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محتويات العرض
ومبرراتهاختيار المشروع•
تحديد منطقة التخطيط ومبرراتها•
منهجية العمل والسقف الزمني•
التحليل على المستوى اإلقليمي•
تحليل القطاعات التنموية•
ملخص ونتائج التحليل•
األهداف التنموية الناتجة عن التحليل•
(concept)فكرة المشروع •
الخدمات والمرافق)مخطط االطار التوجيهي للتنمية المكانية •

(المرحلية/ األراضياستعماالت / المجتمعية
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استعماالت االراضي
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استعماالت االراضي

%16ةالسيلة الحارثي



تقيي  القطاعات التنموية



السكان
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النمو السكاني
1997

معدل النموعدد السكانمعدل النموعدد السكانعدد السكان

20,774%12,38316,1882.68اليامون  2.77%

11,449%2.37  9,310  7,342السيلة الحارثية  2.30%

%2.88   6,591%2.87  5,087  3,816كفردان

%1.61   4,216%2.73  3,647  2,775عانين

%1.76   3,637%2.10  3,103  2,516رمانة

%2.47   2,667%2.98  2,135  1,585العرقة

طيبة %0.44   2,215%1.79  2,129  1,780ال

%2.16   2,322%1.87  1,911  1,585زبوبا

%3.54   1,553%5.11  1,129     677كفرقود

%2.54   1,305%3.87  1,038     705الهاشمية

%3.03   1,298%1.90     988     817تعنك

%2.42       87%2.95-      70      94السعايدة

%5.22-       35%4.70      56      35خربة سروج

58,149%36,11046,7912.59المجموع  2.41%

التجمع/ السنة
20072017



الكثافة السكانية
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التوزيع العمري للسكان حسب الجنس

ذكوراناث



سيَلْة ةالَطْيبَ كِتِعن ِ ُرمَّاَنةهَزُبوبَ التجمع
المجموعدَكْفر ُقو ةالهاِشِميَّ ةالَعَرقَ نَكْفر داالَياُمون َعاِنينةالحاِرِثيَّ 

%20.9%18.2%18.8%31.4%21.0%24.7%22.9%13.9%17.9%17.9%17.9%18.5رنسبة الفق

سيَلْة الَياُمون التجمع
المجموعِتِعنِ كةالهاِشِميَّ َزُبوَبهةالَطْيبَ ةالَعَرقَ ُرمَّاَنةَعاِنينَكْفر دانةالحاِرِثيَّ 

نسبة الذكور الى
%104.2%91.2%97.5%98.1%106.4%109.4%105.5%110.1%106.2%107.3%102.7االناث

نسبة الفقر

نسبة الجنس



البنية التحتية



تزويد المياه
حي يعتبر مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الص•

مياه في لبلدات غرب محافظة جنين هو الجهة المسؤولة عن تزويد ال
.التخطيطمنطقة 

المحلية اآلبار: يعتمد المجلس في تزويد المياه على مصدرين وهما•
من اجمالي تزويد % 50-40تحت إدارة المجلس وتوفر نسبة 

اه التابعة المياه، ودائرة المياه الضفة الغربية عن طريق شركة المي
(. مكروت)لالحتالل 
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hخزانات مياه
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آبار مياه
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االشتراكاتعدد التجمع
(لتر)الفرد اليوميمعدل استهالك

كة تغطية الشبانقطاع الخدمة/  استمراريةاالستهالكنسبة السكاننسبة  %الفاقد %

%32.1%23062934.7اليامون 

%21.4%80حوالي 100%

%20%14503119.9ةالسيلة الحارثي
%9.3%8572610.9كفردان
%7.7%648317.8عانين
%9.3%679436.6رمانة
%3.7%338254.6العرقة
%6.2%472424.6الطيبة
%4.1%361314.1زبوبا
%3.1%211402.4كفرقود
%2.4%177342.2الهاشمية
%1.9%180282.1تعنك

%100%100المجموع

تزويد المياه

مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب لتجمعات غرب محافظة جنين: المصدر
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النفايات الصلبة
جهة يعتبر مجلس الخدمات المشترك إلدارة النفايات الصلبة ال•

.منهاالمسؤولة عن جمع النفايات التخلص 
زهرة يشرف المجلس على عملية تجميع ونقل النفايات الى مكب•

ك  تقريبا عن منطقة التخطيط17والذي يبعد مسافة . الفنجان
ت المجلس مكب زهرة الفنجان وهو مكب مركزي لمحافظاويدير •

ألف متر مربع من 240شمال الضفة الغربية، ويملك المجلس 
.لالستخدامألف متر مربع خاليا جاهزة 90األرض، منها 

إدارة مكب زهرة الفنجان: المصدر



منطقة الدراسة

ك  مكب 17
انزهرة الفنج

النفايات الصلبة



النفايات الصلبة
المؤثرات االيجابية

.وجود جهة تنظ  عمل جمع النفايات الصلبة والتخلص منها•
.وجود مكب يبعد مسافة مناسبة عن منطقة التخطيط•

المؤثرات السلبية
ل متكرر لخدمة جمع النفايات في منطقة التخطيط بشكانقطاع وجود •

.بسبب تعطل سيارات جمع النفايات او نقص عددها
.تراك  النفايات حول الحاويات وفي الشوارع•



الصرف الصحي
تخدم ال يوجد شبكة عامة للصرف الصحي في منطقة التخطيط، اذ يس•

وفي . درةالسكان حفرا امتصاصية في الغالب، وحفرا صماء في حاالت نا
ة تنكات ويت  بواسط( نضح)كثير من الحاالت تحتاج الحفر لعملية تفريغ 

.التخلص منها بشكل عشوائي غالبا
المؤثرات اإليجابية

.طوبوغرافية المنطقة تسهل عملية تصمي  شبكة صرف صحي•
المؤثرات السلبية

عدم وجود شبكة صرف صحي•
لمياه استخدام الحفر االمتصاصية والذي يساه  في ثلوث التربة وا•

.الجوفية
.يالتخلص العشوائي من محتويات خزان نضح مياه الصرف الصح•



االسكان



االسكان
وحدة سكنية موزعة في 11819تتكون المناطق السكنية القائمة من •

. تجمعات منطقة التخطيط
.  ث  الفللالسكن المستقل ث  المتعدد الطوابقهو السكن السائد نمط •
نطقة المبنية وباقي الموسط التجمع، الكثافة السكانية العالية تتركز •

.  ذات كثافة قليلة
. طيطعمراني بين بعض التجمعات في منطقة التخيوجد تواصل •
.لفلسطينيةالمباني ذات ارتفاعات قليلة كباقي القرى والبلدات امعظ  •



اس  التجمع
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التجمعاستخدامات المباني حسب 

للعملللسكن والعملالسكناستخدام المباني/ التجمع
%7.0%10.5%74.3الَياُمون 

%9.0%9.1%73.7سيَلْة الحاِرِثيَّة
%15.6%5.1%72.4َكْفر دان

%9.4%11.5%72.1َعاِنين
%8.4%3.8%78.7ُرمَّاَنة
%6.5%11.3%76.6الَعَرَقة
%13.8%4.4%73.7الَطْيَبة
%10.4%3.1%73.4َزُبوَبه

%8.9%18.3%66.7َكْفر ُقود
%6.4%1.7%80.9الهاِشِميَّة

%7.4%4.6%81.1ِتِعنِ ك
%30.0%0.0%70.0الَسعاِيَدة

%50.0%0.0%50.0ِخْرَبة ُسُروج
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر



المواصالت
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المواصالت
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المرافق المجتمعية
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معايير الخدمات والمرافق المجتمعية

(حسب الدليل السعودي للخدمات والمرافق المجتمعية)

المساحة المطلوبةنطاق الخدمةعدد السكان المخدومينالخدمة / المعيار

25 متر مربع للطالب800-500 مترمدرسة لكل 1250 نسمةمدارس

مركز لكل 4000-15000نسمةعيادة صحية/ مركزصحي

مستشفى لكل 20000-250000 نسمةمستشفى عام

مستشفى لكل 150000-300000 نسمةمستشفى تخصصي

5 كممكتبة لكل 30000 نسمةمكتبة

1 كممكتب لكل 10000-15000 نسمةمكتب بريد

5 كممركز لكل 10000-15000 نسمةمركز شرطة محلي

1.5 كممركز لكل 15000-20000 نسمةالدفاع المدني

1 متر مربع لكل نسمةالمناطق التجارية

2.5 متر مربع لكل نسمةالمناطق الترفيهية



المدارس الحالية والحاجات المستقبلية حسب التجمع

مدارس عدد السكانمدارس عدد السكان

          26      32,039          21      26,194              17         15   20,774اليامون

          15      18,426          12      15,064              10           9   11,449السيلة الحارثية

            8      10,068            7       8,231               6           4    6,591كفردان

            6       7,219            5       5,902               4           4    4,216عانين

            5       6,141            4       5,021               3           5    3,637رمانة

            4       4,226            3       3,455               3           4    2,667العرقة

            4       4,214            3       3,445               2           4    2,215الطيبة

            3       3,782            3       3,092               2           2    2,322زبوبا

            2       2,236            2       1,828               2           2    1,553كفرقود

            2       2,055            2       1,680               2           1    1,305الهاشمية

            2       1,956            2       1,599               2           2    1,298تعنك

         -          132         -          109             -        -         87السعايدة

         -            53         -            44             -        -         35خربة سروج

          76      94,396          65      77,537              52         52   58,027المجموع

عدد السكانالتجمع السكاني
المدارس 

الحالية

ن
ط

وا
 م

1
1
2
5
ل 

لك
ة 

حد
وا

ة 
س
ر
مد

معايير قياسية
الحاجات الحالية 

من المدارس

الحاجات 2034 الحاجات 2026



معالخدمات الصحية الموجودة والحاجات المستقبلية حسب التج

الخدمات الصحية المتوفرة

عيادة / مركز صحي
عيادة / مركز 

صحي

مستشفى 

عام

عيادة / مركز 

صحي
مستشفى عام

عيادة / مركز 

صحي

مستشفى 

عام

مستشفى 

تخصصي

         1        1               3               1              2        1               2                           2        20,774اليامون

      -        1               2            -              2      -               1                           3        11,449السيلة الحارثية

      -     -               1            -              1      -               1                           1          6,591كفردان

      -     -               1            -              1      -               1                           1          4,216عانين

      -     -               1            -              1      -               1                           2          3,637رمانة

      -     -               1            -              1      -               1                           1          2,667العرقة

      -     -               1            -              1      -               1                           1          2,215الطيبة

      -     -               1            -              1      -               1                           1          2,322زبوبا

      -     -               1            -              1      -               1                           1          1,553كفرقود

      -     -               1            -              1      -               1                           1          1,305الهاشمية

      -     -               1            -              1      -               1                        -          1,298تعنك

      -     -            -            -           -      -            -                        -               87السعايدة

      -     -            -            -           -      -            -                        -               35خربة سروج

         1        2             14               1            13        1             12                         14        58,149المجموع

االحتياجات المستقبلية 2034
عدد السكان الحالي 

2017
التجمع

االحتياجات المستقبلية 2026االحتياجات الحالية



االحتياج ل16 سنةاالحتياج ل8 سنواتاالحتياج الحاليالموجود حالياالخدمة

52526578مدارس

6810عيادة صحية/ مركزصحي

112مستشفى عام

1                  -            -         -مستشفى تخصصي

1234مكتبة

1234مكتب بريد

1223مركز شرطة محلي

1345الدفاع المدني

دونم 100دونم 80دونم 60المناطق التجارية

دونم 250دونم 200دونم 150المناطق الترفيهية

ةملخص للخدمات االساسية الموجودة واالحتياجات المستقبلي



االقتصاد المحلي



االقتصاد المحلي

طة تاح الخري مف
Dمصنع اعالف;  تقشير لوز

Dمصنع لدائن

معصرة زيتون

منشار حجر)'

Hمحطة محروقات

I9استراحة

I<محل تجاري

الجدار

منطقة حرفية مقترحة

اراضي معزولة بالجدار

المنطقة المبنية

حد منطقة الدراسة

زراعة مروية بالتنقيط

زراعة بعلية

بساتين زيتون

مراعي طبيعية

0 1,500 3,000 Meters





البيئة



البيئة

اليامون 

السيلة 
الحارثية

عانين

العرقة
الهاشمية

كفرقود

الطيبة
رمانة

زبوبا

كفردان

تعنك

0 1,500 3,000 Meters

تاح مف

Æ·
تخلص عشوائي من صهاريج

نضح الحفر االمتصاصية

آبار مياه

` `
ضوضاء بسبب حركة

المركبات السريعة

الجدار

تلوث هواء وضجيج

حد منطقة الدراسة

ينابيع)!

اراضي معزولة بالجدار

اودية

موقع دفن نفايات

المنطقة المبنية

مناطق التراث الطبيعي

التنوع الحيوي

مناطق ذات مشهد

مفتاح الخريطة



تصنيف التربة

اليامون 

السيلة 
الحارثية

عانين

العرقة
الهاشمية

كفرقود

الطيبة
رمانة

زبوبا

كفردان

تعنك

طة تاح الخري مف
المنطقة المبنية

yalC تربة طينية

maol yalC تربة

حد منطقة الدراسة

0 1,500 3,000 Meters









الموروث الثقافي والطبيعي



يالموروث الثقافي والطبيع

0 1,500 3,000 Meters

طة تاح الخري مف
المواقع االثرية$1

? ?
? ? مسار ابراهيم الخليل?

الجدار

الجذر التاريخي للتجمع

حد منطقة الدراسة

ينابيع)!

اراضي معزولة بالجدار

اودية

المنطقة المبنية

مناطق التراث الطبيعي

التنوع الحيوي

مناطق ذات مشهد طبيعي



عانين-نبع ام الديوك 









اليامون 

السيلة 
الحارثية

عانين

العرقة
الهاشمية

كفرقود

الطيبة
رمانة

زبوبا

كفردان

تعنك

السعايدة

خربة 
سروج

التصنيف اإلداري للهيئات المحلية



المخططات الهيكلية الحالية

مرافق سياحية



ملخص التحليل



اليامون 

السيلة 
الحارثية

عانين

العرقة

الهاشمية

كفرقود

الطيبة
رمانة

زبوبا

كفردان

تعنك

السعايدة

خربة 
سروج

0 1,500 3,000 Meters

المحددات والقيود
طة تاح الخري مف

##
##
### ##

ميول كبيرة#

الجدار

حدود المخططات الهيكلية
المصدقة حديثا والتي يجب

مراعاتها

حدود المخططات المودعة
لالعتراض والتي يتوقع المصادقة
عليها قريبا حيث يجب االلتزام بها

قدر االمكان

المواقع االثرية$1

منطقة حرفية مقترحة في المخطط
الهيكلي )اليامون والسيلة الحارثية(

اراضي معزولة بالجدار

آبار مياه

مناطق التنوع الحيوي الهامة بيئيا
والتي يجب حمايتها من التوسع

العمراني

منطقة ج )خارج حدود
الصالحيات الفلسطينة(

حد منطقة الدراسة

ينابيع)!

اودية تعيق التنمية العمرانية

الجذر التاريخي لتجمعات السكانية
والذي يعيق التطوير  والتنمية

العمرانية

المنطقة المبنية

مناطق التراث الطبيعي

اراضي عالية القيمه الزراعيه



اليامون 

السيلة 
الحارثية

عانين

العرقة

الهاشمية

كفرقود

الطيبة
رمانة

زبوبا

كفردان

تعنك

السعايدة

خربة 
سروج

0 1,500 3,000 Meters

المخاطر والمشاكل
طة تاح الخري مف

عدم توفر خدمة جمع النفايات¦

عدم توفر شبكة كهرباء عامة

Ð"î""عدم توفر خدمات صرف صحي

مشاكل مرورية)'&%

I/عدم توفر مجمع لمركبات النقل
العام

المواقع االثرية$1

موقع دفن نفايات

` `
ضوضاء بسبب حركة المركبات

السريعة

تلوث ابار المياه

الجدار

توسع عمراني في االراضي
الزراعية

تلوث هواء وضجيج

مناطق خارج نطاق خدمة
المدارس

اهمال الجذر التاريخي للتجمع

منطقة ذات كثافة بنائية عالية
وذات تداخل في االستعماالت

حد منطقة الدراسة

تلوث الينابيع)!

اراضي معزولة بالجدار

خطر فيضان االودية

المنطقة المبنية

خطر تلوث المياه الجوفية



اليامون 

السيلة 
الحارثية

عانين

العرقة

الهاشمية

كفرقود

الطيبة
رمانة

زبوبا

كفردان

تعنك

السعايدة

خربة 
سروج

طة تاح الخري مف

D)منشآت اقتصادية )صناعات خفيفة

منشآت اقتصادية )تجارة(^

õôó)انتاج زراعي )بساتين زيتون

¾À)استثمار زراعي )بيوت بالستيكية

موقع ذو اطاللة مميزة̂_

$1
مواقع اثرية يمكن استغاللها لتعزيز السياحة

مناطق التراث الطبيعي

ينابيع عانين.!

آبار مياه

? ?
? ? مسار ابراهيم الخليل السياحي?

الجدار

المنطقة الصناعية الحدودية - جنين

منطقة حرفية مقترحة في المخطط الهيكلي
)اليامون والسيلة الحارثية(

اراضي معزولة بالجدار

اراضي زراعية خصبة

اعادة احياء الجذر التاريخي للتجمع

حد منطقة الدراسة

اراضي الدولة

مناطق مبنية مرشحة لزيادة الكثافة البنائية

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

0 1,500 3,000 Meters

الفرص واالمكانيات



استراتيجية التنمية العمرانية



الهامةوالطبيعيةاالثريةالمواقعحماية.
العمرانيالتوسعمنالزراعيةاألراضيحماية.
طيطالتخمنطقةفيالسياحةقطاعلتطويرالمتاحةاإلمكاناتاستغالل.
تقبليالمسالتوسعالمناطقوتنظي المتردية،السكنيةالمناطقتطوير.
 بهدفطالتخطيمنطقةجميعتخدمحرفيةوصناعيةتجاريةمناطقتنظي

انشاءكاليفتوتقليلالمرافقلتلكالوصولوتسهيلالبيئةجودةتحسين
.التخطيطةلمنطقالمحليباالقتصادللنهوضلها،الالزمةالتحتيةالبنية

محددةيطيةتخطمعاييروفقالسكانيةللتجمعاتاألساسيةالخدماتتوفير.
وتعليميةقافيةثمرافقانشاءطريقعنالمجتمعفئاتلجميعالبشريةالتنمية

.وترفيهية

التحليلعنالمنبثقةاألهداف



الفكرة العامة

اليامون 

السيلة 
الحارثية

عانين

العرقة

الهاشمية

كفرقود

الطيبة

رمانة
مركز مجاورة

زبوبا

كفردان

تعنك

مركز خدماتي 
محلي

جنين
مركز خدمات 
شبه اقليمي

منطقة مشتركة 
تجارة

تعزيز السياحة 
يةالبيئية والثقاف

استغالل المراعي 
الطبيعية

استغالل أراضي 
الدولة في مشروع 

وطني

حماية األراضي 
هاالزراعية واستغالل

منطقة مشتركة 
حرف وصناعات







جدول مساحات استعماالت االراضي حسب مخطط االطار التوجيهي للتنمية المكانية

المساحة بالدون االستخدام
25,000السكن

1,241منتزه وطني 

160وصناعاتحرف

200معارض تجارية

90تجاري طولي

79تجاري 

77مزارع حيوانية

37حديقة حيوانات

20حديقة عامة اقليمية





0 1,500 3,000 Meters

تاح مف
J̀مجمع لمركبات النقل العام

"Gاستراحة ومطعم مقترح

"iمركز زوار ونزل سياحي مقترح

حماية ينابيع الماء.!

وادي

? ?
? ? مسار ابراهيم الخليل السياحي?

حماية المواقع االثرية$1

منطقة سياحية ترفيهية

متنزه وطني مقترح

حديقة حيوانات

حماية مناطق التراث الطبيعي

اعادة تاهيل منطقة الجذر التاريخي

الجدار

اراضي معزولة بالجدار

حد منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

السياحة



0 1,500 3,000 Meters

طة تاح الخري مف
متنزه وطني مقترح

الجدار

اراضي معزولة بالجدار

حد منطقة الدراسة

اراضي الدولة

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

منتزه وطني



0 1,500 3,000 Meters

طة تاح الخري مف
متنزه وطني مقترح

الجدار

اراضي معزولة بالجدار

حد منطقة الدراسة

اراضي الدولة

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

منتزه وطني



تاح مف

مدارس مقترحة5

¹ºمدرسة صناعية

مناطق خارج نطاق خدمة المدارس

الجدار

اراضي معزولة بالجدار

حد منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

0 1,500 3,000 Meters

التعلي 



تاح مف
مزارع حيوانات

مراعي طبيعية

الجدار

اراضي معزولة بالجدار

حد منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

0 1,500 3,000 Meters

مزارع حيوانية



0 1,500 3,000 Meters

تاح مف
J̀مجمع لمركبات النقل العام

##
##
### ##

ميول حادة#

طريق مقترح

طريق رئيسي بحاجة لتطوير

طرق رابطة بحاجة لتطوير

طرق رابطة

الجدار

اراضي معزولة بالجدار

حد منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

المواصالت



0 1,500 3,000 Meters

تاح مف
حماية ينابيع الماء.!

برك تجميع مياه االمطار من االودية("

سوق خضار@!

محطة تعبئة وتخزين للمنتجات الزراعية³!

وادي

مزارع حيوانات

الجدار

اراضي معزولة بالجدار

حد منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

مناطق مالئمة للتوسع السكني

زراعة مروية بالتنقيط

زراعة بعلية

بساتين زيتون

مراعي طبيعية

الزراعة


