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 شكر وعرفـان
 

َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا ) تعالى اهلل بقول ابتداءً 

 أتقدم بجزيل الشكر، يشكر الناس( )ال يشكر اهلل من ال صمى اهلل عميو وسمملقولو  ، وامتثاالً (َتْرَضاهُ 

 ةً سدوه لي داعيأىل الفضل عرفانا مني ليم بالجميل الذي ألتعالي والوالدين واالمتنان بعد اهلل 

" عمر عصفور"عمى رأسيم استاذي المشرف الدكتور و  ،ليم بالتوفيق والسداد المولى)عز وجل(

 مني فمو البحث، ىذا إلتمام مساعدتي في وبذلو الجيد المفيدة، القيمة وتوجيياتو السديدة، إلرشاداتو

 .الجميل والثناء الخالص الدعاء

إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضميم بقراءة الرسالة وعمى المالحظات التي  الجزيل بالشكر أتوجو ثم

غنائيا.  اسيمت في تقويميا وا 

عتذر سمفا و بكممة طيبة أو أسدى لي نصيحة، وأأو دعوة أعانني بتشجيع أوفي الختام اشكر كل من 

 لمن فاتني ذكره.

 أن يجزي الجميع عني خير الجزاء. أسأل اهلل تعالى
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 ةثـــالتعريف بالباح 

 
عمى درجة البكالوريوس في اليندسة المعمارية من الجامعة االسالمية  2003حصمت الباحثة عام 

كميندسة تخطيط في دائرة التخطيط الحضري ببمدية رفح، وقد  2008ومنذ عام  بغزة، وتعمل حالياً 

عممت في بدأت حياتيا العممية في بمدية الشوكة كميندسة معمارية في مجال التصميم واالشراف، ثم 

والت والتصميم المعماري واالشراف، مما أكسبيا الكثير من عدد من المكاتب والشركات في مجال المقا

 الخبرة في ىذه المجاالت.

واحتياجاتيا مما ساىم مشاكل المدينة التعرف عمى  ساعدىا في كما أن عمميا الحالي في بمدية رفح

 بصورتيا ىذه.نجاز ىذه الدراسة كثيرا في ا

  



 ه 

 
 
 
 

 رارـــــــــــاق
 

 ألحبادا هم االسخىساخل َالىقم عدَ لعلميتا ألماوتبا الخزامًب الباحذز يق
 علميا  ا بٍ ملسمُحا االقخباساث َأن، ملُضُعا ٌذا حىاَلج الخي الزسائلَ

.عٍامُاض يفع َاملزاج اصادرامل ُضحتم الزسالتي ٌذ  يف الُاردةَ




 و 

 :البحث ممخص

تعتبر مراكز المدن في العالم مقياسا لتفوقيا ومركزا لتطمعات ورغبات المجتمع، ولطالما كانت وال 
 زالــت القمــب النــاب  فييــا وشــريان الحيــاة بالنســبة ليــا، حيــث أنيــا مركــز األنشــطة االقتصــادية والسياســية
واالجتماعيــة كمــا تعتبــر مركــز المــال واألعمــال فييــا، باإلضــافة إلــى أنيــا مركــز التحــديات الديموغرافيــة 
 واالقتصادية والبيئية والتي تشكل في النياية حجم وشكل وىيكل ووظيفة ىذه المنطقة ونموىا المستقبمي.

إضــافة إلــى ا لقطــاع غــزة وتعتبــر مدينــة رفــح مــن المــدن الصــغيرة نســبيا والتــي تطمــح لتكــون مركــزا ثالثــ
، وممـا كمـدينتين مركـزيتين لمقطـاع المخطـط اإلقميمـي لقطـاع غـزةوغزة، والتي حددىما  خانيونسمدينتي 

ومـن ىنـا جـاءت  .يؤىميا ليذه المكانة المتغيرات السياسية التي جعمت منيا شريانا اقتصـاديا لقطـاع غـزة
اريــة مــن خــالل تطــوير مركزىــا ليعــزز ىــذه أىميــة البحــث فــي أنــو يضــع تصــورا لمدينــة رفــح كمدينــة تج

وتكمـن المشـكمة  المكانة، مما يساىم في عالج مشاكل ىذا المركز عمى أسس عممية وتخطيطية سميمة.
البحثية في العمل عمى تطـوير مركـز المدينـة والـذي ال يسـتطيع بتخطيطـو الحـالي تمبيـة متطمبـات الـدور 

 ووضـع مقترحـات، مما يسـتوجب إعـادة تخطـيط المنطقـة، ياقميم  الجديد المنشود لممدينة كمركز تجاري
ســتراتيجيات وخطــط تطويريــة ليــا. وتعتمــد  المنيجيــة المتبعــة فــي ىــذا البحــث عمــى المــني  الوصــفي  وا 

التحميمي، والذي يقوم عمى جمع البيانات حول المنطقة وتنظيميا وتحميميـا لمتعـرف عمـى مشـاكميا، ومـن 
لتطويرىــــا، وذلــــك مــــن خــــالل أســــموب دراســــة الحالــــة والمســــح الميــــداني  ثــــم اقتــــراح حمــــواًل واســــتراتيجيات

واالستبيان، وتخمص الدراسـة فـي النيايـة إلـى مجموعـة مـن النتـائ  والتوصـيات حـول سـبل تنفيـذ الخطـط 
ومـــن أىميـــا تحســـين المظيـــر العـــام، وتحســـين المـــرور  ات المقترحـــة لتطـــوير مركـــز المدينـــةواالســـتراتيجي

 التنمية االقتصادية.والحركة، وتعزيز فرص 



 ز 

Abstract: 

City centers worldwide are perceived as center of excellence, centers of 
opportunities where aspirations and desires are met. For centuries, city centers  have 
been the heart, the lifeblood of various civilizations and the epicenter of economic, political 
and public activities. As well as they are central to the demographic, economic and 
environmental challenges that compose the size, form, structure and function of these 
areas and their future growth. Rafah is relatively a small city that aspires to be the third 
central city of Gaza Strip as well as Khanyounis and Gaza city, which are identified by 

the regional plan. The political and geographic conditions made it the economic lifeline 
of Gaza Strip, hence the importance of this research that it envisages Rafah as a 
commercial city through the development of its center, and through trying to solve the 
problems of this center on scientific and planned basis. The research problem comes from 
working on the development of the city centre, which cannot meet - with its current plan - 
the requirements of the new city role as a regional commercial center, which requires re-
planning this area and developing proposals, strategies and plans. Generally this thesis 
reviews the evolution of urban centers and especially the development of the center of 
Rafah. It, also, reviews the theories and methods of urban development and the previous 
similar studies and experiences, considering the actual status and analyze, evaluate and 
then develop solutions to the problems leading to plans and strategies for the 
development of this area. This research methodology relies on the descriptive analytical 
method, which is based on collecting, arranging  and analyzing data about the center area 
to identify the causes of the city center decline and the ways to develop it, through the 
case study, field survey and questionnaire ways. Finally, the study concludes with a set of 
findings and recommendations about methods of implementing plans and strategies for 
the development of the city center namely; improvement of general view, improvement of 
traffic and promoting the economic development opportunities. 
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 مقدمةال 1-1
تزايد االهتمام في العالم بتخطيط المدن نتيجة لتزايد طموحات المجتمعات المختمفةة فةي النمةو 

تغيةرات سواء أكانت ، والتقدم، وعمى الرغم من التغيرات الكبيرة التي تحدث في مجتمعاتنا الفمسطينية
لةةة زم لتطويرهةةةا بمةةةا إال أن مراكةةةز المةةةدن ال تحظةةةى باالهتمةةةام ا ،سياسةةةية وأاجتماعيةةةة  وأفيزيائيةةةة 

يةةت ءم مةةه هةةغي التغيةةرات، ممةةا يةةؤثر فةةي النهايةةة سةةمبا عمةةى اسةةتدامة هةةغي المنةةاط  وعمةةى االقت ةةاد 
 المحمي.

 CBD( )Centralمراكز المدن )تيجيات تطوير إستراالدراسات التف يمية حول  كونونظرا ل
Business District تختمف من مجتمه آلخر، فما يثبت فعاليته في أحد المجتمعات قد ال يكون )

فعمةى سةبيل المثةال النشةاط  ،آخر، لغا فإن هناك حاجة لدراسةة كةل حالةة عمةى حةدةفعاال في مجتمه 
 ،وشةبكات النقةل ،قميميةةوالمنافسةة اإ ،والموقةه الجغرافةي ،وأنمةاط النمةو السةكني ،االقت ادي لممدينة

 تيجية.ستراعنا ر متغيرة من مجتمه آلخر مما يحول دون تعميم اإتعتبر جميعا 

مدينةة رفةف فةي التجةارة ونقةل البإةائه إلةى قطةاع  ا بحت تشغمهأي تال ةالجديد كانةونظرا لمم
تيجيات التخطةيط إسةتراغزة، وحيث أن التغيير يبدأ من القمب،  فقد كان موإوع هغي األطروحة هةو 

مركةةز مدينةةة رفةةف، كخطةةوة فةةي طريةة  تطةةوير المدينةةة كمدينةةة تجاريةةة، وغلةةك عةةن طريةة  الحإةةري ل
سةةةتراهةةةداف عامةةةة و وإةةةه أ مبةةةي طمةةةوح المجتمةةةه بشةةةكل يي المنطقةةةة تطةةةوير هةةةغ سةةةاعد فةةةيتيجيات تا 

 الفمسطيني.

، والةةغي مدينةةةالمدينةةة رفةةف الواقةةه فةةي قمةةب مخيمةةات مركةةز  حيةةث سةةتركز هةةغي الدراسةةة عمةةى
وسةةيتم تتةةداخل فيةةه الوظةةائف والخةةدمات المختمفةةة وتتةةداخل فيةةه حركةةة المشةةاة مةةه حركةةة المركبةةات، 

سةةس أعمةى  وإةةه مقترحةات قائمةةة أجةل وغلةك مةةنالتركيةز فيةه ب ةةورة أكبةر عمةةى الجانةب التجةةاري، 
بمةا يإةةمن تحقية  الراحةةة لمرتةادي المكةان وبمةةا يإةمن جعةةل المركةز نقطةةة  المنطقةةةلتطةوير عمميةة 

 جغب وواجهة حإارية لممدينة.

 أهمية البحث 1-2

غالبا ما تتميز مناط  وسط المدن بتنوع الوظةائف واالسةتعماالت إال أن هنةاك خمطةا واإةحا 
عديةد والنشاطات الموجودة فةي منطقةة الوسةط التجةاري بمدينةة رفةف، وكةغلك الفي استعماالت المباني 

 .من المشاكل التي تعاني منها

مةةن الناحيةةة مشةةاكل المركةةز ل كونهةةا تقةةدم حمةةوال وتكمةةن أهميةةة هةةغي الدراسةةة بشةةكل أساسةةي فةةي
عمةةةى أسةةةس عمميةةةة وتخطيطيةةةة سةةةميمة تسةةةاعد الجهةةةات غلةةةك بشةةةكل مبنةةةي الفيزيائيةةةة واالجتماعيةةةة، و 

 المعنية في حل مشاكل هغي المنطقة. 
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 كما تكمن أهمية البحث في أنه:

 .يعطي رؤية وت ور جديد لمدينة رفف كمدينة تجارية 

 .يساعد عمى التنمية االقت ادية لممدينة 

  لممسئولين لممحافظة عمى اقت اد المجتمه المحمي. يعتبر دلي 

  التجةاري فيهةا كةون معظةم وتعتبر وسيمة لمساعدة مناط  أخرى في حل مشةاكل الوسةط
 المدن الفمسطينية تعاني مشاكل مشابهة في منطقة الوسط التجاري.

  كغلك فإن هغي الدراسةة قةد تشةكل خطةوة أولةى عمةى طرية  الحةل والتةي يمكةن أن تكممهةا
 .دراسات قادمة في هغا المجال

هةا تقةه فةي كما أن منطقةة الدراسةة تمتةاز ب ةفة تميزهةا عةن بةاقي مراكةز المةدن فةي العةالم كون
قمةةب المخيمةةات ممةةا يإةةيف أهميةةة جديةةدة لمبحةةث فةةي كونةةه يحةةاول إيجةةاد الحمةةول لممركةةز المختنةة  

 بالمخيمات.

 أهداف البحث 1-3
 تطةوير مركةز مدينةةوإه حمول ومقترحات تساهم في  رئيسي إلى بشكل الدراسة هغي تهدف

 :أهمها إلى تحقي  عدة أهداف تف يمي وبشكل رفف 

  يجابياتها وأساليبه الحإري ودوافعه التطوير نظريات عمى التعرف  .وسمبياتها وا 

  فةي دراسةية كحةاالت العالميةة والدراسةات هةغا المجةال،  فةي عمةى تجةارب مشةابهة التعةرف 
 واستنباط عبر ونتائج منها.، عمى مركز المدينة الحإري التطوير نظريات تطبي 

   مركزهةا والمشةاكل التةي يعةاني منهةا، التعرف عمى واقه مدينةة رفةف عامةة مةه التركيةز عمةى
 .الجوانب السمبية واإيجابية فيه وتحديد لممركز، الحالي الوإه وتقييم تحميلو 

  تيجيات الخا ةةسةترالممشةاكل التةي يعةاني منهةا المركةز ووإةه الخطةط واإ حمةول اقتةراح 
 بالتطوير المستقبمي لممنطقة ، بحيث تتإمن:

 المنةةةةاط  الخإةةةةراء  نعةةةةداموال نشةةةةطةالمبةةةةاني واألخمةةةةط فةةةةي اسةةةةتعماالت وإةةةةه حمةةةةول لم
 .الموجودة في منطقة الوسط التجاري

 التشوي الب ري.التقميل من الناحية الجمالية و  وإه مقترحات لتحسين 
 مواقةةةف اقتةةراح مواقةةه لبشةةبكة الموا ةة ت مةةن خةة ل  محاولةةة حةةل المشةةاكل المتعمقةةة

ة المارة في هغي المنطقة، حل مشكمة حرك، ووإه مقترحات لسيارات ومحطات با ات
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تقميةةةةةل التةةةةةاثيرات الناجمةةةةةة عةةةةةن ازدحةةةةةام الحركةةةةةة المروريةةةةةة مةةةةةن تمةةةةةوث لمهةةةةةواء أخةةةةةرى لو 
 .الشبكة تمك تطوير عمى وإوإاء، والعمل

 .وإه مقترحات لتحسين المباني والفراغات في المنطقة 
 لمتطمبةةةات المكةةةان والوإةةةه الخةةةاص لممدينةةةة  اتالمقترحةةةالحمةةةول و  العمةةةل عمةةةى م ئمةةةة

ومتطمبات الحياة المعا رة بما يحافظ عمى النسةيج الحإةري وفةي إةوء الرؤيةة العامةة 
 لممدينة.

 المشكمة البحثية 1-4
نظرا لممكانة المتنامية لمدينة رفف فةي اقت ةاد قطةاع غةزة، وحيةث أن التغييةر يبةدأ مةن القمةب، 

تطةوير مركةز المدينةة والةغي ال يسةتطيه أن يمبةي متطمبةات  فقد كانت مشكمة البحث هي العمل عمى
والتمةةوث البيئةةي بسةةبب مةةا يعانيةةه مةةن مشةةاكل المةةرور والحركةةة  الةةدور الجديةةد لممدينةةة كمركةةز تجةةاري
سترامقترحات و وإه ، مما يستوجب والتشوي الب ري وتداخل االستعماالت تيجيات وخطط تطويريةة ا 

 ة.تطور مركز المدينيشجه لممنطقة بما 

 منهجية البحث 1-5
 في التحميمي، والغي يقوم عمى جمهتعتمد المنهجية المتبعة في هغا البحث عمى المنهج الو 

البيانةةات حةةول المنطقةةة وتنظيمهةةا وتحميمهةةا لمتعةةرف عمةةى أسةةباب تةةدهورها واقتةةراح حمةةول لتطويرهةةا، 
 وغلك من خ ل:

   تطةوير مراكةز المةدن، وكيةف دراسة الحالة: وغلك لمتعةرف عمةى حةاالت مشةابهة فةي مجةال
 تم التعامل معها ووإه حمول لممشاكل التي تعاني منها.

   المسةةةف الميةةةداني: بهةةةدف التعةةةرف عمةةةى المنطقةةةة بطريقةةةة تف ةةةيمية دقيقةةةة وجمةةةه البيانةةةات
والمعمومةةات الخا ةةة بالمبةةاني والطةةر  والفراغةةات، ومةةن ثةةم تحميمهةةا والتعةةرف عمةةى جةةوهر المشةةكمة 

 ول مقترحةتمهيدا لمتو ل إلى حم

  والةةغي يستكشةف آراء النةةاس والمشةةاكل التةي يعةةانون منهةةا، بهةدف تقيةةيم الوإةةه  :االسةتبيان
 القائم من خ ل أ حاب الع قة ومن أجل وإه الحمول التي تتواف  مه طموحاتهم.

 معوقات البحث 1-6
  .قمة المعمومات والدراسات التي تتناول هغا الموإوع عمى ال عيد المحمي 

  حول المنطقة. المتوفرة تف يميةال تقمة البيانا 
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   البنائية العالية في هغي المنطقة ممةا يتطمةب جهةد كبيةر فةي أعمةال الرفةه الميةداني  الكثافة
 لممنطقة.

   عةةدم وجةةود حةةدود معينةةة لمنطقةةة المركةةز لةةدى بمديةةة رفةةف مةةه وجةةود  ةةعوبة فةةي تحديةةدها
إلةةى تقمةةيص المسةةاحة  ، ممةةا أدىحاطةةة مخيمةةات ال جئةةين لهةةا مةةن معظةةم الجهةةاتإبسةةبب 

ا معظةةم األنشةةطة التجاريةةة فةةي مركةةز هةةالتةةي سةةيتم دراسةةتها لتشةةمل المنطقةةة التةةي تتركةةز في
 .المدينة

 حدود البحث  1-7
 الحدود المكانية 1-7-1

اقت ةةةر البحةةةث فةةةي دراسةةةته عمةةةى التركيةةةز عمةةةى مدينةةةة رفةةةف بوجةةةه عةةةام وعمةةةى مركزهةةةا بشةةةكل 
 خاص والغي يمثل الع ب الرئيسي وشريان الحياة فيها.

 ةالحدود الزماني 1-7-2
امتةةةد البحةةةث فةةةي دراسةةةته ليشةةةمل الفتةةةرة منةةةغ نشةةةوء وسةةةط مدينةةةة رفةةةف والةةةغي نشةةةا مةةةه نشةةةوء 

 وحتى اآلن. 8491، أي منغ نكبة عام المخيمات

 يةبحثال الحدود 1-7-3
لى دراسةة القطةاع التجةاري لممنطقةة بحيةث يةتم وإةه مقترحةات إساسي أيتطر  البحث بشكل 

لتطةوير المنطقةة تجاريةا مةن خة ل دراسةة الجوانةب المةؤثرة عمةى النمةو التجةاري لممنطقةة سةواء كانةت 
 أو اجتماعية. ادية عمرانية أو اقت

 الدراسات السابقة 1-8
فيض، كمةةا هنةةاك دراسةةات فةةي دول أجنبيةةة تناولةةت موإةةوع تطةةوير مراكةةز المةةدن بشةةكل مسةةت

توجةةد بعةةض الدراسةةات عمةةى المسةةتوى العربةةي، أمةةا عمةةى المسةةتوى االقميمةةي فالدراسةةات تقةةل، وعمةةى 
مستوى مدينة رفف فتكاد ال تكون هناك دراسات حول مركز المدينة سوى دراسة واحةدة حةول المةرور 

التةةي  والموا ةة ت فةةي المدينةةة سةةيتم الحةةديث عنهةةا الحقةةا. ويمكةةن تمخةةيص بعةةض الدراسةةات السةةابقة
 كميا عمى النحو التالي: أوتناولت موإوع البحث جزئيا 

 The Changing Role of“:( عبارة عن ورقة عممية بعنوانByrd, 2004) ىالدراسة األول

Downtowns: An Examination of the Condition of Cities and Methods 

to Reinvent the Urban Core”   
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الورقة االتجاهةات الوطنيةة فةي مجةال اسةتخدام األراإةي لتشةمل دراسةة ويناقش الجزء األول من هغي 
ثةةم يقةةدم استعراإةةًا لجهةةود  ،واسةةعة النطةةا  لسةةكن الإةةواحي فةةي الثقافةةة الغربيةةة، وأسةةباب ال مركزيةةة

إعادة التعمير الحالية في مركز المدينة مه التركيز بوجه خاص عمةى بنةاء نمةوغج مكةاني قةائم عمةى 
تبحةةث هةةغي الورقةةة اثنةةين مةةن الجهةةود المسةةتندة إلةةى البنةةاء و لةةى التوجهةةات الوطنيةةة. التنميةةة المسةةتندة إ

ستراتيجيات البنية التحتية و إستراالمكاني وهي  تيجيات البنية التحتية إستراوتشمل تيجيات المستهمك. ا 
ى إلةى أمةا الةنهج القةائم عمةى المسةتهمك والةغي يسةع تقييما لممشاريه التجارية والسةكنية، واالجتماعيةة.

جةةةغب المهنيةةةين الشةةةباب واألسةةةر ال ةةةغيرة لمعةةةيش فةةةي المنةةةاط  الحإةةةرية عةةةن طريةةة  ابةةةراز وسةةةائل 
 الراحة فيها.

ويعةةرض الجةةزء الثةةاني مةةن الورقةةة رونةةوك بواليةةةة فيرجينيةةا كحالةةة دراسةةية. تتةةيف هةةغي الدراسةةةة 
وسةةط  فر ةةة لتوإةةيف اتجاهةةات اسةةتخدامات األراإةةي. كةةغلك تةةوفر مجةةاال لمناقشةةة أسةةاليب إحيةةاء

المدينة والتي تناسب المدن ال غيرة إلى المتوسطة الحجم التي تتقمص فيها أهمية المناط  التجارية 
والمنهجية المتبعة في هغي الدراسة تقوم عمى المركزية مه التوسه في المناط  الحإرية ال مركزية. 

الإةةواحي التةةي تواجةةه  فةةي لسةةكنىاكشةةف عةةن اتجاهةةات العمالةةة لمو األسةةر سةةتعراض بيانةةات أسةةاس ا
وسط مدينةة إلةى إعةادة التنشةيط، بينمةا تظهةر األسةس  حاجة بياناتالعكس الكثير من ت ، كماالمدينة

 .المركز يرطو ال زمة لدعم إعادة ت
تم الح ول عمى بيانات األسر من حساب التوقعات االح ائية حول  كل من أعمار األسر 

نمو الطمب المتوقه عمى  لمعرفة. 0202السكانية لعام اإسقاطات  حساب حيازة مهنوع الو ها نوعو 
 أما بيانات العمالة فبينت الحاجة المستقبمية الى المكاتب ومساحة ومواقه المكاتب ال زمة. .المنازل

 وفي النهاية خم ت الورقة البحثية الى مجموعة من النتائج والتو يات أهمها:
تزداد خ ل الخمسة عشر سنة سراسة أنها يجب جغب األسر الشابة التي ظهر من خ ل الد -

 والترفيه يمكنها جغب الناس أكثر. القادمة، كما أن عنا ر الجغب الثقافي والفن
 د كبير من العمال والموظفين.عمل مشاريه إخمة في منطقة الوسط والتي يمكنها جغب عد -
 افتتاح مسرح ومتحف وعنا ر ترفيهية أخرى تعمل عمى جغب السكان.  -
من الدراسة ظهرت الرغبة في شغر المباني الموجودة في واجهة المركز ولغلك ن ف الباحث   -

بزيادة االرتفاع وزيادة الكثافة رأسيا في ال فوف األولى من المباني مه االستغ ل األمثل 
 لممساحات األقل كثافة والخالية حول وداخل منطقة المركز.

 كني أو غيري" مما يعطي فر ة أكبرو سأالسماح باالستعمال المرن لممباني "مكتبي   -
 لممستثمرين.
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إال أن مشاكل وسط المدن الغربية تختمف كثيرا عن مشةاكل وسةط المةدن فةي المنطقةة العربيةة 
الإةواحي وتهةدف خطةط التطةوير  إلةىحيث أنها تعاني فةي الةدول الغربيةة مةن الهةروب مةن المراكةز 

إعادة إحياء المنطقة المركزية عن طري  ايجاد طر  لجغب السكان إليها، بينما في الب د  إلىم لديه
العربيةةة عامةةة وفةةي مدينةةة رفةةف خا ةةة فةةالمركز يعةةاني مةةن كثافةةة سةةكنية وبنائيةةة عاليةةة وإةةغط فةةي 

 أنه حركة المرور والبنية التحتية، وتشوهات ب رية وسمعية كبيرة، ناهيك عن اخت ف الثقافات، إال
في بعض النقاط المتعمقةة بتقيةيم النةواحي التجاريةة  هغي الحالة الدراسية )رونوك(  يمكن االستفادة من

المتعمقة بتحسين منطقة الوسط بغةض النظةر عةن أن  أووالسكنية واالجتماعية لمنطقة وسط المدينة 
 المنطقة.هغا التحسين من أجل المقيمين الحاليين أو من أجل جغب السكان لإلقامة في 

ير وهغي الدراسة تدل عمى مدى االخت ف بين المدينة العربية والغربية واخت ف أهداف التطو 
يةةةدفعنا لمبحةةةث عمةةةى المسةةةتوى العربةةةي لنجةةةد تجةةةارب عةةةدة ممةةةا  بينهمةةةا وخ و ةةةية كةةةل حالةةةة منهمةةةا

وان لمباحث محمد مسمط الشةريف بعنةمعظمها لمراكز تاريخية، ونجد عمى رأس هغي الدراسات دراسة 
 ( والتي تهدف إلى:0222" )الشريف، العوامل المؤثرة في تخطيط المنطقة المركزية بمكة المكرمة"

  التعةرف عمةى العوامةل المةؤثرة فةي تخطةيط المنطقةة المركزيةة بمكةة المكرمةة بظروفهةا الدينيةة
 والعمرانية واالقت ادية واالجتماعية.

  عمى البيئةة العمرانيةة المعا ةرة فةي المنطقةة دراسة وتحميل هغي العوامل لمعرفة مدى تاثيرها
 المركزية بمكة المكرمة.

 تيجيات واألهةةداف والسياسةةات التخطيطيةةة سةةتراطةةار عةةام لتخطةةيط المنطقةةة مبينةةا اإإيجةةاد إ
 التي يجب أن تقوم عميها المنطقة المركزية.

والتةةةي تةةةم ولتحقيةةة  غلةةةك اعتمةةةدت الدراسةةةة عمةةةى المعمومةةةات األوليةةةة والثانويةةةة لتحقيةةة  البحةةةث 
جمعهةةةا مةةةن م ةةةادرها الرئيسةةةية وهةةةي معمومةةةات تخطيطيةةةة عمرانيةةةة ومعمومةةةات اجتماعيةةةة سةةةكانية 

وتحقيقةةا لةةةغلك  ومعمومةةات اقت ةةةادية عمرانيةةة، والخةةةرائط والرسةةومات البيانيةةةة والمقةةاب ت الشخ ةةةية.
ى العوامةل بالدراسات التمهيدية، والتةي مةن خ لهةا تةم التعةرف عمة تبدأث ثة مراحل  منالبحث  تكون

. أمةا الجةزء الثةاني فيعنةى بدراسةة الي نمو المراكز الحإةرية بالمةدنالتي تؤثر عمى نمو المدن، وبالت
العوامل التي تؤثر في نمو وتخطيط المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وتاتي المرحمة األخيرة لتوظف 

لةةةغا فةةةالجزء األخيةةةر يإةةةه  هةةةغي العوامةةةل كنتةةةاج يةةةتم بةةةه تخطةةةيط المنطقةةةة المركزيةةةة وتحديةةةد أهةةةدافها،
 تخطيطية لتنمية البيئة العمرانية بالمنطقة المركزية مثل: وسياسة تيجيةإسترا
 .س مية لتخطيط المنطقة المركزيةتطبي  التعاليم اإ -
 األخغ في االعتبار الجوانب االجتماعية وجعمها األساس في التخطيط. -
 المسمم.إيجاد بيئة عمرانية متوازنة وم ئمة لإلنسان  -
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 كثر مما يجب.أعطاء القيم االقت ادية وزنها وعدم المبالغة في توفير إ -
تيجيات سةةتراويمكةةن االسةةتفادة مةةن منهجيةةة هةةغي الدراسةةة ومةةن الدراسةةات التمهيديةةة لممركةةز، إال أن اإ

والسياسات المقترحة ال تتناسب مه مركز مدينة رفف نظرا لما لمركز مدينة مكة من خ ائص فريدة 
 من حيث وإعها الديني واالجتماعي والطبيعي واالقت ادي المختمف. مميزة
نجةد عمةى ف البحث في دراسات لمدن أكثةر تشةابها فةي ظروفهةا مةه مدينةة رفةف إلىيدفعنا أيإا  وهغا

اتادة تخطتيط وستط مدينتة نتابمس إستترا"مستوى فمسةطين رسةالة ماجسةتير بعنةوان  تيجيات تطتوير واع
نةابمس  لمدينةة التجةاري الوسةط وتنظةيم دراسةة األطروحةة تناولةت (2222التجتار""  االقتدومي  

CBD) )بهةغي االهتمةام وجةاء، التجةاري الوسةط وتطةور بنةاء تحكةم التةي البنةاء قةوانين خة ل مةن 
 .(الخ...,إدارية، ثقافية، تجارية) مختمفة نواحي من أهمية من تشكمه لما المنطقة

 (CBD)نابمس لمدينة التجاري الوسط منها يعاني التي المشاكل عمى التركيز إلى هدفت كما
ا وغلةةك عةةن طريةة  جمةةه البيانةةات الميدانيةةة حةةول منطقةةة الدراسةةة والتةةي شةةممت عةةدة نةةواحي وتحميمهةة

وهةةي: "المنةةاط  المبنيةةة والغيةةر مبنيةةة، الع مةةات المميةةزة، ممكيةةة األراإةةي، ارتفاعةةات المبةةاني وعةةدد 
ة، االسةتعماالت فةي كةل طةاب ، الحالةة االنشةائية، سةنوات الطواب ، توزيه المؤسسات والمبةاني العامة

تاسةةةةيس المبةةةةاني، وكةةةةغلك تحميةةةةل نظةةةةام الموا ةةةة ت الةةةةغي اشةةةةتمل عمةةةةى: اتجاهةةةةات وكثافةةةةة السةةةةير 
الطةةابه المعمةةاري واألسةةوا  التجاريةةة وأثةةاث  ارات الإةةوئية، باإإةةافة الةةىوت ةةنيف الشةةوارع واإشةة

ن ثم تحميل هغي النواحي من أجل إيجاد حمةول لممنطقةة وم ،الشوارع والفن في محيط الوسط التجاري
يجةةةةاد عنا ةةةةر جةةةةغب لمةةةةزوار والمتسةةةةوقين، وحةةةةل مشةةةةكمة ازدحةةةةام  تسةةةةتجيب لمتطمبةةةةات التطةةةةوير، وا 
الموا  ت وارتفاعات المباني إلةى جانةب تةوفير منةاط  خإةراء جديةدة ومواقةف سةيارات وغلةك فةي 

وأ ةةةحاب محةةة ت ومكاتةةةب ومتسةةةوقين  راء الشةةةارع مةةةن سةةةكانإةةةوء اسةةةتبيان اسةةةتهدف اسةةةتط ع آ
لتةي وإةةعت، ومةةن هةةغي تيجيات تسةةتجيب لدهةةداف اإسةتراولتحقيةة  غلةك تةةم وإةةه  وسةائقي سةةيارات.

االزالةة واإحة ل التةي تطبة  عمةى المبةاني المترديةة، الحفةاظ عمةى المبةاني التاريخيةة، تيجيات سترااإ
سةتراوالشةوارع، و االنشاء والتجديد التي تطب  عمى المناط  المبنيةة  تيجية إعةادة االسةتعمال المتوافة  ا 

 إلةى الدراسةة وخم ةت. بحيةث يةتم إعةادة توظيةف المبةاني التاريخيةة فةي اسةتعماالت جديةدة لممبةاني
 :أهمها، والتو يات النتائج من مجموعة
 المخطةط  ةعيد عمةى تكامميةة عمميةة نةابمس لمدينةة التجةاري الوسةط وتطةوير تخطةيط عممية (8

 .الشعبية والمشاركة والخاص العام القطاع بين وبالتعاون، ككل الهيكمي
 فةي يسةاهم لكةي وغلةك الشةوارع فةي اسةتراحة وأمةاكن خإةراء ومنةاط  مشةاة ممةررات توفير (0

 .لممنطقة المتسوقين وجغب االقت ادية الحركة إنعاش
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 الوسةط منطقةة فةي االرتفاعةات فةي التدرج لتحقي  المباني ارتفاع فيه حددي مخطط عمليتم  (2
 .ومحددة واإحة بؤرة التجاري القمب منطقة ت بف حتى التجاري

 وغلةك الهامةة األثريةة والمواقةه المميةز المعمةاري الطةابه غات التاريخيةة المباني من االستفادة (9
 .أخرى استخدامات عمى تحويمها( و ترفيهي، ياحي، سثقافي) جغب عامل بجعمها

 لتحقية  وغلةك العمةودي باالتجةاي التجاريةة ل فتةات ومةدروس موحةد نظةام بإتبةاع التو ةية (5
 .بالمنطقة الفارغة األراإي توفر ولقمة االرتفاعات في التدرج

غا انتقمنةةا فةةي البحةةث حةةول الدراسةةات التةةي أجريةةت عمةةى المسةةتوى المحمةةي فنجةةد أنةةه توجةةد دراسةةات  وا 
أن  إالعديةةةدة حةةةول مدينةةةة رفةةةف لكةةةن ال توجةةةد دراسةةةة متخ  ةةةة بمركزهةةةا وبمشةةةاكل هةةةغا المركةةةز، 

 اسةةةة واحةةةدة حةةةول تطةةةوير النقةةةل والموا ةةة ت فةةةي مدينةةةة رفةةةفالباحثةةةة تمكنةةةت مةةةن العثةةةور عمةةةى در 
(Sarraj and others, 2007)  بعنةوان :"”Rafah transportation Master Plan 

ح ةةةةاءات مروريةةةةة حةةةةول المدينةةةةة ومشةةةةاكل المةةةةرور والتقاطعةةةةات الحرجةةةةة فيهةةةةا إعرإةةةةت ، 2030
. كمةةا وإةةعت بعةةض مقترحةةات لحةةل 0222فةةي المدينةةة حتةةى عةةام ووإةةعت خطةةة تطويريةةة لمنقةةل 

مشاكل المرور فيها، وقد كانت منطقة وسط البمد إمن المناط  التي تحتوي مشاكل مروريةة والتةي 
تةةم وإةةه بعةةض الحمةةول لهةةا، وسةةيعتمد هةةغا البحةةث عمةةى تمةةك لدراسةةة فةةي األجةةزاء الخا ةةة بةةالطر  

حةول مركةز المدينةة مةن أجةل تطويرهةا وبةغلك سةيكون واالح اءات المروريةة. وسيسةتكمل الدراسةات 
  األول الغي تناول مركز مدينة رفف بالتف يل.

تيجيات سةتراوفي النهاية فإنه من الممكن االستفادة من الدراسات السةابقة فةي التعةرف عمةى اإ
دراسةة او تيجيات المناسةبة لمنطقةة السةتراالمتبعة دوليا ومحميا فةي تطةوير مراكةز المةدن مةه انتقةاء اإ

التةي يمكةةن تطويرهةةا بمةةا ي ئةةم المنطقةةة، واالسةةتفادة مةن الدراسةةات السةةابقة حةةول الطةةر  والمةةرور فةةي 
 محافظة رفف واستكمال باقي الدراسات حول مركز المدينة.

 



 01 

  الفصل الثاني                                          2

التطوير الحضري 
 لمراكز المدن

 المدينة المقدمة

 تعريؼ المدينة

 كظائؼ المدينة

نظريات تركيب هيكؿ 
 استعماالت االراضي

مككنات البيئة العمرانية 
 لممدينة

 التشكيؿ البصرم لممدينة

 مركز المدينة

تعريؼ مركز المدينة 
 كخصائصه

 مراكز المدف عبر التاريخ

المنطقة التجارية المركزية 
 في مدف العالـ

 فكائد المنطقة المركزية

مجاالت التطكير الحضرم 
 لمراكز المدف

متطمبات  مشاريع تطكير 
 مراكز المدف

اجراءات ارشادية لتطكير 
 مراكز المدف

سياسات التطكير الحضرم 
 لمراكز المدف

 الخالصة



 00 

 ةقدمالم 2-1

دارية تجارية كمراكز المدف نشأت التاريخ مدل عمى  ازدياد كمع حكلها، مف البشرية لممستقرات كا 
 ماليػة أخػرل أنشػطة المراكػز هػذ  ضػمت ،المعيشػة مسػتكل كارتفػاع االقتصػادم كالتطػكر السػكاف أعػداد

 كالصػحية التعميميػة األنشػطة بخػفؼ لمتخػزيف، منػاطؽ مػف بهػا يػرتبط كمػا متنكعػة كصػناعية كتجاريػة
 االقتصػادية القاعػدة مػف رئيسػيان  جػزءان  تضػـ المػدف مراكػز كأصػبحت كغيرها. كالدينية كالثقافية كالترفيهية
 األمػة ذاكػرة عف كتعبر حضارتها تاريخ تجسد المدف مراكز أصبحت، حتى حكلها مف كإلقميمها لممدينة

 كالكظػائؼ األحجػاـ هػذ  كارتبطػت كظائفهػا كأحجػاـ المػدف أحجػاـ تػدرجت، ك كفنكنهػا كثقافتهػا بأحػداثها
قميمية دكلية أبعاد ذات المدف أصبحت كما إقميمها، مع كتفاعمها خدمتها مجاؿ باختفؼ   .كا 

كالتػػي أكثػػر مػػا يهمنػػا منهػػا  المدينػػة ككظائفهػػا الحػػديث عػػف هػػذا الفصػػؿالجػػزء األكؿ مػػف يتنػػاكؿ 
نظريػات تركيػب ننػا نػدرس مركػز مدينػة رفػي كمدينػة تجاريػة، كمػا يتنػاكؿ أالكظيفة التجارية عمى اعتبػار 

كػػػذلؾ يتنػػػاكؿ ك لمعفقػػػة بػػػيف المدينػػػة كمركزهػػػا،  كالتػػػي تعطػػػي تصػػػكران  هيكػػػؿ اسػػػتعماالت أرض المدينػػػة
يتنػاكؿ كالتي يعتبر مركز المدينة جزءان منها. كالجزء الثاني مف الفصػؿ  ،ممدينةمككنات البيئة العمرانية ل

الػدالئؿ اإلرشػادية ، ككػذلؾ فػي تطػكير المدينػة ككػؿهػا دكر ها ك أنكاعاكز المدف ك مر تفصيميا حكؿ الحديث 
 الفصكؿ القادمة. كالتي تساعد في دراسة مركز مدينة رفي في لمراكز المدف

 المدينة 2-2

 تعريف المدينة 2-2-1

ف فيػػػه آراميػػػة األصػػػؿ، كيػػػرجي أنهػػػا كانػػػت تطمػػػؽ عمػػػى المكػػػاف الػػػذم يكػػػك  تعتبػػر لكممػػػة يالمدينػػػة 
لهػذا المعنػى فػاف المدينػة هػي  دينػةل فػي الكممػة يػدؿ عمػى معنػى العدالػة. ككفقػال :القضاء، إذ أف المقطػع

بريػػة، ي لالمكػػاف الػػذم يتػػكفر فيػػه العػػدؿ كاألمػػف أكثػػر مػػف أم مكػػاف آخػػر، لككنهػػا مقػػر السػػمطة الحاكمػػة
  11، ص2003

كهنػاؾ الكثيػر مػف التعريفػات لممدينػة   يختمؼ تعريؼ المدينػة مػف عمػـ  خػر كمػف مجتمػع  خػرك 
 نسػبيا متمػؽ اجتمػاعي نسػؽ عػف عبػارةلأنهػا هػا كمنهنػاؾ تعريفػات تضػـ مختمػؼ المتتيػرات إال أنػه 
داريػة كجترافيػة، قانكنيػة كتاريخيػة إيككلكجيػة أبعػاد يتضػمف  معماريػة كهندسػية كاقتصػادية كسياسػية كا 
 الداخميػة االتصػاالت مػف أكثػر ككثافػة االجتمػاعي، مػف التنظػيـ أكبػر درجػة عمػى كينطػكم متميػزة،

 كمركػز الشػامؿ، االجتمػاعي التتييػر لحركػات منطمقػا فيػه النسػؽ يكػكف الػذم الكقػت فػي كالخارجيػة،
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 عناصر مف المدينة كتتككف كالحضارم، العممي كالتقدـ كاإلبداع التكنكلكجي الثقافي كالتفاعؿ لفحتكاؾ،
  16، ص1983، يكالي لكغيرها كالمنشآت كالمباني الطرؽ كالمكاصفت كهي رئيسية

بتشعباته الكثيرة، مف هندسة كنحت كأدب، كتعنػي التػاريخ المدينة تعني الفف لكالتعريؼ ا خر أف 
ػا  كالسياسة كالتجارة، كما تعني الشكارع كالعمارات كاإلنشاءات المدنية كالدينيػة بترابهػا كمائهػا كتعنػي أيضن
المتطكر نحك األكمؿ إذ هي صكرة لكفاحه المزمف كباختصار أف المدينة سػجؿ لقضػية  ماضي اإلنساف

 . 1962، يجكرج لكحضارته اإلنساف

كبيػر مػف النػاس  عػدد كهػك أف لالمدينػة عبػارة عػف اسػتيطافخػر مختصػر لممدينػة آكهناؾ تعريػؼ 
ةل يفػػي منطقػػة معينػػة تسػػكد فيهػػا أنشػػطة غيػػر زراعيػػة، كتعتمػػد عمػػى الػػركابط الثانكيػػة كالضػػكابط الرسػػػم

  .1984يالجكالني، 

أف التعريؼ األكؿ هك األعـ كاألشمؿ كالػذم يتنػاكؿ معنػى  كمف التعريفات السابقة يمكف مفحظة
 المدينة مف كافة النكاحي كيكصؿ المعنى كامف لمقارئ.

 وظائف المدينة 2-2-2

لممدينػػة عبػػر التػػاريخ كظػػائؼ كثيػػرة هػػي سػػبب قيامهػػا ككجكدهػػا، فالمدينػػة لهػػا كظػػائؼ عسػػكرية، 
األسػكاؽ كالطػرؽ كالمعػابر الحدكديػة، لتكاجد مركز أمني أك حامية عسػكرية، كلهػا كظػائؼ تجاريػة حيػث 

ككظيفة صناعية حيث مراكز الصناعة الثقيمة أك الخفيفػة نظػرا لتػكافر المػكاد الخػاـ، ككظيفػة سػياحية إذا 
ككظيفػػػػة ثقافيػػػػة لتكاجػػػػد المػػػػدارس كالمعاهػػػػد كالجامعػػػػات ، تػػػػكافرت ا ثػػػػار كالمكاقػػػػع السػػػػياحية كالتركيحيػػػػة

 ؼ دينية إذا تكاجدت األماكف الدينية.كالمراكز العممية األخرل. كهناؾ كظائ

كمػػف المنػػاهم المألكفػػة فػػي التصػػنيؼ الػػكظيفي لممػػدف المػػنهم الػػذم يقػػـك عمػػى التصػػنيؼ الكصػػفي     
العػاـ، مثػؿ تحديػد المػدف الصػناعية كالمػدف التجاريػة كمػدف المصػايؼ كالمشػاتي كالمػدف الثقافيػة كالدينيػة 

كال شػػؾ أف النقػػد  ،مػػي التركيػػب الػػكظيفي لسػػكاف كػػؿ منهػػاة لتحديػػد مفيػػكغيرهػػا كذلػػؾ دكف محاكلػػة حقيق
ف المدينػة هػي تجمػع سػكاني فػي بيئػة ألهذا التصنيؼ أنه ليس هناؾ مدينة تقكـ بكظيفػة كاحػدة فقػط بػؿ 

ضيقة يمارس سكانها كظائؼ متعددة تتفػاكت أهميتهػا النسػبية مػف مدينػة ألخػرل حسػب مجمكعػة معقػدة 
مػػف العكامػػؿ المتشػػابكة. كػػذلؾ فميسػػت الحػػرؼ التػػي يمارسػػها أكبػػر عػػدد مػػف السػػكاف فػػي المدينػػة أكثرهػػا 

لمدينػة التعدينيػة مركػزا هامػا لتجػارة التجزئػة كلػيس أهمية في اقتصادياتها، فقد تجعؿ المحػفت التجاريػة ا
تككف الصناعات في مدف الجامعات أهػـ مػف الكظيفػة التعميميػة التػي  كقد لمصناعات االستخراجية فقط،

 . 2003يبرية،  تمارسها تمؾ المدف
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تطبيقػه كقد ساعدت البيانات المتكفرة في كثير مف دكؿ العالـ المتقدـ عمػى اتبػاع مػنهم كمػي يمكػف     
فػػي دراسػػة كظػػائؼ المػػدف كارتباطهػػا الكثيػػؽ بحػػرؼ السػػكاف كمػػف أبػػرز هػػذ  المحػػاكالت المبكػػرة محاكلػػة 

 1930ل بػػالتطبيؽ عمػػى مػػدف الكاليػػات المتحػػدة اعتمػػادا عمػػى بيانػػات تعػػدادها سػػنة 1943هػػاريس سػػنة ل
السػكاف العػامميف  كقامت محاكلته الرئيسية عمى تحديد كظيفة كاحدة فػي المدينػة عػف طريػؽ معرفػة نسػبة

يفػة كتخصػص عمػى هػذا األسػاس، ظفي مهف معينة بها كمف ثػـ تصػبي المدينػة متخصصػة فػي تمػؾ الك 
إال أف تطبيػػؽ هػػذ  الطريقػػة لػػيس بتمػػؾ البسػػاطة، ذلػػؾ ألف الكظيفػػة الهامػػة فػػي المدينػػة قػػد ال يعمػػؿ فيهػػا 

معينة لمعامميف في التجارة في  أكبر عدد مف السكاف بها كما سبؽ القكؿ، كمثاؿ ذلؾ أنه إذا كانت نسبة
مدينة ما تسمي باعتبارها مركز لتجارة الجممة، فاف نفس النسبة لمعػامميف فػي الصػناعة فػي مدينػة أخػرل 

 قد ال تككف كافية العتبار تمؾ المدينة مدينة صناعية.

ات كلمتتمػػب عمػػى هػػذ  المشػػكمة درسلهػػاريسل تركيػػب السػػكاف فػػي عػػدد مػػف المػػدف التػػي اعتبرهػػا ذ    
سمات كظيفية مميزة، كاعتمد عمى نتائم هذ  الدراسة كأساس لتصنيؼ باقي المدف، كعمى سػبيؿ المثػاؿ 

% عمػػى األقػػؿ مػػف جممػػة 60ة يمكػػف تصػػنيفها عمػػى أنهػػا مدينػػة صػػناعية إذا كػػاف دينػػفقػػد ذكػػر بػػأف الم
% 50ئة إذا كاف مدينة تجارة التجز ك  العامميف بها يعممكف في الصناعة كفي تجارة المنتجات الصناعية،

 تجارة التجزئة. مف العامميف بها يعممكف في

كلهػػػا أف التصػػػنيؼ ال يأخػػػذ فػػػي االعتبػػػار أ ،هػػػاريس السػػػابقة باعتراضػػػات متعػػػددة كقػػػد قكبمػػػت آراء     
الػػػنمط العمرانػػػي الحضػػػرم السػػػائد بػػػؿ تعتمػػػد عمػػػى احصػػػاءات العمالػػػة كالنشػػػاط االقتصػػػادم الػػػكاردة فػػػي 

ي فػػػي ثنايػػػا  الكثيػػػر مػػػف الحقػػػائؽ عػػػف خفػػػفقػػػط يهػػػذ  البيانػػػات التعػػػداد فقػػػط كال شػػػؾ أف االعتمػػػاد عمػػػى 
ريكيػػػػة فػػػػي تصػػػػنيؼ هػػػػاريس اعتبػػػػرت متنكعػػػػة % مػػػػف المػػػػدف األم80التركيػػػػب المهنػػػػي كمثػػػػاؿ ذلػػػػؾ أف 

كػاف الكثيػر كػذلؾ الكظائؼ بالرغـ مف أف هذا التنكع يعػد عػامف هامػا يفسػر الحجػـ الكبيػر لهػذ  المػدف ك 
 .يضا مف أهـ مراكز النقؿ كالتعميـمف هذ  المدف الكبرل مراكز صناعية كتجارية رئيسية ككانت أ

ي هك القاعدة السائدة ذلؾ ألف قياـ مدينة ما بكظيفة كاحدة كالكاقع أف تعدد الكظائؼ في المدف أصب    
يكػػاد يكػػكف أمػػرا نظريػػا بحتػػا غيػػر مكجػػكد فػػي الكاقػػع كلػػئف كػػاف التخصػػص قػػد فػػرض نفسػػه بكضػػكح فػػي 
بعض المدف الصناعية كالتعديف كالمدف الترفيهيػة إال أنػه يبػدك أساسػا ظػاهرة عػابرة، إذ ال تمبػث الكظيفػة 

كظيفػػة أخػػرل أك كظػػائؼ أخػػرل، فالكظيفػػة التجاريػػة فػػي المػػكان  تػػؤدم إلػػى قيػػاـ  القائمػػة أف تػػدعك إليهػػا
كنمك الصناعة، كالمدف الصناعية ال تمبػث أف تتحػكؿ إلػى سػكؽ تجاريػة يتناسػب مػع أهميتهػا الصػناعية 

األنشػػطة االقتصػػادية أف تتنػػكع فػػي المدينػػة الكاحػػدة مػػع تبػػايف قميػػؿ فػػي ك كهكػػذا، كلػػذلؾ ال تمبػػث المهػػف 
  .2003ها النسبية مف مدينة إلى أخرليبرية، أهميت
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 يكل استعماالت أرض إقميم المدينةنظريات تركيب ه 2-2-3

برزت ثفث نظريات عالمية لشرح هيكؿ اسػتخداـ أراضػي إقمػيـ المدينػة الػذم يػتحكـ فػي أسػعار األرض 
 هي: كتصنيفها كيمقي ضكءا عمى تاريخ نمك المدينة كتككينها كهذ  النظريات 

 نظرية الحمقات المركزية:أواًل:  
كاضع هذا النمكذج هك لكارنس بيرجسل، فالمدينة طبقا لهذ  النظرية تككف ذات محػكر أك مركػز رئػيس، 
تتركز حكله الخدمات المتنكعة، بمعنى أف المركز أك المحكر يتضمف منطقة األعماؿ العامة التي تدكر 

  .1997 كائر محيطة يعزاـ، كغير ،حكلها النشاطات األخرل في د

كيػػػرل بيػػػرجس أف اسػػػتخدامات األرض فػػػي المدينػػػة تنحصػػػر فػػػي خمسػػػة نطاقػػػات تحػػػيط بمركػػػز المدينػػػة 
   كهي عمى النحك التالي:1994  يحيدر، 1-2مكضحة في شكؿ ي

 المنطقة التجارية المركزية: -أ 
 . 1999كدكر السػػينما يالسػػرطاكم،  كهػػي تشػػكؿ قمػػب المدينػػة، كتكثػػر فيهػػا المكاتػػب كالمتػػاجر كالبنػػكؾ

 Centralكتتكاجد كؿ تمؾ النشاطات في مكاف مركزم مف المدينة يسمى بالمنطقة المركزيػة لععمػاؿ ي
Bussiness District, CBD ،كتشػػكؿ هػػذ  المنطقػػة ممتقػػى طػػرؽ المكاصػػفت 1994  يحيػػدر . 

التكسػع  الرئيسية، كترتفع المباني فيها لعدة طكابػؽ نظػرا الرتفػاع أسػعار األراضػي كميػؿ المسػتثمريف إلػى
مػػدف كالعكاصػـ الكبػػرل الرأسػي بػدال مػػف التكسػع األفقػػي، كيمكػف تمييػز هػػذ  المنطقػة بكضػػكح فػي حالػة ال

  .2001يغنيـ، 
 المنطقة االنتقالية: -ب 

كتتميػػز بتعػػدد كتتيػػر طبيعػػة اسػػتعماالت األرض، كبػػذلؾ يبػػدأ فػػي هػػذ  المنطقػػة ظهػػكر المنػػاطؽ السػػكنية 
ذات المسػػتكيات المختمفػػة مثػػؿ الجيػػكب المعزكلػػة مػػف المسػػاكف العريقػػة كالعمػػارات السػػكنية ذات الػػدخؿ 

ض كتضػػػـ هػػػذ  المنطقػػػة بعػػػ  .1994مػػػف المنػػػاطؽ الصػػػناعية يحيػػػدر، المتكسػػػط كالمػػػنخفض بػػػالقرب 
كهػػػػذ  المنطقػػػػة تجمػػػػع بػػػػيف   .1999الشػػػػركات التجاريػػػػة كعػػػػدد مػػػػف الصػػػػناعات الخفيفػػػػة يالسػػػػرطاكم، 

 خصائص المنطقة المركزية كخصائص المنطقة الثالثة التي يسكنها العماؿ، كعادة ما تتكسع المنطقة
  .2001تخدامات التجارية يغنيـ، التجارية عمى حساب هذ  المنطقة التي سرعاف ما تتزكها االس

 منطقة مساكن العمال: -ج 
  ، كتضـ هذ  المنطقة 1980كاحدة أك أسرتيف يالزككة،  تضـ المساكف التي يقطف في كؿ منها أسرة
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مسػػاكف العمػػاؿ كالفئػػات الفقيػػرة كالطبقػػات الػػدنيا مػػف سػػكاف المدينػػة ككػػذلؾ مسػػاكف الطبقػػات الكسػػطى، 
مػػػػدارس كالمتنزهػػػػاتيعزاـ كغيػػػػر ، كتضػػػـ أيضػػػػا المحػػػػفت التجاريػػػػة الخاصػػػػة بتجػػػارة التجزئػػػػة كبعػػػػض ال

 ، كسػػبب تركػػز مسػػاكف العمػػاؿ فػػي هػػذ  المنطقػػة هػػك قربهػػا مػػف أمػػاكف العمػػؿ فػػي مركػػز المدينػػة 1997
  .2001يغنيـ،

 :ذوي الدخل المرتفعمنطقة  -د 
كتشػػمؿ هػػذ  المنطقػػة عمػػى مسػػاكف الطبقػػات االجتماعيػػة التػػي تقػػع بػػيف الطبقػػة الكسػػطى كالطبقػػة العميػػا 

 . كتنتشػػر فػػي هػػذ  المنطقػػة ظػػاهرة العمػػارات السػػكنية 1997ككرنػػز  يعػػزاـ كغيػػر ،  يلكيػػد حسػػب تعبيػػر
  .2001الطكابؽ المتعددة يغنيـ، ذات

 منطقة الضواحي: -ه 
 تشػػكؿ هػػذ  الحمقػػة الػػدائرة العمرانيػػة التػػي تحػػيط بالمدينػػة كيقطنهػػا أفػػراد ينتقمػػكف منهػػا إلػػى أعمػػالهـ داخػػؿ

ز هػػػذ  المنطقػػػة بكجكدهػػػا عمػػػى امتػػػداد خطػػػكط المكاصػػػفت  . كتتميػػػ1997المدينػػػة ثػػػـ يعػػػكدكف يعػػػزاـ، 
  .1994كالعالي يحيدر، الرئيسية مع كجكد مساكف كثيرة تسكنها الطبقات ذات الدخؿ المتكسط 

   هذ  النظرية كتدرج المناطؽ فيها.1-2كيكضي شكؿ ي

 
 المركزيةنظرية الحمقات : 1-2 شكؿ 
 ة بتصرؼ الباحث .1996النقاش، يالمصدر: 

 نظرية القطاعات:ثانيًا:  
إف نظرية القطاعات هذ  تفسر هيكؿ المناطؽ السكنية مف مختمؼ المستكيات، كتبنى النظرية عمى     

أف كػػؿ مسػػتكل سػػػكاني يتكاجػػد فػػي قطػػػاع مػػف دائػػػرة ممتػػد مػػف مركػػػز المدينػػة إلػػى أطرافهػػػا مػػع خطػػػكط 
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كتفسر أيضػا النظريػة التتيػر الػذم يحػدث فػي المدينػة نتيجػة هجػرة كػؿ مسػتكل سػكاني إلػى مكاصفتها. 
  .1994يحيدر،  ية في نفس القطاع مع نمك المدينةمنطقة تال

 .كتقسيـ المناطؽ فيها   هذ  النظرية2-2شكؿ يكضي كي

 
 ظرية القطاعاتن: 2-2 شكؿ 

 بتصرؼ الباحثة  .1996النقاش، يالمصدر:            
 نظرية المراكز المتعددة:ثالثًا:  

يقكـ هذا النمكذج عمى أف المدينة الكبرل تتككف مف مجمكعة البؤر التي تنمك حكلها المدينة إلى جانػب 
فبعضػػػها صػػػناعي كا خػػػر  النػػػكاة المركزيػػػة كهػػػي المنطقػػػة التجاريػػػة، كتختمػػػؼ هػػػذ  البػػػؤر فػػػي أصػػػكلها ،

ازداد حجػػـ  تجػػارم أك سػػياحي أك جامعػػة أك مركػػز عممػػي مػػع مفحظػػة أف عػػدد هػػذ  البػػؤر يػػزداد كممػػا
  .2001المدينة يغنيـ، 

فػػي هػػذ  الخطػػة ال يظهػػر مركػػز كاحػػد فػػي المدينػػة بػػؿ هنػػاؾ العديػػد مػػف المراكػػز مثػػؿ المركػػز التجػػارم 
 . كتكضع هذ  الخطة لممدف التي لـ يخضع 1999رطاكم، كالصناعي كاألسكاؽ كالضكاحي...الخ يالس

 امتدادها لخطة محددة بؿ امتدت رقعتها بشكؿ عشكائي غير منتظـ في محاكر متعددة، كفي هذ  الحالة
 أف يػػػربط مػػػا بػػػيف المدينػػػة القديمػػػة نجػػػد الخطػػػة الجديػػػدة تمتػػػـز بالتركيػػػب الشػػػكمي القػػػديـ لممدينػػػة، كيمكػػػف

  .1980لزككة، يط ياكامتدادها حيث التخط

   هذ  النظرية.3-2كيكضي شكؿ ي

 المرتفع
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 نظرية المراكز المتعددة: 3-2 شكؿ 
 بتصرؼ الباحثة  .1996النقاش، يالمصدر: 

 قػكل لتحميػؿ تفاديهػا ذلػؾ أسػباب أهػـ كمػف عنهػا، الػدفاع صػعكبة لدرجػة هػذ  النظريػاتتػـ انتقػاد     
 كتفاعؿ المدينة لمجتمع كالسياسي كالحضارم كالتجارم االجتماعي النسيم تحركات مثاؿ الفعمي، التأثير
 األراضػي اسػتعماالت منػاطؽ أف Firey كضػي لقػد المختمفػة. لفسػتعماالت الفراغػي التشػكيؿ مػع ذلػؾ

 محميػة تكػكف االسػتعماالت هػذ  األحيػاف بعػض كفػي حضػارية، كرمػكز كمحفػزات لتكجهػات طبقان  مكزعة
 .السكانية مجمكعاتها قبؿ مف عميها كمحافظان 

 اإلنتػاج لعمميػات نتيجػة يحػدث أنػه المدينػة تكػكيف لنظريػات تحميمػه فػي Castlls تطػرؽ أيضػان     
 العناصػر أف حيػثا، كمتتيراتهػ كالتفصػيفت االجتمػاعي كالتصػنيؼ كالطمػب كالعػرض كاالسػتهفؾ

 السػكانية التككينػات إلػى النظػر بػدكف شاسػعة جترافيػة منػاطؽ عمػى تنتشػر الكبيػرة السػتثماريةا التجاريػة
 عمػى بنػاءن  جديػدة جػذب نقػاط بايجػاد العناصػر هػذ  تقػكـ لػذاات السػابقة، النظري في المفترضة كالفراغية

 هػذ  تػدعـ خدمات كمراكز صناعة مف العمفقة بمشاريعها الدكلة أيضان  .منافس أداء لتقديـ استطاعتها
 .المستقمة المراكز
ينظريات الحمقات المركزية كالقطاعات  األيكمكجية لنظريةا  في الصحة مف كبيرة نسبة هناؾ    

 حدثت ذلؾ بعد لكف -اتالخمسيني قبؿ- الكقت ذلؾ في التقميدية المدف تككيف في كالمراكز المتعددة 
 ما إلى أقرب الحديثة المدف في حدث ما تفسير كأصبي العمرانية التخطيط مكجهات في جذرية تتيرات
 .  2006يالنكيصر،  .األخيرة النظريات في كضي

 ال يمكف تطبيقها عمى المدف الحديثة. األيككلكجيةأم أف النظرية 
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 لممدينة العمرانية البيئة مكونات 2-2-4

 نشػاطه لػه فػراغ كػؿ ،المبػاني كتػؿ تتخمػؿ التػي الفراغػاتك  المبػاني كتػؿ مجمكعػة مػف المدينػة تتشػكؿ
 المختمفة العناصر مف مجمكعة مف المدف في العمرانيةبيئة ال تتككف عامة كبصفة، به الخاصة ككظيفته

 :(2009، يسميماف التالي النحك عمى كذلؾ المميز لها طابعها كتخمؽ العاـ شكمها تعطيها التي

 : العمرانية المنشآت :أوالً    

 مػف خفلهػا مػف المختمفػة األنشػطة ألداء نسػافاإل يقيمهػا التػي الكظيفيػة العمرانية المنشآتتعتبر 
 فيهػا يمػارس التػي كهػى كأنكاعهػا الفراغػات تحػدد التػي فهػي الحضػرية التككينػات فػي الهامػة العناصػر
 كما كدرجته باختفؼ ارتفاعاتها، االحتكاء نكع تحدد التي هى فالمنشآت التككيف. مف المرجكة الكظائؼ

 الخػط تحػدد المختمفػة العمرانيػة المنشػآت ارتفاعػات فأ كمػا .التكػكيف مقيػاس عمػى منهػا الحكػـ يمكػف
 معالجػة بأسػمكب العمرانيػة المنشػآت . كتتػأثر كتػؿاالرتفاعػات هذ  بيف المكازنة يجب لذا لممدينة المرئي

 عمى كبيرا تأثيرا ؤثري مما اإلضاءةك  كالمممس المكف مثؿ المعالجة لمكاد المختمفة كبالخصائص كاجهاتها
 .جديدة خصائص عطيهايك  الكتمة شكؿ

 : الحركة مسارات شبكة ثانيًا:

 شػبكة كتتشػكؿ العمرانيػة، المنشػآت بعػد كذلػؾ الحضػرية لمتككينػات المشػكؿ الثػاني العنصر هيك 
 كهما: ساسييفأ عنصريف مف المسارات

 : اآللية الحركة مسارات - أ
 االرتبػاط نقػاط كػذلؾ ،بالمدينػة المحيطػة الطػرؽ بشػبكة كعفقتهػا كتدرجها الطرؽ شبكة كتتضمف

 التميػز نقػاط بػيف الكثيقػة العفقػة معرفػة فػي تسػاهـ كهػي الهامػة البصرية النقاط عبر كاالنتقاؿ البصرم
 . تقكيتها يجب التي كالعناصر بصريا القكية العناصر كتحديد كتقاطعاتها الطرؽ عمى البصرم

شػارات أنكاعها بمختمؼ اإلرشادية كالمكحات كاألبراج األرضية العفمات كتتضمف أيضا  ككػؿ المػركر كا 
 ارتباطػا تػرتبط كهػي السػيارات مكاقػؼ ايضان أمػاكف تتضمف كما ،أساسية عناصر مف يتعمؽ بالطرؽ ما

 . المباني مع الطرؽ تفقي كنقطة نقاط النهاية لمطريؽ كهي بالطرؽ كثيقا
 : المشاة مسارات - ب

 مقيػاس تراعػي فهي المدينة يقطف الذم باإلنساف العمراف ارتباط تكضي التي هي المشاة مسارات شبكة
 المسارات مف مجمكعة مف المشاة ممرات شبكة كتتككف له، مخصصة مسارات في يسير الذم اإلنساف
 . المكاطنيف تجمع أماكف تعتبر ما كهي التقاطعات أك الساحات تمثمها فأ يمكف عقد في تتفقي
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 عػف المشػاة حركػة فصػؿ كلكػف المفضػؿ السػيارات، حركػة مسػار مػع المشاة ممرات كتتجاكر تترابط كقد
 داخػؿ كأمػاف اإلنسػاف بحريػة سػير فػي أساسػي بػدكر يسػاهـ الػذم الضػركرم األمر كهك السيارات حركة
 . المدينة

 : تحديد مف البد المشاة ممرات شبكة كلدراسة
 الممرات هذ  كمقصد كمنبع كعركضها كأنكاعها المشاة ممرات . 
 تشطيبها كمستكل الممرات لهذ  اإلنشاء كمكاد نكع . 
 كاألنفاؽ الكبارم مثؿ المشاة ممرات بيف الرابطة العناصر . 
 االستعماالت هذ  كفاءة زيادة في المشاة ممر كدكر الممرات هذ  حكؿ المكجكدة االستعماالت. 
  كمكاقػؼ الطػرؽ نهايات مف المشاة نقؿ في تساهـ حيث السيارات بمكاقؼ المشاة ممرات عفقة 

 . إلى المباني السيارات

 : والتجميل التشكيل عناصر: ثالثاً 
 لك عما مختمفة انطباعات أك أبعادا كتعطيها العمرانية الفراغات تككيف في تدخؿ التي العناصر تمؾ هي
 صػناعي مػا هػك كمنهػا كاألشػجار، الخضػراء المسػاحاتؿ: مثػ طبيعػي ما هػك منها، كمنها التككيف خف
 .المقاعدك  فالتميفك  كبائفك  العرض فتريناتاإلضاءة ك  أعمدةك  اإلعفنات لكحات: مثؿ

  لممدينة البصري التشكيل 2-2-5

 الحركػة، مسػارات بشػبكة المعماريػة لمتككينػات البصػرية العفقػة مػف ينػتم لممدينػة البصػرم التشػكيؿ    
 فػاف كبالتػالي، )السػيارة اسػائق أك االقػداـ عمػى سػائراات يالمسػار  بشػبكة المػار لممشػاهد عرضػها كطريقػة
 مع تترابط الحركة مسارات بشبكة كعفقتها المعمارية لمكتؿ التخطيطية التككينات عف الناتجة الفراغات
 ثػـ كمػف. الرئيسػية التجمػع كأمػاكف العامػة السػير طػرؽ مجمكعهػا فػي مككنػة متصػمة سمسمة في بعضها

 محػاكر عمػى كيظهػر يتكػكف الذم البصرم كتتابعها كالفراغات المباني عفقة هك البصرم التشكيؿ فاف
 لمبنيػة األساسػية العناصػر بمثابػة رئيسػية أجػزاء خمػس حػدد كػيفف لػنش كقػد. بالمدينػة الرئيسػية الحركػة

  :Lynch,1965كهي ي الحضرية

 (Paths) :الحركة ممرات -أ 
 بالمسػتكيات الحركيػة، القنػكات هػذ  كتػنقمهـ فػي حػركتهـ خػفؿ مػف مػدينتهـ، صػكرة  األفراد يدرؾ حيث

 .  الخ ......... الحديد كخطكط سكة كالشكارع، كالمماشي، لممشاة، ممرات المختمفةي
   يبيف مثاؿ لممرات الحركة.4-2كشكؿ ي
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 Schönefeld airport   -المشاة لحركة مسار: 4-2 شكؿ 

  2009دكيكات، يالمصدر: 
 (Districts) :المدينة  قطاعات -ب 

 معينػة بخصكصػية كتمتػاز بعػديف، لهػا بػأف تػدرؾ الحجػـ، كبيػرة أك متكسػطة تقسػيمات عػف عبػارة كهػي
 مػع متداخمػة أحيانا تككف بينما القطاعات، لتمؾ الشكؿ الحضرم في بكضكح كتبرز غيرها، عف تميزها
 . أحيانا بكضكح تمييزها يصعب المناطؽ المركزية  بصكرة قطاعات في يكما بعضها

 (Edges) :الحدود  -ج 
 أف دكف تتفشػى تػدريجيا يمػف قطاعػات تكجػد أحيانػا كلكػف بالحافػات، تعػرؼ القطاعػات نهايػة إف    
 . أخر قطاع مع كتختفي مدركة  حافات لها تككف

 (Landmarks) :المميزة العالمات -د 
 بعد عف مشاهدته كيمكف جدا، كبيرا يككف فالبعض منها بصريا، لممدينة المميزة المفمي أبرز كهي    
 كالنافكرات الشارع كساعة قرب يكالتماثيؿ عف كيمكف مشاهدته صتيرا األخر البعض يككف بينما كبير،

 .معينة كظيفة ذات عالية فهي كأبنية منها الكبيرة الخ  أما....كالنصب 
   يكضي مثاؿ لمعفمات المميزة.5-2كشكؿ ي
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 كمثاؿ لمعفمات المميزة باريس -قكس النصر: 5-2 شكؿ 

  2009دكيكات، يالمصدر: 
 Nodes) : الوظيفية ) العقد أو الفعاليات مراكز -ه 

 بعضػها مع الحركة مسارات التقاء نتيجة تتككف كهى كظيفية معينة، كمحاكر بؤر عف عبارة كهي     
  . 6-2شكؿي كبيرة ساحات إلى صتير  تقاطع مف كتتدرج

 
 طرؽ رئيسية التقاء تمثؿ نقطالتي المياديف العامة الكبيرة أحد : 6-2 شكؿ 

  الباحثةالمصدر: ي
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 :مركز المدينة 2-3

 وخصائصه (CBD) مركز المدينة تعريف 2-3-1

المحػػرؾ االقتصػػادم لهػػا لفتػػرة  قػػد كػػافيحمػػؿ كسػػط المدينػػة أهميػػة خاصػػة لممجتمعػػات كاألمػػـ. ك 
ل المركػػز الرئيسػػي لػػودارة كاألعمػػاؿ كالتسػػمية كالثقافػػة لممدينػػة ككػػؿلعبػػارة عػػف كهػػك ، طكيمػػة مػػف الػػزمف

  ال يختمػؼ معنػا  كمحتػكا  عػف مفهػـك قمػب المدينػة CBDكمركز المدينػة ي . 387، ص1991عفـ، ي
طمػؽ لايرنسػت بيػرجسل عمػى أ ، كقد Reekie,1972   الذم هك بؤرة الحياة المدنية يDown Townي

  كتضػػـ أقسػػاـ المخػػازف كالمحػػفت Down Town Retailهػػذ  المنطقػػة اسػػـ قمػػب المدينػػة التجػػارم ي
التجاريػػة كالمكاتػػب كالنػػكادم كالبنػػكؾ كاألكتػػيفت كالمسػػارح كالمتػػاحؼ كالمسػػئكليف عػػف االقتصػػاد كالحيػػاة 

بقكلػه لهػي منطقػة ترتفػع فيهػا أسػعار  .Yeates, Mالباحػث كقػد كصػفها  . Carol, 1960السياسػية ي
تتسـ بتركيز عالي لممحفت التجارية كالمسارح كالفنادؽ كمكاتب الخػدمات كتعػد هػذ  المنطقػة ك  األرض،

 . Yeates, 1980, P334ي  بؤرة الكثافة المركرية في المدينةل
كيػػدخمها  ،رؽ المكاصػػفت فيهػػابدرجػػة عاليػػة مػػف المركزيػػة نتيجػػة التقػػاء طػػ منطقػػة الكسػػط تتميػػز

كتحكلػت إلػى كبهػا عفقػات قكيػة بػيف مختمػؼ األنشػطة  ،كبيرة مف السػكاف يكميػا لمعمػؿ أك لمزيػارة أعداد
كذلػػؾ بسػػبب  ،مركػػزا لممكاتػػب الحككميػػة كلمسػػياحة كالترفيػػه كالرياضػػة كتعتبػػر، مركػػز لععمػػاؿ كالخدمػػة

 الػػػذم أدل إلػػى ارتفػػػاع كثافػػػة االسػػتخداـ كزيػػػادة الطمػػػب عمػػػى األرض Accessibilityسػػهكلة الكصػػػكؿ 
 . 2003 ،بكصبحةيأ

 الػديني أك المكتبػي أك التجػارم، المركػز مثػاؿ المتخصػص منها المراكز مف متعددة أنكاع هناؾك 
 كػؿ أك بعػض بػيف يجمػع الػذم المخػتمط كمنهػا االجتمػاعي، أك السػياحي أك الحضػارم أك الحكػكمي أك

 بنػاء آخػر إلػى مجتمػع مف الرئيسة االستخدامات هذ  بيف كالخمط الجمع يتراكح، ك السابقة االستخدامات
 أكثػر المراكػز كتعتبػركغيرهػا.  كالحضػارية كالسياسػية كاالقتصػادية الدينيػة كاالجتماعيػة خمفيتػه عمػى

 شػبه أك دائػرم شػبه شػكفن عػادةن  المدينػة مركػز كيتخذ ،كالنكعية الحجـ في كتتيران  تحركان  المدينة عناصر
 السػاحة المركزيػة المدينػة، كتعػد كسط جمكس كأماكف مفتكحة كساحة محاؿ تجارية مف كيتككف رباعي،
 كاالحتفػاالت مثػؿ األعيػاد كالكطنيػة، الدينيػة المناسػبات مػف كثير تنظـ مفتكح، كفيها عمراني فراغ أكبر

 بػيف التػرابط التقميديػة المراكػز شػكاهد كمػف ،األخػرل المنػاطؽ كسػكاف بيف المزارعيف التجارية كالتبادالت
  .2010يالهيئة العامة، . كالساحة الرئيسة كالسكؽ الجامع كالمسجد العناصر الرئيسة

 أف ذكػر الػذم(Berry, 1963) م بيػر  سةادر حسب ز المرك منطقة فلسكا االقتصادم ضعالك كبدراسة 
 قػدرة األكثػر األغنيػاء فيسػك بينمػا المركزيػة ماؿاألع منطقة قراء حكؿالف يعيش المتقدمةلدكؿ ا فمد في
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ـ لػدخكلهف تحسػ أم كعنػدراؼ األطػ فػيء اقػر الف يعػيش حيػث الناميػة لػدكؿا في العكس كيحدث ،طراؼاأل
 مدينػة ىمػعنطبقػت قػد ا األخيػرة الحالػة تمػؾنجػد أف تػزاحـ، ال كيزيػد المركزيػة عالمكاقػ إلػى فينػدفعك 

 اإلسػكندرية بمػق حركػة فعػ )1997كمعظػـ المػدف المصػرية كفػؽ دراسػة بكيػر يبكيػر،  اإلسػكندرية
 . التجارم

 كترل الباحثة أف المعاني السابقة مجتمعة تعطي التعريؼ الشامؿ لمركز المدينة.
 : 2003بك صبحة، أي  ،1999يأبك عيانة،  نةالمديميز مركز التالية أهـ ما ي الخصائصكتعتبر      
  المحفت التجارية الكبرل كمكاتب الشركات كالبنكؾ كاألماكف الترفيهية فيه.تركز معظـ 
 .كثافة مركرية عالية حيث تنتهي إليه معظـ الطرؽ الرئيسية التي تربط المدينة ببيئتها 
  ارتفاع أسعار األراضي بسبب الطمب المتزايد لمخدمات المختمفة فيها مما أدم إلى المجكء

 لمتكسع الرأسي.
 اختفؼ كبير بيف كثافة السكاف فيه بالنهار عنها بالميؿ؛ نظرا لككنه يجذب العمفء مف  يكجد

كافة أنحاء المدينة، كيعمؿ عمى خمؽ نكع مف الهجرة الداخمية بسبب ارتفاع أسعار األراضي 
 فيه.

 تمتاز بكجكد شارع أك عدة شكارع رئيسية يخدمها شرياف هاـ لمنقؿ، كتتركز به المحفت الكبيرة 
 ذات الكظائؼ المتعددة كالتي قد تتككف مف عدة طكابؽ كذات مخازف متصمة بها.

  تقؿ الصناعات االنتاجية في منطقة مركز المدينة، إال أف المكجكد إما مف بقايا الماضي
 كاستمر في منطقة الكسط، أك أنها صناعات جديدة نشأت عمى أطراؼ منطقة الكسط.

 ف هناؾ بعض الشكارع التي تتخصص في نشاط معيف التخصص الداخمي في أنشطته ذلؾ أل
 يتمب عميه مثؿ شكارع المحفت التجارية كشكارع المؤسسات االدارية.....الخ.

 كالتكسع الرأسي يككف كبيرا كاألفقي صتيرا ،تتكسع عمى حساب المناطؽ المجاكرة ببطء شديد. 

 مراكز المدن عبر التاريخ 2-3-2

خ كالتػػي ذكػػرت فػػي كتػػاب مبػػادئ تنظػػيـ المدينػػة يمكػػف اسػػتنتاج عبػػر التػػاريتخطػػيط المػػدف  تطػػكر بدراسػػة
  :1980تاريخ تطكر مراكز المدف كهي عمى النحك التالي يفكاز، 
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 مراكز المدن قديما: -أ 
ل كػػاف لمركػػز المدينػػة عبػػر التػػاريخ دكر كبيػػر فػػي تخطػػيط المػػدف، فقػػد كانػػت تمثػػؿ سػػاحة لاألغػػكرا

مركػػز المدينػػة، كهػػي مركػػز التقػػاء دينػػي كسياسػػي كاقتصػػادم، ففػػي السػػاحة هػػذ  تجػػرم االحتفػػاالت، لػػذا 
صػػػممت السػػػاحة لتكػػػكف بحجػػػـ خمػػػس المدينػػػة لتتسػػػع بالتػػػالي لجميػػػع السػػػكاف، كتنتهػػػي شػػػكارع  المدينػػػة 

 ف تقطعها.أالرئيسية في الساحة المركزية دكف 

ل عند  غكرال عند اليكناف تقابمها مفكساحة لاأل الناحية الدينية كالسياسية كاالقتصادية ساحة لالفكـر
الركماف، ففيها تجرم االنتخابات كتؤخذ قرارات السمـ كالحرب كيعيف المكظفكف كيطبؽ القانكف. كتتقاطع 
الشػػػكارع الرئيسػػػية عمكديػػػا عنػػػد هػػػذ  السػػػاحة، كمػػػع الػػػزمف انقسػػػمت السػػػاحة الرئيسػػػية إلػػػى اثنتػػػيف لعبػػػت 

 القتصادم، كلعبت االخرل دكرها الديني كالسياسي.إحداهما الدكر ا
 سالمية:مراكز المدن اإل -ب 

في المدف االسفمية كبتداد كاف الجامع كقصر الخميفػة يقعػاف فػي كسػط المدينػة الػذم تتفػرع منػه 
كاعتمػد تخطػيط المدينػة االسػفمية عمػى المسػجد الػذم يقػع فػي ، ربعػةالطرؽ الرئيسية فػي االتجاهػات األ

ـ بػػػالقرب منػػػه المػػػدارس كالحمامػػػات كالخانػػػات، كتأخػػػذ القمعػػػة مكانػػػا هامػػػا مفصػػػقا لمكسػػػط كسػػػطها كيقػػػا
 ينة نظرا لمفزمتها لمجكامع.دالتجارم كذلؾ ألسباب أمنية، كذلؾ نمت المدارس كسط الم

 مراكز مدن العصور الوسطى: -ج 
الحكاـ كاألمػراء كفي العصكر الكسطى كانت المباني الدينية كالكنائس كقبكر القديسيف أك قصكر 

تمثػػػؿ مركػػػز المدينػػػة كالتػػػي نمػػػت حكلهػػػا التجمعػػػات السػػػكنية األكركبيػػػة، ككانػػػت تقػػػاـ أمػػػاـ هػػػذ  المبػػػاني 
سػػاحات كبيػػرة إلبرازهػػا، كهػػي عػػادة دكف شػػكؿ هندسػػي منػػتظـ، إال أنهػػا صػػممت بحيػػث ال يتعػػدل أكبػػر 

 أبعادها ضعفي ارتفاع البناء المراد ابراز .
 ضة:مراكز المدن في عصر النه -د 

ككػػاف مركػػز المدينػػة فػػي عصػػر النهضػػة يضػػـ قصػػكر األمػػراء، حيػػث يمثػػؿ القصػػر قمػػب الحيػػاة 
السياسية كبالتالي فاف الشكارع الرئيسية تنطمؽ منه، كلمساحة المركزية شكؿ هندسي منتظـ، فهي مربعػة 

 أك مستطيمة بأبعاد مدركسة كمصممة بطريقة تجعمها خارج حركة المركر.
 مدن القرن العشرين: مراكز -ه 

 فػػػػي منتصػػػػؼ القػػػػرفك  ،طقػػػػة بهػػػا تجػػػػارة التجزئػػػػة أك المفػػػرؽفػػػي مطمػػػػع القػػػػرف العشػػػريف كانػػػػت من
 أصبحت مراكز سياحية كرياضية فقد الكقت الحاضر ،أما فيحت مجمعات تجارية تشتمها المكاتبأصب
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تمثػؿ مراكػز لتجػارة التجزئػة. كتشػير  لCBDلأما المدف الصتيرة فمػا زالػت منطقػة بالنسبة لممدف الكبيرة، 
أبكصػػبحة، ي أف المنطقػػة سػػكؼ تصػػبي منطقػػة تجاريػػة ثقافيػػة ترفيهيػػة فػػي المسػػتقبؿ ىدالئػػؿ التطػػكر إلػػ

2003 . 
 العالممنطقة التجارية المركزية في مدن لا 2-3-3

تظهر بالمدف التربية عامة كالمدف األمريكية خاصة، كتختمػؼ مػف مدينػة ألخػرل تبعػا  CBDإف منطقة 
ف هػػػذ  المنطقػػػة تطػػػكرت عبػػر فتػػػرات زمنيػػػة مختمفػػػة كقػػػد الكثافػػة االسػػػتتفؿ كاسػػػتخداـ األرض. كػػػذلؾ فػػ

 -: 2003صبحة،  يأبكساعد عمى تطكرها عدة عكامؿ منها
 األنشطة المختمفة في مركز المدينة باإلضافة إلى كثافة االستعماؿ. تركز -أ 
 شدة المنافسة بيف الكظائؼ كالمستخدميف كذلؾ نتيجة سهكلة الكصكؿ. -ب 
 سيطرة الكظيفة التجارية في هذ  المنطقة. -ج 
 تركز السكاف عمى أطراؼ المدف نتيجة االزدحاـ كالتمكث مما قمؿ مف أهميتها النسبية.   -د   
فػػي المػػدف غيػػر التربيػػة بشػػكؿ كاضػػي كمػػا هػػك الحػػاؿ بالمػػدف  CBDشػػكؿ عػػاـ لػػـ تتطػػكر منطقػػة ب   

يشكؿ المركز في مدف الحضارة غير التربية أقدـ أجزاء المدينة المتهاكيػة التػي تحتػاج إلػى كما  ،التربية
 تحديث. 

 المدف في بعض دكؿ العالـ غير التربية : أكضاع مراكز1-2 جدكؿ 
  2003ي أبكصبحة، المصدر: 

 أوضاع مراكز المدن بها المدينة
 القصػرك  بعض المظاهر مثؿ المعبػد هاتظهر الكظيفة الصناعية كتكجد في مدف الهند

 .محفت تجارة التجزئة كمساكف األغنياءك  مؤسسات اإلقراضك 
فحػػظ كجػػػكد القصػػػر كيقابمػػه السػػػكؽ كالمسػػػجد ففػػي مدينػػػة أبػػػاداف يظهػػػر ي المدف األفريقية

مركػػػزيف المركػػػز التقميػػػدم كيقػػػدـ كظػػػائؼ اجتماعيػػػة كسياسػػػية كاقتصػػػادية 
 كمركز حديث به محفت تجارية كمكاتب كبنكؾ كمخازف

فهناؾ اتجا  لمتركز االقتصادم في منطقػة  CBDلـ تتضي صكرة منطقة  أمريكا الفتينية
 .كاسعة مف غكاتيماال

هكنػػك ككنػػك كالغػػكس 
 .كمكسيكك سيتي

المػػدف مػػػع مػػركر الػػػزمف نتيجػػػة  هػػػذ  الكثافػػػة السػػكانية فػػػي مراكػػز ارتفعػػت
 .زيادة المكاليد كالهجرة مما أدل إلى ازدحاـ األحياء
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تتيػر اجتمػاعي حيػث تتيػرت األسػرة الممتػدة إلػى تشػهد عمميػة فػي المػدف الناميػة فالمنػاطؽ المركزيػة أما 
مػػػا زاؿ االخػػػتفؼ ظػػػاهران مػػػا بػػػيف المنطقػػػة التجاريػػػة المركزيػػػة فػػػي المػػػدف التربيػػػة كالمػػػدف ك  أسػػػرة نككيػػػة.

النامية ففي مدف التػرب يظهػر النمػكذج الػذم يتميػز بػالتنى كالػذم يػؤدم إلػى تشػجيع األنشػطة التجاريػة 
ف الػػػػدكؿ الناميػػػػة تحتػػػػاج إلػػػػى رأس المػػػػاؿ. باإلضػػػػافة إلػػػػى أف هنػػػػاؾ كبنػػػػاء البنيػػػػة التحتيػػػػة، فػػػػي حػػػػيف أ

تمثػؿ مدينػة ك مجتمعات بالدكؿ النامية كضعت خططان لتصميـ مدنها كأخرل لـ تضع مثؿ هذ  الخطػط. 
طككيػػك مرحمػػة انتقاليػػة بػػيف المػػدف التربيػػة كغيػػر التربيػػة حيػػث تنػػكع الحيػػاة كالتحػػديث فػػي مركػػز المدينػػة 

بشػػكؿ عػاـ تعػػاني الػدكؿ الناميػػة مػف سػػرعة التتيػر كالنمػػك كبالتػػالي ك  لتقميػػدم فيهػا.كقمػة ظهػػكر المظهػر ا
 . 2003ي أبكصبحة،  عدـ تكافر بيانات كصعكبة إجراء الدراسات فيها

 فوائد المنطقة المركزية 2-3-4

 -: 2003 ،صبحة يأبك تقدـ المنطقة المركزية فكائد كثيرة منها
 شػكؿ سهكلة الكصكؿ حيث أنها منطقة يمكف الحصكؿ منها عمى جميع األشياء بسهكلة ألنهػا ت

 .المركز كممتقى طرؽ المكاصفت
 تسهؿ عمميات االتصاؿ الشخصػي مػف خػفؿ تػكفر نظػـ المعمكمػات ك  سهكلة االتصاؿ كالتفاعؿ

 كالتمفكنات كالمكاقع المركزية التي تقكم تيار المعمكمات.
  فيه كالرياضة حيث المسارح كالمتاحؼ كالمعارض كالمطاعـ.تكفر نشاط التر 
  مكظفي الحككمة كاإلدارة.ك تكفر الخبرات المهنية كاإلرشادية مثؿ األطباء كرجاؿ الماؿ 
 .كجكد األسكاؽ المالية 
 .كجكد أسكاؽ تجارية عمى مستكل رفيع 
  تكفر مدارس ككميات كمراكز إعفـ.إمكانية الكصكؿ إلى فرص التعميـ ك  

 : OTED, 2003أنها ي هذا باإلضافة إلى
o في عمؿ رب أكبر يعتبر غالبان  المدينة فكسط ،لمسكاف لكظائؼتكفر عددا كبيرا مف ا 

 .المجتمع
o المجتمػػع فػػي لععمػػاؿ تجمػػع أكبػػر مثػػؿت قػػد اأنهػػ حتػػى لععمػػاؿ، معػػب دكر رئيسػػي كمركػػزت 

 المحمي.
o كالخاصة العامة االستثمارات مف هائمة حكم كميةت. 
o مباني البمدية كالمحافظة. ابه تكجد عادة ما اأنه حيث لمحككمة، ككف مركزاتما  عادة 
o مثؿ انعكاسا لصكرة المدينة ككؿ.تؤرخ لتاريخ المدينة ك ت 
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 المدن كزالمر الحضري  تطويرالمجاالت  2-3-5

  النواحي اإلدارية والتهيئة لمتطوير: أواًل:
تككيف اإلطار التنظيمي لحصر جميػع المشػاركيف فػي عمميػة تطػكير المركػز كتحديػد  مف األهمية بمكاف
 بيف االهتمامات المختمفة، كالمتطمبات اإلدارية كالميدانية لذلؾ كيشتمؿ ذلؾ عمى: األدكار كالتنسيؽ

ة كالبمديػػ المحافظػػةاعتبػػار الجانػػب السياسػػي كاإلدارم مػػف ناحيػػة تكجيػػه االهتمػػاـ لتطػػكير المركػػز مػػف  -
الحككميػػة األخػػرل كرمػػػكز المنطقػػة كمػػف القطػػػاع الخػػاص كالتػػرؼ التجاريػػػة، كيمكػػف فػػي هػػػذا  كالجهػػات

للجنػػػػة تطػػػػكير المركػػػػزل كالتػػػػي تشػػػػمؿ ممثمػػػػيف مػػػػف جميػػػػع الجهػػػػات السػػػػابقة مػػػػع كجػػػػكد  السػػػػياؽ تأسػػػػيس
االبتكػػار  هػػاعػػف األهػػالي فيهػػا. هػػذ  المجنػػة تكػػكف غيػػر ربحيػػة، كمػػف مهام مخططػػيف كمحػػاميف كممثمػػيف

المصػػالي ككجهػػات النظػػر كالمتابعػػة الدائمػػة السػػتمرار حمايػػة كتحسػػيف  بتكػػكيف مصػػادر تخطػػيط كتنسػػيؽ
 .  2006يالنكيصر،  كتطكير المركز

 :القاعدة االقتصادية العقارية ثانيًا:
كفيمػا  ،عادة ما تككف قكة المركز مف قكة المدينة االقتصػادية كالػذم يسػاعد عمػى نجاحػه بجهػكد أقػؿ    

 يمي األبعاد االقتصادية العقارية لتطكير المركز:
لمتبػػادؿ  يعتبػػر لمركػػز المدينػػة دكر جػػكهرم فػػي تقكيػػة النشػػاط االقتصػػادم حيػػث أنػػه المكػػاف الرئيسػػي -

 التجارم بيف سكاف المدينة أك بينهـ كبيف سكاف الريؼ.
 د  كبػػطء تطػػكر  كعػػدـمػػف عكائػػؽ نجػػاح المركػػز ضػػعؼ محاكاتػػه لسػػمكؾ المسػػتهمؾ المعاصػػر كجمػػك  -

 تجاكبه مع تطمعات السكاف.
بػا الؼ عمػى الشػكارع الرئيسػية  هناؾ عدـ تكازف داخؿ مراكز بعض المدف حيث تكػكف أسػعار المتػر -

أيضػػان يطبػػؽ غالبػػان عمػػى األجػػزاء الداخميػػة  ،بالمئػػات بينمػػا المكاقػػع الداخميػػة عمػػى الشػػكارع الضػػيقة تكػػكف
 داخؿ نطاؽ االستخدامات التجارية. الضكابط العمرانية السكنية بينما هي غالبان أصبحت

استقصػػاء  التحقػؽ مػػف بعػػض التكجهػػات االسػتثمارية المحتممػػة عمػػى مسػػتكل المدينػة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ -
متطمبػاتهـ  ار كاالنتقػاؿ إلػى المركػز كمػا هػيالمستأجريف الصتار أك مستثمر كبيػر عػف إمكانيػة االسػتثم

 لممكافقة عمى ذلؾ.
 .كل االقتصادية لممشاريع المركزيةأهمية دراسة الجد -
 عمى ما يمي: يمكف استخداـ التجديد العمراني بمركز المدينة ككسيمة لمحيكية االقتصادية بناء -
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o إهدار اقتصادم ألهـ مكقعانة هك اف ترؾ المناطؽ التقميدية كما هي كبدكف أم تطكير كصي 
     سػػتثمارم فػػي المدينػػة كالتػػي عػػادة مػػا يتػػكفر بهػػا شػػبكات المرافػػؽ كالمبػػاني كاألراضػػي التػػي الا

 منها بكضعها الحالي. يستفاد
o رخيصة فرص تممؾ لصتار المستثمريفتكفر طبيعة العقارات الصتيرة كال. 
o حيث ال تكجد إال بمركز المدينة. تكفر المباني الصتيرة فرص لويجار لفستخداـ التجارم 
o ة ال يمكف إنشائها بمحيط المنطقةتهي  المناطؽ المتهالكة فرص إلنشاء مشاريع مركزي. 

يسػػتطيع أصػػحابها تخفػػيض أسػػعار البضػػائع كبالتػػالي  حتػػى بػػالمركز دعػػـ كتخفػػيض أجػػكر المحػػفت -
 جذب المتسكقيف.

 .التجارية لحككمية كالبمدية كالترفةا إمكانية إيجاد محفت كمشاريع مدعكمة مف الجهات -
 يمكف االقتداء بحاالت مراكز المدف المشابهة في المدف المتطػكرة تخطيطيػان مػف ناحيػة نسػب اسػتحكاذ -

 حيػػث يمثػػؿ معػػدؿ ذلػػؾ فػػي بعػػض المػػدف العالميػػة ،المركػػز مػػف النشػػاط التجػػارم عمػػى مسػػتكل المدينػػة
 .% ١٥% تقريبان كلممدف المتكسطة  ٥١التربية الكبيرة 

تعبئػة أم إمكانيػة شػاغرة كتكجيههػا لفسػتخداـ خػفؿ مػف المركز أهمية تشػجيع االسػتثمار كالمعيشػة بػ -
تككيف جيكب سكنية بالقرب مػف الخػدمات المركزيػة كالفػرص  يمكفسميـ التخطيط ال فعف طريؽالسكني. 

خيػػػارات كفػػػرص طريػػػؽ اإلبػػػداع فػػػي إيجػػػاد  عػػػفك  ،درجػػػة مػػػف االسػػػتقرار الكظيفيػػػة ليكػػػكف هنػػػاؾ أعمػػػى
 الثقافة.  لفستثمار السكني كتنكع الخدمات كالترفيه كترسيخ

طريػػػؽ الضػػػكابط العمرانيػػػة بزيػػػادة الكثافػػػة البنائيػػػة  إيجػػػاد الحػػػكافز االسػػػتثمارية المتميػػػزة بػػػالمركز عػػػف -
 . 2006يالنكيصر، كالترفيهية كالسياحية كتكفير الخدمات كتشجيع األنشطة الثقافية

 األوضاع السكانية واالجتماعية:  ثالثًا:
 عنػه لػدل مجتمػع لممحيط السكاني لممركز ككذلؾ المستكطنيف داخمه دكران كبيران بكظيفته كأدائه كالتصكر

، كالػذم يتفػاكت مػف مدينػة إلػى أخػرلمػف المهػـ حسػاب حجػـ السػكاف الػذيف سػيخدمهـ المركػز ف ،المدينة
 ا.حيث أنه يعتمد غالبان عمى سكاف المدينة نفسه

كتختمؼ طريقة تحديد معايير حساب السكاف المتكقع لممركز كتنسيؽ ذلػؾ مػع إيجػاد الطاقػة االسػتيعابية 
ففػػي الحػػاالت العاديػػة يػػتـ تحديػػد نسػػب مػػف السػػكاف المتكقػػع تعػػاممهـ مػػع المركػػز  ،عمػػى المػػدل البعيػػد لػػه

 % مف سكاف ٠٥ك% مف سكاف المنطقة المركزية ٣٥مف مدينة ألخرل كتحديد مثفن  كالتي تتفاكت
 .  2006يالنكيصر، سكاف اإلقميـ كالمدف المجاكرة % مف٧٣المدينة ك
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، سينتم عنه ترحيؿ لمسكاف الحالييفدرجة مف التطكير كالتحسيف لهذ  المناطؽ فانه  في حالة إدخاؿ أم
االسػػتحالة اسػػتمرار  أم تحػػكؿ كارتقػػاء سػػينعكس عمػػى ارتفػػاع أسػػعار العقػػار كالسػػمع كبالتػػالي يجعػػؿ مػػففػػ

تػأثير تطػكير المركػػز  لػذا البػػد مػف دراسػات تفصػيمية لمعرفػػة ،فيهػالعيش بػػاسػكاف ذكم الػدخؿ المػنخفض 
 .  2006يالنكيصر، عمى الحالة االجتماعية كاإلجراءات المطمكب اتخاذها حياؿ ذلؾ

 السالمة واألمان: رابعًا: 

المعكقػػات  المسػتخدميف مػػف جميػػع األعمػار ككػػذلؾأهميػة تحديػػد جميػع المخػػاطر الحاليػػة عمػى سػػمكؾ  -
المتػػدهكرة أك التيػػر  ابػػؿ كالمنشػػآتك عمػػى أرصػػفة المشػػاة كالػػدرج كالشػػجر كالحفػػر كأعمػػدة الخػػدمات كالك

 أك إعادة تنسيقها. الئقة كاألرصفة كبركزات المحفت كتتير المستكيات كغيرها بحيث يتـ إزالتها
 لتعديؿ حالتها. آمنه كالمخاب  كالمكاقع المنعزلة كالتدخؿ تحديد جميع األماكف كالمناطؽ التير -
 لخمكهػػػا مػػػف سػػػكاؽ كالتػػػي أحيانػػػان تشػػػكؿ خطػػػران عمػػػى زكار المركػػػزاألفشػػػؿ بعػػػض  سػػػبابالنظػػػر فػػػي ا -

بمشاريع افضؿ  الحيكية كككنها مخابيء منعزلة كمظممة كمحاكلة معالجة كضعها إما بازالتها كاستبدالها
 مها.أك تعديمها إلزالة مشاك

 تصنيؼ مكاقؼ السيارات كالتي يمكف أف تككف آمنه ككاضحة مع النظر بامكانية إعادة تخطيطها. -
 أهميػػػة إيجػػػاد الحػػػد األدنػػػى مػػػف الحيكيػػػة فػػػي المركػػػز لتنفيػػػر الجريمػػػة كذلػػػؾ مػػػف خػػػفؿ إيجػػػاد بعػػػض -

 . 2006يالنكيصر، استعماالت عاممة عمى مدار الساعة كأسمكب نظاـ الحركة كغيرها
 االستدامة:  خامسًا:

المركز كالمستخدميف بحيث يؤثر كؿ منهما عمى طبيعية  مف خفؿ االستدامة تتعمؽ العفقة بيف
القكيػػة كالمدعمػػة لمجتمػػع المدينػػة عػػف طريػػؽ إيجػػاد  ا خػػر ايجابيػػان. فيػػكفر المركػػز القاعػػدة االقتصػػادية
دمات. هػذا يسػاهـ فػي الحػد مػف هجػرة كالتػدريب كالخػ فرص االستثمار كالفرص الكظيفيػة كمعاقػؿ التعمػيـ

عنػػدما يػػكفر مركزهػػا فػػرص الترفيػػه كالتػػركيي  أبنػػاء المدينػػة مػػف الفئػػة الشػػابة إلػػى المػػدف األكبػػر، خاصػػة
 كاإلشباع االجتماعي كالنفسي.

بيف أبعاد كعناصر المركز الداخمية عف طريؽ إيجاد عفقػات  عتبار االستدامةاألخذ في االأيضا يمكف 
الشػراكة بػيف عناصػر المركػز فػي مكضػكع الخػدمات لمحػد  حيػث مػثفن يػتـ تنسػيؽ ،يػة بينهػاكظيفية كفراغ

دمات تكزيػع الخػ ةالحركػة كطريقػ كػذلؾ التػرابط بػيف اسػتعماالت األراضػي كهيكػؿ ،مف التكرار كالتضارب
هػذا المكضػكع إلػى الطػابع العمرانػي كمػكاد البنػاء كتكجيػه المبػاني  كيمتػد، كالمكاقؼ كشػبكة حركػة المشػاة
 المحمية كالطبيعة الطبكغرافية كالعادات كالتقاليد. بحيث تتفاعؿ كتتفئـ مع البيئة
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ميػػػػا  كمعالجػػػػة الصػػػػرؼ كتػػػػدكير اسػػػػتخداـ ال أيضػػػا تكػػػػكف االسػػػػتدامة فػػػػي أنظمػػػػة الجماليػػػػات كالتشػػػجير 
ـز بيف طبيعية االستخدامات كحيكية المركز كالمحافظة عمى أماف يشمؿ ذلؾ التف، كما الصحي كغيرها

 . 2006يالنكيصر، مثف مف خفؿ استعماالت عاممة عمى مدار الساعة كسفمة المستخدميف
 الشراكة بين القطاعين الخاص والعام:  سادسا:

 كالمطػػكريف مػػف القطػػاعتقػػع عمػػى عػػاتؽ القطػػاع الحكػػكمي مسػػؤكلية إيجػػاد الجاذبيػػة الكافيػػة لممسػػتثمريف 
 :مف ضمف محفزات القطاع الخاص، ك الخاص لممركز مف خفؿ إيجاد مشاريع جذابة كخدمات عامة

o  كمركنة الضكابط العمرانية في المركز.  تيسير 
o ستثماراالالبعيد كتيسير قركض  تأجير األراضي الحككمية لمقطاع الخاص عمى المدل. 
o   المنػػاطؽ مػػف ناحيػػة أكلكيػػات التطػػكير كالتمكيػػؿ  الحككميػػة لهػػذ  اإلقػػراضتكجيػػه دعػػـ صػػناديؽ

 بأسعار فائدة أقؿ.
 هناؾ أهمية كبرل باشراؾ المطكريف كالمسػتأجريف المحتممػيف لممكاقػع المختمفػة فػي المركػز فػي تكػكيف -

 كالتي يمكف أف تككف مف عناصر نجاح التطكير.، مشتركة كمقبكلة لتكجهات التطكيرتصكرات 
مػػػف تفعيػػػؿ دكر القطػػػاع الحكػػػكمي مػػػف ناحيػػػة تػػػكفير الػػػدعـ المػػػادم كالتنظيمػػػي كاإلدارم كالفنػػػي بػػػد ال -

 نطفؽ التطكر.الجدكل االقتصادية اليمكف أف يشكؿ الحد األدنى الذم يؤمف  كالذم
كػػػذلؾ يمكػػػف تطبيػػػؽ برنػػػامم تهيئػػػة لمتطػػػكير يعمػػػؿ عمػػػى إزالػػػة المبػػػاني كالمنػػػاطؽ المتهالكػػػة كنظافػػػة   -

 مفؾ كمطكريف.  زالة كحؿ العكائؽ كصياغة برامم شراكه تطكير بيف األطراؼ المختمفة مفالمنطقة كا  
المػػدف بحيػػث يػػكفر الحػػد األدنػػى الػػذم  هنػػاؾ حاجػػة إلػػى تقكيػػة دكر القطػػاع العػػاـ فػػي تطػػكير مراكػػز -

كامكانيػػػة دعػػػـ القطػػػاع العػػػاـ كالخػػػاص لممسػػػتثمريف  طػػػاع الخػػػاص لممشػػػاركة فػػػي االسػػػتثماريحتاجػػػه الق
 .  2006يالنكيصر، القركض بيف المستثمريف بالمؤسسات الصتيرة بقركض ميسرة ككذلؾ تدكير هذ 

 نجاح مشاريع تطوير مراكز المدن ضمان متطمبات 2-3-6

المتتيػػرات  الحسػػباف كػػؿ مػػف أجػػؿ ضػػماف نجػػاح مشػػاريع تطػػكير مراكػػز المػػدف يجػػب أف يؤخػػذ فػػي     
 كمػػػف ،لػػػذلؾ، كالػػػتحكـ فػػػي عػػػدـ ظهػػػكر مشػػػكفت جديػػػدةكالظػػػكاهر كالمؤشػػػرات المسػػػتقبمية كاالسػػػتعداد 

 : 2010يالهيئة العامة،  متطمبات ذلؾ ما يمي
  القاعػدة االقتصػادية فػي  عمػى تركيػزالكضع مخطط هيكمي محمي ينظـ مراحؿ تكػكيف التخطػيط مػع

 المركز.
  دخاؿ التعديفت الممكنة عمى الكضع الراهف. تصكر استراتيجيتككيف  شامؿ إرشادم لممركز، كا 
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  تطكير فكرة األسػكاؽ العربيػة كالتقميديػة كاإلسػفمية؛ نظػران إلػى مفءمتهػا لممقيػاس اإلنسػاني، كلحركػة
 المشاة، كتعبيرها عف المبادئ اإلسفمية، ككذلؾ مفءمتها لمبيئة.

 يككف ساعة كبيرة أك برجػا أك نػافكرة أك سػاحةن مركزيػةن  إيجاد عنصر عمراني جاذب في المركز كأف
 أك أمَّ عنصر رمزم أك جمالي أك حضارم يمكف التجمع حكله أك تحته.

 ر المتطمبػػػات يإيجػػػاد شػػػبكة شػػػاممة مػػػف حركػػػة كتجمعػػػات المشػػػاة، كالػػػربط بػػػيف أجػػػزاء المركػػػز، كتػػػكف
مكانية التشجير، ك   المجسمات.عمؿ االجتماعية لمخصكصية، كا 

 ضكابط عمرانية تطبيقية تعمؿ عمى حماية التراث العمراني في المنطقة المركزية. إيجاد 
  ضكابط االرتفاعات، كضكابط سكنية أك تجاريةيتحديد الضكابط الخاصة بكؿ منطقة كشارع . 
 لتقميؿ الحرارة داخؿ المركز. ستدامةتطبيؽ معايير اال 
  درجة كنسب االستخدامات المختمطة.تحديد الكثافة كالطاقة االستيعابية لممكقع، كتحديد 
 .معرفة تأثير المشاريع الجديدة الكبيرة المعتمدة مستقبفن عمى الكضع الراهف 
 .تفادم التكرار مع المحافظة عمى التنكع كاالرتباط بالطابع المحمي كالنسيم التقميدم 
 .تفادم عزؿ أم جزء عف ا خر مف عناصر المركز، مع كجكد بكابات لكؿ مدخؿ 
 يد االستدامة بيف المركز كالمدينة كالمجتمع.تأك 
  جعؿ مركز المدينة مسرحان اجتماعيان كمتحفان فنيان كمتعةن ترفيهيةن كخبرةن ثقافيةن. 
  ضػاءة زالتهػا بتصػنيؼ مكاقػؼ السػيارات كا  مراعاة عكامؿ السفمة كاألماف بعد تحديد كؿ المخػاطر كا 

  ني ا يمة لمسقكط كغير ذلؾ.األماكف المظممة، كالحد مف الجريمة، كهدـ المبا

 مراكز المدنلتطوير  إرشادية اجراءات 2-3-7

نظرا لممشاكؿ الكثيرة التي تعانيها مراكز المدف كبيئتها العمرانية، تـ كضع عدد مف المعايير كاإلجراءات 
 الفراغػات كتنقيػة كصػيانتها البصػرية صػكرتها تحسيفاالرشادية التي تساعد عمى تطكير مراكز المدف ك 

 يالجهػازكمػف هػذ  االجػراءات  .الحضػارل كشػكمها الجمػالى طابعهػا السػتعادة بهػا لحػؽ ممػا العمرانيػة
  :2010الحضارل،  لمتنسيؽ القكمى
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 مركز المدينة: ديحدأواًل: ت
 أـاقتصػػادية  أـبيئيػػة  أـطبيعيػػة أكانػػت تختمػػؼ حػػدكد مراكػػز المػػدف نتيجػػة لمعكامػػؿ المػػؤثرة سػػكاء  

تحديػػد منطقػػة المركػػز ليسػػت بػػاألمر الهػػيف، ككانػػت مشػػكمة تحديػػد هػػذ  المنطقػػة  عمميػػةف اجتماعيػػة.
محكر اهتمامات الباحثيف في مجاؿ عمـ التخطيط كالجترافيا الحضرية، حيث طرحت عدة تسػاؤالت 

 منطقة المركز، هؿ هي خط أـ نقطة؟عف محيط 
 أف حدكد  مقكلة ، ك Lineي   أكثر منه خطZoneحدكد هذ  المنطقة هي منطقة ي أففي النهاية كجد ك 

عػزل إلػى المشػاكؿ التػي يعػاني منهػا ت حقيقية أنها حدكد هذ  المنطقة هي حدكد تصكرية فكرية أكثر مف
  .Murphy, 1972هذ  المنطقة ي في تحديدالباحثكف 

 القػكمى يالجهػاز تصػكرية لهػاك  تسػاعد عمػى تحديػد هػذ  المنطقػة ككضػع حػدكد فكريػة التاليػة العناصػرك 
 : 2010الحضارل،  لمتنسيؽ
 :العناصر الفيزيائية -أ 
 تفيد في معرفة كتحديد منطقة اؿ ي المباني اتارتفاعCBD كهػذ  المنطقػة تحتػكم عمػى تركيبػة  

 مف البنايات العالية كالتي يككف ارتفاعها أكثر مف بقية المباني في المدينة. 
 بهذ  المنطقة تمتاز بأنها أعرض كذات مميزات تختمؼ عف بقيػة الشػكراع فػي ضػكاحي الشكراع  

 حركػػة المركبػػات، كتحتػػكم أيضػػا عمػػى شػػكراع لممشػػاة، كعػػادة مػػا يكجػػد باكتظػػاظالمدينػػة كتمتػػاز 
 شكارع رئيسية تحيط بها لسهكلة الكصكؿ مف هذ  المنطقة الي المناطؽ المجاكرة.

 داخؿ منطقة اؿ ي كالتي تزيد تدفؽ المكاصفت كحركة المركرCBD،عف المناطؽ األخرل   
  .فهذ  المنطقة تمتاز باكتظاظ حركة المركبات 

 يمكػػػف السػػػتعماالت المبػػػاني أف تسػػػاعد عمػػػى تحديػػػد منطقػػػة اؿ يCBD كذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى  
، كمػػف خػػفؿ ذلػػؾ المدينػػة عػػف طريػػؽ البحػػث الميػػداني خريطػػة تحػػدد اسػػتعماالت مركػػز كجػػكد
تحتػكم عمػى االسػتعماالت  تحديػد منػاطؽ األعمػاؿ كالتجػارة المتعمقػة بمركػز المدينػة كالتػييمكف 

 مؤسسات القطاع العاـ كالمكاتب اإلدارية.ك  محفت تجاريةك  التالية: مكاتب خاصة كخدمات
 السكان: -ب 

هػػذ  المنطقػػة تحتػػكم عمػػى نسػػبة قميمػػة مػػف المبػػاني السػػكنية مقارنػػة مػػع المبػػاني العامػػة كالتجاريػػة كذلػػؾ 
الرتفاع سػعر األرض فيهػا، إال أف الكحػدات السػكنية تبػدك متركػزة عمػى الحػدكد الخارجيػة لهػذ  المنطقػة، 

  كعند ذلؾ نستطيع معرفة أف حدكد هذ  المنطقة هك بداية تمؾ الكحدات السكنية.
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 نوعية الوظائف واألعمال: -ج 
إف معرفػة عػػدد األشػخاص المػػكظفيف فػي المكاتػػب كالمخػازف كتجػػارة التجزئػة كمؤسسػػات الخدمػة لػػه دكر 

   كذلؾ بعد كضع المعمكمات كتفريتها عمى الخريطة.CBDفي تحديد منطقة اؿ ي

 حركة المتسوقين: -د 
كضػػػػكح كيسػػػػاعد معرفػػػػة اعػػػػداد   تكػػػػتظ يكميػػػػا بحركػػػػة المتسػػػػكقيف كيفحػػػػظ ذلػػػػؾ بCBDإف منطقػػػػة اؿ ي

  Murphy, 1972يالمتسكقيف عمى تحديد هذ  المنطقة. 
 : (C.B.D)أنشطة مركز المدينة طويرتثانيًا: 

 األنشطة التالية: -طبقان الستعماالت الدكر األرضى-يضـ مركز األعماؿ فى مركز المدينة 
مكاتػػػب مهنيػػػة يمهندسػػػكف ك عناصػػػر تعميميػػػة ك مراكػػػز تجاريػػػة ك بنػػػكؾ ك محػػػفت تجاريػػػة ك أنشػػػطة إداريػػػة 

 محطات نهائيةك حدائؽ عامة كفراغات مفتكحة ممثمة فى المياديف ك سكنى ك محاسبكف  ك محامكف ك 
 لمتنسيؽ القكمى يالجهازكلتطكير أنشطة المركز يجب مراعاة ما يمي لعتكبيسات كمحطات مترك.  

 : 2010الحضارل، 
اإلداريػة  فػى األنشػطة كاالسػتعماالتبمبػانى مركػز المدينػة الػدكر األرضػى فراغات دة مف االستفا -أ 

 كالمحفت التجارية.
 الحيكيػة، كمػا يجػب أف تكػكف مأهكلػةك يجب أف تككف الحياة فى مراكز األعماؿ نابضة بالحركػة  -ب 

بالسكاف ليفن فى الكقت نفسه حتى ال تتحكؿ ليفن إلى مناطؽ مهجكرة خالية مف اإلضاءة كاألمف 
 كرية.كالخدمات الضر 

 الحركة ا لية كمما أمكف. التكسع فى تخصيص مناطؽ لممشاة بمراكز المدف أك تقميؿ حجـ -ج 
 يفضػػؿ كجػػػكد مسػػاحات خضػػػراء كخصكصػػان فػػػى المنػػاطؽ المخصصػػػة لممشػػاة فقػػػط، كأف تتػػػكافر -د 

 شبكة خضراء عمى امتداد الطرؽ كالمياديف.
  يفضؿ تشجيع الفنادؽ كالبنسيكنات كالشقؽ المفركشة. -ق 

  التشكيل الحجمي والفراغي لمركز المدينة:ثالثًا: 
نظػػران الرتفػػاع سػػعر األرض فػػى المنطقػػة المركزيػػة، فػػاف هػػذا يػػؤدل إلػػى ارتفػػاع المبػػانى لتحقيػػؽ  -أ 

 أكبر عائد اقتصادل، األمر الذل يترتب عميه زيادة الكثافة البنائية كالسكانية بالمنطقة.
ت رئيسػػية إلػػى فرعيػػة ثػػـ ثانكيػػة، مػػف تتػػدرج السػػاحات كالفراغػػات بػػالمركز مػػف: سػػاحات كفراغػػا -ب 

 شأنها االرتقاء بالبيئة العمرانية لممركز.
 متران.  ٦٢يسمي بارتفاع المبانى مرة كنصؼ عرض الطريؽ، كبما ال يزيد عف  -ج 
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  شبكة الطرق اآللية بمركز المدينة:رابعًا: 
 المعايير المطمكبة:

 عدـ اختراؽ الطرؽ الرئيسية لمركز المدينة لتجنب المركر ا لى العابر. -أ 
 تحديد الطرؽ الفرعية كالثانكية طبقان الستعماالت األراضي بالمنطقة. -ب 
  7-2تكفير مناطؽ تخديـ بالطرؽ الفرعية فى مركز المدينة. شكؿ ي -ج 

 
 
 
 
 
 
 

 بالطرؽ الفرعية بمركز المدينة تخصيص منطقة لمتخديـ: 7-2 شكؿ 
  2010الحضارل،  لمتنسيؽ القكمى يالجهازالمصدر: 

 مدارس أك منشآت تعميمية بتمؾ المنطقة. يفضؿ عدـ التكسع فى إقامة -د 
 .الطريؽ عمى جانبى ـ2عف  يجب أف تسمي عركض الطرؽ بعمؿ أرصفة ال يقؿ عرضها -ق 
 كضع حارة انتظار عمى جانبي الطريؽ كي يعمؿ بكفاءة كاممة. يفضؿ عدـ -ك 
ذات  يفضؿ عمؿ أماكف تخػديـ أك تخصػيص طريػؽ فرعػى أك ثػانكل لمتخػديـ عمػى األمػاكف -ز 

 كغيرها. مراكز التجارية كالمقاعد العامةاالحتياج لمخدمة اليكمية المستمرة مثؿ المطاعـ كال
 ميا  المطر بجميع الطرؽ. يمـز تكفير شبكة صرؼ -ح 
 طبقان   لOne wayل يفضؿ أف يككف اتجا  الطريؽ داخؿ مركز المدينة اتجاهان كاحدان  -ط 

 لمخطط معتمد لمنطقة كسط المدينة بما يحقؽ سهكلة كسيكلة حركة المركر.
كممػػا أمكػػف، بحيػػث تكػػكف عمػػى الطػػرؽ الجانبيػػة كالفرعيػػة، كليسػػت  تصػػميـ مػػداخؿ المبػػانى -م 

 لتخفيؼ الحركة عميها. عمى الطرؽ الرئيسية؛
  :محاور الحركة 

عنػػد دراسػػػة محػػاكر الطػػػرؽ فػػي مركػػػز المدينػػػة يجػػب مراعػػػاة أبعادهػػا كارتباطهػػػا بػػالعمراف حكلهػػػا كطػػػابع 
 الكاجب تكافرها عند تصميـ محاكر الحركة:   يكضي االعتبارات8-2ؿ يشكك  كنشاط الشارع.



 24 

 األبعاد

 العرض•
 األرصفة•
 المنحنيات•
 المناسيب•
 األطكاؿ•

 الروابط العمرانية

 التدرج•
 أنماط المركر•
 االنتظار•
 كضع الخدمات•

 الطابع والنشاط

 التشجير•
 طابع الكاجهات•
 النشاط التالب•
 نشاط األدكار•
 خط السماء•
 فرش الشارع•

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-2 شكؿ  8 االعتبارات الكاجب تكافرها عند تصميـ محاكر الحركة:   
  ، بتصرؼ الباحثة2010الحضارل،  لمتنسيؽ القكمى يالجهاز المصدر:

 أماكن انتظار السيارات:خامسًا: 
  تكفير مناطؽ النتظار السيارات تحت األرض أسفؿ الطرؽ المحيطة بالمركز بصفة عامة -أ 

  9-2كذلؾ لتحجيـ حركة المركر ا لى المخترقة لمنطقة المركز. يشكؿ 
 
 

 
 

 
 
 

 مناطؽ انتظار سيارات أسفؿ الطرؽ.: 9-2 شكؿ 
 يالمصدر السابؽ 

تػػػػكفير أمػػػػاكف انتظػػػػار السػػػػيارات سػػػػكاء عمػػػػى هيئػػػػة سػػػػاحات أك جراجػػػػات متعػػػػددة األدكار، ب -ب 
 كيفضؿ أف تككف قريبة مف الطرؽ الرئيسية حكؿ المركز كتحت سطي األرض.

 ضركرة تخصيص أماكف خاصة النتظار سيارات ذكل االحتياجات الخاصة. -ج 
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 مسارات المشاة الرئيسية والفرعية:ًا: دسسا
 األرصفة لممشاة مع تحديد عرضها، كتكفير طرؽ متصمة لممشاة كمما أمكف تخصيص. 
 تكفير مسارات مظممة لممشاة، كيفضؿ البكاكي. ، ك تحديد أماكف مناسبة كآمنة لعبكر المشاة 
  .10-2يشكؿ انظر يراعى عدـ تقاطع حركة المشاة مع الحركة ا لية  
  

 
 

 

    

 عممية تقاطع حركة السيارات مع المشاة. -ب  عممية فصؿ حركة السيارات - أ
 عفقة حركة المشاة مع الحركة ا لية:10-2 شكؿ   

  2010الحضارل،  لمتنسيؽ القكمى الجهازالمصدر: ي

  ـ   في تكفير ١استتفؿ المسطحات أسفؿ تقاطع الطرؽ يعمى منسكب ال يقؿ عف 
 مطاعـ .  –دكر عرض  –مقا   –محفت تجارية  –عناصر جاذبة بها، مثؿ: يمكتبات 

   تحديد أماكف خاصة لمباعة الجائميف ال تتعارض مع حركة المشاة عمػى األرصػفة، كال تعػكؽ
 نشاط المحفت التجارية. 

  ف منحدرات كسفلـ متحركةمراعاة تكفير كؿ ما يخص ذكل االحتياجات الخاصة م. 
 الساحات والميادين:ا: سابع
 .ت الطرؽ فى مركز المدف هى مياديفأغمب تقاطعا -أ 
السػػاحات هػػي المسػػطحات التػػي تتكسػػط المبػػانى كتعمػػؿ عمػػى خمخمػػة العمػػراف كتفريتػػه، كالتػػى  -ب 

يمكف استخدامها كحدائؽ أك أماكف مفتكحػة تخصػص لمباعػة الجػائميف نهػاران ككمكقػؼ انتظػار 
 سيارات مساءن.

  :المعايير 
 كؿ كمساحة كحجـ الساحة مع االستعماؿ التالب لها.تكامؿ ش -أ 
                                    يفضؿ كضع المبانى المهمة كعفمة مميزة بالساحات كالمياديف. -ب 
  أربعة منافذ. المياديف عف فييفضؿ أال تزيد مداخؿ كمخارج الحركة ا لية  -ج 
  11-2يانظر شكؿ  .رئيسية بالمركز إلى ساحات فرعية تدرج الساحات مف ساحة -د 
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 تدرج الساحات مف رئيسية إلى فرعية كثانكية: 11-2 شكؿ  
  2010الحضارل،  لمتنسيؽ القكمى الجهازالمصدر: ي

ليها عف ثفثة مداخؿ. -ق   يفضؿ بالنسبة لمساحات أال يزيد عدد مداخؿ المشاة كمخارجهـ منها كا 
عند تحديد عركض كأطػكاؿ  ييكضع فى االعتبار كثافة حركة المشاة كالكقت المستترؽ لممش -ك 

 مسارات المشاة.
يػػػة الفضػػػاء كمنػػػاطؽ خضػػػراء أك خػػػدمات لخمخمػػػة الكتمػػػة العمران يالمنػػػاطؽ كاألراضػػػ ؿتسػػػتت -ز 

مبنػى يفضػؿ أف يتػرؾ مكانػه فػراغ، كيضػاؼ إلػى الفراغػات  مركز المدينة كفي حالػة هػدـ أبم
 كالساحات بالمركز طبقان لممخطط المقترح  لممنطقة. 

 الدراسات البصرية:ثامنًا: 
مراعاة النكاحي البصرية التي تشمؿ تناسؽ كاجهات المباني كالعفمات المميزة كاألركاف كالنكاصي  يجب

 كالشكؿ التالي يكضي الدراسات البصرية الفزمة لكؿ منها: كخط السماء كاأللكاف

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 االعتبارات الكاجب تكافرها عند عمؿ الدراسة البصرية: 12-2 شكؿ 
  ، بتصرؼ الباحثة2010الحضارل،  لمتنسيؽ القكمى يالجهاز المصدر:

 

 ةفرعي

 ةيثانو 

 رئيسية

 الكاجهات

 الشكارع

 المياديف

 النكاصي

عفقة 
المباني 

 بزكايا الرؤية

 خط السماء

ارتفاعات 
 المباني

 األرضية

 األرصفة

 المناسيب
التطاء 
 األخضر
العناصر 
 المادية

العفمات مميزة 
 كفرش الشكارع

أماكف 
 الففتات
 نكعها

أعماؿ الفف 
 الميداني
عناصر 
 الفرش

 األلكاف

 أرضيات

 كاجهات
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 الطابع المعمارى:: تاسعاً 
ذات القيمػػػة المعماريػػػة بمراكػػػز المػػػدف، مػػػع  يمػػػـز أف يػػػتـ الحفػػػاظ عمػػػى المبػػػانى األثريػػػة كالمبػػػانى -أ 

 تكثيقها، بحيث تظؿ متحفان مفتكحان، مثؿ مناطؽ كسط مدينتى القاهرة كاإلسكندرية.
الحفػػاظ عمػػى الطػػابع العمرانػػى المميػػز طبقػػان لحالػػة كػػؿ مركػػز مػػع مراعػػاة تحقيػػؽ التجػػانس بعػػدـ  -ب 

 الخمط بيف األنماط المعمارية المتباينة.
 اف الكتؿ المعمارية لتحقيؽ كحدة الترابط كالتناسؽ.العمؿ عمى تجانس ألك  -ج 
 معالجة أركاف المباني طبقان لمطابع المعمارم المستخدـ. -د 
 ها.إبراز التفاصيؿ المعمارية ذات القيمة سكاء بالمبانى التراثية أك األثرية لتأكيد طابع -ق 
 مراعاة تكامؿ الدراكل باألسطي مع بعضها البعض كعدـ تضاربها معماريان. -ك 
إنػػػػارة العناصػػػػر المهمػػػػة مسػػػػاء كػػػػى تعطػػػػى الجمػػػػاؿ كالركنػػػػؽ بمركػػػػز المدينػػػػة كإلبػػػػراز العفمػػػػات  -ز 

 المعمارية المميزة.

 الخواص البصرية:عاشرًا: 
 مركز المدينة هك مركز الجذب لكافة السكاف كالسائحيف كالزكار، كهك المرآة المعبرة عف تخطيط

 كافة الخكاص المتعمقة بالنكاحي البصرية، كهى عمى كتصميـ كتناسؽ كجماؿ المدينة، لذلؾ يمـز تكافر  
 سبيؿ المثاؿ:
 :العفمات المميزة 

 العمؿ عمى إظهار المباني التراثية كاألثرية كعفمات مميزة، مع محاكلة كضع تمؾ العفمات في -
 نهاية محاكر النظر ما أمكف. 
عفمػػػػات مميػػػػزة كعناصػػػػر إرشػػػػادية لمزائػػػػريف كالسػػػػائحيف تتميػػػػز بهػػػػا مػػػػداخؿ كمخػػػػارج المركػػػػز  تػػػػكفير -

 الفنية. باستخداـ األعماؿ
مراعػػػاة تناسػػػب العفمػػػات اإلرشػػػادية، مػػػف حيػػػث الحجػػػـ كالكتابػػػة كالمكػػػاف كالعػػػدد، مػػػع كثافػػػة كسػػػرعة  -

 السيارات كالمشاة.
 :الحدكد 

ة أك صػػػناعية، كتشػػػكيمها العمرانػػػى مػػػع إضػػػفاء النػػػكاحي تأكيػػػد حػػػدكد مركػػػز المدينػػػة سػػػكاء كانػػػت طبيعيػػػ
 الطابع المعمارم المميز، كتكفير العفمات المميزة التى تؤكد تمؾ الحدكد، عمى الجمالية بهدؼ تأكيد

 أف تككف مداخؿ كمخارج مركز المدينة كاضحة كمميزة.
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 : مسارات حركة المشاة 
 تحديد مسارات حركة المشاة. -
 ارج مسارات المشاة.تأكيد مداخؿ كمخ -
 إظهار كحدة الترابط سكاء بالطابع المعمارم أك المكف أك مكاد البناء لكؿ مسار مف مسارات المشاة. -
 االرتقاء المستمر باألرصفة لتسهيؿ كجذب حركة المشاة. -
 كضع حمكؿ مناسبة لتقاطعات مسارات المشاة مع الطرؽ ا لية. -

  :النقاط المفصمية 
 تعتبر نقاط تفقى مسارات حركة كتجمع المشاة.ك الفراغات كالساحات العامة مثؿ المياديف ك 

 يراعى أف يككف هناؾ تدرج في أحجاـ كمساحات النقاط المفصمية. -
 يفضؿ أف تتميز كؿ نقطة مفصمية بكظيفة كاضحة. -
 مراعاة النكاحي البصرية في التشكيؿ المعمارل كالعمرانى لمنقاط المفصمية. -
  االنتظػػػػار داخػػػػؿ النقػػػػاط المفصػػػػمية مػػػػع تخصػػػػيص أمػػػػاكف النتظػػػػار السػػػػيارات خارجهػػػػا لتفػػػػادلمنػػػػع  -

 استخدامها كساحة النتظار السيارات. 
  :المناطؽ المتجانسة بصريان 

هى مناطؽ ذات استخداـ كاضي كمتناسقة بصريان حتى فى حالة ما إذا كاف بها أكثر مف نشاط، كيمكف 
 منطقة إلى أخرل بما يشعر معه المشاهد بأنه انتقؿ إلى منطقة ذات  تمييزها بصريان عند التنقؿ مف

 سمات كخكاص مختمفة.
 يمكف تقسيـ مركز المدينة إلى: -أ 

 منطقة صناعات حرفية خفيفة كغير ممكثة لمبيئة. - منطقة إدارية -منطقة تجارية كترفيهية كثقافية
 :ؾ مف خفؿبصريان، كذل كبالتاليلكظيفية يمـز إعطاء اإلحساس باختفؼ المناطؽ مف الناحية ا -ب 

 ارتفاعات المباني. -
 الساحات كالفراغات التي تتخمؿ كؿ منطقة. -
 استمرارية العمؿ بالمنطقة سكاء كانت صباحان فقط، أك مساء، أك صباحان كمساء. -
 كيفية كسهكلة الكصكؿ إلى كؿ منطقة. -
 المدينة.إدخاؿ العنصر األخضر المكمؿ الستعماالت مركز  -
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 المناطق الخضراء والمفتوحة:الحادي عشر: 
  منطقػة قمػػب المدينػة أك مركزهػػا عػادة مػػا تفتقػر إلػػى المسػطحات الخضػػراء كالمفتكحػة، لػػذلؾ يمػػـز

مراعػػػاة الحفػػػاظ عمػػػى مػػػا هػػػك قػػػائـ بهػػػا حاليػػػان مػػػف حػػػدائؽ مػػػع زيػػػادة هػػػذ  المسػػػطحات الخضػػػراء 
 كالعمؿ عمى خمخمة الكتمة البنائية.

  االعتبػػػار تػػػكفير شػػػبكة منػػػاطؽ خضػػػراء مرتبطػػػة بالمنػػػاطؽ المفتكحػػػة، مػػػع الكصػػػكؿ  فػػػياألخػػػذ
 بمعدؿ نصيب الفرد منها بما يتناسب مع ظركؼ كؿ مركز مدينة.

 عناصر األثاث الثابت لمطرق ومسارات المشاة والساحات:الثاني عشر: 
عفمػػػػات ك -طػػػػاتتبميك نػػػػافكرات ك أحػػػػكاض زهػػػػكر ك صػػػػناديؽ قمامػػػػة ك أعمػػػػدة إنػػػػارة ك مقاعػػػػد فػػػػي تنحصػػػػر 

 كغيرها. إرشادية....
  كضع المقاعد في الطرؽ ذات األرصفة العريضة حتى ال تعكؽ حركة المشاة، عمى أف يككف 

 حالة التمؼ. فيقطعة منه  أمتصميـ المقعد سهؿ التنفيذ كتتيير 
 .يفضؿ أف يعبر تصميـ أعمدة اإلنارة عف البيئة كالمكاف 
  تعكؽ حركة المشاة بحيث يسهؿ تفريتها.تكضع صناديؽ القمامة في أماكف ال 
 .كضع أحكاض الزهكر في الساحات كاألماكف المفتكحة كليس عمى امتداد األرصفة  

 

 واتجاهاته التطوير الحضريسياسات  2-3-8

مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى اسػػتراتيجية سػػميمة لتطػػكير مركػػز المدينػػة يجػػب التعػػرؼ عمػػى السياسػػات المتبعػػة 
 مف أجؿ الكصكؿ إلى السياسة األنسب لكؿ حالة.عند التعامؿ مع هذ  المناطؽ 

كهػػػػذا الجػػػػزء يعػػػػرض السياسػػػػات المتبعػػػػة عنػػػػد التػػػػدخؿ لتطػػػػكير المنػػػػاطؽ الحضػػػػرية المركزيػػػػة كدكافعهػػػػا 
يجابياتهػػػاكأسػػػاليبها ك  عػػػادة التطػػػكير كاعػػػادة كسػػػمبياتها ا   الحضػػػرم كاإلمػػػفء التػػػاريخي كالحفػػػاظ التأهيػػػؿ كا 

عػػػادة  كتكصػػػيات اقتراحػػػات كلكضػػػع كخاصػػػة، عامػػػة نتػػػائم إلػػػى متكصػػػؿل الشػػػامؿ، كالتجديػػػد اإلحيػػػاء كا 
 .رفي مدينةمركز  منها عانيي التي تمؾ خاصة المشاكؿ لمعالجة
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 . سياسات التطكير الحضرم: 13-2 شكؿ 

 الباحثة  : يالمصدر
 (Urban Renewalالتجديد الحضري )أواًل:      

 كاإلحػػفؿ اإلزالػػة طريػػؽ عػػف جديػػدة عمرانيػػة بيئػػة تصػػميـ إلػػى الحضػػرم التجديػػد أعمػػاؿ تهػػدؼ
 المحيطػة المكاقع كتنسيؽ تصميـ إلى باإلضافة أمكف، إف كتجديدها إصفحها ككذلؾ كالمنشآت لممباني

 تجديػد ضػركرة مػف ذلػؾ يسػتمزمه كمػا التاريخيػة بالمنطقة العامة كالحدائؽ كالمياديف الساحات ككذلؾ بها
 الثقافيػػػػة القيمػػػػة إحيػػػػاء عمػػػػى السياسػػػػةهػػػػذ   فػػػػي ينصػػػػب االهتمػػػػاـ أف أم. كالخػػػػدمات كالطػػػػرؽ المرافػػػػؽ

 الكظيفيػػػة بالقيمػػػة االهتمػػػاـ بجانػػػب كعمػػػراف كمكقػػػع عمػػػارة العمرانيػػػة مػػػف لمعناصػػػر كالرمزيػػػة كالجماليػػػة
  -:فهياألهداؼ األساسية لمتجديد الحضرم  . أماLevy, J., 2003) ي كاالقتصادية

 ازالة التمؼ الحضرم كالمناطؽ المتهرئة -
 تخفيؼ حدة الفقر -
 تكفير بيئة مفئمة -
حياء مركز المدينة -  تجديد كا 
 . تعزيز معدؿ العكائد في المنطقة المركزية  -

 لوسػػػػكاف العػػػػالمي االتحػػػػاد مناقشػػػػات فػػػػي 1958 عػػػػاـ الحضػػػػرم نشػػػػاطات التجديػػػػد صػػػػنفتكقػػػػد 
 :كهي Muchnick, 1970)ي سياسات ثفث في كالتخطيط

 (Redevelopment)التطوير: إعادة -أ 
 القائمة الحضرية منطقةمل كالسكاني كالكظيفي نياالعمر  يكؿهال تنظيـ إعادة إلى دؼهي شامؿ برنامم
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عادة القائـ، الحضرم النسيم مف األكبر النسبة تشتؿ التي رئةتهالم القديمة المباني الةاز ب كذلؾ   كا 
 األرض كاستعماالت السكاف لتكزيع األمد بعيدة سياسات يعكس شامؿ جديد مخطط كفؽ ناءالب
 نسيجها اقتصادينا صيانة ال يمكف التي المناطؽ في يستخدـ األسمكب  . كهذا Benton, 1966ي

 الركابط بتمزيؽ تتعمؽ عدة مشاكؿ األسمكب هذا كيرافؽ الكظيفي، عمر  النتهاء رئالمهت الحضرم
 عمى الفقيرة االجتماعية الشريحة قدرة العالية، كعدـ كالفنية كالبشرية المادية كاإلمكانيات االجتماعية

 السكني الرصيد في القائـ العجز كزيادة المطكرة، السكنية كاإليجارات لمكحدات المادية بالكمؼ االلتزاـ
الفصؿ  إلى يؤدم مما التطكير، قبؿ القائمة الشخصية مع أحياننا التصميمية تعاطؼ المفاهيـ كعدـ
كما حدث في باريس مف   .2007متفاكت يالعساسفة كآخركف،  كبشكؿ التاريخي التطكر لسمسمة ادالح

  . 1101إعادة بناء بعض األحياء القديمة يقديد، 
 (Rehabilitation)التأهيل:  إعادة -ب 
 مػػف كبيػػرة بنسػػبة كالمحتفظػػة رؤهػػالت اهػػفي بػػدأ التػػي القديمػػة المنػػاطؽ لمعالجػػة حيةفإصػػ ءاتراإجػػ كتشػػمؿ

 البيئيػػػػة، الحديثػػػػة بػػػػاتمكالمتط المعػػػػايير ئـفلػػػػت اهػػػػيئتهكت اهػػػػكتكييف حفلوصػػػػ ةبمػػػػالقا نيػػػػةاالعمر  ياكػػػػؿهال
 زماتممسػػت كتػػأميف المنػػاطؽ ؾمػػلت الحضػػرم كالتػػكازف رار االسػػتق إعػػادة دؼهػػب ةيقتصػػادكاال كاالجتماعيػػة،

 . Benton, 1966ي فن كمستقب حاضران  كالمركنة اريةر االستم

 طػػكيرلمت الخاضػػعة لممنطقػػة الحضػػرم لمنسػػيم العمرانػػي المسػػتكل كرفػػع تحسػػيف األسػػمكب هػػذا كيتضػػمف
 التحتيػػػة البنيػػػة مسػػػتكل فػػػي الػػػنقص كتعػػػكيض عناصػػػرها، بعػػػض فػػػي تمػػػؼ مػػػف تعػػػاني كالتػػػي الحضػػػرم
نشػاء المتهرئػة األبنيػة لػبعض جزئػي هػدـ خػفؿ مػف المفتكحػة كالفضػاءات االجتماعية كالخدمات  أبنيػة كا 
ا الطرائػػػؽ أكثػػػر األسػػػمكب هػػػذا كيعػػػد مكانهػػػا،  نتيجػػػة كنكعيتهػػػا السػػػكنية الكحػػػدات مسػػػتكل لرفػػػع اسػػػتخدامن

 -:ا تية اإليجابيات

عادة كالهدـ كاالستمفؾ جديدة سكنية كحدات عف الناتجة الكمؼ مف التقميؿ -  .البناء كا 
 .اإلمكاف بقدر القائـ االجتماعي كالهيكؿ االجتماعية الركابط عمى المحافظة -
 القػػػائـ الحضػػرم الػػنمط عمػػى كيحػػػافظ التطػػكير، إعػػادة أسػػمكب مػػػع مقارنػػة الزمنيػػة المػػدةقصػػر  -

 المميزة. كالشخصية

 كتحميػؿ االقتصػادم المعيػار مثػؿ عػدة معػايير خػفؿ مػف السػابقيف المنهجيف بيف المفاضمة عممية كتتـ 
 العمرانيػػػػة الحالػػػػة كمعيػػػػار كالتاريخيػػػػة المعماريػػػػة القيمػػػػة كمعيػػػػار االجتمػػػػاعي كالمعيػػػػار كالمنفعػػػػة الكمفػػػػة

 . 2007يالعساسفة كآخركف،  المنهم يستترقه الذم الزمف كمعيار كاإلنشائية
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 (Historical conservation)التاريخي:  الحفاظ -ج 
 كهي الماضي، القرفمف  الستينات عممط في عالميان  فكريان  ان هكاتجا فن شك تأخذ الحفاظ نظريات بدأت

 نحك المرشد غير السريع االنطفؽ عف الناتم بيمالس التتيير حجـ الحتكاء اإلنساني مجتمعمل محاكلة
عادةك  التتيير، كسرعة الحداثة، باتممتط تحقيؽ  مف الكثير اهأفقد مما مجتمعات،لم الحضرية ةميكهال ا 

 الحفاظ نحك متعددةكاتجاهات  أشكاالن  الحفاظ جياتهمن تمشم حيث، الحضرية اهكشخصيتارتباطها 
 Boyong) ،(1993  .المشيدة البيئات ىمع كالحفاظ الطبيعية افتهبمشتم الحياتية البيئة ىمع

 مناطؽ عمى كالحفاظ كالتراثية التاريخية القيمة ذات األبنية عمى الحفاظ سياسة األسمكب هذا كيتضمف
 يستخدـ األسمكب كهذا الحضارم، التراث مف جزءنا باعتبارها بأكممه الحضرم النسيم مف كمساحات
 :ا تية لمدكافع الحفاظية كالمناطؽ لممباني لمحاجة

 بالزكاؿ النسيم تهدد التي كالمتتيرات الضتكط تزايد نتيجة الحضرم كالنسيم الكطني اإلرث حماية -
 .المعاصرة المتطمبات لمفئمة تكييفه كضركرة

 .كاالجتماعية التحتية البنية خدمات تكافر عدـ - 

 لفستعماؿ مناسبة كاألحياء األبنية جعؿ يتـ حيث الحفاظ مفهكـ مع االستخداـ إعادة مفهكـ كيرتبط 
 التعديفت باجراء المركنة مف بقدر يسمي كهك نفسها، األصمية بالكظيفة بالضركرة كليس ثانية

 .  2007يالعساسفة كآخركف، 
 ( Urban infill)الحضري  اإلمالءثانيًا:      
 كخصػػائص تاريخيػػة ارتباطػػات يممػػؾ الػػذم الحضػػرم النسػػيم فػػي المكجػػكدة الفجػػكات إمػػفء عمميػػة كهػػي

ا بمجمكعهػػا لتشػػكؿ جديػػدة أبنيػػة أك بنػػاء إضػػافة خػػفؿ مػػف بصػػرينا كترابطنػػا مكحػػدة مميػػزة حضػػرية  نسػػيجن
 الكتمػػػة كحجػػػـ السػػػماء كخػػػط االرتفػػػاع حيػػػث مػػػف متناغمػػػة تكػػػكف أف كيجػػػب كبصػػػرينا، كظيفينػػػا مترابطنػػػا

 يػػػرتبط كهػػػك كاالرتػػػداد، كاأللػػػكاف البنػػػاء كمػػػكاد كالفتحػػػات الكاجهػػػات كمعالجػػػة كأبعادهػػػا البنػػػائي كالمقيػػػاس
 فػػي كمػػؤثرة لمداللػػة نقاطنػػا األبنيػػة هػػذ  تصػػبي بحيػػث القديمػػة المنػػاطؽ تأهيػػؿ إعػػادة أك التطػػكير بمفهػػكـ
 التكامػؿ تحقيػؽ كهػ الحضػرم ءفاإلمػ هإليػ دؼهػي مػا ، ف2007يالعساسػفة كآخػركف،  البصػرم التككيف
  .1986يعبد الحسيف،  المعمارية الطرز تكامؿ كليس البصرم

 (Revitalization) الشامل والتجديد اإلحياء إعادةثالثًا:     

 شخصػيتها عمػى يحػافظ بػنمط إحيائهػا إعػادة خػفؿ مػف الحضػرم التمػؼ منػاطؽ مػع يتعامػؿ أسػمكب هك
 منظكمػػة مػػع كيتعامػػؿ كاجتماعيػػة كاقتصػػادية ديمكغرافيػػة دراسػػات عمػػىءن بنػػا يػػتـ أف كينبتػػي الحضػػرية،
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 إعػادة عمميػة تجمع أف كهي المنهجية المتطمبات جممة تحقيؽ مف له كالبد األرض، كاستعماالت الحركة
 منطقػة، أك حالػة كػؿ خصكصية حسب كمناهجه الحضرم التجديد سياسات بيف متكازف كبشكؿ اإلحياء
 -:كهي أجزاء ثفثة إلى السياسة لهذ  الخاصة المناطؽ في الحضرم النسيم تقسيـ كينبتي

عػػػػادة أداء مػػػػف ليػػػػتمكف كتكييفػػػػه كصػػػػيانته عميػػػػه الحفػػػػاظ ينبتػػػػي كالػػػػذم األكؿ الجػػػػزء -  كظيفتػػػػه كا 
 .ثانية استخدامه

 .كالتاريخية االقتصادية جدكا  النعداـ ثانية بنائه إعادة يتطمب كالذم الثاني الجزء -
  2007يالعساسفة كآخركف،  .إحياء إعادة يتطمب كالذم الثالث الجزء -

      
 تقسيمات النسيم الحضرم ضمف سياسة اإلحياء. : 14-2 شكؿ 

 الباحثة يالمصدر: 
 إلنتاج أدنا  في المبادئ ىمع االرتكاز يجب المركز كتركيب الحديثة تفالتدخ بيف التكافؽ كلتحقيؽ

 : المبادئ ذ ه كمف متماسؾ، حضرم نظاـ
 كالحفاظ التطكير بيف المتبادلة قةفالع ىمع هخصائص تستند متكامؿ تخطيطي إطار كضع 

 مركر كحركة نقؿ تيجيةاستر إ كضع اهتمأمث كمف مركز،مل الحضرية البنية تكامؿ إلعادة
دارتها بنيته ىمع يحافظ بما المركز لخدمة ئمةفم خدماتك    . الحضرية كا 

 بيف التكافؽ قاعدة كيحقؽ الحضرم النظاـ في التكازف يحقؽ بما األرض استعماؿ خطة كضع -
 يؿأهت إعادة طريؽ عف الحضرم كالنسيم التتير عف الناتجة الجديدة الحضرية الفعاليات

 . اد هإج إلى يؤدم ال بما القديـ الحضرم نسيممل ئمةفم

مناطق 
 اإلحياء

جزء ينبغي 
الحفاظ عليه 
وصيانته 

 .وتكييفه

جزء يتطلب 
إعادة بنائه 

 .ثانية
جزء يتطلب 
إعادة إحياء 
 وتجديد شامل
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 السريع كالتتيير النطاؽ الكاسع التدخؿ عف كتبتعد التدريجي بالتتير تتصؼ أف يجب الخطط ؾمت
 عبر شمكلي تخطيطي إطار بقاء أك بتحسيف تسمي كسياسات مبادئ اريختا اهفي يتـ إذ، كزممرال

  .2011يجكاد،  المكاف خصكصية
 بالمشاكؿ تعم مركزية  بمنطقة تختص التي التطكير لعممية المناسب األسمكب فكترل الباحثة أ

 بالجانب يهتـ ألنه إعادة االحياء كالتجديد الشامؿ هك أثرية مناطؽ فيهاال يكجد ك  كاالجتماعية العمرانية
 كاالقتصادم كيتعامؿ مع منظكمة الحركة كاستعماالت األرض. كاالجتماعي العمراني
 الخالصة: 2-4

كظائفها ثـ انتقؿ إلى أهـ النظريات التي تطرقت إلى تعريؼ ك  كماهيتها ناقش هذا الفصؿ المدينة
أقساـ المدينة كأهـ القطاعات التي تككف المدينة، ككنها تشكؿ القاعدة األساسية لفنتقاؿ إلى كتكضيي 

مركز المدينة، حيث أف جميع النظريات كالفمسفات تؤكد عمى أف منطقة مركز المدينة هي المنطقة 
مككنات  ثـ عرض الفصؿ التي تعتمد عميها المدينة في رفع مستكاها االقتصادم كالثقافي كالتجارم.

البيئة العمرانية لممدينة مف منشآت عمرانية كشبكة مسارات الحركة كعناصر التجميؿ كالتشكيؿ، إضافة 
مف  الثانيأما الجزء  العناصر الخمسة لمتشكيؿ البصرم لممدينة كالتي حددها كيفف لنش في كتابه.إلى 

ر التاريخ، كبيف فكائدها في الفصؿ فقد تطرؽ بتفصيؿ أكثر حكؿ مراكز المدف كخصائصها كتطكرها عب
كما كضي الطريقة  تسهيؿ الكصكؿ كاالتصاؿ كفي تكفير الترفيه كفرص العمؿ كفي االزدهار التجارم.

 كالمجاالت التي يمكف بها تطكير المركز ككضع معايير كمتطمبات لضماف نجاح عممية التطكير.
عمى السياسات كا ليات المتبعة في  كال تتـ عممية الفهـ الكامؿ لتطكير مراكز المدف دكف التعرؼ

يجابياتها األنسب  إلى الطريقة مف خفلها التكصؿ كالتي تـ، كسمبياتها تطكير مراكز المدف كأساليبها كا 
 العمراني بالجانب يهتـ ألنه إعادة اإلحياء كالتجديد الشامؿ يهفي تطكير مركز مدينة رفي، ك 

 كاالقتصادم كيتعامؿ مع منظكمة الحركة كاستعماالت األرض. كاالجتماعي
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3  الفصل الثالث 

حاالت دراسية 
 مشابهة

 المقدمة
الحالة 

الدراسٌة 
 األولى

احٌاء وسط 
مدٌنة 
 فلورنسا

الحالة 
الدراسٌة 

 الثانٌة

إعادة إنشاء 
وتطوٌر 

 وسط بٌروت

الحالة 
الدراسٌة 

 الثالثة

إعمار البلدة 
القدٌمة فً 

 الخلٌل

 الخالصة
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 ةقدمالم 3-1

 منو، التطبيقي الشؽ إلى التطرؽ مف بد النظرم لتطكير مراكز المدف ال االستعراض ىذا بعد       
 التجارب بعض طرح مف بد الفإنو مدينة رفح،  مركزمناقشة إستراتيجية تطكير  في الشركع كقبؿ

براز دراستياك  الكاقعية ، بيدؼ التعرؼ عمى مشاكؿ مراكز فييا كالضعؼ القكة نقاطك المختمفة  جكانبيا كا 
 ،الخبرات التي تضمنتيا، كاالستفادة مف كاجيتيا تمؾ المدف التعرؼ عمى الصعكبات التي ك  مدف أخرل

ظيار المتبعة السياسات تكضيح خالؿ مف كذلؾ  كالذم .التجارب ليذه كالسمبية االيجابية الجكانب كا 
بشكؿ خاص كعمى  يمكف تطبيقيا عمى مدينة رفح عامة لمتطكير يساعد في النياية عمى كضع سياسة

 المدف الفمسطينية بشكؿ عاـ.
مف كسط مدينة  كؿ تطكير إستراتيجية أبعاد لبعض التطبيقي الجانب دراسة عمى االختيار كقع فقد لذا

 إمكانية كتجربة محمية، مع الخميؿفمكرنسا كتجربة عالمية، ككسط بيركت كتجربة عربية، ككسط 
 مركز مدينة رفح. مقترح إستراتيجية تطكير في منيا االستفادة

 كمف النقاط الرئيسية التي يمكف التعرؼ عمييا في ىذه الحاالت الدراسية:
 -تحقيقيا تـ التي النتائج -المتبعة المنيجية -المشركع في المتبعة العامة السياسات -المشركع أىداؼ

 .سمبيات كايجابيات المشركع
 ستراتيجية إحياء وسط مدينة فمورنساإ األولى:الحالة الدراسية  3-2

القمػػػػب تشػػػػكؿ كىػػػػي  ،الكاليػػػػات المتحػػػػدة ا مريكيػػػػةب بكاليػػػػة ركاركلينػػػػا الجنكبيػػػػةرمدينػػػػة رفمكرنسػػػػار تقػػػػع 
 .(0كـ  0.2)، كمساحة كسط المدينة حكالي (²كـ  4..9)جمالية مساحتيا اإلك  ،يةمكاللالتاريخي 

يدؼ تنشيط منطقة كسط المدينة مف خالؿ سمسمة مف كقد كضعت استراتيجية إلحياء كسط المدينة ب
مدينػػة كتنفيػػذ الكسػػط  طػػكيري لكسػػط المدينػػة كتشػػكيؿ لجنػػة ترئيسػػالجيػػكد التػػي شػػممت إعػػداد المخطػػط ال
سػتراتيجيةالتكعيػة المجتمعيػة ككضػع التصػكرات   .Hunter Interest Inc) ) مدينػةالإحيػاء كسػط  كا 

2004. 
 اإلستراتيجيةمراحل  3-2-1

   المرحمة ا كلى مػف راسػتراتيجية إعػادة تنشػيط كسػط مدينػة فمكرنسػار يمعػؿ مجمكعػة مػف إجػراءات
عمػػى  كالتػػي اسػػتخدمت لكسػػط المدينػػة كالمخطػػط العػاـ لممدينػػة، رئيسػيالتنفيػذ التػػي كردت فػػي المخطػػط ال

التخطػػػيط العمرانػػػي التػػػي سػػػيتـ  قطاعػػػاتتقسػػػيـ ك كجػػػو التحديػػػد فػػػي إعػػػداد رمبػػػادئ التصػػػميـ ا ساسػػػيةر، 
 تطبيقيا، كاالنتياء مف التحميالت المختمفة بما في ذلؾ تحميؿ كتقييـ المكقع كالمباني، تحميؿ السكؽ



 6: 

 يخي، كغيرىا مف ا عماؿ الفنية المساندة.كتقييـ السياؽ التار 

   انتياء المرحمة ا كلى ميد الطريؽ لممرحمة العانية مف راستراتيجية تنشيط كسط مدينة فمكرنسار 

التػػي تشػػمؿ تحميػػؿ الجػػدكل الماليػػة عمػػى أسػػاس المشػػركع كالمكقػػع كمسػػتكل التخطػػيط كتقيػػيـ العقػػارات 
 ات التنفيذية ا خرل. كالتمكيؿ كاالستراتيجيات المالية كالخطك 

ديػػا إلػػى تحسػػينات ؤ تا كلػػى كالعانيػػة مػػف راسػػتراتيجية تنشػػيط كسػػط المدينػػةر أف  تيفمػػف شػػلف المػػرحمك 
 كسط كحكؿ مركز المدينة الحضرم.في مممكسة 

  ما يمي كقد اشتممت النتائج الرئيسية لمتحميالت المختمفة بشكؿ ممخص عمى:  

أف  لجنة التطكير تكجد النمك، اتجاىاتك  الشراء كدخؿ الحالي السكاف عدد إلى استنادا  -
نابعة مف القطاعات  خاصة قكة مع المدينة، كسط تنشيط لدعـ يكفي بما كبيرة عكامؿ السكؽ

 .االدارم كالقطاع كالمشركبات الغذائية السكنية كبيع المكاد
 قصة مجتمعة تحكي التي المدينة قمب في التاريخية بالمباني الغني النسيج إلى استنادا  -

 تصنيفو يمكف المدينة كسط مف جزء أف تجدك  مجنةال فإف كصناعيا، تجاريا فمكرنسا تطكر
 .كطنية تاريخية منطقةك

 ياسات العامة المتبعة في المشروعالس 3-2-2

المناطؽ  قسيـتعديالت عمى قانكف ت دخاؿامتراكبة كتـ  قطاعات أربعة تقسيـ المنطقة إلىتـ 
 :ىيك  (1-3الشكؿ )كىذه القطاعات مكضحة في المكحد. 

  رD-1 نشاء لتعزيز تصميـ حضرم جيد  ياقصد منقمب المركز: المنطقة ر يذه المنطقة، كا 
في  تدرجأالتصميـ التي  إلرشاداتفي كسط المدينة كفقا ىكية قمب المدينة ككحدتيا  كالحفاظ عمى

 مكؾ.ب 19غطي حكالي تمنطقة ه الىذك قانكف التقسيـ المكحد. 
  رD-2قيمة كبناء عمارة  تعزيز التصميـ الحضرم الجيدياكالقصد من :الفنكفك منطقة العقافة  ر

المبادئ التكجييية  معما يتالءـ جديدة، كبمالء حضرم إعمميات مف خالؿ يمكف إيجادىا التي ك جذابة ك 
 بمكؾ. 10 غطي حكاليكىذه المنطقة تلمتصميـ التي تـ إدراجيا في قانكف التقسيـ المكحد. 

  رH-1احتراـ كبناء الطابع التاريخي لمدينة فمكرنسا في كسط  ياكالقصد من :تاريخيةالمنطقة ال ر
 السجؿ الكطني.في منطقة تاريخية إلدراجيا كالمدينة، ككضع معايير 

 يـ قسكردت في قانكف ت التيتقسيـ المناطؽ خضع أيضا لتعميمات التصميـ في كىذا التصنيؼ 
 المكحد.  المناطؽ
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  مدينة فمكرنسا، كالتي مف شلنيا تطكير مدينة فمكرنسا خاصة  كسط في تطكيررال منطقة رإعادة
 فداف. 22. مف كمقاطعتيا بشكؿ عاـ، كتصؿ مساحتيا إلى ما يقرب

 
 كسط مدينة فمكرنسا كعمييا تقسيمات مناطؽ التطكير 1-3 شكؿ 

 Hunter Interest Inc., 2004) المصدر:)

 تزكيدىا بمخططيف محترفيف كمتفرغيف يعممكف خالؿ مف لجنة تطكير كسط المدينة تكسيع دكر تـ 
كالعمؿ  لتطبيؽ القانكف، الدعـ كتكفير التطكير، بجيكد إعادة التصميـ المرتبطة مبادئ تنفيذ عمى

 .عاـ بشكؿ التطكير عممية إعادة في لممساعدة بكامؿ قدراتيـ

 

 مناطق التطوير بمركز المدينة

 المنطقة التاريخية 

 منطقة قلب المركز

 منطقة المواقف

 منطقة الثقافة والفنون

 منطقة اعادة التطوير
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 لممشروع المبادئ التوجيهية 3-2-3
تـ إعداد مجمكعة مف المبادئ التكجييية لمتصميـ لمتطبيؽ في مناطؽ التخطيط العمراني، اليدؼ 

ف ىذه المبادئ التكجييية ىك بناء اإلطار الذم يمكف المطكريف كأصحاب المنازؿ كحككمة المدينة مف م
. لعب دكرىـ في تنشيط كسط المدينة، كترسػي  الفكػرة بػلف المسػاىمات الفرديػة مػف شػلنيا أف تعػزز الكػؿ

 التالية: لنجاح مركز المدينة تشمؿ العناصر الرئيسيةكالمبادئ التكجييية مبادئ التصميـ ف
 .إنشاء كالحفاظ عمى ىكية مكحدة كمحسنة لكسط مدينة فمكرنسا 
 .احتراـ الطابع التاريخي لفمكرنسا في كسط المدينة 
 .السعي لبناء عناصر التصميـ في جميع أنحاء مركز مدينة فمكرنسا التقميدية 
  .تشجيع االستعماالت المختمطة في كسط المدينة بطرؽ معمارية مناسبة 
 اط استعماالت ا راضي المتبعة في أحياء المدينة كعدـ تطبيقيا في كسطيا.تجنب أنم 
 .تكحيد كسط المدينة مع عناصر التصميـ العامة مع السماح بيكية خاصة لممنطقة 
 .تحسيف البكابات كالممرات 
 .إنشاء نظاـ منسؽ لالفتات في كسط المدينة 
 .إعطاء ا كلكية لممشاة 
  البيع كالمحالت التجارية مما يضفي الحياة عمى كسط المدينة.خمؽ فراغات لممشاة في مناطؽ 

 عناصر التصميم المعماري 3-2-4
عناصػػر التصػػميـ المعمػػارم أدرجػػت أيضػػا فػػي ر المبػػادئ التكجيييػػة لمتصػػميـر التػػي أعػػدت لكسػػط 

 مدينة فمكرنسا كتتضمف العناصر التالية:
 .رسـ أساليب عامة لمعمارة تعزز الشعكر بالمكاف 
  الكاجيات الرئيسية لممباني نحك الشارع.تكجيو 
 مف أجػؿ  تجنب الكاجيات الفارغة في مستكل الدكر ا رضي، كخصكصا المكجكدة عمى الشارع

 استغالؿ أفضؿ لمكاجيات.
 .االىتماـ بالمباني مف الناحية البصرية 
 كـ اكعر.استخداـ مكاد بناء عالية الجكدة لتحسيف صكرة المكاف، كالسالمة مف الحريؽ كالتي تد 
 .استخداـ المكاقع البصرية اليامة لخمؽ عمارة تستجيب لمفرص المتاحة 
 .عمؿ تحسينات عمى الطابؽ ا رضي مف المباني بما يتالءـ مع حركة المشاة 
 .فرض أف يككف الطابؽ ا رضي في المناطؽ التجارية مفتكحا عمى الشارع 
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 مبادئ التحسين العامة 3-2-5
 أيضا في المبادئ التكجييية لمتصميـ، كتشمؿ العناصر التالية:  تـ تضميف مبادئ تحسيف عامةكما 

 .مراعاة راحة كسالمة المشاة عند النظر في جميع التحسينات العامة في كسط المدينة 
 .بذؿ الجيكد في كسط المدينة كالنظر في سبؿ رتركيضر حركة مركر المركبات 
 طكؿ الطرؽ الرئيسية كالشكارع أك إزالتيا. إعادة تخطيط المرافؽ عمى 
 .كضع أرصفة كممرات مشاة كمنحدرات عمى جميع الشكارع التي يتـ تجديدىا 
 .زراعة أشجار عمى جميع الشكارع حيعما أمكف مف أجؿ تجميؿ كسط المدينة كتقميؿ التمكث 
 عادة تصميميا لتحسيف صكرة ا  . بصريةلمكاف كالحد مف التشكىات التكحيد الالفتات كا 

ككيؼ يمكف استغالؿ المظالت في  ،مشارعأف تضفي لكنا ل ممظالتليكضح كيؼ يمكف  (0-3شكؿ )ك 
 .لمعالمات التجارية عمى الكاجية مساحة كافية كتابة اسـ المحؿ في حالة عدـ كجكد

 
 الكاجياتتحسيف استغالؿ المظالت في : 2-3 شكؿ 

 (Platt,  A. & Associates, 2005المصدر: )

كتشمؿ المبادئ التكجييية أيضا االشارات كالتكصيات المتعمقة ببناء العناصر )الكاجيات كا سطح  -
كا بكاب كالشبابيؾ كالمظالت ككسكة الجدراف كألكاف الطالء(، مكاقؼ السيارات كالحركة كمناطؽ 

االرتفاع، مكاد البناء كالمكاد المحظكرة، مقياس كنسب البناء، المعدات ك الخدمة، مكاد ا سكار 
شكؿ  كالتكنكلكجيا، معكقات البناء، كقكؼ السيارات في الشارع، عناصر تنسيؽ الشكارع كالساحات.

 التصميـ أف تحسف منطقة تجارية. عناصرعامة ك يمكف لمتحسينات ال كيؼيكضح  (3-3)
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 التطكير بعد - ب قبؿ التطكير - أ

 : مفترؽ طرؽ بكسط فمكرنسا قبؿ كبعد التطكير3-3 شكؿ 
 (Platt,  A. & Associates, 2005المصدر: )

متطمبات المشاة التشجير ك أحد الشكارع بكسط المدينة كالتي تـ فييا مراعاة يكضح  (9-3)كالشكؿ 
 بشكؿ جيد.

 
 

 : أحد الشكارع بكسط فمكرنسا4-3 شكؿ 
 (Platt,  A. & Associates, 2005المصدر: )

 

 في تطوير مركز مدينة رفح مدى االستفادة من المشروع 3-2-6

مف دراسة مشركع إحياء كسط مدينة فمكرنسا يمكػف االسػتفادة مػف النقػاط التاليػة فػي تطػكير مركػز مدينػة 
 رفح:
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 عمؿ تحميالت لتقييـ المباني كتحميؿ السكؽ -أ 
يمكف تطبيؽ المبادئ التكجييية عمى مركز مدينػة رفػح عػدا المبػادئ المتعمقػة بالجانػب التػاريخي  -ب 

 نظرا لككف مركز مدينة رفح غير تاريخي.
 عناصر التصميـ المعمارم عمى مركز مدينة رفح. يمكف تطبيؽ الكعير مف -ج 
فيػػػد مشػػػركع تطػػػكير مركػػػز مدينػػػة رفػػػح، إال أنػػػو لػػػف يػػػتـ التعمػػػؽ فػػػي بعػػػض المبػػػادئ التحسػػػينية ت -د 

التفاصيؿ المعمارية معؿ ألكاف الطالء كا بكاب كالشبابيؾ، كيمكف االسػتفادة مػف النقػاط المتعمقػة 
 بالشكارع كمكاقؼ السيارات كالمركر كالصكرة البصرية لممركز.

كتنفيػػذ التكعيػػة  لتطػػكير المنطقػػة التكصػػية بإعػػداد مخطػػط رئيسػػي لكسػػط المدينػػة كبتشػػكيؿ لجنػػة -ق 
 .المجتمعية

 :إعادة إنشاء وتطوير الوسط التجاري لمدينة بيروت الحالة الدراسية الثانية: 3-3

سمة يتعدل عدد سكانيا المميكني ن، ك بيركت ىي العاصمة السياسية لمجميكرية المبنانية كأكبر مدنيا
 المرافؽ الحيكية مف صناعة كتجارة كخدماتتترَكز فييا معظـ ك  ،0222بحسب أحد إحصائيات سنة 

زؿ كحركب عمى مر مدينة بالعديد مف الككارث مف زالمرت ال .ىي مركز العقؿ السياسي المبنانيك 
نة كبخاصة إعمار كتلىيؿ المديأعيد  عـكمف  التاري  كاف آخرىا الحرب ا ىمية المبنانية المدمرة.

 ,wikipedia).تللؽ سياحتيا كجعميا مقصدان سياحيان جذاباككاجيتيا البحرية مما أعاد  كسطيا التجارم
2013)  
 نبذة حول المشروع 3-3-1

 ر141رة إجمالي مساحة عمى بيركت لمدينة التجارم الكسط كتطكير إنشاء إعادة مشركع يقع
 المنطقة المضافة كتشكؿ التقميدم، المدينة منطقة كسط ىكتار منيا ر111تشكؿ ر ىكتار مف ا رض،

 تطكرىا أراض   عف عبارة الكمية المساحة مجمؿ مفر ىكتار 43كر  .ىكتار ر23حكالي رالبحر  مف
كؿ التالي كالش (.Solidere, 2012) حككمية أمالؾ المتبقية كالمساحة ، فرنسيةسكليدير ال شركة

 يكضح نسب ىذه المساحات:
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 ستصمحةرض الما نسب مساحات  -ب ا راضينسب استعماالت  - أ
 المشركعمساحات  نسب: 5-3 شكؿ 
 بتصرؼ الباحعة(Solidere, 2012 المصدر: )

 

 أهمية المشروع 3-3-2
بيػركت،  فػي مدينػة التجػارم الكسػط كتطػكير إحيػاء إعػادة إلػى ييػدؼ ككنو في المشركع ىذا أىمية تبرز
عػادة القػديـ المعمػارم التراث عمى الحفاظ خالؿ مف  جديػدة فػي اسػتخدامات القديمػة المبػاني اسػتخداـ كا 

 كالمائيػة الجماليػة اسػتغالؿ العناصػر إلػى ييػدؼ المشركع أف العصرية، كما الحياة متطمبات مع تتالءـ
 بيػركت لمدينػة كسػياحي جػذب تجػارم عناصػر تكػكف بحيػث المشػركع منطقػة فػي المكجػكدة التاريخيػةك 
(Lebanon.Com Interactive, 1999).  

 إلى بيركت كسط عادتإلى البعد السياسي كالرمزم لممشركع، فعممية التخطيط الشامؿ أ باإلضافةىذا 
 كمركز المؤسسات التجارية تحكم القمب التاريخي نفسو الكقت رئيسية نشطة كفي كمنطقة الظيكر

 .(Solidere, 2012) اجتماعية كساحات كمناطؽ سكنية

 مشروعأهداف ال 3-3-3

 (:Lebanon.Com Interactive, 1999) ىي لممشركعا ىداؼ الرئيسية 
  عالقاتيا مع المناطؽ  قكيةمنطقة العاصمة بيركت، كت معإعادة دمج المنطقة الكسطى 

 .منقؿ العاـل سياسة شاممةكضع المركبات، ك ك  مشاةال المجاكرة ليا مف خالؿ تحسيف شبكات
  التاريخيلمدينة ا قمبالحفاظ عمى. 
  عمى  ةرائع بإطاللةتحظى سكالتي  ا راضي المستصمحة عمى االستخداماتتطكير منطقة متعددة

 .مف خمفوكالتالؿ كالجباؿ  زيتكنامخميج كت ك بير  ميناءالبحر المتكسط، ك 
 لتحسػيف نكعيػة مقدمػة يشػكؿ ممػا مػاركف كغيرىػا(ك  فػي )صػافي السػكنية المجػاكرات عمػى الحفػاظ 

 .السكنية المجاكرات ىذه في الحياة
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  تجديد كترميـ عدد مف المنازؿ المبنانية ، ك لألرضسكنية عمى طكؿ الميؿ الطبيعي المنطقة التكسيع
 بما يتناسب مع الطابع الشرقي لمحي.التقميدية 

  نشاء، ليامنشآت عقافية في المنطقة المجاكرة ك  الشاطئتطكير حديقة  .شاطئالعمى  لمتنزه شارع كا 
  شػارع بػيف الشػرؽ  ، عف طريؽ شػؽا راضي المستصمحةكمنطقة ة تقميديالمنطقة البيف  ترابطتكفير

 .البحر كالجباؿيكفر اطاللة عمى  منطقة الكسط التقميدمخالؿ  كالغرب
  مكاتبسكنية كفنادؽ ك  استخدامات تضـبحيث تطكير منطقة متعددة االستخدامات. 
 المائية كالكاجية الشيداء ساحة بيف حضرية ناحية مف بصرم أفضؿ، كالربط تصكر خمؽ. 
  م.التجار  لمكسط الرئيسية البكابة طكؿ عمىالمباني الشاىقة كمكاقع حد مف عدد تاعتماد سياسة 
 ؾ لتقميػؿ حركػػة رض فػي المكاقػػع الرئيسػية، كذلػػلمسػيارات تحػػت ا  عامػػة تػكفير طػرؽ خدمػػة كمكاقػؼ

 .المنطقة التقميديةؿ مركر السيارات داخ
 نشاء أقطاب 09 مدار عمى بالحياة نابض نشط مدينة كسط إنشاء  .حيائوإل جذب ساعة كا 

 

كيالحػػظ أف المكقػػع الجغرافػػي كطبكغرافيػػة المكػػاف كاإلرث التػػاريخي لػػو سػػاىـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي رسػػـ 
مػػػف الممكػػػف  مركػػػز مدينػػػة رفػػػح، إال أنػػػو إلػػػى حػػػد كبيػػػرأىػػػداؼ المشػػػركع، كىػػػذه العكامػػػؿ ال تشػػػبو 

لمشركع تطكير مدينة أىداؼ االستفادة مف بعض الطرؽ المستخدمة في إحياء كسط بيركت ككضع 
 رفح عمى النحك التالي:

 في مناطؽ ا راضي الخالية. تطكير منطقة متعددة االستخدامات -
 لمركز المدينة. بصرم أفضؿ تصكر خمؽ -
 تنظـ البناء في كسط المدينة.اعتماد سياسة  -
 بالمركز. السيارات مركر لمسيارات في المكاقع الرئيسية، لتقميؿ حركة عامة مكاقؼتكفير  -
 .ساعة 09 مدار عمى بالحياة نابض نشط مدينة كسط إنشاء -
 .ء كسط المدينةإلحيا جذب إنشاء أقطاب -
 إلػػػى كالمؤسسػػػية التجاريػػػة ا عمػػػاؿ مػػػف بػػػدءان  ا راضػػػي اسػػػتخدامات مػػػف كاسػػػع مػػػزيج اسػػػتيعاب -

 .كالترفييية كالعقافية السكنية المرافؽ

 المخطط العام لممشروع 3-3-4
 عمى كامتدادىا الحديث التقميدم المدينة لكسط مراحؿ تنفذ عمى مفصمة كمنسقة تـ صياغة خطة عمؿ

 :(Solidere, 2012) يقـك ب( 6-3كالمكضح في شكؿ )فالمخطط المكضكع  البحرية، الكاجية

 الخاص طابعيا منيا قطاعات لكؿ عشرة إلى بيركت مدينة كسط يقسـ. 
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 كاممة حديعة تحتية بنية إقامة مع العامة الممكية يعمؿ عمى استعادة. 
 عمييا كالحفاظ التاريخية المباني كترميـ الجديد حضرم لمبناء تصميـ إطار يكفر 
 كالجباؿ المحيطة البحر عمى طاللةإ يكفر، ك الطبيعية كالمعالـ المكقع تضاريس يعكس. 
 كالساحات كالمتنزىات كممرات المشاة. معؿ الحدائؽ عامة فراغات يكفر 
 إلى كالمؤسسية التجارية ا عماؿ مف بدءان  ا راضي استخدامات مف كاسع مزيج يستكعب 

 .كالترفييية كالعقافية السكنية المرافؽ

 مباني مرممة 

 

 فراغات مفتكحة خاصة
 مباني عامة كدينية

 فراغات مفتكحة عامة
 شكارع مشاه

 أماكف تاريخية
 مناطؽ تطكير جديدة
 منخفضة االرتفاع

 

 متكسطة االرتفاع
 عالية االرتفاع

  
 المخطط العاـ لممشركع: 6-3 شكؿ 

 بتصرؼ الباحعة( Solidere, 2012المصدر: ) 

 :مشركع( نسب استعماالت ا راضي في ال2-3كيكضح الشكؿ )

 
 نسب استعماالت أرض المشركع: 7-3 شكؿ 

 بتصرؼ الباحعة( Solidere, 2012المصدر: )

 سكنً
50% 

 مكتبً
28% 

استعماالت 
 مختلطة

8% 

 فنادق
6% 

 حكومً وثقافً
4% 

 تجاري
3% 

 دٌنً
1% 
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 ممشروعالعممية ل واتالخط 3-3-5
في البداية قررت الحككمة إعادة تلىيؿ مركز المدينة بناء عمى تخصيص شػركة عقاريػة مسػاىمة 

تكفػػؿ الشػػركة تنفيػػذ مشػػاريع التطػػكير ) ،سػػمية كالحككميػػةبالتعػػاكف مػػع الجيػػات الر يػػة التطػػكير مملتػػكلي ع
العقػػارم مباشػػرة أك عبػػر مشػػركع مشػػترؾ مػػع شػػركاء، أك بالتنسػػيؽ مػػع مطػػكريف آخػػريف ممػػف اسػػترد أك 

حيػث صػدر مرسػـك حكػكمي بخصػكص تعػديؿ التصػميـ كالنظػاـ  (،اشترل عقار في كسط مدينة بيػركت
لكسػػط التجػػارم فػػي مدينػػة بيػػركت. شػػمؿ التػػكجييي العػػاـ كتصػػديؽ التصػػميـ كالنظػػاـ التفصػػيمي لمنطقػػة ا

 ىػػػذا المرسػػػـك مجمكعػػػة مػػػف الشػػػركط المنظمػػػة لمبنػػػاء أك التعػػػديؿ أك إعػػػادة التلىيػػػؿ عمػػػى النحػػػك التػػػالي
 :(0229)الطكيؿ، 
تحديد منطقة الكسط التجارم بحدكد كاضحة حيث يحػدىا مػف الشػماؿ البحػر كمػف الغػرب شػارع  -

 ما مف الشرؽ فيي الحدكد الشرقية لشارع جكرج حداد.فخر الديف كمف الجنكب جادة فؤاد شياب أ
عشرة قطاعػات تنظيميػة تعكػس الكظػائؼ كالطػابع العمرانػي المنشػكد فػي كػؿ  إلىتقسيـ المنطقة  -
المعماريػػة لمقطػػاع كاسػػتعماالت ا راضػػي كاالسػػتعماالت الممنكعػػة ك  تشػػمؿ الشػػركط العمرانيػػةكمػػا قطػػاع، 

ضػػمف المبػػاني كالعقػػارات كالمسػػاحات كالقياسػػات الػػدنيا لمعقػػارات كمعػػدؿ االسػػتعمار كتركيػػز ا بنيػػة نسػػبة 
ػػا الغػػالؼ كالحػػد ا قصػػى لالرتفاعػػات كالمعالجػػات لمجلػػى الطػػرؽ كحػػدكد ا بنيػػة اإ اكرة، كمػػا تشػػمؿ أيضن

 اجيات كا بنية المحافظ عمييا.المعمارية لمك 
 كضعت شركط لمتنقيب عف اآلعار بمنطقة المركز تحت إشراؼ المديرية العامة لآلعار. -
 اعتمدت الشركط المتعمقة بالمناطؽ كالمباني المحافظ عمييا عمى عدة اعتبارات منيا الترتيب  -

 لى أبنية محافظ عميياإباني المستقبمي لشبكة المكاصالت كالبنى التحتية، كما تشمؿ تصنيؼ الم
لطابعيػػػا المعمػػػارم أك التػػػاريخي أك كجكدىػػػا ضػػػمف مجمكعػػػة أبنيػػػة ذات طػػػابع معمػػػارم مميػػػز، كمبػػػاني 
ا اشتراطات إلعادة تلىيػؿ ىػذه المبػاني منيػا الحفػاظ عمػى  محافظ عمييا  سباب أخرل، كما شممت أيضن

دميػػػا تيدـ ىػػػذه ا بنيػػػة، كفػػػي حالػػػة بيمح الطػػػابع المعمػػػارم ليػػػا، كمػػػا ال يسػػػك  المسػػػاحة المبنيػػػة كالحجػػػـ
  سباب كارعية، يعاد بناؤىا كفقنا لمبناء ا صمي كطبقنا لدفتر شركط التنظيـ المدني.

خصصت مجمكعة مف المكاد التنظيمية التي تضع شػركطنا كضػكابط تنظيميػة لمبنػاء فػي منطقػة  -
الممكنػػة كالتػػي تنسػػؽ العالقػػة  ا عمػػى تحديػػد كػػؿ الضػػكابطنيفػػي مضػػمك اعتمػػدتكسػػط بيػػركت التجػػارم، 

عمرانينػػا بشػػكؿ دقيػػؽ، كمػػا شػػممت تحديػػد الكعافػػة البنائيػػة لمعقػػار، كمػػا حػػددت االرتفاعػػات بالتنسػػيؽ مػػع 
تحديػد عػدد مكاقػؼ السػيارات بالتناسػب مػع االسػتعماالت ك عركض الطرؽ كالمناطؽ المقاـ عمييا البناء، 
 تبعنا لعدد الغرؼ. خصصتفالمقترحة كالمساحات، أما في حالة الفنادؽ 

 كيمكف االستفادة مف ىذا البند في تطكير مركز مدينة رفح بشكؿ كبير.
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 كالشكؿ التالي يبيف أحد الشكارع التاريخية التي تـ تجديدىا.

 
ـّ ت: 8-3 شكؿ   يركت التجارم.في كسط ب جديدىاإحدل الشكارع ذات المباني القديمة التي ت

 المصدر: )الباحعة(
ػػا د القصػػكل لالرتفاعػػات كعػػركض الطػػرؽعمػػى مسػػتكل التصػػميـ الحضػػرم ركعػػي الحػػدك  - ، أيضن

مراعػاة حمايػة ك  احتراـ مداخؿ المبػاني خاصػة ذات البعػد التػاريخيك حدكد الساحات كالمناطؽ الخضراء، 
المستحدعة تماشػييا مػع متطمبػات السػالمة كا مػاف كطػابع  بالنسبة لمطرؽ اشترط، كما المناظر الطبيعية

 .كالضكابط الفنية في تصميـ الطرؽ مراعاة الشركطك ، كالمككف الحضرم الكاقع بو الطريؽالقطاع 
 

  إعادة التصميـ الحضرم لمنطقة ساحة الشيداء حيث كجيت كفراغ حضرم مفتكح تجاه البحر -
 الحضػرم كبكابػة بحريػة لبيػركت تطػؿ عمػى البحػر كامتػداد طبيعػيبدكف حدكد ليا، كاعتماد ىػذا التفريػ  

يكضػػػح  (4-3شػػػكؿ )كال .لػػػى المطػػػارإلسػػػاحة الشػػػيداء كطريػػػؽ ا كتسػػػتراد المحػػػكرم مػػػف كسػػػط المدينػػػة 
كيالحػػػظ إعػػػادة بػػػرج السػػػاعة كالػػػذم يمعػػػؿ أحػػػد رمػػػكز السػػػاحة إلػػػى سػػػاحة النجمػػػة قبػػػؿ كبعػػػد التلىيػػػؿ، 

 مكضعو.
تـ إضافة جزء مردـك بالبحر يقع عمى الكاجية البحرية لكسط البمد، حيػث يعػد ىػذا الجػزء عامػؿ  -

لتشػػمؿ المسػػتكل الفػػاخر مػػع  اسػػتعماالتوأعيػػد تخصػػيص ك  ،لممشػػركعاسػػتعمارم لرفػػع ا داء االقتصػػادم 
  (.0229)الطكبؿ، السياحية ك بعض ا نشطة الترفييية 



 7; 

  

 إعادة التلىيؿ بعد - ب أحداث الحربعقب  - أ
 لبيركتساحة النجمة، قمب المركز التقميدم : 9-3 شكؿ 

 (Gavin A. 1996) :المصدر
 

 السياسات العامة لممشروع 3-3-6
 مختمؼ المياـ كا نشطةكتطكير  تكفير السميـالتي كضعت لضماف ال السياسات العامة فيما يمي

(Lebanon.Com Interactive, 1999): 
 المساعدة المال واألعمال والخدمات قطاع: والً أ 

، كذلؾ في المنطقة المخططة يـمكقع مفي العالمية العاممة في المنطقة ك لشركات الكطنية ا كضع  -
ا ىتزكيدتـ ك  ،مف المدينة كالمطار يياالكصكؿ إلتمتاز بسيكلة كا عماؿ، كىذه المنطقة  ماؿلممركز ك
 .مرافؽ البنية التحتية المتطكرةب
المركز  منطقةتجارة الجممة كاالستيراد كالتصدير في ك الككاالت البحرية شركات ل مريحةايجاد مكاقع   -

 ، كال سيما في ضكء قربيا مف الميناء. كالتي ستستفيد في أعماليا مف مكقعيا ىذا
معظـ المباني حيث أف لبناف  الرئيسي لبنؾ مقرمل شارع تقميدمكرياض الصمح شارع  االبقاء عمى  -

 تجديدىا. مكف يك  لـ يتـ تدميرىا كميافي ىذا الشارع 
 كما كانت قبؿ الحرب.منطقة المركز جذب شركات الخدمات الصغيرة إلى  -

أما عمى مستكل كسط مدينة رفح فيمكف كضع مبنى ادارم ليضـ عددا مف الشركات كالمؤسسات 
كالتي تستفيد مف مكقع مدينة رفح الحدكدم كمف المعابر المكجكدة فييا كمف ا ىمية المحمية كا ىمية، 

 التجارية لممدينة، كشركات السفر كتجارة الجممة كاالستيراد كالتصدير كغيرىا.
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 يالسكن قطاعالثانيا: 
السكنية المجاكرة خارج تكامؿ المباني السكنية التقميدية كالجديدة داخؿ المركز كاستمراريتيا مع المناطؽ 

 مركز خارج ساعات العمؿ. ال الحركة في في الحفاظ عمىسيـ مما ي المنطقة المركزية،
المرافؽ  جعؿيس، بشكؿ سميـ حضريةال بيئةاللى جانب تخطيط إ في بيركت السكفالنقص في كما أف 
لكف في مدينة  .أبعد حدضركرية إلى  -بمستكل فئات الدخؿ المختمفةكالتي ستككف –بالمركز السكنية 

رفح نجد أف المناطؽ السكنية المحيطة بالمركز عبارة عف مخيمات لالجئيف مما يستمـز استراتيجية 
 خاصة بمنطقة المخيمات نظرا لمبعد السياسي كاالجتماعي ليا.

 : الجانب التجاريثالثاً 
  جذابةعناصر التنسيؽ الحضرم الك لمشاة اكالبنية التحتية الحديعة كمناطؽ المكقع المركزم لممنطقة 

أف إعادة بناء ا سكاؽ التجارية لممشاة  كما .المركزإلى  مجدداالتجارية  المؤسساتجذب عمؿ عمى ت
 تجارة حالتمكما أف الصغيرة. الميف المتخصصة ك محالت التجارية التككف عامال مساعدا في تنمية س

 كالسماسرة الجممة أخرل معؿ شركات تجارة شركات قربيا مف مف  ستستفيدالتجزئة كالشركات الصغيرة 
 .بمنطقة الكسطالترفييية كالعقافية قربيا مف المناطؽ السكنية ك ك  ،النقؿ ككاالتك 

كفي كسط مدينة رفح يمكف االستفادة بشكؿ كبير مف الكضع التجارم لممدينة كمكزع رئيسي لمبضائع 
المشاة كعناصر التنسيؽ الحضرم، كمف خالؿ بؿ كتنميتو مف خالؿ تطكير البنية التحتية كمناطؽ 

 تجديد ا سكاؽ التجارية بالمنطقة كتحسيف اكضاع المحالت التجارية.
 حيةالمرافق الثقافية والترفيهية والسيا: رابعاً 

 يةمرافؽ الترفييالمجمكعة كاسعة مف الفنادؽ كالمقاىي كالمطاعـ ك المركز يضـ أنو عادة ما  حيث
الفرص المتاحة مف إعادة تطكير  إلىالنظر ب، ك بيئة مكاتية لمعمؿمف أجؿ خمؽ تكفيرىا كالالـز 

ىذه المرافؽ مف  ، فإفمنطقة المركزية ا عرية كالتاريخيةال عناصرلحفاظ عمى االساحؿ، كبرنامج 
 .(12-3انظر الشكؿ ) المركز.المرجح جدا أف تنجذب إلى 

 

مراكز عقافية كترفييية داخؿ المركز تعمؿ عمى جذب كمف أجؿ تطكير مركز مدينة رفح يمكف إيجاد  
 الجميكر مف منطقة المركز كمف المناطؽ المجاكرة.
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 مقاىي جانبية في شارع المعرض بكسط بيركت التجارم.: 10-3 شكؿ 

 المصدر: )الباحعة(

 لحكومية: اخامساً 
، فضال عف العديد مف الكزارات كالمكاتب الذم تـ تجديدهالمنطقة الكسطى مبنى البرلماف  تضـ 

عادة استخداـ  ترميـكمركز إدارم مع  لممنطقة دكر التقميدمالإعادة تلسيس سيتـ ك  ،الحككمية مبنى كا 
 الحككمية.ركت كغيرىا مف المكاتب كبمدية بي -الكزراءمجمس يضـ مكاتب الذم  – الحككمي السرام

 .( يبيف مبنى السرام الحككمي بعد تجديده11-3كالشكؿ )
 

 

 
 بعد تجديده. كسط بيركتب السرام الكبيرمبنى : 11-3 شكؿ 

 المصدر: )الباحعة(
جميعا لبعض ، إال أنيا تحتاج كمقر البمديةأما مركز مدينة رفح فيك يضـ عدد مف المؤسسات 

 الخدمات كمكاقؼ السيارات كعناصر السالمة كمداخؿ المعاقيف.
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 تطوير األراضي 3-3-7
عداد المكقع،  تنطكم أنشطة تطكير ا راضي عمى تخطيط المدف كتقسيـ االرض كاإلدارة الحضرية، كا 

ذا النشاط بما في ذلؾ استكشاؼ المكاقع ا عرية، كالبنية التحتية، كأعاث الشكارع كالمناظر الطبيعية. ى
. كمف المجاالت يسبؽ التطكير العقارم، ككاف حاسما في إضافة قيمة لمممتمكات في كسط المدينة

 (:Solidere, 2012الرئيسية لمتطكير في منطقة كسط بيركت )
 البنية التحتية 

تـ تجييز مركز المدينة بطريؽ دائرم رئيسي  في منطقة كسط بيركت، حيثكضعت بنية تحتية جديدة 
(Ring Road بطكؿ )(10-3) شكؿ .العانكية كشكارع المشاةك مف الطرؽ الرئيسية عدد كـ ك  3.6 

تشمؿ مرافؽ لراحة المستخدميف كالعناصر  شبكات مرافؽ عامة جديدة كمكاقؼ سياراتتـ كضع ككذلؾ 
أعاث الشكارع، ك عناصر تنسيؽ المكقع  كقد صممت .االنشائية كعناصر السالمة كمداخؿ لممعاقيف

كتدريجيا يتـ  الالفتات كعناصر اإلنارة، بما يتالءـ مع طابع كؿ قطاع.ك لى رصؼ الشكارع إ باإلضافة
كبعد االنتياء مف ا عماؿ   في جميع القطاعات في كسط المدينة. CCTV تركيب نظاـ المراقبة

رخصة بناء كتشغيؿ شبكة تكزيع البث  المدنية لشبكة ككابؿ التمفزيكف كاالنترنت منحت سكليدير
 .مما يسمح باتصاؿ أم مبنى في كسط مدينة بيركت مباشرة مع ىذه الشبكة ،كاإلنترنتالفضائي 

 

 جزء مف شبكة الطرؽ بمنطقة كسط بيركت: 12-3 شكؿ 
 (Solidere, 2012المصدر: )

مزمو تطكير لشبكة الطرؽ سكاء عمى ككسط مدينة رفح الذم يعاني مف ازدحامات مركرية متكاصمة ي
مكاقؼ لمسيارات تخدـ المنطقة التجارية كالمؤسسات الحككمية مستكل طرؽ السيارات أك المشاة، كتكفير 

 المكجكدة، باإلضافة إلى عناصر تنسيؽ المكقع كأعاث الشكارع.
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 الواجهة البحرية الجديدة منطقة: 
يسعى المشركع إلى تطكير منطقة الكاجية البحرية كنمكذج لمتنمية الحضرية المستدامة. كالمقدر ليا 

عندما تصبح كجية رئيسية، كمنطقة تستضيؼ عدد مف ا نشطة العقافية كالترفييية المؤقتة.  أف
ىكتار  04كطاعـ البحرم كالككرنيش كممف المراسي، كالمنتزه  عنيفايكتمؿ المشركع سيحتكم عمى 

، سيشمؿ نادم لميخكت مع شقؽ امكخميج زيتكن . راضي الجديدة المطكرة عمى الشاطئا مف
مفركشة؛ شريط مطاعـ عمى رصيؼ الميناء، كمبني ادارة الميناء الرئيسي كالجمارؾ كاليجرة. كمف 

تاح مركز معارض بيركت، كطرؽ كقد تـ افت .المقرر عمؿ مرفل آخر إلى الشرؽ في مرحمة عانية
لرككب الدراجات كطرؽ مشاه تؤدم مف مركز المدينة التقميدية إلى منتزه الكاجية البحرية، كيخطط 

 كسط بيركت.الككرنيش ب( يبيف طريؽ 13-3كالشكؿ ) لعدد آخر مف ا نشطة العقافية كالترفييية.

 
 طريؽ التنزه ككذلؾ خط السماء في الخمفية: 13-3 شكؿ 

 (Solidere, 2012المصدر )
 لتطوير العقاري:ا 
 مف العناصر التي تعتبر نقاط جذب في كسط المدينة:    

الجزء الجنكبي مف أسكاؽ بيركت كالذم افتتح في الربع ا خير ك مجمع تجارم كترفييي إقميمي كبير، 
 ، مقر اإلسككا )المجمس االقتصادم كاالجتماعي لغرب آسيا( ، ككاالت ا مـ المتحدة 0224مف عاـ 

 بيركت كالذم يضـ ناد لمرفل متاخـالكخميج زيتكنة  ،عدة سفاراتا خرل، البنؾ الدكلي، كمجمع يضـ 
 .الميناء عمى رصيؼ كشريط مطاعـ مفركشة كشقؽ لميخكت
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 منػاطؽك  مكاتػبك يعتمد المشركع عمى استعمارات البيع أك اإليجػار فػي مجػاالت متعػددة مػف إسػكاف     
ف االسػػتناد الػػى ذلػػؾ مػػف النشػػاط المتنػػامي لممركػػز المػػالي مكػػأنشػػطة عقافيػػة كحككميػػة، يك  فنػػادؽك ترفيييػػة 

لمختمفة كسرام الحككمة، كذلؾ فػإف ا نشػطة الترفيييػة حيث يقع شارع البنكؾ، كذلؾ ا نشطة اإلدارية ا
حيػػاء المركػػز، مػػف ناحيػػة أخػػرل فقػػد اعتمػػد  كالتجاريػػة المنتشػػرة حالينػػا تسػػاىـ بشػػكؿ فعػػاؿ فػػي تنشػػيط كا 
المركػػز بعػػد إعػػادة التلىيػػؿ فػػي جذبػػو لممسػػتعمريف كالمسػػتعمميف كالزائػػريف عمػػى معاصػػرة تشػػكيؿ كتكػػكيف 

عمػػػى القػػػيـ الجماليػػػة كالتراعيػػػة لمعمػػػارة  ارتكػػػازاالعصػػػرية كالتقنيػػػة المتقدمػػػة المركػػػز كمكاكبتػػػو لممتطمبػػػات 
 (.0229ؿ، ي)الطك كالعمراف لممركز التقميدم التراعي

كيمكػػف ايجػػاد نقػػاط جػػذب فػػي مركػػز مدينػػة رفػػح معػػؿ المجمعػػات التجاريػػة االقميميػػة كالمنػػاطؽ الترفيييػػة 
 استعمارية كمباني لممكاتب كالشركات.كمقرات مؤسسات أجنبية كمحمية كعمؿ مشاريع 

 التاريخي اإلرث: 

لػػذلؾ فقػػد استعرضػػت  كفقػػا بيػػركت، ىكيػػة تحديػػد فػػي سػػاىمت تاريخيػػة طبقػػة 11 المدينػػة يكشػػؼ كسػػط
 اليكنسػػػكك بركتككػػػكؿ بمكجػػػب تحديػػػدىا تػػػـ كالتػػػي اليامػػػة ا عريػػػة المكاقػػػع عمػػػى الحفػػػاظ الرئيسػػػية الخطػػػة
 مػػع المدينػػة العػػاـ لنسػػيج كبيػػرة أىميػػة كضػػع تػػـ. المدينػػة تنسػػيؽعناصػػر  مػػع دمجيػػا بشػػكؿ فريػػد إلعػػادة
كمػا  كترميميا بعنايػة، كديني مبنى عاـ 06منيا  مبنى  282الحفاظ عمىك  الشكارع، أنماط عمى الحفاظ

مالئمػػػة المبػػػاني الجديػػػدة لطػػػابع  صػػػارمة لعمميػػػات االمػػػالء الحضػػرم لضػػػماف التصػػػميـ كانػػت متطمبػػػات
 ( كالذم يكضح أحد المباني التاريخية التي تـ تجديدىا.19-3الشكؿ )انظر  .كمقياس المنطقة

عػػادة المبػػاني تػػرميـل  ،القكاعػػد مػػف مجمكعػػة اتبعػػت السػػكنية الحفػػاظ التػػاريخي كا حيػػاء منطقػػة تلىيػػؿ كا 
التكجييية لمتحديث  المبادئ متطمبات ذلؾ في بما كضكابط الشكارع، التفصيمية القطاعية الخطط كتشمؿ
الحضػػػرم لممنطقػػػة،  السػػػياؽ مػػػع االنسػػػجاـ لضػػػماف الالزمػػػة المتطمبػػػات الفنيػػػة كالمعػػػايير تشػػػمؿكالتػػػي 

 .كا عماؿ المعاصرة الحياة باحتياجات تقدمية تتعمؽ نظرة مع، مبنى كمتطمبات التطكير لترميـ كؿ

ع كالػذم نشػل مػإال  أف مركز مدينة رفح جديػد نسػبيا، كال يحتػكم عمػى أم مػف المبػاني التاريخيػة، 
 .1491، أم منذ نكبة عاـ نشكء المخيمات
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 أحد المباني التاريخية التي تـ تجديدىا بكسط بيركت: 14-3 شكؿ 

 (Solidere, 2012المصدر: )
 النتائج 3-3-8

 تتمخص فيما يمي:السمبيات  يركت تتضح بعضبكسط بدراسة التجربة المبنانية مف خالؿ إعادة تلىيؿ  
  المالؾك المشكالت االقتصادية في تقدير قيمة العقارات بيف الشركة العقارية المساىمة 
 الحقيقييف لممباني أك ا راضي الكاقعة بالمحيط العمراني لمركز المدينة. 
 البيئيػػة  يمعػػؿ الجػػزء المضػػاؼ كالمػػردكـ فػػي البحػػر عػػامال بيئينػػا سػػمبينا لمػػا يشػػكمو مػػف خطػػكرة عمػػى

فػػي  يتسػػبب ممػػااإلخػػالؿ بػػالتكازف الطبيعػػي لمبيئػػات البحريػػة، ، حيػػث يتسػػبب ردـ الشػػكاطئ فػػي البحريػػة
كمػػػا يشػػػكؿ خطػػػكرة عمػػػى البيئػػػة البحريػػػة تػػػدمير بيئػػػات نباتػػػات الحشػػػائش البحريػػػة كالمسػػػطحات المائيػػػة. 

حريػػة لممدينػػة فػػي أىػػـ ميابسػػة كتغييػػر الحػػدكد التراعيػػة كالتاريخيػػة لمكاجيػػة البلكعالقتيػػا بالبيئػػة الحدكديػػة 
 مناطقيا عمى اإلطالؽ كىك مركز المدينة. 

 :(0229)الطكيؿ،  عمى الجانب اآلخر نتجت عف التجربة العديد مف اإليجابيات كمنيا
اسػتعمارم  إدارة كىيكمة لممشركع عمى مستكل يتناسب مػع البعػد التػاريخي لكسػط البمػد، عبػر نظػاـ -

اقتصػػػادم تسػػػتطيع مكاجيػػػة المشػػػكالت االقتصػػػادية التػػػي غالبنػػػا مػػػا كشػػػركة عقاريػػػة مسػػػاىمة ذات كيػػػاف 
 تكاكب ىذه النكعية مف المشركعات.

 كع مػف خػالؿ اإلطػار العػاـ كالمخطػطتحديد مخطط شامؿ لممشػركع يحػدد كػؿ مػا يخػتص بالمشػر  -
لممشػػػػركع، بنػػػػاء عميػػػػو تػػػػـ تحديػػػػد ضػػػػكابط كاشػػػػتراطات عمرانيػػػػة متكاممػػػػة  قطػػػػاعيمخطػػػػط الالالشػػػػامؿ ك 
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تنسيؽ كؿ ذلؾ مػع شػبكات البنيػة التحتيػة كشػبكات  إلىإضافة ، ية لكؿ عناصر البيئة العمرانيةيمكتفص
 التكنكلكجية. لممتطمباتالطرؽ كالمكاصالت عمى مستكل المدينة بمنيجية عممية متطكرة كمكاكبة 

 نجاح النظاـ الرقابي كالمتابعة لخطكات تنفيذ المراحؿ لممشركع  -
الحفاظ عمى اليكية العمرانية سكاء لمحيزات الحضرية أك ما يختص بالعمارة كالتفاصيؿ المعماريػة  -

قدر اإلمكاف، مع ربط ذلػؾ بالعناصػر المتطػكرة )خامػات بنػاء أك مفػردات تنسػيؽ المكقػع كفػرش الطػرؽ( 
 كذلؾ دمج العناصر المعمارية المضافة بلسمكب عممي متطكر.

ؿ ا نشػػػطة كيؽ فػػػي تفعيػػػؿ الػػػدكر العقػػػافي كالترفييػػػي لممركػػػز مػػػف خػػػالنجػػػاح عمميػػػة اإلدارة كالتسػػػ -
 .العقافية كالميرجانات

 الحفاظ عمي المناطؽ ا عرية المكتشفة بالمنطقة كتطكير المشركع بناء عمى المستجدات. -
 .التلكيد عمى البعد التاريخي كالتراعي مف خالؿ تفعيؿ دكر اآلعار المكتشفة -
بػؿ قمػف ممشركعات المطركحة مف قبؿ الشػركة أك بالنسبة لا داء سكاء عاؿ مف  االلتزاـ بمستكل -

 المستعمريف.

 إعمار البمدة القديمة في الخميل الحالة الدراسية الثالثة: 3-4

 لمدينةذة حول انب 3-4-1
 سػطح عػف ترتفػع كػـ، 40 عنيػا كتبعػد القػدس مدينػة جنػكب إلػى فمسػطيف كسط الخميؿ مدينة تقع

 تاري  كيعكد .الكنعانيكف بناىا عندما سنة آالؼ 6 حكالي إلى المدينة تاري  يعكد ـ، 850 حكالي البحر
 بكعافة القديمة البمدة كتمتاز كالععماني، كالمممككي ا يكبي العيد إلى اآلف حتى القديمة كالقائمة مبانييا

 عػدد بمػ  دكنـ، 270 حكالي القديمة البمدة مساحة تبم ر .(0229)رباع،  القديـ العمراني كنقاء نسيجيا
  .(1441)القكاسمي كآخركف،  نسمة 400 حكالي 1996  سنة القديمة البمدة سكاف

 ( يكضح مخطط مدينة الخميؿ..1-3كالشكؿ )

 المنتخػب البمػدم المجمػس بعمػؿ ـ 1976 سػنة القديمػة البمػدة عمػى الحفػاظ خطػكات أكلػى بػدأت
 المؤسسػات محػاكالت اسػتمرت "أسكاقيا، كترميـ القديمة لمبمدة التحتية البنية خدمات كتحديث تكفير عمى

 عرفػات ياسػر الفمسػطيني الػرئيس اصػدر عنػدما ـ 1996 آب حتػى الميمػة ىػذه فػي الفمسطينية الكطنية
 تنسػيؽ جػؿأ مػف كذلػؾ الخميؿ، منطقة مؤسسات مف الخميؿ في القديمة البمدة إعمار لجنة بتشكيؿ قرارا

حيػاء تػرميـ مشػركع فػي كتكحيػدىا الجيػكد  الييػكدم االسػتيطاني المشػركع كمحاصػرة القديمػة، البمػدة كا 
  .(1441)القكاسمي كآخركف،  داخميا
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 : خريطة الخميؿ15-3 شكؿ 
 (http://www.hebron-city.ps, 2012المصدر: )

 المشروع أهداف 3-4-2

 (:2008 ،لجنة اعمار الخميؿكىي ) تحقيقيا إلى اإلعمار لجنة سعت رئيسية أىداؼ عالعة ىناؾ
البػؤر  تطكيػؽ خػالؿ مػف القديمػة، البمػدة داخػؿ الييػكدم االسػتيطاف كمحاصػرة مكاجيػة -أ 

ليػذه  العمرانػي التكاصػؿ كمنػع أفقينػا، تكسعيا لمنع الملىكلة المباني مف بحمقات االستيطانية
 .بينيا العربية السكانية الكعافة بزيادة البؤر

 القديـلممبنى  التككينية الكحدة عناصر عمى الحفاظ خالؿ مف العقافي، التراث عمى الحفاظ -ب 
 .بلكممو العمراني النسيج عمى لمحفاظ كصكالن 
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عػادة بيػا، السػكاف ارتبػاط تعزيػز خػالؿ مػف القديمػة، البمػدة إحيػاء -ج  المبػاني  اسػتخداـ كا 
 .المدينة أجزاء بباقي عضكينا القديمة البمدة كربط التحتية، البنية كتلىيؿ الميجكرة،

 الخطوات العممية لممشروع 3-4-3
 :(0229)رباع،  تـ العمؿ في المشركع عبر عدة خطكات متتالية كانت عمى النحك التالي

 دارية فنية ككادر تكظيؼ تـ   السمطة مؤسسات مف المكظفيف مف عدد كانتداب كقانكنية، كا 
 اإلشراؼ المساحة، الدراسات،: التالية ا قساـ ضمف اليندسي المكتب في لمعمؿ المختمفة الكطنية

 (1441)القكاسمي كآخركف،  كالسكرتارية االجتماعي البحث ، القانكنية الشؤكف المحاسبة، اليندسي، 
 حسب كالبالغة القديمة المباني ترميـ نفقات لتكفير كبيرة مالية مصادر حشد المجنة عمؿ تطمب 

 .دكالر مميكف 20 اليندسي المكتب تقديرات
  االختصاص ذكم استقطاب عمى اإلعمار لمجنة اليندسي المكتب عمؿ. 
 كالمشكرة الخبرة لتقديـ مساندة فنية لجنة تشكيؿ تـ. 
 العمؿ. مكاقع في كذلؾ كالفنييف لمعماؿ تدريبية دكرات إعداد تـ 
  شقؽ إلى الممتدة لألسر مساكف مف كتحكيميا كظيفيا المباني لتطكيع كدراسات مشاريع إعداد تـ 

 .فييا القاطنة النككية لألسر الالزمة كالخدمات الخصكصية تكفر سكنية
  أجزاء بباقي عالقتيا كتكضيح القديمة البمدة عمى لممحافظة شامؿ مخطط تنفيذ في المجنة رعتش 

 (16-3انظر شكؿ ) .المدينة
 كالسياحة كاالتصاالت كالمكاصالت كالصحة كالتعميـ التحتية البنية بخدمات لمنيكض خطط أعدت. 
 كاالستمرار العمؿ عمى لتشجيعيـ الدخؿ ضريبة مف القديمة البمدة في العامميف المتعيديف إعفاء تـ. 

 فمسفة المشروع 3-4-4

 لممباني كا عرية التاريخية القيـ عمى الحفاظ مفيـك مف التلىيؿك  اإلعمار إعادة عممية انطمقت
 الترميـ فمسفة اعتمدت، ك العصرية ا سرة حياة متطمبات مع يتكافؽ مناسبا سكنا لتككف ىي كما القديمة
 الخدمات فييا تتكفر صغيرة نككية سر  سكنية كشقؽ الكبيرة السكنية المباني استخداـ إعادة عمى

 الضركرية التعديالت إجراء خالؿ مف كذلؾ لألسرة، المعاصرة الضركرية باالحتياجات تفيك  الالزمة
 عمى الحرص تـ فقد لذلؾ إضافة .كاإلنشائية المعمارية العناصر في التغيير مف الممكف ا دنى كبالحد
 العمؿ يقتصر كلـ االنتقاؿ. كسيكلة الحركة حرية ككذلؾ المالئمة البيئية كالظركؼ الخصكصية تكفير
 لمناطؽ تحتية بنية خدمات كتكفير عامة بانيم ترميـ ليشمؿ تعداه بؿ سكنية، مباني كتلىيؿ ترميـ عمى

  (.1998 سمي،القكابلكمميا )
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 الخميؿ في القديمة البمدة مخطط: 16-3 شكؿ 

 (الخميؿ في القديمة البمدة إعمار لجنة)المصدر: 

 القديمة البمدة اعمار لجنة التي واجهت اإلشكاليات 3-4-5
 آليػة كضػع كتػـ قػانكني بمستشػار تعزيػزه كتػـ اليندسػي، المكتػب داخػؿ مػف عمػؿ فريؽ تشكيؿ تـ

 :(1444 جحشف، ،القكاسمي) عمى سبيؿ المعاؿ كىي مكاجيتيا تمت التي المشاكؿ  لحؿ
  ذلؾ، عمى لمتغمب منيجية اتباع تـ : كقدالكقفية ا مالؾ بعض ككجكد، الممكية تفتت مشكمة -

 إلنجاز يمعميـ مف أك المبنى، مستخدمي أك المالكيف، دعكة لمجنة القانكني المستشار يتكلى أف كىي
 اطػالع بعػد اإلجػراءات، ىػذه اسػتكماؿ بعػد إال العمػؿ فػي الشػركع يػتـ كال القانكنيػة اإلجػراءات كافػة

 لممبػاني المقترحػة الجديػدة التقسػيمات عمػى اطالعيػـك  التػرميـكأىػداؼ  المجنػة سياسػة عمػى المػالكيف
 سنكات خمس لمدة تلجيره أك لممبنى أحدىـ بإشغاؿ لممالكيف الخيار ترؾ يتـك  منيا، اليدؼ كتكضيح

 بتكقيػع اإليجػار عقػكد إنجػاز فػي االكتفػاء يػتـك  تػلجيره، بإعػادة لمجنػة الحػؽ إعطػاء مػع رمزيػة بػلجرة
 .المالكيف عمى العقد مف البسيطة الغالبية

 عدلي تعيد عمى الترميـ عممية مف المستفيديف تكقيع تـ :الترميـ بعد المباني شغاؿا ضماف مشكمة -
 تػتـ إشػغاليا،ي فػ السػكاف اسػتمرار مػف لمتلكػد أخػرل إلػى فتػرة مف المبنى زيارة تتـك  المبنى، بإشغاؿ
 .السمطة أجيزة مع بالتعاكف الالزمة اإلجراءات اتخاذ كيتـ القانكني، المستشار خالؿ مف  المتابعة

 كذلؾ التدخؿ، بعدـ تعيد عمى المسبؽ تكقيعيـ خالؿ مف يياعم التغمب تـ: ك المالكيف تدخؿمشكمة  -

 مستكطنات
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 .كاممة بمينية العمؿ نجاح لضماف
 فػي االسػتمرار عمػى العمػاؿ كحػث بيػا، اإلقػرار عػدـ خػالؿ مػف العسػكرية ا كامػر عمػى التغمػب تػـ  -

 مػع المسػتكيات أعمػى كعمػى المكضػكع لطػرح كعيػرة جيػات كمخاطبػة المتضػرريف، كتعكيض العمؿ،
 .اإلسرائيمي الجانب

 تحقيقها تم التي النتائج 3-4-6
 :(.022مرقة، ) منيا عديدة إنجازات تحقيؽ مف الخميؿ اعمار لجنة استطاعت لقد

سكاف ترميـ -  .الييكدية االستيطانية البؤر محيط في المباني معظـ كا 
، كمعػاؿ لػذلؾ تلىيػؿ التحتيػة كبنيتيػا القديمػة البمػدة شػكارع جميػع تلىيػؿ مشػاريع بإنجػاز المجنػة قامػت -

 (17-3يظير في شكؿ )شارع الشاللة كالذم 

 
 : أحد الشكارع التجارية التي تـ تلىيميا بالبمدة القديمة بالخميؿ17-3  شكؿ

 (0221، الخميؿ إعمار لجنةالمصدر: )
 كا زقة. كالطرقات كالشكارع التجارية ا سكاؽ تلىيؿ بعض -
 التقميدية. كالطرؽ المكاد بنفس العمراني مف النسيج أجزاء بناء إعادة -
 عمػ يػتالءـ بمػا كظيفيػا كتطكيعيػا القديمػة مبػاني البمػدة مػف جػزء تلىيػؿ إعػادة فػي المجنػة نجحػت -

 كحػدات بنػاء عػف تقػؿ كبتكمفػة كالتػرميـ فػي المحافظػة العالميػة المعػايير كفػؽ السػكاف، احتياجػات
  جديدة. سكنية

 بالمشػاكؿ مميئػة منطقػة بلنيػا القديمػة البمػدة عػف المػكاطنيف لػدل االجتمػاعي السػائد المفيػكـ غيػرت -
 .كا ماف فييا ا مف يتكفر كال االجتماعية،
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 .الععمانية الفترة خالؿ المشيدة الصحي الصرؼ أنفاؽ تلىيؿ أعادت -
 (.18—3شكؿ ) شقة سكنية. 06. ترميـ مشركع 121خالؿ  مف المجنة استطاعت -
 كالزكايا. كالمدارس بعض المساجد ترميـ تـ -
 حػكالي إلػى ـ 2000 سػنة ـ كحتػى 1996 سػنة منذ القديمة البمدة سكاف عدد زيادة تـ لذلؾ نتيجة -

 مكاطف. آالؼ خمسة
 عامػة خدمات فييا تتكفر مريح سكف مكاف أصبحت فقد القديمة، بالبمدة المدينة سكاف ارتباط ازداد -

السياحة )أبك ىنطش،  كنشطت فييا التجارية الحركة كازدادت عبادة، كأماكف جميمة كشكارع كحدائؽ
0222.) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 أحد مباني البمدة القديمة قبؿ كبعد الترميـ: 18-3  ؿشك

 (0221، الخميؿ إعمار لجنةالمصدر: )
 الخميل تجربة نجاح في ساهمت التي العوامل 3-4-7

 في ساىمت التي العكامؿ تحديد يمكف فانو الخميؿ تجربة تميزك  نجاح أسباب عمى لمتعرؼ محاكلة في
 :التالي النحك عمى التجربة ىذه إنجاح
 .باإلنساف االىتماـك  االجتماعي كالبحث كاإلرشاد التكعية -أ 
 .((Master Planمخطط  بإنجاز المجنة بدأت ، حيثالقديمة لمبمدة الشامؿ التخطيط -ب 
 ليسك  الكاقع ىذا عمى مبنية حمكؿ كاقتراح المشاكؿ عمى كالتعرؼ الكاقع مع مباشرة التعامؿ -ج 

 .الكاقع عف بعيدة دراساتك  نظريات عمى
دراؾ المعاصر السكف الحتياجات كاضحال فيـال -د    كالتعامؿ القديمة التقميدية البيكت طبيعة كا 

 الترميم قبل بعد الترميم
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 السكاف احتياجات لتكفير ا كلكية تعطي مناسبة حمكؿ كضع في ساىـ مما بحساسية معيا 
حياءك   .إليو كالنظر تجميده كليس باستعمالو التراث ا 

 .التنفيذ في المباشرة كسرعة محددةالك  كاضحةال ىداؼا  -ق 
 شيء كؿ كقبؿ كالييئات الجيات مختمؼ بيف تعاكفالك  كاحد إطار في كتكحيدىا الجيكد تضافر -ك 

 .الفاعمة كمشاركتيـ السكاف تعاكف
 .اإلعمار إعادة تكاجو التي لممشاكؿ عمميةال حمكؿال كضع -ز 
 .مادمالك  حككميال دعـتكفر ال -ح 
 .كجماىيرم رسمي بدعـ كتحظى البمدية عف إداريا منفصمة مستقمة ىيئة الترميـ بلعماؿ تقـك -ط 

حيث أنيا كيمكف االستفادة مف جميع ىذه العكامؿ عند كضع سياسات كخطط لتطكير مركز مدينة رفح 
 عكامؿ ميمة يمكنيا أف تعمؿ عمى انجاح مشركع تطكير مركز مدينة رفح.

  الخالصة  3-5

قػػدـ الفصػػؿ عػػدد مػػف التجػػارب العالميػػة كالعربيػػة كالمحميػػة كالتػػي تنكعػػت المعمكمػػات فييػػا كمػػدل 
فمكرنسػػػا يمكػػػف االسػػػتفادة مػػػف مراحػػػؿ كضػػػع  مدينػػػة حيػػػاء كسػػػطإففػػػي تجربػػػة ، االسػػػتفادة مػػػف كػػػؿ منيػػػا

مبػػادئ كمػػا يمكػػف االسػػتفادة مػػف ، كالخطػػكات المتبعػػة كالدراسػػات كالتحمػػيالت الالزمػػة لػػذلؾ اإلسػػتراتيجية
 الكسػػط كتطػػكير إعػػادة إنشػػاءكفػػي تجربػػة  .فمكرنسػػاكسػػط كالمبػػادئ التكجيييػػة التػػي أعػػدت ل التصػميـ
إضػافة الحػركب كلحػد أىػـ ا سػباب المؤديػة إلػى انييػار كتػدىكر كالتػي تمتػاز ب بيػركت لمدينػة التجػارم

يشػبو إلػى حػد مػا ظػركؼ مػدف قطػاع غػزة التػي عانػت أيضػا مػف تػدىكر مراكزىػا  كىك مامركز المدينة، 
، يمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذه التجربػػة مػػف التصػػميـ كالنظػػاـ التػػكجييي كالنظػػاـ بسػػبب الحػػركب كاالحػػتالؿ

بنػػاء أك التعػػديؿ أك إعػػادة التلىيػػؿ لممبػػاني القائمػػة ككػػذلؾ شػػركط كضػػكابط التفصػػيمي لممنطقػػة كشػػركط ال
، الضػكابط الممكنػة كالتػي تنسػؽ العالقػة عمرانينػا بشػكؿ دقيػؽالبناء الجديد فييا كالتي تضػمنت عمػى كػؿ 

كػػذلؾ يمكػػف االسػػتفادة مػػف الضػػكابط المكضػػكعة عمػػى مسػػتكل التصػػميـ الحضػػرم كمػػف السػػبؿ المتبعػػة 
حيػػاء -أمػػا عمػػى المسػػتكل المحمػػي  كمػػف سػػمبيات كايجابيػػات المشػػركع بصػػكرة عامػػة. المركػػز لتنشػػيط كا 

فػػإف تجربػة إعمػار البمػدة القديمػػة فػي الخميػؿ اسػتندت فػػي  -كالػذم يفتقػر لتجػارب عمميػػة فػي ىػذا المجػاؿ
عػػػادة اإلجكانػػػب كعيػػػرة م  ،عمػػػار كػػػكف مركػػػز مدينػػػة الخميػػػؿ ىػػػك منطقػػػة أعريػػػةنيػػػا عمػػػى عمميػػػة التػػػرميـ كا 

خطط مكف االستفادة مف الإال أنو ي ،كاليدؼ ا ساسي مف المشركع ىك الحفاظ عمى المباني ا عرية فييا
كمػف  كاالتصػاالت كالسػياحة كالمكاصػالت كالصػحة كالتعمػيـ التحتيػة البنيػة بخدمات لمنيكض أعدتالتي 

 .نجاح المشركع العكامؿ التي ساعدت عمىكمف  القديمة البمدة المقيـ داخؿ باإلنساف االىتماـ
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 المقدمة 4-1
ترجةة  و "لمدينةةة رفةةح أىميةةة كبةةرأ منةةذ نشةةستياع ال تنافسةةيا عميةةو مدينةةة أخةةرأ مةةن مةةدن فمسةةطينع 

التي تمحم أفريقيا بآسياع ومعبرا لموجات اليجةرة أىمية رفح كونيا بوابة فمسطين الجنوبيةع وعقدة الوصل 
يع لةيس بةين البشرية التي تدفقت عمى وادي النيل أو بالد الشامع لقةد حبتيةا الطبيعةة بموقة  جيرافةي حةد  

فمسةةطين ومصةةر أو بةةين أسةةيا وأفريقيةةا فقةةطع بةةل بةةين ميةةدي أقةةدم وأعةةرن المةةدنيات المعروفةةة بةةين وادي 
 (.2002عياشع يل ووادي الفرات" )بن الن

لمةرور  سيال   ا  الموق  المتميز لممدينة جعل منيا "محطة مرور ىامة لميزوات الحربيةع ومعبر وىذا 
وقةةد أ ةر ىةذا الموضةة   عالقبائةل واليجةرات البشةةرية المتجيةة شةماال نحةةو بةالد الشةام أو جنوبةةا نحةو مصةر

ع صةةاي " )واألرض الزراعيةةة عمةةى النمةةو العمرانةةي لةةرفح وأوجةةد بيئةةة انتقاليةةة تجمةة  خصةةائص الصةةحرا 
ومدينةةة رفةةح حاليةةا  ىةةي المنفةةذ الوحيةةد لمقطةةاع عمةةى العةةالم الخةةارجي وخصوصةةا بعةةد الحصةةار  .(1984

 .لمقطاعاالسرائيمي لمقطاعع وىي شريان الحياة الوحيد 
لمدينةةةةةة رفةةةةةحع باإلضةةةةةافة  لةةةةةى أىةةةةةم المالمةةةةةح والخصةةةةةائص الطبيعيةةةةةة  وىةةةةةذا الفصةةةةةل سيسةةةةةتعرض

ودور رفةح فةي اقتصةاد قطةاع ع وتةوزيعيم ومراحةل التطةور العمرانةي والتةاريخي لممدينةةخصائص السةكان 
وض  تصور مستقبمي لممدينة وذلك من أجل ع كما سيستعرض الخطة التنموية االستراتيجية لممدينة غزة

 لقرار.ا أصحابمن وجية نظر 
 الطبيعية الدراسات 4-2
 والمساحة الموق  4-2-1

الذي يمتد عمى ساحل البحر األبيض المتوسطع رفح في الجز  الجنوبي من قطاع غزة  مدينة تق 
ويحتل أقصى الطرف الجنوبي اليربي من فمسطين بشكل شريطي يمتد مةن الشةمال  لةى الجنةوب بطةول 

كما ىو موضةح فةي و  (.2006)المينيع  2كم365كمع ومساحتو حوالي 12-6كمع وعرض ما بين 45
مةةن الشةةمال مدينةةة خةةانيونسع ومةةن الجنةةوب الحةةدود المصةةريةع ومةةن  مدينةةة رفةةح يحةةد( فإنةةو 1-4شةةكل )

  .(2012)بمدية رفحع  أراضي بئر السب  شرناليرب البحر األبيض المتوسط ومن ال
كةم وعةن مطةار 35مدينةة غةزة مسةافة كم  لى الجنةوب اليربةي وعةن 107مدينة القدس حوالي وتبعد عن 

 .من مركز المدينة كم 5غزة الدولي مسافة 
% مةةن 8.35تم ةةل ع و 2كةةم30.500حةةوالي لممدينةةة رفةةح حسةةب المخطةةط الييكمةةي  مدينةةة وتبمةة  مسةةاحة

 (. 2012مساحة قطاع غزة )بمدية رفحع 
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 لفمسطين بالنسبة غزة قطاع وموق  غزة لقطاع بالنسبة رفح موق : 1-4 شكل 

 (ع بتصرف الباح ة2009المصدر: )األطمس االحصائي لفمسطينع 
 

 المناخ 4-2-2
يشكل قطاع غزة منطقة انتقاليةة بةين المنطقةة السةاحمية الرطبةة والمنطقةة الصةحراوية الجافةة سةوا  

وكبقيةة منةةاطن سةةاحل را  سةةينا  فةي الجنةةوب اليربةي منيةةاع صةحرا  النقةةب فةي الجنةةوب الشةرقي أو صةةح
فةإن فصةل الشةتا  مةاطر ومعتةدل وقصةير مقارنةة مة  فصةل الصةيف الةذي ىةو  البحةر األبةيض المتوسةط

ات الحرارة اليومي تراوح معدل درجيو  .(ARIJ, 2003) حار وجاف ويمتد عمى فترة طويمة خالل السنة
غزة شمالية غربية في  الرياح السائدة في مجمل قطاعأما  .(2010)البيداديع م°13 لى  م°25ما بين 

  .(2004)الدليل اإلرشاديع وجنوبية غربية في فصل الشتا   فصل الصيفع
 التضاريس 4-2-3

م عةةن سةطح البحةةرع 80تتميةز مدينةة رفةةح بانبسةاط أراضةةيياع حيةث يبمةة  ارتفةاع أعمةى نقطةةة فييةا 
 :وتنقسم تضاريس المدينة  لى قسمين وتميل بشكل تدريجي باتجاه البحر.

م عةن سةطح البحةر حتةى يصةل 73قسم يميل باتجاه اليرب من شارع عمةر بةن الخطةاب بارتفةاع 
 عةةن سةةطحم 15ألك ةر المنةةاطن انخفاضةا عنةةد جميةزة السةةبيل )بجةوار محطةةة المجةاري الم قتةةة( بارتفةاع 

 (4م حتةى شةارع رقةم )73اب بارتفةاع نحةو الشةرن مةن شةارع عمةر بةن الخطةالبحرع والقسم اآلخر يميةل 
 (2002 عرفح بمدية)م عن سطح البحر. 50ع حوالي بارتفا
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 التربة 4-2-4
 :(2002)بمدية رفحع قسمين لى  مدينة رفحوتنقسم التربة في 

الرمميةةةة وتتكةةةون مةةةن رمةةةال المرمةةةر التربةةةة الرمميةةةة : وىةةةي منتشةةةرة فةةةي أمةةةاكن تجمةةة  الك بةةةان   -
% كربونةةات الكالسةةيوم. وفقيةةرة فةةي  8- 5تحتةةوي عمةةى  عالكةةوارتز( منخفضةةة القةةدرة عمةةى حفةةظ الميةةاه)

مكوناتيا العضوية وفي بعض األماكن يمكن  زالة الرمال لموصول  لى تربة غرينية تمتاز بنسةبة رطوبةة 
 .عالية ) مناطن المواصي ( يمكن زراعتيا بشكل ك يف

ة وىةي تربةة انتقاليةة كم من الساحل توجد التربةة الرمميةة الموسةي 5وعمى بعد تربة رممية لوسية:   -
 بين التربة الرممية وتربة المويس البنية المون. 

 

 نبذة تاريخية  4-3

"رابةةح" واآلشةةوريون ونشةةست رفةةح منةةذ زمةةن بعيةةدع وقةةد عرفيةةا المصةةريون القةةدما  باسةةم "روبييةةوي" 
"ع وسةماىا العةرب "رفةح" باسم "رفيحو"ع وفي العصر الكالسةيكي )اليونةاني والرومةاني( عرفةت باسةم "رافيةا

 (. 1984)صاي ع 

 :(2012بمدية رفحع ) القدم وحتى وقتنا الحالي عمى النحو التالي يتمخص تاريخ مدينة رفح منذ
  اسةةم رفةةح فةةي الظيةةور ضةةمن النقةةوش الييروغميفيةةة عمةةى جةةدران معبةةد  : بوود العصووور القديمووة

الكرنك في القةرن السةادس عشةر قبةل المةيالدع وذلةك ضةمن القةوائم الفرعونيةة باسةم رفيحةو كنقطةة حراسةة 
رئيسو عمى طرين حورس الساحمي الذي يبدأ مةن مدينةة أو قمعةة  ةارو )القنطةرة الشةرقية( عبةر سةينا  لةى 

تقةدمت جيةوش األشةوريين نحةو مصةر و المدن الفينيقيةة كةسىم طريةن عسةكري وتجةاري. رفحع ومنيا لبقية 
فييةا ممةك مدينةة غةزة  ينتصر فييةا األشةوريون ويسسةروان.م. و  713-712ليمتحم الجيشان في رفح عام 

 .حانون المتحالف م  القوات المصرية
   : 332اجتةةاح اإلسةةكندر األكبةةر فمسةةطينع حيةةث أتةةم السةةيطرة عمةةى غةةزة عةةام العصوور اليونووان 

ن.م معركةة حاسةةمة  217ن.م. واتجةو جنوبةا ليحتةل قمعةةة رفةح فةي نفةةس العةام. وبعةد بموتةو وقعةةت سةنة 
بةةةةين البطالمةةةةة والسةةةةموقيينع والتقةةةةى الجيشةةةةان عمةةةةى أرض رفةةةةح حيةةةةث انيةةةةزم الجةةةةيش السةةةةموقيع وسةةةةيطر 

 مدة سبعة عشر عاما استطاع بعدىا السموقيون استعادة أراضييم.البطالمة عمى بالد الشام ل
   : م تةم تنصةيب ابنةو أركةاديوس 395وفاة اإلمبراطور  يودوسيوس األول سةنة بالعصر البيزنط

 رافي.جز ا منيا بحكم الموق  الجيممكا عمى اإلمبراطورية البيزنطيةع وبالتالي أصبحت فمسطين 
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بيرفيريةةوس أسةةقفا ليةةزةع فةةي حةةين انتشةةرت الديانةةة المسةةيحية  م تةةم تعيةةين األسةةقف 395فةةي سةةنة و 
 جنوبا بعد ذلك حتى رفح التي ارتقت  لى مرتبة األسقفية.

   : زحف الجيش العربي اإلسالمي عمى فمسطين بقيادة عمرو بن العاصع الذي الفتح اإلسالم
مع بعةد ذلةك بةدأت 634عبر منطقة النقب متقدما نحو قةرأ جنةوب غةزةع وحةرروا بعةدىا مدينةة غةزة عةام 

حتةةى وصةةموا  639الجيةوش اإلسةةالمية بةةالزحف جنوبةةا لتحريةةر أرض مصةةر فوصةمت جيوشةةيم رفةةح عةةام 
 مدينة العريش بقيادة عمرو بن العاص.

   : وباستيال  الصميبيين عمى األراضةي الفمسةطينية المقدسةةع قطعةت االتصةاالت الغزو الصميب
م حيةةث انتصةر صةةالح 1178وابتيةا الرئيسةةية رفةح حتةةى عةام بةين قةةارتي أسةيا وأفريقيةةاع وبالتةالي سةةدت ب
  .الدين عمى الصميبيين في موقعة حطين

   : فقدت رفح أىميتيا التجارية والعسكريةع بسبب  نشا  مدينة خان يونس سنة العصر الممموك
م كمقر تجاري ومنامة لمتجةار تخةدميا قمعةة حصةينةع حيةث اسةتقطبت خةان يةونس مةا حوليةا مةن 1387
القرأ ومن ضمنيا سةكان رفةح ليقيمةوا حةول ىةذه المدينةة الناشةئةع وازدادت رفةح ضةمورا فةي شةتى  سكان

 .مناحي حياتيا حتى نياية الدولة الممموكية
  : استولت عمييةا الدولةة الع مانيةة م انيارت الدولة الممموكية و  1517في العام  العصر العثمان

كمةةةاش االقتصةةةاديع يعةةةيش أىميةةةا عمةةةى الزراعةةةة بقيةةةت رفةةةح عمةةةى حاليةةةا مةةةن الضةةةمور السةةةكاني واالنو 
خمسةةة عشةةرة أسةةرة تقريبةةا  حتةةى بمةة  عةةدد األسةةر المقيمةةة فييةةا المعاشةةية البسةةيطة طيمةةة الحقبةةة الع مانيةةةع

م الذي توجو بعدىا شماال نحو  1798مع  لى أن استولى نابميون بونابرت عمى مصر سنة 1596سنة 
ولي محمد عمي باشا والية مصر تم تحديد حد مصر وبت م.24/2/1799فمسطين حتى وصل رفح يوم 

الشةةرقي بخةةط يمتةةد مةةن العةةريش حتةةى السةةويسع ويمكةةن اعتبةةار ىةةذا الحةةد ىةةو أول حةةد سياسةةي ىندسةةي 
 يفصل فمسطين عن مصر.

تم ترسيم الحدود بين مصةر وفمسةطين وألول مةرة فةي تةاريخ المنطقةة يةتم  1906وفي أكتوبر عام 
 صمة لم يراع فييا قواعد ترسيم الحدود الطبوغرافية وال حتى االجتماعية.ترسيم حدود ىندسية تعسفية فا

   :مةن قبةل جيةوش الحمفةا  ضةد  1914م   عةالن الحةرب العالميةة عةام الحرب العالمية األولى
الع مانيةع بدأت القوات البريطانية زحفيا من مصر لفمسطين عبر سةينا ع  لةى أن وصةمت منطقةة  الدولة

م وكانةةت نتيجتيةةا أن انيزمةةت القةةوات 19/1/1917الجيشةةان فةةي معركةةة ضةةارية يةةوم رفةةحع حيةةث الةةتحم 
الع مانيةةةة واسةةةتمرت القةةةوات البريطانيةةةة فةةةي زحفيةةةا حتةةةى اسةةةتولت عمةةةى كامةةةل األراضةةةي الفمسةةةطينية مةةة  

 ع معمنة وعدىا المشئوم "وعد بمفور".1918صيف 
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   1922فةةةي عةةةام حيةةةث بمةةة  عةةةدد سةةةكان رفةةةح م: 1948-1917حقبوووة ادنتوووداب البريطوووان 
ستمائة نسمةع  لى أن بةدأوا فةي التكةا ف حةول خطةين رئيسةيين ىمةا الطريةن المسةفمت الةذي وضة  عمةى 
جانبيةةةو سةةةوقا لمقريةةةةع وخةةةط السةةةكة الحديةةةد الةةةذي اجتازىةةةا ألول مةةةرة فةةةي التةةةاريخ. وعميةةةو عمةةةن االنتةةةداب 

ع وذلةك لمسةماح بعبورىةا (حالبريطاني من وظيفة الحةدود السياسةية فخمةن ألول مةرة مةا عةرف بةة )بوابةة رفة
نسةةةمةع  1423م تضةةةاعف عةةةدد سةةةكانيا فبمةةة  1931لةةةبعض أىةةةالي رفةةةح الفمسةةةطينية يوميةةةا. وفةةةي عةةةام 

م لسةكن العديةد مةن أبنةا  خةان 1945نسةمة سةنة  2220منزال ارتف  ىذا العةدد حتةى بمة   328يسكنون 
ة عمةةى فمسةةطينع التةةي . واسةةتمر الحةةال كةةذلك حتةةى خةةروج بريطانيةةا المنتدبةة(1984)صةةاي ع  يةةونس ليةةا

 م.   1948أتاحت الفرصة لمصياينة إلقامة ما يعرف بدولة  سرائيل عام 
                        :1917والخريطة التالية توضح مدينة رفح عام 
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 (2011المصدر: )بمدية رفحع 
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  م عةةام النكبةةة عمةةى الشةةعب الفمسةةطيني بيجةةرة 1948انتيةةى عةةام  ة المصوورية:دار اإل رفووح تحووت
غالبية الفمسطينيين قسريا من أراضييم التي احتميةا الييةود الصةياينةع وكةان مةن نصةيب رفةح أكبةر عةدد 

أطمةةن عميةةو )معسةةكر رفةةح( عةةام مةةن ىةة ال  النةةازحين الةةذين أقةةاموا فةةي معسةةكر  لةةى اليةةرب منيةةا مباشةةرة 
الك افة السكانية لممدينة فةي منطقةة شةبو مقفةرة. أمةا الحةدث الخطيةر ال ةاني ع مما زاد من ضيط م1949

الةةذي زاد مةةن اختنةةان المدينةةة ومعسةةكرىاع فيةةو ترسةةيم خةةط وقةةف  طةةالن النةةار وفةةن اتفاقيةةة رودس عةةام 
وقةةد كانةةت رفةةح حتةةى ىةةذه الفتةةرة مشةةتتة األجةةزا   ذ تبعةةد رفةةح  م والةةذي أطمةةن عميةةو )خةةط اليدنةةة(.1949

رفةةح اليربيةةةة مةةن جيةةةةع وتبعةةد أجةةةزا  رفةةةح الشةةرقية عةةةن بعضةةيا الةةةبعض مةةن جيةةةة أخةةةرأ الشةةرقية عةةةن 
 (.1984)صاي ع 

وسينا  عمى أ ر العدوان ال ال ي  2/11/1956استمر الوض  كما ىو حتى احتمت  سرائيل القطاع يوم 
 .7/3/1957عمى مصر والذي بقي أربعة شيور حتى جالئيم يوم 

   قةةةوات االحةةةتالل  اإلسةةةرائيمية مةةةن قطةةةاع غةةةزة عةةةادت  بعةةةد انسةةةحابم:  1967-1957رفوووح
لتدير ش ون قطاع غزة كما كانت قبةل العةدوان ال ال ةي. وازداد عةدد  14/3/1957اإلدارة المصرية يوم 

 نسمة من الالجئين. 54219نسمة منيم   58452حوالي  1963السكان في رفح حتى بم  عام 
  : وم  تعيين السفاح شةارون حاكمةا عسةكريا لمقطةاع مة  بدايةة السةبعيناتع  ادحتالل الصهيون

حرض حكومتو عمى  نشا  ما يسمى بالمستوطنات في المناطن المفصمية مةن القطةاع والتةي كةان أوليةا 
دونمةا عمةى منتصةف الطريةن الرئيسةي الواصةل بةين مدينةة خةان  700ع عمى مسةاحة 1972موراج عام 

عمةى  1979ينيماع تالىا بنا  مستوطنة أخةرأ تةدعي بنةي عتصةمونا عةام يونس ورفح لسيولة الفصل ب
 دونما في الطرف الشمالي اليربي لمدينة رفح ليقط  الطرين الساحمي.  450مساحة 
 تم  عداد أول مخطط ىيكمي لممدينةتحول المجمس القروي  لى مجمس بمدي وقد  1973في عام 

رخص بنا  وتم تنظيم المدينة عمى أساسو. بعد ذلك  وتم بموجبو  صدار ع1974واالنتيا  منو عام 
نيا  قضية الالجئين   شرعت السمطات االسرائيمية بإقامة مشاري   سكان جديدة بيدف تفري  المخيمات وا 

ومشروع تل  1975ومشروع كندا في الجانب المصري من رفح سنة  1974وىي مشروع البرازيل سنة 
دونم. وبم  عدد السكان في ىذا العام 19700دينة حوالي وأصبحت مساحة الم 1979السمطان سنة 

 (.1984نسمة )صاي ع  900000نحو 
تم فصل مشروع كندا عن مدينة رفح ليصبح تابعا   1982ولكن بعد اتفاقية كامب ديفيد في عام 

 .دونم 17500لمجانب المصري وتب  ذلك بالطب  انخفاض مساحة النفوذ لمدينة رفح ليصبح 
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 أقرت بمدية رفح ولجنة التنظيم المركزية اعتماد مشاري  تفصيمية في منطقة حي 1986وفي عام 
الجنينة ذات الممكيات الخاصة لتكون بداية االمتداد العمراني الطبيعي لمدينة رفح في اتجاه الشرن  

 .وتكوين حي الجنينة بشكمو الحالي فيما بعد

بدأت مدينة رفح كسائر المةدن الفمسةطينية  1987وم  اندالع  االنتفاضة الفمسطينية األولى عام 
شيدت المدينة حركة نةزوح داخمةي  لةى أمةاكن  1988عام وفي في التصدي لقوات االحتالل اإلسرائيمي 

العمةةران الجديةةدة فةةي المدينةةة كحةةي الجنينةةة وحةةي السةةالم ممةةا أ ةةر  يجابيةةا  عمةةى تركيبةةة المدينةةة وازدىةةار 
 اضي والبنا  (.قطاعات معينة اقتصاديا  ) كتجارة األر 

ع 13/9/1993 ع الذي شيد اتفاقية أوسمو في93/1994دخمت االنتفاضة عاميا الساب   وعندما
والتةةي بموجبيةةا اعتةةرف الفمسةةطينيون ألول مةةرة فةةي تةةاريخيم بوجةةود  سةةرائيل وحةةدودىا األمنيةةة. وكنتيجةةة 

ةع ع ودخةةول القةةوات الفمسةةطينية قطةةاع غةةز 1994/ 4/5أريحةةا أوال( المبرمةةة يةةوم  -التفاقيةةة القةةاىرة )غةةزة 
 توقفت االنتفاضة وقد قدمت عمى مدار السب  سنوات مئات الشيدا  والجرحى.و 

  1994 بريل  -رفح وعودة السمطة الوطنية الفمسطينية : 
في قطاع غزة والضفة تحت بند من بنود قدوم السمطة  لى األراضي الفمسطينية  1994شيد عام 

قد أ ر ذلك عمى زيادة حركة التطور العمرانةي حيث أخذت رفح نصيبيا من ىذه اليجرة و ع اتفاقية أوسمو
بالمدينةةةة وشةةةيدت ىةةةذه المرحمةةةة تكةةةون م سسةةةات السةةةمطة التةةةي شةةةرعت بإعةةةادة النظةةةر فةةةي التشةةةريعات 
واألنظمةةة المعمةةول بيةةا فةةي مجةةال اإلسةةكان والبنةةا  فقةةد تةةم تخفةةيض أسةةعار التةةرخيص ممةةا شةةج  السةةكان 

صةةةى المباركةةةة التةةةي عمةةةت جميةةة  مةةةدن الضةةةفة انةةةدلعت انتفاضةةةة األق 28/9/2000فةةةي و  عمةةةى البنةةةا .
والقطةةاعع ومنةةذ ذلةةك التةةاريخ ازداد االحةةتالل الصةةييوني  معانةةا فةةي خةةرن كةةل الحقةةون اإلنسةةانية مةةن قتةةل 

 وتجريف وىدم.

وقةةد قةةام قسةةم التخطةةيط الحضةةري ببمديةةة رفةةح بعمةةل المخطةةط الييكمةةي الحةةالي والةةذي اعتمةةد عةةام 
  ال ة أضعاف ما كان عميو.دونم أي حوالي  300500ومساحتو  2001

   2011 -1999من سنة:  
لممدينةةةة يمكةةةن مالحظةةةة التحةةةام أجةةةزا  رفةةةح الشةةةرقية مةةة  بعضةةةيا المخطةةةط الييكمةةةي بةةةالنظر  لةةةى 

البعضع والتحام معسكر الالجئين م  رفةح الشةرقية واليربيةةع فسصةبحت مدينةة رفةح متصةمة عمرانيةاع  ال 
 :(2012)بمدية رفحع  خارطة المدينةع ومنياتييرات العمرانية عمى حد ت بعض الأنو 

 منزل عمى الشريط الحدودي المالصن لجميورية مصر العربية من 5000م ىدم ما يقارب ت -
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مع ال تةةزال 500كةةم وعةةرض 14قبةةل االحةةتالل االسةةرائيمي ممةةا أدأ  لةةى تفريةة  منطقةةة واسةةعة بطةةول 
كمنطقةةة انفةةان لجمةةب البضةةائ ع وىةةذه الر يةةة غيةةر واضةةحة بالنسةةبة لمبنةةا  فييةةا حيةةث تةةم اسةةتياللو 

األنفةان يوضةة  عمةةى فوىتيةةا شةةبو بيةةوت عبةةارة عةن أقةةواس مةةن البالسةةتيكع وىةةي عشةةوائية ولةةيس بيةةا 
 شبكة طرن تخدميا.

 غرب حي تل السمطان.وكالة اليوث بواسطة  أنشئ دونم 1000بمساحة وىو الحي السعودي:  -
 م وتق  شمال غرب تل السمطان.دون1200مدينة الشيخ خميفة بن زايد: وىي بمساحة   -
 .فيو حي المواصي تمت  قامة مجموعة من المباني الجديدة  -
منطقةةة حةةي الفرقةةان )تعةةديات البراىمةةة(: وىةةي منطقةةة عشةةوائية تقةة  شةةمال تةةل السةةمطان وقةةد تةةم  -

 الف متر مرب . 264 عادة تخطيط المنطقة بمساحة 
 وحتى اآلن. 1974حدود المدينة منذ عام  تطور والشكل التالي يوضح

 
 1974تطور حدود مدينة رفح منذ عام يوضح  3-4  شكل

 (2011المصدر: )بمدية رفحع 

 2888حدود المدينة سنة 

 8777حدود المدينة سنة 

 8777حدود المدينة سنة 

8737حدود المدينة سنة   
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 قميمية:اإلالمدينة وعالقتها  همية  4-4
 ع 2كم64محافظة رفح  حدأ خمس محافظات في قطاع غزةع ومساحتيا حوالي تعتبر         

ع ىارون الرشيد الساحميع وشار قميمية منيا شارع  وترتبط بباقي محافظات القطاع عبر عدة طرن 
 .(1-4)انظر شكل  صالح الدين وشارع السكة الحديد

 بعدة مزايا من أىميا: محافظة رفح وتمتاز
  كم/ ورسمت 14ويبم  طول حدودىا م  مصر حوالي موقعيا الحدي م  جميورية مصر العربيةع

م بعد  تمام انسحاب  سرائيل من سينا  وقد قسمت ىذه الحدود مدينة رفح 1982ىذه الحدود عام 
  لى شطرين مدينة رفح  الفمسطينية ومدينة رفح المصرية .

 يقاف العمل بو بعد انتفاضة  والذي تم بنائو في عيد السمطة الوطنية وتم ولي وجود مطار رفح الد
 .2006األقصىع وتم تدميره من قبل قوات االحتالل في عام 

  بمحيطو الخارجيع وتساىم في عممية النقل التجاري لمبضائ   قطاع غزةوجود عدة معابر تربط
 :والمواد عبرىا ومن أىم ىذه المعابر

 ع وىو معبر لألفراد فقط.البري وىو منفذ قطاع غزة عمى جميورية مصر العربيةمعبر رفح  -
لمتبادل التجاري بين ىو منفذ و معبر جديد يق  أقصى شرن رفح  معبر كرم أبو سالم وىو -

 .األراضي المحتمةو  القطاع
وىو معبر سالم  أبوبمعبر كرم  صيير مقارنة يق  أقصى شمال شرن رفح وىوو معبر صوفا  -

 .م  األراضي المحتمة تجاري
 تحتوي عمى تنوعا حيويا ذا أىمية عالية.لك بان الرممية والتي وجود مساحات واسعة من ا 
  عمى  وبإطاللتياوجود المواصي وىي األراضي الواقعة بمحاذاة الشاطئ وتمتاز بطبيعتيا الخالبة

 .من افضل المواق  الطبيعية في قطاع غزةع ويمكن اعتبارىا شاطئ البحر
اىتمام المخطط االقميمي والذي اقترح بيا بعض االستخدامات االقميمية م ل  كما أنيا حازت عمى

 ة.صناعيومنطقة  حرة تجاريةمنطقة 
 

وتتكون المحافظة من مدينة رفح وقرية الشوكة وقرية النصرع وتعتبر مدينة رفح مركز ال قل السكاني 
 ومركز الخدمات لممحافظة.

 قطاع غزةدور رفح ف  اقتصاد  4-5
بعةةد حصةةار  سةةرائيمي مديةةد لقطةةاع غةةزةع حةةاول أىةةالي القطةةاع  يجةةاد خيةةارات أخةةرأ الجتةةذاب البضةةائ  
األساسةةية  لةةةى األسةةةوان اليزيةةةةع فكانةةةت أنفةةةان رفةةةح الخيةةار األىةةةم واألم ةةةل إلدخةةةال السةةةم ع حيةةةث كانةةةت 
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اإلسرائيمية في  دخاليةا أو أسعارىا أقل من تمك المستوردة عبر المعابر اإلسرائيمية التي تتحكم السمطات 
 منعيا بين الفينة واألخرأ.

 نفن باتت تشكل المورد الرئيسي لمسم  والبضائ  في القطاع. 1200ويقدر عدد األنفان برفح بنحو 
وتشةةير دراسةةات مختمفةةة  لةةى أن سياسةةات االحةةتالل اإلسةةرائيمي االقتصةةادية قةةد نالةةت  لةةى حةةد كبيةةر مةةن 

القطةةةاعع بيةةةد أنيةةةا كانةةةت أخطةةةر فةةةي قطةةةاع غةةةزة نظةةةرا لشةةةح المةةةوارد أوضةةةاع الفمسةةةطينيين فةةةي الضةةةفة و 
المختمفةةة فيةةوع ناىيةةك عةةن الزيةةادة الطبيعيةةة العاليةةة لسةةكان القطةةاعع التةةي أدت بةةدورىا  لةةى ضةةيوط كبيةةرة 

 .(2012السيميع ) عمى االقتصاد وعمى سون العمل في الوقت نفسو
 والتةي األرض تحةت وتعمةل الةواردات المحاصةرع لقطاع غزة الرئيس الحياة شريان األنفان أصبحتلقد 

 المصةدر األنفةان أصةبحت غةزةع فقةد اقتصةاد انييةار منة  عمةى والوقةود اليةذا  والمالبةس بةين تتةراوح
 (.2010أيضا  )أبو مدلمةع  األنفان تزداد أىمية الحصار فيو يتواصل وقت كل م ع و لمسم  يالرئيس

يعتمد قطاع غزة عمى أنفان رفح في جمب وتسمين المواد اليذائية بشكل رئيسيع فضال عن مةواد البنةا  و 
 والوقود وعدد كبير من السم  والكماليات اليير متوفرة في أسوان غزة كنتيجة مباشرة لمحصار اإلسرائيمي 

 (.2012ع السيميالمستمر منذ عدة سنوات )
مةةادة فةةإن أك ةةر مةةن أربعةةة  73غةةزة بشةةكل رسةةمي سةةوأ باسةةتيراد بينمةةا ال تسةةمح  سةةرائيل ألىةةالي و 

ن عمميةات االسةتيراد عبةر األنفةان ىةي أسةرع وأيسةر مةن مرورىةا ع أالف مادة مختمفة باتت في القطةاع وا 
ن  عبةةر اإلجةةرا ات اإلسةةرائيمية المعقةةدة. كمةةا أن اليةةزيين يسةةتفيدون مةةن رخةةص األسةةعار بشةةكل عةةامع وا 

مةةةوظفي المحميةةةة أو  غةةةزةدة مضةةةخات نقديةةةة سةةةوا  عةةةن طريةةةن حكومةةةة اقتصةةةاد القطةةةاع يتيةةةذأ عبةةةر عةةة
عةةةن طريةةةن األمةةةم المتحةةةدة التةةةي تشةةةيل أك ةةةر مةةةن عشةةةرة أالف شةةةخص مةةةن أىةةةالي حكومةةةة رام او أو 

 ويقةدر (ع2010أن األنفان تشكل مضخة نقدية أخرأ فةي االقتصةاد اليزي)الجزيةرة نةتع  كماالمنطقةع 
 االسةتيراد حجةم ويقةدر دوالر مميةون 40-35بةين  يتةراوح ألنفةانا عبةر الشةيري بةسن االسةتيراد الةبعض

ىمت في خمن فرص عمل لعدد كبير من اسنويا ع كما أن تجارة االنفان س دوالر مميون 650 السنوي ب
يعمةل  مةن ذلةك مةن ويسةت نى عامةلع ألةف 12 أك ةر مةن األنفةان فةي العةاممين عةدد السةكانع حيةث يبمة 

 من والجز  الباقي رفح مدينة من أغمبيم ألفا ع 15  لى حوالى العدد ليصل التوزي ع أو النقل أو بالتجارة
 (.2008)أبو عمبةع غزة ومخيمات مدن

فةي  البطالةة نسةبة انخفةاض  لةى أدأ رفةح أبنةا  محافظةة مةن األنفةان فةي العاممين عدد ارتفاع  ن
 18 حوالى البالية رفح في العاممة القوأ من أصل 50% حوالى كانت أن بعد 20% من أقل  لى رفح

 ظةل ازدىةار فةي رفةح مدينةة تعيشةو الةذي االقتصادي االنتعاش حالة  لى االنخفاض ويعود ألف عاملع
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 النشةاط االقتصةادي ودب غةزةع محافظةات ألبنةا  حةرة" رفةح "سةوقا   مدينةة أصةبحت حيةث األنفانع تجارة
 (.2008والمواصالت)الصورانيع  النقل والخدمات وحركة والمطاعم التجارية المحال في

 ن دور األنفةةةان ىةةةةذا ال يعنةةةي أن األمةةةةر يخمةةةو مةةةةن المشةةةاكل االجتماعيةةةةة واالقتصةةةادية األخةةةةرأ 
 الجةائر الحصةار  نيةا  فةي بةل فةي بقةا  األنفةانع لةيس الجمةةع وأنةو لمتيمةب عمةى ىةذه المشةاكل فالحةل

طةاع وىنةا نةذكر مةا ورد عمةى لسةان مةا يحتاجةو الق إلدخةالوفةتح المعةابر المصةرية بشةكل رسةمي  الجةا م
( بةسن ىنةاك مقترحةات لتحويةل منطقةة 2012رئيس اليرفة التجارية بشمال سينا  )جريدة أخبار الخمةي،ع 

بروتوكوالت توأمةة مة  غةرف قطةاع غةزة ال ال ةة   ال ةتم توقي   حيثرفح  لى منطقة حرة بين الجانبينع 
نية" واتحاد الصناعات بقطاع غزةع كمةا حةدث تقيةيم في محافظات "دير البمح وخان يونس ورفح الفمسطي

لالقتصاد الرسمي والذي من المفترض أن يتم بين مصر والقطاع لدعم االقتصاد الرسمي والقضا  عمى 
ولعةل ىةذا الحةل يعتبةر الحةل  االقتصاد العشوائي عبر األنفان  ال أنةو أيضةا لةم يةدخل حيةز التفعيةل بعةد.

ع حيةةث ورد فةةي اقتصةةاد قطةةاع غةةزة وينبةةئ بمسةةتقبل ميةةم ليةةا رفةةح فةةياألم ةةل والةةذي سةةيزيد مةةن أىميةةة 
أن السةةةةون الحةةةةرة المنةةةةوي  قامتيةةةةا ستتضةةةةمن منطقةةةةة لمتبةةةةادل ( 2012صةةةةحيفة االسةةةةتقالل )الشةةةةربجيع 

التجاري الحرع وكذلك ستحتوي عمةى منشةآت صةناعية فةي مجةاالت متعةددةع وأن المنطقةة الحةرة سةيكون 
ت ليةةزة وتشةةجيعيا وتشةةييل فةةرص عمةةل كبيةةرة مةةن الجةةانبينع كةةذلك ليةةا دور كبيةةر فةةي جمةةب االسةةت مارا

سةةةتحد مةةةن ىةةةروب ر وس األمةةةوال  لةةةى الخةةةارجع وسةةةتكون قاعةةةدة أساسةةةية فةةةي التنميةةةة االقتصةةةادية عمةةةى 
ستشةكل نافةذة لتصةدير و كسةر الحصةارع كذلك سةيكون لممنطقةة الحةرة دور كبيةر فةي مستوأ قطاع غزةع 

 اإلنتةاج ضةافة  لةى أنيةا سةتخرج قطةاع غةزة مةن مرحمةة االسةتيا ة  لةى مرحمةة  منتجات القطاع  لمخةارجع
 وستساىم في تحرر غزة من تحكم " سرائيل" بالمعابر.  

ن كةةان ىةةذا التةةس ير وىةةذه الفائةةدة لممنطقةةة الحةةرة فةةي اقتصةةاد قطةةاع غةةزة بشةةكل عةةامع فمةةا بالةةك  وا 
بفوائةةدىا وتس يرىةةا عمةةى اقتصةةاد رفةةح بشةةكل خةةاصأ فمةةن المتوقةة  أن يكةةون لةةرفح النصةةيب االكبةةر مةةن 

مل الفائةةدةع حيةةث أن المسةةاحة التةةي تةةم تخصيصةةيا إلنشةةا  المنطقةةة التجاريةةة الحةةرة فةةي مدينةةة رفةةح سةةتع
المنطقةةةة  تجييةةةز نشةةةا  البنيةةةة التحتيةةةة والمنشةةةآت و عمةةةى تطةةةوير المدينةةةة اقتصةةةاديا مةةةن خةةةالل عمميةةةات 

 .وتشييميا
 لممدينة التكوين الفيزيائ  4-6

األبيض  عمى البحر المدينة تطلو . (4-4موضحة في الشكل ) عشر حية خمسمن رفح  تتكون مدينة
الطبيعةةةة الرمميةةةة  ات ذحةةةرراالم حةةةيويقةةة  شةةةرقو مباشةةةرة ع بحةةةي المواصةةةي ذي التربةةةة الرمميةةةة المتوسةةةط

 .فصل حي المواصي عن المدينةي ووالحرشية وى
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 عشر الخمسة رفح مدينة أحيا : 4-4 شكل 

 (2012المصدر: )بمدية رفحع 

 :(الباح ة) ويمكن تقسيم رفح من حيث التكوين الفيزيائي  لى  ال ة أشكال كما يمي 

بوجود أكبر مدن قطاع غزة رفح عن باقي  مدينةتنفرد حيث مخيمات الالجئينع منطقة  : الشكل األول 
 عدد من مخيمات الالجئين ىي عبارة عن  الث تجمعات رئيسية كما يمي:

  منزل وبو البموكات  7000وسط المدينة وبيا أكبر تجم  لمباني الالجئين وبيا حواليA لى P 
  ( المخيم اليربي وبو بموكQويق  شرن تل السمطان ). 
  ( المخةةةيم السةةةويدي وبةةةو بمةةةوكR ويقةةة  فةةةي أقصةةةى الجنةةةوب اليربةةةي عمةةةى الحةةةدود الفمسةةةطينية )

 .المصرية عمى شاطئ البحر مباشرة
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ذات أزقةة ضةيقة تصةل فةي بعةض األحيةان ك افة بنائية مرتفعةع والمنطقة المخيمات بوتمتاز منطقة 
اليالبيةةة العظمةةى مةةن المبةةاني مكونةةة مةةن طةةابن واحةةد أو طةةابقينع و  ع لةةى عةةرض نصةةف متةةر فقةةط

ونظةةرا  لعةةدم واليةةة البمديةةة عمةةى المخيمةةات مةةن الناحيةةة التنظيميةةة فقةةد  عاألسبسةةتمسةةقوفة ب يةةامعظمو 
 .عشوائيةأصبحت تتميز بال

 .ندقين لمنطقة مركز المدينة والتي تق  في قمب مخيمات الالجئي والفصل التالي سيوضح وصف

  لعمرانةةةي منةةةاطن التوسةةة  امنةةةاطن سةةةكنية ذات ك افةةةة متوسةةةطة وىةةةي عبةةةارة عةةةن  :  الشةةةكل ال ةةةاني
معظميةا تقة  حيث تتميةز بالشةوارع المنتظمةة والمبةاني متعةددة الطوابةن و ع ومناطن المشاري  السكنية

باإلضةةافة  لةةى المشةةاري  السةةكنية الحدي ةةة م ةةل  السةةالم(و  الجنينةةةو  تةةل السةةمطانفةةي الحةةي االداري و 
ومشةروع اسةكان وكالةة اليةوث وكالىمةا  UNDPمخيم بدر شمال حي تل السمطان ومشروع اسكان 
 غرب تل السمطان ويقعان ضمن حي المحررات.

  وتق  عمةى ع خفضة حيث تختمط المباني بالزراعة: المناطن ذات الك افة السكنية المن الشكل ال الث
وأجةزا   -الزىةور -خربةة العةدس -الصةيامات -م ل منطقة حجاج ضةييرالسكنيةع  أطراف المناطن

 .تبة زارعو  الحشاشو  مصبحمن حي 

أنيةا تقة  عمةى امةا زراعيةة أو  باقي مناطن المدينة فيوجد بيا القميل جدا مةن المبةانيع وىةذه المنةاطنأما 
 الحدود الجنوبية لممدينةع أو أنيا تق  بمناطن الك بان الرممية بحي المحررات.

 ( يوضح توزي  الك افات السكنية عمى المدينة.5-4والشكل )
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 الك افات السكنية بمدينة رفح: 5-4 شكل 
 (الباح ةالمصدر: )

 استعمادت األراض : 4-7
ة المركزية لميندسة وتنظيم من المجن 2001بالرجوع  لى المخطط الييكمي لمدينة رفحع والمعتمد سنة 

 .دونم 300500المدنع وىو أول مخطط ىيكمي يوض  بسيٍد فمسطينيةع ومساحة نفوذ المدينة فيو 
 :(2012بمدية رفحع ) في النقاط التالية تمخيصياوقد وض  المخطط أنداك ليحقن عدة أىدافع يمكن 

 2015عمل مخطط ىيكمي لمدينة رفح حتى سنة  •
عمل دراسة لشبكة الطرن الحالية ووض  الحمول المناسبة وخمن شبكة طرن تخدم توس   •

 المدينة حتى سنة اليدف.
ضافة المساحات •  دراسة استعماالت األراضي وحاالت ارتفاعات المباني والك افات الحالية وا 

 الالزمة من األراضي لالستعمال السكني والمرافن واألراضي الخضرا 
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الحفاظ عمى األراضي الزراعية بقدر اإلمكان بحيث تكون األراضي المقتطعة منيا حسب  •
 الضرورة وتيطي تعداد رفح حتى سنة اليدف.

وض  نظام الستعماالت األراضي )خصوصا االستعماالت السكنية( يشمل ارتفاع المباني  •
 نسبة اإلشيال واالرتدادات والتحكم في الك افات.و 

دراسة محاور الحركة التجارية والعمل عمى تطويرىا بحيث تشمل وض  محاور جديدة يراعى  •
 فييا اتجاىات الحركة المستقبمية لمنشاط التجاري.

  .العبور(–المطار  –ي وىي )البحر دراسة عالقة المدينة بالعناصر األساسية لمتطوير المستقبم •

 :)الباح ة( وبتحميل ىذه األىداف يمكن مالحظة التالي
 ال أنو و بعد  2015و كانت سنة اليدف  2001تم اعتماد المخطط الييكمي الحالي في سنة  •

ع مضي أك ر من عشرة سنوات عمى ذلك فمم يتم تحقين الك ير من األىداف التي رسمت أنذاك
 كما أنو أصبح بحاجة  لى تحديث.

تييير مسار بعض قرارات ب عمى عدد من المشاكل نت، عنياالييكمية  طرنالشبكة تحتوي  •
 الطرن وتقميص عروض بعضيا

 يا.بسبب عدم التوفين في اختيار أماكن بعض المرافننسب تطبين لم يتم  •
% من مساحة المخطط الييكمي ىذا دون 30األراضي الزراعية لم تشكل أك ر من  نسبة •

 .احتساب ما تم تحويمو من مناطن زراعية  لى سكنية
لم يتم التحكم في نسبة كبيرة من اتجاه النمو العمراني لممدينة .بدليل ظيور أحيا  جديدة ال  •

 تتوافن م  االستعماالت المقترحة في المخطط
ركة التجارية لمنشاط التجاري لم تتيير و خصوصا في مركز المدينة مما أدأ  لى اتجاىات الح •

 اختناقات مرورية صعبة في بعض األوقات.
 حتى اآلن لم يتم تطوير أي من عالقات ىذه العناصر و مدينة رفح  •

 

 ( يوضح المخطط الييكمي لمدينة رفح.6-4والشكل )
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 : المخطط الييكمي لمدينة رفح6-4 شكل 

 (2001ع المصدر: )بمدية رفح
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 أما نسب استعماالت األراضي فيي عمى النحو التالي:

 
 نسب استعماالت األراضي حسب المخطط الييكمي لممدينة: 7-4 شكل 

 (الباح ةع بتصرف 2001ع المصدر: )بمدية رفح

 وبدراسة استعماالت األراضي يمكن مالحظة التالي:
% 48.7شكمت مساحة المناطن الزراعية فيما قبل  عداد المخطط الييكمي الحالي ما نسبتو  -

 % 30.2من مجموع مساحة النفوذ واآلن حوالي 
شارع السكة الحديد )ع مان بن عفان( والذي تم اعتماده كشارع  قميمي تم اقتراح أك ر من  -

حديقة مكان الشارع المذكور كما تم رصف جز  كبير منو بتصميم ال يتال م م  كونو شارع 
ع  ضافة  لى المجموعة الكبيرة من في مسار الشارع قميمي ع كذلك تم بنا  مبنى مجتمعي 

 اقعة في مسار الشارع.العشوائيات الو 
عمراني لم يتم التحكم في نسبة كبيرة من اتجاه النمو العمراني لممدينة مما نت، عنو زحف  -

وخمن مناطن توس  عشوائي رىنت بمصالح أصحاب وتجار باتجاه األراضي الزراعية 
 . لى تحويميا فيما بعد  لى سكنية ي اضطر البمديةذالع و األراضي والسماسرة 

أحيا  سكنية جديدة في مناطن غير محددة لمسكن ضمن مشاري   عادة  سكان  يالحظ نشو  -
 ومشروع بدر ( UNRWA  - UNDPأصحاب البيوت الميدمة )

 %.20تداخل المناطن السكنية في المناطن الزراعية بنسبة  -
م 500كم وعرض 6حوالي يالحظ تدمير العديد من المناطن السكنية المالصقة لمحدود بطول  -

 عنو :مما نت، 

; سكنية
45.11 

;  زراعية
30.23 

;  صناعية
0.66 

; سياحية
2.18 

;  خضراء
0.32 

; خدمات
1.87 

;  رياضية
0.18 

تطوير 
;  مستقبلي
8.03 

شوارع 
8.36; هيكلية  

خط السكة 
0.75; الحديد  
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o  دونم لمسكن بسبب الوض  األمني واألنفان.7000عدم صالحية ما مجموعو 
o  اليجرة الداخمية من المنطقة الحدودية األمر الذي أدأ  لى وجود أحيا  سكنية جديدة

 مما شكل ضيط كبير عمى المخطط الييكمي.
م  بمدية  والتي قامت سمطة األراضي يالحظ ظيور عشوائيات جديدة م ل تعديات البراىمة -

 بتسوية وضعيا من خالل مشروع الفرقان رفح 
ع وىذه % من مجموع مساحة المخطط الييكمي1.87شكمت الخدمات العامة ما نسبتو  -

وشكمت المناطن الخدمات تشمل جمي  المرافن الحكومية والخدماتية والدينية وال قافيةع 
حين أنو لو احتسبنا الحاجة  %ع في0.18% من مساحة المخططع والرياضية 0.32الخضرا  

 )نسب الوزارة من الخدمات( لوجدناىا تقدر بحوالي لى الخدمات التعميمية فقط 
 الالزمة. االحتياجاتىذا يعكس عجز المخطط عن توفير و 

 

 السكان اتدراس 4-8
يعتبةةةر المجتمةةة  الفمسةةةطيني مةةةن أك ةةةر المجتمعةةةات البشةةةرية فةةةي الشةةةرن األوسةةةط التةةةي تعرضةةةت لتقمبةةةات 

ع  ضةةافة  لةةى العوامةةل ليةةا فيةةة بسةةبب العوامةةل االجتماعيةةة واالقتصةةادية والسياسةةية التةةي تعةةرضديموغرا
الطبيعية التي أ رت في أيديولوجية المدينة الفمسطينية قديما وحدي اع فاألوضاع التي سادت المدينة أدت 

 المختمفةةة: م ةةل التركيةةب لةةى تذبةةذب معةةدالت النمةةوع ممةةا أدأ  لةةى اخةةتالل فةةي أنمةةاط التراكيةةب السةةكانية 
 نتيجةة لعمميةاتلعمري النوعي والزواجي والتعميميع وىذا أ ر بدوره عمى التوزي  السةكاني داخةل المدينةة ا

 (.1980اليجرة الداخمية والخارجية )الزوكةع 
 

 نمو السكان وتوزيعهم: 4-8-1

سياسةةية لقةةد تطةةور التعةةداد السةةكاني لمقطةةاع عامةةة ولمدينةةة رفةةح خاصةةة بشةةكل عكةةس التطةةورات ال
والنةات، عةن نةزوح وىجةرة  1948اليائةل فةي عةدد  السةكان عةام  التي حد ت في فمسةطينع وم لةل التطةور

السةةةمة الرئيسةةةية الرئيسةةةية لموضةةة   1948أالف الالجئةةةين الفمسةةةطينيين مةةةن أراضةةةييم التةةةي أحتمةةةت عةةةام 
السةةكان خةةالل وقةةد تطةةور عةةدد  (1988الةةديموغرافي لقطةةاع غةةزة )المركةةز الفمسةةطيني لحقةةون االنسةةانع 

 بمةةةة رفةةةةح  محافظةةةةةعةةةةدد سةةةةكان أن  2011السةةةةنوات الالحقةةةةة بشةةةةكل كبيةةةةرع وتشةةةةير  حصةةةةائيات عةةةةام 
% مةةةن سةةةكان 12.3% مةةةن سةةةكان األراضةةي الفمسةةةطينية ويم مةةون 4.7نسةةمة وىةةةم يم مةةون  195,598
 (.2011ع الجياز المركزي لإلحصا  الفمسطيني) قطاع غزة
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كانةةت فةةي بينمةةا ع دونمفةةرد/3.056 حةةوالي 2011عةةام  رفةةح محافظةةةبميةت الك افةةة السةةكانية فةةي و 
مةن ناحيةة أخةرأ فقةد بمةة  متوسةط عةدد أفةراد األسةرة فةي مدينةة رفةةح  .دونمفةرد/1.92 حةوالي 1997عةام 
 الجيةةةةةاز المركةةةةةزي لإلحصةةةةةا  الفمسةةةةةطينيع )1997عةةةةةام  6.9بعةةةةةد أن كةةةةةان  6.5حةةةةةوالي  2007عةةةةةام 
-1997أن نسبة سكان المخيمات قمت  لى أك ر مةن النصةف خةالل عشةر سةنوات ) ويالحظ .(2009
 مةى حسةاب الزيةادة فةي المنةاطن الحضةريةعوقل عدد سكان الريف  لى ال مث تقريباع وذلك كمو  (2007

 % من سكان المحافظة.76.3التي أصبح يشيميا 

  2007 ع1997 لمعامين التجم  حسب رفح محافظة سكان توزي : 1-4  جدول
 (ج2012 عالجياز المركزي لإلحصا  الفمسطيني)المصدر:

 

 مخيمات ريف حضر سنةال
2007 %76.3 %3.6 %20.1 
1997 41.4% 9.3% 49.3% 

 

المكتظةة أساسةا بالسةكان والتةي أصةبحت  وىذا يعكس توجو المجتم  نحو المدنية وترك المخيمات
 .ال تستوعب الزيادة الطبيعية لمسكان وحاجاتيم من السكن

 الريفيةة التجمعةات لوجةود مجال فال  لى قمة األراضي  ولعل السبب في نقص سكان الريف يعود
 الحةدود معظةم أن كمةا  ة.سةكنيمنةاطن   لةى الزراعيةة األراضةي مةن الك يةر حولةت أن بعةد سةيما وال

 وي كةد تجمعةات سةكنيةع  لةى تحولةت وبالتةالي الزراعيةةع األراضةي حسةاب عمةى توسةعت لممةدن اإلدارية
% 9.3بعةد أن كانةت تم ةل  السةكان  جمةالي مةن فقةط % 3.6 لتشةكل الريةف سكان نسبة انخفاض ذلك
 )المرج  السابن(. 1997في عام  السكانمن 

 

 خصائص السكان 4-8-2
 لمسكان ود: التركيب النوع  والعمري 

رغةةم االنخفةةاض الةةذي طةةرأ عمةةى مسةةتويات االنجةةاب والوفيةةات نتيجةةة تحسةةن األوضةةاع الصةةةحية 
بشكل عام وصةحة األم والطفةل بشةكل خةاصع فضةال عةن بةرام، تنظةيم األسةرةع يظيةر التركيةب العمةري 

 تقةل الةذين األفةراد نسةبة قةدرت حيةث(ع 8-4)انظةر شةكل لمسةكان بةسن المجتمة  اليةزي مجتمة  فتةي 
 النتةائ، خاصةة فتشةيررفةح  محافظةةع أمةا %43.8بحةوالي  2011 عةام نيايةة سةنة  15عةن ىمأعمةار 

عامةا وىةي نسةبة عاليةة جةدا بالمقارنةة  18%( ىم أقل مةن 54) ياأك ر من نصف سكان أن  لى النيائية
م  المقاييس العالميةع وىة ال  يجةب أن يحصةموا عمةى فةرص فةي التعمةيم والتوظيةف وافتقةادىم لةذلك يولةد 
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مجمةل سةكان  ن% مة3.8فيم مةون  فةسك ر سةنة 60 عمةارىمأ تبمة  الذينالسكان أن  كما  اإلحباط لدييم.
وىنةةا يمكةةن القةةةول بةةسن ىنةةاك مةةا يقةةةارب  (.أ2012)الجيةةاز المركةةزي لإلحصةةةا  الفمسةةطينيع  المحافظةةة

وكبار األطفال  % من مجموع سكان رفح بحاجة  لى  عالة اقتصادية واجتماعيةع وىم يشممون فئتي48
السنع أي أن ما يقارب نصف السكان تقة  عمةى عةاتقيم  عالةة النصةف اآلخةرع وذلةك عمةى افتةراض أن 
ىذه الفئة )فئةة الشةباب( ىةي الفئةة العاممةة والمنتجةة والمةدرة لمةدخلع ولكةن ىةذه الفئةة تتضةمن الك يةر مةن 

 .(2005الطمبة والنسا  والعاطمين عن العمل )الجياز المركزي لإلحصا  الفمسطينيع 

 
 اليرم السكاني لمحافظة رفح: 8-4  شكل

 (ع بتصرف الباح ةأ2012المصدر: )الجياز المركزي لإلحصا  الفمسطينيع 

 أخةةر فةةإن أعةةداد الةةذكور تفةةون أعةةداد اإلنةةاث فةةي محافظةةة رفةةحع فقةةد بميةةت نسةةبة الجةةنس دوعمةةى صةةعي
 .ذكر لكل مائة أن ى )المرج  السابن( 101.5في مدينة رفح  2007حسب احصائيات عام 

 ثانيًا: الوضع ادجتماع  لمسكان
ما زالت القيم السائدة ليا دور كبير في حياة األسرة الفمسطينيةع ويتميز الشةعب الفمسةطيني بنظةام 
األسةرة األبويةةة الكبيةةرة حيةةث األبنةةا  والبنةةات والعائمةةة فةةي مسةكن واحةةدع بةةل تتطةةور  لةةى أسةةر مركبةةة التةةي 

األسةرة أو مجموعةةة األسةةر  يصةبح األبنةةا  وأبنةا  األبنةةا  كسسةةر ممتةدة لألسةةرة الواحةةدةع وك يةرا مةةا نجةةد أن
 األخةةوة واألعمةةام وأبنةةا  العمومةةةالمنب قةة عنيةةا تحتةةل مواقعةةا محةةددة مةةن المدينةةة باسةةم العائمةةة التةةي جمةة  

)الجيةةةاز المركةةةزي لإلحصةةةا  الفمسةةةطينيع  2007ويالحةةةظ مةةةن تعةةةداد السةةةكان لعةةةام  .(2005)سةةةكيكع 
 ( أن:أ2012
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% مةةةن عةةةدد األسةةةر 17.5محافظةةةة رفةةةح قةةةد بمةةة  المنةةةاطن الحضةةةرية مةةةن فةةةي  ممتةةةدةعةةةدد األسةةةر ال  -
%ع نظةرا لمحدوديةة القةدرة 24.8حين أن عدد األسر الممتدة قد زاد في المخيمات  لةى الخاصةع في 

 عمى التوس  السكني في المخيمات.
موزعةةون  % مةن عةةدد السةةكان الكمةي وىةةم84.3ي معظةم سةةكان المدينةة مةةن الالجئةةين ويم مةون حةةوال  -

 نة وليس في المخيمات فقط.في جمي  مناطن المدي
متةزوجين والنصةف االخةر لةم يتةزوج سةنة 12ما يقارب نصف عدد السكان الذين تزيد أعمةارىم عةن   -

 أو سبن لو الزواج.
% مةةةن 46.8سةةةنوات فةةةسك ر الممتحقةةةين بةةةالتعميم حةةةوالي 5بالنسةةةبة لمتعمةةةيم فقةةةد بميةةةت نسةةةبة السةةةكان   -

 في األمية انتشار حول 1997 عام تعداد م  سنوات فاك ر في المحافظةع ومقارنة5مجمل السكان 
 نسةبة انخفضةت حيةث ع 2007لمعةام واضةح بشةكل األميةة نسةب تراجة  يوضةح والةذي رفةح محافظةة
 7.3% لتصةبح1997  عةام فةسك ر سةنة 15 السةكان  جمةالي مةن 14.8% مةن لمفمسةطينيين األميةة
ويالحةةظ نقةةص فةةي الخةةدمات ومرافةةن البنةةى التحتيةةة فةةي منةةاطن األريةةاف ويعكةةس ذلةةك . 2007 عةةام

عمةى اآلبةار االمتصاصةية فةي % قرية الشوكة 86.8قرية النصر و% من سكان 95.5اعتماد قرابة 
 .(ج2012ع الجياز المركزي لإلحصا  الفمسطينيالعادمة ) المياهتصريف 

( أن عةدد السةكان فةي قطةاع غةزة سةيرتف   لةى United Nations, 2012ويبةين تقريةر األمةم المتحةدة )
 50800األمةةر الةةذي سةةي دي لك افةةة سةةكانية تصةةل  لةةى مةةا يزيةةد عمةةى  2020مميةةون نسةةمة بحمةةول  2.1

الواحد وأن ىذه الزيادة السكانية ستزيد من مخاطر تدىور الوض  اإلنسةاني المتةدىور أصةال  ²نسمة لمكم
 اإلسرائيمي عمى القطاع.بعد سنوات من النزاع والحصار 

وأن ىةةةذه الةةةةزيادة المتوقعةةةة عمةةةى عةةةدد السةةةكان ستشةةةكل عبئةةةا  ضةةةافيا لحاجتيةةةا  لةةةى خةةةدمات اإلسةةةكان   
 والتعميم والتوظيف في ظل الواق  المتدىور حاليا لمسكان. 

 ثالثًا: الوضع ادقتصادي لمسكان:
الحصةةةار المحكةةةم عمةةةى قطةةةاع غةةةزةع يعةةةاني االقتصةةةاد الفمسةةةطيني أزمةةةة متفاقمةةةة جةةةرا  اسةةةتمرار فةةةرض 

( 9-4والشةةكل ) .2007والمتم ةل بةةإغالن كافةةة المعةةابر التجاريةةةع ومعةةابر األفةةرادع منةةذ منتصةةف يونيةةو 
 يعكس شكل الحصار واغالقات المعابر المفروضة عمى قطاع غزة.

كافة التام ل  لى مزيدا  من الفقر والبطالة بين صفوف العاممين فيوع بسبب التوقف شبو أ الحصارأدوقد 
قبةةات كبيةةرة بسةةبب سياسةةة عالتنميةةة االقتصةةادية فةةي قطةةاع غةةزة وتواجةةو  .مرافةةن القطاعةةات االقتصةةادية

ونجةم عةن ذلةك تعةرض  ع شرات األدا  االقتصادي بشةكل حةادذلك من خالل تراج  ماتضح و  عالحصار
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ولقةد أدت كةل ىةذه مةن عمالةة القطةاعع % 53القطاع الخاص ألضرار باليةةع ال سةيما أنةو يوظةف نحةو 
األمور  لى تزايد اعتماد قطاع غزة عمى المساعدات الخارجيةع وتزايد الوزن النسةبي لمسةون السةودا  فةي 

 .(2010شقورةع ) اقتصاد القطاع

 
 المعابر والحدود بقطاع غزة ومقدار الحصار المفروض.: 9-4  شكل

 ع بتصرف الباح ة(United Nations, 2012)المصدر: 

 (:2010والم شرات السكانية التالية تبين أ ر الحصار عمى الوض  االقتصادي لمسكان )شقورةع 

  م مةةن مجمةةوع 2010% فةةي الربةة  ال ةةاني لمعةةام 3909بمةة  معةةدل البطالةةة فةةي قطةةاع غةةزة حةةوالي
 خطورة ارتفاع البطالة بين صفوف الشباب التي تبم  القوأ العاممة. وكانت الظاىرة األشد

 .%. ووفقا  لتقارير برنام، األمم المتحدة اإلنمائي62نسبتيا حوالي 
  م.2007% من األسر في قطاع غزة تعيش تحت خط الفقر منذ منتصف 70يوجد أك ر من 
 ( 5-1بم  معدل االعالة). 

كةةةن تمخةةةيص أ ةةةره عمةةةى النحةةةو التةةةالي ويم غةةةزةىيكةةةل اقتصةةةاد قطةةةاع كمةةةا كةةةان لمحصةةةار أ ةةةر بةةةال  عمةةةى 
 :(2010)شقورةع 
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  :القطاع الزراع  -أ 
 النشةةةةاط الزراعةةةةي فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة مةةةةن األنشةةةةطة اليامةةةةة لمةةةةا لةةةةو مةةةةن دور رئيسةةةةي فةةةةي اإلسةةةةياميعتبةةةةر 

% 25اليةةذا  لةةة  يةةوفرو بالصةادراتع كمةةا يةةوفر الك يةةر مةةن المةةواد الخةةام لمختمةةف القطاعةةات االقتصةةاديةع 
ع وتسةةةبب اسةةةتمرار  غةةةالن المعةةةابر التجاريةةةةع فةةةي أضةةةرار فادحةةةة ضةةةربت قطةةةا .غةةةزةمةةةن سةةةكان قطةةةاع 
كمةةا أن القيةةود المفروضةةة عمةةى حركةةة الصةةيدع وتةةدىور الحيةةاة البحريةةة نتيجةةة  لقةةا   عالمنتجةةات الزراعيةةة

  رئيسية التي ت  ر في قطاع الصيد.مياه الصرف الصحي  لى البحر تعد من العوامل ال
أىةالي  اناالحتالل توسي  المنطقةة العازلةة عمةى طةول حةدود قطةاع غةزة  لةى حرمةقرار سمطات كما أدأ 

 األضرار الناتجة عن ألف دونم من أجود األراضي الزراعيةع  ضافة  لى  25قطاع من زراعة حوالي ال
 .م2009ات والحرب األخيرة مطم  العام حتياجتكرار اال

 بالخضةراوات مزروعةة مسةاحة أكبر تحتل ال أن محافظة رفح تبقى "سمة خضروات القطاع" حيث أنيا 
 قطةاع فةي بالخضةراوات المزروعةة المساحة مجموع من  29.5%نسبةب غزة قطاع في المحافظات بين
 .ع التعداد الزراعي(2011)الجياز المركزي لالحصا  الفمسطينيع  غزة
 : الصناعالقطاع  -ب 
من % 90غزةع بسبب  غالن وتدمير حوالي تراجعت المنشآت العاممة في القطاع الصناعي بقطاع  لقد

بالصةةناعةع فيمةةا تعمةةل المنشةةآت الباقيةةة بطاقةةة منخفضةةة جةةدا ع معتمةةدة عمةةى مةةواد خةةام  ةالمنشةةآت العاممةة
 .مخزنة منذ فترة طويمة وبتكمفة مرتفعة جدا  

مال العاممين في ىذا القطةاع  لةى صةفوف العةاطمين عةن ت انضمام معظم العآترتب عمى  غالن المنشف
  .من أصحابيا %30كما أن  غالن المنطقة الصناعية أدأ  لى ىجرة ع العمل
 قطاع التجارة: -ج 
 ع وما أعقبو من  غالن2006لقد عانى القطاع التجاري في قطاع غزة منذ فرض الحصار في يونيو  

لممعابر والتحكم بحركة الصادرات والواردات من قبل الجانب اإلسرائيميع حيث أن مايدخل قطاع غزة ال 
وتوقفت حركة التصدير من القطاع بشةكل شةبو تةام خاصةة المنتجةات   %من حاجة القطاع.15يتجاوز 
ع الةواردات فةاتورة لسةد فقةط باتجةاه واحةد يسةير والنقةد اسةتيالكيع أصةبح غةزة بمعنةى أن اقتصةادالزراعيةة 

 .كة التجار ورجال األعمال اليزيينكما تس ر القطاع التجاري بسبب تقييد حر 
 ع كمةةا2011شةةيد اقتصةةاد قطةةاع غةةزة نمةةوا محةةدودا فةةي بعةةض األنشةةطة االقتصةةادية خةةالل عةةام وقةةد  

معةةدالت البطالةةة و مةةازال الوضةة  االقتصةةادي سةةيئ لميايةةةع  ال أنةةو  ع%9بنسةةبة انخفةةض معةةدل البطالةةة 
 . (2012)الطباعع  مرتفعة جدا
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يحذر من تردي األوضةاع فةي قطةاع غةزة خةالل  الذياألمم المتحدة  تقريرحسب المستقبل ليس أفضل و 
  ةل غةزة فةي األسةاس اقتصةادا مةدنيا  تم"والةذي ورد فيةو: ( United Nations, 2012)السةنوات القادمةة 

صرارىميتم  بقا ىا حية من خالل التمويل الخارجي و معزوال    ."وتجارة األنفان وبراعة السكان و باتيم وا 
 :تكوين السكان حسب النشاط ادقتصادي 

 عةدد أن ( أ 2012الفمسةطينيع لإلحصةا  المركةزي )الجيةاز 2007أظيةرت نتةائ، احصةائيات عةام 
  34,830 فةسك ر سةنوات 10 الفمسطينيين األفراد بين رفح محافظة في اقتصادي ا النشيطين الفمسطينيين

بمةا  مةوزعين المحافظةةع فةي فةسك ر سةنوات 10 السةكان مجمةل مةن 30.0% نسةبتو مةا وىةذا يشةكل فةرد ا
 المحافظةة فةي الفمسةطينيين السةكان عةدد كمةا بمة  .اإلنةاث مةن 7.6%و الةذكورع مةن 52.3% نسةبتو

 .35.9%فرد ا يشكمون 12,497 فسك ر سنوات 10 العمر من يبميون والذين العمل عن العاطمين
 :ديتصااالق النشاط حسب رفح محافظة فسك ر( في سنة 15)المشتيمون  السكانالشكل التالي يبين 

 

 

 .2007لعام  سكان محافظة رفح المشتيمون حسب النشاط االقتصادي: 10-4  كلش
 ( أ2012الفمسطينيع لإلحصا  المركزي المصدر: )الجياز

 لدى السكان الصعوبة/لإلعاقة ساسيةاأل الخصائص رابعا:
 عةدد نأ لةى ( أ 2012الفمسةطينيع لإلحصةا  المركةزي )الجيةاز 2007لعةام  لتعدادا نتائ، تشير

 بنسةبة فةرد ا  6,161االقةل  عمةى واحةدة صةعوبة لةدييم الةذين رفةح محافظةة فةي الفمسةطينيين السةكان
 .المحافظة في الفمسطينيين السكان مجمل ن% م3.7
 .عاقةرفح حسب نوع اإل محافظةالتالي يوضح توزي  السكان المعاقين في  جدولوال

 
 

الزراعة والصيد 
 والحراجة

11% 

الصناعة 
التحويلية 
والتعدين 
 والمحاجر

3% 
 االنشاءات

3% 

التجارة والمطاعم 
 والفنادق

النقل  12%
 واالتصاالت

5% 

الخدمات 
 والفروع األخرى

66% 
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 . الصعوبة/اإلعاقة نوع حسب رفح محافظة سكان: 2-4  جدول
 (أ 2012الفمسطينيع لإلحصا  المركزي )الجياز: المصدر

دراكفيو  تواصل  الصعوبة /اإلعاقة نظر سم  حركة وا 
 العدد 3037 1666 2221 996 1071
)%( النسبة من سكان رفح 1.81 0.99 1.32 0.59 0.64  

 
 

 لمدينة رفحستراتيجية الخطة التنموية اإل 4-9
لألربة  سةنوات القادمةة مةن خةالل تمويةل  لممدينةة  سةتراتيجيةبمدية رفح بإعةداد خطةة تنمويةة  قامت

قةةراض البمةةديات ضةةمن برنةةام، رزمةةة بنةةا  القةةدرات لمتخطةةيط  تةةم الحصةةول عميةةو مةةن صةةندون تطةةوير وا 
بعةةةةين االعتبةةةةار الخطةةةةة  ت ن الخطةةةةة الحاليةةةةة التةةةةي تةةةةم  عةةةةدادىا أخةةةةذع (SDIP) االسةةةةتراتيجيالتنمةةةةوي 

 لشةةةراكة المجتمعيةةةة كسسةةةاس إلعةةةداد الخطةةةةبا اىتمةةةتكمةةةا و  2000اإلسةةةتراتيجية التةةةي تةةةم  عةةةدادىا عةةةام 
 (.2011 عرفحبمدية )

 التنمويوة الرؤيوة 4-9-1
ع فقد تم صياغة الر ية (2011 عرفحبمدية ) رفح ورد في الخطة االستراتيجية لمدينةبنا  عمى ما 

 :ةلتاليا
 "رفح مدينة حضارية أمنة تنعم بتنمية مستدامة وبمشاركة مجتمعية فاعمة"

 ذات األهميةالقضايا التنموية  4-9-2
 القضايا عمى الواق  لتحسين سعييا في تركز أن  ستراتيجية تنموية من الضروري والممح ألي خطة

 التنموية القضايا ىنا عميو اصطمح ما وىي المحميةع التنمية في تحقين وتس يرا   أىمية واألك ر الممحة
 لممدينة. التنموية األىداف تبنى وعمييا لعممية التخطيط التوجيو خطوط بم ابة وىي األولويةع ذات

 :   عمى النحو التاليوقد تم تحديد ىذه القضايا 

 حيث  ضعف المخطط الييكمي وعدم استيعابو لالحتياجات التنموية الالزمة لتطوير المدينة من
 .النفوذ واستعماالت األراضي

  والتنظيمقمة المعمومات وعدم كفاية قاعدة البيانات الخاصة بالتخطيط الحضري. 
 ضعف مستوأ خدمات البنى التحتية وقمة الموارد المادية لمبمدية والتي تخدم ىذا القطاع. 
 تفشي اآل ار السمبية الناتجة عن ضعف مستوأ الخدمات الصحية والبيئية. 
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 االفتقار  لى برام، بنا  قدرات الكادر البمدي وضعف البنا  الم سسي.  
 ضعف المشاركة المجتمعية. 
  محدودية الدخل والتمويل لمبمديةاالقتصاد المحمي و ضعف. 
 عدم وجود خطة شاممة لمتعامل م  الطوارئ والكوارث. 

 التنموية: هدا األ 4-9-3
 األىداف التنموية التالية: لعممية التخطيط التوجيو خطوطانب ن عن القضايا التنموية والتي ىي بم ابة 

  التنمويةتعديل المخطط الييكمي الستيعاب االحتياجات. 
  وربطيةةةا  معمومةةةات قطاعةةةات الخةةةدمات المختمفةةةةتطةةةوير قاعةةةدة البيانةةةات لتشةةةمل التخطةةةيط والتنظةةةيم و

 .ببرنام، نظم المعمومات الجيرافية
 تطوير نظام يحقن مشاركة مجتمعية فاعمة من شسنو تعزيز ال قة بين المجتم  والبمدية. 
 تشجي  البيئة االست مارية في مدينة رفح. 
 ر نظام الجباية والتحصيل في البمديةتحسين وتطوي. 
 ( تحسين خدمة النظافة العامة وتعزيز مفيومR4في  دارة النفايات الصمبة ). 
 تعزيز نظام مراقبة وصحة المواد اليذائية. 
 تحسين نظام مكافحة القوارض والحشرات. 
 توفير مصادر مياه جديدة ذات جودة عالية ورف  كفا ة الشبكة الموجودة. 
 عةةادة اسةةتخدام ميةةاه الصةةرف الصةةحي تحسةةين خةةد مات الصةةرف الصةةحي مةةن خةةالل توسةةي  الشةةبكة وا 

 .المعالجة
 انشا  نظام تصريف مياه أمطار وعمل التصميمات الالزمة. 
 تطوير وتسىيل شبكات الطرن وتحسين خدمات مواقف السيارات والخطة المرورية لممدينة. 
 مبمديةلية والمواطن وتطوير الموارد المالية توفير موارد مالية جديدة تعود بالفائدة عمى البمد. 
 توفير خطة شاممة في حاالت الطوارئ والكوارث تضمن جاىزية جمي  المختصين في تمك الحاالت. 
 تطوير الييكمية اإلدارية بما يتال م م  الواق  الحالي. 
 تطوير برام، التدريب واالىتمام ببنا  قدرات الكادر الفني في البمدية. 

 عمى الخطة التنموية اإلستراتيجية مالحظات 4-9-4
 من الممكن لخطة تطوير مركز مدينة رفح أن تخدم األىداف التنموية لممدينة والمتم مة في:
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 حيةةث يمكةةن ليةةذه الخطةةة أن تسةةاعد فةةي تعةةديل المخطةةط الييكمةةي السةةتيعاب االحتياجةةات التنمويةةة :
 دينة.تعديل المخطط الييكمي بما يتال م م  متطمبات تطوير مركز الم

 حيث أن أحد األىداف الرئيسية لخطة تطوير مركز مدينة تشجي  البيئة االست مارية في مدينة رفح :
 رفح ىو تطوير مدينة رفح تجاريا وتنميتيا اقتصاديا.

 والتةةي تنةةدرج تحةةت أحةةد أىةةداف تطةةوير مركةةز المدينةةة وىةةو تحسةةين تحسةةين خدمةةة النظافةةة العامةةة :
 البصري والقضا  عمى التموث.صورة المدينة ومعالجة التشوه 

  تطوير وتسىيل شبكات الطرن الرئيسية والداخمية وتحسين خدمات مواقف السيارات والخطةة المروريةة
: وخطةةة تطةةوير مركةةز مدينةةة رفةةح تحقةةن ىةةذا اليةةدف ولكةةن عمةةى جةةز  مةةن المدينةةة بةةل عمةةى لممدينةةة

 الجز  األىم من المدينةع وىو مركزىا.
  تعةةود بالفائةةدة عمةةى البمديةةة والمةةواطن وتطةةوير المةةوارد الماليةةة التةةي تممكيةةا تةةوفير مةةوارد ماليةةة جديةةدة

: حيث يعود تطبين ىذه االستراتيجية بالفائدة عمى البمدية وعمةى المةواطنينع كونيةا تسةاعد فةي البمدية
 تطوير موارد البمدية في مركز المدينة.

 فحكم التنظيم والبناء ف  مدينة ر القوانين والتشريعات الت  تح 4-10
بشكل التي تحكم البنا  بمدن قطاع غزة أنظمة وقوانين التنظيم والبنا   تخض  مدينة رفح لعدد من    

ع والمخطط وما انب ن عنو من أنظمة وقرارات 1936لسنة  28عامع ومنيا قانون تنظيم المدن رقم 
 م.2025-2005االقميمي لقطاع غزة 

 1936لسنة  28تنظيم المدن رقم  قانون 4-11-1
 فيي العمران والتخطيط التنظيم قوانين أىم من ويعتبر لفمسطين البريطاني السامي المندوب سنو     

 العمران عمىوالسيطرة  لمتحكم داةأ تم ل ةوتخطيطي ةتنظيمي واشتراطات أنظمة من يحتويو لما فمسطينع
  .(2006الكحموتع ) الفمسطينية المدن في

ويتضمن القانون العديد من المواد التي نظمت العالقة بين لجان الموا  وسمطاتيا في  صدار أنظمة 
داخمية من حين  لى أخرع وقرارات خاصو بتسليف لجنة محمية لمنطقة تنظيم المدن المشتممة عمى 

لضرورية  لى منطقة بمدية وغير المشتممة عمى منطقة بمديةع ودورىا في  رسال التفاصيل والمعمومات ا
عداد شوارع جديدة أو  لجنة الموا  بشسن ما تحتاج  ليو منطقة تنظيم المدينة من توسي  الشوارع وا 

مساحات عموميةع باإلضافة  لى مواد تتعمن بتحديد سمطات وواجبات المجان المحميةع وذلك فيما يتعمن 
مواد التي تنص عمى تشكيل مناطن وىدميا وتوسي  الشوارع وتنسيقياع باإلضافة  لى الاألبنية  بإنشا 

 (.1997تنظيم المدن ومواد تتعمن بتقييد البنا  بعد  نشا  منطقة تنظيم المدينة )الحايكع 
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  م يتناول القانون المواد المتعمقة بمشاري  تنظيم المدن م ل المشروع الييكمي والتفصيمي ومشاري  
عمقة بالرخص وقضايا نزع الممكيةع باإلضافة  لى لتقسيمع كما نص القانون عمى العديد من المواد المتا

 . )المرج  السابن( وجود مواد تتعمن بالعقوبات المفروضة عمى المخالفات
 :(2013)بمدية رفحع  وقد انب قت عن ىذا القانون عدد من األنظمة ومنيا

 : 194 1 لسنة المدن تنظيم رخص نظام -  
 وطمبات بنا  رخصة عمى الحصول تتطمب التي واإلنشا ات بالرخصة تعريفات ويشمل       
)الحايكع  بذلك المختصة والجيات الرخصة  صدار وكيفية الرخصة عمى الحصول وشروط الرخصة
1997). 
 1996 لسنة التقسيم ومشروعات والتفصيمية الهيكمية المخططات بشان نظام -ب 
 العام الييكمي لممشروع تعريفات تعطى التي األولى المادة أىميا مواد عدة عمى ويشتمل      

 والرموز األلوان نظام يبين كما .الرسم ومقياس التخطيط وأحكام التقسيم ومشروع التفصيمي والمشروع
 .اعتماده وطرن المشروع  عداد مراحل ويوضح التنظيميع المشروع في األراضي الستعماالت

 .1994بشأن األبنية متعددة الطوابق ف  قطاع غزة لسنة  نظام -ج 
 األبنية لبنا  اشتراطات ويض  .العالية األبنية لبنا  اشتراطات يض فمسطيني   نظام وىو      
 وشروط معمارية وشروط  نشائية وشروط تنظيميو شروط  لى االشتراطات النظام ويقسمع العالية
 .المدني والدفاع بالخدماتة خاص
 1999 لسنةرفح  لمدينة الهيكم  المشروع ظامن -د 
ع والتي يمكن رفح لمدينة الييكمي المشروع أىدافالفصل األول منو األحكام العامة و  يبينحيث       

 :(1999)بمدية رفحع  تمخيصيا في النقاط التالية
توجيو عمميات التوس  العمراني في مدينة رفح موضحا االستعماالت الرئيسية لألراضي  -

 ية لممدينة.السكنية والتجارية والصناعية م  الحفاظ عمى النواحي الجمال
توفير بيئة سكنية صحية أمنة ت دي وظيفتيا بالكامل م  توفير مساحات كافية في مواق   -

 مناسبة لالستعماالت المختمفة. 
 تطوير الخدمات األساسية بما يتناسب م  زيادة السكان.  -
 عداد شبكة رئيسية من الطرن ذات كفا ة عالية ومريحة وربطيا بداخل المدينة وخارجيا  -

 ومحيطيا. 
حماية المصادر الطبيعية داخل المدينة من مياه جوفية ومناطن خضرا  وأراضي زراعية  -

 ه البحر وعدم تآكل تربة الشاطئ.والمحافظة عمى عدم تموث ميا
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 ذبة في المدينة.تحديد أولويات الستعمال المياه الع -
عادة استخدام تمك المياه لألغراض الزرا -  ة.عيوض  نظام صرف صحي لممياه العادمة وا 
 تجمي  مياه األمطار وتصريفيا واالستفادة منيا.  -
 جم  النفايات الصمبة وغيرىا وكيفية االنتفاع بيا. -

وتوضح المادة رقم  األراضيع استعماالت لمخطط والرموز األلوان نظامكما يبين الفصل ال اني           
( تصنيف المناطن ومساحات القسائم واالرتفاعات واالرتدادات ونسبة االشيال وغيرىا من الشروط 7)

والمساحة والموق  لالستعماالت المختمفة لألراضي  التنظيمية م تناول النظام الشروط يمية. التنظ
 أ رية وتاريخية(.)سكنيةع سياحيةع خضرا ع 

صل الساب  قطاع الطرن والمواصالتع تاله فصول أخرأ حول شبكات المياه والصرف وتناول الف 
 .العامة لمسالمة اشتراطاتالصحي والنفايات الصمبة و 

 م2025-2005لقطاع غزة  المخطط ادقميم  4-11-2
وض  المخطط االقميمي لقطاع غزة بيرض  يجاد  طار عام الستعماالت األراضي المختمفة في      

رض م  ابراز جنوبية مرفقا بالتوصيات واألنظمة من أجل ضمان االستعمال األم ل لألالمحافظات ال
اإلقميمية والوطنيةع وتوفير االحتياجات السكانية من بنية تحتية  اية األراضي ذات القيمةالحاجة  لى حم

سكان وخدمات عامة وتنمية الصناعة والتجارة وغيرىا  .وا 
وأداة مساندة لتنمية شاممة متناسقة ومتوازنة ضمن األدوات المتاحة كما يعمل المخطط عمى خمن رافعة 

لعممية التخطيط الحضري من خالل استقرا  المتييرات المتوقعة في المدأ البعيد وتقييم أ رىا عمى 
يجاد حمول ليا عمى المستوأ االقميمي المخطط االقميمي ) التنمية الحضرية وعمى المصادر الطبيعية وا 

.(2025-2005لجنوبية لممحافظات ا  
 األهدا  العامة لممخطط ادقميم : -  

 ييدف المخطط  لى تحقين برام، التنمية الوطنية االقميمية التالية )المرج  السابن(:
لسمطات التخطيط المحمية فيما يتعمن  تنظيم وترشيد استخدامات األراضي ووض   التوجييات -1

 باستعماالت األراضي المستقبمية م  تحديد المواضي  والقضايا ذات األىمية الوطنية.
 حماية المصادر الطبيعية وضمان االستعمال األم ل ليا. -2
 تطوير البيئة والصحة والظروف المعيشية لمسكان وتحديد االحتياجات المستقبمية. -3
 ية والبيئة المناسبة لخمن فرص العمل وزيادة التشييل. يجاد البنية التحت -4
 حماية التراث الحضاري والمواق  األ رية وال قافية ذات األىمية الوطنية واإلقميمية. -5
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عادة استخداميا وفن األولويات واالحتياجات التنموية  -6 دم، المناطن والمستعمرات المخالة وا 
 الفمسطينية.

 وأولويات المشاري  وبرام، االست مار المستقبمية.وض  الخطط العريضة لمتوجيات  -7

 2008نظام المخطط ادقميم  المعدل لقطاع غزة  -ب 
ع المخطط االقميمي ودالالت األلوان عمى المخطط األول منو األحكام العامة وأىداف لبابحيث يبين ا

زراعية وقطاع ع والباب ال الث قطاع المناطن الويبين الباب ال اني قطاع مناطن التطوير الحضري
المصادر وال روات الطبيعية والمحميات وقطاع النفايات الصمبة وقطاع الطاقةع كما تناول الباب الراب  

ع أما الفصل السادس  قطاع االستعماالت الصناعية الفصل الخامستناول و  قطاع النقل والمواصالتع
طاع من ىذه القطاعاتع وتم وض  أىداف خاصة بكل قفقد تناول قطاع المياه والصرف الصحيع 

أحكام ختامية تحتوي عمى مواد تنظم بعض االستخدامات الخاصة كالمناطن الرياضية وأخيرا وضعت 
 .(2008)وزارة التخطيطع االقميمية والمقابر وخالفو 

 
 الخالصة 4-11

وترجة  أىميتيةا منةذ القةدم لموقعيةا مما سبن نستخمص أن مدينة رفح قديمة قدم الحضارة الفرعونيةع 
ي بةةين قةةارتي أسةةيا وأفريقيةةاع واكتسةةبت أىميةةة  ضةةافية مةة خرا نظةةرا لكونيةةا تم ةةل المنفةةذ الوحيةةد  الحةةد 

غةةالنلقطةةاع غةةزة عمةةى العةةالم الخةةارجي فةةي ظةةل الحصةةار   ممةةاع تالللةةذي يفرضةةو االحةةالمعةةابر ا وا 
واليذا  والبضائ ع وقد انعكس ىذا عمى  أىمية كبرأ في توفير احتياجات القطاع من الوقودكسبيا أ

 تيا الزراعيةة كسةمة خضةروات لمقطةاع.وىذا لم ينقص من مكان وظيفة المدينة لتصبح مدينة تجاريةع
ي فكما أن الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة رفحع تيدف في بعض بنودىا  لى تشجي  االست مار 

 افن م  أىداف تطوير مركز المدينة.المدينة وتوفير موارد مالية جديدة وىو ما يتو 
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 مقدمةال 5-1

المشىاكل التىي يعىاني منيىا  وتحديىد مدينىة رفى  مركىز التعىرف لمى  وا ىع ييدف ىذا الفصل بشكل أساسي إلى  
حمىول لممشىاكل  ا تىرا   و الجوانى  السىمبية واجيجابيىة فيىو تحديىدكىذلك و  لممركىز  الحىالي الوضىع وتقيىيم تحميىلو 

 .يعاني منياالتي 

ول حىى البيانىا لمى  المىنيا الوصىىفي التحميمىي  والىىذي يقىوم لمى  جمىىع الميدانيىىة  الدراسىة منيجيىىةو ىد التمىد  
 :را  حمول لتطويرىا  وذلك من خاللالمنطقة وتنظيميا وتحميميا لمتعرف لم  أسبا  تدىورىا وا ت

 .المالحظا  دوينأرض الوا ع وت الميداني والمعاينة لم  رفعال  -
 التصوير الفوتوغرافي والذي يسجل وا ع المكان بشكل د يق ويعكس سموك األشخاص. -
 (2005الخرائط الجوية المتوفرة لممدينة ) -
وغيرىىىا مىىن جمىىع المعمومىىا  المتىىوفرة حىىول المنطقىىة لىىدى بمديىىة رفىى  ومركىىز اجحصىىا  الفمسىىطيني  -

 .سجال  ومطبولا  ونشرا  وتقارير
 استطالع آرا  المواطنين من خالل استبيان وزع لم  لينة لشوائية في منطقة الدراسة. -
 إجرا  مقابال  شخصية مع الجيا  المعنية والمؤثرة في صنع القرار بالمدينة. -

 تحديد المركز 5-2

  ولميو فقد تىم اختيىار (7-2-2)بند آلية تحديد مركز المدينة  تم التعرف لم  خالل الفصل الثانيمن 
 حدود المنطقة المركزية بناً  لم  الخصائص التالية:

 .وجود الكثير من البنايا  متعددة الطوابق وخصوصا لم  الشوارع الرئيسية 
   مركبة/سىالة )1666اكتظىاظ حركىة المركبىا  حيىل يصىل التىدفق المىروري فييىا إلىSarraj and 

others, 2007) 
 كثافة حركة المشاة. 
  الخدميىىة والتجاريىىة والتىىي ال توجىىد فىىي منىىاطق أخىىرى مثىىل السىىوق المركىىزي وجىىود الكثيىىر مىىن المرافىىق

 ومبن  البمدية.
 والشكل التالي يوض  الحدود المقترحة لممنطقة المركزية بمدينة رف :
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مركز مدينة رف  -   

 

 

 

 

 

 

 مدينة رف  - أ

 لممدينة الجوية الصورة لم  المدينة مركز حدود: 1-5 شكل 
 المصدر: )بمدية رف   بتصرف الباحثة(

( أن المركىىىز يقىىىع فىىىي مركىىىز الثقىىىل بالنسىىىبة لممدينىىىة مىىىن ناحيىىىة تىىىدر  النمىىىو بجميىىىع 1-5مىىىن شىىىكل ) ويتضىىى 
االتجاىا  وتقاطع الحركة الرئيسية ووجوده لم  طريق أبو بكر الصديق وتوسطو في منطقة الكثافىة السىكانية 

 العالية.
 وىذا يؤكد مكانتو لم  مستوى المدينة ولدم وجود منافس ليحل محمو.

 ىذه المنطقة الشوارع التالية: ويحد
 (.50)ر م  من الشمال شارع بالل بن ربا  -
 .(51)ر م  من الجنو  شارع اليدى -
 (.2من الشرق شارع لثمان بن لفان )السكة الحديد( ولمر بن الخطا  )ر م -
 (.53( وشارع كير )ر م 52من الغر  شارع ر م ) -

 ( دونم392)وتبمغ مساحة ىذه المنطقة حوالي 
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 الدراسة الميدانية من خالل الرفع الميداني والمالحظة 5-3
 السكان في منطقة وسط المدينة 5-3-1

إن تىىدني حالىىة المبىىاني فىىي مخيمىىا  رفىى  لقىىدميا ولعىىدم االىتمىىام بصىىيانتيا  فضىىال لىىن اكتظىىاظ المبىىاني 
 د انعكس لم  التركيبة السكانية لممنطقة  فنالحظ أن نسىبة سىكان مخيمىا  رفى   ىد  ىل إلى  أكثىر  ولشوائيتيا

 نسىىبة سىىكان سىىنوا  األخيىىرة لمىى  حسىىا  زيىىادة فىىيمىىن النصىىف بالنسىىبة لسىىكان المدينىىة ككىىل خىىالل العشىىرة 
و مىن سىىكان ىنىاك توجىىممىا يظيىىر أن   (أ2012  الجيىىاز المركىزي لاحصىىا  الفمسىطيني)المنىاطق الحضىرية  

ىىىذا الجىىز  مىىن المدينىىة ىىىو مركىىز مخيمىىا  الالجئىىين  ونظىىرا لكىىونالمخيمىىا  لالنتقىىال إلىى  األحيىىا  المحيطىىة. 
مخيما  تعىاني مىن مشىاكل كثيىرة متعمقىة باالكتظىاظ السىكاني  حيىل يصىل لىدد البمدينة رف  فيي كغيرىا من 

نسىمة  10234( حىوالي أ2012طيني  )الجياز المركزي لاحصا  الفمسى 2007 إحصائيةالسكان فييا حس  
 فرد/ دونم. 28.5أي بكثافة سكانية تقار  

 االستعماالت العامة لألراضي 5-3-2
( والرفىىع 2007اسىىتنادًا إلىى  خىىرائط التصىىوير الجىىوي لممدينىىة ودليىىل المبىىاني العامىىة ببمديىىة رفىى  )بمديىىة رفىى   

يوضى   (2-5شىكل )منطقىة الدراسىة  والالميداني لمباحثة تم جمع البيانا  الخاصىة باسىتعماال  األراضىي فىي 
 ( فيبين نس  ىذه االستعماال .1-5ىذه االستعماال   أما الجدول )

 
 المركزية بالمنطقة األراضي استعماال : 2-5 شكل 

 (الباحثة) المصدر

 
50100   200 

 خدمات

 تجاري

 تعلٍمً

 سكنً

 خضراء

  رقط
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 الدراسة منطقة في األراضي استعماال  نس  :1-5  جدول
 (الباحثة: المصدر)

 النسبة )%( المساحة )دونم( االستعمال
 57.02 241.7 سكني )مخيما (

 2.75 11.64 سكني
 9.46 40.1 تعميمي
 4.24 18.48 تجاري 
 2.20 9.32 خدما 
 0.41 1.73 ديني
 1.49 6.33 رياضي
 0.73 3.11 خضرا 
 21.69 91.44 طرق
 100.00 423.85 الكمي

 
 وبدراسة ىذه االستعماال  يمكن مالحظة التالي:

%( 95  حيىل أن حىوالي )ا لم  مخيمىا  لالجئىينيتحتوي في أجزا  كبيرة منوىي  المناطق سكنية: -
(   2012الفمسىطيني   )الجياز المركزي لاحصىا الالجئين من االستعماال  السكنية تقع ضمن مخيما  

األز ىىىىة الضىىىىيقة الحىىىىوائط القديمىىىىة و  مبىىىىاني المتالصىىىىقة ذا المكتظىىىىة ب السىىىىكنية ويالحىىىىظ أن معظىىىىم المنطقىىىىة
% مىىن مسىىاحة المنطقىىة وىىىي نسىىبة 59.8وتمثىىل مسىىاحة المنطقىىة السىىكنية حىىوالي   (3-5)شىىكلوالمتعرجىىة 

نظىرا إلى  الحاجىة لتىوفير أراض تقل لادة لىن ذلىك فىي مراكىز المىدن طبيعية في األماكن الحضرية  إال أنيا 
)الجيىىاز المركىىىزي لاحصىىىا  الفمسىىىطيني  نسىىىمة 10234. ويبمىىىغ لىىىدد سىىىكان ىىىذه المنطقىىىة حىىىوالي لمخىىدما 
الرئيسية تحتوي لم  استعماال  أخرى منيا  . كما أن معظم المباني السكنية الوا عة لم  الشوارع( 2012

 واجداري.التجاري والصحي 
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 المدينة بمركز السكنية المنطقة اكتظاظ: 3-5 شكل 

  لباحثة(المصدر: )ا
 

مسىاحة المنطقىة  وىىذه المىدارس لىددىا سىبع مىدارس وتقىدم  % مىن9.5والتي تمثىل حىوالي  المدارس: -
خدما  التعميم ليس لسىكان المنطقىة فقىط بىل ولممنىاطق المحيطىة حيىل يصىل لىدد الطىال  فييىا إلى  حىوالي 

أرشىيف وكالىة   )(2011  والتعمىيممدرس ولامل )أرشيف مديريىة التربيىة  447طال   إضافة إل   10176
طقىىىة خىىىالل سىىىالا  النيىىىار إلىىى  يعمىىىل لمىىى  مضىىىالفة لىىىدد األفىىىراد فىىىي المنوىىىىذا العىىىدد  .(2011  الغىىىول

الضىىعف  كمىىا أنىىو يعمىىل لمىى  زيىىادة الحركىىة لمىى  شىىبكة الطىىرق ويسىىب  اختنا ىىا  مروريىىة أو ىىا  الىىدخول 
 والخرو  من المدارس.

المركىزي  : تتركىز االسىتعماال  التجاريىة بشىكل أساسىي فىي منطقىة السىوقاألسوواق والمراكوز التراريوة -
والمركز التجاري  وتتوزع المحال  التجارية لم  الطىرق الرئيسىية مثىل طريىق أبىو بكىر الصىديق ولثمىان بىن 
لفىىان بصىىورة كبيىىرة ولمىى  شىىارلي بىىالل بىىن ربىىا  وشىىارع مسىىجد اليىىدى بشىىكل أخىىف  وكىىذلك فىىي المنطقىىة 

وتشىىغل األدوار السىىكنية بىىالقر  مىىن مدرسىىة القىىدس الثانويىىة  ومعظىىم ىىىذه المحىىال  تقىىع فىىي مبىىاني سىىكنية 
  السفمية منيا.

ويقع داخل منطقة المركز مسجد رئيسي وىىو مسىجد العىودة  وتىؤدى فيىو الصىموا  الجامعىة  المسارد: -
(  ويقىىىىع لمىىىى  مفتىىىىرق العىىىىودة وال توجىىىىد سىىىىاحا  حولىىىىو لتفريىىىىغ 4-5وىىىىىو مىىىىن أ ىىىىدم مسىىىىاجد المدينىىىىة )شىىىىكل 

 األبرار والذي يقع بمنطقة السوق المركزي. المصمين  مما يتسب  في ازدحام المنطقة  باجضافة إل  مسجد
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 العودة مسجد لمبن  صورة: 4-5 شكل 

  المصدر: )الباحثة(
يوجىىد بالمنطقىىة سىىاحة واسىىعة لمعىى  كىىرة القىىدم باجضىىافة إلىى  نىىادي  أنديووة ومراكووز يووبابية ورياضووية: -

 % من مساحة المنطقة.1.5رياضي وىما يمثالن حوالي 
مركز و مركز لمدفاع المدني تحتوي المنطقة لم  بعض الخدما  المركزية لممدينة مثل  :أخرىخدمات  -

اال تصىىاد  وزارة ومركىىز صىىحي وفىىرع محطىىة بنىىزينباجضىىافة إلىى   بمديىىةالمبىىاني و  تمىىوين تىىابع لوكالىىة الغىىول
 % من مساحة المنطقة.2.2وىذه الخدما  بمجموليا تشكل 

-5تخمو المنطقة بشكل لام من العنصر األخضر لدا منطقة المنتزه السابق )شكل مناطق خضراء:  -
 وسطية لشارع بالل. ( والذي تدمر جز  منو خالل حر  الفر ان والذي يمثل حاليا جزيرة5

 
 المدينة بمركز الموجودة الخضرا  لممنطقة صورة: 5-5 شكل 

 المصدر: )الباحثة(
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% مىىن مسىىاحة المنطقىىة  وتعىىاني شىىبكة 22.4 وتشىىكل مسىىاحتيا حىىواليطوورق وسوواحات مفتوحووة:  -
الطرق من سو  الحالة الفيزيائية ليا ومن  مة اجنارة واالكتظاظ المروري ومن نقص االىتمىام بثثىال 
الطرق ومن التعدي لمييا بالبسطا  وبعرض بضائع المحال  التجارية. والساحة المفتوحة الوحيىدة 

( 6-5والشىىكل ) يىىتم حاليىىا إنشىىا  نصىى  تىىذكاري بيىىا  فىىي المنطقىىة ىىىي ميىىدان النجمىىة لسىىابقال والتىىي
  يوض  ىذا النص .

 
 النجمة بساحة التذكاري النص  إنشا  ألمال: 6-5 شكل 

 المصدر )الباحثة(
سىىىىبق نسىىىىتنتا أن المنطقىىىىة بحاجىىىىة إلىىىى  بعىىىىض االسىىىىتعماال  كاالسىىىىتراحا  والمنىىىىاطق المفتوحىىىىة  ممىىىىا

والساحا  المنسقة  كذلك ىناك حاجة إلى  تخفيىف االزدحىام النىاتا لنىد دخىول وخىرو  الطىال  مىن المىدارس. 
 فيف من التمولقة والتخوىناك حاجة لزيادة المناطق الخضرا  في المنطقة لما ليا من فوائد في تجميل المنط

 االستعماالت المحيطة بالمنطقة 5-3-3
ىناك مجمولة من االستعماال  المحيطة بمنطقة المركز والتىي تىؤثر بصىورة مباشىرة لميىو كونيىا تعتمىد لميىو  

 وىي لم  النحو التالي:( يوض  موا ع ىذه االستعماال  7-5والشكل )
  العامىىىة ونىىىادي شىىىبا  رفىىى  والممعىىى  البمىىىدي مىىىن الشىىىرق: أفىىىرع الىىىوزارا  والمحكمىىىة ومكتىىى  العمىىىل والمكتبىىىة

 وليادة الحكومة وثالثة مدارس ومركز مخازن وكالة الغول والمربع األمني ومركز شرطة المحافظة.
  من الغر : مركز تدري  كير التابع لوكالة الغول 
 ادة الوكالة وسوق الشعرا  ومدرسة.من الجنو : مكت  البريد المركزي وبنك فمسطين ولي 
 مال: امتداد مخيما  رف .من الش 
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 1 وزارة االتصاال  6 مكت  العمل 11 الممع  البمدي 16 بنك فمسطين
 2 مباني حكومية 7 المحكمة 12 نادي شبا  رف  17 سوق الشعرا  
 3 المكتبة العامة 8 وزارة الداخمية 13 مدارس 18 ليادة الوكالة

 4 ليادة الحكومة 9 المربع األمني 14 وزارة الشبا  والرياضة 19 مركز تدري  كير
 5 وزارة األشغال 10 مخازن الوكالة 15 البريد وشركة الكيربا   

 بالمركز المحيطة االستعماال : 7-5 شكل 
 المصدر: )الباحثة(

 

 العالمات المميزة 5-3-4

فيزيائيىة  ىد تتفىاو  فىي شىيرتيا ومعرفتيىا مىن شىخص  خىر  العالما  المميىزة ىىي لبىارة لىن لناصىر 
وتصب  أكثر تثثيرا إذا كان  واضحة التكوين وذا  شيرة لمو عيىا الخىاص  ويمكىن القىول أن المنىاطق المميىزة 

 الموجودة في منطقة وسط المدينة يمكن أن تكون لالما  مميزة لممدينة ككل.
( والىذي يعىزى تميىزه 4-5رفى  فمنيىا مسىجد العىودة )شىكل  أما العالما  المميىزة فىي منطقىة وسىط مدينىة

ألىميتو الدينية ولمو عىو المركىزي فىي المدينىة ولو ولىو لمى  أىىم ميادينيىا وىىو ميىدان العىودة حيىل تقىاطع أىىم 
 شارلين بالمدينة )شارع لمر بن الخطا  وشارع أبو بكر الصديق(.
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تي يعزى تميزىا لمخىدما  التىي تقىدميا لممىواطنين ولو وليىا (ل والأ8-5أما المعمم الثاني فيو بمدية رف  لشكل )
 .ولواجيتيا المميزة لم  شارع لمر بن الخطا  الرئيسي

(ل  والىىذي يعىىزى تميىىزه لكبىىر حجمىىو وواجيتىىو المميىىزة بىىين  8-5والمعمىىم الثالىىل فيىىو المركىىز التجىىاري لشىىكل )
  تجاريىىىة ومكاتىىى  إداريىىىة وشىىىركا  مبىىىاني شىىىارع أبىىىو بكىىىر الصىىىديق ولوجىىىود اسىىىتعماال  متنولىىىة بىىىو )محىىىال

 وليادا (

 لمركز التجاري الرئيسي ( ا مبن  بمدية رف أ( 
 رف  بمدينة المميزة العالما  بعض: 8-5  شكل

 المصدر: )الباحثة(

 ويىىة فىىي منطقىىة وسىىط المدينىىة  ويالحىىظ  مىىة العالمىىا  المميىىزة بالمنطقىىة لىىذا يجىى  إيجىىاد لالمىىا  مميىىزة
نظىىرا ألىميتيىىا فىىي إلطىىا  صىىفة مميىىزة وىويىىة لممدينىىة  وتقىىوم بمديىىة رفىى  حاليىىا بةنشىىا  ميىىدان الشىىيدا  بسىىاحة 
النجمة لسابقال من أجل خمق معمم مميز لممدينة ولحل مشكمة المىرور بيىذه المنطقىة )لقىا  مىع مىدير لىام بمديىة 

كىىرا  الشىىر ي لعمىىل ميىىدان رئيسىىي فيىىو  كىىذلك االىتمىىام بمسىىجد العىىودة (  لىىذا يرشىى  أيضىىا مفتىىرق ال2013رفى  
 وتقويتو واالىتمام بو من الناحية اجنشائية والجمالية بحيل يعكس أىميتو كمعمم رئيسي بالمدينة.

 ممكية األراضي 5-3-5

استمالك مناسبة من استئجار أو حمول إيجاد  وأ تكمن أىمية تحديد ممكية األراضي في تسييل لممية التطوير
وبالنظر ألنواع الممكيا  بوسط المدينة فنجد ممكيا  لامة وىي إما حكومية أو بمدية أو و ف أو  أراضي 

% من مجمل الممكيا  26( وىي تشكل حوالي 9-5موضحة في شكل )تابعة لوكالة الغول  وىذه الممكيا  
  .( يوض  نس  ىذه الممكيا 10-5)لدا الشوارع( والشكل )
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 المدينة بوسط الممكيا  عانو أ: 9-5 شكل 

 المصدر: )الباحثة(
 

 
 المدينة بوسط األراضي ممكيا  س : ن10-5  شكل

 المصدر: )الباحثة(
% من 12ويالحظ أن معظم الممكيا  العامة لبارة لن مدارس  وىناك ممكيا  بمدية رف  والتي تمثل حوالي 

ة التطوير التجاري لمركز المدينة مساحة مركز المدينة )لدا الطرق( والتي يمكن استغالليا في لممي
 (  كما نجد11-5وشكل ) (2-5جدول )ري وىذا ما يوضحو خصوصا أن معظميا ذا  استعمال تجاو 

 ساحا  مفتوحة يمكن استغالليا في لمميا  التطوير مثل الساحة المجاورة لممع  بر ة.

 خاصة
73.43% 

 بلدية
12.09% 

 وكالة
7.20% 

 حكومية
7.07% 

 وقف
0.20% 

50 100     200 
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 خاص
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 المدينة بوسط رف  بمدية أمالك :2-5  جدول
 (2008المصدر: بمدية رف   )

 (2ة )مالمساح الموقع االستعمال الرقم
 908 شارع لمر بن الخطا  مبني البمدية 1

 2443 خمف مبني البمدية مخازن البمدية وورشة الصيانة ومصمحة مياه الساحل 2
 18484 موا ع مختمفة االستعماال  التجارية 3
 1179 شارع أبو بكر الصديق مقر الدفاع المدني 4
 4400 شارع بالل بن ربا  حديقة الشيدا  5

  ف سيارا  لمومية امو  6
جنو  السوق المركزي 

 لفان   وشارع لثمان بن
1585 

 2200 شمال السوق المركزي  ممع  بر ة 7

 1650 بجوار ممع  بر ة أرض فضا  غير مستغمة 8

 32849 اإلرمالي
 

 

 
 .المدينة بوسط البمدية أمالك موا ع: 11-5  شكل

 (الباحثة)المصدر: 

50 100     200 

 تجاري -1

 مبنى البلدٌة -2

 ساحة 3

 ملعب 4

 منتزه 5

 مواقف 6

 مصلحة المٍاه 7

  الدفاع المدنً -8

1 

2 

3 
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5 

6 6 
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1 
1 

1 

1 8 
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لمميىة وسط المدينة مىن شىثنو أن يسىالد فىي فةن لممية إلادة النظر في بعض االستخداما  الموجودة ب كذلك
الوا ىىع  لىىادة النظىىر فىىي اسىىتخدام سىىوق المالبىىسإالتطىىوير فىىي ظىىل نقىىص األراضىىي الفارغىىة  ومثىىال لمىى  ذلىىك 

 شمال السوق المركزي كون معظم مساحتو غير مستغمة.
 ارتفاعات المباني 5-3-6

 (  تبين أن ألم  2012ارتفالا  المباني لممنطقة )الجياز المركزي لاحصا  الفمسطيني  بدراسة 
% 85نسبة مباني ىي المباني المكونة من طابق واحد ويمييا المكونة من طابقين وىما يمثالن معا أكثر من 

 ( يوض  نس  ىذه االرتفالا .12-5من مباني المنطقة  والشكل )
كن مالحظة أن ألم  االرتفالا  موجودة لم  جانبي الطرق الرئيسية  أما مباني وبالتجول في المنطقة يم

المخيم الداخمية فغالبيتيا مكونة من طابق واحد  مما يعيق وصول اجنارة والتيوية إل  مباني المخيم الداخمية 
 ويزيد أوضاليا البيئية سو ًا.

ارتفالا  المباني  ئية البنا  فيو. كذلك فةنكما أن لدم وجود سمطة لم  مباني المخيما  تسب  في لشوا
 لم  جوان  الطرق غير منتظم  مما يشوه خط السما  لمشوارع.

 
 
 
 
 
 
 
 

 .المدينة بوسط المباني ارتفالا  نس : 12-5  شكل
 ( 2012المصدر: )الجياز المركزي لاحصا  الفمسطيني  

 المباني استخدامات 5-3-7

نسىبة المبىاني  نجىد أن   ( 2012بالمنطقة )الجياز المركزي لاحصا  الفمسىطيني  الموجودة مباني البدراسة 
% مىن مبىاني المنطقىة  ىىذا 4الغير مثىولة )الخالية أو المغمقة أو الميجورة(  ميمة جدا  حيل تقل نسبتيا لن 

 لم  الرغم من سو  أوضاع المباني  ولعل السب  في ذلك يرجع لمو عيا بمركز المدينة. أما المباني المثىولىة

 أرضي
64.58% 

 1+أرضي
20.68% 

 2+أرضي
9.43% 

 3+أرضي
4.04% 

 4+أرضي
1.03% 

 5+أرضي
0.24% 
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 للسكن فقط
77.20% 

 للسكن والعمل
10.61% 

 للعمل فقط
8.31% 

 مغلق
0.40% 

 خالي
3.01% 

 مهجور
0.48% 

% مىن المبىاني وىىي نسىبة  ميمىة نسىبيا بىالنظر إلى  مو عيىىا 20مة لمعمىل أو لمعمىل والسىكن فتصىل إلى  والمسىتغ
بمركز المدينة  وىذا ناتا لن  مة األىمية االستثمارية لممبىاني التىي ال تقىع لمى  الشىوارع الرئيسىية. كىذلك فىةن 
ارتفىىاع نسىىبة المبىىاني السىىكنية يزيىىد مىىن حيويىىة المنطقىىة بحيىىل ال تصىىب  ميجىىورة أو مكىىان لتجمىىع المصىىوص 

 في الميل. والشكل التالي يوض  ىذه النس :والمجرمين 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 .المدينة بوسط المباني استخداما  نس : 13-5  شكل

 أ(2012المصدر: )الجياز المركزي لاحصا  الفمسطيني  

 يبكة الطرق والمواصالت 5-3-8

لممجتمىىع والمنىىاطق  نظىىرًا ألىميىىة المركىىز اً أساسىىي اً ر دو سىىيولة الوصىىول والتنقىىل داخىىل مركىىز المدينىىة تمعىى  
عظم سكان المدينىة. لم معيشةم والياأللمال التجارية  والتعم في مجال لممية التطورتقود  التيوىي   الحضرية

مى  كتمىة بشىرية ىامىة وتقىبض تشىرف لوالتىي  مىن الطىرق التىي تخىدم وسىط المدينىة ا( لىدد1-5الشكل ) ويبين
 وىي: ومركزىا اجداري اليام ياال تصادفي الو   نفسو لم  لص  المدينة 

 :(1)رقم  طريق أبو بكر الصديق -أ 
وىىىو الطريىىق الىىذي يختىىرق منطقىىة وسىىط المدينىىة مىىن الشىىرق إلىى  الغىىر   ويمثىىل ىىىذا الطريىىق الشىىريان 

مىن أىىم طىرق نقىل الحركىة مىن شىرق وغىر  المدينىة   وىىو يضخ الحياة في منطقة وسط المدينةالرئيسي الذي 
إل  وسطيا  ومن أىم طرق نقل الحركة من مناطق الكثافا  السكانية إل  خار  المدينة غربىًا  كمىا أنىو يعتبىر 

الحي اجداري وحي خربىة العىدس وحىي المخيمىا  : الطريق الذي تص  بو لدد كبير من أىم أحيا  رف  وىي
% مىن سىكان 72المحىررا  وحىي المواصىي  والتىي يسىكنيا حىوالي  لسىمطان وحىيوحي رف  الغربية وحىي تىل ا

 إضىىافة إلىى  أنىىو تقىىع لميىىو معظىىم الخىىدما  المركزيىىة فىىي المدينىىة  وخصوصىىا ( 2012رفىى  )بمديىىة رفىى  مدينىىة 
 الخىىدما  التجاريىىة والمبىىاني اجداريىىة  والجىىز  الموجىىود بمركىىز المدينىىة لبىىارة لىىن شىىارع تجىىاري تصىىطف لمىى 

 المحال  التجارية والسوق المركزي. جانبيو
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 :(2)رقم  طريق عمر بن الخطاب -ب 
وىو الطريىق الىذي يمىر بشىرق منطقىة مركىز المدينىة مىن الشىمال لمجنىو  وبىالعكس  وىىو طريىق رئيسىي 
ينتيىىي بالحىىدود الفمسىىطينية المصىىرية  ويقىىع لميىىو سىىوق الشىىعرا  وسىىوق السىىب  األسىىبولي  ومبنىى  بمديىىة رفىى  

لىى  المنطقىىة والبريىىد وشىىركة  الكيربىىا   وتمىىر منىىو لىىدد كبيىىر مىىن المركبىىا  التىىي تنقىىل الركىىا  والبضىىائع مىىن وا 
 الحدودية  باجضافة إل  لدد من المحال  التجارية التي تقع لم  جانبيو.

 :(6)رقم  طريق عثمان بن عفان -ج 
بمركىز  وىو طريىق السىكة الحديىد سىابقا والىذي يعتبىر طريىق إ ميمىي يصىل مىدن القطىاع ببعضىيا ويمىر

المدينة  وأصبح  تتوسع الخىدما  الجديىدة لمى  جانبيىو انطال ىا مىن مركىز المدينىة. وىىو يمىر مىن شىمال إلى  
جنىو  المدينىة ويتقىاطع مىىع شىارع لمىر بىن الخطىىا  فىي منطقىة دوار النجمىة. كمىىا يقىع لميىو مو ىف السىىيارا  

 المركزي واج ميمي لممدينة.
 (:55)رقم  بالل بن رباح يارع -د 

ل منطقىة مركىز المدينىة  ويختىرق مخيمىا  رفى   وىىو أحىد الشىوارع التىي  ىام شىارون بتوسىعتيا وسىط ويقع شىما
مخيما  رف  لمى  أنقىاض بيىو  المىواطنين بواسىطة بمدوزراتىو فىي فتىرة السىبعينا  لنىدما كىان حاكمىا لسىكريا 

 لقطاع غزة.
 :(51)رقم  يارع مسرد الهدى -ه 

وىىىىو شىىىارع آخىىىر تمىىى  توسىىىعتو أيضىىىا بواسىىىطة بمىىىدوزرا  شىىىارون لمىىى  أنقىىىاض بيىىىو  المخىىىيم  ويقىىىع جنىىىو   
 المنطقة المركزية  ويخترق مخيما  رف .

 الحالة العامة ليبكة الطرق 5-3-9

( ومن خالل الرفع الميداني يمكن وصف 2008  وبالرجوع إل  وثائق بمدية رف  )تقييم األصول الثابتة
 (. ومنو يمكن مالحظة التالي:3-5أوضاع الطرق بوسط المدينة في جدول )

  (الذي يعاني حالة سيئة 51سو  حالة الرصفة لعدد من الشوارع وخصوصا شارع مسجد اليدى )ر م
 بسب  وضع الرصفة  ووجود الحفر.

 سنة  فنالحظ انتيا  العمر الزمني لشارع اليدى 25تية إذا افترضنا العمر االفتراضي لمشوارع األسفم
 ل وشارع كير والمطافي.52وشارع ر م ل

  لدم كفاية لرض األرصفة وسو  وضعيا  وخصوصا بشارع أبو بكر الصديق كونو يتحمل كثافة
 مشاه لالية من المتسو ين والطال .
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 رف  مدينة بوسط الطرق : أوضاع3-5  جدول

 . والتحديل بواسطة الباحثة(2008)المصدر: بمدية رف   

العرض  الموقع اسم اليارع
 الهيكمي

العرض 
 المرصوف

نوع 
 الرصف

عدد 
 المسارات

عرض 
 المسار

عرض 
 الرصيف

عرض 
 الرزيرة

تاريخ 
 اإلنياء

حالة 
 األسفمت

حالة 
 الرصيف

 أبو بكر الصديق
 ا ا 2002 1 (3) 9 2 أسفم  25 25 من الكرا  الشر ي حت  دوار العودة

-6.5 2 أسفم  25-20 25 من دوار العودة حت  كير
 ا ا 2004 1 (2-3) 8.5

 ا ا 2004 0 (4) 7.5 2 أسفم  23-20 20 من البمدية وحت  دوار العودة  لمر بن الخطا 
 ا ا 1999 1 (3) 6.5 2 أسفم  20 20 من دوار العودة حت  مفترق النجمة

-2003 1 (5-3) 9 _ 8 2 أسفم  25 25 من مفترق الكرا  الشر ي حت  دوار النجمة لثمان بن لفان
 ا ا 2004

 2 أسفم  32-18 44-18 (2( حت  شارع ر م )(52من شارع ر م  بالل بن ربا 
   

 ا ا 2010
     1987 - (3) 6 2 أسفم  18 18 ( حت  شارع لكا53من شارع ر م ) ل51“شارع ر م 

 -   1992 - - 3.5 2 أسفم  7 15 من شارع أبو بكر حت  البمعاوى
     1987 - (2.5) 3.5 2 أسفم  12 15 ل50“من شارع أبو بكر حت  شارع ر م  (  (52شارع ر م 
     1982 - (3) 6 2 أسفم  18 18 ل51“ل حت  شارع ر م 1“من شارع ر م  (  لكيرل(53شارع ر م 
     1978 - (2.5) 4.5 2 أسفم  14 14 ل50“ل حت  شارع ر م 1“من شارع ر م  (  (73شارع ر م 

 _2.50 2 انترلوك 8-5 - ل50“من شارع أبو بكر حت  شارع ر م  شارع نادي خدما  رف 
4 - - 2001     

من شارع السكة الحديد حت  شارع لمر بن  شارع مدرسة القدس لمبنا 
     1999 - 2.5 3.5 2 أسفم  12 - الخطا 

     1999 _ _ 5 _ 4 2 انترلوك 10 _ 8 - ل حت  شارع لمر بن الخطا .51“من شارع ر م  شارع البمدية
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 بوسط المدينة المرور والحركة 5-3-15

المىىدن العربيىىة العديىىد مىىن المشىىاكل  مىىن أىميىىا الضىىغط  وسىىط فىىيالحىىادل  الحضىىريأفىىرز التضىىخم لقىىد 
  ولعىىل السىىب  وبخاصىىة شىىبكة الطىىرق والمواصىىال  نطقىىةالكبيىىر لمىى  كافىىة لناصىىر البنيىىة األساسىىية لمم

تساع األنشطة اال تصادية وزيادة ان زيادة معدال  ممكية السيارة و لتفا م مشكمة النقل والمرور ناتا  في
مراكىز المىدن بقطىاع  يلمكتمىة العمرانيىة وبخاصىة فى النسىبيالكثافة السكنية لم  وجىو العمىوم مىع الثبىا  

 بصىورة المشىكمة تظيىريىل حبوسىط مدينىة رفى  لدراسىة أبعىاد مشىكمة المىرور والنقىل باتنىاول نوىنىا . غزة
 واالجتمالية الخدما  التعميمة تكدسو  العالية  السكانية والكثافة النشطة التجارية الحركة بسب  واضحة

 .السيارا  وموا ف المرورية واجشارا  التحكم أدوا  في نقص يالحظ كذلكو  المدينة  وسط في
وفيما يتعمق بمنطقة مركز  ( Sarraj and others, 2007بدراسة الخطة المرورية لمدينة رف  )و 

 المدينة  نالحظ التالي:

 4.2حيل وصم  إل   المدينة وسط في لاليةل الكارا " الحيوانا  تجرىا التي العربا  نسبة %
 نسبة وكذلك الطرق  وحوادل المروري االزدحام من الكثير تسب ىي و  لند مفترق المطافي 

 لال ة لو وذلك % لند نفس المفترق 10.1ووصم  إل  %8 مرتفعة المحرك ذا  الدراجا 
والشكل التالي يبين مكونا   .األخيرة الفترة في لمييا الحصول وسيولة الدراجا  ىذه برخص

 المرور بوسط المدينة:

 
 رف  مدينة بوسط المرور : مكونا 14-5  شكل
 بتصرف الباحثة(  Sarraj and others, 2007)المصدر: 

   ألمى  حجىىم مىىرور لمىى  مسىىتوى مدينىىة رفىى  يوجىىد لمىى  خمسىىة مفتر ىىا  جميعيىىا فىىي مركىىز المدينىىة
( يبين ترتيبيا بالنسبة لبعضيا  كما يبين أن ألالىا يقع لم  مفترق الكرا  الشر ي 15-5والشكل )

 مركبة/اليوم17753حيل يصل إل  

84.9; سيارة  

2.7; شاحنة  

3.5; كارة  

0.3; تراكتور 7.9; دراجة  0.8; باص    
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 .المدينة بوسط الرئيسية المفتر ا  لم  المروري الحجم : متوسط15-5  شكل

 بتصرف الباحثة(  Sarraj and others, 2007)المصدر: 

   سىىجل مفتىىرق الكىىرا  الشىىر ي ألمىى  تىىدفق مىىروري فىىي سىىالة الىىذروة  و سىىجم  نفىىس المفتر ىىا  ألمىى
  وىىي نسىبة مركبة/سىالة1666لم  ىذا المفترق في سىالة الىذروة نسبة حيل بمغ التدفق المروري 

لاليىة لمى  التبىىار أن مسىتوى الخدمىىة ل ل حيىل أنىىو فىي ىىذا المسىىتوى يكىون معىىدل التىدفق المثىىالي 
  .(ه1422  وزارة الشئون البمدية والقرويةمركبة/ سالة )1200

 بىين مىا النيىار منتصىف فىي بوسىط المدينىة التقاطعىا  معظىم لنىد تتركىز الىذروة سىالة يالحىظ أن 
 الو ى  ىىذا فىي النشىطة التجارية لحركةاو  المدارس تالميذ حركة بسب   12:00و 11:00 السالة

( يبين التدفق المروري خالل سالة الذروة لم  المفتر ا  الرئيسية بوسط 16-5ر والشكل)النيا من
  المدينة.

 
 .المدينة بوسط الرئيسية المفتر ا  لم  الذروة سالة خالل المروري : التدفق16-5  شكل

 بتصرف الباحثة(  Sarraj and others, 2007)المصدر: 
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  فق % من إجمالي التد4.18يالحظ أن أ ل تدفق لممركبا  يتم في فترة الميل حيل يبمغ حوالي
خالل الميل والذي تكاد تنعدم فيو الحركة وىو ما يعكس وضع وسط المدينة المروري خالل اليوم  

 في معظم االتجاىا  نظرا ألن معظم الخدما  الموجودة ال تعمل خالل الفترة الميمية.
 :أكثرىا ازدحاماو  ا تقاطعالالتالي يوض  متوسط التدفق المروري خالل فترا  اليوم لند أىم  لشكلوا

 
 

 .المدينة بوسط الشر ي الكرا  مفترق لم  النيار خالل المروري الحجم: 17-5  شكل
 (  بتصرف الباحثةSarraj and others, 2007المصدر: )

 تدل لميو انخفاض سرلة تحرك المدينة وسط في مرورية واختنا ا  ازدحام وجود يالحظ  
 إل  أيضاً  كما يؤدي التنقل وحرية السير حركة لم  سمباً  يؤثر بدوره وىذاالمركبا  بوسط المدينة  

 .المنطقة في صحة السكان وبالتالي المحمية بالبيئة يضر مما والضجيا اليوائي التمول نسبة زيادة

 
 المدينة بوسط المرورية : الفوض 18-5  شكل

 المصدر: )الباحثة(

 الفترة الليلية
 الفترة المسائية 4%

45% 

الفترة 
 الصباحية

51% 
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 العودة ومفترق الشر ي الكرا  لند خاصة المدينة مركز في تتركز المرورية أن المشاكل وجد 
 المطافئ. ومفترق

 بواسطة المحال  المدينة  مركز في واضحة بصورة والشوارع األرصفة لم  التعدي مشكمة تبرز
 المشاة والسائقين غالبيةالوا عة لم  الطريق والبالة المتجولين واألكشاك  مما يشكل إزلاجا كبيرا ل

 ا لم  شارع أبو بكر الصديق.خصوص

  

  ( التعدي لم  األرصفة من  بل البالة المتجولين أ( التعدي لم  األرصفة من  بل أصحا  المحال 
 األرصفة لم  : التعدي19-5  شكل

 المصدر: )الباحثة(

  المنطقة.توجد القميل من أدوا  التحكم المروري في 
  يوجد تعارض بين حركة المشاة  والمركبا  و   دخول وخرو  الطال  من المدارس حيل توجد

فقط لم  شارع أبو بكر الصديق )من مفرق العودة وحت  مفرق المطافئ( خمس مدارس تفت  
 مباشرة لم  شارع أبو بكر الصديق مع لدم كفاية األرصفة و مة ممرا  المشاة.

  وجود السوق المركزي والمركز التجاري والمحال  التجارية ولدد من الخدما  واألنشطة اليامة في
وليا تسب  بشكل كبير في االزدحام وح إل  الكثافة السكانية العالية فيياالمنطقة  باجضافة 

 المنطقة وخصوصا في سالا  الصبا . المروري في
  السب  األسبولي أدي إل  اختناق مروري لند استغالل جز  من شارع لمر بن الخطا  لسوق

 مفترق العودة وخصوصا في أو ا  الذروة.
  يوجد نقص في األماكن المخصصة لتو ف السيارا  الخاصة وخصوصا في األماكن المزدحمة

وبالقر  من األسواق واألماكن العامة  حيل معظم الو وف يتم لم  جانبي الشوارع الرئيسية بمركز 
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 ىوتفا م ىذه المشكمة سيم في تثزم الحركة المرورية بوسط المدينة  ولعل السب  في المدينة مما ي
دثة مع ثبا  حدود العمران داخل الكتمة االح التجارية واجدارية األنشطةتمركز السكانية و  ةالزياد

 .لمدينةبمركز االعمرانية 
 توجد منظومة لممواصال  العامة بوسىط المدينىة  ويالحىظ نقىص نسىبة مركبىا  النقىل العىام لمى   ال

 الطرق بوسط المدينة.
 لحركة المرور لم  الشوارع الرئيسية  اً محطا  و وف السيارا  العامة )األجرة( تشكل لائق

س والمذان صوصا وأن بعضيا يحتل أجزا  من الشوارع  مثل مو ف خربة العدس ومو ف خانيونخ
 (20-5)شكل  بالقر  من مفترق العودة يقعان لم  شارع لمر بن الخطا 

 
 

 سيارا  رف  الغربية وتل السمطان 7 سيارا  تل السمطان 4 سيارا  المحافظا  1
 سيارا  الجنينة والبرازيل والمعبر 8 سيارا  المنطقة الشر ية 5 سيارا  خانيونس 2
 سيارا  األوروبي 9 سيارا  مصب  ولريبة 6 سيارا  خربة العدس  3

 .رف  مدينة بمركز السيارا  : موا ف20-5  شكل
 المصدر: )الباحثة(

  تعتبر اجنارة الواضحة بمركز المدينة سواً  بالميل أو النيار لنصرا ميما في تفعيل أنشطة مركز
المدينة وفي لممية الجذ  التجاري وفي الشعور باألمان   لكن مركز مدينة رف  نجد أنو يعتمد في 

50 100     200 
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ألمدة طويمة إنارتو لم  اجضا ة الصادرة من المحال  التجارية  أما إنارة الشوارع فتعتمد لم  
 تتركز في الشوارع الرئيسية وخصوصًا شارع أبو بكر. غير منتظمة و  في لدد من الشوارع وىي

 الترارة واألسواق 5-3-11

 لمى  التجىاري األرض السىتعمال سىريع نمىو ةاألخيىر الحركىة التجاريىة بمدينىة رفى  فىي الفتىرة  لىن نجىم
 تخطيطيىة سياسىة خىالل مىن لميىو مسىيطر وال موجىو وغيىر مىدروس غيىر بشىكل الرئيسىة الطرق جانبي
ممىا انعكىس لمى  كثافىة  والتصىميم  التنظيميىة النىواحي جميىع بالحسىبان تثخىذ لامىة وأىىداف متكاممىة

االسىىتعمال التجىىاري بوسىىط المدينىىة  حيىىل يىىثتي االسىىتعمال التجىىاري فىىي المرتبىىة الثانيىىة بعىىد السىىكني مىىن 
  التالية: شكالاأل المدينة وسط في التجاري األرض استعمال يثخذحيل المساحة المبنية  و 

 المواد الغذائية والتموينية. تجارة فيو وتتركز ة:لممدين السوق المركزي -1
 .وتتركز فيو تجارة المالبسالمركز التراري:  -2
وتمتد إل  المنطقة المحيطة  المدينةبمركز  الرئيسة الطرق جانبي لم  تقعو  ة:التراري اليوارع -3

بالمركز ومعظم المباني فييا سكنية تم استغالل الطوابق السفمية لالستعمال التجاري  وأىىم ىىذه الشىوارع 
 المسىيطر الىنمط ىىو التجىاري األرض اسىتعمال مىن الىنمط ىىذا أصىب   ىدأبىو بكىر الصىديق  و  شىارع
 .الحاضر الو   في والسائد
وىىىي منىىاطق سىىكنية تىىم اسىىتغالل جميىىع الطوابىىق األرضىىية فييىىا السووكنية التراريووة:  نوواطقالم -4

  لالستعمال التجاري  ومثال لم  ذلك المنطقة المحصورة بين شوارع لمر بن الخطا  وأبو بكر
 الصديق والسكة الحديد ومدرسة القدس الثانوية.

: وىىىىو يعقىىىد يىىىوم السىىىب  مىىىن كىىىل أسىىىبوع  ويىىىتم فيىىىو لىىىرض وبيىىىع البضىىىائع األسوووبوعيالسووووق  -5
 شىطة بالجممة والتجزئىة وبكافىة أنواليىا  حيىل يسىتغل كامىل الطريىق مىن دوار النجمىة وحتى  شىارع بئىر 

 جنوبا في ىذه العممية من  بل أصحا  المحال  الموجودة لم  الشارع وأصحا  البسطا  والبالة .
 لرض البضائع لم  األرصفة وحواف الطرق كما في شارع أبو بكرحيل يتم  البسطات: -6

 ل.73الصديق  كذلك يتم لرضيا لم  كامل لرض بعض الطرق كما في شارع ر م ل
 وىي محال  تقع لم  جوان  الطرق الرئيسية  مما مياريع المحالت الترارية لبمدية رفح: -7

أدى إلىى  خمىىق مشىىكمة مروريىىة كبيىىرة بوسىىط المدينىىة  حيىىل أن صىىغر مسىىاحة المحىىال  والتىىي تصىىل فىىي 
جعىىل أصىىحابيا يمجئىىون إلىى  اسىىتغالل األرصىىفة المقابمىىة فىىي لىىرض  /محىىل2م3.5معظميىىا إلىى  حىىوالي 

 (.21-5بضائعيم  مما لر ل حركة المشاة والمركبا  لم  الشوارع المقابمة )شكل 
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 األسفم  الستخدام المشاة يضطر مما البضائع بعرض األرصفة إشغال: 21-5  شكل

 المصدر )الباحثة(

 .االستعماال  التجارية بمركز مدينة رف يوض  موا ع ( 4-5والجدول )
 رف  لبمدية التابعة التجارية المحال  :4-5  جدول
 الرفع الميداني لمباحثة( -2008  بمدية رف )المصدر: 

 (2)م الكميةالمساحة  الموقع االستخدام

 165 أسوار مدارس شيدا  رف   الرسمية  أمنة  أكشاك صغيرة

 828 غر  البمدية محال   ديمة شبو متروكة

 461 لم  سور مدرسة القدس محال  تجارية

 500 لم  سور مدرسة أ  د اجلدادية محال  تجارية 

 1300 شارع أبو بكر الصديق المركز التجاري

 1260 خمف السوق المركزي سوق المالبس 

 13970 وسط البمد السوق المركزي

 18484 المرمووووووووووووووووووع

 المىرور لحركة توليًدا االستعماال  أكبر بثنو يمتاز الذي التجاري األرض استعمالمن جان  آخر فةن 
 : يثتي ما خالل من ذلك توضي  ويمكنلمل لم  خمق لدد من المشكال  بوسط المدينة  ليا وجذًبا



  

421 

 

 المركبىا   حركىة مىع المشىاة حركىة تىداخل لمى لمل  التجاري األرض ستعمالال الخطي نمطال -
لمى   كمىا أنىو يعمىل  رالمىرو  حىوادل لو ىوع والموضىولية األوليىة الشىروط أحىد يشىكل الوضىع وىىذا

 .الطريق امتداد لم  مروري اختناق مناطق توليد لم و  المركبا  سرلة بطئت
 ال رصىيف سىوى الطريىق لىن يفصىميا ال الطىرق جوانى  لم الوا عة  التجارية المحال  معظم -
 فىي مىروري وازدحىام اكتظىاظ حىدول إل  أدى الذي األمر م( في أوسع األماكن3) لن لرضو يزيد
 .المركبا  وحركة المشاة حركة وتعارض تداخل لم  ولمل الشوارع ىذه
 لممحىال  الجانبيىة الخىدما  طىرق وجىود وغيا  السيارا   موا ف من الكافي العدد توافر لدم -

 فالميىة لمى  سمًبا أثر الذي األمر الطريق جانبي لم  سياراتيم إيقاف إل  المتسو ين دفع   التجارية
 .لشوائية مرور وحركة مروري اختناق مناطق خمق لم  ولمل الطريق

لذا فقد ا ترح  بمديىة رفى  موا ىع جديىدة لمراكىز وأسىواق تجاريىة فىي أحيىا  المدينىة المختمفىة مىن أجىل 
(  ولعىل ىىذه اجسىتراتيجية  ىد تخفىف 2013تخفيف الضغط لم  مركز المدينىة )مىدير لىام بمديىة رفى   

يىىىىا بىىىىالمركز  لىىىىذا يجىىىى  وضىىىىع الضىىىىغط لمىىىى  مركىىىىز المدينىىىىة  ولكنيىىىىا ال تحىىىىل المشىىىىاكل الموجىىىىودة حال
ن وجد  مراكز تجارية أخرى بثحيا  المدينىة  استراتيجية لتحسين ظروف التسوق بمركز المدينة والذي وا 

 فةنيا لن تكون بمستوى أىمية مركز المدينة.

 الطابع المعماري 5-3-12

من خىالل تحميىل الطىابع المعمىاري فىي وسىط مدينىة رفى  يمكىن مالحظىة أنىو ال توجىد بىو مبىاني ذا  
وحتى  ا ن  فالمبىاني  1948طابع تاريخي  حيل أن جميع المباني في المنطقة أنشئ  منذ ىجىرة لىام 

 الموجىىودة لبىىارة لىىن كتىىل أسىىمنتية أو حجريىىة متالصىىقة ال تتميىىز بطىىابع معمىىاري موحىىد بىىل خمىىيط مىىن
لىىيس فقىىط لمىى  مسىىتوى المبنىى  الواحىىد بىىل ولمىى  األشىىكال واأللىىوان التىىي تتغيىىر حسىى  األذواق الفرديىىة 

كمىا يالحىظ أن معظىم الفتحىا  فىي الواجيىا  المعماريىة  مستوى كل طابق وكل شقة وكل محل تجىاري.
ي منطقىة مربعة أو مستطيمة الشكل  ويعزى ذلك إل  لدم وجىود آليىة ومعىايير لتحديىد تصىميم المبىاني فى

 الوسط التجاري بسب  و وليا ضمن منطقة المخيما  التي ال تخضع ألنظمة وشروط بمدية رف .
ويجدر اجشارة إل  أن معظم مواد البنىا  المسىتخدمة فىي المبىاني ىىي الطىو  األسىمنتي وتشىكل ىىذه 

لجىدول  (  وا2012% مىن مبىاني المركىز )الجيىاز المركىزي لاحصىا  الفمسىطيني  96المباني حىوالي 
 .( يبين مادة البنا  لمجدران الخارجية لممباني الموجودة بوسط المدينة5-5)
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 الخارجية لمجدران البنا  مادة :5-5  جدول
  (2012)المصدر: الجياز المركزي لاحصا  الفمسطيني  

مادة 
 البناء

 حجر
 نظيف

 حجر 
 واسمن 

 اسمن 
 مسم 

 طو 
 إسمنتي

 حجر
  ديم

 غير أخرى
 المرموع مبين

عدد 
 المباني

2 2 15 1213 17 13 1 1263 

 

باألسبسىى  وواجياتيىىا بحالىىة سىىيئة وحتىى  المبىىاني المغطىىاة بالبىىاطون  اةكمىىا أن معظىىم المبىىاني مغطىى 
فيي تفتقر لمتشطي  الجيد  وال نكىاد نجىد فىي منطقىة المركىز مبىاني مشىطبة تشىطي  جيىد سىوى المبىاني 
العامىىة. و ىىد لولجىى  واجيىىا  بعىىض المبىىاني بمعالجىىا  لصىىرية مثىىل مبنىى  البمديىىة الىىذي اسىىتخدم فيىىو 

الرئيسىىية  واسىىتخدم  الشىىرائ  العموديىىة لمفتحىىا   كىىذلك الحىىال بالنسىىبة لمبنىى  الزجىىا  والحجىىر لمواجيىىة 
 ( يوض  اختالف طابع المباني بمركز المدينة.22-5المركز التجاري. والشكل )

وبشكل لام ال يوجد طابع معماري مميز لمنطقة المركز وىذا ما يؤثر سمبا لم   يمىة المكىان ولمى  
لىذا سىتكون لمميىة إيجىاد طىابع معمىاري مميىز ىىي أحىد أىىداف تطىوير  الصورة الحضارية لممدينة ككىل 

 المركز. 

 
 .المدينة بوسط البنا  ونوع والتشطي  االرتفالا  في االختالف: 22-5  شكل

 المصدر: )الباحثة(
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 عناصر الخدمة والتنسيق الحضري 5-3-13

ورا ميمىىىا فىىىي مراكىىىز المىىىدن  وذلىىىك لتعزيىىىز متعىىىة النىىىاس وتحسىىىين صىىىورة د التنسىىىيق الحضىىىري يمعىىى 
لنىىد دخىىوليم المدينىىة. وفىىي  المدينىىة  وىىىذا بىىدوره يعطىىي دورا إيجابيىىا ويمىىن  انطبالىىًا جمىىياًل لىىدى الزائىىرين

ال يخفى  لمى  أي شىخص يىزور المنطقىة نظرة لم  لناصر التنسيق الحضري لمركز مدينىة رفى   فةنىو 
 أثال الشوارع  ويالحظ التالي:مي لعناصر الخدمة و افتقادىا بشكل ج

أرضيا  الشوارع واألرصفة تحتوي لم  حفر ومطبا  تتراكم فييا األتربة واألوساخ أو مياه  -
 األمطار شتاً  مما يعطي مظير سيئ لألرضيا  ويعيق حركة المشاة والمركبا .

لا -   التشجير بوجو خاص  حيل فتقاد المنطقة المركزية إل  المسطحا  الخضرا  بوجو لام وا 
 ال يكاد يوجد بيا إال األجزا  المتبقية من منتزه الشيدا .

المنطقة لمقطع النحتية أو المجسما  واألشكال الفنية والجمالية والتي يستفاد منيا  افتقار -
ا تزيد من جمال الصورة الذىنية لممنطقة كذلك يكعالما  مميزة وبؤر بصرية لمشوارع كما أن

 عناصر المائية والنوافير.تفتقد لم
يالحظ لدم االىتمام باجنارة الميمية والتي من المفترض أن توفر الشعور باألمان وتعمل  -

كعنصر جذ  لممنطقة خالل فترا  الميل  حيل يتم االلتماد لم  اجنارة الصادرة من المحال  
 التجارية بشكل أساسي.

في  المقالد وأحواض الزىور وأكشاك الياتف افتقار المنطقة لعناصر فرش الشوارع والمتمثمة  -
والمظال  وصناديق القمامة ونافورا  الشر  والتي بمجموليا تمثل لناصر ميمة في توفير 

 الراحة والجمال وجذ  الزبائن وازدىار المنطقة بشكل لام.

 التموث البصري والسمعي والهوائي 5-3-14

منيىىا  المىىاديبشىىقييا - أن المشىىكال  البيئيىىةإال مىىع تعىىىدد المشىىاكل التىىي تواجىىو منطقىىة وسىىط المدينىىة 
تعىد مىن أخطىر المشىكال  التىي يجى   -يالتمول البصر و كالضوضا   يكتمول اليوا  والشوارع  والمعنو 

بسىىىب  التطىىىور المتالحىىىق لمكثافىىىة السىىىكانية وكثافىىىة المىىىرور وزيىىىادة الحركىىىة  والتىىىي نشىىىث ليىىىا  التصىىىدي
مظاىر التمول لن با ي أجزا  المدينة. ومن  وسط المدينة التجارية لمي وجىو العموم والتي تميز منطقة

 السائدة بمنطقة وسط المدينة:
 ومولدا  الكيربا . ادم السيارا  ومخمفا  األنشطة التجاريةو تمول اليوا  الناتا لن االزدحام ول -
 االفتقىارلىدم وجىود صىناديق  مامىة بتاتىا مىع واألنشىطة المختمفىة و  اكنسىممخمفىا  البتمول الشوارع  -

 التخمص منيا.إلي نظام واض  لجمع القمامة أو بشكل لام 
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 .األرصفة باألكشاك والبالة إشغاال  -
والكثافىىىىة السىىىىكانية العاليىىىىة ومولىىىىدا   التجاريىىىىة والسىىىىيارا  الحركىىىىة لىىىىن ألصىىىىوا  العاليىىىىة الصىىىىادرةا -

 الكيربا .
لشىىارع الواحىىد بشىىكل لتىىداخل الغيىىر مرغىىو  فيىىو لألنشىىطة والتعىىارض فىىي اسىىتخداما  األرض فىىي اا -

 .مع  والد التخطيط السميم والصحة العامة يتناف 
فىي المجىال  الفوضىوي اخىتالف االرتىدادا لدم احتىرام حىرم الطريىق الواحىد و الكثافة البنائية العالية و  -

 .لمطريق العام البصري
لمىىىي  لىىدم انتظىىىام إ امىىىة ألمىىىدة اجنىىىارةل و Landscapeل التنسىىىيق والتجميىىىلاالفتقىىار إلىىىي لناصىىىر  -

 .جانبي الطر ا  خاصة الرئيسية منيا
 باجضافة إل  سوق السب  األسبولي. والبسطا  انتشار استخدام العربا  اليدوية والبالة الجائمين -
 .مسيارا   ولدم االلتزام بموا ف خاصة أو لامةانتشار الو وف العشوائي ل -
  مع تشوه الواجيا  تياصيانوبالواجيا   بتشطي لدم االىتمام و  فقدان الطابع العام لممباني -

 والكتابا  لم  الجدران.باجلالنا  والممصقا  
افتقار الالفتا  إل  النواحي الجمالية حيىل يظيىر التفىاو  فىي الحجىم والشىكل  وىنىاك تبعثىر ولىدم  -

 انسجام بينيا.
  تبين نماذ  لما سبق.  (23-5والصور التالية )شكل 
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 المدينة بمركز التمول أنواع شت  عكست : صور23-5  شكل
  المصدر: )الباحثة(
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 :الدراسة الميدانية من خالل االستبيان 5-4

( 2007و)أبو ىاشم   (2000) دومي   الدراسة الخاصة بموضوع سابقةلا الدراسا  لم  االطالع بعد
 الحصول لم  في الباحثون لمييا يعتمد التي والمقاييس األدوا  من العديد ولم ( 2011و)اسماليل  
التي  لدراسةاالستبيان كثحد أدوا  ا فقد تم االلتماد لم  وحل المشكال   لفيم المطموبة المعموما 

تسالد لم  التعرف لم  آرا  رواد المركز والمشاكل الحضرية التي يعانون منيا  ومطابقتيا مع ما تم 
(  مما يميد لعممية وضع 3-5ن خالل الرفع الميداني والمالحظة )فقرة التوصل إليو من نتائا م

 االستراتيجيا .
 متبعةال رراءاتاإل 5-4-1
 : التالية الخطوا  وفق الدراسة ىذه إجرا  تم لقد

 . الدراسة لينة أفراد تحديد .1
 . النيائية بصورتيا الدراسة أداة إلداد .2
 .ستبياناال فقرا  تعبئة .3
دخاليا وترميزىا العينة أفراد من ةثالمعب النماذ  تجميع .4  ومعالجتيا إحصائيا الحاسو  إل  وا 

 Statistical Package for Social)االجتمالية  لمعموم اجحصائية الرزمة باستخدام
Sciences) (SPSS) 

 . العينة أفراد إجابا  تفريغ .5
 .ومنا شتيا وتحميميا النتائا استخرا  .6
 .المناسبة التطوير ا ترا  االستراتيجيا  وتوصيا  .7

 

 مرتمع وعينة الدراسة 5-4-2
  ولم  وغيرىم وسائقين ومتسو ين ولاممين بالةرواد مركز المدينة من  من الدراسة مجتمع تكون

فرد  195,598التبار أن جميع سكان مدينة رف  يرتادون المركز فيقدر لدد مجتمع الدراسة بحوالي 
 فرد (100) منلتتكون  لينة الدراسةذلك تم تقدير وب .(2011)الجياز المركزي لاحصا  الفمسطيني  

 اختيار تم و د بمركز مدينة رف   الدراسة منطقة حدد  و د. (2009)الضامن   الدراسة منطقة في
 . العشوائية بالطريقة العينة

 خطوات بناء االستبيان 5-4-3
 : ا تية مخطوا ل اً وفق االستبيان تم بنا  
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 -التسوق  كلامش -إدراك مركز المدينةوىي: ) ستبياناال شمميا التي الرئيسية المجاال  تحديد -
 (.مركز المدينة مشكال  متعمقة بمظير -المرور والنقل كلامش -ةيبيئ كلامش

 :ومنيا لألسئمة  أنماط لدة حيل استعمم    مجال كل تح  تندر  التي الفقرا  صياغة -
o المتو عة  اججابا  من محدد مجال ضمن جوابيا المغمقة: والتي ينحصر األسئمة

مقياس ألرفل. و  خيار ل ال رافقيا أحيانا االختيارية. مثل أسئمة ل نعمل أو ل ال ل والتي
 ليكر  الخماسي: والذي يبدأ بموافق بشدة وينتيي بغير موافق بشدة.

o إضافة لم  االستبيان لم  سيجيبون الذين األشخاص المفتوحة: والتي تشجع ألسئمةا 
 .وموا فيم ومشالرىم الخاصة   آرائيم

 .األولية صورتو في ستبياناال إلداد -
 

 األداة صدق 5-4-4
 من المحكمين من لدد لم  األولية صورتيا لرضيا في  خالل من األداة صدق من ةالباحثد  تثك

 أسما  يبين (2) ر م . والممحقواجحصا اليندسة والتخطيط  مجال والخبرة  في ذوي االختصاص
 إل  الفقرا  انتما  ومدى ستبياناال فقرا  مناسبة حول إبدا  مالحظاتيم منيم طم  و د .نكميالمح
 بعض الفقرا  استبعاد تم والمالحظا  التعديال  ضو  وفي الصياغة  وضو  وكذلك مجال  كل

 .ا خر البعض وتعديل

 من مكونة استطاللية لينة لم  وبتطبيق ( Pilot Studyكذلك تم لمل دراسة أولية لالستبيان )
طول الفترة التي يحتاجيا الفرد جكمال االستبيان مما يشعره بالضيق والممل. مما  ( أفراد  ولوحظ10)

 من  بل أفراد العينة. لتقميص الفقرا  لتقميل الو   المستغرق جتمام إدخال البيانا   ةالباحث  اضطر 
 . النيائية في صورتو ستبياناال يبين (1) ر م والممحق

 

 اإلحصائية لمعالراتا 5-4-5
دخال ترميزىا جرى العينة أفراد إجابا  تفريغ بعد  معالجة الحاسو   ثم تم  باستخدام البيانا  وا 

 باستخدام وذلك (SPSS)االجتمالية  لمعموم اجحصائية الرزمة برناما باستخدام إحصائيا البيانا 
 المئوية. والنس  التكرارا 

 :البيانا  تحميل في والمستخدمة البرناما ضمن اجحصائية األسالي  من مجمولة يمي وفيما

دخال ترميز تم -  بشدة  غير موافق 1الخماسي ) ليكر  مقياس حس  ا لي  الحاس  إل  البيانا  وا 
مقياس ليكر  الخماسي  لتحديد طول فترة  و بشدة( موافق 5 موافق  4 محايد  3 موافق  غير 2
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  ثم تقسيمو لم  (4=1-5) الدراسة  تم حسا  المدى)الحدود الدنيا والعميا( المستخدم في محاور 
بعد ذلك تم إضافة   و (0.8=5/4)لدد فترا  المقياس الخمسة لمحصول لم  طول الفقر ة أي 

ىذه القيمة إل  أ ل  يمة في المقياس )وىي الواحد الصحي  ( وذلك لتحديد الحد األلم  لمفترة 
 (.2011)اسماليل   األول  وىكذا

 الخماسي ليكر  مقياس  حس  اجحصا  لبرناما المدخمة البيانا  معادلة: 6-5  جدول
 (2011المصدر: )اسماليل  

 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة التصنيف
 5 4 3 2 1 الوزن

 A B C D E التكرارا 
 

 المحاور الرئيسية لبارا  تجاه األفراد استجابا  لم  لمتعرف المئوية والنسبة التكرارا  حسا  تم -
  .الدراسة أداة تتضمنيا التي

 كل لن الدراسة استجابا  أفراد انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة وذلك  النسبي الوزن حسا  تم -
 ألم  حس  العبارا  في ترتي  يفيد بثنو العمم   معاألساسية الدراسة متغيرا  لبارا  من لبارة
 العنصر لمييا يتحصل التي الكمية القيمة بثنو النسبي الوزن (. ويعرف1996)كشك    نسبي وزن

 العناصر )المقاطي من بغيره  ورن ما إذا الكمي ووزنو أثره لمعرفة إليو ينتمي الذي لممجال بالنسبة
 .(2007 وآخرون 

 نسبي وزن تحقق التي فالبنود (  1996  كشك) لمنتائا القبول نسبة ىو يعتبر %60 النسبي لوزنا -
 .القبول غير مرحمة في تعتبر منو األ ل واألوزان القبول  مرحمة ضمن تعتبر% 60  من ألم 

 ( بالطريقة التالية:6-5جدول ) في المعطاة البيانا  حس  النسبي الوزن حسا  يتم -
    .%10 *((A+B+C+D+E)/(A*1+B*2+C*3+D*4+E*5)) 
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 لدراسةسمات عينة ا 5-4-6
 : ينة الدراسةالتالية تبين سما  ل ولاالجد
 الفئات العمرية: -أ 

 .أللمارىم وفقا الدراسة لينة توزيع :7-5  جدول
  المرموع رفأكث 55  49-40 39-30 29-18 العمر
 100 8 21 30 41 )%( النسبة

 الرنس: -ب 
 .لجنسيم وفقا الدراسة لينة : توزيع8-5  جدول
 المرموع أنثى ذكر الرنس

 100 39 61 النسبة )%(

 :حالة االرتماعيةال -ج 
 .االجتمالية وفقًا لحالتيم الدراسة لينة توزيع :9-5  جدول
 المرموع أرمل مطمق متزوج أعزب الحالة االرتماعية
 100 3 3 65 29 النسبة )%(

 :مستوى التعميم -د 
 .التعميم لمستوى وفقا الدراسة لينة توزيع :10-5  جدول

 المرموع رامعي ثانوي أقل من ثانوي  مستوى التعميم
 100 66 30 4 النسبة )%(

 المهنة -ه 
 .لمينتيم وفقا الدراسة لينة توزيع :11-5  جدول

 المرموع بدون ربة بيت طالب بطالة يحرف بائع سائق موظف المهنة
 100 14 17 6 2 10 19 8 24 النسبة )%(
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 امتالك السيارة -و 
 .السيارة المتالك وفقا الدراسة لينة : توزيع12-5  جدول
 المرموع ال نعم امتالك سيارة

 100 80 20 النسبة )%(

 مكان السكن -ز 
 .السكن لمكان وفقا الدراسة لينة : توزيع13-5  جدول

 المرموع خارج مدينة رفح  مدينة رفح  مركز مدينة رفح  السكن مكان
 100 15 53 32 النسبة )%(

 العمل بمركز المدينة -ح 
 .وفقا لمكان العمل الدراسة لينة توزيع :14-5  جدول

 المرموع ال نعم هل تعمل بمركز المدينة
 100 53 47 النسبة )%(

 مركزموسيمة االنتقال ل  -ط 
 .المدينة لمركز االنتقال وسيمة لمتغير وفقا الدراسة لينة توزيع :15-5  جدول

 عدد مرات زيارة المركز -ي 
 .المركز زيارة مرا  لدد لمتغير وفقا الدراسة لينة توزيع :16-5  جدول
 المرموع نادرا يهريا أسبوعيا يوميا عدد مرات زيارة المركز

 100 8 1 20 71 النسبة )%(

 
 

 المرموع عامةالالمواصالت  األررة السيارة الخاصة سيرا عمى األقدام ممركزل وسيمة االنتقال
 100 9 40 18 33 النسبة )%(
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 هدف الزيارة -ك 
 .المركز زيارة ىدف لمتغير وفقا الدراسة لينة توزيع  :17-5  جدول

 النسبة العدد هدف الزيارة
 10 16 التنقل
 4.4 7 الدراسة
 33.1 53 العمل

 26.3 42 التسوق
 5 8 الرياضةو  الترفيه

 2.5 4 تناول الطعام
 4.4 7 معامالت مالية
 3.8 6 مرور عابر

 2.5 4 معامالت حكومية
 4.4 7 الصالة
 3.8 6 أخرى

 

 الدراسة نتائج 5-4-7
لتفسير نتائا الدراسة والحكم لم  مستوى االستجابة التمد  الباحثة مقياس ليكر  الخماسي لم  

%(  ثم تم توزيع مستويا  األدا  لم  النحو 100التبار أن الدرجة القصوى يقابميا الوزن النسبي )
 :(2007ىاشم  )أبو  التالي

 االستجابة مستويا  لم  المحكي الحكم مقياس :18-5  جدول
 (2007)أبو ىاشم  المصدر: 

  

 مركز المدينة: أواًل: إدراك

 لمركز المدينة تم طر  فقرا  المحور الثاني لمعرفة مدى وضو  حدود  أفراد العينةلمتعرف لم  إدراك 

 مركز المدينة ومدى إدراكيم لوظائفو وكان  النتائا لم  النحو التالي:

 عالي ردا عالي متوسط منخفض منخفض ردا المستوى
%100-%90 %90-%80 %80-%70 %70-%60 (%60أ ل من ) الدررة  
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 موقع مركز المدينة: .1
 .المدينة مركز لحدود العينة التباين في إدراك أفراد: 19-5  جدول

 النسبة)%( موقع مركز المدينة

 67 شارع أبو بكر الصديق )شارع البحر(
المنطقة المحصورة بين شارع بالل بن ربا  شماال وشارع اليدى جنوبا  

 وبين شارع السكة الحديد شر ا وشارع أبو ىاشم شر ا.
25 

الحدود المصرية الفمسطينية جنوبا وشارع طو المنطقة المحصورة بين 
 حسين شماال وبين شارع لمر بن الخطا  شر ا وشارع اجمام لمي غربا

7 

 1 أخرى
 100 المجموع

يرون أن مركز مدينة رف  ينحصر في شارع البحر ولعل ىذا ناتا لن  أفراد العينة يالحظ أن معظم
مركزية ىذا الشارع التي تتجمع لميو معظم المرافق والخدما  التجارية واجدارية والمباني اليامة في 

وكذلك لعدم وجود حدود واضحة لممركز  المدينة  باجضافة إل  أىميتو في النقل والحركة داخل المدينة.
 داخمو مع مخيما  رف . نظرا لت

 

 ماذا يعني لك مركز المدينة؟ .2
 حول رؤيتيم لوظائف المركز كان  النتائا كالتالي: آراؤىموبسؤال المستطمعة 

 المدينة لمركز العينة أفراد رؤية :20-5  جدول

 ماذا يعني لك
 ؟مركز المدينة

ز مرك
 لمتسوق
 والترارة

 مركز
 لمنقل

 والمواصالت

 مركز
 خدمات
 حكومية

مركز 
 المال

 واألعمال

 مركز
 لإلدارة
 والحكم

 رميع
 المرموع ما سبق

 121 56 0 7 6 15 37 التكرار

 100 46.3 0 5.8 4.9 12.4 30.6 النسبة )%(

لجميع ويالحظ أن أكثر وظيفة لممركز من وجية نظرىم كان  اللتبار مركز المدينة مركزا 
الوظائف المذكورة  وىذا يؤكد مركزية المنطقة   تاله التبار المركز مركزا لمتجارة والتسوق  وىذا يدل 

لم   وة ىذه الناحية بالنسبة لمنواحي األخرى داخل مركز المدينة ويؤكد لم  ضرورة وضع استراتيجية 
 تعمل لم  تحسين ظروف التسوق بمركز المدينة.
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  لفرو ا  بين وجية نظر العاممين وغير العاممين في المركز.والشكل التالي يوض  ا
 

 
 
 
 
 
 

 

 بالمركز لاممين والغير العاممين نظر وجية من المركز : وظيفة24-5  شكل

 معظم من يجد أن المركز ىو لمنقل والمواصال  ىم من غير العاممينويالحظ من الشكل أن 
ويالحظ ان الطرفين  %(  وأن معظم من يجده مركز لممال واأللمال ىم من العاممين بالمركز.10)

 استراتيجيةوبذلك يج  تبني وجداه مركزا لجميع ما تم ذكره او مركزا لمتسوق بشكل متساوي تقريبا. 
 صادي لممركز.تعتمد لم  تقوية مركز المدينة كمركز لأللمال نظرا ألىميتيا في تعزيز الجان  اال ت

 :التسوق بمركز المدينةثانيًا: 
المشاكل المتعمقة بالتسوق بمركز المدينة وحموليا من وجية لمتعرف لم   للالثا محورتم طر  فقرا  ال

 وكان  النتائا لم  النحو التالي:نظر مرتادي المكان  
 التسوق: مياكل .1

 المدينة بمركز التسوق مشاكل حول المواطنين إجابا  :21-5  جدول

 النسبين الوز المتوسط الفقرة الرقم
)%( 

 تعيقني األشيا  التالية أثنا  لممية التسوق: 3.1
 80.4 4.02 لدم كفاية الطرق وممرا  المشاة. 3.1.1
 87.4 4.37 نقص مرافق المشاة )مقالد  استراحا  ...الخ( 3.1.2
 84.6 4.23 البسطا  والتعديا  لم  األرصفة 3.1.3
 57 2.85 ألتقد أن اجنارة بمركز المدينة كافية لممارسة نشاط التسوق ليال 3.2
 85.00 4.25 يشكل االنقطاع المتكرر لمكيربا  لائقا لعممية التسوق 3.3

22% 

0% 

4% 2% 2% 14% 

24% 

0% 

2% 3% 
10% 

17% 

مركز لإلدارة  جميع ما سبق

 والحكم  
مركز المال 

 واألعمال
مركز خدمات 

 حكومية 
مركز للنقل 

 والمواصالت 
مركز للتسوق 

 والتجارة

 العاملين بالمركز

 غير العاملين
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76% 

87% 

83% 

87% 
88% 

87% 

عدم كفاية الطرق 

 .وممرات المشاة
البسطات والتعديات  نقص مرافق المشاة 

 على األرصفة 

 متسوق غير متسوق

 ويالحظ من الجدول السابق ما يمي:
البنود المتعمقة بمعو ا  التسوق لم  وزن نسبي لالي  وكان أكثرىا ىو نقص مرافق  حصم  -أ 

المشاة. لكن بسؤال المتسو ين فقط حول معو ا  التسوق بمركز المدينة كان الوزن النسبي مرتفع 
 (.25-5)شكل  لجميع المعو ا 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .المتسو ين وغير لممتسو ين بالنسبة التسوق لمعو ا  النسبي الوزن: 25-5  شكل
 وىذا يتطم  تبني استراتيجيا  تعمل لم  التخفيف من ىذه المعو ا  لن طريق:

 زيادة لروض طرق وممرا  المشاة وتحسين أحواليا. -
 إيجاد مرافق لممشاة من استراحا  ومقالد .... الخ. -
 صحا  المحال  والبالة المتجولين وأصحا  البسطا .منع التعدي لم  األرصفة من  بل أ -
  وجد (بمركز المدينة كافية لممارسة نشاط التسوق ليال اجنارةأن  )ىل تعتقد أفراد العينةبسؤال  -  

نارة بحاجة ق  وىذا يعني أن اجنارة بمركز المدينة كافية لعممية التسو يجدون أن اج ال أن أفراد العينة
 لرؤية الالزمة لمتسوق خالل الميل.ا إل  تحسين لرفع كفا ة

  وجد أن نسبة (يشكل االنقطاع المتكرر لمكيربا  لائقا لعممية التسوق)ىل  أفراد العينةبسؤال  -  
كبيرة من المستجيبين يجدون أن انقطاع التيار الكيربائي بمركز المدينة يعيقيم في لممية التسوق  وىذا 

 التيار بمركز المدينة والذي ىو  م  المدينة النابض. يقود إل  ضرورة إيجاد حل لمشكمة انقطاع
 

 :المرافق من مركز المدينةاحتيارات  .2
 بسؤال المواطنين حول أكثر ثالثة مرافق يفتقر إلييا مركز المدينة أو مطمو  زيادتيا بو كان 

 إجاباتيم لم  النحو التالي:
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 المدينة بمركز تقل أو يفتقرىا التي المرافق حول المواطنين : إجابا 22-5  جدول

 الترتي  )%( النسبة التكرار الفقرة الر م
 3 16.25 45 المرافق الرياضية/الترفييية 3.4.1
 7 4.33 12 سينما 3.4.2
 5 7.58 21 متاحف 3.4.3
 8 2.89 8 محطا  و ود 3.4.4
 8 2.89 8 بنوك 3.4.5
 6 4.69 13 شركا  3.4.6
 4 9.39 26 مكتبة لامة 3.4.7
 1 29.24 81 الحدائق والمتنزىا  3.4.8
 2 22.74 63 الساحا  العامة  والمفتوحة 3.4.9

ويالحظ أن ألم  ثالثة نس  حصم  لمييا الحدائق والمنتزىا  ثم الساحا  العامة والمفتوحة وتمتيما 
 . لم  أرض الوا ع من دراسة استعماال  األراضي وىذا يمكن لمسوالمرافق الرياضية والترفييية. 

  حيل حصم  الحدائق ( أن اختيار الحدائق أكثر  بوال لدى األكبر سنا26-5كما يالحظ من الشكل )
اختيار المرافق الرياضية أكثر يالحظ أن   و لأل ل سنا %0.76لألكبر سنا مقابل  %88نسبة لم  

لدى األصغر سنا  %49 نسبةالرياضية والترفييية لم     حيل حصم  المرافق بوال لدى األ ل سنا
لذا فيج  ا ترا  موا ع ليذه  . وىذا نابع لن احتياجا  كل طرف منيما.لدى األكبر سنا% 38 مقابل

 المرافق أو تبني إستراتيجية لزيادتيا بما يتال م مع متطمبا  الفئا  العمرية.
 

 
 

 

 
 حس  العينة أفراد لدى اختيارا األكثر االحتياجا  نسبة اختيار يوض  بياني : مخطط26-5  شكل

 العمر

0.76 
0.61 

0.49 

0.80 
0.70 

0.47 

0.90 

0.52 

0.33 

0.88 
0.75 

0.38 

 الترفيو/المرافق الرياضية الساحا  العامة  والمفتوحة الحدائق والمتنزىا 

 سنة 18-29
 سنة 30-39
 سنة 40-39

 فأكثر 50
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 حمول مياكل التسوق: .3
 كان  النتيجة كالتالي: لتسوق بمركز المدينةباستطالع آرا  المواطنين حول سبل زيادة كفا ة ا -أ 

 المدينة بمركز لتسوقا كفا ة زيادة سبل حول المواطنين : إجابا 23-5  جدول

 المتوسط الفقرة الر م
 الوزن النسبي

)%( 
 الترتي 

 2 87.4 4.37 مجمعا  تجارية ضخمة   3.5.1

 3 82.6 4.13 أسواق تجارية متخصصة   3.5.2

 5 80.0 4.00 أسواق مسقوفة 3.5.3

 4 82.4 4.12 أسواق تجارية في أماكن معدة لممشاة فقط  3.5.4

 1 90.6 4.53 تحسين األسواق التجارية الحالية  3.5.5

 آراؤىمويالحظ أن جميع البنود  د حصم  لم  وزن نسبي لالي وكان أكثرىا  بوال لدى المستطمعة 
يجاد مجمعا  تجارية ضخمة  وكذلك الحال بالنسبة لممتسو ين  ىو تحسين األسواق التجارية الحالية وا 

 فقط  إال أن المتسو ين ألطوا نفس الوزن النسبي لبا ي البنود.
 (27-5أما المتسو ين بمركز المدينة فوجية نظرىم يوضحيا الشكل )

 

 
 لتسوقا كفا ة زيادة سبل حول المتسو ين وغير المتسو ين آرا متوسط  :27-5  شكل

 

4.3 

4.1 

3.9 

4.1 

4.6 
4.5 

4.2 4.2 4.2 

4.5 

مجمعات تجارية 

 ضخمة  
أسواق تجارية 

 متخصصة  
أسواق تجارية   أسواق مسقوفة

في أماكن معدة 

 للمشاة فقط

تحسين األسواق  

 التجارية الحالية

 متسوق غير متسوق
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لذا يج  لم  الدراسة أن تعمل لم  وضع إستراتيجية لزيادة كفا ة التسوق بمركز المدينة من خالل   
يجاد مجمعا  تجارية ضخمة. التركيز لم   تحسين األسواق التجارية الحالية وا 

كثحد وسائل تطوير التسوق  حول رأييم في تنشيط التسوق ليال آراؤىمبسؤال العينة المستطمعة   -  
لم  ذلك  ومعظم الموافقة كان  من الذكور ولعل  ميمة  نسبةبمركز المدينة كان  النتيجة ىي الموافقة ب

 السب  يعود إل  طبيعة المجتمع المحافظ بمدينة رف .
 بمركز المدينة. ليال لتسوقا تنشيطحول النسبي  را  المواطنين  ( يوض  الوزن28-5والشكل )

 
 
 

 
 
 
 

 الجنس حس  المدينة بمركز ليال التسوق تنشيط حول المواطنين را   النسبي الوزن: 28-5  شكل

لذا يفضل تنشيط التسوق ليال ألو ا  محددة بما يتال م مع طبيعة المجتمع. ويقتر  مثال منتصف 
 الميل كحد أ ص .

 كان  النتيجة كالتالي:الشكل المفضل لالستراحا  حول  آراؤىمبسؤال العينة المستطمعة  -  

 المدينة بمركز لالستراحا  المفضل الشكل حول المواطنين : آرا 24-5  جدول

 المتوسط الفقرة الرقم
 الوزن النسبي

)%( 
 الترتيب

 3 74.40 3.72 مقالد مخصصة لمجموس في الشوارع والساحا  3.7.1
 2 82.00 4.10 أماكن ترفييية 3.7.2
 1 89.20 4.46 ساحا  خضرا  3.7.3

  تمتيا األماكن %(89.2مرتفع ) أن بند الساحا  الخضرا   د حصل لم  وزن نسبي ويالحظ
ولعل السب  في ذلك  يرجع لقمة ىذه المرافق بمركز المدينة  وحصل بند إيجاد %(  82)الترفييية 

( أن اجنال 29-5لم  أ ل وزن نسبي. كما يالحظ من الشكل ) مقالد مخصصة لمجموس في الشوارع
فضمن أن تكون االستراحا  لم  شكل ساحا  خضرا  وأماكن ترفييية أكثر من الذكور  وأن تكون 

 كرذ

 أنثى

.

11% 

11% 
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والساحا  بشكل أ ل من الذكور  ولعل ىذا يعود لطبيعة المجتمع  لم  شكل مقالد في الشوارع
 المحافظ بالمدينة.

 مناطق الترفييية.لذا يج  أن تضع اجستراتيجية تصور لزيادة المناطق الخضرا  وال

 
  المدينة بمركز لالستراحا  المفضل الشكل حول المواطنين آرا متوسط  :29-5  شكل

 .الجنس حس  موزلة
 المياكل البيئية بمركز المدينة:ًا: لثثا

تم وضع النقاط الموضحة في الجدول لدراسة الوضع البيئي من وجية نظر زوار مركز المدينة 
كان  نتيجة ف  يراىا المواطن ( والتي تضمن  أسئمة مفتوحة جفسا  المجال جضافة نقاط أخرى5-25)

 استطالع الرأي كالتالي:
 تموث الهواء: -أ 

 بعد استطالع آرا  المواطنين حول التمول اليوائي بمركز المدينة كان  النتائا كالتالي:

 المدينة بمركز اليوا  بتمول المتعمقة لمفقرا  والترتي  النسبي والوزن : المتوسط25-5  جدول
 الترتيب )%( الوزن النسبي المتوسط الفقرة الرقم

  91.80 4.59 يعاني مركز المدينة من تمول اليوا  4.1
موافق أو موافق بشدة فالسب  يرجع إل : اججابةكان   إذا 4.2  
 1 91.00 4.55 لوادم السيارا  4.2.1
 3 75.60 3.78 التكدس السكاني 4.2.2
 2 90.80 4.54 مولدا  الكيربا  التي تعمل لند انقطاع التيار 4.2.3
 أسبا  أخرى 4.2.4

3.77 4.05 4.36 
3.64 

4.18 4.61 

 ساحات خضراء أماكن ترفيهية مقاعد للجلوس

 أنثى ذكر
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لم  أن مركز  آراؤىمومن الجدول تبين أن ىناك اتفاق بين نسبة لالية جدا من المستطمعة 
%(  وكان أكبر مسب  ليذا 91.8المدينة يعاني من تمول اليوا  حيل كان الوزن النسبي  دره )

التمول من وجية نظرىم ناتا لن لوادم السيارا  ومولدا  الكيربا . كما وجدوا أن التكدس 
 (.30-5السكاني أثر بشكل متوسط لم  تمول ىوا  مركز المدينة )شكل 

 
 
 
 
 
 

  
 المدينة بمركز اليوا  تمول لمسببا  النسبي الوزن :30-5  شكل

 إال أن ىناك من وجد أسبا  أخرى لتمول اليوا  بمركز المدينة وىي:
  الدراجا  النارية -
  االزدحام المروري -
  الشوارع الغير نظيفة  -
  حرق النفايا  الصمبة -
  دخان المطالم -
  شاحنا  البضائع الكبيرة التي تحمل البضائع المصرية ومخمفاتيا -
  ضيق المساحة -
  لدم اتساع الطرق في مركز المدينة -
 لدم وجود مناطق خضرا  في مركز المدينة -
  لوادم الكارا  -

 وىذه األسبا  موجودة بمركز المدينة بشكل فعمي إال أنيا تثتي في الدرجة الثانية.
ستراتيجية المقترحة لم  الحد من التمول بمركز المدينة من خالل وضع  يود لذا يج  أن تعمل اج

 لم  مسبباتو ووضع مقترحا  لمتخفيف من آثاره.
 

91% 

75% 

90.80

% 

 مولدات الكهرباء  التكدس السكاني عوادم السيارات
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 تموث اليوارع: -ب 
 بمركز المدينة كان  النتائا كالتالي: شوارعبعد استطالع آرا  المواطنين حول تمول ال

 المدينة بمركز الشوارع بتمول المتعمقة لمفقرا  والترتي   النسبي والوزن : المتوسط26-5 جدول 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الوزن
 %(( النسبي

 الترتيب

  90.80 4.54 تعاني شوارع مركز المدينة من التمول 4.3
موافق أو موافق بشدة فالسب  يرجع إل : اججابةكان   إذا 4.4  
 1 83.40 4.17 المخمفا  الناتجة لن األنشطة التجارية 4.4.1
 2 82.40 4.12 االفتقار إل  نظام واض  لجمع القمامة أو التخمص منيا 4.4.2
 3 80.20 4.01 لدم وجود نظام لتصريف مياه األمطار  4.4.3
 أسبا  أخرى 4.4.4

 

 ( ما يمي:31-5يتض  من الجدول السابق ومن الشكل )
تمول في شوارع مركز المدينة وما دل لم  ذلك ىو وجود نسبة لالية من الموافقة لم   ىناك .1
%(  وىذا التمول ناتا لن ثالثة أسبا  رئيسية اتخذ  نس  متقاربة من موافقة المواطنين 90.8ذلك )

 وىي: آراؤىمالمستطمعة 
 فا  الناتجة لن األنشطة التجاريةالمخم -
 االفتقار إل  نظام واض  لجمع القمامة أو التخمص منيا -
 .وجود نظام لتصريف مياه األمطار لدم -

 
 

 
 
 

 
 

 : الوزن النسبي لمسببا  تمول الشوارع بمركز المدينة31-5 شكل 

83.40
% 

82.40
% 

80.20
% 

المخلفات الناتجة عن 

 األنشطة التجارية
االفتقار إلى نظام 

واضح لجمع القمامة 

 أو التخلص منها

عدم وجود نظام 

لتصريف مياه 

 األمطار 
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 ىذا باجضافة إل  بعض األسبا  األخرى التي أضافيا بعض أفراد لينة الدراسة وىي:
 ثقافة الحفاظ لم  الممك العام إل االفتقار  -
 و وف السيارا  لم  حواف الطرقو  ضيقةالالشوارع و  سيئةالالبنية التحتية  -
 العادمة هيامال -
 القمامة الكثيرة بالشوارع -
 لمال النظافة إخالصلدم  -
 االىتمام بالنظافة بشكل كامللدم  -
 المحافظة لم  الشوارع قلدم تولية الناس بطر  -
 المحافظة لم  النظافةفي لدم مسؤولية المواطنين  -
 بقايا األسواقو  مخمفا  المواشي -

قضا  لم  تمول الشوارع بمركز المدينة والحفاظ لم  موىذا كمو يقود إل  ضرورة وضع إستراتيجية ل
 نظافتيا.

 والضريج:الضوضاء  -ج 
 :آراؤىم المستطمعة المواطنينالجدول التالي يبين الضوضا  بمركز المدينة من وجية نظر 

 بمركز والضجيا بالضوضا  المتعمقة لمفقرا  والترتي  النسبي الوزنو  : المتوسط27-5  جدول   
 المدينة

 المتوسط الفقرة الرقم
 الوزن

 )%( النسبي
 الترتيب

  92.80 4.64 يعاني مركز المدينة من الضوضا  والضجيا 4.5
موافق أو موافق بشدة فالسب  يرجع إل : اججابةكان   إذا 4.6  
 2 91.60 4.58 أصوا  السيارا   4.6.1
 3 79.40 3.97 الحركة التجارية 4.6.2
 3 79.40 3.97 الكثافة السكانية العالية 4.6.3
 1 93.80 4.69 أصوا  مولدا  الكيربا  4.6.4
 أسبا  أخرى 4.6.5

 

 ( يمكن مالحظة التالي:32-5( والشكل )27-5ومن الجدول )
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ألم  نسبة تمول من وجية نظر المواطنين كان  تعود لمتمول الضوضائي حيل كان الوزن النسبي  -
 %(.92.8ليا حوالي )

يعاني منو المواطنين ناتا لن أصوا  مولدا  الكيربا  بالدرجة األول   أكبر تمول  ضوضائي -
 وتاله األصوا  الناتجة لن السيارا .

وتساو  الضوضا  الناتجة لن الكثافة السكنية لن الضوضا  الناتجة لن الحركة التجارية بوزن  -
 نسبي متوسط.

 

 المدينة بمركز الضوضا  لمسببا  النسبي الوزن :32-5  شكل

 فيي كالتالي: آراؤىمأما األسبا  األخرى لمتمول الضوضائي من وجية نظر المواطنين المستطمعة 
 ورش.صوا  الأ -
 .تجارية في منطقة واحدةتركز الحركة ال -
 .الموظفين في سالة واحدةو المدارس  طمبةخرو   -
 .نا  البالة وأصواتيمو ميكروف -
   األفرا .صاالالناتجة لن  صوا األارتفاع  -

 وىذه األصوا  تشكل لناصر ميمة في التمول بمركز المدينة والتي تستوج  وضع إستراتيجية معينة
 لمحد منيا والتخفيف من آثارىا.

 
 
 
 
 

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

أصوات  
 السيارات

الحركة 
 التجارية

الكثافة السكانية 
 العالية

أصوات  
مولدات 
 الكهرباء
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 مياكل النقل والمرور بمركز المدينة:ًا: رابع
 ركز المدينة كان  النتائا كالتالي:باستطالع آرا  المواطنين حول مشاكل المرور والنقل بم

 بمركز والمرور النقل بمشاكل المتعمقة لمفقرا  والترتي  النسبي والوزن : المتوسط28-5  جدول  
 المدينة

 

 

 التالي:من ترتيب األوزان النسبية  ويالحظ
صعوبة إيجاد مكان لو وف سياراتيم حيل كان الوزن  أكبر مشكمة بعاني منيا المواطنين ىي .1

ضطرار لممشي لم  األسفم  بسب  إشغال األرصفة من  بل اال % يمييا مشكمة93.3النسبي 
. مما يسب  لر مة حركة المرور ولدم %(88.8)بوزن نسبي  أصحا  المحال  والبسطا 

 الشعور باألمان.
منع حركة الكارا  لم  الشوارع الرئيسية مما يدل لم  أن ىذه الكارا  كبير لم   ىناك تثييد .2

 أحد مسببا  لر مة حركة المرور.ىي 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الوزن النسبي

)%( 
 الترتيب

ل  مركز المدينة أجد صعوبة في التنقل من 5.1  8 62.2 3.11 وا 
 7 65.4 3.27 ألاني من  مة وسائل النقل العام كالباصا  خالل فترا  النيار 5.2

5.3 
تعيق الحركة التجارية واألسواق الموجودة لم  الشوارع الرئيسية 

 5 81.4 4.07 حركة المرور

 4 83.0 4.15 يعر ل ازدحام المشاة و مة المرافق الخاصة بيم حركة المرور 5.4

5.5 
اضطر لمسير لم  األسفم  بسب  إشغال األرصفة من  بل 

 أصحا  المحال  والبسطا 
4.44 88.8 2 

 1 93.3 4.67 أجد صعوبة في إيجاد مكان لو وف سيارتي 5.6
 3 87.0 4.35 أؤيد منع حركة الكارا  لم  الشوارع الرئيسية في أو ا  معينة 5.7
 6 70.8 3.54 المدينة بسب  االزدحام المروري ال أشعر باألمان بمركز 5.8
 9 61.8 3.09 أجد أن اجنارة الميمية لم  الشوارع الرئيسية كافية لحركة  المرور 5.9
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نسىبة متوسىطة مىن المىواطنين تجىد أن ازدحىام المشىاة و مىة مىرافقيم وكىذلك الحركىة التجاريىة مىىن  .3
الرابىىع  فىىي الترتيىى ترتيىى  ىىىاتين المشىىكمتين  جىىا   حيىىل معيقىىا  حركىىة المىىرور بمركىىز المدينىىة

 .والخامس
 ىناك لدم شعور باألمان بوسط المدينة بسب  حركة المرور ولكن بشكل متوسط. .4
وكذلك ال يجدون صعوبة  من  مة وسائل النقل العام خالل فترا  النيارال يعاني المواطنين   .5

ل  مركز المدينة.  في التنقل من وا 
 

اطنين القىىاطنين خىىار  مركىىز المدينىىة الدراسىىة أن أكبىىر نسىىبة مىىن المىىو  خصىىائص لينىىةولكىىن يالحىىظ مىىن 
ل  مركز المدينة وىذا مىا يوضىحو شىكل ) (  وىىذا يىدل 33-5يستعممون سيارا  األجرة في التنقل من وا 

لمىىى   مىىىة وجىىىود المواصىىىال  العامىىىة الداخميىىىة فىىىي المدينىىىة ويبىىىرر ارتفىىىاع نسىىىبة سىىىيارا  األجىىىرة بمركىىىز 
 المدينة.

 

 

 

 
 

 
 

 السكن بمكان ولال تيا المدينة لمركز االنتقال في المستخدمة المواصال  وسيمة :33-5  شكل
 .العينة ألفراد

 .كافية لحركة المرور غير نارة الميمية لم  الشوارع الرئيسيةاجتعتبر  .6
 

مشكمة المرور بمركز المدينة كان  وباستطالع آرا  المواطنين حول بعض الحمول الممكنة لحل 
 النتائا كالتالي:

 
 
 

23 
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 خارج مدينة رفح مدينة رفح مركز مدينة رفح

 بالمواصالت عامة باألجرة  بالسيارة الخاصة  سيرا على األقدام
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 النقل لمشاكل المقترحة الحمول ببعض المتعمقة لمفقرا  النسبي والوزن : المتوسط29-5  جدول
  والمرور

 المتوسط الفقرة الرقم
 نسبيال الوزن

)%( 
 58.80 2.94 السب  األسبولي من مكانو الحالي أفضل نقل سوق 5.10
موافق أو موافق بشدة فثفضل أن ينتقل إل : اججابةكان   إذا 5.11  
 23.20 1.16 شارع السكة إل  الجنو  من الكرا  الشر ي. 5.11.1
 24.40 1.22 شارع بالل بن ربا  )منطقة دوار النجمة( 5.11.2
 أخرى 5.11.3
االزدحام المروري بمركز المدينة لن طريق: يمكن التغم  لم  5.12  

5.12.1 
بكر الصديق )من الكرا  الشر ي حت  كير(  أبوجعل شارع 
 لممشاة فقط

2.56 51.20 

5.12.2 
بكر الصديق )من الكرا   أبوتحويل اتجاه الحركة بشارع 

 الشر ي حت  كير( إل  اتجاه واحد
2.65 53.00 

 60.80 3.04 دخول المركبا  بسالا  معينة تقييد 5.12.3
 80.20 4.01 منع دخول الكارا  في أو ا  محددة من النيار 5.12.4
شارا  مرور 5.12.5  82.00 4.10 إيجاد أدوا  لمتحكم المروري تتمثل في لالما  وا 
 :يمكن إيجاد موا ف سيارا  إضافية لن طريق 5.13
 76.20 3.81 موا ف فوق األرض )سطحية( إيجاد 5.13.1
 76.40 3.82 إيجاد موا ف متعددة األدوار 5.13.2
 77.20 3.86 إيجاد موا ف تح  األرض 5.13.3

 
 ويالحظ من الجدول ما يمي:

لم يوافقوا لم  البدائل المطروحة وىم كذلك المواطنين  لدى مقبولةنقل سوق السب  عد فكرة ال ت .1
 (30-5أخرى وجميع ىذه الخيارا  مرفوضة لألسبا  الموضحة في جدول )واختاروا موا ع 
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 المستطمعة العينة أفراد نظر وجية من السب  سوق لنقل المقترحة البديمة : الموا ع30-5  جدول
 آراؤىم

 
أكثر المقترحا   بوال لدى أفراد العينة لمتغم  لم  مشكمة االزدحام المروري بمركز المدينة ىي  .2

يجاد أدوا  لمتحكم المروري تتمثل في و  و ا  محددة من النيارأمنع دخول الكارا  في  ا 
شارا لالما    .مرور وا 

موا ف سطحية أو موا ف متعددة فضل أفراد العينة أن تكون موا ف السيارا  لم  شكل  .3
 األدوار أو موا ف تح  األرض بصورة متقاربة  وبنسبة موافقة متوسطة. 

ينة لجميع الخيارا  بشكل متقار  يقود إل  إيجاد مو ف لمسيارا  بما يتال م مع ظروف و بول أفراد الع
المكان  ولعل أفضميا أن تكون موا ف سيارا  تح  األرض  وذلك نظرا لقمة األراضي المفتوحة  
ولكون معظم األراضي ذا  ممكية خاصة. كما أن الموا ف المتعددة األدوار تحتا  لتقنيا  ولتكمفة 

ية. ولتشجيع ىذا التوجو يمكن تبني  رار بعمل طابق تح  األرض لممباني العامة الموجودة بوسط لال
 المدينة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبب الرفض االقتراحات

 لن مركز المدينة كما أن الحي سكني مكتظ بالسكان بعيدة كندا-تل السمطان
 المو ع سيعيق المرور لم  ىذا الشارع شارع الداخمية
 تم نقل السوق ليذا المو ع سابقا ولكنو فشل غر  بوابة رف 
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 مياكل متعمقة بمظهر مركز المدينةخامسًا: 
 مركز المدينة كان  النتائا كالتالي:مظير باستطالع آرا  المواطنين حول 

 المدينة مركز بمظير المتعمقة لمفقرا  النسبي والوزن : المتوسط31-5  جدول

 المتوسط الفقرة الرقم
 الوزن النسبي

)%( 
 78.20 3.91 تؤثر المخيما  المجاورة بعشوائيتيا لم  الشكل العام لمنطقة المركز 6.1
 83.00 4.15 يعاني مركز المدينة من تشوه صورتو العامة 6.2
 موافق أو موافق بشدة فالسب  يرجع إل : اججابةكان   إذا 6.3
 72.20 3.61 لميو الفوضويلدم احترام حرم الطريق واختالف االرتدادا   6.3.1

6.3.2 
افتقار المركز إلي لناصر التنسيق والتجميل والمتمثمة في المقالد 

 القمامة والنوافيروأحواض الزىور وأكشاك الياتف والمظال  وصناديق 
3.73 74.60 

 71.60 3.58 األرصفة بالبسطا  ومعروضا  المحال . إشغال 6.3.3
 70.60 3.53 انتشار استخدام العربا  اليدوية والبالة الجائمين 6.3.4
 68.80 3.44 انتشار الو وف العشوائي لمسيارا  6.3.5
 56.60 2.83 سوق السب  األسبولي 6.3.6
 73.60 3.68 لدم االىتمام بتشطي  الواجيا  وصيانتيا والكتابة لم  الجدران 6.3.7
 73.20 3.66 لدم انسجام الالفتا  وافتقارىا لممسة الجمالية 6.3.8
 أسبا  أخرى  6.3.9

  
 ن الميدان الذي تقوم بمدية رف  بةنشائو حاليًا بمنطقة ميدان النجمة ىو:أىل تعتبر  6.4
 75.60 3.78 سوف يساىم في تطوير المظير الجمالي لمركز المدينةلنصر جمالي  6.4.1
 75.00 3.75 سوف يؤدي إل  خمق معمًما مميًزا لمدينة رف  6.4.2
 78.00 3.90 سوف يؤدي إل  تطويره بشكل أجمل وأفضل مما  كان لميو بالسابق 6.4.3
 يمكن تطوير المظير العام لمركز المدينة لن طريق: 6.5
 87.20 4.36 تحسين الفراغا  المفتوحة 6.5.1
 88.60 4.43 وضع  وانين وأنظمة لتحسين المظير العام لممركز 6.5.2
 86.40 4.32 إلادة تثىيل الواجيا  الخارجية لممباني    6.5.3
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 ومن الجدول يالحظ التالي:
بنسبة  لم  الشكل العام لمنطقة المركز المخيما  المجاورة تؤثر بعشوائيتياوجد أفراد العينة أن  -1

المخيمىىا     لىىذا يجىى  وضىىع إسىىتراتيجية تعمىىل لمىى  تطىىوير مظيىىر منطقىىة%(78.2) متوسىىطة
 المحيطة بالمركز  بما يحافظ لم  خصوصيتيا.

 بنسىىىىبة موافقىىىىة لاليىىىىة مركىىىىز المدينىىىىة يعىىىىاني مىىىىن تشىىىىوه صىىىىورتو العامىىىىة وجىىىىد أفىىىىراد العينىىىىة أن -2
ىىىذا التشىىوه أرجعوىىىا لعىىدة أسىىبا  مرتبىىة حسىى  شىىدة تثثيرىىىا لمىى  تشىىويو  وأسىىبا   %(83.0)

 مركز المدينة وىي:
  افتقار المركز إلي لناصر التنسيق والتجميل والمتمثمة في المقالد وأحواض الزىور

 وأكشاك الياتف والمظال  وصناديق القمامة والنوافير
  الجدران  لدم االىتمام بتشطي  الواجيا  وصيانتيا والكتابة لم 
 لدم انسجام الالفتا  وافتقارىا لممسة الجمالية 
   لميو الفوضويلدم احترام حرم الطريق واختالف االرتدادا. 
 األرصفة بالبسطا  ومعروضا  المحال . إشغال 
 انتشار استخدام العربا  اليدوية والبالة الجائمين 

)الوزن  في تشويو مظير المركزرأى أفراد العينة أن الو وف العشوائي لمسيارا  لو دور  ميل  -3
)الوزن    كما رأوا أن سوق السب  ال يؤثر سمبا لم  مظير مركز المدينة%( 68.8النسبي 
   وىناك كان  بعض األسبا  التي أضافيا بعض أفراد العينة وىي:%(56.6النسبي 
 ر الحضارييلدم اىتمام الناس بالمظ -
 لشوائية البنا  -
 مستقبميةلدم وجود أنظمة بنا  لم  خطط  -
 .نتباهااللدم وجود مباني تجذ   -

الميدان الذي تقوم بمدية رف  بةنشائو حاليًا بمنطقة ميدان وباستطالع آرا  المواطنين حول  -4
ن كان  ليس  بدرجة كبيرة  وىذا يدل لم  توجو  النجمة تبين أنيم ينظرون إليو نظرة إيجابية وا 

 .ميدان جديد لممدينة بيذه المنطقة بةنشا  سميم لدى بمدية رف 
رق باستخدام جميع الطتطوير المظير العام لمركز المدينة رأى المواطنين أنو يمكن  -

    المقترحة وبنفس الدرجة تقريبا.
 لذا يج  وضع إستراتيجية لتحسين مظير مركز المدينة من أجل الر ي بو. 
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 الخالصة 5-5

لمركز مدينة رف  أىمية خاصة سياسيا وتجاريا واجتماليا  إال أن نستخمص أن أن مما سبق يمكن 
حالة المباني في المنطقة لقدميا ولعدم االىتمام بصيانتيا  فضال لن اكتظاظ المباني  تدىور

كما أن الدراسة الميدانية لممركز كشف  لن كثير من المشكال  من تميزىا   كثيراولشوائيتيا أفقدىا 
 وىي:التي يعاني منيا 

 لدم وضو  حدود مركز المدينة. -
صعوبة التسوق ووجود لدد من المعو ا  مثل لدم كفاية األرصفة والتعدي لمييا ونقص مرافق  -

 المشاة واالستراحا .
 العالية  السكانية والكثافة النشطة التجارية الحركة االزدحام المروري وكثافة حركة المشاة بسب  -

 أدوا  التحكم في نقص يالحظ وكذلك المدينة  وسط في اليةواالجتم الخدما  التعميمة تكدسو 
السيارا  وسو  حالة الشوارع اجنشائية ولدم كفاية لرض األرصفة  وموا ف المرورية واجشارا 

 والتعدي لمييا وخصوصا لم  شارع أبو بكر الصديق.
التعدي لم  ىوائي( والذي يعود بمعظمو لالفتا  العشوائية و  -بصري -التمول البيئي )سمعي -

 .و مة المناطق الخضرا  األرصفة وحركة السيارا  ومولدا  الكيربا  ولدم االىتمام بنظافة المركز
لدم وجود طابع مميز لممنطقة وتشوه الصورة العامة لممركز ونقص لناصر التنسيق والتجميل  -

ماسة لتطوير  كاالستراحا  والمناطق المفتوحة والساحا  الخضرا  والمنسقة. كما أن ىناك حاجة
المنطقة السكنية وخصوصا الوا عة في المخيم وذلك لسو  حالتيا اجنشائية وارتفاع كثافتيا البنائية 

 والسكانية وضيق طر يا  مما يؤثر لم  مظير المركز. 

 :ومنيا من معيقا  تطوير المركزكما ظير لددا 

العامة فتعود لبمدية رف  مما يتي  معظم الممكيا  بوسط المدينة ىي ممكيا  خاصة  أما الممكيا   -
 لميمة التطوير ضمن ىذا الجز  من األراضي فقط.

 مركز المدينة ىو مركز مخيما  الالجئين. -
 ندرة األراضي الخالية واكتظاظ المنطقة بالمباني. -

 المشاكل والمعيقا  إل  إستراتيجيا  تنموية سيتم نقاشيا في الفصل التالي.ىذه  وتحتا 
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لسادسالفصل ا  

 
 رفح مدينة لمركز الحضري التطوير ستراتيجياتإ 6
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 مقدمةال 6-1

منغسػة   ورتػػرمؿ  عمليػ  وخطػط مخرلفػ  أىػداؼ وضػ  يعنػػ  إسػررارييي  صػيغة  عمليػ  إف
 والنرػغجج المريػوة األىػداؼ لرحقيػؽ ريػدؼ عمليػ  وخطػط وممغرسػغت وةرامج سيغسغت على اإلسررارييي 

 .المدين  رؤي  رحقيؽ ف  ورسغىـ

الرػػ   العمرانيػػ  وةعػػد أف رػػـ فػػ  الفصػػؿ السػػغةؽ الرعػػرؼ علػػى وارػػ  مرىػػز مدينػػ  رفػػ  وعلػػى المتػػغىؿ
 ةغإلمىغفوةمطغةق  نرغجج ىؿ مف المس  الميدان  واالسرةغن  وروصيغت المخرصيف  فقد أصة   يوايييغ 

وض  حلوؿ ومقررحغت للمتغىؿ المرعلق  ةىػؿ  ررضمف  الر  لمرىزاوض  أىداؼ واسرراريييغت رطوير 
مػػػػفت الرسػػػػوؽ والمػػػػرور والمواصػػػػيت والرلػػػػوث الةيجػػػػ  ومظيػػػػر مرىػػػػز المدينػػػػ   ةحيػػػػث رػػػػري ـ الحلػػػػوؿ 

ةمػغ يحػغفظ علػى و مرطلةغت المىغف والوض  الخغص للمدين  ومرطلةغت الحيػغة المعغصػرة م   غتالمقررحو 
  وذلػػؾ لريديػػد مرىػػز المدينػػ  ةمػػغ يييػػ  ةيجػػ  ييػػدة النسػػيج الحضػػري وفػػ  ضػػو  الرؤيػػ  العغمػػ  للمدينػػ 

 ليسرثمغر والسرقطغب رؤوس األمواؿ. 

وةمػػغ أف العمليػػ  الرصػػميمي  والرحسػػينغت المطلوةػػ  ال يمىػػف رحقيقيػػغ ةػػيف ليلػػ  وضػػحغىغ مػػف خػػيؿ 
وضػػػ  إسػػػرراريييغت رغمػػػت الةغحثػػػ  ةغررراحيػػػغ ةحيػػػث  الةػػػد مػػػفمنحػػػى واحػػػد مػػػف منػػػغح  الرصػػػميـ  ىػػػغف 

 .م  الييغت الرنفيذي  المخرلف  والسلطغت المسجول  والسىغفوالمخطط فييغ دور المصمـ  يرىغمؿ

ومف ثـ صيغة   ميغؿ  لىؿ العغم  ىذا الفصؿ سيرـ رحديد ميغالت الرطوير واألىداؼ خيؿ
 ى ت األىداؼ. ىذه لرحقيؽ  اليزماالسرراريييغت 

 مجاالت التطوير 6-2

 المظهر العام لمركز المدينةتحسين  6-2-1

إال أف مظير مرىػز المدينػ  أمػر ةػغله األىميػ  الزدىػغر   طرؽ ىثيرة ليعؿ مرىز المدين  نغي  ىنغؾ
مرىز المدين . ولذلؾ فمف أيؿ ايرذاب النغس إلى مرىز المدين  فإنػو ال ييػب أف يىػوف اليػذب وظيفػ  

 مؿ أيضغ على المظير الذي يوفر إحسغسغ ةغلمىغف والرفغىي .ريت أفييب فقط  ولىف 
رحفيز المزيد مف االسرثمغرات خغص  ف  وسط  مرىز المدين  يؤدي إلىالرحسينغت على رنسيؽ و 

 أىثر يغذةي  للسىغف والعمي  وأصحغب األعمغؿ. مرىزنيغي  الىذا سيخلؽ ف  و   المدين 

 : الرؤية -أ 
 .يذب حضري  على المسروى المحل  واالرليم  سيصة  مرىز مدين  رف  نقط 
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 : األهداف -ب 
 ريدؼ ىذه االسررارييي  إلىت   

 .االررقغ  الحضري ةمرىز المدين  مف خيؿ رحسيف مظير المةغن  والمرافؽ 
  . خلؽ أيوا  مريح  لرعزيز حرى  المتغة والرفغعؿ االيرمغع  ف  مرىز المدين 

 :جراءات المقترحةاإل -ج 
رىوف رحسيف مظير مرىز المدين  ةتىؿ أفضؿ ةوض  خط  لرحسيف مظير مرىز المدين    يمىف

على عغرؽ عدد مف اليمغعغت المحلي   ةمغ ف  ذلؾ الةلدي  والمحغفظ  والغرف  مسجولي  القيغـ ةيغ ملقغة 
ؼ دور ىؿ يخرلو الريغري  واليمعيغت األىلي  وليغف الميرم   والةغع  والمقيميف والمرسوريف والزوار. 

يمرلىوف عقغرا ةمرىز المدين    ىوف على عغرؽ مف يعيتوف أويواألىةر س المةغتر لدورفريؽ ولىف ا
  ومف الضروري أف يرـ روحيد يمي  الييود ةحيث رىوف عملي  الرطوير ميم  متررى .

 األسغسي  لرلؾ الخط  رترمؿ على مغ يل ت والمىونغت

 بمركز المدينةالشوارع  تنسيقتعزيز  .1
إدخػػغؿ رحسػػينغت إضػػغفي  لرعزيػػز رنسػػيؽ التػػوارع  ةمػػغ فػػ  ذلػػؾ إعػػغدة رصػػميـ ةوصػػ  ىػػذه الخطػػ  ر
سػغعد ةيؿ ةف رةغح وتغرع مسيد اليدى وتغرع أةو ةىر الصديؽ وتغرع السػى  الحديػد  حيػث سيتغرع 
 .يذب الترىغت اليديدة والعمي  مرىز المدين  وعلىزيغدة رنتيط  على التوارع ىذه رحسيف

 تمرىز المدين ينةغ  رنفيذ الرحسينغت الرغلي  على رنسيؽ التوارع ف  و 
  عنغصػػػر الفػػػرش اليزمػػػ  الحريغيػػػغت المتػػػغة مػػػف مقغعػػػد وصػػػنغديؽ و رػػػوفير أثػػػغث التػػػوارع

 المدين . ةمرىز توارعالللقمغم  وأىتغؾ لليغرؼ ونغفورات للترب على طوؿ 
 ف  أمغىف منغسة . ييغد مقغعد ليسرراح إ 
 روفير مظيت رق  المتغة مف الرقلةغت اليوي  .االىرمغـ ة 
  وخصوصػػػغ فػػ  اليػػػزر الواسػػػع  وعلػػى الميػػػغديف  ميػػػداف  رػػوفير مسػػػطحغت خضػػرا  إضػػػغفي

التػػػيدا  واليزيػػػرة الوسػػػطي  لتػػػغرع ةػػػيؿ ةػػػف رةػػػغح   وىػػػذلؾ زراعػػػ  األتػػػيغر علػػػى أرصػػػف  
 المتغة.

 الحديق  السغةق  ةتغرع ةيؿ    ويقررح منطقمنغطؽ لرنغوؿ الطعغـ ف  اليوا  الطلؽييغد إ. 
  رتيي  الرحسينغت المغدي   مثؿت صنغديؽ النةغرغت والزىور والمقغعد والمظيت. عف طريػؽ

 الرةرع أو ةمىغفأة المرةرعيف ةلوحغت رروييي  روض  على المقغعد أو أحواض الزراع .
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 أف رىػػػوف مػػ  مراعػػغة   زراعػػ  األتػػيغر لرعزيػػز اليمػػغؿ ولحمغيػػ  المتػػغة مػػف حػػرارة التػػمس
 منخفض  الرىلف  والصيغن .

  ةغألضػػوا   وعمػػؿ يغر األتػػورػػزييف   يػػزةةرصػػميمغت مم رثةيػػت واسػػرخداـ اإلضػػغ ة الخغرييػػ
 نغفورة مغ  مضغ ة والذي مف تأنو خلؽ يو مثير ويميؿ وىذلؾ آمف.

 .رةليط األرصف  وممرات المتغة ةرةليطغت مميزة ررسـ ةغحرراميغ للمعغريف وةيودريغ ويمغليغ 
   روحيد منغسيب األرصف  وممرات المتغة ةحيث يرـ القضغ  على اخريفغت المنغسيب النغةع

ىمػػغ أف  .ةمػػغ ال يعيػػؽ حرىػػ  المتػػغةمػػف أىػػوا  أصػػحغب المحػػيت ومصػػغلحيـ التخصػػي   
لمحلي  للحػ  وال يقرصػر دورىػغ مرارة  منغسيب المداخؿ ييب أف رىوف مف أولويغت اإلدارة ا

 عل  خط الرنظيـ عل  النحو الحغدث حغليًغ.مرارة  الةنغ  عل  

 عيمغت إرتغدي  ةغلطرؽ والتوارع م  مراعغه المواض  المنغسة  ليغ رصميـ وررىيب. 

    المدين . مرىزرنفيذ ةرنغمج الفنوف العغم  والرسوـ ف  يمي  أنحغ 
  واالىرمػػغـ المعػػغريف ظػػروؼمػػ   نغسػػبريغ ةمػػغ يضػػو عر  األرصػػف  وزيػػغدةصػػيغن  أرضػػيغت  

 خريغر أنواع وأتىغؿ مميزة مف الرةليطغت.ةغ
  ف  أمغىف مدروس لحريؽ لروفير حنفيغت. 

 توفير ساحات مفتوحة لألنشطة االجتماعية والمدنية: .2

ىذه السػغحغت أيضػغ   لسىغف والزوار أمغىف للريم  وحضور مخرلؼ األنتط لروفر السغحغت العغم  
السػػػغحغت العغمػػػ  وحيػػػث أف   لمنغسػػػةغتا إلرغمػػػ ىمىػػػغف لمرىػػػز المدينػػػ  رعطػػػ  المزيػػػد مػػػف الخصوصػػػي  

ييػػب ىمػػغ   ميجمػػ  لمخرلػػؼ األنتػػط و خلػػؽ سػػغحغت يذاةػػ  فغليػػدؼ ىنػػغ ىػػو ةوسػػط المدينػػ  محػػدودة  
فػ   عػغجيترتيي  المراىز االيرمغعي  والسغحغت الررفييي  الر  رلة  احريغيغت ىةغر السػف والتػةغب وال

 المدين . مرىزيمي  أنحغ  

 اإليرا ات الرغلي  لروسي  سغحغت الريم  واألنتط  المدني تينةغ  رنفيذ و 
  منغطؽ السغح  ىذه أف رتمؿ و   إنتغ  ةيزا مرعددة االسرخدامغت ةغلقرب مف ميداف التيدا

مرعػػػػػددة  مػػػػػ  المةػػػػػغن   السػػػػػغحعلػػػػػى أف رنػػػػػدمج ىػػػػػذه  لرنػػػػػغوؿ الطعػػػػػغـ فػػػػػ  اليػػػػػوا  الطلػػػػػؽ
 . حوليغ االسرخدامغت

 ومغ تػغةو ذلػؾ ميعب ريغضي و  فرص ررفييي  للتةغب  مثؿ مراىز صيفي  للمراىقيف خلؽ  
 .األنتط  الريغضي  ف  النوادي والمراىز الريغضي  ةمرىز المدين وينةغ  رتيي  
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  روواسرمرار صيغنميداف التيدا  المحغفظ  على. 

  اليزيرة الوسطي  ةتغرع ةيؿحداجؽ خطي  على طوؿ  إنتغ. 
 اليداريغتو  اإلنغرة أعمدةو  الرتىيلي  غلعنغصرف العودة وريميلو ةميدا رطوير. 
  وصػيغنرو  وةرنسػيقإعغدة إنتغ  حديق  النيمػ  ةصػفريغ المنرػزه الوحيػد ةغلمنطقػ   مػ  االىرمػغـ

 المسرمرة.

 داف ةمنطق  مفررؽ الىراج الترر نتغ  ميإ. 
   عمؿ مسغةقغت مفروحػ  للفنػغنيف والمعمػغرييف لعمػؿ رنسػيؽ للفراةػغت والميػغديف ةيػذه المنطقػ

 اليغم 

 واجهات المباني والمحالت:صيانة وتحسين  .3

 غإال أنيػػالعديػػد منيػػغ مػػنخفض الرىلفػػ   و ىنػػغؾ العديػػد مػػف الطػػرؽ ليعػػؿ المةػػغن  رةػػدو أىثػػر حيويػػ   
 ومف ىذه الطرؽت  ررطلب رعغونًغ مف مغلؾ العقغر

 نػػغرة المنطقػػ   ووضػػ  تػػريط فيػػديو  والحػػواجط المغلقػػ  اسػػرغيؿ المةػػغن  التػػغةرة فػػ  رػػزييف واة
 أو المنغسةغت السنوي . ةغلمدين يعرض معغلـ اليذب 

  ومنػ  مػف الىرغةػغترنظيؼ واييغت المةغن  المطلػ  علػى التػوارع الرجيسػي  وعلػى الميػغديف  
 الىرغة  على اليدراف.

 وىذا العمػؿ  حواجط ةغلرسومغت واألتىغؿ الفني  الر  رروي مغض  المدين  وأميغدىغ رزييف ال
 ورقرػرح أسػػوار المػدارس لرنفيػذ ىػػذه يمىػف أف يػرـ ةواسػط  المحرػػرفيف أو اليػواة أو المةرػدجيف.

 األعمغؿ.

  وعلػى أعمػدة  وأسػوارىغ المةػغن  واييػغت المويػودة علػى واإلعينػغت الملصػقغت يميػ  إزالػ
 .أخرى مرة يعيدىغ مف على رادع  ةرامغت وفرضاإلنغرة  

  على التوارع واألرصف . المخغلف  والرعديغت العتواجيغت إزال 
 وفػرض ةرامػغت علػى  من  أصحغب المحيت مف عرض ةضغجعيـ علػى األرصػف  والتػوارع

 .المخغلفيف
 ب الطػػرؽ الرجيسػػي   وعػػدـ وضػػ  رػػوانيف للمحغفظػػ  علػػى االررػػدادات واالررفغعػػغت علػػى يوانػػ

 الرسغىؿ م  مخغلفغت الةنغ .
 . رحديد المسغحغت واالررفغعغت ةمرىز المدين  وخصوصغ على التوارع الرجيسي 

 ارع الريغريو االىرمغـ ةصيغن  وتىؿ الواييغت الخغريي  للمةغن  المطل  على الت   
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  معغلي  الواييغتف حيث مطغة  مميز للمةغن  المطل  على التوارع الريغري   إعطغ. 
   محػػػػددات لمعغليػػػػ  واييػػػغت المحػػػػيت الريغريػػػػ  سػػػػوا  مػػػف حيػػػػث األلػػػػواف أو المػػػػواد وضػػػ

ومثػغؿ علػى   ي  مميػزةتخصػ  المنطقػ يىسػبممغ أو ىغسرات التمس والمظيت المسرخدم  
 .موحد ةلوف ذلؾ دىغف أةواب المحيت الريغري 

  أنحغ  مرىز المدين . روفير حوافز لرحسيف وصيغن  واييغت المةغن  ف  يمي 
 عغدة رأىيؿ وصيغن  المةغن  اليغم  ةمغ يعزز الطغة  العغـ لمرىز المدين إ. 
   ارةػػغع سيغسػػ  عغمػػ  فػػ  عمليػػ  رحديػػد اررفغعػػغت المةػػغن  رضػػمف وضػػوح خػػط األفػػؽ والرؤيػػ

الةصػػري  المريحػػػ  وخصوصػػػغ علػػػى التػػػوارع الرجيسػػػي   ورتػػػمؿ ىػػػذه العمليػػػ  امىغنيػػػ  رعػػػديؿ 
 لزيغدة االررفغعغت على التوارع الرجيسي  ةمرىز المدين .القوانيف 

 ليػػري ـ مػػ  أىميرػػو ةحيػػث يػػرـ إعػػغدة إنتػػغجو  مسػػيد العػػودةرطةيػػؽ سيغسػػ  اإلزالػػ  واإلحػػيؿ ل
  ىمسيد مرىزي ةغلمدين  وم  مورعو على أىـ ميغديف المدين .

  يػػؤدي الوظيفػػ  عمػػؿ رصػػميـ موحػػد لىغسػػرات التػػمس أمػػغـ المحػػيت الريغريػػ  ةتػػىؿ يميػػؿ
 ويضمف إعطغ  طغة  مميز للمنطق .

  لمةػػغن  الوارعػ  علػػى المحػغور الريغريػػ   علػى أسػػغس رػوفير اررػػداد فػ  الطػػغةؽ لوضػ  رػغنوف
  رعمػؿ ىمنػغطؽ مظللػ  Arcadeأرورػ   ـ  رىوف عةغرة عف 2األرض  ةمسغف  ال رقؿ عف 

طغةعػػػغ مميػػػزا للمنػػػغطؽ رة والمعروضػػػغت مػػػف العوامػػػؿ اليويػػػ   ىمػػػغ أنػػػو يضػػػف  لحمغيػػػ  المػػػغ
 الريغري .

   دراسػػ  منطقػػ  المخيمػػغت ةمرىػػز المدينػػ  دراسػػ  مفصػػل   ووضػػ  حلػػوؿ ةغالتػػرراؾ مػػ  وىغلػػ
لرطويرىغ ضػمف آليػ  رحػغفظ علػى خصوصػيريغ. مػ  االىرمػغـ علػى ويػو الخصػوص  الغوث

 ةصيغن  المةغن  المريغلى  ورحسيف أوضغع الطرؽ وتةىغت الةني  الرحري .

  ةػػغن  رضػػمف وضػػوح خػػط األفػػؽ والرؤيػػ  عغمػػ  فػػ  عمليػػ  رحديػػد اررفغعػػغت الم إرةػػغع سيغسػػ
 الةصري  المريح .

 اإلرشاديةالالفتات والعالمات  .4

يمىػف و إذا أحسف اسرعمغليغ    ةمرىز المدين رعرةر العيمغت واليفرغت والخراجط أدوات رسويؽ فعغل  
 رطويرىغ مف خيؿت

  تػػوارع وواييػػغت المحػػيت والمةػػغن  الحىوميػػ   التػػغمؿ ليفرػػغت والعيمػػغت فػػ  مسػػ  عمػػؿ
 .يديدة الفرغتأو وض   إزالريغيغ أو رحسين األمغىف العغم  مف أيؿ رحديد الحغي  إلىو 
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  علػػػ  الرػػ  إزالػػ  ىغفػػ  اللوحػػغت اإلعينيػػ  العرضػػي  أو رلػػؾ المعلقػػ  ةأعمػػدة اإلنػػغرة أو رلػػؾ
ةػػػػذلؾ مػػػػ  إلغػػػػغ  رػػػػراخيص واييػػػػ  المةػػػػغن  وةخغصػػػػ  اإلعينػػػػغت الرػػػػ  لػػػػـ رأخػػػػذ رػػػػرخيص 

 .اإلعينغت المنفرة يمغليغً 
 العمػػػغرات والمةػػػغن  اإلداريػػػ  روضػػػ يوانػػػب مػػػداخؿ  ىالروصػػػي  ةعمػػػؿ لوحػػػغت مضػػػيج  علػػػ 

 .واإلداريمنيغ  الريغرياالسرعمغالت المخرلف  وةخغص  
  علػػى متػػيغ سػػيغرة أو غلرعػػرؼ المسػػغفريف  سػػوا  ة إرتػػغدي ولوحػػغت رنسػػيؽ ووضػػ  عيمػػغت

 إلى نقغط المقصد.األرداـ 

   واإلعيف. لدعغي  ل خغريي  الىرروني  تغت  عرضوض 

 .رصميـ اليفرغت الر  رروج لألحداث المحلي   مثؿ الميريغنغت والمعغرض 

  منغسة  معين رزييف التوارع أو أعمدة الىيرةغ  ةغلرايغت أو األعيـ الر  رمثؿ موسـ أو. 

 ةمرىز المدين  الريغري  يفرغترقديـ مىغفآت لرتيي  ييود رحسيف ال . 

  اليغم  ةيغ.منغطؽ الرصميـ خغرط  روض  طرؽ مرىز المدين  و  
 علػى والضػواةط القػوانيف ةوضػ  المةػغن  وأعلػى والميػغديف التػوارعفػ   اإلعينػغت وض  رقنيف 

 .الفوري  والغرامغت ةغإلزال  اسرخدامغريغ

  داخػػؿ مرىػػز حػػـر الطػػرؽ فػػ ةغإلعينػػغت واليفرػػغت معػػغيير خغصػػ  اتػػرراطغت فنيػػ  و  وضػػ 
 المدين  والر  ررضمف العنغصر الرغلي ت

 رصحي  الصورة الةصري  والمحغفظ  على يمغليغت المدين .  -

 العمرانػػ وضػػ  أسػػس ورواعػػد رقػػنف عيرػػ  اإلعينػػغت واليفرػػغت ةحػػـر الطريػػؽ والميػػغؿ  -
 والةيج  المحيط . المةغتر لو

غت ةػػػغخريؼ أنواعيػػػغ ورسػػػغلريغ اإلعينيػػػ  أو رحديػػد المسػػػغفغت الةينيػػػ  لاعينػػػغت واليفرػػػ -
 اإلرتغدي  أو الرويييي . 

وضػػػ  القواعػػػد المعيغريػػػ  لمقغسػػػغت وأحيػػػغـ وأتػػػىغؿ ىغفػػػ  اإلعينػػػغت واليفرػػػغت  وزوايػػػغ  -
طريقػػػػػ  الىرغةػػػػػ  أو المػػػػػغدة  وىػػػػػذلؾ ريغىػػػػػغت الحرىػػػػػ  اةليػػػػػ  والمتػػػػػغة.ةغلنسػػػػػة  ال الرؤيػػػػػ 

 ... الخ .و ورؽ أو ةيسريؾ أ المسرخدم  مف رمغش

 رحقيؽ السيم  منعغ للحوادث والمخغطر الممىن .  -

 وض  االترراطغت المنظم  لنوعي  ومسرويغت اإلعينغت واليفرغت.  -

  ومػػػغ ينػػػرج عنيػػػغ مػػػف رلػػػوث مػػػو عتػػػواجيغت اإلعينػػػغت واليفرػػػغتوضػػػ  ضػػػواةط لعػػػدـ ن -
 للةيج . وعمران  ويمغل  ةصري
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 المدينة بمركز والحركة المرور تحسين 6-2-2

يعغن  مرىز المدين  مف متغىؿ مروريػ  نرييػ  رػداخؿ حرىػ  المرىةػغت مػ  حرىػ  المتػغة ومػف نقػص 
فػ  موارػػؼ السػيغرات  وعمليػػ  رحسػيف المػػرور ةمرىػػز المدينػ  رعرةػػر مػف الرحػػديغت الىةػرى ةمرىػػز مدينػػ  

 ةيػػػرةراحػػػ  ىرفػػ  نظػػػرا لقلػػ  الةػػػداجؿ واإلمىغنيػػغت المرغحػػػ . ىمػػػغ أف رسػػييؿ المػػػرور ةمرىػػز المدينػػػ  يػػوفر 
للسػػغجقيف والػػزوار علػػى حػػد سػػوا   ويسػػغىـ فػػ  حػػؿ ىثيػػر مػػف متػػغىؿ الرلػػوث الةيجػػ   اليػػواج  والسػػمع  
والةصري  ةغلمنطقػ . وحػؿ ىػذه المتػىل  مػف تػأنو أف يػؤدي إلػى رحفيػز المزيػد مػف االسػرثمغرات  وخلػؽ 

 مرىز أىثر يغذةي  للسىغف والزوار وأصحغب األعمغؿ.
 : الرؤية -أ 

 .مرىز المدين حرى  المرور سيل  وآمن  ة أف رىوف

 : األهداف -ب 

 ريدؼ ىذه االسررارييي  إلىت

 مرور سلس ومري  دوف رأخر زمف الرحيت اليومي  ةمرىز المدين  روفير  -
 روفير موارؼ سيغرات منظم . -
 رقليؿ الرلوث ةمرىز المدين  -

 تمف خيؿىداؼ رحقيؽ ىذه األويمىف 
 مسيطر على حرى  المرور فييغ  م  سيول  الوصوؿ إلى و ةيج  يذاة  وواضح  وآمن   رقديـ

رػػػوفير الراحػػػ  لسػػػغجق  السػػػيغرات عنػػػد دخػػػوليـ مرىػػػز المدينػػػ  سػػػوا  لموارػػػؼ سػػػيغرات ىغفيػػػ   
  ةيره. للعمؿ أو الرسوؽ أو

  ىىػػؿ  رعزيػػز مرىػػز مدينػػ  مسػػرداـ  مػػف خػػيؿ رػػوفير نظػػغـ نقػػؿ مرىغمػػؿ فػػ  المدينػػ إنتػػغ  و
يرسػػػـ ةسػػػيول  الوصػػػوؿ فػػػ  الورػػػت المنغسػػػب ونظيػػػؼ وآمػػػف ويحػػػغفظ علػػػى الةيجػػػ  وةأسػػػعغر 

 .معقول 

 . رسييؿ حرى  المتغة ةمرىز المدين 

 خلؽ حرى  مرور حوؿ مرىز المدين  لرسييؿ المرور ةداخلو ومن  المرور العغةر.  

   مرىز المدين .ةرف  مسروى الطرؽ الرجيسي 

   ومنظم .روفير موارؼ سيغرات آمن 
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 :جراءات المقترحةاإل -ج 

رقػ  مرىز المدين   المرور اةل  ةمرىز المدين  ةوض  خط  لرحسيف المرور والحرى  ةيمىف رحسيف 
ووحػدة غرؽ عػدد مػف اليمغعػغت المحليػ   ةمػغ فػ  ذلػؾ الةلديػ  والمحغفظػ  رنفيذىغ على عػمسجولي  القيغـ ة

. وأصػػػحغب األعمػػػغؿ ةمرىػػػز المدينػػػ  وليػػػغف الميرمػػػ   والةغعػػػ  والمقيمػػػيف والمرسػػػوريف والػػػزوار المػػػرور
مف يمرلؾ سيغرة مػف رواد مرىػز ىوف على عغرؽ يواألىةر س المةغتر لدوريخرلؼ دور ىؿ فريؽ ولىف او 

 إلنيغح ىذه العملي . والرعغوف المتررؾ   ومف الضروري روحيد يمي  الييودالمدين 
 تااليرا ات الرغلي  ت األسغسي  لرلؾ الخط  رترمؿ علىوالمىونغ

 

 حركة المرور ومنع المرور العابر بمركز المدينةتسهيل  .1
   عمػػػؿ نظػػػغـ مرىغمػػػؿ للةغصػػػغت يرضػػػمف محطػػػ  ةغصػػػغت مرىزيػػػ  وموارػػػؼ ةغصػػػغت فرعيػػػ

ةغإلضغف  إلى الترىغت الر  سرسير رلؾ الةغصغت  ةحيث يعمؿ ىذا النظغـ على روفير نقؿ 
لييػػغ مػػواطنيف مػػف أنعػػغـ لل وخصوصػػغ فػػ  وىػػذلؾ مػػف أنحػػغ  مػػدف رطػػغع ةػػزة حػػغ  المدينػػ  واة

 أيغـ السةت.

   ي السيغرات أو المتغة إلى طريقيـالعيمغت اإلرتغدي  الر  رويو رغجدوض. 
   إييغد طريؽ داجريRing Road. لمن  المرور العغةر ةوسط المدين   
  أيػػؿ ريدجػػ  المػػرور ورػػوفير مسػػطحغت ةػػو ةىػػر مػػف أرحسػػيف رقػػغط  تػػغرع السػػى  مػػ  تػػغرع

  خضرا  إضغفي .

 ةغإلنػغرةعغدة رصميـ توارع مرىز المدين  لرتمؿ موارػؼ يغنةيػ  ومنػغظر طةيعيػ  واالىرمػغـ إ 
 التوارع الر  ةحغي  إلى إعغدة رصميـ ى  تغرع ةيؿ ةف رةغح وتغرع مسيد اليدى. وأىـ

  الرقغطعػغت  عنػدوخصوصػغ  يػزةمواد رصػؼ ذات رتػىيؿ مم واألرصف  صؼ توارع المتغةر
أةػو ف  يمي  أنحغ  مرىز المدين . وينةغ  روييو األولوي  إلى الرقغطعغت على طػوؿ تػغرع 

 ةىر الصديؽ والسى  الحديد.

 . وض  ورنفيذ خط  لصيغن  التوارع واألرصف 

  وخصوصغ المرور العغةر ةتغرع أةو ةىر  وض  خط  للحد مف المرور العغةر ةمرىز المدين
 .ىتغرع طو حسيف ؽ روييو حرى  المرىةغت ورحسيف ظروؼ الطرؽ الةديل عف طري

  لػزاـ ةغألرصػف  والرعػديغت واإلتػغغالت األىتػغؾ يميػ  إزالػ  والمرػغير العقػغرات أصػحغب واة

 .علييغ الرعدي أو تغليغ عف رمغًمغ ةغالمرنغع
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 ةغلصػيغن  االلرػزاـ مػ  مرميػز طػراز ذات يديػدة ةأعمػدة مرميػز ةتػىؿ التػوارع يميػ  إنػغرة 
 .المسرمرة

 .من  مرور عرةغت الحيوانغت على الطرؽ الرجيسي  وخصوصغ تغرع أةو ةىر 
 للمتػػػغة عػػػف طريػػػؽ ضػػػةط روريػػػت إنػػػغرة يعػػػؿ حرىػػػ  المػػػرور ةمرىػػػز المدينػػػ  صػػػديق  أىثػػػر 

نفػػغذ القػػوانيف مثػػؿ معغرةػػ  السػػغجؽ المخػػغلؼ لقػػوانيف المػػرور  التػػوارع ورػػوفير ممػػرات متػػغة واة
 ال يحرـر المتغة. مفو 

  رحويؿ التوارع المرفرع  مف تغرع أةو ةىر ف  المقط  مف السوؽ المرىزي إلى دوار العودة
إلػػػػى تػػػػوارع للمتػػػػغة فقػػػػط  مثػػػػؿ تػػػػغرع روحػػػػ  صػػػػة  وتػػػػغرع سػػػػنرر الرمػػػػويف وتػػػػغرع نػػػػغدي 

 مف السغع  السغدس  صةغحغ وحرى السغع  الثغلث  عصرا. وذلؾ الخدمغت 

 طؽ أسػػػواؽ ةديلػػػ  لألىتػػػغؾ واألنتػػػط  الرػػػ  رعػػػوؽ حرىػػػ  المتػػػغة رحديػػػد أمػػػغىف إلنتػػػغ  منػػػغ
لعمؿ سوؽ يديد  ينوب ملعب ةرر  الوار  مور  السوؽ التعة   ويقررح والسيغرات ةغلمنطق 
 ىنغؾ ليذا الغرض.

 والمحغفظػ   سسغت ةأىمي  احرػراـ رواعػد المػرورزيغدة الوع  لدى األفراد والمؤ وض  ةرنغمج ل
 فػؽ ةرنػغمج واضػ  ومحػدد يعػد مػف رةػؿ الررةػوييف وعلمػغ  االيرمػغععل  الةيج  ىىؿ وذلؾ و 

 وترط  المرور. سلطغت المحليغت ومف

 يتػي  ويويػو الحرىػ  إلييػغ وةػذلؾ يخفػؼ ضػغط  إنغرة التوارع اليغنةي  اإلضغ ة الىغفي  ممغ
  .رجيسي الحرى  على التوارع ال

 مرىز المدين  الحغل .نتغ  مراىز أخرى لمدين  رف  لرخفيؼ الضغط المروري على إ 

  وىػذلؾ فػ  أيػغـ ترط  المرور فػ  موارػ  المػدارس وخغصػ  المػدارس االةرداجيػ روايد زيغدة  
 السةت.

  ادـو لسيغرة رةؿ إصدار رخص  السيغرة لرقليؿ العات الضروري  لخرةغر عمؿ االالرأىد مف. 

  خصوصػغ تػغرع  رقييد مرور المرىةغت ف  سغعغت الذروة ورحويليغ إلى التوارع المحيطػ  و
 ةيؿ ةف رةغح وتغرع مسيد اليدى.

  رحويػػؿ ةواةػػغت المػػدارس المطلػػ  مةغتػػرة علػػى تػػغرع أةػػو ةىػػر إلػػى تػػوارع ةديلػػ  لمنػػ  رػػدفؽ
 الطيب على تغرع أةو ةىر ورت خروييـ أو دخوليـ لمدارسيـ.

 ومفرػرؽ التػرر  وضػ  أدوات للػرحىـ المػروري عنػد الرقغطعػغت الرجيسػي  عنػد مفرػرؽ الىػراج 

 المطغف . ومفررؽ لعودةا
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  مخططة جيداتوفير مواقف سيارات  .2

ومػػف دراسػػ  موارػػ    ازدحػػغـ وعػػدـ ميجمػػ  ورػػوؼ السػػيغرات يمىػػف أف يثػػةط السػػفر نحػػو مرىػػز المدينػػ 
رػػػوفير موارػػػؼ سػػػيغرات موارػػؼ السػػػيغرات  وىػػػذلؾ متػػغىؿ المػػػرور ةمرىػػػز المدينػػ   رةػػػيف أف اليػػػدؼ ىػػو 

 ىمغ  الرغلي  على المدى القريب لزيغدة يغذةي  وعدد موارؼ السيغراتييب رنفيذ اإليرا ات ىغفي   لذا 

 ييب رنفيذ نظغـ إلدارة موارؼ السيغراتت
  رحليػػػؿ احريغيػػػغت موارػػػؼ السػػػيغرات وأمغىنيػػػغ والنظػػػر فػػػ  ىميػػػ  وميجمػػػ  موارػػػؼ السػػػيغرات

 للزةغجف والمقيميف والموظفيف على حد سوا .

 ولىػف فػ  سػغحغت  مةغتػرة علػى التػوارع الرجيسػي  موارؼ السيغرات السطحي  أال رق   يفضؿ
 .يؼ الضغط على تةى  الطرؽ الرجيسي مخصص  ةعيدا عف حـر الطريؽ لرخف

   ز.مرىةغلدارة موارؼ السيغرات ووض  ةرنغمج إلدارة وروؼ السيغرات رسمي  إلإنتغ  يي 

 . وض  ةرنغمج رسـو وروؼ السيغرات ممغ يري  رنمي  مرىز المدين 

 نف  وحرىغذ الحدود الزمني  لوروؼ السيغرات ف  التوارع مف السغع  الرغسع  صةغحغ رطةيؽ واة
 ىمػغ ينةغػ  رحديػد فرػرة زمنيػ  رصػوى لورػوؼ السػيغرات علػى يػغنة   السغع  السغدس  مسػغ 

ةىػر الصػديؽ  حيػث يمىػف  أةػولطرؽ الرجيسي  وخصوصػغ فػ  التػوارع الميمػ   مثػؿ تػغرع ا
 .سغعغت1سغعغت  وف  التوارع األرؿ أىمي   1-2أف رقرصر مدة وروؼ السيغرة على 

  رطةيػػؽ نظػػغـ السػػمغح لورػػوؼ سػػيغرات مػػوظف  مرىػػز المدينػػ  فػػ  موارػػؼ مخصصػػ  خػػغرج
 التوارع الرجيسي  خيؿ النيغر.

 .فرض رسـو على وروؼ السيغرات ةمرىز المدين  ف  أيغـ السةت 

 حسػػػبرخرلػػػؼ رسػػػـو ورػػػوؼ السػػػيغرات  وييػػػب أف  نظػػػغـ ورػػػوؼ السػػػيغرات المػػػدفوع رطةيػػػؽ 
فغلمنػػغطؽ األىثػػر طلةػػغ للورػػوؼ رىػػوف ةرسػػـو أعلػػى  والورػػوؼ فػػ  سػػغعغت الػػذروة  الطلػػب 

 يىوف ةرسـو أىةر. 

 يغرات ليميػ  مرافػؽ ورػوؼ السػيغراتغإلتغرات الرػ  رحػدد ورويػو سػغجق  السػالمنطق  ة رزويد 
 ةمرىز المدين .

 ورخفػػيض الرظليػػؿ ةغػػرض األتػػيغر زراعػػ  مثػػؿ السػػيغرات انرظػػغر أمػػغىف وريميػػؿ سػػيفرح 
 .الخفيف  أو المؤرر  األسقؼ مف فغرح  ةألواف رظليؿ عمؿ م  الموارؼ ةمنطق  الحرارة دري 

  طوير مرىػز المدينػ   فينةغػ  رنفيػذحيث يزداد الطلب على موارؼ السيغرات نريي  لعملي  رو 
 لسيغرات أىثر رطورا عف طريؽ القيغـ ةغإليرا ات الرغلي تلنظغـ إدارة موارؼ 
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o .رتيي  الوروؼ رحت األرض  والمرعدد الطواةؽ 

o  وض  ترط ويود طغةؽ على األرؿ ىمورؼ للسيغرات عند رصميـ المةغن  العغم  ةمرىػز
 المدين .

o  رحديػػد موارػػؼ السػػيغرات الرػػ  يمىػػف أف رسػػروعب الطلػػب المسػػرقةل  والمةػػغن  الرػػ  يمىػػف
 .ؼ سيغرات إضغفي رطويرىغ السريعغب موار إعغدة

o للسيغرات المرورف  ف  الموارؼ الةعيدة عف التوارع.وفير األمف ر 

o  ررىيػػػب رىنولوييػػػغ صػػػديق  للمسػػػرخدـ رعمػػػؿ علػػػى روييػػػو السػػػغجؽ مةغتػػػرة للمىػػػغف المرػػػغح
عيـ المسرخدميف عند انريغ  المدة المحددة لوروؼ سيغراريـ   والسمغح لوروؼ سيغررو  واة

 ليـ ةإضغف  المزيد مف الورت.

o  رثةيت الرىنولوييغ الر  رري  إدارة موارؼ السيغرات ورطةيؽ عمليػغت الورػوؼ علػى رغعػدة
 الورت.

o   فضػًي عػف اليرايػػغت إرغمػ  منطقػ  لموارػؼ السػيغرات أسػػفؿ المسػغىف أو التػوارع رتػيي
 .أسفؿ العمغرات

o  للسيغرات ةمرىز المدين .رتيي  القطغع الخغص على االسرثمغر ف  موارؼ 

o  رصػػميـ ةعػػض المةػػغن  فػػ  منطقػػ  الوسػػط علػػ  أسػػغس يػػراج طػػغةقيف أو مةنػػ  يرايػػغت
 مرعدد الطواةؽ. 

 جودة البيئة بمركز المدينة 6-2-3

 عزز حيوي وي  مدينالف  مرىز  آمن خلؽ ةيج  اسرثمغري  ميمغ ل رحسيف الةيج يعرةر االسرثمغر ف  
 ورحسيف المرور يز  ال يريزأ مف إسررارييي المظير العغـ ي  رحسيف ولعؿ مغ ورد ف  إسرراريي .المىغف

أمور مف تأنيغ رف  نوعي  الةيج   مف سغةقغ رحسيف الةيج  ةمرىز المدين   وىنغ سنضيؼ مغ لـ يرـ ذىره
 .ةمرىز المدين 

 :الرؤية -أ 

 ةةيج  نظيف  وصحي  مرىز المدين أف يرمر  رواد 
 ت األهداف -ب 

 االسررارييي  ف  النقغط الرغلي تيمىف رلخيص األىداؼ 
 ةمرىز المدين  القضغ  على مظغىر الرلوث 
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  ييعؿ مف الرسوؽ مرع  حقيقي .يو مري  للرسوؽ والعمؿ خلؽ 

 :جراءات المقترحةاإل -ج 

فىػػؿ   يميػػ ى الإف يػػودة الةيجػػ  ليسػػت مػػف مسػػؤولي  ييػػ  معينػػ   ةػػؿ ىػػ  مسػػؤولي  متػػررى  رقػػ  علػػ
  لىػػف ييػػب أف رىػػوف مرىػػز المدينػػ  يىػػوف ليػػـ دور فػػ  ضػػمغف نيغحػػوالمتػػررىيف فػػ  رتػػىيؿ ورتػػغيؿ 

ييغت معين  رىفؿ رنفيذ الىثير مف ةنود ىذه الخط  وعلى رأسػيغ داجػرة صػح  الةيجػ  ةةلديػ  رفػ  وةوىغلػ  
 تمرىز المدين   ةيج رحسيف لوااليرا ات الرنفيذي  المقررح   الغوث ووزارة الصح .

 المحافظة عمى النظافة العامة: .1

يػ  االنطةػغع األوؿ لمػف   فعلى النظغف  ىخطوة أسغسي  ليعػؿ مرىػز المدينػ  يػذاب المحغفظ ييب 
ييػػب أف رىػػوف األمػػغىف الخغصػػ  والعغمػػ  نظيفػػ  علػػى حػػد سػػوا . واإليػػرا ات لػػذا يمػػر ةمرىػػز المدينػػ . 

 الر  يمىف ارخغذىغ ف  ةرنغمج رنظيؼ مرىز المدين  مغ يل ت
  لرنظيؼ.رحديد المنغطؽ الر  رحرغج  

   دارة نفغيغت مرىز المدين إلرنفيذ خط  و وض 

  لرنظيؼ الواييغت مف الملصقغت والىرغةغت وةيرىغ. وض  خط  صيغن  لألمغىف العغم 

 وموف ةرنظيؼ المسغحغت الخغص  ةيـلةغع  الذي يقل عمؿ محفزات. 

 . اإلعيف عف يـو رطوع  ميرمع  لرنظيؼ مرىز المدين 

 يؽ إعػػغدة الرػدوير  صػنغديؽ مقسػػم  حسػب نػػوع النفغيػغت  فػػ  وضػ  صػفغج  القمغمػػ  وصػنغد
 .م  صيغنريغ ةصف  دوري  موار  مدروس  ف  يمي  أنحغ  مرىز المدين 

  رقػػػديـ حػػػوافز مثػػػؿ يػػػواجز رذىغريػػػ  لألفػػػراد الػػػذيف يةػػػدوف القيػػػغدة وااللرػػػزاـ فػػػ  رنظيػػػؼ مرىػػػز
المنطقػ  مػ  مىغفػأريـ  المدين    ىمغ يمىف االسرعغن  ةميموعغت مف المرطوعيف ف  رنظيؼ

 مف عواجد السل  المعغد ردويرىغ.

  وض  ةرنغمج روعوي حوؿ أىمي  النظغف  والمحغفظ  على المغؿ العغـ للمواطنيف ةتػىؿ عػغـ
 وطيب المدارس ةتىؿ خغص.

 المحيت. معغرة  مف يلق  القمغم  ف  التغرع وخصوصغ مف أصحغب 

   ومخغلفػػ  الةػػغجعيف المرسػػةةيف فػػ  ارسػػغخ المرىػػزي ؽنظػػغـ لريميػػ  النفغيػػغت فػػ  السػػو وضػػ 
 السوؽ.



 611 

 رحقػػػؽ أرصػػى رػػدر مػػػف مطػػغر ةحيػػث   التػػػغرع لريميػػ  وصػػرؼ ميػػػغه األفػػ مصػػغرؼ إييػػغد
 رصريؼ واالسرفغدة مف ميغه األمطغر.الىفغ ة ف  

 . الرعغرد م  ترى  مرخصص  ومييزة لررول  أعمغؿ النظغف  والصيغن  السريع  ليذه المنطق  
 

 :ث الهوائي والصوتيالتمو  خفض مستوى .2

السػػػيغرات ومولػػػدات الىيرةػػػغ  ىػػػ  المصػػػدر الرجيسػػػ  لرلػػػوث اليػػػوا  وللضوضػػػغ  ةمرىػػػز حيػػػث أف 
 الرلوثتىذا   فغلخطوات الرغلي  ضروري  للحد مف المدين 

 رتريعغت اليزم  ورطةيقيغ ةحـز لمن  اسرعمغؿ منةيغت السيغراتال إصدار. 

 يق السيغرات مرارة  محرىغت  المصدرة لألصوات العغلي .غؼ رلؾ واة

  المدينػػ   مرىػػز منػػ  اسػػرعمغؿ مىةػػرات الصػػوت وأييػػزة الرسػػييؿ فػػ  تػػوارعلإصػػدار رػػوانيف
 حيت العغم  مف السغع  العغترة مسغ  وحرى السغع  الخغمس  فيرا.والمقغى  والم

 تػػػر الػػػوع  وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ وسػػػغجؿ اإلعػػػيـ المخرلفػػػ  ةةيػػػغف أخطػػػغر ىػػػذا الرلػػػوث علػػػى ن
 .غةتري  ةحيث يدرؾ المر  أف الفضغ  الصور  ليس ملىغ تخصيالصح  ال

  والغغزات السغم  المرصغص الضوضغ التوارع و زراع  األتيغر على طوؿ الطرؽ . 

 ىغلمدارس. رغم  حزاـ تيري اخضر حوؿ المةغن  الر  رحرغج لليدو إ 
  النقؿ الخغص  واالريغه إلى النقؿ العغـ. وسغجؿالرقليؿ مف اسرعمغؿ  

   الرػػ  رصػػدر أصػػوات مزعيػػ  مػػف الرػػرخيص ةوسػػط المدينػػ  ونقليػػغ إلػػى منػػغطؽ  الحػػرؼمنػػ
 أةعد.

   الرػػ  منغسػػة  مسػػروى الضوضػػغ إال ةعػػد دراسػػ  أو حرفػػ  نتػػغط  أيعػػدـ الرػػرخيص إلرغمػػ 
 صدرىغ  أو االنةعغثغت الصغدرة منو.ي

    وضػ  خطػ  الحد مػف اسػرخداـ مولػدات الىيرةػغ  الرػ  رعمػؿ عنػد انقطػغع الريػغر الىيرةػغج
 .ىغلخييغ التمسي إلنغرة الطرؽ والمحيت ةمرىز المدين  ةطرؽ صديق  للةيج  

  الىتػػؼ الػػدوري علػػى نسػػب الغػػغزات المنةعثػػ  مػػف المرىةػػغت ومنػػ  رػػرخيص السػػيغرات الرػػ 
 ليغ. رنةعث منيغ ةغزات سغم  أو الر  انريى العمر االفرراض 

عادة التنمية فرص تعزيز 6-2-4  التطوير وا 

 خلػؽ مرىػز مدينػ  أىثػر حيويػ  ل  ةمرىػز المدينػ  خلػط االسػرخدامغت السػىني  والريغريػ رتيي  ييب 
 وروليد المزيد مف األعمغؿ الريغري   ورتيي  المزيد مف األنتط  الميرمعي . 
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 .رىز مدين  رف  ةيج  رنموي  محفزةأف يصة  م
 تاألهداف -ب 

رطػػوير مرىػػز المدينػػ  ف  أىةػػر ليسػػرثمغرإييػػغد فػػرص رسػػغعد علػػى لخلػػؽ ةيجػػ  حضػػري  أىثػػر ارسػػغرغ 
سػػيحقؽ الرػػوازف ةػػيف االسػػرخدامغت السػػىني  والريغريػػ  لزيػػغدة خدمػػ  الزةػػغجف ورنتػػيط الرسػػوؽ لػػيي ورعزيػػز 

 اررصغد مرىز المدين . 
 :اإلجراءات المقترحة -ج 

عغدة الرطويرت  ييب رنفيذ اإليرا ات الرغلي  لرتيي  الرنمي  اليديدة الميجم  واة
 مرىز وةمغ يرفؽ م  ىذه الخط .السيـ أحيغ  المدين  ةمغ يدعـ إعغدة رطوير عغدة رقإ 

   ةمرىز المدين  خلط االسرخدامغت السىني  والريغري رتيي. 

  مةغن  ف  القسغجـ التػغةرة أو مىػغف المةػغن   إلنتغ العمؿ م  أصحغب العقغرات والمطوريف
 لاصيح  تراى  عغم  / خغص  . الغير منغسة  لمرىز المدين  أو المةغن  الغير رغةل 

   مواصػػػل  رقػػػديـ حػػػوافز لرتػػػيي  إعػػػغدة االسػػػرخداـ وريديػػػد المةػػػغن   مثػػػؿ القػػػروض أو المػػػن
 إلعغدة رأىيؿ الواييغت.

 . رتيي  اسرخداـ مةغدئ الرصميـ والرنمي  المسردام 

 .رنتيط الرسوؽ ليي حرى سغعغت محددة مف الليؿ  ىغلسغع  الثغني  عتر ليي 

 أوضػػػػغع األسػػػػواؽ الحغليػػػػ  وخصوصػػػػغ السػػػػوؽ المرىػػػػزي وسػػػػوؽ السػػػػةت  ورتػػػػيي   رحسػػػػيف
  مرعػػػػددة الطواةػػػػؽ رلةػػػػ  حغيػػػػغت Mallالمسػػػػرثمريف علػػػػى عمػػػػؿ أسػػػػواؽ ريغريػػػػ  ضػػػػخم   

ةحيػث يػرـ رصػميميغ ضػمف تػروط  المسريلؾ ف  مىغف واحد ممغ يوفر ورػت وييػد الزةػغجف.
 را  وفراغ داخل .معين  أىميغ أف رتمؿ على موارؼ للسيغرات ومنغطؽ خض

 . وض  نظغـ لررريـ المةغن  والتوارع ةمرىز المدين 
 تنمية الشركات المحمية 6-2-5

رنظيػؼ    مثػؿعلػى اليغذةيػ  الةصػري  ةف  ىثير مف األحيغف رىوف ييود رنتػيط مرىػز المدينػ  مرىػز 
 زنػػغرة ةطػػراز معػػيف. ورةػػـ أف ىػػذه الخطػػوات ضػػروري  ليعػػؿ مرىػػاإلالتػػوارع ورحسػػيف تػػىؿ األرصػػف  و 

ف الرنتػػيط الحقيقػػ  لمرىػػز المدينػػ  يرطلػػب االلرػػزاـ إال أوخغصػػ  ةغلنسػػة  للزاجػػر   المدينػػ  يػػذاب ةصػػريغ
 ةيذب ترىغت يديدة ورنتيط القديم .
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 خلؽ ميرم  أعمغؿ رغةؿ ليسرمرار ةمرىز المدين .أف يرـ 

 :األهداف -ب 

والػػذي ارضػػ  ضػػعفو مػػف   األعمػػغؿرعزيػػز ميرمػػ  علػػى ييػػود رنتػػيط مرىػػز المدينػػ   رعمػػؿييػػب أف 
ىػػدؼ ميػػـ لمسػػغعدة التػػرىغت القغجمػػ  علػػى االزدىػػغر والروسػػ .  رحقيػػؽ ىػػذه الغغيػػ و خػػيؿ االسػػرةيغف  

ليػػذب تػػرىغت إضػػغفي  منغسػػة  لمرىػػز المدينػػ  مػػف أيػػؿ رقػػديـ  المسػػجوليف ييػػب رضػػغفر ييػػودوةغلمثػػؿ 
 ىػػذه التػػػرىغت ا الييػػد علػػى يعػػػؿينةغػػ  أف يرىػػز ىػػػذخدمػػ  أفضػػؿ للسػػػوؽ ودعػػـ التػػرىغت القغجمػػػ . و 

رمويػؿ عػغل  علػى فجػ   رطلب رقنيغت معقدة أويال  الت   الذيميجم  وسيل  االسرقرار ةمرىز المدين   
 .مف الميرم 

 جراءات المقترحةاإل -ج 

فلقػػػغ ات   األعمػػػغؿ والتػػػرىغت القغجمػػػ  ىػػػ  مػػػف أفضػػػؿ المتػػػغرىيف فػػػ  ييػػػود إنعػػػغش مرىػػػز المدينػػػ 
 رعزيػػػز إمىغنيػػػ ينػػػ  مػػػ  أصػػػحغب األعمػػػغؿ الريغريػػػ  المحليػػػ  للرعػػػرؼ علػػػى يمغعػػػغت رنتػػػيط مرىػػػز المد

نظػرا ةعػض أنػواع األعمػغؿ رنيػذب ةتػىؿ طةيعػ     حيػث أفعلػى يلػب أعمػغؿ يديػدة والعمػؿ  نيغحيػغ
ألىمي  مور  مرىز المدين  وىنغؾ حغي  ألنواع أخرى مف األعمغؿ السرىمغؿ األعمغؿ ف  مرىز المدين  

   لذلؾ ييب على المسجوليف ف  مرىز المدينػ المويودةالحغل  ومؿ  الفراغ ف  مزيج األعمغؿ الريغري  
  الموارػ  المنغسػة  والحىوم  العمؿ مػف أيػؿ ضػمغف الحػؽ فػ  إييػغد أنػواع مػف التػرىغت يػرـ رعيينيػغ فػ

المسجولوف المحليوف العديد مف الوسغجؿ الر  يمىػف مػف خيليػغ ىمغ أنو لدى داخؿ ىيىؿ مرىز المدين . 
 ومنيغت مسغعدة رطوير األعمغؿ الريغري  المحلي 

 الشركات القائمة: والحفاظ عمى توسيع .1
ييػدا لرعزيػز ىػذه التػرىغت  فإذا ىغنت رةػذؿ  الترىغت القغجم  ى  لةنغت ةنغ  وسط المدين حيث أف 

سػيحدث لمصػداري  وسػط  نفػس التػ  فػ  الرنػغرص  و ليػغ وال  العمػي  قػد يسػرمر فوضعيغ ف  مىغنيغ  
ومرافػػؽ  مػػؿ يرطلػػب ويػػود سػػوؽ منغسػػب ومىػػغفأي عفػػالمدينػػ  ةغعرةغرىػػغ سػػورغ راجيػػغ للتػػرىغت اليديػػدة. 

مػػػف رةػػػؿ المسػػػجوليف للمسػػػغعدة فػػػ   مسػػػغندة. ىنػػػغؾ العديػػػد مػػػف الخطػػػوات الرجيسػػػي  الرػػػ  يمىػػػف ارخغذىػػػغ
 تةمرىز المدين  رحسيف ةيج  العمؿ
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 وسػػػيل  لرطػػػوير  ييػػػغدواة  غت فيمػػػغ ةينيػػػغدخوؿ فػػػ  منغرتػػػعقػػػد منرػػػدى يمىػػػف التػػػرىغت مػػػف الػػػ
يمىف أف رتمؿ إيرا  زيغرات عمؿ أو منغرتػغت يمغعيػ    ىمغ األفىغر والعمؿ على رحقيقيغ

 لمدين .ةتأف القضغيغ المرصل  ةغلترىغت ف  مرىز ا

 ت رةػػؿ إنيػػغ  عقػػد اإلييػػغر لمنػػ  أيػػييػػب االرصػػغؿ ةغلتػػرىغف  ررةػػ  انريػػغ  عقػػود اإلييػػغر  
 خسغجر ريغري  محرمل .

 رحػػدث إلػػى الريػػغر المويػػوديف لمعرفػػ  تػػىواىـ ونػػوع الةضػػغج  الرػػ  رػػنقص مرىػػز المدينػػ  ال
 إلى الرعرؼ على مخغوفيـ المسرقةلي . ةغإلضغف 

  لمسػػػػغعدة امثػػػػؿ ىػػػػذا الةرنػػػػغمج يقػػػػدـ ف األعمػػػػغؿ  وروسػػػػي الحفػػػػغظ النظػػػػر فػػػػ  رنفيػػػػذ ةرنػػػػغمج
 رحديد احريغيغريـ وحؿ متغىؿ العمؿ إذا ىغف ممىنغ.للترىغت المحلي  ل

 وسغجؿ مثؿ صندوؽ إرراض مريدد ىمصدر دخؿ لعمليغت الرطوير للمرافؽ القغجم . إييغد 

  يوفر للطيب الحصوؿ   وض  ةرنغمج ردريب داخل  ةيف النظغـ الرعليم  والترىغت المحلي
وفر يػػفػػ  ذات الورػػت و علػػى الرػػدريب العملػػ  والخةػػرة فػػ  ميموعػػ  مرنوعػػ  مػػف الميػػغالت  

 لترىغت عمغل  منخفض  الرىلف .ل

   عطػغ  الثقػ الرييج  اإلداري  والرمويلي  والةيجي  والحسي  لرتيي  رقةؿ ومتغرى  المسػرثمريف واة
 ةيدي  الرويو والتراى  الحىومي .

 نتػػغطغت االررصػػغدي  فػػ  المرىػػز عػػف طريػػؽ دعػػـ ورخفػػيض أيػػور المحػػيت حرػػىرحفيػػز ال 
 يسرطي  أصحغةيغ رخفيض أسعغر الةضغج  وةغلرغل  يذب المرسوريف.

 الخػغص للمرىػز مػف خػيؿ إييػغد إييغد اليغذةي  الىغفيػ  للمسػرثمريف والمطػوريف مػف القطػغع  
 تالخغصمف ضمف محفزات القطغع و متغري  يذاة  وخدمغت عغم . 

 ومرون  الضواةط العمراني  ف  المرىز.  ريسير
الةعيد وريسير إعغنغت ورروض اسرثمغر  رأيير األراض  الحىومي  للقطغع الخغص على المدى

 ورطوير.
المنغطؽ مف نغحي  أولويغت الرطوير والرمويؿ ةأسعغر  الحىومي  ليذه اإلرراضروييو دعـ صنغديؽ 
 فغجدة أرؿ وةيرىغ.

ةحيث يوفر الحد األدنى الذي يحرغيو القطغع   نيالمد دور القطغع العغـ ف  رطوير مرىز رقوي 
 الخغص للمتغرى  ف  االسرثمغر.

 السمغح ةغالسرعمغؿ المرف للمةغن  "مىرة  أو سىن  أو ةيره" ممغ يعط  فرص  أىةر للمسرثمريف.
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 وتطوير المشروعات الجديدة استقطاب .2
قد ررةب ميموع  مرىز المدين  ف  المسغعدة فػ  رينيػد فىغت القغجم   ةغإلضغف  إلى العمؿ م  التر 

مػػف الممىػػف أنػػو رػػـ ريرةريػػغ فػػ  المغضػػ   وأرػػد رىػػوف ىػػذه العمليػػ  يديػػدة فػػ  الميرمػػ     أعمػػغؿ يديػػدة
  فمػف الميػـ رحديػد أييػغ يصػل  عف ىذا  إمغ ةنيغح أو ةإخفغؽ   أو أنيغ رد رىوف مسرمرة. ةغض النظر

رحديػػد اليػػدوى مػػف التػػرىغت اليديػػدة.  عنػػدأو   عنػػد الرفػػغوض مػػ  التػػرىغت المويػػودةوأييػػغ ال يصػػل  
 الر  ييب أخذىغ ف  االعرةغرت مورةعض األو 

 مثػػؿ الغرفػػ  الريغريػػ  أو - فغلييجػػغت المحليػػ   رينيػػد األعمػػغؿىيجػػ  رسػػمي  فػػ  ييػػود  إتػػراؾ
 .ممىف أف رقدر الحغي  إلى رقديـ مثؿ ىذه الخدمغت -ن مرىز الريغرة الفلسطي

   ت المغليػػ  للميرمػػ ال رلةػػ  االحريغيػػغرػػد فػػ  العديػػد مػػف المػػدف الصػػغيرة الخػػدمغت المغليػػ  
ت وسػػػط يموعػػػغف مػػػ  المصػػػرفييف نيغةػػػ  عػػػف مو المحليػػػ مسػػػجولوفينةغػػػ  أف ييرمػػػ  ال لػػػذلؾ
 لضمغف روافر الخدمغت المغلي . المدين 

 ميػغرة العمػغؿ   عػززيغلرػدريب يمىػف أف ف  ةتىؿ منغسػبةمرىز المدين  لعغمل  ردريب القوى ا
لرػػػدريب ارلةيػػػ  احريغيػػػغت التػػػرىغت اليديػػػدة. ويمىػػػف أف رتػػػمؿ ىػػػذه الفرصػػػ  ةسػػػم  ليػػػـ يو 

 المسرمر لرف  مسروى الرقدـ الرىنولوي   ممغ يضيؼ إلى ييود االحرفغظ ةغألعمغؿ. 

 تػػعر أصػػحغب األعمػػغؿ ةغلراحػػ  فػػ  رحديػػد يقػػد ال ف  مرىػػز المدينػػ رعزيػػز السػػيم  واألمػػف ة
 ييػػب رةديػػدلػػذا لػػى أنػػو ةيػر آمػػف. عمىػغف ةوسػػط المدينػػ  ألنيػػـ ينظػػروف إلػى وسػػط المدينػػ  

ىػػػذه الفىػػػرة عػػػف طريػػػؽ ريػػػغـ الييػػػغت المعنيػػػ  ةػػػدورىغ فػػػ  رحسػػػيف السػػػيم  ورعزيػػػز األمػػػغف 
 .مرىزغلة

 يضف  المصداري  علػى حقيقػ   لذيوا لسوؽلرحليؿ الىغمؿ الرعرؼ على السوؽ عف طريؽ ال
الرعغرد مػ  تػرى  ف الممىف وموخغص  للسل  والخدمغت ةمرىز المدين .  غىنغؾ سورغ روي أف

 خغريي  للقيغـ ةرحليؿ محررؼ للسوؽ.

حرىػ  المػرور و السػىغف عػدد  مثػؿعدة معػغيير عنػد اخريػغر المورػ   على دراس  العمؿ ييب 
ةيرىػغ مػف  مػفالقػرب ىػذلؾ المعلومغت الديموةرافيػ   و وسرع  المرىةغت والدخؿ وةيرىغ مف 

مىغني والنمو اإلرليم   محيت ال  الوصوؿ. واة

 رينيػػد ريػػغرا ةمراىػػز مػػدنيـ دوفيريػػىنػػغؾ آخػػريف فمػػف المؤىػػد أف  ف منغفسػػيعلػػى الرعػػرؼ ال  
  غلسػػيغرة ةمراىػػز المػػدف الميػػغورةة الريػػوؿمػػف خػػيؿ يمىػػف ىػػذا . و ييػػدا ييػػب معػػرفريـ لؾلػػذ

 . قدمونيغاألحداث والعروض الرروييي  الر  ي وردويف
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  رػػػػراض اإلةػػػػرامج  مثػػػػؿمرىػػػػز المدينػػػػ   للتػػػػرىغت ةحػػػػوافز الحىوميػػػػ  دراسػػػػ  إمىغنيػػػػ  رقػػػػديـ
 .الخ ....ضريةي  العفغ ات اإلو 

  دليؿ ييػػب أف يػػوفر ىػػذا الػػو   لمسػػريلؾ ليميػػ  العػػغمليف ةمرىػػز المدينػػ  والػػزوارلروزيػػ  دليػػؿ
وسغعغت عمليغ  وأمغىنيغ. وىنػغ يمىػف   وأمغىف الررفيو والةي  معلومغت عف المطغعـ المحلي

 اسرخداـ عواجد اإلعيف لدف  رىغليؼ النتر.

  رقػديـ والحصػوؿ علػى يميػ  الموافقػغت اليزمػ  مػف مورػ   يمىػف أصػحغب األعمػغؿ رأسيس
 ويفضػؿالمعغمل .  إلرمغـالفررغح أعمغليـ دوف الحغي  للذىغب لعدد مف المؤسسغت ةغلمدين  

 يسغعد المرقدميف ةىؿ األوراؽ اليزم . يعمؿ ةيغ تخص واحدأف وسط المدين  و ةىوف يأف 
 مركز المدينةل الترويج 6-2-6

 لحفػػغظ علػػى المسػػرثمريف والمسػػريلىيف والػػزوار القػػغدميفمميػػزة لييػػب أف يقػػدـ مرىػػز المدينػػ  صػػورة 
 أف رسػػرند ىػػذه الصػػورة علػػى يػػودة وريمػػ  السػػل  المحليػػ  وعلػػى ةيجػػ  مغديػػ  فريػػدة مػػف للمرىػػز. وينةغػػ 

نوعيػػغ وعلػػى ثقغفػػ  الميرمػػ  الحغليػػ  والرغريخيػػ . ىػػذا المػػزيج مػػف المىونػػغت ىػػو مػػغ ييعػػؿ أي مىػػغنيف ال 
 يرتغةيغ رمغمغ.يمىف أف 

 : الرؤية -أ 
 .والمسرثمريفأف يرميز مرىز مدين  رف  ةصورة إعيمي  مميزة ريذب الزوار 

 : األهداف -ب 
 ينةغػ  علػى منظمػ  وسػط المدينػ  خلػؽ   فط الضو  على وسط المدينػ  ةطريقػ  إييغةيػ يسلر

 واألنتط  الر  رىتؼ الىثير مف األتىغؿ والمظغىر المخرلف  للميرم .  األحداث

 وزيغدة الوع  لمغ ىو مرميز ف  الميرم  وةثقغفرو وةحضغررو رطوير اعرزاز الميرم  ةنفسو  
 .للمرىز يذبال ىمؿ عملي ممغ ي  خصوصغ وف  مرىز المدين 

 اإلجراءات المقترحة -ج 
األنتط  الرروييي  المررىزة علػى اررصػغد وثقغفػ  مرىػز  ذلؾ خلؽ صورة يديدة لوسط المدين  ويتمؿ

. مػػػ  ةػػػغر  أنحػػػغ  المدينػػػ  وأنحػػػغ  القطػػػغع عغمػػػ  العيرػػػغت العغمػػػ رعزيػػػز و  رعزيػػػز الةيػػػ  ةيػػػدؼالمدينػػػ . 
 االررراحغت الرغلي  ى  خطوات ف  ىذا االريغهتو 

 ويمىػف أف يىػوف يػوـ ىغمػؿ أو أمسػي  أو حرػى نتػغط   تػغ  يػـو الرػراث أو ميريػغف الرػراثإن
 عيد االسرقيؿ.حوؿ حدث مويود  مثؿ  يىوفيمىف أف و سةوعغ. أيسرمر 
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 معرض  عمؿ معرض ةتىؿ دوري للمنريغت الر  ررميز ةيغ مدين  رف  ىمدين  ريغري   مثؿ
 لألييزة الىيرةغجي   يرـ الررويج لو على مسروى رطغع ةزة.

  عػػرض الصػػػور الفوروةرافيػػ  للميرمػػػ  أو لوحػػػغت الفنػػغنيف المحليػػػيف لألتػػيغ  المميػػػزة ةوسػػػط
 مسغةق .ومف الممىف أف رىوف على تىؿ المدين   

 الرجيسي  عف طريؽ نقوش ملون  ف  وسط المدين . رواي  القصص الرغريخي  أو األحداث 

 يسػػغعد علػػػى يػػػذب  ممػػػغ ىريػػػب يسػػلط الضػػػو  علػػػى ةعػػض السػػػمغت المميػػزة للميرمػػػ  إنرػػغج
عػػػػػرض ةعػػػػػض الصػػػػػور يأف يىػػػػػوف ىريػػػػػب ةسػػػػػيط   يػػػػػبيو . وعمػػػػػي  يػػػػػدد تػػػػػرىغت يديػػػػػدة
يخيػػ . رغر نةػػذة  أف يقػػدـ يمىػػف  و ةمرىػػز المدينػػ  لنقػػغط الميمػػ لوفر خريطػػ  يػػالفوروةرافيػػ   و 

 االسرنسغخ والروزي .  على ييب رتىيؿ لين  للعمؿ على رفغصيؿ الىريب واإلتراؼو 
  رصػػػميـ مسػػػغةق  لوضػػػ  تػػػعغر ليسػػػرخداـ علػػػى المػػػواد المطةوعػػػ   والملصػػػقغت  واليفرػػػغت

 المدين .  مرىزاإلعيني  حوؿ 

 رػػػ   مثػػػؿ  سػػػرخداـ وسػػػغجؿ دعغجيػػػ  مخرلفػػػ  للرعريػػػؼ ةويػػػود أعمػػػغؿ لرطػػػوير مرىػػػز المدينػػػ ا
 يمىف اسرخداميغ لرعزيز عملي  الرنتيط. منتوراتملصقغت و و ورةعغت تيرت 

  الرقػػغرير والمواضػػي  اإلخةغريػػ  فػػ  الصػػحؼ المحليػػ  ومحطػػغت الرلفزيػػوف حػػوؿ ريديػػد عمػػؿ
  المدين  والفعغليغت المصغحة . مرىز

 ةالخالص 6-3
للمتغىؿ الر  يعغن  منيغ المرىز ووض  الخطط واالسرراريييغت  حلوؿ اررراحخيؿ ىذا الفصؿ رـ 
 المرور ومظير المرىز مقررحغت لرحسيفضمنت على ةغلرطوير المسرقةل  للمنطق   ةحيث ر الخغص 

 .ورحسيف فرص الرنمي  ورطوير ةيج  العمؿ والةيج  والرسوؽ والمرور
يرا ات رنفيذي  لىؿ اسررارييي   م  وىذه االسرراريييغت رـ رفصيليغ إلى رؤي  عغم  وأىداؼ  واة

 اررراح للييغت اليزم  لرنفيذىغ.
   سوى النرغجج والروصيغت والر  سيرـ ف  الفصؿ الرغل  رفصيليغ.وةذلؾ لـ يرةؽ مف فصوؿ الدراس
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 مقدمة 7-1

علػى المتػغىؿ الرػ  نػواح  للرعػرؼ  مػف عػدة مرىػز مدينػ  رفػ  دراسػ  إلػى حػ و ىػذه األطر  سػعت 
 ورخطيطيػ  علميػ  وأسػس واسػرراريييغت أىػداؼ علػى مةنيػ  حلػوؿ إلػى يعػغن  منيػغ المرىػز للوصػوؿ

رػـ فييػغ اليمػ  ةػيف المسػ  الميػدان  والميحظػ  واسػرطيع آرا  المػواطنيف والمسػجوليف  ورػـ مػف  سليم  
ف  ىمدينػ  ريغريػػ  ميمػػ  ةقطػػغع رػدعـ الػػدور اليديػػد لػػر  خػيؿ ذلػػؾ اررػػراح يملػ  مػػف االسػػرراريييغت الرػػ 

 ةزة.
ثػػغن  رحقيػػؽ فقػػد رػػـ فػػ  الفصػػؿ ال  رحقيػػؽ يميػػ  األىػػداؼ الرػػ  وضػػعت مسػػةقغانريػػت الدراسػػ  ة

ييغةيغريغ وأسغليةو الحضري ودوافعو الرطوير نظريغت على اليدؼ األوؿ وىو الرعرؼ   وفػ  وسػلةيغريغ واة
 عغلمي  دراسغتوعلى  على ريغرب متغةي  الرعرؼ الفصؿ الثغلث رـ رحقيؽ اليدؼ الثغن  للدراس  وىو

 والخػغمس   وف  الفصؿ الراةػ على مرىز المدين  الحضري الرطوير نظريغت رطةيؽ ف  دراسي  ىحغالت
الرعػػرؼ علػػى وارػػ  مدينػػ  رفػػ  عغمػػ  مػػ  الررىيػػز علػػى مرىزىػػغ رػػـ رحقيػػؽ اليػػدؼ الثغلػػث للدراسػػ  وىػػو 

اليوانػب السػلةي  واإلييغةيػ   ورحديػد للمرىػز  الحػغل  الوضػ  ورقيػيـ رحليػؿوالمتغىؿ الر  يعػغن  منيػغ  و 
للمتػغىؿ الرػ  يعػغن  منيػغ المرىػز ووضػ   حلػوؿ اررػراح رمثػؿ فػ ف للدراس  غ اليدؼ الراة  واألىـمأ .فيو

ورػػد رػػـ رحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ فػػ  الفصػػؿ  ةػػغلرطوير المسػػرقةل  للمنطقػػ  الخطػػط واالسػػرراريييغت الخغصػػ 
 السغدس.

 الفصؿ سييمؿ نرغجج الدراس وىذا 

 النتائج 7-2

رطوير مرىز المدين  رحرغج لرضغفر ييود عدد ىةير مف الييغت وىذلؾ المواطنيف ةتىؿ  إف عملي 
رىوف   ولىنيغ ييب أف خفؼ مف األعةغ  الملقغةرعغـ  ولعؿ ىثرة الييغت المؤثرة ف  عملي  الرطوير رد 

والييػػغت المسػػجول  عػػف عمليػػ   فػػ  الرطػػور لألفضػػؿ.نغةعػػ  مػػف تػػعور ىػػؿ طػػرؼ ةغلمسػػجولي  وةغلرةةػػ  
 رطوير مرىز المدين  ى ت

وأصػػحغب  الريػػغر  تػػرط  المػػرور  الغرفػػ  الريغريػػ   وزارة الحىػػـ المحلػػ   محغفظػػ  رفػػ   ةلديػػ  رفػػ 
  وىغلػ  الغػوث  سلط  الطغرػ   المسرثمروف وريغؿ األعمغؿ  المواطنوف والزوار  األعمغؿ ةمرىز المدين 

ووزارة الررةيػ   فىذا ةغإلضغف  إلى أطراؼ أخرى رحمؿ مسجولي  ةير مةغترة مف األىغديميي .يج سلط  الة
 وريغؿ القغنوف والمترعيف. , والرعليـ

 تالدراس  ومف أىـ نرغجج
 الرعرؼ على متغىؿ مرىز المدين  والر  ررمثؿ ةتىؿ أسغس  ف ت 
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 متغىؿ مرعلق  ةغالزدحغـ المروري وصعوة  الحرى . -

 متغىؿ ةيجي  مرعلق  ةغلرلوث المغدي والةصري -

 متغىؿ الرسوؽ ومغ يعغنيو المرسوريف ةمرىز المدين  -

 متغىؿ مرعلق  ةمظير مرىز المدين  والرلوث الةصري للمىغف. -

 النيػػوض ةمرىػػز المدينػػ  ليرمغتػػى   و ىؿغمتػػىػػذه الحػػؿ يميػػ  اليزمػػ  ل سػػرراريييغتوضػػ  اال
 وىذه االسرراريييغت ى ت مسروي رطغع ةزة.م  مرىزىغ ىمدين  ريغري  ميم  على 

والرػػ  اعرمػدت علػػى رنسػػيؽ التػوارع ورحسػػيف مظيػػر : رحسػػيف المظيػر العػػغـ إسػررارييي  -
ييػػػغد منػػػغطؽ ررفيييػػػ  وسػػػغحغت خضػػػرا   الواييػػػغت والقضػػػغ  علػػػى عتػػػواجي  اليفرػػػغت واة

 ومفروح .

مسػةةغت الرػداخؿ والرػ  اعرمػدت علػى القضػغ  علػى  ترحسيف المرور والحرىػ إسررارييي   -
موارػػؼ  ةػيف حرىػ  السػيغرات والمتػغة ورنظػيـ المػرور ورحسػيف حغلػ  الطػرؽ  وعلػى رػوفير

 سيغرات إضغفي  وعمؿ نظغـ لموارؼ السيغرات.
ت والرػػػػ  اعرمػػػػدت علػػػػى منػػػػ  مسػػػػةةغت الرلػػػػوث الةيجػػػػ  يػػػػودة الةيجػػػػ إسػػػػررارييي  رحسػػػػيف  -

والرخفيػػؼ مػػف آثػػغره  وخصوصػػغ الرلػػوث النػػغرج عػػف السػػيغرات ومولػػدات الىيرةػػغ   وىػػذلؾ 
 .لمرىزتوارع ومةغن  اوض  نظغـ لنظغف  

عغدة الرطويإسررارييي   -  .ةمرىز المدين  ررعزيز فرص الرنمي  واة
 .رنمي  الترىغت المحلي  إسررارييي  -
 .الررويج لمرىز المدين  ييي إسررار -

 التوصيات 7-3

 لمبمدية والمؤسسات الحكومية:أوال: توصيات 
 مرىز وةمغ يرفؽ م  ىذه الخط .الرقسيـ أحيغ  المدين  ةمغ يدعـ إعغدة رطوير  عغدةإ -
 على اسرراريييغت رسرند لرطويره رنفيذي  خط  ةمرىز المدين  وعمؿ االىرمغـ زيغدة ضرورة -

  مف ىذه الدراس  ف  عملي  الرطوير.واضح   واالسرفغدة 
معو  لو  مرفؽعمؿ مس  ميدان  للمةغن  والسىغف ةمرىز المدين  ومف ثـ عمؿ مخطط رفصيل  

 نظغـ ورقرير فن  يحدد روانيف وتروط الةنغ  والرطوير  م  مراعغة خصوصي  المخيمغت.
 .ىزىيز  مف عملي  رطوير المر  العمؿ م  وىغل  الغوث ف  رطوير المخيمغت -
 إدراج متروع رطوير مرىز المدين  ضمف أولويغت المتغري  اإلسررارييي  للمدين  -
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 إييغد مراىز ريغري  ف  أحيغ  المدين  للرخفيؼ مف مرىزي  مرىز المدين . -
القضغ  على ظغىرة الةسطغت ةصفريغ مسةب متررؾ لعدد مف المتغىؿ ف  مرىز المدين  مثؿ  -

   عقوةغت رادع  علىووض وعررل  المرور.صري صعوة  الحرى  والرلوث المغدي والة
 المرعدييف على التوارع وأصحغب الةسطغت والةغع  المريوليف.

العمؿ اليدي والسري  على حؿ متىل  المرور ةصفريغ مسةةغ لعدد مف المتغىؿ ومنيغ الرلوث  -
 اليواج  والسمع  وصعوة  الرسوؽ والحرى  ةمرىز المدين 

وض  خط  رفصيلي  ليـو السةت رنظـ المرور ووروؼ السيغرات وعمليغت الةي  والترا  وحرى   -
 المتغة.

 ىثير مف يحقؽواالرصغالت ف  انيغز المعغميت ممغ  المعلومغت وسغجؿرتيي  اسرخداـ  -
الرىلف  نريي  الحد مف رحيت  روفير وأيضغوالييد  الورت روفير أىميغ مفو  والفواجد المزايغ
 مرىز المدين   ممغ ينعىس أيضغ على يودة الةيج  ةتىؿ عغـ.المواطنيف إلى  قغؿانر

ف خدم  الىيرةغ  ةمرىز لمدين   وروفير مصغدر ةديل  للىيرةغ  مف الطغر  المريددة يرحس -
 السرخداميغ ورت انقطغع الريغر.

لحسةغف رطوير تةىغت الةني  الرحري  مف ىيرةغ  وميغه وصرؼ صح  وىغرؼ  م  األخذ ف  ا -
 الرنمي  المسرقةلي  للتةىغت.

 ةير والمؤسسغت الييجغت متغرى  على الرأىيد م  للمرىز والثقغف  اإلعيم  الدور عيؿرف -
 .الحىومي 

 ةو. الفني  والميريغنغت والحفيت المعغرض رنظيـ خيؿ مف للمرىز العغطف  االنرمغ  فعيؿر -
عمؿ ةرامج روعي  ةسةؿ الحفغظ على الةيج  وروانيف المرور والسيم  على الطرؽ وخصوصغ  -

 لطيب المدارس  وأصحغب الةسطغت والمحيت. 

 ثانيا: توصيات لممستثمرين والقطاع الخاص:
رتػػػيي  االسػػػرثمغر المتػػػررؾ ةػػػيف المسػػػرثمريف وأصػػػحغب العقػػػغرات والةلديػػػ  فػػػ  مرىػػػز المدينػػػ    -

والمةػػػػغن   غري  المرعلقػػػػ  ةموارػػػػؼ السػػػػيغرات والمراىػػػػز الريغريػػػػ  الضػػػػخم وخصوصػػػػغ فػػػػ  المتػػػػ
 .اإلداري 

 مسغىم  المؤسسغت الخغص  واليمعيغت واألفراد ف  أعمغؿ رطوعي  ةمرىز المدين . -
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 ثالثا: توصيات خاصة بعممية التمويل:
 ةمسغعدة مىرب اسرتغري. رطوير مرىز المدين  عمؿ رقدير مغل  لرىلف  متروع -

القيػغـ  فػ  السػىغف لمسػغعدة صػندوؽ إنتػغ  أو الميسػرة القػروض مػف المغليػ  الحػوافز رػوفير -
 .الخغريي  المعونغت انرظغر ةدؿ الرأىيؿ ةأعمغؿ

 المؤسسػغت خػيؿ مػف أو حىػوم  أو دولػ  رمويػؿ إلػى ذارػ  رمويؿ مف الرمويؿ مصغدر رنوي  -

 الرنميػ  رحقيػؽ دؼةي واالسػرثمغر الرمويػؿ دور رفعيؿ على الرأىيد م  الحىومي  ةير والييغت

 .للمرىز المسردام 

 المدين . رطوير مرىز اسررارييي  لرنفيذ المغل  الدعـ لروفير السع  -

 القوانين والتشريعاتتوصيات خاصة با: رابع

 أو والقػرى المػدف رنظػيـ رػغنوف فػ  الحضػري ةػغلرطوير خػغص فصػؿ ةإفراد الرتريعغت رطوير -

 .  الحضري خغص للرطوير رغنوف وض 

 .المدين  لوسط والةصري اليمغل  المظير ةرطوير رخرص وأنظم  روانيف وض  -

  إعغدة النظر ف  روانيف المحغور الريغري . -

 الرتديد على رطةيؽ القوانيف وخصوصغ روانيف المرور والةنغ . -

 توصيات خاصة بالدراسات المستقبمية:ا: خامس

 منيػغ يعػغن  الرػ  المتػغىؿ الىثيػر مػف حػؿ على الييغت المعني  الدراس  ىذه رسغعد أف يمىف 

لػػذا ييػػب أف ررةػػ  ىػػذه الدراسػػ   فػػ  رطػػوير المدينػػ  ىىػػؿ الةدايػػ  ورػػد رىػػوف مرىػز المدينػػ  
رنػغوؿ مدينػ  رالدراسػغت الرػ  نظرا لقل    دين  رف دراسغت رغدم  ررىز على ترى اليوانب ةم

 .رف 
  مثؿت الحق لي  رفصي رقررح الةغحث  أف ررة  ىذه الدراس  دراسغتو 
غت رطوير مرىز مدين  رف  ورقػدير الميزانيػغت اليزمػ  اسرراريييلمتروع رنفيذ  دراس  يدوى -

 والييغت الممول .
 ة رخطيط مدين  رف  ىمدين  ريغري  ارليمي .إعغد -

 
 
 

 .رمت ةحمد اهلل
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1 Research Introduction 

1.1 Introduction 

Due to the new status Rafah city gained in the trading and transporting of goods to 

Gaza Strip, given that Change starts from the heart, the subject of this thesis has been 

about the strategies of urban planning for Rafah city center, as a step in the way of 

developing the city as a commercial city. This can be achieved by the development of 

general goals and strategies that assist in the development of this region in a way that 

meets the aspirations of the Palestinian society. This study will focus on the center of 

Rafah city which is located in the center of the city camps, where the functions overlap 

with various services and the pedestrian traffic overlap with the movement of vehicles. 

The focus also will widely be on the commercial aspect, in order to develop proposals 

based on scientific basis for the development of the region, including the guarantee of 

comfort to the visitors and to ensure making the center a place of attraction and civilized 

scenery of the city. 

1.2 The importance of the research 

The importance of this study lies mainly in the fact that it offers solutions to the 

problems of the city center physically and socially terms, depending on sound scientific 

and planning basis that helps concerned authorities in solving the problems of this 

region. The importance of this research also lies in that: 

 It offers a new vision and concept for Rafah city as a commercial city. 

 It helps the economic development of the city. 

 Its considered as a guide for officials to maintain the local community's 

economy. 

 Its considered as a way to help other regions in solving the problems of their city 

centers because most of the Palestinian cities suffer from similar problems in the city 

center area. 

 Also, this study may constitute a first step on the road to a solution which can be 

followed by future studies in this area. 

1.3 Research objectives 

This study mainly aims at the development of solutions and proposals which 

contribute to the development of the center of Rafah city and in detail to achieve several 

objectives, including: 

 Identifying the status quo of Rafah city with a focus on its center, the problems it 

faces, analyzing and assessing the current status of the center and identify its positive 

and negative aspects. 

 Proposing solutions to the problems the center suffers from and developing 

plans and strategies for the future development of the area. 

1.4 Research problem 

Given the growing status of Rafah city in Gaza strip economy, whereas change starts 

from the heart, the research problem was about decided to be on working on the 

development of the city center, which cannot meet the requirements of the new role of 

the city as a commercial center because of the problems it suffers from such as traffic, 

movement, environmental pollution, visual disturbance and functional overlapping.  
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This requires developing proposals, strategies and developmental plans for the 

region, which promotes the development of the city center. 

1.5 Research obstacles 

 The limited information and studies on this subject at the local level. 

 The limited amount of detailed data about the area. 

 High structural density in this region requires a major effort in the surveying 

work. 

 The absence of certain boundaries for the center area of Rafah Municipality with 

a difficulty to draw it because the refugee camps surround it from most quarters, 

resulting in the reduction of the area that will be studied to include the area where 

most of the commercial activities are concentrated in the center of the city. 

2 Definition of the City Center (CBD) and Its Properties 
The city center holds a special importance for communities and nations. It has been 

its economic engine for a long period of time, which is “the main center of business, 

management, entertainment and culture of the city as a whole" (Allam, 1991). The city 

center (CBD) meaning and content don’t different from the concept of (Down Town), 

which is the core of civil life (Reekie, 1972). "Ernest Burgess" has called this region 

(Down Town Retail). It includes sections of stores, shops, offices, clubs, banks, hotels, 

theaters, museums and those responsible for the economic and political life (Carol, 

1960). Yeates described it Saying, "It is an area with high land prices, characterized by 

high concentration of shops, theaters, hotels, service bureaus and this region is the 

center of traffic density in the city" (Yeates, 1980).  

The following characteristics are considered the most important characteristics of the 

city center (Abu Eyana, 1999), (Abu Sabha , 2003): 

 Concentration of most of the major shops and corporate offices, banks and 

entertainment venues in it. 

 High traffic density where most of the main roads link the city to the 

surrounding areas. 

 An increase in land prices due to growing demand for its various services, which 

led to vertical expansion. 

 There is a big difference between the population density during the day and 

night time because it attracts customers from all over the city, and creates a kind of 

internal migration because of its land high prices. 

 It is characterized by the existence of a street or several main streets served by 

important Arterial Street, where large multiple function shops are concentrated. They 

may consist of several floors with their attached stores. 

 Productive industries decrease in the city center, but the existent productive 

industries are either remnants continued in the central area, or a new industry that 

grew up on the outskirts of the central area. 

 It has internal specified activities; because there are some streets that are 

specialized in a dominated particular activity such as retail streets and streets of 

administrative institutions..... Etc.  

 It expands slowly at the expense of neighboring areas, where vertical expansion 

is big and horizontal is small. 
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3 A study on Rafah City 

Since its inception, the city of Rafah had a great importance that is not competed 

with any other Palestinian city. "The importance of Rafah is attributed to its situation as 

the southern gateway for Palestine and the liaison point that connects Africa with Asia, 

and a crossing point for the waves of migrated people, which flowed into the Nile 

Valley or the Levant. Nature has gifted it with a unique geographical location, not only 

between Palestine and Egypt, and between Asia and Africa, but also between the oldest 

known civilizations between the Nile and the Euphrates Valleys" (Ben Ayyash, 2002). 

 Rafah city is located in the southern part of Gaza Strip, which is located on the 

Mediterranean coast , and occupies the far south western of Palestine as a linear form 

extends from north to south which is 45 km long, the width is between 6-12 km and 

with a total area of about 365 km
2
 (Al Moghanni, 2006). As shown in Figure (1) the 

city of Khan Younis is on the north of Rafah, the Egyptian border is on the south, 

and the Mediterranean Sea on the west and Alshowka village on the east (Rafah 

municipality, 2012). 

 

Figure (1): The location of Rafah city 

Source: The Palestinian statistical atlas, 2006 

 The area of Rafah, according to the master plan of the city is about 30,5 km
2
, 

representing 8.35% of Gaza Strip (Rafah municipality, 2012) 

 The 2011 statistics indicate that the number of Rafah's population reached 

195,598 people, representing 4.7% of the population of the Palestinian territories, 

representing 12.3% of the population of the Gaza Strip (Central Bureau of Statistics, 

2011) 

  The population density in Rafah reached in 2011 about 3.056 persons/acre.  

 Rafah's Role in the Economy of Gaza Strip 
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After the prolonged Israeli blockade on Gaza Strip, the people in Gaza tried to find 

other options to bring essential goods to Gaza markets, so tunnels of Rafah have 

become the main artery of the besieged Gaza Strip. Imports ranging from food, clothes 

and fuel work under the ground to prevent the collapsing of Gaza's economy, so that 

tunnels have become the main source for commodities (Abu Modallalah, 2010). 

Also the tunnels trade has contributed to the creation of job opportunities for a large 

number of the population, where the number of workers in the tunnels reached more 

than 12 thousand workers, with the exception of those working in trade, transportation 

or distribution, bringing the number to about 15 thousands, mostly from Rafah city and 

the rest from the cities and refugee camps of Gaza (Abu Olba, 2008). 

This role of the tunnels does not mean that it is devoid of other enormous social and 

economic problems, and to overcome these problems the solution is not represented in 

the tunnels continuity, but in the ending of the unjust blockade and opening the 

Egyptian crossings formally to enter what Gaza needs. 

 

4 Field Study of Rafah City Center 

The adopted methodology of the field study depends on the descriptive analytical 

method, which is based on the collection of data about the region, organizing and 

analyzing it in order to identify the causes of its degradation and proposing solutions to 

develop it, through: 

- Field surveying and inspection on the ground and taking notes. 

- Photography, which records the reality of the place accurately and reflects the 

behavior of the people. 

- Satellite images available for the City. 

- The collection of the available information about the area at the municipality of 

Rafah and the Palestinian Statistics Center and other records, publications, 

brochures and reports. 

- Surveying the views of citizens through a questionnaire distributed to a random 

sample in the study area. 

- Conducting personal interviews with influential stakeholders and decision 

makers in the city. 

4.1 Locating the center boundary 

It has been selected based on the following characteristics: 

- The existence of many multi-story buildings, especially on the main streets. 

- The traffic is jammed as the traffic flow reach to 1666 vehicle/hour. 

- The pedestrian density. 

- The existence of a lot of utilities and commercial facilities that are not found in 

other regions such as the Central Market and the municipal building. 

The following figure shows the proposed boundaries of the central area of Rafah: 
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b. Rafah City Center 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Rafah City 

Figure (2): Rafah city center boundaries 

Source: Rafah Municipality with researcher conduct  

 

It is clear from figure (2) that the center is located in the centroid of the city in terms 

of gradual growth in all directions, major traffic intersection in it, its presence on Abu 

Bakr Street and being in the middle of a high density populated area. 

This area is surrounded by the following streets: 

o From the north: Bilal bin Rabah Street (No. 50). 

o From the South: Al-Hoda Street (No. 51). 

o From the East: Othman bin Affan Street (railway) and Omar ibn al-Khattab 

Street (No.2). 

o From the West: street number (52) and CAIR Street (No. 53). 

The area of this region is about (392) acres 

 

4.2 Field study through field surveying and observation: 

Based on the satellite images of the city and the public buildings guide in Rafah 

Municipality (Rafah municipality, 2007) and the researcher's surveying and the data 

collected about the study area, the following were observed: 

 Due to the fact that this part of the city is the center of the refugee camps in 

Rafah like other camps are suffering from many problems related to overcrowding 

population, where the number of its population according to statistics in 2007 

(Central Bureau of Statistics , 2012 a) reached about 10234 people with populated 

density about 28.5 capita/acre 

 It is noted that the most crowded residential area with adjacent buildings with 

old walls and narrow winding alleys represents an area of the residential area of 

about 59.8 % of the area of the region. Also, most of the residential buildings along 

the main streets include other uses such as commercial, health and administrative 

support. 

 There are seven schools in the region where the number of students is about 

10176 students, in addition to 447 teachers and workers (archive Directorate of 
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Education, 2011 ), ( Archive Relief and Works Agency, 2011). This number doubles 

the number of individuals in the region during the daylight hours to the double, and it 

increases the traffic on the road network and causes traffic jams during in and out of 

schools times, especially since the schools gates open to the main streets. 

 Commercial uses are concentrated mainly on Abu Bakr Street. 

 A main mosque, Al Awda, is located in the Center area where all five prayers 

take place. It is considered as one of the oldest mosques in the city (Figure 3), it is 

located at Al-Awda crossroads where there are no squares around it to evacuate 

worshipers. 

 
Figure (3): Al-Awda Mosque 

Source: Researcher 
 

 The area in general lacks the green elements except the previous park area 

(Figure4), where part of it was destroyed during Al Furqan War. It currently 

represents a median island to Bilal Street. 

 

Figure (4): The green area in Bilal Street 

Source: Researcher 
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 The only open space in the area is the previous Al-Nejma square, where a 

monument is currently being established, and figure (5) illustrates this monument. 

 

Figure (5): The monument’s construction works in Martyrs’ Square 

Source: Researcher 
 

 The few number of landmarks is noticed in the area. The most remarkable land 

marks that can be noticed are: Al-Awda mosque (figure 4), the Municipality of Rafah 

(figure 6.a) and the commercial center (figure 6.b). 

a. Rafah Municipality b. Rafah Commercial Center 

Figure (6): The most remarkable land marks in Rafah 

Source: Researcher 
 

 Rafah municipality is currently constructing the Martyrs statue in the previous 

Al Nejma square area "in order to create a distinguished landmark of the city and to 

solve the traffic problem in this area (a meeting with the Director General of Rafah 

Municipality, 2013). 

 Given the types of properties in the city center, we find public properties which 

are either governmental, municipal, endowment or UNRWA, which constitute about 

26% of the total properties (excluding streets). (Figure 7) shows the ratios of these 

properties. 
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Figure (7): The ratios of properties in Rafah city center 

Source: Researcher 

 The highest percentage of buildings in the region is that composed of one floor, 

followed by ones with two floors which together represent more than 85 % of the 

region 's buildings (Central Bureau of Statistics, 2012b), and Figure (8) shows the 

ratios of these heights. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (8): The ratios of building’s heights in Rafah city center 

Source: (Central Bureau of Statistics, 2012b) 

 

It is also noted that the highest buildings are located on both sides of the main 

roads. 
 

 The percentage of the un- inhabited buildings (empty, closed or abandoned) is 

very little, and the inhabited and utilized for work buildings and/or for work and 

housing is up to 20 % of the buildings, which is a relatively small proportion given 

its location in the city center. The following figure illustrates these percentages: 

  

Private 
73.43% 

Municipal 
12.09% 

UNRWA 
7.20% 

Governmental 
7.07% 

Endowment 
0.20% 

Ground 
64.58% 

Ground+1 
20.68% 

Ground+2 
9.43% 

Ground+3 
4.04% 

Ground+4 
1.03% 

Ground+5 
0.24% 
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housing 
77.20% 

Housing+ 
working 
10.61% 

working 
8.31% 

closed 
0.40% 

empty 
3.01% 

 abandoned 
0.48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (9): The ratios of building’s uses in Rafah city center 

Source: Central Bureau of Statistics, 2012b 
 

 All buildings in this area have been established since the migration of 1948 so 

far. They form blocks of concrete or stones attached in a non-characteristic 

architectural style, but a mixture of shapes and colors that vary according to 

individual tastes. This is due to the lack of a mechanism and criteria for determining 

the designs of buildings in the central commercial region due to its position within 

the area of the camps that are not subject to the regulations and conditions of Rafah 

Municipality. 
 

 Street network characteristics:  

According to Rafah municipality documents (Evaluation of fixed assets, 2008) and 

through the field surveying, the following was noted: 

o Poor condition of the pavement of a number of streets and especially Al-Hoda 

Street (No. 51), which suffers from a bad pavement condition and the halls. 

o The end of the validity age of El Huda Street, street number "52", CAIR Street 

and Civil Defense Street. 

o The inadequate and ill-placed sidewalks, especially Abu Bakr Street being 

loaded by high pedestrian density of shoppers and students. 
 

 Traffic situation in the city center 

Studying the traffic plan for Rafah City (Sarraj and others, 2007) and concerning the 

area of the city center, we notice the following: 

o  High percentage of carts in the city center. 

o  The highest traffic volume in Rafah City is located at five intersections; all of 

them are at the city center. 

o  The five Intersections recorded the highest traffic flow at the Peak Hour, and 

the eastern parking lot scored the highest among them. 

o  The lowest traffic flow is noted at night time, which reflects the condition of 

the city center during night which means no movement in most directions. 

o  The presence of congestion and traffic jams in the city center, evidenced by 

the low-speed movement of vehicles. 
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Figure (10): The traffic confusion in Rafah city center 

Source: Researcher 

o The problem of encroachment on sidewalks and streets appears clearly in the 

city center by the shops, peddlers and stalls. 

  

a. The encroachments on sidewalks 

by shops 
b. The encroachments on sidewalks 

by peddlers and stalls 

Figure (11): The encroachments on sidewalks and streets in Rafah city center 

Source: Researcher 

 

o  Lack of traffic control equipment and tools (signs, signals and safety 

measures). 

o There is a conflict between pedestrians and vehicles at the student's arrival and 

departure times, because of the lack of appropriate sidewalks and pedestrian 

routes. 
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o  The existence of a number of important services and activities, in addition to 

the high population density which largely causes traffic congestion in the 

region, especially in the morning hours. 

o  The use of part of the Omar bin El Khattab Street for the weekly Saturday 

market has led to a traffic jam at Al-Awda intersection, especially at peak 

times. 

o  There's a shortage of places for parking private cars, especially in crowded 

places, near markets and public places where most of the parking is on both 

sides of the main streets in the city center. 

o  There is no public transportation system in the city center, and it’s noted that 

there is a deficiency in the proportion of public transportation vehicles on the 

roads in the city center. 

o The location of current taxi stations causes congestion and contributes to the 

traffic delay in the main streets, especially as some of them occupy parts of the 

streets. 
 

 Elements of service and streetscape: 

The area's lack of service and streetscape elements is no secret to anyone visiting, as 

noted below: 

o  Streets and sidewalks pavement contain drillings and pitfalls which 

accumulate dust and dirt or rain water in the winter. 

o  The lack of green areas in general and planting in particular. 

o  The lack of sculptures, artistic views and water elements. 

o  The lack of attention to lighting during the night time. 

o  The lack of streets furniture elements which consist of benches, flowerbeds, 

phone booths, umbrellas, litter receptacles and fountains. 

 Environmental pollution 

Environmental problems – in its physical and moral senses- are considered the most 

serious problems that characterize the city center. Manifestations include: 

o Noise and ` pollution caused by congestion, car exhaust, electricity generators 

and remnants of commercial activities. 

o Polluted streets with houses' and various activities garbage and the lack of dust 

bins and the general lack of a system for garbage collection and disposal. 

o Occupying sidewalks with booths, peddlers and stalls. In addition to the 

weekly Saturday market. 

o High density of buildings and lack of respect for the right of ways and the 

differences in streets rebounds in the visual domain of the public road. 

o Lack of landscape and artistic elements and irregular arrangement of the street 

lights on both sides of the roads, especially on the main ones. 

o Chaotic parking and not binding by certain parking. 

o Not concerning with finishing and maintenance of interfaces, with distorting 

interfaces with ads, posters and graffiti. 
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o Unsightly Signs where they show disparity in size and shape and also 

scattering and disharmony among them. 

4.3 Field study through the questionnaire: 

It's been relied on the questionnaire as a study tool that helps to identify the views of 

the goers to the center and the urban problems they face. Then match these views with 

the results which has been reached through the field surveying and observation, which 

paves the way for the lay down strategies. 

The study population consisted of the goers to the city center as vendors, shoppers, 

workers, drivers and others. The study sample consisted of (100) individuals from the 

study population chosen randomly.  

The results of the study through the questionnaire can be summarized as follows: 
 

Firstly: Recognition of the city center 

- Most of the respondents believe that the center of the city of Rafah is limited to 

the Sea Street. Perhaps this is because this central street gathers most of the facilities 

and commercial services, administrative and important buildings in the city, in 

addition to its importance in the transportation and movement within the city. As 

well as the lack of clear boundaries of the city center because it overlaps with Rafah 

camps. 

- The most important function of the center according to respondents is that it is 

considered the center for all jobs, this confirms it as a central region. Secondly it is 

the center for trade and shopping. 

Secondly: Shopping in the city center 

a. There are many obstacles to the process of shopping. The major one is the lack 

of pedestrian facilities. 

b. The frequent interruption of electricity represents the severest obstacle to the 

process of shopping. 

c. The city center lacks several facilities which can be arranged according to the 

respondents in the following order: gardens and parks, public and open spaces and 

finally sports and leisure facilities. 

d. One of the best ways to improve the shopping in the city center is the 

improvement of existing commercial markets and finding huge commercial malls. 

e. It is not preferable to activate shopping at night. 

f. The best way to implement rest places is to make them in the form of green 

areas or entertainment areas. 

 

Thirdly: The environmental problems in the city center 

a. The city center suffers from air pollution which caused by car exhausts and 

power generators. 

b. The streets of the city center suffer from pollution that is caused by business 

activities waste, and the lack of a clear system for garbage collection and disposal, 

and the absence of a rainwater drainage system. 

c. City center suffers from noise resulting from the sounds of generators and cars. 
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Fourthly: Transportation and traffic problems in the city center 

1. The biggest problem affecting population is the difficulty of parking their cars, 

followed by the problem of having to walk on the vehicle lane because of 

encroachments on pedestrian sidewalks by shops, peddlers and stalls, causing 

obstruction of traffic and lack of security. 

2. There is a general consent on preventing the movement of carts on the main 

streets. 

3. The pedestrian congestion and the lack of their facilities as well as commercial 

activities are causes of traffic obstruction in the city center. 

4. Citizens do not suffer from a lack of public transportation during the day time and 

also do not find it difficult to travel to and from the city center. 

5. The idea of changing the location of Saturday market isn't yet acceptable to the 

respondents. 

6. The best way to overcome the problem of traffic congestion in the city center is to 

prevent the entry of carts at specific times of the day and to put control traffic tools 

such as signs and signals. 

7. Parking positions preferably should be in the form of floor or multi-story parking 

or underground parking. 

Fifthly: Problems related to the city center appearance 

1 – Randomness of nearby camps affects the overall shape of the center area. 

2 – The visual appearance of the city center is distorted for the following reasons: 

o Lack of land scape elements such as benches, flowerbeds, phone booths, 

umbrella, Litter Receptacles and fountains. 

o Lack of effort in finishing, maintenance and graffiti of the interfaces. 

o Lack of harmony and aesthetic touch in signs. 

o Encroachment on the road boundaries and the differences in streets rebounds.  

o Occupancy of sidewalks by exhibit shops, peddlers, stalls and manual carts. 
 

3 – There's a little role for parked cars in distorting the appearance of the center, and 

the Saturday market does not adversely affect the appearance of the city center. 

4 - Citizens consider the under construction square at the site of El Nejma area as a 

remarkable element that will contribute to the development of the aesthetic 

appearance of the city center, and will lead to the creation of a special landmark for 

the city of Rafah, and will also give the area a better shape than it was previously. 

 

5 Urban development strategies for Rafah city center  

5.1 Improving the Overall Appearance of the City Center 

A. Vision: 
 

The center of Rafah city will become an urban attraction point locally and regionally. 
 

B. Goals: 

 The urban development of the city center by improving the appearance of 

buildings and facilities. 

 Creating a friendly atmosphere to enhance pedestrian movement and social 

interaction in the city center. 
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C. Proposed actions: 

The responsibility of making a plan to improve the appearance of the city center is 

shouldered on a number of local groups, including municipality, governorate, the 

chamber of commerce, NGOs and community committees, vendors and residents, 

shoppers and visitors. Each group’s role differs from the other, but the direct and largest 

role is the responsibility of those who live or own property in the city center, it is 

necessary to unite all efforts in order to make the process of development a common 

task. The basic components of that plan include the following: 

1. Enhancing the streetscape 

This plan recommends additional improvements towards enhancing the streetscape, 

including redesign Bilal bin Rabah, Al-Huda, Abu Bakr and Othman streets. The 

following improvements should be implemented to enhance the streetscape of the city 

center: 

 Installing streetscape furniture and amenities necessary for the pedestrians, such 

as: benches, trash receptacles, phone booths and drinking fountains along the 

streets in the city center. 

 Providing sunshades to protect pedestrians from weather fluctuations.  .  

 Providing additional green areas, especially in the wide street islands and on the 

squares (Martyrs’ Square and the median island of Bilal bin Rabah Street), as 

well as tree planting on the sidewalks. 

 Creating outdoor areas for having food. The Previous garden area of Bilal bin 

Rabah Street is suggested. 

 Encouraging physical improvements, such as: planters and flowers poxes, 

benches and awnings. These things can be covered by donors taking into 

consideration making plaques with their names. 

 Planting trees to enhance the beauty and to protect pedestrians from the heat of 

the sun, taking into account the low cost and maintenance of them.  

 Installing and using exterior lighting with distinctive designs and decorating trees 

with white lights, installing a lighted water fountain which would create an 

attractive, beautiful and safe atmosphere. 

 Maintaining of pavements and sidewalks, increasing their width and tiling floors 

with distinctive tiles that take into account the disabled and its quality and 

beauty.  

 Unifying the levels of sidewalks and corridors.  .  

 Designing and installing street signs taking into account their proper positions.  

 Implementing a public art program in all parts of the city center.  .  

 Providing fire hydrants in selected places. . 
 

2. Providing open spaces for social and civic activities: 

Public spaces provide residents and visitors with places to get together and attend 

various activities. These spaces also give more privacy to the city center as a unique 

place to set up events. Since the public spaces in the city center are limited, the goal is 
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to create attractive and appropriate spaces for the various activities. Also, social centers 

and recreational spaces that cater to the elderly, young people and families should be 

encouraged throughout the city center. 

The following actions should be implemented to expand areas for gathering spaces 

and civic activities: 

 Creating a mixed-use development and plaza near Martyrs' Square. This plaza 

should include outdoor dining areas and gathering spaces incorporated with new 

mixed-use buildings. 

 Creating recreational opportunities for youth, such as such as after school teen 

centers sports fields, etc. These opportunities should be encouraged in clubs and 

sports centers in the city center. 

 Preserving the Martyrs' Square and maintaining it regularly. 

 Developing Al-Awda square and beautifying it with streetscape furniture, 

lighting, lampposts and murals. 

 Reconstructing El-Nejma Park as it is the only park in the area, with considering 

the regular maintenance. 

 Constructing a square in the eastern garage intersection. 

 Organizing competitions for artists and architects to landscape spaces and 

squares in this important area. 
 

3. Maintaining and improving the stores and buildings facades 

There are many ways to make the buildings look more lively, and cost effective, 

though they require the cooperation of the property owner, and these ways are: 

 Decorating and lighting vacant buildings and closed walls, and displaying a video 

illustrating local attractions or annual events. 

 Cleaning the facades of buildings overlooking the main streets and squares of 

hand writings, and to preventing graffiti. 

 Removing all posters and ads from the facades of buildings, walls and lampposts 

and imposing fines on whoever puts them again. 

 Decorating walls with drawings and artistic shapes that tell the city's past glories. 

This work can be done by professionals, amateurs or novices. The walls of 

schools are suggested to implement these actions. 

 Removing encroachments of shops located on the main streets and sidewalks, 

regulating and organizing peddlers and stalls. Which needs awareness campaigns, 

Enforcing traffic regulations and law application.  

 Developing laws that preserve the returns and heights on the main streets and not 

tolerating building violations. 

 Identifying areas and heights in the city center, especially on the main streets. 

 Giving a distinctive character for the buildings overlooking the commercial 

streets in terms of handling the elevations. 
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 Setting determinants to handle the commercial storefronts in terms of colors, 

materials, sunshades and awnings the matter that gives the area a distinctive 

character, e.g. painting shops’ doors in a united color. 

 Providing incentives to improve and maintain the facades of buildings all over 

the city center. 

 Rehabilitating and maintaining the important buildings so as to enhance the 

general nature of the city center. 

 Following a general policy in the process of determining building heights in a 

way that ensures the clarity of the skyline and the comfort visual vision 

especially on the main streets. This process includes the possibility of amending 

the laws to increase the buildings heights on the main streets. 

 Applying the policy of removal and replacement for El-Awda mosque so that it is 

reconstructed to suit its importance of as a central mosque in the city located on 

the most important squares of the city. 

 Developing a law for buildings located on the commercial streets, on the base of 

providing returns in the ground floor with a distance not less than 2M, considered 

as arcades to be shaded areas to protect pedestrians and exhibits from weather 

conditions; it also adds a distinctive character to the commercial areas. 

 Making a detailed study for the camps in the city center, and developing 

solutions cooperating with UNRWA to develop it through a mechanism that 

maintains its privacy, giving a particular attention to the maintaining of 

dilapidated buildings and improving the conditions of roads and infrastructure 

networks in the same time. 

 Following a public policy in the process of determining building heights to 

ensure the clarity of the line of sight and visual comfort. 
 

4. Signage and directional assistance 

Signs, banners and maps are considered effective marketing tools in the city center if 

properly used. They can be developed through: 

 Making a comprehensive survey on the banners and signs in the streets, 

storefronts, governmental buildings and public areas in order to identify the need 

to improve, remove or put a new signage. 

 Removing all horizontal billboards, hanged on lamppost or those on the buildings 

facades, especially ads that are not licensed and cancelling of the licenses of 

unpleasing ads. 

 Making illuminated panels on the sides of the buildings entrances and 

administrative buildings which illustrate the different uses, especially commercial 

and administrative ones. 

 Arranging and putting attractive signs that identify and link travelers, by car as 

well as by foot, to the community’s high traffic destination points.  

 Developing an outdoor electronic display screen for media and advertising. 
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 Designing and hanging banners that promote local events, such as festivals and 

exhibitions. 

 Considering decorating streetlights or electric poles with banners or flags that 

represent a particular season or occasion.  

 Offering rewards to encourage local business signage improvement efforts 

throughout the city center. 

 Designing a map illustrating downtown routes and local attractions. 

 Refining displaying ads in the streets, squares and the top of buildings by 

regulating its uses through removing and baying fines. 

 Developing technical requirements and standards for ads and banners in the roads 

limits within the city center. 

5.2 Improving Traffic Movement in the City Center 

A. Vision: 

Traffic must be easy and safe in the city center. 

B. Goals: 

 To provide a smooth and comfortable traffic flow without delaying the trips time. 

 To provide adequate parking. 

 To reduce the environmental pollution in the city center. 

C. Proposed actions: 

The responsibility of implementing a plan to improve the automotive traffic in the 

city center is shouldered on a number of local groups, including Rafah municipality, 

governorate, traffic unit and community committees, vendors, residents, shoppers, 

visitors and individual business owners. Each group’s role will vary and more than 

likely those who own car in the community will offer the most direct assistance. 

It is necessary to unite all efforts in order to success this process. The basic 

components of this plan include the following actions: 

1. Facilitating the movement of traffic and preventing transit in the city 

center 

 Implementing an integrated system of buses which includes a central bus station 

and minor bus parking in addition to companies that will operate these buses so 

that the system works to provide public transportation for citizens throughout the 

city, as well as all parts of Gaza Strip, especially on Saturdays. 

 Labeling guidelines that guide motorists or pedestrians on their way. 

 Finding a ring road to prevent the transit in the city center. 

 Improving the intersection of Othman with Abu-Baker Street to slow down 

traffic and provide additional green areas. 

 Redesigning the streets of the city center in order to include side parking and 

natural views and pay attention to lighting. The most important streets that need 

redesigning are Bilal bin-Rabah and Al-Hoda Streets. 
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 Paving pedestrian routes and sidewalks with paving materials with distinctive 

forms, especially at intersections across the city center. Priority should be given 

to the intersections along the Abu Bakr Street and Othman streets. 

 Developing and implementing a plan for the maintenance of streets and 

sidewalks. 

 Developing a plan to reduce the transit in the city center, especially Abu Bakr 

Street by directing the movement of vehicles and improving the conditions of 

alternative routes such as Taha Hussein Street. 

 Removing encroachments of shops bordering the street, peddlers and stalls, 

which needs awareness campaigns, enforcing traffic regulations and law 

application. 

 Lightening all streets with distinctly new stylistic poles with a commitment to 

maintain it regularly. 

 Preventing the passage of carts on main streets, especially Abu Baker Street. 

 Making the traffic in the city center more pedestrian-friendly by adjusting the 

timing of streetlights,  providing walkways and enforcing  such laws to punish 

the offending drivers to traffic laws, along with those who do not respect 

pedestrians. 

 Converting the side routes from Abu-Baker Street (starting from the main market 

to El-Awda Intersection) to be limited to pedestrians only, such as: Rawhi Soboh 

Street, medical clinic Street and Al-Nadi Street, and that’s from six o'clock in the 

morning until three o'clock in the afternoon. 

 Identifying places for the constructing alternative markets to stalls and activities 

that impede the movement of pedestrians and vehicles in the area. The popular 

market located to the South of Barqa Stadium is suggested to construct a new 

market there for this purpose. 

 Developing a program to increase awareness among individuals and institutions 

on the importance of respecting traffic rules and preserving the environment. 

 Lightening side streets adequately to encourage and direct the traffic to it and 

thus easing the traffic pressure on the main streets. 

 Creating other centers in Rafah to ease the traffic congestion in the existed one. 

 Increasing traffic police presence at school locations especially at primary 

schools, as well as on Saturdays. 

 Restricting vehicular traffic in the peak hours and switching them to the 

surrounding streets, especially Bilal bin-Rabah and Al-Hoda Street. 

 Moving the school gates which are currently on Abu Bakr Street to minor streets 

if possible in order to prevent the flow of students on Abu-Bakr Street on the 

time of exit or entry to school. 

 Installing traffic control equipment and tools (signs, signals and safety measures) 

at main intersections especially at the eastern garage, Al-Awda and Al Matafi 

intersections. 
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2. Providing well-planned parking 

A parking management system should be implemented, and the following near-term 

actions should be applied to increase the attractiveness and number of parking spaces: 

 Analyzing parking needs and availability; considering the amount and 

convenience of parking for patrons, residents and employees alike.  

 It is non-preferable for surface parking lots to be located directly along the main 

streets, but in dedicated spaces away from the way to campus in order to relieve 

pressure on the main road network. 

 Creating a formal parking management and establishing a program to manage 

parking in the city center. 

 Developing a parking fee program, allowing the development of the city center. 

 Implementing and enforcing time limits for on- and off street parking spaces 

between 9:00 a.m. and 6:00 pm. Low maximum time limits should be required at 

the most desirable on-street locations where demand is highest (such as on Abu-

Bakr Street and on Saturdays). Time limits should be limited to two to three 

hours for on-street parking spaces in locations where demand parking is low, and 

four hours for off-street parking lots. 

 Implementing an employee parking permit system that allows city center 

employees to park in off-street lots throughout the day. 

 Considering charging for parking on Saturdays. 

 Implementing paid parking systems for on- and off-street parking spaces. Parking 

rates should vary based on demand (i.e. higher prices for desirable locations 

and/or peak times of day). 

 Further signage that identifies and directs motorists to all the parking facilities 

located within the city center. 

 Surface parking lots should be well managed, structurally maintained, cleaned, 

and well landscaped.  
 

 As parking demand increases as a result of the development of the city center, a 

more sophisticated parking management system should be implemented by doing 

the following actions: 

o Encouraging underground and multi-story parking. 

o Requiring a floor at least for parking cars during the designing of public 

buildings. 

o Identifying parking lots that can accommodate future parking demand and/or 

can redevelop with additional parking structures. 

o Implementing a security system for off-street parking structures 

o Installing user-friendly technologies that direct drivers to available on- and 

off-street parking, notify users when parking limits expire, and allow users to 

remotely add more time. 

o Installing technologies that allow parking management and enforcement 

agencies to manage parking and enforcement on an hourly basis. 

o Encouraging the establishment of garages down the buildings or streets. 
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o Encouraging the private sector to build and operate parking places especially 

in the city center. 

o Considering the use of a multi-story car park in the city center 

5.3 Quality of the City Center Environment 

A. Vision: 

The city center would enjoy a clean and healthy environment. 

B. Goals: 

 Eliminating aspects of pollution in the city center. 

 Creating a relaxed atmosphere for shopping and work which makes shopping a 

real pleasure. 

C. Proposed Actions: 

The quality of the environment is not the responsibility of a certain body; it is a 

shared responsibility on everyone. All the participants in forming and operating the city 

center have a role in ensuring its success, certain bodies should ensure the 

implementation of most of the terms of this plan, namely; the Department of 

Environmental Health in Rafah Municipality, UBRWA and the Ministry of Health. 

The proposed actions to improve the environment of the city center are: 

1. Maintaining public hygiene: 

Hygiene must be maintained as an essential step to make the city center attractive 

because it is the first impression for those who pass the city center. Actions that can be 

taken in the city center cleaning program are as follows: 

 Development and implementation of a waste management plan for the city 

center. 

 Development of a maintenance plan for public spaces to clean the facade of the 

posters, and other writings. 

 Offering incentives for vendors who clean up their own spaces. 

 Advertising for a community volunteer day to clean up the city center. 

 Develop trash cans and recycling bins (boxes are divided by types of waste) in 

studied sites all around the city center with maintenance on a regular basis. 

 Provide incentives such as trophies to individuals who demonstrate leadership 

and commitment to cleaning up the city center. Also could make groups of 

volunteers for cleaning the area with a reward of recycled goods. 

 Develop an awareness program on the importance of cleanliness and preserving 

public money for the citizens in general and students in particular. 

 Punish those who throw garbage on the street, especially shopkeepers. 

 Develop a system for waste collection in the central market and sue sellers who 

cause staining to the market. 
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 Implement containers in the street for the collection and exchange of rainwater so 

as to achieve maximum efficiency in conducting and taking advantage of 

rainwater. 

 Contracting with a specialized and equipped company to take over a quick 

cleaning and maintenance for this region. 
 

2. Reducing the level of air and noise pollution: 

As cars and electricity generators are the main source of air pollution and noise in the 

city center, following are the steps necessary to reduce this pollution: 

 Issuance of the necessary legislation and apply it firmly to prevent the usage of 

car cues. 

 Monitor car engines and stop exporting high voices. 

 Issuance of laws to prevent the use of amplifiers and recording devices in the 

streets of the city center, cafes and public places from ten o'clock pm until five 

o'clock in the morning  

 Raise awareness through various media stating the dangers of this pollution on 

the human health so that one realizes that the voice space is not personal. 

 Planting trees along the roads and streets to absorb noise and toxic gases. 

 Establish arboreal green belt around the buildings that need calmness, like 

schools. 

 Reducing the use of private transport and redirect to the public transportation. 

 No license for the establishment of any activity or craft only after appropriate 

study issued to the noise level, or the emissions from it. 

 Reduce the use of electricity generators that run when there’s a power outage, 

develop a plan for road lighting and shops in the city center in friendly-to-the-

environment ways like the solar cells. 

 Round examination on ratios of gases emitted by vehicles and preventing 

licensing cars that emit toxic gases or cars that reached their default age. 

5.4 Promote New Development and Redevelopment Opportunities 

A - Vision: 

Rafah city center will be a stimulating development environment. 

 

B - Goals: 

Create a more consistent urban environment to help creating greater opportunities for 

investment. The city center development should balance retail and residential uses to 

increase the customer base, and promote nighttime shopping and strengthen the city 

center economy. 

C - Proposed actions: 

The following actions should be performed in order to encourage appropriate new 

development and redevelopment opportunities: 
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 Re-division of the city's zones to support the city center development consistent 

with the vision of this plan. 

 Encourage mixed-use buildings in the city center. 

 Work with property owners and developers to provide new buildings that replace 

vacant parcels, buildings that are out of character with the city center or buildings 

beyond repair (public/private partnership). 

 Encourage the use of green building or sustainable design/development 

principles. 

 Activate night shopping till certain hours of night, e.g. twelve o’clock. 

 Improve the current market conditions, especially the central market and the 

Saturday market, and encourage investors to make multi-story commercial malls 

that meet the consumers’ needs in one place. Thus that malls may save time and 

effort. Where it should be designed under certain conditions, the most important 

condition is to include parking and green areas. 

 Develop a system for buildings and streets numbering in the city center. 

5.5 Local Businesses Development 

A. Vision: 

Creating a viable business community in the city center. 

B. Goals: 

Efforts should try to strengthen the local business community. To this end, an 

important goal is to help existing businesses thrive and expand. Similarly, local leaders 

should make a concerted effort to attract additional appropriate businesses to the city 

center in order to better serve the market and support the current range of existing 

businesses.  This effort should focus on making it convenient and easy to locate in the 

city center. 

C. Proposed actions: 

Existing businesses are some of the best participants in the city center developing 

efforts.  The city center organizers and government officials must act to ensure that the 

right types of businesses are recruited to appropriate locations within the city center 

structure. The following means help the business develop in the city center: 

1. Retain and expand existing businesses 

Existing businesses are the building blocks of the city center. If current businesses 

are struggling no efforts to strengthen them are put into place, then customer loyalty 

may continue to dwindle, and so will the credibility of the city center as a viable market 

for new businesses. Any business requires an adequate market, space, and support 

facilities. There are several key steps that can be taken by local leaders to help improve 

the local business environment: 

 Convene a forum where businesses can enter a discussion among one another 

and establish a means for developing ideas and acting on them. This could 
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include conducting business visitations or collective discussions on issues 

related to city center businesses. 

 Keep track of when leases expire. When a lease is coming up, contact businesses 

ahead of lease termination to intercept any potential business losses 

 Talking to the existing retailers to find out their complaints as well as find out 

what kind of retailers they would like to see filling the vacancies, and what 

retailers they fear. 

 Considering the implementation of a business retention and expansion program. 

Such a program interviews local businesses to help identify their needs and 

resolve business-specific problems if possible. 

 Access such avenues as a regional revolving loan fund as a revenue source for 

upgrades at existing facilities. 

 Developing an internship program between the educational system and local 

businesses. This provides students with hands-on training and experience in a 

variety of fields, while providing businesses with low-cost employment.  

 Administrative, financial, environmental and sensual preparation to encourage 

the participation of investors and to give serious trust and governmental 

partnership. 

 Stimulating economic activities in the center by supporting and lowering stores 

wages. This will ultimately allow their owners to reduce the prices of goods and 

therefore attract shoppers. 

 Finding sufficient attraction for investors and developers from the private sector 

to the center through creation attractive projects and public services. The 

incentives for the private sector such as: 

- Facilitated and flexible urban control. 

- Leasing governmental lands to the private sector on a long term base and 

facilitating the subsidies and loans to invest and develop it. 

- Directing the governmental lending funds to support these areas in terms of 

development and funding priorities with low interest rates. 

- Strengthening the role of the public sector in developing the city center, so 

that it provides the minimum needs of the private sector to participate in the 

investment. 

- Allowing the flexible use of buildings "official, residential or other" which 

gives a great opportunity for investors. 

 

2. Recruit and develop new businesses 

In addition to working with existing businesses, the city center group may want to 

help local efforts to recruit new businesses. Recruiting may be new to your community, 

it may have been tried in the past (either successfully or unsuccessfully), or it may be 

ongoing. Regardless, it is important to determine what works and what doesn’t work 

when negotiating with established firms or attempting to define the viability of new 

businesses. Some aspects to consider are: 
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 The engagement of a formal organization in business recruitment efforts. Local 

organizations, such as the Chamber of Commerce or the Palestinian Trade 

Center , may recognize the need to provide such services 

 In many small towns financial services do not meet the community’s financial 

needs. So local leaders should meet with bankers on behalf of the city center 

organizations to ensure the availability of financial services. 

 Training the local labor force in the city center properly. Training could enhance 

the skill level of the local workers, allowing them to meet the needs of potential 

new businesses. This may include the opportunity for ongoing training to 

upgrade labor force skills as technology advances, thus adding to business 

retention efforts. 

 Improving safety and promoting the safeness of the city center. 

 Identifying the market through a complete market analysis, this lends credence 

to the fact that there is a strong market for particular goods and services city 

center. It is possible to hire an outside firm to do a professional analysis of you 

market. 

 Looking for several criteria when choosing a location, including population, 

traffic counts and vehicular speed, income and other demographic information, 

proximity to other retail, regional growth, access and visibility. 

 Other places also want your prospective retail recruits. You not only need to be 

aware of them, but also to know them intimately. This could be done through 

driving around neighboring city centers. Also, looking at the paper to see what 

events and promotions they run. 

 Looking for possibility of providing government incentives for the city center, 

such as lending programs and tax abatements, etc.  

 Distributing a consumer guide to all city center employees and visitors. This 

guide should provide coupons and information on local restaurants, 

entertainment and retailers, their hours of operation and location. Advertising 

can be used to pay for publication costs. 

 Establishing a single location where business owners can file for and obtain all 

required approvals for opening their business without having to go to visit 

various city agencies. It should be located in the city center and is best staffed by 

a single person who can help applicants with all the paperwork. 

 

5.6 Promoting City Center 

A. Vision 

To build an image of city center that attracts customers, investors and businesses. 

B. Goals 

 Highlighting the city center in a positive manner. City center organizers should 

create events and activities that reveal many different views and aspects of the 

community. 
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 Developing community pride and culture, and heightening awareness of what is 

distinctive about the community and its city center. This will contribute to the 

attractiveness of the community. 

C. The proposed actions 

Creating a new image of the city center involves promotional activities that build 

upon the city center’s economic and cultural offerings in order to promote retail and 

public relations with the rest of the city and throughout Gaza Strip. The following 

suggestions are steps in that direction: 

 Creating a Heritage Day or Festival, it could be a full day, an evening, or even a 

week-long activity. It could be built around an existing event, such as the 

Independence Day. 

 Making a periodic exhibition for products that characterize Rafah city as a 

commercial city, such as electrical devices exhibition. Those exhibitions may be 

promoted at Gaza Strip level. 

 Displaying community photographs or local artists views of things distinctive 

about the city center, possibly presented as a contest and sales event. 

 Storytelling of the history or major events, through colorful characters, of the 

city center. 

 Producing a brochure that highlights some of the distinctive features of the 

community, this helps attract new businesses and customers. The brochure 

should be simple, displaying some photographs, providing a map with points of 

interest, and even offering historical stories. 

 Design a contest to devise a logo for use on printed materials, posters, and 

banners around the city center. 

 Using different advertising methods to let the community know that something 

is happening in the city center. Items such as T-shirts, caps, posters and 

brochures can be used to promote the revitalization process. 

 Writing and submitting news reports to local newspapers and television stations 

about the building of the city center, its progress, and accompanying events. 

 

6 Conclusions and Recommendations: 

The process of developing the city center needs efforts of a large number of 

participants, as well as citizens in general. The large number of stakeholders in the 

development process may ease the burden, which must be derived from the sense of 

each party of the responsibility and the desire to develop for the best. 

The recommendations of the study can be divided by the concerned authority to: 
 

A. Recommendations for municipality and governmental institutions: 

-  Re-dividing the city zones, including the redevelopment of the center and in 

consistence with this plan. 

-  The need for paying greater attention to the city center and making operational 

plan for its development based on clear strategies, and to benefit from this study 

in the development process. 
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-  Conducting a field surveying on the buildings and the population in the city 

center and then making a detailed plan along with provisions and technical report 

that defines the laws and conditions of construction and development, taking into 

account the particularities of the camps. 

-  Working with UNRWA in the development of the camps as part of the process 

of developing the city center. 

-  Listing of the city center development project in the priorities of the city's 

strategic projects. 

-  Establishing commercial centers in the city zones to mitigate the centralization of 

the city center. 

-  Encouraging the use of information and communication technology in 

completing the transactions. This brings many advantages and benefits: saving 

time, effort and cost. This in turn resulted from reducing the daily movement of 

citizens to the city center, which is also reflected on the quality of the 

environment in general. 

B. Recommendations for the investors and the private sector: 

-  Encouraging joint investment between investors and owners of real estate and 

the municipality in the city center, especially in projects related to the car 

parking, large commercial centers and administrative buildings. 

-  The contribution of private institutions, associations and individuals in voluntary 

work in the city center. 

C. Recommendations about funding process: 

-  Making an estimation cost for the project of developing Rafah city center with 

the help of a consultant office. 

-   Providing financial incentives from soft loans or setting up a fund to help people 

to do building rehabilitation instead of waiting for foreign aids. 

-  Varying the sources of funding from self-financing to government or 

international funding or through institutions and non-governmental organizations 

with an emphasis on activating the role of finance and investment in order to 

achieve sustainable development of the city center. 

-   Seeking to provide financial support for implementing the strategies of 

developing the city center. 

D. Recommendations about laws and legislation 

-  The development of legislations by allocating a special chapter to urban 

development in the law regulating the development of towns and villages, or 

making a special law for urban development. 

-  Developing laws and regulations concerned with the development of visual and 

aesthetic appearance of the city center. 
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-  Reconsidering the laws of commercial streets. 

-  Emphasizing the application of the laws, especially traffic laws and construction. 

E. Recommendations for future studies: 

- This study could help concerned parties solve many problems afflicting the city 

center, and the beginning may be in the development of the city as a whole. 

Therefore this study must be followed by other studies focusing on various 

aspects concerned with Rafah City, due to the lack of studies dealing with the city 

of Rafah. 

- The researcher suggests that this study be followed by subsequent detailed 

studies, such as: 

o A feasibility study for implementing the project of Rafah city center 

development strategies and assess the necessary budgets and donors. 

o Re-planning Rafah City as a regional trading city. 
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