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 ملخص الرسالة

ة إقليم غزة شريط ساحلي تتوزع مدنه وقراه ومخيماته في نمط طولي على خط مواجه
)الحروب المستمرة( أو الكوارث الطبيعية )الفيضانات ومد  اإلنسان صنعمن دائمة مع كوارث 

وجرف البحر...إلخ(، حيث إن آثار ونتائج هذه الكوارث والحروب المدمرة من قتل وتشريد 
فساد للبيئة العمرانية واإليكولوجية تزيد  للسكان وتدمير للمباني واإلضرار بالممتلكات وتخريب وا 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للسكان تعقيدًا وسوءًا. وستتفاقم هذه اآلثار إذا لم يتم العمل 
على كبحها والتعامل معها وفق منهج سليم واستراتيجية واضحة إلدارة الكارثة ونتائجها، لذا 

عها في استراتيجيات إعادة االعمار بعد الحروب والكوارث الواجب إتبا البحث دراسةهذا يتناول 
قطاع غزة بالتحديد، لما لها من أهمية خاصة على الصعيد الوطني واإلنساني في الوقت 
الحاضر، حيث يعرُض المفاهيم النظرية إلعادة اإلعمار بعد الحروب والكوارث، ويتناول أيضًا 
تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في هذا المجال. ويهدف البحث بشكل أساسي إلى إلقاء 

لى تجارب إعادة اإلعمار في قطاع غزة والدور الذي يلعبه المجلس الفلسطيني الضوء ع
لإلسكان في إعادة اإلعمار، وتقييمها ثم الرجوع إلى اإلطار النظري للخروج باستراتيجية متكاملة 
تنظم عمليات إعادة اإلعمار في قطاع غزة فيما بعد، وذلك لتحقيق فعالية أكبر في المستقبل 

ارث، والقيام بأعباء إعادة اإلعمار بشكل شامل يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لمواجهة الكو 
لإلنسان والمكان، وتفعيل دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار. وقد ارتكز 
البحث في منهجيته بشكل رئيسي على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى هذه 

المشاريع التي قام بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في عملية  تقييم بعضب ذلكو  ،االستراتيجيات
الخطط التي اتبعها المجلس الفلسطيني لإلسكان خاصة بعد الحروب  حليلوت ،إعادة اإلعمار
والدور الذي قام به من أجل  م2014، حرب م2012، حرب م2009-م2008الثالثة حرب 

دام مجموعة من أدوات البحث العلمي التخفيف عن الناس بعد الحروب، باإلضافة إلى استخ
مثل المقابالت واالستبيانات لتحقيق هذا الهدف. وقد خلص البحث إلى مجموعة من 
االستنتاجات والتوصيات المهمة والتي مثلت أرضية إلعداد استراتيجية إلعادة اإلعمار، مستفيدة 

على هذه التوصيات من تقييم التجارب السابقة في تجنب األخطاء وتعزيز الصواب وبناًء 
المستخلصة فإنه يمكن وضع استراتيجيات خاصة يتم من خاللها تفعيل دور المجلس الفلسطيني 

 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار.
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Abstract   

Gaza is a coastline strip and its towns and villages are divided in a linear pattern on 

the line of the permanent confrontation with the man-made disasters (ongoing wars) 

or the natural disasters (floods and tides ... etc). The suffering of the Gazians, in the 

social and the economic level, has been increased due to the effects and 

consequences of those disasters, besides the devastating wars that leave killing, 

displacement and destruction of buildings, damage of the property, vandalism, and 

corruption of the urban environment. These effects will get worse, if real actions will 

not be taken to manage and such effects, in accordance with a suitable strategy for 

the crisis management. Therefore, this study tackles the after wars reconstruction 

strategies that must be followed, precisely in the Gaza Strip, because of their 

importance on the national and humanitarian level now. The study displays the 

theoretical concepts for reconstruction after wars and disasters, and highlights the 

experience of the Palestinian Council for housing. The current study mainly aims at 

evaluating and shedding light on the reconstruction of the Gaza Strip and the role 

played by the Palestinian Council for housing in the reconstruction process. It also 

aims at referring to the theoretical framework, in this field, to come out with an 

integrated strategy to the reconstruction of the Gaza Strip, aiming at achieving an 

efficient confrontation in the future to cope with disasters. It is worth mentioning that 

acting a comprehensive reconstruction leads to better results for the people and the 

place, and activates the role of the Palestinian Council for housing. The descriptive 

and analytical approach was adopted to gain access to these strategies, as some of the 

projects carried out by the Palestinian Council for housing in the reconstruction 

process were evaluated. The plans followed by the Palestinian Council for housing, 

especially after three wars i.e.2008, 2012, and 2014 have been addressed, besides 

evaluating the role that the Palestinian Council for housing played after those three 

wars. The researcher used a set of tools, such as interviews and questionnaires to 

achieve the goal of this study. Taking advantage of the evaluation of previous 

experiences, to avoid mistakes and to promote the right thing, the study concluded a 

group of results and important recommendations, which paved the way to come out 

with a strategy to reconstruct Gaza. Finally, based on these recommendations, special 

strategies can be set to activate the role of the Palestinian Council for housing. 
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 اإلهداء

 

 فلسطين طنيو  إلى

 الطاهرة يرحمه الرحمن أبي إلى روح

 أمي منبع الحنان إلى

 زوجتي وأبنائي الذين يسكنون في الوجدان إلى

 إخوتي يحفظكم الرب المنان إليكم
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 وتقدير شكر

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، والصالة والسالم على 
رسوله الكريم الهادي األمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك لما 

ني ألرجو أن يكون عماًل خالصًا لوجهك الكري  م.أنعمت علّى من فضل بإتمام هذا البحث، وا 

إن واجب الوفاء والعرفان بالجميل يدفعني إلى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مشرفي 
على تفضله باإلشراف على بحثي ومنحي عنايته ومساندته  األستاذ الدكتور فريد صبح القيق

وتشجيعه في مختلف مراحل هذا البحث، وعلى ما قدمه من جهد وتوجيهات ومتابعة مستمرة، 
ني ألسال هللا أن يبارك له في علمه وينفع به عموم المسلمين.فكان نعم العون بعد   هللا تعالى، وا 

 والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة:كما يشرفني أن أرفع كلمات الشكر 

لتفضلهما بقبول  عمار"محمد سليم" العيلة، والدكتورة سهير سعدي الدكتور/ محمد 
لهما كل الشكر والعرفان متمنيًا لهما موفور مناقشة بحثي، وما أمداني به من علمهما الواسع، ف

 الصحة والعافية والزيادة في العلم.

على ما جاد به من مساعدة كريمة إلنجاز التحليل  األستاذ محمد الربعيوأشكر أيضًا 
 اإلحصائي والمراجعة الدقيقة للجانب العملي مما كان له أثر كبير على البحث.

رة المجلس الفلسطيني لإلسكان وعلى رأسها المدير العام وأخيرًا أتوجه بالشكر الكبير ألس
لتعاونهم الحثيث في الوصول للمعلومات وجمعها لتخرج الرسالة  المهندس أسامة السعداوي 

 .بصورتها الحالية

في الختام أسال هللا أن أكون قد ُوّفقت في بحثي هذا، وما كان فيه من مواطن إجادة 
 يه من ضعف أو نقص فمن نفسي، وهللا ولي التوفيق.فمن فضل هللا عز وجل وما كان ف
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 :ولاأل  الفصل 1

 للبحثاإلطار العام 

 تمهيد 1.1

 لما كان خالفاً  يات ترميم الواقع السلبي الذي نشأما تصف عمل عمار غالباً إعادة اإل
 و الكارثة.عليه قبل حلول الحرب أ

جتياحات العسكرية من حروب وعشرات اال لى ثالثولقد تعرضت المحافظات الجنوبية إ
الف م نتج عنها استشهاد آ2014-م2008سرائيلي خالل الفترة قبل قوات االحتالل اإل

لى الخسائر االقتصادية لمناطق الحضرية والبنية التحتية إضافة إالفلسطينيين وتدمير شامل ل
 للفلسطينيين.

عمار بعد الكوارث والحروب ث التي تسعى لدراسة استراتيجيات إعادة اإلوضمن البحو 
شاكل السابقة والعمل ضمن إطار تنمية يأتي هذا البحث في محاولة إلتاحة الفرص لمعالجة الم

ييم وتحليل استراتيجيات جديد يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لقطاع غزة، من خالل تق
لضمان نجاح  عمار السابقة وخاصة التي قام بها المجلس الفلسطيني لإلسكانومشاريع إعادة اإل
طر التنمية الوطنية وضمن أازي مع التنمية المستدامة، عمار في خط متو عملية إعادة اإل

 الشاملة بخصوصيتها ورمزيتها الفلسطينية.
لبحث الذي يركز على ول الستعراض اإلطار العام لوقد تم تخصيص الفصل األ

دوات البحث التي ار في قطاع غزة، وتوضيح مشكلته وأهميته وأعماإلعادة استراتيجيات إ 
 استخدمت لحل مشكلته.

 

 البحثيةمشكلة ال 1.2

ليات وخطط إعادة إعمار غزة وتوجهاتها ومالءمتها مع المخططات القائمة بمراجعة آ
واألهداف اإلقليمية والوطنية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لإلقليم يظهر لنا بوضوح مدى 
الحاجة لصياغة استراتيجية سليمة إلعادة إعمار خطط إعادة اإلعمار السابقة ووضع خطط 

فلسطيني بشكل عام ووضع اإلقليم بشكل خاص ومن خالل االستفادة جديدة لتتالءم والوضع ال
دماجها  من تجارب الماضي وتجارب الغير في مجال االستعداد وا عادة اإلعمار بعد الكوارث وا 
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في عمليات التخطيط المستدام للحصول على أفضل النتائج في المستقبل، للمحافظة على 
 تاريخنا وهويتنا وارتباطنا بالمكان.

يسعى البحث إلثبات الفرضية التالية: "يوجد دور كبير ومهم يجب أن يلعبه  كما
المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار وتجربته المميزة في قطاع غزة من حيث 

 المشاركة في قطاع اإلسكان وبعض مشاريع التنمية المجتمعية.

 البحثأهمية  1.3

ة في ظل الحاجة الماسة إلى تطوير منهجية يتناول هذا البحث موضوع إعادة إعمار غز 
سليمة بعد الحروب والكوارث السابقة التي وضعت أوزارها في اإلقليم والذي هو عرضة 
الحتماالت متزايدة لوقوع الحروب والكوارث الطبيعية في المستقبل، ولقد عانى هذا اإلقليم كغيره 

ناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تدمير آلة من األقاليم المعاناة الفلسطينية من آثار التدمير ال
االحتالل للمدن والقرى الفلسطينية والتي يحاول خاللها فصل السكان عن تاريخهم وأرضهم 
وهويتهم فضاًل عن تعقيدات الحياة اإلنسانية التي أصبح يعاني منها السكان، كما هو حال إقليم 

حطت أوزارها به، كما يهتم هذا البحث غزة بعد الحروب المتتالية إضافة إلى الكوارث التي 
 بوضع خطة لتفعيل دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار.

كما يدعم البحث بشكل غير مباشر دراسات العمارة المستدامة والعمارة الخضراء،  
تفادة من خاصة الداعية منها إلى تحقيق االستغالل األمثل لإلضاءة والتهوية الطبيعيتين، واالس

الطاقة الشمسية ومياه األمطار كما حصل في العديد من مشاريع إعادة اإلعمار التي تمت من 
 خالل المجلس الفلسطيني لإلسكان.

 البحثأهداف  1.4

 يهدف البحث بشكل أساسي إلى استخالص استراتيجيات محددة إلعادة اإلعمار 
 ة من الدروس بعد الحروب والكوارث في قطاع غزة، ومن ثم استخالص مجموع

 والعبر وصياغتها بشكل استراتيجية إلعادة اإلعمار، تكون شاملة لجميع المناحي وتعزز 
 النجاح وتصحح األخطاء التي كانت ترتكب في هذه العمليات السابقة، وأيضًا تحديد 
 اإليجابيات والسلبيات لدى المجلس الفلسطيني لإلسكان خالل تنفيذه لمشاريع إعادة اإلعمار 

 د الحروب، كما يهدف إلى تحديد مدى تلبية هذه المشاريع الحتياجات المجتمع الغزي بع
 خاصة بعد الحروب، ومدى مالئمتها للبيئة الفلسطينية )الطبيعية والعمرانية(، ومدى 
 تناغم مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان مع السياسة العامة الموضوعة من قبل 
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ك وضع استراتيجيات خاصة يتم من خاللها تفعيل دور المجلس الجهات الحكومية، ليتم بعد ذل
 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار. 

 البحثمنهجية  1.5

 تعتبر منهجية البحث الطريقة التي تتبع لتحقيق أهداف البحث، ويسعى البحث 
 للوصول إلى تحديد استراتيجيات إعادة اإلعمار في قطاع غزة بعد الكوارث والحروب، 
 ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق 
 عن مشكلة البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها وتحليلها للوصول إلى النتائج 
 والتوصيات، فاتبع المنهج الوصفي في ذكر الحروب التي مربها قطاع غزة في العصر 

 في كل فترة من الفترات، والمنهج التحليلي لتحليل البيانات  الحديث، وفي وصف الواقع
 وذلك من خالل المعلومات ذات الصلة التي جمعها بالوسائل العلمية المختلفة للوصول 
 إلى معايير محلية تتوافق مع الواقع البيئي والمعيشي لإلنسان الفلسطيني، ومن تلك الوسائل 

 يعها وتحليلها، والمقابالت الشخصية، والزيارات التي اعتمدها الباحث االستبانة وتوز 
 الميدانية لمختلف المناطق المتضررة.

  البحثحدود  1.6

وهو تاريخ  م2016على المعلومات ذات العالقة حتى عام  بحثعتمد الي :د الزمانيالح
 .بحثإعداد ال

من المشاريع والخطط التي تم تنفيذها في قطاع غزة على  يقتصر البحث :الحد المكاني
 قبل المجلس الفلسطيني لإلسكان.

 البحثمعوقات  1.7

والخاصــــة بفلســــطين أو قطــــاع غــــزة وبالتحديــــد بعــــد الحــــرب األخيــــرة ، قلــــة األبحــــاث الســــابقة -
 (.م2014)

( م2014تــأخير إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد الحــروب التــي تعــرض لهــا وخاصــة األخيــرة ) -
وبة تطبيـق اسـتراتيجيات إعـادة بسبب الحصـار وا غـالق المعـابر، األمـر الـذي يـؤدي إلـى صـع

  اإلعمار محليًا.
 عدم وضوح االستراتيجيات السابقة إلعادة اإلعمار وتضاربها. -
 عدم وجود استراتيجية عامة إلعادة إعمار قطاع غزة. -
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 الدراسات السابقة 1.8
 ر بعد الحروب والكوارث في اعمتبر الدراسات التي تتناول موضوع إعادة اإلتع

 كما ال توجد دراسات سابقة ل خاص حول المدن الفلسطينية، فلسطين نادرة، وبشك
 مختصة تناولت تقييم لدور وتجربة المؤسسات غير الحكومية كالمجلس الفلسطيني لإلسكان 

 األخيرة على القطاع  طاع غزة، خاصة بعد الحروب الثالثفي موضوع إعادة اإلعمار لق
والتي االسترشاد ببعض الدراسات السابقة م. في هذه الدراسة تم 2014والتي كان آخرها حرب 

التأهيل ولو بشكل جزئي، أو تحدثت  أوعمار من الحديث عن بعض جوانب إعادة اإلتتض
كمال بشكل خاص عن حالة محددة حيث يمكن االستفادة من بعض األفكا ر المطروحة فيها وا 

 البعض اآلخر.

 ية البحثهيكل 1.9

اإلطار النظري الذي يتناول الدراسات  أساسيين: األول هو قسمين لىإ البحث ينقسم
المتعلقة بموضوع الكوارث وا عادة اإلعمار، والثاني وهو الدراسة العملية والتي اشتملت على 
أداتين هما االستبانة والمقابلة. ويتطرق البحث في الفصل األول إلى مقدمة عامة عن البحث 

لى شرح المنهجية البحثية وذكر حدود موضحًا المشكلة البحثية وأهداف البحث وأهميته إضافة إ
البحث ومعوقاته، وصواًل إلى الحديث عن الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. أما 
الفصل الثاني فيتطرق لمفاهيم عامة حول الكوارث والحروب وما بعدهما من عمليات اإلعمار 

مع التركيز على مبادئ عمليات  واإلشارة إلى نماذج تطبيق مشاريع إعادة اإلعمار بعد الكوارث،
اإلعمار. كما أن الفصل الثالث يتناول نبذة عامة عن قطاع غزة وأهم الكوارث التي مرت على 
القطاع، وأثرها عليه، ثم يعرج البحث في نفس الفصل إلى ضوابط ومتطلبات واعتبارات عملية 

 اإلسكان في هذه إعمار قطاع غزة متطرقًا بشكل موجز لدور وزارة األشغال العامة و 
استعراض آلية األمم المتحدة إلعادة و العملية وأيضًا لمؤتمر القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة 

وينتهي هذا الفصل بالحديث عن اإلسكان في قطاع غزة من  إعمار قطاع غزة )خطة سيري(
 تجربة . أما الفصل الرابع فيستكمل اإلطار النظري للبحث مفصالً حيث االحتياجات والتوصيات

المجلس الفلسطيني لإلسكان في منظومة إعادة اإلعمار. ومع الوصول للفصل الخامس تكون 
الدراسة العملية حيث يتم شرح منهجية البحث وتوضيح األداتين المستخدمتين في الدراسة 
العملية، ويتم بعدها في نفس الفصل تحليل نتائج الدراسة العملية. وأخيرًا يلخص الفصل 

 التالي هيكلية البحث بشكل عام. (1.1)شكل وتوصياته. ويوضح  هم نتائج البحثالسادس أ 
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 هيكلية البحث (:1.1)شكل 
 (الباحث المصدر:)

 

مقدمة البحث• الفصل األول

الكوارث وا عادة اإلعمار• الفصل الثاني

(الحروب وا عادة اإلعمار واإلسكان)قطاع غزة • الفصل الثالث
ارتجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في منظومة إعادة اإلعم• الفصل الرابع

(ةالدراسة الميدانية التحليلي)إجراءات ومنهجية البحث • الفصل الخامس

النتائج والتوصيات• الفصل السادس



 

 
 
 
 

 الفصل الثاني: 

عادة اإلعمار  الكوارث وا 
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 الثاني:  الفصل 2

عادة اإلعمار  الكوارث وا 

 مقدمة  2.1
مع كل كارثة طبيعية أو غير طبيعية تحدث في العالم يزداد الخطر الناجم عن هذه 
تالف  الكوارث، ويزداد أثرها على جوانب الحياة من حيث إزهاق األروح وتشريد السكان وا 

الجتماعية واالقتصادية الممتلكات وتدمير المباني واإلضرار بالبيئة، إضافة إلى المشاكل ا
والنفسية والصحية التي تخلفها، والتي إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح فإن آثارها 

 تتضاعف على المجتمع.

يركز هذا الفصل على الحروب باعتبارها أحد أهم أسباب حدوث الكوارث في العصر 
قش هذا الفصل دوافع الحديث، وهي التي تقف خلف الكارثة التي يعالجها البحث، كما وينا

 الحروب وآثارها والسبل المتبعة إلعمار ما تدميره، ويتطرق أيضا لمبادئ عمليات اإلعمار.

 الكوارث  2.2
تعددت مفاهيم الكوارث، فقد وضعت جهات عديدة مفاهيم مختلفة كل حسب تخصصها 

ظمة الدولية والزاوية التي تنظر منها للكوارث، وهي حسب التعريف الدولي للمن اهتمامهاومجال 
خسائر كبيرة في األروح والممتلكات، وقد تكون طبيعية  اللحماية المدنية "حالة كبيرة ينجم عنه

مردها فعل الطبيعة )سيول، زالزل، براكين(، أو قد تكون كارثة فنية أي مردها فعل اإلنسان 
أو على المستوى  سواء كان إراديًا عمدًا أو غير إرادي بإهمال، وتتطلب لمواجهتها معونة الوطن

 (.م2011الدولي" )الطاهر، 

على أنها "تغيرات  (1)(IPCCوتعرفها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )
حادة في أداء مجتمع محلي لوظائفه بصورة عادية نتيجة لظواهر طبيعية أو غير طبيعية خطيرة 

آثار سلبية بشرية أو مادية أو تتفاعل مع ظروف اجتماعية شديدة التأثر، مما يؤدي إلى 

                                                           

(1) IPCC :Intergovernmental Panel on Climte Change  :اللجنة الدولية للتغيرات المناخية
اخ، وماسحي المحيطات وخبراء نممنظمة دولية تتبع األمم المتحدة وتتألف من ثالث آالف من علماء ال

 االقتصاد وغيرهم، وهي الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة االحتباس الحراري وتأثيراته.
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اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق، تتطلب مواجهة طارئة وفورية لتلبية االحتياجات البشرية 
 (.م2011الهامة، وقد يتطلب التعافي منها دعمًا خارجيًا )الطاهر، 

وفي تعريف آخر: "حدث مفجع، طبيعي أو صناعي بواسطة اإلنسان كالحروب، ويؤدي 
ر والتأثير على مجريات الحياة اليومية والبيئة الطبيعية والبنية التحتية والبيئة المبنية إلى التدمي

 .(Mcdonald, 2003)بواسطة اإلنسان" 

وعليه فإنه ينظر في سياق هذه الدراسة إلى الكارثة على أنها حادثة مأساوية تحدث 
ميرًا للملكيات وتعطياًل في ، وتسبب خسائر كبيرة وضررًا عظيمًا وتدمباشربشكل مباشر أو غير 

نظام الحياة اليومي، وتؤثر بشكل سلبي على المجتمع والبيئة الحضرية والهيكل العمراني، 
وتخلف دمارًا غير محدود ومتنوع يفوق قدرة السكان على االحتمال، وبالتالي يحتاجون إلى 

ها، وتكون تلك الكوارث إما مساعدة من االقاليم أو الدول الخارجية لمواجهة الكارثة والسيطرة علي
 طبيعية أو غير طبيعية. 

 الكوارث الطبيعية  2.2.1

هي الكوارث التي تحدث نتيجة الظواهر الطبيعية بدون تدخل أو تحكم من اإلنسان، 
مثل الزالزل والفيضانات والبراكين واألوبئة والحشرات. إن بعض الباحثين يصنفون هذه الكوارث 

 (.م2011ر تأثيرها كما يلي )الطاهر، بناًء على سرعة حدوثها وانتشا

: ال يستطيع اإلنسان تحديد وقت حدوثها بشكل دقيق، كوارث مفاجئة شديدة التأثير .1
وتحدث بسبب قوى الطبيعة الخارجة عن سيطرة اإلنسان بشكل رئيسي، كالزالزل والبراكين 

 والعواصف.
دار أيام أو أشهر أو : تحدث بشكل تدريجي ويزداد تأثيرها على مكوارث بطيئة التأثير .2

سنوات حتى يصبح االستمرار معها في الحياة صعب وخطير، وبالتالي تصبح كارثة، 
 كالتصحر والجفاف. 

 الكوارث غير الطبيعية  2.2.2

يشمل هذا النوع تلك الكوارث المرتبطة مباشرة مع ممارسات اإلنسان سواًء أكانت 
البيئي، كما تشمل الكوارث الطبيعية  متعمدة أو غير متعمدة، مثل: الحروب والحرائق والتلوث

التي يسببها اإلنسان بأفعاله الخاطئة كاالنزالقات التي تحدث بسبب قطع األشجار، والفيضانات 
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التي تحدث بسب تعديات اإلنسان بالبناء في مناطق التصريف الطبيعي لمياه السيول واألمطار، 
 (: م2004وقد صنفت إلى نوعين )عكاشة، 

تحدث نتيجة إهمال اإلنسان أو عدم وعيه  قة التخطيط )غير متعمدة(:كوارث غير مسب .1
 باألضرار المترتبة على ممارساته الخاطئة، مثل: حرائق المنازل وسقوط الطائرات.

حداث آثار سلبية على البيئة  كوارث مسبقة التخطيط )متعمدة(: .2 يراد بها التدمير وا 
 مثل: جرائم الحرائق والتخريب والحروب.  الحضرية، ولها أهداف محددة ومخطط لها مسبقًا،

 سمات الكوارث 2.2.3

أيًا كان التصنيف الذي تندرج تحته الكوارث، فإنها تتسم غالبيتها بصفات عامة ومالمح 
مشتركة تحدد إمكانية إدراجها تحت مسمى كارثة، ومنها السرعة وتتابع األحداث المفاجئة 

تلكات، ونقص المعلومات والبيانات وتضاربها، والمباغتة، وارتفاع الخسائر في األرواح والمم
وانتشار الفوضى والخلل في النظام العام ونظام الخدمات، وكل ذلك يحتاج إلى أساليب ونظم 
غير مألوفة لمواجهتها، ويتطلب درجة عالية من التنبؤ، تسبب الضغط النفسي والعصبي والتوتر 

 (.م2007)العتيبي، 

 تأثير الكارثة التي يعتمد عليها حجم العوامل 2.2.4

يعتمد حجم الكارثة وشدة تأثيرها على عدة عوامل تؤدي إلى زيادة خطورتها، ويذكر 
(Mcdonald, 2003 :أهم هذه العوامل ) 

 : يعتمد تأثير الكارثة على حجم الحدث، وقوته حسب المقاييس المعتدة.حجمها -

لكن تكرار حدوثه : في بعض األحيان ال يكون الحدث مدمرًا، و مرات تكرار حدوثها عدد -
 على التوالي يجعله كارثة.

: يعتمد تأثير الكارثة على المدة الزمنية التي تحدث فيها، فالزالزل الفترة الزمنية للكارثة -
قد تستمر إلى عدة ثواني، والفيضانات قد تصل إلى عدة أيام، أما الجفاف أو التصحر 

 . فقد يصل إلى عدة سنين، وكل حسب مدة حدوثه يسبب الدمار

: كلما زادت المساحة التي تعرضت للكارثة زاد المساحة التي أثرت عليها الكارثة -
 تأثيرها.

: يختلف تأثير الكارثة بناًء على نوعها، فالزلزال يختلف تأثيره عن اإلعصار نوع الكارثة -
 وكذلك عن الحروب. 
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عًا، وهناك : يقل تأثير الكارثة كلما كان حدوثها متوقطبيعة الستعداد وتوقع الكارثة -
 مخطط الستقبالها ومعالجة آثارها. 

 الحروب 2.3
الحرب "نزاع مسلح تبادلي بين دولتين أو أكثر من الدول غير المتفقة، وذلك العتبارهم 
أن الحرب هي الحل العسكري إلعادة تنظيم الجغرافية السياسية بينهم، وذلك للحصول على 

بين اثنين أو أكثر من القوى غير المتوافقة، وال النتائج المرجوة والمعد لها". وتعد صراع رغبات 
ن لكل عصر نوعه من الحروب  يجب بالضرورة أن تكون احتالاًل أو قتاًل أو إبادة جماعية، وا 

 . (م1976والظروف الخاصة به )كالوزفيتز، 

وفي تعريف آخر للحرب "ظاهرة عالمية لها كيانها الثقافي، وممارساتها ليست مرتبطة 
ن التنظيم السياسي أو المجتمعي، وشكلها ونطاقها يحدده المجتمع الذي يقوم بها" بنوع محدد م

 .(م1994ان، غ)كي

بدأت الحروب منذ أن قام قابيل على أخيه هابيل فقتله، وذلك قبل فجر كل تلك 
الحضارات الصاعدة والهابطة، وكانت الحروب إغارات وأفعال عدوانية على نطاق ضيق بين 

دد قد يكونوا فردين فقط، ألسباب شخصية أو دينية أو غيرها من األسباب. وبعد أفراد قليلي الع
ذلك توسع مفهوم الحرب ليشمل جماعات وقبائل حتى ظهر مفهوم الدولة، وأصبحت الحروب 
تطول األخضر واليابس من الجذور حتى الثمرات، وساعد ظهور األسلحة والتطور التكنولوجي 

 . (م1996ألرض وآثارها بشكل كبير )كيلي، إلى توسع مفهوم الحرب على ا

وقد تقوم الحرب لدوافع مختلفة من قبل المعنيين بها، ولذلك قد اكتسبت الحرب طبيعة 
خاصة ناتجة عن احتشاد دوافع مختلفة، وفي كل حرب يدعي جميع األطراف أن دوافع الحرب 

الحروب العامل االقتصادي  ما هي إال دعاء األخالق واألمن والحماية، ويذكر أيضًا من أسباب
 وأسباب أيديولوجية ودينية وغيرها.  –وهي أسباب شخصية  –والسلطة والفخر والحب 

إن البيئة التي تحدث فيها الحرب لها تأثير كبير على القتال وخطط واستراتيجيات 
العملية العسكرية، ويمكن أن تشمل ضمن مجاالت مختلفة أنواع التضاريس، فالحرب على 

ل تختلف اختالفًا كبيرًا منها على الجبل، وهذا من شأنه أن يؤثر على تدريب الجنود للقتال السه
في أنواع معينة من البيئات والتضاريس، والتي تضع بشكل عام مسار التنقل أو العوامل 

 . (م1976المساعدة للقوات )مونتاجو، 
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األرواح وقد تنتهي الحرب عندما يدرك الخصمان حجم الضرر والخسائر في 
والممتلكات، ويتحقق الطرفان من كون طريق الحرب لتحقيق المراد منها مسدود، وفي كثير من 
األحيان تنتهي الحرب بتدمير كامل ألراضي الخصم وقتل عدد كبير من األرواح، في بعض 
الحروب أو األعمال العدوانية تنتهي عندما يتم إنجاز الهدف العسكري ألحد الجانبين، وفي 

ت أخرى تقرر الدول المعتدية إنهاء العمليات العسكرية لتفادي الخسائر المستمرة ووقف حاال
األعمال العدائية من دون الحصول على الهدف األصلي، أما في بعض حاالت التمرد أو 
الحروب األهلية فقد تستمر لفترات طويلة من الزمن، مع مستوى منخفض من النشاط العسكري، 

 . (Barzilai, 1996)باستسالم أحد األطراف  أو قد تنتهي الحروب

 ما بعد الكوارث والحروب 2.4
على الرغم من اآلثار الضارة للكوارث فإنها قد تكون نافعة إذا ما تم استغاللها بشكل 
صالحها، أو أن تكون نقطة تحول إيجابية في حياة المجتمع،  صحيح في استكشاف األخطاء وا 

صالح وتحسين المجتمع، وأما على صعيد اآلثار أو قد تكون إنذارًا إالهيًا لمراج عة ذواتنا وا 
الضارة، فإنه مما سبق يتضح أن للكوارث والحروب آثارًا مدمرة مهما كانت أسبابها أو شكلها أو 

 (.م2007تصنيفها أو بيئتها، وهو ما يستلزم إجراءات معينة )العتيبي، 

 أثر الكوارث 2.4.1

 ( كما يلي:م2011، وهي كما صنفها )الطاهر، تتنوع آثار الكوارث على البيئة الحضرية

لحاحًا لعملية اإلعمار، األثر الفيزيائي .1 : يعتبر من أكثر آثار الكوارث وضوحًا وتكلفة وا 
 حيث تتضرر المباني والمرافق العامة والبنية التحتية والهيكل العمراني. 

أثير أحيانًا إلى تدمير : يتأثر االقتصاد بشكل بالغ بعد الكوارث، ويصل التاألثر القتصادي .2
كلي في االقتصاد، فتتأثر المشاريع الخاصة والصناعية والحركة التجارية، وتعرقل الكوارث 
النمو المطرد ومسيرة التنمية، ويتعطل التمويل على المستوى الفردي والجماعي من خالل 

  التأثير على الدخل القومي، في وقت تكون فيه الحاجة ماسة للتمويل لإلعمار.

: في وقت الكوارث تتفاقم المشكالت االجتماعية وتتدهور األوضاع األثر الجتماعي .3
المعيشية وينتشر الفقر، فتظهر مشكالت اجتماعية عميقة تحتاج إلى معالجة بسرعة كبيرة، 
كفقد المأوى وظهور العشوائيات في المساكن وظهور األمراض واألوبئة، ويمكن أن تكون 

 حظة في البداية ولكن أثرها العميق يظهر الحقًا على المجتمع. هذه المشكالت غير مال
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: في أوقات الحروب والكوارث يتم تدمير الشواهد التاريخية والثقافية نتيجة األثر الثقافي .4
للكارثة أو بشكل متعمد كما في الحروب، سواء أكانت هذه الشواهد ثقافية مبنية كالمتاحف 

ليد أو تاريخ في الكتب أو مواد تدرس في المدارس، وذلك أو ثقافة معنوية كالعادات والتقا
 بهدف تغيير الصورة الحضرية وتشويه الحقائق، وفرض هوية جديدة.

: تصاحب الكوارث والحروب عدم استقرار في األوضاع السياسية، وأحيانًا األثر السياسي .5
ونتها تؤدي الكوارث إلى ضعف شديد في الحكومات أو إلى انهيارها، وذلك حسب مر 

 وجاهزيتها للتعامل مع الظروف الطارئة.

: يترتب على الكوارث آثار نفسية قد تجتاح األفراد، وقد تأخذ صورة تأثير األثر النفسي .6
جماعي، ويعد األطفال أكثر الفئات المتضررة نفسيًا عدد وقوع الكوارث فقد يصابون 

 باضطرابات نفسية تؤثر على مستقبلهم. 

 آثار الحرب  2.4.2

ارها السلبية في المجمل على كال الخصمين، وتظهر تلك اآلثار جلية على للحرب آث
ما يلي شرح مبسط لآلثار السلبية الواقعة على كل د الدولة والجنود والمدنيين، وفيكل من اقتصا
 : (م1976فئة )مونتاجو، 

ؤثرة : ترتبط الحروب ارتباطًا وثيقًا باالقتصاد، فتقوم بسببه وتنتهي معلى اقتصاد الدولة .1
عليه بصورة سلبية أو بصورة إيجابية أحيانًا قليلة، فبعد هزيمة جانب وانتصار جانب آخر 
في الحرب يدفع الجانب المهزوم حق هزيمته للجانب المنتصر، وذلك تعويضًا للمنتصر 

 عن ما خسره في تلك الحرب، وغالبًا ما يتم التنازل عن أراضي للدول المنتصرة. 

تجري عادة الحرب فهي تحصد األخضر قبل حرق اليابس، تحصد  : حسبماعلى المدنيين .2
المدني قبل المقاتل أحيانًا، أو متعلقاته وممتلكاته، تختلف التقديرات لعدد الضحايا في الحرب 

 60في كتابه كلفة الحرب إلى أن نحو  (م1999العالمية الثانية، وحسبما أشار )فيكتورفيل، 
مليون من  40ومليون جندي  20ما في ذلك حوالي مليون شخص قد ماتوا في الحرب، ب

المدنيين، وبشكل عام تشير أغلب اإلحصائيات إلى نقص كبير في عدد السكان يرافق العديد 
 من الحروب الضارية. 

: من غير المنطقي أن تنهي الحروب دون أن تأخذ معها أرواح جزء من المقاتلين، على الجنود .3
جنود في الدولة المهزومة أكبر من غيرها. إنه من الستين وفي الغالب يكون نصيب القتل لل

ماليين  7ماليين وأصيب  8مليون جندي الذين تم حشدهم في الحرب العالمية األولى، قتل 
 . (Martin, 2000)مليون شخص إلصابات خطيرة  15بعجز دائم، وتعرض 
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 وبذلك يمكن تلخيص آثار الحرب ونتائجها في عدة نقاط: 

 مي. التأخر العل .1

 المجاعات واألمراض.  .2

 إزهاق األرواح البشرية.  .3

 التأثيرات النفسية والسلبية على األفراد.  .4

 استنزاف الموارد )االقتصادية واألولية والبشرية(.  .5

 تشريد الالجئين في البلدان المستسلمة بسبب الصراع. .6

 الدمار في الممتلكات باإلضافة إلى األضرار البيئية والبنية التحتية.  .7

 لجراءات بعد الكوارث والحروبا 2.4.3

تجدر اإلشارة إلى أن للكوارث تأثيرات مباشرة وغير مباشرة قد تمتد إلى ما بعد االنتهاء 
من معالجة الكارثة بحد ذاتها، لذلك يتطلب من األجهزة المعنية في الدولة عمل معاينة للمناطق 

 لناجمة عن أحداث الكارثة.المتأثرة لدراسة اآلثار االجتماعية واالقتصادية والنفسية ا

ويكمن الهدف من التقييم بعد الكارثة في معرفة احتياجات المنطقة الضرورية لإلغاثة، 
وتحديد المساعدات اإلنسانية والمادية الالزمة، باإلضافة إلى حاجات المنطقة من مشاريع 

لكارثة. إن من إنتاجية وخدماتية، ووضع خطة الستعادة الحالة الطبيعية للمنطقة قبل حدوث ا
 (: م2009أهم األعمال التي يجب القيام بها بعد مرور وقت من وقوع الكارثة )هالل، 

: في أعقاب الكوارث يتم تقدير حجم األضرار تقدير حجم الخسائر البشرية والقتصادية .1
والخسائر البشرية واالقتصادية من خالل المسح الميداني، وتكوين قاعدة بيانات للبدء بعملية 

 إلعمار بناًء على معلومات صحيحة وواقعية، ويتم تقدير الكوارث على النحو التالي: ا

 عدد القتلى والجرحى والمعوقين والمشوهين.  -

 عدد المباني السكنية والصناعية والتجارية والمرافق العامة المتضررة.  -

صحية والنفسية : يتم العمل على تقييم الحالة التقييم الحالة الصحية والنفسية في المجتمع .2
لألفراد بعد االنتهاء من إخماد الحرائق ورفع األنقاض واالنتهاء من تقييم آثار الكارثة، ويتم 

 التقييم على النحو التالي: 
 الحالة النفسية للسكان الذين تعرضوا للكارثة، وتأثير الخوف والهلع واالكتئاب عليهم.  -

 الطبي للسكان وقت الكارثة. تقييم األمراض التي تم مالحظتها من قبل الفريق -

 تقييم المالجئ ومواقع اإليواء وآثاره النفسية على الالجئين. -
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 تقييم المناخ وأثره على الصحة النفسية.  -

 تقييم مدى تلوث الهواء والتربة ونقاوة المياه.  -

: يتم تقدير احتياجات السكان المتأثرين احتياجات السكان من المواد األساسية والثانوية .3
 ارثة والمساعدات التي يحتاجونها وتوفير هذه االحتياجات، وتشمل: بالك

 االحتياجات األساسية )الغذاء والمياه والسكن والمالبس والعالج(. -

 الخدمات األساسية )الصحية والكهرباء واالتصاالت والتعليم(. -

 مواد اإلنشاء )االسمنت والحديد(. -

 اجراءات عامة بعد الكارثة:  .4
 تثبيت األسعار.  -

 دراسة الخسائر في المباني وتحديد المباني غير اآلمنة. -

 دراسة األضرار وتصنيفها قانونيًا.  -

 وضع برامج إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الكارثة.  -

 وضع برامج إلعادة التأهيل والتدريب. -

 وضع برامج لمكافحة التلوث البيئي. -

 وضع برامج إلعمار المنشآت المتضررة. -

 الحروبو الكوارث  اإلعمار بعد 2.5
قد تفهم عملية اإلعمار بعد الكوارث على أنها عملية بناء ما تهدم من الهيكل العمراني 
)المباني( بفعل الكارثة أو الحرب، ولكن هذا التعريف يهمل بقية مكونات النسيج الحضري 

 مناخ. المتمثلة في الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتاريخ والتكنولوجيا وال

وفي تعريف آخر الستراتيجيات عمليات اإلعمار بعد الكوارث أنها: "مجموعة من 
العمليات والسياسات التي توضع من أجل مواجهة الكوارث واالستعداد لها قبل حدوثها، ومن ثم 
تلبية الحاجة الملحة أثناء الكارثة وا عمار ما تضرر بفعل الكارثة بعد وقوعها، سواء أكان ذلك 

لمستوى قصير أو طويل األمد، بحيث تكون هذه السياسات شاملة كل نواحي الحياة على ا
 (.Baradan, 2004االجتماعية، واالقتصادية والثقافية" )

إن أي استراتيجية لإلعمار بعد الكوارث البد أن ترتكز على خمسة مبادئ تكون بمثابة 
 (: م2011محددات لها وتعمل على توجيهها )الطاهر، 

 تقوم بوضع خطط مسبقة لتجنب الكوارث قبل وقوعها.  :وقائية -
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 : تعالج جميع اآلثار الناجمة عن الكوارث، على مختلف المستويات.شاملة -

: يتم وضعها في االعتبار عند إعداد خطط التنمية تندمج ضمن مخطط التطوير -
 المستقبلية.

 ها.: وتكون قادرة على إعادة إدارة عجلة الحياة لتستمر بذاتالستدامة -

 : أن تكون قابلة للتعديل والتكييف مع المستجدات على أرض الواقع.مرنة -

 مراحل إدارة الكوارث وعمليات اإلعمار  2.5.1

إن إدارة الكوارث هي: "أسلوب إداري لمواجهة الكوارث وتأثيراتها، تمارس فيه مجموعة 
في مراحلها من األنشطة والوظائف واالجراءات قبل وأثناء وبعد حدوث الكارثة لمواجهتها 

المختلفة، بهدف منع تكرار حدوثها كلما أمكن ذلك، والتقليل أو الحد من أضرارها على اإلنسان، 
زالة آثارها بعد وقوعها وانتهائها" )الزهراني،  ( م2011(. وقد قسم )الطاهر، م1997وا 

 استراتيجيات إدارة الكوارث واإلعمار إلى أربعة مراحل زمنية، وهي كالتالي: 
: يتم فيها جمع المعلومات ووضع الخطط والسيناريوهات المتوقعة ما قبل الكارثةمرحلة  .1

الحدوث، وبناًء عليها يتم وضع السياسات والخطط االستراتيجية لالستعداد للكارثة وتخفيف 
 أثرها، ويتم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات، منها: 

ثة، بحيث يوجد كوارث هي اجراءات يتم اتخاذها لمنع حدوث الكار  اجراءات وقائية: -
 يستطيع اإلنسان السيطرة عليها ومنعها، وكوارث ال يمكن منعها. 

هي اجراءات يتم اتخاذها للتقليل من تأثير الكارثة على اإلنسان  اجراءات تخفيفية: -
والبيئة، في حال عدم مقدرة اإلنسان على منع حدوث الكارثة، مثل: تصميم مباني 

 كان. مقاومة للزالزل، وتوعية الس

هي االستجابة العاجلة لمجريات الكارثة، تتمثل في: إعداد خطط  الستعداد لالستجابة: -
نشاء مركز معلومات في حالة الطوارئ.   لتوفير الغذاء والمأوى، وا 

: هي الفترة المباشرة ما بعد الكارثة، يتم التركيز فيها على توفير مرحلة اإلغاثة الفورية .2
والبحث عن المفقودين وتقدير الخسائر واألضرار، يبدأ العمل احتياجات السكان األساسية 

بواسطة المجتمع المحلي المدرب ثم تصل أجهزة الدولة المعنية كالدفاع المدني وطواقم 
 اإلنقاذ ثم الدعم من المؤسسات غير الحكومية، وتقسم هذه المرحلة إلى قسمين: 

ساعة وفي بعض األحيان قد تصل  24تستمر بعد انتهاء الكارثة لمدة  البحث واإلنقاذ: -
 أيام حسب ظروف الكارثة. 7إلى 
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تتبع مباشرة عمليات اإلنقاذ وتستمر من شهر إلى ثالثة أشهر وذلك  اإلغاثة العاجلة: -
مكانيات الحكومة.   حسب طبيعة الكارثة وا 

انتهاء  : يتم في هذه المرحلة محاولة الرجوع إلى الحياة الطبيعية، تبدأ بعدفترة إعادة التأهيل .3
مرحلة اإلغاثة وتستمر لعدة سنوات، ويتم فيها وضع خطط تفصيلية بناًء على معلومات 

 واقعية وأكيدة.

: يتم في هذه المرحلة تطبيق مشاريع اإلعمار على المدى فترة إعادة البناء واإلعمار .4
صالح البنية التحتية(، ويتم أيضًا العمل على تحد يث القريب والبعيد )بناء المساكن، وا 

المعلومات والتعديل على االستراتيجيات والخطط المستقبلية بناًء على مجريات الكارثة 
 الواقعية، وبهذا تتداخل مرحلة اإلعمار مع مرحلة اإلعداد المسبق للكارثة في المستقبل. 

 اتجاهات العمارة بعد الكوارث والحروب 2.5.2

و الكارثة، فبعضها يهتم في مشاريع اإلعمار هناك عدة اتجاهات للعمارة بعد الحرب أ
بالناحية الرمزية لتخليد الذاكرة والهوية الجماعية والبعض اآلخر بالناحية الوظيفية، وبشكل عام 

 (.م2004فإن كل حالة لها استراتيجية خاصة في تطبيقها منها ما يلي )عكاشة، 

دة من قبل، : يهتم هذا االتجاه بإيجاد عمارة جديدة لم تكن موجو اتجاه التحديث والتجديد .1
يواء  بعيدًا عن تاريخ وهوية المجتمع، وذلك لتلبية احتياجات السكن السريع والفعال وا 

 المشردين. وقد انتشر هذا االتجاه بعد الحرب العالمية الثانية في الدول األوروبية.

: يهتم هذا االتجاه بإعادة ما تم هدمه من المباني التاريخية كما كان اتجاه إعادة اإلحياء .2
بل الكارثة أو الحرب، بهدف الحفاظ على الهوية والوجود، ويحتاج هذا النوع إلى توثيق ق

مسبق ودقيق للمباني، ويركز بشكل أساسي على المباني التاريخية ذات القيمة االعتبارية 
 والرمزية الخاصة.

واألنماط دمج بين األساليب القديمة : في هذا االتجاه يتم الاتجاه المزج بين القديم والحديث .3
الحديثة، حيث يعبر عنه عن طريق إحياء الطرز القديمة إلى جانب استخدام أساليب البناء 
 الحديثة، وذلك للحفاظ على الهوية التاريخية باإلضافة إلى مسايرة االحتياجات السريعة للتطور. 

ز : يركز هذا االتجاه على رمزية الحدث أكثر من التركياتجاه رمزي شاهد على األحداث .4
على البناء نفسه، فهو يعمل على إبقاء أثر التدمير في المبني على ما هو عليه لحفظ 
ظهار بشاعة الحروب، وال يصلح هذا االتجاه إال في مباني معينة وذات رمزية  الذاكرة وا 

 خاصة، ويتم استخدمه من قبل مختصين وخبراء في مختلف المجاالت واالتجاهات. 
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  الكوارث بعد اإلعمار إعادة مشاريع تطبيق نماذج 2.6
 لمشاريع والتخطيط والتصاميم التمويل ومصادر والطريقة األسلوب اختيار يتم بعدما

 األفضل النموذج اختيار ويتم والتنفيذ، التطبيق عمليات هي التالية الخطوة تكون  االعمار، إعادة
 في البناء توتقنيا وطريقة واألضرار، الدمار كحجم العوامل من مجموعة دراسة على بناءً 

 الوقت ومقدار واالجتماعية والتنقية االقتصادية المجتمع قدرة إلى إضافة المستهدفة، المنطقة
 : اإلعمار إعادة عمليات في النماذج أهم ومن اإلعمار، إعادة عملية تحتاجه الذي والجهد

 : المقاولين نموذج -

 سواء كبيرة مقاوالت شركات مع التعاقد هو اإلعمار إعادة مشاريع وتنفيذ تطبيق نماذج أحد
 إعداد أجل من واألسرع، األسهل يعتبر ألنه النموذج هذا استخدام ويتم عالمية، أو محلية
نشاء اإلنسانية المعاناة زيادة وتفادي الطبيعي الوضع إلى المجتمع وا عادة والمباني المنازل  وا 
 . نسبياً  سريع ووقت عالية بمواصفات المباني من كبير عدد

 : الذاتي البناء نموذج -

 هذا ويعتبر بأنفسهم، البناء إعادة بأعمال القيام من المجتمع تمكين على النموذج هذا يركز
 بشكل المجتمع أن إلى إضافة نسبيًا، البسيط المنازل وتصميم العمالة توفر عند جيد التوجه
 وينحصر ئيسي،ر  بشكل العائلة بواسطة األعمال تنظيم يتم وفيه بنفسه، منازله يبني تقليدي
 في المالي، الدعم أو معنية خبرات أو البناء مواد بتزويد الخارجية أو الرسمية الجهات دور
 التعامل يتم أو المستفيدة الجهات مع مباشرة بشكل الخارجية الجهات تتعامل قد البرامج هذه
 وزرات،ال) الحكومية الرسمية الجهات خالل من أو للتنسيق هيئة أو مؤسسة خالل من معهم

 بشكل مالياً  المستهدفة الفئة تساهم قد المشاريع هذه بعض وفي ،(المحافظات البلديات،
 . العمالة في للمساهمة باإلضافة المشروع، تكلفة في جزئي

 : التعاوني البناء إعادة -

 إعادة عملية في المجتمع كل بمشاركة ولكن الذاتي البناء إعادة بنظام شبيه النظام هذا
 عمليات تتم وأن المجتمع لكل البناء مواد تزويد يتم أن يعني وهذا مباشر، كلبش اإلعمار
 أو حكومية سواء أخرى  جهة من ومتابعة منهم وبتنظيم المجتمع كل بواسطة  البناء إعادة
 بشكل إدارته تم إذا المجتمع أفراد بين العالقات تقوية إلى النموذج هذا يؤدي حكومية، غير
 اندماجهم إعادة ويسهل الكارثة أو الحرب بعد للناس النفسية الصحة تحسن في ويساعد جيد
 يقدم بحيث وتوزيعها الخبرات تبادل في يساعد أنه إضافة وفاعل، مهم دور بتأدية الحياة في
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 تنظيم يتطلب النموذج هذا ألن الفقراء مساعدة يضمن وبذلك يملكها، التي الخبرة فرد كل
 العائلة على يعتمد أو أخرى  جهات أو مؤسسات على ادباالعتم وليس جماعي بشكل العمل

 يحتاج لذلك المجتمعي، والتعاون  المشاركة من عالية درجة النموذج هذا يتطلب واألصدقاء،
 على والتفاهم االتفاق يتم وأن المجتمع أفراد بين جيدة وعالقات التنظيم من عالية درجة إلى
 .للجميع العادلة المنفعة لتباد من والتأكد بالعمل، البدء قبل شيء كل

 عشرة لكن بمفرده، بيت يبني أن يستطيع ل واحد رجل إن" فتحي حسن المعماري  ويقول
 ".البعض بعضهم مع منازل عشرة بناء يستطيعون  رجال

 اإلعمار عمليات مبادئ 2.7

 :اإلعمار عمليات في اتباعها يستحسن التي المبادئ

 ملحة وكحاجة للجماعة كحق العامة اكناألم وتوفير العامة الفراغات نوعية تحسين .1
 . مستوياتها بفارق  األسر كل محيط في

 .المشاة وحاجة المركبات سير حركة بين الموازنة .2
 السكن وحدات في الطبيعية والتهوية الكافية اإلضاءة على الحصول إمكانية توفير .3

 .الخاصة
 خاصة) نواعهاأ بمختلف للقطاعات التابعة السيارات لموقف كافية مساحات توفير .4

 (وعامة
 التعامل إمكانية لتصبح التخطيط، في االستخدام وسهلة بسيطة مقاربات على االعتماد .5

 وبسيطة. سهلة المخطط مع
 وا همال كانت كما وا عادتها المنطقة في إحيائها يمكن التي النماذج اختيار: االنتقائية .6

 األخطاء. تعتريها معمارية مظاهر
ت األساسية: ال بد أن تتصف المباني التي سيتم إعمارها والحاجا الراحة سبل توفير .7

 وأعمال التدفئة المثال سبيل الحديث، على العصر متطلبات بسبل الراحة واستيعاب
 كالتهوية الداخلية المشاكل لحل باإلضافة والمطابخ، والحمامات والكهرباء السباكة

 والرطوبة. واإلضاءة
 وتراث وتاريخ هوية على يؤكد كانت كما لمدينةا بناء إعادة إن :الهوية على الحفاظ .8

 ضد الصامتة للمقاومة رمز وهو ،أرضهم في جذورهم وعمق وأصالتهم السكان
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 جديدة هوية بأي االنصهار ورفضهم وشخصيتهم بهويتهم السكان واعتزاز المحتل،
 .المتراكمة التاريخ لذاكرة مجمع ألهلها بالنسبة فالمدينة عليهم، تفرض

 أكثر فعاالً  سيكون  المدينة في الشوارع نفس إنشاء إعادة إن المثال سبيل على: التكلفة .9
 بحاجة ولكن موجودة التحتية البنية خطوط ألن وذلك االقتصادية، التكلفة ناحية من
 .إصالح إعادة إلى

 المشاركة دور تفعيل الوقت وبنفس اإلعمار، في للمساهمة المجتمع مؤسسات تعزيز .10
 اإلعمار. ةعملي لخدمة الشعبية

 خالصة 2.8
ل هذا الفصل مدخاًل لتعريف مفاهيم الكوارث والحروب واإلعمار، وما يرتبط بهذه شك  

المفاهيم من تصنيفات وسمات وآثار ونتائج على البيئة الحضرية واألفراد، كما أوضح الفصل 
مار، أيضًا اإلجراءات التي يجب القيام بها بعد الكوارث والحروب بما في ذلك عمليات اإلع

وتطرق إلى نماذج تطبيق مشاريع إعادة اإلعمار بعد الكوارث، واختتم الفصل بمبادئ عمليات 
اإلعمار، تمهيدًا للخوض في الفصل القادم في الكوارث والحروب التي مرت على قطاع غزة 

 وأثرها عليه وما تمخض عنها.
 

  



 

 
 

 
 
 

 الفصل الثالث: 
 قطاع غزة 

عادة اإلعمار واإل)الحروب   (سكانوا 
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 الفصل الثالث:  3

عادة اإلعمار واإلسكانقطاع غزة )الحروب   (وا 

 مقدمة 3.1
هناك العديد من الكوارث الطبيعية في القرن الماضي التي أودت بحياة آالف األشخاص 
في مناطق متفرقة من العالم، ومنها قطاع غزة والذي عانى الكثير من الويالت سواء كانت 

م ومنها ما هو من قبل اإلنسان 2014الذي حصل في شتاء عام  طبيعية مثل الفيضان األخير
والذي تمثل في حروب متعاقبة قام بها االحتالل اإلسرائيلي. ومن األهمية بمكان االهتمام بأول 
األعمال التي يجب القيام بها بعد الكارثة أال وهو عملية تقييم الضرر وما حدث، ألنه هو 

بها من قبل كافة المؤسسات الفاعلة على األرض سواء كانت الخطوة األولى التي يجب القيام 
حكومية أو غير حكومية، وسوف يركز هذا الفصل على قطاع غزة والحروب التي شنها 

 االحتالل الصهيوني عليه، ويناقش أيضًا آثار العدوان والسبل واآلليات المتبعة في اإلعمار. 

 نبذة عامة عن قطاع غزة 3.2
، 2كم365تبلغ مساحة قطاع غزة 

وهو منطقة ساحلية تقع على طول 
الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط بين 

دقيقة إلى  15درجة و 31درجتي عرض 
دقيقة شمااًل ودرجتي طول  35درجة و 31
درجة  34دقيقة إلى  15درجة و  34
قطاع غزة دقيقة شرقًا، ويبلغ طول  30و

كم  12و 6كم وعرضه ما بين  40
 م(. 1999)الموسوعة الفلسطينية، 

ويقع قطاع غزة في الجزء 
الجنوبي الغربي من فلسطين حيث يحده 
من الغرب البحر المتوسط ومن الشرق 
 خريطة قطاع غزة (:3.1)شكل صحراء بئر السبع، ومن الجنوب صحراء 

 ( م2016: وزارة الحكم المحلي المصدر)
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 ، أما في الشمال فيحده الخط األخضر الفاصل بين القطاع وباقي(3.1)شكل سيناء كما يوضح 
 م(.1997)عبد السالم،  م1948أجزاء فلسطين المحتلة عام 

ويضم قطاع غزة خمس محافظات وهي من الشمال إلى الجنوب: محافظة شمال غزة، 
محافظة غزة، محافظة الوسطى، محافظة خانيونس، ومحافظة رفح، وتشترك هذه المحافظات 

 في كثير من الخصائص لكن لكل محافظة ما يميزها من األمور. 

مليون نسمة منتصف  1.7قد بلغ عدد السكان المقدر في محافظات قطاع غزة حوالي و 
% من سكان األراضي الفلسطينية، احتلت محافظة غزة 38.5، ما نسبته حوالي م2013عام 

 853المرتبة األولى من حيث عدد السكان بين محافظات قطاع غزة، حيث بلغ عدد سكانها حالي 
% من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية 13.3بما نسبته  (3.2) شكل ألف نسمة كما بين

 م(.2013)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 

 م2013 العام منتصف غزة قطاع محافظات في المقدر السكان عدد :(3.2) شكل
 (م2013حصاء الفلسطيني، لإل ي: الجهاز المركز)المصدر

ويدخل مناخ قطاع غزة كسائر السهل الساحلي الفلسطيني ضمن إقليم البحر المتوسط 
 ،درجات مئوية 10بشكل عام، فالشتاء معتدل الحرارة ويبلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يناير 

رجات مئوية، والصقيع يكاد يكون ال وجود له حتى في د 5ومتوسط الحرارة الدنيا بالليل ال يقل عن 
شهري يناير وفبراير وهما أشد شهور السنة برودة، وتكون الشمس ساطعة في أكثر من نصف أيام 
الشتاء. أما في فصل الربيع فتكون رياح الخماسين هي الحدث المميز فيه والتي بهبوبها ترتفع 

كونه حارًا في أحيان كثيرة ومعتداًل في أحيان أخرى درجات الحرارة، أما فصل الصيف، فيتميز ب
درجة مئوية وأحيانًا يصل إلى أكثر  28ويصل متوسط درجة الحرارة في آخر شهور الصيف إلى 

 (.م1984)أبو طويلة، 
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 الكوارث التي مرت على قطاع غزة 3.3
 كأي مكان في العالم ال تستثنى فلسطين من الكوارث سواًء الطبيعية أو تلك 

من صنع اإلنسان، حيث أن إمكانية حدوث هذه الكوارث في فلسطين موجود والتاريخ يشهد التي 
ويسجل وقوع العديد منها، أما بالنسبة لمدينة غزة فهي جزء ال يتجزأ من فلسطين فقد مر بها 
معظم ما مر في المدن الفلسطينية ككل وتميزت عن غيرها من المدن الفلسطينية بأحداث 

 أخرى. 

للكوارث الطبيعية في فلسطين كالزالزل، تظهر الوثائق التاريخية حول الزالزل  فبالنسبة
في شرق البحر المتوسط عن وجود نشاط زلزالي في المنطقة، حيث يسجل هزات قوية في 

سنة تقريبًا، وقد تم تسجيل عدة هزات كان بعضها قويًا ومدمرًا  200 – 100المنطقة كل 
، ولكن زلزال م1927، م1903، م1837، م1202، م808، م748، م551بانتظام في السنوات 

م، كان أقواها على فلسطين حيث أدى إلى خسائر في األرواح والممتلكات، 1927تموز  11
لى تشريد آالف من الناس ومقتل وجرح العديد  وتدمير عدد كبير من المنازل واألبنية وا 

 (.م2011)الطاهر، 

ظيت مدينة غزة ببعض المنخفضات التي سببت وبالنسبة لالضطرابات المناخية فقد ح
في شهر ديسمبر الذي خلف أضرارًا ال يزال  م2013دمارًا ال بأس به وكان آخرها منخفض عام 

 بعضها موجودًا حتى اللحظة. 

أما بالنسبة للحروب فقد تعرضت فلسطين للكثير من الحروب على مر التاريخ القديم 
 فلسطينية ومحت بعضها اآلخر عن الخريطة. والحديث أدت إلى هدم بعض المدن ال

 وفيما يخص الحروب الصهيونية فكان لها النصيب األكبر من تاريخ الحروب في فلسطين، 
 ، م1967، م1956، م1948ومن أشهر الحروب التي حدثت في القرن الماضي حرب عام 

 ، وآخرهام2012، م2009-م2008، والحروب على قطاع غزة أعوام م1982، م1973
، م1988. كما مرت بفلسطين أحداث ال تقل تأثيرًا وكارثية مثل االنتفاضة األولى عام م2014

، واالجتياحات الصهيونية التي لم تتوقف في األعوام التي مرت م2000وانتفاضة األقصى عام 
 بين هذه الحروب والبرامج المنظمة لتدمير البيئة والمدن التاريخية باإلضافة إلى عدم السماح 
 بإعادة اإلعمار. وفيما يلي تفصيل للحروب الثالثة األخيرة على قطاع غزة والتي كان لها 
األثر الكبير في تدمير قطاع غزة على جميع المستويات، وهو ما يستدعي البحث في سبل 

 اإلعمار. 
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 م: 2009-م2008حرب عام  .1

 م2009يناير كانون الثاني/  21حتى  م2008كانون األول/ديسمبر  27في الفترة بين 
أشعلت إسرائيل حربها على قطاع غزة في وقت كانت فيه معظم الفصائل الفلسطينية هناك 
ملتزمة بالتهدئة وبعضها في طريقه إلى االلتزام بها، فجاءت الحرب الصهيونية لتنسف تلك 
االلتزامات، وأعادت المنطقة إلى أعلى درجات التسخين العسكري، ونظرًا للتفاوت الحاد في 

لتوازن والتكافؤ في القدرات العسكرية بين الجيش الصهيوني والفصائل الفلسطينية في القطاع ا
كانت نتائج الحرب مروعة ومفزعة حيث استخدمت إسرائيل أحدث الذخائر المحرمة دوليًا 

جريحًا عدد كبير منهم من األطفال  5450شهيدًا و 1417استخدامًا مفرطًا، وذهب ضحيتها 
خلفت العديد من ذوي اإلعاقات الدائمة فضاًل عن تدمير آالف المنازل واألحياء والنساء، كما 

السكنية، والمراكز الحكومية والمدارس والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس، ومباني 
ومؤسسات حكومية ودولية، وقد اعتمدت إسرائيل في ذلك الوقت على كل أساليب القتل دون 

لقانون الدولي اإلنساني الذي يلزم المتحاربين بقواعد معينة من شأنها عدم مراعاة قواعد وأحكام ا
استهداف المدنيين، ودور العبادة، ومعاهد التعليم، والمنازل السكنية، والتجمعات المدنية 

 م(.2009 ،)غولدستون 

 م: 2012حرب عام  .2

نوفمبر  تشرين الثاني/ 14عادت إسرائيل لتشن عدوانًا جديدًا على القطاع بتاريخ 
، والذي استمر لمدة ثمانية أيام وأسفر عن م2012تشرين الثاني/ نوفمبر  21حتى  م2012

صابة المئات وقد أدت الحرب إلى شلل كامل في كافة مناحي الحياة  177استشهاد  مواطنًا وا 
 على مدار األيام الثمانية من العدوان، وأدى العدوان إلى توقف شامل في الحركة االقتصادية في

 (.م2014قطاع غزة )معهد أبحاث السياسات االقتصادية، 

 م: 2014حرب عام  .3

، م2014آب/أغسطس  26حتى  م2014تموز/ يوليو  8جاءت الحرب الثالثة بتاريخ 
حيث قام الجيش الصهيوني بعمليات جوية وبرية وبحرية أدت إلى تدمير شديد لكافة مكونات 

واسع للمباني السكنية والبنية التحتية والمباني  البيئة الحضارية، من خالل استهداف وتدمير
الحكومية وضرب االقتصاد الفلسطيني من خالل تدمير المنشآت الصناعية، وكل ما من شأنه 
أن يضعف قدرة الناس على مواصلة الحياة بشكل طبيعي، كما تحولت مناطق كبيرة لساحات 

 (.م2014لسياسات االقتصادية، من الدمار مثل حي الشجاعية وبلدة خزاعة )معهد أبحاث ا
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 آثار الكوارث على قطاع غزة  3.4
تترك كل كارثة تصيب أي منطقة آثارًا قد ال يكون الزمن كفياًل بأن يمحوها، وهذا ما 
حصل مع قطاع غزة، فقد وضعت تسع سنوات من الحصار وسلسلة من االعتداءات المتواصلة 

لعدوان األخير هو األعنف ليس فقط من قطاع غزة في مواجهة أزمة إنسانية عميقة، وكان ا
ناحية الخسائر البشرية، ولكن من ناحية الدمار الذي ألحق بالمساكن الخاصة وبما تبقى من 

 بنية تحتية وقاعدة إنتاجية متداعية في القطاع. 

 على القطاع في مجال العمران والمنشآت  آثار الحروب الثالث 3.4.1

 م2008ا األول في القطاع في نهاية العام كما ذكر سابقًا أن إسرائيل شنت عدوانه
وشهدت هدوء نسبيًا  م2012حتى  م2010واستمر العدوان قرابة الشهر، ثم جاءت السنوات من 

 م2009-م2008وتخفيفًا جزئيًا للحصار، مما مكن أهل القطاع من البدء بإزالة مخلفات عدوان 
 م2012ًا على القطاع في العام وتنشيط اقتصادهم، ولكن إسرائيل عادت لتشن عدوانًا جديد

استمر لمدة ثمانية أيام والذي أدى إلى توقف شامل في الحركة االقتصادية في قطاع غزة، 
لتفاقم األزمة التي يمر بها القطاع، إلى جانب الخسائر التي لحقت  م2014وجاءت حرب 

يومًا إلى أنه تم تدمير  51بالبنية التحتية، تشير التقديرات المبدئية لنتائج الحرب التي استمرت 
آالف منزل تدميرًا كاماًل، إضافة إلى تدمير كامل لعدد من األبراج السكنية منها برج  9أكثر من 

% عن األضرار 70الظافر وبرج الباشا، وبرج المجمع اإليطالي بغزة، وتزيد هذه األضرار بنسبة 
لقطاع الصرف الصحي فقد . أما بالنسبة م2008التي نجمت عن العملية العسكرية في عام 

تكبد خسائر كبيرة وذلك في مختلف أنحاء قطاع غزة. ولم يسلم قطاع الطرق والنقل 
كم، وقد تلقى 58كم من إجمالي مساحة الطرق البالغة 30والمواصالت فقد تم تدمير حوالي 

راعي القطاع الصناعي ضربة شديدة جراء تدمير الممتلكات والمنشآت الصناعية. أما القطاع الز 
 جدولفقد شهد تراجعًا واضحًا في مؤشراته، حيث اعتبر من أكثر القطاعات تضررًا. ويفصل 

الخسائر التي نجمت عن هذه االعتداءات )معهد أبحاث السياسات االقتصادية،  (3.1)
 (. م2014
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 (:3.1) جدول
حصائيات تقديرات  الصهيونية العتداءات عن الناجمة واألضرار( دولر بالمليون ) للخسائر وا 

 المنشأة
 (3)م2014 (2)م2012 (1(م2009-م2008
 التكلفة العدد التكلفة العدد التكلفة العدد

 675 9000 14.5 298 200 4100 منازل مدمرة بشكل كامل
 629 47000 42.2 8000 82 17000 زئيمنازل مدمرة بشكل ج

المساجد المدمرة )جزئي، 
 كلي(

23 14 36 24 71 35 

عدد المباني التعليمية 
 )جزئي، كلي(.

25 53 50 4 202 69 

 40 20 130 - 57.1 53 مقرات حكومية.
 - - 1.6 1 3 2 جسور.

 - - - - 2 4 محطات بنزين.
 40 10 21 8 2.4 10 خطوط مياه ومجاري.

 40 30 55 28 2 50 ق بالكيلومتر.طر 
 138 - 120 - 90 - األراضي الزراعية.

 35 10 13.5 10 13 10 محطات توليد كهرباء.
مصانع وورش ومنشآت 

 تجارية
1500 19 - 213 1000 360 

 - - - - 5 - أسوار المنازل.
 - - - - 22 - خسائر مباشرة أخرى.

 2061  638.8  565.3  المجموع اإلجمالي للخسائر

 على القطاع اآلثار النفسية للحروب الثالث 3.4.2

على الرغم من الصمود األسطوري الذي يسطره الشعب الفلسطيني في مواجهته 
للعدوان، إال أن االحتالل ترك بصمات مدمرة تستهدف األطفال بالدرجة األولى هي أبعد من أن 

ثارًا طويلة األمد. اإلعاقة النفسية تكون جرحًا يشفى بعد قصف. إنها الحرب النفسية التي تترك آ
التي هي أكثر ضررًا من اإلعاقة الجسدية، والمعاناة التي عاناها األفراد أثناء الحرب من انقطاع 

                                                           

 ، تقرير بكدار حول خسائر قطاع غزة جراء العدوان.م2009( تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 1)
 .م21/4/2013غزة  ، صحيفة الرسالة،م2012( تقرير وزارة األشغال، 2)
 ( المصدر: إحصائيات مبدئية من بكدار. 3)
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الكهرباء ونقص المياه والغارات المستمرة وقلة النوم ونقص الدواء وعدم وجود أماكن آمنة 
إليواء من شردوا ودمرت منازلهم، وتصور  والتشرد وتدمير المنازل وتحويل المدارس إلى مالجئ

الموت في كل لحظة وفقدان األم واألب واألخوة واألخوات، واليتم والخوف من المستقبل 
والحصار، ومشاهد الدماء والمجازر عبر شاشات التلفاز؛ جميع هذه األمور كان لها األثر 

ة النفسية وعدم إيجاد الحلول النفسي الكبير على األطفال والكبار ومما زاد أثر هذه المعانا
المناسبة حتى اللحظة فما زال القطاع يعاني من الفقر، الحصار، البطالة المرتفعة، انقطاع 

 (.www.alquds.co.ukالكهرباء، تلوث المياه والهواء والبحر، وقلة األماكن الخضراء )

 اإلعمار بعد الكوارث في قطاع غزة  3.5
آت المدنية والسكانية خالل العدوان الصهيوني إن الدمار الهائل الذي لحق بالمنش

المتكرر على قطاع غزة، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية ودور العبادة، لهو شاهد على 
بشاعة جرائم العدوان التي ارتكبتها آلة الحرب الصهيونية، وبرهان على عملية التدمير المنهجي 

الحياة للشعب الفلسطيني. كما أن عملية اإلعمار  التي يعتمدها الجانب الصهيوني بحق مقومات
تمثل واجبًا ملحًا إزاء ما ألحقته آلة العدوان الصهيونية بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة من 
تدمير واسع، ويتوجب إبقاء جهود عمليات اإلعمار بمنأى عن االبتزاز وتحييدها وسالمة 

 روط ذات طابع سياسي. وجهتها وضمان شفافيتها، وعدم ربطها بقيود أو ش

 ضوابط ومتطلبات واعتبارات عملية اإلعمار  3.5.1

 (: م2009فيما يلي توضيح ألهم ضوابط عملية اإلعمار )المنسي، 

التصرف على أساس أن عملية اإلعمار هي عملية إنسانية بحتة، وال عالقة لها بالموقف  -
صعيد الموقف السياسي ية، أو على نالسياسي سواًء على صعيد العالقات الفلسطينية البي

 تجاه العدو الصهيوني. 

 أن تكون عملية اإلعمار عملية نظيفة، ال يستغلها الفاسدون.  -

 إعطاء األولوية في عمليات اإلعمار للبيوت السكنية والمباني الخاصة.  -

في قطاع غزة، ألنها فرصة لتشغيل  يةلحتفضيل القيام باألعمال من قبل شركات م -
ومن جانب آخر بأن تصرف األموال داخل القطاع، ال أن يكون ن عن العمل، يالمعطل

 القطاع جسرًا لنقل األموال للشركات األجنبية. 

 ال يتم احتكار عملية اإلعمار من أي طرف.  -
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 (: م2009إن إنجاح عملية اإلعمار ل يتم إل بتحقيق النقاط التالية )المنسي، 

 فتح كامل للمعابر ورفع الحصار. -

 ل اإلعمار أو االبتزاز السياسي.رفض تسيس تموي -

 التنسيق بين كافة الجهات ونشر المعلومات. -

 الشفافية الكاملة والمهنية في التنفيذ. -

صالح األضرار. -  توحيد سياسات وآليات التعويض وا 

 تعزيز دور البلديات في تصحيح المخالفات التنظيمية. -

 (: م2009المنسي، إن هناك اعتبارات يجب أن تراعى عند البدء باإلعمار وهي )

أن تتوفر لدى المقاولين المحليين القدرة الفنية والبشرية والمادية على تنفيذ هذا الكم من  -
 المشاريع.

أن تغطي المواد الالزمة للبنية التحتية لقطاع اإلنشاءات )شركة الخرسانة، البالط،  -
 اإلنترلوك( الكميات المطلوبة إلتمام عملية اإلعمار. 

المواد المطلوبة والجداول الزمنية لها محددة ومطلوبة قبل فترة للتخزين أن تكون كميات  -
 والتشوين. 

 دور وزارة األشغال العامة واإلسكان في عملية اإلعمار 3.5.2

باشرت وزارة األشغال العامة واإلسكان ومنذ الحظة األولى إلعالن وقف إطالق النار في 
كاهلها الجزء األكبر من عملية إعادة اإلعمار،  أعمالها، وبصفتها المؤسسة الحكومية التي يقع على

بادرت إلى تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع الكارثة التي لحقت بغزة والتحضير لمرحلة إعادة 
 اإلعمار، وقد تم تحديد المحاور الرئيسية للوزارة خالل فترة الطوارئ، وكانت على النحو التالي: 

آت العامة والخاصة وشبكات الطرق حصر الخسائر واألضرار التي لحقت بالمنش .1
 الرئيسية. 

 تقييم المباني التي تشكل خطرًا على حياة السكان والنظر في حالتها اإلنشائية.  .2

كمال هدم المباني التي تم اإلقرار بعدم  .3 تدعيم المباني التي تحتاج إلى تدعيم إنشائي وا 
 إمكانية إصالحها. 

 ا بالدعم الفني خاصة باآلليات والمعدات. مساعدة المؤسسات المختلفة من خالل تزويده .4

إعداد الخطط والتقارير والتواصل مع كافة الجهات ذات العالقة من خالل االجتماعات  .5
 التشاورية وورش العمل. 
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وقد تم طرح بعض األفكار من عدة جهات إليجاد طرق بديلة )غير إعادة البناء التقليدية( 
 لك األفكار: إليجاد مأوى لألفراد المشردين، ومن ت

 البناء بالطين.  -

 شراء شقق. استئجار و  -

 توفير كرافانات بدل الخيام.  -

 تسليم المتضررين مبالغ نقدية مقابل الخسائر.  -

 وقد وضعت الحكومة خطة للتعامل مع نتائج وآثار الحرب وهي: 

 مرحلة اإلغاثة العاجلة واإليواء لكل المتضررين. -

 مرحلة حصر األضرار وتوثيقها.  -

 إزالة الركام وأنقاض المباني. خطة  -

 غزة قطاع إعمار إلعادة القاهرة مؤتمر 3.6
، انعقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر إعادة إعمار م2014أكتوبر  12بتاريخ 

منظمة  20و، دولة 50قطاع غزة، برعاية مصرية نرويجية، وشارك في المؤتمر أكثر من 
حكومة الفلسطينية في تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة إقليمية ودولية، وذلك بهدف تعزيز قدرة ال

وقد تعهدت   تأهيل قطاع غزة، إضافة إلى توفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع.
مليار دوالر، ُخصص نصفها لجهود إعادة إعمار  5.4الدول المانحة خالل المؤتمر بتقديم 

شروط، هي بسط حكومة  ثةالي الدولي بثالربطت رئاسة المؤتمر تقديم الدعم الم وقد  .القطاع
يجري استخدام المساعدات في أغراض غير  وأالالقطاع،  ىالوفاق الوطني سيطرتها عل

 فتح المعابر الحدودية بين اسرائيل وقطاع غزة.  ىمخصصة لها، والعمل عل

 لإلغاثة دوالر مليون  414 ىإل العاجلة الحاجة للمؤتمر الختامي البيان شرح وقد
مليار  4,2 ىإل إضافة ،ىاألول المرحلة في االقتصاد لتعافي دوالر مليار 2,1 ثم نسانية،اإل

خطة حكومة  ىدوالر، التكلفة المبدئية إلعادة اإلعمار، وأعلنت الدول المانحة موافقتها عل
الوفاق الوطني بشأن إعادة اإلعمار، وضرورة أن يواكب ذلك دعم موازنتها نفسها للتنمية في 

 .م(2015)شعبان،  الغربيةالضفة 
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 )خطة سيري( قطاع غزة عمارإآلية األمم المتحدة إلعادة  3.7
 المتحدة األمم منسقسيري،  رتأعلن السيد روب ،م2014من العام   سبتمبر  16في 

وأوضح   عن آلية األمم المتحدة إلعادة إعمار غزة، األوسط، الشرق  في السالم بعملية الخاص
سرائأن األمم المتحدة  والسلطة الفلسطينية قد توصلوا إلى اتفاق يسمح ببدء العمل في إعادة  يلوا 
وبمشاركة القطاع الخاص، مع ، بوجود رقابة دولية على استخدام المواد، إعمار قطاع غزة

سيري أن االتفاق  السيد كشفو ، اإلعمارإعطاء السلطة الفلسطينية دورًا قياديًا في جهود إعادة 
من خالل آلية للرقابة على المواد، للتأكد من استخدامها بالكامل  يقدم الضمانات األمنية

األمل للشعب  هامة تعطيوأشار أن آلية إعادة اإلعمار المؤقتة خطوة  .ألغراض مدنية
 .ةسرائيل اإلغالقات للمناطق المتبقية في غز إالفلسطيني في غزة، ويأمل أن ترفع 

من خالل آلية للرقابة على مواد البناء ، هذا االتفاق يقدم الضمانات األمنية إلسرائيل
، للتأكد من استخدامها بالكامل ألغراض البناء فقط، لكن األمم المتحدة ةالمدخلة لقطاع غز 

وبين كيفية تقديم  اإلنسانية،التخفيف من صعوبة األوضاع  ىإلكانت تتأرجح بين الحاجة 
مراقب دولي في  500و 200ح بين توزيع ما يتراو  ىوترمي الخطة إلل، ضمانات أمنية إلسرائي

أو المباني العامة  ،كاألحياء السكنية ،لمراقبة مناطق إعادة اإلعمار األساسية، قطاع غزة
والمواد  ةالكبيرة، وسيتم توزيع هؤالء المراقبين عند "مواقع تخزين مواد البناء كاإلسمنت والخرسان

 ،وكذلك عند مواقع "ركن الجرافات ،الحديدية أو القبضان ،كاألنابيب المعدنية ،الثنائية االستخدام
وتقضي مهمة المراقبين الدوليين بضمان أن مواد  ،"من المعدات الميكانيكية الثقيلة وغير ذلك

 .ألغراض أخرى وليس ، مها إلعادة بناء غزة فقطاالبناء والمعدات الميكانيكية الثقيلة  يتم استخد

تقوم على تسهيل دخول جميع مواد  ار غزة،سيري إلعادة إعم السيدالخطة التي قدمها 
تشرف على إدخال واستخدام جميع  وفق نظام حاسوبي، إعادة اإلعمار، وتتضمن اآللية رقابةً 
ألنها تسهم في تسريع إعادة  ،ن السلطة قبلت بالخطةكما أ، المواد الالزمة إلعادة إعمار القطاع

تشجيعها على تقديم  ىإل ةً ضاف، إالعمليةاإلعمار، وتقدم ضمانات للدول المانحة في شأن هذه 
العون الالزم إلعادة اإلعمار في المؤتمر المقبل، وفي الوقت ذاته طالبوا برفع الحصار كاماًل 

 عن قطاع غزة. 

 أن إدخال مواد البناء سيتم عبر ثالث قنوات:  إلى المعطيات المتاحة وتشير

خاصة  مخازن  في وتخزينها القطاع، في للمشاريع المخصصة المواد دخول متابعة -1
 سرائيل.إمدار الساعة، مع وضع كاميرات مراقبة تشرف عليها  ىعل للحراسة
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معروفين، وبعد تقديم كشوفات  نعبر مقاولي ،عمار البيوت المهدمةإ المواد لفائدة  إدخال -2
سرائيل إدخال األنابيب الحديدية، و  وتمنع ،واألمكنةمفصلة عن الكميات  يتم مصر وا 

  بالستيكية.ا بأنابيب لهااستبد

 االستخدام ذات المواد فحص بهدف ،والمهندسين الخبراء من خاص طاقم تشكيل -3
 .م(2015)شعبان،  للقطاع وصولها ومنع المزدوج،

 آلية األمم المتحدة تقييم 3.7.1

معاناة  من فاقمت وستزيد ،بشكل فعلي تبدأ لم التي المتحدة، األمم ليةآمن الواضح أن 
آلية إلدخال مواد  كونهاتتعدى  حيثخاصة أصحاب البيوت المدمرة،  ،السكان المدنيين

جهة أخرى تعتبر آلية األمم  منالحصار غطاًء دوليًا،  منحتاتفاقية سياسية  بل ،اإلعمار
سمنت، وتحدد إلحيث تشترط معرفة المتضررين والجهة المنتفعة من ا ،المتحدة أمنية بحتة

سمنت إلمنيًا من استالم اأممنوعين  هناك تجارن الموزعين من نواح أمنية، عالوة عن أ
 وتوزيعه.

كان  ،جهود إعمار القطاع علىاألمم المتحدة قلصت دورها في الرقابة واإلشراف  
سكان القطاع ينتظرون أن تقوم األمم المتحدة بدورها في دعم االحتياجات الالزمة إلعمار قطاع 

هذه اآللية معيقة ومعرقلة لجهود إعادة  اد البناء.غزة دون عراقيل، بداًل من مراقبتها لدخول مو 
جاري تنفيذها على أرض الواقع في  ،استراتيجيةاإلعمار، سيما وأنها ستطال مشاريع إعمار 

أنها لم تأخذ بعين االعتبار احتياجات اإلسكان في  علىعالوة  ،مناطق مختلفة من قطاع غزة
 القطاع التي سبقت الحرب.

 استالمها يةتفاصيل إدخال مواد البناء لقطاع غزة وكيف 3.7.2

أضرار  تفحص UNDPو ،تقوم وكالة الغوث بفحص أضرار الالجئين :األضرار فحص -1
 كان. كة مع وزارة األشغال العامة واإلساالمواطنين وبالشر 

نظام  عبر للمتضررين تالمدنية بإدخال بيانا الشؤون  : تقوم وزارةاألضرار تقدير -2
 األضرار مرتبط بالجانب اإلسرائيلي.   حاسوبي لتقدير

 . األسماء بفحص اإلسرائيلي الجانب يقوم حيث: المتضررين أسماء فحص -3

 ن زارة الشؤو و  ىيقدم التاجر أو صاحب الشركة طلب إل والشركات: التجار قائمة فحص -4
 .المدنية العتماده كموزع وبدورها تنقل طلبه للجانب اإلسرائيلي ألخذ الموافقة األمنية

http://www.alhayatp.net/?p=41013
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وبواسطة هذا النظام المحوسب يستطيع التاجر أو الشركة معرفة قوائم  :السمنت توريد -5
 الموافق عليهم.  نالمتضرري

الظروف اإلنسانية في  اآللية لم تحقق نتائج فعلية علي األرض وفاقمت من ألنّ ونظرًا 
القطاع، باشرت بعض الدول من االنسحاب من االتفاقية، حيث انسحبت قطر من هذه االتفاقية 

مليون دوالر في مؤتمر المانحين بالقاهرة لمشاريع اإلعمار في غزة،  250علمًا بأنها رصدت 
عمار القطاع في إ  راعية مؤتمر إعادة ،ً فإن النرويج أيضا ،ووفقًا لمؤسسات المجتمع المدني

و تشكيل لجنة نرويجية  ،نسحاب من هذه اآلليةلالوصاحبة الدعوة له لديها نية حقيقية  ،القاهرة
تخوفًا منهم بأن هذه اآللية ستكرس الحصار وتطيل  ،لهذه الدول االنسحابمستقلة، جاء هذا 

بعد تصريحات  افهإيقتم   دوالر،مليار  1قطر كانت تنفذ مشروع  بقيمة  أن، يذكر رأمد اإلعما
سيري بشأن مواد البناء المدخلة لغزة للمشروع القطري، وكذلك المشروع النرويجي الخاص بإزالة 

 .م(2015)شعبان،  الركام
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 عمليتان متوازيتان
 

 تعيين قائمة المستفيدين من كل مستودع / بائع

  إرسال بيانات باالسم ورقم الهوية 

(UNOPS)  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
 كمياتالتحقق من صحة األسماء وال

األسماء الموافق عليها تتلقى  رة األشغال العامةزاو 
 قسيمة بالكمية المحددة

 الجيش اإلسرائيلي لفحص األسماء

 إرسال الرد )بالموافقة أو الرفض(

UNOPS 

 

 الشؤون المدنية
 

من تأمين حاجة  UNOPSتتأكد األمم المتحدة  وزارة الشؤون المدنية

عدات مثل كاميرات المراقبة، الشركات المحلية من الم

 ، اإلنترنت. إلخGPSالمولدات الكهربائية، 

/  SANADنقل المواد من إسرائيل من خالل شركة 
 UNOPSصندوق االستثمار الفلسطيني، تحت إشراف 

 ارسال البيانات إلى

  ترسل إلى

نية التحتية المهدمة، تطوير قاعدة بيانات لكل من المتضررين والب
، صور، أرقام الهواتف  GPS، رقم الهوية، االسم :تشتمل على

 الخلوية.

تأهيل الشركات المحلية للقيام بعملية الفحص من قبل 
 صندوق االستثمار الفلسطيني والسلطة الفلسطينية

 مشاركة قائمة الشركات مع الحكومة اإلسرائيلية

 

 تقييم األضرار وفحص المتضررين:

وزارة األشغال  ألمم المتحدة اإلنمائيبواسطة وكالة الغوث، برنامج ا
 واإلسكان وغيرها من المؤسسات األهلية.

 عملية إدخال مواد البناء

 

 غزة إعمار إلعادة المتحدة األمم آللية توضيحي رسم (:3.3) شكل

 م(2015مايو : عمر شعبان، بال ثينك للدراسات االستراتيجية، المصدر)
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 احتياجات اإلسكان في قطاع غزة 3.8
بحسب ما هو متوفر من معلومات متاحة ومتعلقة باإلسكان والمخزون السكنى تقدر 

حدة سكنية سنويا وذلك لسد العجز التراكمي الناشئ عن تكون اسر و  40000الحاجة بنحو 
 100000جديدة )سجالت المحكمة الشرعية( هذا باإلضافة إلى العجز الموجود والمقدر بحوالي 

الفلسطيني لإلسكان( هذا باإلضافة للمساكن المطلوبة لسكان  المجلسوحدة سكنية )حسب 
حالل سكانها في مشاريع إسكانية العشوائيات في حال وضع برنامج إلزالة  هذه العشوائيات وا 

جديدة يتحقق فيها الشروط اإلنسانية للحياة الكريمة ويقدر عدد الشقق المطلوبة لسكان 
 (.م2009 ،)الفرا (2467العشوائيات ب )

المطلوبة لحل مشكلة مخيمات الالجئين والتي لم يتم  المساكنهذا باإلضافة إلى 
الجهات الرسمية على أساس أن قضية الالجئين قضية سياسية حلها التطرق لها على صعيد 

 ينتظر تنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرارات المتعلقة بحق العودة.

إن االتجاهات الحالية ونظرا لشح األراضي المؤهلة إلقامة مشروعات سكنية عليها تقود 
ما في هذا النظام من مشاكل اجتماعية بسبب عدم تحقق إلى بناء عمارات متعددة الطوابق رغم 

الخصوصية ومشاكل صيانة وانقطاع للتيار الكهربائي مثلما يحدث حاليا بسبب الحصار 
اإلسرائيلي الجائر على قطاع غزة مما يسبب معاناة لسكان هذه العمارات بسبب توقف المصاعد 

 والمضخات.

وحدة سكنية جديدة كذلك  13000ج إلى أما بخصوص المناطق الريفية فهناك احتيا
وحدة سنويا. )المجلس  6000التي تحتاج إلى صيانة بحوالي  السكنيةيقدر عدد الوحدات 
 الفلسطيني لإلسكان(

وسلوكه العدواني المتكرر وهدمه لمساكن المواطنين تحت أعذار  اإلسرائيليأما الكيان 
م حيث دمرت إسرائيل 2014وان على غزة في ال يقبلها الضمير اإلنساني والتي كان آخرها العد

وحدة سكنية على رؤوس ساكنيها باإلضافة إلى البيوت التي دمرت  25,000ما ال يقل عن 
مليار دوالر  3.4جزئيا والمدارس والمساجد والبنية التحتية حيث قدر الخبراء إن غزة تحتاج إلى 

ة إلى ترويع المواطنين وتشردهم في إلعادة اعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي األخير إضاف
 .مأوى العراء بال 

 وحدة  200,000مما تقدم يمكن إيجاز االحتياج للمساكن في قطاع غزة بحوالي 
 سكنية بكل ما تحتاجه من بنية تحتية وفوقية إضافة إلى إيجاد حلول لمالجئ أمنة 
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اكنيها كما حدث في تحمي المواطنين من القتل الذي ينشأ عن انهيار البيوت على رؤوس س
الحروب األخيرة الثالث حيث انه من الدروس المستفادة من هذه الحروب أال يسقط المخططين 
والمصممين هذا الجانب من اعتباراتهم في برنامج إعادة اعمار غزة باإلضافة إلى تصميم 

ع منة في جميع محافظات القطاع حيث لم يكن هناك مكانا آمنا على مستوى القطاآمالجئ 
 بكامله.

 

 مؤسسات اإلسكان في قطاع غزة 3.8.1

لم يكن أي مؤسسات فلسطينية لإلسكان في قطاع غزة فقط كان  م1991قبل العام 
هناك البلديات والتي انحصر دورها في منح تراخيص البناء للمواطنين رغم أن هذه التراخيص 

 ما تضع العراقيل. غالباً  التيكانت خاضعة للموافقات اإلسرائيلية 
 س اإلسكان الفلسطيني:مجل .أ

 944السكنية في قطاع غزة حيث بلغ عددها  الوحداتقام المجلس ببناء العديد من 
 وحدة سكنية موزعة على رقعة قطاع غزة حسب الجدول التالي:

 مختلف مناطق قطاع غزةجدول يبين عدد الوحدات المنفذة من مجلس اإلسكان في  (:3.2)جدول 

 تاريخ التنفيذ عدد الوحدات الموقع اسم المشروع

 م1994 320 النصيرات عين جالوت
 م1993 96 خان يونس القلعة

 م1995 416 غزة الكرامة
 م1994 112 تل السلطان رفح

 (م2010)البغدادي،  المصدر
 

 وزارة اإلسكان: .ب

بإنشاء وزارة اإلسكان  م1994مايو بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية قامت في 
 وتألفت من خمس مديريات هي:

، السياسة والتخطيط الحضري، المشاريع، الشئون اإلدارية، والتطويرالبحث والتخطيط 
 والشئون المالية.
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 وانطلقت الوزارة لتحقيق األهداف التالية:

 تمكين المواطن من العيش في بيت دائم ومالئم. -

 في مجال اإلسكان.تشجيع البحوث العلمية  -

تطوير صناعة اإلسكان المحلية عبر ضبط الجودة وتحسينها وتطوير المعايير القياسية  -
 وأنظمة البناء.

 التطوير الحضري. -

 إحياء العمارة العربية اإلسالمية. -

ورغم ضعف اإلمكانات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام ووزارة اإلسكان بشكل 
 ة بعض الخطط لتحقيق بعضا من أهدافها السابقة حيث قامت بعمل:خاص أنجزت الوزار 

 جمعيات اإلسكان التعاونية. -

 قامت دائرة البحث العلمي بتقييم األحوال القائمة لألراضي العامة وتقييمها وتوثيقها. -

لتمكينهم من  دعم الباحثين في مجال اإلسكان في كلية الهندسة بالجامعة اإلسالمية مالياً  -
 حاثهم في مجال اإلسكان.تقديم أب

 وضع نظام للعمارات متعددة الطوابق. -

 مختبرات ضبط الجودة لمواد البناء. -

تشجيع القطاع الخاص من خالل نظام مبادلة األراضي الحكومية بوحدات سكنية مع  -
 مصادقتها على المخططات المقدمة من مستثمري القطاع الخاص.

 ت. جمعيات اإلسكان التعاوني:

 بإنشاء نظام جمعيات اإلسكان  م1997اإلسكان في العام  ارةوز حيث قامت 
في مجال اإلسكان في قطاع غزة ويتلخص هذا  التعاوني والذي يعد المشروع األكثر انجازاً 

 النظام في:

-21تشكيل مجموعات من ذوي الدخل المتوسط خاصة قطاع الموظفين كل مجموعة من  -1
 أسرة  32

 ض بسعر رمزي يسدد على أقساط مدتها خمس ر أيتم تمكين كل مجموعة من قطعة  -2
% منها حسب مخططات مقدمة من 60متر مربع يتم البناء على  1000سنوات بمساحة 

 الوزارة.



38 

يقوم المنتفعين من كل جمعية بالبناء عليها على نفقتهم الخاصة أو عبر قروض يتم  -3
 ين المنفذين.الحصول عليها من البنوك المحلية أو مؤسسات دعم اإلسكان أو المقاول

 من أراضي حكومية ولن  تلتزم كل مجموعة بتقديم بيانات تفيد بأنهم لم ينتفعوا سابقاً  -4
 لمبدأ  و زوجاتهم وذلك تحقيقاً أباالنتفاع من األراضي الحكومية هم  يسمح لهم الحقاً 

 العدالة.

 التي أنجزت من خالل جمعيات اإلسكان التعاوني في غزةجدول بالمشاريع  (:3.3)جدول 
 سنة النجاز عدد الشقق عدد المباني موقع المشروع اسم المشروع

 م1998 4760 170 مدينة غزة جمعيات االسكان

 م1998 2200 120 مدينة الزهراء جمعيات االسكان

 (م2010)البغدادي،  المصدر

 الخبرة الفلسطينية في مجال اإلسكان 3.8.2

سبب النقص الحاد في الرصيد السكني الناشئ عن الزيادة في عدد السكان في غزة وذلك ب
ظهرت عدة  م1993 بسبب نسبة المواليد العالية والعائدين الفلسطينيين بعد اتفاقية أوسلو عام

حيث لم يكن قبل هذا التاريخ أي مؤسسات إسكان وطنية  م1994مشاريع إسكانية بدأت مع العام 
ليعمل على حل مشاكل اإلسكان في الضفة  م1991اإلسكان الفلسطيني الذي انشأ عام عدا مجلس 

والقطاع وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطيني بعد اتفاق غزة أريحا انشات وزارة اإلسكان الفلسطينية 
ثالث العبين أساسيين في قطاع اإلسكان هم  م1994وبهذا أصبح بعد العام  م1994في العام 
الفلسطيني لإلسكان ووزارة اإلسكان والقطاع الخاص لحل مشكلة اإلسكان والتعامل مع هذا المجلس 

 القطاع الذي يعاني من نقص حاد في الرصيد االستراتيجي للوحدات السكنية.

 نماذج من مشاريع اإلسكان 3.8.3

لقد قام المجلس الفلسطيني لإلسكان منذ تأسيسه بعمل خمسة مشاريع سكنية في قطاع غزة 
كل مشروع من هذه المشاريع يتكون من بضع مئات من الشقق  م1997حتى  م1994لفترة من في ا

شقة، وسيتم تناول مشروعين من مشاريع المجلس الفلسطيني  1200السكنية والتي تجاوز مجموعها 
لإلسكان طبقا لحجمهما وموقعهما وهما األكبر في مشاريع المجلس وهما مشروع أبراج الكرامة 

وحدة سكنية ويقع في شمال مدينة غزة ومشروع  416والذي يحتوى على  م1995عام  والذي انشأ
وحدة  320والذي يحتوى على  م1994نشأ في العام أأبراج عين جالوت في النصيرات والذي 

 كم عن مركز مدينة غزة.  18سكنية، ويقع في جنوب مدينة غزة، و يبعد هذا المشروع 
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 ضي:عامل التخطيط واستخدامات األرا -أ

وحدة /دونم والجدول التالي يوضح  21-12المواصفات العامة حددت الكثافة ب 
 الكثافة السكانية في المشاريع المختارة

 جدول يوضح الكثافة السكانية في المشاريع المختارة (:3.4)جدول 
 عين جالوت الكرامة المشروع
 42 37.25 الكثافة

 (م2010)البغدادي،  المصدر

 الشوارع وممرات المشاة ومواقف السيارات:  -ب

الجدول التالي يوضح نسبة الشوارع وممرات المشاة ومواقف السيارات بالنسبة ألرض 
 .اريع المختارة حسب وزارة اإلسكانالمش

وارع وممرات المشاة ومواقف السيارات بالنسبة ألرض يوضح نسبة الش(: 3.5)جدول 
 المشاريع المختارة حسب وزارة اإلسكان

 عين جالوت الكرامة المشروع
 22436.4 22127 2مساحة المشروع م

 32.3 49.7 الشوارع ومواقف السيارات%
 0 0 خدمات%

 44.8 22 فراغات وممرات%
 22.8 28.3 المباني%

 (م2010)البغدادي،  المصدر

 الحدائق والمساحات المفتوحة: -ج

 .%37.1متوسط نسبة الحدائق والمساحات المفتوحة حسب الجدول السابق حوالي
 %105تكلفة بند الحدائق والمساحات المفتوحة في مشروعي الكرامة وعين جالوت حوالي 
 من تكلفة هذه المشاريع حسب مجلس اإلسكان الفلسطيني حيث احتوت على العناصر التالية:

  2شبكة المياه.% 

  19شبكة المجاري.% 

  4التشجير.% 
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  30اإلضاءة الخارجية.% 

  10الجلسات المكشوفة.% 

  35الشوارع واألرصفة والممرات.% 

من هنا يجب إعادة النظر في تكلفة هذه المواقع حتى يتم تقليل التكلفة بنسبة تصل إلى 
 .م األراضي% من خالل إعادة دراسة وتصميم هذه المواقع ونسب استخدا50

 نماذج المباني السكنية: -د
الجدول التالي يوضح النماذج البنائية المستخدمة في هذه المشاريع حسب المجلس 

 .الفلسطيني لإلسكان

جدول يوضح النماذج البنائية المستخدمة في هذه المشاريع حسب المجلس  (:3.6)جدول 
 ني لإلسكانالفلسطي

 عين جالوت الكرامة المشروع
 مجلس اإلسكان مجلس اإلسكان المالك
 مكتب استشاري  مكتب استشاري  المصمم
 محدودي الدخل محدودي الدخل السكان

 متضام مع مباني غير ملتصقة متضام مع مباني ملتصقة النموذج التصميمي

 (م2010)البغدادي،  المصدر

 تصميمات الوحدات السكنية: -ه
الجدول التالي يوضح مساحة مكونات الوحدات السكنية في المشاريع السابقة حسب مجلس 

 .اإلسكان

جدول يوضح مساحة مكونات الوحدات السكنية في المشاريع السابقة حسب  (:3.7)جدول 
 مجلس اإلسكان

 نوع المبنى المشروع
مساحة  ضيوف معيشة مطبخ نوم مفرد نوم مزدوج سينوم رئي شقه/طابق

 الشقة

 الكرامة
 طوابق 9

 شقق 4
15.8 10.9 10.9 10.5 11.9 10.9 112 

 عين جالوت
 طوابق  9

 شقق 4
16.4 12.9 10.5 11.9 8.2 13.6 116 

 (م2010)البغدادي،  المصدر
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 مواد البناء المحلية: -و

ية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات ارتفاع أسعار المواد يعتبر من العوامل الرئيس
السكنية في مشاريع اإلسكان الجماعي مما جعل الحصول عليها صعبا على ذوي الدخل 

 المنخفض.

% من تكلفة الشقة في الدول النامية في الشرق األوسط 40 مواد البناء تشكل تقريباً 
لمتاحة يساعد في الوصول إلى (. دراسة أنواع مواد البناء المستخدمة والبدائل ام1997، )شديد

تقليل التكلفة وذلك من خالل األساليب التي قد يبتكرها المصممون والمطورون وهذا يعتمد على 
 زيادة االعتماد على المواد المحلية وتقليل نسبة االعتماد على المواد المستوردة.

املة في مجال الجدول التالي والذي تم استيفاء معلوماته من المؤسسات الفلسطينية الع
( م1988( و)شافعي م2002اإلسكان )المجلس الفلسطيني لإلسكان ووزارة اإلسكان( و)عباس 

حيث يحدد نسب بنود اإلنشاء من الكلفة اإلجمالية لإلنشاء في كال من مصر والسعودية 
 .وفلسطين
 مصر من كل   في لإلنشاء اإلجمالية الكلفة من اإلنشاء بنود نسب يحدد جدول (:3.8) جدول

 وفلسطين والسعودية

Palestine Saudi Arabia Egypt 
Item 

PHC MPWH Abas khulwi Shafai 

1.1 0.00 2.1 0.5 0.42 1- exeavation & back fill 

0.00 0.00 5.1 0.00 6.01 2-foundation 

36.2 33.44 13 38.5 28.96 3-skeleton framework 

11.4 5 5.3 7.00 9.96 4-masonry work 

1.2 7.07 1.5 0.5 0.87 5-insulation work 

49.9% 45.51% 27% 46.50% 46.22% Total (1-5) civil works 

4 3.18 4.1 3.5 12.3 6-interor plaster 

11.5 9.33 7 12.5 7.85 7-tilling 

0.00 0.00 3.9 1.5 0.00 8-external cladding 

1.5 0.00 2.3 3.5 6.55 9-exterior plaster 

4.1 2.65 3.5 0.00 2.25 10-windows 
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Palestine Saudi Arabia Egypt 
Item 

PHC MPWH Abas khulwi Shafai 

7.6 7.97 3.5 18.5 6.95 11-doors 

4 9.07 2.7 1.5 2.08 12-interior paint 

1.5 0.00 1.7 0.00 0.00 13- exterior paint 

1 1.1 8.7 3.5 0.00 14- others 

35.2% 33.3% 37.4% 44.5% 37.98% 
Total (6-14) architectural 

works 

6.2 6.74 8.8 1.5 2.24 15-electrecal works 

8.7 0.00 9.3 9.5 8.27 16-sanitary works 

0.00 14.45 10.1 0.00 5.25 17-mechanical works 

0.00 0.00 7.4 0.00 0.00 18-others 

14.9% 21.19% 35.6% 11% 15.76% Total 

 (م2010ي، )البغداد المصدر

من خالل الجدول نالحظ أن هناك فروقا كبيرة في النسب بين كل من مصر والسعودية 
وفلسطين على سبيل المثال نسبة األعمال المدنية في مصر والسعودية وفلسطين هي 

% على التوالي وهذا يرجع إلى التقنيات والوسائل المتبعة في عملية اإلنشاء 49.9%و27%و46
لعمالة ومواد البناء المستخدمة ومن الواضح أن أعمال الهيكل الخراساني والمباني إضافة إلى أجرة ا

 .%50%من تكلفة البناء والتشطيبات تشكل50اإلسمنتية )العظم( في فلسطين تشكل 

 العوامل المؤثرة على أسعار الوحدات السكنية: -ز
على االنتفاع  عدة عوامل مؤثرة على أسعار الوحدات السكنية وقدرة ذوي الدخل المحدود

من هذه الوحدات لعالقتها بمشاريع اإلسكان الجماعي التي قام المجلس الفلسطيني لإلسكان بتنفيذها 
 وهذه العوامل هي:

 التخطيط والتصميم.   .1

 صناعة اإلنشاء. .2

 األرض واستخداماتها وسعرها. .3

 مواد البناء المحلية. .4

 كودات البناء. .5

 نظام التمويل العقاري. .6
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 لتخطيط والتصميم يلعب الدور الرئيسي في تقليل تكلفة الوحدات السكنية ا /العامل األول
 والمعايير التالية لها اعتبار في تقليل التكلفة:

 معايير تتعلق بعناصر الموقع: -أ

 األرض وآلية تخطيطها واالنتفاع منها. .1
 شبكة الشوارع وممرات المشاة. .2
 الفراغات والمسطحات الخضراء. .3
 ها. شكل المباني ونظام توزيع .4

 معايير تتعلق بتصميم المباني: -ب

 نظام الشقق. .1
 تصميم الشقق. .2
 مواد البناء. .3

 وهو نظام اإلنشاء ويشمل عنصرين: /الثاني العامل 
 طرق اإلنشاء وتقنياتها. -
 نظام المعالجات اإلنشائية وأساليبها. -

 سعر األرض واستخداماتها. /الثالث العامل 

استغالل األرض بصورة مثالية يقلل من تكلفة حيث أهمية اختيار الموقع وسعر األرض فيه و 
 %من تكلفة الوحدات السكنية.40األرض حيث تشكل األرض حوالي 

 مواد البناء المحلية. /الرابع العامل 

حيث أن االهتمام باستخدام المواد المحلية وزيادة االعتماد عليها يقلل من تكلفة اإلنشاء في 
  نشائية بشكل عام.مشاريع اإلسكان الجماعي والمشاريع اإل
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 في المتكرر للطابق األفقي المسقط (:3.4) شكل
 جالوت عين أبراج مشروع
 (م2010)البغدادي،  :المصدر

 

 

 عين أبراج لمشروع العام الموقع (:3.5) شكل
 جالوت

 (م2010)البغدادي،  :المصدر

 

 جالوت عين أبراج لمشروع العام الموقع عناصر ونسب مساحة (:3.9) جدول

Percentage % )2Area (m Item 

100 22436.4 Total area 

0 0 
Services & utilities land 

area 

22.8 5120 
Residential building 

area 

32.3 7253 Streets & parking area 

44.8 10063.4 Open spaces area 

30% (apartment 

number) 
96 Number of parking lots 

- 320 Number of apartment 

90% 

10% 

2116 m 
2102 m 

Apartment area 

 (م2010)البغدادي،  المصدر

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الكرامة أبراج لمشروع العام الموقع عناصر ونسب مساحة (:3.10) جدول

Percentage % )2Area (m Item 
100 22127 Total area 

0 0 
Services & utilities land 

area 

28.3 6240 
Residential building 

area 
49.7 11019 Streets & parking area 
22 4868 Open spaces area 

40% (apartment 
number) 

416 Number of parking lots 

- 416 Number of apartment 
75% 
25% 

2112 m 
2100 m Apartment area 

 (م2010)البغدادي،  المصدر

 أنماط السكان  3.8.4
مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان استهدفت أساسًا شريحة ذوي الدخل المحدود ولكن    
عديدة تبين أن سكان هذه المشاريع من شرائح مختلفة من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل وألسباب 

% من األسر 30% من السكان من األسر المنفردة و 70المتوسط وذوي الدخل المتردي كذلك أن 
 فرد.  12-2الممتدة. كذلك فان عدد أفراد األسر يتراوح من

 الكرامة أبراج لمشروع العام الموقع (:3.6) شكل
 (م2010)البغدادي،  المصدر

 المتكرر للطابق األفقي المسقط (:3.7) شكل
 الكرامة أبراج لمشروع

 (م2010لبغدادي، )ا المصدر
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 توصيات خاصة بقطاع اإلسكان 3.8.5

 جية:الفراغات الخار  .1

 االهتمام بتعليم السكان ثقافة المشاركة المجتمعية لالهتمام بالمسطحات الخضراء. 

 تشكيل لجنة خاصة بكل مشروع لالهتمام بصيانة المسطحات الخضراء. 

  تحديد جزء من المسطحات الخضراء حول كل عمارة لتكون صيانتها ضمن الصيانة
 .المشتركة للعمارة

 المنتفعين: ير اختيار شرائحيسياسة أو معا .2

  أن تكون الشرائح المستهدفة متقاربة في الخلفية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية في
 نفس المبنى على األقل.

  ًفي نفس المشروع. الشقق األكبر مساحةً  أن تشغل العائالت األكثر عددا 

  ًنى لألطفال على عدة مباني وليس تركيزهم في مب أن يتم توزيع العائالت األكثر عددا
 واحد وذلك لتقليل الضوضاء والمشاكل الناشئة عنهم.

 الصيانة والمحافظة على المشروع: .3

العمل على وضع االعتبارات في المشاريع القادمة لألشياء التي قام السكان بتغييرها وذلك 
 حفاظا على عدم التكسير والتغيير في المباني.

 :داخل الشقق)التصميم( .4

 2م14-12 المطبخ/ المساحة المناسبة من. 

  ًن تكون على أعلى الخصوصية و  غرف النوم/ أن تكون في جناح خاص بها حفاظا
 عالقة مباشرة بالحمام.

  غرف المعيشة والضيوف/ يجب أن تتناسب وحجم الفرش الموجود في السوق المحلي
 لكل عنصر.  2م15ن يكون شكلها أقرب للمربع والمساحة المرغوبة بحدود أو 

دني على الحصول على وحدة سكنية في مشاريع اإلسكان الجماعي ذوي الدخل المت قدرة .5
سكان جماعي يخدم هذه الشريحة إيجب أن توضع في المقام األول عند القيام بأي مشروع 

لذا يجب مراعاة العوامل المؤثرة على سعر هذه الوحدات السكنية حتى ال تكون مخرجات 
حة وتستفيد من هذه المشاريع شريحة أخرى لم هذه المشاريع تفوق القدرة الشرائية لهذه الشري

 تكن مستهدفة.
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 والعوامل المؤثرة على المقدرة الشرائية للوحدات السكنية لهذه الشريحة تتلخص بالتالي:

الدخل المتدني: حيث أن هذا الدخل ال يكفي كل متطلبات حياتهم من مأكل  -أ
 وملبس ومشرب ومواصالت وعالج وتعليم .... إلخ.

ار مواد البناء المستخدمة في هذه المشاريع حيث أن معظمها مستورد ارتفاع أسع -ب
 من اسرائيل أو الخارج مثل الحديد واإلسمنت والسيراميك.

ارتفاع نسبة الفوائد التي تتقاضها البنوك والمؤسسات المحلية على قروض  -ج
 المسكن.

إلضافة مشكلة توافر األرض المهيئة لمثل هذه المشاريع من األراضي الحكومية با -د
 الرتفاع أسعار األراضي الخاصة.

ألبحاث البناء يعمل على دراسة المواد المتاحة من مواد البناء المحلية حكومي مركز  إنشاء .6
 لعمل إحالل لها بدل المواد المستوردة لتقليل التكلفة.

 على الحكومة تشجيع المصانع المحلية العاملة في مجال مواد البناء. .7
 ة مع القطاع الخاص في مشاريع اإلسكان االقتصادي.عمل الحكومة بالمشارك .8
العمل على إيجاد آلية لتمكن المواطنين الراغبين في البناء الذاتي من أراضي حكومية بسعر  .9

 التكلفة ألن الحكومة لن تستطيع لوحدها حل مشكلة نقص الرصيد اإلسكاني.
 الذاتي. تطوير نظام جمعيات اإلسكان حيث أنها أثبتت القدرة على البناء .10
تطوير التشريعات والقوانين والنظم التي تحكم العالقة بين المستفيدين من المشاريع والبنوك  .11

 والعمل على تسديد األقساط.
عمل مشاريع جديدة من خالل تدوير مبالغ السداد التي يقوم بدفعها المستفيدين السابقين  .12

 وعدم االكتفاء بما تم إنجازه.
لية للتعامل مع آمجلس الفلسطيني لإلسكان( عليها وضع المؤسسات غير الحكومية )ال .13

 المواطنين في تحسن شروط تسديد المستحقات في المشاريع السابقة.
يجب على مؤسسات المجتمع المدني العمل كذراع تنفيذي لوزارة اإلسكان لمشاريع اإلسكان  .14

 الجماعي بسبب الخبرة التي اكتسبها في هذا المجال.
األهلية العمل المستمر على تطوير نماذج إسكان اقتصادي أفضل مطلوب من المؤسسات  .15

من خالل نتائج تقييم التجربة السابقة والعمل على تقليل التكلفة، مع مراعاة الجودة ومساحة 
 الشقق إلى جانب ذلك الفراغات بين المباني.
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 خالصة 3.9
ت والسكان تناول هذا الفصل نبذة عن قطاع غزة من حيث المساحة والموقع والمحافظا

األخيرة وآثارها على  بأنواعها شاملًة الحروب الثالثوالمناخ ثم الكوارث التي مرت على القطاع 
القطاع سواًء في مجال العمران والمنشآت أو اآلثار النفسية، ثم تطرق البحث في هذا الفصل 

لية اإلعمار، إلى اإلعمار بعد الكوارث في القطاع مشتماًل على ضوابط ومتطلبات واعتبارات عم
كما تم توضيح دور وزارة األشغال العامة واإلسكان في عملية اإلعمار، إضافًة إلى الحديث 
بإيجاز عن مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة، وآلية األمم المتحدة إلعادة إعمار قطاع غزة 

تتم الفصل ، واخوتقييم لها بما في ذلك تفاصيل إدخال واستالم مواد البناء في قطاع غزة
بالحديث عن اإلسكان في قطاع غزة من حيث االحتياجات والمؤسسات العاملة في المجال 
وعرض لبعض نماذج وأنماط مشاريع اإلسكان وتقييمها وانتهاًء بتوصيات خاصة بقطاع 

 . اإلسكان
 

 
 



 

 

 

 

 الفصل الرابع:

تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في 

 منظومة إعادة اإلعمار
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 : الرابعالفصل  4

 تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في منظومة إعادة اإلعمار

 

 مقدمة 4.1
مع زيادة المخاطر واألزمات والكوارث التي يتعرض لها شعبنا نتيجة ازدياد هجمات 
االحتالل اإلسرائيلي المتكررة وبسبب العوامل الطبيعية أحيانًا، ازدادت بصورة كبيرة األعباء 

سات الحكومية واألهلية في توفير خطط تدخل خالل الطوارئ لتوفير الملقاة على عاتق المؤس
الحماية وللتقليل من أثر المخاطر قدر اإلمكان وجعل حياة المدنيين األكثر هشاشة ممكنة 
خصوصًا األطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة. لذلك أصبح لزامًا على المؤسسات 

دمة المقدمة للمواطنين مع مراعاة المتطلبات اإلنسانية تطوير المفاهيم الحديثة لنوع وجودة الخ
 واالقتصادية والبيئية والموارد المتاحة وضمان االستقرار والتنمية المستدامة.

وما  –كما أدت المؤسسات الخيرية واألهلية على تنوع مجاالت عملها وتخصصاتها 
في ظل غياب جسم رسمي أدوارًا أساسية في الحياة الفلسطينية على مدار عقود،  -زالت 

فلسطيني )حكومة( يتولى تقديم الخدمات التعليمية والصحية واإلغاثية ونحوها للمواطنين في 
 األراضي المحتلة، قبل تشكيل السلطة الفلسطينية.

وبعد تولى أول حكومة فلسطينية لمهامها، قبل أكثر من عقدين، واصلت المنظمات  
بالتركيز على جوانب أخرى، تعاني من نقص في الرعاية األهلية أدائها وأدوارها المميزة، 

واالهتمام الحكومي، لتخفف من األعباء الملقاة على عاتق الهيئات الحكومية من جهة، وتوفر 
 الخدمات لمحتاجيها من جهة أخرى.

بيد أن أدوار المؤسسات الخيرية عادًة ما يبرز خالل فترات األزمات والحروب 
رصده بشكل واضح خالل وبعد حروب االحتالل الثالثة األخيرة على  والكوارث، وهو ما يمكن

القطاع، خصوصًا العدوان األخير، الذي يوصف باألكثر دمويًا ودمارًا وتداعياته السلبية على 
 الحياة اإلنسانية والممتلكات واألعيان الخاصة والعامة.
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اإلغاثة والمساعدة في صلب عمليات  -وغيره  -ولقد كان المجلس الفلسطيني لإلسكان
في مجاالت متعددة، ساهم من خاللها في التخفيف من أعباء وتداعيات اعتداءات االحتالل، 

 عبر تقديم المساعدات المتنوعة لعشرات آالف األسر.

لكنه في الوقت ذاته حرص على وضع ملف إعادة اإلعمار في مقدمة برامجه 
رجية، ليقينه بأهميته االستراتيجية لقطاع غزة، ومشاريعه، وعلى قائمة اهتماماته المحلية والخا

ودوره ليس فقط في إعادة بناء المنازل المدمرة وعودة ساكنيها، ولكن كذلك في إعادة األمل 
 والحياة للناس المنكوبين والمكلومين.

وفي هذا الفصل يحاول الباحث التركيز على جهود إعادة اإلعمار التي قام بها المجلس 
 سكان ومحاولة تقييمها أماًل في تفعيلها وتعزيز الصواب منها.الفلسطيني لإل

 

 نبذة عن المجلس 4.2

 النشأة والوضع القانوني 4.2.1

غير ربحية  كشركة م في مدينة القدس1991تأسس المجلس الفلسطيني لإلسكان عام 
للمساهمة في تطوير قطاع اإلسكان وحل ضائقته في فلسطين والتي تفاقمت نتيجة للوضع 

كجمعية  م1997في األراضي الفلسطينية، وتم تسجيلهم عام  المترديالسياسي االقتصادي و 
خيرية حسب قانون الجمعيات والهيئات الخيرية الفلسطيني، وتم وضع مقره الرئيسي في مدينة 
القدس للمحافظة على رمزية القدس عاصمة لفلسطين وتم افتتاح عدة مكاتب له في الضفة 

تنتخب من والتي عامة الهيئة من أعضاء الالمجلس يتكون غزة،  الغربية ومكتب واحد في مدينة
 .(المجلس الفلسطيني لإلسكان الرسميسنوات )موقع  3بينها مجلس إدارة كل 
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 الهيكلية اإلدارية للمجلس 4.2.2

 

 انلإلسك الفلسطيني للمجلس اإلدارية الهيكلية (:4.1) شكل
 (م2016: )المجلس الفلسطيني لإلسكان، المصدر

 الرؤية 4.2.3

وميسر يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني ويساهم في تحسين  مالئمسكن توفير 
ظروفه االجتماعية واالقتصادية والبيئية من أجل حياة أفضل وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية 

 .سمي(فلسطيني لإلسكان الر التنموية الشاملة )موقع المجلس ال

 الرسالة 4.2.4

المجلس الفلسطيني لإلسكان مؤسسة وطنية غير ربحية متخصصة تعمل على وضع 
إلى برامج ومشاريع قابلة اآلليات واألدوات المناسبة لترجمة السياسات الوطنية المتعلقة باإلسكان 

في حل مشكلة اإلسكان في فلسـطين من خالل توفير وحدات سكنية تجسد  والمساهمة للتنفيذ
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وذلك لشرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر قروض سـكنية  وروث الثقافي والحضاري،الم
ميسرة، والسعي لدعم الجمعيات العاملة في مجال اإلسكان، وكذلك إعداد األبحاث اإلسكانية 
للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل في قطاع اإلسكان ووضع الرؤيا المستقبلية لهذا القطاع 

 .(س الفلسطيني لإلسكان الرسميالمجل)موقع 

 األهداف 4.2.5

 .دراسة واقع وحاجات اإلسكان وانتقاء اآلليات المــالئمة لتلبية هذه الحاجات -1

المساهمة في حل ضائقة اإلسكان في فلسطين من خالل تحسين ظروف وبيئة المسكن  -2
ة للشرائح المهمشة وذوي االحتياجات الخاصة والفقيرة والعمل على توفير وحدات سكني

 .للمحتاجين

التخفيف من ضائقة السكن التي تعاني منها األسر ذات الدخل المحدود والمتدني، عن  -3
 طريق تقديم قروض إسكان ميسرة وطويلة األجل للفئات المستهدفة.

 دعم قضية اإلسكان على مختلف مستوياتها في مدينة القدس. -4

 .المساهمة في إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة -5
التعاون مع المؤسسات الدولية والنقابات المهنية والتعاونيات المحلية للعمل على تطوير  -6

قطاع اإلسكان وا عداد استراتيجية وطنية له وتعريف دول العالم والمؤسسات المختصة 
بوضع قطاع اإلسكان في فلسطين وحثهم على تقديم الدعم والمساعدة لحل المشاكل 

 التي يعاني منها.

امج اإلسكان المستدام ووضع السياسات الخاصة له بالتعاون مع المؤسسات تطوير بر  -7
 الفلسطينية.

المساهمة في تفعيل التجارة في مواد البناء وخلق فرص عمل للعمالة الفلسطينية  -8
وتحسين وتطوير صناعة اإلنشاءات باستخدام تقنيات البناء والتخطيط الحديثة دون 

 المساس بالطابع الديني والثقافي.

المساهمة في توفير دراسات وبحوث لالرتقاء بمستوى قطاع اإلسكان في فلسطين   -9
 .)موقع المجلس الفلسطيني لإلسكان الرسمي(

 مصادر التمويل 4.2.6

إن المصداقية التي اكتسبها المجلس من خالل عمله خالل السنوات الماضية، والشفافية 
لتحقيق األهداف التي أنشئ من التي اعتمدها كسياسة، والمسؤولية التي وضعها على نفسه 
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جلها، هذه األسباب مجتمعة جعلت المجلس أكبر مؤسسة فلسطينية تعمل في قطاع اإلسكان أ
في فلسطين، والوحيدة التي تعمل في مدينة القدس، وذلك بفضل الدعم المالي الذي تلقاه 

سالمية، كان أبرزها:  المجلس من دول وهيئات ومؤسسات دولية وعربية وا 

 

 مصادر تمويل المجلس الفلسطيني لإلسكان (:4.2) شكل
 (المجلس الفلسطيني لإلسكان الرسمي: )موقع المصدر

وقد تمكن المجلس من توظيف هذه المنح والقروض من خالل برامجه المتعددة في دعم 
( مليون دوالر من 43تدوير ما يقارب ) ، إضافة إلى تمكنه منفلسطينقطاع اإلسكان في 
 .مستردات هذه البرامج

 الشركاء 4.2.7

إن برامج ومشاريع المجلس نابعة من المجتمع وموجهة إليه، للمجلس الفلسطيني  
لإلسكان مجموعة من الشركاء المحليين والعالميين، يتمثل الشركاء المحليين بالوزارات والسلطات 

األخصائيين والباحثين االجتماعيين، باإلضافة إلى بعض المحلية والمنظمات المجتمعية، و 
الجامعات الفلسطينية ومراكز األبحاث التي عادة ما تدعم المجلس عن طريق تزويده بالبيانات، 
وكذلك تساعد الجامعات ومراكز األبحاث المجلس في تحضير الدراسات للمشاريع المقترحة. في 

)موقع المجلس  كما ورد في، و دولية المجلس مادياً حين تدعم الجهات المانحة والوكاالت ال
 ( فإن أهم شركاء المجلس هم:الفلسطيني لإلسكان الرسمي
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 البنك اإلسالمي للتنمية. .1
 .منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية .2

 .وكالة بيت مال القدس .3

 .الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي .4

 .جامعة النجاح الوطنية .5

 .لتخطيط الحضري واإلقليميمركز ا .6

 .وزارة الحكم المحلي .7

 .مجلس التنظيم األعلى .8

 .وزارة االشغال العامة واالسكان .9
 

 اإلنجازات 4.3

 أهم اإلنجازات التي حققها المجلس 4.3.1

على صعيد اإلنجازات التي حققها المجلس الفلسطيني لإلسكان طيلة السنوات الماضية 
النجاحات على األرض في مجال اإلسكان في فقد استطاع أن يحقق العديد من اإلنجازات و 

مختلف المدن واألرياف في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولقد قام المجلس بتنفيذ العديد من 
مليون  200البرامج والمشروعات الداعمة لصمود اإلنسان الفلسطيني على أرضه بقيمة تجاوزت 

 دوالر في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.

استجاب المجلس للحاجة المجتمعية للتدخل  م2009-م2008العدوان على غزة وعقب 
 ومن أهم إنجازاته: في ملف إعادة اإلعمار،

في مجال تحسين بيئة وظروف السكن للفئات المستهدفة من  بارزاً  لعب المجلس دوراً  .1
 .خالل توفير الفرص لالنتقال إلى مساكن جديدة أو تأهيل المساكن القائمة

لكثافة السكانية داخل المسكن نسبة إلى مساحته وتوفير بيئة مالئمة لتربية تقليل ا .2
 .وتنشئة األطفال

 .تقليص تكلفة البناء التي تتكبدها األسر ذات الدخل المحدود والمتدني .3

تخفيض معدالت الهجرة إلى المدن بسبب الجهد المبذول لزيادة أعمال البناء في الريف  .4
 .الفلسطيني
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خفيف من الصعوبات التي يواجهها ذوي االحتياجات الخاصة فيما المساهمة في الت .5
 .يتعلق بالحركة داخل المنزل أو في المدارس الخاصة بهم

تنظيم وتخطيط األراضي واستغاللها لصالح توطين أكبر عدد ممكن من المواطنين،  .6
 .نوذلك للتماشي مع الحاجة المتزايدة من المساكن نتيجة للنمو المطرد في حجم السكا

أسهمت برامج المجلس في الحفاظ على المعالم الحضارية للمدينة المقدسة والحيلولة  .7
دون انتقال سكان البلدة القديمة إلى خارج أسوار المدينة، لدعم صمود المقدسيين في 

 المدينة وما حولها.

االستفادة من أكبر عدد من رخص البناء المتوفرة للمقدسيين وتحفيز عملية استصدار  .8
البناء والمساهمة في حماية األراضي من المصادرة، وذلك ضمن سياسة التهويد رخص 

 التي ينتهجها المحتل في مدينة القدس.

في قطاع غزة قام المجلس بمنح المئات من قروض اإلسكان والتشطيب لتمكين األسر  .9
ار الفلسطينية التي بدأت عملية البناء ولم تتمكن من إنهائه، والمساهمة في إعادة إعم

الوحدات السكنية المدمرة جراء الحرب اإلسرائيلية على القطاع، وترميم بيوت الفقراء 
 والمهمشين.

. كما أن المجلس ينشط حاليًا في عدد من المحافظات وفقًا لالحتياجات واألولويات 10
المجتمعية، حيث يقدم المجلس برنامج اإلقراض الفردي في القدس، وبرنامج اإلقراض 

الضفة الغربية، كما ينفذ المجلس حاليًا مشروعين لتأهيل مساكن الفقراء الريفي في 
والمهمشين، األول في مدينة القدس بتمويل من الحكومة الفرنسية من خالل برنامج 

ومشروع آخر لتأهيل مساكن  (UN-HABITAT) االمم المتحدة للمستوطنات البشرية
بتمويل من صندوق أوبيك وبإدارة الفقراء والمهمشين في محافظتي طولكرم وقلقيلية 

المجلس الفلسطيني لإلسكان الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )موقع 
 .(الرسمي

 المخرجات التراكمية 4.3.2

مليون يوم عمل مما ساهم في  2.5وفر المجلس من خالل برامجه المتنوعة أكثر من  .1
 .التخفيف النسبي من البطالة وحاالت الفقر

مليون دوالر من  43االستدامة اسـتطاع المجلس تدوير ما مقداره  ضمن توجهات .2
 .مواطن وأسرة جديدة 1,600مستردات عملية اإلقراض استفاد منها 
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وفقًا لالحتياج المجتمعي والظروف العامة فقد كان لبرامج اإلسكان االجتماعي نصيبًا  .3
 وحدة.  1636ضمت كبيرًا من عمل المجلس حيث قام المجلس بتنفيذ مشاريع إسكانية 

وحدة، ومنح قروض  178قدم المجلس الدعم لجمعيات اإلسكان التعاونية بما أتاح بناء  .4
أسرة من الحصول على مسكنها الخاص  3764بناء وتشطيب بشروط ميسرة مكنت 

 الذي قامت ببنائه بمعرفتها بنموذج مشاركة أثبت كفاءته وفعاليته.

 بناية ومنزاًل. 73ات تاريخية في القدس شملت قام المجلس بتنفيذ مشاريع ترميم بناي .5

نظرًا لتردي األوضاع االقتصادية في فلسطين، فقد التفت المجلس إلى شرائح هشة من  .6
المهمشين والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة تعيش ظروف مسكن صعبة وال تتحمل 

نهم من أعباء التأهيل فعمل على استجالب منح لتأهيل مساكن هذه الشريحة بما مك
وحدة سكنية للتمتع بحقهم في السـكن الكريم عبر توفير المنح وتطويع  1,976تأهيل 

 المساكن لمصلحتهم في شتى أنحاء فلسطين بما فيه القدس الشريف. 

تفعيل عدد من المؤسسات والجمعيات في مدينة القدس وتحفيزها على االستمرار في  .7
االستيعابية وتحسين ظروف المبنى وتحقيق خدمة أبناء المدينة من خالل زيادة طاقتها 

 .معايير األمن والسالمة

تحفيز الجهات صاحبة القرار السياسي واالقتصادي ولفت انتباههم إلى حق السكن  .8
دراج الحاجــــــة الملحة للسكن ضمن الخطط التنموية واالستراتيجية للدولة.  للمواطن وا 

وحدة  550ن المجلس من إعادة إعمار بفضل العديد من االتفاقيات مع عدة جهات تمك .9
 سكنية في قطاع غزة بعد الحروب الثالثة األخيرة.

( مليون دوالر للمساهمة في حل مشكلة السكن 168استطاع المجلس تجنيد أكثر من ) .10
ألف  40( أالف عائلة فلسطينية أي أكثر من 7في فلسطين استفادت منها أكثر من )
ومشاريع المجلس المختلفة منها أكثر من ألفي فردًا بشكل مباشر عن طريق برامج 

عائلة في مدينة القدس، وساهم المجلس في إعداد الخطط واالستراتيجيات والدراسات في 
مجال اإلسكان للمساهمة في حل مشكلة اإلسكان المتراكمة بسبب الظروف السياسية 

 غير المستقرة.

لمساكن والشقق وتوفير فرص العمل تقديرا لجهوده االستثنائية في المساعدة على توفير ا
وللجهود في المساعدة على إعطاء األمل إلى أسر فلسطينية ال تحصى وبفضل تلك اإلنجازات 
ذات األثر الكبير فقد نال المجلس جائزة الئحة الشرف لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

كمين، كما نال وبإجماع المح  (UN-Habitat Scroll of Honor Award 2007)البشرية،
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المجلس جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف المعيشة ونقل المعرفة 
 .)موقع المجلس الفلسطيني لإلسكان الرسمي( م2008لعام 

 جائزة لئحة الشـــرف لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 4.3.3

جائزة الئحة الشرف هي جائزة 
اليوم العالمي تمنح كل عام بمناسبة 

للموئل، التي أنشئت من قبل الجمعية 
العامة لألمم المتحدة لزيادة الوعي حول 

 .وضع المستوطنات البشرية

المدير  قالت السيدة أًنا تيبايجوكا
وقد تم منح الجائزة ]: التنفيذي للموئل

للمجلس الفلسطيني لإلسكان تقديرا لمساعيه 
وفرص المتميزة في توفير الشقق والمنازل، 

العمل، ومنح األمل لعدد غير محدود من 
 .[الفلسطينيين

 

 م2008جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات  4.3.4

خالل دورتها السابعة وفي اجتماعها المنعقد في بلدية 
دبي التي ترعى الجائزة، أعلن عن فوز المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بجائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات في مجال 

، حيث تم اختيار المجلس م2008ظروف المعيشة لعام تحسين 
سهاماته  500من بين  مشاركة دولية بناًء على تأثيره المتميز وا 

في تحسين ظروف المعيشة في المجتمع الفلسطيني ونقل 
 .وتعميم خبرته في هذا المجال

ألف دوالر باإلضافة إلى درع  30وتبلغ قيمة الجائزة 
 .زةتذكاري يمنح للفائز بالجائ

 المتحدة األمم لبرنامج الشـــرف لئحة جائزة (:4.3) شكل
 البشرية للمستوطنات

 (المجلس الفلسطيني لإلسكان الرسمي: )موقع المصدر

 لدوليةا دبي جائزة (:4.4) شكل
 م2008 الممارسات ألفضل
المجلس الفلسطيني : )موقع المصدر

 (لإلسكان الرسمي
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هذا وقام رئيس مجلس أمناء الجائزة والقائم بأعمال مدير عام بلدية دبي باإلعالن عن 
الفائزين االثني عشر بالجائزة خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي الخميس الموافق 

، وتم اختيار لجنة التحكيم من قبل مجلس األمم المتحدة للمستوطنات البشرية م13/11/2008
مم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( الشريك في الجائزة، وقد استلم وفد المجلس وبرنامج األ

 .م2009الفلسطيني لإلسكان الجائزة خالل حفل رسمي في مدينة دبي في شهر أيار 
 

 برامج ومشاريع المجلس  4.4

 (المجلس الفلسطيني لإلسكان الرسمي)موقع 

  اإلقراض الريفي 4.4.1

بهدف تمكين األسر ذات الدخل المحدود  م1996العام تم استحداث هذا البرنامج في 
والمتدني ممن يملكون أرضا للبناء وال تتوفر لديهم المقدرة على البناء بمجهود فردي من 
الحصول على سكن مالئم، وذلك من خالل تزويدهم بقروض ميسرة ذات اجل طويل تصل 

لى  ( آالف دوالر5( سنة، تتراوح قيمتها ما بين )15مدتها إلى ) كحد أدنى للصيانة والتأهيل، وا 
  .( ألف دوالرا إلنشاء وتشطيب الشقق السكنية25)

( قرض في مجال البناء والتشطيب والصيانة والتأهيل 1,396قام المجلس بتمويل )
 .( مليون دوالر21.5بلغت قيمتها )

  برنامج اإلقراض الفردي في مدينة القدس 4.4.2

لبناء والتشطيب في مدينة القدس في العام تم استحداث برنامج اإلقراض في مجال ا
بهدف تمكين األسر ذات الدخل المحدود والمتدني ممن يملكون أرضا للبناء وال  م1996

تم توسيع نطاق عملية صرف  م2000يستطيعون إتمام عملية البناء بمفردهم، في العام 
 .ائمةالقروض الفردية لتشمل قروض من اجل صيانة وتحسين وتأهيل المنازل الق

استهدف البرنامج ذوي الدخل المحدود من أبناء المدينة تم منحها قروض بقيمة تصل إلى 
 .عاما منها سنة سماح 15ألف دوالر للقرض الواحد باعتماد آلية للسداد طويلة األمد حتى  55

بلغ إجمالي عدد قروض البناء والتشطيب والصيانة والتحسين في مدينة القدس 
 .( مليون دوالر52.7ة إجمالية )( قرضا بقيم1,614)
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  برنامج القروض غير المباشرة )بناء المساكن( 4.4.3

يعتمد برنامج القروض غير المباشرة على بناء الوحدات السـكنية قليلة التكاليف التي تتراوح 
ألف دوالرا للشقة الواحدة، يتم بيعها وفق نظام البيع واإلقراض ألجل  45إلى  28قيمتها ما بين 

لك بعد استغالل المساحات القليلة المتوفرة للبناء لتوطين أكبر عدد ممكن من األسر طويل، وذ
 .الفلسطينية ذات الدخل المتدني والمحدود التي ال تتوفر لديها األراضي الالزمة للبناء

( 63.8وحدة سكنية في فلسطين بقيمة ) 1,789قام المجلس من خالل هذا البرنامج بتوفير 
 .مليون دوالرا

 مج اإلسكان الداعمة برا 4.4.4

  :مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود -أ

مشروع اسكان موزعة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيه  19قام المجلس ببناء 
. استفادت األسر 2م120الى  80مشروع في القدس، وقد تراوحت مساحات الشقق السكنية بين 

 يسر الطويل األجل.المحدودة الدخل من هذه المشروعات بنظام التقسيط الم
 :البناء لجمعيات اإلسكان التعاونية -ب

وحدة سكنية لجمعيات اإلسكان  21بدأ المجلس بنموذج تجريبي أمكن من خالله بناء 
وحدة سكنية بمساحات  157أبراج للجمعيات شكلت  6 ببناءالتعاونية، وبعد ذلك قام المجلس 

 .2م130–180تراوحت بين 

 :المسكن اإلقراض ألجل بناء أو تشطيب -ج
من البرامج التي تم من خاللها منح قروض ميسرة طويلة  العديدقام المجلس بتنفيذ 

ة أسر  3764األجل لمساعدة المستفيدين في بناء المسكن أو تشطيبه. استفاد من هذه البرامج 
 .في القدس الشريف 1804من بينها 

 برامج اإلسكان المانحة 4.4.5

 ت األكثر احتياجاا(:)تأهيل بيوت العائال برنامج المنح: -أ

دوالر لصالح  5,000يتلخص عمل البرنامج في تقديم منح صغيرة بقيمة تصل إلى 
اهتم المجلس بهذه الشرائح األكثر هشاشة والتي تعيش في  حيثالفئات المهمشة والفقيرة، 

ظروف مسكن متردية، وبشكل خاص النساء المطلقات واألرامل، وكبار السـن وذوي االحتياجات 
اصة، واليتامى وذوي األمراض المزمنة، يهدف إلى خلق بيئة صالحة للسكن تستوفي شروط الخ
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الصحة والسالمة وتخدم االحتياجات الملحة لألسرة، من خالل تقليص كثافة المسكن باإلضافة 
الصحية كالمطبخ والحمام وأخيرا الترميم الذي يضمن حماية المنازل  المرافقأو التوسع وتوفير 

طالة عمره االفتراضي ما أمكنمن خطر ا  .النهيار، وا 

( منحة لصالح تحسين 1,776خالل هذا البرنامج أن يوفر ) مناستطاع المجلـس  
( مليون دوالر في الضفة الغربية بما فيها 5.8وتأهيل وحدات مساكن الفئات المهمشة بقيمة )

( ألف دوالر داخل 915( منحة أخرى بقيمة )200القدس وقطاع وغزة، كما استطاع أن يوفر )
 مدينة القدس.

 الترميم لمنازل وأحواش البلدة القديمة في القدس:  -ب

أخذ المجلس المبادرة في حفظ المباني واألحواش القديمة في البلدة القديمة بهدف تحفيز 
الممارسات المحلية في حفظ البيوت التاريخية وتحسين الظروف االجتماعية االقتصادية لمن 

مجال الترميم في إطار المساهمة في  م2002البيوت وبدأ المجلس في العام يسكنون هذه 
مواجهة سياسة االحتالل واالستيطان والتهويد داخل أسوار المدينة، والحفاظ على الطابع 

وحمايتها من خطر االنهيار وتدعيمها إنشائيا بما يضمن  المقدسةالمعماري والحضري للمدينة 
 ا.رص بقائهم وعدم نزوحهم الى خارجهادمة وصمود سكانها وزيادة فاستمرارها لسنوات طويلة ق

منزاًل وحوشًا من أقدم أبنية البلدة بميزانية  78فقد استطاع المجلس إجراء ترميم شامل لـ 
مليون دوالر، وقد تم تنفيذ أعمال الترميم بمهنية عالية مع مراعاة الحفاظ على أدق  2.3

للمبنى، مع األخذ بعين االعتبار أفضل البدائل الممكنة لتوفير  التفاصيل في العناصر المعمارية
بيئة صحية داخل هذه المساكن وتحديد الطرق األنسب الستغالل المساحات المهملة داخلها مما 

 .زاد في تقليص نسبي في األزمة السكنية

  برنامج بناء الوحدات السكنية في القدس 4.4.6

  مشروع إسكان الرباط في بيت حنينا: 4.4.6.1

( دونما من الجامعة 89شراء قطع أراض بمساحة ) م2004طاع المجلس في العام است
بيت حنينا في الشمال الغربي من مدينة القدس داخل ما يسمى  منطقةالعبرية بالمزاد العلني في 

اليوم بحدود البلدية، وتحيط المستوطنات في الموقع من جهاته الثالث، ويبعد عن المسجد 
 .كم( 4األقصى بحدود )
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فور حيازة المجلس لألرض، باشر بتحضيرها إلقامة المشاريع اإلسكانية ألهل المدينة 
بيت حنينا(، وكانت البداية بثالث قطع أراضي  –الرباط  إسكانالعرب تمهيدا لتنفيذ )مشروع 

( 17( وتبلغ مساحة هذه القطع ما يقارب )30615( من الحوض رقم )170-234-233هي )
( من إجمالي المساحة، وبوشر باستكمال تنظيم هذه القطع وا عداد %15دونما أي حوالي )

رحلة ( وحدة سكنية في الم156المخططات إلقامة مشروع إسكاني يحتوي على ما يقرب )
ولى إضافة إلى تسويات سيتم استخدامها كمواقف للسيارات، مع ما يلزم من مالعب وحدائق األ
 ة.مرافق عامة وساحات داخلية وخارجيو 

الوحدات السكنية من خالل هذا المشروع بكلفة تناسب دخل  توفيرالمجلس إلى  يهدف
 .التي تضمن ذلك في إعداد التصاميم ووضع المواصفات للمشروع المعاييرالفرد، وقد تم اعتماد 

المشترية من الجامعة العبرية احتوت على أبنية أنشأها مواطنون  األراضيبعض قطع  
، واستنفذوا فيها مدخراتهم، وتسبب هذا اإلنشاء في حصولهم على التهموعائمقدسيون، وسكنوا بها 

رض الغير، وقد تم الغاء هذه األوامر بعد تملك المجلس لهذه أأوامر هدم إدارية بسبب البناء على 
( وحدة تأوي ما يزيد عن 14األراضي، وتقدر عدد الوحدات السكنية التي كانت مهددة بالهدم بـ)

 .( فرداً 100)

  جل السكن(:أوع الصمود السكني: )صندوق الدخار من مشر  4.4.6.2

وهو برنامج استراتيجي يهدف إلى تمكين األسر الفلسـطينية ذات الدخل المحدود 
والمتدني والتي لديها الرغبة في البناء خالل السنوات القليلة القادمة من الحصول على سكن 

تكلفة البناء ليصبح بمقدورها الحصول  مالئم عبر االدخار من اجلـه لدى الصندوق بنسبة ما من
عــلى المتبقي من تكلفة البناء على شكل قرض ميسـر طويل األجل وفق أنظمة اإلقراض 

 .المعمول بها في المجلس

 برنامج األراضي المخدومة 4.4.7

تخطيط وتنفيذ البنى التحتية والخدماتية لمواقع قريبة من  مفهوميعتمد هذا البرنامج 
بهدف زيادة المساحات المخصصة للبناء، حيث يجري العمل على تقسيم  التجمعات السكانية

هذه األراضي إلى قطع بمساحات معينة تصلح لبناء مسكن قابل للتوسع، يتم تخصيصها للفئات 
بدأ العمل ضمن مفهوم البرنامج في العام  التي تنطبق عليها معايير المجلس في اإلقراض،

كافة المخططات الالزمة لموقع ريادي على قطعة أرض  ، حيث تم االنتهاء من إعدادم2004
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، ووضع الرؤيا العامة لمشروع مستدام صديق للبيئة من خالل تقسيم دونم 23مختارة مساحتها 
األرض إلى عدد من القطع الجاهزة للبناء بعد توفير البنية التحتية لها، وضمان االستخدام 

مين وصول السيارات والمشاة لكل بيت، بأقل تكلفة األمثل لألرض والتوجيه األمثل للمباني، وتأ
ممكنة، ولضمان استدامة المشروع تم العمل من خالل التصميم على توفير مناطق خضراء 
مفتوحة والحفاظ على الطابع المعماري الفلسطيني واستخدام الطاقة المتجددة مع تطبيق كودة 

 ة.للطاقالمباني الموفرة 

دونم، حيث ينتظر  22رض أخرى بمساحة أم شراء قطعة ت أيضاً وضمن هذا البرنامج 
 .دراسـة الجدوى واإلمكانيات لتطبيـق مفهوم هذا البرنـامج على هـاتين القطعتين

 

 إجمالي المشاريع والمنح والمساعدات 4.5

 إجمالي مصادر التمويل لمشاريع المجلس في غزة 4.5.1

 إجمالي مصادر التمويل لمشاريع المجلس في غزة (:4.1)جدول 

 مالحظات المبلغ بالدولر الممول
  21843167 االتحاد األوروبي
  10000000 حكومة اليابان
  USAID 7300000وكالة التنمية األمريكية 

  4000000 البنك اإلسالمي للتنمية
  3000000 مؤسسة التعاون من أجل التنمية

  2360000 تدوير-مجلس اإلسكان
  216000 تجمع التعاون 

 مليون دوالر 2.5إجمالي االتفاقية  750000 منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك
برنامج دول مجلس التعاون إلعادة 

إعمار غزة بالتعاون مع البنك اإلسالمي 
 للتنمية

5750000  

 المرحلة األولى 1260000 منظمة األمم المتحدة لإلسكان
  56759167 المجموع

 (م2016: )بروشور المجلس الفلسطيني لإلسكان، المصدر
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  المجلس في قطاع غزةومشاريع أهم أعمال  4.5.2

( يوضح أهم أعمال 4.2، والجدول )ون دوالرــــون مليـــــة سبعــــا الماليـــت قيمتهــــبلغحيث 
 المجلس الفلسطيني لإلسكان في قطاع غزة.

 أهم أعمال المجلس في قطاع غزة (:4.2)جدول 

 المخرجات المشروع
 وحدة سكنية 1198بناء  مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود

 وحدة سكنية 550إعادة بناء  إعادة إعمار البيوت المهدمة
 منزال 350تمكين بناء أو تشطيب  برنامج التشطيب

 وحدة سكنية 287تأهيل  وذوي االحتياجات الخاصةتأهيل بيوت فقراء ومهمشين 
 وحدة سكنية 175بناء  البناء لجمعيات اإلسكان

 وحدة سكنية 21تمكين بناء  مساعدة فنية وقروض فردية لجمعيات اإلسكان التعاونية
 أسرة 2563 إجمالي األسر المستفيدة

 (م2016: )بروشور المجلس الفلسطيني لإلسكان، المصدر
 

 واآلثار النتائج 4.5.3

  أسرة فلسطينية بحاجة للمسكن 2563تحسين الظروف المعيشية لعدد. 

  مليون فرصة عمل لمدة يوم 1.1إيجاد. 

 المساهمة في دمج شرائح مهمشة في المجتمع. 

  ًزيادة الطلب على مواد البناء المصنعة محليا. 
 

 تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة اإلعمار  4.6

 تصرف(ب م2015)السعداوي، 

 م2009-2008الظروف التي واكبت عملية إعادة اإلعمار لما تم تدميره في عدوان  4.6.1

غزة آثارًا لم تكن مسبوقة من قبل من حيث التوزيع  على م2009-2008تركت حرب 
الجغرافي والدمار الذي لحق بكافة مناحي الحياة حيث طال الدمار األبنية السكنية والمنشآت 

وقطاع الزراعة والصناعة والبنية التحتية. وقد جاءت الحرب في ظل الحكومية ودور العبادة 
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غزة سادت فيه العوامل التالية ذات العالقة بقطاع  قطاعحصار شبه تام مطبق على 
 اإلنشاءات:

  عدم دخول مواد البناء بشكل شبه كلي لكافة الصنوف 

  افتقار حركة الواردات على المواد اإلغاثية وضمن كميات محددة 

 حاد في اآلليات وأدوات ومعدات البناء وخشب الطوبار وأرجل الدعم نقص 

 نقص حاد في المحروقات 

 توقف شبه كامل للبنية التحتية لصناعة اإلنشاءات 

 إغالق العديد من الشركات والمكاتب االستشارية ألعمالها من الناحية العملية 

 اعتماد السوق عمومًا على سياسة النقد 

 لة الماهرة بسبب طول انقطاعنقص في األيدي العام 

  بدأت هناك نمو في حركة تهريب البضائع  م2010وبداية عام  م2009ومع نهاية عام
 عبر الحدود المصرية بكميات يسيرة مع وجود قيود وتشديد.

حركة تهريب البضائع األمر الذي أتاح التوسع في  فيانفراج  م2011وقد شهد عام 
 عملية البناء.

 سطيني لإلسكان إلعادة اإلعمار  رؤية المجلس الفل 4.6.2

استخالصًا لعبر من تجارب سابقة قام بها المجلس، وبالنظر إلى طبيعة الدمار 
لألسواق الفلسطينية كما ورد في البند أعاله،  المحدداتالحاصل في قطاع اإلسكان، وضمن 

ر غزة بإدارة ومع بدء استعداد المانحين خاصة برنامج دول مجلس التعاون الخليجي إلعادة إعما
البنك اإلسالمي للتنمية للبدء بتنفيذ مشروعات إعادة إعمار لقطاع اإلسكان اعتبارًا من منتصف 

، كان ال بد من إيجاد آلية عمل تضمن انسياب عملية اإلعمار بالسرعة الممكنة مع م2010
عادة األخذ بعين االعتبار هشاشة األسواق الغزية. لذا قام المجلس بوضع تصور لعملية إ 

 اإلعمار والتي ارتأى المجلس أنه ال بد أن تتحقق لها الخصائص التالية:

   .عادة اإلعمارإ توحيد سياسة  .1

   .البساطة والكفاءة والتأثير .2

توظيف الموارد البشرية المتاحة ما أمكن لتقليل الكلفة والوقت الالزم للبناء )المستفيد  .3
  .دية(نفسه في حال إعادة بناء الوحدات السكنية العا

   .ايجاد تقييم عادل لكلفة إعادة اإلعمار .4
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 ايجاد العديد من البرامج المتنوعة والتي تتالءم وحالة الضرر والوضع القانوني لألرض .5

من أجل ذلك قدم المجلس التصور التالي لعملية إعادة إعمار قطاع اإلسكان وبما 
 .يتالءم والظروف السائدة في حينه

 

 اإلسكان قطاع إعمار إعادة لعملية لإلسكان الفلسطيني المجلس تصور (:4.5) شكل
 (م2015)السعداوي،  المصدر

أعاله، فقد تم توظيف المستفيد )صاحب الوحدة المتضررة(  الشكلوكما يالحظ من 
 ما يلي:نفسه كشريك وقائد إلدارة عملية إعادة اإلعمار، وذلك بناًء على 

وجود المهارة والثقافة التي تمكن المواطن من إدارة البناء، حيث أن المواطن يقوم تقليديًا  .1
 .بإدارة بناء منزله

قدرة المواطن على توفير مواد البناء واأليدي العاملة بالنظر إلى صغر الكميات الالزمة  .2
 قياسًا إلى حجم الوحدة السكنية.

   .حاالت كيد عاملة سواء ماهرة أو غير ماهرةمساهمة المستفيد نفسه في بعض ال .3

تقليل المخاطر المترتبة على تذبذب مواد البناء بالنظر إلى قدرة المواطن على التكيف  .4
يجاد البدائل وصغر المشروع.  وا 

إعادة إعمار 

 قطاع اإلسكان

 ضرر كلي جزئي  ضرر

 أضرار بالغة
أبراج أو مشاريع  طفيفةأضرار 

 إسكان

وحدات مقامة على 

 أراض خاصة

 إعادة البناء بواسطة 

 المستفيد

 البناء بواسطة مقاولين
  صالح بواسطةاإل

 المستفيد



67 

توفير عنصر الرضا للمستفيد حيث يستطيع بناء ما يرغب به مع توظيف موارده المالية  .5
 اصفات في حال رغب بذلك وكان لديه اإلمكانية.لتكبير البناء أو تعلية المو 

إمكانية تحقيق إدارة عليا ألعداد كبيرة من الوحدات السكنية بالنسبة للمؤسسات المنفذة  .6
 بالنظر إلى عدم الحاجة لكادر كبير.

 Self Helpمن أجل ذلك تم اقتراح نموذج البناء الذاتي )نهج االعتماد على الذات( 
ستفيد دفعات مالية مشروطة حسب ما يتم إنجازه ليقوم بعملية البناء ذاتيًا وبموجبه يتم تسليم الم

بمساعدة المؤسسة المنفذة وتوجيهها له من ناحية المواصفات الفنية واللوائح والشروط والمواعيد 
دارة التكاليف، والدعم التقني، والتي تهدف إلى ضمان أن يتم بناء المنازل على نحو أفضل،  وا 

 % من المنازل بهذه الطريقة.  90اء أكثر من وقد أعيد بن

 

أنشطة المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة اإلعمار: )برامج إعادة إعمار وبناء  4.6.3
 البيوت المدمرة في قطاع غزة(

امتدادًا للدور الطبيعي للمجلس الفلسطيني لإلسكان وانطالقًا من المسئولية الوطنية تجاه 
ته فور انتهاء الحرب وقدم الرؤية أعاله للعديد من المانحين على من شردوا، بدأ المجلس اتصاال

أمل الحصول على تمويل للبدء بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار، كمساهمة من المجلس في الجهود 
مسكن في قطاع غزة خالل  3500المبذولة لمعالجة آثار األزمة الناجمة عن تدمير قرابة 

د استمرت االتصاالت إلى أن أثمرت عن البدء بتنفيذ م، وق2008العدوان على القطاع نهاية 
وفق نموذج البناء الذاتي بتمويل من برنامج دول  م2010مشروع إعادة إعمار مع منتصف عام 

مجلس التعاون الخليجي إلعادة إعمار غزة بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية كنموذج تجريبي، وفور 
قياس الرضا والتأكد من تحقيق نتائج ايجابية تم تنفيذ للتنمية للمشروع و  اإلسالميتقييم البنك 

العديد من المشاريع بنفس اآللية. ومن ثم قام المجلس بتوقيع مذكرتي تعاون مع برنامج األمم 
إلعادة إعمار وتطوير بنى تحتية مجتمعية،  UN-Habitatالمتحدة للمستوطنات البشرية 
في إعادة بناء  ،طينية من أصحاب البيوت المدمرةأسرة فلس 550واستفاد من هذه المشاريع قرابة 

 وحداتهم السكنية من بينها برج األندلس. 
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مشاريع تمويل برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة إدارة البنك  4.6.3.1
 اإلسالمي للتنمية:

 491من خالل ستة مشاريع ممولة من البنك اإلسالمي للتنمية، قام المجلس ببناء 
  .وحدة سكنية

 بتمويل لإلسكان الفلسطيني المجلس ببنائها قام التي اإلعمار إعادة مشاريع(: 4.3) ولجد
 للتنمية اإلسالمي البنك

 اسم المشروع 
الحد األقصى 

 للمساحة
عددالوحدات 
 المستهدفة

عدد الوحدات 
 المبنية

 51 50 2م 130 التخصيص األول 1

 37 50 2م 160 التخصيص الثاني 2

 71 70 2م 180 التخصيص الثالث 3

 176 100 2م 180 التخصيص الرابع 4

 89 70 2م 180 التخصيص الخامس 5

  شقة 90البرج   إعادة إعمار برج األندلس 6

 (م2015)السعداوي،  المصدر

قطاع كما قام المجلس بتنفيذ مشروع هدف لتوفير منظومة محوسبة لحصر أضرار 
اإلسكان لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان وتم إيداع المنظومة لدى الوزارة لتسهيل عمل الجهات 

 المنفذة وحصول الممولين على المعلومات محدثة لحظة بلحظة.

إدارة المشاريع الممولة من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة البنك  4.6.3.2
 اإلسالمي للتنمية:

اريع الممولة من برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة بإدارة اتسمت إدارة المش
والتفويض دون المساس بالرقابة، ومن أهم خصائص هذه  بالمرونةالبنك اإلسالمي للتنمية 

 المشاريع:   
 اللجنة التوجيهية: -أ

ع مشاريع إعادة إعمار قطاعلى تشكلت اللجنة التوجيهية من المؤسسات المنفذة والمشرفة 
في غزة، وقد فوض البنك اإلسالمي للتنمية اللجنة التوجيهية  البنكاإلسكان وترأسها استشاري 

 باتخاذ القرارات بشأن:
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 المساحات المبنية. 

 سعر المتر مربع. 

 وضع معايير االستفادة لكل مرحلة. 

 .أي طارئ أو مستجدات خالل التنفيذ 

إعادة اإلعمار حيث اتخاذ القرار بشكل  وقد شكلت اللجنة التوجيهية داعمًا حقيقيًا لعملية
فعال ومن خالل المشاركة في المعلومات، ولم تلجأ اللجنة في أي من قراراتها للتصويت بل كان 

 النقاش المستفيض هو الوسيلة الوحيدة لحين التوصل إلى القناعة التامة بما يتخذ من قرارات.

 إعمار الوحدات السكنية: اتباع أسلوب البناء من خالل المستفيد في إعادة -ب

 أولا: المسئوليات:

للظروف السائدة، وقد كانت المسئوليات على النحو  مراعاةً الذاتي تم اتباع أسلوب البناء 
 التالي:

 مسئولية المجلس الفلسطيني لإلسكان:-1

 كانت مسئوليات المجلس على النحو التالي:

جراء زيارات م .1 يدانية للتأكيد من بيانات األسرة استالم قوائم المرشحين لالستفادة وا 
 .والوحدة المدمرة

 .االتصال بالمستفيدين لفتح ملفات تتضمن بيانات األسرة وملكية العقار والتراخيص .2

ذونات البناء .3  .دعم سرعة حصول المستفيد على التراخيص الالزمة وا 

ؤها وحجم تجهيز مقترح بالمستفيدين الذين اكتملت ملفاتهم متضمنًا المساحة المراد بنا .4
 .المساعدة

القيام بتوقيع اتفاقيات مع المستفيدين عقب اعتماد قوائم المستفيدين ومبالغ التمويل من  .5
 .ممثل الممول

 .صرف الدفعات المالية للمستفيدين وفقًا لشروط االتفاقيات وحسب العمل المنجز .6

لبناء وفقًا للمساحة تقديم الدعم الفني للمستفيد والتوجيه والمراقبة لغرض تحقيق االلتزام با .7
 .المقررة وبالمواصفات المحددة كحد أدنى وضمن المدة الزمنية المقررة

 مسئولية وزارة األشغال العامة واإلسكان:-2

 كان للوزارة المسئوليات التالية:

 تجهيز قوائم المستفيدين متضمنة: .1
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 اسم المستفيد ورقم هويته وعنوانه ورقم االتصال. 

  حدة السكنية وبياناتهماسماء المقيمين في الو. 

 بيانات قطعة األرض المقام عليها البناء.  

 المساحة المكافئة للوحدات التي تضررت ولم تكن مكتملة. 

تقديم الدعم القانوني للمستفيدين فيما يتعلق بالملكيات والمنازعات وحث البلديات على  .2
 .سرعة إصدار التراخيص

  .فيدينالموافقة على استبدال مواقع البناء للمست .3

 مسئوليات المستفيدين:-3

 كانت مسئوليات المستفيدين على النحو التالي:

 .استصدار التراخيص الالزمة .1

 .اإلفصاح عن كافة البيانات المتعلقة بالوحدة السكنية واألسرة .2

استالم الدفعات المالية وصرفها لغرض البناء وفقًا التفاقية إعادة بناء الوحدة مع  .3
 المجلس.

 د الالزمة واأليدي العاملة.توفير الموا .4
 ثانياا: التمويل:

بموجب االتفاقيات بين المجلس والممولين اعتمد تمويل المستفيدين على سياسة موحدة، 
الموحدة أن الممول الرئيس كان برنامج دول مجلس التعاون  السياسةوقد ساعد في صياغة 

لبدء بعملية إعادة اإلعمار والنصيب الخليجي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية الذي كان له سبق ا
األكبر في هذا الملف كان قد أحال مسئولية وضع السياسة العامة للجنة التوجيهية، األمر الذي 
أتاح توحيد السياسة فيما يتعلق بالمساحات المبنية ومبلغ المساعدة للمتر المربع. وقد اعتمدت 

 الي:اللجنة التوجيهية المساحات المبنية على النحو الت

  متر مربع في جميع الحاالت ما لم يتعارض ذلك مع شروط التنظيم. 90الحد األدنى للبناء 

  المساحة المبنية تعتمد على األكبر في مساحة الوحدة المهدومة أو المساحة حسب عدد
 .2م180لتنظيم وما ال يزيد عن أفراد األسرة وبما ال يتعارض مع شروط ا

 اعتمادًا على عدد أفراد األسرة على النحو التالي: المساحة الممكن إعادة بناؤها 
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 يوضح المساحة الممكن إعادة بناؤها اعتماداا على عدد أفراد األسرة (:4.4)جدول 
 مساحة البناء بالمتر المربع الممكنة عدد أفراد األسرة

2-3 65 
4-5 80 
6-7 100 
8-9 120 

10-11 140 
12-13 160 

14 180 

 (م2015)السعداوي،  المصدر

أما بالنسبة للمساعدة للمتر المربع بناء فقد كانت اللجنة تتخذ قرارها بناء على دراسة 
المشاركون في اللجنة التوجيهية ومن ثم يتم اتخاذ قرار جماعي بخصوص المساعدة للدور األرض 

في حال وجود أساسات صالحة للبناء عليها والدور المراد بناؤها  واألول وما يتم تطبيقه من فروقات
 سواًء األرضي أم المتكرر.

اتباع أسلوب البناء باألسلوب التقليدي في مشروع إعادة إعمار وتدعيم وترميم برج  -ت
 األندلس:

م حيث 2009-2008المبنى برج سكني تعرض ألضرار بالغة خالل العدوان على غزة 
قسم الغربي بالكامل واإلضرار بشدة بالعديد من العناصر اإلنشائية والقواطع وبلغت أدى لتدمير ال

( تسعين 90دة )كما وبلغت عدد األسر المستفي قيمة المشروع مليون ونصف المليون دوالر أمريكي
 :أسرة، وتضمن العمل

 إزالة مخلفات الدمار. 

 إزالة العناصر المتصدعة واستبدالها بطريقة آمنة. 

 بناء الجزء الغربي من المبنىادة إع. 

 تشطيب الواجهات الخارجية والمداخل واألدراج. 

  لساكنيه بمواصلة التشطيب الداخليتزويد المبنى بالمتطلبات األساسية بما يسمح. 
أسلوب البناء باألسلوب التقليدي في إعادة إعمار برج األندلس  باعتمادوقام المجلس  

مكانيات تقنية. وقد مثل مشروع تدعيم وترميم برج لما تتطلبه العملية من مهارة وت خصص وا 
 األندلس التحدي األكبر للمجلس في إعادة اإلعمار بالنظر إلى:

 .طبيعة الضرر الذي لحق بالبرج خطورة العمل الناجمة عن .1
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 .دور متكرر( 14)بدروم + أرضي + سدة +  -شاهق االرتفاع–ارتفاع البناء  .2
 .متصدعةإنشائية وجود عناصر  .3
 .الحاجة لخطة بناء ال تؤثر على ثبات العناصر اإلنشائية األساسية .4
 .وقع البرج ضمن منطقة مرورية مزدحمة نوعًا مام .5
 .قرب البرج من أبنية سكنية .6
 .عدم وجود تجارب مماثلة .7

لذا تم اتباع منهجية عمل مالئمة لخطورة وتعقيد العمل والتي تضمنت االعتبارات 
 :والتنفيذلمقاول التالية في مرحلتي اختيار ا

وضع معايير لتقييم المقاول في مرحلة المناقصة وخاصة ما يتعلق بخبراته وقدرته على  .1
 تحقيق المهام ضمن خطة أمن وسالمة ملتزم بها.

وجود مكتب استشاري شريك مع المقاول لتقديم الدعم فيما يتعلق بتطبيق خطة األمن  .2
 المشروع. والسالمة وفرض وجود مهندس أمن وسالمة مقيم في

 وضع خطة سالمة كافية وتنفيذها بالتزام. .3

التعاقد مع االستشاري الذي أعد دراسة التدعيم ليقوم بمهام اإلشراف الفني على أعمال  .4
 الترميم ممثاًل عن المجلس.

مشاريع تمويل اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية تعاون  4.6.3.3
 :UN-Habitatطنات البشرية مع برنامج األمم المتحدة للمستو 

ضمن مشروع إعادة اإلعمار بموجب اتفاقية تعاون مع برنامج األمم المتحدة 
 بتمويل اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني  UN-HABITATللمستوطنات البشرية 

اء البن وحدة سكنية، وفيما يتعلق بالعمل مع المستفيدين فقد تم اتباع نموذج 35تم إعادة إعمار 
 . وقد تضمن المشروع مكونات إضافية على النحو التالي:  الذاتي

 تصميم وطباعة كتيب مساعد للمستفيدين في تقنيات ومهارات إدارة التنفيذ. .1

 عقد ورش عمل تدريبية للمستفيدين حول كتيب إعادة اإلعمار. .2

عقد ورشة عمل تخطيطية بمشاركة الجهات المختصة والمجتمع المحلي للوقوف على  .3
 احتياجات المجتمع المحلي فيما يتعلق بالبنية التحتية المجتمعية.

 عمل تصاميم للبنية التحتية المجتمعية على ضوء استنتاجات ورشة العمل التخطيطية. .4



73 

تنفيذ مرحلة أولى من البنية التحتية المجتمعية )طريق( وتحضير وثائق عطاء مناقصة  .5
 .مدرسة بانتظار الموافقة إلدخال مواد البناء

 تشكيل مركز دعم فني للمشروع قام بالنشاطات التالية: .6

  مراجعة تصاميم الوحدات السكنية واقتراح تحسينات على التصميم المعماري من
 حيث التوجيه والتصميم وتطبيق عناصر خضراء.

 .تقديم الدعم الفني للمستفيدين حسب الطلب 

 أهداف االتفاقيات  مراقبة عملية قيام المستفيدين بعملية إعادة اإلعمار ضمن
 معهم.

تزويد البيوت المستهدفة بعناصر خضراء مع منح المستفيد حوافز حال تنفيذ هذه  .7
 العناصر وهي 

 تزويد البيت بنظام تسخين مياه شمسي. 
 عمل كشفات وكاسرات ألشعة الشمس. 
 تجميع مياه األمطار. 
 دهان السقف أو تنعيمه لتقليل امتصاص الحرارة.  
 يمكن من نباتات خضراء أو أحواض الزهور تزويد المحيط بما. 

 مشروع إعداد مخططات تفصيلية لحي أبو ريدة والنجار في بلدة خزاعة: 4.6.3.4

 التعريف بالمشروع: -أ
بموجب اتفاقية تعاون 
بين برنامج األمم المتحدة 
 للمستوطنات البشرية )الموئل(

 (UN-Habitat)  والمجلس
 (PHC)الفلسطيني لإلسكان 
وع إعداد تم تنفيذ مشر 

مخططات تفصيلية لحي أبو 
ريدة والنجار في بلدة خزاعة 
التي كانت أشد المناطق تأثرًا 

وحدة( كليًا  179) السكنية% من الوحدات 35م حيث تم تدمير 2014بالحرب على غزة عام 
 المباني العامة والبنى التحتية المتواضعة. إلىوالكثير منها تأثرت جزئيًا إضافة 

مشروع إعادة مخططات تفصيلية لحي أبو ريدة والنجار في  (:4.6) شكل
 بلدة خزاعة

 : المجلس الفلسطيني لإلسكان(المصدر)
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خزاعة من إعادة البناء بشكل أفضل استنادًا بلدية كان تمكين  المشروعن مالعام الهدف 
 إلى عملية تخطيط شاملة بمشاركة مجتمعية فاعلة تساهم في إيجاد حلول خالقة.

 منهجية العمل: -ب
 على عدة محاور رئيسية: خزاعةاعتمدت منهجية العمل في مشروع 
 أولا: مشاركة المجتمع المحلي من خالل:

 مركز الدعم الفني للمجاورة لتسهيل عملية الوصول لسكان المجتمع المحلي.نشاء إ 

 .تشكيل لجان مجتمع محلي تمثل كافة شرائح المجتمع 

 .تشكيل لجان بؤرية متخصصة قطاعيا لمناقشة وتحديد أهم االحتياجات للمنطقة 

 ثانياا: عمل مسح فيزيائي واجتماعي واقتصادي شامل:
وزيارات دورية لكافة الجهات المسئولة والمناطق المستهدفة،  محددةمن خالل استمارات 

وذلك بهدف التعرف على كافة الخصائص ونقاط القوة والضعف وتأثيرها على التنمية خالل 
 العشرين سنة القادمة.

 ثالثاا: إعداد قاعدة بيانات متكاملة:
نية من خالل هذه القاعدة تقوم على ربط كافة المعلومات الوصفية بالمعلومات المكا

 للبدء بعملية التخطيط ضمن معايير وأسس واضحة. ،(GIS)برنامج نظم المعلومات الجغرافية 
 رابعاا: تنمية قدرات طواقم العمل في بلدية خزاعة:

 ثالثة أيام تدريبية في مواضيع تخص العملية التخطيطية وتشمل: عقدمن خالل 
 ، واألمور القانونية.(GIS)ونظم المعلومات الجغرافية  الحضري التخطيط 

 خامساا: بناء قدرات المجتمع المحلي:
 من خالل ورش عمل تخطيطية للتعريف بعملية التخطيط واهم مراحلها ومكوناتها.

 سادساا: العملية التخطيطية:
  عقب عملية التدريب والتأهيل وتوفير المتطلبات التخطيطية والمعلومات من خالل مركز

م المجتمع المحلي بإعداد المسودات األولية للمخططات التفصيلية الدعم الفني للمجاورة قا
 لكل مجاورة وتحديد استعماالت األراضي من شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة.

 .تم إثراء العملية التخطيطية بالخبرات المحلية والدولية من خالل ورش عمل متخصصة 

 ل منطقة.إعداد المخططات النهائية واالنظمة الخاصة بك 
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 ندوة آليات إعادة إعمار غزة )ندوة المرحوم م. سعد الدين خرما(: 4.6.3.5

بمبادرة من المجلس الفلسطيني لإلسكان وبالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان 
، تم عقد ندوة آليات إعادة إعمار غزة )ندوة المرحوم المهندس سعد فلسطينوبتمويل من بنك 

م، وقد هدفت 2015يونيو من عام  9-8حف بمدينة غزة في يومي الدين خرما( في فندق المت
الندوة بشكل رئيس إلى تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الخبراء وصناع القرار وممثلي 
المؤسسات المحلية، والدولية ذات العالقة والمهتمون في مجال إعادة إعمار غزة بهدف الخروج 

عمل إلعادة اإلعمار يمكن أن يتبناها الجميع تتضمن بتوصيات تشكل رؤية مشتركة وآليات 
أفضل النماذج من حيث الكفاءة والتأثير مع التركيز على الجودة والنوعية ومالئمة المباني 

 للحفاظ على البيئة وحماية المدنيين.
 وقد تناولت الندوة المحاور األساسية التالية المتعلقة بإعادة اإلعمار:

 ات إعادة اإلعمار.استراتيجيات ومنهجي .1
 النواحي الفنية )المعايير التخطيطية والتصميمية(. .2
 النواحي اللوجستية. .3
 النواحي االقتصادية واالجتماعية. .4
 النواحي التشريعية والقانونية .5
 التجارب السابقة. .6
 المعوقات والحلول. .7
 رؤى وتوجهات إعادة اإلعمار. .8

عمل ضمن محاور الندوة موزعة على سبع جلسات، ورقة  33تم خالل الندوة طرح 
وشهدت الندوة حضورًا من الخبراء والباحثين والمختصين والجهات الرسمية والمؤسسات األهلية 
المختصة بمجال إعادة اإلعمار، وزاد عدد المشاركين في النقاش والحوار ما يزيد عن مائة 

 يات المهمة والقيمة.شخص يوميًا، كما واختتمت الندوة بالعديد من التوص

 نقاط القوة 4.6.4

يمكن تلخيص نقاط القوة في تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة اإلعمار 
 على النحو التالي:

وجود اللجنة التوجيهية التي شكلها البنك اإلسالمي للتنمية صاحبة القرار في غزة األمر  .1
وحل اإلشكاالت على نحو فوري، الذي سهل كثيرًا اتخاذ قرارات في ضوء معرفة ومعلومات 
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وصياغة سياسات موحدة تم تطبيقها على معظم المشاريع الممولة من جهات أخرى، كما 
مكن من تبادل المعلومات بين الجهات المنفذة وتبادل المستفيدين بين الجهات المنفذة حال 

 وجود حاجة لذلك.

من جهة منفذة ساهم في وجود أكثر من مشروع في وقت واحد باإلضافة إلى وجود أكثر  .2
توفير سيولة نقدية مما أحال المشاريع في حينه إلى برنامج استوعب معظم المستفيدين 

 الذين كانت لديهم الجاهزية في التراخيص وأذون البناء.

كفاءتها وفعاليتها الكبيرة وتأثيرها، وتم  Self Helpأثبتت منهجية االعتماد على الذات  .3
 :كتجربة ناجحة ساهمت في الممولين تقييمها من جهة

 سرعة اإلنجاز األمر الذي كان مؤشر أساسي للممولين. 
 تقليل المخاطر حتى في ظل تذبذب مواد البناء. 
  تعظيم االستفادة من المشروعات، وغلب طابع الزيادة في عدد المستفيدين عنه في

 االتفاقيات مع الممول.
 مستفيد بالبناء وفقًا الحتياجاته مع تحقيق عنصر الرضا واالرتياح الكبير حيث يقوم ال

 .زيادة المساحة إن كان لديه القدرة
 خلق فرص عمل للمستفيدين أنفسهم. 

 مواجهتها يةالتحديات والمعوقات وكيف 4.7

 التحديات التي تواجه قطاع اإلسكان 4.7.1

وعن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المجلس الفلسطيني لإلسكان، فبعضها 
االحتالل من حيث عدم قدرة المجلس العمل في مناطق "ج" وصعوبة مرتبط  بممارسات 

الحصول على تراخيص للبناء في القدس، أما التحدي اآلخر فهو شح التمويل الالزم من قبل 
المانحين في الفترة األخيرة مما أدى إلى وقف بعض البرامج والعمل بوتيرة بطيئة ضمن 

يه وجود كمية مهولة من الطلبات الموافق عليها من اإلمكانيات المتاحة، وهذا األمر ترتب عل
على هذا  لى تأجيلها، وقد تغلب المجلس جزئياً إالمجلس، غير أن عدم كفاية التمويل أدى 

لى ذلك إلى مستفيدين جدد، باإلضافة إالتحدي بإعادة تدوير مستردات القروض من المستفيدين 
غم من أن معظم المستفيدين حاليًا ملتزمون هناك صعوبات أخرى تتعلق بالمستفيدين، فعلى الر 

منهم متخلف عن سداد القروض، األمر الذي يهدد بعدم استمرار  بالسداد إال أن هناك قسماً 
لى إالمجلس بإعادة تدويرها يقوم بعض البرامج في المجلس، خاصة وأن المبالغ المحصلة 
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المجلس )موقع  المستفيدين الجددلسداد قلت نسبة مستفيدين جدد وكلما زادت نسبة التخلف عن ا
 .(الفلسطيني لإلسكان الرسمي

 مواجهتها يةالمعوقات في إعادة اإلعمار وكيف 4.7.2
 (م2015)السعداوي، 

كانت مرتبطة بإبالغ المستفيد بوجود  المستفيدين على التراخيص وغالباً  بطء إجراء حصول .1
تمويل، وقد قام المجلس بحث البلديات على سرعة إصدار التراخيص وكذلك فعلت وزارة 

 األشغال العامة واإلسكان.

تذبذب مواد البناء، وكان يتم الطلب من المستفيد تشوين المواد األساسية خاصة وأنه يبدأ  .2
 العمل بعد الحصول على دفعة مقدمة.

االفتقار إلى األيدي العاملة الماهرة في حال تنفيذ مشروع بأعداد وحدات كبيرة في نفس  .3
طقة بعينها في اختيار المستفيدين بل تم اختيارهم المنطقة، وقد روعي عدم الضغط على من

 من مناطق مختلفة بالتدريج.

السيولة النقدية لم تكن دائمًا كافية بالنظر إلى قوانين تحكم عمل الممولين، وكان المجلس  .4
تعاب اإلدارية الذاتية باإلضافة إلى طلب بدل األيغطي الفجوات بشكل مؤقت من موارده 

 خيرة بعد إنجاز المشروع.دائمًا في الدفعة األ

بطء بعض المستفيدين في عملية التنفيذ وتم اللجوء للمجتمع المحلي وأقارب المستفيد  .5
 للمساعدة باإلضافة إلى ممارسة الضغط بمساعدة وزارة األشغال العامة واإلسكان.

جاد بعض المواقع الحدودية لم يستطع المستفيدين البناء فيها لخطورتها ولم يتمكنوا من إي .6
ن كانت  إضافة طابق مواقع بديلة، والبعض استطاع توفير أماكن بديلة للبناء حتى وا 

 األقارب.لبنايات 

  وجود تغير في بيانات بعض المستفيدين أثناء التنفيذ نتيجة معلومات ترد للوزارة. .7

 الخطط والمشاريع المستقبلية 4.8

ة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها فهو يتجه يفيما يتعلق بالخطط والمشاريع المستقبلو 
قراض الريفي في الضفة حاليًا صوب المحافظة على برامج حيوية، والتي تتمثل في برامج اإل

لى مشاريع تأهيل مساكن الفقراء والمهمشين إقراض الفردي في القدس، باإلضافة الغربية، واإل
قف القرض، وتعديل مدد السداد األمر في الضفة وقطاع غزة، مع تعديل تلك البرامج بزيادة س

  .الذي يعتمد على وجود تمويالت جديدة
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 طموحة استنادًا لإلنجازات التي استطاع المجلس  كما أن لدى المجلس خططاً 
لى تمويل جديد تتمثل في برنامج إرض وخبرته التراكمية، والتي تحتاج من تحقيقها على األ

 يد للوحدات السكنية المالئمة قليلة التكلفةراضي المخدومة واستحداث برنامج جداأل
(Affordable Housing) قناع شركائه من الممولين بتمويلها إ، ويأمل المجلس أن يستطيع

كثر ألتصبح حقيقة واقعة على األرض تخدم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني برؤية 
جراءات ا  صاميم حسب مفاهيم و شمولية، فاإلسكان ليس مجرد جدران حجرية أو إسمنتية وت

تنظيمية لم تعد تناسب احتياجات مجتمعنا، إن مفهوم اإلسكان أعم ليشمل التنظيم الحضري 
ن المجلس سيستمر بتطوير هذا القطاع إسكان في القدس فما على صعيد قطاع اإلأبأكمله. 

تلبي حاجة  سكانية جديدةإقراض الفردي في محاولة بناء مشاريع لى برنامج اإلإباإلضافة 
 .(المجلس الفلسطيني لإلسكان الرسميالمقدسيين في السكن الكريم )موقع 

 

 خالصة  4.9
تعرض البحث في هذا الفصل إلى نبذة عامة عن المجلس الفلسطيني لإلسكان شملت 
نشأته ووضعه القانوني وهيكليته ورؤيته ورسالته وأهدافه ومصادر تمويله وشركائه وأهم إنجازاته 

دولية التي حصل عليها وأهم برامجه ومشاريعه على مستوى الضفة وغزة والقدس، والجوائز ال
لى تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة اإلعمار من خالل إكما وتطرق هذا الفصل 

الحديث عن الظروف التي واكبت عملية إعادة اإلعمار لما تم تدميره في العدوان على غزة، ثم 
إلعادة اإلعمار، وأنشطة المجلس في هذا المجال واألساليب والمنهجيات التي رؤية المجلس 

اتبعها في تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار متضمنًة مشاريع التخطيط العمراني، كما وتم التطرق 
لمبادرة المجلس في عقد ندوة آليات إعادة إعمار غزة، وأيضًا نقاط القوة والتحديات والمعوقات 

تها، ثم الخطط والمشاريع المستقبلية، لتكتمل مع نهاية هذا الفصل الخلفية وكيف تم مواجه
النظرية الالزمة للفصل القادم والذي سيبدأ بتحديد مالمح الدراسة العملية من خالل تطرقه 

 لمنهجية البحث وأدواته.
 



 

 

 

 

 الفصل الخامس: 

دراسة -المجلس الفلسطيني لإلسكانتجربة 
 ميدانية تحليلية
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  :صل الخامسالف 5

 دراسة ميدانية تحليلية-المجلس الفلسطيني لإلسكانتجربة 

 مقدمة 5.1
يتناول هذا الفصل وصفًا مفصاًل لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة،  

 واتومن ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وا عداد أد
(، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب بلةاالستبانة والمقا) الدراسة

ومن ثم تحقيق أهداف  النتائج للتوصل إلى تتحليل البيانااإلحصائية التي استخدمت في 
 وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.كما ويعرض نتائج الدراسة وتفسيراتها، ، الدراسة

  ئية للدراسةالطريقة اإلجرا 5.2

 سةمنهج الدرا 5.2.1

التحليلي الميداني و  المنهج الوصفيمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام 
استراتيجيات إعادة اإلعمار في قطاع ) حاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسةي ذيال

وتحليل بياناتها ( تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان -حالة دراسية-غزة بعد الكوارث والحروب
لعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي وبيان ا
، وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة تحدثها

وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها 
خضاعها  للدراسات الدقيقة.  وتحليلها وا 

 مجتمع الدراسة 5.2.2

 :يتكون مجتمع الدراسة من

طاقم عمل - م2016جميع العاملين في المجلس الفلسطيني لإلسكان في قطاع غزة للعام  -أ
أعضاء الجمعية  -أعضاء مجلس اإلدارة -إدارة عليا)-المجلس الفلسطيني لإلسكان

 استشاريون(.  -موظفون  -العمومية

 يني لإلسكان في تنفيذ المشاريع والخبراء في إعادة اإلعمار.شركاء المجلس الفلسط -ب

 .عينة من مستفيدي مشاريع وأعمال المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة اإلعمار -ج
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 عينة الدراسة 5.2.3

المجلس الفلسطيني من العاملين في  شخصاً ( 41اشتملت عينة الدراسة على )
م 2016في قطاع غزة للعام المجلس  مشاريع وأعمال ومستفيدي وشركاء المجلس، لإلسكان،

استبانة  43استبانة وتم استرداد  45، علمًا بأنه تم توزيع بمختلف أعمارهم وخبرتهم من الجنسين
عينة  أفرادالجداول التالية توضح توزيع وتم استبعاد استبانتين لعدم مطابقتهما لشروط التحليل، و 

 الدراسة:

 (5.1) ( جدول رقم%4.9)ونسبة اإلناث  (،%95.1حيث نسبة الذكور ) حسب النوع: -

 النوع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.1) جدول

 النسبة المئوية العدد النوع

 95.1 39 ذكر

 4.9 2 ىأنث

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)

(، ونسبة األفراد %9.8سنة ) 35أقل من  – 25من حيث بلغت نسبة األفراد حسب العمر:  -
( جدول رقم %70.7سنة فأكثر ) 45(، ونسبة األفراد %19.5سنة ) 45أقل من  – 35من 
(5.2) 

 العمر حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.2) جدول

 النسبة المئوية العدد العمر

 0 0 سنة 25من أقل 
سنة 35أقل من  سنة 25من  -   4 9.8 

سنة 45أقل من  سنة 35من  -   8 19.5 

 70.7 29 سنة فأكثر 45

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)
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(، ونسبة البكالوريوس %12.2حيث بلغت نسبة الدبلوم )حسب المؤهل العلمي:  -
(، والباقي )مدرسي، %17.1) (، ونسبة الدكتوراه%31.7%(، ونسبة الماجستير )17.1)

 ( 5.3%( جدول رقم )22.0أمي( كانت نسبتهم )
 العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.3) جدول

 النسبة المئوية العدد الدرجة العلمية

 12.2 5 دبلوم

 17.1 7 بكالوريوس

 31.7 13 ماجستير

 17.1 7 دكتوراه

 22.0 9 أخرى 

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)

(، ونسبة %61.0فلسطين فقط ) لحيث بلغت نسبة الدارسين داخحسب مكان الدراسة:  -
 (5.4( جدول رقم )%39.0الدارسين داخل وخارج فلسطين )

 الدراسة مكان حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.4) جدول

 النسبة المئوية العدد مكان الدراسة

 61.0 25 داخل فلسطين فقط

 39.0 16 داخل وخارج فلسطين

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)

حيث بلغت نسبة ذوي الخبرة في مجال عملهم أقل من خمس سنوات حسب الخبرة العملية:  -
(، ونسبة ذوي %7.3سنوات ) 10 -5(، ونسبة ذوي الخبرة من %2.4) نسبتهم في العينة

( جدول %68.3سنة فأكثر ) 15(، ونسبة ذوي الخبرة %22.0سنة ) 15 -10الخبرة من 
 .(5.5رقم )
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 العملية الخبرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.5) جدول

 النسبة المئوية العدد رة العمليةالخب

 2.4 1 أقل من خمس سنوات

 7.3 3 سنوات10أقل من  - 5من 

 22.0 9 سنة 15أقل من  -10من 

 68.3 28 سنة فأكثر 15

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)

(، ونسبة %2.4حيث بلغت نسبة اإلدارة العليا من أفراد العينة )حسب المسمى الوظيفي:  -
(، ونسبة موظفي %9.8(، ونسبة أعضاء الجمعية العمومية )%2.4مجلس اإلدارة ) أعضاء

شركاء المجلس )(، والباقي %4.9(، ونسبة استشاريي المجلس )%9.8المجلس )
 (5.6( جدول رقم )%70.7نسبتهم ) توالمستفيدين( كان

 لإلسكان الفلسطيني المجلس ضمن الموقع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.6) جدول

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 70.7 29 شركاء ومستفيدين()بدون 

 2.4 1 اإلدارة العليا

 2.4 1 عضو مجلس إدارة

 9.8 4 عضو جمعية عمومية

 9.8 4 موظف بالمجلس

 4.9 2 استشاري 

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)

ألعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واالستشاري من عينة حسب مكان العمل الحالي:  -
( لمن يعملون في مكاتب أو مؤسسات استشارية، ونسبة %7.3الدراسة حيث بلغت نسبة )

( لمن يعملون في مؤسسات %2.4%( لمن يعملون في وزارة أو مؤسسة حكومية، ونسبة )4.9)
دارة عليا %85.4باقي نسبتهم )أكاديمية، وال ( وهؤالء هم شركاء ومستفيدين وموظفي وا 

 (5.7للمجلس. جدول رقم )
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 الجمعية ألعضاء الحالي العمل مكان حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.7) جدول
 للمجلس والستشاري  اإلدارة ومجلس العمومية

 النسبة المئوية العدد كان العمل الحاليم

شركاء ومستفيدين )بدون 
دارة عليا(  وموظفين وا 

34 85.4 

 7.3 4 مكاتب أو مؤسسات استشارية

 4.9 1 وزارة أو مؤسسة حكومية

 0 0 مؤسسات دولية

 2.4 2 مؤسسات أكاديمية

 0 0 مؤسسات خيرية

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)

لمن هم من خارج المجلس )شركاء ومستفيدين( من عينة لعمل الحالي: حسب مكان ا -
( لمن يعملون في مكاتب ومؤسسات استشارية، ونسبة %7.3الدراسة: حيث بلغت نسبة )

( لمن يعملون في %14.6%( لمن يعملون في وزارة أو مؤسسة حكومية، ونسبة )9.8)
( لمن %2.4كاديمية، ونسبة )( لمن يعملون في مؤسسات أ%7.3مؤسسات دولية، ونسبة )

( لمن يعملون في مجاالت أخرى، والباقي %41.4يعملون في مؤسسات خيرية، ونسبة )
دارة عليا 6-5( تم احتسابهم سابقًا في جدول رقم )%17.0نسبتهم ) ( وهم موظفو وا 

 (5.8ومستشارو المجلس جدول رقم )
 خارج من هو لمن الحالي العمل مكان حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:5.8) جدول

 (ومستفيدين شركاء) لإلسكان الفلسطيني المجلس

 النسبة المئوية العدد مكان العمل الحالي

موظفو وادارة عليا )بدون 
 ومستشارو المجلس(

7 17.0 

 7.3 3 مكاتب أو مؤسسات استشارية

 9.8 4 ميةوزارة أو مؤسسة حكو 

 14.6 6 مؤسسات دولية

 7.3 3 مؤسسات أكاديمية
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 النسبة المئوية العدد مكان العمل الحالي

 2.4 1 مؤسسات خيرية

 41.4 17 أخرى 

 100.0 41 المجموع

 : الباحث(المصدر)

 الدراسة واتأد 5.2.4

استراتيجيات إعادة لمعرفة الدراسة  وضوعبعد االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بم
 تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان-حالة دراسية-روباإلعمار في قطاع غزة بعد الكوارث والح

عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي المتخصصين واستطالع رأي عينة من 
 وفق الخطوات اآلتية: االستبانةقام الباحث ببناء وأيضا خبرة الباحث في عمله، 

  االستبانةالرئيسية التي شملتها  المحاورتحديد. 
 محوررات التي تقع تحت كل صياغة الفق. 

  في صورتها األولية االستبانةإعداد. 

 تلجمع البيانا اعرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدى مالءمته. 

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف 

  ( يبين أعضاء لجنة 1والملحق رقم )المختصين، ( من المحكمين 8على ) االستبانةعرض
 م.التحكي

  صياغة بعض ا عادة تعديل و حذف و وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم
ثمانية ( فقرة موزعة على 47بعد صياغتها النهائية ) االستبانةالفقرات وقد بلغ عدد فقرات 
خماسي حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج ( 2محاور، )أنظر ملحق رقم 
)موافق بشدة، موافق، ال أدري، معارض، معارض بشدة( )مقياس ليكرت الخماسي( 

بذلك تنحصر درجات أفراد عينة ( 1، 2، 3، 4، 5أعطيت األوزان التالية بالترتيب )
( إجمالي عدد أسئلة )فقرات( كل 47حيث يمثل الرقم ) ،( درجة235، 47الدراسة ما بين )

لقد اعتمدت  بموافق بشدة، ( هو فرضية أن يجيب الجميع235المحاور بينما يمثل الرقم )
المدى األدنى  –الدراسة خمسة مستويات تم تحديدها وفقًا للمعادلة التالية: )المدى األعلى 

( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل 0.80= 5÷5-1مقسومًا على خمسة مستويات( )
ولى وهكذا قيمة في المقياس )وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األ

 والمستويات هي:
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 الخماسي ليكرت مقياس وفق للفقرات النسبية األوزان يوضح (:5.9) جدول

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
 معارض بشدة % فأقل36من  1.80 – 1.00من 
 معارض %52-% 36أكثر من  2.60 – 1.81من 
 ال أدري  %68-% 52أكثر من  3.40 – 2.61من 
 موافق %84-% 68أكثر من  4.20 – 3.41من 
 موافق بشدة %100-% 84أكثر من  5.00 – 4.21من 

 : الباحث(المصدر)

توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، وقد تم تقسيم 
 ام كالتالي:االستبانة إلى ثالثة أقس

 :شملت مقدمة االستبانة على مجموعة من العناصر التي تحدد هدف الدراسة  المقدمة
ونوع البيانات والمعلومات التي يود الباحث جمعها من أفراد عينة الدراسة، إضافة إلى 

وصراحة على فقراتها، وطمأنة  ةفقرة تشجيع المبحوثين إلى اإلجابة بموضوعي
معلومات، وأن ما سيرد من إجابات سيكون موضع احترام المبحوثين على سرية ال

 وتقدير، وأنها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 :يحتوي على الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة )المتغيرات  القسم األول
الديمغرافية( والتي دخلت كمتغيرات في البحث وهذه المتغيرات هي )الجنس، العمر، 

 علمي، عدد سنوات الخبرة، مكان الدراسة، مكان العمل الحالي(.المؤهل ال
 :حيث تعتبر هذه -( فقرة موزعة على ثمانية محاور 47يتكون من ) القسم الثاني

 كالتالي:-االستبانة هي األداة األولى للدراسة العملية

 

 لالستبانة الكلية والدرجة فقراتها عددو  المحاور يوضح (:5.10) جدول

 عدد الفقرات المحور
المحور األول: مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت لإلنعاش المبكر في قطاع  -

 غزة
6 

المحور الثاني: مدى فاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان والمؤسسات ذات العالقة  -
 في إعادة اإلعمار

9 
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 عدد الفقرات المحور
رة األزمات والخطط التي يقوم بها المجلس المحور الثالث: مدى فاعلية إدا -

 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار
6 

المحور الرابع: دور مشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص  -
 في مشاريع إعادة اإلعمار

6 

ي المحور الخامس: مدى فاعلية المشاريع اإلسكانية التي يقوم بها المجلس الفلسطين -
 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس

5 

المحور السادس: دعم ومساندة المجتمع المحلي لجهود المجلس الفلسطيني  -
 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

3 

المحور السابع: دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين لجهود المجلس الفلسطيني  -
 رفي مجال إعادة اإلعما لإلسكان

4 

 8 المحور الثامن: تعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار -

 47 الدرجة الكلية لالستبانة

 : الباحث(المصدر)

 :أسئلة مفتوحة وكانت عبارة عن مقابالت واقتصرت فقط على طاقم عمل  القسم الثالث
أعضاء الجمعية  -أعضاء مجلس اإلدارة -المجلس الفلسطيني لإلسكان )إدارة عليا

استشاريون(، حيث تعتبر هذه المقابلة هي األداة الثانية للدراسة  -موظفون  -العمومية
 العملية.

 

 الستبانةصدق  5.2.5

 قام الباحث بتقنين فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي:
 أولا: صدق المحكمين:

تذة جامعيين من في صورتها األولية على مجموعة من أسا االستبانةتم عرض 
المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء 

من  محور، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االستبانةآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
الستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض ا محاور

 ( يوضح االستبانة في صورتها النهائية.2اآلخر، والملحق رقم )قرات وتعديل بعضها الف
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 ثانياا: صدق التساق الداخلي:

على عينة  االستبانةجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق 
ة االستبانة والدرجمحاور من  محور، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل الدراسة

الكلية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة 
 .(SPSSالذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ) محوروالدرجة الكلية لل

 اإلعمار خطط فاعلية مدى: )األول ورالمح فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.11) جدول
 للمحور الكلية الدرجة مع( غزة قطاع في المبكر لإلنعاش والتدخالت

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة م

1.  
تعتبر خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر ضرورية في المناطق 

 التي تتعرض للكوارث
 0.05دالة عند  0.332

2.  
تدخل واإلنعاش المبكر من الضروري وضع خطط مسبقة لل

 في المناطق المعرضة للكوارث
 0.01دالة عند  0.357

3.  
يعتبر قطاع غزة من المناطق المرشحة دائمًا لحدوث 

 الكوارث
 0.01دالة عند  0.415

4.  
أكثر الكوارث حدوثًا في قطاع غزة هي الكوارث غير 

 الطبيعية )االعتداءات اإلسرائيلية(
 0.01دالة عند  0.505

5.  

طط اإلعمار واإلنعاش المبكر التي وضعت في حققت خ
قطاع غزة من قبل الجهات المسؤولة الحد األدنى من 

 المعايير العالمية
 0.01دالة عند  0.771

6.  

 حققت خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر التي قام بها المجلس
الفلسطيني لإلسكان في قطاع غزة الحد األدنى من المعايير 

 الدولية
 0.01 دالة عند 0.804

 : الباحث(المصدر)

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
معامالت االرتباط بين وتراوحت (، 0.01داللة )والدرجة الكلية لفقراته دالة عند مستوى 

 صادقة لما وضعت لقياسه.المحور تعتبر فقرات  (، وبذلك0.332-0.804)
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 المجلس فاعلية مدى: )الثاني المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.12) جدول
 للمحور الكلية الدرجة مع( اإلعمار إعادة في العالقة ذات توالمؤسسا لإلسكان الفلسطيني

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.824 تعتبر جهود إعادة اإلعمار من مسؤولية الحكومات فقط  .1

2.  
تقوم المؤسسات األخرى ذات العالقة بما يجب عليها في 

 المساعدة إلعادة اإلعمار
 0.01دالة عند  0.558

3.  

يجب تفعيل دور المؤسسات الوطنية في مجال التنمية 
المجتمعية عامة واإلسكان خاصة في هذه المرحلة الحرجة 

 من تاريخ الشعب الفلسطيني بعد الحروب األخيرة
 0.05دالة عند  0.331

4.  
يعتبر المجلس الفلسطيني لإلسكان من المؤسسات الفاعلة 

 عمارعلى الصعيد المحلي في مجال إعادة اإل
 0.01دالة عند  0.547

5.  
يعتبر المجلس الفلسطيني لإلسكان مؤسسة لها مصداقية في 

 مشاريع اإلسكان
 0.01دالة عند  0.639

6.  
استطاع المجلس الفلسطيني لإلسكان أن يعمل بحيادية تامة 

 داخل األراضي الفلسطينية
 0.01دالة عند  0.682

7.  
فسه في عمل المجلس الفلسطيني لإلسكان على تطوير ن

 مجال اإلسكان خالل الحقب الزمنية المختلفة
 0.01دالة عند  0.572

8.  
هناك تنسيق وتعاون كامل بين الحكومة والمجلس الفلسطيني 

 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار
 0.01دالة عند  0.666

9.  
هناك تنسيق وتعاون جيد بين المجلس الفلسطيني لإلسكان 

 إعادة اإلعماروالمؤسسات االخرى ذات العالقة ب
 0.01دالة عند  0.806

 : الباحث(المصدر)

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
معامالت االرتباط بين وتراوحت (، 0.01كلية لفقراته دالة عند مستوى داللة )والدرجة ال

 صادقة لما وضعت لقياسه.المحور وبذلك تعتبر فقرات  (،0.331-0.824)
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 األزمات إدارة فاعلية مدى: )الثالث المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.13) جدول
 الدرجة مع( اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس بها يقوم التي والخطط

 للمحور الكلية

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة م

1.  
مشاريع إعادة اإلعمار لها أهمية كبرى بعد الحروب أو 

 الكوارث الطبيعية
 0.01دالة عند  0.411

2.  
لدى المجلس الفلسطيني  توجد خطط وسيناريوهات معدة

 لإلسكان إلدارة األزمات المتوقع حدوثها في قطاع غزة
 0.01دالة عند  0.651

3.  

يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بكل ما يجب عليه أن 
يقوم به بعد الحروب أو الكوارث الطبيعية من حيث 
 مساعدة المتضررين والتخفيف عنهم بشكل عاجل

 0.01دالة عند  0.673

4.  

لدى المجلس الفلسطيني لإلسكان الموارد البشرية  يوجد
والمالية الكافية لتنفيذ خطط مواجهة األزمات والكوارث في 

 حالة حدوثها
 0.01دالة عند  0.820

5.  

حققت الخطط والسياسات التي يقوم بها المجلس 
الفلسطيني لإلسكان إلعادة إعمار البيوت المهدمة الحد 

التي استخدمت في مناطق األدنى من المعايير العالمية 
 مشابهة لألوضاع التي مرت بقطاع غزة

 0.01دالة عند  0.585

6.  

تعتبر الخطط التي يضعها المجلس الفلسطيني لإلسكان 
متناغمة إلى حد كبير مع بعضها البعض في الحد من 

المعاناة التي لحقت بالمجتمع الغزي وتتكامل وتتوافق مع 
 ها لقطاع غزةخطط التنمية المستقبلية المخطط ل

 0.01دالة عند  0.730

 : الباحث(المصدر)

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
معامالت االرتباط بين وتراوحت (، 0.01لية لفقراته دالة عند مستوى داللة )والدرجة الك

 صادقة لما وضعت لقياسه.المحور وبذلك تعتبر فقرات  (،0.411-0.820)
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 المحلي عالمجتم مشاركة دور: )الرابع المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.14) جدول
 للمحور الكلية الدرجة مع( اإلعمار إعادة مشاريع في الخاص والقطاع األهلية والمؤسسات

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة م

 0.05دالة عند  0.309 المشاركة المجتمعية في مشاريع إعادة اإلعمار لها أهمية كبرى   .1

2.  
ا أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إعادة اإلعمار له

 كبرى 
 0.01دالة عند  0.702

3.  
تشارك المؤسسات األهلية المجتمعية في قطاع غزة في 

 مشاريع إعادة اإلعمار
 0.01دالة عند  0.599

4.  
يشارك القطاع الخاص في قطاع غزة في مشاريع إعادة 

 اإلعمار
 0.01دالة عند  0.655

5.  
هناك تنسيق بين المؤسسات األهلية المجتمعية والقطاع 

 اص في مجال إعادة اإلعمارالخ
 0.01دالة عند  0.488

6.  

يتبنى المجلس الفلسطيني لإلسكان سياسة إشراك ممثلي 
المجتمع المحلي في عمليات إعادة اإلعمار بدرجة أكبر من 

 باقي الجهات العاملة في هذا المجال
 0.01دالة عند  0.570

 : الباحث(المصدر)        0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
معامالت االرتباط بين وتراوحت (، 0.01والدرجة الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه.المحور وبذلك تعتبر فقرات  (،0.309-0.702)
 

 السكانية المشاريع فاعلية مدى: )الخامس المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.15) جدول
 مع( الناس لرضا يقهاوتحق اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس بها يقوم التي

 للمحور الكلية الدرجة

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة م

1.  
حققت مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان إلعادة اإلعمار 

 الرضا الكامل لسكان هذه المشاريع
 0.01دالة عند  0.717

2.  
حققت مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان اإلسكانية 

 االستدامةإلعادة اإلعمار معايير 
 0.01دالة عند  0.757
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 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة م

3.  
يعمل المجلس الفلسطيني لإلسكان على وضع تصاميم 

 تتوفر فيها معايير الجودة العالمية لمشاريع إعادة اإلعمار
 0.01دالة عند  0.883

4.  
التزم المجلس الفلسطيني لإلسكان بالمعايير التخطيطية في 

 مشاريع إعادة اإلعمار اإلسكانية الكبرى 
 0.01ة عند دال 0.892

5.  
التزم المجلس الفلسطيني لإلسكان بالمعايير التصميمية في 

 مشاريع إعادة اإلعمار اإلسكانية الكبرى 
 0.01دالة عند  0.842

 : الباحث(المصدر)      0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05) ( وعند مستوى داللة39ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجة  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
-0.717معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه.المحور وبذلك تعتبر فقرات  (،0.892
 

 المجتمع ومساندة دعم: )السادس المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.16) جدول
 الكلية الدرجة مع( اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس لجهود المحلي

 للمحور

 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرة م

1.  
الفلسطيني لإلسكان في  يتفهم المجتمع المحلي دور المجلس

 كافة المجاالت وخاصة في مجال إعادة اإلعمار
 0.01دالة عند  0.893

2.  
يساند المجتمع المحلي المجلس الفلسطيني لإلسكان في 

 جهوده في مجال إعادة اإلعمار
 0.01دالة عند  0.892

3.  
يعمل المجلس الفلسطيني لإلسكان على توعية الجمهور 

 جال إعادة اإلعماربالخطط التي يتبعها في م
 0.01دالة عند  0.807

 : الباحث(المصدر)       0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

الدرجة و  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
-0.807معامالت االرتباط بين )وتراوحت (، 0.01الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه.المحور وبذلك تعتبر فقرات  (،0.893
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 المجتمع اندةومس دعم: )السابع المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.17) جدول
 الدرجة مع( اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس لجهود والمانحين الدولي

 للمحور الكلية

معامل  الفقرة م
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

1.  
تؤثر شروط التمويل على طبيعة مشاريع المجلس الفلسطيني 

 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار
0.669 

دالة عند 
0.01 

2.  

المجلس الفلسطيني لإلسكان على توعية المجتمع  يعمل
الدولي والمانحين بالخطط التي يتبعها في مجال إعادة 

 اإلعمار
دالة عند  0.871

0.01 

3.  

يعمل المجلس الفلسطيني لإلسكان بجهد كبير في المجال 
الدولي واإلقليمي لجذب المعونات الدولية في مجال إعادة 

 اإلعمار
0.815 

دالة عند 
0.01 

4.  

يعتبر المجتمع الدولي المجلس الفلسطيني لإلسكان مؤسسة 
لها مصداقيتها في العمل اإلنساني واإلغاثي ومجال إعادة 

 اإلعمار
0.854 

دالة عند 
0.01 

 : الباحث(المصدر)

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05اللة )( وعند مستوى د39ر الجدولية عند درجة حرية )

  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
معامالت االرتباط بين وتراوحت (، 0.01والدرجة الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه.المحور وبذلك تعتبر فقرات  (،0.669-0.871)
  



94 

 المجلس دور تعزيز: )الثامن المحور فقرات من فقرة كل ارتباط معامل (:5.18) جدول
 للمحور الكلية الدرجة مع( اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني

 الفقرة م
معامل 
 الرتباط

 مستوى الدللة

1.  
ع المحلي تفعيل التقارب للمجلس الفلسطيني لإلسكان مع المجتم

 يعطيه دفعة قوية لتنفيذ مشاريعه
 0.01دالة عند  0.914

2.  
من األهمية بمكان دعم جهود المجلس الفلسطيني لإلسكان في 

 الحاالت الطارئة من قبل المجتمع المحلي والدولي
 0.01دالة عند  0.695

3.  
يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بوضع خطة شاملة ومتطورة 

 الطارئة ومناسبة لكل األحداث
 0.01دالة عند  0.390

4.  
يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بتبادل المعلومات والتنسيق 

 بفاعلية مع المؤسسات األخرى العاملة على األرض
 0.01دالة عند  0.734

5.  
يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بتحديث قاعدة البيانات والبرامج 

 ارئةوزيادة فاعلية وسرعة االستجابة لألوضاع الط
 0.01دالة عند  0.583

6.  
يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بوضع رؤية شاملة وواضحة له 

 لمشاريع إعادة اإلعمار
 0.01دالة عند  0.737

7.  
يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بالتنسيق بفاعلية كبيرة مع 

 الجهات ذات الصلة في المشاريع اإلسكانية
 0.01دالة عند  0.647

8.  

ر المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة يجب تفعيل دو 
اإلعمار وتجربته المميزة في قطاع غزة من حيث زيادة المشاركة 

 في قطاع اإلسكان وبعض مشاريع التنمية المجتمعية
 0.01دالة عند  0.869

 لباحث(: االمصدر)                   0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

  المحورمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن  الجدول السابق يبين
معامالت االرتباط بين وتراوحت (، 0.01والدرجة الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة )

 صادقة لما وضعت لقياسه.حور الموبذلك تعتبر فقرات  (،0.390-0.914)

قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة  للمحاورللتحقق من الصدق البنائي و 
بالدرجة الكلية لالستبانة  محوراألخرى وكذلك كل  والمحاوراالستبانة  محاورمن  محوركل 

 ( يوضح ذلك.5.19والجدول )
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 األخرى  والمحاور الستبانة محاور من محور كل ارتباط معامالت مصفوفة (:5.19) جدول
 لالستبانة الكلية بالدرجة محور كل وكذلك

 مستوى الدللة الدرجة الكلية المحاور

المحور األول: مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت لإلنعاش المبكر 
 في قطاع غزة

 0.01دالة عند  0.665

الثاني: مدى فاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان والمؤسسات  المحور
 ذات العالقة في إعادة اإلعمار

 0.01دالة عند  0.754

المحور الثالث: مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط التي يقوم بها 
 المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

 0.01دالة عند  0.856

ركة المجتمع المحلي والمؤسسات األهلية المحور الرابع: دور مشا
 والقطاع الخاص في مشاريع إعادة اإلعمار

 0.05دالة عند  0.329

المحور الخامس: مدى فاعلية المشاريع اإلسكانية التي يقوم بها المجلس 
 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس

 0.01دالة عند  0.793

: دعم ومساندة المجتمع المحلي لجهود المجلس المحور السادس
 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

 0.01دالة عند  0.721

المحور السابع: دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين لجهود المجلس 
 في مجال إعادة اإلعمار الفلسطيني لإلسكان

 0.01دالة عند  0.864

مجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة المحور الثامن: تعزيز دور ال
 اإلعمار

 0.01دالة عند  0.810

 : الباحث(المصدر)         0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.304 ( =0.05( وعند مستوى داللة )39ر الجدولية عند درجة حرية )

البعض وبالدرجة الكلية  ببعضهارتبط ت المحاوريتضح من الجدول السابق أن جميع 
( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع 0.01لالستبانة ارتباطًا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.

مما سبق يتبين أن المقياس بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي، وبذلك اعتمد الباحث 
 لإلجابة على فروض وتساؤالت الدراسة. تس كأداة لجمع البياناباطمئنان هذا المقيا

 : Reliability الستبانة ثبات

أفراد العينة أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على 
  .بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخاالستطالعية 
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 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث 

االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من درجات  محاورمن  محوراحتسبت درجة النصف األول لكل 
سبيرمان  ملدام معاوذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخالمحور 
 ( يوضح ذلك:5.20) والجدول (Spearman-Brown Coefficient) براون 

 وكذلك الستبانة محاور من محور كل نصفي بين الرتباط معامالت يوضح (:5.20) جدول
 التعديل بعد الثبات ومعامل التعديل قبل ككل الستبانة

 محورال
عدد 
 الفقرات

الرتباط قبل 
 )بيرسون(التعديل

التعديل معامل الثبات بعد 
 سبيرمان براون()

المحور األول: مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت 
 لإلنعاش المبكر في قطاع غزة

6 0.647 0.786 

المحور الثاني: مدى فاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان 
 دة اإلعماروالمؤسسات ذات العالقة في إعا

*9 0.860 0.862 

المحور الثالث: مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط التي 
يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة 

 اإلعمار
6 0.578 0.733 

المحور الرابع: دور مشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات 
 0.642 0.473 6 األهلية والقطاع الخاص في مشاريع إعادة اإلعمار

المحور الخامس: مدى فاعلية المشاريع اإلسكانية التي يقوم 
بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار 

 وتحقيقها لرضا الناس
*5 0.837 0.854 

المحور السادس: دعم ومساندة المجتمع المحلي لجهود 
 المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

*3 0.651 0.727 

المحور السابع: دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين 
 في مجال إعادة اإلعمار لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان

4 0.658 0.794 

المحور الثامن: تعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في 
 مجال إعادة اإلعمار

8 0.847 0.917 

 0.909 0.893 47* الدرجة الكلية

 : الباحث(المصدر)                    جتمان ألن النصفين غير متساويين. ملا* تم استخدام مع

هذا يدل على و  ،(0.909) لالستبانةيتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
 من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.عالية أن االستبانة تتمتع بدرجة 
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  استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات :Alpha طريقة ألفا كرونباخ -2
، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على قيمة وهي طريقة ألفا كرونباخ

( يوضح 5.21االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول ) محاورمن  محورمعامل ألفا لكل 
 ذلك:
 وكذلك الستبانة محاور من محور لكل كرونباخ ألفا معامالت يوضح (:5.21) جدول

 ككل لالستبانة

 المحور
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

المحور األول: مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت لإلنعاش المبكر في 
 قطاع غزة

6 0.558 

والمؤسسات ذات  المحور الثاني: مدى فاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان
 العالقة في إعادة اإلعمار

9 0.810 

المحور الثالث: مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط التي يقوم بها المجلس 
 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

6 0.725 

المحور الرابع: دور مشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات األهلية والقطاع 
 إلعمارالخاص في مشاريع إعادة ا

6 0.572 

المحور الخامس: مدى فاعلية المشاريع اإلسكانية التي يقوم بها المجلس 
 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس

5 0.878 

المحور السادس: دعم ومساندة المجتمع المحلي لجهود المجلس الفلسطيني 
 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

3 0.824 

لمحور السابع: دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين لجهود المجلس ا
 في مجال إعادة اإلعمار الفلسطيني لإلسكان

4 0.812 

المحور الثامن: تعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة 
 اإلعمار

8 0.853 

 0.930 47 الدرجة الكلية

 : الباحث(المصدر)

هذا يدل على و  ،(0.930) لالستبانةأن معامل الثبات الكلي  يتضح من الجدول السابق
 من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.عالية أن االستبانة تتمتع بدرجة 
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 الدراسة إجراءات تطبيق أدوات 5.2.6
 إعداد األداة بصورتها النهائية. -1

الباحث في توزيع  حصل الباحث على كتاب موجه من الجامعة اإلسالمية، لتسهيل مهمة -2
االستبانات على طاقم عمل المجلس الفلسطيني لإلسكان )الموظفين واالستشاريين( 

 ( يوضح ذلك.5والشركاء والمستفيدين في محافظات غزة وملحق رقم )

( 41( استبانة واسترد )45على التوجيهات والتسهيالت، قام بتوزيع )الباحث بعد حصول  -3
 ئي.استبانة صالحة للتحليل اإلحصا

الدراسة، كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها  استباناتتم ترقيم وترميز  -4
 إحصائيًا، من خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة.

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 5.2.7

  (SPSS 18.0) االحصائيلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل 

(Statistical Package for Social Science)  تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:و 

 .لوصف متغيرات الدراسة التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -1

لمعرفة مقدار النسبة المئوية لكل مجال من المجاالت تم استخدام المتوسط الحسابي النسبي  -2
 )الوزن النسبي(.

 ".Pearsonيجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "إل -3
إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية  -4

 .جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ملالمتساوية، ومعا

 .ستبانة لديها درجات ثبات عاليةللتأكد من أن اال معامل ارتباط ألفا كرونباخ  -5

 .لعينة واحدة T. Testت  اختبار -6

 للفروق بين متوسطات أكثر من عينتين. One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  -7

بين فئات كل متغير من متغيرات العوامل الديموغرافية  المعرفة اتجاه الفروق وداللته -8
 بار شيفيه البعدي.وتأثيرها على مجاالت االستبانة تم استخدام اخت
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 نتائج الدراسة وتفسيرها 5.3

سيقوم الباحث بعرض نتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض 
أبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، بهدف التعرف على 

، وقد تم إجراء المعالجات (لحروباستراتيجيات إعادة اإلعمار في قطاع غزة بعد الكوارث وا)
اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات 

(، للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل، SPSSاالجتماعية )
 وسيتم التحليل والتقييم على النحو التالي:

ينة من مستفيدي مشاريع وأعمال المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة من وجهة نظر ع -
 اإلعمار وذلك بعرض نتائج االستبانة.

من وجهة نظر شركاء المجلس الفلسطيني لإلسكان في تنفيذ المشاريع والخبراء في إعادة  -
 اإلعمار وذلك بعرض نتائج االستبانة.

ي لإلسكان في قطاع غزة للعام من وجهة نظر جميع العاملين في المجلس الفلسطين -
م )إدارة عليا وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء جمعية عمومية وموظفون واستشاريون( 2016

 وذلك من خالل المقابالت.

 اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة: 

مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت ما من أسئلة الدراسة على:  األولينص السؤال 
 بكر في قطاع غزة؟لإلنعاش الم

واالنحراف  قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات ولإلجابة عن هذا التساؤل
 وضح ذلك:ي يوالنسب المئوية، والجدول التالوالوزن النسبي  المعياري 
 من فقرة لكل النسبي والوزن  يةالمعيار  والنحرافات والمتوسطات التكرارات (:5.22) جدول

 ترتيبها وكذلك المحور فقرات

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 الستجابات

النحراف  المتوسط
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 

تعتبر خطط اإلعمار 
واإلنعاش المبكر ضرورية 
في المناطق التي تتعرض 

 للكوارث

198 4.829 0.381 96.59 30.747 0.000 2 
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رقم 
 الفقرة الفقرة

مجموع 
 المتوسط الستجابات

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

قيمة 
 الترتيب المعنوية

2 

من الضروري وضع 
خطط مسبقة للتدخل 
واإلنعاش المبكر في 
المناطق المعرضة 

 للكوارث

199 4.854 0.358 97.07 33.169 0.000 1 

3 

يعتبر قطاع غزة من 
المناطق المرشحة دائمًا 

 لحدوث الكوارث
190 4.634 0.536 92.68 19.504 0.000 3 

4 

أكثر الكوارث حدوثًا في 
زة هي الكوارث قطاع غ

غير الطبيعية 
 )االعتداءات اإلسرائيلية(

189 4.610 0.542 92.20 19.013 0.000 4 

5 

حققت خطط اإلعمار 
واإلنعاش المبكر التي 
وضعت في قطاع غزة 
من قبل الجهات المسؤولة 
الحد األدنى من المعايير 

 العالمية

151 3.683 0.879 73.66 4.977 0.000 6 

6 

ار حققت خطط اإلعم
واإلنعاش المبكر التي قام 
بها المجلس الفلسطيني 
لإلسكان في قطاع غزة 
الحد األدنى من المعايير 

 الدولية

156 3.805 0.928 76.10 5.554 0.000 5 

  0.000 24.990 88.05 2.156 26.415 1083 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)
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 يتضح من الجدول السابق:
 المحور كانت: أن أعلى فقرة في

 ( والتي نصت على2الفقرة )  من الضروري وضع خطط مسبقة للتدخل واإلنعاش"
المبكر في المناطق المعرضة للكوارث" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

( حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد 4.8%(، وبمتوسط حسابي )97.07)
هناك شبه إجماع من قبل أفراد الدراسة على  درجات وهذا يدل على أن 3والتي تساوي 

 ذلك.
  ويرى الباحث أن هذه النتيجة ترجع إلى أن الشعب الفلسطيني يمر بظروف صعبة

نتيجة لوجود االحتالل اإلسرائيلي الذي يؤدي إلى استشهاد األفراد وتدمير البيوت 
لحروب حيث والعديد من المحن وتعرض قطاع غزة بالتحديد للعديد من االجتياحات وا

قام االحتالل بتدمير عشرات بل مئات المنازل وتشريد المئات من األهالي وتعرضهم 
للقصف والدمار والنزوح والويالت وبالتالي كان لزامًا وضع خطط مسبقة للتخفيف من 

 أثار تلك االعتداءات والحروب.

 
 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

 ( والتي نصت على5الفقرة )  اإلعمار واإلنعاش المبكر التي وضعت في "حققت خطط
قطاع غزة من قبل الجهات المسؤولة الحد األدنى من المعايير العالمية" احتلت المرتبة 

( حيث اقترب المتوسط 3.6(، وبمتوسط حسابي )%73.66األخيرة بوزن نسبي قدره )
حيادية  درجات، وهذا يشير إلى أن هناك شبه 3الحسابي من درجة الحياد التي تساوي 

من قبل أفراد الدراسة على ذلك، فقد تبين أن هناك نسبة ال بأس بها يعارضون أن 
تكون خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر التي وضعت في قطاع غزة من قبل الجهات 
المسئولة قد حققت الحد األدنى من المعايير العالمية، وهذا يتطلب إعادة النظر في تلك 

لعمل بمشاركة جميع الجهات المعنية سواء الرسمية أو الخطط وعقد مزيد من ورش ا
األهلية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة التنسيق وتعزيز الشراكة وتحديث قواعد 
البيانات ووضع خطة وطنية شاملة إلدارة األزمات والطوارئ تشمل مراحل اإلغاثة وما 

 تدامة للبلد.بعد اإلغاثة والتنمية وا عادة اإلعمار وربطها بالتنمية المس

 (%88.05أما الدرجة الكلية للمحور حصلت على وزن نسبي ) 
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 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة 

مدى فاعلية المجلس الفلسطيني ما ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على: 
 لإلسكان والمؤسسات ذات العالقة في إعادة اإلعمار؟

واالنحراف  التكرارات والمتوسطات الباحث باستخدامقام  عن هذا التساؤل ولإلجابة
 وضح ذلك:ي يوالنسب المئوية، والجدول التالوالوزن النسبي  المعياري 
 من فقرة لكل النسبي والوزن  المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات (:5.23) جدول

 ترتيبها لكوكذ المحور فقرات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 الستجابات

 المتوسط
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 

تعتبر جهود إعادة 
اإلعمار من مسؤولية 

 الحكومات فقط
82 2.000 0.975 40.00 -6.569 0.000 9 

2 

تقوم المؤسسات األخرى 
ذات العالقة بما يجب 

لمساعدة عليها في ا
 إلعادة اإلعمار

142 3.463 0.925 69.27 3.209 0.003 8 

3 

يجب تفعيل دور 
المؤسسات الوطنية في 
مجال التنمية المجتمعية 
عامة واإلسكان خاصة 
في هذه المرحلة الحرجة 
من تاريخ الشعب 

الفلسطيني بعد الحروب 
 األخيرة

181 4.415 0.631 88.29 14.344 0.000 4 

4 

الفلسطيني  يعتبر المجلس
لإلسكان من المؤسسات 
الفاعلة على الصعيد 
المحلي في مجال إعادة 

 اإلعمار

183 4.463 0.636 89.27 14.726 0.000 3 
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 الستجابات

 المتوسط
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

5 

يعتبر المجلس الفلسطيني 
لإلسكان مؤسسة لها 
مصداقية في مشاريع 

 اإلسكان

187 4.561 0.550 91.22 18.175 0.000 2 

6 

استطاع المجلس 
ن أن الفلسطيني لإلسكا

يعمل بحيادية تامة داخل 
 األراضي الفلسطينية

188 4.585 0.591 91.71 17.189 0.000 1 

7 

عمل المجلس الفلسطيني 
لإلسكان على تطوير 
نفسه في مجال اإلسكان 
خالل الحقب الزمنية 

 المختلفة

175 4.268 0.672 85.37 12.090 0.000 5 

8 

هناك تنسيق وتعاون 
كامل بين الحكومة 

س الفلسطيني والمجل
لإلسكان في مجال إعادة 

 اإلعمار

175 4.268 0.923 85.37 8.802 0.000 5 

9 

هناك تنسيق وتعاون جيد 
بين المجلس الفلسطيني 
لإلسكان والمؤسسات 
االخرى ذات العالقة 

 بإعادة اإلعمار

172 4.195 0.679 83.90 11.271 0.000 7 

  0.000 20.218 80.49 2.920 36.220 1485 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)

 

 



104 

 يتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرة في المحور كانت:

 ( والتي نصت على" استطاع المجلس الفلسطيني لإلسكان أن يعمل بحيادية 6الفقرة  )
(، %91.71تامة داخل األراضي الفلسطينية " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )

 3( حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي 4.5ومتوسط حسابي )
درجات، وهذا يؤكد أن هناك شبه اجماع من قبل أفراد الدراسة على ذلك ويفسر الباحث 
ذلك إلى أن المجلس عمل بشكل مهني ووطني وحيادي ضمن معايير نزيهة وشفافة 

محافظات الوطن في الضفة  سواء إعطاء األولوية لتنفيذ مشاريعه بنفس المقدار لجميع
الغربية وقطاع غزة والقدس، وأيضًا على مستوي األفراد والجهات المستفيدة من هذه 

 المشاريع أيضًا ضمن معايير نزيهة وواضحة، ومعلنة.

 
 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

 ( والتي نصت على" تعتبر جهود إعادة اإلعمار من مسؤولية الحكومات فقط1الفقرة  ) 
( حيث 2.00(، وبمتوسط حسابي )%40.00احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ) "

درجات، وهذا يشير إلى أنه  3قل المتوسط الحسابي عن درجة الحياد والتي تساوي 
هناك معارضة كبيرة من قبل أفراد الدراسة على ذلك، فقد تبين أن نسبة كبيرة منهم 

ر من مسئولية الحكومات فقط، ويعتبرون أن يعارضون أن جهود إعادة اإلعمار تعتب
المسئولية مشتركة ويجب على جميع المؤسسات الوطنية والخيرية والدولية وكافة 
الجهات الفاعلة في الميدان تحمل مسئولياتها الوطنية وأن تأخذ دورها المكمل لدور 

 الحكومة والتنسيق معًا إلعادة إلعمار وفق رؤية مشتركة.

 

 (%80.49لية للمحور حصلت على وزن نسبي )أما الدرجة الك
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 اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة: 

ما مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على: 
 التي يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار؟

واالنحراف  التكرارات والمتوسطات ستخدامالباحث باقام  عن هذا التساؤل ولإلجابة
 وضح ذلك:ي يوالنسب المئوية، والجدول التالوالوزن النسبي  المعياري 

 

 من فقرة لكل النسبي والوزن  المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات (:5.24) جدول
 هاترتيب وكذلك المحور فقرات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 الستجابات

 المتوسط
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 

مشاريع إعادة اإلعمار 
لها أهمية كبرى بعد 
الحروب أو الكوارث 

 الطبيعية

200 4.878 0.331 97.56 36.298 0.000 1 

2 

توجد خطط وسيناريوهات 
معدة لدى المجلس 

لسطيني لإلسكان الف
إلدارة األزمات المتوقع 
 حدوثها في قطاع غزة

139 3.390 0.862 67.80 2.897 0.006 6 

3 

يقوم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بكل ما يجب 
عليه أن يقوم به بعد 
الحروب أو الكوارث 
الطبيعية من حيث 
مساعدة المتضررين 
والتخفيف عنهم بشكل 

 عاجل
 

148 3.610 0.997 72.20 3.916 0.000 5 
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 الستجابات

 المتوسط
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

4 

يوجد لدى المجلس 
الفلسطيني لإلسكان 
الموارد البشرية والمالية 
الكافية لتنفيذ خطط 
مواجهة األزمات 
والكوارث في حالة 

 حدوثها

155 3.780 0.988 75.61 5.060 0.000 4 

5 

حققت الخطط والسياسات 
التي يقوم بها المجلس 
الفلسطيني لإلسكان 
إلعادة إعمار البيوت 

دمة الحد األدنى من المه
المعايير العالمية التي 
استخدمت في مناطق 
مشابهة لألوضاع التي 

 مرت بقطاع غزة

168 4.098 0.735 81.95 9.561 0.000 2 

6 

تعتبر الخطط التي 
يضعها المجلس 

الفلسطيني لإلسكان 
متناغمة إلى حد كبير 
مع بعضها البعض في 
الحد من المعاناة التي 

غزي لحقت بالمجتمع ال
وتتكامل وتتوافق مع 

خطط التنمية المستقبلية 
 المخطط لها لقطاع غزة

166 4.049 0.705 80.98 9.520 0.000 3 

  0.000 11.897 79.35 3.124 23.805 976 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)
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 يتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرة في المحور كانت:

 ( والتي نصت ع1الفقرة  ) لى" مشاريع إعادة اإلعمار لها أهمية كبرى بعد الحروب أو
(، ومتوسط %97.56الكوارث الطبيعية " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )

درجات  3( حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد والتي تساوي 4.8حسابي )
ك، ويرى الباحث أن وهذا يشير إلى أن هناك شبه اجماع من قبل أفراد الدراسة على ذل

هذا األمر طبيعي جدًا والبد من وجود مشاريع إعادة إعمار جاهزة للتنفيذ مباشرة بعد 
الحروب أو الكوارث الطبيعية وا غاثة عاجلة وأن تتبناها الدول المانحة والممولة وأن تفتح 
المعابر بشكل كامل ومستمر إلدخال المواد لتلك المشاريع بحيث تنفذ بشكل سريع 

اجل ودون أي معوقات نظرًا لألهمية الكبرى لها ولألولوية القصوى لتنفيذها وفق وع
 الجداول الزمنية المعدة لها.

 

 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

 ( والتي نصت على" توجد خطط وسيناريوهات معدة لدى المجلس الفلسطيني 2الفقرة  )
" احتلت المرتبة األخيرة بوزن  لإلسكان إلدارة األزمات المتوقع حدوثها في قطاع غزة

( حيث اقترب المتوسط الحسابي من 3.3(، وبمتوسط حسابي )%67.80نسبي قدره )
درجات، وهذا يشير إلى أن هناك شبه حيادية من قبل أفراد  3درجة الحياد التي تساوي 

الدراسة، على ذلك، فقط تبين أن هناك نسبة ال بأس بها يعارضون وجود خطط 
معدة لدى المجلس الفلسطيني لإلسكان إلدارة األزمات المتوقع حدوثها في وسناريوهات 

قطاع غزة، ويرى الباحث أن على المجلس الفلسطيني لإلسكان إعطاء أهمية وأولوية 
بد أن يكون لديه خطط وسيناريوهات معدة مسبقًا إلدارة األزمات المتوقع  لهذا األمر وال

ة مرشح دائمًا لحدوث الكوارث، كما أن حدوثها في قطاع غزة حيث أن قطاع غز 
المجلس الفلسطيني لإلسكان صاحب الخبرة األكبر والريادة في مجال اإلسكان على 
مستوي قطاع غزة فضاًل عن أن لديه تجارب مميزة وناجحة بشكل كبير في مجال إعادة 

 اإلعمار.

 (%79.35أما الدرجة الكلية للمحور حصلت على وزن نسبي )
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 السؤال الرابع من أسئلة الدراسة اإلجابة عن: 

ما دور مشاركة المجتمع المحلي ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على: 
 والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص في مشاريع إعادة اإلعمار؟

واالنحراف  التكرارات والمتوسطات الباحث باستخدامقام  ولإلجابة عن هذا التساؤل
 وضح ذلك:ي يوالنسب المئوية، والجدول التال والوزن النسبي المعياري 
 من فقرة لكل النسبي والوزن  المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات (:5.25) جدول

 ترتيبها وكذلك المحور فقرات

رقم 
مجموع  الفقرة الفقرة

النحراف  المتوسط الستجابات
ري المعيا  

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 
المشاركة المجتمعية في مشاريع 
 إعادة اإلعمار لها أهمية كبرى 

193 4.707 0.461 94.15 23.732 0.000 1 

2 

مشاركة القطاع الخاص في 
مشاريع إعادة اإلعمار لها أهمية 

 كبرى 
159 3.878 0.954 77.56 5.895 0.000 3 

3 

ات األهلية تشارك المؤسس
المجتمعية في قطاع غزة في 

 مشاريع إعادة اإلعمار
151 3.683 0.756 73.66 5.782 0.000 4 

4 
يشارك القطاع الخاص في قطاع 
 غزة في مشاريع إعادة اإلعمار

122 2.976 1.084 59.51 -.144 0.886 6 

5 

هناك تنسيق بين المؤسسات 
األهلية المجتمعية والقطاع 

 ادة اإلعمارالخاص في مجال إع
133 3.244 0.860 64.88 1.817 0.077 5 

6 

يتبنى المجلس الفلسطيني 
لإلسكان سياسة إشراك ممثلي 
المجتمع المحلي في عمليات 
إعادة اإلعمار بدرجة أكبر من 
باقي الجهات العاملة في هذا 

 المجال

167 4.073 0.959 81.46 7.166 0.000 2 

  0.000 9.928 75.20 2.942 22.561 925 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)
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 يتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرة في المحور كانت:

"المشاركة المجتمعية في مشاريع إعادة اإلعمار لها أهمية  (  والتي نصت على1الفقرة ) -
( 4.7(، وبمتوسط حسابي )%94.15كبرى" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره )

درجات، وهذا يشير إلى  3المتوسط الحسابي عن درجة الحياد والتي تساوي حيث زاد 
أن هناك شبه اجماع من قبل أفراد الدراسة على ذلك، ويرى الباحث أن هذه النتيجة 
ترجع إلى أن الشعب الفلسطيني لديه انتماء للوطن ويشعر بمسؤولية اتجاهه، ويؤمن 

ني بظروف صعبة نتيجة لوجود االحتالل بالتكافل االجتماعي حيث يمر الشعب الفلسطي
اإلسرائيلي الذي يؤدي إلى استشهاد األفراد وتدمير البيوت وهذا ما الحظناه من خالل 
التضامن والمشاركة المجتمعية والتكافل االجتماعي أن يتجاوز هذه المحن، ولقد ضرب 

م، 2009-م2008على غزة حرب  روع األمثلة أثناء الحروب الثالثسكان قطاع غزة أ
، حيث قام االحتالل بتدمير عشرات بل مئات المنازل م2014، وحرب م2012وحرب 

وتشريد المئات من األهالي، فقام السكان بإيواء األسر التي دمرت بيوتهم، والمساعدة 
في إزالة آثار القصف والدمار، والمشاركة في نقل المصابين والدفاع المدني، وقام 

التطوعي في المدارس في تلك الفترة حيث كانت مراكز إيواء  العديد من األفراد بالعمل
، وهذا ما يؤكد على أهمية فقاموا بتوفير طعام وشراب ومالبس للنازحين من بيوتهم

 .المشاركة المجتمعية في إعادة اإلعمار من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم

 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

يشارك القطاع الخاص في قطاع غزة في مشاريع إعادة  ي نصت على"(  والت4الفقرة ) -
( 2.9(، وبمتوسط حسابي )%59.51اإلعمار" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )

درجات، وهذا يشير إلى  3حيث قل المتوسط الحسابي عن درجة الحياد والتي تساوي 
ك، فقد تبين أن نسبة كبيرة منهم أنه هناك معارضة كبيرة من قبل أفراد الدراسة على ذل

يعارضون وجود مشاركة للقطاع الخاص في قطاع غزة في مشاريع إعادة اإلعمار، 
ويرى الباحث أنه يتوجب على القطاع الخاص الشعور بمسئولية أكبر تجاه إعادة إعمار 
قطاع غزة وزيادة مساهمته ومشاركته حيث أن هذه المشاركة هي واجب وطني وديني 

 ي وأال يكون تفكيره فقط ماديًا وجني األرباح.وأخالق

 (%75.20أما الدرجة الكلية للمحور حصلت على وزن نسبي )
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 اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة: 
ما مدى فاعلية المشاريع السكانية التي من أسئلة الدراسة على:  الخامسينص السؤال 

 جال إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس؟يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في م

 واالنحراف المعياري  التكرارات والمتوسطات الباحث باستخدامقام  ولإلجابة عن هذا التساؤل
 وضح ذلك:ي يوالنسب المئوية، والجدول التالوالوزن النسبي 

 فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن  المعيارية والنحرافات اتوالمتوسط التكرارات (:5.26) جدول
 ترتيبها وكذلك المحور

رقم 
 الفقرة الفقرة

مجموع 
 المتوسط الستجابات

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

قيمة 
 الترتيب المعنوية

1 

حققت مشاريع المجلس 
الفلسطيني لإلسكان إلعادة 
اإلعمار الرضا الكامل لسكان 

 ذه المشاريعه

175 4.268 0.708 85.37 11.471 0.000 1 

2 

حققت مشاريع المجلس 
الفلسطيني لإلسكان اإلسكانية 
إلعادة اإلعمار معايير 

 اإلستدامة

169 4.122 0.678 82.44 10.595 0.000 5 

3 

يعمل المجلس الفلسطيني 
لإلسكان على وضع تصاميم 
تتوفر فيها معايير الجودة 

 ع إعادة اإلعمارالعالمية لمشاري

173 4.220 0.822 84.39 9.500 0.000 2 

4 

التزم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بالمعايير التخطيطية 
في مشاريع إعادة اإلعمار 

 اإلسكانية الكبرى 

172 4.195 0.749 83.90 10.217 0.000 3 

5 

التزم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بالمعايير التصميمية 

عمار في مشاريع إعادة اإل
 اإلسكانية الكبرى 

170 4.146 0.792 82.93 9.262 0.000 4 

  0.000 12.365 83.80 3.082 20.951 859 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)
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  يتضح من الجدول السابق:

  أن أعلى فقرة في المحور كانت:

 ( والتي نصت على"1الفقرة ) -
حققت مشاريع المجلس 

ن إلعادة الفلسطيني لإلسكا
اإلعمار الرضا الكامل لسكان 
هذه المشاريع " احتلت المرتبة 
األولى بوزن نسبي قدره 

%(، ومتوسط حسابي 85.37)
( حيث زاد المتوسط 4.3)

الحسابي عن درجة الحياد والتي 
درجات، وهذا يشير إلى  3تساوي 

أن هناك شبه إجماع من قبل 
أفراد الدراسة على ذلك، ويفسر 

والتي تتيح للمستفيدين اختيار  Self Helpاختيار المجلس لمنهجية عمل الباحث ذلك ب
المواصفات والتصاميم وزيادة المساحات وكذلك تدريب المشاركين )المستفيدين( في برنامج 

Self Help  ،قبل التنفيذ
ومراجعة التصاميم واقتراح 
تحسينات عليها من حيث 
التوجيه ومواد البناء 
 والفراغات والتطبيقات
الخضراء الممكنة، وتوفير 
الخدمات بالحد األدنى 
للسكان والذي يتناسب مع 
احتياجاتهم، وتحقيق البيئة 
الخارجية المناسبة، وتلبية 
احتياجاتهم الفراغية ومستوى 
التشطيب حيث تم تنفيذ منازل 

 مشاريع في الداخلي تشطيبال بجودة الهتمام (:5.1) شكل
-لإلسكان الفلسطيني المجلس ينفذها التي اإلعمار إعادة

 -الوسطى محافظة– المغراقة
 : الباحث(المصدر)

 التي اإلعمار إعادة مشاريع في الخارجي التشطيب بجودة الهتمام (:5.2) شكل
 غزة شرق  -التفاح حي-لإلسكان طينيالفلس المجلس ينفذها

 : الباحث(المصدر)
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أفضل مما كانت عليه )تطوير البيئة السكنية بشكل أفضل مما كانت ضمن مقاييس 
طيطية سليمة(، والكفاءة في إدارة المشاريع وتواصل اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة ومعايير تخ

مع المستفيدين قبل وأثناء وبعد انتهاء عملية التنفيذ خاصة الفئات المهمشة، ومتابعة 
صدار كتيبات  المشاريع حتى بعد تنفيذها، والشفافية في العمل ومتابعة األعمال المختلفة وا 

عمليات البناء، ومشاركة السكان المستفيدين والمجتمع المحلي في عملية  خاصة لإلرشاد في
التخطيط رغم أنها محدودة، وذلك من خالل إشراكهم في جميع المراحل )تخطيط، تصميم، 
تنفيذ(، ومن خالل إشراكهم بالمشاريع من بدايتها، إضافة إلى ذلك تمكين السكان من إعادة 

شجيعهم في عمليات اإلعمار، وأخذ آرائهم بعين االعتبار اإلعمار بأنفسهم مما أدى إلى ت
في جميع مراحل المشاريع بدءًا من تحديد االحتياجات في االستخدام والعمل على تسهيل 
هذه االحتياجات، وخير دليل على ذلك مجلس إدارة برج األندلس الذي كان يتردد على 

األمور، والحصول على دعم  الموقع ويتابع سير األعمال ويطلع السكان على مجريات
لبرامج اإلسكان لتقليل التكاليف المترتبة، ووضع سياسات مالية مريحة للسكان كونه مؤسسة 
غير ربحية، وبالتشاور ودراسة كل حالة حسب وضعها االقتصادي واالجتماعي حيث تم 
رة اتخاذ إجراءات تخفيض مثال ذلك التقسيط وتأجيل األقساط، ومن خالل منح قروض ميس

للسكان، ومحاولة عدم تأخير التنفيذ والدفعات المالية للمستفيد )المواطن( واستمراريتها حتى 
 في حال تأخرت دفعات المانحين ولو من موارد المجلس الذاتية.

 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

 حققت مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان اإلسكانية  (  والتي نصت على"2الفقرة ) -
(، %82.44دة اإلعمار معايير اإلستدامة " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )إلعا

 ( حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد والتي 4.1وبمتوسط حسابي )
 درجات، وهذا يشير إلى أن هناك شبه إجماع من قبل أفراد الدراسة على  3تساوي 

 ت حاضرة باستمرار وواضحة في ذلك، ويرى الباحث أن معايير االستدامة كان
 مشاريع المجلس ومنها على سبيل المثال: مشروع إعادة إعمار منطقة الزيتون والممول 

 حيث شمل تخطيط حي الزيتون  UN-Habitatمن األمير نايف من خالل مؤسسة 
نشاء مدرسة نموذجية وتنسيق الموقع   وفق معايير االستدامة شاماًل لشارع صمامة وا 

 حديقة، الند سكيب( وا عادة إعمار المباني السكنية في نفس الحي وكانت المحيط )
 $ للمواطنين الذين يلتزمون بمعايير االستدامة ومنها 1500هناك مكافئة مالية مقدارها 

تنفيذ حديقة منزلية حول المنزل وزراعتها وريها من خالل االستفادة من مياه األمطار حيث 
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دهانه باللون األبيض لعكس أشعة الشمس وتحقيق الراحة عمل ميول للسطح مع تنعيمه و 
الحرارية للمنزل من الداخل وتجميع مياه األمطار داخل براميل بالستيكية لالستفادة منها 
للزراعة واحتياجات منزلية أخرى وأيضًا تركيب سخانات شمسية لترشيد وتوفير الطاقة 

 الكهربائية، وتركيب نظام إنارة ليد.

رة وأيضـــــــــًا خبـــــــــ
الطــاقم الهندســي العــالي 

التابع للمجلـس  ى المستو 
حيــث الحثيثــة والمتابعــة 

شـــــــــــــراف والمتابعـــــــــــــة اإل
ــــــــــــــة ومراجعــــــــــــــة  الميداني
المخططــــــــات والتعــــــــديل 
عليهــــا قبــــل التنفيــــذ مــــن 
حيـــث التصـــميم والتوجيـــه 
دخــال تطبيقــات  البيئــي، وا 
خضـــــراء علـــــى الوحـــــدات 
ــــة  ــــاع منهجي الســــكنية واتب

 ة واستدامة كبيرة لتلك المشاريع.كل ذلك حقق كفاء ،اليفحيث توفير التك Self helpعمل 

 .(%83.80أما الدرجة الكلية للمحور حصلت على وزن نسبي )
 

  

 في اإلعمار إلعادة العزيز عبد بن نايف األمير مشروع يافطة (:5.3) شكل
 لإلسكان الفلسطيني المجلس نفذه والذي غزة

 : الباحث(المصدر)
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 اإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة 

ما مستوى دعم ومساندة المجتمع ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على: 
 ن في مجال إعادة اإلعمار؟المحلي لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكا

واالنحراف  التكرارات والمتوسطات الباحث باستخدامقام  ولإلجابة عن هذا التساؤل
 وضح ذلك:ي يوالنسب المئوية، والجدول التالوالوزن النسبي  المعياري 

 

 من فقرة لكل النسبي والوزن  المعيارية توالنحرافا والمتوسطات التكرارات (:5.27) جدول
 ترتيبها وكذلك المحور فقرات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 الستجابات

 المتوسط
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 

يتفهم المجتمع المحلي 
دور المجلس الفلسطيني 
لإلسكان في كافة 

المجاالت وخاصة في 
 ة اإلعمارمجال إعاد

169 4.122 0.640 82.44 11.223 0.000 2 

2 

يساند المجتمع المحلي 
المجلس الفلسطيني 

لإلسكان في جهوده في 
 مجال إعادة اإلعمار

171 4.171 0.629 83.41 11.926 0.000 1 

3 

يعمل المجلس الفلسطيني 
لإلسكان على توعية 
الجمهور بالخطط التي 
يتبعها في مجال إعادة 

 اإلعمار

167 4.073 0.721 81.46 9.534 0.000 3 

  0.000 12.574 82.44 1.714 12.366 507 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)
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 يتضح من الجدول السابق:

أن أعلى فقرة في 
 المحور كانت:

(  والتي 2الفقرة ) -
نصت على" يساند 
المجتمع المحلي 
المجلس الفلسطيني 
لإلسكان في 

جال جهوده في م
إعادة اإلعمار " 
احتلت المرتبة 
األولى بوزن نسبي 

(، %83.41قدره )
وبمتوسط حسابي 

( حيث زاد 4.2)
درجات، وهذا يشير إلى أن هناك شبه  3المتوسط الحسابي عن درجة الحياد والتي تساوي 

اجماع من قبل أفراد الدراسة على ذلك، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس عمق العالقة بين 
المجلس الفلسطيني لإلسكان والمجتمع المحلي ومدى ارتياح واطمئنان المواطنين ألداء المجلس 
وثقتهم بسياسة المجلس النزيهة والعادلة ومدى حرص المجلس على إغاثة المتضررين وا عادة 
إعمار بيوتهم بأفضل مما كانت عليه والتركيز على الجودة في المشاريع سيما وأن المجلس 

 سة إشراك المجتمع المحلي في عملية إعادة اإلعمار.يعتمد سيا

كما أن الباحث قد الحظ هذا األمر بنفسه من خالل زياراته الميدانية على عدد من  -
المشاريع والمنازل التي تم إعادة إعمارها عن طريق المجلس الفلسطيني لإلسكان على امتداد 

مالحظة عمق العالقة واالرتياح  محافظات قطاع غزة سواء من الشمال إلى الجنوب فقد تم
والترابط بين موظفي المجلس والسكان وقد ظهر جليًا هذا األمر من خالل حسن االستقبال 
والضيافة والمعاملة لموظفي المجلس وكأنهم أحد أفراد عائلة السكان المتضررين وعليه فقد 

تذليل العقبات أمام كان السكان والمجتمع المحلي بشكل عام يقدمون كل المساندة والدعم و 
مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان سيما وأن المجلس صاحب المبادرات األولى في 

 تنفيذ على المشرفين المجلس موظفي بين الطيبة العالقة عمق (:5.4) شكل
 جنوب-الزيتون  حي– المشاريع هذه أصحاب والمواطنين اإلعمار إعادة مشاريع

 غزة شرق 
 : الباحث(المصدر)
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مشاريع إعادة االعمار والتخفيف من معاناة المتضررين ومنحهم حقهم في السكن ودعم 
 صمودهم.

 

 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

لإلسكان على توعية الجمهور يعمل المجلس الفلسطيني  (  والتي نصت على"3الفقرة ) -
بالخطط التي يتبعها في مجال إعادة اإلعمار " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

( حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد والتي 4.0%(، وبمتوسط حسابي )81.46)
وهذا درجات، وهذا يشير إلى أن هناك موافقة كبيرة من أفراد العينة على ذلك،  3تساوي 

يؤكد أن المجلس الفلسطيني لإلسكان يضع الخطط  بالمشاركة والتشاور مع المجتمع 
شراك المستفيدين في هذه الخطط، حيث تضمنت بعض مشاريع إعادة االعمار  المحلي وا 
تدريب المستفيدين على مهارات إدارة التنفيذ واتباع أسلوب قيام المستفيد بعملية إعادة البناء 

س الدعم والنصح الفني والتوعية واالرشاد كما أصدر المجلس كتيب خاص مع تقديم المجل
لإلرشاد وفي عمليات البناء كما أن المجلس عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل 

 المتخصصة في مجال إعادة اإلعمار.

 

 (%82.44أما الدرجة الكلية للمحور حصلت على وزن نسبي )
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 لة الدراسةاإلجابة عن السؤال السابع من أسئ 

ما مدى دعم ومساندة المجتمع الدولي ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على: 
 والمانحين لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار؟

واالنحراف  التكرارات والمتوسطات الباحث باستخدامقام  عن هذا التساؤل ولإلجابة
 وضح ذلك:ي يمئوية، والجدول التالوالنسب الوالوزن النسبي  المعياري 
 من فقرة لكل النسبي والوزن  المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات (:5.28) جدول

 ترتيبها وكذلك المحور فقرات

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 الستجابات

النحراف  المتوسط
 المعياري 

الوزن 
لنسبيا  

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 

تؤثر شروط التمويل على 
طبيعة مشاريع المجلس 

الفلسطيني لإلسكان في مجال 
 إعادة اإلعمار

179 4.366 0.662 87.32 13.218 0.000 2 

2 

يعمل المجلس الفلسطيني 
لإلسكان على توعية المجتمع 
الدولي والمانحين بالخطط التي 

 ة اإلعماريتبعها في مجال إعاد

173 4.220 0.791 84.39 9.872 0.000 3 

3 

يعمل المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بجهد كبير في 
المجال الدولي واإلقليمي 
لجذب المعونات الدولية في 

 مجال إعادة اإلعمار

172 4.195 0.782 83.90 9.790 0.000 4 

4 

يعتبر المجتمع الدولي المجلس 
الفلسطيني لإلسكان مؤسسة 

صداقيتها في العمل لها م
اإلنساني واإلغاثي ومجال 

 إعادة اإلعمار

183 4.463 0.596 89.27 15.730 0.000 1 

  0.000 14.740 86.22 2.278 17.244 707 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)
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 يتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرة في المحور كانت:

المجتمع الدولي المجلس الفلسطيني لإلسكان مؤسسة (  والتي نصت على" يعتبر 4الفقرة ) -
لها مصداقيتها في العمل اإلنساني واإلغاثي ومجال إعادة اإلعمار " احتلت المرتبة األولى 

( حيث زاد المتوسط الحسابي عن 4.4(، وبمتوسط حسابي )%89.27بوزن نسبي قدره )
شبه اجماع من قبل أفراد  درجات، وهذا يشير إلى أن هناك 3درجة الحياد والتي تساوي 

الدراسة على ذلك، ويفسر الباحث ذلك إلى أن السبب في ذلك هو كفاءة وخبرة اإلدارة العليا 
المتميزة للمجلس الفلسطيني لإلسكان واتباع الشفافية والحيادية والنزاهة في العمل حسب 

سابها تراكميًا شروط وسياسات واضحة تنطبق على الجميع بنفس األسلوب وهذه الثقة تم اكت
من خالل المشاريع التي ينفذها المجلس، واتباع المعايير الدولية في التخطيط ومن خالل 
االلتزام الدقيق بالخطط الموضوعة لتنفيذ المشاريع وفي الوقت المحدد وضمن الميزانيات 

 المعتمدة والسياسات المالية المتبعة والتقارير الدورية التي توضح آليات سير العمل.

 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

(  والتي نصت 3الفقرة ) -
"يعمل المجلس  على

الفلسطيني لإلسكان 
بجهد كبير في المجال 
الدولي واإلقليمي لجذب 

ت الدولية في المعونا
" مجال إعادة اإلعمار
احتلت المرتبة األخيرة 
بوزن نسبي قدره 

وبمتوسط  ،%(83.90)
( حيث زاد 4.1حسابي )
درجات، وهذا يشير إلى أن هناك شبه  3لحسابي عن درجة الحياد والتي تساوي المتوسط ا

اجماع من قبل أفراد الدراسة على ذلك، ويرى الباحث أن هناك عدة دالالت واضحة لهذا 
األمر ومنها على سبيل المثال: عمل المجلس على تنظيم عدة مؤتمرات وورش عمل حول 

 اإلعمار إلعادة سكنية وحدة 75 لوتأهي بناء مشروع يافطة (:5.5) شكل
 لإلسكان الفلسطيني المجلس نفذه والذي غزة في

 : الباحث(المصدر)
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محلية ودولية والتي استعرضت أهم اإلنجازات إعادة اإلعمار شارك فيها عدة أطراف 
والمشاكل وآليات التغلب عليها، كما أن المجلس عمل على تنويع مصادر تمويل المشاريع 
الموجهة إلعادة اإلعمار، واتباع نظام الجهة الممولة، كذلك وضع المجلس عدة مقترحات 

تواصل بشكل مستمر مع مشاريع جاهزة لتقدم للمؤسسات ذات العالقة، كما وأن المجلس ي
المؤسسات الممولة للمشاريع االسكانية خاصة، وا عادة اإلعمار ويعمل على زيادة تشبيك 
العالقات مع مؤسسات مانحة جديدة وتطوير شبكة التمويل، وبالفعل نجح المجلس في اقناع 
 الممولين بسرعة التدخل وجلب العديد من التمويل من مؤسسات مختلفة وهي قيد التنفيذ

 حاليًا.

 (%86.22أما الدرجة الكلية للمحور حصلت على وزن نسبي )
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 اإلجابة عن السؤال الثامن من أسئلة الدراسة 

ما مستوى تعزيز دور المجلس ينص السؤال الثامن من أسئلة الدراسة على: 
 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار؟

واالنحراف  التكرارات والمتوسطات الباحث باستخدامقام  ولإلجابة عن هذا التساؤل
 وضح ذلك:ي يوالنسب المئوية، والجدول التالوالوزن النسبي  المعياري 
 

 من فقرة لكل النسبي والوزن  المعيارية والنحرافات والمتوسطات التكرارات (:5.29) جدول
 ترتيبها وكذلك المحور فقرات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 الستجابات

 المتوسط
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 

تفعيل التقارب للمجلس 
الفلسطيني لإلسكان مع 
المجتمع المحلي يعطيه 
 دفعة قوية لتنفيذ مشاريعه

160 3.902 0.831 78.05 6.955 0.000 7 

2 

من األهمية بمكان دعم 
لمجلس الفلسطيني جهود ا

لإلسكان في الحاالت 
الطارئة من قبل المجتمع 

 المحلي والدولي

174 4.244 0.663 84.88 12.021 0.000 4 

3 

يقوم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بوضع خطة 
شاملة ومتطورة ومناسبة 
 لكل األحداث الطارئة

190 4.634 0.536 92.68 19.504 0.000 1 

4 

يقوم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بتبادل 

المعلومات والتنسيق 
بفاعلية مع المؤسسات 
األخرى العاملة على 

 األرض

183 4.463 0.552 89.27 16.971 0.000 3 
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 
 الستجابات

 المتوسط
النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

5 

يقوم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بتحديث قاعدة 
البيانات والبرامج وزيادة 
فاعلية وسرعة االستجابة 

 لألوضاع الطارئة

190 4.634 0.488 92.68 21.457 0.000 1 

6 

يقوم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بوضع رؤية 
شاملة وواضحة له 
 لمشاريع إعادة اإلعمار

152 3.707 0.929 74.15 4.878 0.000 8 

7 

يقوم المجلس الفلسطيني 
لإلسكان بالتنسيق 

بفاعلية كبيرة مع الجهات 
ذات الصلة في المشاريع 

 اإلسكانية

169 4.122 0.748 82.44 9.602 0.000 5 

8 

يجب تفعيل دور المجلس 
الفلسطيني لإلسكان في 
مجال إعادة اإلعمار 
وتجربته المميزة في 
قطاع غزة من حيث 

زيادة المشاركة في قطاع 
اإلسكان وبعض مشاريع 

 التنمية المجتمعية

166 4.049 0.805 80.98 8.345 0.000 6 

  0.000 15.672 84.39 3.986 33.756 1384 الدرجة الكلية للمحور 

 : الباحث(المصدر)
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 يتضح من الجدول السابق:

 أن أعلى فقرة في المحور كانت:
"يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بوضع خطة شاملة  (  والتي نصت على5 ، 3الفقرة ) -

يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بتحديث قاعدة "، "ومتطورة ومناسبة لكل األحداث الطارئة
دة فاعلية وسرعة االستجابة لألوضاع الطارئة " احتلتا المرتبة األولى البيانات والبرامج وزيا

( حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة 4.6وبمتوسط حسابي )، (%92.68بوزن نسبي قدره )
درجات، وهذا يشير إلى أن هناك شبه إجماع من قبل أفراد الدراسة على  3الحياد والتي تساوي 

يجة ترجع إلى أن هناك إدارة عليا للمجلس وطاقم عمل على ذلك، ويرى الباحث أن هذه النت
مستوي عالي من الخبرة والكفاءة والتميز حيث تم اعتماد خطط عمل وأساليب جديدة في إعادة 
اإلعمار ذات كفاءة وتأثير في منهجية العمل وهي سياسة البناء الذاتي بواسطة المواطن 

عم المالي للمستفيدين بنظام الدفعات حسب حيث يتم تقديم الد Self Helpالمتضرر نفسه 
التنفيذ وهو أفضل خيارات التنفيذ، وأيضًا اعتماد سياسة المشاركة المجتمعية في التخطيط 
والتنفيذ وتدريب المستفيدين وأيضًا مشاركة المجلس في مؤتمرات وورش عمل إعادة اإلعمار 

رامج وزيادة فاعليتها وسرعة االستجابة وبشكل فاعل لتبادل الخبرات وتحديث قاعدة البيانات والب
 .والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية العاملة في مجال إعادة اإلعمار

 وأن أدنى فقرة في المحور كانت:

يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بوضع رؤية شاملة وواضحة  (  والتي نصت على"6الفقرة ) -
(، وبمتوسط %74.15لمرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )له لمشاريع إعادة اإلعمار " احتلت ا

درجات، وهذا  3( حيث اقترب المتوسط الحسابي من درجة الحياد التي تساوي 3.7حسابي )
يشير إلى أن هناك شبه حيادية من قبل أفراد الدراسة على ذلك، فقد تبين أن هناك نسبة ال 

ني لإلسكان رؤية شاملة وواضحة له بأس بها يعارضون أن يكون هناك لدى المجلس الفلسطي
في مشاريع إعادة اإلعمار، وهذا األمر قد يبرره كبر حجم ملف إعادة اإلعمار والذي هو أكبر 

دمار من أن تتحمله مؤسسة واحدة حيث قلة حجم الدعم المقدم للمجلس مقارنًة بحجم ال
نات ومعلومات الجهات األخيرة والمتكررة واالعتماد على بيا الحاصل نتيجة الحروب الثالث

ة والظروف السياسية واالنقسام السياسي الداخلي والمشاكل القانونية لدي يدقيقالالحكومية غير 
المستفيدين )الملكيات والتراخيص(، ونقص التمويل الالزم وعدم توفر ودخول مواد البناء 

 األساسية بسبب االغالقات والحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

 (%84.39ا الدرجة الكلية للمحور حصلت على وزن نسبي )أم
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 اإلجابة عن السؤال التاسع من أسئلة الدراسة: 
بين متوسطات استجابة أفراد العينة  (α < 0.05)دللة إحصائية عند مستوى دللة فروق ذات توجد هل : أنه علىالسؤال التاسع ينص 

 (؟مستفيدينو المجلس، شركاء المجلس، موظف) لكوارث والحروب من وجهة نظراستراتيجيات إعادة اإلعمار في قطاع غزة بعد ا

 .One Way ANOVA استخدام أسلوب تحليل التباين األحاديولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث ب
 

 الدراسة عينة افراد لمتغير تعزى  الدللة ومستوى " ف" وقيمة المربعات ومتوسط الحرية ودرجات المربعات ومجموع التباين مصدر (:5.30) جدول

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 قيمة "ف"
 المحسوبة

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

المحور األول: مدى فاعلية خطط اإلعمار 
 والتدخالت لإلنعاش المبكر في قطاع غزة

 11.539 2 23.077 بين المجموعات

2.692 0.081 
غير دالة 
 إحصائياً 

 4.286 38 162.874 داخل المجموعات

  40 185.951 المجموع

المحور الثاني: مدى فاعلية المجلس الفلسطيني 
لإلسكان والمؤسسات ذات العالقة في إعادة 

 اإلعمار

 11.009 2 22.017 بين المجموعات

1.311 0.281 
ير دالة غ

 إحصائياً 
 8.395 38 319.007 داخل المجموعات

  40 341.024 المجموع
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 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 قيمة "ف"
 المحسوبة

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

المحور الثالث: مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط 
التي يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في 

 مجال إعادة اإلعمار

 63.289 2 126.577 بين المجموعات

دالة عند  0.001 9.114
0.01 

 6.944 38 263.862 موعاتداخل المج

  40 390.439 المجموع

المحور الرابع: دور مشاركة المجتمع المحلي 
والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص في مشاريع 

 إعادة اإلعمار

 11.801 2 23.602 بين المجموعات

1.391 0.261 
غير دالة 
 إحصائياً 

 8.487 38 322.495 داخل المجموعات

  40 346.098 المجموع

المحور الخامس: مدى فاعلية المشاريع اإلسكانية 
التي يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في 

 مجال إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس

 76.769 2 153.538 بين المجموعات

دالة عند  0.000 12.887
0.01 

 5.957 38 226.364 داخل المجموعات

  40 379.902 المجموع

المحور السادس: دعم ومساندة المجتمع المحلي 
لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال 

 إعادة اإلعمار

 36.456 2 72.912 بين المجموعات

31.061 0.000 
دالة عند 

0.01 
 1.174 38 44.600 داخل المجموعات

  40 117.512 المجموع
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 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 قيمة "ف"
 المحسوبة

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

الدولي المحور السابع: دعم ومساندة المجتمع 
في  والمانحين لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان

 مجال إعادة اإلعمار

 43.969 2 87.937 بين المجموعات

دالة عند  0.000 13.967
0.01 

 3.148 38 119.624 داخل المجموعات

  40 207.561 المجموع

المحور الثامن: تعزيز دور المجلس الفلسطيني 
 عمارلإلسكان في مجال إعادة اإل

 83.647 2 167.294 بين المجموعات

6.788 0.003 
دالة عند 

0.01 
 12.323 38 468.267 داخل المجموعات

  40 635.561 المجموع

 الدرجة الكلية

 1723.790 2 3447.580 بين المجموعات
9.986 

 
 

0.000 
 
 

دالة عند 
0.01 

 172.613 38 6559.298 داخل المجموعات

  40 10006.878 المجموع

 : الباحث(المصدر)

 5.21( = 0.01( وعند مستوى داللة )2،38الجدولية عند درجة حرية ) ف
  3.25( = 0.05وعند مستوى داللة ) (2،38الجدولية عند درجة حرية ) ف
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من قيمة "ف" الجدولية عند أقل ن قيمة "ف" المحسوبة يتضح من الجدول السابق أ
وجد فروق ذات داللة ال تأي أنه المحور األول والثاني والرابع ( في 0.05مستوى داللة )

 .عينة الدراسةإحصائية تعزى لمتغير 

ألن موضوع الدراسة استراتيجيات إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحروب والكوارث 
" مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت لإلنعاش المبكر في  والمحور األول الذي ينص على

مدى فاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان المحور الثاني الذي ينص على" و  قطاع غزة "
دور مشاركة والمحور الرابع الذي ينص على"  والمؤسسات ذات العالقة في إعادة اإلعمار "

"هي  المجتمع المحلي والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص في مشاريع إعادة اإلعمار
اسة وتالمس صميم احتياجاتهم المجتمعية بغض النظر مواضيع يهتم بها كافة أفراد عينة الدر 

 عن متغير عينة الدراسة.

من قيمة "ف" أكبر ن قيمة "ف" المحسوبة كما يتضح من الجدول السابق أيضًا أ
المحور الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن ( في 0.05الجدولية عند مستوى داللة )

 .عينة الدراسةد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير وجتأي أنه والدرجة الكلية لالستبانة 

ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية 
 توضح ذلك:

 والخطط ماتاألز  إدارة فاعلية مدى: الثالث المحور في شيفيه اختبار يوضح (:5.31) جدول
 عينة لمتغير تعزى  اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس بها يقوم التي

 الدراسة

 

 مستفيدين شركاء المجلس و المجلسموظف

23.000 22.071 26.067 

و المجلسموظف  
23.000 

0 
  

 شركاء المجلس
22.071 

0.929 0 
 

 مستفيدين
26.067 

*3.067 *3.995 0 

 0.01*دالة عند 
 : الباحث(المصدر)
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والمستفيدين ولقد كانت  المجلس يموظفيتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
والمستفيدين لصالح المستفيدين، ولم يتضح  شركاء المجلس، وبين مستفيدينالفروق لصالح ال

 فروق في المسميات األخرى.

قد شعروا بشكل أكبر  ويفسر الباحث ذلك بأن المستفيدين وهم أصحاب الهم والمعاناة،
من موظفي وشركاء المجلس بمدى فاعلية إدارة األزمات والخطط التي يقوم بها المجلس 
الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار وهذا يعكس كفاءة وخبرة إدارة وطاقم المجلس حيث 

ميم أو أن السكان شعروا بشمولية خطط اإلعمار المنفذة من قبل المجلس سواء تخطيط أو تص
 تنفيذ وخالل فترة زمنية وجيزة.

 اإلسكانية المشاريع فاعلية مدى: الخامس المحور في شيفيه اختبار يوضح (:5.32) جدول
 الناس لرضا وتحقيقها اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس بها يقوم التي

 الدراسة عينة لمتغير تعزى 

 

 مستفيدين شركاء المجلس و المجلسموظف

19.917 19.143 23.467 

و المجلسموظف  
19.917 

0 
  

 شركاء المجلس
19.143 

0.774 0 
 

 مستفيدين
23.467 

*3.550 *4.324 0 

 : الباحث(المصدر)                                                         0.01*دالة عند 

والمستفيدين ولقد كانت الفروق  المجلس يموظفالجدول السابق وجود فروق بين  يتضح من
والمستفيدين لصالح المستفيدين، ولم يتضح فروق في  شركاء المجلس، وبين مستفيدينلصالح ال

 المسميات األخرى.

ويفسر الباحث ذلك بأن المستفيدين وهم المتضررين قد شعروا بشكل أكبر من موظفي 
لس بمدى فاعلية المشاريع االسكانية التي يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في وشركاء المج

مجال إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضى الناس حيث هم من سكنوا هذه المشاريع وشعروا بالفرق قبل 
وبعد إعادة اإلعمار كما أن المجلس أشركهم في هذه العملية من بدايتها حتى نهايتها بل وأسند 

 ولكن تحت رعايته. Self Help همة التنفيذ بمنهجيةإليهم م
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 المحلي المجتمع ومساندة دعم: السادس المحور في شيفيه اختبار يوضح (:5.33) جدول
 الدراسة عينة لمتغير تعزى  اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس لجهود

 

 مستفيدين شركاء المجلس لمجلسو اموظف

11.833 11.000 14.067 

و المجلسموظف  
11.833 

0 
  

 شركاء المجلس
11.000 

0.833 0 
 

 مستفيدين
14.067 

*2.233 *3.067 0 

 : الباحث(المصدر)                                                                     0.01*دالة عند 

والمستفيدين ولقد كانت الفروق  المجلس يموظفلسابق وجود فروق بين يتضح من الجدول ا
والمستفيدين لصالح المستفيدين، ولم يتضح فروق في  شركاء المجلسلصالح المستفيدين، وبين 

 المسميات األخرى.

ويفسر الباحث ذلك بأن المستفيدين كان لديهم توجه ودرجات أكبر لهذا المحور من موظفي 
في دعم ومساندة المجتمع المحلي لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة وشركاء المجلس 

اإلعمار وهذا يبرز حجم الثقة التي حاز عليها المجلس الفلسطيني لإلسكان من قبل المجتمع المحلي 
 والمستفيدين والتي انعكست على دعمهم ومساندتهم له.

 

 والمانحين الدولي المجتمع ومساندة دعم: السابع المحور في شيفيه اختبار يوضح(: 5.34) جدول
 الدراسة عينة لمتغير تعزى  اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان الفلسطيني المجلس لجهود

 

 مستفيدين شركاء المجلس و المجلسموظف

18.167 15.214 18.400 

و المجلسموظف  
18.167 

0 
  

ركاء المجلسش  
15.214 

*2.952 0 
 

 مستفيدين
18.400 

0.233 *3.186 0 

  : الباحث(المصدر)                                                            0.01*دالة عند 
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ولقد كانت  شركاء المجلسو  المجلس يموظفيتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
والمستفيدين لصالح المستفيدين، ولم يتضح  شركاء المجلسين ، وبموظفو المجلسالفروق لصالح 

 فروق في المسميات األخرى.

ويفسر الباحث ذلك بأن موظفي المجلس والمستفيدين كان لديهم توجه ودرجات أكبر لهذا 
المحور من شركاء المجلس في دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين لجهود المجلس الفلسطيني 

جال إعادة اإلعمار ويرجع السبب في ذلك إلى أن موظفي المجلس هم األكثر لإلسكان في م
إطالعًا من غيرهم على حجم الدعم والمعونات المقدمة لمشاريع المجلس كما أن المستفيدين هم 

 األكثر مالمسة لنتائج هذا الدعم من غيرهم.

 الفلسطيني المجلس دور تعزيز: الثامن المحور في شيفيه اختبار حيوض (:5.35) جدول
 الدراسة عينة لمتغير تعزى  اإلعمار إعادة مجال في لإلسكان

 
 مستفيدين شركاء المجلس و المجلسموظف

34.667 31.000 35.600 

و المجلسموظف  
34.667 

0 
  

 شركاء المجلس
31.000 

*3.667 0 
 

 مستفيدين
35.600 

0.933 *4.600 0 

 : الباحث(المصدر)                                                           0.01*دالة عند 

ولقد كانت  شركاء المجلسو  المجلس يموظفيتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
والمستفيدين لصالح المستفيدين، ولم يتضح  شركاء المجلس، وبين المجلس يموظفالفروق لصالح 

 وق في المسميات األخرى.فر 

ويفسر الباحث ذلك بأن موظفي المجلس والمستفيدين كان لديهم توجه ودرجات أكبر لهذا 
المحور من شركاء المجلس في تعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار، 

كبر مع من حيث ضرورة دعم جهود المجلس الفلسطيني لإلسكان وزيادة التنسيق بفاعلية أ
المؤسسات األخرى العاملة على األرض والجهات ذات الصلة في المشاريع االسكانية لتحديث 
قاعدة البيانات والبرامج وتبادل المعلومات ووضع رؤية وخطة شاملة ومتطورة ومناسبة لكل 

يزة األحداث الطارئة وتفعيل دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار وتجربته المم
 في قطاع غزة من حيث زيادة المشاركة في قطاع اإلسكان وبعض مشاريع التنمية المجتمعية.
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 الدراسة عينة لمتغير تعزى  الكلية الدرجة في شيفيه اختبار يوضح (:5.36) جدول

 
 مستفيدين شركاء المجلس و المجلسموظف

193.750 181.857 203.667 

و المجلسموظف  
193.750 

0 
  

 شركاء المجلس
181.857 

*11.893 0 
 

 مستفيدين
203.667 

9.917 *21.810 0 

 : الباحث(المصدر)                                                    0.01*دالة عند 

ولقد  شركاء المجلسو  المجلسي موظفيتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
والمستفيدين لصالح المستفيدين،  شركاء المجلس، وبين المجلسي موظفكانت الفروق لصالح 

 ولم يتضح فروق في المسميات األخرى.

ويفسر الباحث ذلك بأن موظفي المجلس والمستفيدين كان لديهم توجه ودرجات أكبر 
زة بعد الكوارث من شركاء المجلس في الدرجة الكلية الستراتيجيات إعادة اإلعمار في قطاع غ

والحروب وذلك الستشعار موظفي المجلس بأنهم أصحاب المسئولية المباشرة واستشعار 
المستفيدين بأنهم هم الفئة المستهدفة وعالقة الطرفين عالقة تكاملية يغلب عليها العمل بروح 

 الفريق وتذليل جميع العقبات.

المجتمع المحلي والدولي خاصة أن المجلس الفلسطيني لإلسكان حاز على ثقة كل من 
والجهات الحكومية والمستفيدين من خالل سياسته المهنية في العمل حيث اعتماد منهجية عمل 

Self Help  والخبرة والكفاءة العالية إلدارته وتطبيقه لمعايير االستدامة وتحليه بصفات النزاهة
 القانونية.والشفافية والمصداقية وااللتزام بالمواعيد وبالنظم والتشريعات 
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 :األداة الثانية للدراسة العملية )المقابلة( 
يتناول هذا الجزء تقييم لتجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في مشاريع إعادة إعمار قطاع 

مع واقع قطاع غزة، وذلك من خالل وجهة نظر طاقم عمل المجلس الفلسطيني  يتناسبغزة، وبما 
)إدارة عليا، أعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء الجمعية ، م2016لإلسكان في قطاع غزة للعام 

(، وذلك من خالل مقابلة 3سماء في ملحق)انظر قائمة األ العمومية، الموظفون، االستشاريون(
مهيكلة تناولت تقييم حقيقي لدرجة فعالية جهود إعادة اإلعمار التي يقوم بها المجلس الفلسطيني 

إيجاد أهم الحلول واالستراتيجيات المقترحة لتحسين األداء لإلسكان، وأهم المعوقات لذلك، ومن ثم 
 في المرحلة القادمة.

 أولا: تعريف المقابلة
المقابلة هي تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهما وهو 
 القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدي المبحوث والتي تدور حول آرائه
ومعتقداته، أما المقابلة العلمية فهي أداة من أدوات البحث، يتم بموجبها جمع البيانات والمعلومات 

اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحث  التي تمكن الباحث من إجابة تساؤالت البحث أو
للمبحوث وجهًا لوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث واإلجابة عليها من قبل 

 (.م1971لمبحوث )البستاني، ا

وتعتبر المقابلة من أهم طرق جمع المعلومات وأكثرها صدقا فمن خاللها يستطيع الباحث 
أن يتعرف على مشاعر وانفعاالت المقابل وهو ما ال يستطيع الوصول إليه من خالل االستبيان، 

 كما تبرز األهمية فيما يلي:

 ر الحر عن اآلراء واألفكار والمعلومات.تعتبر عملية تتيح الفرصة للمستجيب للتعبي 

  إلى تجربة عملية. التقاءتتحول من أداة اتصال ووسيلة 

  تعتبر المقابلة مصدرًا كبيرًا للبيانات والمعلومات فضاًل عن كونها أداة للتعبير والتوعية والتفاعل
 .الديناميكي

 ثانياا: أهداف المقابلة:
ا يهدف إلى زيادة تبصير الباحث بالمشكلة التي تختلف أهداف المقابلة فمن المقابالت م

يتصدى لدراستها، حيث تعرفه على جوانب جديدة لبحثه أو تعرفه على الفروض واالستجابات البديلة 
 لعناصر البحث، بغض النظر عن نوعية البحوث المرادة.

ة الضغوط كما أنها تتيح الفرصة أمام المقابل بتشكيل الجو االجتماعي الذي يساعد في معالج
 االجتماعية لدى المبحوث وبالتالي المساعدة في تلقي المعلومات المطلوبة.
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 ثالثاا: أنواع المقابلة:

جرائها إوتصنيفات المقابلة ويعود هذا التنوع لألهداف والغايات من  تقسيماتتنوعت 
 (:م2001ومن أهم األنواع ما يلي )بوحوش، 

هي المقابلة التي تطرح بها أسئلة تتطلب إجابات : و Structuredالمقابلة المقفلة المغلقة  .1
 دقيقة ومحددة وال تسمح للشرح المطول.

: وهي المقابلة التي يقوم فيها الباحث بطرح أسئلة غير Unstructuredالمقابلة المفتوحة  .2
محددة اإلجابة ويعطي المستجيب الحرية بأن يتكلم دون محددات للزمن أو األسلوب وهذه 

 ستدعاء كالم ليس ذو صلة بالموضوع.عرضة للتحيز وا

: وتكون فيها األسئلة مزيجا بين النوعين السابقين، Semi Structuredالمقفلة شبه المقابلة  .3
 وهذا النوع الذي تم استخدامه في الدراسة.

 رابعاا: الشروط التي يجب أن تتوفر في المقابلة:

 ن تتوفر في المقابلة الناجحة منها:أهناك عدة شروط يجب 

 أن تحدد أهداف المقابلة، وأن تكون واضحة ومفهومة. .1

 أن يقوم شخص ماهر ومدرب بالمقابلة. .2

 أن يعد من يقوم بالمقابلة قائمة األسئلة. .3

 و تحيزًا.أأال يشعر من يقوم بالمقابلة الطرف اآلخر بأنه سيقوم بإعطاء إجابة معينة  .4

 رائها.جإن يكتب من يقوم بالمقابلة مالحظاته عنها أثناء أيفضل  .5

 عن المقابلة فور انتهائها. مفصالً  أن يكتب من يقوم بالمقابلة تقريراً  .6

 أن يقوم المقابل بإعالم المستجيب بطبيعة المشروع ويشجعه على التعاون معه. .7

 مع المستجيب بحيث ال يخفي عنه الحقيقة. ن يكون صريحاً أ .8

ذا كانت إيل المقابلة، مراعاة المقاييس العلمية عند اختيار األشخاص وطلب اإلذن بتسج .9
 على شريط مسجل.

 :خامساا: واجبات الباحث عند إجراء المقابلة

 من أهم المهام التي يجب على المقابل عملها ما يلي )دهيمي، بدون(:

التفتيش عن المبحوثين: حيث ينبغي على الباحث التفتيش عن المبحوثين الذين يشكلون  .1
جب على الباحث التقيد بأسماء العينة العشوائية و العشوائية، ويأوحدات عينية للمقابلة 

 لى عنوانهم مهما كانت متباعدة.إوالذهاب 
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جراء المقابلة إتحقيق المقابلة مع المبحوثين: بحيث يشجع الباحث المبحوثين على  .2
 جابة على األسئلة التي وجهها، وتوفير جو إيجابي.واإل

 األسئلة على المبحوث.طرح األسئلة االستبيانية: ثم يبدأ بعد ذلك بطرح  .3

تسجيل اإلجابات: يقوم الباحث بتدوين اإلجابات التي يستلمها من المبحوث بنفسه وال  .4
شك أن تدوين اإلجابة على األسئلة المفتوحة أصعب من تدوين إجابات األسئلة 

 المغلقة.

 سادساا: مزايا وعيوب المقابلة:

لعلمي، وقد تكون في بعض تعتبر المقابلة أداة هامة وناجحة من أدوات البحث ا
واألنسب واألنجح وال يعطي نتائجها أي أداة أخرى، هي بذلك تتمتع بمزايا األحيان هي األفضل 
 وخصائص متميزة.

هذا فإن المقابلة ال تخلو من السلبيات والتي تشكل بدورها عوائق  ولكن مع كل
انات وجمع المعلومات التي واشكاليات أمام الباحث فتؤثر على أداءه وجهده، وعلى نتائج البي

 (:م2001يتوصل اليها الباحث، وفيما يلي توضيح لبعض إيجابيات وسلبيات المقابلة )بوحوش،

 :مزايا المقابلة 

كأن تكون العينة من  االستبانةيمكن استخدامها في الحاالت التي يصعب فيها استخدام  -1
 ميين أو من صغار السن.األ

 توضيح إعادة طرح األسئلة. توفر عمقًا في اإلجابة إلمكانية -2

تستدعي معلومات من المستجيب من الصعب الحصول عليها بأي طريقة أخرى ألن  -3
 الناس بشكل عام يحبون الكالم أكثر من الكتابة.

% وربما يزيد إذا ما 95توفر إمكانية الحصول على إجابات من معظم من تتم مقابلتهم  -4
 % تقريبا بدون متابعة.40قورنت باالستبانة 

توفر مؤشرات غير لفظية تعزز االستجابات وتوضح المشاعر كنغمة الصوت ومالمح  -5
 الوجه وحركة العينين والرأس.

 المرونة وقابلية شرح وتوضيح األسئلة للمستجوب في حالة صعوبتها أو عدم فهمه لها. -6

وسيلة مناسبة لجمع المعلومات عن القضايا الشخصية واالنفعالية والنفسية الخاصة  -7
 بحوث، وهي أمور من الصعب جمعها بطرق أخرى كالوثائق واالستبانات.بالم

مراقبة السلوك حيث يستطيع الباحث مراقبة السلوك وردود أفعال المستجيب وتخمين أقواله  -8
 ومدى تعبيرها حقيقة عن الذات.
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 التحكم بالبيئة المحيطة بالمقابلة من حيث الهدوء والسرية والظروف األخرى. -9

حيث يضمن الباحث إجابة المستجيب بتسلسل منطقي دون القفز من سؤال  تسلسل األسئلة -10
 لى آخر ذلك أن الباحث يتحكم في طرح األسئلة.إ

 التلقائية: وتعني قدرة الباحث على تسجيل اإلجابة والعفوية للمستجيب. -11

 جراء المقابلة.إتوقيت المقابلة: حيث يستطيع الباحث تسجيل زمان ومكان  -12

 :عيوب المقابلة 

لى حد كبير على رغبة المستجيب في التعاون وا عطاء معلومات موثوقة إجاحها يعتمد ن -1
 ودقيقة.

أنه يصعب مقابلة عدد كبير نسبيًا من األفراد ألن مقابلة الفرد الواحد تستغرق وقتًا  -2
 من الباحث. طويالً 

 أنها تتأثر بحرص المستجيب على نفسه، وبرغبته بأن يظهر بمظهر إيجابي وبتردده في -3
 إعطاء معلومات بمعزل عن نفسه.

جرائها فإذا لم يكن المقابل ماهرًا مدربًا ال يستطيع خلق إتتطلب مقابلين مدربين على  -4
جابته وقد يتحيز المقابل من حيث ال يدري إالجو المالئم للمقابلة، فقد يزيف المستجيب 

 لى تحريف اإلجابة.إبشكل يؤدي 

لى تحليالت كمية خاصة فيما يتعلق إخضاعها إصعوبة التقدير الكمي لالستجابات أو  -5
 بالمقابلة المفتوحة.

و في تجهيز أدوات التسجيل في مكان المقابلة الذي يحدده أصعوبة تسجيل اإلجابات  -6
 المستجيب على األغلب.

 سابعاا: حجم العينة:

ن إذا كان العدد كبيرًا فاألولى عدم تطبيق المقابلة لما يتطلبه ذلك من وقت وجهد كبيري
مكانيات الباحث. ولكن يمكن االكتفاء بعدد معين للعينة إذا وصل الباحث لحد  قد يفوقا قدرة وا 

ليها بحيث ال توجد إ( من اإلجابات المختلفة التي يتم الوصول Mason, 2010التشبع )
 إضافات جديدة من قبل المستجوبين.

ثل أهم العاملين في العينة المختارة لموضوع البحث هي عينة صغيرة نسبيًا كونها تم
المجلس الفلسطيني لإلسكان وذوو عالقة بموضوع الدراسة، حيث بلغ عدد أفراد العينة حوالي 

 شخص. 12
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 ثامناا: محتوى المقابلة المهيكلة:

( عدة أجزاء لتشمل وتغطي الموضوع ككل وهي 2تضمنت المقابلة )انظر الملحق 
 كالتالي:

 :مقدمة 

ع الدارسة إللقاء الضوء على تجارب إعادة وهي تشمل مقدمة بسيطة عن موضو 
اإلعمار في قطاع غزة والدور الذي يلعبه المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة االعمار 
وتقييمها من خالل مقارنتها مع تجارب الغير، وأهم المعوقات لذلك ومن ثم إيجاد أهم الحلول 

الفلسطيني لإلسكان وتحسين أدائه واالستراتيجيات التي يمكن من خاللها تفعيل دور المجلس 
 في مجال إعادة اإلعمار في المرحلة القادمة.

 :التعريف 

ويشمل التعريف بالشخص المقابل من حيث العمر والدرجة العلمية ومكان الدراسة 
 والخبرة العملية وموقع الشخص ضمن المجلس الفلسطيني لإلسكان.

 بكر في قطاع غزة:مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت لإلنعاش الم 

اإلعمار واإلنعاش المبكر والتي قام بها المجلس  يتناول هذا الجزء كيفية اختالف خطط
 .الفلسطيني لإلسكان عن خطط باقي المؤسسات العاملة في هذا المجال في قطاع غزة

 مدى فاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان والمؤسسات ذات العالقة في إعادة اإلعمار: 

لإلسكان في عمليات إعادة أهم محاور عمل المجلس الفلسطيني الجزء  يتناول هذا
 .اإلعمار

  مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط التي يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال
 :إعادة اإلعمار

ه التي تراكمت المجلس الفلسطيني لإلسكان من خبرت ةاستفاد يةكيفيتناول هذا الجزء 
والسياسات العامة األخيرة التي مرت بقطاع غزة من أجل تطوير الخطط  الثعبر الحروب الث
 .إلعادة اإلعمار
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  دور مشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات األهلية والقطاع الخاص في مشاريع إعادة
 :اإلعمار

ذكر شواهد على إشراك المجلس الفلسطيني لإلسكان للمجتمع المحلي يتناول هذا الجزء 
 .ادة اإلعمارفي عمليات إع

  مدى فاعلية المشاريع اإلسكانية التي يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال
 :إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس

التي قام للمعايير التخطيطية والتصميمية المثلى و مشاريع اإلسكان  ةتلبي مدى يتناول هذا الجزء
 ةحاولم يةكيف كما يتناول أيضاً ، اإلعمار ي لإلسكان في مجال إعادةبها المجلس الفلسطين

 .حقيق رضا السكان عن هذه المشاريعالمجلس الفلسطيني لإلسكان ت

  دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال
 :إعادة اإلعمار

المحلي والدولي  ب المجلس الفلسطيني لإلسكان ثقة المجتمعااكتس يةكيف يتناول هذا الجزء
 .في مجال اإلسكان وا عادة اإلعمار كمؤسسة رائدة

 تعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار: 

يتناول هذا الجزء أهم المعوقات التي واجهت تنفيذ المجلس الفلسطيني لإلسكان لمشاريع إعادة 
 .تحسين األداء في المرحلة القادمةأهم التوصيات والمقترحات ل كما يتناول أيضاً ، اإلعمار

 تاسعاا: النتائج المتعلقة بأسئلة المقابلة:

فيما يلي توضيح ألهم النتائج المتعلقة بمحاور المقابلة وأهم التوضيحات الخاصة بها وربطها 
 بما تم ذكره ضمن الفصول األولى للدراسة.

  من خالل  في قطاع غزة مدى فاعلية خطط اإلعمار والتدخالت لإلنعاش المبكر تحديدتم
كيفية اختالف خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر والتي قام بها المجلس  نالستفسار ع

، غزةالفلسطيني لإلسكان عن خطط باقي المؤسسات العاملة في هذا المجال في قطاع 
 ويمكن تلخيصها كما يلي:

عمار اإل وثيقًا بإعادة عمال اإلسكان وهي مرتبطة ارتباطاً أ المجلس متخصص في  -
عمار تتطلب العمل بمجاالت مختلفة )اإلسكان، البنية ن عملية إعادة اإلأوحيث 

التحتية، اإلغاثة، أمور أخرى(، وبالنسبة للمجلس الفلسطيني لإلسكان يكون تركيزه على 
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ن المجلس لم يقم بعمل خطط أو مقترحات لإلعمار أمجاالت تتعلق باإلسكان كما 
تعقد من أجل ذلك ولألسف  ن يشارك في ورشات العمل التينما كاا  واالنعاش المبكر و 

أي مؤسسة حكومية أو أهلية تلك التوصيات التي كانت تخرج من تلك الورش،  لم تتبن  
وعليه فقد اقتصر دور المجلس الفلسطيني لإلسكان على تنفيذ برامج إعادة االعمار فقط 

البيوت إعمار يحقق إمكانية إعادة زم والذي الللمناطق المدمرة من خالل جلب التمويل ال
 المدمرة فقط.

كما تم وضع بعض الخطط بالمشاركة والتشاور مع المجتمع المحلي والذي شارك في  -
عملية التخطيط للبنية التحتية المجتمعية )مناطق خضراء، طرق، مدارس، ....(، 

ت الدخل ووجهت تلك الخطط للمناطق المهمشة والفقيرة ولشرائح محددة من الفئات ذا
وبأهداف ومعايير وأساليب تنفيذ محددة وكان هدفها  الخاصةوذوو االحتياجات  المحدود

 شراك المستفيدين في هذه الخطط والتي تم دراستها بشكل جيد.إ
اختيار مشاريع نوعية لدعمها مثل الترميم العاجل لبعض البنايات وترميم وا عادة تأهيل  -

 السكينة. مشاريع المجاورات وبعضبرج األندلس 
تضمنت بعض مشاريع إعادة اإلعمار تدريب المستفيدين على مهارات إدارة التنفيذ  -

واتباع أسلوب قيام المستفيد بعملية إعادة البناء بنفسه، مع تقديم المجلس للدعم والنصح 
 الفني والتوعية واإلرشاد للسكان والمواطنين.

شراف صغيرة وكبيرة حيث اإل المستوى والمتابعة لكل ةخبرة الطاقم الهندسي عالي -
دخال تطبيقات  والمتابعة الميدانية، ومراجعة المخططات والتعديل عليها قبل التنفيذ، وا 

 خضراء على الوحدات السكنية.

  مدى فاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان والمؤسسات ذات العالقة في إعادة  تحديدتم
جلس الفلسطيني لإلسكان في أهم محاور عمل الم نع من خالل الستفسار اإلعمار

 ، ويمكن تلخيصها كما يلي:اإلعمارعمليات إعادة 

تنفيذ عملية إعادة اعمار البيوت والوحدات السكنية المدمرة كليًا من خالل برنامج  -
 والذي أثبت نجاحًا سابقًا. Self Helpبمنهجية وأسلوب  والتنفيذالتمويل 

دمة هدم كلي وتشييد مباني تم تدميرها كليًا، عمار المنازل والبيوت المدمرة والمهإ إعادة  -
 المباني التي تضررت جزئيًا خالل الحروب. واستكمال

لى هجوم خالل فترات الحرب إوالمساندة للعائالت التي تعرضت  الدعمتقديم  -
 واالجتياحات المختلفة.



 

138 

سي( ترميم المباني ذات األهمية للمجتمع خاصة الوحدات السكنية متعددة الطوابق )الرأ -
 وترميم أبراج سكنية كاملة كبرج األندلس. عمارإ مثل إعادة 

التخطيط لمتجاورات سكنية متضررة تعرضت للدمار وخاصة في المناطق المهمشة  -
 عمار أفضل.إ بما يتيح إعادة  مجتمعيةوبمشاركة 

 الحضري من منظور وطني وليس محلي. التخطيط -
 عمار ببنى تحتية مجتمعية.اإل إعادةتدعيم  -
 عمار.المؤتمرات والورش المتخصصة في مجال إعادة اإلعقد  -
في ورشة العمل وعمل ورشة عمل يديرها  االشتراكالمشاركة في وضع خطط من خالل  -

 .المجلس
 التنسيق مع المؤسسات العاملة في هذا المجال للخروج برؤية مشتركة. -
ة والجهات الحكومية عمار بالتنسيق مع الجهات الممولاالشراف والمتابعة لتنفيذ إعادة اإل -

 .المسئولة
 عمار.زم إلعادة اإلالجلب التمويل ال -
 ميسرة لألسر الفقيرة ذات الدخل المحدود. قروضتقديم  -
ال عند إتمام إعلى دفعات حسب اإلنجاز وعدم صرف الدفعة األخيرة  اإلنشاءتقسيم  -

 التنفيذ.
  لس الفلسطيني لإلسكان مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط التي يقوم بها المجتم تحديد

كيفية استفادة المجلس الفلسطيني  نع من خالل الستفسار في مجال إعادة اإلعمار
لإلسكان من خبرته التي تراكمت عبر الحروب الثالث األخيرة التي مرت بقطاع غزة من 

 ، ويمكن تلخيصها كما يلي:اإلعمارأجل تطوير الخطط والسياسات العامة إلعادة 

عمار ذات كفاءة وتأثير في منهجية العمل واعتمادها جديدة في إعادة اإل تقديم أساليب -
حيث  Self Helpوهي سياسة وأسلوب البناء الذاتي بواسطة المواطن المتضرر بنفسه 

يتم تقديم الدعم المالي للمستفيدين بنظام الدفعات حسب التنفيذ وهو أفضل خيارات 
 التنفيذ.

سكنية المدمرة، والعمل على تطوير مخططات تطويرية استنتاج أهمية تخطيط األحياء ال -
لمناطق مختلفة تختلف عن تلك التي سبقت، والتي تتمثل في توفير مساعدات 

 بخصوص المساكن.
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القدرة على التواصل مع الجمهور والتأكيد على المشاركة المجتمعية في التخطيط إلعادة  -
في التخطيط والتنفيذ وتدريب عمار وضرورة مشاركة المجتمع المحلي المتضررين اإل

 المستفيدين.

العمل على تبادل الخبرات بين الممارسين والباحثين والجهات الرسمية وذات العالقة من  -
خالل عقد المؤتمرات وورش العمل واالشتراك والتنسيق مع جميع المؤسسات العاملة في 

تطيع هذه المؤسسات عمار للخروج برؤية موحدة يستفيد منها الجميع وتسمجال إعادة اإل
 عمار رئيسية(.إ عمار ولتحسين األداء، )وجود خطة تنفيذها لدعم إعادة اإل

 عمار.المشاركة في إعداد الخطط الوطنية والسياسية المتعلقة بإعادة اإل -

 عمار بعملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.ربط عملية إعادة اإل -

عمار مشاريع اإلسكان بشكل عام وا عادة اإلتدعيم التواصل مع المؤسسات الممولة ل -
عداد مقترحات مشاريع وتقديمها للمؤسسات الممولة وقد نجح في جلب ا  بشكل خاص، و 

التمويل من مؤسسات مختلفة، وزيادة تشبيك العالقات مع مؤسسات مانحة جديدة، 
قناع الممول بسرعة التدخل.  وتطوير شبكة التمويل، وا 

 معونات )الخدمات( لألشخاص مباشرة بعد األحداث.يسارع باستمرار لتقديم ال -

 عمار أفضل.إ معايير التدخل تضمن إعادة  -

يعنى بشرائح محددة دون التوسع في مجال اإلسكان بصورته حيث تحديد دور المجلس  -
 العامة.

عمار المنازل المدمرة إ تحليل وتقييم المشاكل والمعوقات المتوقعة في مراحل تنفيذ إعادة  -
يجاد طرق للتغلب عليها.دخاإوخاصة   ل المواد وا 

 مراجعة المخططات واقتراح تحسينات على التصاميم. -

 تطوير الكادر وبناء القدرات الفنية. -

تحديد سعر المتر المربع لإلعمار وا عادة االنشاء، وتم اعتماد السعر من جميع  -
 المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

 مؤسسات األهلية والقطاع الخاص في مشاريع دور مشاركة المجتمع المحلي وال تم تحديد
ذكر شواهد على إشراك المجلس الفلسطيني  نع من خالل الستفسار اإلعمارإعادة 

 اإلعمار، ويمكن تلخيصها كما يلي:لإلسكان للمجتمع المحلي في عمليات إعادة 

تعتبر تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في مشاريع التخطيط الحضري من المشاريع  -
الرائدة في قطاع غزة، حيث تخطيط أحياء سكنية متضررة بمشاركة مجتمعية  كاملة 
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عداد مخططات تفصيلية )التخطيط إلنشاء إ عمار، يعتبر مشروع قبيل إعادة اإل
متجاورتين سكنيتين لمنطقتي أبو ريدة والنجار في بلدة خزاعة وتطويرها مؤخرًا( تجربة 

ة بمشاركة ممثلي المجتمع المحلي بنجاح، حيث التخطيط األولى التي تتم في قطاع غز 
شراك ممثلين عن كل منطقة بعملية التخطيط من بدايتها وشارك الممثلين في رسم إتم 

المسودة األولى لكل منطقة، وقد حصلت المخططات على موافقة المجتمع المحلي 
رضا الناس عن رسالها لالعتماد من الحكم المحلي، كما أن استبانة لقياس إوالبلدية قبل 

وجد ( 9( و)ملحق رقم 8)ملحق رقم المشاركة المجتمعية وزعت ببداية ونهاية المشروع 
 %.76لى إ% 38أن النسبة ارتفعت من 

عمار بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني من عقد عدة ندوات وورش عمل عن إعادة اإل -
س بها )مثل المتخصصين الطالعهم واألخذ بتوصياتهم في الخطط التي يقوم المجل

 عملية التخطيط العمراني لبلدة خزاعة(.

عمار بمشاركة مؤسسات حكومية وغير عقد مؤتمرات متخصصة في مجال إعادة اإل -
م تنفيذ المجلس 2014عمار غزة بعد حرب إ حكومية ومتخصصين، مثال )مؤتمر إعادة 

 (الفلسطيني لإلسكان بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان

 عمــــار منطقـــة الزيتـــون والممــــول مـــن األميـــر نــــايف مـــن خـــالل مؤسســــة إ إعـــادة  مشـــروع -
UN-Habitat  نشـــاء مدرســـة ومنطقـــة ا  ويشـــمل تخطـــيط حـــي الزيتـــون وشـــارع صـــمامة و

محيطــــة )حديقــــة، النــــد ســــكيب( فــــي نفــــس الحــــي، وذلــــك بمشــــاركة مجتمعيــــة ومشــــاركة 
الجهـــــــــــات ذات العالقـــــــــــة 
والقـــــــــاطنين فـــــــــي الحـــــــــي 
لتحديــــــد أولويــــــات البنـــــــى 
التحتية المجتمعية، وذلـك 
من خـالل مسـاعدتهم فـي 
علميــــة التصــــميم وكـــــذلك 
عمــــــــــــــــــــل ورش عمــــــــــــــــــــل 
واجتماعـــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــع 
المتضـــررين مـــن الحـــروب 
المنتفعــــــين مــــــن المجلــــــس 
لمســـــــــــــــــــاعدة الشـــــــــــــــــــريحة 

أحد الوحدات السكنية والطريق )الشارع( شامالا للبنية التحتية  (:5.6)شكل 
اريع إعادة اإلعمار واللذين نفذهما المجلس الفلسطيني لإلسكان ضمن مش

 الزيتون جنوب شرق مدينة غزة-بحي صمامة
 : الباحث(المصدر)
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المستهدفة في عملية التنفيذ، وقد تم طباعة كتيب خاص لهم إلرشادهم للخـروج بتصـميم 
 .(10)انظر ملحق رقم  مالئم للبيئة المحلية وموفر للطاقة

مشروع ترميم وتقوية برج األندلس بمشاركة سكان الحي حيث تم مراعاة احتياجات عدد  -
ساكنًا والذين كانوا معارضين سابقًا لفكرة الترميم ومع التوجه بإزالة  90السكان حوالي 

 البرج.

عرض  يعتمد المجلس لجان محلية في المناطق التي يعمل بها ويأخذ برأيهم، حيث يتم -
حة إلعادة اإلعمار من قبل المجلس على اللجان المحلية )لجان شكشف األسماء المر 

 األحياء(، واعتمادها منهم قبل التنفيذ والتوصل مع المخاتير والوجهاء باستمرار.

 وهي البناء من خالل المستفيد ذاته. Self Helpالمنهجية المتبعة في التنفيذ  -

 اإلسكانية التي يقوم بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مدى فاعلية المشاريع  تم تحديد
مشاريع  ةتلبي مدى نع من خالل الستفسار اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس إعادةمجال 

اإلسكان التي قام بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار المعايير 
 :المثلى، ويمكن تلخيصها كما يليالتخطيطية والتصميمية 

لـــى حــد كبيـــر والــدليل علـــى ذلــك العمـــل علــى مســـتوى الوحــدة والمجـــاورة، وتـــم بالتأكيــد وا   -
ســـرة، مراعـــاة احتياجـــات الســـكان حيـــث اختيـــار المســـاحات بمـــا يـــتالءم مـــع عـــدد أفـــراد األ

دخــال تطبيقــات خضــراء، خاصــة وأنهــا فــي عمليــة  وتحســين تصــميم الوحــدات الســكنية، وا 
الخضــــراء واالحتياجــــات األساســــية للســــكان مــــن التخطــــيط تعمــــل علــــى تــــوفير المنــــاطق 

 مدارس وبنية تحتية.

التصـــــميم متوافـــــق مـــــع  -
ــــــة  ــــــات التنظيمي المتطلب
مــــــــــــن حيــــــــــــث نســــــــــــب 
ــــــــــــدادات ونســــــــــــب  االرت
الفراغــــــــــات المعتمــــــــــدة، 
ـــــــة  المســـــــاحات الخارجي
ــــــــد،  مــــــــوفرة بشــــــــكل جي
شبكات الطرق موجودة 
ومــــــــــــــــــــــوفرة بحــــــــــــــــــــــدها 

 .المتوسط

 الفلسطيني المجلس نفذها التي السكنية الوحدات أحد (:5.7) شكل
 محافظة في عبسان ببلدة اإلعمار إعادة مشاريع ضمن لإلسكان

 خانيونس
 احث()المصدر: الب
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لى أفضل المتاح من خالل مشاركة إهناك محاوالت جادة لدى المجلس للوصول  -
المجتمع المحلي في عملية تخطيط األحياء السكنية المتضررة، والتنسيق مع الجهات 

 لى أفضل النماذج.إالفاعلة للوصول 

لى إن يتم تنفيذ مشاريع بالشكل األمثل وااللتزام بالمعايير المثلى ورغم ذلك تم أال يمكن  -
رائيلي والمعوقات المفروضة على المشاريع حد كبير وسبب ذلك ظروف الحصار اإلس

مثل التمويل وتوفر األراضي والملكيات الخاصة لألراضي وضعف البنية التحتية 
 ن الحديث في مجلس اإلسكان يعتمد على إسكان ذوي الدخل المنخفض.أوخالفه كما 

 

 

 ي لإلسكان مدى فاعلية المشاريع اإلسكانية التي يقوم بها المجلس الفلسطين كما تم تحديد
 يةكيف نأيضاا ع من خالل الستفسار في مجال إعادة اإلعمار وتحقيقها لرضا الناس

المشاريع، ويمكن الفلسطيني لإلسكان تحقيق رضا السكان عن هذه  المجلس ةحاولم
 تلخيصها كما يلي:

تتيح للمستفيدين اختيار المواصفات والتصاميم وزيادة  Self Helpاختيار منهجية عمل  -
 قبل التنفيذ. Self Helpاحات وكذلك تدريب المشاركين )المستفيدين( في برنامج المس

مراجعة التصاميم واقتراح تحسينات عليها من حيث التوجيه ومواد البناء والفراغات  -
والتطبيقات الخضراء الممكنة، 
وتوفير الخدمات بالحد األدنى 
للسكان والذي يتناسب مع 
احتياجاتهم، وتحقيق البيئة 
الخارجية المناسبة، وتلبية 
احتياجاتهم الفراغية ومستوى 
التشطيب حيث تم تنفيذ منازل 
أفضل مما كانت عليه 
)تطوير البيئة السكنية بشكل 
أفضل مما كانت ضمن 
مقاييس ومعايير تخطيطية 

 .سليمة(

 في الداخلي التشطيب بجودة الهتمام (:5.8) شكل
 الفلسطيني المجلس ينفذها التي اإلعمار إعادة مشاريع

 -الشمال محافظة- لهيا بيت-لإلسكان
 : الباحث(المصدر)
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الكفــاءة فــي إدارة المشــاريع  -
وتواصــــــــــــل اإلدارة العليــــــــــــا 
ومجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة 

مـــــــــــــــــــــــــع والمهندســـــــــــــــــــــــــين 
ســـــــتفيدين قبـــــــل وأثنــــــــاء الم

وبعــد انتهــاء عمليــة التنفيــذ 
خاصــــة الفئــــات المهمشــــة، 
ومتابعــــــة المشــــــاريع حتــــــى 

بعــــد تنفيــــذها، والشــــفافية فــــي 
العمــــــــل ومتابعــــــــة األعمـــــــــال 
صــــــدار كتيبــــــات  المختلفــــــة وا 

 خاصة لإلرشاد في عمليات البناء.
 

  مشاركة السكان المستفيدين والمجتمع المحلي في عملية التخطيط رغم أنها -
 شراكهم في جميع المراحل )تخطيط، تصميم، تنفيذ(، إمحدودة، وذلك من خالل 

 لى ذلك تمكين السكان من إشراكهم بالمشاريع من بدايتها، إضافة إومن خالل 
 راءهم آعمار، وأخذ لى تشجيعهم في عمليات اإلإعمار بأنفسهم مما أدى إعادة اإل
  من تحديد االحتياجات في في جميع مراحل المشاريع بدءاً  االعتباربعين 

االستخدام والعمل على تسهيل هذه االحتياجات، وخير دليل على ذلك مجلس إدارة برج 
األندلس الذي كان يتردد على الموقع ويتابع سير األعمال ويطلع السكان على مجريات 

 األمور.

الية الحصول على دعم لبرامج اإلسكان لتقليل التكاليف المترتبة، ووضع سياسات م -
مريحة للسكان كونه مؤسسة غير ربحية، وبالتشاور ودراسة كل حالة حسب وضعها 
االقتصادي واالجتماعي حيث تم اتخاذ إجراءات تخفيض مثال ذلك التقسيط وتأجيل 

 األقساط، ومن خالل منح قروض ميسرة للسكان.

ريتها حتى في محاولة عدم تأخير التنفيذ والدفعات المالية للمستفيد )المواطن( واستمرا -
 حال تأخرت دفعات المانحين ولو من موارد المجلس الذاتية.

 

 إعادة لمشاريع الفني واإلشراف الميدانية المتابعة (:5.9) شكل
 حي-لإلسكان الفلسطيني المجلس موظفي قبل من اإلعمار

 غزة شرق  -الشجاعية
 : الباحث(المصدر)
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 مدى دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين لجهود المجلس الفلسطيني  كما تم تحديد
ب المجلس ااكتس يةكيف نمن خالل الستفسار ع لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

دولي كمؤسسة رائدة في مجال اإلسكان الفلسطيني لإلسكان ثقة المجتمع المحلي وال
عادة   اإلعمار، ويمكن تلخيصها كما يلي:وا 

تحقيق الكفاءة والخبرة العالية واإلدارة العليا المتميزة والعمل من خالل معايير الشفافية في  -
األداء واالستدامة، واتباع المهنية والحيادية والمصداقية والنزاهة في العمل حسب شروط 

ة تنطبق على الجميع بنفس األسلوب من بداية المشاريع وحتى نهايتها، وسياسات واضح
وكذلك فهو بالنسبة للمجتمع الدولي يتمتع بتلك الصفات خصوصًا باألمور التي تتعلق 
بخدمات الناس المقدم لهم المعونة، وهذه الثقة تم اكتسابها تراكميًا من خالل المشاريع 

 ، والتي تتمثل في:التي ينفذها المجلس

o  بما يتالءم مع ظروف المتضررين حيث أولى المجلس أولوية قصوى سرعة التنفيذ
 .لنجاح المشاريع

o  تفهم متطلبات المجتمع المحلي والتواصل مع الجمهور من خالل دعم الشرائح التي
 .ي لألفراد التي تعتبر بحاجة لذلكتحتاج خدمات المجلس وتقديم جميع أنواع الدعم الفن

o في العملية التخطيطية مشاركة المجتمع المحلي والجمهور. 

o اتباع المعايير الدولية في عملية التخطيط. 

o المناقشة للوصول الى أفضل النماذج التي تخدم الجمهور. 

o االهتمام بالجودة في مشاريع المجلس. 

o  وضع سياسات وخطط واضحة ومقترحات مشاريع جاهزة تقدم للمؤسسات ذات
 العالقة.

o يث يتم تنفيذ المشاريع بدقة عالية وفي الوقت االلتزام الدقيق بالخطط الموضوعة ح
 المحدد وضمن الميزانيات المعتمدة.

o تاحة الفرصة للمنافسة الشريفة بين إ
 المستفيدين.

o عمار تنظيم مؤتمر حول إعادة اإل
وورش العمل التي يشارك فيها عدة 
أطراف محلية ودولية والتي 
تستعرض أهم اإلنجازات والمشاكل 

 ها.وآليات التغلب علي
 اإلعمار إعادة مشاريع في الداخلي التشطيب بجودة الهتمام (:5.10) شكل
 -الوسطى محافظة– البلح دير-لإلسكان الفلسطيني المجلس ينفذها التي

 : الباحث(المصدر)
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o عمار واتباع نظام الجهة الممولة.تنوع مصادر تمويل المشاريع الموجهة إلعادة اإل 

o .السياسات المالية المتبعة والتقارير الدورية التي توضح آليات سير العمل 

 
 نفذها التي السكنية الوحدات أحد (:5.11) شكل

 إعادة مشاريع ضمن لإلسكان ينيالفلسط المجلس
 غزة مدينة في الزيتون  بحي اإلعمار

 
 نفذها التي السكنية الوحدات أحد (:5.12) شكل

 إعادة مشاريع ضمن لإلسكان الفلسطيني المجلس
 -غزة شرق  جنوب– الديك جحر بحي اإلعمار

 
 نفذها التي السكنية الوحدات أحد (:5.13) شكل

 إعادة مشاريع ضمن لإلسكان الفلسطيني المجلس
 غزة مدينة في الزيتون  بحي اإلعمار

 
 نفذها التي السكنية الوحدات أحد (:5.14) شكل

 إعادة مشاريع ضمن لإلسكان الفلسطيني المجلس
 الوسطى محافظة في البلح دير بمدينة اإلعمار

 
 نفذها التي السكنية الوحدات أحد (:5.15) شكل

 إعادة مشاريع ضمن لإلسكان الفلسطيني المجلس
 حث(: الباالمصدر) خانيونس مدينة في القرارة ببلدة اإلعمار
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 من  مدى تعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار كما تم تحديد
أهم المعوقات التي واجهت تنفيذ المجلس الفلسطيني لإلسكان  نع الستفسارخالل 

 اإلعمار، ويمكن تلخيصها كما يلي:لمشاريع إعادة 

تذبذب، عدم استقرار، عدم توفر ودخول مواد البناء األساسية الالزمة )شح، نقص،  -
 .غالقات المستمرة والحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزةانقطاع(، بسبب اإل

 .نقص وعدم توفر التمويل الالزم في الوقت المناسب -

 .قلة حجم الدعم المقدم للمجلس مقارنة بحجم الدمار الحاصل نتيجة للحروب -

والتراخيص(، وعدم مساعدة بعض على الملكية،  مشاكل قانونية للمستفيدين )منازعات -
 .عمارسراع تجهيز ملفاتهم للبدء بعملية إعادة اإلإالمؤسسات العاملة للمستفيدين في 

 .مشاكل المستفيدين مع البنوك -

 الظروف السياسية واالنقسام السياسي الداخلي، والفصل الجغرافي بين غزة والضفة. -

 .ير الدقيقةاالعتماد على بيانات ومعلومات الجهات الحكومية غ -

 .تضارب في عمل المؤسسات المختلفة العاملة في مجال اإلسكان -

 رغبة السكان المستفيدين بتوفر معونات بسرعة تقديمها. -

 من خالل  مدى تعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار كما تم تحديد
القادمة، ويمكن ء في المرحلة أهم التوصيات والمقترحات لتحسين األدا نع أيضاا  الستفسار

 تلخيصها كما يلي:

دعم قانونية للمستفيدين لحل مشاكل الملكيات والتراخيص، وعقد مزيد من ورش  تقديم مشاريع -
 .العمل لحل المشاكل القانونية بمشاركة الجمعيات األهلية وجمهور المستفيدين

تعاون الكامل مع باقي المؤسسات زيادة تبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات المانحة، وال -
المحلية والدولية العاملة في مجال اإلسكان وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المحلية، وذلك لتقليل 
التضارب مع المؤسسات األخرى ولتنسيق الجهود في المشاريع وزيادة الفائدة العامة، وخصوصًا 

 .عمارفي إعادة اإل
 .زيادة شبكة العالقات الدولية -
 .اد قاعدة البيانات التي تم إنجازها في المجلس من قبل المؤسسات العاملة في مجال اإلسكاناعتم -
شراف العلوي، بينما يترك ن يكون دور وزارة األشغال العامة واإلسكان فقط لوضع السياسات واإلأ -

 .التنفيذ الميداني للمؤسسات الفاعلة على األرض

زيادة تجنيد األموال، وعمل مشاريع تمويل جاهزة  توسيع دائرة الجهات الممولة، والعمل على -
 .للتنفيذ



 

147 

 .تعزيز دور المجلس وتكليفه ببعض المشاريع الكبيرة -

 تطوير قدرات الطواقم والكوادر العاملة. -

تحديد الشرائح التي يتعامل معها المجلس والبعد عن الدور الكبير الشامل والذي هو من صالحية  -
 المؤسسات المحلية.

 .استراتيجية واضحة للمجلس على المدى المتوسط والمدى البعيد وتحديثهاتوفير خطط  -

 .مثل الحروبكوارث توفير خطط طوارئ يتبعها المجلس حال حدوث  -

لى ثالث مراحل )اإلغاثة، مرحلة ما بعد اإلغاثة، مرحلة إزمات تنقسم وضع خطة وطنية إلدارة األ -
 .تدامةعمار(، وربطها بالتنمية المسالتنمية وا عادة اإل

 خالصة 5.4
تناول هذا الفصل منهجية البحث وأدواته التي انقسمت إلى أداتين: األولى هي االستبانة التي 

ًا من العاملين في المجلس الفلسطيني لإلسكان، شخص( 41استقرأت آراء عينة الدراسة المكونة من )
ات إعادة اإلعمار في وشركاء المجلس، ومستفيدي أعمال المجلس في قطاع غزة، وذلك حول استراتيجي

، أما األداة الثانية فهي المقابلة التي  SPSS-18قطاع غزة، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج 
اقتصرت على موظفي المجلس الفلسطيني لإلسكان بما فيهم مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية العمومية 

يث أنهم األكثر اطالعًا على طبيعة ومستشاري المجلس ألنهم األقدر على إجابة األسئلة المفتوحة، ح
 وتفاصيل عمل المجلس.

 كما وأوضح الفصل مجمل نتائج األداتين الالزمة للفصل القادم والذي سيختتم هذا البحث.
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 الفصل السادس:  6

 النتائج والتوصيات

 

 مقدمة 6.1
ية وآليات عمل إلعادة اإلعمار يمكن أن تهدف الدراسة الخروج بتوصيات تشكل رؤ 

تتضمن أفضل النماذج من حيث الكفاءة والتأثير مع التركيز الجهات ذات العالقة تبناها جميع ت
على الجودة والنوعية ومالئمة المباني للحفاظ على البيئة وحماية المدنيين وتناولت الدراسة 

وهي النواحي الفنية )المعايير التخطيطية  العديد من المحاور المرتبطة بعملية إعادة اإلعمار
والتصميمية(، والنواحي التشريعية )القانونية(، والنواحي اللوجستية، والمعوقات والحلول، والنواحي 

، وخاصة المجلس الفلسطيني لإلسكان االقتصادية واالجتماعية، ورؤية المؤسسات المنفذة
 ب السابقة.واالستراتيجيات العامة إلعادة االعمار والتجار 

 

 النتائج 6.2
ف الكوارث بأنها حالة كبيرة ينجم عنها خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات وقد تكون تعر   .1

طبيعية مردها فعل الطبيعة )سيول + زالزل + براكين(، أو تكون كارثة فنية مردها فعل 
ة الوطن أو اإلنسان، سواء كان إراديًا عمدًا أو غير إرادي إهمال وتتطلب لمواجهتها معون

 الدولي. ى على المستو 

ف الحرب بأنها نزاع مسلح تبادلي بين دولتين أو أكثر من الدول غير المتفقة وذلك تعر   .2
العتبارهم أن الحرب هي الحل العسكري إلعادة تنظيم الجغرافيا السياسية بينهم وذلك 

و أكثر من القوى للحصول على النتائج المرجوة والمعد لها، وتعد صراع رغبات بين اثنين أ
 غير المتوافقة.

ف استراتيجيات عمليات اإلعمار بعد الكوارث أنها مجموعة من العمليات والسياسات تعر   .3
التي توضع من أجل مواجهة الكوارث واالستعداد لها قبل حدوثها، ومن ثم تلبية الحاجة 

كان ذلك على الملحة أثناء الكارثة وا عمار ما تضرر بفعل الكارثة بعد وقوعها سواء أ
المستوي قصير أو طويل األمد، بحيث تكون هذه السياسات شاملة كل نواحي الحياة 

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
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إعادة اإلعمار غالبًا ما تصف عمليات ترميم الواقع السلبي الذي نشأ خالفًا لما كان عليه  .4
 قبل حلول الحرب أو الكارثة.

 دراسات العمارة المستدامة والعمارة الخضراء.يدعم البحث بشكل غير مباشر  .5

إقليم غزة شريط ساحلي يقع على خط مواجهة دائمة مع الكوارث الصناعية )الحروب  .6
 المستمرة( أو الكوارث الطبيعية )الفيضانات ومد وجرف البحر...إلخ(.

ل لقد تعرضت المحافظات الجنوبية إلى ثالثة حروب وعشرات االجتياحات العسكرية من قب .7
م نتج عنها استشهاد آالف الفلسطينيين 2014-2008االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة 

وتدمير شامل للمناطق الحضارية والبنية التحتية إضافة إلى الخسائر االقتصادية 
 للفلسطينيين.

 414شرح البيان الختامي لمؤتمر القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة، الحاجة العاجلة إلى  .8
مليار دوالر لتعافي االقتصاد في المرحلة األولى،  1.2ر لإلغاثة اإلنسانية، ثم مليون دوال

مليار دوالر التكلفة المبدئية إلعادة اإلعمار، وأعلنت الدول المانحة موافقتها على  2.4ثم 
خطة حكومة الوفاق الوطني بشأن إعادة اإلعمار، وضرورة أن يواكب ذلك دعم موازنتها 

 لغربية.للتنمية في الضفة ا

 -والتي لم تبدأ بشكل فعلي-من الواضح أن آلية األمم المتحدة إلعادة إعمار قطاع غزة  .9
فاقمت وستزيد من معاناة السكان المدنيين خاصة أصحاب البيوت المدمرة حيث تتعدى 
كونها آلية إلدخال مواد اإلعمار بل اتفاقية سياسية تمنح الحصار غطاًء دوليًا، من جهة 

 آلية األمم المتحدة أمنية بحتة.أخرى تعتبر 

هناك حاجة ملحة لصياغة استراتيجية سليمة إلعادة إعمار خطط إعادة اإلعمار السابقة  .10
 ووضع خطط جديدة لتتالءم والوضع الفلسطيني بشكل عام ووضع اإلقليم بشكل  خاص.

يوجد دور كبير ومهم يجب أن يلعبه المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة  .11
عمار وتجربته المميزة في قطاع غزة من حيث المشاركة في قطاع اإلسكان وبعض اال

 مشاريع التنمية المجتمعية.

قدرة ذوي الدخل المتدني للحصول على وحدة سكنية من مشاريع اإلسكان الجماعي يجب  .12
أن توضع في المقام األول عند القيام بأي مشروع إسكان جماعي يخدم هذه الشريحة، لذا 

اعاة العوامل المؤثرة على سعر هذه الوحدات السكنية حتى ال تكون مخرجات هذه يجب مر 
المشاريع تفوق القدرة الشرائية لهذه الشريحة وتستفيد من هذه المشاريع شريحة أخرى لم 

 تكن مستهدفة.
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 بعد تحليل البيانات التي تم استخالصها من الستبيانات والمقابالت الشخصية تبين التالي:

ص المجلس الفلسطيني لإلسكان على وضع ملف إعادة اإلعمار في مقدمة برامجه لقد حر  .1
ومشاريعه وعلى قائمة اهتماماته المحلية والخارجية ليقينه بأهميته االستراتيجية لقطاع غزة 
ودوره ليس فقط في إعادة بناء المنازل المدمرة وعودة ساكنيها، ولكن كذلك في إعادة األمل 

ف األسر المنكوبة والمكلومة والتخفيف من أعباء وتداعيات اعتداءات والحياة لعشرات آال
 االحتالل.

لعملية إعادة اإلعمار، يتم بموجبها  اً واعي اً وتصور  وضع المجلس الفلسطيني لإلسكان رؤيةً  .2
توظيف المستفيد )صاحب الوحدة المتضررة( نفسه كشريك وقائد إلدارة عملية إعادة 

وبناًء على تلك الرؤية فقد ( Self Helpنموذج البناء الذاتي ) اإلعمار، وعليه تم اعتماد
استطاع المجلس استجالب التمويل الالزم من عدة جهات مانحة لتنفيذ العديد من المشاريع 
والوحدات السكنية وفق ذلك النهج والذي تم اعتماده من الكثير من الممولين نظرًا لكفاءته 

 وتأثيره وفعاليته الكبيرة.

لمجلس الفلسطيني لإلسكان بمشاريع التخطيط العمراني والحضري، واتضح ذلك في اهتم ا .3
تجربته الرائدة بمشروع إعداد مخططات تفصيلية لحي أبو ريدة والنجار في بلدة خزاعة، 
والتي اعتبرت تجربة التخطيط األولى التي تتم في قطاع غزة بمشاركة ممثلي المجتمع 

لى تمكين خزاعة من إعادة البناء بشكل أفضل استنادًا المحلي بنجاح والذي كان يهدف إ
 إلى عملية تخطيط شاملة بمشاركة مجتمعية فاعلة تساهم في إيجاد حلول خالقة.

استطاع المجلس الفلسطيني لإلسكان عقد ندوة "آليات إعادة إعمار غزة" بالتعاون مع وزارة  .4
دفت إلى تبادل الخبرات العملية األشغال العامة واإلسكان وبتمويل من بنك فلسطين، وقد ه

والعلمية بين الخبراء وصناع القرار وممثلي المؤسسات المحلية والدولية ذات العالقة 
 والمهتمون في مجال إعادة اإلعمار وخرجت بتوصيات مهمة وقّيمة.

المجلس الفلسطيني لإلسكان متخصص في أعمال اإلسكان ويّركز عليها وله رصيد كبير  .5
المجال، كما أن هذه األعمال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإعادة اإلعمار فقد قام ومميز في هذا 

المجلس بتنفيذ العديد من برامج إعادة االعمار للمناطق المدمرة ويشار إلى أن المجلس لم 
نما كان يشارك في ورش العمل  يقم بعمل خطط أو مقترحات لإلعمار واالنعاش المبكر وا 

لتشاور مع المجتمع المحلي الذي شارك في عملية التخطيط التي تعقد من أجل ذلك با
للبنية التحتية المجتمعية، وقد وجهت تلك الخطط للمناطق المهمشة والفقيرة ولشرائح 
محدودة من الفئات ذات الدخل المحدود وذوي االحتياجات الخاصة وبأهداف ومعايير 
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ه الخطط والتي تمت دراستها وأساليب تنفيذ محددة كان هدفها اشراك المستفيدين في هذ
 بشكل  جيد.

استفاد المجلس الفلسطيني لإلسكان من خبرته التي تراكمت عبر الحروب الثالثة األخيرة  .6
التي مرت بقطاع غزة من أجل تطوير الخطط والسياسات العامة إلعادة اإلعمار، حيث 

مل واعتمادها وهي قدم أساليب جديدة في إعادة اإلعمار ذات كفاءة وتأثير في منهجية الع
وأيضًا استنتاج أهمية تطوير تخطيط األحياء السكنية  (Self Helpأسلوب البناء الذاتي )

المدمرة، وأيضًا القدرة على التواصل مع الجمهور والتأكيد على المشاركة المجتمعية في 
في التخطيط والتنفيذ والتدريب إلعادة اإلعمار، والعمل على تبادل الخبرات والمشاركة 

إعداد الخطط الوطنية، وتدعيم التواصل مع المؤسسات الممولة، وتحليل وتقييم المشاكل 
 والمعوقات، ومراجعة المخططات، وتطوير الكادر.

تميز المجلس الفلسطيني لإلسكان بالكفاءة في إدارة المشاريع وتواصل اإلدارة العليا  .7
بعد انتهاء عملية التنفيذ خاصة ومجلس اإلدارة والمهندسين مع المستفيدين قبل وأثناء و 

الفئات المهمشة ومتابعة المشاريع حتى بعد تنفيذها، واالهتمام بالجودة والشفافية في العمل، 
رشادهم في عمليات البناء، تلك الصفات  كما تم إصدار كتيبات خاصة لتمكين السكان وا 

ع المهنية والحيادية والمصداقية السابقة إضافة إلى الخبرة العالية لإلدارة العليا المتميزة واتبا
والنزاهة في العمل وسرعة التنفيذ ووضوح السياسات المالية والتقارير الدورية وااللتزام 
بالقوانين والخطط، كل ذلك كان سببًا في الثقة التي اكتسبها المجلس من قبل المجتمعين 

 المحلي والدولي.

الفلسطيني لإلسكان أهمها: بطء  عدة معوقات في إعادة اإلعمار اعترضت عمل المجلس .8
حصول المستفيدين على التراخيص ومنازعات على الملكية، وتذبذب مواد البناء، واالفتقار 
إلى األيدي العاملة الماهرة، وعدم كفاية السيولة النقدية بشكل دائم، وقلة حجم الدعم المقدم 

ء الحدودي الخطير لبعض للمجلس، وبطء بعض المستفيدين في عملية التنفيذ، وموقع البنا
المستفيدين، ووجود تغير في بيانات بعض المستفيدين أثناء التنفيذ، والظروف السياسة 
واالنقسام السياسي وتضارب في عمل المؤسسات المختلفة العاملة في مجال اإلسكان 
واإلعمار، ورغم تلك المعوقات فقد استطاع المجلس العمل على إيجاد حلول إبداعية 

 العديد منها. لتجاوز
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  التوصيات 6.3
  :توصيات للمجتمع الدولي: أولا 

 برفع الحصار عن قطاع غزة. السلطات اإلسرائيلية إلزام  -

بااللتزام بالقوانين الدولية خاصة فيما يتعلق بحرية حركة  السلطات اإلسرائيليةإلزام  -
 األفراد والبضائع. 

أثناء المدنيين غزة وعدم استهداف  بعدم االعتداء على قطاع السلطات اإلسرائيليةإلزام  -
 أعمالها العدائية. 

بالسماح بإدخال ما يلزم من معدات إزالة الركام وخاصة  السلطات اإلسرائيليةإلزام  -
 أجهزة الكشف عن المواد الخطرة والمشعة. 

 إلزام السلطات اإلسرائيلية بدفع تعويضات ما دمرته في الحرب وا عادة اإلعمار. -

  للمؤسسات الدولية: ثانياا: توصيات 
مراجعة خطة سيري إلعادة اإلعمار وآليات إدخال مستلزمات اإلعمار من مواد  -

 ومعدات وتجهيزات. 

االلتزام بسياسات موحدة بين المؤسسات الدولية بما يتوافق مع السياسات والمصالح  -
 الوطنية. 

 :ثالثاا: توصيات للمؤسسات الرسمية 
الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني تبني تشكيل جسم إشرافي موحد يضم  -

 لضمان تنفيذ خطط إعادة اإلعمار بما يحقق مصلحة المواطن. والقطاع الخاص 

 وضع تشريعات ملزمة ألبنية سكنية تحمي قاطنيها من أخطار الحروب.  -

وضع استراتيجية شاملة إلدارة مخاطر الحروب بمشاركة جميع المؤسسات ذات  -
 العالقة. 

آنية لتحسين الظروف المعيشية للمشردين من الحرب لحين ايجاد حلول  ايجاد حلول -
 دائمة.

 .الملكيات حول النزاعات وحل التراخيص إنجاز سرعة  -

 المنفذة للجهات وفتحها األشغال وزارة لدى اإلسكان قطاع أضرار حوسبة منظومة تفعيل -
 .المتضررين قوائم اعتماد بعد والممولين

 التدخل اولويات وتحديد اإلعمار إعادة ملف في عامة ياسةلس السلطة اعتماد ضرورة -
 المأوى، فقدوا من إلسكان األولوية تعطى أن يجب حيث والتأثير الفاعلية على بناءً 
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 التركيز يتم وأن جداً  ضروري  هو بما بل بسخاء االنتقالية المراحل على اإلنفاق وعدم
 .اإلعمار إعادة على

 فرصة اإلعمار إعادة عملية تكون  قد غزة قطاع يعيشها التي الطاقة أزمة إلى بالنظر -
 . النظيفة الطاقة الستخدام

 عدد عن فضالً  وصعوبته للبناء الالزمة المدة إلى بالنظر واهتمام أولوية األبراج إيالء -
 .األبراج هدم من المتأثرين

 المختصة الجهات وقيام النفاذ موضع ووضعها وسالمة أمن وقوانين سياسات صياغة -
 .السياسات لهذه االمتثال مراقبةب

 .المتضررة األعمدة لدعم الفورية لالستجابة خطط وضع  -

 .األطفال لدى خاصة المتصدعة والمباني المخلفات مخاطر ضد توعية خطط وضع  -

شراف العلوي، ن يكون دور وزارة األشغال العامة واإلسكان فقط لوضع السياسات واإلأ -
 .لمؤسسات الفاعلة على األرضبينما يترك التنفيذ الميداني ل

 .وتكليفه ببعض المشاريع الكبيرةالفلسطيني لإلسكان تعزيز دور المجلس  -

  :رابعاا: توصيات لمؤسسات المجتمع المدني 
المشاركة الفاعلة من قبل جميع المؤسسات في إغاثة متضرري الحرب وجهود إعادة  -

 اإلعمار ضمن السياسات والخطط الوطنية. 

ؤسسات المجتمع المدني وبين المؤسسات الرسمية لالستفادة من الخبرات التنسيق بين م -
 والدروس المستفادة لضمان عدم تبديد الجهود والموارد. 

التركيز على نوعية التدخالت التي تقوم بها المؤسسات بما يتناغم مع أدوار المؤسسات  -
 الرسمية. 

 ح المواطن المتضرر.تقليل المصروفات اإلدارية التي تتقاضها المؤسسات لصال -

 وقامت نجاحه أثبت حيث المستفيد خالل من الذاتي البناء نموذج تطبيق في االستمرار -
 وحمالت عمل ورشات عقد خالل من المستفيدين قدرة زيادة مع بتبنيه، دولية مؤسسات

 .أفضل بناء إعادة نحو توعية

 أو الوحدات بناء في فيدينللمست الفني الدعم بتوفير المنفذة المؤسسات قيام على التأكيد -
 .الالزمة الفنية الكوادر استخدام مع األضرار إصالح

من قبل الفلسطيني لإلسكان اعتماد قاعدة البيانات التي تم إنجازها في المجلس  -
 .المؤسسات العاملة في مجال اإلسكان
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  :خامساا: توصيات للنقابات المهنية 
نفيذ المباني السكنية التي تحمي المشاركة في وضع تشريعات فيما يخص تصميم وت -

قاطنيها ووضع آليات لضمان تنفيذها وخاصة في مرحلة اعتماد المخططات الهندسية 
 من قبل هيئة المكاتب والشركات الهندسية التابعة لنقابة المهندسين. 

يتبنى اتحاد المقاولين آليات تنفيذ إعادة بناء المباني المدمرة كليًا بما يحقق مصلحة  -
 طن.الموا

المشاركة اإليجابية من قبل المؤسسات الحقوقية في برامج إعادة اإلعمار لضمان تحقيق  -
مصلحة المواطنين المتضررين والقيام بدور أكبر على المستوى الدولي لرفع الظلم عن 

 مواطني غزة، خاصة متضرري الحرب.

 لتنفيذ اجةح هناك اإلنشاءات، صناعة في الواضح الماهرة العاملة األيدي نقص بسبب -
 .البناء قطاع احتياج لتغطية مهني تأهيل برامج

  :سادساا: توصيات للمجلس الفلسطيني لإلسكان 

دعم قانونية للمستفيدين لحل مشاكل الملكيات والتراخيص، وعقد مزيد من  تقديم مشاريع -
 .ورش العمل لحل المشاكل القانونية بمشاركة الجمعيات األهلية وجمهور المستفيدين

ة تبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات المانحة، والتعاون الكامل مع باقي زياد -
المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال اإلسكان وتعزيز الشراكة بين المؤسسات 
المحلية، وذلك لتقليل التضارب مع المؤسسات األخرى ولتنسيق الجهود في المشاريع 

 .عمارفي إعادة اإل وزيادة الفائدة العامة، وخصوصاً 
توسيع و  زيادة شبكة العالقات الدوليةب مواصلة البحث عن مصادر التمويل لإلعمار -

دائرة الجهات الممولة، والعمل على زيادة تجنيد األموال، وعمل مشاريع تمويل جاهزة 
واستغالل الموقع واالحترام الدولي الذي يحظى به المجلس الفلسطيني لإلسكان  للتنفيذ
 صعيد المحلي واإلقليمي والدولي عند جميع األطراف.على ال

بالتدريب المنتظم وعمل محاكاة للعاملين  تطوير قدرات الطواقم والكوادر العاملة -
والموظفين في مجال الطوارئ ليكونوا على استعداد كامل إلدارة الكوارث والتعامل 

 بحكمة مع السناريوهات المتوقعة.

عها المجلس والبعد عن الدور الكبير الشامل والذي هو من تحديد الشرائح التي يتعامل م -
 صالحية المؤسسات المحلية.

 .توفير خطط استراتيجية واضحة للمجلس على المدى المتوسط والمدى البعيد وتحديثها -
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 .مثل الحروبكوارث توفير خطط طوارئ يتبعها المجلس حال حدوث  -

راحل )اإلغاثة، مرحلة ما بعد لى ثالث مإزمات تنقسم وضع خطة وطنية إلدارة األ -
 .عمار(، وربطها بالتنمية المستدامةاإلغاثة، مرحلة التنمية وا عادة اإل

العمل على مشاركة المجلس الفلسطيني لإلسكان في عملية تقييم األضرار ومواكبة  -
التقدم التكنولوجي في هذا المجال مثل تطبيقات النظم البرمجية الحديثة من نظم 

 واألقمار الصناعية. GISرافية المعلومات الجغ

زيادة المشاركة المجتمعية الفاعلة في مرحلة التخطيط والتأهب لحاالت الطوارئ، سيما  -
 وأن المجلس الفلسطيني لإلسكان صاحب تجارب ومبادرات ناجحة في هذا المجال.

لك االستفادة من األخطاء والمشاريع السابقة والتي نفذها المجلس الفلسطيني لإلسكان وذ -
من أجل تصحيح المسار والوصول بعملية إعادة اإلعمار إلى المستوى الذي يرضي 

 الجمهور الفلسطيني المتضرر من الحروب والكوارث التي ألمت به.

ضرورة أن يكون هناك متابعة مع كافة الجهات ذات العالقة للعمل على تبني  -
بما يساهم في حماية سيساهم في إعادة اإلعمار بشكل أفضل و  التوصيات األمر الذي
 األرواح والممتلكات. 

 الدراسات المستقبلية 6.4
استراتيجيات إعادة  جوانب الستكمال البحث يقترحها التي المستقبلية اساتر للد توضيح يلي فيما

 اإلعمار:

 منهجيات إعادة اإلعمار والتنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق.  -
 ر قطاع غزة بعد الكوارث.دور المشاركة المجتمعية في إعادة إعما -
 دور المؤسسات الخيرية في إعادة اإلعمار في قطاع غزة. -
 تقييم فعالية المجلس الفلسطيني لإلسكان في قطاع اإلسكان. -
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 المصادر والمراجع 7

 أولا: المراجع العربية

لى األطفال في غزة خالل الحرب تقرير آثار الحرب ع (.م2009. )برنامج غزة للصحة النفسية
 .م2009-م2008السابقة 

مقدمة إلى  ، ورقة بحثيةتقييم مشاريع اإلسكان في قطاع غزة(. م2010البغدادي، جمال. )
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.المؤتمر الدولي الثالث للهندسة وا عمار غزة

 .الرسالةصحيفة غزة: م(. 2012تقرير وزارة األشغال. )

تقرير بكدار حول خسائر قطاع غزة جراء (. م2009جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )ال
 بكدار.-، غزة: المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمارالعدوان

كتاب محافظات قطاع غزة اإلحصائي (. م2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )
 .الفلسطيني ، رام هللا: الجهاز المركزي لإلحصاءالسنوي 

، تقرير األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة(. م2009جولدستون، ريشتارد. )
 .، المترجم: مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدةصادر عن األمم المتحدة

الشركات العسكرية واألمنية  ،مستقبل الحروب (.م2008. )السيد مصطفى أحمد ،أبو الخير
 إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع. ، دار1ط ،الخاصة

، نابلس: مطبعة جامعة النجاح إدارة الكوارث وا سناد الطوارئ (. م2007الدبيك، جالل. )
 الوطنية.

بيروت: مركز  ،الوضع االقتصادي وا عادة اإلعمار في قطاع غزة(. م2014)رجب، معين. 
 .الزيتونة

دارة الكوارث ومدى تطبيقها في إدارة األسس النظرية والعلمية إل(. م1997الزهراني، أحمد. )
 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.(رسالة ماجستير غير منشورة)، األزمة

، ورقة تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان في إعادة اإلعمار(. م2015السعداوي، أسامة. )
التعاون بلسطيني لإلسكان عمل مقدمة إلى ندوة بعنوان آليات إعادة إعمار غزة. المجلس الف

 مع وزارة األشغال العامة واإلسكان. غزة، فلسطين.
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، مؤتمر إعادة االستعداد لمواجهة الكوارث في فلسطين(. م1997سلطان بركات، أيان ديفنز. )
اإلعمار الريفي والحضري لدولة فلسطين، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية وا عادة 

 وحدة العربية، بيروت، لبنان.اإلعمار، مركز دراسات ال

اإلدارة العامة لدائرة التعاون الدولي بوزارة  ،وزارة الصحة الفلسطينية ،السلطة الوطنية الفلسطينية
آثار عدوان االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة بحرب (. م2009. )الصحة في غزة

 م.2009أغسطس  ،الفرقان

زة، التقدم للوراء، بطء، تهميش، وشبهات إعادة إعمار قطاع غ(. م2015شعبان، عمر. )
، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة بعنوان آليات إعادة إعمار غزة. المجلس الفلسطيني بالفساد

 التعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان. غزة، فلسطين.بلإلسكان 

رسالة ) ،ينعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطعادة اإلإ استراتيجيات ( م2011معاذ ) ،الطاهر
 فلسطين.  ،جامعة النجاح الوطنية. نابلس غير منشورة(،ماجستير 

رسالة ماجستير غير )، استخدام األرض الزراعية في قطاع غزة(. م1984أبو طويلة، جهاد. )
 ، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، مصر.1ج، (منشورة

 :، القاهرةح األرض في الدولة الفلسطينيةالمالمح الطبيعية لسط(. م1997عبد السالم، عادل. )
 مركز البحوث والدراسات العربي.

رسالة ماجستير غير )، الدور الميداني للقائد األمني في إدارة الكوارث(. م2007العتيبي، علي. )
 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.(منشورة

، جامعة غير منشورة( رسالة ماجستير)، عمارة ما بعد الحرب(. م2004عكاشة، عالية. )
 القاهرة، مصر.

، ورقة عمل مقدمة إلى عمار بعد الحروب والكوارثنماذج إعادة اإل(. م2015لة، محمد. )يالع
التعاون مع وزارة األشغال بندوة بعنوان آليات إعادة إعمار غزة. المجلس الفلسطيني لإلسكان 

 العامة واإلسكان. غزة، فلسطين.

 مكتبة الحرب األميركية. :، كاليفورنياكلفة الحرب(. م1999آالن. ) فيكتورفيل،

 مطبعة جامعة برينستون.نيوجرسي: ، وفي الحرب(. م1976كالوزفيتز، كارل فون. )

 بيمليك. :، لندنتاريخ الحروب( م1994كيغان، يوحنا. )



 

160 
 

 .مطبعة جامعة أكسفوردبريطانيا: ، الحرب قبل الحضارة(. م1996كيلي، لورانس. )

تقرير آلية "روبرت سيري" تعيق إعادة إعمار م(. 2014المركز الفلسطيني لإلعالم، الغارديان. )
 م.2014، ديسمبر غزة

. ورقة عمل السياسات التنموية في فلسطين بعد العدوان على غزة .(م2014) .محمد ،مقداد
دة اإلعمار. يوم ورشة بعنوان أهمية ودور السياسات االقتصادية في التنمية وا عا قدمة إلىم

 فلسطين. ،الجامعة اإلسالمية. غزة -دراسي كلية التجارة 

ورقة عمل  ،النواة ،إعمار قطاع غزة باستخدام الوحدة السكنية .م(2010. )يوسف ،المنسي
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 المالحق 8
 

 بانة( أسماء محكمي الست1ملحق رقم ) 8.1
 الرقم السم الدرجة العلمية الصفة العتبارية مكان العمل

المجلس الفلسطيني 
 لإلسكان

المجلس  مدير عام
 الفلسطيني لإلسكان

 .1 م. أسامة السعداوي  ماجستير

المجلس الفلسطيني 
 لإلسكان

 مكتب المدينة الهندسي

المجلس  عضو مجلس إدارة
 الفلسطيني لإلسكان

 .2 لةد. محمد العي دكتوراه

المجلس الفلسطيني 
 لإلسكان
 غزة-جامعة األزهر 

المجلس  عضو مجلس إدارة
 الفلسطيني لإلسكان
مساعد رئيس جامعة 

 للتخطيط والمشاريعاألزهر 

 .3 م. محمد الوزير بكالوريوس

 غزة-الجامعة اإلسالمية 
 مساعد النائب األكاديمي

 .4 د. عمر عصفور دكتوراه غزة -بالجامعة اإلسالمية 

وزارة  –مديرية غرب غزة 
 التربية والتعليم

رئيس قسم اإلرشاد والتربية 
 الخاصة )إحصائي(

 .5 أ. محمد الربعي بكالوريوس

رئيس قسم تعليم المرحلة  جامعة األقصى بغزة
 األساسية

 .6 د. أسعد عطوان دكتوراه

الكلية الجامعية للعلوم 
 .7 د. هشام غراب اهدكتور  رئيس قسم العلوم التربوية غزة-التطبيقية 

الكلية الجامعية للعلوم 
 غزة-التطبيقية 

محاضر بقسم العلوم 
 التربوية

 .8 أ. يوسف مطر ماجستير
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 ( الصورة النهائية لالستبانة2ملحق رقم ) 8.2
 

 

   غزة -الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا
 كلية الهندســـــــــة

 قسم الهندسة المعمارية
 

 استبانة حول

 يجيات إعادة اإلعمار يف قطاع غزة بعد الكوارث واحلروباسرتات
 اجمللس الفلسطيني لإلسكانجتربة حالة دراسية: 

 

 إعداد الباحث:

 حلسسليم حازم صادق  

 
 إشراف:

 د. فريد صبح القيق أ. 

 األستاذ في قسم الهندسة المعمارية

 

لدراسة معدة استكمااًل لمتطلبات الحصول على  االستمارة معدة كأداة من أدوات البحث العلمي
 درجة الماجستير في الهندسة المعمارية

 م 2016أغسطس  -ه 1437ذو القعدة 
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 السيد الفاضل .................................................. 

 تحية طيبة وبعد،،،

غزة بعد الكوارث والحروب استراتيجيات إعادة اإلعمار في قطاع يجري الباحث دراسة بعنوان )
(، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول تجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان -حالة دراسية  -

غزة، ومن أجل ذلك قام  –على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من الجامعة اإلسالمية 
باإلجابة على فقراتها، الباحث ببناء استبانة للدراسة كأداة مساعدة، لذا أرجو تعاونكم والتكرم 

وذلك من أجل الحصول على تقييم حقيقي لدرجة فعالية جهود إعادة اإلعمار التي يقوم بها 
المجلس الفلسطيني لإلسكان، وأهم المعوقات لذلك، ومن ثم إيجاد أهم الحلول واالستراتيجيات 

 مجال.المقترحة لتحسين األداء في المرحلة القادمة، وذلك حسب خبرتكم في هذا ال

نقدر عاليًا تعاونكم معنا بتعبئة هذا االستبيان واإلجابة على األسئلة المفتوحة من خالل مقابلة 
شخصية، مع األخذ بعين اإلعتبار أمانة ودقة وواقعية المعلومات، علمًا بأن المعلومات التي 

 ستقدمونها سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 حضراتكم قراءة التعليمات السابقة لكل جزء من أجزاء اإلستبيان بدقة وعناية. نرجو من

 نشكر لكم مسبقا تعاونكم ودعمكم لمسيرة البحث العلمي
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 وهللا من وراء القصد،،،

 الباحث
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 معلومات عامة

 الجنس  

 العمر

 الدرجة العلمية

 أخرى............................
 مكان الدراسة

 الخبرة العملية

 الموقع ضمن المجلس الفلسطيني لإلسكان

 إذا كنت عضو مجلس إدارة أو عضو جمعية عمومية: مكان العمل الحالي

 أخرى........................

 إذا كنت من خارج المجلس الفلسطيني لإلسكان: مكان العمل الحالي

 أخرى........................

 

  ذكر  أنثى 

سنة 25أقل من        إلى أقل  25من
 سنة 35ن م

 إلى أقل من  35من
 سنة 45

سنة فأكثر   45   

  دبلوم  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه 

   داخل فلسطين فقط  داخل وخارج فلسطين 

  0-5 سنوات  5-10 سنوات  10-15 سنة  20 ة فأكثرسن 

  اإلدارة العليا  عضو مجلس إدارة 
  عضو جمعية عمومية  موظف بالمجلس 

  مكاتب أو مؤسسات استشارية  وزارة أو مؤسسة حكومية 
  مؤسسات دولية  أكاديمية مؤسسات  مؤسسات خيرية 

  مكاتب أو مؤسسات استشارية  وزارة أو مؤسسة حكومية 
  مؤسسات دولية  مؤسسات أكاديمية  مؤسسات خيرية 
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-من خالل موقعكم ي األسفل يحتوي على العديد من األسئلة التي تصف معرفتكم وخبرتكم الجدول ف
في مجال إعادة اإلعمار، من فضلكم أرجو اختيار في المجلس الفلسطيني لإلسكان  -أو عالقتكم

 درجة موافقتكم على كل سؤال وذلك عبر مقياس الموافقة الموضح:

 والتدخالت لإلنعاش المبكر في قطاع غزة مدى فاعلية خطط اإلعمار المحور األول:

بماذا اختلفت خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر والتي قام بها المجلس الفلسطيني لإلسكان عن 
 ي هذا المجال في قطاع غزة؟خطط باقي المؤسسات العاملة ف

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
 بشدة

ل  موافق
 أدري 

معارض  معارض
 بشدة

تعتبر خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر ضرورية في   .1
 المناطق التي تتعرض للكوارث

     

من الضروري وضع خطط مسبقة للتدخل واإلنعاش   .2
 كوارثالمبكر في المناطق المعرضة لل

     

يعتبر قطاع غزة من المناطق المرشحة دائمًا لحدوث   .3
 الكوارث

     

غير في قطاع غزة هي الكوارث  أكثر الكوارث حدوثاً   .4
 طبيعية )االعتداءات اإلسرائيلية(ال

     

حققت خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر التي وضعت   .5
في قطاع غزة من قبل الجهات المسؤولة الحد األدنى 

 المعايير العالميةمن 

     

حققت خطط اإلعمار واإلنعاش المبكر التي قام بها   .6
في قطاع غزة الحد  الفلسطيني لإلسكان المجلس

 األدنى من المعايير الدولية
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المجلس الفلسطيني لإلسكان والمؤسسات ذات العالقة في إعادة  المحور الثاني: مدى فاعلية
 اإلعمار

 اإلعمار؟ ما هي أهم محاور عمل المجلس الفلسطيني لإلسكان في عمليات إعادة
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
ل  موافق بشدة

معارض  معارض أدري 
 بشدة

تعتبر جهود إعادة اإلعمار من مسؤولية الحكومات   .1
 فقط

     

ما يجب عليها في بذات العالقة  تقوم المؤسسات األخرى   .2
 اإلعمارة المساعدة إلعاد

     

في مجال التنمية  الوطنيةيجب تفعيل دور المؤسسات   .3
المجتمعية عامة واإلسكان خاصة في هذه المرحلة 
الحرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني بعد الحروب 

 األخيرة

     

يعتبر المجلس الفلسطيني لإلسكان من المؤسسات   .4
 في مجال إعادة اإلعمار الفاعلة على الصعيد المحلي

     

يعتبر المجلس الفلسطيني لإلسكان مؤسسة لها   .5
 مصداقية في مشاريع اإلسكان

     

استطاع المجلس الفلسطيني لإلسكان أن يعمل   .6
 بحيادية تامة داخل األراضي الفلسطينية

     

عمل المجلس الفلسطيني لإلسكان على تطوير نفسه   .7
 في مجال اإلسكان خالل الحقب الزمنية المختلفة

     

هناك تنسيق وتعاون كامل بين الحكومة والمجلس   .8
 الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

     

بين المجلس الفلسطيني  جيدهناك تنسيق وتعاون   .9
إعادة والمؤسسات االخرى ذات العالقة بلإلسكان 
 اإلعمار
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المحور الثالث: مدى فاعلية إدارة األزمات والخطط التي يقوم بها المجلس الفلسطيني 
 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

كيف استفاد المجلس الفلسطيني لإلسكان من خبرته التي تراكمت عبر الحروب الثالثة األخيرة 
 التي مرت بقطاع غزة من أجل تطوير الخطط والسياسات العامة إلعادة اإلعمار؟

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
ل  موافق بشدة

معارض  معارض أدري 
 بشدة

أو  مشاريع إعادة اإلعمار لها أهمية كبرى بعد الحروب  .1
 الكوارث الطبيعية

     

توجد خطط وسيناريوهات معدة لدى المجلس الفلسطيني   .2
 لإلسكان إلدارة األزمات المتوقع حدوثها في قطاع غزة

     

يقوم المجلس الفلسطيني لإلسكان بكل ما يجب عليه أن   .3
يقوم به بعد الحروب أو الكوارث الطبيعية من حيث 

 م بشكل عاجلمساعدة المتضررين والتخفيف عنه

     

يوجد لدى المجلس الفلسطيني لإلسكان الموارد البشرية   .4
والمالية الكافية لتنفيذ خطط مواجهة األزمات والكوارث 

 في حالة حدوثها

     

حققت الخطط والسياسات التي يقوم بها المجلس   .5
الفلسطيني لإلسكان إلعادة إعمار البيوت المهدمة الحد 

لعالمية التي استخدمت في مناطق األدنى من المعايير ا
 مشابهة لألوضاع التي مرت بقطاع غزة

     

تعتبر الخطط التي يضعها المجلس الفلسطيني لإلسكان   .6
متناغمة إلى حد كبير مع بعضها البعض في الحد من 
المعاناة التي لحقت بالمجتمع الغزي وتتكامل وتتوافق 

 ع غزةمع خطط التنمية المستقبلية المخطط لها لقطا
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المؤسسات األهلية والقطاع الخاص في المجتمع المحلي و مشاركة  دورالمحور الرابع: 
 مشاريع إعادة اإلعمار

 اذكر شواهد على إشراك المجلس الفلسطيني لإلسكان للمجتمع المحلي في عمليات إعادة اإلعمار؟

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

........................................................................................... 

 

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
 موافق بشدة

ل 
 معارض أدري 

معارض 
 بشدة

المشاركة المجتمعية في مشاريع إعادة اإلعمار لها   .1
 أهمية كبرى 

     

مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إعادة اإلعمار لها   .2
 أهمية كبرى 

     

تشارك المؤسسات األهلية المجتمعية في قطاع غزة   .3
 في مشاريع إعادة اإلعمار

     

قطاع غزة في مشاريع  يشارك القطاع الخاص في  .4
 إعادة اإلعمار

     

هناك تنسيق بين المؤسسات األهلية المجتمعية   .5
 والقطاع الخاص في مجال إعادة اإلعمار

     

الفلسطيني لإلسكان سياسة إشراك  يتبنى المجلس  .6
ممثلي المجتمع المحلي في عمليات إعادة اإلعمار 

 لمجالبدرجة أكبر من باقي الجهات العاملة في هذا ا
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ع اإلسكانية التي يقوم بها المجلس الفلسطيني يمدى فاعلية المشار المحور الخامس: 
 ضا الناسلإلسكان في مجال إعادة اإلعمار وتحقيقها لر 

هل تلبي مشاريع اإلسكان التي قام بها المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار 
 المعايير التخطيطية والتصميمية المثلى؟

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................ 

 كيف حاول المجلس الفلسطيني لإلسكان تحقيق رضا السكان عن هذه المشاريع؟
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
ل  موافق بشدة

معارض  معارض أدري 
 بشدة

حققت مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان إلعادة   .1
 اإلعمار الرضا الكامل لسكان هذه المشاريع

     

حققت مشاريع المجلس الفلسطيني لإلسكان اإلسكانية   .2
 إلعادة اإلعمار معايير اإلستدامة

     

يعمل المجلس الفلسطيني لإلسكان على وضع   .3
تصاميم تتوفر فيها معايير الجودة العالمية لمشاريع 

 إعادة اإلعمار

     

التزم المجلس الفلسطيني لإلسكان بالمعايير   .4
التخطيطية في مشاريع إعادة اإلعمار اإلسكانية 

 الكبرى 

     

التزم المجلس الفلسطيني لإلسكان بالمعايير   .5
ية في مشاريع إعادة اإلعمار اإلسكانية التصميم
 الكبرى 
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المحور السادس: دعم ومساندة المجتمع المحلي لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال 
 إعادة اإلعمار

في  المحور السابع: دعم ومساندة المجتمع الدولي والمانحين لجهود المجلس الفلسطيني لإلسكان
 مجال إعادة اإلعمار

كيف اكتسب المجلس الفلسطيني لإلسكان ثقة المجتمع المحلي والدولي كمؤسسة رائدة في مجال 
 عمار؟اإلسكان وا عادة اإل

............................................................................................

............................................................................................ 

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
ل  موافق بشدة

معارض  معارض أدري 
 بشدة

يتفهم المجتمع المحلي دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في   .1
 كافة المجاالت وخاصة في مجال إعادة اإلعمار

     

يساند المجتمع المحلي المجلس الفلسطيني لإلسكان في   .2
 جهوده في مجال إعادة اإلعمار

     

مهور يعمل المجلس الفلسطيني لإلسكان على توعية الج  .3
 بالخطط التي يتبعها في مجال إعادة اإلعمار

     

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
 بشدة

ل  موافق
 أدري 

معارض  معارض
 بشدة

مشاريع المجلس الفلسطيني تؤثر شروط التمويل على طبيعة   .1
 لإلسكان في مجال إعادة اإلعمار

     

يعمل المجلس الفلسطيني لإلسكان على توعية المجتمع   .2
الدولي والمانحين بالخطط التي يتبعها في مجال إعادة 

 اإلعمار

     

يعمل المجلس الفلسطيني لإلسكان بجهد كبير في المجال   .3
لدولية في مجال إعادة الدولي واإلقليمي لجذب المعونات ا

 اإلعمار

     

يعتبر المجتمع الدولي المجلس الفلسطيني لإلسكان مؤسسة   .4
لها مصداقيتها في العمل اإلنساني واإلغاثي ومجال إعادة 

 اإلعمار
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 إلعمارتعزيز دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال إعادة ا: المحور الثامن

 ما هي أهم المعوقات التي واجهت تنفيذ المجلس الفلسطيني لإلسكان لمشاريع إعادة اإلعمار
............................................................................................

............................................................................................ 
 أهم التوصيات والمقترحات لتحسين األداء في المرحلة القادمة

............................................................................................
............................................................................................ 

 الباحثشكراا لهتمامكم، 
  

 العبارة م
 درجة الموافقة

 موافق
ل  موافق بشدة

معارض  معارض أدري 
 بشدة

تفعيل التقارب للمجلس الفلسطيني لإلسكان مع المجتمع   .1
 المحلي يعطيه دفعة قوية لتنفيذ مشاريعه 

     

من األهمية بمكان دعم جهود المجلس الفلسطيني   .2
مع المحلي لإلسكان في الحاالت الطارئة من قبل المجت

 والدولي

     

وضع خطة شاملة بالمجلس الفلسطيني لإلسكان  يقوم  .3
 ومتطورة ومناسبة لكل األحداث الطارئة

     

تبادل المعلومات بالمجلس الفلسطيني لإلسكان  يقوم  .4
والتنسيق بفاعلية مع المؤسسات األخرى العاملة على 

 األرض

     

ث قاعدة البيانات تحديبالمجلس الفلسطيني لإلسكان  يقوم  .5
والبرامج وزيادة فاعلية وسرعة االستجابة لألوضاع 

 الطارئة

     

رؤية شاملة  بوضعالمجلس الفلسطيني لإلسكان  يقوم  .6
 لمشاريع إعادة اإلعمارله وواضحة 

     

 ةر يكببالتنسيق بفاعلية المجلس الفلسطيني لإلسكان  يقوم  .7
 يةمع الجهات ذات الصلة في المشاريع اإلسكان

     

يجب تفعيل دور المجلس الفلسطيني لإلسكان في مجال   .8
إعادة اإلعمار وتجربته المميزة في قطاع غزة من حيث 

زيادة المشاركة في قطاع اإلسكان وبعض مشاريع التنمية 
 المجتمعية
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 المقابلة مستطلعي ( أسماء3ملحق رقم ) 8.3
 

 للمجلس الفلسطيني لإلسكان عليااإلدارة الممثل أولا/ 
 الرقم االسم الصفة االعتبارية مكان العمل مالحظات
المجلس الفلسطيني  

 لإلسكان
 .1 م. أسامة السعداوي  مدير عام

 
 للمجلس الفلسطيني لإلسكان أعضاء مجلس اإلدارةعينة من ثانياا/ 

 الرقم االسم الصفة االعتبارية مكان العمل مالحظات
 س مجلس إدارةنائب رئي  

المجلس الفلسطيني 
 لإلسكان

 .1 م. محمد األغا

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان
 غزة-جامعة األزهر 

 عضو مجلس إدارة
المجلس الفلسطيني 

مساعد رئيس لإلسكان، 
للتخطيط األزهر جامعة 

 والمشاريع

 .2 م. محمد الوزير

 عضو مجلس إدارة  
المجلس الفلسطيني 

 لإلسكان

 .3 د. نبيل عياد

 
 للمجلس الفلسطيني لإلسكان أعضاء الجمعية العموميةعينة من ثالثاا/ 

 الرقم االسم الصفة االعتبارية مكان العمل مالحظات
مكتب المدينة  

 الهندسي
 -عضو جمعية عمومية
المجلس الفلسطيني 

 لإلسكان

 .1 د. محمد العيلة

مكتب المدينة  
 الهندسي

- عضو جمعية عمومية
يني المجلس الفلسط
 -لإلسكان

 .2 د. خالد قحمان
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 الرقم االسم الصفة االعتبارية مكان العمل مالحظات
مدير دائرة  

السياسات 
سلطة -والتخطيط
 البيئة

-عضو جمعية عمومية
المجلس الفلسطيني 

 -لإلسكان
 

 .3 م. تيسير مشتهى

مدير مركز الهندسة  
 والتخطيط

-عضو جمعية عمومية
المجلس الفلسطيني 

 -لإلسكان

 .4 د. محمد زيارة

 

 الفلسطيني لإلسكان المجلس ي ومستشار  يموظفعينة من رابعاا/ 
 الرقم االسم الصفة االعتبارية مكان العمل مالحظات
المجلس الفلسطيني  

 لإلسكان
رئيس قسم التصميم 

 والعقود
 .1 م. حسام كراز

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان

 .2 م. إحسان الغصين رئيس قسم الصيانة

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان

رئيس قسم المواصفات 
 الكميات وحساب

 .3 م. خالد أبو مور

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان

عادة إ مدير مشروع/ 
تخطيط خزاعة والشوكة 

 ووادي غزة 

 .4 م. نرمين زعرب

مستشار المجلس 
الفلسطيني 
 لإلسكان

-الجامعة اإلسالمية 
 غزة

مدير مشروع ترميم برج 
في حي النصر  األندلس

 بغزة

 .5 د. سمير شحادة

مستشار المجلس 
لفلسطيني ا

 لإلسكان

مدير مشروع تخطيط  مكتب إنفرا
وتصميم مدرسة وشارع 

في حي  ومنطقة خضراء
 الزيتون بغزة

 .6 د. محمد عرفة

مستشار المجلس 
الفلسطيني 
 لإلسكان

-الجامعة اإلسالمية 
 غزة

 عميد كلية الهندسة
 

 .7 د. فريد القيق

  



 

177 
 

 الستبانة مستطلعي ( أسماء4ملحق رقم ) 8.4

 
 للمجلس الفلسطيني لإلسكان عن اإلدارة العليا أولا/ ممثل

 الرقم السم الصفة العتبارية مكان العمل مالحظات
المجلس الفلسطيني  

 لإلسكان
 .1 م. أسامة السعداوي  مدير عام

 
 للمجلس الفلسطيني لإلسكان ثانياا/ عينة من أعضاء مجلس اإلدارة

 قمالر  السم الصفة العتبارية مكان العمل مالحظات
 نائب رئيس مجلس إدارة  

 المجلس الفلسطيني لإلسكان
 .1 م. محمد األغا

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان
 غزة-جامعة األزهر 

المجلس  عضو مجلس إدارة
مساعد الفلسطيني لإلسكان، 

األزهر رئيس جامعة 
 للتخطيط والمشاريع

 .2 م. محمد الوزير

المجلس  عضو مجلس إدارة  
 نالفلسطيني لإلسكا

 .3 د. نبيل عياد

 
 للمجلس الفلسطيني لإلسكان ثالثاا/ عينة من أعضاء الجمعية العمومية

 الرقم السم الصفة العتبارية مكان العمل مالحظات
مكتب المدينة  

 الهندسي
 عضو جمعية عمومية

المجلس الفلسطيني -
 -لإلسكان

 .1 د. محمد العيلة

مكتب المدينة  
 الهندسي

  عضو جمعية عمومية
المجلس الفلسطيني -

 -لإلسكان

 .2 د. خالد قحمان

مدير دائرة السياسات  
سلطة -والتخطيط
 البيئة

 عضو جمعية عمومية
المجلس الفلسطيني -

 -لإلسكان

 .3 م. تيسير مشتهى

مدير مركز الهندسة  
 والتخطيط

 عضو جمعية عمومية
المجلس الفلسطيني -

 -لإلسكان

 .4 د. محمد زيارة
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 الفلسطيني لإلسكان المجلس ي ومستشار  يمن موظفرابعاا/ عينة 

 الرقم السم الصفة العتبارية مكان العمل مالحظات
المجلس الفلسطيني  

 لإلسكان
 .1 م. حسام كراز رئيس قسم التصميم والعقود

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان

 .2 م. إحسان الغصين رئيس قسم الصيانة

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان

م المواصفات رئيس قس
 وحساب الكميات

 .3 م. خالد أبو مور

المجلس الفلسطيني  
 لإلسكان

مدير مشروع/ إعادة 
تخطيط خزاعة والشوكة 

 ووادي غزة 

 .4 م. نرمين زعرب

مستشار المجلس 
 الفلسطيني لإلسكان

مدير مشروع ترميم برج  غزة-الجامعة اإلسالمية 
في حي النصر  األندلس

 بغزة

 .5 د. سمير شحادة

مستشار المجلس 
 الفلسطيني لإلسكان

مدير مشروع تخطيط  مكتب إنفرا
وتصميم مدرسة وشارع 

في حي  ومنطقة خضراء
 الزيتون بغزة

 .6 د. محمد عرفة

مستشار المجلس 
 الفلسطيني لإلسكان

 عميد كلية الهندسة غزة-الجامعة اإلسالمية 
 

 .7 د. فريد القيق

 
 والخبراء في إعادة اإلعمارسطيني لإلسكان الفلخامساا/ عينة من شركاء المجلس 

 الرقم السم الصفة العتبارية مكان العمل مالحظات
 .1 د. عمر عصفور مساعد النائب األكاديمي غزة-الجامعة اإلسالمية  
 EMCC  برنامج دول مجلس

التعاون الخليجي إلعادة إعمار 
 غزة

 .2 م. محمد شبير منسق مشاريع القطاع الخاص

 EMCC  برنامج دول مجلس
التعاون الخليجي إلعادة إعمار 

 غزة

مساعد مستشار البنك 
برنامج دول -سالمي للتنمية اإل

مجلس التعاون الخليجي إلعادة 
 إعمار غزة

م. محمد عطية 
 ناصر الدين

3. 
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 الرقم السم الصفة العتبارية مكان العمل مالحظات
 EMCC  برنامج دول مجلس

التعاون الخليجي إلعادة إعمار 
 غزة

سالمي مستشار البنك اإل 
دول مجلس  برنامج-للتنمية 

التعاون الخليجي إلعادة إعمار 
 غزة

 .4 م. رفعت دياب

 .5 م. بالل اليازجي قائم بأعمال منسق اإلسكان األنروا 
نائب مدير دائرة البنية التحتية  األنروا 

 وتطوير المخيمات
 .6 م. معين مقاط

الصندوق الفلسطيني للتشغيل  
 والحماية االجتماعية للعمال

 -بقاً سا-مؤسسة الرحمة

منسق أعمال الصندوق 
الفلسطيني للتشغيل والحماية 

 االجتماعية للعمال 
عضو اللجنة التوجيهية -

 -إلعادة اإلعمار

م. محمد أبو 
 زعيتر

7. 

 .8 م. ناجي سرحان وكيل الوزارة وزارة األشغال العامة واإلسكان 
مساعد منسق شئون  وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 المحافظات
 .9 جد صالحم. ما 

 .10 م. محمد األستاذ منسق شئون المحافظات وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 .11 م. مروان محيسن مدير المشاريع مؤسسة الرحمة العالمية 
 .12 م. رامي مهاني مدير المشاريع مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية 
 المجلس النرويجي لالجئين 

NRC  
 .13 امم. إياد أبو حم مدير المؤسسة

 UN HABITAT 14 د. م. زياد الشقرة مدير المؤسسة. 
 UNDB-سابقاً  

USAID- ًحاليا 
م. عمران  مدير المشاريع

 الخروبي
15. 

 
 في إعادة اإلعمارالفلسطيني لإلسكان سادساا/ عينة من مستفيدي مشاريع وأعمال المجلس 

ريع وأعمال المجلس خمسة عشر مواطنًا ومواطنة ممن استفادوا من مشاوهي عبارة عن 
كافة محافظات قطاع غزة من الشمال إلى  علىالفلسطيني لإلسكان في إعادة اإلعمار وموزعين 

 الباحث ولم يتم نشرها بسبب الخصوصية. ىالجنوب وقد تم االحتفاظ باألسماء لد
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 لإلسكان الفلسطيني المجلس-باحث مهمة تسهيل ( كتاب5ملحق رقم ) 8.5
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 األشغال وزارة-باحث مهمة سهيلت ( كتاب6ملحق رقم ) 8.6
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 غزة بلدية-باحث مهمة تسهيل ( كتاب7ملحق رقم ) 8.7
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 ببداية المجتمعية المشاركة عن الناس رضا قياس ( استبانة8ملحق رقم ) 8.8
 .خزاعة تخطيط مشروع

   

 

استبانة لقياس مدى رضا المواطن عن مستوى المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص تخطيط 
 العمرانية في بلدة خزاعة المناطق

 
للمشاركة االجتماعية دور هام في نجاح تخطيط المشاريع البلدية ومشاريع المؤسسات الحكومية  لتطوير المناطق 
العمرانية، وهذه االستبانة تهدف الى قياس مدى اشراك الهيئة المحلية للمواطنين في عملية التخطيط العمراني وفي 

ة ألحياء بلدة خزاعة. وتشمل االستبانة أسئلة تشمل مستويات المشاركة المجتمعية الخمسة تنفيذ المشاريع التطويري
( دعم 5( اتخاذ القرار بشكل مشترك، 4( التخطيط وصنع القرار، 3( التشاور، 2وهي: االفصاح واالخبار، 

 .المبادرات المجتمعية

 ..................اليوم والتاريخ:............................................

     □أنثى    □ذكر       االسم)اختياري(:............................................................،
 المهنة والتخصص:...................................................................................

 ...................................................................العنوان:...........................
 المؤهل العلمي:......................................................................................

 :المستوى األول 
 الفصاح والخبار: إعالم المجتمع عما تم التخطيط له  

 البند م
 قةدرجة المواف

 بدرجة
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

ـــالخطط   .1 ـــة ب ـــتم ابالغـــك مـــن قبـــل الجهـــات المعني هـــل ي
والمشـــاريع المزمـــع تنفيـــذها لتطـــوير البيئـــة المعيشـــية 

 للمواطنين

     

هل تتواصل البلدية مع المواطنين إلعالمهـم بالمشـاريع   .2
لمرافق والخــدمات العامـــة وشـــق التطويريــة المتعلقـــة بـــا

 الطرق قبل التنفيذ

     

هــل تســتخدم البلديــة وســائل العــالم المتاحــة لطــالع   .3
 الجمهور على خططها المستقبلية
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 :المستوى الثاني 
 التشاور )استشارة(: تقديم مجموعة من الخيارات والستماع للتغذية الراجعة من قبل المشاركين من المجتمع المحلي 

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

هــل يـــتم التشـــاور مـــع المـــواطنين فـــي مشـــاريع تخطـــيط   .4
 واعمار المنطقة التي تقوم بها الجهات المختصة 

 

     

هـــل تقـــوم البلديـــة بأخـــذ آراء المـــواطنين فـــي مشـــاريع   .5
 التحتية التي تخص المنطقةالعمار والبنية 

     

 :المستوى الثالث  
اتخاذ القرار بشكل مشترك )اشراك(: تشجيع المجتمع المحلي لتقديم أفكار إضافية وخيارات، إضافة إلى مشاركته في 

 اتخاذ القرار لما فيه األفضل 

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ليلةق

بدرجة 
 قليلة جدا

هل تتخذ الهيئات المحلية قرارات تطوير المنطقة من   .6
الناحية العمرانية بمشاركة فاعلة من قبل المجتمع 

 المحلي

     

هل تشجع البلدية المواطنين على تقديم القتراحات فيما   .7
 يخص تطوير بلدتهم

     

 :المستوى الرابع 
نما يتم تشكيل شراكة تقوم بحمل العمل معا )تعاون(: في هذا المستو   ى ل يتم اتخاذ القرار بشكل مشترك وحسب، وا 

 أعباء العمل القائم على القرار المشترك

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

تقوم المؤسسات المحلية بتشكيل لجان عمل مشتركة مع   .8
 مواطنين لتخاذ القرار بشكل موحدلا

     

تشارك لجان الحياء وممثلي المجتمع المحلي في اتخاذ   .9
القرار في عمليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع المختلفة 

 الهادفة لتطوير البنية العمرانية للحي

     

 :المستوى الخامس 
فة احتياجاتهم ودعم مبادراتهم عبر تلبيتها من خالل دعم المبادرات المجتمعية )تمكين(: مساعدة اآلخرين في معر  

 المشاريع المقدمة، وتقديم النصح لهم من أجل الحصول على الدعم من المصادر المتوفرة

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

بادرات المجتمعية تقوم المؤسسات المحلية بدعم الم  .10
 الهادفة لالرتقاء بالبيئة المعيشية للمواطنين 
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 بنهاية المجتمعية المشاركة عن الناس رضا قياس ( استبانة9ملحق رقم ) 8.9
 .خزاعة تخطيط مشروع

  

 
 

 في بلدة خزاعة استبانة لقياس مدى رضا المواطن عن مستوى المشاركة في اتخاذ القرار بخصوص تخطيط المناطق العمرانية

 
للمشاركة االجتماعية دور هام في نجاح تخطيط المشاريع البلدية ومشاريع المؤسسات الحكومية لتطوير المناطق العمرانية، 
وهذه االستبانة تهدف الى قياس مدى اشراك المواطنين في عملية التخطيط العمراني وفي تنفيذ المشاريع التطويرية ألحياء 

( 3( التشاور، 2االستبانة أسئلة تشمل مستويات المشاركة المجتمعية الخمسة وهي: االفصاح واالخبار،  بلدة خزاعة. وتشمل
 .( دعم المبادرات المجتمعية5( اتخاذ القرار بشكل مشترك، 4التخطيط وصنع القرار، 

 اليوم والتاريخ:...............................................................

     □أنثى    □ذكر       )اختياري(:............................................................،االسم
 المهنة والتخصص:.....................................................................................

 ..............................................العنوان:..................................................
 المؤهل العلمي:.........................................................................................

 
 :المستوى األول 
 الفصاح والخبار: إعالم المجتمع عما تم التخطيط له  

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة
 جدا كبيرة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

ـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة بـــالخطط   .1 هـــل تـــم ابالغـــك م
والمشـــاريع المزمـــع تنفيـــذها لتطـــوير البيئـــة المعيشـــية 

 للمواطنين

     

هــل تــم التواصــل مــع المــواطنين إلعالمهــم بالمشــاريع   .2
وشـــق  التطويريــة المتعلقـــة بـــالمرافق والخــدمات العامـــة

 الطرق قبل التنفيذ

     

هــــل تــــم اســــتخدام وســــائل العــــالم المتاحــــة لطــــالع   .3
 الجمهور على خطط التطوير المستقبلية
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 :المستوى الثاني 
 التشاور )استشارة(: تقديم مجموعة من الخيارات والستماع للتغذية الراجعة من قبل المشاركين من المجتمع المحلي 

 البند م
 فقةدرجة الموا

 بدرجة
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

هل تم التشاور مع المواطنين في مشاريع تخطيط واعمار   .4
 المنطقة التي تقوم بها الجهات المختصة 

 

     

5.  
هل تم األخذ بآراء المواطنين في مشاريع العمـار والبنيـة 

 التحتية التي تخص المنطقة

     

 :المستوى الثالث  
اتخاذ القرار بشكل مشترك )اشراك(: تشجيع المجتمع المحلي لتقديم أفكار إضافية وخيارات، إضافة إلى مشاركته في 

 اتخاذ القرار لما فيه األفضل 

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

6.  
اتخاذ قرارات تطوير المنطقـة مـن الناحيـة العمرانيـة  هل تم

 بمشاركة فاعلة من قبل المجتمع المحلي

     

7.  
هــل تـــم تشـــجيع المـــواطنين علـــى تقـــديم القتراحـــات فيمـــا 

 يخص تطوير بلدتهم

     

 :المستوى الرابع 
نما ،العمل معا )تعاون(: في هذا المستوى ل يتم اتخاذ القرار بشكل مشترك وحسب  يتم تشكيل شراكة تقوم بحمل  وا 

 أعباء العمل القائم على القرار المشترك

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

هـل تـم تشـكيل لجـان عمــل مشـتركة مـع المـواطنين لتخــاذ   .8
 القرار بشكل موحد

 

     

9.  
لحيـاء وممثلـي المجتمـع المحلـي هل تمت مشاركة لجـان ا

فــي اتخــاذ القــرار فــي عمليــات التخطــيط والتنفيــذ للمشــاريع 
 المختلفة الهادفة لتطوير البنية العمرانية للحي

     

 :المستوى الخامس 
دعم المبادرات المجتمعية )تمكين(: مساعدة اآلخرين في معرفة احتياجاتهم ودعم مبادراتهم عبر تلبيتها من خالل  

 شاريع المقدمة، وتقديم النصح لهم من أجل الحصول على الدعم من المصادر المتوفرةالم

 البند م
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة قليلة 
 جدا

هل تم دعم المبادرات المجتمعية الهادفة لالرتقاء بالبيئة   .10
 المعيشية للمواطنين 
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 -بنفسك بيتك عمر كتيب-( )الكتيب اإلرشادي للمتضررين( 10ملحق رقم ) 8.10
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