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 . نظرة عامة۱
 

ــى إيجــاد مقترحــاتٍ بھــدف تشــجیع اإلســكان المیّســر والمــدن الدامجــة، تســعى  ھــذه المســابقة إل
ــي المــدن مــن أجــل مواجھــة النمــاذج الســائدة لنمــو المــدن مــن خــالل  ــدائل اإلســكان ف ــرة لب مبتك

ــدخل المــنخفض  ــائم للمقیمــین ذوي ال ــاف اإلخــالء الق ــن  والمتوســطإيق ــرٌق م ــدعو فِ ــة. ن ــي المدين ف
لمتخرجـــون) لتقـــديم أصـــحاب المھـــن فـــي إختصاصـــات مختلفـــة أو/ والطـــّالب (المتخرجـــون وغیـــر ا

ــى  ــل عل ــالل العم ــن خ ــك م ــدامج وذل ــكان ال ــاد اإلس ــرورة إيج ــى ض ــتجیب إل ــة تس ــاتٍ عملی مقترح
خمــس حــاالت فــي بیــروت (لبنــان)  وتقــديم خطــٍط تنمويــة عملیــة تتماشــى مــع المبــادئ التوجیھیــة 
ــروت وھــي  ــى شــّح اإلســكان المیّســر فــي بی ــى التطــرّق إل للمســابقة. تســعى ھــذه المســابقة إل

 مدن األكثر تكلفة في العالم.من ال
 

 

 تحديد إطار المسابقة ۱.۱
 

بعــض أصــحاب المھــن فــي مجــاالت التخطــیط الحضــري والھندســة  خــالل الســنة الماضــیة، إجتمــع
ـــة  ـــة العام ـــع المؤسس ـــتراك م ـــر"، باإلش ـــكان المیّس ـــادرة اإلس ـــاء "مب ـــانون إلنش ـــاد والق واإلقتص

صــیاغة سیاســاتٍ حضــرية وإعتمادھــا وتطــوير وھــي مبــادرٌة مــن شــأنھا أن تشــجع علــى  لإلســكان،
ــانوني  مشــاريع لمواجھــة ممارســات ــي الســائدة. نظــًرا إلــى حــدود إطــار العمــل الق التطــوير العمران

ــوار  ــة ح ــادرة كمنص ــوّرت المب ــكان، تط ــي واإلس ــات األراض ــص سیاس ــا يخ ــالي فیم ــىالح ــدى  عل الم
للتوصـــل إلـــى سیاســـاتٍ القصـــیر تتغـــذى مـــن الدراســـات والحـــاالت المستقصـــاة وتـــدرك الحاجـــة 

 جديدة طويلة األمد وتغییرات تشريعیة موّجھة نحو اإلسكان المیّسر والمدينة الدامجة. 
ــر إســكان" بتعــاوٍن بــین اســتديو أشــغال عامــة ونقابــة المھندســین فــي بیــروت  نظّمــت مســابقة "فكّ

ــامج األمــم المتحــدة للمســتوطنات  ــادر البشــريةوبرن ــي ل "مب ــدّخٍل تجريب ــد أنشــأت كت ة اإلســكان وق
ـــول  ـــي ح ـــاش المحل ـــة النق ـــى مقدم ـــكان إل ـــألة اإلس ـــدفع بمس ـــابقة أن ت ـــودّ المس ـــر". ت المیّس
إمكانیــات المــدن الدامجــة والقــدرة علــى تحّمــل تكــالیف الســكن فیھــا، مــن خــالل جمــع المقترحــات 
المبتكـــرة واألفكـــار البديلـــة التـــي تعـــاكس النمـــوذج القـــائم للنمـــو الحضـــري وتتطـــرق إلـــى إخـــالء 

ــكان  ــة فــي الس ــاالت محلی ــس ح ــالل خم ــن خ ــن المدينــة. م ــدخل م ــطي ال ــي والمتوس المنخفض
خمســة أحیــاء فــي بیــروت، تســلّط المســابقة الضــوء علــى قلّــة بــرامج اإلســكان البــديل وممارســات 
ـــاح علـــى حســـاب كـــل المعـــايیر األخـــرى للشـــمولیة  ـــة لجنـــي األرب التخطـــیط، مـــا يعطـــي األولوي

 واإلستدامة في المدن. 
م دور الدولــة فــي قطــاع اإلســكان بعــدم قدرتــه علــى تــوفیر وتنظــیم الســكن فــي لبنــان، يتســ

ــكان  ــاملة لإلس ــات ش ــة ُأو سیاس ــكانیة اجتماعی ــرامج إس ــتراتیجیات و ب ــذ اس ــع وتنفی ــر ووض المیس
ــى وجــه  ــي القطــاع الخــاص. عل ــاريین ف ــى المطــورين العق ــدور إل ــالي ينتقــل ھــذا ال واألراضــي، وبالت

ـــ ـــاري ف ـــھد العق ـــوب المش ـــوص، تش ـــّدد الخص ـــررة، والتم ـــر المب ـــة غی ـــعار المرتفع ـــروت األس ي بی
يــؤدي الــنقص الفــادح فــي التشــريعات المناســبة وتــدّخل  العمرانــي علــى حســاب تنــوع المســاكن.

ــي  ــاء، ف ــاطق واألحی ــین المن ــاوت انمــائي ب ــى تف ــي القطــاع الخــاص إل ــذين ف أصــحاب المصــلحة الناف
،  ُألغیـــت وزارة اإلســـكان، ۱۹۹۷عـــام صـــنع السیاســـات الحضـــرية واالجتماعیـــة. ومنـــذ  غیـــابإطـــار 

وباتــت المســاعدات لإلســكان محــدودة إلــى قــروضٍ مدعومــة مــن المؤسســة العامــة لإلســكان، 
ــاًرا  ــة. يعكــس ھــذا التحــول إط ــة تعمــل تحــت ســلطة وزارة الشــؤون االجتماعی وھــي مؤسســٌة عام

سیاســیة الجديــة فــي مؤسســاتیًا وتشــريعیًا ھــزيالً لتقــديم حلــول فعالــة، كمــا يظھــر غیــاب اإلرادة ال
 اعتبار السكان مسألة أولوية، على الرغم من تداعیاتھا االجتماعیة الوخیمة.
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ونظراً لعـدم تـوفر عـدد  كـاف مـن المسـاكن، يضـطر عـدد كبیـر مـن السـكان إلـى العـیش فـي ظـروف 
غیــر مالئمــة، غالبــاً ذات مســتوى معیشــي متــدني، حیــث يفتقــرون إلــى الخــدمات األساســیة. 
ــدفع اإليجــار، فیعلقــون فــي دوامــة فقــر ال يســتطیعون  كمــا ينفــق آخــرون نســباً كبیــرة مــن دخلھــم ل

ش المســـتأجرين القـــدامى فـــي خـــوٍف مســـتمر مـــن اإلخـــالء وھـــي ظـــاھرة التغلـــب علیھـــا. يعـــی
جديــدة نتیجــة التعــديالت التــي طــرأت علــى قــانون اإليجــار حیــث أن إنعــدام الحلــول البديلــة يمــنعھم 
مــن  ضــمان حیــازة مســاكنھم، ممــا يســبب لھــم عــدم إســتقرار اجتماعیــاً ونفســیاً واقتصــادياً. فیجبــر 

والضـــواحي، وتفقـــد المدينـــة مـــا تبقـــى فیھـــا مـــن خلـــیط  الســـكان علـــى النـــزوح إلـــى األطـــراف
ــى  ــة. ويرتفــع الضــغط عل ــا الحــرب اللبنانی ــي أنتجتھ ــد االنقســامات الت اجتمــاعي وطــائفي، خاصــًة بع
الســوق العقــاري مــع تزايــد الطلــب علــى المســاكن المیســرة فــي ظــل إلغــاء قــانون اإليجــارات 

ــة ( ــي ۸/٥/۲۰۱٤القديم ــّدل ف ــذي أزال ۲۸/۲/۲۰۱۷، ع ــر )، ال ــي آالف األس ــدل تحم ــرة للج ــة مثی آلی
 ذات الدخل المحدود، فضًال عن تدفق الالجئین السوريین إلى المدن / العاصمة. 

 

يإيجــاز، إن التحــديات التــي يجــب التطــرق إلیھــا فــي إطــار أي تــدّخٍل مــن أجــل التوصّــل إلــى اإلســكان 
وجـــود فـــي القســـم المیّســـر والمدينـــة الدامجـــة، ھـــي التالیـــة (وصـــف دقیـــق لھـــذه التحـــديات م

 الثاني):
 

ــي. أوًال  ــكان واألراض ــات اإلس ــي سیاس ــصٍ ف ــن نق ــع م ــي تنب ــة الت ــیة والقانونی ــديات المؤسس ، التح
ــوير ــة للتط ــة األولوي ــة القائم ــات العمرانی ــي الممارس ــیم  تعط ــاب الق ــى حس ــري عل ــاري الحص العق

 والعوامل االجتماعیة والتاريخیة والثقافیة. 
 

ــا ــاعٍ ثانیً ــبب إرتف ــكان بس ــالیف اإلس ــل تك ــة تحّم ــدم إمكانی ــن ع ــع م ــى تنب ــادية إل ــديات االقتص ، التح
 كبیرٍ في أسعار األراضي وتصاعد اإليجارات مقارنًة بمداخیل األسر والمدفوعات. 

 
، التحــديات المتعلقــة بشــرائح المجتمــع المھــددة بــالتھجیر بســبب الممارســات المســیطرة ثالًثــا
 .۲۰۱٤وقانون اإليجارات الجديد الذي أقر عام  السوق العقاري، على

 
، زيــــادة إنعــــدام التــــوازن االجتمــــاعي واالقتصــــادي، والفصــــل الطــــائفي وبــــین الطبقــــات، رابًعــــا

 والتقسیم في األحیاء الغنیة إجتماعیًا وثقافیًا في داخل بیروت. 
 

ــة و ــة للتنمی ــاذج القائم ــر بالنم ــادة التفكی ــرورة إع ــى ض ــديات إل ــذه التح ــیر ھ ــي تش ــتخدام األراض إس
والتنظـــیم المؤسســــي، مــــن أجــــل حمايــــة النســـیج االجتمــــاعي وضــــمان اإلســــكان المیّســــر 

 والمحافظة على مستوى كاٍف من التجديد الحضري وتدفق السكان الجدد إلى المدينة.
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 أھداف المسابقة ۱.۲
 

ــتقبل  ــات المس ــین بإمكانی ــدن المھتم ــي الم ــین ف ــدقاء والمقیم ــزمالء واألص ــن ال ــب م ــديني نطل الم
ـــذه  ـــون ھ ـــع أن تك ـــدعوة. نتوق ـــذه ال ـــى ھ ـــا اإلســـتجابة إل ـــوع إجتماعیً ـــدامج والمســـؤول والمتن ال
المقترحــات نقــاط إنطــالق للممارســات التــي يمكنھــا أن تبنــي تحالفــاتٍ للمناصــرة مــن أجــل الوصــول 
ــة. تشــكّل المســابقة منصــًة  ــة االجتماعی ــادئ العدال ــا مب ــیش، تحكمھ ــة للع ــة وقابل ــدٍن دامج ــى م إل

 قامة حوارٍ مفتوح حول مسألة تنموية مھمة في المدينة.إل
 

 أھداف المسابقة ھي:
 جعل المقترحات نقطة إنطالق لنقاشٍ عام حول اإلسكان المیّسر والمدينة الدامجة.  •
ــات  • ــع حاج ــة جمی ــي تلبی ــه دوراً ف ــى ل ــالي وتعط ــري الح ــیج الحض ــى النس ــافظ عل ــدائل تح ــوير ب تط

 اإلسكان في المدينة.
ــاش  • ــع النق ــكن وض ــي الس ــق ف ــول الح ــع ح ــاش األوس ــار النق ــي إط ــد ف ــار الجدي ــانون اإليج ــول ق ح

 والمدينة.
 / التھجیر. اإلخالء إشراك أصحاب المھن في قضیة مكافحة  •
إبـــالغ المســـؤولین والھیئـــات الحكومیـــة عـــن حلـــول محتملـــة لمســـتقبل ســـكان بیـــروت وإشـــراك  •

 ھؤالء في النقاش حول الحق في السكن. 
أعمــال المھنیــین المرتبطــة بالمســائل الحضــرية، مــا يوّســع وجــودھم ودورھــم تســلیط الضــوء علــى  •

 في المساھمة في مستقبل البیئة المبنیة في لبنان.
ــى المســاحة/ • ــام لمعن ــم الع ــة توســیع الفھ ــة الحضــرية الفردي ــار الجغرافی ــي إط ــان ف ــة  المك الحالی

 التي تركّز على الربح.
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 . فھم التحديات في أحیاء بیروت۲
 

مكن النســیج الحضــري القــائم فــي بیــروت علــى المحافظــة علــى قدرتــه فــي تــأمین ســكٍن لكــي يــت
ــي  ــاه والت ــذكورة إدن ــديات الم ــالج التح ــدّخل أن يع ــى أي ت ــب عل ــة، يج ــي المدين ــا ف ــر وتطويرھ میّس
ــى فصــٍل طــائفي وطبقــي وتقســیٍم  ــد وإل ــدام المســاواة االجتمــاعي االقتصــادي المتزاي ــى إنع أدت إل

 یروت الغنیة إجتماعیًا وثقافیًا. جغرافي داخل أحیاء ب
 

 التحديات الحضرية ۲.۱
 

 في أحیاء بیروت والنسیج القائم بالتالي: اإلسكانيتّسم مشھد 
 

ســكن فــي بیــروت. بحســب إستقصــاء قــام بــه صــندوق الــى  وصــولاإليجــار ھــو الوســیلة األولــى لل •
، تصــل نســبة األســر التــي تحصــل علــى ســكن مــن خــالل ۲۰۱۸األمــم المتحــدة للتنمیــة فــي عــام 

ــار ــى  اإليج ــروت إل ــي بی ــي ٤۹.٥ف ــكٍل أساس ــة بش ــدة موجھ ــة المعتم ــات العام ــن السیاس %. ولك
 نحو تملّك المساكن، ما يجعل من سوق اإليجار سوًقا غیر منظًما. 

ــك • ــا ل يش ــذ م ــائھم من ــي أحی ــون ف ــوا يعیش ــذين ال يزال ــالكون) ال ــتأجرون وم ــدامى (مس ــكان الق الس
ــام  ــل ع ــى ۳٥، ۱۹۹۲قب ــاة ٦۰٪ إل ــن حی ــیاً م ــزءاً أساس ــبحوا ج ــد أص ــروت وق ــاء بی ــض أحی ــي بع ٪ ف

 .المدينة (استوديو أشغال عامة)
ــمول • ــة المش ــاء القديم ــة األحی ــي عیّن ــة ف ــارات القديم ــطة لإليج ــبة المتوس ــغ النس ــث تبل ــي بح ة ف

 % من مجمل األسر.۲۰شغال عامة" أ"استديو 
ــة أو/ واأل • ــات الدينی ــاھم المؤسس ــةتس ــكان  ھلی ــاء الّس ــاء وإبق ــض األحی ــي بع ــكن ف ــوفیر الس ــي ت ف

 القدامى، ولكن ھذا يحصل فقط في إطار الطائفة الواحدة.
مبنــى. عملیــات  ۳۰۰مــن كتلــة ســكنیة حالــة إخــالء فــي  ۲۰۰نســبة اإلخــالء مرتفعــة جــًدا، بمعــدل  •

ــؤثر علــى الّســكان، خاصــًة علــى  ــات اإلخــالء ھــذه ت ــديھاالھشــة التــي الفئ ــیس ل ــارات إســكان  ل خی
 بديلة. 

ــث  • ــي بح ــمولة ف ــاء المش ــي األحی ــة ف ــى فارغ ــة تبق ــقق القديم ــاني والش ــن المب ــرة م ــبٌة كبی نس
% فـــي الحـــي المشـــمول فـــي اإلستقصـــاء فـــي رأس ۲۰"اســـتديو أشـــغال عامـــة"، (تصـــل الـــى 

الموصــى بھــا للتوصّــل إلــى تــوازٍن فــي العــرض والطلــب  ). ھــذه النســبة تتجــاوز النســبةمــثالً یــروت ب
%. ھــذا المخــزون مــن الشــقق الفارغــة يشــكل إمكانیــًة مھمــة ٥إلــى  ۳مــن  وھــي فــي الســوق

 لمشھد اإلسكان المیّسر في بیروت. 
ــى الشــر • ــدين أو/ وإل ــى المتعھ ــدامى إل ــالكین الق ــن الم ــة األراضــي م ــل ملكی ــة أصــبح نق كات العقاري

شــائًعا فــي المدينــة. فــي عــدة حــاالت، يــتم توقیــع إتفاقیــة تطــوير بــین المالــك والمســتثمر مــن أجــل 
 الھدم وإعادة البناء. 

ــديم  • ــار الق ــك العق ــا مســتوى دخــل مال ــة، منھ ــل مختلف ــادًة بعوام ــٌة ع ــدم مرتبط ــع أو الھ أســباب البی
وھــو بحاجــٍة إلــى مــدخول، أو حالــة  الــذي يفضّــل تصــفیة العقــار ألنــه وصــل إلــى ســن التقاعــد

 المبنى المتداعیة، أو الخالفات بین الورثة. 
ــة أو مــن حــاملي األســھم. مــن  • ــر مــن الورث ــا عــدٌد كبی ــاء القديمــة يملكھ ــي األحی ــاني ف معظــم المب

ــة. إًذا، ال خیــار لھــم إال  ــاع الرســوم الواجب ــموا العقــار بســبب إرتف ــعب للمالكین/الورثــة أن يقّس الص
ــار ــع العق ــدًءا  بی ــع علــى مراحــل، ب ــتم البی ــان، ي ــه للمســتثمرين والمتعھــدين. وفــي بعــض األحی بأكمل

مـــن أســـھم ھـــؤالء الـــذين ال يعیشـــون فـــي العقـــار المعنـــي، حتـــى الوصـــول إلـــى كـــل المـــالكین 
 اآلخرين أو/ والورثة. 
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 التحديات اإلقتصادية ۲.۲
 

ارتفعـــت أســـعار العقـــارات فـــي خـــالل العقـــد المنصـــرم بـــوتیرٍة أســـرع مـــن وتیـــرة إرتفـــاع الـــدخل 
الحقیقــي لمعظــم العــاملین المقیمــین فــي بیــروت الكبــرى. المؤشــر العــام الــذي ُيظھــر أن اإلســكان 
میّســٌر ھــو أنــه وفــي إقتصــاٍد ســلیم، يكــرّس مشــتري البیــت ثلــث مدخولــه الشــھري لتســديد 

قــرض. ولكــن إذا مــا طبّقنــا ھــذا المؤشــر فــي لبنــان، وفــي بیــروت خاصــًة، نجــد الــدفعات الشــھرية لل
ــغ  ــروت يبل ــواحي بی ــي ض ــغیرة ف ــقٍة ص ــرض لش ــھرية للق ــة الش ــط الدفع ــرّة. فمتوس ــًة ُم  ۱۲۰۸حقیق

ألـــف دوالر (تّمـــت ھـــذه العملیـــة الحســـابیة علـــى أســـاس  ۳۰۰دوالر لشـــقة تصـــل قیمتھـــا إلـــى 
فائـــدة الســـنوية المئويـــة وفتـــرة اســـتحقاق مـــدتُھا % مـــن معـــدل ال٥% مـــن الدفعـــة األولـــى و۲٥

ــرض،  ــة المق ــى موافق ــرض والحصــول عل ــة الق ــل كلف ــتطیع المشــتري تحّم ــي يس ــنة). لك ــین س ثالث
ــوالي  ــى ح ــل إل ــعاف، أي أن يص ــة أض ــى بثالث ــھري أعل ــه الش ــون مدخول ــرض أن يك ــن المفت  ۳٦۰۰م

ــى حــوالي  ــان يصــل إل ــي لبن ــدخل الشــھري ف ــا يجعــل شــراء د ۱٥۰۰دوالر. ولكــن متوســط ال والر، م
شــقٍة فــي ضــواحي بیــروت لمعظــم األســر أمــًرا بعیــد المنــال، ناھیــك عــن قــدرة شــراء منــزل داخــل 

ــا فــي رأس بیــروت حیــث تصــل قیمــة عقــاٌر مــن   ٤٥۰متــر مربــع إلــى  ۱۰۰بیــروت. فلنأخــذ مثــاًال واقعیً
 دوالر.  ۱۸۱۲ألف دوالر. ھذا يعني أن الدفعات الشھرية للقرض تصل إلى 

ــالیف فــي الم ــا إظھــار تك ــار كلفــة القــرض العقــاري ولكــن إذا أردن ــین االعتب ــل أعــاله، أخــذنا فقــط بع ث
اإلســكان الحقیقیــة يجــب أن نشــمل أيًضــا نفقــات اإلســكان األخــرى كفــواتیر المرافــق والصــیانة. 
ــّدر  ــالي، تُق ــاء. وبالت ــاه والكھرب ــى القطــاع الخــاص لشــراء المی ــر عل ــروت بشــكٍل كبی يعتمــد ســكان بی

 % من دخل األسرة المتاح.٤۰سكان بحوالي كلفة اإل
ــاتج المحلــي للفــرد،  ــات إجمــالي الن ــا إلــى دفعــات القــرض الســنوية لكــي نتماشــى مــع بیان إذا نظرن
ــین أربعــین  ــك مــن ب ــى كلفــة إســكان وذل ــث أعل ــز األربعــة األولــى مــن حی ــروت أحــد المراك تتصــدر بی

تكلفــًة مــن اإلســكان فــي مــدن أخــرى  مدينــة كبــرى فــي العــالم. يتبــیّن أن اإلســكان فــي بیــروت أكثــر
ــات  كبــاريس وطوكیــو ورومــا ودبــي، وذلــك إذا إســتخدمنا نســبة الــرھن إلــى الفــرد علــى أســاس بیان

ــدولي. ــر   ]۱[ الــدخل الصــادرة عــن البنــك ال ــادة إنعــدام المســاواة ودفــع عــدد كبی ــؤدي ذلــك إلــى زي ُي
احي بیــروت وغیرھــا مــن مـن ســكّان بیــروت إلــى تــرك مــدينتھم والبحــث عــن إســكان میّســر فــي ضــو

ــى  ــن وإل ــل م ــة التنق ــت عملی ــل جعل ــائل النق ــة ووس ــة المؤاتی ــى التحتی ــاب البن ــن غی ــاطق. ولك المن
 بیروت عبًئا بالنسبة لمعظم األشخاص الذين قرروا أن يعیشوا بعیًدا عن العاصمة. 

 

 لبنــان.فــي  فیمــا يخــص تــدّخل الحكومــة فــي قطــاع اإلســكان، يجــدر الــذكر أنــه مــا مــن  وزارة إســكان
ولكــن ھنــاك إدارتــان شــبه حكومیتــان تــتحمالن مســؤولیة تقــديم قــروضٍ مدعومــة إلــى حــّدٍ مــا،  ]۲[

ــى  ــب عل ــذا الطل ــكن ھ ــم الس ــن دع ــكان. ويحّس ــة لإلس ــة العام ــكان والمؤسس ــرف اإلس ــا مص وھم
ــرھن  ــادة أســعار اإلســكان علــى المــدى البعیــد، مــن خــالل دعــم قــروض ال ــؤدي إلــى زي اإلســكان وي

ــدة مخّفضــة أو ــر نســب فائ ــد شــراء  عب ــى عن إعفــاء المــوظفین الحكــومیین مــن تســديد الدفعــة األول
ــار.  ــب محــور نقــاش  العق ــب الطل ــوع مــن السیاســات المرتبطــة بجان ــة ھــذا الن لطالمــا شــكلت فّعالی

خبــراء االقتصــاد، خاصــًة عنــد مقارنتھــا بالسیاســات المرتبطــة بجانــب العــرض. فضــًال عــن ذلــك، 
ات المتحـــدة حـــول دعـــم اإلســـكان أن "برنامًجـــا لـــدعم أظھـــرت األبحـــاث التـــي ُأجريـــت فـــي الواليـــ

ــا  ــع فیھ ــاطق ترتف ــادرة من ــى مغ ــر إل ــدفع األس ــه ي ــكان ألن ــوق اإلس ــتقرار س ــدد إس ــد يھ ــكان ق اإلس
نســبة الشــغور وتــنخفض نوعیــة اإلســكان واالنتقــال إلــى منــاطق تــنخفض فیھــا نســبة الشــغور 

اإلســكان إلــى إخــالء بعــض األحیــاء وترتفــع فیھــا اإليجــارات. فــي ھــذه الحالــة، قــد يــؤدي دعــم قــروض 
ــیرعلى  ــدى القص ــى الم ــؤدي عل ــن ي ــك ل ــم ذل ــن رغ ــرى ولك ــاء أخ ــى أحی ــرط عل ــب المف ــادة الطل وزي

ــیّن  ]۳[األقــل إلــى نتیجــٍة إيجابیــة للعــرض تُســاعد فــي الحــد مــن ارتفــاع األســعار". إًذا يمكننــا أن نتب
ــإد ــة ب ــك المرتبط ــًة تل ــان، خاص ــي لبن ــدة ف ــات المعتم ــن للسیاس ــف يمك ــن كی ــرض م ــب الع ارة جان

خـــالل دعـــم نســـب الفائـــدة، أن تكـــون محـــدودة وأن يكـــون لـــديھا تـــأثیرات ســـلبیة علـــى ســـوق 
 اإلسكان. 
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ــاج  ــم إنت ــى دع ــة إل ــاكن عام ــة لمس ــاء الحكوم ــن بن ــرض م ــة للع ــكان الداعم ــات اإلس ــراوح سیاس تت
ــكان ــعار اإلس ــي أس ــا ف ــبب إرتفاًع ــه ال يس ــرض ألن ــب الع ــن جان ــدّخل م ــل الت ــكان. وُيفض ــي اإلس . ف

حــین سیاســات الطلــب تفــرض تكــالیف علــى غیــر المشــاركین بســبب رفــع األســعار، بــرامج العــرض 
ــوق.  ــي الس ــادات األســعار ف ــة زي ــیض أو مراقب ــن خــالل تخف ــر المشــاركین م ــى غی ــافع إل ــدم المن تق
وقــد تــدّخلت معظــم الحكومــات فــي اإلقتصــادات الصــناعیة والناشــئة بطريقــٍة متفاوتــة مــن أجــل 

العــام للطبقــات األفقــر. يقــّدم كــل بلــد خبرتــه فــي إيجــاد الممارســات الفضــلى مــن تقــديم اإلســكان 
أجـــل تصـــمیم سیاســـة إســـكان قابلـــة للتطبیـــق فـــي لبنـــان. تحتســـب دفعـــات القـــرض العقـــاري 

ــى أســاس  ــن ٥الشــھرية عل ــار إفتراضــي م ــي عق ــرھن المحــدد ف ــع ۱۲۰% مــن نســبة ال ــر مرب  -مت
 عر على اإليجار كفترة إستحقاق. شقة في المدن األربعین، مستخدمین نسبة الس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قبل الستینیات، كان للبنان وزارة لإلسكان.  ]۱[
) "أي سیاســـة إســـكان ھـــي األفضـــل؟" نقـــاش سیاســـات اإلســـكان، القســـم 1995و. أبغـــار ( ]۲[

 Debate, V.1, Which Housing Policy is Best?”, Housing Policy(“األول، النســخة األولــى 
Issue 1(. 

ــــــوراي ( ]۳[ ــــــدعوم: 1983م.ب. م ــــــر الم ــــــدعوم وغی ــــــكان الم ــــــدايات اإلس " 1977-1961), "ب
)Housing Starts UnsubsidizedSubsidized and  :1961-1977" ــــة  Review of، مجل

Economics and Statistics ،"65 597إلى  590، من الصفحة. 
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 التحديات القانونیة ۲.۳
 

ــكان مــع مقاربــة  ــٍل شــامل لإلس ــكان إال بإطــار عم ــائل المرتبطــة باإلس ــتطیع معالجــة المس ال نس
ــى مبــادئ  ــب التوصّــل إل ــات وتحــديثھا، يج ــین المؤسس ــى جانــب تحس ــدى الطويــل. إل ــى الم عل
توجیھیـــة للتخطـــیط وخطـــة ضـــرائب فّعالـــة لكـــي يـــتم إنتـــاج المســـاكن المیّســـرة الكافیـــة. يجـــب 

جديــدة فــي إطــار عمــل حضــري محّســن، كمــنح للتكثیــف وإســترداد  التفكیــر فــي إدخــال أدواتٍ 
القیمـــة الزائـــدة، والتخطـــیط الشـــامل وتقســـیم المنـــاطق بشـــكٍل مناســـب، وأدوات أخـــرى. إضـــافة 
ــون  ــدما يك ــًة عن ــكان، خاص ــى اإلس ــاذ إل ــرى للنف ــائل األخ ــى الوس ــدد عل ــب أن نش ــك، يج ــى ذل إل

ــ الوســیلةاإليجــار  ــى اإلســكان فــي بی ــى للحصــول عل ــدخالت األول ــي الت ــّدم ف ــي تُق روت. الخطــط الت
ــرة  ــة اإلســتراتیجیات الناجحــة األخــرى واألدوات الكثی ــن أھمی ــص م ــة وتقلّ ــى الملكی ــز عل ــة ترك الحالی
ــرة،  ــات الفقی ــى المجموع ــكان إل ــديم اإلس ــة لتق ــا فّعال ــت أنھ ــي برھن ــتخدامھا والت ــن إس ــي يمك الت

حـــق اإلنتفـــاع، التـــي تشـــبه فـــي لبنـــان وفـــي الخـــارج. بالفعـــل، مـــن خـــالل إعتمـــاد ممارســـات 
ممارســـات التســـديد مـــدى الحیـــاة، ُيســـمح للمســـتفیدين أن يســـتخدموا ويعیشـــوا فـــي المنـــزل 
طیلــة حیــاتھم. ومــن األدوات األخــرى، نــذكر "الوقــف"، الــذي يســمح بنقــل ملكیــة عقــار بــین األجیــال 

شــركات  لضــمان بقــاء المقیمــین مــن ھــذه األجیــال فــي المنــزل نفســه. فضــًال عــن ذلــك، إن إنشــاء
عقاريـــة يضـــمن إســـتمرارية مشـــاريع اإلســـكان وإســـتدامتھا. وتقـــّدم التعاونیـــات ھـــذه اإلســـتدامة 

 أيًضا فضًال عن منافع أخرى فیما يخص الضرائب والملكیة وإتخاذ القرار. 
 

ــبعض، ولكــن لھمــا  ــدينا نظامــان مختلفــان لإليجــار يتعايشــان مــع بعضــھما ال ــانون اإليجــار القــديم: ل ق
ــم دينامكیتــان م ــان. النظــام األول ھــو نظــام ضــبط اإليجــار والــذي يشــمل عقــود اإليجــار التــي ت ختلفت

المنخفضــة بــالرغم  اإليجــاراتويســمح للمســتأجرين أن يحــافظوا علــى  ۱۹۹۲توقیعھــا قبــل عــام 
ــت  ــي ُوقع ــار الت ــود اإليج ــمل عق ــاني يش ــام الث ــرمة. والنظ ــود المنص ــي العق ــارات ف ــادة اإليج ــن زي م

ـــداًءا مـــن  ـــرا ۲۳إبت ـــد  ۱۹۹۲ن حزي ويســـمح للمـــالكین والمســـتأجرين أن يقـــرروا قیمـــة اإليجـــار، وق
ــديم، كمــا تمــت تســمیته، وھــو النظــام  ــر نظــام اإليجــار الق ــي األســعار. وُيعتب ــل ف ــاٌع ھائ ــوحظ إرتف ل

ــل عــام  ــه يحمــي المســتأجرين علــى حســاب المــالكین. ۱۹۹۲المعتمــد قب ــه، ألن ، مشــكلًة بحــّد ذات
ــام  ــي ع ــام۲۰۱٤ف ــي ع ــك ف ــد ذل ــكلة. ۲۰۱۷ ، وبع ــذه المش ــر للجــدل معالجــة ھ ــانون مثی ــاول ق ، ح

ــادة اإليجــارات بشــكٍل  ــى تقلــیص فجــوة اإليجــارات فــي ســوق اإلســكان مــن خــالل زي فھــو يھــدف إل
تــدريجي، لكــي تصــبح قیمــة اإليجــار بعــد ســت ســنوات متســاوية مــع القیمــة العادلــة فــي الســوق. 

ــ ــوّن ف ــد تتك ــي ق ــة الت ــول الفقاع ــاش ح ــن النق ــر ع ــبغض النظ ــن ف ــاني، م ــارات اللبن ــوق العق ي س
 المؤكد أن األسعار منفصلة عن واقع المداخیل واآللیة ستؤدي إلى إخالء جزء من السكان. 
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 . الحاالت۳
 

قد تـم اختیـار الحـاالت أدنـاه مـن خمـس أحیـاء متنوعـة فـي بیـروت، وھـي جـزء مـن النسـیج القـائم، 
 المدينة.ولطالما كانت جزًء من المخزون السكني المیّسر في 

ـــذه  ـــي ھ ـــة ف ـــايا المطروح ـــة والقض ـــكان المدين ـــع س ـــا جمی ـــديات يواجھھ ـــاالت تح ـــمل الح وتش
المســابقة وأزمــة الســكن فــي بیــروت. كمــا تعكــس ھــذه الحــاالت األثــر المباشــر الــذي أحدثــه قــانون 
ــي  ــكان ف ــى الس ــات عل ــة، واالنعكاس ــاعي للمدين ــديني واالجتم ــیج الم ــى النس ــد عل ــار الجدي اإليج

 القانونیة واالقتصادية القائمة األخرى. ضوء التحديات
تقــدم الحـــاالت أيًضــا نطاقـــات تــدخل مختلفـــة، ســـواء علــى مســـتوى المبنــى أو علـــى مســـتوى 

 الحي.
 

فـــي الخـــرائط المرقمـــة (أ ، ب ، ج ، د ، ھــــ ، و) المرفقـــة مـــع كـــل حالـــة، نقـــوم بتعريـــف المواقـــع 
ــة واالقتصــادية والقانون ــارات االجتماعی ــة لكــل منھــا. تشــكل الخــرائط الخمــس وفــق االعتب ــة والمدينی ی

 دلیالً لكل ما يجب أخذه بعین االعتبار، وھي:
ــادية،  - ــة واالقتص ــاعھم االجتماعی ــارات، أوض ــالك العق ــكان وم ــدد الس ــى (ع ــاعي للمبن ــوين االجتم التك

 كیفیة الوصول إلى السكن ، إلخ)
 مبنى تم مسحه) ۳۰۰مورفولوجیا الحّي (حوالي  -
ــوالي  - ــكن (ح ــى الس ــول إل ــاط الوص ــكني وأنم ــغال الس ــدل اإلش ــمولة  ۳۰۰مع ــاني المش ــن المب م

 بالمسح)
 خريطة ملكیة للبناء أو لمجموعة عقارات (حسب الحالة) -
 خريطة تصنیف األراضي -
 سعر األرض في الحيّ  -

 

 

 راس بیروت: مبنیان في عقار واحد. ۱
 :معلومات خلفیة عن الحي

راس بیـــروت بتنوّعھـــا اإلجتمـــاعي واإلقتصـــادي والثقـــافي. إنمـــا التحـــوّالت تاريخیـــاً، تتتمیـّــز منطقـــة 
ــاً،  ــر فــأكثر. حالی ــؤدي إلــى تھديــد ھــذا التنــوّع المشــھود فــي راس بیــروت أكث المدينیــة المتســارعة ت
تعتبــر أســعار العقــارات فــي راس بیــروت مــن األكثــر ارتفاعــاً فــي مدينــة بیــروت ويســتفید قطــاع 

ــة،التطــوير العقــاري مــن إطال ــر حــدائق الجامعــة األمیركی ــى البحــر عب ــزة عل ــة ممی ــع  ل ــیح بی ــا يت مّم
 شقق فخمة بأسعار باھظة. 

% مــن ھــذه المبــاني الجديــدة تــّم تشــییدھا علــى أنقــاض مبــان وبیــوت قديمــة بعــدما تــّم ۸٥حــوالي 
إخالؤھــا أو ھجرھــا وھــدمھا (منــى خشــن، حیــاة جبــارة، برونــو مــارو، إعــادة إعمــار بیــروت فــي بدايــة 

 ). ۲۰۱۷لفیّة الثانیة، األ
إلــى أّن النســبة األكبــر  ۲۰۱۰ومــع ذلــك، تشــیر دراســة قامــت بھــا مبــادرة حســن الجــوار فــي العــام 

٪) عمرھـــا فـــوق األربعـــین ســـنة، أّي تـــم بناؤھـــا قبـــل العـــام ۷٥مـــن المبـــاني فـــي راس بیـــروت (
جديـــدة، بـــل . إالّ أن الملفـــت  أن مشـــاريع المســـتثمرين ال تقتصـــر علـــى تشـــیید المبـــاني ال۱۹۷٥

ــي ال  ــة الت ــقق المفروش ــادق أو الش ــل الفن ــدة، مث ــتثمارات جدي ــى إس ــة إل ــان قديم ــل مب ــاً تحوي أيض
ــن الطــالب والســواح المیســورين ــة م ــا إّال قلّ تھــدد ھــذه التحــوّالت بالدرجــة  .يســتطیع الســكن فیھ

 األولــى فــرص الســكن المســتدام فــي الحــّي، كمــا أنھــا ال تأخــذ فــي عــین االعتبــار شــريحة واســعة
  (AUB/LAU).من الطالب

٪ مـــن ۲۰كّمـــا أنـــه يوجـــد فـــي راس بیـــروت نســـبة عالیـــة جـــداَ مـــن الشـــقق الشـــاغرة (حـــوالي  
ــي  ــة ف ــغال عام ــتوديو أش ــا اس ــة أجراھ ــب دراس ــقق بحس ــي  ،)۲۰۱۷الش ــققاً ف ــمنھا ش ــن ض م
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تشــكل ھــذه الفئــة مــن المبــاني دلــیالً إضــافیاً علــى التنــاقض مــا بــین   .مبــاني جديــدة خالیــة تمامــاً 
ــع أو لإليجــار مــن جھــة، وحاجــات الشــريحة الســكانیة التــي ترغــب ا ــدة المعروضــة للبی لشــقق الجدي

ــذ  ــورة من ــاني المھج ــن المب ــرة م ــبة كبی ــد نس ــا يوج ــة. كم ــة ثانی ــن جھ ــروت م ــي راس بی ــالعیش ف ب
ــتثمرين  ــى مس ــاني إل ــذه المب ــة ھ ــود ملكی ــان تع ــن األحی ــر م ــي الكثی ــة، وف ــرب األھلی ــنوات الح س

                      .تاريخیة ولم يقوموا بإشغالھاقاموا بشراء مباني 
 

  الحالة: عنمعلومات خلفیة 
مـــن راس بیـــروت، ھنـــاك مبنیـــان تـــم تشـــییدھما خـــالل ســـتینیات القـــرن  ۱۳۰علـــى العقـــار رقـــم  

ــد  ــاقي. المبنــى األول يقــع علــى تقــاطع شــارعي عب ــد الب ــل المھنــدس ســامي عب الماضــي مــن قب
ــف ــوي كــل طــابق علــى شــقتین بمســاحة حــوالي  ٦مــن  البــاقي والمعمــاري، وھــو مؤل طوابــق يحت

ــاً،  ۲٥۰ ــراً مربع ــة،  ۳مت ــا خالی ــتأجرون  ۱منھ ــكنھا مس ــقق يس ــاقي الش ــالكین، وب ــد الم ــكنھا أح يس
قـــدامى تضـــم نســـاء يســـكنون لوحـــدھم ومســـنون. أّمـــا الطـــابق األرضـــي فیحتـــوي أيضـــاً علـــى 

ــداھما يشــغلھا  ــافي الري«شــقتین، إح ــادي الســوداني الثق ــاعيالن ــام » اضــي اإلجتم ــذ الع  ۱۹٦۷من
ــى مكتــب ســفريات  ــديم)، باإلضــافة إل ــديان«(إيجــار ق ــوي » میري ــى محــل خلی ــؤخراً إل ــذي تحــوّل م ال

 (إيجار جديد)، ودكّان (إيجار قديم).
ــألّف مــن  ــاني فیت ــا المبنــى الث  ۳۰۰طوابــق تحتــوي علــى شــقة فــي الطــابق بمســاحة حــوالي  ۷أّم
ــقة خال ــتثناء ش ــاً. بإس ــراً مربع ــدامى، مت ــتأجرون ق ــغلھا مس ــقق يش ــع الش ــدة، جمی ــة واح ــا  ٤ی منھ

 .يشغلھا نساء أعمارھم فوق الخمسین، يسكّن لوحدھنّ 
جمیــع الســكّان مھــددون بــاإلخالء، بعــد أن قــام أحــد المســتثمرين مــن شــراء أســھم العقــار تــدريجیاً 

ــان ــذي ك ــة ال ــامي الورث ــة مح ــذه العملی ــي ھ ــیط ف ــب دور الوس ــار. لع ــك العق ــة مال ــن ورث ــبض  م يق
ــع مــا تبقــى مــن األســھم،  ــة تتعــرض لضــغط شــديد لبی اإليجــار مــن المســتأجرين. إالّ أّن احــدى الورث
ــتثمر  ــام المس ــن إھتم ــة. يكم ــى الصــحیفة العقاري ــة عل ــال الملكی ــجیل إنتق ــتم تس ــم ي ــى اآلن ل وحت

لي الجديــد فــي العقــار بأنــه يقــع علــى زاويــة، مّمــا يزيــد مــن عامــل اإلســتثمار الممكــن. فحالیــاً إجمــا
ــي  ــة ھ ــاحة المبنی ــى  ۷۰۰۰المس ــل إل ــا، فتص ــموح بھ ــا المس ــاً، أم ــراً مربع ــاً.  ۱۱،۸۷۷مت ــراً مربع مت

فــي ھــذه األثنــاء، يتفــاوض بعــض المســتأجرين علــى التعــويض بــاإلخالء، أمــا بعضــھم اآلخــر فلــم يــتم 
 إبالغھم بإنتقال الملكیة والنیة بإخالء المبنى. 

ديــدة، منھــا تقاســم الورثــة والقــرار العــائلي غیــر ھــو مثــال علــى قضــايا شــائكة ع ۱۳۰العقــار  
الموّحــد وضــغوط ســوق االســتثمار، التــي تــؤثر علــى حیــاة النــاس وعلــى البیئــة العمرانیــة فــي راس 
ــي  ــة وف ــاربة العقاري ــن المض ــزء م ــر كج ــتثمر آخ ــى لمس ــع المبن ــا بی ــتم إّم ــع أن ي ــن المتوقّ ــروت. م بی

ة متموّلــة. كیــف يمكــن الحفــاظ علــى نھايــة المطــاف ھدمــه لبنــاء بــرج آخــر فخــم لخدمــة نخبــ
ــب  ــار الطل ــین االعتب ــي ع ــذ ف ــّي واألخ ــي الح ــر ف ــكن المیّس ــبة الس ــادة نس ــدامى، زي ــكّان الق الس

 الھائل لسكن الطالب؟
 

 

 شقة في مبنى خالي ٤۸المصیطبة: . ۲
 :معلومات خلفیة عن الحي

ــر ــت عب ــوّع ســكاني ُملف ــزت المصــیطبة بتن ــى  الســنوات. تمیّ ــة ال ــددة تعرضــت المنطق ــات متع موج
ــددة ــي مراحــل متع ــدم واإلخــالء ف ــن الھ ــوم .م ــا ي ــان أولھ ــام  ك ــي الع ــة ف ــررت الدول شــق  ۱۹۷۲ق

ــع تعويضــات  ــات ودف ــتح طرق ــذ تخطیطــات ف ــق ســلیم ســالم وتنفی ــائالتطري ــّي  للع ــن الح للخــروج م
ــق، ومــن بعــدھا فــي العــام  ــه الطري ــر بشــكل  ۱۹۸۲الــذي ابتلعت ــق وفــتح نفــق أث مــع توســیع الطري

ــى ــاول  ســلبي عل ــیطبة. ح ــن المص ــة ع ــة المزرع ــل منطق ــرة وفص ــوت كثی ــدم بی ــم ھ ــد ت ــّي. فق الح
 السكان فتح طرقات في األتستراد للتواصل من الجھتین، ولكن دون جدوى.
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ــتأجرين  ــن المس ــانوا م ــیطبة ك ــكان المص ــن س ــر م ــدد كبی ــث أّن ع ــة، وحی ــرب األھلی ــة الح ــع نھاي وم
 .القدامى، تم إخالء العديد منھم مقابل تعويضات

ــال زاروب  ــل، مث ــة خطــر اإلخــالء والھــدم الكام ــي المنطق ــاء القديمــة جــداً ف ــوم تواجــه بعــض األحی الی
ــل  ــمدت ك ــداً، ص ــة ج ــل ســكنیة قديم ــا كت ــرن. جمیعھ ــفح وزاروب الباشــا وزاروب الف ــبال وزاروب الص ع
ــغوطات  ــن ض ــانون م ــدامى يع ــتأجرون الق ــن ســكانھا المس ــدم، ولك ــر الھ ــة خط ــا ألســباب مختلف منھ

 خالء.وخطر اإل
 

 :الحالةمعلومات خلفیة عن 
تقــع ھــذه الحالــة فــي الشــطر الشــرقي مــن منطقــة المصــیطبة وتتــألف مــن مبنــى يقــع علــى العقــار 

ــم  ــام  ۸۰۲رق ــي الع ــاءه ف ــم بن ــى مــن ۱۹٥٥ت ــألف المبن شــقق  ٤وحــدة ســكنیة ( ٤٤طــابق و ۱۱. يت
و  ۲۰۱٤بــین ســنة  فــي كــل طــابق). كــان يســكن فیھــا عــائالت باإليجــار القــديم، تــم اخالؤھــا جمیعــاً 

 بحجة الھدم. ۲۰۱۷
ــاً ھــو  ــة حالی ــا  ٤٬۱۲٥إجمــالي المســاحة المبنی ــالي المســاحة المســموح بھ ــع، بینمــا إجم ــر مرب مت

ــو  ــالي:  ٥,٥۸۲ھ ــكل الت ــى الش ــة عل ــوزع الملكی ــع. تت ــر مرب ــركة ۷٥مت ــا ش ــھم تملكھ ــن األس % م
 ٪ على مالك من عائلة أخرى. ۱۲ورثة من عائلة واحدة، و ۳٪ تنقسم على ۱۳عقارية، 

ــي اإلشــكالیة تكمــن ــة ھــذه ف ــة الحال ــدم بمجابھ ــر الھ ــأمین غی ــة ت ــرر، إمكانی میســر، ال  ســكن المب
 سیّما للذين يتم إخالئھم من مبان اخرى في الحّي. 

 

 

 مبنى ۱۳الباشورة: حوش قديم فیه . ۳
 :معلومات خلفیة عن الحي

تبعــد منطقــة الباشــورة خمســة دقــائق ســیًرا علــى األقــدام عــن وســط البلــد وخمســة دقــائق أخــرى 
ــارع  ــن ش ــالم ع ــلیم س ــماالً، س ــھاب ش ــؤاد ش ــّدھا (ف ــي تح ــة الت ــترادات األربع ــو، إالّ أن األتوس مون

ــاً، وبشــارة الخــوري شــرقاً  ــاً، االســتقالل جنوب ــة محیطھــا عــن مفصــولة المنطقــة جعلــت (غرب . الحرك
ــق وكاراجــات  ــار العت ــاجر خشــب وتّج ــدكاكین صــغیرة وحــرفیّین ومن ــل ب ــة منتعشــة فیھــا وتتمث التجاري

ومطــابع صــغیرة ومصــانع أختــام علــى مشــارف مقبــرة الباشــورة. تضــم الباشــورة  میكانیــك، كمــا
 سوق النجارين، وسوق اللحامین، وسوق العتق وسوق القزاز.

ـــوم ـــي الی ـــا الجغراف ـــزة موقعھ ـــة لمی ـــاربات العقاري ـــتھدفة بالمض ـــة مس ـــذه  .المنطق ـــد ھ تتجس
ـــر ـــداد ش ـــكل امت ـــة، ويش ـــة الجذري ـــالتغیرات العمرانی ـــة ب ـــغوطات العقاري ـــال "كة الض ـــروت ديجیت بی

مثــاالً عــن ھــذا الــنھج الــذي يھــدد الیــوم النســیج العمرانــي واالجتمــاعي المتنــوّع التــي  "ديســتركت
يتمیـّـز بــه حــّي الباشــورة، بمــا فیــه مــن بیــوت قديمــة لعــائالت میســورة وأحــواش عتیقــة تتفــرّع بأزقــة 

ــ ــنّون للتجّم ــس المس ــان ويجل ــب األوالد بأم ــث يلع ــیة، وحی ــوارع الرئیس ــن الش ــت. ع ــیة الوق ع وتقض
تتكــوّن األحــواش مــن غــرف صــغیرة متالصــقة حــول مســاحات مفتوحــة وباحــات مشــتركة، نمــت فــي 

 الخمسینات مع الھجرة من القرى، ووفّرت سكًنا لعّمال في المرفأ أو في وسط البلد.
 

 

 :الحالةمعلومات خلفیة عن 
ــوي  ــي الحــّي، ويح ــديم المتبقــي ف ــمن النســیج الق ــع زاروب دنــدن ض ــن طــابق أو  ۱۳يق مبنــى م

طــابقین، تــم تشــیید معظمھــم خــالل األربعینــات والخمســینات مــن القــرن الماضــي. فــي أغلبیــتھم، 
ــزيج مــن أغلبیــة  ــي ھــذه المبــاني م ــدعیم. يســكن ف ــى تــرمیم أو صــیانة أو ت ــاني بحاجــة ال المب

ــا ب ــدامى، كم ــة. مســتأجرون ق ــیات مختلف ــن جنس ــدد م ــتأجرون الج ــدامى والمس ــالكون الق ــض الم ع
ــنیف  ــب تص ــاراتھم، إذ بحس ــراء عق ــروض لش ــن الع ــدد م ــى ع ــزاروب إل ــذا ال ــكان ھ ــع س ــوم يخض الی
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ــن  ــارات. لك ــذه العق ــى ھ ــة عل ــاحات المبنی ــاعفة المس ــة لمض ــاك إمكانی ــة، ھن ــي المنطق األراضــي ف
و تطــوير عــدد مــن العقــارات فــي حــال كــان ھنــاك التكــوين العمرانــي للــزاروب يقتضــي بــأن يــتم بیــع أ

  .نیة في تطوير عقار واحد، وذلك بسبب تالصقھا وعدم إمكانیة إدخال معدات الورشة الیھا
ــارات  ــع العق ــاني ووض ــكل المب ــذكر أّن ش ــدير بال ــن الج ــال  -وم ــھا خ ــارف  -وبعض ــى مش ــف عل مختل

 الزاروب. 
ــ ــرة للحف ــاد حلــول مبتك ــو إيج ــذه الحالــة ھ ــن ھ ــدف م ــاني، لتحســین الھ ــكان والمب اظ علــى الس

ــوفر  ــد ي ــائض االســتثمار بشــكل عــادل ومســتدام ق ــزاروب، ولالســتفادة مــن ف ــي ال ظــروف العــیش ف
 سكن متاح لشرائح مختلفة من المجتمع.

 

 

 طوابق ۷من  ومبنىشقة  ۲۸طريق الجديدة: . ٤
 :الحي عنمعلومات خلفیة 

خــالل فتــرة االنتــداب الفرنســي، ضــمت منطقــة طريــق الجديــدة عــدد محــدود مــن المبــاني المتنــاثرة 
المــديني فــي الوصــول إلــى ھــذه  النمــوبــین الكثبــان الرملیــة. مــع التوســع العمرانــي للعاصــمة، بــدأ 

ــل  ــة مث ــات العام ــن المؤسس ــدد م ــة وع ــائالت البیروتی ــدريجیاً الع ــا ت ــل إلیھ ــان تنتق ــي ك ــة الت المنطق
ــرون،  ــكان آخ ــا س ــت، تبعھ ــرور الوق ــع م ــن. وم ــر حس ــي بئ ــديم ف ــروت الق ــار بی ــدي ومط ــب البل الملع

فــرص العمــل فــي أبــرزھم عــائالت مھجــرة مــن منطقــة إقلــیم الخــروب والبحــث عــن فــرص التعلــیم و
 العاصمة.

ــل الخمســینات. لقــد  ــه فــي أوائ ــد مــن العــائالت الفلســطینیة إلی وظــل الحــي ينمــو مــع وصــول العدي
ــي  ــوفرة ف ــة المت ــذبتھم المســاكن الفارغ ــقجت ــة  طري ــا جــذبت جامع ــت. كم ــك الوق ــي ذل ــدة ف الجدي

منطقــة بیــروت العربیــة، التــي أنشــئت فــي الســتینیات، عــدداً كبیــراً مــن الطــالب العــرب إلــى ال
 وساھمت في تنويع السكان مع وصول الطالب العرب الذين استقروا في الحي.

ــات االجتماعیــة  ــع للمؤسس ــر تّجم ــي تضــم أكب ــافي، فھ ــا الثق ــق الجديــدة بإرثھ ــز طري ــوم، تتمیّ الی
والتعلیمیــة فــي بیــروت، وتنتشــر فیھــا المعــالم الثقافیــة كالمقــاھي واألبنیــة التاريخیــة والملعــب 

 البلدي.
ــه "اســتوديو أشــغال عامــة" فــي العــام  ــذي قــام ب ــم  ۳۸۱فــي  ۲۰۱٥بحســب اإلحصــاء ال مبنــى، ت

 ۸۸مبنــى تــّم ھدمــه أو ُمھــددة بالھــدم، و ۲۷أو مھــددة بــاإلخالء، و  ۹۸عائلــة تــّم إخالؤھــا  ٦۲رصــد 
 مبنى جديد تّم تشییده خالل السنوات العشرين الماضیة على أنقاض بیوت سابقة.

ن تشــییدھا، تتمیـــز مبــان المنطقــة بأنھــا متوســطة االرتفــاع ومتعـــددة منــذ الســنوات األولــى مــ
ــة  ــاٍن منخفض ــارات ذات مب ــن العق ــدد م ــى ع ــاء إال عل ــوانین البن ــي ق ــرات ف ــؤثر التغیی ــم ت ــق. ل الطواب
ــي  ــار، ف ــبط اإليج ــانون ض ــاء ق ــد إلغ ــك، بع ــد أدى ذل ــى. وق ــاء أعل ــبة بن ــیح نس ــا يت ــة، مم و/أو تاريخی

ــى  ــذين يســعون إل ــع المســتثمرين ال ــا بی ــق طــرد المســتأجرين القــدامى وإم ــربح عــن طري ــق ال تحقی
 الشقق نفسھا أو استئجارھا بمعدالت أعلى بكثیر.

 

 :الحالةمعلومات خلفیة عن 
شــقق فــي كــل طــابق، تتــراوح  ٤طوابــق يحتــوي علــى  ۷فــي ھــذه الحالــة نعــرض مبنــى يتــألّف مــن 

متــراً مربعــاً. تــّم بنــاؤه فــي منتصــف الخمســینات مــن قبــل المھنــدس خالــد  ۹۰و  ٦٥مســاحتھا بــین 
الیشــرطي. قــام مالــك المبنــى (مســتثمران معروفــان فــي الحــّي) ببیــع غالبیــة أقســام المبنــى (اي 
ـــوراً أو  ـــا الشـــراء ف ـــارين: إّم الشـــقق وبیـــت الحـــارس والســـطح)، واضـــعین المســـتأجرين أمـــام خی

ــر منصــفة اإلخــالء. اشــترى بعــض المســتأجرين ال ــرغمین بأســعار غی ــا، م ــي يســكنون فیھ شــقق الت
ــین  ــراوح ســعر الشــقة ب ــى والشــارع. ت ــا  ۱۱۰و  ۷٥نســبة لحجــم الشــقة ووضــع المبن ــف دوالر. أّم أل

ـــ  ــا أّن بعــض مــن  ۱٥الــبعض اآلخــر فــتم إخالءھــم مقابــل تعويضــات زھیــدة (حــوالي ال ألــف دوالر). كّم
شــقتھم كانــت قــد بیعــت، فمــنھم مــن قــام بشــراء أراد الشــراء مــن المســتأجرين القــدامى، وجــد أن 
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ــد  ــد أن وع ــى بع ــتثمر إختف ــتأجرون أّن المس ــول المس ــوم يق ــر. الی ــابق آخ ــي ط ــا ف ــّم إخالئھ شــقة ت
ــالغبن وعــدم اإلســتقاللیة  بتــرمیم المبنــى وتجديــده، تاركــاً خلفــه ســكّان تملكــوا مــؤخراً و يشــعرون ب

مــن المســتأجرين الــذين لــم يــتم  والشــفافیة فــي إدارة األقســام المشــتركة، وبعــض مــن بقــي
 إخالئھم بعد ولن يتمكنّوا من شراء بیوتھم. 

 

 مار مخايل: زاروب مخفي . ٥
 :معلومات خلفیة عن الحي

تاريخیــاً، اجتــذب عـــدد مــن المؤسســات التـــي ُأنشــئت فـــي مــار مخايــل الســـكان للعــیش فـــي 
التــي أنشــأتھا  ، والمــدارس والمستشــفیات والكنــائس۱۸۹۱المنطقــة: محطــة القطــار فــي عــام 

 اإلرسالیات الفرنسیة، فضالً عن عدد من المصانع.
 

كمــا لجــأ األرمــن إلــى الحــّي مــن مخــیم الكرنتینــا المجــاور. بعــد اإلســتقالل وخــالل األربعینیّــات، كــان 
شــارع مــار مخايــل قــد تحــوّل إلــى شــارعٍ تجــارّيٍ وحرفــّيٍ بإمتیــاز، إنتقلــت إلیــه العــائالت المنخفضــة 

ــال،  ــدخل والعّم ــوتھم وأّجروھــا ال ــوا بی ــة للشــارع أراضــیھم أو أخل ــاع بعــض مــالكي األراضــي الموازي فب
ــرفیة،  ــي األش ــة ف ــتالل المحاذي ــى ال ــوا إل ــتروا أراضٍ وإنتقل ــا إش ــاف، بینم ــن األري ــدد م ــدين الج للواف
مثـــل حـــّي مستشـــفى الـــروم. فأصـــبحت مـــار مخايـــل منطقـــًة ســـكنیًّة للفئـــات اإلجتماعیّـــة 

دما كانــت مصــیفاً للعــائالت الثريّــة، إســتقبلت تلّــة حــّي مستشــفى الــروم المتوّســطة والفقیــرة. وبعــ
ــو  ــأ، وموظف ــد، والمرف ــال ســكّة الحدي ــا وصــلھا عّم ــات، لّم ــن الثالثینیّ ــدءاً م ــدين الجــدد ب ــدورھا الواف ب
ــدء،  ــي الب ــم، ف ــروم أنھ ــّي ال ــي ح ــارات ف ــالكو العق ــروي م ــرة. ي ــل البی ــان"، ومعم ــاء لبن شــركة "كھرب

ــو ــتروا أراضٍ وبن ــالكو إش ــتینیّات، راح م ــینیّات والس ــالل الخمس ــن، خ ــم. لك ــز عملھ ــرب مراك ــاً ق ا بیوت
األراضــي يضــیفون طوابــق فــوق بیــوتھم لتأجیرھــا إلــى الوافــدين الجــدد. فصــار الحــّي ســكنیّاً بإمتیــاز، 

 يكثر فیه اإليجار كوسیلٍة للسكن.
ــام  ــل الع ــة،۲۰۰٦قب ــراف المدين ــى أط ــل شــارعاً صــناعیّاً عل ــار مخاي ــان م ــارون  ، ك ــه النّج يتراصــف فی

ـــل حـــوالي  ـــذ العشـــرينیّات. قب ســـنوات، قصـــدت المطـــاعم  ۱۰واإلســـكافیّون وأصـــحاب الحـــرف من
ــاً بطابعــه العمرانــّي واإلجتمــاعّي الفريــد. فــي  والحانــات والمعــارض الحــّي لتــدنّي اإليجــارات فیــه وحبّ

ــانین، باإلضــافة إلــى محــّالً جديــداً فــي الحــّي للمصــّممین وا ٥۰، تــّم إحصــاء حــوالي ۲۰۱٤العــام  لفنّ
 ).GAIA Heritage Reportمعرضاً فنیّاً وحانة ومطعم ( ۷۰أكثر من 

ــین عــاَمي  ــوّل اإلقتصــادّي، وب ــة ھــذا التح ــقق فــي مــار ۲۰۱٥و  ۲۰۰۷بنتیج ــت أســعار الش ، إرتفع
ــل مــن  ــى  ۲۱۰۰مخاي ــع إل ــر المربّ ــا صــمد،  ٤۰۰۰دوالر للمت ــراينن، داري ــاريكي ك ــواز، م ــى ف دوالر. [من

 مقال قید النشر]
ــه  ــا فی ــي الشــارع، بم ــى الوضــع الســكنّي ف ــٌر عل ــٌر كبی ــي أســعار األراضــي أث ــاع ف ــذا اإلرتف ــان لھ ك
األحیــاء الســكنیّة المجــاورة. الیــوم، بــدأنا نشــھد نــزوح الســكّان مــن الحــّي إلــى خــارج بیــروت، 

ــال ــمالّي. وب ــتن الش ــداً الم ــن وتحدي ــٌل م ــدٌد ھائ ــظ ع ــة، يالح ــي المنطق ــة ف ــة الملكیّ ــى خريط نظر إل
 حاالت بیع األراضي والعقارات.

 

 :الحالة عنمعلومات خلفیة 
تقــع ھــذه الحالــة فــي حــي مستشــفى الــروم / شــارع مــار مخايــل فــي منطقــة الرمیــل، وتتــألف مــن 

 طوابق. ٥عقار / مبنى ال يتخطى ارتفاعھا  ۱٦
ــة بعــض العقــار ــم إنتقــال ملكی ــم إخــالء بعــض الشــقق بحجــة الھــدم، وتتعــرض ت ات إلــى مســتثمر وت

ـــذ ســـنة  ـــالء من ـــائالت لضـــغوطات لإلخ ـــض الع ـــن ۲۰۱٤بع ـــدد وم ـــم المســـتأجرين ج ـــاً معظ . حالی
ــاً ھــو  ــة حالی ــع بینمــا إجمــالي المســاحة  ۹۲۰جنســیات متعــددة. إجمــالي المســاحة المبنی ــر مرب مت

 متر مربع. ۱٬۱۰٤المسموح بھا ھو 
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ــ ــكالیة ف ــن اإلش ــة، تكم ــّدة ورث ــن ع ــٌة م ــاني مملوك ــة المب ــي أن أغلبی ــكنیّة ف ــة الس ــذه الكتل ي ھ
يتشــاركون أســھم عقــارٍ واحــد. غالبــاً، يصــعب علــى المــالكین المتعــّددين أن يفــرزوا ملكھــم، بســبب 
ــالكین  ــاع م ــاريّین إقن ــى المســتثمرين والمطــوّرين العق ــذلك، يســھل عل ــرز. ل ــة رســوم الف ــاع كلف إرتف

ــن ال ــًة مّم ــالبیع، خاصّ ــر ب ــا يجب ــك نفســه. م ــي المل ــع، ال ســیما مــن  ســواھم يســكنون ف ــى البی عل
ـــاً يضـــمن  ـــع ربحـــاً مالیّ ـــي البی ـــدامى ف ـــد مـــن المـــالكین الق ذوي الحصـــص الصـــغیرة. ويجـــد العدي
شـــیخوختھم، فـــي ظـــّل غیـــاب أّي ضـــماناتٍ أخـــرى. فمعظـــم ســـكّان ھـــذا الحـــّي (مـــالكین 
ــف  ــازحین مــن الري ــال والن ــدنّي. فلطالمــا إســتقطب العّم ــدخل المت ومســتأجرين) ھــم مــن أصــحاب ال

 اً على العمل في بیروت.بحث
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 خالت والتصوّرات البديلةادم. المبادئ التوجیھیة لل٤
 

ــة  ــى األبحــاث المكثفــة التــي أجراھــا أعضــاء اللجن ــادئ التوجیھیــة للمســابقة اســتناداً إل ُوضــعت المب
القـــانوني والمكـــاني واالقتصـــادي واالجتمـــاعي لإلســـكان فـــي بیـــروت.  المشـــھدالتوجیھیـــة حـــول 

ــوم  ــة لتصــوّر مفھ ــا مھم ــي، ولكنھ ــة بشــكل كلّ ــادئ المقترح ــاد ھــذه المب ــن الضــروري إعتم ــیس م ل
ــامج أو اإلطــار  ــاعي والبرن ــى النســیج االجتم ــة عل ــة المحافظ ــي بیــروت وكیفی ــر ف ــكان المیّس اإلس

 ه على الصعید االقتصادي والسیاسي والبیئي.المؤسسي الذي بإمكانه أن يؤمن إستدامت
إن اإلطــار الحضــري المتغیّــر فــي الســوق جعــل مــن دراســات الحــاالت الُمختــارة أمثلــًة مھمــة لكیفیــة 
ــٍة  ــدور المھــم لمخــزون اإلســكان الحــالي مــن أجــل إنشــاء مدين ــروت، كمــا أظھــروا ال ــي بی العــیش ف

 عادلة. 
 

 إلعتبار:بإيجاز، يجب على التدخالت أن تأخذ بعین ا
 
 القائم. النسیج االجتماعي ۱ 

إدراك األســالیب والســمات التـــي تُســاھم فـــي تعزيــز التنــوع االجتمـــاعي واالقتصــادي والطـــائفي  -
 والثقافي للحي وحمايتھا وتحسینھا.

 .حماية المسنین والمتقاعدين واألشخاص الُمعوّقین -
 .في حال اإلخالء، تأمین بدائل سكن وعملیة انتقال كريمة -

 
 

 استراتیجیة اإلسكان المیّسر .۲
ـــأمین جـــدوى  - ـــاً وتوســـیعه وت ـــز المخـــزون الســـكني المیّســـر القـــائم حالی وضـــع اســـتراتیجیة لتعزي

 إقتصادية للمالكین.
تعريــف مفھــوم ومعیــار الســكن المیّســر وتــأمین الوحــدات الســكنیة المیّســرة لمختلــف الطبقــات  -

 االجتماعیة.
ــاً ومفیــدة مــن  - ــوع إقتــراح خطــط شــاملة اجتماعی ــاني ون حیــث المســاحة فــي مــا يتعلــق بحجــم المب

 الطلب في السوق.
إقتــراح بـــرامج مبتكـــرة وتعدديــة فاعلـــة باإلضـــافة إلــى تـــأمین قـــدرة علــى التكیـّــف علـــى المـــدى  -

 الطويل.
 
 

 . االستدامة الحضرية۳
 اقتراح نموذج بديل للتنمیة الحضرية. -
 .دمج المشروع المقترح مع األحیاء المجاورة والمدينة ككل -
 تجنب الھدم إال إذا شكّلت حالة المباني خطراً على سالمة السكان. -
ــاج  - ــوّع واإلدم ــمن التن ــا يض ــراحكم) م ــى اقت ــك عل ــق ذل ــان ينطب ــال ك ــي ح ــمیم (ف ــودة التص ــز ج تعزي

 واالستدامة.
 تعزيز الظروف المحیطة وإمكانیة الحصول على السكن. -

 
 

 القانونیة. االعتبارات ٤
ــة - ــوارد المتاح ــل الم ــتخدام ك ــوير  إس ــتخدم لتط ــن أن تُس ــي يمك ــة الت ــريعات القائم ــار التش ــي إط ف

 حلول واقعیة تماشیًا مع األھداف االجتماعیة واالقتصادية المذكورة أعاله.
ــة مبتكــرة للمســتقبل مــن  - ــوٍل وأدوات قانونی ــراح حل ــائم. بإمكــانكم إقت ــانوني الق ــود اإلطــار الق إدراك قی

ــانوني الحــالي وضــمان ــى  شــأنھا تحســین اإلطــار الق ــى أي حــال، عل ــدّخلكم، ولكــن عل إســتدامة ت
 مشاريعكم المقترحة في ھذه المسابقة أن تتماشى مع القوانین والتنظیمات الحالیة.
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 شروط المسابقة .٥
 

 ھیكلیة ومداوالت لجنة التحكیم ۱.٥
 

 والداعمون المسابقةمنظّمو  ٥.۱.۱
ھــذه المســابقة مبــادرة قائمــة علــى شــراكة بــین اســتوديو أشــغال عامــة، ونقابــة المھندســین فــي 
ــكان. إن  ــة لإلس ــة العام ــة المؤسس ــرية، برعاي ــتوطنات البش ــدة للمس ــم المتح ــامج األم ــروت، وبرن بی

 ائتالف ھذه المنظمات الثالث، المشار إلیه بإسم "المنظّم"، ھو الطرف المنظّم ومانح الجوائز. 
 

 اللجنة التوجیھیة:
واإلشــراف علــى محتــواه للمســابقة، للمســاھمة فــي تحضــیر مــوجز  توجیھیــةشــكّل المــنظّم لجنــة 

 اإلجمالي. وعمالً بمبدأ المصلحة العامة، يشمل دور ھذه اللجنة أيًضا:
 

 ترشیح أعضاء لجنة التحكیم. -
 لجنة التحكیم .تحضیر قائمة تتضّمن معايیر ُمقَتَرحة للتقییم بغیة تسھیل عمل أعضاء  -
اإلجتمـــاع بأعضـــاء لجنـــة التحكـــیم قبـــل جلســـات مـــداوالت الّلجنـــة لتبـــادل األفكـــار حـــول تحـــديات  -

 المنافسة.
الســعي للحصــول علــى دعــم األعضــاء والمؤسســات الرئیســة فــي المجتمــع لرعايــة و/أو تأيیــد  -

 المنافسة
 المشاركة في صیاغة اإلجابات ألسئلة المنافسین. -
ــد - ــي جلســات م ــك حــّق التصــويت، المشــاركة ف ــن بصــفة مستشــار ال يمل ــیم ولك ــة التحك اوالت لجن

 من أجل تقديم نصائح إلى اللّجنة، في مختلف القضايا، عند الطلب.
 تقديم نصائح بشأن المعرض والمنشورات. -

 
متعـــّددي االختصاصـــات ذوي خبـــرة فـــي التخطـــیط المـــدني، والھندســـة  خبـــراءتضـــّم اللّجنـــة 

ـــافي ـــراث الثق ـــة، والت ـــاد، واالمعماري ـــانون، واإلقتص ـــمیم، والق ـــق لتص ـــي الفري ـــاء ف ـــھم أعض ، وبعض
  * ھم بالترتیب األبجدي: اللجنة التوجیھیةأعضاء  المنظّم.

 
 ]إستديو أشغال عامة [ومحللة معمارية مھندسة - مونیكا بصبوص

 ]إستديو أشغال عامة [مصممة وباحثة مدينیة  - نادين بكداش
 [Urbi] مدني ومخطط معماري مھندس - حبیب دبس

 [DF Legal Practice]  مستشارة قانونیة - ديزيريه فغالي
  ]برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  [سیاسات مدنیة و باحثة مخططة - تاال قمورية
 مستشارة تطوير وتخطیط عمراني مستقلة ، محاضرة في الجامعة األمیركیة في بیروت - منى خشن

 حضرية و مصممة معمارية سةمھند - سھیر عاصي مبسوط
 ]إستديو أشغال عامة  [حضرية ومخططة معمارية مھندسة - عبیر سقسوق

 [Social Justice and the City, AUB] حضرية باحثة - دنیا سالمة
 ]في بلغاريا والجامعة األمیركیة الجامعة األمیركیة في بیروت[ االقتصاد في دكتور - علي ترمس

 
يمكــــن العثــــور علــــى الســــیر الذاتیــــة ألعضــــاء اللّجنــــة التوجیھیــــة علــــى موقــــع المســــابقة  *

Thinkhousing.org 
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 المسابقةالمستشار المھني في 
ــت الســیدة ســھیر عاصــي مب ــي إدارة المســابقة وســیرھا،  ســوطتطوّع ــي ف ــه المھن ــديم التوجی لتق

 وكذلك لصیاغة الشروط العامة للمنافسة.
 

 المسابقةمنّسق 
يشــار إلیھــا ھنــا باســم "المنســق"، الــذي للمســابقة، عــیّن المــنظّم الســیدة أســیل صــفیر منســقة 

ــة  ــاركین واللّجن ــین المش ــلة ب ــات ذات الص ــر المعلوم ــة ونش ــطة المنافس ــیق أنش ــل دوره بتنس يتمث
علـــى عنـــوان البريـــد اإللكترونـــي  بالمنســـقالتنظیمیـــة وأعضـــاء لجنـــة التحكـــیم. ويمكـــن االتصـــال 

  .info@thinkhousing.orgالتالي 
 

 المسابقةداعمو 
ــاً ھــذه المســابقة مدعومــة  مــن مؤّسســة روزا لوكســمبرغ ومبــادرة حســن الجــوار فــي الجامعــة  مالی

 األمیركیة.
 
 
 المسابقة نوع ٥.۲.۱ 

ــار ــارة عــن مســابقة أفك ــرق  ،المســابقة عب ــراد والف ــام األف ــة واحــدة، ومفتوحــة أم ــن مرحل ــألّف م تت
 والدولیة المتعّددة اإلختصاصات. المحلیة والشركات والمؤسسات التعلیمیة 

إنھــا دعــوة مفتوحــة لمقترحــات التــي ســتظھر فــي معــرض عــام ومنشــور. وســتراجع لجنــة التحكــیم 
م باختیــار عــدد منھــا لیظھــر فــي المؤلفــة مــن الخبــراء المحلیــین والــدولیین مشــاريع المســابقة وتقــو

ــكان  ــول اإلس ــام ح ــاب ع ــدء بخط ــوعي والب ــادة ال ــى زي ــا إل ــّل منھم ــدف ك ــرض. ويھ ــور والمع المنش
ــة  المیّســر والمــدن الدامجــة مــن خــالل مقترحــات تصــمیم بديلــة لمختلــف الحــاالت. فالمســابقة منصّ

 نقاش مفتوح يدور حول قضیة مھّمة في المدينة.  
 
 

 األھلیة ٥.۳.۱
ــي، والسیاســتطــرح   اتالمســابقة قضــايا تتطلّــب مھــارات فــي التخطــیط المــدني، والتصــمیم العمران

 العامة والھندسة المعمارية واإلقتصاد والسیاسات القانونیة والعلوم اإلجتماعیة.
ــین  ــن المھنی ــرق (م ــاملة للف ــة الش ــات والمقارب ــّدد اإلختصاص ــر المتع ــّجع التفكی ــن نش ــالي، نح وبالت

ــین ــّل  والطــالب أو االثن ــى ك ــّل ھــذه اإلختصاصــات. ويستحســن عل ــي ترغــب فــي إشــراك ك ــا) الت مع
  .اً أو مخطّطا مدنیمدينیاً فريق ان يتضّمن على األقّل خبیرا 

ــــة  ــــارات اإلجتماعی ــــین العامــــل المكــــاني والمؤسســــاتي واإلعتب ــــوازي ب ــــتمس مقترحــــات ت ونل
 واإلقتصادية والقانونیة بشكل شامل ومتكامل. 

ــ ــاء فري ــّق ألعض ــاربھم أو وال يح ــركاءھم أو أق ــیم أو ش ــة التحك ــة أو لجن ــة التوجیھی ــنظّم أو الّلجن ق الم
أّي شــــخص شــــارك فــــي إعــــداد المســــابقة وتنظیمھــــا، االشــــتراك فیھــــا، أو مســــاعدة أحــــد 

 المشاركین.
 
 

 التحكیملجنة  ٥.۱.٤
ــة،  ــلحة العام ــدأ المص ــال بمب ــات، وعم ــّددي االختصاص ــراء المتع ــرفین والخب ــن المحت ــة م ــتقوم لجن س

 بمراجعة المقترحات واختیار عدد من المشاريع لیتم إدراجھا في المنشور والمعرض. 
  أعضاء لجنة التحكیم * ھم بالترتیب األبجدي:

 
 GSAPP، جامعة كولومبیا الحضريأستاذة في برنامج التخطیط  - ھبة أبو عكر

 المالیة العامة اإلدارةمستشارة مستقلة في  - كوثر دارة

mailto:info@thinkhousing.org
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 أستاذ ومدير كلیة الھندسة المعمارية، جامعة والية لويزيانا -مروان غندور
 في الھندسة المعمارية في الجامعة اللبنانیة األمريكیة أستاذ - ايلي میشال حرفوش

  (Royal College of Art)  المعمارية في الكلیة الملكیة للفنونعمید كلیة الھندسة  - أدريان لحود
 رئیس ومدير عام المؤسسة العامة لإلسكان - روني لحود
  وأخصائیة إسكان مدنیة مخططة-  میسا سبح
 محامي ، مؤسس ومدير تنفیذي في المفكرة القانونیة - نزار صاغیة

 وتونقیب المھندسین في بیر معماري مھندس-   جاد تابت
 

ــــابقة  ــــع المس ــــى موق ــــیم عل ــــة التحك ــــاء لجن ــــة ألعض ــــى الســــیر الذاتی ــــور عل ــــن العث * يمك
Thinkhousing.org 

 
ــى  ــیم عل ــة التحك ــاء لجن ــق أعض ــاق يواف ــة اتف ــكانلجن ــابقة اإلس ــیم مس ــع  تحك ــى التوقی وعل

 .علیه (الملحق د)
 
 

 الجائزة ٥.۱.٥
المســابقة نقطــة انطــالق لعملیــات صــیاغة الــرؤى التــي يمكــن أن تبنــي تحالفــات علــى نطــاق 
ــة عوضــاً  ــة االجتماعی ــادئ العدال ــا مب ــاء مــدن دامجــة وصــالحة للعــیش، تحكمھ ــى بن ــدعو إل أوســع، ت
عــن المصــالح الفرديــة. وســتتم مراجعــة المقترحــات المشــاركة فــي المســابقة مــن قبــل لجنــة 

ــراء م ــن خب ــة م ــیم مؤلف ــي تحك ــمینھا ف ــیتّم تض ــي س ــاريع الت ــن المش ــدًدا م ــیختارون ع ــین س حلی
، وھـــي منصـــة Housing Monitorمنشــور ومعـــرض. كمــا ســـیتّم نشـــر المقترحــات علـــى مرصــد 

تفاعلیــة تراقــب أوضــاع الســكن وعملیــات اإلخــالء فــي بیــروت. ويھــدف كــّل مــن المعــرض والمنشــور 
ــول  ــام ح ــاش الع ــجیع النق ــة وتش ــر التوعی ــى نش ــد إل ــة والمرص ــة الدامج ــر والمدين ــكان المیّس اإلس

 من خالل المقترحات البديلة لمختلف الحاالت. 
وســـتعرض المقترحـــات الفـــائزة علـــى الجھـــات المحلیـــة والدولیـــة المعنیـــة باإلســـكان فـــي لبنـــان، 
ـــة  ـــا المؤسســـة العام ـــي ســـتقوم بھ ـــادرة اإلســـكان الت ـــة لمب ـــة مشـــاريع تجريبی وســـتكون بمثاب

 لإلسكان. 
بقة جـــائزة نقديـــة وشـــھادات إنجـــاز وشـــھادات مشـــاركة ومنشـــورات وســـوف تشـــمل المســـا

 ومعارض. 
 الفرق) الفائزة.أو دوالر أمريكي للفريق ( ٤۰۰۰سیتم منح 

 
 

 التقییممعايیر  ٥.۱.٦
ــات  ــذي يفــي فیــه بالمتطلب ــاجح بشــكل أساســي اســتناداً إلــى الحــّد ال ــار المشــروع الن ســیتّم اختی

 المحّددة في موجز المنافسة وفي الملحق الذي سیعمم بعد إنتھاء فترة األسئلة واألجوبة.  
ـــديم  ـــى تق ـــة وحّساســـة و تصـــامیم  /مشـــاريع أو ونحـــن نشـــّجع المشـــاركین عل مبتكـــرة وابداعی

ــات المــنظّم، كمــا ورد فــي مــوجز المســابقة.  ــع دراســة الحــاالت ومتطلّب تتجــاوب مــع احتیاجــات مواق
ــي  ــة تســاعد ف ــول بديل ــراح حل ــانوني واقت ــب الق ــي الجان ــر ف ــى التفكی ونشــّجع المشــاركین أيضــاً عل

 فتح باب النقاش البنّاء دعما إلصالحات قانونیة. 
 

يــة، ســوف يســتند تقیــیم المقترحــات إلــى المعــايیر التالیــة، باإلضــافة إلــى معــايیر وتحقیقــاَ لھــذه الغا
 أخرى قد تحددھا لجنة التحكیم:

 الجدوى االقتصادية -
 القدرة على تحّمل التكالیف والتنوع -
 إمكانیة التكرار -
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 تالئم أدوات التخطیط واآللیات القانونیة -
 مراعاة السیاق الحضري  -
 وضوح واكتمال المقترح -

 
 

 الزمنيالجدول  ٥.۷.۱
 البرنامج . أ

 وأھّم التواريخ المرتبطة بھا في الجدول أدناه:  المسابقةيرد برنامج 
 التاريخ النشاط

ــبوع  ــالل أس ــي خ ــابقة ف ــدي للمس ــالق تمھی إط
 التصمیم في بیروت

   ۲۰۱۸حزيران  ۲۲الجمعة 

ــــة  ــــي نقاب اإلطــــالق الرســــمي للمســــابقة ف
 المھندسین في بیروت

  ۲۰۱۸تموز  ۱۰الثالثاء

بـــدء التســـجیل ونشـــر مـــوجز المســـابقة علـــى 
 الموقع

   ۲۰۱۸تموز  ۲۳اإلثنین 

  ۲۰۱۸أيلول  ۱األحد  إنتھاء مرحلة التسجیل 
  ۲۰۱۸أيلول  ۱۰اإلثنین  جلسة استشارية *

 ۲۰۱۸أيلول  ۱٥السبت  إنتھاء مرحلة األسئلة 
  ۲۰۱۸أيلول  ۱۹األربعاء  اإلجابة على األسئلة 

   ۲۰۱۸كانون األوّل  ۱۰اإلثنین *الموعد النھائي لتقديم المقترحات 
إذا دعــــت  +۱٦كــــانون األول ( ۱٥الســــبت  تشاور لجنة التحكیم*

    ۲۰۱۸الحاجة)، 

اإلعــــالن عــــن المرشــــحین النھــــائیین/ البیــــان 
 الصحفي*

  ۲۰۱۸كانون األوّل  ۱۷اإلثنین 

 ۲۰۱۹كانون الثاني،  افتتاح المعرض*
  ۲۰۱۹كانون الثاني،  مّدة المعرض *

 في مرحلة الحقة والتوقیت*سیتم تأكید التاريخ 
 
 

 وصف مفصّل لنشاطات المسابقة . ب
 والتسجیلإطالق المسابقة  -۱ب

ــو  ــابقة ھ ــمي للمس ــالق الرس ــد اإلط ــوز  ۲۳موع ــاب ۲۰۱۸تم ــتح ب ــه ف ــتم فی ــذي ي ــاريخ ال ــو الت ، وھ
ـــع  ـــه مـــن الموق ـــذي يمكـــن تنزيل ـــة مـــن المـــوجز ال التســـجیل رســـمیاً ونشـــر النســـخة اإللكترونی
اإللكترونـــي. ولـــن تتـــوفّر أّي نســـخ مطبوعـــة. وعلـــى األفـــراد أو الشـــركات أو الفـــرق الراغبـــة فـــي 

ــي المســاب ــجیل المشــاركة ف ــاب التس ــاريخ إغــالق ب ــل ت ــي قب ــع اإللكترون ــر الموق ــجل عب قة أن تتس
 . ۲۰۱۸أيلول  ۱في 

ــة  ۱۲فــي تمــام الســاعة  ۲۰۱۸تمــوز ۱۰وســُیعقد حــدث إطالق/مــؤتمر صــحفي فــي  ظھــراً فــي نقاب
 المھندسین في بیروت لإلعالن عن المنافسة واإلجابة عن أسئلة وسائل اإلعالم.
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 التسجیل -۲ب
 اإلرشادات أدناه عند تحضیر المداخالت:يرجى اتباع 

ـــل أن يكـــون الفريـــق متعـــّدد اإلختصاصـــات بمـــا فـــي ذلـــك خبـــرة فـــي شـــكّل فريقـــك -۱ . ُيَفضَّ
ــّل  ــّم ك ــن أن يض ــن المستحس ــة. وم ــانون، والتنمی ــاد، والق ــة، واإلقتص ــة المعماري ــیط، والھندس التخط

 فريق مخطّطا أو مصّمماً مدنیا.
 
ــة.  -۲ ــة التوجیھی ــر إحــدى الحــاالت الخمــس التــي حــّددتھا اللّجن ــرأ وصــف الحــاالت (راجــع اخت اق

ــم  ــتمارة ۳.۳القس ــى اس ــدخول إل ــل ال ــار قب ــك أن تخت ــك. (علی ــارت اھتمام ــي أث ــة الت ــر الحال ) واخت
  التسجیل). 

 
ــه: -۳ ــت وقّدم ــر اإلنترن ــجیل عب ــوذج التس ــأل نم ــك " ام ــد ذل ــتتلّقى بع ــفس ــا  مل ــالق" وفًق اإلنط
حالــة التــي اخترتھــا، وھــي قائمــة بالوثــائق التــي يمكــن اســتخدامھا كــأدوات توجیــه، تغطــي لل

 الجوانب التالیة:
وتقســیم المنــاطق، والوضــع القــانوني للملكیــة ومعلومــات الملكیــة القــانوني: بمــا فــي ذلــك خريطــة  . أ

 عن النزاعات القانونیة القائمة إن وجدت.
ــراء . ب ــة (للش ــي المنطق ــعار ف ــّدل األس ــويره، إن  الســوق: مع ــه أو تط ــیط ل ــري التخط ــا يج ــأجیر) وم والت

 ُوجد.
ــادية  . ت ــة واإلقتص ــح اإلجتماعی ــك المالم ــي ذل ــا ف ــارع، بم ــى أو الش ــكّان المبن ــة س ــاعي: خلفی اإلجتم

 للمقیمین والمستأجرين والمالك.
ــیج  . ث ــيالنس ــاء، العمران ــاذج البن ــث نم ــن حی ــة م ــه الحال ــع فی ــذي تق ــیاق ال ــى الس ــة إل ــرة عام : نظ

 ر، والمساحات المفتوحة ، وما إلى ذلك.وعملیة التحضّ 
 تاريخ الحيّ  . ج

 
واألجوبة۳ب فترة األسئلة   . 

ــذلك  ــاركون ك ــتطیع المش ـــ.  ويس ــق ھ ــي الملح ــائعة ف ــئلة الش ــّمن االس ــة تتض ــاد قائم ــن ايج يمك
ــي  ــاريخ التســجیل ف ــن ت ــدءاً م ــنظّم ب ــى الم ــوز  ۲۳إرســال أســئلتھم إل ــن الضــروري أن ۲۰۱۸تم . وم

يـــتّم توثیـــق التواصـــل بـــین المشـــتركین والمـــنظّم وأن يقـــّدم خطّیـــا (بالعربیـــة او اإلنجلیزيـــة) إلـــى 
. لــن ُينظــر فــي األســئلة التــي ۲۰۱۸أيلــول  ۱٥إّن الموعــد النھــائي لتلّقــي األســئلة ھــو المنّســق. و

ــوًدا محــّددة مــن مــوجز المســابقة أن  ــاول بن ــاريخ. وعلــى األســئلة التــي تتن ــتّم تلقیھــا بعــد ھــذا الت ي
ــي  ــد اإللكترون ــق البري ــى المنســق عــن طري ــّل األســئلة إل ــي. وتُرســل ك ــد المعن ــاً للبن تتضــّمن مرجع
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 . الردّ على األسئلة٤ب
يفیــد المنّســق بتلّقیــه األســئلة ويجیــب علــى ســؤال كــّل مشــترك خطّیــا فــي وقــت مناســب. 
وســُتجَمع كــّل األســئلة واألجوبــة فــي ملحــق ُيرَســل إلــى المشــاركین عبــر الموقــع اإللكترونــي 

ــرة األســئلة وا ــة فت ــي فــي نھاي ــد اإللكترون ــة إضــافة لمــوجز والبري ــر ھــذا الملحــق بمثاب ــة. وتُعتب ألجوب
 المسابقة، وبالتالي وثیقة ملزمة رسمیاً وجزء ال يتجزأ من المسابقة.

 
 

 . تقديم المقترحات٥ب
ــ ــديم مقترح ــائي لتق ــد النھ ــد إّن الموع ــو عن ــابقة ھ ــاعة ات المس ــروت  ٤الس ــت بی ــاًء بتوقی مس

أو عــن طريــق البريــد  إمــا شخصــیاً  تســلیم المقترحــات بالیــد ويمكــن .۲۰۱۸كــانون األوّل  ۱۰فــي 
ـــتّم اســـتالم  ـــن الضـــروري أن ي ـــوري. وم ـــد الســـريع لضـــمان التســـلیم الف ـــة البري باســـتخدام خدم

. ۲۰۱۸كـــانون األوّل  ۱۰المقترحـــات المرســـلة بالبريـــد عبـــر خدمـــة البريـــد الســـريع وان تُخـــَتم قبـــل 
ــحن ــي تُش ــات الت ــع المقترح ــم تتبّ ــال رق ــب إرس ــد  ويج ــى البري ــريع إل ــد الس ــة البري ــطة خدم بواس

 .info@thinkhousing.orgاإللكتروني التالي: 

mailto:info@thinkhousing.org
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ويتكّفـــل المشـــاركون برســـوم البريـــد والشـــحن ورســـوم التـــأمین، ويكونـــون مســـؤولین أيضـــا عـــن 
ــأخی ــأي ت ــنظّم ب ــل الم ــن يقب ــت المناســب. فل ــي الوق ــة أو أي التســلیم ف ــة البريدي ــاتج عــن الخدم ر ن
 ضرر أو خسارة ناجمة عن البريد أو عن مناولة المعدات أثناء العبور. 

ــم ــع القس ــة (راج ــن الھوي ــاح ع ــدم اإلفص ــراءات ع ــدخول إج ــزم ال ــرم ح ــب أن تحت ــیتم ۲.۳.٥يج ). وس
ــخ) علــى  ــات، عنــوان التقــديم، إل ــراءات التقــديم (وضــع العالم ــع إرشــادات مفصّــلة إلج الفــرق توزي

 المشاركة في مرحلة الحقة.
 

ور لجنة التحكیم ٦ب  . تشا
ــي  ــیم ف ــة التحك ــاء لجن ــیجتمع أعض ــانون األول  ۱٥س ــیافة *  ۲۰۱۸ك ــات، بض ــى المقترح ــم عل للحك

 نقابة المھندسین في بیروت.
 .في مرحلة الحقة والتوقیت* سیتم تأكید التاريخ 

 
صحفيزائفل.  اإلعالن عن ا۷ب والبیان ال  ين 

يبلـّـغ المــنظّم المشــاركین بالنتــائج، ويرســل لھــم نســخة عــن تقريــر لجنــة التحكــیم (الموقــع مــن كــّل 
أعضــاء اللّجنــة). ويــتّم اإلعــالن عــن المقترحــات المختــارة وتقــارير اللّجنــة فــي الوقــت عینــه فــي بیــان 

*. وســیتّم أيضــا نشــر تقريــر لجنــة التحكــیم ۲۰۱۸كــانون األول  ۱۷صــحفي يحضّــره المــنظّم فــي 
 على موقع المسابقة.        

 في مرحلة الحقة  والتوقیتسیتم تأكید التاريخ  *
 

ض۸ب فتتاح المعر  . ا
مــع نســخة مــن التقريــر  ،بعــد اإلعــالن عــن نتــائج مــداوالت لجنــة التحكــیم، ســُتعرض كــّل المقترحــات

الموقّــع مــن أعضــاء اللّجنــة. والھــدف ھــو إشــراك المجتمــع ككــّل (بمــا فــي ذلــك علــى ســبیل المثــال 
ال الحصــر، مســتخدمي وأصــحاب مواقــع الحــاالت المدروســة، والمســؤولین الحكــومیین المعنیــین، 
 والمھنیــین، ومــا إلـــى ذلــك) فـــي عملیــة وضـــع الرؤيــة مــن أجـــل المســاعدة فـــي توجیــه تطـــوّر

 المقترحات في المستقبل. 
 

ض۹ب  . مّدة المعر
ــارة  ــه المقترحــات المخت ــرض مــن خالل ــه معــرض متجــوّل تُع ــام، ويتبع ــّد المعــرض علــى عشــرة أي يمت
فــي مواقــع وأحــداث مختلفــة لنشــر التوعیــة علــى نطــاق أوســع. وســیؤكّد المــنظّم التــاريخ والمواقــع 

 في الوقت المناسب. 
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 متطلّبات التقديم ٥.۲
 

 قائمة التقديم ٥.۱.۲
 ُيطلب من المشاركین تقديم نسخة واحدة مما يلي:

 كلمة.  ۱٥۰۰، يصل إلى الـ بیان الرؤيةنص  -
 " للتصوير البیاني للمقترحات و/أو البیانات، تُعرض في اإلتّجاه العمودي.A1لوحتان من قیاس " -
 قرص مدمج. -

 يمكن تقديم كّل النصوص باللّغة العربیة أو اإلنجلیزية. 
وعلــى المقترحــات أن تبقــى مجھولــة الھويــة. وال يمكــن أن يظھــر أّي نــوع مــن أشــكال التعريــف عــن 

أدنــاه للحصــول علــى  ۲.۳.٥المشــاركین علــى الوثــائق المقّدمــة. ويرجــى الرجــوع الــى القســم 
 مزيد من المعلومات عن قواعد واجراءات السرّية التي يجب اتّباعھا. 

 
 

 الرؤيةبیان  ٥.۲.۲
يھــدف بیــان الرؤيــة إلــى توضــیح المبــادئ والنوايــا التــي تتنــاول القضــايا المشــار الیھــا أعــاله فــي ھــذا 

ــة  ــة "اإلجاب ــوجز ووثیق ــىالم ــنظم عل ــالغ الم ــّم إب ــرى ت ــات أخ ــة أو معلوم ــئلة" أو أي وثیق ــا  األس بھ
ــا ــدخال مكانی ــتیة أو ت ــیة سیاس ــة توص ــیناريو المداخل ــمن س ــن أن يتض ــوجز. ويمك ــذا الم ــافة لھ / كإض

ــروري أن تغطّــي  ــن الض ــن، م ــر. ولك ــا ذك ــّل م ــن ك ــا م ــا أو مزيج ــوير أو برنامج ــة تط ــمیمیا أو خط تص
 المداخلة المقّدمة، مھما كانت، الجوانب التالیة: 

 
 آلیة التنفیذ: بما في ذلك اإلطار القانوني الذي يسمح بتطبیق مداخالتك . أ

(أفــراد أو مجموعــات اســتثمار) أو آلیــة التمويــل: ھــل ســیكون مــن خــالل أمــوال عامــة أو خاصّــة  . ب
 تبرعات من مجموعات محلیة أو دولیة أو مزيج من عّدة مصادر؟

 الجھات الفاعلة التي يجب اشراكھا  . ت
 الوقع المرتبط بأھداف المسابقة: كیف ساھمت مداخلتك في تحقیق ھدف أو اكثر منھا؟  . ث

 
 

 "A1الـ " لوحتا ٥.۳.۲
أو بمثابــة مداخلــة تصــمیمیة، تُقــّدم المقترحــات ســواء كــان المقتــرح كنايــة عــن حــّل تخطیطــي 

". ويجــب تركیــب كــّل األلــواح علــى لــوح رغــوي خفیــف الــوزن لعرضــھا فــي االتجــاه A1علــى لــوحتي "
ــاركین تحديــد  ــن المش ــى مم ــا، فیرج ــالّ تخطیطی ــاول ح ــي تتن ــات الت ــبة للمقترح ــودي. وبالنس العم

 كّل قانون يستخدمونه بشكل واضح. 
للمقترحـــات علـــى مســـتوى التصـــمیم، مـــن المفضّـــل أن تتضـــّمن خططاً/أقســـاماً أو/ أّمــا بالنســـبة 

ــیم  ــة التحك ــاعدة لجن ــوح ومس ــمیم بوض ــرة التص ــال فك ــب إليص ــاس المناس ــى المقی أي رســومات عل
ــمالي  ــاه الش ــى اإلتج ــى عل ــارة إل ــالمقترح. و يجــب االش ــدخالت الخاصــة ب ــم التفاصــیل والت ــي فھ ف

أن تتبـــع المقیـــاس المتـــري وتتضـــّمن رســـما للمقیـــاس  فـــي كـــّل الرســـومات. وعلـــى الرســـومات
)graphic scale  .كما يجب وضع األسماء بوضوح على كّل المخططات والمقاطع . ( 
   
 

 وتحّدد القائمة التالیة الرسوم الموصى بھا:
 .iالمدني. مخطّط عن الموقع. ويجب أن يوضح ھذا الرسم الموقع في سیاقه 
.ii  واإلرتفاعات.   للتصمیم والمقاطع المخططات النظرية 
.iii .المخططات الجزئیة والمقاطع 
.iv  .رسومات منظورية 
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 المدمجالقرص  ٥.۲.٤
علــى المشــاركون أن يضــعوا كــّل العناصــر المــذكورة أعــاله وأي مــواد إضــافیة، فــي نســخة إلكترونیــة 

 على قرص مدمج يتم تسلیمه مع سائر المستندات المطلوبة.
 
 

 األحكام والشروط ٥.۳
 

 الرسمیةاللّغة  ٥.۱.۳
 يمكن للمشاركین تقديم نصوصھم باللّغة العربیة أو اإلنجلیزية.

 
 

 الھويّةسرّية  ٥.۲.۳
ــنّص  ــا ت ــة. فكم ــة الھوي ــة مجھول ــات المقدم ــى المقترح ــة، تبق ــوعیة والنزاھ ــمان الموض ــل ض ــن أج م

 معماريین:من دلیل منافسات اإلتحاد الدولي للمھندسین  ۷المادة 
ـــى ھـــذا األســـاس. ومـــن  ـــة ويحكـــم علیھـــا عل ـــة مجھول ـــّل تصـــامیم المتنافســـین بھوي "تقـــدَّم ك
ــلحة  ــل مص ــن أج ــر. وم ــل األخی ــة الفص ــل نھاي ــین قب ــة المتنافس ــن ھوي ــاح ع ــدم اإلفص ــروري ع الض
ــنّص  ــب أن ت ــة. ويج ــة تاّم ــدأ بدق ــذا المب ــاة ھ ــمان مراع ــارمة لض ــدابیر ص ــاذ ت ــي اتخ ــة، ينبغ المنافس

ابقة علــى أن تقــدَّم كــّل الوثــائق بشــكل مجھــول. فــال ينبغــي أن يظھــر اإلســم أو قواعــد المســ
الشــعار أو أي عالمــة أخــرى قــد تحــّدد ھويــة المنــافس بــأّي شــكل مــن األشــكال. ومــن أجــل ضــمان 

ــاره  ــز أبجــدي رقمــي مــن اختی ــافس وضــع رم ــّل من ــب مــن ك ــة، ُيطل ــة  -ســرية الھوي ــوّن مــن أربع مك
ســم فــي الــركن العلــوي األيمــن لكــّل خريطــة ووثیقــة  ۱ل، بإرتفــاع أرقــام وحــرفین علــى ســبیل المثــا

ــة  ــال الخاصّ ــات االتص ــافس ومعلوم ــة المن ــى ھوي ــوي عل ــذي يحت ــف (ال ــرف التعري ــك ظ ــي ذل ــا ف ، بم
ــوز  ــذه الرم ــاء ھ ــن إخف ــؤوالً ع ــي مس ــي والمھن ــار الفن ــون المستش ــات، يك ــي الطلب ــد تلّق ــه). وعن ب

م التسلســلیة فــي ســجل يوضــع فــي خزنــة الــى أن بــرقم تسلســلي. ويــتّم تســجیل الرمــوز واألرقــا
ــروف  ــع الظ ــمي. وتوض ــر الرس ــع التقري ــائزين وتوقّ ــار الف ــائي، وتخت ــا النھ ــیم قرارھ ــة التحك ــذ لجن تتّخ
التـــي تتضـــّمن معلومـــات عـــن ھويـــة المتنافســـین فـــي الخزنـــة الـــى حـــین اعـــالن النتیجـــة ورفـــع 

 السرّية". 
ـــدأ الســـرّية إلـــى حرمـــان ـــؤدّي عـــدم اإلمتثـــال بمب ـــافس مـــن المشـــاركة واســـتبعاده مـــن  وي المن

 المنافسة. 
 
   
 التواصل ٥.۳.۳

طــوال مــّدة المســابقة، تمــرّ كــّل اإلتّصــاالت المتعلّقــة بھــا عبــر منّســق المســابقة علــى البريــد 
. فلـــن يــــتّم تلّقـــي أّي اتّصــــال ھـــاتفي. وال يجــــوز info@thinkhousing.orgاإللكترونـــي التــــالي: 

ـــق  ـــال بأعضـــاء آخـــرين مـــن فري ـــى اتّص ـــوا عل للمشـــاركین تحـــت أي ظـــرف مـــن الظـــروف أن يكون
المنظّمـــین أو أعضـــاء لجنـــة التحكـــیم أو أعضـــاء اللّجنـــة التوجیھیـــة طـــوال فتـــرة المســـابقة. فـــأّي 

 محاولة من ھذا النوع تؤدّي الى استبعاد الفريق. 
 
 

 السرّية ٥.۳.٤
ــات المرســلة  ــدة المســابقة لضــمان ســرية البیان ــومین خــالل م ــاء كت ــع المشــاركین بالبق ُينصــح جمی
ــا  ــة فیم ــرية التام ــى الس ــة عل ــاركون بالمحافظ ــزم المش ــیطوّرونھا. ويلت ــي س ــات الت ــیھم والمقترح إل

ــتأجر ــالكین والمس ــین والم ــات المقیم ــة وھوي ــاالت المدرج ــات الح ــّدد لدراس ــالمواقع المح ــق ب ين يتعل
 وأي طرف معني آخر.

mailto:info@thinkhousing.org
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 المدخالتملكیة  ٥.۳.٥
ــواد  ــومات وأّي م ــذي والرس ــوجز التنفی ــك الم ــي ذل ــا ف ــة بم ــواد المقّدم ــن الم ــاع أي م ــتم إرج ــن ي ل

 إختیارية أخرى، إلى المشاركین.
 
 

 وأصالتھاتألیف المدخالت  ٥.۳.٦
ــر أصــلي،  ــوى غی ــّل محت ــؤدي ك ــق المشــارك. وي ــار وعمــل الفري ــى المقترحــات أن تكــون مــن إبتك عل

 منسوخ أو مسروق الى استبعاد الفريق. 
 
 

 والترويج المنشورالمعرض،  ٥.۷.۳
عنــدما تقــّدم الفــرق مشــاريعھا وتــدخل المنافســة، تقــرّ بمــنح المــنظّم الحــق فــي عــرض مقترحاتھــا 
ونشــرھا كــامالً أو جزئیــاً فــي التقــارير والكتــب والمــواد الدعائیــة والمعــارض. وفــي كــل حالــة، ُينســب 

 الفضل الكامل لمؤلفي المادة المنشورة. 
 
 

 المقترحاتمھلة تقديم  ٥.۸.۳
 رفض الطلبات المرسلة بعد الموعد النھائي.سیتّم تلقائیًا 

 
 

 المسابقةالتغیرات في  ٥.۹.۳
ــك  ــان ذل ــة إذا ك ــي أي مرحل ــا ف ــا أو إلغائھ ــة أو تعلیقھ ــد المنافس ــديل قواع ــنظّم بحــق تع ــتفظ الم يح

 ضروريًا ألي أسباب خارجة عن سیطرته، بالتشاور مع أعضاء اللجنة التوجیھیة.
 
 

 المطلوبةالتعامل مع المستندات  ٥.۱۰.۳
ـــواد التـــي يقـــّدمھا  ـــع كـــّل الوثـــائق والم ـــدأ العنايـــة الواجبـــة م ـــل المـــنظّم بـــاحترام وبمب يتعام

 المشاركون. ولن يكون المنظّم مسؤوالً عن أي ضرر يقع في البريد أو عن طريق المناولة.
 التعويضبند ضمان   ٥.۱۱.۳

ــات أو خســائر أو أضــرار أو مصــاريف أو  ــر المــنظّم مــن أي مطالب ــى تحري ــا عل يوافــق المشــاركون تلقائیً
ــك  ــك تل ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة بھ ــطة متعلق ــة أو أي أنش ــي المنافس ــاركتھم ف ــن مش ــة ع ــات ناتج التزام
ــذ المقترحــات المقّدمــة  ــّدعي المــنظّم تنفی التــي يتســبّب بھــا طــرف ثالــث بســبب مشــاركتھم. وال ي

 المسابقة وال يلتزم بتنفیذھا، ما لم ُيذكر خالف ذلك.  في خالل
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