
 بیروت في للسكن بدیلة لتصورات قةمساب أّول إسكان: فّكر نتائج إعالن

 
 تقریر لجنة التحكیم

 عملیة التقییم للمقترحات المشاركة في المسابقة
 سجل خمسة وسبعون فریقاً في المسابقة وتقدم سبعة وعشرون منھم بطلب بحلول الموعد النھائي.

 تم توزیع المقترحات على الشكل التالي: عشرة مقترحات لدراسة حالة راس بیروت وثالثة مقترحات لدراسة حالة
 حالة الباشورة وأربعة مقترحات لدراسةالمصیطبة وثالثة مقترحات لدراسة حالة الطریق الجدیدة وسبعة مقترحات لدراسة 

 حالة مار مخایل/حي الروم. 
في نقابة المھندسین في بیروت بغیة عقد جلسات  2018كانون األول/ دیسمبر  17و 16اجتمع أعضاء اللجنة لمدة یومین في 

 عات إلى اختیار االقتراحاتالمداوالت بحضور أعضاء اللجنة التوجیھیة ومنسقة المسابقة وقد توصلوا في نھایة ھذه االجتما
الرابحة وتنسیق عملیة تقدیم الجوائز والتقدیر الخاص للفرق المشاركة. وقد تم انتخاب الدكتورة ھبة أبو عكار رئیسةً للجنة. 
أُجریت جولة تصفیات أولى الختیار المقترحات األكثر شموالً ومن ثم جولة ثانیة حیث تم اإلعالن خاللھا عن الفرق الرابحة 

 قد ارتكز أعضاء اللجنة في تقییمھم على العوامل األساسیة التالیة:و
 الجدوى االقتصادیة        · 
 التنوع والقدرة على تحمل التكالیف        · 
 قابلیة التطبیق في مناطق أخرى        · 
 مالئمة أدوات التخطیط واآللیات القانونیة        · 
 مراعاة المحیط الحضري        · 
 وضوح االقتراح واكتمالھ        · 
  

 وقد إتفقت اللجنة على الفئات الرابحة التالیة:
 المرتبة األولى (مشروع واحد)        · 
 المرتبة الثانیة ( مشروع واحد)        · 
 المرتبة الثالثة (مشروعان)        · 
 التقدیر الخاص (ثالثة مشاریع)        · 

رحات إلى الواجھة الحاجة الماسة إلى سیاسة إسكان وطنیة إذ تسعى ھذه المشاریع الرابحة بشكل بشكل عام، أعادت ھذه المقت
خاص في إشراك الحكومة في النقاشات المتعلقة باإلسكان وطرحت في الوقت نفسھ سیناریوھات حول العالقة القائمة بین حمایة 

ه االقتراحات بلورة دور عدد كبیر من أصحاب المصلحة في النسیج العمراني المحلي والسیاسات العامة. كذلك، استطاعت ھذ
ما یتعلق بتوفیر السكن، بما في ذلك المؤسسات العامة (مثل البلدیات والمؤسسة العامة لإلسكان، وما إلى ذلك) إضافة إلى القطاع 

 الخاص والمؤسسات الخیریة والمجتمع المدني.
إلسكان مع األخذ بعین االعتبار جوانبھ االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة عكست ھذه االقتراحات المطروحة الطابع المعقد ل

والقانونیة والمعماریة. وقد تمیزت ھذه االقتراحات بدرجة عالیة من المداخالت إذ تنوعت بین التصمیم الھندسي ومقترحات 
لط ألبنیة واألحیاء والبلد بأكملھ. وقد سمتعلقة بالسیاسات المحلیة والوطنیة وصوالً إلى خطط التنظیم الحضري على مستوى ا

عدد من المقترحات البارزة الضوء على إمكانیة وضع نماذج إسكان جدیدة باستطاعتھا تلبیة حاجات سكان المدن المختلفة 
 يباإلضافة إلى المسنین والعمال المھاجرین والطالب والمعّوقین. وعلیھ، ارتكزت ھذه الخطط على اإلحتماالت المتوفّرة ف

ً إلعادة النظر باإلطار القانوني القائم حالیاً. كذلك، تم تقدیم نماذج الستخدامات الدخل  المخزون السكني القائم وقدمت طرقا
المتنوع والدمج، كما جرى في الوقت نفسھ اقتراح خطط قابلة للتطبیق على صعید األبنیة والسیاسة الوطنیة بغیة تفادي تشرید 

ضافة إلى ذلك، قدّم عدد كبیر من ھذه االقتراحات مشاریع مبتكرة للتمویل بھدف الحصول على رصید المستأجرین القدامى. باإل
 إسكان میسر وإدارتھ والمحافظة علیھ.

ختاماً، فإن ھذه المسابقة ھي األولى من نوعھا وال بد من دعم المزید من المبادرات واألبحاث حول موضوع السكن في المدینة، فالحلول 

 وكثیرة كما اثبتت المقترحات لھذه المسابقة، وتنفیذھا یكمن أوالً في اإلرادة السیاسیة وثانیاً في التعاون بین األطراف المعنیة.متواجدة 

 



 
 تقدیر اللجنة للمقترحات الرابحة:

  
 د.أ. ٢٠٠٠ -الجائزة األولى 

 حافظة (مار مخایل /روم) إسم المشروع: بیئة اسكانیة
 Protective Housing Ecologies: Preliminaries for a Degrowth City 

(مجموعة أعضاء الفریق: روال خوري فیاض ; كاندیس نعیم ; لیا حلو ; فادي منصور ; باتریك ابوخلیل ; علي أسعد 
 محترفین من لبنان واألردن)

 یتجزأ من مبدأ المواطنة. تكمن قوتھ في النماذج المفاھیمیة یدعو االقتراح إلى اإلبتعاد عن مفھوم تسلیع السكن واعتباره جزءاً ال
الجدیدة التي یقترحھا وقدرتھ على إظھار مدى فاعلیتھا على جمیع األصعدة انطالقاً من السیاسة ووصوالً إلى نھج تطویر األحیاء 

ء ھذا االقتراح لمنطقة مار مخایل، إال أنھ السكنیة. كذلك، فإنَّ ھذا االقتراح قابل للتطبیق في مناطق أخرى. على الرغم من انتما
یمكن استخدامھ كسیاسة وطنیة أو حتى تطویره كآلیة إلدارة رصید اإلسكان القدیم. وھو یُسھم في إشراك عدد كبیر من فاعلي 

 الحكومة فيالقطاع العام مثل المؤسسة العامة لإلسكان ومجلس االنماء واالعمار والبنك المركزي ما یُؤكد بالتالي على دور 
 برامج اإلسكان. 

كما یقترح برنامج لدعم اإلیجار، مّما یلقي الضوء على دور سوق اإلیجار في تأمین سكن بأسعار معقولة، مؤمناً بدیالً مناسباً 
لإلبجارات القدیمة. باإلضافة إلى إقتراح طریقة لمعالجة الشغور من خالل فرض الضرائب. عالوة على ذلك، یصون اإلقتراح 

 نسیج الحضري ویوفر أماكن عامة متاحة للجمیع.ال
  

 د.أ. ١٠٠٠ -الجائزة الثانیة 
 یة للجمیع (مصیطبھ)إسم المشروع: بنیة تحتیة اجتماع

Social Infrastructure for all 

 في سویسرا) ETHZمن جامعة بنسال ( ; سیمران أعضاء الفریق: كلیوبي ساكیالروبولو
)MAS Urban Design - ETHZ( 

یُلبي ھذا االقتراح احتیاجات فئة واسعة من السكان وذوي الحاجات السكنیة المحددة، إن كانوا أسراً صغیرة أو كبیرة، أو مسنین 
ً على دمج المسنین في المجتمع  والسماح للمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات الخیریة  أو طالب.. ویُركز االقتراح أیضا

 ، یُلبي ھذا االقتراح طلب اإلسكان في المنطقة بسبب تواجدھا بالقرب من الجامعات.بالمشاركة في خطط التمویل. كذلك
توصل ھذا االقتراح، من خالل مقاربة متعددة األجیال، إلى دمج المبنى في إطار النسیج العمراني الذي ینتمي إلیھ. فإقترح 

  األرضي للحدائق واألماكن المشتركة. تحویل أجزاء من الطابق إلى بنى تحتیة اجتماعیة للحي واستخدام الطابق 
  

 د.أ. ٥٠٠ -الجائزة الثالثة (تعادل) 
 : طریقة جدیدة للسكن في طریق الجدیدة (طریق الجدیدة)إسم المشروع

Affordable Housing Scheme: Al Mahaba Building 

معھ ; سھى منیمنھ ; رانیا نویھض أعضاء الفریق: عمر عبدالصمد ; ساره الخطیب ; كریستینا ھاشم مجدالني ; محمد الش
 من الجامعة األمریكیة في بیروت); روالند نصور ; دنیا عزالدین ; جولیا قاسم (

)MUPD - AUB( 
یتطرق ھذا االقتراح إلى الطابع المعقد للملكیة وإقصاء المستأجرین القدامى عن صنع القرار وذلك من خالل إعادة النظر في 

ل القوانین القائمة، ال سیّما القوانین الضریبیة الخاملة وقوانین تعاونیات اإلسكان. إنھ اقتراح یقوده مبدأ التعاون السكني وتفعی
المجتمع إذ یقوم بدمج تمویل القطاعین العام والخاص باإلضافة إلى المؤسسات الخیریة بھدف ترمیم وتحدیث المبنى. یُعتبر ھذا 

 في مناطق أخرى.  االقتراح نموذجاً قائماً بذاتھ ویمكن تطبیقھ
  

 د.أ. ٥٠٠ -الجائزة الثالثة (تعادل) 
 حارة الباشورة: تحفیز السكن المیسر (الباشورة) إسم المشروع: 

Al Bachoura Alley: Catalyzing Affordability 



من الجامعة األمریكیة في ( أعضاء الفریق: لین حمدر ; ھیفا أبو ابراھیم ; بترا فیالغرانا ; عتاب قبالن ; شریف ترحني 
 )MUPD - AUB(بیروت) 

یُشدد ھذا االقتراح على ضرورة أن یضع القطاع الخاص موارده في خدمة الصالح العام وذلك من خالل تقدیم نموذج یھدف 
القتراح ذا اإلى تعزیز تمویل القطاع الخاص لمشاریع ذات طابع اجتماعي. إنطالقاً من استراتیجیة الربح المحدود، تكمن أھمیة ھ

في تسلیط الضوء على المسؤولیة االجتماعیة للمطورین العقاریین ومساھمتھم في المحافظة على النسیج العمراني القدیم مع 
التركیز في الوقت نفسھ على أنشطة مدرة للدخل للفئات االجتماعیة ذات الدخل المنخفض. كذلك، یعكس ھذا االقتراح نموذجاً 

العام والخاص من خالل أداة الضم والفرز واالستخدام المشترك لألراضي ودور البلدیة في إدارة األماكن للشراكة بین القطاعین 
 والناتجة عن استخدام أداة التخطیط ھذه. %25العامة التي تصل إلى 

  
 جوائز تقدیریة
 : مجموعة رأس بیروت (رأس بیروت)إسم المشروع

Ras Beirut Collective 

 في سویسرا) ETHZمن جامعة أعضاء الفریق: دروف غصین ; كریسوال بیراكو (
(MAS Urban Design - ETHZ) 

یُقدم االقتراح نموذج معماري مبتكر، ویأخذ بعین اإلعتبار مجموعة متنوعة من المستثمرین مع التركیز على الشراكات 
في بیروت على لعب دور في إطار الحي السكني كما یُقدم خطة  المؤسسیة. یتطلع االقتراح أیضاً إلى حث الجامعة األمیركیّة

تأخذ بعین اإلعتبار عدد السكان المتواجدین فیھا باإلضافة إلى مداخالت ھدفھا إعادة ترتیب الوحدات السكنیة الكبیرة وتقلیص 
 حجمھا.

  
 بیت في طور التطویر (طریق الجدیدة)إسم المشروع: 

Home in Progress 

 في سویسرا) ETHZمن جامعة شیمو ; أرنبایلن لیالسیریوونغ ( -ق: ستیفانیا كونتینو أعضاء الفری
(MAS Urban Design - ETHZ) 

 مكانیةإیُقدم ھذا االقتراح نمط إسكان جدید یُركز على السكن المشترك للمسنین. من أجل تحقیق ھذه الغایة، یُبرز ھذا االقتراح 
مبتكرة مطلوبة بشدة مثل تأمین أماكن سكن لكل الذین تم إخالؤھم من خالل اعتماد  سكنیة تیباتترفي توفیر  الفضالت العقاریة

 نھج متكامل مبني على المجتمعات المتعددة األجیال. 
 

         رأس بیروت) إسم المشروع: (
 یواز ; رانیا ساسین (محترفین من لبنان)إرا لكروف ; یاأعضاء الفریق: إیناس 

 
یتطّرق وھو  .نھجاً برنامجیاً لإلسكان، إذا یتطرق إلى إعادة اإلستخدام المتكیّف ویطرح أفكار متعلّقة باإلستدامةقدم ھذا االقتراح ی

بإقتراحات تراعي حجم الحي وتقدّم زیادات بطریقة استراتیجیة وبغیة  الغیر المبنيو المتبقي ستثماركذلك إلى مشكلة عامل اإل
 توفیر المساحات المختلطة ألكبر عدد من المستخدمین.

 
 ــــــــ

 
 معلومات عن المسابقة

  
 المقدمة

بھدف تشجیع اإلسكان المیسّر والمدن الدامجة، تسعى ھذه المسابقة إلى إیجاد مقترحاٍت مبتكرة لبدائل اإلسكان في المدن من 
أجل مواجھة النماذج السائدة لنمو المدن من خالل إیقاف اإلخالء القائم للمقیمین ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المدینة. 

ي إختصاصات مختلفة أو/ والطّالب (المتخرجون وغیر المتخرجون) لتقدیم مقترحاٍت عملیة ندعو فِرٌق من أصحاب المھن ف
ة وتقدیم خطٍط تنموی تستجیب إلى ضرورة إیجاد اإلسكان الدامج وذلك من خالل العمل على خمس حاالت في بیروت (لبنان) 



تطّرق إلى شّح اإلسكان المیسّر في بیروت وھي من عملیة تتماشى مع المبادئ التوجیھیة للمسابقة. تسعى ھذه المسابقة إلى ال
 المدن األكثر تكلفة في العالم.

 
 تحدید إطار المسابقة

نّظمت مسابقة "فّكر إسكان" بتعاوٍن بین استدیو أشغال عامة ونقابة المھندسین في بیروت وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
قد أنشأت كتدّخٍل تجریبي ل "مبادرة اإلسكان المیّسر". تودّ المسابقة أن تدفع البشریة وتحت رعایة المؤسسة العامة لإلسكان و

بمسألة اإلسكان إلى مقدمة النقاش المحلي حول إمكانیات المدن الدامجة والقدرة على تحّمل تكالیف السكن فیھا، من خالل جمع 
الحضري وتتطرق إلى إخالء السكان المنخفضي  المقترحات المبتكرة واألفكار البدیلة التي تعاكس النموذج القائم للنمو

والمتوسطي الدخل من المدینة. من خالل خمس حاالت محلیة في خمسة أحیاء في بیروت، تسلّط المسابقة الضوء على قلّة 
برامج اإلسكان البدیل وممارسات التخطیط، ما یعطي األولویة لجني األرباح على حساب كل المعاییر األخرى للشمولیة 

 ستدامة في المدن.واإل
 

 إن التحدیات التي یجب التطرق إلیھا في إطار أي تدّخٍل من أجل التوّصل إلى اإلسكان المیّسر والمدینة الدامجة، ھي التالیة:
 
أوًال، التحدیات المؤسسیة والقانونیة التي تنبع من نقٍص في سیاسات اإلسكان واألراضي. تعطي الممارسات العمرانیة القائمة 

 ولویة للتطویر العقاري الحصري على حساب القیم والعوامل االجتماعیة والتاریخیة والثقافیة.األ
 

ثانیًا، التحدیات االقتصادیة إلى تنبع من عدم إمكانیة تحّمل تكالیف اإلسكان بسبب إرتفاعٍ كبیٍر في أسعار األراضي وتصاعد 
 اإلیجارات مقارنةً بمداخیل األسر والمدفوعات.

 
ا، التحدیات المتعلقة بشرائح المجتمع المھددة بالتھجیر بسبب الممارسات المسیطرة على السوق العقاري، وقانون ثالثً 

 .٢٠١٤اإلیجارات الجدید الذي أقر عام 
 

 ارابعًا، زیادة إنعدام التوازن االجتماعي واالقتصادي، والفصل الطائفي وبین الطبقات، والتقسیم في األحیاء الغنیة إجتماعیً 
 وثقافیًا في داخل بیروت.

 
تشیر ھذه التحدیات إلى ضرورة إعادة التفكیر بالنماذج القائمة للتنمیة وإستخدام األراضي والتنظیم المؤسسي، من أجل حمایة 

النسیج االجتماعي وضمان اإلسكان المیّسر والمحافظة على مستوى كاٍف من التجدید الحضري وتدفق السكان الجدد إلى 
 المدینة.

  
 أھداف المسابقة

نتوقع أن تكون ھذه المقترحات نقاط إنطالق لممارسات قد تبني تحالفاٍت للمناصرة من أجل الوصول إلى مدٍن دامجة وقابلة 
للعیش، تحكمھا مبادئ العدالة االجتماعیة. تشّكل المسابقة منصةً إلقامة حواٍر مفتوح حول مسألة تنمویة مھمة في المدینة.. 

 جنة التحكیم في اختیار المقترحات التي تتناول بشكل أشمل أھداف المسابقة المذكورة أدناه:تتمثل مھمة ل
 

 جعل المقترحات نقطة إنطالق لنقاٍش عام حول اإلسكان المیّسر والمدینة الدامجة.       • 
 تطویر بدائل تحافظ على النسیج الحضري الحالي وتعطى لھ دوراً في تلبیة جمیع حاجات اإلسكان في المدینة.       • 
 وضع النقاش حول قانون اإلیجار الجدید في إطار النقاش األوسع حول الحق في السكن والمدینة.       • 
 إشراك أصحاب المھن في قضیة مكافحة اإلخالء / التھجیر.       • 
إبالغ المسؤولین والھیئات الحكومیة عن حلول محتملة لمستقبل سكان بیروت وإشراك ھؤالء في النقاش حول الحق        • 

 في السكن.
تسلیط الضوء على أعمال المھنیین المرتبطة بالمسائل الحضریة، ما یوّسع وجودھم ودورھم في المساھمة في        • 

 مستقبل البیئة المبنیة في لبنان.
 توسیع الفھم العام لمعنى المساحة/ المكان في إطار الجغرافیة الحضریة الفردیة الحالیة التي ترّكز على الربح.       • 
  

 أعضاء اللجنة التوجیھیة



 مھندسة معماریة ومحللة ]إستدیو أشغال عامة[ -مونیكا بصبوص 
 ]إستدیو أشغال عامة[ مصممة وباحثة مدینیة  -نادین بكداش 

 ]Urbiمھندس معماري ومخطط مدني [ - حبیب دبس
 ]DF Legal Practiceمستشارة قانونیة [ -دیزیریھ فغالي 

 مخططة مدنیة و باحثة سیاسات ] برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة[ -تاال قموریة 
            مستشارة تطویر وتخطیط عمراني مستقلة ، محاضرة في الجامعة األمیركیة في بیروت  -منى خشن 

 مھندسة معماریة و مصممة حضریة - سھیر عاصي مبسوط
 ]إستدیو أشغال عامة[ مھندسة معماریة ومخططة حضریة  - عبیر سقسوق

 ]Social Justice and the City, AUBباحثة حضریة [ - دنیا سالمة
 دكتور في االقتصاد ]الجامعة األمیركیة في بیروت والجامعة األمیركیة في بلغاریا[ - علي ترمس

  
 المستشارة المھنیة في المسابقة

 سھیر عاصي مبسوط
  

 منسقة المسابقة
 أسیل صفیر

  
 أعضاء لجنة التحكیم

 GSAPPفي برنامج التخطیط الحضري، جامعة كولومبیا محاضرة  -ھبة أبو عكر 
 ستشارة مستقلة في اإلدارة المالیة العامةم -كوثر دارة 

 أستاذ ومدیر كلیة الھندسة المعماریة، جامعة والیة لویزیانا -مروان غندور
 ]DF Legal Practiceمستشارة قانونیة [ -دیزیریھ فغالي 

 ستاذ في الھندسة المعماریة في الجامعة اللبنانیة األمریكیةأ -ایلي میشال حرفوش 
 )Royal College of Art( عمید كلیة الھندسة المعماریة في الكلیة الملكیة للفنون  -أدریان لحود 
 رئیس ومدیر عام المؤسسة العامة لإلسكان -روني لحود 
 مخططة مدنیة وأخصائیة إسكان- میساء سبح 

 مھندس معماري ونقیب المھندسین في بیروت-  جاد تابت 
  

 داعمو المسابقة
والمجلس  ) AUB-NIیاً من مؤّسسة روزا لوكسمبرغ ومبادرة حسن الجوار في الجامعة األمیركیة (ھذه المسابقة مدعومة مال

 ).ACSSالعربي للعلوم االجتماعیة (
  

 www.thinkhousing.orgللمزید من المعلومات یمكنكم زیارة موقع المسابقة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




