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 .َحاَنُه َوتعالى الَِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا ّللاَُّ الشكُر هلِل ُسب

في  تتوانَ النيرة التي لم  واح النقية والعقولواألر  ،هذا الصرح العلمي ومنبر العلماء المتميزين إلى
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و طويلة، أب محمد / جهادة، األســــتام الدكتورَعَلى الدراســــالتقديُر كل التقديِر لألســــتام الُمشــــر  
 ة.الدراسه من جهد كبير معي خالل إعداد على ما بذل

ة اقشـــِة هذِا الدراســـمنذين تفضـــال  قبول كما أتقدُم  خالِص الشـــكِر والتقدير ألســـتاميَّ الكريمين اللَّ 
 ؛(اجي  ا خار مناقشـــ  ) الكحلوت علي محمد(، والدكتور/ اا داخلي  مناقشـــ  ) الســـعدوني خميس حســـن الدكتور/ 

 وملك على تكرمهما من وقتهما والمشاركة في مناقشة هذا الدراسة.
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 مصطلحات الدراسة:

كلمة مستدام في اللغة تعني التسبب  االستمرارية أو المتا عة واالستمرار في الشيء، وكلمة االستدامة: 
اســــــــــــــتدامة كمصــــــــــــــطلح تعبر عن مزيا من األهدا  االجتماعية واالقتصــــــــــــــاد ة والبيئية المتحققة مع ا 

 .(36: 2011)إسماعيل، 

 قنَّها: التطوير والتحسين في جودة الحياة البشرية، في ظل العيش ضمن حدود  وتعرف االستدامة
 (.The World Conservation Union, 1991)ما  ستطيعه النظام ار كولوجي والبيئي 

( أ عاد التصميم العمراني لألماكن العامة، ومفهوم 2011استعرض إسماعيل )التصميم العمراني: 
فن خلق األماكن للناس، حيث  شمل طريقة تصميم هذا األماكن، وتحقيق على أنَّه  لتصميم العمرانيا

األمان للمجتمع، فضال  عن الناحية الجمالية، كما ويهتم  قمور عدة أخرى، منها: الربط االجتماعي، 
 .والحركة، والشكل الحضري، والفراغات الطبيعية، والمعالجات التي تضمن نجاح المدن

أكبر مدن جنوب فلسطين وأهمها منذ آال  السنين حت ى اليوم، وكانم على الدوام مركز ا  مدينة غزة:
مهم ا على طرق االنتقال والتجارة بين فلسطين ومصر، وبين البحر المتوسط والبحر األحمر والجزيرة 

من  السلطة الفلسطينية العربية، وهي كذلك المركز الءقافي وارداري لمنطقة جنوب فلسطين، وأكبر مدن
كم إلى الجنوب الغربي، وتشتهر غزة بزراعة الخضروات  78مسافة  القدس حيث تعداد السكان، وتبعد عن

والحمضيات والزهور، وفيها ُولد ارمام الشافعي، وفيها قبر هاةم بن عبد منا ، ولذلك؛ سميم  غزة 
 .(2383/2017)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مطبوعة رقم هاةم 

، ويقع إلى الشرق من مدينة غزة، وينقسم إلى قسمين: مدينة غزة :  عد من أكبر أحياءحي الشجاعية
ة )الجديدة(، وينسب في تسميته إلى "ةجاع الدين الشجاعية الجنوبية )التركمان(، والشجاعية الشمالي

ميالدي، ويسكنه  1239سنة  والصليبيين األيوبيين عءمان الكردي"، الذي استشهد في إحدى المعارك بين
تبعد و  ،( نسمة، وتحتوي الشجاعية على العديد من الهياكل القد مة والمساجد والمقابر100.000حوالي )

)الجهاز المركزي ى الشمال من مركز الحي ميل( إل 1.2كيلومتر ) 2مقبرة الحرب العالمية األولى 
 .(2025/2013لإلحصاء الفلسطيني، مطبوعة رقم 
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 ملخص ال
تعتبر االستدامة والحفاظ على الموارد من أكءر المفاهيم حداثة وةيوعا  ، حيث تهد  االستدامة 

درة األجيال ق لتلبية احتياجاتهم األساسية والتمتع  حياة أفضل دون المساومة على إلى تمكين الناس
القادمة في تلبية احتياجاتهم ، وإن تطبيقات البناء المستدام تقدم فرصة للوصول لمباني مات كفاءة بيئية 
وفعالة في استخدام الموارد من خالل نها متكامل في التصميم ، فالمباني المستدامة تعمل على تعزيز 

م الطاقة المتجددة والحفاظ على المياا ، إلى الحفاظ على الموارد ،  ما في ملك كفاءة الطاقة واستخدا
جانب الوصول لبيئة صحية ومريحة ، لذا كان من المهم التركيز على تطبيق مفاهيم االستدامة في 
البيئة العمرانية للمناطق المنكوبة والمدمرة من أثر الحروب المتكررة على قطاع غزة ، وألن هذا المناطق 

وتتمءل  ،المعاد اعمارها فكانم األهمية في تحقيق االستدامة لعناصرها  تعتبر من أهم وأكبر المشروعات
ة والمعاد للمناطق المنكوبتطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني  المشكلة البحءية في غياب

حي الشجاعية ( ، حيث هدفم الدراسة إلى اكتشا  الفجوة  –إعمارها في مدينة غزة ) دراسة حالة 
ت والعقبات وتحليل المشكالن متطلبات واقع تحقيق معايير االستدامة في التصميم العمراني القائمة بي

ولتحقيق أهدا  الدراسة استخدم الباحث المنها )الوصفي  التي حالم دون األخذ  معايير االستدامة ،
ذلك مفهوم كومن هنا ركزت فصول البحث على مفهوم االستدامة ومبادئها واستراتيجياتها و ، ( والتحليلي

حي  )التصميم العمراني ومبادئه ومستوياته ومن ثم االنتقال إلى المناطق المنكوبة وآليات إعمارها 
 الشجاعية ( ألنه  عتبر من أكبر أحياء مدينة غزة وأكءرها كءافة سكانية .

 : إلى أهم النتائج اآلتيةلت الدراسة وتوص  

ء الذكور ومتوسطات آراء ارناث على جميع توجد فروق مات داللة إحصائية بين متوسطات آرا .1
 المحاور والدرجة الكلية لالستبانة، لصالح الذكور من أفراد العينة.

ة المبنى لمساح اتبع  توجد فروق مات داللة إحصائية على جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة  .2
 . 2م300المتضرر، لصالح مجموعة مساحة المبنى المتضرر أكءر من 

 :توصي الدراسة باآلتي إليها الدراسة، لتضوء النتائج التي توص  في و 

من الضروري إعطاء االهتمام الكافي والتنسيق بين جهات التمويل المختلفة وجهات التنفيذ في  .1
 من أجل الوصول لتطبيق أفضل لمعايير االستدامة. ؛الميدان والمتضررين

شجاعية حي الن في ى اآللم يتم تنفيذها حت  ضرورة إجراء مراجعات ةاملة لجميع التصاميم التي  .2
  ما يتالءم ومعايير االستدامة. ،غزةقطاع مختلف مناطق و 
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The extent to which sustainability criteria are applied in the urban design 

of the affected and reconstructed areas in Gaza city ( case study – Al 

shujaiya neighborhood ) . 

 

Prepared by : Sajed Fayez Mahmoud Shaqalih  

Supervision : Dr . Jihad Abu Tawela  

Abstract 

Sustainability and  maintaining resources is considered   one of the most modern and 

common   concepts.  sustainability aims to empowering  people to implement their basic 

needs and enjoy a better life without compromising the ability of future generations to 

implementing  their needs.  sustainable building applications provide an opportunity to 

access  Environmentally efficient and resource-efficient buildings  through an integrated 

design approach .  sustainable buildings strengthen to maintain  resources , including energy 

efficiency, renewable energy use and water maintaining , besides  access to a healthy and 

comfortable environment . Therefore , it was important to focus on applying the concepts of 

sustainability in the urban environment of   the affected and devastated  areas from the impact 

of repeated wars on the Gaza Strip . Because these areas are considered one of the most 

important and largest  reconstructed projects , it was  important to achieve   sustainability  

elements . The research problem is the absence  application of sustainability standards in the 

urban design of the affected and reconstructed areas in Gaza city ( case study – shujaiya 

neighborhood ) . The study aimed to discover the gap between the requirements of the reality 

of  achieving sustainability standards in urban design and to analyze the problems  and 

obstacles that prevented the application of sustainability standards . To achieve the objective 

of the study,  the researcher used the descriptive and analytical method  . Hence the  chapters 

of the research  focused on the concept of sustainability and its principles and strategies and  

the concept of urban design and its principles and levels ,  and then move to the affected 

areas and the mechanisms of its reconstruction (Shujaiya neighborhood) because it is 

considered one of the largest neighborhoods of  Gaza city and  the most densely populated. 

The present study reached the following main results: 

1. There are statistically significant differences between  males and females opinion 

averages on all axes and the total degree of the questionnaire, for the benefit of male 

respondents  of the sample. 

2. There are  statistical significance differences  on all axes and the total degree of the 

questionnaire according to the area of the damaged building, in favor of the area of the 

damaged building  more than 300 m 2. 

In the light of the findings, the following are the main recommendations: 

1. .It is necessary to give adequate attention and coordination between the various funding 

providers  and the implementation actors in the field and those affected in order to 

achieve better application of sustainability standards. 

2. The need for comprehensive reviews of all designs that have not been implemented in 

al shujaiya neighborhood and various areas of Gaza strip in , in accordance with 

sustainability standards. 
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 الفصل األول .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار العام للدراسة .9
 التنمية والتخطيط المستدام 

 

 المقدمة: 1.1
، لماضياالعشرين  القرن  من اتيءمانينالخالل  يعالماهتمام   موضوع التنمية المستدامةَحِظَي 

ي أصبحم االستدامة مدرسة فكرية عالمية تنتشر ف فقدعلى الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 
فعقدت  ؛سواء، تتبناها هيئات ةعبية ورسمية وتطالب بتطبيقهاعلى حٍد  ةوالنامي ةالمتقدم دول المعظم 

 .األكاد مية والندوات العالمية والمؤتمرات الدولية من أجلها القمم

على مستوى  (Sustainable Development) لمفهوم التنمية المستدامة الواسعورغم االنتشار 
وبات ، ءيرينفسر  طرق مختلفة من قبل الك  ،اوعملي   اي  فلسف افه مفهوم  ا بوصزال غامض   ما هإال أنَّ  العالم،

ضمان لوالبيئي  االقتصادي واالجتماعي موضوع التنمية المستدامة السبيل األمءل لمواجهة التخلف
 .الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل

 ،حروبالو  صناعيةالو  طبيعيةال كوارثالو  لميةتفاقم المشاكل البيئية العا ا  شهدا العالم منمَ لِ  انظر  و 
 قتصاد ة،واال واالجتماعية السياسية المكونات وتعقد، الحضرية المناطقوتضخم  وسعت زيادة ظل وفي
 إزهاق في وتسبب ،الحياة جوانب كل على األمر الذي انعكسا، د  تعقي زدادت المشاكل هذا ثارآ فإنَّ 
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 مشاكلال لىإ  ارضافة  البيئة، ضراروار ،والمباني ممتلكاتال وتدمير ،السكان وتشريد، األرواح
 تخلفها. التي والنفسية ،والءقافية ،واالجتماعية ،االقتصاد ة

عملية إعادة ارعمار والتنمية  عد تسوية النزاعات، عملية ديناميكية ُمعقدة، إم من الصعب  نَّ إ
جالها والظرو  التي تحدث فيها ُتءير العديد م كما أنَّ  ة  شقنها،الحصول على إجا ات ةافية أو مؤكد

ومناها  ،لياتو المسؤ واجبات و وال ،وحقوق ارنسانارنسانية، والمتباينة حول الطبيعة  من األسئلة المتنوعة
 .(African Union, 2008) وُطرق إعادة ارعمار

السلبي، مرير والصعب و لواقع العمليات ترميم ومحاولة إزالة لها  قنَّ  اأحيان   عمارإعادة ارتتصف و 
ل وإعادة ما كان أفض ،عمار مواكبة التطوراتارث والحروب، ويفترض في إعادة ارالذي نشق  فعل الكو 

من البحث  دَّ بُ  ال ؛االجتماعية المعيشية تتطور، لذلكالحياة والمتطلبات والظرو   نَّ إم إ، عليه مما كان
  .نيةالسك البيئةومتناسقة مع  ،منةآمة و رية مالئل وتصميمات عمرانية حضعن حلو عمار إعادة ار عند

 

حيث تعتمد الحضارة البشرية دوما  على عمليات االنشاء والبناء والتعمير المتواصل للحفاظ على 
 قائها ، ولكن قدرة الكوكب والطبيعة على دعم هذا العمليات آخذة  التراجع  سبب الزحف الشديد على 

بيئات الطبيعية ، واالستنزا  الحاد للموارد واالستهالك المتزايد لمصادر األراضي والتدمير المتواصل لل
الطاقة المختلفة ، ومن هنا تنبع أهمية التخطيط العمراني المستدام كحل بديل لتخطيط وإعادة تخطيط 
التجمعات الحضرية البشرية ، ويقصد  ه التخطيط الريادي الهاد  رنشاء بيئة عمرانية وحضرية مستدامة 

صد قة ومتوازنة مع بيئتها ، حيث  عمل التخطيط المستدام على فتح آفاق للمعماريين والمخططين و 
 (.2010ا ، عة معا   ) الفر ليصمموا ويشكلوا البيئة العمرانية  ما  حقق النفع والفائدة لإلنسان والطبي

 حالي،ال لوقما في اوةيوع   حداثة المفاهيم أكءر من الموارد على والحفاظ االستدامة تعتبرو 
 الفرضيات  معها نتعامل رياضية معادلة وليسم المفهوم، ومحددة واضحة واحدة نتيجة ليسم واالستدامة

 األساس في يه بل معينة، زمنية فترة  عد تتحقق محددة نتائا منها نتوقع أنْ   مكن ال ؛لذلك والمعطيات،
 إلى ة حاج تصميمية مشكلة منها أكءر ومتطور ديناميكي مستمر حياة ومنها سياسي ونها طريقة
 .(2014خروفة، ) الواقع أرض على لتطبيقها السحرية الحلول  عض

فقدان  :لمء ،حيث ارتبط نمط الحياة االستهالكي المنبءق عن العمران الحديث  قزمات بيئية خطيرة 
الموارد تنفاد واس ،ةوارتفاع درجة الحرار  ،وتلوث الماء والهواء ،وتقلص المساحات الخضراء ،التنوع الحيوي 

ل  عمتنموي مستدام،  نمومجق  لباتطمتجددة ات غير لى ظهور دعو الذي أدى إ مرمتجددة؛ األالغير 
على حما ة البيئة واستدامتها، ومن ثم برزت المفاهيم المرتبطة  االستدامة والتصميم العمراني المستدام، 
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 ا  خدم ارنسان ويحافظ على البيئة م حيث تناولم سبل تحقيق االستدامة في التصميم العمراني
 .(2011سماعيل، )إ

 

وفي هذا الدراسة تم  التركيز على أهمية مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم للمناطق 
العمرانية المنكوبة، وإعادة إعمار البيوت المدمرة  طرق مستدامة، حيث إنَّ االستدامة تعزز  قاء هؤالء 

االنتقال والعيش  قماكن أخرى؛ وملك من أجل تمكين البقاء، والحفاظ على الناس  مناطقهم، وعدم 
الحروب، وإعادة تقهيلها  شكل أفضل مالءمة للبيئة  أثناءاألراضي الحدود ة األكءر عرضة للدمار 

المحيطة؛ مما  ساعد في تالةي العقبات، ووضع حلول مستدامة تعزز  قاء وتمكين هؤالء الناس، وتقمين 
مة أفضل لهم، والمساعدة على التطور والنهوض  المناطق من خالل التخطيط المستدام حياة كري

 المتكامل، والبناء لهذا المناطق للتشبث  الحق واألرض.

 
 الدراسة: مشكلة 2.1

 

على الرغم من تعرض قطاع غزة إلى عدوان متكرر وحروب متواصلة أدت إلى  تدمير البنية 
غم من التزام القيادة الفلسطينية  خطة األمم المتحدة للتنمية وحضور التحتية وأحياء  الكامل  وعلى الر 

المؤتمرات الدولية والمصادقة على خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ، إال أن 
الواقع الفلسطيني لم يتغير ولم  طرأ جديد على المواصفات ومعايير التنمية المستدامة نحو التصميم 

لعمراني المستدام والعمل  استراتيجيات االستدامة للمباني نحو التقدم والتطور والنهوض  الواقع الفلسطيني ا
معايير طبيق تفي التصميم العمراني ، ومن هنا  ظهر لدينا مدى اهتمام ووعي القيادة الفلسطينية  قهمية 

ا في مدينة غزة وخاصة حي الشجاعية االستدامة في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة وإعادة إعماره
فالمشكلة البحءية تكمن في غياب تطبيق معايير االستدامة في تخطيط وتصميم المباني المعاد إعمارها  . 

 في المناطق المنكوبة ، ما يؤثر سلبا  على كفاءتها من الناحية االقتصاد ة والبيئية واالجتماعية وبالتالي 
لدراسة لمعرفة مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني للمناطق ارتقى الباحث أن  قوم بهذا ا

 طرق   التي دمرها االحتالل لمبانيا عمارإ  عادةإ  لىإ الوصول كيفية المنكوبة وخصوصا  حي الشجاعية و
 والتطور تقدمال نحو للمضي االستدامة  استراتيجيات والعمل ،المستدام التصميم نحو والتوجه، مستدامة

  والنهوض.
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 :تياآل الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة وتتمثل

ي ح في عمارهاإ والمعاد المنكوبة للمناطق العمراني التصميم في االستدامة تطبيق معايير مدى ما
 ؟الشجاعية

 :تيةاآل السؤال الرئيس األسئلة الفرعية  من ويتفرع

 صميم العمراني في قطاع غزة؟االستدامة في التمعايير ولة عن تطبيق ما الجهات المسؤ  -1
 ؟غزة قطاع لحالة مالءمة األكءر مدى وعي القائمين على إعادة ارعمار  معايير االستدامة ما -2
نجاز إ تالئم وهل ،والمراد إعادة إعمارها في قطاع غزة المنكوبة للمناطق المعدة والتصاميم الخطط ما -3

 ؟مطا قة معايير االستدامة في التطبيق
 يق معايير االستدامة في التصميم العمراني في قطاع غزة؟ما معوقات تطب -4

 مبررات الدراسة: 3.1

ب عدم تصميم المباني  طريقة  سب ؛وحي الشجاعية خاصة ،عامة معاناة السكان في قطاع غزة .1
 االستدامة. تراعي

عمار المناطق ية إعادة إ ال  شمل تطبيق مفاهيم االستدامة على عملعدم وجود مخطط عام وفع   .2
 .بةالمنكو 

 عمار المناطق المنكوبة.المختلفة عن عملية إعادة إ  ولةتشتم جهود السلطات المسؤ  .3
 ةويحسن من نوعية حيا ، حقق االستدامة والذي ،صحيحغير شكل عمار  استءمار أموال إعادة ار .4

 المواطن.
 إغفال أهمية تطبيق استراتيجيات االستدامة في التصميم العمراني للمباني والمدن. .5

 

  ف:األهدا 4.1

 :تيةاآل قامم الدراسة على تحقيق العديد من األهدا 

لمناطق امة في التصميم العمراني لاالستد معايير تحقيق واقع شا  الفجوة القائمة بين متطلباتاكت -1
 .منطقة الدراسةعمارها في والمعاد إ المنكوبة 

ل المؤثرة العوامعلى  الوقو و  ،تحليل المشكالت والعقبات التي حالم دون األخذ  معايير االستدامة -2
 .منطقة الدراسةتحقيق معايير االستدامة في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في  في

 .منطقة الدراسةفي  التصميم العمراني تحسين االستدامة فيمعايير تحقيق و تطوير  -3
 .لعدواناد داخل المناطق المعاد تعميرها  عوتحقيق العائد االجتماعي  ،لى راحة اقتصاد ةالوصول إ -4
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التصميم  االستدامة في معاييرللعمل على تطبيق  ؛تعميم الدراسة على الجهات المختصة والبلد ات -5
 العمراني.

 الدراسة: فرضيات 5.1

في مدى تطبيق معايير االستدامة  a≤0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق مات داللة إحصائية  -1
تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –غزة )دراسة حالة  في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة

 أنءى(. –)مكر  :الجنس
في مدى تطبيق معايير االستدامة  a≤0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق مات داللة إحصائية  -2

تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 
 متضرر(. -دس )مهن :المستجيب

في مدى تطبيق معايير االستدامة   a≤0.05عند مستوى الداللة  ال توجد فروق مات داللة إحصائية -3
تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 

 ثالث طوابق(. –طا قين  –)طابق واحد  :عدد طوابق المبنى المتضرر
في مدى تطبيق معايير االستدامة   a≤0.05عند مستوى الداللة  جد فروق مات داللة إحصائيةال تو  -4

تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 
 (.2م300أكءر من  – 2م 300-101 –وأقل  2م100) :مساحة المبنى المتضرر

في مدى تطبيق معايير االستدامة   a≤0.05عند مستوى الداللة  لة إحصائيةال توجد فروق مات دال -5
متغير حي الشجاعية( ُتعزى ل –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 

 70أكءر من  دوالر،ألف  70-30 ،وأقل دوالرألف  30) :تكلفة إعادة إعمار المبنى المتضرر
 (.دوالرألف 

بين متوسطات تقديرات آراء   a≤0.05عند مستوى الداللة  توجد فروق مات داللة إحصائيةال   -6
أفراد العينة لمدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة والمعاد اعمارها 

ةيقل وأقل ،  1000حي الشجاعية ( تعزى لدخل رب األسرة )  –في مدينة غزة ) دراسة حالة 
 ةيقل ( لدى أفراد العينة .  3000ةيقل ، أكءر من  3000- 1001

 الدراسة: أهمية 6.1

 تكمن أهمية الدراسة في:
 :العلميةاألهمية 

طاع قعمار في ر االستدامة في إعادة ارمعايي تطبيقندرة الدراسات واأل حاث التي تطرقم إلى  -1
 غزة، ومدى مالءمتها للواقع العملي.
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 ير االســـــــتدامة من ناحيةها حاولم اكتشـــــــا  العالقة بين معايمن أنَّ يتها تســـــــتمد هذا الدراســـــــة أهم -2
  .عادة ارعمار من ناحيةومتطلبات إ 

  عمارها.اطق المنكوبة والمراد إ االستدامة على إعادة إعمار المنالوقو  على مدى تقثير  -3
االستدامة في مجال  ابي  عن متغيرات جديدة نس ةنظري لعلمية والءقافية والجامعية بدراسةتزويد المكتبة ا -4

 .عماروإعادة ار

  األهمية التطبيقية:

 نها:كو تستمد الدراسة أهميتها العملية من 

 انيةكإم، و االستدامة معاييرعمار المناطق المنكوبة بناء على إعداد سياسة عامة رعادة إ تساعد في  -1
 .قطاع غزةات وتعميمها في محافظ ،حي الشجاعيةفي عمار ارمعايير في إعادة التطبيق 

تداءات االعالمناطق المنكوبة والمهدمة  فعل لى سمات ة من الدراسة الحالية في التعر  إاالستفاد -2
 .سرائيلية المتكررةار

 ،أحد أهم الموارد المتاحة في قطاع غزة معايير االستدامة توظيف المفاهيم المعاصرة في تطوير -3
عن إعادة إعمار المناطق المنكوبة المسؤولة  طرح المشكالت والعقبات التي تعترض عمل الجهاتو 

 على قطاع غزة. العدوان عد 
ن والتي ستطبق على عينة الدراسة م ،ن من أدوات الدراسة الحاليةقد  ستفيد الباحءون والمختصو  -4

 ،  حيث تكون هذا الدراسة نواة لدراسات أخرى.عمار من مهندسين ومختصينالعاملين في إعادة ار
 
  حدود الدراسة: 7.1

عاد المنكوبة والماالستدامة في التصميم العمراني للمناطق  معايير مدى تطبيق :الحد الموضوع -1
 (.دراسة حالة -حي الشجاعية عمارها في قطاع غزة )إ 

في  ينالعاملو  ،الفئة المستهدفة )السكان( الدراسة الحالية على عينة من تقتصر ا الحد البشري: -2
 عمار  محافظات غزة.إعادة ار - اتالمؤسسات الدولية والحكومية والشرك

 .هذا الدراسة على حي الشجاعية مطبق الحد المكاني: -3
 م.2018-2008 العاممن حيث تم توزيع األداة على األفراد في الفترة  الحد الزماني: -4

 
 الدراسة:ومراجع  مصادر 8.1

 منها: عدة، مصادر من الدراسة عليها تعتمد التي المعلومات جمع تم  


