وأسقفها غالباً من الزينقو أو الصاج أو األسبست

 مغطى بالصفيح أو األسبست ويتواجـد       ي وهو بيت مبني من الطوب األسمنت      :دار /بيت . 5
 .إذ تعتبر معظم مبانيها من هذا النوع. كثرةفي القرية ب

هو مبنى بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة أو معد أصالً لسكن أسـرة واحـدة              : الفيال . 6
عادة ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر يصل بينهما درج داخلـي                
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 والجناح اآلخر أو    ويخصص أحد األجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم          
فـي  الطابق األرضي يخصص لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها كما يتوفر      

لغالب للفيال حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من               ا
الخارج ووجود كراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيالت بمادة القرميد في الغالب             

  )10.4جدول  (. في المنطقة بعدد قليل جداًويوجد
 

 نوع الوحدات السكنیة

Villa House Apartment Independent 
Room Tent Marginal Others Not Stated 

 
Total 

1 378 32 9 13 18 - - 451 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: نوع الوحدات السكنية المصدر) 10.4(جدول رقم 
  
  

    

    
  صور منوعة لشكل المباني في القرية ) 1.4(صورة رقم 

  

  :نظام البناء -2

قد يتواجد في القرية بعض المباني الهيكلية لكنها تفتقد للتجهيزات والخدمات األساسية أو             
 لشروط التنظيم في القرية وهي غير مشطبة من الخارج وقد تكون غير مكتملـة       قد تكون مخالفة  

نـه يوجـد   ي مسقوفة بالصفيح واألسبـست، كمـا أ  يوت من الطوب األسمنتلكن أغلب الب  البناء،
تطبيـق  بمحـاوالت    وهى بطريقـة  مجموعة أخرى من المساكن في صورة عشش من الصفيح          

  . للمواطنين فقط أي بدون ترخيص وذلك بسبب اإلشكال المتعلق بالملكيةتقديم خدماتو نظامال
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األمر الذي يزيد من العشوائية فـي        ،  عامة يلألراض إفرازعدم وجود مشاريع    كما أن   
  .المنطقة بحيث يتم استغالل األراضي بصورة عشوائية وليست حسب أساس تخطيطي هندسي

  : أنواع المباني واستخداماتها-3

كما وتتواجد بعـض  ،تختلط بعض المباني مع المساكن مثل المباني الصناعية والزراعية       
  )12.4جدول  (،)11.4 ولجد(. المحالت التجارية تحت بعض المساكن

 نوع المباني

Villa House Building Tent Marginal Establishment Under 
Constr. Other 

Total 
 

5 422 6 11 29 62 47 47 629 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: جدول نوع المباني المصدر) 11.4(جدول رقم 
  

 استخدامات المباني

Habitation Habitation 
& Work Work only Closed Vacant 

 
Total 

400 31 31 18 102 582 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: جدول استخدامات المباني المصدر) 12.4(جدول رقم 
  

  :أثر العدوان األخير على المباني -4

  إلى تدمير عدد كبير من المساكن ممـا        2008ديسمبر) 27(لقد أدى العدوان األخير في      
،  أو جزئيـاً   فاقم مشكلة اإلسكان وكون على خارطة القرية مجموعة من المباني المـدمرة كليـاُ             

اضطر ذلك المواطنين للسكن في خيام مؤقتة وتجميع ما يمكن تجميعه من مواد البناء المستهلكة               
  .وبناء أشبه بغرفة ليسكنوا فيها بشكل مؤقت

  

   
  المدمرة في القرية  صور منوعة لشكل المباني ) 2.4(صورة رقم 
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  :نشأة اإلسكان العشوائي في المغراقة 4.4

 في قرية المغراقة النهضة العمرانية في قطاع غزة بعد واكب ظهور السكن العشوائي
 م فلقد اجتذبت هذه القرية عدد ال يستهان به من 1994دخول السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

ساكن في ) 1500(لم يكن قبل هذا التاريخ أكثر من السكان من مختلف محافظات القطاع، إذ 
انسحاب القوات اإلسرائيلية من مستوطنة نتساريم ، المنطقة وقد ساعد في ازدياد عدد السكان

المحاذية لهذه المنطقة، وقد حاولت وزارة الحكم المحلي توجيه عمليات اإلسكان التي كانت تقوم 
لس القروي ووضعت المخطط الهيكلي لكن العديد لم بشكل فردي من قبل المواطنين فأنشأت المج

يتفاعل مع هذه المؤسسة الرسمية ومع المخطط الهيكلي فتم بيع األراضي بدون مخططات تقسيم 
فظهرت المباني الخرسانية الغير منظمة جنباً الى جنب مع مباني الصفيح االسبست، التي . وإفراز

عملون في الزراعة أو كانوا يعملون داخل الخط وجدت نتيجة النخفاض دخل المواطنين الذين ي
األخضر، ويتوزع السكان في المغراقة غالباً حسب درجة القرابة فتجد حارة الماللحة وحارة 

  .الحمامية وحارة أبو كميل مما يقسم المنطقة إلى تجمعات سكنية عشوائية

  :أنواع البناء العشوائي في قرية المغراقة 1. 4.4
    ير صحية بصرف النظر عن حالة المباني في المنطقة فتعـاني هـذه   منطقة ذات ظروف غ

  .)الغرفة /ثالثة أشخاص(المنطقة من االرتفاع الهائل في الكثافات ومعدالت التزاحم 
              المنطقة منطقة مجاورة سكنية ذات مباني بحالة متماسكة أو صلبة متينة بعض الشئ إال أن  

وبالتالي فـإن أمثـال   ) انعدام الشبكة(قل الجيد المجاورة بوجه عام تخلو من االتصاالت والن 
 . بالرغم من صالبة مبانيها)Slum(هذه المنطقة تصنف أيضاُ كمناطق متخلفة 

 منطقة ذات مباني بحالة سيئة من الصفيح والحديد، فال تقي حر الصيف وال برد الشتاء.  
  :العامة التي تميز منطقة المغراقةالصفات 2.4.4 

  على األراضي الزراعيةيوالتعداالمتداد العشوائي . 

 زيادة معدالت نمو السكان. 

 اختالط استعماالت األرض. 

 خلط في االستعماالت. 

 نقص في بعض الخدمات. 

  البلدية(ضعف سيطرة اإلدارة.( 

 تأثير التجمعات على بعضها البعض وكبر نطاق تأثيرها. 

 عدم وجود مرافق تخديم خاصة بالتجمعات. 
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 متدادات العشوائية الغير مخططةعدم تناسب الطرق مع اال. 

 تلوث البيئة من النواحي الصحية والسمعية والبصرية. 

 نقص في معدل المناطق المفتوحة كالحدائق أو المالعب. 

 عدم كفاءة شبكات الطرق وعدم تجهيزها. 

 عدم وجود موقف للسيارات ينقل من القرية إلى خارجها والعكس. 

 شبكة المجاري تصب في وادي غزة. 

 السيئة للمبانيةحالة اإلنشائيال . 

 عدم وجود تجانس في ارتفاعات المباني. 

 عدم وجود قيم بصرية جمالية، فمعظم المباني غير مشطبة أو حالتها الفيزيائية سيئة. 

  :األسباب والدوافع الكامنة خلف نشوء ظاهرة البناء العشوائي في المغراقة3.4.4 

        ن المخطط   بطريقة غير شرعية بمعنى أ     ) الزيتون منطقة(نمو مدينة غزة في اتجاه الجنوب
) مجئ الـسلطة الفلـسطينية    (م  1995الهيكلي لم يحدد ذلك النمو العشوائي وذلك حتى عام          

   .محلة الزيتونكانت المنطقة تتبع مدينة غزة وف
       بإنـشاء  م  8/4/1996يس مجلس التنظيم األعلـى      بناء على قرار وزير الحكم المحلي ورئ

ـ   و) legal( يث أصبح النمو العمراني شرعياً    قرية المغراقة ح   ن قبـل اللجنـة    موصى به م
عمرانـي االشـتراطات    نه لم يراع النمـو ال     المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة إال أ      

التوصيات التي نص عليها التخطيط العام سواء فيما يتعلق بمرحلة التـصميم الحـضري              و
عالقتها بغيـر   الت التزاحم والمساحة المبنية و    دونوع اإلسكان واالرتفاعات والكثافات ومع    

 مـا    إلى المساحة الكليـة أو     المساحة المبنية منسوباً   و )عدد األدوار (المبنية ونسبة االرتفاع    
كذلك ما يتعلق بعدد الوحـدات وملحقاتهـا مـن حيـث المرافـق       ،يعرف بمعدل االرتفاع

 كمـا   ، عدم احترامهـا   ت في ببكل هذه العوامل س   والخدمات والمواقف والمناطق الترفيهية     
  .السكن العشوائيانت احد أسباب البناء العشوائي ونص عليها المخطط الهيكلي المقترح ك

     ًعن المدينة مما يجعـل منهـا         واجتماعياً  واقتصادياً منطقة المغراقة منطقة منعزلة عمرانيا 
 قي ويكون سـبباً   وحدة عمرانية مستقلة فيساعد ذلك على التخلف االنعزالي العمراني الفيزي         

  .لإلسكان العشوائي
               منطقة المغراقة منطقة ريفية ساهم فيها االنعزال االجتماعي على توزع المـساكن بـشكل

  .م1996   قبل المخطط الهيكلي عامخصوصاًوعشوائي استقاللي 
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      ًألراضي من قبل المواطنين ودفع إلى       لشراء هذه ا   رخص أسعار أراضي المنطقة كان دافعا
 فالمواطن ال يلجأ إلي البلديـة       ة انتشار المساكن العشوائي   منطقة وأدى ذلك إلى   سكنى هذه ال  
  .عند الشراء

              ًالخالف الناشئ حول ملكية األرض بين وزارة األوقاف وسكان القرية القدامى كان دافعـا 
  .العشوائي للبناء الغير منتظم وكبيراً

  اد السكاني في المنطقة وزيـادة  دة التعد زياحتالل من مستوطنة نتساريم أدى إلى   انسحاب اال
  . سكن هذه المنطقة فتكونت تجمعات عشوائيةالكثافة السكانية وزيادة التوجه إلى

      ساهم في تعدي الموطنين وعدم تفـاعلهم واسـتجابتهم         ) البلدية(عدم كفاءة الجهاز التنفيذي
   .للمخطط الهيكلي والنظام الموضوع لتطوير هذه المنطقة

  يعمل معظـم سـكان المغراقـة فـي       ذ إ واطنين في منطقة المغراقة   ادي للم الوضع االقتص 
مما  )محدودي الدخل ( إذ يمكن تصنيف السكان      والدخل الذي يعود عليهم محدوداً    ،الزراعة  

الزينقـو  ة قد تكون بركسات أو غـرف صـفيح و  يساهم في وجود مباني بحالة إنشائية سيئ     
  .واالسبست

    اتيجية بتخطيط هذه القرية بحيث اعتبـر المخطـط   تخلي إدارة المنطقة عن األهداف اإلستر
الهيكلية المغراقة منطقة ريفية محافظ علي مساحات كبيرة زراعية لكن المجلـس القـروي            

  . منح الدول المانحة من اجل الحصول علىحول إلى مجلس بلدي بسبب اشتراطات
     لمي سليم ليتم    ع  للمنطقة بحيث تم توزيع االستعماالت بشكل      ةلم يتم عمل مخططات تفصيلي

االقتـصادي   بحيث يراعى التركيب االجتمـاعي و      األهداف بشكل سليم  توجيه المخطط إلى    
    .للسكان

       مغراقـة زاد    منطقة ال  السكان مثل المخيمات إلى   هجرة بعض السكان من المناطق المكتظة ب
  .من التعداد السكاني ومن بناء العشوائيات

  :عشوائي على البيئة الحضرية في القريةاآلثار السلبية لظاهرة اإلسكان ال4.4.4 

  :اآلثار االجتماعية .1

         أن هذه التجمعات تفتقد ألدنى مستوى من الخدمات االجتماعية وهذا بدوره ينمي األضـرار
  .المترتبة على هذا النمط من الحياة

  على ثقافية ينعكس سلباً  دان الخدمات العامة من مواصالت ومرافق تعليمية وصحية و        إن فق  
   .ى الثقافي واألخالقي العامالمستو
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       بالتالي سوف يبقـى  عات ساهم في زيادة نسبة األمية و    أن ابتعاد أماكن التعليم عن هذه التجم
المعلومات مما يسبب   ي منقطع عن جميع أسباب المعرفة و      هذا الجزء من المجتمع الفلسطين    

 .وعي بين شرائح المجتمع الفلسطيني في تكافؤ الشرخاً

    الصحي العام لسكان    تدني المستوى    لتجمعات إلى مراكز صحية يساعد على     أن افتقاد هذه ا
 .معدية ومزمنة بسبب عدم كفاءة الرعاية الصحيةهذه المناطق وظهور أمراض وبائية و

      اض االجتماعية واألخالقية ليس    نسانى خلق حالة من األمر    أن عدم أهلية المساكن للعيش اإل
ألسرة نفسها بسبب ارتفاع معـدالت التـزاحم فـي    صعيد اعلى الصعيد العام فقط بل على  

 .الغرفة الواحدة

  اآلثار التخطيطية .2

مة على األراضي ومواردها الحضري يتطلب سيطرة تاي وأن التخطيط اإلقليم
دروس للوصول اتجاه نشاط المجتمع بشكل علمي مواستخداماتها بشكل يحدد مسار ومضمون و
هذه التجمعات العشوائية تمثل حجر عثرة  المختلفة وإلي الحلول المثلى ووضع الخطط التنموية

  .أمام الخطط التنموية سواء الحضرية أو االقتصادية أو االجتماعية

 ما يؤثر على  األراضي الغير مخصصة للسكن غالباً المسكن العشوائي للفقراء علىإن
 هذا فإن لىإضافة إ،  استعمال المنطقة نفسها الصناعة حسبنمو قطاع الزراعة والسياحة و

المرافق حرمها من االستفادة من الخدمات ووجود هذه المناطق خارج النفوذ التنظيمي للمدينة ي
ية التحتية األساسية من المياه والكهرباء  لذلك فهذه المناطق عادة ما تفتقد شبكات البن،العامة

 مثل المدارس والروضات ة الخدمات الالزموالصرف الصحي باإلضافة إلى افتقارها إلى
 على مستوى الحياة االجتماعية والصحية غير ذلك مما ينعكس ويؤثر سلباًوالمراكز الصحية و

 مشكلة حقيقية تقابل  هىبالتالي فإن هذه التجمعات العشوائيةو، ية للناسالثقافوالنفسية و
تطلبات االقتصادية المناسبة للم وضع الحلول من أجلالمخططين الذين البد أن يتعاملوا معها 

  .الثقافيةواالجتماعية و

  :اختيار منطقة الدراسة5.4.4 

 اختيار منطقة حارة الحمامية كجزء من قرية المغراقة لتكون هدفاً للدراسة في هذا              لقد تم 
المشروع، ولقد أخذت هذه المنطقة لتمثل حالة دراسية لبقية أجزاء منطقة المغراقة، وحتى يتسنى              

 يمكن تطبيق النتـائج     ية ومتكاملة ومن ثم إحراز نتائج سليمة وواضحة وبالتال        إجراء دراسة دقيق  
  .والتوصيات على بقية أجزاء القرية
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مسكناً، وتمثل هذه المنطقـة     ) 185(إذ تحتوي على     دونماُ) 78(تبلغ مساحة هذه الحارة     
مبـاني والظـاهر    نموذجاُ واضحاًُ عن اإلسكان العشوائي المتمثل في النمو والتوزيع العشوائي لل          

أيضاً في الشكل والحالة اإلنشائية للمساكن وفي نقص الخدمات والمرافق، تعتبر هذه الحارة مـن            
أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان وتمتاز المنطقة بتدهور الحالة االقتصادية للـسكان مـع وجـود               

مات كما تمتـاز    المشكالت االجتماعية الناتجة عن تكدس السكان والمباني ونقص المرافق والخد         
  .بعدم وجود النسق العمراني والطابع المعماري بل وجود النمط العشوائي

  :دراسات الوضع القائم لمنطقة الدراسة5.4 

 :حالة المباني . 1

معظم المباني القائمة في المنطقة مباني من الطوب اإلسمنتي حيث تقدر نسبتها حـوالي              
  وبها عدد قليـل مـن       )%30(ساني فهي تقريباً   أما المباني من الهيكل الخر     ، من المباني  )67%(

  .مباني الصفيح
  

   
  مخطط رفع حالة المباني وصور توضح حالة المباني  في منطقة الدراسة  ) 3.4( رقم صورة
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  :استعماالت المباني . 2

يغلب على استعماالت المبنى في المنطقة االستعمال السكني حيث تبلغ النـسبة حـوالي              
ومـن  %) 6(من المباني وبعض المباني ذات الطابع الزراعي والتي ال تتعدى نـسبتها             %) 90(

  .المالحظ عدم وجود أي استعماالت ذات طابع نشاط اقتصادي إنتاجي كالمصانع والورش
  

  

  
   المباني في منطقة الدراسة استعماالتمخطط رفع ) 6.4( رقم صورة

  وضح منطقة الدراسةت) 4.5(خریطة رقم 
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  :التشطيبات الخارجية . 3

) 142(مبنى بينما المباني الغيـر مـشطبة        ) 14(شطبة بالقصارة والرشقة تقريباً     عدد المباني الم  
من المباني باإلضافة إلى وجود بعض المبـاني المميـزة المـشطبة           %) 90(مبنى ما يمثل نسبة     

  .بالحجر القدسي وعددها مبنيين فقط

   
  ألحد المباني مخطط رفع تشطيبات المباني في منطقة الدراسة مع صورة ) 4.4( رقم صورة

  
  
 

  :ارتفاعات المباني . 4

من المباني بينما %) 83(معظم المباني القائمة تتكون من دور واحد فقط والتي تمثل 
وهناك عدد قليل من المباني من ثالثة أدوار كحد أقصى %) 14.5(المباني من دورين تقريباً

  .حيث ال يوجد مباني أعلى من ذلك
  

  

 
  ارتفاعات المباني في منطقة الدراسة مخطط رفع ) 7.4( رقم خريطة
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  :شبكات المياه . 5

من المالحظ وجود شبكة مياه قائمة في المنطقة تلبى احتياجات السكان بالحـدود الـدنيا               
  .والتي تحتاج إلى تطوير وتنظيم أكثر

  :شبكة الصرف الصحي . 6

ي هذه المنطقة من المناطق القليلة في قرية المغراقة التي يوجد بها شبكة صـرف صـح         
  .كاملة تغطى كامل المنطقة

  

  
  مخطط رفع شبكة المياه والصرف الصحي في منطقة الدراسة ) 8.4( رقم خريطة

  :شبكة الطرق . 7

شبكة الطرق الداخلية رغم ضيقها وعشوائيتها في التوزيع إال أن الجزء األكبـر منهـا               
  .معبد ببالط االنترلوك

  

   منطقة الدراسة صور توضح شبكة الطرق في) 5.4( رقم صورة
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  :الخدمات والمرافق العامة . 8

تفتقر المنطقة إلى العديد من المرافق والخدمات األساسية حيث ال يوجد في المنطقة رغم              
فال يوجـد أي مرافـق تعليميـة أو صـحية أو     ، كثافتها السكانية العالية إال مسجداُ صغيراُ فقط    

  .خدماتية حتى رياض األطفال غير موجودة
  

 
  صورة توضح المسجد الوحيد في منطقة الدراسة ) 6.4( رقم صورة

  :دراسات المنطقة وتحليلها1.5.4 
السـالمية،  ، وتعود ملكيتها لألوقاف ا    اُ دونم )3260( حوالي   المغراقةبلغ مساحة منطقة    ت

ن المنطقة مصنفة على أسـاس      وهي متنازع عليهاواراضي حكومية وحسب المخطط الهيكلي فإ       
الدونم المناطق العمرانية مساحتها    / شخص) 0.87( والكثافة السكانية    ير مستقبلي أنها منطقة تطو  

دونـم نـسبتها   ) 40(الورش والصناعات الخفيفـة     %) 21.63(دونماُ ونسبتها من النفوذ     ) 705(
دونماُ نسبتها  ) 27(سكة الحديد   %) 64.71(دونماُ نسبتها   ) 2110(المناطق الزراعية   %) 1.23(
  %).11.60( دونماُ نسبتها )378(طرق .%) 83(

  دراسات السكان
الجهـاز المركـزي   : ستعانة بعدة وسائل منهامنطقة، وتمت اإل تم عمل دراسات لسكان ال    

 ) م 2007( حتـى عـام      مغراقـة حيث بلغ تعداد سكان ال    . لإلحصاء الفلسطيني، والسجل المدني   
 بين أعـداد    هناك تساوِ  أنثى، مما يعني أن      )1540(ذكر، و ) 1309( نسمة، منها    )2849(حوالي  
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 مغراقـة لى أن غالبية سكان الحسب الفئة العمرية للمنطقة أشار إ الذكور واإلناث، كما أن التقسيم      
من فئة الشاب كما هو الحال في عموم الشعب الفلسطيني، والجداول التالية توضح تقسيم السكان               

  .حسب الجنس والفئة العمرية
  

  
   واإلناث موزعين حسب الفئة العمريةيوضح عدد الذكور) 1.4(شكل رقم 

  
  يوضح نسب كل فئة عمرية بالنسبة للعدد اإلجمالي) 2. 4(شكل رقم
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 يوضح نسبة عدد اإلناث لكل فئة عمرية) 3.4(شكل رقم 

  
 حسب الفئة العمرية والجنس حتى عـام        مغراقةكما تم حساب األعداد المتوقعة لسكان ال      

 ى الباحث لتخطيطه وتصميمه، يجب أن يراعي التمدد المستقبلي        المشروع الذي يسع   ألن   ،2020
ـ والزيادات السكانية     المتوسـطة   سنوات مستقبلية على األقل، وحسب السلـسلة    )10 (المتوقعة ل

) 4110(يصبحون  سمغراقة  ، مما يعني أن سكان ال     )%3.3(بنسبة  فإن سكان قطاع غزة يزيدون      
  .م2020نسمة حتى عام 

  :مالتحليل العا 6.4

 من   هي المغراقة المغراقة تبين أن الكثافة السكانية بالمنطقة     من الدراسات السابقة لمنطقة     
سكان يعملـون فـي   ال واتضح أن معظم  المجاورةطقاأعلى الكثافات الموجودة على مستوى المن 
وتوجد به نسبة كبيرة من السكان الذين يشتغلون فـي          ، جهات مختلفة سواء في القطاع الحكومي     

  فنجد االراضى الزراعة نظرا لقرب األراضي الزراعية من وادي غزة وإذا نظرنا للملكية             مجال
 حيث يتم تمليـك األرض بموجـب        سابقاً رض أوقاف كما ذكر   كية أ لأنها غير قانونية واغلب الم    

عقد يكتب بين البائع والمشتري ويوثق عن محامي خاص وذلك بوجـود شـاهدين وإذا نظرنـا                 
  .سالمىهذه االراضي وقف إو ،ير قانونية لعدم تسلسل الملكية  حد ما غلإلقامة فإنها إلى

وتعتبر المنطقة متشابهه مع مناطق النمو العشوائي بمحافظات غزة والعـالم حيـث أن               
 إذا  معظم سكان هذه المناطق من نفس البلد وتعتبر الكثافة السكنية بالمناطق العشوائية كبيرة جداً             

  .طقة عشوائية أخرى مجاورة ما قورنت بكثافتها بأي من
ومن الناحية االقتصادية نجد أن المقومات االقتصادية في منطقة المغراقـة قاصـرة مـن            

كمـا أن    ،قتصاد مؤثر أما باقي المنطقة فال يوجد بها نشاط ا        ،المقام األول على النشاط الزراعي    
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القتـصادي بالمنطقـة فنجـد أن       وأما إذا تعرضنا للهيكل ا    . الدخل بها منخفض كما ذكرنا سابقاً     
  :متوسط دخل األسرة منخفض نسبيا على بعض المناطق المجاورة لمنطقة الدراسة

  :)1( انيالمسح االستب 4-6-1

تدعيما للدراسة السابقة وللوقوف على الوضع الحالي بالمنطقة فقد تم عمل دراسة ميدانية            
ن للحصول على معلومات من الـسكان       لعينة عشوائية بالمنطقة من خالل تصميم استمارة استبيا       

 األول نوتم تقسيم االستمارة إلى جـزئيي    . ومشاكل المنطقة التي يعانون منها    للتعرف على أرائهم    
  .منها معلومات عن المبنى واألخر منها عن السكان

  من ملكية العقار ومساحته وهيكله     اًءوقد تطرقت االستمارة بالجزء األول عده جوانب بد       
 تم التعرف على الخدمات الخاصة بالمسكن والمنطقة ومدى توافرها مـن            ،الة البيت اإلنشائي وح 

  .التخلص من القمامةبعد ذلك معرفة  و الخ...كهرباء وماء وصرف صحي 

معرفـة  تم التعرف بعد ذلك في الجزء الثاني على السكان من خالل عملهم ودخـولهم و              
تماعيـة   السكان من حيـث العالقـات االج       بعد ذلك تم أخذ أراء    . المستوى العلمي لرب اآلسرة   

 يبعضهم البعض وقد تم معرفة ارتفاعات المباني وحالتها وحالة الطرق ودرجاتها كما تم معرفـة           
الحالة االجتماعية وتركيب الهرم السكاني والطاقة االستيعابية للمنطقة وطريقـة الوصـول إلـى        

  .ستبيان عليها في المنطقةي تم االالمنطقة وعليه تم عمل خريطة توضح المساكن الت

  :تحليل بيانات الزيارات الميدانية والرفع المساحي لعينة الدراسة في المنطقة 4-6-2
من خالل الزيارات الميدانية للمنطقة ودراسة كافة الظروف المحيطـة بالمنطقـة عينـة     

  :الدراسة فإنه يمكن وصف المنطقة كما يلي

في المنطقة وتوزيع الخدمات المرافق العامة      يوضح المخطط التالي استعماالت األراضي       . 1
 .المتوفرة في المنطقة والتي تخدم عينة الدراسة وتخدم منطقة المغراقة ككل

تشكل المباني التي تتكون من دور أرضي في المنطقة النـسبة األعلـى مـن المبـاني                  . 2
 .والمرافق الموجودة في المنطقة

تراوح ارتفاعات المنطقة مـا بـين   يب وتنسبة كبيرة من مباني المنطقة غير كاملة التشط   . 3
 .على األكثر)  أدوار3 –دور أرضي (

 .يسود الطابع الزراعي على المنطقة . 4

ت في بعض تغطيات    استخدام الزينكو واالسبس  بخصوص مادة البناء فإنه يمكن مالحظة        . 5
 ).كافة مباني المنطقة عينة الدراسة(المباني 

                                                
  .قام الباحث باجراء هذه الدراسات المسحية من واقع الطبيعة أثناء اعداده لهذه الرسالة") 1(
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  .ل أصحابهامالحظة أن هناك بعض المساكن مغلقة من قب . 6
 .جميعها طرق زراعية وغير معبدةلمحيطة بالمنطقة عينة الدراسة الشوارع الرئيسية ا . 7

 أما الطرقـات الداخليـة   )م12(لى إالشوارع الرئيسية المحيطة بالمنطقة تصل عروضها   . 8
 .م) 6 -4(فتتراوح ما بين 

 كـون   النسبة الكبرى من طرقات منطقة المغراقة هي طرقات ترابية وذلك يرجع إلـى             . 9
 .زلفرنسبة كبيرة من أراضي المنطقة لم تدخل عملية ا

ال يوجد هناك شبكة صرف صحي في المنطقة وتعتمد اعتمـاد كامـل علـى الحفـر                  . 10
 .االمتصاصية

  : الخاص بالمنطقة عينة الدراسةةان تحليل نتائج  االستب4-6-3
  نسمة)1140(يبلغ عدد سكان المنطقة عينة الدراسة .  

  

  )55.6%( المنطقة من اإلناث و من سكان)من الذكور)%45.4 . 

 )89%(          من سكان المنطقة هم من الفئة أقل من )زيادة  لي ع اُ مما يعطي مؤشر   اُ عام )19 
 . األسر المكونة في المستقبل وزيادة في الحاجة للمدارس والخدمات الجامعيةفي عدد

 )79.7%( ض السيارات يعتمدون على بع وارات كمااليوجد لديهم سي من سكان المنطقة
الخاصة بهم للتنقل مما يبين أن هناك مشكلة عامة في الوصولية والمواصالت للمنطقة 

 .خاصة وأنها منطقة متطرفة من محافظة غزة

 )33.3% (من عينة الدراسة محو أمية. 

 )80%(  يؤكدون عدم وجود مكتبة خاصة في مساكنهم مما يعطي مؤشر أن المجتمع 
 .عم توجه نحو تطوير نفسه ثقافياًوبحاجة لمشاريع تد غيرمثقف

 )87.5%(و هناك ضعف في شبكة الهاتف األرضي،هم هواتفييوجد لد  ال. 

 )93%(ال تتوفر شبكة انترنت في المنطقة بسبب عدم وجود شبكة هاتف . 

 )74.6%(  من سكان المنطقة يعتمدون على اآلبار االمتصاصية لتصريف مياه الصرف
 . عملية الصرف الصحي في المنطقة هناك مشكلة واضحة فيو،الصحي

 )62.2%(من عينة الدراسة يوجد لديهم شبكه مياه . 

 )66.4%(منازلهم من عينة الدراسة يربون دواجن داخل . 

 )72.9%(راسة يوجد لديهم شبكة كهرباء عامة من عينة الد. 

 )38.3%(من عينة الدراسة غير راضين عن السكن الحالي . 

 )60.8%(ؤكدون أن مساحة المسكن ال تلبي االحتياجات من عينة الدراسة ي. 

 )79.9%(داخل المسكناُ من عينة الدراسة يؤكدون أن هناك ازدحام . 
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 )73%( راحة داخل المسكنال من عينة الدراسة  يشكون من عدم. 

 )42.2% (يؤكدون عدم كفاية مساحة المطبخ ومن عين الدراسة )يؤكدون عدم )%53.9 
 . لالحتياجاتتلبية مساحة فراغ المعيشة

 )45.2%( من عينة الدراسة يؤكدون عدم وجود فصل بين غرفة الضيافة وفراغ 
 .المعيشة

 )41.9%(من عينة الدراسة يستخدمون غرف النوم للمذاكرة . 

 )36.7%(لديهم الرغبة بشكل كبير في االنتقال من السكن الحالي لمنطقة أخرى . 

 )82.9%(إعادة تخطيط المنطقة بشكل أفضل من عين الدراسة يرغبون بشكل كبير في . 

 )67.3%( من عينة الدراسة ليس لديهم رضا عن الخدمات التجارية في المنطقة وعدم 
 . توفر خدمات تجارية فى المنطقة

 )52%(من عينة الدراسة ليس لديهم رضا عن العيادات والمستوصفات الخارجية . 

 لترفيه والمنتزهات والمالعب هناك شكوى واضحة من خالل االستبيان عن قلة أماكن ا. 

 هناك شكوى واضحة عن عدم وجود سوق يلبي كافة احتياجات سكان المنطقة. 

  هناك شكوى من سوء وقلة الخدمات عن سوء الخدمات التي تقدمها الوكالة أو المجلس
 .البلدي

 )67.9%( لهم  قبل انتقام لديهم بيوتهم المستقلة التي تلبي احتياجاتهكانت من سكان العينة
 . الى تلك المنطقة ومتوفر بها جميع الخدمات والراحة مثل مدينة غزة والنصيرات

 )37.4%(ًمن غزة و من سكان المنطقة عينة الدراسة هم أساسا )من سكان )%23.17 
 .محافظة الوسطى

 )83.74%(و على السكن الحالي غزة أ من سكان العينة يفضلون السكن السابق. 

 )78.05(ية من الخارج للداخل جيدة الخصوصية البصر. 

 )61.2% (سرة الذين يسكنون في الغرفة الواحدة  األمن سكان العينة يصل عدد أفراد
 . أفراد)5(إلى 

 )41.3%(من سكان العينة عاطل عن العمل  وبقى سكان المنطقة يعملون بالزراعة . 

 )39.2%( من مساكن المنطقة ال تزيد مساحه منازلهم عن )اُ مربعاُ متر)150. 

 )33.9%( والتهوية ممتازة وهم سكان المناطق لديهم تشميس من سكان المنطقة 
 . مخططةالزراعية والمبانى ضمن المناطق الزراعية وغير

 )38.8%( يعانون من سوء جودة المسكن لعدم التشطيب ونقص الخدمات وكذلك سكان 
 .منطقة الصفيح

 )67.7%(من األسر في المنطقة هي أسرة نووية . 



  
 

 120

 )52.9%( م  و1988 من مباني المنطقة هي مباني أنشئت بعد عام)أنشئت )%29.5 
 .حديثاً بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية

  شبكة كهرباء في المنطقةوتتوفر شبكة مياه . 

  وقاف وأ وملكيات حكوميةأراض زراعيةكافة أراضي المنطقة هي عبارة عن. 

 ون قصارة خارجيةغالبية مباني المنطقة منشأة من الباطون بد. 

 )88%(من الطرقات في المنطقة غير معبدة وسيئة التشطيب . 

 )61%(من عينة الدراسة هم مواليد منطقة المغراقة . 

 )29.5% (بيوت صفيح  سكان العينة بيوتمن. 

 )37.2%( بيوت من الزينكوو من مباني المنطقة . 

 )72.9% (رض وقف ومن مباني المنطقة مقامة علي أ)ضعلى األراتعدى ) %24 
 ).سكان وادى غزة(الحكومية 

 )33.9%( نشاءمباني المنطقة تحت اإل من. 

 )29.1%( مباني المنطقة مكتمل جزئياُ من. 
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  النسبة المئوية  التكرار  الجنس  الرقم
  89.1  115  ذكر  1
  10.9  14 أنثى  2

    100  129  المجموع
  

 النسب المئوية لمتغير الجنس يوضح ):4.4 (شكل رقم ية لمتغير الجنسيوضح التكرارات والنسب المئو): 13.4(جدول رقم 

المنطقة ريفية رفض االناث من تعبية االستبيانات وذلك بسبب الجهل وزيادة محى االميةوهذا يدل على تهميش 
  دور المراه فى المنطقة ويجب توعية الموطنين واخذ المراة دورها فى المجتمع

  نسبة المئويةال  التكرار  المهنة  الرقم
  27.0  34  موظف  1
  3.2  4  تاجر  2
  2.4  3  ربة منزل  3
  17.5  22  عمل حرفي  4
  2.4  3  آذن  5
  41.3  52  عاطل عن العمل  6
  5.6  7  طالب  7
 0.8 1 مختار  8

    100  126  المجموع
  النسب المئوية لمتغير المهنةح يوض): 5.4 (شكل رقم  يوضح التكرارات والنسب المئوية لمتغير المهنة): 14.4(جدول رقم 

  االراضى المحتلةنسبة العاطلين عن العمل هى األكبر وذلك بسبب إغالق المعابر والعمل فى 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات العمرية  الرقم
  4.8  6  20أقل من   1
  16  20 30-21من   2
  24.8  31  40-31من   3
  14.3  18  50-41من   4

 ما 51من   5
  فوق

51  40.6  

    100  126  المجموع
  )السن(النسب المئوية للفئات العمرية يوضح ): 6.4(شكل رقم   )السن(للفئات العمرية  يوضح التكرار والنسب المئوية): 15.4(جدول رقم 

  النسبة الكبيرة من االستبانة هم كبار السن وهم الذين يعملون فى الزراعة
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  نسبة المئويةال  التكرار  عدد أفراد األسرة  الرقم
1  2  3  2.3  
  16.2  21 5 – 3من   2
  61.2  79  10 – 6من   3
  17.9  23  15 – 11من   4
  2.4  3  15أكثر من   5

    100  129  المجموع
  ألسرةايوضح النسب المئوية لمتغير عدد أفراد ): 7.4(شكل رقم   لمتغير عدد أفراد األسرة  والنسب المئويةيوضح التكرارات): 16.4(جدول رقم 

  فوق وذلك لالهتمام بالزراعة  وما)6 (سره يتراوح منالمنطقة ريفية عدد أفراد األ
  

  النسبة المئوية  التكرار  مساحة المسكن  الرقم
  0.8  1  50أقل من   1
  15.2  19  100 - 50من   2
  24  30 150 – 101من   3
  18.4  23  200 – 151من   4
  4.8  6  250 – 201من   5
  34.4  43  500 – 251من   6
  2.4  3  500أكثر من   7

  100  125  المجموع
  

 لمساحة  والنسب المئويةيوضح التكرار) : 17.4(جدول رقم 
  يوضح النسب المئوية لمساحة السكن) : 8.4(شكل رقم   السكن

  يقوم المواطنين ببناء وحدات سكنية كبيرة وذلك لتربية المواشي) األوقاف(المناطق زراعية ورخص األرض 

  النسبة المئوية  التكرار  األجهزة  الرقم

  67.2  86  تلفزيون  1

  60.2  77  ثالجة  2

  58.1  75  غسالة  3
  

يوضح التكرار والنسب المئوية ): 19.4(جدول رقم 
  لما يوجد من احتياجات لألجهزة

يوضح النسب المئوية لما يوجد من ) : 10.4(شكل رقم 
  احتياجات لألجهزة

   كهرباء حتى فى بيوت الصفيح مما يتوفر لديهم اجهزة كهربائيةيوجد فى المنطقة شبكة
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مجموع تكرار   الفئات  الرقم
  الفئة

% النسبة 
  لكامل الفئة

  %النسبة   التكرار  الجنس

  32.5  40  ذكور
1  33.3  41  ٌأمي  

  0.8  1  إناث
  4.9  6  ذكور

  6.5  8  مرحلة ابتدائية  2
  1.6  2  إناث

  13.8  17  كورذ
  13.8  17  مرحلة إعدادية  3

  0  0  إناث
  13  16  ذكور

  15.4  19  مرحلة ثانوية  4
  2.4  3  إناث
  4.1  5  ذكور

  5.7  7  دبلوم  5
  1.6  2  إناث
  21.1  26  ذكور

  25.2  31  جامعي  6
  4.1  5  إناث

  100  123    100  123  المجموع
  مييوضح التكرار والنسب المئوية لمتغير المؤهل العل) : 18.4(جدول رقم 

   حسب الفئات الموضحة
  
  

  
  محو األمية النسبة األكبر من الرجال وذلك النشغالهم ) 9.4(شكل رقم 

  فى الزراعة وتربية الحيوانات
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  النسبة المئوية  التكرار  طريقة المواصالت  الرقم
  12.5  16  سيارة  1
  3.1  4  دراجة نارية  2
  1.6  2  دراجة هوائية  3
 3.1 4 عربة  4

 79.7  102  دال يوج  5

  100  128  المجموع
  

يوضح التكرار والنسب المئوية : )20.4(جدول رقم 
  لطريقة المواصالت

يوضح النسب المئوية لطريقة : )11.4(شكل رقم 
  المواصالت

  المنطقة زراعية ونائية لذلك التتوفر لديهم سيارات خاصة وسيلة التنقل الحيوانات
  

  الرقم
الحيوانات المنزلية 

 داخل المتوفرة
  المنزل

  التكرار
النسبة 
  المئوية

  66.4  43  دواجن  1

    40.6  52  مواشي  2
يوضح التكرارات والنسب المئوية : )21.4(رقم جدول 

  لنوع الحيوانات المنزلية المتوفرة داخل المنزل
يوضح النسب المئوية لنوع الحيوانات : )12.4(شكل رقم 

  المنزلية المتوفرة داخل المنزل

  
  النسبة المئوية  التكرار  راغات منزليةف  الرقم

  5.5  7  مكتبة  1

صحن القط   2
  )دش(

68  53.1  

  
يوضح التكرارات والنسب : )22.4( رقم جدول

  المئوية لفراغات منزلية
يوضح النسب المئوية لفراغات : )13.4(شكل رقم 

  منزلية

  لفاز فقطلت) دش(عدم توفر مكاتب منزلية بسبب الفقر والجهل توفير صحن القط 
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النسبة   التكرار  الخدمات األخرى  الرقم
  المئوية

  7  9  خط انترنت  1

ــط    2 ــد خ ال يوج
  انترنت

119  93  

    100  128  المجموع
  والنسب المئويةيوضح التكرارات: )23.4(جدول رقم 

  لخدمات االنترنت
النسب المئوية لخدمات يوضح ): 14.4(شكل رقم 

  االنترنت

   انترنت وذلك بسبب الفقر واالنشغال بالزراعةالمنطقة اليوجد خطوط
  

  النسبة المئوية  التكرار  نوع السكن المتوفر  الرقم
  45.7  59  دار  1

  21.7  28  شقة  2

  5.4  4  غرفة مستقلة  3

 27.1 38  صفيح  4

 100  129  المجموع

  
يوضح التكرارات والنسب المئوية : )24.4(رقم جدول 

  لنوع السكن المتوفر
النسب المئوية لنوع السكن يوضح ): 15.4 (شكل رقم

  المتوفر

  أغلب المباني عبارة عن حوش وهى أرض أوقاف وبيوت الصفيح هي تعدى على األراضي الحكومية
  النسبة المئوية  التكرار  غرف السكن المتوفرة  الرقم

1  1  1  2.6  
2  2  10  26.3  
3  3  11  28.9  
4  4  7  18.4  
5  5  7  18.4  
6  6  1  2.6  
7  10  1 2.6 

 100  38  المجموع

  
يوضح التكرارات والنسب المئوية لعدد : )25.4(رقم جدول 

  غرف السكن المتوفرة
النسب المئوية لعدد غرف السكن يوضح ): 16.4(شكل رقم 

  المتوفرة
  أفراد7عدد الغرف كبيرة بسبب كبر العائلة وهى عائلة ممتدة ويسكن فى الوحدة مايزيد عن 
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  النسبة المئوية  التكرار  عة العائلةطبي  الرقم

1  
عائلة ممتدة 

أب وأعمام (
  )وجد

41  32.3  

2  
عائلة نووية 

  )أب وأم(
86  67.7  

   100  127  المجموع
يوضح التكرارات والنسب المئوية لطبيعة : )26.4(رقم جدول 

  العائلة
يوضح التكرارات والنسب المئوية لطبيعة ) : 17.4(شكل رقم 

  العائلة

  )أب وأم( الغرف كبيرة بسبب كبر العائلة وهى عائلة نووية عدد
  

  النسبة المئوية  التكرار  نوع سقف المسكن  الرقم
  50.4  65  باطون مسلح  1

  12.4  16  اسبست  2

 37.2  48  زينكو  3

  0 0  كرميد  4

    100  129  المجموع
يوضح التكرارات والنسب المئوية لنوع : )27.4(رقم جدول 

  سقف المسكن
النسب المئوية لنوع سقف يوضح ): 18.4(شكل رقم 

  المسكن

وهى ارض اوقاف اما الزينكو وهى اراضى حكومية وسكان هذة المنطقة بمحاذاة % 50المبنى الباطون يشكل 
  .وادى غزة

  النسبة المئوية  التكرار  ملكية السكن  الرقم
  72.9  94  ملك  1

  0.8  1  مستأجر  2

  0.8  1  بدون مقابل  3

  1.6  2  تحويط  4

 24.0  31  أرض واد  5

 100  129  المجموع
  

يوضح التكرارات والنسب ) : 28.4( رقم جدول
  المئوية لملكية السكن

  النسب المئوية لملكية السكنيوضح ) : 19.4(شكل رقم 

النسبة االكبر من سكان المنطقة مالك وبمساحات كبيرة لرخص االرض وهى ارض اوقاف اما الجزء 
  .ن الواد وهى صفيح مقامة على اراضى حكوميةاالخرسكا
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  :دراسات المباني
قام الباحث بعمل زيارات ميدانية للمنطقة وتوزيع االسـتبيانات علـى الـسكان وعمـل             

سلوب الـذي سـيتبع     المقابالت واللقاءات وعمل المسح الميداني لجميع سكان المنطقة لمعرفة األ         
  .تقاء بهارن كانت جيدة فيتم تأهيلها وااللتها، وإللتعامل معها، فإن كانت رديئة فاألولى إزا

 المباني، حيث خرجت بنتـائج تفيـد    بها دراسة استعماالتتقمومن أهم الدراسات التي  
 من المباني ذات استعمال سكني والباقي مختلط ما بين التجاري والصناعي            )%90(ن أكثر من    بأ

در الدخل على أهل المنطقة أو تسهل علـيهم  وغيره، وهذا يعني أن المنطقة تفتقر للخدمات التي ت   
  .حياتهم

  .رض متنازع عليها مع االوقاف والحكومةلمواطنين وهى أ ملك لأغلب األراضي
  

  النسبة المئوية  التكرار  حالة السكن الرقم
  37.0  47  مكتمل 1
  29.1  37  مكتمل جزئي 2
 33.9  43 تحت التشييد 3

 100  127  المجموع

  ضح التكرارات والنسب المئوية لحالة السكنيو): 29.4(جدول رقم 
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التشكیل النسبي

مختلط اجتماعي صناعي تجاري سكني 
  

   في المغراقةاستعماالت المبانييوضح ) 20.4(شكل رقم 
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 وجدت بـأن عـدد المبـاني        ن الدراسات التي قام بها الباحث     أما عن الحالة اإلنشائية فإ      
  مبنى معظمها من طابق واحد فقط وقليـل منهـا          )80(ما يقارب   منطقة الدراسة   في  الخرسانية  

) 182( مغطاة باالسبست والزينكـو والقرميـد        مغراقةالعظمى من مباني ال   طابقين بينما الغالبية    
 منزل معظمها قديم    )225(أي أن إجمالي عدد مباني المنطقة       . وقديمةمنزل، وهي مبانٍ مهترئة     

  .ويحتاج الى إزالة وبال
  

  
وتحت االنشاء وذلك بسسب يوضح منطقة عشوائية أغلب مبانىها غير مشطب ): 21.4(شكل رقم 

  الوضع االقتصادى الصعب

  المنطقة عشوائية اغلب المبانى غير مشطب وتحت االنشاء وذلك بسسب الوضع االقتصادى الصعب
  النسبة المئوية  التكرار  تاريخ بناء السكن  الرقم

1  48-67  7  5.4  

2  68-77  34  26.4  

3  78-87  20  15.5  

4  88-94  30  23.3  

5  95-2009  38 29.5 

 100  129  المجموع
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية ): 30.4(جدول رقم 
  لتاريخ بناء السكن

يوضح النسب المئوية لتاريخ بناء ): 22.4( رقم شكل
  السكن

البناء فى المنطقة بشكل عشوائى وذلك بعد قدوم السلطةالوطنية الفلسطينية وهى اراضى اوقاف حسب قرار 
  .لت موضع نزاع بين المواطنين واالوقاف والحكومةالمحكمة ومازا
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  النسبة المئوية  التكرار  جودة السكن  الرقم
  7.8  10  ممتاز  1

  31.0  40  جيد  2

  22.5  29  متوسط  3

 38.8 50  سيء  4

 100  129  المجموع
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية : )31.4( رقم جدول
  لجودة السكن

  لنسب المئوية لجودة السكنيوضح ا: )23.4(شكل رقم 

اغلب المبانى من الصفيح والزينكو ووضع المبانى سئ للغاية وذلك بسبب الفقر لذلك تحتاج الجرء االكبر الى 
  .ازالة 

  

  النسبة المئوية  التكرار  دخول الشمس  الرقم
  29.1  37  ممتاز  1

  22.8  29  جيد  2

  14.2  18  متوسط  3

 33.9  43  سيء  4

 100  127  المجموع
  

يوضح التكرارات والنسب : )32.4( رقم جدول
  المئوية لدخول الشمس

  يوضح النسب المئوية لدخول الشمس: )24.4(شكل رقم 

  .المنازل تدخلها الشمس بشكل جيد واغلبها عبارة عن حوش سماوىمفتوح تحتاج الى عملية ارتقاء
  

ازدحام   الرقم
  الغرف

  النسبة المئوية  التكرار

  34.1  44  5أكثر من   1

2  
3-5 

  أشخاص
41  31.8  

 34.1  44   شخص1-2  3

   100  129  المجموع
يوضح التكرارات والنسب ): 33.4( رقم جدول

  المئوية الزدحام الغرف
  يوضح النسب المئوية الزدحام الغرف): 25.4(شكل رقم 

  عملون فى الزراعة وهى النسبة االكبر وذلك بسسب الفقر ومنطقة ريفية وي6عدد افراد االسرة يزيد 
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  النسبة المئوية  التكرار  نوع شبكة المياه  الرقم
  62.2  79 شبكة عامة  1

  33.9  43  تمديدات خاصة  2

  3.9  5  ال يوجد  3

 100  129  المجموع
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية : )34.4(رقم جدول 
  لنوع شبكة المياه

  ة المياهيوضح النسب المئوية لنوع شبك: )26.4(رقم  شكل

يوجد شبكةمياه فى اغلب المنطقة تم التوصيل الشبكة من قبل بلدية المغراقة ومازال تطوير شبكة المياه فى 
  .المنطقة حتى تغطى جميع سكان المنطقة

  

  النسبة المئوية  التكرار  نوع شبكة الكهرباء  الرقم
  72.9  94 شبكة عامة  1

  25.6  33  مولد خاص  2

 1.6 2  ال يوجد  3

 100  129  المجموع
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية ): 35.4(رقم جدول 
  لنوع شبكة الكهرباء

يوضح التكرارات والنسب المئوية لنوع ): 27.4(رقم  شكل
  شبكة الكهرباء

  .يوجد شبكةكهرباء عامه فى اغلب المنطقة تم التوصيل الشبكة من شركة الكهرباء اغلب السكان لديهم كهرباء 

وع شبكة الصرف ن  الرقم
  الصحي

  النسبة المئوية  التكرار

  21.4  27 شبكة عامة  1

  74.6  94  )بئر(حفر امتصاصي   2

 4.0  5  قنوات مكشوفة  3

 100  126  المجموع
  

يوضح التكرارات والنسب المئوية : )36.4(رقم جدول 
  لنوع شبكة الصرف الصحي

يوضح النسب المئوية لنوع شبكة : )28.4(رقم  شكل
  رف الصحيالص

المنطقة بناء عشوائى ال يوجد تخطيط بنية تحتية وأغلبها أراضي زراعية لذالك يعتمد السكان على   
من السكان لديهم شبكة مجارى وهم الذين يسكنون على أطراف %) 21.4(ولكن يوجد ، الحفر االمتصاصية

  .المشروع أو الشارع الرئيسى
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  مئويةالنسبة ال  التكرار  نوع شبكة الهاتف  الرقم
  52.4  43 متوفر  1

  46.3  38  غير متوفر  2

 1.2 1  قنوات مكشوفة  3

   100  82  المجموع
يوضح التكرارات والنسب المئوية شبكة : )37.4(رقم جدول 

  الهاتف
  النسب المئوية شبكة الهاتفيوضح ): 29.4(رقم  شكل

  ة االتصاالت وهى شركات خاصة في أغلب المنطقة تم التوصيل الشبكة من شرك عامةفيوجد شبكة هات

  

  

  

  

  

  
  

  
  )منطقة المغراقة(المرافق العامة يوضح ): 1.4(مخطط رقم 
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بشكل ضعيف 
  جدا

  بشكل كبير جدا  بشكل كبير  بشكل متوسط  بشكل ضعيف
  الموضوع  رقم

التكرا
  ر

النس
  %بة 

التكرا
  ر

النس
  %بة 

التكرا
  ر

النس
  %بة 

التكرا
  ر

النس
  %بة 

التكرا
  ر

النس
  %بة 

ضا عن المسكن الر  1
  الحالي

49  38.3  7  5.5  43  33.6  19  14.8  10  7.8  

وجود مشاكل بما يتعلق   2
  بالصرف الصحي

28  22.2  12  9.5  11  8.7  20  15.9  55  43.7  

توفير الخصوصية   3
  البصرية عن الجيران

51  40.8  8  6.4  16  12.8  31  24.8  19  15.2  

توفير الهدوء داخل   4
  المسكن

10  7.9  9  7.1  58  46.0  35  27.8  14  11.1  

  34.9  45  10.9  14  32.6  42  10.9  14  10.9  14  االزدحام داخل المسكن  5

مساحة المطبخ تلبي   6
  االحتياجات

54  42.2  11  8.6  32  25.0  24  18.8  7  5.5  

مساحة المعيشة تلبي   7
  االحتياجات

53  41.1  16  12.4  34 26.4 20 15.5  6  4.7  

هناك فصل بين غرف   8
  عيشةالضيافة وغرف الم

57  45.2  18  14.3  13  10.3  26  20.6  12  9.5  

استخدام غرف النوم   9
  للمذاكرة أيضا

54  41.9  10  7.8  15  11.6  32  24.8  18  14.0  

10  
الرغبة في استبدال 

المسكن الحالي بشقة 
  سكنية

47  36.7  9  7.0  11  8.6  9  7.0  52  40.6  

  لرضا عن المسكنيوضح التكرارات والنسب المئوية لمستوى ا: )38.4( رقم جدول
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بشكل ضعيف 
  جدا

  بشكل كبير جدا  بشكل كبير  بشكل متوسط  بشكل ضعيف
  الموضوع  رقم

النسبة   التكرار
%  

النسبة   التكرار
%  

النسبة   التكرار
%  

النسبة   التكرار
%  

النسبة   التكرار
%  

  4.0  5  7.9  10  33.3  42  39.7  50  15.1  19  توفر الخدمات الصحية  1

خدمات التعليمية توفر ال  2
  من مدارس ورياض أطفال

54  42.2  18  14.1  29  22.7  21  16.4  6  4.7  

  2.3  3  3.9  5  7.0  9  19.5  25  67.2  86  توفر الخدمات التجارية  3

توفر الخدمات الدينية من   4
  مساجد

4  3.1  8  6.2  36  27.9  58  45.0  23  17.8  

5  
توفير المساحات الخضراء 

والمالعب والمناطق 
  الترفيهية

101  79.5  17  13.4  8  6.3  0  0  1  0.8  

توفير الطرق والبنية   6
  التحتية

87  68.0  16  12.5  19  14.8  4  3.1  2  1.6  

  14.7  19  24.0  31  44.2  57  6.2  8  10.9  14  توفير الهدوء داخل الحي  7

العالقات االجتماعية الجيدة   8
  متوفرة بين السكان

6  4.7  39  30.2  29  22.5  38  29.5  17  13.2  

9  
رغبة في إعادة تخطيط ال

وتنظيم المنطقة بشكل 
  أفضل

3  2.3  3  2.3  16  12.4  35  27.1  72  55.8  

  يوضح التكرارات والنسب المئوية لمستوى الرضا عن الخدمات وتخطيط المنطقة) : 39.4(جدول رقم 
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موافقة أفراد األسـرة    
 للـسكن فـي     للالنتقا

  منطقة أخرى
  ةالنسبة المئوي  التكرار

  48.2  54 نعم

10  

 51.8  58  ال

  100  112  المجموع
يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى ): 40.4(جدول رقم 

  موافقة أفراد األسرة لالنتقال للسكن في منطقة أخرى
النسب المئوية لمدى موافقة أفراد يوضح : )30.4( رقم شكل

  األسرة لالنتقال للسكن في منطقة أخرى
  

ستبانة سكان المنطقة األصليين والوافدين منذ سنوات ال يرغبون باالنتقال من المنطقة من خالل اإل  
  .ولكن سكان العشش والواد والصفيح يرغبون بالتمليك واالستقرار

الخدمات المقدمة من وكالة الغوث والمجالس   الرقم
  البلدي وأي جهات أخرى

  النسبة المئوية  التكرار

  48.8  60  شبكة المياه  1
  22.8  28  بكة الكهرباءش  2
  14.6  18  خدمات التعليم  3
  19.5  24  خدمات صحية  4
  22.8  28  خدمات نظافة  5
  14.6  18  )كبونات(مؤن غذائية   6
  0.8  1  مساعدات في البناء  7

  خرىمن وكالة الغوث والمجالس البلدية وأي جهات أ يوضح التكرارات والنسب المئوية للخدمات المقدمة): 41.4(جدول رقم  
  

  
خدمات التعليم جيدة ) كابونات فقط(ال يوجد أى مساعدات  سواء الشئون االجتماعية ): 31.4(شكل رقم 

  .ولكن بعيده وكذلك النظافة

  .خدمات التعليم جيده ولكن بعيده وكذلك النظافة) كابونات فقط(اليوجد اى مساعدات  سواء الشئون االجتماعية 
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النسبة   لتكرارا  نظام السكن المرغوب  الرقم
  المئوية

  14.8  18 عمارة  1

  1.6  2  شقة في برج  2

 83.6 102  بيت خاص  3

   100  122  المجموع
يوضح التكرارات والنسب المئوية : )42.4( رقم جدول

  لنظام السكن المرغوب
النسب المئوية لنظام يوضح ): 32.4(شكل رقم 

  السكن المرغوب
  

ستقرار فى بيت خاص وحل الخالف الواقع بين االوقاف والمواطنين اغلب سكان المنطقة يرغبون باال
  .والحكومة

  

  الرقم
  

األسباب التي 
دفعتك للسكن في 

  هذا الحي
  النسبة المئوية  التكرار

  37.4  40  االحتالل والهجرة  1

2  
الفقر والوضع 

  المادي
56  52.3  

3  
السكن في بيت 

  12.1  13  األهل

   61.7  66  مواليد المنطقة  4

يوضح التكرارات والنسب المئوية : )43.4( رقم جدول
  لألسباب التي دفعتك للسكن في هذا الحي

النسب المئوية لألسباب التي يوضح ): 33.4(شكل رقم 
  دفعتك للسكن في هذا الحي

  
رخص األراضي فى المنطقة والسبب هى أرض وقف إسالمى ال يوجد نظام بعدم البيع وذلك مساعدة 

  .بناء العشوائى تحدى للمدد االستيطانى اإلسرائيلي شجع المواطنين بشراء هذه األراضيالحكومة بال
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  :الخالصة  4-7
من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة تبين أنه معظم حاالت المباني رديئة والبنـاء            

يح وبعضها من الـصف   ،على كامل مسطح قطعة األرض كما أن بعض المساكن بالمنطقة متهالك          
وبعضها اآلخر متوسط الحالة والمساكن األخرى جيدة الحالة اإلنشائية كما أن التشكيل البـصري       

أو أي نمط مـن أنمـاط العمـارة         . للمنطقة ال يتبع أي نمط من أنماط التخطيط المتعارف عليه           
  .المتعارف عليها 

س باالزدحـام نتيجـة   ويوجد إحسادنم   فرد 25وتعتبر الكثافة السكانية عالية جدا قد تصل إلى 
تالصق المباني وازدحامها وال تتصل المباني بشبكات بنية أساسية للصرف الصحي والميـاه إال              

وبالنسبة للقمامة فال توجد عربـات تمـر لجمـع          ، القليل منها والبعض يحتاج إلى صيانة دورية      
ان إللقاء القمامـة    القمامة من المنطقة إال بعض العربات المترامية بالشوارع وال يستخدمها السك          

  .بداخلها بل يستخدمها األطفال بالعب فيها
أما بالنسبة للسمات التي قد تختلف عنها المنطقة عن المناطق العشوائية األخرى هو وجود نـسبة    
كبيرة من األراضي الزراعية على وادى غزة مباشرة مما يجعل الفرص المتاحـة واإلمكانـات               

البعض انه ال يجـوز التعامـل مـع األراضـي الزراعيـة      المتاحة للتخطيط موجودة وان يرى  
بل يجد الباحث رأي أخر هو أن هذه األراضي سوف تـستغل            ، والمحافظة عليها بشتى القوانين     

استغالل سيئا من قبل األهالي سواء بالقانون أو ضد القانون بل قـد ترضـى الحكومـة أحيانـا            
ى هذه المناطق العشوائية كما حـدث مـع         بسياسة األمر الواقع وتضطر إلى توصيل المرافق إل       

فلهذا يرى الباحث أن استغالل هـذه   (– منطقة البراهمة برفح– منطقة الحكر-تجربة بئر النعجة   
المناطق في بادئ األمر وفي ضوء عمراني سليم تحت مرئي ومسمع الجهات الحكومية وبرسوم              

د ال يضطر الحكومة إلـى تحمـل        حكومية تستغلها الدولة في دخول المرافق إلى هذه المناطق ق         
كثيرا من الجهد في إزالة هذه العشوائيات والتعامل معها كمناطق عشوائية غير قابلة للتطوير أو               

مع حتمية دارسة قانون تنظيم المباني دراسـة قويـة واألخـذ بـآراء      -.التحسين ويجب إزالتها    
ن سوف يطبق على هؤالء الناس       ألن هذا القانو   –في وضع القانون    ) المشاركة الشعبية (األهالي  

  .  الذين وضعوا هذه القوانين 
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  النتائــــج
  :النتائج العامة 1.5

ين  كما تمكن القـائم    ، التي يلزم اإلشارة إليها      النتائج الدراسة التحليلية عن بعض      تسفرأ
  . المقارنة بين البدائل األكثر صالحيةع إتخاذ القرار معلى

ثـالث  مة وذلـك علـى   ا بعض النتائج الهاستخالصمن خالل الدراسة العملية للبحث تم  و      
  :ور رئيسية محا

  بالمناطق العشوائيةتطبيق مفهوم االرتقاء والتحسين.  
 انعكاس اشكالية التدهور والتداعي العمراني.  
 التعرف على اوجه القصور.  

  :بالمناطق العشوائيةتطبیق مفھوم اإلرتقاء والتحسین 

 قاء في المنطقة ممكنا حيث يعتبر أسلوب اإلرتقاء من أنـسب          مكانية تطبيق مفهوم االرت   إ
ساليب في التعامل مع المناطق العشوائية حيث يهدف إلى البقاء على المجتمعـات العمرانيـة               األ

زالة مـا هـو     مخالفة منها مع إ   دوار ال  التعامل مع العقارات بإزالة األ     يتمو ،دون محاولة تشتيتها  
. صادر له قرار هدم مع عمل قرارات ترميم وتنكيس للعقارات التي لم يـسبق التعامـل معهـا                 

ن يتم االهتمام بجميع    بعدها يتم محاولة تطبيق مفهوم اإلرتقاء والتحسين مع األخذ في اإلعتبار أ           و
رتقاء مع تعدد مصادر    السياسية لنجاح مفهوم اال   واالقتصادية   -  االجتماعية – ةالجوانب العمراني 

  .رتقاء بالمنطقةالتمويل واإلدارات التي تشرف على اإل

  :تداعي العمرانيانعكاس إشكالية التدهور وال

 منطقة الدراسة حيث كانت المنطقة تعـاني        لقد كان لإلسكان العشوائي آثاره السيئة على      
واألمـر الـذي أدى     ، )بين الحكومة واالهالي  (من كل المشكالت االجتماعية والثقافية والسياسية       

المـستوى  لة فرص التقدم علـى   ضآ وأيضاً  تقليل فرص التعامل مع المنطقة تخطيطياً      بدوره إلى 
  .يعالفردي والجما

ـ      لم يحقق اإل   واء مـن ناحيـة المرافـق       سكان العشوائي المتطلبات األساسية لساكنيه س
ـ  كل اإلامشل  جزئي ه إلى حل  دى بدور والخدمات وأن أ   شقق سكان في المنطقة لوجود عدد مـن ال

  .سعار تبدو مناسبة للبعضالسكنية متوفرة في المنطقة بأ
  



  
 

 138

ى النواحى االدارية والتشريعية المسئولة عن عمليات االرتقاء ف/التعرف على اوجه القصور
 .الحضرى

الذى تم تنفيذه قبل المجلس البلدى ووزارة الحكم المحلىاختالف المخطط المقترح من -
  :هذا القصور ناتج عن و،ممايؤكد وجود قصورفى تنفيذعمليات االرتقاء بالمناطق العشوائية

 مسئولة عن عمليات االرتقاء الحضريقصور فى القوانين والتشريعات ال.  
 قصور فى النواحى االدارية والتنظيمية المسئولة من عمليات االرتقاء الحضري.  

  يات المقترحة للتعامل مع المناطق العشوائية سستراتيجيات والسياالا

المتدهورة هوم المناطق السكنية العشوائية وتعرضت الدراسة في الفصول السابقة إلي مف  
كما تم التركيز علي . ا وذلك من خالل التعرف علي أنواعها وأهم مالمحها األساسية عمراني

اإلسكان العشوائي كأحد أنواع المناطق السكنية المتدهورة باعتباره الجزء الذي يخص برامج 
، حيث أنها تعاني من مشاكل التدهور العمراني بكافة طق مطروحة للدراسةالتنمية العمرانية كمنا

  .مظاهره

وخاصة المناطق وصاحب ظهور هذه المشاكل اتجاهات مطالبة بضرورة تحسين األوضاع   
، وأصبح اهتمام المفكرين والمخططين موجها للبحث عن الوسائل واألساليب السكنية المتدهورة

التخطيطية التي وإن تداخلت إنما تجمع فيما تهدف إليه من تحقيق التطوير والتحسين لبيئة 
  .تعاني من مشاكل التدهور واإلهمالعمرانية قائمة 

 بالدراسة والتحليل اسـتراتيجيات التعامـل مـع المنـاطق     بحثومن هذا المنطلق تناول هذا ال   
العشوائية والمتدهورة عمرانيا وذلك من خالل التعرف علي أساليب التعامل مع المناطق السكنية             

نسب الوسائل للتعامـل مـع المنـاطق        باعتبارها أ " االرتقاء  "المتدهورة مع التركيز علي عملية      
  .كمنطقة المغراقةعمرانيا  السكنية المتدهورة

 البـد مـن تحديـد       المغراقة  في سكان العشوائي من أجل العمل على تطوير مناطق اإل      و
رتقـاء  ياسات العامة المقترحـة كأسـلوب لإل      ستراتيجيات والس  تمثل اإل  خطوط عريضة رئيسية  

لى مخططات تفـصيلية ومـشروعات تنفيذيـة         تلك السياسات إ    المناطق ثم تترجم   العمراني بهذه 
هم أساليب التعامل مـع      دراستها وتحليلها ونتائجها ومن أ     تتناسب مع خصائص كل منطقة حسب     

  :تلك المناطق ما يلي

  :اإلرتقاء والتطوير . 1

جتمع وهذا بدوره يؤثر على المكان      تنبثق مشكلة العشوائيات من المستوى الحضاري للم      
سلوب غير سـليم    بالموقع دون التعامل مع  السكان أ      يكون التعامل مع المكونات المادية      ي  وبالتال
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نـسان بوجـه عـام وذوي الـدخل المـنخفض       والتعامل مع اإل  .وال يؤتي بالنتائج المرجوة منه    
يستدعي تركيز الجهود في     ض بوجه خاص غاية في الحساسية وهذا      والمستوى الحضاري المنخف  

البعد االجتماعي للمـشروع ويـستدعي مـشاركة الباحـث االجتمـاعي            رتقاء على   مشروع اإل 
رتقاء بالمنطقـة   ع أسس التعامل مع باقي التخصصات األخرى بحيث يمكن اإل         واالقتصادي لوض 

  -:ومن هذه االسس مايلي.ككل

ضرورة حل اإلشكال الواقع بين وزارة األوقاف وسـكان المنطقـة والمتعلـق بملكيـة                . 1
 .األراضي

 عن المدينة مما يجعل منهـا   واجتماعياً واقتصادياً ة منطقة منعزلة عمرانياً   نطقة المغراق م . 2
 ويكـون سـبباً   يات  العشوائاالنعزال العمراني و  وحدة عمرانية مستقلة فيساعد ذلك على       

 .لإلسكان العشوائي

ساهم في تعدي الموطنين وعدم تفاعلهم واسـتجابتهم   ) البلدية(عدم كفاءة الجهاز التنفيذي      . 3
 .لهيكلي والنظام الموضوع لتطوير هذه المنطقةللمخطط ا

الحاجة إلى إعادة النظر في المخطط الهيكلي بما يناسب تطوير وتأهيل مناطق اإلسـكان               . 4
 .العشوائي والتجمعات العمرانية

 التي نمـت نمـواً عمرانيـاً     ةالحاجة إلى اعتماد أساليب التطوير والتأهيل العمراني للبيئ        . 5
 .،وأسلوب التأهيل واالرتقاء أسلوب اإلصالح والتجديدبيعشوائياً ومن هذه األسال

اختالف حالة المباني اإلنشائية من مباني بحالة جيدة وأخرى سيئة يحتاج إلـى تطـوير                . 6
 . تتبع منهجية واحدة في التعامل معهاأنيناسب كل حالة بظروفها وال يصح 

لمراكز الثقافية والنوادي   حاجة المنطقة إلى مرافق تعليمية وثقافية وترفيهية كالمدارس وا         . 7
 .والمناطق الخضراء

 .الحاجة الماسة إلى موقف سيارات لينقل من وإلى المنطقة . 8

 .حاجة المنطقة إلى شبكة متكاملة للصرف الصحي . 9

حاجة المنطقة إلى مصدر أخر كاف لمياه الشرب مع خزان مياه كبير إلعادة ضخ مياه                 . 10
 .الشرب للمواطنين

 . تجاه المنطقة التي يعيشون فيهاتدراك المسؤولياإحاجة المواطنين للتوعية و . 11

 مغراقـة محددة بنظام معين يضبط العالقة بـين سـكان منطقـة ال     أدت العالقات الغير     . 12
 .ض إلى فقدان سيطرته على المأجورواألوقاف االسالمية كمالك لألر
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ف  ووزارة األوقـا   المغراقـة عدم التنسيق بين المؤسسات اإلدارية والمتمثلة في بلديـة           . 13
ن ووزارتي اإلسكان والحكم المحلي ووكالة الغوث الدولية في آلية تقديم الخدمات لـسكا            

 .البيئة السكنيةلى تدهور وضعف المنطقة المستهدفة في الدراسة إ

والتشريعات المعمـول بهـا      للنظام    تعتبر منطقة غير خاضعة تخطيطياً     مغراقةمنطقة ال  . 14
 وخاصـة األراضـى     على الطرق بالمبـاني    لى تفشي عشوائية البناء والتعدي    مما أدى إ  
 .الحكومية

 .اتبها وصعب عملية تأهيل المنطقةفقد الشوارع مرالتعدي على الطرق بالمباني أ . 15

أساس أنهـم بمنـأى مـن     على مغراقةلى تصرف سكان الأدى غياب السلطة التنفيذية إ     . 16
 .القانون

النظـام العـشائري   من خالل البحث الميداني ظهر للباحث على الصعيد االجتماعي أن            . 17
المعتمد على العائالت الممتدة هو النظام الحاكم لمنطقة المغراقة وهذا بـدوره أضـعف              

  .الدور الرقابي للمؤسسات اإلدارية والرقابية

  -: مايلي استراتيجيات االرتقاء بالمناطق العشوائيةسبق يتضح بأن أهمما مو

ركة هؤالء السكان في فعاليات  االرتقاء بالمستوي الحضاري للسكان والعمل علي مشا-
  .المجتمع

زيادات  االرتقاء بالبنية األساسية والعمل علي رفع كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب ال-
  .السكانية المستقبلية

 تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية والصحية داخل المسكن وخارجه من خالل االرتقاء -
  .صحية والخدمات الترفيهية واداريةت التعليمية والبالخدمات االجتماعية وتشمل الخدما

 العمل على تعدد المقومات االقتصادية داخل المنطقة من خالل توفير فرص عمل وإقامة -
  . مع إمكانيات السكان ومتطلباتهممشاريع غير ضارة بالبيئة بتلك المناطق تتالءم

كنية أو غير سكنية عامة أو واء كانت س االرتقاء بالكتلة المبنية وهو االرتقاء بكافة المبنى س-
  .خاصة 

  .طط العاممنطقة من خالل المخ األنظمة الخاصة بالمباني حسب كل  االلتزام بتطبيق-
  . الحد من االنتشار والتوسع في الكتل العمرانية العشوائية-1
  . تجميل أو توسعة بعض شوارع المدينة وتطويرها-2

االرتقاء ألي منطقة ال يعني الوصول لدرجة الكمال فمن ويجب األخذ في االعتبار أن عملية 
ستوى الحي لكي غير المتوقع بمشروع االرتقاء بحي متدهور أو عشوائي بمدينة ما أن يرقي بم

  .يكون في مستوى حي من األحياء الراقية
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   غزةالمخطط اإلقليمي لمحافظات): 1.5(خريطة رقم 
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  :ان العشوائي الحلول للحد من ظاهرة اإلسك2.5

لحلول الذاتية كل حسب وجهة نظره وشكلت في كان العشوائي ظهر نتيجة تلقائية لاإلس         
مجموعها ما يشبه إمكانيات التفكير الجماعي ، أي أن هناك خصائص مشتركة تجمع بين هذه 

 أدي  العشوائية من حيث أسلوب السكن واإلنشاء وأسلوب العمران وما إلي ذلك ، ممامناطقال
وللحد من هذه الظاهرة يجب إلي وجود تأثير واضح لنمط السلوك االجتماعي لسكان العشوائيات 

  .اتباع بعض الحلول

 للبناء تتناسب مع احتياجات األسرة الحالية أراضي مخططة ومخصصةطرح  .1
 . والمستقبلية وبأسعار مناسبة ومزودة بالمرافق العامة األساسية

 العادات والتقاليد الشعبية لهذه المناطق وااللتزام رية تراعيتوفير نماذج تصميمية معما .2
 .بتنفيذها وذلك للحد من االجتهادات الشخصية

 . أحكام الرقابة على حدود المدن واألراضي التابعة للدولة وتحريم البناء عليها .3

ل  حاكمة تتالفى الثغرات الموجودة في القوانين الحالية كإصدار قوانين وتشريعات بنائية .4
ذلك من أجل الحفاظ على جمال الهوية العمرانية للنسيج العمراني للمدن والحفاظ على 

اة هيئتها وثقافتها وتاريخها الذي يميزها عن بقية المدن باإلضافة إلى تحقيق توازن للحي
 تحترم ظروف وأن توضع تشريعات بنائية،االجتماعية التي هي نتاج قيم إنسانية متوارثة

تها وهى التي تختلف من مكان ه واحتياجاته الحالية والمستقبلية وصيانالمجتمع وتاريخ
 .خر في جميع مدن العالمإلى آ

تكثيف وتشديد الرقابة اإلنشائية من قبل الهيئات المحلية على األبنية المخالفة ألحكام  .5
 .للمدنالبناء والتنظيم وضرورة التقيد التام بالمخططات الهيكلية 

ططات التنظيمية الهيكلية للمدن والقرى بهدف توفير مزيداً من إعادة النظر في المخ .6
 .القسائم السكنية بمساحات تتالءم مع فئات الدخل المتدني

اتخاذ اإلجراءات وإتباع السياسات الكفيلة بالحد من الهجرات الداخلية من األرياف  .7
كبرى إلى لمدن الاوالمدن الصغيرة إلى المدن الكبرى وتشجيع الهجرات المعاكسة من 

 .المدن الصغرى واألرياف

اعتماد أسلوب التخطيط اإلقليمي الشامل كإطار عملي يمكن من خالله إحداث التوازن  .8
الجغرافي بين توزيع األنشطة والمشاريع والخدمات بين مختلف األقاليم والمناطق 

 .والوصول إلى توزيع عادل ومتوازن لمكتسبات التنمية بين مختلف المناطق
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وافز إلقامة المشاريع اإلسكانية التعاونية وتشجيع القطاع الخاص إلقامة إعطاء ح .9
 .مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والمتدني

ضرورة زيادة االهتمام بتحسين الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية في مناطق  .10
زاء السكن العشوائي وإعادة تخطيط تلك المناطق ومحاولة دمج تلك المناطق بباقي أج

 .النسيج الحضري في المدينة

 .م ملكيات األرض واعتمادها رسمياًمراجعة وتنظي .11

 .كات البنية التحتية بمستوى مالئمشق الطرق الرئيسة وتمديد شب .12

 . عمليات شق الطرق وتمديد الشبكاتتعويض وإعادة توطين المتضررين من .13

 .تحسين الوحدات السكنية .14

 . الضوابط لمنع حدوثها في المستقبل معالجة المشاكل البيئية القائمة ووضع .15

تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة كالحدائق والمالعب واألسواق  .16
 .وغيرها

 .ل وسبل كسب العيش لألفراد واألسرتوسيع فرص العم .17

  .انتها بالبيئة والمرافق والشبكات والمحافظة عليها وصيلالهتمامتحفيز السكان  .18

  : بما يلي الباحثى يوصفى ضوء ما سبق

  :يجب العمل على االرتقاء بالمنطقة من خالل المفهومين التاليين

  :األحياء .1

اسة التطوير التصميم العمراني ترتبط بشكل وثيق بسيإعداد سياسة شاملة للتخطيط و
بحيث يتم برمجة ذلك المنهج بخطط مرحلية تفصيلية ذات مقياس ، الحضري للمحافظة ككل

ى السياسة التمويلية وتوفر اإلمكانات والكوادر الفنية واإلدارية المطلوبة  علمناسب اعتماداً
ير التحسين الدقيقة تتضمن واحدة أو أكثر من معاييضم توزيع االستعماالت الجديدة ويمكن أن و

  .مثل الحفاظ وإعادة اإلعمار وترميم وإعادة تطوير

  :التجديد الحضري .2

خالت في النسيج العمراني ويقصد به اتخاذ  التدايضم مجال واسع منهو مفهوم عام و
 إلى أفضل  أو بيئياً ووظيفياًالمبنية المهملة عمرانياًفعال إلعادة المناطق الموجودة واألالقرارات و

 .حالة عمرانية ممكنة

  :ة باالرتقاء بالمنطقة تتمثل فيكذلك يمكن طرح بعض الحلول والنقاط العامة الخاص
 .مشاريع اإلفرازإدخال منطقة المغراقة ضمن  .1
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 .ربط المنطقة بشبكات البنية التحتية للمحافظة .2

ة في تحقيق األهداف تنفيذ المشاريع العاجلة والطارئة لبلدية المنطقة من منطلق المشارك .3
  :والمتمثلة في

 ًالسكان ال تغطى كافةعمل  شبكة كهرباء حيث أن شبكة الكهرباء الموجودة حاليا  .  
 كانإنشاء مركز صحي لخدمة الس. 

 إنشاء مركز متعـدد األغـراض. 

 المنطقةات األهمية الكبيرة في خدمة سكان رصف العديد من الشوارع ذ. 
 تطوير بعض الشوارع المهمة في المنطقةإعادة تأهيل و. 

 تمديــد وتكملة شبكة المياه الخاصة بالشرب.  
   للمنـاطق    وعدم وصـولها    للسكان بشكل دائم   المياه لعدم وصول     نظراُ إنشاء خزان مياه 

 .ن البـلدية بحاجة ماسة إلى خزان مياهالمرتفعة فإ

 المنطقة بحاجة إلى مدارس إعدادية للبنين والبنات. 

 المنطقة بحاجة إلى سوق تجاري. 

 المنطقة بحاجة إلى مركز ثقافي. 
 إنشاء مكتبة عامة.  
 إنشاء نادي ریاضي.  

.  
  

  
  مخطط تطوير المنطقة ) 1.5( رقم مخطط
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  بالـشكل رقـم    هاطيخطالمراد ت  قطع األراضي    على شبكة الطرق للنموذج  هذا التصميم   
 وهـى ضـمن     السابق كما نود هنا التنويه إلى أن وجود عدد كبير من الوحدات السكنية            ) 5-1(

إلى حد كبيـر فـي    قيد الباحث و، و بحالة إنشائية جيدة واقتراح إبقاءها وعدم إزالتها        ،العشوائيات
م التعامل مع مسطح من األرض الفارغة تماما من أي منشآت لـيكن             إعداد مخططاتهم فهنا لم يت    

كما أن الباحث عند اختياره لتصميم الوحـدات        . للمخطط الحرية الكاملة في التوزيع الذي يرتئيه      
ثم مدى المالئمة لتقاليد ساكنيها ومثـال  ، روعي فيها عدة نقاط أهمها الجانب االقتصادي      ، السكنية

ـ        على ذلك تواجد غرفة با      لوظيفتهـا فـي حـال       ةلقرب من الدرج يساعد على أن تكون مالئم
ادة أو النقـصان    استخدمت للضيافة مع العلم أن هذه المساحة للشقة يمكن التغيير فيها وذلك بالزي            

بالتالي حسب مدى الحاجة يكون شكل المبنى مما يؤدي إلى حدوث التباين في             لعدد غرف النوم و   
  . والشكل التالي يوضح المساقط المقترحة لمثل هذا التصميم،مغراقةالشكل العام لمباني ال

  

  :حيث تم العمل على تحقيق األمور التالية

A -شبكة الطرق :  
 التدرج الهرمي لرتب الـشوارع وتقليـل عـدد    حيث تم تحقيق شبكة من الطرق تراعي     

 )م3( التقاطعات مع الشوارع الرئيسية المحيطة ومن ضمنها توفير طرق خاصة للمشاة بعـرض            
  .للتشجيع على ممارسة رياضة المشي واالستفادة منها في زيادة المساحات الخضراء في المنطقة

B- الخدمات والمرافق:  
من خالل توفير شبكة من الخدمات والمرافق العامة األساسية كرياض األطفال والمناطق            

  .الخضراء ومسجد للمنطقة
  

C- استعماالت األراضي:  
نوع في استعماالت األراضى بين الـسكن والتجـارة والخـدمات           وذلك بمحاولة إيجاد ت   

  .والمرافق مما يعطى راحة نفسية وتنوع يثرى الطابع التخطيطي للمنطقة
  

D- تأهيل المباني القائمة:  
 موذلك من خالل تطوير المباني القائمة ذات الحالة الجيدة وتشجيع المـواطنين االلتـزا             

  .بالخطط التطويرية للمنطقة
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  الحكم المحلى: مخطط هيكلى لمنطقة المغراقة المصدر) 2.5(طط رقم مخ

  
  :ةصالخال 3.5

بتحليل البيانات التي تم جمعها عن منطقة الدراسة واألساليب واالستراتيجيات المتبعة في            
التعامل مع المناطق العشوائية كما تم توضيحه سابقاً نجد أن هناك العديد من العوامل التي تشجع                

رة سرعة وضع المعالجات العمرانية والتخطيطية للحد من هـذه الظـاهرة قبـل أن               على ضرو 
وحسب البيانات المعطاة فان أفضل الحلول للتعامل مـع هـذه           ، يصبح من الصعب التعامل معها    

المنطقة هو أسلوب االرتقاء والتأهيل والذي من خالله يتم التعامل مع المباني القائمة كل حـسب                
ث أن معظم المباني من ارتفاع دور واحد وغير مشطبة ومبنية من الطـوب              حالتها الخاصة وحي  

االسمنتى فانه لن تكون هناك عقبة في إزالة بعض المباني لزوم تطوير المنطقة وتوزيع األنشطة               
المختلفة على المنطقة من خالل توفير الخدمات والمرافق األساسية وشـبكات الطـرق والميـاه               

  .والصرف الصحي
لذا فقد تم   ، ض األنشطة االقتصادية التي تساهم في رفع المستوى المعيشي في المنطقة          وإنشاء بع 

  )5.5انظر خريطة (. وضع االقتراحات التالية لتطوير المنطقة حسب المخطط

من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة تبين أنه معظم حاالت المباني رديئة والبنـاء علـى                
وبعـضها مـن الـصفيح    ،  أن بعض المساكن بالمنطقة متهالـك كامل مسطح قطعة األرض كما  

وبعضها اآلخر متوسط الحالة والمساكن األخرى جيدة الحالة اإلنشائية كما أن التشكيل البـصري       
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 أو أي نمط مـن أنمـاط العمـارة          ، من أنماط التخطيط المتعارف عليه     للمنطقة ال يتبع أي نمط    
   .المتعارف عليها

واع المناطق السكنية غير الرسمية واختيار نوعية منها وأكثرها شـيوعا           ولقد تم التعرف علي أن    
، وتحديد المفهوم العام لمناطق اإلسكان العشوائي وحجمـه         " المناطق العشوائية   " وخطرا وهي   

في محافظات غزة ، باإلضافة إلي سمات هذه المنـاطق العـشوائية وهـي سـمات اقتـصادية               
  .وصل إلي ايجابيات وسلبيات اإلسكان العشوائي واجتماعية وعمرانية ، ومن تم الت

  : التوصيات4.5 
كمحصلة نهائية لهذه الدراسة فإن هناك العديد من التوصيات التي يجـب وضـعها فـي      

هي بمثابة الحصيلة الفعلية من     واالعتبار عند الشروع في عمليات تطوير مناطق النمو العشوائي          
 اجتماعياً وسكانياً وعمرانياً واقتـصادياً وهـي فـي          كل لقرية المغراقة ك   تحليل لمنطقة الدراسة  

مجملها المؤشرات الرئيسية التي سوف تساعد أو تبرز استخدام السياسات المختلفة للتعامل مـع              
منطقة الدراسة العشوائية لالرتقاء بها والنهوض بها اجتماعياً وعمرانياً وكذلك اقتـصادياً لخلـق          

  .كفل حياة كريمة لسكان المنطقةالبيئة العمرانية الحضرية التي ت
العمراني أقـصر الطـرق التـي       التطوير والتأهيل   وإننا بهذا نستطيع أن نحدد لمخطط       

يستطيع أن يتعامل بها مع مشاكل المنطقة العشوائية بشكل مباشر وإيجاد الحلول والبدائل ومن ثم               
شرات فعلية ثـم دراسـتها   تحديد البديل األمثل ووضع التصور النهائي لمخطط المنطقة طبقاً لمؤ        

  :ومن خالل هذه الدراسة خرج الباحث بمجموعة من التوصيات لعدة جهات أهمها. مبدئيا

  :أوال توصيات خاصة بالفكر التخطيطية 
         وهي توصيات لها عالقة بالدراسات التخطيطية المختلف المتعلقة بكافة مراحل الدراسـة        

  :يمكن إجمالها فيما يلي والتحليل وحتى الوصول إلى النتائج و
تحري الدقة في الدراسة خاصة في مراحلها االولى من الدراسات االستكشافية بكافة مراحلها              -1

  .وما يبنى عليها مستقبال من تحليالت ونتائج، ودراسات الوضع الراهن 
يجب االخذ في االعتبار التغيرات الحضرية المستمرة والتي تطرأ وما يقابلها من متطلبات  -2
طيطية تواكب هذه التطورات والتغيرات في فترة الدراسة التي قد تطول فتخرج بالتنمية من تخ

 .واقعها الفعلي 

يجب ان تاخد التصورات والتوصيات التخطيطية في االعتبار رغبات المجتمع واحتياجاته  -3
 .المستمرة 

 .يجب ان تكون الفكرة التخطيطية قابلة للواقع التنفيذي  -4
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اطق العشوائية مشاركة سكانها من خالل تنظيم جهودهم واستثمار امكانياتهم تتطلب تنمية المن -5
 .عن تطوير مناطقهم 

 .توفير االرض المخططة الخاصة لالسكان باسعار تتالءم مع ذوي الدخل المنخفض -6

تحقيق التعاون بين االنسان ومختلف عناصر البيئة التي فيها وتضمن الحصول على الحد  -7
 .النسانية واالشباعات االساسية على نحو يتالءم مع كرامة االنسان االدنى من الحاجات ا

صرف ، مياه، دراسة وتدعيم والعناية بتطوير شبكات المرافق العامة الموجودة من كهرباء  -8
ووضعها في برنامج التطوير العمراني بما يحقق المستوى المطلوب من ....تليفونات ، صحي 

 االعتبار التنمية المستقبلية للشبكات واحتمال زيادات قدرات خدمة السكان وراحتهم مع االخذ في
 .واستيعاب هذه الشبكات قدرا مستقبال من السكان

  :ثانيا توصيات خاصة بعملية التمويل
  : ومن اهمها ، وتختص هذه التوصيات بالتدابير المالية الخاصة بتنفيذ المشروع بكافة بنوده 

كلفة التقديرية لالرتقاء او االزالة غالبا ما تكون اقل من ان يكون في دقة في اعداد دراسة الت -1
وان ، التكلفة الفعلية مما يعوق عمليات التنمية او عمليات االزالة مما يصعب معه تنفيذ الخطة 

  :يكون هناك مرونة في تنوع مصادر التمويل ومنها
  .االعتمادات المالية الحكومية  -
 .القروض بكافة انواعه  -

 ).رجال األعمال( واألفراد مساهمة الهيئات -

 .ما يمكن تحقيقه موارد ذاتية من ذات التنمية -

مع توفي قاعدة معلومات حديثة وشاملة ودقيقة عن المناطق العشوائية لالستفادة منها في وضع 
  .الخطط والبرامج لمواجهة الظاهرة 

عد أن تتوافر أن يكون لمصالح االستيطان إدارات فنية تشجع النازحين على بناء مساكنهم ب -2
جهات لديهم األرض وتعد لهم تصميمات مساكن وترف على عملية البناء وصرف القروض من 

  .ذات العالقة مثل المجلس الفلسطيني لالسكان
يجب عدم الفصل في تنمية المناطق العشوائية بين الجانب المالي والعمراني و بين الجانب  -3

 .عملية التنمية شاملة جميع الجوانب االجتماعي واالقتصادي للسكان بمعنى ان تكون 

العمل على صدور تعليمات وتنظيمات أدراية تتيح للجهات المختصة إزالة العوائق التي  -4
تعترض تنفيذ المخططات التطويرية دون اللجوء لتعويضات مالية لنزع الملكيات واستخدام نظام 

 .المقايضة بارض بديلة 



  
 

 149

د الكلي على ية المجتمعات العشوائية وعدم االعتماتشجيع المبادرات والجهود الشعبية لتنم -5
 .االمكانيات الحكومية

العمل على تكوين شركات استثمارية تقوم بنزع ملكية بعض المناطق العشوائية واعادة  -6
 .استثمارها وفق المخططات التطويرية لها 

  :ي توصيات خاصة بالجوانب التشريعية المسئولة عن عمليات االرتقاء الحضر: ثالثا 

 مراجعة اإلطار القانوني والتشريعي لعمليات االرتقاء الحضري ودراسة إمكانية توفير إطار -
تشريعي متكامل يعني بالتنمية واالرتقاء الحضري للمناطق العشوائية ينظم مسئولية رصد وتقييم 

 واقع الحالة العمرانية لألحياء السكنية وتجهيز الدراسات المستمرة والدورية عن التحسين من
  .التجارب والمشروعات التي تمت في هذا المجال 

نظرا انه من األسباب الرئيسية التي ادت إلى ظهور (الدولة ب  الخاصةقوانينالتطبيق  -1
العشوائيات في هذه المناطق هو عدم تطبيق القوانين المنصوص عليها حيث أن معظم هؤالء 

طان في هذه المناطق أحيانا للتهرب من الذين ليس لهم مكان إقامة حيث أنهم يقومون باالستي
وأحيانا أخرى لقلة العائد االقتصادي لديهم حيث أنهم يقومون ببناء القوانين ورخص االراضي 

  ).تهم االقتصادية وبطريقة عشوائيةالمساكن حسب إمكانيا
د مع زيادة عد. تعاون أجهزة الدولة الرقابية مع بعضها البعض للحد من انتشار هذه الظاهرة  -2

 .ية مع وضع هيكلة تنظيمية متكاملةمهندسين البلديات وإدارات المراقبة العمران

 مباني وخالفة وضع عقوبات رادعة للمعتدين مع إزالة هذه التعديات واالحداثات الجديدة من -3
 .دون دفع أي تعويض 

منع إعطاء الترخيص لالستعماالت المخالفة لطبيعة المنطقة كاالستعماالت الصناعية  -4
ورة  هذه االستعماالت على ستودعات التخزين وغيرها في المناطق السكنية نظرا لخطوم

 .السكان

  :رابعا توصيات خاصة بالجوانب اإلدارية المسئولة على عمليات التطوير أو اإلزالة 

  :ويمكن انجازها فيما يلي
ار تحديد األدووجود هياكل إدارية لها أبعاد محددة تختص بإدارة عمليات التحسين واالرتقاء و -1

  .والمسئوليات الخاصة بكل ادارة
 .بة والصيانة والمتابعة المستمرة توفير الكوادر الفنية الخاصة بعمليات المراق -2

وجود قنوات اتصال بين القائمين على أعمال االرتقاء وأصحاب سلطة اتخاذ القرار بما يمكن  -3
 .صداره على الوجه الصحيح والمناسبمن سرعة إ
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تساعد النازحين الجدد الى المدينة ) هيئات عمرانية(هناك إدارات استيطان يجب أن يكون  -4
 وتمدهم بالخدمات الفنية االوقاف او الحكومةللحصول على مساكن وأراضي وقروض  من 

 .لتأجير والتأقلم مع حياة المدينةلتصميم المساكن وخدمات إرشادية فيما يتعلق مثال با

قط للتصدي ومكافحة التعديات بدال من تعدد األجهزة إنشاء جهة واحدة أو جهاز واحد ف -5
 المناطق  البلدية فيوتلتزم أجهزة الشرطة التنفيذ جنبا إلى جنب مع هذا الجهاز مع التنسيق مع 

 .بالغ عن هذه التعدياتلإل

يجب االهتمام واالسترشاد ببرامج تنموية شامل وظيفتها في المقام األول أن تكون نابعة من  -6
ع مع االستفادة بتجارب الدول العربية واألجنبية في هذا المجال وتطويرها لتتماشى نفس المجتم

 .مع ثقافة وطبيعة المنطقة 

مة اتكون هيئة التخطيط العمراني هي المسئولة عن وضع المخططات التنفيذية والهياكل الع -7
الجهة المقترحة بالمشاركة مع مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال مع التعاون مع 

 . في نطاقها االرتقاء أو اإلزالة االدراية التي يقع

  :توصيات خاصة بإدارة عمليات التحسين واالرتقاء الحضري : ا خامس

  :ويمكن إيجازها فيما يلي 
  .وجود هياكل إدارية لها أبعاد محددة تختص بإدارة عمليات التحسين واالرتقاء -
 .تحديد األدوار والمسئوليات الخاصة بكل إدارة -

 .توفير الكوادر الفنية الخاصة بعمليات المراقبة  والصيانة والمتابعة المستمرة -

وجود قنوات اتصال بين القائمين علي أعمال االرتقاء وأصحاب سلطة اتخاذ القرار بما  -
  .يمكن من سرعة إصداره علي الوجه الصحيح

  :توصيات للجهات الحكومية -

الءم مـع االحتياجـات الـسكنية لـسكان     وضع إستراتيجية لإلسكان االجتماعي بما يـت     -أ 
  . العشوائيات

 وقف عمليات البناء داخل المناطق العشوائية ومنع توسعها لحين إعداد مخطط تفصيلي             -ب  
  .بمعرفة الجهات المختصة ومشاركة سكان المنطقة

 .تحسين البنية التحتية والنهوض بمستوى الخدمات العامة القائمة -ج 

 لمنع إضافة أي مباني جديدة فـي عـشوائية المغراقـة            التشديد على الضوابط القانونية     -د 
والعشوائيات األخرى ألن زيادة حجم هذه العشوائيات يعني مزيداً من المشاكل والتكاليف            

 .وقد تصل في النهاية إلى إستحالة الحلول
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  :توصيات لوزارة األوقاف -

 لتحصيل القيمة   العمل على وضع الصيغ القانونية لعقود السكان في المغراقة ووضع آلية            -أ 
 .االيجارية من السكان

 . المساهمة بجزء من المردود االيجاري في تحسين الخدمات العامة في المغراقة -ب  

تخطيط باقي األراضي الخاصة باألوقاف والموجودة في منطقة المغراقة طبقا لمعـايير              -ج 
ـ         ه تخطيطية تراعي الشروط اإلنسانية وتكون نموذجاً ريادياً لمـا يجـب أن تكـون علي

 .المنطقة في حال تطويرها

  :توصيات للبلدية -

عدم حرمان منطقة المغراقة وسكان الصفيح من الخدمات العامة التي تقدمها البلدية حتى               - أ
ـ ال تسبب المعاناة التي يمر بها سكان المغراقة في خلق أفات اجتماعية قد         نعكس سـلباً  ت

 .على منطقة نفوذ بلدية المغراقة بالكامل

 .منطقة العشوائية والعمل على تطويرها وزيادة خلق فرص العمل لسكانها االهتمام بال -  ب

  :توصيات لوكالة الغوث الدولية -

االهتمام بزيادة الخدمات المقدمة من قبل الوكالة لسكان عـشوائية المغراقـة حيـث أن                 -أ 
 .معظمهم جائوا من المخيمات

يئة إنسانية داخل المنطقـة     العمل بالتنسيق مع بلدية المغراقة والحكم المحلى على خلق ب           -ب  
 .من خالل خبرة البلدية والوزارة ومرافقها العامة

العمل على زيادة عدد المدارس في منطقة المغراقة حيث أن أبناء المنطقة من الطـالب                -ج 
 .يضطرون لقطع مسافة كبيرة من منازلهم لمدارسهم

 .العمل على تطوير الخدمات الصحية من خالل عمل عيادة لخدمة سكان المغراقة  -د 

  :توصيات لوزارة اإلسكان-

 .العمل على استحداث وحدة لمحاربة السكن غير الالئق والمتمثل في العشوائيات  -أ 

 زيادة الرصيد االستراتيجي من األراضي المهيأة عمرانياً والتنسيق مع البلدية لمنح  -ب 
 .اضي لعملية اإلحالل التي تعتبر جزء من إستراتيجيات الحل للعشوائياتجزء من األر

 . العمل على رصد العشوائيات القائمة وعدم السماح بتوسعها وزيادة انتشارها -ج 

  :توصيات لسكان عشوائية المغراقة -

 .االهتمام بالعمل الجماعي من خالل التعاونيات التي تعمل بآلية المشاركة المجتمعية  -أ 
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ف بالمشاكل الحقيقية التي يعاني منها سكان المغراقة دون خجل حتى تتمكن  التعري -ب 
 .مؤسسات الخدمة المدنية من تقديم الحلول لهذه المشاكل

 االهتمام بلجان األحياء لما لها من قدرة على رصد المشاكل ولما لرأيها من أهمية في  -ج 
 .تقييم نجاعة الحلول المطروحة

نوني لعقود اإليجار مع األوقاف لما له من أهمية قانونية العمل على تسوية اإلطار القا  -د 
 .تتمثل في استحقاق التعويضات

   :على صعيد الدراسات االجتماعية السكانية والمشاركة المجتمعية 1.4.5
           مخـيم   مـن (الوافـدين   يعتبر سكان منطقة الدراسة من السكان الالجئين الفلـسطينيين 

وبالتالي يمكن االسـتفادة مـن مـشاركة     ،نينبعض المواطمع ) النصيرات ومدينة غزة 
  ).األنروا(المنطقة جمعية األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في تطوير أجزاء من 

   لذا يمكن االستفادة مـن الطاقـات         الشباب  من السكان في سن العمل     ىإن النسبة الكبر 
  .البشرية في القرية والمساهمة في عملية المشاركة المجتمعية

 بلـغ متوسـط دخـل     الدراسة الجهات المعنية بتحسين مستوى الـدخل حيـث ي   توصي
شهر وهذه النسبة العاملة تعطـي مؤشـراً علـى          /  شيقل )190(شهر حوالي   / الشخص

تـوفير احتياجـاتهم    و خط الفقر وبالتالي ال يـستطيعون العـيش          تحتاعتبار المنطقة   
   .المعيشية

  ون هي همزة الوصل بـين سـكان         بضرورة تشكيل لجنة من الحي تك      توصي الدراسة
 .بالمشروعالمنطقة والمؤسسات والجهات المختلفة ذات العالقة 

             كما توصي الدراسة بمشاركة المواطنين في وضع الحلول لتطوير المنطقة واالرتقاء بها
 .عمرانياً

وبذلك نتخلص بالقول أن المشاركة المجتمعية تعتبر مقوم قوي لدى الخطـة الرئيـسية لتطـوير          
  .عمرانياًنطقة الم

  :والتنظيميعلى الصعيد الهيكل العمراني 2.4.5 
  العمرانية أن المسارات والشوارع التي يسلكها السكان  تالتحليالت والدراساأثبتت

 لذلك البد من توسيعها وعمل شبكة همتعتبر صغيرة جداً وضيقة ال تكفي احتياجات
ائرة التخطيط بوزارة الحكم المصدر د ( البيوتإلىمسارات تسمح بوصول المواصالت 

 ).المحلى
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 شامل يتعامل معبالتعامل في تطوير هذه المنطقة بأسلوب التأهيل واالرتقاء أسلو  
  لتحسينواالجتماعية واالقتصادية العمرانية والبيئية النواحيالمناطق العشوائية من كافة 

كاإلزالة  خرى، لألساليب األ طياته أعماالًفي وتطويرها وهو يحمل  تدريجياًحالتها
  .  واإلصالح والتجديدالتدريجيواإلحالل 

  من البيوت المبنية في المنطقة من )%90(اتضح من تحليل مواد البناء من أكثر 
الذي أعد الدراسات وزارة  ( فقط من الباطون)%10(ن أاالسبست والبركسات و

يع إزالة  وهو مقوم قوي للمخطط العمراني أن يستط) المخطط االقليمى-التخطيط 
 أو ال تصلح أمام تطوير المنطقة في شق الطرق المختلفة بعض البيوت التي تقع عائقاً

عن البيوت المبنية من استبعاد اإلزالة  حيث تكلفتها ليست بالكبيرة، مع مراعاة للسكن
   .الباطون لتخفيف التكلفة الكبيرة

 نسبة أراضي ذ أن اعتماد أسلوب المواقع في تطوير خدمات ومرافق هذه المنطقة إ
 قطع أراض يبحث عنوبالتالي يستطيع المخطط أن القرية كبيرة  فيالفضاء المتواجدة 

مر إزالتها من بهدف تعويض من يمكن إزالة بيوتهم في حالة استلزم األ مكن استغاللهاي
 أو الخدمات الترفيهية المدارس أساسية مثل مرافقأجل فتح الشوارع وكذلك توفير 

  .الخضراء والنوادي وغيرهاناطق مالك األخرى
  بعض المباني تحتاج إلى المحافظة عليها واعتماد أسلوب التجديد واإلصالح وخاصة

تلك التي تكون من البناء الهيكلي الخرساني مع اقتراح أسلوب لتطويرها مثل التشطيب 
  .وتوفير التجهيزات الالزمة داخلها وخارجها

  البنية التحتية على صعيد الخدمات األساسية و 3.4.5
 ة في متفتقر المنطقة إلى شبكة صرف صحي ويعتمد السكان على تصريف المياه العاد

الشوارع التي تخدم وصول  فتح مصارف غير مدروسة وبالتالي فإن األمر يتطلب
  .عربات الخاصة بتفريغ المخلفات بشكل صحي وسليم

  داخل سوق تجاريبإقامة  توصي الدراسة لذلك المراكز التجاريةتفتقر المنطقة إلى 
  .المنطقة لتوفير هذه الخدمة

   مواصالت لالنطالق نحو المناطق المختلفة      محطة ألقرب   ة طويلة يقطع المواطنين مساق 
 ضمن المخطط    داخل القرية  لذلك نرى من الضروري توفير مقر للمواصالت في منطقة        

  .للقريةالهيكلي 
       كهرباء بشكل سـليم ونوصـي أن يتخـذ         تعتبر شبكة الكهرباء جيدة والمنطقة مغذية بال

 .المخطط التدابير الالزمة نحو عدم المساس بعناصر شبكة الكهرباء
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    أن يتخـذ     الدراسـة  وصيت بشكل سليم و   بالمياه جيدة والمنطقة مغذية     المياهتعتبر شبكة 
المياه مع توفير خزان رئيسي     المخطط التدابير الالزمة نحو عدم المساس بعناصر شبكة         

  .م كل المنطقة كما يراعى أن ضخ المياه في كل ساعات اليومكبير يخد
         ال يوجد بالمنطقة أي نـوع مـن        توصي الدراسة بتوفير المرافق الثقافية والترفيهية إذ

 مع العلـم    المراكز الثقافية ونوادي الرياضة والمناطق الخضراء      مثل   الترفيهيةالخدمات  
 .ونستطيع رفع المستوى الثقافي للسكانأن هذه المراكز تعزز انتماء السكان بمنطقتهم 

 

  :الدراسات المستقبلية 

من الدراسة البحثية السابقة يمكن أن نشير إلي بعض المجاالت التي يمكن تتناولها   
  :مجموعة من الدراسات المستقبلية ومنها 

  إمكانية دراسة منطقة عشوائية ثم وضع مخططات مقترحة لها ولم يتم تنفيذها، ومعرفة
  .اب التي أدت إلي عدم تنفيذها األسب

  إمكانية التركيز علي أنواع المناطق السكنية المتدهورة بخالف اإلسكان العشوائي مثل
إسكان اإليواء أو اإلسكان الشعبي ، حيث أن الدراسة المطروحة اهتمت باإلسكان 

 .العشوائي 

  صة بعمليات التحسين الخا) الثقافية/ االجتماعية ( التركيز علي الجوانب غير العمرانية
 .واالرتقاء الحضري

  التركيز علي الدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به السكان بالمشاركة بالجهود الذاتية في
 .العديد من المراحل الخاصة بعمليات االرتقاء الحضري

  إمكانية التركيز علي دور الجمعيات األهلية والمنظمات غير الحكومية في االرتقاء
 .عشوائية بالمناطق ال
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  : المراجع5.5
قسم االجتماع ،دراسة اجتماعية من واقع المصري ،اإلسكان العشوائي ،مديحه السفطى. د -1

 .بالجامعة األمريكية

 .سكان العشش والعشوائيات،ممدوح الولي  -2

كلية ،رسالة ماجستير ،الدراسات األساسية لتنمية وتجديد المناطق الحضرية ،أحمد رشدي  -3
 .1985القاهرة الهندسة 

مؤسسة . مشكالت المدينة، دراسة في علم االجتماع الحضري. رشوان، حسين عبد الحميد -4
 .2005. اإلسكندرية .شباب الجامعة

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – جامعة الدول العربية -رائد صالحة صالحة . د -5
 .سات الجغرافيةرقسم البحوث والد - معهد البحوث والدراسات العربية -

كيف يقوم الساكن "و "المشاركة الشعبية لذوى الدخل المنخفض"-عبد الباقي إبراهيم. د -6
   .1992،عالم البناء ،"باستكمال مسكنه بنفسه

 .م1986 -" المدخل لإلرتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة  "–عبد الباقي إبراهيم . د -7

. 68 عالم البناء العدد –اء المتخلفة فى مصر   التعرف باالحي– خالد محمود -أبو بكر.  م  -8
  ).38(ص .م 1986  أبريل –القاهرة  –مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية 

 معهد دراسات –اشكالية االرتقاء بالمناطق العشوائية مالحظات استنتاجية ، كلوديو،اسيولى -9
 .م1997ديسمبر ، تنمية الحضر واالسكان القاهرة

 1987.مطابع  الهيئة المصرية العامة للكتاب،غزة وقطاعها .سليم عرفات،المبيض -10

  .ندوة جدة ،االرتقاء بالمناطق العمرانية ، أبو زيد راجح . د  -11
  .عالم البناء  ،" و السلبياتت النمو العشوائي بين االيجابيا" ،حازم إبراهيم  -12
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ليلية لمنطقة دراسة تح ،"نحو مدخل الى تطوير المنطق العشوائية"، محي الدين الهوارى/م -13
سبتمبر ،كلية الهندسة جامة القاهرة ،رسالة ماجستير " جزيرة دار السالم كورنيش النيل

2004.  
" نظرية مصرية على التجربة االلمانية لتطوير المناطق المتدهورة"شفيق العوضي الوكيل  -14

  .1989الثالث   العددلة جمعية المهندسين المصريةمج
اإلزالة وإعادة التسكين " ،كلية الهندسة جامعة القاهرة ،ير رسالة ماجست، م فهيمه الشاهد   -15

  ."النظرية ومشاكل التطبيق،
التنمية المتواصلة للمناطق العشوائية واستراتيجيات الحد األدنى من النمو :"ماجد متولي  -16

 – والبناءمركز بحوث اإلسكان، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،"العشوائي 
" الدورة التدريبية ،  هولندا –لتعاون مع مركز دراسات اإلسكان والتنمية الحضرية مصر با

  62ص ،2000،القاهرة " تخطيط  وإدارة مشروعات االرتقاء بالمناطق العشوائية 
أداة الرصد والتحليل المعلومات : تكنولوجيا االستشعار عن بعد "–طارق شفيق . عفيفي  -17

 – مكناس – حمرية - العشوائي والسكن  ندوة المدينة-" معات العشوائية الخاصة بالتج
 ).168(ص ،  م1998 أبريل –المملكة المغربية 

دار الكتب  ." )اإلسكان العشوائي(  وتطويرهاالمناطق المتخلفة عمرانياً". يعلي، سعيد عل -18
 .1993 .إمبابة، جمهورية مصر العربية. العلمية للنشر والتوزيع

تطوير وتنمية المناطق ". كامل، مها سامي. سحر سليمان ،هللاعبد ا .نظمي، نعمات محمد -19
.  دراسة حالة منشأة ناصر بالقاهرة- "العشوائية كنموذج لإلسكان المتوافق في مصر

 .2007.القاهرة. مؤتمر األزهر الهندسي الدولي التاسع

 جامعة عين شمس، مصر ،"رتقاء العمراني بالمناطق العشوائيةاإل"نعمات محمد نظمي،  -20
1990،. 

مدخل فى اإلطار التشريعى واإلدارى لمشروعات اإلرتفاء  "-أيمن هاشم . عبد الرحمن -21
    .م2000فبراير  – القاهرة "-وتجديد األحياء بمصر 

 تطوير وتنمية المناطق العشوائية بجنوب القاهرة، وزارة اإلسكان "محمد الخولي،    -22
 .85:ص /1994 - القاهرة"والمرافق والمجمعات العمرانية،

النمو العشوائي للتجمعات السكنية في مصر وأساليب معالجته، "حمد خالد ، عالم أ.م.د -23
 .1999 –، القاهرة "جمعية االرتقاء بالبيئة العمرانية

 .م1995 القاهرة " ، تخطيط المجاورة السكنية"محمود محمد، ،غيث، حمد خالدعالم، أ.م.د -24

 ندوة حماية " لعشوائي للمجتمعات العمرانيةمو امؤشرات ومظاهر الن"محرم  ليلى أحمد  .د -25
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 رئيس مجلس أمناء - اهللا العلي النعيم عبد/ لشيخ ا- األحياء العشوائية وانعكاساتها األمنية -26
االنعكاسات األمنية ( مقدمة إلى  ندوة -  رئيس المعهد- المعهد العربي إلنماء المدن

  .م22/12/2004 –القاهرة ) وقضايا السكان والتنمية

 المعهد العربى إلنماء المدن -" السكن العشوائى وأحياء الصفيح "-محمد عبداهللا . لحمادا -27
 ).11ص (م 1993 -

مؤتمر ، بحث منشور، ستراتيجيات وآليات تنمية المدن الجديدة بمصرإ، سيد عباس، على -28
 .األزهر الهندسي الدولي التاسع

 الطبعة ار القرآن الكريم، بيروت،محمد على، صفوة التفاسير، المجلد الثالث، د، الصابوني -29
 .157م، ص 1981الرابعة، 

 .32رؤية تخطيطية إستراتيجية لتنمية صحراوات مصر ص، عامر، سامي أمين -30

مقدمة لورشة العمل  ،جة السكن العشوائي وإحياء الصفيحتجربة العاصمة صنعاء في معال -31
 .م20/2/2007 - 18رة من المنعقدة في مدينة عمان المملكة األردنية الهاشمية خالل الفت

طوير المناطق العشوائية المفاهيم ت - يخبير تخطيط عمران، جمال محمود حامد -32
مبادرة إعداد إستراتيجية تنمية  المعهد العربي إلنماء المدنوالتوجهات وجهود تحالف المدن 

 .م2003  يونيو2 – 1 مدينة اإلسكندرية

) غزة(وزارة االشغال العامة واإلسكان / لحلالمناطق العشوائية المشكلة وأفاق ا، أبوحميد -33
 .1996سنة 

 مقدمة – الصفيح وأحياء العشوائي السكن ظاهرة معالجة في صنعاء العاصمة أمانة تجربة -34
 18 من الفترة خالل الهاشمية األردنية المملكة عمان مدينة في المنعقدة العمل لورشة

 .الوزراء مجلس رئاسة - اإلرياني أمين - م20/2/2007

مشروع المخطط العام :"المركز اإلقليمي لتخطيط التنمية العمرانية إلقليم القاهرة الكبرى    -35
،  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،"نشأة ناصر ومنطقة االمتداد لمنطقة م

  6ص  ، 5ص،1999ديسمبر ،الهيئة العامة للتخطيط العمراني 
حث والنقد مشكلة اإلسكان في البالد النامية وله تجارب تناول بالب،مستشار لألمم المتحدة  -36

  ...فنزويال،نيجيريا ،الفلبين ،باكستان، وتركيا ، غانا، دولة منها الهند 14عديدة في 
مخطط بريطاني عمل في تطوير وتخطيط العمل الجماعي وبرنامج اإلسكان بالجهود  -37

وقام ،عات بالد العالم الثالث وشارك في العديد من مشرو،الذاتية في القرى والمستوطنات
 وتجارب الواليات المتحدة األمريكية في الالتينيةبإعداد دراسة مقارنة لتجارب أمريكا 

  .الجهود الذاتية 
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بالتعاون مع مركز دراسات االسكان والتنمية الحضرية "مركز بحوث اإلسكان والبناء  -38
 –تقاء بالمناطق العشوائية تخطيط وادارة مشروعات االر:  الدورة التدريبية–بهولندا 
 .2000 فبراير –القاهرة 

 .2020 - 2007المخطط اإلقليمي للمحافظات الجنوبية  -39

 .دراسات وتقارير، قسم التخطيط وزارة الحكم المحلي -40
 نشرات األمم المتحدة -41
 )غزة(وقاف والشئون الدينية  وكيل وزارة األ-سماعيل جربوع عبد الكريم إ. لقاء مع د -42

 .خرين وآندس ماهر أبو كميل، أحد سكان المنطقةلقاء مع المه -43

 . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيإحصائيات -44

 .قسم الهندسة والتنظيم بلدية المغراقة -45
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  : ملحق الصور-1
  

 المغراقة فى صور

   
  اسكتش ألحد الشوارع ) 2.5(صورة رقم   مدخل المغراقة الرئيسى) 1.5(صورة رقم 

    
  تصوير جوى لمنطقة المغراقة) 3.5(طط رقم مخ  اسكتش يوضح اعتماد السكان على الدواب في تنقالتهم) 3.5(صورة رقم 

    
  . الى اللعب في الشارع بسبب التكدس السكاني، وعدم وجود مساحات كافية مخصصة للعبتوضح كيف يلجأ األطفال) 4.5(صورة رقم 
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   والزينكو والقرميد والباطون تتوضح كيفية اختالف الحالة اإلنشائية للمباني ما بين واالسبس) 5.5(صورة رقم 

   
  ضيقة وطرق الزراعية جداشوارع) 7.5(صورة رقم   توضح حالة الطرق الزراعية) 6.5(صورة رقم 

   
  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات) 9.5(صورة رقم   ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات) 8.5(صورة رقم 

   
 المخيماتشوارع ضيقة جدا مشابهة لشوارع ) 11.5(صورة رقم إغالق الشارع يحول ملكيته الى أصحاب المنازل ) 10.5(صورة رقم 



  
 

 163

 المحيطة

  
  

  الشوارع والطرق

   
  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات) 13.5(صورة رقم   ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات) 12.5(صورة رقم 

  
 حرم سكة الحديد(الشارع الرئيسية فى المنطقة ) 15.5(صورة رقم   الشارع الرئيسية فى المنطقة) 14.5(صورة رقم 

   
  شوارع ضيقة جدا مشابهة لشوارع المخيمات) 17.5(صورة رقم   حركة التجارة فى المنطقة) 16.5(صورة رقم 
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  المرافق والخدمات العامة

   
 الروضة الوحيدة فى المنطقة) 19.5(صورة رقم   المسجد الوحيد فى المنطقة) 18.5(صورة رقم 

  
  المرافق العامة) 21.5(صورة رقم   حى منطقة الدراسةالمسجد الوحيد فى ال) 20.5(صورة رقم 

  مبانى الصفيح واالسبست

  
 بيوت من الصفيح) 23.5(صورة رقم   تعديات على االراضى الحكومية) 22.5(صورة رقم 

    
  ين االرتداداتال يوجد مراعاة لقوان) 25.5(صورة رقم  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات ) 24.5(صورة رقم 
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 يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات) 27.5(صورة رقم   تعديات على االراضى الحكومية) 26.5(صورة رقم 

  
  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات) 29.5(صورة رقم   ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات) 28.5(صورة رقم 

   
 شوارع ضيقة جدا مشابهة لشوارع المخيمات) 31.5(صورة رقم   إغالق الشارع يحول ملكيته الى أصحاب المنازل المحيطة) 30.5(م صورة رق

   
  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات) 33.5(صورة رقم   ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات) 32.5(صورة رقم 
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  الطابع الزراعي للقرية

   

  يهتم سكان المنطقة بالزراعة) 34.5(صورة رقم 
يهتم سكان المنطقة بالزراعة وتربية ) 35.5(صورة رقم 

 الحيوانات

  
  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات) 37.5(صورة رقم   ال يوجد مراعاة لقوانين  تجريف الطرق) 36.5(صورة رقم 

   
 يهتم أهل المنطقة بالزراعة) 39.5(صورة رقم   المنطقة بالزراعةيهتم أهل ) 38.5(صورة رقم 

   
  يهتم أهل المنطقة بالزراعة وتربية الحيوانات) 41.5(صورة رقم   المبانى فى وسط االراضى الزراعية) 40.5(صورة رقم 
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  خالل الحرب االخيرة آثار العدوان على المنطقة 

  
 تدمير منازل المواطنين قبل قوات االحتالل االسرائيلى) 43.5(صورة رقم   التحتيةمن قبل قوات االحتالل االسرائيلىتدمير البنية ) 42.5(صورة رقم 

  
  آثار العدوان على المنطقة) 45.5(صورة رقم   ال يوجد مراعاة لقوانين االرتدادات) 44.5(صورة رقم 

   
 خيام الوكالة بعد العدوان االسرائيلى) 47.5(صورة رقم   سرائيلىمسجد من القماش بعد العدوان اال) 46.5(صورة رقم 

   
  الجرافات االسرائيلية تجتاح المنطقة) 49.5(صورة رقم   الجرافات االسرائيلية تجتاح المنطقة) 48.5(صورة رقم 
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  على المنطقةمؤثرةالبيئية العوامل ال

 محطة توليد الكهرباء 
 وادي غزة  
  الصناعيةمعامل البلوك والورش  

  
 معامل الطوب والتلوث البيئى) 51.5(صورة رقم   معامل الطوب والتلوث البيئى) 50.5(صورة رقم 

  
  محطة الكهرباء والتلوث البيئى) 53.5(صورة رقم   وادى غزة والتلوث البيئى) 52.5(صورة رقم 

   
 ادى غزة والتلوث البيئىو) 55.5(صورة رقم   وادى غزة والتلوث البيئى) 54.5(صورة رقم 

  



  
 

 169

  
  محطة الكهرباء والتلوث البيئى) 57.5(صورة رقم   جسروادى غزة ) 56.5(صورة رقم 

  
 الخردوات فى شوارع المدينة والتلوث البيئى)  59.5(صورة رقم   وادى غزة والتلوث البيئى) 58.5(صورة رقم 

   
  التنوع النباتى فى وادى غزة) 61.5(صورة رقم   وادى غزة والتلوث البيئى) 60.5(صورة رقم 
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  :ملحق نتائج االستبيان -2
  :االستبيان

بـد مـن   كـان ال ، يئة المعيشية لسكان العشوائيات من منطلق االهتمام الشديد بتحسين الب     
لذلك نتمنـى مـنكم تعبئـة    ، النواحي االجتماعية لهذه المنطقة  دراسة تأثير السكن والمسكن على      

مرفق بهذا الخصوص للحصول على آرائكم وبالتالي مساعدتنا فـي تقيـيم الوضـع              االستبيان ال 
  . بالمناطق العشوائية في قطاع غزةالراهن والخروج بتوصيات لالرتقاء

  
  

  ...................................................................................................................... /أنثى ................................................................................................................ /ذكر    
  ..................................................................................................................../  السن........................................................................................................./ المهنة    
  ............................................................................................./  مساحة المسكن................................................................................/ عدد افراد األسرة    
  ......................................................................................................................................................................................................../ عدد العاملين في األسرة    

  

  
 غير ذلك جامعي مرحلة ثانوية مرحلة إعدادية مرحلة ابتدائية  سنوات6أقل من  المؤهل العلمي

       
       

  
  :يرجى ذكر ما يوجد من الحاجيات التالية

     غسالة     ثالجة     تلفزيون    :أجهزة 
  .............................................................................................................................: أخرى   سيارة      :مواصالت

  .................................................: أخرى      مواشي    دواجن  :تربية الجيوانات المنزلية
    وجود خط إنترنت   ) دش(ن القط وجود صح   وجود مكتبة  :فراغات منزلية
  .............................................................................................................................: خدمات أخرى

  :يرجى تعبئة البيانات التالية مع التوضيح إن أمكن
 : نوع السكن-1

 .....................: عدد غرف السكن ...............................: أخرى    : صفيح   : مستقلةغرفة   :شقة    :دار

  : طبيعة العائلة-2
    ): أب وأم(عائلة نووية    ):أب وأعمام وجد(عائلة ممتدة 

 : نوع سقف المسكن-3

 .................................................: أخرى  : كرميد    :زينكو    :أسبست    :باطون مسلح
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 : ملكية المسكن-4

 ................................................: أخرى  : تحويط    :بدون مقابل    :مستأجر    :ملك

  : حالة المسكن-5
   :تحت التشييد    :مكتمل جزئي     :مكتمل

 : تاريخ بناء السكن-6

48 – 67    68 - 77    78 – 87    88 - 94   95 - 2009  

 : جودة المسكن-7

     سيئ    متوسط    جيد    ممتاز

 : دخول الشمس-8

     رديء    متوسط    جيد    ممتاز

 : ازدحام الغرف-9

   رديء     شخص  1-2   أشخاص  3-5  5أكثر من 

  :االتصال بالشبكات العامة
  : شبكة المياه-10

        يوجدال    تمديدات خاصة    شبكة عامة

  : شبكة الكهرباء-11
       ال يوجد    مولد خاص    شبكة عامة

  : شبكة الصرف الصحي-12
       قنوات مكشوفة    )بئر(حفر امتصاصي     شبكة عامة

  : الهاتف-13
       قنوات مكشوفة    غير متوفر    متوفر
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  :درجةيرجى تعبئة البيانات التالية مع التوضيح ان أمكن حسب ال
بـشكل   -5   بشكل كبير  -4   بشكل متوسط  -3   بشكل ضعيف  -2   بشكل ضعيف جداً   -1

  كبير جدا
  

  المسكن
  

 مالحظات التقييم
5 4 3 2 1 

 الموضوع

 1 الرضي عن المسكن الحالي □ □ □ □ □ 

 2 بما يتعلق بالصرف الصحيوجود مشاكل  □ □ □ □ □ 

رانالخصوصية البصرية عن الجي □ □ □ □ □   3 توفير 

لمسكنالهدوء داخل ا □ □ □ □ □   4 توفير 

مسكناالزدحام داخل ال □ □ □ □ □   5 

مسكنالنظافة داخل ال □ □ □ □ □   6 

 7 مساحة المطبخ تلبي االحتياجات □ □ □ □ □ 

 8 مساحة المعيشة تلبي االحتياجات □ □ □ □ □ 

ةهنالك فصل بين غرف الضيافة وغرف المعيش □ □ □ □ □   9 

 10 استخدام غرف النوم للمذاكرة أيضا □ □ □ □ □ 

 11 التفكير باالنتقال للسكن لمنطقة أخرى □ □ □ □ □ 

  وتخطيط المنطقةالخدمات
 1  توفر الخدمات الصحية □ □ □ □ □ 

 2 توفر الخدمات التعليمية من مدارس ورياض أطفال  □ □ □ □ □ 

 3 توفر الخدمات التجارية □ □ □ □ □ 

 4 توفر الخدمات الدينية من مساجد □ □ □ □ □ 

 5 توفير المساحات الخضراء والمالعب والمناطق الترفيهية □ □ □ □ □ 

 6 توفير الطرق الجيدة والبنية التحتية □ □ □ □ □ 

 7 موافقة أفراد األسرة لالنتقال للسكن لمنطقة أخرى □ □ □ □ □ 

وتنظيم المنطقة بشكل أفضلالموافقة على إعادة تخطيط  □ □ □ □ □   8 

 9 توفير الهدوء داخل الحي □ □ □ □ □ 
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1 .______________________________________  
2 .______________________________________  
3._______________________________________  

 

ــوث     ــة الغ ــن وكال ــة م ــدمات المقدم   الخ
 ىوالمجالس البلدي وأي جهات أخر

1 .______________________________________  
2 .______________________________________  
3._______________________________________  

 

  نظام الـسكن المرغـوب بـه هـل هـو عمـارة            
  برج أو بيت خاص وما طبيعته شقه فيأو

1 .______________________________________  
2 .______________________________________  
3._______________________________________  
4._______________________________________  

 

 األسباب التي دفعتك للسكن في هذا الحي
وما . أين كان مكان سكنك السابق ؟ ولماذا تركته       

 هو األفضل بالنسبة لك

  

.  
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  املالحق
  

 .ط  حالة المبانيمخط  - 1

 مخطط  استعماالت األراضي  - 2

 مخطط  التشطيبات الخارجية  - 3

 مخطط ارتفاعات المباني  - 4

 مخطط شبكات المياه  - 5

 مخطط شبكة الصرف الصحي  - 6

 مخطط شبكة الطرق  - 7

 مخطط تطوير المنطقة واستعماالت األراضي  - 8
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   يوضح شبكة الطرق المقترحة):4.5(مخطط رقم 
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 التشطيبات الخارجية للمبانىيوضح  )5.5( رقم مخطط
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 استعماالت المبانىيوضح ) 6.5(مخطط رقم 
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 شبكة الطرق قبل التطويريوضح ) 7.5( رقم مخطط
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   ارتفاعات المبانىيوضح: )8.5(مخطط رقم 
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 شبكة المياهح يوض) 9.5(مخطط رقم 
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 شبكة الصرف الصحىيوضح ) 10.5(مخطط رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 182

  
  
  
  
  

  
  تصوير الجوىيوضح ال) 11.5(مخطط رقم 
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   تطوير المنطقةيوضح) 12.5(مخطط رقم 
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