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ىَ هِيْ وَارْكُشُوا إِرْ جَعَلَكُنْ خُلَفَاءَ هِيْ بَعْذِ عَادٍ وَبَىَّأَكُنْ فِي الْأَسْضِ تَتَّخِزُو} 

فَارْكُشُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَىْا فِي  ۖ  سُهُىلِهَا قُصُىسًا وَتَنْحِتُىىَ الْجِبَالَ بُيُىتًا 

 { الْأَسْضِ هُفْسِذِييَ

 

 

 (44)سورة األعراف: آية 
 

 

 

 



 

 

أ                           

 داءــــــاإله
 

 غيرا إلى...منربيانيص
 لراحتيـراإلى...منسه

 أمي و أبي
 

 حسنيإلى...روحأخ
 شهيدالفرقان



(زوجتي)قرةعينيإلى...
إلى...بناتيوابني

إلى...إخوانيوأخواتي


العصفالمأكول...أروحشهداءإلى
احلاجبامسة ... خالتي

ياسر وبأ...وزوجها
سعد -طارق  -عمر ...وأوالدها

فاطمة -أمساء  -جنالء ...وبناتها


أهديهذاالبحث



 

 

ب                           

 رـــديـــوتق رـــشك
 

عزً فيو ،البحثًىذا وكرموًليًبإنجازًتوفيقو عمى وأخيًرا أولًً القدير العمي اهلل أشكر
 لًيشكر " والسالم ةالصال عميو قولو من وانطالًقا بيما، وأولى والثناء بالشكر أحق وجل

ًًالفاضل ألستاذي والتقدير بالشكر أتوجو فإننيً "الناس يشكر ل من اهلل
ًمعاليًوزيرًاألشغالًالعامةًواإلسكانًاألسبق يوسفمحمودالمنسيً/المهندسالدكتور

ً..متواصلًوعطاءًمستمرًإلنجازًىذاًالبحثعمىًماًبذلوًمنًمجيودً
ً

معاليًوزيرًاألشغالًالعامةًواإلسكانً،ًلجنةًالمناقشةًوأتقدمًبالشكرًوالتقديرًمنًأعضاء
ومعاليًوزيرًالشبابًوالرياضةً،ًيوسفصبحيالغريز/المهندسالدكتورالسابق
ليًمنًتوجيياتًًوسيقدمونلماًً،محمدإبراهيمالمدهون/الدكتورالسابقًوالثقافة

ًومالحظاتًقيمة.
ً

عاونًاألخوةًفيًوزارةًاألشغالًالعامةًكماًأتقدمًبوافرًشكريًوتقديريًوجميلًالعرفانًلت
وبمدياتًمحافظاتًً،وسمطةًاألراضيً،ووزارةًالتخطيطً،ووزارةًالحكمًالمحميً،واإلسكان

ًعمىًتعاونيمًالكريمًإلتمامًىذاًالعمل.ً،غزة
ً

لزمالءًالعملًوعمىًًوً،ألصدقائيًولًيفوتنيًىناًأنًأتقدمًبوافرًالشكرًوجميلًالعرفان
عمىًماًمنحونيًً،ًأبوخالد–المواء/ناصرمصمحًباطًالجامعيةالًررأسيمًعميدًكميةً

ًإلنجازًىذاًالبحث.ًوفيراًًإياهًمنًتسييالتًودعمًاً
ً

ومنًواجبيًتقديمًجزيلًالشكرًمنًاألخوةًإدارةًأكاديميةًاإلدارةًوالسياسةًلمدراساتًالعمياً
ًوجميعًأساتذتيًًلماًقدموهًليًمنًالعمومًوالخبرة.ًوجامعةًاألقصى

ً
ً



 

 

ج                           

 ائمة احملتوياتق
 

الصفحةالموضوع

ًأًاإلىداء
ًبًالشكرًوالتقدير

ًجًقائمةًالمحتويات
ًزًقائمةًالجداولً
ًيًقائمةًاألشكال
ًكًقائمةًالصور
ًلًقائمةًالمالحق

ًمًممخصًبالمغةًالعربية
ًنًممخصًبالمغةًاإلنجميزية

الفصلاألول:اإلطارالعاملمبحث
3ًًمقدمة

4ًًًمشكمةًالدراسة
4ًًالدراسةأسئمةً
5ًًالدراسةأىدافً
5ًًالدراسةًفرضيات
6ًًالدراسةأىميةً
6ًًالدراسةحدودً

7ًًالفئةًالمستيدفة
7ًًمجتمعًالدراسة

8ًًمنيجًالدراسةًالمتبع
8ًًأدواتًالدراسةًالمستخدمة
8ًًتعريفًمصطمحاتًالبحث

9ًًمتغيراتًالدراسة



 

 

د                           

الفصلالثاني:الدراساتالسابقة
21ًمقدمة

21ًفمسطينيةدراسات2-1
27ًًالتعميقًعمىًالدراساتًالفمسطينية

28ًعربيةدراسات2-2
12ًًالتعميقًعمىًالدراساتًالعربية

22أجنبيةدراسات2-3
15ًًالتعميقًعمىًالدراساتًاألجنبية

15ًًالتعميقًالعامًعمىًالدراساتًالسابقة
الفصلالثالث:مشكمةاإلسكانفيقطاعغزة

28تمهيد
28اإلسكان3-1
18ًًمفيومًاإلسكان3-2-2ً
19ًًالمسكن3-2-1ً
33ًًًلمحاجةًلممسكنًاإلنسانيةًمحدداتال3-2-3ً
31ًًالحقًفيًالسكن3-2-4ً
35ًًالحاجةًالسكنية3-2-5ً
38قطاعغزة3-2
38ًًلمحةًعنًقطاعًغزة3-1-2ً
39ًًالموقعًوالحدودًالجغرافية3-1-1ً
39ًًمحافظاتًقطاعًغزة3-1-3ً
41ًًاستعمالتًاألراضي3-1-4ًً
47مشكمةاإلسكانفيقطاعغزة3-3
47ًًالوضعًالديموغرافيًالسكانيًفيًقطاعًغزة3-3-2ً
49ًًتوزيعًالسكانًعمىًمحافظاتًغزة3-3-1ً
49ًًواقعًاإلسكانًفيًقطاعًغزة3-3-3ً
53ًًأسبابًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة3-3-4ًً
55ًًًنًفيًقطاعًغزةمكوناتًمشكمةًاإلسكا3-3-5ً

59ًخالصةالفصلالثالث



 

 

ه                           

الفصلالرابع:مواجهةمشكمةاإلسكانفيقطاعغزة
63ًًتمييد

63اإلسكانالعام4-1
63ًًالمشاريعًاإلسكانيةًالعامة4-2-2ً
65ًًتجاربًبعضًالدولًالعالميةًفيًمشاريعًاإلسكان4-2-1ً
69سطينيةخاللفترةالدراسةالجهودوالمشاريعالتينفذتهاالحكومةالفم4-2
69ًًاألشغالًالعامةًواإلسكانوزارة4-1-2ًً
72ًًم1337مشاريعًاإلسكانًالتيًنفذتياًالحكومةًالفمسطينيةًقبلًعام4-1-1ًً
77ًًم1339مشاريعًاإلسكانًالتيًنفذتياًالحكومةًالفمسطينيةًمنذًعام4-1-3ًً
87ًًالمشاريعًاإلسكانيةًوحاجةًالسكان4-1-4ً
93ًًتشجيعًالحكومةًالستثمارًفيًمجالًاإلسكان4-1-5ً
92ًًالتعاملًمعًالتعدياتًعمىًاألراضيًالحكومية4-1-6ً
93ًًجيودًالحكومةًالفمسطينيةًفيًإزالةًالتعديات4-1-7ً
94حكوميةالغيرمشاريعالمؤسسات4-3
94ًًمشاريعًمجمسًاإلسكانًالفمسطيني4-3-2ً
96ًً)ًالجمعياتًاإلسكانية(مشاريعًاإلسكانًالتعاوني4-3-1ًً
97ًًاألنورواً-مشاريعًوكالةًالغوثًلتشغيلًالالجئين4-3-3ًً
107نظرةعامةعمىمشاريعاإلسكانالعامةفيمحافظاتغزة4-4
237ًًمشاريعًالمبانيًمتعددةًالطبقاتًفيًمحافظاتًغزة4-4-2ً
239ًًمشاريعًالقسائمًالسكنيةًالمنفصمةًفيًمحافظاتًغزة4-4-1ً

111الرابعخالصةالفصل
الفصلالخامس:أدواتالدراسة

224ًًتمييد
114منهجالدراسة5-1
115مجتمعالدراسة5-2
115عينةالدراسة5-3
115أداةالدراسة5-4
225ًًمكوناتًالستبانة5-4-2ً
226ًًخطواتًبناءًالستبانة5-4-1ً



 

 

و                           

227ًًصدقًالستبانة5-4-3ً
125حصائيةالمستخدمةفيالدراسة:المعالجاتاإل5-5

الفصلالسادس:النتائجوالتوصيات
219ًًتمييد

129البياناتالشخصيةالدراسةوفقلعينةالوصفاإلحصائي6-1
129توزيععينةالدراسة6-2
219ًًعينةًالدراسةًحسبًمكانًالعملًتوزيع6-1-2ًً
233ًًعينةًالدراسةًحسبًنوعًالمؤسسةتوزيعًً-6-1-1ً
232ًًعينةًالدراسةًحسبًالدرجةًالوظيفيةًفيًالوزاراتتوزيع6-1-3ًًً
232ًًعينةًالدراسةًحسبًالدرجةًالوظيفيةًفيًالبمدياتتوزيع6-1-4ًًً
231ًًعينةًالدراسةًحسبًسنواتًالخدمةًفيًالدرجةًالوظيفيةًالحاليةتوزيع6-1-5ًً
133:اختبارفرضياتالدراسة6-3
237ًًىالفرضيةًاألول6-3-1ً
247ًًالفرضيةًالثانية6-3-1ً
255ًًالفرضيةًالثالثة6-3-3ً
258ًًالفرضيةًالرابعة6-3-4ً
263ًًالفرضيةًالخامسة6-3-5ً
170النتائج6-4
273ًًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزةًوأسبابيا6-4-2ً
273ًًجيودًالحكومةًالمباشرةًفيًمواجيةًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة6-4-1ً
272ًًدًالحكومةًالفمسطينيةًفيًتشجيعًالقطاعاتًالشريكةًجيًو6-4-3ً
271ًًالمعوقاتًالتيًتعيقًالحكومةًالفمسطينيةًفيًمواجيةًمشكمةًاإلسكان6-4-4ًً
271ًًالتخطيطًالحكوميًالمستقبميًلمواجيةًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة6-4-5ً
174التوصيات6-5

177المراجع
187المالحق

 



 

 

ز                           

 قائمة اجلداول
 

الصفحةجدول
7ًً(ًمجتمعًالدراسة2-2جدولًرقمً)
43ًً(ًمحافظاتًقطاعًغزةًوعددًسكانيا2-3جدولًرقمً)
41ًً(ًممكيةًاألراضيًفيًمحافظاتًغزة1-3جدولًرقمً)
43ًً(ًتطورًمساحةًالستخدامًالسكنيًلألرضًعمىًمستوىًالقطاع3-3جدولًرقمًً)
48ًً(ًمؤشراتًالتنميةًالمستقبمية4-3جدولًرقمً)
49ًً(ًالكثافةًالسكانيةًفيًمحافظاتًقطاعًغزة5-3جدولًرقمً)
51ًً(ًمساحةًالتعدياتًعمىًاألراضيًالحكوميةًبقطاعًغزة6-3جدولًرقمً)
54ًً(ًتوزيعًالوحداتًالسكنيةًالميدمةًكميًاًعمىًمحافظاتًقطاعًغزة7-3جدولًرقمً)
محافظاتًقطاعًً(ًتوزيعًالوحداتًالسكنيةًالمتضررةًجزئيًاًعمى8-3جدولًرقمً)

ًغزة
55ً

56ًًم1313(ًالحتياجًمنًالوحداتًالسكنيةًحتىًعام9ً-3جدولًرقمً)
72ًً(1331-2994(ًمشاريعًاإلسكانًالتابعةًلوزارةًاإلسكانًً)2-4جدولًرقمً)
73ًً(1336-2994(ًمشاريعًاإلسكانًالعامةًحسبًالجيةًالمنفذةً)1-4جدولًرقمً)
75ًًانًالشيخًزايد(ًمواصفاتًمشروعًإسك3-4جدولًرقمً)
76ًً(ًمشروعًإعادةًتأىيلًإسكانًالمواطنينًالميدمةًبيوتيمًبرفح4-4جدولًرقمً)
78ًًم1339(ًمشاريعًاإلسكانًالتيًنفذتً/ًقيدًالتنفيذًمنذًعام5ً-4جدولًرقمً)
83ًًبيتًلىياً–(ًمشروعًحيًبيسان6ً-4جدولًرقمً)
82ًًبيتًلىياً–(ًمشروعًحيًالفردوس7ً-4جدولًرقمً)
83ًًخانًيونسً-(ًمشروعًمدينةًالشيخًحمد8-4جدولًرقمً)
85ًًخانًيونسً–(ًمشروعًحيًالبراق9ً-4جدولًرقمً)
95ًً(2996-2993(ًمشاريعًإسكانًالمجمسًالفمسطينيًبمحافظاتًغزةً)23-4جدولًرقمً)
233ًً(ًمواصفاتًمشروعًإسكانًالوكالةًبخانًيونس22-4جدولًرقمً)
231ًًخانًيونسً–إسكانًاألونرواً/ًالفخاريً(ًمواصفات21ً-4جدولًرقمً)
234ًًرفحً-(ًمواصفاتًإسكانًاألونرواً/ًتلًالسمطانً)بدر(23ً-4جدولًرقمً)
236ًًرفحً-(ًمواصفاتًإسكانًاألونرواً/ًالسعودي24ً-4جدولًرقمً)
226ًً(ًدرجاتًمقياسًليكرتًالخماسي2-5جدولًرقمً)



 

 

ح                           

ةًمنًفقراتًمجال"ًأسبابًمشكمةً(ًمعاملًالرتباطًبينًكلًفقًر1-5جدولًرقمً)
ًاإلسكانًفيًقطاعًغزة"ًوالدرجةًالكميةًلممجال

228ً

(ًمعاملًالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًمجالً"ًالجيودًالمباشرة3ً-5جدولًرقمً)
منًقبلًالحكومةًالفمسطينيةًلمواجيةًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعً

ًغزةًوالدرجةًالكميةًلممجال.
229ً

املًالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًمجالً"ًجيودًالحكومةً(ًمع4-5جدولًرقمً)
ًالفمسطينيةًفيًتشجيعًالقطاعاتًالشريكةًوالدرجةًالكميةًلممجال.

213ً

(ًمعاملًالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًمجالً"ًالمعوقاتًالتي5ً-5جدولًرقمً)
تواجوًالحكومةًالفمسطينيةًفيًمواجيةًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعً

ًدرجةًالكميةًلممجال.غزة"ًوال
212ً

معاملًالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًمجالً"ًخطةًالحكومةًالمستقبميةً(6ً-5جدولًرقمً)
211ًًلمواجيةًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة"ًًوالدرجةًالكميةًلممجال.

(ًمعاملًالرتباطًبينًدرجةًكلًمجالًمنًمجالتًالستبانة7ً-5جدولًرقمً)
ًتبانة.والدرجةًالكميةًلالس

213ً

214ًً(ًمعاملًألفاًكرونباخًلقياسًثباتًالستبانة8-5جدولًرقمً)
215ًً(ًيوضحًنتائجًاختبارًالتوزيعًالطبيعي9-5جدولًرقمً)
219ًً(ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًمكانًالعمل2-6جدولًرقمً)
233ًً(ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًنوعًالمؤسسة1-6جدولًرقمً)
232ًًعينةًالدراسةًحسبًالدرجةًالوظيفيةًفيًالوزارات(ًتوزيع3ً-6جدولًرقمً)
232ًً(ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًالدرجةًالوظيفيةًفيًالبمديات4-6جدولًرقمً)
231ًً(ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًسنواتًالخدمةًفيًالدرجةًالوظيفية5-6جدولًرقمً)
نًالفقراتًلكلًفقرةًمSigً(ًالمتوسطًالحسابيًوقيمةًالحتمال6ً-6جدولًرقمً)

ًمجالً"ًأسبابًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة
234ً

235ًً(ًترتيبًأسبابًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة7-6جدولًرقمً)
لكلًفقرةًمنًالفقراتSigًً(ًالمتوسطًالحسابيًوقيمةًالحتمال8ً-6جدولًرقمً)

مجالً"ًالجيودًالمباشرةًمنًقبلًالحكومةًالفمسطينيةًفيًمواجيةً
ًيًقطاعًغزة"مشكمةًاإلسكانًف

237ً

لكلًفقرةًمنًالفقراتSigًً(ًالمتوسطًالحسابيًوقيمةًالحتمال9ً-6جدولًرقمً)
ًمجالً"ًجيودًالحكومةًالفمسطينيةًفيًتشجيعًالقطاعاتًالشريكة

247ً



 

 

ط                           

لكلًفقرةًمنًالفقراتSigًً(ًالمتوسطًالحسابيًوقيمةًالحتمال23ً-6جدولًرقمً)
لفمسطينيةًفيًمواجيةًمجالً"ًالمعوقاتًالتيًتواجوًالحكومةًا

ًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة
255ً

(ًترتيبًالمعوقاتًالتيًتواجوًالحكومةًالفمسطينيةًفيًمواجية22ً-6جدولًرقمً)
ًمشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزة

257ً

لكلًفقرةًمنًالفقراتSigًً(ًالمتوسطًالحسابيًوقيمةًالحتمال21ً-6جدولًرقمً)
واجيةًمشكمةًاإلسكانًفيًمجالً"ًخطةًالحكومةًالمستقبميةًلم

ًقطاعًغزة
258ً

مكانًالعملً)وزاراتًمنفصمةًً–(ًنتائجًاختبارً"ًالتباينًاألحادي23ً-6جدولًرقمً)
ًوالبمديات(

264ً

265ًًمكانًالعملً–لعينتينًمستقمتينTًً(ًنتائجًاختبار24ً-6جدولًرقمً)
266ًًفيًالوزارةًالدرجةًالوظيفيةً–(ًنتائجًاختبارًالتباينًاألحادي25ً-6جدولًرقمً)
268ًًالدرجةًالوظيفيةًفيًالبمدياتً–(ًنتائجًاختبارًالتباينًاألحادي26ً-6جدولًرقمً)
سنواتًالخدمةًفيًالدرجةًً–(ًنتائجًاختبارًالتباينًاألحادي27ً-6جدولًرقمً)

ًالوظيفيةًالحالية
269ً
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 قائمة األشكال
 

الصفحةالشكل
نسانيةًفيًتدرجًماسموًوماًيقابمياًمنًاحتياجاتًًًًً(ًالحتياجاتًاإل2-3شكلًرقمً)

ًسكنيةًبصفةًعامةً
32ً

38ًً(ًموقعًقطاعًغزةًمنًفمسطين1-3شكلًرقمً)
(ًموقعًقطاعًغزةًمنًفمسطينًوالتقسيماتًاإلداريةًلمقطاعًفيًعيد3ً-3شكلًرقمً)

ًالسمطةًالفمسطينية
42ً

تًاإلداريةًوالمراكزًالعمرانيةًبقطاعًغزةًزمنًالسمطةً(ًالتقسيما4-3شكلًرقمً)
ًم(2994الفمسطينيةً)

42ً

41ًًم(1338(ًالتوزيعًالنسبيًلمساحةًقطاعًغزةًعمىًالمحافظاتً)5-3شكلًرقمً)
43ًًم(2997ً(ًالستخدامًالسكنيًفيًالقطاعً)6-3شكلًرقمً)
53ًً(ًمناطقًالتعدياتًبقطاعًغزة7ً-3شكلًرقمً)
76ًًالموقعًالعامًإلسكانًالشيخًزايدً(2-4شكلًرقمً)
77ًً(ًمشروعًإعادةًتأىيلًإسكانًالمواطنينًالميدمةًبيتيمًبتلًالسمطانًبرفح1-4شكلًرقمً)
82ًًبيتًلىياً–المخططًالعامًلحيًبيسانً(3ً-4شكلًرقمً)
81ًًبيتًلىياً–المخططًالعامًلحيًالفردوسً(4ً-4شكلًرقمً)
84ًًخانًيونسً–ًدينةًالشيخًحمدًاإلسكانيةلمالمخططًالعامً(5ً-4شكلًرقمً)
86ًًخانًيونسً–المخططًالعامًلحيًالبراقً(6ً-4شكلًرقمً)
87ًًمخططًمشروعًإسكانًحيًالمرابطينًفيًمحافظةًغزة(7ً-4شكلًرقمً)
233ًًخانًيونسً–ًالحيًاإلماراتي/ًًاألونرواالموقعًالعامًلمشروعًإسكانً(8ً-4شكلًرقمً)
231ًًخانًيونسً–عًالعامًلمشروعًإسكانًاألونرواً/ًالفخاريًالموق(9ً-4شكلًرقمً)
234ًًرفحً–الموقعًالعامًلمشروعًإسكانًاألنورواً/ًتلًالسمطانً)بدر(ً(23ً-4شكلًرقمً)
236ًًرفحً–ًالسعودي/ًًاألونرواالموقعًالعامًلمشروعًإسكانً(22ً-4شكلًرقمً)
237ًًم(2011ً–م1114ًمشاريعًاإلسكانًفيًمحافظاتًغزةً)(21ً-4شكلًرقمً)
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 قائمة الصور
 

الصفحةالصورة
74ًًبغزةًالمخابراتإسكانً(2ً-4صورةًرقمً)
 74ًمدينةًالعودةًبغزةإسكانً(1ً-4صورةًرقمً)

 74ًالفيروزًبغزةإسكانً(3ً-4صورةًرقمً)

 74ًمدينةًالشيخًزايدًببيتًلىيا(4ً-4صورةًرقمً)

84ًًخانًيونسً–ً(ًمدينةًالشيخًحمدًاإلسكانية5-4صورةًرقمً)
95ًًجبالياً–إسكانًالكرامةً(6ً-4صورةًرقمً)
95ًًخانًيونسً–إسكانًالقمعةً(7ً-4صورةًرقمً)
97ًًإسكانًتلًاليوا(8ً-4صورةًرقمً)
97ًًغزةً–إسكانًمدينةًالزىراءً(9ً-4صورةًرقمً)
98ًًأولىًمشاريعًاإليواءًاإلسكانيةًلالجئينًكانتًمنًالخيام(23ً-4صورةًرقمً)

232ًًمشروعًإسكانًخانًيونسً)الحيًاإلماراتي((22ً-4ةًرقمً)صوًر
233ًًمشروعًإسكانًالفخاري(21ً-4صورةًرقمً)
235ًًرفحً–مشروعًإسكانًبدرً(23ً-4صورةًرقمً)
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 قائمة املالحق
 

الصفحةعنوانالممحقرقمالممحق
287ًًاألصميةًالستبانة2ً
291ًًالستبانةًأسماءًمحكمي1ً
293ًًتعديالتًالتيًتمتًعمىًالستبانةال3ً
295ًًبصورتياًالنيائيةًالستبانة4ً
133ًًالباحثًعامكتابًتسييلًميمة5ًً
132ًًكتابًتسييلًميمةًالباحثًلمميندسًرفيقًعابد6ً
131ًًكتابًتسييلًميمةًالباحثًلمميندسًنبيلًأبوًمعيمق7ً
133ًًلًالعامةًواإلسكانكتابًتسييلًميمةًمنًمديرًعامًاإلسكانًبوزارةًاألشغا8ً
134ًًم1322قرارًمجمسًالوزراءًبشأنًنظامًالستثمارًالعقاريًفيًفمسطينًلسنة9ًً

قرارًمجمسًالوزراءًبشأنًآلياتًالتعاملًمعًالتعدياتًعمىًاألراضي23ًً
ًم1322الحكوميةًلسنةً

124ً

قرارًوزيرًاألشغالًالعامةًواإلسكانًبشأنًتمميكًقطعًأراضيًحكوميةًغير22ًً
ًخفضةًالثمنًلغرضًالسكنم

129ً

113ًًقرارًمجمسًالوزراءًبشأنًالنتفاعًمنًاألراضيًالحكومية21ً
115ًًقرارًبشأنًتخصيصًأرضًحكوميةًلجمعياتًاإلسكانًالتعاونية23ً
117ًًقرارًمجمسًالوزراءًبشأنًنظامًمعاييرًتخصيصًاألراضيًالحكومية24ً
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 مىاجهة مشكلة اإلسكان في قطاع غزة"الفلسطينية في  ات" دور الحكىم
 

 ملخص الذراسة

يقووافإنًالنموووًالسووكانيًالمتزايوودًوصووغرًمسوواحةًقطوواعًغووزة،ً الحصووارًلعجمووةًالبنوواءًوالوودعمًالخووارجي،ًًوا 
ً،وزيووادةًمعوودلتًالبطالووة،ًوىوودمًالحووتاللًالصووييونيًلمبيوووت،ًأدىًإلووىًنقووصًحووادًفوويًالوحووداتًالسووكنية

تغووولًالمووواطنينًعمووىًاألراضوويًالحكوميووة،ًوتعزيووزًوجووودًقطوواعًغووزةًًوًاتًالفوضووىًالتوويًعاشوويافتووًرًكووذلك
العشوائياتًأدىًإلوىًتعطيولًآليواتًالتخطويطًوالتطووير،ًوىوذاًشوكلًالتحوديًالكبيورًالوذيًتواجيووًالحكوموةً

ولًاألولًعوونًتوووفيرًالحيوواةًالكريمووةًلممووواطنين،ًوالتوويًلبوودًأنًيكووونًليوواًالوودورًًؤالفمسووطينيةًبصووفتياًالمسوو
يًالتعاملًمعًتمكًالقضاياًوميارةًإدارةًومواجيوةًىوذهًالمشوكمة،ًالتويًتسومطًىوذهًالدراسوةًالضووءًالواضحًف

عمييا،ًوعموىًدورًالحكوموةًالفمسوطينيةًفويًمواجيتيوا،ًإيمانوًاًمونًالباحوثًبأىميوةًتموكًالمشوكمةًالتويًتموسً
وفيرًمنواخًالنتمواءًلماًلممسكنًمنًأىميةًفيًاستقرارًاألسرةًوسالمةًنموىا،ًوفيًتوً;كلًمواطنًفمسطيني

والعطووواءًواإلبوووداعًلمفووورد.ًإنًلمحكوموووةًالفمسوووطينيةًفووويًإطوووارًإدارتيووواًلمواجيوووةًىوووذهًالمشوووكمةًًالعديووودًمووونً
لتساىمًفيًوضعًالحمولًوالمقترحات،ًً;المشاريعًوالقوانينًواإلجراءاتًوالقراراتًالتيًتحتاجًًلدراسةًوتقييم

التويًاسوتيدفتًمووظفيًالمسوتوياتًالعميواًفويًًوًاةًلمدراسوةكوأدًالستبانةةًليذاًالغرضًوقدًاستخدمتًالدراس
وًل،ًوقودًتومًتوزيوعًالسوتبانةًعموىًكامولًمجتموعًًؤ(ًمسو213كانًعددىمً)ًنالوزاراتًالمعنيةًوالبمدياتًوالذي

%(،ًوىيًعينةًطبقيةًعشوائية،ًكماًاستخدمتًالدراسة92ً(ًاستبانةًماًنسبتوً)221الدراسةًوتمًاستردادً)
التحميميًلوصفًوتحميلًمشكمةًاإلسوكانًفويًقطواعًغوزة.ًخمصوتًالدراسوةًإلوىًأنًحاجوةًالمنيجًالوصفيً

(230000ً(ًوحوودةًسووكنية،ًوأنًىنوواكًحاجووةًسوونويةًتصوولًإلووىً)730333صوولًإلووىً)تقطوواعًغووزةًالحاليووةً
(ًوحودة2830000ًمًإلوىًحوواليً)1313%(،ًوتصولًالحاجوةًعوام6ًةًبنسوبةً)يوحدةًسكنيةًمعًزيادةًطبيع

مةًالسكنًالحاليًالحاجةًالسكنيةًفقطًمتجاىمةًمالءًعمىًظةًأنًىذهًاألرقامًتقديريةًبناءًًسكنية،ًمعًمالح
لمسووكانًموونًحيووثًالمسوواحةًوالعتبوواراتًالصووحيةًوالجتماعيووةًومسووتوىًالخوودماتًوالبنووىًالتحتيووةًوالمرافووقً

ةًعمووىًالبنوواءًتوودنيًدخوولًالفووردًوضووعفًالقوودًرًونوودرةًاألراضوويًوارتفوواعًأسووعارىاًًوتعتبوورً،يووةًوغيرىووااتالخدم
عمىًمواجيةًالمشكمة،ًبينماًتؤثرًًتؤثرًجيودًالحكومةًالمباشرةًبدرجةًقميمةًوً،أىمًأسبابًالمشكمةالخاصً

المشوواريعًالتوويًتعتموودًًأموواًالتخطوويطًالمسووتقبميًبدرجووةًمتوسووطة.ًوًفوويًتشووجيعًالقطاعوواتًالشووريكةًىوواجيود
غوزةًكتجربوةًالقسوائمًالسوكنيةًومشواريعًلًتتناسوبًموعًصوغرًمسواحةًقطواعًفإنياًعمىًمبدأًالتوسعًاألفقيً

األونووروا،ًوأنًمشوواريعًاإلسووكانًالتعوواونيًىوويًالنموووذجًاألفضوولًالووذيًيتناسووبًمووعًواقووعًقطوواعًغووزةًوثقافووةً
ًوتوصويًالدراسوةًمواجيةًىذهًالمشوكمة.حقيقيةًوكبيرةًتعيقًعملًالحكومةًفيًوأنًىناكًمعيقاتًً،ساكنيو

وأنًتقوومًالحكوموةًً،رًالحاجوةًالسوكنيةًبشوكلًدقيوقًوًمينويرصودًوحصوًاليدفًمنياًىيئةبأنًيتمًتشكيلً
عموىًىوذاًالحصور،ًواعتموادًأسوموبًشكمةًاإلسكانًفيًقطاعًغزةًبنواًءًلمواجيةًمً;بإعدادًخطةًاستراتيجية

برنوامجًجديودًيودمجًمواًبوينًبرنوامجيًاإلسوكانًالتعواونيًواإلسوكانًالعوام،ًوعموولًمونًخواللًالتوسوعًالرأسويً
نًالسابقةًوسؤالًساكنيياًومراعاةًالنتائجًفيًالمشاريعًالمستقبمية،ًوتخصيصًبندًفيًتقييمًلمشاريعًاإلسكا

ًالموازنةًالعامةًلمواجيةًمشكمةًاإلسكان،ًوبندًلدعمًوتعزيزًالبحثًالعمميًوالدراسات.ً
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" The Role of the Palestinian Governments in Facing the Housing Problem 

in the Gaza Strip " 
 

 

Abstract 
The increasing population growth, the smallness of the Gaza Strip area, stopping the 

siege wheel of construction and the external support, increasing of unemployment 

rates,  and the destruction of the Zionist occupation of homes, led to a severe lackness 

of housing units. Periods of chaos that prevailed in the Gaza Strip and the 

predominance of citizens on government land, and promotion the existence of slums, 

led to disrupting mechanisms of planning and development, this is a big challenge 

faced by the Palestinian government as primarily responsible for providing a decent 

life for citizens. That must have a clear role in dealing with these issues and the 

management skill and facing this problem, which study highlights them, and the role 

of the Palestinian government in facing it, the researcher belief of the importance of 

this problem affecting on every Palestinian citizen, to the importance of house in the 

stability of the family and the safety of its growth, and to provide an atmosphere of 

individual belonging, tender and creativity. The Palestinian government in the 

framework of management to cope with this problem, many of the projects, laws, 

procedures and decisions that need to study and evaluate, to contribute in putting the 

solutions and proposals, The study used for this the questionnaire that targeted 

employees at higher levels in the relevant ministries, and municipalities, there number 

was (123) in charge. It has been distributed on the entire study population, and 

recovered (112) questionnaire accounted for (91%), this is stratified random sample. 

Also, the study used a descriptive analytical method for the description and analysis of 

the housing problem in the Gaza Strip .The study concluded that the need of the Gaza 

Strip, the current up to (70,000) housing units, and that there is a need yearly up to 

(13,000) housing units with nature increasing (6%). In 2020, the need reaches to about 

(180,000) housing units. With noting These figures are estimated based on the need for 

residential housing only, ignoring the appropriateness of the current residents of the 

area, the health, and social considerations, the services level of, infrastructure, utilities 

and others. The most important causes of this problem are the scarcity of land, high 

prices, low per capita income and an impaired ability to build yours. And the direct 

government's efforts affects in a small impact in facing the problem, while its efforts  

affects on encourage partner sectors, and future planning in a medium impact. The 

projects that depend on the principle of horizontal expansion does not fit with the 

small area of the Gaza Strip as an experiment housing vouchers and UNRWA projects, 

and the best model is cooperative housing projects that fit with the reality of the Gaza 

Strip and the culture of its inhabitants. And there are real and big obstacles impede the 

work of the government facing this problem .The study recommends to form an 

organization for inventory of housing need accurately and professionally. And the 

government prepares a strategic plan to address the problem of housing in the Gaza 

Strip, according to this limitation, and the adoption of vertical expansion method by a 

new program integrates between programmatic cooperative housing and public 

housing. And an assessment of the previous housing projects and asking their 

occupants and taking into account the results in future projects. And the allocating an 

article in the public budget to address the problem of housing, and article to support 

and promote scientific research and studies . 
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 مقدمةال
وىي متطمبات لـ تتمكف أي دولة مف دوؿ العالـ مف  ,الحياة العصريةت متطمبا أىـ يعتبر اإلسكاف مف   

 ًبػػؿ الطمػػ  المتيايػد هميػػو مػف أكثػػر المكػاكؿ تماًمػػاب بسػب  كمػا ويعتبػػر مػف ,ليػػا جػرري الوصػوؿ إلػح حػػؿ
ليس  ,لمكعو  واالًتصادي االجتماهيمككمة متحركة تتحرؾ مع التطور  مككمة اإلسكاف وتعتبر ,السكاف

 .أيضاب  المتغيرة لمواجية متطمباتو المعيكية بؿالمجتمع مف الوحدات السكنية  فقط لسد احتياجات
كمػا  األساسػية, المتطمبػات مػف يعػد امتالكػو همػح ةوالقػدر  ,ليػا المالئػـ المسػكف همػح األسػرة حصػوؿ إف   

 وسػالمة األسػرة تكػويف فػي المسػاىمة الركػائي أحػد فالمسػكف ,والتطمعػات اآلمػاؿ ًائمػة فػي األولوية ويحتؿ
 واالًتصػادي االجتمػاهي اسػتقرارىا فػي إيجابيبػا ويػؤثر ليػا اليػومي المػوو  يػوفر أنػو إلػح باإلضػافة نموىػا,
 مػف كبيػربا جػيًبا الغالػ  في يستيمؾ األسرة احتياجات يحقؽ الري الالئؽ المسكف همح الحصوؿو , واألسري
ا تنمويبا ىدفبا وامتالكو هميو الحصوؿ هممية لتيسير تكممتو وخمض توفيره يعد لرا دخميا,  دوؿ كؿ في ميمب
 .(2005 ,الييئة العميا لتطوير الرياض) العالـ
الناميػػػة وتكػػػكؿ لػػػدوؿ سػػػواً المتقدمػػػة أو التػػػي تواجػػػو ا إف مكػػػكمة اإلسػػػكاف تعتبػػػر مػػػف أىػػػـ التحػػػديات   

بكػكؿ هػاـ وهمػح  الحكومػاتويقػع همػح هػاتؽ  ,راإلدارات القائمػة همػح ىػرا األمػمواجيتيا ىـ الحكومات و 
مػػػف تضػػػع السياسػػػات واإلسػػػتراتيجيات ىػػػي وخصوصػػػاب أنيػػػا  ,اإلسػػػكاف بكػػػكؿ خػػػاك اليػػػـ األكبػػػر ويارات

 حكوميػةال غيػرالمنظمػات دور القطػاع الخػاك و  ال نغمػؿ ويجػ  أفيا, لمواجية ىره المككمة وال نقوؿ لحم
وؿ هػػػف وضػػػع السياسػػػات وتخطػػػيط ؤ المسػػػ أف (431: 8002) العيسوووو وأكػػػد  ,العاممػػػة فػػػي ىػػػرا المجػػػاؿ

وىػرا  اسػتثناً, دوف المػواطنيف لجميػع المالئػـ السػكف تػوفيرولة هػف ؤ فيػي المسػ ,سػتراتيجيات الحكومػةاال
 والخاصة الحكومية الوطنية المؤسسات جميع جيود وتضافر متنوهة همؿ لياتوآ سياسات صياغة يتطم 
 .سواً حد همح منيا
حيػػث  ,مكػػكمة اإلسػػكاف مػػف أىػػـ التحػػديات التػػي تواجييػػا تبػػركبػػاًي الحكومػػات تع الحكومػػة الممسػػطينيةو    

ػػد وصػػؿ الػػنقك ا غػػية يومػػاب بعػػد يػػوـ,ًطػػاع فػػي مكػػكمة اإلسػػكاف فػػي فمسػػطيف وخاصػػة  تتمػػاًـ لتراكمػػي ًو
 وحػػدة سػػكنية وأف ىنػػاؾ ييػػادة سػػنوية (000000) مػػا يقػػار  إلػػح فػػي ًطػػاع غػػية السػػابؽ لموحػػدات السػػكنية

حسػ  تصػريحات -%(6)وحػدة سػكنية بييػادة طبيعيػة سػنوية  (410000- 480000)تقػدر بػػ  لتمؾ الحاجة
السػبت  يػوـ المضػائيةفػي مقابمػة تممييونيػة همػح ًنػاة القػدس  وزير األشغال العامة واإلسوكان يوسوف يريوز

 .م11/01/2014الموافؽ 
سػػػتراتيجيات والخطػػػط لمواجيػػػة مكػػػكمة اإلسػػػكاف يتطمػػػ  إف كػػػروع الحكومػػػة الممسػػػطينية فػػػي وضػػػع اال    

حصػػػائيات ال يغطييػػػا تعػػػداد السػػػكاف اهػػػدة بيانػػػات دًيقػػػة واغ الػػػري يجريػػػو المركػػػي الممسػػػطيني  معمومػػػات ًو
بػػؿ همػػح  ,هػػدـ وجػػود سػػكف ل سػػرةوجػػود أو  رصػػدهمػػح , ألف الحاجػػة السػػكنية ليسػػت مقتصػػرة اًلإلحصػػ
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ىػػره االهتبػػارات  وفػػي حػػاؿ تػػوفر .مػػف حيػػث المسػػاحة واالهتبػػارات الصػػحية واالجتماهيػػة مػػة ىػػرا السػػكفًمال
 مة وميود بكافة الخدمات بككؿ جيد.في منطقة منظ يج  التوكد مف وجود ىرا السكف

مػف  تحػديات جة السػكنية بالسػبؿ والطػرؽ المتاحػة فػي ظػؿلسد الحا بجيودىا الممسطينية وتسعح الحكومة     
وتراجػػع دهػػـ المنظمػػات  وانعػػداـ وجػػود مػػواد البنػػاً, إغػػالؽ المعػػابر, سػػواً مػػف حيػػثوآثػػاره  الحصػػار :أىميػػا

المسػػتمرة والتػػي تسػػتيدؼ  ةومػػف جانػػ  آخػػر االهتػػداًات الصػػييوني ,ىػػرا مػػف جانػػ  ,الدوليػػة لمجػػاؿ اإلسػػكاف
هػدد السػكاف الػري أد  مػع صغر مساحة ًطػاع غػية مقارنػة لباإلضافة ىرا , نح التحتيةوالب اإلنساف والمنكآت

ػػد تجسػػد دور األراضػػي وغػػالً أسػػعارىا,  كػػ إلػػح   واتخػػار بعػػض  سياسػػات وضػػع فػػي الحكومػػة الممسػػطينية ًو
غيػػر لمنظمػػات كاكػػريكة القطاهػػات لم اب جيػػود ال سػػيما أف ىنػػاؾ ,اإلجػػراًات لمواجيػػة تمػػؾ التحػػدياتالقػػرارات و 

إدارة ىػػػره  :ىػػو مػػف الحكومػػػةالمطمػػو  . إراب والقطػػاع الخػػػاك وبنػػاً األىػػػالي األونػػرواالحكوميػػة وهمػػح رأسػػػيا 
 ,ًطػػاع غػػية, ومػػف ىنػػا كػػاف اختيػػار الباحػػث لدراسػػة تمػػؾ المكػػكمة وأسػػبابيا رمتيػػا انسػػجاماب مػػع واًػػعالعمميػػة ب

ات التي تعيقيا, وتقييمما ىي و  , في مواجيتيا المتعاًبة الممسطينية اتوالتعرؼ همح دور الحكوم  اب أىـ المعًو
 إدارة الحكومة لتمؾ المككمة.   ومرتكياتلبعض السياسات واإلجراًات 

 

 الدراسةمشكمة  1-1
بعػد الحصػار  خاصػةب  ,بكػكؿ كبيػرتيايد يالري يعاني منو ًطاع غية  في الوحدات السكنيةالكبير  العجيإف    

ػػؼ هجمػػة البنػػاً وهطػػؿ الػػدهـ الخػػارجي لإلسػػكاف بعػػدما ,الممػػروض همػػح القطػػاع منػػر هػػدة سػػنوات وهػػيي  ,أًو
ونيايػة  م8002 آالؼ الوحػدات السػكنية نيايػة هػاـكػرلؾ العػدواف الصػييوني الػري دمػر وجود البطالة ويادىػا, 

ؿ المػػػػواطنيف همػػػػح و غػػػػباإلضػػػػافة لصػػػػغر مسػػػػاحة ًطػػػػاع غػػػػية وتىػػػػرا  ,م8041ومنتصػػػػؼ هػػػػاـ  م8048هػػػػاـ 
ًب همػػح تقػػديرات ويارة األكػػغاؿ العامػػة واإلسػػكاف فػػ ف حاجػػة ًطػػاع ة العكػػوائيات. األراضػي الحكوميػػة وييػػاد وبنػػا

وأف ىنػػػػاؾ حاجػػػػة سػػػػنوية تصػػػػؿ إلػػػػح  م8043حتػػػػح نيايػػػػة هػػػػاـ وحػػػػدة سػػػػكنية  (000000)إلػػػػح  غػػػػية تصػػػػؿ
إلػػػح م 8080همػػػح أف تصػػػؿ الحاجػػػة السػػػكنية هػػػاـ  %(6)وحػػػدة سػػػكنية بييػػػادة سػػػنوية طبيعيػػػة  (430000)
مػف لػدييـ سػكف  بخصوكو  .سكنية, ىرا مف حيث الحاجة السكنية لمف ليس لدييـ سكف وحدة( 4200000)

ومستو   وكرلؾ الظروؼ الصحية واالجتماهيةمف حيث المساحة  بمالًمة السكف ليا هالًة احتياجات فيناؾ
يك تكػػخ وممػػا سػػبؽ يسػػعح الباحػػث إلػػح .الخػػدمات وتػػوفر المرافػػؽ الخدماتيػػة واالهتبػػارات التنظيميػػة وغيرىػػا

سػػػواً كانػػػت جيودىػػػا الممسػػػطينية فػػػي مواجيتيػػػا  الحكومػػػات ودور أسػػػبابياهمػػػح  المكػػػكمة مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ
أو دورىػػا بوضػػع سياسػػات تكػػجع القطػػاع  ,المباكػػرة مػػف إنكػػاً وحػػدات سػػكنية ضػػمف مكػػاريع اإلسػػكاف العػػاـ

ات التػػػي تواجػػػو الخػػػاك والمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة لممسػػػاىمة فػػػي مواجيػػػة المكػػػكمة, والتعػػػرؼ همػػػح المعيقػػػ
 ,والتعػػػرؼ أيضػػاب همػػػح مػػػد  التخطػػيط المسػػػتقبمي مػػف ًبػػػؿ الحكومػػػة الممسػػطينية لمواجيػػػة المكػػػكمة الحكومػػات

 والعمؿ همح الخروج بتوصيات يمكف أف تساىـ في وضع إستراتيجية لمحكومة لمواجية تمؾ المككمة.
 :التاليفي السؤاؿ  مككمة الدراسةتتمخك وهميو 

 ؟ مسطينية في مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع يزةالف اتالحكوم دورما 
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 ويتفرع السؤال الرئيسي إلى األسئمة الفرعية التالية:
اىـ في تطور المككمة وتماًميا؟ وما األسبا  التي تس ؟ ما واًع مككمة اإلسكاف في ًطاع غية -1

 مف وجية نظر مجتمع الدراسة()

مف وجية نظر مجتمع ) سكاف في ًطاع غية؟مواجية مككمة اإللالممسطينية  الحكوماتما جيود   -2
 الدراسة(

ات التي تواجو   -3 الممسطينية في مواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع  الحكوماتما المكاكؿ والمعًو
 مف وجية نظر مجتمع الدراسة()   ؟ غية

 ؟ خطة مستقبمية لمواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع غية ما مد  وجود  -4

 ؟ مككمة اإلسكاف في ًطاع غية مواجيةلالمقترحة ما الحموؿ   -5
 

 الدراسةأىداف  1-2
 واألسبا  التي تساىـ في تطور المككمة وتماًميا. .واًع مككمة اإلسكاف في ًطاع غية توصيؼ -1

منر  مككمة اإلسكاف في ًطاع غيةالممسطينية لمواجية  الحكوماتهمح جيود  تسميط الضًو -2
 . ةتوسيس السمطة الوطنية الممسطيني

ات التي تواجو التعرؼ همح  -3 الممسطينية في مواجية مككمة اإلسكاف  الحكوماتالمكاكؿ والمعًو
 في ًطاع غية.

التعرؼ همح التخطيط المستقبمي لد  الحكومة الممسطينية لمواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع   -4
 غية.

 لمواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع غية. والمقترحاتالحموؿ وضع  -5

 
 الدراسة فرضيات 1-3

 رئيسية وىي همح النحو التالي:خمس فرضيات في  الدراسة فرضياتتمخصت 
مواجية  همح( α ≤ 0.05رات داللة إحصائية هند ) المباكرة بصورة الحكوماتتؤثر جيود  -1

 مككمة اإلسكاف في ًطاع غية.

في تكجيع القطاهات الكريكة ) المنظمات غير الحكومية والقطاع  الحكوماتتؤثر جيود  -2
( همح مواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع α ≤ 0.05رة رات داللة إحصائية هند )الخاك( بصو 

 غية.

اتتؤثر  -3  همح( α ≤ 0.05رات داللة إحصائية هند ) بصورة الحكوماتالتي تعيؽ  المعًو
 مواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع غية.



                                                              

  دراسةالفصل األول: اإلطار العام لم                                                                           

6 

مواجية  حهم( α ≤ 0.05رات داللة إحصائية هند ) يؤثر التخطيط الحكومي المستقبمي بصورة -4
 مككمة اإلسكاف في ًطاع غية.

( بيف متوسط تقديرات العينة α ≤ 0.05توجد فروؽ رات داللة إحصائية هند مستو  داللة ) -5
تعي  لمبيانات الكخصية )مكاف العمؿ, المسمح , حوؿ مواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع غية

 الوظيمي, سنوات الخبرة(.

 
 الدراسةأىمية  1-4
أنيػػا تسػمط الضػًو همػح  مكػكمة اإلسػػكاف, والتػي تعتبػر مكػكمة هالميػة وتعػػاني فػي اسػة تكمػف أىميػة الدر   

 ؟!دوؿ, كيػؼ اللمػمنيا الدوؿ المتقدمة والناميػة, وأف أي إنجػاي فػي ىػرا المجػاؿ يعتبػر مكػاف فخػر وتبػاىي 
لقػوانيف اإلنسػاف خصوصػية فػي السػكف, وكػرلؾ ا توأف الكرائع السماوية وهمح رأسيا القرآف الكريـ ًد منحػ

الوضػػعية وحقػػوؽ اإلنسػػاف, ألف تػػوفر السػػكف المناسػػ  يرفػػع مػػف مسػػتو  الحريػػة الكخصػػية لػػد  اإلنسػػاف 
 ييو لمعطاً واإلبداع خدمةب لممجتمع.تي تلتكوف الدافع والحافي نحو تعييي االنتماً وتحقيؽ الرات ال

فػي  متماًمػةاجيػة مكػكمة مو فػي  سػعح لممسػاىمةت ةمتخصصػ ةهمميػ دراسػة اأنيفي  الدراسةتكمف أىمية و  
يػػدرس فػػي أكاديميػػة و   ,ميندسػػاب يعػػي  فػػي ًطػػاع غػػية وكونػػ ,مػػد  اىتمػػاـ الباحػػثفػػي ويكمػػف ًطػػاع غػػية, 

 اوتوصػياتي الدراسػة هف نتػائ  ىػروأ ,اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا التي تيتـ بالقضػايا المجتمعيػة الكبػر 
التخطػيط ويارة األكػغاؿ العامػة واإلسػكاف و  ويارة :كػؿ مػفول ,مكاف استمادة لمحكومة الممسػطينية بكػكؿ هػاـ

 وكرلؾ القطاع الخاك والمجتمع المحمي كما وتمتد لمباحثيف والطال  والميتميف. ,بككؿ خاك
 

 الدراسةحدود  1-5

 مككمة اإلسكاف في ًطاع غية.حدود موضوعية: 
  حدود بشرية:

وسػػػػمطة  التخطػػػػيطالحكػػػػـ المحمػػػػي وويارة  ويارة األكػػػػغاؿ العامػػػػة واإلسػػػػكاف وويارةولوف فػػػػي ؤ المسػػػػ -
 .األراضي

 .ومدراً التخطيط والتنظيـ فاميرؤساً بمديات ًطاع غية ونوابيـ والمدراً الع -

 المختصوف.األكاديميوف والخبراً و  -
 ًطاع غية. حدود مكانية :
 ـ.2014ـ وحتح هاـ 1994الدراسة تعتمد همح المعمومات رات العالًة منر هاـ حدود زمانية: 
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 الفئة المستيدفة 1-6
 هػػػددىـ منتصػػػؼ هػػػاـ  بمػػػ  المكػػػكمة تخصػػػيـ بكػػػكؿ مباكػػػر حيػػػث خاصػػػةب أف سػػػكاف ًطػػػاع غػػػية

وزارة )آالؼ مػػػػف اإلنػػػػاث  (912)ألػػػػؼ مػػػػف الػػػػركور و  (932)مميػػػػوف نسػػػػمة,  (1.8)ـ  2014
 (.2014,الداخمية 

 

 مجتمع الدراسة 1-7

 والقطاع الخاك. ميةغير الحكو ظمات والمختصوف في المن الجامعات األكاديميوف 

  مػدراً الػدوائر فػي كػؿ مػف ويارة األكػغاؿ الػوكالً المسػاهدوف والمػدراً العػاموف و الويراً والػوكالً و
 .العامة واإلسكاف وويارة الحكـ المحمي وويارة التخطيط وسمطة األراضي

  لرئيسية.والمدراً العاموف ومدراً دوائر التخطيط والتنظيـ في البمديات ا الرؤساً رؤساً ونوا 

 (:ـ2014,زيارة الوزارات والبمديات) (1-1) رقم جدولحس  ( مويهيف 123يبم  هددىـ ) 
 

 مجتمع الدراسة( 1-1جدول رقم )
 الوزارة          

 المنصب
وزارة األشغال 
 العامة واإلسكان

وزارة الحكم 
 المحمي

وزارة 
 التخطيط

سمطة 
 المجموع األراضي

 3 - 1 1 1 وزير
 1 1 - - - وكيل

 4 - 1 1 2 وكيل مساعد
 12 2 1 4 5 مدير عام

 48 14 4 10 20 مدير دائرة 
 15 - - 15 - رئيس بمدية

 5   5  نائب رئيس بمدية
 10   10  مدير عام بمدية

 25   25  مدير دائرة 
 123 17 7 71 28 المجموع

 لبمدياتوزيارة ا الييكل التنظيمي لموزارات عمى بناء  إعداد الباحث المصدر: 
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 منيج الدراسة المتبع 1-8
لحصػػوؿ همػػح يسػػاهد الباحػػث فػػي ا وىػػرا المػػني   (الموونيج العممووي)سػػيعتمد الباحػػث فػػي ىػػره الدراسػػة    

 (.25:ص2002)صابر, "والوصوؿ بيا إلح النتائ  والتوصيات ,المعمومات والبيانات ومف ثـ تحميميا
فػي وصػؼ واًػع المكػكمة  يساهد الباحػث" را المني  حيث أف ىالمنيج الوصفي التحميمي الباحث وسيتبع 

وكػػػػرلؾ المػػػػني  المسػػػػحي الػػػػري مػػػػف خاللػػػػو سيحصػػػػؿ همػػػػح  ,وأسػػػػبابيا فػػػػي فتػػػػرة الحػػػػدود اليمنيػػػػة لمدراسػػػػة
 (.88:ص2002)صابر, "التوصياتومف خالليا سيصوغ  مف مجتمع الدراسةالمعمومات 

 
 المستخدمة الدراسةأدوات  1-9

  االستبانة -
 ة المراجع المتخصص -
 

 الدراسةتعريف المصطمحات المستخدمة في  1-10
 يتبنح الباحث التعريمات التالية:

ىػػو متػداوؿ بػػيف الجميػع , فيػػو لػيس مجػػرد جػدراف حجريػػة أو  ممػاإف مميػػـو اإلسػكاف أىػػـ وأهػـ  اإلسوكان:
نما يكػمؿ التنظػيـ الحضػري بوكممػوو إسمنتية,  بكػكؿ  الطػرؽ المرصػوفةة و ويكػمؿ أيضػاب األمػاكف الترفيييػ ,اغ

 . (3:ص8001)نصير,جميؿ داخؿ األحياً السكنية 
 ىو المسكن أو الوحدة السكنية. ىذه الدراسةفي  مح اإلسكان طبمص  ولكن ما يعنيو الباحث

 

مػف غيػر اتمػاؽ ت وأسر ىو بناية أو برج أو مجموهة مف البنايات أو األبراج يسكنيا هائال :اإلسكان العام
اإلسػػػػكاف  حكوميػػػػة أوال غيػػػػرإسػػػػكاف المنظمػػػػات  اإلسػػػػكاف الحكػػػػومي أو :, وىػػػػرا يكػػػػمؿمسػػػػبؽ فيمػػػػا بيػػػػنيـ

 الخاك.
 

ىػػو بنايػػة أو بػػرج أو مجموهػػة مػػف البنايػػات أو األبػػراج يسػػكنيا هػػائالت وأسػػر تػػربطيـ  اإلسووكان التعوواوني:
 روابط معينة دهتيـ لمرغبة لممكاركة في السكف مف خالؿ إنكاً جمعية إسكانية تعاونية.ببعض 

 

 كوف همح أراض  يأي مبنح يقاـ دوف ترخيك رسمي أو يكوف مخالماب لقوانيف اإلسكاف, و ائي: السكن العشو 
ممموكػػػة بطريقػػة ًانونيػػة ولكػػف فػػػي  كػػوف همػػح أراض  يف أف مكػػيصػػبة سػػواً كانػػت هامػػة أو خاصػػػة, و مغت

 وبدوف ترخيك ًانوني. ,تقاسيـ غير معتمدة
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ػع بػيف منظمػة التحريػر    هػفنػتىي حكػـ راتػي فمسػطيني  السمطة الوطنية الفمسطينية: اتمػاؽ أوسػمو المًو
 .((http://ar.wikipedia.org/wikiالممسطينية والكياف الصييوني المحتؿ في إطار حؿ الدولتيف

 
ثقػة  ينػاؿىػي مجمػس الػويراً الػري يعػيف رئيسػو رئػيس السػمطة الوطنيػة الممسػطينية و الحكومة الفمسطينية: 

 .(http://ar.wikipedia.org/wiki) المجمس التكريعي الممسطيني
 

اهتمػػػػاداب همػػػػح  ,همػػػػح المػػػػد  البعيػػػػد ةؼ معينػػػػاىػػػػدأىػػػػي خطػػػػط أو طػػػػرؽ توضػػػػع لتحقيػػػػؽ  :االسووووتراتيجية
المػػػػػػػػػػػػػػػػػد   همػػػػػػػػػػػػػػػػػحالتكتيكػػػػػػػػػػػػػػػػػات واإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػراًات األمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ المصػػػػػػػػػػػػػػػػػادر المتػػػػػػػػػػػػػػػػػوفرة 

 (.http://ar.wikipedia.org/wiki)القصير
 

اتخػػار ًػػرارات مػػف أجػػؿ المجموهػػات تػػؤدي إلػػح تػػنظـ همػػؿ مػػا و  التػػي والقػػوانيفاإلجػػراًات  ىػػي السياسووات:
 .(http://ar.wikipedia.org/wiki) البكرية المجتمعاتو 

 
 سةالدرا متغيرات 1-11

 :التابع المتغير
  مشكمة اإلسكان في قطاع يزةمواجية  -

وتعتبػر المتغيػر التػابع الػري  ,حيث أف مواجية مككمة اإلسكاف في ًطػاع غػية ىػي جػوىر الدراسػة
 ي سيدرسيا الباحث في ىره الدراسة.تيتوثر بالمتغيرات المستقمة ال

 

 :المستقمة المتغيرات
 المباشرة.الفمسطينية  الحكوماتجيود  -

 يير المباشرة. الفمسطينية الحكوماتيود ج -

 الفمسطينية. الحكوماتالمعوقات التي تعيق  -

 .تخطيط الحكومة المستقبمي -

وسػػيقـو الباحػػث بدراسػػة  ,حيػػث أف المتغيػػرات المسػػتقمة األربعػػة ىػػي التػػي تػػؤثر فػػي المتغيػػر التػػابع
ياس توثير كؿ منيا في مواجية مككمة اإلسكاف في ًطاع غية.  ًو

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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 مقدمة:
والتحديات التيي  ,مشكمة اإلسكان, وتطرقت تفصياًل ألسباب تمك المشكمة تناولت التي الدراسات تعددت   

 ;رحيييةقتتواجيييد إدارة اليييدول جيييي مواجمييية  يييظم المشيييكمة, جمعظيييم الدراسيييات تناوليييت التوصييييات والحميييول الم
وتعاني منما الدول المتقدمة كما تعاني منما المشكمة عامة لمواجمة تمك األسباب والتحديات, كون أن  ظم 

دارة  اليدول الناميية والفقييرة, وتجتميد تميك اليدول لوايت اسيتراتيجيات وسياسيات لمتنفييك مين تميك المشيكمة وا 
 .مواجمتما

 تم تقسيم الدراسات التي أجريت جي  ظا المجال إلى ثالثة محاور حسب مكانما و ي عمى النحو التالي:
 سات جمسطينية.درا -

 دراسات عربية. -

 دراسات أجنبية. -
 

 :فمسطينيةدراسات  2-1
 حيث بدأ الباحث باألحدث ثم األقدم. إعداد ا تاريخعمى  بناءً تم ترتيب الدراسات الفمسطينية السابقة 

 
  (:2112دراسة المصري ) -1

 بعنوان " السكن العشوائي في قطاع غزة " دراسة ماجستير 
حييث اتبعيت الدراسيية  ,التعىر  عمىى واقىإل ااسىكان العشىوائي فىي قطىاع غىزة إلىى يدجت  يظم الدراسية 

وتييم تطبيقمييا عمييى عينيية مكونيية ميين  لمبيىىثكىىودوات  االسىىتبانةواسييتندمت  المىىن ا الوصىىفي التيميمىىي
 أ مما:نتائا وتوصمت الدراسة إلى  -عشوائياً تم انتيار م  -( مواطنًا من سكان العشوائيات245)

قية منط (16)و  م(,1967-م1948) ةعشوائية نشأت جي جترة اإلدارة المصيري منطقة (29)تبين أن  -
( و منطقتييان عشييوائيتان نشييأتا م1995-م1967)إدارة االحييتالل الصييميونيعشييوائية نشييأت جييي جتييرة 

 (.2112 -م1995)جي عمد السمطة الوطنية الفمسطينية 
دييار م  مين الفمسيطينيين تمجييرب بسيب ,مين الالجئيين  يم معظم الظين يعيشيون جيي المنياطق العشيوائية -

 م(.1948)عام 

ال يوجد جيي جمسيطين قيوانين ناصية تتعاميل ميت قايية المنياطق السيكنية العشيوائية وناصية جيي قطياع  -
 .ولكن يوجد قرارات ناصة برئيس سمطة األرااي ,غزة

 ة.واألمني وارتفاع معدل الجريم والتعميمي االقتصادياننفاض جي مستوى السكن وكظلك الوات  -

التنطييط والتطيوير  أوجيد عقبيات جيي طرييقالعشيوائيات عميى األراايي الحكوميية والزراعيية مميا  تغيول -
 لتمك المناطق.
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 (:2112) اليداددراسة  -2
بعنوان " االعتبارات التخطيطية والتصميمية لمشاريإل ااسكان لتيقيق معايير األمن دراسة ماجستير 

 مشروع إسكان تل ال وى(" –كوارث اليرب  واألمان في مواج ة الكوارث ) يالة دراسية
مىان اليرىري التخطيطيىة والتصىميمية فىي مشىاريإل تقيىيم مفىاميم األمىن واألإلىى  دجت  ظم الدراسية 

االسىىتبانة واسييتندمت  ,المىىن ا الوصىىفي التيميمىىيحيييث اتبعييت الدراسيية  ,ااسىىكان فىىي قطىىاع غىىزة
( مواطنًا مىن 368)نة عمى عينة مكونة مين وتم تطبيق االستبا ,لمبيثكودوات  والمقابالت الشخصية

 أ مما:نتائا وتوصمت الدراسة إلى  عشوائياً تم انتيار م  أبراج المشاريإل ااسكانية العامةسكان 
 .مكان البناء وبعدم عن النطر والكوارث أحد أ م المعايير التي يمتم بما السكان -
 .مان من الكوارثاألمن واأل اراتاعتبال تتمتت مشاريت اإلسكان العامة جي قطاع غزة بكاجة  -
 .يفال الناس ترك األبراج السكنية أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة -
 جراغات مناسبة لتجمت سكان األبراج السكنية أثناء الكوارث. توجرعدم  -

 
 

 (:2112) الفراميمد صبري دراسة  -3
 المخطط ااقميمي لقطاع غزة"بعنوان " واقإل التجمعات العمرانية الجديدة في دراسة ماجستير 

 تقييم واقإل التجمعات العمرانية الجديدة فىي المخطىط ااقميمىي فىي قطىاع غىزةإلى  دجت  ظم الدراسة 
وتيييم تطبييييق  لمبيىىىث االسىىىتبانة كىىىوداةواسيييتندمت  ,المىىىن ا الوصىىىفي التيميمىىىيحييييث اتبعيييت الدراسييية 

 عشىىوائياً تييم انتيييار م  العالقىىة مىىديرًا فىىي المؤسسىىات  ات( 111)االسييتبانة عمييى عينيية مكونيية ميين 
 أ مما:نتائا وتوصمت الدراسة إلى 

ولين عييين التجمعييييات ؤ مييين قبيييل المسيييي إلقميميييي المعتميييد لييييدى قطييياع  غييييزةابييييالمنطط  االلتيييزامايييعك  -
 العمرانية الجديدة.

 وظلك بسبب الحدود مت الكيان الصميوني. ,النشاط العمراني جي غرب  غزة أكثر من شرقما -

 . و الحل األمثل لمشكمة قمة األرااي جي قطاع غزةالتوست الرأسي  -
 
 

 (:1211) زقوتدراسة  -4
بعنىىىوان " مشىىىاريإل ااسىىىكان العامىىىة فىىىي ميافظىىىات غىىىزة ومىىىدى مالئمت ىىىا لمواقىىىإل دراسىىىة ماجسىىىتير 

 االجتماعي والبيئي واالقتصادي"
واقىإل البيئىي مدى مالئمة مشاريإل ااسكان العامة في ميافظىات غىزة لمتقييم إلى  دجت  ظم الدراسية 

 االستبانة كوداةواستندمت  ,المن ا الوصفي التيميميحيث اتبعت الدراسة  ,واالقتصادي واالجتماعي
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مواطنىىًا مىىن سىىكان المشىىاريإل ااسىىكانية ( 711)وتييم تطبيييق االسييتبانة عمييى عينيية مكونيية ميين  لمبيىىث
 أ مما:نتائا وتوصمت الدراسة إلى  عشوائياً تم انتيار م  ,العامة

 . م من جئة الموظفين ,% من أرباب األسر جي مشاريت اإلسكان75أكثر من  -
 .حوالي نصك السكان حصموا عمى الشقق السكنية من نالل الشراء من مواطنين آنرين -
 .لمسكان االقتصاديمة المشاريت اإلسكانية المعتمدة عمى نظام التقسيط لموات ءمال -

 

 (:1211) الصرفنديدراسة  -5
– ) يالة دراسية اطق العشوائية في ميافظات غزةتراتيجيات تطوير المناسدراسة ماجستير بعنوان "

 المغراقة("
البيئىىي والصىىيي والتعميمىىي لسىىكان  ىبالمسىىتو  االرتقىىا  إسىىتراتيجيةاقتىىراح إلىىى  ييدجت  ييظم الدراسيية 

االسىىتبانة واسييتندمت  ,المىىن ا الوصىىفي التيميمىىيحيييث اتبعييت الدراسيية  ,العشىىوائيات فىىي قطىىاع غىىزة
تيم  مواطنىًا مىن سىكان العشىوائيات ( 254)وتم تطبيق االستبانة عمى عينية مكونية مين  ,يثلمب كوداة

 أ مما:نتائا وتوصمت الدراسة إلى  عشوائياً انتيار م 
 مت إزالة بعض المنالفات. االرتقاءالمناطق العشوائية واقعًا يجب التعامل معد بإستراتيجية أصبحت  -
 دة سببما قمة جرص التطوير والتنطيط.يعاني سكان العشوائيات من مشكالت عدي -
يعتقد سكان العشوائيات أن الحكومة والجمات الرسمية ال تتعاميل ميت الظيروك اإلنسيانية الناصية بميم  -

 بقدر ما يعنيما الموقت واألمور المادية.
األحياء العشوائية عمى األرااي الحكومية وجرايت أميرًا واقعيًا وسيا مت جيي تعطييل العدييد مين تعدت  -

 شاريت اإلسكانية.الم
 

 (:1211) ميسندراسة  -6
بعنوان " القيم التخطيطية لمشىاريإل ااسىكان فىي قطىاع بيث منشور بمجمة الجامعة ااسالمية بغزة 

 مشروع إسكان تل ال وى(" –غزة وانعكاس ا عمى مشاريإل ااسكان المستقبمية ) يالة دراسية 
يإل ااسىىكان فىىي قطىىاع غىىزة وانعكاسىى ا عمىىى تيميىىل القىىيم التخطيطيىىة لمشىىار إلىىى  ييدجت  ييظم الدراسيية 

 المقىىارن مىىإل النمىىا ج العالميىىة الناجيىىةالمىىن ا حيييث اتبعييت الدراسيية  مشىىاريإل ااسىىكان المسىىتقبمية
 أ مما:نتائا وتوصمت الدراسة إلى 

حميول لمشيكمة الكثاجية السيكانية بميدك اإلييواء  إيجياد :الغالب عمى مشاريت اإلسكان جي قطياع غيزة  يو -
 النواحي اإلنسانية والفيزيائية أثناء التنطيط. االعتبارجي دون األنظ 

 .ارتباط طبيعة المشاريت اإلسكانية بالواقت السياسي الفمسطيني -
 كالمناطق الناراء. المامة جقدان المشاريت اإلسكانية لمكثير من العناصر اإلسكانية -
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 (:1121) الفرا فوزي كمال دراسة -7
مت ا لمبيئىة الطبيعيىة والعمرانيىة فىي قطىاع سكان األونروا و مال ن " مشاريإل إبعنوادراسة ماجستير 

 غزة" 
المىن ا حييث اتبعيت الدراسية  فىي قطىاع غىزة األنىوروا  إسىكانتقييم مشىاريإل إلى  دجت  ظم الدراسة 
وتييم تطبيييق االسييتبانة عمييى عينيية مكونيية ميين  لمبيىىث االسىىتبانة كىىوداةواسييتندمت  الوصىىفي التيميمىىي

 أ مما:نتائا وتوصمت الدراسة إلى  عشوائياً تم انتيار م  ؤسسات  ات العالقة مديرًا في الم( 98)
مثييل  كانييت أجاييل ميين المشيياريت القديميية والتييي السييعودي واإلميياراتيك الجديييدة األونييروا إسييكانمشيياريت  -

 .االجتماعيةالحاالت 
انيي جيي قطياع غيزة تتماشى بشكل كبير مت السياسات العمييا لمتنطييط العمر  األونروا إسكانمشاريت إن  -

 .وامن المنطط اإلقميمي لمقطاع
 .قايتمم إلنماءاإلسرائيمي عمى مشكمة اإلسكان ومحاولة  دم بيوت الالجئين  االحتاللتأثير  -
 

 

 (:1121) الفرا ميمد عبد السالم دراسة -8
بعنىىوان " اسىىتراتيجيات تيقيىىق تخطىىيط عمرانىىي مسىىتدام فىىي قطىىاع غىىزة باسىىتخدام نظىىم دراسىىة ماجسىىتير 

 "GISمعمومات الجغرافية ال
حييث اتبعيت  استراتيجيات تيقيىق تخطىيط عمرانىي مسىتدام فىي قطىاع غىزة اقتراح إلى دجت  ظم الدراسية 

وتيم تطبييق  لمبيىث االسىتبانة والمقابمىة الشخصىية كىودواتواسيتندمت  المن ا الوصفي التيميمىيالدراسية 
وتوصيمت الدراسية  عشىوائياً تيم انتييار م  مىن مىواطني قطىاع غىزة ( 235)االستبانة عمى عينة مكونة من 

 أ مما:نتائا إلى 
الصييناعي  باالسييتندامجيمييا يتعمييق  ,المنييتمط لارااييي جييي قطيياع غييزة االسييتعمالتحفييظ السييكان عمييى  -

 دانل األحياء السكنية. 
عمييى أنمييا صييغيرة وال  ,تحفييظ النيياس عمييى مسيياحة الشييقق السييكنية اييمن المشيياريت اإلسييكانية العاميية  -

 .أجراد األسرة الفمسطينيةتكفي عدد 
 .راا الناس عن المسطحات الناراء جي المشاريت اإلسكانية العامة -
جيما ينص توجر مناطق التسوق والندمات لصالح مدينة  , ناك تفاوت بين المشاريت اإلسكانية العامة -

 .الشيخ زايد
 .تحفظ السكان عمى سعر الشقة السكنية مقارنة مت قيمة الدنل لاسرة -
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 (:1321) صاليةسة درا -9
 "بعنوان " االستخدام السكني لألرض في ميافظات غزة دراسة دكتوراه 

 الدراسية  يظم تناوليت حييث ,دراسة االستخدام السكني لألرض في ميافظىات غىزة إلى دجت  ظم الدراسة 
 ن,السيكا ومسيتقبل وتيركيبمم السيكان ونصيائص , وكثياجتمم السيكان توزييت جيي المجيرة وأثير ,السيكان نميو

 وتوزيعيد المسيكن وكثاجية السيكني والتيزاحم السيكنية والوحيدات المبياني عيدد وتطيوير ونصائصيد, والمسكن
  .المستندمة البناء ومادة وممكيتد المسكن ونوع ومساحتد,
 مجتميت الفمسيطيني المجتميت وأن ,مرتفعية السكاني والنمو المواليد معدالت زيادة أنإلى  الدراسة وتوصمت
 المسكن حيث من , وكظلكالعمرانية المساحة عمى عادلة تكن لم العالية وكثاجتمم السكان تتوزي وأن شاب,

 تتسيم المسياكن ومسياحة مننفاية البنائيية الكثاجية وأن المبياني بتيرنيص االلتيزام عيدم وظميور ونصائصد
 .األنرى السكنية األنماط جي الشعبي المسكن وتفوق بالصغر,
 مت بالتنسيق والتعاون السكاني النمو معدالت زيادة تجام وااحة ينيةجمسط سياسة بوات الدراسة وأوصت
 بتيوجير وأوصىت الدراسىة ,اليميود ميت اليديموغراجي الصيراع االعتبيار بعين األنظ مت ,الدين ورجال العمماء
 مجيال جيي وتشيجيت االسيتثمار الرأسيي البنياء ميىع واالعتمياد الشيابة ليازواج المسياحة صيغيرة مسياكن
 .اإلسكان

 
 
 

 (:1221) يوس دراسة  -11
 بعنوان " المعايير التصميمية اسكان  وي الدخل المنخفض"دراسة ماجستير 

حيييث فىىي فمسىىطين   وي الىىدخل المىىنخفض اسىىكانتيديىىد المعىىايير التصىىميمية  إلىىى ييدجت  ييظم الدراسيية 
وتيم  ,لمبيىث االسىتبانة والمقابمىة الشخصىية كىودواتواسيتندمت  المن ا الوصفي التيميمياتبعت الدراسة 

وتوصمت  عشوائياً تم انتيار م  من  وي الدخل المنخفض ( 235)تطبيق االستبانة عمى عينة مكونة من 
 أ مما:نتائا الدراسة إلى 

 .مواد البناء المتوجرة محدودة ومرتفعة األسعار وال تراعي مستوى دنل المواطن -
 .الدنل المحدود عند ظوي اصةً  ناك مشكمة عامة جي جمسطين جي مواوع اإلسكان ون -
و نيياك زيييادة جييي الطمييب لييظوي  ,الييوطني الفمسييطيني االقتصيياديشييكل قطيياع اإلنشيياءات جانبييًا مممييًا ميين  -

 .الدنل المننفض وزيادة جي العرض لدوي الدنل المرتفت
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 :الفمسطينيةالتعميق عمى الدراسات 
 جي اوء اطالع الباحث عمى  ظم الدراسات تبين ما يمي:

جيييي نيييابمس  (2112دراسىىىة يوسىىى  )جمييييت الدراسيييات جيييي اليييثالث سييينوات األنييييرة باسيييتثناء أجرييييت  -1
 ما يعني أن  ظا المواوع ممح وممم ويحتاج لمزيد من الدراسات ., جي غزة (2113ودارسة صالية )

قيييد ج (2111دراسىىىة ميسىىىن )تيييم اسيييتندام المييينما الوصيييفي التحميميييي جيييي جمييييت الدراسيييات باسيييتثناء  -2
 ا المقارن.استندمت المنم

 ,أن مشكمة اإلسكان جي قطاع غزة بشكل ناص وجمسيطين بشيكل عيامعمى أجمعت الدراسات المحمية  -3
حاولييت كييل دراسيية التركيييز عمييى جييزء حيييث  ,شيياممة لمواجمتميا اسييتراتيجية إلييى تحتيياج , يي مشييكمة حقيقييية

 من  ظم اإلستراتيجية.

ة األراايي وممكياتميا ليد أثيرم المباشير جييي أجمعيت الدراسيات أن الواقيت السياسيي واالقتصيادي ومحدودييي -4
 تعزيز مشكمة اإلسكان جي قطاع غزة.
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 عربية:دراسات  2-2
 حيث بدأ الباحث باألحدث ثم األقدم. عمى تاريخ إعداد ا بناءً السابقة  العربيةتم ترتيب الدراسات 

 (:1821) المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيادراسة  -1
 "ورإل وآفاق المدينة العربية : التيرر وتيدي األييا  الفقيرةبعنوان " دراسة ال

وتناوليت  ,آفىاق المدينىة العربيىة: التيرىر وتيىدي األييىا  الفقيىرةدراسىة ورىإل إلى  دجت  ظم الدراسية 
 ييظم الدراسيية أحييد التحييديات الرئيسييية التييي يفراييما التوسييت الحاييري, و ييو التحييدي المتمثييل جييي األحييياء 

لفقيييرة بوصييفد مظمييرًا ميين مظييا ر التحايير والفقيير جييي المنطقيية العربييية, وتقييدم لمحيية تحميمييية عاميية عيين ا
باإلاياجة إليى دراسية  ,بظا رة األحيياء الفقييرة المرتبطة والثقاجية األوجد السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 أنماط وأشكال األحياء الفقيرة.
ستصييبح  إنميياحييياء الفقيييرة ليسييت نتيجيية حتمييية لمتحايير السييريت, أن األ أيايياً   ييظم الدراسيية نتىىائاوميين 

المستقبل المحتوم لممدن, و ناك العديد من المشاريت الناجحة التي تعالا مشكمة إسيكان جقيراء الحاير جيي 
 المنطقة العربية.

 إليييى إعيييادة التفكيييير جيييي بحاجيييةالتيييي توصيييمت إليميييا الدراسييية أن الحكوميييات العربيييية  التوصىىىياتومييين أ يييم 
اسيييتجاباتما التقميديييية لقايييية التحاييير, وظليييك بطيييرق مبتكيييرة تنظييير بشيييكل عاجيييل إليييى احتياجيييات جقيييراء 

عييادة  يكميية الترتيبييات المؤسسيياتية القائميية  بحيييث تعييزز التغيييير جييي السياسييات لصييالح الفقييراء ,الحايير, وا 
مييين نييييالل  وتعزييييز التنطييييط المشيييترك والمتكاميييل بيييين القطاعييييات الحايييرية, وتعزييييز العميييل الجمييياعي

 المنظمات والشبكات المحمية, وتعميم المشاركة جي عممية الحكم المحمي. 

 (:1721) شياتةدراسة  -2
بعنىىوان " توصىىيل القىىيم المعماريىىة والعمرانيىىة بمنىىاطق االمتىىداد السىىكني بمكىىة المكرمىىة دراسىىة ماجسىىتير 

 كمدخل لمتنمية العمرانية"
مارية والعمرانية بمناطق االمتداد السكني بمكىة المكرمىة دراسة توصيل القيم المعإلى  دجت  ظم الدراسية 

وتناولييت الدراسيية ظييا رة نمييو المييدن ونمصييت إلييى أن نمييو المييدن يكييون طبيعيييًا  كمىىدخل لمتنميىىة العمرانيىىة
 ويمتد عمرانيًا من نالل نمطين أساسيين لممناطق السكنية  ما:
 غير منظمة وغير رسمية. النمط األول: يتمثل جي مناطق النمو العشوائي, و ي مناطق

 المعنية النمط الثاني: يتمثل جي المناطق والمباني الرسمية, والمنظمة عمرانيًا, وتتم بترانيص من الجمات
 البمدية وتحكمما قوانين ولوائح تنظيمية.ك

المنيياطق القديميية والمنططييات  نمقارنيية النصييائص والقيييم البيئييية والوظيفييية لكييل ميي :وميين نتييائا البحييث
يثة, واقترح البحث ارورة أن تتامن المستندات المقدمة لمحصول عمى ترانيص لممنططات دراسية الحد

عيييادة  بصييرية وحاييرية لمفراغييات العاميية, والحفييياظ عمييى واجمييات المبيياني الممييييزة معماريييًا عنييد  ييدمما وا 
 إنشائما.
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 (:1721) الدايريدراسة  -3
 "ة وربط ا مإل خصائص األسر والسكانمناطق السكن العشوائي في سوريبعنوان "دراسة ماجستير 

دراسىىة منىىاطق السىىكن العشىىوائي فىىي سىىورية وربط ىىا مىىإل خصىىائص األسىىر إلىىى  ييدجت  ييظم الدراسيية 
الدراسة بعيد تعرييك الوايت القيانوني لمنياطق السيكن العشيوائي, إليى تحمييل أسيباب  وتطرقت ,والسكان

بيييان النتييائا الرئيسييية المباشييرة نشييوئما جييي سييورية, وتصيينيك وتوصيييك  ييظم المنيياطق حسييب واقعمييا, و 
منطقة سكن عشوائي جيي سيورية تعيادل ميا ال يقيل عين  (127), كما تميزت الدراسة بأنما شممت لظلك

ميين حجييم  ييظم الظييا رة, واسييتندمت الدراسيية التحميييل اإلحصييائي لمنصييائص الرئيسييية  %(81-91)
بييراز المؤشييرات األساسييية لييظلك وجييق مييا أتاحتييد بيانييات تعييداد  ,لممسيياكن والسييكان جييي  ييظم المنيياطق, وا 

م, وباالعتميياد عمييى مييا تييوجر ميين دراسييات سييابقة لحيياالت محييددة ميين  ييظم المنيياطق, والبيانييات 2004
 المتوجرة من بعض الجمات العامة المعنية أياًا.

 (:1721) نظميدراسة  -4

نميىة المنىاطق بعنىوان " تطىوير وت ورقة عمىل فىي مىؤتمر األزمىر ال ندسىي الىدولي التاسىإل  بالقىامرة
 دراسة يالة: منطقة منشوة ناصر بالقامرة" –العشوائية كنمو ج لإلسكان المتوافق في مصر 

دراسىىة تطىىوير وتنميىىة المنىىاطق العشىىوائية كنمىىو ج لإلسىىكان المتوافىىق فىىي إلىىى  الورقيية ييدجت  ييظم 
بالقييا رة وتناولييت الدارسيية منطقيية منشييأة ناصيير  ,دراسىىة يالىىة: منطقىىة منشىىوة ناصىىر بالقىىامرة -مصىىر

من أكبر المناطق العشوائية كثاجة وتيدنيًا مين حييث مسيتوى اإلسيكان والمراجيق  واحدة الكبرى, باعتبار ا
والنييدمات دانييل الكتميية العمرانييية, كمييا أنمييا ميين أكبيير بييؤر التمييوث, حيييث تاييم أنشييطة مموثيية, وموقعييًا 

روعًا إرشيياديًا لتطبيييق لجمييت وجييرز وتييدوير القماميية, ويعييد مشييروع تنطيييط وتطييوير منشييأة ناصيير مشيي
حالل المناطق العشوائية, لتحسين البيئة المعيشيية لمسيكان واالرتقياء العمرانيي والتنميية  سياسة تطوير وا 

م حيث ركز عمى منما اإلحالل والتجديد عن 2001االجتماعية, وقد تم البدء جي تنفيظ المشروع عام 
لمنشيييأة ناصييير عميييى أن ييييتم التنفييييظ عميييى  طرييييق تنميييية موقيييت جدييييد مييين األراايييي الصيييحراوية القريبييية

 مراحل.
دراسة إستراتيجية التنمية العمرانية واستعرات الدراسة أيايًا مشيروعات  عمىكما تطرقت  ظم الدراسة 

 اإلسكان لمتعرك عمى مدى مالئمتما لمسكان من الناحية االقتصادية واالجتماعية.
 (:1421) النعيمدراسة  -5

بعنىوان " األييىا   ,نعكاسات األمنية وقرايا السكان والتنميىة بالقىامرةورقة عمل مقدمة إلى ندوة اال 
 العشوائية وانعكاسات ا األمنية في القامرة"

 ركزت  حييث  تيميل واقإل األييا  العشوائية وانعكاسات ا األمنية في القامرةإلى  دجت  ظم الدراسية 

 :فيما يلي تمثل  رئيسية محاور ثالثة على الدراسة تلك
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 .لما المصاحبة والمشاكل العامة والمظا ر وأسبابما العشوائية األحياء طبيعة -

 .العشوائيات ظا رة معالجة جي والمؤسسات المدن وتجارب الممارسات أجال دراسة -

 .المحمية واإلمكانيات واإلقميمية العالمية المؤتمرات قرارات ظل جي العشوائيات لظا رة الحمول اقتراح -
أن النميو الحايري المتسيارع قيد أدى إليى ظميور العدييد  :ت إليميا  يظم الدراسيةومن النتيائا التيي توصيم

وتفتقير معظيم تميك العشيوائيات لمنيدمات  ,من المناطق العشيوائية عميى أطيراك الميدن العربيية وبيدانمما
 الارورية.

ية وأوصت الدراسة بإنشاء مشاريت إسكان لظوي الدنل المحدود دانل المدن وتشجيت المشياريت اإلسيكان
التعاونييييية وتييييوجير األرااييييي الصييييالحة لمسييييكن لفئيييية ظوي الييييدنل المحييييدود واييييرورة تنفيييييظ التشييييريعات 
القانونية الناصة بحماية األرااي من التعديات العشوائية الجديدة, واال تمام بالمناطق الريفية لتشجيت 

 المجرة إليما والحد من المجرة العكسية نحو المدن.
 (:1221) يسندراسة  -6

الوصول لمتصىميم االجتمىاعي األمثىل بعنوان " نشور في مجمة كمية ال ندسة بجامعة أسيوط بيث م
 "لممجتمعات السكنية العالية في القامرة

  ,الوصول لمتصميم االجتماعي األمثل لممجمعات السكنية العالية فىي القىامرةإلى  دجت  ظم الدراسة 
 لالسيتندامات عامية تكيون تكياد ظيا رة ثحيديال العصير جيي ةالعاليي المبيانيأكزد  الدراسزة أ   حييث

 يثيير الشييء و يظا , األراايي أسيعار وارتفياع نيدرة ظيل وجيي , السيكاني االكتظياظ ظيل جيي ةالسيكني

 ةواالقتصادي واالجتماعية البيئية الجوانب منتمك عمى وتأثيرم النمط جدوى حول التساؤالت من مجموعة
 الدراسية واعتميدت ,ةاالجتماعيي العالقيات عمى البنائي النمط  ظا تأثير مدى عمى زيوالترك , ةواإلنساني

 الدراسة ونمصت ةالعالي المباني جي ةاالجتماعي العالقات يقيم استبيان نالل من التحميمي المنما عمى

 .ةماعياالجت العالقات جقدان إلى أدت التي األسباب أ م منراني الرأسي العم النمو أن إلى
 :(1121) أبو ال يجادراسة  -7

 "نيو إستراتيجية شمولية لمعالجة السكن العشوائي في األردنبعنوان " 
 سيعى حييث  ,األردن فىي العشوائي, السكن لمعالجة شاممة إستراتيجية ورإلإلى  دجت  ظم الدراسة 

 المعاصر المصطمح لمظا العام المفموم حيث من وظلك العشوائية, السكنية التجمعات تحميل إلى الباحث

 مؤسسية تجربية واعتبير . نياص بشيكل واألردن عيام بشيكل العيالم جيي نشيوئد إليى أدت تييال واألسيباب

 اليدنل ليظوي السيكن مشيكالت حيل جيي " الفقييرة الدولية إمكانيية عميى شيا د أكبير األردن جيي اإلسيكان

 التي تمك أو الدنل محدودة الفئة ظوي من يكونوا لم المباني  ظم من المنتفعين أغمبية أن حيث المتدني,

 .السكن مشكمة بحل اإلسكان مؤسسة تجربة سا مت جقد بالتالي العشوائي, السكن مشاكل من تعاني
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 :العربيةالتعميق عمى الدراسات 
 جي اوء اطالع الباحث عمى  ظم الدراسات العربية تبين ما يمي:

لييدى  ميا يعنيي أن  يظا الموايوع مميح ومميم أياياً  ,أجرييت جمييت الدراسيات جيي العشير سينوات األنييرة -1
 الدول العربية المجاورة.

ثيل مصير واألردن وسيورية ميت تطرقت الدراسات لمشيكمة العشيوائيات التيي تعياني منميا اليدول العربيية م -2
 وبشكل كبير.ما جيإال أن  ظا التحدي المتمثل بالعشوائيات موجود  ,أن  ظم الدول مستقمة ومستقرةالعمم 

ي تعانيميا اليدول مين التجمعيات السيكنية العشيوائية وزييادة تناولت بعض الدراسات التداعيات السمبية الت -3
 معدل الجريمة واعك المستوى التعميمي واالجتماعي واالقتصادي.

التواصييل االجتميياعي  وتأثير ييا السييمبي عمييىمواييوع المبيياني العالييية  (2112يسىىن ) تناولييت دراسيية  -4
 ود المساحات الشاسعة.نالحظ  نا اعتماد مصر عمى المباني العالية رغم وجب أننا يغر وال
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 :أجنبيةدراسات  2-3
 حيث بدأ الباحث باألحدث ثم األقدم. عمى تاريخ إعداد ا بناءً السابقة  األجنبيةتم ترتيب الدراسات 

 :(Jingchun Lin,2011)دراسة  -1

 الدراسة بعنوان: 
"The Development of Affordable Housing---a Case Study in 

Guangzhou city, China" 
, الصييين جييي قوانغتشييو جييي مدينيية دراسيية حاليية ---تمييدك الدراسيية إلييى تطييوير اإلسييكان بأسييعار معقوليية 

وقييد تعراييت لتجربيية  ,استعراييت  ييظم الدراسيية األعمييال السييابقة جييي تييوجير إسييكان بأسييعار معقولييةحيييث 
ميدن آسييوية مثيل سينغاجورة و ونيغ كونيغ, و  ,وكيظلك الوالييات المتحيدة األمريكيية ,أوروبية متمثمة جي السويد

 وتعرات لمسياسة الصينية الحالية أياًا.
 توصمت الدراسة لمنتائا التالية:

نظام لمعقولة سياسة  إلقامةو  ,مشكمة اإلسكان ليست جقط مشكمة اقتصادية, بل أياا مشكمة اجتماعية .1
 . تسعى لتحقيقدالعديد من الحكومات و  ال يزال  دجاً  اإلسكان

تبيير حييدوث تطييور جييي ويعالييدول الغربييية ودول الشييرق تواجييد مشييكمة اإلسييكان نفسييما, ميين  كييلد تواجيي .2
 ييو أميير جيييد مييت أن  ييظا الحييل ليييس  ييو األمثييل لكنييد واحييد ميين الحمييول الفعاليية لمواجميية اإلسييكان الميسيير 
 مشكمة اإلسكان.

كميية كبييرة مين المنيازل توجير السكن بأسعار معقولة لمسكان. جقيد وجيرت  جيالسويد لديما تاريخ طويل  .3
 اإلسيكانجيي مجيال مما أدى إلى معجزة جي تاريخ البشرية لمتنميية  , مننفاة التكمفة لظوي الدنل المحدود

التميايز االجتمياعي  بعض المشياكل االجتماعيية الناجمية عين تنفييظ  يظم البيراما, مثيل ظمرتجقد  ومت ظلك
 .جرائمالوزيادة 

 عتاواسييتط, 1141عييام  ظنمييا بييدأت منييأل ,المسيياكن تطييوير جييي تيياريخ طويييل مواليييات المتحييدةكييان ل .4
 . جي قطاع اإلسكان مقبولة انجازاتتحقيق 

بأسييعار تييوجير مسيياكن أمثمية عمييى  أن تكييون ميين أجايل الييدول التييي يمكيينسيينغاجورة و ونييغ كونييغ وتعيد  .5
قوانغتشييو,  منييد جييي ناييجاً  أكثييرعمييى الييرغم ميين أن سياسيية اإلسييكان جييي نظييم  يياتين المييدينتين  ,معقوليية

 االستعداد لالستفادة من تجارب المدينتين. الديما نفس التوجد, وعميد جإن قوانغتشو لديمالمدن الثالث ج

جييي المتوسييط جييإن الوقييت الييظي يحتاجييد المييواطن جييي قوانغتشييو لتييوجير الدجعيية األولييى المييتالك المسييكن  .6
تقريبيًا ميين نيالل دجيت األقسياط, و ييظم سينة  (24) يتطميبتقريبيًا, وسيعيًا المييتالك المسيكن  سينوات (5) يي 

جتييرة طويمييية, وعميييد جيييالمطموب ميين الحكومييية تيييوجير الييدعم الميييالي والسياسيية لنفيييض معييدل الدجعييية األوليييى 
 تكون طريقة جيدة لحل مشكمة اإلسكان جي مدينة قوانغتشو. التنفيظوسعر الفائدة وطول جترة 
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 :(Ronald Aspin,2008)دراسة  -2

 الدراسة بعنوان:
"A Local Government Approach to Achieving Affordable Housing  in the 

Inner City" 

, حيييث أجرييت  ييظم الحكييم المحميي لتحقييق اإلسييكان بأسيعار معقولية لطريقية ونمياتميدك الدراسية لموصييول 
العمييا الرسالة جي ااحية ممبورن جيي اسيتراليا, جمنياك ممكيية المنيازل واإليجيارات متاحية لمطبقية المتوسيطة و 

م بييدأ المجمييس المحمييي 1116كييان كجييزء ميين إسييتراتيجية اإلسييكان الميسييور التكمفيية جييي عييام حيييث جقييط, 
التصييميم المسييتدام بيئيييًا وبأسييعار ميسييرة, حيييث تييم  رائييتجكييان  ,مشييروعًا طموحييًا جييي تطييوير موقييت لممجمييس

وبعييض الشييقق لمييدة زمنييية إنشيياء  ييظا المشييروع ميين قبييل مسييتثمرين عمييى أن يسييتفيدوا ميين المحييال التجارييية 
معينية, جالدراسيية تناولييت دور الحكيم المحمييي جييي تحقييق اإلسييكان باألسييعار المعقولية وتوصييمت إلييى النتييائا 

 التالية:
 ييييظم الطريقيييية و ييييظا النمييييوظج كييييان ناجحييييًا وقويييييًا ماليييييًا لممجمييييس, ولكيييين كييييان  نيييياك بعييييض المشيييياكل  -1

 تقدمين لمحصول عمى مساكن كان كبيرًا.االجتماعية, وآليات توزيت المساكن حيث أن عدد الم
تفيياوت الييدنل لييدى  :لييم ييينجح المشييروع جييي مجييالس أنييرى جييي أسييتراليا أياييًا وظلييك لعييدة أمييور منمييا -2

 تعيق عممية تممك المستثمرين بعض المساكن. أن المتقدمين, وكظلك السياسات التي من شأنما

 
 :)Sophie Odelstierna & Carolina Stenbeck,2005(دراسة  -3

 الدراسة بعنوان:
"Co-operative housing - a solution for the poor? 

An evaluation of a pilot project in East London, South Africa" 

حيل  عميى أنيد اإلسيكان التعياوني يمثيلتقييم مشيروع رائيد جيي شيرق لنيدن وجنيوب أجريقييا إلى تمدك الدراسة 
لجميت المعموميات, حييث انتيارت  ةاسىتبانواستندمت لوصفي التيميمي المن ا اواعتمدت الدراسة  لمفقراء,

 وكظلك جنوب أجريقيا وتوصمت إلى النتائا التالية: ,عينة عشوائية من سكان شرق لندن
ولوية وقامت بتنفيظ برنياما األبمشكمة اإلسكان وأعطتما  م4991ا تمت حكومة جنوب أجريقيا بعد عام  .1

وحيدة  411,111لسكن امن براما اإلسيكان التعياوني حييث أنميا تيوجر   واست النطاق عمى أساس توجير ا
 .م4141سكنية سنويًا, عمى أن تحل مشكمة اإلسكان مت حمول عام 

كانت تجربة شرق لندن جيي مشيروع رائيد ايمن برنياما اإلسيكان التعياوني ناجحية حييث اسيتفادت منميا  .2
 جنوب أجريقيا بشكل كبير.دولة 

إال أن  ظا المشيروع  ,كوادر البشرية بما ينص مشاريت اإلسكان التعاونيلوحظ اعك جي النبرات وال .3
 لمفقراء جي جنوب أجريقيا وشرق لندن. اصةً أثبت نجاحد ن



 

 الفصل الثاني: الدراسات السابقة 

 11 

 :(Hanwen Cai,2004)دراسة  -4

  الدراسة بعنوان "

" Toward Sustainable Housing :  A comparative study of examples in China 

and Sweden  " 

كمقارنيية بييين   ,م الدراسيية لمتحقيييق جييي ممارسييات منتمفيية نحييو التنمييية المسييتدامة جييي السييكنأجريييت  ييظ
والممندسيييييين  ,الحكومييييية, وعميييييالء اإلسيييييكان والمطيييييورين  المقييييياولين(تعتبييييير  , حييييييثالصيييييين والسيييييويد

  ييم أول ميين تمييت وأصييحاب المصييمحة األساسيييين لتطييوير اإلسييكان المسييتدام ,المعميياريين  البيياحثين(
 .اإلسكانية المستدامةوجمات نظر م والمسا مات كنمفية لمتنمية دراسة 

 إلى النتائا التالية: من نالل المقارنات والتحميلتوصمت الدراسة و 
الجوانييييب االقتصييييادية  اعتبرتيييا كييييل مييين الصييييين والسييييويد حيييييث أن ,أوجييييد التشييييابد واالنيييتالك بعيييض -1

لمالئم لمجميت كأولوية. لكن السويد لديما مثل توجير السكن ا ,جي وات سياسات اإلسكان واالجتماعية
 نما أكثر تكامال نحو االستدامة من الصين وناصة جي البعد البيئي. 

 جي الصين.  دارتفاع الوعي البيئي جي السويد  و أجال لتسويق اإلسكان المستدام من -2

عطيياء الحييواجز ل ,وجيييا ظات الصييمةتطييوير التكنول إلييىإن كييال ميين البمييدين بحاجيية  -3 عات البنيياء. صييناوا 
السيويد يحتياج إليى النظير جيي نميط المنياطق أما  ,أكثر تكامال سياسة إسكانية مستدامة الصين تحتاجو 

 يحتاج إلى حل.و الحارية الكثيفة لمتنطيط العمراني حيث السكن غير كاك 

 
 :(kazimee,2001)دراسة  -5

 "  Sustainable urban design paradigmالدراسة بعنوان "
أو المييدن وظلييك ميين نييالل  ,لدراسيية سييبل تحقيييق التنطيييط العمرانييي المسييتدام جييي المجيياوراتتناولييت  ييظم ا

وتصينك  ,لموصول بالمجياورة أو المدينية لتصيبح متماشيية ميت مفيا يم االسيتدامة ,إستراتيجية أو آلية (25)
ايياجة باإل .وأنيرى ناصية بالمدينية ,مجموعية ناصية بيالتنطيط الحاييرياالسيتراتيجيات إلييى الدراسية  يظم 

سييتراتيجيات ناصيية بالمجيياورات واألحييياء والقييرى, وميين أ ييم مييا ركييزت عميييد الدراسيية طييرق الحفيياظ عمييى ال
التنييوع الحيييوي جييي البيئييات البشييرية وعالقيية النيياس والسييكان بالبيئيية المحيطيية, وكيفييية الحفيياظ عمييى الطاقيية 

 واألرض والموارد الطبيعية والميام.
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 :يةاألجنبالتعميق عمى الدراسات 
 تبين لمباحث من نالل دراستد لمدراسات األجنبية ما يمي:

 أن الدراسات حديثة مما يدل عمى أن المواوع ممح ومتجدد جي جميت دول العالم. .1
الحييظ الباحييث أن  نيياك دراسييات عديييدة تسييعى لموصييول إلييى اسييتراتيجيات وسياسييات وحمييول لمشييكمة  .2

 اإلسكان تحاول أن تسا م جي حل تمك المشكمة.
 من نالل تقميل التكمفة ليتمكن المواطن من امتالك مسكن ناص بد. ,ى معظم الدول لحل المشكمةتسع .3
معظييم الدراسيييات األجنبييية تجيييرى جيييي جييو آمييين جييينعكس عميييى الحميييول واإلسييتراتيجيات المقترحييية لحيييل  .4

صيار جمم يالحظ الباحث أن  نياك مشيكمة محدوديية األرض أو مشيكمة العشيوائيات أو الح ,مشكمة اإلسكان
 والعدوان وغير ا.

 :السابقة تالعام عمى الدارساالتعميق  2-4
كيييان ليييد اليييدور  ,إن اطيييالع الباحيييث عميييى الدراسيييات السيييابقة سيييواء الفمسيييطينية أو العربيييية أو األجنبيييية   

شغل الدارسيين جيي جمييت دول العيالم  ,التي تناقش مواوعًا ممماً و  ,تعزيز قيمة وأ مية الدراسةجي الرئيس 
 ويمكن تمنيص استفادة الباحث من الدراسات السابقة جي النقاط التالية: المغات, وبجميت

النمييو السييكاني تمثييل التحييدي األبييرز جييي تعظيييم مشييكمة اإلسييكان جييي  تسييارع أن مشييكمة الباحييث الحييظ -
 ,تقيييوم الحكومييية بيييدور ا بصيييياغة السياسيييات المناسيييبة وحييييث, محيييل الدراسيييات السيييابقة جمييييت اليييدول
 بما.ك وجق القيم والمبادئ الناصة بشعولكن كل حكومة وكل دولة تتحر  ,التحدي لمواجمة  ظا

الحظ الباحث أن  ناك دورًا بارزًا لمحكومة جي مواجمة مشكمة اإلسكان جي معظم الدراسات التي اطمت  -
 عميما,  ظا باإلااجة لمشاركة كل من المنظمات األ مية والقطاع الناص.

واألمنيييي  ,تتعميييق بالوايييت االقتصيييادي ,أن لقطييياع غيييزة نصوصيييية لسيييابقةا أكيييدت الدراسيييات الفمسيييطينية -
 لتعدد وتنوعوجواى العشوائيات, مما يزيد من صعوبة الدراسة  ,ومحدودية األرااي وممكياتما ,والسياسي

ركيزت بنالك ما تحدثت عند الدراسيات السيابقة العربيية واألجنبيية والتيي , المتغيرات التي يعيشما القطاع 
 .مشاريت حيوية قامت بما الحكومات والمجالس المحمية لمواجمة مشكمة اإلسكان عمى معظمما

أكيدت جميييت الدراسيات سييواء العربيية أو األجنبييية أن معظييم اليدول والحكومييات تقمقميا مشييكمة اإلسييكان   -
 وأن  ناك حمول وسيناريو ات تمكنما من مواجمة المشكمة وليس حمما بشكل نمائي.

قيد أما الفمسيطينية والعربيية ج ,الدراسات السابقة كل حسب مكانما ومواوع دراساتمااستفاد الباحث من  -
أصييبح لييدى الباحييث تصييورًا عيين أ ييم التحييديات التييي تواجييد الحكوميية  الفمسييطينية جييي مواجميية مشييكمة 

أمييا بالنسييبة لمدراسييات األجنبييية جمييي تعييالا انييية واييت تصييور لمحمييول المقترحيية, ومييدى إمك ,اإلسييكان
مما أوجد لدى الباحث تصورًا حول كيفية إسقاط  ,ت حيوية تسا م جي مواجمة مشكمة اإلسكانمشروعا

 مثل تمك المشاريت عمى الواقت جي قطاع غزة واالستفادة منما جي الدراسة الحالية.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 مشكلة اإلسكان يف قطاع غزة
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 تمهيد
, مستعرضػًا مفيػوـ اإلسػكاف بشػكؿ عػاـ ىػذا الفلػؿ مشػكمة اإلسػكاف فػي قطػاع غػزة الباحث فػي يتناوؿ   

ثػـ يتطػػرؽ إلػى قطػاع غػػزة و لولػيتو السياسػػية والكثافػة السػػكانية  ,بػيف مفيػػـو اإلسػكاف والمسػػكف والفػرؽ
وآثارىا واإلحلائيات المتعمقة , مف ثـ يناقش مشكمة اإلسكاف في قطاع غزة موضحًا أسباب ىذه المشكمةو 

 ومكامف الحؿ المتاحة لدى الحكومة الفمسطينية في إطار مواجية ىذه المشكمة. ,بالحاجة السكنية
 

   اإلسكان 3-1
  نحو التالي:يستعرض الباحث أىميا عمى الىناؾ تعريفات م تمفة لمفيـو اإلسكاف 

 مفهوم اإلسكان  3-1-1
َسَكَف ُسكونًا : َقرَّ وَسكَّْنُتُو ) :كما بينيا الفيروز آبادي في القاموس المحيط "فَ كَ لكممة "سَ وي غَ التعريؼ المُ    

ا عمى َسِكَناِتكـ , وفي الحديث : "استقرو  َتْسكينًا . وَسَكَف داَرُه وأْسَكَنيا غيَرُه والَمْسكُف وُتْكَسُر كاُفو : الَمْنِزؿُ 
ػػػكِّيُف المديػػػة يػػػذكر ويؤنػػػث والغالػػػب عميػػػو أي عمػػػى مواضػػػعكـ وفػػػي مسػػػاكنكـ و  ة "فقػػػد انقطعػػػت اليجػػػر  السِّ
 إلػىجػدراف وسػقؼ, بػؿ يتجػاوزه  أربعػةإلػى أف مػدلوؿ السػكف ال ينحلػر فقػط فػي  إشػارةالتذكير, وفي ىػذا 

   المسػػتفيد مػػػف السػػكف والوسػػػط المحػػيط بػػػو.المػػدلوالت النفسػػػية واالجتماعيػػة التػػػي ترتػػب شػػػكؿ العبلقػػة بػػػيف 
 (235/ فصل السين: صالفيروز, الجزء الرابع باب النون)أبادي, 

الحػػؽ فػػي سػػكف   م(1991) المعنيةةة بةةال اوق ااقتصةةادية وااجتماليةةة والثاافيةةة المجنةةةوقػػد عرفػػت    
جموعيػػا الضػػمانات وتشػػكؿ العنالػػر المكونػػة ىػػذه فػػي م ,بأنػػو مجموعػػة مػػف االىتمامػػات المحػػددة مناسػػب

مكتبةةة  -)جامعةةة منيسةةوتا :األساسػػية الممنوحػػة قانونػػًا لجميػػع األشػػ اص بموجػػب القػػانوف الػػدولي, وىػػي
 (م1991,  اوق اإلنسان

, تضػػػمف الحمايػػػة القانونيػػػة ضػػػد اإل ػػػبل  القسػػػري أو يػػػع األشػػػ اص بدرجػػػة مػػػف أمػػػف الحيػػػازةتمتػػػع جم -
 المضايقة, أو غيرىما مف التيديدات.

 ت والموارد والبنية التحتية بشكؿ مستداـ.ال دما إتاحة -
 القانوف. حسبميف إعانات لمسكف أالقدرة عمى تحمؿ كمفة السكف, وضرورة ت -
 يجب أف يتوفر لمقاطنيف الحماية مف أية أمور تيدد اللحة. -
 أف يكوف السكف سيؿ الولوؿ إليو,  الة لمشيوخ واألطفاؿ والمرضى والمعاقيف. -
 مف موقع العمؿ والمراكز اللحية والمدارس. وجود السكف في موقع مناسب -
 .(م2004, إسماليل)أف يعبر السكف عف ىوية المكاف المتواجد فيو  -
واإلسكاف بلورتو المركبة يحتاج إلػى أجيػزة متكاممػة تسػتطيع أف تتعامػؿ مػع الجوانػب الم تمفػة المػؤثرة    

وقػػػد  ,أو فػػػي اإلدارة والتقيػػػيـالمتابعػػػة  سػػػوا  فػػػي مراحػػػؿ الت طػػػيط أو البػػػرام  أو التنفيػػػذ أو, عمػػػى اإلسػػػكاف
ت للت لمشكمة اإلسكاف منظمػات عالميػة ومحميػة ومراكػز لمبحػوث تعمػؿ فػي كافػة الجوانػب التػي تػؤثر 



  

 صل الثالث : مشكمة اإلسكان في قطاع غزة الف

 72 

عمى اإلسكاف باإلحلا  والبحػث والنشػر والمقػا ات فػي المػؤتمرات العمميػة مػع تبػادؿ التجػارب والمعمومػات 
ودائما يجد , ال ت ضع لبلجتيادات الفردية أو اآلرا  الش لية لذلؾ فإف البحث عف الحموؿ عممية مستمرة

الحموؿ لمشروعاتيـ سوا  في المعايير التلميمية أو طرؽ اإلنشػا  عف الم ططوف والمتقدموف فيما ينشر 
أو البحػث عػف أسػاليب  , أو تحديد االحتياجػات أو حسػاب التكػاليؼ ,التي تتناسب مع م تمؼ المجتمعات

 م(2009 ,أ مد األسطل – )موقع الجامعة اإلسالمية بغزة و التأثيث.جديدة لمتشييد أ
أف اإلسكاف ال يقتلػر فقػط عمػى مجموعػة مػف الجػدراف واألسػقؼ واألثػاث فحسػب, بػؿ إف  الباحثيرى    

 التحتيػػة ىوالبنػػ ,ومنيػػا الطػػرؽ ,يشػػمؿ كػػؿ المرافػػؽ وال ػػدمات التػػي ت ػػدـ اإلنسػػاف ,اإلسػػكاف نظػػاـ شػػامؿ
وغيرىػا, والتػي تػرتبط بعبلقػة طرديػة مػع مسػتوى رفاىيتػو, حيػث  ,والمتنزىات ,اكز اللحيةوالمر  ,والمدارس

أنػو كممػػا تطػػورت تمػػؾ المرافػػؽ وال ػػدمات أو منظومػػة اإلسػكاف والتػػي يعتبػػر المسػػكف جػػز ًا منيػػا كممػػا شػػعر 
 اإلنساف براحة وارتفاع مستوى الرفاىية فيما ي ص حياتو بشكؿ كامؿ.

 

 المسكن 3-1-2
ويستعرض الباحث بعض التعريفات  ,كف أو الوحدة السكنية ىي جز  ميـ مف منظومة اإلسكافإف المس

 ال الة بالمسكف عمى النحو التالي:
 مفهوم المسكن 3-1-2-1
كػػػؿ الضػػػروريات والتسػػػييبلت  ويشػػػمؿ ىػػػذا المػػػأوى , أنػػػو البنػػػا  الػػػذي يػػػأوي اإلنسػػػافبيعػػػرؼ المسػػػكف    

لضػػػماف تحقيػػػؽ اللػػػحة الطبيعيػػػة والعقميػػػة والسػػػعادة  و يرغبيػػػا الفػػػردوالتجييػػػزات واألدوات التػػػي يحتاجيػػػا أ
  .لو ولمعائمة االجتماعية

الػذي  المنزؿ بأنو المكػاف Lita Bane باليند اإلسكاف بمجاؿ العموـ المنزلية كما عرفت إحدى  بيرات   
المحبػة بػيف األبػويف  فيػو عبلقػة تتجػذروىػو المكػاف الػذي  ,تربط بينيـ روابط حػب وتعػاطؼ ,يقيـ فيو أفراد

األىػؿ  استضػافةالذي تتـ فيػو  وىو المكاف ,األطفاؿ والكبار ي يسعد بوذوال ,األسرة أفراد وبيف كؿ فرد مف
وىػو المكػاف الػذي يػنعـ فيػو الفػرد  ,فػي األسػرة سػويال غيػروىػو المكػاف الػذي يحمػي الشػ ص  ,واأللػدقا 

الذي يسعد فيو الفرد بممارسة ىواياتو, وىو المكاف وىو المكاف  ,ويشعر فيو باألماف, بالراحة وال لولية
الػذي  وىػو المكػاف ,الثقافات األساسية ومكونات العادات والمغة والتقاليػد ثػـ تتناقػؿ لملػغار الذي يحفظ فيو
المنػزؿ  ,ويتمتػع بيػا الفػرد اآل ريف والوفا  واإل بلص واألمانة وأشػيا  أ ػرى يشػعر باحتراـيشعر فيو الفرد 

 – )موقع الجامعةة اإلسةالمية بغةزة.واإلبػداع لمعطا  والوفا  ومكاف لممارسة اليوايات وال مؽ أيضَا ملدر
 م(2009 ,م اضرة أ مد األسطل

ليؤمف  ,وأرضية وسقؼذو جدراف  ,ـ مف قبؿ اإلنسافالمفيوـ العاـ يتألؼ مف مكاف ملم في والمسكف   
ومػػػػف ىجػػػػـو الحيوانػػػػات فػػػػي القػػػػرى  ,, حػػػػر, بػػػػرد عوالػػػػؼمػػػػف األ طػػػػار الجويػػػػة )ريػػػػاح,  العائمػػػػةحمايػػػػة 
كانػػت  المسػػكفالغايػػة دومػػًا مػػف , و أو حتػػى مػػف ىجػػـو المجػػرميف والملػػوص فػػي المػػدف الحديثػػة ,والغابػػات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
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ويكبيديا الموسولة موقع  ) .لممػأوىسي طمب األماف سوا  مف أ طار بيئية أو حيوية. لذا فيو مثاؿ أسا
 ال رة(

التمتػػػع بدرجػػػة مبلئمػػػة مػػػف ال لولػػػية أنػػػو بالمسػػػكف المبلئػػػـ  (م2012) صةةةباح الر مةةةانيويعػػػرؼ    
نارة وتيوية وىيكؿ أساسي مبلئ ,ومساحة كافية ـ وموقع مناسب فيمػا يتعمػؽ بمكػاف العمػؿ وبمرافػؽ وأماف وا 

كمفػػػة لؤلسػػرة ذات الػػػد ؿ تال ان فػػاضويعتبػػر اإلسػػػكاف االقتلػػادي أو  ,البيئػػة األساسػػية وبتكػػػاليؼ معقولػػة
إحدى التحديات والمياـ األساسية التي تواجييا ويعكس  ويعتبر في مقدمة أىداؼ وأولويات الدولة المحدود

مية التي تساعد في تطور المجتمع واستقراره إضافة إلى السعادة الش لية لؤلفراد السكف المبلئـ مدى األى
  روؼ اإلنسانية المبلئمة لمعائمة.ظوال
 

 أهمية ووظيفة المسكن 3-1-2-2
وفيو يمكنو أف يظير بش ليتو  ,إف المسكف ىو المكاف الحقيقي الذي يشعر فيو اإلنساف بال لولية   

 وا مقػيأف  وفحػاوليمػف المبلحػظ أف أفػراد األسػرة و  ومجتمعػو, فلولؿ بػيف اإلنسػاحمقة اكما أنو الحقيقية, 
سػكانيـ ف مسػكلتػوفير  ;نوعًا مػف التقػارب واالتػزاف والعبلقػات المرضػية بػيف احتياجػاتيـ األساسػية وقػيميـ وا 

لم تمفػػة بل بػػد مػػف الموازنػػة بػػيف البػػدائؿ المتاحػػة لممسػػاكف افػػيمكػػف مػػف  بللػػو التػػأثير عمػػى سػػموؾ اإلنسػػاف 
 وبيف رغبات األفراد أنفسيـ.

الضػرورية لمتواجػد اإلنسػاني, واإلسػكاف ىػو الػذي يحقػؽ  األساسػياتىػـ مف ألغذا  والمأوى والكسا  إف ا   
مف  أيضاً  المأوى يقوـ بحماية اإلنساف مف أي ظروؼ غير مبلئمة يحميوف طمب االحتياج النفسي لممأوى,

 يػؤديقػد تػؤدي إلػى المػوت, و  مناسػب عػدـ ارتيػاح وأمػراضال غيػر وقػد ينػت  عػف المسػكفالناس اآل ػريف. 
)موقةةةع الجامعةةةة  إلػػػى تػػػوفير بعػػػض االحتياجػػػات الجسػػػمية واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة والنفسػػػية. المػػػأوى أيضػػػاً 
 م(2009 ,أ مد األسطل – اإلسالمية بغزة

 

  لممسكن لم اجة اإلنسانية م دداتال 3-1-3
 االحتياجػػػاتاالطػػػارات البلزمػػػة لتحميػػػؿ اإلنسػػػانية  مػػػف أنسػػػب  حتياجػػػاتاالتعتبػػػر نظريػػػة ماسػػػمو لتػػػدرج    

والحاجػػة  االجتماعيػة واالحتياجػات  واالطمئنػافاالحتياجػات الجسػمية والحاجػػة لؤلمػاف ) اإلنسػانية لئلسػكاف
لمشػػعور بالػػذات والحاجػػة لتحقيػػؽ الػػذات  وتػػنص النظريػػة عمػػى أف االحتياجػػات األساسػػية الػػدنيا فػػي التػػدرج 

شةكل المطموبة في المستويات األعمى مف ذلػؾ كمػا ىػو موضػ  فػي  االحتياجاتأف تقابؿ وتشبع قبؿ البد 
 (39-33: 2002 )يوسف, التالي. (1-3رقم )

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89
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 ( اا تياجات اإلنسانية في تدرج ماسمو وما ياابمها من ا تياجات سكنية بصفة لامة1-3شكل رقم )

 (33التصميمية إلسكان ذوي الدخل المنخفض : (.المعايير2002المصدر: )دراسة يوسف, رائد )
 

التحميػػؿ لتػػدرج ماسػػمو يشػػتمؿ عمػػى إطػػار االحتياجػػات اإلنسػػانية وكيفيػػة مسػػاىمة مجػػاؿ اإلسػػكاف ىػػذا إف 
 إلشباع ىذه االحتياجات.

 اا تياجات الجسمية -أ
كاألكػؿ والتػنفس االحتياجات األساسػية التػي يشػترؾ فييػا جميػع البشػر  مف أىـاالحتياجات الجسمية  تعد  

 .إف نوع اإلسكاف المطموب لئلبقا  عمى الحياة ي تمؼ مف مكاف آل رف إذاً  والنـو والحماية مف األعدا .
 

 ال اجة لألمان وااطمئنان -ب
لػو عبلقػة بمػدى مػا يشػعره النػاس نحػو حيػاتيـ وبيئػتيـ ونحػو البيئػة  ,طمئنافواالإف االحتياجات لؤلماف    

اإلسػكاف أو المسػكف يػوفر بعػض الحمايػة البلزمػة مػف العوامػؿ أو العػالـ ف ارجية,  اآلمنة مف أي تيديدات
حيػث يػوفر الحمايػة مػف أيػة ظػروؼ  ارجيػة  ,إشباع الحاجة لؤلمػاف يكػوف عػف طريػؽ المسػكفف ال ارجي,
 .لخإويوفر أيضًا بيئة لحية و الية نسبيًا مف الضوضا  والحرارة واألب رة...  ,غير سوية

 

 جات ااجتماليةاا تيا -جة
لحاجػػة كا ,إف االحتياجػػات االجتماعيػػة تتضػػمف االحتياجػػات الضػػرورية البلزمػػة لمكائنػػات البشػػرية الحيػػة   

يمعب المسػكف و  .مشاركة مع اآل ريفد, والحاجة إلى الشعور بتقبؿ اآل ريف لمفر إلى ال إلى الحب, والحاجة
التػػي ىػػي القػػوة  ,لمسػػكف ىػػو مركػػز حيػػاة األسػػرةدورًا ىامػػًا فػػي إشػػباع االحتياجػػات االجتماعيػػة حيػػث أف ا
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وىػػػو المكػػػاف األقػػػؿ ضػػػغطًا عمػػػى العبلقػػػات اإلنسػػػانية المتدا مػػػة  ,األساسػػػية فػػػي تطبيػػػع األطفػػػاؿ اجتماعيػػػاً 
 ىػػذه المسػػكف ىػػو المكػػاف الػػذي يػػوفر حريػػة العبلقػػات المتدا مػػة وينمػػيفواألطػػوؿ مػػدى فػػي نفػػس الوقػػت, 

 ات االجتماعية.العبلقات ويساعد عمى إشباع االحتياج
المسكف ىػو الموضػع أو المكػاف الػذي يحػوي فعاليػات األسػرة ) العائمػة  المتكػررة أو الم تمفػة بوجػود إف    

الحػػب والػػوال  ليػػذا الموضػػع مػػف قبػػؿ أفرادىػػا بغػػض النظػػر عػػف موقعػػو, وىػػو حاجػػة أساسػػية كالحاجػػة إلػػى 
لذلؾ فإف األسػرة تعمػؿ  ,ة ووحدتيا السكنيةوبمرور الزمف تتكوف عبلقة حميمية بيف األسر  ,المأكؿ والممبس

 إجػرا قدر ما تسػتطيع لجعػؿ الوحػدة السػكنية ال الػة بيػا مبلئمػة الحتياجاتيػا المسػتمرة وتحػاوؿ باسػتمرار 
 (19:ص2012)الر ماني,التعديبلت البلزمة ليا قدر اإلمكاف.

 

 ال اجة لمشعور بالذات -د
معايير فاالحتياجات المتعارؼ عمييا مف قبؿ الفرد والمجتمع إف الحاجة لمشعور بالذات ليا عبلقة بتمؾ    

اللال  لمسػكف وأيضػًا بمػدى تحقيػؽ معػايير إسػكانية متوقعػة  أواإلسكاف ليا عبلقة بنوع المسكف المناسب 
 تؤثر عمى مدى تقبؿ المحيطيف وأيضًا عمى شعور الش ص بقيمة نفسية.

 

 ال اجة لت ايق الذات -هة
اإلنسانية لمحب والنمو الش لي  االحتياجاتالذات ىي حاجة اإلدراؾ الكمي لدوافع  الحاجة لتحقيؽ إف   

المسػكف الػذي يسػم  فدورًا أساسػيًا فػي تحقيػؽ الػذات,  المسػكف قد يمعبو والعبلقات اإليجابية مع اآل ريف, 
قؽ شيئًا مف  بلؿ ىوايات ودوافع ش لية يح, أو بالتعبير عف الذات مف  بلؿ الشكؿ العاـ لممسكف ذاتو

 ويسم  لؤلسرة كميا بالقياـ بدورىا كمجموعة وكأفراد. ,ىامًا مف مقومات األسرة السوية
 

 ال ق في السكن 3-1-4
ىػذا حػؽ كفمتػو الشػرائع السػماوية و يعتبر السكف مف ضروريات الحيػاة التػي ال يمكػف ألحػد االسػتغنا  عنػو, 

لدولية حؽ اإلنساف في السكف المبلئـ الػذي يعػيش وكذلؾ كفمت المواثيؽ ا ,وعمى رأسيا الشريعة اإلسبلمية
, ونستعرض ىنا حؽ السكف في الشريعة اإلسبلمية والمواثيؽ الدولية عمى النحػو فيو مع أسرتو حياة كريمة

 ي:التال
 
 

  ق السكن  في الشريعة اإلسالمية 3-1-4-1
وىػو المكػػاف  ,د الشػتا إليػو الشػ ص ويحتمػػي فيػو مػف حػر اللػيؼ وبػر  يػأويالػذي المكػاف المسػكف ىػو    

سػػكف لػػو حرمػػات وحقػػوؽ, فػػبل يجػػوز اقتحامػػو مالوىػػذا واألمػػف,  باالسػػتقرارلمفػػرد وأسػػرتو حتػػى يشػػعر  اآلمػػف
دوف إذف مػػف لػػاحبو إال إذا وجػػد مبػػرر شػػرعي أو قػػانوني وتحػػت إشػػراؼ السػػمطة الم تلػػة وتحػػت مظمػػة 

 .اكنيـ ألنيػا دار أمػف وراحػة واسػتقرارالعدؿ, كما حرمت الشريعة اإلسػبلمية التجسػس عمػى األفػراد فػي مسػ
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أو جػػػػرح  إزعػػػػاجيـالفػػػرد حػػػػر فػػػػي بيتػػػو مػػػػع مراعػػػػاة القػػػػيـ األ بلقيػػػة وحسػػػػف التعامػػػػؿ مػػػػع الجيػػػراف وعػػػػدـ و 
 مشاعرىـ.

وأوجػػب اإلسػػبلـ عمػػى الدولػػة تػػوفير السػػكف لجميػػع األفػػراد, فممقػػادر مػػنيـ أف يسػػتقؿ بسػػكنو, ومػػف عجػػز    
أنػو إذا كػاف ىنػاؾ مػف ال يجػد المػأوى  ,لو, كما ورد في الفقو اإلسػبلمي فعمى الدولة تدبير السكف المناسب

ىؤال  جبرًا عمى المالػؾ, وال يجيػز  إسكاففعمى الحاكـ  ,في حيف أف بعضًا يممكوف سكنًا يزيد عف حاجتيـ
 ولػػو كػػاف ال ميفػػة نفسػػو. بإذنػػواإلسػػبلـ لكػػائف مػػف كػػاف أف يقػػتحـ ىػػذا المػػأوى عمػػى لػػاحبو و يد مػػو إال 

 (149:  2006كافي,)ال
لكؿ إنسػاف يقيػو بػرد الشػتا  وحػر اللػيؼ وتطمػع المػارة عمػى عورتػو  ويكفؿ اإلسبلـ سكنًا آمنًا أو مأوىً    

كما أف توفير المأوى اآلمف حرية يتمتع بيا األغنيا , وىو في الوقت ذاتو حػؽ تكفمػو الدولػة لمفقػرا  , وفػي 
 امة الفرد في بيتو ويلونو وأفراد أسرتو.الحالتيف يجب أف يكوف آمنًا وأف يحافظ عمى كر 

وحرية اإلنساف في السكف تػرتبط بحرمػة السػكف التػي يجػب أف يرعاىػا كػؿ أجنبػي عنػو, سػوا  كػاف فػردًا أو 
, 2006, الكةافي:)ىامػة فػي ىػذا الشػأف ىػي مبادئ ةىيئة أو حاكمًا وقد حددت آيتاف مف سورة النور ثبلث

150) 
 والسبلـ عمى أىميا. االستئناسبعد  إال اآل ريفمنع د وؿ بيوت  -1
 إال بإذف مف لاحب البيت.  اآل ريفمنع د وؿ بيوت  -2
َيػا َأيهيَػا الَّػِذيَف آَمُنػوا اَل تَػْدُ ُموا  عػز وجػؿ :" ولػو قفػي مف د وؿ بيتػو, وذلػؾ  اآل ريفحؽ الفرد في منع  -3

ـْ َحتَّػى  َتْسَتْأِنُسػوا َوُتَسػمِّمُ  ـْ َتِجػُدوا ِفييَػا  ۚ  وا َعمَػى  َأْىِميَػا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوِتُك ـْ تَػَذكَُّروَف, فَػِإْف لَػ ـْ َلَعمَُّكػ ـْ َ ْيػٌر َلُكػ ِلُكػ ذَ 
ـْ  ـُ اْرِجُعػػوا فَػػاْرِجُعوا  ۚ  َأَحػػًدا فَػػبَل تَػػْدُ ُموَىا َحتَّػػى  ُيػػْؤَذَف َلُكػػ ْف ِقيػػَؿ َلُكػػ ـْ  ۚ  َواِ  َوالمَّػػُو ِبَمػػا َتْعَممُػػوَف  ۚ  ُىػػَو َأْزَكػػى  َلُكػػ

"  (28-27) النور, آية  َعِميـٌ
ولعػػؿ فيمػػا فعمػػو ال ميفػػة عمػػر بػػف ال طػػاب رضػػي اا عنػػو مػػع الفتيػػة الػػذيف كػػانوا يعػػاقروف ال مػػر فػػي    

السػكف والمسػكف, حيػث تسػور عمػييـ ال ميفػة الحػائط وكشػؼ  حريػةمنزليـ أبمغ دليؿ عمى حؽ الجميػع فػي 
فػػي واحػػدة وأنػػت فػػي ثػػبلث: فػػاا يقػػوؿ ) وال معلػػيتيـ, فواجيػػوه بقػػوليـ: يػػا أميػػر المػػؤمنيف, علػػينا اا 

تػوا البيػوت مػف أبوابيػا  وأنػت لػعدت مػف الجػدار ونزلػت منػو, واا آتجسسوا  وقد تجسست, واا يقوؿ ) و 
يقػوؿ :) وال تػد موا بيوتػًا غيػر بيػوتكـ حتػػى تستأنسػوا وتسػمموا عمػى أىميػا  وأنػػت لػـ تفعػؿ ذلػؾ, فعفػا عػػنيـ 

لمف اطمع في بيت  وتلحيح لص الب اري بابا في  فقد لذلؾ األمر اً وتأكيد تأكيدًا لحرية المسكف, عمر
قوـ ففقئوا عينيو فبل دية لو, وفػي ذلػؾ أمػر بحريػة المسػكف و لولػيتو وحػؽ النػاس فػي حيػاة آمنػة بعيػدًا 
عف التجسس والتملص, كما قاؿ رسوؿ اا لػمى اا عميػو وسػمـ :" الػذي روي عػف بشػير بػف نييػؾ عػف 

ة أف النبي لمى اا عميو وسمـ قاؿ: ) مف اطمع في بيت قـو بغير إذنيـ ففقئوا عينػو فػبل ديػة لػو أبي ىرير 
 " لدؽ رسوؿ اا لمى اا عميو وسمـوال قلاص
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   ق السكن في المواثيق الدولية 3-1-4-2
وليػة نسػتعرض ومػف المواثيػؽ الد  ,في السكف حقوىناؾ العديد مف المواثيؽ الدولية التي كفمت لئلنساف    

 التالي:
 
 25من المادة  1اإللالن العالمي ل اوق اإلنسان بند   -أ

حػػؽ فػػي مسػػتوى معيشػػة يكفػػي لضػػماف اللػػحة  فػػي الحيػػاة " لكػػؿ شػػ ص:  (25)مػػف المػػادة  (1)بنػػد    
والرفاىػػػة لػػػو وألسػػػرتو و الػػػة عمػػػى لػػػعيد المأكػػػؿ والممػػػبس والمسػػػكف والعنايػػػة الطبيػػػة ولػػػعيد ال ػػػدمات 

الضػػرورية , ولػػو الحػػؽ فػػي مػػا يػػأمف بػػو الغوائػػؿ فػػي حػػاالت البطالػػة أو المػػرض أو العجػػز أو االجتماعيػػة 
 الترمؿ أو الشي و ة أو غير ذلؾ مف الظروؼ ال ارجة عف إرادتو والتي تفقده أسباب عيشو".

 
 

 والثاافية  وااجتمالية ااقتصاديةالعهد الدولي الخاص بال اوق  -ب
األطػػػراؼ فػػػي ىػػػذا العيػػػد بحػػػؽ كػػػؿ شػػػ ص فػػػي مسػػػتوى معيشػػػي كػػػاؼ لػػػو  تقػػػر الػػػدوؿ: " (11)المػػػادة    

يػػوفر مػػا يفػػي حػػاجتيـ مػف الغػػذا  والكسػػا  والمػػأوى وحقػػو فػي تحسػػيف متوالػػؿ لظروفػػو المعيشػػية  ,وألسػرتو
وتتعيد الدوؿ األطراؼ بات اذ التدابير البلزمة إلنقاذ ىذا الحؽ, معترفة في ىذا اللػدد باألىميػة األساسػية 

 م(.2004,  اإلنسان) مركز الميزان ل اوق  ."الحر االرتضا دولي القائـ عمى لمتعاوف ال
 
 

  2000العالمية لممأوى  تى لام  ااستراتيجية -جة
كػػؿ ف... ي مجتمػػع الػػدولال" إف الحػػؽ فػػي المسػػكف المبلئػػـ حػػؽ معتػػرؼ بػػو دوليػػًا مػػف قبػػؿ   :(13)البنػػد  

اف, ويتمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػي إنشػػػا  وكػػػاالت أو وزارات إسػػػكاف الػػدوؿ بػػػبل اسػػػتثنا  عمييػػا التػػػزاـ نحػػػو قطػػػاع اإلسػػك
ف لكػؿ المػواطنيف فػي و ت ليص التمويؿ لقطاع اإلسكاف والسياسػات والبػرام  والمشػروعات ال الػة بػو,  ا 

المطمػوب مػف الحكومػات فيمػا يتعمػؽ  االىتمػاـأيا كانت درجة فقػرىـ, الحػؽ فػي الحلػوؿ عمػى  كافةً  الدوؿ
األساسي في حماية وتحسيف المنازؿ والمنػاطؽ المحيطػة بيػا  االلتزاـيـ تقبؿ بحاجاتيـ السكنية كما أف عمي
 بداًل مف إتبلفيا أو تدميرىا"
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 ال اجة السكنية  3-1-5
يلػػػػعب تمبيتيػػػػا  لولػػػػًا عنػػػػدما تسػػػػت دـ  ,يبقػػػػى السػػػػكف بالنسػػػػبة لمكثيػػػػر مػػػػف األسػػػػر حاجػػػػة أساسػػػػية   

لػػػخ... فػػػد ؿ إ أو المبلئػػػـ السػػػكف المناسػػػب أو السػػػكف المعيػػػاريملػػػطمحات ومفػػػاىيـ كالسػػػكف البلئػػػؽ أو 
سػوا   ,والحالة المناسػبة ,والمكاف المناسب ,كفي لتحقيؽ ىذا السكف بالحجـ المناسبيالكثير مف األسر ال 
ويبقػى البحػث عػف أسػاليب تييئػة المنػاخ الػذي يسػيـ فػي ت فػيض الكمػؼ والت فيػؼ  ,بالتممؾ أو االسػتئجار

ولة عػف إعػداد ؤ دور الجيػات المسػكما يسػتمر  ,واطنيف ذوي الد ؿ المتدني والمحدود مستمراً الم مف معاناة
 وتنفيذ السياسات اإلسكانية في معالجة المشكمة بشكؿ أو بآ ر.

مػع  ىػذه الحاجػة والحاجة السػكنية ىػي مػا تقػرره القػيـ والمعػايير المقبولػة لمسػكف فػي مجتمػع مػا, وتتغيػر   
ي واالجتمػػاعي وىػػي محميػػة لػػرفة, أمػػا الطمػػب السػػكني فيػػرتبط بالقػػدرة الماليػػة عمػػى تغيػػر الواقػػع االقتلػػاد

 التممؾ أو االستئجار في سوؽ العرض والطمب التي ت ضع لشروط المنافسة التامة.
ر وان فػػاض القػػدرة اسػػتمرار ارتفػػاع األسػػعا ية غيػػر ممبػػاة لفتػػرة طويمػػة فػػي حػػاؿوقػػد تبقػػى الحاجػػة السػػكن   

مػػف د ػػؿ األسػػرة نسػػبة مقبولػػة  %(20-15), عمومػػا تعتبػر نسػػبة محػػدودوال د ؿ المتػػدنيالػػالشػرائية لػػذوي 
 (43: 2012) الر ماني, لتمبية الحاجة السكنية في الظروؼ االعتيادية سوا  بالتممؾ أو باالستئجار.

 

 مكونات ال اجة السكنية 3-1-5-1
إلػػى لناميػػة يمكػػف تجزئػػة الحاجػػة السػػكنية نظريػػا ومػػف  ػػبلؿ دراسػػة البػػرام  اإلسػػكانية فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة وا

 عنالرىا بلورة شاممة كاآلتي:
 الزيادة الطبيعية لمسكان والتي تترجم إلى  جوم أسرية: -أ

وزادت الحاجػػػػة  ,كممػػػػا زادت معػػػػدالت نمػػػػو السػػػػكاف الطبيعيػػػػة كممػػػػا ازدادت التكوينػػػػات األسػػػػرية المتوقعػػػػة    
في الدوؿ النامية التي تتلؼ في المعدالت العالية لمنمو السكاني تزداد حدة ىذه المشكمة و  لممساكف تبعًا لذلؾ

ومحدودية الموارد االقتلادية. وىي مشكمة تجاوزتيا معظـ الدوؿ المتقدمة مف  بلؿ سياسات التنميػة السػممية 
نويًا س (%1)فغالبية الدوؿ األوروبية ال يزيد معدؿ النمو السكاني فييا عف  ,والحد مف معدالت النمو السكاني

المػوارد سػنة فػي ظػؿ محدوديػة  (30)أو  (20) بينما يتضاعؼ عػدد سػكاف الػدوؿ الناميػة كػؿ مف ذلؾأو أقؿ 
يضاؼ إلى ذلػؾ أف التكوينػات األسػرية فػي الكثيػر مػف الػدوؿ الناميػة تبػدأ فػي سػف  االقتلادية وسو  الت طيط

 (44 :2012) الر ماني,مبكرة مما يتسبب في كبر وامتداد الحجـو األسرية.
 صافي الهجرة: -ب

 يمكف تلنيؼ اليجرات كاآلتي:
أو مػف المػدف إلػى المػدف دا ػؿ نفػس  ,كالتي تحدث مف األرياؼ إلى المػدف أو العكػسداخمية :  –داخمية 

 البمد أو مف الريؼ إلى الريؼ وىي األقؿ حدوثًا.
 ية أو غير ذلؾ.البمد ألسباب سياسية أو اقتلادية أو اجتماع مف كاليجرة  خارجية : –داخمية 
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 ارىـ فيػو, ويعتبػر العائػدوف مثػاالً المياجريف مف بمد إلى بمد أ ػر واسػتقر  تتمثؿ في قدوـ داخمية: –خارجية 
 حيًا لتمؾ الحالة بما يتناسب مع  لولية قضية البلجئيف الفمسطينييف.

ذي إمػا أف يكػوف والػ ,ويؤ ذ لافي اليجرة فػي كػؿ منطقػة دراسػة ,وتؤثر ىذه اليجرات في الحاجة السكنية
والجاذبػػػة تػػػزداد فييػػػا الحاجػػػة  ,موجبػػػا أو سػػػالبًا حيػػػث أف المنػػػاطؽ الطػػػاردة تػػػن فض فييػػػا الحاجػػػة السػػػكنية

 السكنية سوا  بلورة دائمة أو مؤقتة.
 ااندثار السنوي  -جة
ة كجودة مواد اإلنشػا  وطريقػ ,في عمر الوحدة السكنية ولبلحيتيا لبلست داـتؤثر عوامؿ عديدة  ىناؾ   

وتغيػػر طبيعػػة  ,وظػػروؼ االسػػت داـ ) مسػػببات الرطوبػػة والتلػػدع  ,اإلنشػػا  وكثافػػة االسػػت داـ ) الزحػػاـ 
وأعمػػاؿ تنفيػذ المشػاريع الم تمفػة التػػي تتطمػب إزالػة وحػػدات  ,كتحوليػا إلػػى اسػت داـ آ ػر ,المنطقػة السػكنية

روؼ التػػي ذكػػرت ويعتمػػد سػػكنية, وتتفػػاوت معػػدالت االنػػدثار السػػنوي لموحػػدات السػػكنية حسػػب طبيعػػة الظػػ
مػف مقػدار الرلػيد السػكني الموجػود ليػذه األغػراض فػي الظػروؼ االعتياديػة   (%3-2) معدؿ يتراوح مػف

 (45: 2012) الر ماني, ير.يمية التغاإال أنو يتزايد مع دين
 

 الناص التراكمي السابق -د
الحاجػة السػكنية مسػألة إف مػا ذكرنػا فػوك ,ميما كاف البمد متقدمًا فإنػو ال يفػي بمتطمبػات الحاجػة السػكنية   

لذلؾ تلعب تمبيتيا  لولػًا مػف قبػؿ القطػاع ال ػاص لمتشػييد  ,قيمية معيارية ال ترتبط بمتطمبات السوؽ
تنفيػػذىا عبػػر فتػػرات زمنيػػة يػػتـ عمػػى الربحيػػة قبػػؿ كػػؿ شػػي . وعنػػدما تػػدرس البػػرام  اإلسػػكانية  يقػػوـالػػذي 
والذي قد تكوف أسبابو في الغالػب  ,قص اإليفا  بالحاجة السكنيةن نجد التراكـ عبر السنوات فيفإننا سابقة 

وقمػػة ال بػػرات وأمػػور كثيػػرة أ ػػرى فػػي مقػػدمتيا عػػدـ  ,والعػػزوؼ عػػف بػػرام  اإلسػػكاف ,الظػػروؼ االقتلػػادية
 االستقرار السياسي.

ؤلشغاؿ اللال  لو يتضمف البرنام  اإلسكاني احتساب الحاجة السكنية بعد طرح الرليد السكني الموجود و 
مػػف مجمػػوع األسػػر باعتبػػار أف كػػؿ أسػػرة تمثػػؿ حاجػػة لوحػػدة سػػكنية وىػػذا الػػرقـ عبػػر سػػنوات عديػػدة يمثػػؿ 

 التراكمية. ةالحاجة السكني
 

 الو دات السكنية الخالية -هة
كػػأف تكػػوف  ,ألغػػراض الحػػراؾ (%3)البػػد أف يضػػاؼ فػػي كػػؿ منطقػػة سػػكنية نسػػبة مئويػػة ال تقػػؿ عػػف    

البيػػع أو  بيػػدؼأو كػػأف تكػػوف  ,يـ بسػػبب تغيػػر مواقػػع عمميػػـتغييػػر منػػاطؽ سػػكن فػػي الػػذيف يرغبػػوف ؾألولئػػ
 اإليجار وتعتمد ىذه النسبة عمى الحراؾ المتوقع وىي ضرورية.

إف مجموع المساكف المقدرة فيما سبؽ يمثؿ الحاجة السػكنية مػع اإلشػارة إلػى أف األرقػاـ قػد ترتفػع نتيجػة    
في وضع يرفػع مػف نسػبة الوحػدات غيػر اللػالحة لؤلشػغاؿ أو لسػرعة تقييـ الرليد السكني الذي قد يكوف 

 التغيرات في استعماالت األرض.
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 أنواع ال اجة السكنية  3-1-5-2
ة لتػوفير الوحػدات المناسػػب ,عنػد تمبيػة الحاجػة السػكنية يتوجػب دراسػة المجتمػع حسػب  لػائص شػرائعو   

والبػػػد مػػػف أ ػػػذ المسػػػنيف وذوي االحتياجػػػات  ,اقتلػػػادية واجتماعيػػػةفػػػي كػػػؿ منطقػػػة ولكػػػؿ شػػػريحة عمريػػػة 
وفي محػيط  ػدماتيا ال ارجيػة  ,ال الة بعيف االىتماـ مما يسيؿ ظروفيـ الحياتية دا ؿ وحداتيـ السكنية

 المباشرة.
الحاجة ىما  :تقسـ الحاجة السكنية إلى قسميف ,كتقسيـ عاـ ومف  بلؿ آليات إعداد البرام  اإلسكانية

 (46: 2012) الر ماني, .السكنية النوعية الحاجةو  السكنية الكمية
معرفػػة عػػدد السػػكاف الكمػػي كاعتمػػاد   ػػبلؿمػػف   ,يمكػػف تقػػدير الحاجػػة السػػكنية بلػػورة أوليػػة عشػػوائيةو    

وقسمتو عمى معدؿ حجـ األسرة ثـ طرح الرليد السكني الموجود اللػال   ,نتائ  التعدادات العامة لمسكاف
واسػػت راج  ,لتقيػػيـ مجمػػؿ الوحػدات السػػكنية الموجػػودة ,معػػايير مقبولػةلؤلشػغاؿ والػػذي يػػتـ مػف  ػػبلؿ إعػػداد 

 إفلقد تـ است داـ ىذا األسموب في دراسات كثيرة لتقدير الحاجػة السػكنية ولكػف  .الرليد اللال  لؤلشغاؿ
منيػػػا  ألف الحجػػػوـ األسػػػرية تنػػػدرج مػػػف أسػػػر لػػػغيرة إلػػػى متوسػػػطة ثػػػـ كبيػػػرة ولكػػػؿٍ  ;ىػػػذا األسػػػموب مضػػػمؿ

إذا مػػا أريػػد إعػػداد برنػػام  إسػػكاني يمبػػي الحاجػػة السػػكنية  ,بػػات مكانيػػة يجػػب اإلحاطػػة بيػػا لػػائص ومتطم
 (48: 2012الر ماني,) الفعمية وىذا ما يحققو أسموب احتساب الحاجة السكانية النوعية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 صل الثالث : مشكمة اإلسكان في قطاع غزة الف

 02 

 قطاع غزة 3-2
 ,تعريؼ عاـ حوؿ قطاع غزةى إذًا البد أف يتطرؽ الباحث إل ,الحدود المكانية لمدراسة ىي قطاع غزة   
 . كر أىـ المعمومات التي تيـ القاري وذ
 قطاع غزة  لم ة لن 3-2-1
يشػكؿ تقريبػًا و قطاع غزة ىو المنطقة الجنوبية مف الساحؿ الفمسطيني عمى البحر األبيض المتوسػط, إف   
ة غزة, وقػد كػاف قطاع غزة نسبة ألكبر مدنو وىي مدينمساحة فمسطيف التاري ية, ويسمى  مف (1.33%)

ـ 1948ـ, وبعد تبعػات حػرب 1948القطاع جز ًا مف منطقة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف حتى عاـ 
ـ ثػػـ 1967بعػػد حػػرب  لػػييوني ضػػع القطػػاع لحكػػـ عسػػكري ملػػري, ثػػـ تػػـ احتبللػػو مػػف قبػػؿ الجػػيش ال

ـ, وفػػػي عػػػاـ 1993د مػػػت إلػػػى بعػػػض مناطقػػػو السػػػمطة  الفمسػػػطينية بعػػػد توقيػػػع اتفاقيػػػة أوسػػػمو فػػػي العػػػاـ 
زالػػػة جميػػػع المسػػػتوطنات  لػػػييونيـ تػػػـ االنسػػػحاب ال2005 األحػػػادي الجانػػػب مػػػف كامػػػؿ قطػػػاع غػػػزة, وا 

 (102 :2000 أبو سمرة,)ة والقواعد العسكرية منو. لييونيال
 

 
  قطاع غزة من فمسطين( موقع 2-3شكل )

 (37: 1997 ,األطمس الفني) المصدر:
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 الموقع وال دود الجغرافية 3-2-2
, º31ََ 16قطاع غزة أقلى الطرؼ الجنوبي الغربي مػف فمسػطيف, وينحلػر بػيف دائرتػي عػرض  يقع   

45 ََº31  20شػػمااًل و طػػي طػػوؿ ََº34 ,25 ََº34 يمتػػد مػػف الشػػماؿ  ,شػػرقًا, وشػػكؿ القطػػاع شػػريطي
أي  2كةةةم  365). ومسػػػاحتو كةةةم( 12-6)وأقلػػػى اتسػػػاع لػػػو مػػػا بػػػيف  كةةةم,( 45)إلػػػى الجنػػػوب لمسػػػافة 

  117: 2000)أبو سمرة, مساحة فمسطيف.  مف (1.33%)
ومف الجنوب جميورية ملر العربية ومف الناحية  البحر األبيض المتوسط, مف الغرب ويحد قطاع غزة   

الشػػػمالية الشػػػرقية سػػػياج يفلػػػؿ القطػػػاع عػػػف بقيػػػة األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة وىػػػو سػػػياج معػػػدني بنػػػاه 
 األطمةةةس الفنةةةي,) .لػػػييونيال مػػػف قبػػػؿ قػػػوات االحػػػتبلؿلحراسػػػة مكثفػػػة  عي ضػػػ االحػػػتبلؿ وىػػػذا السػػػياج

 يوض  موقع قطاع غزة مف فمسطيف.( 2-3)وشكؿ رقـ  (37: 1997
 

 م افظات قطاع غزة 3-2-3
وتأسيس السػمطة الفمسػطينية عمػى المنػاطؽ التػي أعػادت  ,م1 994بدأ الحكـ الذاتي في الشير ال امس مف عاـ    

وبموجػب اتفػاؽ القػاىرة فقػد جػرى تحويػؿ جميػع  م9931/ 1/9  3اقيػة أوسػمو بتػاريخ تبعا التف ,إسرائيؿ انتشارىا فييا
وعمػػى وجػػو  ,ة فػػي قطػػاع غػػزة والضػػفة الغربيػػة لمسػػمطة الفمسػػطينيةلػػييونيلػػبلحيات مػػا ُعػػرؼ بػػاإلدارة المدنيػػة ال

نحػت السػمطة وبموجػب االتفػاؽ مُ  ,ال لوص اإلسكاف والتعميـ واللحة وغير ذلؾ مف اللبلحيات المدنية األ ػرى
سػػػػمطات مػػػػف وبالتػػػػالي فقػػػػد ورثػػػػت السػػػػمطة الفمسػػػػطينية  ,مػػػػف مسػػػػاحة المحافظػػػػات ( 58%)حػػػػؽ االنتفػػػػاع بحػػػػوالي 

ومنػػذ أف  ( 83م: 1 997.)المركةةز الفمسةةطيني,ممارسػػاتيا السػػابقة فػػي كػػؿ مػػا ي ػػص أعماليػػا  لػػييونياالحػػتبلؿ ال
سيـ أراضي الضفة الغربيػة وقطػاع غػزة إداريػا قامت الجيات الم تلة بتق م9941تأسست السمطة الفمسطينية عاـ 

محافظػػة مػػف  (11) إلػػى 2كػػـ  (5655)محافظػػة, حيػػث ُقسػػمت الضػػفة الغربيػػة والبػػالغ مسػػاحتيا حػػوالي  (16)إلػػى 
وقػد سػميت بالمحافظػات الشػمالية, أمػا  م( 2008 صاء المركةزي ,) الجهاز الفمسطيني لإلضمنيا محافظة القدس 

لوقوعيػػا  ;وقػػد ُعرفػػت بالمحافظػػات الجنوبيػػة ,محافظػػات عرفػػت بمحافظػػات غػػزة ( 5) قطػػاع غػػزة فػػتـ تقسػػيمو إلػػى
جنػػوب فمسػػطيف والػػى الجنػػوب أيضػػا مػػف المحافظػػات الشػػمالية, وبيػػدؼ تحقيػػؽ تػػوازف اقتلػػادي بػػيف المحافظػػات 

ة أف تكػوف لكػؿ محافظػة مػف المحافظػات إطبللػة بحريػ اال مس فقػد راعػت الجيػات الرسػمية الم تلػة عنػد تقسػيمي
   م( 2008) الجهاز الفمسطيني لإل صاء المركزي,عمى ساحؿ البحر المتوسط والمحافظات ىي : 

مػػف  (  17%)أي مػػا يعػػادؿ حػػوالي  2كةةم(  61) بمػػغ مسػػاحة محافظػػة شػػماؿ غػػزة حػػواليت أ. م افظةةة شةةمال غةةزة:
ت الىيػا ومدينػة تجمعػات سػكانية وىػي مدينػة بيػت حػانوف ومدينػة بيػ ةإجمالي مساحة محافظات غػزة, وتضػـ  مسػ

جباليػػا وم ػػيـ جباليػػا وقريػػة أـ النلػػر, وتشػػكؿ مدينػػة جباليػػا التجمػػع السػػكاني األكبػػر فػػي المحافظػػة إذ تضػػـ حػػوالي 
 ـ. 2011آالؼ نسمة عاـ ( 309)مف مجمؿ سكاف المحافظة البالغ حوالي (45%)
ربػػي مػػف فمسػػطيف, ويحػػدىا مػػف الػػذي يقػػع فػػي الجػػز  الجنػػوبي الغتقػػع المحافظػػة شػػماؿ القطػػاع   م افظةةة غةةزة:ب.  

الغػرب البحػر المتوسػػط ومػف الشػػرؽ ال ػط األ ضػػر أو مػا يسػمى ب ػػط اليدنػة, ومػػف الشػماؿ حػػدود محافظػة شػػماؿ 
)حػوالي  2كػـ ( 74)غزة وبالتحديد حدود نفوذ بمدية جباليا, ومف الجنوب وادي غػزة, وتبمػغ مسػاحة المحافظػة حػوالي 
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تجمعػػات سػػكانية ممثمػػة فػػي مدينػػة غػػزة ومدينػػة الزىػػرا   ةحافظػػة  مسػػمػػف مسػػاحة المحافظػػات  وتضػػـ الم  (20%)
وقريتي المغراقة وجحر الديؾ إضافة إلي م يـ الشاطئ, وتعػد محافظػة غػزة مػف أكبػر محافظػات القطػاع مػف حيػث 

  (551832)حػوالي   ـ 2011تعداد السػكاف حيػث بمػغ عػدد سػكانيا وذلػؾ تبعػا ألحػدث اإلحلػا ات الرسػمية لعػاـ 
مػف إجمػالي   (%35)القطػاع, وىػي تشػكؿ مػا نسػبتو فػي بيذا فإف المحافظة تعتبػر أكبػر تجمػع لمفمسػطينييف نسمة و 

 .سكاف محافظات
محافظػػة ديػػر الػػبم  نسػػبة إلػػى مدينػػة ديػػر الػػبم  التػػي تعتبػػر مػػف أكبػػر مػػدف المحافظػػة  وىػػي ث. م افظةةة الوسةةطى:

 2كػـ( 58)تشػغؿ محافظػة الوسػطى حػوالي و طػاع غػزة قفي سطى و إضافة إلى أنيا تمثؿ المركز اإلداري لممنطقة ال
تمػػػؾ المنطقػػػة  محافظػػػات مػػػف مسػػػاحة (%16)مػػػف النطػػػاؽ األوسػػػط مػػػف قطػػػاع غػػػزة وبالتػػػالي فيػػػي تشػػػكؿ حػػػوالي 

 الجغرافية التي تضـ كبًل مف مدف البري  والمغازي والنليرات ودير البم  وقريتي الملدر ووادي السمقة. 
 (%30)وبالتػالي فيػي تشػكؿ حػوالي  2كػـ (108)محافظػة  ػاف يػونس حػوالي  تبمغ مسػاحة م افظة خانيونس:ج.

تجمعػػات سػػكانية متباينػػة المسػػاحة وىػػي مدينػػة  ػػاف يػػونس  ثمانيػػةمػػف مسػػاحة القطػػاع اإلجماليػػة وتضػػـ المحافظػػة 
س عبسػاف الكبيػػرة واللػغيرة و زاعػة والف ػاري, وتشػكؿ مدينػة  ػاف يػػون القػرارة وبنػي سػييبل و وم ػيـ  ػاف يػونس و

 (.200: 2007) الادس المفتو ة, المركز اإلداري لممحافظة 
جنػوب القطػاع, ويمتػد طرفيػا الجنػوبي عمػى طػوؿ  2كػـ (64)تقػع محافظػة رفػ  والبػالغ مسػاحتيا  م افظة رفح:د. 

الشريط الحدودي مع جميورية ملر العربية, ومػف الجيػة الشػمالية تحػدىا محافظػة  ػاف يػونس, ومػف الغػرب تطػؿ 
 فعمػػػى سػػػاحؿ البحػػػر المتوسػػػط, وأمػػػا مػػػف الشػػػرؽ فيحػػػدىا ال ػػػط األ ضػػػر )  ػػػط اليدنػػػة  الفالػػػؿ بػػػيالمحافظػػػة 

تقػدر مسػػاحة النفػوذ البمػػدي حػػوالي و ـ, 1948ـ واألراضػػي التػي احتمتيػػا إسػرائيؿ عػػاـ 1967األراضػي المحتمػػة عػاـ 
 ؾ والشوكة. ألؼ دونمًا وتضـ أربعة تجمعات سكانية تشمؿ كؿ مف مدينة رف  وم يميا والبيو  (28)

 
 م افظات قطاع غزة ولدد سكانها(:  3-0جدول )

 (2المسا ة )كم الم افظة
 النسبة المئوية

 % لممسا ة
لدد السكان 
 )نسمة(

 النسبة المئوية
 % لعدد السكان

 19.5 309,000 17 61 م افظة شمال غزة
 35 551,832 20 74 م افظة غزة

 14.3 225,463 16 58 م افظة الوسطى
 19 299,566 30 108 خان يونس م افظة

 12.2 192,353 17 64 م افظة رفح
 (م7332 ,لإل صاءجهاز المركزي الفمسطيني المصدر ) 
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 يوضح التاسيمات اإلدارية لماطاع في لهد السمطة الفمسطينية (3-0و شكل ) (0-0انظر شكل )

 
 اطاع في لهد السمطة الفمسطينية( موقع قطاع غزة من فمسطين والتاسيمات اإلدارية لم3-3شكل رقم )

 (373, 7333)المصدر: أبو سمرة ,
 

 
 م(3223( التاسيمات اإلدارية والمراكز العمرانية باطاع غزة زمن السمطة  الفمسطينية )3-0شكل)

 (7330,وزارة ال كم الم ميالمصدر: ) 

 84فلسطين 



  

 صل الثالث : مشكمة اإلسكان في قطاع غزة الف

 37 

 

 
 م(7332)لمى الم افظات ( التوزيع النسبي لمسا ة قطاع غزة 3-0شكل)

 م(7332ر: ) الجهاز الفمسطيني لإل صاء المركزي, المصد
 
 راضياستعماات األ  3-2-4
 ممكية األراضي:  3-2-4-1
 أراضٍ " وىػػػي: 2كػػػـ (365)مسػػػاحة القطػػػاع  تبمػػػغ"  أربعػػػة ألػػػناؼإلػػػى تلػػػنؼ األراضػػػي فػػػي القطػػػاع    

لممستوطنات  2كـ (47)مف المساحة الكمية, استقطع منيا  (%30.1)بنسبة  2كـ (110): بمساحة حكومية
 2كػػػـ (24)منػػػاطؽ مبنيػػػة و 2كػػػـ (23)مػػػف مسػػػاحة األراضػػػي الحكوميػػػة, منيػػػا  (%43)ة بنسػػػبة لػػػييونيال

أي  2كػـ (7.6) : وتبمػغأراضػي وقػؼ إسػبلمي -لشػبكة الطػرؽ  2كػـ (25)ومناطؽ أمنية ومناطؽ لػفرا , 
بنسػػبة  2كػػـ (62) وتبمػػغ الػػة  : وتعتبػػر أراضٍ أراضػػي بئػػر السػػبع -مػػف مسػػاحة القطػػاع  (%2.1)بنسػػبة 

": ىػػي ممكيػػات  الػػة لمسػػكاف ومؤسسػػات وبمػػديات. وتبمػػغ طػػابو أراضػػي " -مػػف المسػػاحة الكميػػة  (17%)
 (28: 1997)األطمس الفني,  (7-0)مف المساحة الكمية. جدوؿ  (%50.8)بنسبة  2كـ(185.4)

 (:  ممكية األراضي في م افظات غزة7-0جدول )

 بة المئوية %النس (2المسا ة )كم ممكية األراضي
 30.1 110 أراضي  كومية

 2.1 7.6 أراضي وقف إسالمي
 17 62 أراضي بئر السبع

 50.8 185.4 أراضي خاصة "طابو"
 (33:  7333, مصطفى كامل الفراالمصدر ) 
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 ااستخدام السكني: 3-2-4-2
ة, براكيػػة )عشػػة , الجيػػاز المركػػزي لئلحلػػا  المسػػكف حسػػب نػػوع المبنػػى إلػػى: فػػيبل, عمػػارة,  يمػػ قسػػـ   

)الجهةةاز المركةةزي ,وأ ػػرى  يريػػة, وقفيػػة, مسػػاكف وكالػػة الغػػوثوقسػػمت المبػػاني إلػػى:  الػػة, حكوميػػة, 
ثبلثة أقساـ: القطاع ال اص, القطػاع العػاـ, القطػاع كما قسمت إلى  (00:  3222لإل صاء الفمسطيني, 

لمنػػاطؽ السػػكنية إلػػى: منػػاطؽ ولػػنفت وزارة الحكػػـ المحمػػي ا (02 : 3223, )جةةودت أبةةو لةةون,التعػػاوني
ويقسػػـ سػكنية حضػرية )أ , )ب , )ج , ثػـ مسػػكف زراعػي, مسػكف زراعػي مسػػاعد, ولكػؿ منيػا اشػتراطات. 

 كما يمي: (3-0(, والشكل )0-0الجدول )فترات كما في  (5)تطور الكتمة السكنية إلى 
 ( تطور مسا ة ااستخدام السكني لألرض 3-3دول )ج

 م بالدونم1997-1948رة من قبل لام لمى مستوى الاطاع لمفت

 السىوات
قبل 

 م1948

1948-

 م1967

1968-

 م1977

1978-

 م1987

1988-

 م1997
 المجموع غير مبيه

 3624.2 7.8 1438.5 853.3 578.6 736 9.9 شمال غزة

 6514.8 17 2279.6 1674.6 1036.5 1294.6 212.4 غزة

 3452.1 19.2 1347 779.4 548.7 742 15.8 دير البلح

 4775.5 8.4 1749 1173 879 913 52.9 خان يووس

 2856.7 1.4 1147.1 635.5 336 725.2 11.6 رفح

 21223.3 53.8 7961.3 5116 3378.8 4410.8 302.6 إجمالي 

  120المباني, ص.  تارير التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت, المصدر: الجهاز المركزي لإل صاء الفمسطيني,
 

 
 م1997( ااستخدام السكني في الاطاع 6-3) شكل

 (33: 7333, مصطفى كامل الفراالمصدر ) 
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  العوامل المؤثرة في ااستخدام السكني في م افظات غزة: 0-7-3-0
 ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في االست داـ السكني في محافظات غزة ومنيا:

 البعد الديموغرافي:  -3
محتمػػة إلػػى ومػػا تبعيػػا مػػف ىجػػرات قسػػرية مػػف فمسػػطيف ال ,فمسػػطيفيػػا لتػػي مػػرت بالظػػروؼ السياسػػية ا   

تركػت أثػرًا واضػحًا عمػى االمتػداد العمرانػي و الػة قػد واليجػرة الوافػدة بعػد قيػاـ السػمطة الفمسػطينية  القطاع
نػاطؽ العديػد مػف الم قامػتم يمات والعديد مف المشروعات اإلسػكانية, ( 8)االست داـ السكني, إذ تـ بنا  

كمػػػا انعكسػػػت الحركػػػة الدا ميػػػة  لتػػػوطيف البلجئػػػيف ;العشػػػوائية ومشػػػروعات اإلسػػػكاف الحكػػػومي والتعػػػاوني
 لمسكاف وارتفاع معدالت التحضر عمى االست داـ السكني.

 

 لامل المرافق والخدمات:  -7
كؿ أساسػػػي تػػػوفر المرافػػػؽ وال ػػػدمات تػػػؤثر تػػػأثيرًا كبيػػػرًا عمػػػى االسػػػت داـ السػػػكني, وذلػػػؾ الرتباطػػػو بشػػػ إف

 بالمرافؽ وال دمات.
 

 : ااجتماليةال الة  -ة0
تؤدي إلى ارتفاع الطمب عمى فإنيا حالة الزواج أما  ,العزوبية إلى ان فاض الطمب عمى المساكفتؤدي    

 . والجدير بالذكر أف حالة الزواج و الة الزواج المبكر مرتفعة في المحافظاتالمساكف, 
 

 ممكية المسكن:  -3
 ت. مف أىـ عنالر النمو العمراني في المحافظاة السكف ممكيتعد 

  ترتبط بمجموعة مف العوامؿ األ رى وىي: إف العوامؿ السابقة التي ذكرناىا
 العامل ااقتصادي: -3

فارتفػػػاع مسػػػتوى الػػػد ؿ يػػػؤدي إلػػػى زيػػػادة النمػػػو العمرانػػػي  ,االقتلػػػاديػػػرتبط االسػػػت داـ السػػػكني بنمػػػو     
أثػػرت الظػػروؼ االقتلػػادية التػػي تعػػرض ليػػا القطػػاع عمػػى م تمػػؼ القطاعػػات د قػػو  والعكػػس عنػػد التػػدىور.

االقتلادية والسيما قطاع اإلسكاف, حيث انلػب تفكيػر المالػؾ عمػى اسػتغبلؿ أقلػى مسػاحة مػف األرض 
والبنػػا , وأف يكػػوف المبنػػى جػػاىزًا لكػػؿ االحتمػػاالت, لمسػػكف أواًل ثػػـ لكسػػب العػػيش فػػي المسػػتقبؿ, وبالتػػالي 

مػف محػػبلت  يتكػػوف الطػػابؽ األرضػي مػف المبػػاني السػكنية ألػب انتشػرت ظػاىرة الم ػػازف التجاريػة, حيػػث 
الػػرغـ مػػف عمػػى انػػي, و تجاريػػة, كمػػا أف معظػػـ المبػػاني السػػكنية غيػػر مكتممػػة ممػػا أفضػػى إلػػى التشػػوه العمر 

يشػكؿ ألسػباب منيػا:  وذلػؾ ارتفاع تكػاليؼ البنػا  فػإف ذلػؾ لػـ يػؤثر كثيػرًا عمػى زيػادة الطمػب عمػى المسػكف
فقػداف العديػد مػف  –الحاجة الممحة لمسػكف  –لمغالبية العظمى مف السكاف  اآلمفالمسكف االستثمار الوحيد 

تكفي األسػرة  ال مساكف الم يمات والمساكف األ رىإف  –المساكف بسبب تدميرىا مف قبؿ قوات االحتبلؿ 
 بعد تضاعؼ عددىا أكثر مف مرة.
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 العامل السياسي والمخططات الهيكمية وااستيطان والايود ال كومية:  -7
العديػد مػف المشػكبلت  و مػؽ ,إف غياب الت طيط لفترة طويمة انعكس بشكؿ كبير عمى األنماط السػكنية   

بلؿ غير معنػي بتطػوير المنػاطؽ المحتمػة, حيػث أعػاؽ االحػتبلؿ قيػاـ مؤسسػات التي يلعب حميا, فاالحت
أو تعاونيات فمسطينية وطنية يمكنيا المشاركة في الم ططات الييكمية ووضع االستراتيجيات لئلسكاف بػؿ 

ة كانػػت تمبػػي الحاجػػة األمنيػػة والعسػػكرية لبلحػػتبلؿ مثػػؿ إزالػػة الم يمػػات لػػييونيإف معظػػـ الم ططػػات ال
نيػػػػػا  قضػػػػػيتيـ, كمػػػػػا أف الم ططػػػػػات  ,داليا بمشػػػػػروعات سػػػػػكنيةواسػػػػػتب اليػػػػػدؼ منيػػػػػا تػػػػػوطيف البلجئػػػػػيف وا 

ة كانت تمنع البنا  في المناطؽ المحاذية ل ط اليدنة "الحػدود" والمنػاطؽ المحيطػة بالمسػتوطنات لييونيال
ا الفمسػطينيوف, بػؿ د منيػفسػتة ولػـ يلػييونيإقامة العديد مف الشوارع كاف لتمبية الحاجة العسكرية الكما إف 

اشتداد المقاومة مما أدى إلػى  ىذه الطرؽ لتقسيـ القطاع في حاؿ كانت وبااًل عمييـ, إذ است دمت إسرائيؿ
 وكػػذلؾ ملػػادرة االحػػتبلؿإحػػداث شػػمؿ تػػاـ لمحركػػة االقتلػػادية والتعميميػػة واالجتماعيػػة واللػػحية وغيرىػػا, 

مف التوسع العمراني الفمسطيني. كما واجو قطاع وت ليليا لبلستيطاف الييودي أدى إلى الحد  لؤلراضي
اإلنشا ات تقييد البنا  في مناطؽ كثيرة, وذلؾ بموجػب العديػد مػف األوامػر العسػكرية, كمػا تػـ سػمب الكثيػر 
مػػف لػػبلحيات البمػػديات والمجػػالس القرويػػة, حيػػث أسػػندت إلػػى لجنػػة الت طػػيط العميػػا المكونػػة مػػف ضػػباط 

 بنية تحتية. يف, كذلؾ منعت تطور أيةلييوني
 
 أسعار األراضي وأسعار الو دات السكنية:  -0
 .ؤدي ارتفػػػػاع أسػػػػعار األراضػػػػي إلػػػػى اجتػػػػذاب النمػػػػو العمرانػػػػي إلػػػػى األطػػػػراؼ ذات السػػػػعر المػػػػن فضيػػػػ   

ونتيجػػة لؤلوضػػاع االقتلػػادية اللػػعبة التػػي مػػر بيػػا القطػػاع, وان فػػاض د ػػؿ  (733: 3223)إسةةماليل,
ناطؽ سكنية ولناعية بعيدة عف مراكز المدف وذلؾ لئلفادة مف ان فػاض إلى ظيور م ذلؾ أدىفقد الفرد, 

لػـ تشػيد إال ارتفاعػًا طفيفػًا, بينمػا  م1980-1967منػذ عػاـ  ييبلحظ أف أسعار األرضو أسعار األراضي, 
سعار باالرتفاع أوائؿ الثمانينيات, وقد بمغت ذروتيا في التسعينيات. ومف البدييي أف ينعكس األ ىذه بدأت
ولػػـ    332: 7330)صةةال ة,فػػاع سػػعر األرض عمػػى المسػػكف مػػف حيػػث الشػػكؿ والمسػػاحة واالمتػػداد. ارت

القسػائـ المجػاورة ممػا أثػر بشػكؿ واضػ  عمػى المظيػر  يمتـز السكاف بنظـ االرتدادات عػف حػدود الشػوارع و
عيػػػػة. أمػػػػا العػػػػاـ لمعمػػػػارة, كمػػػػا أدى إلػػػػى ظػػػػاىرة البنػػػػا  المبللػػػػؽ, وامتػػػػداد العمػػػػراف عمػػػػى األراضػػػػي الزرا

تعتبػػػر غيػػػر مناسػػبة لػػػد ؿ األسػػرة الفمسػػػطينية حيػػث بمػػػغ سػػػعر  إنيػػاب لػػوص أسػػػعار الوحػػدات السػػػكنية ف
$ كحػػػػػد أدنػػػػى مقارنػػػػػة بمتوسػػػػط د ػػػػؿ األسػػػػػرة الفمسػػػػطينية "حػػػػػوالي (45,000)حػػػػوالي  2ـ (150)الوحػػػػدة 

ات الػػد ؿ المرتفػػع. $ سػػنويًا", وىػػذا يشػػير إلػػى أف معظػػـ المسػػاكف المبنيػػة حػػديثًا متاحػػة لمفئػػات ذ (4200)
حسػػب  2$/ـ (275-185)مػػف  م1992وقػػدرت تكػػاليؼ البنػػا  لممتػػر المربػػع فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية لسػػنة 

حسػب  2$/ـ (200-135)جيد", بينما كانت أقؿ في الريؼ إذ بمغػت  -متوسط  –نوع التشطيبات "مقبوؿ 
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فػػػي سػػػنة  2$/ـ (90): بنحػػػونػػػوع التشػػػطيبات. وىػػػذه التكمفػػػة باىظػػػة, إذ قػػػدرت التكػػػاليؼ فػػػي ملػػػر مػػػثبًل 
 ((El Astal,1997:47. 2$/ـ (570), وفي إسرائيؿ بنحو م1990

 العامل ااجتمالي العادات والتااليد: -3
يعتمد سكاف محافظات غزة بشكؿ رئيسي عمى االمتداد األفقي و الة في المدف شبو الريفية وبالتػالي     

العادات والتقاليد التػي ال تسػم  بالسػكف مػع عػائبلت ينتشر العمراف عمى مساحة كبيرة مف األرض, بسبب 
أ رى في نفس المبنى, ولكف نتيجة لزيادة أعداد السكاف وش  األراضي وزيادة أسعارىا وزيادة تكمفػة البنػا  

 السكاف إلى االعتماد عمى البنا  الرأسي والسكف في شقؽ سكنية.  بعض اضطر
 

 الهجرة الداخمية وارتفاع درجة الت ضر:  -3
تت ذ اليجرة شكميف: أوليما: اليجرة مف المدف اللغيرة إلى المدف المركزية, و الػة اليجػرة إلػى مدينػة    

غػػػػزة, حيػػػػث تركػػػػز النشػػػػاطات االقتلػػػػادية والػػػػدوائر الحكوميػػػػة والػػػػوزارات والييئػػػػات والشػػػػركات والجامعػػػػات 
 يمػػات البلجئػػيف إلػػى المػػدف جانػػب مظيػػر المدينػػة الحضػػاري, وثانييمػػا: اليجػػرة مػػف مإلػػى والمعاىػػد العميػػا 

ونتيجػة لبلنتقػاؿ نحػو المػػدف  ,المجػاورة بسػبب الزيػادة السػكانية العاليػة فػي ىػذه الم يمػات وضػيؽ مسػاحتيا
الرئيسػػػػية ظيػػػػرت مشػػػػكبلت أثػػػػرت عمػػػػى تمػػػػؾ المػػػػدف مػػػػف الناحيػػػػة الديموغرافيػػػػة واالقتلػػػػادية واالجتماعيػػػػة 

 والعمرانية.      
 

 الطرق ووسائل النال:  -3
العمػراف مػع محػاور الطػرؽ, أو فػي المنػاطؽ التػي تتػوفر ليػا طػرؽ ووسػائؿ مولػبلت, كمػا تػؤثر ير يس   

فػي محافظػات غػزة تعػاني الكثيػر مػف فعمى تشكيؿ المراكز العمرانية وتركيبيا الدا مي وتنظيميػا العمرانػي. 
إلػػى تكػػدس  المنػػاطؽ مػػف عػػدـ وجػػود شػػبكة طػػرؽ والسػػيما فػػي المنػػاطؽ الشػػرقية مػػف المحافظػػات ممػػا أدى

 لغيرة. اتالعمراف عمى مساح
 

  العوامل الطبيعية المؤثرة في ااستخدام السكني: -2
تأثير ىذه العوامؿ عمى القطاع محدود للغر مساحتو وعدـ التنوع في المظاىر الطبيعية مػع مبلحظػة مػا 

ر مػػف المنػػاطؽ يػػأتي: تتجػػو محػػاور النمػػو العمرانػػي نحػػو المنػػاطؽ الغربيػػة المطمػػة عمػػى البحػػر بشػػكؿ أكبػػ
يػػػػؤثر الموقػػػػع الجغرافػػػي فػػػػي نمػػػػط اسػػػت داـ األرض و لػػػػائص المسػػػػكف,  -الشػػػرقية البعيػػػػدة عػػػػف البحػػػر 

فالمناطؽ المطمة عمػى البحػر مسػتغمة إلقامػة الفنػادؽ ولػاالت األفػراح واألبػراج السػكنية الفػا رة والفػيبلت, 
تؤثر الرياح في  -ة القديمة والعشوائيات باستثنا  المناطؽ المقاـ عمييا م يمات البلجئيف والمناطؽ السكني

تلػميـ المسػػكف حيػث يراعػػى توجيػػو النوافػذ نحػػو الشػماؿ والغػػرب لبلسػػتفادة مػف الريػػاح الممطفػة ومػػف نسػػيـ 
ال يوجد لمظاىر السط  تػأثير يػذكر فػي اتجاىػات  -البحر, كما أثرت األمطار في تلميـ السقؼ المائؿ 

 األراضي في المناطؽ المرتفعة أعمى مف المن فضة.النمو العمراني بالرغـ مف أف أسعار 
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 مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 3-3
إحدى السمات البارزة في مجتمعنا الفمسطيني, حيث يعتبر قطاع غزة مف  مف إف النمو السكاني السريع   

زديػاد اومةع  (2008)المركةز اإل صةائي الفمسةطيني,.²كػـ/الزيادة السػكانية فػي العػالـ نسػمة أعمى معدالت
لممػواطف الفمسػػطيني بشػػكؿ  عػدد السػػكاف ظيػرت مشػػكمة اإلسػػكاف وألػبحت حاجتنػػا ممحػة لتػػوفير المسػػكف

والفنية والبيئية. ويعتبر اإلسكاف مف أىـ التحديات  المادية إمكانياتنا يتبل ـ مع عقائدنا وعاداتنا وتقاليدنا و
سػكاف فػي فمسػطيف و الػة غػزة يومػًا بعػد تػزداد مشػكمة اإلحيػث , الفمسػطينية التػي تواجػو السػمطة الوطنيػة

بًل ليػذه المشػكمة, حيػث قامػت السػمطة بتػوفير بعػض توجػد حػ أف الفمسػطينية يػوـ, وتحػاوؿ السػمطة الوطنيػة
إنشا  المدف الجديدة مثؿ: الزىرا ,العودة,الشيخ زايد, إال أف تػوفير السػكف فػي  الوحدات السكنية عف طريؽ

 .(134: 2008)العيسوي, مف حيث الكيؼ و غير مرضٍ كما أنمف حيث الكـ  غير كاؼٍ  غزة
 

 الوضع الديموغرافي السكاني في قطاع غزة 3-3-1
عػاـ نسمة  (1,600,000)ارتفع إلى و  نسمة (81,000)  م1947 قطاع غزة عاـ سكاف عدد بمغ    

فػػػإف عػػػدد  حسػػػب تقػػػديرات الجيػػػاز المركػػػزي لئلحلػػػا  الفمسػػػطينيبمػػػرة, و  (20)حيػػػث زاد نحػػػو  م2010
.)الجهاز المركةةةةةةةزي لإل صةةةةةةةاء ( نسةةةةةةةمة2,992,856) م2025سػػػػػػػيكوف فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ  سػػػػػػػكاف القطػػػػػػػاع

 (112:  2011الفمسطيني,
( 739)وارتفعػػت إلػػى  نسةةمة / كةةم مربةةع (221) م1947أمػػا بالنسػػبة لمكثافػػة السػػكانية فكانػػت عػػاـ     

, كةم مربةع نسةمة /( 4383)كانػت الكثافػة السػكانية  م2010فػي عػاـ  و م1949لةام  / كم مربعنسمة
( 8199)ـ 2025وحسب تقديرات الجياز المركزي لئلحلا  الفمسطيني ستكوف الكثافة السكانية في عػاـ 

 .كم مربعنسمة/
مػف عػدد سػكاف  (%47)نسػبة  أف حيػثالمجتمػع الفمسػطيني مجتمػع شػاب فتػي أكدت الدراسة بػأف كما    

أكثر مف  (%2), وما نسبة سنة (65 – 15)مف تتراوح أعمارىـ  (%51) , وسنة (15)أقؿ مف  القطاع
 (113:  2011.)الجهاز المركزي لإل صاء الفمسطيني, سنة (65)

)الجهةةاز المركةةزي مػػف إجمػػالي عػػدد سػػكاف قطػػاع غػػزة,   %67.4) نسػػبتيـأمػػا بالنسػػبة لبلجئػػيف فبمغػػت 
ع بواقػػ (%45) ونسػػبة البلجئػػيف المقيمػػيف فػػي الم يمػػات مػػا يقػػارب (29: 2010 لإل صةةاء الفمسةةطيني,

 ) سب إ صائيات وكالة الغوث(نسمة.  (519,532)
 (6.5)مػػػف إجمػػالي عػػدد السػػكاف, ومتوسػػط حجػػـ األسػػرة ىػػػو  (%6)أمػػا عػػف معػػدؿ النمػػو السػػكاني ىػػو 

 (18: 2011 .)الجهاز المركزي لإل صاء الفمسطيني,اً فرد
منػػازؿ  مػػف أسػػر قطػػاع غػػزة تعػػيش فػػي (%36.2)والمعمومػػات التػػي ت ػػص االزدحػػاـ السػػكاني تؤكػػد بػػأف 

مف األسر تممؾ غرفة أو غرفتيف عمى األكثر  (%53.6)متر مربع, وما نسبتو  (120)مساحتيا أقؿ مف 
ـ, ومتوسػط كثافػػة المسػكف ىػػي  (3.1)المنػزؿ, ومتوسػػط بعػد المسػػكف عػف أقػػرب مسػكف مجػػاور فػػي لمنػـو 
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 الفمسةةطيني, .)الجهةةاز المركةةزي لإل صةةاءفرد/غرفػػة (3.6)فرد/غرفػػة وتلػػؿ فػػي الم يمػػات إلػػى  (1.8)
2011 :39) 

الجهاز المركزي لإل صاء )ألؼ أسرة  (246)ـ حوالي 2011يبمغ عدد األسر الغزية حتى منتلؼ عاـ 
 (.19: 2011الفمسطيني , 

وهناك مؤشرات التنمية المستابمية بما يخص السكان ولدد الو دات السكنية  سب المخطط اإلقميمي 
 (4-3قم )لوزارة التخطيط كما هو مبين في جدول ر 
 ( مؤشرات التنمية المستابمية4-3جدول رقم )

 السيناريو الثاني السيناريو األول 
 نسمة 1,521,837 نسمة 1,521,837 2009لام لدد السكان 

لدد السكان المتوقع لام 
بناء لمى النمو الطبيعي  2020

 والعائدين
 نسمة 2,160,336 نسمة 2,379,644

ن الزيادة في لدد السكان )لائدي
 638,499.1 نسمة 857,807 ونمو طبيعي(

 فرد 5.6 فرد 5.6 متوسط  جم األسرة
لدد الو دات المطموبة لمزيادة 

 و دة سكنية 114,017.7 و دة سكنية 153,180 السكانية

لدد الو دات السكنية في 
 و دة سكنية 65,652.3 و دة سكنية 65,652.3 معسكرات الالجئين

الو دات السكنية المطموب 
 إلادة تأهيمها

65,652.3 x   60 = %
 و دة سكنية 39,391 و دة سكنية 39,391

تجديد الرصيد اإلسكاني 
 المستهمك

245,623 x  11 سنةx 1 %
 و دة سكنية 27,018 و دة سكنية 27,018= 

الو دات الالزمة استبدال 
 و دة سكنية 22,709 و دة سكنية 22,709 الو دات المستأجرة

السكنية  إجمالي الو دات
 و دة سكنية 203,136.1 و دة سكنية 242,298 م2020المطموبة  تى لام 

 م(1998المصدر: ) وزارة التخطيط, المخطط اإلقميمي , 
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 توزيع السكان لمى م افظات غزة 3-3-2
وتػػػأتي محافظػػػة  ػػػاف يػػػونس وشػػػماؿ غػػػزة  ,تحظػػػى محافظػػػة غػػػزة بنلػػػيب األسػػػد مػػػف حيػػػث عػػػدد السػػػكاف

يوض  توزيع أعداد السكاف عمى محافظات  (5-3وجدول رقم ) ,ثـ دير البم  وأ يرًا رف بالمرتبة الثانية, 
 (2011)وزارة ال كم الم مي,قطاع غزة. 

 
 الكثافة السكانية في م افظات قطاع غزة (5-3رقم ) جدول

 (2الكثافة السكانية )فرد/كم النسبة % لدد السكان (2المسا ة )كم الم افظة
 40430 19.1 2700246 61 شماؿ غزة

 60708 35 4960411 74 غزة
 30544 14.5 2050535 58 الوسطى
 20509 19.1 2700979 108  اف يونس

 20709 12.2 1730372 64 رف 
 30881 100 104160543 365 قطاع غزة

 م(2007) المصدر: كتاب فمسطين اإل صائي السنوي التاسع, جهاز اإل صاء المركزي , 
 
 ان في قطاع غزةواقع اإلسك 3-3-3
)  سةةب إ صةةائية جهةةاز اإل صةةاء المركةةزي الفمسةةطيني لعةةام يبمػػغ عػػدد المبػػاني فػػي محافظػػات غػػزة    

, سػكنية وحػدة (245,623)منزؿ, وعدد الوحدات السػكنية حسػب نفػس الملػدر  (147,437) (2007
ؿ متنوعػة أ ػرى تبعػًا وتتنوع أنواع السكف في قطاع غزة حسػب الطبيعػة والثقافػة والبيئػة ورأس المػاؿ وعوامػ

 :تيآلل
 
 (Villaالفيال )  -1
عبارة عف مبنى مسور قائـ بذاتػو, مشػيد مػف مػادة بنػا  نظيفػة, ومعػد غالبػًا لسػكف أسػرة واحػدة, ويتكػوف    

مف طابؽ واحد أو أكثر يلؿ بينيما درج دا مي, وي لص كؿ جناح أو طػابؽ السػت داـ  ػاص كجنػاح 
 الضيافة والنـو وال دمات.

 (Houseدار ) ال -2
وىو المسكف التقميدي المعروؼ في فمسطيف والمنتشر بيف الناس, وىو معد ألبًل لسكف أسرة واحدة أو    

 أكثر, ويتكوف مف طابؽ واحد أو أكثر بدرج يفلؿ الطوابؽ عف بعضيا, وتستغميا عائمة واحدة أو أكثر.
 (Tentالخيمة ) -3
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 ماش أو الوبر أو الشعر.عبارة عف مبنى قائـ بذاتو ملنوع مف الق   
 (Marginalبراكية )  -4
مبنى قائـ بذاتو, وتكوف المػادة الغالبػة عمػى جدرانػو ال ارجيػة والسػط  مػف الزنػؾ ) اللػاج , أو التنػؾ,    

 أو األسبست.
 (Flatالشاة السكنية ) -5
الطبيعة يتكوف  تعد مف الطراز الحديث عمى ببلدنا والذي يقوـ عمى أساس وجود فراغ مغمؽ منعزؿ عف   

 مف غرؼ وحماـ ومطبخ ويقفؿ عمييا بباب  ارجي..
 العمارة السكنية: -6
تعتبر العمارة أو البرج السػكني الػذي بتكػراره يكػوف مشػروع اإلسػكاف أسػاس الشػقؽ السػكنية حيػث تتكػوف    

 أسفؿ العمارة المحبلت ) الحوالؿ . في مف مجموعة مف الشقؽ الموزعة عمى الطوابؽ ويكوف
واألمف واألمػاف ولكػف ىػذه األنػواع تتعػرض بشػكؿ  االستقرارالتالي فإف السكف بأنواعو لـ يأت إال لتوفير بو 

مسػػتمر ومتوالػػػؿ لمعديػػػد مػػػف المشػػاكؿ والظػػػروؼ تجعػػػؿ مشػػػكمة السػػػكف مشػػكمة قائمػػػة تحتػػػاج إلػػػى دراسػػػة 
 ومتابعة مستمرة.

 

 أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة  3-3-4
 (2011وزارة اإلسكان , –عنوان ت ديات اإلسكان في قطاع غزة )  مول وبدائل( ورشة لمل ب –)صال ة 

تمثمت فػي  ,يواجو قطاع اإلسكاف في محافظات غزة منذ االحتبلؿ اللييوني لفمسطيف مشكبلت عديدة   
أو ناىيؾ عف المساكف المدمرة  ,والمناطؽ المتدىورة عمرانياً  ,ظيور م يمات البلجئيف والمناطؽ العشوائية

الحلػار  وأيضػاً  م2004 – 1976 ػبلؿ فتػرة االحػتبلؿ  منػذ عػاـ  لػييونيالتي أتمفت نتيجػة لمعػدواف ال
ومػا نػت  عنػو مػف منػع د ػوؿ المػواد البلزمػة  م2007 المشدد الذي فرض عمى محافظات غزة منذ حزيراف

قامة شبكات البنية األساسية والمواد ال اـ البلزمة ل  ملناعة.لعمميات البنا  والتعمير وا 
 الػذي أدى إلػى تػدمير( 2014يوليةو  – 2009يناير  -2008) ديسمبر  لييونيفضبًل عف العدواف ال

جعميػػػػا غيػػػػر لػػػػالحة لمسػػػػكف فػػػػي  ,وحػػػػدة سػػػػكنية بشػػػػكؿ كمػػػػي أو بشػػػػكؿ جزئػػػػي (70,000) أكثػػػػر مػػػػف
شػرطة , باإلضافة إلى تدمير عػدد مػف المسػاجد والمػدارس والمؤسسػات والمنشػآت ومقػار الكافةً  المحافظات

التحتيػػة والقطػػاع الزراعػػي والمنشػػآت اللػػناعية, ومػػف  افة إلػػى تػػدمير جػػز  كبيػػر مػػف البنػػىباإلضػػ ,وغيرىػػا
 حدث ذلؾ  مبًل واضحًا عمى م تمؼ القطاعات وال سيما قطاع اإلسكاف.الطبيعي أف يُ 

عػػي ترا ,كمػػا أف النمػػو الحضػػري المتسػػارع لػػـ يرتكػػز إلػػى ت طػػيط إقميمػػي وحضػػري و طػػط تنمويػػة شػػاممة
التػػػوازف بػػػيف االسػػػت داـ السػػػكني واالسػػػت دامات األ ػػػرى كػػػالمرافؽ وال ػػػدمات والحػػػدائؽ العامػػػة والمبلعػػػب 

مػػنظـ أحػػدث  مػػبًل فػػي اسػػتعماالت األراضػػي الغيػػر منػػاطؽ ال ضػػرا  فػػالزحؼ العمرانػػي وأمػػاكف التػػروي  وال
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عػدـ االىتمػاـ بشػكؿ  جانب مشكبلت النظافة والػت مص مػف النفايػات والضوضػا  والتمػوث عػبلوة عمػىإلى 
 كاٍؼ بالطرؽ الدا مية, واإلنارة وتجميؿ المواقع ومدا ؿ المدف واألحيا  السكنية وغيرىا.

انتشػػار المنػػاطؽ العشػػوائية وعػػدـ تػػوفير مشػػاريع إسػػكاف لػػذوي الػػد ؿ المحػػدود واألزواج الشػػابة وعػػدـ كػػذلؾ 
ات االحتبلؿ اللييوني أسيمت بشكؿ مف كؿ ما تقدـ نستنت  أف ممارس .االىتماـ بشكؿ كاٍؼ بالم يمات

رئيسي في تفاقـ مشكمة اإلسكاف وال سيما بعد الحلار والحرب األ يرة عمى غزة ممػا زاد مػف الفػروؽ فيمػا 
. يرى الباحث مف  بلؿ ما تقدـ ذكػره, أف مشػكمة اإلسػكاف فػي بيف العرض والطمب عمى الوحدات السكنية

 قطاع غزة ترجع ألسباب أىميا:
 

 بمػغو  2م365حيث أف مساحة قطاع غزة لغيرة جػدًا والتػي تبمػغ  :ة السكانية العالية والمتزايدةالكثاف -1
 ينػت مميوف نسمة, وبقسمة مساحة القطاع عمى عدد السػكاف ,  (1.5)حوالي  م2006عاـ سكاف القطاع 

إف وبمقارنػة بسػيطة فػ ـ, 2006عػاـ  2ـ (243)أف نليب المػواطف الفمسػطيني مػف مسػاحة القطػاع ىػو 
أي أف نلػػػيب المػػػواطف  2كػػػـ (1,024,000)مميػػػوف نسػػػمة ومسػػػاحتيا  (72)عػػػدد سػػػكاف ملػػػر يبمػػػغ 

 (59)أف نلػػيب الفػػرد فػػي ملػػر يبمػػغ حػػوالي  يعنػػي, 2ـ 14222))الملػػري مػػف مسػػاحة ملػػر يبمػػغ 
ضػػعؼ مػػا يممكػػو المػػواطف فػػي قطػػاع غػػزة وحسػػب الزيػػادة المتوقعػػة لمسػػكاف, فسػػيبمغ عػػدد سػػكاف القطػػاع 

ـ, وعميو سيكوف نليب المواطف الفمسطيني مف مساحة القطػاع (2015)مميوف نسمة عاـ  (2.5)حوالي 
, وىػػػذه المسػػػاحة البػػػد أف تفػػػي بحاجػػػة المػػػواطف فػػػي اإلسػػػكاف واللػػػحة والتعمػػػيـ والحػػػدائؽ 2ـ (146)ىػػػو 

 حقيقتيػػا, وىنػػا تبػػدو المشػػكمة عمػػى الػػخوالطػػرؽ واإلدارة والتجػػارة واللػػناعة والزراعػػة والسػػياحة والثقافػػة... 
 (2011)صال ة,؟, فكيؼ ستفي مساحة قطاع غزة بحاجات السكافواضحة

حيػث ال يمتمػؾ القطػاع آبػار لمبتػروؿ وال منػاجـ طبيعيػة  الناص ال اد في الموارد والثروات الطبيعيةة: -2
مثػػؿ منػػاجـ الحديػػد والفحػػـ والػػذىب والفضػػة... إلػػخ, وال توجػػد بػػو بحيػػرات أو ممػػرات مائيػػة يمكػػف اسػػتغبلؿ 

مشػػكمة  تظيػػرائػػدىا فػػي عمميػػات التنميػػة والتطػػوير, وال أي ملػػادر أ ػػرى يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا, وىنػػا ع
 عػػف تػػوفير حاجػػات السػػكاف الضػػروريةتػػوفير الملػػادر الماليػػة البلزمػػة لعمميػػات التنميػػة والتطػػوير, فضػػبًل 

 باإلضافة إلى النقص الحاد في ملادر المياه الطبيعية.
ال ػانؽ عمػى حػدود قطػاع  لػييونيباإلضافة لمػا سػبؽ يشػكؿ الحلػار الق: الخان صهيونيال صار ال-3

قطػػػاع غػػػزة بعػػػد  لػػػييونيغػػػزة البريػػػة والبحريػػػة مشػػػكمة رئيسػػػية ال يمكػػػف إغفاليػػػا, حيػػػث حػػػوؿ االحػػػتبلؿ ال
االنسػػحاب إلػػى سػػجف كبيػػر, ومنػػع اتلػػاؿ القطػػاع مػػع العػػالـ بشػػكؿ كامػػؿ تقريبػػًا, ممػػا أثػػر وسػػيؤثر عمػػى 

 .التطوير في قطاع غزةت التنمية و عمميا
مشكمة التعػديات عمػى األراضػي الحكوميػة مشػكمة إف  :العشوائيات والتعديات لمى األراضي ال كومية -4

حيػػث تعتبػػر قضػػية التعػػديات عمػػى  ,لػػييونيقديمػػة حديثػػة متجػػذرة فػػي قطػػاع غػػزة منػػذ زمػػف االحػػتبلؿ ال
يذه المشكمة إرث ف ,راضي في قطاع غزةاألراضي الحكومية مف أعقد وأكبر المشاكؿ التي تواجو سمطة األ
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تاري ي متراكـ عبػر سػنوات طػواؿ وحتػى يومنػا ىػذا, وقػد ازدادت وتيػرة التعػديات عمػى األراضػي الحكوميػة 
 .ـ2005مف قطاع غزة عاـ  لييونيبعد االنسحاب ال

 

  لمى األراضي ال كومية التعدياتمسا ة  -أ
 ػػبلؿ ورشػػة  ى األراضةةي ال كوميةةة وسةةبل لالجهةةا ةةول التعةةديات لمةةدراسػػة  سةةمطة  األراضةةيقػػدمت    

حمػػوؿ وبػػدائؿ وذلػػؾ يػػـو األربعػػا   – وزارة األشةةغال العامةةة واإلسةةكان فةةي قطةةاع غةةزةالعمػػؿ التػػي نظمتيػػا 
اسػة تحتػوي عمػى المعمومػات حسػب مركز رشاد الشوا بغػزة وكانػت الدر  قاعة في م12/10/2011الموافؽ 

  (6-3جدول رقم )
 التعديات لمى األراضي ال كومية باطاع غزة ( مسا ة6-3جدول رقم )

 365000 مجموع مساحة قطاع غزة بالدونـ 
 112000 بالدونـمساحة األراضي  الحكومية  

 12000 بالدونـ مساحة  التعديات
 %31 نسبة األراضي الحكومية مف إجمالي مساحة القطاع

 %11 نسبة  التعديات مف األراضي  الحكومية
 800 بالدونـ  المتعدية عمى األرضي الحكومية السكنية مساحة التجمعات

 (2011المصدر: ) سمطة األراضي, 
 

 مسا ة التعديات  سب الم افظة -ب
تعتبػػػر مسػػػاحة التعػػػديات عمػػػى األراضػػػي  الحكوميػػػة فػػػي محافظػػػة  ػػػانيونس ىػػػي األعمػػػى بحيػػػث بمغػػػت    

دونػػـ ومػػف ثػػـ محافظػػة غػػزة  (3652)تمييػػا محافظػػة رفػػ   ,دونػػـ (5004)عمييػػا  المتعػػدمسػػاحة األرض 
حيػػث بمغػػت مسػػاحة قػػؿ منطقػػة تقػػع فييػػا تعػػديات أبينمػػا تعػػد المحافظػػة الوسػػطى  ,دونػػـ (2634)والشػػماؿ 

, وبعػد حلػػر عػدد العشػوائيات التػي تمثػؿ تجمعػػات سػكانية منتشػرة فػي قطػػاع دونػـ (275)التعػديات فييػا 
 (2011)سمطة األراضي,.(7-3)شكؿ رقـ  غزة كانت عمى النحو التالي كما ىو موض  في

 –عزبػة الحماميػة  –وجدير بالذكر بأف الحكومة الحاليػة قامػت بإنيػا  ثػبلث عشػوائيات وىػي: ) أبػو عمػرة 
 البراىمة 
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 ( مناطق التعديات باطاع غزة7-3شكل رقم )

 (2011المصدر: )سمطة األراضي, 
 

  يصهيونممارسات اا تالل ال 3-3-4-6
التػي تتمثػؿ  تفاقـ مشكمة اإلسكاف في قطاع غػزة ىػي ممارسػات االحػتبلؿ التي تؤدي إلىمف أىـ األسباب 
 باألمور التالية:

نتيجػػة لسياسػػة ىػػدـ وتػػدمير البيػػوت فػػي عػػدة مواقػػع, ألػػب  ىنػػاؾ ف ,التػػدمير الممػػني  لممنػػاطؽ السػػكنية -
أسػرة تعػرض مسػكنيا ليػدـ  (723033)إلػى أف  , وتشػير التقػارير يعيشوف ببل مػأوىً  مف الفمسطينييفآالؼ 

أسرة فػي الضػفة الغربيػة  (032)بواقع  م33/33/7333م و تى 72/32/7333كمي أو جزئي  بلؿ الفترة 
مػػف أسػػر األراضػػي الفمسػػطينية تحتػػاج إلػػى  (3333232)أسػػرة فػػي محافظػػات غػػزة, كمػػا أف  (723222)و 

دة سكنية واحدة أو أكثر , في حيف بمغ عدد األسػر التػي بنا  وحدات سكنية جديدة  بلؿ العقد القادـ ) وح
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أسػػػرة فقػػػط  (3323232)تسػػػتطيع ) لػػػدييا القػػػدرة الماديػػػة  بنػػػا  وحػػػدات سػػػكنية جديػػػدة  ػػػبلؿ العقػػػد القػػػادـ 
 م"(7332 ,الجهاز المركزي لإل صاء الفمسطيني ," التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت)
 تجريؼ وت ريب البنى التحتية.  -
سط مناطؽ التماس: تمنع قوات االحتبلؿ المواطف الفمسطيني مف البنا  عمى الشريط الحدودي بمتو  -

 مف مساحة القطاع. (%20)أي حوالي  ,عمؽ كيمو متر عمى حدود التماس
تقريبًا وبالتالي تلب   2كـ295عند استثنا  مناطؽ التماس مف مساحة قطاع غزة تلب  المساحة  -

 .2نسمة /كـ (5424)ة الكثافة السكنية الفعمي
ـ مما يزيد حدة 2007: تمنع قوات االحتبلؿ د وؿ مواد البنا  إلى قطاع غزة منذ عاـ مواد البنا  -

 (39-16:  2011)الجهاز المركزي لإل صاء الفمسطيني ,أزمة القطاع. 
دمار واسع في المباني العامة وال الة والطرؽ  إلى (م2009-2008) عمى غزة أدت حرب الفرقاف -

توض  حجـ األضرار وتوزيعيا عمى   (8-3وجدول ) (7-3جدول رقم ) –لرئيسية والجداوؿ التالية ا
 .المحافظات

 
 توزيع الو دات السكنية المهدمة كميًا لمى م افظات قطاع غزة ( 7-3جدول رقم )

لدد المباني غير  الم افظة م
 السكنية

لدد المباني 
 السكنية

لدد الو دات 
 السكنية

 1409 756 274 الشماؿ 1
 964 633 474 غزة 2
 210 126 23 الوسطى 3
 346 270 124  اف يونس 4
 496 311 98 رف  5

 3425 2096 993 المجموع اإلجمالي
 (م2010,,إلمار رغم ال صارالمصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان
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 فظات قطاع غزة توزيع الو دات السكنية المتضررة جزئيًا لمى م ا( 8-3جدول رقم )

 الم افظة م
 نوع الضرر

 طفيف اإلجمالي
(1-2,000$) 

 متوسط
(2,000-10,000$) 

 بالغ
 أكثر($-10,000)

 21140 419 3292 17299 الشماؿ 1
 10934 209 1773 8854 غزة 2
 4990 22 306 4592 الوسطى 3
 4850 30 341 4447  اف يونس 4
 6325 22 497 5799 رف  5

 48239 702 6209 40991 جماليالمجموع اإل
 (م2010,,إلمار رغم ال صارالمصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

 كونات مشكمة اإلسكان في قطاع غزة:م 3-3-5
بعػض المكونػات التػي يمكػف أف تنطمػؽ منيػا ف مشكمة اإلسػكاف فػي قطػاع غػزة تكمػف فػي يرى الباحث أ   

 :المشكمة وىي عمى النحو التالي الحكومة الفمسطينية قالدة مواجية ىذه
 .في الو دات السكنيةال الي الناص ال اد  3-3-5-1
 لدد المساكن في قطاع غزة: -
كمػػا   وحػػدة سػػكنية , (245,623) فػػي قطػػاع غػػزة ـ2007عػػدد الوحػػدات السػػكنية القائمػػة فػػي عػػاـ  قػػدر 

 .(2007)الجهاز المركزي لإل صاء الفمسطيني لمعام ورد في إحلائيات 
نػػا  عمػػى البيانػػات الػػواردة مػػف اإلدارة العامػػة لؤلمػػف الجمركػػي عػػف كميػػات مػػواد البنػػا  التػػي د مػػت إلػػى وب

 وحػػػدة سػػػكنية منيػػػا حػػػوالي (15,000); فػػػيمكف تقػػػدير انػػػو تػػػـ إنشػػػا  حػػػوالي م 2007قطػػػاع غػػػزة منػػػذ 
 اص في وحدة سكنية نفذت بواسطة القطاع ال (10,000)وحدة سكنية )إعادة إعمار  و قرابة  (5000)

  فػػي قطػػاع غػػزة يقػػدر بحػػوالي عػػدد الوحػػدات السػػكنية الحػػالي , وعميػػو فػػاف (2013مةةايو-2011) الفتػػرة
 (م2014, موقع وزارة األشغال العامة واإلسكان) وحدة سكنية. (261,000)
 
 م:2020اا تياجات السكنية لاطاع غزة لغاية  -
فقػد تػـ    NRCلمجمػس النرويجػي )ابالتعػاوف مػع  دراسػة بإعػداد وزارة األشةغال العامةة واإلسةكانقامت    

 اً , اعتمػادوحػدة سػكنية (75,334) م2011الوحدات السكنية حتػى منتلػؼ  تقدير العجز فيمف  بلليا 
 فإفػػ %(6)عمػػى معػػدؿ الزيػػادة الطبيعيػػة المتنػػاقص حسػػب تقػػديرات الجيػػاز المركػػزي لئلحلػػا  الفمسػػطيني 
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 وحػدة سػكنية سػنويا, (1,100 – 800) مػا بػيف اوحات السػكنية يتػر مف الوحػد االحتياجات فيالزيادة السنوية 
 :(9-3) رقـكما في الجدوؿ 

 م2020( اا تياج من الو دات السكنية  تى لام 9-3جدول رقم )
 اا تياج التراكمي من الو دات السكنية اا تياج السنوي من الو دات السكنية السنة
2011 75,334 75,334 
2012 14,913 90,247 
2013 15,779 106,026 
2014 16,643 122,669 
2015 17,541 140,210 
2016 18,470 158,680 
2017 19,425 178,105 
2018 20,500 198,605 
2019 21,400 220,005 
2020 22,500 242,505 

 (2013المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان,
يتوقع أف يكػوف  م2020مف الوحدات السكنية في العاـ فإف االحتياج  (109-3)وكما يظير في الجدوؿ 

مػػا  (2013منتصةةف  – 2011)وحػػدة سػػكنية وبطػػرح مػػا تػػـ إنشػػاؤه فػػي الفتػػرة مػػف  (242,505)حػػوالي 
حػػوالي  م2020وحػػدة سػػكنية فيكػػوف االحتيػػاج مػف الوحػػدات السػػكنية فػػي العػػاـ  (15,000)يقػارب حػػوالي 

 وحدة سكنية. (227,505)
 

 لمساكن: جم الناص في ا -
موحػػدات السػػكنية يبمػػغ حػػوالي ل م(2014)أف احتيػػاج قطػػاع غػػزة الحػػالي  (10-3)يظيػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ 

وحدة سكنية بما فييا مشاريع إعػادة  (15,000)وحدة سكنية, وبتقدير أنو تـ إنشا  حوالي  (122,669)
 العمراني الذي شػيده مف  بلؿ االنفراج (2013مايو  – 2011)اإلعمار والقطاع ال اص في الفترة مف 

قطاع غزة بعػد د ػوؿ كميػات مػف مػواد البنػا  عبػر األنفػاؽ والمعػابر, فيػذا يعنػي أف القطػاع ال زاؿ بحاجػة 
وزارة . )وحػػػػدة سػػػػكنية لتغطيػػػػة العجػػػػز السػػػػكني الحػػػػالي الػػػػبلـز لقطػػػػاع غػػػػزة (107,669)إلنشػػػػا  حػػػػوالي 

 (2013األشغال العامة واإلسكان ,
سػقاطات و  ال العامة واإلسكانوزارة األشغحسب إحلا ات وب فػإف قطػاع غػزة  الجهةاز المركةزي لإل صةاءا 

الحػػد األدنػػى مػػف العجػػز و  م2020وحػػدة سػػكنية حتػػى نيايػػة عػػاـ  (245,000)يحتػػاج إلػػى مػػا يزيػػد عػػف 
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ماابمةةة مةةع الةةدكتور يوسةةف الغريةةز و ػػبلؿ , م2011وحػػدة سػػكنية حتػػى منتلػػؼ  (70,000)يقػػدر ب 
 (مسةةاءً  8:51م السةةالة 11/01/2014ت السةةب ) لمةةى قنةةاة الاةةدس وزيةةر األشةةغال العامةةة واإلسةةكان

 (70)ألػػؼ وحػػدة سػػكنية سػػنويًا وكػػذلؾ ىنػػاؾ عجػػز  (14)ألػػؼ إلػػى (12)أف قطػػاع غػػزة يحتػػاج مػػف  تبػػيف
تقػػػػدر الحاجػػػػة لموحػػػػدات السػػػػكنية ب ألػػػػؼ وحػػػػدة سػػػػكنية  بسػػػػبب نقػػػػص مػػػػواد البنػػػػا  بسػػػػبب الحلػػػػار , و 

 م2020-2011مف وحدة سكنية  بلؿ السنوات  (180,000)
الجهةةةاز المركةةةزي ), ألػػػؼ أسػػػرة (246)حػػػوالي  م2011يبمػػػغ عػػػدد األسػػػر الغزيػػػة حتػػػى منتلػػػؼ عػػػاـ و 

 (.19:  2011لإل صاء الفمسطيني , 
لوحػػدات سػػكنية جديػػدة  ػػبلؿ العشػػر سػػنوات القادمػػة كمػػا أف  إلػػى مػػف ىػػذه األسػػر بحاجػػة (%71)نسػػبة و 
مػف ىػذه األسػر  (%79)وأف مػا نسػبتو  ,يف سكنيتيفأكثر مف وحدتإلى مف ىذه األسر تحتاج  (43.3%)

الجهةاز المركةزي لإل صةاء الفمسةطيني  .غير قادرة عمى بنا  الوحدات المطموبة في العشر سنوات القادمػة
متوسػط األجػرة الشػيرية  لموحػدة يلػؿ طف غبل  في ثمف إيجار الشػقة حيػث الموا ويواجو (.39 : 2011
  (.59 :2011از المركزي لإل صاء الفمسطيني الجه )دوالر أمريكي  160السكنية 

كمةةا بةةين الجهةةاز المركةةزي لإل صةةاء الفمسةةطيني مةةن خةةالل كتابةةك بعنةةوان أ ةةوال السةةكان الفمسةةطينيين 
مػػػف الغػػػزييف تحػػػت معػػػدؿ الفقػػػر ومػػػنيـ  (%38)أن  2011المايمةةةين فةةةي األراضةةةي الفمسةةةطينية لةةةام 

 (.28:  2011إل صاء الفمسطيني , الجهاز المركزي ل )يعانوف مف الفقر المدقع  (23%)
 

 إستراتيجيةغياب  3-3-5-2
مػػع المسػػئوليف سػػوا  فػػي الحكومػػة أو  الحػػظ الباحػػث مػػف  ػػبلؿ زياراتػػو والمقػػاببلت الش لػػية التػػي أجراىػػا

لمتعامػػؿ مػػع ىػػذه  فػػي السػػابؽ اسػػتراتيجيةعػػدـ وجػػود  طػػة  ,المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة أو القطػػاع ال ػػاص
(م لعمةةل وزارة 2016-2014)إال أنػػو وجػػد أف ىنػػاؾ  طػػة إسػػتراتيجية  ,صالمشػػكمة عمػػى وجػػو ال لػػو 
 مشكمة اإلسكاف. مواجيةمسئولياتيا  وىذه ال طة مف, األشغال العامة واإلسكان

 

  ال صار 3-3-5-3
إف الحلار المفروض عمى قطاع غزة يؤثر وبشكؿ كبير ومباشر عمى مجاؿ اإلسكاف في قطاع غػزة مػف 

ممػػػا أوقػػػؼ الجيػػػد الرئيسػػػي فػػػي إنشػػػا   ,وعػػػدـ د ػػػوؿ مػػػواد البنػػػا  ,غػػػبلؽ المعػػػابرإ :أىميػػػا ,عػػػدة نػػػواحي
وكػذلؾ الحلػار السياسػي وتراجػع الػدعـ  الوحدات السكنية وىو جيد القطاع ال اص وعمى رأسو المػواطف,

, والمؤسسػات غيػر الحكوميػة التػي كانػت فاعمػة فػي قطػاع غػزة قبػؿ عػاـ الدولي وال ارجي لمجػاؿ اإلسػكاف
 (2014نبيل أبو معيمق,)م.2007
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  العشوائيات 3-3-5-4
لػػغيرة باإلضػػافة للػػغر إلػػى إف ىػػذا المكػػوف غايػػة فػػي ال طػػورة ال سػػيما وأف نسػػبة األراضػػي الحكوميػػة 

إف التعػػدي عمػػى األراضػػي الحكوميػػة مػػف قبػػؿ المػػواطنيف فػػي فتػػرات ضػػعؼ السػػيطرة , مسػػاحة قطػػاع غػػزة
يشػكؿ عػائؽ أمػاـ الت طػيط  ,ليػـ البػدائؿ أف تقػدـع الحكومػة الحكومية والفوضى في الوقت الذي ال تستطي

 (2013)سمطة األراضي,.واالستغبلؿ األمثؿ لؤلراضي الحكومية
 

 استخدامات األراضي 3-3-5-5
الكثيػػر  حيػػث نػػرى, األرض الم تمفػػة والحػػد مػػف ال مػػط الػػوظيفي تإحػػداث التػػوازف بػػيف اسػػت داماالبػػد مػػف  

إلنشػػػا  مشػػػاريع  ;وكػػذلؾ ا تيػػػار األمػػػاكف المثمػػى ,إسػػػكانية إلػػى أراضٍ راضػػػي الزراعيػػة قػػػد تحولػػػت مػػف األ
 اإلسكاف بداًل مف إىدار األراضي واألماكف اإلستراتيجية في قطاع غزة ال سيما وأف ىناؾ بدائؿ عنيا.

 

 المالئمة توفير الو دات السكنية 3-3-5-6
 أربع مراحؿ ىي:ب تمرأف مشكمة اإلسكاف يرى الباحث 

 ؾ سكف.عدـ امتبل -1
 سكف بمساحة غير كافية مقارنة بعدد أفراد األسرة. -2
 .ولحيًا لمسكافاجتماعيًا  سكف غير مبلئـ  -3
ف كاف يتمتع بمساحة كافية و دمات. -4  سكف ضمف عشوائيات وا 

 ػػرى تبعػػًا مشػػكمة اإلسػػكاف تنتقػػؿ مػػف مرحمػػة أل الجيػػود التػػي تبػػذؿ لمواجيػػة فػػي ضػػو  مػػا سػػبؽ نبلحػػظ أف
 ي تجاه ىذه المشكمة وتبعاتيا.لمنضوج الفكر 

 

 التموث البيئي 3-3-5-7
 ـ بالقوانيف والتشريعات البنائية.وال سيما العمراني والبلري والسمعي والت مص مف الفوضى وعدـ االلتزا 
 

 مشاريع اإلسكان  ةتمبيمدى  3-3-5-8
فييػػػا دراسػػػة االحتياجػػػات عمػػػى أسػػػس عمميػػػة يػػػتـ تقييمػػػًا مبنيػػػًا مسػػػتمر  تقيػػػيـ المشػػػاريع التػػػي أقيمػػػت بشػػػكؿٍ 

لممشػػاريع التػػي ينفػػذىا  وىػػذا التقيػػيـ ضػػروري  الػػةً  ,والمتطمبػػات  التػػي تتناسػػب وثقافػػة ووضػػع المػػواطنيف
ومػػف الطبيعػػي فػػي المشػػاريع التػػي تنفػػذىا الحكومػػة, عمػػى أف  ,القطػػاع ال ػػاص والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة

 بؿ ينظر لممنظومة برمتيا. فحسبيكوف التقييـ شامؿ وواسع ال يقتلر عمى الوحدة السكنية 
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 ول األخرىستراتيجيات المستخدمة في الددراسة اا 3-3-5-9
وال  ,تتناسػب مػع الوضػع فػي قطػاع غػزةال  المشاريع واألفكػار التػي تنفػذىا الػدوؿ وحتػى دوؿ الجػوار أغمب

ال يمنػػع أف نقػػـو  ىػػذالكػػف الحػػؿ األمثػػؿ,  عمػػى أنيػػا ىػػييمكػػف إسػػقاط ىػػذه المشػػاريع واإلسػػتراتيجيات كمػػا 
 سب الوضع في قطاع غزة.استراتيجيات واألفكار والمشاريع وتكييفيا بما ينالبدراسة ىذه ا

 
 خالصة الفصل الثالث

المحػور األوؿ عػف مفيػـو اإلسػكاف وأىميتػو وحاجػة اإلنسػػاف : حػوؿ ثبلثػة محػاور رئيسػية ىػذا الفلػؿ يػدور   
المحػػور األوؿ:  .الػػث حػػوؿ مشػػكمة اإلسػػكاف فػػي قطػػاع غػػزةوالمحػػور الثػػاني حػػوؿ قطػػاع غػػزة والمحػػور الث ,لػػو

اتضػػ  أف ىنػػاؾ أكثػػر مػػف تعريػػؼ الػػطبلحي بعػػد التعريػػؼ المغػػوي, ف عػػف مفيػػـو اإلسػػكاف وأىميتػػو يتحػػدث
عمى  مفية وثقافة ومينة المعرؼ فكػؿ معػرؼ ينظػر لمموضػوع مػف زاويتػو  وكذلؾ ا تمؼ تعريؼ اإلسكاف بنا ً 
 ػػبلؿ حػػؽ المػػواطف فػي التمتػػع بمسػػكف مبلئػػـ ي تمػؼ عػػف نظػػرة االقتلػػادي  ال الػة فالسياسػػي ينظػػر لػػو مػف

 والم طط والملمـ وغيرىـ.
والػػذي يػػنعكس بطبيعػػة األمػػر  ,نظػػرًا ألىميػػة اإلسػػكاف فػػي االسػػتقرار واالنسػػجاـ النفسػػي والفسػػيولوجي لمفػػرد -

 و ػرى, ليػذا فقػد كفمتػمف تنمية وتطور ورقي يميز ىذه الدولة عػف األ عميوعمى المجتمع كمو, وما يترتب 
اا  يقػػوؿحيػػث  ,جميػػع الشػػرائع السػػماوية وعمػػى رأسػػيا الشػػريعة اإلسػػبلمية, ويتجمػػى ذلػػؾ فػػي القػػرآف الكػػريـ

:" َيػا َأيهَيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا اَل تَػْدُ ُموا ُبُيوتًػا َغْيػَر :  28و  27تعالى في سورة النور وفي اآليتيف الكػريمتيف رقػـ 
ـْ َحتَّػػى   ـْ َتِجػػُدوا ِفيَيػػا َأَحػػًدا َفػػبَل  ۚ  َتْسَتْأِنُسػػوا َوُتَسػػمُِّموا َعَمػى  َأْىِمَيػػا ُبُيػوِتُك ـْ تَػػَذكَُّروَف, َفػػِإْف َلػ ـْ َلَعمَُّكػػ ـْ َ ْيػػٌر َلُكػ ِلُكػػ ذَ 

ـْ  ـُ اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا  ۚ  َتْدُ ُموَىا َحتَّى  ُيْؤَذَف َلُك ْف ِقيَؿ َلُك ـْ  ۚ  َواِ  "َوالمَُّو  ۚ  ُىَو َأْزَكى  َلُك  وكػذلؾ ِبَما َتْعَمُموَف َعِميـٌ
النبػي لػمى اا عميػو وسػػمـ الػذي روي عػف بشػير بػف نييػؾ عػف أبػي ىريػرة أف  السػيرة النبويػة الحػديث فػي

وكػذلؾ مػا حػدث مػع سػيدنا    مف اطمع في بيت قـو بغير إذنيـ ففقئوا عينو فبل دية لو وال قلػاصقاؿ: )
منيف عنػدما تسػور ألنػاس كػانوا يشػربوف ال مػر فمػا كػاف وىػو أميػر المػؤ  رضػي اا عنػو عمر بف ال طاب

ذكػػروه ب لولػػية بيػػتيـ فحػػاؿ دوف معػػاقبتيـ, ومػػف جانػػب آ ػػر ىنػػاؾ العديػػد مػػف المواثيػػؽ أف مػػنيـ إال 
الدولية التي كفمت لئلنساف حؽ التمتع بسكف  اص ومبلئـ يتبل ـ معو اجتماعيًا وثقافيػًا واقتلػاديًا وبيئيػًا 

 أيضًا.
العوامػػػػػؿ الثقافيػػػػػة  : بة لنوعيػػػػػة المسػػػػػكف فيػػػػػي ت تمػػػػػؼ وفقػػػػػًا لػػػػػبعض المعػػػػػايير والعوامػػػػػؿ منيػػػػػاأمػػػػػا بالنسػػػػػ   -

فقػػد  ,ثػػار المتعمقػػة بالسػػكف وحاجػػة اإلنسػػاف لػػوومػػدى التقػػدـ التكنولػػوجي وغيرىػػا, وكػػذلؾ اآل ,واالجتماعيػػة
اجػػة لئلسػػكاف تم لػػت باآلثػػار النفسػػية والثقافيػػة وآثػػار ليػػا عبلقػػة باللػػحة العامػػة, وأمػػا عػػف محػػددات الح

ف والحاجػػػات االجتماعيػػػة والتػػػي شػػػممت المحػػػددات اإلنسػػػانية ومنيػػػا الجسػػػمية والحاجػػػة لبلطمئنػػػاف واألمػػػا
المحػػػددات البيئيػػػة ومنيػػػا المحػػػددات الطبيعيػػػة  ؾمشػػػعور بالػػػذات والحاجػػػة لتحقيػػػؽ الػػػذات, وكػػػذلوالحاجػػػة ل

قتلػادية, وتم لػػت مكونػات الحاجػػة والبيئيػة االجتماعيػة والبيئيػػة الروحيػة, وآ ػػر ىػذه المحػددات فيػػي اال
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السكنية في الزيادة الطبيعية لمسكاف ولافي اليجرة واالنػدثار السػنوي والػنقص التراكمػي السػابؽ والوحػدات 
 السكنية ال الية.

الموقػع  ,حػوؿ قطػاع غػزةجغرافيػة  لمحػة تقػديـتػـ قػد قطاع غػزة ف عفالذي يتحدث و  بالنسبة لممحور الثاني   -
واسػػػػػتعماالت األراضػػػػػي وممكياتيػػػػػا  ,ع المحافظػػػػػات ال مػػػػػسوأىػػػػػـ التضػػػػػاريس وتػػػػػوز  ,والحػػػػػدود الجغرافيػػػػػة

والتػػي تػػتم ص فػػي البعػػد الػػديموغرافي  ,السػػكني االسػػت داـوأىػػـ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي  ,السػػكني واالسػػت داـ
ات والعاد واالجتماعيوالسياسي  االقتلاديوممكية السكف والعامؿ  االجتماعيةوالمرافؽ وال دمات والحالة 

 وأسعار األراضي واليجرة الدا مية واالنتقاؿ مف الريؼ إلى المدينة, والطرؽ ووسائؿ النقؿ. والتقاليد
و اسػتعرض الباحػث مػف  بللػ حيػثمشػكمة اإلسػكاف فػي قطػاع غػزة,  تطػرؽ إلػىالػذي و أما المحور الثالث    -

اع غػػزة عػػاـ ملػػادر رلػػدت بعػػض اإلحلػػائيات عػػدد سػػكاف قطػػالوضػػع الػػديموغرافي, ومػػف  ػػبلؿ عػػدة 
وأف  نسةةةمة  2,992,856) م2025ويقػػػدر فػػػي نيايػػػة عػػػاـ  نسةةةمة  1,600,000)حػػػوالي  م2010

إلػى  م2025اد لتلػؿ عػاـ نسمة / كـ مربػع, وتػزد (4383)حوالي  م2010الكثافة السكانية كانت عاـ 
مقطاع, مف مجموع التعداد السكاني ل (%6)مربع, وأما عف معدؿ النمو السكاني فيو  كمنسمة/ (8199)

, وتعػػود مشػػكمة اإلسػػكاف ألسػػباب عػػدة تكمػػف فػػي أف مسػػاحة قطػػاع فةةرد (6.5)ومتوسػػط حجػػـ األسػػرة ىػػو 
 , وأف الكثافػػػة السػػػكانية عاليػػػة ومتزايػػػدة, ىنػػػاؾ نقػػػص سػػػابؽ متػػػراكـ  فػػػي 2كةةةم 365)غػػػزة لػػػغيرة جػػػدًا 

الػػذي حػػاؿ دوف الوحػػدات السػػكنية ممػػا يجعػػؿ المشػػكمة قائمػػة ومتفاقمػػة, والحلػػار ال ػػانؽ عمػػى القطػػاع و 
عمػػػػى األراضػػػػي الحكوميػػػػة, وال ننسػػػػى االعتػػػػدا ات  اتد ػػػػوؿ مػػػػواد البنػػػػا , ووجػػػػود العشػػػػوائيات والتعػػػػدي

وقتػػػؿ اإلنسػػػاف  والبنػػػى التحتيػػػة ة المتكػػػررة والتػػػي تسػػػتيدؼ ىػػػدـ البيػػػوت المنشػػػآت والمؤسسػػػاتلػػػييونيال
 الفمسطيني األعزؿ.

يجػب عمػى الحكومػػة أف تنطمػؽ منيػا فػػي طػاع غػػزة فػي ق فأف ىنػػاؾ مكونػات لمشػكمة اإلسػػكاويػرى الباحػث    
 (14)إلػى  ألةف (12)مواجية المشكمة, وىي النقص الحاد في الوحدات السكنية حيث يحتػاج قطػاع غػزة مػف 

 ألةف (70)أف ىناؾ عجزًا سابقًا يلؿ إلػى سنويًا, ال سيما  (%6)وحدة سكنية بزيادة طبيعية تلؿ إلى  ألف
لمةى  تمفزيونيةةزير األشغال العامة واإلسةكان يوسةف غريةز فةي ماابمةة و ىذا حسب تلريحات وحدة سكنية 
سػتراتيجية . مف ىذه المكونػات أيضػَا غيػاب االم11/01/2014 مساء السبت الموافق الفضائية قناة الادس

تجاه حؿ ىذه المشكمة, والحلار ال انؽ والعشوائيات المتزايدة والتعدي عمى األراضي الحكومية الذي استنزؼ 
عجػػػزت الحكومػػػة معػػػات السػػػكنية التػػػي ألػػػبحت واقعػػػًا راضػػػي وأعػػػاؽ عمميػػػة الت طػػػيط والتطػػػوير ليػػػذه التجاأل

تفػػػاقـ المشػػػكمة, وكػػػذلؾ يجػػػب إحػػػداث تػػػوازف منطقػػػي مػػػدروس بػػػيف الػػػت مص منػػػو لغيػػػاب البػػػديؿ و الفمسػػػطينية 
ماعيػػػًا واقتلػػػاديا اسػػت دامات األرض الم تمفػػػة, والمعوقػػات التػػػي تعيػػػؽ تػػوفير الوحػػػدات السػػػكنية المبلئمػػة اجت

لحاجػػػة  ;ي تعػػػاني منػػػو الوحػػػدات السػػػكنية, ومػػػدى تمبيػػػة مشػػػاريع اإلسػػػكافوالتمػػػوث البيئػػػي الػػػذوثقافيػػػًا لمسػػػكاف, 
سقاط المناسب منيػا عمػى جتماعية, وأ يرًا دراسة جيدة لبلالسكاف االقتلادية واال ستراتيجيات المتبعة عالميًا وا 
 الوضع في قطاع غزة. 
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 تمهيد
لج هيذا الجهود التي بذلت لمواجهة مشكمة اإلسكان فيي قطياع غيزةي ويعيا الفصل هذا الباحث في يتناول   

 :ي والثيياني الفمسييطينية الحكوميات تتبناهييا كاسيتراتيجية العييام اإلسيكان:األول  الفصيل ثبلثيية محياور رئيسيييةي
جهييود ي والثالييث ريع التييي نفييذتها بشييكل مباشييروالمشييا يالفمسييطينية فييي مواجهيية المشييكمة جهييود الحكومييات

 –وتتمثييل فييي المجمييس الفمسييطيني لئلسييكان ووكاليية الغييوث  يوالقطيياع الصيياص غييير الحكوميييةالمنظمييات 
 . الجمعيات التعاونيةو   (األونروا)
 

 اإلسكان العام 4-1
 يومتفاقمييةتمرة الفمسييطينية تنظيير لمشييكمة اإلسييكان فييي قطيياع غييزة عمييى أنهييا مشييكمة مسيي إن الحكومييات   

 أن عجمية البنياءمن الوحدات السكنيةي كما  اً كبير  اً ة متكررة وتستهدف عددصهيونيال االعتداءاتأن صاصة 
الحكوميات الفمسيطينية جاهيدة عميى إيجياد  وتعمل  ومنع دصول مواد البناءي يمتوقفة بسبب الحصار الصانق

 فتيرةمين  الحكوميات ورش العميل التيي تعقيدهاقد الحظ الباحيث هيذا مين صيبلل الميؤتمرات و حمول وبدائلي و 
ن كانيت غيير مكتوبية وموثقيةواألسموب األكثير نصييبًا فيي إسيتراتيجية الحكومية  االستراتيجيةأن  ألصرى  يوا 

مين صيبلل اإلسيكان العيام  يمين صيبلل بنياء األبيراج والبناييات متعيددة الطوابيق يهو االمتداد والتوسع الرأسيي
 . أو الجماعي

 

 ريع اإلسكانية العامةالمشا 4-1-1
تعييددت الجهييات الرسييمية التييي قامييت بتييولي مهميية إقاميية مشيياريع اإلسييكان العاميية متعييددة الطوابييق فييي     

ممثمييية فيييي وزارة األشيييغال العامييية واإلسيييكان  يوالتيييي يمكييين حصيييرها بيييثبلث جهيييات رئيسييية يمحافظيييات غيييزة
سييكان ثييم وكاليية الغييوث لئلجمييس الفمسييطيني ميهييا الميوالتييي تضييم جمعيييات اإلسييكان التعاونييية  يالفمسييطينية

 الدولية )األنوروا(.
 

 تعريف مشروع اإلسكان:  4-1-1-1
يعيييرف مشيييروع اإلسيييكان بونيييم المشيييروع المييينظم والمصطيييط اليييذي يشيييمل عيييادة عيييدة قسيييائم صططيييت كوحيييدة  

ط فيي شيتر حييث تي تخطيط المدن فيي مدينية نيوييوركبموقع القسم الخاص في  دوذلك وفقا لما ور  يواحدة
 (500) وبحيد أدنيى يدونماً   (12) مشاريع اإلسكان العامة أن ال تقل مساحة الموقع المصصص لمبناء عن

تزييييد مسييياحة البنييياء لؤلبيييراج  وأالوبحيييد أدنيييى ثبلثييية مبييياني سيييكنية رئيسييييةي  يدونميييات  (6)أو  يوحيييدة سيييكنية 
)سيييييييميم المسييييييياكن.  قاميييييييةالمسييييييياحة الكميييييييية المصصصييييييية إل إجميييييييالي مييييييين  (%40) السيييييييكنية عييييييين حيييييييوالي

 (.2010:1,روعما
عناصير رئيسيية تمثيل ميا يشيبم  ةمن هنا فإن المشروع اإلسكاني ما هيو إال نتياج منيتظم ومركيب مين ثبلثيو 

وهييي اإلنسيان والمسيكن والنظييامي وكيل مين تمييك  يأي عمييى أبعياد متسياوية يرؤوس مثميث متسياوي األضيبلع



 

 الفصل الرابع: مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

26 

شيراف هيو الفيصيل لي فيإن النظياناصر ييؤثر ويتيوثر بيا,صري وبالتياالع م بميا يشيممم مين تصطييط وتصيميم وا 
  .األساس في التمييز بين مشروع اإلسكان وما يسمي بالعشوائيات

 مشروع اإلسكان الحكومي 4-1-1-2
أو المبني أو الميؤجر أو الميدار بواسيطة بمديية أو  المستممكيعرف اإلسكان العام )الحكومي( بونم اإلسكان  

ني دلمعيييائبلت  واألسييير الفقييييرة ذات اليييدصل المتييي مصصييصاليييذي يكيييون  يانيةوكاليية حكوميييية أو سيييمطة إسيييك
باسيتطاعتها تيومين مسيكنها مين صيبلل سيوق اإلسيكان الحير.  والتيي فيي كثيير مين الحياالت لييس يوالمحدود

ومين هنيا فبلبيد  مين التميييز بيين اإلسيكان العيام غيير الربحيي واإلسيكان  (3 :2004 )الرجوب والمومني,
تحقييق االسيتثمار الميالي وتنميية وتعظييم الثيروة  ىواليذي يهيدف إلي يك لؤلفيراد أو المؤسسياتالصاص الممميو 

 الصاصة باألفراد . 
عميى ثبلثية في األوساط الهندسية منظومة البناء والتشييد بكل مكوناتها وعناصرها األساسية ترتكز أساسيا   

 :أقطاب وهي
 . الجهات المالكة لممشروع )صاحبة العمل (. 1 

بميا فيي ذلييك  يواإلشيراف عميى تنفيييذها ي. االستشياريون اليذين يقوميون بمهميية تصطييط وتصيميم المشيياريع  2
 .(القطاع الحكومي )الوزارات والمؤسسات الحكومية

)المنسيييي, . شيييركات المقييياوالت واإلنشييياءات التيييي تقيييوم بعممييييات التنفييييذ الفعميييي لممشييياريع اإلسيييكانية.   3
بصييورة اسييتثمارية  منهييا تييم تنفيييذ  ن جييزءاً إريع اإلسييكان فييي المحافظييات فييى مشيياوبييالعودة إليي (1 : 2010

صصصيت ليوزارة اإلسيكان التي حكومية لممستثمرين مقابل نسبة من الوحدات السكنية  حيث أعطيت أراضي 
 .غزةفي مدينة العودة  :ومنها عمى سبيل المثال

 

  دوافع إقامة مشاريع اإلسكان: 4-1-1-3
لي لم وبالتا يفي أغمب دول العالم وارداً  قبل الحرب العالمية الثانية وزمة اإلسكانلم يكن اإلحساس ب   

بل كانت مجرد إدارات حكومية لتصطيط  يتكن هناك حاجة إلنشاء تنظيم يحمل اسم )وزارة اإلسكان(
حداث تراصيص البناء با ولقد واجهت أورو  ( 13 : 1988 )حنا, .وذلك في المدن الكبيرة وحدها يالمدن وا 

مج لئلسكان العام وضع برنا ضرورةذلك إلى  وانتهى يمشكمة السكن واإلسكان بعد الحرب العالمية الثانية
مبليين  (  (5بدأ ببرنامج إزالة األماكن ذات البيئة الصحية الفقيرة ي وبالتالي فقد تم إنشاء ما يقارب من

ومن واقع  ( 98 : 1999 شيرزاد,.)وحدة سكنية في غرب أوروبا وذلك بعد الحرب العالمية الثانية
والتي أدت إلى تدمير  م8002الظروف السياسية في محافظات غزة صاصة بعد حرب الفرقان نهاية عام 

ن األمر يتطمب إعداد صطة شاممة إلقامة مشاريع إسكان عامة لمواجهة إف يآالف الوحدات السكنية
 االحتياجات السكنية الممحة والمترتبة عمى هذا الواقع.
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 تجارب بعض الدول العالمية في مشاريع اإلسكان 4-1-2
عميييى أفضيييل م  2010الثييياني والثاليييث مييين مغسيييطس لعيييام فييييالميييؤتمر اليييذي عقيييد فيييي سييينغافورة ركيييز 

 يأصييحاب الشييون المييؤتمر جمييعحيييث  ياالسييتراتيجيات الممكنيية لزيييادة مشيياريع اإلسييكان وبوسييعار معقوليية
الممارسيييات والحميييول والميييوارد التيييي مييين شيييونها تمبيييية الطميييب  لتنييياول أفضيييل ;والقطاعيييات العامييية والصاصييية
إليى جنيب ميع  صبلل تمويل كفاءة وفعالية تكمفية البنياء جنبياً  معقولةي هذا منالمتزايد عمى المسكن بوسعار 

تصطيييييييييييييييييط ذكييييييييييييييييي لتنشيييييييييييييييييط وتطييييييييييييييييوير مبييييييييييييييييادرات مشيييييييييييييييياريع اإلسييييييييييييييييكان فييييييييييييييييي جميييييييييييييييييع أنحيييييييييييييييياء 
 )Projects-Housing-http://events.linkedin.com/Afforable(.العالم

 

تجربة سنغافورة :  4-1-2-1
(http://www.housingauthority.gov.hk/hdw/ihc/pdf/phgslc)  
صصصييت إليييواء  يم2000إلييى  م1960وحييدة سييكنية بييين األعييوام  (918,862)فييي سيينغافورة تييم بنيياء  
وقييد سيياهم قييانون حيييازة  م2002ميين سييكان سيينغافورة عييام  (%85)شييصص أي حييوالي  (2,854,000)

والييذي سييمس لمسييمطات السيينغافورية وضييع اليييد عمييى األراضييي ) الييدعم التشييريعي(  م1967األراضييي لعييام 
فيي  ميةفيي تنفييذ عيدد كبيير مين المشياريع العا كبير األثرحيث كان لم  يإلقامة مشاريع إسكان عامة عميها

سكانية بعد دولة موناكو الكثافة ال من حيث أن سنغافورة ثاني دول العالمعمما  يالببلد وبرامج تنموية أصرى
أسييباب نجيياح تجربيية اإلسييكان  إلييىالنظر بيي 2نسييمة/كم(  7000)حييوالي إلييىإذ تصييل الكثافيية السييكانية فيهييا 

لييذلك  يميين السييكان (%85)لحييوالي  العييام السيينغافورية والتييي وفييرت المسييكن الميسيير ذات الجييودة العالييية
التحتييةي  توفير كامل الصدمات ومرافيق البنييتهم السكنية مع هم امتبلك وحدانم (%95) استطاع أكثر من

. ذليييك يعيييود إليييى نظيييام االدصيييار المتبيييع وجعيييل سيييداد أقسييياط المسيييكن تتوافيييق ميييع إمكانييييات األسييير الماليييية
  (. 9:  2003)باهمام, 

مييع نية وتسيهيل نظيام األقسياط ييتبلءم ة المتمثمية فيي وضيع الييد عميى األراضيي السيكإن التجربية السينغافوري
صاصة  قامة مشاريع إسكان عامة عمى أراضي إذ يمكن تطبيقم بإ يالواقع البيئي واالقتصادي لمحافظات غزة

 .شهريا ( $100)جعل نظام التقسيط في حدود و حكومية  ويمكن مبادلتها بوراضي  يوذلك لممصمحة العامة
 تجربة ماليزيا: 4-1-2-2

ماليزيييا يييرتبط بصصييائص تمييك الوحييدات والتييي تعتبيير  فيييإن تقييييم الوحييدات السييكنية فييي المشيياريع العاميية 
وتحقيييق رضييا المشييترين يييرتبط بشييكل واضييس بجييودة هييذا المنييتج والمرتبطيية بكييل ميين السييعر  يكمنييتج سييمعي

ن والحكوميية المحمييية فييي ماليزيييا أن المسييكن ينبغييي وأكييدت وزارة اإلسييكاي والموقييع ونظييام التسييميم  والصدميية 
أن يتييييس لممقيميييين األميييين والسيييبلمة والراحيييية والصيييحة ميييع الحفيييياظ النسيييبي عمييييى الصصوصيييية والصييييدمات 

 ىحيييييدإنظيييييم البنييييياء الصيييييناعية )الرابطييييية(  وتعتبييييير (http://www.duplication.net.au)األصيييييرى. 

http://events.linkedin.com/Afforable-Housing-Projects


 

 الفصل الرابع: مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

22 

دة المييدى صاصيية فييي اصتصييار الوقييت وتحصييين إدارة الموقييع لهييا فوائييد عديييدة وبعييي يوسييائل البنيياء الحديثيية
وتصفييييض الفاقيييد وتحصيييين الجيييودةي وتسيييتصدم الرابطييية كبيييديل لمطريقييية التقميديييية فيييي البنييياء وقيييد أصيييبحت 

مييين مشييياريع  (%70) تسييتصدم فيييي كثييير مييين دول العييالمي وفيييي ماليزييييا يييتم اسيييتصدام نظييام الرابطييية بنسييبة
 . م1960د بدأ العمل بنظام الرابطة في الببلد عاموق م,2008اإلسكان العامة عام 

بونها التقنية المستصدمة في إنتياج مكونيات البنياء والتيي ييتم تصينيعها فيي بيئية ييتم السييطرة  وتعرف الرابطة
 (http://www.cream.com) .عميها صارج موقع البناء 

ريع اإلسييكان العاميية فييي معظييم دول إن اعتميياد نظييم تكنولوجيييا البنيياء الجيياهزة مييا زالييت مقتصييرة عمييى مشييا 
وقد تم تصنيف كل من فمندا واليابان من أهم الدول العالمية الرائدة في استصدام تكنولوجيا وتقنيات ي العالم 

ميييع إن اسيييتصدام نظييام الرابطيية يتوافييق  http://learn.tsinghua.edu)) .الصييناعات البنائييية الجيياهزة
ميع اصتصار الوقت نظرا لمحاجة المتنامية والممحة لموحدات السيكنيةي وكذلك  يالواقع البيئي لمحافظات غزة

مشيياريع فييي اسيتصدمت تكنولوجيييا المبياني الجيياهزة فيي بعييض المبياني  صييهيونيأن سييمطة االحيتبلل ال العميم
 . وصاصة المباني العامة كالمستشفيات والمدارس ياإلسكان العامة بمحافظات غزة

 تجربة فرنسا 4-1-2-3
 اصيية بعييد الحييرب العالمييية الثانيييةوص يتييدصل الدوليية فييي سييوق اإلسييكان ة فيييطويميي تجربييةلييديها  إن فرنسييا 

وزيييادة عيييدد السيييكان بمعيييدالت غيييير مسيييبوقة مييين قبييلي وزييييادة الهجيييرة مييين الرييييفي فيييي حيييين أن األضيييرار 
 اإليجيار وارتفياع أجيرة شيققعيدد المنيازل فيي العدييد مين الميدني  أدت إلى قميةالناجمة عن الحرب المذكورة 

 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Public_housing)بشكل كبير. 
وفييي مجييال التمويييل تقييوم فرنسييا شييونها شييون بعييض الييدول بفييرض ضييريبة موحييدة لتمويييل مشيياريع اإلسييكان 

)حنيييييا, عميييييى كيييييل األجيييييور ييييييدفعها الموظيييييف والعاميييييلي الغنيييييي والفقيييييير عميييييى حيييييد سيييييواء.  %(1)قيييييدرها
1988 :149  ) 

نيية بييين أوجييم التشييابم واالصييتبلف بييين سياسيية اإلسييكان االجتميياعي فييي الواليييات المتحييدة وفرنسيياي فييي مقار و  
فرنسا ُيعتبر حيق السيكن التزاميًا مين الحكومية يجيب تقديميم لمميواطنين بينميا تيوفير المسيكن فيي  نجد أن في

لمتحييدة فالواليييات ا يبيياالوالييات المتحييدة ال يحمييل نفييس المركيز القييانوني واألصبلقييي كمييا هييو الحيال فييي أورو 
ن كيان هنيياك تييدصل عميى المسييتوى القييانوني  يالسييوق ولييس سيييادة الحكوميية ةتعتميد عمييى اسيتراتيجيات قييو  وا 

الدولييييييييييييية والفيدراليييييييييييييية ومييييييييييييين صيييييييييييييبلل اسيييييييييييييتصدام الحيييييييييييييوافز الضيييييييييييييريبية.  صيييييييييييييبللوالتنظيميييييييييييييي مييييييييييييين 
(http://siteresources.worldbank.org) 

أن  ال بييد ميين معرفيية ي)السييكن االجتميياعي( :فييي مجييال اإلسييكانالتييدصل الحكييومي  ىأوروبييا يسييمفييي أمييا 
ويرجيع  ياالتحاد األوروبي ال يحمل أي قوة في توجيم سياسة اإلسكان العامة فيي منظومية اليدول األوروبيية

أنيييم ال يوجيييد سياسييية أوروبيييية موحيييدة  يعنييييوهيييذا  يالحكوميييات الوطنيييية لكيييل بمييد سياسيييةذلييك إليييى اصيييتبلف 
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 يالنظييييير إليييييى التجربييييية الفرنسيييييية ومييييين صيييييبلل( http://www.cityfutures2009.comلئلسيييييكان. )
 يمحافظييات غييزةالواقييع االقتصييادي لسييكان فقييد توافييق مييع وصاصيية فييي االعتميياد عمييى المشيياركة المجتمعييية 

لشرائس  المبلئم يوفر المسكنسفرض ضريبة عمى العاممين بهدف توظيفها في إقامة مشاريع إسكان عامة و 
 رة ويحد من الزحف واالستيبلء عمي األراضي العامة .المجتمع الفقي

 تجربة  المممكة ا لعربية السعودية:  4-1-2-4
وذلك فيما يصص  يتقرير عن اإلسكان الميسر بون المواطن السعودي لم دور في تنامي أزمة السكن أفاد

شرة من حيث المساحات السموك السائد في طبيعة االستهبلك السكني التقميدي المتعارف عميم كعادات منت
وبالتالي زيادة التكاليف ونقص عممية بناء المساكن.  يوزيادة التوسع يالُمهدرة في األراضي السكنية

(www.aleqt.com/2010/10/24)  
أن المجتمع السعودي المحافظ  إلى فيشير ( 39 : 2008جمال الدين سالغور )أما الباحث السعودي 

استطاع أن يتوقمم مع  يوذلك منذ فترات زمنية طويمة يمنصفضة االرتفاع سكن في المبانيلالمعتاد عمى ا
يجابيات مثل األمن إوتحويمها إلى  يالتجربة اإلسكانية الجماعية الجديدة في األبراج السكنية العالية

يد الواقع االجتماعي لمحافظات غزة فان ثقافة وتقال ىوبالعودة إل يوالصيانة والنظافة والمرافق المشتركة
السمطة  مجيءوصاصة بعد  اتضسوقد  يعن المجتمع السعودي المجتمع الفمسطيني ال تصتمف كثيراً 

السكان صاصة األزواج الشابة  نم يوجد توجم لدى شريحة واسعة منأفمسطينية وارتفاع أسعار األراضي ال
 متعددة الطبقات .  قامة في وحدات سكنية ضمن مباني باإل
 تجربة روسيا: 4-1-2-5
طوابيقي ميع شيقق   (5-3) مين تكيونت فيي روسييا كانت معظم المنازل التي بنييت بعيد الحيرب العالميية الثانيية  

صييغيرة المسيياحة فييي أحييياء مصتمفيية ميين الييببلدي وكييان الهييدف المعميين ميين قبييل الجهييات المصتصيية هييو تييوفير 
ن المبيياني السييكنية التييي كبيييرة ميي م تييم بنيياء أعييداد1970المسيياحة وصمييق العديييد ميين الشييقق السييكنيةي وفييي عييام

طيييابق فيييي المنييياطق  (12-7)طيييابق فيييي الميييدن الكبيييرى واإلقميميييية ومبييياني تتكيييون مييين  (16-9) مييين تتكونييي
الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السيوفيتي  بعد انتهاءالحضرية الصغرىي أما في روسيا 

اعات العسكرية الثقيمة والنووية في روسيا أصيبحت ال ليزوم لهيا فإن كثيرا من الصن يوتفكك هذا االتحاد يسابقا
وأصييذت تتحييول إلييى أنشييطة مدنييية يسييتفاد منهييا فييي زيييادة اإلنتيياج وصمييق فييرص العمييل ألعييداد كبيييرة ميين سييكان 

مؤسسييية مييين المؤسسيييات  (150) وذليييك بمسييياعدة الوالييييات المتحيييدة األمريكييييةي وقيييد تيييم حصييير حيييوالي يالييببلد
يع هييا إلييى مؤسسييات مدنييية ي صاصيية مشييار انييت تنييتج أسييمحة الييدمار الشييامل حيييث تييم تحويمالتييي كالعسييكرية 

وكان الهدف منها هو توفير مساكن لمضباط الذين تم االستغناء عنهم فيي المؤسسيات العسيكرية  يإسكان عامة
روسيية فيي وقد دصمت ثماني شركات أمريكية لمسا ندة الشركات ال االستراتيجيةصاصة ضباط قواعد الصواريخ 

 (http://www.nti.org) تنفيذ مجموعة من مشاريع اإلسكان العامة.
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ذلييك يتوافييق والظييروف  نجييد أنصاصيية فييي االمتييداد الرأسييي لممبيياني السييكنية  يالنظر إلييى التجربيية الروسيييةوبيي
 درةنيياالمتييداد الرأسييي فييي البنيياء هييو الصيييار الوحيييد المتيياح لمسييكان فييي ظييل  أن البيئييية بمحافظييات غييزة حيييث

 .وغبلء أسعارهااألراضي 
 تجربة استراليا:  4-1-2-6
ر ليذوي اليدصل تهيدف إليى تيوفير السيكن الميسي يمنظمة إسكانية غير ربحية (40)يوجد في استراليا حوالي  

صاصيية فييي ا,ونيية األصيييرة تعمييل عمييى تقيييديم  يي وكييل الحكومييات المتعاقبيية فييي اسييترالياالمحييدود والمتييدني
ميين تطييوير المسيياكن  اسييات واالسييتراتيجيات ميين أجييل تمكييين المؤسسييات غييير الربحيييةالتمويييل وتحديييد السي

كييذلك تحقييق االسييتثمار الصيياص وعميى نطيياق واسييعي وتحياول اسييتراليا إتبيياع اسييتراتيجيات ي مناسييبةبوسيعار 
حييدة مماثمية لميا هييو سيائد فيي كثييير مين البميدان بمييا فيي ذليك النمسييا وفرنسيا وهولنيدا وسويسييرا والوالييات المت

  ( www.ahuri.edu.au/publications/download) .السيما في طرق التمويل وتوفير األراضي
وقد برز في كل من استراليا وغرب أوروبا تقارير لوكاالت وطنية تحدثت عن اصتبلف في مساحات 

 إذ تبلف في مساحات الوحدات السكنيةهناك تقارير لوكاالت وطنية تحدثت عن اصالوحدات السكنية 
في بريطانيا و  2م(75)في كل من استراليا ونيوزيمنداي  بينما وصمت إلى  2م(200) بمغت حوالي

 (http://www.demographia.com )في ألمانيا 2م(65)
 تعارض معت دهانج يلموحدات السكنية وبالنظر إلى تجربة استراليا صاصة في اعتماد المساحات الواسعة

بحوالي غزة وصاصة محدودية المساحة المتاحة لمسكن وتعتبر المساحة المقدرة واقع البيئي لمحافظات ال
عتبر سكن اقتصادي مبلئم إلى حدي ما صاصة بالنسبة لؤلزواج الشابة التي تلموحدة السكنية  2م(85)

 والناشئة والتي هي في حاجة ماسة لممسكن .
 : تجربة تركيا 4-1-2-7

في تركيا تم تصصيص األراضي الممموكة لمدولة لئلسكان التعاونيي و ينص قانون الدولة عمى تصصيص 
من الوحدات  (%25)وقد ساهمت التعاونيات بحوالي  من الموازنة السنوية لتطوير اإلسكاني (5%)

. لةلدو ا تمتمكهامن أراضي الببلد   %(50) عمما بون حوالي يم2007السكنية التي أقيمت في الببلد عام 
ولة في ؤ ب التي أدت إلى توجم الجهات المسإن ارتفاع أسعار األراضي في تركيا يعتبر من أهم األسبا

حيث وصل سعر المتر المربع من األرض عام  يالدولة نحو إقامة مشاريع اإلسكان العامة في الببلد
  (http://www.fig.net/pub/fig2008).($1700)إلى  ($1300)ما بين م2006

والذين ليس لديهم القدرة  يمصصصة لذوي الدصل المنصفضامة )المميون هكتار( في تركيا في المشاريع الع
-55)فالدولة توفر لهؤالء وحدات سكنية تتراوح مساحتها ما بين  يعمى شراء األصول بطريقة مباشرة

لى تصل إلى إضافة إلى دفعة أو  عام(15)ولمدة  ($100) مقابل دفعات شهرية تعادل 2م(65
 م.2008وذلك عام  (2670$)
 

http://www.demographia.com/
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 خالل فترة الدراسة الفمسطينية المشاريع التي نفذتها الحكوماتالجهود و  4-2
 م2009والثانية بعيد عيام  م2007 عام أن يتم تقسيم الفترة الزمنية إلى فترتين األولى قبلرأى الباحث    

بشكل كامل بسبب الحصار  فيها قف البناءقد تو  م2009م و 2007 عمى اعتبار أن الفترة ما بين عامي
 الصانق عمى قطاع غزة.

 اإلسكان األشغال العامة و وزارة  4-2-1
تعتبر وزارة األشغال العامة واإلسكان الجهة الحكومية الرسمية المكمفة بمجال اإلسكان ومواجهة مشكمة 

سية حول هذ  الوزارة وهي أن يتطرق لبعض العناوين الرئيفي قطاع غزةي وعميم رأى الباحث  اإلسكان
 -عمى النحو التالي:

 والمسيرةالنشأة  6-6-1-1
تتولف  هذ  الوزارة وكانت  يم1666 عام ميارأنشوت السمطة الوطنية الفمسطينية وزارة اإلسكان في شهر 

 –المشاريع  –السياسة والتصطيط الحضري  –) البحث والتصطيط والتطوير  :هي من صمس إدارات عامة
 (12: 2002 )يوسف, الشئون المالية( –اإلدارية ون الشؤ 
اإلسييكان لتحمييل الييوزارة االسييم الجديييد وهييو وزارة األشييغال العاميية واإلسييكان وزارة تييم دمييج وزارة األشييغال مييع ثييم 

و يحكييم عمييل الييوزارة مجموعيية ميين القييوانين واألنظميية السييارية التييي يييتم ي م2002يونيييو عييام منتصييف وذلييك 
قيانون العميل  :وأهيم هيذ  القيوانين واألنظمية يتوجيم وضبط نشاط وصطط وسياسات الوزارةعمى أساسها تنظيم و 

ي نظييييام (1/1998)ي قييييانون تشييييجيع االسييييتثمار (6/1999)الحكومييييية  العطيييياءاتي قييييانون (7/2000)رقييييم 
ي قييييوانين تنظيييييم المييييدن السييييارية فييييي محافظييييات غييييزة (3/1998)تصيييينيف المقيييياوليني قييييانون الييييدفاع المييييدني 

ي قيييييانون ممكيييييية الطبقيييييات والشيييييقق والئحتيييييم التنفيذييييييةي قيييييانون العميييييل الفمسيييييطينيي قيييييانون (1936-1994)
إضييافة إلييى العديييد ميين القييرارات  يالمواصييفات والمقيياييس الفمسييطينيةي قييانون الصدميية المدنييية والئحتييم التنفيذييية

 لتنظيم العمل في الوزارة. ;واألنظمة التي تصدرها الوزارة أو مجمس الوزراء
العديد  م2013 –2002حيث أنجز منذ العام  يعممت الوزارة منذ نشوتها عمى تحقيق األهداف التي وضعتها

حي النمساويي مشروع مدينة الزهراءي حي الندىي  :ومن هذ  المشاريع يمن المشاريع اإلسكانية في قطاع غزة
ي المشروع (1,2)ةي المشروع السعوديإسكان الفراي مشروع مدينة الشيخ زايدي المشروع اليابانيي مشروع العود

من الوحدات السكنية التي هدمت وتضررت بفعل العدوان  (%91) قرابة إعماراإلماراتيي كما تم إعادة 
مشروع  (12)بتصطيط  2012, 2011المستمر عمى قطاع غزة. ومن جانب آصر قامت الوزارة صبلل عامي 

نهاء إجراءات االعتماد البلزمة لممصططا ت وجاري تنفيذ العديد منها بمنس دولية مثل مشروع مدينة إسكان وا 
وهناك مشاريع تنفذ عن طريق مستثمرين مثل  يومشروع مدينة الشيخ صميفة السكنية يالشيخ حمد السكنية

مئات المواطنين لبناء وحدات  بمساعدةبدأت الوزارة وحدة سكنية في مدينة العودة كما  (1000)مشروع بناء 
 توزيع قطع أراضي.  عن طريق جمعيات إسكانية أوسكنية عن طريق 
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ووضع حمول  يعشوائيات سكنية (6)قامت الوزارة بالتعاون مع سمطة األراضي والبمديات بدراسة ا كم
 :من صبلل مشاريع اإلسكان المصططةي ومن هذ  العشوائيات يإلعادة توهيمها أو تسوية أوضاع ساكنيها

 وحي الفرقان. يوحي الرابطين ييةعشوائية آل أبو عمرة وعزبة الحمام

عادة  يوصيانتها يهمًا في إدارة وتنفيذ المشاريع اإلنشائية لممباني العامةملعبت الوزارة دورًا كما  وا 
مشروع مجمع الوزارات  :ومن هذ  المشاريع ياالستشارية والتنفيذية عطاءاتهاوتجهيز وطرح  يتصميمها

س الوزراء. وعمى نطاق األنظمة والسياسات قامت الوزارة مباني الشرطة ومكاتب البريد ومبنى مجمو 
منها نظام التعامل  يبوضع نظم وقرارات المنظمة لقطاع اإلسكان وتوهيل العشوائيات واألشغال واالستثمار

ونظام  يونظم االنتفاع من األراضي الحكومية لممؤسسات واألفراد يمع التعديات عمى األراضي الحكومية
أسهمت الوزارة إسهامًا واسعًا في إدارة ممف قد ونظام تعميمات العطاءات الحكومية.  ي رياالستثمار العقا

بوضع صطط اإلعمار وتسويقها  م2008 حيث تقوم الوزارة ومنذ عام يإعمار قطاع غزة والتعاون الدولي
يذها اإلطار ومن الصطط التي وضعتها الوزارة وجاري تنف يومتابعة تنفيذها مع الجهات الدولية المصتمفة

العام ,لية اإلعماري وثيقة إعادة إعمار قطاع غزة التي قدمت لدولة قطري وأولويات الحكومة في اإلعمار 
وثيقة  نفس العامكما أعدت الوزارة في  يم2013في عام  لتي قدمت لمبنك اإلسبلمي لمتنميةوالتنمية ا

لمجمهورية التركية تمهيدًا  اتحتوي عمى أولويات قطاع غزة من مشاريع اإلعمار وتم تقديمه
 م(2014 ,االستراتيجيةالخطة  )وزارة األشغال العامة واإلسكان ,لتنفيذها.

 الرؤية 6-6-1-6
 " نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود المواطن الفمسطينيالتطمع "  :إن رؤية الوزارة هي

 الرسالة  6-6-1-6
ي اتيييق التنميية المسييتدامة المتوازنيية ميين صييبلل األداء المؤسسييالمسيياهمة الفعاليية لتحق" :إن رسيالة الييوزارة هييي

التحتيية والمرافيق العامية وفيق أفضييل  يد وصييانة مشيياريع اإلسيكان والبنييالمتمييز فيي تنظييم وتصطييط وتشيي
 ."المعايير والمواصفات باالستثمار األمثل لمموارد المتاحة والشراكة مع الجهات ذات الصمة

 العامة األهداف 6-6-1-6
 معايير عمرانية وبيئية واقتصادية سميمة.ن الحصول عمى مسكن مبلئم وفقًا لتمكين األسر الفمسطينية م  -1
عيييادة توهييييل وتنظييييم التجمعيييات العشيييوائية والمنييياطق المتيييدهورة   -2  والميييدمرةالتطيييوير واالرتقييياء بالبيئييية السيييكنية وا 

   عمرانيًا. 
 التحتية وصاصة شبكة الطرق اإلقميمية والرئيسية. لمباني الحكومية والبنيممرافق واالتطوير والصيانة الدائمة ل  -3
 المساهمة في تطوير قطاع اإلنشاءات في فمسطين. -4
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 المهام حسب الهيكمية المعتمدة 6-6-1-6
لمتصطيييط واإلنتيياج  يالقيييام بييالبحوث والدراسييات العممييية النظرييية والتطبيقييية الصاصيية بييالتطوير المسييتمر -1
 نفيذ واإلشراف والمتابعة لمشاريع ونشاطات الوزارة المصتمفة.والت
سيتراتيجية الوطنيية لعمميية التيي تصيدم تحقييق أهيداف االإعداد الصطط والسياسات والبيرامج والمشياريع ا  -2

 ف.اريلئلسكان والتنمية الحضرية والعمرانية في المدن واأل
مرانييييييةي ووضيييييع المواصيييييفات والمعيييييايير الصاصييييية إعيييييداد وتحيييييديث الييييينظم والقيييييوانين والتشيييييريعات الع  -3

التحتيية بميا يتفيق ميع  ئلسيكان واألبنيية والمرافيق والبنييبالتصطيط الحضري والتصميم المعماري واإلنشائي ل
 الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي.

لين ومشاركة وضع البرامج الصاصة بتطوير وتنظيم قطاع المقاوالت وتطوير األنظمة الصاصة بالمقاو   -4
لمييدصول فييي المشيياريع الحكومييية المصتمفيية وتحفيييزهم عمييى المسيياهمة فييي عممييية  ;القطيياع الصيياص وتييوهيمهم
 التنمية العمرانية الشاممة.

دارة برامج التوهيل والتدريب لممهندسين والمهنيين داصل وصارج الوزارة -5 بالتنسيق مع الجامعيات  يإعداد وا 
 ممي المحمية والدولية.والنقابات ومراكز البحث الع

ورسم السياسات العامة ووضع القوانين والتشريعات المشاركة في إعداد الصطة الوطنية لمتنمية الشاممة  -6
 الوطنية ذات الصمة.

 م2007قبل عام  الفمسطينيةمشاريع اإلسكان التي نفذتها الحكومة   4-2-2
 (1 -4انظر جدول رقم ) عمى النحو التالي: شاريع قامت السمطة الوطنية الفمسطينية بتنفيذ العديد من الم

 م(2002 -م1994( مشاريع اإلسكان التابعة لوزارة اإلسكان الفمسطينية )1 -4جدول )

 المحافظة الموقع نوع اإلسكان اسم المشروع الرقم
المساحة 
 بالدونم

الوحدات 
 السكنية

 1500 153 الشمال بيت حانون عمارات سكنية حي الندى 1
 3574 409 الشمال بيت الهيا عمارات سكنية ينة الشيخ زايدمد 2
 228 139.123 الشمال بيت الهيا قسائم سكنية حي النزهة 3
 421 243.419 الشمال جباليا قسائم سكنية (1القرعة الصامسة) 4
 511 206.698 الشمال بيت الهيا قسائم سكنية (2القرعة الصامسة) 5
 229 179.135 الشمال جباليا سكنيةقسائم  (3القرعة الصامسة) 6
 700 247 الشمال بيت الهيا قسائم سكنية القرية البدوية 7
 2214 334.096 غزة الزهراء مصتمط مدينة الزهراء 8
 1750 141 غزة غزة عمارات سكنية مدينة العودة 9
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 2900 435.341 غزة غزة عمارات سكنية إسكان تل الهوا 10
 128 5 غزة غزة ات سكنيةعمار  إسكان الفيروز 11
 80 2 غزة غزة عمارات سكنية إسكان الظافر 12
 40 1 غزة غزة عمارات سكنية إسكان الصالس 13
 60 1 غزة غزة عمارات سكنية إسكان غزة المركزي 14
 80 6.096 غزة غزة عمارات سكنية إسكان مفرق الشهداء 15
 125 1.436 غزة غزة قسائم سكنية حي البساتين 16
 255 85 الوسطى دير البمس قسائم سكنية إسكان مصيم دير البمس 17
 80 4.767 الوسطى دير البمس عمارات سكنية الغفري إسكان 18
 120 3.7 صان يونس صان يونس عمارات سكنية مفرق القرارة إسكان 19
 448 40.666 صان يونس صان يونس عمارات سكنية الفرا والنمساوي إسكان 20
 135 14 صان يونس صان يونس عمارات سكنية حي األمل إسكان 21
 109 14 صان يونس صان يونس قسائم سكنية حي األمل إسكان 22
 30 3 رفس رفس عمارات سكنية تل السمطان إسكان 23
 300 25.781 رفس رفس قسائم سكنية تل السمطان إسكان 24
 623 65 رفس رفس قسائم سكنية تل السمطان ج إسكان 25

 م(2002مصدر البيانات: مكحولي وعيطاني,ال) 
وزارة األشغال العامة واإلسكان الفمسيطينية صيبلل الفتيرة الواقعية ميا بيين  نأ (1 -4 جدول )كما يظهر في 

أسييرة   (3238)اسييتفادت منهييا حييوالي  يميين المشيياريع اإلسييكانية دالعدييينفييذت  م2002-م1994األعييوام 
توزيييع قسييائم ميين األراضييي السييكنية العاميية الممموكيية لمدوليية وبوسييعار فمسييطينيةي كمييا قامييت وزارة اإلسييكان ب

قسييمة سيكنية عميى  (3672) حييث بمغيت تميك القسيائم حيوالي يلذوي الدصل المحدود من الميوظفين متدنية
 أسييرة فمسييطينية فييي محافظييات غييزة ( 5770) دونميياي وقييد اسييتفادت منهييا (1291)مسيياحة تقييدر بحييوالي 

 (  132م:   2002اني, )مكحولي وعطي. كافةً 
لقد تم توزيع معظيم الوحيدات السيكنية عميى المنتفعيين ومعظمهيم مين رجيال الشيرطة والميدنيين العياممين فيي  

مؤسسييات السييمطة الفمسييطينيةي وذليييك ضييمن اتفاقييات تيييم توقيعهييا مييا بيييين وزارة األشييغال العاميية واإلسيييكان 
مييين الراتيييب الشيييهري ضيييمن نظيييام األقسييياط  ءز بصصيييم جييي ثمنهيييابحييييث ييييتم تسيييديد  يالفمسيييطينية والمنتفعيييين

  ( 37م:  2010, الفرا, فوزي كمال)الشهرية ولفترات زمنية متفاوتة. 
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الجهيية الرئيسيية التييي أشييرفت  :وزارة األشييغال العاميية واإلسييكان الفمسييطينية هييي أن (2-4) الجييدوليظهيير فييي و  
ك بسيبب التموييل الميالي اليذي مينس لهيا مين وذلي يومَولت معظم المشياريع اإلسيكانية العامية فيي محافظيات غيزة

إضافة إلى سيطرتها عمى األراضي الحكومية المحدودة التي منحت لها ضمن اتفاقيات  يقبل الجهات الصارجية
فييإن شييريحة المييوظفين فييي السييمطة الفمسييطينية هييي المسييتفيدة   (2-4الجييدول) أوسييموي وكمييا يظهيير أيضييا ميين

ة وذلك لقدرتها عمى االلتزام بنظام تسديد األقساط المسيتحقة إضيافة إليى أفيراد من مشاريع الوزار  األولىبالدرجة 
 .في القطاع الحكومي أو الصاص ءسواالجمعيات التعاونية وهم أيضا من الموظفين 

 م(2006 –م 1994( مشاريع اإلسكان العامة حسب الجهة المنفذة والمستفيدة ) 2-4جدول )

اسم مشروع  م
 الجهة المستفيدة من المشروع هة المنفذةالج المدينة اإلسكان

 موظفو السمطة الفمسطينية وزارة اإلسكان بيت حانون الندى 1
 موظفو السمطة الفمسطينية المجمس الفمسطيني بيت حانون الشرطة 2
 المهدمة بيوتهم في محافظات غزة وزارة اإلسكان بيت الهيا الشيخ زايد 3
 سكان مصيم جباليا نوزارة اإلسكا بيت الهيا السبلم 4
 سكان مصيم الشاطيء وزارة اإلسكان جباليا الصفطاوي 5
 موظفو السمطة الفمسطينية المجمس الفمسطيني جباليا الكرامة 6
 سكان مصيم الشاطيء وزارة اإلسكان غزة الشيخ رضوان 7
 موظفو السمطة الفمسطينية وزارة اإلسكان غزة مدينة العودة 8
 موظفو السمطة الفمسطينية رة اإلسكانوزا غزة الفيروز 9
 موظفو السمطة الفمسطينية وزارة اإلسكان غزة المصابرات 10
 جميعات اإلسكان من الموظفين وزارة اإلسكان غزة تل الهوى 11
 جمعيات اإلسكان وموظفو السمطة وزارة اإلسكان غزة مدينة الزهراء 12
 و السمطة الفمسطينيةموظف المجمس الفمسطيني الوسطى عين جالوت 13
 موظفو السمطة الفمسطينية وزارة اإلسكان الوسطى الغفري 14
 موظفو السمطة الفمسطينية وزارة األشغال صان يونس مفترق القرارة 15
 سكان مصيم صان يونس وزارة اإلسكان صان يونس األمل 16
 موظفو السمطة الفمسطينية وزارة اإلسكان صان يونس النمساوي 17
 موظفو السمطة الفمسطينية وزارة اإلسكان صان يونس الفرا 18
 موظفو السمطة الفمسطينية المجمس الفمسطيني صان يونس القمعة 19
 من هدم االحتبلل بيوتهم في صان يونس )األنوروا( صان يونس صان يونس 20
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 من هدم االحتبلل بيوتهم في صان يونس )األنوروا( صان يونس الفصاري 21
 من هدم االحتبلل بيوتهم في رفس )األنوروا( رفس السمطان تل 22
 من هدم االحتبلل بيوتهم في رفس )األنوروا( رفس السعودي 23
 موظفو السمطة الفمسطينية المجمس الفمسطيني رفس رفس 24
 من هدم االحتبلل بيوتهم في رفس وزارة اإلسكان رفس المتضررين 25

 م(2010ة واإلسكان الفمسطينية )المصدر: وزارة األشغال العام 
 

  
 بغزة المخابرات( إسكان  1-4صورة ) ( إسكان مدينة العودة بغزة2 -4صورة )

  
 بغزة الفيروز( إسكان  3-4صورة ) ( مدينة الشيخ زايد ببيت الهيا 4-4صورة )
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 جباليا –زايد  الشيخ مشروع إسكان 4-2-2-1
ليك أهم المعمومات الصاصة  يطاع غزةيقع مشروع اسكان الشيخ زايد شمال ق  المشروع: بهذاوا 

 دونم. (666)بحوالي  مدينة الشيخ زايدتقدر مساحة  -
 نسمة. (6667)عدد السكان الحالي لممدينة يقدر بحوالي  -
باإلضافة إلى برج سكنيي وتتنوع هذ  التجمعات من  يتتكون المدينة من ستة تجمعات سكنية -

ومنها  يعمارة (16)ومنها  يعمارة (16)عمارة سكنية ومنها  (16) منها ما يتكون من يحيث العدد
 عمارة سكنية. (26) عمارات سكنيةي في مجموعها تتكون من (17)

 عشر طابق يقع في الجزء الجنوبي لممدينة. اثنييوجد برج سكني مكون من  -
 توجد مساحات صضراء تتوسط كل مجموعة سكنية. -
 إلى مركز ثقافي. يشكل المسجد قمب المدينة باإلضافة -
 توجد مدرسة ابتدائية داصل المدينة تقع في الجهة الشمالية الشرقية. -
أما داصل المدينة فتوجد شوارع محمية ذات عروض صغيرة  يتحيط بالمدينة شوارع رئيسية -

 باإلضافة إلى وجود مواقف لمسيارات داصل المدينة.
كان مصطط لها عمى ثبلث  الشيخ زايد أن مدينة خالل المقابمة الشخصيةم( 6716المنسي )وأكد 
لكن لم يتم تنفيذ إال المرحمة األولى ثم ألغيت بقية المراحل من قبل الممول وهناك وعود باستكمال  يمراحل

 باقي المراحل حسب األراضي المتاحة لذلك.
  يوضح تنفيذ المرحمة األولى من المشروع (1-4شكل ) و( 3-4) جدولانظر 

 
 ات مشروع إسكان الشيخ زايد( مواصف3-4جدول ) 

 المساحة الوصف
 2م223,000 المساحة اإلجمالية
 2م 104,390 الشقق السكنية
 2م 10,128 الفضاءات
 730 عدد الشقق
 2م130 مساحة الشقة

 (31:  2010المصدر: ) الفرا, فوزي كمال, 
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 ( الموقع العام إلسكان الشيخ زايد1-4شكل رقم )

 (31: 2010زي كمال,المصدر: ) الفرا, فو 
 

 رفحفي تل السمطان تهم في و مشروع إعادة تأهيل إسكان المواطنين المهدمة بي 4-2-2-2
إلييى الجنييوب ميين  ييقييع المشييروع  فييي الجهيية الجنوبييية الغربييية ميين مدينيية رفييس ضييمن منطقيية تييل السييمطان

 ( 6-6م )وشكل رق (6-6جدول رقم )انظر  بتنفيذ . األنوروامشروع إسكان بدر الذي قامت 
 

 رفحفي تل السمطان في مشروع إعادة تأهيل إسكان المواطنين المهدمة بيوتهم ( 4-4جدول ) 
 2م117,593 مساحة ارض المشروع

 315 عدد الوحدات السكنية بالمشروع
 مدرسة ابتدائية الصدمات المتوفرة

 (33:  2010المصدر: ) الفرا, فوزي كمال, 
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 تأهيل إسكان المواطنين المهدمة بيتهم بتل السمطان برفحمشروع إعادة ( 2-4شكل رقم )

 (33: 2010المصدر: ) الفرا, فوزي كمال,
 

 م:2009قيد التنفيذ منذ عام  مو مشاريع اإلسكان التي نفذت 4-2-3
بتنفيذ  يتقوم وزارة األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق مع جميع الجهات العاممة في قطاع اإلسكان   

البيوت المهدمة قبل عام  أصحابتم االنتهاء من تنفيذ عدة مشاريع تصدم  وقد يم جميع الفئاتمشاريع تصد
كما يوجد  يوحدة قيد التنفيذ (17,950) وهناك حوالي يحكومية وكذلك المتعدين عمى أراضي  م2008

العامة  . )وزارة األشغالومنها قد بدأ في مرحمة التنفيذ يمشروع سكني قيد التصطيط واالعتماد (13)
 :(5-4رقم )وهذ  المشاريع ممصصة في الجدول  (2014واإلسكان,
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 2009( مشاريع اإلسكان التي نفذت / قيد التنفيذ منذ عام 5-4جدول )

 الموقع المشروع البند م
مساحة 
المشروع 
 )دونم(

العدد 
المتوقع 
لموحدات 
 السكنية

 الفئة المستهدفة الحالة

1 

كان
 إس

ريع
مشا

 

 قيد التنفيذ 1000 141 غزة المقوسي –مشروع العودة 
ذوي الدصل فوق 

 المتوسط

2 
المشروع الياباني لبرنامج 
 األمم المتحدة اإلنمائي

 تم التنفيذ 120  صان يونس
ذوي البيوت المهدمة 

 2008قبل 

3 
المشروع السعودي لبرنامج 
 تم التنفيذ 302  رفس األمم المتحدة اإلنمائي

ذوي البيوت المهدمة 
 2008قبل 

4 
المشروع السعودي ) وكالة 

 الغوث(
 تم التنفيذ 752  رفس

ذوي البيوت المهدمة 
 2008قبل 

5 
المشروع الهولندي ) وكالة 

 الغوث(
 صان يونس

440 

 تم التنفيذ 223
ذوي البيوت المهدمة 

 2008قبل 

6 
)وكالة  يالمشروع اليابان
 تم التنفيذ 304 صان يونس الغوث(

 ذوي البيوت المهدمة
 2008قبل 

7 
) وكالة  يالمشروع اإلمارات
 الغوث(

 تم التنفيذ 151 صان يونس
ذوي البيوت المهدمة 

 2008قبل 
 جميع الفئات قيد التنفيذ 4500 606 بيت الهيا بيسان 8

 179 بيت الهيا الفردوس 9
(/40)تم

1200 
 جميع الفئات قيد التنفيذ

قيد   160 بيت الهيا طبريا 10
 التصطيط

 ع الفئاتجمي

  9 جباليا حي السبلم 11
قيد 

 جميع الفئات التصطيط

12 
مدينة الشيخ صميفة السكنية 

 لممحررين
-الزهراء
 غزة

108  
قيد 

 التصطيط
 األسرى والمحررين

 جميع الفئات قيد التنفيذ 1000 76 جحر الديك الهدى 13
 جميع الفئات قيد التنفيذ 1800 174 دير البمس القسطل 14
 جميع الفئات قيد التنفيذ 7600 845 صان يونس البراق 15
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مساحة المشروع  الموقع المشروع البند م
 )دونم(

لموحدات 
 السكنية

 الفئة المستهدفة الحالة

16 

كان
 إس

ريع
مشا

 

 قيد التنفيذ 850  صان يونس اإلسراء
ذوي الدصل فوق 

 المتوسط

 5200 678 صان يونس ثانيةاإلسراء مرحمة  17
قيد 

 عتماداال
 جميع الفئات

 بنمدينة الشيخ حمد  18
 صميفة

 جميع الفئات التنفيذقيد  3600  صان يونس

 900 72 الفصاري الحرية 19
قيد 

 جميع الفئات التصطيط

 1200 96 رفس األندلس 20
قيد 

 التصطيط
 جميع الفئات

قيد  500 18 محررة نتساريم ضاحية طيبة 21
 التصطيط

 المستثمرين

 400 16 غزة )قريش( ية المجدضاح 22
قيد 

 التصطيط
 المستثمرين

  21 غزة المشتل 23
قيد 

 التصطيط
 جميع الفئات

24 
ات

وائي
عش

ل ال
وهي

ع ت
شاري

م
 

 معالجة عشوائيات تم  131 غزة المرابطين

  21 جباليا 2المرابطين  25
قيد 

 التصطيط
 معالجة عشوائيات

قيد   21 جباليا 3المرابطين  26
 التصطيط

 معالجة عشوائيات

  42 جباليا اإلسراء العشوائي 27
قيد 

 التصطيط
 معالجة عشوائيات

 معالجة عشوائيات تم  264 رفس الفرقان 28
 معالجة عشوائيات تم  56 جباليا الصالحين 29

 (2014المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان, 
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 بيت الهيا  –مشروع حي بيسان  4-2-3-1
 (3-4وشكل ) (6-4جدول )ع اسكان بيسان شمال قطاع غزة و المعمومات األساسية في يقع مشرو 

 بيت الهيا –( مشروع حي بيسان 6-4جدول )

 العنصر الموقع
 الوصف

 مجموع الوحدات
 العدد النوع

يقع مشروع 
إسكان بيسان 
ضمن النفوذ 
اإلقميمي 
ألراضي 
محافظة 

الشمال وتعود 
األرض  ممكية

بالكامل إلى 
السمطة 
الوطنية 
 الفمسطينية

المناطق 
 السكنية

 68 شقق بالطابق 4عمارة سكنية 

وحدة  4575
 سكنية

 قسائم سكنية
 269 2م360قسائم
 180 2م250قسائم
 176 2م180قسائم

الصدمات 
 المرافق العامة

 6 مدارس
 2 مسجد

 2 مراكز صحية
 1 نادي رياضي
 7 حديقة عامة

 11 مناطق صضراء
 4 مركز إداري وتجاري وثقافي

 1 مرفق بمدي
 1 محطة مواصبلت

 1 كمية الدعوة
 1 دفاع مدني

 نسمة 29,737 عدد السكان دونم606 مساحة المشروع
 (2011دراسة حول قطاع اإلسكان األزمة والحمول, -المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان 
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 بيت الهيا –( المخطط العام لحي بيسان 3-4شكل رقم )

 

 بيت الهيا –مشروع حي الفردوس  4-2-3-2
 (4-4( وشكل )7-4جدول )يقع مشروع حي الفردوس شمال قطاع غزة ومعمومات المشروع في 

 بيت الهيا –( مشروع حي الفردوس 7-4جدول )

 العنصر الموقع
 الوصف

 لوحداتمجموع ا
 العدد النوع

 إسكانيقع مشروع 
حي الفردوس ضمن 
نفوذ بمدية بيت 

الهيا  إلى الجنوب 
 الغربي من المدينة

 المناطق السكنية

 20 طوابق8السكنية  األبراج

وحدة  1270
 سكنية

 13 شقق4طوابق 5عمارة سكنية 
 34 شقة2طوابق5عمارة سكنية 

 8 القسائم السكنية

المرافق  الصدمات
 العامة

 5 الصدمات التعميمية
 3 الصدمات والمرافق البمدية

 2 صدمات دينية- مركز تجاري
 1 مقبرة - الصدمات الصحية

 نسمة 8,255 عدد السكان دونم179.716 مساحة المشروع
 (2011دراسة حول قطاع اإلسكان األزمة والحمول, -المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 



 

 الفصل الرابع: مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

66 

 
 بيت الهيا –( المخطط العام لحي الفردوس 4-4شكل رقم )

 (2011دراسة حول قطاع اإلسكان األزمة والحمول, -المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 

 خان يونس – مشروع مدينة الشيخ حمد 4-2-3-3
 منم: التالي عمى أنم حي اإلسراء وتم تنفيذ والمركزيةتم تصطيط المشروع واعتمد من المجان المحمية 

 قطعة. ( 96 )تم إجراء قرعة بنظام غير مصفض لعدد
 ..إلقامة مشاريع استثمار عقاري في الحي يتم التواصل مع العديد من المستثمرين

 ي اإلسراءالمساحة التي كانت مقررة لح عمى معظمتم تنفيذها سيتمويل مدينة الشيخ حمد اإلسكانية ومن  
كما هو موضس  يوباقي المساحة تحولت لمدينة الشيخ حمد اإلسكانية يوبقاء الركن الجنوبي لحي اإلسراء

 في المدينة. ( أن العمل جاري 6-4صورة رقم )ويتضس من   (8-4جدول )انظر ي (5-4شكل )في 
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 خان يونس –( مشروع مدينة الشيخ حمد 8-4جدول )

 العنصر الموقع
 الوصف

 مجموع الوحدات
 عدد الوحدات العدد النوع

يقع مشروع 
مدينة الشيخ 
حمد  

اإلسكانية في 
أراضي 
المحررات 
ضمن نفوذ 
بمدية صان 
يونس شمال 
شرق مدينة 

 أصداء

المناطق 
 السكنية

 1060 53 عمائر د*

وحدة  5256
 سكنية

 1644 77 عمائر هييييي*
 924 42 عمائر ن*
 1152 96 عمائر و*
 308 14 عمائر ز*
 168 6 أبراج**

الصدمات 
والمرافق 
 العامة

 3 بنين -مدرسة أساسية 

 

 3 بنات -مدرسة أساسية 
 1 مدرسة ثانوية

 1 مركز نسائي + روضة
 1 روضة
 5 مسجد

 2 مبنى إداري
 8 مناطق صضراء
 4 حديقة عامة
 1 دفاع مدني

 رة تتكون من أرضي و صمسة طوابق*العما
 **البرج يتكون من بدروم وأرضي وسدة وسبعة طوابق

 (2014 -المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان 
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 خان يونس –لمدينة الشيخ حمد اإلسكانية( المخطط العام 5-4شكل رقم )

 (م2014,المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 

 
 خان يونس –مدينة الشيخ حمد اإلسكانية( 5-4صورة رقم )

 م(2014المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان ,
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 خان يونس –مشروع حي البراق  4-2-3-4
تم إجراء قرعة بنظام مصفض لعدد ي وكذلك تم تصطيط المشروع واعتمد من المجان المحمية والمركزية

زالة التي قطعة. (400)  .عديات وتسوية أوضاع المتعدينجاري العمل عمى تسوية الحي وا 
 (6-4) وشكل (9-4) جدولانظر 

 
 خان يونس –( مشروع حي البراق 9-4جدول )

 العنصر الموقع
 الوصف

 مجموع الوحدات
 العدد النوع

يقع مشروع 
البراق  إسكان
 أراضيفي 

المحررات 
غرب مشروع 

سكان إ
النمساوي 
وحي األمل 
وعمى حدود 
المعسكر 
 الغربي

المناطق 
 لسكنيةا

 1018 2م250قسائم 

وحدة  7650
 سكنية

 128 طوابق 6عمائر ذات 

الصدمات 
والمرافق 
 العامة

 5 مدرسة ابتدائية
 2 إعداديةمدرسة 

 2 مدرسة ثانوية
 5 مسجد

 1 سوق شعبي
 2 دفاع مدني
 2 مراكز طبية
 4 مركز تجاري
 2 حديقة عامة
 2 تصصيصات

 11 مناطق صضراء
 1 مركز ثقافي
 3 مرفق بمدي

 نسمة 49,725 عدد السكان دونم 845.88 مساحة المشروع
 (2011دراسة حول قطاع اإلسكان األزمة والحمول, -المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان 

 



 

 الفصل الرابع: مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

62 

 
 خان يونس –( المخطط العام لحي البراق 6-4شكل رقم )

 (2011دراسة حول قطاع اإلسكان األزمة والحمول, -المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 
 مشروع إسكان حي المرابطين 4-2-3-5
بتجهيييز الصييرائط والمصططييات  ;بالتعيياون مييع بمدييية غييزةغال العاميية واإلسييكان الفمسييطينية قامييت وزارة األشيي 

محافظيية غييزةي ميين أهمهييا مشييروع إسييكان فييي سييكنية عمييى أراض حكومييية النهائييية البلزميية إلقاميية مشيياريع 
ويحييد  ميين الشييمال شييارع صييبلح صمييف  يالشييمال الغربييي ميين مدينيية غييزة ىالواقييع فييي أقصييحييي المييرابطين 

وميين الشييرق  يوميين الجنييوب شييارع عميير بيين الصطيياب يوالفاصييل بييين كييل ميين محافظيية الشييمال ومدينيية غييزة
دونميا وتقيدر  (133)ي وتبمي  مسياحة المشيروع قرابية (هارون الرشيد)البحر  مدينة العودة ومن الغرب شارع

 من المساحة اإلجمالية.  (%41)مساحة اإلشغال السكني في المشروع بحوالي 
سييكنية تتييراوح مسيياحتها مييا بييين  قسيييمة (251)بحييوالي تقييدر  قسييائملقييد تييم تقسيييم الوحييدات السييكنية إلييى 

 (3200)ن المنطقة المذكورة تنتشر بها العشوائيات إذ يسكنها قرابة أ  يومن الجدير ذكر  2(م100-400)
 ائها ميين آصييرين دون سييندات قانونيييةأو قيياموا بشيير  ينسييمة معظمهييم قيياموا بتعييديات عمييى األرض الحكومييية 

وتهييدف الجهييات المصتصيية إلييى إعييادة توهيييل هييؤالء السييكان تبعييا لدراسيية أحييوالهم االجتماعييية واالقتصييادية 
كان الفمسيطينية. سينية بييع تميك الوحيدات إلييهم ضيمن شيروط ومعيايير وزارة األشيغال العامية واإلومدى إمكا

(www.mopwh.gov.ps) 
 

http://www.mopwh.gov.ps/
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 ( مخطط مشروع إسكان حي المرابطين في محافظة غزة7-4شكل رقم )

 www.mopwh.gov.psمصدر البيانات :
 

 سكانية وحاجة السكانالمشاريع اإل 6-6-6
وتتطمع جميع الحكومات إلى مراعاة هذ  االحتياجات من صبلل إشرافها  يإن لمسكان احتياجات إسكانية

 عمى المشاريع اإلسكانية التي يتم إنشائها.
 

 :  مسباب توجه الناس إلى األبراج السكنية في محافظات غزة  6-6-6-1
ى التوجيم لتغييير مسياكنهم والبحيث عين مسياكن أصيرىي وفيي إلي تدفع الناسهناك ظروف ومبلبسات عديدة 

كثييير ميين األحيييان ال يجييدون بييديبًل عيين األبييراج السييكنيةي ويعييزو توجييم النيياس لسييكن األبييراج إلييى عوامييل 
 (116: 6716)الحداد,  عديدة من أهمها:

حييدةي ممييا يحييذو لوااالنمييو الطبيعييي داصييل األسييرة  :األبييراجميين عوامييل سييكن  النمييو الطبيعييي ل سييرة : -1
ليشعروا بكيانهم واستقبللهم وتممكهم لمسكن جديدي إضيافة إليى  ;بوبنائها المتزوجين إلى الصروج عن العائمة

 ليمارسوا حريتهم ونشاطهم. ;البيت عمى أهمهمي وترك المجال لآلصرين يعتوس
لواقييع األسييري ون إلييى سييكن األبييراج هروبييًا ميين اوبعييض النيياس يمجيي أنحيييث  :االجتماعيييةالمشيياكل  -6

 المترديي العتقادهم أنهم سيعيشون في عزلة عن المشاكل التي كانوا يعانون منها.

التييي  وجييود المسييتوطنات فييي محافظييات  غييزةفقييد ازدهيير بنيياء األبييراج فييي القطيياع فتييرة  قميية األراضييي: -6
دراسييييييييية عييييييييين مسيييييييييتوطنات قطييييييييياع غيييييييييزة : كانيييييييييت تشيييييييييكل حيييييييييوالي ثميييييييييث مسييييييييياحة القطييييييييياع ) 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-5136.html)  ي وبالتييييييالي فقييييييد كانييييييت األراضييييييي

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-5136.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-5136.html
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ميييواطن مييين الصيييارج منيييذ قيييدوم السيييمطة  (660777) شيييحيحةي والطميييب عميهيييا متزاييييدي إضيييافة لقيييدوم حيييوالي
ممييييييا  (http://arabic.wafa.ps/arabic/?action=print&id=1724)العائييييييدين إل بالدهييييييم: 

 شجع الناس عمى سكن األبراج.

فكثير من الناس يجد أن شراء وحدات سكنية جياهزة كشيقق لئلييواء أسيهل بكثيير مين سهولة السكن :  -6
 الوقوع في عقبات البناء ومتاهات المقاولين.

اتي المبياني الصدماتييةي المنتزهياتي القرب مين األسيواقي العيياد :مثلالحصول عمى بعض االمتيازات:  -6
كيل هيذ  األسيباب جعميت النياس تمييل  ياألماكن الترفيهيةي التواجد في مناطق حيوية تزصر بالحركة اليوميية

 إلى هذا النوع من السكن.

لقييد تعييود المغتربييون عمييى سييكن العمييارات واألبييراج السييكنية ) عنييدما كييانوا التعييود عمييى هييذا السييكن:  -2
سييابقًاي فتوجهييوا إلييى األبييراج بشييكل  فيييم يعيشييون فييي الصييارج(ي وعميييم فقييد وجييدوا شييبيهًا لمييا كييانوا يعيشييون

 مشاكل تنتظرهم.هناك طبيعي دون أن يشعروا بون 

التيي اتبعهيا العيدو الصيهيونيي مميا حيذا بكثيير واتضس أثرها فيي سياسية هيدم البييوت عوامل سياسية:  -6
 من أصحاب البيوت المهدمة إلى شراء أو استئجار الشقق السكنية لحل أزمتهم بشكل عاجل.

و المصمفيات البيئيية القادمية مين االحيتبللي مميا يحيذو سيكان كاألمطيار و الفيضيانات عوامل طبيعيية:  -6
 غيرها.تمك المناطق إلى الرحيل من هذ  المناطق إلى 

( 16: 1666 الخشياب الباحيث األمريكيي كريسيي ) ذكرهياأحد األسباب التيي وهو ر من الجيرة: و النف -6
 حين ينزعج البعض من أذى جيرانهم المتكرر. في محافظات غزة وذلك لبلنتقال من مسكن ,صر

سيات داعمية ي األبيراج قيد سيكنوها ألنهيا قيدمت إلييهم كمنحية مين مؤسنطجيزء مين قيامغريات مادية:  -17
 لممتضرريني أو عمى هيئة أقساط طويمة األمد.

لقييد عممييت السياسيية التييي اتبعتهييا الييوزارة بواسييطة جمعيييات السييكن مييع مصييحاب المهنيية المماثميية:  -11
 اإلسكان عمى استقطاب أصحاب المهنة الواحدة كاألطباء والمهندسين والمحامين.

 

 :  محافظات غزة ايجابيات وسمبيات األبراج السكنية في 6-6-6-6
 يالسيكان فيي محافظيات غيزة عدد وأهميتها في التصفيف من وطوة زيادة األبراجمدى فاعمية  إنكارال يمكن 

 أنهياالمسيتصدمة لمسيكني كميا  األراضييفقد وفرت السكن لمكثير من العائبلتي وأسهمت في صفض مسياحة 
بشكل كبير في  ستثماري ووفرت العملأضفت منظرًا جماليًا عمى محافظات غزةي وأسهمت في فتس باب اال

وليذوي اليدصل  –بشيكل محيدود  –فيي تيوفير السيكن ليذوي اليدصل المتوسيط  وأسيهمتيدي قطاع البنياء والتشيي
لطيرق والكهربياء والمجياري وغيرهيا شيبكات المييا  وا :المرتفعي كما عممت عمى تقميل تكياليف الصيدمات مثيل

اإلنسان بالعمو والشموخ والسييطرة عميى األمياكن  بحيث يشعرنةي وتقميل مسافات الرحبلت اليومية في المدي
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فيييييييييييييييييييي النقييييييييييييييييييياط التاليييييييييييييييييييية  فقيييييييييييييييييييد تمثميييييييييييييييييييت السيييييييييييييييييييكنية األبيييييييييييييييييييراجسيييييييييييييييييييمبيات  أميييييييييييييييييييا المجييييييييييييييييييياورة.
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-250.html : 116) 

ة قبل صدور أي مبنى سكنيًا في غز  (166)توصر صدور قانون ينظم عمل األبراجي حيث جرى إنشاء  -1
 نظام ودون انتظار ترصيص البمدية التي لم تكن قادرة عمى القيام بوي واجبات.

لمسييكان  االجتماعيييةعمييى الحاليية  وأثييرتمشيياريع اإلسييكانية كانييت قييرب المسييتوطنات الأبييراج عييدد ميين  -2
 وأطفالهم )التهديد األمني(.

لممسيياحات والطرقيياتي  لسيييءاالتصطيييط بسييبب  ي األطفييالعييدم وجييود فراغييات ومسيياحات كافييية لمعييب  -3
 األبيراجالتيي يحيدثونها داصيل مميرات  جيجالضوضياء والضي إليىي إضيافة رمما يعيرض حيياة األطفيال لمصطي

 لؤلبناء. االجتماعيةالتنشئة  سبلمة مما يؤثر عمى

قية حييث ال توجيد معيايير دقي يميزالزل أو مشياكل متعمقية بالتربيةلض ر كصطر التعي يوجود مصاطر كامنة -4
 في هذا الموضوع.

هيا فيمين األبيراج ال يوجيد  %(66)حييث أن  يلحماية السكان عنيد حيدوث األصطيار عدم وجود مبلجئ -5
 ال سيما أنم في حالة حرب بشكل شبم مستمر.مطمب هام يفتقد  الشعب الفمسطيني ممجوي وهذا 

لمسكن من الناحية الصحيةي  تصمس قريبة من أماكن مموثة ال %(66)السكنية  التجمعاتإن عددًا من  -6
 وهذ  المشكمة تصطيطية يتحممها المصطط ألنها مصالفة لكل القوانين البيئية والصحية.

أنظمة إلطفاء  عمى من العمارات ال تحتوي %(26عدم توفر شروط الدفاع المدني في األبراج فنسبة ) -7
سييهيل عممييية تفرييي  السييكان فييي حييال ميين األبييراج ال يوجييد فيهييا سييبللم لمهييروب لت %(66)قي ونسييبة ائييالحر 

كميا أن معيدات اإلطفياء التيي  يمحافظيات غيزة ال يوجيد فيهيا مانعية صيواعق أبيراجمين  %(66و )الصطري 
 طوابق. (6)تغطي سوى  تتوفر لدى الدفاع المدني ال

ميين البنايييات ليييس لهييا حييارس يسييتطيع ضييبط الييداصمين والصييارجين ميين البناييية ممييا  %(66)مييا نسييبتم  -8
 فع معدالت  الجريمة والسرقات.ير 

 كل هذ  األسباب وغيرها تؤدي إلى توثير اجتماعي سمبيي وحالة نفسية غير مستقرة لدى السكان. 
 

 مدى تغطية مشاريع اإلسكان التي نفذتها الوزارة لحاجة قطاع السكن: 4-2-4-3
اليوزارة عميى تنفيييذها أو  ترفحتيى كتابية هيذ  الدراسيية فيإن المشياريع التيي أشيم 2009 ميا ببيينصيبلل الفتيرة 

جتياحييات التييي لتعييويض متضييرري الحييروب واال ;مشيياريع إنشيياء وحييدات سييكنية صاصيية :شيياركت فيهييا هييي
وحيدة سيكنية كميا  (1892)شنها العدو الصهيوني عمى قطاع غزة في الفترة السابقةي حيث تم بناء حيوالي 

وذليك بالتنسييق ميع كيل  م2008 قبيل لتعيويض ذوي البييوت المهدمية (2-4الجدول رقيم )هو موضس في 
وحييدة  (2600)ي إضييافة إلييى بنيياء حييوالي (UNDP)ميين وكاليية الغييوث وبرنييامج األمييم المتحييدة اإلنمييائي 

وحيييدة لتعيييويض متضيييرري  (212)لتعييويض متضيييرري حيييرب الفرقيييان وحييوالي  ;سييكنية عييين طرييييق اليييوزارة
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الييوزارة أو بالتنسيييق مييع المؤسسييات  حييرب حجييارة السييجيل األصيييرةي أي أن مجمييوع مييا تييم بنيياؤ  عيين طريييق
وحيدة سيكنيةي كميا شيهد قطياع غيزة انفراجية عمرانيية بعيد دصيول كمييات مين ميواد  (4692)األصرى حيوالي 

حيييث قييام المواطنييون بالبنيياء عمييى أراضيييهم  يالبنيياء عبيير المعييابر واألنفيياق انعكسييت عمييى القطيياع الصيياص
وحيييدة سيييكنيةي  (11,000)مجيييال العقيييارات حيييوالي الصاصييية أو إضيييافة وحيييدات سيييكنية أو االسيييتثمار فيييي 

من إجمالي ما  (%30)وعميم فإن ما تم بناؤ  عن طريق الوزارة أو بالتنسيق مع المؤسسات األصرى يشكل 
ميين حاجيية  (%14) تييم بنيياؤ  فييي قطيياع غييزة فييي هييذ  الفتييرةي كمييا أن مجمييوع مييا تييم بنيياؤ  ال يغطييي سييوى

 (        2014األشغال العامة واإلسكان, ) وزارة القطاع اإلسكانية المتراكمة.
 تشجيع الحكومة االستثمار في مجال اإلسكان 4-2-5

قييرار مجمييس  عييدد ميين القييرارات أهمهييا تعمييل الحكوميية الفمسييطينية عمييى تشييجيع القطيياع الصيياص ميين صييبلل
ذا ويهييدف هيي ي(9) ممحييق رقييمحسييب م 2011لسيينة  /م.و/إ.هيييييييي(40/202/11)الييوزراء الفمسييطيني رقييم 

قانون تشجيع ي مستندًا إلى تنظيم عممية االستثمار العقاري عمى األراضي الحكومية في فمسطين إلى القرار
سييواء  كافييةً  وتعديبلتييمي ويتعامييل هييذا النظييام مييع المسييتثمرين م1998لسيينة  (1)االسييتثمار الفمسييطيني رقييم 

 ض الشروط واالعتبارات.فمسطيني مقيم أو فمسطيني في الصارج أو عربي أو أجنبي وفق بعأكان 
 تقوم سياسة الحكومة بالتعامل مع المستثمرين وفق المجاالت التالية:

 المشاركة. -1
 المقايضة. -2
 اإليجار. -3

غيزة أكيد بونيم ال رئيس اتحياد المقياولين الفمسيطينيين فيي   م(2014) نبيل معيمقوصبلل المقابمة الشصصية مع 
إال أن هنيياك بعييض  يلبلسييتثمار فييي مجييال اإلسييكان يييرى سياسييات واضييحة وصييريحة لتشييجيع القطيياع الصيياص

   .فيها الحاالت الفردية التي تعاممت وزارة األشغال العامة واإلسكان مع بعض رجال األعمال
تعزييييز التعييياون بيييين فيييي الميييدير العيييام لممجميييس الفمسيييطيني لئلسيييكان م( 2014) مسيييامة السيييعداويو يوميييل 

كة بضيييرورة وجيييود سياسيييات تيسييير العميييل أميييام القطاعيييات الشيييري الحكومييية والمنظميييات غيييير الحكوميييية مطالبييياً 
 ومنها:
 تصفيض الضرائب المتعمقة بعممية البناء ومواد البناء. -
 المواطن. يتم تحميمها عمى وال  يالكهرباء والماء واالتصاالت ألماكن البناءمثل توفير الصدمات  -
 صناديق تكافمية لئلسكان ترعاها الحكومة.إنشاء  -
 لتفعيل اإلقراض والمرابحة وغيرها بطرق ميسرة أمام الناس. ;لمبنوكسن قوانين  -
 مراقبة أسعار مواد البناء. -
 إعفاء ضريبي من القيمة المضافة. -
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 التعامل مع التعديات عمى األراضي الحكومية 4-2-6
/م.و/إ.هيييييييييي( لسيييينة 15/291/11رقييييم )تعتمييييد الحكوميييية الفمسييييطينية  قييييرار مجمييييس الييييوزراء الفمسييييطيني 

انيت أهيم بشون آليات التعامل مع التعديات عمى األراضي الحكومييةي وك (10ممحق رقم )حسب  م2013
 نقاط هذا القرار ما يمي:

عميى  م,15/05/2010تزال كافة التعديات السيكنية عميى األراضيي الحكوميية الواقعية بعيد تياريخ  -1
 أن تزال كافة التعديات لغير أغراض السكن قبل أو بعد هذا التاريخ.

ميين  بييل المجنيية العميييا بنيياء عمييى توصييياتيييتم تحديييد منيياطق العشييوائيات والتعييديات الفردييية ميين ق -2
 المجنة الفنية.

ووزارة  يوسيييييمطة األراضيييييي يبالتنسيييييق ميييييع البميييييديات المصتصيييية االجتماعييييييةتتييييولى وزارة الشيييييئون  -3
لسييييكان  مييياعياالجتإعيييداد المسييييس  يووزارة األشييييغال العامييية واإلسييييكان يالداصميييية واألميييين اليييوطني

وذليييك لتحدييييد أصيييحاب الحاجييية مييينهم وفيييق الشيييروط  يالمنطقييية العشيييوائية الميييراد تسيييوية أوضييياعها
 التالية:

 أن يكون فمسطينيًا بم  سن الثامنة عشرة من عمر  عمى األقل. -
 أن يكون متزوجًا أو معيبًل ألسرة. -
أو قطعية أرض فضياء  2م (80)أال يكون المتقدم أو زوجتم مالكًا أو مالكية لمسيكن تزييد مسياحتم عين  -

 صالحة لمبناء. 2م (150)تزيد مساحتها عن 
 أال يكون المتقدم أو زوجتم قد انتفع أو انتفعت سابقًا بقطعة أرض أو وحدة سكنية من أي جهة كانت. -
 أن يكون إجمالي دصل األسرة ما دون صط الفقر. -

وفقييًا لمييا هييو متيياح لييديها   المييواطنين المصيينفين تحييت صييط الفقييري تمتييزم الحكوميية بتسييوية أوضيياع -4
 وذلك قبل إزالة أي تعديات سكنية.

حال تعذر إزالة التعديات وبموافقة المجنة العمياي يجوز تصصيص قطع أراضي حكومية لممواطنين في  -5
نفس مكان التعدي أو العشوائية بنظام في  وذلك يتقع مساكنهم في هذ  العشوائيات أو التعديات نالذي

 -إلقامة مساكن عميها بالبناء الذاتي وذلك وفق المحددات التالية: ;كاإليجار أو التممي
 ةي تصصيص قطعية أرض واحيدة لكيل متعيدي بعد إعداد المصطط التفصيمي لممنطقة من الجهات المصتص -

وتكون شاممة لمتصفيض المعتمدي عميى أن تكيون حسيب المبنيى  2م(150)بحيث ال تزيد مساحتها عن 
 ر في المبنى.المنشو وليس حسب عدد األس

إذا كانييت الحاليية التنظيمييية تسييتدعي ذليييكي  2م(250)يجييوز زيييادة المسيياحة المصصصيية بحييد أقصيييى  -
 عمى أن تكون المساحة اإلضافية غير شاممة التصفيض المعتمد.

يومًا من تاريخ إصطار  بيالرفضي  (60)في حال رفض الطمب يجوز لممواطن التقدم بطمب آصر صبلل  -
 لفنية في هذا الطمب نهائيًا.ويكون قرار المجنة ا
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المسيييس  يووزارة األشيييغال العامييية واإلسيييكان ي تتيييولى سيييمطة األراضيييي بالتنسييييق ميييع البمديييية المصتصييية -
 الميداني لؤلراضي والمنشآت القائمة من المنطقة العشوائية المراد تسويتها.

 لبلعتماد. ;ميالمدراسة ثم لمجنة الع ;يرفع المسس الميداني واالجتماعي إلى المجنة الفنية -
تسوى أوضاع المتعدين داصل العشوائيات أو التعديات الفردية صيبلل ميدة أقصياها سيتة أشيهر مين  -6

 تاريخ اعتماد المصططات واإلعبلن عنها.
 -التالية: تيتم التصصيص لممواطنين المتعدين ألغراض السكن وفقًا لئلجراءا -7

 ثمن قطعة األرض بواسطة لجنة التثمين.يقدر  -
 من القيمة الحقيقية لؤلرض قبل التصفيض كدفعة أولى. %(20) اطنيدفع المو  -
يصفض المبم  المتبقي من قيمة قطعة األرض المصصصة لممنتفيع اليذي تتيوفر فييم الشيروط بعيد  -

 عن سعر التثمين الصادر من لجنة التثمين. %(40) بنسبة %(20) سداد
 فقر من التصفيض.ال يستفيد المنتفع الذي يكون إجمالي دصل أسرتم فوق صط ال -
 الدفعة المقدمة. واستبلمتقوم سمطة األراضي بتسميم قطعة األرض لممنتفع بعد إبرام العقد  -
 %(.20) في حال الدفع الفوري لؤلقساط المتبقية يتم تصفيض المبم  المتبقي بنسبة -
ثنيين( )ا نحكيومييبتوقييع سيند ديين مينظم بقيمية المبمي  المتبقيي وبكفالية ميوظفين  عمنتفييمتزم كل  -

 لسمطة األراضي قبل توقيع العقد.
 (10) صبلل مدة أقصاها ييدفع المنتفع لسمطة األراضي ثمن األرض بعد التصفيض عمى أقساط -

 سنوات من تاريخ العقد.
الذين تقع أراضيهم ضمن الشوارع في إعادة التصطييط أو فيي المسياحات  يتم إزالة تعدي المنتفعين -8

فييي مشيياريع اإلسييكان التييي تحييددها وزارة  لهييم قطييع أراضي  ي وتصصييصالمصصصيية لممرافييق العاميية
المعييييايير واإلجييييراءات الييييواردةي هييييذا مييييع صييييرف مبميييي   بيييينفساألشييييغال العاميييية واإلسييييكاني وذلييييك 

حييال كييون فييي $( 5,000)ي ومبميي  األسبسييتحييال كييون البيييت مسييقوف بييولواح فييي  $(3,000)
بالكاملي أو بمساحة ال يصمس بعدها في حال هدم البيت  ةكمساعدالبيت مسقوف بالباطون وذلك 

 أو السكن وفقًا لتقديرات وزارة األشغال العامة واإلسكان. لبلستصدام
 سنوات عمى التعاقد. (10) تنقل ممكية األرض إلى المنتفع بعد سداد ثمن  األرض وبعد مرور -9

أو  التصيييرف بقطعييية األرض المصصصييية ليييم بيييالبيع يالممكييييةإلييييم ال يحيييق ألي منتفيييع ليييم تنقيييل  -10
تبية لحيق شصصيي أو عينيي اإليجار أو الهبة أو أي تصرف من التصرفات الناقمية لمممكيية أو المر 

 غير مقابل.بمقابل أو 
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 الفمسطينية في إزالة التعديات جهود الحكومات 4-2-7
( 1153) م2009حتيييى  م2007 إزالييية التعيييديات عميييى األراضيييي الحكوميييية  منيييذ عييياممسييياحة بمغيييت    
عنهيا تعيديات مين  أزيميتبينميا بمغيت مسياحة األراضيي التيي ي دونيم (53بمغت ) م2010ام وفي الع, دونم

لتبم  المساحة اإلجماليية إلزالية التعيديات صيبلل الصميس سينوات ي  دونم (104)حوالي  م2011بداية عام 
)وزارة األشيييغال  مييين إجميييالي التعيييديات القائمييية. (%11)أي ميييا نسيييبتم  دونميييا (1310)الماضيييية حيييوالي 
 (2014العامة واإلسكان,

وهنييياك بعيييض السياسيييات والقيييرارات التيييي تيييم اتصاذهيييا فيييي سيييبيل مواجهييية مشيييكمة التعيييديات عميييى األراضيييي 
سيييمطة األراضيييي وفقيييًا لتوجهيييات الحكومييية عميييى معالجييية مشيييكمة التعيييديات عميييى  تعمميييحييييث  يالحكوميييية

بتياريخ  (192رقيم )جمسيتم  فييوزراء بناًء عمى قيرار مجميس اليي و األراضي الحكومية طبقًا لحالتها وشكمها 
المنشور فيي الوقيائع الفمسيطينية فيي  يم2010( لسنة 55رقم )وقرار رئيس سمطة األراضي  8/2/2011

حكومييية لغييرض السييكن فييي منيياطق  تصصيييص قطييع أراضي  آلييياتبشييون  م2010( ديسييمبر 77)عييددها 
مقابل دفع ثمن األرض  أوضاعهمسوية لممواطنين المتعدين عمى أراضي الحكومة بت فيم العشوائيات يسمس

 طويل األمد. إيجارأو 
” البراهميية ” حييي الفرقييان و  يدونييم (130)البييال  مسيياحتم حييوالي  حييي المييرابطينوميين أمثميية تمييك التسييويات 

  .دونم (51) حي البساتين: بمساحة إجماليةو  يدونم (260)سابقًا البال  مساحتم 
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 حكومية ال غيرالمؤسسات  مشاريع 4-3
 يالبمييديات فقييط بييلي لييم يكيين هنيياك أي مؤسسييات فمسييطينية لئلسييكان فييي قطيياع غييزة م1661قبييل العييام    

رغيم أن هيذ  التيراصيص كانيت صاضيعة لمموافقيات  يوالتي انحصر دورها في منس تراصيص البناء لممواطنين
نسيييبة وال ية المرتفعييية فيييي قطييياع غيييزةم الزييييادة السيييكانيكيييحبو  والتيييي غالبيييًا ميييا تضيييع العراقييييلي  يةصيييهيونيال

فيييي شيييريحة محيييدودي اليييدصلي بيييرزت الحاجييية إليييى تيييوفير  تكمييينالعاممييية التيييي المئويييية المرتفعييية مييين القيييوى 
 (11: 6717.)الفرا, فوزي كمال,المسكن االجتماعي لممساهمة في سد احتياجات محدودي الدصل

 

 مجمس اإلسكان الفمسطينيمشاريع  6-6-1
سييكان الفمسييطيني منييذ توسيسييم عمييى بنيياء أبييراج سييكنية وبيعهييا لممييواطنين مقابييل دفعيية لقييد عمييل مجمييس اإل
 سنة. (67) إلىمقدمة ودفعات تصل 

 مجمس اإلسكان الفمسطيني 6-6-1-1
تعمل عمى حيل مشياكل  يكمنظمة فمسطينية غير ربحية م1661 مجمس اإلسكان الفمسطيني عام توسس   

لممحافظيية عمييى رمزييية  ;مقيير  الرئيسييي فييي مدينيية القييدس وكييانةي اإلسييكان فييي الضييفة الغربييية وقطيياع غييز 
 واحد في مدينة غزة. تبمكاتب لم في الضفة الغربية ومك ةالقدس عاصمة لفمسطيني وتم افتتاح عد

وحيييدة سيييكنية فيييي قطييياع غيييزة  (1166)ببنييياء وتوزييييع  م1662 -1666 ميييا بيييينقيييام المجميييس فيييي الفتيييرة و 
وقيد تيم تموييل هيذ   سينة . (66)مسكن في فترات زمنية طويمة تصيل إليى وتسترد كمفة ال يلمحدودي الدصل

 (16:  6776.)يوسف,المشاريع من قبل اإلتحاد األوروبي والحكومتين األمريكية واليابانية
لحل مشكمة السكن في فمسطين استفادت منها  ;مميون دوالر (168)لقد استطاع المجمس تجنيد أكثر من 

  (  92م: 1  997,)المركز الفمسطيني.  كافةً  ة فمسطينية في محافظات الوطنأكثر من سبعة آالف عائم
 يمية كمفية المشياريع لمشيريحة المسيتهدفةلشقق السكنية ضعف نتج عن عدم مبلءوقد اعترى عممية توزيع ا 

ممييا تسييبب باسييتفادة شييرائس  يبسييبب ارتفيياع التكيياليف وعييزوف هييذ  الشييريحة عيين االسييتفادة ميين المشيياريع
حيييث أن نسييبة سييداد أثمييان الشييقق  يةي كمييا أن ضييعف القيييود القانونييية أثيير سييمبًا عمييى مواصييمة البنيياءمغيياير 

ذوي اليدصل المحيدود بفضيل تموييل ميسير  إلييواء ;كانت متدنيةي ومن ثم قام المجمس بتقديم نموذجًا ناجحياً 
ايير صيارمة عميى فئية تيم توزيعهيا وفقيًا لمعي م6776وحدة سكنية لمحدودي الدصل عيام  (67)حيث تم بناء 

شييهريًا حيييث يييتم سييداد ثميين هييذ  الشييقق  $(677-677)بييين   والتهممييدصميين محييدودي الييدصل تييم تحديييد 
أسيرة  (66)جمعيات إسكان تعاونيية تسيتفيد منهيا  (6)كما قام المجمس بتنفيذ  عاماي(67),جال تصل إلى 

الفييرا, فييوزي )التنفيييذ. قيييدة والبيياقي وحييد (66)وانتهييت  م6776ميين فئيية المييوظفيني وقييد تييم البييدء بهييا عييام 
 (66: 6717كمال,
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 : محافظات غزةفي مشاريع اسكان المجمس الفمسطيني  6-6-1-6 
 .مجمس اإلسكان الفمسطيني بتنفيذها مجموعة من المشاريع التي قاميوضس ( 17-6جدول رقم )

 م1662 –م 1666( مشاريع إسكان المجمس الفمسطيني بمحافظات غزة 17-6جدول رقم )

اسم 
المساحة  الموقع المشروع

 بالدونم
عدد 
 الشقق

مساحة الشقة 
 بالمتر المربع

مساحة 
المباني 
 بالدونم

 نسبة البناء

إسكان 
 %22.5 4.04 111.5-99.5 256 18 بيت حانون الشرطة
إسكان 
 %28.2 6.24 112-100 416 22.13 جباليا الكرامة
عين 
 %23 5.05 116.5-102.5 320 21.46 النصيرات جالوت
إسكان 
 %30 1.77 109-106 96 5.91 صان يونس القمعة

 %30 2.66 116-90 116 8.76 رفس إسكان رفس

 ( م"4002)المصدر:المجلسالفلسطينيلإلسكان،دائرةالتخطيطوالبحوث"

 

  
 خان يونس –( إسكان القمعة  7-4صورة رقم ) جباليا -( إسكان الكرامة  6-4صورة رقم )

أن المجميس الفمسيطيني لئلسييكان قيد توقييف عين بنيياء م( خيالل المقابميية الشخصييية 2014السييعداوي )أكيد 
ممييييون دوالر  (25)وذليييك ألن المجميييس صيييرف عميييى تميييك المشييياريع  ,م2007األبيييراج السيييكنية منيييذ عيييام 

وام وهيييذا عطيييل االسيييتدامة فيييي المشييياريعي وأنيييم صيييبلل األربعييية أعييي (,%25)أمريكيييي ليييم يسيييترد منهيييا سيييوى 
ضييافة أدوار لمنييازل األهييالي وقييد تييم  (4.6)السييابقة تييم صييرف  مميييون دوالر أمريكييي لمشيياريع التشييطيب وا 

 استرداد كامل المبم  بنسبة رضا عالية لدى المواطنين.
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  ) الجمعيات اإلسكانية( اإلسكان التعاونيمشاريع   4-3-2
واليييذي يعيييد المشيييروع  يسيييكان التعييياونيبإنشييياء نظيييام جمعييييات اإلم 1666قاميييت وزارة اإلسيييكان فيييي العيييام 

)الموقييع اإللكترونييي لييوزارة  ويييتمصص هييذا النظييام فييي: ياألكثيير انجييازًا فييي مجييال اإلسييكان فييي قطيياع غييزة
  (6716,األشغال العامة

 -67)كييل مجموعيية ميين  تتكييون تشييكيل مجموعييات ميين ذوي الييدصل المتوسييط صاصيية قطيياع المييوظفين -1
 أسرة. (66

تبلك قطعييية أرض بسيييعر رمييزي يسيييدد عميييى أقسيياط ميييدتها صميييس سييينوات تمكييين كيييل مجموعييية ميين امييي -2
 منها حسب مصططات من الوزارة. (%27)متر مربع يتم البناء عمى  (1777)بمساحة 

ر قيروض ييتم الحصيول عميهيا بيها عمى نفقتهم الصاصة أو عييقوم المنتفعون من كل جمعية بالبناء عم -3
 و المقاولين المنفذين.البنوك المحمية أو مؤسسات دعم اإلسكان أ من

تمتزم كل مجموعة بتقديم بيانات تفيد بونهم لم ينتفعوا سابقًا من أراضي الحكومة ولين يسيمس لهيم الحقيًا  -4
 توذلك تحقيقيًا لمبيدأ العدالية ي وعميى هيذا قاميت الجمعييا يباالنتفاع من األراضي الحكومية هم أو زوجاتهم

منهيا والبياقي ليم  (%67)ي اكتميل حيوالي م1666 -1666ن وحدة سكنية فيي الفتيرة مي (1667)ببناء قرابة 
 يكتمل لؤلسباب التالية:

إلكمالهاي حيث أنم لم يتوفر نظام تموييل باسيترداد طوييل  ;ات االقتصادية ألصحابهاعدم توفر اإلمكان -1
 أو متوسط المدى.

ليف وانتهيى عدم توفر الصبرة لدى العديد من الجمعيات التيي عمميت بطريقية عفويية بقصيد صفيض التكيا -2
 المشروع بالتعثر أو التوصير فضبًل عن انصفاض الجودة.

 اصتيار مقاولين غير مؤهمين. -3

 يهيي الفئية القيادرة نسيبياً  يولوحظ في الجمعيات أن الفئيات التيي اسيتطاعت االسيتفادة وأكمميت بنياء المسيكن
ميين حيييث ثميين  يالمسييتفيد اسييتفادة فئيية ذوي الييدصل الميينصفض بسييبب االلتزامييات الكبيييرة المطموبيية ميين ونييدرة

 ورسوم صدمات الكهرباء. يوكمفة البناء ياألرض والتراصيص
ويسييجل لهييذ  الجمعيييات القييدرة عمييى تحقيييق الرضييا والصصوصييية ألعضييائهاي ميين حيييث عييدم النمطييية فييي 

 من المستفيدين في كل مجموعة. ومتآلفةات متجانسة مواصفات التشطيبي عبلوة عمى تنظيم مجموع
بونهيييا مؤسسيييات اقتصيييادية اجتماعيييية تمعيييب دورًا مهميييا فيييي صدمييية  :ييييات اإلسيييكانية التعاونييييةتعيييرف الجمع 

وفيي تحقييق التضيامن االجتمياعي فيي  ياليدصل المتوسيط والمحيدود يالشرائس االجتماعية والذين هيم مين ذو 
فهوميم تصفيض نفقات المشروع وتصميصهم من الوسطاءي وقيد ظهير هيذا النيوع مين التعاونييات اإلسيكانية بم

الحييديث ألول ميير  فييي إنجمتييرا بعييد أن تفاقمييت المشييكمة السييكنية بدرجيية كبيييرة فييي أواسييط القييرن الماضييي. 
 (   279م:   2003)صالحة, 

ال يمكنييم بنيياء منييزل بمفييرد   وحييد  رجييبلً  حيييث أنإن فاعمييية التعيياون لييم األثيير األكبيير فييي عممييية اإلنجيياز"  
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ييية لئلسييكان وكييذلك ممذلك أوجييدوا الحمييول العلييسييهولة " و ل بكييل ولكيين عشييرة رجييال يمكيينهم بنيياء عشييرة منيياز 
ميين النقييدي وقييد ثبييت أن السييكان الييذين يشيييدون مسيياكنهم  ةلبيياقي متطمبييات الحييياة التييي تحتيياج مبييال  كبييير 

مييا يسييهل  وبالتييالي غالبيياً  يقييد قيياموا بحييل مشييكمتهم ألن اإلنسييان أعمييم باحتياجاتييم وقدراتييم ومييوارد بونفسييهم 
 (   23: 1991)خموصي, د الشكل والحجم لممسكن الذي يريد  ويحقق مبتغا  عميم تحدي

إسكان مدينة الزهراء من أبرز مشاريع إسكان الجمعيات التعاونية ومشروع  ييعتبر مشروع إسكان تل الهوى
 في محافظة غزة.

ة ومين هيذ  فيي المؤسسيات العامية والحكومييصاصية دت جمعييات اإلسيكان مين الميوظفين والعياممين دلقد تع
 -التعميييييم  -األطبيييياء  -المهندسييييين  -جامعيييية األزهيييير -جمعييييية إسييييكان الجامعيييية اإلسييييبلمية  :الجمعيييييات
 وزارة األشغال. -العاممين بهيئة اإلذاعة والتمفزيون  -وزارة المواصبلت  -المحافظة 

  
 غزة -( إسكان مدينة الزهراء  9-4صورة رقم ) ( إسكان تل الهوا8-4صورة رقم )

  
 األونروا – مشاريع وكالة الغوث لتشغيل الالجئين  4-3-3

ساهمت وكالة الغوث وتشغيل البلجئين كمنظمة غير حكومية ودولية في مواجهة مشكمة اإلسكان في 
جروا منها إلى االتي ه األصمية قطاع غزة منذ بدء قضية البلجئين الفمسطينييني وهجرتهم من مدنهم

 قطاع غزة.مصيمات المجوء في الضفة و 
سكان إيواء و مشاريع  4-3-3-1  م(2000 – 1948منذ بدء مشكمة الالجئين الفمسطينيين ) األونرواا 
 تجمعات سكنية من الخيام: -1

 صيييهيونيالحيييل العاجيييل لمشيييكمة نيييزوح الفمسيييطينيين إثييير االحيييتبلل ال كانيييت التجمعيييات السيييكنية مييين الصييييام
يع إليواء هؤالء البلجئيني والذي تمثل في إنشاء تجمعات لمدنهمي حيث لجوت األنوروا إلى حل إسكاني سر 

إلدصيال المعونيات العاجمية  ;من الصيام لهذ  األسري مع توفير دورات ميا  بسيطة عامةي وطرق مين الطيين
 (12 -4)في الصورة لهم كما يوضس 
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 ( مولى مشاريع اإليواء اإلسكانية لالجئين كانت من الخيام10– 4صورة )

 (46:  2010لفرا, فوزي كمال, المصدر: ) ا
 

 مشاريع إسكان ذات مسقف من القرميد األسمنتي وحمامات عامة: -2
فقيييد أصيييبحت هييذ  الحميييول األوليييية  يالييزمنلبلجئييين التيييي كانيييت تييزداد ميييع ميييرور نتيجيية لتفييياقم مشيييكمة ا   

 م1951عيام  ألونيروااومقاومة الظروف المناصيةي قاميت  يمؤهمة لممعيشةالالقائمة عمى إنشاء الصيام غير 
بإنشيياء تجمعييات سييكنية تعتمييد فييي إنشييائها عمييى الحييوائط الحامميية المحمميية عمييى مييا يسييمى باألسيياسي وهييو 
عبيييارة عييين حجيييارة تيييرص بشيييكل متعاميييد عميييى الحيييوائطي بيييداًل مييين الحزاميييات والقواعيييد الصرسيييانيةي وكانيييت 

سيكنية يتبيع النظيام الصطيي فيي صيورة األسقف مين القرمييد األسيمنتيي وكيان نظيام التصطييط لهيذ  البييوت ال
صفوف من الغرف المتبلصقة والتي تشترك مع بعضها البعض في الحوائطي وكان تصميم الوحدة السكنية 

فوضيعت دورات ميييا  عامية مييع ميييا  الشيرب فييي الشيارع الييذي يفصيل بييين كييل  يال يشيمل أيييًا مين الصييدمات
سييياكن البلجئيييين وصاصييية الحييياالت االجتماعيييية صيييفين متقيييابميني وقيييد اعتميييد هيييذا األسيييموب فيييي إنشييياء م

لم يرق  يالصعبةي إال أن ذلك األسموب من اإلنشاء بما فيم من عدم وجود لمصصوصية من حيث الصدمات
الصييدمات  لمسيياحة أمييام منزلهييا وقامييت بإنشيياءلمسييكان فييودى إلييى أن اسييتحوذت كييل أسييرة عمييى جييزء ميين ا

 نوقييد بييدأت األنييوروا فييي عمييل الصيييانة لمنييازل البلجئييي الصاصيية بهييا ميين مطييبخ وحمييام فييي هييذ  المسيياحةي
نشياء منيزل آصير فيي موضيعم ولكين بوسيقف  بإزالية القيديمبيون قاميت  يالتي بدأت تتهالك ميع ميرور اليزمن وا 

إن هييذ  األعمييال كانييت  عمييى أساسييات ميين الحزامييات األرضييية. ميين البيياطون المسييمسي وكييان اإلنشيياء مقييام
 ية أي لمن ال يممكون أي مصدر رزق ثابت ويعيشون عمى المعونات. فقط مصصصة لمحاالت االجتماع
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 م2000المنشأة بعد االنتفاضة الفمسطينية الثانية عام  األونروامشاريع  4-3-3-2
قامت األنوروا بإنشاء عدة تجمعات سكنية بعد اندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانيية فيي نهايية سيبتمبر عيام 

وذليك ميين صييبلل  يومييا يحيدث ميين تييدمير ممينهج لييم يدفاعيًا عيين األقصييى الشيريفي التيي انطمقييت م2000
بوقصيى مراحميم بيون  صيهيونييقوميون بهيا أسيفممي وقيد كيان العنيف ال الصيهاينةالحفريات التي كيان وميازال 

اليذين  ,الف مين الفمسيطينيينا شيردزراعيية ي األمير اليذي  مير أحيياء بكاممهيا مين بييوت وأراضي لجو إلى تد
 .بدون مووىً  حوا أصب

غييزة مييا فييي صصييت لوكاليية غييوث وتشييغيل البلجئييين أفييادت التقييارير الرسييمية أن السييمطة الفمسييطينية قييد صو 
دونما من األراضي السكنية معظمها تم تصصيصها في جنوب محافظيات غيزة وذليك  (2214.7)مساحتم 

 (1200) إلييى حييوالي إضييافة يبهييدف إقاميية مشيياريع إعييادة إسييكان لصييالس المتضييرر ميين محافظييات غييزة
 دونمييا لمشيياريع إسييكانية أصييرى تتركييز معظمهييا فييي أراضييي المحييررات فييي محييافظتي صييانيونس ورفييس.

(www.milad.ps/arab/news)   
وذلك بعد اندالع انتفاضة  يلقد قامت وكالة الغوث الدولية بإنشاء أربعة مشاريع إسكانية في محافظات غزة

ي ففييي محافظيية ساريع تقيع فييي محافظيات صييانيونس ورفيمي وتميك المشيي2000الشيعب الفمسييطيني الثانيية لعييام
صيييانيونس تيييم إقامييية كيييل مييين مشيييروع إسيييكان الفصييياري إليييى الشيييرق مييين المحافظييية وكيييذلك مشيييروع إسيييكان 

تم إنشاء ما يعرف بمشروع إسكان بدر في منطقة تل قد صانيونس غرب حي األملي أما في محافظة رفس ف
الواقع في محافظة رفيس إليى الشيمال الغربيي مين والمعروف باإلسكان السعودي  رابعوالمشروع ال ي السمطان

 .إسكان بدر
  خانيونس )الحي اإلماراتي(إسكان  -1

حييث أقييم عميى أرض حكوميية كانيت تشيكل جيزءا  ييقع المشروع إلى الغرب مباشرة من مشروع حي األمل
ويقيييدر  يدونمييا (409.2) جماليييية لممشييروعميين المحييررات التابعيية لمحافظييية صييانيونسي وتبميي  المسيياحة اإل

ويتييوفر فييي المشييروع مرافييق صدمييية متنوعيية منييم  ,وحييدة   (784)العييدد الكمييي لموحييدات السييكنية بحييوالي 
 ومنتزهات محدودة المساحة موزعة بين التجمعات السكنية. يرياضي رستان ومركز صحي ونادي دم
 األنوروا غزة( –) المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية  

 ( 9-4( وشكل )11 -4الجدول رقم )انظر 
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 ( مواصفات مشروع إسكان الوكالة بخان يونس 11- 4جدول ) 

 موقع المشروع:
يقييع مشييروع إسييكان صييان يييونس إلييى الغييرب مباشييرة ميين مشييروع حييي 
األميييل حييييث تيييم إنشييياء  فيييي األراضيييي التيييي تيييم إصيييبلء المسيييتوطنين 

 م وتسميمها لمسمطة الفمسطينية.2005عنها عام  الصهاينة
 ممرافق الصدمية.شاممة ل متر مربع 409,195المساحة اإلجمالية  مساحة أرض المشروع:
 وحدة متباينة المساحة. 784تقدر عدد الوحدات السكنية ب  عدد الوحدات السكنية:

الصدمات المتوفرة بالمشروع 
 واألصرى القريبة منم:

 ع الصدماتية التالية:يحتوي المشروع عمى المشاري
 مدرستان ابتدائيتان. -1
 مركز صحي. -2
 رياضي. نادي  -3
 كمية تدريب صان يونس. -4
 منتزهات محدودة المساحة موزعة بين تجمعات المباني السكنية. -5

 األنوروا غزة( –المصدر: )المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية 
 

 
 )الحي اإلماراتي(خان يونس  –وروا ( الموقع العام لمشروع إسكان األن8 - 4شكل ) 

 غزة( –المصدر: )المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية , األنوروا 
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 ( مشروع إسكان خان يونس )الحي اإلماراتي( 11 -4صورة رقم )

 خان يونس –إسكان األنوروا / الفخاري  -2
إذ يحيد  مين جهية الشيمال  يمحافظية صيانيونس يقع مشروع إسكان الفصاري في الجهة الجنوبيية الشيرقية مين

وفرتهيييا سيييمطة  حييييث أقييييم عميييى أرضي  2م(68,455)الشيييرقي المستشيييفي األوروبييييي وتبمييي  مسييياحتم حيييوالي
ي وقد تم تنفييذ  عميى أربيع مراحيل متتاليية وبتموييل مين (األراضي الفمسطينية لوكالة الغوث الدولية )األنوروا

جهيات التيي سياهمت فيي اليدعم الميالي لتموييل ذليك المشيروع كيل مين ومن أهم تميك ال يجهات دولية مانحة
) المكتييييب . البنيييك اإلسييييبلمي لمتنمييييية وكيييذلك الواليييييات المتحييييدة األمريكيييية واليابييييان إضييييافة إلييييى النيييرويج.

 األنوروا غزة( –الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية 
فرداي  (1950) عائمةي ضمت حوالي  (362) لقد استفاد بشكل مباشر من مشروع إسكان صانيونس حوالي 

أثنيياء  صييهيونيهييؤالء عمييى منييازل جديييدة بييداًل ميين منييازلهم التييي دمرتهييا قييوات االحييتبلل البحيييث حصييل 
صاصييية الجنوبيييية منهييياي أميييا الفائيييدة غيييير المباشيييرة لممشيييروع  و كافييية فيييي المحافظيييات العسيييكرية عممياتهيييا

والتيييي تيييوفرت لمفنييييين والمهندسيييين   يلعميييل المصتمفيييةعيييدد كبيييير مييين فيييرص ا صميييقالميييذكوري فتمثميييت فيييي 
وفيييي  يو لمعميييال الفمسيييطينيين اليييذين يعمميييون فيييي مجيييال البنييياء يشيييرافواإل العييياممين فيييي مجيييال التصيييميم

ييم نسيبة البطالية فيي محافظيات غيزة المصانع التي تنتج أدوات البناء المصتمفيةي فيي الوقيت اليذي تتصياعد ف
لمفيروض عميى المحافظيات مين ة الحصار االقتصيادي والسياسيي الصيانق و انتيجة لؤلزمات الحالية وصاص

 UNRWA-GAZA FIELD ,2006))م . 2005منذ عام  صهيونياالحتبلل ال اتقبل سمط
 ( 10-4( وشكل ) 12-4الجدول رقم )انظر 
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 خان يونس –/ الفخاري  األونروا( مواصفات إسكان 12 - 4جدول ) 

 موقع المشروع:
صان يونس حيث يحد   الجنوبية الشرقية من محافظة لجهةيقع في ا

 .يشمال الشرقالالمستشفى األوروبي من جهة 
 متر مربع. 68,455 مساحة أرض المشروع:

 عدد الوحدات السكنية:
أسرة بعدد إجمالي لمسكان  362وحدة سكنية تحتوي عمى  224

 .نسمة 1950

الصدمات المتوفرة بالمشروع 
 واألصرى القريبة منم:

سكنية ولكن يحد  المشاريع  مكونات المشروع جميعها مباني 
 الصدماتية التالية:

 مدرسة ابتدائية لؤلونروا. -1
 تشفى حكومي(.سمستشفى غزة األوروبي ) م -2
 مسجد. -3
 .ةمحطة توزيع غاز وبعض المحبلت التجارية الصاص -4

 األنوروا غزة( –المصدر: )المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية 
 

 
 خان يونس –( الموقع العام لمشروع إسكان األنوروا / الفخاري  9- 4شكل ) 

 غزة( –المصدر: )المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية , األنوروا 
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 ( مشروع إسكان الفخاري12-4صورة رقم )

 (UNRWA-GAZA FIELD ,2006المصدر:) 
 

 رفح –إسكان األنوروا / تل السمطان )بدر(  -3
بن أبي لغربي مسجد سعد ويحد  من الشمال ا ييقع المشروع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة رفس

دونما   (88) ومن جهة الشمال الشرقي ممعب الفرقاني وتبم  مساحة المشروع اإلجمالية حوالي يوقاص
مسجد وروضةي وقد ومركز صحي و  يويشمل المشروع اإلسكاني عمى مرافق صدمية أهمها مدرسة أساسية

نجاز المشروع عمى صمس مراحل مصتمفةي وصصص لسكان مصيم رفس والذين هدمت سمطات اتم 
  م.2005 –م 2000منازلهم أثناء انتفاضة األقصى وذلك ما بين األعوام  صهيونياالحتبلل ال

 ((2006, UNRWA-GAZA FIELD 
 حصييموا فييردًاي  (2552)ضييمت حييوالي   عائمييةي ( 431)اسييتفاد بشييكل مباشيير ميين مشييروع إسييكان بييدر وقييد 

ن بناء و . صهيونيعمى منازل جديدة بداًل من منازلهم التي دمرتها قوات االحتبلل ال وحدة سكنية (   431)ا 
جديدةي وفير فيرص عميل جدييدة لمصيرجين مين المعمياريين والمهندسيين اليذين تمقيوا تيدريب فيي هيذا المشيروع 

 واكتسبوا صبرات ومهارات عديدة.
 (11-4وشكل ) (13 -4الجدول رقم )انظر األنوروا غزة(  –كتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية ) الم
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 رفح  –( مواصفات إسكان األنوروا / تل السمطان )بدر(  13- 4جدول ) 

في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة رفس ويحد  من الشمال يقع  موقع المشروع:
 الشمال الشرقي ممعب الفرقان.من وقاص و  الغربي مسجد سعد بن أبي

 متر مربع 88,211المشروع مقام عمى مساحة  مساحة أرض المشروع:

 عدد الوحدات السكنية:
وحدة سكنية بعدد إجمالي لمسكان  431يحتوي المشروع عمى عدد 

 شصص. 2,552

الصدمات المتوفرة بالمشروع 
 واألصرى القريبة منم:

 ع:الصدمات في داصل المشرو 
 مسجد. -1
 مدرسة ابتدائية إعدادية. -2
 مركز صحي. -3

 الصدمات حول المشروع:
 متنز  مع حديقة حيوان ) مشروع صاص(. -1
 ممعب رياضي ) الفرقان(. -2
 مسجد ) سعد بن أبي وقاص(. -3
إضافات السكان لممشروع كانت عبارة عن بعض محبلت البقالة  -4

 والصضار واالتصاالت والقرطاسية.
 األنوروا غزة( –التابع لوكالة الغوث الدولية  المصدر: )المكتب الهندسي

 
 رفح  –( الموقع العام لمشروع إسكان األنوروا / تل السمطان )بدر( 10 -4شكل ) 
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 غزة( –المصدر: )المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية , األنوروا 

  
 رفح -( مشروع إسكان بدر 13-4صورة رقم )

 رفح –لسعودي إسكان األنوروا / ا -4
يقع المشروع في الجهة الشمالية الغربية من مشروع إسكان بدر وعمى جزء من األراضيي الحكوميية التابعية 

 552))دونما والطاقة االستيعابية حوالي  (  332.6)لممحرراتي وتبم  المساحة اإلجمالية لممشروع حوالي 
نتفعيةي ويتيوفر فيي المشيروع مجموعية مين المرافيق وحيدة سيكنية متباينية المسياحة طبقيا لعيدد أفيراد األسيرة الم

 رياضييياً  ونادييياً  ومسييجداً  ثقافييياً  الصدمييية والتييي تشييمل مركييزا صييحيا ومييدارس أساسييية ورييياض أطفييال ومركييزاً 
) المكتيب الهندسيي التيابع UNRWA-GAZA FIELD ,2006)) باإلضيافة إليى مسيطحات صضيراء.

 ( 12-4( وشكل )14-4الجدول رقم )انظر األنوروا غزة(  –لوكالة الغوث الدولية 
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 رفح –( مواصفات إسكان األنوروا / السعودي  14-4جدول ) 

 موقع المشروع:
يقع شمال غرب مشروع بدر بتل السمطان ضمن األراضي التي أصبلها االحتبلل 

 م.2005من قطاع غزة عام  صهيونيال

 مساحة أرض المشروع:
كما   (UNRWA)و   (UNDP)ع عمى كل من : تم توزيع أعمال هذا المشرو 

( وقد كانت األرض التي 11-4يتضس ذلك بالموقع الصاص بالمشروع بالشكل رقم )
 متر مربع. 332,635بمساحة  األنورواصصصت لمشروع 

 عدد الوحدات السكنية:
وحدة سكنية متباينة المساحة طبقًا  552فيما يصص أعمال األونروا فقد كان عددها 

 نسمة. 3,715اد األسرةي بعدد إجمالي لعدد أفر 

الصدمات المتوفرة بالمشروع 
 واألصرى القريبة منم:

 مركز صحي  -1
عدادية ورياض أطفال ومركز ثقافي. -2  مدارس ابتدائية وا 
 مسجد. -3
 رياضي ومسطحات صضراء. نادي  -4

 األنوروا غزة( –المصدر: )المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية 
 

 
 رفح  – السعودي/  األونروا( الموقع العام لمشروع إسكان 11 - 4شكل ) 

 غزة( –المصدر: )المكتب الهندسي التابع لوكالة الغوث الدولية , األنوروا 
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 نظرة عامة عمى مشاريع اإلسكان العامة في محافظات غزة 4-4
 مشاريع المباني متعددة الطبقات في محافظات غزة:  4-4-1

وحيييدة سيييكنية فيييي جمييييع  (10,123) تيييم إنشييياء حيييوالي م(2006-م1994) ميييا بيييين األعيييوام فيييي الفتيييرة الممتيييدة 
مشروعا إسكانيا ُوزعت عميى المحافظيات الصميسي حييث تيم اعتمياد وتنفييذ نظيام البنياء   (25)محافظات غزة ضمن 

 (72:  2011)زقوت,الرأسي متعدد الطبقات بوشكالم المصتمفة. 
ربحييية وهييي وزارة األشييغال العاميية واإلسييكان الفمسييطينية والمجمييس الفمسييطيني ثييبلث جهييات رسييمية غييير  وقييد قامييت 

بالبنيياء واإلشيراف عمييى تمييك  (األونيروالئلسيكاني باإلضييافة إليى وكاليية غيوث وتشييغيل البلجئييين الفمسيطينيين الدولييية )
 المشاريع اإلسكانية.

 غال العامة واإلسكان الفمسطينية:)م( وزارة األش 
 (16)ة األولييى عميى مسييتوى المحافظياتي حيييث كيان لهييا اليدور األكبيير فيي التنفيييذ واإلشيراف عمييى إذ احتميت المرتبي 

 من مجمل المشاريع اإلسكانية في المحافظات الصمس.   (%64)مشروعًا إسكانيًا مثمت ما نسبتم حوالي 
سيييكنية شيييكمت حيييوالي وحيييدة   (7906)قيييد قاميييت وزارة األشيييغال العامييية واإلسيييكان بالبنييياء واإلشيييراف عميييى حيييوالي و  
 كافييةً  ي وتوزعييت مشياريع الييوزارة فيي المحافظيياتكافيةً  مين مجمييل الوحيدات السييكنية العامية فييي المحافظييات( 78%)

 فر األراضي السكنية الحكومية فيها.بعا لحجم سكان كل محافظة ومدى تو ببل استثناء وذلك ت

 
 م(2011 –م 1994( مشاريع اإلسكان في محافظات غزة )12-4شكل رقم )

 (73:  2011المصدر: ) زقوت,
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مشييروع  (16)مشيياريع  ميين أصييل  ( 9) محييافظتي غييزة والشييمال تضييم :أن (13-4الشييكل )يبلحييظ ميين 
والشيك أن ذليك  يمين مشياريع اليوزارة (%  56) أي ميا نسيبتم يإسكاني تابع لوزارة األشغال العامة واإلسيكان

محافظية الوسيطى الأميا   المسياكن فيي كيل منهميايفر األراضي الحكومية وحجيم الطميب عميى ارتبط بمدي تو 
سييوى بمشييروع واحييد ميين المشيياريع اإلسييكانية التابعيية  تشييكل أقييل المحافظييات ولييم تحييظ اهييإن)دييير الييبمس( ف

 لموزارة وهذا أيضًا يرجع لندرة األراضي الحكومية في المحافظة .
أي  يالتابعيية لييوزارة اإلسييكان احتمييت المرتبيية األولييى ميين حيييث عييدد الوحييدات السييكنيةمحافظيية غييزة:  -1

 مييين مجمييل الوحيييدات السيييكنية فييي محافظيييات غيييزة (%51)وحيييدة سيييكنية شييكمت حيييوالي  (5168)حييوالي 
فييي المحافظيية فييي ن مجمييل الوحييدات السييكنية المقاميية ميي (%100)ي ومثمييت مسيياهمة وزارة اإلسييكان كافييةً 
بيييوي مييين الوحيييدات السيييكنية فيييي  األونيييرواو  صاصييية المجميييس الفمسيييطينيو ليييم تسييياهم الجهيييات األصيييرى  حيييين

 محافظة غزة.
بمييي  عيييدد الوحيييدات السيييكنية العامييية التابعييية ليييوزارة األشيييغال العامييية واإلسيييكان   محافظييية شيييمال غيييزة: -2

من مجمل الوحدات السكنية التابعية لميوزارة وقيد  (%25)وحدة سكنية أي  (1872)حوالي  فيها الفمسطينية
 كنية العامة في المحافظة.% من مجمل الوحدات الس74مثمت حوالي 

وحيدة  (696)إذ تشيكل مسياهمة وزارة اإلسيكان حيوالي  يالمرتبة الثالثية في توتيمحافظة خان يونس:  -3
مين مجميل الوحيدات السيكنية فيي  (%58)حيوالي  أي من مجمل مسياكن مشياريع اليوزارة (%7)سكنية أي 
 المحافظة.

وحيدة سيكنية مثميت حيوالي  (90)مغت مسياهمة اليوزارة تحتل المرتبة قبل األصيرة حيث ب محافظة رفح: -4
 المحافظة.في وحدات التي تم تنفيذها من مجمل ال (%14)من وحدات الوزارة الكمية وحوالي  (0.9%)
إذ احتميييت المحافظييية المرتبييية األصييييرة مييين حييييث مسييياهمة وزارة األشيييغال العامييية  محافظييية الوسيييطى: -5

مييين  (%0.8)وحيييدة سيييكنية وقيييد مثمييت ميييا نسيييبتم حيييوالي  (80) احييييث أقاميييت فيهيي يواإلسييكان الفمسيييطينية
وهي نسبة منصفضة بالطبع وذليك لشيس األراضيي  يوحدات وزارة اإلسكان اإلجمالية المقامة في المحافظات

 من مجمل الوحدات السكنية المقامة في المحافظة. (%20)الحكومية ومثمت أيضًا حوالي 
 )ب( المجمس الفمسطيني لإلسكان:

مشياريع إسيكانية توزعيت فيي  ةوحدة سكنية ضيمن صمسي (1204)المجمس الفمسطيني لئلسكان بإنشاء قام 
الوحيدات السيكنية مين مجميل  (%12)باستثناء محافظة غيزةي وقيد مثيل هيذا العيدد حيوالي  كافةً  المحافظات

بتها محافظيييات غيييزةي وقيييد تباينيييت المحافظيييات مييين حييييث عيييدد الوحيييدات السيييكنية ونسيييفيييي الكميييية المقامييية 
 اإلجمالية تبعًا لمجموعة من المحددات أهمها توفر األراضي الحكومية المتاحة لمسكن في المحافظات.

ميين حييث عيدد الوحيدات السيكنية إذ نفيذ المجميس الفمسييطيني  األوليىاحتميت المرتبية  محافظية الشيمال: -1
جمييس السييكنية فييي ميين مجمييل وحييدات الم (%56)مثمييت مييا نسييبتم  يوحييدة سييكنية (672)لئلسييكان حييوالي 

 المحافظة.في من مجمل الوحدات السكنية العامة  (%26)ومثمت حوالي  كافةً  المحافظات
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وحيييدة سيييكنية أي حيييوالي  (320)فقيييد سييياهم المجميييس الفمسيييطيني لئلسيييكان ببنييياء  محافظييية الوسيييطى: -2
حيدات مين الو  (%80)ومثميت حيوالي  يكافيةً  من مجمل وحيدات المجميس السيكنية فيي المحافظيات (26%)

السكنية المقامة في المحافظية وهيي أعميى نسيبة عميى مسيتوى المحافظيات وأقيميت بشيكل صياص فيي مدينية 
 النصيرات.

وحيدة سيكنية أي ( 116)تحتل المرتبة قبيل األصييرة إذ سياهم المجميس الفمسيطيني ببنياء  محافظة رفح: -3
 المحافظة.في كنية من مجمل الوحدات الس (%6)من مجمل وحدات المجمس حوالي  (%10)حوالي 

وحيدة سيكنية  (96)إذ سياهم المجميس الفمسيطيني ببنياء  يتحتيل المرتبية األصييرةمحافظة خان ييونس :  -4
 المحافظة.في من مجمل الوحدات السكنية  (%7)من مجمل وحدات المجمس حوالي  (%8)أي حوالي 

 )ت(الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين )األونروا(
مييين مجميييل الوحيييدات  (%10)وحيييدة سيييكنية مثميييت حيييوالي  (1013)ميييت الوكالييية الدوليييية بتنفييييذ حيييوالي قا

مشيياريع  (4)ي وذلييك ميين صييبلل م2011حتييى أصيير عييام كافييًة وذلييك  السييكنية التييي أقيمييت فييي المحافظييات
ف إعيادة إسيكان وذليك بهيدي فيي كيل مين محيافظتي صيان ييونس ورفيس إسكانية طارئية تركيزت بشيكل صياص

 إبان انتفاضة األقصى. صهيونيالتي هدمت بيوتهم سمطات االحتبلل الر الفمسطينية األس
 األونيييرواوتحتيييل المرتبيية األولييى عميييى مسييتوى المحافظييات إذ بمغيييت مسيياهمة محافظيية خيييان يييونس:  -1

ميين  (%42)الكميية ومثمييت حيوالي  األونييرواميين وحيدات  (%57)وحيدة سييكنية  أي حيوالي  (582)حيوالي 
 كنية العامة بالمحافظة.الوحدات الس

تيوتي فيي المرتبيية الثانيية بعيد محافظية صيان يييونس حييث بمغيت نسيبة الوحيدات السييكنية  محافظية رفيح: -2
مين العيدد اإلجميالي مين الوحيدات السيكنية الكميية كيذلك شيكمت  (%43)بالمحافظية حيوالي  لؤلونرواالتابعة 

 ة  العامة المقامة بالمحافظة.من الوحدات السكني (%68)هذ  الكمية من المساكن حوالي 
 

 . غزةات فظصمة قي محانفية المنالقسائم السك عمشاري  4-4-2
 

قسيييمة  ( (3972بالتعيياون مييع سييمطة األراضييي بتوزيييع حييوالي  قامييت وزارة األشييغال العاميية واإلسييكان 
قيييرار وزيييير األشيييغال العامييية  يعيييرض (11والممحيييق رقيييم )ي سيييكنية عميييى شيييرائس محيييددة مييين السيييكان

بشأن تمميك قطع مراضي حكومية غير مخفضية اليثمن لغيرض  -م2013( لسنة 56رقم )اإلسكان و 
وقييد كييان الهييدف ميين ذلييك إقاميية وحييدات سييكنية منفصييمة ميين قبييل المنتفعييين بعييد قيييام الجهييات  السييكن

المصتصيية بتصطيييط مواقييع المسيياكن والصييدمات لتمييك المنيياطقي وقييد قُييدرت مسيياحة تمييك القسييائم بحييوالي 
دونميييا ُوزعيييت عميييى المحافظيييات الصميييس ولكييين بنسيييب متباينييية تبعيييا لميييدى تيييوافر األراضيييي  ((1272

 (2014,.)وزارة األشغال العامة واإلسكانالحكومية 
 ( 2006)وزارة األشغال العامة واإلسكان:. -لمقارنة بين محافظات غزة تبعًا لبلتي:تتم ا
مين حييث نسيبة المسياحة المصصصية  ألوليىاي محافظية شيمال غيزة المرتبية فيتحتل مدينة بيت الهييا  -1
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مييين مجميييل مسييياحة القسيييائم فيييي ميييدن المحافظيييات  (%47)لمقسيييائم السيييكنية إذ شيييكمت ميييا نسيييبتم حيييوالي 
وكيذلك قييام السيمطة  يالصمس ويرجع السبب بشكل رئيسي إلى اتساع األراضيي الحكوميية فيي تميك المدينية

تييم تسييميمها ألصيييحابها وصاصيية القرعيية الصامسيية فيييي  الفمسييطينية بتنفيييذ اسييتحقاقات القُييرع السيييكنية والتييي
 جباليا. مدينتي بيت الهيا و

 نفس المحافظة في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساحة والتي شكمت حيوالي منمدينة جباليا توتي  -2
 من مساحة القسائم الكمية. (33%)
فقيط بسيبب ُشيس  %(1) بنسيبةية أقيل المسياحات فيي القسيائم السيكنأما مدينية صيان ييونس فقيد سيجمت  -3

نظيرًا ألن معظيم األراضيي الحكوميية هيي ضيمن المحيررات والتيي كانيت تحيت  ياألراضي الحكوميية حينهيا
ة سييابقًاي عممييًا بييون مصططييات أكبيير المشيياريع اإلسييكانية المسييتقبمية المنييوي إقامتهييا ميين صييهيونيالسيييطرة ال

ع األراضيييي الحكوميييية فيهيييا إضيييافة إليييى مشييياريع التسيييا ;قبيييل وزارة اإلسيييكان سيييوف تتركيييز فيييي المحافظييية
 ( المقامة عمى جزء من تمك المحررات.األنوروا)
تقريبًا في نسبة المساحة التي ُصصصيت لمقسيائم السيكنية  انتتساوي فإنهما مدينتي رفس ودير البمسأما  -4

 لكل منهما من مجمل المساحة الكمية في المحافظات. (%7)والتي مثمت حوالي 
 ق يمكن استنتاج ما يمي:مما سب

إن محافظييية شيييمال غيييزة تحتيييل المرتبييية األوليييى عميييى مسيييتوى المحافظيييات الصميييس فيييي نسيييبة المسيييياحة  .1
 من المساحة اإلجمالية. (%80)صصصة لمقسائم والتي تقارب مال
احتميييت محافظييية صيييان ييييونس المرتبييية األصييييرة فيييي نسيييبة مسييياحة القسيييائم التيييي تيييم توزيعهيييا إذ ال تتجييياوز  .2

 مجمل مساحة القسائم في المحافظات. من (1%)
فيييي محافظيييات الوسيييطى وصيييان ييييونس وكيييذلك رفيييس فقيييد تركيييزت القسيييائم السيييكنية فيييي ميييدن المحافظيييات  .3

 وزعت القسائم عمى أكثر من مدينة.قد الرئيسية بينما في كل من محافظتي الشمال وغزة ف
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 الرابع خالصة الفصل 
عميييى البنييياء متعيييدد  يوبييياألصص وزارة األشيييغال العامييية واإلسيييكان يةالفمسيييطيني الحكوميييةمشييياريع اعتميييدت 
وقد وجهت تمك  يندرة األراضي العامة متجاهمةً  يالمصتمطة إضافة إلى مشاريع القسائم والمشاريع يالطبقات

العسييكرية  لؤلجهييزةواألفييراد المنتسييبين  يمثييل العائييدينفئييات محييددة ميين السييكان إلييى عظمهييا المشيياريع فييي م
هييذا قبييل عييام  يسييكان المصيمييات صاصييةً  يمتجاهميية الواقييع االجتميياعي لشييرائس المجتمييع األصييرى ييييةوالمدن
لبلسييتفادة ميين مشيياريع  ;م فييتم اعتميياد القرعيية نظييرًا لكثييرة األعييداد المتقدميية2009أمييا بعييد عييام  يم2007

د الماليية ليدى لضيعف الميوار  ونظيراً  مع مراعاة وجود تحرييات حيول صيحة حاجية المتقيدمي ياإلسكان العامة
فقيد اعتميدت عميى  سكانية وبيعها لممواطنين بنظيام األقسياط الميريسيفي إنشاء مشاريع إ السمطة الفمسطينية

مقاولين مستثمرين قاموا بالبناء عمى األراضي الحكومية مقابل نسبة من الوحدات السكنية صصصت لوزارة 
وارتفاع أسعار  يضمن إطار االستثمار الصاصوقد أدى ذلك إلى دصول مشاريع اإلسكان العامة  ياإلسكان

وميين صييبلل اسييتعراض الوحييدات السييكنية بصييورة ال تتناسييب والواقييع االقتصييادي لمسييكان فييي المحافظيياتي 
بعييض التجييارب العربييية والعالمييية لمواجهيية مشييكمة اإلسييكان لييديهاي فييإن معظييم تمييك الييدول اعتمييد اإلسييكان 

ولييوحظ بييون هنيياك تشييجيع لييدى  لسييكنية بنظييام األقسيياط المريحييةيالعييام وتيسييير تممييك األسيير لتمييك الشييقق ا
عمييى عبلقيياتهم  بييرج يصتييارون السييكن بييرغبتهم بنيياءً الحكوميية لئلسييكان التعيياوني الييذي يمتيياز بييون سييكان ال

 المهنية أو الوظيفية أو االجتماعية.
شيريحة الميوظفين إليى  فقيد وجهيت  يعين مشياريع اليوزارة أما مشاريع المجمس الفمسطيني فمم تصتميف كثييراً  

والبيع بنظام األقساط الشهريةي وتجاهمت شرائس المجتمع األصرى محدودة الدصل والتيي ال تتناسيب ظروفهيا 
االقتصادية ومعايير المجميس الفمسيطيني لئلسيكاني أميا التعاونييات اإلسيكانية فقيد كانيت مين فئية الميوظفين 

تييل  يوتمثييل ذلييك فييي كييل ميين مشييروع يممييية البنيياءوتمويييل ع يالقييادرين عمييى تسييديد ثميين األرض لمحكوميية
 محافظة غزة .في الهوى ومدينة الزهراء 

(  بشيكل أساسيي العيائبلت المتضيررة فيي محافظيات رفيس وصيان األونيروامشاريع الوكالية الدوليية) استهدفت 
ن كانت تمك ا  واالقتصادي لمسكان المستهدفين و  ويمكن القول بونها قد توافقت مع الواقع االجتماعي ييونس

عيدد ومسياحات الغيرف محيدودة وتفتقير  أن حييث يالصصائص البيئية سواء الداصمية منهيا المشاريع لم تراعِ 
إلى الشيرفات المطمية عميى الصيارج أو البيئية الصارجيية ونيدرة األرض فقيد تيراوح ارتفاعهيا ميا بيين طيابق إليى 

نيدرة األراضيي فيي قطياع غيزة يقيف حائيل  ي إال أنرب الوحيدات السيكنية فيي المشياريعثبلث إضافة إليى تقيا
 دون استمرار نمط وأسموب وكالة الغوث وتشغيل البلجئين )األونروا( في اإلسكان والمشاريع اإلسكانية.
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 تمهيد
يراءاتيررا محرروراً     نيرراز اليانررت التطبيقررل مررن الدراسررة  و ررن إيررتم مررن خ لررو  رئيسررياً  تعتبرر منيييررة الدراسررة واا

لمتوصل إلى النتائج التل يتم تفسريرىا  ;اإلحصائلطريقيا يتم الحصول  مى البيانات المطموبة إليراء التحميل 
تنراول يفل ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة  وبالتالل تحقق األىردا  الترل تسرعى إلرى تحقيقيرا  

  رردادىاإالدراسررة  وكررذلا أداد الدراسررة المسررتخدمة وطريقررة و ينررة وميتمرر   متبرر نيج المررلم ىررذا الفصررل وصررفاً 
 تصميمفل  الباحثبيا م لإليراءات التل قا   ومدى صدقيا وثباتيا  كما يتضمن وصفاً تطويرىاوكيفية بنائيا و 

وينتيرل الفصرل بالمعاليرات اإلحصرائية واألدوات الترل اسرتخدميا ليمر  بيانرات الدراسرة  أداد الدراسة وتقنينيا  
  يراءاتيمل وص  ليذه اإل اوفيم  واستخ ص النتائج لبياناتالتل استخدمت فل تحميل ا

 

 منهج الدارسة 5-1
 خ لرو مرن حراولي الرذي التحميمن  الوصنف  المننهج باسرتخدام الباحرث قرام الدراسرة أىردا  تحقيرق أيرل مرن   

 والعمميرات حوليرا تطررح الترل واآلراء مكوناتيرا برين الع قرةو  بياناتيرا  وتحميرل الدراسرة  موضروعل الظراىرد وصر 

 .تحدثيا التل واآلثار تتضمنيا التل

"المرنيج الرذي يسرعى لوصر  الظرواىر أو  :أنرو التحميمرل الوصرفل المرنيج (100:2006) الحمندان  يعرر    
الراىنرررة فيررو أحررد أتررركال التحميررل والتفسرررير المررنظم لوصرر  ظررراىرد أو مترركمة  ويقررردم  أواألحررداث المعاصرررد  

ندرسررريا  ر الترررلوتتطمرررت معرفرررة المتررراركين فرررل الدارسرررة والظرررواى بيانرررات  رررن خصرررائص معينرررة فرررل الواقررر  
   ليم  البيانات" نقضيياالتل  واألوقات

 
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

مصررادر البيانررات الثانويررة والتررل  فررل معاليررة اإلطررار النظررري إلررى و الباحررث: حيررث اتيررالمصننادر النانويننة  1
مقرررراالت والتقررررارير  واألبحرررراث تتمثررررل فررررل الكتررررت والمرايرررر  العربيررررة واألينبيررررة ذات الع قررررة  والرررردوريات وال

   والبحث والمطالعة فل مواق  اإلنترنت المختمفة الدراسةوالدراسات السابقة التل تناولت موضوع 

 مررن خررر ل وانررت التحميميررة وذلررالمعاليررة الي يمرر  البيانرررات األوليررة إلررى ليررا الباحررث: المصننادر الوليننة  2
  الغرض   صممت خصيصاً ليذادراسةلم كاداد رئيسة االستبانة
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 الدراسةمجتمع  5-2

 األفرراديمير   :درسريا الباحرث  وبرذلا فران ميتمر  الدراسرة ىروييمي  مفردات الظاىرد الترل  وىو  بارد  ن   
 المسرتيد  يتكرون مرنن الميتم  ونون موضوع متكمة الدراسة  وبناًء  مى متكمة الدراسة وأىدافيا فإالذين يك

 دون والمررردراء العرررامون ومررردراء الررردوائر فرررل كرررل مرررن وزارد األترررغال العامرررة الررروزراء والررروك ء و الررروك ء المسرررا
ونررروابيم والمررردراء  وكرررذلا رؤسررراء البمرررديات واإلسررركان ووزارد الحكرررم المحمرررل ووزارد التخطررريط وسرررمطة األراضرررل

 .فرداً  (123) ددىم البالغ و العامون ومدراء التخطيط والتنظيم 
 

 عينة الدراسة 5-3
الدراسة  ميتم إستبانة  مى  (123)  حيث تم توزي  الطبقية شوائيةعالعينة الدام طريقة قام الباحث باستخ
  .%(91)   فكانت نسبة االستردادإستبانة (112)وقد تم استرداد 

 

 أداة الدراسة 5-4
 "الفمسطينية ف  مواجهة مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة دور الحكومات " ستبانة حولتم إ داد ا

 الستبانةمكونات ا 5-4-1
 :قسمين رئيسينمن تتكون إستبانة الدارسة 

سنوات  العمل  الدرية الوظيفية مكان ) المستييت ن  البيانات التخصيةوىو  بارد  ن القسم الول: 
  (الخدمة فل الدرية الوظيفية الحالية

 

 الت :ميا (5) مى  فقرد  موزع (77)  ويتكون من مجاالت الدراسةوىو  بارد  ن  القسم النان :
  دفقر  (16)  ويتكون من أسباب مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة: المجال الول
  الفمسطينية لمواجهة مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة الجهود المباشرة من قبل الحكومات: المجال النان 
  فقرد (17)ويتكون من 
لمنظمات غير الحكومية الفمسطينية ف  تشجيع القطاعات الشريكة )ا الحكوماتجهود  :النالثالمجال 

  فقرد (13)  ويتكون من والقطاع الخاص(
  الفمسطينية ف  مواجهة مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة المعوقات الت  تواجه الحكومات: الرابعالمجال 

  دفقر  (12)ويتكون من 
 (12)  ويتكون من المستقبمية لمواجهة مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة خطة الحكومات: المجال الخامس

 دفقر 
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 :(1-5)لفقرات االستبيان حست يدول  ميتم  الدراسةلقياس استيابات  الخماسل تم استخدام مقياس ليكرت
 

 الخماس  درجات مقياس ليكرت(: 1-5جدول )
 بدرية قميمة يدا بدرية قميمة بدرية متوسطة  بدرية كبيرد بدرية كبيرد يدا االستيابة
 1 2 3 4 5 الدرية

 

" وبررررذلا يكررررون الرررروزن النسرررربل فررررل ىررررذه الحالررررة  بدريررررة قميمررررة يرررردال سررررتيابة "  (1)لدريررررة اختررررار الباحررررث ا
ل سرررتيابة " بدريرررة قميمرررة " وبرررذلا يكرررون الررروزن  (2)ه االسرررتيابة  والدريرررة وىرررو يتناسرررت مررر  ىرررذ (%27)ىرررو

نسرربل فررل ل سررتيابة " بدريررة متوسررطة " وبررذلا يكررون الرروزن ال (3)  والدريررة %(47)النسرربل فررل ىررذه الحالررة 
ل سرررتيابة "" بدريرررة كبيررررد " وبرررذلا يكرررون الررروزن النسررربل فرررل ىرررذه الحالرررة  (4)  والدريرررة %(67)ىرررذه الحالرررة 

  %(177)ل ستيابة " بدرية كبيرد يدًا " وبذلا يكون الوزن النسبل فل ىذه الحالة  (5)  والدرية %(87)
 
 ناء االستبانةخطوات ب 5-4-2

الفمسطينية ف  مواجهة مشكمة اإلسكان ف  قطاع  " دور الحكوماتلمعرفة ة قام الباحث بإ داد أداد الدراس
 الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة :  واتب  غزة"

الدراسررات السررابقة ذات الصررمة بموضرروع الدراسررة  واالسررتفادد منيررا فررل بنرراء و  اإلدارياألدت اإلطرر ع  مررى  -1
 اإلستبانة وصياغة فقراتيا 

 اإلسررتبانةدًا مررن أسرراتذد اليامعررات الفمسررطينية والمترررفين اإلداريررين فررل تحديررد أبعرراد استتررار الباحررث  ررد -2
  وفقراتيا

 تحديد المياالت الرئيسة التل تممتيا اإلستبانة  -3
 تحديد الفقرات التل تق  تحت كل ميال  -4
فرل    كمرا ىرو واضر فقررد (77)ميراالت و  (5)ستبانة فرل صرورتيا األوليرة وقرد تكونرت مرن تم تصميم اال -5

  (1)الممحق رقم 
مرررن يامعررات وكميرررات  األكرراديميين والمختصرررين والخبررراءمررن المحكمرررين  (11)سررتبانة  مرررى تررم  ررررض اال -6

 يبين أسماء أ ضاء لينة التحكيم  (2)  والممحق رقم فمسطينية مختمفة
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لممحق وا راء المحكمين تم تعديل بعض فقرات اإلستبانة من حيث الحذ  أو اإلضافة والتعديل فل ضوء آ -7
فررل صررورتيا النيائيررة  مررى  االسررتبانة رلتسررتق يبررين تفاصرريل التعرردي ت التررل تمررت  مررى االسررتبانة (3)رقررم 
 (.4) رقم  قممحكما ىو مبين فل فقرد   (77)

 :االستبانةصدق  5-4-3
  كما يقصد (175: 2717)الجرجاوي،" لقياسو ما وض  ستبيانقيس االيأن  "صدق االستبانة يعنل    

تمول االستقصاء لكل العناصر التل ييت أن تدخل فل التحميل من ناحية  ووضوح فقراتيا  "بالصدق 
التاكد  وقد تم  (2771عبيدات وآخرون، ) "ومفرداتيا من ناحية ثانية  بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا

 بطريقتين: انةستبمن صدق اال

 "الصدق الظاهري" صدق المحكمين 5-4-3-1
 المتكمة أو الظاىرد ميال فل المتخصصين المحكمين من  دًدا الباحث يختار أن " :حكمينيقصد بصدق المو 

ستبانة  مى ميمو ة من المحكمين تالفت من  رض االحيث تم  (177: 2717)الجرجاوي، "الدراسة موضوع
 متخصص فل (1)  وفل المنييية متخصصان (2)متخصصون فل ميال اإلسكان  و (6)منيم  (11)

وأسماء المحكمين بالممحق  متخصص فل التدقيق المغوي  (1)متخصص فل إدارد الدولة  و (1)و اإلحصاء 
  وقد استيات الباحث آلراء المحكمين وقام بإيراء ما يمزم من حذ  وتعديل فل ضوء المقترحات (2) رقم

  (4)انظر الممحق رقم  -المقدمة  وبذلا خرج االستبيان فل صورتو النيائية 
 
 دق المقياس:ص 5-4-3-2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخم  

 ىذه  ل مدى اتساق كل فقرد من فقرات االستبانة م  الميال الذي تنتمل إليويقصد بصدق االتساق الداخم   
بين كل  ستبانة وذلا من خ ل حسات معام ت االرتباطالباحث بحسات االتساق الداخمل ل الفقرد  وقد قام 

 ستبانة والدرية الكمية لمميال نفسو رات مياالت االفقرد من فق
 

"  أسبات متكمة اإلسكان فل قطاع غزد"  ميالاالرتباط بين كل فقرد من فقرات  معامل (2-5)يدول يوض  
وبذلا  α ≤ 7075 معنوية  مستوى  والذي يبين أن معام ت االرتباط المبينة دالة  ند والدرية الكمية لمميال

 صادق لما وض  لقياسو يعتبر الميال 
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 مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (2-5جدول )
 والدرجة الكمية لممجال " أسباب مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة " 

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي
الحت

ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 324. ارتفاع معدالت نمو السكان الطبيعية     1

 0.000* 489. لعائدين لقطاع غزد   ودد أ داد من ا   2

 0.004* 252. ندرد األراضل وارتفاع أسعارىا    3

 0.000* 382. بي  الفائزين بقر ة األراضل لقسائميم ساىم فل ارتفاع أسعار األراضل    4

 0.000* 455. اال تداءات الصييونية المتكررد    5

 0.000* 421. استمرار الحصار الصييونل  مى قطاع غزد    6

 0.000* 442. لظرو  السياسية وتخو  القطاع الخاص من االستثمار فل اإلسكان ا   7

 0.000* 435.  زو  الناس  ن السكن فل اإلسكان العام    8

 0.000* 601. ضع  التخطيط ووض  السياسات والتتريعات لموايية المتكمة    9

 0.000* 499. زد تطبيق المخططات المستوردد من الدول األخرى دون النظر لواق  قطاع غ   11

 0.000* 575. ضع  الد م الحكومل المقدم إلسكان ذوي الدخل المحدود    11

 0.000* 437. النقص التراكمل السابق من الوحدات السكنية    12

 0.000* 388. غ ء أسعار مواد البناء فل حال توفرىا    13

 0.000* 583. التحتية والطرق إلحياء المناطق غير الماىولة  ىبطء  يمة إنتاء البن   14

 0.000* 417. تدنل دخل الفرد وضع  القدرد  مى البناء الخاص    15

 0.000* 353. الثقافة الميتمعية وخصوصًا تويو األزواج التابة لمسكن المستقل    16

 . α= 0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 الييود المباترد من قبل الحكومات " ميالاالرتباط بين كل فقرد من فقرات  معامل (3-5)يدول يوض  
  والذي يبين أن معام ت االرتباط " والدرية الكمية لمميال الفمسطينية لموايية متكمة اإلسكان فل قطاع غزد

 وبذلا يعتبر الميال صادق لما وض  لقياسو  α = 7075معنوية  مستوىالمبينة دالة  ند 
 الجهود المباشرة من قبل الحكومات" مجال رات االرتباط بين كل فقرة من فق معامل (3-5جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  الفمسطينية لمواجهة مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي
الحت

ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1   
تعتبرررر متررراري  اإلسررركان العرررام والمتعررردد الطوابرررق مسررراىمة نايعرررة فرررل مواييرررة 

 المتكمة 
.201 *0.017 

 0.000* 626. تستيد  متاري  اإلسكان العام الفئات األكثر احتيايًا من الميتم     2

 0.000* 501. تت ئم متاري  اإلسكان العام وأىل قطاع غزد اقتصاديا وثقافيًا وايتما يًا    3

 0.000* 631. ترا ل متاري  اإلسكان العام معايير االستدامة     4

 0.000* 673. يدي العاممة فل ميال اإل مار تنفذ الحكومة برامج لتدريت األ   5

 0.000* 567. تتناست تيربة توزي  القسائم السكنية والواق  فل قطاع غزد    6

 0.000* 782. تقوم الحكومة بإيراءات  ممية لمن  الفائزين بقر ة القسائم من بيعيا     7

 0.000* 683. تعتبر تيربة أسموت القر ة فل توزي  التقق و القسائم تيربة نايحة    8

 0.000* 665. تبذل الحكومة ييود مستمرد لمعالية العتوائيات    9

 0.000* 668. تبذل الحكومة ييود مستمرد لمعالية التعدي  مى األراضل الحكومية    11

 0.000* 700. تقوم الحكومة بإنتاء بنى تحتية وطرق يديدد تصل لممناطق غير الماىولة    11

 0.000* 714. ند خاص لموايية متكمة اإلسكان تض  الحكومة فل موازنتيا ب   12

 0.000* 816. يويد تنسيق فعال بين الوزارات ذات الع قة لموايية متكمة اإلسكان    13

14   
تويرررد سياسرررات أو قررروانين محرررددد ترررنظم  مميرررة تخصررريص األراضرررل الحكوميرررة 

 لممؤسسات المختمفة 
.569 *0.000 
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 0.000* 642. اضل تض  الحكومة سياسات تسعى لتخفيض سعر األر    15

 0.000* 713. تممس الحكومة رضا المواطنين  ن أدائيا فل موايية متكمة اإلسكان    16

 0.000* 639. تنفذ الحكومة برامج تيد  لتو ية السكان حول متكمة اإلسكان    17

 . α= 0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
الفمسطينية فل تتيي   ييود الحكومات"  ميالاالرتباط بين كل فقرد من فقرات  معامل (4-5)يدول يوض  

  والذي يبين أن " والدرية الكمية لمميال القطا ات التريكة )المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص(
 اسو وبذلا يعتبر الميال صادق لما وض  لقي α= 7075معنوية  مستوىمعام ت االرتباط المبينة دالة  ند 

 

الفمسطينية ف  تشجيع  جهود الحكومات" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (4-5جدول )
 والدرجة الكمية لممجال" القطاعات الشريكة )المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص(

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي
الحت

ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

1   
دور القطا ات التريكة )المنظمات غير الحكوميرة الفمسطينية ب اتتؤمن الحكوم

 والقطاع الخاص( فل موايية المتكمة 
.667 *0.000 

 0.000* 793. تويد سياسات وتتريعات تتي  القطاع الخاص ل ستثمار فل اإلسكان    2

 0.000* 699. تنظم الحكومة لقاءات مستمرد م  ممثمل القطاع الخاص لمناقتة حمول متكمة اإلسكان    3

 0.000* 706. تويد سياسات وتتريعات تتي  المنظمات غير الحكومية لممساىمة فل الحل    4

5   
ينسرريم نمرروذج مترراري  إسرركان األونررروا التررل برردأت بإنتررائيا فررل ينرروت القطرراع 

ستراتييية الحكومة فل موايية المتكمة  2005 ام   م واا
.508 *0.000 

6   
اري  إسركان األونرروا الترل تتارا الحكومرة فرل ا تمراد مسراحات ومواصرفات متر

 م 2005بدأت بإنتائيا فل ينوت القطاع  ام 
.595 *0.000 

7   
يويد دور لمحكومة فل تحديد أماكن متاري  إسكان األونروا التل بدأت بإنتائيا 

 م 2005فل ينوت القطاع  ام 
.508 *0.000 
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ستراتييية الحكومة فل موايي   8  0.000* 549. ة المتكمة تنسيم متاري  ميمس اإلسكان الفمسطينل واا

9   
يويررد دور واضرر  لمحكومررة ومترراركة فررل ا تمرراد مسرراحات ومواصررفات مترراري  

 ميمس اإلسكان الفمسطينل 
.629 *0.000 

 0.000* 634. يويد تنسيق بين القطا ين الخاص واألىمل م  الحكومة لمعمل وفق إستراتييياتيا     11

 0.000* 466.   االقتصادي لمسكان تتناست قيمة رسوم البناء والتراخيص م  الوض   11

 0.000* 637. تسعى الحكومة لتعزيز تقبل المواطنين لمسكن فل اإلسكان العام    12

 0.000* 539. يتم تسويق المتكمة فل المحافل الدولية بقصد المسا دد فل مواييتيا    13

 . α= 0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

 اتالمعوقات التل توايو الحكوم"  ميالاالرتباط بين كل فقرد من فقرات  معامل (5-5)يدول يوض  
  والذي يبين أن معام ت " والدرية الكمية لمميال الفمسطينية فل موايية متكمة اإلسكان فل قطاع غزد

 وبذلا يعتبر الميال صادق لما وض  لقياسو  α= 7075معنوية  مستوىاالرتباط المبينة دالة  ند 
 

الفمسطينية  اتالمعوقات الت  تواجه الحكوم" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (5-5جدول )
 والدرجة الكمية لممجال"  ف  مواجهة مشكمة اإلسكان ف  قطاع غزة

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي
الحت

ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 344. ار إغ ق المعابر ومن  دخول مواد البناء ومستمزمات اإل م   1

 0.000* 534. غ ء أسعار مواد البناء فل حال توفرىا    2

 0.000* 587. االنقسام السياسل المويود بكافة  واقبو    3

 0.000* 548. ندرد األراضل وارتفاع أسعارىا    4

 0.000* 605. تراي  بعض المنظمات غير الحكومية العاممة فل ميال اإلسكان  ن دورىا   5

 0.000* 453. الترائية لدى المواطنين  ضع  القدرد   6

 0.000* 561. العتوائيات والتعدي  مى أراضل الحكومة بد وى اضطرار المواطنين     7
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 0.000* 592. تراي  كفاءد العمالة المدربة فل ميال اإل مار     8

 0.000* 600. تراي  المن  والمتاري  الدولية     9

 0.000* 521. ة إىمال البحث العممل كاداد لحل المتكم   11

 0.000* 544. ضع  تعاون القطا ات التريكة فل موايية المتكمة    11

 0.000* 519. الممكية الفردية غير المنظمة و دم قدرد الحكومة  مى مواييتيا   12

 . α= 0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
خطة الحكومة المستقبمية لموايية متكمة "  ميالاالرتباط بين كل فقرد من فقرات  معامل (6-5)يدول يوض  

 مستوى  والذي يبين أن معام ت االرتباط المبينة دالة  ند " والدرية الكمية لمميال اإلسكان فل قطاع غزد
 وبذلا يعتبر الميال صادق لما وض  لقياسو  α = 7075معنوية 

 

كومة المستقبمية لمواجهة مشكمة خطة الح" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل (6-5جدول )
 والدرجة الكمية لممجال"  اإلسكان ف  قطاع غزة

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي
الحت

ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 731. يويد لدى الحكومة مصادر موثوقة لرصد وتحديث االحتيايات اإلسكانية    1

 0.000* 720. ن والسكان فل قطاع غزد تمتما الحكومة قا دد بيانات حديثة ودقيقة لممساك   2

 0.000* 792. يويد لدى الحكومة خطة إستراتييية لموايية متكمة اإلسكان فل قطاع غزد    3

 0.000* 692. تدرا الحكومة ما يعيقيا نحو موايية المتكمة وتسعى لمتغمت  مييا    4

 0.000* 684. تخصص الحكومة موازنة لمبحث العممل لموايية متكمة اإلسكان    5

 0.000* 762. تعقد الحكومة مؤتمرات وورش  مل ودراسات لموايية متكمة اإلسكان    6

 0.000* 760. تقوم الحكومة بدراسة نماذج خاريية متابية لموايية متكمة اإلسكان    7

 0.000* 802. تقوم الحكومة بتقييم متاري  اإلسكان بعد التنفيذ    8

 0.000* 811. إلسكان السابقة فل المتاري  اليديدد ترا ل الحكومة نتائج تقييم متاري  ا   9
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 0.000* 608. تقوم الحكومة باالستعانة بخبراء وأكاديميين فل  مميات التخطيط والتصميم    11

11   
تسعى الحكومة لوض  آلية بديمة  ن القر ة يتم وفقيا توزي  التقق و القسائم 

 مستقبً  
.750 *0.000 

 0.000* 775. كنية لممواطنين فل الخطط المستقبمية ترا ل الحكومة المتطمبات الس   12

 . α= 0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 
 

 Structure Validity البنائ نانيا: الصدق 
يعتبر الصدق البنائل أحد مقاييس صدق األداد الذي يقيس مدى تحقق األىدا  التل تريد األداد الوصول 

 ستبانة لدراسة بالدرية الكمية لفقرات االط كل ميال من مياالت اارتبا ىإلييا  ويبين مد
 

 مستوى ند ستبانة دالة إحصائيًا م ت االرتباط فل يمي  مياالت االأن يمي  معا (7-5)يبين يدول 
 ستبانة صادقو لما وض  لقياسو وبذلا يعتبر يمي  مياالت اال α = 7075معنوية 

 

 لالستبانةستبانة والدرجة الكمية رجة كل مجال من مجاالت االد معامل االرتباط بين (7-5جدول )

 بيرسونمعامل  المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 345. .أسبات متكمة اإلسكان فل قطاع غزد

الفمسطينية لموايية متكمة  الييود المباترد من قبل الحكومات
 .اإلسكان فل قطاع غزد

.829 *0.000 

الفمسطينية فل تتيي  القطا ات التريكة )المنظمات  حكوماتود اليي
 .غير الحكومية والقطاع الخاص(

.802 *0.000 

الفمسطينية فل موايية متكمة  المعوقات التل توايو الحكومات
 .اإلسكان فل قطاع غزد

.459 *0.000 

 0.000* 818. .خطة الحكومة المستقبمية لموايية متكمة اإلسكان فل قطاع غزد

 . α= 0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *
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  :Reliability االستبانةنبات  5-4-3-3

 "متتاليت مراث عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثباث االستبانت هو "

ند كل مرد إلى أي درية يعطل المقياس قراءات متقاربة   " أيضا   ويقصد بو(97: 2717)الجرجاوي،
 ؟ت مختمفة"تمراريتو  ند تكرار استخدامو فل أوقاواسأو ما ىل درية اتساقو وانسيامو   يستخدم فييا
  (.2772)القحطان ، 

 نة الدراسة من خ ل:ستباوقد تحقق الباحث من ثبات ا
 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
  (8-5)قياس ثبات اإلستبانة  وكانت النتائج كما ىل مبينة فل يدول الباحث طريقة ألفا كرونباخ ل استخدم

 معامل ألفا كرونباخ لقياس نبات اإلستبانة (8-5)جدول 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذات 

 0.857 0.734 16 .أسبات متكمة اإلسكان فل قطاع غزد

ية لموايية متكمة الفمسطين ود المباترد من قبل الحكوماتاليي
 .اإلسكان فل قطاع غزد

17 0.910 0.954 

الفمسطينية فل تتيي  القطا ات التريكة  ييود الحكومات
 .)المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص(

13 0.860 0.928 

الفمسطينية فل موايية متكمة  المعوقات التل توايو الحكومات
 .اإلسكان فل قطاع غزد

12 0.783 0.885 

 0.962 0.926 12 .الحكومة المستقبمية لموايية متكمة اإلسكان فل قطاع غزد خطة

 0.966 0.933 70 معا جميع المجاالت

 = الجذر التربيع  الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذات *
 

قيمررة معامرل ألفررا كرونبراخ مرتفعرة لكررل ميرال حيررث أن  يتبرين (8-5)النتررائج الموضرحة فررل يردول  خر ل مرن
 الصردق الرذاتل  وكذلا قيمرة (0.933) االستبانةليمي  فقرات  بينما بمغت (0.926 - 0.734)تراوح بين ت
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 (0.966) االسررتبانةليميرر  فقرررات  بمغررت بينمررا (0.962 - 0.857)مرتفعررة لكررل ميررال حيررث تتررراوح بررين 
 مرتف   الصدق الذاتلوىذا يعنى أن معامل 

كون الباحث قد تاكد من صدق وثبات وي  (4)ية كما ىل فل الممحق فل صورتيا النيائ االستبانةتكون بذلا و 
سررتبانة وصرر حيتيا لتحميررل النتررائج واإليابررة  مررى أسررئمة سررتبانة الدراسررة ممررا ييعمررو  مررى ثقررة تامررة بصررحة االا

 الدراسة واختبار فرضياتيا 
 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة ف  الدراسة: 5-5
 Statistical Package for the Socialمرن خر ل برنرامج التحميرل اإلحصرائل تفريغ وتحميل اإلستبانة تم 

Sciences  (SPSS)  
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيع   
الختبررار مررا إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سررمرنو  - اختبررار كولميررورو  ترم اسررتخدام

 (.9-5)فل يدول   وكانت النتائج كما ىل مبينة عل من  دموكانت البيانات تتب  التوزي  الطبي
 

 التوزيع الطبيع يوضح نتائج اختبار  (9-5جدول )

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.571 .أسبات متكمة اإلسكان فل قطاع غزد

الفمسطينية لموايية متكمة اإلسكان  الييود المباترد من قبل الحكومات
 .فل قطاع غزد

0.507 

الفمسطينية فل تتيي  القطا ات التريكة )المنظمات  حكوماتييود ال
 .غير الحكومية والقطاع الخاص(

0.209 

الفمسطينية فل موايية متكمة اإلسكان  المعوقات التل توايو الحكومات
 .فل قطاع غزد

0.503 

 0.244 .خطة الحكومة المستقبمية لموايية متكمة اإلسكان فل قطاع غزد

 0.999 الت االستبانةجميع مجا
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ت الدراسررة ميررااليميرر  ل (.Sig)أن القيمررة االحتماليررة  يتبررين (9-5)النتررائج الموضررحة فررل يرردول  خرر ل مررن
0.05مسررتوى الداللررة مررن  أكبررركانررت   يتبرر  التوزيرر  الطبيعررل تالميرراال يررذهوبررذلا فررإن توزيرر  البيانررات ل  
 عممية لإليابة  مى فرضيات الدراسة  ات السيتم استخدام االختبار  حيث
 

 
 تم استخدام الدوات اإلحصائية التالية:

  الدراسة  ينةوص  ل ;(Frequencies & Percentages) النست المئوية والتكرارات -1
 والمتوسط الحسابل النسبل  المتوسط الحسابل -2

  بانةستلمعرفة ثبات فقرات اال  (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3
يسررتخدم و  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سررمرنو  - اختبررار كولميررورو  اسررتخدام -4

  ما إذا كانت البيانات تتب  التوزي  الطبيعل من  دمو ىذا االختبار لمعرفة
يقروم  حيرث ( لقيراس دريرة االرتبراطPearson Correlation Coefficientمعامل ارتبراط بيرسرون ) -5

والصردق  لحسرات االتسراق الرداخمل ترم اسرتخدامو   وقردالع قرة برين متغيررين  مى دراسرةىذا االختبار 
  ل ستبانة البنائل

 انررت متوسررط دريررة االسررتيابة قررد وصررل( لمعرفررة مررا إذا كT-Test) فررل حالررة  ينررة واحرردد Tاختبررار  -6
ة قررد تررم اسررتخدامو لمتاكررد مررن داللررأم زادت أو قمررت  ررن ذلررا  و  3وىررل  دريررة الموافقررة المتوسررطة إلررى

 المتوسط لكل فقرد من فقرات االستبانة 

ىنررراا  ت( لمعرفرررة مرررا إذا كانرررIndependent Samples T-Test) فرررل حالرررة  ينترررين Tاختبرررار  -7
 ذات داللة إحصائية بين ميمو تين من البيانات المستقمة   تفروقا

 ( لمعرفرة مرا إذاOne Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميل التباين األحرادي  -8
 ىناا فروقات ذات داللة إحصائية بين ث ث ميمو ات أو أكثر من البيانات  تكان
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 تمييد
 

 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  6-8
 

 توزيع عينة الدراسة  6-2
 عينة الدراسة حسب مكان العمل توزيع  6-2-1
 سسةعينة الدراسة حسب نوع المؤ توزيع  - 6-2-2
 عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية في الوزاراتتوزيع   6-2-3
 عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية في البمدياتتوزيع   6-2-4

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة في الدرجة الوظيفية الحاليةتوزيع    6-2-5
 

 : اختبار فرضيات الدراسة 6-3
 الفرضية األولى 6-3-1

 يةلثانالفرضية ا 6-3-2
 الفرضية الثالثة  6-3-3
 الفرضية الرابعة  6-3-4
 الخامسةالفرضية   6-3-5

 

 النتائج 6-4
 مشكمة اإلسكان في قطاع غزة وأسبابها 6-4-1
 جهود الحكومة المباشرة في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 6-4-2
ظمووووات غيوووور الحكوميووووة والنطوووواع جهووووود الحكومووووة الفمسووووطينية فووووي تشووووجيع النطاعووووات الشووووريكة   المن 6-4-3

 الخاص( في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
 المعوقات التي تعيق الحكومة في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. 6-4-4
 التخطيط الحكومي المستنبمي لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 6-4-5

 
 

 التوصيات 6-5
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 تمييد

 ، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئمةيل البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحميتضمن هذا الفصل عرضًا ل   
ستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحميل فنراتها، والوقوف عمى الدراسة واستعراض أبرز نتائج اال

في الدرجة الوظيفية  ، الدرجة الوظيفية، سنوات الخدمةمكان العمل متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى 
إذ تم استخدام برنامج  ،الدراسة إستبانةلذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من ، (لحاليةا

تم عرضها وتحميمها لمحصول عمى نتائج الدراسة التي سي ;(SPSS)الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 ثم ينتهي هذا الفصل بأهم نتائج الدراسة والتوصيات. في هذا الفصل

 

  بيانات الشخصيةالالدراسة وفق  عينةلالوصف اإلحصائي  6-8
 الشخصية  البياناتوفق  الدراسة عينةخصائص ل فيما يمي عرض

 

 توزيع عينة الدراسة  6-2
  عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع  6-2-8

 لعملعينة الدراسة حسب مكان اتوزيع  (:8-6جدول )
%النسبة المئوية  العدد مكان العمل  

 23.20 26 واإلسكان العامة وزارة األشغال

 16.10 18 وزارة الحكم المحمي

 4.50 5 وزارة التخطيط

 15.20 17 سمطة األراضي

 41.10 46 البمديات

 100 112 المجموع
 

 العامووة موون عينووة الدراسووة يعممووون فووي وزارة األشووغال (%23.20)أن مووا نسووبت   (1-6)يتضووم موون جوودول    
 و يعمموووون فوووي وزارة التخطووويط، (%4.50) و  يعمموووون فوووي وزارة الحكوووم المحموووي، (%16.10) و واإلسوووكان،

ونالحوووظ بوووأن نسوووبة يعمموووون فوووي البموووديات.  (%41.10)يعمموووون فوووي سووومطة األراضوووي، بينموووا  (15.20%)
غال وذلوووك ألن وزارة األشووو ،رة األشوووغال العاموووة واإلسوووكان أكبووور نسوووبة بوووين الووووزارات المعنيوووةالمسوووتبينين مووون وزا

فيهوا مون  المختصوونمن الطبيعوي أن يكوون ف ،ولة عن ممف اإلسكانؤ العامة واإلسكان هي الوزارة األولى المس
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األعمووى عمووى مسووتوا الوووزارات، أمووا بالنسووبة لوووزارة التخطوويط فموون الطبيعووي أن تكووون نسووبة  هووممجتمووع الدراسووة 
أن ممف اإلسكان هو جزء من حيث لتخطيط المستبينين فيها هي األقل وبفارق كبير وذلك لطبيعة عمل وزارة ا

عممهم وخاصة ما يخص التخطيط المكاني، أما بالنسبة لممسوتبينين مون وزارة الحكوم المحموي وسومطة األراضوي 
جانوب  بهمواالمؤسسوتين  هاتينألن فمن المنطني أن تكون النسبة أقل من وزارة األشغال العامة واإلسكان نظرًا 

التحتيوووة  و البنوووىعموووى الطووورق وزارة الحكوووم المحموووي هوووي مووون يشووورف  حيوووث أن ،كبيووور يتعموووق بمجوووال اإلسوووكان
وكووذلك سوومطة األراضووي هووي موون يخصووص  ،واإلشووراف عمووى عموول البمووديات والمشوواريع اإلسووكانية داخوول الموودن

 األراضي التي تنام عميها المشاريع اإلسكانية وتهتم بموضوع التعدي عمى األراضي الحكومية.
 

 نوع المؤسسةالدراسة حسب  عينةتوزيع  - 6-2-2
  نوع المؤسسةعينة الدراسة حسب توزيع  (: 2-6جدول )

 النسبة المئوية % العدد المكان
 58.90 66 وزارة

 41.10 46 بمدية

 100 112 المجموع

 
، بينمووا الوووزارات المعنيووةموون عينووة الدراسووة يعممووون فووي  (%058.9 أن مووا نسووبت   (2-6)يتضووم موون جوودول 

أن هووذا النسووب منطنيووة حيووث أن النسووبة األكبوور كانووت فووي يعتبوور الباحووث . البموودياتممووون فووي يع (41.10%)
الوزارات المعنية وعمى رأسوها وزارة األشوغال العاموة واإلسوكان، أموا عون نسوبة البموديات فهوي مرتفعوة نسوبيًا نظورًا 

إجمووالي عوودد البمووديات فووي حيووث يبموو   منارنووة بعوودد السووكان والمسوواحة، ألن عوودد البمووديات فووي قطوواع غووزة كبيوور
بمديووة تبعووًا لعوودد السووكان التووي تشوورف عميوو  كوول  (15)أن الباحووث اسووتهدف أكبوور بمديووة عممووًا  (25) قطوواع غووزة

بمديوووة، إال أن العينوووات التوووي توووم اسوووتهدافها أو المسوووميات الوظيفيوووة هوووي مطمعوووة وتعتبووور أعضووواء ضووومن لجوووان 
ابوووة عوون أسووئمة االسوووتبانة موون واقوووع المعرفووة واالحتكووواك ، وتسووتطيع اإلجمركزيووة توونظم وتعوووالج قضووايا اإلسوووكان

 وطبيعة العمل اليومي.
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 الوزاراتالدرجة الوظيفية في عينة الدراسة حسب توزيع   6-2-3
 الوزاراتعينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية في توزيع  (: 3-6جدول )

 النسبة المئوية % العدد الوزاراتالدرجة الوظيفية في 
 3.0 2 وزير

 7.6 5 وكيل أو وكيل مساعد
 16.7 11 مدير عام
 72.7 48 مدير دائرة
 100 66 المجموع

 درجوووتهم الوظيفيوووة وزيووور الوووذين يعمموووون فوووي الووووزاراتمووون  (%3.0)أن موووا نسوووبت   (3-6)يتضوووم مووون جووودول 
تتوافوق  إن هذا النسب. مدير دائرة (%72.7)بينما  مدير عام، (%16.7) ،وكيل أو وكيل مساعد (7.6%)

موا موا ارتفوع المسوتوا اإلداري كمموا قول العودد والعكوس أيضوًا كمأنو  حيوث  ،مع التسمسول الهرموي فوي المؤسسوات
هوي ( وزارات فنوط 3جوة الووزير فهنواك  موا زاد عودد العواممين، أموا بالنسوبة لدر كمما انخفض المسوتوا اإلداري كم
هووووا بووووالطبع ثالثووووة وزراء ونظوووورًا زارة التخطوووويط وفي، وو ووزارة الحكووووم المحمووووي ،وزارة األشووووغال العامووووة واإلسووووكان
أن الباحوث كوان معنيوًا بوأن يجيوب الووزير شخصويًا  وهوي نسوبة منبولوة خاصوةً  ،النشوغالهم توم اسوترداد اسوتبانتان

فهوو مون ضومن الدرجوة الثانيوة  ،عن أسئمة االستبانة، أما عن سمطة األراضي فيعتبر رئيسها بدرجة وكيل وزارة
يفية المستبينة، وكوذلك يوأتي المودراء العوامون ومون ثوم مودراء الودوائر المعنيوة بمجوال اإلسوكان في الدرجات الوظ

 فنط.
 
 البمدياتالدرجة الوظيفية في عينة الدراسة حسب توزيع   6-2-4

 البمدياتعينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية في توزيع  :(4-6)جدول 
مئوية %النسبة ال العدد البمدياتالدرجة الوظيفية في   
 23.90 11 رئيس بمدية

 10.99 5 نائب رئيس بمدية
 21.79 10 مدير عام بمدية

 43.50 20 مدير التخطيط والتنظيم
 100.0 46 المجموع
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درجووتهم الوظيفيووة رئوويس موون الووذين يعممووون فووي البمووديات  (%23.9)أن مووا نسووبت   (4-6)يتضووم موون جوودول 
التخطووويط  اً مووودير  (%43.5)مووودير عوووام بمديوووة، بينموووا  %(21.70)نائوووب رئووويس بمديوووة،  (%10.90)بمديوووة، 
 من المنطني أن تتوافق النسب تصاعديًا بالنسبة لألعوداد تبعوًا لمهورم اإلداري المعموول بو  بوالوزارات،ف. والتنظيم

إال  رئويس بمديوة، (15)أن الباحوث قوام بتوزيوع اسوتبانات عموى البموديات فنسوبتهم طبيعيوة عمموًا  عن رؤساء أماو 
بخصوص نواب رؤساء البمديات قام الباحث بتوزيع  وفنط،  (11)من قام باإلجابة عن أسئمة االستبانة هم أن 

رؤسوواء البمووديات ال يووداومون فووي البمديووة إال نووواب أن معظووم عمووى نووواب رؤسوواء البمووديات عممووًا  اسووتبانات (5)
 ،فهناك من هو معين عمى هذا المسمىالبمدية  عام لمحاجة والجتماعات المجمس البمدي، وكذلك بالنسبة لمدير

وهنوواك موون المهندسووين الووذين يعتبوورهم رئوويس البمديووة بمثابووة موودير عووام البمديووة، وكووذلك موودراء دوائوور التخطوويط 
، ومعظوم البموديات يفصول بوين الودائرتين ،بأن لهاتين الدائرتين موديرًا واحوداً  تالحظ في بعض البمدياتو والتنظيم 

أن لكووول بمديوووة وضوووعها الخووواص بترتيوووب الووودرجات الوظيفيوووة لنوووا  موووا سوووبق يتضوووممولكووول دائووورة مووودير مسوووتنل، 
 وبتواجدها وعدم .

 
 سنوات الخدمة في الدرجة الوظيفية الحاليةعينة الدراسة حسب توزيع    6-2-5

 
 سنوات الخدمة في الدرجة الوظيفية الحاليةعينة الدراسة حسب توزيع  (:5-6جدول )

وظيفية الحاليةسنوات الخدمة في الدرجة ال  النسبة المئوية % العدد 
 17.0 19 سنوات 3أقل من 

 27.7 31 سنوات6 إلى أقل من  3من 
 16.1 18 سنوات 19إلى أقل من  6من 

 39.3 44 سنوات فأكثر 19
 100 112 المجموع

 
 ،سنوات (3)أقل من سنوات خدمتهم من عينة الدراسة  (%17.0)أن ما نسبت   (5-6)يتضم من جدول 

 (6)من  سنوات خدمتهمتتراوح  (%16.1)سنوات،  6إلى أقل من  3من  سنوات خدمتهمتتراوح  (27.7%)
هم %( 60.7). نالحظ أن سنوات فأكثر (10)سنوات خدمتهم  (%39.3)، بينما واتسن (10)إلى أقل من 

م 2007ي حدث عام الذ لالننسام نتيجة منطنيةوهذا نسبة  ،سنوات (10)من الفئات التي تعمل منذ أقل من 
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العميا وتم تعيين موظفين جدد  الوظيفية من الدرجاتخصوصًا حيث تم استنكاف معظم العاممين في الوزارات و 
كون  ةأيضًا منطني فهذا نسبة%( 39.3)سنوات والتي وصمت ل  (10)لتمك المناصب، أما نسبة أكثر من 

نظرًا ألنهم من كانوا يممكون الخبرة  ة وظيفية عميا لدرج قد تم ترقيت  ،ولم يستنكف ،من بني من الموظفينأن  
 تسيير العمل في الوزارات.والمندرة عمى 

 

 : اختبار فرضيات الدراسة 6-3
 المعممي تم استخدام االختبار -الفرضيات األربعة األولى - اختبار فرضيات الدراسةلتحميل فنرات االستبانة و 

 درجة الموافنة المتوسطة ىرجة االستجابة قد وصل إلد متوسط نلمعرفة ما إذا كا لعينة واحدة( T)اختبار
  أم ال. 3وهي 

حسوب منيواس ليكورت  درجة الموافنة المتوسطةوهي تنابل  3متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية
 المستخدم.

 . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة
الفرضوية الصوفرية ويكوون فوي هوذا الحالوة فإن  ال يمكن رفض  (0.05أكبر من  Sig > 0.05  Sigإذا كانت 

أما  ، 3وهى  درجة الموافنة المتوسطةحول الظاهرة موضع الدراسة ال يختمف جوهريًا عن  األفرادمتوسط آراء 
( فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة النائمة بأن 0.05أقل من  Sig < 0.05  Sigإذا كانت 

، وفي هذا الحالة يمكن تحديد موا إذا  3وهى  درجة الموافنة المتوسطةعن يختمف جوهريًا  األفرادآراء توسط م
وذلوك مون خوالل قيموة  ،3وهوى  درجوة الموافنوة المتوسوطةكان متوسوط اإلجابوة يزيود أو يوننص بصوورة جوهريوة 

درجوووة الموافنوووة لإلجابوووة يزيووود عووون  موجبوووة فمعنووواا أن المتوسوووط الحسوووابيقيموووة االختبوووار فوووإذا كانوووت  ،االختبوووار
 والعكس صحيم. المتوسطة

 

 " أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة تحميل فقرات مجال " -
وهى  درجة الموافنة المتوسطة ىلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إل Tتم استخدام اختبار 

 .((6-6)النتائج موضحة في جدول   أم ال. 3
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 مجال لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( 6-6)جدول 
 " أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة " 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
ترت

ال
 

 3 0.000* 19.87 85.41 4.27 ارتفاع معدالت نمو السكان الطبيعية.   .1

 14 0.423 0.20- 59.64 2.98 عودة أعداد من العائدين لنطاع غزة.   .2

 1 0.000* 25.75 89.72 4.49 ندرة األراضي وارتفاع أسعارها.  .3

 16 0.010* 2.38- 55.60 2.78 بيع الفائزين بنرعة األراضي لنسائمهم ساهم في ارتفاع أسعار األراضي.  .4

 12 0.000* 6.49 71.74 3.59 االعتداءات الصهيونية المتكررة.  .5

 4 0.000* 14.90 85.36 4.27 استمرار الحصار الصهيوني عمى قطاع غزة.  .6

 8 0.000* 10.16 77.50 3.88 الظروف السياسية وتخوف النطاع الخاص من االستثمار في اإلسكان.  .7

 13 0.389 0.28 60.55 3.03 عزوف الناس عن السكن في اإلسكان العام.  .8

 11 0.000* 6.80 72.18 3.61 وضع السياسات والتشريعات لمواجهة المشكمة.ضعف التخطيط و   .9

11.  
تطبيووق المخططووات المسووتوردة موون الوودول األخوورا دون النظوور 

 لواقع قطاع غزة.
2.89 57.82 -1.01 0.158 15 

 5 0.000* 9.68 78.39 3.92 ضعف الدعم الحكومي المندم إلسكان ذوي الدخل المحدود.  .11

 6 0.000* 12.78 78.21 3.91 السابق من الوحدات السكنية. الننص التراكمي  .12

 7 0.000* 12.27 78.20 3.91 غالء أسعار مواد البناء في حال توفرها.  .13

 10 0.000* 8.86 75.50 3.77 بطء عجمة إنشاء البنية التحتية والطرق إلحياء المناطق غير المأهولة.  .14

 2 0.000* 17.47 85.54 4.28 خاص.تدني دخل الفرد وضعف الندرة عمى البناء ال  .15

 9 0.000* 9.16 76.07 3.80 الثنافة المجتمعية وخصوصًا توج  األزواج الشابة لمسكن المستنل.  .16

 .α = 1015 داللة مستوى* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند 
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 يمكن استخالص ما يمي: (6-6)من جدول 
( 5 الدرجة الكمية من  (4.49)" يساوي  راضي وارتفاع أسعارهاندرة األ " الثالثةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

 (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (25.75)قيمة االختبار ،(%89.72) أي أن المتوسط الحسابي النسبي
0.05لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.000 تساوي   ، مما يدل عمى أن

 وهذا يعني أن هناك موافنة 3وهى  درجة الموافنة المتوسطةتوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد زاد عن م
 عمى هذا الفنرة.  أفراد العينةمن قبل  بدرجة كبيرةو 
 

"  بيع الفائزين بنرعة األراضي لنسائمهم ساهم في ارتفاع أسعار األراضي " ةالرابع لمفنرةالمتوسط الحسابي  -
النيمة وأن ، (2.38-) قيمة االختبار، (%55.60)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (2.78 يساوي 

0.05لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.010)تساوي  (Sig .االحتمالية   ، مما
وهذا يعني  3وهى  الموافنة المتوسطة درجةعن  انخفضقد  ،يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة

 عمى هذا الفنرة.  أفراد العينةمن قبل  بدرجة قميمة موافنة أن هناك
ومن وجهة نظر عينة الدراسة  ،وعمي  يمكن لنا ترتيب أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة حسب األهمية

 عمى النحو التالي: (7-6جدول رقم )في 
 اإلسكان في قطاع غزة( ترتيب أسباب مشكمة 7-6)جدول 

 الترتيب السبب م
 األول ندرة األراضي وارتفاع أسعارىا. -1
 الثاني تدني دخل الفرد وضعف القدرة عمى البناء الخاص. -2
 الثالث ارتفاع معدالت نمو السكان الطبيعية. -3
 الرابع استمرار الحصار الصييوني عمى قطاع غزة. -4
 الخامس إلسكان ذوي الدخل المحدود.ضعف الدعم الحكومي المقدم  -5
 السادس النقص التراكمي السابق من الوحدات السكنية. -6
 السابع غالء أسعار مواد البناء في حال توفرىا. -7
 الثامن الظروف السياسية وتخوف القطاع الخاص من االستثمار في اإلسكان. -8
 التاسع لمسكن المستقل.الثقافة المجتمعية وخصوصًا توجو األزواج الشابة  -9

 العاشر التحتية والطرق إلحياء المناطق غير المأىولة. ىبطء عجمة إنشاء البن -10
 الحادي عشر ضعف التخطيط ووضع السياسات والتشريعات لمواجية المشكمة. -11
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 الثاني عشر االعتداءات الصييونية المتكررة. -12
 الثالث عشر م.عزوف الناس عن السكن في اإلسكان العا -13
 الرابع عشر عودة أعداد من العائدين لقطاع غزة. -14
 الخامس عشر تطبيق المخططات المستوردة من الدول األخرى دون النظر لواقع قطاع غزة. -15
 السادس عشر قرعة األراضي لقسائميم ساىم في ارتفاع أسعار األراضي.بيع الفائزين  -16

 
ويتوافق مع توج  كافة من أجرا معهم منابالت شخصية وقام بسؤالهم  منطنيأن هذا الترتيب يرا الباحث 

أما عن ندرة األراضي فهذا ما أكدا اإلطار النظري  عن أهم أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة،
حصائيات عدد السكان أما عن تدني دخل الفرد وضعف الندرة عمى البناء الخاص و ، والمخططات والمساحة وا 

لفمسطيني خالل المنابمة رئيس مجمس اإلسكان ا (2184أسامة السعداوي ) اأكدهذا ما  اً منطنيفهو 
ما تنوم ب  الحكومة والنطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية يمثل نسبة قميمة جدًا الشخصية حيث أن  رأا 

دراسة يوسف وكذلك  عار المواد وعممية البناء برمتها،ولكن المشكمة تكمن في غالء أس ،منابل بناء األهالي
" والتي أكدت عمى أن مواد  المعايير التصميمية إلسكان ذوي الدخل المنخفضوالتي بعنوان "  (2112)

وال تراعي مستوا دخل المواطن، وأن قطاع اإلنشاءات جانبًا مهمًا  ،البناء المتوفرة محدودة ومرتفعة األسعار
وزيادة في العرض لذوي الدخل  المتدنيلطمب لذوي الدخل وهناك زيادة في ا ،من االقتصاد الوطني الفمسطيني

، وكذلك المتدنين وخصوصًا عند ذوي الدخل المرتفع، وأن هناك مشكمة عامة في فمسطين في توفير المسك
 "والتي بعنوان (2113دراسة صالحة )ارتفاع معدالت النمو السكاني الطبيعية، وأكدت  :من األسباب المهمة

وأن  ،زيادة معدالت المواليد والنمو السكاني مرتفعة أن لألرض في محافظات غزة"االستخدام السكني 
المجتمع الفمسطيني مجتمع شاب، وأن توزيع السكان وكثافتهم العالية لم تكن عادلة عمى المساحة العمرانية، 

الحصار  وكذلك الحصار الصهيوني عمى قطاع غزة كان ل  أثرا ودورا البارز في تفاقم المشكمة حيث أن
ومنع الدعم الدولي  ،االستثمارومنع  ،األمور، وتجميد وعدم دخول مواد البناء ،إغالق المعابر :يشمل

ون التخطيط ؤ لوكيل المساعد لشا (2184ناجي سرحان )، وأكد ذلك والمنظمات الدولية لمجال اإلسكان
  تم تندير الننص التراكمي بالوحدات بأن أثناء المنابمة الشخصية والتطوير بوزارة األشغال العامة واإلسكان

 م.2117السكنية عمى أن  ناجم عن الحصار الصهيوني عمى قطاع غزة طيمة الفترة السابنة منذ عام 
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 الفرضية األولى: 6-3-1
مواجية مشكمة  عمى( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند ) المباشرة بصورة تؤثر جيود الحكومات

 اإلسكان في قطاع غزة.
وهوى  درجوة الموافنوة المتوسوطة لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل Tتخدام اختبار تم اس

 (.8-6) رقم جدولالنتائج موضحة في  أم ال. 3
 

الجيود المباشرة " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (8-6) رقم جدول
 " جية مشكمة اإلسكان في قطاع غزةالفمسطينية لموا من قبل الحكومات

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

1.  
تعتبوووور مشوووواريع اإلسووووكان العووووام والمتعوووودد الطوابووووق مسوووواهمة 

 ناجعة في مواجهة المشكمة.
4.02 80.36 13.57 *0.000 

2.  
ت األكثوور احتياجووًا موون تسووتهدف مشوواريع اإلسووكان العووام الفئووا

 المجتمع.
3.14 62.70 1.43 0.078 

3.  
تووووتالئم مشوووواريع اإلسووووكان العووووام وأهوووول قطوووواع غووووزة اقتصوووواديا 

 وثنافيًا واجتماعيًا.
2.98 59.64 -0.22 0.413 

 0.101 1.28 62.22 3.11 تراعي مشاريع اإلسكان العام معايير االستدامة.   .4

عامموووووة فوووووي مجوووووال تنفوووووذ الحكوموووووة بووووورامج لتووووودريب األيووووودي ال  .5
 اإلعمار.

2.44 48.75 -6.42 *0.000 

 0.000* 4.21- 51.93 2.60 تتناسب تجربة توزيع النسائم السكنية والواقع في قطاع غزة.  .6

7.  
تنوووم الحكومووة بووإجراءات عمميووة لمنووع الفووائزين بنرعووة النسووائم 

 من بيعها. 
2.50 49.91 -4.48 *0.000 

ع الشنق و النسائم تجربة تعتبر تجربة أسموب النرعة في توزي  .8
 ناجحة.

2.93 58.56 -0.60 0.274 
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 0.262 0.64- 58.72 2.94 تبذل الحكومة جهود مستمرة لمعالجة العشوائيات.  .9

19.  
تبذل الحكومة جهود مسوتمرة لمعالجوة التعودي عموى األراضوي 

 الحكومية.
2.95 58.91 -0.50 0.310 

11.  
ل لممناطق تنوم الحكومة بإنشاء بنى تحتية وطرق جديدة تص

 غير المأهولة.
2.60 51.96 -4.22 *0.000 

12.  
تضووووع الحكومووووة فووووي موازنتهووووا بنوووود خوووواص لمواجهووووة مشووووكمة 

 اإلسكان.
2.63 52.52 -3.81 *0.000 

13.  
يوجد تنسيق فعال بين الوزارات ذات العالقوة لمواجهوة مشوكمة 

 اإلسكان.
2.88 57.64 -1.20 0.116 

14.  
يووووة تخصوووويص توجوووود سياسووووات أو قوووووانين محووووددة توووونظم عمم

 األراضي الحكومية لممؤسسات المختمفة.
3.27 65.45 2.54 *0.006 

 0.000* 4.98- 48.93 2.45 تضع الحكومة سياسات تسعى لتخفيض سعر األراضي.  .15

16.  
تممووووس الحكومووووة رضووووا المووووواطنين عوووون أدائهووووا فووووي مواجهووووة 

 0.000* 5.06- 49.73 2.49 مشكمة اإلسكان.

يووووة السووووكان حووووول مشووووكمة تنفووووذ الحكومووووة بوووورامج تهوووودف لتوع  .17
 اإلسكان.

2.41 48.21 -6.35 *0.000 

 0.006* 2.57- 56.77 2.84 جميع فقرات المجال معاً  
 .α = 0.05داللة مستوى* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند 

 
 
 
 
 
 

 يمكن استخالص ما يمي: (8-6)رقم جدول من 
العام والمتعدد الطوابق مساىمة ناجعة في  تعتبر مشاريع اإلسكان "األولى لمفنرة المتوسط الحسابي  -

 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5 الدرجة الكمية من  (4.02)يساوي بحيث " مواجية المشكمة 
لذلك تعتبر  (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (13.57  قيمة االختبارو ، (80.36%)

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا ، α = 0.05 هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة
أفراد من قبل  بدرجة كبيرةو موافقة وهذا يعني أن هناك  ،3وهى  درجة الموافنة المتوسطةالفنرة قد زاد عن 

ويعزو الباحث هذا إلى صغر مساحة قطاع غزة منارنة بعدد السكان وندرة  عمى هذا الفنرة. العينة
واقع التجمعات العمرانية التي بعنوان "  (2012دراسة الفرا )بة تنسجم مع األراضي، وهذا االستجا
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حدا" ديدة في المخطط اإلقميمي لقطاع غزةجال التوسع الرأسي هو الحل األمثل لمشكمة  :أننتائجها  وا 
 االجتماعيالوصول لمتصميم والتي بعنوان "  (2002حسن )غزة، وكذلك دراسة طاع قمة األراضي في ق

" والتي خمصت إلى أن المباني العالية في العصر الحديث  لممجتمعات السكنية العالية في القاىرةاألمثل 
 ندرة وارتفاع أسعار األراضي.، و ظاهرة تكاد تكون عامة لالستخدامات السكنية في ظل االكتظاظ السكاني

 
" ثر احتياجًا من المجتمعتستيدف مشاريع اإلسكان العام الفئات األك " الثانيةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة االختبار (%62.70)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (3.14)يساوي 
دالة إحصائيًا عند غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.078)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية و ، (1.43 

عن  ختمف جوهرياً يال جابة لهذا الفنرة مما يدل عمى أن متوسط درجة االست، α = 0.05 مستوا داللة
من قبل أفراد العينة  متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  قميالً  3درجة الموافنة المتوسطة وهى 

منم الموظفين أو  عمى ولةؤ ويعزو الباحث هذا االستجابة إلى حرص الجهات المس عمى هذا الفنرة.
مشاريع ( التي بعنوان "2011دراسة زقوت ) الكالم د هذاؤكيو  ،النادرين عمى دفع األقساط الشهرية

" والتي خمصت اإلسكان العامة في محافظات غزة ومدى مالئمتيا لمواقع االجتماعي والبيئي واالقتصادي
أن ما ينارب من الموظفين، ونتيجة أخرا تنول من أرباب األسر في مشاريع اإلسكان  %(75)إلى أن 

ن دل هذا عمى شيء  نصف السكان حصموا عميها من يدل عمى إنما خالل الشراء من مواطنين آخرين، وا 
ذلك قام ا لأفضل منه فرصةعمى  لمحصول يسعىأن من منحت ل  هذا الفرصة ليس بحاجة لها أو 

 .ببيعها
 
مشاريع اإلسكان العام وأىل قطاع غزة اقتصاديًا وثقافياً  تتالءم " الثالثةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة (%59.64)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.98)" يساوي اً واجتماعي
دالة غير  لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.413)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (-0.22 االختبار 

ال يختمف رة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفن،  α = 0.05 إحصائيًا عند مستوا داللة
بل من ق متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  ،قميالً  3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  جوهرياً 

أن حرص الحكومة عمى توفير أكبر عدد من  إلىويعزو الباحث هذا  أفراد العينة عمى هذا الفنرة.
في باقي النواحي وتؤكد ذلك الوحدات السكنية مع حداثة التجربة كان السبب الذي حال دون التركيز 

القيم التخطيطية لمشاريع اإلسكان في قطاع غزة وانعكاسيا والتي بعنوان "  (2011دراسة محسن )
" والتي خمصت إلى أن الغالب عمى مشاريع اإلسكان في قطاع غزة عمى مشاريع اإلسكان المستقبمية



 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات                                                                                                   

                                                                                                      841 

 بعينلسكانية بهدف اإليواء دون األخذ هو إيجاد حمول لمشكمة الكثافة ام، 2997التي نفذت قبل عام و 
التي تم انشاءها قبل عام  االعتبار النواحي اإلنسانية والفيزيائية أثناء التخطيط، وأن المشاريع اإلسكانية

أن كر هنا ذوالجدير بالتفتند لمكثير من العناصر اإلسكانية الهامة كالمناطق الخضراء مثاًل،  م2997
مشاريع اإلسكان العامة في محافظات غزة ومدى مالئمتيا لمواقع نوان" والتي بع (2011دراسة زقوت )

ادي في المشاريع " خمصت إلى أن نظام التنسيط يتالئم والوضع االقتصاالجتماعي والبيئي واالقتصادي
" استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني والتي بعنوان  (2010دراسة الفرا )اإلسكانية بغزة، وخمصت 

" إلى أن ساكني الشنق السكنية ضمن GISغزة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية  مستدام في قطاع
المشاريع اإلسكانية العامة يتحفظون عمى مساحة الشنق السكنية ويعتندون أنها صغيرة وال تكفي عدد أفراد 

 األسرة الفمسطينية.
 

 (3.11)" يساوي ر االستدامةتراعي مشاريع اإلسكان العام معايي " الرابعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -
، وأن (1.28 ، قيمة االختبار (%62.22)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من 
 دالة إحصائيًا عند مستوا داللةغير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.101)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية 

0.05 = α  ،درجة الموافنة عن  ال يختمف جوهرياً ذا الفنرة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة له
من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  قميالً  3المتوسطة وهى 

صانعي النرار في هذا المجال ويؤكد ذلك ما جاء و إلى وعي الحكومة  االستجابةويعزو الباحث درجة هذا 
وزير األشغال العامة واإلسكان السابق حيث تم  (2014يوسف المنسي )في المنابمة الشخصية مع 

مشروع مدينة الشيخ  وعمى رأسها ،المشاريع الجديدة أكثر وضوحًا في وهي ،االستدامةمراعاة معايير 
حيث تم التصميم والتأسيس الستخدام الطاقة الشمسية في توليد التيار الكهربائي وتسخين المياا  ،حمد

وكذلك إنشاء بعض المراكز ، لتأسيس لالستفادة من مياا األمطار وحننها في المخزون الجوفيوكذلك تم ا
لزراعة ودمج المناطق الخضراء وتوجي  المباني بما ال يؤثر التي ستدر ريعًا ألعمال الصيانة والتطوير، و 

 عمى حركة الرياح والتشميس.
 
" يساوي مج لتدريب األيدي العاممة في مجال اإلعمارتنفذ الحكومة برا " الخامسةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

- ، قيمة االختبار (%48.75)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.44)
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند  (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (6.42

درجة عن  انخفضأن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد مما يدل عمى ،  α = 0.05 مستوا داللة



 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات                                                                                                   

                                                                                                      848 

قبل أفراد العينة عمى هذا من  قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  قميالً  3الموافنة المتوسطة وهى 
ولية وزارة العمل والننابات المهنية من مسؤ  كوندريب األيدي العامة ي، ويعزو الباحث هذا إلى أن تالفنرة

 ضمن الوزارات التي شممها المسم. نالعمل لم تك بأن وزارة أكثر عمماً 
 
" يساوي تتناسب تجربة توزيع القسائم السكنية والواقع في قطاع غزة " السادسةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

- ، قيمة االختبار (%51.93)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.60)
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند  (0.000)تساوي  (Sig .حتمالية النيمة اال، وأن (4.21

درجة عن  انخفضمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد ،  α = 0.05 مستوا داللة
 .عينة عمى هذا الفنرةمن قبل أفراد ال قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3الموافنة المتوسطة وهى 

جدًا سابنًا ذو مساحة صغيرة  وردفنطاع غزة كما  ،عزو الباحث هذا الدرجة إلى المنطق في األموريو 
مما أدا إلى طمب كبير عمى األراضي فزادت  ،وكذلك الكثافة السكانية عالية جداً  ،منارنة بعدد السكان

تحاد رئيس ا (2014) نبيل أبو معيمقأسعارها بشكل كبير، وتأكد هذا التوج  في المنابمة الشخصية مع 
يع النسائم السكنية فكان أن الحكومة لم توفق في توز الفمسطينيين في غزة والذي أكد  المناولينننابة 

أسامة التوسع الرأسي نظرًا لندرة األراضي وغالء أسعارها، وكذلك كان رأي األجدر في التفكير ب  و 
وقام الباحث بطرح  .المنابمة الشخصيةرئيس المجمس الفمسطيني لإلسكان أثناء  (2014السعداوي )
ون التخطيط والتطوير بوزارة األشغال العامة ؤ الوكيل المساعد لش (2014ناجي سرحان )السؤال عمى 

ن هذا كانت تجربة ومن غير الصواب أن ننيمها في زمن غير : إفنال ،أثناء المنابمة الشخصية واإلسكان
ولغرض حماية  ،وعدم دخول مواد البناء ،ب الحصارالتي أجريت ب ، فكان هناك ضرورة ممحة بسب

األرض من تعدي المواطنين ومحاولة تهيئة الناس لمرحمة تدخل فيها مواد البناء فتتيم لهم البناء، ولكن 
وزير األشغال  (2014يوسف المنسي )ألمر في هذا الوقت من المؤكد أن  غير مجدي، وأكد هذا هذا ا

مخططة  ،والتي سممت بالنرعة لممشتريين ،هذا األرض المخصصة أنحيث العامة واإلسكان السابق 
ومعتمدة بارتفاعات لخمسة طوابق، ولكن لم يتمكن غالبية من استمموا تمك األراضي من البناء بكامل 
االرتفاعات، وذلك لمظروف المادية والحصار الذي يعيشون  في قطاع غزة، ولغياب جهات إقراض ميسر 

 بصورة مؤقتة طابق واحد أو طابنين. فناموا بإنشاءلهم، 
 
تقوم الحكومة بإجراءات عممية لمنع الفائزين بقرعة القسائم من  " السابعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة (%49.91)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.50)" يساوي بيعيا
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لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة  (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (4.48- االختبار 
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد ،  α = 0.05 إحصائيًا عند مستوا داللة

بل أفراد من ق قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  انخفض
الوكيل المساعد  (2014الميندس ناجي سرحان )مر أكد ، وبخصوص هذا األالعينة عمى هذا الفنرة

أن هناك قرار مجمس أثناء المنابمة الشخصية  لشئون التخطيط والتطوير بوزارة األشغال العامة واإلسكان
البيع إال بعد تنازل رسمي عنها بعد وأن  ال يجوز ل   ،بمنع الفائزين بنرعة النسائم من بيعها ينر وزراء

 .عشر سنوات
 
تعتبر تجربة أسموب القرعة في توزيع الشقق و القسائم تجربة ناجحة  " الثامنةلمفنرة توسط الحسابي الم -

، قيمة االختبار (%58.56)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.93)" يساوي 
دالة إحصائيًا ير غلذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.274)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (0.60- 

 ال يختمف جوهرياً مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة ،  α = 0.05 عند مستوا داللة
بل أفراد من ق متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك قمياًل  3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن 

 ’اجة السكنية أكبر بكثير مما هو موجوديعزو الباحث هذا الدرجة إلى أن الحو ، العينة عمى هذا الفنرة
رضا معظم الناس هذا من جانب، ومن جانب آخر ما حدث في قرعة  ،وعمي  لم تنل أي وسيمة كانت

مدينة الشيخ حمد حيث قامت وزارة األشغال العامة واإلسكان بإجراء النرعة قبل البحث الميداني لتحديد 
مما أثر سمبًا عمى هذا األسموب في أذهان  ،ن المواطنينمدا توافق الشروط المطروحة مع المتندمين م

 الناس.
 

 (2.94)" يساوي تبذل الحكومة جيود مستمرة لمعالجة العشوائيات  " التاسعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -
، وأن (0.64- ، قيمة االختبار (%58.72)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من 

 دالة إحصائيًا عند مستوا داللةغير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.262)تساوي  (Sig . النيمة االحتمالية
0.05 = α  ، درجة الموافنة عن  ال يختمف جوهرياً مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة

 ذا الفنرة.بل أفراد العينة عمى همن ق متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك قمياًل  3المتوسطة وهى 
يعزو الباحث هذا الدرجة إلى ضعف اإلمكانيات والبدائل لدا الحكومة منابل الحاجة السكنية لدا و 

لحكومة وتوتر ة والعشوائيات جاء في فترات ضعف االمواطنين ، وأن التعدي عمى األراضي الحكومي
دراسة البديل، وأكدت ذلك  من حنهم توفير  أن، ويعتند الناس فأصبم واقعاً  ،غزةفي االستنرار األمني 

 تغول" والتي كان أحد نتائجها السكن العشوائي في قطاع غزةوالتي بعنوان "  (2012المصري )
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التخطيط والتطوير لتمك المناطق، وكذلك  عممية العشوائيات عمى األراضي الحكومية والزراعية مما عطل
 المناطق العشوائية في محافظات غزة"استراتيجيات تطوير التي بعنوان "  (2011دراسة الصرفندي )

االرتناء مع إزالة بعض  باستراتيجية  والتي أكدت بأن المناطق العشوائية أصبحت واقعًا يجب التعامل مع
المخالفات، وأن سكان العشوائيات يعانون من مشكالت عديدة سببها قمة فرص التطوير والتخطيط، وأن 

ال تتعامل مع الظروف اإلنسانية الخاصة بهم بندر ما  والبمدياتسكان العشوائيات يعتندون بأن الحكومة 
يعنيها الموقع واألمور المادية، وأن األحياء العشوائية تعدت عمى األراضي الحكومية وفرضت أمرًا واقعًا 

 وساهمت في تعطيل العديد من المشاريع اإلسكانية.
 
ستمرة لمعالجة التعدي عمى األراضي الحكومية تبذل الحكومة جيود م " العاشرةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة االختبار (%58.91)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.95)" يساوي 
دالة إحصائيًا غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.310)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (0.50- 

ال يختمف جوهريًا ل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة مما يد،  α = 0.05 عند مستوا داللة
بل أفراد من ق متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  ،قميالً  3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن 

 يعزو الباحث هذا االستجابة لألسباب التي ذكرت سابنًا في موضوع العشوائيات.و ، العينة عمى هذا الفنرة
 
تقوم الحكومة بإنشاء بنى تحتية وطرق جديدة تصل لممناطق  " الحادية عشرلمفنرة لحسابي المتوسط ا -

، (%51.96)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.60)" يساوي  غير المأىولة
دالة  لذلك تعتبر هذا الفنرة (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (4.22- قيمة االختبار 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد ، α = 0.05 إحصائيًا عند مستوا داللة
بل أفراد من ق قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  انخفض

غالق فة لمحصار واإليعزو الباحث هذا الدرجة لضعف اإلمكانيات المادية باإلضا، العينة عمى هذا الفنرة
أن تكمفة إنشاء الطرق والبنى التحتية  مرتفعة جدًا ليس بوسع الحكومة تحممها وانعدام مواد البناء عممًا 

نبيل أبو معيمق  بهادون المساعدات الخارجية والمنم الدولية، وكان من ضمن السياسات التي طالب 
أن تنوم الحكومة بتسهيل  ناء المنابمة الشخصيةأث غزةيس اتحاد المناولين الفمسطينيين في رئ (2014)

وصول الخدمات لممناطق غير المؤهمة وعدم تحميمها عمى المواطن مما يشجع بدورا النطاع الخاص 
 وبناء األهالي.
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" تضع الحكومة في موازنتيا بند خاص لمواجية مشكمة اإلسكان  " الثانية عشرلمفنرة المتوسط الحسابي  -
- ، قيمة االختبار (%52.52)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5رجة الكمية من  الد (2.63)يساوي 
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند  (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (3.81

درجة عن  انخفضمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد ، α = 0.05 مستوا داللة
 .بل أفراد العينة عمى هذا الفنرةمن ق قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3ة المتوسطة وهى الموافن

 
يوجد تنسيق فعال بين الوزارات ذات العالقة لمواجية مشكمة  " عشر الثالثةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة (%57.64)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.88)" يساوي  اإلسكان
دالة غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.116)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (1.20- االختبار 

ال يختمف مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة ، α = 0.05 إحصائيًا عند مستوا داللة
من قبل أفراد  متوسطةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  جوهرياً 

 العينة عمى هذا الفنرة. 
 
توجد سياسات أو قوانين محددة تنظم عممية تخصيص األراضي  " الرابعة عشرلمفنرة المتوسط الحسابي  -

( أي أن المتوسط الحسابي 5 الدرجة الكمية من  (3.27)" يساوي الحكومية لممؤسسات المختمفة 
لذلك  (0.006)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (2.54 االختبار ، قيمة (%65.45)النسبي 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ، α = 0.05 تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة
 من كبيرةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك قمياًل  3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  زادقد  لهذا الفنرة 

وما يؤكد ذلك  ،إلى وجود سياسات واضحةيعزو الباحث هذا الدرجة و قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة. 
 قرار مجمس الوزراء الفمسطيني بشأن نظام معايير تخصيص األراضي الحكومية. (14)الممحق رقم  هو

 
"  ألراضيتضع الحكومة سياسات تسعى لتخفيض سعر ا " عشر الخامسةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

- ، قيمة االختبار (%48.93)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.45)يساوي 
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند  (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (4.98

درجة عن  انخفضة قد مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنر ، α = 0.05 مستوا داللة
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة. قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3الموافنة المتوسطة وهى 
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تممس الحكومة رضا المواطنين عن أدائيا في مواجية مشكمة  " السادسة عشرلمفنرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة (%49.73)ن المتوسط الحسابي النسبي ( أي أ5 الدرجة الكمية من  (2.49)" يساوي اإلسكان 
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة  (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (5.06- االختبار 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد ، α = 0.05 إحصائيًا عند مستوا داللة
بل أفراد من ق قميمةموافقة بدرجة يعني أن هناك  وهذا 3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  انخفض

لضعف رضا تنييمها الواقعي  ، إلىإليجابية لدا الحكومة ويعزو الباحث هذا العينة عمى هذا الفنرة.
لمواطن الذي ال سكن ل  يسعى ألن يكون ل  سكن، فا ،الناس عن نتائج تنديم الخدمة وليس أداء الحكومة

كافية يسعى لمساحة أكبر، وأن من عندا وحدة سكنية بمساحة كافية  وأن من عندا سكن مساحت  غير
تنزا ل  هذا إن كان هو في سكن مستنل، أما من عندا شنة في ميسعى لتكون بجانبها قطعة أرض ك

إسكان عام يسعى لشراء أرض مستنمة ب  ويبني عميها حسب رغبات ، وكذلك إن وجد هذا كم  ينظر 
نسيالء أبو وردة التفكير بمستوا أعمى ثم أعمى، وهذا ما أكدت  أ بها ويبد المواطن لمخدمات التي يزود

أن حيث  وزارة األشغال العامة واإلسكانب قسم السياسات والتخطيط العمراني رئيس( 2014)
االنتنال يبدأ من الضروري ثم التحسيني ثم التجميمي، فطموح اإلنسان في سكن هو طموح مفتوح إلى حد 

احث وجميع من يناقشهم بهذا األمر، ومما يزيد هذا األمر تعنيدًا هو أن البيت سعى ل  البما، وهذا ما ي
فإن المنازل مساحتها صغيرة جدًا وذلك  األسرة الغربيةيمثل لألسرة الفمسطينية كل حياتها بعكس 

، نظرًا لتوفر العتبارات لها عالقة بالعادات والتناليد وطبيعة العمل وطبيعة نظرة األسرة الغربية لمبيت
 المراكز والمتنزهات والطرق والمواصالت والمدارس المغمنة وغيرها.

 
تنفذ الحكومة برامج تيدف لتوعية السكان حول مشكمة  " السابعة عشر لمفنرةالمتوسط الحسابي  -

 ،(6.35-)االختبار، قيمة (%48.21) ي أن المتوسط الحسابي النسبيأ (2.41) " يساوي اإلسكان
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.000)تساوي  (Sig .االحتمالية  النيمةوأن 

0.05 = α ، درجة الموافنة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد انخفض عن
  .قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرةمن  موافقة بدرجة قميمةوهذا يعني أن هناك   3المتوسطة وهى 

 

 ، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي(2.84)بشكل عام يمكن النول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك يعتبر  (0.006) تساوي (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (2.57-) االختبار، قيمة (56.77%)

" دال  طاع غزةالفمسطينية لمواجية مشكمة اإلسكان في ق اتالجيود المباشرة من قبل الحكوم"  مجال



 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات                                                                                                   

                                                                                                      846 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختمف ، α = 0.05إحصائيًا عند مستوا داللة 
 أفراد العينةمن قبل  موافقة بدرجة قميمةوهذا يعني أن هناك  3وهى  درجة الموافنة المتوسطةجوهريًا عن 

الفمسطينية  عبر عن مجال جهود الحكوماتلباحث لتهذا الفنرات التي اختارها اعمى فنرات هذا المجال. 
في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة ال تنفي وجود جهود فعالة وحثيثة الحظها الباحث من خالل 
الزيارات والمنابالت الشخصية واإلطالع عمى الدراسات السابنة والتي أكدت بأن مشكمة اإلسكان مشكمة 

والتي تهدف  Jingchun Lin (2011)دراسة ًا وقد أكدت ذلك عالمية تعاني منها الدولة المتندمة أيض
إلى تطوير اإلسكان بأسعار معنولة.. دراسة حالة في مدينة قوانغتشو  بالصين، وكانت أحد نتائجها أن 
كل من الدول الغربية ودول الشرق تواج  مشكمة اإلسكان نفسها، ويعتبر حدوث أي تطور في اإلسكان 

ولكن  واحد من الحمول الفعالة لمواجهة مشكمة  ،أن هذا الحل ليس هو األمثل مع ،الميسر هو أمر جيد
وإلقامة سياسة معنولة  ،اإلسكان، وأن مشكمة اإلسكان ليست فنط مشكمة اقتصادية، بل مشكمة اجتماعية

في  لنظام اإلسكان هذا ال يزال هدفًا والعديد من الحكومات تسعى لتحنين ، وأن السويد لديها تاريخ طويل
جعمهم توفير السكن بأسعار معنولة لمسكان، وقد استطاعت توفير كمية من المنازل منخفضة الثمن، مما 

معجزة في تاريخ البشرية والتنمية في مجال اإلسكان ، ومع ذلك فند ظهرت بعض المشاكل  يعتبرونها
جرائم، وخمصت الدراسة عدل الموزيادة  االجتماعية الناجمة عن تنفيذ هذا البرامج، مثل التمايز االجتماعي

أيضًا إلى أن  في المتوسط الوقت  الذي يحتاج  المواطن في قوانغتشو لتوفير الدفعة األولى المتالك 
 سنة تنريبًا من خالل دفع األقساط. 24سنوات تنريبًا، وسعيًا المتالك المسكن سيمكث  5المسكن هي 

 
 

 :األولى نتيجة الفرضية
داللة  عند مستوى مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة عمىبدرجة قميمة مباشرة ال الحكوماتتؤثر جيود 

 .(α≤0.05إحصائية عند )
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 الفرضية الثانية: 6-3-2
 بصورة (في تشجيع القطاعات الشريكة ) المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص الحكوماتتؤثر جيود 

 كمة اإلسكان في قطاع غزة.مواجية مش عمى( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند )
وهوى  درجة الموافنوة المتوسوطةإلي  لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل Tتم استخدام اختبار 

 (9-6)جدول النتائج موضحة في  .3
 

 جيود الحكومات "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (9-6جدول )
 "تشجيع القطاعات الشريكة )المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص(الفمسطينية في 
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1.  
الفمسووووطينية بوووودور النطاعووووات الشووووريكة  الحكوموووواتتووووؤمن 

 المنظمات غير الحكومية والنطاع الخاص( فوي مواجهوة 
 المشكمة.

3.42 68.39 4.40 *0.000 

توجووووووود سياسوووووووات وتشوووووووريعات تشوووووووجع النطووووووواع الخووووووواص   .2
 لالستثمار في اإلسكان.

3.12 62.34 1.38 0.085 

3.  
تنظم الحكومة لناءات مستمرة مع ممثمي النطاع الخواص 

 لمناقشة حمول مشكمة اإلسكان.
2.77 55.45 -2.52 *0.007 

4.  
توجووووووود سياسوووووووات وتشوووووووريعات تشوووووووجع المنظموووووووات غيووووووور 

 مية لممساهمة في الحل.الحكو 
2.86 57.14 -1.70 *0.046 

5.  
ينسووووووجم نموووووووذج مشوووووواريع إسووووووكان األونووووووروا التووووووي بوووووودأت 

سووووتراتيجية 2995بإنشووووائها فووووي جنوووووب النطوووواع عووووام  م وا 
 الحكومة في مواجهة المشكمة. 

2.73 54.68 -2.81 *0.003 

 0.000* 3.85- 52.04 2.60تشارك الحكومة في اعتماد مساحات ومواصفات مشواريع   .6
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تووي بوودأت بإنشووائها فووي جنوووب النطوواع إسووكان األونووروا ال
 م.2995عام 

7.  
يوجوووود دور لمحكومووووة فووووي تحديوووود أموووواكن مشوووواريع إسووووكان 
األونووووروا التووووي بوووودأت بإنشووووائها فووووي جنوووووب النطوووواع عووووام 

 م.2995
3.44 68.70 4.62 *0.000 

8.  
سووتراتيجية  تنسووجم مشوواريع مجمووس اإلسووكان الفمسووطيني وا 

 هة المشكمة.الحكومة في مواج
3.13 62.55 1.45 0.075 

9.  
يوجد دور واضم لمحكومة ومشاركة في اعتماد مسواحات 

 ومواصفات مشاريع مجمس اإلسكان الفمسطيني.
3.12 62.45 1.34 0.092 

19.  
يوجد تنسيق بين النطاعين الخاص واألهمي مع الحكوموة 

 0.007* 2.48- 55.60 2.78 لمعمل وفق إستراتيجياتها. 

11.  
يمووووووة رسوووووووم البنوووووواء والتووووووراخيص مووووووع الوضووووووع تتناسووووووب ق

 0.368 0.34- 59.28 2.96 االقتصادي لمسكان.

12.  
تسوووووعى الحكوموووووة لتعزيوووووز تنبووووول الموووووواطنين لمسوووووكن فوووووي 

 0.332 0.43- 59.29 2.96 اإلسكان العام.

13.  
يتم تسويق المشوكمة فوي المحافول الدوليوة بنصود المسواعدة 

 0.125 1.16 62.73 3.14 في مواجهتها.

 0.477 0.06 60.06 3.00 قرات المجال معاً جميع ف 
 .α = 0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند 

 يمكن استخالص ما يمي: (9-6جدول )من 
الفمسطينية بدور القطاعات الشريكة ) المنظمات  الحكوماتتؤمن  " األولىلمفنرة المتوسط الحسابي   -

( أي أن 5 الدرجة الكمية من  (3.42 " يساوي  اجية المشكمةغير الحكومية والقطاع الخاص( في مو 
تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  ،(4.40) قيمة االختبار، (%68.39) المتوسط الحسابي النسبي

مما يدل عمى أن متوسط ، α = 0.05لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.000)
موافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3وهى  درجة الموافنة المتوسطةعن الفنرة قد زاد درجة االستجابة لهذا 

يوسف المنسي كل من مع ذلك من خالل منابمة  وقد اتضم عمى هذا الفنرة. أفراد العينةمن قبل  كبيرة
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ون الوكيل المساعد لشؤ  (2014ناجي سرحان )و  السابق وزير األشغال العامة واإلسكان (2014)
أن الحكومة تمد يدها لجميع النطاعات أكدا ، حيث بوزارة األشغال العامة واإلسكان طيط والتطويرالتخ

 لكي تساهم في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
 
توجد سياسات وتشريعات تشجع القطاع الخاص لالستثمار في  " الثانيةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة %(62.34)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5مية من  الدرجة الك (3.12" يساوي   اإلسكان
دالة غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.085)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،1.38)االختبار 

ال يختمف مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة ، α = 0.05إحصائيًا عند مستوا داللة 
بل أفراد من ق متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3وافنة المتوسطة وهى عن درجة المجوهريًا 

سياسات تنظم العالقة بين الحكومة والنطاع  يوجد عبارة عنما أن ويرا الباحث ، العينة عمى هذا الفنرة
 قرار مجمس الوزراء بشأن نظام االستثمار العناري في فمسطين لعام (9ممحق رقم )الخاص ومثال ذلك 

غزة أن تكون هناك في رئيس اتحاد المناولين الفمسطينيين  (2011نبيل أبو معيمق )تمنى  .م2911
، ولكن ما يعرف  هو وجود بعض ةمعمن تكونسياسات لتشجيع النطاع الخاص واستنطاب المستثمرين وأن 

-أ :اقترحها ومن ضمن السياسات التي ،الحاالت الفردية التي يتم االتفاق معها دون سياسات لمتشجيع
أن يتم تنديم الخدمات  -بتخفيف قيمة الضريبة المضافة عمى مواد البناء وعممية البناء بشكل عام، 

ويكفل ل  لحكومة قانون ونظام يحمي المستثمر، أن تضع ا -زمة لمكان البناء من قبل الحكومة، جوالال
( 2014يوسف المنسي )ك أكد وبخصوص ذلاسترداد رأس مال  وهامش الربم إزاء أي مشروع ينوم ب ، 

أن السياسات الصادرة عن الحكومة تشجع االستثمار في قطاع  السابق وزير األشغال العامة واإلسكان
وقد  قد تم اإلعالن عنهامن المستثمرين قد استفادوا منها عمميًا، وأن هذا السياسات  اً وأن عدد ،غزة

سابنة، وأن  تم عند ممتنى اقتصادي بالتعاون بين وزارة ناقشتها الوزارة مع اتحاد المناولين في الدورة ال
لغرض  ;األشغال العامة واإلسكان ووزارة االقتصاد وتم التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج

رئيس  (2014أسامة السعداوي )وقال وقد شارك في  العديد من رجال األعمال،  ،تشجيع االستثمار
وكل اإلجراءات النانونية التي نتبعها مع  ، قانون يحمي المستثمرمجمس اإلسكان الفمسطيني أن  ال

المستفيد ال نستطيع بنوة النانون تحصيل األقساط واالستحناقات المالية من ، فمجمس اإلسكان الفمسطيني 
م، ولم يستطع 1991مميون دوالر أمريكي عمى مشاريع اإلسكان العام في عام  (25)صرف ما ينارب 

عمى سداد المستفيدين في  االعتمادفأحبط أي عمل من شأن   ،من إجمالي المبم  %(25)استرداد إلى 
 ة واستمرارية المشاريع اإلسكانية.ضمان استدام
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تنظم الحكومة لقاءات مستمرة مع ممثمي القطاع الخاص لمناقشة  " الثالثةلمفنرة المتوسط الحسابي   -
( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5مية من  الدرجة الك (2.77" يساوي  حمول مشكمة اإلسكان

لذلك تعتبر  (0.007)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،-2.52)، قيمة االختبار %(55.45)
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا ، α = 0.05هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة 

بل من ق قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3سطة وهى عن درجة الموافنة المتو  قد انخفضالفنرة 
إن طبيعة العالقة بين النطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية هي عالقة  .أفراد العينة عمى هذا الفنرة

ولكن ال تأتي في إطار الشراكة في التنمية  ،لضمان سير عمل المشاريع والعالقات الطبيعية يةضرور 
المناولين  اتحادرئيس  (2014نبيل أبو معيمق )ا كل من دها الباحث هنا، وهذا ما أكدينص الحنينية التي
 رئيس مجمس اإلسكان الفمسطيني. (2014أسامة السعداوي )و غزة في الفمسطينيين 

 
توجد سياسات وتشريعات تشجع المنظمات غير الحكومية لممساىمة  " الرابعةلمفنرة المتوسط الحسابي   -

، قيمة %(57.14)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.86  " يساويفي الحل
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة  (0.046)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،-1.70)االختبار 

قد مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة ، α = 0.05إحصائيًا عند مستوا داللة 
من قبل أفراد  قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3عن درجة الموافنة المتوسطة وهى انخفض 

 العينة عمى هذا الفنرة. 
 
ائيا في ينسجم نموذج مشاريع إسكان األونروا التي بدأت بإنش " الخامسةلمفنرة المتوسط الحسابي   -

 الدرجة الكمية  (2.73" يساوي  ستراتيجية الحكومة في مواجية المشكمةم وا2005جنوب القطاع عام 
النيمة االحتمالية وأن  (،-2.81)، قيمة االختبار %(54.68)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5من 
. Sig)  0.05لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.003)تساوي = α ، مما يدل

وهذا يعني  3عن درجة الموافنة المتوسطة وهى خفض قد انعمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة 
، كان هناك إجماع بين جميع من تمت بل أفراد العينة عمى هذا الفنرةمن ق قميمةموافقة بدرجة أن هناك 

التوسع الرأسي  استراتيجيةبأن نموذج مشاريع إسكان األونروا ال يحنق  ،منابمتهم في إطار هذا الدراسة
بدائل  وقد وجدت، استراتيجيةوكذلك األماكن التي توجد بها هي أماكن  ،لفمسطينيةالحكومة ا تبنتهاالتي 

 االستراتيجيعدة التهمت أراضي المحررات غرب مدينتي خان يونس ورفم وهي بمثابة المخزون الجوفي 
لممياا وكذلك لمرمال الصفراء، باإلضافة إلى أن تخطيط الوحدة السكنية ال يتناسب مع االحتياجات 
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ون التخطيط والتطوير بوزارة ( الوكيل المساعد لشؤ 2014ناجي سرحان )سكنية لممواطنين، وأكد ال
 م2997أي قبل عام  األشغال العامة واإلسكان بأن هذا األرض قد منحت لتمك المشاريع في وقت سابق

ية فيما يخص تمثمت بأن  يجب عمى الجميع االلتزام باستراتيجية الحكومة الفمسطينوأن الرؤية الجديدة 
 اإلسكان العام والتوسع الرأسي.

 
تشارك الحكومة في اعتماد مساحات ومواصفات مشاريع إسكان  " السادسةلمفنرة المتوسط الحسابي   -

( أي 5 الدرجة الكمية من  (2.60" يساوي  م2005األونروا التي بدأت بإنشائيا في جنوب القطاع عام 
 (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،-3.85)قيمة االختبار  ،%(52.04)أن المتوسط الحسابي النسبي 

مما يدل عمى أن ، α = 0.05لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.003)تساوي 
وهذا يعني أن هناك  3عن درجة الموافنة المتوسطة وهى قد انخفض متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة 

يعزو الباحث هذا النتيجة لألسباب سابنة و ، نة عمى هذا الفنرةن قبل أفراد العيم قميمةموافقة بدرجة 
 نفس المجال. في الخامسةفي الفنرة  ذكرها

 
 
يوجد دور لمحكومة في تحديد أماكن مشاريع إسكان األونروا التي  " السابعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

( أي أن المتوسط 5 الدرجة الكمية من  (3.44" يساوي   م2005بدأت بإنشائيا في جنوب القطاع عام 
 (0.000)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،4.62)، قيمة االختبار %(68.70)الحسابي النسبي 

0.05لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة   ، مما يدل عمى أن متوسط درجة
 كبيرةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3عن درجة الموافنة المتوسطة وهى  قد زادة االستجابة لهذا الفنر 

الفمسطينية عمى  ك موافنة لدا الحكوماتهنا   كانتأن، من المؤكد قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرةمن 
ونروا ( التي بعنوان " مشاريع إسكان األ2919وتؤكد ذلك دراسة الفرا   ،مكان إنشاء تمك المشاريع

حدا نتائج هذا الدراسة كانت تنول بأن وذلك بأن إومالئمتها لمبيئة الطبيعية والعمرانية في قطاع غزة" 
ضمن ي قطاع غزة فمشاريع إسكان األنوروا تتماشى بشكل كبير مع السياسات العميا لمتخطيط العمراني 

  المخطط اإلقميمي لمنطاع.
 
ستراتيجية الحكومة في مشاريع مجمس اإلسكان الفمسطيني واجم تنس " الثامنةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (3.13" يساوي  مواجية المشكمة
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لذلك تعتبر هذا  (0.075)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،1.45)، قيمة االختبار %(62.55)
0.05توا داللة دالة إحصائيًا عند مسغير الفنرة   ، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا
 متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3عن درجة الموافنة المتوسطة وهى  ال يختمف جوهرياً الفنرة 

 (2014ي )أسامة السعداو يعزو الباحث هذا النتيجة لما أكدا و من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة. 
أن الحكومة إلى رئيس مجمس اإلسكان الفمسطيني خالل المنابمة الشخصية التي أجراها الباحث مع  

وال تتدخل في  ،فنط والسالمةتمنحنا األرض وتشرف عمى االرتدادات من خالل البمدية ومعايير األمن 
ال مشكمة في ذلك، وقال  وأن  ،لها الجميعالتصميمات الداخمية متمنيًا أن يكون هناك سياسات يخضع 

الوكيل  (2014وناجي سرحان )وزير األشغال العامة واإلسكان السابق  (2014يوسف المنسي )
أن  حاليًا تنوم الحكومة بمنم  ،المساعد لشئون التخطيط والتطوير بوزارة األشغال العامة واإلسكان
ن واألنظمة التي تنظم كافة النواحي األراضي لمشاريع اإلسكان العام وتشارك في وضع الضوابط والنواني

أن المجمس الفمسطيني لإلسكان قد أوقف العمل باإلسكان العام مكتفيًا مع العمم اإلسكانية لهذا المشاريع. 
حسب المنابمة الشخصية مع  ،ن لمتشطيب أو إضافة أدوارو بالنروض اإلسكانية التي يستفيد منها المواطن

 س اإلسكان الفمسطيني.رئيس مجم( 2014) السعداويأسامة 
 
صفات مة ومشاركة في اعتماد مساحات وموايوجد دور واضح لمحكو  " التاسعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

( أي أن المتوسط الحسابي 5 الدرجة الكمية من  (3.12" يساوي   مشاريع مجمس اإلسكان الفمسطيني
لذلك  (0.092)تساوي  (Sig .لية النيمة االحتماوأن  (،1.34)، قيمة االختبار %(62.45)النسبي 

0.05دالة إحصائيًا عند مستوا داللة غير تعتبر هذا الفنرة   ، مما يدل عمى أن متوسط درجة
موافقة وهذا يعني أن هناك  3عن درجة الموافنة المتوسطة وهى  ال يختمف جوهرياً االستجابة لهذا الفنرة 

إلى نفس األسباب التي النتيجة هذا يعزو الباحث و . العينة عمى هذا الفنرة بل أفرادمن ق متوسطةبدرجة 
 نفس المجال. فينتيجة في الفنرة الثامنة أدت إلى ال

 
يوجد تنسيق بين القطاعين الخاص واألىمي مع الحكومة لمعمل وفق  " العاشرةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، %(55.60)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5من  الدرجة الكمية  (2.78" يساوي   استراتيجياتيا
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة  (0.007)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،2.48-)قيمة االختبار 

0.05إحصائيًا عند مستوا داللة   ، قد انخفضمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة 
بل أفراد العينة عمى من ق قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3الموافنة المتوسطة وهى عن درجة 
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وقد كر سابنًا وكان واضحًا بأن التنسيق والتشبيك ضعيفان، يعزو الباحث هذا النتيجة لما ذ  و ة، هذا الفنر 
معيمق  نبيل أبورئيس مجمس اإلسكان الفمسطيني و( 2014) السعداويأسامة أكد ذلك كل من 

أن يتم دعوة كل من النطاع  منيهماأغزة من خالل ناولين الفمسطينيين في رئيس اتحاد الم( 2014)
لمناء عمل يتم في  مناقشة مشكمة اإلسكان عمى أن يحافظ كل طرف  الخاص والمنظمات غير الحكومية

 (2014سف المنسي )يو  وفي هذا اإلطار قال عمى صفت  االعتبارية بأن  شريك في التنمية المجتمعية.
بأن  تمت دعوة المستثمرين كنطاع خاص في ممتنى اإلعمار  :شغال العامة واإلسكان السابقوزير األ

شاركوا في وضع رؤية لدا الحكومة، وهذا اإلجراءات قد وفي ممتنى االستثمار في قطاع اإلسكان و 
 غزة.لفنادق في ات عامة واحتفالية ببعض اموثنة لدا الوزارة حيث أنها عندت في لناء

 
"  تتناسب قيمة رسوم البناء والتراخيص مع الوضع االقتصادي " الحادية عشرلمفنرة المتوسط الحسابي  -

-)، قيمة االختبار %(59.28)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.96يساوي  
دالة إحصائيًا عند غير ر هذا الفنرة لذلك تعتب (0.368)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،0.34

0.05مستوا داللة   ، عن  ال يختمف جوهرياً مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة
من قبل أفراد العينة عمى  متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3درجة الموافنة المتوسطة وهى 

من العينة المستبينة هم من موظفي  %(40)حث هذا النتيجة إلى أن ما ينارب يعزو الباو  هذا الفنرة.
ويرا معظم موظفو البمديات أن قيمة الرسوم  ،من موظفي الوزارات ذات العالقة %(60)البمديات و نحو

 تتناسب مع الوضع االقتصادي لممواطنين بعكس موظفو الوزرات. 
 
 سعى الحكومة لتعزيز تقبل المواطنين لمسكن في اإلسكان العامت " الثانية عشرلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة االختبار %(59.28)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (2.96" يساوي  
دالة إحصائيًا غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.368)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،0.34-)

0.05عند مستوا داللة   ، عن  ال يختمف جوهرياً مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة
من قبل أفراد العينة عمى  متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3درجة الموافنة المتوسطة وهى 

 هذا الفنرة. 
 
المحافل الدولية بقصد المساعدة في  يتم تسويق المشكمة في " الثالثة عشرلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة %(62.73)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (3.14" يساوي  اجهتهامو



 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات                                                                                                   

                                                                                                      854 

دالة غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.125)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (،1.16)االختبار 
0.05إحصائيًا عند مستوا داللة   ، ال يختمف مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة

من قبل أفراد  متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3عن درجة الموافنة المتوسطة وهى  جوهرياً 
يعزو الباحث هذا النتيجة إلى الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ عام و العينة عمى هذا الفنرة. 

 ومة وممثميها في المحافل الدولية.بة تحرك الحكم وصعو 2997
 
ورغم الحصار  ،وزير األشغال العامة واإلسكان السابق (2014يوسف المنسي ) ثدوفي هذا اإلطار تح 

وآخرها  ،تواصالت مع قطاعات دولية وعربية مختمفةوجود اتصاالت و  عن ،المفروض عمى قطاع غزة
أيضًا إلى إيران وكمها كانت من أجل أربع دول خميجية الوزراء إلى المنسي مع رئيس  بها امالجولة التي ق

 ،ومدينة الشيخ الصباح ،مدينة الشيخ حمد :تحتية، وكان من نتائجها ق مشاريع إسكانية واقتصادية وبنىتسوي
 ومدينة الشيخ خميفة إلسكان المحررين.

 

وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي ، (3.00)النول بأن المتوسط الحسابي يساوي  نابشكل عام يمكنو  -
 " مجاللذلك يعتبر  (0.477)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (0.06) قيمة االختبار، (60.06%)

 "الفمسطينية في تشجيع القطاعات الشريكة )المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص( اتجيود الحكوم
0.05عند مستوا داللة  إحصائياً  دالغير   ،ال المجال  مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا

اختارها الباحث قد أن هذا الفنرات  من رغمعمى الو  . 3وهى  درجة الموافقة المتوسطةعن يختمف جوهريًا 
الل الفمسطينية في تشجيع النطاعات الشريكة إال أن الباحث الحظ ومن خ الحكوماتلتعبر عن مجال جهود 

ولكن  ،ن هناك استعداد كامل لمتعاطي والتعاون مع النطاعات الشريكةأزيارات  لموزارات المعنية والبمديات 
لى االننسام السياسي الذي أثر وبشكل واضم  ،قطاع غزةهذا النتيجة إلى عدم االستنرار في  الباحث ويعز  وا 

  تها النانونية.نظرًا لرؤية كل مؤسسة ومرجعيا ،عمى تعاون النطاعات الشريكة
 

 نتيجة الفرضية:
بدرجة  في تشجيع القطاعات الشريكة ) المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص( الحكوماتتؤثر جيود 

 .(α≤0.05داللة إحصائية عند ) عند مستوى مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة عمىمتوسطة 
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 الفرضية الثالثة:  6-3-3
مواجية مشكمة  في( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند ) بصورة حكوماتالتؤثر المعوقات التي تعيق 

 اإلسكان في قطاع غزة.

وهوى  درجة الموافنوة المتوسوطة إلي لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل Tتم استخدام اختبار 
 (.81-6جدول ) النتائج موضحة في أم ال. 3
 

المعوقات التي  " مجاللكل فقرة من فقرات  (.Sig)تمال المتوسط الحسابي وقيمة االح( 81-6)جدول 
 " الفمسطينية في مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة الحكوماتتواجو 

 الفقرة م
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1.  
ت إغووووالق المعووووابر ومنووووع دخووووول مووووواد البنوووواء ومسووووتمزما

 اإلعمار.
4.68 93.57 28.08 *0.000 1 

 5 0.000* 14.32 82.32 4.12 غالء أسعار مواد البناء في حال توفرها.  .2
 4 0.000* 13.41 83.21 4.16 االننسام السياسي الموجود بكافة عواقب .  .3
 2 0.000* 17.61 87.39 4.37 ندرة األراضي وارتفاع أسعارها.  .4

5.  
كومية العاممة فوي مجوال تراجع بعض المنظمات غير الح

 7 0.000* 11.95 78.75 3.94 اإلسكان عن دورها

 3 0.000* 21.79 87.21 4.36 ضعف الندرة الشرائية لدا المواطنين.  .6

العشوووووووائيات والتعوووووودي عمووووووى أراضووووووي الحكومووووووة بوووووودعوا   .7
 اضطرار المواطنين. 

3.84 76.79 10.03 *0.000 8 

 12 0.015* 2.20- 55.54 2.78 اإلعمار. تراجع كفاءة العمالة المدربة في مجال   .8
 6 0.000* 10.74 79.64 3.98 تراجع المنم والمشاريع الدولية.   .9

 11 0.000* 5.97 72.14 3.61 إهمال البحث العممي كأداة لحل المشكمة.  .19
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 10 0.000* 9.95 75.36 3.77 ضعف تعاون النطاعات الشريكة في مواجهة المشكمة.  .11

12.  
يوور المنظمووة وعوودم قوودرة الحكومووة عمووى الممكيووة الفرديووة غ

 مواجهتها
3.79 75.89 8.76 *0.000 9 

  0.000* 21.24 78.96 3.95 جميع فقرات المجال معاً  
0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند  . 

 
 يمكن استخالص ما يمي: (81-6جدول )من 
" يسواوي  إغالق المعابر ومنعع دخعول معواد البنعاء ومسعتمزمات اإلعمعار " ولىاأل لمفنرة المتوسط الحسابي  -

 قيموووووووة االختبوووووووار، (%93.57) ( أي أن المتوسوووووووط الحسووووووابي النسوووووووبي5 الدرجووووووة الكميوووووووة مووووووون  (4.68 
لووذلك تعتبوور هووذا الفنوورة دالووة إحصووائيًا عنوود  ( 0.000 تسوواوي  (Sig .النيمووة االحتماليووة وأن ( 28.08)

0.05مستوا داللة   ، درجوة الموافنوة مما يدل عمى أن متوسط درجوة االسوتجابة لهوذا الفنورة قود زاد عون
 عمى هذا الفنرة. أفراد العينةمن قبل  جداً  بدرجة كبيرةو موافقة وهذا يعني أن هناك  3وهى  المتوسطة

 
أي  (2.78)" يساوي  مجال اإلعمارتراجع كفاءة العمالة المدربة في  " الثامنة لمفنرةالمتوسط الحسابي  -

 (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (2.20-  قيمة االختبار، (%55.54)أن المتوسط الحسابي النسبي 
0.05لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة   (0.015) تساوي  ، مما يدل عمى أن

وهذا يعني أن هناك  3وهى  درجة الموافنة المتوسطةعن  انخفضفنرة قد متوسط درجة االستجابة لهذا ال
 عمى هذا الفنرة. أفراد العينةمن قبل  ةقميمموافقة بدرجة 

 
الفمسطينية في  الحكوماتالمعوقات التي تواجو  " لممجال كم المتوسط الحسابي عام فإن  وبشكلٍ  -

ي أن المتوسط الحسابي النسبي أ (3.95)" يساوي  مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
عتبر يلذلك   (0.000) تساوي (Sig .النيمة االحتمالية وأن  (21.24)، قيمة االختبار (78.96%)

0.05إحصائيًا عند مستوا داللة  دالالمجال  اهذ  ،امما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذ 
من قبل  كبيرةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3المتوسطة وهى درجة الموافنة عن  تزادقد  المجال

 هذا المجال. أفراد العينة عمى
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الفمسطينية في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع  ا الحكوماتههوعمي  يمكن لنا ترتيب المعوقات التي تواج
 التالي:عمى النحو  (11-6جدول رقم )غزة حسب األهمية ومن وجهة نظر عينة الدراسة في 

 
 الفمسطينية  المعوقات التي تواجو الحكومات( ترتيب 88-6)جدول 

 في مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
 الترتيب المعوق م
 األول إغالق المعابر ومنع دخول مواد البناء ومستمزمات اإلعمار. -1
 الثاني ندرة األراضي وارتفاع أسعارىا. -2
 الثالث لمواطنين.ضعف القدرة الشرائية لدى ا -3
 الرابع االنقسام السياسي الموجود بكافة عواقبو. -4
 الخامس غالء أسعار مواد البناء في حال توفرىا. -5
 السادس تراجع المنح والمشاريع الدولية.  -6
 السابع تراجع بعض المنظمات غير الحكومية العاممة في مجال اإلسكان عن دورىا -7
 الثامن ي عمى أراضي الحكومة بدعوى اضطرار المواطنين. العشوائيات والتعد -8
 التاسع الممكية الفردية غير المنظمة وعدم قدرة الحكومة عمى مواجيتيا -9

 العاشر ضعف تعاون القطاعات الشريكة في مواجية المشكمة. -10
 الحادي عشر إىمال البحث العممي كأداة لحل المشكمة. -11
 الثاني عشر لة المدربة في مجال اإلعمار. تراجع كفاءة العما -12

غزة والمعوقات التي تواج  أن هناك توافق بين ترتيب أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع يالحظ الباحث 
ومنع دخول مواد  ،حيث إغالق المعابر من الفمسطينية في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة، الحكومات

 الترتيبين. احتمتا المراكز األولى في كال ، بحيثعارهاالبناء وندرة األراضي وارتفاع أس
 

 نتيجة الفرضية:
مواجية  فيبدرجة كبيرة ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند ) بصورة الحكوماتتؤثر المعوقات التي تعيق 

 .مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
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 الفرضية الرابعة:  6-3-4
مواجية مشكمة  عمى( α≤0.05لة إحصائية عند )ذات دال  يؤثر التخطيط الحكومي المستقبمي بصورة

 اإلسكان في قطاع غزة.

وهوى  درجة الموافنوة المتوسوطة ىعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إللم Tتم استخدام اختبار 
 .(82-6جدول )النتائج موضحة في  أم ال. 3
 

 ة من فقرات مجاللكل فقر  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (82-6جدول )
 " خطة الحكومة المستقبمية لمواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة " 
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يوجوووود لوووودا الحكومووووة مصووووادر موثوقووووة لرصوووود وتحووووديث   .1
 االحتياجات اإلسكانية.

3.21 64.14 2.29 *0.012 

تمتمووووك الحكومووووة قاعوووودة بيانووووات حديثووووة ودقينووووة لممسوووواكن   .2
 والسكان في قطاع غزة.

3.26 65.23 2.87 *0.002 

يوجووود لووودا الحكوموووة خطوووة إسوووتراتيجية لمواجهوووة مشووووكمة   .3
 اإلسكان في قطاع غزة.

3.07 61.45 0.86 0.195 

4.  
توودرك الحكومووة مووا يعينهووا نحووو مواجهووة المشووكمة وتسووعى 

 لمتغمب عميها.
3.50 70.00 5.94 *0.000 

5.  
تخصص الحكومة موازنة لمبحث العممي لمواجهوة مشوكمة 

 اإلسكان.
2.29 45.77 -7.68 *0.000 

6.  
تعنوود الحكوموووة موووؤتمرات وورش عموول ودراسوووات لمواجهوووة 

 مشكمة اإلسكان.
2.79 55.71 -2.43 *0.008 

 0.002* 3.03- 54.91 2.75تنووووم الحكوموووة بدراسوووة نمووواذج خارجيوووة مشوووابهة لمواجهوووة   .7
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 مشكمة اإلسكان.
 0.387 0.29- 59.46 2.97 تنوم الحكومة بتنييم مشاريع اإلسكان بعد التنفيذ.  .8

9.  
تراعي الحكومة نتائج تنيويم مشواريع اإلسوكان السوابنة فوي 

 0.109 1.24 62.16 3.11 المشاريع الجديدة.

19.  
تنوم الحكوموة باالسوتعانة بخبوراء وأكواديميين فوي عمميوات 

 0.021* 2.05 63.96 3.20 التخطيط والتصميم.

11.  
تسعى الحكومة لوضع آلية بديمة عن النرعة يتم وفنها 

 0.000* 3.86- 52.91 2.65 توزيع الشنق و النسائم مستنباًل.

12.  
تراعي الحكومة المتطمبات السكنية لممواطنين في الخطط 

 0.096 1.32 62.52 3.13 المستنبمية.

 0.448 0.13- 59.83 2.99 جميع فقرات المجال معاً  
0.05داللة  مستوى* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند  . 

 
 يمكن استخالص ما يمي: (82-6جدول )من 
يوجد لدى الحكومة مصادر موثوقة لرصد وتحديث االحتياجات  " األولى لمفنرةالمتوسط الحسابي  -

، قيمة (%64.14)ن المتوسط الحسابي النسبي ( أي أ5 الدرجة الكمية من  (3.21)" يساوي  اإلسكانية
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا  (0.012)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (2.29)  االختبار

0.05عند مستوا داللة   ، درجة عن مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد زاد
   من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة. موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعني أن هناك  3وهى  توسطةالموافنة الم

 
تمتمك الحكومة قاعدة بيانات حديثة ودقيقة لممساكن والسكان في  " الثانيةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة (%65.23)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (3.26)" يساوي  قطاع غزة
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا  (0.002)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (2.87)  االختبار

0.05عند مستوا داللة   ، درجة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد زاد عن
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  موافقة بدرجة كبيرةاك وهذا يعني أن هن 3الموافنة المتوسطة وهى 
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يوجد لدى الحكومة خطة إستراتيجية لمواجية مشكمة اإلسكان في  " الثالثةلمفنرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة (%61.45)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (3.07)" يساوي  قطاع غزة
دالة  غير لذلك تعتبر هذا الفنرة (0.195)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  ،(0.86)  االختبار

0.05إحصائيًا عند مستوا داللة   ، ال يختمف مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة
من  متوسطةفقة بدرجة مواوهذا يعني أن هناك  3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  اختالفًا جوهريًا 

 قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة. 
 
"  تدرك الحكومة ما يعيقيا نحو مواجية المشكمة وتسعى لمتغمب عمييا " الرابعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

  ، قيمة االختبار(%70.00)( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5 الدرجة الكمية من  (3.50)يساوي 
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند  (0.000)تساوي  (Sig .ة االحتمالية النيم، وأن (5.94)

0.05مستوا داللة   ، درجة الموافنة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد زاد عن
 ة عمى هذا الفنرة. من قبل أفراد العين موافقة بدرجة كبيرةوهذا يعني أن هناك  3المتوسطة وهى 

 
"  تخصص الحكومة موازنة لمبحث العممي لمواجية مشكمة اإلسكان " الخامسةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

النيمة ، وأن (7.68-) ، قيمة االختبار(%45.77)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (2.29) يساوي
0.05صائيًا عند مستوا داللة لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إح (0.000)تساوي (Sig .االحتمالية   ،

 3وهى  درجة الموافنة المتوسطةعن  انخفضمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد 
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك 

 
كومة مؤتمرات وورش عمل ودراسات لمواجية مشكمة تعقد الح " السادسةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، (2.43-)، قيمة االختبار (%55.71)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (2.79) " يساوي اإلسكان
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.008)تساوي (Sig .النيمة االحتمالية وأن 
0.05  ،درجة الموافنة المتوسطة دل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد انخفض عن مما ي
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  موافقة بدرجة قميمةوهذا يعني أن هناك  3وهى 

 
تقوم الحكومة بدراسة نماذج خارجية مشابية لمواجية مشكمة  " السابعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، (3.03-) ، قيمة االختبار(%54.91)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (2.75) يساوي"  اإلسكان
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لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.002)تساوي (Sig .النيمة االحتمالية وأن 
0.05  ،درجة الموافنة المتوسطة  مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة قد انخفض عن
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  موافقة بدرجة قميمةوهذا يعني أن هناك  3وهى 

 
 (2.97) " يساوي تقوم الحكومة بتقييم مشاريع اإلسكان بعد التنفيذ " الثامنةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

 (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (0.29-) االختبار، قيمة (%59.46)أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
0.05دالة إحصائيًا عند مستوا داللة غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.387)تساوي  ، مما يدل عمى

 3درجة الموافنة المتوسطة وهى عن  ال يختمف اختالفًا جوهرياً أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة 
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك 

 
تراعي الحكومة نتائج تقييم مشاريع اإلسكان السابقة في المشاريع  " التاسعةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، وأن (1.24) االختبار، قيمة (%62.16)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (3.11) " يساوي الجديدة
دالة إحصائيًا عند مستوا داللة غير لذلك تعتبر هذا الفنرة  (0.109)تساوي (Sig .ة النيمة االحتمالي

0.05  ، درجة عن  ال يختمف اختالفًا جوهرياً مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة
أفراد العينة عمى هذا  من قبل متوسطةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3الموافنة المتوسطة وهى 

 الفنرة. 
 
تقوم الحكومة باالستعانة بخبراء وأكاديميين في عمميات التخطيط  " العاشرةلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، (2.05) االختبار، قيمة (%63.96)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (3.20) " يساوي والتصميم
تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  لذلك (0.021)تساوي (Sig .النيمة االحتمالية وأن 
0.05  ، درجة الموافنة المتوسطة عن  قد زادمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  كبيرةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3وهى 

 
تسعى الحكومة لوضع آلية بديمة عن القرعة يتم وفقيا توزيع  " الحادية عشرفنرة لمالمتوسط الحسابي  -

، قيمة (%52.91)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (2.65) " يساوي الشقق و القسائم مستقبالً 
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا  (0.000)تساوي (Sig .النيمة االحتمالية ، وأن (-3.86) االختبار
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0.05د مستوا داللة عن  ، درجة عن  قد انخفضمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  قميمةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3الموافنة المتوسطة وهى 

 
المتطمبات السكنية لممواطنين في الخطط  تراعي الحكومة " الثانية عشرلمفنرة المتوسط الحسابي  -

، (1.32) االختبار، قيمة (%62.52)أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (3.13) " يساويالمستقبمية
لذلك تعتبر هذا الفنرة دالة إحصائيًا عند مستوا داللة  (0.096)تساوي (Sig .النيمة االحتمالية وأن 
0.05  ،درجة الموافنة المتوسطة عن  قد زادى أن متوسط درجة االستجابة لهذا الفنرة مما يدل عم
 من قبل أفراد العينة عمى هذا الفنرة.  كبيرةموافقة بدرجة وهذا يعني أن هناك  3وهى 

 
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي (2.99) بشكل عام يمكن النول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك يعتبر مجال "  (0.096)تساوي  (Sig .النيمة االحتمالية وأن  ،(1.32) االختبار قيمة ،(%(59.83

دال إحصائيًا عند مستوا داللة غير "  خطة الحكومة المستنبمية لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
0.05  ، درجة الموافنة جوهريًا عن يختمف ال مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال

 . 3وهى  المتوسطة
 

 نتيجة الفرضية:
ويعتبر ىذا  مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة عمىبدرجة متوسطة يؤثر التخطيط الحكومي المستقبمي 

 .(α≤0.05داللة إحصائية عند ) عند مستوى المجال غير دال احصائياً 
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 : الخامسةالفرضية   6-3-5
( بين متوسط تقديرات العينة حول مواجية α≤0.05ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذ

عزى لمبيانات الشخصية )مكان العمل، الدرجة الوظيفية، سنوات الخبرة في ت   ،مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
 الدرجة الوظيفية الحالية(.

 

ان هنوواك فوروق ذات داللووة إحصوائية وهووو اختبووار " لمعرفوة مووا إذا كولعينتوين مسووتنمتينT  توم اسووتخدام اختبوار "
ذو –التبوواين األحووادي معممووي يصوومم لمنارنووة متوسووطي مجموووعتين موون البيانووات. كووذلك تووم اسووتخدام اختبووار " 

 3وهوذا االختبوار معمموي يصومم لمنارنوة  ،" لمعرفة ما إذا كان هنواك فوروق ذات داللوة إحصوائيةاالتجاا الواحد 
 متوسطات أو أكثر.

( بين متوسط تقديرات العينة α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  6-3-5-8
 .) الوزارات منفصمة والبمديات( لى مكان العملإ تعزىحول مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

لتباين األحادي المنابمة الختبار" ا (.Sig)تبين أن النيمة االحتمالية  (83-6جدول ) الموضحة في ن النتائج م
 :وبذلك يمكن استنتاج أنو لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  α ≤ 0.05 من مستوا الداللة أكبر" 

والمجاالت  ،تالمجاال هال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذ 
  .ديات()الوزارات منفصمة والبم مكان العملتعزى إلى  مجتمعة معاً 

يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن االستبانة استيدفت الشريحة المطمعة والمؤثرة في اتخاذ القرار، فمن  -
ىناك فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى مكان الطبيعي والمنطقي أن ال يكون 

  العمل.
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  الوزارات منفصمة والبمديات( لعملمكان ا – "التباين األحادي   "اختبارنتائج  (:31-6جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

وزارة 
األشغال 
 واإلسكان

وزارة 
الحكم 
 المحمي

وزارة 
 التخطيط

سمطة 
 األراضي

 البمديات

 0.437 0.953 3.77 3.76 3.61 3.71 3.60 أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
 الحكوماترة من قبل الجهود المباش

الفمسطينية لمواجهة مشكمة اإلسكان في 
 قطاع غزة.

2.98 2.71 2.86 2.92 2.77 0.645 0.631 

الفمسطينية في تشجيع  الحكوماتجهود 
النطاعات الشريكة  المنظمات غير 
الحكومية والنطاع الخاص( لمواجهة 

 مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.

3.00 2.94 3.22 2.94 3.03 0.262 0.902 

 الحكوماتالمعوقات التي تواج  
الفمسطينية في مواجهة مشكمة اإلسكان 

 في قطاع غزة. 

3.94 3.80 3.73 3.92 4.05 1.211 0.310 

خطة الحكومة المستنبمية لمواجهة مشكمة 
 0.945 0.186 2.97 3.09 3.13 2.92 2.99 اإلسكان في قطاع غزة.

 0.926 0.221 3.31 3.32 3.29 3.21 3.30 جميع المجاالت معا
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( بين متوسط تقديرات العينة α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  6-3-5-2
 .)الوزارات مجتمعة والبمديات( مكان العمللى إ تعزىحول مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

لعينتين  Tالمنابمة الختبار"  (.Sig)لية تبين أن النيمة االحتما( 84-6جدول ) الموضحة في ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  α ≤ 0.05 من مستوا الداللة أكبر"  مستنمتين

 :أنو

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت  
 )الوزارات مجتمعة والبمديات( ان العملمكمجتمعة معا تعزى إلى 

يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن االستبانة استيدفت الشريحة المطمعة والمؤثرة في اتخاذ القرار، فمن 
الطبيعي والمنطقي أن ال يكون ىناك فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى مكان العمل. 

 يد بين الوزارات المعنية من جية والبمديات من جية أخرى.وىذا يؤكد بأن ىناك تنسيق فعال وج
 

 مكان العمل – " لعينتين مستقمتينT اختبار " نتائج  (:31-6جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 البمدية الوزارة .(

 0.196 1.300- 3.77 3.67 أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
الفمسطينية لمواجهة  الحكوماتد المباشرة من قبل الجهو 

 0.379 0.883 2.77 2.88 مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.

الفمسطينية في تشجيع النطاعات الشريكة  الحكوماتجهود 
 المنظمات غير الحكومية والنطاع الخاص( لمواجهة 

 مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
2.99 3.03 -0.331 0.741 

الفمسطينية في مواجهة  الحكوماتي تواج  المعوقات الت
 0.068 1.843- 4.05 3.88 مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. 
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خطة الحكومة المستنبمية لمواجهة مشكمة اإلسكان في 
 0.777 0.284 2.97 3.01 قطاع غزة.

- 3.31 3.28 جميع المجاالت معا
0.372 

0.710 
    

( بين متوسط تقديرات العينة α≤0.05د مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عن  6-3-5-3
 .الدرجة الوظيفية في الوزارةلى إ تعزىحول مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

المنابمة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن النيمة االحتمالية  (85-6جدول )الموضحة في ن النتائج م
 :وبذلك يمكن استنتاج أنولجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≤ 0.05 من مستوا الداللة أكبر" 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت  
 .الدرجة الوظيفية في الوزارة مجتمعة معا تعزى إلى

 
وزارة نفسيا وصغر حجم الوزارة نسبيًا ونوعية ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى قوة االتصال والتواصل في ال

 مؤشر جيد لموزارة ولمبحث وصدق وثبات االستبانة.ىذا عينة الدراسة، ويعتبر 

 
 الدرجة الوظيفية في الوزارة – "التباين األحادي "  اختبارنتائج  (:31-6جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 وزير .(

ل أو وكي
وكيل 
 مساعد

مدير 
 عام

مدير 
 دائرة

 0.871 0.235 3.70 3.60 3.64 3.55 أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
الفمسطينية  الحكوماتالجهود المباشرة من قبل 

 0.476 0.843 2.81 3.13 3.13 2.78 لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.



 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات                                                                                                   

                                                                                                      867 

الفمسطينية في تشجيع  الحكوماتجهود 
ات الشريكة  المنظمات غير الحكومية النطاع

والنطاع الخاص( لمواجهة مشكمة اإلسكان في 
 قطاع غزة.

3.46 3.02 2.78 3.01 1.175 0.326 

الفمسطينية في  الحكوماتالمعوقات التي تواج  
 0.349 1.117 3.90 3.93 3.85 3.29 مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. 

هة مشكمة خطة الحكومة المستنبمية لمواج
 0.695 0.483 3.00 2.86 3.27 3.23 اإلسكان في قطاع غزة.

 0.953 0.112 3.27 3.27 3.37 3.23 جميع المجاالت معا

( بين متوسط تقديرات العينة α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ت  6-3-5-4
 .البمدياتوظيفية في الدرجة اللى إ تعزىحول مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 

المنابمة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)تبين أن النيمة االحتمالية  (86-6جدول )الموضحة في ن النتائج م
 :وبذلك يمكن استنتاج أنولجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≤ 0.05 من مستوا الداللة أكبر" 

ت تقديرات عينة الدراسة حول ىذه المجاالت والمجاالت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا 
 .البمديات الدرجة الوظيفية في مجتمعة معا تعزى إلى

 
وصغر حجم  ،يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى قوة االتصال والتواصل بين المستويات المختمفة في البمديات

 ت االستبانة.البمديات نسبيًا، ويعتبر ىذا مؤشر قوة لمبمديات ولمبحث وصدق وثبا
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 البمدياتالدرجة الوظيفية في  – "التباين األحادي " اختبارنتائج  (:36-6جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

رئيس 
 بمدية

نائب 
رئيس 
 بمدية

مدير 
عام 
 بمدية

مدير 
التخطيط 
 والتنظيم

 0.172 1.750 3.79 3.89 3.31 3.69 أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
الفمسطينية  الحكوماتالجهود المباشرة من قبل 

 0.738 0.422 2.70 2.82 2.47 2.90 لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.

الفمسطينية في تشجيع النطاعات  الحكوماتجهود 
الشريكة  المنظمات غير الحكومية والنطاع 

 اع غزة.الخاص( لمواجهة مشكمة اإلسكان في قط
3.33 3.04 3.08 2.82 1.323 0.280 

الفمسطينية  الحكوماتالمعوقات التي تواج  
 0.456 0.886 4.16 3.95 3.75 4.00 في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. 

خطة الحكومة المستنبمية لمواجهة مشكمة 
 0.273 1.344 2.73 3.09 3.17 3.23 اإلسكان في قطاع غزة.

 0.544 0.722 3.23 3.37 3.11 3.41 معا جميع المجاالت

( بين متوسط تقديرات العينة α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 6-3-5-5
 .سنوات الخدمة في الدرجة الوظيفية الحاليةلى إ تعزىحول مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة  

المنابمة الختبار" التباين األحادي  (.Sig)نيمة االحتمالية تبين أن ال (87-6جدول )الموضحة في ن النتائج م
 :وبذلك يمكن استنتاج أنولجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  α ≤ 0.05 من مستوا الداللة أكبر" 
والمجععاالت  ،توجععد فععروق ذات داللععة إحصععائية بععين متوسععطات تقععديرات عينععة الدراسععة حععول المجععاالتال  

 .إلى سنوات الخدمة في الدرجة الوظيفية الحاليةتعزى  مجتمعة معاً 
 

الوزارات المعنية يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى قوة االتصال والتواصل بين المستويات المختمفة في 
 ، ويعتبر ىذا مؤشر قوة لمبحث وصدق وثبات االستبانة.والبمديات
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 في الدرجة الوظيفية الحاليةمة سنوات الخد – "التباين األحادي "  اختبارنتائج  (:31-6جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  

مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
3 

 سنوات

-3من 
أقل من 

  سنوات6

-6من 
أقل من 

 سنوات10

10 
 فأكثر

 0.868 0.241 3.73 3.70 3.74 3.65 أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
مسطينية الف الحكوماتالجهود المباشرة من قبل 

 0.310 1.210 2.92 2.89 2.85 2.58 لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.

الفمسطينية في تشجيع  الحكوماتجهود 
النطاعات الشريكة  المنظمات غير الحكومية 
والنطاع الخاص( لمواجهة مشكمة اإلسكان في 

 قطاع غزة.

3.01 3.00 3.29 2.89 1.976 0.122 

الفمسطينية في  كوماتالحالمعوقات التي تواج  
 0.239 1.427 3.94 4.05 4.01 3.77 مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. 

خطة الحكومة المستنبمية لمواجهة مشكمة 
 0.136 2.946 2.85 3.37 3.07 2.84 اإلسكان في قطاع غزة.

 0.161 1.750 3.27 3.43 3.32 3.15 جميع المجاالت معا
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 النتائج 6-4
 -عدد من النتائج وىي عمى النحو التالي:ى لإدراسة خمصت ال

 مشكمة اإلسكان في قطاع غزة وأسبابيا 6-4-1
م، ويحتووواج 2913وحووودة سوووكنية حتوووى نهايوووة عوووام  (700000) متوسوووطتنووودر حاجوووة قطووواع غوووزة السوووكنية ب .1

 ، وتصوول الحاجووة السووكنية(%6)سوونويًا مووع زيووادة طبيعيووة تصوول إلووى بالمتوسووط وحوودة سووكنية  (130000)
 وحدة سكنية. (1800000)م إلى حوالي 2929عام 

وجوود برنووامج أو جهوواز أو مؤسسووة تعموول عمووى  حصوور االحتياجووات السووكنية وتحووديثها بشووكل مسووتمر، ي ال .2
واالعتموووواد عمووووى إسووووناطات جهوووواز اإلحصوووواء الفمسووووطيني وقاعوووودة بيانووووات وزارة الداخميووووة، وعمووووى الكميووووات 

 المستهمكة من مواد البناء.
متوو  موون ءمتجاهموة مال ،ة السوكنية فووي قطوواع غوزة تنتصوور عموى وجووود أو عوودم وجوود مسووكنتنوديرات الحاجوو .3

اجتماعيًا وثنافيًا، مت  صحيًا و ءومدا مال ،  بالخدماتحيث المساحة منارنة بعدد أفراد األسرة، ومدا تمتع
 ها.فيوكذلك مدا تنظيم المنطنة الموجود 

 مى التوالي هي : إن أهم خمسة أسباب لمشكة اإلسكان في قطاع غزة ع .4
  .ندرة األراضي وارتفاع أسعارها - أ

 .تدني دخل الفرد وضعف الندرة عمى البناء الخاص  - ب
 .ع معدالت نمو السكان الطبيعيةارتفا  - ت
 .عمى قطاع غزةاستمرار الحصار   - ث
 .الدخل المحدود يالمندم إلسكان ذو  ضعف الدعم الحكومي - ج

 
 اإلسكان في قطاع غزة المباشرة في مواجية مشكمة الحكوماتجيود  6-4-2
المباشوورة بدرجووة قميمووة عمووى مواجهووة مشووكمة اإلسووكان فووي قطوواع غووزة تبعووًا لمفنوورات  الحكوموواتتووؤثر جهووود  .5

 التي تم سؤال عينة الدراسة عنها.
يعتبر التوسع الرأسي والمتمثل في مشاريع اإلسكان العام والمتعدد الطوابق هوو اإلسوتراتيجية األكثور حظوًا  .6

ة اإلسووكان فووي قطوواع غووزة لوودا صووانع النوورار الفمسووطيني، نظوورًا لنوودرة األراضووي وغووالء فووي مواجهووة مشووكم
 أسعارها، وزيادة معدالت النمو السكاني.

 لم تستهدف مشاريع اإلسكان العام الفئات األكثر احتياجًا من المجتمع الفمسطيني بشكل تام. .7
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نظرا لعظوم  صاديًا وثنافيًا واجتماعياً ة اقتمة مشاريع اإلسكان العام وأهل قطاع غز ءضعف مستوا مالإن  .8
األكبر هو توفير الوحدات السكنية وكان هذا عموى حسواب بواقي  االهتمام والتركيزجعمت  ،الحاجة السكنية

 االعتبارات.
والووذي يووؤثر بشووكل إيجووابي عمووى جووودة  األيوودي العاممووة فووي مجووال اإلعمووار ضووعف آليووات وبوورامج توودريب .9

 فرص عمل. تنميل التكمفة، وخمقو  ،العمل
 خصوصًا ندرة األراضي وغالء أسعارها. ،واقع قطاع غزة ال تتناسب مع تجربة توزيع النسائم السكنية إن .19
ننمهوا  ىم مون بيعهوا، والوذي أدا إلوضعف اإلجوراءات التوي تنووم بهوا الحكوموة لمنوع الفوائزين بنرعوة النسوائ .11

إلووى سوووق لتجووارة األراضووي يوووتحكم موون محاولووة لمواجهووة مشووكمة اإلسووكان ومسوواعدة الحكوموووة لممحتوواجين 
 ذوي رؤوس األموال.بعض بأسعارها 

النسووائم السووكنية والشوونق إلووى تطوووير، ويحتوواج إلووى تشووخيص كاموول لمحاجووة  قرعووة توزيووعيحتوواج أسووموب  .12
 والبحث والتحري وتحديد األولويات. ،السكنية

ن الفمسطينية في معالجة العشووائيات والتعودي ع اتلمحكوم ايجابية هناك جهود .13 موى األراضوي الحكوميوة وا 
 كانت محدودة وفنًا لإلمكانيات المتاحة.

ضعف إجراءات الحكومة إلنشواء بنوى تحتيوة وطورق تصول لممنواطق غيور المأهولوة نتيجوة ألن تكمفوة هوذا  .14
 ويحول الحصار وضعف تمويمها الخارجي دون استكمالها. ،المشاريع عالية جداً 

 خاص لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. ال تضع الحكومة في موازنتها العامة بند .15
 توجد سياسات وقوانين واضحة تنظم عممية تخصيص األراضي الحكومية لممؤسسات المختمفة. .16
جراءات لدا الحكومة تسعى لتخفيض سعر األراضي في قطاع غزة. .17  ال يوجد سياسات وا 
 ة نظرها.ضعف رضا المواطنين عن أداء الحكومة في مواجهة مشكمة اإلسكان من وجه .18
 ضعف تنفيذ الحكومة لبرامج تهدف لتوعية المواطنين حول مشكمة اإلسكان. .19
 
الفمسعععطينية فعععي تشعععجيع القطاععععات الشعععريكة ) المنظمعععات غيعععر  اتجيعععود الحكومععع 6-4-3

 الحكومية والقطاع الخاص( في مواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
لمنظموووات غيووور الحكوميوووة والنطووواع الخووواص( فوووي تشوووجيع النطاعوووات الشوووريكة   ا اتتووؤثر جهوووود الحكومووو .29

 بدرجة متوسطة عمى مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.
الفمسطينية بودور النطاعوات الشوريكة  المنظموات غيور الحكوميوة والنطواع الخواص( فوي  اتتؤمن الحكوم  .21

 مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة بدرجة كبيرة.
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مسووتمرة لمحكومووة بوجووود النطاعووات الشووريكة لمناقشووة مفتوحووة فووي تنظوويم المنوواءات ال نسووبي هنوواك ضووعف .22
 وبناءة لمشكمة اإلسكان في قطاع غزة وسبل الحل.

م ومنهوا 2995ال ينسجم نموذج مشاريع إسكان األونوروا التوي بودأت بإنشوائها فوي جنووب قطواع غوزة عوام  .23
ة فوي مواجهوة مشوكمة اإلسوكان الفمسوطيني اتواإلمواراتي موع إسوتراتيجية الحكوموالمشروع السعودي والياباني 

 واقتصوواروال مسوواحة الشوونق وتوزيعهووا،  ،وال أسووموبها األفنووي ،ال موون حيووث مكووان إنشووائها ،فووي قطوواع غووزة
 مشاركة الحكومة في تخصيص األرض فنط.

الفمسوووووطينية بدرجوووووة  اتطيني موووووع إسوووووتراتيجية وتوجووووو  الحكوموووووتنسوووووجم مشووووواريع مجموووووس اإلسوووووكان الفمسووووو .24
أن الحكومة ال تشارك سوا في تخصيص األرض واإلشراف عمى ترا مجمس متوسطة،ومن وجهة نظر ال

 االرتدادات التنظيمية.
مشوكمة اإلسوكان فوي قطواع غوزة  مستوا التنسيق بين النطاعين الخاص واألهمي مع الحكومة في مواجهوة .25

 نسبيًا. ضعيف
دة فووي مواجهتهووا هنوواك جهووود موون قبوول الحكومووة لتسووويق مشووكمة اإلسووكان فووي قطوواع غووزة عالميووًا لممسوواع .26

، ومع ذلك حننت الحكومة نجاحات في قطاع غزة يعيق التواصل والمتابعةولكن الحصار المفروض عمى 
 المشاريع النطرية واإلماراتية مثاًل.

 
 جية مشكمة اإلسكان في قطاع غزةفي موا اتالمعوقات التي تعيق الحكوم 6-4-4

 مى مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.بدرجة كبيرة ع الحكوماتتؤثر المعوقات التي تعيق  .27
 في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة عمى التوالي هي:  الحكوماتإن أهم خمسة معوقات تعيق  .28
  .إغالق المعابر ومنع دخول مواد البناء ومستمزمات اإلعمار - أ

 .ندرة األراضي وارتفاع أسعارها  - ب
  .ضعف الندرة الشرائية لدا المواطنين  - ت
  .السياسي الموجود بكافة عواقب  االننسام  - ث
 .سعار مواد البناء في حال توفرهاغالء أ  - ج

 التخطيط الحكومي المستقبمي لمواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 6-4-5
 يؤثر التخطيط الحكومي المستنبمي بدرجة متوسطة عمى مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. .29
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حووديث االحتياجووات اإلسووكانية، والمعتموودة عمووى إسووناطات يوجوود لوودا الحكومووة مصووادر موثوقووة لرصوود وت .39
صور ودوائر الجموارك التوي تح ،وقاعدة بيانات الشق المدني من وزارة الداخمية ،جهاز اإلحصاء الفمسطيني

 قطاع غزة.إلى كميات مواد البناء التي تدخل 
 حيووث األعووداد المنوودرةقطوواع غووزة موون تمتمووك الحكومووة قاعوودة بيانووات حديثووة ودقينووة لممسوواكن والسووكان فووي  .31

السوكن مون هوذا موة ءعودم وجوود سوكن لألسورة ومودا مال وأولكن ال يوجود تشوخيص إسوكاني يتعموق بوجوود 
ومسوتوا تنوديم الخودمات،  ،االجتماعيوةالصوحية و  مون الناحيوة موة السوكنءاألفراد ومال حيث المساحة وعدد

 ؟وأخيرًا السكن إذا توفر هل هو في مكان منظم أم عشوائي
ولكن تم تصوميم  ،لدا الحكومة لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة مستنمة استراتيجيةجد خطة ال يو  .32

وحتى  2914واعتماد خطة إستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان وهي متوسطة المدا لمفترة ما بين 
 م وتشمل مواجهة مشكمة اإلسكان.2916

 لتغمب عميها.وانحو مواجهتها وتسعى ا يعينها أبعاد مشكمة اإلسكان ومتدرك الحكومة واقع و  .33
 مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.في حكومة موازنة لمبحث العممي خاصة ال تخصص ال .34
 مستوا عند الحكومة لمؤتمرات وورش عمل ودراسات لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة قميل.إن  .35
بهة لمواجهووة مشووكمة اإلسووكان وتكييفهووا بمووا توجوو  الحكومووة نحووو دراسووة نموواذج خارجيووة مشووافووي ضووعف ال .36

 يتناسب مع واقع قطاع غزة.
 هناك مستوا متوسط لتنييم الحكومة لمشاريع اإلسكان بعد تنفيذها. .37
 هناك مستوا متوسط لمراعاة الحكومة لنتائج تنييم مشاريع اإلسكان السابنة في المشاريع الجديدة. .38
ومختصووووين فووووي عمميووووات التخطوووويط والتصووووميم الخاصووووة  تنوووووم الحكومووووة باالسووووتعانة بخبووووراء وأكوووواديميين .39

 بمشاريعها اإلسكانية.
 .من وجهة نظر عينة الدراسة النسائم السكنيةعن النرعة كأسموب لتوزيع الشنق و ال يوجد آلية بديمة  .49
 تراعي الحكومة المتطمبات السكنية لممواطنين في الخطط المستنبمية. .41
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 التوصيات 6-5
 وصى الباحث بالتالي:في نياية الدراسة ي

وحصور  رصود الهودف منو النوائم  أن يتم تشكيل جهاز أو برنامج أو من خوالل مركوز اإلحصواء الفمسوطيني .1
 الحاجة السكنية بشكل مهني.

موون الجوانووب أهمهووا المسوواحة أن ال يكووون الحصوور عمووى أسوواس أن هنوواك سووكن أم ال فنووط، بوول وفووق عوودد   .2
الخووودمات والتنظووويم، وذلوووك ألهميوووة التشوووخيص الووودقيق لممشوووكمة موووة الصوووحية واالجتماعيوووة ومسوووتوا والمالء

 .ستراتيجيات وخطط المواجهةقاعدة بيانات دقينة وصادقة تسهل عممية تصميم االوامتالك 
جميووع المعنيووين موون سووكان بإشووراك الوووزارات المعنيووة و لمواجهووة مشووكمة اإل اسووتراتيجية مسووتنمةإعووداد خطووة  .3

 ع الخاص والمنظمات غير الحكومية والبنوك وغيرهم.خبراء ومختصين وأكاديميين والنطا
ولكن مع دمج برنامجي اإلسكان التعاوني  ،التوسع الرأسي واإلسكان العام والمتعدد الطوابقأسموب اعتماد  .4

الحكووومي حتووى نحنووق توافووق واتفوواق جميووع سووكان البنايووة لغوورض المحافظووة عميهووا وتجنووب  العووام سووكانواإل
 الموجودة حاليًا. بعض نماذج اإلسكان العام

وحصوووور المتطمبووووات السووووكنية واسووووتبيان سووووكانها عمووول تنيوووويم ودراسووووات حووووول المشوووواريع اإلسووووكانية السوووابنة  .5
 هذا باإلضافة لمعايير االستدامة. ،ومراعاتها في المشاريع المستنبمية

فووي مجووال االهتمووام بتطوووير بوورامج وآليووات توودريب األيوودي العاممووة ومهندسووي التخطوويط والتنفيووذ واإلشووراف  .6
 .حسب تخصص  المهنية كلٌ  اإلسكان بالتنسيق مع الننابات

الدراسوووة  نظووورًا ألناألرض وغوووالء أسوووعارها  نووودرة لتعارضووو  موووععووودم العمووول بنظوووام توزيوووع النسوووائم السوووكنية  .7
 هم سبب من أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.أأول و  إلى أن ندرة األراضي وغالء أسعارها خمصت

الموواطن  فإن كوانءات التي تمنع الفائزين بالنرعة سواء في الشنق أو النسائم من بيعها، العمل وفق اإلجرا .8
 .، وال تصبم ادخار عناري لممواطنينليس بحاجة لها تحول لمن يستحنها

عمووى بنوى تحتيوة وطورق تصول المنواطق غيور المأهولوة إلحيائهوا وتشوجيع الموواطنين  إلنشواءالحكوموة  تسوعى .9
 تخفيف من االكتظاظ السكاني. ممدن لعن مراكز ال االبتعاد

العمموي لمواجهوة مشوكمة اإلسوكان ورصود  البحث مع الجامعات ومراكز األبحاث ولتوجي  الحكومة تواصل .19
مشوكمة اإلسوكان عموى وجو  الخصووص نظورًا ألهميتهوا ، و لمبحث العممويبند مستنل ضمن الموازنة العامة 

 وخطورة تبعاتها.



 

 الفصل السادس: النتائج والتوصيات                                                                                                   

                                                                                                      875 

التنسيق بين الووزارات المعنيوة بمجوال اإلسوكان والبموديات أواًل ومون ثوم موع تطوير مستوا وآليات الشراكة و  .11
النطاعوووات الشوووريكة  النطووواع الخووواص والمنظموووات غيووور الحكوميوووة( وفوووتم قنووووات اتصوووال دائموووة لمناقشوووة 

 .ولياتؤ عمى المبادرة وتحمل المسالسياسات التي تشجع تمك النطاعات 
واطنين حول مفهوم اإلسكان وخصوصًا اإلسكان العام ومشكمة توعية المإعداد برامج إعالمية تهدف إلى  .12

 اإلسكان في العالم وقطاع غزة عمى وج  الخصوص.
التوسوع األفنوي، وعموى الحكوموة التودخل فوي التخطويط  بمبودأإنهاء العمل بنموذج وأسموب إسكان األونوروا  .13

 والتصميم واختيار أماكن المشاريع المستنبمية.
 تسويق مشكمة اإلسكان في قطاع غزة.اصل مع الجهات الخارجية المانحة و التو تشكيل لجنة تهتم ب .14
ومحاولة تكييفهوا لتتناسوب موع واقوع قطواع غوزة مون كافوة النوواحي  ،مشابهة إسكانية دولية مشكالتدراسة  .15

 والجوانب.
ي لوضع حمول ممكنة وفق المتغيرات والظروف المتاحة لحل مشكمة اإلسكان ف ،استمرار البحث والدراسة .16

 قطاع غزة وفق العناوين التالي:
 تنييم مشاريع اإلسكان العام السابنة من كافة الجوانب. -
 تطوير ثنافة اإلسكان العام لدا سكان قطاع غزة. -
 مراعاة عناصر االستدامة في مشاريع اإلسكان العام المستنبمية. -
 اإلسكان التعاوني. -
 معالجة العشوائيات والتعديات. -
 نظمات غير الحكومية في مواجهة مشكمة اإلسكان.دور النطاع الخاص والم -
 تطوير المخيمات. -
 اإلسكان المناوم. -
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 سلمع  األزهر : القلهرة.
 

, ان فط األراضط المحتلة. مجلة صكامد االعتصكاديةتنمية ع اة اإلسام(. 1994أبو عون, سلود..  -
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 م(. سغرافي  فمسطين, القدس: فمسطين.2007سلمع  القدس المفروح .  -
علد المرهسيلل  لبرلللء ااسلربيلن, الطبعلل  الالريلل , مطبعل  أبرلللء السللرا : (. القوا2010السرسللو،, زيلللد .  -

 فمسطين.
أحككوال السككاان الفلسكك ينيين المايمككين فككط  م(.2012السهلللز المركللز، لءحالللء الفمسللطير .  -

 . رام اهلل:فمسطين.3122األراضط الفلس ينية 
. رام 3121ينط عكام أداء االعتصاد الفلس  م(.2011السهلز المركز، لءحالء الفمسطير .  -

 اهلل:فمسطين.
ديمو رافية الشعب الفلس ينط فط الضفة ال ربيكة م(. 1022السهلز المركز، لءحالء الفمسلطير .  -

 رقرير السكن, رام اهلل : فمسطين.-وع اة  زة

. والنتكا   األساسكية 2010مسك  ركروا السكان م(.2010السهلز المركلز، لءحاللء الفمسلطير .  -
 رام اهلل:فمسطين.

.رام اهلل: 2010الفلسككك ينيون فكككط ناايكككة عكككام (. م2008السهللللز المركلللز، لءحاللللء الفمسلللطير .  -
 فمسطين.
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. رام اهلل 9اتاب فلس ين اإلحصكا ط السكنوي رعكم  (.م2007السهلز المركز، لءحالء الفمسطير .  -
 : فمسطين.

: , رلزةن والمنشكتتالتعكداد العكام للسكاان والمسكاا (.م2007السهلز المركز، لءحالء الفمسطير .  -
 فمسطين.

 -التعكككداد العكككام للسكككاان والمسكككاان والمنشكككتت  م(.1999السهللللز المركلللز، لءحاللللء الفمسلللطير .  -
 . رام اهلل : فمسطين.تارير المبانط فط األراضط الفلس ينية

 مؤسس  الوراق لمرةر. :عملناألردن,  .مناه  البحث العلمط .(2006 .الحمدار , موفق -
لتحايككك   مشكككاريع اإلسكككاانلالتي ي يكككة والتصكككميمية  االعتبكككارات(. 1021يلللر.  الحلللداد, محملللد مر -

مشككروة إسككاان تككل -معككايير األمككن واألمككان فككط مواجاككة الاككوارث ة حالككة دراسككية اككوارث الحككرب
 السلمع  اإلسالمي  : رزة.  ,. رسلل  ملسسريرالاوى(

مسمللل  العملللوم العاليكككة. التصكككميم االجتمكككاعط للمجمعكككات السكككانية  م(.1001حسلللن, رلللوب  محملللد.   -
 .  243-222(. 2 41الهردسي , كمي  الهردس  سلمع  أسيوط. 

 . القلهرة : مكرب  األرسمو الماري . اإلساان والمصيدة المشالة والحلم(. 2877حرل, ميالد .   -

. الطبعلل  األولللل , ماللر: مرةللل ة المعللللر  علكككم االجتمكككاة الحضكككريم(. 5541الخةللل , مالللطف .  -
 بلإلسكردري .

. الطبعلل  األوللل : شككموة فككط  ريكك  حككل مشككالة اإلسككاان(. 2882والل  , محمللد ملسللد عبلللس. خم -
 مار.

منككا   السككان العشككوا ط فككط سككورية ورب اككا مككع يصككا   األسككر م(. 1006الللداير،, إيلللس.   -
 . , سوريل. رسلل  ملسسريروالساان

لحاليككة فككط األردن السياسككات اإلسككاانية ام(. 2004المللومر , خللللد علللر .  ؛الرسللو , عبللد المسيللد -
 , سلمع  آل البي.: األردن.ودورها فط الحصول على المسان الميسر

. عمللللن : دار الحلملللد لمرةلللر  اإلسكككاان تي كككي  وسياسكككاتم(. 1021الرحمللللر , الللبل  فلضلللل.   -
 والروزيع.

 ومدى مال متاكا  مشاريع اإلساان العامة فط محافرات  زةم(. 1022زقو., عبد الكريم عبد اهلل.   -
 السلمع  اإلسالمي  : رزة.,. رسلل  ملسسريرواالعتصادي واالجتماعطاعع البي ط للو 

. دراسل  رلم التعكديات علكى األراضكط الحاوميكة وسكبل عالجاكا م(. 21/20/1022سمط  األراض .  -
, وزارة األةللغلل تحككديات اإلسككاان فككط ع ككاة  ككزة ةحلككول وبككدا ل(عرضللهل فلل  ورةلل  عمللل بعرللوان 

 فمسطين. العلم  واإلسكلن, رزة:
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اإلسككاان العككام فككط األبككراج السككانية فككط المملاككة (. 1007سللالرور, سملللل الللدين يوسلل  حسللن.  -
 ( : السعودي .1 8. المسم  العممي  بسلمع  الممك فيال, العربية السعودية

دراسة تاييمية لافاءة تجربة اإلساان الساباة فط  زة م(. 2010عملر, سعيد   ؛سميم, سهير محمد -
. المللؤرمر الللدول  الالللل  ة راجعككة لمشككاريع إسككاان جديككدة فككط مرحلككة إعككادة األعمككارلتشككايل ت  يكك

 لمهردس  و إعملر رزة, السلمع  اإلسالمي , كمي  الهردس  , رزة: فمسطين.

تأصيل الايم المعمارية والعمرانية بمنكا   االمتكداد السكانط بماكة م(. 1006ةحلر , أحمد محملد.   -
 . رسلل  ملسسرير,مك : السعودي . رانيةالمارمة امديل للتنمية العم

 .الحراات المعمارية الحدي ة, األسلوب العالمط فط العمارةم(. 1999ةيرزاد, ةيرين إحسلن.  -

. اإلسلللكردري  : مكربللل  أسكككس ومبكككادئ البحكككث العلمكككطم(. 1001اللللبر,فلطم ؛ خفلسللل , ميرفللل .   -
 ومطبع  اإلةعلع الفري .

لمؤشكككرات الديمو رافيكككة والعمرانيكككة وأ رهكككا علكككى مشكككالة ام(. 21/20/1022الللللح , راألللد أحملللد.  -
تحكديات اإلسككاان فكط ع ككاة  ككزة . دراسل  رلم عرضللهل فل  ورةل  عمللل بعرلوان السكان فككط ع كاة  ككزة

 , وزارة األةغلل العلم  واإلسكلن, رزة: فمسطين.ةحلول وبدا ل(

سلمعلل  , كرللورا . رسلللل  داالسككتيدام السككانط لكك رح فككط محافرككات  ككزةم(. 1002اللللح , راأللد.   -
 الدول العربي  : القلهرة.

اسكتراتيجيات ت كوير المنكا   العشكوا ية فكط محافركات  كزة م(. 1022الارفرد،, فرج ماطف .   -
 السلمع  اإلسالمي  : رزة.,. رسلل  ملسسرير(ةحالة دراسية الم راعة

مسملل  . حلككول ماترحككة لمشككاريع منيفضككة التاككاليا فككط ع ككاة  ككزة م.(.1007العيسللو،, أسلللم .   -
 .  243-222(. 2 27السلمع  اإلسالمي   سمسم  الدراسل. الطبيعي  والهردسي (. 

فككط  ومال متاككا للبي ككة ال بيعيككة والعمرانيككة األنككوروا إسككاانمشككاريع م(. 1020الفلرا, فللوز، كملللل.   -
 السلمع  اإلسالمي  : رزة. ,. رسلل  ملسسريرع اة  زة

ا ككاة لعككات العمرانيككة الجديككدة فككط المي كك  اإلعليمككط واعككع التجمم(. 1021الفللرا, محمللد اللبر،.   -
 السلمع  اإلسالمي  : رزة. ,. رسلل  ملسسرير زة

 اسككتراتيجيات تحايكك  تي ككي  عمرانكط مسككتدام فككط ع ككاة  ككزةم(. 1020الفلرا, محملد عبللد السلالم.   -
 السلمع  اإلسالمي  : رزة. ,. رسلل  ملسسريرGISبلسرخدام رظم المعمومل. السغرافي  

. تكأ ير االحكتالل اإلسكرا يلط علكى العمكارة والعمكران فكط ع كاة  كزةم(. 2007را, ماطف  كلملل. الف -
 رسلل  دكرورا , سلمع  األزهر: القلهرة.

(. أالللر بيألللل  العملللل الداخميللل  عمللل  اللللواء الررظيمللل , رسلللللل  2002القحطللللر , محملللد عمللل  مللللرع .  -
 ري : الريلض.ملسسرير رير مرةورة, سلمع  رلي  العربي  لمعموم األم
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حاكككككككككككككككو  اإلنسككككككككككككككان العامككككككككككككككة فكككككككككككككككط (. م2006الكلللللللللللللللف , إسللللللللللللللملعيل عبللللللللللللللد الفرللللللللللللللل .  -
 : مار. www.kotobarabia.com,اإلسالم

(.وضكككع وقفكككا  المدينكككة العربيكككة  التحضكككر م1007.ةآسللليل المسرللل  ااقراللللدي  وااسرملعيللل  لغربللل  -
 .وتحدي األحياء الفايرة

 :رزة ام معايير تيصي  األراضط الحاوميةعرار بشأن نرم(.1022. مسمس الوزراء الفمسطير  -

 :رزة عرار بشأن نرام االست مار العااري فط فلس ينم(.1022مسمس الوزراء الفمسطير .  -

 :رزة عرار قليات التعامل مع التعديات على األراضط الحاوميةم(.1022مسمس الوزراء الفمسطير .  -

 :رزة ن األراضط الحاوميةعرار بشأن االنتفاة مم(.1022مسمس الوزراء الفمسطير .  -

. السللر  672م(. رقريللر عللن ا مةلللريع الرللوطين فلل  قطلللع رللزةا, العللدد 5543مسملل  البيلللدر السيلسلل   -
 السلدس .

الايم التي ي ية لمشاريع اإلساان فط ع اة  زة وانعااساا علكى  م.(.1022محسن, عبد الكريم.   -
مسملل  السلمعلل  اإلسللالمي   سمسللم  اككوا. حالككة دراسككية إسككاان تككل ال –مشككاريع اإلسككاان المسككتابلية 
 .  240-222(. 2 29الدراسل. الطبيعي  والهردسي (. 

.  دراسكة حكول السكان فكط ع كاة  كزة(. 2886المركز الفمسطير  لحقوق اإلرسلن ومؤسس  الحلق .  -
 الطبع  األول , ابريل, رزة : فمسطين.

المال كم, األبنيكة متعكددة ال باكات واعكع الحك  فكط السكان (. 1003مركز الميزان لحقلوق اإلرسللن.   -
 فمسطين. –, الطبع  األول , أكروبر , رزة فط  زة

السلمعلل   ,. رسلللل  ملسسللريرالسككان العشككوا ط فككط ع ككاة  ككزةم(. 1021الماللر،, إيملللن سلللبر.   -
 اإلسالمي  : رزة.

 .األروروا : رزة –المكر  الهردس  الرلبع لوكلل  الغو  الدولي   -

دور ع اة اإلنشاءات واإلساان فط التنميكة االعتصكادية (. 1001, رار. عطيلر  ؛مكحول , بلسم -
 . معهد أبحل  السيلسل. ااقرالدي  الفمسطير   ملس(:القدس.الفلس ينية

تاامككل المنرومكة الاندسككية فككط ع ككاة  كزة ودورهككا فككط ت ككوير م(. 2010المرسل , يوسل  محمللود.  -
مللؤرمر الللدول  الالللل  لمهردسلل  و إعملللر رللزة, , العككدرات الماندسككين إلنجككاح عمليككة إعككادة اإلعمككار
 السلمع  اإلسالمي , كمي  الهردس , رزة : فمسطين.

ورقل  عملل السياسات اإلساانية بين الواعع وت لعات المستابل.  م, أيمول(.1003راير, علط .   -
 فردق حيلة عملن: عملن. ,ف  مؤرمر اإلسكلن واقع رطمعل. وطمو 
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ت وير وتنمية المنا   العشوا ية انمو ج لإلساان المتواف  فط . م(1006رظم , رعمل. محملد.   -
. ورقل  عملل فل  ملؤرمر األزهلر الهردسل  اللدول  الرلسلع: دراسة حالكة منشكأة ناصكر بالاكاهرة -مصر
 القلهرة.

ورقلل  مقدملل  إللل  رللدوة األحيككاء العشككوا ية وانعااسككاتاا األمنيككة.  م(.1003الرعلليم, عبللد اهلل العملل .   -
 األمري  وقضليل السكلن والررمي  : القلهرة. اارعكلسل.

ورقللل  عملللل فللل  رلللدوة اإلسلللكلن دليكككل المسكككان الميسكككر.  م(.1004الهيأللل  العميلللل لرطلللوير الريللللض.   -
 الريلض: السعودي . ,الالري 

. م2012-2012الي كككة اإلسكككتراتيجية (.  م2014وزارة األةلللغلل العلمللل  واإلسلللكلن الفمسلللطيري .   -
 إعداد قسم الرخطيط والرطوير بوزارة األةغلل العلم  واإلسكلن, رزة : فمسطين.

عككرار وزيككر األشكك ال العامككة واإلسككاان رعككم م(.  2013وزارة األةللغلل العلملل  واإلسللكلن الفمسللطيري .   -
 رزة : فمسطين. ( بشأن تمليك ع ع أراضط حاومية  ير ميفضة ال من ل رح السان62ة
. حول ع اة اإلساان األزمكة والحلكول دراسةم(. 2011لم  واإلسكلن الفمسلطيري .  وزارة األةغلل الع -

 إعداد قسم البحو  بوزارة األةغلل العلم  واإلسكلن, رزة : فمسطين.
االحتياجكات السكانية فكط ع كاة  كزة للفتكرة مكا (. 1020وزارة األةغلل العلم  واإلسكلن الفمسلطيري .  -

 اإلحالء والمعمومل., رزة : فمسطين.. داأرة البحو  و 3136 -3118بين 

. إعلداد قسلم الدراسللل. إعمكار ر ككم الحصكارم(.  2010وزارة األةلغلل العلمل  واإلسلكلن الفمسلطيري .   -
 بوزارة األةغلل العلم  واإلسكلن, رزة : فمسطين.

محافرككككات -األ لككككس الفنككككطا الجككككزء األولام(.1997وزارة الرخطلللليط والرعلللللون الللللدول  الفمسللللطيري .  -
 (.رزة : فمسطين.1. ط زة

 م(. المخطط اإلقميم  لقطلع رزة. رزة: فمسطين.1998وزارة الرخطيط والرعلون الدول  الفمسطيري .  -
(. سيرلريوهل. بديم  لحل مةكم  اإلسكلن والسكلن ف  قطلع رزة. رزة م2011وزارة الحكم المحم .   -

 : فمسطين.
 رزة : فمسطين. م(. السسل المدر  لقطلع رزة.2014وزارة الداخمي .  -
 رزة. مكر  اإلعالم: فمسطين.حاا   وأرعام حول ع اة م(. 1995وكلل  األمم المرحدة.  -
. رسلللللل   وي الككككديل المككككنيفح إلسككككاانالمعككككايير التصككككميمية م(. 1001يوسلللل , راأللللد محمللللد.   -

 ملسسرير, سلمع  الرسل  الوطري  : فمسطين.
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  انيًا/ الماابالت الشيصية

 م(.وزيللللر األةللللغلل العلملللل  واإلسللللكلن السلللللبق11/1/1023د   المرسلللل , يوسلللل  محمللللو  -
 .السلمع  اإلسالمي : رزة.وأسرلذ الهردس  المعملري 

 م(.أسرلذ الهردس  المعملري  . سلمع  فمسطين: رزة.08/02/1023العسم  , أكرم   -

م(. رألليس ارحلللد المقلللولين الفمسللطيريين بغللزة 15/02/1023أبللو معيمللق, ربيللل درويللش   -
 أيس ارحلد المقلولين الفمسطيريين بفمسطين. ارحلد المقلولين الفمسطيريين : رزة.ورلأ  ر 

م(. مللللدير علللللم المسمللللس الفمسللللطير  لءسللللكلن بغللللزة 13/02/1023السللللعداو،, أسلللللم    -
 ومرسق علم المسمس الفمسطير  لءسكلن بفمسطين. المسمس الفمسطير  لءسكلن:رزة.

. وزارة سلللللعد لةلللأون الرخطلللليط والرطللللويرالوكيلللل المم(.22/02/1023سلللرحلن, رلللللس    -
 األةغلل العلم  واإلسكلن : رزة.

العلمللللللل   م(. ملللللللدير عللللللللم اإلسلللللللكلن. وزارة األةلللللللغلل01/03/1023اللللللللدق, عاللللللللم   -
 : رزة.واإلسكلن

. وزارة العمرارلل  م(. رألليس قسللم السيلسللل. والرخطلليط01/03/1023أبللو وردة, رسلليالء   -
 األةغلل العلم  واإلسكلن : رزة.

وزارة  م(. ملللدير داألللرة الوحلللدا. السلللكري  والعقللللرا..01/03/1023ياللل , سللليرين  البح -
 األةغلل العلم  واإلسكلن : رزة.

 
 / المراجع األجنبية ال اً 

- El Astal, A. (1997). Housing Provision in Gaza Institute of Advanced 
Architectural Studies, for the Degree master of Architecture, university of   
York.  

- Hanwen cai. (2004). Toward Sustainable Housing :  A comparative study 

of examples in China and Sweden . Lund University International. Sweden.  

- Jingchun Lin. (2011), The Development of Affordable Housing---a Case 
Study in Guangzhou city, China.  

- Kazimee, Bashir A. (2001). Sustainable urban design paradigm: twenty five 
simple things to do to make an urban neighborhood sustainable, school of 
Architecture and Construction Management, Washington State University, 
USA,2001. 
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- Ronald Aspin. (2008). A Local Government Approach to Achieving 
Affordable Housing  in the Inner City. Australia 

- Sophie Odelstierna & Carolina Steinbeck. (2005). Co-operative housing - a 
solution for the poor? An evaluation of a pilot project in East London, 
South Africa. Stockholm. 

 
 العربية نية/ المواعع اإللاترو رابعاً 
 
 (26/23/3124تاريخ الديول ة  - ويابيديا الموسوعة الحرة     -

http://ar.wikipedia.org/wiki 
 

 (33/13/3125الديول ة  قير -  زة -وزارة األش ال العامة واإلساان -
http://www.mpwh.ps/ 

 

 (13/14/3124تاريخ الديول ة  -  زة -وزارة التي ي    -
http://www.mop.ps/ 

 

 (13/14/3124تاريخ الديول ة  -  زة -وزارة الحام المحلط  -
http://www.molg.ps/ 

 

 (15/14/3124تاريخ الديول ة  -  زة -سل ة األراضط  -
http://www.pla.gov.ps/ 

 

 

 (27/13/3125قير الديول ة  -  زة -الجامعة اإلسالمية  -
swww.iugaza.edu.p 
 

 

 (15/13/3125تاريخ الديول ة  - صحيفة دنيا الو ن اإللاترونية -
5136.html-http://pulpit.alwatanvoice.com/content) 

 

 (15/13/3125تاريخ الديول ة  - واالة وفا اإليبارية -
http://arabic.wafa.ps/arabic/?action=print&id=1724 

 

 (23/13/3125تاريخ الديول ة  - صحيفة المدينة السعودية -
madina.com-www.al 

 

 (23/13/3125تاريخ الديول ة  - عوديةالصحيفة االعتصادية اإللاترونية الس -
www.aleqt.com 

 

 (23/13/3125تاريخ الديول ة  - واالة ميالد اإليبارية -

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.mpwh.ps/
http://www.mpwh.ps/
http://www.mop.ps/
http://www.mop.ps/
http://www.molg.ps/
http://www.molg.ps/
http://www.pla.gov.ps/
http://www.pla.gov.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-5136.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-5136.html
http://arabic.wafa.ps/arabic/?action=print&id=1724
http://arabic.wafa.ps/arabic/?action=print&id=1724
http://www.al-madina.com/
http://www.al-madina.com/
http://www.aleqt.com/
http://www.aleqt.com/
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www.milad.ps/arab/news.php?maa=View&id 
 

 (18/12/3125تاريخ الديول ة  - الفلس ينط لحاو  اإلنسان المراز -
www.pchrgaza.org/portal( 

 

 (27/13/3125تاريخ الديول ة  -                   ماتبة حاو  اإلنسان –جامعة منيسوتا 
gc4.html-http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr 

 

 (33/13/3125تاريخ الديول ة  -      محاضرة أحمد األس ل -موعع الجامعة اإلسالمية بعزة -
http://deplibrary.iugaza.edu.ps/Courses/389/ 

 

 
 للعربية / المواعع اإللاترونية األجنبية المترجمةيامساً 

 

-UNRWA-GAZA FIELD 
ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES DEPARTMENT RE-
HOUSING PROGRAMME  

 (http://www.UNRWA.ps) ( 32/12/3125ة تاريخ الديول   
 

- A Conceptual Framework on House Buyers' Satisfaction of housing 

(http://www.duplication.net.au)  16/23/3124ة تاريخ الديول)  
 

- BARRIERS TO INDUSTRIALIZED BUILDING SYSTEM (IBS): THE 

CASE OF MALAYSIA . (http://www.cream.com)  32/12/3125ة تاريخ الديول)  
 

 - PRECASTING IN SINGAPORE'S DESIGN & BUILD PROJECT 

(http://learn.tsinghua.edu)  41/12/3125ة تاريخ الديول)  
 

- Pruitt-lgoe Housing Project  
Alexander von Hoffman 
Joint Center for Housing Studies, Harvard University 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Public_housing)  41/12/3125ة تاريخ الديول)  
 

- Resources/Affordable_rental_housing_schemes_USA_ France.pdf 

)http://siteresources.worldbank.org)  32/12/3125ة تاريخ الديول)  
 

-URBAN PLANNING AND HOUSING PROJECTS: THE NEED FOR 
AN INTEGRATED RESPONSE TO SOCIAL ISSUES:THE CASE OF 
THE AMERICAN GENTRIFICATION PROCESS IN THE SPANISH 
SCENARIO 

http://www.milad.ps/arab/news.php?maa=View&id
http://www.milad.ps/arab/news.php?maa=View&id
http://www.pchrgaza.org/portal
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc4.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc4.html
http://www.unrwa.ps/
http://www.duplication.net.au/
http://www.cream.com/
http://learn.tsinghua.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_housing
http://siteresources.worldbank.org/
http://siteresources.worldbank.org/


 

 المراجع 

 711 

(http://www.cityfutures2009.com)  32/12/3125ة تاريخ الديول)  
 

- Russia: CTR Assistance for Demilitarization Department of Defense 
"CTR Program Implementation: Forecast to Industry, "2/96,p.13 

(http://www.nti.org)  24/13/3125ة تاريخ الديول)  
 

-Growth and innovation in affordable housing in Australia: the role of not-

for-profit provider www.ahuri.edu.au/publications/download  ) 
- AUSTRALIA & USA HAVE LARGEST HOUSES 

  (http://www.demographia.com)  32/12/3125ة تاريخ الديول)    
 

- Housing Policy in the New Millennium The development of housing and 
housing finance in developing countries 

 (http://www.fig.net/pub/fig2008)  36/12/3125ة تاريخ الديول)   

- Affordable Housing Projects Conference 

http:// events.linkedin.com  م( 36/12/3125ةتاريخ الديول  

 
- Public Housing Governance in Singapore 

http:// www.housingauthority.gov.hk/hdw/ihc  م( 36/12/3125ةتاريخ الديول  

 

http://www.cityfutures2009.com/
http://www.nti.org/
http://www.demographia.com/
http://www.fig.net/pub/fig2008
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 شكم االستباَت األصهً (1املهحق رقى )

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
برنامج الدراساث العليا املشرتك بني أكادمييت اإلدارة 

 والسياست للدراساث العليا وجامعت األقصى
 برنامج القيادة واإلدارة

 

 
 .......حفظك اهلل,,األخ الكريم/.........................................

 السالم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته,,,
 الفلسطينيت استبانت حىل دور احلكىماثاملىضىع / 

 يف مىاجهت مشكلت اإلسكان يف قطاع غزة
 

" الفمسطينية في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غززة دور الحكوماتيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان : "
تبانو لمحصول عمى المعمومات والبيانات الالزمة, وذلك لمحصول عمى درجة الماجستتير وىو بصدد تطبيق اس

, وتشتمل اسستتبانة ضمن البرنامج المشترك بين جامعة األقصى وأكاديميتة اإلدارة والسياستة في القيادة واإلدارة
 الفمسطينية ماتكو الجيود المباشرة من قبل الح – وىي: )أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة محاورخمسة 

الفمسطينية في تشجيع القطاعات الشريكة )الخاص  جيود الحكومات– لمواجية مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
متتد    – ستتكان فتتي قطتتاع غتتزةالفمستتطينية فتتي مواجيتتة مشتتكمة اإل المعوقتتات التتتي تعيتتق الحكومتتات –واألىمتي 

 , ويتضمن كل بنتد مجموعتة متن الفقترات, واجيتياالفمسطينية لممشكمة والتخطيط المستقبمي لم الحكومات تفيم
فأرجو منكم التكرم بتعبئة ىذه اسستبانة آماًل توخي الدقة والموضوعية, إن تعاونك سيكون سببًا في نجاح ىذا 
البحث والمساىمة في مواجية مشكمة اإلسكان المتفاقمة في قطتاع غتزة, عممتًا بتأن المعمومتات التواردة فتي ىتذه 

 تخدم ألغراض البحث العممي فقط.اسستبانة ستس
 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 

 

 الباحث
 جهاد راتب سمعان
0597-955324 

 
 األستاذ الدكتور إشراف
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 يوسف محمود المنسي

 أواًل: البيانات الشخصية

 
 ثانيًا: أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
صغيرة 
 جداً 

 يعتبر/ تعتبر ...  من أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة 
      ارتفاع معدالت نمو السكان الطبيعية.  1
      قطاع غزة. عودة أعداد من العائدين إلى  2
      انتهاء عمر عدد من الوحدات السكنية سنويًا.  3
      االعتداءات الصهيونية المتكررة.  4
      النقص التراكمي السابق من الوحدات السكنية. 5
      األراضي الحكومية.  العشوائيات والتعدي عمى 6
      ندرة األراضي وارتفاع أسعارها. 7
      إغالق المعابر ومنع دخول مواد البناء. 8
      استمرار الحصار الصهيوني عمى قطاع غزة. 9
      غالء أسعار مواد البناء في حال توفرها. 11
      ضعف دخل الفرد وضعف القدرة عمى البناء الخاص. 11
      الظروف السياسية وتخوف القطاع الخاص من االستثمار في اإلسكان. 12
      الثقافة المجتمعية وخصوصًا توجه األزواج الشابة لمسكن المستقل. 13
      عزوف الناس عن السكن في اإلسكان العام. 14
      بطء عجمة إنشاء البنية التحتية والطرق إلحياء المناطق الغير مأهولة. 15
      ضعف التخطيط ووضع السياسات والتشريعات لمواجهة المشكمة. 16

 خاص بالبمديات  خاص بالوزارات المعنية

 الوزارة التي تعمل بها:
 المسمى الوظيفي/
 الدرجة الوظيفية:

 
 مدية : ................ب

  )   ( وزير )   ( وزارة األشغال واإلسكان
 )   ( رئيس بمدية  )   ( وكيل أو وكيل مساعد )   ( وزارة الحكم المحمي

 )   ( نائب رئيس البمدية  )   ( مدير عام )   ( وزارة التخطيط
 ة)   ( مدير عام البمدي  )   ( مدير دائرة )   ( سمطة األراضي

    

 وأكثر 11)   (  9-7)   (  6-4)   (  وأقل 3)   (  سنوات العمل بهذا المسمى:
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 ثالثًا: الجهود المباشرة من قبل الحكومة لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
صغيرة 
 جداً 

      سطينية في مواجهة المشكمة.الفم هناك دور بارز وجهود لمحكومات 17
      تعتبر مشاريع اإلسكان العام مساهمة ناجعة في مواجهة المشكمة. 18
      استهدفت مشاريع اإلسكان العام جميع فئات المجتمع. 19
      وأهل قطاع غزة اقتصاديا وثقافيًا واجتماعيًا. ممشاريع اإلسكان العام تتالئ 21
      عزيز تقبل المواطنين لمسكن في اإلسكان العام.تسعى الحكومة لت 21
      هل تراعي مشاريع اإلسكان العام معايير االستدامة.  22
      هناك جهود حكومية لتدريب األيدي العاممة في مجال اإلعمار. 23
      تجربة توزيع القسائم السكنية فكرة تتناسب والواقع في قطاع غزة. 24
      مة بإجراءات عممية لمنع الفائزين بقرعة القسائم من بيعها. قامت الحكو  25
      بيع الفائزين بقرعة القسائم لقسائمهم ساهم في ارتفاع أسعار األراضي. 26
      هناك جهود حكومية مستمرة لمعالجة العشوائيات. 27
      هناك جهود حكومية مستمرة لمعالجة التعدي عمى األراضي الحكومية. 28
      إنشاء بنى تحتية وتعبيد طرق جديدة تصل لممناطق الغير مأهولة. 29

تطبيزززززق األنظمزززززة التزززززي تحقزززززق البنزززززاء المقزززززاوم لمواجهزززززة االعتزززززداءات  31
      الصهيونية.

      تضع الحكومة في موازنتها بند خاص لمواجهة مشكمة اإلسكان. 31
      قة لممواجهة المشكمة.يوجد تنسيق فعال بين الوزارات ذات العال 32
      يتم تسويق المشكمة في المحافل الدولية بقصد المساعدة في مواجهتها. 33
      هناك ما يضمن حماية أراضي المحررات. 34
      هناك إفراط في تخصيص األراضي لممؤسسات المختمفة. 35
      هناك جهود حكومية وسياسات تسعى لتخفيض سعر األراضي. 36
      تممس الحكومة رضا المواطنين عن أدائها في مواجهة المشكمة. 37
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 (واألهميالفمسطينية في تشجيع القطاعات الشريكة )الخاص  : جهود الحكوماترابعاً 

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
صغيرة 
 جداً 

      بدور القطاعات الشريكة في مواجهة المشكمة.الفمسطينية  تؤمن الحكومات 38
      وجود سياسات وتشريعات تشجع القطاع الخاص لالستثمار في اإلسكان. 39
      وجود سياسات وتشريعات تشجع المنظمات األهمية لممساهمة في الحل. 41

نموذج مشاريع إسكان األنوروا التي بدأت بإنشائها في جنوب القطاع عزام  41
ستراتيجية الحكومة في مواجهة المشكمة. 2115       م ينسجم وا 

هنززاك دور واضززح لمحكومززة ومشززاركة فززي اعتمززاد مسززاحات ومواصززفات مشززاريع  42
      م.2115إسكان األنوروا التي بدأت بإنشائها في جنوب القطاع عام 

سزززتراتيجية الحكومزززة فزززي  43 مشزززاريع مجمزززس اإلسزززكان الفمسزززطيني تنسزززجم وا 
 هة المشكمة.مواج

     

هنزززاك دور واضزززح لمحكومزززة ومشزززاركة فزززي اعتمزززاد مسزززاحات ومواصزززفات  44
      مشاريع مجمس اإلسكان الفمسطيني.

هنززاك تنسززيق بززين القطززاعين الخززاص واألهمززي مززع الحكومززة لمعمززل وفززق  45
      إستراتيجياتها. 

 سكان في قطاع غزةشكمة اإلالفمسطينية في مواجهة م : المعوقات التي تعيق الحكوماتخامساً 

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
صغيرة 
 جداً 

 الفمسطينية في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة  .. من المعوقات التي تعيق الحكوماتيعتبر/ تعتبر.
      .إغالق المعابر ومنع دخول مواد البناء ومستمزمات اإلعمار 46
      غالء أسعار مواد البناء في حال توفرها. 47
      االنقسام السياسي الموجود بكافة عواقبه. 48
      ندرة األراضي وارتفاع أسعارها. 49
      االعتداءات الصهيونية المتكررة.  51
      تراجع بعض المنظمات الغير حكومية العاممة في مجال اإلسكان عن دورها 51
      ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين. 52
      العشوائيات والتعدي عمى أراضي الحكومة بدعوى اضطرار المواطنين.  53
      تراجع كفاءة العمالة المدربة في مجال اإلعمار.  54
      تراجع المنح والمشاريع الدولية.  55
      إهمال البحث العممي كأداة لحل المشكمة. 56
      ضعف تعاون القطاعات الشريكة في مواجهة المشكمة. 57
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 لممشكمة والتخطيط المستقبمي لمواجهتها الفمسطينية الحكومات أدراكسادسًا: مدى 

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 صغيرة

بدرجة 
صغيرة 
 جداً 

      اإلسكانية. هناك مصادر موثوقة وفعالة  لرصد االحتياجات 58
      الحكومة تدرك حجم المشكمة وآثارها عمى المجتمع. 59
      لدى الحكومة خطة إستراتيجية لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة. 61
      تدرك الحكومة ما يعيقها نحو مواجهة المشكمة وتسعى لمتغمب عميها. 61
      هة مشكمة اإلسكان.تخصص الحكومة موازنة لمبحث العممي لمواج 62
      تعقد الحكومة مؤتمرات وورش عمل ودراسات لمواجهة مشكمة اإلسكان. 63
      يتم االستفادة من حاالت خارجية مشابهة لمواجهة مشكمة اإلسكان. 64

تسعى الحكومزة لعقزد اتفاقيزات مزع دول أخزرى لممسزاهمة فزي مواجهزة مشزكمة  65
 اإلسكان.

     

      يات تقييم لمشاريع اإلسكان.هناك عمم 66
      يتم مراعاة نتائج تقييم مشاريع اإلسكان السابقة في المشاريع الجديدة. 67
      تجربة أسموب القرعة في توزيع الشقق و القسائم كانت ناجحة. 68

تسززعى الحكومززة لوضززع آليززة بديمززة عززن القرعززة يززتم وفقهززا توزيززع الشززقق و  69
 .القسائم مستقبالً 

     

      تراعي الحكومة المتطمبات السكنية لممواطنين في الخطط المستقبمية. 71
 

 شكرًا لكم حسن تعاونكم
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 ( أمساء حمكًً االستباَت2املهحق رقى )

 قام الباحث بعرض االستبانة عمى عدد من المحكمين وهم عمى النحو التالي:
 

 )اإلسكان( لمعمارية ومساعد رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة.أستاذ الهندسة ا أ. د. فريد القيق -1
 )اإلسكان( أستاذ الهندسة المعمارية المشارك بالجامعة اإلسالمية بغزة. أ.د.عبد الكريم محسن -2
 )اإلحصاء( أستاذ اإلحصاء المشارك بالجامعة اإلسالمية بغزة.. أ.د.سمير صافي -3
 )اإلسكان( عمران والتخطيط المساعد بالجامعة اإلسالمية بغزة.أستاذ جغرافيا ال د. رائد صالحة -4
 )المنهجية( مساعد نائب الرئيس لمشئون األكاديمية بجامعة األقصى. د.رائد الحجار -5
 )المنهجية( أستاذ مساعد بإدارة األعمال بالجامعة اإلسالمية بغزة. د.وسيم الهابيل -6
 )اإلسكان( مساعد بجامعة األزهر وفمسطين.أستاذ الجغرافيا ال د.أكرم العجمة -7
 )تدقيق لغوي( عميد القبول والتسجيل بكمية الشرطة الفمسطينية. د.رفيق أبو هاني -8
 )إدارة الدولة( النائب األكاديمي بكمية الشرطة الفمسطينية. د.إبراهيم حبيب -9
 )اإلسكان( بغزة.أستاذ الهندسة المعمارية بالجامعة اإلسالمية  د.مصطفى الفرا -10
 )اإلسكان( أستاذ مساعد بالهندسة المعمارية بالجامعة اإلسالمية بغزة. د.محمد الكحموت -11
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 ( انتؼدٌالث ػهى االستباَت بُاءًا ػهى رأي احملكًني3املهحق رقى )
 بعد مقابمة المحكمين وعرض االستبانة عميهم اعتمد الباحث التعديالت التالية:

 
 عديالت عامة/ت
 في المقياس تم استبدال" بدرجة صغيرة  ودرجة صغيرة جدًا" بت " بدرجة قميمة ودرجة قميمة جدًا". -1
 ين أثناء التعبئة. ترقيم الفقرات بشكل منفصل لكل محور حتى س يمل المستب -2
 

 المحور األول/
 إضافة البمديات لبند مكان العمل مع الوزارات. -1
 وزارات والبمديات تحت بند واحد.جمع المسميات الوظيفية لم -2
 استبدال " سنوات العمل بيذا المسمى " بت " سنوات الخدمة في الدرجة الوظيفية الحالية". -3
 وضع البنود بشكل أفقي بدًس من الشكل الرأسي. -4
 إضافة مدير دائرة التخطيط والتنظيم في البمديات. -5
 

 المحور الثاني/
 .3حذف الفقرة رقم  -1
 .ات عمى أساس جنس الموضوعفقر الإعادة ترتيب  -2
غيززززر بتتتتطء عجمتتتتة إنشتتتتاء البنيتتتتة التحتيتتتتة والطتتتترق إلحيتتتتاء المنتتتتاطق "لتصتتتتب   15تعتتتتديل الفقتتتترة رقتتتتم  -3

  .المأهولة
 ألن الفقرة التاسعة تشمل الفكرة.  8حذف الفقرة رقم  -4
 ".بيع الفائزين بقرعة األراضي لقسائمهم ساهم في ارتفاع أسعار األراضيإضافة فقرة "  -5
 " دخل الفرد وضعف القدرة عمى البناء الخاص تدني لتصب  " 11لفقرة رقم تعديل ا -6
 ." ضعف الدعم الحكومي المقدم إلسكان ذوي الدخل المحدودإضافة فقرة لممحور الثاني  -7
 .تطبيق المخططات المستوردة من الدول األخرى دون النظر لواقع قطاع غزة"فقرة " الإضافة  -8
 

 /الثالثالمحور 
 من المحور الثالث. 17قم حذف الفقرة ر  -1
مساهمة ناجعة في مواجهة  الطوابقالمتعدد و اإلسكان  تعتبر مشاريع"  لتصب  18تعديل الفقرة رقم  -2

 المشكمة".
 ".مشاريع اإلسكان العام الفئات األكثر احتياجًا من المجتمع تستهدف" 19تعديل الفقرة رقم  -3
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 ". ن العام معايير االستدامةتراعي مشاريع اإلسكا "  لتصب  22تعديل الفقرة رقم  -4
 والتي تم نقميا لممحور الثاني. 26الفقرة  حذف -5
 .ألنيا س تنسجم مع عنوان وطبيعة الدراسة 33حذف الفقرة رقم  -6
 .من نفس المحور 28ألنيا تأتي ضمن فقرة رقم  34حذف الفقرة رقم  -7
توجزززد سياسزززات أو قزززوانين محزززددة تزززنظم عمميزززة تخصزززيص األراضزززي لتصتتتب  "  35تعتتتديل الفقتتترة  -8

 .الحكومية لممؤسسات المختمفة" 
 ." توعية السكان حول مشكمة اإلسكانلبرامج تهدف  تنفذ الحكومةفقرة "  إضافة -9
 
 

 /الرابعالمحور 
جهززززود الحكومززززة الفمسززززطينية فززززي تشززززجيع القطاعززززات الشززززريكة تعتتتديل عنتتتتوان المحتتتتور ليصتتتب  "  -1

     بتتدًس متتن " لمواجهززة مشززكمة اإلسززكان فززي قطززاع غزززة حكوميززة والقطززاع الخززاص(الات غيززر )المنظمزز
 " جهود الحكومة الفمسطينية في تشجيع القطاعات الشريكة )الخاص واألهمي(" 

تؤمن الحكومة الفمسطينية بدور القطاعزات الشزريكة )المنظمزات غيزر "لتصتب   38تعديل الفقرة رقم  -2
 ."خاص( في مواجهة المشكمةالحكومية والقطاع ال

لممساهمة  غير الحكوميةسياسات وتشريعات تشجع المنظمات  توجد" لتصب   43تعديل الفقرة رقم  -3
 ".في الحل 

 .رسوم البناء والتراخيص مع الوضع االقتصادي لمسكان" تناسب قيمة "  الفقرةإضافة  -4
 

 /الخامسالمحور 
عاممتتة فتتي ال غيززر الحكوميززةاجتتع بعتتض المنظمتتات تر "متتن المحتتور الختتامس لتصتتب   51تعتتديل الفقتترة  -1

 ".مجال اإلسكان عن دورىا
 .الممكية الفردية غير المنظمة وعدم قدرة الحكومة عمى مواجهتها" فقرة "ال إضافة -2
 

 /السادسالمحور 
تقززوم الحكومززة بدراسززة نمززاذج خارجيززة مشززابهة لمواجهززة مشززكمة ليصتتب  "  64تعتتديل الفقتترة رقتتم  -1

 اإلسكان".
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 ( شكم االستباَت انُهائ4ًحق رقى )امله

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
برنامج الدراساث العليا املشرتك بني أكادمييت اإلدارة 

 والسياست للدراساث العليا وجامعت األقصى
 برنامج القيادة واإلدارة

 

 

 ,,, حفظك اهلل ................................................ األخ الكريم/
 ,,, الم عميكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتهالس

 

 الفلسطينيت اثحىل دور احلكىم استبانتاملىضىع / 
 يف مىاجهت مشكلت اإلسكان يف قطاع غزة

 
 ,"الفمسطينية في مواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غززة اتدور الحكوم"بعنوان : يقوم الباحث بإجراء دراسة

عمومات والبيانات الالزمة, وذلك لمحصول عمى درجة الماجستتير وىو بصدد تطبيق استبانو لمحصول عمى الم
, وتشتمل اسستتبانة ضمن البرنامج المشترك بين جامعة األقصى وأكاديميتة اإلدارة والسياستة في القيادة واإلدارة

 الفمسطينية اتالجيود المباشرة من قبل الحكوم –وىي: )أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة  محاورخمسة 
الفمستتتطينية فتتتي تشتتتجيع القطاعتتتات الشتتتريكة  اتجيتتتود الحكومتتت –اجيتتتة مشتتتكمة اإلستتتكان فتتتي قطتتتاع غتتتزة لمو 

 ستكان فتي قطتاع غتزةمشتكمة اإل مواجيتةالفمستطينية فتي  اتالحكومت تعيقالتي المعوقات  – )الخاص واألىمي 
كم التكترم بتعبئتة ويتضتمن كتل بنتد مجموعتة متن الفقترات, فتأرجو متن  ,الحكومة المستتقبمية لمواجيتيتا خطة  –

ن تعاونك سيكون ستببًا فتي نجتاح ىتذا البحتث والمستاىمة فتي و آماًل توخي الدقة والموضوعية,  ,ىذه اسستبانة ا 
مواجيتتة مشتتكمة اإلستتكان المتفاقمتتة فتتي قطتتاع غتتزة, عممتتًا بتتأن المعمومتتات التتواردة فتتي ىتتذه اسستتتبانة ستستتتخدم 

 ألغراض البحث العممي فقط.
 ,,, نكم معناشاكرين لكم حسن تعاو 

 

 

 الباحث
 جهاد راتب سمعان
0597-955324 

 
 إشراف األستاذ الدكتور
 يوسف محمود المنسي
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 :أواًل: البيانات الشخصية
 

 مكان العمل: .1
 )     وزارة التخطيط   )     وزارة الحكم المحمي   )     وزارة األشغال واإلسكان

  )     البمديات )     سمطة األراضي
 
 

 درجة الوظيفية:ال .2
 )     مدير دائرة   )     مدير عام )     وكيل أو وكيل مساعد وزير  )        الوزارات:

   )     نائب رئيس بمدية   )     رئيس بمدية   البمديات:
 )     مدير عام

 البمدية
 )     مدير دائرة

 التخطيط أو التنظيم
 
 

3. 
 سنوات الخدمة في الدرجة

 حالية:الوظيفية ال
 فأكثر 01)        01أقل من -6)      6أقل من -3)      3)     أقل من 

 
 :ثانيًا: أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة
 جداً 

 :يعتبر/ تعتبر ...  من أسباب مشكمة اإلسكان في قطاع غزة
      فاع معدالت نمو السكان الطبيعية. ارت 1
      عودة أعداد من العائدين لقطاع غزة.  2
      ندرة األراضي وارتفاع أسعارها. 3
      لقسائمهم ساهم في ارتفاع أسعار األراضي. األراضيبيع الفائزين بقرعة  4
      االعتداءات الصهيونية المتكررة. 5
      ني عمى قطاع غزة.استمرار الحصار الصهيو  6
      الظروف السياسية وتخوف القطاع الخاص من االستثمار في اإلسكان. 7
      عزوف الناس عن السكن في اإلسكان العام. 8
      ضعف التخطيط ووضع السياسات والتشريعات لمواجهة المشكمة. 9
      .قع قطاع غزةتطبيق المخططات المستوردة من الدول األخرى دون النظر لوا 11
      ضعف الدعم الحكومي المقدم إلسكان ذوي الدخل المحدود. 11
      النقص التراكمي السابق من الوحدات السكنية. 12
      غالء أسعار مواد البناء في حال توفرها. 13
      بطء عجمة إنشاء البنية التحتية والطرق إلحياء المناطق غير المأهولة. 14
      دني دخل الفرد وضعف القدرة عمى البناء الخاص.ت 15
      الثقافة المجتمعية وخصوصًا توجه األزواج الشابة لمسكن المستقل. 16
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 :لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة الفمسطينية ات: الجهود المباشرة من قبل الحكومثالثاً 

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

درجة ب
 قميمة

بدرجة 
 قميمة
 جداً 

تعتبر مشاريع اإلسكان العام والمتعزدد الطوابزق مسزاهمة ناجعزة فزي مواجهزة  1
 المشكمة.

     

      مشاريع اإلسكان العام الفئات األكثر احتياجًا من المجتمع. تستهدف 2
      .مشاريع اإلسكان العام وأهل قطاع غزة اقتصاديا وثقافيًا واجتماعياً تتالئم  3
      تراعي مشاريع اإلسكان العام معايير االستدامة.  4
      األيدي العاممة في مجال اإلعمار. لتدريب تنفذ الحكومة برامج 5
      تجربة توزيع القسائم السكنية والواقع في قطاع غزة.تتناسب  6
      ها. الحكومة بإجراءات عممية لمنع الفائزين بقرعة القسائم من بيع تقوم 7
      ناجحة.تجربة تجربة أسموب القرعة في توزيع الشقق و القسائم تعتبر  8
      جهود مستمرة لمعالجة العشوائيات. تبذل الحكومة 9
      جهود مستمرة لمعالجة التعدي عمى األراضي الحكومية. تبذل الحكومة 11

 غيزززرمنزززاطق طزززرق جديزززدة تصزززل لمو إنشزززاء بنزززى تحتيزززة تقزززوم الحكومزززة ب 11
      مأهولة.ال

      تضع الحكومة في موازنتها بند خاص لمواجهة مشكمة اإلسكان. 12
      يوجد تنسيق فعال بين الوزارات ذات العالقة لمواجهة مشكمة اإلسكان. 13

توجد سياسات أو قزوانين محزددة تزنظم عمميزة تخصزيص األراضزي الحكوميزة  14
      لممؤسسات المختمفة.

      سياسات تسعى لتخفيض سعر األراضي. تضع الحكومة 15
      تممس الحكومة رضا المواطنين عن أدائها في مواجهة مشكمة اإلسكان. 16
      برامج تهدف لتوعية السكان حول مشكمة اإلسكان. تنفذ الحكومة 17
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والقطززاع  حكوميززةالالمنظمززات غيززر الفمسززطينية فززي تشززجيع القطاعززات الشززريكة ) اترابعززًا: جهززود الحكومزز
 لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة: (الخاص

 

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة
 جداً 

الفمسززطينية بززدور القطاعززات الشززريكة )المنظمززات غيززر  اتتززؤمن الحكومزز 1
      .الحكومية والقطاع الخاص( في مواجهة المشكمة

      سياسات وتشريعات تشجع القطاع الخاص لالستثمار في اإلسكان. توجد 2

تنظم الحكومة لقاءات مسزتمرة مزع ممثمزي القطزاع الخزاص لمناقشزة حمزول  3
      مشكمة اإلسكان.

سياسات وتشريعات تشزجع المنظمزات غيزر الحكوميزة لممسزاهمة فزي  توجد 4
 الحل.

     

التززي بززدأت بإنشززائها فززي جنززوب  األونززرواإسززكان  مشززاريع ينسززجم نمززوذج 5
ستراتيجية الحكومة في مواجهة المشكمة. 2115القطاع عام        م وا 

 األونزروافزي اعتمزاد مسزاحات ومواصزفات مشزاريع إسزكان  تشارك الحكومة 6
      م.2115التي بدأت بإنشائها في جنوب القطاع عام 

التزي بززدأت  األونزرواشزاريع إسزكان دور لمحكومزة فزي تحديزد أمزاكن م يوجزد 7
 م.2115بإنشائها في جنوب القطاع عام 

     

سزززتراتيجية الحكومزززة فزززي تنسزززجم  8 مشزززاريع مجمزززس اإلسزززكان الفمسزززطيني وا 
      مواجهة المشكمة.

دور واضزززح لمحكومزززة ومشزززاركة فزززي اعتمزززاد مسزززاحات ومواصزززفات  يوجزززد 9
      مشاريع مجمس اإلسكان الفمسطيني.

تنسززيق بززين القطززاعين الخززاص واألهمززي مززع الحكومززة لمعمززل وفززق  ديوجزز 11
 إستراتيجياتها. 

     

      رسوم البناء والتراخيص مع الوضع االقتصادي لمسكان.تتناسب قيمة  11
      تسعى الحكومة لتعزيز تقبل المواطنين لمسكن في اإلسكان العام. 12
      بقصد المساعدة في مواجهتها.يتم تسويق المشكمة في المحافل الدولية  13
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 :سكان في قطاع غزةمشكمة اإل مواجهةالفمسطينية في  اتالحكوم تواجهخامسًا: المعوقات التي 

 الفقرة
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة
 جداً 

 :مشكمة اإلسكان في قطاع غزة مواجهةينية في الفمسط اتالحكوم تعيقيعتبر/ تعتبر... من المعوقات التي 
      إغالق المعابر ومنع دخول مواد البناء ومستمزمات اإلعمار. 1
      غالء أسعار مواد البناء في حال توفرها. 2
      االنقسام السياسي الموجود بكافة عواقبه. 3
      ندرة األراضي وارتفاع أسعارها. 4
      ت غير الحكومية العاممة في مجال اإلسكان عن دورهاتراجع بعض المنظما 5
      ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين. 6
      العشوائيات والتعدي عمى أراضي الحكومة بدعوى اضطرار المواطنين.  7
      تراجع كفاءة العمالة المدربة في مجال اإلعمار.  8
      تراجع المنح والمشاريع الدولية.  9
      إهمال البحث العممي كأداة لحل المشكمة. 11
      ضعف تعاون القطاعات الشريكة في مواجهة المشكمة. 11
      الممكية الفردية غير المنظمة وعدم قدرة الحكومة عمى مواجهتها 12

 :لمواجهة مشكمة اإلسكان في قطاع غزة خطة الحكومة المستقبميةسادسًا: 

 الفقرة
بدرجة 

يرة كب
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
 قميمة
 جداً 

      الحكومة مصادر موثوقة لرصد وتحديث االحتياجات اإلسكانية. يوجد لدى 1
      الحكومة قاعدة بيانات حديثة ودقيقة لممساكن والسكان في قطاع غزة. تمتمك 2
      شكمة اإلسكان في قطاع غزة.الحكومة خطة إستراتيجية لمواجهة م يوجد لدى 3
      تدرك الحكومة ما يعيقها نحو مواجهة المشكمة وتسعى لمتغمب عميها. 4
      تخصص الحكومة موازنة لمبحث العممي لمواجهة مشكمة اإلسكان. 5
      تعقد الحكومة مؤتمرات وورش عمل ودراسات لمواجهة مشكمة اإلسكان. 6
      نماذج خارجية مشابهة لمواجهة مشكمة اإلسكان. بدراسة تقوم الحكومة 7
      .بعد التنفيذتقييم مشاريع اإلسكان ب تقوم الحكومة 8
      نتائج تقييم مشاريع اإلسكان السابقة في المشاريع الجديدة. تراعي الحكومة 9
      االستعانة بخبراء وأكاديميين في عمميات التخطيط والتصميم.ب تقوم الحكومة 11
      القسائم مستقباًل. تسعى الحكومة لوضع آلية بديمة عن القرعة يتم وفقها توزيع الشقق و 11
      تراعي الحكومة المتطمبات السكنية لممواطنين في الخطط المستقبمية. 12

 ,, حسن تعاونكمعمى شكرًا لكم 
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 ػاو ( كتاب تسهٍم يهًت انباحث5املهحق رقى )
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 ( كتاب تسهٍم يهًت انباحث نهًهُدس رفٍق ػابد )األَىروا(6املهحق رقى )
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 ( كتاب تسهٍم يهًت انباحث نهًهُدس َبٍم أبى يؼٍهق7املهحق رقى )
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 ( تسهٍم يهًت يٍ يدٌر ػاو اإلسكاٌ بىزارة األشغال انؼايت واإلسكا8ٌاملهحق رقى )
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 و2011ثًار انؼقاري يف فهسطني ( قرار جمهس انىزراء بشأٌ َظاو االست9املهحق رقى )
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( قرار جمهس انىزراء بشأٌ آنٍاث انتؼايم يغ انتؼدٌاث ػهى األراضً 10املهحق رقى )
 و3201احلكىيٍت  نسُت 
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 و2013( نسُت 56ت واإلسكاٌ رقى )قرار وزٌر األشغال انؼاي( 11املهحق رقى )
 بشأٌ متهٍك قطغ أراضً حكىيٍت غري خمفضت انثًٍ نغرض انسكٍ
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 و2013نسُت  ( قرار جمهس انىزراء بشأٌ االَتفاع يٍ األراضً احلكىيٍت12املهحق رقى )
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 اٌ انتؼاوٍَتبشأٌ ختصٍص أرض حكىيٍت جلًؼٍاث اإلسك( قرار 13املهحق رقى )
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 ( قرار جمهس انىزراء بشأٌ َظاو يؼاٌري ختصٍص األراضً احلكىيٍت14املهحق رقى )
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