
-

فيساهمت،تحدياتعدةخلقالمحتلالصهيونيالكيانوالفلسطينينبيناألرضعلىالنزاعقضيةإن
لخصوصيةعاًتبوذلك.مانوعاًخاصوبشكلبحذرمعهاالتعاملعليناوجبمعينةحضريةبيئةتشكيل

.الحالة
:التحدياتهذهأهمومن
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اقتصاديماعياجتفصلفيساهمالذيواألمراالحتالل،سيطرةتحتبواباتخاللمنبالداخلترتبطالضفة
أيضاثقافي

:حقائق
2كم880منأكثرسيضماكتمالهحالوفي،2كم550منأكثرمساحتهماحالياًالعازلالجداريغطي•
األخضرالخطوالعازلالجداربينفلسطينيألف12منوأكثرفلسطينياًتجمعا13ًالجدارسيعزل•

غربيةالالضفةأراضيتقسيمتمبموجبهاالتي:1995أوسلواتفاقية-2
:هيَّأقسامثالثةإلى

الفلسطينيةللسلطةوأمنياإدارياتخضع:(أ)منطقة
المحتلللكيانأمنياًأماالفلسطينيةلسلطةأدارياًتخضع:(ب)منطقة
لكيانلوأمنياًإدارياًتخضعالطبيعية،المحمياتوتتضمن:(ج)منطقة

.المحتل
الوجودعمقفيالمستعمراتتعمقت:الصهيونيةالمستعمرات-3

فيهاوسعيتأنيمكنالتياألراضيمساحةتتقلصحيث،الفلسطيني
حمايةمنطقةبهايجيطالمستوطنةإنحيث.الفلسطينيونالسكان

أكثرويوجد.م150حمايةمنطقةأيضاًلهاالتفافيةشوارعبهايتصلوكذلك
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ي الضفة نسبة التجمعات الفلسطينية  ف
الغربية حسب التقسيم السياسي

ربية،الغالضفةجنوبلحمبيتمحافظةتقع
وتبلغيةالغربالضفةفيمحافظةأكبررابعوتعد

حوالي،تشكل2كم660نحوالكليةمساحتها
نعوتبعد.الغربيةالضفةمساحةمن11.7%

.كم10حواليالقدس

المساحة 
(دونم1000)

عدد التجمعات في 
المنطقة

عالموقعلىبناءالحمبيتمحافظةتُقسم
:وهيأقسامأربعةإلىللتجمعاتالجغرافي

الجنوبيالريف•
الشرقيالريف•
الغربيالريف•
الحضرمنطقة•

: اختيار الموقع بناءا على 
المعطيات السابقة و التحليل  

للمحافظة كاملة، حيث أن الريف 
الغربي بحاجة للعديد من مجاالت 

ر  من التنمية و التطوير  بشكل  أكب
.المناطق األخرى

جودة فبعض الخدمات األساسية غير مو
فيه

تم اختيار أربعة تجمعات من الريف
: امل الغربي ولم يتم اختيار  الريف ك

ألن هذه التجمعات ترتبط معاً من 
حيث المواصالت فلها مدخل واحد، 

ومن حيث الخدمات، ومن حيث باقي
.  العوامل و القطاعات

-

ليها على الخدمات الناقصة في منطقة الدراسة والتي يتم االعتماد في الحصول ع
.مدينة بيت لحم

نية و المقارنة بين التجمعات الفلسطي
المستعمرة الصهيونية

نة مدي) البعد عن المركز 
( ::بيت لحم

عن تبعد منطقة الدراسة
كم 13المركز حوالي 

.جغرافياً
::ل أما بالنسبة للمداخ

فيوجد مدخل واحد فقط
لجميع هذه التجمعات 

ازي األربعة وهو يمر بالتو
مع شارع المستعمرة، 

ه حيث إن المدخل يشب
. عنق الزجاجة

المؤثرات اإليجابية المؤثرات السلبية
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4500

عدد السكان الحالي المساحة

ز  حوسان مرك:التوجه األول 
حضري محلي  فاعل 

امل التك: التوجه الثاني 
ات الجغرافي بين التجمع

.وتطويرها

( Concept Development )

ي بين التكامل الجغراف: التوجه الثالث 
التجمعات وإعطاء طابع خاص لكل 

.تجمع
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13000 خزان مياه

جمعية زراعية

مرافق سياحية

منطقة خضراء مفتوحة
منطقة خدمات عامة

حدود منطقة الدراسة
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خط المواصالت العامة
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المنطقةحدود 

اصشبكة المواصالت العامة المقترحة مع محطات توقف الب

:
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حدود منطقة الدراسة


