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أنماط العشوائيات في العالم
Slumsالهامشيةالفقيرةاالحياء❑

ملكيةفيةشرعيصفةأييملكون الللسكنصالحهغيرارضفيالفقراءيسكنهاالتيالمناطقهي❑
كافيهاحهمساودائمسكنالىويفتقرون .والصفيحالكرتون مدنكأمثلهحضريهمنطقةفياألرض،
.صحيصرفمرافقاوجيدهمياهعلىالحصولاوللمعيشة

Informalرسميالغيراالسكان❑
كاملهرادةبإالحرالشعبيالسكننمووهيالعشوائيالسكنمنجزءهيالرسميغيرالسكنظاهرةان❑

دائمهموادمنالخاصالقطاعمنبناءهيتم.ترخيصبدون اسكانالكونهرسميغيروسميللشعب
الصحيةروطللشمستوفيهغيرألنهاترخيصاوتخطيطوبدون الدولةارضاوارضهعلىهشةوليست

.وتشميسواضاءهتهويهمنوالهندسية
للمدنالمتاخمةالزراعيةالمناطقيغزو❑
.الالزمةالرسميةالتراخيصالىيفتقر❑
الحرةباألعمالويعملون الدخلومحدوديالمتوسطةالطبقاتمناالسكانمنالنوعهذاقاطنيان❑

.والحرفالتجاريةواالعمال
حيثالمسكن،وتكلفةالدخلمستوى بينالفجوةواتساعاالسكانمجالفياالستثمارانخفاض:اسبابه❑

فلسطينومنهاالعربيةالمدنفيكبيربشكلالظاهرةهذهانتشرت

Slums 

Informal
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أنماط العشوائيات في العالم
Urban Sprawlالمنظم للمدن االنتشار غير ❑

يثحالعشوائيةالمناطقالىبهاالستدالليتماصطالح❑
لناتجةاالسكانيةالزيادةاحتياجاتعلىاعتماداالمدنتتوزع

علىرلالستقرااالفرادفيلجاللسكانالطبيعيالنموعن
نةالمديمحيطفيفارغهمساحاتخلقهمعالمدينةاطراف

مدينةللمتواصلغيربشكلالعمرانياالمتدادالىيؤديمما
العاليةةوالكلفالشوارعشبكةباتساعالمناطقهذهوتتميز❑

منطالنمهذاتقطنالتيفالفئةبالمرافقالسكانإلمداد
تنتقلانيدتر فئةوانمافقيرهفئةليستالعشوائيةالمناطق

اتومساحاكبرخصوصيةعنبحثااطرافهاالىالمدنمن
انيالسكاالزدحاممنللتخلصالرغبةلديهمانكمااكبر
مختصرهشققفيالتأقلمعلىقدرتهموعدم

Urban Sprawl
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عمراني فيهاالنشأة التاريخية للمدن الفلسطينية وأنماط التوسع ال
واالجتماعيةواالمنيةلظروفلتبعا  الزمنمعالنواة تلكحولتوسعتثمبنواة القريةبدأتحيثنشأتهافيتتشابهالفلسطينيةالعربيةالقرى إن

وزعتوعيةاجتماوحدةكأنهاكبيرحدالىمغلقةحاراتداخلالحمائلوزعتقدو.بعضهامنقريبةومتراصةالبيوتكانتو،السياسية
تكاثرواة النو مساحةتوسعتالزمنمعونفسهالحوشداخلالعمرانيالتوسعكانو،عاليةبجدراناحيطتاحواشحولالسكنيةالمباني
.اشعاعيالقريةشكلأصبحوالنواة حولالسكنامكانيةاعطواالسكان
العثمانيالعهد ❖

.على الطرق الرئيسية على الرغم من عدم وجود خدمات البلدية في تلك المناطق تخذ االمتداد العمراني شكال خطيا  ا
االنتداب البريطاني❖

البناء من قبل االستقرار و أارتفعت كثافة السكان في مراكز البلدات مما اضطر السكان للبحث عن البديل في األراضي المحيطة وبد◦
.السكان خارج حدود البلدة القديمة على أراضي يمتلكونها

ة السلبية على التكوين حكام تنظيمية وكانت بذلك بداية العشوائية ولكنها لم تمثل مفهوم العشوائيألم تكن هذه المباني خاضعة لقوانين و ◦
.وشكلت هذه المباني أساسا لالمتداد العمرانيالبلدات القديمة سوار أالمعماري وانما مثلت توسع عمراني طبيعي خارج 

ت مجحفة بحق للمدن الرئيسية إضافة الى القوانين المفروضة على البناء وقوانين ملكيات األراضي التي كانعمل مخططات هيكلية ◦
الشعب الفلسطيني
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عمراني فيهاالنشأة التاريخية للمدن الفلسطينية وأنماط التوسع ال
اإلسرائيلياالحتالل ❖

هجرة ونزوح ظهر نوع جديد من العشوائية المتمثلة في المخيمات الفلسطينية والتي نشأت بشكل قسري بسبب1948تقسيم فلسطين عام بعد ◦
1967و حرب أ1948العديد من الفلسطينيين والذين طردوا من أراضيهم سواء نكبة 

الت بما يتماشى مع تمت المصادقة على العديد من المخططات الهيكلية الجزئية التي عملت على تحديد توسع المدن الرئيسية وتنظيم االستعما◦
خلها مع توفير المساحات الكثافة السكانية داوتركيز ،السياسة اإلسرائيلية الرامية الى فرض السيطرة على االمتداد العمراني للمدن الفلسطينية 

.الالزمة للتوسع االستيطاني و انشاء المستعمرات والطرق االلتفافية

السلطة الوطنية الفلسطينية❖
.تحديد توسع المدن الرئيسية بمساحات الصالحية الفلسطينية فقط مما أدى اكتظاظ المدن الفلسطينيةتم ◦
رة البلدات العربية بإنشاء جدار الفصل العنصري والذي أدى الى االستيالء على مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية ومحاصكما قام االحتالل   ◦

نسيج متواصل مما أدى الى ظهور كثافات سكانية مرتفعة ضمنالمدن مثل مدينة القدس حدود داخل الجدار مثل مدينة قلقيلة اوخارج وتركيز نموها 
يربط االحياء العربية بالمدن المحيطة بها

،ن التنظيمية فيها و االلتزام بالقوانيأونمت بشكل طبيعي دون وجود مخططات رسمية العشوائية في مدينة القدس ظهرت العيد من االحياء السكنية ◦
على الحصة الكافية حياء مزدحمة وكثافة سكانية مرتفعة مقارنة مع بقية األراضي الفلسطينية وعدم حصول الفردأر السكان على العيش في اواجب

.المخصصة للسكن 
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الكثافة السكانية وتوزيع السكان

في قطاع الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وإن ❑
غزة بشكل خاص 

794نحو 2017بلغت الكثافة السكانية العامة في عام ❑
في فلسطين ²كم/فردا  
في الضفة الغربية ²كم/فردا  510❑
.  في قطاع غزة²كم/فردا  5,204❑

المساحة المبنيةعدد السكان
(2كم)

ة الكثافة السكاني
(2كم/نسمة)

4,705,855595.27,906فلسطين
2,830,538459.26,164الضفة الغربية

1,875,317136.013,789قطاع غزة

الكثافة السكانية في المناطق المبينة في فلسطين
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الكثافة السكانية وتوزيع السكان

سجل انخفاضا مقابل زيادة ( دار)، إذ يالحظ أن نوع المسكن من نوع 1997-2017أن اتجاهات نوع المسكن تغيرت خالل الفترة الممتدة من ❑
ا ة فقد سجلت انخفاضفي عدد الشقق السكنية المتوفرة في العمارة السكنية، وهذا ينطبق على المناطق الحضرية والمخيمات، أما التجمعات الريفي

في نمط الدار، ولكنه طفيف مقارنة بالمناطق الحضرية والمخيمات خالل العشرين عاما

المؤشر
مخيماتريفحضرفلسطين

199720072017199720072017199720072017199720072017

52.040.935.340.436.531.467.156.857.461.346.330.6دار
45.255.961.557.460.465.628.338.937.637.852.068.1شقة
0.81.61.11.01.71.10.71.61.30.31.10.1فيلة

 2017، 2007، 1997المأهولة حسب نوع المسكن ونوع التجمع، للمساكنالتوزيع النسبي 
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الكثافة السكانية وتوزيع السكان

شعب الفلسطيني، باإلضافة في ارتفاع كثافة السكن في فلسطين إلى المستوى االقتصادي والظروف السياسية والحرب التي ألمت باليرجع السبب ❑
.صغر مساحة المسكن في العديد من المناطق، وال سيما مخيمات الالجئينو إلى ارتفاع أسعار األراضي، وارتفاع تكلفة البناء، 

مة واألحياء نصيب المساكن من مساحة الفضاء أي االرتدادات في فلسطين ليس كافيا ، وبالذات في مخيمات الالجئين والمناطق القديإن ❑
ويرجع ذلك إلى . شميسوالتالشعبية، وهذا يؤدي إلى التالصق بين المباني السكنية، وما ينتج عنه من ضجيج وفقدان للخصوصية وقلة التهوية 

.بالتنظيم نمط البناء غير المنظم وغياب القوانين والتشريعات الخاصة 

ظات، على مساحة المحافظات لم يكن بدرجة متساوية، فنجد تركزا للسكان في بعض المحاف2017وتشير اإلحصاءات أن توزيع السكان لسنة ❑
.بينما هناك محافظات مخلخلة التوازن من حيث توزيع السكان
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أنماط العشوائيات في فلسطين

Sprawl/Informal

المناطق العشوائية في•
التجمعات الريفية

Informal

المناطق العشوائية في•
التجمعات الحضرية

Slums 

ةالمخيمات الفلسطيني•
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المخيمات الفلسطينية
بالمناطق العشوائية تعتبر المخيمات الفلسطينية والتي نشأت بشكل قسري منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي، واذا قارنا المخيمات▪

Slumsالهامشية 
والبنية التحتية فيهانرى انها تتشابه من ناحية المشاكل التي يعاني منها سكانها وتردي مستوى الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية▪

ع الهجرة واستقرارهم في باإلضافة الى التشابه في سبب النشأة فهي استقرار مجموعة من السكان متشابهون في صفات عامة تربطهم كدواف▪
.ارض ال يملكونها
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المخيمات الفلسطينية

19502020

الضفة الغربية–نابلس –مخيم بالطة 
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المخيمات الفلسطينية
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المناطق العشوائية في التجمعات الحضرية
Informalيعتبر هذا النوع من العشوائيات نموذجا النتشار السكن الغير رسمي ❖

.  سعت اإلدارة اإلسرائيلية الى التحكم في حركة البناء من خالل السيطرة على سلطات التنظيم في الهيئات المحلية❖

ية خاصة في وقامت السلطات اإلسرائيلية بتحديد اتجاهات التوسع للمدن مما أدى الى بناء العديد من المباني خارج المخططات الجزئ❖
(. C)المناطق المصنفة كأراضي 

رتباطها بسياسة ومع قدوم السلطة الفلسطينية وضعف الرقابة من قبل الهيئات المحلية وتهاونها بعدم هدم المباني الغير المرخصة ال❖
واعداد الطوابق االحتالل أدى الى زيادة بناء السكن الغير قانوني وعدم االلتزام بالقوانين التنظيمية المرتبطة باستخدامات األراضي

.واالرتدادات، مما أدى الى ترخيص المباني مع دفع الغرامات
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المناطق العشوائية في التجمعات الحضرية
الضفة الغربية–مدينة نابلس 

191819942020
15



المناطق العشوائية في التجمعات الريفية
الذي نشأ بإرادة السكان وتم اقامته بدون Informalتتشابه المناطق العشوائية داخل مسطحات القرى مع مفهوم السكن الغير رسمي ❖

.تخطيط او ترخيص رغم قانونية تملكهم لألرض
التخطيطيةوالمعاييرالشروطتستوفيالالتيالجزئيةالمخططاتخاللمنالفلسطينيةالبلداتبتوسعتحكمالذياالحتاللهوالرئيسيالسبب❖

عناتواالرتدادفقططابقينالىالمبانيارتفاعاتوتحديدالخضراءوالمساحاتالعامةاألراضيوجودكانعدامالسكان،لتوسعالمالئمة

م10حواليالرئيسيةالشوارع

Sprawlاما المناطق العشوائية الواقعة في المناطق النائية تتشابه مع مفهوم االنتشار الغير منظم للمدن ❖
انخفاضاوها،بجوارفيسكنوابزراعتهاورغبتهمباألرضاالفرادارتباطالسببيكونانفيمكنالظاهرة،هذهالىأدتالتياالسبابتختلف❖

الىإضافة.ينةوالسكاالنعزاليةعنبحثاالسكانيالتجمععنباالبتعادالسكانرغبةاوالتجمعات،منالقريبةباألراضيمقارنةاألرضسعر

.عليهاحفاظاذلكالىالسكانبعضدفعارضهمصادرةاواإلسرائيلياالستيطانمنارضهعلىالمالكخوفذلك
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الملخص والنتيجة
الوطنيةللسياساتواضحتوجهإيجادمامأالتحدياتواستمراراألمثلبالشكلاإلقليميالتخطيطيالدورغيابظلفي

فيهاالتحضرحركةوتسارعتالفلسطينيةالمدنمنعددفيالسكانيةالزيادةتركزت،العالمدولكباقيلإلسكانالفلسطينية
.المناسبوالتنظيمالتخطيطمواكبةدون 

القدرةبعدمتبطةمر خاصةعشوائيةبل،بالفقرمرتبطةغيرعشوائيةوهيفلسطينفيالعشوائيةمننوعخلقالىذلكأدى
منالحصارمنطينيةالفلسالمدنتواجههاالتيوالتحدياتاالسرائيليينمعاألرضعلىبالنزاعالمتعلقةالتحدياتتجاوزعلى
المدنالىيافاألر منالداخليةالهجراتوتزايدمراكزهافيالكثافاتوتركزفيهاالتوسعاتجاهاتومحدوديةاالحتاللقبل

.المعيشيالمستوى وتحسينالعملفرصعنبحثا  الرئيسية
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حالة دراسية 
ارالبلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجد
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حالة دراسية 
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار

.القدسمنهاوالفلسطينيةللمدنهيكليةمخططاتباعدادملزمقانون صدرالبريطانياالنتدابعهدفي•

أحياء،االسوارخارجبالظهوراالحياءبدأتوالقديمةالبلدةمساحاتداخلالسكانحصرالصعبمنأصبحالسريعالنموتطورمع•

التيالتخطيطيةاتللسياستهيئتهاوالشاسعةالغربيةالسهولعلىسيطرتوالتيالمدينةغربيهوديةأحياءوالقدسمدينةشرقيعربية

.االحتالللهاسعى

ثافةالكذاتالمخططاتبهذهالقرى تحظىلموللمدنالهيكليةالمخططاتانجزتوللمدنالبناءقانون اعتمادتم1963عاموفي
التوسعمثلتعشوائيةاللكنالقانون ظلفيالبناءفيالعشوائيةابتدأتوهناحينهاتعالجلماالسكانقضاياأناال،المرتفعةالسكانية
.الطبيعي

والغربيةالضفةفيالمدنكافةفيالبناءوالتخطيطمجاالتعلىتهيمنأصبحتوالتيالقدسلمدينةاالسرائيلياالحتاللفترةبدايةفي•

ليةهيكمخططاتعملعلىاقدمتلذلكوالمستوطناتالقامةالعربيةلألراضيلمصادرتهاهيمنتهاتوظيفالىعمدت،غزةقطاع

.عربيةاللالحياءالسكانيةالكثافةمنرفعمماالمبنيةلمناطققيبحصرهمالعربيالسكانيالتوسععمليةوقفهدفهاجزئية
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حالة دراسية 
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار

ونالقوانيكلبتوظيفاالسرائيليونبدأ1967عامالقدسسقوطبعد•

باتجاهدالحدوتوسيععلىتعتمدالتيوسياستهملتنفيذالمخططات

علىالمحافظةبالتاليوالمقدسةالمدينةعزلواليهوديةاألحياء

..حولهااستيطانيةأحزمةوالقدسفياليهوديةاألغلبية

الىىأدالذيالعنصريالفصلجداربانشاءاالسرائيلياالحتاللقام•

البلداتمحاصرةواألراضيمنواسعةمساحاتعلىاالستيالء

ظهورالىأدىمماالقدسمدينةحدودخارجنموهاتركيزوالعربية

شوائيةالعالسكنيةاالحياءمنالعديدظهرو،مرتفعةسكنيةكثافات

داخللسكناضغوطاتمنالخارجينللمقدسيينمتنفسا  اعتبرتوالتي

عقبكفروشعفاطوالراموعناتامثلالقدس
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كفر عقب

مخيم قلنديا

الرام

2002 2020

جدار الفصل العنصري 

ازدادت الكثافة البنائية
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كفر عقب
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كفر عقب
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حالة دراسية 
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار

يمومخعقبكفرمنطقتياإلسرائيلياالحتاللاستخدم•
راقبتالالبلديةنأفبماللمقدسيينجذبكنقاطشعفاط

فقدالجدارخلفتقعالمنطقةأنوبماكهناالبناءعمليات
متعددةمةالضخالبناياتارتفعتوالفلسطينيالعمرانتمدد

تعاملالفي"الرخوةاليد"سياساتفصليمكنال.الطوابق
.أهلهامنالقدسافراغسيايةعنالبناءهذامع

في خالل العقد األخير شكلت المنطقتان حال للمقدسيين•
ا تصل سعار الشقق داخل القدس مرتفعة جدأقضية السكن ف

ار ضعاف سعر الشقق في المناطق خارج الجدأالى أربعة 
.خاصة كفر عقب وشعفاط
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حالة دراسية 
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار

رةهجالىذلكأدىالصعبةاالقتصاديةاألوضاعظلوفي•
ارجخمقدسيالفمئةمنبأكثرتقدرللمقدسيينعكسية
جدارالداخلالمقدسييننسبةخفضسيتموبذلك،الجدار

.الربعالىلتصلعليهاالعملسيتموالتي%30الى

ضرائبالدفعفييستمرون المناطقهذهسكانأننمبالرغم•
خدماتوالوالمواردالعامةالتحتيةالبنيةتدهورت،للبلدية
تفتقرو معبدةغيرفالطرق .بالكاملانعدمتاوكبيربشكل

بعضوفي،المشاةممراتوأالشوارعنارةوإلرصفةلأل
الطريقصيانةمقابلالسكانيدفعاألحيان
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حالة دراسية 
البلدات الفلسطينية المقدسية خلف الجدار

وتخفقالقصوى طاقتهاتبلغالصحيوالصرفالمياهشبكاتنإ•
تظممنبشكلالنفاياتحرق نأكما،السكانيالنمومواكبةفي

.بيئيةمخاطرالىيؤدي

خلفالواقعةالبلديةمناطقاإلسرائيليةالشرطةتدخلمانادرا  •
علىوأوسلاتفاقيةبموجبيحظرولكنمنيةأسبابألالإالجدار
فراغا  خلقيمما،المناطقهذهفيرسميا  العملالفلسطينيةالسلطة

كما،المخدراتوتهريبوالجريمة.األمنيباالنفالتظهرمنيا  أ
منطلبوي.المناطقلتلكاإلسرائيليةاإلسعافسياراتتدخلال

.ضىالمر نقلجلأمنالتنسيقالفلسطينيةاإلسعافسيارات
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آثار جدار الفصل العنصري 
عةالتاباألمنيةلألجهزةمنيةأصالحياتوجودوعدمالقانون سيادةغيابان•

األمنيالتاالنفلىإادىالمنطقةفيالقانون لفرضفيهاالفلسطينيةللسلطة
لمسلحاوالسطوالسرقة:مثل،التجمعاتهذهفيخطيرةاجتماعيةفاتآهورظو 
وانتشارسري األوالعنفالعامالحقعلىالتعديوبالمخدراتةوالتجار التعاطيو

.وغيرهاالحيةالصالمنتهيةبالبضائعاالتجارالىإضافةقانونيةالغيرالمركبات
فيينيةالفلسطلالحياءاالسرائيليةالسلطاتتعتمدهالذيالممنهجاالهمالان•

بتقديميةالفلسطينللسلطةيسمحوالالعربيالوجودتهميشاجلمنهوالقدس
ذلكرويعتبالخدماتلتقديمحكوميةجهةبدون السكانتركيعنيمماالخدمات

.ةالدوليواالعرافنيانو لقاكافةلانتهاكا
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ولللدخالحواجزعلىالجدارخلفيقطنون الذيناليوميةالمقدسيينمعاناة❖
.المريرةءاتاإلجرامنوغيرهااليوميللتفتيشيخضعون حيثالقدس،إلىوالخروج
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حلول وتوصيات
انهاءدون ابقاسطرحتالتيالمشاكلمنأيحليمكنفكيفالسياسيالوضععنبعيدا  وضعهايمكنالمقترحةتوصيةأيان❖

هذالنشوءألخيروااألولالمتسببهواالحتاللانحيثالشريفالقدسوعاصمتهاالسيادةكاملةالفلسطينيةالدولةوإقامةاالحتالل
.بزوالهااليحاللناللذانالفوضىوهذهالمستدامالخلل

فيبمابالقدسالمحيطةاءاالحيسكانلجميعالالئقةالسكنيةاالحتياجاتبتوفيرتتعلقبرامجلتنفيذالفلسطينيةالسلطةجهوددعم❖
بالكهرباءيتعلقبماخاصةاألخرى الفلسطينيةالمدنمعجغرافياومتوازنهمستدامةحضريةبيئةلخلقالضروريةالخدماتتوفيرذلك

.الشاملالعمرانيللتخطيطوصوالالصلبةالنفاياتمنوالتخلصالصحيوالصرف

علىالحفاظهافيبماالخدماتتقديممنالفلسطينيةالسلطةاماالفرصةاتاحةاجلمنالدوليةالمحافلفياالحتاللعلىالضغط❖
.القانون سيادةيدوتجسالمجاورةالفلسطينيةالمدنوعلىأوالسكانهاعلىحقيقياخطراتشكلالنهااالحياءهذهداخلوالسالماألرض
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شكرا الستماعكم وأرحب بأسئلتكم
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