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  طسٌقً جٌري يلإيل ّالدجً الغالٍة الحً ها شالث 
 إيل ّالدي الدصٌص حفظَ اهلل
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 الُممخص

ذ ليذ مف دكر رئيتسي في دفع عجمة النمك اعابر الصنذعة مف أىـ ركذئز المجامعذت النذمية، لم
االقاصذدم لألمذـ كزيذدة متساكل دخؿ الفرد المعيشي، كال يخفى عمى أحد مدل ضعؼ المنذطؽ 

القذئمة في قطذع غزة كعشكائية اكاجدىذ بمخامؼ المنذطؽ داخؿ المدف بتسبب  الصنذعّية
لذلؾ  ؛كب عمى قطذع غزةالحصذر االقاصذدم كالتسيذتسي كعدـ االتساقرار األمني كاكالي الحر 

لمذ ليذه المنذطؽ مف دكر  الصنذعّيةانذكلت ىذه الدراتسة دراتسة اقييـ الكاقع الاخطيطي لممنذطؽ 
رئيتسي في المتسذىمة الفذعمة في الانمية الشذممة عمكمذن كالانمية االقاصذدية خصكصذن، كقدرايذ 

كع البحثي ككنو لـ يتسبقو عمى اشغيؿ عشرات اآلالؼ مف التسكذف، كاكمف أيضذن أىمية المكض
نمذ اقاصرت عمى  الصنذعّيةدراتسذت مشذبية بمذ ياعمؽ باخطيط المنذطؽ  في قطذع غزة، كا 

إمكذنية الاكّصؿ لناذئج  إلى، بذإلضذفة الصنذعّيةكالمذلي لممنذطؽ  اإلدارمالخكض في الجذنب 
اخطيط المنذطؽ كاكصيذت اتسذعد في حؿ المشكمة البحثية في مذ ياعّمؽ بذلقطذع الصنذعي ك 

. كاعامدت منيجية إعداد ىذه الدراتسة بشكؿ أتسذتسي عمى جمع البيذنذت كالمخططذت الصنذعّية
ذات العالقة بمكضكع الدراتسة، كعمؿ زيذرات ميدانية لامؾ المنذطؽ، كالقيذـ باحميؿ الكضع 

كخذصة  كاتسميط الضكء عمى الجذنب الاخطيطي لامؾ المنذطؽ كدراتساو بشكؿ نقدم بّنذء ،القذئـ
ككاقعيذ  الصنذعّيةالقذئمة، كشممت الدراتسة الاحميمية أيضذ احميؿ المنذطؽ  الصنذعّيةالمنذطؽ 

اتساخداـ المقذبمة الُمييكمة مع  إلى، بذإلضذفة (SWOT) الاخطيطي عبر نمكذج الاحميؿ الربذعي
مة لاجميع كأداة ىذ الصنذعّيةالمخاصيف كالخبراء الذيف ىـ عمى دراية كفذية بمجذؿ المنذطؽ 

ناذئج اراقي بذلؾ الكاقع مثؿ: ضركرة اشجيع الدكلة لمشركذت  إلىالبيذنذت، كخمصت الدراتسة 
المطكرة، العمؿ عمى اعزيز كاطكير البنية الاحاية لامؾ المنذطؽ، ضركرة اجييز المخططذت 

كاضحة الافصيمية كاألنظمة لامؾ المنذطؽ حتسب معذيير الاخطيط المتساداـ، كاعداد رؤية انمكية 
 .بمشذركة جميع الجيذت المخاصة كغيرىذ مف الاكصيذت البنذءة الصنذعّيةلممنذطؽ 

 

 

 



 د
 

Abstract 

Industry is considered one of the most important pillars of the developing and 
civilized societies, as it has a main role in driving the economic growth ahead and 
increasing the living level of income. It is no secret to anyone the weakness of the 
existing industrial areas in the Gaza Strip and their random presence in various areas 
inside the cities because of the economic and political blockade, the lack of security 
and stability and the succession of wars in the Gaza Strip a few years ago until the 
preparation date of this study. Therefore, this study addressed "Evaluation study of 
for the Actual Urban Planning of Industrial Zones in the Gaza Strip" for what these 
areas play a major role in contributing actively in the overall development in general 
and the economic development especially and its ability to run tens of thousands of 
people.  

 The importance of this research topic lies also in being not preceded by similar 
studies including the planning of the industrial zones in Gaza Strip, but the previous 
studies were limited to delve into the financial and administrative side of the 
industrial zones. In addition to the possibility of reaching to the findings and 
recommendations that help to solve the research problem in relation to the industrial 
sector and planning the industrial zones. 

And the preparation methodology of this study is mainly adopted on collecting data 
and drawings related to the subject of the study, doing field visits to those areas, 
analyzing the existing situation, highlighting the planning side of those areas and 
studying it critically especially the existing industrial areas. 

 The analytical study also included an analysis of the industrial zones and its reality 
planning using SWOT analysis. The researcher used the structured interview with 
specialists and experts and engineers who have adequacy and familiar in the field of 
the industrial areas as an important tool to collect data related to the reality planning 
evaluation of those areas. 

 The study concluded results which elevate the existing situations such as: the state's 
need to encourage the developed companies, work to strengthen and develop the 
infrastructure around these areas, the need for equipping detailed plans and 
regulations for those areas according to sustainable planning criteria, and prepare a 
clear development vision for the industrial zones with the participation of all the 
specialized authorities and other constructive recommendations. 
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 الفصل األول: مقدمة البحث
 

 تمييد 1-1

 االتساثمذر دعـ في كاتسذىـ اعمؿ الاي كاألدكات تاآلليذ أىـ إحدل الصنذعية المنذطؽ أصبحت
 في العذلية بمتسذىمايذ األخرل االقاصذدية القطذعذت مف غيرىذ عف ااميز الاي الصنذعة كانمية
 بذلنتسبة االقاصذدم النمك جكىر الاصنيع يعابر حيث، االقاصذدم لمنمك العذمة األىداؼ احقيؽ
 لمبمد، كالثقذفي كاالجامذعي االقاصذدم العجز عمى بالاغم بدكنو ال يمكف كالذم ،النذمية لمدكؿ
  أتسذتسية قذعدة الدخؿ مصذدر كانكيع اإلناذجية القذعدة اطكير في الصنذعة متسذىمة اعابر حيث

 كالمنذطؽ المدف ىذه امعبو لمذ كذلؾ كاعي، مجامع أم في حقيقي اقاصذدم نمك إلحداث
 فرص مف اآلالؼ كخمؽ القكمي كالدخؿ محميال النذاج زيذدة في كحيكم كبير دكر مف الصنذعية

 الاطكير أجؿ مف العممي البحث كاشجيع المعيشة متساكل ارافذع مف ذلؾ عف ياراب كمذ العمؿ
ـْ َفَيْؿ "  ذلى في كاذبو الحكيـكالنمك، كقذؿ اهلل اع ـْ ِلُاْحِصَنُكـ مِّف َبْأتِسُك َكَعمَّْمَنذُه َصْنَعَة َلُبكٍس لَُّك

ـْ َشذِكُركفَ   ( كىذا يؤكد مدل اىامذـ االتسالـ بذلصنذعة كالحرؼ.80)تسكرة األنبيذء، آية رقـ  " َأنُا
 

 قطذع داخؿ معقدة صعكبذت يكاجو يزاؿ ال أنو إال القطذع ىذا في الممحكظ الاطكر مف كبذلرغـ
 إلى ىدفت كالاي االحاالؿ تسمطذت اابعايذ الاي االقاصذدية بذلتسيذتسة ياعمؽ مذ أبرزىذ كمف ،غزة
 .خذصة بصكرة الصنذعي كالقطذع عذمة بصكرة غزة قطذع اقاصذد كاطكر نمك ةعرقم

 

 في الفذعمة متسذىمايذ كمدل الصنذعية لممنذطؽ الكبرل األىمية حكؿ آنفذ ذكره اـ مذ اثر كعمى
 انذكؿ البحث فقد خصكصذ، الصنذعية الانمية متساكل كرفع عمكمذ لممجامع الشذممة الانمية
يذ كالكقكؼ عمى كاقعيذ الاخطيطي كاقييم غزة قطذعفي  الصنذعية نذطؽالم لكاقع مفصمة دراتسة

 اإلقميمي المخطط اعامذد بعد حدثت الاي كالديمكغرافية التسيذتسية الماغيرات ظؿ فيكحيثيذاو، 
 ظؿ كفي ـ،2005 عذـ غزة قطذع مف االحاالؿ تسمطذت انتسحذب ثرإ ـ2005 عذـ لمقطذع
حتسب اقذرير كزارة االقاصذد الفمتسطيني لمعذـ  غزة قطذع في حذليذ الصنذعي القطذع ادىكر
 .ـ2014
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 البحثية المشكمة 1-2
قطذع غزة مف ظركؼ اقاصذدية كتسيذتسية صعبة بشكؿ عذـ نذاجة عف الحصذر  يعذني

لى كقانذ الحذلي ككذلؾ بتسبب الحركب  الكاتسع الذم بدأ منذ أكثر مف ثمذف تسنكات كا 
يمذ االجايذحذت اإلتسرائيمية الماكررة في المنذطؽ المااذلية الاي كقعت عمى قطذع غزة كال تس

الشرقية كالحدكدية لمقطذع، ككذلؾ عدـ كجكد منذطؽ صنذعية كاضحة المعذلـ بقطذع غزة 
لاحاكم عمى كذفة الصنذعذت عمى متساكل القطذع كعدـ االلازاـ بذلمخطط اإلقميمي 

 ضعؼ بمذ يمي: بخصكص أمذكف اكاجد المنذطؽ الصنذعية، كعميو يمكف أف نمخص ذلؾ
الصنذعّية في قطذع غزة  المنذطؽ اخطيط في كالضعؼ الحذلي الصنذعّية المنذطؽ دكر

كاناشذر العشكائيذت الصنذعية داخؿ المدف كادىكر الكاقع الصنذعي، كايدؼ الدراتسة 
 لإلجذبة عف األتسئمة الاذلية:

 ؟مذ ىك اقييـ كاقع المنذطؽ الصنذعية في المخطط اإلقميمي لقطذع غزة  -6

مذ ىك الكاقع الحذلي لممنذطؽ الصنذعية ؟ كمذ ىي أبرز المعيقذت الاخطيطية كالتسيذتسية  -9
 كاالجامذعية كاالقاصذدية الاي امنع الكصكؿ لمنذطؽ صنذعية ماميزة ؟

أىـ االتساراايجيذت كالحمكؿ المقارحة لممنذطؽ الصنذعية لمعذلجة جزء مف مذ ىي  -9
 ي قطذع غزة ؟المشذكؿ الاي اعذني منيذ امؾ المنذطؽ ف

 

 أىمية البحث 1-3
نظرا لكجكد العديد مف الماغيرات التسيذتسية كالديمكغرافية الاي كقعت عمى قطذع غزة جراء 

ـ، كادىكر كضع المنذطؽ الصنذعية 9002انتسحذب تسمطذت االحاالؿ مف قطذع غزة عذـ 
في قطذع غزة بتسبب ظركؼ الحصذر كاالنقتسذـ التسيذتسي بيف الضفة الغربية كقطذع غزة 
كعدـ إمكذنية اطبيؽ الكاقع الاخطيطي لممنذطؽ الصنذعية في المخطط اإلقميمي لقطذع 

 غزة، اكمف األىمية البحثية ليذه الدراتسة فيمذ يمي:
عدـ الاطّرؽ تسذبقذن لاقييـ الكاقع الاخطيطي لممنذطؽ الصنذعية في قطذع غزة مف قبؿ  -6

 . ضيذ خالؿ ىذا الفصؿالبذحثيف التسذبقيف كالدراتسذت التسذبقة الاي تسياـ اتساعرا

المتسذىمة في االراقذء بقطذع الصنذعة مف خالؿ اتسميط الضكء عمى الاخطيط التسميـ  -9
 لممنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة.

الناذئج كالاكصيذت تساتسذىـ في اشكيؿ اغذية راجعة لمجيذت المعنية ككزارة الحكـ  -9
 المحمي كبمديذت قطذع غزة.
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اخطيط المنذطؽ الصنذعية في الكصكؿ إلى انمية كجكد دكر رئيتسي لمقطذع الصنذعي ك  -4
 شذممة في قطذع غزة.

اعزيز ثقذفة انمكية لممخاصيف كالمجامع فيمذ ياعمؽ باخطيط المتسذىمة في  -5
 المنذطؽ الصنذعية.

 

 البحث أىداف 1-4
ايدؼ ىذه الدراتسة بشكؿ أتسذتسي إلى العديد مف األىداؼ الاخطيطية كالانمكية لممنذطؽ 

 زة، كمف أىـ امؾ األىداؼ مذ يمي: الصنذعية في قطذع غ
 ،ي لقطذع غزةقميمدراتسة الكاقع الاخطيطي لممنذطؽ الصنذعية في المخطط اإل :اليدؼ العذـ

ككيفية االتسافذدة منيذ في ظؿ الماغيرات الحذلية  ،كالكقكؼ عمى أىـ المميزات لذلؾ الكاقع
 ب عيكب ذلؾ الكاقع الاخطيطي.كاجنّ 

 :األىداؼ الفرعية

الكاقع الحذلي لممنذطؽ الصنذعية بذإلحصذءات كاألرقذـ الدقيقة كالاعرؼ عمى  اتساقراء -6
 أىـ المعيقذت الانمكية كالاخطيطية لممنذطؽ الصنذعية المميزة في قطذع غزة.

 الكصكؿ إلى رؤية انمكية ككاقعية كمالئمة لقطذع الصنذعة في قطذع غزة. -9

 .الصنذعية في قطذع غزة احديد اتساراايجيذت كمقارحذت لمنيكض بكاقع المنذطؽ -9
 

 البحث مبررات 1-5
صنذعية كفؽ أتسس اخطيطية تسميمة في قطذع غزة في ظؿ  ذطؽالحذجة المذتسة لمن -1

 الاشات الذم اعذني منو المنذطؽ الصنذعية كعدـ كجكد أنظمة دقيقة لضبط ذلؾ.

زحؼ المنذطؽ التسكنية عمى المنذطؽ الزراعية في كثير مف المنذطؽ في قطذع غزة  -9
ثر تسمبذ عمى القطذع الزراعي ممذ يجعؿ مف الميـ اطكير الكاقع الصنذعي في كالذم يؤ 

قطذع غزة ليعكض الاراجع في القطذع الزراعي ليتسذىـ في الانمية االقاصذدية لمقطذع 
 كيكفر فرص عمؿ أكثر كيزيد مف دخؿ الفرد.

ذع كجكد العديد مف المشذكؿ لممنذطؽ الصنذعية في المخططذت الييكمية لبمديذت قط -9
 حتسب افذدة عدد مف المتسؤكليف في كزارة الحكـ المحمي.
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 البحث فرضيات 1-6
  لقطذع غزة  اإلقميميكجكد اخاالؼ بيف أمذكف اكاجد المنذطؽ الصنذعية حتسب المخطط

كبيف أمذكف كجكدىذ عمى أرض الكاقع بتسبب الاغيرات التسيذتسية كالديمكغرافية الاي 
 ف الزمف.طرأت عمى قطذع غزة خالؿ العقد التسذبؽ م

 

  كجكد خمط في اتساعمذالت األراضي كخذصة األراضي ذات االتساعمذؿ الصنذعي منيذ
في قطذع غزة، كذلؾ لغيذب األنظمة كالقكانيف الضذبطة لامؾ االتساعمذالت عمى أرض 
الكاقع كبتسبب تسكء األكضذع األمنية في قطذع غزة في بعض الفارات الزمنية الاي مّر 

 بيذ.
 

 لمنذتسبة ألصحذب الصنذعذت في المنذطؽ الصنذعية المكجكدة في عدـ اكفر البيئة ا
قطذع غزة بتسبب ماذخمايذ لقكات االحاالؿ كاعرضيذ لختسذئر فذدحة عند حدكث 

 اجايذحذت برية كحركب.
 

  معذنذة التسكذف في المنذطؽ التسكنية كالزراعية مف الامكث البصرم كالبيئي بتسبب كجكد
يـ بتسبب اخاالط االتساعمذالت لألراضي في منشآت ذات اتساعمذؿ صنذعي في منذطق

 قطذع غزة لكثير مف المنذطؽ لعدة أتسبذب تسياطرؽ إلييذ البذحث الحقذ.
 

 منيجية البحث 1-7
  كانقتسـ محذكر امؾ المنيجية كذلاذلي: الاحميمي الكصفي المنيج الدراتسة ىذه اابع تسكؼ

 (:النظرم المحكر)اعريفي محكر -أ
 .بذلمكضكع  ارابط الاي  المفذىيـ إبراز كأيضذ المصذدرك  المراجع عمى االطالع خالؿ مف
محكر اتساقراء ككصؼ الكضع الاخطيطي الحذلي لممنذطؽ الصنذعية في المخطط اإلقميمي  -ب

 لقطذع غزة كالمخططذت الافصيمية الماكفرة.
 :الميدانية الدراتسة-ج

 – مقذبالت) ةالصنذعي لممنذطؽ متسح اشمؿ تسكؼ كالاي الميداني المتسح أدكات بذتساخداـ
 (.كاكثيؽ فكاكغرافي بذلصكر
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  التحميل محور –د
كاحميؿ بعض الحذالت الدراتسية الماعمقة بمكضكع  المعمكمذت احميؿ تسياـ المحكر ىذا خالؿ مف

 خبراء عمى عرضيذ طريؽ عف المشذكؿ ليذه حمكؿ كضع كمحذكلة ،المشذكؿ كاحديدالدراتسة، 
 .كماخصصيف

 

 البحث حدود 1-8
 غزة قطذعىي إقميـ : نيةالمكذ الحدكد. 

  اذريخ  9062الحدكد الزمذنية: الدراتسة اعامد عمى المعمكمذت ذات العالقة كحاى عذـ
 اعداد الدراتسة.

 .الحدكد المعمكمذاّية: مذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة كاخطيطيذ 
 

 معوقات البحث )المشاكل والصعوبات( 1-9
 عية مف جميع بمديذت قطذع غزة.صعكبة الاكصؿ لمخططذت المنذطؽ الصنذ 
 .صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمذت الكذفية بخصكص الحذالت الدراتسية المحمية 
  االفاقذر لصكر جكية دقيقة كمحدثة لقطذع غزة بتسبب حظر مف قكات االحاالؿ، ككذلؾ

 االفاقذر لإلحصذءات كالبيذنذت الحديثة الخذصة بذلمنذطؽ الصنذعية في قطذع غزة.
 كؿ عمى بعض البيذنذت كالمعمكمذت حكؿ المنذطؽ الصنذعية مف صعكبة الحص

 الشركذت المطكرة بتسبب االنقتسذـ التسيذتسي.
 .كجكد خطر أمني خالؿ بعض الزيذرات بتسبب قربيذ مف الحدكد مع الجذنب االتسرائيمي 

 
 وىيكمية الدراسة مختصر محتويات البحث   1-10

 ذلي:يشامؿ البحث عمى تساة فصكؿ كىي مقتسمة عمى النحك الا
كياطرؽ إلى: المقدمة العذمة لمبحث، كالاي اتسّمط الضكء عمى المشكمة البحثية، : الفصل األول

كأىمية البحث، كأىدافو، كمبررااو، كفرضيذت البحث، كمنيجية البحث، كحدكد الدراتسة 
 كمعكقذايذ، كأخيرا ياطرؽ إلى الدراتسذت التسذبقة ذات العالقة.

االطذر النظرم لمدراتسة حيث ياطرؽ إلى مفذىيـ الاخطيط  يانذكؿ ىذا الفصؿ: الفصل الثاني
الحضرم، كأنكاعو، كمتساكيذاو، كعنذصره، كأىداؼ الاخطيط، كمراحؿ العممية الاخطيطّية، 
ككذلؾ يانذكؿ مفيكـ اخطيط المنذطؽ الصنذعية، كمفيكـ المنذطؽ الصنذعية، كنشأايذ كاجذرب 
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، كااجذىذايذ الاقميدّية كالحديثة، كدكرىذ الانمكم، بعض الدكؿ فييذ، كأنكاعيذ، كمعذيير اخطيطيذ
 كطرؽ كمعذيير اخايذر مكاقعيذ، كغير ذلؾ مف محددات ااعمؽ باخطيط المنذطؽ الصنذعية.

يانذكؿ ىذا الفصؿ قطذع غزة )المنطقة الجغرافية لمدراتسة( مف حيث المكقع : الفصل الثالث
ميزه كعالقاو الحضرية كاإلقميمية، كالاطكر كالمنذخ كالاضذريس، ككذلؾ أىمية قطذع غزة كمذ ي

 غزة لقطذع اإلقميمي المخطط العمراني لقطذع غزة خالؿ فارات زمنية مخامفة، كاتساعراض
فيو، كالاطرؽ لقكانيف كاشريعذت البنذء كأثرىذ عمى  الصنذعية المنذطؽ اأثيره عمى عمى كالاركيز

 اخطيط المنذطؽ الصنذعية. 
ذا الفصؿ عرض الكاقع القذئـ لمقطذع الصنذعي، كاحميؿ الكاقع يانذكؿ ى: الفصل الرابع

الاخطيطي لممنذطؽ الصنذعية في قطذع غزة، كاحميؿ الحذالت القذئمة لممنذطؽ الصنذعّية 
( عمى المنذطؽ الصنذعية SWOTبشيء مف الافصيؿ، كعرض الاحميؿ االتساراايجي الربذعي)

 القذئمة كاخطيطيذ.
الفصؿ خطكات كأدكات اجميع البيذنذت كالاي منيذ المقذبمة  يانذكؿ ىذا: الفصل الخامس

المييكمة كتسبب اخايذرىذ، كيتساعرض محذكر نمكذج المقذبمة المييكمة، كاحميؿ نمذذج المقذبمة 
 المييكمة، كعرض الاقييـ الخذص بامؾ المحذكر.

الكاقع  يانذكؿ ىذا الفصؿ أىـ الناذئج الاي اكصؿ إلييذ البذحث، كاقييـ: الفصل السادس
الاخطيطي لممنذطؽ الصنذعية، كالاكصيذت، كآفذؽ البحث المتساقبمية كأخيرا قذئمة المراجع 

 كالمصذدر.
 
 

 
 يوضح ىيكمية الدراسة (: 1-1شكل )  

 (2015الباحث، المصدر: )
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 الدراسات السابقة  1-11
انكعت الدراتسذت التسذبقة مف حيث منطقة الدراتسة كاكجيذايذ كطريقة اعذمميذ مع اخطيط 

، كفيمذ يمي نتساعرض أبرز المنذطؽ الصنذعية في أقذليـ كمنذطؽ أخرل كليس بقطذع غزة
الدراتسذت التسذبقة الاي انذكلت مكاضيع ذات عالقة بمكضكع البحث )اخطيط المنذطؽ 

 الصنذعية(: 
 محافظة في الصناعية والمناطق المدن إنشاء محددات"  ، (2004) وائل، البظ 1-11-1

 ."الصناعي والتعميم والمجتمع البيئة عمي وانعكاساتيا نابمس

 :اذليال إلى الدراتسة ىدفت 
  .المدينة في االتساثمذر عممية لاشجيع المنذتسب المنذخ كاكفير الصنذعي القطذع انظيـ -
 .لممدينة كاالجامذعي االقاصذدم الكضع اعزيز -
 . الصنذعية بذلمنذطؽ الخذصة كالاشريعذت كالقكانيف األنظمة اطبيؽ مراعذة -
 :الاذلي إلى الدراتسة خمصت كقد
 الاي التسيذتسية األمنية األكضذع بتسبب تكذن الصنذعية آتالمنش أصحذب أغمب معذنذة -

 .الخصكص كجو عمي نذبمس كمدينة عمكمذ الفمتسطيني المجامع يعيشيذ
لو كالذم  الراىنة لمظركؼ نايجةفي المدينة  التسكنية الاجمعذت داخؿ إلى الميف بعض عكدة -
 .تسكنيةال المنذطؽ امؾ خذرج كذنت أف بعد كالمجامع البيئة عمي تسمبي أثر
 المتساكطنذت طرؽ شؽ أجؿ مف الفمتسطينية األراضي اتسامر بذتسانزاؼ االحاالؿ تسمطذت -

 .النمكذجية الصنذعية المنذطؽ عمييذ يقذـ أف الممكف مف كالاي
اطبيؽ األنظمة كالقكانيف كالاشريعذت الخذصة بذلمنذطؽ الصنذعية يرابط بشكؿ كبير بذتساقرار  -

 ينة.الكضع االقاصذدم كاألمني لممد
 

 القطاع مشكالت حل في الصناعية المناطق دور"  ،( 2003) يوسف ،الساعد  1-11-2
 ".جنين في الحجر صناعة حول دراسية حالة:  الصناعي

 :الاذلي إلى الدراتسة ىدفت
 .أثذرىذ كأتسبذبيذ كأبعذدىذ الحجر لمنذشير منذتسب الغير المكقع مشكمة عمى الاعرؼ -
مكذنيةك  قدرة عمى الاعرؼ -  .منذتسب الغير المكقع مشكمة لحؿ ككتسيمة الصنذعية ؽالمنذط ا 
، كالمذلية، اإلدارية النكاحي في كالمامثمة المشركع ىذا لانفيذ الالزمة التسيذتسذت اقاراح -

 .ةكالاتسكيقيّ 
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 :الاذلي إلى الدراتسة خمصت كقد
 ال تسيمذ في ظؿ الحيكية الصنذعة ليذه مالئمة مكاقع إنشذء المخاصة الجيذت عمى يجب -
 .كالتسكذف كالمتسايمكيف لممناجيف الحذلية المكاقع مالئمة دـع
 ،كالصمبة التسذئمة مخمفذايذ مف الاخمص مف تسكاء حد عمى اعذني العذممة المنشآت معظـ -

 .منيذ لماخمص البدائية الطرؽ إلى امجأكغذلبذن 
 عيةالصنذ المنطقة إلى االناقذؿ اؤيدمف أصحذب الصنذعذت %  4932 نتسباو مذ أف ابيف -

 .يعذرض كالبذقي طكعي، بشكؿ
 

- الحرة الصناعية المناطق عن نظرية دراسة"  ، (2003) منور سرير، آو 1-11-3
  ." بالرة منطقة مشروع

 :الاذلي إلى الدراتسة ىذه ىدفت
 .الاصدير بيدؼ الحرة الصنذعية المنذطؽ إقذمة عمي الحث -
 االتساثمذرات لجذب ذتسيكالتسي كاالجامذعي االقاصذدم رااالتساقر  مف منذخ خمؽ ضركرة -

 .الكطني لالقاصذد المنذفع مف العديد يحقؽ بمذ كاألجنبية المحمية
 الاذلية: الناذئج إلى الدراتسة خمصت كقد
نمذ الحرة الصنذعية لممنذطؽ محدد اعريؼ كجكد عدـ -  بمذ عذلميذ عمييذ ماعذرؼ قكاعد ىنذؾ كا 

 .الحرة الصنذعية بذلمنطقة يتسمي
 الصنذعية لماصدير منذطؽ إقذمة ىك الحذلي االاجذه ألفّ  الحرة ممنذطؽل كأشكذؿ صكر ىنذؾ -

 .الخدمذت في ماخصصة حرة لمنذطؽ مؤشرات بركز مع النذمية، الدكؿ في كخذصة الحرة
 العكامؿ اكافر ىعم أىدافيذ كاحقيؽ األجنبية االتساثمذرات لجذب الحرة المنطقة نجذح ياكقؼ -

 عمؿ مع ليذ لاحضير الدكلة لظركؼ الفكرة مالئمة راتسةد مف اباداء نجذحيذ، في الحذكمة
 .الحكافز نظذـ كاطبيؽ األتسذتسية بذلبنية الحرة المنذطؽ كازكيد اقاصذدية، جدكلدراتسة 

 أكلكيذت في ادراجيذ عند كاالقاصذدية االجامذعية الانمية احقيؽ في اتسذىـ بالرة منطقة إف -
 .االقاصذدم اإلنعذش برنذمج
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 دراسة: مصر في الجديدة الصناعية المدن تجربة" ، (2002) الدين أحمد، حسام 1-11-4
 ". الجديدة العرب برج مدينة حالة

 

 عمى الاركيز مع مصر، في الصنذعية المدف اجربة عمى الضكء إلقذء إلى الدراتسة ىذه ىدفت
 ذلةكالعم الصنذعية لممنشآت العددم كالنمك الصنذعي النشذط جذب في الجديدة العرب برج مدينة

 . المدينة اجربة اقييـ انذكلت كأخيرا ، بيذ الصنذعية
 :الاذلية الناذئج إلى الدراتسة كخمصت

 العمذؿ عدد بمغ حيث،  6889 إلى 6898 مف التسنكات خالؿ الازايد في العمذؿ عدد أخذ -
 .6889  عذـ في عذمال 67629 إلى كصؿ حاى،  6898 عذـ عذمال 9902 نحك
 حيث ، النيذئية مرحمايذ في عمؿ فرصة ألؼ 610 إاذحة المدينة ىذه إنشذء مف اليدؼ إف -
 .الصنذعية المدينة إلكمذؿ مراحؿ أربع اصؿ مف مرحمايف تسكل يكامؿ لـ
 الاي األراضي متسذحة بمغت حيث الصنذعي، الجذنب في كخذصة ، نجذحذ حققت المدينة إف -

 جممة مف%  7432 بنتسبة 9ـ مميكف 939 نحك اإلناذج بدأت الاي الصنذعية المنشآت شغمايذ
 .بذلمدينة الصنذعية المنطقة متسذحة

 مف كالتسذدس رمضذف مف العذشر مديناي بعد الثذلث المركز الجديدة العرب برج مدينة احاؿ -
 .العمذؿ كعدد المصذنع عدد حيث مف كذلؾ أكاكبر

 
1-11-5 (UNIDO, 2008) , " Strategic Assessment for the City Wendeng 

Industrial " 
 

الدراتسة التسذبقة الاي أجرايذ منظمة األمـ الماحدة لمانمية الصنذعية بذلاعذكف مع مكاب  إفّ  -
كاالتساثمذر كالاركيج في الصيف، حيث ىدفت الدراتسة إلى الاقييـ االتساراايجي لمدينة  الاكنكلكجيذ

 الاذلية:الناذئج  إلىفي مقذطعة شذندكنغ الصينية، كالاي خمصت  ادنغ الصنذعية
اقاصذد أكثر  إلىاعزيز القدرة الانذفتسية لمدينة ادنغ الصنذعية عبر احكيؿ االقاصذد المحمي  -

 انكعذ مف النذحية الاكنكلكجية الماقدمة.
 الييكمة الصنذعية لمدينة ادنغ الصنذعية. إعذدة -
 جذب لرؤكس األمكاؿ المحمية كاألجنبية عبر الاتسكيؽ لامؾ المدينة الصنذعية. -
 مدينة ادنغ الصنذعية عبر اطكير لمبنى الاحاية فييذ. دارةكا  اطكير  -
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1-11-6  (Alkedra , 2008)," The effect of investment in Industrial 

Estate in Palestine on the job creation opportunities". 

  الاذلي: إلىحيث ىدفت امؾ الدراتسة 
كالمنذطؽ الصنذعية الحرة في قطذع دراتسة كاقع المدف الصنذعية الخذضعة لبرنذمج المدف  -

كممذ  االتساثمذراتمف خالؿ الاعرؼ عمى أنكاع الصنذعذت في المدف الصنذعية كحجـ  ،غزة
 يايح اعريؼ المتساثمريف بذلمدف كالمنذطؽ الصنذعية في فمتسطيف.

عف ممذرتسة نشذطيـ في المدف  في الاكّقؼ بعض المتساثمريف رغبةالاعرؼ عمى أتسبذب  -
 صنذعية، كالمعكقذت المخامفة الاي اكاجو المتساثمريف فييذ.كالمنذطؽ ال

 احديد مدل متسذىمة ىيئة المدف كالمنذطؽ الحرة في اكفير فرص العمؿ. -
الاعرؼ عمى ىيكؿ الامكيؿ لمشركذت المتساثمرة في المدف كالمنذطؽ الصنذعية كأثره عمى  -

 القذنكني فييذ . الشكؿ
نية في المدف كالمنذطؽ الصنذعية في فمتسطيف كدراتسة الاعرؼ عمى كاقع العمذلة الفمتسطي -

 المعكقذت الاي اكاجو األيدم العذممة فييذ.
 الاذلية:أىـ الناذئج  إلىكقد خمصت الدراتسة 

إف معظـ الشركذت المتساثمرة في مدينة غزة الصنذعية مف النذحية القذنكنية ىي شركذت  -
 متسذىمة خصكصية.

 بشكؿ كبير.االعامذد عمى الامكيؿ الذااي  -
 قبؿ االتساثمذر. ااتسـ مدينة غزة الصنذعية بضعؼ الحكافز المقدمة لممتساثمريف في مرحمة مذ -
 ااميز مدينة غزة الصنذعية بكفذءة خدمة اكفير الميذه كالكيربذء. -
اأكيد غذلبية المتساثمريف عمى كجكد معكقذت مرابطة بذألكضذع التسيذتسية كاألمنية اعيؽ  -

 نة غزة الصنذعية.االتساثمذر في مدي
 أف غذلبية األيدم العذممة في الشركذت بمدينة غزة الصنذعية اعمؿ في النشذط الصنذعي. -
أف غذلبية األيدم العذممة في الشركذت بمدينة غزة الصنذعية ىي عمذلة مذىرة كاعمؿ في  -

 خيذطة المالبس. مجذؿ
 ف بمدينة غزة الصنذعية.ضعؼ المزايذ كالحقكؽ الاي يقدميذ أصحذب الشركذت لمعذممي -
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 خالصة الفصل
انذكؿ ىذا الفصؿ االطذر العذـ لمدراتسة حيث انذكؿ مقدمة اكضح مدل الحذجة لمبحث بمكضكع 
الدراتسة أال كىك اقييـ اخطيط المنذطؽ الصنذعّية، كتسّمط الضكء عمى طبيعة المشكمة البحثية 

ييذ كادىكر القطذع الصنذعي الاي ااعمؽ بضعؼ المنذطؽ الصنذعية كضعؼ دكر الاخطيط ف
في قطذع غزة، كاـ الاعريج عمى أىمية البحث بصفاو الدراتسة األكلى الاي ااعمؽ بدراتسة كاقييـ 
اخطيط المنذطؽ الصنذعية في قطذع غزة ألف الدراتسذت األخرل كذنت ادرس اقييـ المنذطؽ 

أىـ أىداؼ البحث الصنذعية مف النذحية االقاصذدية كليس الاخطيطية، ثـ اتساعرض البذحث 
الاي مف أبرزىذ اقييـ المنذطؽ الصنذعية كالكضع الاخطيطي ليذ، كاـ اكضيح كؿ مف مبررات 
كفرضيذت البحث، كمنيجية البحث الاي اعامدت عمى مصذر الكاب كالمراجع كعمى اتساقراء 

او، الكضع القذئـ كأخيرا احميؿ جميع البيذنذت التسذبقة، كاـ اتساعراض معكقذت البحث كمككنذ
 كأخيرا اطّرؽ البذحث ألبرز الدراتسذت التسذبقة كالمشذبية كمنيذ مذ ىك محمي كمنيذ عذلمي.
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 تخطيط المناطق الصناعي ة: الثانيالفصل 
 (35ص   – 13)ص 

 
 

 تمييد
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 الثانيالفصل 
 الصناعي ة المناطق تخطيط

 
 تمييد:

انذكؿ ىذا الفصؿ مذ ياعّمؽ بذإلطذر النظرم لمدراتسة بداية بمفيكـ الاخطيط كأىمياو كأنكاعو 
كمتساكيذاو كمقكمذاو، كبعد ذلؾ اطرؽ البذحث لمذىية المنذطؽ الصنذعّية كنشأايذ كاعريفيذ 

ّية بذإلضذفة إلى اكضيح أىمية كأىداؼ المنذطؽ كمقكمذت كمراحؿ إنشذء المنذطؽ الصنذع
الصنذعّية كدكرىذ في الانمية، كأخيرا كبعد الاعّرؼ عمى المنذطؽ الصنذعّية رأل البذحث اتسميط 
الضكء عمى النكاحي الاخطيطّية لممنذطؽ الصنذعّية كماطمبذت مكقعيذ، كالاعّرؼ عمى أنكاع 

 المنذطؽ الصنذعّية. 
 

 مفيوم التخطيط 2-1
 أك بفعؿ لمقيذـ متسبؽ افكير كىك اإلنتسذنية، الحيذة منذحي كؿ اشمؿ شذممة كممة ط الاخطي

 (.2009كاقعينذ)الطعذني،  فعال يككف أف قبؿ يخمؽ أنو أم المتساقبؿ، في تسمتسمة أفعذؿ
العقؿ  ىك الاخطيط ألف الاعريؼ كصعبة غذمضة، الاخطيط كممة "Peter Hill"عند  كالاخطيط

 متسبقنذ احدد أىداؼ احقيؽ غرضو عذـ نشذط ألنو اعريؼ كأبتسط المخططكف بو يقكـ الذم
 (.1990الدليمي كالعبيدم، )

 أك كمفة بأقؿ اليدؼ المكجكد أك الغذية إلى لمكصكؿ كماتسمتسمة مناظمة دراتسة كيعّرفو آخريف بأّنو
 في كجد كقد ، البيئة كظركؼ الزمف مع اغير بذتسامرار ماغيرة عممية كالاخطيط ، مردكد أعمى
 في احدث قد أك المدينة منيذ اعذني كالاي المعذصرة العديدة لممشذكؿ الحمكؿ لكضع أصمو

 (.1980المتساقبؿ )رؤكؼ، 
ممذ تسبؽ نتساناج أف الاخطيط ىك محذكلة الاكصؿ إلى حمكؿ متسبقة لمشذكؿ قد احدث متساقبالن 

مى مردكد أك الكصكؿ لحؿ اشكذليذت معذصرة، كذلؾ في ظؿ امكذنيذت محددة لمحصكؿ عمى أع
ممكف، بمذ ال ياعذرض مع اغير الزمف كالظركؼ المحيطة كىك يشمؿ جميع منذحي حيذة 

 االنتسذف.
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 مفيوم المدينة 2-1-1
 أحيذء إلى كمقتسمة المتسذحة كالنطذؽ، محدكد كبير تسكذني اجمع فييذ بشرية متساقرة المدينة

 كاقؿ كالخدمذت، نقؿكال كالاجذرة الصنذعة فييذ عمى االقاصذدم النشذط كيقكـ تسكنية كمحالت
 كبكثذفة إدارية بصفة كاماذز كالمؤتستسذت الخدمذت فييذ كاانكع في الزراعة، المشاغميف نتسبة فييذ

 فذلمدينة فييذ كبيذا المكاصالت كتسيكلة اليندتسي بذلانظيـ مبذنييذ ااميز كمذ عذلية، تسكذنية
 :مذ يمي( في2003حددىذ ألمطمبي كعمي ) مقذييس ثالثة طريؽ عف اعريفيذ يمكف

  فييذ القذطنيف التسكذف ككثذفة عدد. 
  المدينة. تسكذف بو يقكـ الذم العمؿ طبيعة 
  العمؿ. اقتسيـ 

 

 تعريف التخطيط 2-1-2
 عمى مكزعة أراضي مجمكعة اتساعمذالت أّنيذ عمى المدينة إلى ينظر كذف جدان  قريب كقت حاى

 المدينة ليتساكعب اطكر قد المفيكـ ىذا أفّ  معينة، إال طرؽ شبكة بينيذ اربط الاي األقضية
 كيمذرتسكف الممذت حاى الكالدة مف تسكذنيذ فييذ يعيش الذم اإلطذر المكذني أّنيذ عمى الحضرية

 أبعذدا إلى الاخطيط أدخؿ ممذ كاعمـ، كليك كعمؿ تسكف مف الحيذة أنشطة مخامؼ بشكؿ مافذعؿ
 كاطكره امعالمج عف دينذميكية  النذجمة كالمشذكؿ الحذجذت مكاجية ضركرة كىي جديدة

 الاكصؿ أجؿ مف كذلؾ فييذ، المؤثرة المدينة كالعكامؿ حذؿ كاقع اتساكعب دراتسذت عمى بذالتسانذد
 لتسكذف التسعذدة لاحقيؽ كالاعمـ كالميك كالعمؿ لمتسكف مذ ىك ضركرم اكفير في كفؤة صيغ إلى

( 1981كؼ )مجمكعة مف األبعذد حددىذ رؤ  اأخذ لممدينة الاخطيطّية العممية فإف المدينة، لذا
 فيمذ يمي:

 عممية فنية، احميمية، ماتسمتسمة، مناظمة، شذممة، دراتسة الاخطيط. 
 لإلنتسذف االجامذعي االقاصذد ايـ عممية الاخطيط. 
 مذ  مكازنة أم عقد بذلكؿ، كعالقذايذ العذممة األجزاء مذ بيف مكازنة ياضمف الاخطيط

 .البشرية كالقكل األشيذء بيف
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 المؤثرة، ككذلؾ البشرية العممية بذلقدرة كاالعاراؼ طالخط انفيذ ياضمف الاخطيط 
 مف األىداؼ مجمكعة إنجذز أجؿ مف لمبيئة كاالجامذعية الطبيعية الظركؼ
 .لماخطيط المنظمة

 الرئيتسي لماخطيط القذنكف قكة بكاتسطة كيطبؽ الدكلة تسيذتسة كفؽ يحدد الاخطيط. 
 كىك كالطكيؿ  ر كالماكتسطالقصي منيذ معينة زمنية مراحؿ كفؽ ااـ عممية الاخطيط 

 الاخطيط منيذ منذطؽ جغرافية ضمف ياـ ككذلؾ الخطة، لانفيذ الكقت المخصص
 العذلمي.  أك اإلقميمي أك القطرم أك المحمي

 

 األجيزة المشاركة في العممية التخطيطي ة 2-1-3
 كي كجكدىذ البد مف الاي البشرية العنذصر مف مجمكعة اشمؿ الاخطيطّية العممية أف بمذ
 مشذركة ااطمب الاخطيطّية فإف العممية لذا الحضرم، الاخطيط لعممية الحقيقية الصكرة امؿاك

 الضكابط كفؽ إليو المنكط بدكره عنصر كؿ يقكـ العممية، حيث كالكفذءات الخبرات مف مجمكعة
 لممدينة اخطيطية خطة إظيذر أجؿ مف تسكية العنذصر ىذه اعمؿ الاخطيطّية، كبذلاذلي كالقكانيف

 الرفذىية االجامذعية كاحقيؽ المدينة تسكذف ايـ الاي المتساقبمية الشؤكف االعابذر ذ بنظراأخ
 ذلؾ. يكضح( 1-2) كالشكؿ (،1989ليـ )األشعب،  كاالقاصذدية

 

 

 

 لممدينة الحضري التخطيط عممية في المشاركة األجيزة :(1-2) شكل
 بتصر ف الباحث (1191 األشعب،)المصدر: 



67 
 

 لمعممية التخطيطي ةالعناصر الضرورية  2-1-4
 انعكس إيجذبية أبعذد متساقبمية كليذ نذجحة لممدينة الحضرم الاخطيط عممية اككف أف مف أجؿ
الاي حددىذ  الضركرية العنذصر مف فييذ مجمكعة ااكفر أف البد المدينة تسكذف عمى بدكرىذ

 ( في النقذط الاذلية:1989األشعب )
 عمى الدكلة اأخذ إطذر ضمف نظذمية مؤتستسة الاخطيط لعممية اككف أف يجب 

 اخطيطي كجكد جيذز أم الاخطيط لعمميذت كالانفيذ كاإلشراؼ الانتسيؽ عذاقيذ
 .ماخصص

 مقارحذت االخاصذصذت لاقديـ مخامؼ في اخطيطية مؤتستسذت ىنذ اككف أف يجب 
 .كاحميميذ بصكرة متسامرة المعمكمذت جمع خالؿ مف الاخطيط لعممية جديدة

 كضع يراد لممدينة الاي الرئيتسية األجزاء بيف كركابط تعالقذ ىنذؾ اككف أف يجب 
 بذلمنذطؽ مع عالقذايذ لممدينة كالشذمؿ العذـ اإلطذر خالؿ مف لاطكيرىذ الخطط
 .المدينة فييذ الاي اعيش البيئة عنذصر جميع االعابذر بنظر األخذ أم األخرل،

 المشذكؿ لحؿ محددة معينة كخطكات أتسذليب الاخطيط عممية في اابع أف يجب 
 .الرئيتسي اليدؼ إلى كالكصكؿ

 العممية ااضمف أفّ  حيث الاكايكي الجذنب الاخطيط عممية في يابع أف يجب 
 .المدينة مف ماطكرة حديثو ألجراء الاخطيط

 الخدمذت الاخطيطّية لدكائر العذمة التسنكية الميزانيذت منيج يصذدؽ أف يجب. 
 الاخطيط لعممية المعنية األىداؼ احديد. 

 

 طوات المستخدمة في عممية التخطيطالخ 2-1-5
إابذع  ( إلى ضركرة1989أشذر خذلد ) المرتسكمة أىدافيذ الاخطيط عممية احّقؽ أف أجؿ مف

 :اآلاية الخطكات
 أف إلى الاي اميؿ فذلمشذكؿ الماكقعة، المتساقبؿ حذجذت ااضمف الاخطيط عممية 

 طريؽ عف ليذالالزمة  الحمكؿ ايجذد إلى اؤدم حدكثيذ اعذقب كاحامذؿ ااطكر
 .المتسامرة إلى البحكث بذإلضذفة الماكفرة المعمكمذت مع تسكية الماضمنة الحذالت

 مف الناذئج مجمكعة ككذلؾ كماعددان، اعذقبيذن  احميالَ  ااضمف الاخطيط عممية 
 .الكقكع االحامذلية
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 مف ااعذقب عمييذ كالاي كالمصذدؽ المخاذرة القرارات احديد ااضمف الاخطيط عممية 
 .المحدكدة كالمكارد الكقت خالؿ

 

 مراحل العممية التخطيطي ة 2-1-6
 :مراحؿ أربعة لممدينة الاخطيطّية العممية ااضمف
 .الاخطيطّية بذلعمميذت الماعمقة البحكث اقديـ: األكلى المرحمة
 . الاخطيطّية العمميذت لامؾ األتسذتسية الحمكؿ اقديـ: الثذنية المرحمة
 .لالتساعمذؿ منيذ الصذلح كاخايذر الحمكؿ امؾ انظيـ: الثذلثة المرحمة
 العذمة كالميزانية لممنيذج االتساثمذرم كفقذَ  الحمكؿ لامؾ الانفيذ بعممية القيذـ: الرابعة المرحمة
لمشركع  الافضيؿ كعذمؿ المكارد ككفرة لعذمؿ الكقت بذلنتسبة ككذلؾ عمييذ، كالمصذدؽ لمدكلة

 (.2119لة )صعب، لمدك  بذلنتسبة العذمة كحتسب أىمياو آخر عمى اخطيطي
 

 

 األىمية العامة لعممية التخطيط 2-1-7
 عممية خالؿ األىداؼ مف جممة ( إلى احقيؽ2119كفقذن لعبذس ) الاخطيطّية العممية ايدؼ

 الانفيذ كىي كمذ يمي:
 فذألىداؼ اـ احديدىذ، أف تسبؽ أىداؼ عمى مبني ألنو االاجذه احديد عمى يتسذعد .1

 .كضكحذ االاجذه يزيد الاخطيطااجذه، ك  إلى اقكد المانذغمة الكاضحة
 .احقيقيذ كطرؽ األىداؼ احديد .2
 .كاالحايذجذت المكارد بيف الاكازف احقيؽ .3
 كالفذعمية.  الكفذءة زيذدة عمي يعمؿ .4

 المتسامرة. كالماذبعة الرقذبة كجكد ضمذف .5

 عممية. لكؿ كالاكمفة الكقت احديد .6

ز )الييكؿ  الانظيمي(، اطكير قذعدة البيئة الانظيمية حتسب األعمذؿ الاي يجب أف انج .7
كاحديد المتساكيذت القيذتسية في كؿ مرحمة كبذلاذلي يمكف قيذس مدل احقيؽ األىداؼ، ممذ 

 يمّكف مف إجراء الاعديالت الالزمة في الكقت المنذتسب.

 كخطكات مرابة كأكلكيذت زمني برنذمج فكجكد األمكر، كيكضح الحقذئؽ يكشؼ الاخطيط .8
 أىدافؾ. عف الحقذئؽ كذمؿ لؾ يكشؼ معينة باكاريخ محددة

 األفضؿ. القرارات القذدمة، كااخذذ لمخطكات يييئ لالتساعداد الاخطيط .9
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 مستويات التخطيط 2-1-8
 عمى أم الاخطيط، الضركرية لعممية األمكر مف يعابر لو العذـ كالمحاكل الاخطيط مقيذس إفّ 
 مف مجمكعة عبر ياـ  فذلاخطيط لو، المضذميف األتسذتسية كمذىي الاخطيط، ياـ متساكل أم

فقد عّرؼ األشعب  الاخطيطّية، العممية مف المرُجكة األىداؼ الاي احقؽ كالمتساكيذت المقذييس
 ( أربعة متساكيذت لماخطيط ىي:1989)

 العالمي المستوى عمى التخطيط -1
 جميع مف العذلـ لاطكير الخطط الالزمة كضع طريؽ عف الاخطيطّية المقذييس مف النكع ىذا ياـ

 الماعددة االخاصذصذت ذات العذممة كىيئذايذ األمـ الماحدة ىيئة بو اقكـ المقيذس النكاحي، كىذا
 المتساكل عمى اككف خططيذ فإفّ  ليذا العذلمي، كالاطكر الانمية اتسييؿ عممية عمى اعمؿ كالاي

 .أفضؿ متساقبؿ نحك البعيد كالاطمع

 القومي المستوى عمى التخطيط -2
 لإلقميـ، شذممة خطط إلى كضع احاذج كالاي النذمية فالبمدا في الاخطيط مف النكع ىذا يمذرس

فيو،  الماكفرة كاالقاصذدية كالطبيعية البشرية لمصذدر الثركة كفقذن  ككؿ البمد اطكير خالليذ مف ياـ
 كيمكف أف يككف المخطط القكمي لدكلانذ يشمؿ جميع أنحذء فمتسطيف الجغرافّية كُكؿ.

 اإلقميمي المستوى عمى التخطيط -3
 عمى ذلؾ يتسذعد معينة حيث أقذليـ إلى القطر اقتسيـ نطذؽ عمى الاخطيط مف النكع اىذ يمذرس
أراضي التسمطة الفمتسطينية  فمثال عممية الاخطيط، كيتسيؿ أكثر افذصيؿ عمى الحصكؿ زيذدة

قميـ : إقميميف اخطيطييف ىمذ إلى مقتسمة إقميـ المحذفظذت الشمذلية )الضفة الغربية(، كا 
نجذز مف أىـ مقكمذت المعمكمذت كيعابر جمع ، قطذع غزة(المحذفظذت الجنكبية )  نجذح كا 

 .اإلقميمي المخطط

 المستوى المحمي عمى التخطيط -4
 مف مجمكعة أك كاتسعة ككبيرة مدينة نطذؽ عمى الاخطيطّية المقذييس مف النكع ىذا يمذرس
 عف كمذتكالمعم الافذصيؿ مف الكثير عمى معرفة أدؽ بصكرة ىذا الماجذكرة، كيتسذعد المدف
نجذز نجذح في يتسذعد جمع المعمكمذت الاخطيطّية، كممذ ال شّؾ فيو فإفّ  العممية  المخطط كا 
 .المحمي
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 إذ كالمحمي كالقكمي كاإلقميمي العذلمي الاخطيط متساكيذت بيف مابذدؿ اأثير ىنذؾ أف نجد كىكذا
 .عذلميال كالاقدـ لمبنذء كالاطكير الشذممة الانمية احقيؽ إلى اؤدم جميعذ أّنيذ

 

 الصناعي ة المناطق 2-2
قبؿ الحديث عف الجكانب الاخطيطّية لممنذطؽ الصنذعّية يجدر الاطّرؽ إلى مذىية المنذطؽ 
الصنذعّية كنشأايذ كاجذرب بعض الدكؿ فييذ كاعريفيذ كمقكمذايذ، كمراحؿ إنشذئيذ، كأىـ 

 أىدافيذ، كااجذىذايذ المخامفة.
 

 الصناعي ة المناطق نشأة 2-2-1
 اإلمبراطكرية عيد في ( فيمذ ياعمؽ بنشأة المنذطؽ الصنذعّية أّنيذ بدأت2004أشذر التسذعد )

ككذف اليدؼ مف ذلؾ احتسيف  األبيض الماكتسط، البحر مكانئ عمى كالاي ارّكزت الركمذنية
عذـ  فعميذن  بدأت الصنذعّية المنذطؽ الكضع االقاصذدم كالاجذرم لإلمبراطكرية، إال أّف فكرة

ثـ االىذ في  الماحدة، بذلمممكة مذنشتسار بذلقرب مف صنذعية منطقة أكؿ حيف إقذمة ـ1986
ـ اـ 1904كفي العذـ  األمريكية، الماحدة بذلكاليذت صنذعّية أخرل إنشذء منطقة ـ 1899عذـ 

كفي مناصؼ القرف العشريف بدأت الدكؿ الماقدمة  إنشذء منطقة صنذعية بمدينة نذبكلي بإيطذليذ،
دراجيذ ضمف الخطط الانمكية )التسذعد، كالنذمية بأخذ المنذطؽ ا لصنذعّية بعيف االعابذر كا 

2004.) 
 

 الصناعي ة لممناطق التقميدية النظرة 2-2-2
 الصناعي ة( )العناقيد المتكاممة الصناعي ة العقد  - أ

 جغرافيذ الماقذربة المؤتستسذت مف لعدد عذلمية( أك إقميمية محمية_ )جغرافية_ اجمعذت ىي
 مشاركة كمصذلح اكذممية عالقذت كاربطيذ معيف؛ عمؿ لمجذؿ ميةالاذبعة كالمنا كمؤتستسذايذ
 األنشطة مف منظكمة يمثؿ بمذ معيف مجذؿ البعض في ببعضيذ كالماصمة المرابطة كالمؤتستسذت

 (.2006الانذفتسية )معركؼ،  كدعـ لاشجيع الالزمة
 الحضري الصناعي التكتل - ب

 حضرية منطقة في كاقع مخامفةال المنشآت مف عددا اجمع صنذعية اشكيالت عف عبذرة كىك
 معركؼ،)اكنكلكجية  مخرجذت أك بمدخالت ارابطيذ أك اإلناذج في يشارط اجذنتسيذ كال كاحدة،
2006). 
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 الصناعي ة االستقطاب مجمعات - ت

 االباكذر في الماميزة القيذدية القدرة ذات الكبيرة المصذنع مف عددا اضـ صنذعية اشكيالت ىي
 كرؤكس العمؿ لجذب مركزا اصبح أف ليذ يمكف ماقدمة حضرية يئةب في كىي اعمؿ كاالندفذع،
 ياكتسع قطب إلى المجمع بذلؾ فياحكؿ المركزية، قكل الجذب بفعؿ كاألتسكاؽ كالمصذنع األمكاؿ

 .(2006 معركؼ،)الحديثة  كاتساطالعذت الاكنكلكجية الدينذميكية األتسكاؽ اكجيذت مع
 

 الصغيرة ناعاتلمص ذاتيا( )المدارة التعاونية المجمعات - ث

 أك ماكذممة أك ماجذنتسة لمناجذت اكجو الحجـ ماكتسطة أك صغيرة صنذعية انظيمذت ىي
 كبيرة لمنشآت مجمعذن  أك صنذعية عقدة اخدـ أك المصنعة، شبو أك التسمع المكارد نفس اتساخدـ

 كاالخابذر كالادريب البحث اخدـ كماذحؼ، كمراكز كمكابذت مخابرات المجمعذت اضـ أف عمى
 إضذفة مركزّية، مكذاب كالمذلّية ميذميذ الاتسكيقّية بعض انتّسؽ كأف كالاطكير، كالاقييس لاحميؿكا

 العكامؿ مف كمكاصالت كمخذزف كغيرىذ كنقؿ كميذه كطذقة خدمذاية كدكائر تسكنية كحدات إلى
 كالمحذفظة عمى جية، مف الصغيرة لمصنذعذت الكبيرة التسعة كفرات احقيؽ عمى اتسذعد الاي
 .(2006 معركؼ،)أخرل  جية مف المعنية الصنذعذت مف كحدة لكؿ المتساقمة الذااية رةاإلدا

  

 الريفي ة الصناعي ة المجمعات - ج

 الماخصصة الريفّية الاعذكنيذت عذدة اؤتستسيذ ماكذممة كاتسكيقية إناذجية انظيمذت مف ااككف كىي
 عديدة أشكذال جمعذتالم ىذه كااخذ لإلناذج، الكبيرة التسعذت اابّنى المانكعة(، كىي )أك

 (.2008كالانظيمّية )العربي،  النشذطية لاككينذايذ
 

 

 إنشاء المناطق الصناعي ة في الدول بعض تجارب 2-2-3
( في الفقرة التسذبقة حكؿ اخاالؼ الدكؿ فيمذ بينيذ في إنشذء المنذطؽ 2004كمذ بّيف التسذعد )

يطذليذ، كالي ذبذف، كبذقي الدكؿ كذلؾ مف أجؿ أىداؼ الصنذعّية بدايةن ببريطذنيذ ثـ يمييذ أمريكذ، كا 
مخامفة اؤدم لحدكث الانمية الشذممة، كأصبحت كؿ دكلة اياـ ببرامج المنذطؽ الصنذعّية ضمف 

 (، كتسنذكر بعض اجذرب الدكؿ مع المنذطؽ الصنذعّية كمذ يمي:2004خططيذ )التسذعد، 
 المممكة المتحدة -1

 مذنشتسار في صنذعي مجمع اـ إنشذء أكؿ( اجربة المممكة الماحدة حيث 2004بّيف التسذعد )
ثـ امى ذلؾ إنشذء العديد مف المنذطؽ الصنذعّية فييذ بمخامؼ أنكاعيذ في عدة  ـ،1896 عذـ

 .مدف الكبرل مثؿ: لندف، كمذنشتسار، كليفربكؿ
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ـ حيف شرعت الحككمة خالؿ 1934كاىامت الحككمة في اركيج ىذه المنذطؽ الصنذعّية في 
دية قرار يقضي بمتسذعدة جميع الصنذعذت اإلقميمّية كحؿ مشكمة البطذلة فارة أزمايذ االقاصذ

عبر اشجيع كاشغيؿ العمذلة الالزمة، كذلؾ عبر اقديـ حكافز ماعددة لجذب أصحذب الصنذعذت 
 .لممنذطؽ الصنذعّية، كاكفير خدمذت كقركض ميتسرة

عمى جميع المنذطؽ ـ بعد الحرب العذلمّية الثذنية قذمت الحككمة بذلتسيطرة 1945كفي عذـ 
الصنذعّية، بيدؼ اطكير امؾ المنذطؽ لماحكـ بكارداايذ كامت اتسميايذ بمنذطؽ الاطكير، 
كاتسامّرت الحككمة بتسيذتسة الدعـ المذلي ألصحذب الصنذعذت عبر القركض كالمنح بيدؼ 

 (.2004الاقميؿ مف مشكمة البطذلة في بعض المنذطؽ )التسذعد، 

 األمريكية المتحدة الواليات -2
كذنت أكؿ منطقة صنذعّية  األمريكية حيث الماحدة إلى اجربة الكاليذت( 2004) التسذعد أشذر

فييذ بمدينة شيكذغك، ككذف النمك االقاصذدم في بداية القرف العشريف بطيئذن، إال أّنو ذلؾ النمك 
في ـ حيث كذنت أكبر زيذدة 1950بدأ قكيذن بعد الحرب العذلمّية الثذنية، كياضح ذلؾ في عذـ 

الكاليذت الماحدة في اتساخداـ المنذطؽ الصنذعّية، ككذف الدكر األبرز في اطكير المنذطؽ 
الصنذعّية شركذت التسكة الحديدّية كبعض المؤتستسذت الغير ربحّية، كاماعت ىذه المنذطؽ بدعـ 
كامكيؿ المجامع لماخّمص مف البطذلة كانشيط الاجذرة كغيرىذ مف المزايذ الاي اأاي مف اطكير 

 .مؾ المنذطؽا
ككذف أبرز اىامذـ الكاليذت الماحدة يامّثؿ في المانزىذت الصنذعّية المخططة، كتسذىـ إنشذء 
الطرؽ بعد الحرب العذلمية بإحداث اطكر كاضح في المنازىذت الصنذعّية كخذصةن خطكط 
التسير التسريعة حكؿ بكتسطف، كمف الجدير بذلذكر أّف ىذه المانزىذت الصنذعّية اـ اطكيرىذ 
كنشرىذ عبر ككذالت خذصة دكف ادخؿ حككمي، كالاي كذف ليذ دكر فّعذؿ في اطكير القطذع 

 (.2004 التسذعد،)الصنذعي 
 

 

 إيطاليا -3
اأتستست أكؿ المنذطؽ الصنذعّية فييذ عذـ  حيث إيطذليذ اجربة عمى( 2004) التسذعد عّرج

قبؿ مناصؼ القرف ـ في مدينة نذبكلي، ككذنت معظـ المنذطؽ الصنذعية قد اـ اأتسيتسيذ 1904
ـ قذمت الحككمية بتسف قكانيف ااعمؽ 1953العشريف كالاي اركزت في شمذؿ إيطذليذ، كفي عذـ 

باأتسيس منذطؽ صنذعّية، كشجعت ذلؾ عبر مجمكعة مف الحكافز مثؿ القركض كاالعفذءات 
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قاصذدم الضريبية كاكفير البنية الاحاية الالزمة لامؾ المنذطؽ، كقذمت الحككمة باصميـ برنذمج ا
لاطير جنكب البالد كالذم كذف األقؿ اطكران عمى متساكل أكركبذ، حيث اـ اخصيص صندكؽ 

% مف المنذطؽ الصنذعّية 60مذلي لدعـ ىذه المنذطؽ في جنكب البالد، كأصبحت اليكـ 
  ماكاجدة في جنكب إيطذليذ، كاـ اخصيصيذ كمنذطؽ لماطكير الصنذعي.

 

 اليابان  -4
 ( أّف الحككمة اىامت باأتسيس المنذطؽ الصنذعّية2004التسذعد ) كحكؿ اجربة اليذبذف كّضح

لالناقذؿ  أصحذب الصنذعذت الصغيرة كرجذؿ األعمذؿمتسذعدة  ، كذلؾ بيدؼمنذ التساينيذت
كالعذصمة كلمتسذعدة  منذطؽ المدينة إلى مكاقع منذتسبة لاأتسيس المصذنع بعيدا عف ذتكمجمكع

 المشذريع الصغيرة كالماكتسطة.
 شجعت المؤتستسذت الصنذعّية في اليذبذف عمى مبدأ اعذكني كأف الحككمة قد كاـ اأتسيس 

فكائد كالمنح بيدؼ إعطذء اتسييالت الخدمذت  عف طريؽ اقديـ القركض بدكف ذلؾ الحككمة
 .(2004 التسذعد،). العذمة

 سمطنة ُعمان -5
ـ إنشذء ا ُعمذف فيمذ ياعّمؽ بإنشذء منذطؽ صنذعّية حيث اجربة تسمطنة( 2004) التسذعد بّيف

ـ كاتسمى منطقة الرتسيؿ الصنذعّية، كاميزت فكرة إنشذئيذ 1983أكؿ منطقة صنذعّية فييذ عذـ 
ـ، 1985بمكاكبايذ لتسيذتسذت الانمية الصنذعّية، كبدأ االناذج الفعمي في امؾ المنطقة في عذـ 

 60كاـ انشذؤىذ عبر عدة مراحؿ بدأت بإحدل عشر مصنعذن في البداية ثـ اطكرت لاصبح بيذ 
 (.2004ـ )التسذعد، 1992مصنعذن في العذـ 

 

 تجربة الُسمطة الوطني ة الفمسطيني ة -6
ـ فقد أشذر التسذعد 1994كفيمذ ياعّمؽ باجربة التُسمطة الكطنّية الفمتسطينّية الاي قدمت عذـ 

( أّنيذ خططت إلقذمة اتسع منذطؽ صنذعّية في األراضي الفمتسطينّية، حيث كذنت أكؿ 2004)
ف المنذطؽ الصنذعّية الُمخَطط اقذمايذ ىي منطقة الُمنطذر في قطذع غزة منطقة صنذعّية م

 50ـ، كاقكـ ىذه المنطقة عمى قطعة أرض متسذحايذ  1998كالاي بدأ العمؿ بيذ فعميذ في عذـ 
 ىكاذر، كاقع في الجزء الشمذلي الشرقي مف قطذع غزة عمى الحدكد مع قكات االحاالؿ.

لمنطقة الصنذعّية األكلى في فمتسطيف، كذلؾ عبر اكفير كحرصت التُسمطة عمى إنجذح ىذه ا
متسذحة كاتسعة مف األرض كالمبذني الصنذعّية لالتسائجذر بأتسعذر انذفتسية، كاكفير خدمذت البنى 
عفذء كذمؿ مف كؿ الضرائب المبذشرة )الجمذرؾ كالرتسكـ( عمى  الاحاّية األتسذتسّية كالمكممة، كا 
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عذدةاآلالت كالمعدات المتساخدمة، ك  حكيؿ كذمؿ األربذح كرأس المذؿ إلى الكطف األصمي، ا ا 
 كاأميف ضد المخذطر التسيذتسّية.

كمف المنذطؽ الصنذعّية األخرل كالاي خطط ليذ كاـ اكقيع اافذقّية انشذؤىذ منطقة جنيف 
الصنذعّية )المقيبنة(، كمنطقة نذبمس الصنذعّية )زعارة(، كاـ اخصيص قطع أراضي لكمييمذ، 

ضذفةن إلى مذ ا ـ ذكره فإّف كزارة االقاصذد الكطني الفمتسطينّية اخطط لاأتسيس منذطؽ صنذعّية كا 
أخرل بذلاعذكف مع المؤتستسذت الفمتسطينّية كالقطذع الخذص مف أجؿ الشركع في إقذمة منذطؽ 
، الخميؿ، كراـ اهلل كبمجرد إنجذزىذ تسكؼ احظى بنفس مجمكعة  صنذعّية في كٍؿ مف طكلكـر

ير الاي حظيت بيذ منطقة غزة الصنذعّية )المنطذر( التسذبؽ ذكرىذ حكافز االتساثمذر كالاداب
 . (2004 التسذعد،)

 

 انصُبػُّت انًُبطك حؼشَف 2-2-4
 الاتسميذت عمييذ يطمؽ مذ كعذدة المتساكيذت، كؿ عمى حضذرية ظذىرة الصنذعّية المنذطؽ اعد

 كميمذ لصنذعّية،ا المنطقة الصنذعي، الميداف الصنذعّية، المتساكطنة الصنذعي، النطذؽ :الاذلية
 المصذنع مف مجمكعة اضـ الاي األرض مف المتسذحة امؾ اشير إلى فيي الاتسميذت اخامفت
 منيذ كؿ يخصص صغيرة أقتسذـ المتسذحة إلى ىذه كاكزع الالزمة، كالمرافؽ بذلخدمذت مزكدة
كاألرض  إنشذءىذ كخصذئصيذ المراد الصنذعذت أنكاع يكافؽ بمذ كذلؾ. معيف مصنع إلنشذء
 (.2010كالخدمذت )منصكر،  المرافؽ مف كاحايذجذايذ اتساخدميذ الاي

 أك )صغيرة إناذجيذ تسعة عف النظر بغض صنذعية منشأة مف أكثر اجذكر:  أيضذ اعرؼ كمذ
 معيف ماجذنس إناذج لمراحؿ عمكدم باكذمؿ إمذ ااتسـ كىي كاحدة، منطقة جغرافية في كبيرة(
 أك المرحمة نفس في المارابطة لمنشذطذت أفقي باكذمؿ كالنيذئية أ المناجذت إلى الخذـ المكاد مف

 التسمع خالؿ مف خطي أك باكذمؿ اكميمية، مخرجذت أك بمدخالت منيذ القريبة أك المقذبمة
 (.2006الغيذر )معركؼ،  قطع إناذج مثؿ الصنذعّية العمميذت مف مجمكعة امد الاي كالخدمذت

المنذطؽ  أك المدف داخؿ كاتسعة منطقة ّنيذبأ اعرؼ الجغرافي االقاصذد زاكية فمف       
 الكالتسيكي الاعريؼ ىذا. الصنذعي االتساخداـ عمى اصذريح لمحصكؿ مخصصة بيذ المحيطة

 ىك المذضي القرف ثمذنينيذت منذ الاكجو التسذئد أف بيد المدينة، داخؿ الصنذعّية المنذطؽ يدرج
 الحضرم المأىكؿ المجذؿ خذرج نتسبيذ يككف أف ينبغي الصنذعّية المنذطؽ منذطؽ كجكد أف

 اتسمية ىي الصنذعّية المنطقة أف إذف القكؿ كيمكف الصنذعّية، المخمفذت أضرار مف لماقميص
 مخصصة كحدات إلقذمة مخصصة كالاطكير( لماخطيط )خذضعة جغرافية بيذ منطقة يراد عذمة
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 أف كيمكف رمالحض التسكف مجذؿ خذرج اامكقع الصنذعي )المصذنع كالمتساكدعذت(، لالتساخداـ
عفذءات امايذزات مف اتسافيد  (.2012ضريبية )المراكشي،  كا 

عبذرة عف متسذحة معينة إلقذمة كحدات صنذعّية عمييذ  المنطقة الصناعي ةممذ تسبؽ نتساناج أّف 
ااتسـ بذلاجذنس فيمذ بينيذ، كااماع بعدة خدمذت مثؿ الطرؽ كالميذه كالصرؼ الصحي كاألمف 

العذمة، كااكفر فييذ امكذنية الكصكؿ الييذ مف خذرج المنطقة الصنذعّية كغيرىذ بذإلضذفة لممرافؽ 
 لاشكيف المكاد الخذـ لمتساكدعذت امؾ المصذنع كنقؿ مناجذايذ لمتسكؽ المحمي أك الخذرجي.

 

 الصناعي ة المناطق إنشاء مقومات 2-2-5
 :أىميذ المقكمذت  مف مجمكعة نحرص عمى اكّفر الصنذعّية المنذطؽ إلنشذء
 الموقع -1

 أك معينة خصكصيذت فقداف إلى الصنذعّية المنطقة لمكقع المنذتسب غير االخايذر يؤدل قد
 في األراضي اتساصالح يؤدل قد المثذؿ تسبيؿ الطبيعي، فعمى النظذـ االيككلكجي في اغير

 المكائؿ ادمير إلى - صنذعية منذطؽ إنشذء بيدؼ كذألراضي الرطبة –بيئيذ القيمة المنذطؽ
 شذمؿ، اخطيط عممية األمثؿ المكقع كيتسامـز اخايذر كالحيكاف، النبذت مف ثيرةك ألنكاع الطبيعية

 االعابذر في كاألخذ المحددات الحذكمة مع الماكافقة المكاقع كاحديد الماغيرات دراتسة خالليذ ياـ
 القرار الخايذر ااخذذ كياطمب المكقع باعييف اإلدارة اقكـ كأخيرا كاالجامذعية البيئية الاأثيرات

 (:2005يمي)جيجك،  مذ لمكقعا

 كغيره. كالغذبذت الرطبة كذألراضي الحتسذتسة البيئية المنذطؽ عف البعد -

 كاإلدارة الاخطيط خالؿ مف عمييذ، البيئية الاأثيرات اخفيؼ يمكف الاي المنذطؽ احديد -
 التسميمة.

 الخصكبة. كالمنخفضة الفقيرة الاربة ذات االنحدار، قميمة األراضي اخايذر -

 غير فيي لمزالزؿ المعرضة أك الطينية الاربة ذات أك لمتسيكؿ المعرضة المنذطؽ اجنب -
 .بيئيذ منذتسبة كغير اقاصذدية

 عمى الاعدم كلاجنب العمراني الزحؼ الحاكاء تسذبقذ اطكيرىذ جرل منذطؽ اتساخداـ إعذدة -
 القيمة. ذات الطبيعية كالمكارد كالغذبذت الزراعية كالرطبة األراضي
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 كالخزانذت التسذمة المخمفذت مف خمكىذ مف لماأكد اتساخداميذ، التسذبؽ األراضي فحص -
 كالميذه. كالاربة لميكاء كالممكثذت المخامفة األرضية

 

 األيدي العاممة -2
 اإلناذج فذف العذدة كفي الصنذعّية، المنذطؽ إلنشذء األتسذتسية المقكمذت مف العذممة األيدم اعابر
 عمى المكقع يعامد لذلؾ المانكعة، الكفذءات أك الكـ حيث مف اءتسك  بيذا العنصر كثيرا ياأثر

 ذكم فنييف عمذؿ إلى احاذج فأّنيذ الكفذءة أمذ العذممة، عدد الطبقة مف يزيد ممذ التسكذنية الكثذفة
 مراكز كجكد أىمية نالحظ ىنذ مف كالفنية، المؤىالت العممية أصحذب مف يككنكا كقد كميرة خبرة

 الصنذعة احايذجذت حتسب العذممة كاطكيرىذ العنذصر امؾ كادريب اأىيؿ في كالادريب الاأىيؿ
إمداد  في الصنذعّية اتسذىـ كالمعذىد كالمدارس الادريب مراكز كجكد فإف لذلؾ كماطمبذايذ
 (.1998كالكفذءة)التسمذؾ،  بذلخبرة اماذز كالاي العذممة الفئة امؾ مف المنذطؽ امؾ احايذجذت

 

 المواد الخام -3
ف بداخميذ، الاي الصنذعّية المؤتستسذت عمى اقكـ عذـ كبشكؿ الصنذعّية طؽالمنذ إف  ىذه كا 

 لخدمة جديدة مذدة كصنذعة اككيف بيدؼ الاحكيمية الصنذعذت عمى أتسذس اقكـ المؤتستسذت
شبذع البشر منفعة  كمف الخذـ، المكاد اكفر أىمية نابّيف ىنذ مف كاحقيؽ احايذجذايـ، رغبذايـ كا 
 عذدة النفقذت أعمى مف الخذـ المذدة يعابر عنصر حيث الاكذليؼ كبأقؿ ذيةالغ امؾ احقيؽ أجؿ
عمييذ)  الحصكؿ الخذـ كطرؽ لممكاد كبيرة أىمية يبرز الصنذعة كاقع بذف نرل لذلؾ الصنذعة في

 (.2004البظ، 
 

 رأس المال -4
 عمييذ مديعا الاي األكلية المكاد لشراء تسكاء المذؿ رأس إلى يحاذج اقاصذدم نشذط أم قيذـ إف
 العممية إلنجذز الالزمة كاآلالت كالمعدات المكذئف عمى أك لمحصكؿ اإلناذجية العممية في

 الحديثة. الصنذعة متساكيذت أىـ المذؿ إحدل رأس يككف كبذلؾ الصنذعّية اإلناذجية
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 ينبغي الاي النقكد أىمية إلى يرجع ال الصنذعة مقكمذت إحدل بذعابذره المذؿ رأس أىمية إف
 مف الصنذعة احايذجذت اكفير ضركرة إلى األتسذس بذلدرجة ارجع بؿ العممية فقط، إلجراء ىذاكفر 

 إلى بحذجة فذلصنذعة كغيرىذ، مصنعة النصؼ كالمكاد الخذـ النقؿ ككتسذئؿ كالمعدات اآلالت
 رأس إلى كذلؾ بحذجة كىي كدفع األجكر، الخذـ المكاد مف احايذجذايذ لاأميف ماغير مذؿ رأس
قذمة كالمكذئف اآلالت مف احايذجذايذ لاأميف ثذبت مذؿ  حجـ كبر كالمبذني، ككممذ اإلنشذءات كا 

لانفيذ  الالزمة المذؿ رأس مف فذالحايذجذت المذؿ، رأس إلى الحذجة ازدادت كممذ المشركع
 الاقني األتسمكب اطكر كمدل الصنذعة طبيعة عمى األتسذس بذلدرجة ااكقؼ المشركع الصنذعي

 .(1998 التسمذؾ،)فييذ 

 الطاقة -5
 لمعممية المحرؾ العصب ألّنيذ الصنذعّية المنذطؽ إنشذء في الميمة العكامؿ مف الطذقة اعابر

 في الميـ الدكر كبيرة اقاصذدية كبكميذت الطذقة لاكافر كذف المؤتستسذت، كلقد داخؿ اإلناذجية
 كبير بشكؿ تسذىـ ذمال الاكنكلكجي الاقدـ كلكف مع. األمر بدا في كاقدميذ الاصنيع دائرة اناشذر

 المنطقة كقع ـ احديد في عممية محدكدا عذمال بكصفيذ لمطذقة النتسبية األىمية مف اقميؿ في
 كبذلاذلي المخامفة  الطذقة مصذدر بيف إحالؿ أمكذنية خالؿ مف كذلؾ. بعيد حد إلى الصنذعّية
 (.1998 التسمذؾ،)حدا  عمى مصدر لكؿ النتسبية األىمية انخفذض

 

 النقل -6
ف الصنذعّية، المنذطؽ إلنشذء بذلنتسبة الميمة العكامؿ مف المكاصالت ك النقؿ عذمؿ يعابر  كا 
 بؿ الجيدة، النقؿ خدمة اكفير أك فقط الطذقة أك الخذـ المكاد نقؿ ال يتسامـز الصنذعة كاطكر قيذـ
 خدمة مف يجعؿ ذلؾ كبذلعكس، كؿ الصنذعّية إلى المنذطؽ تسكنذىذ مكاقع مف العذممة القكل نقؿ
الصنذعّية  المنذطؽ مكاقع الحديثة كاخايذر الصنذعة مقكمذت أىـ نتسبيذ كالرخيصة الجيدة النقؿ

 (.1997)اليياي كالطكيؿ كالنعيمي، 
 

 الصناعي ة المناطق إنشاء مراحل 2-2-6
 النيكض أجؿ مف كاالجامذعية الطبيعية البيئة في اغيرات إحداث في الصنذعّية المنذطؽ اتسذىـ

نشذء كاالقاصذد، معيشةالالزمة لم بذلمقذييس  جيدة، بيئية اشاراطذت ذات صنذعية منطقة كا 
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 كاالجامذعية البيئية الجكانب االعابذر في يأخذ المتساداـ الذم كالاشغيؿ الاخطيط ياطمب
 .المقارحة بذلانمية الماعمقة المخامفة

 مرحمة في ّيةالصنذع المنطقة بإنشذء المرابطة الرئيتسية البيئية القضذيذ مع الاعذمؿ مف كالبد
 جيجك)يمي  كمذ بذلافصيؿ كىى البيئي، األثر اقييـ مرحمة خالؿ كالاعرؼ عمييذ الاخطيط
2005): 

 إقذمايذ الممكف الصنذعذت احديد األمثؿ، المكقع اخايذر اشمؿ :التخطيط مرحمة 
 يـلاقي االتساراايجية الدراتسة كاحضير الماكقعة كاالقاصذدية البيئية كاالجامذعية كالاأثيرات

 .البيئي األثر
 

 المنذطؽ كاقتسيـ الداخمي المخطط اصميـ بذالعابذر األخذ ياـ كفييذ :التصميم مرحمة 
 .الماكقعة الاراكمية الاأثيرات كاقييـ المركزية الاحاية لمبنية فعذلة، كالاخطيط بطريقة

 

 وتحديث وتحديد لممنشآت البيئي األثر لتقييم دراسات إعداد تتضمن: التشغيل مرحمة 
البيئي،  االلتزام إلى لموصول المنشآت وتقييم لممنطقة البيئة عن نوعية المعمومات
 ( الاذلي يكضح ىذه المراحؿ الرئيتسية:2-2كالشكؿ )
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 يشدهت انخصًُى



 تصميم المخطط الداخلي -

 تبّني التخطيط البيئي -

 اضيالتقييم الفّعال لألر -

 تقييم التأثيرات المحتملة -

انخخطُظيشدهت  يشدهت انخشغُم  

 

 اختيار الموقع األكثر مالئمة -

تحديد الصناعات الممكنة بالمنطقة  -

 الصناعية

تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية  -

 واالقتصادية

 

اعداد دراتسة اقييـ األثر البيئي عمى متساكل  -
 المنشآت

 ة البيئةاحديد المعمكمذت عف نكعي -
 متسذعدة المنشآت عمى الاكافؽ البيئي -
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 المراحل الرئيسية إلنشاء المناطق الصناعي ة :(2-2) شكل
 بتصر ف الباحث (www.seamegypt.org، 2014)المصدر: 
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 الصناعي ة المناطق امةإق أىداف 2-2-7
مف إقذمة المنذطؽ الصنذعّية بشكؿ عذـ يمكف ( 2004كمذ كرد عف التسذعد )األىداؼ األتسذتسية 
 :اخاصذرىذ فيمذ يمي

  اطكير القطذع الصنذعي كالعمؿ عمى انمياو عبر زيذدة الحكافز ألصحذب الصنذعذت
 ذج كالخدمذت العذمة.إلنشذء الصنذعذت بمخامؼ أحجذميذ، كاقديـ اتسييالت لعممية اإلنا

  ،انمية المنذطؽ المحيطة بذلمنذطؽ الصنذعّية كاطكيرىذ، عبر اجييز البنى الاحاّية
 كاجمع المتساثمريف فييذ، ممذ يزيد كيرفع الكضع االقاصذدم ليذه المنذطؽ.

 عمى منذطؽ مخصصة لالتساعمذؿ الصنذعي اكفر جيد  الصنذعّية المنذطؽ إقذمة
 عف األمذكف المنذتسبة إلقذمة صنذعذايـ.أصحذب الصنذعذت في البحث 

  اتسذىـ المنذطؽ الصنذعّية في احتسيف الكضع االقاصذدم عبر اجميع أصحذب األمكاؿ
 كاالتساثمذرات فييذ.

  اقذرب الصنذعذت في المنطقة الصنذعية يحقؽ االكافذء الذااي عبر الابذدؿ فيمذ بينيـ
 مف المناجذت.

  الماكتسطة في الاطكر.اتسذعد المؤتستسذت الصنذعّية المبادئة ك 
  العمؿ عمى كجكد مجمكعة مف الصنذعذت حكؿ بعضيذ، يعمؿ عمى كجكد اكذمؿ فيمذ

بينيذ، بذإلضذفة إلى التسعي عمى االلازاـ بذلمكاصفذت كالمعذيير الدكلية، الاي اياـ 
 بذلجكدة اإلناذجية كبحمذية البيئة.

 لخذرجّية، مف خالؿ مذ اناجو االكافذء الكمي كالنكعي في تسد حذجة األتسكاؽ المحمّية كا
 .المؤتستسذت الصنذعّية في امؾ المنذطؽ الصنذعّية

فّ   كؿ حتسب الصنذعّية المنذطؽ إلقذمة خذصة أىداؼ كجكد انفي ال الذكر التسذبقة األىداؼ كا 
 دكلة.

 الصناعي ة في التنمية دور المناطق 2-2-8
القطذع  كانمية عذمة، بصفة الانمكية العممية دعـ في يتسذىـ الصنذعّية المنذطؽ إقذمة إفّ 

 يمي: فيمذ (2008دكرىذ حتسب مذ أفذد العربي ) نجيز أف كيمكف بصفة خذصة، الصنذعي
 خذصة. بصفة الصنذعّية كالانمية عذمة بصفة االقاصذدية الانمية بعجمة الدفع 
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 إلييذ. الصنذعة بجذب الريفية المنذطؽ في كاالتساخداـ العمؿ فرص اكفير 
 ماكازنة إقميمية انمية مف عنو يناج مذ كاإلناذج العمذلة مف لكؿ ماكازف اكزيع احقيؽ. 
 الدخؿ. مصذدر كانكيع الزراعي القطذع في العمذلة مف الفذئض اتسايعذب 
 مغرية بأتسعذر الصنذعي العقذر عمى لمحصكؿ المؤتستسذت أصحذب أمذـ الفرصة اييئة 

 كبدف اأخير.
 انكعيمذ. عمى ؿكالعم كالعمذلة اإلناذج ىيكؿ في جذرية اغييرات إجراء 
 الصنذعي. القطذع انمية في لممتسذىمة الخذص االتساثمذر جذب 
 بيذه الخذصة االمايذزات بعض باكفير مبذشر كالغير المبذشر األجنبي االتساثمذر جذب 

 المنذطؽ.
 حكؿ كخذصة المنذطؽ بعض في الصنذعذت امركز مف كالحد الصنذعّية الالمركزية احقيؽ 

 العذصمة.
 أربذحيذ. كازداد اكذليفيذ اقؿ بحيث الصنذعّية لممشركعذت لمنذفعكا الخدمذت اقديـ 
 العمرانية الاييئة عمى يتسذعد ممذ الصنذعي لالتساعمذؿ المنذتسبة األراضي اخصيص 

  .(2008 اليياي،)الجيدة
 المدف أقذليـ داخؿ الصنذعّية المشركعذت مكاقع اخايذر كارشيد الصنذعي الاكتسع انظيـ 

 .(2008 اليياي،)الكبيرة
 لاطكير الكبرل المشركعذت بتسبب مكاقعيذ لنقؿ المضطرة لمصنذعذت جديدة مكاقع اكفير 

 .(1985 حتسف،)المدف
 

 الصناعي ة لممناطق الحديثة االتجاىات 2-2-9
مؤخران، أكجد مجمكعة مف المنذطؽ الصنذعّية ذات ااجذىذت  حصؿ الذم الصنذعي الاطكر إف

 :يعديدة كمذ يم أنكاع إلى اقتسـ كأصبحت حديثة،
 التقنية الصناعي ة المناطق - أ

 International) العمكـ لمجمعذت العذلمية الرابطة ( أفّ 10، ص2005أشذر كّيذؿ ) 
Association of Science Parks ) ماخصصكف يديرىذ بمنظكمة الاقنية كالعمكـ عّرفت منطقة 

 لمنشآت ر كالانذفتسيةاالباكذ ثقذفة اعزيز خالؿ مف المجامع زيذدة ثركة ىي الرئيتسة غذيايـ أكفذء
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المنطقة عمى  اعمؿ المنشكدة الغذيذت احقيؽ أجؿ كمف كالاقنية، المعرفة عمى المبنية األعمذؿ
 :(10، ص2005)كّيذؿ، 

  كاألتسكاؽ.ت البحثية كاألكذديمّية كالشركذت اقنية عذلية بيف المؤتستسذباكفير قذعدة بيذنذت 
 الاي اعامد عمى الاقنيذت الحديثة  ةاالقاصذدي الشركذت كالمنشآت اأتسيس كاطكير اشجيع

 كاالباكذرات.
 العمؿ عمى إيجذد متسذحذت كاجييزىذ باقنية عذلية، كاكفير خدمذت إضذفية قّيمة. 
 

 المؤى مة الصناعي ة المناطق - ب

 رتسـك أم دكف األمريكي التسكؽ بدخكؿ منيذ الصذدرة لممناجذت يتسمح ىي منطقة بمكجبيذ
 الحكـ منذطؽ ك األردف ك مصر ك إتسرائيؿ مف كؿ في منذطؽال ىذه كذنت البداية جمركية، كفي

 (.2010فمتسطيف )كراد،  في الذااي

 لمتصدير الحرة الصناعي ة المناطق - ت

 اتساراايجيذت لعدة نايجة كذف لماصدير الصنذعّية الحرة المنذطؽ ظيكر ( أّف 1997أفذد رّيذؿ )
 " الصنذعّية لمانمية الماحدة األمـ منظمة حتسب كاعرؼ البمداف المتساقبمة، طرؼ مف مابعة

 نظذـ إلى يخضع جغرافيذ، أحيذنذ ك محدد إداريذ مجذؿ ىي لماصدير الصنذعّية الحرة المنطقة
 لماصدير، مكجية إناذج تسمع بغرض األخرل كالمناجذت الاجييزات اتسايراد بحرية يتسمح جمركي

 إلى جمب ييدؼ الذم ذئيالجب الميداف في خذصة افضيمي اشريعي إطذر عذدة يرافقو النظذـ ىذا
 .(1997 ، رّيذؿ)األجذنب " المتساثمريف

 

 الصناعي ة مواقع المناطق اختيار ومعايير طرق 2-3
 معينة لمعذيير الاي اخضع مكاقع المنذطؽ الصنذعّية اخايذر طرؽ (23، ص2004حدد البظ )

 كالانمية كأىميذ: الاطكير عممية في اتسذىـ

مذ  مع الصنذعّية لممنطقة المكذنية كالعالقذت ميالير  الادرج اشمؿ الكظيفية المعذيير -1
 .المانذفرة الميف بيف الابذعد حكليذ، بذإلضذفة إلى

كالاي اياـ كاراعي حقكؽ التسكذف الماكاجديف في المنذطؽ الماذخمة  االجامذعية المعذيير -2
 لامؾ المنذطؽ المخصصة لالتساعمذؿ الصنذعي.
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لقكانيف كاألنظمة الاي مف شأنيذ اكفر الحمذية كالاي اياـ بذاللازاـ بذ البيئية المعذيير -3
 .الالزمة لمبيئة

كالاي اعامد بشكؿ أتسذتسي عمى اجميع الميف الماجذنتسة كالماقذربة  االقاصذدية المعذيير -4
ممذ يتسذىـ في إحداث  كذلؾ لاقميؿ الاكمفة الالزمة لعممية اإلناذج، ؛في حيز مكذني كاحد

 د مف الفرص الاشغيمية.انمية اقاصذدية مف شأنيذ اكفير العي
 

 الصناعي ة المنطقة موقع متطمبات 2-3-1
 يمي: كمذ الصنذعّية المدينة ماطمبذت أىـ (24، ص2004كذكر البظ )

 ؛%5ضركرة أف ااكفر طبكغرافية متسطحة كمتساكية، كال ااجذكز نتسبة الميؿ فييذ عف -1
 .فضةكذلؾ لاقميص النفقذت، كاجنب ايديد الفيضذنذت في المنذطؽ الاي اككف منخ

ضركرة منذتسبة نكع األرض مع نكع الصنذعة الُمراد إقذمايذ عمييذ، كمراعذة الشركط -2
نشذء الفكاصؿ الخضراء  .الاخطيطية الالزمة فيمذ ياعمؽ بذاجذه الريذح كا 

 .ضركرة اكفر الشكارع كخطكط المكاصالت المالئمة-3
 .ؿ عمييذضركرة اكفير كذفة المرافؽ الالزمة كالخدمذت، كعمؿ آلية تسيمة لمحصك -4
 .قرب مكقع المنطقة الصنذعية مف خطكط المكاصالت كمنذطؽ تسكف العمذؿ-5
 اكفير بعض المرافؽ اليذمة مثؿ: مكاقؼ التسيذرات، كالمطذعـ، كالتسذحذت، كالمتسجد. -6
 اكفير الماطمبذت األتسذتسية مف الطذقة كالميذه، كالخدمذت األمنية كالمراكز اإلرشذدية.-7
 دارية كاالتساشذرّية كالفنية الالزمة لماأىيؿ كالادريب.العمؿ عمى اكفير المكذاب اإل-8

  

 لممساحة الموقع متطمبات 2-3-2
 المتسذحة حتسب مخامفة مجمكعذت إلى الصنذعة انقتسـ ( إلى أفّ 25، ص2004ككّضح البظ )

 فمنيذ: المطمكبة
 .منخفضة العمذلية الكثذفة ذات الممادة الصنذعذت .1
 الاي الممادة الصنذعذت مثؿ أكبر، ذليةعم كثذفة ذات الماكتسطة الاي اككف الصنذعذت .2

 الكيمذكية كغيرىذ. كالمناجذت كاإلتسمنت الحديد مصذنع مثؿ كبيرة متسذحذت بحذجة إلى
 كممادة في بعض األحيذف، جدا كبيرة متسذحذت كالاي ااطّمب اكفير الثقيمة الصنذعذت .3

 .يذالمعدات كالمذكينذت الخذصة ب حجـ زيذدة كثذفة عمذلية زائدة بتسبب كذات
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 الصناعي ة ضمن تخطيط المدينة المناطق لمتطمبات والمرتكزات األسس 2-3-4
قد يككف بينيذ اكافؽ كانتسجذـ كقد ااعذرض  الصنذعذت مف العديد ( إلى أفّ 2004أشذر البظ )
كعميو فكذف لزامذن عمى المخططيف كضع مجمكعة مف األتسس كالمراكزات في اخطيط  فيمذ بينيذ،

بمذ يراعي الامدد المتساقبمي كاالحايذجذت كالخدمذت الالزمة متساقبالن، المنذطؽ الصنذعية، كذلؾ 
 كمف أبرز الماطمبذت الالزمة لاحقيؽ ذلؾ مذ يمي:

اكفير كذفة االحايذجذت الالزمة  منيذ األتسذتسي اليدؼ أف حيث اجتماعية: متطمبات .1
ة حتسب لمعمذؿ كالتسكذف المجذكريف لممنطقة الصنذعّية، كاحاتسذب حجـ الخدمذت الالزم

الكثذفة تسكاء عمى الصعيد اإلدارم أك الفني أك الخدمذت األخرل مثؿ: مكاقؼ 
 التسيذرات، كالمطذعـ، كالمتسذجد، كمراكز الدفذع المدني، كغيرىذ.

 

ىنذؾ جيذت ُمخاصة اقكـ بعمؿ دراتسذت جدكل اقاصذدية بمذ  اقتصادية: متطمبات .2
قاصذدية التسميمة كالمنطقية، يخدـ المصمحة العذمة بشكؿ أتسذتسي، كىذه الدراتسذت اال

مف الممكف أف اتسذىـ بذتساقطذب رجذؿ األعمذؿ لالتساثمذر كاقكية اقاصذد الدكلة، كزيذدة 
متساكل دخؿ الفرد، كاقميؿ نتسبة البطذلة، كالحد مف ىجرة العمذؿ كأصحذب رؤكس 
ف األمكاؿ لمخذرج، كالاي اعابر مكارد بشرية يراكز عمييذ التسكذف بشكؿ أتسذتسي، كيزيد م

صمكدىـ في مكاجية الاحديذت الراىنة في ظؿ الحصذر االقاصذدم الذم يعذني منو 
 تسكذف قطذع غزة.

ىذه الماطمبذت ادخؿ في جميع األبعذد األخرل كذلؾ  إف وحسية: جمالية متطمبات -3
كصكالن إلى معذلـ أثرية كاذريخّية كحضذرية، نتسعى لاثبيايذ عند إعداد مخطط 

بعذد المخامفة: الجمذلية، كالاذريخّية، كالحضذرّية، كالاراثّية اتساعمذالت األرض، كىذه األ
 بنذء في ليذه المعذلـ ياكفر في حذؿ اـ الاكافؽ فيمذ بيف جميع ىذه األبعذد،  ممذ يتسذىـ

 .دكف أية مخذكؼ ُاذكر االتساثمذر بعممية لمقيذـ المتساثمريف لدل الثقة
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 خالصة الفصل

 الصنذعّية، كالمنذطؽ لمفيـك الاخطيط النظرم اإلطذر لىإ الفصؿ ىذا في اعرض البذحث لقد
 أك كمفة بأقؿ المكجكد اليدؼ أك الغذية إلى لمكصكؿ كماتسمتسمة مناظمة فذلاخطيط دراتسة كعميو
ثـ انذكؿ عدة مفذىيـ ااعمؽ بمنظكمة الاخطيط )مفيكـ المدينة، مذىية الاخطيط،  مردكد، أعمى

طّية، العنذصر الالزمة لعممية الاخطيط، خطكات عممية األجيزة المشذركة في العممية الاخطي
الاخطيط، مراحؿ عممية الاخطيط، أىمية الاخطيط كانذكؿ البذحث في نيذية المفيكـ النظرم 

 لماخطيط مذ ياعمؽ بمتساكيذت الاخطيط(.

ىي  ثـ اطّرؽ البذحث إلى اكضيح اإلطذر النظرم لممنذطؽ الصنذعّية مكضكع الدراتسة الاي
 ىذه ااتسـ حيث صنذعية، مؤتستسة مف أكثر فييذ ااجذكر محدكدة جغرافية رقعة عف عبذرة

المصذنع، حيث كّضح البذحث مذىية المنذطؽ الصنذعّية ككيؼ  لقيذـ أتسذتسية بماطمبذت المنذطؽ
نشأت كأبرز الاجذرب الدكلية الاي اعذممت مع مفيـك المنطقة الصنذعّية كمف ىذه الدكؿ: 

ذت الماحدة األمريكية، ايطذليذ، اليذبذف، تسمطنة عمذف كأخيرا اطّرؽ المممكة الماحدة، الكالي
البذحث إلى اجربة التُسمطة الكطنّية الفمتسطينّية مع المنذطؽ الصنذعّية، كبعد الاعريؼ بذلمنذطؽ 
الصنذعّية اـ الاعريج إلى مقكمذت كمراحؿ إنشذء المنذطؽ الصنذعّية، كذلؾ اتساعرض البذحث 

المنذطؽ الصنذعّية كأىـ المحددات الاخطيطّية الخايذر مكاقع المنذطؽ أىداؼ كأىمية إقذمة 
الصنذعّية كماطمبذت المكقع، كخاذمذن ذىب البذحث إلى إبراز أنكاع المنذطؽ الصنذعّية في كال 

 االاجذىيف: النظرة الاقميدّية، كاالاجذىذت الحديثة لممنذطؽ الصنذعّية.
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 والتنظيم البناء قوانين وأثر اإلقميمي ومخططو غزة قطاع عن نبذة: الثالثالفصل 
 (52ص   – 36)ص 

 
 تمييد

 نبذة حول قطاع غزة  3-1
 لمقطاع اإلقميمية المخططات خالل من الصناعي ة والتنمية الصناعي ة المناطق 3-2
 (الجنوبية المحافظات) غزة لقطاع  اإلقميمي المخطط 3-3
 طق الصناعيةوالتنظيم عمى تخطيط المنا البناء قوانين أثر 3-4
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 الثالثالفصل 
 والتنظيم البناء قوانين وأثر اإلقميمي ومخططو غزة قطاع عن نبذة

 تمييد:
يانذكؿ ىذا الفصؿ نبذة عف قطذع غزة ماطرقذ إلى لمحة اذريخية عف قطذع غزة كمكقعو 

منذطؽ كمتسذحاو كحدكده الجغرافية، ثـ ياطّرؽ إلى المخطط اإلقميمي لقطذع غزة ككاقع ال
 الصنذعية فيو، كخاذمذ اكضيح أثر قكانيف البنذء كالانظيـ عمى اخطيط المنذطؽ الصنذعّية. 

 غزة: نبذة حول قطاع 3-1
 نبذة تاريخي ة عن قطاع غزة:  3-1-1

األبيض الماكتسط كمذ ياضح  البحر عمى الفمتسطيني التسذحؿ مف الجنكبية المنطقة غزة ىك قطذع
قطذع غزة  كخضع أال كىي مدينة غزة، مدنو كبرأل نتسبة غزة بقطذع كتسمى ، (1-3بذلشكؿ )
كمف المعركؼ اذريخيذن ضمف خطة  ـ، 1948 حاى عذـ فمتسطيف عمى البريطذني لالناداب

اقتسيـ فمتسطيف أف أراضي قطذع غزة كذنت مف ضمف أراضي الدكلة الفمتسطينية المناظرة 
 (.1980)تسكيؾ، 

مصرم ذك  خضع قطذع غزة لحكـ ـ 1948 حرب كبعد 
قذمت قكات  ـ 1967 حرب كبعد عتسكرم، طذبع

ـ 1982كفي العذـ  ، االحاالؿ االتسرائيمي بذحااللو
انتسحبت قكات االحاالؿ االتسرائيمي مف تسينذء بشكؿ 
كذمؿ كذلؾ ضمف اافذقية معذىدة التسالـ المصرية مع 
قكات االحاالؿ االتسرائيمي كظّؿ قطذع غزة احت الحكـ 

 (.1987)المبيض،  العتسكرم لقكات االحاالؿ االتسرائيمي
  بعض أصبحت أراضي قطذع غزة ضمف كبعد ذلؾ

 ـ،1993 أكتسمك اافذقية بعد الفمتسطينية التسمطة منذطؽ
 كأزيمت منو انتسحبت إتسرائيؿ ـ 2005 عذـ كفي

العتسكرية، مع بقذء قكات  كالقكاعد اإلتسرائيمية المتساكطنذت
االحاالؿ االتسرائيمية بذلاحكـ بمعذبر قطذع غزة بذتساثنذء 
معبر رفح الذم يعابر البكابة الكحيدة بيف القطذع كالعذلـ 

 . الخذرجي
 (: موقع قطاع غزة من فمسطين1-3شكل )

، تعديل (2015، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرةالمصدر: )
 الباحث
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 الحدود الجغرافي ة لقطاع غزة: 3-1-2
قطذع غزة يماد عمى شذكمة شريط ضيؽ مف الشمذؿ إلى الجنكب، كيقع شمذؿ شرؽ شبو جزيرة 

% مف متسذحة فمتسطيف الاذريخّية، حيث يماد القطذع عمى متسذحة 1.33تسينذء، كيشّكؿ اقريبذن 
كـ، كيحد قطذع غزة غربذ البحر  12-6كـ، أمذ العرض فياراكح بيف  42كـ مربع بطكؿ  365

ـ )انظر 1948األبيض الماكتسط، كمف الشمذؿ كالشرؽ يحده األراضي الفمتسطينّية الُمحامة عذـ 
 (.1997(، بينمذ احده جميكرية مصر العربية مف الجنكب الغربي )صذلحة، 2-3شكؿ 

ذلـ الخذرجي عبر مجمكعة مف المعذبر البرية كىي بذلارايب مف الشمذؿ كيرابط قطذع غزة بذلع
(: معبر بيت حذنكف)ايرز(، معبر الشجذعّية، معبر 2-3إلى الجنكب)انظر شكؿ 

المنطذر)كذرني(، معبر القرارة، معبر العكدة )صكفذ(، معبر كـر أبك تسذلـ  كمعبر رفح، حيث 
ـ الُمحامة مذ عدا 1948قطذع غزة مع أراضي اقع جميع المعذبر التسذبؽ ذكرىذ عمى حدكد 

 . (1997 صذلحة،)معبر رفح الذم يصؿ قطذع غزة بجميكرية مصر العربية 
كمف جذنب آخر فإّف قطذع غزة مقتّسـ اداريذن إلى خمس محذفظذت كىي بذلارايب: محذفظة 

 (.3-3الشمذؿ، محذفظة غزة، محذفظة الكتسطى، محذفظة خذنيكنس كمحذفظة رفح )انظر شكؿ 

 
 
 
 

 حدود قطاع غزة ومعابره البري ة(: 2-3شكل )
، تعديل (2015، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرةالمصدر: )

 الباحث
 محافظات قطاع غزة الخمس(: 3-3شكل )
 ، تعديل الباحث(2015، وزارة الحكم المحميالمصدر: )
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 السكان في قطاع غزة: 3-1-3
 1.76يبمغ العدد المقّدر لتسكذف قطذع غزة 

مميكف نتسمة كذلؾ حتسب احصذئية مناصؼ عذـ 
ـ، حيث ياكزع التسكذف عمى عدة اجمعذت 2014

تسكذنية مرابة انذزليذن في محذفظذت قطذع غزة 
(: محذفظة غزة، 4-3كذلاذلي)انظر الشكؿ 

نس، المحذفظة محذفظة الشمذؿ، محذفظة خذنيك 
الكتسطى، كأخيرا محذفظة رفح )الجيذز المركزم 

 (. 2014لإلحصذء الفمتسطيني، 
 
 
 

(، 5-3كاخامؼ الكثذفة التسكذنّية مف محذفظة إلى أخرل في محذفظذت قطذع غزة )انظر الشكؿ 
، 2فرد/كـ 8199بحيث اككف الكثذفة التسكذنية في أعمى معّدؿ ليذ في محذفظة غزة كابمغ فييذ 

 المركزم )الجيذز 2فرد/كـ 3065في أقؿ معدالايذ في محذفظة خذنيكنس كابمغ فييذ  كاككف
 (.2014 الفمتسطيني، لإلحصذء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد السكان المقد ر في محافظات قطاع غزة(: 4-3شكل )
، (2014، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيالمصدر: )

 تعديل الباحث

 (2الكثافة السكاني ة في محافظات قطاع غزة)فرد/كم(: 5-3شكل )
 ، (2014، جياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيالالمصدر: )

 تعديل الباحث
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 التضاريس في قطاع غزة: 3-1-4
 

خريطة الطبكغرافية لجميع محذفظذت قطذع غزة  )انظر 
( ابّيف أّف أعمى نقطة مرافعة عف تسطح البحر 6-3شكؿ 

شرؽ مدينة غزة كفي أقصى  مكجكدة في منطقة المنطذر
جنكب قطذع غزة كشرؽ محذفظة خذنيكنس كيزيد ارافذعيذ 

ـ، ثـ اادرج 100عف منتسكب تسطح البحر بمذ ال يقؿ عف 
ـ عف 20الطبكغرافية بذنخفذض حاى اصؿ إلى ارافذع 

منتسكب تسطح البحر في كتسط المحذفظذت مف أقصى 
 (.1997الجنكب إلى أقصى الشمذؿ )األطمس الفني، 

 
 
 
 
 

 التربة في قطاع غزة: 3-1-5
اانكع الاربة في قطذع غزة إلى عدة أنكاع كىي 

(: اربة رممية عمى طكؿ الشريط 7-3)انظر شكؿ 
التسذحمي مف أقصى الشمذؿ إلى أقصى الجنكب 
كيزيد عمؽ ىذه الاربة الرممية في شمذؿ قطذع غزة 
بذاجذه الشرؽ، كاربة مككنة مف كركذر مخامطة 

المحذفظة الكتسطى كمحذفظاي بذلرمؿ في كااركز في 
خذنيكنس كرفح، كأخيرا الاربة الطينّية كااركز في 

 شمذؿ شرؽ قطذع غزة كشرؽ مدينة غزة.
 
 

 مخطط يوضح طبوغرافية محافظات قطاع غزة(: 6-3شكل )
 ، تعديل الباحث(1997، األطمس الفنيالمصدر: )

مخطط يوضح تصنيف التربة في قطاع غزة(: 7-3شكل )  
، تعديل الباحث(1997، األطمس الفنيالمصدر: )  
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 المناطق الصناعي ة والتنمية الصناعي ة في المخططات اإلقميمية لمقطاع: 3-2
مذ ليذ احاؿ المنذطؽ الصنذعّية اىامذمذن كاتسعذن لدل المخططيف عند اعداد المخطط اإلقميمي، ل

مف دكر رئيتسي في الانمية الشذممة عمكمذن كالانمية االقاصذدية خصكصذن، كاخامؼ نظرة كؿ 
مخطط إقميمي لممنذطؽ الصنذعّية حتسب عدة معذيير أبرزىذ المتسذحة الالزمة لمصنذعذت 
الالزمة، كعدد القكل العذممة في التسكذف، كغيرىذ مف المعذيير، كفيمذ يمي يكضح اقرير كزارة 

 ( كضع المنذطؽ الصنذعّية في المخططذت اإلقميمّية لقطذع غزة:2007طيط )الاخ
 م:1998المناطق الصناعي ة في المخطط اإلقميمي المقترح  لقطاع غزة عام  3-2-1

اىاـ المخطط عمى كضع منذطؽ مخصصة لمصنذعذت في الحدكد الشرقية، كيعكد ذلؾ إلبعذد 
المدينة، كاجّنب المشذكؿ البيئّية،  المنذطؽ الصنذعية عف منذطؽ الاطكير الحضرم داخؿ

 كذلمطذر الرئيتسية الاجذرية بذلمنذفذ ربطيذ كتسيكلة كربطيذ بذلطرؽ اإلقميمية كالاجذرّية الالزمة،
 .(2007كالمينذء )كزارة الاخطيط،

 الصنذعية العمذلة نمك حتسذبذت عمى أّنو بنذءن  (8، ص2007أشذر اقرير كزارة الاخطيط )
-3صنذعية )انظر الشكؿ  منذطؽ 4 إيجذد اقاراح اـ الصنذعة لقطذع كذمنةال كالطذقذت متساقبال

 التسايعذب دكنـ 4700 بمغت إجمذلية بمتسذحة غزة لمحذفظذت الشرقية الحدكد اماداد عمى (8
ـ )كفؽ المخطط اإلقميمي لممحذفظذت الجنكبية 2015 عذـ حاى المقارح الصنذعية العمذلة نمك

 منطقة دكنـ، 500 بمتسذحة الصنذعية المنطذر منطقة: ىي المنذطؽ كىذه (،2015_  1998
 دكنـ، 800 بمتسذحة الصنذعية البمح دير منطقة دكنـ، 700 بمتسذحة الصنذعية المنصكرة
 كالمناشرة الممكثة المصذنع نقؿ اقاراح اـ قد ك دكنـ، 2700 بمتسذحة الصنذعية الشككة منطقة
 اإلقميمي المخطط اقارح ك الصنذعية، كمذ مدفال ىذه إلى التسكنية كالاجمعذت المدف بيف حذليذ
 كالغير الصغيرة الكرش طذبع ك الحرفي الطذبع ذات الصغيرة الصنذعذت اكطيف ـ1998 لعذـ
كزارة ) لممدف الييكمية المخططذت داخؿ المقارحة البمدية المجمعذت في بيئيذ ممكثة

 (.2007الاخطيط،
 

 م:1998لمقترح  لقطاع غزة عام مناطق التجارة الحرة  في المخطط اإلقميمي ا 3-2-2
 لعذـ اإلقميمي المخطط في الاجذرية الانمية ( أّف خطة2007ااضح مف اقرير كزارة الاخطيط )

 المنذفذ بمحذذاة اصدير إعذدة منذطؽ عمى اشامؿ حرة اجذرة منذطؽ أكصت بإيجذد 1998
يجذد مراكز اتسّكؽ عمى اماداد  كذلمطذر الرئيتسية الاجذرية الطرؽ اإلقميمّية )كزارة كالمينذء، كا 

 .(2007الاخطيط، 
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 م:2005التنمية الصناعي ة في المخطط اإلقميمي لقطاع غزة عام  3-2-3
 2020_  2005أشذر اقرير كزارة الاخطيط الخذص بذلمخطط اإلقميمي لممحذفظذت الجنكبية 

 الاي المبذدئ ساعامد عمى نف 2007 عذـ اإلقميمي المعامد المخطط ( أفّ 28، ص2007)
 العمرانية الاجمعذت عف بعيدا الصنذعية المدف إقذمة حيث مف 1998 لعذـ المخطط اعامدىذ

 كالمصذدر الميذه مصذدر عف البعيدة ككذلؾ المنخفضة الزراعية القيمة ذات األراضي في
 الاجمعذت داخؿ مف التسمبي البيئي الاأثير ذات المصذنع نقؿ ضركرة مع اليذمة، الطبيعية
 لمانمية العذـ الاكجو 2007 مخطط اعامد إنشذؤىذ... لذلؾ بعد المقارحة المنذطؽ ليذه التسكنية

 في المتساخدـ المعمكمذاي األتسذس احديث ضركرة مع ،1998 مخطط في المقارح الصنذعية
 األتسذس إلى كاتسانذدان  المقارحة، الصنذعية المدف إلقذمة المحددة كالمكاقع المتسذحذت احاتسذب
 كالبطذلة العمذلة نتسب ككذلؾ  التسكذنية لمزيذدة العذمة كالاكقعذت التسكذف عف الحذلي ذايالمعمكم
 ،2020 عذـ كحاى متساقبال النتسب ىذه عف اآلنية بذلمعطيذت المرابطة كالاكقعذت الحذلية،

ع المناطق الصناعي ة وشبكة الطرق الرئيسية في قطاع غزةمخطط توزي(: 8-3شكل )  
(2007، المخطط االقميمي لقطاع غزةالمصدر: )  
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% 12 إلى تساصؿ الصنذعة قطذع في العمذلة نتسبة أف المتساقبمية الاكقعذت مذ أظيرت كحتسب
 العذممة القكل إجمذلي مف% 72 إلى 2020 عذـ بدكرىذ تساصؿ الاي الاذمة مذلةالع إجمذلي مف

   فإف كعميو العذممة ... القكل إجمذلي مف% 24 إلى الحقيقية البطذلة نتسبة انخفذض بذفاراض
 اإلقميمية، الصنذعية المدف في اتسايعذبيـ يتساكجب اإلجمذلي العدد مف عذمؿ 38,500 حكالي
 المقذييس عمى اعامذدان  العمذلة مف العدد ىذا التسايعذب المطمكبة ألرضا متسذحة احاتسذب كعند

 المتسذحة إجمذلي أفّ  كجد المحمية بذلخصكصية المرابطة الاعديالت بعض إضفذء مع الدكلية
 ىك كمذ احديدىذ اـ دكنـ 6500 حكالي ابمغ اإلقميمي المتساكل عمى الصنذعي لماطكير المطمكبة

 (:2007 كزارة الاخطيط،)كذلاذلي  8-3حة التسذبقة شكؿ رقـ في الصف الخريطة عمى مبيف
 دكنـ 500 بمتسذحة الصنذعية غزة منطقة. 
 دكنـ 700 بمتسذحة الصنذعية األكقذؼ منطقة. 
 دكنـ 250 بمتسذحة الصنذعية إيرز منطقة. 
 دكنـ 5000 بمتسذحة الصنذعية الشككة منطقة. 

 

 :2020_2005 (الجنوبية المحافظات)المخطط اإلقميمي  لقطاع غزة  3-3
 خمفية عامة: 3-3-1

ـ بذالنايذء مف إعداد مخطط 1998( أّف الكزارة قذمت عذـ 2007أفذد اقرير كزارة الاخطيط )
ـ، كالذم رّكز عمى كضع مبذدئ عذمة التساخداـ 2005_  1998إقميمي لممحذفظذت الجنكبية 

ممة، مع األخذ األراضي كحمذية البيئة كمصذدرىذ، لمكصكؿ لبيئة اخطيطية كفؽ رؤية انمكية شذ
في االعابذر كذفة العكامؿ التسيذتسّية كالجغرافّية كالعمرانّية كغيرىذ، كربط العكامؿ التسذبقة مع 
الاعداد التسكذني الُماكّقع، إاّل أّف لـ ياـ اصديقو في ذلؾ الكقت ألتسبذب مخامفة، كلكنو كذف 

ألقصى المبذركة عذـ يعابر مرجعذن اخطيطيذن عمى كذفة متساكيذت الاخطيط، كبتسبب انافذضة ا
ـ، كبتسبب عكامؿ مخامفة أبرزىذ االنتسحذب اإلتسرائيمي مف متساعمرات قطذع غزة عذـ 2000
ـ، كذف البّد مف احديث المخطط اإلقميمي الُمقارح، كاصديقو مف الجيذت المخاصة 2005

حتسب األصكؿ، كعمى إثر ذلؾ اـ اشكيؿ لجنة مف الخبراء عمى متساكل الكطف مف كذفة 
 (.2007ذات العالقة )كزارة الاخطيط، الجيذت 

نذقشت ىذه المجنة المكاضيع المؤثرة عمى عممية الاخطيط، كدراتسة بدائؿ كتسينذريكىذت المخطط 
ـ الذم 1998 المقارح لتسنة اإلقميمي المخطط اإلقميمي الُمقارح، كاـ اعامذد مبذدئ عذمة اقارحيذ

خذ في االعابذر الماغيرات الديمكغرافّية مع األ في الصفحة الاذلية، (9-3)ياضح بذلشكؿ رقـ 
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كالتسيذتسّية كخذصة مذ ياعّمؽ بذالنتسحذب اإلتسرائيمي، ككذف مف أبرز أدكار المجنة أف اعيد دمج 
المنذطؽ الاي انتسحب منيذ الجذنب اإلتسرائيمي ضمف النتسيج الحضرم الفمتسطيني حتسب رؤية 

 (. 2007 الاخطيط، كزارة)انمكية شذممة 

ـ حصؿ عمى 2015_  2005( أّف المخطط اإلقميمي 2007ارة الاخطيط )كأكضح اقرير كز 
ـ، كذلؾ حاى اقـك الجيذت المخاصة 2005مصذدقة مؤقاة مف قبؿ مجمس الانظيـ األعمى عذـ 

بكزاراي الحكـ المحمي كالاخطيط بإنجذز المخططذت القطذعّية الافصيمّية كاعامذده الحقذن في عذـ 
( فقد ُبنيت عممية احديث 2، ص2007قرير كزارة الاخطيط )ـ، كحتسب مذ أشذر إليو ا2007

 المخطط عمى مذ يمي:

 متسذحة كذمؿ اخطيط إلى كالحذجة الجنكبية المحذفظذت مف اإلتسرائيمي االنتسحذب 
 الرؤل كفؽ المتساقبمية األراضي اتساخدامذت أكجو كاحديد كاحدة، ككحدة غزة محذفظذت
 .الفمتسطينية كاألكلكيذت

 انافذضة خالؿ كخصكصذن  التسذبقة الفارة خالؿ األرض عمى حدثت لايا الماغيرات رصد 
 .العمرانية الانمية عمى ابعذايذ كاحديد أثرىذ كاقييـ األقصى

 يابعو قد كمذ كالبضذئع، األشخذص لمركر كالدكلية الكطنية المعذبر فاح احامذؿ اكقع 
نجذز الدكلي، غزة لمطذر اأىيؿ إعذدة مف  .المينذء مشركع كا 

 الانمية لضمذف األراضي اتساعمذالت بخطط ربطيذ يجب االقاصذدية الانمية خطط 
 .المتسادامة

 

 

 

 

 

 
 

 

 غزة لقطاع المقترح اإلقميمي المخطط(: 9-3شكل )
1998 بعام الخاص  

(1998 التخطيط، وزارة)المصدر:   
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 اإلقميمي أىداف المخطط 3-3-2
 ( أّف األىداؼ الرئيتسّية الاي ىدؼ إلييذ المخطط كمذ يمي:2007كّضح اقرير كزارة الاخطيط )

 ة، كحمذيةالجنكبي المحذفظذت في المخامفة األراضي التساعمذالت عذـ إطذر إيجذد 
 احاية بنية مف التسكذنية االحايذجذت كاكفير كالكطنية، اإلقميمية األىمية ذات األراضي
تسكذف  .كغيرىذ كالاجذرة الصنذعة كانمية عذمة كخدمذت كا 

  جعمو أداة رئيتسّية في اعزيز الانمية الشذممة الماكازنة ضمف أدكات عممية الاخطيط
 الحضرم.

 

( 3، ص2007حتسب اقرير كزارة الاخطيط ) الجنكبية حذفظذتلمم اإلقميمي المخطط كمذ ييدؼ
 الاذلية: األىداؼ احقيؽ إلى

 لتسمطذت الاكجييذت ككضع الجنكبية المحذفظذت في األراضي اتساخدامذت كارشيد انظيـ 
 المكاضيع احديد مع المتساقبمية األراضي بذتساعمذالت ياعمؽ فيمذ المحمية الاخطيط
 .الكطنية األىمية ذات كالقضذيذ

 ليذ. األمثؿ االتساعمذؿ كضمذف الطبيعية المصذدر حمذية 
 لمحذربة المتساقبمية االحايذجذت كاحديد لمتسكذف المعيشية كالظركؼ كالصحة البيئة اطكير 

 اضرران. األكثر المجامعية الفئذت كمتسذندة الفقر
 الاشغيؿ. كزيذدة العمؿ فرص لخمؽ المنذتسبة كالبيئة الاحاية البنية إيجذد 
 كاإلقميمية. الكطنية األىمية ذات كالثقذفية األثرية كالمكاقع الحضذرم لاراثا حمذية 
 عذدةك  المخالة كالمتساعمرات المنذطؽ دمج  كاالحايذجذت األكلكيذت كفؽ اتساخداميذ ا 

  الفمتسطينية. الانمكية
 المتساقبمية. االتساثمذر كبرامج المشذريع كأكلكيذت لماكجيذت العريضة الخطكط كضع 

 

 اإلقليمي  خططالم فرضيات 3-3-3
اعامد ىذا المخطط عمى نفس المبذدئ األتسذتسية كالفرضيذت الاي اعامد عمييذ المخطط 

( 3، ص2007ـ، كىي حتسب مذ أفذد اقرير كزارة الاخطيط )1998اإلقميمي التسذبؽ في عذـ 
 كمذ يمي:
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  إقذمة الدكلة الفمتسطينية المتساقمة كعذصمايذ القدس الشريؼ، كاعابذر انفيذ
 .ـ1967إلتسرائيمي الكذمؿ مف كذفة األراضي الاي احامت عذـ االنتسحذب ا

  اعابذر الدكلة الفمتسطينّية اخص جميع الفمتسطينييف أينمذ اكاجدكا، كاعابذر قطذع
 غزة كالضفة الغربية نتسيج جغرافي مكحد يصؿ بينيمذ ممر.

  ضمذف الحرية الكذممة لمانقؿ لممكاطنيف كالبضذئع بيف قطذع غزة كالضفة الغربية
 .مف جية، كبيف قطذع غزة كالعذلـ الخذرجي مف جية أخرل

  ،كجكد تسيطرة فمتسطينية شذممة عمى عنذصر التسيذدة كالمامثمة في: األرض
كالجك، كالميذه اإلقميمّية، بذإلضذفة إلى التسيطرة المكارد الطبيعية كخذصة الميذه 

 .فكالطذقة، كالاحكـ بذلمعذبر الدكلية بمخامؼ أمذكنيذ عمى حدكد الكط
  اكفير حمكؿ كاضحة لمكضكع الالجئيف حتسب قرارات األمـ الماحدة ذات

 .العالقة، كضمذف حقيـ بذلعكدة حتسب مذ انص عميو القكانيف الدكلّية
 

 خالل المخطط اإلقميمي التخطيط وعممية العمرانية التنمية تحديات 3-3-4
لاي اكاجو الانمية ( الى مجمكعة مف الاحديذت كالمعكقذت ا2007أشذر اقرير كزارة الاخطيط )

العمرانية، كالاي أبرزىذ االحاالؿ اإلتسرائيمي كتسيذتسذاو، كمف أىـ ىذه الاحديذت كمذ جذء في 
 :(4ص ،2007) الاخطيط كزارة اقرير
 الحذلي، كعدـ كضكح المتساقبؿ التسيذتسي. التسيذتسي الكضع اتساقرار عدـ  
 .التسيذدة الكذممة غير ماكفرة عمى أرض الكاقع 
 الجغرافي الالـز بيف أنحذء الكطف. عدـ اكفر الربط 
 .الاحديذت العمرانية الاي تسببايذ المتساكطنذت اإلتسرائيمية كمذ ناج عنيذ مف طرؽ جديدة 
  ادىكر البيئة العمرانية مؤخران، بتسبب التسيذتسذت اإلتسرائيمية الاي ايدؼ إلى ادمير ىذه

 البيئة كمنع اطكرىذ.
 فيمذ ياعّمؽ بذلعذئديف. ارافذع معدؿ الزيذدة التسكذنية كعدـ كضكحيذ 
 .عدـ اكفر األراضي الكذفية لمعمميذت الانمكية في ظؿ االرافذع الكبير بعدد التسكذف 
  طبيعة البنية الديمكغرافية لممكاطنيف، كالاي أبرزىذ أّف الشبذب يشكمكف الجذنب األكبر

  منيذ.
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 لميذه الضعؼ الكاضح في الكصكؿ إلى المصذدر الطبيعّية، بذإلضذفة إلى امكث ا
 كالاربة، كعشكائية اتساغالؿ مصذدر الميذه.

 .عدـ اكفر فرص العمؿ بذلقدر الالـز ممذ أّدل الرافذع نتسب البطذلة 
 .كجكد الفقر بنتسبة مرافعة 

 
 

 العامة لممخطط اإلقميمي التخطيطية المحددات 3-3-5
قرير كزارة الاذلية حتسب ا العذمة المحددات إلى الجنكبية لممحذفظذت الاخطيطّية العممية اعامدت

 :2020_  2005لممحذفظذت الجنكبية  اإلقميمي ( الخذص بذلمخطط2007الاخطط )
 لممخطط الزمني االطار 3-3-5-1
 كإطذر 2020 عذـ اخايذر اـ كقد الجيذت المعنّية، قبؿ مف  لممخطط الزمني اإلطذر امديد اـ

 انمكمال أك الجيكتسيذتسي الكضع في عند حدكث اغير مراجعاو ااـ أف عمى لممخطط، زمني
  (.2007اإلقميمي )كزارة الاخطيط،  المخطط اعديؿ أك احديث يتسادعي الفمتسطيني

 السكان 3-3-5-2
 اإلحصذء جيذز إصدارات عمى المخطط ( اعامد4، ص2007حتسب اقرير كزارة الاخطيط )

 عدد أف إلى اشير كالاي كالمتساقبمية، الحذلية كاركيباو التسكذف عدد اقدير في الفمتسطيني المركزم
 زيذداو كالماكقع نتسمة، 114161539 بحكالي قدر 2007 عذـ نيذية في غزة فظذتمحذ تسكذف
 450.000 حكالي عكدة الاكقعذت ىذه كاشمؿ ،2020 عذـ في نتسمة 214751330 إلى

  (.2007)كزارة الاخطيط،  الفمتسطينية الدكلة إنشذء بعيد غزة محذفظذت إلى فمتسطيني
 التخطيط منطقة حدود 3-3-5-3

 خرائط إلى اتسانذدان  المحددة الجنكبية المحذفظذت أراضي جميع ذليذن ح الاخطيط منطقة اشمؿ
 (.2007)كزارة الاخطيط،  2كـ 365 بحكالي متسذحايذ اقدر كالاي 1994 القذىرة اافذقية

 الطبيعية المصادر عمى والحفاظ المستدامة التنمية 3-3-5-4
، كندرة األراضي ( أّنو بتسبب الزيذدة التسكذنية الماتسذرعة2007أشذر اقرير كزارة الاخطيط )

 بيف المدركتسة المكازنة الماكفرة، كتسكء الكضع البيئي الحذلي، فكذف لزامذن عمى المخطط
 الماذحة الطبيعية المصذدر عمى الحفذظ إلى كالحذجة المتساقبمي الحضرم الاطكر احايذجذت
ر كذفة القذدمة، مع األخذ بذالعابذ لألجيذؿ األراضي مف احايذطي ابقذء ضركرة مع كحمذيايذ،

)كزارة الاخطيط،  الخدمذت كالُبنى الاحاية كاالحايذجذت الانمكية المخامفة الالزمة لمتسكذف
2007.) 
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 السكانية الكثافة 3-3-5-5
( أنو لضركرة الحفذظ عمى األراضي بغرض الانمية 2007بيّنت كزارة الاخطيط في اقريرىذ )

لمخطط كثذفة تسكذنية إجمذلية بمقدار ااخذ ا لندرايذ، كبتسبب الزيذدة التسكذنية المتساقبمية الماكقعة،
 لماخطيط عذـ كإطذر اتساخداميذ يمكف شخص/دكنـ لاحديد متسذحذت الامدد العمراني، كالاي 25

 العمرانية لخصذئصو ابعذن  مكقع لكؿ الخذصة التسكذنية الكثذفة احاتسذب ياـ أف عمى المحمي
 .(2007الحضرية )كزارة الاخطيط،  بنياو في اشكىذت خمؽ عدـ عمى حرصذن 

 المياه مصادر 3-3-5-6
( إلى ضركرة الحفذظ عمى مصذدر الميذه ككنيذ مف أىـ 2007أكضح اقرير كزارة الاخطيط )

عنذصر القكة لمكصكؿ لانمية شذممة في قطذع غزة، ال تسيمذ في ظؿ ُشح الميذه الحذلي كقمة 
 .(2007جكدايذ، بتسبب االتسانزاؼ المازايد عمى مخزكف الميذه الجكفية )كزارة الاخطيط، 

 عمل فرص وخمق االقتصادية التنمية 3-3-5-7
المتساقبمي لمتسكذف، كيشمؿ  كالنمك التسكذف الحذلية احايذجذت الحذلي يمبي اإلقميمي المخطط إف
 كاإلناذجية االقاصذدية القطذعذت انمية كىذا يحاذج إلى المازايدة العمؿ فرص اكفير ذلؾ

الحضرية )كزارة  الانمية مبذدئ مع ماكازم بشكؿ التسيذحة ك الاجذرة ك الصنذعة كقطذعذت
 (.2007الاخطيط، 

 الزراعية التنمية 3-3-5-8
( أّف الزراعة اعابر رافعة اقاصذدية كدليالن عمى الاحّضر، 2007أشذر اقرير كزارة الاخطيط )

 عمى تسكاءن  األتسذتسية الغذاء كاكمف أىمية األراضي الزراعّية في قطذع غزة ككنيذ اشّكؿ تسمة
 يتسادعي الذم األمر محميذن أك عمى متساكل محذفظذت الكطف كُكؿ، متساكل المحذفظذت الجنكبية

 (.2007)كزارة الاخطيط،  كاتساصالحيذ كاطكيرىذ حمذيايذ

 العالم عمى الفمسطينية البوابة الجنوبية المحافظات 3-3-5-9
( أّف المحذفظذت الجنكبية ليذ أىميايذ الجغرافّية ككنيذ مماقى 2007يشير اقرير كزارة الاخطيط )

ذكر اجذرية عمى الصعيد الدكؿ المجذكرة، ممذ يجعميذ ثقالن مؤثران في العالقذت الاجذرية لعدة مح
بينيذ كبيف الدكؿ األخرل المحيطة بيذ، بذإلضذفة ككنيذ اإلقميـ الكحيد عمى متساكل الكطف الذم 
 يكجد فيو ميذه مكشكفة عمى الميذه الدكلية عبر إنشذء المينذء فييذ، بذإلضذفة لاخصيص منطقة

 .(2007مطذر دكلي فييذ )كزارة الاخطيط، 



48 
 

 شبكة المواصالت في المخطط اإلقميمي 3-3-6
 

اعابر شبكة المكاصالت مف أىـ عنذصر النجذح ألم مخطط، لمذ ليذ دكر فّعذؿ في الربط بيف 
الاجمعذت العمرانية المخامفة، كربط منذطؽ اإلناذج بذلمعذبر كالمكانئ كخطكط النقؿ الالزمة، كمذ 

بكة المكاصالت لممحذفظذت الجنكبية بأخذ امؾ العنذصر بذالعابذر، بذإلضذفة إلى امّيزت ش
الربط الالـز بيف المحذفظذت الجنكبية كبينيذ كبيف المحذفظذت الشمذلّية، كاتسييؿ حركة البضذئع 

، 10-3 رقـ الشكؿ في مبيف ىك كمذ كالتسكذف الداخمية كالخذرجية مف كعبر البمداف المجذكرة،
)كزارة  الاذلية حتسب اقرير كزارة الاخطيط األتسذتسية العنذصر عمى خطةال كاعامد

 : (32، ص2007الاخطيط،
 
 
 
 
 
 
 

 

 رئيسة محاور ثالثة: 
 البرية كالمعذبر الصنذعية المػنذطػػػؽ يصػالف دكلييف حديد تسكة خط مع شرقػي طريػؽ -

 الغربية. كالضفة غزة بيف الكاصؿ بذلخط الحقذن  كصميـ كياـ كالمطذر
 الحركة اتسييؿ في كاتسذىـ المطذر إلى اصؿ( مارك) حديد تسكة مع الديف صالح يؽطر  -

 الرئيتسة. التسكذنية الاجمعذت بيف الداخمية
 .(الحقذن  كاإلتسرائيمي) المصرم التسذحمي بذلخط ياصؿ( الككرنيش) تسذحمي طريؽ -
 بيف كخذصة المخامفة المكاقع بيف الاكاصؿ كاعزز الرئيتسة المحذكر اصؿ عرضية طرؽ -

 غزة. لمحذفظذت الشرقية الحدكد عمى الكاقعة الصنذعية كالمدف المينذء
 الدولي. المطار 
 البحري. الميناء 

مخطط العناصر األساسي ة لنظام (: 10-3شكل )  
 المواصالت في قطاع غزة 

(2007، 2020-2005المخطط االقميمي لقطاع غزة صدر: )الم  
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 2005 بعذـ الخذص غزة لقطذع اإلقميمي المخطط(: 11-3) شكؿ
 (2007 الاخطيط، كزارة: )المصدر
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 الصناعية: المناطق تخطيط عمى والتنظيم البناء قوانين أثر 3-4
كالانظيـ مف أىـ العكامؿ النذظمة كالمؤثرة في اطكر العمراف في داخؿ  اعابر قكانيف البنذء

المدف، التسيمذ اأثيرىذ الكاضح عمى اخطيط المدف كالمنذطؽ الُمخصصة التساخدامذت معينة، 
كذلمنذطؽ التسيذحية كالزراعية كالاجذرية كالصنذعّية كغيرىذ، إال أنو مف الجدير بذلذكر أّف ىذه 

عابر ُأطر عذمة كليتست قكاعد افصيمّية كدقيقة، ممذ يارؾ األثر التسمبي عمى القكانيف كاألنظمة ا
 اخطيط كارخيص المنذطؽ كالمدف الصنذعية، كفيمذ يمي عرض بعض األنظمة كالقكانيف:

 :1936من عام  28قانون تنظيم المدن رقم  3-4-1
العديد مف كىك قذنكف يقضي باكحيد قكانيف انظيـ المدف كالقرل كاعديميذ، كياضمف القذنكف 

المكاد الاي نظمت العالقة بيف لجنة المكاء كتسمطذايذ في اصدار أنظمة داخمية مف حيف آلخر، 
كقرارات خذصة باأليؼ لجنة محمية لمنطقة انظيـ المدف، كدكرىذ في ارتسذؿ الافذصيؿ 
كالمعمكمذت الضركرية إلى لجنة المكاء بشأف مذ احاذج إليو منطقة انظيـ المدينة مف اكتسيع 

كارع أك اعداد شكارع جديدة أك اصدار مكاد ااعمؽ  باقييد البنذء بعد إنشذء منطقة انظيـ ش
المدينة، ثـ يانذكؿ القذنكف المكاد الماعمقة بمشذريع انظيـ المدف مثؿ المشركع الييكمي كالافصيمي 

بنذء كمشذريع الاقتسيـ كانبثؽ عبر ىذا القذنكف العديد مف األنظمة الاي اخص مخامؼ أنكاع ال
 (.1997)الحذيؾ، 

كلكف ال يكجد مذ ياعّمؽ بأنظمة انظـ إنشذء منذطؽ صنذعّية كمدف صنذعية، كمف خالؿ 
االطالع عمى األنظمة المنبثقة مف قذنكف انظيـ المدف في المجنة المركزية لانظيـ المدف، يكجد 

م ينص عمى ـ كالذ2000فقط نظذـ ياعّمؽ بارخيص المبذني الصنذعية كالحرفية الصذدر عذـ 
ضركرة الحصكؿ عمى مكافقة مبدئية مف كزارة الصنذعة قبؿ الشركع ببنذء المصنع بذعابذرىذ 
الجية المخاصة بمنح الرخص لمحرؼ كالصنذعذت بمذ يطذبؽ الكاقع الانظيمي لممنطقة، لكف ال 
يكجد حاى اآلف نظذـ كاضح يكضح انظيـ مذ ياعمؽ بإنشذء المنذطؽ الصنذعية، كىذا الضعؼ 

نشذء المنذطؽ الصنذعية )كزارة الحكـ ك  النقص بذلقكانيف يتسذىـ بأثر تسمبي عمى اطكير كا 
 (.2015المحمي، 

 

 النظام الممحق بالمخطط اإلقميمي ونظرتو من إنشاء المناطق الصناعية: 3-4-2
بعد االطالع عمى النظذـ الممحؽ بذلمخطط اإلقميمي األخير فيمذ ياعمؽ بذلمنشآت الصنذعية 

ذعّية، فإّنو يفيد بضركرة عدـ الاعذمؿ مع أم مصنع داخؿ نفكذ المنذطؽ كالمنذطؽ الصن
 الصنذعّية إال مف خالؿ مخطط افصيمي كنظذـ ياـ اعامذده مف المجنة المركزية لألبنية كالانظيـ.
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 خالصة الفصل

نبذة حكؿ قطذع غزة )المكذف الجغرافي الذم ادكر حكلو  إلى الفصؿ ىذا في اعرض البذحث لقد
شكمة البحثية(، كاطرؽ البذحث إلى اذريخ قطذع غزة كحدكدىذ الجغرافية كطبيعة القطذع مف الم

 النذحية الجغرافية كاضذريتسو كارباو كالتسكذف كمعدؿ الكثذفة لمتسكذف.

ثـ انذكؿ البذحث المخططذت اإلقميمية لقطذع غزة كاتساعرض مذىية المخطط اإلقميمي كظركؼ 
عمؿ المخطط اإلقميمي مف أجمو، ككضح فرضيذت المخطط  انشذؤه كأىدافو كالغرض الذم اـ

اإلقميمي بذإلضذفة إلى المحددات الاخطيطية الاي اابعيذ المخططكف في المخطط اإلقميمي 
ككضح احديذت الانمية العمرانية الاي اكاجو المخطط اإلقميمي، كأىـ مذ ياعمؽ بذلمكاصالت 

كؿ ىذا الفصؿ أيضذن أىـ مذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ الخذصة بقطذع غزة خالؿ المخطط اإلقميمي، كانذ
الصنذعية كالانمية الصنذعّية خالؿ المخططذت اإلقميمية لقطذع غزة، كاتساعرض الخرائط الاي 

 اكضح األمذكف الجغرافية المقارحة لامؾ المنذطؽ الصنذعّية.

المنذطؽ  كفي نيذية الفصؿ حذكؿ البذحث اتسميط الضكء عمى أثر قكانيف البنذء كالانظيـ عمى
نشذئيذ، كابّيف أّنيذ مجرد أطر عذمة كال اكفر الافذصيؿ الدقيقة الكاضحة، كال يكجد  الصنذعّية كا 
نشذء المنذطؽ  نظذـ خذص بذلمنذطؽ الصنذعّية ممذ يؤكد أّف ذلؾ مف أىـ أتسبذب عدـ اطكير كا 

ديـ كاعامذد الصنذعّية في قطذع غزة، كاقاصر النظذـ الممحؽ بذلمخطط اإلقميمي عمى ضركرة اق
مخطط افصيمي كنظذـ لممنطقة الصنذعية حاى يحصؿ أم مصنع عمى ارخيص داخؿ نفكذ 

 المنذطؽ الصنذعّية.
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 الرابعالفصل 
 غزة قطاع في وتخطيطيا الصناعي ة لممناطق القائم الوضع تحميل

 

 تمييد
الحديث عف قطذع غزة كظركفو كالمخطط اإلقميمي لقطذع غزة كحيثيذاو كمذ ياعمؽ باكجيذت  بعد
كاقع القطذع الصنذعي  الفصؿ ىذا انذكؿ خطط اإلقميمي فيمذ ياعمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية،الم

كاطكره منذ قدكـ التسمطة الفمتسطينية حاى العذـ الحذلي، كمدل متسذىمة ىذا القطذع بذلنذاج 
ثـ ، المحمي كاشغيؿ العمذلة، ككضعو خالؿ الحصذر كبعد الحركب الاي اعرضت ليذ غزة

الصنذعّية القذئمة في قطذع غزة، كاحميؿ الكضع القذئـ لمدينة غزة الصنذعّية اطرؽ إلى المنذطؽ 
لاخطيط المنذطؽ  الحذلي الكاقع كاقييـ احميؿ كغيرىذ مف المنذطؽ الصنذعّية القذئمة، كعمؿ

في  القكة عنذصر عمى بذلاعرؼ( SWOT)الربذعي االتساراايجي الاحميؿ خالؿ الصنذعّية مف
      اإلمكذنذت معرفة كأيضذ، ليذ الضعؼ كعنذصر ة في قطذع غزة،اخطيط المنذطؽ الصنذعيّ 

 الخذرجية كالعكائؽ الايديدات إلى الفصؿ ىذا اطرؽ كمذ لممنذطؽ الصنذعّية، الماذحة كالفرص
اخطيط المنذطؽ الصنذعّية، ككجكد المنذطؽ الصنذعّية ذاايذ لمكصكؿ لاقييـ  منيذ يعذني الاي

  عّية عمى متساكل قطذع غزة.كاضح لاخطيط المنذطؽ الصنذ

 غزة واقع القطاع الصناعي في قطاع 4-1
 كدكره الرئيتسي في الانمية الشذممة ألم مجامع،  مف المعركؼ أىمية القطذع الصنذعي

في دفع عجمة النمك االقاصذدم في كذفة أنحذء العذلـ كىك مف أىـ القطذعذت الريذدية كمتسذىماو 
 قع القطذع الصنذعي في قطذع غزة.، لذلؾ تسنذكر فيمذ يمي كاكاإلناذجية

 غزة نبذة حول التطور الزمني لقطاع الصناعة في  قطاع 4-1-1
غزة منذ قدكـ التسمطة الكطنية الفمتسطينية قفزة نكعية قطذع شيد القطذع الصنذعي في محذفظذت 

كتسذىـ  ،كاطكر بشكؿ تسريع كممفت لمنظر، حيث ارافعت متسذىماو في النذاج القكمي اإلجمذلي
صدكر ؤكس أمكاؿ محمية كعربية كأجنبية في القطذع الصنذعي عدة عكامؿ منيذ: في دخكؿ ر 

كالحكافز االتساثمذرية  ،ىيئة المدف كالمنذطؽ الصنذعّيةكقذنكف  ،قذنكف االتساثمذر الفمتسطيني
 ممذ تسذىـ في انمية كاطكير ىذا القطذع.ـ، 1998عذـ المصذحبة ليمذ 

كاجو االقاصذد الفمتسطيني  ـ 2000نيذية عذـ  انافذضة األقصى في اشاعذؿ شرارة كلكف مع
ظركؼ صعبة لـ يتسبؽ ليذ مثيؿ، حيث كذف الحصذر شذمالن عمى كؿ مف قطذع غزة كالضفة 
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الغربية كاـ إغالؽ جميع المعذبر الخذرجية بيف المنذطؽ الفمتسطينية كالعذلـ الخذرجي كمع 
اصذد الفمتسطيني اأثر بشكؿ كنايجة ليذه الظركؼ الصعبة الاي شيدىذ االق، إتسرائيؿ أيضذ

مبذشر القطذع الصنذعي، حيث حدث اراجع كبير في كؿ مككنذاو كمؤشرااو نظران العامذده 
 ك المعذبر اإلتسرائيمية. المكانئبشكؿ كبير عمى اتسايراد المكاد الخذـ مف الخذرج عبر 

مى قطذع كاأـز كادىكر كضع القطذع الصنذعي مع فرض الجذنب اإلتسرائيمي الحصذر الخذنؽ ع
حيث منعت  -عذـ االنقتسذـ الفمتسطيني بيف الضفة الغربية كقطذع غزة  -ـ 2007غزة عذـ 

إتسرائيؿ دخكؿ كذفة المكاد الخذـ المتساخدمة في الصنذعة ك منعت دخكؿ المذكينذت ك قطع 
 .الغيذر الخذصة بذلمصذنع

الاي اجذكزت بطذلة كأدل الادىكر في القطذع الصنذعي في محذفظذت غزة إلى ارافذع معدالت ال
ـ بعد الحصذر الخذنؽ )الجيذز المركزم لإلحصذء الفمتسطيني، 2013% في عذـ 32نتسبة 
2014.) 

كمذ طذؿ إغالؽ المعذبر الاجذرية كالحصذر أىـ المشذريع االتساثمذرية في قطذع غزة كىك منطقة 
 إغالؽ أثر كمذ  ـ كاأثرت تسمبذ بشكؿ بذلغ،1999غزة الصنذعّية كالاي بدأ العمؿ فييذ في عذـ 

 صممت الصنذعّية المنطقة أف حيث تسمبي، بشكؿ الصنذعّية غزة منطقة عمى المنطذر معبر
 اصدير كتسيكلة لممصذنع الخذـ المكاد دخكؿ تسيكلة مف لالتسافذدة المعبر بجكار خصيصذ
 .(2014لمخذرج )الغرفة الاجذرية الفمتسطينية،  المناجذت

ظذت غزة قميال بعد اخفيؼ الحصذر مف قبؿ الجذنب ف كضع القطذع الصنذعي في محذفكاحتسّ 
حيث تسمح  ـ،2010يكنيك مف العذـ مرمره في شير الاركية اإلتسرائيمي بعد حذدثة التسفينة 

الجذنب اإلتسرائيمي بدخكؿ بعض المكاد الخذـ كالمذكينذت لمقطذع الصنذعي كلكف ضمف قيكد 
ف المكاد الخذـ كالمذكينذت كالمعدات يمنع دخكؿ العديد م اإلتسرائيميكشركط، كمذزاؿ الجذنب 

كقطع الغيذر الالزمة لمقطذع الصنذعي، كمذ يمنع اصدير المناجذت الصنذعّية مف قطذع غزة 
 (.2014 الفمتسطينية، الاجذرية الغرفة) لمضفة الغربية كالعذلـ الخذرجي

قذئـ عمى  كمف الجدير بذلذكر أنو لغذية اذريخ كاذبة ىذا البحث ال زاؿ الحصذر االقاصذدم
قطذع غزة، كياـ إدخذؿ البضذئع كالتسمع األتسذتسّية عبر المعذبر االتسرائيمية دكف اناظذـ كاضح، 
كمذزاؿ الجذنب االتسرائيمي يمنع دخكؿ العديد مف المعدات كقطع الغيذر لممصذنع كالمكاد الخذـ 

اذريخ بتسبب ألتسبذب اقاصذدية كأمنية حتسب زعمو، كمعبر رفح البرم مذ زاؿ معّطؿ حاى ىذا ال
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الخالفذت التسيذتسية الحذلية بيف األطراؼ الفمتسطينية، كبتسبب األكضذع األمنية الغير متساقرة في 
تسينذء القريبة مف المعبر البرم الكحيد لقطذع غزة مع جميكرية مصر العربية كىك معبر رفح 

 البرم.

 المحمى لقطاع غزة الناتج في الصناعة قطاع مةھمسا 4-1-2
 اشكيؿ في فذعمة متسذىمة هماتسذ الاي اليذمة القطذعذت مف الفمتسطينية الصنذعة قطذع يعابر
 اإلجمذلي المحمي النذاج مف%  17.4 نتسباو بمذ القطذع هرا همتسذ إذ، المحمي اإلجمذلي النذاج
ـ بتسبب 2000 العذـ في%  8 نحك إلى لاصؿ النتسبة هرهاراجعت  ثـ كمف ـ1999 العذـ خالؿ

ة، ثـ بدأت ارافع ىذه النتسبة حاى كصمت أقؿ متساكيذايذ في عذـ اندالع انافذضة األقصى الثذني
% بتسبب الحصذر االتسرائيمي الخذنؽ عمى قطذع غزة كبتسبب االنقتسذـ  7.60ـ بنتسبة2008

التسيذتسي الحذدث بيف الضفة الغربية كقطذع غزة، كال يخفى عمينذ أيضذ الحرب الاي شنيذ 
ـ، كبعد ذلؾ بدأت نتسبة متسذىمة قطذع 2008الجذنب االتسرائيمي عمى قطذع غزة نيذية عذـ 

ـ، إذ كصمت إلى 2013الصنذعة مف النذاج المحمي لقطذع غزة بذلنمك بشكؿ بطيء حاى عذـ 
كالعذـ الحذلي بتسبب إغالؽ تُسبؿ إدخذؿ  2014% كلكف بدأت بذلاراجع بعد ذلؾ في عذـ  8.25

الحصذر مف قبؿ الجذنب  المكاد الخذـ كالمعدات عف طريؽ جميكرية مصر العربية كاتسامرار
االتسرائيمي كقيذـ الجذنب االتسرائيمي بشف عدكاف عمى قطذع غزة في النصؼ الثذني مف عذـ 

 (.2014( يكضح ذلؾ) الجيذز المركزم لإلحصذء الفمتسطيني، 1-4ـ، كالشكؿ رقـ )2014

 

 

 النسب المئوية لمساىمة قطاع الصناعة في الناتج المحمي لقطاع غزة(: 1-4شكل )
 ، تعديل الباحث(2014، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيالمصدر: )
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 العمالة تشغيل في الصناعي القطاع مةھمسا 4-1-3
 في القطذع هرا همتسذ إذ العذمميف، لاشغيؿ تسذتسّيةاأل المككنذت مف الصنذعي القطذع يعابر
 القطذع أف حيث ـ 1996 عذـ خالؿ غزة قطذع في العذمميف مف إجمذلي%  15.1 اشغيؿ

 4.4 إلى اراجع ثـ  الحصذر، في حينيذ قبؿ عذمؿ ألؼ 35 عف يزيد مذ ُيشّغؿ كذف الصنذعي
ئيمي كبقيت النتسبة بتسبب الحصذر الخذنؽ مف قبؿ الجذنب االتسرا 2008 عذـ خالؿ% 

% مف 90بتسبب ادىكر قطذع الصنذعة بتسبب ادمير مذ يزيد عف  2014منخفضة حاى عذـ 
المصذنع جراء الحركب األخيرة عمى قطذع غزة كاتسامرار الحصذر االتسرائيمي الخذنؽ حاى ىذا 

 (.2015ـ )كزارة الاخطيط الفمتسطينية_ 2015العذـ 

ة الاي اـ اخطيطيذ بذلمخطط اإلقميمي األخير كذف كمف الجدير بذلذكر أف المنذطؽ الصنذعيّ 
% مف اجمذلي عدد العمذؿ في قطذع غزة، كىي نتسبة جيدة 18يفارض أف اشّغؿ مذ يقذرب 

% بتسبب األتسبذب التسذبؽ ذكرىذ )كزارة الحكـ المحمي _ 5بذلنتسبة لمكاقع الحذلي الاي ال ااجذكز 
2015.) 

كذلؾ حاى  عذمؿ 451000الحصذر مذ يزيد عف  ؿقب الصنذعي القطذع في العذمميف عدد كبمغ
 العذمميف عدد انخفض الحصذر (، كلكنو بعد2-4ـ كمذ ىك مكّضح في الشكؿ رقـ )2007عذـ 
الصنذعّية  القطذعذت مخامؼ في عذمؿ 10,000مذ يقذرب  إلي ليصؿ الصنذعي القطذع في
 .(2015 ،االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 و2054ودخً ػبو  حغُُش أػذاد انؼًبل يُز بذاَت انذصبس(: 2-4شكل )
 ، تعديل الباحث(2015، االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية) المصدر:
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 الحصار بعد الصناعي قطاعال وضع 4-1-4
اأثر القطذع الصنذعي بذلحصذر الخذنؽ الذل فرضاو قكات االحاالؿ اإلتسرائيمي منذ مناصؼ 

حيث منعت دخكؿ المكاد الخذـ األكلية الضركرية لعممية اإلناذج كمنعت أيضذ  ،ـ2007حزيراف 
أم مذ  ،لصنذعّية% مف المنشآت ا 94كأدل ذلؾ إلي إغالؽ  ،اصدير المناجذت الجذىزة لمخذرج

كبذقي المصذنع العذممة اعمؿ  صنذعّية،منشأة  3900مصنع مف مجمكع  3700مف  بقذرب
لدم  الشرائيةالمصذنع العذممة بضعؼ القدرة  مبيعذتكاأثرت  ،% 15عف  ازبدال  إناذجيةبطذقة 

 (.2015الفمتسطينية،  الاخطيط كزارة)المكاطنيف 

عذمؿ عف العمؿ  2500كاعطؿ نحك  الصنذعّية،ة المصذنع بمنطقة غز  معظـكمذ اـ إغالؽ 
، كال زالت لمخذرج مناجذايذ اصديركذنكا يعممكف لدل امؾ المصذنع كالاي كذنت اعامد عمى 

المعذبر حاى ىذا العذـ مغمقة بنتسبة كبيرة كامنع دخكؿ العديد مف المعدات كالمذكينذت لممصذنع 
 بتسبب الحصذر.

 ألخيرةالحروب ا بعد الصناعي القطاع وضع 4-1-5
مّر عمى قطذع غزة خالؿ التسبع تسنكات التسذبقة ثالثة حركب صعبة كالاي كذنت في األعكاـ 

ـ(، كالاي ألقت بظالليذ بشكؿ مبذشر عمى القطذع 2014ـ، 2012ـ، 2008-2009)
 المصذنع مف ابقى مذ لادمر  غزة عمى األخيرة الحركب الصنذعي في قطذع غزة، حيث أات

 صنذعّية منشأة 324 عف يزيد مذ ادمير كاـ ممحكظ، بشكؿ صنذعيال القطذع اتسايدفت حيث
 في أك جزئيذ كميذ صنذعّية منشأة 64 كادمير ـ،2009-2008 عذـ حرب في أك جزئيذ كميذ

ـ، 2014 عذـ حرب في أك جزئيذ كميذ صنذعّية منشأة 937 كادمير ـ،2012 عذـ حرب
لعذممة في قطذع غزة بذلحركب التسذبؽ ( يكضح اأثر إعداد المصذنع ا3-4كالشكؿ الاذلي رقـ )

ذكرىذ كالاي شنيذ االحاالؿ االتسرائيمي غمى قطذع غزة خالؿ تسبع تسنكات فقط، كبشكؿ منطقي 
اأثرت ماكتسط الطذقة اإلناذجية لممصذنع العذممة في قطذع غزة بشكؿ قكم بيذه الحركب كمذ 

 (.2015 ،الفمتسطينية لمصنذعذت العذـ االاحذد) (4-4ياضح مف الشكؿ رقـ )
 

 

 
يُز  انًصبَغ انؼبيهتحغُُش أػذاد (: 3-4شكل )

 و2054ودخً ػبو  انذصبس بذاَت 

، االتحاد العام لمصناعات الفمسطينيةالمصدر: )
 ، تعديل الباحث(2015
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 المناطق الصناعي ة في فمسطين 4-2
 كمنذطؽ كمدف حدكدية، صنذعّية كمنذطؽ مدف: قتسميف إلى الصنذعّية كالمنذطؽ المدف اُقتسـ

 خذصة كحكافز بذمايذزات المتساثمر فييذ ياماع منذطؽ فيي األكلى إلى فبذلنتسبة بمدية، صنذعّية
عفذءات  المحمي، أمذ لمتسكؽ أك لماصدير مخصص كذف إذا فييذ المناج اافؽ كطبيعة جمركية كا 
 األمذكف داخؿ المكجكدة كالكرش كالحرؼ الصنذعذت نقؿ منيذ اليدؼ منذطؽ فيي األخرل

 كذلؾ المصذنع، ليذه المطمكبة الخدمذت فييذ ااكفر صنذعّية منذطؽ إلى المكاظة بذلتسكذف
 .المصذنع ىذه كجكد عمى المارابة مف اآلثذر المكاطنيف لحمذية

 في منيذ صنذعّية، خمتسة منذطؽ عشرة إنشذء مف الصنذعّية كالمنذطؽ المدف برنذمج ياككف 
 فااكزع البذقية الخمتسة تسياـ الاطرؽ ليذ بشيء مف الافصيؿ خالؿ ىذا الفصؿ، أمذ غزة قطذع
المحمية كاتسمى بذلعيزرية،  الصنذعّية القدس المخامفة كىي)منطقة الغربية الضفة مدف عمى
، مدينة لاكنكلكجيذ الصنذعّية كرمخض مدينة  نذبمس الصنذعّية، مدينة جنيف المعمكمذت بطكلكـر

 الصنذعّية كالمنذطؽ المدف عمى اتسميايذ اصطمح كقد الصنذعّية(، ارقكميذ الصنذعّية، مدينة
 الصنذعذت إلى المحمية كالمكجية الصنذعّية كالمنذطؽ المدف مف عدد إلى إضذفة الحدكدية،
األكؿ  المشركع الصنذعّية غزة مدينة اعابرت التسيذؽ ىذا كفي اكتسطة كالحرفية،كالم الصغيرة

( اإلتسرائيمي) االنتسحذب بعد الصنذعّية فمتسطيف منطقة اعابر ثـ كمف البرنذمج، ىذا ضمف القذئـ
 الصنذعّية كالمنذطؽ المدف بذقي بينمذ القذئمة، الثذنية الصنذعّية المنطقة ىي قطذع غزة مف

 الفمتسطينية. الصنذعّية كالمنذطؽ المدف برنذمج ضمف كمنذطؽ متساقبمية مدف ىي المذككرة
 

 غزة التي تم تخطيطيا أو الموجودة في قطاع الصناعي ة المناطق 4-2-1
دكنـ  6000مف الجدير بذلذكر أّف المخطط اإلقميمي المعامد األخير خصص مذ يزيد عف 

المدف الصنذعّية كالمنذطؽ الصنذعّية لممنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة، كأفذد مدير عذـ ىيئة 

يخىسظ انطبلت االَخبجُت حغُُش (: 4-4شكل )

ودخً ػبو  بذاَت انذصبس يُز  انؼبيهت  نهًصبَغ

 و2054

، االتحاد العام لمصناعات الفمسطينيةالمصدر: )
 ، تعديل الباحث(2015
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الحرة خالؿ مقذبمة أجريت معو أنو لـ ُاطّبؽ فكرة المنطقة الصنذعّية كمذ اـ الاخطيط لو في 
المخطط اإلقميمي تسكل منطقة غزة الصنذعّية أّمذ بقية المنذطؽ األخرل لـ اطبؽ بتسبب عدـ 

ذلؾ مف المبذني كالمنشآت الصنذعّية االتساقرار التسيذتسي كاألمني كاالقاصذدم لقطذع غزة، كغير 
 الصنذعّية المدف اكجد بشكؿ مانذثر كعشكائي في أنحذء قطذع غزة، كقذمت مؤخرا ىيئة

كبذلاعذكف مع بمدية خذنيكنس باخطيط منطقة صنذعّية حرفية  الحرة الصنذعّية كالمنذطؽ
ياـ عرض لمصنذعذت الخفيفة عمى متساكل مدينة خذنيكنس اقع في أقصى شرؽ المدينة تس

المقارح كالذم لـ ينفذ بعد بتسبب بعض الخالفذت التسيذتسية بشأف الامكيؿ، كأفذد أف منطقة بيت 
حذنكف الصنذعّية خصصت لمصنذعذت الخفيفة لكنيذ لـ انجح بتسبب الكضع األمني التسيء 
ىنذؾ كادميرىذ عبر كؿ اجايذح عمى المدينة مف قبؿ الجذنب االتسرائيمي كتسيقكـ البذحث بعرض 

كضع القذئـ ليذه المنطقة، كتسياـ الاطرؽ لممنذطؽ الصنذعّية األخرل الاي لـ ارل النكر عمى ال
أرض الكاقع كأىـ مذ يميزىذ اخطيطيذ، كلكف تسياـ الاركيز عمى احميؿ حذلة منطقة غزة 

( 5-4الصنذعّية بصفايذ المنطقة الكحيدة القذئمة بشكؿ فعمي كماكذمؿ، كالشكؿ الاذلي رقـ)
المنذطؽ الصنذعّية عمى متسذحة إقميـ قطذع غزة، كفيمذ يمي تسياـ ذكر جميع  يكضح اكزيع

 المنذطؽ الصنذعّية المكجكدة بقطذع غزة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعي ة غزة مدينة -1
 الفمتسطينية الكطنية لمتسمطة ماكذمؿ برنذمج لانفيذ المشكار بداية الصنذعّية غزة مدينة مشركع يعد

 بحيث عمؿ، فرص كخمؽ الصنذعّية الحركة كانشيط، الفمتسطيني قاصذداال أتسذتسذ لاحريؾ ييدؼ
 لاحقيؽ االقاصذدم الانكع زيذدة كبذلاذلي عذمؿ، 2000المنطقة مذ يزيد عف  ىذه اتساكعب
في        رئذتسي قرار فمتسطيف، كعميو فقد صدر في كالصنذعي كالاقني االجامذعي الاحكؿ

  انصُبػُّت انًُبطك حىصَغ يخطظ(: 5-4شكل )
، تعديل (2007، المخطط االقميمي لقطاع غزةالمصدر: )

 الباحث
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 مف دكنمذ(  485) حكالي متسذحة عمى لصنذعّيةا غزة مدينة بإنشذء ـ  يقضي26-12-1994
 (.1999غزة )مشايى،  مدينة شرقي المنطذر منطقة أراضي

، مصنعذن  45 الصنذعّية المنطقة كاضـ ـ،1999 عذـ الصنذعّية غزة مدينة في فعميذ العمؿ بدأ
 ةالمرحم منو فعميذ نفذت، دكالر مميكف 30 الصنذعّية غزة منطقة مشركع إجمذلي كمفة كبمغت
دكالر ) كتسياـ الحقذ احميؿ ىذه المنطقة الصنذعّية بشيء مف  مميكف 18 بكمفة األكلى

 الافصيؿ(.

 الصناعي ة فمسطين منطقة  -2
 الجذنب تسيطرة احت اقع كذنت كقد التسبعينذت، بداية في الصنذعّية فمتسطيف منطقة اأتستست

 اناقمت 2005 مبرتسبا 12 اذريخ كاعابذرا مف غزة، قطذع مف قبؿ االنتسحذب( اإلتسرائيمي)
 كذنت حيث الصنذعّية فمتسطيف منطقة إلى اتسميذ اغيير الفمتسطيني، كاـ لمجذنب عمييذ التسيطرة
 2حكالي  كابعد غزة مدينة مف الشمذؿ إلى المنطقة ىذه ، كاقع" ايرز" بمنطقة تسذبقذ معركفة

 حكالي حةمتسذ عمى كاماد ، أتسدكد مينذء عف مار كيمك 40 كحكالي حذنكف، بيت عف مار كيمك
 (.2005دكنـ )المصرم،   670 لاصبح الاكتسع إمكذنية مع دكنـ  470
 مثؿ مخامفة مجذالت في اعمؿ قذئـ مصنع 200 حكالي الصنذعّية فمتسطيف منطقة في يكجد

 الصنذعذت ىذه اكفر حيث البالتسايكية الصنذعذت الخيذطة، األثذث، الصنذعذت المعدنية،
متسطينية )الييئة العذمة لممدف كالمنذطؽ الصنذعّية، الف لمعمذلة عمؿ فرصة 8000 حكالي
2015 .) 

 كالمصذنع الصنذعذت فجميع االتسرائيمية، بذالعاداءات كثيرا الصنذعّية المدينة ىذه اأثرت كلقد 
 االحاالؿ قذـ فقد ،( االتسرائيمي االنتسحذب) قبيؿ كدمرت امذمذ، اكقفت قد كاألنشطة الخدمية

 مصنع 200عددىذ  يبمغ كالاي المكجكدة المصذنع عدد إجمذلي مف صنذعي مبنى 150بادمير 
 المدينة فإفّ  غزة قطذع عمى المفركض( االتسرائيمي)لمحصذر نايجة اآلف أمذ ـ،2003 عذـ حاى
 ادميرىذ اـ قد الصنذعّية لممدينة الاحاية البنى مف بعضذن  أف إلى بذإلضذفة  بذلكذمؿ، أغمقت قد

 (.2005جزئي ) المصرم،  أك كذمؿ بشكؿ

كقذمت بمدية بيت حذنكف باخصيص منطقة صنذعّية لمحرؼ كالصنذعذت الخفيفة ضمف نفكذىذ 
ِعكضذن عف مدينة فمتسطيف الصنذعّية، كتسميت بمنطقة بيت حذنكف الصنذعّية عمى متسذحة 

دكنـ، كالاي اعرضت العاداءات كادميرات ماكررة عبر الحركب، كتسياـ عرض  150اقذرب 
 (.2015حقذ عند احميؿ اخطيط امؾ المنطقة )بمدية بيت حذنكف، المخطط الخذص بيذ ال
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 المحمية الصناعي ة غزة مدينة  -3
 االقاصذد كزارة قذمت حيث األكقذؼ، كزارة كامامكيذ غزة مدينة مف الشرؽ إلى المدينة ىذه اقع

 لاخصيصيذ األرض ىذه مف أكلى كذلؾ كمرحمة  دكنـ 150 مذ متسذحاو الكطني بذتسائجذر
 يد عمى منشأايذ ادمير اـ الاي المعدنية الصنذعذت اكطيف إعذدة إلى نذعّية، ايدؼص كمنطقة
 خطط كذنت ىنذؾ حيث اآلف، مغمقة كىي األقصى فارة انافذضة خالؿ االتسرائيمية القكات

  إلى اإلجمذلية المتسذحة لممنطقة لاصؿ الجية الغربية مف دكنـ 145 بمتسذحة لاكتسعييذ متساقبمية
 الاي العمؿ كفرص الصنذعّية المدينة ىذه في المتسايدفة لمصنذعذت لنتسبةبذ أمذ دكنـ 295
 الصنذعّية، كالمنذطؽ لممدف العذمة الييئة)الاذلي  (1-4مكضحة بذلجدكؿ رقـ ) اكفرىذ أف ياكقع

2015:) 

 المتوقعة العمل وفرص الصناعية غزة مدينة في المستهدفة الصناعات(: 1-4) جدول رقم

 
 

لكف أصبحت ىذه المنطقة منطقة اجذرية تسكنية بتسبب قمة المتسذحذت المكجكدة بمدينة غزة، 
الجدكؿ التسذبؽ عمى الطكابؽ األرضية لممبذني فقط،  كاقاصر كجكد ىذه الصنذعذت المذككرة في

بذإلضذفة إلى بعض الكرش كالمصذنع الخفيفة المقذمة عمى شذكمة معرشذت معدنية مالئمة 
 (.2015لمغرض الاصنيعي، كلكنيذ ال اعابر منطقة صنذعّية متساقمة )بمدية غزة، 

 

 توفرىا أن يتوقع التي العمل فرص الصناعة نوع تسمسل

 518 الخشبية الصنذعذت 1

 277 الفكالذية الصنذعة 2

 318 األلمكنيـك قتسـ 3

 230 المعذدف قتسـ 4

 1343 المجموع 

 (2015، الصناعية والمناطق لممدن العامة الييئةالمصدر: )
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 المعمومات لتكنولوجيا غزة منطقة  -4
 غزة، قطذع في المعمكمذت باكنكلكجيذ صنذعّية خذصة منطقة ذءإنش إلى المشركع ىذا ييدؼ
 ىذه مثؿ في االتساثمذرية الاكمفة اقميؿ إلى ايدؼ مجيزة صنذعّية إنشذء حذضنذت تسياـ حيث

 ككزارة الكطني االقاصذد كزارة مع بذلاعذكف ىذا المشركع عمى العمؿ كتسياـ المشذريع،
  .(2015 الصنذعّية، كالمنذطؽ لممدف العذمة الييئة)االاصذالت 

ناتسذريـ  محررة أراضي مف بذلقرب األرض مف قطعة الفمتسطينية الكطنية التسمطة خصصت كقد
 أكؿ لاككف المنطقة ىذه إقذمة في منيذ ـ لالتسافذدة2005االتسرائيمي عذـ  االنتسحذب بعد) 

 في زةغ مدينة جنكب في دكنـ 15متسذحايذ  كابمغ، فمتسطيف في لاكنكلكجيذ المعمكمذت منطقة
 مف كذف أية مرحمة مف مراحؿ ىذه المنطقة حيث اآلف إلى ياـ لـ غزة، عممذن بذنو قطذع مناصؼ
اكنكلكجيذ  في ميني 1600 ك المذىرة العمذلة مف 4600  حكالي منيذ يتسافيد أف الماكقع

ىي )اطكير البرامج _ ابذدؿ  اقدميذ أف الماكقع كالخدمذت األنشطة عف أمذ ،المعمكمذت
 لمخريجيف كالادريب لماعميـ المعمكمذت باكنكلكجيذ خذص _  مراكز ااصذالت _  مركز ااصذالت

 العذمة كفقذ لمييئة مرحمايف عمى فاشامؿ المنطقة ليذه الاطكيرية المراحؿ عف كالمينييف(، أمذ
 :كىمذ (2015الصنذعّية ) كالمنذطؽ لممدف

 .كقعلمم الاحاية البنية كاجييز خدمذت اكفير :األولى المرحمة
 الخذص. اإلناذج إنشذء مبذني اضـ :الثانية المرحمة

 

 الصناعي ة رفح مدينة  -5
 رفح كمدينة(  المحمية)  الداخمية الصنذعّية رفح مدينة: صنذعيايف منطقايف إلى انقتسـ حيث

 عف افصيؿ يمي كفيمذ حذليذن كلـ ياـ انشذؤىمذ بعد، ال اعمؿ المنطقايف الحرة، ككال الصنذعّية
 (:2015 الصنذعّية، كالمنذطؽ لممدف العذمة الييئة)منيذ  كاحدة كؿ

 (: المحمية)  الداخمية الصناعي ة رفح مدينة - أ
 جميكرية مع الحدكد عف كـ 5حكالي كابعد، غزة قطذع شرؽ جنكب الصنذعّية رفح مدينة اقع

 متسذحة دكنـ 60 منيذ دكنـ 100بمتسذحة  المقارحة المنطقة ىذه حددت كقد، مصر العربية
 مف كجزء(  مرافؽ،  إدارة،  طرؽ)  لمخدمذت مخصصة متسذحة دكنـ 40ك لممصذنع، صةمخص
 كياكقع الصنذعي، االتساخداـ لغرض دكنـ 5000 بمتسذحة أقرت الصنذعّية الاي الشككة منطقة

 المشركع فكرة كاامخص عمؿ، فرصة 2000 إيجذد في الصنذعّية الداخمية رفح مدينة اتسذىـ أف
 المدف  ىيئة قبؿ مف كاشغيميذ إدارايذ ياـ أف داخمية، عمى ّيةصنذع مجمعذت إقذمة في
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 كالماكتسطة الصغيرة الحرفية عمى الصنذعذت فييذ الاركيز كتسياـ الحرة، الصنذعّية كالمنذطؽ
 العذلية. الانذفتسية القيمة ذات

 

 الحرة: الصناعي ة رفح مدينة  - ب
 كعمى مبذشرة الدكلي غزة مطذر ذؿكشم غزة، لقطذع الشرقية الحدكد عمى المقارحة المدينة اقع

 لماعذكف فرص كيخمؽ خذصة أىمية يعطييذ ممذ االتسرائيمي، كالجذنب مصر مف مع كؿ الحدكد
 دكنـ. 1500 متسذحايذ ابمغ منيذ األكلى فذلمرحمة الجكار، دكؿ مع المشارؾ

 غير عمؿ فرصة 30,000 ك مبذشرة عمؿ فرصة 16,000 اشغيؿ في اتسذىـ أف كياكقع 
 الخفيفة. لمصنذعذت مشركعذت فييذ اقذـ أف الماكقع كمف المشركعذت، مبذشرة

 
 الحرة الصناعية والمناطق الصناعية لممدن العامة الييئة 4-2-2

 اعمؿ فيي اتسكيقية، مؤتستسة الحرة الصنذعية كالمنذطؽ  الصنذعية لممدف العذمة الييئة اعابر
 األجنبية التساثمذراتا جذب بيدؼ عذلمية بمكاصفذت ااماع صنذعية منذطؽ إنشذء عمى

 اشجيع بمؤتستسذت الخذصة االتساراايجية المجمكعة نفس إلى انامي بذلؾ فيي إلييذ، كالمحمية
 .األكتسط الشرؽ منطقة في اعمؿ الاي االتساثمذر

 

 منذخ خمؽ في الرغبة لدييذ الصنذعية المدف بييئة ممثمة الفمتسطينية الكطنية التسمطة أف حيث
 ارغب التسمطة أف كحيث فمتسطيف، في كاقاصذدم اتساثمذرم كنمك عمؿ، فرص كخمؽ اشجيعي
قذمة بإنشذء  .أكبر بصكرة الصنذعية ك الحرفية بذلمجذالت اياـ حرة صنذعية منطقة كا 

 

 كاشغيميذ إدارايذ ااـ أف عمى داخمية، صنذعية مجمعذت إقذمة في مشذريع الييئة فكرة اامخص
 مميزة خدمة كاقديـ المتساثمريف، عمى اإلدارة كمفةا لاقميؿ المكحدة االتساثمذرية النذفذة طريؽ عف
 العذلية، الانذفتسية القيمة ذات كالماكتسطة الصغيرة الحرفية الصنذعذت عمى فييذ الاركيز كياـ
 الصنذعذت لاالئـ الماشذبية لمصنذعذت محددة كمنذطؽ صنذعية مجمعذت شكؿ عمى انشأ 

 مف( األكلية المرحمة في) األدنى الحد اكفر احاية كبنية معقكلة، بمتسذحذت كالماكتسطة الصغيرة 
 الصنذعية لممدف الاكذليؼ، كييدؼ المشركع كفقذن لمييئة العذمة كبأقؿ لمصنذعييف االحايذجذت
 ( إلى مذ يمي:2015الحرة ) الصنذعية كالمنذطؽ

 

 خمؽ أكبر عدد ممكف مف فرص العمؿ داخؿ المنذطؽ الفمتسطينية. -
 الصنذعييف لمكاجية أثذر الحصذر. المتسذعدة في اخفيؼ العنذء عمي -
 مكاجية حذالت الحصذر عمى المدل الماكتسط. -
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 نقؿ الكرش مف داخؿ المدينة إلي خذرجيذ. -
المحذفظة عمى البيئة مف خالؿ إقذمة ىذه المنذطؽ بعيدة عف المنذطؽ العمرانية  -

 كالتسكنية كاكفير الشركط البيئية المنذتسبة .
 عامد عمى ذاايذ كمكلدات كيربذئية كآبذر ميذه كغيرىذ.اكفير مراكز خدمذاية مركزية ليذ ا -
الاركيز عمى الصنذعذت الالزمة لامبية احايذجذت التسكؽ الفمتسطينية كالاي اعامد في  -

 معظـ مكادىذ الخذـ عمى مناجذت فمتسطينية محمية أك تسيمة الاخزيف لمدة طكيمة.
 

 اع غزةالتوزيع الخاص بالمناطق الصناعي ة في المخطط اإلقميمي لقط 4-3
ااكزع المتسذحذت الجغرافية المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية في المخطط اإلقميمي لقطذع غزة 
 عمى خمتسة منذطؽ كمذ اـ ذكرىذ بذلافصيؿ تسذبقذ، كياضح ذلؾ الاكزيع مف الشكؿ التسذبؽ

كمف خالؿ مقذبمة البذحث بمدير عذـ الاخطيط االتساراايجي بكزارة الحكـ المحمي  ،( 5-4)رقـ
ذف مف الميندتسيف المشذركيف في إعداد كاطكير المخطط اإلقميمي لقطذع غزة، ابّيف مذ كالذم ك

 :يمي

جميع المتسذحذت المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية كذنت في المنذطؽ الشرقية لبعدىذ عف  -1
، كقربيذ مف الطرؽ اإلقميمّية الاجمعذت التسكنية، كمالئمة مكقعيذ بذلنتسبة لمريذح التسذئدة

 النذقمة.
منطقة رفح الصنذعّية عف نظيراايذ بقربيذ مف مطذر غزة الدكلي )التسذبؽ(، لذلؾ اـ اميزت  -2

دكنـ قرب المطذر كقرب الحدكد  1500اقارح منطقة الابذدؿ الاجذرم الحر بمتسذحة 
 الفمتسطينية المصرية.

اعامد المخطط اإلقميمي عمى أف اككف منطقايف صنذعيايف إقميميايف رئيتسيايف في رفح كفي  -3
غزة بشكؿ أتسذتسي، كاألكلى اخاص بذلصنذعذت الاجميعية كالاكنكلكجية كاألخرل اياـ مدينة 

بذلصنذعذت الاحكيمية الخفيفة كالماكتسطة، كاـ ربط مدينة غزة الصنذعّية بمينذء غزة عبر 
(، 4محكر محررة نياتسذريـ، كاـ ربط جميع المنذطؽ الصنذعّية عبر الطريؽ الحدكدم رقـ)

 صنذعّية بمنطقة الخميؿ الصنذعّية لمصنذعذت الثقيمة.كاـ ربط منطقة غزة ال
جميع المنذطؽ الصنذعّية بذلمخطط اـ احاتسذبيذ كاخصيصيذ حتسب خطة الانمية  -4

 ـ.1990االقاصذدية لمحككمة الفمتسطينية عذـ 
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 تحميل حالة مدينة غزة الصناعي ة من الناحية التخطيطية 4-4
 مقدمة 4-4-1

عّية الاي اـ اخطيطيذ لـ انفذ كلـ ينجح منيذ تسكل كمذ عرجنذ تسذبقذن أّف جميع المنذطؽ الصنذ
منطقة غزة الصنذعّية، كلذلؾ تسنقكـ باحميؿ ىذه المنطقة بشيء مف الافصيؿ كالاركيز عمى 
احميؿ النكاحي الاخطيطية لممنطقة لمكقكؼ عمى مدل كفذءة اخطيط ىذه المنطقة كأىـ المزايذ 

 كالعيكب الاخطيطية ليذه المنطقة.
 
 

 الموقع 4-4-2
 االتسرائيمي، الجذنب مف بذلقرب، غزة لمحذفظة الشرقية الحدكد عمى الصنذعّية غزة مدينة اقع

 فييذ العمؿ اـ دكنـ، 485 اإلجمذلية كابمغ متسذحايذ غزة، مدينة عف كـ 3ابعد متسذفة  حيث
 (.6-4ـ، كمذ ياضح مف الشكؿ الاذلي رقـ )1999 مذرس في فعميذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  يىلغ يُطمت غضة انصُبػُت ويؼبش انًُطبس ببنُسبت نمطبع غضة: (6-4شكل )

 ، تعديل الباحث(2007، المخطط االقميمي لقطاع غزةالمصدر: )
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  َىضخ انًذخم انشئُسٍ نًذَُت غضة انصُبػُت(: 7-4شكل )
 2015، من خالل الزيارات الميدانية الباحث المصدر:

 اريع فيياوتطور المش وصف المنطقة 4-4-3
احاكم منطقة غزة الصنذعّية عمى العديد مف األمذكف المخصصة إلقذمة المصذنع كالكرش 

بذإلضذفة إلى بعض المرافؽ كالخدمذت مثؿ مبنى ادارة  الالزمة كالاي تسياـ إنشذؤىذ عمى مراحؿ،
ذعّية شركة فمتسطيف إلنشذء كادارة المنذطؽ الصنذعّية)بيدكك(، كمقر ىيئة المدف كالمنذطؽ الصن

 الحرة كمكاقؼ لمتسيذرات كالمتسذحذت الخضراء، كمتسذحذت مخصصة لماكتسع المتساقبمي، ككذف
 ليصؿ ـ1999 عذـ أكاخر في العدد ازداد ثـ فقط، مشركعذف في حيف بدايايذ المشركعذت عدد
 الاي كاالافذقيذت األعمذؿ قطذع بيف تسذئدا كذف الذم إلى الافذؤؿ ذلؾ كيعزل مشركعذن  13 إلى

 بدكف إلييذ الفمتسطينية المناجذت لدخكؿ كأفضمية األكربي االاحذد مع الفمتسطينية التسمطة ذكقعاي
 أمذ ـ،2002 عذـ في مشركعذن  24 إلى المنطقة داخؿ المشذريع عدد ذلؾ بعد ليصبح ضرائب،

 :كذلاذلي مكزعة 15 ياجذكز ال فييذ المشذريع عدد فإفّ  ـ،2015 عذـ في
 مشاريع صناعي ة: - أ
 ؾ لماركيبذت شركة التسكتس

 الصحية.
 .شركة بنيذس لمعصذئر 
 .شركة الزىذرنة لأللمنيكـ 
 .شركة تسعد الكادية لأللبذف 
 .شركة كميفر لممنظفذت 
  شركةITECH .لالكاركنيذت 
 .شركة بدرم كىنية 
 .شركة تسعد الكادية لمبتسككيت 

 

 مشاريع تجارية: - ب
 .شركة يكنيبذؿ لماجذرة العذمة 
 العذمة. لماجذرة شركة كينيبذؿ 
 ركة جكاؿ لالاصذالت.ش 
 .شركة المشركبذت الكطنية كككذككال 
  شركةANBT . 
  شركةWIN . 
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 كاشغيؿ غكث لممنطقة كجكد مخذزف لصذلح ككذلةالحظ البذحث مف خالؿ الزيذرة الميدانية  كمذ
 المنطذر معبر مف المنطقة قرب مف اتسافيد حيث الصنذعّية، المدينة داخؿ"  األكنركا"  الالجئيف

كعند تسؤاؿ المتسؤكليف في ىيئة المدف الصنذعّية عف تسبب كجكد المخذزف  غزة، مدينة شرؽ
نقص اإلقبذؿ عمى المنطقة الصنذعّية مف لككذلة الغكث بدؿ المصذنع أفذد أف ذلؾ يرجع بتسبب 

 

 أ: مصنع السكسك لمتركيبات الصحية أحد المصانع داخل المنطقة الصناعي ة

 

 ب: مصنع الوادية لأللبان أحد المصانع داخل المنطقة الصناعي ة

 ُبػُتبؼض انًصبَغ داخم انًُطمت انص(: 8-4شكل )
 2015من خالل الزيارات الميدانية،  الباحث المصدر:
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  انًخبصٌ انفىالرَت انًؤجشة نصبنخ وكبنت انغىد داخم انًُطمت انصُبػُت(: 9-4شكل )
 2015ىيئة المدن والمناطق الصناعية،  المصدر:

قبؿ أصحذب المصذنع كاالتساثمذرات كحاى ال اختسر الشركة المطكرة لممنطقة لجأت إلى ذلؾ، 
كذلؾ بذإلضذفة لككف ىذه المخذزف مصدر حمذية لممصذنع كالشركذت الاجذرية المجذكرة بصفة 

 خذزف مؤقاة.ىذه المخذزف اذبعة لجية دكلية كاعابر المتسؤكليف أف ىذه الم

 
 
 

 مالحظة اـ داخميذ، كالاجكاؿ الصنذعّية المدينة بزيذرة البذحث قيذـ أثنذء كمف الجدير بذلذكر أنو
الصنذعّية في المدينة الصنذعّية ماكتسطة كغير قكية تسكل بعض المصذنع الاي ال  الحركة أف

 البذحث كجد ذر،المنط معبر إلى المحذذم الجذنب مف االقاراب كعند ااجذكز بضعة مصذنع،
 بصكرة أغمقو قد االتسرائيمي الجذنب بأف أكدكا بذألمر، المعنييف تسؤاؿ كعند بذلكذمؿ مغمؽ بأنو

 يشكؿ ممذ أبك تسذلـ، كـر معبر لممنطقة ياـ إدخذليذ عبر ادخؿ الاي األكلية المكاد كأفّ  نيذئية
 الصنذعي الكضع فم فذقمت كالاي الصنذعّية، المدينة اكاجو الاي الرئيتسية العقبذت أحد

عميو  مذ ىك إلى عددىذ ليصؿ فييذ المشذريع عدد انخفذض إلى داخؿ المدينة، كأدل كالاجذرم
 كالمنذطؽ المدف برنذمج ضمف اعمؿ صنذعّية مدينة أكؿ الصنذعّية غزة مدينة اعابر اآلف، حيث
 الصنذعّية.
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 مراحل إنشائيا 4-4-4
دارة إلنشذء فمتسطيف شركة قذمت  في الصنذعّية غزة مدينة بإنشذء( بيدكك) ةالصنذعيّ  المنذطؽ كا 
 المتساثمريف كالاي بماطمبذت لافي غزة قطذع داخؿ مشذريعيذ بذككرة كذنت كالاي ـ،1999عذـ 
 الاذلي: النحك عمى كذنت

 دكالر مميكف 35 حكالي إجمذلية باكمفة لمانفيذ مخامفة مراحؿ ثالث مف خطة إعداد - أ
دارة إلنشذء فمتسطيف شركة)  كذلاذلي المراحؿ حيث كذنت أمريكي، الصنذعّية،  المنذطؽ كا 
2015): 

 :إنجذز النشذطذت الاذلية كاشمؿ :األولى المرحمة
 مار مربع. 27000بمتسذحة  فكالذية مصذنع إنشذء -
 مربع. مار 3000بمتسذحة  إدارية كمكذاب مبذني إنشذء -
 %.32بنتسبة  الاحاية البنية أعمذؿ انفيذ -

 

 :خطكايف إلى ـكانقتس :الثانية المرحمة
 األكلى: الخطكة اشمؿ حيث

 .مربع مار 22500بمتسذحة  فكالذية مصذنع إنشذء -
 .مربع مار 3946بمتسذحة  األدكار ماعدد خرتسذني مصنع إنشذء -
 %.55 بنتسبة الاحاية البنية أعمذؿ انفيذ -
 :الثذنية الخطكة اشمؿ ك
 .مربع مار 26600بمتسذحة  فكالذية مصذنع إنشذء -
 .مربع مار 7891 متسذحة عمى 2كعدد ، ماعددة الطكابؽ خرتسذنية صذنعم إنشذء -
 %.13 بنتسبة الاحاية البنية أعمذؿ انفيذ -

  :الاذلية النشذطذت إنجذز كاشمؿ :الثالثة المرحمة

 .مربع مار 49000بمتسذحة  فكالذية مصذنع إنشذء -
 .ربعم مار 11383 بمتسذحة ادكار أربعة ذات خرتسذنية مصذنع ثالثة إنشذء -
 

 .أمريكي دكالر مميكف 13 حكالي اآلف حاى انفيذه اـ لمذ الاكمفة إجمذلي - ب
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 ػُتانصُب غضة يذَُت فٍ وانًمخشدت انًمبيت وانًصبَغ وانًببٍَ انًُشآثَىضخ (: 10-4شكل )
دارة إلنشاء فمسطين شركة المصدر:  2015 الصناعية، المناطق وا 

 امديدات، طرؽ)  مف لممنطقة الاحاية البنية أعمذؿ مجمكع مف%  80 نتسبة انفيذ - ت
 .(كغيرىذ، صحي صرؼ أعمذؿ، كيربذئية امديدات، صنذعّية ميذه امديدات ،شرب ميذه

 اصميـ في ركعي حيث مربع، مار 55000بمتسذحة  كخرتسذنية فكالذية مصذنع إنشذء - ث
 مف العذلمية المكاصفذت مع ااكافؽ بأف لممصذنع الخرتسذنية كاألرضيذت الييذكؿ الفكالذية

نذرة كأتسقؼ معزكلة مخامفة قطذعذت  الثقيمة األكزاف ااحمؿ أفقية كأرضيذت طبيعية كا 
 لمامدد. كفكاصؿ

 مربع. مار 3000ذحة بمتس لممتساثمريف كمكذاب كخدمذاية إدارية مبذني إنشذء - ج
 مربع. مار 2000بمتسذحة  الصنذعّية خضراء بذلمنطقة منذطؽ اجييز - ح
 المقبمة. بذلمراحؿ لمانفيذ جذىزة لاككف المابقية المتسذحذت اتسكية - خ

 
( يبيف المنشآت كالمبذني كالمصذنع المقذمة كالمقارحة في مدينة غزة 10-4كالشكؿ الاذلي رقـ )

عة األفقية المتساقبمية لممصذنع المقارحة اشكؿ مذ ال يقؿ عف الصنذعّية، حيث ياضح أف الاكتس
%، في حيف أف 14% مف متسذحة المدينة، كمصذنع الييذكؿ الفكالذية القذئمة اشكؿ 40

 % مف المتسذحة االجمذلية لممنطقة الصنذعّية.2المصذنع الخرتسذنية اشكؿ 

 
 

 المزايا التي توفرىا مدينة غزة الصناعي ة 4-4-5
 24)يكجد بيذ خط كيربذء ماصؿ ؿ ماعددة كخدمذت ماطكرة كذممة احاية ببنية مزكدة أنيذ -أ

 .تسذعة(
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 في مرحمة التصميم انصُبػُت غضة يذَُت فٍ وانًمخشدت انًمبيت وانًصبَغ وانًببٍَ هًُشآثيُظىس ن(: 11-4شكل )
دارة إلنشاء فمسطين شركة المصدر:  2015 الصناعية، المناطق وا 

 المبدئي بذإلعفذء دكالر 1000بمبمغ  فييذ ايـ اتساثمذرا يبدؤكف الذيف المتساثمريف اماع -ب
 الكبرل االتساثمذرية لممشركعذت األخرل المزايذ إلى بذإلضذفة تسنكات، 7 الدخؿ لمدة لضريبة

تسنة،  20 إلى اصؿ إضذفية لمدة الصذفية األربذح عمى الدخؿ مف ضريبة إعفذء إلى اصؿ الاي
 فمتسطيف )شركة المتساكردة الخذـ كالمكاد اآلالت عمى المضذفة القيمة ضريبة اتسارداد كتسرعة
دارة إلنشذء  .(2015 الصنذعّية، المنذطؽ كا 

 لممبذني التسنكية رةاألج اكمفة ابمغ حيث فييذ، لممتساثمريف التسنكية األجرة اكمفة انخفذض - ت
 لألرض المربع المار أجرة أمذ المربع، لممار دكالر 26االتساثمذرية  الجذىزة لممشذريع

دارة إلنشذء فمتسطيف شركة)المؤجر  نكع حتسب دكالر 24-12مذ بيف  فااراكح الفضذء  كا 
 .(2015 الصنذعّية، المنذطؽ

 (.11-4كؿ رقـ )اكفر متسذحذت خضراء بمتسذحذت جيدة نكعذ مذ، كمذ ياضح مف الش - ث
قربيذ مف معبر المنطذر الذم يمكف عف طريقو اتسايراد المكاد الخذـ كامكذنية الاصدير  - ج

 أيضذن.
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 ةمدينةغزةبالوضعالقائمالحالييوضحالموقعالعاملمنطق(: 12-4شكؿ )
دارة إلنشذء فمتسطيف )شركة المصدر:  (، اعديؿ البذحث2015 الصنذعية، المنذطؽ كا 

 الوضع التخطيطي القائم لمنطقة غزة الصناعي ة 4-4-6
مف خالؿ الزيذرة الميدانية كبعض المخططذت الماكفرة،  اـ اكضيح أبرز معذلـ الكضع القذئـ 

 :مف خالؿ الشكؿ الاذليلاخطيط المنطقة الصنذعّية 
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الحظ الباحث من خالل تحميمو واطالعو عمى مخطط الموقع العام لموضع القائم الُموضح 
( ومن خالل الزيارات الميدانية لممنطقة والحديث مع المختصين  12-4أعاله في الشكل رقم )

 ما يمي:
  فقط في  %29أف نتسبة اشغذؿ المتسذحة الُمخصصة لممنطقة الصنذعّية ال ااجذكز

 الكضع القذئـ.
  مف الييذكؿ الفكالذية القذئمة اـ اتسائجذرىذ كمخذزف كمتساكدعذت 50مذ يقذرب مف %

لصذلح ككذلة غكث كاشغيؿ الالجئيف كذلؾ ينذفي اليدؼ الذم ُأنشأت ىذه المنطقة مف 
أجمو، أال كىك اتسايعذب المصذنع كالكرش الصنذعّية لاشغيؿ أكبر عدد ممكف مف 

 مة الماكاجدة في قطذع غزة.األيدم العذم
  مار فقط  500القرب الشديد لممنطقة الصنذعّية مف معبر المنطذر الذم ال يبعد تسكل

 مف النذحية الجنكبية الغربية.
  مف المتسذحة 44منذطؽ الاكتسع األفقي المتساقبمي لممنطقة ااجذكز متسذحايذ %

 مار مربع. 211,000االجمذلية لممنطقة الصنذعّية ككؿ كاقدر ب 
  مف المتسذحة 14متسذحة األمذكف المخصصة لمييذكؿ الفكالذية القذئمة ياراكح قيماو %

 االجمذلية لممنطقة الصنذعّية.
  ـ لمتسيذرات كالشذحنذت النذقمة 20يكجد مدخؿ رئيتسي لممنطقة مف النذحية الغربية بعرض

 كعربذت الاكزيع.
 كـ  2يطة كابعد مذ يقذرب ااماع المنطقة الصنذعّية بذتساقاللية اذمة عف المنذطؽ المح

 عف أقرب اجمع تسكذني حكليذ.
  ااكفر البنية الاحاية لممنطقة بشكؿ مماذز كخصكصذ مذ ياعمؽ بذلايذر الكيربذئي فإّنو

 ياكفر عمى مدار التسذعة فييذ، كياكفر آبذر خذصة لممنطقة كخدمذت أخرل.
  الطريؽ المحيط يكجد في النذحية الشرقية مدخؿ لمخدمة كالطكارئ كلمشحف عف طريؽ

الرئيتسي الذم يقع أقصى شرؽ مدينة غزة كيربط  4بذلمنطقة المؤدم إلى شذرع رقـ 
 القطذع مف الشمذؿ حاى الجنكب.

  المنطقة ُمحذطة بطرؽ خدمة كذفية لمحركة بيف بمككذت المنطقة، كمزكدة بطرؽ جيدة
المقارحة مذ كافي بذلغرض كمذ ىك مكضح في المخطط، إذ ابمغ نتسبة الشكارع القذئمة ك 

مار  149,000% مف اجمذلي المتسذحة الكمية لممنطقة الصنذعّية كاقّدر ب 31يقذرب 
 مربع، كىي ضمف المكاصفذت الاخطيطية الالزمة لاخطيط المنذطؽ الصنذعّية.
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  مف اجمذلي 0.80المنطقة مزكدة بمبذني خدمذاية كمرافؽ عذمة كابمغ نتسبايذ %
 مار مربع. 3,800كاقدر ب  المتسذحة الكمية لممنطقة الصنذعّية

  المنطقة مزكدة ببعض مكاقؼ التسيذرات حكؿ المصذنع كحكؿ مبذني المرافؽ العذمة
% مف اجمذلي المتسذحة  1.80كعمى جكانب الطرؽ كابمغ نتسبة متسذحايذ مذ يقذرب 

 الكمية لممنطقة الصنذعّية.
 تسذحذت المنطقة ااماع بحزاـ شريطي أخضر يحيط بذلمنطقة، بذإلضذفة لبعض الم

الخضراء أمذـ مبذني المرافؽ العذمة كالمبذني اإلدارية كفي بعض األرصفة الفذصمة بيف 
% مف المتسذحة االجمذلية 4متسذرم الطريؽ الرئيتسي، كابمغ نتسبة متسذحايذ مذ يقذرب 

 لممنطقة الصنذعّية.
 

 

 الجدكؿ في الصفحة الاذلية يكضح النتسب المئكية لمكضع الاخطيطي لمنطقة مدينة غزة
الصنذعّية كالاي اـ احاتسذبيذ كاحميميذ مف خالؿ بعض المخططذت الاي اـ الحصكؿ عمييذ مف 

( يكضح النتسب التسذبقة 2-4ىيئة المدف كالمنذطؽ الصنذعّية الحرة، كالجدكؿ الاذلي رقـ )
 بذإلضذفة لممتسذحذت المخصصة ليذ بذلدكنـ:
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 2015 دراسات وتحاليل الباحث لموضع القائم، المصدر:

 الصناعية غزة في مدينة ومساحتهااألراضي  يوضح نسب استخدامات(: 2-4) جدول رقم
 

 

 

ميندس كقذـ البذحث بذالطالع عمى المكقع العذـ الماكذمؿ لممنطقة الصنذعّية مف خالؿ لقذئو ب
شركة فمتسطيف إلنشذء كادارة المنذطؽ الصنذعّية )بيدكك(، كياضح مف خالؿ المراحؿ الثالثة 

( يكضح ىذه الرؤية كافذصيميذ 13-4لانفيذ المشركع الاي اطرقنذ إلييذ آنفذن، كالشكؿ رقـ )
 الاخطيطية:

 

 االستخدام نوع تسمسل
النسبة المئوية من االشغال 

 الكمي %
 المساحة بالدونم

قائمة فوالذية هياكل 1  14.20 % 68.16 

صناعّية خرسانية مباني 2  1.60 % 7.68 

المستقبلي التوسع مناطق 3  44.25 % 212.40 

خدمية ومباني مرافق 4  0.80 % 3.84 

قائمة قطر 5  17.55 % 84.24 

مقترحة طرق 6  12.95 % 62.16 

خضراء ومساحات مناطق 7  4 % 19.20 

سيارات مواقف 8  2 % 9.60 

 الستخدامات محمية منطقة 9

 12.72 % 2.65 خاصة

 485 % 100 المجموع 
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 انصُبػُت غضة نًذَُت يخطظ انًىلغ انؼبو انًخكبيم نجًُغ انًشادم(: 13-4شكل )
 (، بتعديل الباحث2015 ،ء وادارة المناطق الصناعية)شركة فمسطين إلنشا المصدر:

 
 

امذت األراضي، كينطبؽ الاحميؿ التسذبؽ عمى ىذا المخطط  مف حيث المتسذحذت كنتسبيذ كاتساخد
كلكف ياضح ىنذ بذلمخطط اطكر اإلنشذء عبر مراحمو الثالث التسذبؽ ذكرىذ، نالحظ أف مذ 

% مف المتسذحذت المخصصة إلقذمة المصذنع اـ اقتسيـ متسذحة المقذتسـ فييذ إلى 55يقذرب 
ـ كالكاجية  21ـ مطمة عمى شذرع رئيتسي عرضو 26مار مربع/مقتسـ ، ككاجية عرضيذ  1150
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  يىالف انسُبساث األيبيُت فٍ انشىاسع انمبئًت بٍُ انًصبَغ(: 14-4شكل )

 (2015 ،)الباحث المصدر:

% مف المتسذحذت 30ـ، بينمذ يكجد 10ممصنع اطؿ عمى شذرع خدمة عرضو الخمفية ل
مار مربع/مقتسـ ،  2300المخصصة إلقذمة المصذنع اـ اقتسيـ متسذحة المقذتسـ فييذ إلى 

ـ كالكاجية الخمفية لممصنع اطؿ  21ـ مطمة عمى شذرع رئيتسي عرضو 48ككاجية عرضيذ 
 مف% 15 ذت الكبرل، كيكجد أيضذن ـ كىذا النكع مخصص لمشرك10عمى شذرع خدمة عرضو 

             575 إلى فييذ المقذتسـ متسذحة اقتسيـ اـ المصذنع إلقذمة المخصصة المتسذحذت
ـ كىذه  21 عرضو رئيتسي شذرع عمى مطمة ـ26 كاحدة عرضيذ ككاجية مقتسـ،/مربع مار

 المقذتسـ مخصصة لمصنذعذت الحرفية الصغيرة كالخفيفة.

لصكر الفكاكغرافية الاي اكضح مذ اـ ذكره تسذبقذن باحميؿ الكضع كفيمذ يمي تسياـ عرض بعض ا
 القذئـ:
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انًبًُ اإلداسٌ نهًُطمت (: 15-4شكل )

وبؼض انًسبدبث انخضشاء ويىالف 

  انسُبساث األيبيُت

 (2015 ،)الباحث المصدر:

بؼض انًسبدبث (: 16-4شكل )

  انخضشاء انخشفُهُت

 ،)ىيئة المدن الصناعية المصدر:
2015) 

انًمش انشئُسٍ نهُئت (: 17-4شكل )

  انًذٌ انصُبػُت

 ،)ىيئة المدن الصناعية المصدر:
2015) 
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دشكت َمم انبضبئغ  (:19-4شكل )

  داخم أدذ انًسخىدػبث

 ،)ىيئة المدن الصناعية المصدر:
2015) 

شبسع انًذخم انشئُسٍ (: 18-4شكل )

  فٍ يشدهت انخصًُى

 ،)ىيئة المدن الصناعية المصدر:
2015) 

شكم انًصبَغ (: 20-4شكل )

  انخبسجٍ فٍ انخصًُى وبؼذ انخُفُز

 ،)ىيئة المدن الصناعية المصدر:
2015) 
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 (2015)دراسات وتحميل الباحث لموضع القائم،  المصدر:
 

كمف خالؿ مذ تسبؽ مف احميؿ مدينة غزة الصنذعّية، كاتسانذدان إلى دليؿ الاخطيط كالاصميـ 
ؿ الجدكؿ رقـ ( نتساعرض خال2006لاطكير المدف الصنذعّية في المممكة العربية التسعكدّية )

 ( أىـ المزايذ كالعيكب الاخطيطية لمنطقة مدينة غزة الصنذعّية:4-3)
 
 

 الصناعية غزة في مدينة خطيطيةيوضح المزايا والعيوب الت(: 3-4) جدول رقم

 الصناعي ة غزة لمنطقة التخطيطية العيوب المزايا التخطيطية لمنطقة غزة الصناعي ة
  مكقع المنطقة جيد، كبعيد عف الاجمعذت

التسكذنية كااجذىيذ عكس ااجذه الريذح التسذئدة 
 ممذ ال يتسبب أم امكث.

  المنطقة ياكفر حكليذ طرؽ خدمة كذفية كارابط
بشكارع ىيكمية رابطة بشذرع إقميمي رئيتسي 

 يربط جميع أنحذء قطذع غزة.
  ياكفر بذلمنطقة مدخالف أحدىمذ رئيتسي

كاآلخر لمخدمة كالطكارئ كيكجد طريؽ يكصؿ 
 بمعبر المنطذر القريب.

  قرب المنطقة مف أحد المعذبر بمتسذفة ال ازيد
 فقط. مار 500عف 

  30نتسبة الشكارع داخؿ المنطقة ازيد عف %
كىي كذفية كانتسيذبية كاكفر الكصكلية الالزمة 

 لجميع أجزاء المشركع.
  اكفر بعض المتسذحذت الخضراء بذلحد األدنى

 المتسمكح.
  اكفر متسذحذت مخصصة لمكاقؼ التسيذرات

 بذلحد الالـز نكعذ مذ.
  نتسبة المبذني الخدمذاية كالمرافؽ كذفية

 ة.كماكفر 
  المنطقة اخدـ مدينة غزة كالشمذؿ كأحد أىـ

 ركيزايف صنذعيايف في المخطط اإلقميمي.

  مكقع المنطقة الصنذعّية عمى الحدكد
الشرقية بذلقرب مف الجذنب االتسرائيمي ممذ 

 يعرضيذ لمدمذر في الحركب كاالعاداءات.
  النيذيذت البصرية لمشكارع غير كاضحة كال

 مذ يميزىذ. احاكم عمى معذلـ معمذرية أك
  متسذحذت المنذطؽ الخضراء اكزيعيذ غير

منذتسب، حيث أنو ال يكجد بيذ ادرج ىرمي 
كاضح، كال اكجد متسذحذت خضراء عمى 
متساكل بمكؾ مجمكعة المصذنع كانمذ 
اقاصر عمى المتسذحذت الماكاجدة بمحيط 

 المنطقة كبعض المتسذحذت حكؿ المرافؽ.
  اقتسيـ البمككذت الخذصة بذلمصذنع مقتسمة

مى حتسب المتسذحة كليس عمى حتسب نكع ع
الصنذعة، ممذ يخمؽ نكع مف الخمط 

 الكظيفي بيف المصذنع.
  المرافؽ العذمة كخدمذت العمذؿ بحذجة إلى

عذدةزيذدة في المتسذحة ك  اكزيع لاككف قريبة  ا 
عمى جميع البمككذت الاصنيعية كليس في 

 طرؼ المنطقة.
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  بئى نًُطمت بُج دبَىٌ انصُبػُتانًىلغ انؼبو نهىضغ انم(: 21-4شكل )

 ، بتعديل الباحث(2015 ،)بمدية بيت حانون المصدر:

 الوضع التخطيطي القائم لمنطقة بيت حانون الصناعي ة 4-5
منطقة بيت حذنكف الصنذعّية مف قبؿ بمدية بيت حذنكف بذلانتسيؽ مع ىيئة المدف  اـ إنشذء

الصنذعّية كالمنذطؽ الصنذعّية الحرة بتسبب إغالؽ منطقة فمتسطيف الصنذعّية قرب معبر ايرز، 
نطقة اعابر مف المنذطؽ الصنذعّية الاي لـ اكمؿ بذلنجذح، بتسبب عدـ كجكد كلكف ىذه الم

اتساقرار أمني كاعرضيذ لمعديد مف االنايذكذت كالادمير جراء االجايذحذت كالحركب مف قبؿ 
الجذنب االتسرائيمي بشكؿ ماكرر، كلكف ألف البذحث يدرس المنذطؽ الصنذعّية القذئمة فذف 

ئـ لممنطقة كاحميؿ الكضع الاخطيطي القذئـ مف خالؿ الزيذرات البذحث فضؿ عرض الكضع القذ
الميدانية لممنطقة كالبمدية المخاصة بذإلضذفة إلى ىيئة المدف الصنذعّية، كالشكؿ الاذلي رقـ 

 ( يكضح المكقع العذـ لمكضع القذئـ لممنطقة.4-21)
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  أدذ يصبَغ انبالط انًذيشة كهُب فٍ يُطمت بُج دبَىٌ انصُبػُت(: 22-4شكل )

 (2015 ،)الباحث المصدر:

وضع القائم الُموضح تمت المالحظة من خالل التحميل واالطالع عمى مخطط الموقع العام لم
(، ومن خالل الزيارات الميدانية لممنطقة والحديث مع 21-4أعاله في الشكل رقم )

 المختصين  ما يمي:
 بيت لمدينة الجنكبي المدخؿ عند لمكاد الشرقية المنطقة في الصنذعّية المنطقة  اقع 

 مار مربع. 250,000  الصنذعّية لممنطقة الكمية المتسذحية اقدر حيث حذنكف
  المنطقة غير فعذلة في الكضع القذئـ ككذنت ااطكر بشكؿ عشكائي بدكف اخطيط متسبؽ

 .حتسب األصكؿ
  ال يكجد نظذـ كاضح لممنطقة الصنذعّية تسكل االرادادات الخذصة بذلمصذنع كالذم

 ـ مف الجذنبيف كالخمؼ.4ـ مف األمذـ ك6يقضي عمى كؿ مصنع بذالراداد 
 نمذ كذنت المصذنع مانذثرة  المنطقة الصنذعّية الحذلية لـ ياـ البدء بيذ بمراحؿ معينة، كا 

   كاعذني مف نقص في الاخطيط ليذه المنطقة.
 40 مف المصذنع القذئمة مدمرة كميذ نايجة االعاداءات كالحركب الماكاصمة عمى امؾ %

 .المنطقة ألنيذ حدكدية كقريبة مف الجذنب االتسرائيمي

 
 

 35 %عمى الماكاصمة كالحركب االعاداءات نايجة يذجزئ مدمرة القذئمة المصذنع مف 
 .االتسرائيمي الجذنب مف كقريبة حدكدية ألنيذ المنطقة امؾ
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أدذ يصبَغ انًذيشة جضئُب فٍ (: 23-4شكل )

  يُطمت بُج دبَىٌ انصُبػُت

 (2015 ،)الباحث المصدر:

 

 

 

 

 
 

 25 %بحذلة جيدة كاعمؿ حاى اآلف. القذئمة المصذنع مف 
  كـ عف معبر ايرز الحدكدم. 5ابعد المنطقة 
 ذه اذ ابمغ نتسبة منذطؽ الاكتسع األفقي المتساقبمي لممنطقة مانذثرة كغير محددة االاج

 85,500% بمتسذحة ابمغ  34.20المتسذحة الاقديرية لممقذتسـ الشذغرة في المنطقة 
 مار مربع.

  ـ لمتسيذرات كالشذحنذت النذقمة 16يكجد مدخؿ رئيتسي لممنطقة مف النذحية الغربية بعرض
 كعربذت الاكزيع.

  بية لممنطقة.ااميز المنطقة الصنذعّية بقربيذ الشديد مف كادم يقع بذلنذحية الغر 
 .ال ااكفر البنية الاحاية لممنطقة بذلشكؿ الالـز كااميز بذلضعؼ كاحاذج لاطكير 
  عذدةالمنطقة مزكدة ببعض الشكارع الرئيتسية كالفرعية، كلكنيذ بحذجة إلى صيذنة ك  ا 

% مف اجمذلي المتسذحة الكمية 21اأىيؿ، إذ ابمغ نتسبة الشكارع القذئمة مذ يقذرب 
مار مربع، انظر الشكؿ الاذلي رقـ      52,500كالذم يقدر ب لممنطقة الصنذعّية 

(4-24.) 
  مف اجمذلي 3.80المنطقة مزكدة بمبذني خدمذاية كمرافؽ عذمة كابمغ نتسبايذ %

 مار مربع. 9,500المتسذحة الكمية لممنطقة الصنذعّية كاقدر ب 
 مة كعمى المنطقة افاقر لمكاقؼ التسيذرات حكؿ المصذنع كحكؿ مبذني المرافؽ العذ

% مف اجمذلي المتسذحة الكمية  0.38جكانب الطرؽ كابمغ نتسبة متسذحايذ مذ يقذرب 
 المدف لاطكير كالاصميـ الاخطيط لممنطقة الصنذعّية كاعابر غير كذفية حتسب دليؿ

 (.2006التسعكدية ) العربية المممكة في الصنذعّية
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  لعدـ كجكد أية متسذحذت المنطقة افاقر لحزاـ شريطي أخضر يحيط بذلمنطقة، بذإلضذفة
الخضراء أمذـ مبذني المرافؽ العذمة كالمبذني اإلدارية إال في بعض األرصفة في متسذر 

% مف المتسذحة االجمذلية 0.60الطريؽ الرئيتسي، كابمغ نتسبة متسذحايذ مذ يقذرب 
 لممنطقة الصنذعّية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 انصُبػُت بُج دبَىٌ يذَُتفٍ  يخطظ َىضخ يذي دبجت انطشق الػبدة حؤھُم (: 24-4شكل )
 2015 ،الباحث المصدر:

 انصُبػُت دبَىٌ بُج يُطمت فٍبشكم ببنغ  جضئُب انًذيشة يصبَغ أدذ(: 25-4شكل )
 2015 ،الباحث المصدر:
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 2015 بمدية بيت حانون، المصدر:

 2014رب األخيرة عمى قطاع غزة عام المصانع القائمة في المنطقة قبل الح 4-5-1
كالصنذعذت الماكاجدة داخؿ ىذه المنطقة اعابر مف الصنذعذت الخفيفة كالاحكيمية، كالجدكؿ 

 ( يكضح أىـ الشركذت كالصنذعذت داخؿ المنطقة.4-4الاذلي رقـ )

 الصناعية بيت حانون مدينة يوضح أهم الشركات والصناعات داخل(: 4-4) جدول رقم

 

  ن الصناعي ةتحميل المساحات واستخدامات األراضي في منطقة بيت حانو 4-5-2
( لمنتسب المئكية التساخدامذت األراضي في 26-4فيمذ يمي مخطط اكضيحي في الشكؿ رقـ )
 ( يكضح المتسذحذت كالنتسب المئكية ليذ.5-4لممنطقة ضمف الكضع القذئـ، كالجدكؿ رقـ )

 المنتج عالمصن رقم
 لممكاشى كمصنع أحذية شركة عفذنة إخكاف 1
 لصنذعة البذطكف الشركة العربية لمبذطكف 2
 لصنذعة المكاد البالتساكية شركة مقذط لصنذعة 3
 لصنذعةالمكاد البالتسايكية شركة غزاؿ 4
 لمكاد الاجميؿ  كالعطكر شركة صكاف 5
 لصنذعة براميؿ البالتسايؾ شركة شيذب كمراجي 6
 اجذرة عذمة شركة الشرفا لمتجارة العامة 7
 لصنذعة األدكية شركة الشرؽ األكتسط 8
 لصنذعة العذب األطفذؿ شركة  المغربي والمصري 9
 لصنذعة المكاد البالتساكية شركة  حجذج 10
 لصنذعة البالط شركة  الحذيؾ 11
 لصنذعة النتسيج شركة حبكب 12
 لصنذعة البالط شركة أبك زكر 13
 لصنذعة البالط كة  التسالـشر  14
 مصنع األحذية الريذضية مصنع  األحذية 15
 لاصنيع  الكرؽ مطبعة منصكر 16
 لخيذطة كصنذعة  النتسيج مصنع اليذزجي 17
 مغتسمة شركة لبد 18
 لصنذعة القدحذت كالبطذريذت  الجذفة شركة حمذدة 19
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 انصُبػُت بُج دبَىٌ نًذَُت األساضٍ اسخخذايبثَسب  يخطظ َىضخ(: 26-4شكل )
 2015 ،دراسات وتحاليل الباحث لموضع القائم المصدر:

 

 

 الصناعية بيت حانون في مدينة األراضي ومساحتها نسب استخدامات(: 5-4) جدول رقم

 

 ساحة بالدونمالم النسبة المئوية من االشغال الكمي % االستخدام نوع تسمسل

 42.20 % 16.88 مصانع مدمرة كليا 1

 24.05 % 9.62 مصانع مدمرة جزئيا 2

 33.80 % 13.52 مصانع بحالة جيدة 3

خدماتية ومباني مرافق 4  3.80 % 9.50 

 85.50 % 34.20 مقاسم شاغرة 5

قائمة طرق 6  21.00 % 52.50 

خضراء ومساحات مناطق 7  0.60 % 1.50 

تسيارا مواقف 8  0.38 % 0.95 

 250 % 100 المجموع 

 2015 ،دراسات وتحاليل الباحث لموضع القائم المصدر:
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  المزايا والعيوب التخطيطية  في منطقة بيت حانون الصناعي ة 4-5-3
 الاخطيط دليؿ إلى كاتسانذدان  الصنذعّية، حذنكف بيت لمنطقة احميؿ مف تسبؽ مذ خالؿ كمف

نتساعرض مف خالؿ ( 2006) التسعكدّية العربية المممكة في الصنذعّية المدف لاطكير ـكالاصمي
 الصنذعّية: لممنطقة الاخطيطية كالعيكب المزايذ أىـ (6-4) الجدكؿ رقـ

 بيت حانون الصناعية في مدينة المزايا والعيوب التخطيطية(: 6-4) جدول رقم

 الصناعي ة بيت حانون لمنطقة التخطيطية العيوب المزايا التخطيطية لمنطقة بيت حانون الصناعي ة
  الصنذعّية كذفية.المتسذحة المخصصة لممنطقة 
  المنطقة ياكفر بيذ بعض الطرؽ الرئيتسية الداخمية

 بيذ مركنة بذلحركة المركرية.
  ياكفر بذلمنطقة مدخؿ رئيتسي كاضح كياصؿ

 مار. 26بشذرع ىيكمي رئيتسي عرضو 
  ،نتسبة المبذني الخدمذاية كالمرافؽ كذفية كماكفرة

 كمكزعة عمى جميع أطراؼ المنطقة الصنذعّية.
 خدـ مدف الشمذؿ فيمذ ياعمؽ بذلصنذعذت المنطقة ا

 الخفيفة.

  مكقع المنطقة الصنذعّية عمى الحدكد الشرقية
بذلقرب مف الجذنب االتسرائيمي ممذ يعرضيذ 

 لمدمذر في الحركب كاالعاداءات.
  النيذيذت البصرية لمشكارع غير كاضحة كال

 احاكم عمى معذلـ معمذرية أك مذ يميزىذ.
  قميمة إلى حد كبير متسذحذت المنذطؽ الخضراء

كال افي بذلغرض المطمكب منيذ، كال يكجد حزاـ 
 شجرم حكؿ المنطقة.

  اقتسيـ البمككذت الخذصة بذلمصذنع مقتسمة بدكف
نمط مناظـ، كليس عمى حتسب نكع الصنذعة، 
ممذ يخمؽ نكع مف الخمط الكظيفي بيف 

 المصذنع.
 كذفية خدمة طرؽ حكليذ ال ياكفر المنطقة 

 ىيكمية. ارعبشك  كاحاذج لربطيذ
  المنطقة احاكم عمى مدخؿ كاحد فقط كىك غير

 كذؼ كخذصة في الطكارئ.
 .منطقة الاكتسع األفقي المتساقبمي مجزأة كمانذثرة 
  بعد المعبر عنيذ اذ يفصؿ بينيذ كبيف أقرب

 مار. 5000معبر كىك معبر ايرز 
 21 عف ازيد ال المنطقة داخؿ الشكارع نتسبة %

 .دنى الالـزاعابر ضمف نطذؽ الحد األ كىي
 .مكاقؼ التسيذرات قميمة جدا كغير كذفية 
 .عدـ كجكد أفؽ متساقبمي لاخطيط المنطقة 

 (2015)دراسات وتحميل الباحث لموضع القائم،  المصدر:
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وبذلك التحميل السابق تكون الدراسة قد أتمت وصف الوضع القائم والتحميل لمواقع التخطيطي 
عي ة القائمة في قطاع غزة، أما باقي المناطق الصناعي ة فإنيا لم تنشأ بعد لممناطق الصنا

 ألسباب متعددة كما سبق ذكرىا.

كلكف كمف خالؿ الزيذرات الميدانية لبمديذت قطذع غزة، فقد كجد نمكذج مقارح إلقذمة منطقة 
بعد عمى صنذعّية حرفية في مدينة خذنيكنس لدل بمدية خذف يكنس، كىذا النمكذج لـ يحصؿ 

االعامذدات كالمصذدقذت الالزمة كلـ يرل النكر بعد، كال يعابر مف ضمف المنذطؽ الصنذعّية 
القذئمة كالاي ىي مكضكع المشكمة البحثية لمدراتسة، إال عرض ىذه الحذلة يضفي أىمية كاضحة 

 مف خالؿ اتسميط الضكء عمى أىـ مزايذ كعيكب اخطيط ىذه المنطقة الصنذعّية الحرفية.

 ضع التخطيطي المقترح  لمنطقة خان يونس الحرفية الصناعي ةالو  4-6
 التعريف بالمشروع 4-6-1

ااركز  حيث الكظيفي، الخمط مف الفمتسطينية المدف كذفة مثؿ يكنس خذف مدينة اعذنى
 البيئي  الامكث مصذدر مف مصدرا اشكؿ ممذ العمرانية المراكز في  كالحرفية اليدكية الصنذعذت

 اليذمة الخدمذت امؾ مثؿ  إلنشذء ماخصصة منذطؽ اكفر عدـ ببكبتس كالبصرم، كالضكضذئي
 أدل كىذا الحضرية،  المنذطؽ في إلى االتسايطذف اليدكية الحرؼ كأصحذب المكاطنيف اضطر
الحضرية، ككذف لزامذ عمى المخاصيف الافكير بإنشذء ىذه  المشذكؿ امؾ ظيكر إلى بدكره

 المنطقة.

 موقع المشروع 4-6-2
 بمدة مع) يكنس خذف لمدينة الشمذلية الحدكد عمى كاليدكية الحرفية نذعذتالص منطقة مشركع يقع

 بأنو المكقع ياميز اإلتسراء، كمذ إتسكذف مشركع الجنكبية الجية مف المشركع كيحد ،(القرارة
 119,000ميمة، كابمغ متسذحة المنطقة الصنذعّية المقارحة  رئيتسية طرؽ ثالث عمى يامركز

 مار مربع.
 (2015وفقًا لبمدية خانيونس ) مبررات المشروع 4-6-3
 صحية    كأضرار مركرم ازدحذـ يشكؿ ممذ العمرانية المركز في الصنذعذت ىذه اتسايطذف 

 .المنذطؽ ىذه تسكذف عمي كبيئية
 ليـ بذلتسمذح البمدية اضطر ممذ المدينة في الصنذعذت لامؾ مخصصة متسذحة اكفر عدـ 

 .التسكنية المنذطؽ في كرشذايـ بإنشذء
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 انصُبػُت ت خبٌ َىَس انذشفُ نًذَُت انًىلغ انؼبو انًمخشح(: 27-4شكل )
 2015 ،بمدية خان يونس المصدر:

 اشجع أتسذتسية كبنية كمرافؽ بخدمذت الحرؼ ىذه اخص صنذعّية منذطؽ إنشذء عدـ 
 . فييذ االتسايطذف مف الميف ىذه أصحذب

 زالة العمرانية بذلبيئة االراقذء إلي المذتسة الحذجة  بشكؿ كالبصرم البيئي الامكث مصذدر كا 
 .(2015نيذئي )بمدية خذف يكنس، 
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 انصُبػُت خبٌ َىَس انذشفُت  نًذَُت انًىلغ انؼبو انًمخشح نهًشدهت األونً (: 28-4شكل )
 2015 ،بمدية خان يونس المصدر:

 انصُبػُت خبٌ َىَس انذشفُت  نًذَُت يُظىس يمخشح (: 29-4شكل )
 2015 ،بمدية خان يونس المصدر:
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 المقترحة انصُبػُتخبٌ َىَس انذشفُت  نًذَُت يخطظ َسب اسخخذايبث األساضٍ (: 30-4شكل )
 2015 ،دراسات وتحميل الباحث المصدر:

 
 2015 ،دراسات وتحاليل الباحث لموضع القائم المصدر:

المئكية التساخدامذت األرض في مدينة خذف يكنس ( يكضح النتسب 30-4كالشكؿ الاذلي رقـ)
الحرفية الصنذعّية، كياضح كجكد أربعة اصنيفذت ألنكاع الصنذعذت الحرفية كالخفيفة فييذ كىي 

 )المفركشذت كالمالبس، الميكذنيكذ كالتسمكرة، مكاد الانظيؼ كالبالتساؾ، مكاد البنذء كلكازميذ(.

 

 

 الصناعية خان يونس في منطقة األراضي ومساحتها نسب استخدامات(: 7-4) جدول رقم
 المقترحة

 المساحة بالدونم النسبة المئوية من االشغال الكمي % االستخدام وعن تسمسل

 60.22 % 50.60 مصانع حرفية 1

خدماتية ومباني مرافق 2  4.90 % 5.83 

قائمة طرق 3  32.00 % 38.08 

خضراء ومساحات مناطق 4  9.00 % 10.71 

سيارات مواقف 5  3.5 % 4.16 

 119 % 100 المجموع 
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 المزايا والعيوب التخطيطية في منطقة خان يونس الحرفية الصناعي ة 4-6-4
 كالاصميـ الاخطيط دليؿ إلى كاتسانذدان  الصنذعّية، منطقة خذف يكنس الحرفية بعد عرض مخطط

 رقـ   نتساعرض خالؿ الجدكؿ( 2006) تسعكدّيةال العربية المممكة في الصنذعّية المدف لاطكير
 الصنذعّية: لممنطقة الاخطيطية كالعيكب المزايذ أىـ (4-8)

 خان يونس الحرفية الصناعية في منطقة المزايا والعيوب التخطيطية(: 8-4) جدول رقم
 المقترحة

 الصناعي ة سخان يون لمنطقة التخطيطية العيوب المزايا التخطيطية لمنطقة خان يونس الصناعي ة
  المتسذحة المخصصة لممنطقة كذفية لمصنذعذت

 الحرفية.
  المنطقة ياكفر حكليذ طرؽ خدمة كذفية كارابط

بشكارع ىيكمية رابطة رئيتسية مف جميع 
 الجيذت.

  ياكفر بذلمنطقة مدخالف أحدىمذ رئيتسي
 كاآلخر ثذنكم بذإلضذفة إلى مخرج. 

  شذرع المدخؿ الرئيتسي ياماع بنيذية بصرية
 ذزة كىك المتسجد الخذص بذلمنطقة.مما

  32نتسبة الشكارع داخؿ المنطقة ازيد عف %
كىي كذفية كانتسيذبية كاكفر الكصكلية الالزمة 

 لجميع أجزاء المشركع.
  اكفر بعض المتسذحذت الخضراء بذلحد األدنى

 المتسمكح كاكفير حزاـ شجرم فذصؿ خذرجي.
  اكفر متسذحذت مخصصة لمكاقؼ التسيذرات

 نكعذ مذ.بذلحد الالـز 
  نتسبة المبذني الخدمذاية كالمرافؽ كذفية

 كماكفرة.
  المنطقة اخدـ مدينة خذنيكنس كالقرل المحيطة

 فيمذ ياعمؽ بذلصنذعذت الخفيفة كالحرفية.
 .المنطقة مقتسمة لمجمكعذت حتسب نكع الحرفة 

  مكقع المنطقة الصنذعّية عمى الحدكد
الشمذلية لممدينة بذلقرب مف حي االتسراء 

 ر التسكنييف.كحي التسط
  متسذحذت المنذطؽ الخضراء اكزيعيذ غير

منذتسب، حيث أنيذ ال يكجد بيذ ادرج ىرمي 
كاضح، كال يكجد متسذحذت خضراء عمى 
متساكل بمكؾ مجمكعة المصذنع كانمذ 
اقاصر عمى المتسذحذت الماكاجدة بمحيط 

 المنطقة كبعض المتسذحذت حكؿ المرافؽ.
 ى المرافؽ العذمة كخدمذت العمذؿ بحذجة إل

اكزيع لاككف قريبة عمى جميع  إعذدة
البمككذت الاصنيعية كليس في طرؼ 

 المنطقة.
  كثرة المداخؿ كالمخذرج قد اقمؿ مف نظذـ

 الاحكـ.

 (2015)دراسات وتحميل الباحث لموضع القائم،  المصدر:
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لممناطق الصناعي ة وتخطيطيا في قطاع غزة باستخدام  القائم الوضع تحميل 4-7
 (SWOT ANALYSIS) الرباعي االستراتيجي التحميل

لمكضع القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية  الاقييـ المالئـ إلى احميؿ لماكصؿيتساخدـ ىذا النكع مف ال
 في كالماكفرة الماذحة الداخمية نقذط القكة معرفة خالؿ في قطذع غزة، كذلؾ مف كاخطيطيذ

 كالايديدات كالفرص الضعؼ لدييذ، نقذط  احديد إلى بذإلضذفة المنذطؽ الصنذعّية كاخطيطيذ،
( يمكف اكضيح أىـ النقذط الرئيتسية ليذا الاحميؿ كالاي 9-4رقـ )كمف خالؿ الجدكؿ  الخذرجية،

  تسياـ الاطرؽ إلييذ الحقذ:

 للمناطق الصناعية القائمة القائم للوضع( SWOT) الرباعي التحليل(: 9-4) جدول رقم

 (Weaknesses)نقذط الضعؼ الداخمية  (Strengths)نقذط القكة الداخمية 
 المكقع كالمنذخ 
 لصنذعّيةىيئة المدف ا 
 اكفر مكارد بشرية 
 الكصكلية كالطرؽ حكؿ المنذطؽ الصنذعّية 
 الخطط اإلقميمية 
 اكفر رأس المذؿ كالمتساثمريف 
 كجكد المكذاب االتساشذرية كخبراء الاخطيط 

 ارافذع نتسبة البطذلة كالفقر 
 التسكؽ المحمي 
 عدـ كجكد مخططذت افصيمية كذفية 
 عشكائية اكاجد المنشآت الصنذعّية 
 شديد في البنية الاحايةالضعؼ ال 
  مشذكؿ في ممكية األراضي المخصصة لممنذطؽ

 الصنذعّية
 (Threats)الايديدات الخذرجية  (Opportunities) الخذرجية الفرص

 اكافد المتساثمريف كالمطكريف مف الخذرج 
  زيذدة الدعـ المذلي كالفني مف قبؿ الدكؿ

 المذنحة إلنشذء منذطؽ صنذعّية
 ريب الككادر اإلدارية اتساقطذب خبراء لاد

 لاشغيؿ المنذطؽ الصنذعّية
 دخكؿ جميع المعدات كالمكاد الخذـ الالزمة 
  اتساقطذب خبراء اخطيط المنذطؽ الصنذعّية مف

 الدكؿ الماقدمة إلى قطذع غزة
 التسمذح باصدير مناجذت ىذه المنذطؽ 

  

 االحاالؿ اإلتسرائيمي كاعاداءااو الماكررة 
 ررة كادمير حركب ماكالية كاجايذحذت ماك

 المصذنع كالمنذطؽ الصنذعّية
 كمكاد المعدات إغالؽ المعذبر، كمنع إدخذؿ 

البنذء، كاتسامرار الحصذر، كعرقمة حركة 
 االتسايراد كالاصدير

  قمة الامكيؿ مف قبؿ الدكؿ المذنحة لمشذريع
 المنذطؽ الصنذعّية

 2015 الباحث، المصدر:
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زة عمى اطاللة قطاع غ (:31-4شكل )
 ساحل البحر االبيض المتوسط

 الوطني المعمومات المصدر: مركز
 2015، الفمسطيني
 

 القوة الداخمية عناصر 4-7-1
 والمناخ الموقع: أوالً 

 البحر كيحده غربذ الجنكب، إلى الشمذؿ تسذحمي مف شريط شذكمة عمى ادادهياميز قطذع غزة بذم
الماكتسط، كفي ىذا التسذحؿ اـ إنشذء الحجر األتسذس لمينذء غزة الدكلي، كالذم تسكؼ  األبيض

 كمف يتسذعد عمى عمؿ المنذطؽ الصنذعّية باتسييؿ االتسايراد كالاصدير عبره بدكف عكائؽ،
 الجنكب مف العربية مصر جميكرية احده الُمحامة، بينمذ ـ1948 أراضي يحده كالشرؽ الشمذؿ
كالاي اقع بجكار ىذه الحدكد المنطقة الاجذرية الحرة في مدينة رفح لالتسافذدة مف الحدكد  الغربي

الدكلية مع جميكرية مصر العربية كرفع عجمة النمك االقاصذدم لقطذع غزة، كأبرز مذ يميز 
غزة، ىك كقكعيذ عمى الحدكد الشرقية لقطذع غزة بعيدان عف  مكاقع المنذطؽ الصنذعّية في قطذع

لى المعذبر  الاجمعذت العمرانّية، كقريبة مف الطرؽ اإلقميمية النذقمة مف المنذطؽ الصنذعّية كا 
الحدكدّية الالزمة التسايراد كاصدير البضذئع كالمناجذت، ككذلؾ اكفر الربط الالـز بيف ىذه 

 ذر غزة.المنذطؽ كمينذء قطذع غزة كمط
 عبر قطذع غزة كمثؿ البرية، المعذبر مف مجمكعة عبر الخذرجي بذلعذلـ غزة قطذع كيرابط
 لمعالقذت المفاذح جعميذ ممذ مخامؼ الدكؿ المجذكرة، بيف الاجذرية المحذكر مماقى الاذريخ
 ةالمنطق أنيذ كخذصة ىذا، الاذريخي دكرىذ اتساعيد أف كيمكف المخامفة، البمداف بيف الاجذرية

 إلى بذإلضذفة) شكاطئيذ عمى المينذء إنشذء كعبر الدكلية لمميذه المكشكفة الكحيدة الفمتسطينية
 لفمتسطيف. الرئيتسة البكابة لاككف تسيؤىميذ ممذ ،(فييذ الدكلي المطذر كجكد

كياميز قطذع غزة بأراضي تسيمية ممادة اتسذعد بإنشذء منذطؽ صنذعّية، فضال عف منذخ قطذع 
 التسنكم المطر معدؿ ياراكح كرطب، دافئ  كصيؼ مذطر، ذالعاداؿ كبشاذءغزة الذم ياميز ب

 (. 2015ممـ )مركز المعمكمذت الكطني الفمتسطيني،  900-200 بيف
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 المقر الرئيسي لمييئة في منطقة غزة الصناعية(: 32-4شكل )
 2015الباحث، المصدر: 

 

 (PIEFZAالحرة) الصناعي ة والمناطق الصناعي ة لممدن العامة وجود الييئة: ثانياً 

 اعمؿ فيي اتسكيقية، مؤتستسة الحرة ةالصنذعيّ  كالمنذطؽ الصنذعّية لممدف العذمة الييئة اعابر
 األجنبية االتساثمذرات جذب بيدؼ عذلمية بمكاصفذت ااماع صنذعّية منذطؽ إنشذء عمى

 اشجيع بمؤتستسذت الخذصة االتساراايجية المجمكعة نفس إلى انامي بذلؾ فيي إلييذ كالمحمية
 بيئة باكفير رائدة ةاألكتسط، كاتسعى الييئة لاككف مؤتستس الشرؽ منطقة في اعمؿ الاي االتساثمذر

الفمتسطيني، كايدؼ الييئة إلى  االقاصذد كازدىذر انمية في اتسذىـ الصنذعي لالتساثمذر مميزة
دارة كاطكير إنشذء عبر المعيشة متساكل كرفع البطذلة، مف الحد في الفذعمة المتسذىمة  مدف كا 
 القطذع مع راكةبذلش عذلية اقنية ذات لمبيئة صديقة منذفتسة، حرة صنذعّية كمنذطؽ صنذعّية
 .مؤىؿ كذدر خالؿ مف المتساثمريف احايذجذت امبي ماكذممة خدمذت كاكفير الخذص

 الحرة: الصناعي ة والمناطق الصناعي ة لممدن العامة ومن أىم أىداف الييئة

 خالؿ إنشذء كاطكير العديد مف المنذطؽ  مف كذلؾ البطذلة مف كالحد عمؿ فرص خمؽ
 ة الغربية.الصنذعّية في قطذع غزة كالضف

 خالؿ اقديـ  مف كذلؾ الحرة الصنذعّية كالمنذطؽ الصنذعّية المدف إلى االتساثمذرات جذب
 المحفزات كالاتسييالت الالزمة لممتساثمريف كالمطكريف.

 البيئة عمى المحذفظة. 
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 البشرية الُمدربة توفر الموارد: ثالثاً 
نييف كالمينييف في مجذؿ الصنذعذت ياكفر في قطذع غزة العدد الكذفي مف المخاصيف الف

المخامفة، بذإلضذفة إلى المخاصيف كالخبراء بمجذؿ اخطيط المدف كالمنذطؽ الصنذعّية حتسب 
كذلؾ  المخاصة االتساشذرية المكذاب مف العديد المعذيير كالمقذييس الماعذرؼ عمييذ، كياكاجد

 الحرة. الصنذعّية كالمنذطؽ الصنذعّية لممدف العذمة حتسب الدراتسذت الاي قذمت بيذ الييئة
كياكاجد بقطذع غزة أيضذ آالؼ الحرفييف كالعذمميف بمخامؼ أنكاع القطذعذت الصنذعّية، كالذيف 
عممكا لدل الجذنب االتسرائيمي قبؿ الحصذر كادىكر القطذع الصنذعي في قطذع غزة، كاتسذىـ 

ذطؽ الصنذعّية كال امـز امؾ المكارد البشرية متسذىمة فذعمة في انمية القطذع الصنذعي كالمن
أصحذب المصذنع كالصنذعذت بذتساقطذب عمذؿ كفنييف مف الخذرج لاكفرىذ بشكؿ كذِؼ كميذن 

 كنكعيذن.

 الصناعي ة المناطق حول والطرق الوصولية :رابعاً 
المكاصالت كالطرؽ الرئيتسية أحد أىـ الركذئز األتسذتسّية لمبنية الاحاية الالزمة إلقذمة  شبكة اشكؿ

 أك غزة محذفظذت في تسكاء الفمتسطينية دكرىذ أيضذ بإحداث الانمية الصنذعّية، كيبرز المنذطؽ
 مكاصالت شبكة اإلقميمي لقطذع غزة المخطط اعامد ىذا كعمى ككؿ، الكطني المتساكل عمى
جميع المنذطؽ الصنذعّية بذلطرؽ اإلقميمية كخذصة الشرقية منيذ كىدؼ  اربط الرئيتسة الطرؽ مف

كمعبر رفح  كالمينذء بذلمطذر األخيرة كربط الرئيتسة، اإلناذج مكاقع إلى كليةالكص إلى ضركرة
لى غزة محذفظذت كالمعدات كالمتسامزمذت الصنذعّية داخؿ البضذئع حركة البرم، لاتسييؿ  كا 

لى الغربية الضفة  الاذلية: األتسذتسّية العنذصر عمى الخطة كاعامد كالدكلي، العربي العذلـ كا 
 رئيسة محاور ثالثة: 

 دكلييف )حتسب مذ اـ اخطيطو في المخطط اإلقميمي( حديد تسكة خط مع شرقػي طريػؽ -
 الكاصؿ بذلخط الحقذن  كصميـ كياـ كالمطذر البرية كالمعذبر الصنذعّية المػنذطػػػؽ يصػالف

 الغربية. كالضفة غزة بيف
)حيث يكجد مكذف مخصص ليذه التسكة في حذؿ  حديد تسكة مع الديف صالح طريؽ -

 الاجمعذت بيف الداخمية الحركة اتسييؿ في كاتسذىـ المطذر إلى اصؿ  انفيذىذ(،
 الرئيتسة. التسكذنية

الحقذن حتسب  كاإلتسرائيمي) المصرم التسذحمي بذلخط ياصؿ( الككرنيش) تسذحمي طريؽ -
 .(رؤية المخطط اإلقميمي
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 تطوير شارع صالح الدين االقميمي كشريان ناقل رئيسي لممناطق الصناعية(: 33-4شكل )
 2015رية إلعمار غزة، المجنة القطالمصدر: 

 

تطوير شارع الرشيد (: 34-4شكل )
 االقميمي 

 2015شركة سكمز آند كوالتي، المصدر: 
 

 بيف كخذصة المخامفة المكاقع بيف الاكاصؿ كاعزز الرئيتسة المحذكر اصؿ عرضية طرؽ 
 غزة. لمحذفظذت الشرقية الحدكد عمى الكاقعة الصنذعّية كالمدف ءالمينذ

 الدكلي. المطذر 
 البحرم. المينذء 
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 ميناء غزة (: 35-4شكل )
 2015شبكة فمسطين اآلن االخبارية، المصدر: 

 

 

 

 

 

 الخطط اإلقميمية :خامساً 
جميع المنذطؽ الصنذعّية في المخطط اإلقميمي اـ اقرارىذ كفؽ خطة الانمية االقاصذدية 

بدكرىذ قذمت عمى عدة دراتسذت ديمكغرافية كاقاصذدية ـ، كالاي 1990لمحككمة الفمتسطينية عذـ 
كاجامذعية كبيئية، كجميع مذ تسبؽ مف شأنو أف يكفر خطط تسميمة كمحكمة الخايذر األمذكف 

 (.2015المخصصة إلقذمة المنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة )كزارة الحكـ المحمي، 
 

 والمستثمرين المال رأس توفر :سادساً 
ذديكف في الغرفة الاجذرية أف رجذؿ األعمذؿ كالمتساثمريف في قطذع غزة أفذد الخبراء االقاص

نشذء كاطكير المنذطؽ  لدييـ رأس المذؿ الكذفي لاطكير كرفع متساكل القطذع الصنذعي، كا 
 (.2015الصنذعّية )الغرفة الاجذرية الفمتسطينية، 

 

 الضعف الداخمية عناصر 4-7-2
 والفقر البطالة نسبة ارتفاع: أوالً 

% بيف الذككر  27.80% بكاقع  32.60البطذلة مف القكل العذممة في قطذع غزة بمغت نتسبة 
-15% بيف اإلنذث، كمذ بمغت أعمى معدؿ لمبطذلة بيف الشبذب لمفئة العمرية  53.10مقذبؿ 

%، كاعابر ىذه النتسبة عذلية جدا بذلنتسبة لمكضع  57.20تسنة لكال الجنتسيف حيث بمغت  24
 كفقذ التسكذف بيف الفقر معدؿ فقد ُقّدر ضذفة لمشكمة البطذلةالطبيعي، كمف جذنب آخر بذإل

 أف ابيف غزة، كمذ قطذع في% 38.8ـ  بكاقع 2014 عذـ الحقيقية خالؿ االتسايالؾ ألنمذط
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 الفقر خط أفّ  العمـ مع ىذا المدقع، الفقر مف غزة يعذنكف قطذع في األفراد مف% 21.1 حكالي
شيكؿ  11832 بمغ قد المدقع الفقر كخط اتسرائيمي شيكؿ 21293 بمغ قد المرجعية لألتسرة

 .(2014الفمتسطيني، لإلحصذء المركزم الجيذز)
كجميع مذ تسبؽ فيمذ ياعمؽ بمشذكؿ البطذلة كالفقر اؤدم إلى الاأثير التسمبي عمى إنشذء المنذطؽ 

كة الصنذعّية كاشغيميذ، النشغذؿ طبقة كاتسعة مف المجامع بيذه المشذكؿ ممذ يبعدىـ عف المشذر 
 الفذعمة في انمية القطذع الصنذعي.

 

 السوق المحمي: ثانياً 
 بحذجة كذنت حيث المحمية، المناجذت مف لمعديد المحمي التسكؽ في المنذفتسة مشكمة كذنت

 منذفتسة بمناجذت المحمي التسكؽ إغراؽ اـ أف بعد كخذصة المكاطف احايذجذت لمالئمة لماطكير
 بذلتسكؽ مرابطة كذنت الفمتسطينية المصذنع معظـ أفّ  ذكركمف الجدير بذل أنحذء العذلـ، كذفة مف

 فإفّ  كبذلاذلي قطذع غزة، أتسكاؽ أىـ مف الغربية الضفة اعد كذنت ارابذطذن كثيقذن، كمذ االتسرائيمي
 غزة تسكؽ اغطية عمى كقدرايذ المصذنع امؾ حجـ مع بذلمقذرنة صغير يعد غزة قطذع تسكؽ

 اكفير اـ اذا أنو إال الصنذعّية القطذعذت لمعظـ كبيرة نتسبةب مادنية التسكقية الحصة فإفّ  كبذلاذلي
 فتسكؼ كالطذقة الخذـ المكاد كاكفير المنذفتسة المناجذت التسايراد اقنيف مف المنذتسبة الظركؼ

 (.2015فكؽ )االاحذد العذـ لمصنذعذت الفمتسطينية،  فمذ% 80 إلى لمغذلبية النتسبة ارافع
 

 كافية تفصيمية مخططات وجود عدم: ثالثاً 
مف أىـ المعكقذت كنقذط الضعؼ في اطكير اخطيط المنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة، ىي 
عدـ إعداد المخططذت الافصيمية كاألنظمة الخذصة بذلمنذطؽ الصنذعّية مف قبؿ البمديذت ذات 

 العالقة، ممذ يؤثر تسمبذن عمى اطكير كاتساثمذر المنذطؽ الصنذعّية.
 الصناعي ة آتالمنش تواجد عشوائية: رابعاً 

يعذني قطذع غزة مف قمة في المنذطؽ الصنذعّية عممذ بأف المنذطؽ الصنذعّية القذئمة حذليذ في 
اإلقميمي،  المخطط في ليذ المخصص المتسذحذت % فقط مف أصؿ10قطذع غزة ال ااجذكز 

ّف معظـ اعامذد القطذع الصنذعي فيو عمى المناجذت الاي ياـ إناذجيذ مف قبؿ المنشآت  كا 
لصنذعّية المقذمة بشكؿ عشكائي كمانذثر في جميع أنحذء قطذع غزة كليتست ُمقذمة في المنذطؽ ا

 الصنذعّية، كىذه العشكائية ازيد مف اتسايالؾ الطذقة كازيد مف اكذليؼ النقؿ كالمكاصالت.
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تضرر الشارع المؤدي (: 36-4شكل )
 لمنطقة غزة الصناعية 

 2015الباحث، المصدر: 
 

ر الشارع الرئيسي بمنطقة تضر (: 37-4شكل )
 بيت حانون الصناعية 

 2015الباحث، المصدر: 
 

 التحتية البنية في الشديد الضعف: خامساً 
لاحاية الالزمة لمعديد مف القطذعذت يعذني قطذع غزة مف ادني متساكل انفيذ أعمذؿ البنى ا

بتسبب قمة الامكيؿ الالـز لاأىيؿ البنى الاحاية، كبتسبب ادمير االحاالؿ االتسرائيمي لمبنى الاحاية 
كمنعو مف إدخذؿ المكاد الالزمة لمنيكض بيذا القطذع الصنذعي، كاندرج مظذىر ضعؼ البنية 

 الاحاية في عدة نقذط كمف أىميذ مذ يمي:
: حيث أف العديد مف الطرؽ لـ ياـ انفيذىذ زمة لتشغيل المناطق الصناعي ةالطرق الال  -1

لنقص في الامكيؿ، أك عدـ إنجذز مخططذت افصيمية ليذ بعد، كمنيذ مذ اـ ادميره 
 (.37-4(، )36-4بذلحركب المااذلية عمى قطذع غزة، انظر إلى األشكذؿ )
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 كالذم كالكقكد الطذقة في مشكمة ـ2006 عذـ نذم غزة قطذع كيعذني والوقود: الطاقة -2
 كفي المصذنع في المذكينذت كتسالمة اإلناذجية عمى المبذشر التسمبي الاأثير لو كذف

 اإلناذجية لمعممية كذمؿ باكقؼ ايدد الكيربذئية الطذقة مشكمة كذنت األحيذف بعض
 الايذر انقطذع فارات كازديذد الكقكد كمفة ارافذع أف كمذ طكيمة، لفارات انقطذعيذ بتسبب

 حذجة لامبية كذلؾ كبير، بشكؿ اإلناذجية العممية كمفة رفع المصذنع عمى الكيربذئي
المذكينذت، كذلؾ مف أبرز نقذط الضعؼ الداخمية  عمؿ التسامرار الكقكد مف المصذنع

 عمى المنذطؽ الصنذعّية.
 

عذبر الاي عف يعذني أصحذب المصذنع مف اإلغالقذت الماكررة لمم :إغالق المعابر -3
طريقيذ ياـ إدخذؿ المكاد الخذـ أك اصدير بعض المناجذت إلى الخذرج بتسبب عراقيؿ 

 .مفاعمة مف الجذنب االتسرائيمي
 

 المذكينذت مف الكثير أصحبت الكقت اقدـ مع :عدم إدخال الماكينات والمعدات الالزمة -4
 عمى إضذفيذن  ذن عبئ أضذؼ ممذ التسذبؽ، مف كمفة كأكثر أكبر بشكؿ صيذنة إلى احاذج

 الحديثة اآلالت مف الكثير دخكؿ منع االتسرائيمي الجذنب أف كمذ المذكينذت، أصحذب
اعامد  المصذنع معظـ كذنت ـ2006 العذـ بمكغ فمع الفمتسطيني، الجذنب إلى كالماطكرة

 عممية عمى كبير بشكؿ اؤثر أصحبت القديمة، كالاي المذكنذت اشغيؿ في اإلناذج عمى
 .اوكجكد اإلناذج

 

يعذني معظـ أصحذب المصذنع مف القمؽ كالخكؼ : تدمير المباني والمنشآت الصناعي ة -5
عمى مصذنعيـ كمنشآايـ مف الادمير مف قبؿ الجذنب االتسرائيمي في أم عدكاف قذدـ 
محامؿ، ممذ يجعؿ صذحب المصنع يعمؿ بذلحد األدنى مف امكذنيذاو دكف اكتسع 

ب األخيرة عمى قطذع غزة، كخالؿ ىذا الفصؿ كاطكير، كىذا األمر شيدنذه في الحرك 
 اـ الاطرؽ لافذصيؿ الختسذئر الاي اعرض ليذ القطذع الصنذعي جراء ىذه الحركب.

 

 الصناعي ة لممناطق المخصصة األراضي ممكية في مشاكل: سادساً 
مف خالؿ الجكلة الميدانّية عمى أقتسذـ الاخطيط في البمديذت الاي يقع ضمف نفكذىذ منذطؽ 

ة إلقذمة منذطؽ صنذعّية، ابيف أف الممكية الخذصة بامؾ األراضي اعكد لمكاطنيف كال مخصص
قذمة المنذطؽ الصنذعّية  يمكف لمبمدية اعكيضيـ لكضع تسمطايذ عمى امؾ األراضي لاخطيطيذ كا 

 عمييذ.
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 الفرص الخارجية عناصر 4-7-3
ي تحقيق تتمخ ص عناصر الفرص الخارجية التي تطور المناطق الصناعي ة وتخطيطيا ف

 اإلجراءات التالية:

 الخذرج كاتسييؿ ميمذايـ كاقديـ المحفزات ليـ. مف كالمطكريف المتساثمريف اكافد 
 صنذعّية. منذطؽ إلنشذء المذنحة الدكؿ قبؿ مف كالفني المذلي اكفر الدعـ 
 الصنذعّية. المنذطؽ لاشغيؿ اإلدارية الككادر لادريب خبراء اتساقطذب 
 الالزمة عبر المعذبر، كعدـ اكقؼ المعذبر. الخذـ دكالمكا المعدات جميع دخكؿ 
 المنذطؽ الصنذعّية دكف عكائؽ. ىذه مناجذت باصدير التسمذح 
 .الكصكؿ الافذؽ يكفر االتساقرار األمني كاالقاصذدم لقطذع غزة 

 

 التيديدات الخارجية عناصر 4-7-4
 وتخطيطيا الصناعي ة المناطق تمنع وتؤخر تطور التي الخارجية التيديدات عناصر تتمخ ص

 :التالية إذا ما تحق قت أحد التيديدات

 بذلعدكاف عمى قطذع غزة كادمير البنى الاحاية كالمنشآت  اإلتسرائيمي قيذـ االحاالؿ
الصنذعّية في المنذطؽ الصنذعّية، كاتسامرار حدكث الحركب الماكالية كالماكررة، كادمير 

 المصذنع كالمنذطؽ الصنذعّية.
 أنكاعيذ. بجميع الخذـ كالمكاد البنذء كمكاد المعدات إدخذؿ كمنعالمعذبر الماكرر،  إغالؽ 
 كاالتسايراد عمى أصحذب المصذنع كالصنذعذت المخامفة. الاصدير منع 
 الصنذعّية. المنذطؽ لمشذريع المذنحة الدكؿ قبؿ مف الامكيؿ نقص 
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 خالصة الفصل

ع غزة، كادعيـ ذلؾ اـ اتسميط الضكء في ىذا الفصؿ عمى كاقع القطذع الصنذعي في قطذ
بذإلحصذئيذت كمؤشرات القيذس لمتسنكات األخيرة، ثـ اتساعراض المنذطؽ الصنذعّية في فمتسطيف 
كافصيؿ الكاقعة منيذ في قطذع غزة كىك مكذف الدراتسة، ثـ احميؿ المنذطؽ الصنذعّية القذئمة 

يطيذ مف خالؿ منيذ، كفي نيذية ىذا الفصؿ اـ احميؿ الكضع القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية كاخط
، كامت معرفة عنذصر القكة كالضعؼ الداخمية لمكضع SWOT)الاحميؿ الربذعي االتساراايجي )

القذئـ، كمذ اـ احديد الفرص كالايديدات الخذرجية الاي اكاجو المنذطؽ الصنذعّية كاؤثر عمى 
كضع اخطيطيذ كاطكرىذ، كالاي بدكرىذ تسكؼ اتسذعد في الفصكؿ الالحقة عمى حقيقة اقييـ ال

 القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية كتُسبؿ اطكيرىذ.
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 غزة قطاع في الصناعي ة لممناطق التخطيطي الواقع تقييم: الخامسالفصل 
 (138ص   – 105)ص 

 
 تمييد

 البيانات تجميع وأدوات خطوات 5-1
 الُمييكمة المقابمة: الدراسة أداة 5-2
 الُمييكمة المقابمة نتائج 5-3
 ليا التخطيطي والواقع الصناعي ة المناطق تقييم 5-4
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 الخامسالفصل 
 غزة قطاع في الصناعي ة لممناطق التخطيطي الواقع تقييم

 تمييد
 عمى الضكء اتسميط خالؿ مف غزة لممنذطؽ الصنذعّية في قطذع الحذلي الكاقع احميؿ بعد

يت حذنكف المنطقة الصنذعّية الكاقعة شرؽ مدينة غزة بذلقرب مف معبر المنطذر، كمنطقة ب
 احميؿ إلى الاطرؽ الصنذعّية، كمنطقة خذف يكنس الحرفية الصنذعّية الُمقارحة، كأيضذ

(SWOT )كالايديدات فيمذ ياعمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية  كالفرص كالضعؼ القكة مكذمف  كمعرفة
 اجميع كأدكات كخطكات، الُمييكمة المقذبمة محذكر الفصؿ ىذا تسياطرؽ القذئمة في قطذع غزة،

كالميندتسيف في  الخبراء مف اآلراء أىـ كاتساخالص، الُمييكمة المقذبمة اتساخداـ كمبررات، بيذنذتال
فيمذ ياعمؽ باقييـ الكاقع  ذات العالقة البمديذت كميندتسي كاألكذديمييف كزارة الحكـ المحمي

 مجذالت عدة مف المتساخمصة كاألفكذر اآلراء ىذه خالؿ الاخطيطي لممنذطؽ الصنذعّية، كمف
 اصكر يكضح الاقييـ الخذص بذلكاقع الاخطيطي لممنذطؽ الصنذعّية. كضع ياـ تسكؼ اخطيطية

 

 خطوات وأدوات تجميع البيانات 5-5
 خطوات تجميع البيانات 5-5-5

قبؿ الحديث عف مذ ياعّمؽ بذلمقذبمة الُمييكمة اـ الاطّرؽ إلى أدكات كخطكات جمع البيذنذت كمزايذ 
ذت كالمعمكمذت، كيحؽ لمبذحث اتساخداـ كاحدة أك كعيكب كؿ نكع مف أنكاع اجميع البيذن

مجمكعة مف ىذه األدكات لمكصكؿ لمناذئج كاألىداؼ البحثّية المرجكة، كاكمف محددات األداة 
 (9064الالـز اخايذرىذ في عممية اجميع البيذنذت في عدة عنذصر كفقذن لمذ أشذر إليو المرشدم )

 كىي:
 نب اطبيقي أك نظرم، حيث ىنذؾ أدكات اجميع طبيعة البحث في إذا مذ كذف يانذكؿ جذ

 بيذنذت ااالءـ مع بعض الجكانب كليس معيذ جميعيذ.

 .اكجيذت البحث الُمراد الاي يابعيذ البذحث كأىدافو 

 .عدد الفئة المتسايدفة مف الدراتسة كطبيعايذ 

 زمنية اإلمكذنذت الماكفرة كالُماذحة لدل جية البحث، كالمقصكد ىنذ اإلمكذنيذت المذدية كال
 الالزمة في اتساخداـ أحد أك مجمكعة مف أدكات اجميع البيذنذت.

 .طبيعة مصذدر البيذنذت الماكفرة فيمذ ياعمؽ بمضمكف المكضكع البحثي 
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 أدوات تجميع البيانات  5-5-2
كبعد أف اـ الاعّرؼ عمى خطكات اجميع البيذنذت، يمكف بعد ذلؾ حصر أىـ أدكات اجميع 

 :(9069،الجكىرم)البيذنذت مف خالؿ عدة أدكات 
 

 االستبيان -5
البيذنذت الاي ياـ الحصكؿ عمييذ كجمعيذ بكاتسطة االتسابيذف مف خالؿ مجمكعة كبيرة مف 
العينذت الاي يحاذجيذ البحث كُارتسؿ ألشخذص غير ماخصصيف كياـ جمع البيذنذت مف خالؿ 

تسابيذف االتسابيذف بعدة طرؽ منيذ البريد أك اليذاؼ أك مف خالؿ الصحؼ أك المجالت كلال
 : (9069،الجكىرم)بعض المزايذ بذإلضذفة إلى بعض العيكب فمف أىـ مزايذ االتسابيذف 

 .اكفر بيذنذت غزيرة 
 في الكقت الالـز مقذرنةن بذلمقذبالت، ككف االتسابذنة ااـ اعبئايذ مف قبؿ  أقؿ نتسبيذ

صؼ األشخذص الُمتسايدفيف خالؿ بضع دقذئؽ، بينمذ المقذبمة قد اتساغرؽ مذ يزيد عف ن
 تسذعة كيجرييذ البذحث مع كؿ شخص عمى ِحدة.

 .إمكذنية كصكليذ إلى عينذت كبيرة كمناشرة جغرافيذ 
 

 ومن أىم عيوب االستبيان:
  فشؿ إلقذء االتسابيذف يخمؽ عدـ اتساجذبة مف البعض مثذؿ ذلؾ كجكد أتسئمة مقفمة )اككف

 شذء.اإلجذبة بنعـ أك ال(، ككجكد أتسئمة مفاكحة يجيب عمييذ البعض كمذ ي
 .اتساخداـ االتسابيذنذت الطكيمة يؤدم إلى عزكؼ البعض عف اإلجذبذت 
 الاتسرع إلى بعضيـ يدفع ممذ اإلجذبة أثنذء في المبحكثيف لدل الجدية متساكل اخاالؼ 

 .اإلجذبة في

 .أكثر اكمفة مقذرنة بذلمقذبالت كالمجمكعذت البؤرية 
 

 المقابمة -2
كرة كماخصصيف، كىنذؾ ثالث أنكاع مف عمى عكس االتسابيذف المقذبمة اككف بأعداد محص

المقذبالت ىي المقذبالت المقننة كىدفيذ األتسذتسي اكفير بيذنذت كمية، كالمقذبالت شبو المقننة 
كغير المقننة ىدفيذ أف اعطي بيذنذت يغمب عمييذ الطذبع الكيفي ففي المقذبمة الغير مقننة اككف 

كالمقذبمة الشبو مقننة اعطي افذصيؿ  مكضكعذت لمدراتسة بشكؿ عذـ، حيث اككف غير مفصمة،
 أكثر كلكنيذ ال اتسمح بحرية اإلجذبة. 

ككقع اخايذر البذحث عمى نمكذج المقذبمة شبو المقننة لمذ ليذ مف مميزات كفرصة عذلية في 
الحصكؿ عمى بيذنذت ذات طذبع كيفي كنكعي مف مخاصيف بمجذؿ المشكمة البحثية كمالئمايذ 
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ى مبررات اتساخداـ المقذبمة الُمييكمة كبعض العراقيؿ الاي اكاجو لمبحث، كتسياـ الاطرؽ إل
 .(9064)المرشدم،  البذحث خالؿ اتساخداـ أداة المقذبمة

 

 المالحظة -3
كىي النكع الثذلث مف أدكات جمع البيذنذت كاافرع إلى نكعيف إمذ مالحظة مشذركة أك مالحظة 

ع لدراتسة اغييرات في إناذجية أك إنجذز غير مشذركة، كىي غذلبذن اتساخدـ في أبحذث عمـ االجامذ
عمؿ كمدل اأثير ظركؼ العمؿ عمى معدؿ اإلنجذز كالعمؿ، كمذ ياـ اتساخداـ ىذه األداة عمى 
الدراتسذت الاي اشمؿ األطفذؿ كالراشديف في تسمككيذايـ، كىي أداة ال يمكف اتساخداميذ في أبحذث 

 (.9064 المرشدم،)أك مذ شذبو ياطمب فييذ كضع اقييـ كأتسس لعالج مشكمة بحثية معينة 
 

 التجربة -4
اعابر الاجذرب كاالخابذرات مف أىـ أدكات اجميع البيذنذت، خذصة في البحكث الاطبيقّية 
كالعممية، كالاي مف خالليذ يظير البذحث الناذئج الاي اكّصؿ إلييذ خالؿ اجرباو مكضحذن بيئة 

لمجذؿ مف ىذه الاجذرب كناذئجيذ الاجربة كظركفيذ، ليتسافيد البذحثيف الالحقيف في نفس ا
 (.9064 المرشدم،)
 

 تحميل حاالت دراسي ة مشابية -5
يتساقي البذحث بعض البيذنذت مف خالؿ قيذمو بدراتسة مجمكعة مف الحذالت الدراتسّية الاي اشذبو 
معذيير الحذلة البحثية الاي يقكـ البذحث بدراتسايذ، كاالتسافذدة مف ربط المعمكمذت فيمذ بيف امؾ 

ت، كاالتساناذج البّنذء الذم يخُمص إليو البذحث في نيذية ىذه الدراتسة الاحميمية يككف ىك الحذال
اليدؼ مف ىذه األداة اليذمة، كخالؿ ىذه الدراتسة امت دراتسة كاحميؿ جميع الحذالت الدراتسّية 

عيكب القذئمة لممنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة كأحد أدكات الدراتسة، كاـ اتساناذج أىـ المزايذ كال
 .الاخطيطّية لامؾ الحذالت كفؽ معذيير كضكابط اخطيطّية اتساند إلييذ البذحث

 

 أداة الدراسة: المقابمة الُمييكمة  5-2
اـ اتساخداـ المقذبمة الُمييكمة كأداة لمدراتسة كككتسيمة اابع مف خالليذ منيجية منذتسبة لمدارتسة، 

خالؿ مقذبمة أشخذص مخاصيف  كذلؾ ألخذ أكبر قدر مف اآلراء كاألفكذر لمكضكع الدراتسة مف
كعمى اطالع كذمؿ بذلمشكمة البحثية كمف صذنعي القرار، كاـ اتسايداؼ ميندتسيف كمخاصيف 
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المدف كالمنذطؽ مف كزارة الحكـ المحمي كالمجنة المركزية لألبنية كالانظيـ بذإلضذفة إلى ىيئة 
ذطؽ الصنذعّية، كخبراء أكذديمييف في الصنذعّية الحرة كميندتسي البمديذت ذات العالقة بذلمن

 (.6الاخطيط كآخريف )انظر أتسمذء مف امت مقذبمايـ في ممحؽ رقـ 
 

 مبررات استخدام المقابمة الُمييكمة 5-2-5
نظرا ألف مكضكع الدراتسة مكضكع اخصصي كياعّمؽ باخطيط المنذطؽ الصنذعّية، كيحاذج إلى 

عي ككاقع الاخطيط لممنذطؽ الصنذعّية رأم المخاصيف المطمعيف عمى ماطمبذت الاخطيط الصنذ
في قطذع غزة، فقد اـ اخايذر المقذبمة الُمييكمة كأداة رئيتسية لمدراتسة، كذلؾ بذإلضذفة إلى احميؿ 
الكضع القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة بذتساخداـ نمكذج الاحميؿ االتساراايجي 

(SWOT)  اخايذر المقذبمة الُمييكمة إلى:كالاي قذـ بيذ البذحث في الفصؿ التسذبؽ، كييدؼ 

االتسافذدة مف خبرات الفئة المتسايدفة لممقذبمة الُمييكمة في طرح األفكذر كاآلراء مف ذكم  -6
 االخاصذص.

عرض محاكيذت المقذبمة بكؿ كضكح كعف قرب، كاكضيح أم غمكض أك عدـ كضكح  -9
 في األتسئمة.

كبذلاذلي تساككف كتسيمة المقذبمة جمع أكبر قدر مف األفكذر كالمقارحذت الاي افيد الدراتسة  -9
 الُمييكمة أكثر فذعمية.

 

 صعوبات المقابمة الُمييكمة 5-2-2
بذلرغـ مف اإليجذبيذت الكاضحة لممقذبمة الُمييكمة فإنو يكجد عدد مف الصعكبذت الاي اكمف فييذ، 

 كالاي ااطمب جيدا إضذفيذ، كاامثؿ في:
ـ مقذبمايـ كعالقايـ بذلمكضكع قيد اخايذر العينة ياطمب معرفة بأتسمذء األشخذص الذيف تساا -6

الدراتسة، كقد اغّمب البذحث عمى ىذه الصعكبة ككف البذحث اتسافذد مف مكقعو الميني في 
كزارة الحكـ المحمي كعالقاو المبذشرة مع جميع بمديذت قطذع غزة كالييئذت ذات العالقة 

 (.6)انظر أتسمذء مف امت مقذبمايـ في ممحؽ رقـ 

رؽ كقاذ كبيرا كال بد مف أخذ مكاعيد متسبقة مف الميندس أك الخبير نظرا انفيذ المقذبمة يتساغ -9
 لاعدد المكاقع.

المقذبمة الُمييكمة احاذج إلى عصؼ ذىني كاحضير مف قبؿ الشخص الذم ااـ مقذبماو )أم  -9
اإلجذبذت ال اككف تسريعة كمكجكدة خصكصذ عند كضع مقارحذت كأفكذر جديدة(، ممذ 



660 
 

لمشخص الُمراد مقذبماو لفيـ كقراءة جميع عنذصر المقذبمة  ياطمب أحيذنذ إعطذء فرصة
الُمييكمة ثـ العكدة لاتسجيؿ اإلجذبذت كاألفكذر، كبذلاذلي ااطّمب زيذدة في الكقت كالجيد 

 خالؿ الانتسيؽ مع األشخذص المعنييف في المقذبمة.
 

إنجذزىذ عبر عدة كخالؿ ىذه المقذبمة الاي اـ اجراؤىذ كأحد األدكات الرئيتسّية لمدراتسة، اـ 
جراءات، كىي كمذ يمي:  خطكات كا 

  البدء باصميـ الُمقذبمة الُمييكمة كالكصكؿ ألىـ محذكر امؾ المقذبمة، كذلؾ عبر احميؿ
الحذالت الدراتسّية التسذبقة، كاتساشذرة بعض الخبراء بكزارة الحكـ المحمي كمدير 

 ة، كبعض األكذديمييف.الاخطيط االتساراايجي في الكزارة كنذئب رئيس المجنة المركزي

  احديد محذكر المقذبمة الُمييكمة، مف خالؿ احميؿ المزايذ كالمشذكؿ الاخطيطّية كمعرفة
أتسبذب امؾ المشذكؿ كاصنيفيذ الى أربعة محذكر رئيتسّية ىي: الاخطيط كالانظيـ، 
المجذؿ اإلدارم، مجذؿ الانمية المتسادامة، أكلكيذت المشذريع كالبرامج الاي ااعمؽ 

 نذطؽ الصنذعّية.بذلم

 .احديد األتسئمة كنكعيذ لكؿ محكر بمذ يتسذعد في الاكّصؿ لناذئج كاضحة لمدراتسة 

  البدء باحديد الفئة المتسايدفة مف المقذبمة الُمييكمة، كنظرا لاخصصية مكضكع الدراتسة
باخطيط المنذطؽ الصنذعّية، فاـ اخايذر الفئة المتسايدفة الاي ليذ اطالع كاضح عمى 

ع، كذلؾ حرصذن عمى الاكصؿ لناذئج دقيقة كمفيدة عند احميؿ أجكبة أتسئمة ىذا المكضك 
المقذبمة، كاحاكت الفئة المتسايدفة عمى )كبذر المخاصيف بكزارة الحكـ المحمي، بعض 
األكذديمييف الماخصصيف بمجذؿ الدراتسة، إدارة الييئة العذمة لممدف الصنذعية 

الاخطيط، رؤتسذء أقتسذـ الاخطيط في  كالمنذطؽ الحرة، المخاصيف بذلاخطيط بكزارة
 البمديذت الكبرل كذات العالقة بذلمنذطؽ الصنذعّية.

  البدء بذلانتسيؽ مع الفئة المتسايدفة كالانتسيؽ لمكاعيد المقذبالت، كالبعض طمب دراتسة
 نمكذج المقذبمة قبؿ إجراء المقذبمة لدراتسايذ.

 شكؿ مكاكب عمى النمذذج إجراء المقذبالت مع الفئة المتسايدفة كاكثيؽ األجكبة ب
الخذصة بكؿ شخص منيـ، كاالتسافذدة مف أية أفكذر جديدة يطرحيذ الشخص 

 المتسايدؼ مف المقذبمة.

 .احميؿ أجكبة كؿ تسؤاؿ عمى ِحدة كمذ تسيمي افصيمو خالؿ ىذا الفصؿ 
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 محاور المقابمة الُمييكمة 5-2-3
(، المحكر األكؿ 9ممحؽ رقـ  ااضمف المقذبمة الُمييكمة أربعة محذكر )انظر نمكذج المقذبمة في

كاضّمف اتسعة أتسئمة، فاـ البدء بذلتسؤاؿ األكؿ حكؿ مدل كفذية  التخطيط والتنظيمىك محكر 
المتسذحذت المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية بذلمخطط اإلقميمي لقطذع غزة كذلؾ بذلنتسبة الحايذج 

 قطذع غزة بذلجذنب الصنذعي.
 

 الصنذعّية لممنذطؽ الجغرافي الاكاجد أمذكف إلى اقييـكالتسؤاؿ الثذني مف المحكر األكؿ اطرؽ  
اإلقميمي كعف مدل مالئمايذ، كمذىية الاغيير الذم يقارحو الميندس المخاص أك  المخطط في

 الخبير إف احاذج األمر إلى اغيير في أمذكف الاكاجد الجغرافي لممنذطؽ الصنذعّية.
 

 قطذع في الصنذعّية المنذطؽ كيفية اطكير كالتسؤاؿ الثذلث مف المحكر األكؿ اطرؽ إلى معرفة
 ىذه الُمقارح في الاغيير كمذىية الصنذعّية، لممنذطؽ الحذلية الانظيمية الشركط ظؿ في غزة

 الشركط الانظيمية.
 

 كاعديؿ لاحديث كالتسؤاؿ الرابع في محكر الاخطيط كالانظيـ يامحكر حكؿ مدل الحذجة 
الصنذعّية، كمذ ىي أىـ العنذصر  بذلمنذطؽ ياعّمؽ فيمذ كخذصة غزة لقطذع اإلقميمي المخطط

 الاي احاذج إلى اعديؿ أك احديث، خذصة فيمذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية.
 

أمذ التسؤاؿ الخذمس فيدكر حكؿ الحمكؿ الاخطيطية المنذتسبة لممنذطؽ الصنذعّية في ظؿ  
ع غزة المحذذية لقكات الظركؼ األمنية كالتسيذتسية الغير متساقرة عمى الحدكد الشرقية لقطذ

االحاالؿ االتسرائيمي كالاي كذنت تسببذ رئيتسيذ ليركب االتساثمذرات كقمة عدد المصذنع كاراجع 
 عجمة الانمية االقاصذدية لقطذع غزة.

 

مدل مراعذة الاخطيط القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة  التسذدس التسؤاؿ في حيف أبرز
نذصر الاي أّدت إلى اإلخالؿ باطبيؽ معذيير الاخطيط مبذدئ الاخطيط المتساداـ، كأىـ الع

 خالؿ اخطيط المنذطؽ الصنذعّية القذئمة في قطذع غزة. المتساداـ
 

 مذ اطبيؽ إلى العالقة ذات لمبمديذت حقيقي كجكد تسعي عمى مدل التسذبع التسؤاؿ بينمذ رّكز
 .األتسبذب كضيحا مع اإلقميمي المخطط حتسب الصنذعّية بذلمنطقة الخذصة بذألنظمة ياعمؽ

 

 اجييز بعدـ العالقة ذات البمديذت بعض قيذـ معرفة تسبب الثذمف ييدؼ إلى التسؤاؿ ككذف
 .نفكذىذ اإلدارم ضمف المحظة حاى الصنذعي االتساعمذؿ ذات لممنذطؽ افصيمية مخططذت
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 رفةمع إلى كييدؼ الاذتسع كاألخير مف األتسئمة الاي ااعّمؽ بمحكر الاخطيط كالانظيـ التسؤاؿ أمذ
 غزة لقطذع اإلقميمي المخطط في الحذلي الصنذعّية المنذطؽ باخطيط الالـز الربط مدل اكّفر

 .حدكدية معذبر مف كقربيذ المالئمة الطرؽ بشبكة
 

كياضمف ىذا المحكر أربعة أتسئمة اـ  اإلداريالمجال كالمحكر الثذني مف المقذبمة الُمييكمة ىك 
 الصنذعّية الحرة كالمنذطؽ المدف ىيئة لى مدل فذئدة إنشذءالتسؤاؿ عمييذ فذلتسؤاؿ األكؿ ياطرؽ إ

 الصنذعّية في قطذع غزة. المنذطؽ أداء كمراقبة اطكير في
 

 بيف الصنذعّية المنذطؽ عمى بذلفذئدة يعكد كاضح كالتسؤاؿ الثذني اتسذءؿ عف مدل كجكد اعذكف 
 مف المحمي الحكـ ككزارة ةالعالق ذات البمديذت كبيف جية، مف الصنذعّية كالمنذطؽ المدف ىيئة
 مقارح بيذا الخصكص. كأم التسبب اكضيح مع أخرل، جية

 

 المطكرة الشركذت عزكؼ كالتسؤاؿ الثذلث مف المحكر الثذني لممقذبمة الُمييكمة يتسافتسر عف تسبب 
 حاى غزة قطذع في ليذ المخصصة األراضي في الصنذعّية المنذطؽ اطكير عف كالمتساثمرة

 اآلف.
 

 التسيذتسي االنقتسذـ أحداث رابع كاألخير مف المحكر الثذني يدكر حكؿ عّمذ لك تسببتكالتسؤاؿ ال 
 في الصنذعّية المنذطؽ كاشغيؿ أداء عمى تسمبيذن  كأثران  اراجعذن  الغربية كالضفة غزة قطذع بيف

 غزة. قطذع
 

مك المحكر الثذلث في المقذبمة الُمييكمة ياضمف خمتسة أتسئمة في مجذؿ الانمية المتسادامة )الن
االقاصذدم، العدالة االجامذعية، المالئمة البيئية(، كاطرؽ التسؤاؿ األكؿ مف المحكر الثذلث 

 النمك عجمة رفع في بشكؿ فذعؿ غزة قطذع في الصنذعّية المنذطؽ متسذىمة حكؿ مدل
 المطمكب. بذلشكؿ غزة قطذع في االقاصذدم

 

 في غزة قطذع في الصنذعّية لمنذطؽا متسذىمة لزيذدة كالتسؤاؿ الثذني ركز عمى التُسبؿ المقارحة 
 غزة. لقطذع االقاصذدم النمك متساكل رفع

 

 غزة قطذع في الصنذعّية المنذطؽ متسذىمة ياتسذءؿ حكؿ مدل الثذلث مف المحكر الثذلث كالتسؤاؿ
 اكفير حيث مف الالـز بذلشكؿ غزة قطذع في االجامذعية العدالة مبدأ احقيؽ في مممكس بشكؿ
 .ذلؾ كغير لمتسكذف الخدمذت ضبع كاكفير العمؿ فرص

 

 المنذطؽ عف نذشئ تسمبي بيئي أثر عف كجكد يتسافتسر الثذلث المحكر مف الرابع أمذ التسؤاؿ
 .ذلؾ أتسبذب ك قطذع، في الصنذعّية
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فييدؼ إلى االتسافتسذر عف كجكد أثر  الثذلث المحكر كاألخير مف الخذمس بذلتسؤاؿ كمذ ياعمؽ
ف كجد فمذ ىي التُسبؿ الاي اخفؼ كجكده. بيئي تسمبي نذشئ عف المنذطؽ الصنذع  ّية، كا 

ركز عمى ارايب المشذريع كالبرامج الاي اتسذىـ الُمييكمة المحكر الرابع كاألخير في المقذبمة 
بأحداث انمية شذممة في اخطيط المنذطؽ الصنذعّية حتسب األكلكيذت بدءن مف األكثر أىمية، 

 كىذه المشذريع كالبرامج:
 يمي كاعديمو فيمذ ياعمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية.احديث المخطط اإلقم -

 إنجذز المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية. -

 إنجذز األنظمة الانظيمية لممنذطؽ الصنذعّية. -

 اشجيع الدكلة لمشركذت المطكرة. -

اكفير البنية الاحاية الالزمة لممنذطؽ الصنذعّية كفي محيطيذ)كيربذء_ صرؼ صحي _ميذه  -
 كغيرىذ(.

 المعذبر. مف بذلقرب الصنذعّية المنطقة حكؿ مالئمة مركرية حركة كاكفير لكصكليةا اعزيز -
 

 
 
 

 محاور المقابمة الُمييكمة(: 1-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 نتائج المقابمة الُمييكمة 5-3

شخص،  62كمذ امت الانكيو تسذبقذن، فمقد امت مقذبمة األشخذص الذيف اـ اخايذرىـ كعددىـ 
ة كؿ تسؤاؿ عمى ِحدة ككذنت اإلجذبة ُاكاب كرقيذن عمى نمكذج المقذبمة، كبعد ذلؾ اـ احميؿ إجذب

 كمذ تسيمي افصيمو اآلف:
 محور التخطيط والتنظيم 5-3-5
احدث عف كجية نظر الخبير أك  السؤال األول من المحور األول )محور التخطيط والتنظيم ( 

 المخطط في الصنذعّية لممنذطؽ المخصصة المتسذحذت كفذية يقّيـ أف يمكنو كيؼالميندس حكؿ 
 الجذنب في غزة قطذع الحايذج بذلنتسبة متسذحايذ حيث مف ، غزة لقطذع المعامد األخير اإلقميمي
 ؟ الصنذعي

% بأّف المتسذحذت كذفية، كلكنيذ غير متساغمة في الكاقع 77فأجمعت الناذئج بأغمبية بنتسبة 
الحذلي، كأحيذنذن اتساخدـ ألغراض أخرل غير المخصصة ليذ، كآخريف أكدكا أنيذ كذفية ألنو اـ 

لية كاحايذجذت قطذع غزة الانمكية، كمذ أفذد البعض اآلخر بنتسبة احاتسذبيذ حتسب معذيير دك 
% بأنيـ غير ماأكديف مف مدل كفذية امؾ المتسذحذت كعممكا ذلؾ بأف معظـ  61بمغت 

المتسذحذت المخصصة في المخطط اإلقميمي لممنذطؽ الصنذعّية غير متساغمة كأّف معظـ 
% بأنيذ  7ذد البعض األخير بنتسبة بمغت المنشآت الصنذعّية اكجد في منذطؽ تسكنية، بينمذ أف

غير كذفية لممنذطؽ الصنذعّية الاي يحاذجيذ قطذع غزة في الجذنب الصنذعي، انظر الشكؿ رقـ 
(2-9.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الصناعية لممناطق االقميمي المخطط في المخصصة المساحات كفاية مدى(: 2-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 الجغرافي الاكاجد أمذكف اقييـ كيؼ يمكف ( السؤال الثاني من المحور األول )التخطيط والتنظيم
 ىذه في اغييران  اقارح كىؿ ؟ غزة لقطذع المعامد األخير اإلقميمي ططالمخ في الصنذعّية لممنذطؽ
 ؟ حالاكضي مع األمذكف

خالؿ ىذا التسؤاؿ فقد أجمع جميع مف امت مقذبمايـ عمى منذتسبة كمالئمة األمذكف الجغرافية 
الاي اـ اخصيصيذ لممنذطؽ الصنذعّية في المخطط اإلقميمي األخير لقطذع غزة، كعممكا ذلؾ 

ية المتسذحة الجغرافية لقطذع غزة كمحدكدية البدائؿ الماذحة، كألف المنذطؽ المخصصة لمحدكد
حذليذ بذلمخطط اإلقميمي راعت قرب ىذه المنذطؽ مف شبكة الطرؽ اإلقميمية كقربيذ مف المعذبر 
كالاي جميعيذ شرقية، بذإلضذفة لبعد ىذه المتسذحذت عف الاجمعذت التسكذنية كقمة احامذلية 

ت إلى امؾ المجمعذت التسكذنية مف قبؿ المنذطؽ الصنذعّية، كقمة الجكدة البيئية كصكؿ ممكثذ
لامؾ المتسذحذت، فضالن عف كجكدىذ في عكس ااجذه الريذح التسذئدة، كرأل أحدىـ أنيذ منذتسبة 
كلكنو اقارح ضركرة التسمذح لبعض الصنذعذت أف اقذـ في أمذكف أخرل غير صنذعية كذلؾ 

ؾ لحيف الاكّصؿ لحؿ تسيذتسي يكفر االتساقرار كاألمف لممنذطؽ مؤقاذن كبشركط خذصة كذل
الحدكدية، كلكف البذحث يرل أف أية حمكؿ مؤقاة مف ىذا النكع قد اجمب مشذكؿ اخطيطية 

 متساقبمية يصعب الاغمب عمييذ ككنيذ أصبحت أمرا كاقعذن.
 

 المنذطؽ اطكير يمكف كيؼ السؤال الثالث في المحور األول )محور التخطيط والتنظيم(
 اقارح كىؿ الصنذعّية؟ لممنذطؽ الحذلية الانظيمية الشركط ظؿ في غزة قطذع في الصنذعّية

 ؟ الشركط ىذه في اغييران 


في التسؤاؿ المكضح أعاله اعددت آراء األشخذص الذيف امت مقذبمايـ، حيث رأل غذلبيايـ  
ذد حؿ لنزع الممكية % أّف يمكف اطكير المنذطؽ الصنذعّية عف طريؽ إيج76بنتسبة اقدر ب 

كمدل إمكذنية الحككمة التسامالؾ األرض، ألّف معظـ المنذطؽ المخصصة لاككف منذطؽ 
صنذعية ممكيايذ خذصة اعكد لمكاطنيف حيث اعذني الييئذت المحمية كالجيذت المخاصة مف شح 

% مف األشخذص الذيف امت مقذبمايـ أف ذلؾ يمكف مف خالؿ 64المكارد المذلية ليـ، كيرل 
إنجذز المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية ممحقذن بيذ نظذـ كاضح مفّصؿ ال يقبؿ 

% مف األشخذص الذيف امت مقذبمايـ أف التسبيؿ لاطكير 62لالخاالؼ بيف طرفيف، بينمذ رأل 
المنذطؽ الصنذعّية ىك عبر إنجذز مخطط قطذعي يكضح اتساراايجيذت الاطكير لممنذطؽ 

لقكانيف كالاشريعذت كاكحيدىذ عمى جميع بمديذت قطذع غزة دكف الصنذعّية كعبر افعيؿ ا
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اتساثنذء، كأف اطبؽ القكانيف بحـز كبدكف اتسذىؿ لمحفذظ عمى اطبيؽ مذ اـ اقراره بذلمخطط 
 اإلقميمي كالمخططذت القطذعية فيمذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة.

 
 

 لممخطط كاعديؿ لاحديث حذجة ىنذؾ ىؿ( نظيمالسؤال الرابع في المحور األول )التخطيط والت
الصنذعّية، كمذ ىي أىـ العنذصر الاي احاذج  بذلمنذطؽ ياعّمؽ فيمذ كخذصة غزة لقطذع اإلقميمي

 ؟ لاعديؿ)إف ُكجد(
% كجدكا ضركرة 41انقتسـ الذيف امت مقذبمايـ في ىذا التسؤاؿ إلى جزأيف، فمنيـ كبنتسبة 

مبرريف ذلؾ أنو مف الصعب كضع مخطط اقميمي  احديث المخطط اإلقميمي لقطذع غزة،
نمذ يجب أف ياغير المخطط اإلقميمي كؿ  تسنكات بتسبب اغير  10-5لعشرات التسنكات، كا 

اخطيط المتسذحذت الغير متسافذد منيذ،  عذدةالكضع التسيذتسي كاألمني كبتسبب الحذجة المذتسة إل
 إعذدةلتسنكات التسذبقة كضركرة مع األخذ بعيف االعابذر الاغيرات الرئيتسية الاي حدثت خالؿ ا

% مف الُمقذَبميف بعدـ حذجة المخطط 59اكزيع المنذطؽ الصنذعّية، عمى النقيض اآلخر رأل 
اإلقميمي لماحديث كأشذركا إلى ضركرة إنجذز الاحديثذت الالزمة عبر المخططذت الييكمية لجميع 

، انظر نجذز المخططذت الافصيمية لكؿ مذ يمـز  (.3-5شكؿ ) بمديذت قطذع غزة كا 
 

 
 
 
 

 لمتعديل ميمياالق المخطط حاجة مدى(: 3-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 المنذتسبة الاخطيطية الحمكؿ ىي مذ( السؤال الخامس في المحور األول )التخطيط والتنظيم
حذلة االعاداء الماكرر عمى الحدكد الشرقية كادمير المصذنع كعزكؼ  في الصنذعّية لممنذطؽ

 ؟أصحذب االتساثمذرات عف امؾ المنذطؽ لعدـ االتساقرار األمني فييذ 
ة منقتسمة بنتسب ماتسذكية إلى طرفيف، حيث كذف الطرؼ األكؿ ياكمـ عف ضركرة كذنت اإلجذب

المجكء إلى حؿ تسيذتسي يضمف االتساقرار األمني كاالقاصذدم معمميف ذلؾ بأف االحاالؿ 
االتسرائيمي يتساطيع ادمير المنذطؽ الصنذعّية أيذن كذنت خالؿ أم عدكاف قذدـ، كال يمكف إيجذد 

ير البيئة التسيذتسية اآلمنة كعمؿ اافذؽ يضمف بعدـ الاعرض حمكؿ اخطيطية إال عبر اكف
لممنذطؽ الصنذعّية، أمذ الطرؼ اآلخر كالذم أراد أف ياعذمؿ مع الظركؼ الحذلية فقذؿ أنو ال بد 
مف إيجذد بدائؿ اخطيطية مؤقاة مف خالؿ افعيؿ دكر المنذطؽ الصنذعّية داخؿ المدف بشكؿ 

يف بذالناقذؿ إلى المنذطؽ الصنذعّية الاي اـ اخطيطيذ مؤقت كبشركط خذصة مع اعيد المنافع
شرؽ قطذع غزة حيف الاكّصؿ الافذؽ تسيذتسي كبّيف أحدىـ أف ذلؾ ممكف أف ياـ مف خالؿ عدة 

عذدةكتسذئؿ كأف ياـ إنشذء مصذنع بألكاح الخرتسذنة متسبقة الصب ليتسيؿ فكيذ ك  نقميذ في  ا 
عذدةة لمافكيؾ ك المتساقبؿ، أك عف طريؽ الييذكؿ المعدنية القذبم الاركيب لاقميؿ الختسذئر  ا 

المحاممة في حذؿ اـ حصكؿ اافذؽ تسيذتسي، كجميع مذ تسبؽ مف بدائؿ مؤقاة يجب أف يخضع 
 لكذفة االشاراطذت البيئية كالاخطيطية الاي يضعيذ أصحذب االخاصذص.

 

 منذطؽال اخطيط يراعي ىؿ بذعاقذدؾ (السؤال السادس في المحور األول )التخطيط والتنظيم
 االخالؿ نقذط اكمف فأيف بذلنفي اإلجذبة كذنت كاذا المتساداـ، الاخطيط مبذدئ القذئمة الصنذعّية
 ؟المتساداـ  الاخطيط بمبذدئ

في إجذبة ىذا التسؤاؿ أجمع الُمقذَبميف أف الاخطيط القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية في المخطط 
كبير منيـ أيضذن، أّف االشكذلية  اإلقميمي يراعي مبذدئ الاخطيط المتساداـ، حيث عّمؽ جزء

بضركرة انفيذ مذ اـ الاخطيط لو عبر افعيؿ منظكمة القكانيف كالاشريعذت كالزاـ جميع األطراؼ 
نجذز المخططذت الافصيمية  ، كذلؾ أضذؼ البعض اآلخر بضركرة اطكير كا  بانفيذىذ بكؿ حـز

نجذز األنظمة الكاضحة كالمفصمة فيمذ ياع مؽ بذلؾ كاعامذدىذ عبر المجنة لممنذطؽ الصنذعّية كا 
 المركزية لألبنية كالانظيـ كماذبعة انفيذىذ عبر الييئذت المحمية في قطذع غزة.

 

 ذات لمبمديذت حقيقي تسعي ىنذؾ ىؿ (السؤال السابع في المحور األول )التخطيط والتنظيم
 ياعمؽ ذم اطبيؽ إلى -صنذعية منذطؽ اتساعمذؿ ذات أراضي نفكذىذ في يقع الاي -العالقة

 ؟األتسبذب  اكضيح مع اإلقميمي المخطط حتسب الصنذعّية بذلمنطقة الخذصة بذألنظمة
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% افيد بأّف البمديذت اتسعى فعميذ لاطبيؽ مذ ياعّمؽ باطبيؽ 61.50ىنذ كذنت اإلجذبة بنتسبة 
األنظمة الخذصة بذلمنذطؽ الصنذعّية إال أّف تسكء الكضع المذلي لمبمديذت أدل إلى عدـ قدرة 

يذت عمى اكفير البنية الاحاية لامؾ المنذطؽ كبتسبب ادىكر الكضع األمني في امؾ البمد
% ممف امت مقذبمايـ أنو ال يكجد تسعي حقيقي مف قبؿ البمديذت 30.50المنذطؽ، بينمذ رأل 

بيذا الصدد كأكعز بعضيـ ذلؾ لعدة أتسبذب منيذ عدـ كجكد ككادر مؤىمة في بعض البمديذت، 
يذت حاى المحظة العديد مف المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية كعدـ إنجذز امؾ البمد

% ممف امت مقذبمايـ بأنيـ 8الاي اقع ضمف حدكد نفكذىـ اإلدارية، كأخيرا كذنت ىنذؾ نتسبة 
 (.4-5غير ماأكديف كال يعرفكا افذصيؿ نشذط البمديذت بيذا الخصكص، انظر الشكؿ رقـ )

 

 
 
 

 بعض قيذـ تسبب مذ اعاقذدؾ حتسب (السؤال الثامن في المحور األول )التخطيط والتنظيم
 حاى الصنذعي االتساعمذؿ ذات لممنذطؽ افصيمي مخطط اجييز بعدـ العالقة ذات البمديذت
 ؟لمبمدية  اإلدارم النفكذ ضمف كذلؾ المحظة

يمذ بينيـ الاي أدت إلى عدـ خالؿ المقذء مع الفئة المتسايدفة مف المقذبمة اخامفت األتسبذب ف
اجييز البمديذت ذات العالقة المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية، ككذنت األتسبذب الاي 

 شذرككا بيذ اامّخص بمذ يمي:
 .بتسبب تسكء األكضذع األمنية في امؾ المنذطؽ المحذذية لقكات االحاالؿ 

 الصناعية بالمناطق الخاصة ةماألنظ لتطبيق البمديات سعي مدى(: 4-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 منذطؽ الصنذعّية ىي بتسبب مشكمة الممكية حيث اعابر معظـ المتسذحذت المخصصة لم
عبذرة عف ممكية خذصة، كال اكجد لمبمدية أك الحككمة المقدرة عمى االتسامالؾ 

 كالاعكيض كالذم عمى اثره ياـ إنجذز المخططذت الافصيمية لامؾ المنذطؽ.
  اقذعس بعض المخاصيف في البمديذت كعدـ ادراكيـ أىمية إنجذز امؾ المخططذت

 كاقعة ضمف نفكذ بمديايـ.الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية ال
 .صعكبة نقؿ الحرؼ كالمصذنع مف داخؿ المدف إلى امؾ المنذطؽ الصنذعّية 
 .اخكؼ أصحذب المصذنع كاالتساثمذرات مف إنشذء مصذنعيـ في امؾ المنذطؽ 

 
 باخطيط ياكفر ىؿ اعاقذدؾ حتسب (السؤال التاسع في المحور األول )التخطيط والتنظيم

 المالئمة الطرؽ بشبكة الالـز الربط غزة لقطذع اإلقميمي المخطط في يالحذل الصنذعّية المنذطؽ
 ؟حدكدية  معذبر مف كقربيذ

% حيث عبركا عف  92أجمعت الغذلبية العظمى عمى إجذبة ىذا التسؤاؿ بذإليجذب بنتسبة بمغت 
 اكافر الربط الكذفي بشبكة طرؽ مالئمة كقربيذ مف المعذبر الحدكدية بذلنتسبة لاخطيط المنذطؽ
الصنذعّية في المخطط اإلقميمي لقطذع غزة، حيث أفذدكا بأنو اـ اخصيص طريؽ اقميمي شرقي 
مرابط بذلمنذطؽ الصنذعّية كبحركة المعذبر كالاجذرة بعيدا عف الطرؽ اإلقميمية األخرل كطريؽ 
صالح الديف اإلقميمي كالمخصص لربط المحذفظذت مف شمذليذ إلى جنكبيذ كلربط الاجمعذت 

ية بيف المدف كطريؽ الرشيد التسذحمي، بذإلضذفة إلى الربط بيف بعض المنذطؽ الصنذعّية العمران
بمطذر غزة الدكلي كمينذء غزة الدكلي، كقرب منطقة الاجذرة الحرة في رفح مف معبر رفح البرم 
الحدكدم الكاصؿ بيف قطذع غزة كجميكرية مصر العربية، بينمذ أفذد البعض بنتسبة ضئيمة بمغت 

الربط بشبكة الطرؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية في المخطط اإلقميمي غير كذفي كاحاذج  % بأف8
 (.5-5لزيذدة في الشكارع الاي اخدـ ذلؾ، انظر الشكؿ رقـ )
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 محور المجال اإلداري 5-3-2

 المدف يئةى إنشذء فكرة ىؿ اعاقذدؾ حتسب( اإلداري السؤال األول في المحور الثاني )المجال
 ؟الصنذعّية  المنذطؽ أداء كمراقبة لاطكير مفيدة كذنت الصنذعّية كالمنذطؽ

% ارل أف فكرة 77كذنت اإلجذبة مف الُمقذَبميف عمى ىذا التسؤاؿ بغذلبية ال بأس بيذ اقدر ب 
إنشذء الييئة كذنت في صذلح اطكير أداء المنذطؽ الصنذعّية كأّف الييئة قذمت بكضع الخطط 

كلكنيذ لـ انفذ بتسبب الكضع التسيذتسي كاألمني كتسذىمت كذلؾ بإعداد خطط انمكية الالزمة 
اقاصذدية، كمف أىـ مزايذ الييئة أنيذ ىيئة متساقمة مخاصة في مجذؿ المنذطؽ كالمدف الصنذعّية 
ممذ يزيد مف االىامذـ كالاطكير لممنذطؽ الصنذعّية بذإلضذفة لككنيذ مرجعية لجميع الجيذت، 

% بأنيذ ليتست مفيدة لاطكير أداء المنذطؽ الصنذعّية كيعزل 8بعض اآلخر بنتسبة بينمذ رأل ال
ذلؾ ككف الييئة غير فعذلة منذ تسنكات بتسبب أحدث االنقتسذـ التسيذتسي كالحصذر االقاصذدم 

% ال يعممكف مدل 15الخذنؽ الذم يعذني منو قطذع غزة منذ تسنكات، في حيف بمغت نتسبة 
طكير المنذطؽ الصنذعّية كقد يككف ذلؾ لعدـ معرفايـ بذلييئة كأىـ جدكل كجكد الييئة بذلنتسبة لا

 (.6-5أنشطايذ كأىدافيذ الاي قذمت مف أجميذ، انظر شكؿ رقـ ) 

 الالزمة والمعابر الطرق بشبكة الصناعية لممناطق الالزم الربط توفر مدى(: 5-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 كاضح اعذكف ىنذؾ ىؿ اعاقذدؾ حتسب( اإلداري السؤال الثاني في المحور الثاني )المجال
 كبيف جية مف الصنذعّية كالمنذطؽ المدف ىيئة بيف الصنذعّية ؽالمنذط عمى بذلفذئدة يعكد

 ؟ التسبب اكضيح مع أخرل، جية مف المحمي الحكـ ككزارة العالقة ذات البمديذت
% افيد بكجكد اعذكف بينيمذ يعكد 38كذنت النتسبة األكبر لإلجذبة عمى ىذا التسؤاؿ بنتسبة 

ا الاعذكف اذليؿ العقبذت المشاركة بيف ىيئة بذلفذئدة عمى المنذطؽ الصنذعّية كمف أبرز صكر ىذ
المدف الصنذعّية كالبمديذت ذات العالقة، كاتساعذنة البمديذت بييئة المدف الصنذعّية الخايذر مكاقع 
المنذطؽ الحرفية الصنذعّية داخؿ نفكذ البمديذت كمشذركة الييئة في احديد نكعية الصنذعذت، اال 

يئة بجيكد إضذفية إلنجذز المخططذت الافصيمية لجميع أّف العديد يرل ضركرة أف اقكـ الي
نجذز األنظمة الخذصة بيذ، بينمذ انذصفت بقية األصكات مذ بيف مف يرل   المنذطؽ الصنذعّية كا 

% 31عدـ كجكد اعذكف كاضح بينيمذ كبيف مف ال يعرؼ بكجكد ذلؾ الاعذكف مف عدمو بنتسبة 
يئة بنتسبة كبيرة ابذف أحداث االنقتسذـ التسيذتسي لكٍؿ منيمذ كقد يعكد األمر لاكقؼ نشذطذت الي

 (.7-5الحذلي بيف قطذع غزة كالضفة الغربية، انظر شكؿ رقـ )
 
 
 

 الصناعية المناطق ألداء الصناعية المدن ىيئة انشاء فكرة جدوى مدى(: 6-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 المطكرة الشركذت عزكؼ تسبب مذ (اإلداري السؤال الثالث في المحور الثاني )المجال
 حاى غزة قطذع في ليذ المخصصة ألراضيا في الصنذعّية المنذطؽ اطكير عمى كالمتساثمرة

 ؟اآلف 
خالؿ فيـ اإلجذبة عمى ىذا التسؤاؿ مف الُمقذَبميف، فإّف األتسبذب انكعت، كاألتسبذب الاذلية كذنت 

 مف أىـ مذ أفذدت بيذ الفئة المتسايدفة مف المقذبمة:
 .عدـ كجكد رؤية كاضحة لمصنذعذت المطمكبة بامؾ المنذطؽ 
 كأنظمة معامدة لامؾ المنذطؽ. عدـ كجكد مخططذت افصيمية 
 .تسكء الكضع األمني لقطذع غزة عمكمذن كعمى الحدكد الشرقية خصكصذن 
 .الكضع االقاصذدم الماردم كحركة المعذبر الماكقفة بشكؿ عذـ 
 .اتسامرار الحصذر االقاصذدم لقطذع غزة 
 .فشؿ الاجذرب الخذصة بذلمنذطؽ الصنذعّية الحذلية 
 ة في قطذع غزة كخصكصذ فيمذ ياعّمؽ بذلطذقة.الضعؼ العذـ لمبنية الاحاي 
 .عدـ اكفر الضمذنذت كالمحفزات االقاصذدية لممتساثمريف 
  االافذقيذت الدكلية مع التسمطة الفمتسطينية كالاي امنع إنشذء بعض أنكاع الصنذعذت

 اليذمة.

 ووزارة البمديات وبين جية من الصناعية  المدن ىيئة بين تعاون وجودمدى  (: 7-5شكل )
 أخرى جية من المحمي الحكم

 (2015الباحث، المصدر: )
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 االنقتسذـ أحداث تسببت ىؿ بذعاقذدؾ (اإلداري السؤال الرابع في المحور الثاني )المجال
 الصنذعّية المنذطؽ كاشغيؿ أداء في تسمبي كأثر اراجع الغربية كالضفة غزة قطذع بيف التسيذتسي

 ؟غزة  قطذع في
% مف جميع مف امت مقذبمايـ أف أحداث 100في إجذبة ىذا التسؤاؿ فمقد اـ اإلجمذع بنتسبة 

المنذطؽ  االنقتسذـ التسيذتسي تسذىمت بشكؿ قكم بذلكضع التسمبي كالاراجع الكبير في أداء كاشغيؿ
الصنذعّية، ككف أّف االنقتسذـ التسيذتسي أدل إلى حصذر قطذع غزة، ممذ أدل إلى إغالؽ المعذبر 
ـّ اكقؼ العديد مف المصذنع عف  كمنع ادخذؿ المكاد الخذـ الالزمة لاشغيؿ المصذنع كمف ث

 اإلناذج.
 

 المستدامة: التنمية محور مجال 5-3-3
 المنذطؽ اتسذىـ ىؿ بذعاقذدؾ (المستدامة ةالتنمي السؤال األول في المحور الثالث )مجال

 قطذع في االقاصذدم النمك عجمة رفع أجؿ مف فذعمة متسذىمة غزة قطذع في الصنذعّية القذئمة 
 ؟المطمكب  بذلشكؿ غزة

% بأّف المنذطؽ الصنذعّية القذئمة ال اتسذىـ برفع عجمة النمك 85رأت نتسبة كبيرة اقدر ب 
ذد حذليذن في قطذع غزة عمى المنشآت الصنذعّية المافرقة االقاصذدم، كذلؾ العامذد االقاص

كالاي اكجد بذألمذكف التسكنية كالزراعية كليتست بذلمنذطؽ الصنذعّية، كلعدـ اشغيؿ ىذه المنذطؽ 
% 15تسكل ألعداد بتسيطة جدا ال افي بذلمتسذىمة الكذفية لرفع عجمة النمك االقاصذدم، كرأل 

 (.8-5القاصذدم كلكف بقدر ماكاضع، انظر شكؿ رقـ )منيـ أنيذ اتسذىـ برفع عجمة النمك ا
 

 
 االقتصادي النمو عجمة رفع في القائمة الصناعية المناطق مساىمة مدى(: 8-5شكل )

 (2015الباحث، المصدر: )
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 زيذدة يمكف كيؼ بذعاقذدؾ (المستدامة التنمية السؤال الثاني في المحور الثالث )مجال
 ؟غزة  لقطذع االقاصذدم النمك متساكل رفع في غزة قطذع في الصنذعّية المنذطؽ متسذىمة

ىذا التسؤاؿ مف األشخذص الذيف امت مقذبمايـ، فإّف الكتسذئؿ اعددت  خالؿ فيـ اإلجذبة عمى
لرفع نتسبة متسذىمة المنذطؽ الصنذعّية في رفع متساكل النمك االقاصذدم، كالكتسذئؿ الاذلية كذنت 

 مف أىـ مذ أفذدت بيذ الفئة المتسايدفة مف المقذبمة:
 ذـ الطبيعية المحمية الاي الاركيز عمى الصنذعذت الاي احاذج العمذلة المحمية، كمكاد الخ

 ليتست بحذجة لالتسايراد.
  إنشذء قذعدة بيذنذت ُمحدثة لمصنذعذت الفمتسطينية، كدراتسة إمكذنية اطكير كاكتسيع

 المتسذحذت المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية.
 .افعيؿ اافذقيذت خذصة بذلاصدير كالاعذكف اإلقميمي 
 .دعـ الحككمة لمقطذع الخذص كخذصة القطذع الصنذعي منو 
 .العمؿ عمى انيذء االنقتسذـ، كالبدء بخطة انمكية شذممة لكذفة القطذعذت 
  اكفير اافذؽ تسيذتسي يكفر بيئة آمنة لممتساثمريف كاتساقرار أمني في قطذع غزة،  كاقديـ

 الحكافز كالضمذنذت الكذفية لممتساثمريف.
 .ارميـ كاطكير جميع مذ ياعمؽ بذلبنية الاحاية كخذصة مذ ياعمؽ بذلطذقة 
 دخذؿ المكاد الالزمة كفاح المطذر كالمينذء. ضمذف  فاح المعذبر الحدكدية كا 
  إنجذز جميع المخططذت الافصيمية كاألنظمة الاي ااعمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية كالبدء

 بانفيذىذ ضمف خطة انمكية شذممة.
  نشر الاكعية بيف النذس كأصحذب العالقة مف المتساثمريف كأصحذب الحرؼ كالمصذنع

 ذء المنذطؽ الصنذعّية.بأىمية إنش
 

الصنذعّية  المنذطؽ اتسذىـ ىؿ (المستدامة التنمية السؤال الثالث في المحور الثالث )مجال
 بذلشكؿ غزة قطذع في االجامذعية العدالة مبدأ احقيؽ في مممكتسة متسذىمة غزة قطذع في القذئمة
 ؟ ذلؾ كغير لمتسكذف الخدمذت بعض كاكفير العمؿ فرص اكفير حيث مف الالـز

 العدالة مبدأ % بأّف المنذطؽ الصنذعّية القذئمة ال اتسذىـ في احقيؽ76رأت نتسبة كبيرة اقدر ب 
 الخدمذت بعض كاكفير العمؿ فرص اكفير حيث مف الالـز بذلشكؿ غزة قطذع في االجامذعية

% مف اجمذلي 10ذلؾ، كذلؾ الف المنذطؽ الصنذعّية القذئمة ال اشكؿ تسكل  كغير لمتسكذف
الصنذعّية الاي اـ اخطيطيذ بذلمخطط اإلقميمي لقطذع غزة كأّف المنذطؽ الصنذعّية مف المنذطؽ 
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عذمؿ في حذؿ اـ اشغيميذ كمذ اـ الاخطيط لو كذلؾ  42,000الماكقع أف اشغؿ مذ يزيد عف 
ـ حتسب المخطط القطذعي الذم أعداو كزارة الاخطيط، في حيف رأل 2020في حمكؿ عذـ 

المنذطؽ الصنذعّية اتسذىـ باحقيؽ مبدأ العدالة االجامذعية كلكف  % ممف امت مقذبمايـ أفّ 24
يجب اييئة الفرص كالظركؼ الاي احاذجيذ امؾ المنذطؽ كي انجح كاشغؿ آالؼ العذمميف كمذ 

 (.9-5كجدكا ضركرة افعيؿ المنذطؽ الصنذعّية الحرفية داخؿ المدف، انظر شكؿ رقـ )
 

 
 
 
 

 نذشئ تسمبي بيئي أثر ىنذؾ ىؿ (المستدامة التنمية ؤال الرابع في المحور الثالث )مجالالس
 ؟بذعاقذدؾ  ذلؾ أتسبذب كمذ قطذع، القذئمة في الصنذعّية المنذطؽ مف

% بأّف المنذطؽ الصنذعّية القذئمة اتسبب أثر بيئيذ تسمبيذ بتسبب 85رأت نتسبة كبيرة اقدر ب 
المركبذت، كبتسبب عدـ االلازاـ بشركط المنذطؽ الصنذعّية األدخنة الماصذعدة مف المصذنع ك 

كبتسبب اكاجد العشكائيذت الصنذعّية داخؿ المجمعذت العمرانية التسكنية، كيجب عمى المصذنع 
% منيـ ال اتسبب أثرا 15أف اقكـ بعمؿ دراتسة اقييـ األثر البيئي قبؿ الشركع بإقذمايذ، كرأل 

ت التسكنية كاماع المنذطؽ الصنذعّية باخطيط تسميـ تسمبيذ كاضحذ ككنيذ بعيدة عف الاجمعذ
ككقكعيذ عمى الحدكد الشرقية، كأّف معظـ الصنذعذت الماكاجدة فييذ عبذرة عف صنذعذت خفيفة، 

 (.10-5انظر شكؿ رقـ )
 

 االجتماعية العدالة مبدأ تحقيق في الصناعية المناطق مساىمة مدى(: 9-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 احتّسف الاي التُسبؿ ىي مذ  (المستدامة التنمية السؤال الخامس في المحور الثالث )مجال
 ؟ ( تسمبي بيئي أثر ُكِجد إف) قطذع في الصنذعّية المنذطؽ مف النذشئ التسمبي البيئي األثر

خالؿ فيـ اإلجذبة عمى ىذا التسؤاؿ مف األشخذص الذيف امت مقذبمايـ، فإّف التُسبؿ اعددت 
كذنت مف قطذع، كالتُسبؿ الاذلية  في الصنذعّية المنذطؽ مف النذشئ التسمبي البيئي لاحتسيف األثر

 أىـ مذ أفذدت بيذ الفئة المتسايدفة مف المقذبمة:
  افعيؿ دكر الرقذبة الصحية كماذبعة مخرجذت المصذنع ككضع قيكد لطرؽ الاخمص مف

 نفذيذت المصذنع بطرؽ عممية غير ممكثة لمبيئة.
 .زيذدة نتسبة المتسذحذت الخضراء بذلمنذطؽ الصنذعّية كالاشجير المنذتسب 
 مة الماجددة لجميع المصذنع.اتساخداـ الطذقة البدي 
 .افعيؿ الحزاـ األخضر حكؿ جميع المنذطؽ الصنذعّية 
  عذدةالاأكيد عمى اتساخداـ طريقة الادكير ك  الاصنيع لمخرجذت المصذنع. ا 
 .إلزاـ جميع المصذنع الجديدة بعمؿ دراتسة اقييـ األثر البيئي قبؿ إنشذئو 
 بيئة.اطبيؽ المعذيير الدكلية الخذصة بذلمحذفظة عمى ال 

 

 القائمة  الصناعية المناطق من ناشئ سمبي بيئي أثر وجود مدى(: 10-5شكل )
 (2015الباحث، المصدر: )
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 الصناعي ة: المناطق بتخطيط شاممة بتنمية تساىم التي المشاريع أولويات 5-3-4
بذعاقذدؾ مذ ىك الارايب المالئـ حتسب األكلكية بدءن مف األكثر  السؤال الخاص بيذا المحور:

أىمية في المشذريع الاذلية كذلؾ كصكال لمتسذىمة المنذطؽ الصنذعّية في احقيؽ انمية شذممة 
 ؟فذعمة
احديث كاعديؿ أمذكف المتسذحذت المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية في المخطط اإلقميمي  أكالن:

 لقطذع غزة.
 إنجذز جميع المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية. :ثذنيذن 
 إنجذز األنظمة الانظيمية الخذصة بذلمنذطؽ الصنذعّية. :ثذلثذن 
 كاقديـ الحكافز الالزمة.اشجيع الدكلة لمشركذت المطكرة لممنذطؽ الصنذعّية : رابعذن 

اكفير البنية الاحاية الالزمة بذلقرب مف المنذطؽ الصنذعّية كحكليذ )كيربذء، ميذه، : خذمتسذن 
 صرؼ صحي(.

اعزيز الكصكلية كاكفير حركة مركرية مالئمة حكؿ المنطقة الصنذعّية بذلقرب مف : تسذدتسذن 
 المعذبر.

ن تمت مقابمتيم عمى النحو التالي في جدول كانت األولويات وترتيبيا بالنسبة لألشخاص الذي
 (:1-5رقم)

 لممناطق شاممة بتنمية تساىم التي لممشاريع األولويات ترتيب(: 1-5) رقم جدول
  الصناعية

 الترتيب #
 البرنامج

المرتبة 
 األولى

المرتبة 
 الثانية

المرتبة 
 الثالثة

المرتبة 
 الرابعة

المرتبة 
 الخامسة

المرتبة 
 المجموع السادسة

 تحديث المخطط اإلقليمي 1
 %7 %0 %7.5 %25 %30 %32.5 %100 

 إنجاز المخططات التفصيلية 2
 %31.5 %0 %7.5 %18 %34.5 %12.5 %100 

 إنجاز األنظمة التنظيمية 3
 %0 %17.5 %20.5 %37.5 %7 %17.5 %100 

 تشجيع الدولة للشركات 4
 %5.16 %20 %11.5 %0 %0 %7 %100 

 تحتية الالزمةتوفير البنية ال 5
 %0 %62.5 %22.5 %7.5 %7.5 %0 %100 

 تعزيز الوصولية والمعابر 6
 %0 %0 %30.5 %12 %7 %30.5 %100 

 المجموع 
 

%100 %100 %100 %100 %100 %100  

 (2015ل قام بيا الباحث، دراسات وتحميالمصدر: ) 
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الجدكؿ التسذبؽ كالذم يكضح رأم األشخذص الذيف امت مقذبمايـ بخصكص ارايب المشذريع 
شأنيذ أف اتسذىـ في إحداث انمية شذممة في المنذطؽ الصنذعّية بدءان مف األكثر أىمية كالاي 

 المطكرة لمشركذت الدكلة في المشركع الذم ياعمؽ باشجيع المرتبة األولىكاخطيطيذ، فكذنت في 
% مف المتساطمعة آراؤىـ أنو 61.5الالزمة، حيث يرل  الحكافز كاقديـ الصنذعّية لممنذطؽ

التسبب الرئيتسي لعدـ اتساكمذؿ إنشذء المنذطؽ الصنذعّية  األجدر بيذه المرابة، كيعزل ذلؾ أفّ 
ىك عدـ اطمئنذف أصحذب االتساثمذرات كالشركذت المطّكرة لمبيئة الداخمية في قطذع غزة كككف 

 الاحاية البنية المطكريف يشكمكف رافعة أتسذتسية بإنشذء كاطكير المنذطؽ الصنذعّية، كجذء اكفير
المرتبة في  (صحي صرؼ ميذه، كيربذء،) كحكليذ عّيةالصنذ المنذطؽ مف بذلقرب الالزمة
% ككنيذ مف أىـ مقكمذت اشغيؿ كاتسامرار عمؿ المنذطؽ الصنذعّية 62.50بنتسبة  الثانية

 الصنذعّية المنطقة حكؿ مالئمة مركرية حركة كاكفير الكصكلية بكفذءة مطمكبة، كمشركع  اعزيز
 الخذصة الانظيمية األنظمة %، كمشركع إنجذز30.5بنتسبة  بالمرتبة الثالثةالمعذبر  مف بذلقرب

 المخططذت جميع %، كمشركع إنجذز37.5بنتسبة  المرتبة الرابعةالصنذعّية في  بذلمنذطؽ
 كاعديؿ %، كمشركع احديث34.5بنتسبة  المرتبة الخامسةالصنذعّية في  لممنذطؽ الافصيمية

المرتبة غزة في  لقطذع مياإلقمي المخطط في الصنذعّية لممنذطؽ المخصصة المتسذحذت أمذكف
 %.32.5 بنتسبةالسادسة 

 

كمف كجية نظر البذحث أنيذ اعابر ناذئج منطقية لارايب ىذه األكلكيذت، حيث أّف اشجيع 
االتساثمذرات كالشركذت المطكرة يككف عبر انفيذ المشذريع الخمتسة األخرل المابقية المذككرة 

عد اشجيع الشركذت كاكفير البنية الاحاية يجب ضمف ىذا المحكر، إال أّف البذحث يرل األكلكية ب
أف يككف لصذلح مشركع إنجذز جميع المخططذت الافصيمية كاألنظمة الانظيمية الخذص بيذ 
كاعامذدىمذ حتسب األصكؿ مف المجنة المركزية لألبنية كالانظيـ، كبعد ذلؾ يككف العمؿ عمى 

المنذطؽ الصنذعّية، كأخيرا احديث اعزيز الكصكلية كاكفير الحركة المركرية المالئمة حكؿ 
 المخططذت الييكمية لممدف بمذ ياالءـ مع الاغييرات التسذبقة.
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 تقييم المناطق الصناعي ة والواقع التخطيطي ليا 5-4
تسبؽ اكضيحو في الفصؿ التسذبؽ مف احميؿ لمكاقع القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية  مذ بنذءن عمى

 كالايديدات عنذصر القكة كالضعؼ الداخمية كالفرص كمعرفة كاخطيطيذ كالزيذرات الميدانية
االتساراايجي  الاحميؿ خالؿ الخذرجية الاي اكاجو المنذطؽ الصنذعّية كاخطيطيذ، كأيضذن مف

 الُمييكمة المقذبمة ناذئج خالؿ ىذا الفصؿ مف اكّصؿ إليو البذحث كمذ ليذ، (SWOT)الربذعي
 عمى الضكء اتسميط كذلؾ عبر قرار كصنذع مييفكاألكذدي كالخبراء الميندتسيف الاي ُأجريت مع

 الاي كالمشذريع كالانمية المتسادامة، اإلدارم، كالمجذؿ كالانظيـ، كذلاخطيط المؤثرة المجذالت
امّكف البذحث مف اقييـ المنذطؽ الصنذعّية  الصنذعّية، المنذطؽ باخطيط شذممة بانمية اتسذىـ

 .الانمكية لكيذت المشذريع كالبرامجأك  كضع البذحث عميو كبنذءن  ككاقعيذ الاخطيطي
 

 تقييم المناطق الصناعي ة القائمة في مجال التخطيط والتنظيم 5-4-5
أواًل: بخصوص تقييم المناطق الصناعي ة في مجال التخطيط والتنظيم من خالل المخطط 

 اإلقميمي لقطاع غزة:
 تسياـ الاقييـ عمى عدة نقذط كمذ يمي:

   مف خالؿ ناذئج المقذبمة الُمييكمة الاي جرت مع ة: المساحة المخصصة لممناطق الصناعي
الميندتسيف الُمخاصيف كخبراء الاخطيط كاألكذديمييف فإّف المتسذحذت الُمخصصة لممنذطؽ 
ـّ احاتسذبيذ حتسب معذيير دكلية كاحايذجذت قطذع غزة الانمكية،  الصنذعّية اعابر كذفية كا

كذفة المتسذحذت الُمخصصة لممنذطؽ كأّف المشكمة الرئيتسية اكمف في عدـ االتسافذدة مف 
% مف أصؿ مذ اـ اخصيصو مف متسذحذت إلقذمة 10الصنذعّية إال بنتسبة ال ااجذكز 

 المنذطؽ الصنذعّية في المخطط اإلقميمي األخير لقطذع غزة.
 :مف  األماكن الجغرافية التي تم تخصيصيا لممناطق الصناعي ة في المخطط اإلقميمي

 اـ الاي الجغرافية ييكمة فقد اكّصؿ البذحث إلى أّف األمذكفخالؿ ناذئج المقذبمة المُ 
اإلقميمي منذتسبة كمالئمة كاندرج ضمف  المخطط في الصنذعّية لممنذطؽ اخصيصيذ

المعذيير الاخطيطية الماعذرؼ عمييذ في اخطيط المدف كالمنذطؽ الصنذعّية، كذلؾ بتسبب 
ائؿ الماذحة، كألف المنذطؽ محدكدية المتسذحة الجغرافية لقطذع غزة كمحدكدية البد

المخصصة حذليذ بذلمخطط اإلقميمي راعت قرب ىذه المنذطؽ مف شبكة الطرؽ اإلقميمية 
كقربيذ مف المعذبر كالاي جميعيذ شرقية، بذإلضذفة لبعد ىذه المتسذحذت عف الاجمعذت 
التسكذنية كقمة احامذلية كصكؿ ممكثذت إلى امؾ المجمعذت التسكذنية مف قبؿ المنذطؽ 

لصنذعّية، كقمة الجكدة البيئية لامؾ المتسذحذت، فضالن عف كجكدىذ في عكس ااجذه الريذح ا
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التسذئدة كارؾ متسذحذت مفاكحة لمحزامذت الخضراء، كاماع ىذه المنذطؽ بطبكغرافية 
 متساكية.

  :اكّصؿ البذحث حاجة المخطط اإلقميمي لمتعديل فيما يتعم ق بتخطيط المناطق الصناعي ة
المخطط اإلقميمي لماحديث كمالئمة المخطط لمكاقع الحذلي، بينمذ كجدكا إلى عدـ حذجة 

إلى ضركرة إنجذز الاحديثذت كالاغييرات الالزمة عبر المخططذت الييكمية لجميع بمديذت 
نجذز المخططذت القطذعية كعبر  ، كا  نجذز المخططذت الافصيمية لكؿ مذ يمـز قطذع غزة كا 

ف المخطط اإلقميمي كالمخطط الييكمي، كانفيذ القطذعية الاي اعذلج الابذينذت بي
االتساراايجيذت الرئيتسية الاي أقرىذ المخطط اإلقميمي، كافعيؿ النظذـ الخذص بذلمخطط 

 اإلقميمي في كذفة البمديذت كالجيذت ذات العالقة.
  :اكّصؿ مدى مراعاة تخطيط المناطق الصناعي ة القائمة مبادئ التخطيط المستدام

الاخطيط القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية في المخطط اإلقميمي يراعي مبذدئ البذحث إلى أّف 
 اليرمي الادرج خالؿ مف الكظيفية الاخطيط المتساداـ، كذلؾ عبر االلازاـ بذلمعذيير

 الاي الميف بيف كالابذعد المنذطؽ المحيطة مع الصنذعّية لممنطقة المكذنية كالعالقذت
 حفظ أىميذ مف بذالعابذر كالاي االجامذعية رالبعض، كأخذ المعذيي بعضيذ مع اانذفر

األرض،  اتساعمذالت في خذصة امؾ الاجمعذت مف القريبة المنذطؽ أىؿ حقكؽ كمراعذة
 الخذصة كالشركط كاألنظمة كالقكانيف المعذيير اطبيؽ كمراعذة البيئية كاحاراـ المعذيير

 مكذني حيز في الماشذبو فالمي ااقذرب بحيث االقاصذدية البيئة، كاحقيؽ المعذيير بحمذية
 احقيؽ إلى المعذيير ىذه ايدؼ حيث اإلناذجية بذلعمميذت أثنذء القيذـ الكمفة مف لماقميؿ
كالاشغيؿ، كلكف انفيذ امؾ  العمؿ فرص كانكع كزيذدة اكفير خالؿ مف كالاطكر النمك

طكر المعذيير عمى المنذطؽ الصنذعّية القذئمة غير مكامؿ، ككف امؾ المنذطؽ قيد الا
 كالاككيف.

 بتطبيق األنظمة الخاصة بيا حسب المخطط  القائمة الصناعي ة التزام المناطق مدى
 اإلقميمي:

 حتسب بذلمنذطؽ الصنذعّية الخذصة األنظمة لاطبيؽ فعمي تسعي ىنذؾ أفّ  البذحث كجد    
 المذلي الكضع تسكء أفّ  إال الُمخاصة، البمديذت قبؿ مف اإلقميمي بذلمخطط الخذص النظذـ

 ادىكر كبتسبب المنذطؽ لامؾ الاحاية البنية اكفير عمى البمديذت قدرة عدـ إلى أدل لمبمديذت
المنذطؽ، كعميو فيرل البذحث االلازاـ ضعيؼ في الكضع القذئـ فيمذ  امؾ في األمني الكضع
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ياعّمؽ باطبيؽ األنظمة بتسبب الارىؿ في األداء الفني لبعض البمديذت كبتسبب ضعؼ منظكمة 
 كاطبيؽ القذنكف. الاشريع
  :اـ الاكصؿ إلى كجكد مدى جاىزية المخططات التفصيمية واألنظمة لممناطق الصناعي ة

ضعؼ كاضح في الجيكد المبذكلة إلنجذز المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية ككؿ 
مف قبؿ البمديذت ذات العالقة أك مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي في المنذطؽ اإلقميمية، كلـ 

حاى اذريخ ىذا البحث إنجذز المخططذت الافصيمية لمعظـ المنذطؽ الصنذعّية  ياـ
الُمخططة في المخطط اإلقميمي، تسكل اخطيط منطقة مدينة غزة الصنذعّية، كالاخطيط 

 لمنطقة بيت حذنكف الصنذعّية، كىذاذف المنطقاذف تسياـ اقييميمذ اخطيطيذن الحقذن.
 الحدودية بتخطيط المعابر من والقرب المالئمة الطرق بشبكة الالزم الربط مدى توف ر 

 الربط إلى اكافر الاكصؿ اـغزة:  لقطاع اإلقميمي المخطط في الحالي الصناعي ة المناطق
 المنذطؽ لاخطيط بذلنتسبة الحدكدية المعذبر مف كقربيذ مالئمة طرؽ بشبكة الكذفي

 مرابط شرقي اقميمي طريؽ اخصيص اـ ألنو غزة، لقطذع اإلقميمي المخطط في الصنذعّية
 بذإلضذفة األخرل، اإلقميمية الطرؽ عف بعيدا كالاجذرة المعذبر كبحركة الصنذعّية بذلمنذطؽ

 كقرب الدكلي، غزة كمينذء الدكلي غزة بمطذر الصنذعّية المنذطؽ بعض بيف الربط إلى
 غزة قطذع بيف الكاصؿ الحدكدم البرم رفح معبر مف رفح في الحرة الاجذرة منطقة

اعكد المشكمة األتسذتسية في ذلؾ لضعؼ البنية الاحاية  بينمذ العربية، مصر ميكريةكج
القذئمة في قطذع غزة بتسبب تسكء األكضذع االقاصذدية كالتسيذتسية كاألمنية كليس إلى 

 الاخطيط الذم اـ اقراره بذلمخطط اإلقميمي لقطذع غزة.
 

القائمة فعميًا في مجال التخطيط ثانيًا: بخصوص تقييم الوضع التخطيطي لممناطق الصناعي ة 
 والتنظيم من خالل تحميل الوضع القائم

  تقييم الوضع التخطيطي القائم لمنطقة مدينة غزة الصناعي ة 
بنذءن عمى احميؿ الكضع الاخطيطي القذئـ لمنطقة مدينة غزة الصنذعّية، فمقد اـ اقييـ الكضع 

 الاخطيطي لمكضع القذئـ مف خالؿ النقذط الاذلية:
 الريذح ااجذه عكس كااجذىيذ التسكذنية الاجمعذت عف ككنو بعيد منذتسب، المنطقة وقعم -

امكث، كلاكفر المعذبر الحدكدية القريبة منو عمى الحدكد الشرقية،  أم يتسبب ال ممذ التسذئدة
ككجكد األتسكاؽ القريبة منو، إال أنو بتسبب الظركؼ األمنية كالتسيذتسية الغير متساقرة جعؿ 

حدكد الشرقية أمرا يجمب الختسذئر االقاصذدية كييدد اتسامرار عمميذ بتسبب كجكدىذ عمى ال
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االعاداءات االتسرائيمية الماكررة كلكنو يعابر كضعذن مؤقاذن ال يمكف الاقييـ بنذءن عميو مقذرنةن 
 بمزايذ المكقع التسذبقة.

يع كذفية ارابط بشذرع اقميمي رئيتسي يربط جمىيكمية  بشبكة طرق ربط لممنطقة يتوفر  -
أنحذء قطذع غزة كياصؿ بذلمطذر، كيكجد عمى مقربة شديدة مف مكقع المنطقة الصنذعّية 

 كذفية. خدمة طرؽ حكليذ معبر المنطذر)كذرني(، كياكفر
% كىي كذفية كانتسيذبية كاكفر الكصكلية 30داخؿ المنطقة ازيد عف نسبة الشوارع  -

 الالزمة لجميع أجزاء المشركع.
 طريؽ يكصؿ كيكجد كالطكارلء لمخدمة كاآلخر رئيتسي حدىمذأ مدخالن بالمنطقة يتوفر -

 .القريب المنطذر بمعبر
 .يميزىذ مذ أك معمذرية معذلـ عمى احاكم كال كاضحة غير لمشكارع البصرية النيايات -
منذتسب رغـ كجكدىذ بمتسذحذت ضمف الحد  غير اكزيعيذ الخضراء المناطق مساحات -

 عمى خضراء متسذحذت يكجد كال كاضح، ميىر  ادرج بيذ يكجد ال أنيذ حيث األدنى،
 المنطقة بمحيط الماكاجدة المتسذحذت عمى اقاصر كانمذ المصذنع مجمكعة بمكؾ متساكل
 المرافؽ. حكؿ المتسذحذت كبعض

 نكع حتسب عمى كليس المتسذحة حتسب عمى مقتسمة بذلمصذنع الخاصة البموكات تقسيم -
 ع.المصذن بيف الكظيفي الخمط مف نكع يخمؽ ممذ الصنذعة،

عذدةك  المتسذحة في زيذدة إلى بحذجة العمال وخدمات العامة المرافق -  قريبة لاككف اكزيع ا 
 المنطقة. طرؼ في كليس الاصنيعية البمككذت جميع عمى

مذ، كخذصة المكاقؼ  نكعذ الالـز بذلحد السيارات لمواقف مخصصة مساحات توفر -
 متسذحة اشغذؿ المنطقة.% مف 2األمذمية أمذـ المبذني الصنذعّية كاشكؿ مذ نتسباو 

% مف 40حتسب المعذيير الاخطيطية بنتسبة ازيد عف توف ر مساحة لمتوسع المستقبمي  -
 المتسذحة األفقية.

مار حكؿ محيط المنطقة الصنذعّية، ممذ يتسذىـ باقميؿ  7.50بعمؽ يتوفر حزام أخضر  -
 الامكث البيئي كالبصرم لماجمعذت المحيطة.

% لالتساخدامذت الخذصة، ممذ يجعميذ 2.65بة بنتس منطقة محمية خضراء توفير تم -
 اتسذىـ بجعميذ أحد أىـ عنذصر الاخطيط المتساداـ.

 القريبة المنذطؽ أىؿ حقكؽ كمراعذة حفظ أىميذ مف كالاي االجتماعية المعاييرتم مراعاة  -
 األرض. اتساعمذالت في خذصة امؾ الاجمعذت مف
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 ناعي ة: تقييم الوضع التخطيطي القائم لمنطقة بيت حانون الص 
بنذءن عمى احميؿ الكضع الاخطيطي القذئـ لمنطقة بيت حذنكف الصنذعّية، فمقد قذـ البذحث باقييـ 

 الكضع الاخطيطي لمكضع القذئـ مف خالؿ النقذط الاذلية:
اقع بجكار كادم بيت حذنكف ممذ يخذلؼ أحد أىـ  المنطقة غير منذتسب، المنطقة موقع -

ذظ عمى المكارد الطبيعية في المكذف، ككجكد المنطقة مبذدئ الاخطيط المتساداـ كىي الحف
الصنذعّية بجكاره ييدد كجكد الكادم، بذإلضذفة إلى قرب المنطقة الصنذعّية مف بعض 

 الجذنب مف بذلقرب الشرقية الحدكد عمى الاجمعذت التسكنية، كككف المنطقة الصنذعّية
 كاالعاداءات. الحركب في لمدمذر يعرضيذ ممذ االتسرائيمي

مار،  26 عرضو رئيتسي ىيكمي بشذرع كياصؿ كاضح رئيسي مدخل بذلمنطقة اكفري -
 الطكارئ. في حذالت كخذصة كذؼ مف النذحية الاخطيطية غير يعابر كاحد كمدخؿ

ىيكمية بشكؿ أكبر  بشكارع لربطيذ كاحاذج كافية خدمة طرق حكليذ ياكفر ال المنطقة -
حيط بيذ شكارع اربط المنطقة الصنذعّية خصكصذن مف الجيذت الثالثة األخرل، ألنيذ ال ي

لى المنطقة، كاخطيطيذ  بذلشكارع الخذرجية ممذ يصعب الحركة الاجذرية داخؿ المنطقة كا 
 ُيالحظ عميو النقص كعدـ االناظذـ.

 كـ. 5بذلشكؿ المطمكب، كيبعد أقرب معبر عنيذ  المعابر الحدوديةليتست قريبة مف  -
 ضمف الحد األدنى. كىي% 21 عف ازيد ال المنطقة داخؿ الشوارع نسبة -
 % مف المتسذحة الكمية.0.38كذفية كال ااجذكز نتسبايذ  كغير جدا قميمة السيارات مواقف -
كمانذثرة كغير كاضحة المعذلـ، ممذ يجعؿ ىنذؾ  مجزأة المستقبمي االفقي التوسع منطقة -

 المنطقة. لاخطيط متساقبمي أفؽ كجكد عدـ
 نكع حتسب عمى كليس مناظـ، نمط بدكف قتسمةم بذلمصذنع الخذصة البموكات تقسيم -

 .المصذنع بيف الكظيفي الخمط مف نكع يخمؽ ممذ الصنذعة،
 يميزىذ. مذ أك معمذرية معذلـ عمى احاكم كال كاضحة غير لمشكارع البصرية النيايات -
 يكجد كال منيذ، المطمكب بذلغرض افي كال كبير حد إلى قميمة الخضراء المناطق مساحات -

 المنطقة. حكؿ شجرم حزاـ
 المنطقة أطراؼ جميع عمى كمكزعة كماكفرة، كذفية كالمرافؽ الخدماتية المباني نسبة -

 %.3.80الصنذعّية، كالبذلغة نتسبايذ مف اجمذلي متسذحة المنطقة 
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 تقييم المناطق الصناعي ة القائمة في المجال اإلداري 5-4-2
 

 المناطق أداء اقبةومر  لتطوير الصناعي ة والمناطق المدن مدى جدوى تأسيس ىيئة 
 المنذطؽ أداء اطكير صذلح في كذنت الييئة إنشذء فكرة أفّ  اـ الاكّصؿ إلىالصناعي ة: 
 التسيذتسي الكضع بتسبب انفذ لـ كلكنيذ الالزمة الخطط بكضع قذمت الييئة كأفّ  الصنذعّية
 ىيئة أنيذ الييئة مزايذ أىـ كمف اقاصذدية، انمكية خطط بإعداد كذلؾ كتسذىمت كاألمني
 كالاطكير االىامذـ مف يزيد ممذ الصنذعّية كالمدف المنذطؽ مجذؿ في مخاصة متساقمة
 الجيذت. لجميع مرجعية لككنيذ بذإلضذفة الصنذعّية لممنذطؽ

 المدن ىيئة بين الصناعي ة المناطق عمى بالفائدة يعود واضح مدى وجود تعاون 
 جية من المحمي الحكم وزارةو  العالقة ذات البمديات وبين جية من الصناعي ة والمناطق
 كمف الصنذعّية المنذطؽ عمى بذلفذئدة يعكد بينيمذ اعذكف كجكد إلى الاكّصؿ اـأخرى: 

 ذات كالبمديذت الصنذعّية المدف ىيئة بيف المشاركة العقبذت اذليؿ الاعذكف ىذا صكر أبرز
 الحرفية طؽالمنذ مكاقع الخايذر الصنذعّية المدف بييئة البمديذت كاتساعذنة العالقة،

 العديد أفّ  إال الصنذعذت، نكعية احديد في الييئة كمشذركة البمديذت نفكذ داخؿ الصنذعّية
 المنذطؽ لجميع الافصيمية المخططذت إلنجذز إضذفية بجيكد الييئة اقكـ أف ضركرة يرل

نجذز الصنذعّية  بيذ. الخذصة األنظمة كا 
 األراضي في الصناعي ة المناطق تطوير عمى والمستثمرة المطورة الشركات مدى اقبال 

في إقبذؿ الشركذت  ضعؼ شديدإلى كجكد  الاكّصؿ اـغزة:  قطاع في ليا المخصصة
 الصنذعّية، كيعكد ذلؾ لعدة أتسبذب منيذ: المنذطؽ اطكير الُمطكرة كالُمتساثمرة عمى

 .المنذطؽ بشكؿ كذمؿ حاى اآلف لامؾ معامدة كأنظمة افصيمية مخططذت كجكد عدـ -
 .خصكصذن  الشرقية الحدكد كعمى عمكمذن  غزة لقطذع األمني ضعالك  تسكء -
 .عذـ بشكؿ الماكقفة المعذبر كحركة الماردم االقاصذدم الكضع -
 .غزة لقطذع االقاصذدم الحصذر اتسامرار -
 .الحذلية الصنذعّية بذلمنذطؽ الخذصة الاجذرب فشؿ -
 .طذقةبذل ياعّمؽ فيمذ كخصكصذ غزة قطذع في الاحاية لمبنية العذـ الضعؼ -
 .لممتساثمريف االقاصذدية كالمحفزات الضمذنذت اكفر عدـ -
 .اليذمة الصنذعذت أنكاع بعض إنشذء امنع كالاي الفمتسطينية التسمطة مع الدكلية االافذقيذت -
 االنقتسذـ التسيذتسي بيف شقي الكطف في الضفة الغربية كقطذع غزة. -
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 امةتقييم المناطق الصناعي ة القائمة في مجال التنمية الُمستد 5-4-3
 

 رفع في غزة لقطاع في المخطط اإلقميمي القائمة الصناعي ة المناطق مساىمة مدى 
 المنذطؽ أفّ  إلى الاكّصؿ اـ :المطموب بالشكل غزة قطاع في االقتصادي النمو عجمة

 حذليذن  االقاصذد العامذد كذلؾ االقاصذدم، النمك عجمة برفع اتسذىـ ال القذئمة الصنذعّية
 كالزراعية التسكنية بذألمذكف اكجد كالاي المافرقة الصنذعّية نشآتالم عمى غزة قطذع في

 .الصنذعّية بذلمنذطؽ كليتست
 
 بالشكل االجتماعية العدالة مبدأ تحقيق في القائمة الصناعي ة المناطق مساىمة مدى 

 أفّ  إلى الاكّصؿ اـلمسكان:  الخدمات بعض وتوفير العمل فرص توفير حيث من الالزم
 غزة قطذع في االجامذعية العدالة مبدأ احقيؽ في اتسذىـ ال القذئمة ّيةالصنذع المنذطؽ
 ذلؾ، كغير لمتسكذف الخدمذت بعض كاكفير العمؿ فرص اكفير حيث مف الالـز بذلشكؿ
 الصنذعّية المنذطؽ اجمذلي مف% 10 تسكل اشكؿ ال القذئمة الصنذعّية المنذطؽ الف كذلؾ
 أف الماكقع مف الصنذعّية المنذطؽ كأفّ  غزة لقطذع اإلقميمي بذلمخطط اخطيطيذ اـ الاي
 في كذلؾ لو الاخطيط اـ كمذ اشغيميذ اـ حذؿ في عذمؿ 421000 عف يزيد مذ اشغؿ
 .الاخطيط كزارة أعداو الذم القطذعي المخطط حتسب ـ2020 عذـ حمكؿ

 
 اـقطاع غزة:  في القائمة الصناعي ة المناطق من ناشئ سمبي بيئي أثر وجود مدى 

 األدخنة بتسبب تسمبيذ بيئيذ أثر ُاتسبب القذئمة الصنذعّية المنذطؽ أفّ  إلى الاكّصؿ
 الصنذعّية المنذطؽ بشركط االلازاـ عدـ كبتسبب كالمركبذت، المصذنع مف الماصذعدة

 كعدـ الازاـ التسكنية، العمرانية المجمعذت داخؿ الصنذعّية العشكائيذت اكاجد كبتسبب
بإقذمايذ، كعدـ االلازاـ بذلاشجير  الشركع قبؿ يئيالب األثر اقييـ دراتسة بعمؿ المصذنع

كاألحزمة الخضراء الالزمة، كبتسبب اعامذدىذ عمى مصذدر الطذقة الغير ماجددة كالممكثة 
 .لمبيئة كعدـ اتساخداميذ مصذدر الطذقة الماجددة كذلخاليذ الشمتسية
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 طيطبتخ شاممة بتنمية تساىم تقييم حاجة المناطق الصناعي ة إلى مشاريع 5-4-4
 الصناعي ة المناطق

 

اـ اتساعراض أبرز المشذريع الاي اتسذىـ بأحداث انمية شذممة باخطيط المنذطؽ الصنذعّية في 
إلى الارايب لامؾ المشذريع كالاي ابدأ بذألكثر  الاكّصؿ المحكر األخير مف الُمقذبمة الُمييكمة، اـ

 أىمية كأكلكية، كالارايب لممشذريع كمذ يمي:
 مشركذت المطكرة لممنذطؽ الصنذعّية كاقديـ الحكافز الالزمة.اشجيع الدكلة ل -1
 ميذه، كيربذء،) كحكليذ الصنذعّية المنذطؽ مف بذلقرب الالزمة الاحاية البنية اكفير -2

 .(صحي صرؼ
 الصنذعّية. لممنذطؽ الافصيمية المخططذت جميع إنجذز -3
 الصنذعّية. بذلمنذطؽ الخذصة الانظيمية األنظمة إنجذز -4
 مف بذلقرب الصنذعّية المنطقة حكؿ مالئمة مركرية حركة كاكفير كليةالكص اعزيز -5

 المعذبر.
 اإلقميمي المخطط في الصنذعّية لممنذطؽ المخصصة المتسذحذت أمذكف كاعديؿ احديث -6

 .غزة لقطذع
 

 وفيما يمي سيتم استعراض التقييم ألىم ما يتعم ق بتمك المشاريع:
 لتنمية المناطق  الصناعي ة لممناطق مطورةال لمشركات الدولة الحاجة إلى تشجيع مدى

مشركع اشجيع الشركذت المطكرة مف أىـ المشذريع الانمكية  أفّ  إلى الاكّصؿ اـالصناعي ة: 
الاي انعش كازيد مف الانمية الشذممة لممنذطؽ الصنذعّية ككف ىذا المشركع ىك المحرؾ 

اـ الاطّرؽ ليذ تسذبقذن كمف الرئيتسي إلنشذء كاشغيؿ امؾ المنذطؽ، كىنذؾ عدة تُسبؿ لذلؾ 
 .أبرزىذ اتساقرار الكضع التسيذتسي كاألمني في قطذع غزة

 
 لتنمية  الصناعي ة المناطق من بالقرب الالزمة التحتية البنية الحاجة إلى توفير مدى

اكفير البنية الاحاية حكؿ المنذطؽ الصنذعّية  أفّ  إلى الاكّصؿ اـالمناطق الصناعي ة: 
ذت الاخطيط المتساداـ لامؾ المنذطؽ كىي أيضذ اعابر مف أبرز اعابر مف أىـ احايذج

مطذلب المتساثمريف كأصحذب الشركذت الُمطكرة لياـ اشجيعيـ كمذ ذكرنذ بذلبند التسذبؽ، 
كذلؾ عبر إنجذز شبكذت الميذه كالصرؼ الصحي لامؾ الطرؽ المحيطة بذلمنذطؽ 



697 
 

الرئيتسية كالمرافؽ العذمة الالزمة  الصنذعّية، كامديد شبكة الكيربذء، كاكفير المكاد الخذـ
 كغيرىذ.

 

 الصناعي ة لتنمية المناطق  لممناطق التفصيمية المخططات جميع الحاجة إلى إنجاز مدى
عدـ إنجذز المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية مف  أفّ  إلى الاكّصؿ اـالصناعي ة: 

ي كبير عمى إنشذء قبؿ أصحذب االخاصذص يعابر مف األتسبذب الاي تسذىمت بأثر تسمب
نجذز المخططذت الافصيمية كاعامذدىذ مف المجنة المركزية  كاطكير المنذطؽ الصنذعّية، كا 
لألبنية كالانظيـ يشجع المتساثمريف كالممكليف عمى البدء بإنشذء كاشغيؿ امؾ المنذطؽ 

 الصنذعّية.
   

 لتنمية المناطق  الصناعي ة بالمناطق األنظمة التنظيمي ة الخاصة الحاجة إلى إنجاز مدى
 الصنذعّية بذلمنذطؽ الخذصة الانظيمّية عدـ إنجذز األنظمة أفّ  إلى الاكّصؿ اـالصناعي ة: 

يؤدم إلى ضيذع الجيد الاي اـ بذلو بإنجذز المخططذت الافصيمية، ألنو بال أنظمة 
نيذ انظيمية ال يمكف أف ادخؿ المنذطؽ الصنذعّية حيز الانفيذ كالاشغيؿ، كابرز أىميايذ بأ

انظـ عمؿ كاصنيؼ امؾ الصنذعذت كاضع الشركط المالئمة لكؿ حرفة كصنذعة عمى 
 حدة بمذ يضمف حمذية البيئة كضمذف اخطيط تسميـ لممنذطؽ الصنذعّية.

 

 الصناعي ة المنطقة حول مالئمة مرورية حركة وتوفير الوصولية الحاجة إلى تعزيز مدى 
 المنطقة حكؿ مالئمة مركرية حركة اكفير أفّ  إلى الاكّصؿ اـلتنمية المناطق الصناعي ة: 

يؤدم إلى ازديذد في معّدؿ الاشغيؿ لممنذطؽ الصنذعّية كاالقبذؿ عمييذ مف قبؿ  الصنذعّية
أصحذب الصنذعذت كاالتساثمذرات، كيعابر مف أىـ محفزات الشركذت المطكرة كالمتساثمرة 

كم بذألتسكاؽ المحمّية ممذ يزيد لاشغيؿ كاطكير المنذطؽ الصنذعّية، كيؤدم إلى االرابذط الق
مف معّدؿ الاتسكيؽ كزيذدة معّدؿ اإلناذج كالفذئدة العذئدة عمى أصحذب امؾ الصنذعذت في 

 المنطقة.
  

 في الصناعي ة لممناطق المخصصة المساحات أماكن وتعديل الحاجة إلى تحديث مدى 
يث المخطط عدـ ضركرة اعديؿ كاحد إلى الاكّصؿ اـلقطاع غزة:  اإلقميمي المخطط

اإلقميمي ألنو يكفر مبذدئ الاخطيط المتساداـ فيمذ لك اـ انفيذ جميع قكاعده كمبذدئو 
الاخطيطية، إال الكاقع الحذلي أكجد بعض الاغيرات كمنع انفيذ امؾ األتسس الاخطيطية 



699 
 

كالاي يمكف الاغّمب عمييذ عبر احديث كاعديؿ المخططذت الييكمية الخذصة بجميع بمديذت 
كإلزالة الاعذرضذت بيف المخطط اإلقميمي كالمخطط الييكمي يمكف عبر إنجذز  قطذع غزة،

 المخططذت القطذعية كالعبر قطذعية عمى متساكل كؿ مدينة.
 
 
 

 خالصة الفصل
ضّمف الفصؿ الخذمس أدكات كخطكات اجميع البيذنذت، مثؿ االتسابيذف كالمقذبمة ككضع 

قذت في اتساخداـ المقذبمة الُمييكمة، كمذ اـ الاطرؽ المبررات التساخداـ المقذبمة الُمييكمة كالمعك 
إلى محذكر المقذبمة الُمييكمة الرئيتسية ىي محكر الاخطيط كالانظيـ، كالمحكر اإلدارم، كمحكر 

 الانمية المتسادامة، كمحكر المشذريع الاي احدث انمية شذممة لممنذطؽ الصنذعّية.
كبذالتسانذد لناذئج المقذبمة الُمييكمة كالزيذرات  كبعد ذلؾ اـ احميؿ لناذئج المقذبمة الُمييكمة، 

الميدانية الاي امت، بذإلضذفة إلى االعامذد عمى الفصؿ الرابع مف احميؿ لعنذصر القكة 
(، (SWOTكالضعؼ الداخمية كالايديدات كالفرص الخذرجية عبر الاحميؿ االتساراايجي الربذعي 

ذئـ لممنذطؽ الصنذعّية ككاقعيذ الاخطيطي كانذكؿ إلى ناذئج اقييـ الكضع الق الاكّصؿ كأخيران اـ
الاقييـ جميع محذكر المقذبمة األربعة )الاخطيط كالانظيـ، المجذؿ اإلدارم، الانمية المتسادامة، 

 المشذريع الانمكية(.
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 السادسالفصل 
 والتوصيات النتائج

 تمييد
انذكؿ البذحث خالؿ الدراتسة الكضع القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية ككاقعيذ الاخطيطي عبر الاطّرؽ 
لممخطط اإلقميمي لقطذع غزة كأىـ المحددات الاخطيطّية لممنذطؽ الصنذعية، كاعامد البذحث 

راتسة مف خالؿ احميؿ الكضع القذئـ لممنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة في الاكّصؿ ألىـ ناذئج الد
كالزيذرات الميدانّية الاي قذـ بيذ البذحث لامؾ المنذطؽ كلكذفة الجيذت الُمخاصة كاتسميط الضكء 
عمى الكضع الاخطيطي القذئـ لامؾ المنذطؽ، بذإلضذفة إلى اتساخداـ الاحميؿ االتساراايجي 

ف أىـ عنذصر القكة كالضعؼ الداخمية الاي اكاجو المنذطؽ ( كالذم بيّ SWOTالربذعي )
الصنذعية القذئمة كاخطيطيذ بذإلضذفة إلى إظيذر أىـ الفرص كالايديدات الخذرجية الاي قد 
اؤثر عمييذ، كاعامد البذحث أداة المقذبمة الُمييكمة لاقييـ الكضع القذئـ بمحذكرىذ األربعة)الاخطيط 

 .، الانمية المتسادامة، المشذريع الانمكية اليذمة(كالانظيـ، المجذؿ االدارم
كفي نيذية الدراتسة اكّصؿ البذحث إلى مجمكعة مف الناذئج كالاكصيذت اليذمة كالاي تسياـ 

 اتساعراضيذ خالؿ ىذا الفصؿ.

 النتائج 6-5
 

اعذني المنذطؽ الصنذعّية القذئمة مف ضعؼ حذد في اإلقبذؿ عمييذ مف قبؿ أصحذب  -1
ت بتسبب تسكء األكضذع األمنية كالتسيذتسّية، كعدـ انفيذ المشذريع الاي المصذنع كاالتساثمذرا

ااعمؽ باعزيز مجذؿ البنية الاحاّية خذصة مذ ياعمؽ بذلمنذطؽ الُمخصصة إلقذمة منذطؽ 
 صنذعية فييذ.

% فقط 10المنذطؽ الصنذعّية القذئمة حاى اذريخ إعداد ىذه الدراتسة ال ااجذكز متسذحايذ  -2
لاي اـ اخصيصيذ إلقذمة منذطؽ صنذعية في المخطط اإلقميمي مف إجمذلي المتسذحذت ا

 األخير المعامد لقطذع غزة.
جميع الصنذعذت الماكاجدة في الكضع الراىف ضمف المنذطؽ الصنذعّية اندرج احت  -3

 اصنيؼ الصنذعذت الخفيفة كالماكتسطة.
 ىنذؾ ذبينم لقطذع غزة مالئـ كمنذتسب كال يحاذج لاعديؿ أك احديث، اإلقميمي المخطط -4

 الخذصة الييكمية المخططذت عبر الالزمة كالاغييرات الاحديثذت ُممحة إلنجذز ضركرة
نجذز غزة قطذع ببمديذت . مذ لكؿ الافصيمية المخططذت كا   يمـز
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 كذفية ضمف المخطط اإلقميمي لقطذع غزة اعابر الصنذعية لممنذطؽ الُمخصصة المتسذحذت -5
 الانمكية. غزة قطذع تكاحايذجذ دكلية معذيير حتسب احاتسذبيذ كاـّ 

اإلقميمي منذتسبة  المخطط في الصنذعية لممنذطؽ اخصيصيذ اـ الاي الجغرافية األمذكف -6
كمالئمة كاندرج ضمف المعذيير الاخطيطية الماعذرؼ عمييذ في اخطيط المدف كالمنذطؽ 

 الصنذعية.
المتساداـ، الاخطيط القذئـ لممنذطؽ الصنذعية في المخطط اإلقميمي يراعي مبذدئ الاخطيط  -7

 كلكف بتسبب الظركؼ التسيذتسية كاألمنية لـ يامكف المخاصكف مف انفيذه حاى اآلف.
المنذطؽ الصنذعية الُمخصصة في المخطط اإلقميمي لدييذ القدرة عمى إيجذد مذ يزيد عف  -8

 فرصة عمؿ فيمذ لك اـ انفيذىذ جميعذن عمى أرض الكاقع. 40,000
الصنذعة في النذاج المحمي لقطذع غزة بشكؿ  اتسامرار االنخفذض في نتسبة متسذىمة قطذع -9

حذد منذ بضعة تسنكات كحاى اذريخ إعداد ىذه الدراتسة بتسبب الحصذر االقاصذدم المتسامر 
 لقطذع غزة كبتسبب الحركب المااذلية عميو.

عدـ كجكد رؤية اخطيطية انمكية كاضحة فيمذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ الصنذعية لدل جميع  -10
 ضذع التسيذتسية كاألمنية الغير متساقرة.الجيذت المخاصة بتسبب األك 

المكقع القذئـ لمنطقة مدينة غزة الصنذعّية منذتسب كيراعي المعذيير الاخطيطية الخايذر  -11
 أمذكف المنذطؽ الصنذعّية.

الاخطيط القذئـ لمنطقة مدينة غزة الصنذعّية مف الممكف اتساكمذؿ انفيذه كاطكيره بمذ يخدـ  -12
اخطيط المنطقة، نظرا لكجكد رؤية اخطيطية متسبقذن قبؿ المعذيير الاخطيطية المتسادامة ل

انفيذ المنشآت الصنذعّية ككجكد شركة مطكرة ادير إنشذء المنطقة، ككجكد مذ يزيد عف 
 % مف المتسذحة المخصصة لممنطقة لماكتسع األفقي المتساقبمي.40

 اخطيطيةال المعذيير كال يراعي غير منذتسب الصنذعّية بيت حذنكف لمنطقة القذئـ المكقع -13
 .الصنذعّية خذصة فيمذ ياعمؽ بذلحفذظ عمى المكارد الطبيعية المنذطؽ أمذكف الخايذر

يعابر غير منذتسب كال يمبي أدنى الماطمبذت  الصنذعّية بيت حذنكف لمنطقة القذئـ الاخطيط -14
الاخطيطية لممنذطؽ الصنذعّية لغيذب شكارع الخدمة المحيطة بذلمنطقة كعدـ كفذية نتسبة 

 .الداخمية لممنطقة، كعدـ كجكد متسذحة ماكذممة لماكتسع األفقي المتساقبميالشكارع 
ال يكجد اىامذـ بذلنيذيذت البصرية لمشكارع الاي اككف داخؿ المنذطؽ الصنذعّية القذئمة،  -15

 ممذ يجعؿ امؾ الشكارع فقيرة بذلنيذيذت البصرية الجميمة كالمميزة معمذريذن كاخطيطيذن.
المنذطؽ الصنذعّية القذئمة، كعدـ كجكد ادرج ىرمي كاضح قمة المتسذحذت الخضراء في  -16

 في اكزيع امؾ المتسذحذت الخضراء بمذ يخدـ جميع البمككذت الصنذعّية.
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اصدير البضذئع كالصنذعذت لمخذرج قميؿ جدا بتسبب عدـ اشغيؿ المينذء كالمطذر،  -17
 كاالقاصذر عمى بعض المعذبر البرية الاي ياحّكـ بيذ الجذنب االتسرائيمي.

الكصكلية كالطرؽ المقارحة في المخطط اإلقميمي في مذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ الصنذعّية اعابر  -18
 مف أبرز نقذط القكة الداخمية لاخطيط المنذطؽ الصنذعّية.

كجكد ضعؼ كاضح في الجيكد المبذكلة إلنجذز المخططذت الافصيمية كاألنظمة  -19
 الانظيمية لممنذطؽ الصنذعّية مف قبؿ جيذت االخاصذص.

 صذلح في الحرة كذنت الصنذعّية كالمنذطؽ الصنذعّية لممدف العذمة الييئة إنشذء رةفك -20
 انفذ لـ كلكنيذ الالزمة الخطط بكضع قذمت الييئة كأفّ  الصنذعية المنذطؽ أداء اطكير
 كاألمني. التسيذتسي الكضع بتسبب

 لضئيؿ.االقاصذدم إال بذلقدر ا النمك عجمة برفع اتسذىـ ال القذئمة الصنذعية المنذطؽ -21
 غزة قطذع في االجامذعية العدالة مبدأ احقيؽ في اتسذىـ ال القذئمة الصنذعية المنذطؽ -22

 لمتسكذف. الخدمذت بعض كاكفير العمؿ فرص اكفير حيث مف الالـز بذلشكؿ
 المصذنع مف الماصذعدة األدخنة بتسبب تسمبيذ بيئيذ أثر ُاتسبب القذئمة الصنذعية المنذطؽ -23

 متسذحذت خضراء كذفية.كالمركبذت كعدـ االلازاـ ب
 الضعؼ الشديد في البنية الاحاّية بكذفة مجذالايذ كخذصة في مجذؿ الطذقة. -24
مف أىـ الخطكات الاي اتسذىـ بإحداث انمية شذممة لممنذطؽ الصنذعّية كاخطيطيذ ىي  -25

 القيذـ اشجيع الدكلة لمشركذت المطكرة لممنذطؽ الصنذعية كاقديـ الحكافز الالزمة ليـ.
 ظذـ ماكذمؿ كمخاص بإنشذء كارخيص المنذطؽ الصنذعّية.عدـ كجكد ن  -26
ممكية المنذطؽ المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية الاي اعكد لممكاطنيف كليس لمدكلة اعابر   -27

 مف أبرز العقبذت الاي اكاجو البمديذت في إعداد المخططذت الافصيمية ليذ.
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 التوصيات: 6-2

فإن  الباحث يقترح مجموعة من التوصيات التي  بناًء عمى ذكره من النتائج الموضحة أعاله
 من شأنيا أن تعالج المشكمة البحثية، وىي كما يمي:

 

اشجيع الدكلة لمشركذت المطكرة كالمتساثمريف في مجذؿ إنشذء كاشغيؿ المنذطؽ الصنذعّية   -1
لمذ ليذ مف دكر فّعذؿ في رفع عجمة النمك االقاصذدم، عف طريؽ الاتسييالت الماعددة 

 فز االتساثمذرية كاعطذؤىـ بعض الضمذنذت الالزمة.كالحكا
العمؿ عمى اعزيز كاطكير البنية الاحاية في قطذع غزة في كذفة مجذالايذ كخذصة مذ   -2

لى المعذبر  ياعّمؽ بانفيذ الطرؽ الاي ااعّمؽ بخدمة حركة المنذطؽ الصنذعية منيذ كا 
 كاصالح مشكمة الطذقة في قطذع غزة.

صنذعية ذات الطذبع الحرفي داخؿ نطذؽ المدف الرئيتسية كفؽ الافكير باخطيط منذطؽ   -3
 المعذيير الاخطيطية المالئمة ليذ.

قيذـ كزارة الحكـ المحمي بذإليعذز لجميع البمديذت باحديث كاعديؿ المخططذت الييكمّية   -4
إلزالة جميع الاعذرضذت بيف المخطط الييكمي كالكضع القذئـ فيمذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ 

 لبنذء التسيذتسذت الانمكية عمى المخططذت الُمحدثة كالمعدلة.الصنذعّية، 
إعداد رؤية اخطيطية انمكية كاضحة فيمذ ياعّمؽ بذلمنذطؽ الصنذعية كاخطيطيذ مف قبؿ  -5

 جميع الجيذت المخاصة كخذصة ىيئة المدف كالمنذطؽ الصنذعّية.
ااعمؽ بذلمنذطؽ ضركرة اإلتسراع بإنجذز المخططذت الافصيمّية كاألنظمة الانظيمية الاي  -6

الصنذعية حتسب معذيير الاخطيط المتساداـ، لمذ ليذ مف دكر انمكم رئيتسي بافعيؿ المنذطؽ 
 الصنذعّية كالكصكؿ بيذ لاخطيط متساداـ.

 الاي المنشآت الصنذعية الُممكثة بيئيذن كتسمعيذن كبصريذن  كذفة نقؿ عمى الاأكيد ضركرة  -7
 حدكد كضمف التسكنية الاجمعذت حدكد رجخذ كغير المبذشرة المبذشرة األضرار في ااتسبب

 امؾ ماطمبذت كذفة اكفير عمى كالمتسئكلة الرتسمية اعمؿ الجيذت الصنذعية، كأف المنذطؽ
 الصنذعية. المدف أك المنذطؽ

اإلتسراع بإنعذش قطذع الصنذعة عبر اشجيع الصنذعذت الاي اعامد عمى المكارد الطبيعّية   -8
 ذـ المحمّية اذا مذ اتسامر كضع إغالقذت المعذبر.كعمى المكارد الزراعّية كالمكاد الخ

ضركرة اتساكمذؿ اطكير اخطيط منطقة مدينة غزة الصنذعّية حتسب معذيير الاخطيط   -9
 المتساداـ فيمذ ياعّمؽ بذلمتسذحذت الخضراء كالمرافؽ العذمة كاخطيط الطرؽ الداخمية.
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المتساداـ كاالىامذـ  اخطيط منطقة بيت حذنكف الصنذعّية كفؽ معذيير الاخطيط إعذدة -10
بنتسب كراب الشكارع الداخمية، كشكارع الخدمة المحيطة بذلمنطقة، كالمتسذحذت الخضراء 

 % لماكتسع األفقي المتساقبمي.40الالزمة، كمكاقؼ التسيذرات المطمكبة، كاخصيص متسذحة 
، ضركرة االىامذـ بذلنيذيذت البصرية عند اخطيط المنذطؽ الصنذعية القذئمة كالمقارحة -11

 لمذ ليذ مف أثر كاضح في إضفذء طذبع اخطيطي مميز.
العمؿ عمى اطكير المنذطؽ الصنذعّية عبر إنشذء مركز أبحذث لاقديـ المتسذعدات الفنّية   -12

 كالمذلّية لادريب كاطكير ميذرات الككادر الكطنية العذممة في المنذطؽ الصنذعّية.
حتسذب االتساخدامذت  عمى يككف ال كأف االتساخداـ، اصنيؼ حتسب األراضي اتساخداـ  -13

كالقكانيف  اطبيؽ األنظمة خالؿ مف كذلؾ القذدمة، األجيذؿ حقكؽ عمى حفذظذ األخرل
 الصذرمة.

في مرحمة اخطيط المنذطؽ الصنذعّية  المخامفة بذلميف الخذصة كالمكاقع المتسذحذت اكفير  -14
 كالماكتسطة كالخفيفة. الثقيمة أنكاعيذ اخاالؼ المتساقبمية، عمى

 متساقبال كامادادىذ اكتسعيذ حذؿ المنذطؽ الصنذعّية في اخدـ احاية بنية جكدك  مراعذة  -15
 كالانمية. عمى االتسادامة احذفظ حاى

ضركرة عدـ ارخيص أم منطقة صنذعية إال بعد عمؿ دراتسة ايجذبية ااعّمؽ باقييـ األثر   -16
 البيئي لمحفذظ عمى البيئة كضمذف حؽ األجيذؿ الُمتساقبمية.

 البنية كخذصة قريبذن مف المنذطؽ المزكدة بذلخدمذت، الصنذعية طقةالمن مكقع يككف أف  -17
 كاألمف اإلتسعذؼ كمراكز الصحي الصرؼ كشبكة ككيربذء ميذه مف الاحاية كالمرافؽ

 الرئيتسّية. الطرقذت مف لمقرب كاإلطفذء بذإلضذفة
 األكذديمية المؤتستسذت مع ااصذؿ ليذ يككف حاى كالفنية اإلدارية المكذاب اكفير  -18

 المنذطؽ في لممعنييف كنقميذ كالخبرات كاالتساشذرات الدراتسذت مف الجذمعذت لالتسافذدةك 
 الصنذعية.

 انقية ككذلؾ الامكث مف لمحمذية الصنذعية المنذطؽ محيط في شجرية مصدات عمؿ  -19
 المحيطة المنذطؽ زراعة خالؿ مف الضكضذء مف كالاقميؿ المنطقة اليكاء كاجميؿ

 خذصة. كبطريؽ الصنذعية المنذطؽ في ازرع األشجذر مف نكعية معينة بذتساخداـ
اتسذىـ  الاي األخرل المعنية كالجيذت الدكائر في المتسؤكليف بيف كالاعذكف العالقة اعزيز  -20

بكذفة  الصنذعية المنذطؽ إبراز أجؿ مف المخطط دكر عمى كالاأكيد الاخطيط عممية في
 مقكمذايذ.
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 منح إلى ذبطة لممنذطؽ الصنذعية، بذإلضذفةالض كالقكانيف كاألنظمة الاشريعذت اعزيز  -21
 المصذنع عمى الرقذبة كاطبيؽ المتسئكلة، الجية مف قبؿ األنظمة امؾ اطبيؽ صالحيذت

 البيئة. لتسالمة كمراعذايذ شركط التسالمة كذفة باطبيؽ الازامذايذ مف لماأكد
الصنذعية، افعيؿ المينذء كالمطذر كاشغيميمذ لاشجيع أصحذب االتساثمذرات في المنذطؽ   -22

 حيث يتسمح ذلؾ باصدير المناجذت كالصنذعذت لمخذرج.
ضركرة إعداد نظذـ شذمؿ كماكذمؿ ياعّمؽ بإنشذء المنذطؽ الصنذعّية كاعامذده حتسب   -23

 األصكؿ مف الجيذت المخاصة.
قيذـ الدكلة بنزع ممكية األراضي الاي اقع في األمذكف المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية   -24

 كاعكيض المكاطنيف.
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 آفاق البحث المستقبمية: 6-3
بنذءن عمى أىمية مكضكع الدراتسة البحثية، كككف البحث العممي تسمتسمة ماراكمة مف الجيكد 
البشرية، فذّنو مف الُماكقع أف يشكؿ ىذا البحث نقطة انطالؽ ألبحذث متساقبمية ارابط 

 بذلمكضكعذت الاذلية:
 

 ط المنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة.المعذيير الاخطيطية المالئمة لاخطي -1
 مدل اأثير الظركؼ التسيذتسية كاالقاصذدية عمى اخطيط المنذطؽ الصنذعّية في قطذع غزة. -2
 اتساراايجيذت الاخطيط المتساداـ لممنذطؽ الصنذعية في قطذع غزة. -3

  
 
 
 
 الخاتمة: 6-4

عممّية كالعممّية، في نيذية المطذؼ أكد أف أحمُد اهلل رب العذلميف عمى اكفيقو لي في حيذاي ال
كأاقدـ بخذلص امانذني كحمدم هلل رب العذلميف عمى اكفيقو لي بإنيذء ىذه الدراتسة الماكاضعة 
كالاي اعابر بداية طريؽ مماد حذكلنذ العبكر فيو، كىنذ أكد االشذرة إلى امنيذاي بأف اككف ىذه 

ة إبالغي بأم مالحظذت الدراتسة قد عذدت بذلفذئدة عمى مف يقرؤىذ، كأكد مف قراء ىذه الدراتس
كاكجييذت كاناقذدات بّنذءة ألتسافيد منيذ ليجعؿ اهلل لو ذلؾ في ميزاف حتسنذاو كذلؾ عبر اإليميؿ 

، الّف ىذه الدراتسة مذ ىي اال مجيكد بشرم كالكمذؿ هلل bbudair@hotmail.comالشخصي: 
 رب العذلميف، كفي الخاذـ الحمد هلل الذم بيداه ااـ الصذلحذت.

 

 الموفقواهلل 
 والحمد هلل رب العالمين أواًل وأخيراً 

 
 الباحث
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 قائمة المراجع والمصادر

 أواًل: المراجع العربية:
 105تسكرة الاكبة، اآلية رقـ  - أ

 

 80تسكرة األنبيذء، اآلية رقـ  - ب
 

 في الصنذعية كالمنذطؽ المدف إنشذء محددات"  ، 2004رضذ، كجيو ،كائؿ البظ - ت
 مذجتساير ، رتسذلة"الصنذعي كالاعميـ كالمجامع لبيئةا عمي كانعكذتسذايذ نذبمس محذفظة

 .غير منشكرة، جذمعة النجذح الكطنية، فمتسطيف
 

 الصنذعي القطذع مشكالت حؿ في الصنذعية المنذطؽ دكر"  ، 2003يكتسؼ، التسذعد، - ث
 ، رتسذلة مذجتساير غير منشكرة، جذمعة"جنيف في الحجر صنذعة حكؿ دراتسية حذلة: 

 .فمتسطيف الكطنية، النجذح
 

 منطقة مشركع) الحرة الصنذعية المنذطؽ عف نظرية دراتسة" ، 2003 ،منكر، أكتسرير - ج
 بكمرداس، الجزائر. ، جذمعة2منشكرة بمجمة البذحث في العدد  ،("  بالرة

 

 حذلة دراتسة: مصر في الجديدة الصنذعية المدف اجربة" ، 2002، الديف حتسذـ أحمد، - ح
 عشر الثذمف التسنكم العممي المؤامر عذليذتف ضمف ، منشكر" الجديدة العرب برج مدينة
 .، مصر"المعذصرة الاحديذت ظؿ في العربية الدكؿ في االتساثمذر منذخ اطكير"  الدكلي

 

 الجدكل دراتسة" ، 2001 الحرة، الصنذعية كالمنذطؽ الصنذعية لممدف العذمة ىيئة - خ
  فمتسطيف. ،" الصنذعية المحمية رفح لمنطقة االقاصذدية

 

كرقة عمؿ  االتسذتسية"، كالمشكالت الحضرم الاخطيط ،"1990بيدم، كالع الدليمي - د
 بغداد، العراؽ. منشكرة، جذمعة
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، " دكر العمؿ اليندتسي في اأىيؿ كاطكير البنية الاحاية "، 2009الطعذني، محمد،  - ذ
 كرقة عمؿ في مؤامر العمؿ اليندتسي االتساشذرم الثذلث، األردف.

، الدار الجذمعية 53ذصر لممدف " ص، " فف الاخطيط المع1980رؤكؼ، بذتسـ،  - ر
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 المحمية_ الانمية افعيؿ في الصنذعية المنذطؽ ، " دكر2008عيتسذت،  العربي، - س
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 الجذمعي، الجزائر. المركز الاتسيير
 

، " الجغرافية البشرية "، كزارة 2003ألمطمبي، نصيؼ جذتسـ، كعمي، محتسف عبد،  - ش
 الاربية كالاعميـ، العراؽ.

 

 كالانمية اإلقميمي الاخطيط بيف المدينة ، " إقميـ1989األشعب، خذلص حتسني،  - ص
 المكصؿ، العراؽ. في الاعميـ العذلي الشذممة "، مطبعة

 

، "دكر المنذطؽ الصنذعية في حؿ مشكمة القطذع الصنذعي  ، "2004التسذعد، يكتسؼ،  - ض
 رتسذلة مذجتساير منشكرة، جذمعة النجذح الكطنية، فمتسطيف.

 

الثذلث "، مجمة العمـك  العذلـ في الصنذعية ، " الانمية1995عبد الرحمف، عبد اهلل،  - ط
 ، األردف.3االجامذعية، العدد
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دارة إلنشذء فمتسطيف شركة - ؼ  ،"  الصنذعية غزة مدينة" ، 2015 ، الصنذعية المنذطؽ كا 
 فمتسطيف.

 

 مدينة حذلة دراتسة: مصر في الجديدة الصنذعية المدف ةاجرب"  ، 2002، ،جذد الُرب - ؽ
 مصر. ، القذىرة جذمعة ،"  الجديدة العرب برج

 

 المشركعذت كاقييـ الصنذعية المكاقع ، " اقاصذديذت1998تسعيد،  أزىر التسمذؾ، محمد - ؾ
 األردف. زىراف لمنشر، الجدكل "، دار كدراتسة

 

"  ،1997محمد،  كالنعيمي، جمذؿ ،أحمد الطكيؿ، أكـرك  الرحيـ، عبد اليياي، خذلد - ؿ
 لمنشر، األردف. زىراف دار ، الصنذعي " الانظيـ أتسذتسيذت

 

 مجمة ،" االقاصذدم النمك نحك خطكة الصنذعية المنذطؽ" ، 1999إيمذف،  مشايى، -ـ 
 ، فمتسطيف.30 العدد بغزة، كزارة الداخمية
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 كاآلثذر األداء األردنية المؤىمة الصنذعية " المنذطؽ ،2010عكض، طذلب كراد، - م
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 األردف. المتسيمة، جذمعة
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 ، راـ اهلل، فمتسطيف.2013التسنكم 

 

 فمتسطيف. اقرير إنجذز كزارة الحكـ المحمي، ،2013الفمتسطينية،  الكطنّية التسمطة - ت ت
 

 ، مخططذت مف بمدية غزة، فمتسطيف.2015يط الحضرم، دائرة الانظيـ كالاخط - ث ث
 

، التسمطة الكطنية الفمتسطينية، 2015، 1998المخطط اإلقميمي لممحذفظذت الجنكبية - ج ج
 كزارة الاخطيط، فمتسطيف.

 

 الكطنية التسمطة ،2015 ،2020-2005الجنكبية لممحذفظذت اإلقميمي المخطط - ح ح
 الاخطيط، فمتسطيف. كزارة الفمتسطينية،

 

 ،" مجمكعة األنظمة كالقكانيف الخذصة ببمدية غزة "، فمتسطيف.1997ميمذف، الدحدكح، تس - خ خ
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 .Architecture dep قتسػـ الينػدتسة المعمذريػة

 
" دراسة تقييمية لمواقع التخطيطي مة ألطروحة ماجستير بعنوان ييك  مقابمة مُ 

 محاور ةتتضمن أربعو ، غزة " لممناطق الصناعي ة في قطاع
  

 :التخطيط والتنظيم :المحور األول
اقّيـ كفذية المتسذحذت المخصصة لممنذطؽ الصنذعّية مف كجية نظرؾ كيؼ يمكف أف  1-1

المعامد لقطذع غزة ، مف حيث متسذحايذ بذلنتسبة الحايذج  في المخطط االقميمي األخير
 ؟قطذع غزة في الجذنب الصنذعي

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 
 االقميمي المخططفي  الصنذعيةممنذطؽ أمذكف الاكاجد الجغرافي ل اقييـكيؼ يمكف  1-2

 ؟األمذكف مع الاكضيح في ىذه  كىؿ اقارح اغييران  ؟ غزة لقطذع المعامد األخير
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 
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 الحذلية الانظيمية الشركط في ظؿ قطذع غزة في الصنذعية المنذطؽ اطكير يمكف كيؼ 1-3
 ؟ الشركط ىذه في اغييران  اقارح كىؿ الصنذعّية؟ لممنذطؽ

............................................................................................

............................................................................................ 
كخذصة فيمذ ياعّمؽ  لاحديث كاعديؿ لممخطط االقميمي لقطذع غزةىؿ ىنذؾ حذجة  1-4

 ؟ بذلمنذطؽ الصنذعّية
 ----ال                     ---نعـ 
 ألىـ العنذصر الاي بحذجة لاعديؿ كاحديث في المخطط االقميمي لقطذع غزة: قارح إف كجدم

............................................................................................
............................................................................................  

 

الظركؼ األمنية كالحركب األخيرة الاي ياعرض الييذ قطذع غزة كخذصة الحدكد أدت  1-5
 الشرقية المحذذية لقكات االحاالؿ االتسرائيمي)األمذكف المخصصة لممنذطؽ الصنذعية(

ضعؼ  عدد المصذنع كأصحذب االتساثمذرات في المنطقة الصنذعية كأدل الىإلى قمة 
لممنذطؽ  ةالمنذتسبية الاخطيطالحمكؿ  يمذ ى كجية نظرؾ . مفاالقاصذديةالانمية 
 في ىذه الحذلة؟ الصنذعية

............................................................................................
............................................................................................ 

 

بذعاقذدؾ ىؿ يراعي اخطيط المنذطؽ الصنذعية القذئمة مبذدئ الاخطيط المتساداـ، كاذا  1-6
 ؟كذنت االجذبة بذلنفي فأيف اكمف نقذط االخالؿ بمبذدئ الاخطيط المتساداـ

............................................................................................
............................................................................................  

الاي يقع في نفكذىذ أراضي  -بذعاقذدؾ ىؿ ىنذؾ تسعي حقيقي لمبمديذت ذات العالقة 1-7
الى اطبيؽ مذ ياعمؽ بذألنظمة الخذصة بذلمنطقة  -ذات اتساعمذؿ منذطؽ صنذعية

 ؟اكضيح األتسبذب الصنذعية حتسب المخطط االقميمي مع
----ال                     ---نعـ 

............................................................................................

............................................................................................ 
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ذـ بعض البمديذت ذات العالقة بعدـ اجييز مخطط افصيمي حتسب اعاقذدؾ مذ تسبب قي 1-8
 ؟لممنذطؽ ذات االتساعمذؿ الصنذعي حاى المحظة كذلؾ ضمف النفكذ االدارم لمبمدية

............................................................................................ 

............................................................................................ 
حتسب اعاقذدؾ ىؿ ياكفر باخطيط المنذطؽ الصنذعية الحذلي في المخطط االقميمي  1-9

 ؟لقطذع غزة الربط الالـز بشبكة الطرؽ المالئمة كقربيذ مف معذبر حدكدية
----ال                     --- نعـ

............................................................................................
............................................................................................ 

 : المجال اإلداري المحور الثاني:
اطكير حتسب اعاقذدؾ ىؿ فكرة انشذء ىيئة المدف كالمنذطؽ الصنذعية كذنت مفيدة ل 2-1

 كمراقبة أداء المنذطؽ الصنذعية؟
 ----ال                     --- نعـ

اكضيح رأيؾ: 
............................................................................................
................................................................................ 

حتسب اعاقذدؾ ىؿ ىنذؾ اعذكف كاضح يعكد بذلفذئدة عمى المنذطؽ الصنذعية بيف  2-2
ىيئة المدف كالمنذطؽ الصنذعية مف جية كبيف البمديذت ذات العالقة ككزارة الحكـ 

 ؟المحمي مف جية أخرل، مع اكضيح التسبب كأم مقارح 
 

 ----ال                     ---نعـ 
 :مقارح إف كجداألتسبذب كأم 

....................................................................................
.................................................................................... 

بذعاقذدؾ مذ تسبب عزكؼ الشركذت المطكرة كالمتساثمرة عمى اطكير المنذطؽ  2-3
 ؟مخصصة ليذ في قطذع غزة حاى اآلفالصنذعية في األراضي ال

 

....................................................................................

.................................................................................... 
 



 ح
 

كالضفة الغربية اراجع  بذعاقذدؾ ىؿ تسببت احداث االنقتسذـ التسيذتسي بيف قطذع غزة 2-4
 ؟كأثر تسمبي في أداء كاشغيؿ المنذطؽ الصنذعية في قطذع غزة

 

 ----ال                     --- نعـ
 :األتسبذب

....................................................................................
.................................................................................... 

 التنمية المستدامة:مجال  :المحور الثالث
متسذىمة فذعمة مف  غزة قطذع القذئمة في الصنذعية بذعاقذدؾ ىؿ اتسذىـ المنذطؽ 3-1

 ؟أجؿ رفع عجمة النمك االقاصذدم في قطذع غزة بذلشكؿ المطمكب
 ----ال                     --- نعـ

 :األتسبذب
............................................................................................

............................................................................................ 
 

في  غزة قطذع القذئمة في الصنذعية بذعاقذدؾ كيؼ يمكف زيذدة متسذىمة المنذطؽ 3-2
 ؟النمك االقاصذدم لقطذع غزة رفع متساكل

 :التُسبؿ المقارحة
............................................................................................
............................................................................................ 

............................................................................................ 
متسذىمة مممكتسة في  غزة قطذع القذئمة في الصنذعية بذعاقذدؾ ىؿ اتسذىـ المنذطؽ 3-3

احقيؽ مبدأ العدالة االجامذعية في قطذع غزة بذلشكؿ الالـز مف حيث اكفير فرص 
 ؟العمؿ كاكفير بعض الخدمذت لمتسكذف كغير ذلؾ

 ----ال                     --- ـنع
 :األتسبذب

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 



 خ
 

بذعاقذدؾ ىؿ ىنذؾ أثر بيئي تسمبي نذشئ مف المنذطؽ الصنذعية القذئمة في قطذع، كمذ  3-4
 ؟أتسبذب ذلؾ بذعاقذدؾ

 ----ال                     --- نعـ
 :األتسبذب

............................................................................................

............................................................................................ 
بذعاقذدؾ مذ ىي التُسبؿ الاي احتّسف األثر البيئي التسمبي النذشئ مف المنذطؽ الصنذعية  3-5

 ئي تسمبي (؟القذئمة  في قطذع) إف ُكِجد أثر بي
 :التُسبؿ المقارحة

............................................................................................

............................................................................................ 
 

المحور الرابع: أولويات المشاريع التي تساىم بتنمية شاممة بتخطيط المناطق 
 الصناعي ة:

   

بذعاقذدؾ مذ ىك الارايب المالئـ حتسب األكلكية بدءن مف األكثر أىمية في المشذريع  4-1
 ؟الاذلية كذلؾ كصكال لمتسذىمة المنذطؽ الصنذعية في احقيؽ انمية شذممة فذعمة

 المخطط االقميمي لقطذع غزة.احديث كاعديؿ أمذكف المتسذحذت المخصصة لممنذطؽ الصنذعية في أكالن: 
 انجذز جميع المخططذت الافصيمية لممنذطؽ الصنذعّية. :ثذنيذن 
 انجذز األنظمة الانظيمية الخذصة بذلمنذطؽ الصنذعّية. :ثذلثذن 
 اشجيع الدكلة لمشركذت المطكرة لممنذطؽ الصنذعية كاقديـ الحكافز الالزمة.: رابعذن 

 ة بذلقرب مف المنذطؽ الصنذعية كحكليذ )كيربذء، ميذه، صرؼ صحي(.اكفير البنية الاحاية الالزم: خذمتسذن 
 اعزيز الكصكلية كاكفير حركة مركرية مالئمة حكؿ المنطقة الصنذعية بذلقرب مف المعذبر.: تسذدتسذن 
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