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 اإلهداء
تعلمني إىل طّذ اخللق إىل سطُلها الكشِم إىل األمْ الزٓ علم امل ٖاملصطف َاإلمامإىل مهاسٔ العلم 

 .حممذ صلٖ اهلل علٌّ َطلم ......ناطّذ

 

 فلظطني احلبّبٕ ........... مو احتضهتين كل يزا الكم مو الظهني إىل

 

 مها مكانٕ........ شًذا٘ فلظطني أكشممو يم  إىل

 

 َاملعتقلني األطشٗمو ضحُا حبشِتًم مو اجل حشِٕ غرييم........  إىل

 

 إىل نبع احلهاى الزٓ ال ِهضب... أمْ الػالّٕ

 إىل ِهبُع العطا٘ الزٓ صسع يف نفظْ الطمُح َاملثابشٔ.... َالذٓ العضِض

القلُب...  إىل شاطْٚ عهذما أضّع، َمهبع احلهاى عهذما تقظُ األِام، َقليب الكبري عهذما أفقذ كل

 الشَح جلظذٓ، َاملا٘ لصحشاْٙ... أخُتْ َأخُاتْ

 .ل دَى مظانذتًا صَجيتِكتم أىإىل أمريتْ سفّقٌ دسبْ اليت ما كاى هلزا العمل 
 َأنع حممذ:  امسْ حيمل مو... إىل

 تاال لني، دانّٕ،:   احلانّٕ صذِقيت.... إىل
 

 أصذقاْٙ .......مو ضاقت الظطُس مو ركشيم فُطعًم قليب إىل

 
إىل مو علمُنا حشَفا مو ريب َكلمات مو دسس َعباسات مو أمسٖ َأجلٖ عباسات يف العلم إىل 

 .ظرئ العلم َالهحاح إىل أطاتزتها الكشاممحشَفا َمو فكشيم مهاسٔ تهري لها لها علمًم  مو صاغُا

 
 

 الباحث 
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 وتقديرشكر 
 

لألستاذ الفاضل الدكتور/ مصطفى كامل عبد الرحمن  موالتقدير واالحتراأتوجو بخالص الشكر 
شرا األبوية وبتوجييات غمرناالذي  الفرا, فو  بكل حب وأمانة عمي ىذا البحث ونصائحو القيمة وا 

 .في ىذه الرسالة ماوالجيد الذي ال يمكن قياسو لمرقي بكل 

 .مدرسينا والعرفان لجميعباسمي آيات الحب  كما أتوجو

ين في الوزارات والمؤسسات لإلخوة الزمالء الميندس بخالص الشكر والتقدير كما أتوجو
مداده بالمعمومات يبخموا في  , الذين لمسخان يونبمدية الحكومية خاصة في  دعم ىذا البحث وا 

 بو.الالزمة والمفيدة والتي ساعدت عمي الرقي 

 يوشكري موصول لمن كان لو دورا أساسيا وفاعال في تجاوز كل الصعاب ولعب دور الجند
 المجيول في رعاية ىذا النجاح واسمو حاضرا في كل صفحات الرسالة......

إتمام ىذا من كان  لو دورا فاعال في الوقوف بجانبي في إلى كل كما أتوجو بالشكر والتقدير 
مدادي ولو بكممة واحدة وتوجييي إلي الطريق السميم في عممية الحصول عم المعمومات  ىالبحث وا 

فيو الخير ويأخذ بيد كل طالب عمم  إلي ما يحب  يوفق الجميع إلي ما أن ى, واسأل اهلل تعال
 .جميعا ائدة لطالب العمموأن يكون ىذا البحث ف ىويرض

 

 القصد واهلل من وراء
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 إقـــــــــــرار
 

مو ِقش الباحث بالتضامٌ باألمانٕ العلمّٕ َعذم الهقل َاالطتهظاخ 

األحباث َالشطاٙل اليت تهاَلت يزا املُضُع، َأى االقتباطات املظمُح 

 بًا علمًّا َالُاسدٔ يف يزٍ الشطالٕ مُضحٕ املصادس َاملشاجع يف مُاضّعًا.



 ز 

 :ممخص البحث

المعمورة عامة في العصر الحالي, و ازدادت الحاجة لو في كل أنحاء  ازداد االىتمام بالتخطيط
ولقد ازداد االىتمام بالتخطيط في فمسطين عامة, وفي  في ظل استشراء النمو العمراني والعشوائي,

اليائل في النمو العمراني  أبدو , من قطاع غزة  اإلسرائيميطاع غزة خاصة, بعد االنسحاب ق
لتقيد أو أعداد السكان بشكل كبير ومستمر، دون ا ةزيادلنتيجة  عامة، منوالجديدة  المناطق

في المخطط اإلقميمي المعتمد،  يرا ال التطرق لما جاء من مفاىيم واستراتيجيات واستعماالت 
ولذلك أصبح االىتمام  , وودون مراعاة لمحدودية الرا ي وندرة الموارد الطبيعية والبيئية في

مي ووصوال من المخطط الوطني, اإلقميمي, المحضرورة ممحة بدءا  أنواعومستوياتو و ببالتخطيط 
 التفصيمي . تخطيطلم

 ممخططاتالتخطيطية ل ر, ماعدا المعاييولقد تم البحث في مواضيع مختمفة من التخطيط في
, بنائية في مركز المدينة ومحيطياأىمية كبيرة خاصة بعد تنامي الكتمة ال و منولما تمثم ,ةالتفصيمي

تخطيطية تالءم الواقع وتساعد في , ووجب إعدادىا عمى أسس ومعايير ىاودور  تيافقد زادت أىمي
حل جميع المشاكل التي نشأت من النمو العمراني العشوائي, باإلضافة إلى ربط المخططات 

 ميتيا ودورىا في كل تخطيط وتصميم.الستدامة, ألىباالتفصيمية 

 ل وء عمى المخططات التفصيمية ومدى" تسميط اومن ىنا تكمن أىمية ىذه الدراسة في  
 وصناع القرار والباحثين. لنتائج وتوصيات تفيد  ولموصول مواقع ومبادئ االستدامة "مالئمتيا ل

, والمنيج البياناتعمومات و اعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج العممي لمحصول عمى الم
 والمنيج التحميمي لتحميل البيانات, دراسة التطور التاريخي والعمرانيوالمنيج التاريخي في الوصفي, 

تي تم جمعيا بالوسائل العممية و الزيارات الميدانية, ثم مقارنة ىذه البيانات بالمعايير التخطيطية ال
 .لنتائج والتوصياتلموصول  لموصول إلى معايير محمية تتوافق مع الواقع البيئي ومبادئ االستدامة

ى بنية عمأعدت مخططات تفصيمية مطبقت مبادئ االستدامة و  بأمثمة لمدنتم تزويد الدراسة 
وصناع القرار استبيان واجراء مقابالت مع صفوة المسئولين ب , ومستدامة معايير تخطيطيةو  أسس

  الستطالع آرائيم ووجيات نظرىم حول موضوع الدراسة.

ويتوقع الباحث الوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصيات اليامة, أىميا أن المخططات 
ة ال تالءم الواقع وال تتفق مع مبادئ االستدامة إلى درجة كبيرة التفصيمية والمعمول بيا في قطاع غز 

  .وان أىم التوصيات ىي الدعوة إلعداد مخططات تفصيمية تالءم الواقع وتحقق مبادئ االستدامة



 ح 

Abstract 
 

At the recent time, interest in planning was increased in general, the need for it was 
increased all over the globe under the rampant of indiscriminate urban growth, interesting in 
planning has increased in Palestine in general, and in the Gaza Strip, particularly, after the 
Israeli withdrawal from the Gaza Strip and the start of invasion of liberated and agricultural 
areas, therefore, the concern of all levels of planning was urgent necessity of starting the 
national plan, regional, local and ending the scheme outline. 

Various topics of planning have been researched in the Gaza Strip, except the planning 
standards for the detailed planning, and as the detailed plans are very important, mainly 
after the growing bloc of construction in the city center and its surroundings, and the 
increase of population, has increased the importance and the role of detailed plans, which 
must be prepared on the foundations and planning standards match reality and help solving 
all problems that have arisen from random urban growth, as well as detailed plans to link 
sustainability, due to its importance and its role in both planning and design.. 

And here lies the importance of this study, which came in an attempt to focus on the 
philosophy from which the process of preparing detailed plans launched from, and study the 
positive and negative side to gain access to the suitability of these schemes of reality and 
the principles of sustainability. 

In other words, the problem of the study or research topic focus on "highlighting the 
detailed plans and their suitability for the reality and the principles of sustainability," In 
order to reach results and recommendations stating officials and decision-makers and 
researchers. 

Researcher adopted in this study the scientific method to get the information and data 
and then analyze and access to the findings and recommendations, and the descriptive 
approach in describing the reality in each period, and the historical method in the study of 
the historical development and urbanization of Palestine in general and the city of Khan 
Younis in particular, the analytical method for the analysis of data and during the data 
collected means of various scientific and field visits, and then compare these data standards, 
planning to reach local standards correspond with reality and the principles of 
environmental sustainability. 

This study handed will examples of the cities of the study applied the principles of 
sustainability and prepared detailed plans based on the principles and criteria of sustainable 
planning 

The researcher also prepared questionnaire and interviews with elite officials and 
decision-makers to explore their views and perspectives on the subject of the study. 

The researcher expected to reach a set of significant findings and recommendations, the 
most important detailed plans in place in the Gaza Strip does not match the also does not 
conform with the principles of sustainability . The most important recommendations call for 
the preparation of detailed plans matches reality and achieve principles of sustainability. 
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 مقدمة البحث
, وىذا النوع من التخطيط لم واألممالتخطيط العمراني احد الجوانب الحضارية اليامة في حياة الشعوب 

بعد من البحث والتطبيق في كثير من الدول النامية وخاصة الدول العربية ونخص بالذكر  نصيبو أخذي
لفمسطين وفصل مدنيا عن بعضيا البعض. فيذا غيب التخطيط  اإلسرائيميفمسطين ويرجع ذلك لالحتالل 

اختالف  إلى ديأمما  ,المخطط الييكمي لكل مدينة عمى حدة أصبح, اإلقميميوبالتالي التخطيط  الوطني
ارض فمسطين التي أوجدت فواصل  ىنظرة المخطط اإلقميمي والييكمي. ونظرا لوجود المستوطنات عم

 وضع أىمية لممخططات التفصيمية.  فيطبيعية بين أحياء المدن أدى إلى تأخر البمديات 

م الواقع تالئ تخطيطوأىمية المخططات التفصيمية ووجب إعدادىا عمى أسس ونتيجة لما سبق زادت 
 وأىميةدور إلى ازدياد ىذا وباإلضافة  لحل جميع المشاكل التي نشأت من النمو العمراني العشوائي.

 جوانبوفي  أخذي أنتخطيط خذ بيا في كل تخطيط وتصميم, مما فرض عمى كل ألاالستدامة, وضرورة ا
 .بد من ربط مخططاتنا التفصيمية بمبادئ االستدامةومبادئيا لذلك ال أسسيا

 البحثية المشكمة 1-1

المخططات التفصيمية لمعرفة الجانب االيجابي والسمبي في  تسميط الضوء عمىل تأتي الدراسة البحثية
 . ىذه المخططات لموصول لمدى مالئمة ىذه المخططات لمواقع ومبادئ االستدامة

 سخان يون عامة ومدينة قطاع غزة منالجديدة  مناطقالاليائل في النمو العمراني وخاصة بعد 
أعداد السكان بشكل كبير ومستمر، دون التقيد أو التطرق لما جاء من مفاىيم  ةزيادلنتيجة  خاصة،

في المخطط اإلقميمي المعتمد لقطاع غزة، وكذلك دون مراعاة  يرا ال واستراتيجيات واستعماالت 
 لمحدودية الرا ي وندرة الموارد الطبيعية والبيئية في قطاع غزة.

استراتيجيات ومعايير تتناسب مع الواقع القائم لممدينة  في محاولة وضع ىذه الدراسةيأتي دور ومن ىنا 
 .متماشيا مع مبادئ التنمية المستدامة

 اإلجابةالتي ستكون  االسئمةمجموعة من  وضعفقد تم ولتحقيق سيولة البحث حول ىذه المشكمة البحثية 
 دراسة وىي وكالتالي:خالصة ونتائج ال بالنفي أو اإلثبات ىي عنيا

 ما مدى مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة ؟. .1
 ؟.وقت إعداد المخططات التفصيميةالبمدية  ىلد تخطيطية استراتيجيةوجد تىل  .2
الييكمي مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط المخططات التفصيمية ألحياء المدينة  تتواءمىل  .3

 ؟.سيونلمدينة خان 
 ؟.المدينة أحياءساعد في عممية تطوير ت بإعدادىاي تقوم البمدية تال ةالتفصيمي اتىل المخطط .4
 ؟.دينةساعد في تحسين البنية التخطيطية لمميىل وضع استراتيجيات مناسبة  .5
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 غزةيمكن االستفادة منيا في تخطيط مدن قطاع دراستيا  تة لمدن عالمية تميحاالت دراستوجد  ىل .6
 ؟.غزة مدن قطاع  ياتخطيط

 ؟.المنطقة في تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية لسكان إعداد المخططات التفصيمية يساعد ىل  .7
 ؟.ا إنجاح المخططات والقبول بيفي عممية  المساىمةالقابمية في  المدينةىل لسكان  .8
 المناسبة روالمعايي من خالل االستراتيجيات ألحياء المدينةىل يمكن الحصول عمي تخطيط سميم  .9

 ؟. التي يمكن اختيارىا

 :عمى صورة فر يات وىي  إعادتيايمكن  السئمةنتائج يمكن االستفادة منيا من ىذه  إلىولموصول 
استراتيجية لدي البمدية وقت بين وجود و  α ≤ 0.05 ىوجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستو  .1

 االستدامة في قطاع غزة. لتطبيق مبادئ يامالئم ومدى التفصيمية إعداد المخططات
المخططات التفصيمية ألحياء المدينة بين  α≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  .2

لتطبيق مبادئ  يامالئم ومدى مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط الييكمي لمدينة خان يونس
 االستدامة في قطاع غزة.

المخططات التفصيمية التي تقوم بين  α≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  .3
لتطبيق مبادئ االستدامة في  يامالئم ومدىتساعد في عممية تطوير أحياء المدينة لالبمدية بإعدادىا 

 قطاع غزة.
ساعد في تاستراتيجيات مناسبة  بين وضع α≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  .4

 لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة. يامالئم دىومتحسين البنية التخطيطية لممدينة 
د حاالت دراسية لمدن عالمية تم و وج بين α≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  .5

لتطبيق مبادئ االستدامة في  يامالئم ومدى تخطيط مدن قطاع غزةلالستفادة منيا في دراستيا 
 قطاع غزة.

ساعد التي تبين المخططات التفصيمية  α≤ 0.05د مستوى وجود عالقة ذات داللة احصائية عن .6
ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية لسكان المنطقة 

 في قطاع غزة.
سكان المدينة في المساىمة في  قابميةبين  α≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  .7

 والقبول بيا ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة. عممية إنجاح المخططات
تخطيط سميم ألحياء  ىبين الحصول عم α≤ 0.05وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  .8

المناسبة التي يمكن اختيارىا ومدى مالئميا لتطبيق  والمعايير من خالل االستراتيجيات المدين
 .مبادئ االستدامة في قطاع غزة

بين متوسطات استجابات المبحوثين  α≤ 0.05توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى  .9
حول المخططات التفصيمية ومدى مالئمتيا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع عزة تعزي لمسمات 

 الشخصية والمؤىل والجنس والعمر.
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 البحث أىمية 1-2

والتي تضع معايير  في قطاع غزة ندرة الدراسات المتخصصة إلىأىمية البحث ترجع 
وبالتالي نشوء الحاجة الماسة , مع الواقع يتواءمواستراتيجيات لتحقيق تخطيط عمراني مستدام و 

طردة في ضمن حيث محدودية المساحة والزيادة الم سخان يونواقع مدينة  أنوخاصة  لتحقيق ذلك
 .الطبيعيةموارد الواستنزاف  الزراعية األراضيعدد السكان, والزحف العمراني الميول عمي 

 أىمية لويكون  أنالسعي لتحقيق بيئة عمرانية وتخطيطية مستدامة متماشية مع الواقع يجب  إن
واألثر في إعادة التوازن بين النمو والتطور العمراني من جية  األىميةقصوى, لما لذلك من بالغ 

, ولموصول ليذه البيئة المتوازنة ىر بيئة المدينة الطبيعية أن توفره من جية أخ عوبين ما تستطي
تكون ىي األساس لعممية  توالمستدامة يجب أن تخضع عممية التخطيط لمعايير واستراتيجيا

 التخطيط, لتحقيق تخطيط يتالءم مع الواقع و مبادئ االستدامة. 

 :ىلإكما يمكن حصر أىمية الدراسة البحثية 
 اط التفصيمي ومدى مالئمتيمعايير التخطي في الدراسات المتخصصة في النقص 

, بحيث يكون المبنة األولى في غزة قطاعومعايير التخطيط المستدام في  تستراتيجياال
 لوجود مثل ىذه الدراسة البحثية. ضرورةترسيو قواعد وأسس وعوامل تحقيقو, فأصبح 

 أىداف البحث 1-3

 وحصاره االحتالل أىم  المشاكل التي خمفيا عزل ىتسميط الضوء عم ىييدف ىذا البحث إل .1
طوال فترة االحتالل وبقاءىا بدون تخطيط وأدت بالطبع عممية  لممدن وفصل بعض إحيائيا

 .خمق واقع تخطيطي متيالك ىالعزل إل
أثر دراستيا وتحميميا  ىوالتي عم أحياء المدينةدراسة معظم المشاكل التي تعاني منيا  ىييدف إل .2

تناسب الوضع الراىن  ومعايير ضوء استراتيجيات ومعالجتيا يمكن التنبؤ بمستقبل أفضل في
 من جميع النواحي التخطيطية  واالقتصادية واالجتماعية.  أحياء المدنحتى يمكن تطوير 

تحديد المشاكل الناتجة , عمى المخططات التفصيمية تأثيرىا وكيفيةستدامة بمبادئ اال فيالتعر  .3
 .كحالة دراسية سعمى مدينة خان يون من غياب مفاىيم االستدامة في التخطيط وتطبيق ذلك

 تاستراتيجيااقتراح , و دراسة حاالت مشابية لمدراسة البحثية الستخالص أىم النتائج منيا .4
 االستدامة في المدينة. قومعايير من شانيا النيوض بتطبي

 منيجية البحث 1-4
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 :اعتمد الباحث في ىذه الدراسة

 تحميميا والوصول بيا إلى النتائج و نات المنيج العممي لمحصول عمى المعمومات والبيا
 .والتوصيات

 المنيج الوصفي في وصف الواقع في كل فترة من الفترات. 
  المنيج التاريخي في دراسة التطور التاريخي والعمراني لفمسطين عامة ومدينة خانيونس

 خاصة.
  سائل العممية المنيج التحميمي لتحميل البيانات وذلك من خالل البيانات التي تم جمعيا بالو

المعايير التخطيطية و  تباالستراتيجيا المختمفة والزيارات الميدانية, ثم مقارنة ىذه البيانات
 .ومفاىيم االستدامة لموصول إلى معايير محمية تتوافق مع الواقع البيئي

 تت ح منيجية البحث من خالل مراحل سيتم إتباعيا في إعداده وىي كالتالي:

 والمجالت والنشرات واألبحاث  والمخططات ر من المراجع والكتبأكبر قد االستفادة من
 .المختمفة التي تتناول مفاىيم حول ىذا الموضوع

  وزارة الحكم  ,الزيارات والمقابالت في المؤسسات المعنية مثل ويشملالعمل الميداني
التي  دراسة وتحميل المعموماتمع  ,وغيرىا دينةالم أحياءلجان , سخان يونبمدية  ,المحمي

 .تم تجميعيا

 مصادر البحث 1-5

  والمجالت والصحف والدوريات .المراجع والكتب 
 .رسائل الماجستير والدكتوراه 
 )الشبكة العنكبوتية )االنترنت 
 .ورش عمل ندوات ومؤتمرات واوراق عمل عممية 

 ادوات البحث 1-6

 .الزيارات الميدانية 
 والمالحظة المقابالت الشخصية. 
 .االستبيان 
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 حدود البحث 1-7

 :قطاع غزة. الحدود المكانية 
 تاريخ إعداد الدراسة. 2013المعمومات ذات العالقة وحتى عام  نية:االحدود الزم 
 عوقات البحث )المشاكل والصعوبات(م 1-8

  في قطاع غزةالكتب والمراجع قمة . 
  بالتخطيط الخاصة  والمعايير ستراتيجياتالاندرة الدراسات المتخصصة في تسميط الضوء عمى

 .في قطاع غزة  التفصيمي
 بحيث بدأت عممية إعداد المخططات  اختالف نظرة كل من المخطط اإلقميمي والمخطط الييكمي

 .والوطني اإلقميميبطريقة عكسية بدا بالمخطط الييكمي قبل المخطط 

 ىيكل البحث )طريقة عرض الدراسة( 1-9

 فصول وفق التالي: سبعة إلى ينقسم البحث

 ولالفصل ال 

منيجية البحث, حدود  , المشكمة البحثية, أىمية البحث, أىداف البحث,يتناول مقدمة البحث
 البحوث والدراسات السابقة. البحث, معوقات البحث, مختصر محتويات البحث

 النظري لمدراسة(  ر)اإلطا :الثانيالفصل 

ت التخطيط ومستوياتو ولمحة التعرف عمى نظريا والعام لمتخطيط مفيوم التناول يتم سىذا الفصل في 
مشاكل التخطيط الحضري ومن ثم التعرف عمى و  ,تاريخية عن التخطيط الحضري مفيومو وأسسو وميامو 

 .ابعاده ومتطمباتو األساسية والبعد العمراني واالقتصادي والسكاني والبيئي وتطور نظريات التخطيط

 (خاصة سخان يون مدينةفي فمسطين و  التطور التاريخي والعمراني والتخطيطي): الثالث الفصل

كما سوف يتم التطرف فمسطين في  همكونات نظام التخطيط العمراني وتطور  عن الحديثيتناول س
 .لممحة تاريخية عن المدينة والتنمية العمرانية فييا وتطور التخطيط العمراني في مدينة خان يونس

 (تيجيات التخطيط المستدامالمدينة بين الواقع التخطيطي واسترا): الرابعالفصل 

المدينة وتعريفيا وتخطيطيا وموقع المدينة واىمية تضاريسيا ثم ىذا الفصل يتناول الحديث عن 
الحديث عن التنمية المستدامة تعريفيا ومفيوميا واسسيا وأىدافيا وأبعادىا المحورية والتحديات التي 
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ستند عمييا التنمية المستدامة والتعرف عمى تواجو العالم كما سيتم تناول المبادئ االساسية التي ت
 .التخطيط العمراني المستدام ومنيجية التخطيط وتخطيط استعماالت األراضي المستدامة

 :الفصل الخامس

 .()أسس ومعايير المخططات التفصيميةيتناول  : لالجزء الو
 .(حاالت دراسية مشابو لموضع الدراسة) يتناول :يالجزء الثان
 .(النتائج والتوصياتو  سلمدينة خان يونتحميل المخططات التفصيمية ): سالفصل الساد

التي سيتم تحميميا ىذا الفصل األىم في ىذه الرسالة ومحور البحث وذلك ألنو يتعمق بالمناطق 
والظروف التي تحيط  سأحياء مدينة خان يونأىم المشاكل التي تعاني منيا  ىموصول إلودراستيا ل

افي وعالقتو بالمدينة وطبيعة المواطنين الذين يعيشون في المنطقة وطبيعة والموقع الجغر  ابي
  يا.المباني الموجودة في

 لمواقع ومبادئ االستدامة. التفصيمية  يتوقع الباحث عدم مالئمة المخططات -

 مبادئ وتتواءم مع الواقع مخططات تفصيمية  إعداديتوقع الباحث أن أىم التوصيات ىو  -
 االستدامة.

 الدراسات السابقة 1-11

حول ىذا الموضوع في المكتبات,  إعدادىالقد قام الباحث في البحث عن دراسات سابقة تم 
الشبكة العنكبوتية, وكذلك باالستفسار من مختصين في الوزارات ذات العالقة وكذلك البمديات و 

من قريب أو  أو دراسات سابقة تناولت ىذا الموضوع أبحاثالمختمفة, وكانت النتيجة عدم وجود 
وبعد ىذه المقدمة نقول  ىذا البحث. إجراءا يزيد من أىمية ىذا الموضوع وضرورة مبعيد, وىذا م

خارج قطاع غزة تبحث في مواضيع قريبة من موضوع البحث, وليا عالقة تم بحث مواضيع  وأن
 جزئية يمكن االستفادة منيا .

إشراف الدكتور سميمان مينا(  مطالبة ريدة ديب )بحث اعد في سياق رسالة الدكتوراه ل :الدراسة الولى
 .2009-األول العدد -والعشرون الخامس المجمد اليندسية لمعموم دمشق جامعة وتم نشره في مجمة

 :المستدامة التنمية أجل من التخطيط
 مما"البيئة العمرانية في تحول مستمر مع تشعب وتنامي المتطمبات المعيشية والتمدن المتسارع, 

 ومعافاة, سميمة بيئة في الحياة نوعية عمى لمحفاظ آثارىا واستدراك بالمتغيرات التحكم دعييست
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 واالجتماعية االقتصادية واألطر التحتية البنى وخدمات التنقل ومتطمبات األراضي فاستعماالت
تسيم في إيجابا, و  أو سمًبا بينيا فيما تتفاعل أنيا إذ بعضيا, مع متكاممة مواضيع جميعيا والبيئية

 .نوعية البيئة المعيشية والتناسق والتوازن البيئي والعمراني والنمو المستدام

 معايير وضع خالل من مستدام بشكل عمراني محيط تصميم كيفية دراسة البحث ىذا في يتم 
 الحضرية والخدمات المالئم السكن تضمن مستدامة مستقبمية حضرية تنمية ألسس ومؤشرات
 مظمة تحت العمرانية لمتنمية استراتيجية وضع ثم ومن سميمة, عمرانية ةبيئ في المستدامين
 .الشامل التخطيط استراتيجيات

 األراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات الدراسة الثانية:
 حجامعة النجا 2005 –مجد عمر حافظ ادريخ –)رسالة ماجستير  نابمس مدينة في والمواصالت

 (نابمس -الوطنية 

وشيوعا وخاصة بعد ما  حداثة مفاىيم االستدامة أىممن  ةعتبر الحفاظ عمي الموارد الطبيعيي
نتوقع منيا  أنفال يمكن  ة, ولعدم وضوح المفاىيم الخاصة باالستدامالموارد في حالة شح أصبحت

 .سياسي و منيج حياة  طريقة ونيج األساسنتائج محددة تتحقق بعد فترة زمنية معينة, بل ىي في 

طارتيدف ىذه الدراسة إلبراز المشاكل التي تعاني منيا مدينة نابمس ومحاولة لوضع سياسة   وا 
 والمواصالت . األراضيعام لمتخطيط المستدام المتوازن والعادل الستيعاب 

 :إلى تيدف الدراسة
اف الموارد البيئية من خالل تقميل استنز  المحافظة عمى البيئة والموارد والحد من التموث .1

 .وتقميل نسبة المموثات البيئية مثل تقميل عادم السيارات والمصانع
 .والمواصالت األراضيالتطور العمراني لممدينة وتطور استخدام دراسة   .2

ىي عممية متكاممة ألخذ  األراضيعممية التخطيط المستدام لكل من المواصالت واستعماالت 
 أنودون  األخرمنيما من  أيض فال يمكن التفكير في استقرار جوانبيا المختمفة بعينيا لمبع

لذلك البد من وجود نظرة شمولية  األخرىيوازييما استدامة لمتكاليف والتخطيط ومناحي الحياة 
 ووضع سياسات متناغمة من التخطيط المستدام في مختمف مناحي الحياة .

 محافظة غرب شمال الواقعة العمراني لمقرى والتطور اإلقميمي التخطيط اتجاىات :الثالثةالدراسة 
 نابمس( -جامعة النجاح الوطنية  2005 –طو عبد القادر حمد عبد اليادي  –نابمس ) رسالة ماجستير
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 مشاكل من تواجيو وما المنطقة ىذه لدراسة النظرية ةالخمفي اعتماد البحث ىذا طبيعة اقتضت
تباعيا ومعوقات,  الجغرافية واإلحصائيات والبيانات لمعموماتا لجميع الميدانية بالدراسة وا 

 الجانب الربط بين خالل من واالستنتاج والتقييم التحميل ثم واالجتماعية والعمرانية واالقتصادية
 العالقات بعين االعتبار تأخذ لمتطوير مالئمة خطة وضع أجل من وذلك العممي والواقع النظري
 .لت ىذه الدراسةالمنطقة . حيث تناو  في القائمة اإلقميمية

 اإلقميمي التخطيط اإلقميم, وعالقة وتعريف وأىدافو اإلقميمي لمتخطيط النظري اإلطار .1
 .ووظائفو التخطيط ىذا وخصائص والمحمي, القومي بالتخطيط

 من فيو بما مدعما ذلك الدراسة مجال المنطقة في السكانية لمتجمعات الحالي الواقع .2
 .كلمشا من تعانيو وما وخدمات مؤسسات

 االحتالل زمن العمراني والتطور واألردنيين والبريطانيين العثمانيين فترة نبذةعن  الحديث .3
 .االستعمال لألراضي أنواع عن وكذلك بالمخططات ذلك مقرنا اإلسرائيمي

 السكانية  التجمعات في وتقييمو الحالي الواقع تحميل .4
 واإلمكانيات والفرص والضعف وةالق نقاط وعرض البشرية والخصائص الموقع ىميةبأ منتيياً  .5

 نابمسالمكانيين  التفاعل درجة قياس وكذلك وتنميتيا المنطقة تطوير في ذلك المتاحة وأثر
 .نابمس غرب وتجمعات شمال

استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام في قطاع غزة باستخدام نظم  :الدراسة الرابعة
الجامعة  2010-2009 –محمد عبد السالم الفرا  –(.)رسالة ماجستيرGISالمعمومات الجغرافية )

 غزة( -اإلسالمية 

 وبشكل مضطرد, يومياً  العالم سكان عدد يزداد حيث ىائمة, عمرانية طفرة الحالي العصر يشيد
 والحضرية, العمرانية البيئات في التوسع يستدعي مما ومستمزماتيم, احتياجاتيم تزداد وبالتالي

 في الموجودة الطبيعية لمموارد حاد واستنزاف استيالك زيادة سعوالتو  التطور ىذا ويصاحب
 والمناطق المبنية البيئة تخطيط بيا يتم التي الطرق في النظر إعادةوتطمب ذلك  الكوكب,

 التخطيط مفاىيم وفق واالجتماعي واالقتصادي البيئي البعد في التفكير يتم الحضرية, بحيث
 االستدامة لتطبيق مفاىيم حاجة عالمياً  المناطق أشد من ةغز  قطاع ويعد .والتنمية المستدامة

 يثبتو لما باإلضافة ىذا والمتزايد, اليائل السكاني التكدس من يعانيو لما وذلك المستدام, والتخطيط
 بمساىمتو لمقطاع الحالية واالقتصادية البيئية المشكالت حل في التقميدي التخطيط من فشل الواقع

 :أىم ما خمصت لو ىذه الدراسة. تفاقميا أحيانًا في
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 . مستدامة وفق  رؤية القطاع في التخطيطية العممية في األولويات لتحديد الحاجة .1
 المشاريع مدى تطبيق عمييا يقاس أن يمكن التي القياس مؤشرات من بمجموعة الخروج .2

 .فييا تحققيا ومدى االستدامة لمفاىيم القطاع في المستقبل وفي حاليا المنفذة

اك العديد من الدراسات التي تناولت جزء أو بعض من أجزاء ىذه الدراسة إال انو ال توجد وىن
لمبادئ االستدامة وىذا ما شجع  ومدى مالءمتيا ةالتفصيميالمخططات دراسة تناولت موضوع 

 وأعطي أىمية لتناول الموضوع.

 جزء من  عض اوكذلك يوجد العديد من رسائل الماجستير عندنا في قسم اليندسة تناولت ب
 . امواضيع ىذه الرسالة نذكر بعضي

 استراتيجيات تحقيق االستدامة في التصميم العمراني لممدارس إعداد سمر يوسف إسماعيل. 
 خان  نةيمد دراسيةحالة المجتمعة )في حل مشاكل الخدمات  التفصيمية تدور المخططا

 ( اعداد اسماء الكرد.النجار زانيحي ق-ونسي
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 مقدمة :

ًالتًائماًًد ًفطريةكون ًالذيلديًأيًشخصًلًرغبة ًالوضع ًمن ًأفضل ًإلىًوضع يعيشًفيو،ًًبلرتقاء
ًلذلكتكونًذاتًقيمةًحضاريةً،ًبالمشاكلًفيًمنطقةًيىذهًالرغبةًإذاًكانتًالظروفًالمحيطةًمآلًتتنامى
ًالمنطقة.البدً منًًالتعرفًعمىًمجموعةخبللًًمنًويتمًذلكًمنًالسعيًوراءًالحفاظًعمىًحضارةًىذه

ًاألساسية ًتًالمفاىيم ًتم ًلمتعرفًعمىًمعنىًيخصلذلك ًالفصل ًبوًالتخطيطًصًىذا والتعريفاتًالخاصة
ً.وبعضًنظرياتوًوأنواعوًوأىدافوًومراحموًونشأتوًالتاريخية

  )أنواعو و مستوياتو(عامة التخطيط 

 (1)ًتعريفات(التخطيط عامة)  2-1

 المفاىيم العامة المرتبطة بالتخطيط:

أفعالًًممةًشاممةًتشملًكلًمناحيًالحياةًاإلنسانيةًوىوًتفكيرًمسبقًلمقيامًبفعلًأوًسمسمةكًلتخطيط:ا
ً.فيًالمستقبلًأيًأنوًيخمقًقبلًأنًيكونًفعبلًواقعياًً

ًعند ًالتخطيط ًالختWaterson"ًمفيوم ًمستمر ًواٍع ًتنظيم ًىو ًي" ًلتحقيقًًالبدائلًافضلار المتوافرة
ً"عمميةًذىنيةًمنظمة"ًالقتصادًفيًاستغبللًالمواردًاالقتصادية.،ًوبذلكًفيوًيشملًامحددهغاياتًوأىدافً

الذيًيقومًًكممةًغامضة،ًوصعبةًالتعريفًألنًالتخطيطًىوًالعقلىيًً"Peter Hill" التخطيطًعند
ًً.بوًالمخططونًكأبسطًتعريفًألنوًنشاطًعامًغرضوًتحقيقًأىدافًتحددًمسبقاًً

 ًتشملًالسماتًالرئيسيةًلمتخطيطًًوًالتخطيطًسماتًمشتركةًلكلًأنواعلوًالتخطيطًبصورةًعامة
تختمفًمشاكلًالتخطيطًولكنياًتميلًًمتتابعةًمصممةًلحلًالمشاكلًفيًالمستقبل،ًالعامًأعماالًً

ً.ًواألفقًالزمنيًألنًتكونًباألساسًاقتصاديةًواجتماعيةًوتختمفًفترةًالتخطيط

 كافةًًيدفًإلىًحصرويمكنًإعطاءًتعريفًيتماشىًمعًمضمونًالبحثًبأنوًأسموبًأوًمنيجًي
ًاإلمكاناتًوالمواردًالمتوفرةًفيًالدولةًأوًالمحافظةًأوًالموقعًأوًأيًموقعًعمىًكافةًالمستويات

منًالمدينةًأوًالمؤسسةًأوًالقريةًأوًالمحافظةًأوًالدولةًوتحديدًكيفيةًاستغبللًًودراستياًابتداءًً
ًمنيةًمعينة.المواردًواإلمكاناتًلتحقيقًاألىدافًالمرجوةًخبللًفترةًًزًىذه

ً)المدن(،التخطيطً ًالعمرانية ًوالبيئية ًفيًالتفكيرًبالمشاكلًاالقتصاديةًواالجتماعية موجوًًوًىوًطريقة
ًلشموليةًالسياسةًوالبرمجة.ًألىدافًبالقراراتًالجماعيةًويسعىتماًماًنحوًالمستقبل،ًوًييتمًبقوةًبعبلقةًا

                                                 
 . 3، ص م1994عباس،  تخطيط المدن والقرى، حيدر، د.  - 1



 21 

ً.بصورةًمسبقةًنفيذًالعملعندًاتخاذًالقراراتًوتًلممسئولينالطريقًًيرسمالتخطيطً

وبواسطةًمنًوماًىيًالمواردًً(أينًومتىًوكيف)التخطيطًنشاطًتقررًفيوًاإلدارةًماًتريدًأنًتقومًبوً
ًالمطموبةًألداءًىذاًالعمل.ً

التخطيطًعمميةًذىنيةًتختصًمقدماًبتحديدًاليدفًاوًاألىدافًالمنويًتحقيقياًمنًقبلًفردًأوًجماعةً
جراءاتًوقواعدًواستراتيجياتًموضوعةًمنًقبلًالمؤسسة.اًوخبللًفترةًزمنيةًمحددةً ًالستعانةًبسياساتًوا 

التخطيطًىوًالنظرًلممستقبلًوتحديدًالمخاطرًوالطرقًالتيًيمكنًأنًنسمكياًفيًالمستقبلًباإلمكاناتً
ًالمتاحةًسواءًماديةًأوًمعنويةًأوًبشرية،ًمعًاالستفادةًمنًالوضعًالسابقًوالحاليًدونًاإلىمال.

وضعًخطةًلتحقيقًأىدافًالمجتمعًفيًميدانًوظيفيًمعينًلمنطقةًجغرافية،ًفيًزمنًىوًًالتخطيط
ًطوالً ًالصبلحية ًالوقتًالمناسبًويستمر ًفي ًلميدفًالمحدد ًمحققا ًالواقعية ًيتسم ًان ًالبد مدىًمحدد،

ًً.ًالمدىًالزمنيًالمحددًوينفذًبدرجةًوكفاءةًعالية

إنسانيًأوًأيًعملًلوًجوانبًاجتماعيةًواقتصاديةًًمنيجًوأسموبًفيًالسياسةًواإلدارةًوكلًنشاطىوً
ًالزمنيةًالثبلثةًالماضيًوالحاضرًوالمستقبلًوانً وطبيعية،ًوالبدًمنًأنًيأخذًفيًجوانبوًاألمورًبأبعادىا
تمتازًفمسفتوًبانًتجمعًبينًالمثاليةًوالواقعية،ًوانًيكونًمبنيًعميًأسسًسميمةًعمميةًفيًجميعًمراحمو،ً

ًبالمرون ًيمتاز ًسكنيةًوان ًبيئة ًلخمق ًيسعى ًأن ًلمتنفيذ. ًالمحددة ًالفترة ًخبلل ًيستجد ًتغيير ًأي ًلمقابمة ة
ًمتوازنةًمنًخبللًعبلقاتياًالمختمفةًاجتماعياًوًاقتصادياًوًبيئياًوسياسياًوثقافيا...الخ.

ً(1)ً(Types of Planning)أنواع التخطيط  -:2-1-1

ً

 ىي: أشير أنواع التخطيط

ًومكانًمواقعًاألشياءًً.Physical Planningالتخطيطًالطبيعيً .1 ًالطبيعةًومحيطيا يشملًدراسة
ً.ًوارتباطاتياًيبعضياًالبعض
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2. ً ًاالجتماعي ًوالعبلقاتًً.Social Planningالتخطيط ًوسموك ًوقيم ًوالناس ًالمجتمع دراسة
ًاالجتماعيةًلتنميةًالمجتمع.

راسةًالبضائعًوالسمعًالتيًيتمًالتعاملًمنًخبللًدً.Economic Planningالتخطيطًاالقتصاديً .3
ًاالستثماراتًلمتنميةًاالقتصاديةًمثلًالزراعةًوالصناعة.

ً(1)(Levels of Planning)مستويات التخطيط  2-1-2

ًقوية:مستوياتًمتميزةًتربطيمًعبلقاتًًعدةيوجدًلمتخطيطً

ً

 التخطيط الدولي: ولً أ

ًف ًاإلنسان ًلخدمة ًالعام ًالتخطيط ًمن ًمثالنوع ًالمعمورة ًأنحاء ًجميع ًاألممًًي ًلييئة ًسياسي تنظيم
ًتنظيمًعمميً)ىيئةًاليونسكو(.ً-المتحدة

 الدولي التخطيط القميمي :ثانياً 

واجتماعيًواقتصاديًوجغرافيًًنوعًمنًالتخطيطًالدوليًيجمعًمجموعةًمنًالدولًذاتًتجانسًسياسي
ًتوقيتًمحدد ًفي ًأغراضًمحددة ًلتحقيق ًأىدافًموحدة ًالقوميًواإلقميميًًاعياًًمًرًليا فيًذلكًتخطيطو

ًاألوروبيةًالمشتركة(ًوالتخطيطًالسياسيًجامعةًالدولًالعربية.ًوالمحمي.ًمثالًالتخطيطًاالقتصاديً)السوق

 ( National Planning)التخطيط الوطني  :ثالثاً 

ًالعا ًوالمرافق ًمجاالتًاإلسكان ًفي ًلمدولة ًالعامة ًالسياسات ًبتحديد ًالتخطيط ًىذا ًلمقطاعاتًييتم مة
ًاإلمكانياتًالبشريةً ًواستخدام ًوتنظيم ًبتنسيق ًوييتم ًوالزراعة، ًواالقتصاد ًوالصحة ًالتعميم ًمثل الخدماتية

لمدولةًخبللًًاالستراتيجيةوالمواردًالطبيعيةًفيًالدولةًبشكلًعام،ًلتحقيقًاألىدافًالتيًتوضعًفيًالخطةً
ًاليام ًالدور ًالمستوى ًىذا ًفي ًويكون ًمحددة، ًزمنية ًالتنميةًًفترة ًعممية ًلتوجيو ًالسياسية ًلمقيادة والكبير
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ًمعًرفعًمعدالتًالدخلًالقومي ًوالعمرانية، ًواالقتصادية والناتجًالمحميًوتحسينًالقطاعاتًً،االجتماعية
ًالمختمفةًعمىًمستوىًالدولةًبماًيوأمًحاجاتًالمجتمعًالحاليةًوالمستقبميةًويحافظًعميياًلؤلجيالًالقادمة.ً

 (Regional Planning)المحمي  اإلقميمي التخطيط :رابعاً 

يركزًعمىًأقاليمًالدولة،ًوالمقصودًبوًاإلقميمًالتخطيطيًوليسًاإلداريًفالتخطيطًالوطنيًييتمًبوضعً
ً ًلمتخطيط، ًالعريضة ًوالخطوط ًلمدولة ًالعامة ًبالبحثًوالدراسةًًبينماالسياسات ًيتناول ًاإلقميمي التخطيط

ًالتخط ًفيًضوء ًالمخططاتًالبلزمة ًالمستوىًبتوزيعًوضع ًىذا ًوييتم ًعمىًتوجيياتو، ًالقوميًوبناء يط
األنشطةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًوالعمرانيةًواإلسكانيةًحسبًالمواردًالطبيعيةًوالبشريةًالمتاحةًفيًاإلقميم،ً
ويقومًعمىًتوزيعًاألنشطةًوالبرامجًبنسبًمتفاوتةًومختمفةًمنًحينًآلخر،ًوىذاًيرفعًمعدالتًالتنميةًفيً

عًالمجاالتًويراعيًاالستخدامًاألفضلًلؤلرضًبماًيتناسبًمعًحاجاتًالسكان،ًويزيدًمعدالتًالدخلًجمي
ًويحققًالعدالةًاالجتماعيةًفيًتوزيعًالموادًوالحقوقًعمىًأصحابياًوتحقيقًالعدالةًلؤلجيالًالقادمة.ً

والمواصبلتًتسمىًيقسمًالدولةًإلىًعدةًمناطقًلياًمميزاتًخاصةًمتكافئةًفيًاإلنتاجًًيذاًالمستوىف
التخطيطيةًالمرتبطةًبالسكانًً،ًويمكنًتقسيمًاإلقميمًإلىًعدةًأجزاءًإذاًزادتًالمشاكل(Regions)إقميمً
ً .(Sub- Sub-Region)أوً(Sub-region)ىًتسم

 (Urban Planning)التخطيط الحضري  :خامساً 

ًأنوًيركزًع ًالمدينةًأوًالقريةًكوحداتًعمرانية،ًوكما مىًالسيطرةًعميًالمدينةًأوًيركزًعمىًمعالجة
القريةًعمىًنحوًمتوافقًمعًاالتجاىاتًاالجتماعيةًواالقتصاديةًوالطبيعيةًوالسياسية،ًويتمًفيًىذاًالمستويً
فحصًاألساسًاالقتصاديًلممدينةًأوًالقريةًوخصائصياًالحضاريةًوالسياسيةًواالجتماعيةًوالعمرانيةًليماً

.ًلذلكًيتمًتصميمًمحيطًالحياةًفييماًبتجميعًالعناصرًوالعواملًفيًمستقمةًوكجزءًمنًاإلقميمًالذيًيتبعانو
ًاالقتصاديةً ًالنواحي ًبجميع ًييتم ً)المحمي( ًالعمراني ًفالتخطيط ًوتطويرىا. ًلتنمية ًمخطط ًأفضل إطار

التخطيطًالتفصيميًالذيًينسقًً،واالجتماعيةًوالطبيعيةًبشكلًخاص،ًفمنًأىمًواجباتًالتخطيطًالعمراني
فاعيةًويربطياًفيًإطارًنظمًالمدينةًالحضرية،ًفمنًخبللًىذاًالمستوىًيتمًتحديدًالمخططًًالعناصرًاالنت
ًوالذيًعمىًمنيجوًيتمًتطويرًالعمرانًفيياًبتحديدًماًيمي:ًً(Master plan)التوجيوًالعامً

Land Useًاستعماالتًاألراضيًًًًً .1
Population Densityًًالكثافاتًالسكانيةًًًً .2
Building Heightsًًًارتفاعاتًالمبانيًًً .3
Coverage Percentageًنسبةًتغطيةًاألرضًبالمبانيًًً .4
Site Planningًتخطيطًالموقعًًًً .5
InfraStructureًتصميمًمشروعاتًالبنيةًالتحتيةًًً .6
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Communal Projectsًتصميمًمشروعاتًالخدمةًالعامةًً .7
Housing Projectsًمشاريعًاإلسكانًًًً .8
Circulation – Road Networkًشبكاتًالطرقًًًً .9

ًالمستقبميًوأحجامًالسكانًًفيًكلًمرحمةً فالتخطيطًالعمرانيًيوضحًاتجاىاتًالمدينةًومراحلًنموىا
ً.ًمنًمراحلًنموىاًوالتركيبًالعضويًليا

ًمراحل التخطيط العمراني:

ًموضحًً:التخطيط العامً• ًالعمرانية ًالتنمية ًعمميات ًتوجو ًالتي ًالعريضة ًالخطوط ًبرسم ًييتم الذي
تًاألراضيًوالبدًأنًيكونًمبنىًعميًالدراساتًالبيئيةًواالجتماعيةًواالقتصادية،ًكماًأنًالتخطيطًاستعماال

ًالتيًتعملًعمىًتحريكوً ًالقوىًالمؤثرة ًبدراسة ًالتيًتسبقًالتخطيطًالعامًوالتيًتيتم الييكميًىوًالمرحمة
ً.ًمحدداتًالنموًفيًالمدينةالعسكريةًوالسياساتًالطويمةًالمدىًًوًتاالستراتيجياوتعنىًبتحديدًاألىدافًًو

ًلممناطقًالتيًيتكونًً(:التخطيط التفصيمي) التصميم العمرانيً• ًالمشروعاتًالتخطيطية ًإعداد ًيتم وىنا
ًالتيًتوجوً ًالمناطقًوالبرامجًالتنفيذية ًالتيًتشترطيا ًالقواعد ًيضع ًانو ًكما ًلممدينة، ًالتخطيطًالعام منيا

ًخطيطًالعام.عممياتًالتنميةًفيًكلًمنطقةًمنًمناطقًالت

 المخططات التفصيمية توضح اآلتي:
فرضياًالتخطيطًالعامًلمنسيجًالتيًاإلسكانًمنًحيثًشكلًونوعًالمبانيًالسكنيةًالتيًتحققًالكثافةً .1

ًً.ارتفاعًالمبانيًوطابعياًالمعماريًوكثافتياًالسكانيةًوًالبنائيةًوعددًالوحداتًوًالعمرانيًلممدينة
ًألنشطةً)إيجادًالمساحاتًالخضراءًبينًالمساكن(.تكوينًالفراغاتًوتتابعياًبينًا .2
ًتصميمًالمراكزًالتجاريةًوًالصناعية. .3
ًالتخطيطًالتفصيميًلممناطقًالخضراء. .4
ًاستعماالتًاألراضيًونسبةًاإلشغال. .5
ً.أعدادىاًوأنواعياًوًمستوياتياًوكفاءتياً،نتظاراالأماكنًًوًتخطيطًشبكةًالطرقًوالمواصبلت .6
ًالسك .7 ًالشوارع ًوتصميم ًالسكانًوًنيةتخطيط ًحركة ًكمحاور ًالمشاة ًالمحالًًولخدمةًممرات عمى

ً.لتجاريةًوالصناعيةا
ًاالشتراطاتًالخاصةًبالمناطقًاألثريةًوالتاريخيةًوالسياحيةًبماًيكفلًالحفاظًعمييا. .8

ًوييتمًبتنسيقًالمواقعًفيًالمدينة.ً:التصميم البيئيً•

ً.(الصناعيةًوالتجاريةًً،الريً،المباني،ً)ويتميزًبتخطيطًالمشاريعًالمتخصصةً:تخطيط المشروعً•
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 (Sectorial Planning)التخطيط القطاعي  :سادساً 

يتعاملًىذاًالتخطيطًمعًقطاعًمحددًمنًالقطاعاتًالعامةًالتيًتخصًالبمدًمثلًقطاعًاألمن،ًقطاعً
اطقًالسياحيةًوغيرىاًويراعيًىذاًالتخطيطًجميعًالمستوياتًالسابقةًويدخلًتحتًالتخطيطًالقطاعيًلممن

ًأوً ًاإلقميمي، ًالمستوى ًعمى ًالترفييية ًلممناطق ًالقطاعي ًالتخطيط ًأو ًالوطني، ًالمستوى ًعمى السياحية
ًتضعياً ًالتي ًالعامة ًالسياسات ًويراعي ًالمحمي، ًالمستوى ًعمى ًالتجارية ًلممناطق ًالقطاعي التخطي

ًالمخططاتًالسابقة،ًأوًتخطيطًقطاعًالزراعةًفيًمنطقةًخانًيونسًعمىًسبيلًالمثال.ً

ًالمخططاتًالتفصيميةً ًموضوع ًىو ًالرسالة ًموضوع ًوحيثًان ًومستوياتو ًالتخطيط ًانواع ًسرد وبعد
ًفسيتمًالحديثًعنةًبشيءًمنًالتفصيلًفيماًبعد.

  سس(أمبادئ و  -مفيوم –التخطيط الحضري )لمحة تاريخية  2-2

 :لمحة تاريخية عن التخطيط 2-2-1

ًالقديمةالًمنذًالمدنًمخططيًأوائلًفمنً،القدمًمنذًالمدنًتخطيطًعرف ًىيبودامسً-ًعصور
ًالفبلسفةً،اإلغريقي ًعنى ًًً،المدينةًلتكوينًمستقبميةًورؤىًأفكارًوضعًبعمميةًوأيضا ًأفبلطونفمنيم
ًالكثير.ًوأرسطو ًتأثرتًفًوغيرىم ًالمدنًاليونانيةًقد ًق.م428ًبأفكارًأفبلطونًكثيرا وىوًأولًمخططًً،

ًميةًموقعًالمدينةًويختارًأعمىًنقطةًفيًالمدينةًلبناءًاألكروبولويركزًأفبلطونًعمىًأىًلممدنًفيًالعالم،
ًمنًالكثيرًوضعًممتساوية.ًفتمنطقة12ًًوىوًعبارةًعنًمعبدًوانطبلًقاًمنًاألكروبولًتقسمًالمدينةًإلىً

ينسبًًوتخطيطياًالمدنًإنشاءاالًانًًالمدن،ًتخطيطًًعمميةًفيًتتحكمًالتيًاألساسيةًًوالمبادئًالمعايير
ً.المخططينًاىتمامًمحورًىوًإرضاؤهًكانًوالذيًالمنطقة،ًيحكمًالذيًاإلمبراطورًأوًممكالًإلى

ًطبقاتوًالحتياجاتًوممبيةًالمجتمع،ًمتطمباتًلتحقيقًموجيةًالحاليًالعصرًفياصبحًعمميةًالتخطيطً
ًةالفئًوأىدافًرغباتلتحقيقًفممًيعدًالتخطيطًمقتصرًًالحضري،ًالنشاطًأوجوًجميعًممارسةًمنًلتتمكن
برازًالحاكمة ًشوارعًمحددًبتجميلًالتخطيطًيعدًلمًكماً،بياًيحيطًوماًالراقيةًومنازليمًالفخمةًقصورىمًوا 
نشاءًالمدينة ًً(1).ذلكًتعدىًبلً،العامةًوالخدماتًوالمرافقًوالساحاتًالحدائقًوا 

ًوًمتنوعة،ًومختمفةًًكثيرةًبظروفًتتأثًرًوً،مختمفةًفتراتمرتًبعدةًًالعالمًفيًالحضريةًالتنميةًعممية
ًوبطئًوطرقًالتغييرًكانًالفتراتًبعضًففيً،ومدخبلتًوًالتخطيطًأساليبًتغيرتًلذلك سيمةًًوبسيط

ًوماًالصناعيةًالثورةًوخاصةًبعدًالحقةًفتراتًفيًأالًانوًومعقدة،ًكبيرةًحضريةًمشكبلتممًتكنًفً،التعديل
ً ًعمى ًالمناطقًوأصبحتًالجيد،ًالتخطيطيًالييكلًذاتًالمنظمةًالمدنًلتنميةًانييارًمنًذلكترتب

ً،التخطيطًفيًجديدًأسموبًإليجادًضروريةًالحاجةًأصبحتفمذلكًً.وخطرةًصحيةًغيرًفيياًالحضرية
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ًتشملً،والمستقبميًالشاملًالتخطيطًعمميةًفيًعامةًمستقبميةًرؤىًذاتًشاممةًتخطيطيةًأساليبًوًأنماطًو
ًً.البشريةًالمستوطنةًضمنًعلممجتمًالبشريًوالنشاطًاإلنسانيةًالحياةًوجوانبًنواحيًكافة

أحياءًمركزيةًًعمرانيةًمشابيةًلتمكًالتيًفيًالعصورًالقديمةًفبنيتًمحاوالتعصرًالنيضةًظيرتً
ًاألحجام ًمتناسقة ًإلىًوجودًًفخمةًوشوارعًمستقيمةًوساحاتًوكانتًواجياتًاألبنية ًباإلضافة ومتشابية

ًبتخطيطًالمتعمقةًالنظرياتًوضعتًالكثيرًمنًدوقً.انًىذاًلمًيكفيًإال،ًوتماثيلًرنوافيًأعمدةًوأدراجًو
ًظيورىاًإلىًأدتًالتيًواألسبابًالعواملًمنًلمجموعةًتبعاًالنظرياتًىذهًوتباينتًتغايرتًوقدً،المدن

ً،فبعضًىذهًالنظرياتًبقيتًعندًحدودىاًالنظريةًفقطً،والمكانيةًالزمانيةًالناحيةًمنًرافقتياًالتيًوالظروف
ً.خرًمنًقبلًبعضًالدولًوبالتاليًارتقتًووصمتًإلىًحيزًالتنفيذًالعمميبينماًتمًتبنيًالبعضًاآل

متسارعةًواحتشدًًمعًبدايةًالثورةًالصناعيةًتطورتًالمدنًوضواحيياًفيًبريطانياًوفرنساًوألمانياًبوتيرة
ًفقامًاالف ًالمصانع ًمن ًلقربيا ًوضواحييا ًالمدن ًفي ًبائسة ًمنازل ًفي ًالفبلسفةًًالعمال ًمن عدد

الصحةًالعامةًومكافحةًاألوبئةًًبالمناداةًبوضعًشروطًفيًالمصانعًالمموثةًوالمحافظةًعمىًواإلصبلحيين
ًوكانتًىذهًالمطالبًبدايةًلوضعًقانونًالبناء.ً،فيًالمنازل

مًبأضخمًمخططًعمرانيًفيًباريسًفشقًشوارعًرئيسيةًوأنجزhaussmann ً1871ًقامًىوسمانً
ًوالمقابرًبشكلًمتناسقًوظيرًمفيومًالمدينةًالحدائقيةًتزىاتشبكاتًالمجاريًوالمياهًونظمًالساحاتًوالمن

ًًًً(.bournville)ًوأنجزتًأولًمدينةًحدائقيةً،م1874فيًانجمتراًعامً

ًالعشرينًأصبحًتخطيطًالمدنًموضوعاًً ًالقرنًالتاسعًعشرًوبداية ًالميندسونًًيتناولوًنياية ويمارسو
ً)سوريا ًاألسباني ًمنيم ًنذكر ًوالفبلسفة ًوغيرهتاماًوالعمماء ًًوفيً،( ًعام شركةًًظيرتًم1911فرنسا

ً(1)ًالشركةًالعالميةًلممدنًالحدائقيةًولتخطيطًالمدن.ًم1913تأسستًعامًًايضاًًًوفيًلندنً،المعماريينً

تحولتًالصناعاتًمنًحضارةًفنيايةًالقرنًالثامنًعشرًوبدايةًالتاسعًعشرًظيرتًالثورةًالصناعيةً
ً،الكتشافًقوةًالبخارًواستخداموًفيًالصناعةًنتيجةًًً،اتًالحديثةحضارةًالصناعًىصناعاتًالحرفيةًإلال

ًاآللةًوظيرت ًظيرتًًونظراًًًاتجاه،ًكلًفيًالعمرانيًواالنتشارًالتوسعًإلىًأدىًو، ًالمصانع النتشار
ًوبد ًأالتجمعاتًالعمالية ًًبالظيورتًالتجمعاتًالعشوائية ًالمدنًفيًخاصةً،العاممةًالقوىًزيادةلًنتيجة

ًمماًرىالكبًالصناعية ًجميعًفيًوظيفيًقصورًوًالعمرانيًوالييكلًالحضريةًالمناطقًتدىورلًأدىً.
ًالكفاءةًناحيةًمنًالعامةًالمرافقًمستوىًتدنيًإلىًإضافةً،لكثيرًمنًالمدنًالخدميةًواألنشطةًالنواحي
ً.ًالخ...والثقافيةًواالجتماعيةًوالتعميميةًالصحيةًالمستوياتًكلًوعمىًوالعدد

ًماًإلىًواإلنتاجًالعملًجزءًتحولًدورًميمًفيًالتكنولوجية،ًبالثورةًالمتمثمةًالثانيةًعيةالصناًلمثورةًكان
ًوالتطورًالتغيرًوبدأً،الميكانيكيةًاآللةًمحلًالمتطورةًرالكمبيوتًأنظمةًوحمتًااللكتروني،ًبالعملًيسمى
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ًعمىًىاتأثيًرًأنًأيً،وبيئيةًحضريةًمشاكلًوجودًإلىًأدتًسمبيةًمظاىرًيصاحبوً،ًوىائمةًبسرعةًيزداد
ً(1).اإليجابيةًاآلثارًمنًالكثيرًلوًكانًالحضريًوتخطيطياًالعمرانيًياىيكمًالمدنًو

بالحرب العالمية األولى والثانية وكان ليما دور كبير في تطوير  تأثر تخطيط المدن كثيراً 
 الحروب. خمفتومار الذي دحجم ال دخاصة بع وتخطيط المدن

سرعةًالبناءًبعدًالدمارًالتيًخمفتوًلًتوسعتًالمدنًاألوروبيةًعشوائًياًنتيجةًًًبعدًالحربًالعالميةًاألولىً
ًالمدن ًفيًضواحي ًالحدائقية ًالمدن ًالمؤتمرًً،الرئيسيةًالحربًوظيرت ًعقد ًإلى ًأدى ًالعشوائي التوسع

ًووزيلوكورًبمًوالتيًأعدىا1933ًالحديثةًحيثًظيرتًاتفاقيةًأثيناًعامًًالعالميًالرابعًلميندسةًالمعمارية
ًالمسكن والعمل والمواصالت والراحة الفكرية والجسدية.-المساحةًالعمرانيةًبأربعةًوظائفًحيثًعرف

ً ًنتيجة ًالدولًاألوروبية ًالسكنًفيًسائر ًظيرتًأزمة ًالثانية ًالحربًالعالمية ًالدمارلبعد الذيًًحجم
األجانبًإلعادةًبناءًماًًالعمالونتيجةًالنزوحًالريفيًباتجاهًالمدنًوكذلكًالستقدامًأعدادًكبيرةًمنًً،طاليا

ًالمدن ًضواحي ًفي ًالجماعي ًالبناء ًمن ًنوع ًوظير ًالحرب. ًبأشكالًًدمرتو ًأبنية ًعن ًعبارة األوروبية
ًىذه ًفيًالبناء، ًالجاىزة ًواستخدمتًالخرسانة ًبعينًًمستطيمة، ًتأخذ ًلم ًلكنيا ًالسكن المساكنًحمتًأزمة

ًًلتجييزاتًالعامةًالضروريةًليذاًالحشدًالسكاني.واًاالعتبارًمواقعًىذهًاألبنيةًبالنسبةًلممواصبلت

 المدن وىي:تخطيط ىناك أربع مراحل مر بيا تطور 

منتصفًالقرنًالثامنًعشرًحتىًالحربًالعالميةًاألولى،ًحيثًطرحتًالمرحمةًاالولىًبدأتًفيً .1
عدادًشبكةًالطرق ً.الصحةًالعامةًوحمايةًاآلثارًيوالمحافظةًعمًمشاكلًأمنًالمدنًوأناقتياًوا 

اتضحتًًالحربًالعالميةًالثانية،ًفيًىذهًالمرحمةبدايةًًبعدًالحربًالعالميةًاألولىًحتىمرحمةًماً .2
ًوحددتًاالرتفاعات ًمناطق ًإلى ًالمدينة ًتقسيم ًوظيرتًفكرة ًالمدن ًتخطيط وأقرتًرخصةًًمعالم

 البناءًوعممياتًالفرزًوالمساعداتًالماديةًلمبمديات.
3. ًً ًحتىنياية ًالثانية ًًالحربًالعالمية ًبشكلًرسميًًظيرً،م1967عام ًالمدن ًلزيادةًنظراًًتخطيط

 .التخطيطً،ًفأقرتًقوانينًتوسعًالمدنًفيًدولًالعالمًالثالث،ًًواألوروبيةًالعمرانًفيًالببلد
لمتخطيطًًمًوحتىًاليوم،ًفيًىذهًالمرحمةًحددتًالقواعدًاألساسية1967منًعامًًبدأتًىذهًالمرحمة .4

ًالعممي ًالعمراني ًالتوجيييواعتمدً،والتنظيم ًالمخطط ًمثل ًجديدة ًتنظيمية ًمستندات العام،ًًت
ًًً(2).ومخططاتًتقسيمًاألراضيًوغيرىا
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ً.الحضريمفيوم التخطيط  2-2-2

 .الحضري لمتخطيط الحديث المفيوم 2-2-2-1

ًالجوانبً ًعمى ًفالبعضًيركز ًمعالجتيا ًيتم ًبالجوانبًالتي ًالمختصين يعرفًالتخطيطًحسبًاىتمام
ً.ًتخطيطًالحضري،ًوالبعضًاالخرًيركزًعمىًالجوانبًاالجتماعيةًوالسموكيةًلمتخطيطالتطبيقيةًلعمميةًال

مجموعةًمنًالعمومًالتطبيقيةًواإلنسانيةًالتيًتيدفًلموصولًإلىًتكوينًوتطويرًبيئةًحضريةًمناسبةً
ً(1)لحياةًاالنسانًممبيةًلسدًحاجياتوًالماديةًوالمعنوية.

ً(2).(Urban Planning)يًيسميًتخطيطًالمدنًأحياناًالتخطيطًالحضًر

ًمعظمًأنظارًعنًبعيداًًًطويمةًةلفتًرًالحضريةًالتنميةًعمميةًبميامًبقىًمفيومًالتخطيطًالحضريًوالقيام
ًالناتجةًالمشاكلًمنًوابلًتحتًيامدنًوقوعًإلىًأدىًمماًالنامية،ًالدولًفيًتخطيطالًعنًالمسئولةًالجيات

ً.ًتجاوزىاًيمكنًالًلدرجةًوصمتًأنًإلىًمستمرًشكلبًبالتراكمًبدأتًوالتيًغيرًمدروس،ًالتخطيطًعن

ًكان ًالعشرين ًالقرن ًالمعمارييًموكلً،)الحضري(المدنًتخطيطًمنتصف ًبوضعًايقومًوًنلمميندسين
عدادًوًالحضرية،ًالخطط ًالحضري،ًخطيطالتًمنًالظاىريةًالنواحيًعمىًتركزًالتيًالرئيسيةًالمخططاتًا 

ًالعامةًالمرافقًبشبكاتًمدعومةًاألساسيةًلمبنيةًةمعماريًكأفكارًالتصوراتًىذهًإعدادًتميًو ًوالميندس.
ًالذيًاألساسًتعدًالتيًالمتنوعةًالمعموماتًتوفيرًيستطيعًالًوالتصميم،ًالتخطيطًبميمةًبالقيامًالمكمف
ًوعامةًمحدودةًتكونفًوالبشرية،ًالطبيعيةًالجوانبًلكافةًالمبلئمةًاألساسيةًالتصاميمًإعدادًفيًعميياًيعتمد
ًبعدًفيماًتظيرًالتيًاألخطاءًمنًالكثيرًعميياًيترتبفًية،وسطح ًالييكميًالتكوينًأنًاإلدراكًيتمًولم.
ًأجلًمنً،باستمرارًمتغيرةًبحاالتًتمرًالتيًالحيةًبالكائناتًأشبوًفييًمحددة،ًنيائيةًحالةًلوًليسًلممدن
ًًًًًً(3).لمتطبيقًجاىزةًيطةخًرًعنًعبارةًوليستًالمستجدة،ًوالظروفًالمتطمباتًحسبًومحتواىاًىيكمياًضبط

 المختصين من متكاممة مجموعة بيا يقوم المجتمع، لخدمة تنظيمية عممية انو المدن عرفًتخطيط
ممكنًمنً قدر أفضل عمى لمحصولًوذلك حميا، يرادًما مشكمة بيا عمرانية منطقة لمسح خبرة وذوي

ًً(4).الطبيعية مواردىا و طبيعتيا لمستطاعًمنا بقدر االستفادة و لسكانيا الراحة وتوفير اإلنتاجيةالتنميةً

 يأتي: ما منيا تعريفات عدة لو وضعت الحضري، لمتخطيط الواسع المفيوم ىذا فمن
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 . 4، صم1994عباس،  تخطيط المدن والقرى، حيدر، د.  -2
 قديد إمارة دبي نموذجا محمود حميدان "دور التشريعات التخطيطية في النيوض بعممية التنمية العمرانيةخطيط الحضري "الت -3

  .28م، ص2212 قسم القتصاد كمية اإلدارة والقتصاد األكاديمية العربية في الدنمارك
ً.محمد محاضرات تخطيط مواصالت حضرية )ماجستير(-الكحموت، د - 4
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بشكلًًتفنًوعممًتنظيمًاستعماالتًاألراضيًوتحديدًصفاتًومواقعًاألبنيةًوطرقًالنقلًوالمواصبل .1
 يضمنًأعمىًدرجةًعمميةًمنًاالقتصادًوالراحةًوالجمال.

تحقيقًخمفيةًمكانيةًمتحضرةًلمحياةًاإلنسانيةًوالتيًيكونًدافعياًالرئيسًلاألسسًطيرًولةًلتأمحاً .1
  .(Foreseeing & Guiding Change)ىوًاستقراءًوتوجيوًالتغير

فنًتوقعًالتغييرًوالتحكمًبينًالقوىًاالقتصاديةًواالجتماعيةًوالسياسيةًوالعمرانيةًالتيًتحددًالموقع،ً .3
 ثيرًلمتنميةًالحضرية.ًوالشكلًالعامًوالتأ

وضعًسياسةًمتكاممةًالستعماالتًاألراضيًفيًالمدينة،ًلضمانًحسنًالتوزيعًالوظيفيًلمفعالياتً .4
 (1).والترفيوالمختمفة،ًوبالتاليًتكوينًبيئةًمناسبةًتمبيًحاجاتًاإلنسانًاألساسيةًإلىًالسكنًوالعملً

ًبماًمياميا،ًوتسييلًاإلنسانيةًياةالحًلممارسةًمواضعًعملًلكيفيةًموضوعيةًإبداعيةًعمميةًىوً .5
ً.ً(كيبلًتعريف)ًوأمانًبسبلمًالعيشًليمًيكفلًوبماًوالجماعة،ًلمفردًالحريةًمنًممكنًقدرًيحقق

ًالبيئيًالتصميمًمعًواالجتماعيةًاالقتصاديةًالسياسةًبينًيربطًوأنوًالمستقبميةًالحياةًتصورًىو .6
ً.ً(سونميًرًتعريف)ًوالنقلًكاإلسكانًالحضريةًالمعضبلتًلحل

ًلتنميةًقراراتًالتخاذًالمسئولةًالجياتًتتبعياًالتيًاالستراتيجياتًمنًمجموعةًأوًإستراتيجيةًىو .7
ًأفضلًالحضريةًوالخدماتًلؤلنشطةًيتاحًبحيثًالمدينة،ًفيًالعمرانًوتوسعًنموًوضبطًوتوجيو
ً.ًفائدةًأكبرًولمسكانًجغرافيًتوزيع

ًالمظيرًتتجاوزًواقتصاديةًاجتماعيةًأىدافًلخبلًمنًذلكًويتحققًالحضريةًالمناطقًنموًتوجيو .8
ًحكومية،ًفعالياتًخبللًمنًذلكًالحضرية،ًالبيئةًطبيعةًأوًالحضريةًاألرضًالستعماالتًالعام
ً.والتنبؤًوالتحميلًالمسحًفيًخاصةًأساليبًتطبيقلًيحتاجًو
ًجديدةًدنمًلقيامًالمبلئمةًالمناطقًتحديدًخبللًمنًالمدينةًوحجمًلشكلًالمستقبميةًالصورةًرسم .9

ًأفقياًأوًعموديا)ًلنموىاًاألمثلًواألسموبً،القائمًالمدنًوتوسع ًالطبيعيةًوالعناصرًيتبلءمًوبما(
ًعميياًيترتبًوالتيًالحاليةًالمدنًمشكبلتًومعالجةًوالسياسية،ًواالقتصاديةًاالجتماعيةًوالمتغيرات

 (2).البلزمةًالتصاميمًوًالخرائطًرسمًخبللًمنًذلكًويتمًالقائمة،ًاألرضًاستعماالتًفيًتغيير

السابقة يستنتج، أن تخطيط المدن أو التخطيط الحضري يتضمن ثالث محاور  التعريفات تمك من خالل
 ىي:أساسية 

                                                 
 .28ص، كل والدراسات الميدانية(الحضري)اليي التصميم" ، واخرون، عمي، يالحيدر  - 1

ً.61أسس ومفاىيم ص ،التخطيط الحضري ،خمف حسين عمي الدليمي، د -2
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ًال .1 ًلتحقيقًاألىدافًوالمقاصد ًومترابطة ًمتكاممة ًخطة ًبمورة ًمثل ًمسبقا ًالمفروضة التطويرًعامة
 .ةالمجتمعيةًوسبلمةًالبيئًاالقتصاديًورفاىية

 تحديدًالعناصرًاألساسيةًفيًالييكلًالعمرانيًلممدينة،ًكالشوارعًوالمبانيًوالفراغات.اختيارًًو .2
ًالعمرانية،ً .3 ًالفعاليات ًتكوين ًيتم ًطريقيا ًعن ًالتي ًوالسياسية ًوالمالية ًالقانونية ًالوسائل اعتماد

 ًوتحقيقًاألىدافًوالمحددةًوالمرسومة.
ًالتصميميةًبمحدداتًلمشاريعًالتصميمًالحضريًالتًهتخطيطًالمدنًموجوًمباشًر .4 يًتتأثرًقراراتيا

ًمنياجًخاصًينبثقًعنةً"التصميمًاألساسي" ،ً(Master Plans) ومؤشراتًتخطيطيةًيتضمنيا
ً(1).يستندًىذاًالمنياجًبقانونً"ًقانونًالتصميمًاألساسي"،ًأوًبقوانينًأوًتشريعاتًأخرىًنافذة

ًإستراتيجيةًتمثلًاألبعادًومتعددةًمتشعبةًىيًعمميةًالحضريةًالتنميةًأوًالحضريًعمميةًالتخطيط .5
ًمنًيميزىاًماًبكلًالحياةًكافةًجوانبًلتشملًجذورىاًتمتدًومتنوعة،ًكبيرةًوأىدافًمقاصدًذات
ًعمميًوتقدمًسياسيةًونظمًواقتصادية،ًواجتماعيةًعمرانيةًوأوضاعًوأساليبًوسموك،ًوعاداتًقيم

ًصدافمقً.أفضلًوضعًإلىًبيمًصولوالًوًلمسكانًالمختمفةًالمتطمباتًتحقيقًإلىًييدفًًوتقني،
ًتطويرًالسابق،ًلمفيوموًوفقاًالحضريًالتخطيط ًعممية ًإلىًالقائمةًاألوضاعًمنًالمجتمعًىو
ًمنًككلًالمجتمعًمعيشةًمستوىًلرفعًالمحددةًىدافًوالمقاصداألًلتحقيقًتحضراًأكثرًأوضاع
ًكافةًستفادةاالًطريقًعنًوذلكًوجماليا،ًواقتصادياًواجتماعياًعمرانياًجوانبوًكافة ًالمواردًمن

ًً(2).المختمفةًالحضريةًالبيئاتًفيًالعمرانيةًالمشكبلتًوحلًأىدافًلتحقيقًالمتاحة،ًواإلمكانات
ً(3)صفات التخطيط الحضري:موا 2-2-2-2

 عمىًمعاييرًومقاييسًنوعيةًوكميوًتتمًعمىًاساسياًعمميةًالتخطيطًالحضري.ًيعتمد .1
 البدًمنًمساندةًاجيزةًالدولةًلو.ًوخطيطًحتىًيكونًجاىزًلمتنفيذًالدعمًالقانونيًوالتشريعيًالتتوفيرً .2
 فيًالمجتمع.ًأوًغيرًمباشرًًًؤثرًمباشرًًالمًالواقعًالعمميًوالعواملًوًالجياتًاالداريةًطرحيوازنًبينً .3
 لىًالنواحيًالوظيفيةًالمبلئمةًبشكلًعامًلممجتمع.إااليفاءًبالنواحيًالجماليةًإضافةً .4
 العاداتًوالقيمًالجماليةًلممجتمع.،ًاالقتصادية،ًاالخبلقية،ًجتماعيةالقيمًاالًيعكسًالتخطيطً .5
 موافقةًالماضيًوالحاضرًواحتياجاتًالمستقبل.ً .6
7. ًً ًالتخطيطية ًالمشاكل ًمن ًيزيد ًتطبيقيا ًفي ًواالىمال ًلمعمران ًالمنظمة ظيورًًونقصًالتشريعات

 العشوائيات،ًوأنًيستندًإلىًقواعدًوأسسًواضحةًالستعماالتًاألراضي.

                                                 
 .29الحيدري، عمي، واخرون،  "التصميم الحضري)الييكل والدراسات الميدانية(، ص -1
م، 2226 ضري ) دراسة نظرية تطبيقية حول المشاكل الحضرية(التخطيط والتصميم الح  واخرون،ىاشم،  ،عبود الموسوي -2
 .11ص
 .11المصدر السابق، ص –3
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 (1) وظائف التخطيط 2-2-2-3

ًلممناطق .1 ًالمدينةًالوظيفية ًأقسام ًالتجارية،ًالصناعية،ًالزراعية...الخ(ًويؤديًكلًًتحديد )السكنية،
منياًدورهًبأقلًتكمفوًوتناقص.ًوأنًيتعدىًدورًكلًمنياًالحدودًالشكميةً)مجردًوظيفة(،ًوالتميزًبينً

 دينة.المناطقًبنفسًالقدرًلكيًتتفاعلًمعًبقيةًمناطقًالم
 أنًيكونًىناكًتفاعلًبينًمناطقًالمدينةًوباقيًحدودًاالقميم. .2
ًًو .3 ًالمدينة ًأقسام ًمنطقيًفقتطوير ًوتنسيقًًمستوى ًالخضراء، ًوالمناطق ًواالضاءة ًالحجم يوفر

 ضمنًكلًمكوناتياًمنًالمساحةًالخضراءًومواقفًالسياراتًوطرقًالمشاة...الخ.تالمواقعًبحيثًي
 .وانًتمبيًكافةًاحتياجاتًالمجتمعًنًتوفرًفيًالمبانيالمتانةًواالقتصادًوالجمالًا .4
تحديدًاماكنًالترويجًوقضاءًاوقاتًالفراغًووجودًمبانيًتعميميةًوماًيحتاجوًالمجتمعًمنًخدماتًً .5

 .وقعوًونوعيتوالذيًيتميزًبكبرًحجموًوم
خرىًالتيًاالىتمامًبالنواحيًالصحيةًلممدينةًوتزويدًالمشاريعًبالماءًوالصرفًالصحيًوالمنافعًاالً .6

ً.ًدينةًانًتتمًبشكلًكافيًواقتصاديتفيدًالم

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً :الحضري مبادئ وأسس التخطيط  2-2-3
ًبيئةًإلىًوالوصولًالعمرانيةًبالتنميةًالقيامًأنًالحضريًالتخطيطًمفيومًعمىًماًسبقًعنًبناءًًيتبينًلناً

ًوواقعية،ًعمميةًوأسسًمبادئًإلىًتستندانًًالبدًالبشريًالنشاطًألوجوًمستوفيةًالعناصرًمتكاممةًحضرية
ً.مستقببلًمنياًالمرجوةًاألىدافًلتحققًالتنميةًونوعيةًحجمًمعًتتناسبًومتغايرةًمتنوعةًبخصائصًوتتمتع

 (2)خصائص التخطيط الحضري: 2-2-3-1

ًرىأخًجيةًمنًوالنفسيةًوالثقافيةًجية،ًمنًواالجتماعيةًوالسكانيةًاالقتصاديةًالجوانبًيجبًمراعاة .1
ًعمىًالحضريًالتخطيطًيؤكدًوبذلكًالحضرية،ًلمبيئةًتوضعًالتيًالمخططاتًفيًأساسيةًكمكونات

ًاالجتماعيوالسموكيةًالمعماريةًالجوانبًبينًالربط ًواالىداف ًوالغايات ًدراسة ًمن ًالبد ًايضا ًة.
ًوالثقافيةًالتيًرسمتًمنًاجمياًالخطةًحتىًالًيظيرًارتباكًوفجوةًبينًالنظريةًوالتطبيق.

ًتمكًومواقعًمواضعًمعًمراعاةًالحضرية،ًلممناطقًالجغرافيةًوالمواقعًالطبيعيةًالخصائصًراسةد .2
ًمخططاتًالعمراني،ًوالًبدًأنًينعكسًذلكًعمىًنموىاًفيًىاماًدوراًيمعبًفانًىذاًاألمرًالمناطق،

                                                 
 .12، صم2226 التخطيط والتصميم الحضري ) دراسة نظرية تطبيقية حول المشاكل الحضرية(واخرون، ىاشم،  ،عبود الموسوي -1
 .62 ص م، 2222، التخطيط الحضري أسس ومفاىيم، الدليمي، خمف حسين عمي - 2
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ًالتيًًأوًالحضريةًالمناطقًلتمكًالحضريةًالتنمية ًبعضًالخصائصًالطبيعة ًلتوفر ًوذلك المدن
ًً.ًفيًمناطقًأخرىًرساعدًعمىًنموًوتنميةًوتوسعتياًوالًيتوفت
ًجزءًأيًفمعالجةً،بعضياًمعًالعناصرًوًمكوناتالًمترابطةًكوحدةًالحضريةًلمنطقةاًتتمًمعالجة .3

ً:أساسيين عنصرين من يتكون الحضري التخطيطو الحضري،ًًالنظامًمنًأساسياًعنصراًمنياًيمثل
ًالمناخ.ًوعناصرًوالمياهًربةوالتًبالتضاريسًمتمثمةًطبيعيةًخصائص .أً
ًاإلنسان،ًيمارسوًماًوكلًونقلًوثقافيةًواجتماعيةًواقتصاديةًإداريةًمؤسساتًمنًالبشريًلنشاطا .بً

ًالمختمفة.ًوالخدماتًلجميعًاألنشطةًاألراضيًاستعمالًنظامًالعنصرينًينتجًونتيجةًتفاعلًىذين
راتًالسياسيةًواإلداريةًوالماليةًوالتيًمنًربطًالتخطيطًالحضريًكغيرةًمنًأنواعًالتخطيطًبالقراالبدً .4

ًالتخطيط.ًةبناءًعميياًتتمًتحديدًالصبلحياتًواألدوارًألجيًز
 :يااىمًعدةًمستوياتًعمىًمترابطةًعممياتًعنًعبارةًالحضريًالتخطيط .5
ًًالدولةًمستوى .أً ًالحضرية ًالبيئات ًلكل ًالتخطيط ًووضعًًوويوجو ًالشامل ًالتحضر ًبعممية ربطيا

 ًالخططًليا.
ً .بً ًالبعضًفيًًقميماإلمستوى ًبعضيا ًتمتقيًمع ًبيئاتًحضرية ًالىًعدة ًالتخطيط الحضريًويتجو

 فيًشكلًشبكةًالعبلقاتًالمتبادلة.ًبطامتًرتجمعًحضريً
ًالمستوىًًمستوىً .جً ًفيًىذا ًالتركيز ًويكون ً)المدينة( ًالحضرية ًلمبيئةًالبيئة ًالتركيبًالداخمي عمى

ً.ًالحضريةًبماًتحويوًمنًانشطةًوًفعالياتًمختمفة
ًالعاداتًفيًالسكانًبينًفوارقًلوجودًاجتماعياًمتجانسةًغيرًبيئةًالحضريًيتعاملًمعًتخطيطال .6

ً.ًلذلكًالبدًمنًتحقيقعمميةًالتخطيطلذلكًيجبًمراعاةًىذهًالفوارقًعندًًوالدين،ًوالثقافةًوالتقاليد
ًتمكًالسكانًتوزيعًفيًتوازن ًابةالرقًتوفيرًويكفلًاالجتماعيًالتجانسًيحققًبماًالمناطقًفي

ً.ًأخرىًجيةًمنًعرقيةًاجتماعيةًتكتبلتًعنًإقامةًداالبتعاًوًجية،ًمنًالمجتمعية
ًدونًواالستثماراتًالخدماتًتوفيرًحيثًمنًالحضريةًالمناطقًجميعًبينًإقميميًتوازنًتحقيق .7

ًً.ًعديدةًمشكبلتًتركزىاًعنًفينتجًواحدًمكانًفيًحصرىا
ًوالتيًالعامةًالقضاياًيتناولًالذيًتيجياالستراًالتخطيطًعمميةًمنًجزءًىوًالحضريًالتخطيط .8

ً.ًالحضريًالتطويرًعمىالكبيرًًاألثرًلياًيكون
ًومشاركةًتفاعلًالمطموبًحضرية،ًتنميةًعمميةًأيةًفيًاألساسيةًالعناصرًمنًالمجتمعيةًالمشاركة .9

ًعممياتًمنًأياًفانًالمختمفة،ًالنظرًووجياتًالمتعددةًالقضاياًتناولًأجلًمنًجيدةًبصورةًالسكان
 .ًلعدمًالنجاحًمعرضةًالسكانًقبلًمنًالمشاركةًمنًأساسًعمىًتقومًالًالتيًالحضريًالتخطيط
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ًً(1)طبيعة التخطيط الحضري: 2-2-3-2
ًأطًالحضريًمنًالتخطي لىًبيئةًمعينةًمختمفةًعنًالبيئاتًاالخرى،ًإألنوًيتوجوًًنواعًالتخطيط،أىم

ًً.ىتخطيطًاالخًرممتخطيطًطبيعةًوصفاتًتميزهًعنًانواعًالف

 التخطيط الريفي: •
ًثابتةًوساكنةًنسبيًاًوتتصفًبكثافةًسكانيةًاقل.الزراعيةًاليستمدًخصائصوًوصفاتوًمنًالبيئةًالريفيةً

 (2)التخطيط الحضري: •
بحياةًاقتصاديةًًويتصفًبطبيعةًمخالفةًنسبيًاًحيثًيستمدًصفاتوًمنًبيئةًاقتصاديةًمتنوعةًومتغيرة،ً

ًًواحد.غيرةًومتحولةًوتتصفًبتركيزًالكثافةًالسكانيةًفيًمكانًاجتماعية،ًوغالباًماًتكونًمت

ًيجتمعانًفيًقواعدًعامةًوشروطًومبادئً فالتخطيطًالحضريًيختمفًعنًالتخطيطًالريفيًاالًانيما
ً ًأداساسية ًالقرنًًتمشتركة. ًمنتصف ًفي ًظيرت ًالتي ًواالقتصادية ًواالجتماعية ًالتفكيرية التطورات

ًتًو ًالتخطيطًالحضريًفأصبحًشامبلًومراعيًالحتياجاتًاالنسانًالعشرينًوالتيًساعدتًعمى ًفكر سع
ًانواعً ًوذلكًأدىًلظيور ًفيًآنًواحد. ًومعنوية ًمادية ًفأصبحًالتخطيطًالحضريًذوًطبيعة ً وسعادتو،

ًمتعددةًمنًالتخطيطًالحضريًمثلًالتخطيطًًاالقتصاديًوالتربويًواالسكانيًالتنمويًًوالترفييي.

يتعاملًمعًظاىرةًماديةًوانسانيةًًألنويًقضيةًغايةًفيًالتعقيدًوالصعوبةًلذلكًاصبحًالتخطيطًالحضًر
ًظواىرً ًيواجو ًالحضري ًالتخطيط ًفأن ًخاصة ًالثالث ًالعالم ًودول ًعام ًبشكل ًالعالم ًففي ًواحد ًان في

ً.ًاجتماعيةًمعقدةًنمتًوكبرتًىذهًالظواىرًاالجتماعيةًمعًنموًوتطورًالمدنًالكبرىًفيًالعالم

  :المصاحبة لمنمو الحضري العالمي ما يمي ةتماعية وغير الجتماعياىم الظواىر الج

ًً:: الظواىر الطبيعية او الماديةولً أ
ًً.التخطيطًالحضريًفيًالمدنًيؤديًالىًضياعًالذوقًالعامًلممدينةًقعدمًتناس .1
ًً.اختبلطًاستعماالتًاالًراضيًفيًالمدينة .2
ًً.الضغطًعمىًمرافقًالخدمات .3
ًالمدينً .4 ًفي ًالبيئة ًتخمصًتموث ًمن ًالناتجة ًاو ًاالنسان ًيتخمصًمنيا ًالتي ًالنفايات ًمن ًالناتج ة

ً.ًاالنسانًمنًمياهًالصرفًالصحيًفيًالبحرًوالشوارع
 ً.عدمًالتوازنًفيًعددًوامكانياتًالمرافقًالترفيييةًوالخدماتًالعامةً .5

ً
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  :الظواىر الجتماعية :ثانياً 
ًً.عدمًالتجانسًفيًالعبلقاتًاالجتماعية .1
ًً.االجتماعيةًوذلكًبسببًعدمًالرقابةًاالسريةًعمىًافرادىاًسوءًالتنشئة .2
األمراضًالنفسيةًوالناتجةًمنًالتفاوتًبينًسكانًالمدينةًحيثًانًسكانًالمدينةًالكبيرةًالًتقومًعمىً .3

ًعمىًاساسًالمؤسساتًومجاالتًالعمل ًوانما ًالعائمة ًاو ًالواحدة ًاساسًاالسرة ًالعبلقةًً. فتتكون
ًالقائمةًاالجتماعيةًمنًوالمقاء ًوضعفًالعبلقاتًاالسريةًوظيورًالعبلقاتًالثانوية اتًمعًزمبلءه

ًالجيرة.وذلكًيساعدًعمىًتفككًوعرىًالصداقةًوضعفًمفيومًً.ًعمىًالعملًوالتعاقدًوالقانون
ًالمدينة.الثقافاتًفيًًتعدد .4
5. ً ًالمدينة ًحجم ًكبر ًبسبب ًوالثقافي ًاالجتماعي ًالتباعد ًبروز ًمتييئًا ًوالتناقافرصة ضًلتباعد

ً.ًالمشاكلًاالجتماعيةًالتيًيجبًانًيأخذىاًالتخطيطًالحضريًفيًالحسبانًاًًولدماالجتماعيً
6. ًً ًواالعتداء ًالعدوانية ًالروح ًدرجة ًمنارتفاع ًًناتجًا ًالمادية ًاالماكنً)القيود ًفي ًوالسكن االزدحام

ً.ً(المتبلحقةًضغطًالعملًوااللتزامًبالمواعيد)االجتماعيةًًوً(الضيقةًاوًالعشوائيةًوتباعدًالمسافات
ً(1):الظواىر التنظيمية ثالثًا:

ً.ًالنموًالسكانيًالمتزايدًفيًالمدنًالكبرىًسواءًكانًطبيعيًاوًبسببًاليجرة .1
سببًاختبللًفيً،ًفيعنًباقيًالمدنًىاالمدنًالكبرىًيساعدًعمىًنمًوفيًتمركزًالسكانًالحضرً .2

ًانيةًعاليةًومناطقًقميمةًالكثافة.ًأيًانًىناكًمناطقًمزدحمةًبكثافةًسكًدالتوازنًالسكانيًفيًالببل
منًالناحيةًًوالقرىًاالقلالنموًالسكانيًفيًالمدنًالكبرىًيؤديًإلىًالتقميلًمنًوظيفةًوأىميةًالمدنً .3

ًواالقتصادية ًاالجتماعية ًأوً، ًالوطني ًالتخطيط ًعممية ًفي ًاالعتبار ًبيعين ًىذا ًأخذ ًيجب لذلك
 يًيساعدًعمىًتوازنًالبناءًالديمغرافيًفيًالمجتمع.االقميميًلتنميةًالمدنًالصغيرةًوالقرىًاالمرًالذ

ًالنظرياتًالغربيةً .4 ًواخذه ًالتخطيط ًلحداثة ًذلك ًالثالثًيرجع ًالعالم ًلمدن ًالمميزة ًالشخصية فقدان
ًوتشد ًوالذيًًهوالشرقية. ًالتجديد ًالمعماريةًومنيا ًالمحافظةًعمىًالتراثًوالتقاليد ًنزاعاتًمنيا عدة

ًالحدي ًواالشكال ًالنماذج ًالفكرًيتقبل ًغياب ًفإن ًلذلك ًالحضري. ًوالتخطيط ًالعمارة ًفن ًفي ثة
يعملًعمىًتشتتًنسقًالمدينةًًوسيبقىًلعممناطقًالعالمًالثالثًوثقافتوًوتراثوًبالمعماريًالمميزً

 .اةًمعًنفسيضونموىاًبطريقةًمتناق
مخدماتًبداًلًاتجيتًالمدنًفيًالعالمًالثالثًبماًفيًذلكًالمدنًالغربيةًالنًتكونًمركزًاًاقتصاديًاًل .5

ًمنًأنًتؤديًدورًاًفيًاالنتاجًوالنموًاالقتصادي.
ًاليومً ًالحضريًفيًعالم ًبالتخطيط ًالمرتبطة ًوالتنظيمية ًوالمادية ًاالجتماعية ًالظواىر ًأن ًمن بالرغم

ًالنامية ًالمدن ًعالم ًفي ًفانوخاصة ًالً، ًتسالضرورة ًفيًًعيدتحضارية ًالمتكامل ًالتخطيط ًبمبدأ االخذ
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ًمختمفًالمجاالتًوف ًمبنيةفمسفةًًوفقًالنموًالًبدًأنًتسييرًحركةًوالعمرانًالحضري،ًمجالًيًمقدمتيا
وماًيطرأًعمىًالمدينةًفيًً(المدينة)ًعمىًدراسةًحركةًالسكانًوتفاعميمًومشكبلتيمًفيًىذهًالبيئةًالحضرية

ًالموقع ًاستراتيجية ًاو ًالصناعة ًنمو ًمثل ًاخرى ًأسباب ًأو ًوالمشاكل ًالظواىر ًىذه ًبسبب ،ًالمستقبل
فالتخطيطًعمىًىذاًاالساسًيعدًمنًالعممياتًالعمرانيةًذاتًالطبيعةًاالجتماعيةًوالنسبيةًالتيًالًيقتصرً
ًبلًخطةًشاممةًتأخذًفيًحسبانياًكلًعناصرًالحياهًاالجتماعيةً العملًفيياًعمىًالجانبًالماديًفقط،

ً.الماديةًلمسكانًفيًالبيئةًالحضريًو

ً(1)صفات التخطيط الحضري: 2-2-3-3

 بدًمنًانًتتوفرًفيًعمميةًالتخطيطًفمنًاىميا:يعةًالتخطيطًتتطمبًاالىتمامًبصفاتًاساسيةًالطب

 التخصصًوتقسيمًالعملًوتنفيذًذلكًعمىًكلًالمستوياتًفيًالدولة. .1
منًًتعباءًالماليةًعمىًالبيئاتًالمختمفةًمعًالخدماتًالتيًتتمقاىاًوتوفيرًالتوازنًبينًالبيئاألتكافؤًا .2

 يةًوالًتستأثرًبيئةًبالنصيبًاالعمىًعمىًحسابًاخرى.النواحيًالخدمات
التخمصًمنًمساوئًالروتينًاالداريًوالمركزيًفانًوحدةًالنمطًورتابةًاالسموبًاالداريًيجعلًالتخطيطً .3

 فيًالشكلًوتعدداًفيًالطريقةًواالسموب.ًلمواجيةًاالحتياجاتًالمحميةًالتيًتتطمبًتنوعاًًًكفؤاًً
 .ًمدنيمًشؤونورةًمشاركةًالمجتمعًفيًادارةًمنًقواعدًاالدارةًالناجحةًضًر .4
ًةالمحميةًومحاربًتعنًطريقًتعزيزًالقوىًالكامنةًفيًالبيئاًتدعيمًالبناءًاالجتماعيًواالقتصادي .5

 ً(ًالتيًتظيرًمنًاسموبًالمركزيةًفيًادارةًوتخطيطًالبيئةًالحضرية.ة)روحًالسمبيةًوالبلمباال
واعتبارًً،لمنيوضًبالمجتمعًالمحميًوربطوًبالمجتمعًالوطنيبينًالمدنًوايجادًالحوافزًتشجيعًالتنافسً .6

 التخطيطًوسيمةًتنظيميةًواداريةًوالتنبؤًبمستقبلًالبيئةًالحضريةًفيًاطارًالبيئةًاالجتماعيةًالعامة.
مراعاةًوتخفيفًالنفقاتًالىًاقصىًحدًممكنًوذلكًيتمًبمعرفةًمشاركةًالمجتمعًالمحميًفيًوضعً .7

معرفةًمواردىمًوامكانياتيمًواحتياجاتيم،ًولبدًانًيوفرًالتخطيطًالحضريًالخططًالنيمًاالقدرًعمىً
 رقابةًجيدةًمنًجانبًالسكان.ً

ً(2):أىداف التخطيط الحضري 2-2-3-4

التجمعاتًًودورًميمًفيًتخطيطًالمستوطناتًالبشريةًلياًلخمفيةًالثقافيةًلئلنسانًومتطمباتوًالمتعددةًا
ًوالتكنولوجيًالعمميًمتقدملً.الطبيعيةًالمواردًستفادةًمنلبلًفكارهأًفتوظيًخبللًمنًانعكسًذلكفالعمرانية،ً

ًالتخطيطًادىًالىًتوفير:وتطورًاالساليبًالمستخدمةًفيً
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 ًوالمريحة.ًاآلمنةًالبيئة .6
 ًالمتوازن.ًوتوزيعياًالسكانيةًالكثافةًتخطيطًىعمًالمعتمدًالحديثًالتخطيط .7
 .المدينةًسكانًخدمالعامةًلتًالمرافقًوًاألساسيةًالخدماتًوتوفيرًالمدنًمراكزًتنظيمً .8
ًعناصرًبينًوالجمعًالمدينةًفيًاألثريةًالمناطقًعمىًالحفاظًمعًاالجتماعيةًالعدالةًقيحقتً .9

 .ًالمدينةًجمالًبينًالتوازنًيحققًالذيًواإلبداعًوالجمالًالكفاءة
 .ًالمدينةًمستوياتًمختمفًعمىًالتخطيطًكفاءة .11

ً(1)ميام التخطيط الحضري: 2-3

ًل ًاالساليبًكان ًتطور ًخبلل ًمن ًالمدن ًتخطيط ًفي ًالكبير ًاالثر ًوالتكنولوجي ًالعممي ًوالتقدم متطور
ًف ًتخطيطًًيالمستخدمة ًعمى ًومطالبو ًحاجاتو ًوتعدد ًوتعممو ًاالنسان ًثقافة ًانعكست ًوالتي ًالمجال ىذا
ًمنًالمواردًالطبيعيةًالمتوفرة.ًةالتيًيسكنًفيياًاالستفادالمستوطناتً

ً،ًبلًتعددتًأغراضوًومياموًلتشمل:عمىًعمميةًتوجيوًتوسعًالمدنًداًًالتخطيطًلمًيعدًمحد

ًليا.ًالمناسبةًالحمولًووضعًالقائمةًلممدنًالحضريًالنموًمشاكلًتحديد .1
ًالمدن.ًفيًوالتراثيةًاألثريةًاألبنيةًعمىًالحفاظًمعًالحضريًالتجديد .2
 حديثة.ًونظرياتًأسسًوفقًجديدةًمدنًتخطيط .3
 (2)ً.ليا المدن القائمة لموصول لحمول مناسبة تحديد وتحميل مشكالت 2-3-1

ًبعضًالمدن ًحضريةًتعاني ًمشاكل ًمن ًووظيفتياًوموقعياًالمدينةًحجمًباختبلفًتختمفًالقائمة
ًلنموىا:ًشكمينًتتخذفًفييا،ًالنموًلشكلًوتبعاًلتنميتياًالمعدةًاألساسيةًوالمخططات

 النمو: حرة مدن 
ًنتيجةًمعوقاتًأيةًدونًالمختمفةًجميعًاالتجاىاتًفيًوالتوسعًنيالعمراًالنموًبإمكانيةًالمدنًىذهتتميزً

ونظراًليذاًالتوسعًوزيادةًالكثافةًالسكانيةًفيًكثيرًمنًالمدنًًالتوسع،ًلذلكًالفراغًالمبلئمةًاألرضًتوفر
ًأوًالشريطيةًالمدنًخاصةً،أطرافياًبينًالمتباعدًاالمتدادًفيًمشكبلتًبدأتًتعانيًمنً،والعواصمًالرئيسية

ًتوفيرًالمتناثرة،ًالصغيرةًالسكنيةًالتجمعاتًدنم ًذلكًليسًبالسيل ًسكانًلجميعًالعامةًالخدماتًوالن
ًالمدنًتمكًتعانيًأنًيمكنًكماًالتكاليف،ًالرتفاعًالناميةًلمدولًبالنسبةًخاصةًومتوازنًعادلًبشكلًالمدينة

ًً.أيضاًوالمروريةًالبيئيةًالمشكبلتًمن

 التوسع: المحدودة المدن 
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ًنشأتًفيًً،ةنيمدكًالتخطيطًالحديثةًأصبحتًالًتصمحًًمدنًحسبًاألسسًومعاييربعضًال ألنيا
ًوتحولًالتنميةًعمميةًتعيقًطبيعيةًمحدداتًوجودًإلىًوىذاًأدىًالمدن،ًإلقامةًتصمحًالًمواضعًومناطقً

ًيكونًالحاالتًىذهًففيًالمدن،ًتمكًفيًالسكانيةًالزيادةًمعًيتناسبًبماًالعمرانيًالتوسعًإمكانيةًدون
ً:التاليةًبالميامًالحضريًالمخططًيقومًوعموماًمحدودا،ًالمدنًىذهًفيًالعمرانيًالنموًبدائلًعنًالبحث

 ًالسكانية.ًالزيادةًمعًيتناسبًبماًالمدينةًلتوسعًالمبلئمةًالمحاورًتحديد
 ًالسكانًلجميعًالمنفعةًيحققًمتكافئًبشكلًاألراضيًاستعماالتًتوزيعًإعادة.ً
 ًفاعل.ًبشكلًيجاورىاًوماًالمتباينةًمدينةالًأجزاءًبينًالربط
 وآمنًسريعًبشكلًالمدينةًأجزاءًبينًاالنتقالًسيولةًتضمنًبكفاءةًالنقلًتخطيط.ًً
 المتباينة.ًالمدينةًمشكبلتًمعالجةًفيًالحديثًالتخطيطًوأساليبًالعمميةًاألسسًاستخدام 
   .المدن يف والتراثية األثرية األبنية عمى الحفاظ مع الحضري لتجديدا 2-3-2

المتزايدًوزيادةًًالسكانيًالنموًنتيجةًالمدنًفيًالحضاريًالموروثًعمىًكبيرةًمخاطرًالعمرانيًلمنمو
ًتشوهًبطريقةًاستغبللياًأوًالقديمةًالتراثيةًأوًاألثريةًاألبنيةًبعضًإزالةًإلىذلكًًأدىًالسكن،ًعمىًالطمب
ًتعرضياًإلىًسكنًغيرًمنًوتركياًاألبنيةًلتمكًاألصميينًالسكانًبعضًىجرةًأدتًكماً،المعماريًفنيا

ً.ًعميياًوالمحافظةًبياًاالىتمامًلعدمًلبلنييار

ًاآلونةًفيًظيرتلمسعيًعنًطرقًتساعدًعمىًالحفاظًعمىًالموروثًالحضاري،ًالىًانًًىادًذلكف
ًاألبنيةًلتمكًواجتماعيةًواقتصاديةًعمرانيةًدراساتًعمىًتعتمدًالتيًالحضريًالتجديدًفكرةًاألخيرة

ًويبرزًاألبنية،ًتمكًمنًالفائدةًيحققًبماًالمناسبةًوالمعالجاتًاألضرارًلتحديدًبيا،ًالمحيطةًالمناطقًو
 تحسين خالل من لممدينة العمرانية البيئة تغيير عممية ىو الحضري بالتجديد والمقصود،ًالتراثيةًأىميتيا

صالح القديمة، األبنية تمك بناء إعادة أو  ثالثة .الحضري التجديد ويتضمن لفة.التا الرتكازية بنيتيا وا 
 .(التطوير إعادة – التأىيل إعادة – الحفاظ) ىي: حمول

  الحفاظ :أولً 
ًثقافةًعنًيعبرًالذيًوتراثياًالحضاريًالمدينةًلتاريخًالمؤلفةًالمتميزةًالمعماريةًالعناصرًعمىًالحفاظ
ًبينًالربطًعمىًالحديثًالتخطيطًقدرةًالجانبًىذاًويبرزًالعصور،ًعبرًالمدينةًسكنتًالتيًاألجيال
ً:التاليةًالجوانبًيشملًبلًاليدم،ًمنًالمبانيًحمايةًبمجردًالحفاظًيكونًوالً،والمعاصرةًاألصالة

 بين التجانس وخمق لممدينة، المعدة األساسية المخططات في عمييا الحفاظ الواجب األبنية إظيار .1
 :عوامل عدة خالل من بيا تحيط التي المناطق في والجديدة القديمة األبنية

ًمناسب.ًبشكلًيستغلًبينيماًفضاءًمساحاتًترك .أً
ًجماليةًضياعًعدمًيضمنًبماً(واالرتفاعًالعمرانيًالطراز)القديمةًمعًمتقاربةًالجديدةًاألبنية .بً

ًاألثرية.ًالمبانيًوخصوصية
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ً.ًسساتالمًؤًأوًاألفرادًتجاوزاتلًالقديمةًاألبنيةًتعرضًعدمًتضمنًالتيًوالقوانينًالضوابطًتحديد .جً

ً:التاليةًالطرقًبإحدىًعميياًوالحفاظًاليدمًمنًالمتميزًالمعماريًالفنًذاتًاألبنيةًحماية .1
ًالييكلًمعًالتجانسًباالعتبارًاألخذًمعًجزئياًالمتضررةًواألجزاءًالتصدعاتًإصبلحً:الترميم .أً

ًً.لممبنىًاألصمي
ًاألساسيةًبالمرافقًنيامًيتعمقًماًخاصةًالمختمفةًالوظيفيةًالمشكبلتًمعالجةًوتعني: الصيانة .ب 

 .الصحيًوالصرفًكالمياه
ًيمكنًالتيًاألبنيةًمنًالمندثرةًاألجزاءًبناءًبإعادةًالمتعمقةًاإلجراءاتًكافةًوتشمل: البناء إعادة .ج 

عادتياًترميميا   .األصميًالحقيقيًبالشكلًيظيرىاًبماًالطبيعيًلوضعياًوا 
ًاستخدامياًأوًسكنيً،ترفيييً،سياحي،ًاريتج)ًمناسبالًباالستخدامًالقديمةًالمبانيًاالستفادةًمن .2

 ًً.ًوالخرابًلمتآكلًعرضةًتركياًوعدمًالفاعلًالمدينةًكيانًمنًكجزءًعميياًلممحافظة(ًكمتحف
  التأىيل إعادة: ثانياً 

عادةًاألجزاء،ًتمكًإزالةًخبللًمنًكفاءتياًزيادةًبغرضًجزئياًميترئةالًاألبنيةًفيًويستخدم ًبنائياًوا 
ً.ًعميياًلمحفاظًالمناسبةًباالستعماالتًاالستفادةًمنياًإمكانيةًعمىًيساعدًوبماًيامنياًعميًلحفاظوا

  التطوير إعادة :ثالثاً 
قامةًالمبنىًىدمًأوًإزالة ًيتطمبًوقدً،لممدينةًالعمرانيًالتوسعًمعًينسجمًحديثًبتصميمًجديدًبناءًوا 

ً.(القديمةًاألحياءًبعضًبناءًدةإعاًمنًباريسًفيًحدثًكما)ًبنائياًإلعادةًبأكممياًأحياءًإزالةًذلك

ً (1):أبعاد التخطيط الحضري ومتطمباتو األساسية 2-4

ًلتحقيقً ًبعدة ًمرتبطة ًالمتطمباتًومستمزماتًأساسية ًمنًتوفير بعادًاأىدافًالتخطيطًالحضريًالبد
 .جديدةًومستمزماتًالبدًمنًتحقيقياًسواءًكانًلتنميةًالمدنًالقائمةًوحلًالمشاكلًاألساسيةًأوًإلقامةًمدن

ً  .الطبيعي والعمراني البعد 2-4-1

 (والموضع لمموقع الطبيعية الخصائص) والجغرافي الطبيعي البعد :أولً 

ًيأتيًفيًًطبيعيةًخصائصًوالمتكونًمنًمجموعةًالجغرافيًالبعد ًحيثًمنًاألولىًالدرجةًلمموقع
ًالحضريًالتخطيطًأبعادًضمنًاألىمية ًوتصميمًتخطيطًيفًالخصائصًىذهًأىميةًخبللًمنًوذلك،
ً.ًيتمًبمراعاةًعدةًعواملًاإلنسان،ًوذلكًلسكنًالمريحةًالبيئةًلتوفيرًاتخاذىاًيمكنًالتيًوالمعالجاتًاألبنية

 (Locationتعريف الموقع:)
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ً ًالموقع ًتتنوعًًربالظواىيعنى ًوقد ًوالمحيطات، ًوالبحار ًواالنيار ًوالوديان ًوالسيول ًكالجبال الطبيعية
ًتمكًالظواىر.ًمواقعًالمدنًطبقاًلتنوع

 موقعًالمدينةًفوقًمنطقةًسيميةًوتمتقيًعندىاًطرقًالمواصبلت.ًالموقع البؤري: .أً
 ممتقىًظواىرًطبيعيةًكالممراتًالجبميةًوالوديانًواألنيار.ًىوًالعقدي: الموقع .بً
ًوالمحيطاتًًالموقع الداخمي: .جً ًالبحار ًعن ًالبعيدة ًفالمواقع ًالبحرية، ًلمجبية ًبالنسبة ًالموقع ويعني

 تًالجبميةًتسمىًالمواقعًالداخمية.والممرا
 ىيًالمواقعًالتيًتتوسطًاقميمًمعينًوذاتًشكلًقريبًمنًالدائري.ًالموقع المركزي: .دً
 قعًعندًاطرافًاالقميمًواقلًاىميةًمنًالموقعًالمركزي.االمًوًىيًالموقع اليامشي: .هً

 (Siteالموضع: )

الطوبوغرافيًخصائصوًالطبيعيةًلًوالمبلءمةفةًوتتركزًفوقوًانشطتياًالمختمًالمكانًالذيًتشغموًالمدينةًفعبلًً
ًوالوضعًالييدرولوجيًوالمناخ.ً(روالتكويناتًالسطحيةًوتحتًالسطحيةً)التربةًوالصخًووطبيعةًاالنحدارً

ًالتوسعًفيًبعضًالمدنًوالً ًفيًنموًوتطورًالمدنًمنًحيثًامكانية ًكبيرة ولمموقعًوالموضعًاىمية
ًتًتمكًالمدن.يمكنًفيًبعضيا،ًفانعكسًذلكًعمىًمخططا

 :األرض طبوغرافية .1
مكانيةًالتوسعة،ًوتوزيعًاستعماالتًاألراضيً .4 تؤثرًالتضاريسًفيًتحديدًاتجاىاتًالتنميةًونوعيةًوا 

الكيميائيًتمعبًدورًًاوتركيبيًاالتربةًونوعيتياًوقوةًتحمميكماًانًواألنشطةًالمختمفةًفيًالمدينة.ً
ًميمًفيًعمميةًالتوسعًوًالنموًالعمراني.

ًواتصالوًالموقع .5 ًلممدينة ًالكبيرًوالبحارًكاألنيارًالمائيةًبالمسطحاتًالجغرافي ًاألثر ًعمىًلو
ًبصريةًنقاطاًالمائيةًالواجياتًتشكلًحيثًالوقت،ًبنفسًوسمبيةًإيجابيةًنواحيًمنًالعمران
ًعوائقًأحدًالمسطحاتًتمكًتعتبرًأخرىًجيةًومنًالسياحية،ًالتنميةًمقوماتًأحدًوتعتبرًوجمالية
ًتمعبًدرجاتًالطبيعية،ًالتنمية ًالبحريةًالشواطئًوتعرضًوالرياحًالرطوبةًونسبةًالحرارةًوأيضا
ً.ًسمبيةًعواملًاليابسةًنحوًوالتراجعًالتعريةًلعوامل

 :المناخ .2
ًاألثرًالكبيرًفيًتخطيطًالمدنًحيثًالمنطقةًوطبيعتو،ًفيًالسائدًيؤثرًالمناخ .6 ًتفاعلًيوجدًلو

ًالمناخيةًالعواملًتؤثرًحيثًومرتبطةًبعدةًعوامل،ًالمدن،ًوتخطيطًالمناخًبينًمتبادلًأوًمزدوج
ً:اعتباراتًعدةًخبللًمنًالمدنًبتخطيط

ًلممنطقة،ًالحراريًالمدىًماىيةًلمعرفةً:والمنخفضة العميا الحرارة لدرجات السنوي معرفة المعدل .أً
ًعمىًتأثيرىاًةودرجًالبناءًفيًالمستخدمةًالموادًنوعًتحديدًفيًكبيراًدوراًحيثًتمعبًدرجاتًالحرارة
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ًإضافةًسقوطياًوزاويةًالشمسًباتجاهًاألبنيةًوتوزيعًاتجاهًيرتبطًكماًالمواد،ًلتمكًالمكونةًالعناصر
ً.وعروضياًالشوارعًاتجاىاتًتحديدًفيًأثرىاًإلى

ًً.التصميميةًومعالجاتياًالمبانيًواجياتًعناصرًتحديدلًيملياًدورًمً:الرطوبة معدل .بً
ًتمعبًوًاألبنية،ًفتحاتًوتصاميمًالشوارعًاتجاىاتًتحديدًفيًالسائدةتؤثرًالرياحًً:السائدة الرياح .جً

 .ًواألنشطةًاألراضيًاستعماالتًتوزيعًميمًفيًدورا
ًالمبانيًمنًالعمرانيةًالمنشآتًعمىًتؤثرًوالتيًبالمنطقةًالسنويةًومعدالتياً:والثموج األمطار .دً

ً.ًالعمرانيةًالعناصرًليذهًمناسبةًتصميميةًمعالجاتًويتطمبًوالطرق،ًوالجسور
ً(1)( لممدينة العمرانية الخصائص)  العمراني البعد :ثانيا

ًمعًوذلكًلممدينة،ًالعمرانيًلمنسيجًالمؤلفةًالرئيسيةًبالعناصرًكبيرًاىتمامًيتطمبًالحضريًالتخطيط
ًألخرى.ًمدينةًمنًالعناصر،ًتمكًبعضًطبيعةًاختبلف

 :المدينة عموم عمى األراضي استعمالت توزيع طبيعة  .1
ًاستعماالتًعمميةًىناًلمقصودا ًًالمدينةًلمناطقًالمكونةًلؤلراضيًالعامةًإن ًوالصناعيةًالسكنية)

ًبحيث،ًوالعدالةًالتجانسًيحققًبماًالمناطقًىذهًضمنًوالخدماتًاألنشطةًوالمؤسسية(ًوتوزيعًوالتجارية
ًًمتكافئ.ًوبشكلًالمدينةًسكانًكلًيخدم

  :المدينة مورفولوجية .2
ًبمراحلًبعدةًوتمرًالمدنًالطويلًتاريخياًعبرًألخرىًفترةًمنًيتغيرًوالذي،ًلممدينةًالعامًبالمظيرًتيتم

ًالموروثًوًاألخرى.ًالمرحمةًعنًتميزىاًمعماريةًوأشكالًونماذجًخصائصًمرحمةًولكلًمورفولوجية،
ًمنًلممدينةًالحضريًالنسيجًيعكسًوالذيً،الفترةًتمكًفيًالمدينةًسكانًثقافةًعنًيعبرًالذيًالحضاري

والذيًيتضمنًتوزيعًاستعماالتًاألراضيًوالمخططاتًالتفصيميةًالتيًتحددًشكلًًاألساسيًالمخططًبللخ
ًاألبنية ًالطرقًواً،قطعًاألراضيًوتصاميم ًالمراحلًفيًالتباينًيظيرً.لمواصبلتوالفنًالمعماريًوشبكة

ًمكوناتًالمدينة.ًالحاصلًلتمكًلممدينةًمنًخبللًالتغيرًالمورفولوجية

ًألخرىًفترةًمنًاألساسيةًلمخططاتاًتتغيرًحيث .7 ًيؤديًإلى، ًاستعماالتًتغييرًوىذا ًاستخدام
 .والمساحةًالتوزيعًحيثًمنًاألراضي

ًالعمميًًوالتقدمًلمتطورً .8 ًاألبنيةًونماذجًالسكنيةًلممناطقًالعمرانيًالنمطًتغييرًدورًكبيرًفيلو
 .وارتفاعياًوحجميا

 .أيضاًاألبنيةًتمكًتصميمًفيًالمتبعًالمعماريًنالفًعمىًينعكسًمما،ًالبناءًفيًالمستخدمةًالمواد .9
 .أخرىًإلىًفترةًمنًلياًالوظيفيًوالدورًالشوارعًطتغييرًأنما .11
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ً (1)ً.البعد القتصادي والسكاني 2-4-2

 ( منيا القريبة والمناطق المدينة في القتصادية األنشطة)القتصادي البعد: أولً 

ًعمميةًفيًاليامةًاألساسياتًمنًيعدًوالذيًاالقتصادي،ًعدالبًتحميلًدورًميمًفيًاالقتصاديةًمدراساتل
ًتتباينفًالحضري،ًالتخطيط ًالبيئةًوً،آلخرًمكانًمنًونوعيتياًاالقتصاديةًأنشطتياًفيًالمدن ًوجود

ًيجبًالتعرفتياًتوسعًأوًالجديدةًالمدنًتخطيطًعند.ًفالسكانيًالجذبًعواملًأىمًمنًالقويةًاالقتصادية
ًالتيًاألساسيةًالمقوماتًلمعرفةاإلقميميًًمحيطياًوفيًالمدينةًفيًالمتاحةًديةاالقتصاًاإلمكاناتًعمى
ًمنياًيمكن التيًتساعدًًوًلمسكان،ًعملًفرصًتأمينلًالمختمفة،ًاالقتصاديةًاألنشطةًتوفيرًفيًاالستفادة

ً.والعمرانيةًوالصناعيةًالتجاريةًاألخرىًالمجاالتًكافةًفيًالمدينةًعمىًانتعاش

ً(2)ً(السكانية الخصائص)  سكانيال البعد :ثانياً 

ًفإنًوبالتاليًعمىًالسواء،ًوالناميةًالمتقدمةًالدول،ًتواجيياًالتيًالمشكبلتًأىمًمنًالسكانيةًالزيادة
ًقاسماًتعتبرًالتيًالسكانيةًالدراساتًخبللًمنًإالًيتمًالًالقائمةًالمدنًتوسعًأوًالجديدةًالمدنًتخطيط
ًوالبرامجًالخططًوضعًفيًميمًدوراًًًلياوالتيًًالحضريةًوالتنميةًالتطويرًإلىًتيدفًدراسةًأليًمشتركا
ًالتخطيطًيقومًالتي ًأساسيا ًومستواىمًوكثافتيمًالجغرافيًوتوزيعيمًالسكانًعددًويعتبرًالحضري،ًعمى

ًإحصاءًبعممياتًدائماًالمتحضرةًالدولًتقومًولذلكًالعمراني،ًالتخطيطًفيًمؤثراًًًعامبلًوالمعيشيًالحضاري
ًًً.العملًذلكًنتائجًتعكسًالتيًوالكثافاتًالسكانيةًبالتركيبةًالخاصةًالخرائطًلذلكًوتضعًنيالسكاًفعمي

 :التالية المؤشرات خالل من السكانية الدراسات وضع وذلك يتم من خالل

ًالمستقبميةًالحاجةًمعرفةًوبالتالي(ًالسكانيةًلمزيادةًالمئويةًالنسبة)ًالسكانيًالنموًمعدالتًحساب .1
ًالستيعابيا.ًتوفرىاًالواجبًاألراضيًمن

ًعمىًحيثًيعتبرًمؤشراًالواحدًالبيتًفيًاألسرًومعرفةًتعددًالواحد،ًالبيتًفيًاألسرةًأفرادًعدد .2
ً.االعتبارًبعينًأخذهًيجبًسكنيًعجزًوجود

ًالنشطينًبالسكانًيسمىًماًمعرفةًوبالتاليًوجنسيم،ًالسكانًأعمارًيوضحًالذيًالسكانيًاليرم .3
ًالمستقبميةًالحاجةًتحديدًإلىًيؤديًالذيًاألمر(ًسنة61ً-15)ًالعملًسنًفيًىمًالذينًاقتصاديا

ًوفيً،العملًعمىًالقادرينًالمدينةًسكانًلجميعًالعملًفرصًيؤمنًبماًاالقتصاديةًاألنشطةًإلى
ًذلكًفإن(14ً-1)ًالعمريةًالفئةًمنًكبيرةًأعدادًوجودًأيًكبيرةًالسكانيًاليرمًقاعدةًكانتًحال

ًعندًاألمرًوكذلكً،العددًذلكًمعًتتناسبًترفيييةًوأنشطةًمختمفةًتعميميةًخدماتًتوفيرًيتطمب
ً.ًترفيييةًومراكزًمسنينًرعايةًدورًإلىًيحتاجونًفيؤالء،ًسنة61ًًمنًأكثرًىمًمنًنسبةًارتفاع
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اخذًًو،ًالعمميًوالثقافيًوالمستوىًوتقاليدىمًوعاداتيمًاالجتماعيةًحياتيمًوطبيعةًالسكانًنوعيةًمعرفة .4
ً.والمخططاتًالتصاميمًوضعًعندًآثارًمنًعميوًيترتبماًًباالعتبار

ً (1)ً.يوالقانونالبعد البيئي  2-4-3
 (البيئية المشكالت) البيئي البعد :أولً 

ًكماًوالطاقة،ًوالمياهًالطبيعيةًوالمواردًكاألرضًالطبيعيةًلممواردًالرئيسيينًالمستيمكينًأحدًالمدنًتعتبر
ًاستيبلكًو،ًالصمبةًوالمخمفاتًوالتموثًالضجيجًمنًكبيرةًكمياتًالمعقدةًوًالكثيرةًالبناءًعممياتًعنًينتج

ًإلىًتشيرًالتيًالدراساتًعميوًدلتًماًوىذا،ًفقطًالمدينةًوليسًكمياًاألرضًرئةًيعدًالذيًالطبيعيًلممجال
ًً.ًالعالمًفيًالكبرىًالصناعيةًالمدنًعنًالناتجةًالبيئيةًواآلثارًالطبيعيةًالمواردًاستيبلكًمعدالت

ًعمىًتكونًأنًيمكنًالًلكنياً،ضرورةًالسكانًاحتياجاتًوتمبيةًالعمرانيةًالتنميةًعمميةًانًالقولًيمكنًو
ًعنايةًالمنصرمًالقرنًمنًاألخيرًالعقدًفيًالعالمًدولًمعظمًأولتًقدًوً،القادمةًاألجيالًمستقبلًحساب
ً.المستدامةًوالتنميةًالبيئةًحمايةًبمواضيعًواسعاًًًواىتماماًًًخاصة

ًينظرًيعدًلمًكما،ًالمكانيًأوًالزمنيًحجمياًكانًميماًعمرانيةالًتنميةملًعمميةًأيًفيًىامًمركبًيئةالب
ًوالمموثاتًالنفاياتًمنًوالتخمصًوالضجيجًالتموثًخفضًعمميةًعمىًينصبًأنوًعمىًالبيئيًالبعدًإلى

ًوالمبانيًمستدامالًالحضريًبالتخطيطًماًيسمىًإلىًذلكًتعدىًبل،ًوحسبًالحضريًالمحيطًداخلًالضارة
ًوالتيً،الحضريًالمجالًمعًالتعاملًفيًجديدةًوأساليبًطرقاًتعكسًكمفاىيمًالمستدامةًوالمدينةًالخضراء

ًالطاقةًعمىًواالعتمادًالطاقةًواستيبلكًالمريضةًالمبانيًظاىرةًمنًوالحدًالبيئيةًتكاليفًتقميلًإلىًتؤدي
ًالتعاملًالحضريًالمخططًعمىًالواجبًالكبيرةًياتالتحدًمنًيعتبرًذلكًوكلً،المتجددةًوالطاقةًالبديمة
ً.الحضريًالتخطيطًعمميةًتنفيذًأجزاءًمنًجزءًأيًفيًأىميتياًعمىًالتركيزًمنًالبدًثوابتًأنياًعمىًمعيا

 (العمرانية التشريعات منظومة) القانوني أو التشريعي البعد: ثانياً 
صبلحًوتحسينًتغييرًأداةًيكونًأنًيمكنًوالًأىدافو،ًيحققًأنًالعمرانيًلمتخطيطًيمكنًال ًلمبيئةًوا 

ً.التنفيذًموضعًتضعوًوحاسمةًممزمةًوقوانينًتشريعاتًإلىًاستندًإذاًإالًوالريفية،ًالحضريةًالعمرانية

ًً(2)ً.نظريات تخطيط المدنتطور  2-5

ًوالغير ًالمختمفة ًاإلحياء ًانتشار ًأديًإلي ًوذلك ًبالصناعة ًتأثرتًمدنيا ًالتي ًالدول ًأول ًىي ًانجمترا
مستوىًالعمارةًًوتدنىًًيًمدنًأوروباًوأمريكاًبقياسًاكبر.صالحةًلمسكنًوبالتاليًانتشرتًالعدوىًإلىًباق

                                                 
"التخطيط الحضري دور التشريعات التخطيطية في النيوض بعممية التنمية العمرانية" إمارة دبي نموذجا محمود حميدان قديد -1

  . 44م، ص2212األكاديمية العربية في الدنمارك كمية اإلدارة والقتصاد قسم القتصاد 

ً. 85م ص  1994. حيدر، د. عباس،  تخطيط المدن والقرى، 118م ص  1991عالم، د. احمد، تخطيط المدن -2
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بقيتًضمنًًأنياًاال.ًبدأتًالمحاوالتًفيًإنشاءًمدنًصحيةًتدنىًمستوىًالتخطيطفيًىذهًالمدنًوبالتاليً
ًفمن بين ىؤلء:ًًالمثالية.المحاوالتً

ًأوينز .1 ًً Robert Owensروبرت ًفيصاحب ًنسيج ًً-انجمترا-مصنع ًعام مدينةًًم1816أقام
 .ًوتمًتجييزىاًبمختمفًالمرافقًالمصنعلعمالًصناعيةًنموذجيةً

نسمو11111ًًًإلسكانمثاليةًم1849ًقامًبتخطيطًمدينةًفيًانجمتراًعامBuckinghamًًبكنجيامً .2
 .ولمًتنفذ

م1852ًانجمتراًعامًًصاحبًمصنعًنسيجًأقامًمدينةًسولتيرًفيSir Saltairًمسترًتيتسًسولتيرً .3
 عامل.3111ًًإلسكانبالقربًمنًبرادًفوردً

 .ًأيسنمصانعًالذخيرةًبمدينةًًقريةًنموذجيةًلعمالًامتاقًبألمانيامؤسسةًكروبً .4
 .ًفدان511ًببناءًمدينةًبورتًسنميتًفيًانجمتراًعمىًمساحةًًليفرًقامواًاألخوة .5
اًوأمريكاًوبذلتًمحاوالتًحثيثةًلتطويرًبعدًذلكًتتابعًإنشاءًالمدنًالنموذجيةًالصناعيةًفيًأوروب .6

 .م1893وتجميلًالمدنًالموجودةًكماًحصلًفيًمعرضًشيكاغو
ً

 التعريف بالنظرية النظرية ورائدىا

)وطبق مثال  م 2933المدينة الخطية لممخطط السباني سوريا ماتا 
وسيا بعد الحرب المدينة الخطية عمي مدينة ستالينجراد في ر 

ًً(العالمية الثانية

 

 الخطية. المدينة( يوضح مثال 2-3شكل رقم )

 .232-231م ص 2::2عالم، د. احمد، تخطيط المدن -المصدر

 م.2993ظيرت ىذه النظرية عام 
 شكل المدينة خطي وممتد طولي.  •
الخدمات الرئيسية موزعة ) التجمعات السكنية والمصانع • 

ى ( عمى جانبيي الطرق والمواصالت الرئيسية التي تمد ال
 مسافات طويمة.

تتفرع من الشوارع الرئيسية شوارع فرعية ومسدودة • 
تساعد في ربط المدن بعضيا و النيايات ) رقبة الشنطة( 

 ببعض.
المتداد الطولي يساعدىا في النمو دون خمق  مميزاتيا:

 مشاكل تخطيطو التي تنتج من المدن المركزية عندما تنمو.
من الريف والبيئة  سكان المدينة متساويين من قربيم •

 الطبيعية. 
متساويين من قربيم من مراكز  اأن السكان ليسو   عيوبيا:

 الخدمات العامة التي توضع في أماكن معينة. 
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 م2:33ريموند أنوين  نظرية المدن التابعة
(Raymond Unwin) 

شكل رقم  
 .تابعةال المدينة( يوضح مثال 3-3)

. 234-233م ص  2::2احمد، تخطيط المدن  عالم، د.المصدر 
 .6:—99م ص  5::2حيدر، د. عباس،  تخطيط المدن والقرى، 

أثرت فكرة  المدينة الحدائقية عمى أفكار رواد التخطيط وظيرت 
 أفكار جديدة.

 فكرة المدن التابعة.
وىي عبارة عن مدينة رئيسية تتبعيا مدن حدائقية صغيرة  

 تسمى ضواحي.
 ألف نسمة. 29-23من  عدد سكانيا •
 ل تحتاج لمواصالت داخمية.• 
و بيا بعض الصناعات وترتبط بالمدينة المركزية األم بشبكة • 

 مواصالت سريعة وسيمة.
 ظيورىا:

طبقت في انجمترا بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لتدمير 
 المدن
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لممخطط النجميزي ابنزير  نظرية المدينة الحدائقية
 (Ebenezer Howard) م29:9ىاوارد 

 

ً
 .حدائقيةال المدينة( يوضح مثال 4-3شكل رقم )

. 234-233م ص  2::2عالم، د. احمد، تخطيط المدن المصدر 
ً.6:—99م ص  5::2حيدر، د. عباس،  تخطيط المدن والقرى، 

 م.2993ظيرت ىذه النظرية عام 
 شكل المدينة خطي وممتد طولي.  •
التجمعات السكنية والمصانع  الخدمات الرئيسية موزعة )• 

( عمى جانبيي الطرق والمواصالت الرئيسية التي تمد الى 
بنى فكرتو عمى التساؤل "المدينة و القرية أي من 
التكوينيين يمكنو أن يوفر لإلنسان الحياة المتكاممة من 

ظيرت في لندن عام  حيث ان لكل منيما ميزاتو وعيوبو ؟" 
 م.29:9

ويتم إنشائيا في . ن الطبقات العماليةتم اقتراحيا إلسكا •
 قمب األراضي الزراعية ويراعي أفضل التجاىات التخطيطية. 

 اليدف من إنشاء المدينة:
فدان وان تشغل من  7111كفايتيا الذاتية ومساحتيا  •

فدان  611يحيط بيا  ،%27.7فدان بنسبة  2111المساحة 
 أراضي زراعية.

 نسمة. 43111عدد سكانيا  •
كون المدينة من خمسة شوارع رئيسية دائرية يتوسطيا تت• 

ميدان مركزي في وسطو منطقة خضراء. تتجمع حولو 
المباني العامة مثل دار القضاء والمتاحف والمستشفى 

 والمباني الحكومية وتحيط بيا المناطق الخضراء. 
 منطقة السوق بعد المنطقة الخضراء. •
في نطاقات دائرية من تم انشاء المساكن  منفردة وممتدة  •

ثم يتوسطيا الطريق الواسع الذي تقع عمية المدارس 
 والمباني الدينية.

يتم إنشاء المصانع عمى الطريق الدائري الذي يحيط  •
طرق رئيسية، تقسم المدينة  7بالمدينة، يخترق المدينة 

 ستة أقسام رئيسية. 
ظ يالح . وحدة سكنية في الفدان 25الكثافة تقدر بحوالي  •

أن كل مدينة دائرية مركزية يحيط بيا حزام اخضر وتحيط 
بيا ست مدن حدائقية كما في الشكل وترتبط بشبكة من 

  . الطرق والسكة الحديد التي تحيط بالمدينة األصمية
 ظيورىا:

طبقت فكرة المدينة الحدائقية في تخطيط مدينة ليتشورث 
(Letchworth بجوار مدينة لندن إلسكان )46111 ،
 . عامل 51111( إلسكان Wyleneدينة ويمين )وم
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المخططان ىنري رايت و م  :2:3 عام في نظرية السوبر بموك
مخطط يوضع نظرية السوبر بموك لممخططان ىنري  آليرنس شتاين

 رايت و آليرنس شتاين ) حارة سكنية في مدينة رادبون (

 

 مدينة السوبر لوك( يوضح مثال 5-3شكل رقم )
م ص  5::2ر، د. عباس تخطيط المدن والقرى، حيدالمصدر 

212-216. 

قام المخططان بتخطيط مشروع السوبر بموك لمدينة 
م  عمى أساس :2:3رادبورن بولية نيوجيرسي بأمريكا عام 

المجاورة السكنية، وقد أحدث ىذا المشروع صدى كبير عمى 
 صعيد تخطيط التجمعات السكانية. 

 مكونات المدينة:

ارع عمى حدود األرض المراد تخطيطيا تم وضع الشو  -
وخروج الشوارع المحمية منيا لخدمة السكان وينتيي كل 
شارع بميدان صغير يشبو الفناء المفتوح يسمى كول 

لدي ساك، وىذا يساعد في جعل قمب المشروع بعيدًا عن 
 السيارات ويمكن أن يستغل كمنتزىات.

ً

 

 

لميندس المعماري اقترحيا ا نظرية المدينة التابعة الحديثة
المنطقة الصناعية  -2:البريطاني كيبل بعد الحرب العالمية الثانية

الشجار والمناطق  -5المرتكز المحمية   -4المركز العام  -3
 الخضراء والمالعب الرياضية والقسام المخصصة لرياض لألطفال.

ً
 ثةالمدينة التابعة الحدي( يوضح مثال 6-3شكل رقم )

 .234م ص  5::2،  تخطيط المدن والقرى، سد. عباحيدر، 

ىو من محبي المدن المثالية ذات المخطط اإلشعاعي 
 الدائري.

مقسمة المدينة لعدة شرائط شعاعيو تقام عمييا المدارس  •
والمالعب وتوجد المؤسسات التجارية والييئات اإلدارية 

 والمعاىد والجامعات.

ائري لممدين طريق دائري عام يحاط بمركز المدينة الد• 
 تتفرع منو طرق رئيسية متجية نحو المركز.

 ألف نسمة. 71تتسع المدينة إلسكان  •

تقسم المدينة ألربع قطاعات تخصص احدىما لألغراض • 
 الصناعية أما البقية فتخصص لألغراض السكنية.

 21تتألف المنطقة السكنية من منطقتين تستوعب كل منيا  
 يوجد في كل منطقة مركز تجاري عام.   آلف نسمة. و

ً
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 (Walterنظرية األماكن المركزية المخطط فالتر كريستمر

Christaller)عالم ألماني 

ً
 المدينة األماكن المركزية( يوضح مثال 7-3شكل رقم )

م ص  5::2حيدر، د. عباس،  تخطيط المدن والقرى،  المصدر
::. 

دن والقرى عمى بنيت فكرة ىذه النظرية عمى انتشار الم
صفحة اإلقميم بنظام ميكانيكي ثابت يحدد تباعد المدن 
المختمفة األحجام والمراتب عن بعضيا البعض طبقا لفروض 

 معينة. 
تقوم ىذه النظرية عمى ان نطاق نفوذ المدن المتماثمة يتمثل 

 . في دوائر متساوية
تجانس اإلقميم وخالي من التضاريس والظروف  -2

 ة حتى ل يكون لحاجة لمراكز الخدمات.الطبيعية الشاذ
تحدد مواقع المدن طبقا لظروف معينة مثل تضاريسيا  -3

 أو مواقعيا وتاريخيا.
ونطاق نفوذ المدن المتماثمة تمثل عنو بدوائر متساوية.  -4

 وىناك العديد من نظريات تخطيط المدن لم يتم التطرق ليا.
ً

 

  األمريكي كميرنس بيريلممخطط  نظرية مدينة المجاورات السكنية
Clarence Perry 2:3: م 

 

 

 مدينة المجاورات السكنية( يوضح مثال 8-3شكل رقم )
م ص  5::2حيدر، د. عباس تخطيط المدن والقرى، المصدر 

212-216. 

م وأطمق 2:38ىو أول من فكر في ىذه النظرية عام 
 م.:2:3عمييا المجاورة السكنية عام 

 فدان. 271ةمساحة المجاورة السكني •
-2111المدرسة البتدائية مركزا لممجاورة تتسع من  •

 تمميذ. 2311
نسمة  6111قدر عدد سكان المجاورة بناء عمى ذلك من  •

 نسمة. 7111إلى 
اسر عمى الفدان الواحد، تم  21كثافتيا السكانية ب •

 % من مساحتيا لكي تكون ومنتزىاتيا.21تحديد 
خطوط حدودىا، والشوارع شوارعيا الرئيسية نظمت عمى • 

 المحمية لخدمة مبانييا وخدماتيا.
 اىدافيا:  
تيدف لتحقيق الحماية الجتماعية والبعد عن التفكك  -

الجتماعي لمسكان وتجميع السكان في مناطق سكنية 
حول مجموعة من الخدمات في مراكزىا، وتفعيل الحتكاك 

ة الحياة بين السكان من خالل تنشيط العالقات أثناء ممارس
 اليومية.

 لحد من التموث والزدحام المروري. -
بالرغم من الجدل القائم حول وجود المدرسة البتدائية  -

ىي نواة المدينة إل انو إلى اآلن تستخدم ىذه النظرية 
ونفذت مشاريع إسكان كثيرة تجمع بين مشروعات الجاردن 
سيتي مع ظيور معالم جديدة في تخطيط المدن عمى نمط 
غير النمط الشبكي المتعامد الذي كان منتشرا في ذلك 
الوقت وأكد عمي أن المدرسة البتدائية مركزا لتمك 

ً . المشاريع
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 (Le Corbousierم)2:33لوكوربوزييو عام  نظرية مدينة الغد

ً

ً
 الغد لممعماريمدينة ( يوضح مثال 9-3شكل رقم )

-م ص5::2حيدر، د. عباس، تخطيط المدن والقرى، المصدر 
21:-226. 

 

 

المدينة عبارة عن مساحات واسعة بيا حدائق ضخمة  -
يتوسطيا عمارات عالية وناطحات سحاب تتكون العمارة من 

% من مساحة المدينة 6طابق نسبة ىذه العمارات  71
 نسمة عمى الفدان. 2311وتستغل العمارات كمكاتب بنسبة 

وط يحيط بالمباني العالية مباني سكنية عل شكل خط -
 منحنية مكونة من ستة طوابق يتخمميا المناطق الخضراء.

 نسمة عمى الفدان. 231الكثافة السكانية  -
 مناطق الفمل تم وضعيا خارج المدينة.  -
مميون نسمة وسميت  4صممت المدينة لكي تتسع  -

المدينة المعاصرة أو المشرقة. تم وضع المحاور التركيبية 
دينة شوارع عرضية تقام األساسية لممخطط المركزي لمم
 عمييا المباني العالية وفي المركز.

أقيمت مباني المدينة عمى شكل صميب في المسقط  -
طابق وىي عبارة عن مباني إدارية، وتم  71األفقي بارتفاع 

طوابق،  7توزيع المباني السكنية حول المركز بارتفاع 
 األرض الباقية مناطق المنتزىات وأماكن الراحة.

متر تبعد عن بعضيا  61الشوارع الرئيسية  عروض -
 متر. 511البعض   

أقيم في مركز المدينة مطار تقع تحتو الطرق الفرعية  -
بثالث مستويات لتنظيم حركة السير، وتوجد خطوط 

 المواصالت العامة. 
المبادئ األساسية التي وضعت لتخطيط بناء المدن الحديثة 

 -من قبل الميندس لوكوربوزية:
خالء مركز المدينة. إزالة -2  الشوارع الضيقة وا 
 زيادة كثافة المباني وزيادة المنطقة الخضراء. -3
 حركة المرور وتصنيف وسائل النقل في مستويات.  تنظيم -4

 

 لممعماري فرانك لويد رايت نظرية المدينة األفقية الواسعة
 

 

ًً
 المدينة الفقية الواسعة( يوضح مثال :-3شكل رقم )

 .233م ص  2::2احمد، تخطيط المدن  عالم، د.المصدر 

اختمف في فكرة المدينة عن نظرية مدينة الغد اقترح أن تمتد 
المدينة أفقيا تنتشر فييا المساكن بمساحة فدان لكل أسرة عمى 

الى المناطق الزراعية لتحقق كثافة  تكون أقربو األقل 
تم وضع المصانع والمؤسسات الحكومة والمراكز  .منخفضة
جانب خطوط المواصالت الرئيسية وتتوزع  التسويقية

عمى طول خطوط  ستعمالت األخرى من صناعة وتجارةال
ًنظريات لم يتم التطرق ليا.الىناك العديد من  المواصالت.

فمن خالل التطرق لبعض نظريات التخطيط يمكن 
تطبيق النظرية الخطية لتطبيقيا عمى مدن قطاع غزة 

ًألنو يأخذ الشكل الشريطي
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 الصة الخ

ًالتيً ًاليجرة ًالتطورًالكبيرًالذيًواكبتوًالدولًوزيادةًفيًمتطمباتًالحياةًوتعددًاألنشطة،ًوزيادة بعد
فيًًزيادةالبخاريةًالتيًساعدتًفيًًاآللةالمدن،ًوبعدًالثورةًالصناعيةًواكتشافًًإلىًاألريافحصمتًمنً
ً ًالحجم ًاإلنتاجيزيادة ًعمى ًمباشرة ًذلك ًانعكس ًوخدماًاألرض، ًالتجمعاتًبمباني ًفي ًوخصوصا ت

نسبةًاإلشغالًوظيرتًالمبانيًالعشوائية،ًوضيقتًالطرقًًتالحضريةًالتيًذادتًمبانيياًوارتفعتًوتضخم
األساسية،ًأديًذلكًلظيورًالكثيرًمنًالمشاكلًمثلًالتموثًالبيئيًًةالقائمةًوبداًالشحًفيًالمواردًالطبيعي

ًاألراضي.ًتالصحيًوالخمطًفيًاستعماالًوصعوبةًتوفيرًالمسكنًيواالزدحامًالسكانيًوالمروًر

ةًقوجودًوسيمةًإلعادةًترتيبًوالمحافظةًعمىًتطويرًوتنظيمًالمدنًبطريادىًالىًضرورةًفذلكًكموًً
وخمقًبيئةًصحيةًتتواءمًمعًالتطورًوالحياةًالعصريةًالجديدة،ًمعًً،المختمفةًمتوازنًلؤلنشطةًتسمحًبتوزيع

ً.انظةًعمىًالطبيعةًالجغرافيةًلممكالمحاف

ًممحةً ًالمشاكلًاصبحتًضرورة ًالمشاكلًمنًخبللًًإليجادومعًظيورًكلًىذه حمولًالمناسبةًليذه
ًوربطياً ًالعمرانية ًالتجمعات ًوتحديد ًوالفراغات ًاالماكن ًتخطيط ًيتم ًاساسيا ًعل ًومعاير ًاسس وصع

ًببعضياًالبعض.

نًكوشون(ًوتيدفًفظيرتًايضاًتوجياتًحديثةًفيًتخطيطًالمدنًمثلًنظريةًالتوسعًالسداسيً)نوال
ًالسداسيًوتش ًمركزًجلمتوسع ًوتناديًببقاء ً)برودروين( ًالمفرغة ًالحمقية ًالمدينة ًونظرية ًالمشي، ًعمى ع

ً.المدينةًمفتوحاًً

ًًً

ً
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 (1) .مكونات نظام التخطيط العمراني 3-1

عبارة عن النظام الشامل لجميع أنشطة الجية الحكومية، وخاصة جيازىا التخطيطي الرسمي،  وى
المعنية بشئون ومجاالت وقطاعات التخطيط العمرانية الشاممة. ويتم ذلك بمشاركة كافة الجيات المختمفة 

ت المجتمع المدني، والقطاع الخاص والعام. ويكون ىذا النظام عمى المستوى الوطني يضم ومؤسسا
، وجيازىا التخطيطي الرسمي، ومنظومة المجان والمجالس العميا ومة من الجيات والييئات الحكوميةمنظ

والموائح  والمتخصصة، ومنظومة المجالس البرلمانية، ومنظومة تشريعية قانونية من القوانين والقرارات
جراءات العمل والتـنسي والتعاون، في كافة مراحل العممية  قالمنظمة لمعمران، ومنظومة من آليات وا 

التخطيطية، واإلعداد والتـنفيذ والمتابعة، ونظام البمديات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية. إن النظام 
 التخطيطي العمراني لو مدخالت ومخرجات كأي نظام أخر.

 مدخالت النظام التخطيطي :اولً 
 .التوجيات والسياسات العامة لمدولة .1
 .الغايات واألىداف عمى المستوى الوطني .2
 .والرغبات واآلمال المجتمعية الطموحات .3
 والفضائية. ةالجوي ة الطوبوغرافية، الصوروالمعمومات العمرانية مثل الخرائط المساحي البيانات .4
 نية، واالجتماعية، ...الخ.اإلحصاءات والتعدادات، المسوح الميدا .5
 الموارد واإلمكانيات المادية والبشرية. .6

 مخرجات النظام التخطيطي: ثانياً  
 .عمى المستوى الوطني لمستقبل وأوضاع العمران استراتيجيةرؤية   .1
 استراتيجيات ومخططات إرشادية عمى المستوى اإلقميمي و المحافظات والبمديات. .2
 الشاممة.قطاعات وقضايا التنمية العمرانية توجييية لمختمف ال رشاديةوا  عامة سياسات تخطيطية  .3
 وعامة لممدن والقرى، ومحمية تفصيمية. محمية ىيكمية عمرانية نميةمخططات ت  .4
 تشريعات ولوائح منظمة لمعمران، وبرامج ومشروعات تعمير وتنمية عمرانية.  .5

جراءات التـنسيق والت ىذا كامل والتعاون بين أجزائو المختمفة. وىي النظام تحكمو مجموعة من اآلليات وا 
  ما يطمق عمييا العممية التخطيطية.

، فكمما كانت درجة الوضوح والتكامل ةحدد نجاح ىذا النظام بالقدر الذي تتسم بو العممية التخطيطيت   .1
 والتعاون والتنسيق بين كافة عناصر ىذا النظام كبيرة تكون نسبة النجاح اكبر. 

                                                 
لممجتمعات  ودورىا في التنمية المستدامة والشاممة سياسات التخطيط العمراني" ،المبادرات واإلبداع التنموي في المدينة العربية يميالمؤتمر اإلقم -1

 .2006يناير  41 -44 عمان–المممكة األردنية الياشمية "،العربية
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 .النظام بدرجة تحقيق األىداف والغايات المحددة مسبقاً ذا ىتحدد نسبة نجاح  .2

 .عناصر النظام التخطيطيلعممية تقويم شاممة ومتكاممة ألداء أجيزة التخطيط  نمولبد 

  تقويم منظومة التشريعات والقوانين التخطيطية والعمرانية، والعالقة بنظام الحكم واإلدارة المحمية
 فضل.لمحصول دائما عمى األ ةكل فتر 

 الكبير والمتنامي ببرامج بناء القدرات والميارات والتعميم المستمر في أجيزة التخطيط  ماالىتما
  في بنية وتركيب أي جياز تخطيطي رسمي. أساسياً  فأصبح عنصراً  ةالرسمي

  االىتمام الكبير والمتنامي بصورة ممحوظة، ببرامج بناء القدرات والميارات، والتعميم المستمر
أساسيا في بنية وتركيب  أصبح بمثابة عنصراً وىذا االمر ن في أجيزة التخطيط الرسمية. لمعاممي
 فيمكن تقويم جياز التخطيط بالتي:رسمي. التخطيط الجياز 

  التعرف عمى مجمل المخرجات التي أنجزىا ىذا الجياز، وىذه بالطبع عممية ليست بالسيمة أو
تعتمد، أصال أسموب التوثيق أو النشر لمعموماتيا البسيطة عمى مستوى أجيزة تخطيط رسمية ال 

أو أعماليا. حيث يصبح األمر وكأنو دربا من دروب المستحيل، أن يتم الحصول عمى معمومات 
ن كانت حيوية، عن ىذا الجياز وبصورة آنية. أي بمعنى تواجد ىذه المعمومات بصورة  بسيطة، وا 

 مالئمة عند االحتياج إلييا.

 (1) .تخطيط العمراني في فمسطينتطور نظام ال 3-2

 

الوطنية واإلقميمية  تندرج تحت سيطرتيا كافة الييئات والسمطاتو تمثل الدولة السمطة المركزية 
والتكافؤ والمشاركة والتنسيق  التعاون بين ىذه السمطات قائمة عمى أساس والمحمية، ويجب أن تكون العالقة

والصالحيات والمسؤوليات الخاصة  مع ضرورة احترام الحدودلما فيو مصمحة الدولة والمجتمع المحمي، 
السمطات المحمية من أفراد المجتمع  بكل سمطة سواء كانت مركزية أو محمية. وفي الغالب يتم انتخاب
 ومتطمباتو واحتياجاتو. المحمي ذاتو بما يتمتعون بو من عمم ومعرفة وخبرة بقضايا المجتمع

                                                 
 "،المحتمة بين تحديات الواقع وتطمعات المستقبل إدارة التخطيط العمراني في األراضي  الفمسطينية، "عبد الحميد ، عميشعبان -1

جامعة الدول العربية، اإلسكندرية،  ،(مقدم إلى )الممتقى العربي الثاني حول إدارة المدن الكبرى ، والمنظمة العربية لمتنمية اإلدارية
  .م2005( أيار 22،26مصر )
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 واألنظمة األحداث تاريخياً  فمسطين في العمراني التخطيط تأثرث لكن الوضع في فمسطين مختمف حي
 النصف في( البمدية المجالس( المحمية السمطات ظيور وبدأ فمسطين، حكم عمى تعاقبت التي السياسية
 .عشر التاسع القرن من الثاني

 .نظام التخطيط العمراني في فترة الحكم العثماني 3-2-1

 111 رقم المادة تنص والذي م1871 لعام الواليات إدارة قانون وخاصة يةالعثمان الدولة قوانين ظيرت
 ممجالسل التنظيمي والمرتكز ويعتبر م1871 لعام البمديات قانون ووضع (المحمية المجالس (تشكيل عمى
. كان دور المجالس المحمية محدود في تمثيل السكان، وتم ربط البمديات بالسمطة المركزية ياوعمم البمدية

ضافة إلى البمدياتياوتحديد صالحيات المحميةذلك عزز المركزية اإلدارية وقمص دور السمطات و  ىناك  . وا 
وشدد التخطيط خالل  (1).(اختيارية القرية)من خالل مجمس  (مجالس القرى)مستوى في القرى عرف باسم 

 .الفيزيائية مثل الطرق والمباني، الحكم العثماني عمى النواحي فترة

شفا -حيفا -عكاوىي)  ،بمديا مجمسا 22 وبيا األولى العالمية الحرب بعد فمسطين عثمانيونال ترك 
 - الرممة -المد -القدس – اهلل رام - نابمس -طولكرم  -جنين - بيسان-طبريا - الناصرة -صفد  -وعمر 
  (2).(سخان يون  - غزة -المجدل- السبع بئر- الخميل – لحم بيت -جاال بيت -يافا

 .ظام التخطيط العمراني في فترة النتداب البريطانين 3-2-2

 .تأثرت المجالس المحمية بمرحمتين م، 1917العام في بدأت

 م 1877بقانون  ةمرحمة االحتالل العسكري حيث استمر العمل في ىذه الفتر  المرحمة الولى
االحتالل  ولم يقم "وضع قانون جديد عرف باسم "نظام الييئات تم، م1921حتى عام  العثماني

نما تعين تعيين من قبل الحاكم العسكري.  أية انتخابات مجالس محمية وا 
 في البالد وضع عن مسئولة المنتدبة الدولةتكون  و م1922 عام االنتداب مرحمة الثانية المرحمة 

دارية سياسية أحوال  الحكم مؤسسات وترقية لمييود، القومي الوطن إنشاء تضمن و واقتصادية، وا 
 والمجالس البمديات عمى صايةالو  فرض وتم ،المحمية مجالسال زيادة في ذلك أثر و ،الذاتي
  تنفيذ أو الموازنات السامي البريطاني، وتحديد من المندوب الممثمين، فأصبح يتم تعيين العربية

المستعمرات  في نسقملمماثل  لمبمديات جديد قانون وضعتم  م1934 عام وفي. لمشاريعا
في ىذه  .م 1877لعام العثماني القانون إلغاء تم وبموجبو الشديدة، المركزية حيث من البريطانية

                                                 
  .2004 إشتية 2003المحمي، وزارة الحكم -1

جيااز التخطايط فاي فمساطين، فاي اعاادة اعماار فمساطين، ماؤتمر العماار الريفاي والحضاري  سسةؤ م، م1997خمايسي، راسم  -2
     .273-25بيروت ص-273لدولة فمسطين، تحرير انطون زحالن، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 تل) ىم العثماني العيد في كان عما نبمديتي بزيادة بمدية، 24لتصبح  البمديات عددتم زيادة  الفترة
 ( 1-3شكل رقم )أنظر  (1).ممبس) تكفا وبتاح) ،الربيع تل (أبيب

 تخطيط نظام اول تأسيستم حيث  "المدن تخطيط" مصطمح ظير ينالعقد االول من القرن العشر في 

. في انتدابيم تحت تقع التي الدول في المدن تخطيط البريطانيون ولقد نفذ م،0818 عام بريطانيا في ممدنل
 المدن، عمى فقط تسريوالتي  المدن تخطيط قوانين فتم إقرار بتحول الحكم العسكري إلى انتدام 0811 عام

 وغزة، السبع وبئر ونابمس ويافا وحيفا كالقدس الفمسطينية المدن في وتنظيمية ىيكمية مخططات دادبإع رعش  و 

 وبقي .والمحمي المركزي المستويين عمى الطرق وشق المباني وترخيص لإلنشاءات مخططاتىذه ال إقرار وتم
 المركزي مستويينال إلى اإلقميمي المستوى أضاف جديد نظام أقرحتى م 0825 عام حتى مرسومال ىذا

 الصادر بريطانيا في المدن تخطيط نظام تغيير جرى فمسطين عمى البريطاني االنتداب امتداد ومع والمحمي،

 لبناء اً يقانون أساساً  ليكون فمسطين في إقراره تم الذي م،0825 لعام التخطيط نظام إلى م0821 عام في

 . الغربية الضفة في واإلنشاءات المدن لتخطيط م0844 لعام 20 رقم القانون صدور حتى التخطيط مؤسسات

المخططات االقميمية وتمت  بإعداداالستشاري  أبدو  مناطق ست إلىم 0825في عام  فمسطين تقسيم تم
جب و تكونت مؤسسة التخطيط بمو االستشاري والمندوب السامي، بل م من ق0831في عام المصادقة عمييا 

ويشمل ( المحمية في المدن، المجان القميمية والمستوى المركزي )المجان مستوياتامر التنظيم من ثالث 
استشاري تخطيط المدن المعين من قبل المندوب السامي بصفتو السمطة العميا المسئولة عن االنتداب 

 م0824 عام منذ كندل ىنري والمخطط المعماري ميندسلمالبريطاني في فمسطين، ومثل المكتب االستشاري 
(2).القصد ىو تقييد البناء في المناطق العربية وتحديد مناطق التطوير العمرانيو  ،م0837 عام إلى

  
)ما يعرف بإسرائيل، الضفة إلى ثالثة مناطق سياسية إدارية  ،م0837في عام فمسطين  تتقسم

خضعت ىذه المناطق تحت إدارات سياسية مختمفة بما في ذلك قانون التنظيم و  الغربية وقطاع غزه(،
% من مساحة فمسطين االنتدابية وتدار بواسطة حكومة ذات 61 عمى مساحة أقيمت إسرائيلف والبناء.

عداد خطط  منطقة الضفة الغربية فقد خضعت تحت فحسب حاجتيا.  تنمويةسيادة إلصدار قوانين وا 
در قانون م، وقبمو كان قد ص0855( 68رقم ) المدنالسيادة األردنية والتي قامت بإصدار قانون تنظيم 

منطقة قطاع غزه خضعت لإلدارة المصرية والتي أبقت قانون تنظيم المدن و . م0844تنظيم المدن لعام 
 م ساري المفعول رغم بعض التعديالت الجزئية عميو. 0825لعام 

وىذه القوانين ، مضامين وقوانين التخطيط العمرانيالتقسيم السياسي واإلداري ساىم في تغيير جزئي ب
ِدرت لفمسطين من دول ومجتمعات تختمف عنيا من ناحية ثقافية، وىيكمية المؤسسات  التخطيطية ص 

دارية وتم فرضيا عمى المجتمع الفمسطيني دون مالئمة وتناسب   (3).اجتماعية، بنيوية، سياسية وا 
                                                 

مجمس القتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار ال (، البمديات وىيئات الحكم المحمي في فمسطين، منشورات 2004محمد حباس أسامة ) ،إشتية -1
 منشورات وزارة الحكم المحمي، رام اهلل. م2003-1994(، الحكم المحمي الفمسطيني في ثماني سنوات 2003وزارة الحكم المحمي )  )بكدار(، رام اهلل.

 م.2003وزارة الحكم المحمي  .م1997خمايسي،  -2

األداة الكامنة لدمج  األراضي الفمسطينية المحتمة في إسرائيل، مجمة -مخططات التنظيم اإلسرائيمية ،1990الجرباوي، عمي عبد اليادي رامي -3
 .58، ص22الدراسات الفمسطينية، العدد 
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 .(4146-4141األقضية والبمديات الفمسطينية حسب التقسيم اإلداري لالنتداب البريطاني ) (4-3رقم ) شكل
،  2004القتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار )بكدار(،  أسامة، البمديات وىيئات الحكم المحمي في فمسطين، منشورات المجمس لمصدر: إشتية، محمد حباسا

 .234ص

 .نظام التخطيط العمراني في فترة اإلدارة المصرية واإلدارة األردنية 3-2-3

 فترة الدارة الردنية :اولً 
 وقد م،1955و م1954 و م1951 لألعوام البمديات قانون منيا البمدية القوانين من موعةمج تاستحدث 
الفترة األردنية لم يواكبيا تطوير ممحوظ في حقل التخطيط . بمدية 25 األردني العيد في البمديات عدد بمغ

ة الكبيرة من المدن والبناء، وذلك بسبب حجم التطور المحدود في المجتمع الفمسطيني نتيجة لميجرة السكاني
م، إضافة إلى أن االىتمام بتطوير الضفة الشرقية من 1967والقرى الفمسطينية إلى الخارج بعد حرب عام 

  (1).نير األردن كان لو األولوية عمى حساب تطوير الضفة الغربية

بالحسبان  تأخذاقتصر عمل السطات االردنية عمى اعداد مخططات ىيكمية لبعض المدن ولم 
لمسكان، حيث أعدت المستقبمية حتياجات والتطورات الديمغرافية والمتطمبات االجتماعية واالقتصادية اال

                                                 

 .1997خمايسي -(، تشريعات التنظيم والبناء في فمسطين، مركز الحقوق، جامعة بيرزيت، بير زيت 1997حمبي، أسامة )-1
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افية البريطاني، فحدت من التطوير العمراني ولم تخصص األراضي الك عمى غرار مخططات االنتداب
أما من حيث  اني،لم تقم السمطات األردنية بتعديل نظام التخطيط البريط .لممباني العامة وشبكة الطرق

  (1).من السمطة م ثالثة مستويات1966لعام ( 79) سمطات التخطيط ومؤسساتو فقد تضمن القانون رقم

 .مستوى وطني ممثل بوزير الداخمية ومجمس التخطيط األعمى .1
 .مستوى إقميمي ممثل بإقامة لجان البناء في األقاليم والمدن والقرى .2
 لتنظيم المدن والمناطق المحمية.مستوى محمي ممثل بتشكيل لجان محمية  .3

 فترة الدارة المصرية لقطاع غزة :ثانياً 
 قبل القائمة الفمسطينية بالقوانين العمل قانون تضمن م1955عام  فياصدرت اإلدارة المدنية المصرية 

 م،1944 لعام القرى إدارة وقانون م1936 عام البمديات العمل بقانون استمرار يعني وىذا م،1948 عام
  (2).قروي مجالس وثالث وخان يونس غزة بمديتي بقاء عمى مرحمةال ىذه في المحمية المجالس اقتصرتو 

 
 

 . م4181و  م4146ألوية ومحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة حسب التقسيم اإلداري األردني والمصري بين عامي  ( 2-3رقم ) شكل
 .231، ص2004القتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار )بكدار(،  الحكم المحمي في فمسطين، منشورات المجمسأسامة، البمديات وىيئات  المصدر: إشتية، محمد حباس

 .نظام التخطيط العمراني في فترة الحتالل اإلسرائيمي 3-2-4

عمميا  تابعة تخطيطية ىياكل أقامتو  م ،1967في عام احتمت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة 
 عسكرية أوامر بموجب مؤسساتو  التخطيط لقوانين تعديالت بإجراء وقامت اإلسرائيمية، التخطيط لمؤسسات

                                                 
 .1997خمايسي،  -عمان ، قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية،1966( لسنة 79(، قانون مؤقت رقم )1980لياشمية )المممكة األردنية ا-1

 .2004إشتية، -2003وزارة الحكم المحمي،  -2 
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 .المحتمة الفمسطينية األراضي في العمراني التطور عمى اإلسرائيمية والرقابة الضبط زيادة مع يتناسب بما
ميمية شاممة تم إعداد مخططات إقو  القرى، لمعظم والحقاً  المدن لبعض محمية ىيكمية مخططات أعدت وقد

 أمر) لمطرق إقميمي جزئي لمخطط بالنسبة واألمروقطاعية لبعض مناطق في األراضي الفمسطينية كما 
 (1).اإلسرائيمية واألىداف المصالح تحقيقلالمخططات  ىذهاعدت و  ،(م1979 عام 55 رقم عسكري

دارتو التخطيط مؤسسات في الفمسطينية مشاركةال  .تتصف الثمانينامن ىمحدودة حت قرار كمتخذي وا 
مخططات ىيكمية محمية لبعض المدن والقرى الفمسطينية، وقد لبت ىذه المخططات جزء من  حيث أعدت

عمى المستوى المحمي فقد أعدت و مق قبوال من قبل االحتالل. يمعظميا لم و احتياجات الفمسطينيين، 
 (2) م(.1993-1985ن عام ىيكمية لمدن وقرى فمسطينية بأيدي مينيين فمسطينيين )خاصة بي مخططات

 
 

 .4111( التقسيم األمني والسيادي لمضفة الغربية وقطاع غزة حسب اتفاقية القاىرة، 3-3رقم ) شكل
،  2004)بكدار(، المصدر: أشتية، محمد حباس أسامة، البمديات وىيئات الحكم المحمي في فمسطين، منشورات المجمس  القتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار 

 .231ص

 .م1994نظام التخطيط العمراني في فترة السمطة الوطنية الفمسطينية منذ  3-2-5

، وانتقمت الصالحيات المدنية الى السمطة الوطنية م1993عام  اريحا( –اسمو )غزة  اتفاقيةتم توقيع 
عت خض يالمناطق التالتنظيم الى الجانب الفمسطيني ضمن  تتم نقل صالحيات ومسؤولياو الفمسطينية 

                                                 
مركز  نظميا ،"مستقبمية وآفاق ومعوقات معطيات-مسطينف في التخطيط "ندوة في مقدمة عمل  ورقة فمسطين، في مشروطة انتقالية ظرفية خالل الحضري التخطيط ، 1998 راسم خمايسي،-1

  .نابمس الوطنية، النجاح جامعة واإلقميمي، الحضري التخطيط
 .1998خمايسي، -.اهلل رام الفمسطينية، الدراسات مؤسسة الييودي، الستيطان خدمة  في والبمدوزر القانون -الغربية الضفة في لممدن اإلسرائيمي الييكمي التنظيم ،1995أنتوني كون،-2
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 16 إلى الفمسطينية المناطق بتقسيم الفمسطينية السمطة قامت فقد اإلدارية الناحية اما. لمسيادة الفمسطينية
 ( 4-3رقم  شكل)أنظر  (1).غزة قطاع في 5 و الغربية الضفة في 11 منيا محافظة

عادة2555ولكن مع بداية انتفاضة األقصى في عام  منذ شير احتالل المدن والقرى الفمسطينية  م وا 
وتوسعة المستعمرات  االحتالل عمى األرض من بناء م والوقائع الجديدة التي فرضتيا سمطات2551نيسان 

مفيوم  لذلك اصبح م،1948والمناطق المحتمة عام  وبناء الجدار الفاصل أو العازل بين الضفة الغربية
اجة إلى إيجاد تفاىمات واتفاقيات معناه أو مضمونو، وأصبح ىناك حل فاقد السيادة الفمسطينية عمى مناطق
 (5-3 مرق شكل)أنظر  .السابقة جديدة ربما تمغي كل االتفاقيات

 قوانين عمى وعمميا تكوينيا في اعتمدت والتي التي انشات إلدارة مناطق السمطة والبناء التنظيم أجيزة
 قبل من أدخمت التي يالتالتعد بعض الى ةباإلضاف م،1967 عام اإلسرائيمي االحتالل سبقت التي التنظيم
 القانون حسب التخطيط ألجيزة مستويات ثالثة الفمسطينية الوطنية السمطة اعتمدت ولقد االحتالل سمطات
. (والقرى المدن في المحمية والمجان المحافظات في الموائية المجان األعمى، التنظيم مجمس) األردني

 الوطنية السمطة أراضي انقسام إلى باإلضافة و، ةالغربي والضفة غزه قطاع بين مزدوجة األجيزة ىذهو 
 بينيما جغرافي تواصل وجود عدممع و  ه،غز  وقطاع الغربية الضفة بين االنتقالية المرحمة خالل الفمسطينية

 أن التقسيم اإلداري .واقعة تحت السيطرة االسرائيميةحيث يتخمميا مناطق  ،من ناحية عممية ورسمية
 ولكن التصنيف التنظيمي إلى ثالثة مستويات من ،واصل بين ىذه المحافظاترض وجود تالفمسطيني يفت

فيذا الواقع حال  فقط.ق السمطة في مناط عالالمسؤوليات والصالحيات يجعل التقسيم إلى محافظات فا
  (2).دون اعداد مخططات ىيكمية اقميمية لممحافظات

ل قدوم بمدية ومجمس قروي، فقب نما بي )ىيئة محمية(141 وصل الىو  الييئات المحمية فقد ذاد عدد
 ىيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  515السمطة وبعد قدوميا وصل العدد الى 

منحت البمديات الفمسطينية صالحيات التخطيط والتنظيم وتراخيص األبنية بالتنسيق مع المجنة المركزية 
  . ىيكمية مخططات بإعداد اتالبمدي بدأت ىذه األعمى، ولمتنظيم والبناء ومجمس التنظيم 

 أو ىيكمي مخطط ليا يوجد ال التي لمقرى ىيكمية مخططات بإعداد والبناء لمتنظيم المركزية المجنة بدأت
 يمبي احتياجات السكان. ال ولكنو االحتالل فترة خالل ىيكمي مخطط ليا اعد التي لتمك

 لمتخطيط استراتيجيات وضع سؤوليةم الدولي والتعاون التخطيط وزارة تولت الوطني المستوى عمى
صدر ىذا  م1998 عام نياية في. وقطاع الغربية الضفة لمحافظات إقميمي مخطط إعداد و الوطني

 تحقيقيا إمكانية في شك ىناك مازال و وعمرانية واقتصادية جيوسياسية فرضيات عمى اعتمد المخطط الذي

                                                 
 .2003وزارة الحكم المحمي،  - 1

 .1998 -1997خمايسي،  2 -
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 في إقميمية مخططات لوضع إطار يشكل لمخططا ىذا فإن ذلك من بالرغم، و االنتقالية الفترة خالل
 مراحل إلى تقسيمو حيث من تفصيل إلى بحاجة مازال انو مع المركزية، المدن في وكذلك المحافظات

 .إلنجازه اإلمكانيات حسب أولويات ووضع

 ذات والقوانين األنظمة من عدد وتصديق بإعداد الفمسطينية السمطة في المحمي الحكم وزارة قامت
 داخل الواقعة لممناطقم  1996 لعام المحمية لمييئات األبنية نظام وىي، والتنظيم التخطيط بأعمال قةالعال

 خارج الواقعة لألراضي والتنظيم األبنية أحكام نظام وكذلك والقرى، المدن في المصدقة التنظيمية الحدود
 الكمفة وتقميل لممواطنين نوعيتيا وتحسين الخدمات مستوى رفع وبيدفم. 1996 لعام التنظيم حدود

  (1).الصغير السكاني العدد ذات المحمية الييئات في الجماعي العمل وتكريس
 

 
 

 .التقسيم اإلداري لمضفة الغربية وغزة في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية( 4-3رقم )شكل 
 .240، ص 2004ورات المجمس  القتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار )بكدار(، المصدر: أشتية، محمد حباس أسامة، البمديات وىيئات الحكم المحمي في فمسطين، منش

                                                 
  .اهلل رام الدولي، والتعاون التخطيط منشورات وزارة ،"الغربية الضفة لمحافظات اإلقميمي المخطط" ،0887  الدولي والتعاون التخطيط وزارة-1
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 سات التخطيط العمراني الفمسطينيةالتحديات والمعوقات التي تواجو مؤس 3-2-5-1

 يمكن تقسيم ىذه التحديات والمعوقات إلى قسمين رئيسيين ىما:

 تحديات ومعوقات موروثة: اولً 

منذ النصف الثاني من القرن التاسع  ات وسمطات الحكم السابقة عمى فمسطيناإلدار ناتجة من توالي 
مجموعة من  السمطة وىيئتيا المحمية م ورثت1967حتالل اإلسرائيمي في العام وأىميا فترة اال عشر،

  وتتمخص ىذه التحديات فيما يمي: والتي ما تزال قائمة لغاية اآلن.المعوقات 

ال بد من التعامل معو، حيث  افرضت واقع قبل االدارات المتعاقبة من توضع :ناألنظمة والقواني .1
بممكية األراضي وتقسيميا )ممك، وقف،  اخاص اواقع نجد أن قانون األراضي العثماني قد فرض

قوانين البناء السارية المفعول والمستمدة من قوانين االنتداب  ميري، متروكة، موات(، إضافة إلى
عدم (1)،والقوانين العسكرية اإلسرائيمية وما نشأ عنيا من واقع األرض، مرالبريطاني، وكذلك األوا

 انايأح تكون اإلفراز ةيأن عمم ثيالمباني وعمى األخص اإلفراز ح صيالخاصة بترخ نيمرونة القوان
  (2).لممخالفة المواطن دفعيقرار الجيات المسئولة و  جمدياألمر الذي  مة،يصعبو أو مستح

 ن خالل السيادة عمى األراضي والتقسيمات اإلدارية واألمنية.م :الوضع السياسي .1

أىمية خاصة في أعمال التخطيط والتنظيم كون غياب التسوية  لو ىذا الموضوع :تسوية األراضي .2
 من القدرة في السيطرة عمى األرض، وذلك لعدم توفر المعمومات الالزمة عن ممكية األرض يضعف

عدم  الخرائط الالزمة لعمل المخططات الييكمية والعمرانية، ولعلوبالتالي عدم القدرة عمى إنتاج 
التي تساعد  % من أراضي الضفة الغربية كان وما يزال أحد العوامل 75إجراء أعمال التسوية عمى 

ىذه المستعمرات  في مصادرة األراضي وبناء المستعمرات اإلسرائيمية وشق الطرق االلتفافية لربط
عاقة عممية التخطيطإحداث  امن جية، وأيض  والتنمية من جية أخرى. النزاعات عمى الممكيات وا 

إعداد عدد من المخططات الييكمية المحمية  تم م1979عام  :ات الييكمية واإلقميميةالمخطط .3
ال تمبي  ا( مخطط183م تصديق )1981إسرائيميين، و تم في عام  من قبل مخططين

الحقة قامت دائرة التخطيط المركزية التابعة  وتم رفضيا، وفي سنوات لفمسطينيينااحتياج 
اإلسرائيمية بإعداد مخططات ىيكمية جزئية تم من خالليا وضع حدود  لإلدارة العسكرية

                                                 
قميمي، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين(، "تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية شعبان، عمي عبد الحميد )مدير مركز التخطيط الحضري واإل -1

 جامعة النجاح الوطنية نابمس، فمسطين.     -في التخطيط العمراني في فمسطين اإلمكانيات، المعوقات، المقومات" مدير مركز التخطيط الحضري واإلقميمي
 المصدر السابق. - 2
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البناء فييا لجميع القرى الفمسطينية في الضفة الغربية، حيث تم  ضيقة لممناطق المسموح
لمخططات ساري المفعول لغاية وما يزال عدد كبير من ىذه ا م1994إقرارىا حتى بداية عام 

تم و ، بقيااىيكمي بديل أو جديد، وىذه المخططات كس اآلن في ظل غياب أي مخطط
عروض غير منطقية  صور جوية، واقتصرت عمى استعماالت سكنية ووضععمى  إعدادىا

آخر ما وصمت إليو  متر( داخل القرى وضمن مساحات ضيقة تشمل16لمطرق تصل إلى )
  دون مراعاة الزيادة السكانية والتوسع العمراني المستقبمي. األبنية القائمة

 حديات في فترة السمطة الفمسطينيةت: ثانياً 

عادة االنتشار  ترتبط ىذه التحديات  :تحديات ومعوقات سياسية  .4 بالتقسيمات اإلدارية واألمنية وا 
زة من جية وبين عمى مراحل وما نتج عنيا من عدم تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غ

استقراء الوضع  ةيوضباب اسييعدم استقرار الوضع الس الضفة الغربية من جية أخرى. محافظات
 (1).(الكاممة عمى األرض ادةيعدم الس، )المستقبمي

ترتبط ىذه التحديات والمعوقات بما فرضو االحتالل اإلسرائيمي وما زال  :تحديات ومعوقات جغرافية  .2
سطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من بناء وتوسعة لممستعمرات وشبكة الفم يفرضو عمى األرض

بناء الجدار الفاصل أو العازل عمى حدود الضفة الغربية  اااللتفافية التي تربطيا، وأيض الطرق
  وداخميا )حول منطقة القدس(.

  في الرابع من  اشرق من خط اليدنة الذي كان قائمإلى ال اً كيمو متر  245سيمتد لمسافة تزيد عن
م. والمتكون من سمسة من الحواجز االسمنتية والخنادق والقنوات العميقة، 1967حزيران عام 

 والجدران االسمنتية واألسالك الشائكة.
  من جممة مساحة الضفة الغربية، ستشمل 23.4، أي بنسبة اً كم مربع 1328سميتيم مساحة %

 ، كما تضمكم مربعاً  175ي تصل مساحتو إلى ىذه المساحة المنطقة العازلة، وغالف القدس الذ
 ألف نسمة منيم نحو 755ىذه المساحة عشرات القرى والبمدان الفمسطينية التي يسكنيا نحو 

 ألف في منطقة غالف القدس. 355
  من جممة عدد سكان الضفة الغربية، الذين سيخضعون لإلجراءات القمعية 25سيعزل نحو %

 .يش في حالة من التمييز العنصرياإلسرائيمية ويجبرون عمى الع
 

                                                 
تطبيقات نظم المعمومات (، "ميد )مدير مركز التخطيط الحضري واإلقميمي، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطينعبد الح عمي ،شعبان -1

جامعة النجاح الوطنية  -مدير مركز التخطيط الحضري واإلقميمي "اإلمكانيات، المعوقات، المقومات الجغرافية في التخطيط العمراني في فمسطين
 .نابمس، فمسطين



 

 43 

والمحاوالت قامت بيا مؤسسات وىيئات  حثيثة جيودتوجد  تحديات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتية: .3
)الوزارات المعنية والبمديات والدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع األىمي  الفمسطينية التخطيط
قميمية تنظم التطور العم والخاص(  راني واستخدامات األراضي المختمفةإلعداد مخططات ىيكمية وا 

تعاني  لمتجمعات السكانية إال أن عممية التخطيط والتنظيم ومؤسسة التخطيط في فمسطين ال زالت
 :من مشاكل كثيرة وتواجو معوقات عديدة يمكن تمخيصيا عمى النحو التالي

  .عدم اعتماد سياسات التخطيط عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والمحمية 
 ات بين الجيات المعنية بالتخطيط.عدم وضوح المسؤوليات وتداخل الصالحي 
  .ضعف غياب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية 
  وتنفيذىا ومتابعتيا. التي تحكم عممية إعداد المخططاتعدم مالئمة األنظمة والقوانين غياب و 
 يط العمراني.مؤىمة في مجال التخطضعف وقمة الكوادر الفنية والعممية ال 
  معظم األحيان مع المصالح الخاصة.عدم تمبية المخططات لالحتياجات وتعارضيا في 
  ووجود مشاكل ،ممكيتياوتحديد غياب تسوية األراضي ومسحيا.  
 حانون(  تيب – ايالى تيب – ونسيخان –رفح  –)المغراقة  ةيالمحم ئاتيفي عدد من الي األراضي

إلى قمة األراضي  باإلضافة ات،يالسكن في تمك البمد اتيلغا ميتقس عياعتماد مشار  صعبيمما 
  (1).ةيالمحم ئاتيمن الي ديالموجودة ضمن العد ةيالحكوم

 ىيرية في إعداد وتنفيذ المخططات.ضعف المشاركة الشعبية والجما 
  .ضعف وقمة التمويل الالزم إلعداد وتنفيذ المخططات 
 غياب دور القطاع الخاص.، ئط والصور الجوية الحديثةالخرا قمة المعمومات والبيانات وعدم توفر 
عالقة متبادلة المخيمات الفمسطينية اوجدت تحديات ومعوقات خاصة بالمخيمات الفمسطينية:  .4

نشأت بفعل اليجرات السكانية بعد  وتأثيرات ناجمة عن وجود عدد من مخيمات الالجئين )التي
أطراف المدن والتجمعات السكانية، حيث  ىم( داخل أو عم 1967م وحرب عام  1948حرب عام 

ومحدودية األرض والمساحة، غياب الخدمات  أن ىذه المخيمات تعاني من االكتظاظ السكاني
في ظل غياب التخطيط العمراني. وعمى الرغم من  والمرافق الحياتية والضرورية، عشوائية التطور

شراف منظمة أن ىذه المخيمات تقع تحت مسؤولية إال أنيا تحصل عمى الخدمات  (UNRWA)وا 
 أما من ناحية من البمديات والييئات الفمسطينية. وجمع النفايات(األساسية )مثل الكيرباء والمياه 

ىذه المخيمات إلى قوانين وأنظمة التخطيط  خيص األبنية فال تخضعاتر و  التخطيط و التنظيم

                                                 
 .2005عمي عبدالحميد،  شعبان، - 1
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أمام التطور  اكبير ا وتحدي عائقاً كل مما يش المدن والقرى الفمسطينية، والتنظيم المعمول بيا في
  (1).بظاىرة السكن العشوائي إلى نشوء ما يعرف العمراني في ىذه المدن ويؤدي

 اإلنشاء أو ما  ثةيالحد اءيتمعب األح ةياالقتصاد ةيمن الناح: نةيعمى أطراف المد العشوائيات
داخل  ةيلنشاطات االقتصادالسكان وا عيإعادة توز  اسةيفي س ىما دوراً  دةيالجد نةيبالمد سمىي

المطردة لممدن  ةيالسكان ادةيلمز  جةيعادة نت اءيىذه األح تنشأ وقد مياألقال ني، أو ما بمياإلقم
 تجزأيجزءا ال  اءيإنشاء ىذه األح كونيوفى ىذه الحالة  والسكاني عييالطب كميايى ميوإلعادة تنظ

 من دينشأت العد ثيح، ةيكقواعد اقتصاد اءيىذه األح تكون ، وقدةيمن المخطط العام لمتنم
 من مواقع المستوطنات كخط دفاع أول ولم تنظم تمك المناطق من قبل بةيالقر  ةيالعشوائ المناطق

 (2).طيولم تخطط ونمت بشكل عشوائي وىي اآلن عقبو في وجو التخط اتيالبمد
 ة ظيرت منذ بدايةإضافة إلى ما سبق ذكره من تحديات ومعوقات، ىناك تحديات ومشاكل جديد

عادة احتالل لممدن الرئيسية2555انتفاضة األقصى في عام   م وما رافقيا من ممارسات إسرائيمية وا 
 والقرى الفمسطينية، مما كان لو أثر مدمر عمى مؤسسات وىيئات التخطيط العمراني في األراضي

 (3):خص فيما يميالفمسطينية وبالتحديد المؤسسات المحمية. وىذه التحديات والمشاكل تتم
أعاد االحتالل لتحتية األساسية، حيث ندرة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية ا  .1

كبير من شبكات  م، وقد شمل ذلك تدمير جزء2555و  م1994تدمير ما تم إنجازه بين عامي 
سعت الييئات  التي الطرق والصرف الصحي والمياه والكيرباء وغيرىا من الخدمات األساسية

 م.2555المحمية لمحصول عمييا في الفترة التي سبقت عام 
 االحتالل اإلسرائيمي المتكرر لمناطق السمطة الفمسطينية، وما رافقو تدمير لمبنية التحتية.   .2
ضعف اإلمكانيات الفنية الالزمة لتنفيذ المشاريع، مما يتطمب رفع كفاءة بعض الييئات   .3

 فيذ المشاريع الحيوية.لتمكينيا من تن المحمية 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2005شعبان، عمي عبدالحميد،  - 1
 .شعبان المصدر السابق -2

 .2003وزارة الحكم المحمي، -3
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 .ان يونس والتنمية العمرانية فييالمحة تاريخية عن مدينة خ :3-3

 مقدمة:

كبير في تكوين مدينة  تأثير ليا ، التي كانأىم المراحل الزمنية تناولالفصل الجزء من يتم في ىذا 
ض استعر ا سيتمكما  .التقاليدساعدت في خمق النسيج العمراني ليا وأكسبتيا العادات و التي و  ، ن يونسخا

  .بقى من أثارىا إال أطالل متناثرةالتطور التاريخي لممدينة منذ النشأة القديمة ، والتي اندثرت ولم ي

 (1) .وتسميتيانشأتيا  خمفية عامة مدينة خان يونس 3-3-1

منقبون وعمماء ال ،ابالمواقع التاريخية التي عثر عميي يرجع الكتاب والمؤرخون نشأة مدينة خان يونس
أنيا بنيت عمى أنقاض مدينة قديمة أي  الحجرية واالواني الفخارية، كاألدواتاالثار من مخمفات بشرية 

حيث أن األمير يونس النوروزي الداودار أنشأ قمعة في  (، - ( Jenysus (سس ني تعرف باسم ينس )
عة األحجار واألعمدة التي كانت في لخدمة التجار والمسافرين، واستخدم في بناء ىذه القم ىذا الموقع

وقد ذكرىا المؤرخون أمثال ىيرودوتس وشوماخر وفي ذلك يقول  الموقع من بقايا المدينة القديمة.
عمى ما يظن ينس، وكل ما يستطيع ذكره أن األعمدة المرمرية والجرانيتية وكذلك  ىيرودوتس )خان يونس

نتشرة حول الخان والبئر ىي أقدم عمرا من مبنى السمطان تيجان األعمدة الكورنثي والتيجان الدورية الم
ارتبطت النشأة الحديثة لمدينة خان يونس ببناء القمعة في عيد المماليك، مرورا بالعيد العثماني  .برقوق

 والبريطاني واإلدارة المصرية واالحتالل اإلسرائيمي وانتياء بعيد السمطة الفمسطينية.

 
 

 .من الخارجلممدينة من الخارج وتظير فييا القمعة  قديمة صورة( يوضح 5-3)رقم  شكل

                                                 
 .بلدية خانيونس -1
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األول  خان بمعنى فندق، والثاني يونس نسبة إلى األمير يونس  يتكون اسم المدينة من مقطعين:
 ،، كما ذكرىا ىيرودوت(سسن)ييرجحون أن يكون االسم القديم ىو بعض المؤرخين .الداودار  يالنوروز 

لحالية مدينة حديثة النشأة إذ ال يزيد عمرىا عن ستمائة سنة. وقد أرسل يونس ا وعمى أي حال فان خان
لبناء قمعة، وتم بناء القمعة التي  الداودار يالنوروز السمطان الممموكي برقوق، حامل أختامو، األمير يونس 

 م(. 1387ىـ الموافق  789تحمل اسم برقوق )منقوش عمى بوابتيا 
 (1) .الموقع 3-3-2

 شرقًا، وىي في    34-18 شمااًل، وعمى خط طول    31-21ن يونس عمى دائرة العرض تقع مدينة خا 
كم من الحدود المصرية وفي فترة االنتداب البريطاني كانت  25أقصى جنوب غربي فمسطين، عمى بعد 

نشأت خان يونس في أقصى الطرف الجنوبي  .مدن قضاء قطاع غزة بعد مدينة غزةواحدة ما بين أىم 
ين الساحمي بين مدينتي غزة شمااًل ورفح جنوبًا، وفييا تمر الطريق الرئيسية المعبدة التي لسيل فمسط

تخترق قطاع غزة لتصل بين مصر وفمسطين، وخان يونس أشبو بواحة عمى الحافة الغربية لصحراء النقب 
وعبسان التي تعد ظييرا ليا لذا ارتبطت خان يونس بالنقب  طريق تتجو شرًقا عبر قرى بني سييال 

وخزاعة، وقد اكتسب موقع خان يونس أىمية خاصة ألنو يشكل نقطة انقطاع بين بيئة النقب الصحراوية 
 وبيئة السيل الساحمي المتوسطية، وألن منتجات البيئتين تجد في سوق خان يونس مكاًنا مناسًبا لمتبادل.

يا أىمية موقعيا الجغرافي منذ كم إلى الشمال من 25وتشارك خان يونس مدينة غزة الواقعة عمى مسافة 
القدم حتى الوقت الحاضر، فيي تقع في منطقة انتقالية بين األراضي الخصبة في السيل الساحمي 
لفمسطين وكل من صحراء النقب شرقًا وصحراء سيناء جنوبا، ويشكل موقعيا جسر عبور لمغزوات الحربية 

دمة من الجزيرة العربية والعراق وبالد الشام والمتجية إلى ولمقوافل التجارية والمسافرين واليجرات البشرية القا
 منطقة حاجزة بين مصر وبالد الشاممصر وبالعكس. إضافة إلى ذلك قطاع غزة كان وال يزال يعد 

 (2).أىمية المدينة وعالقاتيا الحضريةو اقتصاد  3-3-3

ىذا الموقع طمعا في  موقع خان يونس لو اىمية استراتيجية أدت إلى تكالب كثير من األمم عمى
قميم اليالل الخصيب. أما األىمية  احتاللو ألنو كان يشكل معبرا أرضيا سيال ما  بين وادي النيل وا 

التجارية لموقع خان يونس فإنيا تتجمى في كونيا نقطة انقطاع بين بيئة سيمية ساحمية مطمة عمى البحر 
كما ان موقع مدينة خان يونس تشكل ق. لشر صحراوية ىي صحراء النقب في االمتوسط من الغرب وبيئة 

نقطة انقطاع بين بيئة ساحمية سيمية خصبة في الشمال )السيل الساحمي لفمسطين( وبيئة صحراوية 
 )صحراء سيناء(  في الجنوب ىي امتداد لصحراء النقب في جنوبي فمسطين.

                                                 
 .يونس بمدية خان -1

 .المصدر السابق -2
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 موقع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فمسطين. يوضح  (6-3)رقم  شكل
http://ar.wikipedia.org/wiki المصدر 

قميميا، وال شك أن موقعيا ىمية الموقع ساىم في عممية جذب و ا استيطان البدو واستقرارىم في المدينة وا 
الستقرار في المنفتح عمى الصحراء في الشرق والجنوب كان عاماًل ميمًا من عوامل جذب بعض القبائل ل

المدينة. اىتم المماليك ومن بعدىم العثمانيين بقمعة خان يونس كقاعدة عسكرية لتوفير األمن عمى طول 
 الطريق الذي يربط بالد الشام ومصر ولحماية ىذه القوافل من األخطار.

ين طريق في بداية العيد العثماني اىتمت الدولة العثمانية بموقع خان يونس لما لو من أىمية في تأم 
 .العصور التاريخية الحجاج فموقع مدينة خان يونس لعب دورا ميما في نشأة المدينة واعمارىا عبر

 

  .سالتخطيط العمراني في خان يون نظام تطور 3-4

 
 .ممموكيالحكم ال فترة  سالتخطيط في خان يون نظام تطور 3-4-1

أة الحديثة لممدينة، ولقد نشأة ىذه القمعة في يعتبر إنشاء القمعة ىو النواة التي من خالليا بدأت النش
العيد المموكي ففي عيد السمطان برقوق كمف األمير يونس الداودار ببناء خان عمى ىيئة قمعة حصينة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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دراكو وكان السبب في بناء ىذه القمعة إدراك السمطان برقوق أىمية الطريق الذي يربط مصر بالشا م، وا 
ن بناء الخان ليس باألمر الجديد  ر الذي يحيط بالمسافرين والتجار.، والخطالخطر الذي يكمن عميو وا 

وليس المماليك أول من بدأ ذلك، أما الخان الذي بناه األمير يونس يختمف عن الخانات األخرى فيو أشبو 
كان شكل  عمى المنطقة بأكمميا.الجنود شرف يبمدينة صغيره، أو قمعة حصينة ليا أسوار عالية وأبراج 

، وتدعم زواياه اربع نقاط رئيسية من البناء تشير كل زاوية الى جية متراً  85.5عة مربعا طول ضمعة القم
من الجيات االربع بشكل برج دائري. تتألف القمعة من طابقين، الطابق االول يحتوي عمى اسطبالت 

ي مخصص الطابق العمو  لمحيوانات، ومخازن لمسمع والبضائع، وسوق يعرض فيو التجار بضائعيم.
 (  1).لمضيوف ويشمل عمى غرف وقاعة كبيرة )ديوان( يمتقي فيو الناس ومسجد لمصالة

 .الحكم العثماني فترة  سالتخطيط في خان يون نظام تطور 3-4-2

لم تختمف خان يونس عن باقي المدن والقرى الشامية في فترة الحكم العثماني الذي استمر حوالي 
تابعة عمى الدوام منذ نشأتيا إلى غزة، بحكم أنيا أكبر مدينو في جنوب  خان يونسفأربعمائة عام ونيف، 

 ، وحجما بالسكان وبناءً استراتيجياً  اً وموقع ة،وأىميابرز المدن الشامية تاريخيا، وعراقة،  فيي منفمسطين، 
 منطقة غزة.في التنظيم اإلداري سيتحدد عمى خريطة التنظيم اإلداري ل واىميتيا وموقعيا  تياعمية فان مكان

 فعممتليا مكانتيا التي فقدت أواخر العيد الممموكي،  فأعادتموقع الأدركت الحكومة العثمانية أىمية 
 عمى إصالحيا نتيجة الدمار الذي أصابيا أثناء صراع المماليك عمى السمطة.

ن خان انعكس ىذا االىتمام عمى المدينة فنمت وازدىرت وتطورت واتسعت مسؤولياتيا، وكان عدد سكا
يونس في أواخر العيد العثماني خمسة أالف نسمة ومساحتيا حوالي كيمومترين مربع وال يزيد عدد منازليا 
عن سبعمائة منزل، كانت المنازل بسيطة ومن طابق واحد ومبنية من الطوب فيما عدا سكان القمعة التي 

 ر وتطل عمى مساحة مكشوفة.كانت بيوتيم مبنية من الحجارة وكانت المنازل عبارة عن غرفة أو أكث

إلى حارا ت وأزقة وكل حارة تعرف باسم  تقسمكانت شوارع مدينة خان يونس مستطيمة وواسعة، 
، اال انيو العائمة التي تسكن بيا، وبالنسبة لمتعميم ساد نظام الكتاتيب مع ذلك فقد تفشى الجيل بين األغمبية

 وشاد الفقر واألوبئة بسبب الفقر وسوء األحوال الصحية. في اواخر العيد العثماني، ةبنيت مدرسة ابتدائي

االف نسمة ومساحة البمدة  كيمومتر  5555كان عدد سكان خانيونس في اواخر العيد العثماني نحو 
 منزل. 755مربع وال يزيد عدد المنازل عن 
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 صرفية القدس الشريف.خان يونس في العيد العثماني، جزءا من قضاء غزة التابع لمت يوضح( 7-3شكل رقم )
http://ar.wikipedia.org/wiki- المصدر 

 (1) .النتداب البريطانيفترة   سخان يونالتخطيط في  نظام تطور 3-4-3

-1914)في الحرب العالمية األولى تركياخضعت فمسطين لالنتداب البريطاني عمى إثر ىزيمة 
ى فكان تقسيميا إلى ستة ألوية، وتبعت ، ولقد قسمت بريطانيا مناطق فمسطين إلى مناطق شتم(1918

 2352نس محدودة ال تتجاوز و تداب البريطاني كانت مساحة خان يفي بداية االن، و خان يونس لواء غزة
دونما، وكانت مساكن البمدة حول القمعة وعمى مقربة منيا ولم تكن قد امتدت واتسعت كما ىي عميو اليوم، 

بانتياء  م بموجب إحصاء قامت بو الحكومة البريطانية.1931ام ع 7249وبمغ عدد سكان المدينة حوالي 
م تأسس اول مجمس بمدي لمدينة خانيونس 1925فترة الحكم العسكري البريطاني وقيام ادارة مدنية في عام 

م إذ جعل من ميام البمدية  1934 بقرار من المندوب السامي البريطاني. وقد تم تحديد قانون البمديات لعام
لممدينة وتنظيميا، فأنشئت أول محطة لسكة الحديد في الطرف الشمالي الشرقي  لخدمات العامةتوفير ا
وصف  انتشرت وتوسعت المين والحرف البسيطة ، ونشطت حركة التجارة في األسواق . كما لممدينة،

 قلبمدة باألسواوامتازت ا ،الضيقة والمتعرجة، والبناء الغير منتظمبالشوارع   ةتخطيط المدينة في ىذه الفتر 
ىالي المدينة، وجزء منو مسقوف. حيث اال عاء، اما السوق الدائم فكان يخدمالشعبية واشيرىا سوق االرب

 .مكاتب البمديةالى الغرب مبنى بسيط من دور يضم  دوج

 

                                                 

 .068صم 0887دار الكرمل لمنشر،  ، د. محمد عمى، خان يونس ماضييا وحاضرىا، األردن،الفرا -1



 

 50 

 
 

 .حيث بنى في الربعينياتالمبنى الجديد لبمدية خانيونس يوضح ( 8-3شكل رقم )
نموىا العمراني في نياية الحرب العالمية الثانية وقد امتدت المباني  في طوراً شيدت مدينة خان يونس ت

م قامت حكومة 1946السكنية حول وسط المدينة التجاري مع توسعيا في محور شمالي جنوبي، وفي عام 
االنتداب البريطاني بعمل مخطط ىيكمي ليذه المنطقة التي امتألت بالسكان من وسط المدينة وكان ىذا 

كانت أزقة المدينة عبارة عن أزقة متعرجة  م.1946ل مخطط لمدينة خان يونس ويعرف بمخطط سنة أو 
 .(ring road)واحتوى المخطط عمى شارع يسمى وضيقة ولم يكن ىناك تنظيم إداري يحكم قوانين البناء،

 
 

 .يونس بمدية خان -المصدر .نيمخطط مدينة خان يونس في العيد البريطا -م1946عام الييكمي مخطط يوضح ال( 9-3)شكل
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 .137ص  .خان يونس ماضييا وحاضرىا ، يالمصدر: الفرا، محمد عم .مخطط مدينة خان يونس في بداية األربعينياتيوضح ( 10-3)شكل رقم 
 

 
 

مصدر: الفرا، ال كما يتذكره المؤلف خان يونس في أوائل األربعينياتمخطط تقريبي لمنطقة السوق مدينة يوضح  (11-3)شكل رقم 
 .138محمد عمي،  خان يونس ماضييا وحاضرىا. ص 
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 .152المصدر: الفرا، محمد عمي،  خان يونس ماضييا وحاضرىا. ص  يونس وما جاورىا خان منطقة يوضح (12-3شكل رقم ) 
 

 (1).ةالمصري الدارةفترة  سالتخطيط في خان يون نظام تطور 3-4-4

بانتياء االنتداب البريطاني وخروجو بدأت الجيوش العربية دخول األراضي الفمسطينية وخروج الناس 
الستقبال الجيوش المصرية، وقبل خروج االنتداب سممت البمديات شؤون الحكم واإلدارة وكانت البمديات 

 مسؤولية ذلك. أكبر من أن تتحمل

 قسمت األراضي الفمسطينية التي دخميا الجيش المصري إلى ثالث مناطق:

 منطقة خان يونس وتمتد من دير البمح شماال حتى رفح جنوبا. .4
 منطقة غزة وتبدأ من شمال دير البمح حتى قرية دير سنيد شماال. .5
 منطقة المجدل وتبدأ من شمال دير سنيد جنوبا حتى اسدود شماال.    .6

م، نزوح عدد كبير من الميجرين من بيوتيم 1948الحكم المصري وخاصة بعد حرب  ةم ما يميز فتر اى
وتدفقت أعداد كبيرة من الالجئين الفمسطينيين لإلقامة في خان احتمت من قبل الييود،  يمن مدنيم الت

نة ومن ىنا كان يونس سواء في المدينة أو في مخيم أعدتو ليم وكالة الغوث في الطرف الغربي من المدي
                                                 

 . 201، صم1998الفرا، د. محمد عمى، خان يونس ماضييا وحاضرىا، األردن، دار الكرمل لمنشر،  -1
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البد من التكيف مع ىذا الوضع الجديد فتوسع الوسط التجاري، وزحفت المحالت التجارية والمباني السكنية 
نحو الغرب، لتمتحم بمثيالتيا بمعسكر الالجئين وتضاعفت مساحة المدينة بسبب ىذا التوسع العمراني 

 .مؤدية لبني سييال ورفح والقرارةوالطرق ال الذي اتخذ شكل المحاور عمى طول شارع القمعة وشارع البحر،

، الذي يمتيم مسمحات واسعة ونس ونموىا وأن يزيد زحف العمرانمن الطبيعي اتساع مدينة خان يكان  
قامتيم في المدينة والشروع في بناء من االرضي الزراعية،  وقد بدأت الطفرة النوعية مع زيادة النزوح إلييا وا 
لعمران عمى محاور الطرق الرئيسية وبخاصة المؤدية إلى غزة شماال ورفح جنوبا، الدور والمساكن وامتد ا

ذا كان العمران قد امتد عمى جميع المحاور إال أنو توقف عمى محور الجية الغربية بسبب وجود معسكر  وا 
مدن من لعل من المزايا التي تحققت في ىذه الفترة ما شيدتو خان يونس وسائر ال الالجئين في ىذه الجية.

  نمو وازدىار وطفرة ونيضة عممية وثقافية.

 
 

 المصدر: بمدية خان يونس.   -مخطط مدينة خان يونس في العيد المصري( 13-3شكل رقم )
 

 (1).سرائيمياإل الحتاللفترة  سالتخطيط في خان يون نظام تطور 3-4-5

عمى أكثر من ثمث أراضي  م استولت إسرائيل0875م وحتى عام 0856منذ االحتالل اإلسرائيمي عام
 %، وأقامت عميو مستوطنات.31القطاع،  وبمغت نسبة التي استولت عميو من أراضي القطاع 

                                                 

 .بمدية خانيونس -1



 

 54 

السيطرة  سيلبدأ االحتالل اإلسرائيمي يفكر في تخطيط تمك المدينة التي اكتظت بالسكان،  حتى ت  
 (مار غولين)أعده الميندس ، حيث 1991عمييا، وفعال قاموا بعمل ما يسمى بالمخطط الييكمي لسنة م

والذي عرف بعد ذلك باسمو وىو في الحقيقة كان مخطط سياسيا، وال تخدم المواطنين ومصمحة السكان، 
نما يخدم المصمحة السياسية وسيولة التحكم في المدينة من جميع النواحي والسيطرة التامة عمييا، وذلك  وا 

وكان يطبق   )الدائري( لحصر السكان داخل ىذا الحيزمن خالل توسعة الطرق وايجاد الطرق االلتفافية 
م وىو ما يعرف مخطط مار غولين مما أدى إلى ازدياد 1991ومخطط  46عمى المدينة كل من مخطط 

  نسبة العشوائية في البناء والتنظيم في المدينة.
 

 
 

 .يونس المصدر بمدية خان-ئيميفي عيد فتر االحتالل االسرامخطط الييكمي لمدينة خانيونس يوضح ( 03-2شكل رقم)
 

 .الفمسطينية التخطيط خالل فترة السمطة الوطنية نظام تطور 3-4-6
من اجل حل مشاكميا الناتجة من جراء واجيت المدينة مشاكل وتحديات فالوطنية  بعد قدوم السمطة 

اذادت العمران مع زيادة  .عدةأصبحت خان يونس محافظة تتبعيا وبوجب التقسيمات االدارية  االحتالل،
دونم  16555االراضي التابعة لمبمدية نحو بمغت مساحة  ،تفي جميع االتجاىا امتددتمساحة المدينة، 
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بمغ عدد السكان بموجب االحصاء المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مائة الف نسمة عام 
  (1).لغربيةفي المنطقة اوكان االحتالل يركز عمى أن يقيم المستوطنات م. 1996

االحتالل عن قطاع غزة، ترك واقعا مأساويا أليما وبنية تحتية مدمرة في  م وبعد جالء1995وفي عام 
مختمف القطاعات كان البد من العمل عمى إعداد المخططات الييكمية عمى مستوى الوطن ومستوى 

صعد الحياتية واإلنتاجية المحافظات، والتي تشكل األساس ألي عممية بناء وتطوير وتنمية عمى كافة ال
والخدماتية لمجتمع المحافظة، والسعي لالستفادة من الموارد الطبيعة بأفضل السبل خدمة لألىداف 

 وتوفير حياه كريمة لممواطنين.  االستراتيجية

م ومن ىنا نشأت الحاجة الممحة إلى إعداد مخطط 1997عام  فيتم توسيع نفوذ بمدية خان يونس 
م بإعداد المخطط 1999ث قامت البمدية بالتعاون مع فريق متطوعي األمم المتحدة سنة ىيكمي لممدينة حي
م لمدينة خان يونس تخطو أيدي فمسطينية وتم إعداد مخطط تفصيمي لمركز المدينة 1999الييكمي لسنة 

 م وقد تم اعتماد ىذين المخططين فعميا وجاري العمل بموجبيما اآلن. وفي سنة1946خالفًا عن مخطط 
 54565م تم توسيع النفوذ الموسع لبمدية خان يونس ليشمل المواصي والمحررات ليصبح مساحتو 2557

 (2).حي 19مدية نسمة وأصبح عدد أحياء الب 141617م 2558دونما،  وبمغ عدد سكانيا عام 

                                                 

 .بمدية خانيونس -1

 .مركز اإلحصاء الفمسطيني -2
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 .المصدر بمدية خانيونس .م2001حديثايوضح خريطة لمدينة خان يونس في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية  -(15-3شكل رقم ) 

  الخالصة
شمل جميع أنشطة الجية الحكومية، وخاصة يل تخطيط البد ان يتكون من مجموعة لجان نظامأي 

يتم ذلك ، جيازىا التخطيطي الرسمي، المعني بشئون ومجاالت وقطاعات التخطيط العمرانية الشاممة
ويكون ىذا النظام  ي، والقطاع الخاص والعام.بمشاركة كافة الجيات المختمفة ومؤسسات المجتمع المدن

يضم منظومة من الجيات والييئات الحكومية، وجيازىا التخطيطي الرسمي، و  عمى المستوى الوطني
ومنظومة المجان والمجالس العميا والمتخصصة، ومنظومة المجالس البرلمانية، ومنظومة تشريعية قانونية 

جراءات العمل والتـنسيق والتعاون، من القوانين والقرارات والموائح المن ظمة لمعمران، ومنظومة من آليات وا 
في كافة مراحل العممية التخطيطية، واإلعداد والتـنفيذ والمتابعة، ونظام البمديات، ومنظمات المجتمع المدني 

 نظام تخطيط عمراني لو مدخالت ومخرجات كأي نظام أخر. كما ان لكل  المعنية.
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لفمسطيني تأثر كثيرا باألحداث التاريخية واالنظمة السياسية التي توالت عمى حكم التخطيط العمراني ا
فمسطين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي بدا بالحكم العثماني، واالنتداب البريطاني في 

لك م، وبعد ذ1948م، ثم الحكم األردني لمضفة الغربية والمصري لقطاع غزة في العام 1917لعام 
م، السمطة الحاكمة ىي وراء تشكيل السمطات والييئات المحمية وليس 1967االحتالل اإلسرائيمي في عام 

ىذه السمطات مرتبطة بالسمطة المركزية في إطار من التبعية السياسية  ذلك جعل .المجتمع المحمي نفسو
الخدمات )ومنيا إعداد واإلدارية، مما أدى إلى الحد من استقاللية تمك السمطات في مجال تقديم 

المخططات العمرانية والييكمية(، والتي بدورىا أثرت سمبًيا عمى نوعية ىذه الخدمات وعدم تمبية احتياجات 
ورغبات المجتمع المحمي الفمسطيني، وكانت معظميا لحساب مصالح السمطات المركزية الحاكمة ولتحقيق 

 .االحتالل اإلسرائيمي أىدافيا السياسية واالستراتيجية. وباستثناء فترة

أن السمطات واإلدارات السابقة التي حكمت األراضي الفمسطينية )العثمانية، البريطانية، األردنية 
اعتبرت األراضي و  ور عمراني مرتبط بمخططات ىيكمية،في إحداث تط والمصرية( ساىمت نوعاً 

 وانين التي تطبق داخل تمك الدول. الفمسطينية جزًء من أراضي تمك الحكومات وطبقت عمييا األنظمة والق

 ظميوم أقامت ىياكل تخطيطية 1967مضفة الغربية وقطاع غزه عام ل يسرائيماإل فترة االحتاللخالل ف
تعديالت لقوانين التخطيط ومؤسساتو بموجب أوامر  تجر اتابعة عمميًا لمؤسسات التخطيط اإلسرائيمية، و 
بة اإلسرائيمية عمى التطور العمراني في األراضي الفمسطينية عسكرية بما يتناسب مع زيادة الضبط والرقا

المحتمة. خالل ىذه الفترة أعدت مخططات ىيكمية محمية لبعض المدن والحًقا لمعظم القرى، كذلك تم 
إعداد مخططات إقميمية شاممة وقطاعية لبعض المناطق في األراضي الفمسطينية، ىذه المخططات جاءت 

في ىذه ، فيميةتنظيم الحيز اإلقميمي ألجل تحقيق المصالح واألىداف اإلسرائلتحقيق ىدف واضح وىو 
دارتو كمتخذي قرار محدودة.   الفترة كانت مشاركة الفمسطينيين في مؤسسات التخطيط وا 

عداده بأيدي الفمسطينيين،لم تكن السمطة إلدارة التم السمطة الوطنية الفمسطينية استال فترة  خطيط وا 
لحساب  ربط بين التخطيط ومصادرة األراضيمختمفة. كما أن ال أشكالمييا بمستويات و كانت مفروضة عف

عارضتو، خاصة وان التخطيط الذي السمطة المحتمة كانت من مميزات النظرة الفمسطينية لمتخطيط و 
ذلك طور وعمق ذىنية  لخدمة سياستيا االستيطانية.العمراني كان تدرجي يفرض من قبل السمطة المحتمة 

 تى ولو كان بو جزء من اإليجابية.د الفعل الرافض لكل ما تصنعو سمطة االحتالل المركزية، حر 
إن الفترة الطويمة التي مرت في ظل االحتالل أو السيطرة األجنبية كان لو اثر مباشر عمى عممية 

 التخطيط ومؤسساتو التي تقام وتبنى خالل الفترة االنتقالية المشروطة.
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  مقدمة
 بشكؿ تتطكر ك تنمك عمرانية، ك ثقافية ك سياسية ك اقتصادية ك اجتماعية كحدة بشكؿ عاـ المدينةمثؿ ت  

 ةمدين مف يختمؼ بيا خاص نظاـ كفؽ مع بعضيا البعض كتعمؿ كترتبط معيف، مكاني حيز ضمف ديناميكي
 ، كي مثؿالنشاط كنكع بطبيعة االقتصادم الجانب يمثؿكالثقافي، ك   االجتماعيالسكاف الجانب  ؿيمثك   .أخرل إلى

 البنائية بالكتؿ متمثؿ العمراني الجانب يككفكبينما  المدينة، في كالسياسية اإلدارية بالسمطة السياسي الجانب
 في تشترؾ فيي الزمانية كأبعادىا المكاني تكزيعيا في المدف اختمفت ااذف(. لممدينة المككنة العمرانية العناصر)

 :خصائص ثالث

 .فييا يعيشكف كالذيف السكاف، مف معيف عدد عمى احتكاءىا .1

 . فيو الحياتية نشاطاتيـ السكاف يمارس الذم المكاني الحيز تمثؿ ،(العمراني الييكؿ) فيزيائية بنية .2

   (1).جية مف األخرل كالمدف إقميميا مع تياكعالق جية، مف يابين فيما المدينة لعناصر الكظيفية العالقة .3

 مراحؿ مف بالعديد األرض سطح عمى الحياة مرتك . متميزال فريد عنصرال ،الرئيس لممكارد المكرد األرض
 .بيئتيا كتمكث مكاردىا استنفاذ في كالحقا تشكيميا في أساسيا كعنصران  المراحؿ ىذه مف جزءن  اإلنسافك  التطكر

 لألفراد جذب كعنصر عمؿكتطكر، ك  و مفاكبما ك ك  عشر التاسع القرف ةد الثكرة الصناعية في نيايبعك 
 كما لممدف الريؼ مف صاحبتيا التي لميجرة نتيجة كعمكديا أفقيا كاتساعيا المدف حجـ في متزايد كاصبح النمك

 المتخمفة األحياء تشاران عمى ساعد مما السكاف، أعداد في مخططة أك متكقعة غير زيادة مف ذلؾ تبع
 .المختمفة األراضي استعماالت كتداخؿ كاألكبئة األمراض كانتشار

 باألرض تيتـ التي الدراسات مف العديد كركظي لتزايدبا األرض استعماالت مشاكؿ بدأت الحيف ذلؾ منذف
 تأثير مف ذلؾ رافؽ كما االجتماعية أك االقتصادية أك الطبيعية منيا سكاء فييا المؤثرة العكامؿك  كاستعماالتيا

 (2).لمتطكر كعكائؽ كمحددات عمميا أك تشكيميا في المصاحب كالتغيير وكحجم نمكىا كاتجاىات األرض عمى

 إدراكان  نما الماضية الثالثة العقكد كخالؿ المستدامة، كالتنمية البيئة بقضايا متزايدان  اىتماما العالـ شيد
 االستيالكي الحياة نمط ارتبط أف بعد ،مستدامان  يعد لـ (الحداثة موذجن)الحالي  التنمية نمكذج بأف متزايدان 
 حادتيف. مشكمتيف الحاضر الكقت في تكاجو البشرية أف العمماء خطيرة كيؤكد بيئية أزمات عنو المنبثؽ

  .لمنفاد معرضة المسممات مف اآلف كجكدىا نعتبر التي المكارد مف كثيران  أف في تتمخص األولى:

                                                           

 التخطيط معيد - كنموذج بغداد مدينة االسالمية العربية لممدينة الحضرية البنية في التغيير - ابراىيم جميل مصطفى. د  الزبيدي، - 1
 بغداد. جامعة – العميا لمدراسات واالقميمي الحضري

 – ادريخ حافظ عمر مجد"  نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات"- 2
 .31م،  ص5002
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 مف الكبير الكـ عف كالناتج الحاضر الكقت في بيئتنا منو تعاني الذم المتزايد بالتمكث فتتعمؽ الثانية:
 سكاء ميـ كمكضكع كاستدامتيا البيئة عمى الحفاظ مسألة تبرز  لذلؾ كنتيجة. ننتجيا التي الضارة الفضالت

 .العمارة مجاؿ في مؤخرا ك السياسة أك الفكر مجاؿ في

 تقـك ال التي التنمية بو كيقصد االستدامة مفيـك كاف باألرض اىتمت التي يثةالحد المفاىيـ أبرز مفف
 .كاجتماعيا اقتصاديا االستدامة عمى المدينة قدرة مف تزيد كالتي لمبيئة تدمير بعممية

 مركر كمع ،ـ1987 عاـ في  Brundtland تقرير نشر منذ باالنتشار المستدامة التنمية أفكار بدأت كقد
 الجميع يسعى أساسيا ىدفا لتككف تتجو عابرة كلكنيا مكجة ليست المستدامة التنمية أف كاضحا أصبح الكقت
تحقق التوافق  تمبي التي التنمية ىي المستدامة التنمية: كأساسي ميـ بتعريؼ التقرير ىذا خرج كلقد. إليو

  ادة منيا.بين الموارد الحالية واعطاء فرصة لألجيال القادمة لتمبية احتياجاتيم واالستف
 القرف مف األكؿ النصؼ في البيئي االنحدار عمى فعؿ كرد التسعينات في المستدامة التنمية فكرة ظيرت
 (1).الحرارة كارتفاع المصادر كاستنفاد بالتمكث ارتبط الذم العشريف

 .المستدامالتخطيط  دراسة ثم ومن ومؤشراتيا وأبعادىا المستدامة التنمية مفيوم تناول الفصل ىذا في سيتم

 .وتخطيطيا المدينة ماىية 4-1

 المدينة مفيوم: اوالً 
 الناس فيي لكككربيزيو، عرفيا كما الحي الكائف فيي ، الحضرية الحياة تاريخ خالصة المدينة مفيـك إف

 كالثقافة كالسياسة، كالحككمة كالعكاطؼ، كالصالت كالعمارة، كالفف كاالقتصاد، التجارة كىي كالمكاصالت
 كانتصاراتو اإلنساف لكفاح صكرة كىي األمـ، كتطكر الشعكب ثقافة النعكاس تعبير أصدؽ كىي كالذكؽ،
 (2).كالضعؼ كالحرماف كالفقر لمقكة صكرة كىي كىزائمو،

 (3) المدينة تعريف: ثانياً 
 اكثر اك نشاط عمى يعتمد عادة كمنشأىا الكبير الى الصغير مف احجاميا تتراكح سكنية عمرانية تجمعات

 مقياسا كيككف السكني التجمع حجـ حسب تعريفيا يعتمد قد .الخ...التجارة اك الصناعة اك الزراعة انشطة مف
 .السكاف عدد حسب المدف لتسمية

                                                           

 العموم قسم ،"البيئة حماية عن والمسئولية الطبيعية الموارد استغالل في الحق بين المستدامة التنمية" جمعان، بن عبداهلل الغامدي،-1
 والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات .2007 أغسطس السعودية، العربية المممكة سعود، الممك جامعة -السياسية

 .14ص م، 2005 ، ادريخ حافظ عمر مجد"  نابمس مدينة في المواصالتو  ألراضي الستخدامات

 .2007 أبريل 9( سورية في الحضرية التجمعات دراسة) والبيئة العمراني التخطيط قسم  المعمارية، اليندسة كمية دمشق، جامعة-2

 .83ص م،1994 والقرى، المدن تخطيط  عباس،. د حيدر، - 3
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 (.نسمة 25555 الى نسمة 5555بيف السكاف عدد) صغيرة مدينة 
 (.نسمة 155555 الى نسمة 25555بيف السكاف عدد) متكسطة مدينة 
 (.نسمة مميكف مف اقؿ الى نسمة155555 بيف لسكافا عدد) كبيرة مدينة 

 :كالتالي تصنؼ اف كيمكف. جميعا كالخدمات العالقات كمركز المركزية كالسمطة القرية بيف الكصؿ ىمزة المدينة

 (Metropolis المتوربوليس)  الكبرى المدينة .1

 . شخص مميكف فم اكثر سكانيا كعدد. الصغيرة المدف مف بغيرىا كالمتصمة المركزية المدينة

 
 .84ص م 1994 والقرى، المدن تخطيط  عباس،. د حيدر، -المصدر الكبرى القاىرة مدينة( 1-4) رقم شكل

 (Megalopolis الميجالوبوليس)  الضخمة المدينة .2

 . عاؿ سكانيا كتعداد البعض بعضيا مع مترابطة كبيرة مدف نطاقيا يدخؿ جدان  الكبيرة المدينة

 إال المدينة إليو تصؿ لـ حياة كأسمكب معيشة نظاـ كىي السكاف، فييا يعيش التي الفيزيائية البيئة ىي :المدينة
 مبني محسكس مادم أكليما أساسييف عنصريف عف عبارة الحالة ىذه في المدينة أف أم. التطكر مف فترة بعد
 ذلؾ عمى كبناء. ديةالما األشياء بيف العالقات تنظـ التي باألمكر يتمثؿ محسكس غير كاآلخر مشاىد، أك

  .أبعاد ثالثة فالمدينة ليا
 .كالفراغات لمساحات إضافة المبني الجزء يشمؿ مكاني أك فيزيائي  .1

 المدن حسب عدد السكان

 مدن صغٌرة مدن متوسطة مدن كبٌرة Metropolisالمدٌنة الكبرى  Megalopolisالمدٌنة الضخمة 
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 . كمشاكميـ خصائصيـ كأنماطيـ كتراكيبيـ بالسكاف متعمؽ إنساني اجتماعي  .2
 .عميو تقـك الذم االقتصادم المدينة بطابع خاص اقتصادم .3

 :نوعين إلى المدن اتؤديي التي الوظائف تقسيم يمكن

 .المدينة كجكد سبب كىي: أولية
 تقـك التي كرأسو اإلقميـ نكاة كىي فالمدينة. تكميمية أك قاعدية أك بزيادتيا، كتزيد األكلية عمى تعتمد :ثانوية

 تسارع لمكاكبة جاىدة محاكلة في متسارع بشكؿ كتطكر المراحؿ مف بالعديد المدف تخطيط مر كلقد. بالخدمات
 .كالتكنكلكجي العممي كتطكرىا لحياةا نمط
 .األىداؼ مف عدد لتحقيؽ ممحة التخطيط إلى الحاجة بدأت ىنا مف

 .المختمفة كالطبقات األفراد بيف عكائدالك  لمدخكؿ العادؿ التكزيع مف خالؿ االجتماعية العدالة تحقيؽ .1
 .كالبشرية الطبيعية لممكارد األمثؿ االستغالؿ .2
 .السكاف معيشة مستكل كتحسيف عالية اقتصادم نمك معدالت تحقيؽ .3
 (1).المختمفة كالبيئية كاالجتماعية االقتصادية لممشاكؿ المناسبة الحمكؿ كضع في المساىمة .4

 أك زراعية كأراضي غابات مف ابي تحيط التي األراضي كطبيعة توكطبكغرافي المدينة مكقع لطبيعة
 بعض تكاجو. آخر باتجاه كتكجييو بؿ معيف باتجاه المدينة نمك مف الحد عمى تعمؿ غيرىا أك مائية مسطحات

 مناطؽ كجكد عف ينتج ما كمنيا العامة الخدمات بشبكات خاص ىك ما منيا بالتكسع خاصة مشكالت المدف
  (2).األراضي بممكيات متعمقة أخرل محددات أك خدماتية أك أثرية أك صناعية استعماالت كجكد أك أصال مبنية

  (3) المدينة موقع: ثالثاً 
 كاليابسة المكاصالت كأنماط كالتضاريس لطبكغرافيةفا فييا، األرض استعماالت كتكزيع تشكيؿ في يؤثر
 المستطيمة المربعة، األشكاؿ مف كؿ تضـ بحيث نمكىا فترة في المدف تتخذىا التي األشكاؿ عمى تأثر كالماء

 . األنكية كالمتعددة الشبكية ثرة،المتنا اإلشعاعية، اإلصبعية، المركحية، الدائرية، الشريطية، أك

 (4) المدينة وتخطيط وشكل تضاريس: رابعاً 
 كما. فييا المستخدمة النقؿ ألنماط تبعا تختمؼ متعددة أشكاال تتخذ كالتي المدف شكارع في كبير بشكؿ تأثر

 خدمة عمى كقدرتو كطبيعتو الشارع لعمر تبعا لكظائفيا كأدائيا المدينة تشكيؿ في تؤثر الشكارع ىذه أف
 زادت كمما كالتنقؿ الحركة سيكلة كتحقؽ جيدة الشكارع شبكات كانت فكمما. لألراضي المستخدمة االستعماالت

  .كالفعاليات األنشطة كفاءة
                                                           

 عمر مجد جامعة النجاح،" نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام طيطالتخ وسياسات استراتيجيات"-1
 .32م،  ص5002 - ادريخ حافظ

 .2002 األردن/ عمان/  والتوزيع لمنشر الثقافة ودار. والتوزيع لمنشر الدولية العممية الدار ومفاىيم، أسس-الحضري التخطيط: حسين خمف الدليمي، -2
 .2000 عمان، والتوزيع، لمنشر صفاء دار الحضري، النقل تخطيط مبادئ: العابدين زين عمي، -3
 المصدر السابق.- 4
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 (1) ورتبيا الشوارع أصنافخامسا: 
 تبعي قد الذم التصنيؼ طبيعة ذلؾ كيتبع لألرض، المختمفة كالفعاليات االستعماالت لتنكع طبقا تتعدد
 .الشكارع ىذه تخدميا التي الكظيفة أك المكرفكلكجية أك كالسعة المرتبة

 :وسعتيا رتبتيا حسب الشوارع تصنف

 
 تخدـ طكيمة كمسافات عالية كسرعة كبيرة مقاييس ذات :Regional Streets االقميمية شوارع .1

 . كالحضرية كاإلقميمية الدكلية الرحالت
 عالية كسرعة كبير بحجـ كالحضرية اإلقميمية الرحالت خدـت :Main streets الرئيسية شوارع  .2

 .طكيمة كمسافات
 المدينة كتخدـ الحضرية الرحالت مف أكبر حجما تستكعب :Arterial streets شريانية شوارع  .3

 المجاكرة. كضكاحييا
 المركر تجميع عمى تعمؿ القصيرة الحضرية الرحالت تخدـ :Collector Streets مجمعة شوارع .4

 .عممية بسرعة المدينة في النقؿ نظاـ عمى كتكزعيا المحمية لشكارعا مف
 كبيرة غير استيعابية كطاقة قميمة سرعة ذات القصيرة الرحالت تخدـ :Local Streets محمية شوارع  .5

 .السكنية الكحدات إلى لمكصكؿ
 المدف حكؿ يةالتفاف كحركة  عمميا يتـ أنو إال رئيسية طرؽ لتصنيؼ :Ring Roads الدائرية الطرق .6

 . العابر لممركر خاصة ك لذلؾ بحاجة ليس لمف المدف لمراكز الدخكؿ لتالفي

 (2) مشوارعل (Morphological) المورفولوجي التصنيف: سادساً 
 

 

                                                           
 ادريخ حافظ عمر مجد  النجاح، جامعة ،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات"-1

 .19، ص2005

 .2000 عمان، والتوزيع، لمنشر صفاء دار الحضري، النقل تخطيط مبادئ: عابدينال زين عمي، - 2

 الشوراع حسب رتبتها

 اقلٌمٌة رئٌسٌة شرٌانٌة مجمعة محلٌة دائرٌة

 التصنٌف المورفولوجً للشوراع

 سرٌعة رئٌسٌة مجمعة محلٌة
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 تخمك فيي الخارجية بالطرؽ المدينة كربط الكبيرة المركر حركة تسييؿ األساسي ىدفيا :سريعة شوارع .1
 .لضكئيةا كاإلشارات التقاطعات مف

 سرعتيا أما بيا، المحيطة األرض خدمة إلى باإلضافة المركر خدمة عمى تعمؿ كىي :رئيسية شوارع .2
 .السريعة مف أقؿ فيي

 لخدمة مخصصة تككف تكاد كىي الرئيسة الشكارع إلى كتنقمو المركر تجمع: المجمعة الشوارع  .3
 .السكنية كأحيائيا المدينة قطاعات

 .مباشرة السكنية الكحدات إلى دتمت كىي :المحمية الشوارع  .4

 مشوارعالوظيفي ل فيتصن: السابعاً 

 
 .لمسكاف قكية جذب مراكز فيي ازدحاما أكثرىا كىي :تجارية شوارع .1
 .السكنية األرض استعماالت تكزيع مع تتماشى :سكنية شوارع  .2
 .ييةترفي أغراض كتخدـأ الخضراء المناطؽ أك لألنيار المحاذية الشكارع :ترفييية شوارع  .3
 أك الصناعية بالمناطؽ تحيط شكارع إما كىي كالبضائع الخاـ كالمكاد العماؿ لنقؿ :صناعية شوارع  .4

 (1).داخمية فرعية أك صناعية تجمعات إلى المناطؽ تقسـ

 .المستدامة التنمية 4-2

 اء،كاليك  الماء تمكث الغابات، مساحات الحيكم، تقمص التنكع فقداف"بعد ظيكر ازمات بيئية خطيرة، 
 فذلؾ. مستدامان  يعد لـ الحداثة نمكذج أف اكدذلؾ . متجددة" الغير المكارد استنفاد األرض، حرارة درجة كارتفاع
 البيئة كحماية التنمكية األىداؼ بيف االنسجاـ حقؽي مستداـ تنمكم نمكذج إلى الدعكة إلى ومنتقدي دفع

  (2).كاستدامتيا البيئة عمى الحفاظ لةمسأ بركز إلى الضغكط أسيمت فقد لذلؾ كنتيجة ،كاستدامتيا

 .(واىداف ومفيوميا تعريفيا)االستدامة 4-2-1

 الككارثكخاصة بعد ظيكر  كاالجتماعية، كالبيئية كاالقتصادية السياسيةاالمكر  معالجة فيتيتـ االستدامة 
 تقرير لو تكصؿ ام خالؿ مف كبير عالمي اىتماـ االستدامة مفيـك  بفاكتس المحتممة،  كالبيئية البشرية

                                                           
ادريخ  حافظ عمر مجد  ، جامعة النجاح،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات" -1

 .19م،  ص2005
 جامعة -السياسية العموم قسم البيئة"، حماية عن الطبيعية والمسئولية الموارد استغالل في الحق بين مستدامةال "التنمية جمعان، بن عبداهلل الغامدي، -2

 .2007 أغسطس العربية السعودية، المممكة سعود، الممك

 التصنٌف الوظٌفً للشوراع

 تجارٌة سكنٌة ترفٌهٌة صناعٌة
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 العالمية المجنةعف  ،ـ1987عاـ في الصادر(Our Common Future) "المشترؾ مستقبمنا" بركندتالند
 التي التنمية" التقرير ىذا في المستدامة لمتنمية تعريؼ أكؿ صياغة تـ قدWCED) ـ،1987) لتنميةاك  مبيئةل

  ."ااحتياجاتي تمبية عمى القادمة األجياؿ ةبقدر التضحية اك االضرار  دكف الحاضر الجيؿ احتياجات تمبي

 صياغة تـ كقد كاحد، تعريؼ في كالبيئية كاالجتماعية االقتصادية دمج االحتياجات تـ التقرير ىذا كبمكجب
 الحاضر المجتمع احتياجات كتمبي تفي التي التنمية أنيا عمى" التقرير ىذا في المستدامة تعريؼ لمتنمية أكؿ
  (1)."احتياجاتو تمبية عمى المقبمة األجياؿ بقدرة ساسكالم المجازفة دكف

“meeting the needs of the present generation without compromising the Ability of future 
generations to meet their needs.”  
 

 :وىما أساسيتين قضيتين تعريففي ىذا ال دمج وقد

 .الناس لجميع مرضي حياة مستكل عمى لممحافظة الكضع تييئة ةحاج كخصكصان  الحاجة، :األولى الفكرة 
 كمف .االجتماعيةكالنظـ  التكنكلكجيا لمستكل طبقان  الظركؼ تفرضيا التي القصكل الحدكد :الثانية الفكرة 

  (2).اقتصادية أك اجتماعية أك عمرانية استدامة كانت سكاء االستدامة أشكاؿ كؿ تقييـ يمكف الفكرتيف تمؾ خالؿ
 عاـ في جانيرك دم ريك في كالمنعقد كالتنمية لمبيئة المتحدة لألمـ التابع (األرض قمة) مؤتمر فيك 

 المكارد عمى تحافظ بطريقة االقتصادية المكارد إدارة" .المستدامة لمتنمية بتعريؼ المؤتمر خرج ـ،1992
 مثؿ الطبيعية المكارد مف الةفع بطريقة ثابت رصيد عمى لممحافظة تدىكرىا، إلى تؤدم ال بحيث الطبيعية
 (3)."أفضؿ كريمة حياة تعيش أف مف المقبمة األجياؿ تمكف لكي كذلؾ البيكلكجية، كالكتمة الجكفية كالمياه التربة
 الحفاظ مع المختمفة الحياة نكاحي كجميع كالصناعي كاالجتماعي العممي كالتطكر التقدـ" أنيا عمى عرفت كقد
 (4)."كاليالؾ كالدمار التمكث لمخاطر المعمكرة ىذه في الحية كمظاىرىا البيئة تعريض كدكف استمرارية عمى

 :الستدامةالمشتركة ل خصائصالالسابقة يمكن التعرف عمى  التعريفات خالل من
 (سنة  20-25)، مف لالستدامة الكافي الزمف يتراكح حيثجيميو:  عبر ظاىرة االستدامة. 
 (.محمي إقميمي، عالمي،) ،عدة مستكيات في تحدث عممية ىي فاالستدامة :القياس مستوى 
 ثالثة يراعي شامؿ تنمكم مفيـك إلى تحكؿ ثـ بيئيان  مفيكمان  العاـ إطاره في :المستدامة التنمية مفيوم 

 (5).البيئي كالمحكر االقتصادم كالمحكر( اإلنساف) االجتماعي المحكر كىي رئيسة محاكر
 

                                                           
1  - B Brundtland, H. Our Common Future, Oxford: Oxford University Press, for the World Commission on 
Environment and Development,1987. 

 .35ص م، 2011، االسالمية الجامعة إسماعيل، يوسف سمر ،"لممدارس العمراني التصميم في االستدامة تحقيق استراتيجيات"-2

 المغربي، لالتحاد التابعة الزراعيين الميندسين لنقابة االجتماع السنوي في مداخمة نص المستدامة، التنمية أبعاد بعنوان، دراسة أديب، السالم عبد -3
 .م2002 نوفمبر، المغرب،

 . م1997 الفمسطينية، البيئية الفمسطينية، الموسوعة الموسوعة ىيئة -4

 جامعة -السياسية العموم قسم ،"البيئة حماية عن والمسئولية الطبيعية الموارد استغالل في الحق بين المستدامة التنمية" جمعان، بن عبداهلل الغامدي، -5
  .م2007 أغسطس السعودية، العربية المممكة سعود، الممك
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 (1):االستدامة أىداف
  .لمناس المعيشية الظركؼ في مباشرة التأثير شأنيا مف التي تدامةاالس أىداؼ اىـ

 االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية اليدف
ضػػػػماف إمػػػػدادا كػػػػؼو مػػػػف الميػػػػاه كرفػػػػع  المياه

كفػػػػػػاءة اسػػػػػػتخداـ الميػػػػػػػاه فػػػػػػي التنميػػػػػػػة 
 الزراعية كالصناعية كالحضرية.

تعماؿ تأميف الحصكؿ عمى الميػاه لالسػ
 المنزلي كالزراعة الصغيرة.

ضػػػػػماف الحمايػػػػػة الكافيػػػػػة لممجمعػػػػػات 
المائية كالمياه الجكفيػة كالمػكارد العينيػة 

 .كانظمتيا االيككلكجية
رفػػػػػػػػػع االنتاجيػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػة كاألنػػػػػػػػػكاع  الغذاء

األخرل مف أجؿ تحقيؽ األمف الغػذائي 
 .في اإلقميـ

تحسػػػػػػػػيف اإلنتاجيػػػػػػػػة كأربػػػػػػػػاح الزراعػػػػػػػػة 
ألمػػػػػػػػف الغػػػػػػػػذائي الصػػػػػػػػغير كضػػػػػػػػماف ا

 .لمسكاف

ضػػػػماف االسػػػػتخداـ المسػػػػتداـ كالحفػػػػاظ 
عمػػػى األراضػػػي كالميػػػاه كالحيػػػاة البريػػػة 

 .كاألسماؾ
زيػػػػػادة اإلنتاجيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الرعايػػػػػػة  الصحة 

الصػػػػػحية كالكقائيػػػػػة كتحسػػػػػيف الصػػػػػحة 
 كاألماف في أماكف العمؿ.

فػػػػػػػػػػػػػرض معػػػػػػػػػػػػػايير لميػػػػػػػػػػػػػكاء كالميػػػػػػػػػػػػػاه 
كالضكضػػػػػػػاء لحمايػػػػػػػة صػػػػػػػحة البشػػػػػػػر 

   .ة الصحية كضماف الرعاي

ضػػػػػػػػػماف الحمايػػػػػػػػػة الكافيػػػػػػػػػة لممػػػػػػػػػكارد 
البيكلكجيػػػػػػػػػة كاألنظمػػػػػػػػػػة االيككلكجيػػػػػػػػػػة 

 كاألنظمة الداعمة لمحياة.
 المأوى
 والخدمات

ضػػػػػػماف اإلمػػػػػػداد الكػػػػػػافي كاالسػػػػػػتعماؿ 
 .الكفاء لمكارد البناء كنظـ المكاصالت

ضماف الحصكؿ عمى السكف المناسب 
بالسعر المناسب باإلضافة إلى 

حي كالمكاصالت خدمات الصرؼ الص
 لألغمبية

 المثػالي أكالمسػتداـ  ضماف االستخداـ
لألراضػػػػي كالغابػػػػات كالطاقػػػػة كالمػػػػكارد 

 المعنية.

زيػػػػػػػػادة الكفػػػػػػػػػاءة االقتصػػػػػػػػادية كالنمػػػػػػػػػك  الدخل
   .كفرص العمؿ في القطاع الرسمي

دعػػػػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػػػػاريع الصػػػػػػػػػػػغيرة كخمػػػػػػػػػػػؽ 
الكظػػػائؼ لألغمبيػػػة لمفقيػػػرة فػػػي القطػػػاع 

   .غير الرسمي

اؿ المسػػػػتداـ لممػػػػكارد ضػػػػماف االسػػػػتعم
الطبيعيػػة الضػػركرية لمنمػػك االقتصػػادم 

 في القطاعيف العاـ كالخاص.
 

 .2بق في الصفحة السابقة رقم السا المصدر –( بوضح اىداف االستدامة 1-4جدول رقم )
 

 (2).(واىدافيا واسسيا مفيوميا تعريفيا) المستدامة التنمية 4-2-2

قى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. وىي القدرة االستدامة ىي مصطمح بيئي يصف كيف تب
عمى حفظ نوعية الحياة التي نعيشيا عمى المدي الطويل، اما التنمية المستدامة بشكل عام فيي التنمية التي 

 تفي باحتياجات الوقت الحالي دون المساس بقدرة االجيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتيم الخاصة.  

 مستكل في الحياة في القادمة األجياؿ حقكؽ إىدار دكف الحالي الجيؿ حتياجاتال تمبية لمستدامةا التنمية
 نمو): أنيا عمى المستدامة التنمية مككنات الدكلي المجتمع حدد كقد ىذا ،فيو نعيش الذم المستكل عف يقؿ ال

  .(بيا الطبيعية الثروة ومصادر البيئة حماية اجتماعية تنمية ،اقتصادي

 .الثالثة األبعاد بدقة فييا تراعى شاممة نظرة ىناؾ تككف المستدامة التنمية استراتيجيات إعداد ندع

  (Development) ف التنميةيتعر : اوالً 
 1)).اعمى الى بكميتو االقميمي النظاـ تحرؾ ىي التنمية باف ميرداؿ جكنار عرفيا

                                                           
 .35، ص2011الجامعة االسالمية ، إسماعيل، يوسف لممدارس"، سمر العمراني التصميم في االستدامة تحقيق "استراتيجيات-1

 مسئولية األمن)  العربي الوطن في واألمن التنمية مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة" المستدامة التنمية في  العربية المنظمات دور" السنبل اهلل عبد بن العزيز السنبل، عبد -2
  .6م ص2001/ 9/ 26 ـ 24ىـ ،1422ـ9ـ7 األمنية الرياض لمعموم العربية نايف أكاديمية والعموم، والثقافة لمتربية العربية المنظمة  عام مدير ، نائب( الجميع
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The movement of the whole social system upwards  

 .كاألشكاؿ الجكانب متعدد جيدب القياـب االنساف دكر عمى نجاحيا تكقؼم متكاممة شاممة يةعمم

 التنميةمفيوم : ثانياً 
 دكؿ دفعت بارزة جتماعيةالا ؿكامشظيكر  لعدة اسباب الثانية العالمية الحرب عف التنمية بعد الحديث بدء
 بالتقدـ التنمية مفيـك ارتبط فقد لذا. المادية ياأحكال كتحسيف أكضاعيا لتغيير مضاعفة جيكد بذؿ إلى العالـ

 خدمات كتطكر اإلنتاج قطاعات بتعدد االقتصاد بنية في تغيير مف ذلؾ يعنيو كما كاالجتماعي االقتصادم
 الفكر انقسـ لذلؾ متبايف، النامية كتمؾ المتقدمة الدكؿ بيف التنمية مستكل كألف .ذلؾ شابو كما كالتعميـ الصحة

 :رئيسين تيارين إلى تعريفيا يف المعاصر

 إلى تؤدم طاقة خمؽ إلى تيدؼ عممية: )بأنيا التنمية عرؼ الذم الغربي االقتصادم الفكر يمثؿ :االول التيار
 (.الزمف مف طكيمة لفترة منتظـ بشكؿ لمفرد الحقيقي الدخؿ متكسط في دائـ تزايد

 ىيكمية تحكالت إحداث إلى تيدؼ عممية) بأنيا التنمية كعرؼ النامية، الثالث العالـ بدكؿ تمثؿ :الثاني التيار
 مشكالت بالتدريج كتزكؿ الكريمة، الحياة مف مستكل المجتمع، ألغمبية تتحقؽ بمكجبيا( اجتماعية اقتصادية،
 تكجيو في المساىمة كحؽ المشاركة، فرص مف اكبر قد لممكاطف تكفير كيتـ كالمرض، كالجيؿ كالفقر البطالة
 .ستقبموكم كطنو مسار

 مادية، سميمة، إنتاجية قاعدة وجود متفقان عمى ضرورةيرى الباحث من خالل دراسة افكار التيارين   
 منتظم تزايد إلى تودي المجتمع ألداء عالية كفاءة تحقيق مع الفرد دخل متوسط رفع عمى قادرة وبشرية،

 .نالسكا عدد في المتوقع التزايد يفوق بمعدل والخدمات السمع إنتاج في

 أكثر آخر معنى أخذت التي كالتكنكلكجية اإلنسانية العمـك تقدـ التنمية مع بقضية عالمنا في االىتماـ اددز ا
 كالتكنكلكجية كالثقافية العممية البشرية اإلمكانات سائر يضـ ضخـ كتربكم فكرم بتحكؿ ارتبطت لقد. شمكلية
  كغيرىا. كالسياسية ةكاالجتماعي االقتصادية الشاممة التنمية خدمة في المكظفة

 عممية كليست فحسب، اجتماعية عممية كليست فحسب، اقتصادية عممية ليست الشامؿ، بمفيكميا التنمية
 كاعية عممية التنمية تعتبر. فكغيرىا كميا ىذه مف مزيج كلكنيا فحسب، ثقافية عممية كليست فحسب، سياسية

 إلى بالمجتمع يسمك شامؿ تغيير إيجاد بيدؼ كعامة، خاصة كاعية، شعبية قطاعات بيا تقـك كمكجية،
 في تحكالت عممية" كجكد عف يعبر، اقتصادم نمك عممية مف أكثر فيي لذا. المتحضرة الراقية األمـ مصاؼ
 منتظمة زيادة تحقيؽ إلى تؤدم ذاتيا، مدعمة إنتاجية طاقة تنمية عمى قادرة االجتماعي، ػ االقتصادم البناء
 ."المنظكر المدل عمى لمفرد يالحقيق الدخؿ متكسط في

 إيمانيـ مف كينبع المجتمع، ألفراد اإلرادم القبكؿ إلى مستند كشامؿ، ضخـ حضارم إحياء مشركع لتنميةا
 مف المجتمع تمكيف كفي الحياتية، كمتطمباتيـ الحيكية مصالحيـ تحقيؽ في كأىميتيا العممية ىذه بجدكل

                                                                                                                                                                                
 . 19ص -2005 ادريخ حافظ عمر مجد  النجاح، جامعة ،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات املوالمتك المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات" 1-



06 
 

 بمكغو دكف حائال تقؼ كالتي كالتجديد لمتغيير المناىضة فكاراأل مف العقؿ تحرير طريؽ عف ذاتيا التجدد
 مف بدال المنشكد الحضارم مشركعو لتحقيؽ الضركرية المادية تقنياتو إنجاز مف بيا يتمكف التي اإلبداع مرحمة

 ف.ياأساسمفيكماف  لمتنمية يصبح ذلؾ، مف كانطالقان  .لو كاالرتياف بالغير االستعانة

 تخمؽ كفرضياتو، العمـ فمناىج. التنمية ثمرة نضج إلى يؤدم كدائـ متبادؿ تفاعؿ في اكىم :مادي وآخر فكري
 بتطكر مسبكقا يككف أف مف البد المادم التطكر بأف القكؿ يمكف بحيث التكنكلكجي، لإلبداع المكاتية الفرص
 العممي البحث عمى الذىف يشحذ أف شأنو مف التكنكلكجي التقدـ في االستمرار أف كما. لو مالـز فكرم

 . التقنيات مف المزيد الكتشاؼ المتكاصؿ
 االقتصادية المجتمع ىياكل جميع في بنيوية تغيرات احداث عممية ىي التنمية انالباحث  رىي

 عمي الحفاظ مع العصر، حضارة مستوى إلى بالمجتمع االرتقاء بيدف والبيئية، والثقافية واالجتماعية
 .والتمكين اإلنصاف وعدالة لمبيئة الحيوي التنويع

 Sustainable Development (1)المستدامة التنمية مفيوم :ثالثاً 
 .البيئة عمى بالحفاظ الجديدة االىتمامات تأثير تحت ر مفيـك في االدبيات التنمكيةيظ الثمانينيات منتصؼ

  .البيئة عمى بالحفاظ نادت لمدراسات التي االىتمامات التي اثارتيا .1
 القابمة الطبيعية المكارد عمى الحفاظ ضركرةكالتي نادت ب السبعينيات في الشييرة ا(ركم نادم)تقارير .2

كانتشر العمؿ بيذا (.Ecosystems) البيئية األنظمة في الجكىرية كالتكازنات البيئة كعمى لمنضكب،
 .عالميان  التمكث درجة كارتفاع لمبيئة المسيئة األحداث المفيـك بسب

 :التالية لألسباب الثالث بالعالم الخاصة االقتصادية دبياتاأل في أيضا انتشركما انو  
 كتردم الخارجية المديكنية تفاقـ إلى أدت التي بيا، المعمكؿ التنمكية السياسات مف الكثير تعثر .1

 الصناعي. القطاع في كخاصة اإلنتاجية،
 الفقيرة الفئات لدل يةالتغذ قمةك  المجاعة درجة كصؿك  الدكؿ، مف كثير في االجتماعية الفركقات اتساع  .2

 .السابقيف العقديف في نفذت التي االستثمارات كؿ مف بالرغـ الثمانينيات في أحكاليا ساءت التي

 تعريف التنمية المستدامة: رابعاً 
 القابؿ كبالتالي لمتحمؿ، القابؿ تعني كما الديمكمة، أك لالستمرارية القابؿ (Sustainable) كممةتعني 
 المغة إلى ترجمتيا في تستعمؿ البشرية بالتنمية المتعمقة لمتنمية المتحدة األمـ برنامج ركتقاري. لالستمرار
  .المفيـكك  معنيال عف لمتعبير" الدعـ" كممة نجد أف العربية، المغةفي ". المستدامة التنمية" تعبير العربية،

 ". اعمةمتد" تنمية بالتاليك  استمرارىا يدعـ ما ذاتيا في تجد المستدامة التنمية

                                                           
 العربي الوطن في واألمن التنمية مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة" المستدامة التنمية في  العربية المنظمات دور" السنبل اهلل عبد بن العزيز عبد السنبل، -1 
 ـ 24، ىـ1422ـ9ـ7 الرياض األمنية لمعموم العربية نايف أكاديمية والعموم، والثقافة لمتربية العربية المنظمة  عام مدير نائب ،( لجميعا مسئولية األمن) 
 . 7ص م2001/ 9/ 26
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 لفعؿ األكؿ المعنىف. المختمفة المجتمع فئات مف كمقبكلة متحممة تكف لـ إذا كذلؾ تككف أف يمكف ال كىي
(Sustain) تشابو ىناؾ المنظكر، ىذا مفف". استمر" معنى إلى باإلضافة ،"أيد" أك" دعـ" ىك اإلنكميزية بالمغة 
 المعنية االستمرارية أك" الديمكمة" أف أيضا،ذاتيا. ك  مركزةال التنمية أك النفس عمى باالعتماد التنمية مفيـك مع
 يترؾ أف يجب الحالي الجيؿ أف تعني أنيا أم األجياؿ، بيف كالركابط االمتداد إلى تشير ىذا، التنمية مفيـك في

 بالتمكث، ككذلؾ مصاب كغير مدمر غير بيئيا كنظاما الطبيعية المكارد مف كافيا مخزكنا القادمة لألجياؿ
 كاالستفادة التنمية في االستمرار مف األجياؿ ىذه تتمكف بحيث كالتكنكلكجيا، العمـك في الممكة مف كافيا مستكل

 (1).المختمفة فكائدىا مف

 أعدتو الذم Brudtland لجنة تقرير ظيكر بعد كبيران  عالميان  اىتمامان  المستدامة التنمية مصطمح اكتسب
 تمبي التي التنمية" أنيا عمى المستدامة لمتنمية تعريؼ أكؿ صيغ يثح كالتنمية لمبيئة العالمية المجنة

 ."حاجاتيـ تمبية في المقبمة األجياؿ قدرة عمى المساكمة دكف الراىنة الحالية االحتياجات

 ىذه بيف صالحة دائرة فتنشأ كاالجتماعية كاالقتصادية البيئية التنمية بيف، تكفؽ تنمية يانأ عمى عرفت
 البيئية، إنَّيا الناحية مف كممكنة االجتماعية الناحية مف عادلة االقتصادية، الناحية مف ثة، فعالةالثال األقطاب
 دكف االقتصادية الناحية كتضمف األرض عمى الحياة كتدعـ البيئية كالنظـ الطبيعية المكارد تحتـر التي التنمية
 (2).العدالة عف كالبحث المساكاة، عدـك  كالبطالة الفقر بمكافحة يتجمى كالذم االجتماعي اليدؼ نسياف

Sustainable development is development that meets "the needs of the 
Present without compromising the ability of future generations to meet their  
own needs". 

 تحقيؽ حيث مف األجياؿ بيف تساكمبال تطالب التي المستدامة لمتنمية العاـ اإلطار فقط يحدد بقى ىذا
 في المستدامة التنمية فييا تسيـ كتفسيرات تعريفات تقديـل محاكلة في الباحثيف لذلؾ قاـ الرئيسية، الحاجات
 :مثؿ مختمفة مجاالت

 بمعنى. القادمة األجياؿ بمصالح يمس أك يضر ال الحالية بشكؿ األجياؿ لخدمة تنميةىي  المستدامة التنمية
 (3).أفضؿ أك عميو ىي الذم نفسو بالكضع القادمة لألجياؿ اآلف المتكافرة صادرالم ترؾ

 واألجيال بقدرة المساس دوننا االنية تمبي احتياجات التي ىي المستدامة التنميةان عممية  الباحث يرى
بعاد التنموية مع مراعات األ مع ترك البيئة دون استنزاف مواردىا تمبية احتياجاتيم عمىبمية والمستق القادمة

 .)االنسان( والبعد االقتصادي والبيئي مثل البعد االجتماعيتالرئيسية و 

                                                           
 العربي الوطن في واألمن التنمية مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة" المستدامة التنمية في  العربية المنظمات دور" السنبل اهلل عبد بن العزيز عبد السنبل، -1
 ـ 24، ىـ1422ـ9ـ7 الرياض األمنية لمعموم العربية نايف أكاديمية والعموم، والثقافة لمتربية العربية المنظمة  عام مدير نائب ،( الجميع مسئولية األمن) 
 .8ص م، 2001/ 9/ 26

 األول، العدد والعشرون، الخامس المجمد لمعموم اليندسية، دمشق جامعة مجمة ،المستدامة" التنمية أجل من "التخطيط مينا، سميمان ريدة، ديب، - 2
  .5008-8-31دمشق، جامعة مجلة إلى البحث ورود تارٌخ م، 2009 دمشق،

 القدس.( أريج) األبحاث التطبيقية معيد منشورات اإلنمائي، التخطيط في البيئي البعد دمج محمد، .غنايم، د - 3



77 
 

 (1)المستدامة التنمية أىداف: اً خامس
  :كأىميا األىداؼ، بعض تحقيؽل المستقبمية التنمكية السياسات تكجيو إلى المستدامة التنمية فكرة تسعى

 ،الطاقة استيالؾ لتقميؿ المصنعة، الطبيعية لمصادرا) عمى المحافظةك  المبنية البيئة كتطكير تحسيف .1
  المباني استخداـ إعادة كتشجيع، القادمة لألجياؿ تزكيدىا كاستمرار (،المصادرك  األرض إنتاجية

 .اإلنساف كصحة البيئي النظاـ حمايةك  التمكث نسبة كتقمؿ كاحتراميا ،البيئة نكعية تحسيف .2
 .كالفقير الغني بيف الفجكة حجـ تزيد التي التنمية تسياسا مف كالحد اجتماعية، عدالة تحقيؽ .3
 إلحداث سياسية التزامات دكف تحقيقيا يمكف ال البيئية االستدامة أف كما السياسية، المشاركة مبدأ تفعيؿ .4

 .األسفؿ مف كالمشاركة األعمى مف التغيير

 (2) .المستدامة لمتنمية المحورية االبعاد 4-2-3
 يتسـ تفاعؿ إطار في كمتداخمة مرتبطة ،األبعاد كىذه في جكانبيا أخذابعاد ت   ثالث في مفيكميا يتمحكر
 المتعمؽ البعد كىك ميـ رابع لمحكر باإلضافة( اجتماعية بيئية، اقتصادية،) لممكارد كالترشيد بالضبط

 كالمكاصالت اآلمنة الشكارع ك المشاة ممرات ك االستعماالت تنمية في يساعد كذلؾ كالمحمية البمدية بالسياسات
 عمى المساعدة في ىاما دكرا يمعب الذم المدف تخطيط دكر يأتي .المفتكحة الفراغات عمى كالمحافظة العامة
 .األراضي استعماالت استدامة كتحقيؽ السيارة عمى االعتماد زيادة أك كتقميؿ األرض استعماؿ أنماط تغيير

 
 

 المصدر http://www.ehtuish.com .بينيا فيما والمتفاعمة المترابطة مةالمستدا التنمية أبعاديوضح محاور و  (2-4)رقم  شكل
Environmental Dimension Of Sustainability   لالستدامة البيئي البعد: اوالً 

 الزراعية، البيئة :فنقكؿ مستخدميا؛ كبيف بينيا العالقة بنمط مدلكلو رتبطمك  االستخداـ شائعكىذا البعد  :البيئة
 ذلؾ كيعني ،العمرانية لمبيئة النسبةاما ب ،كالثقافية كالسياسية االجتماعيةك  الصحية كالبيئة اعية،الصن كالبيئة
 عف مككناتيا الحديث ىك إذف البيئة مفيـك عف فالحديث المجاالت بيذه المتعمقة النشاطات البشرية عالقة

 .الحية الكائنات فييا تعيش التي كالعكامؿ الظركؼ كعف الطبيعية
                                                           

1 - Blowers: Planning for a sustainable environment, A Report by The Town & Country Planning Association, 
Edited by Andrew Blowers, 1993, Earth scan Publications Ltd, London, 1997. 

 األول، العدد والعشرون، الخامس المجمد اليندسية، لمعموم دمشق جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط" مينا، سميمان ريدة ديب، -2
 . 2008-8-19دمشق، جامعة مجمة إلى البحث ورود تاريخ م، 2009 دمشق،



77 
 

Social Dimension of Sustainability   االجتماعي البعد :ثانياً 

 الثركات مف عادؿ نصيب في حقو كفالة مع أنشطتو يمارس صحية  بيئة في العيش لو حؽ سافاإلن
  .(ىكاء ممبس، طعاـ، مأكل،) األساسية احتياجاتو يخدـ بما يستثمرىاك  البيئية كاالجتماعية، كالخدمات الطبيعية

Economic Dimension of Sustainability   االقتصادي البعد: ثالثا  
 المستقبمية، التنمية فرص يضعؼ مكاردىا كاستنزاؼ ياتمكيث، ك لتنميةا قاعدة كىي متكامؿ اقتصادم كياف البيئة

 اساسيان  ان محكري اخر يمعب دكران  ان بعد ىناؾك . تكفيرال أجؿ مف المشكالت لحؿ االقتصادم خذ المنظكرأ يجب لذلؾ
 ومؤسس دكفبف ،(government Dimension Of Sustainability)ياتالمؤسس البعد المستدامة كىك نميةلتفي ا

 مف مؤشرات كضع تـ. مستدامة تنمية في مضين ال ةالمستدامكالتنمية  طيخطالت استراتيجيات ؽيتطبمؤىمة ل
 بعكاف. كتابان  المستدامة لمتنمية ةالمتحد األمـ لجنة أصدرت ك .التنمية المستدامة تطبيؽ لقياس المؤسسية الناحية

"Methodologies Indicators of Sustainable\ framework and Development" 
 

 المؤشر يقاس كيؼ المؤشر تعريؼ المؤشر بعدال

بعد
ال

 
عي
تما
الج
ا

 

عية
تما
الج
ة ا
ساوا

الم
 

تاحـة توزيـع المـوارد فـي المسـاواة الفـرص  وا 
 الحصــول فـرص القـرارات، وتتضـمن واتخـاذ
كالصــحية  العمــل والخــدمات العامــة عمــى

 .والتعميمية

 :االجتماعية رئيسيين لقياس المساواة مؤشرين اختيار تم
 :يعيشـون  الـذين طريـق نسـبة السـكان عـن ويقـاس الفقـر

 العمـل مـن عن العاطمين ونسبة السكان خط الفقر، تحت
 .العمل سن في السكان

 خـالل نقياسيا مـ ويمكن :النوع االجتماعي في المساواة 
 .الرجل أجر مقارنة بمعدل المرأة أجر مقارنة معدل حساب

حة
لص
ا

 
امة
الع

 
 وغـذاء شـرب نظيفـة ميـاه عمـى الحصـول

 دقيقة. صحية صحي ورعاية
 لألطفال بالحاالت الصحية وتقاس :التغذية حالة. 
 :سـنوات  خمـس تحـت وفيات األطفال بمعدل وتقاس الوفاة

 عمـى يحصـمون الـذين بنسـبة السـكان ويقـاس :اإلصحاح
 .المياه بمرافق تنقية ومربوطين صحية مياه شرب

 وصـول القادرين وتقاس بنسبة السكان :الصحية الرعاية 
 األمـراض المعديـة ضـد التطعـيم الصحية، ونسـبة المرافق
 .الحمل موانع ونسبة استخدام األطفال لدى

ميم
لتع
ا

 

التـدريب  فـرص التعمـيم وزيـادة عمـى الحصـول
 العامة. والتوعية

 إلى يصمون الذين بنسبة األطفال ويقاس التعميم: مستوى 
 .االبتدائي التعميم من الصف الخامس

 المتعممين  بنسبة الكبار ويقاس :األمية محو . 

كن
لس
ا

 

 لكل شخص. المبنية المساحة نسبة المناسب. السكن توفر

من
األ

 

 مــن حمايــة النـاس و االجتمــاعي األمـن
 الجرائم.

 سـكان مـن شـخص ألـف 100 لكـل بـةالمرتك الجـرائم عـدد
 الدولة.

كان
لس
ا

 

التنميـة  و سـكانبـين نمـو ال عكسـية عالقـة
 السـكاني معـدل النمـو زاد فكممـا ،المسـتدامة

الطبيعيـة ونسـبة  المـوارد نسبة اسـتيالك زادت
غيــر  العشــوائي والنمـو االقتصــادي التصـنيع
 المستدام.

 السكاني لمنمو المئوية النسبة
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 المؤشر يقاس كيؼ المؤشر ريؼتع المؤشر بعدال

ال
 بعد

يئي
الب

 

الؼ
الغ

 
كم
الج

 

القضـايا البيئيـة  مـن العديـد ىنـاك
إطــار  تنـدرج ضـمن التـي الميمـة
  ومنيـا الجـوي وتغيراتـو، الغـالف

ــاخي األوزون  وثقــب التغيــر المن
 .اليواء ونوعية

 ثـاني  انبعاثـات تحديـد قياسـو مـن خـالل ويـتم المنـاخي: التغير
 .الكربون أكسيد

 المـواد  اسـتيالك خـالل مـن  ويتم قياسو األوزون: طبقة رققت
 .لألوزون المستنزفة

 اليـواء  مموثـات تركيـز خـالل قياسـيا مـن اليـواء: ويـتم نوعيـة
 بالمناطق الحضرية. المحيط اليواء في

ضي
ألرا
ا

 

البنيـــة  مـــن تتكـــون فـــاألرض
 وطبوغرافيــة الســطح  الفيزيائيــة
 مـــن المـــوارد الطبيعيـــة وأيضـــا
 التـي الميـاه فييا، وحتـى ةالموجود

 التــي الحيــة تحتوييــا والكائنــات
 .تعيش عمييا

 مقارنـة  المزروعـة بمسـاحة األراضـي قياسـيا ويـتم :الزراعـة
 .الزراعية والمخصبات واستخدام المبيدات الكمية، بالمساحة

 :بالمسـاحة مقارنـة بمسـاحة الغابـات قياسـيا ويـتم الغابـات 
 .الغاباتقطع  معدالت وكذلك الكمية لألرض،

 :المتـأثرة  األرض نسبة خالل  حساب من قياسو ويتم التصحر
 األرض بمساحة مقارنة بالتصحر

 الكمية. 
 :المســتخدمة  بمســاحة األراضــي قياســيا ويــتم الحضــرنة

 .أو مؤقتة دائمة بشرية كمستوطنات

مياه
ال

 
ذبة
الع

 

الطبيعيـة تعرضـًا  المـوارد أكثـر مـن
 أنظمـة و تعـد   لالسـتنزاف والتمـوث،

  أنيـر وبحيـرات مـن العذبـة الميـاه
البيئيـة  أكثـر األنظمـة مـن جـداول

 السمبية لمتأثيرات ىشاشة وتعرضاً 

ونسـبة  عضـوياً  المـذاب بتركيـز األكسـجين الميـاه نوعيـة وتقـاس
خـالل  مـن فتقـاس الميـاه أمـا كميـة الميـاه، فـي المعويـة البكتيريا
ضـخيا يـتم  التـي الميـاه السـطحية والجوفيـة كميـة نسـبة حسـاب

 .الكمية المياه مقارنة بكمية سنوًيا واستنزافيا
كم
لحي
ع ا
تنك
ال

 

والنباتـات البريـة  الحيوانـات حمايـة
نشاء  .المحميات وا 

ـــة إن ـــوع حماي الحيـــوي  التن
 المســتدام لعناصــره واالســتخدام

يعـد   األخرى الموارد المتجددة وكذلك
 .التنمية الستدامة شرطاً 

 :ىما رئيسيين مؤشرين اللمن خ الحيوي التنوع قياس ويتم
مسـاحة  نسـبة بحسـاب يـتم قياسـيا والتـي البيئيـة، األنظمـة

مســاحة  وكــذلك الكميــة مقارنــة بالمســاحة المنــاطق المحميــة
 األنـواع، ويـتم ىـو الثـاني الحساسـة، والمؤشـر البيئيـة األنظمـة
 نسب بحساب قياسيا
 .الميددة باالنقراض الحية الكائنات
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 المؤشر يقاس كيؼ المؤشر تعريؼ المؤشر بعدلا
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 األداء  :عـــــــــن تعبـــــــــر ىـــــــــي و
ـــة التجـــارة و و االقتصـــادي  الحال

 المادية

 نسـبةو  القومي لمفـرد، الدخل معدلب يقاس االقتصادي: األداء 
 .الدخل القومي في معدل االستثمار

 الخدماتالسمع و  بين ما بالميزان التجاري يقاس  :التجارة. 
 النـاتج  مقابـل الـدين قيمـة طريـقب تقـاس  :الماليـة الحالـة

 الخارجية التي التنموية نسبة المساعداتو  اإلجمالي، القومي
 .القومي اإلجمالي بالناتج تيامقارنو  تقديميا يتم

الؾ
ستي

كاال
ج 
إلنتا

ط ا
نما
أ

 

 ـــاج أنمـــاط إن ـــر  اإلنت غي
المــوارد  تســتنزف المســتدامة
 مـن حـدوث بـد ال لـذا الطبيعيـة 

 فــي سياســات جــذري تغييــر
عمـى  واالستيالك لمحفـاظ اإلنتاج

 أمــام متاحــة المــوارد وجعميــا
 سكان

 متساو   بشكل الحاليين العالم . 

 التنميـة فـي اإلنتاجيـة واالسـتيالكية األنمـاط مؤشـرات أىـم
 :المستدامة ىي

 فـي المـادة اسـتخدام بمـدى كثافـة وتقـاس :المـادة اسـتيالك 
 .الطبيعية المواد الخام كل ىنا المادة من والمقصود .اإلنتاج

 السـنوي االسـتيالك عـن طريـق وتقـاس :الطاقـة اسـتخدام 
 مـن االسـتيالك المتجـددة الطاقـة نسـبة لكـل فـرد، لمطاقـة
 .استخدام الطاقة وكثافة السنوي،

 دارة إنتاج الصـناعية  النفايـات إنتاج وتقاس بكمية :النفايات وا 
نتـاج والمنزليـة، نتـاجا النفايـات وا   المشـعة النفايـات لخطـرة، وا 

عادة تدوير  .النفايات وا 
 سـنوًيا قطعيـا يـتم التـي وتقاس بالمسـافة :والمواصالت النقل 

 طـائرة، خاصـة، سـيارة(المواصـالت  بنـوع مقارنـة لكـل فـرد
 .)الخ...ىوائية، دراجة مواصالت عامة،

 
 (المتحدة األمم) المصدر .المستدامة التنمية وسبل ىيممفا تطبيق في مراعاتيا يجب التي المؤشرات عمى أمثمة( 2-4) جدول

 (1) .العالم يواجيا التي التحديات 4-2-4

 اصبحت حيث (U.C.EP) البيئة لحماية األمريكية الككالة في تكثيقيا تـ التحديات مف العديد العالـ يكاجو
عطائيا كيجب ضركرية االستدامة قضية   :التحديات تمك وأىم خاصة، أىمية كا 

 اإلنتاجية، اإلمكانيات كتقميؿ البحر مستكل في سـ 55 بارتفاع ينبئ ما :العالمي المناخي لتغيرا 
 .الحادة المناخية التقمبات في كزيادة

 الطبيعية الككارث خطر مف يزيد حيث البيئي، النظاـ في التكازف لعدـ يؤدل ما كىك :الحيوي التنوع فقدان
 .الحرارم االحتباس تأثير كاشتداد
 كانييار اإلنتاجية الزراعية األراضي مساحات لتقمص يؤدم المصادر كاستنزاؼ :الطبيعية الموائل كىال 

 .العالـ حكؿ األسماؾ مصايد
 تمؾ مف% 95 مف أكثر تككف أف كيقدر ىذا الحضرية، المكارد عمى الضغط لزيادة يؤدم ما :السكاني النمو
 .النامية الدكؿ في الحضرية المناطؽ في الزيادة

                                                           
 سمر( غزة بقطاع الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة مدارس: دراسية حالة" )لممدارس العمراني التصميم في االستدامة تحقيق استراتيجيات" -1

 .38، ص 2011االسالمية،  الجامعة إسماعيل، يوسف
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 التمكث يكلد النقص كىذا الصحية، الخدمات عمى الحصكؿ يفتقركا تقريبان  العالـ سكاف ثمث :البشرية الصحة
 .األمراض مف لمعديد تؤدم بدكرىا كالتي البيئية كالمشاكؿ
 العمماء كيتنبأ ىذا% 45 بنسبة ـ2525 عاـ في المياه عمى الطمب يزيد أف كيقدر :النقي الماء عمى الحصول

 .مياه ندرة بيا مناطؽ في سيعيشكف شخص بميكف 1.8 أف ـ2525 عاـ في
 كالتي كغيرىا كالميثاف النيتركجيف كأكاسيد كالكمكركفمكرككربكف الكربكف أكاسيد بزيادة :األرض حرارة ارتفاع
 .البحر مستكيات كزيادة الطقس عمى كالتأثير األرض حرارة زيادة عمى جميعيا تعمؿ

 بسبب) الشمس مف القادمة البنفسجية فكؽ األشعة مف األرض تحمي يالت :األوزون طبقة استنفاد
 تسببو كما( كالثالجات المكيفات تشغيؿ كفي التصنيع في المستعممة الكيماكيات في المكجكد الكمكركفمكرككربكف

 .كالحيكانات كالنباتات البشر عمى سمبية آثار مف األشعة ىذه
 تمتص كالغابات كاألخشاب فاألشجار دكرىا، اختفاء كبالتالي كالبيئية المناخية التغيرات بسبب :الغابات اختفاء
 .العالمية الحرارة تأثير مف تقمؿ كبالتالي الكربكف أكاسيد
 إلى أدت جميعيا الطرؽ كشبكات الحضرية المناطؽ كنمك الغابات فحرؽ البيولوجي: والتنوع التوازن اختالل
 كاإلخالؿ الصناعية كالمكاد كالدكاء الغذاء مصادر خسارة كبالتالي اتكالحيكان النباتات مف العديد كندرة خسارة
 .البعض بعضيا عمى الحمقات فيو تعتمد الذم البيئي بالتكازف
 .كاألرض كالبحر الجك الذم يحدث :الصناعي التموث
 (1) .المستدامة التنمية عمييا تستند التي االساسية المبادئ 4-3

 النمك استراتيجية بأف ـ1996 لعاـ البشرية التنمية تقرير ذلؾ أكدك  ، شاركةاالنصاؼ كالم، مف اىـ مبادئيا
 .جديدة فرص إلتاحة الكحيد السبيؿ ىي اإلنتاجية إمكاناتيـ كعمى الناس عمى تشدد التي االقتصادم

 :المستدامة التنمية نظرية عمى وتأثيره اإلنصاف عمى المبنية العدالة مفيوم .1

 بيف المالئـ التكازف إيجاد إلى تيدؼالتي  لعدالةا نظرية أساس عمى المجتمع ظيـتن إلى يدعك المفيـك كىذا
 . البالد ثركات عمى متنافسة طمبات

 :والمساءلة والحاكمية التمكين مبادئ .2

 . المستدامة التنمية مقكمات تصكر في الرئيسية المفاىيـ مف (Empowerment)" التمكيف" مفيـك

 :التمكين كممة معنى .3

 ىذهك  كمصيرىـ، حياتيـ تكجو التيكخاصة  كاآلليات القرارات كضع في الكاممة في المشاركة حب الناس
 الفعمية كمشاكميـ حاجاتيـ عف التعبير مف يتمكنكا أف كدكف غيابيـ في تصاغ أال يجب كاآلليات القرارات

                                                           

 رسالة ، المستدامة الحضرية التنمية عمميات في فاعمة كأداة التمكين – الجديدة المجتمعات تنمية ، ريحان محمد ريمانحسٌن،  -1
 .243ص ، القاىرة جامعة ، اليندسة كمية ، دكتوراه
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 كجية سماع دكف ئيةكبي كاجتماعية اقتصادية قرارات تتخذ أف الحاؿ بطبيعة اإلنصاؼ مف كليس. كطمكحاتيـ
 . الحيكية مصالحيـ تراعي لكي صياغتيا في كمشاركتيـ القرارات ىذه بمثؿ المعنييف جميع نظر

 :التالية ىي المستدامة لمتنمية الرئيسية المبادئ
 .كطاقاتو المجتمع ثركات مف عادلة حصة عمى إنساف كؿ حصكؿ أم اإلنصاؼ، .1
 .عمييا التأثير أك القارات صنع في الفعالة المشاركة إمكانية المجتمع أفراد إعطاء أم التمكيف، .2
 .كالمسؤكلية كالرقابة كالحكار الشفافية مبادئ إلى كاإلدارة الحكـ أىؿ خضكع أم كالمساءلة، اإلدارة حسف .3
 المجتمعات: كبيف المجتمع داخؿ االجتماعية كؿ الفئات كبيف ،األجياؿ بيف التضامف .4
 الالحقة لألجياؿ عيةالطبي كالمكارد البيئة عمى حفاظال. 
 الالحقة األجياؿ كاىؿ عمى مديكنية تراكـ عدـ. 
 جتماعيةالا الفئات لكؿ النمك مف العادلة الحصص تأميف. 
 : ومتكاممة رئيسية أعمدة ثالثة عمى المستدامة التنمية تعتمد
 الطبيعية كالمكارد البيئة عمى الحفاظ. 
 كالصحة كالقدرات الميارات لمجميع تتكفر بحيث كمككناتو فئاتو بكؿ البشرم بالرأسماؿ االعتناء 

 .اإلنتاج دكرة في لممشاركة
 حسف مبادئ أساس عمى المجتمعية لمعالقات التنظيمي اإلطار أم المجتمعي، الرأسماؿ تطكير 

 .القرارات اتخاذ في كالمشاركة كاإلنصاؼ كالمساءلة اإلدارة
 .المستدام التمكين مفيوم 4-3-1

 ."العمرانية التنمية عمميات في التمكين لمفيوم صياغة إعادة Sustainable Enablement المستدام ينالتمك مفيوم يعتبر"

 جميع في فعاؿ بدكر لمقياـ لممجتمع الفرصة إتاحة ام العمرانية، التنمية منظكمة في ممجتمعل تمكيفال
 القرار، اتخاذ حيث مف القتصاديةكا كاالجتماعية كاإلدارية العمرانية الجكانب مف بكؿ التنمية، عممية مراحؿ

 .كالتقييـ المتابعة، التنفيذ، التخطيط،

 المستدامة، الحضرية التنمية تحقيؽل يدؼك ي العمرانية المجتمعات لتنمية مدخؿ يعتبر المستداـ التمكيف
 فيك بمية،المستق األجياؿ متطمبات مراعاة مع لمسكاف، الحالية االحتياجات تمبية أىمية المدخؿ ىذا يدرؾ حيث
 عف البعد مراعاة مع العمرانية التنمية عمميات في فعاؿ كطرؼ المجتمع لدخكؿ الالزمة كاآلليات األطر يحدد

 .  العمرانية لمبيئة العمراني التدىكر

 التنمية أمكر يكاصؿ أف كيستطيع بنفسو نفسو ينمى لكى لممجتمع السمطة تفكيضيعني  المستداـ التمكيف
 التنمية عمميات في كيتحكـ يمارس لكى لممجتمع تقكية عممية" بأنو كيعرؼ (1).جكانبيا لكؿ متفيمان  يككف كأف

                                                           
 كمية ، دكتوراه رسالة ، المستدامة الحضرية التنمية عمميات في فاعمة كأداة التمكين – الجديدة المجتمعات تنمية ، محمد ريحان حسين، ريمان -1

 .247ص ، القاىرة جامعة ، اليندسة
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 ثـ التدخؿ عممية تتـ لكى( الكسيمة ما مف، مع كيؼ، متى،) التدخؿ مفيـك تطبيؽ مع يتعامؿ كىك العمرانية
  .انيالعمر  التدىكر تجنب مف يمكنو كبالتالي (1)".كحده كيكاصؿ يستمر لكى المجتمع يترؾ

 القياـ مف نفسو عمى كيعتمد التنظيـ، في فاعمية كأكثر نفسو في ثقة أكثر المجتمع يككف أف ىذا يعنى"
 دعـ عمى كيؤكد المجتمع قدرات بناء يعنى فيك ذلؾ كمف الحككمية، السمطات مف إشراؼ مع التنمية بمياـ

  CBos,Ngos))".(2) الكسيطة الجيات دكر كتطكير

 التنمية عممية أطراؼ أداء بتطكير كالمجتمع كالمحمية المركزية الحككمة بيف العالقة ىيكمة إعادة يعتبر
مكانية جديدة ككاجبات جديدة أدكار باقتراح كاستكماليا  الحضرية التنمية يحقؽ شامؿ منظكر مف تكظيفيا كا 
 .العمرانية بالبيئة المستدامة

 .التمكين عممية اىداف 4-3-2 
 . العمرانية بالبيئة المستدامة الحضرية التنمية تحقيؽ  .1
 . المحمية القدرات مف الستفادةلك  المستدامة التنمية عمميات إطار في التمكيف عممية آليات تطكير  .2
 عمى التعرؼ بيدؼ العمرانية التنمية عمميات في فعاؿ كطرؼ المجتمع أفراد مف فرد كؿ دخكؿ  .3

 . العمرانية لمبيئة تدامةالمس التنمية تحقؽ بطريقة كتمبيتيا المجتمع احتياجات
 اتخاذ بأدكار كمستقبالن، حاضران  لمقياـ المجتمع إعداد أجؿ مف المجتمع، قدرات بناء كتنمية تعزيز"  .4

 (3)".البشرية المستكطنات إدارة في المستدامة التنمية إلى كالكصكؿ القرارات
 تمكيف أىمية بمعنى مية،الحكك  كالسمطة المجتمع بيف عمؿ إطار خمؽ بيدؼ كسيطة منظمات إنشاء"   .5

(CBos, NGos )المنظمات ىذه تمكيف أف حيث العمرانية، التنمية عمميات في فعاالن  دكران  لتمعب 
 كمسئكليف المجتمعات لمصمحة ممثميف يعتبركا فيـ كبالتالي المجتمع مع الحكار سياسة عمى يعتمد
  (4)".البشرية لممستكطنات مستدامة تنمية تحقيؽ إلمكانية عنيا

 كجكد أىمية ىك المستدامة التنمية تحقيؽ أجؿ مفك  التمكيف أىداؼ مف أنو إلى Dr. Baud أشار فمقد" 
دارة تنمية في التمكيف عمى قائـ منيج كضع" NGos, CBos)).(5) كسيطة جيات  البشرية المستكطنات كا 

 المأكل تحقيؽ ك (6)."الحضرية بالتنمية المعنية الفاعمة الجيات كافة بيف المتكاصؿ الحكار أساسو المستدامة
 (7)."لمجميع المالئـ

                                                           
1- Hamdi Nabeel, (1995), Housing without Houses, Participation, Flexibility and Enablement: Intermediate 
Technology Publications, London, p.88. 

 .243ص ، ريحان محمد انحسين ، ريم - 2
 .243المصدر السابق ص -3

 .243ص المصدر السابق - 4
5- I.S.A. Baud, 2000, Collective action, Enablement, and Partnerships, Issues in Urban Development. 

 .27 ص ،1996 تركيا، اسطنبول، المتحدة، األمم الثاني، الموئل البشرية، لممستوطنات المتحدة األمم مؤتمر تقرير -6
 .243ص ، ريحان محمد ريمان ، حسين -7
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 .المستدام التمكين عممية مراحل 4-3-3

 :المستداـ التمكيف لعممية رئيسية مراحؿ ثالثة تكجد

 
  السمطة ومنح البدء اوال:

 .العمرانية التنمية ةعمميىي الخطة االكلى ل فعاؿ المشاركة المجتمعية كطرؼ 
  رة في عممية التنمية العمرانية المستدامة .اقناع المجتمع بفعالية دك 
 الحافز المجتمع لدل يككف كبذلؾ العمرانية، ببيئتيـ كالسمبيات القصكر معالجة عف المجتمع تعرؼ 

  (1).المستداـ التمكيف عمميات نجاح مف كالثقة
 "فإف ذلؾ كمف المركزية الحككمة رعاية تحت إال كاضحة نتيجة ذك التمكيف عممية في البدء يككف لف 

 كالعممية التالية لمخطكات النجاح تضمف كالتي التمكيف عممية في الرئيسية الخطكة تعتبر الخطكة ىذه
 (2)".كميا التنمكية

 المجتمع تنظيمثانيا: 
 غير المنظمات) في متمثمة كسيطة جيات تشكيؿ كتعنى" المستداـ التمكيف عممية في الثانية الخطكة
 قكل تتطمب المجتمع تنظيـ عممية ألف كذلؾ ،(CBos المجتمع عمى المعتمدة كالجمعيات ،NGos الحككمية
 تعاكنية مؤسسات كضع مع متساكية تنظيمية كخبرات اإلدارية، القدرات بناء عمى التدريب عمميات في تساعد
 ميةلمتن المجتمع مجيكدات يضمف ألنو التمكيف لعممية جدان  ىاـ المجتمعية المنظمات استثمار فإف ذلؾ كمف

 (3)(".Self-Sustainability) الذاتية االستدامة تحقؽ التي الذاتية

 المجتمع تنمية تواصل ثالثا:
 لممجتمعات تسمح فيي المستقبؿ، في التمكيف عممية تكاصؿ استمرار تضمف ألنيا جدان  ىامة خطكة تعتبر"

 التكاصؿ عمى قدرتيا مدل لمعرفة ،دائمان  التمكيف عممية تقييـ يتـك  (4)".الذاتية التنمية تمارس بأف المحمية

                                                           

 -" المستدامة العمرانية التنمية تحقيق في المجتمع دور واالستدامة والعمرانية المعمارية التنمية" ريحان، محمد ريمان و غادة حسين، -1
 جامعة -بالمطرية اليندسة كمية المعمارية اليندسة قسم) يةالعمران البيئة تنمية في العالمية التجارب ألحد دراسة كمدخل المستدام التمكين
 (.حموان

2 - Khaled M. Abdel-Halim, (1995), Community Enablement Approach for Egyptian Urban Local 
Communities, (MA), University of New Castle upon Tyne, United Kingdom 
3-  Khaled M. Abdel-Halim, (1995), Community Enablement Approach for Egyptian Urban Local Communities, 
(MA), University of New Castle upon Tyne, United Kingdom                . 
4- Choguill, Charles L. (1993), Sustainable Cities: Urban Policies for the future Habitat international, Vol. 17, 
No.3                                                                                              

 مراحل عملٌة التمكٌن المستدام

 البدء ومنح السلطة تنظٌم المجتمع تواصل تنمٌة المجتمع
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 عمى التأثير دكف االحتياجات االجتماعية )تحقيؽ االستدامة ،(العمرانية البيئة مع متكافقة) البيئية كاالستدامة
 استمرار المرحمة ىذه تعنى كبالتالي،(. التكمفة خفض اإلنتاجية،) االقتصادية االستدامة ،(المستقبمية األجياؿ
 .كالمخطط الحككمة إشراؼ مع لعمميا المجتمعية القطاعات تطبيؽ

 (1) .المستدام التمكين عممية ومعايير اسس 4-3-4

 .المستداـ التمكيف لعممية كالمعايير األسس مف مجمكعة تكجد

 
 والتواصل االستدامة معايير: أوالً 
 مف التنمية عممية كؿتنا خالؿ مف كذلؾ االستدامة عامؿ تحقيؽ أىمية عمى المستداـ التمكيف عممية تؤكد"

 كاالجتماعية كاإلدارية العمرانية الجكانب بيف تكازف عممية ىي االستدامة أف أساس عمى شامؿ منظكر
 التنمية عممية مراحؿ جميع في فعاؿ بدكر القياـ مف المجتمع تمكيف بمعنى كذلؾ. لمتنمية كاالقتصادية

                                                                                    ".القادمة اؿكلألجي لو مناسبة عمرانية بيئة إعداد بيدؼ العمرانية

  العمرانية األسس: ثانياً 
 ؽيتحقيتـ ك  ،(سكنية ككحدات كمباني -عمرانية كفراغات -طرؽ -خدمات) مف العمرانية بالبيئة تيتـ
 يجب أنو إلى باإلضافة العمرانية، بيئتو تجاه المجتمع ةمسئكلي تأكيد مف خالؿ المستدامة الحضرية التنمية
 .التمكيف منيج عميو يطبؽ الذم العمراني الحيز تحديد

 

 اإلدارية األسس: ثالثاً 
 تمكيف أىمية مع كالمتابعة اإلدارة عمميات عمى كالتدريب القدرات كبناء السمطة منح بعمميات كتختص
 لمبرامج اإلدارم النظاـ كتطكير العمرانية، ببيئتيـ الخاصة القرارات خاذكات صنع في فعاؿ بدكر لمقياـ المكاطنيف
 . الالمركزية بتعميؽ التنمكية

 االقتصادية األسس: رابعاً 
 . المسكف تكمفة مكاجية يف الم ستخدـ إمكانات أىمية كتؤكد كاالحتياجات، اإلمكانات بيف بالعالقة تيتـ

                                                           
 التمكين -" المستدامة العمرانية التنمية تحقيق في المجتمع دور واالستدامة والعمرانية المعمارية التنمية" ريحان، محمد ريمان و غادة حسين، -1

  (.حموان جامعة -بالمطرية اليندسة كمية المعمارية قسم اليندسة) العمرانية البيئة تنمية في العالمية التجارب حدأل دراسة كمدخل المستدام

 أسس ومعاٌٌر عملٌة التمكٌن المستدام

 معاٌٌر االستدامة والتواصل األسس العمرانٌة األسس اإلدارٌة األسس االقتصادٌة األسس االجتماعٌة
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 االجتماعية األسس: خامساً 
 لمتعرؼ المجتمع بتمكيف كذلؾ االجتماعية، كاحتياجاتيـ كمتطمباتيـ أنفسيـ بالسكاف المتعمقة ببالجكان تيتـ
 . كمتطمباتو احتياجاتو عمى التعرؼ عمى األقدر ىك المجتمع ألف احتياجاتو عمى

 العمرانية التنمية عمميات تناكلت كالتي العالمية التجارب أحدفي ىذا الجزء مف الفصؿ عمى  ركزن كسكؼ
 بو الخاصة العمرانية لمبيئة التنمية عمميات في فعاؿ كطرؼ بدخكلو المجتمع تمكيف خالؿ مف المستدامة

 . كسنتطرؽ ليا في المالحؽ 

 .المستدامالعمراني  التخطيط 4-4

( 21) األجندة في ترجمت كقد(  1992 جينيرك دم، ريك) في األرض قمة مؤتمر في بدأت الفكرة
 ـ،1996 عاـ اسطنبكؿ في حصؿ الذم اليابيتات) مؤتمر في . كذلؾEA 21 العالـ حكؿ المحمية التمييدية
(  2555 برليف) 21urbanمؤتمر عرض كما لمسكف، مخصصة مساحة فرد كؿ يمتمؾ أف في بالحؽ كأكصى
 مفيـك مجددان  ظير كما .العالـ حكؿ في المدف المستدامة العمرانية التنمية تطبيؽ في الممارسات ألفضؿ أمثمة
 (1).ـ2552 غمؤتمر جكىانسبكر  خالؿ المستدامة العمرانية التنمية

 :المستدامة العمرانية لمتنمية التالي التعريف العمران مؤتمر خالل ظير وقد
 (2) .المستدامة العمرانية البيئة تعريف 4-4-1

 استيالؾ تقميؿ الحسباف في األخذ مع اعتباره، في البيئة يضع بأسمكب إدارتو كتتـ كينفذ يخطط عمراف ىي
 العمرافك . الطبيعة مع االنسجاـ كتحقيؽ البيئة عمي كاالستعماؿ اإلنشاء تأثيرات تقميؿ مع كالمكارد الطاقة

 يخمؽ كبالتالي الصيانة، تكاليؼ مف كيقمؿ البيئي، األثر كتقميؿ الطاقة استيالؾ خفض عمى يعمؿ المستداـ
 مف كيرفع إنتاجيتيـ، معدالت مف كيرفع مستخدميفال صحة مف كيحسف كمريحة، كجميمة صحية عمؿ بيئة
 .البناء كعائدات العقارات قيمة

 الثقافي، الجانب البيئي، العمراني الجانب عف فضال ذلؾ كيتضمف المدينة، في الحياة نكعية تحسيف)
 كاردالم استنزاؼمف خالؿ  القادمة أعباء لألجياؿ ترؾ دكف االقتصادم، ك االجتماعي المؤسسي، السياسي،
 كالمخرجات المدخالتك  كالطاقة، المكاد بيف التكازف أساس عمى يقـك مبدأ إلى التكصؿ طمكحناك . الرئيسية
 (.المستقبمية العمرانية لمتنمية قرارات جميع في ميمان  دكران  ليا التي المالية،

 المستدامة؟ العمرانية التنمية تحقيق يمكن كيف

 مبادئ لتحقيؽ االستدامة العمرانية، كىي كالتالي: Berlman  ـ 2000عمى ىذا التساؤؿ الرئيسي اقترح  لإلجابةك 
                                                           

 والعشرون، الخامس المجمد اليندسية، لمعموم دمشق جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط" مينا، سميمان ريدة ديب، 1-
 . م2008-8-19دمشق، جامعة مجمة إلى البحث ورود ريختا م، 2009 دمشق، األول، العدد

 المصدر السابق.-2
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 مستدامة. عمرانية بيئة دكف مف مستدامة عالمية بيئة يكجد ال .1
 .المكارد السترداد ضركرم كىك الخطي، التخطيط مف أفضؿ الدائرم العمراني التخطيط .2
 العمراني. الفقر تخفيؼ دكف مف عمرانية يةبيئ حمكؿ ىناؾ تككف أف يمكف ال .3
 .لألراضي جديد كاستعماؿ قكم مدني مجتمع دكف البيئة كتدىكر لمفقر عمى التغمب يمكف ال .4
 :دكف مف عمراني تحكؿ ىناؾ يككف أف يمكف ال .5
  العمؿ كقكاعد القديمة المحركة األنظمة تغيير. 
 المشتركة القطاعات بيف تعاكنية شراكات تشكيؿ. 
 مستقمة اتصاؿ شبكات خالؿ مف بالعالمي لمحميا ربط. 
 سياسية كمشاركة اجتماعية عدالة دكف مف 21 اؿ القرف في مستدامة مدينة ىناؾ تككف أف يمكف ال .6

عادة اقتصادية فعالية ككذلؾ   .بيئية إحياء كا 

 (1).المناطؽ في عمرانية مستدامة تنمية لتحقيؽ أساسية نكاة تشكؿ المبادئ ىذهك 

 (2) .المستدامة العمرانية التنمية راتمؤش 4-4-2

 األجندة طالبت (1992 جينيرك دم ريك) في المنعقد األرض قمة مؤتمر عمى المصادقة تمت أف بعد
 جميع عمى القرار لصنع ثابتة قكاعد كضع أجؿ مف كذلؾ المستدامة لمتنمية مؤشرات حصر يتـ أف (21)

 المؤشرات ىي مؤشرات مجمكعة كضع تـ لذلؾ كتمبية( 45 الفصؿ ، 1993 المتحدة األمـ). المستكيات
 المرصد ك األكركبية المجنة مف الصادر) النيائي العمراني البياف عف نتج كقد األكركبي، لالتحاد األكلية

 بعض في األقؿ عمى تتشابو أف يجب العمرانية المعايير مجمكعة أف UV-HABITATالعممي  العمراني
ال األكجو  مجمكعة تختمؼ أف يمكف كما .إنجازىا يمكف ال البمداف، األقاليـ، المدف، مختمؼ بيف فالمقارنة كا 
 :اآلتية المظاىر في المعايير

 .تحقيقيا مجاؿ في الباحثة الجيات باختالؼ تختمؼ .1
 .الثقافات باختالؼ تختمؼ .2
 .الجغرافي باالختالؼ تختمؼ .3
 .المناطؽ مشكالت باختالؼ تختمؼ .4
 .السياسي القرار صنع ميةعم ضمف كظيفتيا باختالؼ تختمؼ .5
 المعايير. ىذه( كزف) ثقؿ ك عدد .6

                                                           

 والعشرون، الخامس المجمد اليندسية، لمعموم دمشق جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط" مينا، سميمان ريدة ديب، -1
 . م2008-8-19دمشق، جامعة مجمة إلى البحث ورود تاريخ م، 2009 دمشق، األول، العدد

2 - Neva R. Goodwin,Five Kinds of Capital: Useful Concepts For Sustainable Development, Tuftys 
University, Medford,2003. 
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 أك حدة عمى منطقة لكؿ يمكف اف يتـ المستدامة العمرانية التنمية تحقيؽ أفيتضح  ؽكبناءن عمى ما سب
 .كاالجتماعية كالطبيعية الفيزيائية المقكمات في تتشابو مناطؽ لمجمكعة

 (1) .المستدام العمراني التخطيط 4-4-3

 خالؿ مف البشر لحياة أرقى مستكل إلى لمكصكؿ الرامية الجيكد تتعاظـ مناسبان  إطاران  االستدامة تشكؿ
 . األرض مصادر استنزاؼ عدـ مع البيئي كالحفاظ كاالجتماعية االقتصادية التنمية

 نان متزام ذلؾ  كاتي التخطيط عممية عند بالحسباف أخذىا يتـ اف يجب التي االعتبارات أىـ مف االستدامة
 إلى باإلضافة األرض، لكككب البيئية الحالة عمى المشيدة العمرانية لمبنية السمبية لمتأثيرات المتزايد الخطر مع

 مفاىيـ أف عمى التأكيد كجب لذلؾ. البناء كمكاد الطاقة تكاليؼ الرتفاع نتيجة المتزايدة االقتصادية التحديات
نما يان عمم ترفان  ليس العمراف في االستدامة كتطبيقات  . اليادفة المينية لممارسة عممي أسمكب ىي كا 

 التخطيط عممية في المستخدمة التقميدية االطر عف مختمؼ كمتكامؿ كشامؿ عاـ إطار عف تعبر االستدامة
 . مفككة بصكرة لمعمراف المختمفة الجكانب مع تتعامؿ كالتي

 كافة عمى االساسية المبادئ ىذه تفعيؿ عمى العمراني التخطيط في االستدامة مبادئ تطبيؽ منيجيةتعتمد 
 أما. المجاكرة اك الحي في بنائية كحدة ألصغر ككصكالن  ككؿ العمرانية المنطقة مستكل مف التخطيط مستكيات
 بتالحميا تشكؿ التي العناصر في تتمثؿ فيي المختمفة المستكيات ىذه في تطبيقيا يتـ التي االستدامة عناصر
 االستدامة ألف. كالحركة التكمفة المجتمعية، البنية األخضر، النسيج: كىي لإلنساف ةالمعيشي البيئة متطمبات

 . لمعمراف كاالقتصادية كالبيئية االجتماعية المككنات بيف المتكازف التفاعؿ مف تنشأ

 تطبيقات إلىو حاجب نابأن ندرؾ كالمساحة المكارد كمحدكدية يكنس خاف لمدينة البيئي الكاقع في بالتمعف 
 األنماط تغيير إلى ماسة بحاجة فنحف لذلؾ. آخر مكاف أم مف أكثر المستداـ العمراني التخطيط مفاىيـ
 .العمرانية البيئة كتنفيذ تصميـ في المتبعة التقميدية

 (2).(Sustainable Urban Design) المستدام العمراني التخطيطتعريف  4-4-4

 النجاح المجتمع تمكف جذرية لخطط كالتنفيذ البحث تمثؿ تيكال المستدامة التنمية منظكمة مف ميـ جزء كى
لى متكازف كبشكؿ تفاعمو في  معيف نظاـ عمى الحفاظ خالؿ مف الطبيعية المنظكمة مع مسمى غير أجؿ كا 

 .مكاردىا بتجديد يسمح

                                                           

 الثالث الدولي المؤتمر دراسية، كحالة غزة قطاع -العمرانية" المخططات لتقييم شاممة كمنيجية االستدامة "مفاىيم فريد، القيق، -1
عمارو  لميندسة  . م2010 غزة، بالجامعة، اليندسة كمية غزة، ا 

 الثالث الدولي المؤتمر دراسية، غزة كحالة قطاع -العمرانية" المخططات لتقييم شاممة كمنيجية االستدامة هيم"مفا فريد، القيق، -2
عمار لميندسة  م.2010بالجامعة، غزة،  اليندسة كمية غزة، وا 
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 ظاـن االجتماعية الحياة كسياؽ االقتصادم كالنظاـ الطبيعية لبيئةا تضمف ،الجكانب مكتممة عممية كى 
 أدرؾ فقد البناء ألنشطة المصاحبة البيئية اآلثار تجاه العاـ الكعي تنامي مع. المجتمع كرفاىية مستداـ آمف

 اإليفاء عمى مقدرتيا في يتمثؿ إنما الكقت ىذا في العمرانية القطاعات يكاجو الذم األساسي التحدم أف الجميع
 االستدامة مفيـك تبني فبكاعث. الشاممة المستدامة التنمية مفاىيـ تحقيؽ تجاه التنمكم دكرىا كأداء بالتزاماتيا

 البيئية بأبعادىا المستدامة التنمية مفيـك كتبني ظيكر إلى أدت التي تمؾ عف تختمؼ ال العمراني القطاع في
 .الكيؼ إلى بالكـ االىتماـ مف العالمي االتجاه لتغير نظران  المتداخمة، كاالجتماعية كاالقتصادية

 الجكدة إلى تسعى التي البناء ممارسات بأنو تعريفو تـ المبادئ ىذه فمف :المستدام العمراني التخطيط
 كاإلدارة الطبيعية لممكارد المنطقي فاالستخداـ شاممة، بطريؽ( البيئية – االجتماعية – االقتصادية) المتكاممة
 عمى فبناءن . البيئة كتحسيف الطاقة يالؾاست كتقميؿ المحدكدة المكارد إنقاذ في يسيـ العمراف لمشاريع المالئمة

نما عمميان  ترفان  ليس العمراف في االستدامة كتطبيقات مفاىيـ أف عمى التأكيد كجب ذلؾ  عممي أسمكب ىي كا 
 إلى الكاحد المبنى مف العمراني التخطيط مستكيات كؿ عمى تؤثر كاالستدامة. اليادفة المينية لمممارسة جديد
 .ةالعمراني المنطقة كامؿ

 (1).العمرانية والبيئات المستدام العمراني التخطيط 4-4-5

 السياسية تحقؽ األىداؼ أف يجب العمرانية البيئات أف في تكمف المستداـ العمراني التخطيط فكرة إف
 التي التغيرات مع كمتجاكبة متشابكة كمتكازنة كاحدة منظكمة في كاالقتصادية كالبيئية كاالجتماعية كالثقافية
 : أىميا تحقيقيا ليتـ مف المبادئ مجمكعة كيضع ،تحدث

 كالصحة كالمأكل العامة كالمرافؽ الخدمات تكزيع في عادالن  التخطيط يككف بأف كالتمكيف اإلنصاؼ  .1
 .القرار صنع في الجميع ليشارؾ الفرصة تتاح كبحيث كالتعميـ،

 .لممنطقة كالحضارة كالجماؿ المحيطة المالمح الحضرية البيئة تعكس أف .2
 .السنيف مركر مع تطرأ التي السريعة المتغيرات كاستيعاب كالتكسع لمتطكير قابؿ مرف التخطيط يككف .3
 عمى كتعمؿ عمييا، تحافظ لمطبيعة امتداد تعتبر كالتي الطبيعية الحضرية البيئة فكرة التخطيط يحقؽ أف .4

 .فييا يةالمبن المساحة كبيف الحيكم كالتنكع الخضراء المسطحات مساحة بيف التكازف
 .محيطو مع الدمج كسيؿ كالمجاكرات األحياء بيف كالتشبيؾ التجمع ك فيو التكاصؿ سيؿ .5
 .كمتضامنة متكاممة الكقت نفس كفي كحيكية االستعماالت فييا متنكعةك  مبنية بيئة تحقيؽ يكفؿ .6

 ت وبيئاتالوصول لمجتمعا يمكن بتحقيقيا استراتيجية أىداف عدة المستدام العمراني التخطيط يضع كما
 :االستراتيجيات ىذه ومن ومستدامة متوازنة حضرية

 .بقائو عمى المحافظة ثـ كمف العمرانية، لمبيئات كالطبيعي الحيكم التنكع استعادة .أ 

                                                           

 -الفرا السالم عبد محمد(". GIS) الجغرافية المعمومات نظم باستخدام غزة قطاع في مستدام يعمران تخطيط تحقيق استراتيجيات"- 1
 .30م،  ص2009 غزة، االسالمية، الجامعة
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 .الكاحدة العمرانية المنطقة كداخؿ التنقؿ في المستنفذة الطاقة تقميؿ .ب 
 .عاـ بشكؿ لمطاقة المباني استيالؾ تقميؿ .ج 
 استخداـ إعادة كتشجيع أمطار مف المنطقة عمى يسقط ما عمى أكثر كاالعتماد هالميا استيالؾ تخفيض .د 

 .المياه
 متجددة طاقة كمصادر بمكاد كاستبداليا تنضب التي كالمكارد المتجددة غير الطاقة استخداـ تقميؿ .ق 

 .استخداميا إعادة كيمكف
 .تخداـاالس إلعادة منيا القائمة كتطكيع تكييؼ ككذلؾ المنشآت استخداـ إدارة .ك 
 قدرتيا حسب المقامة التحتية البنى مف لالستفادة الحضرية المناطؽ في البيني كاإلنشاء البناء .ز 

 .أخرل مناطؽ في التكسع إتاحة قبؿ االستيعابية
 .الحاجة حسب بسيكلة االستخداـ تغيير يكفؿ بما المرف كالتصميـ التخطيط  .ح 
 .يعةبالطب كمتصمة لمبيئة كصديقة كمريحة صحية فراغات خمؽ .ط 
 .المختمط األراضي استعماالت تشجيع .م 

 كعمى الحضرية البيئات في المستداـ العمراني التخطيط بتطبيؽ االستراتيجيات ىذه مف االستفادة كيمكف
 .المختمفة التنمية مناحي كافة

 (1).المستدام التخطيط تحقيق عوامل 4-4-6

  .عريضة خطكط بمثابة كتعد ؾذل تحقيؽ تكفؿ عكامؿ ةعد كجكد مف البد مستداـ تخطيط لتحقيؽ

 التي لمبيئة األراضي كاستعماالت التنمية نشاطات دعـ يحقؽ بما الطبيعة مع متكازف بشكؿ العمؿ .1
 .الحيكم التنكع عمى تحافظ بحيث تحتكييا

 كاحدة بكتقة في لألراضي المختمفة االستعماالت كتجمع السكاف أنشطة تمبي حيكية مبنية بيئة تكفير .2
 .ابكةكمتش متكاممة

 .يقدميا التي إمكانياتو حدكد في كتعيش المكاف عمى معتمدة كتنمية تطكر تحقيؽ .3
 .ديمكمتيا كعمى عمييا كيحافظ البيئة يحمي كبما الحضرية التجمعات عف كدفعيا الممكثات مف التقميؿ .4

 (2) .لالستدامة الشاممة المنيجية 4-5

 اف حيث العمراني التخطيط في االستدامة ادئمب لتطبيؽ مناىج اربع عف الجزئية ىذه في الحديث يتـ
 مثؿ) المختمفة األراضي الستعماالت الكظائفي التكزيع خالؿ مف العمراف تناكؿ إلى تمجأ التي التقميدية الطرؽ

                                                           

 -الفرا السالم عبد محمد(". GIS) الجغرافية المعمومات نظم باستخدام غزة قطاع في مستدام عمراني تخطيط تحقيق استراتيجيات" -1
  .31م، ص2009غزة،  ة،االسالمي الجامعة

 الثالث الدولي المؤتمر دراسية، كحالة غزة قطاع -"العمرانية المخططات لتقييم شاممة كمنيجية االستدامة مفاىيم" فريد، القيق، -2
عمار لميندسة  . م2010غزة،  بالجامعة، اليندسة كمية غزة، وا 
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 المختمفة الجكانب مع يتعامؿ المخطط يجعؿ األسمكب كىذا ،(الخ التعميمية، التجارية، السكنية، المناطؽ
 تفعيؿ عمى تعتمد كالتي. كمتكامؿ كشامؿ عاـ كإطار االستدامة عف يعرؼ ما تخالؼ كةمفك بصكرة لمعمراف

 .العمراني التصميـ مستكيات كافة عمى المبادئ ىذه

 كعادةن . لإلنساف المعيشية  البيئة مككنات كافة في شامؿ بشكؿ المفاىيـ ىذه تطبيؽ يضمف األسمكب ىذا
  .التخطيط مستكيات في متبع ىك ما حسب المستكيات ىأدن إلى نزكالن  األعمى بالمستكل نبدأ ما

 (District) المنطقة .1
 تحتكم التي الكحدة المحمية لإلدارة األساسية الكحدة أك الحي المنيجية ىذه في العمرانية بالمنطقة كيقصد

 كالخدمات. كالترفيو كالمعب كالسكف العمؿ مناطؽ كىي العمرانية، البيئة مككنات جميع

 (Block) البموك .2
 لمتطكير القابمة األراضي قطع اك. المحمية بالشكارع المحاط المجاكرة أك الحي مف جزء البمكؾ يمثؿ
 كبيرة لقطع حجميا في األراضي قطع كتختمؼ العمرانية، بالمنطقة كالطرؽ الشكارع شبكة تحديد عف كالناتجة
 .تطكره كمدل المنطقة في الطرؽ شبكة طبيعة حسب أصغر كأخرل

 (Parcel) القسيمة .3
 في فراغيو كحده اصغر فيي لمتطكير القابمة األراضي كقطع البمككات مف فرزىا يتـ التي القسائـ القسيمة

 كعالقتيا العمراف، كنمط الكثافة، عمى بدالالتيا لالستدامة األساسية المؤشرات مف كتعتبر العمراني النسيج
 . بيا المرتبط األخضر بالنسيج

 (Corridor)الممر .4
 لمحياة الضركرية المختمفة التيارات تنتقؿ خالليا التي األساسية المسارات اك الفراغات لممراتا تمثؿ
 محاكر ايضان  كتشمؿ. كالمكاد الطاقة كعناصر المختمفة كالتمديدات المركبات، السكاف، حركو مثؿ الحضرية
 تدفؽ تكفر أف  يجب راتكالمم. الخ اليكائية، الدراجات كطرؽ المشاة، كممرات كشكارع، طرؽ مف الحركة
 . لمخطر حياتيـ تعرض أك لمسكاف األذل تسبب أك بالبيئة الضرر تمحؽ أف كدكف كيسر بسيكلو المختمفة الحياة تيارات

 
 المنطقة

 
 المنطقة
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 البمكؾ

 
 الممرات

 (الممرات القسيمة، البموك، المنطقة،) المختمفة العمرانية المستويات(: 3-4) رقم شكل
Patrick Condon, Joanne Proft, Jackie Teed and Sara Muir. Sustainable Urban Landscape: Site 

Design Manual for BC Communities. University of British Columbia, 2003. 
 (1) .المعماري التصميم في االستدامة عناصر 4-5-1

 التي العناصر في تتمثؿ فيي المختمفة تالمستكيا ىذه في عناصر عدة تطبيؽ مف البد ذلؾ لتحقيؽ 
 .كالحركة التكمفة المجتمعية، البنية األخضر، النسيج: كىي لإلنساف المعيشية البيئة متطمبات بتالحميا تشكؿ
 .لمعمراف كاالقتصادية كالبيئية االجتماعية المككنات بيف المتكازف التفاعؿ مف تنشأ االستدامة الف كذلؾ

 
 (Green Infrastructure)  ضراألخ النسيج :والً ا

 كالمنشئات جية مف الخضراء لممركبات كالطبيعي الحيكم النطاؽ بيف كالتناغـ التداخؿ مدل عمى ىذا يدؿ
 المتنزىات - حدائؽ -- الخضراء، المناطؽ الزراعية، المناطؽ) أخرل، جية مف الحضرية المنطقة في المبنية

 (.المائية كالمسطحات الغابات، -

 دكره مف ككذلؾ لممجتمع، كالمعنكم النفسي االستقرار كتعزيز الجمالية القيـ إضفاء في ميتوأى تظير
 تكافر خالؿ مف ذلؾ كيتـ الحيكم كالتنكع البرية الحياة عمى كالمحافظة األجكاء كتمطيؼ التمكث بتقميؿ البيئي

 .الجكفية المياه تعزيز عمى تساعد ايضا التي المفتكحة المساحات

                                                           

 الثالث الدولي المؤتمر دراسية، كحالة غزة قطاع -"العمرانية خططاتالم لتقييم شاممة كمنيجية االستدامة مفاىيم" فريد، القيق، -1
عمار لميندسة  .2010 غزة، بالجامعة، اليندسة كمية غزة، وا 

 عناصر االستدامة فً التصمٌم المعماري

 النسٌج األخضر البنٌة المجتمعٌة الحركة التكلفة مفهوم المقٌاس المخطط التنظٌمً المناخ المحلً المساحات المفتوحة
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   Social Infrastructureالمجتمعية لبنيةا: ثانياً 
 كالتجارة كالترفيو كالعمؿ السكف تخدـ حضرم نطاؽ في المبينة المنشآت تشير التي الصحية البيئة
 بيف كالتكامؿ العامة كالمرافؽ لمخدمات العادؿ كالتكزيع الالئؽ السكف تكفير مضامينيا في كتحمؿ. كالخدمات
 .المنشئات لتمؾ لمكصكؿ سيمة كطريقة لمسكاف عيشيةم سبؿ ليحقؽ المختمفة الكظائؼ

 ( Movement) الحركةثالثًا: 
 فاف المعيشية، البيئة في تدب الحياة تجعؿ التي ىي الحياتية كانشطتيـ الناس حركو بيف سيؿ تدفؽ يككف

 بمتطمبات تدفؽال ىذا يمتـز لـ كاف بالشمؿ، تصاب فإنيا العمرانية المنطقة في سمس بشكؿ الحركة ىذه تسير لـ
 .العمرانية بالبيئة أكبر ضرر يمحؽ قد فإنو االستدامة

 ( Cost) التكمفة: رابعاً 
 جميع في المكفرة ىي المستدامة فالمجتمعات لالستدامة، األساسية الثالث الركائز أحد االقتصاد يعتبر
 االجتماعية العدالة كتحقيؽ المجتمع دخؿ مع ةناسبالم الشرائية المقدرة لمجميع يكفؿ كاقتصادية، المجاالت

 .المكارد استنزاؼ كعدـ

 (1) (SCALE)المقياس  مفيوم: خامساً 
المقاييس  جميع عمى دراستو مف فيك امر غاية في الصعكبة فمذلؾ البدمكصكؿ الى تصميـ سميـ لممباني ل

 لممباني.  المفرد التصميـ إلى كصكال كالعمرانية اإلقميمية

  :مب توفر االتييتط شروط نجاح ىذا التصميم
 المواقع تنسيق وميندسي والمصممين واإلنشائيين كالمخططين المعنيةفرق  بين والتفاىم التنسيق .1

 .النتائج أفضل لتحقيق لموصولالسريعة،  والطرق الطرق وميندسي والبنائين
 عمىو والعمرانية  اإلقميمية المقاييس جميع مستوى عمى التخطيطية والسياسات ضع المخططاتو   .2

 .األبنية مستوى مقياس ويتم بعد ذلك عمى السكنية المجاورة األبنية مقياس ستوىم
 .التخطيطية التنمية توجيات وفق التوسع مناطق في إنشاؤىا المزمع ،ونوعيتيا األبنية نمط دراسة  .3

 احنج إلثبات أساسي جزء ىك( كالمدينة اإلقميـ)الكبير مستكل المقياس عمى العمرانية االستدامة تحقيؽك 
 االستدامة. أجؿ مف األكركبية كالقرل المدف قانكف نص كقد التنمية العمرانية استراتيجية

The Charter of European Cities and towns toward Sustainability (the Aalborg Charter). 

 كالىما قريةال المدينة أك أف مقتنعكف نحف" ،يأتي ما عمى المقياس مفيـك يدعـ ـ كالذم1994 عاـ قعك الم
 كاالقتصادية كاالجتماعية العمرانية كالمعمارية المصادر تكجيو عمى أكلي، بشكؿ القادرة، األكسع الكحدة

 االجتماعية أف المشكالت كما. الحديث عالمنا البيئي يؤذم التكازف في فالخمؿ كالطبيعية؛ كالسياسية

                                                           

 والعشرون، الخامس المجمد اليندسية، لمعموم دمشق جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط" مينا، سميمان ريدة ديب، -1
 . م2008-8-19دمشق، جامعة مجمة إلى البحث ورود تاريخ م، 2009 دمشق، األول، العدد
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 ".كمستدامة متكاممة كبطريقة مناسب بشكؿ مكلةمح تككف أف يمكف العمراني الصغير المقياس في كاالقتصادية
  .األساسية االحتياجات جميع االعتبار بعين تأخذ األمد طويمة رؤية االستراتيجية تضم أن يجب ولذلك

 التأثيرات دراسةمن  البد الموجودة، المناطق تنمية إعادة أو الجديدة العمرانية التنمية انيرى الباحث 
 أن يجب المفروضة العمراني التخطيط استراتيجية أن كما ميم طمب ىو والبيئية واالقتصادية االجتماعية

 المباني، ونوعية والكثافة، العمراني، والنمط والطبيعة، والموقع، الحجم،: وىي قضايا عدة بالحسبان تأخذ
 .االستدامة لتحقيق وذلك والطاقة، المواقع، والمناخ، وتنسيق

 (1) .التنظيمي المخطط: سادساً  
 لتحديد باإلضافة التنظيمية المخططات تحديث يتطمب ذلك العمراني التخطيط في االستدامة لتحقيق

 .عمى و يشتمل التنظيمية بالبيئة الخاصة ،(zoning)المناطق
 عن واضح بشكل يعبر أ ن المحمي المجتمع ودعم فيم ينال و البيئية االستدامة لمواضيع شامال يكون أن .1

 المناطق لتنمية سيناريو عمى يحتوي وأن التنموية التخطيطية االستراتيجية من المستمدة السياسات
 .السكانية الكثافة وضبط األراضي واستعماالت المواصالت شبكة وتطوير المجاورة القريبة والقرى

نتاج المتغيرات وفق وتحديثو التصميم تطور تتضمن تصميمية استراتيجية عمى يحتوي أن .2  قواعد وا 
 . والتنفيذ اإلدارة ططومخ لمتصميم،

 اجتماعي،) والسكان المباني من لكل األبعاد ثالثي منظور عمى التنظيمي المخطط يحتوي ان يجب .3
 (.العمراني عن فضال وبيئي اقتصادي

 (2) المحمي المناخ: سابعاً 
 نيالمبا بيف العالقةالضركرية التي يجب اخذىا في االعتبار عند دراسة  المكاضيع مفالمناخ المحمي 

 الخبرة مف قاعدة عمى مصممة المباني كانت عندما الماضي في ما بصكرةكجدت  ىذه .المحمي كالمناخ
. اال اف ذلؾ كاف اقؿ مف المطمكب المتاحة كالتكنكلكجيا كالميارات البناء كمكاد المناخ مكضكع كفيـ الجماعية

 كالتقنيات الحديث التخطيط لمفاىيـ الكعي إلى تحتاج كالمعقدة السكاف احتياجاتي ف حيث اليـك الزيادة
يتـ قياس نسبة الرصاص  :المثال سبيل فعمى. المبني محيط تصميـ عممية لتحسيف كذلؾ لتطبيقيا الضركرية

 استراتيجيات المكجكد في اليكاء عمي مستكم المدينة لمكصكؿ الى البيئة المناخية الصحية، كىذا يتطمب تطكير
 .كاالستدامة التماسؾ إلى ؿلمكصك  المدينة مقياس مستكل عمى

 :بالحسبان اخذىا من بد ال مواضيع
 .المناسبة البناء مكاد كاستخداـ اختيار .1
 البناء محيط في كالتأثير العالقة .2
 .جديدة مساكف تصميـ آلية الحجـ، الشكؿ، .3

                                                           

 والعشرون، الخامس المجمد اليندسية، لمعموم دمشق جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط" مينا، سميمان ريدة ديب، -1
 . م5008-8-31دمشق، جامعة مجمة إلى البحث ورود تاريخ م، 5001 دمشق، األول، العدد

 لمصدر السابق.ا-2
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 .المكاقع كتنسيؽ المحيطة المساحات في كالتأثير العالقة .4
 .تكجيوكال المنزؿ مكقع اختيار المكقع، تصميـ .5
 .لممناخ مالئمة التصميـ في أشكاؿ استخداـ .6
 .المكجكدة المباني كظائؼ في التنمية تأثير .7
 .المناخ مع التفاعؿ .8

 Open Space (1).المفتوحة المساحات: ثامناً 
 العمرانية التفاصيؿ كباقي العاـ فالمكقع ، المباني تصميـ مكضكع عف اىمية ؿال تق المفتكحة المساحات

 يتـ ليذاك  السكني لمتجمع األمثؿ االستثمار في تساعد كالمالعب، الخضراء كالمناطؽ رؽكالط كالساحات
 التخطيطي القرار اتخاذ إلى تيدؼ استراتيجية كضع مع ،المباني مع متكامؿ بشكؿ المساحات ىذه في التفكير
 green الخضراء الرئةىي  كالحدائؽ المفتكحة الخضراء لمناطؽفا .التنظيمية المخططات كضع قبؿ الصحيح

lungs كما انيا  كالرفاىية، المتعة كفرص العامة كالراحة الحيكم التنكع كتعزيز المناخ تمطيؼ عمى تعمؿ التي
  الشكؿب ظيرت كالتي ،البيئية الحدائؽ تعد كلذلؾ السنة، فصكؿ جميع في مركزية عمرانية جذب نقاط تشكؿ
 الخضراء المناطؽ تنظيـ عممية تتكامؿ أفك . الممتعة مساحاتال ىذه حيكية لديمكمة مناسبان  حالك  عنيا نمكذجان 
 .منطقية ىرمية سمسمة ضمف تؤدييا التي الكظيفة لنكع كمالءمتيا كتناسقيا كتشابكيا ترابطيا ك دراسة

 

 
 

 Keinerالمصدر. بريطانيا في شتوية لحديقة نموذًجا يظير( 4-4) الشكل

 (2) .مستدام تخطيط الى الوصول  7-7-7

 أف مف الرغـ فعمى ، كاألفراد المنظمات في مؤثرال المالي العامؿلكصكؿ لمتخطيط المستداـ، اعكامؿ اىـ 
 أف إال كاالجتماعي، البيئي المستكل عمى الفكائد تقدير نتاج ىي االستدامة بتحقيؽ الخاصة النشاطات بعض

                                                           

 والعشرون، الخامس المجمد اليندسية، لمعموم دمشق جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط" مينا، سميمان ريدة ديب، -1
 . م5008-8-31دمشق، جامعة مجمة إلى البحث ورود تاريخ م، 5001 دمشق، األول، العدد

 المصدر السابق. -2
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 صنع أثناء في بناؤىا تـ التي ديةاالقتصا القاعدة تغيير الممكف مف. إقناعنا األكثر عادة ىي االقتصادية الحالة
 فإف متزايد نحك عمى المستداميف كالتنمية التخطيط تقدـ في تساعد قد التي الخيارات أحد يعد كىذا القرارات،
 .لالستدامة مقياسان  تشترط بحيث أيضان  استخدمت قد الحسابات إجراء عممية

 (1).االستدامة اجل من الحساب 4-2-1

 عدة ابعاد  دراسةالبد مف  مستداـال التخطيط إلى مكصكؿل
 عالية كمفان  تتطمب المستداـ السكف فمتطمبات كاالجتماعي، البيئي البعد الى باإلضافة االقتصادم البعد  .1

 .اقتصاديان  الكحيد التكفير ىك الطاقة استيالؾ في التكفير كيعد ،ظاىريان 
 عمى تنعكس كفعاليتو المستداـ التصميـ فكائد أف معرفة إلى يؤدم االستدامة لمفيـك الحقيقي اإلدراؾ  .2

 .بالحسباف مأخكذة تككف عندما لألداء كجكه عدة عبر كالمستمرة المنخفضة الكمفة كعمى مطاقة،ل الكمفة

 : المستمرة المنخفضة التكمفة تحقيق طرق
 أقؿ طاقة ةكمفت كلدييا أعمى الطاقة فعالية فييا تككف المستدامة المباني. 
 قميميف صيانة ةكمفتك  رأسماال ينتج كىذا. تعقيدان  كأقؿ أصغر غالبان  المشيدة المباني اتخدم نظـ كأنكاع حجـ. 
 نشاطان  أكثر المبنى يجعؿ أف يمكف كالمبنى الييكؿ عمى كبالتركيز االستدامة، بطريقة المباني تصميـ 

 .باالستخداـ كمركنة باألداء
 أقؿ كتجديدان  صيانة الزمف مع البناء يتطمب ثـَ كمف عالية إنشائية مقاييس يحقؽ لممباني الجيد التصميـ. 
 في بالحسباف تؤخذ ال غالبنا كالتي المبنى في التحسينات كىي ممحكظة غير األمد طكيمة فكائد ىناؾ 

 .التكمفة حسابات كضع أثناء
 (2) .االستدامة اجل من التخطيط 4-2-4

 :خالل من إيجادىا يمكن
 اعتبارات إلى المستندة العمرانية التنمية مف بدءان  الدكؿ مف يرالكث في الطاقة مع التخطيط عناصردمج  .1

 األراضي كاستعماالت لمنقؿ كالمتكامؿ المدمج التخطيط إلى( Micro-scale)صغير بمقياس الطاقة
 (.ىكلندا في الحاؿ ىك كما) الكطني المستكل عمى المفركض

 األساليب أفضؿ كأحد األراضي التاستعما كتخطيط الشاممة العمرانية الطاقة إدارة بيف التعاكف .2
 .ـ1975 السبعينيات منذ كاليفكرنيا في لمتنفيذ المعتمدة

 كؿ في الكامؿ التنسيؽ عمى التأكيدمع  األراضي استعماالت كتخطيط الطاقة كتكامؿ اندماجالبد مف  .3
 .المعتمدة العمرانية السياسة مستكيات أنكاع كؿ مع المتناسؽ مدمجل ةباإلضاف المقاييس،

                                                           

 دسية،الين لمعموم دمشق جامعة مجمة ،"المستدامة التنمية أجل من التخطيط" مينا، سميمان ريدة ديب، المصدر السابق. -1
 .م5008-8-31دمشق، جامعة مجمة إلى البحث ورود تاريخ م، 5001 دمشق، األول، العدد والعشرون، الخامس المجمد

  المصدر السابق. -2
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 يعامالف في الدكؿ العربية  (كجد إف) الطاقة لتزكيد كالتخطيط األراضي استعماالت تخطيطاف  .4
 المحمية التخطيطية اإلدارات بيف الرئيسة االستشارة عف بعيدان  منفصمة مراحؿ ضمف كيعالجاف
 (1).االستدامة اىتمامات ضمف تمييدية سياسات كضعلذلؾ مف الضركرم . الطاقة كمؤسسات

 (2(.ومنيا والعشرين الواحد القرن مدن استدامة بتحقيق المتعمقة يجياتاالسترات
 العمل لموصول لعممية االكتفاء الذاتي لمتطمبات السكان  . .1
 .انتياج مبدأ المشاركة المجتمعية داخل المدينة لموصول لحمول مرضية  .2
 لسكان.ىيكمة وتشكيل بعض اجزاء المجتمع لمواكبة التغيرات في االعمال واحتياجات ا .3
 ايجاد عدة بدائل مختمفة لطرق المواصالت واالتصاالت. .4
وذلك من تخفيف الضغط عمى التنوع مصدر قوة وليس العكس في تمبية متطمبات المجتمع المحمي  .5

 المناطق ذات الكثافة العالية والتوسع خارج مراكز المدن. 
 من أكثر المكان في المشكمة حل ةومرون قوة مع تتناسب وىي محددة نتيجة وليست طريقة ىي :االستدامة
  .محددة نتائج نحو التوجيو

 يقع لالستدامة األعظـ كالحاجز تقنية أك تصميمية مشكمة منيا أكثر سياسية عممية أساسي بشكؿ :االستدامة
عداد لتعريؼ المقامة التصاميـ غياب في  .امحمي االستدامة ممارسة كتجييز كا 

 (3):الشاممة المحمية المخططات ىذه مثلتتوفر في  يجب التياالساسية  المبادئ
 األخذ مع منيا الحد يتـ أف يجب المجتمعات عمى كبير بشكؿ تؤثر التي الممكثات :المموثات دفع .1

 .التمكث تكمفة يتحمؿ أف يجب الممكث أف بالحسباف
 الفضالت إنتاج بزيادة أك الطبيعية المصادر باستيالؾ يتسبب فال :المكان عمى معتمد اقتصاد تحقيق .2

 .استيعابو الطبيعة تستطيع مما أكبر بسرعة
 البيئية النظـ األراضي كاستعماالت التنمية نشاطات تدعـ بحيث :الطبيعة مع متوازن بشكل تعمل أن .3

 .البيئي الحيكم التنكع كتحمي كتحتـر
 كتتناسب حسفت   أف يجب التنمية كنكعية كالنسب كالخمط كالكثافة كالشكؿ المكقع إف :ويةحي مبنية بيئة توفير .4

 األراضي الستعماالت الكصكؿ تسييؿك  المجتمع تالصؽ كتشجع السكاف أنشطة تمبي فيزيائية فراغات لخمؽ
 .الحضرية باألشكاؿ الخاصة الفيزيائية الخصائص لحماية بالمكاف اإلحساس كزيادة المختمفة

 مف حرمانيـ مف كتحد المنخفض الدخؿ ذكم السكاف ظركؼ تحسف بحيث :المساواة تحقيق .5
 االقتصادية المصادر إلى الكصكؿ في كتساكم اإلنساف ككرامة البيئية لمصحة األساسية المستكيات
 .الفقر الستئصاؿ ضركرم كاالجتماعية

                                                           

 .م2003 ،628 العدد المتمدن الحوار المستدامة، والتنمية البشرية التنمية اهلل، العبد مصطفى الكفري، -1

 ادريخ، حافظ عمر مجد ،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات" - 2
 .26م،  ص 2005- الوطنية النجاح جامعة

 ادريخ، حافظ عمر مجد ،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات" -3
 .27 م، ص2005- الوطنية النجاح جامعة
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  .االراضي الستعماالت المستدام التخطيط 4-6
كخاصة مع ظيكر الطرؽ الحديثة  االىتماـ بمفيـك استعماالت االراضيعشريف بدا مع بداية القرف ال

ويعني  .لألرض األمثل واإلدارة الموارد تخطيط يدفي ،لعمميات المسح الميداني المتعمؽ باستخدامات االراضي
ام التوظيف االمثل لألراضي اقل استخدام ممكن لألرض، ويشمل التوظيف االمثل لألرض تخطيط استخد

االرض بشكل صحيح ومتوازن بين االستخدامات المتنافسة والمختمفة من خالل تقيم العوامل االقتصادية 
 واالجتماعية والطبيعية وىي عمميًا جزء من التخطيط الشامل الت تقوم بوضع التصورات المستقبمية. 

  (1).واىداف مفيوم، االرض، استخدام تخطيط 4-6-1 
 سكؼ نتطرؽ الىـ التعريفات. :رضاأل  استخدام تخطيط تعريف
 فيـ ك دراسة خالؿكيتـ  المتتابعة المنطقية النشاطات مف مجمكعةتنظيـ المستعمرات البشرية مف خالؿ   .1

 لممخطط كلذا البد محدديف، كزماف مكاف في ككظائفيا البشرية المستعمرات أنماط بيف القائمة العالقات
 .الثقافية ك الطبيعية المعطيات بيف كذلؾ ك الريفية ك يةالحضر  المناطؽ بيف الفاصمة الخطكط معرفة

في  ببتحديد المكاقع المناسبة التي تساعد في اتخاذ القرار المناسمجمكعة مف التكصيات الخاصة  .2
 تخصيص االراضي لألغراض العامة كالخاصة. 

بطريقة االقتصادية ك  كاالجتماعية الطبيعية كلمعكامؿ القائمة كاستخداماتيا تقيـ منيجي كمنظـ لألرض .3
كبالتالي تساعد  sustainable مستدامة استخداـ أنماط اختيار عمى األرض مستخدمي تشجعتساعد ك 

 .البيئة عمى حافظكت السكاف حاجاتل كممبية ك اإلنتاج زيادة في
 يزيد التي الدكؿ في كخاصة كالمختمفة المتنافسة االستخدامات بيف لألرض متكازفالك  صحيحال تكزيعال .4

 (2).األرض مساحة كتقؿ بسرعة السكاف يياف
تحميل ودراسة  عممية الحضرية األرض استخدام تخطيطفمن خالل التعريفات السابقة يمكن القول بان 

لموصول لمقرار السميم عند اختيار ( االجتماعية والبيئيةالمحورية لمتنمية المستدامة )االقتصادية،  لألبعاد
  احتياجات المستعمرات السكانية ومحافظة عمى الموارد الطبيعية. ةمبيالماصة المواقع واالماكن العامة والخ

 (3).األرض استخدامات تخطيط أىداف
يجاد تمبيتيا عمى األرض قدرة وتقييم لمسكان والمستقبمية الحالية الحاجات تقدير .1  .والمتوقعة الحالية لممشاكل الحمول وا 
 .كالمستقبمية الحالية األجياؿ كبيف كالعامة الفردية المصالح بيف ةالمتنافس لالستخدامات المناسبة الحمكؿ كضع .2
 .التنمية كتكجيو القائمة الحاجات إلشباع المستدامة الحمكؿ عف البحث .3
 .السمبية حدكث كمنع المناسبة التغيرات إحداث .4
 .كمشاكميـ السكاف لحاجات كالمالئـ كالناجح المتقدـ التخطيط تحقيؽ .5
 .المجاؿ ىذا في الدكلية التجارب مف االستفادة .6

                                                           

 .2001. والتوزيع لمنشر صفاء دار عمان،  ، عام جغرافي روالحضري، إطا الريفي األرض استخدام تخطيط محمد، عثمان غنيم، -1

 .م5003والتوزيع  لمنشر صفاء دار  عمان، ، عام جغرافي إطار والحضري، الريفي األرض استخدام تخطيط محمد، عثمان غنيم، - 2

 النجاح جامعة ادريخ، حافظ عمر مجد ،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات"- 3
 .51م،  ص5002الوطنية، 
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مع الزيادة اليائمة في تعداد السكاف في العالـ كالشح االراضي فبدا االىتماـ بالمحافظة عمي المكارد  .7
الطبيعية كتحقيؽ مبدا العدالة االجتماعية كتكجيو النمك الحضرم لتغيير الكضع القائـ الستخدامات 

 .  يمف خالؿ االت االراضي لمتغمب عمى المشاكؿ القائمة
 التأكيد معدم الكظيفة المحددة لو بأقصى درجة، يؤ  الذمحيث اختيار المكاقع  :األمثل االستخدام مبدأ 

 .أخرل في يككف ال قد منطقة في يلامث ىك فما نسبي المفيـك كىذا كالمستداـ، الحديث التخطيط عمى
 كالخدمات الجيدة األراضي تندر حيف الكاحدة القطعة استخدامات تعدد :االستخدام تعدد مبدأ.  

 (1)األرض استخدامات في تحكمت اىم العوامل التي
 .المكاصالت طرؽ مف كالقريبة السيمية المناطؽ في لتككف األنشطة تميؿ حيث :الموقع طبوغرافية .1
 نفس عمى المختمفة االستخدامات بيف المنافسة عمييا، المقامة لممباني تحمميا مدل :التربة تركيب  .2

 .المكاني الحيز
 كتحرؾ امتداد كتكجو االستخدامات مف معينة أنماطا تفرض ما عادة :والنقل المواصالت طرق .3

 .الحضرية األرض استخدامات
 كالكثافة كالكظيفة كالطبكغرافية المركز عف البعد أك كالقرب كالطمب لمعرض تبعا تفاكتت :األرض قيمة .4

 السكانية. 
 في يؤثر الذم التكنكلكجي التقدـك  لالستخداـ، كالمجاكر ئدالساالتأثير  االستثمار: نمط في التغير تأثير .5

 .العامة المرافؽ كتكزيع السكاف حياة
 .أخرل استخدامات بغزك استخداـ يقـك حيث :الغزو .6
 .المختمفة تمؾ كتنفصؿ المتشابية االستخدامات أنماط تتجمع حيث :الفصل أو التجمع  .7
 (2).االراضي الستخدامات المستدام التخطيط 4-6-2

اصبحت الضركرة ممحة لمبدء بالتفكير الصيح إليجاد الحمكؿ  كتطكرىا الصناعية الثكرة ظيكربعد 
 األمراض ك المتخمفة األحياء انتشارى مراكز المدف ك المناسبة الستخدامات االراضي بعد اف ازداد الضغط عم

 كاستعماالتيا باألرض تيتـ التي الدراسات مف العديد ظيرتف .المختمفة األراضي استعماالت كتداخؿ كاألكبئة
 نمكىا كاتجاىات األرض عمى تأثير مف ذلؾ رافؽ كما (االجتماعية ك االقتصادية ك الطبيعية) المؤثرة كالعكامؿ
 .لمتطكر كعكائؽ كمحددات عمميا أك تشكيميا في المصاحب كالتغيير النمك ىذا كحجـ

االراضي ضركرة ممحة كبدأت عممية فصؿ  اصبحت الحاجة لفصؿ استخداماتالقرف العشريف  بدايةفي 
 ك األرض استعماؿ أنماط تغيير فيميـ  دكرا متخطيطالمناطؽ السكنية عف الصناعية لحمايتيا مف التمكث. ل

  .المتكاممة االستعماالت مف مزيجا لتضـ الحضرية كالتنمية األراضي استعماالت استدامة تحقيؽ

                                                           

 ادريخ، حافظ عمر مجد ،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات"-1
 .29ص م، 2005ة،الوطني النجاح جامعة

 .31-30المصدر السابق ص  -2



777 
 

 المشاكل من التقميل عمى لمعمل األراضي استعماالت ارإط في إتباعيا الممكن السياسات أىم ومن
 .يمي  مما كل إلى التنويو يمكن المذكورة
 .الحضرية المناطؽ يحتضف أخضر حزاـ عمؿ .1
 .الحضرية األرض استعماؿ فعالية مف لمتأكد الحضرية الكثافة سياسات إتباع .2
 السكنية األنشطة تدمج حيثب فعاؿ بشكؿ المختمطة األرض باستعماالت تعنى التي التنمية تشجيع .3

 .السيارة استخداـ لتقميؿ كالمؤسساتية كالخدماتية كالترفييية كالصناعية كالتجارية
 بيف المسافات تقميؿ طريؽ عف األنشطة بيف لمتنقؿ ككسيمة المشي كتشجيع المكاصالت بدائؿ تشجيع .4

 مشيا دقائؽ خمس عف تزيد ال مسافة الفرد فييا يمشي التي دقائؽ الخمس قاعدة كاستخداـ االستعماالت
 .الخدمات فيو تقع الذم المركز باتجاه المدينة في مكاف أم مف األقداـ عمى

 (1) .االراضي الستعماالت المستدام التخطيط استراتيجيات 4-6-3
 الفيزيائي التخطيط) األرض استعماؿ تخطيط دممب تمثؿ التي ياتيالتكجيجب اف تحتكل عمى 

 المستداـ التخطيط كيضـ(. االجتماعية كاالقتصادية البيئية االستدامة) كاالستدامة( المعدلة كالمخططات
 :مف كؿ األرض الستعماؿ

 األرض باستعماؿ المتعمقة السياسات بكضع الفيزيائي التخطيط .1
 كأماكنيا المتنكعة األرض الستعماالت التخطيط .2
 .الفراغات لتحسيف مخططات .3

 االستدامة) كىي ليا األمثؿ كاالستخداـ الطكيؿ المدل عمى الطبيعية المصادر حمايةكىذا لحماية 
، كما تتـ الحالية األجياؿ كطمكحات احتياجات تكافؽ بأف االجتماعية االقتصادية لالستدامة ضافةباإل ،(البيئية

سنكات عمى االكثر لمكاجية المتغيرات كاالحتياجات، مع الزاـ كؿ مستثمر  5عممية تقييـ لممخططات كؿ 
 ء دراسة جدكل شاممو لمشركعة تتضمف دراسة الجدكل لمبيئة كتناقش مف قبؿ لجنة رسمية متخصصة.بإجرا
 (2).الحضري التخطيط مجال في االستدامة لتحقيق العامة السياسات 4-6-4

 في البيكت جاذبية كزيادة المدف داخؿ االزدحاـ كتقميؿ التخضير طريؽ عف)  الحضرم التشتت تقميؿ .1
 (.الصغيرة كالبمدات المدف ضكاحي في الكثافة دؿمع كزيادة المدف

 لمميارات المحمي التكظيؼ المحمية، االحتياجات ليمبي المحمي اإلنتاج لزيادة) المسافات مف التقميؿ .2
 مراكز في االسكانات كزيادة مختمطة تنمكية ة سياس إتباع كالعمؿ، البيت بيف المسافة كتقميؿ المحمية
 إيجاد جانب إلى الكبيرة المدف عمى االعتماد لتقميؿ الصغيرة البمدات في لتنميةا كزيادة الكبيرة التكظيؼ
 .(متكازنة جديدة مجتمعات

 في المختمطة لالستعماالت التنمية تركيز بزيادة) كاقتصادية جذابة عامة مكاصالت إليجاد السعي .3
 تكازف لتحقيؽ العامة كالمكاصالت األرض استعماؿ بيف التكفيؽ العامة، المكاصالت كتقاطعات مراكز

                                                           

 ادريخ، حافظ عمر مجد ،"نابمس مدينة في والمواصالت ألراضي الستخدامات والمتكامل المستدام التخطيط وسياسات استراتيجيات" -1
 .40م،  ص 2005- الوطنية النجاح جامعة

 .42 ص المصدر السابق، 2-
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 الخدمات، كمصداقية كتكرار تردد تحسيف العامة، لممكاصالت مخصصة مسارات خمؽ التدفؽ، في أكثر
 .(المحسنة العامة المكاصالت لتكممة الكثافات زيادة

 تشكيؿ إعادة ، الرحالت عمى الطمب مف الجديدة التنمية تقمؿ بحيث) الطرؽ مركر حركة تقميؿ .4
 خارج السيارة عمى االعتماد تقنيف الخاصة، المكاصالت في الرحالت مف تقمؿ بحيث الحضرية المناطؽ
 استعماؿ تسعير العمؿ، أماكف في المكاقؼ كتقنيف الجماعية العامة بالمكاصالت كاستبداليا البمدات
 المكاصالت تتكفر حيث الضرائب كزيادة السيارات مكاقؼ تقميؿ المزدحمة، المسارات في الطريؽ
 (.لممشاة أكثر أماكف تكفير ة،العام

  (1) .فمسطين في المستدامة التنمية لتحقيق العامة االستراتيجيات 4-6-5

 البناء إلعادة فمسطيف في التنمية تحقيؽلالمنيجية  اتالبد مف كضع بعض السياسات كاالستراتيجي
 كالفاعمة الكاممة المشاركة ىعم يعتمد منتج مجتمع كيتـ ذلؾ مف خالؿ انشاء. فمسطيف في كالتنمية كالتأىيؿ
 كاألخالؽ كاالقتصاد كاالجتماع كالثقافة التعميـ لتحسيف ، كتككف ىادفةكالعالمية المجتمعية التنمية بطرؽ ألفراده

  :التالية الرئيسة األىداؼ مف مجمكعة تحقيؽ مف بد ال كلذلؾ كالسياسة
 .عادؿ بشكؿ التنمية فيو كتتكزع جتماعيةاال كالعدالة الديمقراطية مبادئ عمى يعتمد سياسي نظاـ خمؽ .1
 المصادر مف فعاؿ بشكؿ االستفادة الفمسطيني، االقتصاد أداء في لالنحدار كالمراجعة كالفحص التحقؽ .2

 .العمؿ لقكل كافية مستدامة كظائؼ تكفير المتكفرة، الطبيعية
 تقميؿ العقالني، المحمي تيالؾاالس كاالستثمار، المدخرات كزيادة رفع خالؿ مف كخارجي داخمي تكازف إيجاد .3

 .األخرل كالمصادر كاألجزاء الخدمات السياحة، مف القادمة المدخكالت رفع الصادرات، زيادة الكاردات،
 المنطقة تكازف أخذ مع المختمفة السكانية القطاعات بيف العالمي لمدعـ العادؿ التكزيع كاستدامة تشجيع .4

 .الةكالبط الفقر لتقميؿ كذلؾ االعتبار بعيف
 كلبناف كسكريا كمصر األردف مع الفمسطيني االقتصاد تكامؿ خالؿ مف خاصة اإلقميمي التعاكف تعزيز .5

 .الكامنة لمقدرات كيسكؽ الطبيعية كالمصادر العرب مف االستفادة مف يرفع مما العربية الدكؿ مف كغيرىا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .47المصدر السابق، ص-1
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 :الخالصة
 كاصالح استنزافيا دكف مكاردىا حافظة عمىتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ لمفيـك المدينة كتخطيطيا مع الم

 غير كاالستيالؾ اإلنتاج أنماط مف كالحد التنمية، كعكائد المكارد تكزيع عمى عدالة التأكيد مع افساده، تـ ما
 االستدامة. نحك كتكجيييا الرشيدة

االقتصادية، كما اف اية عميمة تنمية لبد مف اخذ في جكانبيا االبعاد المحكرية لمتنمية المستدامة ) 
المؤسساتي المتعمؽ بالسياسات المحمية الذم يساعد في  داالجتماعية، البيئية( مع االخذ بعيف االعتبار البع

 تنمية استعماالت االراضي.
كما تطرقنا الى مفيـك التنمية المستدامة كتعريفيا كاىـ اىدافيا مع التأكيد عمى مبدا المشاركة المجتمعية 

اساس نجاح أم تخطيط كصكال الى لمتخطيط المستداـ مف خالؿ تطبيؽ  عالمجتمفي صنع القرار، الف 
 تاالستراتيجيامنيجية التخطيط االستدامة كعاصرىا المؤثرة في البيئة العمرانية ككيفية تطبيقيا كصكال الىـ 

  تعمقة بعممية التخطيط المستداـ.   مال
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 الخامسالفصل 

 الدراسية والحاالت التفصيمية المخططاتاعداد  ومعايير أسس
 (119ص-170)ص 

 

 
 

 .يةاالستراتيجالمخططات .5-1
 جية اعداد المخططات العمرانية التفصيمية.مراحل ومني.5-2
 المخططات التفصيمية في قطاع غزة. لمحة تاريخية عن.5-3
 معايير التخطيط ومفيوميا وانواعيا..5-4
 منيجية اعداد معايير التخطيط العمراني..5-5
 التنمية العمرانية المستديمة ومعايير التخطيط..5-6
 الحاالت الدراسية 5-7

 .الخالصة
 

المخططات التفصٌلٌة ومدى مالءمتها لتطبٌق مبادئ 
 االستدامة فً قطاع غزة
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  .مقدمة
 مر التي المراحؿ اىـ عمى والتعرؼ خانيونس مدينة في التفصيمي التخطيط دراسة الفصؿ ىذا في يتـ
 لمبادئ المالئمة التخطيطية والمعايير االسس دراسة ثـ ومف غزة، قطاع فيالتفصيمي  التخطيط بيا

 في االستدامة مبادئ طبقت التي والدولية واالقميمية المحمية المدف اىـ عمى الضوء وتسميط االستدامة
 .تخطيطيا مراحؿ

 (1).ةاالستراتيجيالمخططات  5-1

 المجتمع وممثمي التنمية شركاء كافة مشاركة عمي القائـ االستراتيجي التخطيط اسموب تطبيؽ تـ
 لمتنمية المستقبمية الرؤية تحدد ممزمة قانونية وثيقة ليكوف بمثابة العمرانية المخططات إعداد في المحمي

 .(1-5رقـ)تنفيذه كما ىو موضح في الشكؿ  والمشروعات وأولويات

  

 والتنمية والمرافق اإلسكان المصدر وزارة . المصدرة( يوضح منيجية وأىداف ومراحل اعداد المخططات االستراتيجي1-5شكل رقم )
 .العمراني لمتخطيط العامة ،الييئة العمرانية

                                                           
 المخططات ألحد المصرية نموذج لممدن االستراتيجية العمراني، "المخططات لمتخطيط العامة العمرانية ،الييئة والتنمية والمرافق اإلسكان وزارة - 1

 م.2010 -العمراني، بيروت  لمتخطيط العامة التخطيطية الييئة لألقاليم المركزية اإلدارة رئيس  د الشاىد، فييمة –رشيد مدينة – االستراتيجية"
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 والتنمية والمرافق اإلسكان المصدر وزارة( يوضح مراحل ومخرجات وخطوات اعداد المخطط االستراتيجي العام. 2-5شكل رقم )
 .العمراني لمتخطيط العامة ،الييئة العمرانية
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 .العام االستراتيجي المخطط إعداد خطوات 5-1-1

 .الخاصة ب البيانات والمعمومات وجمع رصد تركز األولى: الخطوة .1
 االراضي استعماالت. 
 العمرانية المشاكؿ. 
 التنموية واالمكانيات المتاحة الفرص. 
 االسكاف. الحضرية. المؤشرات عمي الراىف مرتكزة الوضع وتقييـ دراسةتركز عمي  الثانية: الخطوة .2
 .المناطؽ العشوائية 
 .االسكاف المتدىور 
 التحميؿ الرباعي لقطاع المأوى والعشوائيات(SWOT Analysis)  وتركز عمى تحميؿ مكامف ،

 القوة، مكامف الضعؼ، الفرص، المخاطر.
 االقتصاد المحمي(SWOT Analysis). 
 البنية االساسية(SWOT Analysis). 
 المحققة. المؤشرات وتحديد الرؤية المستقبمية ووضع الراىف الوضع تحميؿ الثالثة: الخطوة .3
  .تحديد اىدافيا 
 .تحديد امكانات ومعوقات تحقيؽ الرؤية 
 .ي مف خالؿالحيز العمران عمى تحميؿ تركزو  االستراتيجي المخطط مخرجات الرابعة: الخطوة .4
 .الكتمة العمرانية الحالية 
 .الحيز العمراني الحالي 
 الحيز العمراني المقترح 
  .مساحة االراضي الجديدة المضافة لمحيز العمراني الحالي 

 .التفصيمية العمرانية المخططات اعداد ومنيجية مراحل 5-2

عممية التخطيط عممية ابداعية وتتعامؿ مع تجمعات عمرانية ليا شكال وشخصية عمرانية مختمفة 
عمى ارض الواقع عممية  ثيحد وويتطمب كؿ منيا اسموب تخطيطي يتناسب مع سماتيا الشخصية، 

ى وبالتالي فاف عممية اعداد المخططات العمرانية تكوف عممية شكمية تقـو عم ،محاكاة لنفس النموذج
خطيط العمراني البد اف تشمؿ كفاءات متخصصة في التفكير االبداعي لتالمحاكاة والتقميد، كما اف فرؽ ا

تحقؽ االىداؼ البيئية واالجتماعية الناقد لموصوؿ اال مخططات  التفكيروالبعض االخر في 
  :وتنقسـ الى قسميفيجب اف يكوف ىناؾ صفات اساسية ومميزة لمتخطيط العمراني كما  (1).واالقتصادية

  التنسيؽ المنياجيSystematic Coordination. 
  التفكير وربط المشكمة بالمستقبؿProjection Into Future. 

                                                           
    .203م، ص2012 1ط  العمراني التخطيط منظور من اعدادىا منيجية في دراسة والعمرانية االقميمية محمد ، المخططات غنيم، د عثمان -1
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وغير منطقة يجب اف نتذكر اف ىناؾ مواضيع متروكة لمقدر  أليوعند القياـ بعمؿ التخطيط العمراني 
 ( 1).ىواف يركز عممتوقعة لذلؾ يجب اف يوضع في شكؿ  مرف وقابؿ لمتعديؿ 

 عمرانية. كوحدات والقرية المدينة مف كؿ معالجة ىعم يركز .1
 القرية. أو المدينة كياف عمى السيطرة إلى ىنا التخطيط يرمي .2
 كجزء الوقت نفس وفي مستقمة ليما والعمرانية واالجتماعية والسياسية الحضارية الخصائص تعتبر .3

 يتبعونو. الذي اإلقميـ مف
ف ...والطبيعية واالجتماعية االقتصادية النواحي يشمؿ العمراني التخطيط فإف عامة وبصفة .4  كاف وا 

 .الطبيعية النواحي عمى بالتركيز يعني

 تغطية نسبة، المباني ارتفاعات، السكانية الكثافات، األرض استعماالت العمراني التخطيط دراساتأواًل: 
، العامة الخدمة مشروعات تصميـ، األساسية البنية مشروعات تصميـ، الموقع تخطيط، بالمباني األرض

 الطرؽ. شبكات، اإلسكاف مشروعات
 عمي المستوى المحمي العمراني التخطيط مراحلثانيًا: 

 
المصدر دليل التخطيط الفيزيائي دليل اجراءات وادوات اعداد المخططات الييكمية في ( يوضح مراحل التخطيط عمى المستوى المحمي. 3-5شكل رقم )

 .7م ، ص2010الضفة الغربية وقطاع غزة، وزارة الحكم المحمي، االدارة العامة لمتنظيم والتخطيط العمراني، 

 : رئيسة مراحل أربعة عمى العمراني التخطيط يتم

 نطاؽ في الواقعة الطبيعية العناصر كؿ مع يتعامؿو  المدينة مستوى عمى: الييكمي التخطيط 
 .فيو تقع الذي لإلقميـ اإلقميمي التخطيط إطار في وذلؾ منيا كجزء وليس ككؿ المحمية الوحدة
 شبكة خرائط، استعماالت خرائط: يمي كما ُتصنؼ خرائط مجموعة مف الييكمي التخطيط ويتكوف
   1:10000 و بمقياس الرسـ .المرافؽ شبكات خرائط، العامة الخدمات موقع خرائط، الطرؽ

                                                           

  .5، ص م1994، 1طحيدر، د عباس،  تخطيط المدن والقرى،  -1
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 لممدينة الييكمي خططمال ضمف المدينة مف لجزء ُيعد الذي التخطيط :التفصيمي التخطيط .
 التجارية والمحاور المراكز تخطيط، اإلسكاف ،المباني ارتفاعات :يمي كما التخطيطات وُتصّنؼ

شغاالت األراضي استعماالت ،الخضراء لمناطؽا التخطيط، والصناعية  .المباني وا 
 (المدينة ألرضيات المستخدمة والمواد الممرات تصميـ، )المواقع تنسيؽ يدرس :البيئي التصميم. 
 (التجارية المشاريع أو الري أو المباني مشاريع) المتخصصة لممشاريع يستخدـ :المشروع تخطيط. 

 :التفصيمي المخطط
 األراضي واستعماالت المقترحة الطرؽ كافة يوضح تفصيال أكثر المدينة مناطؽ مف لمنطقة تخطيط ىو

 لالحتياجات الالزمة المرافؽ مف وغيرىا والعيادات والمدارس والمفتوحة الخضراء واألماكف وتقسيماتيا
 .2500 وا 1000: 1 مف ياب اكبر مف مقياس رسـ المخطط الييكمي رسـ مقياسوب ،والمستقبمية الحالية

واخروف  االساس تصميـ عرفت بأكثر مف تعريؼ فأحيانا يعرؼ باسـ التفصيمية: العمرانية المخططات
 المخطط او باسـ Comprehsive Plane الشاممة او المخططات Maste Plane الييكمية بالخطةيعرفونيا 
 والمتوسطة الكبرى المدف حالة في اعدادىا يتـ التي المخططات مف فيذا النوع Physical Plane الطبيعي
 مف يبدأ الذي اليرمي العمراني التركيب مستوى عمى فيو والوظائؼ واالنشطة الخدمات تخطيط ويتـ والصغرى
 المجاورة ،( Cluster)  البموؾ أو المباني مجموعة المبنى، وىي المدينة. في عمرانية وحدة أصغر

(Neighbouthood )الحي بموكات، مجموعة مف تتكوف التي Residential District مف يتكوف الذي 
 السكني القطاع احياء، مجموعة عمى تشتمؿ التي Resdental Area السكنية المنطقة المجاورات، مجموعة

Residential Sector  سكنية قطاعات عدة مف تتكوف التي المدينة ثـ سكنية مناطؽ عدة مف يتكوف الذي. 

 
 

 ومنيجية وانواعيا فمسفتيا التخطيط معايير عثمان، محمدغنيم، د  -المدن المصدر في العمراني التركيب ىرمية وفق الخدمات تخطيط ( يوضح مستويات4-5)شكل رقم
 .29ص م،2011 1ط العمراني التخطيط مجال في وتطبيقاتيا اعدادىا
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 مييالتفص ميمخطط التنظأواًل: 
 ةيميأو منطقة إقم ةيلمدن مييالمخطط المعد لجزء أو أكثر مف األراضي الواقعة داخؿ المجاؿ التنظىو 

الطرؽ، والخدمات العامة لمنطقة  شبكات الستعماالت األراضي، ةيميوالمتضمف وضع الخطة أو الخطط التفص
نوع استخداـ  ديلألراضي والمتخذة أساسًا لتحد المختمفة صاتيالشارحة لمتخص ةيواألحكاـ القانون طيالتخط

  (1).حسب األصوؿ ويلممصادقة عم ةيالنيائ ةيالصفة القانون حاز المختمفة والذي شغاالتالااألراضي وشروط 

: "المخطط الذي يعد لجزء مف المدينة او التجمع السكاني، حيث Detailed Planالمخطط التفصيمي 
القرية مثؿ تخطيط  يتـ فيو اعداد مشروعات تفصيمية لممناطؽ التي يتكوف منيا التخطيط الييكمي لممدينة

كز التجارية والمحاور التجارية والصناعية، المناطؽ الخضراء، استعماالت االراضي ااإلسكاف، المر 
    (2)المباني وغيرىا."واشغاالت 

عن كميا،  منفصالً  ريغ نةيلجزء من المد المعدىو المخطط  مييالباحث أن المخطط التفص رىيو 
األراضي  ميتقس ضوابط مقترحاً  مي،يبشكل تفص نةيالمد اءياستعماالت األراضي بأح ديميتمًا بتحد

 .ةيالتنمو  الدولة في خططيا اساتيمترجمًا بذلك س ،البناء ةنظماوشروط و  ةيوالبنائ ةيوالكثافات السكان

تعتبر المخططات العمرانية التفصيمية أو العامة مخططات استراتيجية أي أنيا طويمة المدى ودائمًا ال 
 (3).سنة قادمة 12سنوات والشائع ىو لمدة  70يقؿ عمرىا عف 

 صغيرة أو كبيرة مساحتيا تكوف قسائـ عدة عمى وتحتوي واضحة بحدود محددة أرض مساحة :القطعة
  .حي 19موزعة عمى  قطعة 79 مف خانيونس مدينة  وتتكوف البموؾ، وتسمى
 : الحالتيف في مفرزة وتعتبر. وخدمات بشوارع ةلمبناء ومخدوممخصصة  األراضي :المفرزة القسيمة
 .الرسمية اإلجراءات حسب مصدؽ تقسيـ مشروع ضمف واقعة تكوف .1
 .مفرزة تعتبر لمشارع بالنسبة وموقعو مساحتو بحكـ التقسيـ أف حالة في  .2

 مف جزء أو قسيمة استعماؿ خطة لتنفيذ يمثمو مف أو مالؾال بمعرفة المعد التطبيقي المخطط :التقسيم مشروع
  .إقميمية منطقة أو قرية أو لمدينة التنظيمي المجاؿ ضمف الواقعة األراضي مف قسائـ مجموعة أو قسيمة

 (4)التنظيمي  المخطط اعداد مراحلثانيًا: 
 :رئيسية مراحؿ بثالث التنظيمي المخطط اعداد يمر

  القائم الوضع دراساتالمرحمة األولى: 

                                                           
 م.1996 فمسطين، غزة،. التقسيم ومشاريع والتفصيمية الييكمية. المخططات بشأن نظام المدن، وتنظيم لألبنية المركزية المجنة المحمي، الحكم وزارة 1-
 والتخطيط لمتنظيم العامة االدارة المحمي، الحكم وزارة غزة، وقطاع الغربية الضفة في الييكمية المخططات اعداد وادوات اجراءات دليل الفيزيائي التخطيط دليل المصدر -2

 م.2010 العمراني،
    .214م، ص2012 1ط  العمراني التخطيط منظور من اعدادىا منيجية في دراسة والعمرانية االقميمية ، المخططات غنيم ، د محمد عثمان -3
 site.iugaza.edu.ps/falqeeq/files/2010/02/Specific_Plans_Framework.doc .م2014-4-20بتاريخ  7.58زيارة الموقع الساعة -4
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 :التالية الدراسات اعداد يمـز القائـ الوضع مخططات إلعداد

 .لممنطقة والحضارية التاريخية الخمفية .1
  الطبيعية(. الثروات – المناخ –التربة –التضاريس –الجغرافي الموقع) البيئية الدراسات .2
 :وأىميا واالقتصادية االجتماعية الدراسات .3

 لف وىذا، لألرض السكاف استعالمات تنظيـ إلى ييدؼ العمراني فالتخطيط :العاممة والقوى السكان
 أجؿ مف لألرض السكاف استعماؿ كيفية وكذلؾ، الديموغرافية وخصائصيـ السكاف عدد معرفة بدوف يأتى
 الدراسات. القائـ االجتماعي النظاـ وتوازف تدعـ التي االقتصادية النشاطات خالؿ مف العيش سبؿ  توفير

 .وغيره وصيد وزراعة وصناعة تجارة مف لممجتمع االقتصادية النشاطات مختمؼ وتحمؿ تدرس االقتصادية

 .القائمة لممباني شامؿ ميداني رفع خالليا مف يتـ (:المباني دراسة) الفيزيائية الدراسات .1
 .(...الخزراعي، تجاري، سكني) مثؿ القائمة االستعماالت رفع ويتـ األراضي استعماالت دراسة .2

 وتشمل والمعمومات الدراسات تحميل :المرحمة الثانية

 المعمومات وتبويب تصنيؼ فييا ويتـ ،العامة والسياسات المشاكؿ وتحديد المعمومات تحميؿ .1
 النمو اتجاىات معرفة بغرض ،المخططات عمى توقيعياو  بيانية ورسومات جداوؿ في

 .والمعوقات المشاكؿ ذات واألماكف المتغيرات واحتماالت والنقص
 . وتشطيبات إنشائية وحالة وارتفاعات استعماالت مف لممباني الميدانية الدراسات تحميؿ .2
 .األراضي استعالمات تحميؿ .3
 وخريطة األساسية المعمومات قاعدة مف االراضي الستعماالت القائـ الوضعتحميؿ  .4

 عمى يزكتر وال ىتماـويتـ اال المتوقعة والحاجات والمشاكؿ تحديد األراضي استعماالت
 العمراني النمو نماذج تحميؿ يتـو . بيا واالرتقاء تطويرىا أجؿ والمتدنية المتدىورة المناطؽ
 .لمبرنامج العامة والمقاصد األىداؼ يخدـ بما توجيييا وكيفية الموجودة

 .المحددة بألوانيا القائـ الوضع مخططات الى القائـ الوضع دراسات تحويؿ .5

عداد والتوصيات االقتراحات مرحمة :المرحمة الثالثة  المقترح الوضع مخططات اعداد ثـ والحموؿ البدائؿ وا 
 .المقترح الفني النظاـ وتجييز

 :التفصيمية الخطوات ىذه عبر المخطط اعداد يتـ التفصيمي المخطط إعداد المرحمة الرابعة:

 . مبدئي بشكؿ وتحديدىا التخطيط منطقة في الموجودة المشاكؿ تشخيص .1
 . أولي بشكؿ التخطيط وعممية المقترح المخطط مف المرجوة والمقاصد األىداؼ تحديد يتـ .2
 . العالقة المشاكؿ عمى التركيز مع التخطيط منطقة عف والبيانات المعمومات جمع .3
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 وقت محدد. في والمتطمبات الحاجات تحديد يتـ القائمة المشاكؿ تشخيص عمى بناءً  .4
 .والغايات األىداؼ تحقيؽ سيضمف والذي المستقبمي لموضع وبدائؿ مقترحات عدة إعداد .5
 .األمثؿ الحؿ اختيار ويتـ ودقيقة واضحة ومحددات آلية خالؿ مف وتقيـ البدائؿ تدرس .6
عادة وتقييمو التنفيذ لمتابعة دقيقة آلية وضع مع المخطط لتنفيذ واضح برنامج تحضير يتـ .7  النظر وا 

 .المستخمصة النتائج عمى بناء المقترح المخطط في

 تخطيط نظاـ ومف آخر إلى بمد مف األراضي استعالمات ألواف أنظمة تختمؼ: األراضي استعماالتتميز 
 ىذا. المخططات عمى توضيحيا عند االستعالمات تمييز إعطاء األساسياليدؼ  البمد نفس في آخر إلى

 .غزة قطاع بمديات في حاليا بو المعموؿ األلواف نظاـ اعتماد وسيتـ

 المخطط بإعداد الشروع قبؿ  خرائط عدة تحضير يتـ: التنظيمي المخطط اعداد قبل الالزمة المخططات
 :أىميا ومف بدونيا تتـ أف يمكف ال التي التخطيط عممية في لممساعدة توضيحية خرائط وىي، التنظيمي

  .القائـ الوضع توضح والتي لممنطقة الجوي التصوير مخطط .1
 .االرض وطبوغرافية طبيعة عمى لمتعرؼ لممنطقة الكنتورية الخريطة .2
 .وجدت اف االفراز مشاريع مخططات ، واالراضي ممكيات، و  والقسائـ مقطعل ائطخر  .3
 .الكنتورية والخطوط والقسائـ القطع مع الجوي التصوير دمج خريطة .4
 .الدراسة موضع لممنطقة بالنسبة الييكمي المخطط توجيات .5

 .إعدادىا المطموب التفصيمي المخطط لوحات 5-2-1

 .القائم الوضع مخططات: أوالً 

 و المدينة بييكؿ عالقتيا و المدينة مف الدراسة منطقة موقع يوضح لممنطقة والخاص العاـ الموقع .1
 .الرئيسية الطرؽ شبكة

 المباني لوحات .2
، سكني والعموية تجاري السفمية األدوار مختمط، تجاري، سكني) المباني استعماالت لوحة  -

 (.الخ.. .رياضي، ثقافي، ترفييي، صحي، تعميمي، صناعي
 أزرؽ) 1+أرضي، أرضي (المبنى أدوار عدد) االرتفاعات وتوضح: المباني ارتفاعات لوحة -

 .(برتقالي) االبراج (أحمر) 4+أرضي (بنفسجي) 3+أرضي، 2+أرضي (سماوي
 و مباني (أصفر) سيء ( برتقالي) متوسط( سماوي أزرؽ) جيد :لممباني اإلنشائية الحالة لوحة -

 .(غامؽ أزرؽ) مؤقتة منشآت
 خضراء خمفية) جزئي مشطب (غامؽ أخضر) كمي مشطب لممباني الخارجية التشطيبات لوحة -

 .(رمادي) مشطب  غير (سوداء مائمة خطوط مع فاتحة
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 .(بني) أثري (رمادي) قديـ (سماوي أزرؽ) حديث المباني عمر لوحة -
 المتبعة األلواف استخدـ) القائـ الوضع في االستعماالت جميع تشمؿ األراضي استعماالت لوحة -

 (.رفح لمدينة التنظيمي المخطط في
 .(أصفر) محمي (برتقالي) تجميعي (بني) ةرئيسيال الشوارع ،الطرؽ شبكة ةلوح -
 .(أصفر) سيء (رمادي)جيدوتشمؿ حالة المادة االنشائية  لمطرؽ اإلنشائية الحالة لوحة -
 .(أصفر) ترابي (أحمر) انترلوؾ (رمادي) أسفمت الطرؽ رصؼ مادة لوحة -
 .(بالترتيب أحمر و ورمادي غامؽ أزرؽ) التحتية البنية لوحة -
 المخططات مف مجموعة وىي القائـ الوضع مخططات إعداد بعد وتتـ المقترح الوضع مخططات: ثانياً 

 :يشمؿ و لممنطقة النيائي التصور توضح

 األراضي الستعماؿ مستقبمية خطة يوضح مرسـو ومخطط مكتوب جبرنام األراضي استعماالت مخطط .1
 لخدمة فييا العمراني والتطور االستعماالت ىذه توجيو أجؿ مف الفترة الزمنية محددو  التخطيط منطقة في

 :التالية التصنيفات عمى األراضي استعماالت  مخطط يشملالمرجوة، و غاياتو و المجتمع أىداؼ
 .التنظيمية وشروطيا السكنية المناطؽ  -
 .التنظيمية وشروطيا التجارية والمحاور والمراكز المناطؽ -
 . التنظيمية وشروطيا الصناعية المناطؽ -
 . التنظيمية وشروطيا والرياضية والترفييية الخضراء المناطؽ -
 .الطرؽ شبكةو  التنظيمية وشروطيا الحكومية والمباني العامة والمرافؽ الخدمات -
 حيث مف العامة الخدماتب الخاصة المعمومات كؿ عمى يحتوي :العامة المرافق و الخدمات مخطط .2

 مستوى عمى زيتركوال االىتماـيتـ و  المستقبمي، والتوسع واالستيعاب والسعة والخصائص الموقع
 مخطط ويحتوي ،المستقبمي السكاف تطور االعتبار بعيف أخذاً ، المنطقة في المطموبة الخدمات
 :يمي ما عمى العامة الخدمات

 وجامعات والمراكز الثقافية والمكتبات العامة(. ،)المدارس والثقافية التعميمية الخدمات . أ
  ...الخ(.ترفييية ،مالعبو حدائؽ،  ،خضراء مناطؽ، )المتنزىات المفتوحة المناطؽ . ب
  (.المستشفيات، واالمومة الطفولة مراكز ،الصحية والمراكز العيادات) الصحية الخدمات . ت
 (.والوزارات الحكومية ، المبانيالمقابر، المساجد) الدينية المواقع و العامة المباني . ث
 .الكيرباء وشبكة الصحي والصرؼ المياه شبكة يوضح التحتية البنية مخطط . ج
 وباقي والثقافية والدينية والصحية التعميمية لمخدمات التأثير دوائر يبيف :الخدمة مجاالت مخطط .3

 .المالئـ بالشكؿ المنطقة حاجة تغطي الخدمات ىذه أف التأكد أجؿ مف الخدمات
 الحالي وضعيا في التخطيط منطقة داخؿ السكاف وانتقاؿ حركة مجاالت يوضح :المواصالت مخطط .4

 المواصالت محطات أيضا ويبيف. ذكرىا سبؽ التي المنطقة تخطيط عناصر بقية مع وعالقتيا والمستقبمي
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 مخطط ويشمؿ ،العاـ البرنامج أىداؼ يخدـ بما التخطيط منطقة في وتوقيعيا( وجدت اف) والخاصة العامة
 .المواصالت مخطط ويشمؿ ىذا. السيارات ومواقؼ ومحطات بأنواعيا المركبات طرؽ عمى المواصالت

. المنطقة سكاف تخدـ التي( وجدت اف) العامة المواصالت شبكات اً وضحم :العام النقل نظام . أ
 .وانماطيا األراضي باستعماالت اً رتبطم و المنطقة في الجميور حركة موضحاً 

 منطقة وبيف التخطيط منطقة أجزاء مختمؼ في والمواصالت المرور حركو تنظيـ وميمتيا الطرق . ب
 )الشوارع الرئيسية، المجمعة، المحمية(.تشمؿ و وخارجيا التخطيط

 والمعمارية العمرانية لمتفاصيؿ تصورات وضع يتـو  :لممنطقة العمراني لمتشكيل مبدئي تصور .5
 لممنطقة العمرانية الييئة عف حقيقية صورة المخطط مسقط يعكس لكي العمرانية لممنطقة  والتنسيقية
 مف لمتأكد العمرانية الكتؿ لبعض المعمارية التصورات بعض وضع مف يشممو بما المعنية الوظيفية
 ىذا تدعيـ ويتـ المستقبمي المعماري والحؿ الداخمي التوزيع مع العموي المسقط ىيئة ومالئمة مطابقة
 المعماري لمطابع مبدئي تصور لوضع المشروع في اليامة المواقع لبعض منظوري برسـ التصور
 .لممنطقة

 وقوانيف وشروط لمحؿ األساسية واألفكار الموقع خصائص يشمؿ المشروع عن مفصل فني تقرير .6
 .الموقع يتضمنيا التي المختمفة الوظيفية المناطؽ

 (1(.غزة قطاع في التفصيمية المخططات عن تاريخية لمحة 5-3

 قطاع في التفصيمية المخططات أول وضع تم المصرية: اإلدارة فترة في
 إعداد وتم( م1967 - م1948) من المصرية اإلدارة فترة في غزة

 حالياً  تعرف والتي م1957 عام الجديدة غزة لمنطقة التفصيمي المخطط
 مدينة في تنظيماً  األكثر المناطق من وتعتبر والجنوبي، الشمالي بالرمال
 .غزة

 
 غزة) والجنوبي الشمالي الرمال مخطط يوضح( 5-5)  رقم شكل

 لميندسة العامة اإلدارة المحمي، الحكم وزارة: المصدر (الجديدة
 والتخطيط والتنظيم

 االحتالل في فترة ( :م1994 -م1967)  اإلسرائيمي االحتالل فترة
 تيدف لخدمة والتي التفصيمية المخططات من العديد وضع اإلسرائيمي، تم

 لمشوارع وذلك الشبكي التخطيط عمى المخططات ىذه اعتمدت حيث االحتالل
 الالجئين ترحيل ىي المشاريع تمك من اليدف وكان العسكريةلتسييل مياميم 

 لمنطقة تفصيمي مخطط مثل القضية، نسيان ثم ومن الالجئين من مخيمات
 ومخطط رفح، مدينة في السمطان تل تفصيمي ومخطط مدينة، في رضوان الشيخ
 . رضوان الشيخ

 

 .اإلسرائيمي االحتالل فترة في رضوان الشيخ مخطط يوضح( 6-5) رقم شكل
 م.1999 بدوي،: المصدر

                                                           

 م.2006 فمسطين، األولى،. الطبعة غزة، بمدية غزة، مدينة في والتخطيط البناء أنظمة محمود، نياد المغني، - 1
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 أف عمى غزة، قطاع مدف لجميع ىيكمية مخططات وضع تـم: 1993 مالفمسطينية عا الوطنية السمطة
 بإعداد قامت التي البمديات مف جداً  ضئيمة نسبة أف إال التفصيمية، المخططات بإعداد البمديات تسرع

 تـ التي المناطؽ نسبة أف نالحظ التالي الجدوؿ ومف .الجدوؿكما ىو موضح في  التفصيمية المخططات
 يدلؿ مما غزة، قطاع مساحة مف%  16 ػب تقدر غزة مستوى قطاع عمى ليا تفصيمية مخططات إعداد
% مف مساحة مدينة غزة، بنما 60بينما تـ تجييز ما نسبتو  فصيمي.المخططات الت إعداد في قصور عمى

 % وىذا اقؿ بكثير مف مدينة غزة. 25%، ومدينة رفح تقريبا 25مدينة خانيونس 
 النسبة من المدينة المساحة )دونم( المخطط التفصيمي "دونم"النفوذ المنطقة

5 زةــــــغ
5
1
5
5

 

 %6..7 115.618 منطقة الدرج "حي بني عامر"
 %6.57 1171.174 (7التفاح الشرقي منطقة رقم )

 %5.77 4655 التفاح الغربي والزرقاء
 %1.17 177. المنطقة الساحمية

 %.5.7 4.17 منطقة الجديدة الشرقية
 %7.51 88.57. جزء من الجديدة والتركمان

 %.5.7 4.17 منطقة التركمان
 %5.17 4455 منطقة رقم –منطقة تل اليوا 

 %5.17 4411 منطقة الصبرة وجزء من الزيتون
 %5.77 5.87 ( الزيتون5منطقة رقم )

 %58 4.471.17 إجمالي المساحة التي تم إعداد مخطط تفصيمي ليا من مساحة

س
يون
ن 
خا

 

5
4
7
7
4

 
 %67.. 1181 حي معن

 %7.514 .8. مركز المدينة
 %5.57 4777 قيزان النجار
 %1.55 741.57 حي األمل

 %77.. 1577 حي جورت الموت
 %77.. 1174.17 حي المحطة
 %5.57 .451 حي السطر

 %.5.. 1178 حي البطن السمين
 %7..5. 14558.87 إجمالي المساحة التي تم إعداد مخطط تفصيمي ليا من مساحة

 %11.517 766.77. جباليا الغربية )منطقة رقم( 74564 جباليا
 %17..1 44.14. حواكير قبمي وأرض سرادح
 %71060 1107011 إجمالي المساحة التي تم إعداد مخطط تفصيمي ليا من مساحة

 %5.71 66..177 منطقة أبو سميم الغربية 6422 النصيرات
 %5.71 66..177 إجمالي المساحة التي تم إعداد مخطط تفصيمي ليا من مساحة

 %8.18 ..187.1 حي الظالل 5167 بني سييال
 %.8.4 715..17 حي األنصار

 %17.71 11..86 إجمالي المساحة التي تم إعداد مخطط تفصيمي ليا من مساحة

4 رفح
7
5
7
7

 

 %1.61 1116 حي الجينية
 %7.18 117.747 المنطقة التجارية لحي السالم

 %5.57 1567 الحي اإلداري
 %17.57 .4.4 حي السالم
 %14.. .61 خربة العدس

 %4.65. 6.16.71 إجمالي المساحة التي تم إعداد مخطط تفصيمي ليا من مساحة
 المحمي. الحكم وزارة: المصدر.  غزة قطاع من مختمفة لمناطق إعدادىا تم التي التفصيمية المخططات يوضح(  1-5) رقم جدول
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 (1(.غزة قطاع في التفصيمية المخططات إعداد بيا تم التي األساليب 5-3-1

 المؤسسات بيف التعاوف عدـ يعكس مما أسموبيف إلى غزة قطاع في لممناطؽ التفصيمي التخطيط انقسـ
 .التخطيطية العممية وتوحد تحكـ وأدلة وقوانيف أنظمة وجود وعدـ غزة قطاع في المختمفة التخطيطية

 تقوـ غزة، قطاع بمديات معظـ في المتبع وىو :األول األسموب
 فني تقرير إعداد دوف لممنطقة التفصيمي المخطط بإعداد البمدية
 لممنطقة، والفيزيائي واالقتصادي االجتماعي الوضع يعكس ليا

 ضعيؼ المخططات تمؾ تطبيؽ نجاح مدى ويعتبر
 المخططات تمؾ وتجيؿ كثيرة، عمييا الواردة واالعتراضات

 .االعتراضات فترة في إال المجتمعية المشاركة

 
 منطقة) الشرقي التفاح التفصيمي مخطط يوضح( 7-5) رقم شكل
 لميندسة العامة اإلدارة المحمي، الحكم وزارة: المصدر.  غزة( 8 رقم

 .م2001 والتخطيط، والتنظيم

في إعداد المخططات  ثيالثاني: وىو األسموب الحد األسموب
 ـ2009بو منذ العاـ  العمؿ اتيوالتي بدأت البمد ةيميالتفص

الذي يشكؿ قاعدة البيانات التي مفصؿ  ريإعداد تقر  تـي ثيح
مراحمة اعداد المخطط  ،يتـ االستناد عمييا في عممية التخطيط

المخطط  عتبري والدراسات االزمة، اعداد النظاـ القانوني،
الزوايدة كمثاؿ عمى   نةي( في مد١لممنطقة رقـ )  مييالتفص

 .(8-5)-ذلؾ شكؿ رقـ

 
 في( 1) رقم لممنطقة التفصيمي المخطط يوضح( 8-5)رقم شكل
 بمدية( 1) رقم لممنطقة التفصيمي المخطط: الزوايدة المصدر مدينة

 .2010المحمي الحكم وزارة الزوايدة

 
 .التفصيمية المخططات إلعداد الفنية الخطوات 5-3-2

 موضحو. كما مراحؿ سبعة إلى التفصيمية المخططات إلعداد الفنية الخطوات تقسيـ تـ

 
 .(التمييدية) التحضيرية المرحمةأواًل: 

 إعداد داخؿ حدود المديف، ؿاالتجو  خالؿ مف التخطيطية والمنطقة ككؿ المدينة عمى التعرؼ -
 و المشاكؿ وتحديد األحياء ومجالس بالبمدية واإلداري الفني والجياز المسئوليف مع مقابالت

                                                           
 .27م،  ص2012 -اسماء نبيل الكرد  الجامعة االسالمية،" النجار قيزان حي-يونس خان مدينة دراسية المجتمعية، حالة الخدمات مشاكل حل في التفصيمية المخططات دور"- 1

 الفنٌة إلعداد المخططات التفصٌلٌة الخطوات

 التنفٌذ
اجراءات التصدٌق 

 واالغتماد
 النظام القانونً اعداد

إعداد سٌنارٌوهات 
 التخطٌط

 التمهٌد جمع البٌانات تحلٌل البٌانات
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 إعداد أو الدراسة، منطقة عمى الفيزيائية الحركة يعرض حديث جوي تصوير تحضير. المقترحات
 إداريا تقسيميا يكوف أف ممكف أحياء إلى البمدية تقسيـ يتـ. التخطيط لمنطقة مساحي رفع
لتحديد مكامف  تخطيطية مناطؽ إلى المدينة تقسيـ أىمية وتكمف" ،سكانياً  ،اجتماعياً ، فيزيائياو 

  (1)".تخطيط مستوياتالقوة والضعؼ في جميع 
إلعالـ سكاف المنطقة بضرورة مراجعة البمدية  التخطيط منطقة في المساجد و الصحؼ في إعالف -

  (2).المنطقة تمؾ في مخططات بإعداد تقـو البمدية أفواحضار ممكياتيـ مشاريع التقسيـ و 
 . العمؿ ومكاف فريؽ وتجييز إعداد -
 ومتطمباتيـ حاجاتيـ بخصوص معيـ والتشاور والتحاور المنطقة سكاف مع عمؿ ورش إعداد -

 .المنطقة تمؾ في منيا يعانوف التي والمشاكؿ وتوقعاتيـ
 الرفع عمى لممدينة الييكمي المخطط ضمف المعتمدة والشوارع والممكيات والقسائـ القطع توقيع يتـ -

 مرجعية ىو الييكمي المخطط أف هذكر  سبؽ كما ألنو ث،يالحد الجوي ريالتصو  أو المساحي
 (3).التفصيمي المخطط

يتـ ومنطقة التخطيط التفصيمي بشكؿ خاص و ع البيانات عف المدينة، يتـ جمو  البيانات جمع مرحمةثانيًا: 
 .تفصيمي مخطط إلعداد نحتاجيا التي لبياناتا وتحديد اىـتحميؿ البيانات 

 التاريخية، النشأة األمطار، مياه التضاريس، المساحة، ،الجغرافي الموقع: بالمدينة الخاصة البيانات . أ
 المجتمعية، الخدمات السياحة، الصحة، التعميـ،) مف العامة الخدمات السكاف واإلسكاف، األحياء،

 الصحي، الصرؼ شبكة )مف التحتية البنية ،(الخ....والمفتوحة الخضراء المناطؽ المناطؽ الترفييية،
ثـ  ومف ت،والمواصال الطرؽ االقتصادية، القطاعات الصمبة، النفايات ،(الخ...الوقود المياه الكيرباء،

 .عاـ بشكؿ المدينة واحتياجات مشاكؿ أىـ عمى البيانات تمؾ خالؿ مف التعرؼ يتـ
 .مييالخاصة بمنطقة المخطط التفص اناتيالب . ب
  ( وتشمؿ دراسة الموقع والييكؿ العمراني وشبكات البنية االساسية.ةيعيالطبالعمرانية )الدراسات  .1
  .دراسات الموقع . أ

 وىضاب وجباؿ ومنخفضات مرتفعات مف التضاريسية األشكاؿ بدراسة يعتني مظاىر السطح 
 .العمرانية الكتمة تشكيؿ في دور السطح فممظاىر وبحار، وأنيار ومنحدرات وسيوؿ وودياف وتالؿ

 واالقتصادية اإلنسانية واألنظمة والطرؽ لمبناء األساسية الركيزة التربة تعتبر التربة دراسات 
 .صناعية أو زراعية المختمفة بصورىا

                                                           
 .ه1426، الوطنية فيد الممك مكتبة: السعودية الرياض،. 1 ط ".لممدن الييكمية المخططات وتحديث إعداد دليل. "والقروية البمدية الشؤون وزارة -1
 .2003 والبناء، التنظيم ، قانون(44)مادة -2

 لبمديات التفصيمية المخططات حول محاضرة" المحمي، وزارة الحكم في والتخطيط والتنظيم لميندسة العام اإلدارة عام مدير نائب .صبحي سكيك،- 3
 م.2009-مارس ،غزة -بالجامع اإلسالمية المعمارية اليندسة كمية طمبة .عمى ألقيت ،." غزة قطاع
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 أىـ ومف المدف، في الحياة تواجيو التي القيرية العناصر أىـ مف المناخ يعتبر المناخية الظروف 
 :يمي ما المدينة تخطيط عمى المؤثرة العناصر المناخية

 .والرياح األمطار وكمية الرطوبة، الشمس وسطوع الحرارة -
 والتي الحديث العصر في انتشرت التي الظواىر أخطر مف ظاىرة التموث يعتبر البيئي التموث 

 :التموث أنواع ومف ومعالجتيا مواقعيا عمى التعرؼ يجب
 . الصحي الصرؼ قنوات السيارات، وعوادـ المصانع مف الناتج الجوي التموث -
 .الصحي والصرؼ الصمبة النفايات ،لممصانع السائمة المخمفات مف الناتج التربة تموث -
 أو التزاحـ أو المصانع أو المركبات حركة عف ةالناتج بالضوضاء يسمى ما وأ السمعي التموث -

 .معالجتياضع الحموؿ المناسبة لوو  األسواؽ
 (1).عييطب جمالي مظير أو اقتصادية زاويتيفال مف منيا االستفادةو  الطبيعية الثروات -
 اتجاه في أثرت التي العوامؿ عمى التعرؼ خالليا مف يتـ حيث لممدينة العمراني الييكل دراسات . ب

 مراحؿ مف مرحمة كؿ في العمرانية الكتمة توضيح فيتـ متعاقبة زمنية فترات خالؿ المدينة وشكؿ نمو
  (2).مراحؿ أربع أو ثالث إلى تقسيميا يمكف التطور

 والخدمات والعمؿ السكف أماكف تحديدو  األرض استعماالت طبيعة دراسة األراضي استعماالت .1
 المناطؽ الصناعية، المناطؽ خدماتيو، مناطؽ سكنية، مناطؽ فيناؾ المدف في االستعماالت وتتنوع

 (3).والمفتوحة الخضراء
 لممسح استمارة عمؿ يتـ ما وعادة المدف، تواجو التي المشاكؿ لحؿ لألبنية العمرانية الحالةدراسة  .2

 (4).البيانات ىذه لجمع الميداني
 القطعة ....... رقم القسٌمة ....... اسم الباحث ....... التارٌخ .............. رقم منطقة التخطٌط ....... رقم  اسم المدٌنة

ى
بن
لم

 ا
قم

ر
 

ور
لد

 ا
قم

ر
 

حالة  استعماالت المبنى
 المبنى

مادة 
 االنشاء

مادة 
 نوع الممكية شبكات المرافق العامة االنشاء

طبيعة 
التشطي
 ب

ض
ال
 ا
عر

س
 

ً
كن

س
ي 

ار
ج
ت

 

رة
جا

لت
 ا
ع
نو

 

ً
ع
نا
ص

 

عة
نا
ص

 ال
ع
نو

 

ً
ات
دم

خ
 

مة
خد

 ال
ع
نو

 

اء
ض

 ف
ض

أر
 

ي
ثر

أ
 

ٌد
ج

 

ط
س

تو
م

 

ئ
رد

 

جر
ح

ن 
عد

م
ب 

ش
خ

نة 
سا

خر
 

ً
ان
س

خر
ل 

ٌك
ه

 

لة
ام

ح
ط 

ائ
حو

 ً
دن

مع
  

ن
لو

ما
ج

 

اه
مٌ

ي 
ار

ج
م

 

اء
رب

كه
ت 
ال
صا

الت
ا

 

ف
وق

 ً
وم

حك
ت 

ٌا
مع

ج
 

صة
خا

ب 
ط
ش

م
 

ب
ط
ش

 م
ٌر

غ
 ً

زئ
ج
ب 

ط
ش

م
ار 

اب
 

مة
عا

ة 
بك

ش
 

ٌة
ص

صا
مت

 ا
فر

ح
 

مة
عا

ة 
بك

ش
 

لد
مو

 

مة
عا

ة 
بك

ش
 

                                    

                                    

                                    

 ( يوضح استمارة رفع المباني)يكون مرفق مع الجدول مخطط يوضح ارقام المباني(2-5جدول رقم )

                                                           
 م.1992الوطنية،  قطر مطابع:  قطر. ومراحل أسموب المدن تخطيط. حمزة عاطف حسن، - 1
 .ه1426، الوطنية فيد الممك مكتبة: السعودية الرياض،. 1 ط ".لممدن الييكمية المخططات وتحديث إعداد دليل. "والقروية البمدية الشؤون وزارة - 2
 . حمزة عاطف حسن، - 3

 م.2002، والتوزيع لمنشر الثقافة ودار والتوزيع لمنشر الدولية العممية الدار:.  عمان. 1 ط. ومفاىيم أسس الحضري التخطيط. عمى حسين خمف الدليمي، - 4
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 :عمى التعرؼ خالؿ مف لممنطقة البصري التشكيؿ دراسة ويمكف :البصري التشكيل .3
 .تشطيبيا  مادة توزيعيا، طريقة المعماري، طابعيا ارتفاعيا، حجميا، كتمتيا، المباني،  -
 . التشطيب مادة ،(متعرجة منحنية، مستقيمة،) شكميا عروضيا، الطرؽ -
 (1).سيمية جبمية، المنطقة طبوغرافية المفتوحة والمناطؽ الفراغات -
 .األساسية البنية شبكات دراسة . ت
 بالمدينة والنقؿ لمطرؽ الراىف الوضع عمى التعرؼ تيادراس تيدؼ :والمرور والنقل الطرق شبكة 

 واإلمكانات المشاكؿ حيث مف الحالي الوضع تقييـ إلى الوصوؿ بغرض التنفيذ قيد المشروعات أو
 (2) :التالية الدراسات إعداد يتـ، الكفاءة ودرجة

 الحيوانات أو المشاة أو السيارات لعدد( Capacity) سعتو حسب(3):الطرق تصنيف تحديد -
 منيا كؿ الشوارع مف مجموعة اختيار مف بد فال التجارية او السكنية المنطقة ولتخطيط بو المارة
  .المنطقة في المرور حركة ولتسييؿ يميو مما أصغر اتساع لو

 
 (2000 ،الكحموت: المصدر. ) لمطرق اليرمي التدرج يوضح( 9-5) رقم شكل

 في المارة النقؿ وسائؿ رصد ويتـ مختمفة تقاطعات عمى نقاط تحديد يتـ حيث :حركة حجم دراسة -
 الشوارع شبكة يوضح مخطط إعداد يتـ الدراسة ىذه وفي الشوارع وتوصيؼ ترقيـ .الذروة ساعات
 :محمياً  عمييا المتعارؼ الشوارع وأنواع مسميات وىذه تشطيبيا، ومادة وعروضيا القائمة

 قائمة غير أو قائمة او تجميعية أو رئيسية تكوف الييكمي المخطط ضمف المعتمدة :ىيكمي شارع. 
 تقـو موجودة لحاجة ولكفلممدينة  الييكمي المخطط ضمف موجود غير ارعو ش :تفصيمي شارع 

 .قائمة غير أو قائمة تكوف قد المركزية، المجنة مف واعتمادىا الشوارع تمؾ بإعداد البمدية
 النوع ىذا ولكف يتـ ال وقد توسيعيا يتـ قد الييكمي المخطط ضمف موجودة :المساحية الشوارع 

 .قائمة شوارع األغمب عمى وىي عمييا، التعدي يجوز وال المساحة دائرة ممؾ ىو الشوارع مف

                                                           
 م.1992الوطنية،  قطر مطابع:  قطر. ومراحل أسموب المدن تخطيط. حمزة عاطف حسن، -1

 .ه1426، الوطنية فيد الممك مكتبة: السعودية الرياض،. 1 ط ".لممدن الييكمية المخططات وتحديث إعداد دليل. "والقروية البمدية الشؤون وزارة - 2
 م.2010 اإلسالمية، الجامعة اليندسة، كمية الماجستير، طمبة عمى ألقيت عممية محاضرات ."الحضرية المواصالت تخطيط " .عمي محمد الكحموت،- 3
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 قانونية، صفة ليا يوجد ال ولكف الواقع أرض عمى قائمة الشوارع ىذه تكوف :القائمة الشوارع 
 .خاصة شوارع ىي األغمب وعمى معتمدة، غير كونيا

 : الطرق لشبكات التخطيطية النماذج -
 العالـ مدف في انتشاراً  واألكثر بعضيا عمى متعامدة الشوارع :الشبكي النموذج. 
 طرؽ تربطيا دائرية طرؽ عدة أو دائري طريؽ حوؿ المدينة تنظـ :اإلشعاعي الحمقي النموذج 

 .واألعماؿ الماؿ مركز يكوف الذي المدينة مركز مف تنطمؽ إشعاعييو
 يخرج مغمقيف تجميعييف شارعيف في العنقودي النموذج عبر المدينة تنتظـ :العنقودي النموذج 

 .مغمقة محمية شوارع منيما
 الشجرة تشبو مغمؽ محمية شوارع مف مجموعة منو يتفرع تجميعي شارع مف تكوفت :الشجري األفرع نموذج . 

 
 النموذج الشبكي

 

 النموذج الحمقي اإلشعاعي

 
 النموذج العنقودي

 
 او التفرعي الشجري األفرع نموذج

 (Al-Qeeq،0717) -المصدرلشبكة الطرق  ةيطيالنماذج التخط وضحي ( 17-5شكل رقم)

 (1).صمبة نفايات و صحي وصرؼ وكيرباء مياه مف :األرضية العامة المرافق شبكات -
 .(ةي)االجتماع ةيالدراسات السكان .2

 التخطيط منطقة مساحة تكوف عندماوخاصة  ،(العينة)االستقصاء بطريقة تتـ االقتصادية أو االجتماعية
 بنسبة العينة حجـ حدد وقد لمواقع، أقرب إلعطاء نتائج كبيراً  العينة حجـوبالتالي البد اف تكوف  كبيرة،

 (1) :التالية لألسباب نسبية وليس كاممة البيانات تمؾ تكوف أف التفصيمية المخططات في المفضؿو ، 5%

                                                           

 م.1992الوطنية،  قطر مطابع:  قطر. ومراحل أسموب المدن تخطيط. حمزة عاطف حسن، -1
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 .حقيقية النتائج لتكوف . أ
 واقعية التقديرات جميع تكوف أف يجب وبالتالي التخطيط مف األخيرة المرحمة ىو التفصيمي المخطط . ب

 .لمصواب أقرب المقترحات لتكوف نسبية وليس
 .لمسكاف الالزمة الدراسات أىـ وىذه ،التخطيط منطقة مساحة لصغر . ت
  السكان ونمو تعداد دراسة. 

 بيف التعداد بيف المقارنة يتـ ولذا ىجرة أو طبيعية كانت سواء السكانية الزيادة عف ناتج المدف توسع
  (2).تخطيطية فترة ألي الزيادة تقدير ثـ ومف النمو نسبة لمعرفة ،أخرىو  فترة

 االجتماعي والسموك الدينية المعتقدات. 
 .المدف تخطيط عمى أثرت ةوالتقاليد والبيئ لعاداتوا الدينية والمعتقدات االجتماعية محياةل

 السكان خصائص. 
كبيرة مف وتحديد مطالبيـ المتباينة، اف كانت قاعدة اليـر  وجنسيـ السكاف أعمار يوضح :السكاني اليرم
 . تعميمية وىكذا حسب الفئة السف منطقة حاجةب فيـ سنة 14-1 سف

  ونوع العمؿ سف في ىـ والذيف اقتصادياً  النشيطيف السكاف عمى التعرؼ :االقتصادي النشاط
 يؤمف بما االقتصادية األنشطة إلى المستقبمية الحاجة تحديد مف نتمكف العاطميف ونسبة النشاط
 (3).العمؿ عف العاطميف المدينة سكاف لجميع عمؿ فرص

 إف ليا الحموؿ ووضع األمية نسبة تحديدو  لمسكاف العممي المستوى دراسة :لمسكان العممي المستوى
 .عمؿ فرص توفير وبالتالي الجامعييف الطالب نسبة عمى والتعرؼ وجدت،
 اجتماعية ،خدماتية، المعيشية سواء ،أسبابيا ومعرفة خارجية أو داخمية كانت سواءً  اليجرة دراسة :اليجرة
 (4).المدف مف والطرد الجذب نقاط تحديد وبالتالي
 يتـ ثـ ومف الحالي، السكني العجز عمى الواحد البيت في األسر عدد دؿيُ  :الواحد البيت في األسر عدد
 (5).المستقبمية الحاجة تقدير
 (6).االقتصادية الدراسات .3
  .االقتصادي التركيب دراسة . أ

 وقوة العمالة وتوزيع واالدخار اإلنفاؽ ومعدالت لمدخؿ الراىف الوضع بيانات معرفة دراسةىذه ال تيدؼ
 :فمثالً  المدينة لسكاف االقتصادي التركيب دالالت معرفة بغرض العمؿ

                                                                                                                                                                          
 م.1987القاىرة،  مصر  A3  دليل رقم التخطيطية، البيانات إعداد وتنظيم دليل التخطيط،،  أعمال دالئل".والمعمارية التخطيطية الدراسات مركز - 1
 .113ص م2002، والتوزيع لمنشر الثقافة ودار والتوزيع لمنشر الدولية العممية الدار:.  عمان. 1 ط. ومفاىيم أسس الحضري التخطيط. عمى حسين خمف الدليمي، -2

 .116المصدر السابق ص - 3

 م.1992الوطنية،  قطر مطابع:  قطر. ومراحل أسموب المدن تخطيط. حمزة عاطف حسن، - 4
 م. 2002 الدليمي، -5

 .37م،  ص2012 -نبيل الكرد اسماء  الجامعة االسالمية،" النجار قيزان حي-يونس خان مدينة دراسية المجتمعية حالة الخدمات مشاكل حل في التفصيمية المخططات دور"- 6
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 المساىمة مدى معرفة االدخار معدالت، التحضر مستوى تقدير اإلنفاؽ معدالت دراسة تفيد 
 .البطالة حجـ معرفة العمؿ وقوة العمالة وتوزيع االقتصادية، التنمية عممية في واالستثمار

 .السكان يمارسيا التي لألنشطة االقتصادية القاعدة دراسة . ب

 والموارد ليا والمخطط الحالية االقتصادية األنشطة مف المتاحة اإلمكانات عمى التعرؼ يا خالليتـ 
 الميداني المسح) :كؿ مف ودراسة رصد يتـ حيث مستقبمية اقتصادية أنشطة عنيا ينشأ أف يمكف التي

 . (لمسكان االقتصادي التركيبوخصائص انشطتيا،  االقتصادية لممؤسسات

 (1).العامة والخدمات اإلسكان دراسات .4

 السكنية الوحدات مف المستقبمية واالحتياجات العقارية الثروة وحجـ نوع تقدير إلى دراسةىذه ال تيدؼ 
 :التالية الدراسات إعداد فييا ويتـ والمتوقعة الحالية السكنية والكثافة العامة، والخدمات

 .اإلسكان دراسات . أ
 العمرانية وخصائصيا السكنية المباني عدد رصد. 
 أ، ب، ج(السكنية المنطقة نوع حسب السكنية لممباني البناء نسبة متوسط رصد(. 
 الشاغرة السكنية الوحدات رصد. 
 (الغرفة في األفراد عدد يساوي التزاحـ معدؿ حيث) التزاحـ معدالت رصد. 
 خاصحكومي أو  السكنية الوحدات ممكية عمى التعرؼ. 
 العامة والمرافؽ بالخدمات المخدومة السكنية الوحدات رصد. 
 السكنية الوحدات عدد مساحتيا حيث مف التخطيط منطقة في اإلسكاف مشاريع عمى التعرؼ 

 .بيا العامة والمرافؽ والخدمات
 السكنية الكثافات تحديد. 

 تقييميا و الموجودة لمخدمات الراىف الوضع لمعرفة دراسةال تيدؼ المدينة في العامة الخدمات دراسة . ب
  الموجودة. العامة الخدمات لكؿ رفع استمارة إعداد يتـ و والتوزيع والكيؼ والكـ النوع حيث مف

 (2)المعمومات واستخالص البيانات تحميل ثالثًا:
 الالزمة المعمومات واستنباط البيانات تمؾ تحميؿ يتـ الدراسة ومنطقة لممدينة السابقة الدراسات إعداد بعد
 :مثؿ مخططات أو بيانية رسومات شكؿ عمى سواءً 

 (.الخ...صناعي ،"تجاري سكني" مختمط تجاري، سكني،) :المباني استعماالت مخطط
                                                           

 . ه1426، الوطنية فيد الممك السعودية، مكتبة الرياض،. 1 ط ".لممدن الييكمية المخططات وتحديث إعداد دليل. "والقروية البمدية الشؤون وزارة -1

م،  2012 -اسماء نبيل الكرد  الجامعة االسالمية،" النجار قيزان حي-يونس خان مدينة دراسية المجتمعية حالة الخدمات مشاكل حل في التفصيمية المخططات دور"-2
 .38ص
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 . ذلؾ مف أكثر خمسة، أربعة، ،ثالثة اثنيف، طابؽ، :المباني ارتفاعات مخطط
 . رديء متوسط، جيد، سواء لممبنى اإلنشائية الحالة يوضح الذي :المباني حالة مخطط
 . ال أـ مشطب المبنى كاف إذا يوضح الذي :التشطيب مخطط
 .ذلؾ غير ،زينكو ،أسبست ،أسنمتي سقؼ كاف سواء يوضح الذي :المباني تغطية مخطط
 .البمدية إلى ورودىا تـ التي الجزئية والممكيات التقسيـ مشاريع :الرضائية القسم توقيع
 (.الخ...ترفييية رياضية، اجتماعية، إدارية، ثقافية، صحية، تعميمية،) :العامة الخدمات مخطط
 (. الخ...كيرباء صحي، صرؼ مياه، شبكات) :التحتية البنية مخطط
  توضيح ممكيات االرض الحكومية والخاصة عمى مخطط مساحي. .األرض ممكية مخطط
 .التخطيط سيناريوىات إعداد مرحمة تبدأ ومخططات فني تقريرل لمعموماتا تحويؿ يتـ :األراضي أسعار مخطط
  التخطيط بدائل إعدادرابعًا: 
 المخطط مف المرجوة األىداؼ مستوفية تخطيطية منطقة ألي التخطيط البدائؿ مف العديد إعداد يجب

 .فقط واحد بديؿ إعداد إال يتـ ال محمياً  ولكف التفصيمي،

  قانوني نظام إعدادخامسًا: 
 : التالي يوضح( قانوف) تخطيطي نظاـ إعداد يتـ
 . التخطيط منطقة حدود ضمن تقع التي والقسائم القطع وأرقام ومساحتيا المشروع منطقة حدود . أ
 . التفصيمي لممخطط الزمنية الفترة . ب
  التفصيمي المشروع أىداف . ت
 المختمفة لألغراض البناء رخص إلصدار الالزمة التنظيمية واألوضاع الشروط تحديد. 
 والمدارس العامة والساحات الطرؽ ذلؾ في بما العامة لممقاصد مناسبة مساحات تخصيص 

 .السيارات ومواقؼ العبادة وأماكف
 توفر تكفؿ والتي الطابقية و والبنائية السكانية بالكثافة الخاصة المناسبة المعايير عمى المحافظة 

 .المشروع منطقة لسكاف المناسبة والتنظيمية الصحية الشروط
 والدورانات واالرتفاعات واالرتدادات البناء خطوط بياف. 
 التجارية النشاطات لممارسة ومناطؽ مواقع تخصيص. 
 المشروع منطقة تنمية في واألجنبية الوطنية االستثمارات تشجيع. 
 المستدامة والتنمية العامة الصحة واعتبارات البيئة سالمة عمى المحافظة في المساىمة. 
 وخارجو المشروع داخؿ الحركة وسيولة مرونة تكفؿ مالئمة مواصالت شبكة تنفيذ. 
 والتجارية والسكنية الترفييية واإلنشاءات بالمباني الخاصة التنظيمية الشروط بياف. 
 . اإلجمالية المساحة مف ونسبتيا ومساحتيا األراضي استعماالت -
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 الشروط ضحيو و  ،التفصيمي المخطط في المستخدمة واأللواف والرموز الدالالتيعبر عف  -
 . حده عمى استعماؿ لكؿ التنظيمية

  واالعتماد التصديق إجراءاتسادسًا:  -
 بالبمدية الخاصة الفنية المجنة عمى الفني والتقرير وونظام التفصيمي المخطط عرض. 
 عميو لمموافقة  المركزية لمجنة المخطط رفع مع عميو مموافقةل لمبمدية المحمية المجنة عمى يعرض 

  (1).يوماً  ستيف لمدة لالعتراض إيداعو ويتـ األصوؿ حسب
 يسمح و  المحمية، المجنة مكتب في بيا الممحقة والخرائط ةوالتفصيمي الييكمية المشاريع نسخ تودع

 . مجاناً  عمييا االطالع
 مكتب إلى عميو اعتراضيـ يقدموا أف أودع مشروع بأي المشمولةاصحاب العالقة  لجميع يجوز 

 عنيا بتقرير مرفقة المركزية المجنة إلى االعتراضات جميع المحمية المجنة ترسؿ وثـ المحمية المجنة
 رفض إما متضمناً  اعتراضو عمى جواباً  المعترض وتبمغ بمفرده اعتراض كؿ في األخيرة وتنظر

 (2).المشروع عمى تعديؿ إدخاؿ أو االعتراض
 أسبوع بعد التنفيذ موضع وتضعو التفصيمي المخطط عمى نيائية مصادقة المركزية المجنة تصادؽ 

 تـ التي المناطؽ في الممكية النتزاع القانونية اإلجراءات إتباع ذلؾ بعد البمدية وعمى اعتماده، مف
 (3).التفصيمي المخطط ضمف العامة لممصمحة اقتراحيا

  (4)التنفيذية المرحمةًا: بعسا
 األولوية حسب وبموازنات مرحمية مشاريع إلى التفصيمي المخطط في اقتراحو تـ ما تحويؿ يتـ حيث

 .التفصيمية المخططات إعداد عممية ممخص ويوضح( 11-5) رقـ شكؿ

 

 

 

                                                           
 م. 2009صبحي،  سكيك، 1-

 .17-16المادة رقم  1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانون - 2
 م. 2009صبحي،  سكيك، -3
اسماء  الجامعة االسالمية،" النجار قيزان حي-يونس خان مدينة دراسية المجتمعية حالة الخدمات مشاكل حل في التفصيمية المخططات دور" - 4

 .41م،  ص2012 -نبيل الكرد 
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  .ةيميالمخططات التفص فيذنتاآلثار المترتبة عمى عدم  5-4-4

 ميندسي فعدـ وجود مخطط ونظاـ واضح أماـ ةيلمخدمات األساس فتقريالذي  البناء العشوائي: .1
إلى  ؤديي مما شاء،ي فمايالمواطف إلى البناء ك دفعي فيلمنح رخص لممواطن اتيفي البمد ـيالتنظ

 .فيلممواطن الخدمات ـيبدوره عمى قدرتيا في تقد ؤثريوالذي  ة،يالمحم ئةيلمي ةيالحد مف الموارد الماد
(، رىايوغ المرافؽ العامة، ة،يالصناع ة،ي)الزراع األراضي بمختمؼ استعماالتيا: عمى االعتداء .2

 ةيوالصناع ةيالزراع االستعماالت كمناطؽ السكف والمناطؽ فيلمتداخؿ والخمط ما ب ؤدييوالذي 
مثؿ حي مركز المدينة تـ انشاء  العشوائي مف االستعماالت، وذلؾ بفعؿ الزحؼ والبناء رىايوغ

 .جمع الحرؼ اليدوية داخؿ مركز مدينة خانيونس 
 عامؿ المخططة التي تفتقر إلى الخدمات تشكؿ ريأف المناطؽ غ ثي: حةياليجرة الداخم عيتشج .3

 .الخدمات تشكؿ عامؿ جذب يايطرد وعمى العكس المناطؽ التي توفر ف
 أدى إلى األمر الذي ف،ييفي شكؿ ومضموف التمدد والتوسع العمران فيديتدىور وانزالؽ شد .4

 .مثؿ البناء والتعدي عمى حـر الشارعمنظـ،  ريزائؼ كونو غ توسع
  (1)ظاىرة. والعامة أصبحت الحكومية، ةياألراضي الزراعالتعدي عمى و  .5
 ةيوالعائم ة،يواالقتصاد ةياالجتماعي لممجتمع مف خالؿ المشاكؿ االجتماع جيعمى النس ريالتأث .6

 .نياياألرض والحدود ب ـيالناجمة عف مشاكؿ تقس فيوالمواطن فيب
 .ةيالتجمعات السكان فيب ةيوالخدمات ةياإلدار  ازاتيواالمت اتيالصالح ديالخمط في تحد .7
 .نةيفي المد ةيفي المستقبؿ عمى التجمعات العمران طرةيعدـ الس .8
 .ةيالمستقبم ةيالرؤ  شيتشو  .9

 الطابع العمراني والمعماري. ابيغ .10
 انقطاع التسمسؿ اليرمي في شبكة الشوارع. .11
 .ةيالخدمات المجتمع ةينقص وعشوائ .12
 .انةيواستنزاؼ األمواؿ في أعماؿ الص ة،يالتحت ةيالبن ريتدم .13
 مف تفرز ـ،يتقس عيالقطاع تقـو بإعداد مشار  اتيأف معظـ بمد ثيح ةيطيبتر السمسة التخط .14

 المرافؽ فتكوف مساحة تمؾ ة،يميىناؾ مخططات تفص سيذلؾ ول ؼيخالليا مرافؽ وشوارع، ك
 واضحة ةيطي% فمو كاف ىناؾ نظرة تخط 25نظرًا ألف نسبة االستقطاع حسب القانوف  رةيصغ

 المتجاورة ـيالتقس عيتمؾ المرافؽ في مشار  عيممكف تجم ةيميمف خالؿ المخططات التفص
 .مييالمخطط التفص ةيلالستفادة منيا حسب رؤ 

                                                           

 ماجستير، طولكرم"، رسالة محافظة في شمال وتنميتو الشعراوية إقميم لتطوير "التخطيط. الرازق عبد يونس معتصم عناني،-1
 م.2006 نابمس، واإلقميمي، الحضري التخطيط قسم. العميا، الدراسات كمية الوطنية النجاح جامعة
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 .أماـ متخذي القرار ةيعدـ وضوح الرؤ  .15
  العشوائية. عدـ وجود محطات موصالت وانتشار المواقؼ .16
 ةيعيطب اناتيب قامت بدوف قواعد ةيكميفالمخططات الي ات،يواضحة في البمد اناتيعدـ وجود قواعد ب .17

 (1).في البمديات اناتيلتـ إعداد قواعد ب ةيميفمو تـ إعداد المخططات التفص وياقتصاد وياجتماع

  .مييأىداف المخطط التفص 5-3-4

 ةيلتوع ةيجيعمى وضع استرات ديمع التأك طيالمشاكؿ الموجودة في منطقة التخط عيوحؿ جم ديتحد 
 .ويعم لممحافظة ويف شيعياتجاه المكاف الذي  ةيواألخالق ةيوالوطن ةينيبواجباتو الد فويالمواطف و تعر 

 وخدمات ةيمف مساكف وشوارع ومراكز تجار  طيمنطقة التخط اجاتيالتعرؼ عمى نمو واحت 
 السكاف عيالراحة والخدمات لجم ريوتوف ،نةيىذه المعمومات عمى مستوى المد عيوتوز  ومرافؽ،
 األعماؿ المتوفرة في المنطقة. ؿيوتسي

 ةيلألراضي السكن ةيسيالتوسع العمراني في المدف موضحًا االستعماالت الرئ اتيعمم ويتوج 
 .نةيلممد ةيمع الحفاظ عمى النواحي الجمال ةيوالصناع ةيوالتجار 

 في مواقع ةيمساحات كاف ريبالكامؿ مع توف فتيايآمنة تؤدي وظ ةيصح ةيسكن ئةيب ريتوف 
 لالستعماالت المختمفة.  مناسبة

 والنظر إلى سطح األرض من نقطة أقرب تظير  ةيكميعن المخططات الي ةيإزالة العموم
 .كمييالمخطط الي ظيرىايالتي ال  ليالتفاص من ريالكث

 اهيودراسة موارد الم ديتحدو  خطوط البناء واالرتداد ديتحد. 
 مقاصد  ةيبيا لمسكف أو أل المحتفظ المناطؽو  الصناعات الخاصة و الحرؼمناطؽ  ديتحد

 (2).ةصاوالخ العامة الساحات ، وأخرى
 والقمامات. اتيالنفا مواقع ـيمنع وتنظ، و األراضي إلى مناطؽ بناء ومواقع بناء ـيتقس 
  ريدراسة أعمدة اإلنارة والتنو. 
 دةيالمخصصة لمقاصد خاصة و المناطؽ الخاضعة لشروط مق ةيمواقع األبن تحديد. 
 أو األماكف المستعممة لمعبادة مةيأو الجم ةياألثر  ةيالمحافظة عمى المواقع ذات األىم. 
  عادةإبطاؿ المناطؽ المزدحمة والمكتظة بالسكاف  .إنشائيا وا 
 .مراقبة حجـ المباني وارتفاعيا وشكميا وىندستيا ومظيرىا الخارجي 
 (3).المحافظة عمى األشجار  

                                                           
 -اسماء نبيل الكرد  الجامعة االسالمية،" النجار قيزان حي-يونس خان مدينة دراسية المجتمعية حالة الخدمات مشاكل حل في التفصيمية المخططات دور" - 1

 .42م،  ص2012

 .12المادة رقم  1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانون -2
  .14المادة رقم  1936 لسنة 28 رقم المدن تنظيم قانون -3



717 
 

 المشروع. ؿيقطع أرض إلى أي مالؾ أخذت أرضو في سب صيتخص 
  اتيغا ذيأخرى مسئولة مف أجؿ تنف ئةيى ةيأو أل ةيخاصة لمجنة المحم اتيصالح ؿيتخو 

 .ةيالعموم المشروع
 وخالفيا  تواإلخطاراباإلعالنات  تعمؽي مايف اتيألجؿ ممارسة ىذه الصالح ةيشروط خصوص ةيأ. 
 ( عف األرض التي سترتفعةي)الشرف فيالتحس بةيضر  ؿيأحكاـ بشأف تحص ةينفقات المشروع وأ 

  (1).المشروع ذيمف جراء تنف متيايق
 بعدىا ةيالبمد عمى جبيتمتد مف ثالث إلى خمس سنوات و  مييالمخطط التفص ةيلصالح ةيالزمن الفترة 

 (2).المصمحة  ويبالكامؿ حسب ما تقض رهييأو تغ مييالتفص المخطط ؿيوتعد دانييإجراء مسح م
  (3).المسئولة عن اإلعداد الجية 5-3-5

مف  ؼيمف تمقاء نفسيا أو بناًء عمى تكمالحؽ  ةيوالمجالس القرو  اتيلمبمدمف الناحية القانونية 
التي  ـيلمنطقة التنظ ةيميوالبناء العمراني التفص ـيإعداد مشروعات التنظ في أف تشرع ةيالمجنة المركز 

مع  . ذيالتنف اتيوذلؾ وفقا لجداوؿ أولو  ذيوالبناء العمراني العاـ موضع التنف ـيالتنظ مشروع يايوضع ف
 القانوني في عممية دراسة تمؾ المخططات وتعديميا وايداعيا لالعتراض مف قبؿ السكاف. ؿاخذ التسمس

مف  وماً ي فيعمى ست ديفي مدة تز  مييالتفص ـيعف إعداد مشروع التنظ ةالمحمي المجنة واف تخمفت
  .أف تعد مشروع مف تمقاء نفسيا رةيفمألخ ةيبذلؾ مف المجنة المركز  فيايتكم خيتار 

حسب ما  المخططات تمؾومراقبة  ذيىي الجية المسئولة عف تنف ةيالبمد :ذيالمسئولة عن التنف الجية

 .في قانوف البمديات يحؽ لمبمدية مف اعداد المخططات االزمة لتطوير المدينة دور 

 بالمخططات األخرى:  مييالمخطط التفص عالقة

 (: ةيكميبالمخططات األعمى رتبة )المخططات الي مييالمخطط التفص عالقةأواًل: 
ضمف  المعتمدة واألنظمة واستعماالت األراضي فيبالقوان مييااللتزاـ عند إعداد المخطط التفص تـي

 .إذا اقتضت الحاجة ذلؾ رىاييأو تغ نة،يلتمؾ المد كمييالمخطط الي

 (: ميالتقس عيبالمخططات األدنى رتبة )مشار  مييالمخطط التفص عالقةثانيًا: 
 جوزيوال  ـ،يالتقس عيلمشار  ةياألساس ةيالمرجع ىو مييالمخطط التفص عتبري مييالمخطط التفص

 اال اذا وجد مشاريع افراز معتمدة فيتـ اخذىا بعيف االعتبار. (1)مخالفتو.
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خطة  ذيمالؾ لتنفال مفالمعد  قييالمخطط التطبب تعرؼ (2) السكن اتيلغا ميالتقس عيمشار  .1
أو مجموعة قسائـ مف األراضي الواقعة ضمف المجاؿ  مةيمف قس جزء أو مةياستعماؿ قس

 إذف .حسب األصوؿ ةيالنيائ ةيالصفة القانونعمي حاز و  ،ةيميإقم أو منطقة نةيلمد مييالتنظ
 كوفيإلى الموقع عف قرب و  نظريو  مييلممخطط التفص ذييىو مخطط تنف ـيمشروع التقس

 (.1:1000 او 1:500مف )  كبيررسـ  اسيبمق
 اتيمع منع العشوائ ـيلمناطؽ التنظ ةيميو التفص ةيكميالمخططات الي ذيو تنف ؽيتطب: أىدافو .2

 ةيو كذلؾ مساعدة البمد ةيطيالتخط رييمخططة حسب المعا ةيميإخراج مناطؽ تنظ و ة،يالسكن
 (3).ـيمناطؽ التنظ ريفي تطو  ـيالتقس عيأفضؿ مف خالؿ مساىمة مشار  خدمات ـيلتقد

مخططات الموقع العاـ والرفع المساحي الصادرة عف دائرة  ةيصالح مدة الزمني: اإلطار .3
ذلؾ إال بعد  تـيبمعرفة الدائرة وال  ديالتجد تـيلسنوات أخرى، و  ديلمتجد قابمة المساحة سنة واحدة

المتخذة أساسًا  ةيالفن اتيفي المعط ريمف شانيا التأث ةيميتنظ مستجدات التأكد مف عدـ حدوث
 .مييىو المخطط التفص ـيلمشروع التقس ةياألساس ةيالمرجعو  (4)،لمطمب

 
وزارة  المصدر . جي(، البر  13( من القطعة رقم)  332،335رقم )  مةيفي القس ميمشروع تقس وضحي  -(12-5شكل رقم )

 .2004 ج،يالبر  ةيالحكم المحمي، بمد
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  .مفيوميا وأنواعيا طيالتخط رييمعا 5-4
اقتراح مقاييس فنية ألغراض كـ ونوع ومجاؿ تأثير الخدمات  تطبيؽ مف متطمبات التنمية العمرانية

داخؿ التجمعات العمرانية لخمؽ بيئة عمرانية تحقؽ التفاعؿ المتوازف بيف االنساف وبيئتو. فالمعايير 
ية التنمية العمرانية ماعداد المخططات العمرانية لتوجيييا وضبط عم احد وسائؿ وادوات ةالتخطيطي

لمخدمات المقترحة حدود دنيا وحدود قصوى  عوضعمى  ةوتقـو فكرة المعايير التخطيطي لتحقيؽ اىدافيا،
  (1).المعايير ليست ثابتة وانما متغيرة حسب البيئة العمرانية ومتغيرة حسب الزمفمع توضيح اف 

 (2).طيالتخط رييمفيوم معا 5-4-1
مستقباًل في  فيايكـ ونوع الخدمات المقترح توظ ديتستخدـ لتحد ةيفن سييأدوات أو مقا عبارة عف

لمحياة الكريمة. ويتبيف مف خالؿ التعريؼ اعاله ومالئمة  مةيمتوازنة ومستد ئةيلتصبح ب ةيالعمران ئةيالب
 اف معايير التخطيط كمفيـو يتكوف مف مجموعة عناصر ىي:

 انيا ادوات او مقاييس فنية. .1
 توطينيا.انيا خاصة بكـ ونوع الخدمات المراد  .2
أف ىذه األدوات ترتبط بمستقبؿ البيئة العمرانية ولكنيا ايضا تستخدـ لتقييـ حاضر ىذه البيئة  .3

 لمعرفة مدى كفاية الخدمات كمًا ونوعًا.
 تيدؼ ىذه المعايير لتوفير بيئة عمرانية  مالئمة لمعيش الكريـ. .4

 داخؿ االرض استعماالت انماط توزيع في وتوافؽ وانسجاـ اتساؽ لخمؽ أداةمعايير التخطيط 
 التي والتفصيمية، العامة العمرانية المخططات اعداد في الرئيسي الموجو تعتبرو  العمراني، التجمع
 مف تستخدـ الذي اليدؼ نفس وىو العمرانية البيئة في لمسكاف أفضؿ معيشي مستوى تحقيؽ الى تيدؼ
 مختمؼ ومصطمح مفيـو ىي التخطيط معاييرو . العمراني التخطيط عممية في التخطيط معايير أجمو
 والمعامالت المؤشراتتستخدـ  ،(Indexومفردىا) (Indices)والمعامالت( Indicators)المؤشرات عف
تمثؿ  المقترحة، التخطيط بمعاييرتيا مقارن العمراني التجمع في القائمة الخدماتواقع  لتقييـ االدلة أو

 أي الخدمة، عميو تكوف اف يجب الذي األفضؿ الوضع العميا وحدودىا الدنيا بحدودىا التخطيط معايير
 بينما القائمة، والديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية الطبيعية المعطيات ظؿ في يكوف اف يجب ما

 حقيقية صورة والمعامالت المؤشرات أي اف ، القائمة الخدمات واقع والمعامالت المؤشرات تعكس
 او االفضؿ الوضع التخطيط معايير تمثؿ بينما العمرانية، البيئة في المتاحة او القائمة لمخدمات وواقعية
 .(3الطرؽ لمؤشر وباقي المؤشرات في الممحؽ رقـ)تـ و  .الخدمات عميو تكوف اف يجب الذي المنشود
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 المؤشرات الوضع القائم او ما ىو كائن المعايير/ الوضع المنشود أو االفضل ما يجب ان يكون

  عػػػدد الطمبػػػة لكػػػؿ معمػػػـ فػػػي مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي يتػػػراوح بػػػيف
 طالب. 25-30

  نسمة. 650-500عدد السكاف لكؿ طبيب يتراوح بيف 
  2.5نصيب المصمي مف مساحة المساجد المسػقوفة يتػراوح بػيف-

 متر مربع.  3.5

  طالب لكؿ معمـ في مرحمة التعميـ االبتدائي. 32ىناؾ 
  نسمة. 870ىناؾ طبيب لكؿ 
  ـ مساحة مسقوفة لكؿ مصمي.  1.5ىناؾ 

 .45غنيم ، د محمد عثمان ص -المصدر لممقارنة بين المؤشرات ومعايير التخطيطأمثمة ( 3-5جدول رقم )

 (1).العمراني منطمقات اقتراح واعداد معايير التخطيط 5-4-2
اقتراح معايير تخطيطية ألي منطقة عمرانية البد مف مراعاة ىوية وخصوصية المنطقة العمرانية 

 ةغرافيو ، شبكة الطرؽ، الظروؼ المناخية، طبياتجمعات ياسكانعدد  مساحة المنطقة، وىذا يتجسد في
المنطقة، الموارد الطبيعية المتاحة، نمط التوزيع المكاني لممنطقة والتنمية السائدة خطية او  ةوجيولوجي

بؤرية اـ االثنيف معًا، الكثافة السكانية، وسمات الموقع والموضع، النشاطات السكانية حجميا ونوعيا 
ت النمو وحركة اليجرة، وموروفولوجية المنطقة وشكميا الخارجي، قوة القاعدة واىميتيا، معدال

 االقتصادية، حجـ ونوع وكفاءة فعالية الخدمات المتاحة .

 (2).العمراني اعداد معايير التخطيط شروط 5-4-3
تعارض في المستوى المكاني او تتناقض مع توجود اساس نظري وفمسفي واضح وال  .1

 التنمية المكانية الوطنية. تاستراتيجيا
 ضرورة وضع الية واضحة إلعداد ومتابعة وتحديث وتعديميا لمواكبة لؾ جديد ومستجد. .2
 يؤثر في بقية ويتأثر بيا.التعامؿ مع كؿ معيار منيا عمى انو جزء في منظومة متكاممة  .3
 محمي(.التمييز بيف معايير التخطيط العمراني في المستويات المكانية )وطني، اقميمي،  .4
 وجود انسجاـ تاـ بينيا وبيف الشروط التنظيمية لممنطقة. .5
 يجب اف تراعي مستوييف مف الخصوصية )االقميمية وتشمؿ السمات االقتصادية االجتماعية .6

 .والتفصيمية التي تميزه عف غيرة( مراعاة السمات العامةو  ، و المحمية لممنطقة العمرانيةوالطبيعية
 المشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية. اف تسيـ بشكؿ مباشر في حؿ .7
 التوجيات التنموية الوطنية واالقميمية والمحمية وتراعي خصوصيات جميع شرائح المجتمع.خدـ ياعدادىا  .8

 العمراني. التخطيط معايير العوامل المؤثرة في تحديد 5-4-4

مستوى التجمع العمراني. سمات الموقع ؤثر في معايير التخطيط العمراني عمى الالم العوامؿ مف اىـ
الجغرافي وعدد السكاف ومعدؿ النمو والرتبة السكانية لمتجمع في ىـر التجمعات العمرانية في االقميـ، 
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والتركيبة العمرانية وسماتو، المساحة والنمو العمراني واتجاىاتو، وموقع التجمع بالنسبة لمتجمعات 
 مات وانواعيا وتوزيعيا المكاني.االخرى، وشبكة الطرؽ ونوع وكـ الخد

 العمراني. التخطيط معايير اعتبارات اعداد 5-4-5

تشتؽ معايير التخطيط لكؿ تجمع عمراني بصورة تفصيمية مراعية خصوصيتو بشكؿ يضمف حؿ 
 المشاكؿ القائمة وتجنبيا في المستقبؿ وتحقيؽ تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

 (1).العمراني أىمية معايير التخطيط 5-4-6

  .إعداد وتطبيؽ معايير التخطيطاألمور والجوانب اليامة في عممية التخطيط العمراني مف 

 .عممية النمو والتوسع العمراني وتوجو وتحدد وتتابعوتساعد تمكف  .1
 تعمؿ عمى تشكيؿ مورفولوجية عمرانية ومشيد حضري متكامؿ ومستداـ. .2
د تحدو  االقتصادية.البيئية واالجتماعية و تساعد في وضع الحموؿ المناسبة لكثير مف المشكالت  .3

 مناطؽ.لماآلليات التي ينبغي تطبيقيا لتنظيـ عممية النمو العمراني مناطؽ التطوير 
  .بعيدُا عف كؿ أشكاؿ وصور المخاطرو ضماف قياـ تجمعات عمرانية في مناطؽ آمنة  .4
تساعد عمى تنظيـ العمراف بشكؿ يمكف مف رد الطبيعية واألرضي الزراعية و مواالمحافظة عمى ال .5

 مواجية االحتياجات المستقبمية. 
بصورة كافية كمًا ونوعًا و تساعد عمى  لمخدمات والنشاطات المختمفة المناسبةتحديد المناطؽ  .6

 العشوائي.مف ظاىرة العمراف ومنع الحد معيشة ونوعية الحياة، و التحسيف مستويات 

 (2).أىداف معايير التخطيط العمراني 5-4-7

وايضا اىداؼ التنمية أىداؼ التنمية العمرانية يجب اف تعكس معايير التخطيط  العمراني 
 .االقتصادية واالجتماعية مف منظور بيئي مستداـ 

 .نوعية الحياة فييا مف خالؿ ة السكاف في التجمعات العمرانية وتحسيف مستويات معيش .1
 توفير الخدمات والمرافؽ واألنشطة المختمفة بصورة كافية كمًا ونوعًا.   . أ
 .العمميات العمرانية نتائج البيئة العمرانية مف محافظة عمى ال . ب
 .وتوزيع مكاني متوازف الستعماالت األرض داخؿ التجمع العمراني تخصيص . ت
 بصورة متوازنة ومستدامة مف خالؿ.توجيو وضبط التنمية العمرانية    .2

                                                           
 .55م، ص2011 ،1ط  وتطبيقاتيا في مجال التخطيط العمراني.، معايير التخطيط فمسفتيا وانواعيا ومنيجية اعدادىا  غنيم ، د محمد عثمان -1
 .56م، ص2011، 1غنيم ، د محمد عثمان، ط - 2
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 .التوسع خارج ومنع انتشار العشوائيات ضمف حدود المخططات ومنع العمراني النمو . أ
 التحكـ  في مقدار واتجاه النمو والتوسع العمراني ولفترات زمنية طويمة. . ب
 وبشكؿ يضمف حدوث تنمية عمرانية مستدامة. العمراني جية التجمع و مورفولبالتحكـ  . ت
 ضماف تشكؿ مشيد عمراني متكامؿ وىيكؿ عمراني متيف.  . ث
 المحافظة عمى الموروثات الثقافية والتاريخية والعمرانية.  . ج
 إصدار التشريعات والقوانيف التي مف شأنيا تحقيؽ كؿ ما تقدـ.  . ح

 (1).السمات العامة لمعايير التخطيط العمراني 5-4-8 

السمات التي تجعميا قابمة لمتنفيذ ومحققة ألىدؼ تتصؼ معايير التخطيط العمراني بمجموعة مف 
  وأىـ ىذه السمات ما يمي. عممية التنمية العمرانية،

الخدمات ، نسب استعماالت األرض ،لجميع خدمات التجمع العمراني شاممة ىايتـ إعداد الشمولية: .1
 ...الخ.العامة، المرافؽ ، الترفييية، الثقافية ،الدينية ،اإلسكاف، الصحية ،التعميمية

 .أف تكوف ىذه المعايير وفؽ الظروؼ المكاف والزماف المالئميف المرونة: .2
 .الموازنات المالية المتاحةبمع متطمبات الواقع ويمكف تنفيذىا  االنسجاـواقعية ال القابمية لمتطبيق:  .3
 .اف تشكؿ جميعا حمقات مترابطة يعتمد كؿ منيا عمى اآلخرو بالتكامؿ اف تمتاز  التكاممية: .4
 تراعي الجوانب البيئية  باإلضافة  لمجوانب االقتصادية واالجتماعية.  االستدامة: .5
ما يتناسب مع ظروؼ الواقع القائـ بكؿ جوانبو بتحتاج باستمرار الى تعديؿ وتطوير  الالاستمرارية: .6

 .مع ضرورة متابعة تطويرىا وفؽ ما يطرأ عمى ىذه الظروؼ مف تغييرات
عنى أف ما يصمح منيا لمكاف ليس بالضرورة اف يصمح لمكاف اخر، نسبي، بم يامفيوم النسبية: .7

 .لزمف آخر وكذلؾ ما ىو مناسب منيا لزمف معيف ليس بالضرورة اف يكوف مالئماً 
 . يا وعميادن ودح ويستحسف في حالة المعايير الكمية أف يكوف ىناؾ حدو النوعية والدقة والوضبتمتاز  الدقة: .8

 مراحؿ ثالث تمر في (2).معايير التخطيط العمراني منيجية اعداد 5-5

 المرحمة االولى:

 مراجعة معايير التخطيط لمدولة ولإلقميـ الذي تقع فيو المنطقة المستيدفة.  .1
 .المخططات االقميمية واالقميمية الفرعية الحديثة والقديمة اف وجدتمعايير مراجعة  .2
 مراجعة الدراسات القطاعية االقميمية وعمؿ زيارة ميدانية لممنطقة المستيدفة.  .3

                                                           
 .57م، ص2011، 1غنيم ، د محمد عثمان، ط -1
 .62م، ص2011، 1غنيم ، د محمد عثمان، ط -2
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 رحمة الثانية:مال

التنمية الوطنية واالقميمية واالضالع عؿ تجارب محمية واقميمية  تمراجعة ودراسة استراتيجيا .1
 ودولية في مجاؿ معايير التخطيط.

السابقة لممنطقة المستيدفة وتحديد السمات البيئية تحديد الجوانب السمبية وااليجابية لممعايير  .2
 واالجتماعية واالقتصادية.

 المرحمة الثالثة:

 وضع اطار فمسفي لمبدء بعممية اعداد دليؿ المعايير التخطيطية الخدمية. .1
 لممنطقة المستيدفة ومراجعتيا. ةاعداد قائمة المعايير التخطيطي .2
 ية المستيدفة.تحديد اسس ومبادئ تطبيؽ المعايير التخطيط .3

 (1).التنمية العمرانية المستديمة ومعايير التخطيط 5-6

 ،توظيفيا لتخطيط الخدمات في عممية التخطيط العمرانييتـ و  المستخدمةتتنوع معايير التخطيط 
 .مرنة وليست جامدة وتكوف

  .معايير التخطيط عمى مستوى البمديات والتجمعات العمرانية 5-6-1

يتـ يمكف اف لكف  ،وضع دليؿ لممعايير التخطيطية خاص بكؿ بمدية او تجمع عمراني نستطيعال 
التجمع العمراني وبما يساىـ في  تطويع دليؿ معايير التخطيط االقميمي بما يناسب خصوصية البمدية او
 .وضع الحموؿ المناسبة لممشاكؿ االقتصادية واالجتماعية  والبيئية القائمة

  .التخطيط العمراني أبعاد معايير 5-6-2

تتميز بأنيا متعددة األبعاد والجوانب وىذا األمر غاية في األىمية ألف عممية التنمية العمرانية   
ال بد اف تغطي المعايير جوانب مختمفة ومتنوعة حتى تكوف فاعمة ومؤثرة  ،نفسيا عممية متعددة األبعاد

المعايير  القائمة فإعدادفي تحسيف مستويات معيشة السكاف ووضع الحموؿ المناسبة لممشكالت 
 مى ثالثة ابعاد رئيسية لكؿ معيار.التخطيطية يتطمب التركيز ع

، التوزيع المكاني، المواقؼ، وقعمال، المساحيةالمتطمبات )فيىذا البعد يتمثؿ البعد التخطيطي:  .1
  .(االستعماالت المجاورة، ؼالحضر والري

                                                           

 .78-76م، ص2011، 1غنيم ، د محمد عثمان، ط -1
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 ،اآلثار البيئية السالبة، االستعماالت المجاورة، التكويف البصرييشمؿ ) ىذا البعد البعد البيئي: .2
 .(االزدحاـ المروري، مستويات التموث بأنواعو

المساحات ، المدخؿيشمؿ )االرتفاعات، الممرات،  ىذا البعد :البعد اليندسي او التصميم .3
 .(الكتمة والفراغ، االنارة والتيوية، الموضع، المسقوفة

 .انواع معايير التخطيط العمراني 5-6-3

 
 طيالتخط رييأنواع معا وضح( ي 13-5شكل رقم )

 
  .ويمكف تصنيفيا وفؽ اسس تصنيؼ مختمفةتتنوع المعايير التخطيطية 

 وتتكوف مف نوعيف. المعايير:ابعاد  .1
 .معايير بسيطة تتكوف مف بعد واحد قد يكوف تخطيطي او بيئي او ىندسي . أ
  .معايير مركبة تتكوف مف بعديف او أكثر . ب
معايير  المخصصة وتشمؿتصنؼ المعايير وفؽ نوع الخدمة  تصنف المعايير وفق نوع الخدمة: .2

 ....الخ(، معايير ديني، ترفييية صحية، تعميمية، إسكانية
 .تصنؼ المعايير الى نوعيف نوع المعيار: .3
  منيا. حددةمالضحة و لواشتراطات االشروط واالشكؿ  وتأخذمعايير نوعية او وصفية  . أ
 :معايير تخطيط مناطؽ التخييـ مثؿ -
 توفر الخدمات االساسية في كمطقة محدودة مف موقع التخييـو  تقـو في مناطؽ مرتفعة. 
 داخؿ انابيب مرفوعة عف أرض الخياـ التمديدات الكيربائية توضع. 
 ،ي ومف امثمة ذلؾمومف أمثمة ىذا النوع معايير االمف واالماف وىذه تتعمؽ بموقع المرفؽ الخد 

 االمف واالماف لمواقع المدارس. اشتراطاتمعايير و 

 ـ 20 ؿال يقالمدرسة  يامدخم، موقع المدرسة بعيدا عف مناطؽ التموث والضوضاء والدخاف
  .عف التقاطعات والطريؽ السريعة اً بعيد، و عف الطريؽ العاـ

 معاٌٌر التخطٌط

 حسب نوع المعٌار

 معايير كمية

 مساحية مسافية طاقة استيعابية كمية عامة

 معايير وصفية

 حسب نوع الخدمة

معايير اسكانية، 
 الخ...ثقافية، دينية

 حسب أبعاد المعاٌٌر

 معايير بسيطة معايير مركبة
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 معايير كمية يكوف لكؿ منيا بعد كمي محدد ومف ذلؾ: . ب
 مساحات الخدمات الترفييية لكؿ شخص حسب احجاـ المدف:  -
  نسمة 10لكؿ  دونـ 1.2-1المدف الصغيرة. 
  نسمة.  10لكؿ  دونـ 1.6 – 1.4المدف المتوسطة 
  نسمة 10لكؿ  دونـ 1.4 – 1.2المدف الكبيرة.  

 الى انواع مختمفة  كالتالي: وتقسـ المعايير الكمية

 السكانية كما ىو موضع في الجدوؿ. ومف االمثمة عمى ذلؾ الكثافات معايير مساحية: .1
الدونـالكثافة السكانية نسمة /  

 نوع التجمع العمراني
ؽ مستويةاطمن مناطؽ مرتفعة  

4.5 – 7.5  7.5 – 21.5  مدف صغيرة 
6.0 – 9.0  20.0 – 25.0  مدف متوسطة 
6.0 – 9.0  20.0 – 25.0  مدف كبيرة 

_ 21.5 – 27.5  مدف مميونية 
الكثافات السكانية حسب نوع التجمع وطبيعة االرض( يوضح 1-5جدول رقم )  

بالسيارة مف اجؿ ويقصد بذلؾ المسافة التي يتـ قطعيا سيرا عمى االقداـ او  معايير مسافية: .2
 ومف امثمة ذلؾ: ،الحصوؿ عمى خدمة

  ـ.700-500المسافة التي يقطعيا الطالب لموصوؿ لممدرسة االبتدائية تتراوح بيف 
  ـ.1500-1000لممدرسة الثانوية  ؿالمسافة التي يقطعيا الطالب لموصو 
 :مثؿ ويقصد بذلؾ السعة التصميمية لممرفؽ الخدمي معايير الطاقة االستيعابية: .3
  طالب 30-25عدد الطمبة في الفصؿ الدراسي في المرسة االبتدائية يتراوح بيف. 
  طالب. 25-20عدد الطمبة في الفصؿ الدراسي في المدرسة االعدادية يتراوح بيف 
  طالب. 20-15عدد الطمبة في الفصؿ الدراسي في المدرسة الثانوية يتراوح بيف 
 منيا:ىذه المعايير متعددة و  معايير كمية عامة: .4
  طالب 15-10عدد الطمبة لكؿ معمـ في المدرسة االبتدائية. 
  طالب. 10-5عدد الطمبة لكؿ معمـ في المدرسة الثانوية 
  معمـ 3الثانوية ، و معمـ 2عدد المدرسيف لكؿ فصؿ دراسي في المدرسة االبتدائية. 

الخاصة بالخدمة والمعايير الخاصة بمواصفات المرافق والمباني  بين المعايير التمييز منالبد 
 ثالثة انواع من المعايير التخطيطية كالتالي: حيث  التي تقدم ىذه الخدمات 

معايير كمية حتى يتـ قياسيا ومقارنتيا وىذه المعايير غالبا ما تكوف ة: اتيتخطيط خدم معايير .1
 .المفتوحة القائمة او وخاصة بمستوى الخدمة المقدمة ا
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وتكوف خاصة بمواصفات مواضع ومواقع مرافؽ  ،غالبا ما تكوف نوعية: معايير تخطيط بيئية  .2
ية وبداية ويتـ وضع مثؿ ىذه المعايير في نياية مرحمة اعداد المخططات العمران .الخدمات المقترحة

  .واف تكوف مثؿ ىذه المعايير متاحة ومتوفرة مع بداية مرحمة تنفيذ المخططات ،مرحمة التنفيذ
ىذه المعايير مختمطة بيف نوعية وكمية، وتتعمؽ بمبادئ التصميـ  معايير تخطيط تصميمة او ىندسية: .3

 المفتوحة في ساحة المدرسة(. العمراني لمرافؽ الخدمات المقترحة،)نصيب الطالب مف المساحات

 (1).رانية المستديمة ومعايير التخطيطالتنمية العم 5-5-1

اليدؼ االساسي لتخطيط استعماالت األرض في المجتمعات العمرانية ىو حماية ىذه االستعماالت 
 وحماية البيئة والموارد الطبيعية ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ.

 حماية االراضي الزراعية ،الغطاء النباتي الطبيعي والحياة البرية مف التوسع العمراني.  .1
 الحد مف المموثات وضبط مصادرىا ومعالجتيا .زيادة مساحات المناطؽ الخضراء. .2
 تطبيؽ مبدأ استخداـ العقالني لألرض عمى اساس انيا الرئة التي يتنفس منيا سكاف. .3

 ىذه تعكس التيو  العمراني التخطيط معايير خالؿ مف الواقع ارض عمى السياسات ىذه ـترجت
 تقييـ لعممية المختمفة العمرانية النشاطات كؿ خضاعوا ،قائمة حقائؽ الى بمورتيا عمى تعمؿ السياسات

  البيئي ىي. التقييـ اساليب واىـ ، مستديمة عمرانية بيئة تحقيؽ لضماف بيئي

 الصحية االثار لتحديد أسموب ومف اشير تعريفاتو (2):البيئية(اآلثار) المردودات تقييم اسموب .1
 محاولة في،  المقترحة التنمية بفعؿ وتنشأ تظير اف يمكف التي الكامنة والبيئية واالجتماعية

 منطقي قرار صناعة عمى يساعد اطار في واجتماعيا واقتصاديا وبيولوجيا بيئيا االثار ىذه لتقييـ
تنفيذىا ويشمؿ  مناطؽ او التنمية لعممية بدائؿ ايجاد خالؿ مف السمبية االثار مف لمحد وعقالني

 توضيح االتي:
  لممشروع، والتي يمكف التغمب عمييا في حالة انجاز المشروع. السالبة االثار البيئية 
  .اقتراح مشاريع بديمة 
 . الموارد التي سيتـ استنزافيا في حاؿ تنفيذ المشروع وال يمكف تعويضيا 

انظمة عديدة لحماية البيئة في دوؿ عديدة ، وركزت نظـ الحماية ىذه عمى دراسة اعتمدت 
ومف امثمة ذلؾ منيجية بوتر  التأثيرات البيئية لمنشاطات التنموية قبؿ تنفيذىا وفيو اثناءه وبعده.

pohter    خطوات . عدةـ لتحميؿ االثار البيئية، وقامت عمى 1978عاـ 

                                                           
 .130م ص2012 ،1ط  العمراني، التخطيط منظور من اعدادىا منيجية في دراسة والعمرانية االقميمية المخططات محمد غنيم، د عثمان-1

 .169م،ص1999محمد واخر  غنيم، د عثمان 2-
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 قتصادية واالجتماعية في المنطقة المستيدفة .دراسة البيئة الطبيعية واال . أ
 .التنبؤ بالمستقبؿ وتوقع االثار البيئية التي يمكف اف تنجـ عف تنفيذ التنمية المقترحة . ب
 دراسة التنمية مف حيث المحتوى واالجراءات . . ت
 التنبؤ بالمستقبؿ اذا ما بوشرت مشاريع التنمية المقترحة وما تـ انجازاىا واالنتياء منيا. . ث
 .(د)والنقطة ( ب)تحديد الفرؽ كما ونوعا بيف النقطة   . ج
اقترحا اجراءات نظري وعممية  لمحد مف االثار البيئية السالبة وغير المالءمة الناجمة او التي  . ح

 مف المتوقع اف تنجـ عف النشاطات التنموية .
 .وعرض النتائج واتخاذ القرار ومقارنة البدائؿ تحميؿ االثار . خ
 الحدود اف مبدأ عمىويقـو  ـاالمستد التخطيط اساليب مف (1(االقصى البيئي الحد اسموب .2

، التنمية ىذه فييا ستنفذ التي الطبيعية البيئة ومتطمبات خصائص خالؿ مف قرريو  ،لمتنمية القصوى
، المستيدفة المنطقة في لمبيئة االستيعابية الطاقة تحديدل ومن األولى المراحؿ في تحديدىا يتـ و
 الفترةفي  ومستواىا التنمية ىذه ونوع القصوى بحدودىا المقترحة التنمية بيف مقارنة الثانية مرحمةالو 

 والطاقة جية مف لتنفيذىا المقترح لمموقع الطبيعية والخصائص خالليا ستنفذ التي الزمنية
 الطرفيف بيف وانسجاـ توافؽ وجود حالة وفي، أخرى جية مف المستيدفة والمنطقة لمبيئة االستيعابية

ال المقترحة التنمية وتنفيذ تخطيط عممية في استمرار إلى يصار  بدائؿ عف البحث يجري فأنو وا 
ع انواع مف الحدود بوتوجد ار  .ومستواىا نوعيا أو تنفيذىا زمف أو التنمية موقع صعيد عمى سواء

 ومدتيا(.القصوى لمكاف التنمية وزمانيا نوعيا  البيئية الحدود)ىي  البيئية القصوى

 حاالت دراسية لبعض المدن التي طبقت مفاىيم االستدامة 5-6

ستعرض ثالث حاالت دراسية طبقت مفاىيـ واستراتيجيات التخطيط العمراني المستداـ، وقد وقع نسوؼ 
االختيار عمييا دوف غيرىا ألنيا األبرز في مجاؿ التخطيط العمراني المستداـ كما أف منيا حالة دراسية عربية 

رتالند، ومدينة مصدر باإلمارات تعد األقرب لقطاع غزة، وىذه الحاالت الدراسية ىي مقاطعة لويد كروسينج ببو 
 .روابي في فمسطيفالعربية المتحدة، ومدينة 

 بورتالند –مقاطعة لويد كروسينج  5-7-1
ـ كانت رؤية ىيئة التطوير االستراتيجي لمقاطعة لويد كروسينج ببورتالند أف تصبح 2001في عاـ 

بنائية مرتفعة، وبيا تنوع كبير في وذات كثافة  ،(2)المنطقة مجاورة ذات تنوع حيوي واستعماؿ مختمط
 وسائؿ التنقؿ والمواصالت داخؿ وحوؿ المنطقة.

                                                           
 .98م ص2011 ،1محمد ط غنيم، د عثمان -1

1- Publisher: Lloyd crossing, sustainable urban design plan & catalyst project, strategic commission,  Portland, Oregon, 
July2004. Website links: 
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 بورتالند. -موقع مقاطعة لويد كروسينج   –( 11-5شكل )
  ,website of: Lloyd crossing, sustainable urban design plan & catalyst project, strategic commission المصدر:

Portland, Oregon, July2004.. 
 أواًل: خمفية عامة

 إلعدادتنفيذ مخطط عمراني مستداـ باإلضافة لـ تـ تطوير الرؤية لدى الييئة 2004في العاـ 
خمؽ منطقة دراسية تعد نموذج بيئي واقتصادي  ومشروع محفز في المقاطعة، واليدؼ الرئيس من

تقميؿ األثر البيئي السمبي مع  ،مستداـ يحتذى بو، فيما يعد اليدؼ العاـ الطموح لممخطط التطويري
تعود البيئي صفري ل ىااستمرار التطوير عمى أوجو ليحقؽ في الخمس وأربعيف سنة المقبمة منطقة تأثير 

مقاطعة حاليًا يحتوي الومخطط  والبناء غابات صنوبرية طبيعية. المنطقة كسابؽ عيدىا قبؿ التطوير
مف البيئة المبنية، والتي تشمؿ مكاتب مشتركة وقطاعات سكنية وخدماتية  دونـ 260تقريبًا عمى 

ومواقؼ ومتنزىات ومرافؽ عامة، وخالؿ الخمسة وأربعيف سنة القادمة يسعى المخطط لزيادة البيئة 
 ـ.2050وذلؾ بحموؿ عاـ  دونـ 1012المبنية بحوالي 

 
بورتالند. المصدر:  -صورة منظورية لمقاطعة لويد كروسينج   –( 15-5شكل )

 المرجع السابق.

 
يوضح الممر المخصص لربط المقاطعة بالجوار وذلك لجمب   –( 15-5شكل )

 السابق. -التنوع الحيوي لمبيئة المبنية. المصدر

                                                                                                                                                                     
http://sustainablecities.net/projects-overview 
 http://www.rec.org/REC/Programs/SustainableCities/Regional.html. Date: 21-6-2010. 

http://sustainablecities.net/projects-overview
http://www.rec.org/REC/Programs/SustainableCities/Regional.html
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 التطوير المستدام لممنطقةثانيًا: استراتيجيات مخطط 
بعضيا يقع ضمف حدود المقاطعة  ،اعتمد المخطط مجموعة مف االستراتيجيات يعمؿ عمى تحقيقيا

اآلخر يقع خارج حدود المقاطعة مثؿ ربطيا  المنطقة مف مياه وطاقة،مثؿ العيش ضمف ما توفره 
بالغابات المجاورة لجمب التنوع الحيوي لقمب البيئة المبنية، وكذلؾ األمر فيما يتعمؽ بمعادلة نسبة 

 المتبعة. تالجو وسنعرض اىـ االستراتيجياانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربوف في 

بيئة غابة صنوبرية متداخمة إليجاد  يسعى المخطط :استعادة التنوع الحيوي والغطاء الشجري .1
مع تركيبة الشوارع مف خالؿ فكرة الشوارع الخضراء، والمناطؽ العامة والممر أو الحزاـ األخضر 

% 14.5لرفع نسبة الغطاء الشجري مف  ،المخصص لجمب الكائنات والتنوع الحيوي مف الجوار
 (17-5)شكؿ  .ـ2050% وذلؾ بحموؿ عاـ 30 -25لتصؿ 

موصوؿ لالكتفاء بما يسقط تيدؼ ل :والعيش ضمن ما ييطل عمى المنطقة من أمطارالمياه  .2
% عبر وسائؿ 30المخطط سياسة ترشيد استيالؾ المياه بنسبة  حأمطار ويقتر عمى المنطقة مف 

المختمفة، و إعادة استخداـ المياه المستعممة ألغراض غير الشرب بما نسبتو  خداـتقنيف االست
ـ يحقؽ المخطط تخفيض كمي في استيالؾ 2050مستعممة، وبحموؿ عاـ % مف المياه ال100

المخطط عمى توفير محطة معالجة لممياه المتجمعة عمى ويعمؿ  %.62المياه بما نسبتو 
الشوارع مف خالؿ شبكة صرؼ خاص بيا ومفصولة عف شبكة الصرؼ الصحي، وبذلؾ يقؿ 

ىذه المياه في ري وزيادة الغطاء الضغط عمى شبكة الصرؼ الصحي، ويتـ االستفادة مف 
 النباتي والحيوي لمشوارع وممرات المشاة.

 
 السابق-المصدر يوضح كمية األمطار التي تسقط عمى المقاطعة قبل التطوير.  –( 16-5شكل )

اليدؼ مف استعماؿ الطاقة : الطاقة والعيش ضمن ما يسقط عمى المنطقة من أشعة شمسية .3
 مف األثر السمبي عمى البيئة، ويتـ ذلؾ مف خالؿ: الشمسية التقميؿ

 .بناء المباني الموفرة لمطاقة وتطوير القائمة منيا 
 يستفيد المبنى مف الحرارة المفقودة مف مبنى و  اعتماد تقنية االستفادة مف االنتقاؿ الحراري بيف المباني

 المختمط لألراضي والمباني.آخر فتكوف مكتسبة بالنسبة لو، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ االستعماؿ 
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 .استعماؿ مصادر الطاقة المتجددة مثؿ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
 .التقميؿ مف انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة وذلؾ عبر ترشيد استيالؾ الطاقة التقميدية 
 .تشجيع وسائؿ النقؿ العاـ وتقنيف الخاص، وتطوير مواقؼ الدراجات وممرات المشاة 
ييدؼ المخطط إليجاد أماكف ومساحات بينية في المجاورة : ستبدال االستعماالتتوفير وا .4

لتحقيؽ البنية الخضراء، مثاًل استبداؿ مواقؼ السيارات العموية بحدائؽ السطح، وكذلؾ استبداؿ 
راجات المواقؼ التي ستمغى فائدتيا مع نشر ممرات المشاة وتشجيع التنقؿ بالنقؿ العاـ والد

ويالحظ أف استعماالت  مساحات خضراء وبنية شوارع خضراء.ماكف عامة لمترفيو وبأ اليوائية،
المنطقة ، منطقة النقاىة)األرض حسب المخطط تقسـ لثالث استخدامات أساسية ىي 

 .(، منطقة استخدام مختمطالتجارية
عمى رؤية المخطط المستداـ اختيار مواد البناء بناًء  :مواد البناء وتحقيق توازن الكربون .5

قيـ المادة حسب كفاءة توفيرىا لمطاقة عمى المدى الطويؿ، وتقميميا تُ  ،معايير معينة أىميا
 التشطيب فييا. مواد ؾالنبعاثات الغازات المموثة لميواء، و تقميميا سم

 (1)ثالثًا: المشروع المحفز
المشروع المحفز حسب رؤية المخطط وسيمة لتشجيع المستثمريف والمطوريف عمى العمؿ وفؽ رؤية 

يسعى المشروع إليجاد استعماؿ وظيفي مختمط  ومستدامة، ويعد المشروع مثاؿ عمى نجاح ىذه الرؤية، 
تاحة وجود التنوع الحيوي واستخدا ـ بنية ومتنوع مع تواجد المساحات المفتوحة والغطاء األخضر وا 

تحتية لممشروع خاصة وعامة ومشتركة، ويعد اليدؼ األساسي لممشروع تحقيؽ استثمار اقتصادي مميز 
  .وتمبية شروط األداء البيئي القياسية والمثالية في نفس الوقت

 
 اؿيوضح منظور تصوري لممشروع المحفز   –( 75-2شكؿ )

 السابؽ.-المصدر الخاص بمقاطعة لويد كروسينج.

 
 يوضح المنتزه المركزي المجاور لممشروع المحفز.  –( 76-2شكؿ )
 السابؽ. -المصدر

 
                                                           

1-  website of: Lloyd crossing, sustainable urban design plan & catalyst project, strategic commission,  
Portland, Oregon, July2004. 



712 
 

 رابعًا: الشوارع والممرات الخضراء
عمى غطاء نباتي  الشوارعشتمؿ تلضماف زيادة تحقيؽ اليدؼ الخاص بالتنوع الحيوي لممقاطعة، س

أخضر وأشجار صنوبرية عمى طوؿ ممرات المشاة وفي الجزيرة الوسطية، كما ستسيـ ىذه الشوارع في 
وفيما يتعمؽ  تكويف شخصية وتشكيؿ مميز لممقاطعة، باإلضافة لتحقيقيا التظميؿ عمى امتداد الشوارع.

خاصة بيا تعمؿ عمى تجميع تقاطع سيتـ عمؿ مصارؼ  48بتقاطعات الشوارع فتحتوي المقاطعة عمى 
ليتـ استعماليا في ري الغطاء النباتي في الشوارع، باإلضافة  مياه األمطار حسب الميوؿ باتجاه النير

إلى كوف شكميا لدى التقاطعات يحقؽ تكويف مميز لممنطقة، والفائض عف الحاجة مف ىذه المياه سيتـ 
عادة استخدامو. إعادة حقنو في التربة أو معالجتو في محطة المعالجة  وا 

 
والخضراء شبكة الشوارع الرئيسية والثانوية يوضح مخطط ل  –( 7.-5شكل )

 السابق. -المصدر بمقاطعة لويد كروسينج.

 

يوضح مخطط لشبكة الشوارع الخضراء بمقاطعة لويد   –( 1.-5شكل )
 السابق.-المصدر كروسينج.

 

 
 يوضح قطاع في شارع من الشوارع الخضراء بمقاطعة لويد كروسينج. المصدر: المرجع السابق.  –( ..-5شكل )

 

  
 (  صور بانورامية لمقاطعة لويد كروسينج.  المصدر: المرجع السابق.4.-5شكل )
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 (1).اإلمارات العربية المتحدة –مدينة مصدر   5-7-2 
ذات األثر الكربوني الصفري، وكذلؾ المدينة األولى تعد مدينة مصدر المدينة األولى في العالـ 

الخالية مف السيارات والخالية مف المخمفات، وقد رفعت المدينة شعار طموح ىو "الحياة والعيش وفؽ 
 أعمى درجات الجودة والراحة وتحقيؽ ذلؾ بأقؿ أثر بيئي ممكف".

 (2)أواًل: خمفية عامة
 ياوبدأ العمؿ فياالؼ دونـ، تقع مدينة مصدر في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمى مساحة ستة 

 ـ، وتعد المدينة الجزء األبرز مف مبادرة المصدر والتي تيدؼ إلى:2008في يناير 

 إيجاد مركز لدعـ وتسويؽ التكنولوجيا المتعمقة بالطاقة المستدامة. .1
د مف برامج التخرج المتخصصة في الطاقة المتجددة والمستدامة إنشاء جامعة عالمية تقدـ العدي .2

 وبالتعاوف والشراكة مع الجامعات العالمية المماثمة.
يجاد  .3 شركة تطوير مختصة بتسويؽ األفكار المتعمقة بتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، وا 

 ص بالتغيرات المناخية.آليات تطوير نظيفة محافظة عمى البيئة تتماشى وبروتوكوؿ كيوتو الخا
 منطقة اقتصادية خاصة الستضافة المعاىد التي تعمؿ في مجاؿ تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومنتجاتيا. .4

 ثانيًا: مدينة مصدر ومبادئ االستدامة
 التالية: الستةتسعى المدينة لتحقيؽ وتطبيؽ مبادئ االستدامة 

 المخمفات.و  مدينة صفرية األثر الكربوني . أ
 مستدامة وصديقة لمبيئة.وسائؿ نقؿ  . ب
 مواد بناء محمية ومستدامة. . ت
 مستدامة.ومياه  غذاء محمي ومستداـ . ث
 الموروث الحضاري والثقافي.و  المحافظة عمى التنوع الحيوي والحياة البرية . ج
 الصحة والسعادة. و تحقيؽ المساواة والعدالة . ح

                                                           
1  - Masdar City Abu Dhabi,  Presentation at AGS Annual Meeting, 29.01.2009 
2 -  "The Masdar Initiative – Greening the Persian Gulf", Globe Net, the business of the environment online website , 
Vancouver, 6 Feb. 2008. 
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 يوضح موقع مدينة مصدر بالنسبة إلمارة أبو ظبي. –(1.-5شكل )
 Masdar City Abu Dhabi,  Presentation at AGSالمصدر:  

Annual Meeting, 29.01.2009 

 
العربية يوضح مخطط مدينة مصدر باإلمارات   –( 5.-5شكل )

 المتحدة. المصدر: المرجع السابق.

 
 ثالثًا: استراتيجيات تحقيق االستدامة في المدينة

 التصميم .1
 ـ.2016وسيتـ االنتياء مف المشروع عاـ  قاـ بالتصميـ مكتب المعماري فوستر 
  ،مصمـ وفؽ مقياس اإلنساف ال مقياس  والتصميـ مستوحى مف المدينة العربية التقميدية

المركبة، وسيعمؿ تصميـ المدينة عمى تقميؿ األثر البيئي السمبي مف خالؿ تجميع المباني 
الحرارية حيث أنو مع  وتضاميا مع بعضيا البعض، وبحيث تشجع عمى المشي وتحقؽ الراحة

 تقارب المباني يكثر التظميؿ عمى امتداد المنطقة ككؿ.
  أدوار. 5متر، والمباني بارتفاع ال يزيد عف  70متر وبطوؿ ال يتعدى  3الشوارع بعروض ال تزيد عف 
  الغطاء الشجري والمائي مدروس بعناية ليحسف مف جودة الطرؽ ويساعد في تقميؿ درجات

 مما يشجع التنقؿ بالمشي وأداء النشاطات خارج البيوت.الحرارة لممدينة 
  تـ توجيو المدينة ككؿ عمى محور شمالي شرقي جنوبي غربي لتحقيؽ أعمى توازف ممكف بيف

 ضوء الشمس والتظميؿ )انظر شكؿ(.
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 يوضح توجيو المدينة بالنسبة لالتجاىات األصمية باإلضافة لحركة الرياح بالمدينة في النيار والميل.  –( 5.-5شكل )
 Masdar City Abu Dhabi,  Presentation at AGS Annual Meeting, 29.01.2009  :لمصدرا

 

 
المتحدة. ة لمدينة مصدر باإلمارات العربية صورة بانورامي  –(6.-5شكل )

 السابق.المصدر 
 

 
صورة بانورامية لمدينة مصدر لياًل  يظير فييا   –( 7.-5شكل )

 اإلضاءة الميمية لممباني. المصدر السابق

 

 الطاقة الكيربية .2
  تعمؿ المدينة عمى خفض الطمب واالستيالؾ لمكيرباء، حيث تحتاج مدينة مماثمة ليا في

لتشغيميا بالكامؿ، بينما مدينة مصدر تكتفي بحوالي  ميجاوات 800الوضع التقميدي لحوالي 
 .% 75ميجاوات لتشغيميا، أي تخفيض استيالؾ الكيرباء بما نسبتو  200

  مف أسطح مبانييا لتوليد الطاقة الشمسية عبر استخداـ الخاليا الشمسية، 80تستغؿ %
 واء الحار منيا.وتستعمؿ المدينة أبراج اليواء لتمطيؼ األجواء داخؿ المباني ولطرد الي
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  الطاقة الكيربية المستخدمة لتشغيؿ المدينة ككؿ مولدة مف مصادر طاقة متجددة وصديقة
لمبيئة منيا الطاقة الشمسية عبر الخاليا الشمسية، والمستخرجة مف المخمفات، وبالتالي المدينة 

 ما تحتاجو مف طاقة لتشغيميا بالكامؿ.فيصفرية األثر الكربوني 
مصدر تقمؿ مف استخداـ المياه لقرابة النصؼ مقارنة بالمدف التقميدية المماثمة ليا،  مدينة: المياه .3

متر مكعب في اليـو بينما المدف التقميدية المماثمة تستيمؾ حوالي  8000حيث تستيمؾ حوالي 
ذات تقنيات التوفير عبر متر مكعب يوميًا، وتعمؿ المدينة عمى ترشيد استيالؾ المياه  200000

عادة استخداـ المياه العادمة، في و ، ةالكفاء تستعمؿ المدينة مصائد كما  ري الغطاء النباتي.ا 
 لمياه األمطار لجمعيا وتخزينيا.

عتمد تتقمؿ المدينة مف األرض المخصصة لممخمفات عبر بناء ثقافة وأسموب حياة : المخمفات .4
المناسبة التي تحقؽ عدـ وجود مخمفات أصاًل، وذلؾ خالؿ تحقيؽ البيئة واألجواء عمى نظرية 

عادة مخمفات صفرية عادة تدوير المخمفات، وا  ، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ تقميؿ االستيالؾ، وا 
% مف مخمفاتيا بحموؿ عاـ 89تطمح المدينة إلعادة استخداـ ما نسبتو  االستخداـ واالسترجاع.

 ـ.2020
 واصالتالنقل والم .5
  مدينة مصدر ستكوف المدينة األولى عالميًا التي تعمؿ بأنظمة نقؿ ومواصالت خالية مف

الوقود األحفوري، فتصميـ المدينة يشجع األفراد ويمكنيـ مف العيش والتنقؿ والعمؿ دوف 
 الحاجة لمركبات خاصة.

 كة الطرؽ البنية التحتية لممواصالت تمتد عمى ثالث مستويات رأسية فوؽ بعضيا ىي شب
المقامة وشبكة البنية التحتية الثانوية وشبكة البنية التحتية الرئيسية، ويشتمؿ نظاـ النقؿ 
والمواصالت في المدينة عمى أنظمة نقؿ عامة متنوعة، تسمح بالتنقؿ الداخمي في المدينة 

 وكذلؾ تربطيا بإمارة أبو ظبي المجاورة.
 ي المدينة بحيث تحقؽ النسب التالية:قسمت استعماالت األراضي ف: استعماالت األرض .6
 30.مخصصة لمسكف واإلقامة % 
 24.منطقة األعماؿ واألبحاث % 
 13.لألغراض التسويقية والصناعات الخفيفة % 
 19.لمخدمات ووسائؿ النقؿ % 
 8.لألغراض الثقافية والمدنية % 
 6( مخصصة لمعيد مصدر العممي التكنولوجي %MIST) 
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 بانورامية لمدينة مصدر باإلمارات.صور   –( 16-2شكؿ )

 Masdar City Abu Dhabi,  Presentation at AGS Annual Meeting, 29.01.2009المصدر:  
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 .)الضفة الغربية(فمسطين  -روابي مدينة 5-6-4
أوؿ مدينة فمسطينية تـ تصميميا وفؽ فيي  في فمسطيفمدينة روابي المشروع العمراني األكبر 

يواكب أحدث ما توصؿ إليو فف العمارة وفؽ تخطيط حضري ينسجـ مع  ىيكميمخطط تنظيمي 
صممت وفؽ مخطط ىيكمي يعتبر بمثابة خارطة مستقبمية تضمف  ، كماالممارسات البيئية المستدامة
 .نموذجيةأوؿ مدينة فمسطينية فستعتبر  ،االزدىار واالستدامة لممدينة

 

  ps/ar/live.php?link=0&page=live مصدرال -روابي ( صورة منظورية لمدينة 47-5شكل رقم )
 أواًل: خمفية عامة

الحدود ستضم  ،بية(، بالقرب مف محافظة راـ اهللروابي في فمسطيف )الضفة الغر  تقع مدينة
في المنطقة )أ( الخاضعة لسيطرة  دونـ مف األراضي التي تقع غالبيتيا 60300التنظيمية لمدينة روابي 

السمطة الوطنية الفمسطينية حسب اتفاقية أوسمو، وتطؿ مرتفعات المدينة عمى مشيٍد خالب لساحؿ 
 .البحر األبيض المتوسط غربًا وعمى الجباؿ والتالؿ المحيطة شرقاً 

 .مسطينييفمقصدًا لجميع الفكوف والصحية والتعميمية التي ست تمتاز روابي بمرافقيا التجارية .1
 .ستوفر البنية التحتية لممدينة كافة وسائؿ الراحة المتاحة لسكانيا وزوارىا .2
 .سكنياً  حياً  23 روابي مدينة تضـ .3
 لضماف العالقة ذات الجيات مع بالتنسيؽ لممدينة المستدامة التنمية دعـ عمى روابي مؤسسة تعمؿ .4

 في عمميا يرتكز حيث مختمفة عمؿ فرص خمؽ شأنيا مف التي والبرامج العامة المرافؽ توفير
 .االقتصادية والتنمية والثقافة والتعميـ البيئة مجاالت

 بيتي ستطور الشراكة ىذه وعبر، العقاري لالستثمار بيتي شركة ىي روابي لمدينة المطورة الشركة .5
 .نموذجية فمسطينية مدينة أوؿ روابي، مدينة
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 ps/ar/live.php?link=0&page=live.المصدر -مدينة روابي موقع حيوض (41-5شكل رقم) 

  

  

 :التالية االستدامة مبادئ وتطبيؽ لتحقيؽ تسعى: االستدامة ومبادئ روابي مدينة: اً نيثا
 .لمبيئة وصديقة مستدامة نقؿ وسائؿ .1
 .ومستدامة محمية بناء مواد .2
 .مستدامة مياه، و مستداـ محمي غذاء .3
 .البرية والحياة الحيوي التنوع عمى المحافظة .4
 .والثقافي الحضاري الموروث عمى الحفاظ .5
 .والسعادة الصحة، والعدالة المساواة تحقيؽ .6

 المدينة في االستدامة تحقيق استراتيجيات: ثالثاً 
 روابي بنايات .1
 العالية وجودتو البيي بمونو الحجر واستخداـ الخالبة الطبيعة بألواف المميـ التصميـ أمتزج 

 متعددة ساحرة باقة ومساحاتيا، طوابقيا، وعدد مواقعيا، باختالؼ لتشكؿ روابي بنايات ليرسـ
 .موفرة لسكانيا االتي طمباتكـ وتمبي الحتياجاتكـ ترتقي الخيارات

  لممشاة بالحجارة مرصوفة وممرات ساحات لمسيارات، مواقؼ. 
  لألسرة األساسية االحتياجات توفر قريبة تجارية محالت. 
  لألطفاؿ لعب منطقة خضراء، مساحات. 
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  الجمالية النواحي عمى المحافظة مع االقتصادية النواحي روابي مباني تصميـ روعي. 
 والغاز والكيرباء، المياه، شبكات كافة تمديد وتـ مركزية، خزانات عبر لمشقؽ المياه توفير تـ 

 . المدينة في البصري التموث لمنع األرض تحت
  ضوئية األلياؼ تقنية عبر الفضائية والمحطات االنترنت بخدمة الشقؽ تزويد سيتـ (fiber optics )

 .المعمومات نقؿ في واألماف الفائقة السرعة أىميا مف التي التقنية ىذه بمميزات السكاف ليتمتع
  ريختر مقياس عمى درجات ست لغاية تصؿ لمزالزؿ عالية مقاومة نظاـ وفؽ المدينة إنشاء تـ. 

 
 .متر مربع 340 - 202تتراوح مساحتيا ما بين : النقيالزجاج  -بمور

 
 .متر مربع 241 - 170تتراوح مساحتيا ما بين : ماء الذىب -لمار

 
 .متر مربع 193 - 127تتراوح مساحتيا ما بين : ضبط االيقاع -دوزان

 
  .متر مربع 189 - 170تتراوح مساحتيا ما بين : الرخام الجميل شديد الصالبة -مرمر

 
 .متر مربع 193 - 135تتراوح مساحتيا ما بين : وتر اآللة الموسيقية -وتر

 
 .متر مربع 196 - 92بين  تتراوح مساحتيا ما: شجر يعطينا اجود انواع الخشب -زان

 http://www.rawabi.ps/ar/live.php?link=0&page=live - ( يوضع مباني مدينة روابي. المصدر32-5شكل رقم )

المخططات التفصيمية لمطرؽ الرئيسية والفرعية، وفقًا  تصمم: في روابي والمواصالتالنقل  .2
لتصور شامؿ يقـو عمى إيجاد شبكة طرؽ داخمية تربط المدينة بالطرؽ الرئيسية وتجعؿ مف تنقؿ 
السكاف داخؿ المدينة أمرًا مريحًا، ووفقًا ليذا التصور ستربط المدينة شبكة مف الطرؽ والممرات 

طنيف والمركبات، إذ تشتمؿ ىذه الشبكة عمى ممرات لممشاة المصممة لتسييؿ حركة مرور الموا
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مرصوفة بحجارة روابي، ومسارات لمدراجات اليوائية، وخطوط لوسائؿ النقؿ العاـ، ومخطط شامؿ 
لتنظيـ الحركة المرورية لمسيارات والمركبات األخرى. كما سيتـ توزيع محطات ومواقؼ الحافالت 

 .بما يضمف لمسكاف سرعة الوصوؿ إلى الوجية المقصودةالعمومية في جميع أرجاء المدينة 
 

 

 http://www.rawabi.ps/ar/access.php?page=live -المصدر( يوضح شبكة الطرق في مدينة روابي 44-5شكل رقم )

روابي أوؿ مدينة فمسطينية تشييد وفقًا لمخطط ىيكمي تفصيمي صمـ بما ينسجـ  مدينة: المخطط الييكمي .3
 .مع مبادئ التخطيط السميـ

  البيئية حيث يضع األسس والتصورات التي تنظـ مراحؿ تطور المدينة ونموىا مف الجوانب
 .االقتصاديةواالجتماعية و 

  نشاء المدف عمى مستوى تـ تصميميا وفؽ احدث التقنيات اليندسية والمعمارية المعتمدة في تخطيط وا 
 .العالـ، لتكوف روابي بذلؾ باكورة المدف الفمسطينية النموذجية وحاضرة عصرية 

  يجمع المخطط الييكمي التفصيمي لمدينة روابي بيف احدث أسس التخطيط الحضري والتصاميـ
بوضع  ،لممارسات البيئية المستدامة ويواكب أحداث ما توصؿ إليو فف العمارة المعاصروا المبتكرة،

 السكاف.التصاميـ الفنية والتنفيذية لممباني بما يتناسب ومتطمبات البيت الفمسطيني واحتياجات 
  وفؽ تسعة تصاميـ مختمفة وحدة سكنية سيتـ بناؤىا 50000حيًا تشتمؿ عمى  23تضـ مدينة روابي ،

ركزًا تجاريًا وفندقًا وقاعًة لممؤتمرات ومدارس خاصة وحكومية، إضافة إلى مرافؽ طبية ومساجد مو 
نسمة عند اكتماؿ مراحؿ البناء األولى بينما  250000 ياسيبمغ عدد سكانو  وكنيسة ومتنزىات خضراء.
 .وابينسمة لدى اكتماؿ البناء في الحدود التنظيمية لمدينة ر  400000سيصؿ عدد سكانيا إلى 

  ستوفر بعد اكتماؿ بنائيا مف و مراحؿ البناء األولى،  فيفرصة عمؿ  100000إلى  80000توفر مف
وبعض  وتكنولوجيا المعمومات فرصة عمؿ دائمة في قطاعي الخدمات 50000إلى  30000

معمومات، وىي القطاعات التي حددتيا الصناعات التي تعتمد عمى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ال
 .خطة التنمية االقتصادية لممدينة كأىـ القطاعات الواعدة التي ستضمف ازدىار واستدامة روابي

 صرٍح لتبادؿ الثقافات والخبرات، ومكاٍف صحٍي ولبقائيا ، والحفاظ عمييا ضماف التنمية المستدامةل
التي ستعنى بتشجيع وتنسيؽ كافة  مؤسسة روابي إنشاءوبيئٍي نظيؼ، ونموذٍج يحتذى بو مستقباًل، تـ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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جاح المدينة واستدامتيا وبالتالي ازدىارىا عمى المدى البعيد. وسترتكز البرامج والمبادرات اليادفة لن
 .االقتصاديةواالجتماعية و  البيئةبالتنمية  ركائز أساسية تتمثؿثالث عمى  يامجاالت عمم

 

 

 السابق  -ر( يوضع المخطط الييكمي لمدينة روابي. المصد34-5شكل رقم )

 المخطط الييكمي التفصيمي لمدينة روابي 
http://www.rawabi.ps/ar/masterplan.php?page=live - تحميل المخطط الييكمي لمدينة روابي المصدر 

 ســكنية نمــاذج تضـم ســكنياً  حيـاً  4. مــن روابـي مدينــة االحيـاء الســكنية: تتكـون
 المدينة. في السكان واحتياجات أفضميات تمبي مختمفة

من المحـالت التجاريـة فـي  محالت تجارية: باإلضافة إلى تواجد مجموعة واسعة
مركز المدينـة، ىنالـك أيضـًا متـاجر صـغيرة فـي االحيـاء المتفرقـة بالمدينـة األمـر 

 .الذي يسيل عمى السكان الوصول إلى السمع األساسية

مركـز المدينــة التجـاري: يعتبــر مركــز المدينـة قمــب روابــي، باعتبـاره مركــزًا متعــدد 
ثقافيـــة، ومدينـــة ، وكـــذلك مبـــاني االســـتعماالتي حيـــث يضـــم خـــدمات تجاريـــة، و 

 سكنية، إلى جانب دار السينما، وفندقًا، وميزات ترفييية أخرى.

مكاتب عامة: تقع ىذه المكاتب بالقرب مـن مركـز المدينـة، وتكـون بمثابـة كيـان 
 إداري يقوم بتغطية شاممة لشؤون السكان.

 

وس الدينيـة، مسجد: ستضم مدينة روابي مسجدان، يوفران أماكن لمعبادة، والـدر 
والمناسـبات االجتماعيـة، والتعمـيم، ويتنـاغم التصـميم الخـارجي ليمـا مـع العمـارة 

 العربية واإلسالمية، وسيستعمل الحجر الطبيعي لبنائيما.

 كنسية: توفر الكنيسة مكانًا لمعبادة، ومركز تجمع الطائفة المسيحية.

 

أنحــاء المــدين،  مركــز رعايــة صــحية: مراكــز الرعايــة الصــحية موزعــة فــي جميــع
بحيث توفر خدمات طبية متطورة وعالية الجـودة لسـكان روابـي والبمـدات والقـرى 

 المجاورة.

مدارس ابتدائي: ستوفر المدرستان االبتدائيتان أرفع مستوى تعميمي لألطفال من 
سنوات، بحيث تزرعان قيم العمل الجاد وااللتزام بالدراسة في نفوس  17-5سن 

 مبكرة. الجيل الصاعد في سن
ــال مــن ســن امــد ــيم لألطف ســنة متاحــًا فــي  11-17رس إعــدادي: ســيكون التعم

 المدارس اإلعدادية.
مـدارس ثــانوي: ستضـم روابــي مدرســتين ثـانويتين لمطــالب فـي المرحمــة العمريــة 

سنة، بحيث تعدىم المتحانـات الثانويـة العامـة )التـوجييي(، وتحضـرىم  15-17
 الحصول عمى الشيادات الجامعية.لتبوء المراكز المينية بعد 

مركز شرطة: يتوسط مركز شرطة روابي المدينة، بحيث يكون من ميامـو تـوفير 
 األمن والسالمة لمركز المدينة ولألحياء السكنية المجاورة.

محطــة إطفــاء: ســتكون محطــة اإلطفــاء الخاصــة بروابــي عمــى اىبــة االســتعداد 
ــق وفــي الحــاالت الطارئــة  لمســاعدة األىــالي فــي حــال وقــوع الحــوادث أو الحرائ

 األخرى.
مناطق خضراء: تعم مدينة روابي المساحات الخضراء، والتي تتوفر عمى شكل حدائق 
ومنتزىات خضراء واسـعة، وقـد روعـي عنـد تخطـيط معـالم المدينـة، أن تتـاح الفرصـة 
لســـكانيا لالســـتمتاع بجمـــال الطبيعـــة مـــع عـــائالتيم، واســـتغالل وســـائل االســـتجمام 

 وفرة.المت

محطـة مواصــالت عامـة: ســتمنح محطـة الباصــات وسـيارات األجــرة المركزيـة الســكان 
لى مركز مدينة روابـي وأحيائيـا األخـرى، وكـذلك إلـى  والزوار وسيمة تنقل سيمة من وا 

 البمدات والقرى المجاورة.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.rawabi.ps/ar/masterplan.php?page=live%20-%20المصدر
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 رؤية واقعية

 

المخطط الييكمي التفصيمي معد بحيث يتـ دمج التخطيط 
والمثالي ومبادئ التصميـ والممارسات البيئية المستدامة. الحضري 

وتـ مراعاة المعالـ المعمارية، وتوفير المناطؽ العامة، وسيولة 
الوصوؿ إلييا. كما يوفر المخطط الييكمي التفصيمي إطارًا واضحًا 
وشكاًل لتصاميـ المرحمة التطويرية المستقبمية لروابي مف قبؿ 

 .وطنية الفمسطينية والدوؿ المانحةالقطاع الخاص والسمطة ال

 

ومف ىنا تبدو الحاجة المتزايدة إلى البحث عف بدائؿ  ةالموارد الطبيعية محدود: الطاقة البديمة .4
محمية فعالة إلنتاج الطاقة، مما يستدعي ضرورة تعزيز االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 

وبالتالي فإف الموقع الجغرافي االستراتيجي الذي وتقنيات التدوير وأنظمة ترشيد استيالؾ الطاقة 
تحظى روابي بو في فمسطيف يتيح ليا إمكانية االستثمار في مجاالت الطاقة الشمسية، طاقة 

 .الرياح، المباني الصديقة لمبيئة وتدوير النفايات
 :بوضع تصورات وخطط مستقبمية تضمف استدامة و  عمى أخذ جميع الظواىر البيئية بعيف االعتبار،الشركة المصممة حرصت  الحياة في روابي

منيا االستخداـ المكثؼ و الممارسات البيئية السميمة بعد اكتماؿ إنشاء المدينة وجاىزيتيا. الذي يضمف تعزيز مبدأ الحفاظ عمى الطبيعة ومواردىا، 
 .استيالؾ الطاقة والموارد الطبيعية  لممواد المعاد تدويرىا في عمميات البناء، إضافًة إلى توظيؼ التقنيات الحديثة لترشيد

  

  
 http://www.rawabi.ps/ar/grow.php?link=0&page=grow -(ٌوضح الحٌاة فً روابً المصدر 45-5شكل رقم )

 اً تخاص تـ االىتماـ ، الترفييية المرافؽ إلى المتزايد االحتياج ظؿ في :المساحة الخضراء .5
 ويوفر ضخمة، رقعة عمى يقاـ عاماً  متنزىاً  المدينة ستضـ حيث والترفييية، الجمالية بالنواحي
 وترفييياً  ترويحياً  مقصداً  بذلؾ ليكوف لمتنزه، ومناطؽ والمالعب الخضراء والحدائؽ المساحات

 نسمة. ألؼ 53 حوالي إلى عددىـ يصؿ الذيف المجاورة والبمدات القرى سكافو  وزائرييا المدينة لسكاف
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 http://www.rawabi.ps/ar/greenspaces.php?page=grow -المصدر( يوضح المنزه العام في المدينة. 36-5شكل رقم )

 التدابير اتخاذ بيدؼ روابي مدينة إلنشاء البيئية واألبعاد الجوانب جميع دراسةتـ  :البيئي األثر .6
 .ذلؾ ويشمؿ بو، المحيطة والبيئة الموقع عمى تؤثر قد محتممة آثار أي مف لمحد الالزمة

 قد التي البيئية األضرار إلحاؽ دوف يحوؿ بما الحفر أعماؿ وبقايا مخمفات مع التعامؿ كيفية 
 .الغربية الضفة مف أخرى أماكف في المخمفات ىذه إلقاء عف تنتج

 نشاء تطوير عممية في الحفر مخمفات استخداـ إعادة تقرر فقد  متنزه في العامة الحدائؽ وا 
 االستخداـ مراعاة جانب إلى المتوخاة البيئية األىداؼ تحقيؽ يتـ وبذلؾ. الوطني روابي
  .الطبيعية لمموارد والفعاؿ األمثؿ

 واألشجار بالنباتات زراعتو وسيتـ الموقع وطبيعة يتناسب بما روابي متنزه تصميـ سيتـ 
 حممة ضمف ىذا وجاء المتنزه، في لزراعتيا األشجار مف أنواع ستة اختيار تـ وقد. المحمية

 ". بتكبر فينا فمسطيف أكثر شجر نزرع"
 في عالمياً  المعتمدة البيئية المعاييرو  البيئية بالممارسات روابي مدينة التزاـ يعد :التدوير تقنية .7

 الخاصة العالمية والمقاييس البيئية المعايير مف الواسعة المنظومة وتعتبر. البناء مراحؿ جميع
 تعريض عدـ عمى الحرص التي تساعد عمى االجتماعية المسؤولية ومبادئ البشرية بالصحة
 حماية إف .تيديد أو خطر أدنى إلى البناء مواقع محيط في المتواجدة والحياتية الطبيعية البيئة
 عاتقيا عمى روابي أخذت فقدول لروابي، األىداؼ أسمى يمثالف السكاف سالمة وضماف البيئة
 المستوى عالية بمقاييس مستداـ ريادي نموذج خمؽ في أمالً  البيئة عمى لمحفاظ المبادرة زماـ
 .فمسطيففي جميع انحاء  بو يقتدي

 تركيبيا تـ صياريج مف بالمياه الحجر مصنع تزويد يتـ :الحجر مصنع في المياه تدوير .8
 حجـ ويصؿ المياه مف ضخمة كميات الحجر قص عممية تستنزؼ حيث الغاية، ليذه خصيصاً 
 إلى توقؼ دوف يعمؿ الذي روابي في الموجود لممصنع مشابيو مصانع في المياه استيالؾ
 استيالؾ نسبة تقميص بيدؼ هالميا تدوير إعادة نظاـ اعتماد تـ و. اليـو في كوب 10036
 في لتستقر المصنع في المستخدمة المياه تصريؼ يتـ كما .الكمية ىذه مف% 10 إلى المياه
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 ال كي التربة إلى يتسرب أف الحجر بغبار والمموث المستخدـ لمماء ُيسمح ال خاص تجميع نظاـ
 .االرتوازية واآلبار الجوفية المياه بتمويث يتسبب

 ينتج أنو إال روابي، مصنع في الحجر قص آليات وفعالية دقة مف الرغـ عمى :الحجر تدوير .9
 الحجر مخمفات مف وغيرىا الحصى استخداـوتـ  الحجر مخمفات بعض القص عمميات عف

 نقميا يتـ حجماً  األصغر والقطع الجسيمات أف حيف في روابي لطريؽ االستنادية الجدراف لتغطية
 إلعادة الحجـ المتفاوت والحصى الرمؿ مف ركاـ إلى وتحويميا لسحقيا روابي كسارة إلى

 الخمط محطة في الخرسانة خمط يتـ حيث الطرؽ لتعبيد الالزمة الخرسانة إنتاج في استخدامو
 .بروابي الخاصة

 وثني قص عمميات في ومختصيف مؤىميف عماالً  أفراده بيف البناء طاقـ يضـ :الحديد تدوير .10
 البيئة، بتموث التسبب أو أخطاء وقوع دوف لمحيمولة الدقة عالية مقاييس إتباع خالؿ مف الحديد
عادتيا الناتجة والمخمفات الصغيرة القطع جمع يتـ حيث  إلى صيرىا ليتـ مختصة مصانع إلى وا 
 .وصفائح قضباف إلى تشكيميا إعادة ثـ ومف مذاب سائؿ

عادة العادمة، المياه وتكرير معالجة محطةيتـ دراسة انشاء  :تكرير المياه العادمة .11  وا 
  واالستخداـ الصناعي خارج المدينة. المناطؽ الخضراء ريفي  استخداميا

 
 

 http://www.rawabi.ps/ar/recycling.php?page=grow -المصدر( يوضح محط المعالجة 37-5شكل رقم ) 

 :خطط وتنفيذ تصميـ في حثيثة جيوداً  تفبذل اسيما مف كبير نصيب لممدينة يكوف أف بد الف والجماؿ الخضرة تعني روابي البيئة 
 كما الصحية، والمقومات المواصفات بأرقى تتمتع خضراء مدينة روابي جعؿ سبيؿ في البيئية التنمية وتعزيز التخضير واستراتيجيات

 جميع في لمبيئة الصديقة العمارة أسس ويوظؼ البيئية والمعايير االعتبارات كافة يراعي لممدينة التفصيمي الييكمي المخطط أف
  .الجيود ىذه استدامة يضمف بما مكوناتو

  
 http://www.rawabi.ps/ar/green.php?page=grow -في مدينة روابي المصدر ة( يوضح البيئ38-5شكل رقم ) 



726 
 

 يوضح مقارنة بين الثالث حاالت دراسية العالمية لويد كروسينج ومدينة مصدرو مدينة روابي. –( 5-5جدول )
 مدينة روابي مدينة مصدر مقاطعة لويد كروسينج وجو المقارنة

ى 
لمد
د ا
بعي
ف 
ليد
ا

طيط
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ل

 

اسـتمرار تقميل األثر البيئي السمبي مع 
التطــــوير عمــــى أوجــــو خــــالل الخمــــس 
ــذ مخطــط  ــة، وتنفي وأربعــين ســنة المقبم
عمرانــــــي مســــــتدام باإلضــــــافة لعمــــــل 
مشروع محفز فـي المقاطعـة، أي خمـق 
منطقـــــة دراســـــية تعـــــد نمـــــوذج بيئـــــي 

 واقتصادي مستدام يحتذى بو.

ـــــوني، وصـــــفرية  مدينـــــة صـــــفرية األثـــــر الكرب
ـــل مســـتدامة وصـــديقة  ـــات، ووســـائل نق المخمف

يئــة، مــع الحفــاظ عمــى المــوروث الحضــاري لمب
 والثقافي والتنوع الحيوي.

 

ــــة ــــق تصــــميميا فمســــطينية مدين  تخطــــيط وف
ـــــة مـــــع الممارســـــات ينســـــجم حضـــــري  البيئي

ــي مخططيــا، المســتدامة  يعتبــر بمثابــة الييكم
 واالسـتدامة االزدىـار تضـمن مستقبمية خارطة

ــــــة ــــــة أول فســــــتعتبر لممدين  فمســــــطينية مدين
 .نموذجية

دام
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ط 
خطي

 الت
يق
حق
ت ت

جيا
راتي
ست
ا

 

استعادة التنوع الحيوي والغطاء 
 الشجري.

عادة استخداميا والعيش  المياه وا 
ضمن ما ييطل عمى المنطقة من 

 أمطار.

الطاقة من مصادر متجددة والعيش 
ضمن ما يسقط عمى المنطقة من 

 أشعة شمسية.

توفير واستبدال استعماالت األرض 
 ()االستعمال المختمط

استخدام مواد البناء وتحقيق توازن 
 الكربون.

التصميم وفق نموذج المدينة العربية 
اإلسالمية التقميدية من خالل مباني متضامو 
وبارتفاع ال يزيد عن خمس أدوار وشوارع 

 ضيقة وقصيرة لتحقيق التظميل.
 وسائل نقل عام مستدامة.

تخفيض استيالك الطاقة في المدينة بما 
 مثيالتيا.% عن 65نسبتو 

% عن 67تخفيض استيالك المياه بما نسبتو 
 مثيالتيا.

% من مخمفات 177إعادة تدوير واستخدام 
 المدينة.

من قمب جبال روابي ُاستخرج الحجر بمونو 
البيي وجودتو العالية، وأمتزج مع التصميم 
المميم وألوان الطبيعة الخالبة ليرسم بنايات 
د روابي لتشكل باختالف مواقعيا، وعد

طوابقيا، ومساحاتيا، باقة ساحرة متعددة 
 الخيارات
 المتجددة الطاقة قطاع في االستثمار تعزيز

 الطاقة استيالك وترشيد التدوير وتقنيات
  .والمياه
 تحظى الذي االستراتيجي الجغرافي الموقع
 إمكانية ليا يتيح فمسطين في بو روابي

 طاقة الشمسية، الطاقة مجاالت في االستثمار
 وتدوير لمبيئة الصديقة المباني الرياح،
 .النفايات

ت 
ماال

ستع
ب ا
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ض
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ا

 

ـــــوع 47 ـــــق التن ـــــاتي يحق % غطـــــاء نب
 الحيوي.

% اســـتعمال أرض مخــــتمط ســــكني 67
 وعمل وبنية تحتية وخدمات.

 % مخصصة لمسكن واإلقامة.47

 % منطقة األعمال واألبحاث.1.

 % لألغراض التسويقية والصناعات الخفيفة.14

 لمخدمات ووسائل النقل.% 18

 % لألغراض الثقافية والمدنية.7

% مخصصة لمعيد مصـدر العممـي التكنولـوجي 5
(MIST.) 

 مرصــوفة وممــرات ســاحات .لمســيارات مواقــف
تـوف  قريبـة تجاريـة محالت .لممشاة بالحجارة

 لألســـــرة، مســـــاحات األساســـــية االحتياجـــــات
 التمـوث مناطق لعب لألطفـال، ولمنـع .خضراء
 لمشـقق الميـاه تـوفير تـم المدينة، في البصري
 مركزية خزانات عبر
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 السادس الفصل

 خان يونستحميل بعض المخططات التفصيمية لمدينة 
 (602ص-166)ص

 

 
 
 منيجية ومعايير اختيار االحياء. 6-1

 حي قيزان النجار. 6-2

 حي الكتيبة. 6-3

 حي الجالء. 6-4

  .النتائج 6-5

 التوصيات. 6-6

 .الخاتمة

المخططات التفصيلية ومدى مالءمتها لتطبيق مبادئ 
 االستدامة في قطاع غزة
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 .مقدمة
 البيئية تخدم جميع المحاور التي المصالح في توازن توفير االستدامة اىم اىداف مفاىيم

 قادرين وأفراده المجتمع ليصبح اإلنساني النشاط لتنظيم وسيمة االقتصادية . فاالستدامةو  واالجتماعية
 لمدى ،ذلك في لالستمرار التخطيط مع الطبيعيو  الحيوي النظام عمى والحفاظ تمبية احتياجاتيم عمى
 الطبيعية وبدون المصادر استنزاف بدون ، المعمورة سكان لكلراقي  حياة لمستوى بعيد لموصول زمني
 أرقى لحياة مستوى إلى لموصول الساعية الجيود لتكاثف مناسباً  إطارا تشكلو بالبيئة.  األذى إلحاق
 واالقتصادية( ةالتنمية االجتماعيو  الحفاظ البيئي (محاورىا الثالثة تنمية و الحفاظ خالل من البشر
  .األرض مصادر استنزاف وعدم

التخطيط  مزاولة عممية عند بالحسبان أخذىا يتم التي االعتبارات أىم من االستدامة واحدةاصبحت 
 لمتأثيرات المتزايد الخطر مع متزامناً  ذلك المتقدمة، وجاء الدول من قبل المؤسسات و البمديات وفي

 االقتصادية التحديات إلى اإلضافة  األرض، لكوكب البيئية عمى الحالة المشيدة العمرانية لمبنية السمبية
  البناء.  (Renewable Sources)ومواد، الطاقة تكاليف الرتفاع نتيجة المتزايدة

عمى  والتعرف يونسخان  مدينة ألحياء التفصيمية المخططات تحميل بعض الفصل ىذا في سيتم
لتحقيق االستدامة،  مدى تحقيق مبادئ التخطيط العمراني المستدام فييا عبر انتياج عدة معايير محورية

 رابع لمحور باإلضافة( بيئية، اجتماعية، اقتصادية)وقد ركزت الدراسة عمى ثالث محاور رئيسية وىي 
 استعماالت استدامة تحقيق في يساعد الذيو  والمحمية البمدية بالسياسات المتعمق البعد وىو ميم

 أفضل بشكل العامة والمواصالت اآلمنة الشوارع و المشاة ممرات وتصميم والتجارية األراضي، )السكنية
 .عمي التنوع الحيوي( ةوالمتنزىات مع المحافظ المفتوحة الفراغات عمى والمحافظة

 الحيوي(. العذبة، التنوع األراضي، المياهالجوي، استعماالت  مؤشرات القياس)الغالف :يالمحور البيئ

 العامة، التعميم، السكن، األمن، السكان(. االجتماعية، الصحة القياس)المساواة مؤشرات :المحور االجتماعي

  واالستيالك(. اإلنتاج االقتصادية، أنماط القياس ) البنية مؤشرات :االقتصادي المحور

 في االستدامة مبادئ القياس لتطبيق مؤشرات والمجان المحمية: بالبمديات المحور السياسي المتعمق
التجمع  المنطقة العمرانية)الحي(،)التفصيمي حسب مستويات االعمى رتبة الى االقل رتبة  التخطيط

التخطيط  في االستدامة ومن خالل تحديد مؤشر قياس لعناصر (الممرات القسيمة، السكني )البموك(،
 والحركة(. التكمفة المجتمعية، البنية األخضر، والمتمثمة في اربع عناصر)النسيج العمراني

 خالل من العمران تناول إلى التي تمجأ التقميدية األمر بالطرق غالباً  يتمالعمرانية  المخططات إعداد
 ة...الخ( ،التعميمي السكنية، التجارية، المناطق (المختمفة مثل األراضي الستعماالت الوظائفي التوزيع
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 اً خالفممفككة  بصورة لمعمران المختمفة الجوانب مع يتعامل المخطط يجعل وىذا النمط من التخطيط 
 .ومتكامل وشامل عام كإطار االستدامة عن يعرف مال

كافة  عمى المبادئ ىذه تفعيل عمى تعتمد العمراني التخطيط في االستدامة مبادئ تطبيق منيجية
 من التحقق يضمن صل الرابع بالتفصيل وىذا النمطفالعمراني، والتي تم ذكرىا في الالتخطيط  مستويات
 بالمستوى نبدأ ما وعادةً . لإلنسان المعيشية البيئة مكونات كافة في شامل بشكل المفاىيم ىذه تطبيق
 مستوى وكل .مستويات التخطيط في متبع ىو ما حسباألدنى رتبة  المستويات إلى نزوالً  رتبة األعمى

 العناصر في تتمثل :يمي كما وىي, االستدامة عناصر من عناصر بعدة مرتبط المستويات ىذه من
 البنية المجتمعية, األخضر, : النسيجوىي لإلنسان المعيشية البيئة بتالحميا متطمبات تشكل التي

 )البيئية االجتماعيةالمحاور الرئيسية  بين المتوازن التفاعل من االستدامة تنشأ ألن  والحركة التكمفة
 لمعمران. واالقتصادية(

محل الدراسة وفق االسس والمنيجية السابقة أعاله ويرى  خان يونسلتقييم بعض احياء مدينة و 
سيتم توزيعيا و % 011نسبة الكاممة  ال تحديد فسيتمالباحث بان موضوع الدراسة ىو مستوى الحي 

)النسيج االخضر والبنية االجتماعية ليأخذ كل عنصر من عناصر ىذا المستوى األربعة التي يحتوييا 
%، وتم 52جمالية عمى العناصر بنسب متساوية لكل عنصر وتم توزع النسبة اال ،والحركة والتكمفة(

وي التخطيطي لكل عنصر استخدام اربع مؤشرات قياس لتقييم مدي تحقيق ىذا العنصر في ىذا المست
، يمي ذلك جمع درجات التقييم لموصول إلى الدرجة النيائية % لكل مؤشر5252سب ايضًا متساوية وبن

االستدامة لمتخطيط التفصيمي، وتم اختيار ىذه الطريقة لمحصول عمى  وفق معاييرلتقييم المخططات 
 نتائج عامة يمكن تطبيقيا عمى جميع احياء المدينة.

 .اختيار االحياء, ومعايير ةمنيجي 6-1
حي موزعة عمي  01 خان يونسوتضم مدينة  وىي موزعة  كالتالي: خان يونساحياء مدينة  

 ناصر، البطن المدينة، الشيخ ( حي )مركز5-5جميع مساحة المدينة حسب الشكل المرفق رقم )
القرين، المنارة،  رشوان، قاع أبو النجار، قيزان الموت، قيزان السمين، المعسكر، األمل، معن، جورت

 المحطة، الكتيبة، السطر، الجالء، النصر، التحرير، السالم، المواصي(. 
تقسم االحياء من حيث النشاءة)عضوي او الجية التي  حيث القدم والحديث:من تقسم االحياء 

بدون تدخل حكومي، او تدخمت  اً عضوي نشأت. يالحظ في المدينة بعض االحياء قامت بإنشائو(
حكومة سابقة في انشائيا، وتوجد بعض االحياء انشئت من قبل الحكومة او المؤسسة المحمية، وبالتالي 
حرص الباحث عمى اختيار ثالث احياء يمثل نوع من االنواع التي تم ذكرىا سابقا وىي)حي قيزان 

من قبل  أ نشأة السابقة وحي الجالء حيث سابقًا من قبل الحكوم أنشأ  النجار عضوي، وحي الكتيبة 
 السمطة المحمية(.
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 التفصيمي مخططيا اعتماد حسب المدينة أحياء
لكل  التفصيمية المخططات اعداد مشروع في البدء تم

 عام وذلك لممدينة الييكمي المخطط ضمن المدينة أحياء
 ىندسية اسس وفق إعدادىا جرى حيث ,7667

 مخططات ثالث اعتماد تم حيث سميمة, وتخطيطية
 جورت حي – معن حي – النجار قيزان حي) تفصيمية
 جاري وأخرى االعتماد قيد أحياء عدة وىناك(  الموت
 .فييا العمل

 

( يوضح احياء مدينة خان يونس المعتمدة و 1-6شكل رقم )
بمدية خان يونس, -الجاري اعتمادىا موضوع الدراسة المصدر

 قسم التخطيط الحضري.

 
 

 
 .الحضري التخطيط قسم يونس, خان بمدية -المصدر الدراسة موضوع خان يونس مدينة احياء يوضح( 7-6) رقم شكل
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نسبة  عدد سكان الحي من  اسم الحي رقم الحي
 )%( سكان المدينة

1997 2007 2008 2010 2015 2018 2020 2025 

 17,017 14,823 13,891 12,601 10,508 9,753 9,396 6,298 5,21 مركز المدينة 1

 11,367 9,901 9,278 8,417 7,019 6,514 6,276 4,207 3,48 الشيخ ناصر 2

 18,912 16,473 15,437 14,004 11,678 10,839 10,442 6,999 5,79 البطن السمين 3

 90,802 79,091 74,119 67,240 56,070 52,040 50,135 33,605 27,8 المعسكر 4

 22,700 19,773 18,530 16,810 14,018 13,010 12,534 8,401 6,95 األمل 5

 24,595 21,423 20,076 18,213 15,187 14,096 13,580 9,102 7,53 معن 6

 17,964 15,648 14,664 13,303 11,093 10,296 9,919 6,648 5,5 جورت الموت 7

 5,683 4,950 4,639 4,209 3,509 3,257 3,138 2,103 1,74 قيزان النجار 8

 9,472 8,251 7,732 7,014 5,849 5,429 5,230 3,506 2,9 قيزان أبو رشوان 9

 6,630 5,775 5,412 4,910 4,094 3,800 3,661 2,454 2,03 قاع القرين 10

 17,507 15,249 14,291 12,964 10,811 10,034 9,666 6,479 5,36 المنارة 11

 37,823 32,945 30,874 28,009 23,356 21,677 20,884 13,998 11,58 المحطة 12

 13,228 11,522 10,798 9,796 8,169 7,581 7,304 4,896 4,05 الكتيبة 13

 17,017 14,823 13,891 12,601 10,508 9,753 9,396 6,298 5,21 السطر 14

          الجالء 15

          النصر 16
          التحرير 17
 11,367 9,901 9,278 8,417 7,019 6,514 6,276 4,207 3,48 المواصي 18

 4,540 3,955 3,706 3,362 2,804 2,602 2,507 1,680 1,39 السالم 19

 326,625 284,501 266,614 241,87 201,692 187,195 180,342 120,88 المجموع  

, قسم التخطيط الحضري.خان يونسم. المصدر بمدية 2025م وحتى عام 1997( يوضع اسماء احياء المدينة ونسبة السكان من المدينة وعددىم من عام 1-6جدول رقم)
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 2028عدد السكان عام  النسبة 2007عدد السكان عام  خان يونس محافظة

 342464 %24.22 122612 يونس خان

 31511.5 %2.62 25611 القرارة

 44636.2 %22.31 42413 بني سييال

 34124.4 %2.42 12364 عبسان الكبيرة

 23423.2 %1.61 2436 عبسان الصغيرة

 13314.3 %4.31 26425 خزاعة

 5312.5 %2.44 3234 الفخاري

 708794 %100 423366 المجموع

 .7678-7668خان يونسالنيائي لمحافظة  . المصدر التقرير2028عام  خان يونسيوضح عدد سكان محافظة ( 7-6رقم )جدول 
 

 2010عدد السكان لمعام  المساحة الحي رقم الحي

 10.508 709043 مركز المدينة 1

 7.019 615398 الشيخ ناصر 2

 11.678 1411438 البطن السمين 3

 56.07 1230249 المعسكر 4

 14.018 764625 األمل 5

 15.187 1530001 معن 6

 11.093 1492154 جورت الموت 7

 3.509 3009529 قيزان النجار 8

 5.849 2018820 قيزان أبو رشوان 9

 4.094 2613962 قاع القرين 10

 10.811 3813822 المنارة 11

 23.356 1539434 المحطة 12

 8.169 1219757 الكتيبة 13

 10.508 3548772 السطر 14

 ــــــــ 2778545 الجالء 15

 ــــــــ 5037463 النصر 16

 ــــــــ 7002214 التحرير 17

 7.019 8817007 المواصي 18

 2.804 4580278 السالم 19

, قسم التخطيط الحضري. يونسخان م.  المصدر بمدية 7616سكانيم عام  ( يوضح مساحة االحياء وعدد0-6جدول رقم )
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.قسم التخطيط الحضري-المصدر بمدية خان يونس –( يوضح أسماء وأعدد سكان االحياء والخدمات المتوفرة بيا 4-6جدول رقم )
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 تاريخ اعتمادهحالة المخطط و  عدد السكان المساحة اسم الخطط الرقم
 مودع وتم استقبال االعتراضات وجاري دراستيا 21923 دونم 1515 حي الحطة 1

 مودع وتم استقبال االعتراضات وجاري دراستيا 10961 دونم 1440 حي البطن السمين 2

 مودع وتم استقبال االعتراضات وتمت دراستيا 13153 دونم 690 حي األمل 3

في المجمس البمدي وجاري اعتماد التعديالت من قبل المجنة  9900 دونم 3150 حي السطر 4
 الفنية

حي قيزا ن أبورشوان  5
 ررشوان

 20/10/2009في المجمس البمدي بتاريخ  5408 دونم 2050

 7/8/2010في المجمس البمدي بتاريخ  3836 دونم 3585 حي قاع القرين 6

 7/8/2010بتاريخ في المجمس البمدي  10139 دونم 4020 حي المنارة 7

تم إعداد المخطط ومناقشتو مع لجنة الحي وسيتم رفعو لممجمس  7673 دونم 1670 حي الكتيبة 8
 البمدي

 تم إعداد المخطط وجاري اإلعداد لورشة العمل مع لجنة الحي 7000 دونم 617 حي الشيخ ناصر 9

 24/2/2008معتمد بتاريخ  3500 دونم 3000 حي قيزان النجار 10

 12/3/2008معتمد بتاريخ  15187 دونم 1530 حي معن 11

 24/11/2007معتمد بتاريخ  11093 دونم 1460 حي جورة الموت 12

 .الحضري التخطيط قسم ,خان يونس بمدية المصدر.  م7616 عام سكانيم وعدد االحياء مساحة يوضح( 5-6) رقم جدول
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 .حي قيزان النجار 6-2
 المشروعأواًل: خصائص 

لممدينة حسب  الجنوبي الشرقيفي الجزء  (8المنطقة رقم حي قيزان النجار) قعي حدود المشروع: .0
 ، والمشار إليو بالمون االحمر المتقطع وحدود المشروع. تقسيم البمدية

  00و 051شرقا: يحده شارع رقم. 
 01غربا: يحده شارع السكة الحديد رقم . 
 من تقاطع  1+01شماال: يحده شارع رقم

 1وتقاطع شارع  01مع رقم  01رقم 
 .  051مع

 :من 001051يحده شارع رقم  جنوبا ،
وتقاطع  01مع رقم  00تقاطع شارع رقم 

 .1مع  051شارع 

 

 
 , قسم التخطيط الحضري.خان يونسبمدية  -( يوضح حدود حي قيزان النجار. المصدر4-6شكل رقم )

 .يونس خان النجار بمدينة آل ىإل ترجع أراضييا معظم ألن االسم بيذا سمي   :التسمية .7
 م.0125 عام بعد الحقيقية النشأة تعود :النشأة .1
 لالرتقاء المحمية المجان مع لمتواصل األحياء لجان تشكيل يتم حيث: النجار قيزان حي لجنة .4

 .لمجميور تقدم التي الخدمات بمستوي

 القطع  دونم، وتشمل 2999.5 حوالي الحي منطقةلتبمغ مساحة اإلجمالية : مساحة المشروع .5
 قسائم التسجيل المبينة في الجدول أدناه:و 

 ارقام القسائم رقم القطعة الموقع والتسمية

 قيزان النجار الشرقي
80 1-2-3-4-5-6-7 

 5 وجزء من1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 84

 قيزان النجار الغربي
 (شوارع مساحية 9و  4) 1-2-3-5-6-7-8 86

 (شوارع مساحية 8و  5و  0) 1-2-4-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 87

 , التقرير الفني.خان يونسبمدية -( يوضح ارقام القطع والقسائم التي تشمميا منطقة الدراسة. المصدر6-6جدول رقم )
يوضح تصنيف استعماالت األراضي التالي الجدول  :تصنيف استعماالت األراضي المقترحة .6

 .المساحة بالدونم و نسبتيا المئوية حي موضحا فيوالالمقترحة في 
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 مسمسل نوع الخدمة دونممساحة المقترحة /ال يإجمال
  سكن  أ 1312.18

  سكن  ب 35.60

  سكن زراعي مساعد 97.50

  سكن زراعي 795.10

  طرق وشوارع 601.60

141.26 

 الدينية 6.66

امة
 الع

ات
خدم

ال
 

 

 التعميمية 15.00
 رياض أطفال 0.70
 الصحية 2.365
 الثقافية/االجتماعيةالمراكز  2.335
 الرياضية 7.60
 المساحات الخضراء 35.80

  مقابر 70.80

 اإلجمالي 2999.50
 

 , التقرير الفني.خان يونسبمدية  -تشمميا منطقة الدراسة. المصدر التي  المقترحة األراضي استخدامات مساحات ( يوضح إجمالي7-6جدول رقم )
 

دليل  وىذا المساحة إجمالي من % 74.51 بمغت السكني االستعمال نسبة ان السابق الجدول يبين
 .العامة الخدمات من المنطقة حاجة عمى

 أىداف المشروع .7

 لسكان المدينة والعائدين. الديموغرافيخمق نوع من التوازن  - أ
 ، االجتماعي، االقتصادي.وضع ضوابط لمحفاظ واالرتقاء بالمستوي البيئي - ب
لممنطقة بالرصيد السكاني عمي المستوي اإلقميمي، كبادرة لحل  يالتطوير اإلسكانربط سياسة  - ت

 .ةً عمي المستوي المدني، وعمي المستوي الوطني عام مشكمة اإلسكان
 مالئمة لمنمو السكاني و احتياجات المنطقة لمحركة المرورية.توفير شبكة مواصالت  - ث
توفير بنية تحتية سميمة تالئم احتياجات التطوير الحالي لالرتقاء بالمستوي العمراني، و  - ج

 المستقبمي الذي يضمن بيئة صحية وعمرانية سميمة و آمنة.
  ذا الحي.إيجاد طابع عمراني مستمد من تاريخ الحي ويعكس الموروث المعماري لي - ح

 :منيا المحاور من العديد الدراسات تمك تناولت يتم حيث القائم الوضع دراساتثانيًا: 
 التالي: البنود دراسة تم حيث واالجتماعية والحضرية السكانية الدراسات .0
 التالي مختمفة موضحو الجدول مراحل عبر السكان أعداد تطور : 
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 معدل النمو عدد السكان السنة
 4276 نسوة 7744 م1997

 4205 نسوة 7869 م1998

 4206 نسوة 0666 م1999

 4244 نسوة 0100 م7666

 5264 نسوة 0791 م7661

 5201 نسوة 0465 م7667

 5274 نسوة 4541 م7660

 يونس, التقرير الفني. م.المصدر بمدية خان2004 -1997 من النجار قيزان حي سكان تزايد معدل ( يوضح8-6رقم ) جدول
 معدل ىعم وبناءً  نسمة 4240حوالى  م(5111سكان الحي سنة اعداد المخطط )بمغ عدد  -

 510515م، 5101مدينة خان يونس عام أن يصبح عدد سكان  المتوقع فمن المدينة في النمو
 .دينة خان يونس% من عدد السكان م0274نسمة ويمثل حي قيزان النجار نسبة 

 %.526-5111عام األسرة أفراد عدد متوسط -
 .دونم/ شخص 71  الفعمية السكانية الكثافة -
 .المبنية المساحة عمى مقسوماً  السكان عدد: الفعمية السكانية الكثافة -
 .دونم /شخص 225 االجمالية: السكانية الكثافة -
 .االجمالية المساحة عمي مقسوماً  السكان عدد: االجمالية السكانية الكثافة -
 والشوارع. والمباني األراضي تشملو  الطبيعية العمرانية الدراسات: ثانياً 

 منطقة الدراسة. في األراضي استعماالت ( يوضح1-5راجع جدول رقم ) :األراضي .0
 .التعرف عمي نوعية االراضي من حيث الممكية العامة او الخاصة :األراضي ممكية .5

 

 النسبة% المساحة بالدونم نوع الممكية
 %99291 796627 اراضي خاصة

 %1264 7628 اراضي حكوهية

 %6266 127 اراضي وقف

 %66 66 اراضي بلدية

 %166 799925 االجوالي

 يونس التقرير الفني لمنطقة الدراسة. بمدية خان -( يوضح ممكيات االراضي. المصدر9-6جدول رقم )

 المخطط ويتم منطقة في القائمة والمنشآت المباني جميع عمي المباني دراسات يتم حيث المباني: .0

 كانت تحت االنشاء او مكونة من  سواء المباني، ارتفاعات نسب التالية، توضح البيانات توفير

 التالي. وحسب شكل أكثر أو واحد طابق
 الحالة يوضح (2-5) رقم شكل ممتازة أم سيئة أم جيدة بحالة المبني كان سواء االنشائية: الحالة -

 .النجار قيزان حي القائمة لممباني اإلنشائية
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 , التقرير الفني. خان يونسبمدية  -( يوضح ارتفاعات المباني والحالة االنشائية لمنطقة الدراسة المصدر5-6رقم )  شكل
 

 دراسة يتم حيث  :الشوارع .4

الجدول االتي  اإلجمالية حسب  والمساحة القائمة الشوارع رتب تحديد يتم  :الشوارع رتب -
  . لمحي اإلجمالية المساحة من المئوية والنسبة ومساحتيا الشوارع رتب موضحا  

 النسبة المئوية% المساحة بالمتر المربع تصنيف الشوارع
 %02200 42521 الشوارع االقميمية
 %52242 015141 الشوارع الرئيسية
 %4221 05061 الشوارع التجميعية
 %1225 56211 الشوارع المحمية
 %4225 01211 الشوارع المغذية

 %011  المساحةاجمالي 
 بمدية خان يونس, التقرير الفني. -( يوضح رتب الشوارع ومساحتيا. المصدر61-6جدول رقم )

 . ترابية زالت ال أو  ))سمكيات كانتر لو  أو تحديد مادة الرصف أسفمتيو  :التشطيب مادة
 المئوية% النسبة المساحة بالمتر المربع مادة االنشاء الشوارع

 %05215 15611 االسفمت
 %0211 1111 بالط )انتر لوك(

 %65212 526521 ترابية
 %011 5111211 اجمالي المساحة

 .ييونس, التقرير الفن خان بمدية  -القائمة. المصدر والترابية والمبمطة المسفمتة الشوارع ( يوضح11-6جدول رقم )
 المشاكل العمرانية التخطيط منطقة منيا تعاني التي المشاكل كافة حددي : المشاكل تحديد ثالثًا:

  .الوضع القائم دراسات عمى بناءً  المرورية االجتماعية والمشاكل االقتصادية التخطيطية)البيئية( والمشاكل
 بشكل النجار قيزان لحي التفصيمي المخطط اعتماد تمالنجار  قيزان لحي التفصيمي المخطط رابعًا:

 م.5116-54م والمنعقدة بتاريخ 5116-00التنظيم المركزية رقم  لجنة جمسة في نيائي
  :التالي إلي القانوني النظام يتطرق حيث القانوني النظام خامسًا:

 .فيو الموجودة والقسائم القطع وأرقام ومساحتو المشروع حدود يوضح .0

 .العالقة ذات والمصطمحات التعاريف، و المخطط أعدت التي الجية .5
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 .التفصيمي المخطط عمي جاءت التي واأللوان والرموز والعالمات اإلشارات تفسير .1

 .ونسبيا المقترحة األراضي استعماالت جدول .4

 .والدورانات البناء مقسم واجية وعرض المباني بروزات مثل الخاصة األحكام بعض .2

 األدنى الحد تحديد يتم حيث جدول استخدام لكل البناء وأنظمة لممشروع النيائية األىداف تحديد .5

 االدوار. وعدد األرض من البناء لنسبة األقصى والحد القسيمة لمساحة

 . واالرتدادات لمبناء األقصى واالرتفاع الطوابق .7

 مياه(. – كيرباء – الصحي الصرف – التحتية )األمطار البنية شبكة .6

 .السكنية بالمناطقيوضح الجدول التالي الشروط التنظيمية الخاصة سادسًا: الشروط التنظيمية 
 

 نوع
 االستعمال

الحد االدنى 
 لمساحة المقسم

الحد األقصى 
 لنسبة االشغال

الحد االقصى  عدد الطوابق
 الرتفاع المبنى)م(

 نظام االرتداد)م(

 خمفي جانبي امامي

 1 1 1 05 5ارضي+ %21 411 سكن)أ(

 5 5 1 51 4ارضي+ %51 521 سكن)ب(

 1 1 2 6 0ارضي+ %01 2111 سكن زراعي

 1 1 2 2 0ارضي+ %2 5211 زراعي مساعد

 ( بوضح الشروط التنظيمية لمنطقة الدراسة. بمدية خان يونس, التقرير الفني.17-6جدول رقم )

  يجب عند إقامة المناطق والمجمعات الرياضية مراعاة الشروط التخطيطية رياضية: مباني
حسب التالية: تقديم مخطط مفصل لطبيعة األنشطة الرياضية المختمفة مع عمل إفراز ليا 

األصول ويقدم إلى المجنة المحمية العتماده حسب األصول. يحق لمجنة المحمية وضع 
 الشروط التنظيمية التي تراىا مناسبة حسب المشروع المقدم.

 غرض كان وتترك  أليال يجوز البناء في المناطق المذكورة أعاله  :مساحة عامة مفتوحة
 التجمعات عمي مستوي المدينة. ألغراضكما ىي 

 الزراعة ت ألدوا ال يسمح البناء في ىذه المناطق إطالقا ما عدا غرفة مخزن: مناطق خضراء
متر مربع و أال تكون مرتفعة  1أال تزيد مساحتيا عن  ىو صيانة األشجار و المزروعات عم

 وأال تكون في مكان يحجب الرؤية  اً كثير 
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 قسم التخطيط الحضري –المصدر: بمدية خان يونس -الدراسة( يوضح استعماالت االراضي في منطقة 6-6الشكل رقم )
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 جدول تحميل حي قيزان النجار
 تحميل حي قيزان النجار حسب عناصر االستدامة ومؤشرات القياس

رجة
الد

 

 نسمة 4769م=7614عدد سكان عام دونم 799925الحي= مساحة %166 الحي
النسيج 

75% 
البنية االجتماعية 

75% 
الحركة 

75% 
التكمفة واالقتصاد 

75% 
منطقة  7تم توفير مساحات خضراء عدد  .1

حية اع من النو تقع عل حدود المشر 
الغربية والناحية الجنوبية وتبمغ مساحتيا 

%من 1219دونم وتمثل ما نسبتو  0528
والمساحة كافية من النواحي  مساحة الحي

اال انيا غير مناسبة من ناحية  ةالتخطيطي
. بينما الموقع وعدم توفر عدالة التوزيع

نسبة المقبرة المحددة بجوار  بمغت 
دونم أي ما  7628المنطقة الخضراء 

%من مساحة الحي أي  7206يعادل 
وبعد ذلك تم تغيير  ضعف المساحة تقريبًا.

ىدف االستخدام الى منطقة سكنية من 
 ن.اجل تعويض بعض المتضرري

لم براعي المخطط التفصيمي الحفاظ عمى  .7
الحيوي حيث  عالموارد الطبيعية وال التنو 

بمغ نسبة المساحات الخضراء في مدينة 
%, وال توجد مناطق 06لويد كروسينج 

مخصصة لتجميع مياه االمطار واعادة 
استخداميا او حقنيا في المياه. لم يوفر 
الخدمات بشكميا الكامل حيث تم 

سة ابتدائية ومدرسة تخصيص لمدر 
اعدادية  ولم يتطرق لممرحمة الثانوية. 
بمغت مساحة مناطق الخدمات العامة 

%, من 74267والمواصالت تقريبًا 
المساحة االجمالية لممشروع, بنما بمغت 

.%. ويمكن االستفادة من 77في مصدر
يطة والمناطق حالمراكز الثقافية الم
تخصيص ما  مالترفييية والرياضية. ت

%من المساحة لمناطق 74269 ةبنس
السكن وىذه النسبة كبيرة جدًا بمقارنتيا 
مع النسبة المخصصة في مدينة مصدر 

 .%06والتي بمغت  باإلمارات العربية

المشروع تعود ممكيتو خاصة لذلك لم يتم  .0
التطرق لعممية اعداد مشاريع إسكانية 

 دخل المواطن. يتراعى معدل

رجة
الد

 

المتبعة: مدى وجود شبكة مترابطة من االستراتيجية 
 .النسيج األخضر عمى مستوى الحي

 .توفير مساحات من المسطحات الخضراء .1

 الحفاظ عمى الموارد الطبيعية. .7

 .التنوع الحيوي .0

 تجميع مياه أمطار. .4

ييم
لتق
ا

 
6275% 025% 
6275% 6 
6275% 6 
6275% 6 

 %025 درجة التقييم 

رجة
الد

 

النسيج 
75% 

البنية االجتماعية 
75% 

الحركة 
75% 

التكمفة واالقتصاد 
75% 

رجة
الد

 

المتبعة: تحقيق مدى داللة مركز الحي  ةاالستراتيجي
 عمى مجتمعة.

توفير مرافق وخدمات عامة ذات جودة  .1
 عالية.

 توفير السكن المالئم. .7

 توفير مناطق الترفيو واالستجمام. .0

 وجود مراكز ثقافية وحضارية. .4

ييم
لتق
ا

 

6275% 6 
6275% 6 

6275% 6 

6275% 6 

 درجة التقييم 
 

6 

 متمثل في النسيج االخضر. المحور البيئي .0

 متمثل في البنية االجتماعية. المحور االجتماعي .5

 متمثل في الحركة واالقتصاد. المحور االقتصادي .1
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 تحميل حي قيزان النجار حسب عناصر االستدامة ومؤشرات القياس

رجة
الد

 

 نسمة 4769م=7614عدد سكان عام دونم 799925الحي= مساحة %166 الحي
النسيج 

75% 
البنية االجتماعية 

75% 
الحركة 

75% 
التكمفة واالقتصاد 

75% 
بعد دراسة مخطط شبكة الطرق تبين ان  .1

المخطط لم يتخذ أي نموذج من نماذج 
التخطيط المعروفة اال ان المخطط مراعي 

حيث يحيط بالمخطط لمتدرج اليرمي 
مجموعة من الشوارع الرئيسية التي تربطو 
بالمدينة, لم يراعي المخطط وجود ممرات 
لممشاة مرتبطة بمراكز الخدمة والمناطق 
الترفييية مباشرة وبالتالي لم يكن ىناك 

 اسباب مشجعة عمى المشي.

االنتقال من الشوارع الرئيسية الى الشوارع  .7
مرورية  التجمعية لم يعطي انسيابية

ولوجود فارق كبير  من شارع عرضة 
 متر. 17او 16متر الى شارع عرضة 06

لم يتم توزيع الخدمات بشكل عادل حيث  .0
  تجمعت جميع الخدمات في منطقة واحدة.

لم يتطرق المخطط لتوفير اماكن عمل  .4
 داخل المشروع.

البحث البد من  ةالموارد الطبيعية محدود .5
الطاقة, مما عن بدائل محمية فعالة إلنتاج 

يستدعي ضرورة تعزيز االستثمار في 
قطاع الطاقة المتجددة وتقنيات التدوير 

. والبدء وأنظمة ترشيد استيالك الطاقة
بعممية االستثمار في مجال الطاقة البديمة 
واالستفادة من طاقة الرياح والطاقة 

 الشمسية.

لم يتطرق المخطط لعممية تدوير النفايات  .6
اه االمطار من خالل او االستفادة من مي

 ايجاد اماكن لتجميعيا.

رجة
الد

 

مدي ربط الحي  ةدراس االستراتيجية المتبعة:
 .بالمواصالت

 التدرج اليرمي لشبكة المواصالت. .1

 .االنسيابية المرورية .7

 .كفاءة النقل العام .0

التشكيل البصري لمطرق والتشجير وممرات  .4
 المشاة.

ييم
لتق
ا

 
6275% 0% 
6275% 7% 
6275% 025% 
6275% 6 

 %6.5 درجة التقييم 

رجة
الد

 

النسيج 
75% 

البنية االجتماعية 
75% 

الحركة 
75% 

التكمفة واالقتصاد 
75% 

رجة
الد

 

دراسة مدي وجود انواع المتبعة:  ةاالستراتيجي
 .مختمفة ومتعاونة من االسكان االقتصادي

 .توفير الخدمات بشكل عادل .1

 .مناطق السكن توفير فرص عمل قريبة من .7

االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة  .0
 .والمواد المحمية 

 .االستفادة من مياه االمطار والمياه العادمة .4

ييم
لتق
ا

 

6275% 125% 
6275% 6 

6275% 6 

6275% 6 

 درجة التقييم 
 

125% 

 .االخضر النسيج في متمثل البيئي المحور .1
 .االجتماعية البنية في متمثل االجتماعي المحور .7
 .واالقتصاد الحركة في متمثل االقتصادي المحور .0
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حسب معايير االستدامة. حي قيزان النجار تخطيطياً  مشروع خالصة تقييم  

نالحظ بعد رصد الدرجات لكل عنصر من العناصر الرئيسية لمتقييم )النسيج والبنية االجتماعية 
والحركة والتكمفة االقتصادية( ووضعيا بالشكل الموضح أدناه أن المشروع كان ضعيف نسبيًا فيما 

حقق اية %، بينما لم ي52% ،من القيمة االجمالية وىي 122يتعمق بالنسيج العمراني حقّق ما نسبتو 
من القيمة االجمالية وىي  ،%622 مناسبتودرجات في البنية االجتماعية، اما فيما يتعمق الحركة حقق 

وعمى ىذا  %،52%، من القيمة االجمالية وىي 022اما فيما يتعمق الحركة حقق مناسبتو  ، 52%
 .بدرجة جيدةالمخطط التفصيمي لم يحقق نجاحًا بتحقيق عناصر االستدامة نخمص بالتقييم أنو 

 إلى األسباب التالية: عدم تحقيق نجاح لممخطط التفصيمي لمحييرجع 

الممكية ىي السبب الرئيسي في عدم تحقيق نجاحًا ممموسا حيث خضع المشرع لمقوانين المحددة  .0
 لنسب االستقطاع القانونية وعدم تجاوزىا خوفا من التعويض. 

 عدم توفر عدالة في توزيع الخدمات بشكل يمكن سكان الحي من االستفادة منيا.   .5

 ضعف التنوع الحيوي. .1

 عدم وجود شبكة لتجميع مياه األمطار. .4

 عدم استغالل المياه العادمة في الري بعد معالجتيا. .2

 وجود شوارع لممشاة مفصولة عن حركة السيارات.لم ينم التطرق ل .5

 يع اسكانية تعالج مشكمة االسكان.لم يتطرق المشروع لمشار  .7
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 (1).حي الكتيبة 6-0
 أواًل: خصائص المشروع

 و لممدينة الشرقي الشمالي الجزء في (05 رقم المنطقة) ووى الحي يقع حدود المشروع:موقع و  .0
من الغرب حي و  من الشرق حي المحطة البمدية، في الموضوع التقسيم حسب يحدىا التي

الجنوب مركز المدينة وحي المعسكر، ومن الشمال حي السطر، وحسب النصر واالمل، ومن 
 :كالتالي والمحدد األحمر بالمون إليو المشار الكروكي المرفق

 عبد جمال شارع يحده:  شرقا 
 .حي المحطة (17)رقم الناصر

 (.77) رقم شارع يحده :غربا 
 من (71) رقم شارع يحده:  شماال 

 حتى( 4) رقم شارع  مع تقاطعو
 (. 17) رقم شارع مع تقاطعو

 (.41) رقم شارع يحده : جنوبا 

 
 , قسم التخطيط الحضري.خان يونسبمدية  -. المصدرالكتيبة( يوضح حدود حي 7-6شكل رقم )

تعود التسمية نسبة لمكتيبة المصرية الت تواجدت في تمك المنطقة عام  :والنشأة التسمية .5
م وتم احتالل 0157)كتيبة عين جالوت( وبقيت في ىذا المكان حتى انتياء حرب عام 0151

اسرائيل لقطاع غزة وتم اعداد مخطط ليذه المنطقة من قبل الجيش االسرائيل وتم توزيع مقاسميا 
بيوتيم جراء توسعة شوارع المدينة لخدمة االغراض العسكرية  عمى المواطنين الذين تم ىدم

 .بحي الكتيبة منذ ذلك الحين ةم وبقي يطمق عمى ىذه المنطق0175االسرائيمية وذلك عام 
 بمستوي لالرتقاء المحمية المجان مع لمتواصل األحياء لجان تشكيل يتم حيث: الكتيبة حي لجنة .1

 .لمجميور تقدم التي الخدمات

 القطع  دونم، وتشمل 051525حوالي الحي منطقةلتبمغ مساحة اإلجمالية : المشروعمساحة  .4
 قسائم التسجيل المبينة في الجدول أدناه:و 

 
 

                                                           

 الفني. التقرير يونس, خان بمدية - 1
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 ائمالقس القطعة الموقع والتسمية مسمسل

 .1جزء من  + (05 -01) 41 الحاجز الشمالي 0

 (. 55، 2من )ء اجز ( + أ57 ،55، 54،  51،( 50-5)، ( 4 -0) 41 الحاجز القبمي 5

 44 الربوات الغربية 1
، 17، 10، 51، 51، 11، 1)ء من القسائم اجز ( + أ 50-56 )،(01 -0)

16 ،41 ،40 ،45 ،47 ،46 ،41 ،20 ،25 .) 

 (.7-4) ء من القسائم اجز أ ،( 11-6) ،(1-0) 45 عسقول السطالن 4

 (.71، 11، 16 ،17ء من القسائم )اجز + أ 70 (،51 -21) ،12 (،11-0) 47 الوفية 2

 

 , التقرير الفني. خان يونسبمدية -( يوضح ارقام القطع والقسائم التي تشمميا منطقة الدراسة. المصدر13-6جدول رقم )

الجدول يوضح التالي تصنيف استعماالت األراضي  :تصنيف استعماالت األراضي المقترحة .5
 .نسبتيا المئويةالمساحة بالدونم و  موضحا فيو الكتيبةالمقترحة في حي 

 الرقم نوع الخدمة دونممساحة المقترحة /ال يإجمال النسبة المئوية )%(

 1 سكن  أ 11421 924%

 7 سكن ب 49825 4120%

 7 سكن ج 16821 9%

 0 سكن تجاري 7520 620%

 4 محور تجاري 36.4 021%

7527% 
303.9 

 

 ىيكمية 14020

 قائمة 34.1 5 الشوارع

 مقترحة 17625

527% 
69.7 
 

 تعميمية 7627

ال
مة
العا
ت 
دما
خ

 

6 

 دينية 527
 ترفييية )مساحات خضراء( 0629
 الثقافية/االجتماعيةالمراكز  729
 مركز صحي 025

 اإلجـــــــــــــــمالي دونن  176627 166%

 

 
 , التقرير الفني.خان يونسبمدية  -تشمميا منطقة الدراسة. المصدر التي المقترحة األراضي استخدامات مساحات ( يوضح إجمالي14-6جدول رقم )
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 أىداف المشروع .6

 لسكان المدينة والعائدين. الديموغرافيخمق نوع من التوازن  - أ
 ، االجتماعي، االقتصادي.وضع ضوابط لمحفاظ واالرتقاء بالمستوي البيئي - ب
لممنطقة بالرصيد السكاني عمي المستوي اإلقميمي، كبادرة لحل  يالتطوير اإلسكانربط سياسة  - ت

 .ةً عمي المستوي المدني، وعمي المستوي الوطني عام مشكمة اإلسكان
 توفير شبكة مواصالت مالئمة لمنمو السكاني و احتياجات المنطقة لمحركة المرورية. - ث
بالمستوي العمراني، و  توفير بنية تحتية سميمة تالئم احتياجات التطوير الحالي لالرتقاء - ج

 المستقبمي الذي يضمن بيئة صحية وعمرانية سميمة و آمنة.
  إيجاد طابع عمراني مستمد من تاريخ الحي ويعكس الموروث المعماري ليذا الحي. - ح

 :منيا المحاور من العديد الدراسات تمك يتم تناول القائم حيث الوضع ثانيًا: دراسات
 في التطوير مناطق خدمات تحدد التي العوامل أىم فمن واالجتماعية والحضرية السكانية الدراسات

 وسنة القائم الوضع في السكان عدد حساب عمى العمل فيتم السكان، أعداد ىي التفصيمية المخططات

 عدد يوضح جدول يمي ما المنطقة، سكان لخدمة تمزم التي الخدمات دراسة يتم أساسو والتي عمى التطوير

كما في السنوات من سنة لكل النمو نسبة توضيح مع م 2015 م وحتى2010 من السنوات حسب السكان
 الجدول التالي:

 

 معدل النمو عدد السكان السنة
 126 نسمة 6051 م5101
 127 نسمة 1715 م5102

 

 التقرير الفني., خان يونسبمدية  -تشمميا منطقة الدراسة. المصدر التي ( عدد السكان ومعدل النمو15-6جدول رقم )
 والشوارع. والمباني األراضي تشملو  الطبيعية العمرانية الدراسات: ثانياً 

 منطقة الدراسة. في األراضي استعماالت ( يوضح5-5راجع جدول رقم ) :األراضي .0
 .التعرف عمي نوعية االراضي من حيث الممكية العامة او الخاصة :األراضي ممكية .5

 

 النسبة% المساحة بالدونم نوع الممكية
 %14 00112622 اراضي خاصة

 %5 752142 اراضي حكوهية

 %1211 11 اراضي وقف

 %11 11 اراضي بلذية

 %011 051525 االجوالي

 التقرير الفني لمنطقة الدراسة. خان يونسبمدية  -( يوضح ممكيات االراضي. المصدر16-6جدول رقم )
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 :لممباني الحالة االنشائية .0

 

 
 

% من والمتوسطة نسبة 9المباني الجيدة حيث تمثل نسبة 
, فيالحظ ان نصف % اجمالي المباني00% والسيئة 58

مباني الحي حالتيا االنشائية متوسطة وثمثيا بحالة سيئة 
 والباقي بحالة جيدة.

 

 

 
 

%, 77حيث تمثل نسبة المباني بارتفاع دور ارضي وعموي 
% 1ادوار %, بارتفاع خمس 77وبارتفاع ثالث واربع ادوار

اجمالي المباني, فيالحظ ان ثالث ارباع مباني الحي بارتفاع دور 
او دورين وخمسيا بارتفاع ثالث او اربع ادوار  ونسبة ضئيمة 

 بارتفاع خمس ادوار.

 الحضري. بمدية خان يونس, قسم التخطيط -موضوع الدراسة. المصدر االحالة االنشائية لوضع المباني وارتفاعاتي( يوضح 8-6شكل رقم )
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 الكتيبة حي في ميمة شوارع عدة توجد الكتيبة حي في الييكمية الشوارع دراسة يتمس  :الشوارع .4

 حد يعتبر الذي الناصر عبد جمال شارع أىميا م،0111يونس خان لمدينة الييكمي المخطط حسب

 :الييكمية الشوارع تمك يوضح والشكل التالي الشرقية الجية من الحي

 معظـم أن السـابق المخطـط مـن المالحـظ مـن

وخاصـة  ,)مرصـوفة غيـر( ترابيـة الحي شوارع
 الجية نظرًا ألن الحي, من الغرب اتجينا كمما

 حيـث المدينـة فـي ميـم محـور تعتبـر الشرقية

 .الناصر عبد جمال يوجد شارع

 الشـوارع رتـب تحديـد تـتم  :الشـوارع رتـب

اإلجماليــة والتــي تقــدر  والمســاحة القائمــة
% مـن 75276وتمثل ما نسبتو دونم  06029
  مساحة.

( يوضــح الحالــة االنشــائية 9-6شــكل رقــم )
بمديـة خـان يـونس,  -لشوارع الحي. المصدر
 قسم التخطيط الحضري.

 

 

 

 المشاكل العمرانية ،التخطيط منطقة منيا تعاني التي المشاكل تحديد يتم :المشاكل تحديد ثالثًا:

  .الوضع القائم دراسات عمى بناءً  المرورية االقتصاديةاالجتماعية و  التخطيطية)البيئية( و
 جمسة في نيائي بشكل الكتيبة لحي التفصيمي المخطط اعتماد تم الكتيبة لحي التفصيمي المخطط رابعًا:

وبمغ عدد سكان  النجار قيزان لحي التفصيميالمخطط التنظيم المركزية رقم والمنعقدة بتاريخ يوضح  لجنة
% من عدد السكان ما 4212نسبة  الكتيبةنسمة ويمثل حي  510515م 5101مدينة خان يونس عام 

 نسمة. 6051يعادل 
 .التفصيمي المخطط ضمن المقترحة والخدمات األراضي استعماالتخامسًا: 

الحي بينما بمغت نسبة  مساحة إجمالي من% 51.27 السكني االستعمال نسبة السابق الجدول يبين
 .%2.11الخدمات العامة والمناطق الخضراء والترفييية و %، 5422الطرق والشوارع 

 التالي  إلي القانوني النظام يتطرق حيث القانوني النظام سًا:ساد
 .المخطط أعدت التي الجية، و والقسائم القطع وأرقام ومساحتو المشروع حدود يوضح .0

 ونسبيا. المقترحة األراضي استعماالت جدول، و العالقة ذات والمصطمحات التعاريف .5

 .التفصيمي المخطط عمي جاءت التي واأللوان والرموز والعالمات اإلشارات تفسير .1
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 .والدورانات البناء مقسم واجية وعرض المباني بروزات مثل الخاصة األحكام بعض .4

 تحديد يتم رقم حيث جدول استخدام لكل البناء وأنظمة لممشروع النيائية األىداف ذلك تحديد يوضح .2

 وعدد األرض من البناء لنسبة األقصى والحد القسيمة لمساحة األدنى الحد

 الصرف(. – التحتية )األمطار البنية شبكة, وواالرتدادات لمبناء األقصى واالرتفاع الطوابق .6

  .الكتيبةيوضح الجدول التالي الشروط التنظيمية الخاصة لحي ًا: الشروط التنظيمية سابع

 مسمسل نوع الخدمة (7م) إجمال مساحة المقترحة  النسبة

 1 سكن  ب 546754.5 44287

 2 جسكن   262817.2 71255
 3 تجاري محور 38969.34 027

7425 

16280 

79887127 

 التفصيمية 10767527

ارع
شو
ال

 

4 
 الييكمية 166796 10267

5290 

6208 

7704427 

 الدينية 468727

ات
خدم

ال
 

مة
العا

 

5 

 التعميمية 71690205 1270

 مرفق بمدي 5711 6247

 مركز طبي 0575254 6279

 المساحات الخضراء 79096 7241

 مركز ثقافي 7907269 6265
 اإلجمالي 1719757 % 100

 

 التقرير الفني لمنطقة الدراسة. خان يونس( يوضح الشروط التنظيمية لمنطق الدراسة. المصدر بمدية 17-6جدول رقم )

  طط مفصل لطبيعة األنشطة مخ)،مراعاة الشروط التخطيطية تيايجب عند إقامرياضية: مباني
يحق لمجنة المحمية وضع الشروط التنظيمية التي تراىا مناسبة  (إفرازالرياضية، ومشروع 

 حسب المشروع المقدم.
 غرض كان وتترك  أليال يجوز البناء في المناطق المذكورة أعاله  :مساحة عامة مفتوحة

 التجمعات عمي مستوي المدينة. ألغراضكما ىي 
 الزراعة ت ألدوا ال يسمح البناء في ىذه المناطق إطالقا ما عدا غرفة مخزن: مناطق خضراء

مرتفعة  أال تكون متر مربع و 1و صيانة األشجار و المزروعات عمي أال تزيد مساحتيا عن 
 كثير و أال تكون في مكان يحجب الرؤية.
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 المخطط التفصيمي لحي الكتيبة

 
 قسم التخطيط الحضري   –المصدر: بمدية خان يونس -( يوضح استعماالت االراضي في منطقة الدراسة16-6الشكل رقم )
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 جدول تحميل حي الكتيبة
 حسب عناصر االستدامة ومؤشرات القياس الكتيبةتحميل حي 

رجة
الد

 

 نسمة 9796م=7615عدد سكان عام دونم 176627الحي= مساحة %166 الحي
النسيج 

75% 
البنية االجتماعية 

75% 
الحركة 

75% 
التكمفة واالقتصاد 

75% 
بعد دراسة المخطط التفصيمي لمحي تبين توفير  .1

حدود المشروع من  ىتقع عم مساحات خضراء 
دونــم  79209الناحيــة الغربيــة وتبمــغ مســاحتيا 

ــا نســبتو  ــل م %مــن مســاحة الحــي. 7241وتمث
مســـاحة الخـــدمات العامـــة شـــاممة بينمـــا بمغـــت 

المنــاطق التعميميــة الصــحية ومرفــق بمــدي وكــل 
ــــة لمحــــي  ــــى الحــــدود الغربي ــــاطق عم ىــــذه المن

 .االجمالية % من المساحة0257وبنسبة 

لـــم براعـــي المخطــــط التفصـــيمي الحفـــاظ عمــــى  .7
حيــوي حيــث بمــغ ال عالمــوارد الطبيعيــة وال التنــو 

نســـبة المســـاحات الخضـــراء فـــي مدينـــة لويـــد 
%, وال توجـــد منـــاطق مخصصـــة 06كروســينج 

ـــاه االمطـــار واعـــادة اســـتخداميا او  لتجميـــع مي
 حقنيا في المياه.

ـــم  .0 ـــم يـــوفر الخـــدمات بشـــكميا الكامـــل حيـــث ت ل
ديـــة  تخصـــيص مدرســـة ابتدائيـــة ومدرســـة اعدا

بمغــت مســاحة  ولــم يتطــرق لممرحمــة الثانويــة, 
ـــ ـــاً اطق الخـــدمات العامـــة والمواصـــالت من  تقريب

وتــم وضــع مــن المســاحة االجماليــة,  06240%
ع مـــن و المنـــاطق التعميمـــة عمـــى حـــدود المشـــر 

الناحيــة الغربيــة, وىــذا يســبب عبــ  كبيــر عمــى 
لممشــروع,  التكمفـة وعـدم التشــيع عمـى المشـي.

ال يحــيط بــالحي .%. 77بنمــا بمغــت فــي مصــدر
يمكــــن االســــتفادة مراكــــز ترفيييــــة او رياضــــية 

مــن  %69257 ةتخصــيص مــا نســب م. تــمنيــا
ــاطق الســكن وىــذه النســبة كبيــرة  المســاحة لمن

مدينــة بجــدًا بمقارنتيــا مــع النســبة المخصصــة 
 .%06حيث بمغت  مصدر باإلمارات العربية

اال انـــــو تـــــم المشــــروع تعـــــود ممكيتـــــو خاصــــة  .4
تخصــيص جــزء بســيط مــن المشــروع ل ســكان 
متخذا النموذج الشبكي, وتم اعداده سـابقا قبـل 
لـم اعداد المخطـط التفصـيمي لممشـروع, اال انـو 

يـــتم التطـــرق لعمميـــة اعـــداد مشـــاريع إســـكانية 
وجميــــــع  .يندخــــــل المـــــواطن تتراعـــــى معـــــدال

الخــدمات التــي تــم طرحيــا فــي المخطــط وجــدت 
 ية وممكيتيا لمحكومة.في الجزئية الغرب

رجة
الد

 

االستراتيجية المتبعة: مدى وجود شبكة مترابطة من 
 .النسيج األخضر عمى مستوى الحي

 .توفير مساحات من المسطحات الخضراء .1

 الحفاظ عمى الموارد الطبيعية. .7

 .التنوع الحيوي .0

 تجميع مياه أمطار. .4

ييم
لتق
ا

 
6275% 025% 
6275% 6 
6275% 6 
6275% 6 

 %025 درجة التقييم 

رجة
الد

 

النسيج 
75% 

البنية االجتماعية 
75% 

الحركة 
75% 

التكمفة واالقتصاد 
75% 

رجة
الد

 

المتبعة: تحقيق مدى داللة مركز الحي  ةاالستراتيجي
 عمى مجتمعة.

 جودة عالية.بتوفير مرافق وخدمات عامة  .1

 توفير السكن المالئم. .7

 توفير مناطق الترفيو واالستجمام. .0

 وجود مراكز ثقافية وحضارية. .4

ييم
لتق
ا

 

6275% 0 
6275% 7 
6275% 725 
6275% 4 

 1125 درجة التقييم 
 متمثل في النسيج االخضر. المحور البيئي .0

 متمثل في البنية االجتماعية. المحور االجتماعي .5

 متمثل في الحركة واالقتصاد. المحور االقتصادي .1
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 حسب عناصر االستدامة ومؤشرات القياس الكتيبةتحميل حي 

رجة
الد

 

 نسمة 9796م=7615عدد سكان عام دونم 176627الحي= مساحة %166 الحي
النسيج 

75% 
البنية االجتماعية 

75% 
الحركة 

75% 
التكمفة واالقتصاد 

75% 
بعــــد دراســــة مخطــــط شــــبكة الطــــرق تبــــين ان  .1

المخطــــط  و الشــــبكينمــــوذج الالمخطـــط يتخــــذ 
مراعــي لمتــدرج اليرمــي حيــث يحــيط بـــالمخطط 
مجموعـــة مـــن الشـــوارع الرئيســـية التـــي تربطـــو 
بالمدينـــة, لــــم يراعـــي المخطــــط وجـــود ممــــرات 
لممشـــــاة مرتبطـــــة بمراكـــــز الخدمـــــة والمنـــــاطق 
الترفييية مباشرة وبالتالي لم يكن ىناك اسـباب 

 مشجعة عمى المشي.

رع االنتقـــال مـــن الشـــوارع الرئيســـية الـــى الشـــوا .7
التجمعيــة لــم يعطــي انســيابية مروريــة ولوجــود 

متـــر الـــى 06فـــارق كبيـــر  مـــن شـــارع عرضـــة 
 متر. 17او 16شارع عرضة 

ـــث  .0 ـــع الخـــدمات بشـــكل عـــادل حي ـــتم توزي ـــم ي ل
  تجمعت جميع الخدمات في منطقة واحدة.

لــم يتطــرق المخطــط لتــوفير امــاكن عمــل داخــل  .4
 المشروع.

عــن البحـث البــد مـن  ةالمـوارد الطبيعيـة محـدود .5
ـــــة إلنتـــــاج الطاقـــــة, ممـــــا  بـــــدائل محميـــــة فعال
ــي قطــاع  يســتدعي ضــرورة تعزيــز االســتثمار ف
ــــدوير وأنظمــــة  ــــات الت ــــة المتجــــددة وتقني الطاق

. والبــــــدء بعمميــــــة ترشــــــيد اســــــتيالك الطاقــــــة
االستثمار فـي مجـال الطاقـة البديمـة واالسـتفادة 

 من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

النفايــات او  لــم يتطــرق المخطــط لعمميــة تــدوير .6
ــاه االمطــار مــن خــالل ايجــاد  االســتفادة مــن مي

 اماكن لتجميعيا.

رجة
الد

 

مدي ربط الحي  ةدراس االستراتيجية المتبعة:
 .بالمواصالت

 التدرج اليرمي لشبكة المواصالت. .1

 .االنسيابية المرورية .7

 .كفاءة النقل العام .0

التشكيل البصري لمطرق والتشجير وممرات  .4
 المشاة.

ييم
لتق
ا

 

6275% 5% 

6275% 7% 

6275% 025% 

6275% 
7275% 

 %17.75 درجة التقييم 

رجة
الد

 

النسيج 
75% 

البنية االجتماعية 
75% 

الحركة 
75% 

التكمفة واالقتصاد 
75% 

رجة
الد

 

دراسة مدي وجود انواع المتبعة:  ةاالستراتيجي
 .مختمفة ومتعاونة من االسكان االقتصادي

 .بشكل عادلتوفير الخدمات  .1

 .توفير فرص عمل قريبة من مناطق السكن .7

االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمواد  .0
 .المحمية 

 .االستفادة من مياه االمطار والمياه العادمة .4

ييم
لتق
ا

 

6275% 125% 
6275% 6 

6275% 6 

6275% 6 

 درجة التقييم 
 

125% 

 .االخضر النسيج في متمثل البيئي المحور .1
 .االجتماعية البنية في متمثل االجتماعي المحور .7
 .واالقتصاد الحركة في متمثل االقتصادي المحور .0
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 حسب معايير االستدامة. تخطيطياً  الكتيبةخالصة تقييم مشروع حي 
نالحظ بعد رصد الدرجات لكل عنصر من العناصر الرئيسية لمتقييم )النسيج والبنية االجتماعية 
والحركة والتكمفة االقتصادية( ووضعيا بالشكل الموضح أدناه أن المشروع كان ضعيف نسبيًا فيما 

البنية  ت%، بينما حقق52من القيمة االجمالية وىي  % ،122يتعمق بالنسيج العمراني حقّق ما نسبتو 
سبتو  حقق ما، اما فيما يتعمق الحركة %52من القيمة االجمالية وىي  %0022نسبتو  االجتماعية ما

%، 022سبتو ن حقق ماف بالتكمفة واالقتصاداما فيما يتعمق  %،52 وىي االجمالية القيمة من%، 0522
%، وعمى ىذا نخمص بالتقييم أنو المخطط التفصيمي لم يحقق نجاحًا 52من القيمة االجمالية وىي 

 بتحقيق عناصر االستدامة بدرجة جيدة.كبيرًا 
 لممخطط التفصيمي لمحي إلى األسباب التالية:يرجع عدم تحقيق نجاح 

الممكية ىي السبب الرئيسي في عدم تحقيق نجاحًا ممموسا حيث خضع المشرع لمقوانين المحددة  .0
 لنسب االستقطاع القانونية وعدم تجاوزىا خوفا من التعويض. 

الحي من الجية تم توفير الخدمات العامة والتعميمية والترفييية بالمناطق الحكومية عمى اطراف  .5
 الغربية الغربية لمحي، والتي تقع بجوارىا مباشرة بركة تجميع االمطار. 

 عدم توفر عدالة في توزيع الخدمات بشكل يمكن سكان الحي من االستفادة منيا.   .1

 ضعف التنوع الحيوي. .4

 عدم وجود شبكة لتجميع مياه األمطار. .2

 .عدم استغالل المياه العادمة في الري بعد معالجتيا .5

 م التطرق لوجود شوارع لممشاة مفصولة عن حركة السيارات.تلم ي .7

 لم يتطرق المشروع لمشاريع اسكانية تعالج مشكمة االسكان. .6
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  .تحميل حي الجالء 6-4
يقع ىذا الحي في الجزء الشمالي الغربي لمدينة خان يونس حيث تم تقسيمة لمشاريع اسكان )اسكان 

(، وباقي وبعض المشاريع األخرى امير دولة قطر، اسكان اإلسراء آل ثانيسمو الشيخ حمد بن خميفة 
لمنطقة الحرف اليدوية.  المساحةتم تخصيص جزء من  ةباإلضافمساحة الحي منطقة توسع مستقبمي 

 وتبمغ مساحة الحي.

 لثالث المحررات ارض توزيع تم حيث غزة قطاع من االسرائيمي االنسحاب بعد تسميتو تم :التسمية
  (التحرير النصر، الجالء،)احياء،

 المشروع حدود 
  ً( 1) رقم شارع :شماال 
  ً(.0) رقم ىيكمي شارع:  جنوبا 
  ً(.76) رقم ىيكمي شارع:  غربا 
  ً(.18) رقم ىيكمي شارع:  شرقا 

 
 ., قسم التخطيط الحضريخان يونسبمدية  -. المصدرالجالء( يوضح حدود حي 11-6شكل رقم )

 
 (1)اسكان حمدمشروع  6-4-1

 مقدمة
مشروع من أىم المشاريع التي شيدىا الخانيونس ويعتبر  مدينة في الجزء الغربي من المشروعقع ي

قطاع غزة منذ إنشاء السمطة الوطنية الفمسطينية سواًء من الناحية العمرانية أو من ناحية حجم 
ألبناء الشعب الفمسطيني في قطاع  واالجتماعييتيح المشروع النيوض بالوضع االقتصادي و المشروع، 

بمساحات مختمفة تناسب الفئات المستيدفة من ذوي  سكنية وحدة 3628 من المشروع ويتكون غزة.
 التجاري، المركز، )مثل والخدمات العامة العديد من المرافق إلى باإلضافةو  الدخل المتوسط والمحدود،

، والمساجد، ومدارس لكافة المستويات، ومركز العيادة الصحية، ورياض األطفال، والمركز النسائي
 المشروع يضمو الرياضي  االجتماعيلمشرطة، ومركز لمدفاع المدني، والممعب الرياضي والمركز الثقافي 

                                                           

 التقرير الفني لمشروع اسكان حمد, وزارة االشغال واالسكان. - 1
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 االجتماعية والمناطق األطفال، العامة والساحات المفتوحة ومالعب الحدائق من متنوعة مساحات
 .(لمنطقة مجيزة باألثاث والتشجير واالضاءة، وكذلك شوارع تخدم سكان ا والترفييية

 مشروع اسكان حمد راواًل: االسباب التي ادت الختيا

 تم اختيار ىذا المشروع من عدة مشاريع تم تنفيذىا في الحي.

 لدراسة نظرة المخطط في المناطق الخاضعة لمممكية العامة. .1
 المشروع متكامل من النواحي التخطيطية التقميدية. .2
 المشروع بالكامل في منطقة ارضيا ممك الحكومة.يقع  .3

 ثانيًا: مكونات المشروع

من ثالث مجاورات سكنية ) المجاورة األولى والثانية والثالثة ( بمساحة تبمغ  المشروعتكون ي
متر  115,384لمجاورة األولى، ا لمشقة الواحدة في متر مربع 137,317بواقع   دونم، 404.446

متر مربع لممجاورة الثالثة باإلضافة لمنطقة مركز المدينة السكنية  ,800120لممجاورة الثانية و عمرب
وضح ي (15-6رقم ) شكلوىي تتوسط المجاورات الثالث لتخدميا جميعيا. دونم   30.945بمساحة 

 بمجاوراتو الثالثة. شروعتخطيط الم
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 المشروع حدود 

  ًويفصل بين) (  رقم مقترح شارع :شماال 
 والمنطقة الصناعية اإلسكان مشروع
 .اليدوية الحرفية

  ً(.3) رقم ىيكمي شارع:  جنوبا 

  ً(.106) رقم ىيكمي شارع:  غربا 

  ً(.18) رقم ىيكمي شارع:  شرقا 

 
 التخطيط الحضري.بمدية خان يونس, قسم  -المصدرمدينة حمد. ( يوضح حدود حي اسكان 12-6شكل رقم )
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وحدة  1556عمارة سكنية تتكون من 075بمغ عدد المباني السكنية  المباني السكنية .1
متر  011،002،011سكنية)مقسمة عمى ثالثة أنواع من المباني السكنية بمساحات مختمفة 

مساحة المباني السكنية والخدمات المحيطة بيا من مناطق  تمربع لكل وحدة سكنية(. تبمغ
عمى  موزعة دونم  225.211خضراء ومالعب وممرات مشاة ومواقف سيارات بحوالي 

إلى مجموعة من البموكات السكنية التي تحتوي عمى  موزعةمجاورة وال، الثالث مجاوراتال
 بمغت المشروعنسبة اشغال المناطق السكنية من مساحة  حيث السكنية،  المبانيمجموعة من 

 وتعتبر ىذه النسبة جيدة حسب المعايير الدولية.  25%

عدد  نوع المباني م.
المباني 
 السكنية

مساحة 
المبنى 
السكني  

 (2)م
 

مساحة 
الوحدة 
السكنية 

 (2)م

 عدد
الوحدات في 
المبنى 
 الواحد

اجمالي 
عدد 

الوحدات 
 السكنية

إجمالي 
 المساحة

 (2)م

 ,77928 1060 20 130 543 53 المباني  السكنية )د(  .1
المباني  السكنية   .2

 )ىـ(
 12,675 500 20 115 507 25 محالت
 26,364 1144 22 115 507 52 شقتين

 17,590 924 22 100 418.8 42 المباني  السكنية )ن(  .3
 85,408 3628 (2إجمالي مساحة المباني السكنية )م

 انواع المباني السكنية. المصدر التقرير الفني لممشروع, وزارة االشغال العامة واالسكان. ح( يوض18-6رقم )جدول 

 . ديد من الخدماتيحتوي المشروع عمى الع العامةالخدمات  .2
خمسة مدارس لممراحل األساسية (ستة مدارس حيث اشتمل المشروع عمى  الخدمات التعميمية - أ

الثانوية(، ووزعت المدارس بواقع مدرستين لكل مجاورة عممًا أنو تم واحدة لممرحمة  ومدرسة
كل من المجاورة األولى والثالثة عمى  تحتو كما ا .وضع المدرسة الثانوية في المجاورة الثانية

 .روضة لألطفال، أما الروضة في المجاورة الثانية فيي موجودة ضمن مركز النشاط النسائي
من العناصر الحيوية في المدينة  والتي تعتبرمساجد  روع ثالثيشمل المش الخدمات الدينية - ب

، ويحتوي بواقع مسجد في مركز كل مجاورة لتخدم كافة سكان المدينة بنفس الكفاء يعياوز ت وتم
 كل مسجد عمى فناء.

المشروع عمى مركز صحي يخدم المشروع،  النواحي الصحية احتوى ألىمية الخدمات الصحية - ت
يقع المركز في منطقة الخدمات المركزية والتي تتوسط المجاورات  كان من الضروري أنو 

 ، باإلضافة لنقطة اسعاف.الثالث
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 شروعفي مركز الميقع رياضي  اجتماعينادي ثقافي  ع عمىو يحتوي المشر  الخدمات الترفييية - ث
ممعب رياضي  مل المشروعتشا، )خدمات المجاورة( ليخدم جميع سكان المجاورات الثالثة

متكامل العناصر، حيث وجود الممعب الرياضي في وسط المجاورات الثالث  المشروعصبح يل
 .سيكون متنفس لكافة سكان المدينة وخاصة فئة الشباب منيم

من األبنية التي تدل عمى مدى ر قي المجتمع فالمبنى  المبنى اإلداري ىو الخدمات االدارية - ج
طراز المبنى اإلداري متوافق مع  وزأ عنيا، اإلداري وحدة ضرورية في المدينة وجزء ىام ال يتج

 ،ويعتمد موقع المبنى اإلداري عمى الغرض من استخدامو شروعالطرز المعمارية السائدة في الم
 .، عيادات خاصة شروعدائم لمجمس إدارة الم ومقر ،القاعاتمن ويحتوي عمى عدد 

مبنى إداري خدمي يقع في مبنى الدفاع المدني ىو يشمل المشروع عمى  خدمات االمنيةال - ح
 .مركز الشرطة في مركز المجاورات)منطقة الخدمات المركزية(، و المجاورة الثانية

حديقة  كل مجاورة تحتوى عمىل رئيسية يحتوي المشروع عمى ثالث حدائق المناطق الخضراء - خ
 النوافير من ومجموعة فرعيين ومدخمين رئيسي مدخل عمىدونم  19.734بمساحة اجمالية 

 ضمن الخدمات مبنى تصميم تم كما األطفال لعب مساحة مربع متر 420 ومساحة والشالالت
 مياه ودورات ومخزن ومحارس مقصف) من يتكون والذي مربع متر 80 بمساحة الحديقة
، وىذا باإلضافة لمعديد من المشاة وممرات الخضراء المسطحات إلى باإلضافة( لمجنسين

 الحدائق الداخمية.
 تبمغ التي والمحمية والتجميعية الرئيسية الشوارع من شبكة السكنية المدينة تخدم الشوارع - د

 الشوارع ىذه عروض تتراوح كما،  تقريباً % 23.9 اشغال بنسبة مربع متر  968824 مساحتيا
 سيمة بحركة المدينة أجزاء لجميع الوصولية الشوارع ىذه وتوفر متر، 30و متر 16 بين ما

 وقوف وأماكن االنارة وأعمدة باألشجار الشوارع ىذه وتجييز تأثيث تم كما وآمنة، ومرنة
 .الشوارع بعض جوانب عمى السيارات
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 بحي الجالء حمد اسكانجدول تحميل 
 حسب عناصر االستدامة ومؤشرات القياسحمد  اسكانتحميل 

رجة
الد

 

 عدد سكان  دونم 4642446الحي= مساحة %166 الحي
النسيج 

75% 
االجتماعية البنية 

75% 
الحركة 

75% 
التكمفة واالقتصاد 

75% 
لكل  0خضراء عدد  حدائقتم توفير  .1

في منتصف تقع مجاورة سكنية 
المجاورة باإلضافة لمناطق خضراء 

وتبمغ مساحة الحدائق بين المباني 
% 4287نسبة دونم ب 19264الثالث 

باإلضافة لممناطق الترفييية والتي 
االجمالية بمغت نسبتيا من المساحة 

% والتي تقع في 026لممشروع 
الثالث لتخدميم  تمنتصف المجاورا

بشكل عادل وبمغت نسبة اشغال 
%, والخدمات العامة 55268المباني 

%, ونسبة الشوارع والمواقف 11297
  %.70294العامة 

لممشروع لم براعي المخطط التفصيمي  .7
 عالحفاظ عمى الموارد الطبيعية وال التنو 

بمغ نسبة المساحات الحيوي حيث 
الخضراء في مدينة لويد كروسينج 

%, وال توجد مناطق مخصصة 06
لتجميع مياه االمطار واعادة 
تم استخداميا او حقنيا في المياه. 

والعادل ر الخدمات بشكميا الكامل يوفت
حيث تم توفير مدرسة ابتدائية 
واعدادية لكل مجاورة باإلضافة لباقي 

والترفييية, بمغت  العامة الخدمات
المساحة المخصصة لمطرق نسبة 
%, من 470.9والمواصالت  وحركة

المساحة االجمالية لممشروع, بنما 
تم تخصيص .%. 77بمغت في مصدر

ركز ثقافي ومنطقة مركزية مساحة لم
 ةتخصيص ما نسب م. تلمرياضة

%من المساحة لمناطق السكن 56
بمقارنتيا مع  مناسبةوىذه النسبة 

المخصصة في مدينة مصدر النسبة 
% مشمولة 54باإلمارات العربية

 .بمنطقة االبحاث واالعمال

راعى المشرع لذلك  عامة الممكية .0
 اصحاب الدخل المحدود.

رجة
الد

 

االستراتيجية المتبعة: مدى وجود شبكة مترابطة من 
 .النسيج األخضر عمى مستوى الحي

 .توفير مساحات من المسطحات الخضراء .5

 الموارد الطبيعية.الحفاظ عمى  .6

 .التنوع الحيوي .7

 تجميع مياه أمطار. .8

ييم
لتق
ا

 
6275% 6275% 

6275% 6 

6275% 6 

6275% 6 

 %025 درجة التقييم 

رجة
الد

 

النسيج 
75% 

البنية االجتماعية 
75% 

الحركة 
75% 

التكمفة واالقتصاد 
75% 

رجة
الد

 

المتبعة: تحقيق مدى داللة مركز الحي  ةاالستراتيجي
 عمى مجتمعة.

توفير مرافق وخدمات عامة ذات جودة  .5
 عالية.

 توفير السكن المالئم. .6

 توفير مناطق الترفيو واالستجمام. .7

 وجود مراكز ثقافية وحضارية. .6

ييم
لتق
ا

 

6275% 6275% 
6275% 6275% 
6275% 6275% 
6275% 6275% 

 درجة التقييم 
 75% 

 متمثل في النسيج االخضر. المحور البيئي .0

 متمثل في البنية االجتماعية. المحور االجتماعي .5

 متمثل في الحركة واالقتصاد. المحور االقتصادي .1
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 حسب عناصر االستدامة ومؤشرات القياس اسكانتحميل 

رجة
الد

 

 عدد سكان  دونم 4642446الحي= مساحة %166 الحي
النسيج 

75% 
البنية االجتماعية 

75% 
الحركة 

75% 
التكمفة واالقتصاد 

75% 
بعد دراسة مخطط شبكة الطرق تبين  .4

 الشبكيان المخطط يتخذ نموذج 
مراعي لمتدرج اليرمي حيث يحيط 
بالمخطط مجموعة من الشوارع 

شجع الرئيسية التي تربطو بالمدينة, 
عمي المشي من خالل تشجير 

وجود ممرات لممشاة الشوارع و 
مرتبطة بمراكز الخمة والمناطق 

 الترفييية مباشرة.

االنتقال من الشوارع الرئيسية الى  .5
انسيابية مرورية بالشوارع التجمعية 

حيث الشوارع االغمى رتبة الى االقل و 
 .رتبة

تم توزيع الخدمات بشكل عادل حيث  .6
تجمعت جميع الخدمات في منطقة 

المجاورات الثالثة في منتصف  واحدة
  .لخدمتيا

المشروع يحده من الناجية الشمالية  .7
المنطقة الصناعات الحرفية يمكن 

 توفير اماكن عمل داخل المشروع.

البد من  ةالموارد الطبيعية محدود .8
البحث عن بدائل محمية فعالة إلنتاج 
الطاقة, مما يستدعي ضرورة تعزيز 
االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 
وتقنيات التدوير وأنظمة ترشيد 

. والبدء بعممية استيالك الطاقة
االستثمار في مجال الطاقة البديمة 
واالستفادة من طاقة الرياح والطاقة 

 الشمسية.

لم يتطرق المخطط لعممية تدوير  .9
النفايات او االستفادة من مياه 
االمطار من خالل ايجاد اماكن 

 لتجميعيا.

رجة
الد

 

مدي ربط الحي  ةدراس المتبعة:االستراتيجية 
 .بالمواصالت

 التدرج اليرمي لشبكة المواصالت. .5

 .االنسيابية المرورية .6

 .كفاءة النقل العام .7

التشكيل البصري لمطرق والتشجير وممرات  .8
 المشاة.

ييم
لتق
ا

 

6275% 6275% 
6275% 6275% 
6275% 6 
6275% 

6275% 

 %18275 درجة التقييم 

رجة
الد

 

النسيج 
75% 

البنية االجتماعية 
75% 

الحركة 
75% 

التكمفة واالقتصاد 
75% 

رجة
الد

 

دراسة مدي وجود انواع المتبعة:  ةاالستراتيجي
 .مختمفة ومتعاونة من االسكان االقتصادي

 .توفير الخدمات بشكل عادل .5

 .توفير فرص عمل قريبة من مناطق السكن .6

االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة  .7
 .والمواد المحمية 

 .االستفادة من مياه االمطار والمياه العادمة .6

ييم
لتق
ا

 

6275% 6275% 
6275% 5266% 

6275% 6 
6275% 6 

 درجة التقييم 
 

11275% 

 متمثل في النسيج االخضر. المحور البيئي .0

 متمثل في البنية االجتماعية. المحور االجتماعي .5

 متمثل في الحركة واالقتصاد. المحور االقتصادي .1
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 وزارة االشغال العامة واالسكان, التقرير الفني. -( يوضح اسكان مدينة حمد. المصدر13-6شكل رقم )
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 .حسب معايير االستدامة تقييم مشروع حي الجالء تخطيطياً خالصة 
 

نالحظ بعد رصد الدرجات لكل عنصر من العناصر الرئيسية لمتقييم )النسيج والبنية االجتماعية 
والحركة والتكمفة االقتصادية( ووضعيا بالشكل الموضح أدناه أن المشروع نجاحًا ممحوظًا في تحقيق 

% ، من القيمة االجمالية وىي 122بالنسيج العمراني حيث حقّق ما نسبتو   عناصر االستدامة والمتمثمة
%، اما فيما يتعمق 52من القيمة االجمالية وىي  %52نسبتو  البنية االجتماعية ما %، بينما حققت52

%، اما فيما يتعمق بالتكمفة واالقتصاد 52 وىي االجمالية القيمة %، من06272الحركة حقق ما سبتو 
%، وعمى ىذا نخمص بالتقييم أنو المخطط 52%، من القيمة االجمالية وىي 00252نسبتو  فحقق ما

 التفصيمي لم يحقق نجاحًا كبيرًا بتحقيق عناصر االستدامة بدرجة جيدة.
 يرجع تحقيق نجاح لممخطط التفصيمي لمحي إلى األسباب التالية:

الممكية ىي السبب الرئيسي في تحقيق نجاحًا ممموسا حيث لم يخضع المشرع لمقوانين المحددة  .0
 لنسب االستقطاع القانونية. 

 تم توفير الخدمات العامة والتعميمية والترفييية بشكل عادل ومناسب يخدم جميع سكان.  .5

 ضعف التنوع الحيوي. .1

 األمطار.لم يتطرق التقرير الفني لوجود شبكة لتجميع مياه  .4

 لم يتطرق التقرير الفني الستغالل المياه العادمة في الري بعد معالجتيا. .2

 لم يتم التطرق لوجود شوارع لممشاة مفصولة عن حركة السيارات. .5

 تم تخصيص المشروع ألصحاب الدخل المحدود وتنوعو . .7

راجعا لظروف المدينة المتشابية ووجد  ومتكررةحمييا وجد ان معظم االسباب تياء التي تم حاال :تعميقلا 
تحقيق المؤشرات االربعة، كما ان عدم اعداد  ىمخطط عمان الممكية لعبت دورا ميما في عدم مقدرة ال

وظيور الكثير من المشاكل  لألحياءادى الى النمو العشوائي  فتراتمنذ  لألحياءالمخططات التفصيمية 
الجديدة فحققت نجاحا ممموسا وذلك راجح لمحرية التي تعامل معيا اال ان االحياء  .والعمرانية ةالتخطيطي

 . المخطط وىو يخطط بدون قيود من قبل المجتمع المحمي
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 وجو المقارنة
المخطط التفصيمي لحي قيزان 

 النجار
المخطط التفصيمي لحي 

 حي الجالء )اسكان مدينة حمد( الكتيبة 

طيط
متخ
ى ل

لمد
د ا
بعي
ف 
ليد
ا

 

المشــاكل الناشــئة مــن النمــو معالجــة 
العشوائي داخل االحياء السـكنية مـع 
مراعــاة اســس التخطــيط الحــديث مــا 
امكــــن مــــع االخــــذ بعــــين االعتبــــار 
الوضــــع القــــائم, وتــــوفير الخــــدمات 
ـــي الوضـــع  ـــوفرة ف ـــر مت االزمـــة والغي

 القائم.

معالجــة المشــاكل الناشــئة مــن النمــو 
العشوائي داخـل االحيـاء السـكنية مـع 

اســس التخطـــيط الحــديث مـــا مراعــاة 
امكـــــن مـــــع االخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار 
الوضـــــع القـــــائم, وتـــــوفير الخـــــدمات 
االزمـــة والغيـــر متــــوفرة فـــي الوضــــع 

 القائم.

تحقيـــق مشـــروع اســـكاني يحـــل مشـــاكل 
االســـــكان اصـــــحاب الـــــدخل المحـــــدود, 

 حضـري تخطـيط وفـق المشروع  تصميم
 البيئيـــة مـــع الممارســـاتجزئيـــا  ينســـجم

 .المستدامة

ق 
حقي

ت ت
جيا
راتي
ست
ا

دام
ست
الم
ط 
خطي

الت
 

ت خضراء ما امكن تم توفير مساحا
 %.1.1.وتمثل نسبة 

 قطاع في االستثمار البد من تعزيز
 التدوير وتقنيات المتجددة الطاقة
  والمياه. الطاقة استيالك وترشيد

  

 

ما امكن تم توفير مساحات خضراء 
 %. ..11وتمثل نسبة 

 قطاع في االستثمار البد من تعزيز
 التدوير وتقنيات المتجددة الطاقة
  والمياه. الطاقة استيالك وترشيد

 

توفير مساحات خضراء ومناطق 
%من 1.4.ترفييية وتمثل نسبة 

 مساحة المشروع.
 قطاع في االستثمار البد من تعزيز

 التدوير وتقنيات المتجددة الطاقة
  والمياه. الطاقة استيالك وترشيد

 

ب 
نس

ت 
ماال

ستع
ا

ض
ألر
ا

 

% مخصصـــــــــــــة لمطـــــــــــــرق 1.142
وخطـــــــوط المواصـــــــالت والخـــــــدمات 
 العامة والتعميمية والدينية والصحية.

 % استعمال أرض سكني.4.121

% مخصصة لمطـرق وخطـوط 341.3
المواصـــــــــالت والخـــــــــدمات العامـــــــــة 

 والتعميمية والدينية والصحية.
 % استعمال أرض سكني.21194

% مخصصـــة لمطـــرق وخطـــوط 133..
والخدمات العامة والتعميميـة المواصالت 

 والدينية والصحية.
 % استعمال أرض سكني..9912

 ( يوضح مقارنة بين تحميل الحاالت الدراسية الثالثة.19-6جدول رقم )

 .نتائجال 6-5

و إن  ينونس خنان بمديننة خاصنة تخطيطينة معنايير وضنع تنم قند أننو فننالحظ التخطيطية المعايير عن أما .0
 فالمعنايير الخاصة، منطقة ظروفيا لكل ولكن أخرى، مناطق في يستخدم مما بكثير أقل نسبيا في كانت

 .المدينة نفس في منطقة ألخرى تختمف قد بل ألخرى مدينة من تختمف نسبية التخطيطية

 فتنرة تزيند إلنى أن ينؤدي ممنا ىنذا الزمنينة، الفتنرة تحديند أي المخططنات إلعنداد زمنينة جنداول وضنع عندم .1

 .المخطط إعداد من الجدوى يقمل مما العامين، عن اإلعداد

نظنننرا لمتزايننند السنننكاني اليائنننل وتفننناقم المشنننكالت البيئينننة المصننناحبة لنننو واالسنننتنزاف المتزايننند لممنننوارد  .2
والمصننادر الطبيعيننة عالميننًا، ظيننرت الحاجننة لترشننيد وتقميننل ىننذا االسننتيالك ومننن ثننم بننرزت المفنناىيم 

رية وسننننبل المرتبطننننة باالسننننتدامة والتخطننننيط العمراننننني المسننننتدام، حيننننث تناولننننت تكننننوين البيئننننة الحضنننن
االرتقنناء بيننا والمحافظننة عمننى التطننوير المسننتمر فييننا وبمننا يخنندم اإلنسننان، وفنني نفننس الوقننت يحننافظ 

 عمى الحاضنة األم وىي البيئة. 
قطننناع غنننزة ىنننو بقعنننة جغرافينننة صنننغيرة ومحننندودة المسننناحة، حينننث يعننناني منننن مشنننكالت جمنننة أىمينننا  .3

وارد الطبيعينة، وكنذلك عندم تطبينق مفناىيم الكثافنة السنكانية المرتفعنة فني ظنل محدودينة األراضني والمن
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االسننتدامة بصننورة تحقننق إعننادة التننوازن لننو، ولننذلك ىننناك حاجننة فعميننة إلعننادة النظننر فنني سننبل تطننوير 
 وتخطيط البيئة الحضرية فيو، لمحفاظ عمى بيئتو الطبيعة وقدرتيا عمى العطاء والتجدد المستمر.

تدام مننن أفضننل الطننرق والمنيجيننات واالسننتراتيجيات تعنند مفنناىيم االسننتدامة والتخطننيط العمراننني المسنن .4
وبمنننا يحفنننظ حقنننوق األجينننال  ومدينننة خنننانيونس خاصنننة التنني يمكنننن إتباعينننا لمحفننناظ عمنننى قطننناع غنننزة

 القادمة في العيش فيو بكرامة.

 نتائج تحميل االستبانة
 المحور البيئي: 
 "االستدامة في قطاع غزةمالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ تحميل فقرات مجال " .1

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدالغير مجال ال ىذا يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
 .5المتوسطة وىي يختمف جوىريًا عن درجة الموافقةال  االستجابة ليذا المجال

 "المخططات التفصيمية توجد استراتيجيات لدى البمديات وقت إعدادتحميل فقرات مجال"  .2

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة غير  مجالال ىذا يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
 .5وىي  يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطةال االستجابة ليذا المجال 

المخططات التفصيمية ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط  تتواءمتحميل فقرات "  .3
 " الييكمي لمدينة خان يونس

0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  دال مجالال ىذا يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
موافقة من غير المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك  االستجابة ليذا

 .المجال قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا
 " المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا تساعد في عممية تطوير أحياء المدينة تحميل فقرات " .4

0.05وى داللة دال إحصائيًا عند مستغير  مجالىذا ال يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
 .5وىي يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة ال االستجابة ليذا المجال 

 "يتم وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينةتحميل فقرات " .5

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدال مجالال ىذا يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل 

 أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.
ة تم دراستيا يمكن االستفادة منيا في توجد حاالت دراسية لمدن عالميتحميل فقرات مجال "  .6

 ".تخطيط مدن قطاع غزة
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0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدالغير مجال ال ىذا يعتبر وىذا يعني أن ىناك موافقة ، 
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. متوسطة

المدينة من خالل االستراتيجيات  يمكن الحصول عمى تخطيط سميم ألحياءتحميل فقرات مجال "  .7
 ".والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارىا

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةمجال دالىذا ال يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
موافقة من غير االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك 

 قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.
 :المحور االجتماعي 
 ".قابمية سكان المدينة في المساىمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بياتحميل فقرات مجال " .1

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدال  مجال ىذا يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
موافقة من غير االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك 

 قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.
 :المحور االقتصادي 
إعداد المخططات التفصيمية يساعد في تحسين الظروف المعيشية تحميل فقرات مجال " .1

 ".واالجتماعية لسكان المنطقة

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة غير  مجالال ىذا يعتبر  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،
 .5وىي يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة ال االستجابة ليذا المجال 

  .التوصيات 6-6
و االنسننانية واعطائيننا اىميننة  ةلجميننع االنشننطة االجتماعيننتننوفير فراغننات حضننرية متعننددة االسننتخدام  .0

 وحيوية لتحقيق اىدافيا. 
 تصميم والفراغات بطريق تحقق االحساس واالرتباط بالمكان. .1

تحقيننننق التكاممينننننة عنننننند توزينننننع اسننننتعماالت االراضننننني االنشنننننطة لتحقينننننق نمننننو فننننني العائننننند البيئننننني و  .2
 االجتماعي واالقتصادي.

لتحديند االيجابيننات  الييكمني المخطننط ضنمن والمقترحنة القائمننة االراضنني اسنتعماالت دراسنة توزينع .3
            .التفصيمي المخطط لتحديد مناطق التغيير في والسمبيات

عطائي .4  االىمية لمتشجيع عمى المشاة )السابمة(.                    ااالىتمام بطرق المشاة وا 

 خذ بعين االعتبار وسائل النقل الخاصة.التشجيع عمى التنقل بوسائل النقل العام مع اال .5
 النظر الى القيم والمبادئ التقميدية بأساليب معاصرة من خالل تحقيق التمازج والتكامل بينيما. .6

 .المختمفة االقتصادية المستويات مع يتالءم بما التنوع ومراعاة السكنية، االنماط العمراني المنطقة طابع دراسة .7
 االستدامة وانتياجيا السياسة عامة لمحياة المستقبمية.العمل عمى تحقيق اىداف  .8
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 تتنوائم منع اتباعينا المخطنط عمنى يجنب مؤشنرات وتحديند التخطنيط فرينق لندى االسنتدامة مفينوم تعزينز .01

 .االستدامة مفاىيم

القنننرارات منننن خنننالل معنننات عمرانينننة صنننحّية تضنننج بالحيننناة والنشننناط، منننع حماينننة البيئنننة و تبنننناء مج .00
 اقتصاديًا. اجتماعيًا بيئيًا و  المجدية 

 تعبئتينا ينتم ووضنع مؤشنرات منن خنالل اسنتمارة  التخطنيط منن االستدامة ومفاىيم مؤشرات استقصاء .01

االستدامة حيث تم استحداث نظام التقييم بدرجنة المؤلنؤ لبرننامج اسنتدامة  مفاىيم مع ويجب ان تتماشى
 .وسط احياء ودينة ابو ظبي

 اعداد عدة سيناريوىات وعدم االكتفاء بسيناريو واحد.عند البدء بعممية التخطيط يتم  .02

 مراعاة التدرج اليرمي لشبكة خطوط المواصالت. .03

معنايير تخطيطينة  قطاع غزة يعاني من شح في االراضني وكثافنة سنكانية عالينة لنذلك ال بند منن وضنع  .04
 .البمديات جميع في العمل التخطيطي واضحة تتماشى مع مبادئ االستدامة وواقع قطاع غزة لتوحيد

 حنق وعندم االكتفناء بإعطنائيم مراحمنو بجمينع التخطيطية العممية في المحمي المجتمع مشاركة ضرورة .05
وبحينننث يكنننون القننرار والتخطنننيط ننننابع عننن حاجنننة حقيقينننة وبتجربنننة  ميالتنظنن عياالعتننراض عمنننى مشنننار 

 واقعية من السكان أنفسيم.

 )بيئننني، اجتمننناعي، اقتصنننادي( وذلنننك لتحقينننق بيئنننة عمرانينننة مسنننتدامة البننند منننن التخطنننيط الشنننامل .06
   التنسيق والتعاون بين جميع المخططين في جميع المجاالت المكممة لمتخطيط العمراني. تطمبي

ال بنننند مننننن مراعنننناة مبننننادئ االسننننتدامة فنننني جميننننع مراحننننل التخطننننيط بدايننننة مننننن المخطننننط الننننوطني،  .07
 االقميمي، المحمي، التفصيمي لتحقيق التنمية المستدامة.

 سيلنن بشنكل أفضنل ننةيخدمنة المد تسننىيثنم مجناورات وذلنك ل اءينالمندن إلنى أح ميد تقسناعتمنا جنبي .08
 الخدمات األخرى. ريفحسب بل لتوف اً يطيتخط

البنند مننن تحقيننق مسنناحات خضننراء الننت مننن خالليننا يمكننن الحصننول عمننى التنننوع الحيننوي وتكننون  .11
بمثابة اسطح منفذة لممياه الجوفية او توفير شبكة خاصة لصرف لميناه االمطنار ومعالجتينا او حقنينا 

 غي التربة واالستفادة من اعادة تدوير النفايات. 

  مراجعة نقاط القوة والضعف وتطويرهاني من خالل العمر  طيالقانوني لمتخطتوصيات خاصة بالجانب: 
 .  البناء والتخطيط نظمةو ألوائح و  نيالقوان مراجعة .0
مراجعة القوانين واالنظمة التي ال تتماش مع المستجدات الحديثة لمتخطنيط لمحند منن تنأثيرات القنوانين  .1

 التاريخية والمورثة من قبل حكومات سابقة. 
 التكاممية بين مستويات التخطيط لمحصول عمى تخطيط تفصيمي متماشي مع مبادي التخطيط المستدام.  .2

 .  ةمدعمة بالتعميمات وارشادات التوضيحي ةصياغة اوزان ومعايير تخطيطي .3
  من خالل:جميع المؤسسات التخطيطية  بينوالتعاون  قيالتنستوصيات خاصة بجانب 
 العمراني.  طيبالتخط ةيالوزارات والقطاعات المعن نيالعالقة ب ةيوتقو  زيتعز  .0
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الحكوميننة والجننان المحميننة   ة( لمتنسننيق بننين المؤسسننات التخطيطيننلجننان متخصصننة) ئنناتيى ليتشننك .1
االعمنى مسنتوى)الوطني، االقميمني،  ةواالىمية لمحصول عمى مخططات تتماشى مع الرتنب التخطيطين

ق التنمية المسنتدامة حسنب حاجنة مندن القطناع إلعنادة لتحقي  ةوالمحمي( وتحديد االولويات التخطيطي
التوازن بين متطمبات الحياة العصرية وقندرة البيئنة عمنى تحقينق ذلنك وتكنون قنرارات ىنذه الييئنة ممزمنة 

 .لجميع مؤسسات التخطيط الوطنية
 دور النننننوزارات والمؤسسنننننات العامنننننة فننننني إنشننننناء الخننننندمات وخاصنننننة وزارة الصنننننحة والشنننننؤون زينننننتعز  .2

 .المدن الخدمات العامة في ريلتوف اتيوالشباب واالوقاف بالتعاون مع البمد اضةيوالر  ةياالجتماع

  تناولت الدراسة اربع مؤشرات يمكن تحقيقيا عمى مستوى الحي السكني, وتعميميا عمى
 كامل مستويات التخطيط.

 النسيج األخضر ..

 خضراء كافية تخدم جميع مناطق الحي السكنى وبالتالي لتحقيق التنوع الحيوي . تتوفير مساحا -

 توفير شبكة خاصة لتجميع مياه األمطار وحقنيا لتعزيز المخزون الجوفي. -

 العادمة الستغالليا في الري.  هإعادة تدوير الميا -

 البنية االجتماعية .1

 تحقيق مركز لمحي لتوفير الخدمات الرئيسية بيا.  -

 الحركة .3

 تحقيق التدرج اليرمي في الرتب في الشوارع وتحديد عروضيا حسب حجم الضغط عمييا. -

 عامة لمسيارات. فتوفير مواق -

 توفير ممرات لمسابمة مع توفير اثاثيا بيدف تشجيع رياضة المشي والحركة بأمان. -

 التكمفة االقتصادية ..

منشاء حديثًا من حيث المستوى  تحقيق التجانس الطبقي بين سكان الحي وخاصة في االحياء ال -
 المادي واالجتماعي.

 العمل عمى تتبنى االستفادة من بعض موارد الطاقة المتجددة  مثل طاقة الشمس.  -

 توفير فرص عمل قريبة من االحياء السكنية لالستغناء عن المواصالت . -

لمحفاظ عمى البيئة  العامة لتقميل من االزدحام المروري وتقميل من نسبة العادم تتوفير المواصال -
 وادخار المقدرات لألجيال الالحقة.

التقميل من نسبة السيارات التي تعمل في مجال النقل وخاصة السيارات القديمة لما تنتجو من  -
 كميات كبيرة من العادم المموث لمبيئة. 

 العمل عمى تحقيق الطابع العام لمحي السكني متجانسًا مع عادات وتقاليد سكانو. -

 ت المستقبميةالدراسا 
فققي جميققع مراحققل التخطققيط العمرانققي الح ققر  للحصققول  لققى  مفهققوم التنميققة المسققتدامة تطبيقق   .0

 مجتمعات ح رية مستدامة. 
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يمكن التركيز عمى وضنع اسنتراتيجية إلعنادة تخطنيط المخططنات التفصنيمية وفنق تقسنيميا لمجناورات  .1
 سكنية ويتم تحقيق المؤشرات السابقة عمى مستوى المجاورة السكنية لتعميم الفائدة بشكل اكبر.   

ينناء، اقتصننرت الدراسننة الحاليننة عمننى اربننع مؤشننرات تننم تطبيقيننا عمننى مسننتوى التخطننيط التفصننيمي لألح .2
 فيمكن تطبيقيا عمى الروابط االجتماعية والثقافية وعالقتيا بالتخطيط . 

 عامة وتوصي 
)المناخ، بشكل جذري في  التباين بييا  يظير خطط االستدامة الرئيسية تختمف باختالف المدن التي
المحمية فيمكن لمسمطات . ومع ذلك، (الجوانب وعدد السكان، وطبيعتيا الجغرافية وىناك العديد من ىذه

، أكثر جاذبية وصداقًة لمبيئة واحيائيا السكنية مدنيم اتباع وانتياج  بعض االجراءات التي من خالليا تكون
 .مكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة وتتبوأ

 لطاقة: مجال ااوالً 

نتنناج النفاينناتأغمننب فاسننتيالك الطاقننة ) لترشننيدالمبنناني  ألصننحابتقننديم الحننوافز  .0  اسننتيالك الطاقننة وا 
 .برامج تكريماو نقدية، الجوائز الخفض الضرائب، و ىذه الحوافز المباني القائمة(. تتضمن  من ناتج

مننن خننالل مننذين يسننعون لجعننل مبننانييم أكثننر صننداقًة لمبيئننة ،  لضننريبيةال والخصننومات النندعمتننوفير  .1
 تركيب ألواح شمسية، وأنظمة مظالت، وتجميع مياه األمطار، وغيرىا. 

خطة ديناميكية لتسعير الطاقة بيدف الحد من الطمب عمى الطاقة خنالل فتنرات اشنتداد ل وضع دراسة .2
الحنننرارة نينننارًا. إذ تمجنننأ المننندن إلنننى تشنننغيل محطنننات التوليننند األقننندم واألكثنننر تمويثنننًا خنننالل فتنننرات ذروة 

 .دي تشغيل ىذه المحطات ىو أمر ميم لمغايةتفاف ،التحميل

 الحركة لسائثانيًا: و 

أمسنننتردام، وبنننرلين، وكوبنيننناجن،  اليوائينننة، فمقننند نجحنننت ىنننذه التجربنننة فنننيمسنننارات لمننندراجات  تنننوفير .0
وغيرىننا مننن المنندن الصننديقة لمنندراجات فنني التقميننل مننن اسننتخدام السننيارات عبننر إقننناع الننناس بركننوب 

 .ة أسرع وأكثر أمانًا لمتنقلالدراجات اليوائية كوسيم

وسننط السننيارات  عمننى دخننولفننرض الرسننوم مننثاًل ف ،فننرض رسننوم لتقميننل عنندد السننيارات عمننى الطرقننات .1
 .الخاصةبداًل من  العامة تالمواصاليدفع الكثير من السائقين إلى ركوب فذلك المدينة 

فالمركبنات ذاتينة القينادة ىني أكثنر الشروع بتطبيق أول برنامج في العالم لسيارات األجرة بدون سائق؛  .2
أمانننًا وموثوقيننة، وتتسننبب بازدحننام أقننل مقارنننًة بالمركبننات التنني يقودىننا اإلنسننان. كمننا يمكننن لسننيارات 

 .األجرة الكيربائية أن تخفض وقت النقل وتحد من االنبعاثات الكربونية

مننة مننا بالحنند مننن تطننوير ضننوابط خاصننة لمحنند مننن انبعاثننات المركبننات. وقنند نجحننت بكننين خننالل مرح .3
تموث اليواء بمعدل النصف عبر تقميل عدد السيارات في شنوارعيا إلنى النصنف. ولكنن النتنائج كاننت 
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لنو نجحنت فني خفنض االنبعاثنات الكربونينة  –بغض النظر عن النتائج األطول أمندًا  –لتكون أفضل 
 .المسموح بيا لكل سيارة إلى النصف

 البناءثالثًا: 

وتشجيع التوريد المحمني لممنواد بنداًل  ،لتعكس أفضل الممارسات المرتبطة بالمناختحديث قوانين البناء  .0
 .من استخدام المواد المستوردة التي تستيمك الكثير من الطاقة لشحنيا

استضننافة اجتماعننات سنننوية بننين مسننؤولي المننناطق فنني المنندن وخبننراء اليندسننة واإلنشنناءات لتوضننيح  .1
 .ءمستجدات قوانين البنا

لين غيننر المننرخص ليننم مننن البننناء عبننر تكميننف رجننال الشننرطة بمراقبننة مواقننع اإلنشنناءات منننع المقنناو  .2
الجديننندة؛ خصوصنننًا وأن أغمنننب المننندن الصنننناعية تشنننجع األفنننراد عمنننى بنننناء منشنننآتيم سنننريعًا بصنننرف 

 .النظر عن مواكبتيا لممعايير المطموبة أو قابميتيا لمتطوير مستقبالً 

ت الخضننراء إلننى المبنناني. وكمننا ىننو ضننروري فننرض قننوانين تطبيننق الحنند األدنننى مننن نسننبة المسنناحا .3
ارتننننداد المبنننناني لمحيمولننننة دون تننننداخميا، كننننذلك ثمننننة حاجننننة ماسننننة إلننننى سننننن قننننوانين لممحافظننننة عمننننى 

 .المساحات الخضراء لمحد من تأثير المناطق المزدحمة

 درابعًا: االقتصا

طننالق .0 برنننامج خنناص لتصنننيع المنتجننات  مراقبننة البصننمة الكربونيننة لممنتجننات المباعننة فنني منندينتكم، وا 
ذات البصنمة الكربونيننة األعمننى محميننًا. ويمكننن بننداًل منن ذلننك زيننادة الضننرائب المفروضننة عمننى األفننراد 

 .بما يشبو الضرائب المفروضة عمى إنتاج السمع الضارة –األكثر مخالفًة لمقانون 

لطباعنننة ثالثينننة األبعننناد محمينننًا، التحقنننق منننن إمكانينننة دمنننغ بعنننض السنننمع كثيفنننة االسنننتيالك لمطاقنننة بتقنينننة ا .1
 .عممية اإلنتاج عن وتشجيع رواد األعمال عمى تصنيع المواد االستيالكية ضمن مدينتكم بغض النظر

طننالق  .2 إنشنناء شننبكة لمحنندائق/ المشنناتل المغمقننة ضننمن المنندن لزيننادة حجننم اإلنتنناج المحمنني لألغذيننة، وا 
  .المنتجات المحمية في محالت البقالةبرنامج لمشراء اإللكتروني بغية تسييل بيع ىذه 

فرغم قدرة القادة  ،أخيرًا وليس آخرًا، يجب أال ننسى أىمية توفير الدعم الشعبي ليذه المبادرات الخضراء
الجيدين عمى النيوض بمفردىم ببعض الجوانب الواردة أعاله، إال أن معظميا يتطمب مشاركة ودعم 

اية المطاف، كمنا أصحاب مصمحة عندما يتعمق األمر بموضوع وتشجيع قاطني المدينة أنفسيم. وفي ني
 .التنمية المستدامة
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 الخاتمة

، المكاني  زيلمح دور ميم في ارساء اسس ومفاىيم وقواعد التخطيط المستدام الحضري والعمراني طيمتخطل
 المطردة زيادةوىناك  ألراضي،ا  محدودة غزة قطاع مساحة  ن. كما امراحمواحد  مييط التفصيخطتعتبر الوي
 متوازناً  عقالنياً  وتنظيماً  سميماً  تخطيطاً  يتطمب وذلك ،الطبيعية الموارد في استنزاف وزيادة عدد السكان، في

يساعد  بما ،مرتبطا باستخدام وتطبيق مفاىيم واسس االستدامة في العممية التخطيطية األراضي، الستخدامات 
 .التخطيطية العممية أفرزتو ما مع تنسجم ت التيوالسياسا الخطط وضع من القرار صانعي

ثالث حالالت دراسية لالستفادة من مراحل اعداد المخططات كيف  ألقت الدراسة الضوء عمىلقد 
 ةيجو عمماالتي تو طبقت االستدامة بمحاورىا الثالثة وكيف تم التغمب عمي اىم المشاكل والمعيقات 

 بإعداد المخططات اتيالتي تقف حاجزًا أما شروع البمد قاتيمراحميا، سواء تمك المع عيجم في طيالتخط
في  المخططات تمك ذي، أو تمك التي تحول دون تنفالعمل في الموقع قيأو تمك التي تواجو فر  ة،يميالتفص

 ة،يميالتفص المخططات إلعداد ةيالفن ةيحال إعداد، مع التعرف عمى اىم النواقص التي تعتري العمم
 ت الدراسية حيث شممت حالة دراسية عالمية واخرى محمية والثالثة محمية. بالحاال تيامقارنو 

ترسي ىذه  وان قد وفقني لخدمة شعبي ووطني في ىذه االطروحة، كونيأتمنى من المولى عز وجل أن  راً يواخ
 .ةيطيالتخط ةيالعمم في ةيدرب المجالس المحم ريتن مةيسم ةيمستندة ألصول فن ةيطياالطروحة قواعد تخط
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم             
 غزة -الجامعة االسالمية 

 عمادة الدراسات العليا
 قسم الهندسة المعمارية -كلية الهندسة

           احملرتم     ............................... ة / املواطنزيزي  ع             
                                     

 يبة وبعد :تحية ط
املخططات التفصيلية ومدى  "  دراسة بعنوان  بإجراء  وحيد سعيد زعرب  ٌقوم الباحث

 )حالة دراسٌة بلدٌة خانٌونس(. " لتطبيق مبادئ االستدامة يف قطاع غزة مالءمتها

تهدف هذه االستبانة  فً الهندسة المعمارٌة و الماجستٌر درجة للحصول على استكماالً وذلك 
وذلك من خالل اإلجابة على  لتطبٌق مبادئ االستدامة ومدى مالءمتهامخططات التفصٌلٌة اللتعرف ل

حٌث تشكل هذه االستبانة جزءاً مهما من الدراسة التً ٌقوم بها  كل فقرة من فقرات االستبٌان
 . الباحث

 
وضع بدقة ثم التعبٌر عن رأٌك فٌها ب االستبانة  التكرم بقراءة عباراتمن حضرتكم نرجو لذا 

( فً المكان الذي ٌتفق مع رأٌك علماً بأن اإلجابات ستعامل بسرٌة وستستخدم ألغراض X)عالمة 

 البحث العلمً فقط. 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم يف خدمة البحث العلمي

 مع عاطر التحية وموفور االحرتام
 

   
                                                                                                                                                                               

 الباحث

 م. وحيد سعيد زعرب        

 بيـانات شخصيـة الأواًل: 
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 دبموم            بكالوريوس         دراسات عميا  :     المؤهل العممي

 أنثى           ذكر       الجنس:        

             سنة53اكبر من       سنة53-43سنة      من 43-33سنة      من 33اقل من         :العمر

 اخرى   مؤسسة دولية    جامعة كمية         جهة حكومية    بمدية          :مكان العمل

  إيجار           ممك         :نوع السكن 

 أرمل/ـة         مطمق/ـة          متزوج/ـة          أعزب/آنسة         االجتماعية:الحالة 

 معمومات عامة: 

 المسمى الوظيفي  .1

  أخرى    مدير عام      دائرة   مدير      رئيس قسم    شعبة رئيس    مهندس   فني
 فأكثر 05          05من اقل           01أقل من        5قل منأ    ة .عدد سنوات الخبر 3
 هام الرئيسية الخاصة بك في مؤسستك؟. ما هو نطاق عممك؟ وما الم4

 نطاق العمل...............................................................................
 المهام الرئيسية:...........................................................................
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 إطالقاً 

 ؟.عدم مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزةالمحور األول: 

 مفــق قطــاع تــزة تحتــاج لدراســة الوحــ  التــا م حيــث   يــتهــل المخططــات التيةــيمية   .0
      .وقت اعدادها مبادئ ا ستدامةتطبيق 

      ية قبل البدء بعممية التخطيط التيةيمق.هل يتم اعداد تتارير فن  .2
      هل تم اعداد المخططات التيةيمية وفق مبادئ ا ستدامة.  .3
      هل يتم مراعة مبادئ ا ستدامة وقت اعداد المخططات التيةيمية.  .4
      .هل يتم مراعاة مبادئ ا ستدامة فق مستويات التخطيط ا عمى من هذا المستوى  .5
       ة الطبيعية لمدينة خانيونس مناسبة لتطبيق مبادئ ا ستدامة.هل البي  .6

هـــل يـــتم فـــق المخططـــات التيةـــيمية مراعـــاة ايجـــاد مســـاحات كافيـــة لمحـــدا ق والمرافـــق   .7
      العامة.

      هل يتم فق المخططات التيةيمية مراعاة التشجير لشوارع المناطق المختمية.  .8

مراعـاة ايجـاد مسـاحات لاطيـال والشـباب لمممارسـة  يتم فق المخططـات التيةـيميةهل   .9
      العابهم ونشاطاتهم.

       منح السكان فرةة المشق. هل يتم فق المخططات التيةيمية مراعاة  .01
 وقت إعداد المخططات التفصيمية؟ اتال توجد استراتيجيات لدى البمديالمحور الثاني: 

      وعممق جيد. هل المختةون فق البمديات عمق مستوي عممق  .00
      خطة استراتيجية. اتهل يوجد لدى البمدي  .02
      هل تتالءم الخطة ا ستراتيجية م  مخططات البمدية.  .03
      هل تراعق المخططات التيةيمية خطة البمدية ا ستراتيجية.  .04
      اسس الخطة ا ستراتيجية. وفقهل تعد البمدية مخططاتها   .05
      لمخطة ا ستراتيجية. التيةيمية ططاتما مدي مال مة المخ  .06

هـــل الخطـــة ا ســــتراتيجية تعمـــل عمـــق تنميــــة وتطـــوير احيـــاء المدينــــة التـــق اعـــد  لهــــا   .07
      المخططات التيةيمية.

      هل توجد أسس ومبادئ عمرانية موحدة عمى مستوى ا راحق اليمسطينية.  .08

يــــة وقــــت اعــــداد المخططــــات مجتمعالمشــــاركة ال ةهــــل مــــن اســــس الخطــــة ا ســــتراتيجي  .09
      التيةيمية.

       مبادئ ا ستدامة. قلتطبيهل توجد قابمية لدي السكان با ستجابة   .21
      هل يتم تطبيق بنود التانون لمن يخالف ا نظمة المعمول بعا لتطبيق خطط التنظيم.  .20
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  رضيات التي اقترحها المخطط الهيكمي لمدينة خان يونس ال تتواءم المخططات التفصيمية ألحياء المدينة مع الف المحور الثالث:

ـــادئ ا ســـتدامة فـــق  تســـاعد البمـــديات فـــق تحتيـــقهـــل توجـــد مســـاعدات   .22 فرحـــيات  مب
      المخطط الهيكمق.

       المستدام. هل يوجد تطابق بين فرحيات المخطط الهيكمق والمخطط التيةيمق  .23

24.  
المخطــط الهيكمــق لكــل فرحــيات د وحــ  هــل توجــد مشــاركة بــين الســمطات المحميــة عنــ

هنـــاك تنـــاقت عنـــد تطبيـــق  نحتـــى   يكـــو ومراعيـــة لمبـــادئ ا ســـتدامة ســـمطة محميـــة 
 المخططات الهيكمية.

     

هــــل حــــعف ا مكانــــات ا داريــــة والماليــــة لمبمــــديات ا ــــر عمــــى تحتيــــق ا ســــتدامة فــــق   .25
      المخططات التيةيمية.

اوجــدت فجــوة بــين المخطـــط لمبمــديات  والينيــة ليــةهــل حــعف ا مكانــات ا داريــة والما  .26
      .تدامةعمى تحتيق ا س روأ  التيةيميةالمخططات الهيكمق 

التق تـؤ ر ايجابـا عمـى تطبيـق مبـادئ  المشاري  هل توجد مساعدات دولية لتنييذ بعت  .27
      ا ستدامة

      هل تتواءم فرحيات المخطط الهيكمق م  مخططات البمدية التيةيمية  .28
      هل تحتتت فرحيات المخطط الهيكمق من خالل المخططات التيةيمية.  .29
      .تمرارًا لعممية التخطيط بالبمديةهل تم ل المخططات التيةيمية اس  .31
      هل يتم مراجعة اليرحيات كل فتر  لمالحظة مدي فعاليتها كل فترة زمنية.  .30

المخطـــط الهيكمـــق ومـــا مـــدي رحـــا   هـــل تـــم مراعـــاة المشـــاركة المجتمعيـــة وقـــت اعـــداد  .32
      عمية.

 المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادها ال تساعد في عممية تطوير أحياء المدينة؟: الرابع المحور
      .ةالمدين ل تساعد مخططات البمدية فق تطويره  .33
      .هل يتم تحتيق التطور فعميًا فق البمدية من خالل مخططاتها  .34
      .هل يتم اعتبار المخطط التيةيمق تطور حديث ام استمرار لعممية التطور المرحمق  .35

هـــل وحـــعت مؤشـــرات قيـــاس لتيـــاس مـــدى فعاليـــة المخططـــات التيةـــيمية فـــق عمميـــة   .36
      التطوير.

      هل تمبق المخططات التيةيمية طموحات وتطمعات المجتم  المدنق.  .37
      المخططات التيةيمية.عن  رحى المجتم  المحمقما مدي   .38

عدم وجود قانون لمحاسبة كل من يخالف ا نظمة المعمول بها لدي السمطات المحمية   .39
      عممية النمو والتطوير. تأخرتادي لعدم تنييذ المخططات التيةيمية وبالتالق 
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      هل التانون قوي ورادع لكل من يخالف والتانون.  .41

نون نـــاتن مـــن الحـــعف ا وحـــاع السياســـية هــل عـــدم امكانيـــة تطبيـــق التـــا  .40
 والمادية وا منية.

     

  لم يتم وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينة؟: الخامس المحور
      هل تم وح  خطط لتحسين البنية التحتية لممدينة.  .42
      والمتوق .ما مدى مناسبة الخطط لموح  التا م   .43
      التيةيمية. ى تطابق الخطط الموحوعة لممخططاتما مد  .44
      هل ا ستراتجيات الموحوعة مناسبة لتطوير البنية التحتية.  .45

اخــذة فــق طياتهــا اســس وميــاهيم ومنهجيــة الموحــوعة  تا ســتراتيجياهــل   .46
 .ا ستدامة

     

      . تهل يوجد وحوح وشيافية فق وح  ا ستراتيجيا  .47

الخاةـــة  اتمجتمعيـــة فعالـــة ا نـــاء وحـــ  ا ســـتراتيجي ةهـــل توجـــد مشـــارك  .48
 بتطوير البنية التخطيطية.

     

      .تما مدى رحاك عن هذ  ا ستراتيجيا  .49

51.  
من خالل توحيـد المعمومـات والبيانـات وايجـاد قاعـدة بيانـات موحـدة لجميـ  
السمطات المحمية يـتم ربطهـا عـن طريـق نظـم المعمومـات الجيرافـق يسـاعد 

 لممدن.   ةلتحسين البنية التخطيطي ةالسياسات الناجح فق معرفة
     

محــددة تســاعد  اتيجــب ان تكــون لكــل ســمطة محميــة سياســات واســتراتيجي  .50
 عمى تحسين البنية التخطيطية لممدينة. 

     

 ة؟تخطيط مدن قطاع غز  يمكن االستفادة منها فيتوجد حاالت دراسية لمدن عالمية تم دراستها  السادس: المحور
      هل تعتتد انه يوجد تشابه تخطيطق م  مدن تزة والعالم.  .52
      هل تتطابق المخططات حسب الوح  الجيرافق لممدن عالمياً   .53
      هل تمت المشاركة المجتمعية لدى هذ  المدن وقت تخطيطها.   .54
      اسس ومياهيم ومنهجية ا ستدامة.تخطيطها  مراعقهل هذ  المدن   .55
      اريس هذ  المدن يشبه الموق  الجيرافق لمدن قطاع تزة.موق  وتح  .56

اســـــس وميـــــاهيم ومنهجيـــــة هـــــل يوجـــــد بعـــــت المـــــدن اليمســـــطينية طبتـــــت   .57
 ا ستدامة.
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 إعداد المخططات التفصيمية يساعد في تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية لسكان المنطقة؟ السابع: المحور

تحســين الظــروف المعيشــية لســكان  فــق هــل تســاعد المخططــات التيةــيمية  .58
 المدينة.

     

      هل تساهم المخططات فق تحسين الظروف لممدن.  .59
      هل الوح  التا م يراعق الظروف المعيشية لمسكان.  .61

وقت اعداد هل تم مراعاة الظروف المعيشية وا جتماعية لسكان المنطتة.   .60
 المخططات 

     

الظــروف المعيشــية لســكان المنطتــة وقــت  هــل تــم عمــل ورش عمــل لمعرفــة  .62
 اعداد المخططات التيةيمية. 

     

      هل يوجد رحى من قبل سكان المنطتة عمى المخططات التيةيمية.  .63

هــل المخططــات التيةــيمية تخحــ  لمعـــايير موحــدة داخــل اراحــق قطـــاع   .64
 تزة

     

 ية إنجاح المخططات والقبول بها؟عدم قابمية سكان المدينة في المساهمة في عمم الثامن: المحور
       .هل يتتبل السكان المخططات  .65
       .ما مدى مساعدة السكان إلنجاح المخططات  .66
      .هل يشارك المواطنين فق إعداد المخططات  .67
      .ما نسبة الرحى عن المخططات  .68
      هل تم تتييم المخططات التيةيمية من خالل عتد الورش الخاةة بذلك.  .69
      هل تم ا خذ بآراء المواطنين ومتترحاتهم.  .71

ــاء المدينــة مــن خــالل االســتراتيجيات والمعــايير المناســبة التــي يمكــن : التاســع المحــور يمكــن الحصــول عمــى تخطــيط ســميم ألحي
 اختيارها؟

حســب ا ســتراتجيات الموحــوعة  تخطــيط ســميم يمكــن الحةــول عمــىهــل   .70
 من قبل البمديات.

     

      .تمد ا ستراتيجيات والمعايير فق عممية التخطيطهل تع  .72
      .تما مدى مطابتة المخططات لممعايير وا ستراتيجيا  .73

بــــين البمــــديات والمؤسســــات  والمعمومــــاتهــــل يوجــــد تطــــابق فــــق البيانــــات   .74
 الحكومية لكى تساعد فق الحةول عمى تخطيط سميم. 
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ســاعد عمــى عــدم الوةــول الــى حــعف قــدرات الطــاقم الينــق لــدي البمديــة   .75
 تخطيط سميم.   

     

      هل لإلمكانيات الينية والمالية دور مهم فق الحةول عمى تخطيط سميم.  .76

ومعــايير موحــدة  اتاســتراتيجيهــل يوجــد تتةــير لــدي البمــديات فــق وحــ    .77
 تساعد فق الحةول عمى تخطيط سميم مبن عمى اسس سميمة.

     

       فق ذلك. ما مدى فعالية البمديات  .78

عـــدم تطبيـــق  ىيســـاعد عمـــ تتيـــاب التـــانون الـــرادع لممخـــاليين لممخططـــا  .79
 المخططات وفق اعدادها.

     

هــل لمظــرف المعيشــية وا منيــة والسياســية دور فــق ايجــاد البي ــة المناســـبة   .81
 لممخاليين. 

     

لمشروط  نهل يوجد تتةير لدي البمديات فق تطبيق التانون لمن  المخاليي  .80
 المعمول بها فق البمديات. ةواألنظم

     

82.  
عدم تيعيل قانون محاسبة السمطات المحمية والموظيين المخاليين لانظمة 

وذلك ساعد فق عدم الوةـول لتطبيـق  ادي الى تعميم سياسة ا مر الواق 
 . اعداد  مالمخططات وفق ما ت

     

يــــة دور فــــق عــــدم هــــل لمتبــــاين بــــين قــــرارات الجنــــة المحميــــة والجنــــة المركز   .83
 الحةول عمى مخططات سميمة.

     

      اذا كان هذا السبب فهل نحتاج لسمطة  ال ة لميةل بين هذا التباين.  .84
 

 توصيات واقتراحات:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 لتعاونكم. مشاكرين لكم حسن سعة صدرتك



I 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم             

 غزة -الجامعة االسالمية 
 عمادة الدراسات العميا

 قسم الهندسة المعمارية -كمية الهندسة
 

 استبيان
 

             المحترم   ............................... ة / المواطنزيزي  ع             
 :يبة وبعدتحية ط

التفصيمية ومدى مالءمتها لتطبيق  ت"المخططابعنوان دراسة  بإجراء يقوم الباحث
 )حالة دراسية بمدية خانيونس(. " مبادئ االستدامة في قطاع غزة

تيدف ىذه االستبانة  في اليندسة المعمارية و الماجستير درجة لمحصول عمى استكمااًل وذلك 
لك من خالل اإلجابة وذ لتطبيق مبادئ االستدامة ومدى مالءمتياالمخططات التفصيمية متعرف ل

حيث تشكل ىذه االستبانة جزءًا ميما من الدراسة التي يقوم  عمى كل فقرة من فقرات االستبيان
 . بيا الباحث

بدقة ثم التعبير عن رأيك فييا بوضع  االستبانة  التكرم بقراءة عباراتمن حضرتكم نرجو لذا 
ابات ستعامل بسرية وستستخدم ( في المكان الذي يتفق مع رأيك عممًا بأن اإلجX) الدرجة

 ألغراض البحث العممي فقط.
ان العينة التي تستيدفيا ىذه االستبانة عبارة عن مجموعة من المختصين بمجال  مالحظة:

التخطيط واصحاب العالقة بيذا الموضوع، ومجموع العينة التي سوف تشمميا ىذه 
حيث  11-1كما تم تحديد الدرجة من توزيعيا عمى الفئة المستيدفة. االستبانة)......( وسيتم 

    الى اعمى درجة لمموافقة الكبيرة جدًا وتقل بالتدريج. 11تشير الدرجة 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم في خدمة البحث العممي

 مع عاطر التحية وموفور االحترام
          ثالباح                                                             

 م. وحيد سعيد عبد زعرب                         

 إشراف                                                                 

 عبد الرحمن الفرا/ د.م. مصطفي كامل             
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 بيـانات شخصيـة الأواًل: 

 مومدب            بكالوريوس           دراسات عميا  :     المؤهل العممي

 أنثى                ذكر    الجنس:        

             فاكثر سنة01       سنة01اقل من-01من       سنة01اقل من -01من        سنة01اقل من      :العمر

 اخرى      مؤسسة دولية      جامعة كمية       جية حكومية    بمدية         :مكان العمل

  إيجار   ممك        :نوع السكن 

 أرمل/ـة          مطمق/ـة       متزوج/ـة       أعزب/آنسة     االجتماعية:الحالة 

 معمومات عامة: 

 المسمى الوظيفي  .1
  ......حدها.. أخرى    مدير عام       دائرة   مدير       رئيس قسم     شعبة رئيس    مهندس    فني

 
 فأكثر 15      15من اقل  -10من       10أقل من -5من      5قل منأ    ة .عدد سنوات الخبر 3
 المهام الرئيسية الخاصة بك في مؤسستك؟ هي ؟ ومافي مؤسستك عممك مجال. ما هو 4

 ......العمل......................................................................... مجال
 المهام الرئيسية:...........................................................................
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 شاكرين لكم حسن سعة صدرتكم لتعاونكم.



 المالحق
 (1ممحق رقم )

 اإلجراءات"الطريقة و " دراسةمنهجية ال :الجزء االول
 .مقدمة 

  .منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة. 

 .عينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

  االستبانةصدق. 

  االستبانةثبات. 

 المستخدمة في الدراسة. المعالجات اإلحصائية 

 

 
 
 



 :مقدمة
جراءاتيا محورا رئيسيا يتم من خاللو انجاز الجانب التطبيقي من  تعتبر منيجية الدراسة وا 
الدراسة, وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى 
 النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة, وبالتالي تحقق

 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

ومجتمع الدراسة, وكذلك أداة الدراسة المستخدمة  متبعنيج الملمتناول ىذا الفصل وصفا حيث 
, ومدى صدقيا وثباتيا. كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي وكيفية بنائيا وتطويرىا عدادىاإوطريقة 

ا لجمع بيانات الدراسة, يواألدوات التي استخدمأداة الدراسة وتقنينيا,  تصميمفي  الباحثبيا م قا
 اواستخالص النتائج, وفيم لبياناتوينتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل ا

 .يمي وصف ليذه اإلجراءات

 .منهج الدارسةاواًل: 
 من يحاولالذي  التحميمي الوصفي المنيج باستخدام الباحث قام الدراسة أىداف تحقيق أجل من
 تطرح التي مكوناتيا واآلراء بين بياناتيا, والعالقة وتحميل الدراسة, موضوع الظاىرة وصف خاللو
 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا

"المنيج الذي يسعى لوصف الظواىر أو األحداث  بأنو التحميمي الوصفي المنيج الحمداني يعرف
الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة, ويقدم  أوالمعاصرة, 

 وتتطمب معرفة المشاركين في الدارسة والظواىر التي بيانات عن خصائص معينة في الواقع,
 (1).التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

إلثثثي مصثثثادر  دراسثثثةفثثثي معالجثثثة اإلطثثثار النظثثثري لم و الباحثثثث: حيثثثث اتجثثثالثانوياااةالمصاااادر  .1
البيانثثات الثانويثثة والتثثي تتمثثثل فثثي الكتثثب والمراجثثع العربيثثة واألجنبيثثة ذات العالقثثة, والثثدوريات 

                                                 
 مؤسسة الوراق لمنشر. ،عماناألردن، (: مناهج البحث العممي، 100ص،  2002الحمداني، موفق ) -1

 



والمقثثثاوت والتقثثثارير, واألبحثثثاث والدراسثثثات السثثثابقة التثثثي تناولثثثت موضثثثوع الدارسثثثة, والبحثثثث 
 ع اإلنترنت المختمفة.والمطالعة في مواق

إلثثي جمثثع البيانثثات  لجثثأ الباحثثث دراسثثةوانثثب التحميميثثة لموضثثوع ال: لمعالجثثة الجالمصااادر األوليااة .2
 ., صممت خصيصاً ليذا الغرضدراسةكأداة رئيسة لم اوستبانةاألولية من خالل 

 الدراسةمجتمع ثانيًا: 

عمى مشكمة  . وبناءً الباحثدرسيا ييعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي مجتمع الدراسة 
 .110الدراسة وأىدافيا فان المجتمع المستيدف يتكون من 

 الدراسة عينةثالثًا: 

الدراسة  مجتمععمى  استبانة 110, حيث تم توزيع العينة العشوائيةقام الباحث باستخدام طريقة 
 . %72.27بنسبة استبانة 85وقد تم استرداد 

 :االستبانةخطوات بناء 
ق مبادئ المخططات التفصيمية ومدى مالءمتيا لتطبي"قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

التالية لبناء  الخطوات , واتبع الباحثيونس( )حالة دراسية بمدية خان, اوستدامة في قطاع غزة"
 :اوستبانة

الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة, واوستفادة و  اليندسياألدب عمى  اوطالع - أ
 وصياغة فقراتيا. اوستبانةمنيا في بناء 

 اوستبانةاستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات والمشرفين اإلداريين في تحديد أبعاد  - ب
 .وفقراتيا

 .اوستبانةتحديد المجاوت الرئيسية التي شممتيا  - ت
 تحت كل مجال. تحديد الفقرات التي تقع - ث
 . ( فقرة84( مجاوت و )9في صورتيا األولية وقد تكونت من ) اوستبانةتم تصميم  - ج
جامعة المن المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في  (3)عمى اوستبانةتم عرض  - ح

احمد محيسن ايضا د  و سمير صافي استاذ اوحصاء المشارك في الجامعة د, اإلسالمية
  .اسامة بدوي د اوسالمية, و استاذ مشارك في الجامعة



من حيث الحذف أو اإلضافة  اوستبانةفي ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  - خ
 (.النيائي) ق( فقرة, ممح68في صورتيا النيائية عمى ) اوستبانة روالتعديل, لتستق

 أداة الدراسةرابعًا: 
لتطبيق مبادئ االستدامة في المخططات التفصيمية ومدى مالءمتها " حول استبانةتم إعداد 

 ." قطاع غزة " )حالة دراسية بمدية خانيونس(

 الدارسة من قسمين رئيسين: استبانةتتكون 
المؤىل العممي, الجنس, العمر, ) المستجيبعن  البيانات الشخصيةوىو عبارة عن القسم األول: 

سنوات الخبرة, مجال العمل المسمى الوظيفي, عدد , مكان العمل, نوع السكن, الحالة اوجتماعية
  .في المؤسسة(
 مجاوت : 9عمى  , موزعفقرة 68, ويتكون من مجاالت الدراسةوىو عبارة عن  القسم الثاني:
من  نويتكو ، مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة :المجال األول

 .ات( فقر 9)
ويتكون من ، البمديات وقت إعداد المخططات التفصيميةتوجد استراتيجيات لدى  :المجال الثاني

 ات.( فقر 8)
تتواءم المخططات التفصيمية ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحها المخطط  المجال الثالث:

 .ات( فقر 8من ) ن, ويتكو الهيكمي لمدينة خان يونس
تساعد في عممية تطوير أحياء المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادها  :المجال الرابع

 ( فقرات.7ويتكون من )، المدينة
, يتم وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينة :المجال الخامس
 ( فقرات.8ويتكون من )

توجد حاالت دراسية لمدن عالمية تم دراستها يمكن االستفادة منها في تخطيط  :المجال السادس
 ( فقرات.5, ويتكون من )غزةمدن قطاع 

إعداد المخططات التفصيمية يساعد في تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية  :المجال السابع
 ( فقرات.6, ويتكون من )لسكان المنطقة



, قابمية سكان المدينة في المساهمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بها :المجال الثامن
 ( فقرات.5ويتكون من )

يمكن الحصول عمى تخطيط سميم ألحياء المدينة من خالل االستراتيجيات  :التاسع المجال
 ( فقرة.11, ويتكون من )والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارها

دل عمى الموافقة العالية عمى ما  11بحيث كمما اقتربت الدرجة من  11-1وقد تم استخدام المقياس 
 ورد في العبارة والعكس صحيح.

 خامسًا: صدق االستبيان
, كما يقصد بالصدق "شمول (1)أن يقيس اوستبيان ما وضع لقياسو"صدق اوستبانة يعني " 

اوستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية, ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من 
 بطريقتين: اوستبانةق . وتم التأكد من صد(2)ناحية ثانية, بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"

 :"الصدق الظاهري" صدق المحكمين .1
 مجال في المتخصصين المحكمين من عدداً  الباحث يختار أن ىويقصد بصدق المحكمين "

عمى مجموعة من المحكمين  اوستبانةحيث تم عرض  ,(3)"الدراسة موضوع المشكمة أو الظاىرة
, وقد استجاب الباحث آلراء  ذكرىم سابقاً تم  اليندسة واوحصاءمتخصصين في   3تألفت من 

المحكمين وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة, وبذلك خرج 
 انظر الممحق رقم )؟(. ,اوستبيان في صورتو النيائية

 صدق المقياس: .2
 Internal Validityاالتساق الداخمي  - أ

مع المجال الذي تنتمي  اوستبانةيقصد بصدق اوتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
وذلك من خالل حساب  لالستبانةإلية ىذه الفقرة, وقد قام الباحث بحساب اوتساق الداخمي 

 والدرجة الكمية لممجال نفسو. اوستبانةمعامالت اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجاوت 
                                                 

 (. القواعد المنهجية لبناء االستبيان، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، فمسطين.101، ص2010الجرجاوي، زياد) - 1
مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر لمنشر  -(. البحث العممي2001وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد )عبيدات، ذوقان  - 2

 والتوزيع، عمان.
 .103، ص2010الجرجاوي، - 3



  مالئمة المخططات التفصيمية  "مجال اورتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل1جدول )يوضح
, والذي يبين أن معامالت اورتباط والدرجة الكمية لممجال " لتطبيق مبادئ اوستدامة في قطاع غزة

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α=0.05معنوية  مستوىالمبينة دالة عند 
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 0.000* 376. اعدادىا. وستدامة وقتالمخططات التفصيمية في قطاع غزة تحتاج لدراسة الوضع القائم حيث و يتم تطبيق مبادئ ا  .1

 0.000* 568. يتم اعداد تقارير فنية قبل البدء بعممية التخطيط التفصيمي.  .1

 0.000* 596. التفصيمية وفق مبادئ اوستدامة.تم اعداد المخططات   .3

 0.000* 650. التخطيط اوعمى من مستوى التخطيط التفصيمي. مستوياتيتم مراعاة مبادئ اوستدامة في   .4

 0.000* 552. البيئة الطبيعية لمدينة خانيونس مناسبة لتطبيق مبادئ اوستدامة.  .5

 0.000* 831. مساحات كافية لمحدائق والمرافق العامة.يتم في المخططات التفصيمية مراعاة ايجاد   .6

 0.000* 854. يتم في المخططات التفصيمية مراعاة التشجير لشوارع المناطق المختمفة.  .7

 0.000* 812. يتم في المخططات التفصيمية مراعاة ايجاد مساحات لألطفال والشباب لممارسة العابيم ونشاطاتيم.  .8

 0.000* 790. التفصيمية مراعاة منح السكان فرصة المشي.يتم في المخططات   .9

( يوضح معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ اوستدامة في قطاع 1جدول رقم )
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *   .غزة " والدرجة الكمية لممجال

  و توجد استراتيجيات لدى البمديات  "معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 2)جدوليوضح
والذي يبين أن معامالت اورتباط المبينة  ,والدرجة الكمية لممجال " وقت إعداد المخططات التفصيمية

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α= 0.05معنوية  مستوىدالة عند 
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 0.000* 733. عممي وعممي  مناسب. مستوىالمختصون في البمديات عمي   .1

 0.000* 868. يوجد لدى البمديات خطة استراتيجية تتالئم مع مخططات البمدية.  .1

 0.000* 865. تراعي المخططات التفصيمية خطة البمدية اوستراتيجية.  .3

 0.000* 839. اوستراتيجية تعمل عمي تنمية وتطوير احياء المدينة التي اعده ليا المخططات التفصيمية. الخطة  .4

 0.000* 688. توجد أسس ومبادئ عمرانية موحدة عمى مستوى اوراضي الفمسطينية.  .5

 0.000* 603. من اسس الخطة اوستراتيجية المشاركة المجتمعية وقت اعداد المخططات التفصيمية.  .6

 0.000* 559. توجد قابمية لدي السكان باوستجابة لتطبيق مبادئ اوستدامة.   .7

 0.000* 716. يتم تطبيق بنود القانون لمن يخالف اونظمة المعمول بعا لتطبيق خطط التنظيم.  .8

البمديات وقت إعداد المخططات التفصيمية ( يوضح معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " و توجد استراتيجيات لدى 2جدول رقم )
 . α=0.0.* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    ." والدرجة الكمية لممجال



 ( معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات 3يوضح جدول )المخططات التفصيمية  تتواءم "مجال
والدرجة الكمية  "ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحها المخطط الهيكمي لمدينة خان يونس

وبذلك يعتبر  α= 0.05معنوية  مستوىلممجال, والذي يبين أن معامالت اورتباط المبينة دالة عند 
 المجال صادق لما وضع لقياسو.
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 0.000* 724. توجد مساعدات تساعد البمديات في تحقيق مبادئ اوستدامة في  فرضيات المخطط الييكمي.  .1

 0.000* 810. يوجد تطابق بين فرضيات المخطط الييكمي والمخطط التفصيمي المستدام.   .1

3.  
الييكمثثي لكثثل سثثمطة محميثثة ومراعيثثة لمبثثادئ توجثثد مشثثاركة بثثين السثثمطات المحميثثة عنثثد وضثثع فرضثثيات المخطثثط 
 اوستدامة حتى و يكون ىناك تناقض عند تطبيق المخططات الييكمية.

.761 *0.000 

 0.000* 641. توجد مساعدات دولية لتنفيذ بعض المشاريع التي تؤثر ايجابا عمى تطبيق مبادئ اوستدامة  .4

 0.000* 531. التخطيط بالبمدية.تمثل المخططات التفصيمية استمرارًا لعممية   .5

 0.000* 801. يتم مراجعة الفرضيات كل فتره لمالحظة مدي فعاليتيا كل فترة زمنية.  .6

 0.000* 725. تم مراعاة المشاركة المجتمعية وقت اعداد المخطط الييكمي.  .7

المخططات التفصيمية ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحها المخطط  ( يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال" تتواءم3جدول رقم )
 . α=0.0.*االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    الهيكمي لمدينة خان يونس" والدرجة الكمية لممجال

 ( معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات 4يوضح جدول ) المخططات التفصيمية التي تقوم  "مجال
والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن  " البمدية بإعدادها تساعد في عممية تطوير أحياء المدينة

وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع  α= 0.05معنوية  مستوىمعامالت اورتباط المبينة دالة عند 
 لقياسو.

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
). 

 0.000* 803. البمدية في تطوير المدينة. تساعد مخططات  .1

 0.000* 822. يتم تحقيق التطور فعميًا في البمدية من خالل مخططاتيا.  .1

 0.000* 807. يتم اعتبار المخطط التفصيمي تطور حديث.  .3

 0.000* 706. وضعت مؤشرات قياس لقياس مدى فعالية المخططات التفصيمية في عممية التطوير.  .4

 0.000* 799. المخططات التفصيمية طموحات وتطمعات المجتمع المدني.تمبي   .5

 0.000* 727. القانون قوي ورادع لكل من يخالف اونظمة والقوانين.  .6

 0.019* 225.- عدم امكانية تطبيق القانون ناتج من ضعف اووضاع السياسية والمادية واومنية.  .7

المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا تساعد في عممية فقرة من فقرات مجال "باط بين كل ( يوضح معامل اورت4جدول رقم )
 . α=0.0.*االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  تطوير أحياء المدينة " والدرجة الكمية لممجال.



 مناسبة يتم وضع استراتيجيات  "( معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 5) رقم يوضح جدول

والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن معامالت  " تساعد في تحسين البنية التخطيطية للمدينة
 عتبر المجال صادق لما وضع لقياسووبذلك ي α= 0.05معنوية  مستوىاورتباط المبينة دالة عند 
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 0.000* 818. البنية التحتية لممدينة.تم وضع خطط لتحسين   .1

 0.000* 842. الخطط مناسبة لموضع القائم والمتوقع.  .1

 0.000* 896. الخطط الموضوعة تطابق المخططات التفصيمية.  .3

 0.000* 870. اوستراتيجيات الموضوعة مناسبة لتطوير البنية التحتية.  .4

 0.000* 787. ومفاىيم ومنيجية اوستدامة.اوستراتيجيات الموضوعة اخذة في طياتيا اسس   .5

 0.000* 825. توجد مشاركة مجتمعية فعالة اثناء وضع اوستراتيجيات الخاصة بتطوير البنية التخطيطية.  .6

7.  
من خالل توحيد المعمومثات والبيانثات وايجثاد قاعثدة بيانثات موحثدة لجميثع السثمطات المحميثة يثتم ربطيثا عثن طريثق 

 نظم المعمومات الجغرافي يساعد في معرفة السياسات الناجحة لتحسين البنية التخطيطية لممدن.  
.604 *0.000 

 0.000* 506. يجب ان تكون لكل سمطة محمية سياسات واستراتيجيات محددة تساعد عمى تحسين البنية التخطيطية لممدينة.   .8

( يوضح معامل اورتباط بثين كثل فقثرة مثن فقثرات مجثال " يثتم وضثع اسثتراتيجيات مناسثبة تسثاعد فثي تحسثين البنيثة التخطيطيثة 5جدول رقم )
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *   .لممجاللممدينة " والدرجة الكمية 

 

 توجد حاالت دراسية لمدن عالمية "( معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 6)يوضح جدول
بين أن ت والدرجة الكمية لممجال, "تم دراستها يمكن االستفادة منها في تخطيط مدن قطاع غزة

وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع  α= 0.05معنوية  مستوىمعامالت اورتباط المبينة دالة عند 
 لقياسو.
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 0.000* 683. يوجد تشابو تخطيطي بين مدن قطاع غزة وبعض مدن العالم.    .1

 0.000* 726. الجغرافي لممدن عالميًا.تتطابق المخططات حسب الوضع   .1

 0.000* 753. تمت المشاركة المجتمعية لدى ىذه المدن وقت تخطيطيا.   .3

 0.000* 825. ىذه المدن يراعي تخطيطيا اسس ومفاىيم ومنيجية اوستدامة.  .4

 0.000* 725. بعض المدن الفمسطينية طبقت اسس ومفاىيم ومنيجية اوستدامة.  .5

يوضح معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "توجثد حثاوت دراسثية لمثدن عالميثة تثم دراسثتيا يمكثن اوسثتفادة منيثا فثي ( 6جدول رقم)
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  * تخطيط مدن قطاع غزة" والدرجة الكمية لممجال.



 ( معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات 7يوضح جدول )" إعداد المخططات التفصيمية  مجال
" والدرجة الكمية لممجال, والذي  يساعد في تحسين الظروف المعيشية واوجتماعية لسكان المنطقة

وبذلك يعتبر المجال صادق  α= 0.05معنوية  مستوىيبين أن معامالت اورتباط المبينة دالة عند 
 لما وضع لقياسو.
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 0.000* 538. تساعد المخططات التفصيمية في تحسين الظروف المعيشية لسكان المدينة.  .1

 0.000* 733. الوضع القائم يراعي الظروف المعيشية لمسكان.  .1

 0.000* 859. تم مراعاة الظروف المعيشية واوجتماعية لسكان المنطقة. وقت اعداد المخططات   .3

 0.000* 782. تم عمل ورش عمل لمعرفة الظروف المعيشية لسكان المنطقة وقت اعداد المخططات التفصيمية.   .4

 0.000* 815. يوجد رضى من قبل سكان المنطقة عمى المخططات التفصيمية.  .5

 0.000* 692. المخططات التفصيمية تخضع لمعايير موحدة داخل اراضي قطاع غزة.  .6

معامثل اورتبثاط بثين كثل فقثرة مثن فقثرات مجثال " إعثداد المخططثات التفصثيمية يسثاعد فثي تحسثين الظثروف المعيشثية ( يوضثح 7جدول رقم )
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   * واوجتماعية لسكان المنطقة " والدرجة الكمية لممجال.

 

 قابمية سكان المدينة في  "معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ( 8)يوضح جدول
والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن  " المساهمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بها

وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع  α= 0.05معنوية  مستوىمعامالت اورتباط المبينة دالة عند 
 لقياسو.
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 0.000* 728. يعمل السكان عمى المساعدة في انجاح المخططات بدرجة كافية.   .1

 0.000* 785. يشارك المواطنين في إعداد المخططات.  .1

 0.000* 830. المواطنون راضون عن المخططات بشكل مناسب.  .3

 0.000* 830. تم تقييم المخططات التفصيمية من خالل عقد الورش الخاصة بذلك.  .4

 0.000* 892. اوخذ بآراء المواطنين ومقترحاتيم.تم   .5

( يوضثثح معامثثل اورتبثثاط بثثين كثثل فقثثرة مثثن فقثثرات مجثثال " قابميثثة سثثكان المدينثثة فثثي المسثثاىمة فثثي عمميثثة إنجثثاح المخططثثات 8جثثدول رقثثم )
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة   * والقبول بيا " والدرجة الكمية لممجال.

 



 يمكن الحصول عمى تخطيط " ( معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 9جدول ) يوضح
والدرجة  " سميم ألحياء المدينة من خالل االستراتيجيات والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارها

وبذلك  α= 0.05معنوية  مستوىالكمية لممجال, والذي يبين أن معامالت اورتباط المبينة دالة عند 
 عتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.ي
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 0.000* 524. الموضوعة من قبل البمديات. تاوستراتيجيايمكن الحصول عمى تخطيط سميم حسب   .1

 0.000* 425. ُتعتمد اوستراتيجيات والمعايير في عممية التخطيط.  .1

 0.000* 436. مع المعايير واوستراتيجيات بدرجة مناسبة.تتطابق المخططات   .3

4.  
يوجثد تطثثابق فثثي البيانثات والمعمومثثات بثثين البمثثديات والمؤسسثات الحكوميثثة لكثثى تسثثاعد فثي الحصثثول عمثثى تخطثثيط 

 0.003* 298. سميم. 

 0.000* 441. ضعف قدرات الطاقم الفني لدي البمدية ساعد عمى عدم الوصول الى تخطيط سميم.     .5

6.  
يوجثثد تقصثثير لثثدي البمثثديات فثثي وضثثع اسثثتراتيجيات ومعثثايير موحثثدة تسثثاعد فثثي الحصثثول عمثثى تخطثثيط سثثميم مثثبن 

 عمى اسس سميمة.
.468 *0.000 

 0.000* 485. غياب القانون الرادع لممخالفين لممخططات يساعد عمى عدم تطبيق المخططات وفق اعدادىا.  .7

 0.000* 436. لمظروف المعيشية واومنية والسياسية دور في ايجاد البيئة المناسبة لممخالفين.   .8

 0.000* 627. يوجد تقصير لدي البمديات في تطبيق القانون لمنع المخالفين لمشروط واألنظمة المعمول بيا في البمديات.  .9

11.  
عثثدم تفعيثثل قثثانون محاسثثبة السثثمطات المحميثثة والمثثوظفين المخثثالفين لألنظمثثة ادي الثثى تعمثثيم سياسثثة اومثثر الواقثثع 

 وذلك ساعد في عدم الوصول لتطبيق المخططات وفق ما تم اعداده. 
.644 *0.000 

 0.000* 555. مة.لمتباين بين قرارات المجنة المحمية والمجنة المركزية دور في عدم الحصول عمى مخططات سمي  .11

 0.000* 596. نحتاج لسمطة ثالثة لمفصل بين التباين في قرارات المجنة المحمية والمجنة المركزية.  .11

( يوضح معامل اورتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " يمكن الحصول عمى تخطيط سميم ألحياء المدينة من خالل 9جدول رقم)
 . α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *   التي يمكن اختيارىا " والدرجة الكمية لممجال.اوستراتيجيات والمعايير المناسبة 

 

 Structure Validity البنائيالصدق  .3
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة 

 .اوستبانةالوصول إلييا, ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاوت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

ند دالة إحصائيًا ع اوستبانة( أن جميع معامالت اورتباط في جميع مجاوت 10يبين جدول )
 صادقو لما وضع لقياسو. اوستبانةوبذلك يعتبر جميع مجاوت  α= 0.05معنوية  مستوى

 



 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 846. .مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ اوستدامة في قطاع غزة

 0.000* 905. .المخططات التفصيميةو توجد استراتيجيات لدى البمديات وقت إعداد 

 0.000* 843. .تتواءم المخططات التفصيمية ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط الييكمي لمدينة خان يونس

 0.000* 851. .المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا تساعد في عممية تطوير أحياء المدينة

 0.000* 929. .استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينةيتم وضع 

 0.000* 693. .توجد حاوت دراسية لمدن عالمية تم دراستيا يمكن اوستفادة منيا في تخطيط مدن قطاع غزة

 0.000* 809. .إعداد المخططات التفصيمية يساعد في تحسين الظروف المعيشية واوجتماعية لسكان المنطقة

 0.000* 794. .قابمية سكان المدينة في المساىمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بيا

 0.000* 487. .يمكن الحصول عمى تخطيط سميم ألحياء المدينة من خالل اوستراتيجيات والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارىا

 مجال من مجاوت اوستبانة والدرجة الكمية لالستبانة. ( يوضح معامل اورتباط بين درجة كل11جدول رقم )

 . α=0.0.داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند *
 

 Reliability االستبانةثبات  سادسًا:
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساوستبيان  يعطي أنيقصد بثبات اوستبانة ىو "

يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم  , ويقصد بو أيضا " إلى أي درجة(1)"متتالية
 . (2)فييا, أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة"

 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
 (.11, وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول )اوستبانةلقياس ثبات  خكرونباالباحث طريقة ألفا  استخدم
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عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 الصدق
 *الذاتي

 0.920 0.846 9 .مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ اوستدامة في قطاع غزة

 0.936 0.876 8 .إعداد المخططات التفصيمية و توجد استراتيجيات لدى البمديات وقت

 0.925 0.855 7 .تتواءم المخططات التفصيمية ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط الييكمي لمدينة خان يونس

 0.865 0.748 7 .المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا تساعد في عممية تطوير أحياء المدينة

 0.950 0.902 8 .وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينةيتم 

 0.890 0.792 5 .توجد حاوت دراسية لمدن عالمية تم دراستيا يمكن اوستفادة منيا في تخطيط مدن قطاع غزة

 0.913 0.834 6 .المنطقةإعداد المخططات التفصيمية يساعد في تحسين الظروف المعيشية واوجتماعية لسكان 

 0.935 0.874 5 .قابمية سكان المدينة في المساىمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بيا

 0.846 0.715 12 .يمكن الحصول عمى تخطيط سميم ألحياء المدينة من خالل اوستراتيجيات والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارىا

 0.983 0.967 67 جميع المجاوت معا

 لقياس ثبات اوستبانة خ( معامل ألفا كرونبا11جدول )
 خربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونبا= الجذر التالذاتي صدقال*

 مجال( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 11واضح من النتائج الموضحة في جدول )
(. وكذلك قيمة 0.967) اوستبانةلجميع فقرات  بينما بمغت ,(0.715,0.902) بينتتراوح  حيث

فقرات , بينما بمغت لجميع (0.846,0.950) تتراوححيث  مجالمرتفعة لكل  الذاتي الصدق
في صورتيا النيائية كما  اوستبانة. وبذلك تكون الثبات مرتفع( وىذا يعنى أن 0.983) اوستبانة

الدراسة مما يجعمو عمى ثقة  استبانةىي في الممحق )؟(. ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 
 وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا. اوستبانةتامة بصحة 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةسابعًا:
 Statistical Package for theمن خالل برنامج التحميل اإلحصائي  اوستبانةتم تفريغ وتحميل 

Social Sciences  (SPSS). 

 Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   .1
وختبار ما  K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

 (.12في جدول )إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو, وكانت النتائج كما ىي مبينة 



القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.877 .مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ اوستدامة في قطاع غزة

 0.365 .التفصيميةو توجد استراتيجيات لدى البمديات وقت إعداد المخططات 

 0.755 .تتواءم المخططات التفصيمية ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط الييكمي لمدينة خان يونس

 0.311 .المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا تساعد في عممية تطوير أحياء المدينة

 0.512 .البنية التخطيطية لممدينةيتم وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين 

 0.895 .توجد حاوت دراسية لمدن عالمية تم دراستيا يمكن اوستفادة منيا في تخطيط مدن قطاع غزة

 0.630 .إعداد المخططات التفصيمية يساعد في تحسين الظروف المعيشية واوجتماعية لسكان المنطقة

 0.381 .إنجاح المخططات والقبول بياقابمية سكان المدينة في المساىمة في عممية 

 0.288 .يمكن الحصول عمى تخطيط سميم ألحياء المدينة من خالل اوستراتيجيات والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارىا

 0.884 جميع مجاوت اوستبانة

 .التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (12)رقم جدول 
ت مجاوجميع ل (.Sig)( أن القيمة اوحتمالية 12واضح من النتائج الموضحة في جدول )

0.05من مستوى الدولة  الدراسة أكبر  يذه المجاوت يتبع التوزيع وبذلك فإن توزيع البيانات ل
 لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.  المعمميةسيتم استخدام اوختبارات  حيثالطبيعي 

 اإلحصائية التالية:وقد تم استخدام األدوات 
 : لوصف عينة الدراسة.(Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1

 . المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي .1

 .اوستبانةلمعرفة ثبات فقرات  (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  .3

وختبار ما  K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .4
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

لقياس درجة اورتباط: ( Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون   .5
استخدمو الباحث لحساب اوتساق  عمى دراسة العالقة بين متغيرين. وقديقوم ىذا اوختبار 

 لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاوت. والصدق البنائي الداخمي

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة اوستجابة قد  (T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tاختبار   .6
أم زادت أو قمت عن ذلك. ولقد استخدمو الباحث لمتأكد  6وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي 

 من دولة المتوسط لكل فقرة من فقرات اوستبانة .



لمعرفة ما إذا كان ىناك  (Independent Samples T-Test)في حالة عينتين  Tختبار ا .7
 ذات دولة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقمة.  تفروقا

لمعرفة  ((One Way Analysis of Variance-ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  .8
ما إذا كان ىناك فروقات ذات دولة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات. 

 استخدمو الباحث لمفروق التي تعزى لممتغير الذي يشتمل عمى ثالث مجموعات فأكثر.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة :الجزء الثاني
 مقدمة. 

  البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي. 

 تحميل فقرات االستبانة. 

 اختبار فرضيات الدراسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:
عرضًا لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة, وذلك من خالل اإلجابة  الجزءيتضمن ىذا 

والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل فقراتيا,  اوستبانةعن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
, المؤىل العممي, الجنس, العمر, مكان العمل)التي اشتممت عمى  البيانات الشخصيةوالوقوف عمى 

, المسمى الوظيفي, عدد سنوات الخبرة, مجال العمل في المؤسسة(نوع السكن, الحالة اوجتماعية, 
إذ تم استخدام برنامج  ,الدراسة استبانةبيانات المتجمعة من لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لم

لمحصول عمى نتائج الدراسة التي سيتم عرضيا  (SPSS)الرزم اإلحصائية لمدراسات اوجتماعية 
 وتحميميا في ىذا الفصل. 

 البيانات الشخصيةالدراسة وفق  عينةلالوصف اإلحصائي اواًل: 

 البيانات الشخصيةوفق  الدراسة عينةخصائص ل عرض .1
 الدراسة حسب المؤهل العممي عينةتوزيع  -

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العممي
 14.1 12 دراسات عميا

 68.2 58 بكالوريوس

 17.6 15 دبموم

   100.0 85 المجموع
 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع يوضح  (13) رقم جدول

 % 68.2 ,الدراسات العميايحممون درجة  الدراسة عينةمن % 14.1ما نسبتو ( أن 13يتضح من جدول )
 .الدبموم% يحممون درجة 17.6بينما , يحممون درجة البكالوريوس

 
 
 
 
 



 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 74.1 74.1 ذكر

 25.9 25.9 أنثى

   100.0 100.0 المجموع
 الجنسعينة الدراسة حسب توزيع يوضح  (14) رقم جدول

  % اناث.25.9بينما  ,ذكور من عينة الدراسة% 74.1ما نسبتو ( أن 14يتضح من جدول )

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 النسبة المئوية % العدد العمر
 23.5 20 سنة 30أقل من 

 30.6 26 سنة 40أقل من  -30من 

 28.2 24 سنة 50أقل من  -40من 

 17.6 15 فأكثرسنة  50

   100.0 85 المجموع
 حسب العمر.عينة الدراسة توزيع يوضح  (15) رقم جدول

% تتراوح 30.6 ,سنة 30أعمارىم أقل من  من عينة الدراسة% 23.5ما نسبتو ( أن 15يتضح من جدول )
% أعمارىم 17.6سنة, بينما  50أقل من  -40% تتراوح أعمارىم من 28.2سنة,  40أقل من  -30أعمارىم من 

  سنة فأكثر. 50

 

 

 

 



 مكان العمل عينة الدراسة حسبتوزيع  -

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 87.1 74 بمدية

 10.6 9 جية حكومية

 1.2 1 جامعة/ كمية

 - - مؤسسة دولية

 1.2 1 أخرى

  100.0 85 لمجموع
 

 عينة الدراسة حسب العمل.توزيع يوضح  (16) رقم جدول

جية يعممون في  %10.6 ,بمديةيعممون في عينة الدراسة من % 87.1( أن ما نسبتو 16)يتضح من جدول 
 . أماكن أخرى% يعممون في 1.2 بينما, كمية /جامعة% يعممون في 1.2, حكومية

 عينة الدراسة حسب نوع السكنتوزيع  -

 النسبة المئوية % العدد نوع السكن
 89.4 76 ممك

 10.6 9 ايجار

  100.0 85 المجموع
 

 عينة الدراسة حسب السكن.توزيع يوضح  (17) رقم جدول

 
  % نوع سكنيم ايجار.10.6بينما  ,نوع سكنيم ممك من عينة الدراسة% 89.4ما نسبتو ( أن 17يتضح من جدول )
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 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع  -

 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية
 11.8 10 أعزب/ آنسة

 87.1 74 متزوج/ثثثة

 1.2 1 مطمق/ ثثثة

 - - أرمل/ ثثثة

   100.0 85 المجموع
 .الحالة اوجتماعيةعينة الدراسة حسب توزيع يوضح  (18) رقم جدول

% 87.1 ,حالتيم اوجتماعية أعزب/ آنسة من عينة الدراسة% 11.8ما نسبتو ( أن 18يتضح من جدول )
  ثثثة.مطمق/ % 1.2متزوج/ثثثثثة, بينما 

 المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب توزيع  -

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 11.8 10 فني

 37.6 32 ميندس

 18.8 16 رئيس شعبة

 15.3 13 رئيس قسم

 9.4 8 مدير دائرة

 1.2 1 مدير عام

 5.9 5 أخرى

   100.0 85 المجموع
 .المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب توزيع يوضح  (19) رقم جدول

 ,مسماىم الوظيفي فنيعينة الدراسة من % 11.8( أن ما نسبتو 19) يتضح من جدول 
مدير  %1.2مدير دائرة,  %9.4رئيس قسم,  %15.3 ,رئيس شعبة% 18.8, ميندس 37.6%
 . " مساح, إداري, نائب رئيس بمدية " مسماىم الوظيفي غير ذلك% 5.9 بينما عام,
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 الخبرةعينة الدراسة حسب عدد سنوات توزيع  -

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 17.6 15 5أقل من 

 24.7 21 10أقل من -5من 

 21.2 18 15أقل من  -10من 

 36.5 31 فأكثر 15

   100.0 85 المجموع
 .عدد سنوات الخبرةعينة الدراسة حسب توزيع يوضح  (20) رقم جدول

, سنوات 5سنوات الخبرة لدييم أقل من  من عينة الدراسة% 17.6ما نسبتو ( أن 20يتضح من جدول )
 15أقل من  -10% تتراوح سنوات خبرتيم من 21.2سنوات,  10أقل من  -5تتراوح سنوات خبرتيم من  24.7%

  ر.سنة فأكث 15% سنوات خبرتيم 36.5سنة, بينما 

 حميل فقرات االستبانةتثانيًا: 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة لعينة واحدة  Tتم استخدام اختبارلتحميل فقرات اوستبانة 
 أم و.  6اوستجابة قد وصمت إلي درجة الموافقة المتوسطة وىي 

 المتوسطة. ةموافقالوىي تقابل  6متوسط درجة اإلجابة يساوي  الفرضية الصفرية:

 .6متوسط درجة اإلجابة و يساوي  الفرضية البديمة:

( فإنو و يمكن رفض الفرضية الصفرية ويكون في 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
حول الظاىرة موضع الدراسة و يختمف جوىريًا عن موافق بدرجة  آراء األفراد ىذه الحالة متوسط 

فيتم رفض الفرضية الصفرية  (0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05, أما إذا كانت  6متوسطة وىى 
يختمف جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة  آراء األفراد وقبول الفرضية البديمة القائمة بأن متوسط 

, وفي ىذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عن درجة 
موجبة فمعناه أن المتوسط اوختبار قيمة الموافقة المتوسطة. وذلك من خالل قيمة اوختبار فإذا كانت 

 فقة المتوسطة والعكس صحيح.الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموا

 



 ."مالئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة " مجال تحميل فقرات .1
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة الموافقة  Tاختبار تم استخدام 

 (.32النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 7المتوسطة  وىي 
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2.  
المخططات التفصيمية في قطاع غزة تحتاج لدراسة الوضع القائم 

 حيث ال يتم تطبيق مبادئ االستدامة وقت اعدادىا.
7.12 71.18 4.53 *0.000 1 

 2 0.001* 3.26 68.00 6.80 يتم اعداد تقارير فنية قبل البدء بعممية التخطيط التفصيمي.  .3

 54.94 5.49 تم اعداد المخططات التفصيمية وفق مبادئ االستدامة.  .4
-

2.13 
*0.018 6 

5.  
ات التخطيط االعمى من مستوىيتم مراعاة مبادئ االستدامة في 

 مستوى التخطيط التفصيمي.
5.73 57.29 

-
1.14 

0.128 5 

 3 0.037* 1.81 64.22 6.42 تدامة.البيئة الطبيعية لمدينة خانيونس مناسبة لتطبيق مبادئ االس  .6

7.  
يتم في المخططات التفصيمية مراعاة ايجاد مساحات كافية لمحدائق 

 والمرافق العامة.
6.25 62.47 0.95 0.173 4 

8.  
يتم في المخططات التفصيمية مراعاة التشجير لشوارع المناطق 

 المختمفة.
5.41 54.15 

-
2.13 

*0.018 7 

9.  
مراعاة ايجاد مساحات لألطفال  يتم في المخططات التفصيمية

 والشباب لممارسة العابيم ونشاطاتيم.
5.29 52.86 

-
2.69 

*0.004 9 

 53.61 5.36 يتم في المخططات التفصيمية مراعاة منح السكان فرصة المشي.   .:
-

2.18 
*0.016 8 

 59.91 5.99 جميع فقرات المجال معاً  
-

0.05 
0.479  

مالئمة المخططات لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)ابي وقيمة االحتمال المتوسط الحس( يوضح 32جدول رقم )
 التفصيمية لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة"

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:11من جدول )

خططات التفصيمية في قطاع غزة تحتاج لدراسة الم"األولى المتوسط الحسابي لمفقرة  -
)الدرجة  7.12يساوي  الوضع القائم حيث ال يتم تطبيق مبادئ االستدامة وقت اعدادها "



وأن  4.53قيمة االختبار ، %71.18 أي أن المتوسط الحسابي النسبي (21من الكمية 
ة من قبل أفراد العينة وىذا يعني أن ىناك موافق ، 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
  عمى ىذه الفقرة.

" يتم في المخططات التفصيمية مراعاة ايجاد مساحات  الثامنةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
أي أن المتوسط الحسابي  5.29يساوي  لألطفال والشباب لممارسة العابهم ونشاطاتهم "

 ،0.004تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،2.69-قيمة االختبار، %52.86النسبي 
 موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. غير وىذا يعني أن ىناك 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 5.99بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 0.479تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،-0.05قيمة االختبار %، 59.91يساوي 

ئمة المخططات التفصيمية لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة لذلك يعتبر مجال "مال 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدالغير "  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،

  .6المتوسطة وهي يختمف جوهريًا عن درجة الموافقةال  االستجابة لهذا المجال
 

 
 

 
 
 



 ."يجيات لدى البمديات وقت إعداد المخططات التفصيميةتوجد استرات مجال" تحميل فقرات .1

لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة  Tاختبممار تممم اسممتخدام 
 (.33أم ال. النتائج موضحة في جدول )   7وىي  الموافقة المتوسطة
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 1 0.000* 4.87 70.47 7.05 عممي وعممي  مناسب. مستوىالمختصون في البمديات عمي   .2

 4 0.036* 1.82 64.24 6.42 يوجد لدى البمديات خطة استراتيجية تتالئم مع مخططات البمدية.  .3

 5 0.158 1.01 62.35 6.24 تراعي المخططات التفصيمية خطة البمدية االستراتيجية.  .4

5.  
الخطة االستراتيجية تعمل عمي تنمية وتطموير احيماء المدينمة التمي اعمده 

 ليا المخططات التفصيمية.
6.47 64.71 2.05 *0.022 3 

 7 0.000* 3.48- 50.95 5.10 توجد أسس ومبادئ عمرانية موحدة عمى مستوى االراضي الفمسطينية.  .6

7.  
تمعيمممممة وقمممممت اعممممممداد ممممممن اسمممممس الخطمممممة االسممممممتراتيجية المشممممماركة المج

 المخططات التفصيمية.
6.58 65.76 2.33 *0.011 2 

 8 0.000* 4.50- 49.41 4.94 توجد قابمية لدي السكان باالستجابة لتطبيق مبادئ االستدامة.   .8

9.  
يمممتم تطبيمممق بنمممود القمممانون لممممن يخمممالع االنظممممة المعممممول بعممما لتطبيمممق 

 خطط التنظيم.
6.19 61.88 0.74 0.230 6 

  0.237 0.72 61.26 6.13 رات المجال معاً جميع فق 

توجد استراتيجيات لدى البمديات  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (33جدول )
 " وقت إعداد المخططات التفصيمية

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:12) من جدول

" المختصون في البمديات عمي مستوى عممي وعممي  األولىالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
، %70.47 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي01)الدرجة الكمية من  7.05يساوي " مناسب

 وىذا يعني أن ىناك 0.000تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،4.87قيمة االختبار 
 موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 



" توجد قابمية لدي السكان باالستجابة لتطبيق مبادئ السابعة المتوسط الحسابي لمفقرة  -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي01)الدرجة الكمية من  4.94يساوي  االستدامة "

وىذا يعني  0.000تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،4.50-قيمة االختبار ، 49.41%
 موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.غير أن ىناك 

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ،6.13بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
،  0.237تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،0.72قيمة االختبار %، 61.26يساوي 

 استراتيجيات لدى البمديات وقت إعداد المخططات التفصيمية " " توجد لذلك يعتبر مجال
0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة غير   مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ،

 . 7وىي  يختمع جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطةال ليذا المجال 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



التفصلليمية يحيللا  المدينللة مللع الفرضلليات التللي اقترحهللا  تتللوا م المخططللاتتحميللل فقللرات "  .3
  ."المخطط الهيكمي لمدينة خان يونس

لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة  Tاختبممار تممم اسممتخدام 
 (.34أم ال. النتائج موضحة في جدول )  7وىي  الموافقة المتوسطة
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2.  
توجمد مسمماعدات تسمماعد البممديات فممي تحقيممق مبمادئ االسممتدامة فممي  

 فرضيات المخطط الييكمي.
5.59 55.88 -1.99 *0.025 5 

3.  
يوجمد تطممابق بممين فرضمميات المخطممط الييكمممي والمخطممط التفصمميمي 

 المستدام. 
5.55 55.48 -2.21 *0.015 6 

4.  

توجد مشاركة بين السمطات المحمية عند وضع فرضميات المخطمط 
الييكممممي لكمممل سممممطة محميمممة ومراعيمممة لمبمممادئ االسمممتدامة حتمممى ال 

 يكون ىناك تناقض عند تطبيق المخططات الييكمية.
5.78 57.76 -1.11 0.135 3 

5.  
توجمممد مسممماعدات دوليمممة لتنفيمممذ بعمممض المشممماريع التمممي تممم ثر ايجابممما 

 بادئ االستدامةعمى تطبيق م
6.59 65.88 2.83 *0.003 2 

 1 0.000* 6.87 74.88 7.49 تمثل المخططات التفصيمية استمرارًا لعممية التخطيط بالبمدية.  .6

7.  
يممتم مراجعممة الفرضمميات كممل فتممره لمالحظممة مممدي فعاليتيمما كممل فتممرة 

 زمنية.
5.54 55.41 -1.92 *0.029 7 

 4 0.083 1.39- 56.47 5.65 اد المخطط الييكمي.تم مراعاة المشاركة المجتمعية وقت اعد  .8

  0.038* 1.79- 57.55 5.76 جميع فقرات المجال معاً  

تتواءم المخططات التفصيمية  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (34جدول )
 "خان يونسألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط الييكمي لمدينة 

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:12من جدول )

" تمثل المخططات التفصيمية استمرارًا لعممية التخطيط الخامسة المتوسط الحسابي لمفقرة  -
 سط الحسابي النسبي( أي أن المتو 21)الدرجة الكمية من  7.49يساوي  بالبمدية "



وىذا يعني  0.000تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،6.87قيمة االختبار ، 74.88%
 أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

"يتم مراجعة الفرضيات كل فتره لمالحظة مدي فعاليتها  السادسةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
- قيمة االختبار، %55.41أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.54يساوي  كل فترة زمنية"

موافقة من غير وىذا يعني أن ىناك  0.029تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،1.92
 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 5.76بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
 0.038تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  ،-1.79 قيمة االختبار، %57.55يساوي 

تتوا م المخططات التفصيمية يحيا  المدينة مع الفرضيات التي  " لذلك يعتبر مجال
0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  دال اقترحها المخطط الهيكمي لمدينة خان يونس"  ،

المجال يختمع جوىريًا عن درجة الموافقة  ط درجة االستجابة ليذامما يدل عمى أن متوس
 .المجال موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذاغير المتوسطة وىذا يعني أن ىناك 

 

 
 
 
 



المخططللات التفصلليمية التللي تقللوم البمديللة باعللدادها تسللاعد فللي عمميللة تطللوير  تحميللل فقللرات " .4
 ."أحيا  المدينة
لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة  Tتبممار اختممم اسممتخدام 

 (.35أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 7وىي الموافقة المتوسطة  
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 1 0.000* 7.89 77.06 7.71 ينة.تساعد مخططات البمدية في تطوير المد  .2

 2 0.000* 4.08 69.41 6.94 يتم تحقيق التطور فعميًا في البمدية من خالل مخططاتيا.  .3

 3 0.000* 3.53 67.85 6.78 يتم اعتبار المخطط التفصيمي تطور حديث.  .4

5.  
وضعت م شرات قيماس لقيماس ممدى فعاليمة المخططمات التفصميمية 

 في عممية التطوير.
5.61 56.12 -1.64 0.052 6 

 5 0.479 0.05- 59.88 5.99 تمبي المخططات التفصيمية طموحات وتطمعات المجتمع المدني.  .6

 4 0.318 0.48 61.29 6.13 القانون قوي ورادع لكل من يخالع االنظمة والقوانين.  .7

8.  
عممدم امكانيممة تطبيممق القممانون نمماتج مممن ضممعع االوضمماع السياسممية 

 والمادية واالمنية.
3.60 36.00 -10.19 *0.000 7 

  0.258 0.65 60.96 6.10 جميع فقرات المجال معاً  

المخططات التفصيمية التي تقوم  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (35جدول )
 " البمدية بإعدادىا تساعد في عممية تطوير أحياء المدينة

0.05داللة  مستوىعند  المتوسط الحسابي دال إحصائياً *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:13من جدول )

يساوي  " تساعد مخططات البمدية في تطوير المدينة " األولىالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
 قيمة االختبار ، %77.06 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي21)الدرجة الكمية من  7.71
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد  0.000 تساوي (Sig).تمالية وأن القيمة االح7.89

 العينة عمى ىذه الفقرة.
" عدم امكانية تطبيق القانون ناتج من ضعف االوضاع  السابعةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

، %36.00أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.60يساوي  السياسية والمادية واالمنية "



وىذا يعني أن ىناك  0.000تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  10.19- قيمة االختبار
 موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.غير 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.10 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك  0.258 ساويت (Sig).القيمة االحتمالية وأن  0.65قيمة االختبار %، 60.96يساوي 

المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية باعدادها تساعد في عممية تطوير  " يعتبر مجال
0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة غير  أحيا  المدينة "  مما يدل عمى أن متوسط ،

 . 7وىي لمتوسطة يختمع جوىريًا عن درجة الموافقة اال درجة االستجابة ليذا المجال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ."يتم وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينةتحميل فقرات "   .5
لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة  Tتممم اسممتخدام اختبممار 

 (.36أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 7وىي الموافقة المتوسطة  
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 3 0.018* 2.13 64.71 6.47 تم وضع خطط لتحسين البنية التحتية لممدينة.  .2

 5 0.441 0.15 60.35 6.04 الخطط مناسبة لموضع القائم والمتوقع.  .3

 6 0.481 0.05- 59.88 5.99 يمية.الخطط الموضوعة تطابق المخططات التفص  .4

 4 0.256 0.66 61.65 6.16 االستراتيجيات الموضوعة مناسبة لتطوير البنية التحتية.  .5

6.  
االسممتراتيجيات الموضمموعة اخممذة فممي طياتيمما اسممس ومفمماىيم ومنيجيممة 

 االستدامة.
5.74 57.41 -1.05 0.148 8 

7.  
ت الخاصمممة توجمممد مشممماركة مجتمعيمممة فعالمممة اثنممماء وضمممع االسمممتراتيجيا

 بتطوير البنية التخطيطية.
5.94 59.41 -0.25 0.401 7 

8.  

مممن خممالل توحيممد المعمومممات والبيانممات وايجمماد قاعممدة بيانممات موحمممدة 
لجميممممع السمممممطات المحميممممة يممممتم ربطيمممما عممممن طريممممق نظممممم المعمومممممات 
الجغرافمممممي يسممممماعد فمممممي معرفمممممة السياسمممممات الناجحمممممة لتحسمممممين البنيمممممة 

 التخطيطية لممدن.  

7.07 70.71 4.37 *0.000 2 

9.  
يجممممب ان تكممممون لكممممل سمممممطة محميممممة سياسممممات واسممممتراتيجيات محممممددة 

 تساعد عمى تحسين البنية التخطيطية لممدينة. 
7.95 79.53 8.93 *0.000 1 

  0.012* 2.30 64.21 6.42 جميع فقرات المجال معاً  

يتم وضع استراتيجيات مناسبة  مجال " لكل فقرة من فقرات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (36جدول )
 " تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينة

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:14من جدول )

تراتيجيات " يجب ان تكون لكل سمطة محمية سياسات واسالثامنة المتوسط الحسابي لمفقرة  -
)الدرجة الكمية من  7.95يساوي  محددة تساعد عمى تحسين البنية التخطيطية لممدينة "

وأن القيمة  8.93 ، قيمة االختبار%79.53 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي21



وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه 0.000 تساوي  (Sig).االحتمالية 
 الفقرة.

" االستراتيجيات الموضوعة اخذة في طياتها اسس الخامسة ط الحسابي لمفقرة المتوس -
 ،%57.41أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.74يساوي  ومفاهيم ومنهجية االستدامة "

وىذا يعني أن ىناك  0.148تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  1.05-قيمة االختبار 
 ة عمى ىذه الفقرة.من قبل أفراد العين متوسطة موافقة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.42 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك  0.012 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  2.30قيمة االختبار %، 64.21يساوي 

يتم وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينة  " يعتبر مجال
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدال "  مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ،

ليذا المجال يختمع جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك موافقة من 
 قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. 

 

 
 
 
 



ية لمدن عالمية تلم دراسلتها يمكلن االسلتفادة منهلا فلي توجد حاالت دراس"  تحميل فقرات مجال .6
 ."تخطيط مدن قطاع غزة

لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة  Tاختبممار تممم اسممتخدام 
 (.73أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 7وىي  الموافقة المتوسطة
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 4 0.002* 2.97- 52.24 5.22 يوجد تشابو تخطيطي بين مدن قطاع غزة وبعض مدن العالم.    .2

 5 0.000* 3.45- 52.05 5.20 تتطابق المخططات حسب الوضع الجغرافي لممدن عالميًا.  .3

 3 0.299 0.53- 58.67 5.87  تمت المشاركة المجتمعية لدى ىذه المدن وقت تخطيطيا.  .4

 1 0.045* 1.71 64.00 6.40 ىذه المدن يراعي تخطيطيا اسس ومفاىيم ومنيجية االستدامة.  .5

 2 0.247 0.69 61.63 6.16 بعض المدن الفمسطينية طبقت اسس ومفاىيم ومنيجية االستدامة.  .6

  0.097 1.31- 57.66 5.77 جميع فقرات المجال معاً  

توجد حاالت دراسية لمدن  لكل فقرة من فقرات مجال  " (.Sig)وسط الحسابي وقيمة االحتمال المت (37جدول )
 " عالمية تم دراستيا يمكن االستفادة منيا في تخطيط مدن قطاع غزة

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:15من جدول )

" هذه المدن يراعي تخطيطها اسس ومفاهيم ومنهجية  الرابعةمتوسط الحسابي لمفقرة ال -
 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي21)الدرجة الكمية من  6.40يساوي  االستدامة "

وىذا يعني  0.045 تساوي (Sig).وأن القيمة االحتمالية  1.71قيمة االختبار ، 64.00%
 لعينة عمى ىذه الفقرة.أن ىناك موافقة من قبل أفراد ا

" تتطابق المخططات حسب الوضع الجغرافي لممدن عالميًا  الثانيةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
وأن  3.45-قيمة االختبار ، %52.05أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.20يساوي  "

 موافقة من قبل أفرادغير وىذا يعني أن ىناك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
 العينة عمى ىذه الفقرة.



وأن المتوسط الحسابي النسبي  ،5.77بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.097 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  -1.31قيمة االختبار %، 57.66يساوي 

في  توجد حاالت دراسية لمدن عالمية تم دراستها يمكن االستفادة منها "يعتبر مجال 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدالغير  تخطيط مدن قطاع غزة "  وىذا يعني أن ،

 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. متوسطة ىناك موافقة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



إعللداد المخططللات التفصلليمية يسللاعد فللي تحسللين الظللروف المعيشللية "  تحميللل فقللرات مجللال .7
 ."سكان المنطقةواالجتماعية ل

لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة  Tتممم اسممتخدام اختبممار 
 (.38أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 7وىي الموافقة المتوسطة  
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2.  
لمخططمممات التفصممميمية فمممي تحسمممين الظمممروع المعيشمممية لسمممكان تسممماعد ا
 المدينة.

7.71 77.06 8.30 *0.000 1 

 3 0.063 1.54- 56.35 5.64 الوضع القائم يراعي الظروع المعيشية لمسكان.  .3

4.  
تم مراعاة الظروع المعيشية واالجتماعيمة لسمكان المنطقمة. وقمت اعمداد 

 المخططات 
6.04 60.35 0.15 0.440 2 

5.  
عمممل ورش عمممل لمعرفممة الظممروع المعيشممية لسممكان المنطقممة وقممت  تممم

 اعداد المخططات التفصيمية. 
5.60 56.00 -1.55 0.063 4 

 6 0.000* 3.63- 51.29 5.13 يوجد رضى من قبل سكان المنطقة عمى المخططات التفصيمية.  .6

7.  
المخططمممات التفصممميمية تخضمممع لمعمممايير موحمممدة داخمممل اراضمممي قطممماع 

 غزة.
5.52 55.18 -1.95 *0.027 5 

  0.361 0.36- 59.37 5.94 جميع فقرات المجال معاً  

إعداد المخططات التفصيمية  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (38جدول )
 " يساعد في تحسين الظروع المعيشية واالجتماعية لسكان المنطقة

0.05داللة  مستوىعند المتوسط الحسابي دال إحصائيًا *  . 
 :( يمكن استخالص ما يمي16من جدول )

ن الظروف المخططات التفصيمية في تحسي د"تساع األولىالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
الحسابي  ( أي أن المتوسط21)الدرجة الكمية من  7.71يساوي  "المعيشية لسكان المدينة

وىذا  0.000 تساوي (Sig).وأن القيمة االحتمالية  8.30ر قيمة االختبا، %77.06 النسبي
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. يعني أن ىناك موافقة



" يوجد رضى من قبل سكان المنطقة عمى المخططات  ة الخامسةالمتوسط الحسابي لمفقر  -
-بار قيمة االخت ،%51.29ابي النسبي مأي أن المتوسط الحس 5.13اوي ميس التفصيمية "

موافقة من غير وىذا يعني أن ىناك  0.000تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  3.63
 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

، وأن المتوسمط الحسمابي النسمبي يسماوي 5.94بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يسماوي 
 " لمذلك يعتبمر مجمال 0.361 تسماوي (Sig).القيممة االحتماليمة أن  -0.36 قيمة االختبار%، 59.37

 إعداد المخططات التفصيمية يساعد في تحسين الظروف المعيشية واالجتماعيلة لسلكان المنطقلة "
0.05دال إحصممائيًا عنممد مسممتوى داللممة غيممر   مممما يممدل عمممى أن متوسممط درجممة االسممتجابة ليممذا ،

 .6وىي ة المتوسطة يختمع جوىريًا عن درجة الموافقال المجال 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



قابمية سكان المدينة في المساهمة في عممية إنجلاح المخططلات والقبلول تحميل فقرات مجال"  .8
 ."بها

لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة الموافقممة  Tتممم اسممتخدام اختبممار 
 (.39النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 7وىي المتوسطة 
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 3 0.000* 4.11- 50.35 5.04 يعمل السكان عمى المساعدة في انجاح المخططات بدرجة كافية.   .2

 5 0.000* 6.46- 43.65 4.36 يشارك المواطنين في إعداد المخططات.  .3

 4 0.000* 6.78- 45.76 4.58 ن عن المخططات بشكل مناسب.المواطنون راضو   .4

 2 0.000* 3.45- 51.43 5.14 تم تقييم المخططات التفصيمية من خالل عقد الورش الخاصة بذلك.  .5

 1 0.001* 3.09- 52.24 5.22 تم االخذ بآراء المواطنين ومقترحاتيم.  .6

  0.000* 5.80- 48.72 4.87 جميع فقرات المجال معاً  

قابمية سكان المدينة في  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (39دول )ج
 " المساىمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بيا

0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:17من جدول )

 5.22يساوي  " تم االخذ بآرا  المواطنين ومقترحاتهم "الخامسة سط الحسابي لمفقرة المتو  -
 3.09-قيمة االختبار  ،%52.24 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي21)الدرجة الكمية من 

موافقة من قبل أفراد غير وىذا يعني أن ىناك  0.001 تساوي (Sig).وأن القيمة االحتمالية 
 فقرة.العينة عمى ىذه ال

 4.36يساوي  " يشارك المواطنين في إعداد المخططات "الثانية المتوسط الحسابي لمفقرة  -

وأن القيمة االحتمالية  6.46-قيمة االختبار ، %43.65أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
.(Sig)  موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه  غير وىذا يعني أن ىناك 0.000تساوي

 الفقرة.
 



وأن المتوسط الحسابي النسبي  ،4.87ام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي بشكل ع -
لذلك  0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  -5.80 قيمة االختبار%، 48.72يساوي 

قابمية سكان المدينة في المساهمة في عممية إنجاح المخططات والقبول "  يعتبر مجال
0.05توى داللة إحصائيًا عند مس ةدال بها "  مما يدل عمى أن متوسط درجة ،

االستجابة ليذا المجال يختمع جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أن ىناك 
 موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.غير 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يحيللللا  المدينللللة مللللن خللللالل يمكللللن الحصللللول عمللللى تخطلللليط سللللميم تحميللللل فقللللرات مجللللال "  .9
 ."االستراتيجيات والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارها

لمعرفممة ممما إذا كانممت متوسممط درجممة االسممتجابة قممد وصمممت إلممي درجممة  Tتممم اسممتخدام اختبممار 
 (.:3أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 7وىي الموافقة المتوسطة 
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2.  
يمكممن الحصممول عمممى تخطمميط سمممميم حسممب االسممتراتجيات الموضمموعة مممن قبمممل 

 1 0.004* 2.73 66.24 6.62 البمديات.

 2 0.003* 2.81 65.88 6.59 ُتعتمد االستراتيجيات والمعايير في عممية التخطيط.  .3

 3 0.146 1.06 62.24 6.22 الستراتيجيات بدرجة مناسبة.تتطابق المخططات مع المعايير وا  .4

5.  
يوجمد تطممابق فمي البيانممات والمعمومممات بمين البمممديات والم سسمات الحكوميممة لكممى 

 تساعد في الحصول عمى تخطيط سميم. 
5.60 56.00 -1.72 *0.045 4 

6.  
ضعع قدرات الطماقم الفنمي لمدي البمديمة سماعد عممى عمدم الوصمول المى تخطميط 

   سميم.  
5.12 51.18 -3.19 *0.001 6 

7.  
يوجممد تقصممير لممدي البمممديات فممي وضممع اسممتراتيجيات ومعممايير موحممدة تسمماعد فممي 

 الحصول عمى تخطيط سميم مبن عمى اسس سميمة.
4.46 44.59 -6.64 *0.000 7 

8.  
غياب القانون الرادع لممخالفين لممخططات يساعد عمى عدم تطبيق المخططات 

 وفق اعدادىا.
3.56 35.65 -10.69 *0.000 11 

 12 0.000* 16.03- 30.00 3.00 لمظروع المعيشية واالمنية والسياسية دور في ايجاد البيئة المناسبة لممخالفين.   .9

:.  
يوجد تقصير لدي البمديات في تطبيق القانون لمنع المخمالفين لمشمروط واألنظممة 

 المعمول بيا في البمديات.
4.12 41.18 -7.91 *0.000 9 

21.  

فعيل قانون محاسبة السمطات المحميمة والمموظفين المخمالفين لألنظممة ادي عدم ت
المممممى تعمممممميم سياسمممممة االممممممر الواقمممممع وذلمممممك سممممماعد فمممممي عمممممدم الوصمممممول لتطبيمممممق 

 المخططات وفق ما تم اعداده. 
3.64 36.35 -11.47 *0.000 10 

22.  
 لمتباين بين قرارات المجنة المحمية والمجنة المركزية دور فمي عمدم الحصمول عممى

 مخططات سميمة.
4.20 42.00 -7.14 *0.000 8 

23.  
نحتممماج لسممممطة ثالثمممة لمفصمممل بمممين التبممماين فمممي قمممرارات المجنمممة المحميمممة والمجنمممة 

 5 0.012* 2.31- 52.00 5.20 المركزية.

  0.000* 9.62- 48.61 4.86 جميع فقرات المجال معاً  

يمكن الحصول عمى تخطيط  من فقرات مجال "لكل فقرة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  (:3جدول )
 "سميم ألحياء المدينة من خالل االستراتيجيات والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارىا



0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
 ( يمكن استخالص ما يمي:18من جدول )

" يمكن الحصول عمى تخطيط سميم حسب االستراتجيات ى األولالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
( أي أن المتوسط 01)الدرجة الكمية من  6.62يساوي  الموضوعة من قبل البمديات "

 تساوي (Sig).وأن القيمة االحتمالية  2.73قيمة االختبار  ،%66.24 الحسابي النسبي
 ذه الفقرةقبل أفراد العينة عمى ىوىذا يعني أن ىناك موافقة من   0.004

" لمظروف المعيشية واالمنية والسياسية دور في ايجاد الثامنة المتوسط الحسابي لمفقرة  -
، %30.00أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.00يساوي  البيئة المناسبة لممخالفين "

وىذا يعني أن ىناك  0.000تساوي  (Sig).وأن القيمة االحتمالية  16.03-قيمة االختبار 
 ة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.موافقغير 

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ،4.86بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  -9.62 قيمة االختبار%، 48.61يساوي 

الل االستراتيجيات يمكن الحصول عمى تخطيط سميم يحيا  المدينة من خ"  يعتبر مجال
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  ةدال والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارها "  مما ،

يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمع جوىريًا عن درجة الموافقة 
 فقرات ىذا المجال.  موافقة من قبل أفراد العينة عمىغير المتوسطة وىذا يعني أن ىناك 

 
 



 تحميل جميع فقرات االستبيان -

الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي درجة  T تم استخدام اختبار
 (.01أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 6وىى 
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 0.021* 2.06- 57.37 5.74 فقرات االستبيانجميع 

 .فقرات االستبيانلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال يوضح (03) رقم جدول

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 
( أي 6)الدرجة الكمية من  5.74ساوي المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يأن  (01من جدول )تبين  -

 (Sig).وأن القيمة االحتمالية  2.06- االختبارقيمة ، %57.37 أن المتوسط الحسابي النسبي
0.05لذلك تعتبر الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.021تساوي   مما يدل عمى أن ،

عمى  يدلتمع جوىريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وىذا متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يخ
 . الفقرات بشكل عامموافقة من قبل أفراد العينة عمى عدم 

 اختبار الفرضياتثالثًا: 
 )الفرضية ايولى إلى الثامنة( اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة

  .ة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسةال توجد عالقة ذات داللالفرضية الصفرية: 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.الفرضية البديمة: 

0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت    فإنو ال يمكن رفض الفرضية
لة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة، أما إذا الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات دال

0.05أقل من مستوى الداللة  Sig.(P-value)كانت    فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول
 .الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة

لدي البمدية وقت  بين وجود استراتيجية α ≤ 0.4.لة إحصائية عند مستوى وجود عالقة ذات دال  .1
 لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة. هامالئم ومدى التفصيمية إعداد المخططات



تساوي  .(Sig)وأن القيمة االحتمالية  ،747.( أن معامل االرتباط يساوي 00يبين جدول )
وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.10وىي أقل من مستوى الداللة  0.000
لتطبيق مبادئ  يامالئم ومدى التفصيمية لدي البمدية وقت إعداد المخططات استراتيجيةوجود بين 

 تعميق(.α= 1.10عند مستوى داللة إحصائية ) االستدامة في قطاع غزة
 (.Sig)القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط الفرضية

بين  α ≤ 1.10القة ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود ع
 التفصيمية لدي البمدية وقت إعداد المخططات وجود استراتيجية

 لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة. يامالئم ومدى
.747 *0.000 

 ومدى ميةالتفصي لدي البمدية وقت إعداد المخططات وجود استراتيجية( يوضح معامل االرتباط بين 31جدول رقم )
 لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة يامالئم

0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة        * . 
المخططات التفصيمية يحيا  بين  α≤ 0.4.وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

 هامالئم ومدى ة خان يونسالمدينة مع الفرضيات التي اقترحها المخطط الهيكمي لمدين
 لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )753.( أن معامل االرتباط يساوي 02يبين جدول )
وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  α= 1.10وىي أقل من مستوى الداللة 

 نة مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط الييكمي لمدينة خان يونسالمخططات التفصيمية ألحياء المدي
 (.α= 1.10لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية ) يامالئم ومدى

 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 (.Sig)القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط الفرضية

المخططات بين  α≤ 1.10لة إحصائية عند مستوى وجود عالقة ذات دال
التفصيمية ألحياء المدينة مع الفرضيات التي اقترحيا المخطط الييكمي لمدينة 

 .لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة يامالئم ومدى خان يونس
.753 *0.000 

مع الفرضيات التي اقترحيا  ( يوضح معامل االرتباط بين المخططات التفصيمية ألحياء المدينة32جدول رقم)
 المخطط الييكمي لمدينة خان يونس ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

0.05داللة مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند         * . 



المخططات التفصيمية التي بين  α≤ 0.4.وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
لتطبيق  هامالئم ومدىتساعد في عممية تطوير أحيا  المدينة لقوم البمدية باعدادها ت

 مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )658.( أن معامل االرتباط يساوي 00يبين جدول )
لة إحصائية بين وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات دال α= 1.10وىي أقل من مستوى الداللة 

 يامالئم ومدىتساعد في عممية تطوير أحياء المدينة لالمخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا 
0.05لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية ) .) 

 اسة.واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدر 

 (.Sig)القيمة االحتمالية بيرسون لالرتباطمعامل  الفرضية

بين  α≤ 1.10وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تساعد في عممية لالمخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا 

لتطبيق مبادئ االستدامة في  يامالئم ومدىتطوير أحياء المدينة 
 قطاع غزة.

.658 *0.000 

امل االرتباط بين المخططات التفصيمية التي تقوم البمدية بإعدادىا لتساعد في عممية ( يوضح مع33جدول رقم)
 تطوير أحياء المدينة ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة        * . 
ساعد تاستراتيجيات مناسبة  بين وضع α≤ 0.4.ستوى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند م .3

 لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة. هامالئم ومدىفي تحسين البنية التخطيطية لممدينة 

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )760.( أن معامل االرتباط يساوي 04يبين جدول )
 عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين وضع وىذا يدل α= 1.10وىي أقل من مستوى الداللة 

لتطبيق مبادئ  يامالئم ومدىساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينة تاستراتيجيات مناسبة 
0.05االستدامة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية ) .) 

 
 
 
 



 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 (.Sig)القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط الفرضية

 بين وضع α≤ 1.10وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 ومدىساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينة تاستراتيجيات مناسبة 

 لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة. يامالئم
.760 *0.000 

ط بين وضع استراتيجيات مناسبة تساعد في تحسين البنية التخطيطية لممدينة ( يوضح معامل االرتبا34جدول رقم )
 ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة

0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة        * . 
سية لمدن د حاالت دراو وج بين α≤ 0.4.وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4

لتطبيق  هامالئم ومدى تخطيط مدن قطاع غزةلالستفادة منها في عالمية تم دراستها 
 مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )543.( أن معامل االرتباط يساوي 00يبين جدول )
د و وجذات داللة إحصائية بين وىذا يدل عمى وجود عالقة  α= 1.10وىي أقل من مستوى الداللة 

 يامالئم ومدى تخطيط مدن قطاع غزةلالستفادة منيا في حاالت دراسية لمدن عالمية تم دراستيا 
 (.α =0.05لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية )

 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 (.Sig)لقيمة االحتماليةا معامل بيرسون لالرتباط الفرضية

د و وج بين α≤ 1.10وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تخطيط لالستفادة منيا في حاالت دراسية لمدن عالمية تم دراستيا 

لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع  يامالئم ومدى مدن قطاع غزة
 .غزة

.543 *0.000 

لالستفادة منيا في د حاالت دراسية لمدن عالمية تم دراستيا و وجبين ( يوضح معامل االرتباط 35جدول رقم )
 .لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة يامالئم ومدى تخطيط مدن قطاع غزة

0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    * . 



التي تفصيمية بين المخططات ال α≤ 0.4.وجود عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  .5
ساعد في تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية لسكان المنطقة ومدى مالئمها لتطبيق ت

 مبادئ االستدامة في قطاع غزة.
 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )589.( أن معامل االرتباط يساوي 06يبين جدول )

بين عالقة ذات داللة إحصائية وىذا يدل عمى وجود  α= 1.10وىي أقل من مستوى الداللة 
ساعد في تحسين الظروع المعيشية واالجتماعية لسكان المنطقة ومدى التي تالمخططات التفصيمية 

0.05مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية ) .) 
 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

 (.Sig)القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط رضيةالف

بين  α≤ 1.10عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة 
ساعد في تحسين الظروع التي تالمخططات التفصيمية 

المعيشية واالجتماعية لسكان المنطقة ومدى مالئميا لتطبيق 
 .مبادئ االستدامة في قطاع غزة

.589 *0.000 

( يوضح معامل االرتباط بين المخططات التفصيمية التي تساعد في تحسين الظروع المعيشية 36جدول رقم)
 واالجتماعية لسكان المنطقة ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    * . 

بين قابمية سكان المدينة في  α≤ 0.4.عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  .6
المساهمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بها ومدى مالئمها لتطبيق مبادئ 

 االستدامة في قطاع غزة.
 0.000.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )611.( أن معامل االرتباط يساوي 07يبين جدول )

بين قابمية وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.10وىي أقل من مستوى الداللة 
سكان المدينة في المساىمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بيا ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ 

0.05االستدامة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية ) .) 
 
 
 
 



 كدراسة واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات

 (.Sig)القيمة االحتمالية معامل بيرسون لالرتباط الفرضية

بين قابمية  α≤ 1.10عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة 
سكان المدينة في المساىمة في عممية إنجاح المخططات والقبول بيا 

 .ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة
.611 *0.000 

يوضح معامل االرتباط بين قابمية سكان المدينة في المساىمة في عممية إنجاح المخططات والقبول  (37جدول رقم)
 بيا ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    * . 

تخطيط سميم  ىبين الحصول عم α≤ 0.4.عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة   .7
المناسبة التي يمكن اختيارها ومدى  والمعايير من خالل االستراتيجيات يحيا  المدين

 .مالئمها لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة

 0.002.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )310.( أن معامل االرتباط يساوي 08يبين جدول )
بين الحصول وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  α= 1.10الداللة وىي أقل من مستوى 

المناسبة التي يمكن اختيارىا  والمعايير من خالل االستراتيجيات تخطيط سميم ألحياء المدين ىعم
 (.α= 1.10ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية )

 ائج مع بعض الدراسات كدراسةواتفقت هذه النت
 

القيمة  معامل بيرسون لالرتباط الفرضية
 (.Sig)االحتمالية

بين  α≤ 1.10عند مستوى  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة 
من خالل  تخطيط سميم ألحياء المدين ىالحصول عم
المناسبة التي يمكن اختيارىا ومدى  والمعايير االستراتيجيات

 .االستدامة في قطاع غزةمالئميا لتطبيق مبادئ 

.310 *0.002 

( يوضح معامل االرتباط بين الحصول عمى تخطيط سميم ألحياء المدين من خالل االستراتيجيات 38جدول رقم )
 والمعايير المناسبة التي يمكن اختيارىا ومدى مالئميا لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع غزة.

0.05داللةاالرتباط دال إحصائيًا عند مستوى     * . 



بين متوسطات استجابات  α≤ 0.4.توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .8
المبحوثين حول المخططات التفصيمية ومدى مالئمتها لتطبيق مبادئ االستدامة في قطاع 

، مكان العمل، مكان العمل زة تعزي لمسمات الشخصية )المؤهل العممي، الجنس، العمر،غ
 الحالة االجتماعية، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة(.

" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىو لعينتين مستقمتينT- تم استخدام اختبار "
التباين "  اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام اختبار

 0ا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة " لمعرفة ما إذاألحادي 
 متوسطات أو أكثر.

أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 09الموضحة في جدول )ن النتائج م
0.05 ≥ α لكافة السمات الشخصية وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

حول المخططات التفصيمية ومدى مالئمتيا لتطبيق مبادئ بين متوسطات إجابات المبحوثين 
 تعزى لمسمات الشخصية. االستدامة في قطاع عزة 

 واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) قيمة االختبار اسم االختبار السمات الشخصية

األحادي التباين الم ىل العممي  0.379 0.686 

لعينتين مستقمتين  -  الجنس
T  

-0.312 0.756 

 0.188 1.636 التباين األحادي العمر

 0.060 2.565 التباين األحادي مكان العمل

لعينتين مستقمتين  -  نوع السكن
T  

1.619 0.109 

لعينتين مستقمتين  -  الحالة االجتماعية
T  

1.537 0.128 

 المسمى الوظيفي
 

 0.390 1.067 التباين األحادي

 0.523 0.754 التباين األحادي عدد سنوات الخبرة

 البيانات الشخصية –لعينتين مستقمتين و التباين األحادي "  - Tيوضح نتائج اختبار"  (:4) رقم جدول



 

 

 

 

 (3ممحق رقم )
 المعايير التخطيطية
لمحدائق دورًا ميما في نشر الخضرة وتنقية اليواء وتخفيف االثار السيئة :(1)حديقة الحي السكني

 المدن من الناحية الكمية.الزدحام المناطق السكنية وتمثل جزًء كبيرًا من المساحة الخضراء في 
 .قة الحي السكنيإنشاء حدي دالتي يمكن اخذىا في االعتبار عن ةبعض المعايير التخطيطي

 متر من جميع االتجاىات. 088وسط الحي والمسافة التي يقطعيا المواطن ب الموقع: -

 امنو ولممشاة ويفضل ان تكون بجوار المدرسة المتوسطة او الثانوية.المواصالت:  -
 

نطاق الخدمة: تخدم التجمعات السكنية والتي 
 يشمميا الحي السكني، وتشمل.

الترويح اليادي مثل النزىة والجموس،  -
والترويح المصحوب بالحركة وممارسة 

 االلعاب.

تتوسط الحي السكني ما امكن،  -
 والوصول الييا بسيولة .

تخدم سكان الحي وخاصة ما فوق سن   -
 سنة، بعيده عن مناطق االزدحام . 21

 
( يوضح نطاق الخدمة لحديقة الحي 1شكل رقم )

وزارة الشئون البمدية  -السكني المصدر
ىـ،"دليل المعايير التخطيطية لممناطق 1241

 الترفييية"، الطبعة االولى.
 المقترحة لحديقة الحي السكني ةالمعايير التخطيطي

 كثافة مرتفعة كثافة منخفضة البيان
 18 11 نسمة(1888عدد السكان المخدومين)

 1 33. (4نصيب الفرد من مساحة الموقع)م
 18 1 مساحة االرض المطموبة)بالدونم(

 188 18 متطمبات االنتظار)مكان(
 088 288 نصف قطر دائرة التخديم)م(

 ىـ،"دليل المعايير التخطيطية لممناطق الترفييية"، ط االولى.2211وزارة الشئون البمدية  -المعايير التخطيطية المصدر ( يوضح1جدول رقم)
 
 

                                                 
 ىـ،"دليل المعايير التخطيطية لممناطق الترفييية"، الطبعة االولى.2211وزارة الشئون البمدية  -1

 



 

 

 

 

     اواًل: االستخدام السكني عمى مستوى المراكز العمرانية
االســتخدام الســكني الحضــري  تكطــي الكتمــة الســكنية  عمــى نســبة مــن المســاحة العمرانيــة،  ن مــا  .1

من المساحة المعمورة من المدن، و االستعمال السكني فـي  39%يشكمو االستعمال السكني نحو 
، 67% ، وفـي بعـض المـدن العربيـة، عمـان(1)%52-27المدن ا مريكية يشكل نسبة تتراوح مـن 

%، تبمــم مســاحة االســتخدام 61(4)، فــي مدينــة  ــزة56.5% (3)و مدينــة العــريش 29%(2)دمشــق
مــن مســاحة الكتمــة المبنيــة الحضــرية،  39.7%دونمــًا، بنســبة  20475.4الســكني الحضــري نحــو 

تحظـــى مدينـــة  ـــزة بنصـــيب ا ســـد مـــن حيـــث  -% مـــن المســـاحة اةجماليـــة لمقطـــاع 5.6ونحـــو 
 مساحة االستخدام السكني .

 

 الوساحة بالذونن ستخذامنوظ اال
نسبة االستخذام هن إجوالي 

 االستخذاهات %

هتر هن  1000هقابل كل 

 االستخذام السكني

 - 7 25352 السكني
م107 0.7 2720 التجاري

2 
م163.6 1.1 4150 الصناعي

2 
م6311 43.8 160000 الزراعي

2 
م143 1 3650 التعليوي

2 
م24 0.17 630 الصحي

2 
م24 0.06 230 الذيني

2 
م134 0.9 3400 اإلداري

2 
م25 0.17 632 الوساحات الخضراء والحذائك

2 
م157.8 1.1 4000 حرم الشاطئ

2 
م11 0.08 300 رياضة وهالعب

2 
 2م9 0.07 250 هكبات النفايات

م902 6.3 22880 الطرق
2 

م2800 19.4 71000 أراضي فضاء
2 

م2287 15.9 58000 الوستوطنات اإلسرائيلية
2 

م338.6 2.45 9106 أخرى
2 

  100 365000 اإلجوالي
 

 
م. المصدر: د. رائد 2001(: التوزيع المساحي التقريبي ألنواع استخدامات األرض المختمفة في محافظات غزة لسنة 1جدول )

 .346صالحة: االستخدام السكني في محافظات غزة، ص. 
                                                 

  اديالجنابي، صالح حميد "التركيب الداخمي لمدينة أربيل: دراسة مقارنة في جغرافية المدن"، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، المجمد الح - 1

 .328م، ص. 1980عشر، بغداد، 
 م بين عبقرية 2000السماك، محمد أزىر، استخدامات األرض بين النظرية والتطبيق، دراسات تطبيقية عن مدينة الموصل الكبرى حتى عام  - 2

 .52م، ص. 1985اإلنسان والمكان، العراق، جامعة الموصل،      
فارس، جالل الدين محمد "مدينة العريش: دراسة في جغرافية المدن"، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد البحوث والدراسات العربية،   - 3

 .142م، ص.   1984

 .122صالح، رائد أحمد، ص.  - 4



 

 

 

 
 

 الخدمات االجتماعية ثانيًا:
دونمـــًا تقريبـــًا انظـــر  3650تبمـــم مســـاحة االســـتخدام التعميمـــي نحـــو  الخـــدمات التعميميـــة : .1

% مــن مجمــالي الكتمــة 6.7% مــن مجمــالي االســتخدامات، ونحــو 1(،  ي بنســبة 4جــدول )
نســـمة،  ي نحـــو  327العمرانيـــة، ويبمـــم نصـــيب الـــدونم الـــوظيفي مـــن عـــدد الســـكان نحـــو 

%، وعمــى كلــك يكــون 42.3ميم / الفــرد، فيمــا تبمــم نســبة الطــيب الممتحقــين بــالتع2م3.05
طالبـًا، حــوالي  506158نصـيب الـدونم الـوظيفي مــن عـدد الطمبـة الممتحقـين المقــدر بنحـو 

/ طالـــب، ويعـــد ىـــكا المعـــدل منخفضـــًا مكا مـــا قـــورن 2م7.2طالـــب/ دونـــم،  ي نحـــو  138
، مك ال يشـكل سـو  (1)/ طالـب2م37بالحد ا دنى من المعيار العـالمي، والـكي يقـدر بنحـو 

% منـــو، و ىـــكا المعيـــار يختمـــف مـــن مرحمـــة تعميميـــة ملـــى  خـــر . وبمقارنـــة مســـاحة 19.5
لمســــكن  2م1000االســــتخدام الســــكني بمســــاحة االســــتخدام التعميمــــي وجــــد  ن مقابــــل كــــل 

 لمتعميم.  2م170

(،  ي 4دونمــًا. انظــر جــدول ) 630تبمــم مســاحة االســتخدام الصــحي  الخــدمات الصــحية: .4
ـــة اال0.17بنســـبة  ـــة 1.2ســـتخدامات، ونحـــو % مـــن جمم ـــة العمرانيـــة، وبمقارن % مـــن الكتم

مـــن االســـتخدام  2م1000مســـاحة االســـتخدام الســـكني واالســـتخدام الصـــحي وجـــد  ن كـــل 
مــن االســتخدام الصــحي. والصــورة العامــة لمخــدمات الصــحية فــي  2م24.8الســكني يقابمــو 

 محافظات  زة ىي 
، وىـكا مـنخفض فـي محافظـات  ـزة 2م0.64نصيب الفرد مـن المسـاجد  الخدمات الدينية: .3

 . (2)/ نسمة4م1.3ر التخطيطية لممساجد، والتي تبمم بالنسبة لممعايي
وتضــــم مكاتــــب البمــــديات، مراكــــز الشــــرطة، الجــــيش ومراكــــز الــــدفاع الخــــدمات اإلداريــــة:  .2

المــــدني، الداخميــــة، الجمــــارك، المحــــاكم، ومختمــــف الــــوزارات والــــدوائر الحكوميــــة ومســــاحة 
 5.2%من مسـاحة االسـتخدامات وبنسـبة  1%دونم، بنسبة  3400ية نحو المناطق اةدار 

ــدونم مــن الخــدمات نحــو  نســمة، ومقابــل كــل 352 مــن الكتمــة العمرانيــة، وبمــم نصــيب ال
ــــة، انظــــر جــــدول ) 2م134مــــن االســــتخدام الســــكني  2م1000 (، 4مــــن الخــــدمات اةداري

 وتتركز معظم الوزارات واةدارات في مدينة  زة.

                                                 
 .261عالم، أحمد خالد، وآخرون، التخطيط اإلقميمي، مرجع سابق، ص.  - 1
 ة والمعيد العربي إلنماء المدن، )المعايير التخطيطية لممساجد(، تقرير مقدم لمؤتمر مقومات تخطيط المدينة العربيةمنظمة المدن العربي - 2

 .288م، ص. 1968/8/4-م1968/7/26والقيم والمعايير الالزمة في السمم والحرب، بيروت: 



 

 

 

 

( 4المقـــابر  مـــن الظـــواىر الواضـــحة فـــي المحافظـــات عـــدم العنايـــة بالمقـــابر، والجـــدول )  .5
 0.14%دونمــًا  و مــا نســبتو  520يوضـح  ن مســاحة المقــابر فــي المحافظــات بمكـت نحــو 

نســــمة،  و مــــا يعــــادل  2301مــــن مجمــــالي المحافظــــات، ويبمــــم نصــــيب الــــدونم الــــوظيفي 
 ن جديدة مستقبًي./  لف نسمة، مما يتطمب تخطيط مداف2م434

ًً يمكنيا من تطوير السياحة الداخمية :(1)الخدمات السياحية .1 المحافظات تمتمك وضعًا جيدَا
والخارجية،  نيا تطل عمى شواطئ طويمة ونظيفة و ير مموثة وخاصة الشواطئ الجنوبية 

ـــاطق ا  ـــة المثيـــرة، والمن ـــة والحيواني ـــة والمنـــاطق النباتي ـــان الرمميـــة الطبيعي ثريـــة حيـــث الكثب
 .والتاريخية 

 : (2)الخدمات الترفييية  .7
 :بمكـــــت مســـــاحة الحـــــدائق والمنـــــاطق الخضـــــراء فـــــي  المســـــاحات الخضـــــراء والحـــــدائق

مـــــن مجمـــــالي مســـــاحة المحافظـــــات، وبنســـــبة  0.17%دونمـــــًا بنســـــبة  632المحافظـــــات 
ــدونم الــوظيفي مــن عــدد الســكان  %0.96 ــة العمرانيــة، ويبمــم نصــيب ال مــن مســاحة الكتم

/ فــرد، وبالمقارنــة بــين نصــيب 2م0.52نســمة، وبالتــالي فــبن نصــيب الفــرد يكــون  1893
مـــن االســـتخدام  2م1999الفـــرد مـــن االســـتخدام الســـكني والمســـاحات الخضـــراء فـــبن لكـــل 

(، والحـدائق 4مـن الحـدائق والمنـاطق الخضـراء، جـدول ) 2م25السكني مقـابًي لـو يسـاوي 
ـــة معـــايير تخ ـــى  ي ـــة، حيـــث ال توجـــد الحـــدائق عمـــى فـــي المحافظـــات ال تخضـــع مل طيطي

مستو  الحي السكني،  و الحدائق الخاصة با طفال،  و الخاصة بالميادين،  و الحدائق 
العامة الكبر ،  و الحدائق النوعية المتخصصـة، و ن وجـدت فيـي محـدودة و يـر موزعـة 

 توزيعًا عاداًل.
  : مــــن 20.3ســــبة ، بن 2كــــم74حــــوالي  (3)تبمــــم مســــاحة الشــــريط الســــاحمي الشــــواط %

دونــم  4000المســاحة الكميــة لممحافظــات،  مــا منطقــة حــرم الشــاطئ فتبمــم مســاحتيا نحــو 
 نسمة. 299% من مجمالي مساحة المحافظات، ونصيب الدونم نحو 1.1 ي بنسبة 

تعـــاني المحافظـــات مـــن نقـــص حـــاد فـــي المراكـــز الثقافيـــة  :الخـــدمات الثقافيـــة والرياضـــية .0
مســاحة و م، 1995والرياضــية ووســائل التــرويح ا خــر ، فالمكتبــات مــثًي يبمــم حتــى عــام 

% مــن 0.08دونــم، بنســبة  300بنحــو  يقــدر (،4االســتخدام الرياضــي كمــا فــي الجــدول )

                                                 
 .45اإلقميمي، مرجع سابق، ص. السمطة الوطنية الفمسطينية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المخطط  - 1
 .44السمطة الوطنية الفمسطينية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المخطط اإلقميمي، مرجع سابق، ص.  - 2
3 - Ministry of Planning And International Cooperation, Directorate for urban and Rural Planning, 

Coastal Zone Plan for Gaza., Gaza, 1996, P. 6. 



 

 

 

 

ليسـتخدام  2م1000% من الكتمة المبنيـة، ويقابـل كـل 0.4مجمالي مساحة المحافظات، و
ليســـتخدام الرياضـــي، ويبمـــم نصـــيب الـــدونم مـــن الميعـــب نحـــو  2م11.8الســـكني حـــوالي 

 /  لف نسمة.2م250نسمة،  ي  3988
 طـرق رئيسـية وىـي  3وتتكـون شـبكة الطـرق اةقميميـة مـن  :(1)شبكة الطـرق والمواصـالت .9

ــبمح 4الطريــق رقــم " "  يمتــد مــن  قصــى شــمال المحافظــات مــرورًا بمحــافظتي  ــزة وديــر ال
حتــى مفتــرق القــرارة حيــث يتفــرع لفــرعين  الشــرقي ويمتــد حتــى المعبــر عمــى حــدود مصــر 
والكربــي يعبــر محــافظتي خــان يــونس ورفــح حتــى الحــدود المصــرية، ويبمــم طــول الطريــق 

" 4الىيـا موازيـًا لمطريـق رقـم "طريق صـيح الـدين  يمتـد مـن مفتـرق بيـت  -كم 58بفرعيو 
الطريـق  - كـم 12حتـى يتقـاطع معـو عنـد مفتـرق البـوليس الحربـي وبطـول مجمـالي حـوالي 

 كــم. 40الســاحمي  يــربط المحافظــات الشــمالية بالجنوبيــة موازيــًا لمســاحل وبطــول مجمــالي 
% مــــــن مجمــــــالي مســــــاحة 3.6دونمــــــًا  و بنســــــبة  22,880وتبمــــــم مســــــاحة الطــــــرق نحــــــو 

/ نســـمة، فيمـــا بمـــم 2م19.2نســـمة  و  52، ونصـــيب الـــدونم مـــن الطـــرق نحـــو المحافظـــات
كــم طــولي. و مــا حالــة شــبكة الطــرق فــبن 1144م نحــو 1999مجمــالي  طــوال الطــرق لعــام 

 %.12.4% بحالة متوسطة،  ما الجيدة فشكمت 30.4% منيا بحالة سيئة، ونحو 57.2
ــل: .18  47,564مركبــة، وبمــم  3474م حــوالي 1970بمــم عــدد المركبــات ســنة  وســائل النق

وىو عدد كبير لسكان المحافظات، مك يكون نصيب كـل سـيارة  م.1999مركبة حتى مايو 
 حادثة/ سنة..  1985بمكت الحوادث حوالي و نسمة،  22.9

 71,000( نحــو 1.9مســاحة ا راضــي الفضــاء فــي القطــاع جــدول ) األراضــي الفضــاء: .11
ـــم بنســـبة  ـــجن جـــزءًا منيـــا تحـــت ســـيطرة مـــن مجمـــالي مســـاحة القطـــاع عممـــ 19.4%دون ًا ب
 االحتيل.

مكبــًا.  40عــدد مكبــات النفايــات  يــر القانونيــة فــي القطــاع يتعــد   :(2)النفايــات الصــمبة .14
وتقـــوم المجـــالس البمديـــة والقرويـــة بجمـــع النفايـــات مـــن المـــدن والقـــر . وتـــوفر وكالـــة ا مـــم 

 م.1950المتحدة خدمات مشابية في مخيمات اليجئين منك عام 

 
 

 

 

                                                 
فمسطين،  "، السمطة الوطنية الفمسطينية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، غزة1األطمس الفني "الجزء األول"، محافظات غزة، إصدار " - 1

 .52م.، ص. 1997

 .58ص.  -المصدر السابق - 2
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 الجامع، والمسجد المحمي. جدول يوضح المعدالت التخطيطية لممسجد

  
  المسجد الجامع يعمل كمسجد محمي

نفس نطاق الخدمة لممسجد في 
 المحمي، باإلضافة لوظيفتو.

  ان يرتبط بشبكة طرق وممرات
 المشاة.

  بعيدا عن اماكن الضجيج والتموث
 والغبار، والمموثات البيئية.  

  يراعى في المسجد الجامع توفير
 مصمى لمنساء ومكتبة .

 

 
لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي

 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211
 ، والمسجد الجامعجدول يوضح المعدالت التخطيطية لممساجد المحمية

 

 .الخدمات التعميمية  -2
 1-2عبارة عن الوحدات التعميمية التي الخدمية التعميمية ورعاية االطفال من سن  رياض االطفال:

 سنوات، بنين وبنات. 
يتم اختيار موقع رياض االطفال في المناطق السكنية وبمراكز المجموعة السكنية عمى مستو  الحي 

 السكني او المجاورة لمتشيع لموصول الييا سيرا عمة االقدام وان يتوفر بيا 
 توفير المرافق االدارية والخدماتية. -

 .توفير مواقف سيارات سطحيا خار الروضة -
 سنة وىي المرحمة االولى من مراحل التعميم. 14-1الفئة العمرية من سن تخدم  المدرسة االبتدائية:



 

 

 

 

 الوصول الييا بشكل امن وسيرا  مى االقدام من خيل توفير مسارا لممشاة يصل الييا. -

 عمى طرق تجميعية. ةيفضل ان تكون المدرس -

 موقعيا بعيدًا عن الضجيج ومسببات التموث ويفضل بجوار حديقة محمية. -

 ل بين مداخل مدرسة البنين والبنات.يراعي الفص -

 االعتبارات االساسية لممدارس بمراحميا الثالثة.

يراعي ان ال يكون بجوارىا مباني ميصقة حرصا عمى الخصوصية والتيوية، وتحقيق  -
 االضاءة، وتصميم المباني من طابقين وتسمح بالتيوية واالضاءة ايضًا.

 متر. 18الطريق العام بمسافة كافية لألمان يراعي ان يكون مدخل المدرسة بعيدًا عن  -

 عند تصميم الفناء يراعي التظميل الكافي. -

 توفير مواقف سيارات كاف. -

 11-14من سن  متطمبات موقع المدرسة المتوسطة.
 .ةبعيدا عن الضجيج والتموث والدخان والمموثات البيئي -

 يقع في مركز الحي او المحاورة السكنية. -

 البنين والبنات باستخدام حديقة مثًي.الفصل بين مدارس  -

 عدم اقامة مدارس البنات بجوار مباني ادارية او عامة او اسواق او مجمعات حكومية. -

 10-11من سن . الثانويةمتطمبات موقع المدرسة 

 .ةبعيدا عن الضجيج والتموث والدخان والمموثات البيئي -

 تقام بالقرب من مراكز الخدمات الرياضية. -

مركز الحي او عمى  طرافو، ويفضل عمى حدوده الخارجية لمراكز االحياء وتقع عمي تقع في  -
 شارع تجميعي او رئيسي.

وقربيا من المناطق السكنية والبعد عن المراكز  البنين عن مدارس البناتعد مدارس بمراعاة  -
 التجارية والمساجد ا نشطة.

  
 لممدارس االبتدائية.التخطيطية  المعدالت لرياض االطفال.التخطيطية  المعدالت

 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي



 

 

 

 

 

  
 لممدارس الثانوية.التخطيطية  المعدالت لممدارس المتوسطة.التخطيطية  المعدالت

 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي

 الخدمات الصحية. -1
تعتبر النواة االساسية لمخدمات الطبية وتقدم ىذه الخدمة عمى مستوى  مراكز الرعاية الصحية االولية:

 .الحي و المجاورة السكنية
 االعتبارات االساسية لمركز الرعاية الصحية االولية.

عند اختيار موقع المركز الصحي ان يكون في متوسط الحي السكني او المجاورة يراعي  -
 او بين المجاورات. السكنية

 يتميز باليدوء وبعده عن اماكن الضجيج والمموثات. -
 ان يكون الموقع عمى طريق تجميعية او رئيسية. -
 سيولة الوصول. -
 يفضل امكانية تحقيق مداخل ثانوية  ير المدخل الرئيسي. -
 توفير مواقف سيارات خارج المركز الصحي. -

 الخدمات الثقافية. -3
وتتواجد عمى مستوى االحياء، وتتكون من قاعات لمقراءة واالطالع وبعض  المكتبات الفرعية:
 الخدمات االخرى.

  :يراعى عند اختيار الموقع
كة بسيولة الوصل اليو سواء بوسائل النقل العامة او الخاصة من خيل ربطيا بش -

 وممرات المشاة المواصيت



 

 

 

 

 البعد عن االماكن المزدحمة والمموثات. -

 .لممكتبات الفرعيةاالعتبارات االساسية 
 توفير الخصوصية. -

 يصمم المبنى بحيث يحقق التيوية واالضاءة. -

 توفير مواقف لمسيارات. -

  
 لممكتبات الفرعية.المعدالت التخطيطية  المعدالت التخطيطية لمراكز الرعاية الصحية االولية. 

 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي

 الخدمات البريدية. -2
 وتتواجد عمى مستوى االحياء.مكاتب البريد الفرعية: 

  :لمكاتب البريد الفرعية يراعى عند اختيار الموقع
بوسائل النقل العامة او الخاصة من خيل ربطيا سيولة الوصل اليو سواء في مركز الحي و  -

 .كة المواصيت وممرات المشاةببش

 .الفرعية ب البريدلمكاتاالعتبارات االساسية 
 توفير مواقف لمسيارات. -

 .تخصيص مكان لمتحميل والتفريم -

 الخدمات االمنية. -5
 وتتواجد عمى مستوى االحياء. :مراكز الشرطة المحمية
  :لمركز الشرطة المحمي الموقعيراعى عند اختيار 

يختمف نطاق ىكه الخدمة طبقا الى طبيعة التكوين العمراني لممنطقة وتضاريسيا وعروض  -
 .، وكثافة المنطقة واتجاىات الحركة المروريةالشوارع والطرق فييا

 يراعي عند اختيار الموقع القرب من الشوارع الرئيسية. -

 .حميلمركز الشرطة الماالعتبارات االساسية 
 توفير مواقف لمسيارات. -

 .يفضل تجميع مركز الشرطة والدفاع الدني في وحدة واحدة -



 

 

 

 

  
 المعدالت التخطيطية لمراكز الشرطة المحمية. المعدالت التخطيطية لمراكز البريد الفرعية. 

 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي

 الدفاع المدني:  خدمات -1
 .وتشمل مراكز االطفاء ومقاومة الحريق

  لمركز الدفاع المدني: يراعى عند اختيار الموقع 
 الموقع الجكرافي يمعب دورَا ميما في تحديد كفاءة الموقع في تجدية ميامو. -

 لموقع الحريق باختيار الموقع في منطقة متوسط من نطاق الخدمة.تقميل زمن الرحمة  -

والنوعية المطموبة من الخدمة بحيث ان يتناسب حجم المركز من   الخدمة بالمستو تكطية منطقة  -
 طبيعة االستعماالت وكثافة السكان في منطقة الخدمة.

الحادث بحيث اال تزيد كان مسافة تقطعيا سيارة االطفاء لموصول لم بجقصىالبعد المكاني ويتحدد  -
 عن اربع دقائق. ويرتبط تحديد المسافة بعدة عوامل ميمة.

 طبيعة التكوين العمراني لمنطقة الخدمة. -1

 طبيعة التضاريس. -4

 طبيعة الطرق المستخدمة. -3

 كثافة واتجاىات الحركة المرورية. -2

 يراعي عند اختيار الموقع القرب من الشوارع الرئيسية. -

 .الدفاع المدنيلمركز االعتبارات االساسية 
 توفير مواقف لمسيارات. -

 .يفضل تجميع مركز الشرطة والدفاع الدني في وحدة واحدة -



 

 

 

 

 
 المعدالت التخطيطية لمراكز الدفاع المدني.

 
 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي

 : تجاريةخدمات  -7

 
 المعدالت التخطيطية لمخدمات التجارية في المجاورة السكنية.

 
 المعدالت التخطيطية لمخدمات التجارية في الحي السكني.

 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي



 

 

 

 

 .الترفييية  المعايير التخطيطية المقترحة لممناطق

 
 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي



 

 

 

 

 /نسمة(1معمى المستويات التخطيطية بالمدينة) الترفيييةنصيب الفرد من المناطق 

 
 ه، وزارة الشئون البمدية والقروية.2211لمخدمات، الطبعة االولى  ةدليل المعايير التخطيطي
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