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  :مقدمة

  
تعتبر منطقة قطاع غزة ذات مقومات سياحية مميزة، فمن الناحية السياحية فـإن عناصـر الجـذب         

صـر الجـذب الـسياحي      السياحي فيها ال تقتصر فقط على الشاطئ األزرق الجذاب، بل أيضاً لديها من عنا             
المميزة ما يؤهلها لتلعب دوراً هاماً في عملية التطور السياحي وفي اتجاه متخـصص، فمنـاطق الكثبـان                  
الرملية الصفراء المتأللئة والحياة البرية والبحرية الغنية، والمقومات الدينية والتاريخية والمواقـع األثريـة              

ا التي تثري عملية التطوير، كما أن مطار ياسر عرفات الدولي           القيمة، باإلضافة إلى البلدة القديمة بعناصره     
  .وميناء غزة البحري التجاري وميناء السياحة والصيد، ُيدعمان عملية التطوير والجذب السياحي

لقد أنشئت بعض المنشئات السياحية، ولكنها غير مجدية اقتصادياً، نظراً للعديد من المشكالت التي تواجههـا             
بـل  .  ل المثال عدم اعتمادها خطط وتحليالت اقتصادية، ودراسة متعمقة، لألوضاع المحلية          ومنها على سبي  

أقيمت بناءاً على توقعات غير دقيقة، كما أن الخدمات السياحية الفقيرة، والتي هي بحاجة ماسة إلى التطوير،                 
ل في محاربة النمـو     لم تسعف تلك المشاريع في جذب رأس المال الخارجي، إضافة لذلك فإن سياسة االحتال             

  .السياحي لفلسطين بشتى الوسائل دفعت تلك المشاريع لصب جل اهتمامها على الدخل المحلي للسكان
ومن هذا المنطلق نرى كفلسطينيين ضرورة العمل على فتح آفاق التطوير السياحي كركيزة متناميـة تـدعم           

ية واإلقليمية المشتركة اسـتناداً للمخططـات       االقتصاد الفلسطيني، من خالل إقامة المشاريع السياحية المحل       
واالستراتيجيات والدراسات االقتصادية في المناطق المؤهلة للتطوير، والتي من شـأنها جـذب االسـتثمار               
السياحي، وكذلك العمل على توفير بيئة استثمارية من خالل حل المشكالت التي تواجهها عمليـة التطـوير                 

  :ومنها
ياحي، والتي تؤدي إلى تدمير مناطق الجذب السياحي الطبيعيـة،          قصور عملية التطوير الس    

مثل عناصر الجذب الساحلية، ومناطق الكثبان الرملية، من خالل االمتداد العمراني والتلوث            
  .البيئي

 .فقر البنية التحتية السياحية، وعدم توفر الخدمات السياحية 

 .ة والتاريخية واألثريةعدم توفر المواصالت السياحية المؤهلة للمواقع الديني 

 .عدم توفر مصادر التمويل والتسويق السياحي 
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  :المقومات السياحية الفلسطينية

  
تعتبر العناصر السياحية الفلسطينية جزءاً متكامالً مع عناصر الجذب اإلقليمية والعالميـة، حيـث أن نـسبة        

 سائح سنوياً، من عدد     ١٢٠٠,٠٠٠ – ٩٠٠,٠٠٠مشاركة عناصر الجذب السياحي الفلسطينية قد تصل إلى         
لذا .   مليون دوالر سنوياً   ٣٥٠السياح القادمين للمنطقة، ككل وبالتالي تحقق عائدات اقتصادية قد تصل إلى            

نجد أن التطوير السياحي اإلقليمي المشترك ضرورة للنهوض بالقطاع السياحي الفلسطيني من خالل تشجيع              
  .المشاريع واالستثمار المشترك

 أن قطاع غزة جزءاً مكمل للسياحة الفلسطينية، اعتماداً على تفرده بالساحل المتوسطي، والعناصـر               وحيث
األثرية الغنية، وبالنظر إلى طبيعة السياحة فيها كونها متخصصة في السياحة التجارية، السياحة االستجمامية              

طة سياحية، مرورية ينطلـق خاللهـا       الشاطئية، السياحة األثرية، السياحة العلمية المتخصصة، ومكانتها كنق       
السائح لتحقيق دورته السياحية اإلقليمية، فإن تركيز عملية التطوير السياحي، في مناطق محددة مؤهلة وغنية               

  .بعناصر الجذب، تضمن فاعلية وحيوية االستثمار
  
  :وصف المشروع المقترح 

  
 قطـاع   كم من شمال٤٠متدة بطول والم) الكورنيش(المشروع المقترح هو تطوير للمنطقة الساحلية   

" Landscape " النطاق الخـضرى المنـسق     م باتجاه الشرق، والغنية بمناطق    ٣٠٠غزة إلى جنوبه وبعمق     
المتميزة بجيولوجيا وطبوغرافيتها وتنوعها البيولوجي، باإلضافة إلى تركيز العديد مـن المواقـع األثريـة               

  .الجذابة واإلطالالت الرائعة
 بيت الهيا، جباليـا،     ١٩٦٧احلي محور المنطقة الساحلية ويمتد من الحدود الشمالية لعام          ويشكل الطريق الس  

غزة، الزهراء، النصيرات، الزوايدة، دير البلح، خان يونس، ثم رفح حتى الحدود الجنوبية مـع جمهوريـة                 
  متـر  ٧مصر العربية، ويختلف عرض الطريق الحالي على امتداد طوله حيث يصل أقل العـروض إلـى                 

 متر، وسطح الطريق وطبقاته اإلنشائية القديمة وجودتـه المتدنيـة وال يحتـوى         ٣٠ويصل إلى أكبرها عند     
الطريق في وضعه الحالي إلى أي أكتاف أو جزر أو خدمات أخرى، وتشكل القيادة على هذا الطريـق فـي             

تخطيطـه الرأسـي    وضعه القائم خطورة  لتدنى مستوى الخدمة على سطحه باإلضافة غياب اإلنارة وسوء              
 يمتد من منطقة النـورس حتـى منطقـة    الذيواألفقي، خاصة عند ارتفاعات منطقة النصيرات وفى الجزء    
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، و  والعمرانـي  في وضعه الحالي بعشوائية النمو الحـضري         األفقيوقد تأثر مسار الطريق     . الواحة شماالً 
 متـر عنـد     ٧رض الطريق مـن     يتضح ذلك في منطقة مخيم الشاطئ على سبيل المثال حيث يختلف فيه ع            

 م في مخرجه من المخيم      ٥ م في وسطه ثم يبدأ باالختناق بشكل حاد ليصل إلى            ١٠مدخل المخيم ليصل إلى     
عند الجانب الجنوبي، وكذلك ال يوجد أي تصميم مروري للتقاطعات عليه، وال تتناسب أقطـار المنحنيـات                 

جسر وادي غزة نقطة اختناق مروري عنـد سـاعات   الرأسية واألفقية فيه مع سرعات التصميم، كما يشكل         
  .  الذروة
 تطويره وتصميمه بما يتمشى مع متطلبات تنمية المنطقـة الـسياحية            إلعادة أوجد الحاجة الماسة     الذياألمر  

الساحلية، ويقترح هذا المشروع ربط طريق الكورنيش بمجموعة من المشاريع الـسياحية المقترحـة علـى                
 حلقة اتصال بين المواقع السياحية الساحلية والمواقـع         إيجادرية القديمة، باإلضافة إلى     الشاطئ والمواقع األث  

  .الموجودة في الداخل، لتشكل جولة سياحية متكاملة وتيسر حركة السياح
ويتكون الكورنيش من طريق للسيارات باتجاهين ومسربين في كل اتجاه، كما يشتمل على حاشيات مؤهلـة                

  ال االتجاهين محاطة بصفين من أشجار النخيل، وفيلحركة الدراجات في ك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطوير الكورنيش السياحي القرى السياحية جنوب مدينة غزة
  
  

الوسط جزيرة عريضة مزروعة باألشجار والنباتات، كما يوجد على جـانبي الطريـق أرصـفة للمـشاة،                 
سافات محددة على جانبي الطريق،     والطريق مزود بشبكة مياه وأخرى للصرف الصحي وأعمدة إنارة على م          

وفي أماكن محددة يزداد عرض الطريق ليضاف إليه مواقف للسيارات واستراحات وكافتيريـات ومقـاهي               
  .ومحالت تجارية ومحطات وقود وغيرها من الخدمات التجارية والسياحية والترفيهية

  
  :عناصر الجذب والتطویر السياحي
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 تتمثل في المواقع الدينية واألثرية والثقافية والمنـاطق الطبيعيـة،           عناصر الجذب السياحي في قطاع غزة،     

باإلضافة إلى المراكز التي يمكن تطويرها أو استحداثها، ومن هذا المنطلق فإن فكرة المـشروع المقتـرح                 
تتمحور حول تطوير هذه المراكز، بمزيج بين تخطيط المرافق والخدمات السياحية الالزمة، والحفاظ علـى               

  . الجذب القائمة، وإدارة هذه المواقع بما يكفل الحفاظ عليها واستمرارية فاعليتهامصادر
  :المواقع الدينية واألثرية والتاريخية .١

الخ وفي هذه الدراسة سيتم ....تتنوع ما بين مواقع موزاييك لكنائس بيزنطية ونصب تذكارية وأبنية ومساجد
  : الساحلي، وهذه المواقع هيالمتنزهبينها وبين مشروع التركيز على المواقع الساحلية والمقترح الربط 

  :موقع تل عجول 
، ويحتاج إلى أعمال حفر وتأهيل، باإلضافة إلى ٢ م٥٠,٠٠٠والذي يقع في منطقة وادي غزة، بمساحة 

تزويد الموقع بالبنية التحتية، والخدمات الالزمة، ويقترح إقامة متحف صغير في تلك المنطقة يصور مراحل 
  .غزة عبر التاريختطور 

  ):الميناء الروماني(األنثدون  
والذي يقع إلى الشمال من مخيم الشاطئ في مدينة غزة، والموقع لم يتعرض ألي أعمال صيانة أو تطـوير                   
حتى اآلن، ويخشى عليه من االمتداد العمراني العشوائي والتأثيرات السلبية للنفايات، ومخلفـات الـصرف               

ي البحر، ويحتاج الموقع إلى أعمال حفر وتأهيل وإعادة بنـاء لـبعض أجزائـه               الصحي التي يتم إلقاؤها ف    
  .باإلضافة إلى تزويده بالبنية التحتية والخدمات السياحية الالزمة

  : عامرأمموزايك الكنيسة البيزنطية في تل  
يون  لكنيسة هيالرآثار في منطقة دير البلح ويحتوي على ٢ م١٠١,٠٠٠الموقع يمتد في مساحة قدرها 

  . كمزار سياحيوإحياءه رخامية ويحتاج الموقع إلى تأهيل وأعمدةم موزاييك ٦٠٠م ومنها ٣٠٠

  

  :البلدة القديمة في غزة 
والتي تعتبر واحدة من أقدم المدن في العالم حيث تتكون من طبقات أثريـة عديـدة الفرعونيـة والكنعانيـة      

نية والبلدة كانت محاطة بسور له سبع بوابـات، بوابـة            والعثما واإلسالميةواليونانية والرومانية والمملوكية    
  .   وبوابة عسقالن، وبوابة البحر، وبوابة الداروم وبوابة الخليل، وبوابة المنطارMesasالبالخية وبوابة 

البلدة القديمة تشتمل على شبكة طرقات تعود لعصر المماليك، وعلى مباني سكنية قديمـة، وعلـى مـساجد                  
  . ذلك من اآلثار القيمةوأسواق وحمام وغير

  :مسجد الخضر والدير المسيحي في دير البلح*
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الموقع يرجع إلى العهد البيزنطي وبداية اإلسالم، ويقع في المنطقة المبنية في دير البلح، الموقع يشتمل على                 
ي، ويشتمل  والذي يعود إلى العهد الهيالر    (بقايا المسجد وعلى الدير مع قاعدة من الموزاييك، حيث يقع الدير            

  .تحت المسجد الحالي) م٣٠٠( على عقود متقاطعة تصل إلى 
  :سخان يونمركز مدينة *

والذي كان يمثل منطقة استراحة للتجار حيث يربط مصر بالشرق األوسط ويربط آسيا بأوروبـا، ويـشتمل                 
وبعض األبنية السكنية   مركز المدينة التاريخي على العديد من األبنية األثرية مثل القلعة والقصر المجاور لها              

القديمة على نظام التجمعات القديمة ذات النهايات المغلقة للشوارع في المناطق السكنية، كما يوجد بها سوق                
وحمام قديمين، ويوجد موقع موزاييك في منطقة عبسان، هذا في حين أن الشارع التجاري الرئيـسي الـذي                  

  .اآلن غرب ال يزال قائماً حتى –الممتد شرق كان يربط أنحاء المدينة منذ القدم وهو الشارع 
  :تطوير المناطق الطبيعية .٢

" Landscape" تطوير مناطق الجذب السياحي الطبيعية مثل الشواطئ ومواقع النطاق الخـضرى المنـسق            
 والكثبان الرملية، تتمثل في حماية البيئة الطبيعية في هذه المناطق باإلضافة إلى تزويدنا بالخدمات السياحية،              

  :وتوجيه جميع االستعماالت لتتناسب مع حماية البيئة، وبعمل مسح لهذه المناطق فقد وجد أن أهمها
  :المحميات الطبيعية 

مثل الشاطئ، ووادي غزة، والكثبان الرملية في جنوب قطاع غزة، والتي تعاني من إلقاء النفايات فيها ومن 
  .عدم توفر أي نوع من الخدمات

  :المنطقة السياحية(Land Escape )لمنسق مواقع النطاق الخضرى ا 
المناطق الزراعية ومناطق الجرف القاري والمناطق الزراعية غير المروية مثل مناطق أشجار النخيل في 

  .دير البلح

  :مناطق الشجيرات واألزهار الموسمية 
 المناطق الحدودية مثل تلك الموجودة في مناطق الكثبان الرملية وعلى طول الشاطئ أيضاً الحياة البرية في

  .وبالقرب من وادي غزة

  .يمكن أن تشكل نقاط جذب سياحية ثانوية: المناطق ذات اإلطاللة المتميزة
  

  :تطوير مناطق جذب جديدة .٣
وأنشطة ثقافية تقدم من خالل المتاحف ) إحياء المناسبات واألعياد(والتي يمكن أن تشمل أنشطة ترفيهية مثل 

مراكز البحوث (ات الثقافية والتراثية، كما يمكن توفير مراكز علمية مثل و المعارض والمسارح والمؤسس
  ). األعمالإدارةالمائية والبحرية، واألكاديميات والمعاهد البحرية، المكتبات، والجمعيات، والنوادي، ومراكز 

  .مثل المراكز التجارية والمكاتب السياحية: خدمات ثانوية .٤
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  :أهداف المشروع
  

  :لعامةاألهداف ا
تطوير سياحي شامل وتحسين وتشجيع سبل االستثمار والجذب السياحي وتدعيم االقتـصاد             

  .الوطني
تسهيل حركة السير بين جميع محافظات قطاع غزة والربط بين المدن والقـرى الـساحلية                

 إلى الربط اإلقليمي بين فلسطين ودول الجوار عبـر  الطريـق             إضافةوالمناطق الداخلية،   
 .الساحلي

سهيل تصدير المنتجات الزراعية الساحلية إلى داخل محافظات قطاع غزة وكذلك للـدول             ت 
 .العربية عن طريق المطار والميناء

  :األهداف الخاصة
  .خلق مناطق تنسيق حضري مستدامة .١
حماية واستغالل عناصر الجذب الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق الخضراء والطبيعة وعناصـر            .٢

 .المياه

 .جذب سياحية محددة وتوفير الخدمات الالزمة للسياحخلق نقاط  .٣

 .توفير البنية التحتية الكافية لتلبية احتياجات هذا المشروع من طرق للسيارات والمشاة والدراجات .٤

اختيار العناصر المعمارية التي تعكس الطابع المتناسق والعناصر التصميمية المؤثرة الجذابة وذلـك              .٥
 :من أجل

  .جذب العمالت األجنبية لدعم القطاعات اإلنتاجية األخرى والتي بدورها تدعم االقتصاد 
 تشغيل األيدي العاملة الفلسطينية وتقليل نسبة البطالة سواء فـي اإلنـشاءات الـسياحية أو               

 .تشغيلها

 .در فوائد ودخول غير منظورة للقطاع الخاص من خالل الخدمات السياحية واإلقامة 
 

  :مؤهلة للتطویرالمناطق ال
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ضمن هذا المشروع المقترح تم تحديد المناطق الهامة للتطوير والتي تحتوي على عدد من عناصر الجذب 
  :السياحي الهامة وهي

  ).السودانية(المنطقة الشمالية  .١
 )وادي غزةواجهة مدينة غزة ومنطقة (المنطقة الوسطى  .٢

 ).ةالكثبان الرملية والمناطق الطبيعي(المنطقة الجنوبية  .٣
 

  بيت الهيا وحتى منطقة السودانية١٩٧٦المنطقة الشمالية من حدود عام  .١

تم ترشيح المنطقة الشمالية كمنطقة فندقية بكامل خدماتها ومتطلباتها وبضمنها منطقة المشتل لتكون             
متنزهاً يربط بين الموقع األثري وهو الميناء الروماني االنثيدون والمقبرة الرومانيـة الملحقـة وبـين                
المشاريع السياحية كالفنادق والمشاريع الترفيهية في تلك المنطقة، مما سيشكل جزء متكامل من طريـق               
الكورنيش السياحي والمرتبط بواجهة مدينة غزة والجزء الجنوبي والممتد في غطاء خـضري منـسق،               

  .اوتتمثل حلقة االتصال فيما بينها في المواصالت والخدمات والبنية التحتية الالزمة له
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تطوير الفنادق والموتيالت بمنطقة السودانية
 الساحلي مثل   بالمتنزهكما اقترحت مجموعة من الخدمات والمتطلبات الترفيهية والسياحية التي يمكن ربطها            

العناصر التنسيقية والمعمارية التي تشمل مقاهي ومالعب أطفال ومناطق خضراء ونوافير الميـاه كمـا أن                
لتنسيقية المقترحة لشاطئ البحر تتضمن الكورنيش بمناطق االستجمام واالستراحات والخـدمات           المعالجات ا 

الترفيهية ومناطق األلعاب الرياضية باإلضافة إلى الممرات المشجرة، وقد تمـت دراسـة هـذه الخـدمات                 
  .الترفيهية والسياحية بناء على المقاييس والمواصفات العالمية
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  ة غزة ومنطقة وادي غزةواجهة مدين. ٢
تكامالً مع المنطقة الشمالية سيستمر النسق الحضري الممتد في المنطقة الوسطى، حيث سيشكل مصدر جذب               
سياحي وتجاري وحيث أن العالقة بين المدينة وشاطئ البحر تتطلب خلق عالقة فيزيائيـة بـين المنـاطق                  

  ال بين القديمة والحديثة والبحر، أولي االهتمام بمنطقة االتص
  .المناطق الحضرية وشاطئ البحر بواسطة طرق مشجرة وتوفر الظل والراحة

  
  
  
  
  
  
  
  

  تطوير المنطقة الفندقية السياحية بواجهة مدينة غزة
  

كما عالج المشروع بشكل عام التصميم والشكل والتفاصيل المعمارية للعناصر المختلفة بحيث تتناسب مـع               
خصوصاً المساجد والتي تشكل الجزء الرئيسي في خط سماء غزة، إضافة           جوهر العناصر المتميزة القائمة،     

 طبيعي على ضفاف وادي غزة على أن تكون هذه المنطقة محميـة طبيعيـة مـزودة                 متنزهلذلك تم اقتراح    
  .ببعض الخدمات السياحية الضرورية
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  تطوير الخدمات السياحية والمناطق الخضراء بواجهة مدينة غزة
  

  )الكثبان الرملية والمناطق الطبيعية(قة الجنوبية المنط .٢
فكرة طريق الكورنيش سوف يمتد أيضاً إلى المنطقة الجنوبية كمنطقة تنسيق خضري طبيعية علـى طـول                 
الساحل، حيث سيتم تطوير المنطقة من خالل مجموعة من القرى السياحية الـشاطئية معـززة بالخـدمات                 

  .األخرى الساحلي مع المناطق المتنزهكل جزءاً هاماً ومتكامالً في السياحية الالزمة للمنطقة حيث ستش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تأهيل البلدة القديمة .٣
إعادة الربط وإيجاد العالقة بين المسجد والسوق والحمام والشوارع المغلقة النهايـات فـي               

  .األحياء السكنية
 .تحويل بعض المباني القديمة كبنسيونات للسياح 

 إلى متحف للفنونتحويل قصر الباشا  
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 .تحويل قصر الشوا إلى معرض لألعمال اليدوية 

 .ترميم الكنيسة االرثودكسية اليونانية الرومانية 

 .إعادة تشغيل حمام السمرا 

 .تطوير شارعي عمر المختار والوحدة كشارعين تجاريين 

 .إعادة بناء أجزاء من سور البلدة القديمة وبواباتها 

 .قدم المأكوالت والمشروبات الشعبيةإنشاء مطاعم ومقاهي تراثية ت 

 .إحياء وترميم جامع ابن عثمان والمنطقة المحيطة به 

 . الروماني المكشوف القديم في شمال شرق البلدة القديمةاإلغريقيإحياء المسرح  

 إحياء القصبات الحرفية القديمة مثل شارع الصوافين والفواخير والصبانين وغيرها 

 .ها بالحجر على نمط ما كان يحدث في السابقخلق شوارع مشاه يتم تبليط 

 .توفير محطات مواصالت ذات صلة بالمواقع األثرية لتسهيل الجوالت السياحية فيها 

  
  :سخان يونإعادة تأهيل مركز مدينة  .٤

إعادة الربط وإيجاد العالقة بين المسجد والسوق والحمام والشوارع المغلقة النهايـات فـي               
  .األحياء السكنية

 .عض المباني القديمة كبنسيونات للسياحتحويل ب 

 .االستفادة من مبنى القلعة كمعرض للحرف اليدوية وكمكان إلحياء المناسبات الوطنية 

 .تحويل القصر المجاور للقلعة إلى متحف للفنون 

 .إعادة تشغيل الحمام 

 .تطوير الشارع الرئيسي كشارع تجاري 

 . الحديثةحماية مركز البلدة القديمة من التمدد للمباني 

 .إنشاء مطاعم ومقاهي تراثية تقدم المأكوالت والمشروعات الشعبية 

 .خلق شوارع مشاه يتم تبليطها بالحجر على نمط ما كان يحدث في السابق 

 .توفير محطات مواصالت ذات صلة بالمواقع األثرية لتسهيل الجوالت السياحية فيها 

  
يجاد الربط المناسب بين جميـع المواقـع الـسياحية          ومن أجل تطوير قطاع السياحة في قطاع غزة يجب إ         

من أجل تسهيل تنقالت السياح وخلق بيئة سياحية جميلـة فـي جميـع المنـاطق                ، األثرية منها والمستحدثة  
المرورية للحركة السياحية، وبناء على ذلك اقترح ربط طريق الكورنيش في منطقة غزة بالبلدة القديمة عن                

 بـالكورنيش   سخان يون ختار والوحدة كشوارع تجارية، وربط مركز مدينة        طريق تطوير شارعي عمر الم    
من خالل تطوير الشارع التجاري القديم فيه والمعروف بشارع البحر والذي يربط شرق المدينة بغربها، كما                
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يمكن ربط مسجد الخضر والدير المسيحي بالكورنيش عن طريق الشارع الرئيسي الـذي يختـرق مركـز                 
  . غرب– شرق المدينة ويمتد

  
  :عناصر المشروع ومكوناته

يشتمل المشروع المقترح على عدة عناصر رئيسية وهامة من أجل تطوير القطاع السياحي والبيئة الجمالية 
  :في المنطقة الساحلية في قطاع غزة وهي

  تنفيذ طريق الكورنيش والمرافق التابعة له .١
 تأهيل وترميم المواقع األثرية والمناطق الطبيعية .٢

  .ثل منطقة تل عجول وآثار المزاييك في البالخية وكنيسة أم عامر في المنطقة الوسطىم

 )اإلنثيدون(ترميم وتطوير منطقة الميناء الروماني  .٣
 تطوير شاطئ غزة .٤

  . ومقاهي واستراحات ومالهي ومالعب أطفالكافيترياتوذلك من خالل توفير الخدمات السياحية الالزمة من 
 :القرى السياحية .٥

 ١٠٠ح المشروع إنشاء قريتين سياحيتين في المنطقة الساحلية الجنوبية من قطاع غزة على مساحة يقتر
  .دونم

 الفنادق .٦

 . دونم٦٥ فنادق في المنطقة الشمالية من قطاع غزة بمساحة ٣يقترح المشروع إنشاء 

 الموتيالت .٧

  .دونم ٩٠يقترح المشروع إنشاء مجموعة من الموتيالت على شاطئ مدينة غزة بمساحة 

  عاممتنزه .٨

 عام في منطقة وادي غزة وقد قدرت المساحة الالزمة ومتنزهيقترح المشروع إنشاء محمية طبيعية 
 . دونم١٢٩ بـ للمتنزه

 حديقة حيوان .٩

 . دونم٤٠يقترح المشروع إنشاء حديقة الحيوان في منطقة قطاع غزة بمساحة 

 المتحف الفلسطيني لآلثار .١٠

 .ة المشتل بالقرب من موقع الموزاييك في البالخيةيقترح المشروع إنشاؤه في منطق

 المعارض السياحية .١١
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 المخيمات الصيفية .١٢

 دونم، ٢١,٦٠٠يقترح المشروع إنشاء المخيمات الصيفية في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة بمساحة 
% ٣٠ سنة، والتي تشكل ١٥-٦وقد قدرت هذه المساحة بناء على أن الفئة المستهدفة هي الفئة في سن 

  . شهور٣من السكان، وحيث أن فترة المخيمات الصيفية هي 

  
  :مؤشرات نجاح المشروع

  .حماية واستغالل عناصر الجذب السياحية 
 جذب العمالت األجنبية من أجل االستثمار والسياحة والتي بدورها تدعم االقتصاد 

ات السياحية أوتشغيلها   تشغيل األيدي العاملة الفلسطينية وتقليل نسبة البطالة سواء في اإلنشاء          
 .حيث يمكن تشغيل عدد  من العمالة

 .االستفادة من الخبرات الفلسطينية في المجاالت المختلفة من إنشاءات وإدارة واستثمار 

 .در فوائد ودخول غير منظورة للقطاع الخاص من خالل الخدمات السياحية واإلقامة 

  
  " ورنيشالك"  الطریق الساحلي إلنشاءاالحتياجات المالية 

  
دة  الكمية الوحدة   الوصف   رقم العنصر وح

  $السعر 
سعر  ال

  $بالمليون 

  إنشاء الطريق الساحلي .  أ
إنشاء الطريق الساحلي بما فـي ذلـك األعمـال            -١

الترابية، الـردم، الرصـف األسـفلتى، الجـدر         
، اإلشـارات   اإلنـارة االستنادية، البني التحتيـة،     

  . المرورية

  51.7 34.481.5   كم١

إنشاء نفق تحت الطريق الساحلي  لربط أرصـفة            -٢
 ٤٠بعـرض   " نتـساريم " الميناء بطريق الشهداء    

   م٦متر، وارتفاع 

 1.2  ١٧ 0.07  كم

"  م   ٤٠إعادة إنشاء جسر وادي غـزة بعـرض           -٣
  " الحاليتحتوى أعمال الهدم للجسر 

 9.8  ١٤ 0.7  كم

 م  ٢٠إنشاء نفق تحت تلة النـصيرات بعـرض           -٤
  .  بما في ذلك خمس مخارج هروب م٦اع وارتف

  ١١,٧  ٩ ١,٣  كم

إنشاء جسور جديدة فوق مياه البحر حول مخـيم           -٥
   متر٢٠دير البلح بعرض 

  ١٥  ١٠ 1.5  كم
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إنشاء جسور جديدة فوق مياه البحر حول مخـيم            -٦
   متر٢٠الشاطئ بعرض 

  ٢٠  ١٠ 2  كم

 109,4  =المجموع الكلي الفرعي لكلفة إنشاء الطريق الساحلي   

  إنشاء بنى تحتية سياحية رئيسية على طول الساحل  . ب
 كم موازيـاً    ١إنشاء ثالث مناطق سياحية بطول        -7

،  الشمال وأقصىلشاطئ البحر في أقصى الجنوب      
وكذلك على تلة النصيرات بما في ذلـك فنـادق          
وقرى حرفية يدوية متميزة، شـاليهات سـياحية،        

ة مـساحة   وتغطى المنطق . ومرافق سياحة أخرى  
  . دونم٥٠

  ١٥  ٥ 3  منطقة

 منطقة ترفيه سياحي على شاطئ البحر       ١٢إنشاء    -٨
بما في ذلك المرافـق     .  كم لكل محافظة   ١بطول  

، وإنقـاذ الالزمة من شاليهات، أبـراج مراقبـة        
  . ومراحيض، وخدمات سياحية أخرى

  ٣٠  ٠,٥  ٦٠  منطقة

تطوير الشاطئ بما فـي ذلـك تغذيتـه بالرمـال           -٩
إنشاء مراكز طوارئ وأبـراج مراقبـة       ونظافته و 

 ٩وإنقاذ، الستيعاب األنشطة الترفيهية للسكان في       
  مناطق مختلفة

 0.9 0.01  ٩٠  منطقة

المجموع الكلي الفرعي لكلفة إنشاء بنى تحتية سياحية رئيسية على طول الساحل            
=  

45.9 

الرئيـسية   الـسياحية اإلجمالي الكلي لكلفة إنشاء الطريق الساحلي والبنى التحتية         
  على طول الساحل 

155.3 

 8        التصميم التفصيلي واإلشراف   ١٠

 163.3 إجمالي 

 16.3 ميزانية احتياط % ١٠  -١١

  
  اإلجمالي الكلي

 

179.6 
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  :مراحل العمل حسب إدارة المشروع
  

دد   النشاط األساسي   إلى   من  الطول بالكم  ع
  العطاءات 

ة  القيم
  $التقديرية 

رة الفت
ة  المتوقع
  بالشهر

 نوع العطاء 

   حتى الجزء الشمالي من غوش قطيف ٨من الطريق رقم : المرحلة األولى
 أعمــال طريــق

    كم 12.884
عطـــاء   ٢٤ ١٩,٣٢  عطاء 

  دولي 
عطـــاء   ٦ ١,٢  عطاء   نفق الميناء 

  محلى 
جسر وادي غزة،   
  ونفق النصيرات 

  طاءع  ٢٢ ٢١,٤٨  عطاءان

15.084 12+091  27+175 

  عطاء  ١٨ ١٥  عطاء   جسر دير البلح 
   )٨(من منطقة الوادي حتى الطريق : المرحلة الثانية

 أعمال طريـق   
  كم  5.921بطول 

+١٢ 170+4 ٧,٩٢١  عطاء  ٢٢ ٨,٨٢  عطاء 
٠٩١ 

ــيم   ــسر مخ ج
  الشاطئ

  عطاء  ٢٠ ١٥  عطاء 
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  تطویر منطقة الكورنيش السياحية: : المشروع الثالث المشروع الثالث   ١٦ 
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بطـــــول 
   كم ١٦,٩٧٥

  عطاء  ٢٤ ٢٥,٤٤  عطاء 

 

  إنشاء ثالث مناطق سياحية دولية:  المرحلة الرابعة
عدد  النشاط األساسي  رقم النشاط

 العطاءات
القيمة 
  المتوقعة

ة الفتر
الزمنية 
  بالشهر

نوع العطاء

 عطاء  ٢٤  ١٥ ٣ إنشاء ثالث مناطق سياحية دولية   ١
  
  
  
  
  
  
  
  

   منطقة سياحية دولية١٢إنشاء :  المرحلة الخامسة
عدد  النشاط األساسي  رقم النشاط

 العطاءات
القيمة 
  المتوقعة

الفترة 
الزمنية 
  بالشهر

نوع العطاء

 عطاء  ٢٤  ٣٠ ١٢  منطقة سياحية دولية ١٢إنشاء   ١

  
  حماية الشاطئ:  المرحلة السادسة

عدد  النشاط األساسي  رقم النشاط
 العطاءات

القيمة 
  المتوقعة

الفترة 
الزمنية 
  بالشهر

نوع العطاء

 عطاء  ٣  ٠,٩ ١ حماية الشاطئ   ١

  
  
  
  
  
  
  




