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تخلصمس  
 

الم                 المفاهيم من أآثر     الحضري المستدام   النمو مفهوميعتبر   ة حول الع سيرة البحث عن المجتمعات المثالي د  .  رواجًا في م لق

ة و                     ر عدال ة أآث ة مبني ق بيئ ة لتحقي ساعدة المجتمعات العمراني شكل . تجانس إنتشر المبدأ آمرجعية إستراتيجية لم ام، إن   ب دأ   ع مب

ر     رف أجندة واسعة من السياسات الخاصة بإستخدامات األراضي ب            يع  الحضري المستدام  النمو ة أآث ة   طريق ة فاعلي  التخفيف   بغي

ارات عدة                   اإلنتشار الحضري من وطأة ظاهرة     ى خي وي عل ًا والتي تحت ر إآتظاظ ى مجتمعات أآث  العشوائي من خالل الدعوة إل

ستدام    ألسف، إن مبدأ النمو    ولكن ل . من المواصالت العامة والقدرة على التنقل مشيًا على األقدام         ى اآلن         الحضري الم ق حت م يل  ل

سطينية            ذا، ف   . نصيبه من النقاش بين المخططين العمرانيين في األراضي الفل ذا               له شة ه ادة لمناق ة ج الة لهي محاول ذه الرس إن ه

د ا         يمدى قابلية تطبيقه ضمن الس    دراسة  مبدأ و ال ديًا في        ألاق الفلسطيني، وفي ظل الظروف الجيوسياسية التي تزي دأ وتح مور تعقي

  .  في المدن الفلسطينية المستدامةسعي الفلسطينيين لتحقيق التنميةمسيرة 

  

ل                             ة المناسبة للتحلي د شكلت البيئ ة لمحافظة بيت لحم ق ة العمراني ة الدراسية، حيث أن المنطق إن الرسالة تتبع اسلوب الحال

ستقبل القريب   الدقيق على المستوى المحلي، وآأداة لتقديم مرجعية عمل  . ية لدراسات بحثية على المدن الفلسطينية األخرى في الم

م تطويره بإستخدام نظم                              ي بإستخدام نموذج رياضي خاص ت ة للتطور العمران ر مالئم إن الرسالة تنتهي بتحديد المناطق األآث

سم با          المعلومات الجغرافية  ق     ، عالوًة على تعريف نظام بنيوي على مستوى محافظة بيت لحم يت ة تحقي ة بغي ة والمرون لالمرآزي

د  .  ريفي متزن  -نمو حضري    ذا وتق دأ النمو          مه ز مب ة لتعزي سياسات العام سية وال ًة من التوصيات الرئي الة جمل  الحضري   الرس

ذي      إل، وذلك با  المستدام دخل ال ى  ستشارة مع خبراء معنيين في موضوع البحث ومجال الت ائي للتخطيط    يرآز عل  الجانب الفيزي

  .        العمراني
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