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:                                               تقدٌم   

 كل ٌتولى المالك كان األحٌان بعض فً و بنائها و , تشٌٌدها عن ٌستقل المساكن تصمٌم ٌكن لم الماضً فً

 فً ٌأخذ و , محلٌة مواد من ٌتٌسر بما بنائه فً ٌشرع و قدراته و , الحتٌاجاته فقا و مسكنه فٌصمم , ذلك

الموقع طبٌعة علٌه تملٌه ما الحسبان . 

 على قادرة ففراؼاتها . فعالة البناء و التصمٌم عملٌات واختزال , البساطة هذه مع حتى المساكن كانت

الٌد متناول فً وكلفتها , عاداتها و بسلوكها منضبطة و األسرة احتٌاجات استٌعاب  . 

 توفر مستقلة كانت و , جمٌلة لكنها بسٌطة كانت و ¸ساكنٌها باحتٌاجات تفً لكنها , صؽٌرة المبانً كانت

 بكل ناجحة كانت , البسٌطة القدٌمة العمارة تلك . بعض مع بعضها منتاسقة متناؼمة لكنها , الخصوصٌة

المعقدة الحدٌثة المعمارٌة المقاٌٌس  . 

 , باآلخرٌن اتصال و تعلٌمً ازدهار و المدن بعض شهدته الذي العمرانً و الحضاري اإلزدهار بداٌات مع

 . الحدٌثة مساكنهم رسم فً القدٌمة اإلعتبارات من الناس أطلق ذلك كل . المجتمع فً سرت حدٌثة ومدنٌة

 و , المعمارٌة المدارس وتنوع , مكان كل من جلبت التً البناء مواد تنوع و , الحدٌثة الدولٌة فالعمارة

 , اختلفت التصامٌم و ,تضاعفت فالمساحات . السكنٌة المبانً من جدٌدا نمطا أوجد , األسر احتٌاجات توسع

 النفقات عالٌة , التكالٌؾ باهظة ( المساكن ) المبانً أصبحت و, المكان خصائص أؼلقت الحدٌثة التقنٌات و

 , الصٌانة متطلبات و, الموارد فً اإلستهالك عالٌة . 

 

 

 

 

 

 

:                                                      هدف المشروع   

       تأمٌن سكن بدٌل لسكان المنطقة المدروسة مع األخذ بعٌن االعتبار إمكانٌاتهم المادٌة 

أي ٌتالفى كافة مشاكل السكن الحالً وٌتصؾ بصفات السكن الالئق  وهذا على   :                                   والمقصود بكلمة بدٌل 

  المسكن والحً السكنً                                     مستوى  



:                       منطقة الدراسة  

(الطبالة دوٌلعة  )تقع منطقة الدراسة   

 فً الجنوب الشرقً من مدٌنة دمشق 

 ٌحدها من الشرق طرٌق الملٌحة ومن الؽرب 

 طرٌق المطار ومن الجنوب المتحلق الجنوبً 

 وتتصؾ بهٌكلٌة شبه عامة للشوارع 

 لذا تم اختٌار قطعة أرض 

   متر مربع لدراسة السكن البدٌل علٌها85* 130

  نسمة فً 450حٌث تبلػ الكثافة السكنٌة الصافٌة 

 الهكتار 

 والمنازل بارتفاع طابقٌن والحارات ذات تباعد متوسط 

  متر 5

 مع انعدام للمساحات الخضراء والساحات العامة 

 تم وضع مخطط تنظٌمً من قبل المحافظة 

 للمنطقة وتم التوصٌة فٌه على الحفاظ على 

 الهٌكلٌة العامة  وؼالب المناطق السكنٌة 

 مع تفرٌػ بعض المناطق الخضراء 

 

 

 

 

 

 

 



 

:                                                             العمل  منهجٌة  

نقاط القوة                                            : * ومعرفة  (للمسكن وللحً السكنً  )دراسة الوضع الحالً     -   

نقاط الضعؾ                                                                                                *   

الفرص                                                                                                 *   

المخاطر                                                                                                     *   

تصمٌم نموذج سكنً بدٌل                          -   

متر مربع   تقرٌبا وتطبٌق المسكن الجدٌد علٌها  أي تصمٌم      ( 100 * 100 )اختٌار قسم من ارض الدراسة                          - 

                            الحً السكنً أو النسٌج العمرانً                                                                                        

                                                              

المشروع ٌتناول تصمٌم السكن البدٌل على مستوٌن  : مالحظة  

  مستوى تصمٌمً للمنزل الواحد – 1     

  مستوى تخطٌطً بسٌط للحً السكنً – 2     

 

              :                        تفصٌل منهجٌة العمل 

                      Swat analysis                1 – ًوفق     (للمنازل واألحٌاء  ) دراسة الوضع الحال   

:نقاط القوة      

  وجود مخطط تنظٌمً للمنطقة 1

(ماء  كهرباء  هاتؾ  صرؾ صحً   ) وجود بنٌة تحتٌة تخدٌمٌة جٌدة للمنطقة 2  

  (من السكان ٌعمل فً البناء حسب المراجع اإلحصائٌة  % 14 ) قدرة السكان على البناء 3

  (فارؼة  ) وجود بعض المساحات الؽٌر محددة المعالم 4

  الجٌدة لبعض المنازل ة الحالة اإلنشائ5ً

:نقاط الضعف   

  (ساحات حدائق  ) انعدام المساحات العامة 1

هكتار \ نسمة 450 الكثافة السكانٌة العالٌة 2  

  وجود فراؼات ؼٌر مستعملة 3



إشؽال المنزل بعدة -  عدم صحٌة المسكن تشمٌس وتهوٌة وعزل  –عدم الكفاٌة فً الخصوصٌة  - ) ظروؾ المسكن الحالٌة السٌئة 4

  ( نسٌج سكنً ؼٌر اجتماعً –عائالت 

:لفرص ا  

  (- بهدؾ تخفٌض التكالٌؾ - بسبب البنٌة التحتٌة الجٌدة ) االستفادة من الشوارع الحالٌة 1

  (بهدؾ تخفٌض التكالٌؾ ) االستعانة بقدرة السكان على البناء فً عملٌة إعادة االعمار 2

(..... معرفة توضع مناطق الحدائق و المناطق المخدمٌة األخرى و   ) االستفادة من المخطط التنظٌمً المعد للمنطقة 3  

  إمكانٌة االستفادة من المناطق الفارؼة للبدء بعملٌة إعادة البناء لمنع تهجٌر سكان المنطقة  وإعادة البناء بشكل تدرٌجً 4

  االستفادة من بعض المنازل ذات اإلنشاء والتشمٌس الجٌد باإلبقاء علٌها لفترة أطول 5

:المخاطر   

  (فً البٌت الواحد أكثر من عائلة ) الزٌادة المّطردة للسكان 1

  خطر تهدم بعض البٌوت الؽٌر متٌنة 2

          احتمال زٌادة المخالفات فً البٌت الواحد وعلى المناطق الؽٌر مشؽولة 3

  تصمٌم المنزل2

:صفات المسكن البدٌل   

  الخصوصٌة 1

  االقتصادٌة والمتانة 2

  (تشمٌس وتهوٌة  ) بٌئً 3

  (حسب اختٌار كل عائلة  ) مرونة فً الحل الوظٌفً 4

  عدم تمكٌن السكان من المخالفة بشكل ٌسًء للمظهر المعماري 6

  

  (تطبٌق المسكن على أرض الدراسة  ) تخطٌط الحً السكنً 3

:صفات الحً السكنً   

(خاص  -  شبه خاص -  شبه عام -  عام   ) التدرج الهرمً للفراؼات 1  

  (إضافة السكان لمساتهم على الحً السكنً باالستعمال المشترك والمتعدد للفراؼات العامة والشبه عامة   ) أجواء اجتماعٌة حمٌمة 2

  الكفاٌة من المساحات العامة 3

  عدم ترك مساحات ؼٌر محددة المعالم لكً ال ٌتم التجاوز علٌها 4



  االنطالق من  التخطٌط الحالً للمنطقة 5

:مالحظة   

الشتراك تلك  (طبالة دوٌلعة  )الهدؾ المرجو هو الوصول لحل سكنً ٌقبل التطبٌق على كافة المناطق السكنٌة فً  المنطقة المدروسة 

( متر وبارتفاع شبه عام طابقٌن 30 إلى 18 متر وبتباعد من 4.5عرض الحارات  )األجزاء بصفات وظروؾ كثٌرة   

 

:                                                   البرنامج اإلسكانً الحالً  

   نسمة فً الهكتار  450كثافة سكانٌة 

  متر مربع على منسوبٌن ذات درج داخلً والمنازل متوضعة بشكل متصل 80 منزل  بمساحة متوسطة 118

 بعض المنازل ٌقطنها عائلة واحدة وبعضها عائلتٌن 

   إطاللة  الؽرؾ على الحارة أو على الفراغ الداخلً الصؽٌر

  متر 5عرض الحارات 

 ال ٌوجد مواقؾ سٌارات 

 ال ٌوجد ساحات أو حدائق أو مناطق لعب لألطفال 

:                                                البرنامج االسكانً المقترح  

  نسمة فً الهكتار 480كثافة سكانٌة  

: منزل بالمساحات 144  

  متر مربع103 منزل بمساحة  48

  متر مربع 80 منزل بمساحة 24

  متر مربع 106 منزل بمساحة 8

   متر مربع 116 منزل بمساحة 24

  متر مربع 93 منزل بمساحة 40

  متر مربع و مدخل المنزل من حارة ولٌس من بطارٌة خدمة7.2 * 3.6حٌث ٌتمٌز كل منزل بوجود فناء داخلً 

 ساحتٌن عامتٌن تتضمنان مناطق لعب لألطفال 

  باعتبار أن الحارة فراغ اجتماعً تفاعلً – م 7.2حارات عامة فً كل الطوابق بتباعد 

  موقؾ 120 م عدد 1.30-مواقؾ سٌارات بمنسوب 

 



:                                الصعوبات والتحدٌات   

الكثافة السكانٌة العالٌة -   

انعدام المساحات العامة -   

التزاٌد الؽٌر منضبط للسكان والمساكن -   

(فً االستبٌان )خوؾ السكان وعدم تعاونهم -   

نقص الدراسات التفصٌلٌة للمو-   

 

 

:                                     فكرة المشروع   

لكل بٌت حارة ........................................ حارة فوق حارة   

 اعتاد أهل المنطقة على الحٌات فً حاراتهم  حٌث تمثل فراغ المعٌشة لسكان الحً 

  ( متر  5حوالً  )ففٌها ٌتم التواصل االجتماعً  بٌن السكان رؼم ضٌقها  

  – بوجود الفناء الداخلً لكل بٌت –اتت فكرة الحل السكنً على تصمٌم منازل توفر الخصوصٌة الالزمة لساكنٌها 

باالضافة لوجود حارة بجانب كل المنازل 

 وفً كل الطوابق  

 

               ٌمثل اللون األصفر الحارات         

             واللون األبٌض ٌمثل بطارٌات الخدمة 

 

 

 

 



:                         خالصة الدراسات السابقة  

 دراسة للدكتور سعد هللا جبور 

 : مساحة المساكن 5- 8

من المساكن  % 70  و التً شكلت نسبة   80 – 60تراوح وسطً مساحة المساكن المرصودة من خالل العٌنلت المختارة بٌن 

  80من المساكن و قدرت نسبة المساكن التً تزٌد مساحته عن  % 10  فتقدر نسبتها ب   60المدروسة أما المساكن التً تقل عن 

  .(   تقرٌبا  100 – 75 ) قصبات 4 – 3و تقوم هذه المساكن على قطعة صغٌرة من األرض تبلغ مساحتها من  % 20   ب 

 : طراز المساكن 6- 8

أما بقٌة المساكن فهً عبارة  %  70ٌغلب طراز المساكن ذو الفناء على مساكن مناطق المخالفات الجماعٌة حٌث تصل نسبتها إلى 

كما ٌستغل الطابق األرضً , عن مبانً طابقٌة تنفتح فً الغالب نحو الخارج و لها درج داخلً تستغل أسطحتها كتراسات أو شرفات 

 .أو بعض غرفة فً الغالب للخدمات التجارٌة 

 :طرٌقة األشغال - 9

و ٌكون اإلٌجار , إٌجارا  % 40ملكا و  % 60تختلف  طرٌقة األشغال من منطقة ألخرى فً مناطق المخالفات الجماعٌة  و تصل إلى 

 .أما بالغرفة أو بالطابق أو بالمبنى 

 : نسبة عمران الحً – 10

تختلف نسبة عمران الحً تبعا لتارٌخ تأسٌسه و كلما ازداد عمر الحً كلما زادت نسبة العمران فٌه حتى تصل فً بعض المناطق إلى 

فتكاد تنعدم الغراغات العامة و المساحات و الحدائق و المالعب الرٌاضٌة و غٌرها فً هذه , من المساحة اإلجمالٌة للمنطقة  % 95

 .المناطق

 :الخدمات و األبنٌة  العامة - 11

التعلٌمٌة و التربوٌة منها و الثقافٌة و الصحٌة و كذلك , تعانً مناطق المخالفات الجماعٌة من نقص فً مبانً الخدمات العامة 

 الترفٌهٌة 

 .و قد تكون معدومة فً كثٌر من األحٌان أو تتوفر من خالل استتئجار بعض الدور السكنٌة 

و تعتمد هذه المناطق على خدمات المناطق السكنٌة المنظمة المجاورة و تشكل عبئا كبٌرا علٌها و خاصة المدارس و المراكز الصحٌة 

. 

و ٌكون ذلك بالمحافظة على البنٌة العمرانٌة األساسٌة  للمنطقة مع مداخالت محدودة ٌتم : إعادة تأهٌل مناطق المخالفات الجماعٌة - 1

من خاللها تأمٌن المساحات المناسبة للخدمات الضرورٌة و لشبكة الطرق الرئٌسٌة ما ٌؤمن رفع سوٌة هذه المناطق و تأهٌلها لتلبٌة 

  ( .4دوٌلعة . مثال منطقة الطبالة  ). احتٌاجات القاطنٌن 

و ٌتم ذلك من خالل هدم أجزاء من المناطق ذات البنٌة العمرانٌة و المعمارٌة السٌئة و ذات الكثافة : الهدم الجزئً و إعادة التنظٌم - 2

المنخفضة نسبٌا و إعادة تنظٌمها بما ٌتفق مع نظام البناء السائد و أسس التنظٌم العمرانً المعمول بها مع المحافظة على الشبكة 

  < (.4 > 86مثال منطقة جبل  )الطرقٌة الرئٌسٌة إلحتوائها على بنٌة تحتٌة قائمة 



وٌكون هذا اإلجراء فً مناطق المخالفات الحدٌثة المنشأ نسبٌا و ذات كثافة سكانٌة منخفضة و تحتل : الهدم الكامل و إعادة النتظٌم - 3

و فً هذه الحالة أٌضا ٌتم المحافظة على الشبكة الطرقٌة الرئٌسٌة و بما ال ٌتعارض مع التنظٌم . مواقع ذات اهمٌة خاصة للمدٌنة 

  (.4القابون , حً الدحادٌل )مثال . الجدٌد المقترح و الذي ٌتم وفق نظام  البناء السائد و أسس النتظٌم العمرانً المرعٌة 

 

 دراسة للدكتور زٌاد مهنا 

 ( :2020-1995)مناطق السكن العشوائً و المخطط التنظٌمً العام الجدٌد للمدٌنة 

فً مواجهة مشكلة السكن العشوائً على السعً إلٌقاف نموه و انتشاره مع تحقٌق التنمٌة العمرانٌة  (7)اعتمد المخطط الجدبد 

المطلوبة و فً المواقع المناسبة لذلك ضمن و خارج الحدود اإلدارٌة للمدٌنة كما اعتمد المخطط على تصنٌف مناطق السكن العشوائً 

 :القائمة حالٌا ضمن المدٌنة إلى ثالث أصناف 

 :مناطق السكن العشوائً قٌد التنظٌم حالٌا - 1

و هً مناطق المخالفات الواقعة ضمن الحدود اإلدارٌة للمدٌنة و التً جرى إعداد المخططات الطبوغرافٌة لها و  (o)و أعطً لها رمز 

 :بوشر بوضع الدراسات التنظٌمٌة التفصٌلٌة لها و تشمل المناطق التالٌة 

 . منطقة القابون – منطقة الطبالة و الدوٌلعة – منطقة الدحادبل – 86منطقة جبل المزة -

 :مناطق السكن العشوائً التً هً بحاجة إلى اعداد مخططات نتظٌمٌة تفصٌلٌة لها - 2

 :فً المخطط و تشمل المناطق التالٌة  ( o 1)و لقد أعطى لها الرمز 

 – سفح قاسٌون – مخٌم جرمانا  و محٌطها – بستان الدور – حً القزاز – دف الشوك – العسالً – بستان الرز –قدسٌا  -

 .عش الورور 

 :مناطق السكن العشوائً المقترح إزالتها و إلحاقها بالمناطق الخضراء- 3

و هً على العموم مخالفات جماعٌة مبعثرة ال تشكل امتدادا عمرانٌا كبٌرا و تتوسط مناطق زراعٌة ذات  ( o 2)و قد أعطً لها الرمز  

 أو تقع هذه 1968تصنٌف جٌد جدا و مكرسة لإلستعماالت الزراعٌة بحسب المخطط التنظٌمً العام للمدٌنة و المصدق فً عام 

المناطق تحت مسارات خطوط التوتر العالً التً تشكل خطرا على السكان فٌها أو تقع على مسارات بعض الطرقات الرئٌسٌة الواردة 

 ......فً المخططات التنظٌمٌة العاااااامة للتجمعات السكانٌة المعٌنة مثل الطرٌق المحلق الجنوبً 

 فلقد لحظت تنظٌم مناطق السكن العشوائٌة   2010أما المرحلة األولى من المخطط الجدٌد و التً تحدد احتٌاجات المدٌنة لغاٌة عام 

 :التالٌة

 . سفوح قاسٌون 

 . حً بالل و بستان الدور

 .التضامن

 

 

 



 :على المستوى اإلجرائً 

 :تأخذ معالجة ظاهرة المخالفات الجماعٌة المباشرة صفة خاصة حٌث أنها 

 .من سكان المدٌنة % 36تتعرض لقاعدة سكانٌة عرٌضة تمثل  -

 .تطرح اشكالٌة التعامل مع بنٌة عمرانٌة قائمة و تمتد على أجزاء واسعة من المدٌنة  -

 .تطرح اشكالٌة اجتماعٌة و انسانٌة بتعرٌضها للمأوى الوحٌد للقاطنٌن فً المدٌنة -

 .تطرح اشكالٌة التعامل المباشر مع الوضع الغقتصادي المتدنً للقاطنٌن  -

 :و علٌه ٌتمثل العمل فً هذا المستوى باألشكال اإلجرائٌة التالٌة

 :اعادة تأهٌل مناطق المخالفات الجماعٌة

و ٌكون ذلك بالمحافظة على البنٌة العمرانٌة األساسٌة للمنطقة مع مداخالت محدودة ٌتم من خاللها تأمٌن المساحات المناسبة للخدمات 

, مثال منطقة الطبالة ).الضرورٌة و لشبكة الطرق الرئٌسٌة ما ٌؤمن رفع سوٌة هذه المناطق و تأهٌلها لتلبٌة احتٌاجات القاطنٌن 

 (.4دوٌلعة 

و ٌتم ذلك من خالل هدم أجزاء من المناطق ذات البنٌة العمرانٌة و المعمارٌة السٌئة و ذات الكثافة : الهدم الجزئً و إعادة النتظٌم 

المنخفضة نسبٌا و إعادة تنظٌمها بما ٌتفق مع نظام البناء السائد و أسس النتظٌم العمرانً المعمول بها فً المحافظة على الشبكة 

  < (.4> 86مثال منطقة جبل  ).الطرقٌة الرئٌسٌة إلحتوائها على بنٌة تحتٌة قائمة 

و ٌكون هذا اإلجراء فً مناطق الخالفات الحدٌثة المنشأ نسبٌا و ذات كثافة سكانٌة منخفضة و تحتل : الهدم الكامل و إعادة التنظٌم 

 و فً هذه الحالة أٌضا ٌتم المحافظة على الشبكة الطرقٌة الرئٌسٌة و بما ال ٌتعارض مع التنظٌم . مواقع ذات أهمٌة خاصة للمدٌنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:                                مخططات المشروع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الموقع العام 

 

 

 

 

 

 

 النماذج السكنٌة 

 

 

 

  سم 360 *360اتت النماذج السكنٌة على شبكة المودٌول 

وهً مطلة من جهة على الحارة ومن الجهة الثانٌة على الفناء 

 الداخلً 

 



 

 

 

 

 

 

 لقطة للحارة فً المنسوب االرضً 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لقطة للساحة الداخلٌة                      

 

 

 

 

 

 

 

 لقطة للحارة فً المنسوب الثانً            

 

 

 

 

 

 

 

     لقطة للمشروع من الخارج               


