
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  نادين شريف:تقديم الطالبة

 



: مشروع إعادة تأهٌل منطقة مخالفات
 

: مقدمة
تعتبر مشكلة العشوائٌات من القضاٌا األساسٌة فً معظم مدن العالم وهً مشكلة اجتماعٌة 
وعمرانٌة ٌجب التعامل معها بصفة عاجلة حتى ال تتفاقم المشكلة وتؤثر سلبا على العمران 

. وعلى الطابع العام
 

  نسبة السكن العشوائً فً سورٌةإلى أنحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء وتشٌر إ-  
. ئة من السكن اإلجمالً على مستوى البالدابالم 50لى إ تصل

 ئة من سكان دمشق وابالم 45لى إفً حٌن وصلت نسبة سكان المخالفات 
. ئة من سكان حمصا بالم42ئة من سكان حلب و ا بالم35

  كما ٌشٌر مكتب اإلحصاء إلى أن مساحة مناطق المخالفات الجماعٌة فً المحافظات تبلغ -
: كما ٌلً
 والالذقٌة 2675 وحماة 5227 هكتارا و حمص 3043هكتارا وحلب  1270دمشق 
 و الرقة 522 و طرطوس 525و دٌر الزور  5249 الحسكة  و595دلب  إ و5227
 . 7530 و السوٌداء 5781 و درعا 5576

المخالفات الجماعٌة المتوضعة على هذه المساحات  كما بٌنت الدراسة أن عدد مناطق  -
 فً حماة و 2 فً حمص و 11منطقة فً حلب و  22 منطقة فً دمشق ورٌفها و 50تبلغ 

 2 فً طرطوس و 4 فً دٌر الزور و 2و   فً الحسكة10دلب و إ فً 4 فً الالذقٌة و 8
.  فً السوٌداء4 فً درعا و 2فً الرقة و 

% 88بٌن مسح للسكن العشوائً فً سورٌة أجراه المكتب المركزي لإلحصاء أن كما -  
 .من المساكن غٌر النظامٌة مملوكة لقاطنٌها

 3 متر مربع، ومتوسط عدد الغرف 103 وأوضح المسح أن متوسط المساحة للمنزل  -
.  سنة26غرف للمسكن الواحد وأن متوسط عمر المسكن اإلجمالً 

 
نمواً سرٌعاً دون أن تخضع ألي نوع من المعاٌٌر الفنٌة  وقد شهدت مناطق السكن العشوائً

 حقٌقً لشبكة المٌاه والكهرباء إرباكهذه المناطق فً  والخدمٌة والصحٌة لذلك تسببت
ضافٌة كان ٌمكن استثمارها فً بناء إخزٌنة الدولة مبالغ  لى تحمٌلإوالنقل أدت بدورها 

   .لى تشوٌه المنظر العمرانً لكثٌر من المدن السورٌةإ وحدات سكنٌة نظامٌة باإلضافة
العشوائً ٌعانً من ابسط قواعد السكن الصحً المناسب  ن السكنألى إ وال بد من اإلشارة

بل مطلوب حتى من الشرائح المتوسطة الن االرتفاع  ه كبٌريورغم ذلك فان التهافت عل
بالكثٌرٌن لشراء منازل وشقق فً مناطق المخالفات الن  سعار العقارات دفعأالحاد فً 

ن البناء المخالف قد ٌفتقر حتى لألساس أالنظامٌة رغم  سعار الشققأسعرها اقل بكثٌر من 
و لعناصر األمان المطلوبة فً البناء السكنً أالمناسبة  و حتى للشروط الصحٌةأالصحٌح 
   .الصحٌح

 
    

 
 



 :موقع منطقة الدراسة
فً قدسٌا على طرٌق دمشق بٌروت القدٌم  (تجمع النازحٌن الشرقً  )تقع منطقة الدراسة 
.  ما بٌن دمر والهامة

.  هكتار7مساحتها حوالً % 30وهً عبارة عن منطقة جبلٌة متوسط مٌولها 
 

: أسباب اختٌار المنطقة
:  اإلطاللة و الموقع المتمٌز والذي ٌتمثل فٌما ٌلً- 1

.  وجود نهر بردى شمالً هذه المنطقة  - 
. وجود حزام شجري بجوار النهر وٌلٌه جبل محافظ علٌه من قبل الدولة  - 
. مرور سكة حدٌد لقطار أثري من هذه المنطقة  - 

المٌول باتجاه هذه اإلطاللة المتمٌزة مما ٌسمح للمساكن األبعد نحو الجنوب  - 2
.     بالتمتع بهذه اإلطاللة

انفتاح المنطقة نحو الشمال مما ٌعطٌها مناخا باردا وٌجعلها منطقة جذب     - 3
.      وخاصة فً الصٌف

:  أن هذه المنطقة تعد من أكثر مناطق التجمعات العشوائٌة تخدٌما وهذا ٌتمثل فً- 4
.  إن تمدٌد مٌاه هذه المنطقة قادم من نبع الفٌجة  - 
وجود شبكة تصرٌف ضمن المنطقة باإلضافة إلى وجود خط صرف عرٌض    - 

. (وهو مشروع تم تموٌله من قبل جهات كوٌتٌة  )    تحت الطرٌق العام 
.  إن المنطقة بكاملها تم تخدٌمها بخطوط الكهرباء والهاتف  - 

كل هذه األسباب تجعل من الضروري إعادة تأهٌل هذه المنطقة لالستفادة منها بالشكل 
. األمثل

  

 



: دراسة الوضع الراهن
 تتمٌز المنطقة بطبوغرافٌا وعرة فمن خالل دراسة الطبوغرافٌا للموقع نجد :الطبوغرافٌا* 
  .م 830 م حتى 745ن المناسٌب تتراوح بٌن أ

 : استعماالت األراضً:الهٌكل العمرانً* 
. %48ٌمثل االستعمال السكنً أكبر استعمال عمرانً بالمنطقة وٌبلغ  -
  .%5  أما اإلداري و الخدمات -
  .% 4  والسكنً التجاري -
  %.11وممرات المشاة  -
%. 32وطرق السٌارات  -

  :حاالت المبانً* 

. تعتبر متوسطة الحالةوجد من خالل الدراسة المٌدانٌة أن معظم المبانً - 
سلوب الهٌكل اإلنشائً وباستخدام أأما بالنسبة لمواد ونظم اإلنشاء فقد بنٌت هذه المبانً ب- 

. ك األسمنتًوالخرسانة المسلحة و البل
.  متر مربع600 .... 60تتراوح مساحتها بٌن ,  عقار تقرٌبا292: عدد العقارات* 
 . منزل تقرٌبا1000: عدد المنازل* 
.  أدوار7 إلى 1 تتراوح ارتفاعات المبانً مابٌن :ارتفاعات المبانً* 

 طوابق 3                        ومتوسط عدد الطوابق 
 متر 12                        ومتوسط ارتفاع المبانً 

.  متر مربع60: الحد األدنى لمساحة العقار - :نظام ضابطة البناء* 
.  متر مربع300: الحد األعلى لمساحة العقار                          - 
.  متر8: الحد األدنى لواجهة العقار                          - 
. ال ٌوجد: الوجائب للعقارات السكنٌة                           - 

الصحٌة   مركزٌن للرعاٌةٌوجد بالمنطقة : الخدمات الصحٌة   - :الخدمات* 
. (مستوصفان خٌرٌان خصوصٌان  )                 
. فً المنطقةٌوجد : الخدمات التعلٌمٌة              - 
. معهد تعلٌمً.                        - روضة أطفال              - 
   9 ... 6مدرسة للصفوف            - 5 ... 1مدرسة للصفوف               - 
.  مدرسة ثانوٌة              - 

  (.سجامع الشراك )مسجد سٌد الشهداء حمزة -  :رئٌسٌة مبانً* 

. بلدٌة قدسٌا للنازحٌن                    - 
. نهر بردى - :العالمات الممٌزة* 

.  سكة قطار الحدٌد                        - 
. الجبل شمالً المنطقة                        - 

 نجد أن هناك وضوح وسهولة اتصال من خالل مجموعة من الطرق :شبكة الطرق* 
. فً الموقع المنتشرةالرئٌسٌة 

الشتاء حٌث تنخفض فٌه   فصل معظم فترات السنة باستثناء معتدال المناخٌكون - :المناخ*
. درجات الحرارة

. تتمٌز المنطقة أٌضا بالرطوبة خالل فصل الشتاء- 
 



 :الطابع العمرانً و التشكٌل البصري* 

والمتفاوتة  العشوائٌة المتداخلة المبانًٌتمثل فً الذي النمط العشوائً تتمٌز هذه المنطقة ب
 .حٌث ٌصعب تكوٌن تشكٌل بصري ممٌز أو صورة واضحة للمنطقةب االرتفاع

 
: المشاكل الموجودة فً المنطقة* 

هكتار /  ن 640ارتفاع عدد السكان فً هذه المنطقة حٌث تبلغ الكثافة حوالً  -
.  نسمة4500وٌصل عدد السكان إلى 

 .عدم وجود حدائق أو مناطق ترفٌهٌة -
 .مشاكل فً التهوٌة والتشمٌس -
 .عدم وجود مواقف للسٌارات -

  :أسالٌب تطوٌر المنطقة* 
 وذلك من خالل تحسٌن كافة الظروف فً المنطقةتحقٌق مستوى معٌشة أفضل  -

. العمرانٌة و البٌئٌة و االجتماعٌة
الحفاظ على البنٌان االجتماعً الموجود وأهمٌة اإلبقاء على السكان فً وحداتهم  -

. السكنٌة بعد تحسٌنها
تأهٌل المناطق عن طرٌق تشجٌع مشاركة السكان فً تحدٌد أولوٌات التحسٌن و  -

 المساهمة فً التنفٌذ
مبانً    جزئً للمنطقة بإزالة التطوٌر     واألسلوب المقترح للتعامل مع المنطقة هو ال

.  واستثمارها كحدائق أو مواقف سٌاراتمحدودة    

 :األهداف العامة* 
..... تهوٌة - تشمٌس )فٌها  وحل المشاكل العاجلة المنطقةتطوٌر - 
. مناطق السكن و تأمٌن محاور تجارٌةمعالجة - 
. هذه المنطقةلحركة بٌن أجزاء ل  األمثلربطال- 
.  تأمٌن مساحات خضراء- 
      االستغالل األمثل لألرض بما ٌحقق أعلً منفعة دون التعدي على التشكٌل - 
.  والمٌولوالتكوٌن الطبٌعً لألرض  
 تقلٌل التكلفة المالٌة لتنفٌذ االقتراحات والخطط قدر اإلمكان بما ال ٌؤثر محاولة - 
 .على كفاءة المخطط المحلً  
جعل المنطقة أكثر ترحٌبا لمن   ) أهداف متعلقة بالناحٌة التصمٌمٌة و البصرٌة- 

  .(  ٌراها من الطرٌق العام 

  :األهداف االجتماعٌة* 
  .توفٌر الخدمات االجتماعٌة المختلفة كفرص العمل- 
. رفع كفاءة المناطق السكنٌة وتأمٌن فراغات تعاٌشٌة- 
 

وكما ذكرت سابقا فإن مشكلة السكن العشوائً لم تظهر إال فً الخمس وعشرون السنة 
األخٌرة وهً من األسباب التً تجعلنا من الدول النامٌة لذا ال بد من النهوض والعمل على 

. مواجهتها وحلها

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 
 

: الخطوات العملٌة إلعادة التأهٌل
 

:  الربط الطرقً: أوال
تأمٌن ربط طرقً حلقً حول المنطقة مما ٌؤمن - 

سهولة الوصول  - 1                     
ربط الجادات بٌن دمر الغربٌة والتجمع  - 2                     
ربط الجادة األولى بالثانٌة والثالثة - 3                     

تحدٌد حركة السٌر فً طرق المنطقة - 
تقسٌم الحركة إلى قسمٌن  - 

 متر  9                              حركة رئٌسٌة محٌطٌة باتجاهٌن للسٌر وعرض طرٌق 
 متر 4                              حركة داخلٌة باتجاه واحد للسٌر وعرض طرٌق 

تأمٌن العدد الالزم من مواقف السٌارات فبما أن المنطقة سكن اجتماعً متصل فحسب - 
أسس التخطٌط هذا ٌتطلب موقف واحد لكل ست عائالت 

 عائلة 840 موقف لـ 140أي تم تأمٌن مساحات خضراء 
من المساحة  % 26 هكتار مما ٌشكل 1.8وبلغت مساحة الطرق والمواقف فً المخطط 

الكلٌة 
 

: السكن: ثانٌا
 950 مبنى أي 192ٌبلغ عددها )إن فتح الطرٌق الحلقً أدى إلى هدم عدد من المبانً - 

 شرائح فارغة ثم إضافة الوحدات السكنٌة علٌها 3وبالتالً تأمٌن  (شخص
شرٌحتان تقعان بالقرب من الشارع العام  - 

وواحدة تقع فً أعلى منطقة من التجمع 
ولالستفادة القصوى من المساحة تمت تغطٌة سكة الحدٌد ووضع فراغات تعاٌشٌة  -

 فوقه
 المساكن المضافة عبارة عن نموذجٌن سكنٌٌن -



 فً األسفل وهو عبارة عن عمارات سكنٌة متكررة بمودٌول :النموذج األول 
 منازل 3 طوابق بنظام الدوبلكس حٌث ٌضم كل مبنى 6 وبارتفاع 3.6*3.6

 منازل فوق بعضها 3متجاورة و
لكل مبنٌٌن مدخل واحد وبطارٌة خدمة واحدة متصلة بثالث ممرات توزع على المنازل 

 متر مربع 100 أشخاص بمساحة 4 منزل لـ 33ٌضم هذا النموذج    
 متر مربع 110 أشخاص بمساحة 6 منزل لـ 66                       

 

                  
 

 
 
 

           



 ًعبارة عن سكن تراسً متراكب : النموذج الثان 
 أشخاص  4 منزل لـ 16ٌضم هذا النموذج   
 أشخاص 6 منزل لـ 10                       

 متر مربع 165 – 135بمساحات تتراوح مابٌن 
 شخص 652أي أن عدد األشخاص اللذٌن تمت إعادتهم إلى وحدات سكنٌة ٌبلغ عددهم 

 شخص  300أما األشخاص اللذٌن لم ٌعاد إسكانهم فٌبلغ عددهم 
 نسمة  4200   إلى    4500أي أن عدد السكان انخفض من 
الهكتار /  نسمة 600    إلى       640وبالتالً انخفضت الكثافة من    

أما بالنسبة لمن لم ٌعاد إسكانه فٌقترح إسكانه فً الشرٌحة الوعرة فوق حً الورود فً دمر 
 متر فً 10الغربٌة كون أن السكن المصمم ٌمكنه أن ٌتعامل مع فرق منسوب ٌصل إلى 

 متر فً السكن الطابقً 20السكن التراسً وٌمكن أن ٌصل إلى 
 
 

:  المساحات الخضراء: ثالثا
إن هذه المنطقة ال تحوي أٌة فراغات تعاٌشٌة أو مساحات خضراء ولكن مع نماذج السكن 

 متر مربع من 2.25المضافة والتً ال تستهلك مساحات واسعة تم التمكن من تأمٌن 
المساحات الخضراء لكل نسمة  

من المساحة الكلٌة  % 15 متر مربع مما ٌشكل 9450وبلغت المساحات الخضراء 
 

: التجاري: رابعا
تم العمل على تأمٌن محور تجاري على امتداد المحالت القدٌمة وعلى ٌسار الطرٌق 

الرئٌسً الصاعد إلى المنطقة وذلك فً األماكن قلٌلة المٌول مع وجود مواقف للسٌارات 
مقابل هذه المحالت وتم إنهاء هذا المحور التجاري بساحة خضراء  

من المساحة الكلٌة  % 2 متر مربع مما ٌشكل 640وبلغت مساحة التجاري 
 

          
 
 
 



: اإلداري: خامسا
تم هدم البلدٌة القدٌمة وكل المحالت المخالفة على صفها والمتعدٌة على سور األحداث ومن 

ثم تأمٌن بلدٌة جدٌدة فً قلب المنطقة وإضافة خدمة دفع الفواتٌر إلٌها 
 

 :التعلٌمً: سادسا
 متر مربع 4600تم تأمٌن تجمع للمدارس فً شرٌحة تعلٌمٌة جنوبً المنطقة تبلغ مساحتها 

من المساحة الكلٌة  % 7مما ٌشكل 
 طالب نظرا لعدم استٌعاب المدرسة 1000حٌث تم إضافة مدرسة حلقة ثانٌة لتستوعب 

طالب  (350)القدٌمة لهذا العدد حٌث استبدلت بمدرسة ثانوٌة بعدد طالب أقل 
 وصممت بحركة واضحة تتألف من 5.4*6صممت المدرسة حلقة ثانٌة بمودٌول  -

+ حمامات )مدخل رئٌسً متصل مع ممر ٌنتهً من كال طرفٌه ببطارٌة خدمة 
وتتوزع الصفوف على جهة واحدة من الممر على أن تتم إنارتها من على  (درج

ٌسار الطالب مما ٌحقق اإلضاءة األمثل 
 طالب 300خصص الطابق األرضً لطالب الصف السادس الذٌن ٌبلغ عددهم  -

 شعب  8موزعٌن على 
 خصص الطابق األول لإلدارة والخدمات كالمكتبة والمخبر -
 أما الطابقٌن الثانً والثالث فخصصوا لطالب الصفوف السابع والثامن والتاسع -

 شعب  8 طالب موزعٌن على 270طالب الصف السابع 
 شعب  6 طالب موزعٌن على 230طالب الصف الثامن 
 شعب 8 طالب موزعٌن على 270طالب الصف التاسع 

 
 

هذا بالنسبة لما أضٌف من كتل أما بالنسبة للمبانً السكنٌة التً لم تزال فتم كساؤها 
بمادة كساء واحدة إلعطاء المشروع روح واحدة 

وبذلك نكون قد قللنا قدر اإلمكان من الكلفة اإلجمالٌة للمشروع وحصلنا على منطقة 
سكنٌة مخدمة بالشكل األمثل   

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


