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 :المقدمة 
 

دولتنا الحبيبة الكويت من نمو اقتصادي وازدهار حضاري في جميع المجااتت   يقاع ىلاا ىاتقناا ىادو مسا وليات  بهنتيجة للتطور العمراني والتنظيمي التي تشهدها دولة الكويت ولما تتمتع 

الشايوخ والتاي تريارت م ما   جليابو الدراساة التحليلياة لمنطقاة لنحاول باجتهاد تحملها وحلها بقدر ماا نساتطيع   فبدراساة هالم المشااكل الماراد حلهاا وتحقياا الهادم المرجاو منهاا  ضاع ها

 . بها ثرت ىلا جوانب الحياو للمناطا المحيطة  والمنطقة من سكن خاص إلي منطقة ىشوا ية التصميم  

 :  أهداف الدراسة

 

 . حل مشاكل المنطقة من الناحية الفنية •

 .  وضع  سس واقعية تساىد ىلا حل المشكلة•

 .  األمنية واتجتماىية والبي ية  والحـد من تطور المشاكل من الناحية الفنية •

 . وضع آلية في السيطرو ىلا ظهور التشوم المعماري للمباني والتعفن العمراني •

 . إىادو تطوير وتخطيط البنية التحتية •

 . تطوير الخدمات للمنطقة لجعلها منطقة نمولجية •

 .إيجاد حلول للحركة المرورية للمنطقة•



 :الموقع العام 
 

 :الشيوخ والتي تتميز بموقعها بين ىدو مناطا هامة بالكويت ىلا النحو التالي جليبويتض  من تلك الخرا ط الموقع العام لمنطقة 

 

 منطقة اشبيلية واستاد جابر: من الناحية الشمالية•

 منطقة المطار الخدمية: من الناحية الجنوبية•

 منطقة الجامعة: من الناحية الرربية•

 منطقة الضجيج والمطار: من الناحية الشرقية•





  ومن ثم تعدل نظام % 120وكان نظام البناء آنلاك المعمول به النظام السكن الخاص الشرقي بنسبة , في بداية الستينيات بد ت بلدية الكويت بإصدار التراخيص بالبناء في المنطقة 

البنااء ماع التطاور العمراناي والتنظايم الحادي  ام البناء للسكن الخاص إلي النظام الرربي في بداية الثمانينات   فبد  المواطنين اللهاب إلي المناطا الحديثة لمواكبة هلا التطور في نظ

بقيت دون  ي قرار بتريير اتستعمال ( 4 3 2 1)آنلاك وبد ت ىملية تريير بعض القطع من سكن خاص إلي استثماري و من سكن استثماري كثافة متوسطة إلي ىالية  ت ان القطع 

 1900  لكن نتيجة البيوت المشاع  ىطت الصفة السا دو حاليا و صبحت تتراوح من  2م1000الي   2م 750قسيمة تقريبا ومساحة هلم القسا م  من  830  وتتكون هلم القطع من 

 بيتا مشاع  2800الي 

 :الشٌوخ التفصٌلٌة جلٌبدراسة 
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 المجموع الكلي غير كويتي كويتي

 الكثافة السكانية لمنطقة جليب الشيوخ

 ذكور

 اناث

 المجموع

 الناحٌة االجتماعٌة:أوال 

 

 وضحت الدراسة  ن هناك العديد من السلوكيات الرير الحضارية لبعض السكان تتمثال فاي 

استر لهم للمساكن بشكل غير سليم وصدور بعض التصرفات الرير  خ قية  وهلا ما يولاد 

الفساد في المنطقة ويعكس صورم غير سليمة وينتفاي معاه الوجاه الحضااري للكويات تجاام 

 .من يزور المنطقة 

 

 :كما  وضحت الدراسة الكثافة السكانية العالية للمنطقة حي  يبلغ تعداد السكان للمنطقة  

 نسمة 268889=   6/2011/ 30نجد أن مجموع السكان بلغ لتارٌخ  -



 :الناحٌة األمنٌة : ثانٌا
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 معدل الجريمة في منطقة جليب الشيوخ

 جنح

 جنايات

 المجموع

 األمنية اإلحصا يات  وضحته ما وهو   العزاب سكن وخاصة بالمنطقة السكانية الكثافة نتيجة خطرا تشكل  صبحت الشيوخ جليب منطقة في األمنية المشكلة  ن الدراسة  وضحت

   مطور غير تنظيم من المنطقة  هلم  شاب لما وللك مشروىة الرير األىمال يمارسون و صبحوا   لهم ومأوى م لا جعلوها الللين اإلقامة لمخالفي مقرا فنجدها المنطقة ىن

 المناطا ىلا اآلثار تلك انعكست فقد وبالتالي فيها الزا دو الهامشية العمالة  يضا و الخمور مصانع انتشار و المخدرات لتجار ومركزا الدىارو للبيوت وكرا المنطقة و صبحت

 : 2010 لسنة الداخلية وزارو إحصا يات حسب  الشيوخ جليب لمنطقة الجريمة معدتت بلرت وقد   لها المجاورو

 1333= كانت التً 2009 سنة إحصائٌة عن بزٌادة الجرٌمة معدل نجد -

 .الشيوخ هي األىلا معدل للجريمة في مناطا الكويت كلها  جليبوتعتبر معدل الجريمة في منطقة  -

ارتفاع الكثافة المرورية بهلم المنطقة وىدد المركبات العالي وهو وُيضام إلا للك فقد  وضحت الدراسة 

 .ما   دى إلا كثرو الحواد  وبطء السير مما يعطل من حركة المرور بالمنطقة والمناطا المحيطة لها 



 :الناحٌة البٌئٌة : ثالثا

 

     و  كامل بي ي انهيار حالة في الحالي الشيوخ جليب لمنطقة الحالي الوضع  ن الدراسة  وضحت

 الروا   ظهور نجد و األوب ة و األمراض تفاقم إلا للك  دى وقد التحتية البنية ص حية ىدم

 من ىليها الضرط نتيجة الصحي الصرم وشبكات خطوط  يضا و الفاسدو األغلية نتيجة الكريه

 انتشار إلا  دى ما وهو وتطويرها التحتية البنية صيانة وىدم  للمنطقة العالية السكانية الكثافة

 تهدد و صبحت الزا دو واألحمال الكهرباء ىلا الضرط بسبب بالمنطقة المستمرو الحرا ا مظاهر

 . المجاورو والمناطا البي ة

 

 تقرير ففي واتزدحام العنم بين قوية ى قة هناك  ن والدراسات البحو   وضحت كما -

 يعد العشوا ية المناطا في البي ة تلو   ن  وضحت 1994 ىام بجنيم العالمية الصحية المنظمة

  ن  الدراسات لات كما – واإلدمان واإلرهاب العنم حاتت ارتفاع حدو  ىن األول المس ول

 من سواء الجيدو الصحة للفرد يوفر واتجتماىية الطبيعية الناحية من والمناسب الجيد المسكن

 تلو  ىن الناتجة الخطيرو األمراض بين من  نه إلا التقرير و شار الجسمية   و النفسية الناحية

 وحدو  اتنتحار حاتت وانتشار والخمور األدوية وإدمان اتكت اب العشوا ية المناطا في البي ة

 الميام تلو    اتزدحام   الضوضاء مثل البي ي الضرط وىوامل العنيم السلوك في تنامي

 معدتت ارتفاع إلي يؤدي المناسبة البي ية الظروم توافر وىدم الرديء الهندسي والتصميم

 . الجريمة



 : للسكن  (الهندسٌة) الفنٌة الناحٌة :رابعا

 

 من للعديد تفتقر و الحدي  العمراني للجانب تفتقد الشيوخ جليب منطقة  ن الدراسة  وضحت

  القاطنين لعدد بالنسبة جدا ضيقه الداخل من  المساكن  ن وجد وغالبا الصحي السكن شروط

 .بها

 س مة ىلا خطرا يشكل وهلا واإلنشا ي العمراني بالتصميم ىيوب ىدو ظهور إلا باإلضافة

 واتغتصاب والقتل والجريمة والسرقة الفوضا وتنتشر الخصوصية  معه تنتفي كما السكان

 تلك وتعتبر   والجرا م األمراض من العديد انتشار إلا يؤدي مما واإلدمان الدىارو وممارسة

   . والبناء التصميم لعشوا ية منطقية نتا ج هي السلبيات



 صرح لو ىلية هللا رحمة الصباح األحمد جابر/ الشيخ المرحوم استاد  ن ننسا وت   المجاورو المناطا في المواطنين وتهدد الزمن مرور مع تتفاقم  والعوامل المشاكل هلم فنرى

 بهدم المنطقة يساىد قرار باتخال باإلسراع المنطقة تجام وقفه يعطينا ما وهلا الدولي الكويت مطار و الشيوخ جليب منطقة بجانب  الكويت لجامعة الجديد والموقع جميل معماري

   وتنظيمها وتنميتها تطويرها

 : االستنتاجات

 

 شكل في والتعديل استثماري إلي خاص سكن من  المنطقة استعماتت في التريير خ ل من المجتمع و  األفراد سلوكيات ىلا التصميم ىشوا ية تأثير الدراسة هلم من نستنتج -

  العمرانية الهوية وفقدان البناء ىشوا ي إلي نمولجي نمط من للمنطقة العمرانية البي ة تريير إلي  دى مما الرربي إلي ( الداخلي الحوش ) العربي من الخاص السكن تصميم

 األمراض انتشار  زيادو من بالمنطقة للقاطنين المجتمع سلوك ترير في واضحا مؤشرا  ىطا ما وهلا  السكانية الكثافة معدتت  تزايد و المنطقة هلم في السكان تكدس و  للمنطقة

 انط ا نقطة هو والتصميم للفرد استقرار بي ة هو السكن لللك و المجتمع سلوكيات ىلا  ثرت العوامل هلم ونجد الزحام و  النفسية اتضطرابات و الجريمة معدل وارتفاع

 رؤية وضوح إلا يؤدي مترابط ىمراني نسيج إنشاء إلا يؤدي  للمدينة الحضري التخطيط   متحضرو سلوكيات لو مجتمع خلا هو المستدام الحضري التخطيط و الفرد لتكوين

 . لها الحضري التصميم ىمل إطار في الجوهرية العناصر توجه وثبات

   النفسي اتستقرار ىلا وتعمل المتطورو احتياجاته تلبية في المجتمع وتساىد الزمن ترير مع تتماشا مستدامة ىمرانية بي ة خلا ف بد بالتصميم تتأثر المجتمع سلوكيات نجد لللك -

 . الداخلية الفراغات و الكتل توزيع ىلا اثر للمنطقة التخطيط و  التنظيم فقدان -

 . للمنطقة المعماري  الطابع ىلا اثر و المعمارية العناصر وازدحام المساحات ضياع إلي  دى للمساكن الداخلي والتوزيع التصميم سوء -

 . البناء للوا   المستمر الترير نتيجة العمرانية لبي ة العام الشكل غيرت للمنطقة المنظمة والتشريعات القوانين  ن كما -

 . الخضراء للمساحات المنطقة فقدان -

  والدوارات الر يسية الشوارع ىلا المركبات تكدس إلي  دى الطرا و الشوارع التخطيط سوء -



 : التوصٌات

 

الحديثة للمناطا المنظمة والقوانين التشريعات في المستدام الحضري بالتخطيط اتهتمام . 

التصميم وجودو السكن في الفرد احتياجات تلبي ىمرانية بي ة خلا . 

السكن لمواقم المناسبة ل رتدادات ال زمة المساحات وتوفير المرورية الحركة باتىتبار األخل . 

المنطقة تخطيط مع للقاطنين السكانية الكثافة تناسب  . 

للمنطقة التنظيمي الهيكل مع يت ءم بما التحتية البنية تخطيط . 

السكان حيوية نشاط في تساىد و  البي ة الملوثات من للحد الخضراء المساحات زيادو .  

للمنطقة  نشطه  و  ترفيه من ال زمة الخدمات توفير . 




