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 قطاع غزة في ضوء الحصار واعتداءات االحتالل اإلسرائيلي السكن فيأزمة 
 2015-2007خالل الفترة من 

 "دراسة في جغرافية السكن"
 :  ملخص

وقد تفاقمت بعد الحصار واالعتداءات االسرائيلية األخيرة خالل الفترة ، أزمة سكن حادة، غزة قطاعقطاع اإلسكان في  يواجه
براز خطورتها وتقدير العجز المتراكم من ، (. وتهدف الدراسة التعرف إلى مالمح أزمة السكن ومؤشراتها واتجاهاتها وأسبابها2007-2015) وا 

يجا، و الوحدات السكنية  د حلول ذكية للحد من أزمة السكن.ا 
ومن غير المتوقع أن يرفع الحصار ، وتأتى أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على قضية تمس االحتياجات األساسية للسكان

 وعليه سيشهد القطاع وضعًا خطيرًا ال تحمد عقباه.، بشكل كامل
وقدر متوسط ، يظهر اختالال في العالقة بين الطلب والعرضو ، يعاني من العجز والضعف، ومن أهم النتائج أن قطاع السكن

 % من السكان يعانون من أزمة سكن.60وحدة سكنية. كما أن نحو  18114، االحتياج السنوي من الوحدات السكنية نحو
، ة بناء المساكنوتقليل تكلف، ومن أهم التوصيات: أن تولي الحكومة اهتمامًا باإلسكان وتعمل علي دعم قطاع التمويل اإلسكاني

 واإلسراع في اإلعمار مستفيدين من تجارب الدول األخري.، واعتماد البناء الرأسي

 الحاجة السكنية.-الحصار –أزمة السكن كلمات مفتاحية: 
 

The Housing Crisis in the Gaza Strip under the Israel Siege and Aggressions 

from 2007 to 2015: A Study in the Housing Geography. 
Abstract 

Gaza Strip housing sector faces acute crisis mostly accelerated during Israeli aggression and siege 

during (2007-2014).  

The study aims to identify the aspects, indicators, directions and causes of the housing crises to show 

its seriousness and to estimate the accumulated shortages, so to seek smart solutions to limit these difficulties. 

The study aimed to shed light on the crucial issues of the Palestinian community essential needs, 

without expectation of recent siege removal. Therefore, Gaza Strip will face dangerous circumstances with 

negative consequences on housing.  

The most important results demonstrate that the housing sector suffers weakness, shortages and 

unbalance relationships between offers and demands. The average annual needs estimated is 18114 units, 

added to 60% of population suffering housing problems.  

 We recommended that the Government should paid more attention to support funding, reduces the 

construction coast, depends on vertical housing and to accelerate the reconstruction processes relying on other 

countries experiences 

Key word: Housing crisis, siege, housing need 
 

 :  : المقدمة أوالا 
 -:تمثلت في ظهور، غزة منذ االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين مشكالٍت عديدة قطاعيواجه قطاع اإلسكان في 

لى المساكن التي دمرت أو ُأتلفت؛ نتيجة إضافة إ، والمناطق المتدهورة عمرانياً ، يةوالمناطق العشوائ، مخيمات الالجئين
الذي ُفرض علي ، لى الحصار المشددإضافة إ، 2004-1967خالل فترة االحتالل الممتدة من ، للعدوان اإلسرائيلي
منع دخول المواد الالزمة  ؛ وما نتج عنه من2015عداد هذه الدراسة عام إ حتى  واستمراره 2007القطاع منذ يونيو 

قامة شبكات البنية األساسية والمواد الخام الالزمة للصناعة، لعمليات البناء والتعمير فانخفضت كميات اإلسمنت التي ، وا 
% من االحتياجات السنوية 5.76% الى 0لتتراوح من ، 2012الى  2006ُسمح بتوريدها إلى القطاع خالل الفترة من 

والتي كانت ، مما أحدث خلاًل كبيرًا في توفير المساكن .(4: 2013، كز الفلسطيني لحقوق اإلنسان)المر  لسكان القطاع
، وهذا ضاعف من أزمة السكن، وال تتناسب مع االحتياجات المرتبطة بالنمو السكاني، أصاًل غير متوفرة بشكل كافٍ 
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(؛ مما كان له أثاٌر طالت كثيرًا من نواحي 2014-2008) فضاًل عن العدوان اإلسرائيلي على القطاع خالل الفترة من
والمنشآت الصناعية ، والقطاع الزراعي، بسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية، الحياة االجتماعية واالقتصادية

، ومتوسط، وحاد، عدد كبير من المساكن ما بين تدمير كلي إذ تم تدمير، والمؤسسات الخدماتية والوحدات السكنية
 منها وحدة سكنية 134605نحو ، (2014-2008خالل الفترة من )االعتداءات الثالثة قد بلغ عددها في و  .وبسيط

 .(6:2015، )وزارة األشغال العامة واإلسكانو (2012، مركز الميزان لحقوق اإلنسان) تدمير كلي 14948
ات الُمَتعِهدة بتمويل اإلعمار واألمنية التي تفرضها الجه والشروط السياسيةعمار إلبطاء عمليات اإوال شك أن 
  .فيما بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، من الفروق تفاقمت أزمة السكن وزادودخول مواد البناء 

 

 : حدود الدراسة : ثانياا 
 :الحد المكاني )منطقة الدراسة( -1

 2014ن في نهاية عام ويقدر عدد السكا، خمس محافظات إلىينقسم إداريا  الذي، تناولت الدراسة قطاع غزة
ويشكل ، الغربية(غزة والضفة  )قطاع% من سكان األراضي الفلسطينية 38.7ما نسبته ، نسمة 1760037بحوالي 

، 2093الرمز المرجعي ، (*)% من إجمالي سكان القطاع )ج.م.ح.ف65.3حوالي  2013لعام ، السكان الالجئين
وعليه ، التاريخية% من جملة مساحة فلسطين 1.3ما يعادل أو ، 2ك م 365وتبلغ مساحة القطاع ، (50-53: 2014

مع وجود عدد كبير من المراكز ، . ونتيجة لصغر مساحة القطاع2م كنسمة/  4822تبلغ الكثافة السكانية العامة 
سط وُيعتبر هذا المتو ، كم4.2ن متوسط التباعد بين المراكز العمرانية المختلفة في المحافظات يبلغ أالعمرانية نجد 

كما أن درجة التشتت منخفضة ، ومؤشرًا على أن العالقة قوية بينها، ؛ وهذا دليل على تقارب المراكز العمرانيةمنخفضاً 
وتشير النتائج إلى أن صلة الجوار بين المراكز العمرانية في ، 2.2إذ بلغ المتوسط العام ، بشكل عام في محافظات غزة

المساحة و  : مصدر عدد السكان(**)من حساب الباحث) متباعد ويقترب من العشوائيةأي أن التوزيع ، 1.4محافظات غزة بلغت 
، ونستنتج من المقاييس السابقة أن هناك تكدسًا في المراكز العمرانية .(2015، وزارة الحكم المحلي، والمسافة بين المراكز العمرانية

لمتوقع أن يغطي هذا االتصال العمراني مختلف في حين من ا، نتج عنه اتصال عمراني بين عدٍد من مدن المحافظات
 وبالتالي سيؤثر سلبًا على توفير األراضي لالستخدام السكنى.، المراكز العمرانية

ويختلف ، كم علي البحر المتوسط 40ويتخذ القطاع الشكل الطولي إذ يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  
كم مقابل محافظتي  6.5 إلىثم يضيق ليصل ، كم 9.5ت حانون فيبلع اتساعه عند بي، أخرى إلىاتساعه من منطقة 

ثم أقصى اتساع مع الحدود ، كم مقابل مدينة خزاعة 12 إلىثم ، القرارةكم عند مدينة  6.9 إلىويصل ، غزة ودير البلح
 ((1)الشكل رقم منطقة الدراسة )انظر. (GISمن حساب الباحث باستخدام ) تقريباً كم  12.6المصرية 

 
 
 

                                                           

 .(لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني)اإختصار  -ج.م.ح.ف  (*)
 مصدر المعادالت: )**(

 (.35-34: 1991معادلة متوسط التباعد والتجمع أو التشتت ) الزوكة، وحامد،
 (.207-203:  1997 )شحادة، معادلة قرينة الجار األقرب
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  (1)شكل رقم                   
 2015، وزارة الحكم المحلي المصدر:                 

 

 : للدراسةالحد الزمني  -2

عام  حتى 2007عام  أي منذ بداية الحصار اإلسرائيلي للقطاع، (2015إلى  2007تغطي الدراسة الفترة )من
واعتداء  2012واعتداء ، 2008/2009قطاع: اعتداء ال علىسرائيلة الثالثة إلا االعتداءات الفترة ويتخلل هذه 2015
2014.)*( 

اإلعتداءات االسرائيلة على القطاع وهذه التسميات تعكس نوعيتها والهدف  على مختلفة مسميات االحتالل طلقأ
االحتالل  هأطلق علي 2008/2009عام  األول وردت فصائل المقامة الفلسطية بتسميات أخري فالعدوان، من ورائها
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االحتالل  هأطلق علي 2012 اعتداء بينما ،بالفرقان التسمية هذه على الفلسطينية مةو المقا رد كانو  المسكوب الرصاص يةعمل
أطلق  2014أما االعتداء األخير ، على هذه التسمية بحجارة السجيل الفلسطينية مةو عملية عمود السحاب وكان رد المقا

 والبنيان المرصوص. الماكول بالعصف التسمية هذه على الفلسطينية مةو المقا در  وكان المأكول العصف عملية االحتالل هعلي
 

 : : مشكلة الدراسة ثالثاا 
، إال أن األزمة تفاقمت 1948بالرغم من معاناة سكان القطاع من مشكلة السكن منذ احتالل فلسطين عام 

، تج عنه من توقف مشاريع اإلسكانوما ن، ارتبطت بشكل أساسي بالموقف السياسي المتمثل بالحصار من ناحيةو 
والعدوان المتكرر الذي أدى الى تدمير آالف المباني السكنية وغيرها من المنشآت  ،التحتية والبنية ،والخدمات ،والمرافق

اإلعمار قد تكررت بعد إعادة فمع أن مشكلة ، عمارإلإعادة ا إبطاءلى إضافة إلبا، 2014-2008خالل الفترة من 
كثر أهمية وخطورة ألسباب منها : الدمار أخذ منحى أاألخير  العدوانإال أن الموضوع بعد ، 2012و 2009عدواني 

وتداخل ، والشروط السياسية واألمنية التي تفرضها الجهات الُمَتعِهدة بتمويل اإلعمار، العدوان ذلكالهائل الناتج عن 
اًل كبيرًا في توفير االحتياجات من المساكن المرتبطة مما أحدث خل، موضوع اإلعمار مع الخالفات الفلسطينية الداخلية

 .الظروف السياسية الراهنةوالمساكن المرتبطة بإعادة األعمار والتي ستستغرق وقتًا طوياًل في ضوء ، بالنمو السكاني
أزمة السكن في قطاع غزة في ضوء الحصار واعتداءات االحتالل  : فيومن هنا تبرز مشكلة الدراسة 

 .2015-2007خالل الفترة من  ياإلسرائيل
 : يليالدراسة فيما  وتكمن أسئلة

 ؟2014-2007ما العوامل المؤثرة في أزمة السكن في قطاع غزة خالل الفترة  -1

 ما أثر االحتالل اإلسرائيلي على تفاقم أزمة السكن؟ -2

حتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية لتغطية العجز المتراكم واال ما االحتياجاتو  ؟أزمة السكن مظاهرما  -3
 لضمان االستقرار في توفير الحاجة السكنية المرتبطة بالنمو السكاني والظروف الطارئة؟

 ؟القطاعفي سكان  علىزمة السكن أبعاد أخطورة و  ما -4

 ؟سكان في قطاع غزةإلا طبيعة مشاريعما  -5

 ؟زمة السكنأمع  في التعاملالتجارب الدولية في ضوء  ما الحلول الذكية للخروج من هذه األزمة -6
 

 : الدراسة أهداف:  رابعاا 
 :  تهدف الدراسة

  .2015-2007 التعرف على العوامل المؤثرة في أزمة السكن في قطاع غزة خالل الفترة -1

 السكنية المستقبلية من الوحدات السكنية في قطاع غزة. وتقدير االحتياجاتأزمة السكن  مظاهرتحديد  -2

 القطاع.السكان في  على زمة السكنأبعاد أبراز خطورة و إ -3

 .أزمة السكن في القطاع لحلذكية صياغة رؤية مستقبلية  -4
 

 

 : الدراسة أهمية:  خامساا 
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قضية  علىكونها تسلط الضوء  مشكلة خطيرة تواجه سكان قطاع غزة.في أنها تتناول :  تأتي أهمية الدراسة
هذه الدراسة رؤى  وقد تفتح، خيص أزمة السكنفي تش وقد تسهم، تمس االحتياجات األساسية والملحة لسكان القطاع

 إعداد االستراتيجيات والبرامج الخاصة باإلسكان والتعامل مع األزمات. المخططين فيمام أوآفاق 
 

 

 

 : رضية الدراسةف : سادساا 

 
أدي ، 2014م اععلى قطاع غزة العدوان اإلسرائيلى األخير و  ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الحصار

إلي جانب وجود وحدات سكنية ، فاقم أزمة السكن بسبب النقص الشديد والعجز المتراكم في عدد الوحدات السكنيةإلى ت
د عجز سكني كمي ونوعي في مما يعني وجو ، غير مالئمة للسكن والسيما في مخيمات الالجئين والمناطق العشوائية

 القطاع.
 

 : الدراسة مسلمات : بعاا سا
قامة الدليل عليهاإلى إدون الحاجة  بصحتها الباحث ُيسلم التي اتالمسلم من مجموعة هناك فهي عبارة ، ثباتها وا 

 وهذه الحقائق هي:، على أزمة السكن مستقبالً  أثرواضحة بذاتها أو بديهيات ال تحتاج الي دليل وسيكون لها  حقائق عن
لم يقلل ، متوقع في السنوات القادمةواالنخفاض الطفيف ال، إن انخفاض متوسط حجم األسرة في السنوات األخيرة -1

 والنمط.نوعية المسكن من حيث المساحة  علىبل سيكون التأثير ، المسكن علىمن الطلب 

بل مرشحة إلى االرتفاع؛ بسبب ، في القطاع خالل الفترة القادمة، من غير المتوقع انخفاض أسعار األراضي -2
 سعار.ألد الوحدات السكنية ارتفاعًا كبيرًا في اوارتفاع معدل النمو السكاني. وستشه، محدودية األرض

االستقرار  وسيبقى عدم، القليلة القادمةمن غير المتوقع أن يرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل في السنوات  -3
 اً قطاع اإلسكان وعليه سيشهد القطاع وضع علىالسياسي واالقتصادي لفترات طويلة مما سيكون له آثار سلبية 

 حمد عقباه.ال ت اً خطير 

من غير المتوقع أن يكون هناك حلول إبداعية ذكية تتبناها الحكومة والقطاع الخاص بالمستوى المطلوب ألزمة  -4
، وانخفاض مستوى الدخل، والنمو المتزايد للسكان، تأخذ باالعتبار محدودية األرض، السكن في الوقت القريب

 ار السياسي.وارتفاع نسبة البطالة لغالبية السكان وعدم االستقر 
 

 : البحث منهجية:  ثامناا 
 : هج كل منهج يفي بمتطلبات مرحلة معينة من الدراسةاتم استخدام عدة من

فالمنهج التاريخي سيستخدم في معالجة البعدين السياسي والتاريخي لتحديد أثرهما على أزمة السكن وسيستخدم 
منهج التحليلي فسيستخدم بأقسامه المختلفة: فاستخدام أما ال، المنهج الوصفي في التعرف على مالمح مشكلة السكن

أما المنهج السببي "التأثيري" سيستخدم في ، براز االختالف في حجم األزمة على مستوى المحافظاتإلتحليل التباين 
لكثافات تحديد العوامل المؤثرة على أزمة السكن وسيستخدم المنهج االستقرائي في دراسة بعض المقاييس كنسبة التركز وا

بأنواعها المختلفة وسيستخدم المنهج السلوكي للتعرف على آراء بعض شرائح المجتمع من خالل استطالع للرأي. 
المشكالت  لدراسة يعد منهجًا ضرورياً  1990ظهر عام الذي منهج السياسات واالستراتيجيات الحضرية: وبخصوص 
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اسات واالستراتيجيات الالزمة لمواكبة التغيرات والتطورات التي تعاني منها المدن في الحاضر والمستقبل ووضع السي
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والبيئة التي تتعرض لها المدن والمناطق الحضرية. ونتيجة لتداخل 

بجغرافية سكان واالجتماع سيتم استخدام المنهج الموضوعي الخاص إلالموضوع بين عدة تخصصات: منها الجغرافيا وا
 وهو قطاع غزة. ، إطار إقليمي في السكن

 
 

 ":تحليل البيانات "األساليب االحصائية طرق:  تاسعاا 
 وقد ، الثقةدقة ونتائج تكتسب الدراسة للحصول على إجابات أكثر  تم استخدام األساليب اإلحصائية أثناء

فتم االستعانة بمقاييس التشتت ، لتحليلاتنوعت األساليب المستخدمة في الدراسة بتنوع البيانات والهدف من 
(Measures of Dispersion .كمؤشرات إحصائية لتحديد درجة التركز أو التشتت سواء لتوزيع السكان أو المساكن )

كما استخدمت الدراسة عدة اختبارات منها الجار األقرب والتباعد ومعامل التجمع والتشتت. واستخدم االرتباط البسيط 
 والمساكن.لعالقة بين مقدار الترابط بين السكان لقياس مدى ا

 

 (:)طرق جمع المعلومات دوات الدراسةأو  مصادر البحث:  عاشراا 
صدارات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أهم مصدر ستعتمد عليه الدراسة لتوفير البيانات السكانية إتعتبر  -1

على الخريطة المعتمدة للمحافظات والمراكز العمرانية من اعتمادًا  Base mapوالسكنية. وتم إعداد خريطة األساس 
أو عبر ، التواصل الشخصي من خالل كما أجرى الباحث عددًا من المقابالت .2014قبل وزارة الحكم المحلي لسنة 

مع بعض الخبراء لمناقشة أزمة السكن والحلول الذكية التي يمكن أن تسهم في التخفيف من كتروني لالبريد اإل
دارة العامة إلسكان قسم اإلوامن وزارة األشغال لنفس الغرض  بؤريةنقاش موعة جالتقى الباحث مع م كما كلةالمش

 بعض الشبابراء آوتعرف الباحث على ، سماء الخبراء في قائمة المراجعأوتم ذكر  العامةللسياسات والتخطيط 
بداء الرأي حول أسباب األزمة وآثارها و الحلو زمة السكن أحول   للرأيمن خالل استطالع  .ل للتخفيف منهاوا 

 .إستبانة على طلبة الجامعة االسالمية  285و تم توزيع  ستبانة"البإسلوب النماذج المكتوبة " ا
 

  مصطلحات الدراسة:و  مفهوم أزمة السكن:  حادي عشر
بالخطر يتطلب وتعرف بأنها موقف مضطرب ومتوتر نتج عنه إحساس  والشدة.األزمة لغة هي الضيق  : األزمة -1

وتجنب مخاطره من ، ومحاولة السيطرة على أحداثه، وتفسير ظواهره، مجهودًا جبارًا أو عظيمًا للتعرف على متغيراته
سباب األزمة والظروف التي أتاحت وجودها في ظل توفر رؤية مستقبلية ومعمقة تتنبأ بما أ إلىخالل التعرف 
 .(1 :2011، )الرويليتطورات سيحدث من 

: تعرف أزمة السكن بالمفهوم الضيق على أنها وجود طلب عاٍل على المساكن من دون أن يرافق هذا  السكنأزمة  -2
كليًا عن عمليات البناء  التوقفنشاءات السكنية الجديدة أو إلبسبب نقص ا، الطلب ازدياد مناسب من المساكن

زمة السكن أأما ، المحدودلألفراد ذوي الدخل  ئيةيجارات المساكن على نحو يفوق القدرة الشراإيد أو ارتفاع يوالتش
نها عدم توفر المسكن الصالح أو المالئم الذي يحقق االستقرار والرفاهية لألفراد ويتفق أبالمفهوم الواسع فتعرف على 
 .(243: 2012، )ناشورمع شروط المسكن الصحي 
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 ويقسم إلى: الحصار: -3

 الوسائل.يًّا على بلد من البلدان بمختلف به الّتضييق اقتصاد حصار يراد اقتصادّي:ِحصار  .أ 
 منع وصول الُمَؤن والّذخائر إلى موانئ العدّو عن طريق البحر في وقت الحرب  حصار بحرّي: .ب 
وذلك  عنها؛وقطع وسائل الحياة واالتِّصاالت ، العسكرّيةإحاطة الجيوش للمدن أو األهداف  حصار عسكرّي: .ج 

 .(2008، االستسالم )مختارلدفع أهلها إلى 

وما يترتب ، المشكلة أو الفجوة اإلسكانية تتخذ أشكااًل مختلفة: منها فقدان المأوى سكانية:إلالمشكلة أو الفجوة ا -4
أما الشكل ، التي ال تصلح للسكن، والساحات العامة والدور والخرب، أو النوم في الطرقات، عليه من ظاهرة التشرد

 .(3: 2004، يننور )اآلخر فيتمثل بتعدد األسر داخل المسكن 

تعرف الحاجة السكنية بأنها مدى عجز الرصيد السكني من الناحيتين الكمية والنوعية أو كليهما  الحاجة السكنية:  -5
، وضمن المعايير والمؤشرات التصميمية التي تحدها عوامل المكان والزمان، معًا عن توفير سكن مالئم ومريح

االعتبار إمكانيات  بعينمل الحاجة الكلية للمأوى من دون األخذ فهي تش، بغض النظر عن القابلية االقتصادية
 .(4: 2011، وآخرون، )الهيتيفي توفير ذلك األسر 

اإلسبكاني الفعبال ويتمثبل الطلبب يتمثل الطلب على الوحدات السكنية في نوعين هما:  على الوحدات السكنية: الطلب -6
هبو الحاجبة  أمبا الطلبب اإلسبكاني غيبر الفعبال، ديبًا علبى تحقيقبهبالحاجة السبكنية لألسبر الراغببة فبي سبكن والقبادرة ما

ويمثببل الطلببب غيببر الفعببال أسبباس المشببكلة ، السببكنية لألسببر الراغبببة فببي سببكن ولكنهببا غيببر قببادرة ماديببًا علببى تحقيقببه
 .(4: 2011، وآخرون، )الهيتي أو التي تعيش ظروفًا سكنية صعبة، السكنية لشرائح المجتمع واطئة الدخل والمعدومة

 

 : : الدراسات السابقة عشر ثاني 
الواقع اإلسكاني في قطاع ) بعنوان:، (NRC" 2013"والمجلس النرويجي  واإلسكانوزارة األشغال العامة )تقرير  -

، والمشاريع التي نفذت، ووضحت الفئات المستهدفة، مشاريع اإلسكان التي أشرفت عليها الوزارة بين التقرير (:غزة
نحو  2011وُقدر العجز في الحاجة السكنية حتى عام ، ومدى تغطيتها لحاجة قطاع االسكان، فيذوالتي قيد التن

  .وحدة سكنية 75334
عام  حتىإسقاطات المساكن في األراضي الفلسطينية )( بعنوان: 2009، 1622رقم المطبوعة ، ج.م.ح.ف) دراسة -

تقدير الوحدات السكنية حتى  مع 1967من غزة والضفة الغربية واألسر فيأعداد المساكن تناولت  (:2017
 .2017عام

إلى هدفت  :واقع ظروف السكن في األراضي الفلسطينية()بعنوان:، (2009، فايز فريجات وعصام الخطيب)دراسة  -
، الحالة، الضغوط، الدوافع) DPSIR باستخدام منهاج، الفلسطينيةتحليل األبعاد للظروف السكنية في األراضي 

يعاني ، راضي الفلسطينيةألأن قطاع اإلسكان في ا، جابة( ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةاالست، التأثير
والعمل على زيادة ، وتوسيعه من العجز والضعف. وأوصت الدراسة بتطوير ما هو قائم من المناطق السكنية

ذات نمط مميز قائم على ، سكنية جديدةالقيام بإنشاء مجمعات  أو، سيئةوهذا الخيار له نتائج مستقبلية ، التركيز
 البديلين.الدمج بين  أو، التكلفةتوفير جميع متطلبات الحياة على أساس انخفاض 

 األوضاعقام الباحث في دراسته بمقارنة  :(األوضاع السكنية في الضفة والقطاعبعنوان: )، (1995، )الهنادراسة  -
سرائيل مع األوضاعالسكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة  ومن أبرز النتائج التي توصلت ، "في كل من األردن "وا 
أما بخصوص ، وارتفاع معدل اإلشغال للغرفة، عدد الوحدات السكنيةمن نقص إليها الدراسة أن الفلسطينيين يعانون 
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لبنية ونقص الخدمات ودمار ا، المعوقات الرئيسة لإلسكان فتمثلت في ممارسات االحتالل وتردي األحوال المعيشية
 وضعف االستثمار.التحتية 

األوامر  الباحث استعرض :دراسة آفاق التنمية المستقبلية في فلسطين()بعنوان: ، (1994، عون دراسة )أبو -
على البناء. تم المفروضة القيود ، و االحتالل اإلسرائيلي لالستيالء على ممتلكات الفلسطينيينمن العسكرية الصادرة 

ثم ناقش ، مشكلة اإلسكان وجوهرها في األراضي المحتلة والتي لخصها في االحتاللتعرضت الدراسة إلى جذور 
ول لقطاعات اإلسكان المختلفة من حيث نشاط كل قطاع والمشاكل التي يعاني منها ثم وضع مجموعة من الح

 .والتوصيات وال سيما تشجيع اإلسكان التعاوني والشعبي
، بهاالمؤشرات المرتبطة فاشتملت على  (:لسكن في األراضي المحتلةمشكلة ابعنوان: )، (1981، دراسة )الدقاق -

وأخيرًا ، ومسئولية األفراد والمجتمع، كالطلب على المسكن واألهمية االجتماعية واالقتصادية لمشاريع اإلسكان
الضفة والقطاع أن األحوال السكنية السائدة في كل من ، الدراسةومن أهم النتائج التي توصلت إليها ، التمويلمشاكل 

 السكان. تبعث على القلق وتمس حياة األغلبية الساحقة من

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة  ( بعنوان: أزمة السكن قراءة في األسباب والحلول(:2012دراسة ) األسدي،  -
أهم  الدراسة تاولتنكيز بشكل أساسي على العراق ، و ر الضائقة السكنية في العراق، وبعض الدول اإلسالمية، مع الت
فرد جزء من الدراسة ، وأَ هجرين والمهاجرين في العراقاألسباب التي أدت إلى تفاقم أزمة السكن، ثم ناقش مشكلة المُ 

عن دور اإلسالم في حل أزمة السكن، وتناول الوقائع التاريخية وتجارب الدول في مواجهة أزمة السكن، ومن أهم 
، وال سيما بعد الحروب التي إلى تفاقم هذه األزمة ىأد ،ة لمعالجة أزمة السكنالنتائج أن غياب استراتيجية وطني

لها الدور األبرز في حل مشكلة السكن ، بجانب اإلعمار  الحكومات، ومن أهم التوصيات أن تعرضت لها المنطقة
   والذي يعتبرة الحل األمثل. الشعبي

 ( NRC-Norwegian Refuge Conuncil; 2015) دراسة  -  
How Syria’s displaced millions struggle to Keep Aroof Ovrr their Heads.   .  No Place to Call Home -  :Title 

ساسبببي علبببى األزمبببة السبببورية أ لزمبببة السبببكن فبببي الشبببرق األوسبببط نتيجبببة للصبببراعات البببدائرة وركبببز بشبببكأالتقريبببر تنببباول    
واحتبوى جبد مشبكلة فبي البدول المضبيفة، أو وهبذا في الشرق األوسبط، ، حيث أن أربعة ماليين الجئ يعيشون والعراقية 

التقريبببر علبببى طبيعبببة أزمبببة السبببكن، ومشبببكلة االيجبببارات ، وعمالبببة األطفبببال، وارتفببباع معبببدالت الفقبببر ببببين المهجبببرين ، 
تقريبببر .وأوصبببى الواالطبببار القبببانوني فبببي التعامبببل مبببع الالجئبببين فيمبببا يتعلبببق بالسبببكن والنبببواحي األخرىوانعبببدام األمبببن، 

دعم التنمية مبن خبالل تحسبين والعمل مع الدول المضيفة على بضرورة تلبية احتياجات السكان الالجئين من المأوى، 
وايجباد ة ، تنفيذ اسبتراتيجيات وطنيبة لإلسبكان لبدعم األسبر الفقيبر باإلضافة إلى البنية التحتية العامة وخدمات المأوى ، 

 .قوانين لحماية المالك والمستاجرين
 عقيب على الدراسات السابقة:تال

األوضاع  تناولتنجد أنها  1999- 1981جريت خالل الفترة من أُ التي من خالل العرض السابق للدراسات 
وزارة  ريرأما تق، سرائيلي في تفاقم مشكلة السكنإلدور االحتالل ا علىوركزت  بشكل عام السكنية في الضفة والقطاع

لي إضافة إلبا، سكان التي أنجزتها الوزارة للتخفيف من مشكلة السكنإلمشاريع ا لىعسكان فركز إلاألشغال العامة وا
  تقدير االحتياجات من الوحدات السكنية.

الحصار  إلىتعرض فيها القطاع  الفترة التي ىركزت علفتعد من الدراسات الحديثة التي أما الدراسة الحالية 
 إلىوالتي أدت ، التي لم تتناولها أي من الدراسات السابقة 2014رب األخيرة وال سيما الحسرائلية الثالثة إلواالعتداءات ا
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، 2014قد يمتد إلى سنوات لمعاجة آثار العدوان األخير  وقت طويل إلىتحتاج قد السكن بشكل كبير والتي  تفاقم أزمة
مستقبلية ذكية لحل أزمة صياغة رؤية مع ، مستقبل السكان في القطاع علىوأبعادها زمة السكن أبرزت خطورة أكما 

  .الذكيةدواتها التي تمثلت بمشاركة الخبراء في وضع الحلول أكما اتسمت الدراسة ب .السكن

 

 
 

 محتوى الدراسة::  حادي عشر
 : هي والمحاور، والتوصياتثم النتائج ، محاور خمسةو ، مقدمة على:  تحتوي الدراسة

 .2014-2007غزة خالل الفترة العوامل المؤثرة في تفاقم أزمة السكن في قطاع  -1

 .أزمة السكن في قطاع غزة مظاهر -2

 مستقبل السكان في القطاع. علىوأبعادها خطورة أزمة السكن   -3

 استراتيجات اإلسكان في قطاع غزة وفي بعض الدول للحد من أزمة السكن. -4

 القطاع.الحلول الذكية لحل أزمة السكن في  -5
 .2014-2007خالل الفترة  م أزمة السكن في قطاع غزة: العوامل المؤثرة في تفاق المحور األول

تبين مالمح أزمة السكن  2014-2007أزمة السكن في قطاع غزة  في تفاقمإن دراسة العوامل المؤثرة 
المتكررة على القطاع  واعتداءات االحتالل اإلسرائيليوالتغيرات التي حدثت في الواقع السكني نتيجة للحصار ، ومؤشراتها
 :التاليلعوامل في وتتمثل ا

 : 2014-2007انخفاض عدد الوحدات السكنية خالل الفترة من  : أوالا 
سرائيل" إدخال مواد البناء منذ إومنع "، نتيجة للحصار المشدد واإلغالق المحكم الذي تعرض له قطاع غزة

عمرانية محدودة جدا أوشبه كانت الحركة الو  (2011–2007أدى الى توقفت أعمال البناء خالل الفترة من ) 2007العام 
حتى  2011)في حين ُأدخلت مواد البناء عبر األنفاق بين قطاع غزة وسيناء بمصر لفترة محددة من، معدومة

وهذا أدى الى توقف عملية البناء  2013( ثم توقف دخولها بعد إغالق األنفاق بشكل تام في منصف عام 2013مايو
 بإدخال كميات محدودة من مواد البناء 2007بعد عام  االحتالل وألول مرة ما سمحفي، تمامًا باستثناء المشاريع القطرية

. ويمكن تقدير (2014، 166العدد ، الحياة الجديدةجريدة ) دخالها في الشهر التاليإثم عادت ومنعت ، 2013 سبتمبر شهر بداية
-2007واد البناء الي توفرت في القطاع منذ كميات م علىعمارها بناًء إ عادة ا  نشاؤها و إعدد الوحدات السكنية التي تم 

 5000ألف وحدة سكنية منها حوالي 15دارة العامة لألمن الجمركي عن كميات مواد البناء بنحو إلحسب بيانات ا 2013
، )مركز الميزان لحقوق اإلنسانوحدة سكنية نفذت بواسطة القطاع الخاص  10,000وقرابة  ”إعادة إعمار“وحدة سكنية 

 خالل الحصار وحدة سكنية. في حين تجاوز المتوسط السنوي للوحدات التي كانت تُبنى قبل 1428معدل سنوي . ب(2013

-50 :2009 ،1622 الرمز المرجعي، ج.م.ح.ف) سنوياً وحدة سكنية  6000 في معظم السنوات، (2006-1992) الفترة من
 .2013-1948خالل الفترة من  ( يوضح أعدد الوحدات السكنية الي تم أنشاؤها2والشكل رقم ) .(51
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 ( 2شكل رقم)

 مركز الميزان ، 2013-2007السنوات من  .51-50: 2009، 1622الرمز المرجعي ، ج.م.ح.ف، 2006-1948لسنوات من ا :المصدر
 .2013، لحقوق اإلنسان

ل السنوات خال همانجد أن معامل االرتباط البسيط بين وبخصوص العالقة بين تطور عدد السكان والمساكن
وذلك للحاجة الملحة للمساكن لمواكبة الزيادة  0.000عند مستوى داللة  0.955ارتباطًا قويًا إذ بلغ كان  1950-2014
ن كان هناك ارتفاع طفيف في معامل االرتباط خالل  وكانت العالقة طردية قوية خالل معظم الفترات، السكانية وا 
لى بناء إيعود االرتفاع خالل الفترة األولى ف، 0.983ليسجل  ،2006-1994ومن ، 1966-1950من ، الفترتين
التي حدثت بسبب تحسن األوضاع االقتصادية  العمرانية الطفرة بسبب الثانية الفترة أما ،1948 حرب بعد الالجئين مخيمات

مرحلة الحصار خالل  _ولو بشكل بسيط _والدعم الذي القته السلطة عند قيامها. وال شك أن انخفاض درجة االرتباط
 أظهر أثر االعتداءات والحصار المشدد على قطاع غزة. 0.926لتسجل عن الفترات السابقة  2014-2007من 

الرمز ، )ج.م.ح.ف% 49.4نحو  2006لى زيادة نسبة الشقة السكنية إذ شكلت قبل الحصار عامإشارة إلتجدر او 
 .(77:2014، 2076الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.ف 2013م %عا70في حين بلغت هذه النسبة ، (345: 2007، 1339 المرجعي

وان كان هذا هو التوجه العام في قطاع غزة كما هو الحال في معظم دول العالم؛ إال أن ارتفاع نسبة الزيادة بشكل الفت 
ارها على حساب الدار يعود الى النقص الحاد في مواد البناء وارتفاع أسع 2013-2006% خالل الفترة من  41.7بنحو 

" وبالتالي شراء الشقة ض مما صعب امتالك المسكن الخاص "الداروصعوبة الحصول عليها في ظل الحصار المفرو 
 .المتوفرة للحصول على المسكنو  السكنية من المستثمرين هي الوسيلة األنسب

 
 

 :السكنية البيوت هدم سرائيلي وسياسةإلاعتداءات االحتالل ا :ثانياا 

 :2007اه مساكن الفلسطينيين قبل عام ممارسات االحتالل تج -1

 التي المنازل هدم سياسة نإإال  2014 عام إلى م2007 عام من الممتدة الفترة تغطية على البحث هذا يقتصر

 في السكن واقععلى و  العمران على وخطير مباشر انعكاس ذات 2007قبل عام  سرائيليإلا االحتالل سلطات تمارسها

، المحتلة الفلسطينية راضيألل سرائيليإلا االحتالل بدء منذ أي، م1967 عام لىإ السياسة ههذ وتعود جذور، غزة قطاع
 تشريد لىإ دىأ مما، االحتالل قوات ضد مقاومة نشاطات خلفية على الفلسطينيين منازل الفآ االحتالل قوات دمرت حيث

 قوات هدمت حيث، م1994-1987 عامي ينب، ولىألا االنتفاضة خالل، السياسة هذه وتيرة وارتفعت .العائالت آالف

 عدد على طرأ ملحوظا تراجعا لكن، االحتالل ضد مقامة عمليات تنفيذ خلفية على لفلسطينيين المساكن مئات االحتالل
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، م1994 عام الفلسطينية الوطنية السلطة قيام مع، الخلفية نفس على سرائيلإلا االحتالل قوات دمرتها التي المساكن
 السكنية المباني استهداف في ملحوظا تطوراً  شهدت 2006حتى  2000الفترة الممتدة من إال أن  صالحياتها.ل واستالمها

وحتى  م2000 سبتمبر في انتفاضة األقصى بدء منذ هدمت التي المساكن عدد نأ يالحظ حيث .االحتالل قوات قبل من
نحو ، المهدمة المساكن عدد من 41.1% بنسبة أي، كاملة بصورة دمرت مسكناً  2969 منها مسكنا 7231 بلغت 2006
 .(2012بيانات غير منشورة ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان) جزئية بصورة % دمرت58.9 بنسبة مسكناً  4262

 :2014-2007فترة الحصار والعدوان االسرائلي خالل الفترة من  أثناءالمساكن المدمرة  -2
ثاٌر طالت كثيرًا من آعدوان اإلسرائيلي المتكرار مما كان له (؛ تعرض القطاع لل2014-2008)خالل الفترة من 

، والقطاع الزراعي، والبنية التحتيةبسبب تدمير جزء كبير من المباني السكنية ، نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية
 وبسيط. ، سطومتو ، وحاد، بين تدمير كليكبير من المساكن ما وعدد ، الخدماتيةوالمنشآت الصناعية والمؤسسات 

 

 
 

 : (3شكل رقم )
 .6: 2015، وزارة األشغال العامة واإلسكانو  2012بيانات غير منشورة ، الميزان لحقوق اإلنسان المصدر: مركز
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وتعد ، مسكناً  14948نحو عدد المساكن التي دمرت كليًا خالل تلك الفترة أن ( 3يوضح الشكل السابق رقم )

 ،وخانيونس الشمال محافظتي بين كبيراً  الفرق يكن ولم ،الكلي للتدمير مساكنها تعرضت التي المحافظات أكثر من غزة محافظة
 . رفحبينما كان أقل عدد من المساكن المدمرة كليًا في محافظة ، بعةاالر  المرتبة فسجلت البلح دير محافظة أما

 

 
 (4كل رقم )ش

 .6 :2015، زارة األشغال العامة واإلسكانو و  2012بيانات غير منشورة ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان المصدر:
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في ( أن نسبة المساكن التي دمرت جزئيًا تفوق المساكن التي دمرت كليًا لتبلغ النسبة 4يالحظ من الشكل رقم )
% 94.6-%82من وتراوحت نسبة التدمير الجزئي في مختلف المحافظات  %.10-% 5.4مختلف المحافظات ما بين 

 طفيفًا.فيعتبر بين المحافظات تفاوت وان كان هناك 

  :2008/2009العدوان األول  - أ

 

 (1جدول رقم )
 2008/2009سرائيلي على قطاع غزة خالل الفترة إلعدد المساكن المدمرة كليًا وجزئيًا نتيجة العدوان ا

 اإلجمالي رفح خانيونس دير البلح غزة الشمال المحافظات
 2694 417 258 184 947 888 كلي
 8847 623 283 303 5031 2607 جزئي

 11541 1040 541 487 5978 3495 االجمالي
 .2012بيانات غير منشورة ، الميزان لحقوق اإلنسان مركز المصدر:

يبين الجدول رقم م 2009يناير  17م واستمر حتى 2008على القطاع اواخر عام  الذي شنمن نتائج العدوان 
وسجلت محافظة غزة المحافظة األولي ، بصورة جزئية 8847صورة كلية ونحو ب مسكناً  2694نحو  تدمير( أنه تم 1)

في  المساكن التي دمرت مسكنًا أي نحو نصف إجمالي 5978وجزئيًا إذ بلغت ، من حيث عدد البيوت المدمرة كلياً 
وكانت النسبة ، %9بنسبة  1040ثم محافظة رفح بالمرتبة الثالثة ، %30بنسبة  3495يليها محافظة الشمال ، القطاع

 % على التوالي.4.2و، %4.7متقاربة لكل من محافظتا خانيونس ودير البلح بنسبة 
حسب ، والمدمرة جزئياً ، اً ويبدو جليًا أن هناك تباينًا أيضًا بين المحافظات في نسبة المساكن المدمرة كلي

التوالي ثم  على% 33و، %35بنسبة غزة والشمال  للبيوت المدمرة كليًا في محافظتي المحافظات فكانت أعلى نسبة
 % على التوالي.6.8و، %9.5% لمحافظة رفح وسجلت محافظتا خانيونس ودير البلح النسبة األقل 15.5

، %29.5يليها محافظة الشمال ، %56.9أما بخصوص التدمير الجزئي فكانت أعلي نسبة في محافظة غزة 
 نيونس.دير البلح وخا ي% لكل من محافظت4وأقل ، %7رفح  ثم

 

 : 2012الثاني العدوان   - ب

مسكنًا منها  2323وقد بلغ عدد إجمالي المساكن المدمرة  2012 نوفمبر 21-14امتد العدوان اإلسرائيلي من 
 .(2015، )مركز الميزان لحقوق اإلنسان اً جزئي اً تدمير  2204ونحو  اً كلي اً تدمير  128

 : 2014الثالث  العدوان-ج

وتعرضت  26/8/2014إلى  7/7يوما خالل الفترة من  50على القطاع حوالي استمر العدوان اإلسرائيلي 
 مناطق القطاع للقصف الذي نتج عنه تدمير المباني السكنية والمنشآت والمؤسسات وشبكات البنية األساسية.  مختلف
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 (2)جدول رقم 
 2014 سرائيلي على قطاع غزة عامإلنتيجة العدوان ا اً فيفط اً وجزئي اً بالغ اً وجزئي، للسكن ةغير صالحو  كلياً عدد المساكن المدمرة 

 اإلجمالي رفح خانيونس دير البلح غزة الشمال المحافظات
 12254 1181 2149 1695 4202 3027 كلي

 6602 1368 1593 1233 1015 1393 غيرصالح للسكن
 5484 1496 944 1078 1131 835 بالغ جزئي

 113672 24721 18807 21508 16168 32468 جزئي طفيف
 138012 28766 23493 25514 22516 37723 االجمالي

 .6:2015، وزارة األشغال العامة واإلسكان :المصدر
وحدة  138012أضرار خالل الحرب بلغت  إلىأن المباني التي تعرضت ( 2السابق رقم ) ويبين الجدول

دمرت وحدة سكنية  119156 للسكن ونحوة صالح سكنية غيروحدة  6602بشكل كلي ونحو  12254منها ، سكنية
 ةنجد أن محافظف، الكليالتي تعرضت للتدمير  ساكنللموبخصوص التوزيع الجغرافي ، بالغ وطفيفبشكل جزئي ما بين 

% 13.8 والوسطي، %17.5 خانيونسثم محافظة ، %24.7 الشماليليها محافظة ، %34.3سجلت أعلى نسبة  غزة
 .للتدمير الكليالتي تعرضت % من إجمالي المساكن 9.6بنسبة  رفحوكانت أقل نسبة لمحافظة 

حتالل هو الن اأ ؤهمالمستطلعة آرا% من  53نحو  فأكداإلسرائيلي" عن أزمة السكن حتالل "الل مسؤلية او وح
 السبب المباشر ألزمة السكن في قطاع غزة.

 

 : اإليجارات يد وأسعار الشقق السكنية وسوقيتكلفة البناء والتش ارتفاع:  ثالثاا 
الوحدات السكنية وهذا أدى إلى  والمتراكم مننظرًا لعدم توفر مواد البناء يعاني سكان القطاع من النقص الحاد 

تشطيب  دينارًا بدون 130-110من  2013وُقدرت تكاليف البناء للمتر المربع لسنة ، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
دينارًا للمتر المربع للتشطيب  185ونحو، دينارًا للتشطيب المتوسط 210حو ون، دينارًا للتشطيب الممتاز 250ونحو 
 . (2014 الصوالحة:)% عما كانت عليه قبل الحصار 40-% 30وبذلك ارتفعت األسعار ما بين ، المقبول

الذي انخفض أثناء الحصار ، وجدير بالذكر أن أسعار الشقق السكنية ال تتناسب مع دخل األسرة السنوي
بينما كان دخل األسرة السنوي . (pcbs, Labour Force Survey,2014:33) 2014دينارًا أردنيًا عام  1740نحو  ليسجل

وهذا ، (:20045، مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية، ف )ج.م.ح. أردنياً دينارًا  2459أي قبل الحصار ليسجل ، 2004أعلى عام 
 فئات الدخل المرتفع.لة يشير إلى أن معظم المساكن المبنية حديثًا متاح

فبلغ متوسط األجرة ، لي ارتفاع أجرة المساكنإن يفضي النقص في عدد الوحدات السكنية أومن البديهي 
، % من دخل األسرة الشهري33.7نحو  والذي يشكلدنانير أردني  109الشهرية للمساكن المستأجرة في قطاع غزة 

وبنسبة ، %45.8دينارًا اردنيًا تشكل  149-100أجرة شهرية تتراوح بين وتشير البيانات إلى أن نسبة األسر التي تدفع 
 . (2013نوفمبر/ ، القطاعواقع اإلسكان في ، )ج.م.ح.ففأكثر دينارًا أردنيًا  150% لألسر التي تدفع أجرة شهرية تبلغ 8.9

مناطق سكناهم  وتشريد مئات اآلالف من المواطنين عن 2014ونتيجة للعدوان األخير على قطاع غزة عام 
أصبحت  بيوتهم أوإليواء المشردين ممن دمرت  المستأجرةالمساكن  علىتفاقمت أزمة السكن القائمة أصاًل وازداد الطلب 

 % عما كانت عليه قبل الحرب.30يجار الشقق السكنة بنحو إوهذا أدى الي ارتفاع ، غير صالحة للسكن
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الرمز ، )ج.م.ح.ف 2013% عام 8اكن المستأجرة لتسجل وفي ضوء ما سبق من الطبيعي أن ترتفع نسبة المس
 2007% عام 6.5أن كانت  بعد، 2014حرب . ولعل هذه النسبة أصبحت أكثر بعد (78:2014، 2076المرجعي 
ن كان هذا االرتفاع بسيط اال أنه مؤشر (46: 2012، 1841المرجعيالرمز ، )ج.م.ح.ف  صعوبة امتالك المسكن. على. وا 

سعار الشقق من األسباب الرئيسة أرتفاع اهم يرون أن ؤ % من المستطلعة آرا90ستطالع الرأى أن نحو اوأظهرت نتائج 
 ألزمة السكن.

 

 : 2015-2007: الحصار االقتصادي خالل الفترة من  رابعاا 
والعدوان ، "فإغالق المعابر من جهة، إن حصار "إسرائيل" لقطاع غزة أدى إلى انهيار بنيته االقتصادية

وجعل االقتصاد الفلسطيني في حالة تخبط ، أدت إلى إنهاك االقتصاد واألسواق، كرر على قطاع غزة من جهة ثانيةالمت
أفقدت االقتصاد الفلسطيني ، الماضية الثمانيخالل السنوات ، فالقيود والعمليات العسكرية اإلسرائيلية، وتبعية وضعف

بسبب ذلك و ، % من إجمالي دخله32بي على الفلسطينيين يبلغ العبء الضري كما أن، مئات ماليين الدوالرات سنويا
دوالرًا عام  1075إلى ما دون ، 1993دوالر عام  1230شهد قطاع غزة انخفاضًا في متوسط الناتج الوطني للفرد من 

 . (2013، وكاالت مشرق نيوز) 2013

 
 (5رقم)شكل 

 .18:2014، 2078جعي الرمز المر ، ج.م.ح.ف المصدر:
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خالل الفترة %  40 -32.6وحت من ا( أنها تر 5البطالة فيبين الشكل رقم ) التمعدلى ارتفاع إوأدى الحصار 
، %38.8 سنة 24-15 من بين الشباب في الفئة العمرية كانللبطالة معدل ومما يالحظ أن أعلي ، 2013-2008من 

 (. 20-16: 2012، 1966الرمز المرجعي ، .ح.ف% )ج.م24.8 سنة 34-25 من يليها الفئة العمرية
 وتكوين أسر جديدة ومن ثّم الحاجة إلى المساكن فضاًل ، بما يعني أن هذه الفئة هي المرشحة لالنشطار العائلي

 % من األفراد يعانون من الفقر 21.1 حواليكما أن ، %38.8 رتفاع معدل الفقر بين السكان ليسجلاعن 
 فيما، المسكن وعلى اقتناء، . ومن ثّم هذا يؤثر على االدخار واالستثمارالعالمي للسكان( اليوم، 2014، )ج.م.ح.فالمدقع 
: 2015، اآلورومتوسطي) الغذائي% من انعدام األمن 70ويعاني  القطاع على المساعدات الدولية % من سكان80يعتمد 

16-26). 
خالل السنوات األخيرة  صعباً طاع غزة شهد وضعًا وقد أظهر تقرير للبنك الدولي أن االقتصاد الفلسطيني في ق

ن األخير فرض المزيد من الضغوط على االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني اولعل العدو ، 2014التي سبقت العدوان عام 
فهنالك شخص واحد من بين اثنين ، وبالنسبة للقوى العاملة، لى تراجع دخل الفردإإضافة ، أساًسا من ضغوطات وتراجع

تجاوز متوسط النمو االقتصادي السنوي ، 2011و 2007وخالل الفترة الواقعة ما بين العامين عن العمل  لٌ غزة عاطفي 
% في الربع األول 1-كما وصلت إلى ، %1.9لتصل إلى  2013إال أن هذه النسبة تراجعت خالل العام ، %8نسبة 

ي تصل معدالته في غزة إلى ضعف معدالتها في الضفة . ويعاني ربع السكان الفلسطينيين من الفقر الذ2014من العام 
الغربية نظرًا لحالة الشلل التي شهدتها األعمال التجارية الفلسطينية في القطاع جراء القيود المفروضة على حرية حركة 

 .(World Bank: 2014) والبضائعاألشخاص 
يؤكد ذلك  وما المستقبلات خطيرة في وفي ضوء ما سبق نجد أن قطاع غزة أمام أزمة سكن حقيقية لها تداعي

منهم ، % من األسر في القطاع بحاجة إلى وحدة سكنية واحدة على األقل خالل العشر سنوات القادمة 62.6أن نحو 
% من األسر 23.6بواقع ، % فقط لديهم القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خالل العشر سنوات القادمة29.3

، القطاعواقع االسكان في ، )ج.م.ح.ففأكثر % من األسر تستطيع بناء وحدتين 5.7واحدة فقط و تستطيع بناء وحدة سكنية
 .(2013نوفمبر/ 

 
 

 :المسموح بها بدخول القطاع: انخفاض كميات اإلسمنت  خامساا 

–2007( بأن كميات اإلسمنت المستوردة شهدت تراجعًا كبيرًا في القطاع خالل الفترة من 6يوضح الشكل )
 2010حتى أواخر  2008طن، كما يالحظ أن الفترة الممتدة من منتصف  ألف 150 نحو المستوردة الكمية وبلغت 2013

معظمها للمشاريع القطرية  2013- 2010لم تدخل أي كميات أسمنت من الخارج فيما دخلت كميات بسيطة منذ نهاية 
 في تزايد مستمر وهذا هو الوضع الطبيعي.في حين نجد أن كميات اإلسمنت المستوردة في الضفة الغربية فقط، 

ألف  140فإن قطاع غزة يحتاج إلى  2015-2011وزارة األشغال العامة واإلسكان للفترة من ووفقًا لتقديرات 
في حين كمية مواد البناء التي تدخل  .(2013 :1، (NRC))وزارة األشغال العامة واإلسكان، والمجلس النرويجيوحدة سكنية جديدة 

طن  149200نحو  2013 – 2009لقطاع في الوقت الحاضر محدودة جدًا، وُقدرت كمية اإلسمنت المستوردة منذ الي ا
. مع العلم أن متوسط كمية األسمنت المطلوبة لبناء (52: 2014، 2012ماس، وآخرون،  –)معهد أبحاث السياسات الفلسطيني 

افكو،  -)شركة األسرة العالمية للهندسة طن من االسمنت تقريبًا 50مترًا مربعًا حوالي  150وحدة سكنية تبلغ مساحتها نحو 
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قالت وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام"، إن إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء ما خلفته الحرب اإلسرائيلية األخيرة  .(2015
دخال مواد البنا  .ين(ال نطين أو )فلسء على قطاع غزة، قد يستغرق مائة عام في حال لم يتم رفع الحصار، وا 
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 (6شكل رقم )
 .34:2014، 2078الرمز المرجعي ، ج.م.ح.ف : المصدر

فبعد أن كانت النسبة ، عدم السماح باستيراد اإلسمنت انخفاض نسبة العاملين في البناء والتشييد أفضىوقد 
لى  2007% عام 4.2انخفضت إلى  2006% عام 6 لى  2008% عام 1وا  وبدأت النسبة في  2009عام 0.9وا 

ويعود هذا االرتفاع إلى المشاريع القطرية وجزء كبير ، 2013% عام 7ووصلت إلى  2010% عام 3االرتفاع لتسجل 
% عما 5.6كن هذه النسبة انخفضت بنحو . ول(pcbs, Labour Force Survey,2014:33)من هذه النسبة يعمل في الطرق 

القطرية لفترات خالل العام توقف المشاريع  . بسبب(34:2014، 2078الرمز المرجعي ، .م.ح.فج) 2012كانت عليه عام 
2013. 

 

 : العامل الديموغرافي: سادساا 
على في زيادة الطلب  واضحٌ  وله أثرٌ ، يعد النمو السكاني من أهم العوامل المؤثرة في تفاقم أزمة السكن

. قدر في (29-28 :1981، )الدقاق 1967نسمة عام  355900ي القطاع فبعد أن كان عدد السكان ف، الوحدات السكنية
ويشكل ، مرة 4.9أي بزيادة ، (19 :2014، 2078الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.فنسمة  1760000حوالي ، 2013منتصف عام 

 .(25:2012، 1952الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.ف% 3.5ويقدر معدل النمو السكاني ، %67السكان الالجئون منهم 
ويعود االنتقال السكني ، وسوق العقارات، الحاجة السكنية علىوتؤثر ظاهرة االنتقال السكني في المحافظات 

ألسباب عديدة نذكر منها ما يخص موضوع البحث أال وهي تعرض المناطق الحدودية لالجتياحات المتكررة من قبل 
 .قطاعاالحتالل وهذه المناطق األكثر تضررًا في حالة العدوان على ال
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 (7شكل رقم )

 Unitar;2014 المصدر:
( يبين المناطق المتضررة خالل الحروب السابقة وعليه أصبحت هذه المناطق غير مرغوبة 7والشكل رقم )

وال بد من ، والتي تقع معظمها في المناطق الشرقية من القطاع، للسكن على اعتبار أنها من المناطق الخطرة أمنياً 
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% ضمن 66.5منهم ، %14.8امتهم خالل خمس سنوات ماضية األفراد الذين غيروا مكان إق أن نسبةاالشارة الى 
% من خارج الوطن 3.1ونحو ، % انتقلوا إلى محافظة أخرى9.7% ضمن المحافظة نفسها و20.4و، التجمع نفسه

، والعمرانية، لديمغرافية. وأدى ذلك إلى إيجاد بعض المشكالت من الناحية ا(33 :2013، 1994الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.ف
ومشكالت المرور ، وقصور الخدمات، كنقص المرافق، بجانب عقبات متنوعة، ةحيث إن المساكن الشاغرة محدود

 غزة.وال سيما في المدن الرئيسة كمدينة ، واالزدحام
في عام فبعد أن كانت الكثافة ، تعكس الكثافة السكانية المرتفعة حجم المشكلة السكنية في محافظات غزة

، )ج.م.ح.ف 2014عام  2نسمة/كم 4822ارتفعت إلى نحو ، (133-132: 2003، )صالحة 2نسمة/كم 219.2نحو  1947
وعليه يعد القطاع من أعلى ، 1947أي بزيادة تبلغ إحدى وعشرين مرة عن عام ، (19 :2014، 2078الرمز المرجعي 

أي بنسبة  2نسمة/كم 10939إلى  2025كثافة السكانية عام ومن المتوقع أن تصل ال، المناطق كثافة للسكان في العالم
 .(33 :1999، 423 الرقم المرجعي، )ج.م.ح.ف 2013% عن عام 134زيادة 

نحو  2013وتعتبر الكثافة الصافية )للكتلة المبنية( أكثر تعبيرًا عن الكثافة العامة إذ بلغت في منتصف عام 
 :عدد السكان )مصدر 2منسمة/ك 24285تلة السكنية فبلغت للعام نفسه أما الكثافة السكانية للك، 2منسمة/ك 14285
 هناك وسيكون .(2013، وزارة الحكم المحلي، محي الدين الفرا:  المساحة مصدرو ). (26 :2013، 2025الرمز المرجعي ، ج.م.ح.ف

الخدمات  يتطلب توفيروالذي ، ازنستتركها الكثافة السكانية المتزايدة في إطار النمو السكاني غير المتو ، تداعيات خطيرة
 الظروف االقتصادية واالجتماعية.  وتحسين، للسكانواالحتياجات األساسية 

اذا ما قورنت ، وتعتبر هذه الكثافة عالية 2مكمسكنًا/ 23898نحو  20013نية لعام بلغت كثافة الكتلة السك
وبالرغم من ارتفاع الكثافة السكنية في  (116 :2011، )غنيم 2مكألف مسكن/ 15-10التي تتراوح من ، بالمعايير الدولية

 بسبب الطلب المتزايد علي المساكن في ضوء محدودية األرض، إال أنها تعتبر أحد الحلول لمشكلة السكن، القطاع
% من مساحة 20والتي تشكل ، قامة المنطقة العازلة التي فرضها االحتالل بمحاذاة حدود القطاع مع الخط األخضرا  و 

، % وهذا يعني أن التوزيع غير متساوٍ 29.1تبلغ نسبة تركز المساكن على الكتلة السكنية و ، (2012، وآخرون، ديب) اعالقط
، المحليوزارة الحكم ، اإلدارية)مصدر بيانات مساحة الحدود وقد يرجع ذلك إلى الواقع السياسي واإلداري واالجتماعي في القطاع 

2013). 
 

  واالنقسام الفلسطيني: داريإلاو  العامل السياسي : سابعاا 
 لفي العممن اإلرباك  األمنية حالةوسوء األوضاع بب االنقسام الفلسطيني الداخلي والحصار المفروض سَ 

وانعكس ذلك على ، مما رفع درجة المخاطرة، في عمل البنوك والقيام بوظائفها لعدم اليقين تجاه المستقبلو  اإلداري
ة المصرفية الموجهة لقطاع البناء والتشييد فأصبح دورها في القطاع بعيدًا كل البعد عن انخفاض التسهيالت االئتماني

 .(107:2012، جامع )أبوالمحدود قتصر دورها بالكاد على اإلقراض االدور التنموي و 
والموظفين ، وال سيما العاطلين عن العمل، كما أدى االنقسام الى قلة السيولة عند شريحة كبيرة من السكان

 سكان.إلانعكس ذلك سلبًا على قطاع او ، الذين ال يتقاضون رواتب بشكل كاٍف ومنتظم أو الموظفين المقطوعة رواتبهم
ترى بأن الحكومة هم ؤ المستطلعة آرا % من47نحو ل مسؤلية الجهات الحكومية والسياسية عن أزمة السكن فكانت و وح

  مة السكن.دور في أز  اله الفلسطينية وعلى رأسها وزارة اإلسكان
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والقصور في سيطرة ، إن قطاع اإلسكان يعاني من سوء التخطيط نظرًا لضعف األجهزة االدارية واللوجستية
استراتيجية عامة وواضحة  توفر عدم إلى باإلضافة ،عام بشكل العمرانية العملية جوانب بعض على المحلية السلطات وتوجيه

 .(135: 2008، العيساوي) طي نمطًا نموذجيًا في التعامل مع هذه المشاريعلتع، للتعامل مع المشاريع اإلسكانية الكبرى
 

 والثقافي:: العامل االجتماعي  ثامناا 
فلم يعد المتزوجون حديثًا يقبلون فكرة ، أثرت التغيرات االجتماعية والثقافية علي ظروف السكن في القطاع

إال أن ، هذا أدى إلى زيادة الطلب على المسكن بشكل أكبرو ، كما كان في السنوات الماضية، مشاركة أسرهم في المسكن
ومن ثّم تكون األسر مضطرة ، يحول دون القدرة علي امتالك المسكن، انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع أسعار األراضي

 أن السكن الجماعي يخفف من األعباء المالية والمصاريف؛ علي، عتبر البعضومن ناحية أخرى يَ ، للسكن الجماعي
كثمن الشقة واألثاث وغيرها ، من المال اً كبير  اً اعتبار أن استقالل أحد أفراد األسرة في مسكن جديد يتطلب صرف مبلغ

كما يسهم السكن الجماعي في تخفيف األعباء عن الشباب المقبلين على الزواج وال تتوفر لديهم ، من المصاريف
هم يرون أن ثقافة ؤ % من المستطلعة آرا79تطالع الرأي أن نحو ساويبين ، اإلمكانيات المادية في توفير مسكن مستقل

  األسرة الفلسطينية والعادات والتقاليد لها دور في أزمة السكن.
 

 غزة:أزمة السكن في قطاع  مظاهر : الثانيالمحور 
ن أزمة السكن في قطاع غزة تشتمل على اتجاهات متعددة منها وجود عجز سكني كبير بجانب االتجاهات إ

الحياة االقتصادية  المظاهروتعكس هذه ، نسانية المناسبةإلاألخري المتمثلة بجودة المسكن ومواءمته لتوفير الحياة ا
 :المظاهرواالجتماعية والثقافية للسكان وفيما يأتي توضيح لهذه 

 السكنية: وتقدير الحاجةالعجز السكني أوالا: 
سقاطات ، تختلف طرق تقدير االحتياجات السكنية ، من خالل التجارب الدولية في هذا المجال، المساكنوا 

والمساكن المفقودة سنويًا. أما التجربة ، مع تحديد المساكن المقامة، مريكية تعتمد على بيانات التعدادألفالتجربة ا
ى البيانات وبناًء عل، واالتجاهات المستقبلية في الزيادة والنقصان، فتعتمد على نسبة المساكن إلى السكان، النرويجية

، والتي تدمر سنويًا وبيانات التعداد. وهناك طرق مختلفة تعتمد على إسقاطات األسر، المتوفرة حول المساكن التي تقام
وطريقة ، وطريقة اإلحصاءات الحيوية، وطريقة جدول الحياة، منها الطريقة البسيطة للنسبة بين األسر المعيشية والسكان

وتحدد األمم المتحدة ثالثة عوامل لتحديد االحتياجات المستقبلية من  ،دل رئاسة األسروطريقة مع، سرةألمتوسط حجم ا
 .(18-15: 2003، السلطان)ومعدل المساكن الخالية والمغلقة ، وحجم األسرة، وهي الخصوبة، المساكن

حسابها  ويتم، على اعتبار أنه أهم مكونات الحاجة السكنية، وهناك طرق أخرى تعتمد على النمو السكاني
ال تعطي  . وهذه المعادلة(9: 1995، الهنا)سنة  29-25% في عدد السكان في الفئة العمرية من0.05بحاصل ضرب 

طر إلى آخر. ويمكن تقدير وذلك الختالف معدالت تكوين األسر من قُ ، نتائج ذات مصداقية عالية إلى الحاجة السكنية
الصالح ، ثم طرح الرصيد السكني الموجود، تقدير عدد السكانمن خالل ، الحاجة السكنية بصورة أولية عشوائية

ألن الحجوم األسرية تتدرج من أسر صغيرة إلى ، ولكن هذا األسلوب مضلل، وقسمته على معدل حجم األسرة، شغالالل
 .(46:2012، )الرحماني ولكل منها خصائص ومتطلبات مكانية، متوسطة ثم كبيرة
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ثم ، من خالل تقدير االحتياجات السكانية من الغرف، (Standard PPR)ويستخدم معدل اإلشغال القياسي 
 .(12: 2004، )نورينحسب متوسط عدد غرف النوم بالمسكن ، تعاد ترجمتها إلى وحدات سكنية

وتنقسم هذه المباني إلى عدة أقسام ، على المباني التالفة والمرتبطة باإلحالل، السكنية أيضاً  وتعتمد الحاجة
ولكن من الصعوبة بمكان وضع معايير ، الناجمة عن استبدال المساكن القديمة لعدم صالحيتها لالستخدام هي: الحاجة

والجدوى ، وحالته، لعمر المبنى، ويحتاج األمر إلى عمل مسوحات ميدانية، مالئمة لتحديد المساكن غير الصالحة
 االقتصادية من تجديد المباني المطلوب إزالتها.

، وتوسيعها، الطرقاتالمساكن التي ُهدمت نتيجة التغير في االستعماالت: كشق ، السكنية ويضاف إلى الحاجة
عادة ، ويتمثل ذلك بالمخططات الهيكلية، أو غيرها من االستخدامات باإلضافة إلى الحاجة السكنية الناجمة عن إزالة وا 
ويقدر معامل اإلحالل ، تدمير للمساكن والحاجة الناتجة عن الحروب وما ينتج عنها من، تأهيل المناطق العشوائية

% من إجمالي الرصيد 1في دول العالم الثالث هو ، في منهجية األمم المتحدة لتقدير االحتياجات السكنية، المقترح
% من مقدار الرصيد السكني (3-2ين )وتتفاوت معدالت االندثار السنوي من المساكن ب (19: 2004، )نورينالسكني 
 ويختلف معامل اإلحالل من دولة الى أخرى ومن فترة الى داخل الدولة نفسها.. (45:2012، ني)الرحماالموجود 

ويضاف إلى حساب الحاجة السكنية الوحدات السكنية الخالية الناتجة عن الحراك أي ال بد من إضافة نسبة 
ق سكناهم بسبب تغير مواقع % ألغراض الحراك كأن تكون ألولئك الذين يرغبون تغيير مناط3عن  تقل ال المساكن من

 الرحماني.) وتعتمد هذه النسبة على الحراك المتوقع وهي ضرورية، أو كأن تكون ألغراض البيع أو اإليجار، أعمالهم
 .(21: 2004، )نورين %8 بلمنهجية األمم المتحدة لتقدير االحتياجات السكنية تم نسبة الشاغر ب . ووفقا(45:2012

( 2017-2007من ) غزة للفترةقدير الحاجة السكنية في محافظات قطاع وعلى ضوء ما سبق يمكن ت
باإلضافة إلى استبدال بدل ، جة المرتبطة بالشاغر أو االحتياطامع تحديد الح، باستخدام طريقة معدل النمو السكاني

 فرد/غرفة.  2وتقليل االزدحام ليصل إلى ، التالف
 (3جدول رقم )

 في قطاع غزة 2017-2007الفترة من  لسكنية خاللاالعجز السكني ووتقدير الحاجة 

جديدة خالل عدد األسر ال السنوات
2017-2007الفترة من 

(1) 
عدد المساكن المطلوبة 

 (2)لألسر الجديدة
 الحاجة المرتبطة
 (3)بنسبة الشاغر

الوحدات التالفة 
 (4)لالستبدال

إجمالي عدد الوحدات 
 (6)المطلوبة

 181143 31621 11075 138447 138447 م2017- 2007
 .اعتمادًا علىمن إعداد الباحث  المصدر:

 .(61: 2012، 1860 رقم المطبوعة، ج.م.ح.ف) – (أسرة 214770) 2007 سنة عدد األسر
 .(76: 2009، 1622 رقم المطبوعة، ج.م.ح.ف)-(أسرة 353217) 2017-2008 المتوقععدد األسر  -1
 .2017-2007الفترة من الفرق بين عدد األسر خالل ناتج  -2
، السنوية )نورين% من االحتياجات 8وفقًا لمنهجية األمم المتحدة لتقدير االحتياجات السكنية في دول العالم الثالث قدرت نسبة الشاغر ب  -3

2004 :21). 
وتم حسابها ، مسكناً  31621قدرت بنحو ، وهي المساكن التي يجب أن تتلف ويعاد بناؤها، االحالل( )معاملالوحدات التالفة لالستبدال  -4

 -:التالىعلى النحو 
  (.217: 2012، )المصري مسكناً  6343المساكن العشوائية غير الشرعية وغير صالحة للسكن نحو 
  (.64: 2012، 1841 رقم المطبوعة، )ج.م.ح.ف 7109المساكن التي تحتوي على غرفة واحدة في قطاع غزة 
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 مسكنًا. 14948نحو  2014-2007إلسرائيلي على القطاع خالل الفترة من المساكن التي هدمت بشكل كلي خالل اعتداءات االحتالل ا 
  من إجمالي الرصيد السكني حسب منهجية األمم المتحدة لتقدير االحتياجات السكنية في دول العالم 1.5البيوت التالفة وتقدر بنسبة %

العلم أن نسبة البيوت التالفة من المتوقع أن تكون  م. مع2007عام مسكنًا  3221ويقدر في القطاع نحو ، (21: 2004، نورين) الثالث
 ألن معظم المباني في القطاع الموجودة في المخيمات والمناطق العشوائية والمناطق القديمة قد تخطت عمرها االفتراضي.، أكثر من ذلك

 2017-2007للفترة من ، عشر سنواتال( أن االحتياج من الوحدات السكنية خالل 3نستنتج من الجدول رقم )
 وحدة سكنية.  18114بمتوسط سنوي ، وحدة سكنية181143قدر بنحو ت

الرمز ، )ج.م.ح.ف سكنية(وحدة  1689) 2007أما بخصوص الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها خالل عام 
لتها وهذه الفترة تخل، وحدة سكنية15000ما يقارب من  (2013-2011)الفترة من  )وخالل. (51: 2009، 1622المرجعي 

، واإلسكاناألشغال العامة  )وزارةاالنفراجة العمرانية التي شهدها قطاع غزة بعد دخول كميات من مواد البناء عبر األنفاق 
ال يغطي االحتياجات المطلوبة  2014-2007. وعليه فإن ما تم بناؤه خالل الفترة من (2013، (NRC)والمجلس النرويجي

وهي المشاريع الممولة  2017-2014وحدة سكنية خالل الفترة من  21584من بناء . ومن المتوقع االنتهاء لعام واحد
وهذا يؤكد خطورة أزمة السكن في  (2013، (NRC)المجلس النرويجيو ، وزارة األشغال العامة واإلسكان) من الحكومة القطرية

ال تشكل سوى  2017-2007ت وسيتم إنشاؤها خالل فترة الدراسة من ئَ نشِ ن عدد الوحدات السكنية التي أُ إالقطاع حيث 
وما يؤكد هذا ، هناك عجز كبير متراكم من االحتياجات السكنية% من االحتياجات السكنية لنفس الفترة وبالتالي 21

، )ج.م.ح.ف من أسر القطاع %71نحو ، العجز أن نسبة األسر التي تحتاج إلى وحدات سكنية جديدة خالل العقد القادم
% من السكان 60أن نحو  الذي أجراه الباحث ستطالع الرايويؤكد ذلك أيضًا ما اظهرة ا (40 :2010، 1737رقم المطبوعة 

 يعانون من أزمة سكن ولكن بدرجات متفاوتة. 
 

 متوسط مساحة المسكن:ثانياا: 

. وبالتالي يكون نصيب الفرد (2013، مؤشرات السكن، ج.م.ح.ف) 2م142توسط مساحة المسكن في القطاع يبلغ م
، اإلسكان )وزارةحسب المعيار الفلسطيني ، وهذا يندرج تحت مسمى اإلسكان فوق المتوسط، 2م 21من مساحة المسكن 

بالنسبة للشقق  2م25. فالمعايير التي تطمح إليها الدول المتقدمة تتراوح ما بين (3: 1997، السياسات اإلسكانية العامة
والخدمات الضرورية وفق ، البنائيةمع مراعاة العالقة بين المساحة السكنية والكثافة ، "منازل" لنمط الدار 2م35و، السكنية
الالفت أن متوسط مساحة المسكن في مخيمات  . ومن(261: 1989، )الحيدريومفاهيم التكنولوجيا الحديثة ، متطلبات

، % من األسر12.2فنحو ، من مساحة مسطح المسكن راألس نصيب ويختلف .(12 :2006، حلو )أبو 2م50الالجئين نحو 
نحو ، 2م119-81يليها الفئة من ، %34أكبر نسبة  2م159-120وتسجل الفئة من ، 2م80تعيش في مساكن أقل من 

مربع متر  200% للمساحة التي تزيد عن 11.8وأقل نسبة ، %17.6 نحو 2م199-160ثم الفئة من ، 24.4%
 .(59 :2010، 1737الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.ف

 

 : ة ودرجة التزاحمفكثافة الغر ثالثاا: 
ولم ، غرفة/مسكن 3.6نحو  2012بلغ المتوسط العام لنصيب المسكن من الغرف إلجمالي محافظات غزة عام 

أما بخصوص ، (71 :2012، 1919الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.ف .2007و 1997يتغير هذا المتوسط حسب نتائج تعدادي 
وتقاربت النسب للمساكن ، %17.3عدد الغرف فنجد أن المساكن التي تحتوي على غرفتين فأقل تشكل المساكن حسب 

 أما المساكن التي تحتوي على، فئة % لكل31لتسجل نحو  غرف وخمس، وأربع غرف، ثالث غرف علىالتي تحتوي 



24 

، 2013فرد/غرفة لسنة  1.6وسجلت كثافة المسكن . (64: 2012، 1841رقم ، )ج.م.ح.ف% 5.9ست غرف فأكثر فتشكل 
ونحو ، %54.2فرد/غرفة نحو  2وشكلت األسر التي تسكن وحدات سكنية ذات كثافة انشغال منخفضة أقل من 

فيما بلغت نسبة األسر التي تسكن وحدات سكنية ، أفراد/غرفة 3إلى أقل من  2% ذات كثافة انشغال متوسطة من 31.8
. وعمومًا ليس معنى (80:2014، 2076الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.ف% 14 لغرفة نحولأفراد فأكثر  3ذات كثافة إشغال عالية 

 فقط.ذلك أن األسر ال تعاني من ضائقة سكنية ألن كثافة األشغال محسوبة لكل الغرف بشكل عام وليس لغرف النوم 
يكون المستوى الصحي  وبذلك، ويرى الباحثون أن درجة التزاحم المثالية تكون عندما تصل إلى فرد واحد في الغرفة

إلى أن التزاحم السكني يبدأ عند وجود أكثر من فردين بالغين ، كما يذهب المعهد الدولي لإلحصاء، واالقتصادي مرتفعاً 
التي تتأثر عكسيًا بعدد المساكن ، . ودرجة التزاحم من المتغيرات التابعة(720: 2 ج، 1989، )عبد الهاديفي حجرة واحدة 

ويتحدد بموجب هذا المعيار ، أو إشغال الغرفة، كلما تناقصت درجة التزاحم، وفرت المساكن بشكل أكبرفكلما ت، المنتجة
ولعل هذا مؤشر واضح على ارتفاع درجة التزاحم داخل المساكن في القطاع خالل ، حجم الفجوة اإلسكانية القائمة

 شاءات.السنوات األخيرة في ضوء عدم توفر المساكن الجديدة وتوقف قطاع اإلن
 

 انخفاض نسبة الوحدات السكنية الشاغرة:رابعاا: 
ومن المؤشرات المهمة التي تؤثر في سوق العقارات السكنية نسبة الوحدات السكنية الشاغرة حيث سجلت 

: 2009، 1622الرمز المرجعي ، ح. فم.)ج.  %5.5أما الوحدات الشاغرة فبلغت ، %4.7الوحدات السكنية المغلقة والمهجورة 
شارة أن إل. وهنا ال بد من ا(20: 2004، )نورين% 8والتي حددت ب ، . وهذه النسبة قليلة مقارنة بالمعايير الدولية(47

 حاجة ذوي الدخل المحدود واألزواج الشابة.  بيمعظم الوحدات السكنية الشاغرة في القطاع ال تل
 

 المرافق:الحالة االنشائية للمساكن وجودة خامساا: 
أو ، % من أسر قطاع غزة تسكن مساكن مبنية من الطوب اإلسمنتي99.8أن نحو ، االنتباهلعل ما يلفت 

كما أن نحو نصف األسر تسكن مساكن يعود إنشاؤها إلبى ما بعد ، أو الحجر النظيف" الرخام"، اإلسمنت المسلح
وباقي ، %44نحو  1994-1967األسر التي تسكن مساكن يعود إنشاؤها إلبى ما بين األعوام  وتشكل نسبة، 1994عام

. (2013نوفمبر/ ، القطاعواقع اإلسكان في ، )ج.م.ح.ف 1967النسبة لألسر التي تسكن مساكن يعود إنشاؤها الى ما قبل عام 
إال ، كونها تستخدم اإلسمنت المسلح أو حديثة البناء، القطاع ذات مستوى ممتاز المساكن فيوليس معنى ذلك أن حالة 

كاألسبست ، ستوى الرديء والمتوسط والممتاز. فعدد كبير من المساكن مسقوفة بمواد بناء مؤقتةبين الم أنها تتنوع
وائل الخمسينات لحين عودة الالجئين الي ديارهم أالتي بنيت بشكل مؤقت في ، وال سيما في مخيمات الالجئين، والصفيح

د السكاني فلم تتغير المساحة منذ الستينات إذ ولكن بقيت هذه المخيمات حتي يومنا دون تطوير يتناسب مع حجم التزاي
 قدرو ، % من مساحة القطاع1.6تشكل المخيمات و  (UNRWA-Field Office;Gaza 2000 :4) دونماً  5869بلغت نحو 

نحو  ( بينما ارتفع العدد ليصل الى1958، الهيئة العربية العليا لفلسطين) نسمة 219423نحو  1958عدد سكانها عام 
كما يضم القطاع سبعًا وأربعين . مرة 2.3أي أنه ارتفع نحو  (unrwa:  2013) 2013الجئ حتي عام نصف مليون 
نسمة  92274نحو  2010ويسكنها عام ، مسكناً  12809وتضم ، دونماً  10948تبلغ مساحتها نحو ، منطقة عشوائية

قديمة؛ فمعظم هذه المناطق تعاني من ويحتوي القطاع أيضًا على عدد من األحياء ال. (217، 139، 79: 2012، )المصري
والكثافات  والتصرفات الفردية في االمتداد العمراني، وعشوائيتها، كقدم المباني سمات التخلف في الجوانب العمرانية
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 -كما تعاني من نقص المرافق والخدمات وعدم كفاءة شبكات الحركة واالتصال مثل الشوارع الضيقة ، السكانية المرتفعة
وهذه المناطق تداعت . سعاف وسيارات المطافئإلمما يصعب معه وصول الخدمات الى المنطقة مثل سيارات ا الحارات

 . زالةإلعبر الزمن بحيث ساءت حالتها وأصبحت في حاجة ماسة ألعمال التحسين أو االرتقاء أو ا
ومخالفة قوانين البناء  ،تشيدها من الخارج ومن المظاهر التي يمكن أن ُترى علي عدد كبير من المباني عدم

مما يترك أثرًا على المظهر العام ، أو سوء الحالة اإلنشائية، وعدم معالجة األضرار التي تنتج عن القدم، والتنظيم
هذا ، أال وهو لون اإلسمنت، يغلب عليها اللون الرماديو ، فالواجهة المعمارية لبعض المباني مشوهة، للمناطق السكنية

ويظهر ، حيث نجد التكرار والتقليد في التصميم، وافتقاده للروح المعمارية، إبداع في التصميم فضاًل عن؛ عدم وجود
)أبو %من المستطلعة أراؤهم غير راضين عن مظهر منزلهم الخارجي 78أن نسبة في دراسة "ابو وردة" استطالع للرأي 

 .(6: 2007، البرعىو ، وردة
الرمز المرجعي ، )ج.م.ح.ف، في مساكن تتصل بشبكة مياه عامةمن أسر القطاع تسكن ، %99.9وبالرغم من أن 

ساعات كل يومين  8-6يتلقون إمدادات المياه لفترات تتراوح بين % من السكان  45. إال أن نحو(18-19 :2013، 2017
ابع الئتالف )فريق المناصرة الت ساعات مرة كل أربعة أيام 8-6% من السكان يحصلون على المياه لفترات تتراوح بين 10و

، % من المياه المزودة للسكان90فنحو ، وبخصوص جودة المياه .بدون تاريخ( ”EWASH“ المياه والصرف الصحي والنظافة
الملوحة  ارتفاع نسبةإلى  ذلكويعزى  (Amnestry International uk.,et al.2011:6)تعتبر المياه غير مناسبة للشرب 

وبخصوص المياه  .(Coastal Municipalities Water Utility' 2010: 2)ها دوليًا بنسبة أعلى من الُموصى ب، والنترات
أو صماء للتخلص من المياه ، تقيم في مساكن موصولة بحفر امتصاصية، % من األسر16.9نجد أن حوالي ، العادمة
وهذا أثر  .المي للسكان(اليوم الع، 2014، )ج.م.ح.ف % من األسر تتصل بالشبكة العامة83.1في حين أن هناك ، العادمة

يوميًا على جودة الحياة ساعة  12من  في كثير من األحيان ألكثركما اثر انقطاع التيار الكهربائي . على جودة المياه
 .(Oxfam International,2015) في القطاع

 
 نوع وحجم األسرة:سادساا: 

نحو  2013( سنة 14-0بة من )في الفئة العمريإذ تقدر نسبة األفراد ، ويعد المجتمع في قطاع غزة مجتمعًا فتياً 
مما ينبئ بتزايد عدد األسر وزيادة الطلب  (57:  2013، 2025الرمز المرجعي ، ج.م.ح.ف) % من مجمل سكان القطاع44.1

، سيؤثر على المستوى االجتماعي واالقتصادي في ظل الحصار وُشح الموارد بل أن زيادة عدد األسر، على المساكن
وهذا النوع من األسر في ، % من إجمالي األسر80فاألسر النووية تشكل نحو ، نوع األسرة في الحاجة السكنية يؤثركما 

ولكن فعليًا قد يعاني جزء ، على اعتبار أن كل أسرة تحتاج إلى مسكن، ال يوجد لديه مشكلة تزاحم سكني نظرياً ، األغلب
، غر مساحة المسكنومن هذه المشاكل صِ ، الحاجة السكنيةومن ثّم هذا يؤثر على ، من هذه األسر من مشكلة سكن

أما المشكلة تكون أكبر في حالة ، واالنشطار العائلي لبعض أفراد األسرة للزواج، وزيادة إشغال الغرفة بأكثر من فردين
ا تعاني من حيث إنه، (54:  2014، 2093الرمز المرجعي ، ج.م.ح.ف) % من إجمالي األسر18والتي تشكل ، األسر الممتدة

والمشكالت  والتفكك األسري، التزاحم السكني نتيجة للسكن الجماعي والذي ينتج عنه في الغالب عدم توفر الخصوصية
سباب تاريخية تتعلق بالظروف ألى إوتعود ظاهرة السكن الجماعي ، العائلية نتيجة لوجود أكثر من أسرة بالمسكن

سباب االقتصادية المتمثلة بانتشار الفقر والبطالة أللى اإ باإلضافة، الالجئين كانت سببًا في إقامة مخيمات السياسية التي
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لى عدم مقدرة معظم األسر الى تحسين أوضاعهم السكنية إأدى  األراضي مماسعار أوارتفاع ، وتدني مستويات المعيشة
  .أو اقتناء مساكن جديدة

 

 
 (8شكل رقم )

 (53 :2014، 2093رقم ، )ج.م.ح.ف :المصدر
أي إنها أسر كبيرة الحجم وهذا ، أن نحو ثلثي األسر تحتوي علي ستة أفراد فأكثر (8)يتضح من الشكل رقم 

. (64: 2012، 1841رقم ، )ج.م.ح.فللنوم لكل مسكن  اثالث منه، غرف أربعاليقل عن ، من الغرف ياً كاف اً يتطلب عدد
 وهذا مؤشر كاٍف على وجود ضائقة سكنية في القطاع.

 

 : مستقبل السكان في القطاع على وأبعادها لثالث: خطورة أزمة السكنالمحور ا
 شكلتالسكان ن المشكالت المتعددة التي تواجه ا  و ، أزمات عدة أخرى غزة ستفجرن أزمة السكن في قطاع إ

مستقبل السكان بشكل عام والنازحين الذين دمرت مساكنهم بشكل خاص ويمكن تلخيص هذه  علىإنذارًا خطيرًا 
 :لتاليكالت باالمش
 مشكلة اصحاب المساكن المدمرة نتيجة اعتداءات االحتالل االسرائيلي: -1

ألف نسمة من 110سرائيلية والذين يقدر عددهم إلواجه السكان النازحون من مساكنهم نتيجة لالعتداءات ا
مراكز اإليواء ) داخل يعيشون ظروفًا صعبة كانوا حيث ، (World Bank: 2014)  مساكنهممشكالت عديدة نتيجة لتدمير 

راشيل كوري الفلسطينى  )مركزالشتاء التي تفتقر ألبسط المقومات الالزمة للحياة اآلدمية وبالذات خالل فصل  المدارس( 
  .(2015لحقوق االنسان:

وعدد ، والجدير بالمالحظة أنه بسبب عدم وجود تناسب بين مساحة المكان المعد لألسر النازحة في المدارس
ن أكما ، (2015، )شحادةوتعد االمراض الجلدية كالجرب أكثر األمراض انتشارًا ، مراض ألابعض تفشي أدى إلى ، األسر

ولعل اختالط العوائل وبخاصة ، نفسهمأله آثار اقتصادية وخيمة على النازحين و  نفسية قاسية اً النزوح يوّلد أمراض
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لى انتشار بعض المشكالت إقد يؤدي  والبيوت الجاهزةأمدارس طفال في بنايات غير معدة للسكن سواًء الألالمراهقين وا
 ن. يومن البديهي أن ينعكس ذلك على الطلبة النازح، االجتماعية

 
 كرفان من الصفيح( 1صورة رقم ) 
أحسن حااًل من  نجاهزة من الصفيح )كرفانات( فقد يكونو  اً بيوت اأما بخصوص بعض النازحين الذين تسلمو 

سنوات  ثمانوالمستمر على قطاع غزة منذ ما يقرب ، يواء بالمدارس في ضوء الحصار الخانقإلز االنازحين في مراك
لمشروع إعداد مواصفات فنية  وقد تم، حيث يعاني القطاع من نقص كبير في العقارات السكنية وعدم توفر مواد البناء

منع االحتالل اإلسرائيلي إدخال بسبب طاع غزة لوحدات السكنية المتنقلة بما يتناسب مع مواد التصنيع المتوفرة في قا
وحدة سكنية متنقلة مما سيساهم في  1000مواد التصنيع التي تتناسب مع المعايير الدولية. ويقوم المشروع على تجهيز 

 .(2015زة: العربية الدولية إلعمار غ )الهيئةعلى القطاع  اإلسرائيليمنزلها خالل العدوان  تهدم عدد من العائالت التيإيواء 
لى استئجار مساكن بالرغم إوا أوال شك أن بعض النازحين ال يفضلون السكن في مراكز االيواء أو "الكرفانات " ولج

 للطلب المتزايد والنقص الكبير في العقارات كما سبق ذكره. يجارات نتيجةإلا سعارأارتفاع 
 

  الشباب:هجرة  -2

جعل بعض الشباب يبحث بطريقته الخاصة عن الوسيلة التي نتائج العدوان األخير على قطاع غزة  أخطرمن 
 لصعوبتها.التي تحتاج إلى وقت كبير وال يفضلها الشباب و سواء كانت هجرة قانونية ، تمكنه من الهجرة فورًا وبأسرع وقت

ثناء أالمهاجر سهل لسرعة الهجرة بالرغم من المخاطر الشديدة التي يتعرض لها الشاب ألأو الهجرة غير القانونية وهي ا
ألنهم يرون فيها حاًل للخروج  الحياة.وذلك للبحث عن فرص أفضل للدراسة أو العمل أو ، القيام بالهجرة غير القانونية

% من 84ويرى نحوالنفسية التي يعانون منها.  و أو االجتماعية، أو االقتصادية، من الظروف الحياتية السياسية
وتعتبر ظاهرة هجرة % غير ذلك. 18بينما يرى نحو ، ها دور في هجرة الشبابهم ان أزمة السكن لؤ المستطلعة آرا

الشباب من الظواهر القديمة في غالبية دول العالم الثالث فهي ظاهرة اجتماعية نتيجة ظروف الحياة اإلنسانية الصعبة 
در له آثاره على بناء المجتمع وهذا اله، للطاقات والكفاءات الفتية اً الشباب هدر  وتمثل هجرةالتي تعيشها تلك الدول 

تؤثر سلبًا على قضية الصراع السكاني بين الفلسطينيين واالحتالل والذي يسعي بشتى  . كما(2014، )حجازيونمائه 
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جبارهم على الهجرة لضمان التفوق الديمغرافي لليهود على إليق الخناق على السكان وال سيما الشباب يلى تضإالوسائل 
  ين.نيالفلسطي

 

 : أزمة السكن للحد من وفي بعض الدولسكان في قطاع غزة إلامشاريع محور الرابع: ال

 مشاريعللتعامل مع أزمة السكن ال بد من اإلشارة الي أن  مشاريع اإلسكان الفلسطينية قبل الحديث عن 
سكن والبيئة السكنية وهذا أثر بدورة على أزمة ال، ثرت بالظروف السياسية التي مر بها القطاعأسكان في القطاع تإلا

  -:التاليلي عدة أقسام وهي على النحو إبشكٍل واضح وسيتم تقسيم هذا المحور 
 – 1918) خالل الفترة من سرائيليإلدارة المصرية واالحتالل اإلاالنتداب البريطاني وااالسكان خالل   مشاريع -1

1993): 

فترة  أما، غزةكانت مقصورة على مدينة  1947-1917المشاريع التي كانت خالل فترة االنتداب البريطاني من
 يفتم توزيع قسائم سكنية بجانب مشروع سكني مكون من عدة مباٍن ألسر الشهداء في ح 1966-1948دارة المصرية إلا

هداف سياسية وأمنية واقتصرت المشاريع على سكان المخيمات أسرائيلى ارتبطت بإلأما مشاريع االحتالل ا، النصر
ذا ما قيمنا تلك وتنوعت المشار  يع بين قسائم سكنية وشكلت الجزء األكبر وبعض المشاريع المتمثلة بالمباني السكنية. وا 

سكان يستهدف فئة معينة من السكان إال شك أن أي مشروع ، المشاريع ومساهمتها في حل أزمة السكن في القطاع
السابقة استنزفت مساحات واسعة من األراضي ولم ولكن جميع المشاريع ، ويسهم في توفير جزء من االحتياجات السكنية

ثرت سلبًا على االستثمار في أولعل عدم توفر الخدمات المالية والتمويل المناسب ألغراض السكن  تراع محدوديتها.
 مجال العقارات. 

 

 :(2015–1994)سكانية الفلسطينية إلا المشاريع -2

فبعد قيام السلطة ، ع القسائم وتوزيع الشقق السكنيةسكانية الفلسطينية فتنوعت بين توزيإلأما السياسة ا
قامة عدد من مشاريع االسكان استهدفت العائدين وبعض أفراد  1994الفلسطينية مباشرة عام  تم توزيع عدد من القسائم وا 

سكان إاريع سكان فقام بعمل مشإلسكان التابعة للمجلس الفلسطيني لإلأما مشاريع ا، األجهزة األمنية العسكرية والمدنية
وأهم مايميز السياسة الفلسطينية عن السياسات السابقة هو ، استهدفت شريحة الموظفين والبيع بنظام األقساط الشهرية

فئة الموظفين القادبين على تسديد ثمن األرض للحكومة وتمويل عملية  سكانية والتي استهدفتإلمشروع التعاونيات ا
ومن  الشابة.روعات السابقة لم تستهدف فئة ذوي الدخل المحدود أو األزواج البناء. ويمكن أن نخلص أن معظم المش

 2005-2000سرائيلة خالل الفترة من إلالالفت أن المشاريع الوحيدة التي استهدفت العائالت المتضررة من االعتداءات ا
 " في محافظتي رفح وخانيونس.ونرواألهي مشاريع وكالة الغوث الدولية "ا

في إنتاج  رئيٌس  كان لها دورٌ  2006-1994ت المالية الكبيرة من البنوك خالل الفترة من ولعل التسهيال
بما يعني أن القطاع الخاص أسهم بتوفير الجزء األكبر من االحتياجات السكنية. ، اإلسكان وتطويره لدى القطاع الخاص

 االنقسام السياسي الفلسطيني. بسبب 2006مع العلم أن هذه التسهالت من البنوك تقلصت بشكل كبير بعد عام 
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 سرائيلي:إلإعمار قطاع غزة بعد اعتداءات االحتالل ا -3

عمار تتمثل بتفاعل مجموعة إلن عملية اإحيث ، عادة اإلعمار على بناء ما تهدم من مبانٍ إ ال تقتصر عملية 
وفترة اإلغاثة ، وهي ما قبل الكارثة تكما أن اإلعمار يمر بأربع فترا، من العوامل التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية

  (Baradan; 1999:1). واإلعماروفترة إعادة التأهيل وفترة إعادة البناء ، الفورية

بين  قويةمشاركة الهو تعزيز العمار بعد الحرب بجامعة يورك إلعادة اا  ومن أهم توصيات وحدة التنمية و 
وتشدد ، المشاكل المتعددة والمعقدة التي نتجت عن الحرب األوساط األكاديمية بهدف حل من بينهاو  مختلف الجهات

المفاهيم وتصميم البرامج لتسهيل وضع رؤية لتحقيق االنتعاش التي تمكن الشعوب المتضررة  على أهمية تعزيز
المؤسسية  دعم بناء قدرات الموارد البشرية لتطوير النظم اإلدارية المناسبة واالستجاباتو ، مركزياً  اً ومؤسساتها لتولي دور 

 .(University of York:2014)في االنتقال من إدارة األزمة إلى برامج التنمية على المدى الطويل 
داخلية كانت أم ، خرى فإن مرحلة إعادة اإلعمار تحتاج إلى قرار سياسي من القوة الحاكمةأ ومن ناحية

كان قرارًا ، الحرب العالمية الثانية و، لمية األولىتحاد السوفياتي بعد الحرب العاالخارجية. فقرار إعادة اإلعمار في ا
وبالتالي كانت إعادة اإلعمار تعتمد على الموارد ، داخليًا في إطار الحصار الخارجي من مراكز النظام الرأسمالي العالمي

، بعد الحرب العالمية الثانيةلمانيا الغربية وكوريا الجنوبية واليابان أالمادية والبشرية المتاحة داخليًا فقط. أما إعادة بناء 
شتراكي. وتقرر القوة الإطار الصراع ضد المعسكر ا في ميركيةأتيجية افكان قرارًا من المحتل األميركي لدواعي استر 

سياسات إعادة اإلعمار. وتعني هذه السياسات تحديد األهداف النهائية والوسيطة إلعادة ، الحاكمة بشكل أساسي
تختلف استهدافات إعادة اإلعمار دة اإلعمار ومصادر التمويل المتاحة الداخلية والخارجية. و كما وسائل إعا، اإلعمار

ختالف ابتختلف كما ، جتماعية التي تتبناهاإلقتصادية واإلوالفلسفات ا، المسيطرةختالف مصالح القوى الحاكمة أو با
 .(2013أبو مصلح:)المعنية الظروف التاريخية " الجيوستراتيجية " للدول 

وفي ضوء ماسبق فإن الحالة الفلسطينية في قطاع غزة مختلفة عن االتحاد السوفيتي الذي يمتلك الموارد 
ن إعمار حيث إلعادة اإ فقطاع غزة يفتقر الي كل مقومات ، البشرية والمادية بالرغم من الحصار المفروض عليه

 والواليات المتحدةاع غزة دون موافقة االحتالل عمار في قطإ سرائيلي يتحكم بالمعابر ومن ثم لن يكون إلاالحتالل ا
بدليل أن االحتالل وافق على االمريكية واالتحاد االوروبي ودعم مادي من الجهات المانحة وانهاء االنفسام الفلسطيني. 

عمار ولكن تحت رقابة دولية تحسبا من وصول المواد لفصائل المقاومة إلعادة اإلدخال مواد البناء لقطاع غزة إ
% يرون غير 32زمة السكن بينما أيخفف من سإعادة اإلعمار  هم أنؤ السكان المستطلعة أرا% 68نحو يرى  الفلسطينية.

 ذلك.
 

 :السكنيةفي حل المشكلة  التجربة التركية والسنغافورية -4

ما يجعل من المهم جدا االستفادة من تجارب ، ثمة تجارب دولية أسهمت في التخفيف أو حل أزمة السكن
ال أن هذه التجارب قد ال تتناسب بشكٍل كامل مع الواقع في قطاع إول األخرى في التعامل مع مشكالتها اإلسكانية الد

والتي تعد من أفضل التجارب الدولية في حل ، فقطوالسنغافورية التركية  تينغزة فعلى سبيل المثال سيتم عرض التجرب
 أزمة السكن:
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 التجربة التركية: - أ
مثل الحل التركي بضخ أموال كبيرة فضاًل عن وتَ ، ا حل أزمة السكن خالل سنوات معدوداتاستطاعت تركي

ماليين  6التسهيالت الحكومية للبناء والتملك بإشراك القطاع الخاص حتى قضت على مشكلة السكن واستطاعوا بناء 
يستطيع شراء أرض أو سكن  ويذكر أن غالبية الشعب التركي يعاني من الفقر أو ضعف السيولة فال، وحده سكنية

في بناء  ووضع تسهيالت حكومية كبيرة للبنوك والشركات دورٌ ، وبالتالى كان لدعم المساكن وتمليكها للمواطن، خاص
قراض المواطنين قروض طويلة األمد، تلك الوحدات السكنية  ومن تلك التسهيالت أن تقوم الحكومة مع البنوك بتمويل وا 

دوالر أمريكي كدفعة أولى ثم تتبعها دفعات بسيطة سنويًا تتناسب مع  2666ي بما يعادل تقريبًا حيث يدفع المواطن الترك
 كها للمواطنين في نفس المكانيدخل المواطن التركي وحلت الحكومة التركية مشكلة العشوائيات ببناء شقق سكنية وتمل

 .(2013زاهد : )
ولكن ويمكن االستئناس بها من قبل الفلسطينيين ، في حل أزمة السكن ال شك أن التجربة التركية أسهمت
 سباب التالية:ألقد يكون صعبًا للغاية وذلك ل، استنساخ هذه التجربة وتطبيقها علي قطاع غزة

ندرة األراضي الحكومية في القطاع والتي من المتوقع أن تختفي تمامًا في السنوات القادمة أمام االحتياجات  -1
 األرض المختلفة للسكان.المستقبلية من استخدامات 

 انخفاض متوسط دخل الفرد في قطاع غزة عما هو في تركيا. -2
 دخال مواد البناء.إحتالل علي إلالحصار المشدد والقيود المفروضة من قبل ا -3
 سرائيلي.إلقتصاد االضعف االقتصاد الفلسطيني وتبعيته ل -4
م االستقرار السياسي واالنقسام قراض العقاري بسبب عدإلسكان واإلفي دعم قطاع ا ضعف دور البنوك -5

 الفلسطيني.
 غاثية والتي ترتبط بالسياسة الدولية.إلاعتماد قطاع غزة في على المساعدات الدولية والمشاريع ا -6
 دارة هذه األزمة.إطار المؤسسي الذي له الدور األكبر في إلضعف ا -7

 

 التجربة السنغافورية: -ب
فعندما استقلت سنغافورة لم تكن ، شكلة السكن التجربة السنغافوريةأن من أبرز التجارب الناجحة في الحد من م

وإلصالح هذا الوضع قامت بإنشاء هيئة ، تعاني فقط من نقص شديد في المساكن بل ومن رداءة شديدة فيما هو قائم
هذه المهمة  اإلسكان والتنمية وكلفتها بمهمة توفير مساكن عالية النوعية ومنخفضة التكلفة للمواطنين ودعمتها في

% من 20بإعطائها الحق في الشراء القسري لألراضي الخاصة التي تراها مناسبة إلقامة مساكن عامة بسعر يعادل فقط 
القيمة السوقية لتلك األراضي. وقد حقق توحيد عملية بناء المساكن من خالل الهيئة كفاءة عالية في تخطيط الموارد 

كما لعب إنشاء هذه المساكن ، والعمالة بتكاليف متدنية ، ومواد البناء، راضيما مكنها من الحصول على األوتوجيهها 
لعمالة من اكتساب مهارات خالل الستينات والسبعينات دورًا مهمًا في تأمين عدد كبير من فرص العمل ومكنت تلك ا

وقد حددت األقساط السنوية ، يطأو أن يشتري الوحدة التي يسكنها بالتقس اً وللمواطن الخيار في أن يسكن مستأجر ، عالية
وحددت ، عن القيمة اإليجارية للوحدة ما شجع معظم المواطنين على شراء الوحدات التي يسكنونها اً بحيث ال تزيد كثير 

بحيث أصبحت ، أسعار تلك الوحدات بأقل من التكلفة اإلنشائية كما استبعدت تكلفة األرض تماما من سعر الوحدة
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، من قيمة الوحدات السكنية الخاصة %70إلى  %50بنسبة تتراوح من  ومية تباع بأسعار تقل الوحدات السكنية الحك
 .(2012، )السلطان% ممن سكنوا في اإلسكانات العامة امتلكوا الوحدات التي خصصت لهم 93والذي كان من نتيجته أن 

سقاطها إلكن من الصعوبة بمكان يمكن االستفادة من التجربة السنغافورية والتي تعتبر تجربة رائدة وناجحة و 
سكان مناسبة إلقامة مساكن عامة إلبالكامل في قطاع غزة فموضوع الشراء القسري لألراضي الخاصة التي تراها وزارة ا

ولكن يمكن شراء أراٍض ، فالقانون الفلسطيني ال يسمح بذلك، % من القيمة السوقية لتلك األراضي20بسعر يعادل فقط 
ن يتم استبعاد تكلفة األرض تماما من ألى استخدام األراضي الحكومية على إضافة إلعارها رخيصة باسأفي مواقع تكون 

 سعارها. أمن  وهذا سيقلل، سعر الوحدة
ن أو ، أما موضوع ترك االختيار للمواطن في أن يسكن مستأجرا أو أن يشتري الوحدة التي يسكنها بالتقسيط

ثيرا عن القيمة اإليجارية للوحدة فهذا يمكن تطبيقة بل سيشجع معظم المواطنين تحدد األقساط السنوية بحيث ال تزيد ك
 ، على شراء الوحدات التي يسكنونها

من قيمة الوحدات   %70إلى  %50بنسبة تتراوح من نخفاض سعر الوحدة السكنية الحكومية اأما بخصوص 
قامة إسلطة الفلسطينية التي تعتمد بالكامل في ال طائلة قد ال تتوفر لدى الو السكنية الخاصة فهذا يحتاج الى أم

 . المشروعات السكنية علي المساعدات الخارجية
بينما التجربة التركية ، ساسي علي الجهد الحكوميأولكن من المالحظ أن التجربة السنغافورية تعتمد بشكل 

غزة يمكن الدمج بين مساهمة الحكومة وبالنسبة لقطاع ، عطاء تسهيالت كبيرة للبنوكإ تميزت بإشراك القطاع الخاص مع 
 عطاء تسهيالت للقطاع الخاص.ا  و 

 

 . المحور الخامس: الحلول الذكية لحل أزمة السكن في القطاع
لمناقشة  واللقاء بمجموعة النقاش البؤرية على ما أجراه الباحث من المقابالت الشخصية مع بعض الخبراء بناءً 
 في أدوات الدراسة وبناءً ن أن تسهم في التخفيف من المشكلة والتي سبق ذكرها والحلول الذكية التي يمك، أزمة السكن

 السنغافورية يمكن تلخيص الحلول الذكية بما يلي:و  على التجربتين التركية
مثال توفير وحدات ، يلزم في هذا اإلطار توفير سوق إسكان تداولي للوحدات السكنية يتناسب مع دورة حياة األسرة -1

مترا( وعندما تنمو األسرة يتم بيع هذه الوحدات ألسرة جديدة أخرى وشراء  60ج الجدد )ال تتجاوز صغيرة لألزوا
باالضافة إلى عمل تصميمات مرنة لوحدات ، ولتسهيل العملية تتم إدارتها من خالل شركات إسكان، منزل أوسع

نوات عندما يزداد عدد أفراد األسرة سكنية صغيرة لألزواج الشابة بحيث تكون قابلة للدمج لكل وحدتين بعد عدة س
% يرفضون السكن في 68عده الباحث أن نحو أ ستطالع الذي االرت نتيجة هوأظ، مكانيات مادية لديهمإوتتوفر 

وأعتقد أن حجم ، % على هذا االقتراح32بينما وافق نحو ، مترًا مربعاً  60مساكن ذات مساحة صغيرة التتجاوز 
 ت علي القبول أو الرفض للمساكن ذات المساحة الصغيرة منخفضة التكاليف.ثر أاألسرة والثقافة األسرية 

يمكن أيضا استخدام األنماط األفقية المضغوطة في البناء بكثافات عالية مثل البيوت الصفية )بدون ارتدادات  -2
 حات القسائم.جانبية من الجهتين( أو شبه المتصلة )بدون ارتدادات جانبية من جهة واحدة( وذلك للتوفير في مسا

وهذا من شأنه خفض سعر ، ال بد من زيادة العرض في سوق األراضي من خالل تشجيع مشاريع إفراز جديدة -3
 األرض إلى نحو مقبول مما يمكن القطاع الخاص من إيجاد فرصته في قطاع اإلسكان.
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مار الحالي هو في مجال ال بد من تشريع قوانين لتشجيع االستثمار في قطاع إسكان محدودي الدخل )معظم االستث -4
مثل إلزام كل شركة إسكان بأن تكون نسبة مئوية معينة من استثماراتها موجهة ، (اً اإلسكان الفاخر كونه مربح

 وكذلك البنوك ال بد من إلزامها باستثمار جزء محدد من أصولها في هذا القطاع المهمش.، لخدمة هذه الفئة

لزام البنوك بتقديم هذه الخدمة.ال بد من البحث عن صيغ إسالمية لنظام ا -5  لرهن العقاري وتشجيعه وا 

وعدم ترك ، ال بد من تشجيع قطاع اإلسكان اإليجاري ووضع ضوابط له كونه يخدم شريحة كبيرة من السكان -6
 المستأجرين عرضة لطلب إيجارات باهظة كما هو الحال اآلن.

ضافة إلى فشل نظام توفير إ، أجير بهدف التمليكونظام الت (Public housingبعد فشل سياسة المساكن العامة ) -7
من الحكومات كبرنامج مساعدات إلسكان الفقراء وذوي الدخل المحدود بما يشكل من أعباء ال  األرض والخدمات

وأن تدعم ، فإن دور القطاع الخاص ال بد أن يعزز، مكانياتها المحدودةإتقوى عليها كثير من الدول النامية ب
وبتشطيبات متواضعة لكنها ، صغيرةبمساحات  و عبر توفير مبانٍ أ، لفقراء عبر القطاع الخاصالحكومات فئة ا

% 90ويريوربما تعفي من رسوم الترخيص والضرائب. ، وتكون هذه الوحدات مدعومة من الحكومة، آمنة وصحية
  القطاع الخاص سيساهم في حل أزمة السكن. هم أنؤ السكان المستطلعة آرا من

ونسب الفئات ذات الدخول ، يجارإلم اأوالتمليك ، اجات السوق المحلي من السكن من حيث: المساحاتدراسة احتي -8
مداد السوق بالمطلوب وفق إلوالتي تحتاج وحدات سكنية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب و  القطاعالمختلفة في 

 قدرات وحاجات المجتمع.
 اللتزام. تعزيز دور الرقابة الحكومية والمتابعة لضمان ا -9

بسبب للمتضررين، األونروا ببنائها  التي تقوم ،المنفصلةالسكنية نظام الوحدات اقامة مشاريع إسكان ب ال يفضل -10
 المتوافرة. المحدودة على األراضي اآلثار السلبية  لهذه المشاريع 

حو التصنيع المسبق سيقلل كذلك االتجاه ن، تطبيق نظام التكرار للوحدات النمطية يوفر في تكاليف التصميم والبناء -11
 ويقلل التكلفة والمخلفات الناتجة عن البناء.، عاقات المتوقعة في المواقعإلا
تعاني العديد من دول العالم الغنية منها والفقيرة من مشكلة سكنية مع تباينها من دولة إلى أخرى. إال أن المشكلة  -12

وال أشدها الحصار ، وعدد السكان الكبير، ق المساحةقلها ضيأالسكنية في قطاع غزة أكثر تعقيدا في ظروف ليس 
فما بينهما كثير ومؤلم. هذا الوضع المعقد يفرض على أصحاب  2007اإلسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عام 
 القرار التفكير مليا في كيفية حل هذه األزمة.

 واأللمنيوم-مطلوب في األبنية التقليدية  قل مما هوأ وبنسبة -" بناء المجمعات السكنية من االسمنت تبني فكرة   -13
قل تكلفة من البناء التقليدي ألكابوند واألسطح الخشبية والتقطيع الداخلي من الجبس فهذا خيار والزجاج وألواح األ

هذه  ". ولكنوممكن التنفيذ في مثل هذه المرحلة المعقدة التي ال يسمح فيها بدخول الكميات المطلوبة من مواد البناء
 القطاع.التفكير المعمق للموازنة بين كل الظروف المعقدة في  لفكرة تتطلبا

عمار ويتبني سياسات واستراتيجيات ذكية تسهم في حل مشكلة السكن في إلعادة اإ سكان يتولي إلنشاء صندوق لإ -14
 القطاع.

من  أكبريوفر مساحة  استبدال األراضي الحكومية مرتفعة الثمن باألراضي ذات الملكية الخاصة األقل ثمنًا مما -15
 األراضي وتكلفة أقل للوحدة السكنية. 
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 : النتائج
حين لم يصاحب  في، السكانينتيجة لزيادة معدل النمو ، تطورًا سريعا، شهدت المراكز العمرانية في محافظات غزة -1

، خل المحدودوال سيما من ذوي الد، من االحتياجات السكنية، لسد الفجوة، وموازالنمو السكاني تخطيط مماثل 
 والمتوسط. 

من فرص االمتداد العمراني ، القطاع% من مساحة 20والتي تشكل ، قلصت المنطقة العازلة التي فرضها االحتالل -2
 .صالً أضوء محدودية األرض  ىف بمحاذاة الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، باتجاه الشرق

وحدة سكنية  1500لتسجل أقل من  التي ُبنيت ن( انخفاضًا في أعداد المساك2014-2006شهدت الفترة من ) -3
من االحتالل االسرائيلي أو من  لى القطاع سواءً إدخال مواد البناء إالحصار وعدم تشديد  وذلك بسبب، سنوياً 

 .عادة االعمارإلدخال كميات محدودة جدًا إوأخيرأ تم  ال للمشاريع القطريةإمصر 

في انخفاض عدد الوحدات ، 2014-2007كن في قطاع غزة خالل الفترة تتمثل العوامل المؤثرة في تفاقم أزمة الس -4
االسرائيلي المتكررة  عتداءات االحتاللا و اإلسمنت المستوردة  وانخفاض كميات، والحصار االقتصاديالسكنية 

شقق لى ارتفاع تكلفة البناء والتشيد وأسعار الإضاقة إلفي تدمير عدد كبير من البيوت السكنية با والتي تسببت
السكنية وسوق اإليجارات فضاًل عن العامل الديموغرافي واالنقسام السياسي الفلسطيني والعامل االجتماعي 

% من  53 لية عن أزمة السكن في القطاع فكانت نتائج إستطالع الرأي علي النحو التالي:ئو حول المسو  والثقافي.
سعار أهم يرون أن إرتفاع ؤ % من المستطلعة آرا90و نحو  اإلسرائيلي"يؤكدون علي مسؤلية االحتالل " المستطلعين

المستطلعة آرائهم ترى بأن الحكومة الفلسطينية وعلى  % من 47نحو و ، الشقق من األسباب الرئيسة ألزمة السكن
هم يرون أن ثقافة األسرة الفلسطينية ؤ % من المستطلعة آرا 79بينما  دور في أزمة السكن. اله رأسها وزارة اإلسكان

 عادات والتقاليد لها دور في أزمة السكن.وال

والمشكلة في جزء منها نقص في معروض ، يعاني من العجز والضعف، قطاع غزةإن قطاع اإلسكان في  -5
يظهر ، ارتفاع تكلفة المعروض؛ وعليه فإن الوضع الحالي لإلسكان في القطاع، وفي جزئها اآلخر، المساكن

قد تضرر قطاع اإلسكان أضرار و ، على مستوى نوعيات اإلسكان المختلفةاختالال في العالقة بين الطلب والعرض 
أكثر من أي وقت ، مما أدى إلى تفاقم مشكلة السكن التي كانت قائمة أصال، في السنوات األخيرة، بالغة وجسيمة

ن أ فاملها تداعيات خطيرة في المستقبل وما يؤكد ذلك تقرير أوكس، جعل القطاع أمام أزمة سكن حقيقيةو ، مضي
إعادة إعمار قطاع غزة قد يستغرق مائة سنة حسب المعدالت الحالية من مواد البناء التي تدخل القطاع إن لم يتم 

أما االتجهات األخري للمشكلة غير العجز في الوحدات السكنية فيتمثل بجودة المسكن  رفع الحصار اإلسرائيلي.
  تم تفصيلها في متن البحث.وقد  نسانية المناسبةإلومواءمته لتوفير الحياة ا

إنذارًا  السكان تشكلن المشكالت المتعددة التي تواجه ا  و ، أزمات عدة أخرى غزة ستفجرن أزمة السكن في قطاع إ -6
ومن أهم هذه المشكالت ، مستقبل السكان بشكل عام والنازحين الذين دمرت مساكنهم بشكل خاص علىخطيرًا 

% من 95ويؤكد نحو  الشباب. والعنوسة وهجرةخير سن الزواج مشكلة سكن اصحاب المساكن المدمرة وتأ
. هم أن مشكلة السكن من األسباب المباشر لتاخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة في القطاعؤ المستطلعة آرا

 % غير ذلك.18بينما يرى نحو ، هم ان أزمة السكن لها دور في هجرة الشبابؤ % من المستطلعة آرا84ويرى نحو
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من  اً وفرت جزء 2014 حتى 1948ي أقيمت خالل الفترات المختلفة من تسكان الإلأن مشاريع اال شك  -7
ولم  محدوديتها ولكن معظم هذه المشاريع استنزفت مساحات واسعة من األراضي ولم تراعِ ، االحتياجات السكنية
 و االزواج الشابة. أالمحدود  لتستهدف ذوي الدخ

إال أنها أحد الحلول لمشكلة ، إذا ما قورنت بالمعايير الدولية، احة الكتلة العمرانيةمس علىتعد كثافة المساكن كبيرة  -8
بدليل انخفاض الكثافة ، وال يعني ذلك أن األرض مستغلة االستغالل األمثل، بسبب محدودية األرض، السكن
 لزراعية.وغالبًا ما يكون على حساب األراضي ا، والتي تشير إلى سيادة البناء األفقي، البنائية

وارتفاع ، يعود ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مضاعف عن سعرها الحقيقي إلى ارتفاع أسعار األراضي -9
القدرة الشرائية لدى مختلف  علىبدوره أثر  اوهذ، في الوحدات السكنية، والمتراكم والنقص الحاد، أسعار مواد البناء

% من األسر في القطاع  62.6ومتوسطة الدخل حيث إن نحو الدخل أوال سيما محدودة ، الطبقات االجتماعية
% فقط لديهم القدرة المادية 29.3منهم ، بحاجة إلى وحدة سكنية واحدة على األقل خالل العشر سنوات القادمة

 على بنائها.

وضعف مصادر ، في ضوء محدودية الموارد، تجاه مشكلة السكنالخيارات أمام الحكومة الفلسطينية محدودة  -10
 في إنتاج اإلسكان وتطويره.، وعليه فإن القطاع الخاص له الدور األبرز، والظروف السياسية المعقدة، لتمويلا

ولكن استنساخ هذه التجارب ، حل أزمة السكن في بالدهما أسهمت فيال شك أن التجربة التركية والسنغافورية  -11
، ختالف الظروف في تلك الدول عن قطاع غزةقد يكون صعبًا للغاية وذلك ال، قطاع غزة علىبالكامل وتطبيقها 

  األفكار األخري التى توصلت إليها الدراسة. التجارب بجانبفادة من تلك إلولكن يمكن ا

وحدة  181143بنحو  2017-2007للفترة من ، خالل العشر سنواتإن االحتياج من الوحدات السكنية خالل   -12
 وحدة سكنية. 18114بمتوسط سنوي ، سكنية

وجاء هذا إدراكًا من السكان والمستثمرين ، توجه إيجابي، توجه نحو بناء العمارات السكنية متعددة الطوابقيعد ال -13
ن توفرت تكون بأسعار مرتفعة وهذا أدى ا  و ، لى عدم توفر مواد البناءإضافة إلبمحدودية األرض وارتفاع أسعارها با

والمتوفرة كنية من المستثمرين هي الوسيلة األنسب لى صعوبة امتالك المسكن الخاص وبالتالي شراء الشقة السإ
 .على المسكن للحصول

سرائيلي يتحكم بالمعابر ومن ثم لن يكون إلن االحتالل اإعمار حيث إلعادة اإ لي كل مقومات إ قطاع غزةيفتقر  -14
مادي من الجهات وروبي ودعم ألُ مريكية واالتحاد األا والواليات المتحدةعمار في قطاع غزة دون موافقة االحتالل إ 

من خالل السياسة االسكانية الفلسطينية أو من  ءً اأن الحلول المطروحة سو  انهاء االنفسام الفلسطيني. كما  المانحة و 
نما تركت تصورات، المجتمع الدولي من خالل خطط إعادة االعمار ال تعالج الوضع من جذوره للحل من خالل  وا 

هم أن إعادة ؤ % السكان المستطلعة أرا 68يرى نحو ، والبدء في التنفيذ عتحليل الواقعمار دون إلمؤتمر القاهرة ل
 % منهم يرون غير ذلك.32زمة السكن في القطاع بينما أاإلعمار سيخفف من 

 

 التوصيات:
جراها الباحث مع الخبراء من خالل أالحلول التي توصلت لها الدراسة من خالل اللقاءات التي ضرورة االستفادة من  -1

التجربتين التركية باإلضافة إلى ، سكانإلت أو باللقاء المتمثل بالمجموعة البؤرية من وزارة األشغال العامة واالمقابال
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لى توفير الدعم المالي سعيًا لتطبيق ما أمكن من إوالسنغافورية بما يتناسب مع الحالة الفلسطينة مع سعي الحكومة 
 تلك التجربتين.

ل والدول المانحة على دخول األسمنت ومواد البناء يمكن االعتماد علي تركيب نتيجة للشروط التي وضعها االحتال -2
يجابيات هذا النوع من البناء سرعة إهم أ من و  المباني والتي يستعمل فيها الجدران الخرسانية المسلحة السابقة الصنع

ن المباني أقل قوة ومتانة من المباني التي هم السلبيات لهذا النوع مأ التنفيذ وقلة التكلفة مقارنة بالطريقة التقليدية أما 
 تقام وتصب في الموقع بالكامل

  السكان األزواج الشابة واألسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.االعتماد بشكل أساسي علي السكن قليل التكلفة  -3
ريبة بإقامة صندوق إسكان وطني وبمشاركة مجتمعية عن طريق فرض ض، أوصت السلطة الوطنية الفلسطينية -4

إسكان مدروسة على كافة العاملين ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة في جميع القطاعات في محافظات غزة 
 تخصص إلقامة وحدات سكنية للشرائح الفقيرة من المجتمع.

وذلك بتنفيذ سياساتها وخططها ، من االحتياجات السكنية، أن تسعى الحكومة الفلسطينية إلى سد الفجوة -5
ودعم قطاع التمويل ، من خالل زيادة المخصصات المالية من موازنة السلطة، تجاه اإلسكان ،ستراتيجيةالا

عادة النظر في أنظمة البلدية المتعلقة بتقسيمات قطع ، وتوفير الدعم الدولي، وتشجيع االستثمار، اإلسكاني وا 
، لتقليل تكلفة بناء المساكن، انيةواعتماد الحد األدنى للمعايير اإلسك، والعمل على تقليل مساحة القطع، األراضي

والتي تشكل النسبة األكبر ، ومتوسطة الدخل الدخل وهي األسر محدودة، ولجعلها في متناول األسر األكثر تضرراً 
 في القطاع. 

ة لمشكللكأحد الحلول ، والعمل على زيادة كثافة المسكن والكثافة البنائية، البناء الرأسي متعدد الطوابق علىاالعتماد  -6
مع مراعاة التوازن بين استخدامات األرض المختلفة. إليجاد بيئة سكنية ، المساحة المحدودة لألرض علىللحفاظ 

 مستدامة ومتوازنة.

زالة بعض المناطق العشوائية غير الشرعية  -7 إعادة تأهيل المناطق العشوائية واألحياء القديمة ومخيمات الالجئين وا 
يجاد قوانين ، ريحة للسكانمع توفير البدائل المناسبة والم ، الجمالية لواجهات المباني المعمارية تضمن النواحيوا 

 من خالل معالجة المشاكل المتعلقة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي.، وتوفير بيئة سكنية جيدة

تدهور و ، كالحصار وا غالق المعابر، على المستوى السياسي معالجة األسباب التي أدت الى تضرر قطاع االسكان -8
 واالنقسام الفلسطيني.، البنية االقتصادية

لتوضيح حجم األزمة اإلسكانية المتراكمة التي يعيشها ، استخدام الحراك الدبلوماسي والشعبي والحقوقي واإلعالمي -9
وتداعياتها المستقبلية من أجل المساعدة في حل األزمة مستفيدين من الدراسات األكاديمية ، السكان في القطاع

 ومية المختلفة.والحك
 

ومن أهم العوامل المؤثرة في تفاقم أزمة السكن في القطاع انخفاض عدد الوحدات السكنية والحصار 
واعتداءات االحتالل االسرائيلي المتكررة والتي تسببت في تدمير عدد ، وانخفاض كميات اإلسمنت المستوردة، االقتصادي

فضاًل عن ، تكلفة البناء والتشيد وأسعار الشقق السكنية وسوق اإليجارات باإلضاقة إلى ارتفاع، كبير من البيوت السكنية
 العامل الديموغرافي واالنقسام السياسي الفلسطيني والعامل االجتماعي والثقافي. 
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 ويظهر اختالال في العالقة بين الطلب والعرض، يعاني من العجز والضعف، أن قطاع السكنومن أهم النتائج 
قد ضاعف من حجم األزمة إبطاء عمليات اإلعمار والشروط ، و السكان يعانون من أزمة سكن% من 60بدليل أن 

ويقدر االحتياج من الوحدات ، السياسية واألمنية التي تفرضها الجهات الُمَتعِهدة بتمويل اإلعمار ودخول مواد البناء
 . وحدة سكنية 181143بنحو  2017-2007للفترة من ، السكنية خالل العشر سنوات

ومن أهم التوصيات: ضرورة تبني الحلول التي توصلت لها الدراسة من خالل اللقاءات التي أجراها الباحث مع 
واالستفادة من التجربتين التركية والسنغافورية بما يتناسب مع الحالة الفلسطينة واالعتماد بشكل أساسي علي ، الخبراء

فضاًل عن إقامة صندوق إسكان وطني بمشاركة ، السكانلتي يعاني منها السكن قليل التكلفة نظرًا للضائقة االقتصادية ا
والعمل على زيادة كثافة المسكن والكثافة ، مجتمعية وتوفير الدعم الدولي واالعتماد على البناء الرأسي متعدد الطوابق

كالحصار وا غالق ، البد من معالجة األسباب التي أدت الى تضرر قطاع االسكانو  البنائية بسبب محدودية األرض.
لتوضيح ، وتدهور البنية االقتصادية. وال شك أن استخدام الحراك الدبلوماسي والشعبي والحقوقي واإلعالمي، المعابر

وتداعياتها المستقبلية سيكون لها أثر ايجابي باتجاه حل ، حجم األزمة اإلسكانية المتراكمة التي يعيشها السكان في القطاع
 األزمة.
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