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 وتقديرشكر 
 

لص الشكر والتقدير لألستاذ الفاضل الدكتور/ مصطفى كامل عبد الرحمن الفرا, أتوجو بخا

تمام ىذا البحث.  لجيودهو  إلشرافو  الطيبة في متابعة وا 

بقسم اليندسة المعمارية بالجامعة  األفاضل وبخالص الشكر والتقدير أتوجو لألساتذة

كانوا عمى  الذين عصفور، وأخص منيم الدكتور عبد الكريم محسن والدكتور عمر اإلسالمية

أعطوا دروسا في تواصل مستمر في إعطاء المعمومات واإلفادة بكل ما ىو جديد، والذين عمموا و 

 واالجتياد. العطاء

الماجستير باليندسة  دفعة ين فيلإلخوة الميندس بخالص الشكر والتقدير كما أتوجو

ميندس محمد عبد السالم الفرا أخي وصديقي الوأخص بالذكر  المعمارية بالجامعة اإلسالمية

في الوزارات والمؤسسات الحكومية لإلخوة الزمالء ، و فوزي الفرا أحمد المغاري والميندس والميندس

، الذين ومنيم الميندس محيي الدين الفرا والميندس صبحي سكيك خاصة في وزارة الحكم المحمي

، باإلضافة إلى طوير عمل البحثلم يبخموا في توفير المعمومات والمخططات الالزمة لدعم وت

 .شكري الجزيل لمدكتور سعيد صافي الذي ساعد في إعداد وتطوير االستبيان خالل الدراسة

لى كما أتوجو بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لي عونًا أو أمدني  لجنة المناقشة وا 

فق الجميع إلى ما وأسأل اهلل عز وجل أن يو  الالزمة إلتمام ىذا البحث, والمخططات بالمعمومات

لى ما فيو الخير والرفعة لألمة، وأن يكون ىذا البحث فائدة لطالب العمم  جميعا يحب ويرضى وا 

  ولكل جية معنية.
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 إقـــــــــــرار
 

يقـــر ااحث ــل زثاه ااــا زثااثلــة اادم اــة ل ــالس اااقـــ  لاحاها ــث  اــ  ااز ــث   
ي تاثلاــه اــلا اا ، ــ، ا لتب احقهحثاــثح اا  ــ ،ا ز ــث  م اــث   لااراــث   ااهــ

 لاا،اردة في اله ااراثاة ا،  ة اا صثدر لاا راجع في ا،ا اد ث.
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 ممخص البحث

في كافة أنحاء المعمورة في تزايد  وظيور التجمعات العمرانية الجديدة النمو العمرانيأصبح 
زدياد أعداد السكان وبالتالي ازدياد الحاجة إلى توفير مساكن وىذا يأتي كنتيجة طبيعية المستمر، 

 تمك يؤدي إلى التوسع في استغالل مساحات األراضي لتمبية مماوخدمات ومرافق وغيرىا، 
ليذه االحتياجات البشرية، وىنا يبدأ الدور في وضع آليات واستراتيجيات محددة لتوجيو النمو 

متوازنة ول إيجاد تنمية مستقبمية تحاعممية التخطيط، والتي  لمن خال التجمعات العمرانية الجديدة
 لتجمعاتا توجيومن خالل  ،لإلقميم مع االىتمام بالتأثيرات البيئية وحماية المصادر الطبيعية

في االتجاه األقل ضررا عمى األراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والمياه  الجديدة العمرانية
 .كل مكان في العالمطبيعة  حسب ،ألىميةالجوفية والمناطق ذات ا

التجمعات العمرانية  واقع سمط الضوء عمىتل الدراسةىذه  تعمى ما سبق فقد جاء وبناءً 
ع غزة، والتي ظيرت في اآلونة األخيرة بسبب التزايد اليائل ألعداد سكان القطاع، في قطا الجديدة
حاليا في قطاع غزة وىي توجيو  يتيايتم مواجالحديث عن مشكمة واقعية  الدراسة اولتتنحيث 

نشاا  ،المخطط اإلقميمي لقطاع غزة وتوجياتىا في مناطق تتنافى ؤ لتجمعات العمرانية الجديدة وا 
والذي اعتمد عمى عدة سيناريوىات لعممية التنمية العمرانية وكذلك عمى مبدأ المدينتين المركزيتين 

جد البعض ي واقع التجمعات العمرانية الجديدةل فالمراقبوالتدرج اليرمي في اتجاه شرق القطاع، 
منيا في مناطق زراعية ومناطق محميات طبيعية والبعض اآلخر في مناطق عشوائية، وغيرىا من 

 المشاكل التي سيتم الحديث عنيا خالل فصول البحث.
، وكذلك التجمعات تحميل المخطط اإلقميمي لقطاع غزةعمى  عممت الدراسةولذلك فإن 

)منذ تاريخ اعتماد المخطط اإلقميمي سواء كانت قائمة أو في مرحمة التخطيط  ية الجديدةالعمران
الصادرة عن المؤسسات الحكومية  االستعانة بالدراسات المحمية من خاللحيث تم ذلك  ،والتنفيذ(

اسة تطرقت الدر  ونتيجة لذلك عربيا ودوليا،محميا و وكذلك الحاالت الدراسية المشابية  في قطاع غزة،
وجيو النمو العمراني في قطاع غزة، وىي الرئيسية المؤثرة عمى ت العواملطرح مجموعة من ل

)األراضي اليامة والمصادر الطبيعية، ممكية األراضي، الشريط الساحمي، والشريط الحدودي 
المعروف بمناطق التماس مع االحتالل اإلسرائيمي(، كما قام الباحث بطرح أربعة سيناريوىات 

عة لمستقبل النمو العمراني في القطاع وىي )تنفيذ خطة المخطط اإلقميمي، مسايرة واقع النمو متوق
قامة تجمعات عمرانية جديدة متكاممة(.  الحالي، مبدأ االتجاه الرأسي، وا 

وبعد ذلك وصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أىميا تطوير المخطط 
وكذلك دراسة دمجو مع سيناريو إقامة تجمعات عمرانية جديدة اإلقميمي بما يتناسب مع الواقع 

 بحيث تتبع مبدأ االتجاه الرأسي حفاظا عمى األراضي والمصادر وحماية لمقدرات األجيال القادمة.  
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Abstract 

Urban growth and the emergence of new urban communities around the 

globe continues to increase, and this comes as a natural result of the increasing 

numbers of the population and therefore increasing the need to provide housing 

and services and facilities and other, leading to wider use of the tracts of land to 

meet those human needs, and here begins role in the development of mechanisms 

and specific strategies to guide growth for these gatherings New Urban through 

the planning process, which is trying to find a future development balanced 

territory with interest of environmental impacts and protection of natural 

resources, through the guidance of urban communities new direction least 

damage to agricultural land and natural reserves, groundwater and areas of 

interest, depending on the nature everywhere in the world. 

Based on the above came this study to shed light on the reality of new 

urban communities in the Gaza Strip, which appeared recently due to exponential 

increase of the number of Gaza Strip people, where the study addresses talk 

about a problem and realistic are encountering now in the Gaza Strip, directing 

urban communities new and created in areas contrary to the orientations of the 

planned regional Gaza Strip, which is based on several scenarios for the process 

of urban development as well as on the principle of two cities centers and 

hierarchy in the direction of eastern sector, The observer of  the reality of urban 

communities new find some of them in agricultural areas and areas of natural 

parks and others in the slum areas, and other of the problems that will be talked 

about during the search classes. 

Therefore, the study worked on the analysis of regional plan for the Gaza 

Strip, as well as urban communities new (since the date of the adoption of 

regional plan whether existing or in the planning stage and implementation), 

where it was done through the use of studies local issued by government 

institutions in the Gaza Strip, as well as case studies similar locally, regionally 

and internationally, and as a result touched study to put up the main factors 

influencing the direction of urban growth in the Gaza Strip, a (land and important 

natural resources, land ownership, the coastal strip, and the border strip known 

areas of contact with the Israeli occupation), as the researcher asking four 

scenarios projected for the future of urban growth in a sector (implementation of 

the planned regional plan, keep pace with the reality of the current growth, the 

principle of the vertical direction, and the establishment of a new integrated 

urban communities). 

And then arrived to study a range of results and recommendations including the 

development of regional plan commensurate with the reality as well as the study 

combined with a scenario the establishment of new urban communities to follow 

the principle of vertical direction in order to preserve the land and resources and 

to protect the capabilities of future generations. 
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 مقدمة البحث

 :تمييد
منذ بدء الخليقة وتزايد أعداد البشر أصػب  ىنػ ؾ ظيػور لتام ػ ت بشػرية بتػيطة ت ػيش مػ  

ر احتي اػ ت وفيتػعلػ   ت مػؿب ضي  لموااية ص وب ت الحي ة ومخ طر الطبي ػة والبيةػة المحيطػة  و 
رية اإلنتػػ ف مػػف مومػػؿ ومشػػرب ومتػػمف  ومػػف بػػـ تطػػور ذلػػؾ بوضػػ  أنظمػػة تحمػػـ التام ػػ ت البشػػ

بػػػدأ ظيػػػور القػػػر  ازديػػػ د التطػػػور وأعػػػداد التػػػم ف    ومػػػ فيمػػػ  ي ػػػرؼ ب لقب ةػػػؿ لحم يػػػة الحقػػػوؽ بيػػػنيـ
التػػم ف واإلتػػم ف والخػػػدم ت والمرافػػؽ  والتػػػ  أصػػبحت ت ػػػرؼ والمػػدف واالػػ ليـ والػػػدوؿ التػػ  تضػػػـ 

 .ب لتام  ت ال مرانية
رانيػػة تنمػػو بشػػمؿ طبي ػػ  ومػػ  اتتػػتمرار فػػ  التطػػور والزيػػ دة التػػم نية فػػعف التام ػػ ت ال م

وتزحؼ ف  اتا ه ااراض  المحيطة بي   مم  وتنشو بؤر لتام ػ ت عمرانيػة اديػدة تنمػو مػذلؾ شػية  
وب لتػػ ل  ت بػػد مػػف تنظػػيـ عمليػػة نمػػو التام ػػ ت ال مرانيػػة وتوايييػػ  ب لشػػمؿ الصػػحي   ومػػف  فشػػةي  

يو التام  ت ال مرانيػة بشػمؿ يلبػ  ىن  نب ت اافم ر والمف ىيـ الت  تدور حوؿ التخطيط لدراتة توا
  ااراضػ   حتػ  ت يػتـ اتػتنزاؼمقػدرات ااايػ ؿ المتػتقبليةاحتي ا تي   ويح فظ لدر اإلممػ ف علػ  

ىدار   .الموارد والبروات الطبي يةوا 
لط ع غزة مف نػدرة ااراضػ  والمػوارد  مػ  المب فػة التػمنية المرتف ػة   إلليـ ونظرا لم  ي  نيو

ة نمػػػو التام ػػػ ت ال مرانيػػػة فػػػ  اتتا ىػػػ ت االػػػؿ ضػػػررا مػػػف خػػػ ؿ الدراتػػػ ت ياػػػب تنظػػػيـ عمليػػػ
 ال زمة لذلؾ.  اإللليمية والمخطط ت

 المشكمة البحثية:
تتػػػػليط الضػػػػوء علػػػػ  مشػػػػ مؿ النمػػػػو ال مرانػػػػ  للتام ػػػػ ت ال مرانيػػػػة ل تػػػوت  الدراتػػػػة البحبيػػػػة

مر  دوف التقيػد أو التطػرؽ لمػ  الاديدة ف  لط ع غزة نتياػة ازديػ د أعػداد التػم ف بشػمؿ مبيػر ومتػت
ف  المخطط اإللليم  الم تمد لقط ع غػزة  ومػذلؾ  يـ واتتراتياي ت واتت م تت أراض  ا ء مف مف ى

 دوف مراع ة لمحدودية ااراض  وندرة الموارد الطبي ية والبيةية ف  لط ع غزة.
بؿ لطػ ع غػزة متول ػة لمتػتقف  مح ولػة وضػ  تػين ريوى ت  ىذه الدراتةيوت  دور ومف ىن  

القطػػ ع   علييػػ أف يصػب   المتولػػ فػ  ظػػؿ ىػذا الوالػػ  ال مرانػ  المتزايػػد  والوصػػوؿ إلػ  أىػػـ النتػ ة  
 وف  الني ية وض  التوصي ت المت لقة بذلؾ.

 :فرضيات البحث 
اإلا بة علييػ  بػ لنف   بن ءا عل  م  تبؽ فقد تـ تحديد ماموعة مف الفرضي ت الت  تتموف

   وى  وفؽ الت ل :ىذه الدراتةنت ة  خ صة و  أو اإلبب ت
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الت  مؿ م  المخطط اإللليم  الم تمد لقط ع غػزة  وتطبيػؽ مػ  اػ ء  ت زيز ح اة إل ىن ؾ  .1
 فيو مف أتس ومب دئ.

 .ف  لط ع غزة تنظيـ وتوايو التام  ت ال مرانية الاديدةل ضرورة ملحةىن ؾ  .2
تػػتي  ب النمػػو ال مرانػػ  فػػ  متػػ ح ت م فيػػة مػػف ااراضػػ  ت يػػوفر لػػذلؾ التنظػػيـ أف يممػػف .3

 .لط ع غزة
 ألاي ؿ الق دمة. لمقدرات مف  لط ع غزة   والبروات الحف ظ عل  الموارد ب لت ل  يممف .4

 :البحثأىمية 
تنب  أىمية البحث مف ندرة الدرات ت الت بقة الت  تن ولت وال  الطفرة ال مرانية المتزايدة فػ  

ي يػػة  التػػ  تػػتؤدا إلػػ  ال ديػػد مػػف المشػػ مؿ فػػ  حػػ ؿ لطػػ ع غػػزة ومحدوديػػة ااراضػػ  والمػػوارد الطب
 .قط ع غزةباتتمرارى  دوف تواييي  ف  اتتا ه االؿ ضررا عل  التنمية 

ممػػػػػ  وتنبػػػػػ  أىميػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػف عػػػػػدـ واػػػػػود أا دراتػػػػػ ت تػػػػػ بقة تن ولػػػػػت وبشػػػػػمؿ خػػػػػ ص 
دة  ومػػ  ىػػ  التام ػػ ت ال مرانيػػة الاديػػ ازديػػ د التػػين ريوى ت المتول ػػة لمتػػتقبؿ لطػػ ع غػػزة فػػ  ظػػؿ

ب إلضػ فة إلػ  أف   تحقيػؽ احتي اػ ت الح ضػر والمتػتقبؿأفضؿ الحلوؿ الت  يممف اتعتم د علييػ  ل
 لط ع غزة.إلليـ الت  تتن وؿ وال   الدولة الفلتطينية ف  ح اة إل  مبؿ ىذه الدرات ت

 أىداف البحث:
ال مرانيػة الاديػدة ييدؼ ىػذا البحػث إلػ  تحديػد أىػـ المشػ مؿ الوال يػة فػ  ازديػ د التام ػ ت 

والتػػػ  تيػػػدد ااراضػػػ  ذات ااىميػػػة الخ صػػػة م لمحميػػػ ت   ونموىػػػ  فػػػ  اتتا ىػػػ ت ال يػػػر صػػػحيحة
الطبي يػػػة والمػػػوارد وااراضػػػ  الزراعيػػػة وغيرىػػػ   وتيػػػدد بشػػػمؿ خػػػ ص متػػػتقبؿ لطػػػ ع غػػػزة نظػػػرا لمػػػ  

   ومذلؾ محدودية مت ح ت ااراض .ه مف ازي د مطرد ف  أعداد التم فيشيد
الوصوؿ اىـ التول  ت المتتقبلية لوال  لط ع غزة وأىـ الحلوؿ المممنة مف خ ؿ ل  وب لت 

تحليػؿ للمخطػط اإللليمػ  لقطػػ ع غػزة ومػ  تن ولػػو مػف اتػتراتياي ت للت  مػػؿ مػ  التام ػ ت ال مرانيػػة  
 وتحليؿ التام  ت ال مرانية الاديدة ف  لط ع غزة  ودراتػة أىػـ الحػ تت المشػ بية لوالػ  لطػ ع غػزة

 .ت ىذه الح تت م  النمو ال مران وميؼ ت  مل محلي  وعربي  ودولي  

 ويمكن تحديد أىداف البحث فيما يمي:
م رفة أىـ اتتراتياي ت التنمية ال مرانيػة فػ  المخطػط اإللليمػ  لقطػ ع غػزة  ومػد  الح اػة  .1

 إل  تطبيقي  وتطويرى .
 تحليؿ وال  التام  ت ال مرانية الاديدة ف  لط ع غزة. .2
 . البحبية مش بية للدراتةالح تت ال تحليؿ مف خ ؿتخ ص أىـ النت ة  ات .3
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 قط ع.ب ل  صةخ  تحديد المش مؿ الت  تتببي  عشواةية نمو التام  ت ال مرانية الاديدة .4
 تحديد التين ريوى ت المتول ة لوال  لط ع غزة. .5
 لقػػػ ةـخطػػػوات علػػػ  طريػػػؽ تحتػػػيف الوضػػػ  االوصػػػوؿ إلػػػ  نتػػػ ة  وتوصػػػي ت تمػػػوف بمب بػػػة  .6

 لقط ع غزة.

 منيجية البحث:
منياية مف التتض  اتب ت الدراتة البحبية مني  التحليؿ الوصف  اتتتنت ا   ويممف أف 

 وى  م لت ل : الدراتة مراحؿ يتـ إتب عي  ف  إعداد خمتةخ ؿ 
والما ت والنشرات  والمخطط ت تامي  أمبر لدر مف المراا  والمتبالدراتة النظرية ب .1

 .المختلفة الت  تتن وؿ مف ىيـ حوؿ ىذا الموضوعواابح ث 
الزي رات والمق ب ت ف  المؤتت ت الم نية مبؿ وزارة ف  تمبؿ ت والت  الدراتة الميدانية .2

 .وغيرى الحمـ المحل  ووزارة التخطيط والا م ة اإلت مية 
  الدراتة  ومذلؾ ح تت مش بية لموضوع ت  تـ تامي ي دراتة وتحليؿ الم لوم ت ال .3

 ب إلض فة إل  تحليؿ نم ذج تام  ت عمرانية اديدة ف  لط ع غزة.
حيث تيتـ توايو   )اتتتبي ف الخ ص بتحديد التين ريوى ت المتول ة لوال  لط ع غزة .4

 .لفةة المختصيف ف  ىذا الما ؿ حمومي  وأم ديمي ( اتتتبي ف
 المقترح ت المتمبلة ف  توصي ت البحث.مذلؾ النت ة  و  وض  .5

 لمعمومات )طرق جمع المعمومات(:مصادر ا
 تـ اتعتم د ف  إعداد ىذا البحث عل  ال ديد مف مص در الم لوم ت  وى  وفؽ الت ل :    

 .الدراتةالمتب والمراا  الت  تن ولت ب ض أو أازاء مف موضوع  -
 اابح ث والدرات ت, ومذلؾ الما ت والصحؼ واتنترنت. -
حص ةي ت مختصة ب -  .وغير الحموميةالمؤتت ت الحمومية موضوع مف  لتق رير وا 
 .الدراتةالمؤتمرات وورش ال مؿ الت  عقدت حوؿ موضوع  -
 الزي رات الميدانية.اتتتبي ف و  -
 .الدراتةالمق ب ت الشخصية م  المختصيف ف  ما ؿ  -

 حدود البحث:
 الحدود المم نية: لط ع غزة. -
 ريخ إعداد الدراتة.ت  ـ2012نية: الم لوم ت ذات ال  لة وحت  ع ـ  الحدود الزم -
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 معوقات البحث )المشاكل والصعوبات(:
 .عل  بيةة لط ع غزة هبوال  النمو ال مران  وأبر  المتب والمراا  المت لقةللة  -
ندرة الدرات ت المتخصصة ف  تتليط الضوء عل  التول  ت المتتقبلية لقط ع غزة فػ  ظػؿ  -

 النمو ال مران  المتزايد.
 ػدد التػين ريوى ت المتول ػة لوالػ  لطػ ع غػزة نظػرا ل حػت ؿ تعدـ وضوح ف  الرؤيػة نتياػة  -

 والحص ر اإلتراةيل .

 ىيكل البحث )طريقة عرض الدراسة(:
 فصوؿ تتتلتؿ وفؽ الت ل : ةينقتـ البحث إل  تت
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 صل األولالف
مقدمة للتخطيط  يتن وؿ   بـنبذة ت ريخية حوؿ فلتطيف ولط ع غزةيتن وؿ ىذا الفصؿ 

مراحؿ تطور المخطط و مف ىيـ بوىـ ال المخطط اإللليم بـ يتن وؿ   و ومتتوي تووأنواع ومف ىيمو 
 ومب دةليوض   يتخصص ف  المخطط اإللليم  الم تمد لقط ع غزة ومف بـ اإللليم  لقط ع غزة 

ااراض  لط ع   تملميو والتين ريوى ت الت  ل ـ عليي   ب إلض فة إل  النتي  الحضرا و وتي ت ت
التنمية ال مرانية  الني يةللتنمية ال مرانية  بـ يتن وؿ الفصؿ ف   المتتقبلية المقترحة ل  تتو وال غزة

  .ف  التخطيط القط ع  عل  متتو  إلليـ لط ع غزة

 الفصل الثاني
مف ىيـ ع مة حوؿ  ينتقؿ الفصؿ الب ن  لموضوع التام  ت ال مرانية حيث يتن وؿ

  التام  ت ال مرانية وفؽ نم ذج مختلفة يتـ توضيحي  بـ يتن وؿ أشم ؿ وموال  التام  ت ال مرانية
التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة حيث يتن وؿ نبذة عف ىذه يتخصص ف   ومف بـ ب لمخطط ت 

التام  ت مف خ ؿ النمو التم ن  ف  مراحؿ الحمـ لقط ع غزة  بـ النمو ال مران  ف  فترات 
ي ت ااخيرة للتم ف وال مراف ف  القط ع  بـ يتن وؿ زمنية مختلفة لقط ع غزة  وصوت إل  اتحص ة

 .التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة خص ةص الني ية ف  الفصؿ

 الفصل الثالث
يت ب  الفصؿ الب لث موضوع التام  ت ال مرانية وبشمؿ خ ص التام  ت الاديدة حيث 

يتخصص  بـ  ت المقترحةف المؤشرابتحديد التام  ت ال مرانية الاديدة مف خ ؿ ماموعة م يبدأ
التام  ت ال مرانية الاديدة ف  لط ع غزة حيث يتن ولي  مف خ ؿ تقتيمي  إل   الحديث عف ف 

أرب ة ماموع ت )تام  ت عمرانية رةيتية بلدي ت  مخيم ت تاةيف  من طؽ عشواةية  ومش ري  
 ى ت نموى  وع لة ذلؾ إتم ف(  بـ يتن وؿ الفصؿ موال  التام  ت ال مرانية الاديدة وتحليؿ اتا

 ب لمخطط اإللليم .

 الفصل الرابع
يتخصص الفصؿ الراب  ب لحديث عف الح تت الدراتية المش بية  وذلؾ تتتخ ص أىـ 

  حيث يبدأ بتن وؿ ح لة دراتية محلية تتمبؿ ف  أحد المقترح ت مق رنة بموضوع الدراتةالنت ة  و 
ب لقدس دس  ب إلض فة إل  تن وؿ أحد التام  ت المحيطة المن طؽ الرةيتية ب لضفة ال ربية وى  الق

  بـ ينتقؿ لح لة دراتية عربية تشمؿ تاربة المدف الاديدة ف  اميورية منموذج وى  بلدة ال يزرية
دولية تتمبؿ ف  دراتة تاربة  ح لةمصر ال ربية خ صة إلليـ الق ىرة  ومف بـ يتن وؿ الفصؿ 
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بيف الح تت  ب لمق رنةليـ لندف المبر   بـ ينتي  ىذا الفصؿ بريط ني  بوىـ إلليـ فيي  وىو إل
 أىـ النت ة  المتتخلصة مني .و الدراتية الب بة 

 الفصل الخامس
ينفرد الفصؿ الخ مس بتن وؿ التين ريوى ت المت لقة بمتتقبؿ اتا ه النمو ال مران  

  توايو النمو ال مران  ال وامؿ الرةيتية الت  تؤبر عل يتت رضللتام  ت ف  لط ع غزة  حيث 
ف  القط ع  بـ يتن وؿ التين ريوى ت المتول ة للنمو ال مران  وفؽ الوال  والخطط المطروحة ونت ة  
الح تت الدراتية المش بية  ومف بـ ينتقؿ الفصؿ ل تتبي ف ونموذاو ونت ةاو  حيث تيموف 

 م نية بموضوع الدراتة.اتتتبي ف مواو لفةة المتخصصيف ف  ما ؿ التخطيط والما تت ال

 الفصل السادس
 الدراتة.يت لؽ بنت ة  وتوصي ت  والذا ااخيروىو الفصؿ 

 الدراسات السابقة:
والتػػػ  تن ولتػػػو مػػػف  البحػػػث موضػػػوعلدراتػػػ ت واابحػػػ ث ذات ال  لػػػة بتمػػػت اتتػػػتف دة مػػػف ا        

لتول ػػػ ت المتػػػتقبلية تنػػػ وؿ االتػػػ بقة إلػػػ   الدراتػػػ تمػػػف  أا دراتػػػةتطػػػرؽ تلػػػـ بحيػػػث  اوانػػػب أخػػػر 
التام  ت ال مرانية الاديدة وع لة ذلؾ ب لمخطط اإللليم  الم تمػد لقطػ ع  لقط ع غزة ف  ظؿ وال 

, وىمػذا فقػد مػ ف مػف الضػرورا الخػوض فػ  ىػذا ه الدراتػةيفت  الما ؿ اىمية ىذ وىذا بدوره ,غزة
 لو.لتوبيؽ الوال  الذا ي يشو لط ع غزة وأىـ التول  ت لمتتقبالا نب 

 البحث: ذات العالقة بموضوعوىنا عرض ألىم الدراسات 

 (:1الدراسة رقم )
Management of the Urban Development Operation In New Settlements in 
Egypt, Faculty of Engineering, Mohamed A. M. Ibrahim, Ain Shams 
University, the Degree of Doctor of Philosophy in Urban Planning, 1993. 

  التام  ت الاديدة ف  تتن وؿ رت لة الدمتوراه الحديث عف إدارة عملية النمو الحضرا ف
 يحدد الذا التقليدا ال مران  التخطيط اتلوبطرح فمرة اتبت  د عف تتخصص ف  مصر  حيث 

 يحقؽ ت ف ذلؾا ؿ مراح عل  هينفذو  الزمف مف مدا طويؿ عل  الاديدة للمدينة ال مرانية الم م 
 تول  ت عف عب رة مؿ ذلؾف  تالمت يرا موااية يتتطي  تو  التخطيط  مف المراوةااىداؼ 
رت لة فمرة الت  مؿ م  م  التطرح  ولذلؾ  تحدث ت أو تحدث لد افتراض ت عل  مبنيةة متتقبلي
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 مف تطبيق  وال  ال  النظرا الفمر تحويؿ عل  والت  تقـو  الاديدة المدف تنمية وايزةب يتم 
 .خدم ت أو مرافؽ أو اتم ف م نت منفصلة تواء مشروع تم المخطط تنفيذ خ ؿ

وب لت ل  فعف ىذه الدراتة تخصصت ف  عملية إدارة النمو ال مران  وتنفيذ مشروع تو دوف 
 . عل  متتو  اال ليـف  المن طؽ اانتب للتنمية  توايو ىذا النمول التراح تتن وؿ 

  (:2الدراسة رقم )
Regional Development in the Philippines: A Review of Experience, State of 
the Art and Agenda for Research and Action, Ruben G. Mercado, 
DISCUSSION PAPER SERIES NO. 2002-03, Philippine Institute for 
Development Studies February 2002. 

والتػ    المت ب عملية تقييـ ش ملة لتاربة التنمية اإللليمية فػ  الفلبػيفيتن وؿ ىذا المرا  أو 
تتاػػػ وز الب بػػػيف ع مػػػ  مػػػف التخطػػػيط اإللليمػػػ  الػػػذا ت يوامػػػب ماريػػػ ت ال صػػػر الحػػػديث وظيػػػور 
االػػػػ ليـ الاديػػػػدة والمشػػػػ ري  المبػػػػر   حيػػػػث يضػػػػ  المتػػػػ ب ماموعػػػػة مػػػػف اػػػػداوؿ ااعمػػػػ ؿ لتنشػػػػيط 

 الدرات ت ف  ىذا الما ؿ.
وتحليػػؿ   لتػ ل  فػعف ىػػذه الدراتػة لػـ تتطػػرؽ إلػ  الحػػديث عػف التام ػ ت ال مرانيػػة الاديػدةوب

   وميفية تواييي  ب لشمؿ الذا يضمف تطور اإللليـ وتلبية احتي ا ت تم نو.  أىـ تلبي تي 

 (:3الدراسة رقم )
  م2020-2010تقريييير حيييول المخطيييط القطييياعي  قطييياع التنميييية العمرانيييية  وزارة التخطييييط  

 السمطة الوطنية الفمسطينية  غزة  فمسطين.
الحػديث عػف لطػ ع التنميػة ال مرانيػة مواحػد تتن وؿ الدراتة الم دة مف خػ ؿ وزارة التخطػيط 

مػػف القط عػػ ت التػػ  ل مػػت بععػػدادى  فػػ  مشػػروع التخطػػيط القطػػ ع  علػػ  متػػتو  إللػػيـ لطػػ ع غػػزة  
تػم ف فػ  لطػ ع غػزة  ومػذلؾ أىػـ التول ػ ت ولد اىتمت الدراتػة بتوضػي  الوضػ  القػ ةـ للتػم ف واإل

واتحتي اػػ ت المتػػتقبلية للتػػم ف مػػف إتػػم ف وخػػدم ت  ب إلضػػ فة إلػػ  الحػػديث عػػف منػػ طؽ التطػػوير 
 . المقترحة والت  توافؽ خطة المخطط اإللليم  لقط ع غزة ف  توايو ال مراف شرل

مرانية الاديدة ف  لطػ ع وب لت ل  فعف الدراتة لـ تتطرؽ إل  الحديث عف وال  التام  ت ال 
غزة وم  يشيده مػف عشػواةية فػ  اتا ىػ ت نمػو ال مػراف الحػ ل   ولػـ تتنػ وؿ مػذلؾ تػين ريوى ت حػؿ 

 ىذه اإلشم لي ت المتزايدة ف  ضوء محدودية اارض والموارد.
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 (:4الدراسة رقم )
ماريية  بعنيوان رسالة دكتوراه الفمسيفة فيي اليندسية المع  مصطفى كامل/ عبد الرحمن محمد الفرا

تيييثير اتحييتالل ائسييراليمي عمييى العمييارة والعمييران فييي قطيياع غييزة  قسييم ىندسيية العمييارة  كمييية 
 م.2007اليندسة  جامعة األزىر  القاىرة  

مت  ش مؿ لتوبير اتحت ؿ اإلتراةيل  علػ  لطػ ع غػزة و  تخصصت ىذه الرت لة ف  دراتة
اتم عيػػة بصػػفة ع مػػة, وال مرانيػػة والم م ريػػة بصػػفة فػػ  مختلػػؼ النػػواح  التي تػػية واتلتصػػ دية وات

مشػػملة    ممػػ  تتنػػ وؿ الرتػػ لةرصػػد وتتػػايؿ وتقيػػيـ تلػػؾ التػػوبيرات, وتحديػػد حاميػػ  و ب رىػػ , و خ صػػة
وللمخطػط اإللليمػ   دراتػة وصػفية وتحليليػة للوضػ  القػ ةـ مػف خػ ؿ لطػ ع غػزة إلليـ تنمية وتطوير

 ىذه المش مؿ الق ةمة.اة لم  ل اتتتراتياي تب ض  ووض , للقط ع
وميفيػػة الت  مػػؿ مػػ  ىػػذا  اإلتػػراةيل   وب لتػػ ل  فػػعف ىػػذه الدراتػػة ترمػػزت فػػ   بػػ ر اتحػػت ؿ

حيػػػث وضػػػ ت الرتػػػ لة التواييػػػ ت ال زمػػػة إلعػػػداد دراتػػػ ت اديػػػدة توامػػػب   الوالػػػ  فػػػ  لطػػػ ع غػػػزة
لتول ػػ ت ديػػدة وتحديػػد الدراتػػة التام ػػ ت ال مرانيػػة الا قطػػ ع  دوف التطػػرؽالالمشػػ مؿ المتزايػػدة فػػ  

 المتتقبلية للقط ع ف  ضوء ازدي دى  المتتمر بشمؿ غير منتظـ.

 (:5الدراسة رقم )
المستقبمي لبميدتي رسالة ماجستير بعنوان اتجاىات التخطيط والتطور   محمد أنور حسن الخطيب

 م.2003  ا  جامعة النجاح الوطنية  نابمسديس  كمية الدراسات العميالعيزرية وأبو 
ل مػػػػت ىػػػػذه الرتػػػػ لة علػػػػ  توضػػػػي  وفيػػػػـ اتا ىػػػػ ت التخطػػػػيط والتطػػػػور المتػػػػتقبل  لبلػػػػدت  
ال يزريػػة وأبػػوديس  حيػػث تػػـ فػػ  الرتػػ لة الحػػديث عػػف مراحػػؿ التطػػور ال مرانػػ  فػػ  المنطقػػة وصػػوت 
إلػػ  الوضػػ  القػػ ةـ  ومػػف بػػـ تحليػػؿ للمنطقػػة فػػ  م فػػة اتتػػت م تت وتحديػػد اىػػـ مشػػ ملي   ومػػف بػػـ 

إمم نية التطور ال مران  المتتقبل  للمنطقة ف  ظؿ التحػدي ت المت لقػة بػ إللليـ المحػيط تتن وؿ مد  
 .واتحت ؿ اإلتراةيل 

لـ تتن وؿ ع لة ال مراف أو التام  ت ال مرانية الاديدة ب لتخطيط وب لت ل  فعف ىذه الدراتة 
م ػػػػ ت ال مرانيػػػػة لتااإللليمػػػػ  للمنطقػػػػة  ومػػػػذلؾ لػػػػـ تتطػػػػرؽ إلػػػػ  مقترحػػػػ ت خ صػػػػة ب مليػػػػة توايػػػػو ل

 .ترمزت ف  ب ض النت ة  والحلوؿ المت لقة بتطوير المن طؽ الق ةمة الاديدة  حيث أف الرت لة

 :وبائضافة إلى ما سبق
أوراؽ ال مػػػؿ التػػ  تن ولػػػت الموضػػػوع ولمػػػف بشػػػمؿ  خػػػر  و  الدراتػػػ ت فػػعف ىنػػػ ؾ ال ديػػػد مػػػف

 مؿ ال مراف ف  لط ع غػزة  والحػديث م لحديث عف المخطط اإللليم  ونقده  ومذلؾ اإلش رة إل  مش
 عف أىـ اتحص ةي ت المتتقبلية المتول ة للتم ف واحتي ا تيـ ... الخ. 
 ومف ىذه الدرات ت وأوراؽ ال مؿ عل  تبيؿ المب ؿ ت الحصر م  يل :
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بدوا  أت مة  وال  ال م رة المحلية ف  فلتطيف  المؤتمر الم مػ را البػ ن   عمػ ف  ااردف   -
 ـ.2000

  الا م ػػػػة اإلتػػػػ مية ب ػػػػزة  مالػػػػة ال مػػػػراف  لطػػػػ ع غػػػػزة بػػػػدوف متػػػػتوطن ت  فريػػػػد  قيػػػػؽال -
 ـ.2004حزيراف   ال دد الب ن   فلتطيف

المخطػػط اإللليمػػ  والػػ  بويػػدا فلتػػطينية  لػػراءة نقديػػة فػػ  المخطػػط اإللليمػػ    فريػػد  القيػػؽ -
 فلتطيف.  الا م ة اإلت مية ب زة  لقط ع غزة  مالة ال مراف

بحػػث ب نػػواف مخ لفػػ ت البنػػ ء التنظيميػػة وأبرىػػ  علػػ  البيةػػة ال مرانيػػة فػػ  محمػػد  المحلػػوت   -
لطػػ ع غػػزة  مالػػة الا م ػػة اإلتػػ مية  تلتػػلة الدراتػػ ت الطبي ػػة واليندتػػية  المالػػد الرابػػ  

 .ـ2006عشر  ال دد ااوؿ  غزة  فلتطيف  ين ير 
اليـو الدراتػ  حػوؿ الوالػ   ورلة عمؿ وال  التخطيط ال مران  ف  لط ع غزة,الم ن   ني د   -

 الديم راف  وال مران  والتي ت  لمح فظ ت غزة المشم ت والحلوؿ  غزة  فلتطيف.
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 الفصل األول: نظرة تحميمية في المخطط ائقميمي لقطاع غزة
 تمييد

 قطاع غزةو  فمسطين عن نبذة تاريخية 1-1
 لمحة عامة عن فمسطين 1-1-1

 أصؿ التتمية 1-1-1-1
 الحدود اات تية 1-1-1-2
 أىمية مول  فلتطيف 1-1-1-3

 المالمح الرليسية لقطاع غزة  1-1-2
 المول  والحدود الا رافية 1-1-2-1

 الم  بر 1-1-2-2
 المح فظ ت والبلدي ت والمخيم ت ف  لط ع غزة 1-1-2-3

 مفاىيم حول التخطيط ومستوياتو 1-2
 (Types of Planningأنواع التخطيط ) 1-2-1
  (Levels of Planningمستويات التخطيط ) 1-2-2

  (National Planning) المتتو  ااوؿ/ التخطيط القوم  الوطن  1-2-2-1
 (Regional Planning)المتتو  الب ن / التخطيط اإللليم  1-2-2-2
 (Urban Planningال مران  ) / التخطيطالب لثالمتتو   1-2-2-3
  (Sectorial Planning) طيط القط ع التخ 1-2-2-4

 المخطط ائقميمي لقطاع غزة 1-3
 (The Regionمفيوم ائقميم ) 1-3-1
 نبذة تاريخية عن مراحل تطور المخطط ائقميمي 1-3-2

 عيد اتحت ؿ اتتراةيل  لقط ع غزة 1-3-2-1
 عيد التلطة الوطنية الفلتطينية 1-3-2-2
  ب اإلتراةيل  مف لط ع غزةانتف ضة االص  واتنتح 1-3-2-3
 عيد الحمومة الاديدة المنتخبة 1-3-2-3

 المخطط ائقميمي المعتمد لقطاع غزة 1-4
 المخطط ائقميمي لقطاع غزة وسيناريوىات مبادئت و أىم سياسا 1-4-1

 المب دئ اات تية للمخطط اإللليم  الم تمد 1-4-1-1
 تين ريوى ت المخطط اإللليم  1-4-1-2

  سيج الحضري لممحافظات الجنوبية )قطاع غزة(الن 1-4-2
 ممكية األراضي في إقميم قطاع غزة 1-4-3
 في ضوء المخطط ائقميمي لمتنمية الحضريةتوقعات المستقبمية ال 1-4-4

 التنمية العمرانية في التخطيط القطاعي عمى مستوى إقميم قطاع غزة 1-5
 طاع غزةنبذة عن مشروع التخطيط القطاعي ئقميم ق  1-5-1
 التنمية العمرانية ئقميم قطاع غزة قطاع مقدمة في  1-5-2

 مش مؿ التنمية ال مرانية ف  مح فظ ت غزة  1-5-2-1
 غزة لمح فظ ت ال مرانية التنمية أىداؼ 1-5-2-2

 لتنمية العمرانية في قطاع غزةسياسات واستراتيجيات تطوير ا  1-5-3
 عمرانية في ضوء التخطيط القطاعي التوقعات المستقبمية لمتنمية ال  1-5-4

 الخالصة
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 تمييد
نبذة ت ريخية حوؿ فلتطيف مف أصؿ  يتن وؿ ىذا الفصؿ ف  البند ااوؿ الحديث عف

التتمية والحدود وأىمية المول   ومذلؾ الحديث بنبذة ت ريخية عف لط ع غزة تشمؿ المول  والحدود 
مقدمة  يتن وؿ البند الب ن  خيم ت  ومف بـوالم  بر  ب إلض فة إل  المح فظ ت والبلدي ت والم

ومف بـ يتن وؿ البند الب لث المخطط  ومتتوي ت التخطيط  وأنواع للتخطيط توض  أىـ مف ىيـ
اإللليم   حيث يبدأ بتوضي  مف ىيـ حوؿ اإللليـ ومف بـ يتت رض مراحؿ تطور المخطط اإللليم  

ليوض  بشمؿ  اإللليم  الم تمد لقط ع غزةف  المخطط  الراب يتخصص البند  ومف بـ لقط ع غزة 
و ومذلؾ التين ريوى ت الت  ل ـ عليي   ب إلض فة إل  النتي  الحضرا وتي ت ت وأىـ مب دةتفصيل  

للتنمية ال مرانية  بـ  تول  تو المتتقبلية المقترحة  وصوت إل  ااراض  ف  إلليـ لط ع غزة  تملميو 
التنمية ال مرانية ف  التخطيط القط ع  عل  متتو  إلليـ ير يتن وؿ الفصؿ ف  البند الخ مس وااخ

الوض  و  مقدمة ف  التنمية ال مرانية إللليـ لط ع غزة  بـ مشروعىذا النبذة عف بتبدأ  لط ع غزة
لتول  ت المتتقبلية للتنمية ل  وصوت والتي ت ت واتتتراتياي ت الخ صة ب لمشروع لي  الح ل 

 .القط ع  ال مرانية ف  ضوء التخطيط

 قطاع غزةو  فمسطين عن نبذة تاريخية 1-1

 
 مول  فلتطيف مف الوطف ال رب ( 1-1شمؿ )

ـ   خر تحديث 11:00س ـ 17/11/2011  الخميس  مول  الدمتور مم ؿ ع ونة المصدر:
 /http://kamalalawneh.maktoobblog.com/855095/1ـ  29/12/2010

http://kamalalawneh.maktoobblog.com/855095/1/
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 لمحة عامة عن فمسطين 1-1-1
فلتطيف أرض الرت تت وميد الحض رات اإلنت نية  ولبلة المتلميف ااول  حيث مرت 

وف   رة منذ االؼ الب مف لبؿ المي د روف حض   إحد  وعشأريح عل  ألدـ مدينة فيي  وى  
حيث ؿ والمتش بؾ منذ م  لبؿ الت ريخ  فلتطيف تتملـ الشواىد الت ريخية عف ت ريخ ىذه اارض الطوي

 .أوؿ مف اتتوطف ىذه اارض والمن  نيوفم ف اليبوتيوف 

 
خريطة توض  حدود فلتطيف( 2-1شمؿ )  
  الاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين  المصدر:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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 1التسميةأصل  1-1-1-1
وغيره مف متّ ب اليون نية وال تينية  ىـ الذيف أطلقوا اتـ فلتطيف عل   ىيرودوتسم ف 

أراض  الت حؿ الفلتطين   وف  ب ض ااحي ف م نوا يشملوف ب تتـ أيض  تلؾ ااراض  الوال ة 
وف  متتيؿ عيد اإلمبراطورية الروم نية  أطلؽ اتـ فلتطيف عل    ااردفبيف الت حؿ ووادا 

للتدليؿ عل   وذلؾ ييف  مم  اتتخدـ اتتـ نفتو أيض  زمف البيزنطالقدسالمنطقة الوال ة حوؿ 
 ف  الانوب. وغزةبيف ابؿ المرمؿ  مذلؾ ااراض  الوال ة غرب  نير ااردف  والممتدة

 الحدود األساسية 1-1-1-2
  ومف الشم ؿ ال رب  البحر اابيض المتوتط  لبن ف مف الشم ؿ بشمؿ ع ـ فلتطيف يحد

 ومف الانوب ال رب  مصر  ومف الشرؽ ااردف  ومف الشم ؿ الشرل  توري . 

 2أىمية موقع فمسطين 1-1-1-3
 ف ااوؿ ومم نػػػ   لنشػػػوء إلنتػػػافلتػػػطيف م نػػػت اػػػزءا  مػػػف وطػػػف  /أىميييية الموقيييع عبييير العصيييور. 1

وال ػػػزوات ال تػػػمرية عبػػػر ة لتاػػػ ر , وم بػػػرا  لوميبطػػػ   للػػػدي ن ت التػػػم وية الرةيتػػػية القديمػػػةالحضػػػ رات 
اتػػر عبػػػور و , ( تػػي  وأفريقيػػػ  وأوروبػػ )  مػػؿ وصػػػؿ بػػيف لػػ رات ال ػػػ لـ القػػديـعو   ال صػػور الت ريخيػػة

 التلم  والحرب .أىمية مبيرة عل  الص يديف  ي مم  ا ؿ ل ت البشرية للام ع 
وممػػ  يؤمػػد ااىميػػة اتتػػتراتياية للمولػػ  عبػػر ال صػػور ت ػػرض فلتػػطيف  /األىمييية اتسييتراتيجية. 3

وتم لػب  ييػ  تػتي ء علللل دواف متمب   ف  ال زوات الحربّية عبر أراضيي  نحو البلداف الماػ ورة أو 
لتتػػ ر, , بػػـ ل ػػزو ارناػػةالفو   ف والرومػػ فرانييف والفػػرس واليونػػم لبػػ بلييف واوشػػورييف وال بػػ علييػػ مػػـ اا

ل ػػػدواف بريطػػػ ن  أد  إلل مػػػة ميػػػ ف  ـ20وفػػػ  بدايػػػة القػػػرف  لحملػػػة نػػػ بليوف ـ18وفػػػ  أواخػػػر القػػػرف 
تفيف لشرخلق عدة مصييون  ف  فلتطيف   ة ال ربية عف غربي .اام شرؽ ل رب وا 

ؿ الشػػ وب التػػ  عرفػػت فلتػػطيف بلػػد عربػػ  إتػػ م   وشػػ بي  مػػف أواةػػ. أىمييية فمسييطين الدينييية/ 4
 ّحػب بػعبراىيـ الخليػؿ عليػو التػ ـ التوحيد  وم ف ملؾ القدس الذا يدع  )ملم  ص دؽ( أوؿ مػف ر 

تحؽ وي قوب وذو المفؿ وأيوب و ى  أرض اانبي ء والرتؿ وعل  أرضي  ع ش إبراىيـ و  تم عيؿ وا  ا 
الب بػة  الػدي ن ت التػم وية نيػ  ميػد, إوص ل  ولوط وزمري  ويحي  وعيتػ  علػييـ التػ ـ ودوفنػوا فييػ 

تػػيف وب لػػث وىػػ  أولػػ  القبلوالمتػػي  ولػػد علػػ  أرضػػي   ف, ف لييوديػػة ارتبطػػت بفلتػػطي ,اد ليػػ امتػػد أو
بوابػػة الفػت  وأرض الحشػػد والربػػ ط  وعلػػ  أرضػي  الخ لػػدة مػػرت لوافػػؿ الفػػت   وت ػػد فلتػػطيف  الحػرميف

القدس الشػريؼ شػيدت ااحػداث تي   و عل  عروب ةاإلت م  وم زالت لبور ل دتي  ف  فلتطيف ش ىد
                                                 

1
  16/11/2011ََ، آخش رحذ٠ش 5:00َ، ط 17/11/2011اٌّٛعٛػخ اٌحشح )٠ٚى١ج١ذ٠ب(، اٌخ١ّظ،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86 
2

َ، اٌجبة األٚي، اٌفظً 2007ٍٝ اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ فٟ لطبع غضح، رؤص١ش االحزالي اإلعشائ١ٍٟ ػاٌذوزٛساٖ,  اٌفشا, ِظطفٝ وبًِ, سعبٌخ 

  10األٚي، ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_(%D9%86%D9%87%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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عليػػو التػػ ـ  ممػػ  إنيػػ  تضػػـ الاتػػم نية ودرب اوتـ ومنيتػػة القي مػػة ممػػ   عيتػػ  ااخيػػرة مػػف حيػػ ة
تضػػػـ بػػػيف انب تيػػػ  المتػػػاد و   صػػػل  ال عليػػػو وتػػػلـ أنيػػػ  الممػػػ ف الػػػذا عػػػرج منػػػو الرتػػػوؿ محمػػػد

ت تبػػر بيػػت لحػػـ ذات أىميػػة و   لمشػػرفة  ومتػػاد عمػػر بػػف الخطػػ باالصػػ  المبػػ رؾ ولبػػة الصػػخرة ا
الخليػؿ  فػ و   منيتػة الميػد وم ػ رة الصػليب بيػ و دينية خ صة فقد شيدت مولد المتي  عليو التػ ـ 

تػح ؽ وي يواد المتاد اإلبراىيمػ   قػوب وم ػ رة الممفػي  التػ  ي تقػد بونػو تػـ دفػف اانبيػ ء إبػراىيـ وا 
  .ويوتؼ علييـ الت ـ فيي

 3 قطاع غزةالمالمح الرليسية ل 1-1-2

 
 مول  لط ع غزة مف فلتطيف( 3-1شمؿ )
 ت ديؿ الب حثالموتوعة الحرة )ويميبيدي (   المصدر:

  اٌّزٛعررؾ األثر١غ اٌجحرش ىػو المنطقػة الانوبيػة مػف التػ حؿ الفلتػػطين  علػ  ةلطػ ع غػز 
 يتػػم  بقطػػ ع غػػزة نتػػبة امبػػر مدنػػو وىػػ و   % مػػف متػػ حة فلتػػطيف الت ريخيػػة1,33 يشػػمؿ تقريبػػ 

                                                 
3
 َ.14/11/2011َ، آخش رحذ٠ش 11:00َ، ط17/11/2011حشح )٠ٚى١ج١ذ٠ب(، اٌخ١ّظ، اٌّٛعٛػخ اٌ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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ـ  وب ػد 1948 عػ ـحتػ   االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ ػٍٝ فٍغرط١ٓ قط ع ازء مف منطقػةال   ولد م فغضح
الاػػػيش  تػػػـ احت لػػػو مػػػف لبػػػؿخضػػػ  القطػػػ ع لحمػػػـ عتػػػمرا مصػػػرا  بػػػـ  ـ1948حرررشة تب ػػػ ت 

تف ليػة اب ػد توليػ   اٌغرٍطخ اٌفٍغرط١ٕ١خ دخلػت إلػ  ب ػض من طقػو  بػـ ـ1967حشة  ب ػد اإلتراةيل 
 م مػػؿ ااحػ دا الا نػػب مػفتػـ اتنتػح ب اإلتػػراةيل   ـ2005 عػػ ـ   وفػ ـ1993أوتػلو فػ  ال ػػ ـ 

زالة امي  المتتوطن ت اإلتراةيلية والقواعد ال تمرية من  لط ع غزة  .ووا 

4الموقع والحدود الجغرافية 1-1-2-1
 

شررجٗ  شػػم ؿ شػػرؽ مػػف الشػػم ؿ إلػػ  الانػػوب ويقػػ  ط ضػػيؽعلػػ  شػػمؿ شػػري يمتػػد لطػػ ع غػػزة

 6 ػرض فيتػراوح بػيف لامػـ  أمػ   42طػوؿ بمـ مربػ   365يمتد القط ع عل  مت حة   جض٠شح ع١ٕبء
 المحتلة  ـ1948غرب   البحر اابيض المتوتط  وشم ت  وشرل   أراض   حد لط ع غزةوي  مـ 12 -

تلػة تػي ج بقية ااراضػ  الفلتػطينية المح يفصؿ القط ع عفو   مف الانوب ال رب  مصر حدهتبينم  
بمنطقػة  محمػ  ,ممبفػة مػف لبػؿ لػوات اتحػت ؿ وىػذا التػي ج يخضػ  لحراتػة ,م دن  بنػ ه اتحػت ؿ

ىذا مػف الن حيػة الشػم لية والشػرلية, ممػ  يحػد القطػ ع مػف  ,مف ا نب القط ع متر 300ع زلة ب مؽ 
 وتط.ومف الن حية ال ربية البحر اابيض المت ,الن حية الانوبية اميورية مصر ال ربية

 5المعابر 1-1-2-2
وباميورية مصر بم بر  ,بورب ة م  بر المحتلة الفلتطينية ااراض ببقية  يرتبط لط ع غزة

وىن ؾ م بر مخصص لتنقؿ  ,مخصصة ل بور ال م ؿ والتا ر والولود والبض ة  وىذه الم  بر  واحد.
ض ط المتواصؿ عل  تم ف ال إط رالم  بر ي لقي  المي ف الصييون  ب تتمرار ف   وىذه ,التي رات
فيو نقطة  أم  م بر رف    ب ت القط ع مح صرا بشمؿ ع ـ ـ2006 منذ ع ـ بعغ لي والت   القط ع

للتيطرة الصييونية  التواصؿ الوحيدة بيف القط ع وال  لـ الخ را  وىو الم بر الوحيد غير الخ ض 
   يتم  بدخولي  إليو منو لمف ت بض ة وىو الم بر الوحيد المفتوح للمش ة ويتم  بخروج ال ,المب شرة

القط ع مط ر دمرتو اليام ت ال تمرية الصييونية وىو م طؿ منذ اتنتف ضة الب نية  مم  يواد ف 
  ـ.2000ع ـ

 في قطاع غزة والبمديات والمخيمات المحافظات 1-1-2-3

   ومح فظػػػة غػػػزة شػػػم ؿ غػػػزةمح فظػػػة زة إداريػػػ   إلػػػ  خمػػػس مح فظػػػ ت ىػػػ  يقتػػػـ لطػػػ ع غػػػ
 .(4-1  مم  ىو مبيف ف  شمؿ )ومح فظة الوتط   ومح فظة خ ف يونس  ومح فظة رف 

                                                 
4
 َ.14/11/2011آخش رحذ٠ش َ، 11:00َ، ط17/11/2011ذ٠ب(، اٌخ١ّظ، اٌّٛعٛػخ اٌحشح )٠ٚى١ج١ 

5
 اٌّشجغ اٌغبثك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 مخطط لط ع غزة يوض  التقتيـ اإلدارا لخمتة مح فظ ت( 4-1شمؿ )

 اإلدارة ال  مة لليندتة والتنظيـ والتخطيط  وزارة الحمـ المحل  المصدر:

خمتة الت بقة وفؽ الت ل / مح فظة بلدية( عل  المح فظ ت ال 25وتتوزع البلدي ت وعددى  )
  الزىراء  الم رالة  غزةمح فظة غزة ) –إـ النصر  بيت ح نوف  بيت تىي   اب لي ( )شم ؿ غزة 
مح فظة الوتط  )الزوايدة  النصيرات  البري   الم  زا  المصدر  دير البل   وادا  – (وادا غزة
  تيي   عبت ف المبيرة  عبت ف الاديدة  مح فظة خ ف يونس )خ ف يونس  القرارة  بن –التلق ( 

 6 مح فظة رف  )رف   النصر  الشومة(. –خزاعة  الفخ را( 
وادت مخيم ت ال اةيف الفلتػطينييف فػ  لطػ ع غػزة وعػددى   ـ1948ونظرا  لتب  ت حرب 

وىػػ  مخػػيـ اب ليػػ  )شػػم ؿ القطػػ ع بػػيف بلػػدت  بيػػت تىيػػ   ( 5-1ممػػ  ىػػو مبػػيف فػػ  شػػمؿ ) بم نيػػة
 (  ومخيـ الش طئ )شم ؿ غرب مدينة غزة(  ومخيـ النصيرات )وتط القط ع(  ومخيـ البري  واب لي

)وتػػط القطػػ ع(  ومخػػيـ الم ػػ زا )وتػػط القطػػ ع(  ومخػػيـ ديػػر الػػبل  )وتػػط القطػػ ع(  ومخػػيـ خػػ ف 
 7انوب القط ع(.داخؿ مدينة رف  ) رف يونس )انوب القط ع غرب مدينة خ ف يونس(  ومخيـ 

                                                 
6

 ، اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍٕٙذعخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌزخط١ؾ، ٚصاسح اٌحىُ اٌّحٍٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ2007اٌّخطؾ ا١ٌٙىٍٟ ٌمطبع غضح  
7
 َ.14/11/2011آخش رحذ٠ش َ، 11:00َ، ط17/11/2011اٌّٛعٛػخ اٌحشح )٠ٚى١ج١ذ٠ب(، اٌخ١ّظ،  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 مخيم ت ال اةيف والم  بر ف  لط ع غزة( 5-1شمؿ )

 ت ديؿ الب حثالموتوعة الحرة )ويميبيدي (   المصدر:

 مفاىيم حول التخطيط ومستوياتو 1-2
فريدم ف التخطيط بشمؿ ع ـ عل  أنو "طريقة تفمير وأتلوب عمؿ منظـ لتطبيؽ ي رؼ 

قصد تحقيؽ أىداؼ واضحة أفضؿ الوت ةؿ الم رفية مف أاؿ توايو وضبط عملية الت ير الراىنة ب
 8".ومحددة ومتفؽ عليي 

الدولة عل  المتتو  الوطن    اتتراتيايةوعرؼ ميرداؿ التخطيط بونو "برن م  يظير 
 9".وااراءات تدخلي  إل  ا نب لو  التوؽ مف أاؿ دف  وتطوير النظ ـ اتاتم ع 

ـو بو المخططوف ىو ذلؾ الف ؿ المت مد والمنتؽ الذ  يقلينم ف التخطيط بونو "وي رؼ 
ى دفيف مف وراةو إل  تحقيؽ أىداؼ ع مة  أو أغراض محددة مف أاؿ مصلحة ومنف ة أفراد 

 10".مة  أو ت ت إليو الحمومة مب شرةالدولة  تواء ل ـ بذلؾ أفراد الييةة البرلم نية ف  اا
                                                 

8
جٕٛة ششق ٔبثٍظ ٚالزشاح إلبِخ ِشوض خذِبد ِشزشوخ، أثٛ شٙبة، س٠بع جّبي، سعبٌخ ِبجغز١ش، ارجب٘بد اٌزخط١ؾ اإلل١ٍّٟ ٌّٕطمخ  

 11َ، ص 2004و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، جبِؼخ إٌجبح اٌٛؽ١ٕخ، ٔبثٍظ، فٍغط١ٓ، 
9

 اٌّشجغ اٌغبثك 
10

َ. 17/6/2001َ، آخش رحذ٠ش 10:30َ، ط13/11/2011اٌّٛعٛػخ اٌحشح )٠ٚى١ج١ذ٠ب(، األحذ،  
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_(%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D

8%B1%D8%A9) 
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ف  ىذا اتتا ه فيو ت ريؼ ف روؽ حيدر   والذا يممف ااخذ بو أم  الت ريؼ ااوض 
ميداف وظيف   عب رة عف وض  خطة لتحقيؽ أىداؼ الماتم  ف والذا عرؼ التخطيط عل  أنو "

 11". م يف لمنطقة ا رافية م  ف  مد  زمن  محدد

 :السميم ومن شروط التخطيط
 أف يموف مبني  عل  أتس علمية ف  م فة مراحلو. -
 .لتنفيذه ترة الزمنية المقررةخ ؿ الف المتتادةم فية لمق بلة الت يرات  أف يموف مرن  مرونة -

م   قتيمي  إل  متتوي ت تتيؿ الت  مؿوتموف عملية التخطيط داخؿ أا دولة مف خ ؿ ت
 /)الدولة اتتتراتياي ت ال  مة وحت  الوصوؿ إل  أص ر نظ ـ ف  الدولة وىذا التقتيـ وفؽ الت ل :

 12لر ( –مدف  –مح فظ ت  –أل ليـ 

 

لدولة ا رافي ( متتوي ت تقتيـ ا6-1شمؿ )  
 المصدر: إعداد الب حث

 13(Types of Planningأنواع التخطيط ) 1-2-1
 ويشمؿ التخطيط عدة أنواع مف أشيرى :

والذا يتن وؿ دراتة الطبي ة ومحيطي    (/Physical Planning) المكانيالتخطيط  -
 ومم ف وموال  ااشي ء وارتب ط تي .

ويتن وؿ دراتة الن س والماتم  والقيـ  (/Social Planningالتخطيط اتجتماعي ) -
 والتلوؾ وال  ل ت اتاتم عية لتنمية الماتم .

ويتن وؿ دراتة البض ة  والتل  الت   (/Economic Planningالتخطيط اتقتصادي ) -
نت ج للتنمية اتلتص دية م لزراعة والصن عة وغيرى .  يحدث فيي  ت  مؿ واتتبم رات وا 

                                                 
11 

 3، ص1994َرخط١ؾ اٌّذْ ٚاٌمشٜ, ِشوض اٌذٌزب ٌٍطجبػخ, اٌطجؼخ األٌٚٝ، ، وزبة فبسٚق ػجبط  ،ح١ذس 
12 

 َ.1998وزبة رخط١ؾ اٌّذْ،  ،احّذ خبٌذ ،ػالَ 
13

 6، ص1994َخ, اٌطجؼخ األٌٚٝ، رخط١ؾ اٌّذْ ٚاٌمشٜ, ِشوض اٌذٌزب ٌٍطجبػ، وزبة فبسٚق ػجبط  ،ح١ذس  
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  15 ؛ 14 (Levels of Planningمستويات التخطيط ) 1-2-2
التخطيط   التخطيط القوم  الوطن : )متتوي ت رةيتية ب ثتنقتـ متتوي ت التخطيط إل  

 ال مران (  ويض ؼ إل  ىذه المتتوي ت التخطيط القط ع .التخطيط   اإللليم 

 
( متتوي ت التخطيط الرةيتية7-1شمؿ )  

لب حثالمصدر: إعداد ا  

  (National Planning) المستوى األول/ التخطيط القومي الوطني 1-2-2-1
تتضمف عملية التخطيط الوطن  الش مؿ تي ت ت وطنية إلليمية محددة تيموف لي  توبيرا عل   -

التطور المتتقبل  للوطف وليذا ي د ىذا التخطيط بمب بة وبيقة تض  إط را تخطيطي  يتتخدـ ف  
   الطويلة المد . توايو التنمية

ويحدد ىذا التخطيط التي تة ال  مة للدولة ف  ما تت اإلتم ف والمرافؽ والت ليـ والصحة  -
والترفيو والصن عة والزراعة ...الخ  مم  يوض  ىذا المتتو  مف التخطيط التي تة الوطنية لتوزي  

 مي  وتوزي ي  ووظ ةفي  الماتم  ت ال مرانية الحضرية تواء م نت مرمزية أو فرعية ومذلؾ أحا
وع لتي  ب ضي  الب ض ف  شمؿ خطة وطنية ش ملة  مم  يرمز التخطيط الوطن  عل  النواح  

 اتلتص دية واتاتم عية للدولة بيدؼ التنمية اتلتص دية واتاتم عية.
وي مؿ التخطيط الوطن  عل  ربط تي تة خطة الدولة بزي دة اإلنت ج مربط ما تت الزراعة  -
لصن عة والتا رة واإلتم ف بعنت ج الدولة مف الواية اتلتص دية البحتة للوصوؿ إل  المم ؿ وذلؾ وا

 لراحة الفرد ف  الماتم .
خر حتب م  يحدده المخططوف وطنية الش ملة تيتـ بقط ع دوف اوومف ذلؾ ناد أف الخطة ال -

وذلؾ   ية ف  ولت التخطيطنظرا للظروؼ المحيطة مف الواية التي تية واتلتص د  والمتخصصوف
 إلتم ـ الترابط لتحتيف التخطيط الوطن  إلنا ح الخطة الموضوعة.

 

                                                 
14

 28-8  صـ1994مرمز الدلت  للطب عة, الطب ة ااول    تخطيط المدف والقر ,مت ب   ف روؽ حيدر  
15

 2005َاٌىحٍٛد، ِحّذ ػٍٝ، وزبة اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ، اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ ثغضح، فجشا٠ش،   

 التخطيط مستويات

 التخطيط القومي التخطيط ائقميمي التخطيط العمراني

 القطاعيالتخطيط 
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 16(Regional Planning) المستوى الثاني/ التخطيط ائقميمي 1-2-2-2
يرتمز عل  أل ليـ الدولة الواحدة متن وت ب لدراتة والبحث وض  المخطط ت ال زمة ف  ضوء  -

ماموع ت المدف والقر  وااراض  والبروات الت  يضمي  إلليـ ذو صف ت التخطيط القوم   وي  ل  
 طبي ية وااتم عية تا ؿ منو وحدة تخطيطية يممف تنميتي .

ويض  التخطيط اإللليم  خطة تنمية التص دية ااتم عية لإللليـ  ب إلض فة إل  أنو يت رض  -
ل مرانية ) الحضرية والريفية( وتنظيـ بشمؿ أمبر تفصي  مف المتتو  القوم  إل  توزي  التام  ت ا

 تطور ال مراف ب إللليـ.
مم  أف ىذا المتتو  مف التخطيط يقتـ أراض  الدولة إل  من طؽ لي  مميزات خ صة ومتم فةة  -

(  وملم  زادت المش مؿ التخطيطية يتـ البحث عف تقتيـ اإللليـ إل  أازاء Regionsتتم  أل ليـ )
      (  أو إل  ازء أص ر مف ذلؾ يتم  Sub-Regionـ )أص ر تتم  ازء مف اإلللي

((Sub- Sub-Region. 

 17(Urban Planning) العمراني / التخطيطالثالثالمستوى  1-2-2-3
وىو يرتمز لم  لاة مؿ مف المدينة والقرية موحدات عمرانية  وب لت ل  يرم  إل  التيطرة عل   -

اتتا ى ت اتاتم عية واتلتص دية والطبي ية  مي ف المدينة أو القرية عل  نحو متوافؽ م 
 والتي تية وغيرى .

ذا م ف التخطيط اإللليم  يحدد التام  ت والمرامز ال مرانية ورتبتي  وتوزي ي   فعف التخطيط  - وا 
ال مران  يتن ولي  ب لتخطيط التفصيل  الذا يوض  اتا ى ت ومراحؿ نموى  المتتقبل  وأحا ـ 

مراحؿ نموى   والترميب ال ضوا لي   مم  وي تبر التخطيط ال مران   خر  التم ف لمؿ مرحلة مف
 .م  يممف أف يصؿ إليو المخطط لربط البيةة ب لماتم  لتحقيؽ المصلحة ال  مة

  المب ف ت التم نية  ارتف ع ت المب ن   ويتـ تطوير ال مراف فيو بتحديد )اتت م تت ااراض  -
شبمة بنية اات تية  الخدم ت ال  مة  مش ري  اإلتم ف  و نتب اإلش  ؿ  تخطيط المول   ال

 الطرؽ(  مم  ويتـ عمؿ التخطيط ال مران  عل  أرب ة مراحؿ وفؽ الت ل :

 
مراحؿ التخطيط ال مران ( 8-1شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

                                                 
16

 اٌّشجغ اٌغبثك. 
17

 اٌّشجغ اٌغبثك. 

 العمراني التخطيط مراحل

 البيلي التصميم مالعا التخطيط العمراني التصميم المشروع تخطيط
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 ت التنمية ال مرانية موضحة وىو رتـ الخطوط ال ريضة الت  تواو عملي التخطيط العام: .1
اتتت م تت الرةيتية لألراض   وللتخطيط ال  ـ عدة أنم ط مني  التخطيط الييمل  

 وتخطيط المف ية الدف عية وغيرى .
وىو م  يتم  ب لتخطيط التفصيل  والذا يتـ فيو تخطيط المن طؽ الت   التصميم العمراني: .2

 ية.يتموف مني  التخطيط ال  ـ للمدينة أو القر 
 الذا يدرس تنتيؽ الموال . التصميم البيلي: .3
وىذا يتن وؿ التخطيط المتميز للمشروع ت المتخصصة م لمش ري   تخطيط المشروع: .4

 التا رية أو الصن عية أو الرا وغيرى .

وبائضافة إلى المستويات السابقة يمكن تناول مستوى آخر من التخطيط وىو ما يسمى 
 :يبالتخطيط القطاعي وفق التال

  18(Sectorial Planning) التخطيط القطاعي 1-2-2-4
عف طريؽ تطبيقو   ي د المخطط القط ع  وتيلة حقيقية لتطبيؽ التي تة الوطنية ف  ىذا الميداف -

 .الت  يتب ي  اإللليـ المحددلبنود الخطة الوطنية للتنمية وتفصيلو للخطة اإللليمية 
)القط ع التمن    عل  متتو  اإللليـ لط ع واحد فقط يتن وؿ ىذا النوع مف التخطيط ما ؿ أوو  -

الزراع   الصن ع   التا را  ...(  بينم  يتن وؿ التخطيط اإللليم  م فة القط ع ت ف   ف واحد 
  عل  متتو  اإللليـ.

 المخطط ائقميمي لقطاع غزة 1-3
 مػة التػ  الي لبؿ الحػديث عػف المخطػط اإللليمػ  لقطػ ع غػزة نشػير ىنػ  إلػ  ب ػض المفػ ىيـ

 تدور حوؿ ملمة إلليـ.

 19(The Regionمفيوم ائقميم ) 1-3-1
 فملمة إلليـ ت يممف تحديدى  بتيولة في  تتف وت بشوني  اوراء ال لمية:

 ف لب ض ي تبر المدينة المبيرة إلليم  )نيويورؾ  الق ىرة المبر (. -

 والب ض ي تبر ازء مف الدولة إلليـ )الدلت (. -

 لة ملي  إلليـ.والب ض ي تبر الدو  -

وذىب الب ض إل  اعتب ر عدة دوؿ إلليـ متتقؿ )إلليـ وادا النيؿ الذا يضـ مصر  -
 والتوداف  إلليـ الوطف ال رب (.

                                                 
18

 ٟ، اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزخط١ؾ اٌّىبٟٔ، ٚصاسح اٌزخط١ؾ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خِششٚع اٌزخط١ؾ اٌمطبػ 
19

 34ٚص 19َ، ِىزجخ األٔجٍٛ ِظش٠خ، ص1995ػالَ، أحّذ خبٌذ ٚآخشْٚ، وزبة اٌزخط١ؾ اإلل١ٍّٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  
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عبػػػػ رة عػػػػف الاػػػػزء الا رافػػػػ  المميػػػػز بصػػػػف ت التصػػػػ دية "ي ػػػػرؼ لينمػػػػ ف اإلللػػػػيـ علػػػػ  أنػػػػو 
 وااتم عية تا لو مختلف  عف ااازاء ااخر  مف المنطقة".

الوال ػػة التػػ  تظيػػر علييػػ  تػػط  اارض  بمػػ  فػػ  ذلػػؾ الح لػػة اإلللػػيـ بونػػو "شػػؿ وي ػػرؼ من
 التض ريس والمن خ وم فة ال وامؿ الطبي ية ااخر  الت  تنحصر ف  نط ؽ ا راف  محدد".

وىن ؾ ال ديد مف الت ريف ت ااخر  الت  تشير إل  أف اإللليـ ف  ت ريفو لو اتا ى ت 
  :ند تقتيـ الدولة إل  أل ليـ ياب أف يؤخذ ف  اتعتب ر مؿ مفا رافية وطبي ية ومم نية  ف 

 المت حة. -

 النواح  الطبي ية. -

 حاـ التم ف. -

 الييمؿ اتاتم ع . -

    الييمؿ اتلتص دا المم ن . -

 20المخطط ائقميمينبذة تاريخية عن مراحل تطور  1-3-2
 ءلو  ومف بـ ما  مر المخطط اإللليم  ب ل ديد مف المراحؿ منذ اتحت ؿ اإلتراةيل 

التلطة الوطنية الفلتطينية  بـ اتنتح ب اتتراةيل  مف أراض  القط ع وضـ المتتوطن ت 
للمخطط  وصوت إل  الحمومة الاديدة الت  أعقبت اتنتخ ب ت الفلتطينية ااخيرة وم  تب  ذلؾ 

 مف حص ر وانقت ـ تي ت .
 وتيتـ الحديث عف ىذه المراحؿ وفؽ التتلتؿ الت ل :

 21لقطاع غزة عيد اتحتالل اتسراليمي 1-3-2-1
  م نت ةالتلطة الوطنية الفلتطيني ءمنذ واود اتحت ؿ ف  لط ع غزة ولبؿ ما 

تلط ت اتحت ؿ ممبلة ف  اإلدارة المدنية لقط ع غزة ت تمد ف  الت  مؿ م  لط ع غزة عل  
طقة اإللليمية بقط ع غزة مخطط مح فظ ت إلليم  تحت متم  تخطيط بن ء المدف المختصر للمن

(  حيث يوض  )*(R1ـ تخطيط رلـ 1945)ت ديؿ التخطيط الييمل  اإللليم  لبن ء المدف غزة 
مم  ىو مبيف  ىذا المخطط اتت م تت ااراض  وتوزي  التام  ت ال مرانية عل  طوؿ القط ع

 .(9-1ف  الشمؿ رلـ )

                                                 
20

 صاسح اٌزخط١ؾٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، َٚ، اٌغٍطخ ا2020ٌ – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  
21

 اللانة المرمزية لألبنية وتنظيـ المدف  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة  فلتطيف 
)*(

 R1  ٟٕرؼRegional 1 ( ُِغ اٌؼٍُ أٔٗ ٌُ ٠زُ ػًّ ِخططبد فٟ ػٙذ االحزالي اإلعشائ١ٍٟ ٌٍمطبع ثؼذ 1أٞ اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ سل ،)

 اٌّذْ، غضح. رٌه، ٚرٌه حغت اٌٍجٕخ اٌّشوض٠خ ٌألث١ٕخ ٚرٕظ١ُ
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  تراةيل  لقط ع غزةالمخطط اإللليم  ف  عيد اتحت ؿ اإل( 9-1شمؿ )

اللانة المرمزية لألبنية وتنظيـ المدف  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة  فلتطيف المصدر:   

 22السمطة الوطنية الفمسطينيةعيد  1-3-2-2
ة التخطيط والت  وف وزار وتشميؿ الوزارات ل مت  ةب د ما ء التلطة الوطنية الفلتطيني

للمح فظ ت الانوبية )مح فظ ت غزة(  مخطط إلليم  ب مؿ ـ1998ف  شب ط  الدول  ت بق 
  والذا رمز ب ات س عل  وض  إط ر ع ـ (10-1ـ مم  ىو ف  شمؿ )2015 -ـ1998

تتتخدام ت ااراض  وحم ية المص در الطبي ية  ضمف رؤية تنموية ش ملة   خذة ب يف اتعتب ر 
ة مني   وع لة ىذه ملي  م  الت ير وااولوي ت التنموية وخ صة ال مراني ةااوض ع الايوتي تي

                                                 
22

 غزة  فلتطيف  خ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خٌغٍط، اَ، ٚصاسح اٌزخط١ؾ2020 – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  
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واتب ب تت لؽ ب تخت ؼ وتداخؿ الص حي ت بيف الوزارات وم  أف المخطط  التم ن  المتول  
المختصة ف  حينو لـ يصدؽ رتمي  إت أنو اتتخدـ وف  مبير مف ااحي ف موت س ومدخؿ لل ديد 

 المحل . لليم  أومف ال ملي ت التخطيطية تواء  عل  المتتو  الوطن  أو اإل

 
  ـ1998المخطط اإللليم  لمح فظ ت غزة ( 10-1شمؿ )

  ت ديؿ الب حث – وزارة التخطيط  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة  فلتطيفالمصدر: 

 23انتفاضة األقصى واتنسحاب ائسراليمي من قطاع غزة 1-3-2-3
صة تلؾ الت  حدبت عل  وخ   بتبب الت يرات الت  حدبت م  اندتع انتف ضة االص 

تاريؼ للمن زؿ وااراض  و أرض الوال  ل عتداءات واإلاراءات اإلتراةيلية المختلفة مف إغ ل ت 
الزراعية ومف تدمير للمنشآت الصن عية وتخريب وتدمير لم ظـ البنية التحتية بم  فيي  المط ر 

وأمنية  وب إلض فة إل   والمين ء  وم  نت  عني  مف ت يرات تي تية وااتم عية والتص دية
وم  تيتب و مف   المت يرات المتول ة نتياة لتنفيذ الخطة اإلتراةيلية أح دية الا نب ل نفص ؿ

                                                 
23

 اٌّشجغ اٌغبثك 
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إخ ء للمتت مرات ف  لط ع غزة ولب ض متت مرات الضفة ال ربية  وم  تي ـز ىذه الخطوة مف 
ع  تحديث المخطط اإللليم  إع دة انتش ر للقوات اإلتراةيلية  مؿ ذلؾ وغيره مف مت يرات اتتد

اموع وم ـ 1998ل  ـ  الم د المخطط اإللليم   ليصب  بذلؾ المقترح وتصديقو حتب ااصوؿ
 زت ف  حينو نقطة اترتم ز ااول  إلعداد المخطط اإللليم الدرات ت التخطيطية الت  أنا

 ـ.2015-2005المحدث ل  ـ 

  
  (ـ2015-2005نوبية )المخطط اإللليم  للمح فظ ت الا( 11-1شمؿ )

وزارة التخطيط  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة  فلتطيف المصدر:   

 24عيد الحكومة الجديدة المنتخبة 1-3-2-3
وب د تطور ااحداث ف  لط ع غزة مف تشميؿ حمومة منتخبة اديدة وم  نت  عف ذلؾ 

ه أىمية اعتم د المخطط مف حص ر وانقت ـ تي ت   ل مت الحمومة الاديدة بوخذ لرار ف  اتا 
اإللليم   وب لف ؿ وب د إاراء الت دي ت ااخيرة عل  المخطط اإللليم  وتحديبو ليصب  حت  

ـ تحت متم  المخطط 2008ـ  تـ اعتم د المخطط اإللليم  لقط ع غزة ف  ع ـ 2020ع ـ 
 ـ(.2020-2005اإللليم  للمح فظ ت الانوبية )

                                                 
24

 َ، ٚصاسح اٌزخط١ؾ2020 – 2005اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  اٌّخطؾ 
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بموافقة اللانة الفنية الم دة  ـ 2020حت  ع ـ  ططتـ تمديد اإلط ر الزمن  للمخ حيث
تنة مف  15ب عتب ر أنو مخطط اديد لمدة  وذلؾ  ارة التخطيط ووزارة الحمـ المحل مف لبؿ وز 

  عل  أف تتـ مراا تو مؿ خمس تنوات ف  ـ2005ب د اتنتح ب اإلتراةيل  مف لط ع غزة 
 ح ؿ حدوث أا ت ير ف  الوض  بشمؿ ع ـ.

 

  
  ـ(2020-2005المخطط اإللليم  للمح فظ ت الانوبية )( 12-1شمؿ )

وزارة التخطيط  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة  فلتطيف المصدر:   

 25المخطط ائقميمي المعتمد لقطاع غزة 1-4
ال رض الرةيت  مف المخطط اإللليم  ىو إيا د إط ر ع ـ تتت م تت ااراض  

مف أاؿ ضم ف اتتت م ؿ اامبؿ   رفق  ب لتوصي ت واانظمةالمختلفة ف  المح فظ ت الانوبية م
حم ية ااراض  ذات ااىمية اإللليمية والوطنية  وتوفير اتحتي ا ت للألرض م  إبراز الح اة 

تم ف وخدم ت وتنمية الصن عة والتا رة وغيرى .  التم نية مف بنية تحتية وا 
مية ش ملة متن تقة ومتوازنة ضمف مم  ي مؿ المخطط عل  خلؽ راف ة وأداة مت ندة لتن

مف خ ؿ اتتقراء المت يرات المتول ة ف  المد    اادوات المت حة ل ملية التخطيط الحضرا
                                                 

25
 اٌزخط١ؾَ، ٚصاسح 2020 – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  
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يا د حلوؿ لي  عل    الب يد وتقييـ أبرى  عل  التنمية الحضرية وعل  المص در الطبي ية وا 
 المتتو  اإللليم .

تم  اا توت  حضرا محل  وأا تنمية وعل  ىذا ي تبر المخطط اإللليم  المرا  الر 
ويقدـ إط را ع م    صن عية وتطوير البن  التحتية وتنفيذ مرافؽ الخدم ت ال  مة المختلفة

 ل تتبم رات المت قلة بي .

 المخطط ائقميمي لقطاع غزة وسيناريوىات مبادئت و أىم سياسا 1-4-1
 ح ور اات تية الت لية:ـ عل  الم2020-2005ترمزت عملية إعداد المخطط اإللليم  

تحديث اات س الم رف  للوض  الق ةـ المت لؽ ب لمت يرات الديموغرافية والنمو ال مران   -
 .1998والتطوير ف  البنية التحتية منذ ع ـ 

رصد وتوبيؽ الوض  الق ةـ عل  اارض ب د تنوات انتف ضة االص   وم  وامبي  مف  -
 ض  الزراعية والمنشآت اإلنت اية.تدمير للمت مف وللبنية التحتية واارا

اتتقراء وتحديد الفرص الت  لد تناـ عف عملية إخ ء المتت مرات واتنتح ب  -
 غزة بيدؼ إع دة دماي  ضمف النتي  ال مران  الفلتطين . لط عاإلتراةيل  مف 

 المعتمدممخطط ائقميمي لالمبادئ األساسية  1-4-1-1
المختلفة بم  ت يت  رض م  حم ية  مرانية توفير اارض ال زمة ل تت م تت ال -

المص در الطبي ية الميمة لضم ف التنمية المتتدامة وتوايو التنمية ال مرانية إل  
 المن طؽ ذات القيمة االؿ.

 (غزة ف  الشم ؿ وخ ف يونس ف  الانوبانية ترتمز عل  مدينتيف مرمزيتيف )تنمية عمر  -
 بمب فة تم نية ع لية نتبي  .

وتتصؿ م  الموال    ص ت إلليمية تربط التام  ت التم نية المختلفة فيم  بيني شبمة موا -
 اإلنت اية الرةيتية وم  المط ر والمين ء البحرا والم  بر الدولية.

 توفير البنية التحتية لتشاي  التنمية الزراعية والصن عية والتي حية والتا رية. -

 26سيناريوىات المخطط ائقميمي 1-4-1-2
تتمبؿ ف  أحد ب ث  وفؽ المخطط اإللليم  ت التطور ال مران  لقط ع غزةاحتم ت
 Linear) اتمتداد الشريط  الب ن (  و One Core Unit) ااوؿ المرمزية الواحدةتين ريوى ت  

Distribution) مرمزيف رةيتييف الب لث  و (Two Core Unit). 

                                                 
26

َ، اٌغبػخ 26/10/2011ِمبثٍخ شخظ١خ، َ. ِحٟ اٌذ٠ٓ اٌفشا، ِذ٠ش ػبَ ِجٍظ اٌزخط١ؾ األػٍٝ، ٚصاسح اٌحىُ اٌّحٍٟ، األسثؼبء،  

 ص10
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المخطط اإللليم  ت تين ريوى( 13-1شمؿ )  

إعداد الب حث المصدر:   

 (One Core Unitالسيناريو األول: المركزية الواحدة ). 1
أف يتـ التطوير عل  متتو  امي  المتؿ ال مرانية أو التام  ت الحضرية وبصورة 
متت وية  حيث يحقؽ ذلؾ عدالة توزي  الخدم ت واانشطة  ولمف ىذا التين ريو ت يت ءـ م  

ئ اتتتدامة والحف ظ عل  المص در الطبي ية وااراض  الزراعية  ومذلؾ يزيد مف تملفة البن  مب د
 التحتية والخدم ت والمرافؽ ليذه التام  ت.

 (Linear Distributionاتمتداد الشريطي ) السيناريو الثاني. 2
يؤمي   ي تمد عل  تطوير المتلة ال مرانية الوتط  مف لط ع غزة لتصب  مدينة مرمزية

الامي  داخؿ لط ع غزة  وىذا التين ريو ت يت ءـ م  وال  لط ع غزة حيث يضيؽ عرض القط ع 
ميلومترات ف  يتم  بتشميؿ ىذه المدينة الوتطية  خصوص   م  الح اة  6ف  وتطو لحوال  

تط  تتتمرارية الشوارع اإللليمية الواصلة بيف انوب وشم ؿ القط ع  ومذلؾ ص حية المنطقة الو 
  ىذا ب إلض فة Buffer Zoneمف القط ع لتموف الف صؿ بيف المتلة ال مرانية الشم لية والانوبية 

أف الحؿ الوحيد الذا تيصل  م  ىذا التين ريو ىو التخطيط الشبم  وم  يتببو مف مشم ت عند 
يت  رض م  ااطراؼ والحدود وف  ني ية المح ور البصرية وضي ع الم لـ المميز  وىذا التين ريو 

 مب دئ اتتتدامة حيث لف يختلؼ عف الوض  الق ةـ ح لي   ف  غزة ومرمزيتي  عل  متتو  القط ع.  

 (Two Core Unitالسيناريو الثالث مركزين رليسيين ). 3
ىو أف يتـ تطوير مرمز إلليم  ب ن  عل  متتو  لط ع غزة يتم مؿ م  مح فظة غزة و 

خذ ف  حتي ا ت الي مة للمتلة ال مرانية الانوبية  ويوويق  ف  انوب القط ع بحيث يوفر ات
مبؿ متتوي ت الدخؿ والنواح  البيةية وعدد التم ف والزي دة فيو  اتعتب ر بقؿ ووزف مؿ نش ط

ومذلؾ حم ية المص در الطبي ية  وىذا يت عد ف  تحقيؽ اتتتدامة والتم مؿ ويقلؿ مف الحرمة 
 ة.البندولية اليومية ب تا ه مدينة غز 

ييف خ ف يونس ممرمزيف رةيتمدينة ولتطبيؽ ىذا المبدأ تـ اعتم د م  مف مدينة غزة و 
(Main Centers)  المحيطة يمب ف ل عدة التدرج اليرم   بينم  تمبؿ ب ل  المرامز الحضرية

 سيناريوىات المخطط ائقميمي

 السيناريو الثالث السيناريو األول السيناريو الثاني
 

One Core Unit 
 

Linear Distribution 

 

Two Core Unit 
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بحيث تبق  الازةية الممتدة بيف المدينتيف ف   (Sub Centers)ب نوية ب لمدينتيف مرامز فرعية 
  ه الشم ل  الانوب  )وتط القط ع( من طؽ امتداد عمران  خط  أو شريط .اتتا

وب د المف ضلة بيف التين ريوى ت الب بة مف خ ؿ لانة إعداد المخطط اإللليم  لقط ع 
غزة  تـ اختي ر التين ريو الب لث المرتمز عل  أت س مبدأ مدينتيف مرمزيتيف )غزة ف  الشم ؿ    

 (.ب الوض  الا راف  وتخفيف  للحرمة البندولية اليومية بيف مدف القط عحت خ ف يونس ف  الانوب

 27 النسيج الحضري لممحافظات الجنوبية )قطاع غزة( 1-4-2
أليمت المدف ف  لط ع غزة لديم  عل  طوؿ المح ور التا رية الممتدة بيف المبب ف الرملية 

نوب  ومدينة دير البل  ف  الوتط   حيث أليمت مدينت  رف  وخ ف يونس ف  الا يد عف البحرالب
 بيت تىي  وبيت ح نوف ف  الشم ؿ.ومدف غزة و 

حذت مدينة غزة القديمة ط ب  المدف التقليدية أم  ب ل  المدف ف لب عليي  الط ب  القروا  
وبمرور التنيف تقلصت ىذه الفرول ت بيف الط ب  الحضرا والريف  بتبب ص ر المت حة المتوفرة 

 اديدة. إلنش ء تام  ت 

 
توزي  المم ن  للتام  ت ال مرانية القديمةال( 14-1شمؿ )  

  وزارة التخطيط ـ 2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر: 

 القط عحيث تض عؼ عدد تم ف  1948ولد حدث الت ير اامبر ب د النمبة ف  ع ـ 
يم ت ف  ل  نمو متت رع للمدف ونشوء المخوالذا أد  إ  بشمؿ فا ة  بتبب تدفؽ ال اةيف إليي 

 تمددت مؿ مف خ ف يونس ورف  ب تا ه (15-1شمؿ )فف  الانوب ومم  ىو مبيف ف   محيطي  
غير أف واود المتت مرات اإلتراةيلية عل   الشرؽ وعل  طوؿ محور ص ح الديف الرةيت  

الوتط فقد توت ت دير البل   أم  ف ية لد حد مف توت ي  ب تا ه ال رب  المبب ف الرملية ال رب
ئ البحر    وامتد مخيـ دير البل  عل  ش طيم تي  لتشمؿ تام   حضري  واحداواندمات م  مخ

ومذلؾ اندمات التام  ت التم نية الب ث مدينة غزة واب لي  وبيت تىي  لتشمؿ تام   عمراني  
 .أم  بيت ح نوف فبقيت ف  وتط ااراض  الزراعية  مبيرا ف  الشم ؿ

                                                 
27
 َ، ٚصاسح اٌزخط١ؾ2020 – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  
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اتا ى ت التمدد ال مران  ف  لط ع غزة( 15-1شمؿ )  

وزارة التخطيط ـ 2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر:   

لد  تحليؿ النتي  الحضرا الح ل  لمح فظ ت غزة يظير واود أرب  من طؽ حضرية: 
بيني  أرب  ممرات طبي ية  ويفصؿ الوتط  وابنت ف ف  الانوب(  وأخر  ف )واحدة ف  الشم ؿ  

 الشرلية وش طئ البحر. تصؿ بيف الحدود
وي لب الط ب  الحضرا عل  ىذه المن طؽ حيث تقلص الط ب  الريف  فيي  والتصر عل  

ية ب لط ب  الحضرا للمدف لد توبرت أيض  ىذه المن طؽ الريفت الب يدة عف مرامز المدف  و التام  
 .بتبب ص ر مت حة لط ع غزة القريبة

ونت  عف ىذا النمو نمط   عمراني   مميزا  يوازف بيف النمو التري  للتم ف والح اة إل  حم ية 
والحف ظ عل  المص در الطبي ية  حيث اعتمد التمدد ال مران  عل  ااراض  القريبة مف التام  ت 

الي مة المواودة ف  التم نية اات تية ت رم   الفراغ ت المفتوحة لألراض  الزراعية والموارد الطبي ية 
 تمر المخطط اإللليم  ف  إتب ع ىذاة توؼ يتم لية والانوبية  ومف ن حية مبدةيالمبب ف الرملية الش

مف خ ؿ تمبيؼ المن طؽ الحضرية لضم ف حم ية ااراض  الزراعية والمص در ط المم ن  النم
 الطبي ية الي مة.

    
 الحضرا والنمط المم ن  ال  ـالت ير ف  النتي  مف اليميف ( 16-1شمؿ )
  وزارة التخطيطـ  2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر: 
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 28ممكية األراضي في إقميم قطاع غزة 1-4-3
ح فظ ت غزة ضمف أرب  فة ت رةيتية )أراض  خ صة  تصنؼ ملمي ت ااراض  ف  م

النتبة   ىو مبيف ف  الادوؿ الت ل  فعف ومماض  حمومية(  وأر  أراض  أول ؼ  أراض  بةر التب  
 ى  ملمية خ صة. اامبر لألراض 

 التوزي  النتب  لملمي ت ااراض  ف  لط ع غزة (1-1ادوؿ )
  وزارة التخطيطـ  2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر: 

 

 النسبة الملوية نوعية الممكية
 % 63,9 خاصة
 % 2,1 أوقاف

 % 18,7 )*(بلر السبعأراضي 
  % 15,3 حكومية

 

15.3

18.7

2.1
63.9

حكومٌة

بئر السبع

أوقاف

 خاصة
 مخطط بي ن  للتوزي  النتب  لملمي ت ااراض  ف  لط ع غزة (17-1شمؿ )

إعداد الب حث المصدر:   

  فعف م ظـ ااراض  (18-1شمؿ ) خريطة الملمي تف  أضؼ إل  ذلؾ  ومم  ىو مبيف 
ام  ت التم نية  اامر الذا يا ؿ مف الص ب والمملؼ ف  ذات الحمومية مواودة خ رج الت

الولت عل  الاي ت الرتمية المرمزية مني  والمحلية تخصيص ااراض  ال زمة للقي ـ بتنفيذ 
إنش ء المدف الصن عية والمن طؽ الحرة  محط ت تنقية المي ه والمي ه )المش ري  ال  مة والميمة مبؿ 

نش ء مرامز الخدم ت النف ي ت الصلبة  بن ء المدارس  إط لة  ممب ت ال  دمة  محط ت توليد ال
 والمتنزى ت وام مف الترفيو وغيرى (. تشفي ت  وبن ء اتبنية ال  مةتالصحية مف عي دات وم

وليذا فعنو مف الوااب وض  اتنظمة واتاراءات الم ةمة للت  مؿ م  ىذه القضية وخ صة 
اتتبداؿ اتراض   لد يشمؿ ت ويض أووالذا   )*(للمنف ة ال  مةتحديث ل نوف اتتم ؾ اتراض  

 تحقيؽ أىداؼ المخطط.ل  الخ صة المراد اتتم مي  بوراض حمومية
                                                 

28
 ؾَ، ٚصاسح اٌزخط2020١ – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  
)*(

َ، ٚ٘ٛ ٠ٕض ػٍٝ اعزّالن 1943ٌغٕخ  24لبْٔٛ اعزّالن األساػٟ/ ٚ٘ٛ ٠غّٝ ثمبْٔٛ األساػٟ )اعزّالوٙب ٌٍغب٠بد اٌؼبِخ( سلُ  

 األساػٟ أٚ أٞ حك ِٓ اٌحمٛق اٌّزؼٍمخ ثٙب ٌٍغب٠بد اٌؼبِخ ٚدفغ رؼ٠ٛغ ػٕٙب.

 1987َغبدط، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، لٛا١ٔٓ األساػٟ، إثش٠ً اٌّظذس: ع١غبٌُ، ِبصْ ٚآخشْٚ، ِجّٛػخ اٌمٛا١ٔٓ اٌفٍغط١ٕ١خ، اٌجضء اٌ
)*(

حغت اٌٍجٕخ اٌّشوض٠خ ٌألث١ٕخ ٚرٕظ١ُ اٌّذْ، غضح، فئْ أساػٟ ثئش اٌغجغ ٟ٘ أساػٟ غ١ش ِغجٍخ فٟ دائشح اٌطبثٛ، ٚاٌٍّى١بد ف١ٙب  

 غ١ش ِحذدح، ٚال رؼطٝ ف١ب سخض ثٕبء إال ثؼذ إفشاص٘ب ِغبح١بً حغت األطٛي.
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 مخطط ملمي ت ااراض  ف  لط ع غزة (18-1شمؿ )

وزارة التخطيطـ  2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر:   

 29في ضوء المخطط ائقميمي لمتنمية الحضريةبمية المستق توقعاتال 1-4-4
للتنمية ال مرانية والمتتند  ـ1998اعتمد المخطط الح ل  نفس النموذج المقترح ف  مخطط 

لفة بن ءا عل  اتدوار اتلتص دية والوظيفية لمؿ تال  خلؽ تدرج ىرم  بيف المرامز ال مرانية المخ
مدينة غزة ف  الشم ؿ ومدينة خ ف )والمبن  ب ات س عل  ت زيز توااد مرمزيف رةيتيف ىم   مني  

نش ء مرامز فرعية مرتبطة بي    م  ضرورة إ(19-1مم  ىو مبيف ف  شمؿ ) (يونس ف  الانوب
  وؿ ال  الخدم ت المختلفة بتيولةالوصمف خ ؿ شبمة مواص ت حديبة بحيث تممف التم ف مف 

مبر للموارد الحضرية الريفية م  توفير حم ية أمبر بيف التنمية وذلؾ مف أاؿ تحقيؽ توازف أ
ولتف دا التمدد الحضرا ال شواة  مف خ ؿ ترميز التمدد الحضرا ف  عدد   الطبي ية المختلفة

 ة.يمحدد مف المن طؽ الرةيت
اديدة   راضأع د أ )المحررات( ل  مف متت مرات لط ع غزةف اتنتح ب اتتراةيوم  أ

ف أا اتتخداـ ت أالتنمية ال مرانية المختلفة  إ للتي دة الفلتطينية والت  يممف اتت  لي  اغراض
ولد تن وؿ المخطط وبشمؿ  حت تيتي  البيةية ب يف اتعتب ر  متتقبل  ليذه ااراض  ياب أف يوخذ

ن  ف  مم نية التمدد ال مرامو الحضرا المتتقبل  فيي  وخ صة إتلفة للنخ ص تحليؿ الخي رات المخ
                                                 

29
 ٚصاسح اٌزخط١ؾَ، 2020 – 2005ّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ اٌّخطؾ اإلل١ٍ 
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  غير حيث تواد المت حة اامبر مف ااراض  الت  تيتـ الا ء عني من طؽ المحررات الانوبية  
حم ية والحف ظ عل  الولوي ت تمدد ف  ىذا اتتا ه يت  رض م  أ ف أانو خلص ال  النتياة أأ

 ي مة المواودة فيي  )أحواض اوفية للمي ه ال ذبة   من طؽ زراعية بقيمة ع لية الطبي ية الالموارد 
 (.20-1  وطبي   مميز(  مم  ىو مبيف ف  شمؿ )من طؽ ذات خ صية ام لية وتراث بق ف

ويقترح المخطط التواو ب لتمدد ال مران  لمؿ مف مدينة خ ف يونس ومدينة رف  شرل  نحو 
 .(20-1) ف  شمؿ مة البيةية مم  ىو مبيفتية والقيااراض  االؿ حت 

 
 مخطط يوض  مبدأ المدينتيف المرمزيتيف (19-1شمؿ )

وزارة التخطيطـ  2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر:   
 ت ديؿ الب حث

 

  
 إمم نية اتمتداد ال مران  ف  من طؽ المتت مرات المخ همف اليميف ( 20-1شمؿ )

 متداد ال مران  نحو الشرؽ )خ ف يونس ورف (وات
  وزارة التخطيطـ  2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر: 



 

 

35 

والدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية في المحافظات الجنوبية  توقد خمصت التحميال
 30إلى التوجيات التالية:

انية المقترح ف  مخطط ع ـ مية ال مر نموذج التن ـ2020-2005ي تمد المخطط اإللليم   -
  خ ف يونس ف  الانوبو المرتمز عل  واود مدينتيف مرمزيتيف مدنية غزة ف  الشم ؿ ـ  و 1998

م  زي دة تمبيؼ   وذلؾ إليا د توازف ف  اإللليـ مف حيث مب فة التم ف وتوزي يـ وتوزي  الخدم ت
 .(شخص/دونـ25)المن طؽ الحضرية بمب فة ملية ت تقؿ عف 

ألؼ( ع ةد إل  لط ع  450التين ريوى ت الت  بن  عليي  المخطط اإللليم  افترضت عودة ) -
% مف ىذا ال دد ع د ف لي  إل  القط ع  وبذلؾ فعف ال دد المتبق  30غزة  ولد لدر أف م  نتبتو 

% وىو المتول  عودتيـ لمرمز القط ع اإللليم  الب ن  ف  الانوب )خ ف يونس(  مم  70ي  دؿ 
% مف مؿ مف مح فظت  رف  ودير البل  10اشتملت أيض  عل  تول  ت اليارة الداخلية بم  نتبتو 

 ف  اتا ه المرمز اإللليم  الب ن  للقط ع.
بتبب للة ااراض  وندرتي  تـ اختي ر بوف تموف التنمية الحضرية متمرمزة حوؿ المن طؽ  -

البن  التحتية  وحت  ت تتب بر المن طؽ وذلؾ لضم ف تيولة تقديـ الخدم ت و   الحضرية الح لية
 ت يت  رض ىذا التطوير م  المن طؽ المحمية الي مة. وبحيثالتمنية  

ضمف التوت   وغيرى تـ ااخذ ف  اتعتب ر الح ا ت المختلفة للتم ف مف إتم ف  صحة  ت ليـ   -
 .ـ2020ال مران  المتول  ع ـ 

بم  ت يت  رض م  المن طؽ ذات ـ 2020ضرية ل  ـ تـ اعتم د ااراض  ال زمة للتنمية الح -
  وذلؾ الاديدةااولوية للحم ية اىميتي  وتـ اختي ر ااراض  ذات القيمة االؿ للتوت  ت ال مرانية 

 .للحف ظ عل  ااراض  الي مة والمص در ممقدرات لألاي ؿ الق دمة
لحضرية م فية لح ا ت التم ف للتنمية ا ـ1998ااراض  الت  خصصي  المخطط اإللليم  ع ـ  -

وليذا ليس ىن ؾ ح اة تتت م ؿ ااراض  الت  لي  أولوية الحم ية ولي  أىمية ـ  2020حت  ع ـ 
لليمية.  وطنية وا 

ب لنتبة إل  مخيـ دير البل  ف  المنطقة الوتط  لـ يمف ضمف من طؽ التنمية ال مرانية  -
 متحؼ ت ريخ  لفترة اتحت ؿ.وذلؾ ليدؼ تحويلو وحفظو متتقب  م  المتتقبلية

مية ال مرانية بقيت المن طؽ ال شواةية ف  المنطقة الشم لية خ رج المن طؽ المخصصة للتن -
اإللليم   لمخططم  ا تيدد المن طؽ الزراعية عل  أف يتـ تنظيـ وض ي  لتت ءـ المتتقبلية  لموني 

 .لقط ع غزة
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 عمى مستوى إقميم قطاع غزة التنمية العمرانية في التخطيط القطاعي 1-5
 ااخر  القط ع ت لم فة الرةيت  المحرؾ ىو غزة لط ع ف  ال مرانية التنمية لط ع ي تبر

 .التم ن  النمو بدين ميمية الوبيؽ ارتب طو بتبب

 31نبذة عن مشروع التخطيط القطاعي ئقميم قطاع غزة  1-5-1
 ال  مة ب إلدارة المتمبؿ ال مؿ مف خ ؿ فريؽ ىو مشروع ل مت بععداده وزارة التخطيط

توفير  ب لمش رمة ف  ال  مة وااش  ؿ اإلتم ف وزارةمذلؾ و   ب لوزارة المم ن  للتي ت ت والتخطيط
 ف  ةىملمت ب  اإلت مية الا م ة مف   وب إلض فة إل  د. فريد القيؽالتي ت ت ووض  البي ن ت

 .المخطط وتدليؽ مراا ة
ماموعة مف القط ع ت عل  متتو  إلليـ لط ع غزة  تموف حيث يتمبؿ المشروع ف  إعداد 

ـ 2010بمب بة تفصيؿ وتوضي  أمبر للمخطط اإللليم  لقط ع غزة  ولد تـ إنا ز المشروع ف  ع ـ 
عل  أف يموف اإلط ر الزمن  للمشروع محدد ب إلط ر الزمن  للمخطط اإللليم  الم تمد لقط ع 

 ـ.2020-2010 ع  غزة  وبذلؾ يتم  المشروع ب لمخطط القط

 32التنمية العمرانية ئقميم قطاع غزة قطاع مقدمة في  1-5-2
ارتمز المخطط اإللليم  لقط ع غزة ف  فمرتو الرةيتية عل  تطوير مؿ مف مح فظة غزة 
ومح فظة خ ف يونس ممرمزيف إلليمييف  وب لت ل  مؿ منيم  تمتلم ف أىمية خ صة ف  ما ؿ التنمية 

 .ال مرانية لقط ع غزة
ت تبر مح فظة غزة ى  المرمز اإللليم  ااوؿ وتشمؿ المرمز اإلدارا التي ت   حيث 
تشتمؿ عل  المؤتت ت الحمومية والتشري ية والقض ةية  ب إلض فة إل  الا م  ت وال ديد مف 
الم  ىد والملي ت  أم  مح فظة خ ف يونس في  المرمز اإللليم  الب ن  ف  لط ع غزة  حيث ت تبر 

 ف  تي ح  مف ن حية وصن ع  زراع  مف ن حية أخر   وذلؾ اني  توفر بلث التلة مرمز بق
 ال ذاةية لقط ع غزة  ب إلض فة إل  المحمي ت الطبي ية والمن طؽ التي حية.

  لتنمية العمرانية في محافظات غزةمشاكل ا 1-5-2-1
 .غزة مح فظ ت ف  المختلفة التخطيطية ااايزة بيف التنتيؽ غي ب -

 .اتحت ؿ فترات إل  رةيت  بشمؿ ترا  والت  الخدم ت وتوزي  البن ء ف  اةيةال شو  -
 واتاتم ع . والصح   الت ليم ما ؿب ل خ صة التمنية المن طؽ ف  م فية ال ير الخدم ت -
 .المبنية المن طؽ داخؿ المفتوحة واام مف الخضراء المت ح ت إل  اتفتق ر -
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 .الخدم ت وتقديـ اإلتم ف وتطوير تخطيط وم  يير مق ييس إل  اتفتق ر -
 المتزايد. التم ف ب دد مق رنة التمنية الوحدات ف  النقصعدـ وضوح اتتراتياي ت اإلتم ف  و  -

 اتفتق ر إل  خدم ت م لية وطنية متطورة ومذلؾ برن م  وطن  لحم ية التراث وتاديده. -

 عدـ دعـ المب درات الخ صة بقي ـ ت  وف بيف القط ع ال  ـ والخ ص. -

 غزة لمحافظات العمرانية التنمية أىداف 1-5-2-2
 .واتلتص دية الخدمية التحتية والبنية ال مراف ما تت ف  غزة مح فظ ت تطوير -
 ل تتبم ر. فرص توفيرو  اتلتص دا اتزدى ر تحقيؽ -

 .ال مران  و التم ن  النمو إدارة -

 .المقبولة المق ييس ضمف التم ف واحتي ا ت التنمية احتي ا ت لتلبية الخدم ت توفير -

 .للتم ف وا ذبة ن احة عمرانية تام  ت إل مة -

 .المختلفة لألغراض ااراض  اتت م تت بيف ال  لة وتنتيؽ تنظيـ -

 .المتتدامة التنمية وتحقيؽ البيةة عل  الحف ظ -

 33لتنمية العمرانية في قطاع غزةسياسات واستراتيجيات تطوير ا  1-5-3
قط ع اإلتم ف والخدم ت ال  مة ى  تنظيـ عمؿ امي  الاي ت إف اتتتراتياية الوطنية ل

ال  ملة ف  القط ع  ضمف إط ر تشري   يت ءـ م  التوت  ف  النش ط ال مران  وتنفيذ المش ري  
 اإلتم نية  ويممف ترامة ىذه اتتتراتياية إل  ماموعة مف ااىداؼ وفؽ الت ل :

  ية.الماتم  الشراة  لامي  الم ةـ التمف توفير -
 .ال مرانية للتنمية ال زمة التحتية والبنية الخدم ت توفير -

تانب ال شواةية واتب ع خطط وزارة الحمـ المحل  والييملي ت المختلفة للبلدي ت  واتتت  ؿ  -
 اامبؿ لألراض  والموارد المت حة.

  34التوقعات المستقبمية لمتنمية العمرانية في ضوء التخطيط القطاعي  1-5-4
التول  ت المتتقبلية للتنمية ال مرانية ف  لط ع غزة عل  تين ريوى ت الزي دة  ت تمد

 التين ريوى ت عل  حدبيف ميميف: وت تمد ىذهوالت  تحدد التواي ت المتتقبلية   التم نية 
 ؿ تحتف ااوض ع ف  م فة الما تت.ااو  -

 .يبق  الوض  عل  م  ىو عليو ح لي الب ن  أف  -

 ة لت طية تول  ت الزي دة التم نية.وى  تين ريوى ت م في
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تين ريوى ت الزي دة التم نية وفؽ التنمية ال مرانية عل  متتو  إلليـ لط ع غزة ( 21-1شمؿ )  
   وزارة التخطيطتقرير حوؿ المخطط القط ع   لط ع التنمية ال مرانيةالمصدر: 

لتم ن  ف  لط ع غزة وفؽ التين ريوى ت الخ صة تتت رض النمو ا وفيم  يل  اداوؿ
 ب لزي دة التم نية المتول ة:

 

( النمو التم ن  ف  لط ع غزة حتب التين ريو ااوؿ2-1ادوؿ )  
   وزارة التخطيطتقرير حوؿ المخطط القط ع   لط ع التنمية ال مرانيةالمصدر: 

 

 النمو السكاني في قطاع غزة حسب السيناريو األول

 السكان ظةالمحاف
2007 2010 2015 2020 
3880% 3850% 3820% 3% 

 219,308 40,000   أعداد العالدين قطاع غزة
 محافظة
 غزة

 65,792 12,000   أعداد ال  ةديف
 757,065 650,521 551,976 496,411 النمو الطبي   للتم ف

 822,857 662,521 551,976 496,411 مجموع سكان محافظة غزة

 محافظة
 خان يونس

 153,516 28,000   أعداد ال  ةديف
  355,104 301,311 270,979 النمو الطبي   للتم ف
  18,000   ظة اليارة الداخلية للمح 
 النمو الطبي  

 434,212 373,104 301,311 270,979 اليارة الداخلية +

 587,727 401,104 301,311 270,979 مجموع سكان محافظة خان يونس
 412,146 354,144 300,496 270,246 غزة شمال محافظة سكان موعمج

محافظة 
 الوسطى

  269,343 228,541 205,535 النمو الطبي  
  9,000   المح فظة ىارة داخلية مف

 302,983 260,343 228,541 205,535 الوسطى محافظة سكان مجموع
 محافظة
 رفح

  227,195 192,778 173,372 النمو الطبي  
  9,000   المح فظة ىارة داخلية مف

 253,931 218,196 192,778 173,372 رفح محافظة سكان مجموع
  283798644 188968307 185758102 184168543 الكمي المجموع

 

 سيناريوىات الزيادة السكانية

 السيناريو األول السيناريو الثاني

 الن زحيف. عودة ب ل  -
 إع دة توىيؿ مخيم ت ال اةيف. -
 .اتترداد التيطرة عل  الموارد الفلتطينية -

 .ن زح عدـ عودة أا -
 مخيم ت ال اةيف. عدـ ترميـ -
 اتعتم د فقط عل  النمو الطبي   للتم ف. -
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 ( النمو التم ن  ف  لط ع غزة حتب التين ريو الب ن 3-1ادوؿ )
   وزارة التخطيطمرانيةتقرير حوؿ المخطط القط ع   لط ع التنمية ال المصدر: 

 النمو السكاني في قطاع غزة حسب السيناريو الثاني

 السكان المحافظة
2007 2010 2015 2020 
3880% 3850% 3820% 3% 

 محافظة
 757,065 650,521 551,976 496,411 النمو الطبي   للتم ف غزة

 محافظة
 خان يونس

  355,104 301,311 270,979 النمو الطبي   للتم ف
  18,000   اليارة الداخلية للمح فظة

 النمو الطبي  
 434,212 373,104 301,311 270,979 اليارة الداخلية +

 412,146 354,144 300,496 270,246 غزة شمال محافظة سكان مجموع
محافظة 
 الوسطى

  269,343 228,541 205,535 النمو الطبي  
  9,000   ىارة داخلية مف المح فظة

 302,983 260,343 228,541 205,535 الوسطى محافظة سكان مجموع
 محافظة
 رفح

  227,195 192,778 173,372 النمو الطبي  
  9,000   ىارة داخلية مف المح فظة

 253,931 218,196 192,778 173,372 رفح محافظة سكان مجموع
  281608336 188568307 185758102 184168543 الكمي المجموع

ـ 2020ـ وحت  2015وض  التتلتؿ الزمن  ل ودة الن زحيف مف تنة ي اداوؿوفيم  يل  
 .حتب تنة اليدؼ للمخطط

  التوزي  التنوا بحرمة عودة الن زحيف ف  لط ع غزة( 4-1) ادوؿ

     وزارة التخطيطتقرير حوؿ المخطط القط ع   لط ع التنمية ال مرانيةالمصدر: 
 م2121 –م 2115زحين التسمسل الزمني لعودة النا

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,0%  3,1%  3,1%  3,2%  3,2%  3,2%  الزيادة السكانية 

  أعداد العالدين 40,000 81,280 123,881 167,845 213,048 219,652

ؽ تـ الوصوؿ إل  النت ة  الت لية الت  توض  مد  مبر احتي ا ت لط ع وبن ءا عل  م  تب
ـ وذلؾ مق رنة بمت حة لط ع غزة الص يرة  والذا ي ط  مؤشر 2020ال مرانية حت  ع ـ  التنمية

اىمية ىذه الدراتة ف  اتا ه وض  التين ريوى ت المتول ة لنمو ال مراف لقط ع غزة ف  ظؿ 
 التام  ت ال مرانية المتزايدة:
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  فؽ تين ريوى ت الزي دة التم نيةـ  و 2020( المت حة ال زمة للتنمية ال مرانية ف  لط ع غزة 5-1ادوؿ )
إعداد الب حثالمصدر:   

 

المساحة الالزمة لمتنمية 
م2020 العمرانية  

 مساحة
 الخدمات

عدد المجاورات 
 ومساحتيا

عدد 
 الوحدات

 عدد
 السكان

 السيناريو

2كم 6785 2مـ 2,8  2مـ64,7 -330   السيناريو األول 2,379,644 242,298 
2كم 5986 2مـ 2,5  2ـم57 -290    السيناريو الثاني 2,160,336 203,136 

 الخالصة
مف خ ؿ ىذا الفصؿ الذا تـ فيو الت ريؼ ال  ـ ب لتخطيط واتتت راض المتتلتؿ لمتتوي تو  
ومذلؾ التخصص ف  لط ع غزة والمخطط اإللليم  لو ومشروع التنمية ال مرانية موحد لط ع ت 

 يل : نتتنت  م المخطط اإللليم  الم تمد للقط ع  
لط ع غزة يتدرج ف  التام  ت ال مرانية مف المح فظ ت إل  البلدي ت والمخيم ت  وصوت  -

 ب د ذلؾ إل  ااحي ء.

 التخطيط اإللليم  ىو أحد متتوي ت التخطيط الب بة الرةيتية. -

وفق  للمف ىيـ الخ صة بتحديد اإللليـ تواء م ف ماموعة دوؿ أو دولة أو ازء مف دولة   -
 ة ي تبر إلليـ مف أل ليـ الدولة الفلتطينية.فعف لط ع غز 

ف   وفؽ المخطط اإللليم  م نت متمبلة  لتطور ال مران  لقط ع غزةب الخ صة حتم تتات -
 Linear) (  اتمتداد الشريط One Core Unit) المرمزية الواحدةأحد ب ث تين ريوى ت  

Distribution)والمرمزيف الرةيتييف   (Two Core Unit) لذا تـ اتعتم د عليو ب د وا
 المف ضلة بيف التين ريوى ت المحتملة.

مر المخطط اإللليم  لقط ع غزة ب دة مراحؿ وأحداث أبرت فيو بشمؿ أد  إل  تحديبو  -
وت ديلو أمبر مف مرة  حت  تـ الوصوؿ إل  المخطط اإللليم  الم تمد ح لي   حيث تنة 

 ـ.2020اليدؼ للمخطط ى  
ف  توايو ال مراف )التام  ت ال مرانية( ف  لط ع  تتمبؿاإللليم   المخطط تاتتراتياي  -

 البروات المترمزة ف  غرب القط ع.لحم ية ااراض  والمص در و    وذلؾ تا ه الشرؽبغزة 

المبدأ الق ةـ عل  أت س مدينتيف مرمزيتيف )غزة ف   التنمية ال مرانية للتام  ت تموف عل  -
ومف بـ التدرج اليرم  ف  اتا ه المرامز ال مرانية وخ ف يونس ف  الانوب(    الشم ؿ

الب نوية  للحف ظ عل  ااراض  ذات ااىمية الخ صة  ولد أوض  المخطط اإللليم  مؿ م  
 تبؽ مف خ ؿ درات ت ومخطط ت تتت م تت ااراض  مبينة للتام  ت ال مرانية.
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صة والت  وصلت إل  النتبة اامبر لملمية ااراض  ف  لط ع غزة ى  لألراض  الخ  -
  وىذا بدوره يقلؿ مف لدرة الحمومة عل  ت طية % مف مت حة أراض  القط ع63,9

 .احتي ا ت التم ف مف مش ري  إتم ف وخدم ت ومرافؽ

ياب أف ت ـ 2020ألراض  ال زمة للتنمية الحضرية ل  ـ الاديدة لللتوت  ت ال مرانية  -
تـ اختي ر ااراض    بؿ ياب أف يىميتي ت  رض م  المن طؽ ذات ااولوية للحم ية ات

 للتوت  فيي . ذات القيمة االؿ
ت تمد التول  ت المتتقبلية لقط ع التنمية ال مرانية الخ ص ب لمخطط اإللليم  لقط ع غزة  -

الذا ااوؿ التين ريو ) عل  تين ريوى ت الزي دة التم نية  والت  تحدد التواي ت المتتقبلية
 والب ن  أف يبق  الوض  عل  م  ىو عليو ح لي (.  يفترض عودة الن زحيف

ـ حتب لط ع التنمية ال مرانية 2020إام ل  المت حة ال مرانية ال زمة حت  ع ـ  -
  وحتب حتب التين ريو الب ن  2مـ 59,6حتب التين ريو ااوؿ   2مـ 67,5ى 

ف اللاوء المخطط اإللليم  فعف ىذه المت حة تمفيي  المن طؽ الت  حددى  المخطط دو 
 والزحؼ عل  ااراض  ذات ااىمية. 

وبن ءا عل  م  تبؽ فعف ىذا الفصؿ لد ميد لدراتة الوض  الق ةـ للتام  ت ال مرانية ف  
الفصؿ الت ل   لم رفة  لية اتا ه النمو ال مران  ف  لط ع غزة ح لي   وم  ع لة ذلؾ ب تتراتياي ت 

 .  ت بق  تفصيلي المخطط اإللليم  للقط ع الت  تـ إيض حي  و 
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 تمييد
 ف  البند ااوؿ الحديث عف ينتقؿ الفصؿ الب ن  لموضوع التام  ت ال مرانية حيث يتن وؿ

مف ىيـ ع مة حوؿ التام  ت ال مرانية  مف ت ريف ت وتصنيف ت ليذه التام  ت  ومذلؾ تطور فمر 
 فة إل  ااتس النظرية تخطيط التام  ت ال مرانية الاديدة مف خ ؿ اتتا ى ت المتت ب ة  ب إلض

ومف بـ يتن وؿ البند الب ن  أشم ؿ وموال    لتخطيط التام  ت ال مرانية وأىـ مش مؿ النمو لي 
 الب لثيتخصص البند  ومف بـ التام  ت ال مرانية وفؽ نم ذج مختلفة يتـ توضيحي  ب لمخطط ت 

م  ت مف خ ؿ النمو التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة حيث يتن وؿ نبذة عف ىذه التاف  
التم ن  ف  مراحؿ الحمـ لقط ع غزة  بـ النمو ال مران  ف  فترات زمنية مختلفة لقط ع غزة  
وصوت إل  اتحص ةي ت ااخيرة للتم ف وال مراف ف  القط ع  بـ يتن وؿ الفصؿ ف  البند الراب  

المتؿ ال مرانية ف وااخير خص ةص التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة  حيث يبدأ ب لحديث ع
مؤشرات التام  ت ال مرانية وال وامؿ الرةيتية المؤبرة عل  ترميزى    بـ أىـ اات تية لقط ع غزة

   وذلؾ تمييدا لتحليلي  ف  الفصؿ الب لث.ف  لط ع غزة

 مفاىيم حول التجمعات العمرانية 2-1
 در والمن طؽ الت  منذ بداية الخلؽ م ف اإلنت ف ينتقؿ مف مم ف إل   خر بحب  عف المص

  واذا م  اتتقر اإلنت ف فعنو يبدأ ف  تمويف م  ي رؼ ب لتام  ال مران   ف لتام  لو اتتتقرار ءتي 
ال مران  ىو نواة لمنشو القرية أو المدينة  حيث يرا  ال  مؿ اات س ف  تمويف ىذا التام  ىو 

 امف والتا رة وغيرى   وفيم  يل  رغبة الن س ف  تحقيؽ وتلبية ح ا تيـ ومتطلب تيـ الحي تية م
 نتت رض أىـ المف ىيـ الخ صة بيذه التام  ت ال مرانية. 

 التجمع العمرانيوتصنيف  تعريف 2-1-1
 ب لتم ف موىولة اارض تط  مف( مم ف) مت حة" يعرف التجمع العمراني عمى أنو/

 داةـ بشمؿ ب لتم ف لةموىو  اارض تط  مف مت حة أا أو  رتمية إدارية تلطة ولي  داةـ بشمؿ
 35".متتقلة إدارية تلطة لي  وليس عرفي  بي  وم ترؼ  لي  ما ور تام  أا عف ا رافي  ومنفصلة

ىن ؾ ال ديد مف الت ريف ت الت  وردت ف  توضي  مصطل  التام  ال مران   وذلؾ نظرا للن حية 
  أخر  ومف مم ف إل   خر  التي تية والطبي ية واتاتم عية واتلتص دية الت  تختلؼ مف دولة إل

وب لت ل  فقد تـ اإلام ع عل  أف التام  ت ال مرانية مصنفة إل  تام  ت عمرانية حضرية  
 36 وتام  ت عمرانية ريفية  وىن  نتت رض التصنيف ت حتب الدوؿ:

                                                 
35

َ، اٌّؤششاد 2007ّغبوٓ ٚإٌّشآد اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىٓ ٚاٌ 

 25َ، ص2009األعبع١خ حغت ٔٛع اٌزجّغ اٌغىبٟٔ، ٠ٕب٠ش، 
36

 43 -37، ص1994َرخط١ؾ اٌّذْ ٚاٌمشٜ, ِشوض اٌذٌزب ٌٍطجبػخ, اٌطجؼخ األٌٚٝ، ، وزبة فبسٚق ػجبط ،ح١ذس 
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تصنيؼ التام  ت ال مرانية( 1-2شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

تـ التمييز بيف التام  ت ال مرانية مف خ ؿ عدد التم ف   لوتيات المتحدة األمريكية/ا. 1
نتمة ى  تام  ت عمرانية حضرية  أم   2500ف لتام  ت ال مرانية الت  يزيد عدد تم ني  عف 

 دوف ذلؾ فت تبر تام  ت عمرانية ريفية.
ف  أم  الريفية ى  غير ممتظة التام  ت الحضرية ى  التام  ت الممتظة ب لتم  اليابان/ .2

 ب لتم ف وتتميز بمت ح ت خضراء وفض ء وات ة.
عرفت التام  ت ال مرانية الحضرية بوني  التام  ت الت  يقيـ تم ني  ف  من طؽ النواح   كندا/ .3

 واانشطة اإلدارية  وغير ذلؾ تموف تام  ت عمرانية ريفية. 
رض الضراةب  ف لمن طؽ الت  تفرض عليي  لـ يمف ىن ؾ تمييز واض  إت ب د ف مصر/ .4

 الضراةب المتنوعة ى  التام  ت الحضرية  أم  الريفية فم نت ضريبة اارض الزراعية فقط.
 37/التجمعات العمرانية في بداية ائسالم عند العرب .5

تنوعت التام  ت ال مرانية عند المتلميف م  بيف الحضر والريؼ  حيث تـ التمييز بينيم   
 ؿ م  يير خ صة بحاـ التام  ت ومب فة التم ف واتلتص د والموارد  ولذلؾ ظيرت ال ديد مف خ

 مف المتمي ت وفؽ الت ل :
 ويموف بي  ا م  ومزارع ومي ه. قرية جامعة: -
 تتميز عف القرية الا م ة بواود توؽ مبير. قرية كبيرة جامعة: -
   حصف.وبي  ال ديد مف ااتواؽ ب إلض فة إل قرية غناء: -
 وم  يميز ىذه القر  ىو ارتف ع اإلنت ج الزراع  مف المح صيؿ. قرية من أعيان القرى: -
وى  ألرب إل  المدينة مف ن حية مب فة التم ف والمي ه وااتواؽ  ومذلؾ  قرية شبييو بالمدينة: -

 اإلنت ج الزراع .
 وى  م لمدينة ف  الحاـ وااىمية. قرية كالمدينة: -
 تتميز بواود ا م  ومنبر ومبرة ف  المب ن  والتشييد.و  المدينة: -

                                                 
37

 اٌّشجغ اٌغبثك 

 التجمعات العمرانية

 تجمعات عمرانية حضرية تجمعات عمرانية ريفية
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التام  ت ال مرانية ف  بداية اإلت ـ عند ال رب( 2-2شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 38/التجمعات العمرانية في فمسطين .6
 (.مخيم ت ريؼ  حضر ) وى  أصن ؼ ب بة إل  ال مرانية ف  فلتطيف التام  ت صنفت

 
فلتطيفالتام  ت ال مرانية ف  ( 3-2شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 المح فظ ت مرامز وامي  أمبر  أو نتمة 10000 تم نو عدد يبلغ تام  مؿ ىو :الحضر -
 9999إل   4000) بيف م  تم ني  عدد يبلغ الت  التام  ت وامي  حامي   عف النظر ب ض
  ع مة ميرب ء شبمة) االؿ عل  الت لية ال ن صر مف عن صر أرب ة فيي  يتوفر أف شريطة (نتمة
 ومدرتة  ااتبوع أي ـ طيلة لطبيب م مؿ بدواـ صح  ومرمز  بريد وممتب  ع مة مي ه وشبمة
 .(ال  مة الب نوية شي دة تمن  ب نوية

 بيف م  تم نو عدد يبلغ تام  ومؿ نتمة  4000 عف تم نو عدد يقؿ تام  مؿ وىو :الريف -
 .أع ه المذمورة الخدم ت مف عن صر فيو تتوفر أف دوف (نتمة 9999إل   4000)
 .الدولية ال وث وم لة لبؿ مف ويدار مخيـ  اتـ عليي  يطلؽ الت  التام  ت وىو :المخيم -
 

                                                 
38

َ، اٌّؤششاد 2007اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىٓ ٚاٌّغبوٓ ٚإٌّشآد  اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، 

 25َ، ص2009األعبع١خ حغت ٔٛع اٌزجّغ اٌغىبٟٔ، ٠ٕب٠ش، 

 التجمعات في فمسطين

 حضر ريف مخيمات

 المذيىت

قشيت 

 كالمذيىت

قشيت شبيهه 

 بالمذيىت

 أعيان القشي

 قشيت غىاء

قشيت كبيشة 

 جامعت

 قشيت جامعت

التجمعاث 

 العمشاويت
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 39طيط التجمعات العمرانية الجديدةتطور فكر تخ 2-1-2
مف القرف  الب ن ال مرانية الاديدة خ ؿ النصؼ  م  تاللت التخطيط تطور الفمر 

   نوضحي  فيم  يل  مف خ ؿ اتتا ى ت الت لية:وذلؾ مف خ ؿ عدة مراحؿ متت ب ة ال شريف

 
تطور فمر تخطيط التام  ت ال مرانية الاديدة( مراحؿ 4-2شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 النظرية التقميدية اتجاه 2-1-2-1
 ااراض فمر تخطيط التام  ت ال مرانية عل  تحديد المخطط ال  ـ تتت م تت ي تمد  -

 .مخطط ت عمرانية وااتم عية والتص ديةلرتـ لمنطقة المشروع موت س 
الوزارات  ف عدد مف الخبراء  مف خ ؿ ااراض خطط ال  ـ تتت م تت ميوض  ال -

للتام  التمن  ومراحؿ نموه  الني ة ويوض  الشمؿ   التخطيطوالاي ت الم نية ب إلتم ف و 
 .الدرات تم فة ؽ بو تقرير فن  موض  بو ويرف  عل  مد  زمن  طويؿ

إت مارد عملية  ى النظرية التقليدية ت تبر عملية بن ء التام  ت ال مرانية الاديدة م   -
عل    المرافؽ والخدم تتخطيط وتصميـ بـ تنفيذ ل دد مف المشروع ت الخ صة ب إلتم ف و 

 المخطط ال  ـ للمنطقة. ف مراحؿ زمنية محددة متبق   
  تيدؼ إل  تنفيذ مشروع ت وليس تنمية منطقة في افتقدت النظرية التقليدية إل  الوال ية  -

  مم  أني  ترتـ والصن ع  والخدم ولـ تتتط  التوفيؽ والتوازف بيف اتتتيط ف البشر  
من  الاديد عل  مد  زمن  ب يد ت يت ير وت يتوافؽ م  المت يرات صورة ب بتة للتام  الت

 .ن ء المشروع تلد تحدث أبن ء تنفيذ وب الت 

 اتجاه إدارة عممية التنمية العمرانية لمتجمعات العمرانية الجديدة 2-1-2-2
رة إعط ء أىمية ل ملية اإلداإل   ف  مش مؿ النظرية التقليدية  وييدؼ نيد ينظرية وفمر اد -

 .ل ملية التنمية والتنظيم  اإلداراوالتنمية مف خ ؿ الترميز عل  الا نب 
                                                 

و١ٍخ ، اٌؼّشأٟلغُ اٌزخط١ؾ ، ٌزخط١ؾ اٌزجّؼبد اٌؼّشا١ٔخ اٌجذ٠ذح ث١ئٟاٌحبجخ إٌٝ ِذخً إثشا١ُ٘، ِحّذ ػجذ اٌجبلٟ، ٚسلخ ػًّ،  39

 شح، ِظش، اٌمب٘جبِؼخ ػ١ٓ شّظ، إٌٙذعخ

تطور فكر تخطيط 
 التجمعات الجديدة

تخطيط التجمعات  اتجاه
العمرانية من منظور 

 بيلي
 

 اتجاه
 التنمية المتواصمة

 اتجاه
 النظرية التقميدية

عممية اتجاه إدارة 
التنمية العمرانية 
لمتجمعات العمرانية 

 الجديدة



 

 

48 

ي تمد أمبر عل  تحقيؽ أىداؼ التنمية الب بت دوف اتلتزاـ بشمؿ  ف  ىذا اتتا ه التخطيط -
فوصبحت المخطط ت ال مرانية مت يرة تتوافؽ   للمخطط عل  المد  الزمن  الطويؿ محدد

 .ترض مراحؿ التنمية ال مرانيةد ت ل الت م  المت يرات 
للتام  ت الاديدة ت تتـ ب يدا  عف عملية اتخ ذ القرارات  ال مران عملية التخطيط أصبحت  -

 عل  متتو  الدولة.

 التنمية المتواصمةاتجاه  2-1-2-3
تيدؼ إل  الحف ظ عل  الموارد الطبي ية المتوفرة ب لتام  التمن  م  الحف ظ عل   -

 . ت تلؾ الموارد لألاي ؿ الق دمةة مف إمم نياتتمرارية اتتتف د
ذلؾ المرافؽ واتت م تت  ف عل  أتلوب إدارة عن صر التنمية بم  ي تمد ىذا اتتا ه  -

ولمني  عملية لي  لدرتي  الداف ة   م ملية متتمرة ت تخض  إل  فترة زمنية محددة ااراض 
 .بـ عمراني    ي   وااتم ع التص دي   والمت ب ة والمقيمة ل ملية التنمية 

 بيليجمعات العمرانية من منظور التتخطيط اتجاه  2-1-2-4
المحيط  ف ة الب بة والمتمبلة يضرورة الحف ظ عل  اانظمة البيةظير ىذا اتتا ه م   -

 .)البيةة اتاتم عية( تاتم ع ا)البيةة الطبي ية( والمصنوع )البيةة المشيدة( و  الحيوا
ؿ التوبيرات البيةية التلبية الن تاة عف اانشطة التم نية ييدؼ إل  تحديد وتقليؿ م -

 .الاديد ال مران  التام  ف والصن عية والخدمية 
 البية مراع ة الوع ء  ياب اديد عمران ماتم   أاعند اتخ ذ الخطوات إلنش ء وتنمية  -

  البيةةي  عبة   عل    وذلؾ حت  ت تشمؿ التام  ت ال مرانية بونشطتالذ  تتحملو المنطقة
اامر الذ  لد يتطلب إنش ء ال ديد مف المشروع ت أو الخدم ت المملفة وذات تمنولواي  

 .ال مرانيةع لية للحد مف وتقليؿ الملوب ت الن تاة عف تلؾ اانشطة 

 40األسس النظرية لتخطيط التجمعات العمرانية الجديدة 2-1-3
تحددت    ولدلتخطيط اإللليم تيدؼ التام  ت الاديدة بصفة ع مة ال  تحقيؽ أىداؼ ا

ااتس النظرية الخ صة بتخطيط التام  ت ال مرانية الاديدة بيدؼ اتتتف دة مف مزاي  المتؿ 
 ال مرانية الق ةمة والحد مف تلبي تي  مم  يل :

   لية. ال تمب ف ال ذاتإيا د مرامز ب نوية تخفؼ ال بء عف المرامز ااصلية  -
م  ت ال مرانية وفق  لتدرج الخدم ت بحيث يموف مبني  عل  تنظيـ النتي  ال مران  ب لتا -

 مت حة وط لة وتوفير الخدم ت عل  مت ف ت من تبة بمف ءة مرتف ة.
                                                 

40
 1988َارجب٘بد اٌزخط١ؾ اإلل١ٍّٟ ٌّذ٠ٕخ اٌمب٘شح، ٔذٚح رخط١ؾ ػّبْ اٌىجشٜ، إثشا١ُ٘، ػجذ اٌجبلٟ، ٚسلخ ػًّ،  
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فصؿ الما ورات فص  طبي ي  لتوفير اتنتم ء وحفز التم ف عل  تحتيف ظروفيـ  -
 الم يشية بايودىـ الذاتية دوف اتعتم د عل  ااايزة الحمومية.

 للمرافؽ والطرؽ داخؿ التام  ومذلؾ الخدم ت اات تية. توفير مح ور -
اتلتص د ف  شبم ت البنية اات تية والنقؿ بتقليؿ أطواؿ الشبم ت الرةيتية وتطبيؽ تي تة  -

 ي  محط ت م  لاة مي ه الصرؼ.مرحلية التنفيذ تب   ل حتي ا ت  وتام
 فرص عمؿ من تبة لي . دراتة ال م لة مف حيث الحاـ والنوعية والح اة إليي  وتقديـ -

  41ر ومشاكل النمو لمتجمعات العمرانيةمظاى 2-1-4
ومف أىـ المظ ىر والمش مؿ الت    منتياة طبي ية للزي دة المتتمرة ف  أعداد التم ف توت 

 :تموف ف  التام  ت ال مرانية ى 
ت والذا يتتـ ب ترتف ع الشديد ف  المب فة التم نية وتزايد م دت التكدس السكاني/ .1

المش رمة تواء ف  المتمف أو ال رفة واحدة  ومذلؾ ارتف ع نتبة البط لة وزي دة المش مؿ 
 اتاتم عية ومش مؿ وأعب ء المرافؽ والخدم ت واختن ل ت المرور وغيرى .

والت  تموف فيي  أيض  المب ف ت مرتف ة ولمف م  مب ن  متي لمة نتياة  ة/ماألحياء القدي .2
ااحي ء القديمة المن طؽ الت ريخية مم  يمبؿ عل  إنش ةي   وتشمؿ مرور فترة زمنية مبيرة 

 .خطورة عل  التراث القوم  واوب ر الت  بي 
وتموف بتبب ض ؼ عملية تنظيـ تخطيط ال مراف  النمو العشوالي لمتجمعات العمرانية/ .3

 اوانب تلبية تتمبؿ ف  الت دا عل  ااراض وتحديد اتا ه نموه  ويتب  ىذه الظ ىرة 
الزراعية  أو البن ء غير المرخص عل  أم ؾ الدولة  أو البن ء عل  من طؽ ت توفر الحد 
اادن  مف المتطلب ت التخطيطية اات تية الت  تلـز لتوفير بيةة صحية للتم ف  أو البن ء 

   موال  غير مدراة ف  خطط اإللليـ.عل
تي ا ت الف لية للتم ف  حيث تظير نتياة ل دـ تلبية التخطيط ل ح التعديات الداخمية/ .4

تتمبؿ ف  إل مة منشآت اديدة م صقة لل م رة توفر متطح ت تمنية اديدة  ومبيرا م  
 يضح  بمتطلب ت التيوية واإلن رة والخصوصية ف  مق بؿ توت ة الوحدة التمنية.

فمؿ منطقة ف  التام  ت ال مرانية لد تختلؼ شبمة الطرؽ فيي  مشاكل النقل والمرور/  .5
ض ؼ عملية تنظيـ تخطيط ال مراف وتحديد اتا ه نموه   غيرى   وذلؾ يرا  أيض  إل  عف

 ب إلض فة إل  المب فة التمنية المرتف ة الت  تزيد مف الض ط عل  الحرمة.
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 اٌّشجغ اٌغبثك 
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 التجمعات العمرانيةومواقع  أشكال 2-2
التام  ت وتيتـ ف  ىذا البند تحديد اىـ ااشم ؿ التخطيطية الت  يممف أف تموف عليي   

 ال مرانية  ب إلض فة إل  أنم ط توزي ي  داخؿ اإللليـ.

 42أشكال التجمعات العمرانية 2-2-1
 تتنوع أشم ؿ التام  ت ال مرانية وفؽ نم ذج مف التخطيط وى  م لت ل :

 
نم ذج أشم ؿ التام  ت ال مرانية( 5-2شمؿ )  

إعداد الب حثالمصدر:   

 (Radial Pattern) النموذج اتشعاعي 2-2-1-1
ولد    يتـ تخطيط نموذج التام  ت ال مرانية بمرمز وتط  يخرج منو شوارع اش  عية

بب ضي   أو لد تواد شوارع فرعية تخرج  يواد شوارع داةرية تقط ي  لترعة الخدمة وربط أازاةي 
 مف الشوارع اإلش  عية  مبؿ مدينة الق ىرة.

 

النموذج اإلش  ع  –م ذج أشم ؿ التام  ت ال مرانية ن( 6-2شمؿ )  
ـ2010-2009المصدر: أم ف  غ نـ تلط ف  دراتة ف  نظري ت التخطيط الحضرا    
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 16 -13َ، اٌى٠ٛذ، ص2010-2009أِبْ، غبُٔ عٍطبْ، دساعخ فٟ ٔظش٠بد اٌزخط١ؾ اٌحؼشٞ، داس اٌّؼشفخ اٌجبِؼ١خ،  

 التابع

 الخطي الحلقي

 الشبكي

 اإلشعاعي

 ومارج التجمعاث 
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 (Grid Pattern)النموذج الشبكي  2-2-1-2
  أو منحنية  مبلبة   أويتـ تخطيط نموذج التام  ت ال مرانية عل  شمؿ شبمة متتطيلة

مدف الت  خططي  ال  لـ اامريم  )فرانؾ لويد رايت(  وي تبر ىذا النموذج وى  ألرب إل  مفيوـ ال
 مبؿ م ظـ المدف المبر  ممدينة لوس أنالوس اامريمية.

 

النموذج الشبم  –نم ذج أشم ؿ التام  ت ال مرانية ( 7-2شمؿ )  
ـ2010-2009أم ف  غ نـ تلط ف  دراتة ف  نظري ت التخطيط الحضرا  المصدر:   

 (Linear Pattern)النموذج الخطي  2-2-1-3
  (توري  م ت )ـ ف  إتب ني  عل  يد الميندس الم م را 1880ع ـ  ىذا التخطيطبدأ 

 ي تمد أت ت   عل  ش رع رةيت  بطوؿ المدينة يتخللو المت مف والمص ن  ف  ىذا النموذج والتخطيط
 والمت ار  مبؿ مدينة اتتمندرية.

 
النموذج الخط  –التام  ت ال مرانية  نم ذج أشم ؿ( 8-2شمؿ )  

ـ2010-2009أم ف  غ نـ تلط ف  دراتة ف  نظري ت التخطيط الحضرا  المصدر:   
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 (Ring Pattern)النموذج الحمقي  2-2-1-4
 وتموف فيو التام  ت ال مرانية عل  شمؿ منحن  حلق   مبؿ مدينة راند شت د بيولندا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

النموذج الحلق  –التام  ت ال مرانية نم ذج أشم ؿ ( 9-2شمؿ )  
ـ2010-2009أم ف  غ نـ تلط ف  دراتة ف  نظري ت التخطيط الحضرا  المصدر:   

 (Satellite Pattern)النموذج التابع  2-2-1-5
ت تمد ف  خدم تي    يتموف ىذا النموذج مف مدينة مبيرة لي  تواب  مف القر  والمدف الص يرة

وىذا النموذج ألرب إل  مفيوـ المدف الحداةقية الت  خططي   ينة المييمنة( عل  المدينة ااـ )المد
مبؿ   ـ1920ىذا النوع مف المدف بدأ ب لظيور ف  انالترا ع ـ و  ال  لـ اإلناليزا )ابنزير ى ورد( 

 ب لقرب مف م نشتتر. مدينة ويبنشو

 
 
 
 
 
 
 

ت ب النموذج ال –نم ذج أشم ؿ التام  ت ال مرانية ( 10-2شمؿ )  
ـ2010-2009أم ف  غ نـ تلط ف  دراتة ف  نظري ت التخطيط الحضرا  المصدر:   
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 43التجمعات العمرانية في ائقميم مواقع 2-2-2
ال وامؿ   ال وامؿ الطبي ية: )مني  اعتب راتل دة يختلؼ تحديد موال  التام  ت ال مرانية 

 تتوبرحيث ... وغيرى (   وامؿ الت ريخيةال   و ال وامؿ التي تية  ل وامؿ اتاتم عيةا  اتلتص دية
 (.الحاـ  و اليدؼ  الشمؿ  المول بػ )التام  ت ال مرانية 

ولتوضي  ذلؾ ناد اف ت  م ت الب د التا رية تتم مؿ م  ب ضي  الب ض عندم  تتوااد 
ؿ لي ـ تام  ت عمرانية عل  و بحر يتيأ مبؿ واود نير  تام  ت تمنية تقوا مف واودى 

ت المرات   ةشوملم  تحتنت وت ةؿ المواص ت وأن    يتيؿ الم يشة ف  المنطقةمم ضف فو
  ومف ىن  يممف توضي  تنوع موال  والطرؽ البرية ملم  ت عد ذلؾ عل  نمو التام  ت ال مرانية

 التام  ت ال مرانية مف خ ؿ تصنيفي  إل  نوعيف مف الموال  وىم :
ي   للم ء والي بس  الذا يت عد عل  تمويف التام  ت ويشمؿ التشميؿ الطب الموقع الطبيعي/. 1

 (.11-2)أنظر شمؿ  ال مرانية مقترنة ب ل ن صر الطبي ية ومتم شية م  شملي  الطبي  
وف  ىذا الصنؼ تموف التام  ت ال مرانية مرتبطة بمن طؽ الحرمة والت  / الحركي . الموقع2

 ية اإللليميةتتمبؿ ف  الطرؽ  خ صة الطرؽ التا رية وذات ااىم

        
ب ض الموال  الطبي ية للتام  ت ال مرانية( 11-2شمؿ )  
ـ1994  رخط١ؾ اٌّذْ ٚاٌمشٜ، وزبة فبسٚق ػجبط ،ح١ذسالمصدر:   

 44كالتالي: وبصفة عامة يمكن تصنيف مواقع التجمعات العمرانية

 
ال مرانية تصنيؼ ع ـ لموال  التام  ت( 12-2شمؿ )  

اد الب حثإػذالمصدر:   
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 72 -58، ص1994َخط١ؾ اٌّذْ ٚاٌمشٜ, ِشوض اٌذٌزب ٌٍطجبػخ, اٌطجؼخ األٌٚٝ، ر، وزبة فبسٚق ػجبط ،ح١ذس 
44

 اٌّشجغ اٌغبثك 

 العمرانيةت جمعامواقع الت

 العقدية البؤرية المركزية اليامشية الداخمية البينية
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 .الي بس والم ء اختن ل تالطبي ية الت  تواد عند  اتتتراتيايةالموال   /المواقع العقدية  .1
 .وتحدث عند تامي  طرؽ التا رة والحرمة /المواقع البؤرية .2
 .موال  التوتط اليندت  لإللليـ مبؿ الق ىرة دوتحدث عن/ المواقع المركزية .3
 .موانئالث عل  أطراؼ اال ليـ مبؿ دوتح/ شيةالمواقع اليام .4
وني ي ت وبداي ت طرؽ   وتحدث عند مداخؿ اال ليـ مبؿ المب ن  البحرية/ المواقع الداخمية .5

 القوافؿ مف المن طؽ الزراعية داخؿ الصحراء.
 .وى  الموال  المرحلية بيف مول يف ى ميف/ المواقع البينية .6

 في قطاع غزةنبذة عن التجمعات العمرانية  2-3
أبػػرت علػػ  لطػػ ع غػػزة فتػػرات زمنيػػة ومراحػػؿ حمػػـ متت ب ػػة أدت وبشػػمؿ مب شػػر إلػػ  ازديػػ د   

أعداد التم ف نتياة لليارة وغيرى   وب لت ل  ازدي د تلق ة  لمت ح ت التام  ت ال مرانيػة التػ  تضػـ 
 مت مف مختلفة ليؤتء التم ف.

علػػػػ  التام ػػػػ ت ال مرانيػػػػة وتصػػػػنيفي  ممػػػػ  أف اتحػػػػت ؿ اإلتػػػػراةيل  مػػػػ ف لػػػػو تػػػػوبير مبيػػػػر 
وتطويرىػػ   فمػػػ ف ذلػػػؾ وفػػػؽ التي تػػػ ت التػػػ  تخػػػدـ أىدافػػػو  حيػػػث أنػػػو حػػػدد تام ػػػ ت عمرانيػػػة علػػػ  
متػتو  المػدف واعتػرؼ اتحػت ؿ بيػ  علػ  أنيػ  بلػدي ت وىػ  )غػزة  ديػر الػبل   خػ ف يػونس  رفػػ (  

نمػػ  م نػػت علػػ  أتػػ  س ماػػ لس لرويػػة وىػػ  )اب ليػػ   أمػػ  بػػ ل  التام ػػ ت فلػػـ ي تػػرؼ بيػػ  مبلػػدي ت وا 
بيػػت تىيػػ   بيػػت حػػ نوف  النصػػيرات  الزوايػػدة  البػػري   الم ػػ زا  القػػرارة  القػػر  الشػػرلية بنػػ  تػػيي  
وعبت ف المبيرة والاديدة وخزاعة(  أم  بػ ل  التام ػ ت فلػـ يمػف ي تػرؼ بواػودىـ وىػ  )وادا غػزة  

 خ را(.المصدر  وادا التلق   الشومة  الم رالة  النصر  الف
وب لتػػػ ل  فػػػ  عيػػػد التػػػلطة الفلتػػػطينية ل مػػػت التػػػلطة بتطػػػوير التام ػػػ ت المبيػػػرة لمتػػػم  
مح فظػػ ت  والتام ػػ ت القرويػػة أصػػبحت بلػػدي ت  أمػػ  التام ػػ ت التػػ  م نػػت غيػػر م تػػرؼ بيػػ  تػػـ 

   45تطويرى  ف  البداية لتموف لروية بـ أصبحت ح لي  بلدي ت.
ف ف  ىذه الفترات والمراحػؿ  وذلػؾ منػذ مػ  لبػؿ عػ ـ وفيم  يل  نتت رض ازدي د أعداد التم 

ـ  وب لتحديد مراحؿ الحمـ منذ عيد اإلدارة المصرية وحت  عيػد التػلطة 1997ـ وحت  ع ـ 1948
      الوطنية الفلتطينية.

 46النمو السكاني خالل مراحل الحكم المختمفة لقطاع غزة 2-3-1
   اتحت ؿ اإلتراةيل   التلطة الفلتطينية(.ب ث مراحؿ وى  )اإلدارة المصريةلوتـ تقتيمو 
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ِمبثٍخ شخظ١خ، َ. طجحٟ عى١ه، ٔبئت ِذ٠ش ػبَ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍٕٙذعخ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاٌزخط١ؾ، ٚصاسح اٌحىُ اٌّحٍٟ، اٌخ١ّظ،  

 ص9:30َ، اٌغبػخ 3/11/2011
46

َ، اٌجبة األٚي، اٌفظً 2007ٍٝ اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ فٟ لطبع غضح، رؤص١ش االحزالي اإلعشائ١ٍٟ ػزٛساٖ, اٌذو اٌفشا, ِظطفٝ وبًِ, سعبٌخ 

 47اٌضبٟٔ، ص
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النمو التم ن  خ ؿ مراحؿ الحمـ المختلفة لقط ع غزة( 13-2شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 (م1967- م1948مرحمة ائدارة المصرية ) 2-3-1-1
مرة, حيث  3,4ع نحو وىارة الفلتطينييف ازداد عدد تم ف القط  ـ1948نتياة لحرب 

, بتبب اليارة ـ1949نتمة ع ـ  270100نتمة, وارتف  إل   81000يبلغ  ـ1947م ف ع ـ 
% ع ـ 6,7بم دؿ نمو تنوا  ـ1949اإلاب رية للفلتطينييف, واتتمرت الزي دة التم نية ب د ع ـ 

ل  ـ1960% ع ـ 2,5بـ ارتف  إل   ـ1955% ع ـ 2بـ انخفض إل   ـ1950  % ع ـ4,1, وا 
 ـ1948نتمة, بزي دة منذ اليارة ع ـ  455000, ليصؿ عدد التم ف ف  نفس ال  ـ إل  ـ1966

 نتمة. 374000نحو  ـ1967حت  ع ـ 

 (م1994- م1967) مرحمة اتحتالل ائسراليمي 2-3-1-2
-          , بم دؿ انخف ض تنواـ1967نتمة ع ـ  65300انخفض عدد التم ف نحو 

, نتياة اليارات %9,1-بم دؿ انخف ض تنوا  ـ1968ع ـ نتمة  33800, ونحو 15,5%
% ع ـ 32,3  -ونحو ـ1968% ع ـ 12,3-  والقترية بتبب اتحت ؿ, إذ بلغ ميزاف اليارة نح

 ـ1968نتمة ع ـ  355900بدأ التم ف ف  التزايد طبي ي  فب د أف م ف  ـ1969ومنذ   ـ1969
%, وأصب  عدد التم ف ع ـ 1,8نوا , بم دؿ نمو تـ1969نتمة ع ـ  362200ارتف  إل  

- ـ1969وتذبذب م دؿ النمو التنوا بيف النقص والزي دة مف   نتمة 646000نحو  ـ1991
% اف 4,2- إذ م ف الم دؿ ب لت لب ـ1979%, م عدا تنة 5,3-1,8ليتراوح مف  ـ1991

 ـ1982% ع ـ 5,3إل   ـ1982ب ض تم ف رف  أصبحوا داخؿ مصر وارتف  م دؿ النمو ع ـ 
 %.15,7بلغ م دؿ النمو التنوا  ـ1992ترتف ع م دتت الزي دة الطبي ية, وف  

 (م1997- م1994) مرحمة السمطة الفمسطينية 2-3-1-3
ب د لي ـ التلطة الفلتطينية إل  زي دة أعداد  ـ1994أد  ارتف ع ميزاف اليارة المواب ع ـ 

-6,2مف  ـ1997- ـ1994ة مف التم ف وتض عؼ م دؿ النمو التنوا ليتراوح خ ؿ الفتر 
 ـ1992نتمة, ويزيد عل  ال دد ل  ـ  1001569حوال   ـ1997%, وبلغ عدد التم ف ع ـ 7,3

 1261909بنحو  ـ2002%, ويقدر عدد التم ف ع ـ 34بنحو رب  مليوف نتمة, بنتبة زي دة 
 .ـ1997عف ع ـ  %26نتمة بنتبة زي دة نحو 

 النمو السكاني

 المصريةائدارة  اتحتالل ائسراليمي السمطة الفمسطينية
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 48 47المختمفة لقطاع غزة لزمنيةالفترات اخالل  النمو العمراني 2-3-2
 وتـ تقتيمو إل  خمس فترات زمنية متت لية وفؽ الت ل :

 
النمو ال مران  خ ؿ الفترات الزمنية المختلفة لقط ع غزة( 14-2شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 م1948قبل عام  العمران 2-3-2-1
% مػػػػف 1.4دونمػػػػ  , أا  302.6ـ نحػػػػو 1947  عػػػػ ـ بل ػػػػت متػػػػ حة المتلػػػػة التػػػػمنية حتػػػػ

مػػػف  70.2%ـ, وشػػػملت المتلػػػة التػػػمنية بمح فظػػػة غػػػزة نحػػػو 1997إامػػػ ل  المتلػػػة التػػػمنية ل ػػػ ـ 
% ف  5.2 -3.3%, وتراوحت النتبة مف 17.5إام ل  المتلة التمنية, يليي  مح فظة خ ف يونس 

 ـ بريط ني  بعنش ء ح  الرم ؿ غرب مدينػة ب ل  المح فظ ت, وم  يميز اإلتم ف ف  ىذه الفترة ىو لي
 ـ, بتبب أف م ظـ ىذه ااراض  مبب ف رملية حمومية.1934غزة ع ـ 

 م(1967-1948خالل الفترة ) العمران 2-3-2-2
 4410.8ـ زيػػ دة فػػ  متػػ حة اتتػػتخداـ التػػمن  إذ بل ػػت 1967-1948شػػيدت الفتػػرة مػػف 

دونمػ   وتراػ   232.1ـ بم ػدؿ تػنوا 1997ل ػ ـ % مػف إامػ ل  المتلػة التػمنية 20.8دونـ, بنتػبة 
إلػ  بنػ ء المخيمػ ت والمشػروع ت التػ  ل مػت بيػ   (مػرة عػف الفتػرة التػ بقة 14.6وتقػدر )ىذه الزي دة 

مخيمػػػ ت متػػػ حتي   8مصػػر غػػػرب مدينػػػة غػػزة, ول مػػػت وم لػػػة ال ػػػوث الدوليػػة فػػػ  ىػػػذه الفتػػرة ببنػػػ ء 
دونمػػ    913دونمػػ  , يلييػػ  خػػ ف يػػونس  1294.6وحظيػػت مح فظػػة غػػزة بػػومبر متػػ حة  دونمػػ  , 6038

 دونم  . 742-725وب ل  المح فظ ت مف 

 م(1977-1968خالل الفترة ) العمران 2-3-2-3
مػػػف  15.9%دونمػػػ  , بنتػػػبة  3378.8بل ػػػت متػػػ حة اتتػػػتخداـ التػػػمن  خػػػ ؿ ىػػػذه الفتػػػرة 

المتوتػػط التػػنوا لمتػػ حة ـ, ولػػد شػػيدت ىػػذه الفتػػرة ارتف عػػ   فػػ  1997إامػػ ل  المتلػػة التػػمنية ل ػػ ـ 
دونمػ  , وربمػ   143.3دونم   تنوي  , بزي دة عف الفترة التػ بقة بنحػو  375.4اتتتخداـ التمن  إذ بلغ 

                                                 
47

َ، اٌجبة األٚي، اٌفظً 2007ٍٝ اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ فٟ لطبع غضح، رؤص١ش االحزالي اإلعشائ١ٍٟ ػاٌذوزٛساٖ,  اٌفشا, ِظطفٝ وبًِ, سعبٌخ 

 72اٌضبٌش، ص
48

مش٠ش اٌّجبٟٔ, , ر2007َ اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ ٚاٌّغبوٓ ٚإٌّشآد اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، ٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ,اٌجٙبص اٌّشوض 

 120ص 
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أنشػػػوت التػػػلط ت ) صػػػ دية إلػػػ  حػػػد  مػػػ  عػػػف تػػػنوات الحػػػربتحتػػػف الظػػػروؼ اتلت يراػػػ  ذلػػػؾ إلػػػ 
لتػػػػػوطيف دونػػػػـ  6000ـ خمتػػػػػة مشػػػػ ري  إتػػػػم ف متػػػػػ حتي  حػػػػوال  1984-1972اإلتػػػػراةيلية مػػػػف 

ومػ ف    وظيػور المنػ طؽ ال شػواةية( ة  الزراعيػبيػ  ال ديػد مػف ااراضػال اةيف وتفريغ المخيمػ ت  
 879دونمػ  , بػـ مح فظػة خػ ف يػونس  1036.5نصيب مح فظة غزة مف متػ حة اتتػتخداـ التػمن  

بػـ   علػ  الترتيػبدونمػ   لمػؿ منيمػ   548.7دونم   و 578.6دونم  , بـ مح فظت  الشم ؿ ودير البل  
 دونم  . 336مح فظة رف  

 م(1987-1978)خالل الفترة  العمران 2-3-2-4
مػػػ ف ترتفػػػ ع متػػػتو  الم يشػػػة وارتفػػػ ع عػػػدد التػػػم ف واتػػػتمرار إل مػػػة ال ديػػػد مػػػف مشػػػ ري  
التػػػوطيف وبيػػػ  ااراضػػػ  الزراعيػػػة وتخطيطيػػػ  لتمػػػوف منػػػ طؽ تػػػمنية أبػػػره فػػػ  زيػػػ دة متػػػ حة المتلػػػة 

دونمػ  ,  5116ـ حػوال  1997% مف مت حة المتلة التمنية ل  ـ 24.1شملت نحو التمنية, والت  
وبل ػػت المتػػ حة فػػ  مح فظػػة غػػزة   %51.4وب لتػػ ل  بل ػػت نتػػبة الزيػػ دة عػػف الفتػػرة التػػ بقة نحػػو 

دونمػػ   بنتػػبة زيػػ دة لػػدرى   1173%, بػػـ مح فظػػة خػػ ف يػػونس 61.6دونمػػ  , بنتػػبة زيػػ دة  1674.2
بقة, وم نػػت المتػػ حة متق ربػػة فػػ  محػػ فظت  شػػم ؿ غػػزة وديػػر الػػبل  حيػػث % عػػف الفتػػرة التػػ 33.5
للمحػػػ فظتيف علػػػ   42%دونمػػػ   بنتػػػبة زيػػػ دة  779.4, و47%دونمػػػ   بنتػػػبة زيػػػ دة  853.3بل ػػػت 

, بتػبب 89.1%دونمػ   وتػالت أعلػ  نتػبة زيػ دة وىػ   635.5الترتيػب. أمػ  مح فظػة رفػ  فبل ػت 
 ؿ اإلتراةيل .مش ري  التوطيف الت  أل مي  اتحت 

 م(1997-1988)خالل الفترة  العمران 2-3-2-5
شػػيدت الفتػػرة التػػ  تػػبقت ليػػ ـ التػػلطة الفلتػػطينية وبدايػػة لي ميػػ  طفػػرة عمرانيػػة لػػـ يشػػيدى  

مػػف إامػػ ل   37.5%دونمػػ   بنتػػبة  7961.3القطػػ ع مػػف لبػػؿ, إذ بل ػػت المتػػ حة خػػ ؿ ىػػذه الفتػػرة 
, وترا  ىذه الزي دة إل  55.6% دة عف الفترة الت بقة نحو ـ, وبل ت نتبة الزي1997المت حة ل  ـ 

الزي دة التم نية وخ صة ب د لي ـ التلطة الفلتطينية, واتػتقرار الوضػ  اتلتصػ دا وليػ ـ ال ديػد مػف 
ـ, أا ب ػػػد ليػػػ ـ التػػػلطة 1997-1994مشػػػروع ت اإلتػػػم ف الحمػػػوم  والت ػػػ ون , وفػػػ  الفتػػػرة مػػػف 

ختلؼ عف فترة اتحت ؿ, مم  أد  إل  ظيور حرمة بن ء وات ة, الفلتطينية ظيرت أوض ع اديدة ت
بتػػػػبب عػػػػودة  تؼ الفلتػػػػطينييف إلػػػػ  الػػػػوطف, وتوتػػػػي  حػػػػدود نفػػػػوذ البلػػػػدي ت, وي حػػػػظ أف اميػػػػ  
المح فظػػػ ت تػػػالت زيػػػ دة مبيػػػرة فػػػ  متػػػ حة المتلػػػة التػػػمنية عػػػف الفتػػػرة التػػػ بقة, فبل ػػػت المتػػػ حة 

%, وتػالت مح فظػػة غػزة أمبػر متػػ حة 68.6تػػبة زيػ دة دونمػ   فػ  مح فظػػة شػم ؿ غػزة بن 1438.5
 72.9%دونمػػػػ   بنتػػػػبة زيػػػػ دة  1347ومح فظػػػػة ديػػػػر الػػػػبل   36.1%دونمػػػػ   بنتػػػػبة زيػػػػ دة  2279.6

دونمػػػ   بنتػػػبة  1147.1, ومح فظػػػة رفػػػ  49.1%دونمػػػ   بنتػػػبة زيػػ دة  1749ومح فظػػة خػػػ ف يػػػونس 
 عف الفترة الت بقة. 80.5%زي دة 
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ـ1997النمو ال مران  ف  لط ع غزة حت  ع ـ ( 15-2شمؿ )  

ـ2007  الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر:   
 

 
ـ2002النمو التم ن  ف  لط ع غزة حت  ع ـ ( 16-2شمؿ )  

ـ2002يف اإلحص ة  التنوا مت ب فلتط  لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر:   

 قطاع غزةاتحصاليات األخيرة لمسكان والعمران في  2-3-3
نتت رض فيم  يل  ماموعة مف الاداوؿ الت  توض   خر اتحص ةي ت الخ صة ب لنمو  

 التم ن   وب لت ل  النمو ال مران  ف  لط ع غزة.

ـ2009 ع ـلط ع غزة حت   المت حة وعدد تم ف والمب فة التم نية ف  مح فظ ت( 1-2) ادوؿ  
ـ2010مت ب فلتطيف اإلحص ة  التنوا   لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر:   

 

 49م2009في محافظات قطاع غزة حتى عام  المساحة وعدد السكان والكثافة السكانية
 (2الكثافة السكانية )فرد/كم عدد السكان (2المساحة )كم المحافظة
 4,783 8 7 291 61 شمال غزة

 7,119 520,793 74 غزة
 3,782 219,336 58 الوسطى
 2,662 287,511 118 خان يونس

 2,900 185,570 64 رفح
  4,140 1,510,968 356 المجموع

                                                 
49

 199َ، ص2010(، 11اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، وزبة فٍغط١ٓ اإلحظبئٟ اٌغٕٛٞ، سلُ ) 
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وفيم  يل  مخطط ت بي نية توض  نتب ال  لة بيف مح فظ ت القط ع الخمتة ف  مؿ مف 
 المت حة وعدد التم ف والمب فة التم نية. 
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ـ2009 ع ـ حت  المت حة ف  مح فظ ت لط ع غزة( 17-2) شمؿ  

 ـ2010مت ب فلتطيف اإلحص ة  التنوا   لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين ا المصدر:
إعداد الب حثالمخطط البي ن  مف   
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ـ2009 ع ـ حت  ت لط ع غزةف  مح فظ  عدد التم ف( 18-2) شمؿ  

 ـ2010مت ب فلتطيف اإلحص ة  التنوا   لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين ا المصدر:
 المخطط البي ن  مف إعداد الب حث
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ـ2009 ع ـ حت  ف  مح فظ ت لط ع غزة المب فة التم نية( 19-2) شمؿ  

 ـ2010مت ب فلتطيف اإلحص ة  التنوا   ص ء الفلتطين لاي ز المرمزا لإلحا المصدر:
 المخطط البي ن  مف إعداد الب حث
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ـ2009 ع ـ لط ع غزة م دؿ النمو التم ن  ف ( 2-2) ادوؿ  
ـ2010مت ب فلتطيف اإلحص ة  التنوا   لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر:   

 

 50م2009معدل النمو السكاني في قطاع غزة عام 
 2119 2118 2117 سنة ا

  3,25 3,23 3,2 المجموع
 

 

3.17

3.18

3.19

3.2

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

2007 2008 2009

مع ل النمو

 
ـ2009 ع ـ حت  ف  مح فظ ت لط ع غزة م دؿ النمو( 20-2) شمؿ  

ـ2010مت ب فلتطيف اإلحص ة  التنوا   لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين ا المصدر:  
 المخطط البي ن  مف إعداد الب حث

 تجمعات العمرانية في قطاع غزةخصالص ال 2-4
ب د الت رؼ عل  نبذة حوؿ التام  ت ال مرانية مف أعداد التم ف والمت ح ت والمب ف ت  

عبر المراحؿ والفترات الزمنية المختلفة الت  مر بي  لط ع غزة  يممف اوف الترميز عل  أىـ 
ية ااخيرة ف  ىذا الخص ةص الت  تتتـ بي  ىذه التام  ت  وذلؾ حتب اإلحص ةي ت الرتم

فيم  ب د تحليؿ ىذه التام  ت واتا ى ت نموى  ومن طؽ ترميزى   خ ؿ البحث الما ؿ  حت  يتيؿ
 .عل  طوؿ لط ع غزة

51الكتل العمرانية األساسية لقطاع غزة 2-4-1
 

تـ تقتيـ لط ع غزة إداري   إل  خمس مح فظ ت وذلؾ حتب وال  الحدود التنظيمية  
لقروية  ولد روع  أف يموف الحد ال رب  لامي  المح فظ ت ىو البحر والحد للما لس البلدية وا

 المحتلة. ـ1948الشرل  خط اليدنة م  أراض  

                                                 
50

 209َ، ص2010(، 11فٍغط١ٕٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، وزبة فٍغط١ٓ اإلحظبئٟ اٌغٕٛٞ، سلُ )اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌ 
51

 2003َطبٌحخ،  سائذ أحّذ، سعبٌخ دوزٛساٖ، االعزخذاَ اٌغىٕٟ ٌألسع فٟ ِحبفظبد غضح، جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح،  
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ويشيد لط ع غزة تمدس ف  المرامز ال مرانية حيث تتق رب ىذه المرامز ف  ب ض المن طؽ 
ف  القط ع مبؿ مدينة غزة مم  ىو الح ؿ بيف المرامز ال مرانية الشم لية   لحد الت حـ فيم  بيني 

واب لي  وبيت تىي   وف  من طؽ أخر  ت يت د  متوتط مقي س التب عد بيف المرامز ال مرانية 
مـ   5-1مـ  وب لت ل  المت فة بيف المرمز ال مران  وا ره ف  لط ع غزة تتراوح م  بيف  4.2مت فة 

حل  إداري   إل  نمطيف ىم  المدف وتصنؼ المرامز ال مرانية ف  لط ع غزة حتب وزارة الحمـ الم
 والقر   بينم  تق  مخيم ت ال اةيف ضمف الحدود اإلدارية للمدف. 

ونظرا  ل تص ؿ ال مران  بيف عدد مف المرامز حتب مقي س التب عد والتق رب الموض  
 ت بق   ظيرت ف  القط ع ب بة متؿ عمرانية ى :

الت حـ فيي  واض  وتضـ غزة واب لي  وبيت وى  أمبر متلة عمرانية و  كتمة شمال القطاع/ -
 تىي  وبيت ح نوف.

وفيي  النمو خط  شم ل  انوب  عل  طوؿ مح ور الطرؽ اإللليمية   كتمة وسط القطاع/ -
 وتضـ دير البل  والبري  والنصيرات والم  زا واحر الديؾ .. إلخ.

 حولي . وتتمبؿ ف  مح فظة خ ف يونس والتام  ت الحضرية كتمة جنوب القطاع/ -

 

 
المتؿ ال مرانية اات تية لقط ع غزة( 21-2) شمؿ  

الب حث ت ديؿ - 2003َطبٌحخ،  سائذ أحّذ، سعبٌخ دوزٛساٖ،  المصدر:  
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 52قطاع غزةفي العمرانية  مؤشرات التجمعات 2-4-2
للوصوؿ إل  م رفة التام  ت ال مرانية واتا ى ت نموى  ف  لط ع غزة  ياب التطرؽ إل  

ات الي مة ليذه التام  ت والت  لي  ع لة ب لتم ف وال مراف  وذلؾ وفؽ الاداوؿ ب ض المؤشر 
الت لية الت  تتن وؿ التام  ت حتب توزي ي  ف  مح فظ ت لط ع غزة الخمتة )شم ؿ غزة  غزة  

  م  مراع ة تصنيؼ التام  ت إل  )حضر  ريؼ  مخيـ(  وذلؾ وفؽ الوتط   خ ف يونس  رف (
 (.6رلـ  1-1-2المذمور ت بق  ف  بند ) التصنيؼ الفلتطين 

ـ2007مؤشرات التام  ت ال مرانية ف  مح فظة الشم ؿ حتب نوع التام  ( 3-2) ادوؿ  

ـ2007  الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر:   
 

 عدد المساكن عدد المباني عدد المنشآت حجم األسرة متوسط عدد األسر عدد السكان نوع التجمع التجمع
 488 450 8 6,7 422 2,811 ريف أم النصر
 10,135 5,745 978  ,6 9,353 64,457 حضر بيت تىيا
 5,839 3,667 26  7 5,429 38,047 حضر بيت حانون

 6,405 5,313 1,181 6,8 6,167 41,933 مخيم باليامخيم ج
 20,454 11,193 184 2  ,6 18,891  122,99 حضر جباليا

 43,322 26,368 4,777 6,7 41,626 271,246 مجموع المحافظة
 

 
ـ2007مؤشرات التام  ت ال مرانية ف  مح فظة غزة حتب نوع التام  ( 4-2) ادوؿ  

ـ2007المصدر: الاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين   الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت   
 

 عدد المساكن عدد المباني عدد المنشآت حجم األسرة متوسط عدد األسر عدد السكان نوع التجمع التجمع
 5,569 3,675 52  6,7 5,194 34,648 مخيم مخيم الشاطئ

 82,283 35,916  12,62 6,5 69,625 449,221 حضر غزة
 837 245 44 5,2 598 3,085 ريف ءالزىرا

  1,15 1,052  5 6,8 955 6,537 ريف المغراقة
 543 639 22 6,7 437 2,920 ريف جحر الديك

 91,391 41,527 13,412 6,5 76,819 496,411 مجموع المحافظة
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َ، اٌّؤششاد ١ٕ١2007خ، اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىٓ ٚاٌّغبوٓ ٚإٌّشآد اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط 

 64 -60َ، ص2009األعبع١خ حغت ٔٛع اٌزجّغ اٌغىبٟٔ، ٠ٕب٠ش، 
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ـ2007مؤشرات التام  ت ال مرانية ف  مح فظة الوتط  حتب نوع التام  ( 5-2) ادوؿ  
ـ2007شآت   الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنلاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر:   

 

 عدد األسر عدد السكان نوع التجمع التجمع
حجم  متوسط

 عدد المساكن عدد المباني عدد المنشآت األسرة

 4,602 3,227 645 6,4 4,384 28,093 مخيم مخيم النصيرات
 6,298 3,919 785 3 6 5,821 28,093 حضر النصيرات

  3,82 3 2,6 586 6,5 3,685 24,007 مخيم مخيم البريج
 1,708 1,313 200 6,3 1,562 9,848 حضر البريج
 3,023 2,340 244 6,4 2,661 16,939 حضر الزوايدة

 1,135 914 158 6,7 68  6,438 مخيم مخيم دير البمح
 678,  1,916 442 6,4 544 2 16,074 مخيم مخيم المغازي
 1,058 913 122 6,4 1,027 6,538 حضر المغازي
 9,122 6,400 1,108 6,5 8,395 9 54,4 حضر دير البمح
 355 445 89 6,2 304 1,873 ريف المصدر

 825 861 62 6,2 741 4,620 حضر وادي السمقا
  34,633 24,911 4,441 6,4 32,182 215,535 مجموع المحافظة

 
ـ2007مؤشرات التام  ت ال مرانية ف  مح فظة خ ف يونس حتب نوع التام  ( 6-2) ادوؿ  

ـ2007  الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين لاي االمصدر:   
 

 عدد المساكن عدد المباني عدد المنشآت حجم األسرة متوسط عدد األسر عدد السكان نوع التجمع التجمع
 22 ,3 2,949 377 6,0 4 3,2 19,769 حضر القرارة

  6,06 286,   66 6,7 5,659 37,705 مخيم مخيم خان يونس
 25,781 16,422 3,282 6,3 22,569 142,637 حضر خان يونس
 5,553 4,268 689 6,3 5,020 31,703 حضر بني سييال

 1,084 906 103 1 6 992 6,066 ريف عبسان الجديدة
 3,564 3,109 278 7,  3,230 18,413 حضر عبسان الكبيرة

  1,70 1,345 225 5,8 1,581 9,147 ريف خزاعة
 1,004 982 103 6,3 878 5,539 حضر فخاري ا

  48,177 34,267 5,735 6,3 43,213 271,979 مجموع المحافظة
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ـ2007مؤشرات التام  ت ال مرانية ف  مح فظة رف  حتب نوع التام  ( 7-2) ادوؿ  
ـ2007  الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر:   

 

 عدد المساكن عدد المباني عدد المنشآت حجم األسرة متوسط عدد األسر عدد السكان نوع التجمع التجمع
 20,079 12,585 2,510 5 6 18,825 121,774 حضر رفح

 5,604 4,220 965 6,5 5,332 34,558 مخيم مخيم رفح
 1,274 1,290 93 6,6 955 6,308 ريف النصر
 2,144 2,279 124 6,1 752,   10,73 حضر الشوكة

  29,111 21,374 3,692 5 6 26,864 173,372 مجموع المحافظة
 

 

 
مخطط يوض  مح فظ ت وبلدي ت لط ع غزة( 22-2) شمؿ  

وزارة الحمـ المحل   إعداد الب حثالمصدر:   
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المق رنة بيف التام  ت ال مرانية ف  مح فظػ ت و  توضي  الاداوؿ ومف خ ؿ م  تبؽ يممف
   وذلؾ وفؽ الت ل :البي نية التوضيحية المخطط تط ع غزة  عف طريؽ ل

 نسب أعداد السكان في التجمعات العمرانية حسب المحافظات لقطاع غزة
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 مخطط ت بي نية توض  نتب أعداد التم ف ف  التام  ت ال مرانية( 23-2) شمؿ
 حتب المح فظ ت ف  لط ع غزة

 ـ2007  الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر: 
 المخطط ت البي نية مف إعداد الب حث
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 بالقطاعأعداد المنشآت والمباني والمساكن في التجمعات العمرانية حسب المحافظات  نسب مجموع
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  نية توض  نتب ماموع أعداد المنشآت والمب ن  والمت مف ف  التام  ت ال مرانيةمخطط ت بي( 24-2) شمؿ
 حتب المح فظ ت لقط ع غزة

 ـ2007  الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت لاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين االمصدر: 
 المخطط ت البي نية مف إعداد الب حث
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 53قطاع غزةفي العمرانية  ى تركيز التجمعاتالعوامل الرليسية المؤثرة عم 2-4-3
تتوبر التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة بماموعة مف ال وامؿ الرةيتية الت  تتحمـ ف   

  مرانية  وى  أرب ة عوامؿ رةيتية:أوض ع وموال  ومرامز التام  ت ال
 ؿ الديموغراف  وخص ةص المتمف.ال  م -

 ع مؿ المرافؽ والخدم ت ال  مة. -

  لة الزوااية.ع مؿ الح -

 ع مؿ ملمية المتمف. -

 ويؤبر مؿ ع مؿ ف  ىذه التام  ت بنتب مختلفة.
 اتتتيط ف  اإلدارا  ال  مؿ التي ت )خرا وى  أوترتبط بتلؾ ال وامؿ اترب ة عوامؿ  
  أت  ر اتراض   وت ةؿ النقؿ  الطرؽ  دراة التحضر  اتنتق ؿ التمن   اتاتم ع ت بق   

 (.مؿ الا راف ب إلض فة ال  ال  

وفيم  يل  نوض  ال وامؿ الرةيتية اارب ة ونتب توبيرى  عل  التام  ت ال مرانية ف   
 .  وذلؾ حتب دراتة ت بقة أاراى  الدمتور راةد ص لحةلط ع غزة مف خ ؿ مخطط ت توضيحية

 
ونتب توبيرى   ت ال مرانية ف  لط ع غزةال وامؿ الرةيتية المؤبرة ف  تشميؿ التام ( 25-2شمؿ )  
إعداد الب حث الشمؿ مف – 2003َطبٌحخ، االعزخذاَ اٌغىٕٟ ٌألسع فٟ ِحبفظبد غضح،  المصدر:  

ومف خ ؿ ىذه النتب يتض  أف ال  مؿ اامبر توبيرا عل  التام  ت ال مرانية وترميزى   
ترميز التم ف ف  المت ح ت تب نىو ال  مؿ الديموغراف  وخص ةص المتمف  وىو يوض  بذلؾ 

 ال مرانية الموزعة عل  التام  ت ف  لط ع غزة.
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 2003َطبٌحخ،  سائذ أحّذ، سعبٌخ دوزٛساٖ، االعزخذاَ اٌغىٕٟ ٌألسع فٟ ِحبفظبد غضح، جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح،  

عوامل رليسية مؤثرة  
 في التجمعات العمرانية

 ممكية
 المسكن

 الحالة
 الزواجية

الديموغرافي وخصالص 
 المسكن

المرافق والخدمات 
 العامة

 

73% 

 

12% 

 

7% 

 

3% 
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 الخالصة
  ومذلؾ الت رؼ عل  مف ىيـ التام  ت ال مرانيةمف خ ؿ ىذا الفصؿ الذا تـ فيو 

والتطرؽ إل  أىـ خص ةصي  و خر اتحص ةي ت لط ع غزة  التام  ت ال مرانية ف  التخصص ف 
 ل :نتتنت  م  ي  بخصوصي 

إل  تام  ت عمرانية حضرية  وتام  ت  ف  ال ديد مف الدوؿ التام  ت ال مرانيةتصنؼ  -
 حضر ) وى  أصن ؼ ب بة إل  ال مرانية ف  فلتطيف التام  ت صنفت   ولدعمرانية ريفية

 (  نظرا لألوض ع التي تية ف  ااراض  الفلتطينية.مخيم ت ريؼ 

 واتا ى ت وذلؾ مف خ ؿ عدة مراحؿ  ة الاديدةال مراني للتام  ت التخطيط تطور الفمر  -
ف  تخطيط  اعتمد عل  التنمية المتواصلة والمنظور البية  ة وصوت إل  اتتا ه الذامتت ب 

 حف ظ  عل  مقدرات اااي ؿ الق دمة. التام  ت الاديدة 

التمدس ) ال ير منظمة أىـ المظ ىر والمش مؿ الت  تموف ف  التام  ت ال مرانية مف -
 .(مش مؿ النقؿ والمرورو   الت دي ت الداخلية  النمو ال شواة   ااحي ء القديمة  لتم ن ا

  النموذج اتش  ع مرانية وفؽ نم ذج مف التخطيط وى  )تتنوع أشم ؿ التام  ت ال  -
 .(النموذج الت ب و   النموذج الحلق   النموذج الخط النموذج الشبم   

)م إلدارة المصرية واتحت ؿ  احؿ حمـ متت ب ةأبرت عل  لط ع غزة فترات زمنية ومر  -
نتياة  ف  القط ع أدت وبشمؿ مب شر إل  ازدي د أعداد التم ف والتلطة الفلتطينية( 

 .ق ة  لمت ح ت التام  ت ال مرانيةلليارة وغيرى   وب لت ل  ازدي د تل

 ف ت وأعداد تتف وت المت ح ت والمبو يتزايد النمو التم ن  ف  مح فظ ت القط ع الخمتة   -
تحظ  مح فظة خ ف يونس بومبر مت حة  بينم  تحظ  مح فظة حيث التم ف فيم  بيني   

 مب فة تمنية.أمبر غزة بومبر عدد للتم ف و 

تتف وت مؤشرات التم ف وال مراف ف  التام  ت ال مرانية داخؿ المح فظ ت  حيث مذلؾ  -
وال مراف وى  )اب لي  ف   تحظ  ب ض التام  ت الرةيتية ب لنتبة اامبر ف  ااعداد

مح فظة شم ؿ غزة  غزة ف  مح فظة غزة  دير البل  ف  مح فظة الوتط   خ ف يونس 
 رف  ف  مح فظة رف (.و ف  مح فظة خ ف يونس  

%  وىو بذلؾ 3,25ـ وصؿ إل  2009غزة حت  ع ـ م دؿ النمو التم ن  ف  لط ع  -
 يموف ف  تزايد متتمر.

تضـ لط ع غزة عل  ب ث متؿ رةيتية )متلة شم ؿ القط ع/  تتوزع التام  ت ال مرانية ف  -
تضـ دير البل  والبري   متلة وتط القط ع/ة واب لي  وبيت تىي  وبيت ح نوف  و غز 

وتتمبؿ ف  مح فظة خ ف  متلة انوب القط ع/يرات والم  زا واحر الديؾ .. إلخ  و والنص
 حولي (. يونس والتام  ت الحضرية
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رانية ف  لط ع غزة بماموعة مف ال وامؿ الرةيتية الت  تتحمـ ف  تتوبر التام  ت ال م -
أوض ع وموال  ومرامز التام  ت ال مرانية  وى  أرب ة عوامؿ )ال  مؿ الديموغراف  
وخص ةص المتمف  ع مؿ المرافؽ والخدم ت ال  مة  ع مؿ الح لة الزوااية  ع مؿ ملمية 

لمتمف بوعل  نتبة توبير عل  ترميز   ويحظ  ال  مؿ الديموغراف  وخص ةص االمتمف(
 %.73التام  ت ال مرانية تصؿ إل  

بدوره ف  التمييد للفصؿ الت ل  )الفصؿ الب لث(  يوت  وبن ءا عل  م  تبؽ فعف ىذا الفصؿ
للدراتة التحليلية ف  موال  واتا ى ت نمو التام  ت ال مرانية  وتحديدا التام  ت ال مرانية 

ـ الت رؼ عل  مؿ م  يدور مف مف ىيـ حوؿ التام  ت ال مرانية وأىـ الاديدة  وذلؾ ب د أف ت
 مؤشراتي  ف  لط ع غزة. 
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 الفصل الثالث: مواقع التجمعات العمرانية الجديدة في قطاع غزة واتجاىات نموىا
 تمييد

 تحديد التجمعات العمرانية الجديدة في قطاع غزة 3-1
 ألول/ مراحل الحكم المختمفةالمؤشر ا 3-1-1
 المؤشر الثاني/ الفترات الزمنية اليامة 3-1-2
 المؤشر الثالث/ المخطط ائقميمي لقطاع غزة 3-1-3
 اختيار الفترة المحددة لمتجمعات العمرانية الجديدة وفق المؤشرات الثالثة 3-1-4

 تصنيفات المناطق في قطاع غزة 3-2
 مناطق عشوالية )مخيمات( 3-2-1
 مناطق إقميمية 3-2-2
 مناطق تنظيم المدن 3-2-3

 وفق تصنيفات المناطق في قطاع غزة الجديدة التجمعات العمرانيةمجموعات  3-3
 رليسيةتجمعات عمرانية المجموعة األولى/  3-3-1
 المجموعة الثانية/ مخيمات تجلين 3-3-2
 المجموعة الثالثة/ عشواليات منتشرة 3-3-3

 ة ف  لط ع غزةال شواةي   تالتام أنواع 3-3-3-1

 التام  ت ال شواةية ف  لط ع غزة ظيور أتب ب 3-3-3-2
 مشاريع إسكانالمجموعة الرابعة/  3-3-4

 وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف 3-3-4-1
 وم لة ال وث 3-3-4-2
 المالس الفلتطين  لإلتم ف 3-3-4-3
 ام ي ت اإلتم ف الت  ونية 3-3-4-4

 قطاعالالتجمعات العمرانية الجديدة في  تجاه نمو مجموعاتتحميل مواقع وا  3-4
 مواقع واتجاه نمو المجموعة األولى/ تجمعات عمرانية رليسية 3-4-1
 مواقع واتجاه نمو المجموعة الثانية/ مخيمات الالجلين 3-4-2
 مواقع واتجاه نمو المجموعة الثالثة/ عشواليات منتشرة 3-4-3
 جموعة الرابعة/ مشاريع إسكانمواقع واتجاه نمو الم 3-4-4
 التجمعات العمرانية الجديدة مجموعات مواقع واتجاه نمو 3-4-5

 الخالصة
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 تمييد
يت ب  الفصؿ الب لث موضوع التام  ت ال مرانية وبشمؿ خ ص التام  ت الاديدة حيث 

وذلؾ تختي ر  يبدأ بتحديد التام  ت ال مرانية الاديدة مف خ ؿ ماموعة مف المؤشرات المقترحة 
الفترة الت  تضـ مفيوـ التام  ت ال مرانية الاديدة إلام لي  وم رفة موال ي  وب لت ل  اتا ى ت 
نموى   ومف بـ يتن وؿ البند الب ن  تصنيؼ المن طؽ ف  لط ع غزة إل  ب بة من طؽ )مخيم ت 

ص البند الب لث ف  وعشواةي ت  ومن طؽ إلليمية  ومن طؽ تنظيـ المدف البلدي ت(  ومف بـ يتخص
الحديث عف التام  ت ال مرانية الاديدة ف  لط ع غزة حيث يتن ولي  مف خ ؿ تقتيمي  إل  أرب ة 
ماموع ت )تام  ت عمرانية رةيتية بلدي ت  مخيم ت تاةيف  من طؽ عشواةية  ومش ري  إتم ف(  

الاديدة وتحليؿ اتا ى ت نموى  بـ يتن وؿ الفصؿ ف  البند الراب  وااخير موال  التام  ت ال مرانية 
وع لة ذلؾ ب لمخطط اإللليم   وذلؾ تمييدا لدراتة الح تت المش بية ف  الفصؿ الراب  تتتنت ج 

 التول  ت المتتقبلية لقط ع غزة ف  ضوء وال  التام  ت الاديدة ب لمخطط اإللليم  للقط ع.

 تحديد التجمعات العمرانية الجديدة في قطاع غزة 3-1
ت بق  فعف لط ع غزة لد مر ب ل ديد مف الفترات الزمنية ومراحؿ الحمـ المختلفة مم  ذمر 

الت  أبرت ف  تمويف التام  ت ال مرانية ونموى  بشمؿ منظـ وغير منظـ  وىن ؾ ال ديد مف 
المؤشرات الت  يممف مف خ لي  تحديد الفترة أو المرحلة الزمنية الخ صة بمفيوـ التام  ت 

ة  وذلؾ ليتـ الترميز عليي  ف  م رفة موال ي  وتحليؿ اتا ه النمو فيي   ومف ىذه ال مرانية الاديد
 المؤشر ااوؿ/ مراحؿ الحمـ المختلفة  -المؤشرات م  يل :   

 المؤشر الب ن / الفترات الزمنية الي مة -
 المؤشر الب لث/ المخطط اإللليم  لقط ع غزة -

 54المؤشر األول/ مراحل الحكم المختمفة 3-1-1
  وب لت ل  تنتن وؿ حيث أني  تمبؿ فلتطيف عبر الت ريخ الحديث عف ىذه المراحؿ يطوؿ 

 :وفؽ الشمؿ الت ل الموضوع 

 
عبر الت ريخ المختلفة لقط ع غزة المؤشر ااوؿ/ مراحؿ الحمـ( 1-3شمؿ )  

إعداد الب حثالشمؿ  - 2004َاٌغ٠ٛذاْ، ؽبسق ِحّذ، فٍغط١ٓ اٌزبس٠خ اٌّظٛس،  المصدر:  
                                                 

54
اٌزبس٠خ اٌّظٛس، دساعخ ربس٠خ١خ ِزغٍغٍخ ِٕز ثذء اٌزبس٠خ ٚحزٝ أحذاس اٌغبػخ ثبٌظٛس، اٌطجؼخ اٌغ٠ٛذاْ، ؽبسق ِحّذ، فٍغط١ٓ  

 َ، اٌى٠ٛذ2004اٌضبٌضخ، عجزّجش 

مراحل الحكم 
 المختمفة

 السمطة
 الفمسطينية

 العيد العثماني
 وحكم ائنجميز

 العيد
 ائسالمي

 ما قبل
 ائسالم

 اتحتالل
 ائسراليمي
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 55المؤشر الثاني/ الفترات الزمنية اليامة 3-1-2
وى  الفترات الت  ترتبط بوحداث ى مة أبرت عل  الوض  ف  ااراض  الفلتطينية ولط ع 

 :الت ل  الشمؿ ـ  وذلؾ وفؽ1948وتنبدأ الت ريخ ف  ىذا المؤشر منذ ع ـ غزة  

 
عبر الت ريخ لقط ع غزة المؤشر الب ن / الفترات الزمنية الي مة( 2-3شمؿ )  

  2004َاٌغ٠ٛذاْ، ؽبسق ِحّذ، فٍغط١ٓ اٌزبس٠خ اٌّظٛس،  المصدر:
إعداد الب حثالشمؿ   

 56المؤشر الثالث/ المخطط ائقميمي لقطاع غزة 3-1-3
ت ييره أو ت ديلو  تقتيمو إل  أىـ المراحؿ الت  أبرت ف بويممف الت  مؿ م  ىذا المؤشر  

 أو اعتم ده ممخطط إلليم  للقط ع  م لت ل :
 

 
المخطط اإللليم  لقط ع غزةمراحؿ  المؤشر الب لث/ (3-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 اختيار الفترة المحددة لمتجمعات العمرانية الجديدة وفق المؤشرات الثالثة 3-1-4
تـ اتت راضو ف  المؤشرات الب بة مف مراحؿ حمـ وفترات زمنية ى مة مف خ ؿ م  

ومراحؿ للمخطط اإللليم  لقط ع غزة  يممف الدم  بيف المؤشرات الب بة للوصوؿ إل  الفترة 
المحددة لمفيوـ التام  ت ال مرانية الاديدة الت  تيتـ تحليؿ موال ي  واتا ى ت نموى   وىذا الدم  

 تيموف م لت ل :

 

                                                 
55

 اٌّشجغ اٌغبثك 
56

 غزة  فلتطيف  خ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خٌغٍط، اَ، ٚصاسح اٌزخط١ؾ2020 – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  

 المخطط ائقميمي
 لقطاع غزة

انتفاضة األقصى 
 واتنسحاب ائسراليمي

طنية عيد السمطة الو 
 الفمسطينية

عيد اتحتالل 
 اتسراليمي لقطاع غزة

عيد الحكومة الجديدة 
 المنتخبة

الفترات 
 يةالزمن

 م1990 م1987 م1948 م1967 م1973 م2005
 

 م2000 م1994
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اختي ر الفترة المحددة للتام  ت ال مرانية الاديدة وفؽ المؤشرات الب بة( 1-3) ادوؿ  
    إعداد الب حث المصدر:

 اختيار الفترة المحددة لمتجمعات العمرانية الجديدة وفق المؤشرات الثالثة المؤشر

ما قبل  األول
 ائسالم

العيد 
 ائسالمي

العيد العثماني 
م 1994السمطة الفمسطينية )من عام  م(1994-1948ل ائسراليمي )من عام اتحتال  وحكم ائنجميز

 وحتى تاريخو(

 عام - - - الثاني
 م1948

 عام
 م1967

 عام
 م1973

 عام
 م1987

 عام
 م1990

 عام
 م1994

 عام
 م2000

 عام
 م2005

 عيد اتحتالل اتسراليمي لقطاع غزة - - - الثالث
عيد 
 السمطة

انتفاضة 
األقصى 

واتنسحاب 
ائسراليمي 
 من القطاع

عيد 
الحكومة 
الجديدة 
 المنتخبة

المرحمة 
 3الجزء  2الجزء  1الجزء  المختارة

 

مف خ ؿ الادوؿ الت بؽ تـ تقتيـ الفترات والمراحؿ للمؤشرات الب بة إل  ب بة أازاء  
 وي حظ أف الازء الب لث ىو الازء الم بر عف فترة التام  ت ال مرانية ف  عيد التلطة
الفلتطينية  حيث أنو الازء الذا يشير إل  المايودات الفلتطينية ف  لي ـ التلطة منذ ع ـ 

لتام  ت يشمؿ ا عمؿ مخطط إلليم إعداد و  وفيوحت  اوف  مم  أنو الازء الذا بدأ  ـ1994
 .ال مرانية ف  القط ع حتب الرؤية الفلتطينية

يكون ضمن الجزء الثالث  وتحديدا منذ وبالتالي فإن تحديد التجمعات العمرانية الجديدة س
  انسحاب اتحتالل ائسراليمي من قطاع غزة  وىذا اتختيار نتيجة لما يمي:

ب د فترة اتنتف ضة  ف  م فة الما تت الت ييرات وااحداث الت  طرأت عل  لط ع غزة -
  ب اإلتراةيل  مف القط ع.واتنتح

 ترؾ أراض  المتتوطن ت )المحررات(. -

 .لؾ مف تيطرة فلتطينية م ملة عل  أراض  لط ع غزةم  تب  ذ -

الت دي ت والتحديب ت الت  طرأت عل  المخطط اإللليم  وفؽ ااحداث واتنتح ب  -
 \وصوت إل  اعتم ده الني ة  ف  عيد الحمومة الاديدة.   مف القط ع
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 57تصنيفات المناطق في قطاع غزة 3-2
الفلتطينية مف احت ؿ وتياير وظيور  حتب ااوض ع التي تية الخ صة ف  ااراض 

ال شواةي ت والمخيم ت وغيرى  مف الم م  ال مرانية الت  توبرت بذلؾ  فعف تصنيؼ المن طؽ ف  
 لط ع غزة يتـ تن ولو مف خ ؿ ب ث من طؽ وفؽ الت ل :

 

 
تصنيف ت المن طؽ ف  لط ع غزة (4-3شمؿ )   

الب حث المصدر: إعداد  

 مناطق عشوالية 3-2-1
 نظيـ وت تبر مب نيي  غير ل نونيو.وى  المن طؽ الت  لـ يتر عليي  تشري  ت ولوانيف الت

لت طية الح اة الم تة والمف اةة  أنشوتتتمبؿ ىذه المن طؽ بمخيم ت ال اةيف الت   -
 ـ إبر النمبة الفلتطينية.1948ع ـ  إلتم ف ال اةيف إل  لط ع غزة

 ت ال اةيف ملميو خ صة للمواطنيف.ف  مخيم  دت يوا -
صنفت ولمني  لمن طؽ نفوذ البلدي ت ف  لط ع غزة  )*(المخطط ت الييمليةتق  ضمف  -

  ت تمن  فيي  رخص بن ء وت تشؽ فيي  الطرؽ   حيثمن طؽ مامده تنظيمي  عل  أني 
 وليس للتلط ت المحلية أا تيطرة أو تحمـ ب ل مراف فيي .

 ح  تي تي .  ي مقضية تي تيو لحيف حؿ مش مل م  المخيم ت تـ الت  مؿ -

 اطق إقميميةمن 3-2-2
 دارية للما لس البلدية والقروية.وتشمؿ ااراض  الت  تق  خ رج حدود النفوذ اإل

البلدية أو المالس البلدا( عل  ال مراف فيي , يواد تيطرة مف التلط ت المحلية )ت  -
 )المخطط ت الييملية والتفصيلية(.لتنظيمية وى  غير مشمولة ف  المش ري  ا

غير خ ض ة انظمة وتشري  ت المالس البلدا أو القروا وت تمن  رخص بن ء فيي   -
 إت عف طريؽ وزارة الحمـ المحل .

 .تمبؿ نتبة ضةيلة مق رنة بمب ن  من طؽ تنظيـ المدف -

                                                 
ِجٍخ اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ ِخبٌفبد اٌجٕبء اٌزٕظ١ّ١خ ٚأصش٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ اٌؼّشا١ٔخ فٟ لطبع غضح، ٟ، ٚسلخ ثحض١خ، اٌىحٍٛد، ِحّذ ػٍ 57

 2006َ)عٍغٍخ اٌذساعبد اٌطج١ؼخ ٚإٌٙذع١خ(، اٌّجٍذ اٌشاثغ ػشش، اٌؼذد األٚي، ٠ٕب٠ش 
)*(

اٌّذ٠ٕخ ٠شِٝ ثٛجٗ ػبَ إٌٝ رؤ١ِٓ اٌؼشٚس٠بد اٌظح١خ ٘ٛ ِششٚع رٕظ١ُ ٌج١ّغ األساػٟ اٌٛالؼخ فٟ ِٕطمخ رٕظ١ُ اٌّخطؾ ا١ٌٙىٍٟ/  

 اٌٛاف١خ ٚاٌّٛاطالد ٚإٌض٘خ ٚأعجبة اٌشاحخ ف١ّب ٠زؼٍك ثزخط١ؾ رٍه األساػٟ ٚاعزؼّبٌٙب، ٠ٚزىْٛ اٌّششٚع ِٓ ِخطؾ ٚرمش٠ش ٚٔظبَ.

 1، ثٕذ سلُ 12، ِبدح سلُ 1ٍّحك سلُ َ، ا1936ٌٌغٕخ  28اٌّظذس: اٌٍجٕخ اٌّشوض٠خ ٌألث١ٕخ ٚرٕظ١ُ اٌّذْ، لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌّذْ سلُ  -

 تصنيفات المناطق في القطاع

 مناطق تنظيم المدن ناطق عشواليةم مناطق إقميمية
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 مناطق تنظيم المدن 3-2-3
 وية.للبلدي ت والما لس القر  رااإلداوى  المن طؽ الت  تق  ضمف النفوذ 

 تخض  ىذه المن طؽ للتشري  ت التنظيمية للبلدي ت والما لس القروية. -
 ة والتفصيلية للمدينة أو القرية.مشمولة ضمف المخطط ت الييملي -
 ف  لط ع غزة.تمبؿ أغلبية المن طؽ ال مرانية  -
 .يواد بي  من طؽ عشواةية -

غزة ( نتب تصنيؼ المن طؽ ف  لط ع2-3) ادوؿ  
ـ2008مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غزة  وزارة الحمـ المحل   المصدر:   

 

 نسب تصنيف المناطق في قطاع غزة
 مناطق تنظيم المدن مناطق إقميمية مناطق عشوالية 

 2808147 808015  4883 )باأللف دونم(المساحة 
 % 76875 % 21892 % 381 )%( النسبة
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 شوائٌة

)مخٌما (

المساحة

 
( مخطط بي ن  يوض  نتب تصنيؼ المن طؽ ف  لط ع غزة5-3) شمؿ  

ـ2008مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غزة  وزارة الحمـ المحل   المصدر:   
 المخطط البي ن  مف إعداد الب حث

وىذا يوض  أف أغلبية ااراض  ف  لط ع غزة تق  ضمف م  يتم  بمن طؽ تنظيـ المدف 
 المب شرة لتلطة البلدي ت ف  القط ع. أا تحت التيطرة
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مخطط لقط ع غزة يوض  المن طؽ اإللليمية ومن طؽ تنظيـ المدف )البلدي ت( (6-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 التجمعات العمرانية الجديدة وفق تصنيفات المناطق في قطاع غزةمجموعات  3-3
عشواةية )المخيم ت(  بؿ ف  من طؽة من طؽ تتممف خ ؿ تصنيؼ لط ع غزة إل  ب ب

ومن طؽ تنظيـ المدف )البلدي ت( ومن طؽ إلليمية  تتوزع التام  ت ال مرانية فيي  بنتب مختلفة  
فعف الت  مؿ م  التام  ت ال مرانية تيموف مف خ ؿ تصنيفي  إل  ماموع ت لتتييؿ تحليؿ 

 موال ي  واتا ه نموى   وذلؾ مم  يل :

 
ماموع ت التام  ت ال مرانية الاديدة وفؽ تصنيؼ المن طؽ ف  لط ع غزة (7-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

مجموعات التجمعات 
 العمرانية

 المجموعة الرابعة المجموعة األولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة

تجمعات عمرانية 
 )بمديات( رليسية

 مشاريع إسكان عشواليات منتشرة مخيمات الالجلين
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 58)بمديات( رليسيةعمرانية تجمعات المجموعة األولى/  3-3-1
( 5موزعة عل  ) بلدية ف  لط ع غزة (25)البلدي ت الت  يبلغ عددى  نفوذ وى  تتمبؿ ف    

ث تتف وت مت ح ت النفوذ والمن طؽ ال مرانية فيم  بيني   وفيم  يل  تنتت رض مح فظ ت  حي
مت ح ت المن طؽ ال مرانية ضمف نفوذ مؿ بلدية  ونتبة ىذه المت حة مف مت حة النفوذ الملية 

 للبلدية  وذلؾ مف خ ؿ الاداوؿ والمخطط ت البي نية الت لية:

مح فظة شم ؿ غزة التام  ت ال مرانية الرةيتية ف ( 3-3) ادوؿ  

ـ2008المصدر: مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غزة  وزارة الحمـ المحل     
 

مساحة النفوذ  البمدية
 )باأللف دونم(

نية امساحة المنطقة العمر 
 )باأللف دونم(

 نسبة المنطقة العمرانية
 من النفوذ

 % 41,59 4,853 11,671 بيت حانون
    53,2 51 78 14,373 بيت تىيا

 % 49,25 8,814 17,897 يا جبا
 % 23,25 1,186 1,811 أم النصر

 

 
التام  ت ال مرانية الرةيتية ف  مح فظة غزة( 4-3) ادوؿ  

ـ2008مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غزة  وزارة الحمـ المحل   المصدر:   
 

احة النفوذ سم بمديةلا
 )باأللف دونم(

منطقة العمرانية لمساحة ا
 نم()باأللف دو 

 نسبة المنطقة العمرانية
 من النفوذ

 % 54,14 24,321 45,111 غزة
 % 21,63 1,715 3,261 المغراقة
 % 27,3  6 18 4,634 الزىراء
 % 18,78 1,226 527 6 وادي غزة

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58

 2008َِخطؾ اعزؼّبالد األساػٟ ٌمطبع غضح، اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍجٕخ اٌّشوض٠خ، ٚصاسح اٌحىُ اٌّحٍٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ،  
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الوتط التام  ت ال مرانية الرةيتية ف  مح فظة ( 5-3) ادوؿ  

ـ2008زة  وزارة الحمـ المحل   مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غالمصدر:   
 

 مساحة النفوذ البمدية
 )باأللف دونم(

 مساحة المنطقة العمرانية
 )باأللف دونم(

 نسبة المنطقة العمرانية
 من النفوذ

 % 48831 78391 15,311 دير البمح
 % 49837 48816 9,755 النصيرات
 % 42878 28999 7,111 الزوايدة
 % 36889 18955 5,311 البريج
 % 59897 18832 3,155 المغازي
 % 33844 18391 4,161 المصدر

 % 33854 18335 3,981 وادي السمقا
 

 
 

خ ف يونسالتام  ت ال مرانية الرةيتية ف  مح فظة ( 6-3) ادوؿ  

ـ2008مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غزة  وزارة الحمـ المحل   المصدر:   
 

 مساحة النفوذ البمدية
 نم()باأللف دو 

 مساحة المنطقة العمرانية
 )باأللف دونم(

 نسبة المنطقة العمرانية
 من النفوذ

 % 27818 148571 53,813 خان يونس
 % 29876 38515 11,777 القرارة

 % 45859 28357 5,171 بني سييال
 % 49823 38461 7,128 عبسان الكبيرة
 % 41838 18344 3,328 عبسان الجديدة

 % 48859 18228 2,527 خزاعة
 % 19834 18371 7,182 الفخاري

 

 
رف التام  ت ال مرانية الرةيتية ف  مح فظة ( 7-3) ادوؿ  

ـ2008مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غزة  وزارة الحمـ المحل   المصدر:   
 

 مساحة النفوذ البمدية
 )باأللف دونم(

 مساحة المنطقة العمرانية
 )باأللف دونم(

 انيةنسبة المنطقة العمر 
 من النفوذ

 % 45871 138941 31,511 رفح
 % 32812 18513 4,694 النصر
 % 41845 28571 6,354 الشوكة
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وفيم  يل  مخطط ت بي نية توض  نتب المت ح ت ال مرانية ف  التام  ت الخ صة   
ز والت  ت ط  مؤشر عف أىـ التام  ت ممرام ب لبلدي ت متام  ت عمرانية رةيتية ف  لط ع غزة

 . رةيتية يممف اتعتم د عليي  ف  وض  مقترح ت لنمو المدف بشمؿ ع ـ

 المساحات العمرانية في مناطق التجمعات الرليسية )البمديات( بقطاع غزةنسب 
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نتب المت ح ت ال مرانية ف  من طؽ التام  ت الرةيتية )البلدي ت( بقط ع مخطط ت بي نية توض  ( 8-3) شمؿ
   حتب المح فظ تغزة

 المصدر: إعداد الب حث
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 59المجموعة الثانية/ مخيمات تجلين 3-3-2
تػم ف ال  اةػيف الفلتػطينييف الػذيف ىػ اروا مػف المنػ طؽ ى  المنػ طؽ التػ  تػـ فييػ  إيػواء وا 

الضػػفة, ) المنػػ طؽ الخمػػس الت ليػػة حيػػث ترمػػزت عمليػػة الياػػرة ل اةػػيف إلػػ ـ, 1948المحتلػػة عػػ ـ 
وت تبػػػر   (700,000) فػػػ  ذلػػػؾ الحػػػيف ولػػػدر عػػػدد ال اةػػػيف لطػػػ ع غػػػزة, تػػػوري , لبنػػػ ف, وااردف(

أني  الا نب اامبػر وااخطػر الػذا نػت  مػف تػوبير  المخيم ت مب ت  فريدا  مف الن حية ال مرانية, حيث
 مب فتيػ  التػم نية ىػ  تقريبػػ ممػ  أف اتحػت ؿ اإلتػراةيل , ممػ  أنيػ  تامػ  بػيف التخطػيط وال شػواةية, 

 أمبر المب ف ت ف  ال  لـ. مف

 
ـ إل  ب ل  ااراض  الفلتطينية والدوؿ ال ربية1948تياير الفلتطينييف  (9-3شمؿ )  

م لة ال وث  غزةو المصدر:   
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 ، غضح ٚوبٌخ غٛس ٚرشغ١ً اٌالجئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ اٌششق األدٔٝ )األٚٔشٚا( 
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  ـ وم  تب ي  مف تياير للفلتطينييف1948اةيلية ف  ب د الحرب ال ربية اإلتر وب لت ل  و 
الت  و ( ااونرواالفلتطينييف ف  الشرؽ اادن  ) فوم لة غوث وتش يؿ ال اةيبدأت اامـ المتحدة و 
اإلغ بة  بتنفيذ برام   ـ(8/12/1949ف   302رلـ )حدة ال مومية لألمـ المت ةأتتت بقرار الام ي
بتقديـ خدم تي  ف  أول ت اليدوء النتب  وف     حيث تقوـفل اةيف الفلتطينيي والتش يؿ المب شرة
 .تم ف ومت ء ل شرات  تؼ مف ال اةيفوا  مف ت ذية  ,أول ت الحروب
عط ءيـ تقديـ خدم ت الت لب ااونروا تقوـ الولت سوف  نف ل دد    وذلؾالرع ية الصحية وا 

 لبن فو ااردف ) حقوؿ عملي ت وى  ةف لي  ف  خمتيلفلتطين  متا تائمليوف  4,1 يقؿ عف ت
 .(الضفة ال ربية ولط ع غزةو  توريةو 

  اب لي مخيـ ) :ى و  بم نية مخيم ت عل  وتتوزع مخيم ت ال اةيف ف  لط ع غزة
 رف (.ومخيـ   خ ف يونس  الم  زا  دير البل   البري   النصيرات  الش طئ

مخيم ت ال اةيف الفلتطينييف ف  لط ع غزة( 8-3) دوؿا  

وم لة ال وث  غزةالمصدر:   
 

 مخيمات الالجلين الفمسطينيين في قطاع غزة

 المخيم الرقم
 المساحة
 )دونم(

السكان عام 
 م1949

السكان عام 
 م1999

ان كعدد الس
 م2006عام 

 29414 902 2 13,000  2  البريج 1
 91 106  511   3500 1400 جباليا 2
 58139 57204 16000 638 النصيرات 3
 79853 71317 23000 700 الشاطئ 4
 19847 18300 9000 160 دير البمح 5
 60673 54226 35000 49  خانيونس 6
 96743 83004 41000 1010 رفح 7
 22840 20769 9000 559 المغازي 8

 474211 248021 000111  5844 ائجمالي
 

ولد بلغ عدد ال اةيف الفلتطينييف ف  لط ع غزة حتب اتحص ةي ت ااخيرة لوم لة ال وث  
ة نتب  مم  أف %67.4 ف  لط ع غزة نتبة ال اةيف مف التم ف  وتبلغ ( تائ1,018,392)

  ف  لط ع غزة. يفال اة عدد مف إام ل % 45 المخيم تداخؿ ال اةيف المقيميف 
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مخطط ت بي نية توض  التف وت ف  المت حة وعدد التم ف والمب فة التم نية( 10-3) شمؿ  

مخيم ت لط ع غزةداخؿ   

إعداد الب حثالمصدر:   

ف مخيـ دير البل  وخ نيونس والش طئ ى  أعل  المخيم ت ف  م  تبؽ يتض  أف مؿ مم 
 المب فة التم نية  وذلؾ مف خ ؿ مق رنة عدد التم ف بمت حة المخيـ.  
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 60المجموعة الثالثة/ عشواليات منتشرة 3-3-3
ل نونية الت  تبن  حوؿ ال ير تلؾ التام  ت  بوني  يقصد ب لتام  ت التمنية ال شواةية

 نظيـ اتمتداد ال مران  للمدينة.لقوانيف والنظـ الت  أصدرتي  الدولة لتا غي بالمدف ف  
 وللتام  ت ال شواةية عدة ظواىر وى :

 ل  اارض الت  غفؿ عني  أصح بي .إم  أف تموف وض  يد ع -
 ح بي  ببي ي  للوافديف مف الريؼ.أو تقتيم ت عشواةية لمنطقة زراعية ل ـ أص -
 حراوية لـ يتـ تخطيطي . أو تقتيم ت عشواةية ف  من طؽ ص -
 حت  رف  انوب و  مف بيت ح نوف شم ت التام  ت ال شواةية عل  طوؿ لط ع غزة متدتو 

عشواةية عل  ( 23  حيث يبلغ عدد التام  ت ال شواةية )حت  خط اليدنة شرل و  ومف البحر غرب 
ح فظ ت حتب م من طؽإل  خمتة يممف تقتيمي  و   شمؿ تام  ت تمنية منتشرة ف  لط ع غزة

 م لت ل : القط ع

توزي  التام  ت ال شواةية عل  مح فظ ت لط ع غزة (9-3) ادوؿ  
وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حثالمصدر:     

 

 ( عشوالية23) – التجمعات العشوالية حسب المحافظاتتوزيع 
 محافظة
 شمال غزة

 محافظة
 غزة

 محافظة
 الوسطى

 محافظة
 خان يونس

 حافظةم
 رفح

 عزبة بيت ح نوف
 عزبة دواس

 المدرتة اامريمية
 مدرتة أبو عبيدة

 ح  اإلتراء ال شواة 
 بةر الن اة
 مفترؽ تواـ
 1انوب التفينة 
 2انوب التفينة 
 شم ؿ التفينة
 ارف النزلة

 شرؽ شرمة ىونداا
 (المرابطيف) أبراج المخ برات

 أبو عمرة
 شرؽ التم ؾ

 (المين وا) عزبة الحم مية
 لمحطة التف حا

 خلؼ تلطة الط لة

 المحطة
 البرمة

 (النمت وا) ح  اامؿ
 الم لحة

 البراىمة

  تجمع 1 تجمع 2 تجمع 2 تجمع 7 تجمع 11
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 2011َال  مة واإلتم ف  التلطة الوطنية الفلتطينية  لتـ البحوث  وزارة ااش  ؿ  
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رفح  

توزي  التام  ت ال شواةية عل  مح فظ ت لط ع غزة مخطط بي ن  يوض  نتب (11-3) شمؿ  
   مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حثوزارة ااش  ؿ الالمصدر: 

 61ة في قطاع غزةالعشوالي التجمعات توزيع 3-3-3-1
 وفؽ الت ل : عل  ب بة ألت ـ ة ف  القط عال شواةي التام  ت توزي يممف 

 
التام  ت ال شواةية ف  لط ع غزة توزي  (12-3شمؿ )  

إعداد الب حثالمصدر:   

 الخاصة الممكيات أراضي ضمن جمعات العشوالية. الت1
 الاية إل  الراوع دوف ااراض  ىذه ف  البن ء يتـ حيث للمواطنيف ملميتي  ت ود الت ى  و 
 المبير ف  البن ء يتـ وب لت ل   للبن ء متبؽ إذف عل  الحصوؿ ودوف  الم نية البلدية أو المتةولة

 .المن طؽ تلؾ إل  الخدم ت وتوصيؿ فرز عملية بدوف الخ صة ااراض  مف

 الوقف أراضي ضمن . التجمعات العشوالية2
 الوزارة مف ب تتةا رى  إم  المواطنيف ويتتخدمي  ااول ؼ لوزارة ملميتي  ت ود  أراض وى 

 .متبؽ إذف عل  الحصوؿ أو تخصيص دوف فيي  البن ء ويتـ  تواير بدوف أو

 الحكومية األراضي ضمن . التجمعات العشوالية3
 وظ ىرة غزة لط ع  مح فظ ت مف المبير ف  تنتشر والت  الت دي ت أنواع أخطر وىو

 اتنتف ضة خ ؿ اتعتداء ىذا توت    ولداتحت ؿ زمف منذ ل ةـ الحمومية ااراض  عل  اتعتداء
 .مبير بشمؿ ااول 
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 المرا  الت بؽ 

 التجمعات العشوالية توزيع
 في قطاع غزة

 األراضي ضمنتجمعات 
 الحكومية

 

 ضمنتجمعات 
 الوقف أراضي

 أراضي ضمنتجمعات 
 الخاصة الممكيات
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 62في قطاع غزة التجمعات العشوالية ظيور أسباب 3-3-3-2
 وانتش ر التام  ت ال شواةية ف  لط ع غزة مم  يل : ويممف تلخيص أتب ب ظيور

 ىذه أطراؼ عل  للزحؼ المواطنيف أابر مم  والمدف المخيم ت ف  ال  لية التم نية المب فة -
 .عشواة  بشمؿ والمدف المخيم ت

 إل  عشواةي  التم ف انتق ؿ إل  أد  مم  المدف ف  اات تية الخدم ت ان داـ أو توء -
 .الخدم ت مف ف دةل تت المدف أطراؼ

 ال شواة  ب لشمؿ ال مران  التمدد إل  أد  مم  المخيم ت ف  ال  ل  التم ن  النمو م دؿ -
 .المدف مح ور ب تا ه

 النمو ال شواة . عل  ت عد مم  ف  أغلب ااول ت التنفيذية للتلطة الف عؿ الدور غي ب -
 .اارض ت ر ارتف ع -
 .التنظيـ بقوانيف اتلتزاـ دوف خص ش بشمؿ م ةـ تمف توفير المواطنيف مح ولة -
 .من زؿ المواطنيف وتدمير ىدـو  تي تة اتحت ؿ اإلتراةيل  المتتمرة ف  اتاتي ح ت -

 مشاريع إسكانالمجموعة الرابعة/  3-3-4
تت دد مش ري  اإلتم ف ف  لط ع غزة نتياة الح اة الم تة والمتتمرة لي  ف  تلبية 

مش ري  بشمؿ أت ت  مف ىذه التنفيذ  تـ بير ف  القط ع  ولداحتي ا ت المتمف ل دد التم ف الم
  وم لة ال وث اإلتم فو  ااش  ؿ ال  مة وزارة) مؤتت ت ت ن  بموضوع اإلتم ف وى  خ ؿ

  ب إلض فة إل  ام ي ت اإلتم ف الت  ونية(  وتوؼ المالس الفلتطين  لإلتم فااونروا  
مو ؿ التطرؽ إل  تحليلي  مموال  واتا ى ت ننتت رض ىذه المش ري  فيم  يل  لتوضيحي  لب

مع العمم أنو مرفق في ممحق الدراسة نبذة عن مشاريع ائسكان للتام  ت ال مرانية ف  القط ع  
 في قطاع غزة.

 
مؤتت ت مش ري  اإلتم ف ف  لط ع غزة  (13-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث
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 المرا  الت بؽ 

 مشاريع ائسكان
 في قطاع غزة

 جمعيات ائسكان
 نيةالتعاو 

 وكالة الغوث
 )األونروا(

 وزارة األشغال العامة
 وائسكان

 المجمس الفمسطيني
 لإلسكان
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 ائسكانشغال العامة و األوزارة  3-3-4-1
توتتت ع ـ  زارات التلطة الوطنية الفلتطينيةإحد  و  ى  وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف

لط ع اإلتم ف والبنية  مؿ مف تت   لتحقيؽ التنمية ال مرانية المتتدامة ف  الت و   ـ1994
 63ومن أىم أىدافيا:  اات تية ف  فلتػطيف

رصيد الوطن  مف الوحدات التمنية الت  توفر الشروط تحقيؽ الزي دة الممية والنوعية لل -
الصحية واتاتم عية الت  تحت اي  ااتر الفلتطينية وخ صة ذات الدخؿ المحدود 

 ؽ م  يير التص دية وبيةية تليمة.والمتدن  وف
التطوير والصي نة الداةمة للبنية اات تية للمرافؽ والمب ن  الرتمية الحمومية وعن صر  -

 ل  أداء دورى .لتصب  ل درة عحتية وخ صة شبمة الطرؽ ال  مة وممون تي  البنية الت
المت ىمة ف  تنمية وتطوير صن عة وتمنولواي  البن ء واإلنش ءات ف  فلتطيف وخلؽ ل عدة  -

التص دية إلنت ج مواد البن ء المختلفة محلي   ب تعتم د عل  الموارد الطبي ية والبشرية 
 .شراؼ عل  ضبط وتحتيف الاودة  اإلالوطنية والمش رمة ف

اترتق ء ب لبيةة التمنية ف  الحضر والريؼ والتخلص مف التام  ت التمنية لتطوير و ا -
 ال شواةية والمن طؽ المتدىورة عمراني  .

تف يؿ دور لط ع البن ء والتشييد ف  اتلتص د الوطن  ومش رمتو ف  حؿ مش مؿ البط لة  -
 وتوفير فرص عمؿ.

 وزارة األشغال العامة وائسكان: بيا المسؤوليات التي تعملومن أىم الميام و 
يف وض  القوانالش ملة ورتـ التي ت ت ال  مة و  المش رمة ف  إعداد الخطة الوطنية للتنمية -

 .والتشري  ت الوطنية ذات الصلة
القي ـ ب لبحوث والدرات ت ال لمية النظرية والتطبيقية الخ صة ب لتطوير المتتمر للتخطيط  -

 نت ج والتنفيذ واإلشراؼ والمت ب ة لمش ري  ونش ط ت الوزارة المختلفة.واإل
إعداد الخطط والتي ت ت والبرام  والمش ري  ال ملية الت  تخدـ تحقيؽ أىداؼ اتتتراتياية  -

 الوطنية لإلتم ف والتنمية الحضرية وال مرانية ف  المدف والريؼ .
  ووض  المواصف ت والم  يير الخ صة  مرانيةوالقوانيف والتشري  ت ال إعداد وتحديث النظـ -

ب لتخطيط الحضرا والتصميـ الم م را واإلنش ة  لإلتم ف واابنية والمرافؽ والبنية التحتية 
 .والتي ت  واتاتم ع بم  يتفؽ م  الوال  اتلتص دا 
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ف وض  البرام  الخ صة بتطوير وتنظيـ لط ع المق وتت وتطوير اانظمة الخ صة ب لمق ولي -
ومش رمة القط ع الخ ص وتوىيليـ للدخوؿ ف  المش ري  الحمومية المختلفة وتحفيزىـ عل  

 عملية التنمية ال مرانية الش ملة.المت ىمة ف  
دارة برام  التوىيؿ والتدريب للميندتيف والمينييف داخؿ وخ رج الوزارة ب لتنتيؽ م   - إعداد وا 

 .حلية والدوليةز البحث ال لم  المالا م  ت والنق ب ت ومرام

اإلتم ف عل  ت طية اتحتي ا ت التمنية ف  لط ع غزة و  ااش  ؿ ال  مة ولد عملت وزارة
مف خ ؿ ماموعة مف مش ري  اإلتم ف الت  تـ تنفيذى  أو إعدادى  والبدء ف  تنفيذى  ح لي   وى  

  وفؽ الت ل :

 64نفيذىاالعامة وائسكان التي تم توزارة األشغال  إسكان أوًت: مشاريع
 :وى  عب رة عف عدة مش ري  م لت ل 

 
مش ري  إتم ف وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف الت  تـ تنفيذى ( 14-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 65العامة وائسكان قيد التنفيذوزارة األشغال  إسكان : مشاريعثانياً 
اإلتم ف الت  ل مت بععدادى  الوزارة مؤخرا  حيث تـ ى  عب رة عف ماموعة مف مش ري  

 لام ي ت.اعتم دى  وأصبحت ليد التنفيذ  فقد تـ البدء ف  أعم ؿ الفرز والتتوية لألراض  وا
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 الضهشاء
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 صايذ
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 البلح
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 إعكان وفزث
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ليد التنفيذمش ري  إتم ف وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف ( 15-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 الغوث وكالة 3-3-4-2
ومم  ذمرن  ت بق   ( ااونروا) وم لة اامـ المتحدة إلغ بة وتش يؿ ال اةيف الفلتطينييفى  

لألمـ  بمواب لرار الام ية ال  مة ـ1948ع ـ  الحربف  أعق ب فعف وم لة ال وث لد توتتت 
ولد بدأت   ينييفام  التش يؿ ل اةيف الفلتطوبر  المب شرة  رض تقديـ اإلغ بةب   وذلؾالمتحدة

 ـ.1950ع ـ  ف  عملي تي  الميدانية
لديي  ف  منطقة الشرؽ  يفمتالال يففلتطينيال يف اةلوالحم ية  توفر ااونروا المت عدةو 
عل  الت ليـ والرع ية الصحية واإلغ بة والبنية التحتية وتحتيف ي  تشتمؿ خدم ت   حيثااوتط

 .ول تاا امي  الص ير واتتتا بة الط رةة ف المخيم ت والمت ندة الماتم ية والتمويؿ 
ال  مة ب لتاديد المتمرر لوتية  وف  غي ب حؿ لمشملة ال اةيف الفلتطينييف  تقوـ الام ية

 66ومن أىم أىدافيا:ـ  2014ااونروا  ويمتد  خر تاديد حت  
 امتت ب الم رفة والمي رات.  -
 عيش حي ة طويلة وصحية.  -
 قة. تحقيؽ متتوي ت م يشة تة -
 التمت  بحقوؽ اإلنت ف إل  ألص  ما ؿ مممف. -

 67األونروا(إسكان وكالة الغوث )مشاريع  -
أرب ة والت  يبلغ عددى   ى  عب رة عف مش ري  اإلتم ف الت  ل مت بععدادى  ااونروا 

منطقة الفخ را ب لقرب مف المتتشف    خ نيونس غرب ح  اامؿ) تام  ت تمنية ف  مؿ مف
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 حيمششوع 

 البشاق

 

حي مششوع 

 بيغان

 

حي مششوع 

 الفشدوط

مششوع حي 

 المشابطيه

مششوع حي 

 اإلعشاء

 

 قيذمشاسيع 

 التىفيز
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  ورف  شم ؿ غرب التام  الب لث(  ب إلض فة إل  تـ تنفيذ تام  تؿ التلط فب رف   ااوروب 
 ااول .ذا م  لورف ب لمش ري  اارب ة حاـ المشروع ص ير نتبي  إتم ن  خ مس بدير البل  ولمف إ

 
وم لة ال وث )ااونروا(مش ري  إتم ف ( 16-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 68المجمس الفمسطيني لإلسكان 3-3-4-3
ف  مدينػػة القدس ممؤتتػػػػػة غير ربحية   ـ1991توتس المالس الفلتطين  لإلتػػػم ف ع ـ 

تيدؼ إل  تطوير لطػػػػػػػػ ع اإلتػػم ف والمتػػػػػ ىمة ف  حؿ مش مؿ اإلتػم ف الت  تف لمت نتياة 
 ف  الرةيت  مقره وض  تـلد و   اض  الفلتطينيةللوض  اتلتص دا والتػػػػػي ت  المتردا ف  اار 

 الضفة ف  لو مم تب عدة افتت ح وتـ ,لفلتطيف ع صمة القدس رمزية عل  للمح فظة القدس مدينة
 .غزة مدينة ف  واحد وممتب ال ربية

  وت ىـ المالس ف  لإلتم فع ةلة مف مش ري  المالس الفلتػػطين   5204اتتف دت     
ػتراتياي ت والدرات ت ف  ما ؿ اتتػػػػػم ف للمت ىمة ف  حؿ مشػػػػػملة اتتم ف عداد الخطط واتتػإ

 المتراممة بتبب الظروؼ التي تية غير المتتقرة.
وحدة تمنية ف  لط ع  1178ـ ببن ء وتوزي  1996 -1993ل ـ المالس ف  الفترة مف 

 ف ذوا الدخؿ المحدود غزة لمحدودا الدخؿ  ومف بـ ل ـ المالس بتقديـ نموذا   ن اح  إلتم
مم  ل ـ المالس  ـ 2002وحدة تمنية لمحدودا الدخؿ ع ـ  20بفضؿ تمويؿ ميتر حيث تـ بن ء 

أترة مف فةة الموظفيف  ولد تـ البدء بي  ع ـ  73ام ي ت إتم ف ت  ونية تتتفيد مني   3بتنفيذ 
 وحدة والب ل  تحت التنفيذ. 48وانتيت  ـ2003
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 69الفمسطيني لإلسكان المجمس إسكان مشاريع -
أرب ة والت  يبلغ عددى   ى  عب رة عف مش ري  اإلتم ف الت  ل ـ بععدادى  المالس 

  لي   النصيرات  خ ف يونس  ورف (.)اب تام  ت تمنية ف  مؿ مف

 
المالس الفلتطين  لإلتم فمش ري  إتم ف ( 17-3شمؿ )   

 المصدر: إعداد الب حث

 مثل: التي نفذىا المجمس بائضافة إلى مجموعة من مشاريع ائسكان الصغيرة
 مشروع إتم ف الميندتيف برف . -
 مشروع إتم ف ديواف الموظفيف بتؿ اليوا )غزة(. -
 مشروع إتم ف ىيةة الرل بة بتؿ اليوا )غزة(. -

 قطاعالالتجمعات العمرانية الجديدة في  مجموعات نمو تحميل مواقع واتجاه  3-4
حتب م  تـ الحديث عنو ف  البند الت بؽ وتقتيـ التام  ت ال مرانية الاديدة ف  لط ع 
غزة إل  ماموع ت  تيتـ ف  ىذا البند تحليؿ اتا ه نمو التام  ت ال مرانية خ صة الاديدة مني   
وذلؾ ب د تحديد موال ي  عل  المخطط ت لم رفة المن طؽ الت  تتوااد فيي  التام  ت الاديدة 

 مؿ أمبر  والت  تتموف مح ور النمو متتقب  ف  اتا ه ىذه المن طؽ.بش
ف  الفصؿ ااوؿ مف الدراتة بوف تي تة المخطط اإللليم  لقط ع غزة  ت بق    ومم  ذمر

م نت ف  اتب ع التدرج اليرم  والنمو ال مران  ف  اتا ه شرؽ القط ع )شرؽ طريؽ ص ح الديف 
 ص در وااراض  الي مة والبروات.اإللليم (  وذلؾ مح فظة عل  الم

وف  ىذا البند تيتـ تحديد اتا ه النمو المتب  وال   ف  لط ع غزة بن ءا عل  التام  ت 
ال مرانية الاديدة وموال ي   حيث أني  تتبق  من طؽ الاذب متتقب   ولتحقيؽ ذلؾ تيتـ اتب ع 

رب ة ماموع ت( وتحديد مول  واتا ه نفس التقتيـ الت بؽ لماموع ت التام  ت ال مرانية الاديدة )أ
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نمو مؿ ماموعة للوصوؿ إل  خ صة تتا ه نمو التام  ت ال مرانية الاديدة بومملي   وع لة 
 ذلؾ بتي تة المخطط اإللليم  الم تمد لقط ع غزة  وذلؾ وفؽ الت ل :

 
ال مرانية الاديدة ف  لط ع غزةماموع ت التام  ت  موال  واتا ه نمو (18-3شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 مواقع واتجاه نمو المجموعة األولى/ تجمعات عمرانية رليسية 3-4-1
( بلدية  تتوزع عل  خمتة مح فظ ت وتحدد موال ي  25وى  عب رة عف بلدي ت لط ع غزة )

 وفق  للمخطط الت ل : 

 
يتية ف  لط ع غزة )البلدي ت(التام  ت ال مرانية الرةموال   (19-3شمؿ )  

إعداد الب حث وزارة الحمـ المحل   المصدر:  

ومف خ ؿ النظر إل  المخطط يتض  أف نفوذ التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة أصب  
بمب فة غرب القط ع أمبر مف شرلو  ولتحديد اتا ه النمو وميفية وصوؿ التام  ت ال مرانية الاديدة 

بي  مف ال رب وحت  إل  ت حؿ لط ع غزة ال رب   ياب اتب ع نموى  ت بق  إل  ىذا الوض  والترا
 وذلؾ مف خ ؿ المخطط ت الت لية:

مواقع واتجاه نمو 
 مجموعات التجمعات

مواقع واتجاه نمو 
 المجموعة الثالثة

مواقع واتجاه نمو 
 المجموعة الثانية

مواقع واتجاه نمو 
 المجموعة األولى

مواقع واتجاه نمو 
 المجموعة الرابعة

 تجمعات
 رليسيةعمرانية 

 مخيمات
 الالجلين

 الياتعشو 
 منتشرة

 مشاريع
 إسكان
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ـ1997ـ وحت  ع ـ 1964التام  ت ال مرانية الرةيتية ف  لط ع غزة )البلدي ت( مف ع ـ  نمو (20-3شمؿ )  

 ـ2003زة  المصدر: ص لحة   راةد أحمد  اتتتخداـ التمن  لألرض ف  مح فظ ت غ
 المخطط ت ديؿ الب حث

 

 
التام  ت ال مرانية الرةيتية ف  لط ع غزة )البلدي ت( ـ توض 2007صورة اوية حديبة  (21-3شمؿ )  

الب حثت ديؿ  –وزارة الحمـ المحل  ب زة  المصدر:  
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)الذا يمبؿ التام  ت ال مرانية الح لية ف  لط ع غزة( المتوزع  وي حظ اللوف الرم دا
ـ  والمحدد مب فتو المبيرة ب لدواةر الملونة  إذا م  لورف 2007أنح ء مخطط الصورة الاوية عل  

ـ  ي حظ اتا ه ال مراف ف  غرب 1997ب لتام  ت المواودة ب لمخطط ت الت بقة حت  ع ـ 
القط ع بشمؿ ممبؼ أمبر مف شرلو خ صة ف  رف  وخ ف يونس ب د اتنتح ب اإلتراةيل  مف 

لت ل  فعف التام  ت ال مرانية الاديدة موال ي  واتا ه نموى  اامبر ىو ف  اتا ه لط ع غزة  وب 
 غرب لط ع غزة  وذلؾ ب إلض فة إل  اتتا ه البين  بيف التام  ت ال مرانية الق ةمة.

 مواقع واتجاه نمو المجموعة الثانية/ مخيمات الالجلين 3-4-2
 ة عل  المخطط الت ل :وى  عب رة عف بم نية مخيم ت ف  لط ع غزة موضح

 

 
موال  مخيم ت ال اةيف الفلتطينييف ف  لط ع غزة (22-3شمؿ )  

وم لة ال وث )ااونروا( ب زة  ت ديؿ الب حث المصدر:  
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ومف خ ؿ المخطط يتض  ترميز المخيم ت ف  غرب القط ع )غرب محور ص ح الديف   
محور ص ح الديف  ونظرا إل  أف  مخيم ت مني  تق  إل  ال رب مف تتةاإللليم (  حيث أف 

فعف ترميز   ف  محيطي  بشمؿ طبي   اتمتدادات ال مرانية الاديدة ليذه المخيم ت تيموف
 المخيم ت اامبر ىو ف  غرب لط ع غزة. 

 مواقع واتجاه نمو المجموعة الثالثة/ عشواليات منتشرة 3-4-3
 طط الت ل :ف  لط ع غزة موضحة عل  المخ عشواةية 23وى  عب رة عف 

 

 
موال  المن طؽ ال شواةية ف  لط ع غزة (23-3شمؿ )  

وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف ب زة المصدر:  
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ومف خ ؿ ىذا المخطط ي حظ ترميز التام  ت للمن طؽ ال شواةية ف  مح فظة الشم ؿ    
يذه التام  ت   وب لت ل  فعف النمو الطبي   لبشمؿ خ ص  وف  شم ؿ وغرب لط ع غزة بشمؿ ع ـ

ال شواةية تيبق  ف  محيطي  أا تيبق  ترميزى  ف  المن طؽ الشم لية وال ربية مف لط ع غزة بؿ 
 وتيزداد ىذا الترميز  وذلؾ ف  ح ؿ اتتمرار نمو ىذه ال شواةي ت.

 مواقع واتجاه نمو المجموعة الرابعة/ مشاريع إسكان 3-4-4
ع غزة والت  تـ تامي  غ لبيتي  ف  البند امي  مش ري  اإلتم ف ف  لط وى  عب رة عف   

 الب لث مف ىذا الفصؿ  حيث تيتـ توضي  موال ي  ف  المخطط ت الت لية:

 

 
موال  مش ري  اإلتم ف ف  لط ع غزة (24-3شمؿ )  

وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف ب زة المصدر:  
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ااش  ؿ ال  مة واإلتم فموال  مش ري  اإلتم ف الاديدة الت ب ة لوزارة  (25-3شمؿ )  

وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف ب زة المصدر:  
 

 
موال  مش ري  إتم ف ااونروا ف  لط ع غزة (26-3شمؿ )  

وم لة ال وث )ااونروا( ب زة  ت ديؿ الب حث المصدر:  

ف   التم نية )موال  مش ري  اإلتم ف(ي حظ ترميز التام  ت  ىذه المخطط تومف خ ؿ    
  وىذا ينطبؽ عل  النتبة اامبر بشمؿ ع ـ )غرب محور ص ح الديف اإللليم ( رب لط ع غزةغ

مف مش ري  اإلتم ف  تواء المش ري  الت  تـ تنفيذى  أو المش ري  الت  تحت التنفيذ  أو حت  
 المش ري  الا ىزة للتنفيذ.
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 مواقع واتجاه نمو مجموعات التجمعات العمرانية الجديدة 3-4-5
ة لمؿ م  تـ اتت راضو مف مخطط ت تحليلية توض  موال  واتا ى ت نمو م فة نتيا

ماموع ت التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة تواء للبلدي ت أو المخيم ت أو ال شواةي ت أو مش ري  
اإلتم ف المتنوعة  فعنو يتتنت  مف ذلؾ بوف اتتا ه ال  ـ للنمو ال مران  الح ل  للتام  ت ال مرانية 

 لط ع غزة ىو مترمز بشمؿ أمبر ف  اتا ه غرب القط ع )غرب محور ص ح الديف اإللليم (.ف  
وعليو يموف وال  نمو التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة عمس التي تة المتب ة ف  نمو 
ال مراف ف  المخطط اإللليم  الم تمد لقط ع غزة  والذا يقوـ عل  أت س اتا ه ال مراف شرؽ 

 ل  المص در والبروات وااراض  الي مة.القط ع حف ظ  ع
وبن ءا عل  م  تبؽ يتض  واود تن لض م  بيف الوال  الح ل  والمخطط اإللليم  الم تمد 
لقط ع غزة  والذا بدوره يؤمد أىمية الدراتة ف  إلق ء الضوء عل  ذلؾ مح ولة لتوضي  المشملة 

 .لل مؿ عل  تحتينو  لقة بيذا الوال اات تية وأىـ التول  ت المتتقبلية والتين ريوى ت المت

 الخالصة
تن وؿ تحديد التام  ت ال مرانية الاديدة وفؽ ماموع ت مف خ ؿ ىذا الفصؿ الذا تـ فيو 

 يتتنت  م  يل :  مصنفة  ومذلؾ م رفة موال ي  واتا ى ت نموى 
نذ عيد التام  ت ال مرانية الاديدة ى  ال مراف الاديد الذا طرأ عل  أراض  لط ع غزة م -

ـ  وخصوص  ب د انتح ب اتحت ؿ اإلتراةيل  مف 1994التلطة الوطنية الفلتطينية ع ـ 
 لط ع غزة.

تصنؼ ااراض  ف  لط ع غزة حتب ااوض ع التي تية الخ صة إل  ب بة من طؽ ى   -
)من طؽ عشواةية ومخيم ت  من طؽ إلليمية  ومن طؽ تنظيـ المدف(  حيث ي لب عل  

 % مف أراض  لط ع غزة.  76,75من طؽ تنظيـ المدف والت  تبلغ  أراض  القط ع صفة

تـ تقتيـ التام  ت ال مرانية نتياة تنوعي  ف  لط ع غزة إل  أرب ة ماموع ت )ااول /  -
البلدي ت متام  ت عمرانية رةيتية  الب نية/ مخيم ت ال اةيف  الب لبة/ ال شواةي ت  

 والراب ة/ مش ري  اإلتم ف(.

ي ت متام  ت عمرانية رةيتية بنتب متف وتة عل  مح فظ ت لط ع غزة  حيث تتوزع البلد -
تشمؿ اب لي  أعل  مت حة عمرانية ف  مح فظة الشم ؿ  وغزة ف  مح فظة غزة  ودير البل  

 ف  مح فظة الوتط   وخ ف يونس ف  مح فظة خ ف يونس  ورف  ف  مح فظة رف .

  الش طئ  اب لي مخيـ ) :ى و  غزة ف  لط ع بم نية مخيم تتبلغ مخيم ت ال اةيف  -
  حيث ي تبر مخيـ اب لي  رف (ومخيـ   خ ف يونس  الم  زا  دير البل   البري   النصيرات



 

 

99 

ااعل  مت حة  وي تبر مؿ مف مخيـ اب لي  ومخيـ رف  ااعل  ف  عدد التم ف  أم  مخيـ 
 دير البل  ومخيـ الش طئ فيـ ااعل  ف  المب فة التم نية. 

ف   11( عشواةية  )23التام  ت ال شواةية عل  مح فظ ت لط ع غزة وعددى  )تتوزع  -
ف  رف (  أا أف غزة  1ف  خ ف يونس   2ف  الوتط    2ف  غزة   7مح فظة الشم ؿ  

 والشم ؿ تترمز فيي  ال شواةي ت بشمؿ أمبر.

 مي تالمل أراض  ضمفتام  ت تنقتـ التام  ت ال شواةية ف  القط ع إل  ب بة أنواع ) -

 (.الحمومية ااراض  ضمفتام  ت و   الولؼ أراض  ضمفتام  ت   الخ صة

مف المؤتت ت الرةيتية الت  ل مت بععداد مش ري  إتم ف ف  لط ع غزة )وزارة ااش  ؿ  -
ال  مة واإلتم ف  وم لة ال وث ااونروا  والمالس الفلتطين  لإلتم ف(  وتحظ  وزارة 

 اامبر مف ىذه المش ري . ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف ب لنتبة

ب د تحليؿ موال  واتا ى ت نمو ماموع ت التام  ت ال مرانية ف  القط ع  تبيف أف  -
اتتا ه الت ةد لنمو ىذا ال مراف ف  الوض  الح ل  ىو غرب لط ع غزة  أا عمس تي تة 

 المخطط اإللليم  للقط ع الذا يدعو تتا ه ال مراف شرل . 

بدوره ف  إمم ؿ الدراتة التحليلية للتام  ت  يوت  ذا الفصؿوبن ءا عل  م  تبؽ فعف ى
ال مرانية الاديدة وتحديد موال ي  واتا ى ت نموى  وع لة ذلؾ ب لمخطط اإللليم  للقط ع  وبذلؾ 
يموف لد تـ الت رؼ خ ؿ الفصوؿ الب بة الت بقة عل  مؿ مف تي تة المخطط اإللليم  وتي تة 

لاديدة ف  القط ع  وب لت ل  يوت  اوف دور تحليؿ ح تت مش بية لذلؾ وال  التام  ت ال مرانية ا
تواء عل  المتتو  المحل  أو ال رب  أو الدول  خ ؿ الفصؿ الت ل  )الفصؿ الراب (  وذلؾ لم رفة 

 تميفية ت  مؿ مؿ مف ىذه الح تت م  وال  التام  ت وع لتي  ب إللليـ  وم  ى  أىـ اتتتراتياي 
   ضوء ذلؾ لحؿ وال  التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة. المتول ة ف
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 تمييد
ية المش بية  وذلؾ تتتخ ص أىـ يتخصص الفصؿ الراب  ب لحديث عف الح تت الدرات

النت ة  والمقترح ت مق رنة بموضوع الدراتة المت لؽ ب لتام  ت ال مرانية الاديدة ف  المخطط 
اإللليم  لقط ع غزة  حيث يبدأ الفصؿ ف  البند ااوؿ بتن وؿ ح لة دراتية محلية تتمبؿ ف  أحد 

ـ دراتة ىذه المنطقة والنمو ال مران  فيي  المن طؽ الرةيتية ب لضفة ال ربية وى  القدس  حيث تيت
بشمؿ إلليم   ب إلض فة إل  تن وؿ أحد التام  ت المحيطة ب لقدس منموذج وى  بلدة ال يزرية 
لم رفة اولي ت المقترحة للنمو ال مران  ليذا النموذج وفؽ الوال  المحيط ب لقدس ممؿ  بـ ينتقؿ 

ة تشمؿ تاربة المدف الاديدة ف  اميورية مصر ال ربية الفصؿ ف  البند الب ن  لح لة دراتية عربي
خ صة إلليـ الق ىرة ونمو التام  ت ال مرانية الاديدة المحيطة بو  ومف بـ يتن وؿ الفصؿ ف  البند 
الب لث  خر ح لة دراتية وى  دولية تتمبؿ ف  دراتة تاربة بريط ني  بوىـ إلليـ فيي  وىو إلليـ لندف 

الفصؿ ب لبند الراب  الذا يحدد ب لمق رن ت بيف الح تت الدراتية الب بة أىـ  المبر   بـ ينتي  ىذا
 النت ة  المتتخلصة مني .

 
( الح تت الدراتية المش بية1-4شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

تية مف خ ؿ ولتتييؿ الحصوؿ عل  النت ة  والمق رن ت المطلوبة تيتـ تن وؿ مؿ ح لة درا
 أرب  نق ط رةيتية وفؽ الت ل :

 
( النق ط الرةيتية للح تت الدراتية المش بية2-4شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 النقاط الرليسية
 لمحاتت الدراسية

. واقع التجمعات في 3
 ائقميم واتجاىات نموىا

. المخطط ائقميمي 2
 لممنطقة وأىم مبادلو

 طقة. التعريف بمن1
 الدراسة

. مقترحات اتجاىات 4
 النمو العمراني لممنطقة

 الحاتت الدراسية

 دولية محمية عربية

 الفمبين -بريطانيا  المدن الجديدة في مصر القدس ومحيطيا
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 القدس ومحيطيا –تجربة محمية/ التجمعات العمرانية بالضفة الغربية  4-1
حلية تيتـ تن ولي  مف خ ؿ النق ط تـ اختي ر منطقة القدس ومحيطي  مح لة دراتية م

 اارب ة الرةيتية الت  تـ ذمرى  ت بق   وذلؾ مم  يل :

 التعريف بمنطقة الدراسة 4-1-1
القدس ى  أىـ المن طؽ الفلتطينية ف  الضفة ال ربية الت  تضـ أحد عشر مح فظة أو 

أريح   راـ ال والبيرة   تام  إلليم  مبير  وى  )انيف  طوب س  طولمـر  ن بلس  للقيلية  تلفيت 
القدس  بيت لحـ  والخليؿ(  وت تبر منطقة القدس أحد أىـ التام  ت ال مرانية الت  ياب الحف ظ 
فيي  عل  توااد التام  ت الفلتطينية وبشمؿ متصؿ  نظرا اىميتي  الدينية والت ريخية في  أول  

المنورة( والمول  الذا عرج منو النب  محمد  القبلتيف وب لث الحرميف الشريفيف )ممة الممرمة والمدينة
صل  ال عليو وتلـ ف  رحلة اإلتراء والم راج  ب إلض فة إل  أىميتي  التي تية موني  رمز 

 وع صة الدولة الفلتطينية إف ش ء ال. 
وب لت ل  أصبحت القدس أت س محور الصراع م  اتحت ؿ اإلتراةيل   وى  أمبر  

ويتمني    2مـ 126ت وم ول ت اتحت ؿ  وتبلغ المت حة الملية للقدس المن طؽ عرضة لمخطط 
 ألؼ نتمة. 690

ولذلؾ تيتـ الترميز ف  دراتة ىذه الح لة عل  إبراز النواح  التخطيطية الت  تن ولت 
ال مراف ف  منطقة القدس  ومف بـ الترميز عل  بلدية ال يزرية منموذج لدراتة مد  ان م س وال  

طقة المحيطة عل  النمو ال مران  فيي   وميؼ تـ الوصوؿ إل  مقترح ت لتطوير القدس والمن
 وتنظيـ اتا ى ت النمو ال مران  ف  بلدية ال يزرية وفؽ ىذا الوال  المحيط.

ومف خ ؿ الت رض لوال  امي  التام  ت ال مرانية ب لضفة ال ربية ي حظ أف دراتة ىذا 
ب ل  التام  ت ال مرانية ف  المنطقة  وذلؾ اف ال وامؿ  النموذج )ال يزرية( يممف ت ميمو عل 

المؤبرة عل  المنطقة ممؿ ى  عوامؿ مشترمة  وب لت ل  النت ة  المراد تحليلي  والوصوؿ إليي  ى  
 نفس النت ة  لب ل  النم ذج.

ويوض  المخطط الت ل  مول  القدس ب لنتبة لفلتطيف والضفة ال ربية  حيث يتض  أف 
 اب ؿ الخليؿالضفة ال ربية إل  شطريف شم ؿ وانوب  مم  أني  تق  ضمف تلتلة  القدس تفصؿ

 .للبحر الميتوالطرؼ الشم ل   البحر المتوتطوتتوتط المنطقة الوال ة بيف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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ول  القدس ومنطقة الدراتة ب لنتبة لفلتطيف( م3-4شمؿ )  
ت ديؿ الب حث -ـ 2008المصدر: اليموز  إبراىيـ مت ود  رت لة م اتتير    

  70المخطط ائقميمي والييكمي لممنطقة وأىم مبادلو 4-1-2
تفتقر المنطقة إل  واود تخطيط فلتطين  لي  نتياة تيطرة اتحت ؿ اإلتراةيل  عليي    

ؿ بن  تي ت تو عل  تيويد منطقة القدس وتفري ي  مف مضموني  اإلت م  حيث أف اتحت 
وال رب   وذلؾ مف خ ؿ وض  تصورات ومخطط ت إلليمية وىيملية تفتت المن طؽ الفلتطينية إل  
أازاء أو م  يتم  ب لم نتون ت  حت  تـ الوصوؿ إل   خر مخطط ف  الولت الح ضر وىو مخطط 

 تيويد القدس.

 
( مراحؿ تخطيط القدس حت  مخطط التيويد4-4شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

                                                 
70

 2008ََ، ِشوض إثذاع ٌألثحبس ٚاٌذساعبد االعزشار١ج١خ، غضح، 2020دساعخ ثحض١خ، خطخ ر٠ٛٙذ اٌمذط  

 مراحل تخطيط القدس 

 م2020تيويد القدس  م1948حتى عام  م1967م حتى 1948 م2000م حتى 1967
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 م1948أوًت: حتى عام 
ـ  وأعيد النظر فيي  1921بدأ أوؿ المخطط ت بعع دة النظر ف  حدود بلدية القدس ع ـ  

ا  للمدينة يوت  ـ  عندم  وض ت التلط ت البريط نية مخطط   ىيملي   اديد1946مرة أخر  ع ـ 
 الازء ال رب  مف القدس  وذلؾ اتتي  ب   لألحي ء الييودية الاديدة ضمف حدود البلدية.

 م1967م حتى عام 1948ثانيًا: من عام 
ـ تمت مص دلة اتحت ؿ اإلتراةيل  عل  خطتيف 1967ـ وحت  لبؿ ع ـ 1948منذ ع ـ  

القدس ال ربية فقط  ب إلض فة ال  ب ض ىيمليتيف للمدينة  ااول  م نت  خذة ب يف اتعتب ر 
ـ ولد تـ ال مؿ بموابي  1959المن طؽ الم تصبة  أم  الخطة الب نية تمت المص دلة عليي  تنة 

 ـ حيث تـ التوت  ف  حدود القدس غرب  .1967حت  ع ـ 
 

ـ1967( مخطط القدس حت  ع ـ 5-4شمؿ )  
ـ29/1/2012ـ   خر تحديث 2:00ـ  س 31/1/2012المصدر: الموتوعة الحرة )ويميبيدي ( الب ب ء    
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 م2000م حتى عام 1967ثالثًا: من عام 
ـ واحت ؿ م  تبق  مف فلتطيف أعدت 1967ب د احت ؿ الازء الشرل  مف القدس ف  ع ـ  

ـ وىو ال  ـ الذا تـ فيو تولي  م  ىدة الت ـ 1978خطة رةيتية ش ملة لضـ القدس  وف  ع ـ 
صييون  تـ تقديـ خطة ىيملية أخر  بوفم ر تطويرية ولمني  لـ تنؿ مص دلة بيف مصر والمي ف ال

 اللانة المرمزية.

 

ـ2000ـ وحت  ع ـ 1947( مخطط يوض  تطور حدود القدس منذ ع ـ 6-4شمؿ )  
ـ2008ـ  مرمز إبداع  غزة  2020المصدر: دراتة بحبية  خطة تيويد القدس   

ملية الت  تحمؿ نفس ااىداؼ تـ الوصوؿ إل  وب د إعداد ال ديد مف المخطط ت اليي 
مخطط المتفؽ عليو بيف اتحت ؿ اإلتراةيل  والتلطة الفلتطينية  وذلؾ ف  اتف لية م مب ديفيد ف  

ـ  والذا يظير التام  ت ال مرانية الفلتطينية المفتتة والمترمزة ف  2000شير يوليو مف ع ـ 
 ... وغيرى (.شرؽ القدس )ال يزرية  أبوديس  والزعيـ  
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ـ2000( مخطط القدس المتفؽ عليو ف  م مب ديفيد  يوليو 7-4شمؿ )  
ـ2008ـ  مرمز إبداع  غزة  2020المصدر: دراتة بحبية  خطة تيويد القدس   

 م2020رابعًا: مخطط تيويد القدس 
وف  الني ية تـ إعداد مخطط تيويد القدس  حيث أف اليدؼ الرةيت  لخطة التيويد ىذه ىو  

% مف مت حة الضفة ال ربية يصؿ فيي  عدد 17ـ مت حة 2020أف تحتؿ مدينة القدس ف  ع ـ 
ـ  عل  أف يموف عدد الفلتطينييف منيـ ت 2020مليوف نتمة ف  ع ـ  2تم ف القدس إل  

ألؼ فلتطين  ضمف تام  ت تمنية متفرلة مني  ال يزرية  ويخطط للب ل  أف يتـ  30يتا وز 
 نة.ترحيليـ خ رج المدي

وإلنا ز ىذا اليدؼ ل ـ اتحت ؿ اإلتراةيل  بوض  ال ديد مف التي ت ت التخطيطية الت   
ترمز توااد الييود غرب القدس  م  البدء ف  ضـ المن طؽ شرؽ القدس مف خ ؿ ماموعة مف 
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المتتوطن ت الت  تحد مف نمو ااحي ء الفلتطينية شرؽ القدس  وتؤتس نمو وامتداد عمران  اديد 
 حي ء الييودية  ومف ىذه التي ت ت م  يل :لأل

تصميـ مخطط القدس مف الخ رج للداخؿ )المرمز( وااصؿ أف يتـ ال مس  وذلؾ اىداؼ  .1
 تيويديو تيدؼ إل  ضـ ااراض  شرؽ القدس.

المخطط يقتـ الضفة ال ربية إل  شطريف بحيث يمن  التواصؿ الفلتطين  تم م  بيف شم ؿ  .2
 الضفة وانوبي .

لمت ح ت الخضراء ف  الازء ال رب  مف القدس مم  ي ن  أف تتميف الييود تيموف ترميز ا .3
 ف  الازء الشرل  عل  حت ب ااحي ء الفلتطينية.

 إنش ء ال ديد مف المتتوطن ت والموال  ال تمرية وتوتي ي  شرؽ القدس لضـ ااراض . .4
 لت ل  يمن  نموى  إنش ء الادار ال  زؿ الذا يفصؿ ااحي ء الفلتطينية عف محيطي   وب .5

 ال مران  ف  ال ديد مف اتتا ى ت.

   
( مخطط يظير ترميز المت ح ت الخضراء ف  الازء ال رب  مف القدس8-4شمؿ )  

ـ2008ـ  مرمز إبداع  غزة  2020المصدر: دراتة بحبية  خطة تيويد القدس   
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لمنطقة القدس ىو ومف خ ؿ م  تبؽ يتض  أف اتا ه النمو ال مران  للمخطط اإلتراةيل   
 ف  اتا ه الشرؽ عل  حت ب المن طؽ الفلتطينية.

وفيم  يل  تيتـ دراتة اتا ى ت النمو ال مران  لمنطقة ال يزرية موحد التام  ت ال مرانية  
الشرلية للقدس الت  ت تبر تحت تيطرة التلطة الفلتطينية  وذلؾ لم رفة ميؼ ت  مؿ مخطط 

حدد اتا ى ت النمو ال مران  للمنطقة  وميؼ وااو ىذا المخطط  ال يزرية م  تطور ال مراف  وميؼ
التي ت ت اإلتراةيلية ف  التيويد والض ط عل  المن طؽ الشرلية وتقييد النمو ال مران  الفلتطين  

 بم  فيي  ال يزرية. 

 واقع التجمعات العمرانية في المنطقة )نموذج العيزرية( 4-1-3
في  أحد التام  ت ال مرانية  القدسمـ للشرؽ مف 2عل  ب د ال يزرية مدينة فلتطينية تق   

الحضرية المحيطة بمرمز القدس مف الاية الشرلية  يحدى  مف الانوب بلدة التواحرة الشرلية  
  ومف الشرؽ متتوطنة م  ليو أدوميـ وميدار وش رع وادا الن ر  ومف الشم ؿ القدس وبلدية الزعيـ
 ومف ال رب يحدى  مدينة القدس.

وتمت ز منطقة شرؽ القدس بوني  منطقة ابلية وعرة يصؿ ارتف ع ب ض المن طؽ فيي  إل   
%  5ـ فوؽ تط  البحر  ونظرا ليذه الطبي ة فعف نتبة ااراض  المزروعة فيي  ت تزيد عف 680
 71 المن خ ف  المنطقة فيو ح ر ا ؼ صيف   دافئ م تدؿ شت ء .أم  

   
( مخطط يوض  منطقة الدراتة )القدس وبلدة ال يزرية( وحدودى 9-4شمؿ )  

ت ديؿ الب حث -ـ 2003المصدر: الخطيب  محمد أنور  رت لة م اتتير    

                                                 
71

خ اٌّبجغز١ش، ارجب٘بد اٌزخط١ؾ ٚاٌزطٛس اٌّغزمجٍٟ ٌجٍذرٟ اٌؼ١ضس٠خ ٚأثٛد٠ظ، جبِؼخ إٌجبح، ٔبثٍظ، اٌخط١ت، ِحّذ أٔٛس، سعبٌ 

 َ، اٌفظً اٌضبٌش.2003فٍغط١ٓ، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 72أسباب ظيور تجمع العيزرية 4-1-3-1
 زرية شرؽ القدس مني :ىن ؾ عدة أتب ب لظيور منطقة ال ي

لقربي  مف القدس ذات ااىمية الدينية والحض رية  حيث يقصدى  التي ح والحا ج مف  .1
 امي  الدي ن ت التم وية.

ظيرت بداف  الحم ية  حيث إف ال ديد ممف يقصدوف القدس م نوا يت رضوف تعتداءات  .2
 اللصوص ولط ع الطرؽ.

 ب نير ااردف.أني  ت تبر ممرا لمدينة أريح  الت  تق  لر  .3

 السكان والعمران في منطقة العيزرية 4-1-3-2
دونـ  حيث تبلغ المت حة المبنية  11,179تبلغ المت حة الملية لمنطقة ال يزرية حوال   

 73% مف المت حة الملية للمنطقة.15,6دونـ أا م  نتبتو  1750مني  حوال  

ريةمنطقة ال يز  -( مؤشرات التام  ت ال مرانية 1-4ادوؿ )    

ـ2007المصدر: الاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين   الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت   
 

 مؤشرات التجمعات العمرانية في منطقة العيزرية

 التجمع
نوع 
 التجمع

عدد 
 السكان

 عدد
 األسر

م. حجم 
 األسرة

 عدد
 المنشآت

عدد 
 المباني

 عدد
 المساكن

 5,207 2,430 971 5,1 3,429 36,000 حضر العيزرية
 

وينقتـ التم ف ف  منطقة ال يزرية إل  ازأيف مف التم ف  الازء ااوؿ وىـ التم ف  
% مف الت داد المل  أم  الازء الب ن  فيـ التم ف غير 63,9ااصلييف الذيف يمبلوف حوال  
 ن  مبير %  وب لت ل  ت تبر منطقة ال يزرية ذات نمو تم35,9ااصلييف الذيف يمبلوف حوال  

 74 وذلؾ ل دة أتب ب مني :
 القرب مف مرمزية القدس ب عتب رى  أحد ضواح  القدس التمنية وامتداد عمران  لي . .1
الظروؼ التي تية الت  أدت إل  لدوـ ال ديد مف التم ف مف المن طؽ المحيطة الت  اندبر  .2

 ال ديد مني .
داخؿ القدس  أد  إل  انتق ؿ  تي تة اتحت ؿ اإلتراةيل  ف  عدـ التم ح للنمو التم ن  .3

 ال ديد مف التم ف إل  ىذه المنطقة.
                                                 

72
اٌخط١ت، ِحّذ أٔٛس، سعبٌخ اٌّبجغز١ش، ارجب٘بد اٌزخط١ؾ ٚاٌزطٛس اٌّغزمجٍٟ ٌجٍذرٟ اٌؼ١ضس٠خ ٚأثٛد٠ظ، جبِؼخ إٌجبح، ٔبثٍظ،  

 ٌفظً اٌخبِظ.َ، ا2003فٍغط١ٓ، 
73

َ، اٌّؤششاد 2007اٌجٙبص اٌّشوضٞ ٌإلحظبء اٌفٍغط١ٕٟ، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىٓ ٚاٌّغبوٓ ٚإٌّشآد  

 52َ، ص2009األعبع١خ حغت ٔٛع اٌزجّغ اٌغىبٟٔ، ٠ٕب٠ش، 
74

ذرٟ اٌؼ١ضس٠خ ٚأثٛد٠ظ، جبِؼخ إٌجبح، ٔبثٍظ، اٌخط١ت، ِحّذ أٔٛس، سعبٌخ اٌّبجغز١ش، ارجب٘بد اٌزخط١ؾ ٚاٌزطٛس اٌّغزمجٍٟ ٌجٍ 

 َ، اٌفظً اٌخبِظ.2003فٍغط١ٓ، 
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 75تطور النمو العمراني في العيزرية والعوامل المؤثرة عميو 4-1-3-3
مر النمو ال مران  ف  ال يزرية ب ل ديد مف مراحؿ التطوير الت  يممف إام لي  ف  ب ث  

 مراحؿ رةيتية وفؽ الت ل :
ـ حيث م نت ال يزرية عب رة عف نواة تام  ص يرة 1948ع ـ  المرحلة ااول / تمتد حت  -

 عل  طريؽ أريح  القدس.
ـ وحت  منتصؼ البم نين ت  وى  فترة نزوح التم ف مف 1948المرحلة الب نية/ مف ع ـ  -

 القدس ومحيطي  ف  اتا ه التام  ت الشرلية وزي دة أعداد التم ف.
ب لتطور والنمو التري  والمتزايد نتياة لدـو  المرحلة الب لبة/ وتمتد حت  اوف  حيث تمت ز -

 التلطة الفلتطينية.

   
( مخطط يوض  النو  الت  ل ـ عليي  تام  ال يزرية10-4شمؿ )  

ـ2003المصدر: الخطيب  محمد أنور  رت لة م اتتير    

 76اتجاىات النمو العمراني لمنطقة العيزرية 4-1-4
نطقة تـ ااخذ ف  اتعتب ر ال ديد مف التصورات ولتحديد اتا ى ت النمو ال مران  ف  الم

 المتول ة للمنطقة ف  ظؿ الوال  المحيط  وذلؾ مف خ ؿ ب ث تصورات أت تية م لت ل :

 
( التصورات المتول ة لمنطقة ال يزرية11-4شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث
                                                 

75
 اٌّشجغ اٌغبثك 
76

اٌخط١ت، ِحّذ أٔٛس، سعبٌخ اٌّبجغز١ش، ارجب٘بد اٌزخط١ؾ ٚاٌزطٛس اٌّغزمجٍٟ ٌجٍذرٟ اٌؼ١ضس٠خ ٚأثٛد٠ظ، جبِؼخ إٌجبح، ٔبثٍظ،  

 َ، اٌفظً اٌغبثغ ِغ إٌزبئج ٚاٌزٛط١بد.2003فٍغط١ٓ، 

التصورات المتوقعة لمستقبل 
 منطقة العيزرية

. عزل المنطقة عن 2
 التجمعات الفمسطينية

. بناء الجدار الفاصل 1
 قةحول المنط

 

. إقامة الدولة الفمسطينية 3
 وعاصمتيا القدس الشرقية
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 حول المنطقة. . التصور األول/ بناء الجدار الفاصل1
وىذه تيؤدا إل  فصؿ المنطقة عف مدينة القدس اتمتداد الحضرا الطبي   لتام  

 ال يزرية  وب لت ل  فعف اتا ه ال مراف غرب  تيصب  متتحيؿ.

 . التصور الثاني/ عزل المنطقة عن التجمعات الفمسطينية.2
ير وتوتي  ال مراف وىذا تيؤدا إل  أف تصب  المنطقة أشبو بمنطقة مامدة ت يممف تطو 

 فيي  بوا اتا ه مف اتتا ى ت.

 . التصور الثالث/ إقامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشرقية.3
ف  ىذا التصور تيموف مف المممف التوت  ال مران  ف  امي  اتتا ى ت م  عدا اتتا ه 

 ال رب  ف  اتا ه مرمزية القدس تيموف لليؿ ادا.

عف اتا ه النمو ال مران  ليذه المنطقة يصطدـ ب لادار الف صؿ مف ف وبناءا عمى ما سبق
اية وب لمتتوطن ت وااحي ء الييودية مف اية أخر   وموف المنطقة أصبحت داخؿ تي ج حدودا 
أو تاف مبير ت يممف توتي و أفقي  تتتي  ب التزايد التم ن   وب لت ل  فعف مقترح الدراتة بوف 

نم  ياب أف يتخذ النمو ال مران  ف  يموف التفمير ح لي  ف   اتا ه النمو ال مران  ليس أفقي   وا 
منطقة ال يزرية وم فة التام  ت ال مرانية المحيطة ب لقدس الشمؿ الرأت   أا بزي دة المب فة 
التم نية عل  اارض عف طريؽ بن ء اابراج وال م رات التمنية المرتف ة الت  تتتوعب أمبر لدر 

 قب .مف التم ف متت

 إقميم القاىرة الكبرى –تجربة عربية/ جميورية مصر العربية  4-2
ت تبر أىمية دراتة ىذه التاربة ف  موني  مف أىـ المن طؽ ال ربية الت  تمبؿ ال مؽ 
ال رب  اامبر لفلتطيف ع مة ولقط ع غزة خ صة  حيث تيتـ دراتة ىذه التاربة وفؽ النق ط 

 تطبيقي  ت بق  عل  الح لة الدراتية ااول .الرةيتية الت  تـ الحديث عني  و 

 التعريف بمنطقة الدراسة 4-2-1
  ل رة أفريقي الشرل  مف  الشم ؿمصر ى  أحد الدوؿ اإلت مية ال ربية تق  ف  ألص  

للبحر   يحدى  مف الشم ؿ الت حؿ الانوب  الشرل  ل رة أتي ال رب  مف  الانوبوف  ألص  
 .للبحر ااحمرومف الشرؽ الت حؿ الشم ل  ال رب   المتوتط

غير أف ازء  أفريقي   وتق  م ظـ أراضيي  ف  ميلومتر مرب  1,002,450تبلغ مت حتي  
  تشترؾ مصر بحدود دولة ع برة للق راتفي    تي يق  ف  ل رة  شبو ازيرة تين ءمف أراضيي  وى  
  ومف الشم ؿ الشرل  م  فلتطيف  وتطؿ عل  التوداف  ومف الانوب م  ليبي مف ال رب م  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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لت  تفصؿ الازء اوتيوا مني  ا لن ة التويسمف الاية الشرلية  تمر عبر أرضي   البحر ااحمر
 77عف الازء اافريق   مم  أف مصر ازء مف الوطف ال رب  بشمؿ أمبر تحديدا.

 

( مول  مصر مف الوطف ال رب 12-4شمؿ )  
 ـ 11:00ـ  س17/11/2011  الخميس  Googleالمصدر: المول  اإللمترون  

 http://www.a7laqalb.com/vb/t113075-8.htmlـ  29/12/2010 خر تحديث 

وت تبر تاربة مصر ف  تطوير التام  ت ال مرانية لديمة حديبة  حيث بدأت منذ عيد 
الفراعنة والملؾ مين  الذيف م نوا يح ولوف حؿ مش مؿ التام  ت بتوحيدى  مم  حدث ف  تام  تؿ 

لتام  ت ال مرانية ف  مصر ب لظيور بشمؿ أمبر تطويرا وتخطيط  ال م رنة  نذاؾ  بـ توالت ا
 خ صة ف  ال يد اإلت م  مبؿ مدينة الفتط ط.

ولد ع نت مصر خ ؿ ىذه الفترة الزمنية الطويلة مف مش مؿ تخطيطية امة م ف أىـ 
أتب بي  ىو تمدس الش ب المصرا ف  من طؽ ا رافية ضيقة المت حة  مم  ا ؿ ب ض مدف 

أعل  مب فة تم نية وبن ةية ف  ال  لـ, وىذا م ف بتبب توء التخطيط الايد وىو نفتو  مصر مف
نش ء المدف والتام  ت ال مرانية الاديدة   م ف تبب   ف  تواو دولة مصر نحو تطوير أل ليمي  وا 

 78خ صة إلليـ الق ىرة المبر  اامبر مب فة واختن ل  ب لتام  ت ال مرانية والتم ف.
 

                                                 
77
  29/1/2012ََ، آخش رحذ٠ش 2:00َ، ط 31/1/2012اٌّٛعٛػخ اٌحشح )٠ٚى١ج١ذ٠ب(، اٌضالصبء،  

http://ar.wikipedia.org  
78

 Ibrahim, Mohamed Abd-Elbaki, Management of the Urban Development Operation In New 

Settlements in Egypt, Faculty of Engineering, Ain Shams University, the Degree of Doctor of Philosophy 

in Urban Planning, 1993 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://www.a7laqalb.com/vb/t113075-8.html
http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 طط ائقميمي لممنطقة وأىم مبادلوالمخ 4-2-2

ب د إعداد التخطيط القوم  لمصر بدأ اتىتم ـ ب لب د اإللليم  للتخطيط الذا تـ فيو  
مراع ة توايو ال مراف واتت  ؿ الموارد واتتتبم رات المت حة  ولد تبلور الب د اإللليم  مف خ ؿ 

بم نية أل ليـ أىمي  إلليـ ع صة الدولة ـ تقتـ الدولة إل  1978وض  خريطة تقتيـ لألل ليـ ع ـ 
79وىو إلليـ الق ىرة  والمخطط الت ل  يوض  ىذا التقتيـ.

 

 

لليـ الق ىرة المبر (13-4شمؿ ) ( مخطط يوض  أل ليـ مصر )وا   
 ـ2003عبد ال  ؿ  أحمد  المدف الاديدة والتنمية اإللليمية ف  مصر   المصدر:

 إقميم القاىرة الكبرى 4-2-2-1
 80التطرؽ إل  إلليـ الق ىرة المبر  نوض  أىـ المف ىيـ المت لقة بمتم  الق ىرة م لت ل :لبؿ 
 وأىـ مدني  عل  اإلط ؽ. اميورية مصر ال ربيةع صمة  :مدينة القاىرة -
 مبر المدف الاديدة بي .بمصر, وى  مف أ مح فظة حلوافمدينة تق  ف   :القاىرة الجديدة -
 .لنير النيؿ, تق  عل  الضفة الشرلية مح فظ ت مصرمح فظة مف  :محافظة القاىرة -
ومن طؽ  الق ىرةتتمية تطلؽ عل  مي ف إدارا ف  منطقة تشمؿ مدينة  :القاىرة الكبرى -

  والقليوبية(  حلواف  أمتوبر 6  الايزةرةيتية ف  خمس مح فظ ت متا ورة )مح فظة 
مورة ى  امتداد عمران  طبي   للق ىرة  وت تبر الحمومة المصرية وامي  المن طؽ المذ

                                                 
79

 2003َػجذ اٌؼبي، أحّذ ِحّذ، دساعخ ثحض١خ، اٌّذْ اٌجذ٠ذح ٚاٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ فٟ ِظش،  

   www.kotobarabia.com اٌّٛالغ اإلٌىزشٟٚٔ    
80
  29/1/2012ََ، آخش رحذ٠ش 2:00َ، ط 31/1/2012ذ٠ب(، اٌضالصبء، اٌّٛعٛػخ اٌحشح )٠ٚى١ج١ 

   http://ar.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/
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الق ىرة المبر  متلة واحدة أو مح فظة واحدة ف  المش ري  الت  تق ـ ف  أا منيم  فلديي  
تام    وت د الق ىرة المبر  أمبر مترو أنف ؽ الق ىرةشبمة واحدة مف المواص ت ومني  

ـ 2006حيث بلغ عدد تم ني  ف   ااوتطوالشرؽ  أفريقي ف  منطقت   تم ن  حضرا
 نتمة.  15,750,00حوال  

ف  التتين ت مف القرف الم ض  بدأ ظيور التواو ف  التخطيط اإللليم  للق ىرة المبر    
ة إللليـ للق ىرة المبر   بحيث تقـو حيث بدأ بعل مة أرب  مدف اديدة عل  ااراض  الصحراوية ت ب 

ـ  حيث توالت التوصي ت والقرارات بشوف 2000مؿ مني  ب تتي  ب رب  مليوف نتمة بحلوؿ ع ـ 
إنش ء ىذه المدف الاديدة وغيرى  حت  تـ التوصؿ إل  وض  مخطط الق ىرة المبر  ف  تنة 

 81ـ.2000ـ حت  ع ـ 1986

  82رة الكبرىأىداف التخطيط ائقميمي لمقاى 4-2-2-2
 :المبر  لتحقيؽ ىدفيف رةيتييف ىم ييدؼ التخطيط اإللليم  للق ىرة 

 .دف  التنمية اتلتص دية -
 .تحتيف الظروؼ الم يشية -

 وذلؾ مف خ ؿ:
 الحد مف اتمتداد المت حـ للمتلة ال مرانية للق ىرة المبر . .1
 طراؼ ال مراف.توفير إتم ف لذو  الدخؿ المحدود مبديؿ للتام  ت ال شواةية عل  أ .2
 حم ية ااراض  الزراعية مف الزحؼ ال مران  اغراض التنمية الحضرية. .3
 حم ية موارد المي ه. .4
 حم ية التراث اابرا والت ريخ  ممورد رةيت  للتنمية التي حية. .5

 المبادئ الرليسية ئقميم القاىرة الكبرى 4-2-2-3
 م لت ل : اعتمد إلليـ الق ىرة المبر  عل  أرب ة مف ىيـ رةيتية

 تنظيـ المتلة ال مرانية بم  يحقؽ توازف بيف فرص ال مؿ والخدم ت  .1
 رف  متتو  الخدم ت  .2
يا د مح ور للتنمية  .3  خلؽ وا 
 توفير ماتم  ت عمرانية اديدة  .4

                                                 
81

 2003َػجذ اٌؼبي، أحّذ ِحّذ، دساعخ ثحض١خ، اٌّذْ اٌجذ٠ذح ٚاٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ فٟ ِظش،  

   www.kotobarabia.com اٌّٛالغ اإلٌىزشٟٚٔ    
82

َ، ِشوض 1988إثشا١ُ٘، ػجذ اٌجبلٟ، ٚسلخ ػًّ، ارجب٘بد اٌزخط١ؾ اإلل١ٍّٟ ٌّذ٠ٕخ اٌمب٘شح، ٔذٚح رخط١ؾ ػّبْ اٌىجشٜ، ٔٛفّجش  

 www.cpas-egypt.comاٌذساعبد اٌزخط١ط١خ ٚاٌّؼّبس٠خ، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88_%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.cpas-egypt.com/
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 واقع التجمعات العمرانية في إقميم القاىرة 4-2-3
ر  لـ توت  مف فراغ  يتض  مم  تبؽ أف فمرة إنش ء مدف اديدة ت ب ة إللليـ الق ىرة المب 

  ب إلض فة إل   ت ال مرانية داخؿ إلليـ الق ىرةولمف م نت نتياة طبي ية للمب فة ال  لية للتام 
 83زحؼ الق ىرة عل  ااراض  الزراعية المحيطة  وفيم  يل  نوض  وال  ىذه التام  ت:

 

( مخطط أنم ط النمو التم ن  الح ل  والمتول  ف  أل ليـ مصر14-4شمؿ )  
 ـ2003عبد ال  ؿ  أحمد  المدف الاديدة والتنمية اإللليمية ف  مصر   المصدر:

 نصؼ التوت  ت ال مرانية ب إللليـ تتـ عل  حت ب اارض الزراعية.  .1
 م ظـ النمو ال مران  ب إللليـ يتـ عند أطراؼ المتلة ال مرانية للق ىرة المبر . .2
ية تمبؿ نتبة محدودة مف النمو ال مران  التام  ت ال مرانية الاديدة عل  اارض الصحراو  .3

 لإللليـ مم  يدف  لزي دة النمو ال شواة .
النمو عل  اارض الصحراوية يتـ بمشروع ت إلتم ف ذو  الدخوؿ المرتف ة وفوؽ  .4

المتوتطة والمتوتطة  مم  يدف  محدودا الدخؿ ل تتمرار ف  الت دا عل  ااراض  
 الزراعية إليا د موو  ليـ.

                                                 
83

 اٌّشجغ اٌغبثك 
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 84التجمعات العمرانية الجديدة في إقميم القاىرة ومحيطو تصنيف -
تـ تصنيؼ التام  ت ال مرانية الاديدة تب    لماموعة عوامؿ حيث لتمت إل  ب بة أاي ؿ  

 متت ب ة )الايؿ ااوؿ والب ن  والب لث( وذلؾ تب    لت ريخ إنش ةي .

 

متت ب ة( تصنيؼ التام  ت ال مرانية ف  مصر إل  أاي ؿ 15-4شمؿ )  
 Ali, Evaluation of the Egyptian in establishment the New Towns, January 2003 المصدر:

ولد تـ تصنيؼ التام  ت ال مرانية الاديدة بشمؿ  خر حتب موال  إنش ةي  ووظيفتي    
 85وذلؾ إل  ب بة أنواع وفؽ الت ل :

 
ام  ت ال مرانية الاديدة ف  إلليـ الق ىرة ومحيطو( تصنيؼ الت16-4شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث
                                                 

84
 Ali, Esam Al-din Mohamed, Evaluation of the Egyptian in establishment the New Towns in the Desert 

areas, Journal of Engineering Sciences (JES), Assiut University, Egypt, Vol. 31, No. 1, pp. 231-244, 

January 2003 
85

 اٌّشجغ اٌغبثك 

 تصنيف التجمعات الجديدة

 . مدن تابعة1 . مدن توأم2
 

 . مدن مستقمة3
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 . مدن تابعة1
وى  المدف الت  تق ـ حوؿ المدينة ااـ أو لريبة مني  لتخفيؼ الض ط التم ن  والخدم ت   

 6م يو ومدينة  15عل  المدينة ااـ وت مؿ عل  خلؽ فرص عمؿ بداخلي , ومف أمبلتي  مدينة 
ومدينة ال بور والتام  ت ال مرانية حوؿ الق ىرة  وىذه المدف ليس لي  ل عدة التص دية أمتوبر 

ترتمز عليي  مم  ا لي  تبقؿ عل  مدينة الق ىرة ااـ وت عد عل  ذلؾ القرب الشديد مف مدينة 
 الق ىرة مم  ربط المتؿ ال مرانية للمدف الت ب ة م  المتلة ال مرانية للمدينة ااـ.

 أم. مدن تو 2
 المدف لتلؾ طبي ي  امتدادا ااحي ف ب ض ف  وت تبر الق ةمة  الحضرية للمدف مت خمة تق  
 الايؿ الاديدة )مدف والمني  الاديدة  تويؼ وبن  الاديدة  دمي ط مدينة المدف ومف ىذه الق ةمة 
 المدف وىذه  الب لث( الايؿ الاديدة )مدف وأتواف الاديدة  وأخميـ الاديدة  ومدينة أتيوط الب ن ( 

 ف  تم ني  ي مؿ إذ التص دية  رميزة أو ل عدة بوا تتمت  ت للتمف من طؽ مف أمبر موني  ت دو ت
 عليي . خدم تيـ امي  ف  وي تمدوف ااصؿ المدينة

 . المدن المستقمة3
التص دية  ل عدة ذات وى  الذات   اتتق لي  تدعـ بمت ف ت الق ةمة المدف موال  عف تب د 
 اانشطة لتامي  يؤىلي  مم  لي  اتلتص دا للنمو ألط ب إنش ء إل  الطويؿ المد  ل ع تيدؼ

 ال  شر مدف مبؿ التام   مميزات مف م ينة ل تتف دة نقطة حوؿ المختلفة واتاتم عية اتلتص دية
 ااوؿ(. الايؿ )مدف والص لحية ال رب الاديدة وبرج والت دات رمض ف مف

 

ليـ الق ىرة بمحيطو( ع لة إل17-4شمؿ )  
 Ali, Evaluation of the Egyptian in establishment the New Towns, January 2003 المصدر:



 

 

119 

 اتجاىات النمو العمراني ئقميم القاىرة وتجمعاتو العمرانية 4-2-4
يتض  مم  تبؽ أف اتا ى ت النمو ال مران  لإللليـ تتحدد ف  إنش ء مدف أو تام  ت  

دة وذلؾ لتوايو ال مراف ف  اتا ه الت مير للصحراء ب يدا عف مرمز اإللليـ وازدح مو  عمرانية ادي
 ومذلؾ حف ظ  عل  الموارد وااراض  الزراعية والبروات واوب ر الي مة.

وب لت ل  فعف تي تة توفير تام  ت عمرانية اديدة م ف لي  مقترح ت  حيث أف إمم نية  
 يدة تـ تحديد اتا ىيف )مقترحيف( لو  وىم  م لت ل :وأتلوب توزي  ىذه التام  ت الاد

 
( اتا ى ت توزي  التام  ت ال مرانية الاديدة إللليـ الق ىرة18-4شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

يقترح توزي  التام  ت ال مرانية الاديدة حوؿ وخ رج الطريؽ الداةرا إللليـ  اتتجاه األول/ -
 الق ىرة المبر . 

يقترح توزي  ىذه التام  ت ال مرانية عل  مح ور الحرمة اإللليمية )الرةيتية(  اتتجاه الثاني/ -
 المؤدية ال  المدف الرةيتية المتصلة بعلليـ الق ىرة المبر .

ل ـ المخطط اإللليم  للق ىرة ب لدم  بيف المقترحيف لمح ولة توفير  وبناءا عمى ما سبق 
ام  ت عمرانية اديدة للت مير ف  الصحراء لدر اإلمم ف  م  الترميز عل  مش ري  لذوا أراض  لت

الدخؿ المحدود  بحيث تموف ىذه التام  ت والمش ري  ب يدة عف إىدار ااراض  الزراعية وب يدة 
 عف مرمز الق ىرة الذا وصؿ بو الح ؿ إل  اتختن ؽ ال مران .

 لندن إقميم –تجربة دولية/ بريطانيا  4-3
ت تبر بريط ني  مف أمبر الدوؿ الت  يحتؾ بي  الش ب الفلتطين  الذا ي  در أرضو تواء 
لطلب ال لـ أو ال مؿ أو غيره مف اامور الحي تية  في  مف الدوؿ المولوفة لديو  ولذلؾ تـ اختي رى  

ية الت  تـ الحديث مح لة دراتية دولية ف  ىذه الدراتة  وتيتـ تن وؿ ىذه التاربة وفؽ النق ط الرةيت
 عني  وتطبيقي  ت بق  عل  الح لة الدراتية ااول  والب نية.

 التعريف بمنطقة الدراسة 4-3-1
 86لبؿ التطرؽ إل  منطقة الدراتة نوض  أىـ المف ىيـ المت لقة بمتم  بريط ني   في  لد ت ن :
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  23/1/2012ََ، آخش رحذ٠ش 2:00َ، ط 31/1/2012اٌّٛعٛػخ اٌحشح )٠ٚى١ج١ذ٠ب(، اٌضالصبء،  

   http://ar.wikipedia.org 

 اتجاىات توزيع التجمعات العمرانية الجديدة

 . عمى محاور الحركة لإلقميم2 . حول وخارج ائقميم1

http://ar.wikipedia.org/
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 (.وويلز  إتمتلندا  إنالتراازيرة ف  شم ؿ غرب أوروب   تام  مؿ مف )  بريطانيا العظمى -
   شبو ازيرة تق  شم ؿ غرب فرنت .بريطانيا )إنجمترا( -
يرلندا الشم لية( المممكة المتحدة -   وى  عب رة عف مملمة تتولؼ مف )بريط ني  ال ظم  وا 

 ـ.1927المتحدت ف منذ ع ـ 

  وتشمؿ الازء اوروب تق  عل  الت حؿ ال رب   ازيرةوب لت ل  بريط ني  ال ظم  ى  
  وى  أمبر ازيرة ف  أوروب  وت ت  أمبر ازيرة ف  ال  لـ  المملمة المتحدةااعظـ مف مت حة 

مليوف نتمة   60ومذلؾ ب لث أمبر ازيرة موىولة عل  واو اارض  يبلغ عدد تم ني  حوال  
 87 ازيرة مبيرة وص يرة. 1000يحيط بي  أمبر مف 

   
)بريط ني  ال ظم  + إيرلندا الشم لية( –( مخطط يوض  حدود المملمة المتحدة 19-4شمؿ )   

 Zetter, Regional Planning in The United Kingdom, 2004 المصدر: 
 

                                                 
87

 Zetter, John & Others, working paper, Regional Planning in The United Kingdom, Ministry of 

Environment, spatial planning department, 2004 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Uk-map-ar.png&filetimestamp=20040410081217
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Uk-map-ar.png&filetimestamp=20040410081217
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( مخطط يوض  حدود بريط ني  )إنالترا( مف بريط ني  ال ظم  والمملمة المتحدة20-4شمؿ )  
SCEALA, Regional Planning, East Anglia to 2016, November 2000 المصدر: 

88 
 ت ديؿ الب حث

 89المخطط ائقميمي لممنطقة وأىم مبادلو 4-3-2
تنقتـ بريط ني  إداري   إل  تت ة من طؽ تتشمؿ مؿ منطقة مني  إل  أل ليـ  والت  بدورى  

 تحتوا ماموعة مف البلدي ت  وفيم  يل  نوض  التقتيم ت اإلدارية لبريط ني :
 (North East England) شم ؿ شرؽ إنالترا .1
 (North West England) شم ؿ غرب إنالترا .2
 (Yorkshire and the Humber) يورمش ير واليمبر .3
 (East Midlands) ميدتندز الشرلية .4
 (West Midlands) ميدتندز ال ربية .5
 (East of England) شرؽ إنالترا .6
 (Greater London) لندف المبر  .7
 (South East England) انوب شرؽ إنالترا .8
 (South West England) انوب غرب إنالترا .9

                                                 
88

 The Standing Conference of East Anglian Local Authorities (SCEALA), Regional Planning Guidance 

for East Anglia to 2016, London, The Stationery Office, November 2000   
89

 Zetter, John & Others, working paper, Regional Planning in The United Kingdom, Ministry of 

Environment, spatial planning department, 2004 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
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( مخطط التقتيم ت اإلدارية لبريط ني 21-4شمؿ )  

 Zetter, Regional Planning in The United Kingdom, 2004 مصدر: ال
 ت ديؿ الب حث

منطقة لندف المبر  أو إلليـ لندف المبر  ى  التام  ت ال مرانية الق ةمة حوؿ ع صمة 
 ـ  وبل ت مت حتي  حوال 2005نتمة ف  ع ـ  12,599,561)لندف(  يقدر عدد تم ني   يط ني بر 

 ـ.2001مـ مرب  ف  ع ـ  1,623,3

    
( مخطط يوض  حدود لندف المبر  مف بريط ني  )إنالترا(22-4شمؿ )  

 SCEALA, Regional Planning, East Anglia to 2016, November 2000 المصدر: 
 لب حثت ديؿ ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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 مليوف نتمة  7.5حيث ي يش فيي  حوال   نير التيمزأم  مدينة لندف في  تق  عل  
 ف المبر .وب لت ل  ت تبر لندف أمبر التام  ت ال مرانية داخؿ إلليـ لند

ت  ن  لندف مف المب فة التم نية المرتف ة والتام  ت ال مرانية الت  تتزايد بشمؿ متتمر  
وف  م فة اتتا ى ت  وذلؾ يوت  نتياة اىمية المدينة ف  موني  أىـ مرامز الدولة واإللليـ 

ىد والمت حؼ التي تية واتلتص دية والبق فية  ويواد ف  المدينة عدد مبير مف الا م  ت والم  
 والمت رح  مم  تتخذ مبير مف المنظم ت الدولية والشرم ت ال  لمية مف المدينة مقرا لي .

ع دة تنظيمي  وتطويرى  تـ اللاوء إل  مخطط إلليـ لندف المبر    ولحؿ مشملة المدينة وا 
 الذا ي مؿ عل  تخفيؼ الض ط عل  مرمز لندف مف خ ؿ إل مة تام  ت عمرانية اديدة حولي 
تق  ضمف إط ر اإللليـ التخطيط  للندف المبر   وت مؿ عل  تنظيـ عملية النمو ال مران  للندف 

 ف  اتا ه ىذه التام  ت.
ولد ت ت الخطة اإللليمية للمنطقة لتحقيؽ النا ح لذلؾ بعل مة خمتة تام  ت عمرانية 

لحاـ الط لة  نتمة تب     150,000إل   50,000اديدة لريبة مف لندف بحيث تتتوعب م  بيف 
اتتتي  بية المتوفرة ف  المم ف, ولد ل مت بريط ني  بماموعة مف اتاراءات لترغيب البريط نييف 

 ب تنتق ؿ إل  ىذه التام  ت الاديدة ومف ىذه اإلاراءات:
 اتعف ء الضريب . -
 توفير الخدم ت الت ليمية والصحية والتا رية واإلدارية. -
 المتمف وتوفير بنية تحتية م ملة. اتعف ء مف مقدم ت الحصوؿ عل  -

 وبذلؾ تموف الخطة اإللليمية لد حققت ماموعة ااىداؼ الت لية:
 خلخلة مدينة لندف مف التم ف إل  تام  ت عمرانية اديدة ما ورة. -
 إع دة التوازف ال مران  لمدينة لندف. -
دف  أصح ب رؤوس اامواؿ مف اتتتبم ر ف  ضواح  لندف إل  اتتتبم ر ف   -

 لتام  ت ال مرانية الاديدة.ا

 90واقع التجمعات العمرانية في لندن 4-3-3
تام  عمران  يتوتطي   33تنقتـ لندف إل  ال ديد مف التام  ت ال مرانية الت  تصؿ إل  

 تام  مرمزا يتم  أيض  لندف  وفيم  يل  نوض  ىذه التام  ت:

                                                 
90

 Green, Alex & Others, The London Plan, Spatial Development Strategy for greater London, Greater 

London Authority, Chapter one, Page 15-19, July 2011 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%B2
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ف المبر ( مخطط يوض  التام  ت ال مرانية داخؿ لند23-4شمؿ )  

   ت ديؿ الب حثGreen, The London Plan, July 2011 المصدر: 

 والادوؿ الت ل  يوض  متمي ت ىذه التام  ت وفؽ الترليـ الوارد ف  المخطط الت بؽ:

( التام  ت ال مرانية داخؿ لندف المبر 2-4ادوؿ )  
Green, The London Plan, July 2011 المصدر:    

 

 التجمع الرقم لتجمعا الرقم التجمع الرقم

 لندف 1
London 12 برينت 

Brent 23  بيمتل 
Bexley 

 ويتتمينتتر 2
Westminster 13 إيلنغ 

Ealing 24 ى فرينغ 
Havering 

 مينتين توف وتشيلت  3
Kensington & Chelsea 14 ىونتلو 

Hounslow 25 وداغيني ـ ب رمنغ 
Barking and Dagenham 

 وفولي ـ ى مرتميث 4
Hammersmith & Fulham 15 أبوف ت يمز موندريتش 

Richmond upon Thames 26 ريدبريدج 
Redbridge 

 واندس وورث 5
Wands worth 16 أبوف ت يمز من نتتوف 

Kingston upon Thames 27 نيوى ـ 
Newham 

 تمبيث 6
Lambeth 17 ميرتوف 

Merton 28 فورتت والت ـ 
Waltham Forest 

 وارؾ ت وث 7
Southwark 18 ت توف 

Sutton 29   ى رين 
Haringey 

 ى مليتس ت ور 8
Tower Hamlets 19 مرويدف 

Croydon 30 إنفيلد 
Enfield 

 ى من  9
Hackney 20  برومل 

Bromley 31 ب رنت 
Barnet 

 أيتلن توف 10
Islington 21 ليويش ـ 

Lewisham 32 ى رو 
Harrow 

 م مدف 11
Camden 22  ينيتشغر 

Greenwich 33 ىيلين دوف 
Hillingdon 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%BA_%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB_%D9%88%D9%81%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%BA%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%BA%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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المت حة والمب فة التم نية  الت  تل ب دورا وتتف وت التام  ت ال مرانية ف  لندف مف حيث 
مبيرا ف  موضوع توايو ال مراف  فمف الطبي   أف يتـ التخفيؼ عف التام  ت ال مرانية ع لية 
المب فة ب نتق ؿ تم ني  إل  االؿ مب فة  إت أف ذلؾ يحت ج إل  ماموعة مف عوامؿ الاذب لترغيب 

 ؿ اتلتص دا.التم ف ف  اتنتق ؿ خ صة م  يت لؽ ب ل  م
وتشير اتحص ءات إل  ازدي د مبير للتم ف ف  ىذه التام  ت داخؿ لندف  ومف المتول  

 مليوف نتمة. 9أف يصؿ عدد التم ف ف  التنوات الق دمة إل  أمبر مف 
والمخطط الت ل  يوض  ترمز المب ف ت ال  لية للتم ف وال مراف ف  شرؽ وشم ؿ منطقة 

 .ت بق    ل مران  مم  ذمر  توايو النمو الندف  وىذا بدوره تيؤبر عل

 

( توزي  المب ف ت التم نية عل  التام  ت داخؿ لندف24-4شمؿ )  
 Green, The London Plan, July 2011 المصدر: 

 اتجاىات النمو العمراني في إقميم لندن الكبرى وتجمعاتو العمرانية 4-3-4
إللليـ تتحدد بتخفيؼ الض ط عف مرمز يتض  مف الت بؽ أف اتا ى ت النمو ال مران  ل 

 لندف ب تب ع اتتراتيايتيف لحؿ ىذه المشملة  ااول  داخؿ لندف والب نية خ راي   وفؽ الت ل :

 
 ( اتتراتياي ت تخفيؼ الض ط عف مرمز لندف25-4شمؿ )

 المصدر: إعداد الب حث

 استراتيجيات تخفيف الضغط
 عن مركز لندن

 استراتيجية .1
 داخل لندن

 . استراتيجية2
 خارج لندن
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وذلؾ بعل مة منشآت لل مؿ ومش ري  إتم ف ف  المن طؽ / داخل لندن -. اتستراتيجية األولى 1
االؿ مب فة واامبر مت حة ف  نفس الولت  بحيث ت مؿ ىذه المش ري  عل  اذب التم ف إل  ىذه 
المن طؽ وب لت ل  خلخلة المن طؽ ذات المب فة المرتف ة  ومف الواض  ف  المخطط أف توايو النمو 

ف المن طؽ الشم لية والشرلية ف  لندف إل  المن طؽ ال ربية ال مران  ب لشمؿ اامبر تيموف م
 والانوبية  وذلؾ مم  ف  المخطط الت ل :

 

( اتا ى ت النمو ال مران  داخؿ لندف26-4شمؿ )  
 ت ديؿ الب حث -Green, The London Plan, July 2011 المصدر: 

  ت عمرانية اديدة يض ؼ إليي  ويموف ذلؾ بعل مة تامخارج لندن/  -. اتستراتيجية الثانية 2
ماموعة مف المش ري  الصن عية والتا رية وغيرى  الت  توفر فرص عمؿ اديدة لترغيب التم ف ف  

 اتنتق ؿ إليي .
وبيذا تموف اتتتراتياية المتب ة ف  ىذه التاربة )بريط ني ( مختلفة عف اتتتراتياية  

للتخفيؼ عف الق ىرة  وذلؾ ف  أف التاربة المتب ة ف  تاربة مصر ف  إل مة تام  ت اديدة 
البريط نية ت مؿ عل  توفير ال ديد مف المش ري  وعوامؿ الاذب للتم ف  والت  مف أىميتي  أني  

 مش ري  من فتة عل  امي  المتتوي ت اتلتص دية.
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 النتالج المستخمصة من الحاتت الدراسية 4-4
بدءا مف التاربة المحلية للقدس وال يزرية  بـ ب د تن وؿ تا رب الح تت الدراتية الت بقة 

لليـ لندف المبر   وم   لليـ الق ىرة المبر   وصوت إل  التاربة الدولية لبريط ني  وا  التاربة المصرية وا 
تـ اتت راضو ف  ىذه التا رب مف خطط إلليمية وأوض ع التام  ت ال مرانية فيي  وميؼ ل مت مؿ 

حؿ المش مؿ الت  توااو نمو ال مراف فيي   نخلص بذلؾ إل  وض  تاربة بوض   لي ت ومقترح ت ل
مق رنة بيف الح تت الدراتية الب بة لتموف بمب بة توضي  اىـ النت ة  الت  يممف اتتتف دة مني  

 ف  مق رنتي  بتاربة التام  ت ال مرانية ف  إلليـ لط ع غزة.

 المقارنة بين تجارب الحاتت الدراسية 4-4-1
رنة بيف التا رب تتموف مف خ ؿ ادوؿ يتضمف ماموعة مف اامور المشترمة المق  

 المت لقة ب لتاربة  ب إلض فة إل  المقترح ت الخ صة بمؿ تاربة.

( أواو المق رنة بيف تا رب الح تت الدراتية الب بة )محلية  عربية  ودولية(3-4ادوؿ )  
 المصدر: إعداد الب حث 

 

 لمحميةالتجربة ا وجو المقارنة
 العيزرية -القدس 

 التجربة العربية
 القاىرة الكبرى –مصر 

 التجربة الدولية
 لندن الكبرى –بريطانيا 

المشكمة الرليسية  1
 في المنطقة

المب فة التم نية المتزايدة مق رنة 
ب لمت حة  وللة ااراض  الت  

 تتم  ب لنمو ال مران 

المب فة التم نية المرتف ة 
ن   والزحؼ واتختن ؽ ال مرا

 عل  ااراض  الزراعية

المب فة التم نية المرتف ة 
 واتختن ؽ ال مران 

خطة ائقميم أو  2
 المنطقة

تتمبؿ ف  مخطط تيويد القدس 
وضـ ااراض  الشرلية وتقتيـ 
ااراض  الفلتطينية فيي  إل  
 تام  ت متفتتو )م نتون ت(

تنظيـ المتلة ال مرانية والحد 
ومذلؾ مف ت حـ التام  ت 

 تحتيف المتتو  اتلتص دا

تنظيـ وتطوير النمو ال مران  
 بتخفيؼ الض ط عل  لندف

اتجاه نمو  3
 التجمعات العمرانية

حتب مخطط التيويد ف  اتا ه 
 الشرؽ )القدس الشرلية(

تنمو التام  ت بشمؿ عشواة  
 وغير منظـ

النمو ف  امي  اتتا ى ت  
 داةرا عل  محيط مرمز لندف

 عيقات لمحلأىم الم 4

تياير الفلتطينييف مف القدس  -
 إل  تام  ت محيطة م ل يزرية.

 بن ء الادار ال  زؿ. -
إح طة التام  ت ال مرانية  -

 الفلتطينية ب لمتتوطن ت.

ااراض  المحيطة ب لق ىرة 
لليمي  أراض  صحراوية   وا 
مم  أف مش ري  اإلتم ف 

الاديدة ت تشمؿ فرص عمؿ 
 ؿ إليي ترغب التم ف ب تنتق 

أىمية ومتتو  المدينة المرتف  
ف  م فة الما تت خ صة 

اتلتص دية والتي تية والبق فية  
مم  يص ب عل  التم ف 
 اتنتق ؿ إل  من طؽ اديدة

 اتتا ه الرأت  للنمو ال مران  مقترحات الحل 5
إل مة تام  ت عمرانية اديدة 

 محيطة ب لق ىرة
إل مة تام  ت عمرانية اديدة 

 بلندف محيطة
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 الخالصة
مف خ ؿ ىذا الفصؿ الذا تـ فيو تن وؿ الح تت الدراتية المش بية مف وال  وم يق ت 

 ومقترح ت لدمت للحؿ  نتتنت  م  يل :
تفتقر القدس إل  تخطيط فلتطين  بتبب اتحت ؿ اإلتراةيل   الذا بدوره يت   لتنفيذ  -

 .ـ2020مخطط تيويد القدس الذا تتتمر خططو حت  ع ـ 
يحيط ب لقدس ال ديد مف التام  ت ال مرانية الفلتطينية الت  تمبؿ امتداد طبي   للمدينة   -

ومرمزى   إت أف تي ت ت اتحت ؿ تت   لفصلي  عف ب ضي  مف خ ؿ الادار ال  زؿ 
 والمتتوطن ت والموال  ال تمرية.

المحيطة ب لقدس نتياة للص وب ت الت  توااو النمو ال مران  ف  التام  ت الفلتطينية  -
م ل يزرية  وى  أشبو لح ؿ لط ع غزة إل  حد م   م ف مقترح التخطيط للنمو ف  اتتا ه 

 الرأت  تتتي  ب أمبر لدر مممف مف التم ف متتقب .

ب لرغـ مف مت حة مصر المبيرة إت أف إلليـ الق ىرة ي  ن  مف اتختن ؽ  وذلؾ بتبب ترمز  -
 ب ل  ااراض  ى  ف  أغلبي  صحراوية.التم ف ف  من طؽ محددة حيث أف 

 النمو ال مران  أصب  ف  أطراؼ الق ىرة عشواة  يزحؼ عل  ااراض  الزراعية. -

الخطة اإللليمية إللليـ الق ىرة المبر  بعنش ء تام  ت عمرانية اديدة تخفؼ الض ط عف  -
 الق ىرة ومرمزى .

عل  فرص عمؿ مف دورى  ترغب التام  ت ال مرانية الاديدة المحيطة ب لق ىرة ت تشتمؿ  -
 وتشا  التم ف ف  اتنتق ؿ إليي  وترؾ فرصي  ف  الق ىرة.

ت تبر بريط ني  أحد أىـ الدوؿ المتب ة لفمرة إنش ء التام  ت ال مرانية الاديدة  ممرامز  -
 فرعية وألط ب ت ب ة تخلخؿ مرامز المدف الي مة مبؿ لندف.

راتياية متم ملة  وذلؾ بعنش ء تام  ت عمرانية اتب ت الخطة اإللليمية للندف المبر  اتت -
اديدة حوؿ لندف وف  نفس الولت تدعيمي  بمش ري  توفر فرص عمؿ لتم ف ىذه 

 التام  ت الاديدة.

وبن ءا عل  م  تبؽ فعف ىذا الفصؿ لد ميد لوض  وتحديد التين ريوى ت المقترحة والمتول ة 
 لوال  لط ع غزة وتام  تو ال مرانية.
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 ستقبمية المقترحة لواقع قطاع غزةالفصل الخامس: السيناريوىات الم
 في ظل التجمعات العمرانية الجديدة

 تمييد
 
  العوامل الرليسية المؤثرة عمى اتجاه النمو العمراني في قطاع غزة 5-1

 األراضي اليامة والمصادر الطبيعية 5-1-1
 ممكية األرض )األراضي الحكومية( 5-1-2
 التماس مع اتحتالل ائسراليمي )الشريط الحدودي( مناطق 5-1-3
 الشريط الساحمي 5-1-4
 عوامل أخرى 5-1-5

 سيناريوىات اتجاه النمو لمتجمعات العمرانية 5-2
 السيناريو األول/ تطبيق خطة المخطط ائقميمي 5-2-1
 السيناريو الثاني/ مسايرة واقع النمو الحالي 5-2-2
 دأ اتتجاه الرأسيالسيناريو الثالث/ مب 5-2-3
 السيناريو الرابع/ إقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاممة 5-2-4

 استبيان موجو لممختصين وأىم النتالج 5-3
 عينة الدراسة في اتستبيان 5-3-1
 نتالج اتستبيان 5-3-2

 
 الخالصة  
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 تمييد
اتا ه النمو ال مران  ينفرد الفصؿ الخ مس بتن وؿ التين ريوى ت المت لقة بمتتقبؿ 

للتام  ت ف  لط ع غزة  حيث يبدأ الفصؿ ف  البند ااوؿ ب تت راض ال وامؿ الرةيتية الت  تؤبر 
عل  توايو النمو ال مران  ف  القط ع  مف أراض  ى مة وحمومية ومن طؽ تم س ب إلض فة إل  

الفصؿ ف  البند الب ن  ع مؿ الشريط الت حل  للقط ع وماموعة مف ال وامؿ ااخر   بـ يتن وؿ 
التين ريوى ت المتول ة للنمو ال مران  وفؽ الوال  والخطط المطروحة ونت ة  الح تت الدراتية 
المش بية  ومف بـ ينتقؿ الفصؿ ف  البند الب لث ل تتبي ف ونموذاو ونت ةاو  حيث تيموف 

 بموضوع الدراتة.اتتتبي ف مواو لفةة المتخصصيف ف  ما ؿ التخطيط والما تت الم نية 

 العوامل الرليسية المؤثرة عمى اتجاه النمو العمراني في قطاع غزة 5-1
يتوبر توايو ال مراف ضمف التام  ت ال مرانية المختلفة والمتوزعة عل  طوؿ لط ع غزة 
بماموعة مف ال وامؿ الت  تـ ترميزى  ف  أرب ة عوامؿ رةيتية ب إلض فة إل  عوامؿ أخر  ب نوية  

 م  يل :وذلؾ م

 
ال وامؿ المؤبرة عل  توايو ال مراف ف  لط ع غزة (1-5شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 91الطبيعيةوالمصادر  اليامة األراضي 5-1-1
عل  ال ديد مف الموارد الطبي ية الت  تت رض ب تتمرار إل  اتتتنزاؼ  لط ع غزة يشتمؿ

د اعداد التم ف  ب إلض فة إل  م  ل ـ بو اتحت ؿ اإلتراةيل  مف بتبب اتزدي د المضطر 
 اتتي ؾ اازاء مبيرة مني  خ صة مص در المي ه ال ذبة.

اتتت م تت الخ صة ب لموارد الطبي ية ف  درات ت المخطط وتحديد  ولد تـ تصنيؼ
تـ  حيث  ي ولويتم يتي  مؿ حتب أىميتي  وأم  وض  الت ليم ت بح اإللليم  لقط ع غزة

مم  تـ   نشطة الترفييية  ومن طؽ للتنمية التي حية وااتخصيص من طؽ لألنشطة الزراعية
حواض الم ةية الاوفية من طؽ ت ذية اامخ صة ؽ الت  تتتواب عن ية وحم ية تحديد المن ط

و م ل  أ ية والمن طؽ ذات الب د الابرية والمحمي ت الطبي طؽ الزراعية القيمة والمن طؽ ااوالمن
                                                 

91
 خ، ٚصاسح اٌزخط١ؾٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١َ، اٌغٍطخ ا2020ٌ – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  

 العوامل الرليسية

القرب من . 3
 التماسمناطق 

 اليامةاألراضي  .1 األراضيممكية . 2
 والمصادر الطبيعية

 عوامل أخرى. 5
 

الشريط العالقة ب. 4
 الساحمي
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 فقد خصص لي مص در الصيد لمميز مبؿ موال  المبب ف الرملية  أم  ب لنتبة لالتنوي  الحيوا ا
 من طؽ خدم ت اغراض الصيد.

تتتواب  ة من طؽب بتـ تصنيؼ ىذه المن طؽ الي مة ف  خطة اإللليـ إل  وبشمؿ محدد 
 :ف  اتا ىي   وى  وفؽ الت ل  الحم ية مف التمدد ال مران 

 
تصنيؼ المن طؽ الت  تتتواب حم ية مف التمدد ال مران  )الموارد والبروات( (2-5شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

والت  تشمؿ من طؽ المبب ف الرملية الشم لية والانوبية ضمف  المحميات الطبيعية/ .1
 المحررات.من طؽ 

طقة المواص  عل  طوؿ الت حؿ وتشمؿ من مصادر طبيعية ذات أىمية خاصة/ .2
  لقط ع غزة. الانوب 

اإلنت ج الزراع  )المن طؽ  ااراض  ذات القيمة ف وى   المصادر الطبيعية اليامة/ .3
  الزراعية أ(.

ويتض  فيم  يل  مف المخطط أف ترميز المحمي ت الطبي ية ف  شم ؿ وغرب القط ع   
وب  للقط ع  ومذلؾ فعف المن طؽ الزراعية ومنطقة المواص  ممتدة ف  اية ال رب ب لازء الان

ىو ف  الشم ؿ وغرب طريؽ ص ح لقط ع إت أف الازء اامبر مني  الي مة منتشرة عل  طوؿ ا
 الديف اإللليم .

وب لت ل  يموف إام ل  الموارد الطبي ية وااراض  الي مة متوااد ومنتشر بشمؿ أمبر غرب  
  اإللليم (. لط ع غزة وشم لو )غرب طريؽ ص ح الديف

تصنيف المناطق التي تستوجب 
 الحماية من التمدد العمراني

 بيعيةمصادر ط. 2
 ذات أىمية خاصة

 المحميات. 1
 الطبيعية

 مصادر طبيعية. 3
 ىامة )زراعية(
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  ـ(2020-2005المخطط اإللليم  للمح فظ ت الانوبية )( 3-5شمؿ )

ت ديؿ الب حث  –وزارة التخطيط  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة  فلتطيف المصدر:   

 92ممكية األرض )األراضي الحكومية( 5-1-2
راض  ف  ملمي ت اا فقد صنفت (32)ص  ف  الفصؿ ااوؿ مف ىذه الدراتة مم  ذمر

اض  وأر  لط ع غزة إل  أرب  فة ت رةيتية )أراض  خ صة  أراض  أول ؼ  أراض  بةر التب  
 .%15,3حمومية(  حيث تمبؿ ااراض  الحمومية مني  م  نتبتو 

15.3

84.7

حكومٌة

باقً
ا را ً

 
 مخطط بي ن  يوض  نتبة لألراض  الحمومية ف  لط ع غزة (4-5شمؿ )

ث إعداد الب حالمصدر:   
                                                 

92
 ٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ، ٚصاسح اٌزخط١ؾَ، اٌغٍطخ ا2020ٌ – 2005اٌّخطؾ اإلل١ٍّٟ ٌٍّحبفظبد اٌجٕٛث١خ  
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التام  ت  موال  خ رج مواودة م ظـ ااراض  الحمومية أف ويتض  مف المخطط الت ل 
ومنتشرة عل  الاية ال ربية مف لط ع غزة  وىذا يؤشر إل  أف أا تخصيص ت أو   ال مرانية

مش ري  تام  ت عمرانية يممف أف تقوـ بي  الحمومة تتموف ضمف ااراض  الحمومية أا ضمف 
 غرب القط ع. ااراض  الوال ة

  
 مخطط يوض  موال  ااراض  الحمومية ف  لط ع غزة (5-5شمؿ )

وزارة التخطيطـ  2020–2005إللليم  للمح فظ ت الانوبية المخطط االمصدر:   

 93)الشريط الحدودي( مناطق التماس مع اتحتالل ائسراليميالقرب من  5-1-3
 فيي   لمواطف الفلتطين  مف البن ءيل  ااإلتراة تمن  لوات اتحت ؿوى  المن طؽ الت   

 ـ(.1000) ميلو مترواحد عل  الشريط الحدودا بمتوتط عمؽ وى  
وتقتـ من طؽ التم س إل  ب بة متتوي ت مرتبة مف الخ رج إل  الداخؿ )منطقة ت يتم   

الوصوؿ إليي   منطقة خطرة  منطقة ألؿ خطورة(  وتشمؿ مت حة من طؽ التم س مف إام ل  
 %  والمخطط الت ل  يوض  ىذه المن طؽ ومتتوي تي .20 حة القط ع حوال  مت

وب لنتبة لتوبير ىذا ال  مؿ عل  اتا ه نمو التام  ت ال مرانية فعف من طؽ التم س وعمقي   
عل  طوؿ الحدود البرية لقط ع غزة ي مؿ عل  تفريغ ازء مبير مف ال مؽ البرا عل  ىذه المن طؽ 

                                                 
93

 ـ2011تبتمبر غزة  وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  لتـ البحوث   
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شرؽ وشم ؿ القط ع  ويؤدا إل  إب  د ال مراف الفلتطين  ف  القط ع عف وبشمؿ أت ت  من طؽ 
 ىذه المن طؽ خوف  مف اتصطداـ ب تاتي ح ت اإلتراةيلية المتمررة.

وب لت ل  فعف وال  نمو التام  ت ال مرانية بذلؾ يتاو غرب  لدر اإلمم ف ب يدا عف خطورة  
 الشريط الحدودا.

 
 التم س عل  الشريط الحدودا مخطط يوض  من طؽ (6-5شمؿ )
ـ2011وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  لتـ البحوث  تبتمبر المصدر:   
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 الشريط الساحميالعالقة ب 5-1-4
وىو الشريط الممتد عل  طوؿ الاية ال ربية أو الحدود ال ربية لقط ع غزة م  البحر  

 ع.اابيض المتوتط  والت  تمبؿ الحدود البحرية الوحيدة للقط 
وي تبر الشريط الت حل  أحد ال وامؿ الي مة ف  اذب التم ف للبن ء ب لقرب منو  أا ي مؿ  

عل  توايو النمو للتام  ت ال مرانية ف  اتا ىو )غرب (  فيو بمب بة المتنفس المبير والمنطقة 
 الترفييية اافضؿ لتم ف القط ع.

 
 مخطط يوض  الشريط الت حل  لقط ع غزة (7-5شمؿ )

إعداد الب حثصدر: الم  

 عوامل أخرى 5-1-5
وب إلض فة لم  تبؽ ىن ؾ ال ديد مف ال وامؿ ااخر  الت  تؤبر عل  عملية توايو النمو  

 ال مران  وتحديد اتا ى تو  وىن  نذمر مني  م  يل :

حيث أف ب ض المن طؽ الب يدة عف المدف الق ةمة ت يواد بي  بنية تحتية  البنية التحتية/ -
  تحت ج إل  تم ليؼ مرتف ة لتوصيؿ البنية التحتية ف  من طؽ اتمتداد ال مران  وب لت ل

 الاديدة  وىذا يؤدا إل  عدـ التواو ليذه المن طؽ واختي ر من طؽ بديلة.
تض ريس وطبي ة اارض ف  ب ض المن طؽ الشرلية الت  تواد بي  مرتف  ت  الطبوغرافيا/ -

  .تقلؿ مف تواو اتمتداد ال مران  إليي
فين ؾ ال ديد مف التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة أصبحت بمب فة الواقع الديموغرافي/  -

 تم نية مرتف ة ت يممف ازدي د ال مراف ف  أراضيي  مبؿ غزة واب لي .
حيث أف ع مؿ الب د والقرب عف مم ف ال مؿ لو دور أيض   ف لن س بشمؿ  مكان العمل/ -

 . مف عمليـ توفيرا للولت والايدع ـ يرغبوف ف  التمف ب لقرب مف أم
 بائضافة إلى الواقع السياسي ونفوذ البمديات وغيرىا. -
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 سيناريوىات اتجاه النمو لمتجمعات العمرانية 5-2
تت دد التين ريوى ت المتول ة أو المطروحة لتحديد اتا ه نمو التام  ت ال مرانية ف  لط ع 

راتة البحبية ف  الفصوؿ الت بقة وصوت إل  غزة نظرا للظروؼ الخ صة ب لقط ع  ومف خ ؿ الد
 الح تت الدراتية المش بية  تـ إام ؿ التول  ت ف  أرب ة تين ريوى ت مم  يل : 

 
ف  لط ع غزة التين ريوى ت المتول ة تتا ه النمو ال مران  (8-5شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

 تطبيق خطة المخطط ائقميمي السيناريو األول/ 5-2-1
 ويممف تلخيص خطة اإللليـ ف  النق ط الت لية:

بن ءا عل  اتدوار  ف  لط ع غزة لفةتخلؽ تدرج ىرم  بيف المرامز ال مرانية المخ -
 .اتلتص دية والوظيفية لمؿ مني 

مدينة غزة ف  الشم ؿ ومدينة خ ف )توااد مرمزيف رةيتيف ىم   المبدأ الق ةـ عل  ت زيز -
 .(يونس ف  الانوب

 ب لمرمزيف الرةيتييف. نش ء مرامز فرعية مرتبطةإ -
أف تموف التنمية الحضرية متمرمزة حوؿ المن طؽ الحضرية ياب بتبب للة ااراض   -

 .وذلؾ لضم ف تيولة تقديـ الخدم ت والبن  التحتية  الح لية
ت لمن طؽ ذات  رض م  اـ ياب أف ت ت2020ااراض  ال زمة للتنمية الحضرية ل  ـ  -

 الاديدة.اختي ر ااراض  ذات القيمة االؿ للتوت  ت ال مرانية ااىمية  و 

يتمخص السيناريو األول في توجيو العمران شرق القطاع خاصة في المناطق الجنوبية  
منو )خان يونس ورفح(  بعيدا عن األراضي الزراعية والمصادر اليامة  وبالتالي الحفاظ عمى 

 ة كمخزون لألجيال القادمة. األراضي الحكومي
 

 السيناريوىات المتوقعة
 لمنمو العمراني

 الرابع السيناريو األول السيناريو الثاني السيناريو الثالث السيناريو

 طبيق خطةت
 المخطط ائقميمي

 مسايرة واقع
 النمو الحالي

 مبدأ اتتجاه
 )الكثافة المرتفعة( الرأسي

إقامة تجمعات عمرانية 
 متكاممةجديدة 
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 السيناريو الثاني/ مسايرة واقع النمو الحالي 5-2-2
 أم  التين ريو المت لؽ ب لوض  الق ةـ والمتتمر ح لي  فيشير إل :

موال  واتا ه نمو التام  ت ال مرانية الرةيتية )المن طؽ التنظيمية ضمف نفوذ البلدي ت(  -
تا ه ال مراف إل  غرب القط ع بشمؿ ممبؼ أمبر مف مق رنة ب لتنوات الم ضية تشير إل  ا

 شرلو  ب إلض فة إل  اتتا ه البين  بيف التام  ت ال مرانية الق ةمة.
)غرب محور ص ح  لط ع غزةف  غرب  مخيم ت( 8مف أصؿ  6) ز المخيم تتترم -

  ف  محيطي  بشمؿ طبي   ليذه المخيم ت تيموف النمو  ونظرا إل  أف الديف اإللليم (
 . مبر ىو ف  غرب القط عفعف ترميز المخيم ت اا

غرب لط ع غزة تنتشر ف  مح فظة الشم ؿ بشمؿ خ ص  وف   لمن طؽ ال شواةيةتام  ت ا -
  وب لت ل  فعف النمو الطبي   ليذه التام  ت ال شواةية تيبق  ف  محيطي  أا بشمؿ ع ـ

 ف  اتتا ه ال رب  للقط ع.
 المنفذة أو المقترحة ى  غرب لط ع غزة. ال دد اامبر مف مش ري  اإلتم ف -

يتمخص السيناريو الثاني في توجيو العمران غرب القطاع ولو عمى حساب األراضي  
 الحكومية واألراضي الزراعية وذات األىمية الخاصة.

 )الكثافة المرتفعة( السيناريو الثالث/ مبدأ اتتجاه الرأسي 5-2-3
  الذا تـ اعتم د ف  م ظـ التام  ت ال مرانية اتتا ه الرأت  ىو الحؿ اتتتراتيا 

 ب لضفة ال ربية خ صة القدس ومحيطي   ويتمبؿ ف  الت ل :
تانب اتمتداد اافق  لل مراف ب مؿ مش ري  أو تام  ت إتم ف تتموف وحداتي  مف ط بؽ  -

 واحد أو ط بقيف.
 ف اات تية.الوحدات التمنية تموف ب لحد اادن  مف المت حة بم  يمف  ح اة التم  -
 اتب ع نم ذج ال م رات واابراج التمنية م  توزي ي  بشمؿ متوازف ومنظـ. -
الحد مف اتت  ؿ مت ح ت ااراض  ف  مش ري  ليتت ذات أولوية نظرا لمحدودية اارض  -

 ف  لط ع غزة.

يتمخص السيناريو الثالث في توجيو العمران رأسيا في مواقعو الحالية حفاظا عمى  
 امة  مع اتباع النموذج الرأسي أيضا في المشاريع والتجمعات العمرانية الجديدة.األراضي الي
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 كاممةالسيناريو الرابع/ إقامة تجمعات عمرانية جديدة  5-2-4
أم  إل مة تام  ت عمرانية اديدة فيو مف الحلوؿ الت  تن ولتي  التاربة المصرية  

 والبريط نية  وى  تتن وؿ م  يل :
 رامز المدف ذات المب فة المرتف ة.اتبت  د عف م -
 بيف مح فظت  ف  لط ع غزة ىذا الت حـالحد مف الت حـ بيف المتؿ ال مرانية )ولد حدث  -

 الشم ؿ(.و غزة 
عمؿ مش ري  تام  ت عمرانية اديدة ف  أراض  بمت حة تمف  إلنش ء خدم ت متنوعة  -

 المدف الممتظة ب لتم ف.تلب  احتي ا ت تم ف ىذه التام  ت  حت  ت يتـ اللاوء إل  
 أف تموف التام  ت الاديدة ف  من طؽ ب يدة عف ااراض  الزراعية والي مة. -
 أف تموف التام  ت الاديدة عل  مح ور التنمية اإللليمية والرةيتية. -

يتمخص السيناريو الرابع بإقامة تجمعات جديدة مستقمة عمى أراضي أقل أىمية طبيعية  
 فاء ذاتي بائسكان والمشاريع وفرص العمل.وزراعية  وتكون ذات اكت

 استبيان موجو لممختصين وأىم النتالج 5-3
ب د اتت راض التين ريوى ت المتول ة لموال  واتا ه نمو التام  ت ال مرانية الاديدة ف  
لط ع غزة  وتحديد أىـ المؤشرات )ال وامؿ( الرةيتية الت  تؤبر عل  ىذه التين ريوى ت  تيتـ ف  

بند وض  اتتبي ف مواو لفةة المتخصصيف ف  موضوع الدراتة  أا أنو اتتبي ف تخصص  ىذا ال
 يموف مف خ لو تحديد نت ة  خ صة بموضوع الدراتة  وفؽ م  يل :

 .بقؿ المؤشرات الرةيتية المؤبرة عل  اتا ه النمو ال مران  ف  لط ع غزة .1
المطروحة تتا ه النمو  مد  توبير مؿ مؤشر مف المؤشرات الت بقة عل  التين ريوى ت .2

 .ال مران  ف  لط ع غزة
 القط ع.التين ريوى ت المطروحة تتا ه النمو ال مران  ف   تحديد أفضؿ .3

وف  ني ية اتتتبي ف تيترؾ الما ؿ للمتخصصيف بوض  أىـ الم حظ ت حوؿ موضوع 
 محق الدراسة.في م مرفق مع العمم أن نموذج اتستبيانراتة والنت ة  المحتملة بشمؿ ع ـ  الد
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 اتستبيان عينة الدراسة في 5-3-1
 ت بق  فقد تـ توايو اتتتبي ف إل  فةة المختصيف بموضوع الدراتة  حيث شملت مم  ذمر 

( متخصص تـ تحديد عددىـ وفؽ م  دلة خ صة 100عينة الدراتة توزي  اتتتبي ف عل  م ةة )
يـ ضمف مؤتت ت حمومية م لوزارات والبلدي ت بيذا النوع مف اتتتبي ن ت الت  تـ توزي ي  علي

 94ومذلؾ مؤتت ت غير حمومية م لا م  ت والملي ت.
 وىنا نذكر المؤسسات التي تم توزيع اتستبيان عمييا كما يمي:

 المؤتت ت الت  تـ توزي  اتتتبي ف عليي  (1-5ادوؿ )
إعداد الب حث المصدر:   

 

 المؤسسة التسمسل المؤسسة التسمسل
 بلدية خ ف يونس 14 رة الحمـ المحل وزا 1
 بلدية رف  15 وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف 2
 بلدية دير البل  16 وزارة التخطيط 3
 بلدية بيت تىي  17 وزارة اتلتص د الوطن  4
 بلدية بن  تيي  18 وزارة الزراعة 5
 بلدية الفخ را 19 وزارة التي حة واوب ر 6
 وم لة ال وث وتش يؿ ال اةيف )ااونروا( 20 مواص توزارة الطرؽ وال 7
 الا م ة اإلت مية 21 تلطة اودة البيةة 8
 مرمز عم رة التراث )إيواف( 22 تلطة ااراض  9
 الملية الا م ية لل لـو التطبيقية 23 ىيةة المدف الصن عية 10
 ا م ة فلتطيف 24 اللانة المرمزية لألبنية وتنظيـ المدف 11
 ا م ة االص  25 الحمـ المحل  –اإلدارة ال  مة للمش ري   12
  ملية ال لـو والتمنولواي  26 بلدية غزة 13

 نتالج اتستبيان 5-3-2
( Spssللحصوؿ عل  نت ة  اتتتبي ف تـ الت  مؿ م  مؿ مف برن م  التحليؿ اإلحص ة  ) 

التحليؿ ب لنت ة  الت لية حتب (  حيث خرات عملية الفرز و Microsoft Excelومذلؾ برن م  )
 ترتيب أتةلة نموذج اتتتبي ف: 

                                                 
94

َ، 19/2/2012ِؼخ اإلعال١ِخ، األسثؼبء، و١ٍخ اٌزجبسح، اٌجب سئ١ظ لغُ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، ِمبثٍخ شخظ١خ، د. ع١ّش طبفٟ، 

 .1َاٌغبػخ 
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 .الرليسية المؤثرة عمى اتجاه النمو العمراني في قطاع غزة (المؤشراتالعوامل ) أىميةأوًت: 
 

 
قط ع المخطط بي ن  يوض  دراة أىمية المؤشرات الرةيتية المؤبرة عل  اتا ه النمو ال مران  ف   (9-5شمؿ )  

إعداد الب حث المصدر:  

 :حصؿ عل  دراة أىمية مم  يل المؤشرات  مؿ مؤشر مف يتض  مف المخطط البي ن  أف
 (.1المؤشر ااوؿ حصؿ عل  أعل  دراة أىمية وى  رلـ ) -
 (.2المؤشر الب ن  حصؿ عل  دراة أىمية رلـ ) -
 (.4المؤشر الب لث حصؿ عل  دراة أىمية رلـ ) -
 (.3رلـ )المؤشر الراب  حصؿ عل  دراة أىمية  -

 أي أن ترتيب المؤشرات حسب أىميتيا من األكثر أىمية إلى األقل أصبح كالتالي:
 .الطبي يةوالمص در  الي مة المؤشر ااوؿ/ ااراض  .1
 .المؤشر الب ن / ملمية اارض )ااراض  الحمومية( .2
 .المؤشر الراب / الشريط الت حل  .3
 .)الشريط الحدودا( ل المؤشر الب لث/ من طؽ التم س م  اتحت ؿ اإلتراةي .4

الذي يجب أن يؤخذ بعين اتعتبار عند توجيو  (المؤشراتالعوامل )وبالتالي فإن أىم 
النمو العمراني في قطاع غزة ىو مؤشر األراضي اليامة والمصادر الطبيعية  بالحفاظ عمييا قدر 

 ائمكان لتبقى المخزون الطبيعي واتستراتيجي لألجيال القادمة.
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 .المطروحة تتجاه النمو العمراني في قطاع غزة األربعة السيناريوىاتبكل مؤشر  عالقةثانيًا: 
 ااوؿع لة وتوبير التين ريوى ت اارب ة عل  المؤشر  .1

 )ااراض  الي مة والمص در الطبي ية(

  

  
 المخطط البي ن  الت ل  يام  بيف المخطط ت اارب ة الت بقة

 
   يوض  مد  توبير التين ريوى ت اارب ة عل  المؤشر ااوؿمخطط بي ن (10-5شمؿ )

الطبي ية(والمص در  الي مة ااراض )  
 المصدر: إعداد الب حث
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 الب ن ع لة وتوبير التين ريوى ت اارب ة عل  المؤشر  .2
 ااراض  الحمومية( –)ملمية ااراض  

  

  
الت بقة المخطط البي ن  الت ل  يام  بيف المخطط ت اارب ة  

 
مخطط بي ن  يوض  مد  توبير التين ريوى ت اارب ة عل  المؤشر الب ن  (11-5شمؿ )  

ااراض  الحمومية( –)ملمية ااراض    
 المصدر: إعداد الب حث
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 الب لثع لة وتوبير التين ريوى ت اارب ة عل  المؤشر  .3
 الشريط الحدودا( – من طؽ التم س م  اتحت ؿ اإلتراةيل )

  

  
 المخطط البي ن  الت ل  يام  بيف المخطط ت اارب ة الت بقة

 
مخطط بي ن  يوض  مد  توبير التين ريوى ت اارب ة عل  المؤشر الب لث (12-5شمؿ )  

الشريط الحدودا( – من طؽ التم س م  اتحت ؿ اإلتراةيل )  
 المصدر: إعداد الب حث
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 الراب   المؤشر ع لة وتوبير التين ريوى ت اارب ة عل .4
 (الشريط الت حل )

  

  
 المخطط البي ن  الت ل  يام  بيف المخطط ت اارب ة الت بقة

 
مخطط بي ن  يوض  مد  توبير التين ريوى ت اارب ة عل  المؤشر الراب  (13-5شمؿ )  

 )الشريط الت حل (
 المصدر: إعداد الب حث
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بعالقة وتيثير السيناريوىات األربعة عمى كل ومن العالقات البيانية السابقة الخاصة  
 ما يمي: يتضحمؤشر من المؤشرات 

 . في حال اتباع السيناريو األول بتنفيذ خطة المخطط ائقميمي  فإن المخطط ائقميمي:1
 يح فظ عل  ااراض  الي مة والمص در الطبي ية. -
 ف.يبق  عل  ااراض  الحمومية ممخزوف لألاي ؿ الق دمة لدر اإلمم  -
يتص دـ نمو ال مراف فيو شرل  خ صة ف  المن طؽ الانوبية م  الشريط الحدودا الوال  بيف  -

أراض  لط ع غزة وااراض  المحتلة  مم  يا ؿ ال مراف ف  المن طؽ الشرلية مف القط ع 
 مبيؼ وف  موااية توغ ت وااتي ح ت اتحت ؿ اإلتراةيل  وف  احتم ؾ متتمر م و.

 الت حل  ممنطقة تي حية ومتنفس طبي   لتم ف القط ع.يح فظ عل  الشريط  -

 :ذلك  فإن بمسايرة واقع النمو الحالي الثاني. في حال اتباع السيناريو 2
يؤدا إل  اتتنزاؼ ازء مبير مف ااراض  الي مة والمص در الطبي ية نتياة الت دا  -

 ال مران  ال شواة  عل  ىذه المن طؽ.
 ااراض  الحمومية نتياة أيض   إل  الت دا ال شواة . يؤدا إل  اتتنزاؼ ازء لليؿ مف -
يا ؿ النمو ال مران  ب يد عف المن طؽ الحدودية م  ااراض  المحتلة  مم  يض ؼ مف  -

 اتحتم ؾ المتتمر م  اتحت ؿ اإلتراةيل .
 يؤبر بشمؿ تلب  عل  المن طؽ الت حلية ويا لي  غير منظمة. -

 :ذلك  فإن باتباع مبدأ اتتجاه الرأسي الثالث. في حال اتباع السيناريو 3
ت يتتنزؼ ااراض  ف  لط ع غزة  إت أنو ي مؿ عل  زي دة ت يؤبر عل  المص در و  -

 المب فة التم نية بشمؿ غير متوازف  وتظير م و مشم ت ف  اتتي  ب البنية التحتية.
 ت ع لة لو ب لشريط الحدودا فيو يحد مف النمو ال مران  ف  اتا ىو. -
المتمبؿ ف  ال م رات  المرتف يؤبر بشمؿ متوتط عل  المن طؽ الت حلية  حيث أف البن ء  -

  واابراج التمنية ي مؿ عل  صد الري ح المتاية مف غرب القط ع إل  شرلو.

 :ذلك  فإن بإقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاممة الرابع. في حال اتباع السيناريو 4
 ب تتنزاؼ ازء مني .ط عل  المص در يؤبر بشمؿ متوت -
يتتنزؼ ااراض  ف  لط ع غزة بشمؿ مبير ف لتام  ت الاديدة بح اة إل  مت ح ت مف  -

 ااراض  تمف  الوحدات التمنية وخدم تي  والمرافؽ الملحقة بي .
اتت  ؿ ازء مف ع لتو ب لشريط الحدودا والشريط الت حل  ع لة متوتطة نتياة  -

 ملفة المرتف ة ف  اتب ع ىذا التين ريو.ت  الب إلض فة إل ااراض  إلل متي  
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 الدمج بين السيناريوىات.: ثالثاً 
فمرة الدم  ى  عب رة عف اختي ر أمبر مف تين ريو للحؿ المتول  لتوايو النمو ال مران   

   ومف خ ؿ اتتتبي ف تـ الحصوؿ عل  النت ة  الت لية:بحيث يتـ ام  أىـ ايا بي ت مؿ منيـ

 
يوض  نتب المف ضلة بيف التين ريوى ت اارب ة للدم  ن  الت ل  المخطط البي  

  
اارب ة أفضلية الدم  بيف التين ريوى ت مخطط بي ن  يوض   (14-5شمؿ )  

 المصدر: إعداد الب حث

يستنتج من ىذه المخططات البيانية أنو في حالة عدم إمكانية حل مشكمة النمو العمراني  
ناريو واحد من السيناريوىات األربعة المطروحة فإن خيار الدمج بين في قطاع غزة من خالل سي

 سيناريوىين يكون أفضل ولكن بين يكون الدمج بين أفضل سيناريوىين منيم.

يتضح أن أفضل سيناريوىين  نومن خالل المخططات البيانية المستنتجة من اتستبيا 
 يمكن الدمج بينيما ىما:

 لمخطط ائقميمي.السيناريو األول/ تطبيق خطة ا -
 السيناريو الثالث/ مبدأ اتتجاه الرأسي. -



 

 

148 

 .مقترحة غير ما ذكر أخرى سيناريوىات :رابعاً 
مف خ ؿ ت بةة نموذج اتتتبي ف تـ طرح ال ديد مف اافم ر متين ريوى ت يممف تول ي  

ت اارب ة متتقب  لوال  النمو ال مران  ف  لط ع غزة  بحيث تمبؿ حلوؿ مقترحة غير التين ريوى 
 المطروحة مف الب حث ف  موضوع الدراتة  ومف ىذه اافم ر م  يل :

ترحيؿ ازء مف تم ف لط ع غزة )الايؿ الش ب( إل  الضفة ال ربية  بحيث يتوفر ليـ فيي   -
 فرص عمؿ ومت مف.

عمؿ دراتة مشترمة أو مخطط وطن  بيف لط ع غزة والضفة ال ربية يت عد عل  الفمرة  -
 ه التخفيؼ عف المت ح ت المتت لة ممش ري  ف  القط ع.ااول  ف  اتا 

 اتب ع النمو الخط  الشريط  بيف مرمزا اإللليـ غزة شم ت وخ ف يونس انوب . -
 اتت  ؿ المتط  الم ة  غرب لط ع غزة والتوت  فيو فيم  ي رؼ بردـ البحر. -
ل  الخزاف ف  المن طؽ الزراعية الم دة أيض  للحف ظ ع )عم لة( إنش ء أبراج ضخمة -

اابراج مواية ايدا وف  صفوؼ تحصر بيني  المن طؽ الزراعية ىذه الاوف   بحيث تموف 
 بمت ف ت بينية وات ة.

 تين ريو بق ف  بتوعية التم ف بموضوع تنظيـ ااترة. -
تقتيـ لط ع غزة حتب شملو شريطي  إل  ب ث من طؽ )شريط ت حل  ف  ال رب  تواصؿ  -

 راعية ف  الشرؽ(.عمران  ف  الوتط  من طؽ ز 
 اتت  دة ازء مف ااراض  الفلتطينية المحتلة والتوت  فيي . -
 عمؿ اتف لي ت م  دوؿ ما ورة لتوفير أراض  للصن عة والتا رة وغيرى . -

 يستنتج من قراءة جميع ىذه األفكار أنيا:
 إم  تحت ج إل  تملفة مرتف ة ادا تفوؽ الوض  اتلتص دا بدرا ت مبيرة. -
س الوال  التي ت  الح ل  لقط ع غزة  وتت  مؿ م  حلوؿ للنمو ال مران  أو أني  ت تم -

 بفرضي ت متتقبلية لد تحدث أو ت تحدث أو لد تحت ج إل  فترات زمنية مبيرة.
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 الخالصة
م  تبؽ عرض ف  ىذا الفصؿ الذا تضمف تحديد أىـ ال وامؿ المؤبرة عل  مف خ ؿ 

ومذلؾ وض  تصور   وتحديدى  بورب ة عوامؿ رةيتيةاتا ه النمو ال مران  ف  لط ع غزة 
للتين ريوى ت المطروحة تتا ه النمو للتام  ت ال مرانية ف  القط ع  بـ اتتنت ج م  يت لؽ بذلؾ 

 يتتنت  م  يل : بواتطة اتتبي ف تـ توزي و عل  مختصيف بموضوع الدراتة 
لت  يممف حصرى  ف  أرب  يتوبر النمو ال مران  ف  لط ع غزة ب ل ديد مف المؤشرات ا -

لشريط مؤشرات رةيتية ى  )ااراض  الي مة والمص در الطبي ية  ملمية ااراض   ا
)البنية  الحدودا  والشريط الت حل (  ب إلض فة إل  ماموعة مف المؤشرات ااخر  ومني 

 التحتية  الطبوغرافي   الوال  الديموغراف   ومم ف ال مؿ(.

لط ع غزة حتب المخطط اإللليم  إل  )محمي ت طبي ية  تصنؼ ااراض  الي مة ف   -
م لمبب ف الرملية  مص در طبي ية ذات أىمية خ صة م لمواص   ومص در طبي ية ى مة 

 م لزراعية أ(.

 .إام ل  ااراض  الي مة متوااد ومنتشر بشمؿ أمبر غرب لط ع غزة وشم لو -
دة خ رج موال  التام  ت مواو %  وى  15,3تمبؿ ااراض  الحمومية مني  م  نتبتو  -

 .ال مرانية ومنتشرة عل  الاية ال ربية مف لط ع غزة

ميلو واحد بمتوتط عمؽ يشمؿ الشريط الحدودا من طؽ التم س م  اتحت ؿ اإلتراةيل   -
 مف مت حة القط ع. %20حوال  من طؽ ىذه التشمؿ مت حة   حيث ـ(1000) متر

للنمو ال مران  ف  لط ع غزة وى  )تطبيؽ مف خ ؿ الدراتة تـ طرح أرب ة تين ريوى ت  -
ل مة تام  ت  خطة المخطط اإللليم   مت يرة وال  النمو الح ل   مبدأ اتتا ه الرأت   وا 

 عمرانية اديدة متم ملة(.

أىـ المؤشرات الت  ياب أخذى  ب يف اتعتب ر عند توايو ال مراف ف  لط ع غزة ىو  -
 .مؤشر ااراض  الي مة والمص در الطبي ية

أفضؿ التين ريوى ت المطروحة ىو ف  الدم  م  بيف تين ريو تطبيؽ المخطط اإللليم   -
 وتين ريو اتتا ه الرأت .

ىذا الفصؿ لد خرج ب ل ديد مف النت ة  الت  تصب ف  إتم ـ  وبن ءا عل  م  تبؽ فعف 
فؽ م  تـ تن ولو موضوع الدراتة وتواو الب حث إل  وض  النت ة  والتوصي ت الني ةية ليذه الدراتة و 

 مف تحليؿ للمخطط اإللليم  والتام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة.
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 الفصل السادس: النتالج والتوصيات
 تمييد

 
  النتالج 6-1

 نتالج متعمقة بفرضيات الباحث 6-1-1
 نتالج متعمقة بالدراسة بشكل عام 6-1-2

 التوصيات 6-2
 اع غزةمي لقطتوصيات تتعمق بالمخطط ائقمي 6-2-1
 نية في القطاع خاصة الجديدة منياتوصيات تتعمق بالتجمعات العمرا 6-2-2
 حة لحل النمو العمراني في القطاعتوصيات تتعمق بالسيناريوىات المقتر  6-2-3
 وصيات عامة تتعمق بموضوع الدراسةت 6-2-4
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 تمييد
ة وتوضي  الوال  ال مران  لقط ع ب د تحليؿ موضوع الدراتة خ ؿ الخمس فصوؿ الت بق

غزة ف  ظؿ المخطط اإللليم  والتام  ت ال مرانية  تـ الوصوؿ إل  أىـ النق ط الرةيتية الت  
 يممف مني  اتتخراج نت ة  وتوصي ت الدراتة بشمؿ ع ـ وذلؾ وفؽ الت ل :

 

 النتالج 6-1
 تقتـ النت ة  إل  ماموعتيف:

 نت ة  مت لقة بفرضي ت الب حث. -
   مت لقة ب لدراتة بشمؿ ع ـ.نت ة -

 نتالج متعمقة بفرضيات الباحث 6-1-1
اإلا بة عليي   تموف ف  بداية الدراتة بوف ىن ؾ ماموعة مف الفرضي ت الت  مم  ذمر
   والفرضي ت مم  يل :ىذه الدراتةخ صة ونت ة   ى  ب لنف  أو اإلبب ت

لقطاع غيزة  وتطبييق ميا جياء فييو مين  حاجة إلى التعامل مع المخطط ائقميمي المعتمد. ىناك 1
 .؟أسس ومبادئ

ىنػ ؾ ح اػة م تػة للت  مػؿ  أظيرت الدراتة بفصولي  المختلفة ومذلؾ اتتتبي ف ونت ةاػو أف
مػػ  المخطػػط اإللليمػػ  الم تمػػد لقطػػ ع غػػزة انػػو يمبػػؿ التي تػػ ت ال ليػػ  لضػػبط عمليػػة توايػػو النمػػو 

ة لتطبيؽ ذلؾ وال زمة لحم يػة المصػ در والبػروات ال مران   ويض  أىـ اتت م تت ااراض  ال زم
وااراضػػ  ع مػػة  ولمػػف مػػ  تطػػويره وتطوي ػػو بشػػمؿ يا لػػو متم شػػ  مػػ  الوالػػ  الحػػ ل  للتام ػػ ت 

 ال مرانية ف  القط ع.
 .في قطاع غزة؟ تنظيم وتوجيو التجمعات العمرانية الجديدةل ىناك ضرورة ممحة. 2

أاؿ الحد مف ال شػواةية والحػد مػف الزحػؼ ال مرانػ   ضرورة مبيرة لذلؾ مفأظيرت الدراتة 
 عل  ااراض  الي مة وولؼ اتتنزاؼ ااراض  والمص در بشمؿ غير منظـ وغير مدروس. 

 .القطاع؟يمكن توفير مساحات كافية من األراضي تستيعاب النمو العمراني في . 3
لنمػػػو للتام ػػػ ت إلػػػ  حػػػد مػػػ  يممػػػف ذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ تنظػػػيـ وتوايػػػو اأظيػػػرت الدراتػػػة أنػػػو 

ال مرانية الاديدة ف  اتتا ه الصحي   ب إلض فة إل  اتب ع مبدأ اتتا ه الرأت  لدر اإلممػ ف بحيػث 
 يموف ذلؾ وفؽ ط ب  عمران  واض  للقط ع بومملو.

 . ؟ألجيال القادمةلمقدرات كفي قطاع غزة   والثروات يمكن الحفاظ عمى الموارد. 4
ظ علييػػػػ  عػػػػف طريػػػػؽ وضػػػػ  التي تػػػػ ت الموايػػػػة للنمػػػػو يممػػػػف الحفػػػػ أظيػػػػرت الدراتػػػػة أنػػػػو 

ال مران  ف  اتا ه ب يد عف ىػذه المػوارد والبػروات  مػ  وضػ  أنظمػة ولػوانيف تضػمف الحفػ ظ علييػ  
 وتموف محمية ومدعومة مف اي ت التنفيذ الرتيمة.
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 نتالج متعمقة بالدراسة بشكل عام 6-1-2
 تة فيم  يل :يممف تحديد أىـ النت ة  الت  خلصت إليي  الدرا

المبدأ لط ع غزة ىو إلليـ مف أل ليـ الدولة الفلتطينية لو مخطط إلليم  م تمد يتمبؿ ف   .1
وخ ف يونس ف    غزة ف  الشم ؿ (Two Core Unit)الق ةـ عل  أت س مدينتيف مرمزيتيف 

  مم  أنو ي مؿ عل  الانوب  ومف بـ التدرج اليرم  ف  اتا ه المرامز ال مرانية الب نوية
توايو التام  ت ال مرانية )النمو ال مران ( ب تا ه الشرؽ خ صة ف  المن طؽ الانوبية مف 

 القط ع حف ظ  عل  ااراض  والمص در.

التول  ت المتتقبلية لقط ع التنمية ال مرانية الخ ص ب لمخطط اإللليم  لقط ع تـ تحديد  .2
   عب رة عف تين ريوىيفوىتين ريوى ت الزي دة التم نية   مف خ ؿ اتعتم د عل غزة 

بق    والب ن  أف ي2مـ 67,5يحت ج لمت حة عمرانية  )التين ريو ااوؿ عودة الن زحيف
(  وعليو فعف 2مـ 59,6الوض  عل  م  ىو عليو ح لي  ويحت ج إل  مت حة عمرانية 

ـ لد حدد من طؽ عمرانية تمف  لح ا ت اإلتم ف دوف 2020المخطط اإللليم  حت  ع ـ 
 ااراض  الي مة.اتتنزاؼ 

% بينم  63.9أغلب ملمي ت ااراض  ف  لط ع غزة ى  أراض  خ صة تصؿ نتبتي  إل   .3
% فقط والت  ت تبر المخزوف اتتتراتيا  15.3تصؿ نتبة ااراض  الحمومية إل  

ة  وىذا بدوره يض ؼ مف لدرة الحمومة عل  اتت  ؿ ااراض  للمش ري  واااي ؿ الق دم
  ام  ت إتم نية.ف  عمؿ مش ري  وت

(  مخيم ت ريؼ  حضر ) وى  أصن ؼ ب بة إل  ال مرانية ف  فلتطيف التام  تتصنؼ  .4
 التام  ت ال مرانية ىذه مش مؿوذلؾ نظرا لألوض ع التي تية فيي   مم  أف أىـ مظ ىر و 

 (.الطرؽ  ومش مؿ الت دي ت)التمدس التم ن   ااحي ء القديمة  النمو ال شواة   

)م إلدارة المصرية  فترات زمنية ومراحؿ حمـ متت ب ةبلط ع غزة ف   ال مران الوض  توبر  .5
 ف  القط ع إل  ازدي د أعداد التم ف بدوره والذا أد  واتحت ؿ والتلطة الفلتطينية( 

ق ة  لمت ح ت التام  ت ال مرانية الت  تلـز لت طية نتياة لليارة وغيرى   وب لت ل  ازدي د تل
غزة حت  ع ـ م دؿ النمو التم ن  ف  لط ع   ولد وصؿ الاديدة احتي ا ت التم ف

 %.3,25ـ إل  2009

تضـ ب ث متؿ رةيتية )متلة شم ؿ القط ع/  تتوزع إل التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة  .6
تضـ دير البل  والبري   متلة وتط القط ع/ة واب لي  وبيت تىي  وبيت ح نوف  و غز 

وتتمبؿ ف  مح فظة خ ف يونس  متلة انوب القط ع/و .. إلخ  . يرات والم  زاوالنص
 حولي (. والتام  ت الحضرية
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والمب ف ت  أعداد التم ف ف  تتف وتينقتـ لط ع غزة معلليـ إل  خمتة مح فظ ت  .7
تحظ  أمبر مب فة تمنية بينم  تحظ  مح فظة غزة بومبر عدد للتم ف و حيث   لمت ح تاو 

  .مح فظة خ ف يونس بومبر مت حة

 25أو م  يتم  ب لبلدي ت وعددى   التام  ت الرةيتيةقتـ لط ع غزة إل  ال ديد مف مم  ين .8
 أعداد التم فب لنتبة اامبر ف   بلدية موزعة عل  المح فظ ت الخمتة  يحظ  عدد مني 

وال مراف وى  )اب لي  ف  مح فظة شم ؿ غزة  غزة ف  مح فظة غزة  دير البل  ف  
 رف  ف  مح فظة رف (.و ح فظة خ ف يونس  مح فظة الوتط   خ ف يونس ف  م

التام  ت ال مرانية الاديدة عل  أنو ال مراف الاديد الذا طرأ عل  أراض  اتتنت  ت ريؼ  .9
ـ  وخصوص  ب د انتح ب 1994لط ع غزة منذ عيد التلطة الوطنية الفلتطينية ع ـ 

أخذت صفة   ومب ؿ عل  ذلؾ ب ض التام  ت الت  اتحت ؿ اإلتراةيل  مف لط ع غزة
 .بلدية مبؿ مدينة الزىراء  ب إلض فة إل  مش ري  اإلتم ف

  الش طئ  اب لي مخيـ ) :ى و  بم نية مخيم تيبلغ عدد مخيم ت ال اةيف ف  لط ع غزة  .10
  حيث ي تبر مخيـ اب لي  رف (ومخيـ   خ ف يونس  الم  زا  دير البل   البري   النصيرات

ب لي  ومخيـ رف  ااعل  ف  عدد التم ف  أم  مخيـ ااعل  مت حة  وي تبر مؿ مف مخيـ ا
لتم نية  وىذه المب فة أدت إل  عدـ القدرة عل  الش طئ فيـ ااعل  ف  المب فة او دير البل  

  ضبط النواح  التخطيطية والتنظيمية للمخيم ت مم  أد  إل  نموى  بشمؿ عشواة . 
 7ف  مح فظة الشم ؿ   11اةية  )( عشو 23يبلغ عدد التام  ت ال شواةية ف  لط ع غزة ) .11

ال شواةي ت  ف  رف (  وب لت ل  فعف ترميز 1ف  خ ف يونس   2ف  الوتط    2ف  غزة  
يموف ف  غزة والشم ؿ  م  ال لـ أف م ظـ ال شواةي ت ف  أراض  حمومية نتياة عدـ 

 تيطرة الاي ت الرتمية عل  ىذه المن طؽ.

و بشمؿ أمبر غرب   أا عمس تي تة المخطط النمو الح ل  لل مراف ف  لط ع غزة يتا .12
 اإللليم  للقط ع الذا يدعو تتا ه ال مراف شرل  خ صة ف  المن طؽ الانوبية منو. 

يتتنت  مف الح لة الدراتية المتمبلة ف  التام  ت الفلتطينية المحيطة ب لقدس م ل يزرية   .13
ة النمو ال مران  وذلؾ وى  أشبو لح ؿ لط ع غزة  بونو تـ الوصوؿ إل  مقترح لحؿ مشمل

 ب لنمو ف  اتتا ه الرأت  تتتي  ب أمبر لدر مممف مف التم ف متتقب .

يتتنت  مف دراتة الخطة اإللليمية إللليـ الق ىرة المبر  الحؿ الذا يوص  بعنش ء تام  ت  .14
ت تشتمؿ عل  فرص عمرانية اديدة تخفؼ الض ط عف الق ىرة ومرمزى   م  ال لـ أني  

وتشا  التم ف ف  اتنتق ؿ إليي   مم  أني  تفتقر لواود بنية تحتية مف خدم ت  عمؿ ترغب
 ومرافؽ ومواص ت.



 

 

155 

يتتنت  مف دراتة الخطة اإللليمية للندف المبر  بوني  اتب ت ف  موضوع النمو ال مران   .15
والتام  ت الاديدة اتتراتياية متم ملة  وذلؾ بعنش ء تام  ت عمرانية اديدة حوؿ لندف 

عمؿ لتم ف ىذه التام  ت الاديدة  وب لت ل  فعني  ت  دعيمي  بمش ري  توفر فرصم  ت
 تشمؿ عبة  عل  المرمز ااـ.

النمو ال مران  ف  لط ع غزة يتحدد بماموعة مف المؤشرات مني  أرب  مؤشرات رةيتية ى   .16
)ااراض  الي مة والمص در الطبي ية  ملمية ااراض   الشريط الحدودا  والشريط 

البنية لت حل (  ومف ال وامؿ ااخر  الفرعية الت  تؤبر عل  توايو ال مراف ف  القط ع )ا
 (.  وغيرى التحتية  الطبوغرافي   الوال  الديموغراف   ومم ف ال مؿ

تنتشر ااراض  الي مة بشمؿ أمبر غرب وشم ؿ القط ع  بينم  تنتشر ااراض  الحمومية   .17
 ف  أغلبي  غرب القط ع.

 ميلو مترواحد بمتوتط عمؽ م س م  اتحت ؿ اإلتراةيل  يمن  البن ء فيي  من طؽ الت .18
مف إام ل  مت حة لط ع غزة  أا أف من طؽ  %20تشمؿ مت حة   والت  ـ(1000)

رج من طؽ النمو ال مران   مم  يزيد مف ضيؽ مت حة القط ع التم س يممف اعتب رى  خ 
 ويخلؽ مشملة اديدة.

 ريوى ت للنمو ال مران  ف  لط ع غزة يممف الت  مؿ م ي  ف  تـ التوصؿ إل  أرب ة تين .19
عملية التخطيط وى  )تطبيؽ خطة المخطط اإللليم   مت يرة وال  النمو الح ل   مبدأ 

ل مة تام  ت عمرانية اديدة متم ملة(.  اتتا ه الرأت   وا 

  ااراض  يح فظ عل فعنو ف  ح ؿ اتب ع التين ريو ااوؿ بتنفيذ خطة المخطط اإللليم  .20
الي مة والمص در والشريط الت حل  مم  يح فظ عل  ااراض  الحمومية بينم  يتص دـ م  

 الشريط الحدودا ممن طؽ تم س يمن  توايو ال مراف إليي .

يؤدا إل  اتتنزاؼ ازء ف  ح ؿ اتب ع التين ريو الب ن  بمت يرة وال  النمو الح ل   فعنو  .21
وااراض  الحمومية ويؤبر تلب  عل  الشريط  مبير مف ااراض  الي مة والمص در

 الت حل   بينم  يض ؼ اتحتم ؾ بمن طؽ التم س.
ت ت يؤبر عل  المص در و ف  ح ؿ اتب ع التين ريو الب لث ب تب ع مبدأ اتتا ه الرأت   فعنو  .22

القط ع ويحد مف النمو ال مران  ف  اتا ه من طؽ التم س  بينم  يتتنزؼ ااراض  ف  
     حد م  عل  المن طؽ الت حلية بصد الري ح المتاية مف غرب القط ع إل  شرلو.يؤبر إل

يتتنزؼ ف  ح ؿ اتب ع التين ريو الراب  بعل مة تام  ت عمرانية اديدة متم ملة  فعنو  .23
 ويؤبر بشمؿ متوتط عل  المص در. ااراض 
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ايو تام  ت أىـ المؤشرات الرةيتية الت  ياب أخذى  ب يف اتعتب ر عند إل مة وتو  .24
 عمرانية اديدة ف  لط ع غزة ىو مؤشر ااراض  الي مة والمص در الطبي ية.

أفضؿ التين ريوى ت المطروحة وفؽ النت ة  المتتخلصة مف اتتتبي ف ىو ف  الدم  م   .25
 بيف تين ريو تطبيؽ المخطط اإللليم  وتين ريو اتتا ه الرأت .

 التوصيات 6-2
راتة نظرا اني  تتن وؿ لط ع غزة بشمؿ ع ـ  وب لت ل  تت دد التوصي ت المت لقة ب لد

 تنتن وؿ أىـ التوصي ت وفؽ النق ط الت لية:
 توصي ت تت لؽ ب لمخطط اإللليم  لقط ع غزة. -
 توصي ت تت لؽ ب لتام  ت ال مرانية ف  القط ع خ صة الاديدة مني . -
 ط ع.توصي ت تت لؽ ب لتين ريوى ت المقترحة لحؿ النمو ال مران  ف  الق -
 توصي ت ع مة تت لؽ بموضوع الدراتة. -
 توصي ت ببحوث متتقبلية. -

 توصيات تتعمق بالمخطط ائقميمي لقطاع غزة. 6-2-1
تطوير المخطط اإللليم  بم  يتن تب م  الوال  الح ل  لقط ع غزة  وااخذ ف  عيف  .1

 اتعتب ر المخطط ت الييملية لبلدي ت القط ع.

المخطط  بو  مة والمص در الطبي ية حتب م  أوص إيا د  لية لحم ية ااراض  الي .2
 .الم تمد اإللليم 

 وض   لي ت ولوانيف تضمف تنفيذ المخطط اإللليم  عل  أرض الوال . .3

اتتراتياية المخطط اإللليم  الت  ت تمد فرضية مبدأ مدينتيف  التوميد عل  ضرورة دعـ .4
ة عل  التوزي  ال  دؿ للخدم ت وعمؿ تدرج ىرم  للمرامز ال مرانية  م  المح فظ ف تيمرمزي

  عل  طوؿ القط ع.

التوميد عل  تواو المخطط اإللليم  ف  امتداد ال مراف شرل  خ صة ف  المن طؽ الانوبية  .5
منو  بحيث يمبؿ ذلؾ حم ية لألراض  الي مة والمص در ومذلؾ يموف ال مراف ف  ىذه 

 اراض  الفض ء.المن طؽ بمب بة ادار أم ـ توغ ت اتحت ؿ المتمررة ف  ا

موزعػة  ضرورة أف تموف المب فة التم نية المول ػة ضػمف المخطػط اإللليمػ  الم تمػد للقطػ ع .6
عل  من طؽ القط ع بشمؿ متنوع حتب الم  يير التخطيطية لمؿ منطقة ودراة أىميتي  ف  
المخطط  حيث أف المخطط اإللليم  ي تمػد توزيػ  مب فػة موحػدة علػ  متػتو  القطػ ع وىػ  
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 وىػػذا ت يتن تػػب مػػ   فػػرد/دونـ 25/دونـ بوالػػ  مب فػػة تػػم نية وحػػدات 5 ػػدد ب منيةمب فػػة تػػ
 الوال  ف  القط ع.

ضرورة أف يح فظ المخطط اإللليم  عل  اتا ىػ ت النمػو ال مرانػ  وأف يحػدد شػمؿ التوتػ   .7
 ال مران  بم  يت ءـ م  نمو المن طؽ  وذلؾ لينتاـ م  المش ري  التنموية ليذه المن طؽ. 

 توصيات تتعمق بالتجمعات العمرانية في القطاع خاصة الجديدة منيا. 6-2-2
اتختي ر الايد والمن تب لموال  التام  ت ال مرانية الاديدة بشمؿ يح فظ عل  الط ب   .1

 ال  ـ لل مراف ف  لط ع غزة  ويح فظ مذلؾ عل  مقدرات اااي ؿ الق دمة.

دي ت القط ع بتطبيؽ شروط البن ء بشمؿ الحد مف ال شواةي ت ف  البن ء مف خ ؿ تلطة بل .2
 ح ـز لامي  المن طؽ.

الحد مف الزحؼ عل  ااراض  الزراعية ومن  البن ء فيي  إت حتب القوانيف الت  تتم   .3
 بذلؾ  حيث أف ىذه ااراض  ى  التلة ال ذاةية لتم ف القط ع ف  ظؿ الحص ر الخ نؽ.

ص مف خ لي  عل  توفير فرص ياب أف تحر  اديدة ف  ح ؿ إل مة تام  ت عمرانية .4
 مؿ وخدم ت ومرافؽ لت منيي   وذلؾ لتقليؿ اعتم دى  عل  المرامز ال مرانية اات تية.ع

طؽ ال شواةية والمتدىورة المن ت مؿ عل  إيا د حلوؿ تمن  توت  عل  التلط ت المحلية أف  .5
 ومذلؾ التفمير ف  إع دة تخطيطي  وتنظيمي .  عمراني 

ة مف مب دئ التصميـ وم  يير ااداء ف  م فة الما تت تطوير ماموعة ش مل .6
 واتتت م تت بم  يت ءـ م  الوال  ال مران  ف  لط ع غزة.

عدـ تبن  مبدأ اإلخ ء واليدـ إت للضرورة القصو  وذلؾ للحف ظ عل  النتي  اتاتم ع   .7
 ومذلؾ نظرا لقلة الموارد بشمؿ ع ـ ف  القط ع.

 .ناريوىات المقترحة لحل النمو العمراني في القطاعبالسيتوصيات تتعمق  6-2-3
عدـ مت يرة الوال  الح ل  للنمو ال مران  ف  لط ع غزة انو يوخذ تواو ال شواةية الت  ت  .1

 تتتند إل  أا مخطط أعل  أو تي ت ت علي  عل  متتو  إلليـ لط ع غزة.
ب نوية ت ب ة للمرامز  ممدف تموف التام  ت ال مرانية الاديدة عدد مفإل مة  ال مؿ عل  .2

 الرةيتية ف  القط ع م  اختي ر موال ي  وتوايو وضبط توت ي  ال مران  متتقبلي .
تواو  لوإت أف ذلؾ  (عم رات وأبراج مرتف ة)ب لرغـ مف تلبي ت اتتا ه الرأت  ف  ال مراف  .3

اض  ف  القط ع  م  اإلش رة إل  عدـ ت ميمو عل  مؿ حف ظو عل  اار ف  إيا ب  
بؿ أف يموف منتام  م  المب ف ت التمنية المقترحة ضمف المخطط   طؽ القط عمن

 .اإللليم  للقط ع
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التبيؿ الوحيد والي ـ لحؿ مش مؿ  ونا ضرورة ال مؿ عل  تطوير المخطط اإللليم  .4
امي   تحديثت بق   ومف بـ   ع  م  التوصية بتطويره مم  ذمرال مراف بشمؿ ع ـ ف  القط

 تي ت تو ال  مة. مف تموف متتمدة بحيثة المخطط ت الييملي
ير  الب حث أف الدم  بيف تين ريو المخطط اإللليم  وتين ريو اتتا ه الرأت  غير م ف   .5

بؿ ياب أيض  إض فة إل مة التام  ت ال مرانية الاديدة المنفصلة الت  تموف بمب بة تواب  
لك عمى أساس أن تكون وبالتالي يمكن صياغة ذ  وليتت من فتة لي  للمدف المرمزية

قامة تجمعات جديدة حسب المناطق المحددة  التوصية باتباع خطة المخطط ائقميمي وا 
 .)بكثافة مرتفعة( ليا إقميميا في المخطط عمى أن يكون البناء فييا رأسيا

  بحيث )فيم  ي رؼ بردـ البحر( إلل مة مش ري  تنمويةاتت  ؿ أازاء مف المتط  الم ة   .6
 عل  البيةة الم ةية. أوعل  الشواطئ  ت يؤبر ذلؾ

عمؿ اتف لي ت م  دوؿ ما ورة يممف مف خ لي  اتت  ؿ ب ض المت ح ت ف  ىذه الدوؿ  .7
 خ صة ب لصن عة والتا رة ف  القط ع بم  يتم  بمن طؽ التا رة الحرة مب .

 .عامة تتعمق بموضوع الدراسةتوصيات  6-2-4
وعدـ ت ليب المصلحة اونية عل    الحموميةولؼ الت دي ت ال مرانية عل  ااراض   .1

 إىدار الم ؿ ال  ـ المتمبؿ ف  ااراض  الحمومية.ف   المص ل  ال  مة

 نية عل  الطرؽ والمرافؽ والمص در م  من  أا ت دي ت اديدة.الت دي ت ال مرا إزالة .2

ر ف  تخصيص ت ااراض  وال مؿ عل  تنظيمي  واختي  ت يير التي تة الح لية المتب ة .3
 موال ي  ايدا ب يدا عف المن طؽ والمص در الي مة.

المن طؽ الخ صة ب لنمو والتوت  ال مران  المتتقبل  ف  مت ح ت م ينة بيف  ضرورة توايو .4
المرامز الحضرية الح لية  وعدـ فت  اوف ؽ للتطوير ف  مت ح ت أراض  زي دة عف 

وفقداف التيطرة  ال شواةي ت ظيور المزيد مف إل  يؤدا  اف ذلؾ اتحتي ا ت المطلوبة
عليي   مم  أف توايو النمو ياب أف يتن تب م  اتت م تت ااراض  للمخطط ت الييملية 

 المحدبة والمتتمدة مف المخطط اإللليم  المطور.
ع دة دماي  لعمؿ ل نوف  .5 نزع الملمي ت الخ صة ذات الشمؿ الطول  )تتم  موارس( وا 

 .وتوزي ي  بم  يير تخطيطية تليمة
ضرورة اتتحداث ل نوف يتي  للمؤتت ت ذات الصلة ب تتم ؾ أراض  ل  ي ت إل مة  .6

 مش ري  إتم ف ف  المن طؽ الشرلية حتب خطة المخطط اإللليم  للقط ع.
تحتيف إاراءات لتشاي  المن فتة بيف البلدي ت والمح فظ ت  بحيث ي مؿ ذلؾ عل  ضبط  .7

 ؾ ي مؿ عل  ااتذاب أمبر للمتتبمريف.النمو ال مران  ويوفر المرافؽ اات تية ومذل
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 مراع ة مب دئ اتتتدامة ف  امي  أمور التخطيط بقط ع غزة حف ظ  عل  ااراض  والبيةة. .8
الحمومة والبلدي ت ما ؿ التخطيط ف   لذوا اتختص ص ف ضرورة عمؿ برام  تدريبية  .9

   لزي دة المي رات والوصوؿ إل  متتو  علم  مرتف .ت محلية()متلط 
ندوات  مف خ ؿ مؿ برام  توعية مدروتة ومواية لل  مة   يؿ دور اإلع ـ بتف  .10

ذاعة وتلفزيوف وغيرى  مف وت ةؿ و   . اإلع ـمنشورات وا 

 .ببحوث مستقبميةتوصيات  6-2-5
مف خ ؿ ىذه الدراتة ير  الب حث بوف ىن ؾ مواضي  بحث يممف أف تموف مش ري  

 لدرات ت متتقبلية ومني : 
 الت  مؿ م  الشريط الحدودا ف  لط ع غزة. دراتة ميفية .1
 دراتة إيا بي ت وتلبي ت اتت  ؿ المتط  الم ة  لقط ع غزة ف  البن ء )ردـ البحر(. .2
 مراع ة ال م رة اإلت مية وعن صرى  ف  أا توت  عمران  ل دـ.دراتة حوؿ  .3
لإلتم ف  دراتة ف  تطوير خطة عمؿ تشمؿ )اتتراتياية وطنية لإلتم ف  إنش ء نظ ـ م ل  .4

نت او(  .وتف يلو  ت زيز القدرة المؤتت تية فيم  يت لؽ بتمويؿ اإلتم ف وا 
دراتة لتحديد أفضؿ مم ف للتام  ت ال مرانية الاديدة ف  لط ع غزة ب تتخداـ نظـ  .5

 :1-5  بند 131( وفق  للم  يير الواردة ف  الدراتة )صGISالم لوم ت الا رافية )
 اتا ه النمو ال مران  ف  لط ع غزة(. ال وامؿ الرةيتية المؤبرة عل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

160 

 مراجعال

 .تأوًت: الكتب والمؤلفا

التخطيط اإللليم , ممتبة اانالو المصرية, الق ىرة, الطب ة ااول ,  و خروفأحمد خ لد ع ـ   .1
 ـ.1995

 ـ.1998مت ب تخطيط المدف   حمد خ لد ع ـأ  .2
اللانة المرمزية لألبنية   .3

 وتنظيـ المدف
   غزة.1ـ  الملحؽ رلـ 1936لتنة  28ل نوف تنظيـ المدف رلـ ب مت 

الاي ز المرمزا لإلحص ء   .4
 الفلتطين 

ـ  المؤشرات اات تية 2007مت ب الت داد ال  ـ للتمف والمت مف والمنشآت 
 .ـ2009حتب نوع التام  التم ن   التلطة الوطنية الفلتطينية  ين ير  

الاي ز المرمزا لإلحص ء   .5
 طين الفلت

  الاي ز المرمزا لإلحص ء 11مت ب فلتطيف اإلحص ء التنوا رلـ 
 ـ.2010الفلتطين   التلطة الوطنية الفلتطينية  

مت ب اتتخداـ ااراض  ف  لط ع غزة  ا م ة الدوؿ ال ربية  م يد البحوث  اي د محمد موت   .6
 ـ.1988والدرات ت ال ربية  الق ىرة  

 ـ.1997    مطب ة الرنتيت   غزةغزة دراتة ف  ا رافية المدفمت ب مدينة  راةد أحمد ص لحة  .7
فلتطيف الت ريخ المصور  دراتة ت ريخية متتلتلة منذ بدء الت ريخ مت ب  ط رؽ محمد تويداف  .8

 .ـ  المويت2004وحت  أحداث الت عة ب لصور  الطب ة الب لبة  تبتمبر 
ة لطر  دار المتب القطرية  مت ب تخطيط المدف أتلوب ومراحؿ  ا م  ع طؼ حمزة حتف  .9

 ـ.1992لطر  
مت ب دراتة تحليلية ف  تخطيط المدف المصرية  المؤتمر اليندت  ال رب   عبد الب ل  محمد إبراىيـ  .10

 الب مف  ا م ة عيف شمس  الق ىرة  مرمز الدرات ت التخطيطية والم م رية.
  دار الملتق  للطب عة والنشر  مت ب ليبي  تطور المدف والتخطيط الحضرا عل  المليودا عمورة  .11

 ـ.1998الطب ة ااول   بيروت  لبن ف  
 ـ.1994تخطيط المدف والقر , مرمز الدلت  للطب عة, الطب ة ااول    ف روؽ عب س حيدر  .12
 ـ.2005  فبراير   غزةطيط ال مران   الا م ة اإلت ميةمت ب التخ محمد عل  المحلوت  .13

 اجستير.ثانيًا: رسالل الدكتوراه والم

 إتم عيؿ مت ود إبراىيـ  .1
 اليموز

 فػ  نػ بلس لمدينػة التنمػوا التخطػيط رتػ لة م اتػتير ب نػواف اتا ىػ ت
المدينػػة  مليػػة الدراتػػ ت  وتطػػوير لتنميػػة المقترحػػة ضػػوء اتتػػتراتياية

 ـ.2008     ا م ة النا ح الوطنية  ن بلسال لي
طوبػ س  مدينػة فػ  ال مرانػ  التطػور رتػ لة م اتػتير ب نػواف اتا ىػ ت ص ل  احمد اميؿ إي د  .2

   ا م ػػة الناػػ ح المدينػػة  مليػػة الدراتػػ ت ال ليػػ مورفولوايػػة فػػ  دراتػة
 ـ.2009  الوطنية  ن بلس
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رت لة دمتوراه ب نواف اتتتخداـ التمن  لألرض ف  مح فظ ت غزة   راةد أحمد ص لحة  .3
 ـ.2003ا م ة الدوؿ ال ربية  الق ىرة  

ري ض ام ؿ عزت أبو   .4
 ي بش

رت لة م اتتير ب نواف اتا ىػ ت التخطػيط اإللليمػ  لمنطقػة انػوب شػرؽ 
   ا م ػة ن بلس والتراح إل مة مرمز خدم ت مشترمة  ملية الدرات ت ال لي

 ـ.2004  النا ح الوطنية  ن بلس
 عبد حمد الق در عبد طو  .5

 الي دا
 ال مرانػ  والتطػور اإللليمػ  التخطػيط رتػ لة م اتػتير ب نػواف اتا ىػ ت

   ا م ػة نػ بلس  مليػة الدراتػ ت ال ليػ مح فظػة غػرب شم ؿ الوال ة للقر 
 ـ.2005  النا ح الوطنية  ن بلس

الطػػػ ب  الم مػػػ را وال مرانػػػ  لمدينػػػة غػػػزة, لتػػػـ  ب نػػػواف رتػػػ لة م اتػػػتير عبد المريـ حتف محتف  .6
 ـ.2000ىندتة ال م رة, ملية اليندتة, ا م ة اازىر, الق ىرة, تبتمبر 

رت لة الم اتتير ب نواف مش ري  إتم ف ااوونروا وم ءمتي  للبيَةة   ؿ الفرافوزا مم  .7
  الا م ة ـ2010-2009الطبي ية وال مرانية ف  لط ع غزة   

 اإلت مية  غزة.
فيصؿ يوتؼ مصطف    .8

 محمد صب ح
رتػػػػ لة م اتػػػػتير ب نػػػػواف الترميػػػػب الحضػػػػرا وان م تػػػػ تو علػػػػ  تخطػػػػيط 

   نبػػ ت الفلتػػطينية  مليػة الدراتػػ ت ال ليػػاتػت م تت اارض فػػ  مدينػة بير 
 ـ.2003  ا م ة النا ح الوطنية  ن بلس

 المتتداـ التخطيط وتي ت ت رت لة م اتتير ب نواف اتتراتياي ت ادريخ ح فظ عمر ماد  .9
ن بلس  ملية  مدينة ف  والمواص ت تتتخدام ت ااراض  والمتم مؿ

 ـ.2005   بلس   ا م ة النا ح الوطنية  نالدرات ت ال لي
رتػػػ لة م اتػػػتير ب نػػػواف اتا ىػػػ ت التخطػػػيط والتطػػػور المتػػػتقبل  لبلػػػدت   محمد أنور حتف الخطيب  .10

   ا م ػػػػة الناػػػػ ح الوطنيػػػػة  ال يزريػػػػة وأبػػػػو ديػػػػس  مليػػػػة الدراتػػػػ ت ال ليػػػػ
 ـ.2003  ن بلس

 الرزاؽ عبد يونس م تصـ  .11
 عن ن 

 وتنميتػو فػ  الشػ راوية إللػيـ لتطػوير رتػ لة م اتػتير ب نػواف التخطػيط
   ا م ػة الناػ ح الوطنيػة  طػولمـر  مليػة الدراتػ ت ال ليػ مح فظػة شػم ؿ
 ـ.2006  ن بلس

مصطف  م مؿ/ عبد الرحمف   .12
 محمد الفرا

رتػػػ لة دمتػػػوراه الفلتػػػفة فػػػ  اليندتػػػة الم م ريػػػة  ب نػػػواف تػػػوبير اتحػػػت ؿ 
اإلتػػراةيل  علػػ  ال مػػ رة وال مػػراف فػػ  لطػػ ع غػػزة  لتػػـ ىندتػػة ال مػػ رة  

 ـ. 2007ملية اليندتة  ا م ة اازىر  الق ىرة  
 علػ  طوبػ س وان م تػي  مدينػة تنميػة رت لة م اتتير ب نػواف اتػتراتياية عوده يوتؼ ما ىد مي   .13

ا م ة النا ح الوطنيػة  للمدينة  ملية الدرات ت ال لي    ال مران  التخطيط
 ـ.2010  ن بلس

اف اتػػػػتراتياي ت التخطػػػػيط اإللليمػػػػ  فػػػػ  مح فظػػػػة رتػػػػ لة م اتػػػػتير ب نػػػػو  نصرة عبد الرحيـ أت د  .14
 ـ.2001     ا م ة النا ح الوطنية  ن بلستلفيت  ملية الدرات ت ال لي
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 األبحاث والتقارير وأوراق العمل.و ثالثًا: الدراسات 

  دراتة بحبية ب نواف المدف الاديدة والتنمية اإللليمية ف  مصر  الق ىرة أحمد محمد عبد ال  ؿ  .1
 ـ.2003

  وم لة غوث وتش يؿ ال اةيف الفلتطينييف ف  الشرؽ اادن  )ااونروا( ااونروا  .2
 ـ.2010  غزة الممتب اليندت  

الاي ز المرمزا   .3
 لإلحص ء الفلتطين , 

تقرير المب ن   الت داد ال  ـ للتم ف والمت مف والمنشآت  التلطة الوطنية 
 .ـ2007الفلتطينية  

 اللانة المرمزية لألبنية  .4
 وتنظيـ المدف

المخطط اإللليم  ف  عيد اتحت ؿ )اإلدارة المدنية بقط ع غزة(  التلطة 
 الوطنية الفلتطينية  غزة.

المالس اتلتص دا   .5
 للتنمية واإلعم رالفلتطين  

تقرير ب نواف دراتة التخطيط الحضرا الري دية خ ف يونس ودير البل   
 ـ.1996التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة فلتطيف  

المالس الفلتطين    .6
 لإلتم ف

 .ـ2011الداةرة الفنية  غزة  

المتتدامة   التنمية أاؿ مف ورلة عمؿ مف رت لة دمتوراه ب نواف التخطيط ريدة ديب  .7
 دمشؽ ا م ة دمشؽ  مالة ا م ة الم م رية  اليندتة التخطيط  ملية لتـ
 ـ.2009 ؿ ااو  ال دد وال شروف  الخ مس المالد اليندتية  لل لـو

 المدف إنش ء الفرنتية ف  التاربة مف بحث ب نواف الدروس المتتف دة الوت ر نورالديف تمير  .8
ااوؿ  لتـ التخطيط ال مران   ملية  الت ودا ال مراف الاديدة  منتد 

 ال م رة والتخطيط  ا م ة الملؾ ت ود  المملمة ال ربية الت ودية.
ص ل  بف عل  اليذلوؿ    .9

 رحمف التيدمحمد عبدال
بحث ب نواف المدف الاديدة ب لمملمة ال ربية الت ودية ترميز أـ انتش ر 

  ال م رة والتخطيط  13للتنمية ال مرانية  مالة ا م ة الملؾ ت ود  ـ
 ـ(.2001ىػ/1421  الري ض  )37-1ص

ندوة تخطيط  ورلة عمؿ ب نواف اتا ى ت التخطيط اإللليم  لمدينة الق ىرة  عبد الب ل  محمد إبراىيـ  .10
 ـ  مرمز الدرات ت التخطيطية والم م رية. 1988عم ف المبر   نوفمبر 

عبد الب ل  محمد إبراىيـ                                                                                  .11
 ح ـز محمد إبراىيـ

ظرية اديدة ( شرؽ الق ىرة  ن 1دراتة بحبية ب نواف التام  التمن  رلـ ) 
ف  التنمية ال مرانية  مؤتمر المدف الاديدة  الابيؿ  مرمز الدرات ت 

 التخطيطية والم م رية. 
ورلة عمؿ ب نواف أوض ع الماتم  ت ال مرانية الاديدة وتت ؤتت تفرض  عبد الب ل  محمد إبراىيـ  .12

 .نفتي   الق ىرة  مرمز الدرات ت التخطيطية والم م رية
ورلة عمؿ تاربة المدف الاديدة ف  مصر  تصور النظرية ف  غي ب  مد إبراىيـعبد الب ل  مح  .13

 . التخطيطيةاتتراتياية وطنية ل تتيط ف  الق ىرة  مرمز الدرات ت 
دارة الخدم ت ف  مراحؿ بن ء المدف الاديدة   عبد الب ل  محمد إبراىيـ  .14 ورلة عمؿ ب نواف تنظيـ وا 

 والم م رية. الق ىرة  مرمز الدرات ت التخطيطية
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ورلة عمؿ ب نواف حت  ت تتمرر ااخط ء ف  المدف الاديدة  الق ىرة  مرمز  عبد الب ل  محمد إبراىيـ  .15
 الدرات ت التخطيطية والم م رية.

ورلة عمؿ ب نواف خصصو المدف الاديدة  الق ىرة  ااىراـ اتلتص دا   عبد الب ل  محمد إبراىيـ  .16
 لتخطيطية والم م رية.  مرمز الدرات ت ا16/5/1994

-2009دراتة ف  نظري ت التخطيط الحضرا  دار الم رفة الا م ية    أم فغ نـ تلط ف   .17
 .ـ  المويت2010

المخطط اإللليم  وال  بويدا فلتطينية  لراءة نقدية ف  المخطط اإللليم   فريد القيؽ  .18
 .ال مراف, الا م ة اإلت مية ب زةلقط ع غزة  مالة 

لط ع غزة بدوف متتوطن ت, مالة ال مراف, الا م ة اإلت مية ب زة,  فريد القيؽ  .19
 ـ.2004فلتطيف, ال دد الب ن , حزيراف 

بحث ب نواف أا دور للتييةة والتخطيط اإللليم  ف  توازف الشبمة ال مرانية  فوزا بودلة  .20
الازاةر نموذا    لتـ الا رافي  والتييةة القطرية  ا م ة ىوارا بومديف 

 ـ.2008والتمنولواي   الازاةر   لل لـو
ماموعة القوانيف الفلتطينية  الازء الت دس  الطب ة الب نية  لوانيف  م زف تيت لـ و خروف  .21

 .ـ1987ااراض   إبريؿ 
بحث ب نواف إدارة مشروع ت تخطيط وتنمية الماتم  ت ال مرانية الاديدة   محمد عبد الب ل  إبراىيـ  .22

ين ير  15 - 14طوير المشروع ت  المويت  المنتد  الخليا  ااوؿ لت
 ـ  مرمز الدرات ت التخطيطية والم م رية.2008

بحث ب نواف التنمية التلبية للقرية المصرية  مؤتمر تنمية البيةة الريفية   محمد عبد الب ل  إبراىيـ  .23
ـ  مرمز 1995أمتوبر 19-17ملية اوداب  ا م ة عيف شمس  الق ىرة  

 ة والم م رية.الدرات ت التخطيطي
بحث ب نواف الح اة إل  مدخؿ بية  لتخطيط التام  ت ال مرانية الاديدة   محمد عبد الب ل  إبراىيـ  .24

ملية اليندتة  ا م ة عيف شمس  الق ىرة  مرمز الدرات ت التخطيطية 
 والم م رية.

 ؾ المنخفض بحث ب نواف تطور عمراف المدف الاديدة ف  عصر اتتتي محمد عبد الب ل  إبراىيـ  .25
ـ  مرمز 2009للط لة  ملية اليندتة  ا م ة عيف شمس  الق ىرة  

 الدرات ت التخطيطية والم م رية.
بحث ب نواف مخ لف ت البن ء التنظيمية وأبرى  عل  البيةة ال مرانية ف  لط ع  محمد عل  المحلوت  .26

د لمالغزة  مالة الا م ة اإلت مية  تلتلة الدرات ت الطبي ة واليندتية  ا
 ـ.2006  ين ير الراب  عشر  ال دد ااوؿ  غزة

 اإلنم ة   داةرة والت  وف التخطيط بحث ب نواف تنمية اال ليـ إل  أيف  وزارة تيد محتف محمد  .27
للتنمية   اتلليم  والب د البيةة  مؤتمر التخطيط وشؤوف اإللليم  التخطيط
 ـ.2007 داد  ب واتلليم   ا م ة الحضرا للتخطيط ال  ل  الم يد

مرمز إبداع لألبح ث   .28
 والدرات ت اتتتراتياية

لألبح ث والدرات ت ـ  مرمز إبداع 2020دراتة بحبية  خطة تيويد القدس 
 ـ.2008غزة  اتتتراتياية  
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 والتقنية لألحي ء والتصميمية التخطيطية الم  يير بحث ب نواف تم مؿ نتريف فتح  عبد الت ـ  .29
خ صة  ندوة اإلتم ف الب لبة  الييةة ال لي   مصرية ربةتا - الاديدة التمنية

 ـ.2007لتطوير مدينة الري ض  المملمة ال ربية الت ودية  م رس 
ورلة عمؿ ب نواف وال  التخطيط ال مران  ف  لط ع غزة, اليـو الدراتػ   ني د محمود الم ن   .30

م ت حػوؿ الوال  الديم راف  وال مران  والتي ت  لمح فظ ت غزة المش
 والحلوؿ  غزة  فلتطيف.

وزارة ااش  ؿ ال  مة   .31
 واإلتم ف

مش ري  اإلتم ف الحمومية  لتـ البحوث  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة  
 ـ.2011

وزارة التخطيط والت  وف   .32
الدول   اإلدارة ال  مة 

 للتخطيط

  ين ير التلطة الوطنية الفلتطينية  غزةالمخطط الييمل  لمدينة غزة  
 ـ.1996

التلطة الوطنية ـ(  2020-2005المخطط اإللليم  للمح فظ ت الانوبية ) وزارة التخطيط  .33
 ـ.2008  الفلتطينية  غزة

اإلداسح اٌؼبِخ  المخطط القط ع   لط ع التنمية ال مرانية  مشروعتقرير  وزارة التخطيط  .34

 .ـ  التلطة الوطنية الفلتطينية  غزة2020-2010 ٌٍزخط١ؾ اٌّىبٟٔ،
وزارة التخطيط والت  وف   .35

 الدول 
درات ت المخطط اإللليم  لمح فظ ت غزة  التلطة الوطنية الفلتطينية  

 ـ.1997غزة  فلتطيف  ديتمبر 
اإلدارة ال  مة لليندتة والتنظيـ   مخطط اتت م تت ااراض  لقط ع غزة الحمـ المحل وزارة   .36

 .  غزة، اٌغٍطخ اٌٛؽ١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خـ2008  والتخطيط

 .المقابالت الشخصية: رابعاً 

اإلدارة ال  مػػػػة للتخطػػػػيط الممػػػػ ن   وزارة التخطػػػػيط  غػػػػزة  الخمػػػػيس  مػػػػديرة  إين س الرنتيت   .1
 ص.10:00الت عة ـ  27/10/2011

 الا م ة اإلت مية  ملية التا رة   رةيس لتـ اتلتص د وال لـو التي تية تمير ص ف   .2
 .ـ1:00ـ  الت عة 19/2/2012اارب  ء   غزة 

ن ةب مدير ع ـ اإلدارة ال  مة لليندتة والتنظيـ والتخطيط  وزارة الحمـ  صبح  تميؾ  .3
 .ص9:30ـ  الت عة 3/11/2011الخميس   غزة  المحل  

اارب ػػػ ء   غػػزة  مػػدير عػػ ـ مالػػس التخطػػيط ااعلػػػ   وزارة الحمػػـ المحلػػ   مح  الديف الفرا  .4
 ص.10:00ـ  الت عة 26/10/2011
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 المراجع األجنبية.: خامساً 

The London Plan, Spatial Development Strategy for 

greater London, Greater London Authority, Chapter one, 

Page 15-19, July 2011 

Alex Green & Others 1. 

Identified Growth Areas, South East Queensland 

Regional Plan, Australia, 2004 

Department of 

Infrastructure and Planning 

2. 

Identified Growth Areas, South East Queensland 

Regional Plan, Department of Infrastructure and 

Planning, Australia, 2009–2031 

Department of 

Infrastructure and Planning 

3. 

Evaluation of the Egyptian in establishment the New 

Towns in the Desert areas, Journal of Engineering 

Sciences (JES), Assiut University, Egypt, Vol. 31, No.1, 

pp. 231-244, January 2003 

Esam Al-din 

Mohamed Ali 

4. 

Working pape;r, Regional Planning in The United 

Kingdom, Ministry of Environment, spatial planning 

department, 2004 

John Zetter & Others 5. 

Management of the Urban Development Operation In 

New Settlements in Egypt, Faculty of Engineering, Ain 

Shams University, the Degree of Doctor of Philosophy 

in Urban Planning, 1993 

Mohamed Abd-Elbaki 

Ibrahim  

6. 

Regional Development in the Philippines, Review of 

Experience, State of the Art and Agenda for Research 

and Action, Philippine Institute for Development 

Studies, February 2002 

Ruben G. Mercado 7. 

The Town Planning Mechanism in Gujarat, India,2008 Shirley Ballaney 8. 

Regional Planning Guidance for East Anglia to 2016, 

Government Office for the East of England, (SCEALA), 

November 2000 

The Standing Conference 

of East Anglian Local 

Authorities  

9. 

The Standing Conference of East Anglian Local 

Authorities (SCEALA), Regional Planning Guidance for 

East Anglia to 2016, London, November 2000 

The Stationery Office 10. 

Regional Development and Land Use Planning in Rural 

British Columbia, May, 2001 

Tony Jackson* and John 

Curry 

11. 

New Towns in National and Regional Development, 

Lessons from Jubail Industrial City in Saudi Arabia, 

College of Architecture and Planning , King Faisal 

University, Dammam, Saudi Arabia. 

Umar G. Benna 12. 
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 : المواقع ائلكترونية )ائنترنت(.سادساً 

 غزةإلتم فالمول  الرتم  لوزارة ااش  ؿ ال  مة وا   - http://www.mpwh.ps/?page_id=6 
  )المولػػػػػػػػػػػ  الرتػػػػػػػػػػػم  لوم لػػػػػػػػػػػة اامػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػدة إلغ بػػػػػػػػػػػة وتشػػػػػػػػػػػ يؿ ال اةػػػػػػػػػػػيف الفلتػػػػػػػػػػػطينييف )ااونػػػػػػػػػػػروا- 

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54 
 الاديدة مول  ىيةة الماتم  ت ال مرانية - http://www.urban-comm.gov.eg 
  المملمة ال ربية الت ودية   مول  شبمة التخطيط ال مران- http://www.araburban.net 
  مول  مرمز الدرات ت التخطيطية والم م را- http://www.cpas-egypt.com/AR/about_ar.htm 
 دتيف ال رب مول  ملتق  المين- http://www.arab-eng.orgl 
  مول  اليندتة نت- http://www.alhandasa.net 
  المول  الرتم  لا م ة النا ح الوطنية- http://www.najah.edu 
  الموتوعة الم رفية الش ملة- http://mousou3a.educdz.com 
  المول  اإللمترون  ويميبيدي   الموتوعة الحرة- http://en.wikipedia.org 
   مول  الاي ز المرمزا لإلحص ء الفلتطين–  

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID=1&lang=ar-JO 
   المول  اإللمترونGoogle – http://www.a7laqalb.com/vb/t113075-8.html 
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 ممحق الرسالة
 (1ممحق رقم )

 غزةنبذة عن مشاريع ائسكان كتجمعات عمرانية في قطاع محق الفصل الثالث/ م

 أوًت: مشاريع إسكان وزارة األشغال العامة وائسكان
مشروع إتم ف ح  الند  (10-3) ادوؿ  

 المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حث
 حي الندى إسكان مشروع. 1

 صورة المشروع معمومات عامة عن المشروع
 المول : بيت ح نوف

 

 ـ2000 – 1996مدة فترة اإلنش ء: 
 دونـ 150مت حة المشروع: 

 شقة 1500عدد الوحدات التمنية: 
 $316: 2إام ل  تملفة الشقة/ـ

 مخطط المشروع

 
 

http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/hainada1.jpg
http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/hainada1.jpg
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مدينة ال ودةمشروع إتم ف  (11-3) ادوؿ  
 الادوؿ إعداد الب حث المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف 

 مدينة العودة إسكانمشروع . 2
 صورة المشروع معمومات عامة عن المشروع

 ش رع النصر –: غزة المول 

 

 ـ2000 -1995: مدة فترة اإلنش ء
 دونـ 141: مت حة المشروع
 30: عدد ال م رات

 17: دد ال م رات الت  تـ تنفيذى ع

 مخطط المشروع
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مدينة الزىراءمشروع إتم ف  (12-3) ادوؿ  
 المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حث

 الزىراءمدينة  إسكان مشروع. 3
 صورة المشروع معمومات عامة عن المشروع

 : نتت ريـ )انوب مدينة غزة(المول 

 

 وت زاؿ ـ1997: مف تنة فترة اإلنش ء
 دونـ 334 : حة المشروعمت

 110: عدد ال م رات
  2200: وعدد الوحدات التمنية
 $252: 2إام ل  تملفة الشقة/ ـ

 مخطط المشروع

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/zahraa.jpg
http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/zahraa.jpg
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دير البل مشروع إتم ف  (13-3) ادوؿ  
 ب حثالمصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد ال

 دير البمح إسكان مشروع. 4
 صورة المشروع معمومات عامة عن المشروع

 : دير البل المول 

 

 1998 -1997: فترة اإلنش ء
 دونـ 4.8: مت حة المشروع
 4: عدد ال م رات

 80: عدد الوحدات التمنية
 $ 246 :2إام ل  تملفة الشقة/ ـ

 
القرارةمشروع إتم ف  (14-3) ادوؿ  

 ر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حثالمصد
 القرارة إسكان مشروع. 5

 صورة المشروع معمومات عامة عن المشروع
 : القرارةالمول 

 

 ـ2000 -1995: فترة اإلنش ء
 دونم ت  4: مت حة المشروع
م  تـ تنفيذه مف  :عدد ال م رات
  عم رتيف ال م رات ىو

  40: التمنيةعدد الوحدات 
 مخطط المشروع
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الفرا ومشروع إتم ف النمت وامشروع إتم ف  (15-3) ادوؿ  
 المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حث

 الفرا إسكان مشروع. 6
 . مشروع إسكان النمساوي7

 مشروع إسكان النمساويصورة  معمومات عامة عن المشروع
   : خ نيونسالمول 

 -7/1997: فترة اإلنش ء
  ـ7/1999 

 دونـ  54: مت حة المشروع
   25: عدد ال م رات

 $315 - 280: 2شقة/ ـتملفة ال
 مشروع إسكان الفرا والنمساويمخطط 
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مشروع إتم ف الشيخ زايد (16-3) ادوؿ  
 المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حث

 إسكان الشيخ زايد مشروع .8
 لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

  غزة: المول 

 

  ـ2004 – 2001: فترة اإلنش ء
 دونـ  572: مت حة المشروع
   17: عدد ال م رات

 880: عدد الوحدات التمنية

 المشروعمخطط 
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اإلتراءح  مشروع إتم ف  (17-3) ادوؿ  
 المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حث

 ائسراء حي مشروع. 9
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

أراض  المحررات نفوذ بلدية : المول 
 خ ف يونس شم ؿ شرؽ مدينة أصداء

 

  المشروع ليد التنفيذ
 دونـ  517: مت حة المشروع

 4,598: عدد الوحدات التمنية
 نتمة 29,887عدد التم ف المتول : 

 المشروعمخطط 

 
 
 

http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/resized_5.jpg
http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/resized_5.jpg
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ح  البراؽمشروع إتم ف  (18-3) ادوؿ  
 عداد الب حثالمصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إ

 البراق حي مشروع. 10
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

أراض  المحررات نفوذ بلدية : المول 
خ ف يونس غرب مشروع إتم ف 

 النمت وا وح  اامؿ

 

  المشروع ليد التنفيذ
 دونـ  845,88: حة المشروعمت 

 7,650: عدد الوحدات التمنية
 نتمة 49,725عدد التم ف المتول : 

 المشروعمخطط 

  
 
 

http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/resized_61.jpg
http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/resized_61.jpg
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ح  بيت فمشروع إتم ف  (19-3) ادوؿ  
 المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حث

 بيسان حي مشروع. 11
 منظورية لممشروعصورة  ات عامة عن المشروعمعموم

ضمف النفوذ اإللليم  ف  مح فظة : المول 
 شم ؿ غزة

 

  المشروع ليد التنفيذ
 دونـ  606: مت حة المشروع

 4,575: عدد الوحدات التمنية
 نتمة 29,737 : عدد التم ف المتول

 المشروعمخطط 

 
 
 

http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/resized_62.jpg
http://www.mpwh.ps/wp-content/uploads/resized_62.jpg
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ح  الفردوسمشروع إتم ف  (20-3) ادوؿ  
 المصدر: وزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حث

 الفردوس حي مشروع. 12
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

ي  إل  ضمف نفوذ بلدية بيت تى: المول 
 الانوب ال رب  مف المدينة

 

  المشروع ليد التنفيذ
 دونـ  179,716: مت حة المشروع

 1,270: عدد الوحدات التمنية
 نتمة 8,255عدد التم ف المتول : 

 المشروعمخطط 
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ح  المرابطيفمشروع إتم ف  (21-3) ادوؿ  
 ل  مة واإلتم ف  الادوؿ إعداد الب حثالمصدر: وزارة ااش  ؿ ا

 المرابطين حي مشروع. 13
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

ضمف نفوذ بلدية غزة إل  الانوب مف : المول 
 ش رع ص ح خلؼ

ازء مف ىذا المشروع ل ةـ ولد تـ إع دة تخطيطو 
وتوىيلو ب لقت ةـ والشوارع والخدم ت مف خ ؿ وزارة 

 اش  ؿ ال  مة واإلتم فا

  المشروع ليد التنفيذ
 دونـ  133,6: مت حة المشروع

 لتيمة 251: عدد القت ةـ
 نتمة 8,255عدد التم ف المتول : 

 المشروعمخطط 
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 مشاريع إسكان وكالة الغوث )األونروا(ثانيًا: 

خ ف يونس غرب ح  اامؿمشروع إتم ف  (22-3) ادوؿ  
   الادوؿ إعداد الب حث زةب (ااونروا)المصدر: الممتب اليندت  الت ب  لوم لة ال وث 

 إسكان خان يونس مشروع. 1
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

  ال رب مب شرة ف  المحررات إل: المول 
  ولد تـ تنفيذ ىذا التام  مف ح  اامؿ

التمن  بتبرع مف ب بة دوؿ )الي ب ف  
 ىولندا  واإلم رات ال ربية المتحدة(

 

 دونـ 409,195: مت حة المشروع
 784: عدد الوحدات التمنية

 المشروعمخطط 
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الفخ رامشروع إتم ف  (23-3) ادوؿ  
   الادوؿ إعداد الب حث زةب (ااونروا)الت ب  لوم لة ال وث المصدر: الممتب اليندت  
 إسكان الفخاري مشروع. 2

 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع
ف  الاية الانوبية الشرلية مف : المول 

مح فظة خ نيونس  يحده المتتشف  
 ااوروب  مف اية الشم ؿ الشرل 

 

 دونـ 68,455: مت حة المشروع
 224: عدد الوحدات التمنية

 نتمة 2065: عدد التم ف

 المشروعمخطط 
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( بدر برف 1تؿ التلط ف )مشروع إتم ف  (24-3) ادوؿ  
   الادوؿ إعداد الب حث زةب (ااونروا)المصدر: الممتب اليندت  الت ب  لوم لة ال وث 

 رفح -( بدر 1إسكان تل السمطان ) مشروع. 3
 منظورية لممشروعصورة  المشروع معمومات عامة عن

ف  الاية الانوبية ال ربية مف : المول 
ويحده مف الشم ؿ ال رب    مدينة رف 

متاد ت د بف أب  ول ص والشم ؿ 
 الشرل  مل ب الفرل ف

 

 دونـ 88,211: مت حة المشروع
 230: عدد الوحدات التمنية

 نتمة 1602: عدد التم ف
 المشروعمخطط 
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( الت ودا برف 2تؿ التلط ف )مشروع إتم ف  (25-3) ؿادو   
   الادوؿ إعداد الب حث زةب (ااونروا)المصدر: الممتب اليندت  الت ب  لوم لة ال وث 

 رفح -( السعودي 2إسكان تل السمطان ) مشروع. 4
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

غرب مشروع شم ؿ ف  المحررات : المول 
 برف بدر ( 1تؿ التلط ف )

 

 دونـ 332,635: مت حة المشروع
 552: عدد الوحدات التمنية

 نتمة 3715: عدد التم ف

 المشروعمخطط 
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 ثالثا: مشاريع إسكان المجمس الفمسطيني لإلسكان

أبراج المرامةمشروع إتم ف  (26-3) ادوؿ    
 د الب حث  الادوؿ إعداالمالس الفلتطين  لإلتم فالمصدر: 

 إسكان أبراج الكرامة مشروع. 1
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

 ف  شم ؿ مدينة غزة: المول 

 

 دونـ 22,127: مت حة المشروع
وحدة تمنية   416: عدد الوحدات التمنية
  حيث تبلغ 2ـ 6240بمت حة تصؿ إل  

مت حة الوحدة التمنية الواحدة مف 
 (2ـ112 –100)

 المشروعمخطط 
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تؿ اليوامشروع إتم ف  (27-3) ادوؿ    
   الادوؿ إعداد الب حثوزارة ااش  ؿ ال  مة واإلتم فالمصدر: 

 إسكان تل اليوا مشروع. 2
 منظورية لممشروعصورة  معمومات عامة عن المشروع

 ف  انوب مدينة غزة: المول 

 

 دونـ 432: مت حة المشروع
 4670: التمنيةعدد الوحدات 
 نتمة 33,000: عدد التم ف

الواحدة مف مت حة الوحدة التمنية 
 (2ـ190 –144)

 المشروعمخطط 
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 (2ممحق رقم )
 محق الفصل الخامس/ نموذج اتستبيانم
 غزة -الجامعة ائسالمية  – اليندسة المعمارية تخصص - رسالة ماجستير

 واقع التجمعات العمرانية الجديدة في المخطط ائقميمي لقطاع غزة بعنوان/
The Reality Of New Urban Communities In The Regional Plan Of Gaza Strip  

 موضوع اتستبيان/
 السيناريوىات المتوقعة تتجاه نمو التجمعات العمرانية الجديدة في قطاع غزة

 مقدمة
مو ال مران  المتزايد نتياة تزدي د أعداد التم ف بشمؿ ي يش لط ع غزة ح لة مف الن 

متواصؿ ف  ظؿ للة مت حة ااراض  ف  القط ع  ب إلض فة إل  للة الموارد والمص در وااراض  
ذات ااىمية الخ صة الت  ياب الحف ظ عل  موال ي  وعدـ تآملي  بتبب زحؼ ال مراف إليي   وىذا 

دراتة وال  ومتتقبؿ اتا ى ت نمو التام  ت ال مرانية الاديدة  بدوره ي ط  مؤشر ع ـ للتفمير ف 
 ف  لط ع غزة.

ومف ىن  تـ إعداد ىذه الدراتة الت  تتن وؿ التام  ت ال مرانية ف  لط ع غزة مف خ ؿ  
وال ي  الح ل  ومذلؾ مف خ ؿ المخطط اإللليم  الم تمد للقط ع  ب إلض فة إل  تن وؿ ماموعة 

 ية المش بية لذلؾ.مف الح تت الدرات
ب د اتت راض التين ريوى ت المتول ة لموال  واتا ه نمو وبن ءا عليو تـ عمؿ ىذا اتتتبي ف  

التام  ت ال مرانية الاديدة ف  لط ع غزة  وتحديد أىـ المؤشرات )ال وامؿ( الرةيتية الت  تؤبر 
صصيف ف  ما ؿ وموضوع عل  ىذه التين ريوى ت  م  ال لـ أف ىذا اتتتبي ف مواو لفةة المتخ

 الدراتة  أا أنو اتتبي ف تخصص  يموف مف خ لو تحديد النت ة .
ولبؿ البدء ف  ااتةلة نلخص فيم  يل  نبذة عف المؤشرات )ال وامؿ( المؤبرة عل  اتا ه  

 .التين ريوى ت المطروحة تتا ه النمو ال مران  ف  لط ع غزةال مراف  ومذلؾ نبذة عف 

 شرات )العوامل( الرليسية المؤثرة عمى اتجاه النمو العمراني في قطاع غزة. نبذة عن المؤ 1
 المؤشر األول/ األراضي اليامة والمصادر الطبيعية -

تترمز المحمي ت الطبي ية ف  شم ؿ وغرب القط ع  ومنطقة المواص  ممتدة ف  اية  
ن طؽ الزراعية الي مة ال رب ف  الازء الانوب  مف القط ع )خ ف يونس ورف (  مم  وتنتشر الم

عل  طوؿ القط ع إت أف الازء اامبر مني  ىو ف  الشم ؿ وال رب وذلؾ لواود مخزوف المي ه 
غرب لط ع ف  الاوفية ف  ىذه المن طؽ  وب لت ل  يموف إام ل  ترميز الموارد وااراض  الي مة 

 غزة وشم لو.



 

 

185 

 المؤشر الثاني/ ممكية األرض )األراضي الحكومية( -
ت ملمي ت ااراض  ف  لط ع غزة إل  أرب  فة ت رةيتية )أراض  خ صة  أراض  صنف 

 %.15,3أول ؼ  أراض  بةر التب   وأراض  حمومية(  حيث تمبؿ ااراض  الحمومية مني  
م ظـ ااراض  الحمومية مواودة خ رج موال  التام  ت ال مرانية  ومنتشرة عل  الاية  

إل  أف أا تخصيص ت أو مش ري  تام  ت عمرانية يممف أف  ال ربية مف لط ع غزة  وىذا يؤشر
 تقوـ بي  الحمومة تتموف ضمف ااراض  الحمومية أا ضمف ااراض  الوال ة غرب القط ع.

 المؤشر الثالث/ مناطق التماس مع اتحتالل ائسراليمي )الشريط الحدودي( -
 فيي   الفلتطين  مف البن ء لمواطفاإلتراةيل  ا تمن  لوات اتحت ؿوى  المن طؽ الت   

ـ(  1000) ميلو مترواحد بمتوتط عمؽ  )الشم ل  والشرل  والانوب ( عل  الشريط الحدوداوى  
 %.20وتشمؿ مت حة من طؽ التم س مف إام ل  مت حة القط ع حوال  

 المؤشر الرابع/ الشريط الساحمي -
البحر اابيض المتوتط  حيث وىو الشريط الممتد عل  طوؿ الاية ال ربية لقط ع غزة م   

يمبؿ الحدود البحرية الوحيدة للقط ع  وي تبر الشريط الت حل  أحد ال وامؿ الي مة ف  اذب التم ف 
 للبن ء ب لقرب منو فيو بمب بة المتنفس المبير والمنطقة الترفييية اافضؿ لتم ف القط ع.

 في قطاع غزة. نبذة عن السيناريوىات المطروحة تتجاه النمو العمراني 2
 السيناريو األول/ تطبيق خطة المخطط ائقميمي -

توايو ال مراف شرؽ القط ع خ صة ف  المن طؽ الانوبية )خ ف يونس ورف ( م  اتعتم د  
عل  مبدأ مدينتيف مرمزيتيف )غزة ف  الشم ؿ وخ ف يونس ف  الانوب( وخلؽ تدرج ىرم  بيف 

عل  ااراض  الحمومية  مف أاؿ الحف ظالي مة ب يدا عف ااراض  وذلؾ المتؿ ال مرانية  
 ممخزوف لألاي ؿ الق دمة.

 السيناريو الثاني/ مسايرة واقع النمو الحالي -
توايو ال مراف غرب القط ع ولو عل  حت ب ااراض  الحمومية المتبقية والمص در  

 والبروات وااراض  الزراعية.
 السيناريو الثالث/ مبدأ اتتجاه الرأسي -

النموذج  إتب عايو ال مراف رأتي  ف  موال و الح لية حف ظ  عل  ااراض  الي مة  م  تو  
 الرأت  أيض  ف  المش ري  والتام  ت ال مرانية الاديدة.

 متكاممةالسيناريو الرابع/ إقامة تجمعات عمرانية جديدة  -
ىذه  ق ـومتم ملة م  مرامز المدف الرةيتية  بحيث تمتتقلة  عمرانية إل مة تام  ت 
 لدر اإلمم ف عل  أراض  ذات أىمية طبي ية وزراعية ألؿ  ويموف لي  امتف ء ذات  التام  ت

 ب إلتم ف والمش ري  وفرص ال مؿ.
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 - تبيانييياتس -
 

 ....................................... الوظيفة:      ... .................................. اتسم:
 .............................. :البريد ائلكتروني      ... ..................... :لرقم الياتف/الجوا

 

 المؤشرات الرليسية المؤثرة عمى اتجاه النمو العمراني في قطاع غزة أىميةأوًت: 
وفق  من خالل ترتيبيا إلى األقل ثر أىميةاألك رتب فيما يمي المؤشرات حسب أىميتيا من 

 :(4-1الترقيم من )
 الترتيب

 

 المؤشر
 

 

 الطبيعيةوالمصادر  اليامة المؤشر األول/ األراضي
   

 
 

 المؤشر الثاني/ ممكية األرض )األراضي الحكومية(
   

 
 

 )الشريط الحدودي( المؤشر الثالث/ مناطق التماس مع اتحتالل ائسراليمي
   

 
 

 المؤشر الرابع/ الشريط الساحمي
   

 

 

 السيناريوىات المطروحة تتجاه النمو العمراني في قطاع غزةبتيثير كل مؤشر و  عالقةثانيًا: 
  وفق كل مؤشر عمى تيثير السيناريوىات األربعة المطروحةعالقة و حدد من السابق مدى 

 :العالقة الموضحة
 
 
 
 

 /1السيناريو  
خطة المخطط  تطبيق

 ائقميمي

 /2السيناريو 
مسايرة واقع النمو 

 الحالي
 /3يناريو الس

 مبدأ اتتجاه الرأسي
 /4السيناريو 

إقامة تجمعات عمرانية 
 متكاممةجديدة 

 /1المؤشر 
والمصادر  اليامة األراضي

 الطبيعية
    

     

 /2المؤشر 
ممكية األرض )األراضي 

 الحكومية(
    

     

 /3المؤشر 
مناطق التماس مع اتحتالل 

 )الشريط الحدودي(
    

     

 /4المؤشر 
 الشريط
 الساحمي

    
     

 دليل العالقت

 قىيت جذا  ----- 5

 قىيت  ----- 4

 متىعطت  ----- 3

 ضعيفت  ----- 2

 ضعيفت جذا  ----- 1

 السيناريوىات

 السيناريوىات

 المؤشرات
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 الدمج بين السيناريوىات: ثالثاً 
ف  ح ؿ واود إمم نية خي ر الدم  بيف تين ريوىيف محؿ متول  للمشملة الق ةمة ف  النمو ال مران  

 ف  لط ع غزة  )رش  ابنيف منيـ(:

 السيناريو األول/ تطبيق خطة المخطط ائقميمي     
  

 مسايرة واقع النمو الحاليالسيناريو الثاني/      
  

 السيناريو الثالث/ مبدأ اتتجاه الرأسي     
  

 متكاممةالسيناريو الرابع/ إقامة تجمعات عمرانية جديدة      
 

 أضف أي سيناريوىات مقترحة غير ما ذكر :رابعاً 

......................................................................................................
......................................................................................................

........................................................... ..................................... 
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Abstract 

Urban growth and the emergence of new urban communities around the globe 

continues to increase, and this comes as a natural result of the increasing numbers of 

the population and therefore increasing the need to provide housing and services and 

facilities and other, leading to wider use of the tracts of land to meet those human 

needs, and here begins role in the development of mechanisms and specific strategies 

to guide growth for these gatherings New Urban through the planning process, which 

is trying to find a future development balanced territory with interest of environmental 

impacts and protection of natural resources, through the guidance of urban 

communities new direction least damage to agricultural land and natural reserves, 

groundwater and areas of interest, depending on the nature everywhere in the world. 

Based on the above came this study to shed light on the reality of new urban 

communities in the Gaza Strip, which appeared recently due to exponential increase 

of the number of Gaza Strip people, where the study addresses talk about a problem 

and realistic are encountering now in the Gaza Strip, directing urban communities 

new and created in areas contrary to the orientations of the planned regional Gaza 

Strip, which is based on several scenarios for the process of urban development as 

well as on the principle of two cities centers and hierarchy in the direction of eastern 

sector, The observer of  the reality of urban communities new find some of them in 

agricultural areas and areas of natural parks and others in the slum areas, and other of 

the problems that will be talked about during the search classes. 

Therefore, the study worked on the analysis of regional plan for the Gaza 

Strip, as well as urban communities new (since the date of the adoption of regional 

plan whether existing or in the planning stage and implementation), where it was done 

through the use of studies local issued by government institutions in the Gaza Strip, as 

well as case studies similar locally, regionally and internationally, and as a result 

touched study to put up the main factors influencing the direction of urban growth in 

the Gaza Strip, a (land and important natural resources, land ownership, the coastal 

strip, and the border strip known areas of contact with the Israeli occupation), as the 

researcher asking four scenarios projected for the future of urban growth in a sector 

(implementation of the planned regional plan, keep pace with the reality of the current 

growth, the principle of the vertical direction, and the establishment of a new 

integrated urban communities). 

And then arrived to study a range of results and recommendations including 

the development of regional plan commensurate with the reality as well as the study 

combined with a scenario the establishment of new urban communities to follow the 

principle of vertical direction in order to preserve the land and resources and to 

protect the capabilities of future generations. 
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                                                Search Introduction  

Preface 

While continuing to evolve and increase in population, the urban communities 

grow naturally and crawl in the direction of the surrounding land, and therefore must 

regulate the growth of urban communities and channeled properly, hence originated 

ideas and concepts that revolve around planning to study directing urban communities 

so as to meet their needs, and maintains as much as possible on the capabilities of 

future generations, so as not to drain the land and the waste of resources and natural 

wealth. 

Given the suffering of the territory of the Gaza Strip from the scarcity of land 

and resources, with high residential density, should regulate the growth of urban 

communities in the least damaging trends through studies and regional plans to do so. 

Research problem 

The study research to highlight the problems of urban growth for gatherings 

New Urban in the Gaza Strip as a result of increasing population numbers 

significantly and continuously, without being restricted or address what came of 

concepts, strategies and uses of land in the regional plan approved for the Gaza Strip, 

as well as without taking into account the limited land and natural resource scarcity 

and environmental in the Gaza Strip. 

Hypotheses 

1. There is a need to strengthen to deal with the regional plan approved for the Gaza 

Strip, and the application of what is in it from the foundations and principles. 

2. There is an urgent need to organize and direct the new urban communities in the 

Gaza Strip. 

3. That organization can provide sufficient land to accommodate urban growth in the 

Gaza Strip. 

4. Can thus preserving the resources and wealth in the Gaza Strip, and its wealth for 

future generations. 

The importance of research 

The importance of research stems from the scarcity of previous studies on the 

reality of the growing boom in the Gaza Strip and the limited land and natural 

resources, which will lead to many problems in the event of continuing without 

channeled in the direction of least harmful to the development in the Gaza Strip. 

As the importance of research stems from the absence of any previous studies 

dealt with and in particular the expected scenarios for the future of the Gaza Strip in 

the light of the growing new urban communities. 
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Research objectives 

1.Knowledge of the most important strategies for urban development in the regional 

plan for the Gaza Strip, and the need for implementation and development. 

 .Analysis of the reality of the new urban communities in the Gaza Strip.2 

3.Extracting the most important results from the analysis of similar cases to study 

research 

4.Identify problems caused by indiscriminate growth of new urban agglomerations, 

especially in the sector 

5 .Determine the expected scenarios of the reality of the Gaza Strip. 

6.Access to the results and recommendations serve as steps on the road to improve the 

status of the Gaza Strip 

Research Methodology 

1.Theoretical study collects as much information. 

2.Field study which consists of visits and interviews. 

3.Study and analysis of the information collected. 

4.Questionnaire. 

5.Results and recommendations. 

Sources of information (information collection methods) 

- Books and references 

- Research and studies, as well as magazines, newspapers and the Internet 

- Reports and Statistics 

- Conferences and workshops 

- Questionnaire and field visits 

- Personal interviews 

Borders 

- Spatial: the Gaza Strip 

- Temporal: relevant information and until 2012, the date of the study. 

Obstacles  (problems and difficulties) 

- The lack of books and references for by urban growth and its impact on the 

environment of the Gaza Strip. 
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- Scarcity of specialized studies in the future prospects of the Gaza Strip in light of 

urban growth. 

- The lack of clarity of vision as a result of multiple scenarios projected to the reality 

of the Gaza Strip because of the Israeli occupation and siege. 

Framework of the research (view study): 

The research is divided into six chapters sequences as follows: 

Chapter I 

Addresses History on Palestine and the Gaza Strip, and then an introduction to 

planning and concepts and types and levels, and then addresses the regional plan of 

the most important concepts and development phases planned regional Gaza Strip, 

and then specializes in regional plan approved for the Gaza Strip to illustrate 

principles and policies and scenarios on which the addition to the urban fabric and 

properties land and future prospects of the proposed Urban Development, and then 

eventually Chapter Urban Development in sectoral planning at the level of the 

territory of the Gaza Strip. 

Chapter II 

Turns to the issue of urban communities where addresses general concepts, 

and then formats and locations urban communities, and then specializes in urban 

communities in the Gaza Strip, where deals About it through population growth in 

stages rule of the Gaza Strip, then urban growth in the different time periods of the 

Gaza Strip, leading to Statistics last Population and urbanization in the sector, then 

Chapter characteristics of urban communities in the Gaza Strip. 

Chapter III 

Follow Multi urban communities and in particular the new communities where 

begins with setting the new communities through a range of proposed indicators, and 

then specialize in talking about the new communities in the Gaza Strip, where covered 

by splitting them into four groups (clusters urban major municipalities, refugee 

camps, slums, and housing projects), then Chapter sites new communities and analyze 

growth trends and the relationship of the regional scheme. 

Chapter IV 

Specializes fourth quarter to talk about the case studies of similar, so as to 

extract the most important findings and proposals compared subject of the study, 

where it starts eating case study local is in a key areas in the West Bank, Jerusalem, in 

addition to eating a gatherings around Jerusalem as a model, a town Bethany, then 

moves to a case study Arab experience include new cities in the Arab Republic of 

Egypt, especially Cairo region, and then chapter deals with an international situation 

is to study the experience of Britain's most important region where the Greater 

London region, then this chapter ends compared between the three case studies and 

the most important conclusions drawn from them.. 
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Chapter V 

Unique Chapter V eating scenarios regarding the future direction of urban 

growth of the communities in the Gaza Strip, where he reviews the key factors that 

influence the direction of urban growth in the sector, then addresses the expected 

scenarios of urban growth according to reality and plans put forward and the results of 

the case studies of similar, and then moves chapter of the questionnaire and its model 

and results , where the questionnaire will be directed to the category of specialists in 

the field of planning and areas relevant to the subject of the study. 

Chapter VI 

It is the final chapter and which relates to the findings and recommendations 

of the study. 

Previous studies 

        Has to take advantage of studies and research related to the subject matter, which 

addressed in other ways so that did not address any study of previous studies to 

address the outlook for the Gaza Strip in light of the reality of new urban communities 

and the relationship of that scheme regional accredited to the Gaza Strip, which in 

turn lends itself to the importance of this study, Thus it was necessary to go into this 

aspect of documenting the reality faced by the Gaza Strip and the main expectations 

for the future. 
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Chapter I: analytical look at the Gaza Strip Regional planned 

1-1 Historical Palestine and Gaza Strip 

1-1-1 Overview of Palestine 

Palestine is a land the consignments, the cradle of human civilization, and the 

main destination of  Muslims, first as passed beyond the oldest city of Jericho, 

Twenty-one civilization since millennium BC, and in Palestine speak the historical 

evidence about the history of this land long and complex since prehistory, where he 

was the Jebusites and Canaanites first settled this land 

Limits of Palestine in general from the north of Lebanon, and the north-west 

of the Mediterranean, and from the south-west Egypt, to the east by Jordan, from the 

north-eastern Syria. 

1-1-2 The main features of the Gaza Strip 

Gaza is the southern region of the Palestinian coast on the Mediterranean Sea, 

is almost 1.33% of historic Palestine, and called the Gaza Strip ratio of the largest 

cities a Gaza sector has been part of the British Mandate over Palestine until 1948, 

and after the consequences of war 1948, underwent sector to rule the Egyptian 

military, was then occupied by the Israeli army after the war in 1967, then went into 

some areas of the Palestinian Authority after the signing of the Oslo agreement in 

1993, and in 2005 was unilateral Israeli withdrawal from the entire Gaza Strip. 

Extends the Gaza Strip in the form of a narrow strip from north to south and is 

located north-east of the Sinai Peninsula, extending over an area of 365 km square 

along the 42 km, while the width ranges between 6 - 12 km, and limits the Gaza Strip 

west of the Mediterranean, and the north and east territory of the 1948 territories , 

while penned Egypt from the south-west. 

Linked to the Gaza Strip to the rest of the Occupied Palestinian Territories 

four crossings, and the Republic of Egypt and crossing one, and administratively 

divided into five provinces of the northern Gaza Strip, and the province of Gaza, and 

Central province, and the province of Khan Younis and Rafah. 

2-1  Concepts on planning and its levels   

Clearest definition which can be introduced in this direction is the definition of 

Farooq Haider, who knew planning as "a plan to achieve the objectives in the field of 

community and a specific functional geographical area over a specific time frame ". 

It is a condition of proper planning : 

- Be based on scientific principles in all its stages . 

- Be flexible enough flexibility to meet the changes emerging within the prescribed 

time period for its implementation . 

1-2-1  Types of planning  
Planning includes several types of the most famous  

- Spatial Planning  

- Social Planning  

- Economic Planning  
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2-2-1  levels of planning  

Levels of planning is divided into three main levels which is: (National 

Planning national, regional planning and urban planning), and added to these sectoral 

planning levels.  

Level I / National Planning National  

- This plan identifies the public policy of the State in the areas of housing, utilities, 

education, health and recreation, industry and agriculture, etc .. 

- The works of national planning policy to link the state's plan to increase production  

Level II / Regional Planning  

- Based on a one-state regions He addressed the study and research of the 

development schemes necessary in the light of national planning, and handling groups 

of towns and villages, land and wealth comprising the territory of a physical and 

social qualities make him a planning unit can be developed . 

Level III / Urban Planning  

- It is based to address each of the city and the village as urban units, and thus aims to 

control the entity, city or village in a manner compatible with the social and economic 

trends and natural, political and other. . 

 

Sectorial planning 

- Deals with this type of planning or just one sector at the level of the region (the 

residential sector, agricultural, industrial, commercial, ...), while regional planning 

addresses all sectors at the same time on the regional level.                                             

3-1  regional plan for the Gaza Strip 

Before talking about regional plan for the Gaza Strip here to point out some of 

the important concepts that revolve around the word territory. 

1-3-1 concept Territory 

Leinman identify  the  region as "a the distinctive qualities geographical part 

of economic and social make it different from other parts of the region.                        

And Minchell identify the  region as a "case incident, which show the Earth's 

surface, including the terrain, climate and all other natural factors which are limited to 

a specific geographical scope.                                                                                       

1-3-2  Historical stages of development of the regional plan 

Over the regional plan several stages since the Israeli occupation of him, and 

then the advent of the Palestinian National Authority, then the Israeli withdrawal from 

the territory of the annexation of settlements sector of the scheme, up to the new 

government that followed the recent Palestinian elections and the subsequent siege 

and political divisions.                                                                                                      
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And we will talk about these stages according to the following sequence: 

1. under the Israeli occupation of the Gaza Strip 

Scheme provinces under the name of regional planning build cities Manual for 

the regional area in the Gaza Strip (Amendment structural Regional Planning to build 

cities Gaza 1945 planning R1), which explains this planned land use and distribution 

of urban communities along the sector.                                                                            

2. under the Palestinian National Authority 

After the advent of the Palestinian National Authority and the formation of 

ministries, the Ministry of Planning and International Cooperation previously in 

February 1998 work regional scheme to the provinces South (Gaza governorates) 

1998 m - 2015, which focused primarily on the development of a general framework 

for land use and protection of natural resources, with a view of a comprehensive 

developmental. 

3. Al-Aqsa Intifada and the Israeli withdrawal from the Gaza Strip                                                    

Due to changes that have occurred with the Al Aqsa Intifada, and especially 

those that have occurred on the ground for attacks and Israeli measures different, in 

addition to variables predicted as a result of the implementation of the Israeli plan for 

unilateral separation, and will be followed by the evacuation of settlements in the 

Gaza Strip and some West Bank settlements, and move redeployment of the Israeli 

forces, all the other variables summoned updated regional plan proposed and duly 

attested, bringing the regional plan prepared for the year 1998, and the total planning 

studies that have been completed at the time the focal point first to prepare regional 

plan updated for the year 2005-2015 AD.                                                                                                    

4. under the new government elected 

After the development of events in the Gaza Strip from the formation of an 

elected government new and the resulting siege and political division, the new 

government to take a decision in the direction of the importance of adopting regional 

plan, and already after the recent amendments to the regional plan and updated to 

become even in 2020, was adopted regional plan to the Gaza Strip in 2008 under the 

name of the regional scheme of the southern provinces (2005-2020 AD).                         

Where was extended time frame of the scheme until the year 2020 with the 

consent of the Technical Committee prepared by the Ministry of Planning and the 

Ministry of Local Government, so as that new scheme for 15 years after the Israeli 

withdrawal from the Gaza Strip, 2005, to be reviewed every five years in the event of 

any change in the overall situation. 

1-4 regional plan approved for the Gaza Strip  

The main purpose of the planned regional is to create a general framework for 

land use different in the southern provinces facility recommendations and regulations, 

in order to ensure optimal use of the land, while highlighting the need to protect land 

with important regional and national, and the provision of housing needs of 

infrastructure, housing and services and the development of industry, trade and others. 



 
 

00 

1-4-1 Key policies and principles and planned regional scenarios for the 

Gaza Strip 

- Monitoring and documenting the situation on the ground 

- Extrapolate and identify opportunities that may arise from the evacuation of the 

settlements and the Israeli withdrawal from the Gaza Strip with the aim of re-

integrated into the urban fabric Palestinian. 

basic principles of the regional plan adopted 

- Provide the land needed for various urban uses and directing development to urban 

areas with the least value. 

- - Urban development based on the centralized cities (Gaza in the north and Khan 

Younis in the south) a relatively high population density. 

- A regional transportation network 

- Providing the infrastructure to encourage development 

planned regional scenarios 

The current analysis of the urban fabric in the provinces of Gaza shows that 

there are four urban areas: (one in the north, and the other in the middle, and two in 

the south), and separated by four lanes natural link between the eastern border and the 

seashore. 

1-4-2 the urban fabric of the southern provinces (Gaza Strip)  

As a result of this growth pattern residential distinctive balance between rapid 

population growth and the need to protect and preserve natural resources, hand 

initially will continue regional plan to follow this spatial pattern through the 

intensification of urban areas to ensure the protection of agricultural land and natural 

resources is important. 

1-4-3 land in the territory of the Gaza Strip 

Classified land holdings in the provinces of Gaza into four main categories 

(private land, land endowments, the territory of Beersheba, and government land), as 

shown in the following table, the largest percentage of land is privately owned. 

 

 

 

 

 

It is noted that most of the government land located outside the communities, 

which makes it difficult and expensive at the same time the central authorities and 

local land allocation necessary to carry out important public projects. 

The relative distribution of land holdings 
in Gaza Strip 

---------------------------------------------- 

Private                    63.9% 
Endowments          2.1% 
Land Beersheba    18.7% 
Governmental       15.3% 
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1-4-4 outlook for urban development in the light of the regional plan 

Create hierarchy between urban centers different based on the roles of 

economic and functional each, building primarily on strengthening the presence of 

two main (Gaza City in the north and the city of Khan Younis in the south), with the 

need to create a sub-centers associated through a network of modern transport 

facilitates access to services, in order to achieve a greater balance with greater 

protection of various natural resources, and to avoid indiscriminate expansion by 

concentrating urban sprawl in a limited number of key areas. 

The plan proposes urban orientation lying down for each of the city of Khan 

Younis and Rafah in the east towards less sensitive land and environmental value. 

 

The principle of the two cities 

1-5 Urban Development in sectorial planning at the level of the 

territory of the Gaza Strip 

The urban development sector in the Gaza Strip is the main engine for all 

other sectors because of its close connection dynamics of population growth. 

1-5-1 About sectorial planning project for the territory of the Gaza Strip 

 

Is a project had been prepared by the Ministry of Planning through team work 

represented by the General Administration of policy and spatial planning in the 

ministry, as well as the Ministry of Housing and Public Works to participate in the 

provision of data and policy development, and in addition to D. Fred clucking from 

the Islamic University to contribute to the review and audit scheme.                              

Where the project is to prepare a range of sectors at the level of the territory of 

the Gaza Strip, to serve as a breakdown and explain more of the regional plan for the 

Gaza Strip.                                                                                                                         
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1-5-2 Introduction to the urban development sector of the territory of the 

Gaza Strip 

The province of Gaza is the regional center first and constitute the 

administrative center of the political, where include government institutions, 

legislative and judicial, in addition to universities and many colleges and institutions, 

and the province of Khan Younis is the regional center second in the Gaza Strip, 

where is the center of cultural tourism on the one hand and industrial farming of On 

the other hand, because it provides a third of the food basket of the Gaza Strip, in 

addition to natural reserves and tourist areas. 

Problems of urban development in the provinces of Gaza 

- Lack of coordination between the various planning agencies 

- Random in construction 

- Inadequate services 

- The lack of green spaces and open spaces within the built-up areas 

- The lack of standards and criteria for the planning and development of housing and 

service delivery 

- Lack of clarity housing strategies 

- - Lack of national financial services as well as sophisticated national program for the 

protection of heritage and renewal. 

1-5-3 policies and development strategies of urban development in the 

Gaza Strip 

- Providing adequate housing for all sectors of society 

- The provision of services and infrastructure necessary for urban development. 

- Avoid random and follow the plans of the Ministry of Local Government and the 

different structures of municipalities, and the optimal utilization of land and resources 

available.  

1-5-4 outlook for urban development in the light of sectorial planning 

Adopt the outlook for urban development in the Gaza Strip on scenarios of 

population growth, and that determine future directions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenarios of population growth, according to the Urban 

Development at the level of the territory of the Gaza Strip 

------------------------------------------------------------------------- 

The first scenario                 

- The return of the remaining displaced 

- Rehabilitation of the refugee camps 

- Regain control of the Palestinian resources. 

------------------------------------------------------------------------- 

The second scenario 

- Does not return any displaced people 

- Non-restoration of the refugee camps 

- Relying solely on natural growth of the population 
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Based on the foregoing has been reached following results that show how big 

the needs of the urban development until the year 2020, compared with an area the 

Gaza Strip small, which gives indication of the importance of this study towards the 

development of the expected scenarios for the growth of urbanization to the Gaza 

Strip under urban communities growing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Space needed for urban development in the Gaza Strip 2020, according 

to population growth scenarios: 

------------------------------------------------------------------------- 

- first scenario   67.5 km2 

- second scenario   59.6 km2   
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Chapter II: urban communities in the Gaza Strip 

 

2-1 concepts about urban communities 

2-1-1 Definition and classification of urban assembly 

Known assembly Urban he / Space "(place) from the surface of the Earth 

inhabited permanently and have administrative authority official, or any area of the 

earth's surface inhabited permanently and geographically separated for any gathering 

adjacent to it, and recognized customary and has no independent administrative 

authority”. 

2-1-2 evolution of thought planning of new urban communities 

This was done through several successive stage To be clarified through the 

following, trends:  

- The direction of traditional theory 

- The direction of the Department of Urban Development process of new urban 

communities 

- The direction of sustainable development 

- The direction of planning urban communities from an environmental perspective.  

2-1-3 theoretical foundations for the planning of new urban communities 

- Creating a secondary centers ease the burden on the centers of origin with high 

densities 

- Organization of the urban fabric and urban communities according to include 

services 

- A natural separation of neighborhoods to provide a sense of belonging 

- Provide axes of the facilities and roads within the assembly 

- Economy in the networks infrastructure and transport 

- A study of employment to provide suitable job opportunities 

2-1-4 appearances and growth problems of urban communities 

- Overcrowding 

- Old neighborhoods 

- Unplanned growth of urban populations 

- Infringements of Interior 

- Transport and traffic problems 

2-2 forms and urban communities sites 

Varied forms of urban communities according to planning models are as follows: 

 

 

 

 

 

Forms of urban communities 
-------------------------------------- 

Radiation   -   Networking 

Gatherings  -   Dependent 
Linear   -  Annular 
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2-3 About urban communities in the Gaza Strip 

Exhibiting here are the increasing numbers of the population in these periods 

and stages, and since before 1948 and even in 1997, specifically stages governance 

since the era of the Egyptian administration and until the Palestinian National 

Authority. 

2-3-1 population growth through the various stages of governance of Gaza 

Strip 

They were divided into three phases, namely 

 

 

 

 

 

2-3-2 Urban growth during different time periods of the Gaza Strip 

It was divided into five consecutive periods of time as follows: 

 

  

 

 

 

 

 

2-4 characteristics of urban communities in the Gaza Strip 

2-4-1 Urban blocks essential for the Gaza Strip 

Given the connection between the number of urban centers according to the 

spacing and scale convergence described previously appeared in the urban sector 

three blocks are: 

- A block north of the Strip, the mass of the central Gaza Strip, and a block south of 

the Strip. 

2-4-3 Key factors influencing the concentration of urban communities in 

the Gaza Strip 

Below we explain the four main factors and their impact on the ratios urban 

communities in the Gaza Strip through diagrams, according to a previous study by Dr. 

Raed Salha . 

 

POPULATION GROWTH THROUGH THE VARIOUS STAGES 

OF GOVERNANCE OF THE GAZA STRIP 

------------------------------------------------------------  

Egyptian administration 

Israeli occupation 

Palestinian AUTORITY 

Urban growth during different time periods 

of Gaza Strip 

------------------------------------------------- 

Before 1948 

1948-1967 

1968-1977 

0987-0978 

1988-1997 
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Through these ratios, it is clear that the most influential factor on urban 

communities and its focus is the demographic factor and housing characteristics, 

which shows that concentrations of population in urban areas distributed to 

communities in the Gaza Strip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key factors influencing the formation of urban communities in 
the Gaza Strip and its impact ratios 

--------------------------------------------------------------------- 

          Demographic and housing characteristics37% 
        Public facilities and services21% 

          Marital Case 3% 
          Housing Ownership 7% 
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Chapter III: the location of new urban communities in Gaza 

Strip and growth trends 

3-1 determine the new urban communities in Gaza Strip 

There are many indicators by which to determine the period or point in time, 

the new concept of urban communities, so as to be focused on in their knowledge and 

analysis of the direction of growth, and these indicators include:  

 - The first indicator / different stages of government. 

- The second indicator / important time periods. 

- The third indicator / regional plan for the Gaza Strip 

3-1-1 The first indicator / different stages of government 

Talk about these stages long as they represent Palestine throughout history, 

and therefore we will subject according to the following format: 

 

 

 

  

 

 

 

 

3-1-2 The second indicator / important time periods 

They periods associated with important events affected the situation in the 

Palestinian territories and Gaza Strip, and we'll start date in this indicator since 1948: 

  

 

 

 

 

 

3-1-3 The third indicator / regional plan for the Gaza Strip 

And can handle this index by dividing it into the most important stages that 

influenced the change, amended or adopted as a regional planner for the sector, as 

follows: 

 

 

 

 

 

 

Different stages of government 

------------------------------------------------------------ 

Pre-Islam  

Islamic  Testament 

Ottoman , And the rule of the British 

Israeli Occupation  

Palestinian Authority  

Time periods 
-------------------------------------------------------- 

1948 – 1967 – 1973 – 1987 – 1990 – 1994 

 – 2000 – 2005 AD 

  

Regional plan to Gaza Strip 

------------------------------------------------------------ 

- Under the Israeli occupation of the Gaza Strip 

- Era of the Palestinian National Authority 

- Al-Aqsa Intifada and the Israeli withdrawal 

- Under the new elected government  
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3.1.4 selection period for new urban clusters according to three indicators 

Can combine the previous three indicators to reach the specified period of the 

concept of the new urban communities that will analyze their growth and trends, and 

this merger will be as follows: 

Thus the identification of new urban communities will be since the era of the 

Palestinian Authority, and particularly since the withdrawal of the Israeli occupation 

of the Gaza Strip, and this choice due to the following: 

- Changes and events that have occurred in the Gaza Strip in all fields after the 

Intifada and the Israeli withdrawal from the Gaza Strip. 

- Leave the territory of the settlements (editors). 

- What the subsequent full Palestinian control over the territory of the Gaza Strip. 

- Amendments and updates made to the regional plan down to the final adoption 

under the new government. 

3-2 rankings areas in the Gaza Strip 

According to the political situation in the Palestinian territories of occupation, 

displacement and the emergence of slums and refugee camps and other architectural 

features that have been affected thus, the classification of areas in the Gaza Strip be 

addressed through the three areas as follows: 

3-2-1 slum areas 

Areas that were not pleased by legislation and regulation and laws are 

considered illegal buildings. 

3-2-2 regions 

The land which is located outside the boundaries of the administrative 

influence of municipal and village councils. 

3-2-3 town planning zones 

Areas that fall within the administrative influence of municipalities and village 

councils. 

This shows that the majority of land in the Gaza Strip is located within the so-

called city planning any areas under the direct control of the municipal authority in 

the enclave. 

3-3 sets new urban communities according to rankings areas in the 

Gaza Strip 

Dealing with urban communities would be categorized into groups to facilitate 

their analysis and the direction of its growth, as follows: 

 

 

 

 

Groups of urban communities 
-------------------------------------------------------------------- 

The first group)         Major urban communities (municipalities)) 
The second group)   Refugee camps) 
The third group)       Slums scattered) 
The fourth group)    Housing projects) 
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3-3-1 Group / major urban communities (municipalities)   

It is the influence of municipalities which number (25) municipalities in Gaza 

Strip distributed (5) provinces, where spaces vary and influence among urban areas. 

3-3-2 Group B / refugee camps 

The distribution of the refugee camps in the Gaza Strip on eight camps, 

namely: (Jabalya refugee camp, the beach, Nusseirat, Bureij, Deir Al-Balah, Maghazi, 

Khan Younis and Rafah refugee camp). 

It is already clear that all of Deir El Balah and Khan Younis and the beach are 

the top camps in population density, and by comparing the area of the camp 

population. 

3-3-3 Group C / slums scattered 

Intended random residential groupings are defined as those illegal gatherings 

built around cities in the absence of laws and regulations issued by the State to 

regulate the urban sprawl of the city. 

For random gatherings several phenomena 

 - Either put a hand on the ground that overlooked their respective owners. 

- Random or divisions of an agricultural area the owners are selling for arrivals from 

the countryside. 

- Random or divisions in desert areas are not planned 

The number of random groupings (23) Random can be divided into five zones 

by the provinces of the sector as follows 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-4  Group D / housing projects 

 

 

 

 

Distribution of random groupings by provinces 

(23) Random 

----------------------------------------------------------------------- 

North Gaza Governorate/ (Beit Hanoun - Ezbet Dawas - American School - Abu 

Obeida School - Isra neighborhood random - Well Ewe - Tawam crossroads - 

South ship 1 - South ship 2 - North ship - Jarn Alnazla). 
 

Gaza governorate/ (east Hyundai - Towers intelligence  - Abu Amra - East 

Sammak - Ezbet Hamamia Minawi - Station apples - behind  power station). 
 

Central governorate/ (the power station – Berka). 
 

Khan Younis governorate/ (al-Amal neighborhood - Malalha). 
 

Rafah governorate/ (Brahma). 

 

 

 

Housing projects Institutions in Gaza Strip 

-------------------------------------------------------------- 

Ministry of Public Works and Housing 

UNRWA 

Palestinian Council For Housing 

Housing Cooperative associations 
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1. The Ministry of Public Works and Housing 

One of the ministries of the Palestinian National Authority was established in 

1994, which seeks to achieve sustainable urban development in each of the housing 

sector and infrastructure in Palestine. 

Has worked and the Ministry of Public Works and Housing to cover the 

housing needs in the Gaza Strip through a range of housing projects that have been 

implemented or prepared and begin to implement now, which is as follows: 

First/ housing projects of the Ministry of Public Works and Housing that have 

been implemented 

                                                                        

 

 

 

 

 

Second/ housing projects of the Ministry of Public Works and Housing under 

implementation 

Is a collection of housing projects being prepared by the ministry recently, and 

have been approved and are under implementation, has been initiated in the work of 

sorting and settlement of land and associations. 

 

 

 

 

 

 

2. UNRWA 

Agency is the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), and as we 

mentioned earlier, the relief agency was founded in the aftermath of the war in 1948 by 

General Assembly resolution of the United Nations, in order to provide immediate relief and 

drivers for Palestinian refugees, has begun its field operations in 1950.. 

 

 

 

Housing projects that carried out 

-------------------------------------------------- 

Al-Nada neighborhood project 

Al- Nemsawy  project 

Al-Awda City project 

Farra project 

Al-Zahra City Project 

Al-Qarara project 

Deir Al-Balah Project 

 Sheikh Zayed City 

Housing under implementation 
-------------------------------------------------- 

Isra neighborhood project 

Al-Morabeteen neighborhood Project 
under construction Projects 

Al-Buraq neighborhood project 
Al-Fardawos neighborhood project 

Bessan neighborhood Project  
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3. Palestinian Housing Council 

Established Palestinian Council for Housing in 1991 in the city of Jerusalem 

as a non-profit organization, aims to develop the housing sector and to contribute to 

solving the problems of housing exacerbated by the economic situation and political 

deteriorating in the Palestinian territories, has been put headquartered in the city of 

Jerusalem to maintain the symbolic Jerusalem the capital of Palestine, was opening of 

several offices in the West Bank and one office in Gaza city. 

 

- Housing projects of the Palestinian Council for Housing 

Is a housing project, prepared by the Council, and of which there are four 

residential communities in both Jabalia, Nuseirat, Khan Younis and Rafah. 
 

 

 

 

 

 

In addition to a range of small housing projects carried out by the 

Council, such as: 

- Housing project engineers in Rafah. 

- Housing Project Office staff in Tal al-Islam  (Gaza)  

- Control Authority housing project in Tal al-Islam (Gaza)  
 

3-4 analysis and the direction of the growth of sites new urban 

communities Groups in the sector 

This item will determine the direction of growth followed a reality in the Gaza 

Strip based on clusters new urban locations, where it will remain attractions in the 

future, and to achieve that will follow the same division former groups gatherings 

New Urban (four groups) and locate the direction of growth of each group to reach 

the bottom to the direction of the growth of new urban agglomerations whole, and its 

relationship with the regional plan adopted policy of the Gaza Strip, according to the 

following: 

Housing projects and Relief Agency (UNRWA) 
----------------------------------------------------------------- 

Khan Younis Housing 

Deir al-Balah Housing 

Al-Fokharry Housing 

Tal al-Sultan housing 2 

Tal al-Sultan housing 1 

Housing projects of the Palestinian Council for Housing 

----------------------------------------------------------------------- 

Al-Karama  Towers 

Tal Al- Sultan Towers 

Council projects 

Al-Nusseirat Towers 

Castle Towers 
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3-4-1 sites and direction of growth in the first group / major urban 

communities 

It is a municipal Gaza Strip (25) municipalities, spread over five provinces and 

their positions are determined according to the following scheme: 

It is by looking at the chart shows that the influence of urban communities in 

the Gaza Strip has become heavily western sector more than east, and to determine 

the direction of growth and how to access urban communities new to this situation 

and approached from the west and even to the coast of the Gaza Strip west, you must 

follow growth previously through schemes the following: 

 
Growth of major urban agglomerations in the Gaza Strip (municipalities) 

from 1964 to 1997 AD 

He notes gray (which represents urban communities present in Gaza Strip) 

Which distributed on, throughout the image of  Air  map 2007, and specified density 

large circles colorful, if compared gatherings existing schemes previous to the year 

1997, notes the direction of urbanization in the western sector intensively over east 

private in Rafah and Khan Younis after the Israeli withdrawal from the Gaza Strip, 

and therefore the new urban communities location and direction of the biggest growth 

is in the direction west of the Gaza Strip, in addition to the direction interconnection 

between existing urban communities. 

3-4-2 sites and direction of growth in the second group / refugee camps 

Which is about eight camps in the Gaza Strip are shown on the following chart: 

Sites and the direction of the growth of groups gatherings 

---------------------------------------------------------------------------- 

- Sites and the direction of the growth of the first group/ 

Major urban Gathering. 

- Locations and direction of growth in the second set/ 

Refugees Camps 

-   Locations and direction of growth in the third set/ 

Scattered  slums 

- Locations and direction of growth in the fourth set/ 

Housing Projects 
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Through planned clear focus camps in western sector (West Philadelphi 

Regional), where the six camps which are located to the west of the Philadelphi route, 

and given that the extensions New Urban for these camps will naturally in its 

surroundings, the concentration camps the biggest one is in west of the Gaza Strip. 

3-4-3 sites and direction of growth in the third set / slums scattered 

Which is about 23 random in the Gaza Strip are shown on the following chart:  

Through this scheme notes concentration gatherings of the slums in the 

province of North, in particular, in the north and west of the Gaza Strip in general, 

and thus the natural growth of these gatherings random will remain in the 

surroundings any will remain concentrated in northern and western areas of the Gaza 

Strip, but will increase this focus, in If these slums continue to grow. 

3-4-4 sites and direction of growth in the fourth group / housing projects 

Which is about all housing projects in the Gaza Strip and the majority of 

which were collected in the third item of this chapter, which will clarify their 

positions in the following charts: 

Through these schemes notes focus populations (sites housing projects) in the 

west of the Gaza Strip (West Philadelphi regional) in general, and this applies to the 

largest proportion of housing projects, both projects have been implemented or 

projects under implementation, or even projects ready for implementation. 

3-4-5 and the direction of the growth of sites new urban communities 

Groups 

As a result of all that has been reviewed schemes analytical describes sites and 

growth trends all groups urban communities in the Gaza Strip, whether municipal or 

camps or slums or housing projects diverse, it is concluded that the general trend of 

urban growth current gatherings Urban in the Gaza Strip is concentrated more in the 

direction west sector (West Regional Philadelphi).) 

And it is the reality of the growth of urban agglomerations in the Gaza Strip 

reversed the policy adopted in the growth of urbanization in the regional plan 

approved for the Gaza Strip, which is based on the direction of Urbanism eastern 

sector in order to preserve the sources of wealth and land is important. 

Based on the above it is clear there is a contradiction between the current 

reality and regional plan approved for the Gaza Strip, which in turn underlines the 

importance of the study to shed light on the attempt to clarify the basic problem and 

the most important future projections and scenarios related to this fact to work to 

improve it. 
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Chapter IV: Case Studies similar  

4-1 Local experience/ urban communities in the West Bank - 

Jerusalem and its environs. 

Jerusalem area was selected and its surroundings as a case study local will be 

addressed through the four main points that have been mentioned previously, as 

follows: 

4-1-1 Definition of the study area 

Jerusalem is the most important Palestinian areas in the West Bank, which 

includes a tenth province or regional grouping large, namely, (Jenin, Tubas, 

Tulkarem, Nablus, Qalqeelia, Salfit, Jericho, Ramallah and al-Birah, Jerusalem, 

Bethlehem, and Hebron), and considered the Jerusalem area a most urban 

communities which must be maintained where the presence of Palestinian 

communities and in connection with, due to its religious significance and historical 

are first Qiblah and the third holiest site (Mecca and Medina) and the site that stopped 

him Prophet Muhammad peace be upon him on a journey of Flowers, in addition to 

the political importance of being Ash symbol of the Palestinian state, God willing. 

Jerusalem and thus became the basis axis of the conflict with the Israeli 

occupation, which is the most vulnerable regions to the plans and constraints of the 

occupation, and the total area of 126 km 2 Jerusalem is inhabited by 690 thousand 

people. 

4-1-2 planned regional and structural area and the most important 

principles 

Region lacks a planning Palestinians as a result of the control of the Israeli 

occupation on them, as the occupation built its policies on Judaizing Jerusalem area 

and discharged from the content of the Islamic and Arab world, and through the 

development of scenarios and plans of regional and structural disintegration of the 

Palestinian territories into parts or so-called Cantons, even been reached Last scheme 

at the present time, a scheme of Judaizing Jerusalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerusalem planning stages until Judaization scheme 

------------------------------------------------------------------- 

Until  1948 

0948 - 1967 

0967 - 2000 

Judaizing Jerusalem 2020 
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The evolution of the borders of Jerusalem since 1947 and even in 2000 

 

After the preparation of many charts that carry the same goals has been 

reached scheme agreed between the Israeli occupation and the Palestinian Authority, 

in the Camp David in July 2000, which shows urban communities Palestinian 

fragmented and concentrated in East Jerusalem (Bethany, Abu Dis, and leader , ... etc. 

Scheme of Judaizing Jerusalem 2020. 

In the end, have been prepared scheme of Judaizing Jerusalem, where the main 

objective of the plan Judaization this is that occupies Jerusalem in 2020 an area of 

17% of the West Bank reaches the population of Jerusalem to 2 million in 2020, to be 

the number of Palestinians of them do not than 30 thousand Palestinians scattered 

within residential communities of Bethany, and plans for the rest to be deported out of 

the city. 

To accomplish this goal the Israeli occupation has developed several planning 

policies that focus Jewish west Jerusalem. 

1. Design scheme Jerusalem from the outside to the inside (center) and originally to 

be contrary, and that the objectives of Thudi aimed at annexation of East Jerusalem 

2. Scheme divides the West Bank into two parts so as to prevent completely 

Palestinian communicate between the north and south of the West. 

3. Concentration of green areas in the western part of Jerusalem, which means that 

populate the Jews will be in the eastern part at the expense of the Palestinian 

neighborhoods.. 

4. Create as many settlements and military locations and expanded East Jerusalem to 

annex land. 

5. Establishment of the separation wall that separates the Palestinian neighborhoods 

from its surroundings, thus preventing urban growth in many directions. 

Through the above it is clear that the trend of urban growth of the Israeli 

scheme for the Jerusalem area is toward the east at the expense of the Palestinian 

territories. 
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4-1-3 Reality of urban communities in the region (Alaizaria town is a 

model). 

Bethany Palestinian city located 2 km to the east of Jerusalem is one of urban 

communities surrounding urban center of Jerusalem from the east, bounded on the 

south town  East Sawahreh on the north of Jerusalem and the municipality leader, and 

the Middle Maale Adumim and Kedar Street and Valley of Fire, and on the west 

bounded Jerusalem.  

Population and urbanization in the Bethany area. 

The total area of the Bethany area about 11,179 acres, where the built up area 

of about 1750 acres representing 15.6% of the total area of the region. 

The Alaizaria area with a large population growth for a number of reasons, 

including:  

1. Proximity of the centrality of Jerusalem as a residential suburb of Jerusalem and 

along the urban. 

2. Political circumstances that led to the arrival of many people from the surrounding 

areas, many of which disappeared 

3. Israeli occupation policy in not allowing for population growth in Jerusalem, led to 

the relocation of several residents to the area.  

4-1-4 Urban growth trends for the Bethany area. 

To determine trends in urban growth in the region was taking into account 

many of the scenarios projected for the region in light of the surrounding reality, and 

through three basic scenarios are as follows: 

1. Scenario I / construction of the separation wall around the area. 

This will lead to the separation of the region from Jerusalem urban sprawl 

natural to combine Bethany, and thus the trend of urbanization in the west will 

become impossible. 

2. Scenario II / insulate the region from Palestinian communities. 

This will lead to become the region like frozen zone cannot develop and 

expand construction in any direction of trends. 

3.Visualization III / establishment of a Palestinian state with East Jerusalem as 

its capital. 

In this scenario would be possible to urbanization in all directions except the 

west in the direction of the trend central Jerusalem will be very few.  

Based on the above, the direction of urban growth for this region collides 

barrier on the one hand and the settlements and Jewish neighborhoods on the other 

hand, as if the area has become within a border fence or a big prison cannot expand 

horizontally to accommodate the growing population, and therefore the study 

proposal to be thinking now in the direction of growth Urban is not horizontally, but 

must take the urban growth in the Bethany area and all the urban communities 

surrounding Jerusalem vertical format, an increase of population density on the 
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ground by building towers and apartment buildings that accommodate high as much 

of the population in the future. 

4-2 Experience of Arab / Arab Republic of Egypt - Greater Cairo 

The importance of the study of this experiment in being one of the most 

important Arab areas which represent the largest Arab depth of Palestine in general 

and Gaza in particular. 

4-2-1 Definition of the study area 

Egypt is one Arab Muslim state, an area of 1002450 square kilometers, located 

most of its land in Africa is that part of its territory which the Sinai Peninsula is 

located in the continent of Asia, a country intercontinental Egypt borders of the West 

with Libya, and to the south with the Sudan, and Northeast with Palestine, and 

overlooking the Red Sea from the east. 

4-2-2 Regional plan for the region and the most important principles 

After setting up the National Planning to Egypt began attention to the regional 

dimension of the planning that has been the subject directing construction and 

exploitation of resources and investments available, has crystallized the regional 

dimension through the mapping division of regions in 1978 divided the country into 

eight regions most important province Ash state, the Cairo region, and the following 

chart illustrates this division. 

1. Greater Cairo 

Before turning to the Greater Cairo explain the most important concepts 

related to under the name of Cairo as follows: 

- Cairo City: the capital of the Arab Republic of Egypt and the most important cities 

at all 

- New Cairo: a city located in the province of Helwan, Egypt, one of the largest new 

cities. 

- Cairo governorates: of Egypt's governorates, located on the east bank of the Nile 

River 

- Greater Cairo: Label launches the administrative entity in the area include the city 

of Cairo and major areas in five provinces contiguous (Giza Governorate, October 6, 

Helwan and Alexandria), and all the mentioned areas are along the urban natural to 

Cairo, where the number of inhabitants in 2006 about 15 750, 00 people. 

In the sixties of the last century began to appear trend in regional planning of 

Greater Cairo, where he began establishing four new cities on the desert lands 

belonging to the province of Greater Cairo, so that each of them to absorb a quarter 

million people by the year 2000, where rolled recommendations and resolutions on 

the establishment of these new cities and other until a blueprint Greater Cairo in the 

year 1986 to 2000. 

2. Regional planning objectives of Greater Cairo 

Regional Planning aims of Greater Cairo to achieve two main objectives:  

- Promoting economic development. 

- Improving the living conditions. 
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Through : 

- Reducing sprawl coherent urban block of Greater Cairo. 

- Provide housing for low-income alternative to random gatherings on the outskirts of 

civilization. 

- Protect farmland from urban sprawl for urban development. 

- Protection of water resources. 

- Protect archaeological and historical heritage as a major tourism development. 

3. Main principles of the Greater Cairo 

 - Urban organize mass so as to achieve a balance between jobs and services. 

- Raise the level of services 

- Creating and finding axes of development 

- Providing new urban communities 

4-2-3 Reality of urban communities in the territory of Cairo 

- Half of the urban expansions of the region are at the expense of agricultural land 

- Most of the urban growth of the region is at the edge of the urban mass of Greater 

Cairo. 

- The new urban communities on the ground desert represents a small percentage of 

the urban growth of the territory, pushing to increase unplanned growth. 

 - Growth on desert land for housing projects with higher incomes and the upper 

middle and middle, forcing low-income people to continue to infringe on agricultural 

land to find shelter for them. 

- Classification of new urban communities in the region and around Cairo 

Was rated new urban communities by Locations establishment and function, 

and into three types: (affiliated cities, twin cities, and independent cities. 

4-2-4 Urban growth trends for the Cairo region and its surrounding  

Is clear from the foregoing that the urban growth trends of the region is 

determined to create cities or new urban communities and to guide the urbanization in 

the direction of reconstruction of the desert away from status and its crowd Territory, 

as well as to preserve the resources and agricultural land and wealth and important 

implications. 

And therefore the policy of providing new urban communities have had proposals, 

where the possibility and method of distribution of these new communities have been 

identified two (proposals) to him, and are as follows: 

- The first trend / propose the distribution of the new urban communities around 

and outside the ring road to the territory of Greater Cairo. 

- The second trend / propose the distribution of these urban communities on the 

regional movement axes (Home) leading to the main cities related in Greater Cairo. 

Based on the above, the regional plan for compelling merger between two 

proposals to try to provide land for gatherings new urban reconstruction in the desert 

as far as possible, with a focus on projects for low-income people, so that these 

communities and projects far from wasted agricultural land and far from Cairo, who 

arrived by the case to Urban suffocation. 
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4-3 international experience / UK - London Region 

4-3-1 definition of the study area 

Before turning to the study area explain the most important concepts related to 

Britain under the name, it could mean: 

- Great Britain/ an island in northwestern Europe, combine all of the (England, 

Scotland, and Wales). 

- Britain (England)/ a peninsula located north-west of France. 

- United Kingdom/ which is about the Kingdom consists of (Great Britain and 

Northern Ireland) which were united since 1927. 

Thus Great Britain is an island located on the west coast of Europe, and 

constitute the bulk of the space the United Kingdom, the largest island in Europe and 

the ninth largest island in the world, as well as the third largest inhabited island on 

earth, with a population of about 60 million people, is surrounded by more From 1000 

large and small island. 

4-3-2 regional plan for the area and the most important principles 

Britain is divided into nine regions are formed each area into regions, which in 

turn contains a group of municipalities, with the following clear the administrative 

divisions of Britain:  

- North East England  

- North West England 

- Yorkshire and the Humber 

- East Midlands 

- West Midlands 

- East of England 

- Greater London 

- South East England 

- South West England  

And the Greater London area or the Greater London region are urban communities 

based around the capital of Britain (London), with an estimated population of 

12,599,561 people in 2005, amounted to a total of approximately 1,623,3 sq km in 

2001. 

The City of London is located on the River Thames, where about 7.5 million 

people, and therefore London is the largest urban communities within the territory of 

Greater London. 

 And suffering to London from high population density and urban communities by 

increasing continuously in all directions, and that comes as a result of the city's 

importance in the fact that the most important centers of the state and territory 

political, economic and cultural, and solve the problem of the city and re-organized 

and developed was used to outline the territory of Greater London, which works to 

reduce pressure London center through the establishment of new urban communities 

around within the framework of territorial planning of Greater London, and is 

working to organize the process of urban growth of London in the direction of these 

gatherings. 

The regional plan has sought for the region to achieve success for the 

establishment of five new urban communities close to London to accommodate 

between 50,000 to 150,000 people, depending on the size of the capacity available in 

the place. 
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Britain has a range of measures to cajole the British to move to these new 

groupings and these actions: 

- Tax exemption 

- Providing education and health services, commercial and administrative 

- Exemption from introductions access to housing and to provide complete 

infrastructure. 

Thus, the regional plan has achieved set the following objectives: 

Chipped away at the City of London of the population to the new urban 

communities nearby.. 

- Urban rebalancing of the City of London. 

- Pay the owners of capital investment in the outskirts of London to invest in new 

urban communities. 

4-3-3 and reality of urban communities in London 

London is divided into many urban communities by up to 33 urban gathering 

adorned with a central gathering also called London. 

4-3-4 Urban growth trends in the territory of the Greater London Urban 

Gathering  

Previous shows that urban growth trends of the region is determined to ease 

the pressure on the center of London following two strategies to solve this problem, 

first in London and the second outside, according to the following:  

1. The first strategy - in London/ by establishing facilities for work and housing 

projects in areas less dense and more space at the same time, so it works these 

projects to attract people to these areas and thus loosening density areas of high, 

obviously in the scheme to guide urban growth as the biggest will be from the 

northern and eastern areas in London to the western and southern areas, and also in 

the following chart: 

 
Urban growth trends in London 
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2. The second strategy - outside London/ be the establishment of new urban 

communities in addition to a range of industrial and commercial projects, and others 

that provide new jobs to cajole people to move it.  

And thus have a strategy in this experiment (Britain) are different from the 

strategy followed in Egypt's experience in setting up new ones to relieve Cairo, in the 

British experience is working to provide many of the projects and attractions for 

residents, and that its importance as projects compete at all levels of economic. 

4-4 Findings from the case studies 

We conclude that a comparison between the three case studies to serve as a 

clarification of the most important results that can be used to compare the experience 

of urban communities in the territory of the Gaza Strip. 

4-4-1 Comparison between the experiences of the case studies 

Comparison between experiments will be through a table that includes a set of 

common things related experience, as well as proposals for each experiment. 

 

The comparison between the experiences of the three case studies (local, Arab, and international) 

 

Face comparison local experience 
Jerusalem 

Arab experience 
Egypt - Greater Cairo  

International Experience 
Britain - Greater London 

1 The main 
problem in the 
region 

increasing population 
density compared to space 
and the lack of land that 
allow growth  

densely populated urban 
and urban choking crawling 
on agricultural land 

densely populated urban 
and suffocation 

2 Plan territory or 
region 

is in the scheme of 
Judaizing East Jerusalem 
annexation and division of 
the Palestinian territories 
into fragmented groupings 
(cantons) 

organizing urban mass and 
reduce the cohesion of 
communities, as well as 
improve the level of 
economic 

organization and 
development of urban 
growth to ease pressure on 
London 

3 trend growth of 
urban 

agglomerations by 
Judaization scheme in the 
direction of the east (East 
Jerusalem) 

grow randomly gatherings 
and disorganized 

growth in all directions, a 
circular on the perimeter of 
the center of London 

4 major obstacles 
to resolve 

- the displacement of 
Palestinians from Jerusalem 
into surrounding as Al-
Aizaria groupings. 
- The construction of the 
separation wall 
-Briefing Palestinian urban 
centers settlements 

Land around Cairo desert 
land and territory, and new 
housing projects do not 
include jobs want the 
population to move to 

the importance of high-
level city in all fields, 
especially the economic, 
political and cultural, 
making it difficult for the 
population to move to new 
areas 

5 proposals 
solution 

vertical direction for urban 
growth 

establishment of new urban 
communities surrounding 
Cairo 

establish new urban 
communities surrounding 
London 
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Chapter V: future scenarios proposed to the reality of 

Gaza Strip Under the new urban communities  

5-1 Key factors influencing direction of urban growth in Gaza Strip 

Influenced by directing construction within the different urban communities 

and scattered along the Gaza Strip with a set of factors that have been focused on four 

main factors in addition to other secondary factors, as follows: 

  
 

 

 

 

 

5-1-1 Important lands and natural resources 

Gaza Strip includes many of the natural resources that are constantly exposed 

to attrition due to the steady increase of the population, in addition to what he had 

done the Israeli occupation of the consumption of large parts of the private sources of 

fresh water. 

Specifically been classified these important areas in the region to plan three areas 

require protection of urban expansion in their direction, which is as follows: 

 

1. Nature Reserves / which include sand dune areas of North and South within the 

areas of the editors. 

 

2. Natural sources of particular relevance / include Mawasi area along the southern 

coast of the Gaza Strip. 

 

3. Important natural resources / the value land in agricultural production 

(agricultural areas a) 

 

It is evident in the following chart that concentration of natural parks in 

northern and western sector, and Mawasi area extended in the west in the southern 

part of the sector, as well as the agricultural areas important scattered along the sector 

but the bulk of which is in the north and west by Saladin regional levels. 

Thus, the total natural resources and land important and more prevalent west 

and north of the Gaza Strip (West Regional Salah al-Din). 

5-1-2 land government land  

As mentioned in the first chapter of this study were classified land holdings in 

the Gaza Strip into four main categories (private land, land endowments, the territory 

of Beersheba, and government land), where a government land which accounted for 

15.3%. 

Main Factors affecting the direction of construction in Gaza Strip 

-------------------------------------------------------------------------- 

1. Significant land and natural resources 

2. Land ownership 

3. Proximity of the contact areas 

4. Coastal relationship tape 

5. Other factors 
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It is clear from the following chart that most government land located outside 

sites urban communities, and spread on the western side of the Gaza Strip, and this 

indicates that any customizations or projects gatherings construction can be carried 

out by the government would be within government land any part of the territory west 

of the Strip.  

5-1-3 proximity of the contact areas with the Israeli occupation borderline  

Areas that prevent the forces of the Israeli occupation of the Palestinian citizen 

of construction, which is on the border with an average depth of one kilometer 

(1000m) 

The contact areas are divided into three levels arranged from the outside to the 

inside (area does not allow access to, a dangerous area, a less dangerous area), and 

constitute an area of the contact areas of the sector's total area of about 20%, and the 

following chart shows these areas and levels. 

Thus, the reality of the growth of urban agglomerations so moving westward 

as far as possible away from the seriousness of the border. 

5-1-4 Relationship tape coastal 

A tape stretching along the western side or the western border of the Gaza 

Strip with the Mediterranean, and that is the only maritime border of the sector. 

The coastline is one of the important factors in attracting people to the 

building near him, which works to direct growth of urban populations in the direction 

(west), as it is a great outlet and entertainment district best for residents of Gaza Strip. 

5-1- 5  Other factors 

- Infrastructure / where some areas far from cities list has no infrastructure and 

therefore need to be high costs to deliver infrastructure in new areas of urban sprawl, 

and this leads to not to go to these areas and choose an alternative. 

- Topography / terrain and the nature of the ground in some eastern regions where 

there are heights reduce directed to urban sprawl. 

- Demographic reality / there are many urban communities in the Gaza Strip has 

become a high population density cannot be increased urbanization in the territory 

such as Gaza and the Jabalia. 

- Workplace / where that dimension and proximity factor for the workplace has a role 

as well, people in general are interested in housing near their places of work in order 

to save time and effort. 

- In addition to the political reality and the influence and other municipalities. 

5-2 Trend growth scenarios for urban communities 

Multiple scenarios projected or proposed to determine the direction of the 

growth of urban agglomerations in the Gaza Strip because of the conditions for the 

sector, and through research study in the previous chapters to reach similar case 

studies, was summed up expectations in the four scenarios are as follows: 
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5-2-1 The first scenario / implementation of the planned regional plan 

Is to guide the construction east of the private sector in the southern regions of 

it (Khan Younis and Rafah), away from agricultural land and important sources, thus 

preserving the government land as inventory for future generations. 

5-2-2 Scenario II / cope with the reality of the current growth 

Is to guide the construction west sector even at the expense of government 

land and agricultural land and of special importance. 

5-2-3 Scenario III / principle of the vertical direction (high density)  

Is to guide urbanization vertically in its current positions in order to preserve 

the important land, with a vertical form also in projects and new urban communities. 

5-2-4 Scenario IV / stay a whole new urban communities 

Boils down to the creation of new communities on the territory of independent 

less important natural, agricultural, and be self-sufficient housing projects and jobs. 

5-3 Questionnaire for the professionals and most important results 

After reviewing the scenarios projected for sites and growth trend urban 

communities new in the Gaza Strip, and to identify key indicators (factors) Home 

affecting these scenarios, will be the item put a questionnaire for a class specialists in 

the subject of the study, that is, a questionnaire Specialist have from which to select 

the results of a private subject of the study, according to the following: 

1. The weight of the key indicators affecting the direction of urban growth in Gaza 

Strip. 

2. The impact of each of the indicators prior to the scenarios presented to the direction 

of urban growth in the Gaza Strip. 

3. Determine the best scenarios put forward to the direction of urban growth in the 

sector. 

At the end of the questionnaire will leave room for specialists put the most 

important observations on the subject of the study and the possible consequences in 

general. 

 

 

The projected Urban growth scenarios 

---------------------------------------------------------------- 

- The first scenario/ 

Implementation of the planned regional plan 

- The second scenario/ 

Cope with the reality of the current growth 

- The third scenario/ 

The principle of the vertical direction (high density) 

- The fourth scenario/ 

Establishment of a new integrated urban communities 
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5-3-1 The study sample in the questionnaire 

As mentioned earlier has been directing the questionnaire to the class 

specialists subject of the study, which included the study sample distribution of the 

questionnaire to one hundred (100) specialist was to determine their number 

according to equation especially with this type of questionnaires that have been 

distributed within government institutions such as ministries and municipalities, as 

well as non-governmental institutions such as universities and colleges. 

Here we mention institutions that questionnaire was distributed as follows: 

Khan Younis municipality Ministry of Local Government  

Rafah municipality Ministry of Public Works and Housing  

Deir al-Balah municipality Ministry of Planning  

Beit Lahiya municipality Ministry of National Economy  

Bani Suhaila municipality Ministry of Agriculture  

Fukhary municipality Ministry of Tourism and Antiquities  

UNRWA Ministry of Roads and Transport 

Islamic University Land Authority 

Architectural Heritage Center -Ewan EQA 

University College of Applied Sciences Industrial cities Authority 

University of Palestine Central Committee of the buildings and town 
planning  

Aqsa University General Administration of projects - local 
government  

Faculty of Science and Technology municipalities Gaza  

5-3-2 The results of the questionnaire 

For the results of the questionnaire was to deal with all of the statistical 

analysis program (Spss) as well as software (Microsoft Excel), which came the 

screening process and analysis the following results in the order form questionnaire 

questions: 

First: the importance of factors (indicators) major influence on the direction of 

urban growth in the Gaza Strip. 

According to the questionnaire, in order indicators of importance from most important 

to least become as follows: 

- The first indicator / important land and natural resources 

- The second indicator / land (government land)  

- The fourth indicator / coastal strip 

- The third indicator / contact areas with the Israeli occupation (borderline) 

And therefore the most important factors (indicators), which must be taken 

into account when directing urban growth in the Gaza Strip is an indicator of 

significant land and natural resources, to preserve them as much as possible to keep 

the inventory of natural and strategic for future generations. 
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Second: the relationship of each index of the four scenarios put forward to the 

questionnaire is clear: 

1. If you follow the first scenario, the implementation of planned regional plan, 

the regional plan: 

- Maintains the important land and natural resources. 

- Keeps on government land as inventory for future generations as much as possible 

- Collide growth of urbanization where the east, especially in the southern regions 

with borderline between reality territory of the Gaza Strip and the occupied territories, 

which makes construction in the eastern regions of intensive sector in the face of 

incursions and invasions Israeli occupation and in constant friction with him. 

- Maintains the coastal strip as a tourist area and a natural outlet for residents of Gaza 

Strip. 

2. If a second scenario to go along the reality of the current growth: 

- Leads to the depletion of a large part of the important land and natural resources as a 

result of indiscriminate urban encroachment on these areas. 

- Leads to the depletion of a small portion of government land as a result also to 

random infringement. 

- Makes urban growth away from border areas with the occupied territories, which 

weakens the constant friction with the Israeli occupation. 

- A negative impact on coastal areas and it is the organization 

3. In case a third scenario following the principle of the vertical direction 

- Does not affect the sources and drains land in the Gaza Strip, but it works to increase 

the population density is balanced, and show him the problems in accommodating 

infrastructure. 

- Has nothing to do with the tape border is limiting urban growth in its direction 

- Average affect coastal areas, where the high goal of building buildings and 

residential towers works to repel wind, en route from west to east sector. 

4. If a fourth scenario establishing a new integrated urban communities 

- Average affects sources drain part of it. 

- Draining land in the Gaza Strip significantly Rural new needs to the tracts of land 

sufficient residential units, services and ancillary facilities. 

- Relationship to the tape border and coastline relationship medium as a result of the 

exploitation of part of the land to set up, in addition to the high cost to follow this 

scenario. 

Third: The merger between the two scenarios: 

If you cannot solve the problem of urban growth in the Gaza Strip through the 

scenario and one of the four scenarios offered the option of a merger between the two 

scenarios have been better but to be better integration between them scenarios. 

Through the questionnaire is clear that the best can integrate them in 

scenarios are: 

- The first scenario / implementation of the planned regional plan. 

- The third scenario / principle of the vertical direction. 
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Fourth: other proposed scenarios other than those mentioned: 

By filling out a form questionnaire was put many as scenarios ideas can be 

expected in the future of the reality of urban growth in the Gaza Strip, so that 

represents the proposed solutions is four scenarios proposed by the researcher in the 

study, and these ideas are: 

- Relay part of the population of the Gaza Strip (the young generation) to the West 

Bank, so that they have jobs and housing. 

- The work of a joint study or national scheme between the Gaza Strip and the West 

Bank helps to first idea in the direction of alleviating the untapped areas as projects in 

the sector. 

- Follow the linear growth bar between central Gaza region in the north and Khan 

Younis in the south. 

- Exploitation of the body of water west of the Gaza Strip and the expansion known as 

bridging the sea. 

- Create huge towers (giant) in agricultural areas of the stomach also to keep the 

aquifer, so that these towers are well-targeted and among confine themselves to 

agricultural areas interface and wide spaces. 

- The cultural scenario sensitize the population issue of family planning. 

- The division of the Gaza Strip by its barcode to form three regions (coastal strip in 

the West, continue in the middle urban, agricultural areas in the east). 

- To recover part of the occupied Palestinian territories and expansion 

- Work agreements with neighboring countries to provide land for industry and 

commerce and others. 

Infer from reading all these ideas as: 

- Either you need to very high cost outweigh the economic situation varying large 

- Or it does not affect the current political reality of the Gaza Strip, and dealing with 

solutions to urban growth assumptions future may occur or may not occur, or you 

may need to significant periods of time.  
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Chapter VI: Conclusions and recommendations 

Preface 
After analyzing the subject of the study during the past five seasons and 

clarify the urban reality of the Gaza Strip under the planned regional and urban 

communities, access to the most important key points that can extract the results and 

recommendations of the study in general, according to the following: 

6-1 Results 

Results are divided into two groups: 

- Results related assumptions researcher 

- Results related to the study in general 

6-1-1 Results related assumptions researcher 

As mentioned in the beginning of the study that there is a set of assumptions 

that are answered in the negative or proof is the essence and the results of this study, 

and assumptions are as follows: 

1. There is a need to deal with the regional plan approved for the Gaza Strip, 

and the application of what is in it from the foundations and principles? 

The study showed with its different chapters , as well as the questionnaire and 

the results that there is an urgent need to deal with the regional plan approved for the 

Gaza Strip because it represents high-level policy to adjust the routing process of 

urban growth, and put the most important uses of the land necessary for the 

application of this and to protect sources and wealth and land in general, but with the 

development and customized in a manner to voguish current reality of urban 

communities in the sector. 

2. There is an urgent need to organize and direct the new urban communities in 

the Gaza Strip? 

The study showed a great need for it in order to reduce random and reduction 

of urban sprawl on land and stop the depletion of important land and resources is 

orderly and not deliberate. 

3. Can provide sufficient land to accommodate urban growth in the sector? 

The study showed that to some extent can be done through organizing and 

directing the growth of the new urban communities in the right direction, as well as to 

follow the principle of vertical direction as much as possible so that it is in accordance 

with a clear urban character of the entire sector. 

4. Can conserve resources and wealth in the Gaza Strip, as a wealth for future 

generations ? 

The study showed that it can be preserved by placing growth-oriented policies 

in urban trend away from these resources and wealth, with the development of laws 

and regulations to ensure preservation and be protected and supported from official  

implementation bodies. 
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6-1-2 results related to the study of general 

1. Gaza is the regions of the Palestinian state has a regional scheme is supported is in 

principle based on cities centralized (Two Core Unit) Strip in the north, and Khan 

Yunis in the south, and then the hierarchy in the direction of urban centers secondary, 

as it works to guide communities Urban (urban growth) towards the east, especially in 

the southern regions of the sector in order to preserve the land and resources. 

2. Been identified outlook for sector Urban Development Special scheme Regional 

Gaza by relying on scenarios of population increase, which is about two scenarios 

(scenario first return of displaced persons need to space urban 67.5 km 2, and the 

second that the situation remains as it is now and needs to be an area of urban 59.6 

km2), and therefore the regional plan until 2020 has identified areas sufficient to the 

needs of urban housing land without draining important. 

3. Most land holdings in the Gaza Strip is private land of up to 63.9%, while the 

percentage of government land to 15.3% only, which is the strategic reserves of the 

projects and future generations, and this in turn weakens the government's ability to 

land use in the work projects and gatherings housing. 

4. Urban communities in the Gaza Strip is divided into three blocks key (block north 

sector / includes Gaza and the Jabalia and Beit Lahya and Beit Hanoun, and the mass 

of the central Gaza Strip / includes Deir al-Balah and Bureij and Nuseirat and 

Maghazi ... etc., and block the southern Gaza Strip / The in Khan Younis and urban 

agglomerations around). 

5. Concluded define urban communities new as New Urbanism, which occurred on 

the territory of the Gaza Strip since the era of the Palestinian National Authority in 

1994, and especially after the withdrawal of the Israeli occupation of the Gaza Strip, 

and an example of some gatherings that took recipe municipality such as Madinat al-

Zahra, in addition to housing projects. 

6. Imran's current growth in the Gaza Strip is heading further west, any reverse the 

policy of regional plan for the sector, which calls for private construction eastward 

direction in the southern regions of it. 

 

7. Inferred from the case study of Palestinian communities surrounding Jerusalem as 

Alaizria, which is more like a case of the Gaza Strip, that the proposal has been 

reached to resolve the problem of urban growth and growth in the vertical direction to 

absorb as much as possible of the population in the future. 

8. Derived from the study of the regional plan for Greater Cairo solution which 

recommends the establishment of clusters of new urban relieve pressure on Cairo and 

its center, with the knowledge that it does not include the jobs you want and 

encourages people to move it, as it lacks the presence of an infrastructure of services 

and facilities and transportation. 

 

9. Derived from the study of the Regional Plan for the Greater London as was done in 

the Multi urban growth and new communities integrated strategy, and it creates 

clusters of new urban around London and has supported projects provide 

opportunities for the residents of these new communities, and therefore do not 

constitute a burden on the center of the mother. 
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10. Urban growth in the Gaza Strip determined set of indicators, including four key 

indicators are (land and important natural resources, land ownership, borderline, and 

the coastal strip), and other factors Sub affecting directing construction sector 

(infrastructure, topography, demographic reality, and the workplace, and others). 

11. Spread more important land west and north of the sector, while the government 

land is deployed in most western sector. 

12. Contact areas with the Israeli occupation prevents construction where an average 

depth of one kilometer (1000 m), which constitute an area of 20% of the total area the 

Gaza Strip, which means that the contact areas can be considered outside the areas of 

urban growth, which increases the narrow space sector and creates a new problem. 

13. Was reached four scenarios of urban growth in the Gaza Strip can be dealt with in 

the planning process (implementation of the planned regional plan, keep pace with the 

reality of the current growth, the principle of the vertical direction, and the 

establishment of a new integrated urban communities). 

14. If you follow the first scenario the implementation of the regional plan planned it 

maintains a significant land and resources and the coastal strip also maintains a 

government land while the clash with border zones prevents direct urban contact. 

15. If a second scenario to go along and the reality of the current growth, it leads to 

the depletion of a large part of the land and important sources of government land and 

adversely affect the coastal strip, while weakening friction seam areas. 

16. In case a third scenario following the principle of the vertical direction, it does not 

affect the sources and drains land in the sector and limits of urban growth in the 

direction of the contact areas, while somewhat affect the coastal areas repelled wind 

heading west from the sector to the east. 

17. If a fourth scenario establishing a new integrated urban communities, it is a drain 

land and affects average sources. 

18. The most important key indicators that must be taken into account when 

establishing and directing new urban communities in the Gaza Strip is an indicator of 

significant land and natural resources. 

19. Best scenarios put forward in accordance with the findings of the questionnaire is 

in merger between regional plan application scenario and the scenario of the vertical 

direction. 

 

6-2 Recommendations 
Multiple recommendations for the study because it deals with the Gaza Strip 

in general, and therefore we will discuss the most important recommendations in 

accordance with the following points: 

- Recommendations for the regional scheme of the Gaza Strip 

- Recommendations for the sector in urban communities especially the new ones 

- Recommendations regarding the proposed scenarios to solve the urban growth in the 

sector. 

- General recommendations on the subject of the study 

- Future research recommendations 
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6-2-1 Recommendations relating to the regional scheme Gaza Strip 

1. Develop regional plan commensurate with the current reality of the Gaza Strip, and 

taking into account the structural plans for municipalities sector. 

2. A mechanism to protect important land and natural resources as recommended by 

the approved regional plan 

3. Develop mechanisms and laws that guarantee the implementation of the regional 

plan on the ground. 

4. Emphasis on the need to support the planned regional strategy that relies hypothesis 

principle of centralized cities, and the work hierarchy of urban centers, while 

maintaining a fair distribution of services along the sector. 

5. Emphasis on the direction of the planned regional in urban eastward extension, 

especially in the southern regions of it, so that it represents the protection of important 

lands and resources as well as the construction in these areas as a wall in front of 

repeated Israeli incursions in the occupied space. 

6. Need to be populated signed within regional plan approved for the sector places 

around the sector is diversified by planning standards for each area and the degree of 

importance in the scheme, as the regional plan depends density distribution uniform at 

the sector level the density residential number 5 units / acre by population density 25 

individual / sq.m, and this does not fit with reality in the sector. 

7. The need to maintain regional plan on urban growth trends and to determine the 

form of urbanization in line with the growth areas, and it is consistent with 

development projects in these areas. 

6-2-2 Recommendations concerning urban communities in the new private 

sector 

1. Good selection and appropriate for the location of new urban communities 

maintains the general character of Imran in Gaza Strip, and preserves as well as the 

destiny of future generations. 

2. Reduction of slums in the construction of the sector through the power of 

municipalities applying building conditions decisively to all regions. 

3. Reducing encroachment on agricultural land and prevent the construction only by 

laws that allow it, since this land is the food basket for the residents of Gaza Strip 

under siege. 

4. In the event of the establishment of new urban communities must be careful of 

which provide jobs, services and facilities for residents, so as to reduce its dependence 

on key urban centers. 

5. Local authorities should work on finding solutions to prevent the expansion of 

slums and degraded urban, as well as thinking about re-planned and organized. 

6. Development of a comprehensive set of design principles and standards of 

performance in all areas and uses consistent with the physical reality in Gaza Strip. 
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7. Failure to adopt the principle of evictions and demolitions unless absolutely 

necessary in order to maintain the social fabric as well as due to the lack of resources 

in general in the sector. 

6-2-3 recommendations regarding the proposed scenarios to solve the 

urban growth in the sector. 

1. Not keep pace with the current reality of urban growth in the Gaza Strip because it 

takes random draws that are not based on any chart or higher graduate policies at the 

level of the territory of the Gaza Strip. 

2. Work on the establishment of a number of new urban communities are Camden 

subordinate of the main centers in the sector with sited in directing and controlling 

urban expansion in the future. 

3. Despite the negative aspects of the vertical direction in the construction (buildings 

and high towers) but this has a positive trend in the diaper to land in the sector, with 

reference to the lack of circulation to all areas of the sector, but to be consistent with 

the proposed residential densities within the regional plan for the sector. 

4. Need to work on developing the regional plan because it is the only way and 

important to solve the problems of urbanization in general in the sector, with the 

recommendation developed as previously mentioned, and then update all the charts 

that are derived from public policies. 

5. Researcher finds that the merger between the scenario planned regional and 

scenario vertical direction is not enough, but must also add a urban communities 

separate new that act as aftershocks of the central cities and not competing with them, 

and therefore can be formulated on the basis of that recommendation following 

the plan regional plan and establish new ones by region regionally specific in the 

planned construction to be vertically (high density).) 

6. Exploit parts of the body of water for the establishment of development projects 

(known as bridging the sea), so that does not affect the beaches or to the aquatic 

environment. 

7. Work agreements with neighboring countries, which could exploit some areas in 

these countries, especially in industry and trade sector in the so-called free trade areas. 

6-2-4 General recommendations on the subject of the study 

1. Stop urban encroachment on government land, and not to put the immediate 

interest on the public interest in wasting money overall goal of government land. 

2. Remove encroachments on the roads and urban facilities and sources while 

preventing any new infringements. 

3. Change the current policy followed in the allocations of land and work on 

organization and sited well away from areas and important sources. 

4. Need guidance areas for growth and urbanization in the future in certain areas 

between urban centers present, and not to open new horizons for the development of 

the space lands in excess of requirements, because that leads to the emergence of 
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more slums and loss of control, and directing growth should be commensurate with 

the land use For updated and structural schemes derived from the planned regional 

developer. 

5. The work of the Law on Private Equity-shaped longitudinal (called Mawres) and 

re-integrate and distribute sound planning standards. 

6. The need to develop the law allows institutions related to the acquisition of land for 

the purposes of housing projects in the eastern regions by regional outline plan for the 

sector. 

7. Improving procedures to encourage competition between the municipalities and the 

provinces, so that it works to control urban growth and provides basic facilities as 

well as to attract more investors. 

8. Taking into account the principles of sustainability in all planning matters in the 

Gaza Strip in order to preserve the land and the environment. 

9. Need work training programs for specialists in the field of planning in government 

and municipalities as local authorities, to increase the skills and access to a high 

scientific level. 

10. Activating the role of the media awareness programs work well thought out and 

directed to the public, through seminars and publications, radio and television and 

other media. 

6-2-5 Recommendations future research 

Through this study the researcher believes that there are research topics can be 

projects for future studies, including: 

1. Study how to deal with the border in Gaza Strip. 

2. Study the pros and cons of exploiting the body of water to Gaza Strip in 

construction (reclaimed from the sea). 

3. A study on the subject of Islamic architecture and its components in any future 

urban expansion. 

4. Study in the development of an action plan include (a national strategy for housing, 

create a financial system and stimulate the housing, strengthening institutional 

capacity with regard to housing finance and production). 

5. A study to determine the best place for new urban communities in the Gaza Strip 

using geographic information systems (GIS). 

 

Thanks & Regards 

 


