
الدراسة ستخلم ص

 أضحت ظاهرة المناطق العشوائية من أهم القضايا التي تؤثر على تكسوين التجمعسات السسكنية

 في دول العالم بأكمله، سواء التجمعات الحضرية أو الريفية، بل وتعتسبر مسن أهسسم المواضسسيع السستي يتسم

نقاشها، لما لها من آثار سلبية على جميع مجالت الحياة القتصادية والجتماعية والبيئية.

 تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم المناطق العشسسوائية فسسي الراضسسي الفلسسسطينية، وبيسسان

 أنماطها وسماتها، وأهم السباب التي أدت إلى نشوئها، واسسستعراض أهسسم الثسسار الناجمسسة عنهسسا، وطسسرح

الحلول الواجب اتباعها للحد من انتشارها ومنع ظهورها في أماكن أخرى.

 تنبع أهمية الدراسة في إعطاء تعريف واضسح للمنساطق العشسوائية فسي الراضسي الفلسسطينية.

 حيث تمت الشارة في العديد من البحاث السابقة إلى أن مفهوم العشوائيات في الراضي الفلسسسطينية

 يتمثل فقط فسي المخيمسات الفلسسطينية، إل أنسه مسن خلل هسذه الدراسسة، فسإن هنساك ملمسح مختلفسة

لعشوائية البناء تظهر في بنية المدن الرئيسية في الضفة الغربية.

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء منهجيتها، من خلل استعراض أنمسساط العشسسوائيات المنتشسسرة

 في العالم، ومن ثم استعراض النشأة التاريخية للمدن الفلسطينية وأنماط التوسع العمرانسسي، وتعريسسف

 مفهوم العشوائيات في الراضي الفلسطينية وتصسسنيف أنماطهسسا مسسن خلل إجسسراء المقسسابلت مسسع صسسناع

 القرار في المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، وعدد من ذوي الخبرة والختصاص في هذا المجال،

  (فسي تحليسل الحسسالت الدراسسسية، حيسث اسستخدم النمسسوذج المنطقسسي وتحليسسلYin,2003واتبع منهج يسن (
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 وقد أظهرت نتائج الدراسسسة أن هنسساك أكسسثر مسن صسسنف للعشسسوائيات فسسي الراضسسي الفلسسسطينية،

 فالمخيمات الفلسطينية هي أولى أنماط العشوائية في فلسطين، والعشسسوائية فسسي التجمعسسات السسسكنية

 مسطحات القرى، وتلك الواقعة في المناطق النائية المحيطسسة بهسسا،الريفية، سواءا كانت عشوائية البناء داخل 

داخسل   أما الصنف الثالث من عشوائية البناء فتظهر في التجمعات الحضرية،  كسانت  حسسدود المخططساتسسواءا

 للسباب التي أدت إلى نشأتها، والثسسار الناجمسسة عنهسسا،التنظيمية للمدن أو خارجها، وقد تناولت الدراسة تحليل 

 فعشوائية البناء في الراضي الفلسطينية هي ظاهرة غير مرتبطة بالفقر، وإنما تمثسسل انعكاسسسا للحاجسسة

 المتزايدة للسكن في ظل محدودية الراضي، وعدم اللسستزام بتطسسبيق القسسوانين التنظيميسسة. وقسسد تنسساولت

الدراسة عددا من التوصيات للحد من انتشار الظاهرة أو تفاقمها.
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