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النكبة  

ألف 750ألكثر من 1948عام تهجير قسري جماعي 

السيطرة فلسطين و فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في 

حيث هجر بقوة السالح على القسم األكبر من فلسطين 

غدت أمالكها قرية 400مدينة ونحو 20من الفلسطينيون 

دولة قيام وإعالن ومزارعها جزءا من دولة االحتالل 

.إسرائيل
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مسيرة العودة الكبرى 



قرية قاقون 



خلفية عامة  



خلفية عامة  



خلفية عامة  



قتتاقون كانتتت قريتتة 

التابعتتة متتن القتتر  

اداريتتتتتاا لمحاف تتتتتة 

طتتولكرم وكلتتل قبتتل 

، ومتت  1948عتتام 

تغييتتر حتتدود الدولتتة 

تغييتترت التقستتيمات

االداريتتتة وأتتتتبحت 

القريتتة تابعتتة اداريتتا 

لدولة االحتالل

خلفية عامة  



كانت كانت القرية 

تنتتب على تل 

مشرف على سهل 

م 25وترتف  . قاقون 

,  عن سطح البحر 

وتعتبر قرية قاقون 

من أختب المناطق 

في فلسطين لكلل 

شكلت الزراعة 

المتدر األساسي 

للدخل فيها بنسبة 

90 %

25 m

خلفية عامة  



المجموعأراضي عامةيهوديةأراضي أراضي عربية

35,6114,6421,51441,767

المساحة المبنية 1948عدد السكان 

2,285136

: 1948عام ( بالدنمالمساحة)مساحة القرية 

:عدد سكان القرية 

خلفية عامة 



أهم ما يميز القرية 

مسجد القرية -2القلعة التليبية _ 1

مدرسة القرية _ 4شجرة التوت  -3



المدرسة 
المسجد

القلعة 

شجرة التوت  

البئر

أهم ما يميز القرية 



1948النسيج الحضري للبلدة القديمة قبل 



خارطة وتفية لقرية قاقون حسب أهلها 



1948االستخدامات في القرية عام 



1948االستخدامات في القرية عام 



قاقون 

مدينة 

طولكرم 

قلنسوة
تبادل زراعي  

عالقة القرية م  المحيط :عن القرية 

ية قة قو قاقون بعال ية  تاز قر تم

, بينهتتا وبتتتين مدينتتة طتتتولكرم 

نة  مداد المدي لت على ا حيث عم

بالستتلة الغكائيتتة الالزمتتة ن تتراا 

. لقيمتهتتتتا الزراعيتتتتة العاليتتتتة 

واعتمتتدت القريتتة علتتى المدينتتة 

خدمات تحية  فيما تحتاجه من 

وتعليمتتتتة وتجاريتتتتة لتستتتتويق 

محاتيلها                       

قاقون كما تبادلت كل من قريتي 

وقلنستتوة محاتتتيلهم الزراعيتتة 

فأمتتدت قلنستتوة القريتتة بتتالتوت 

بينمتتا بادلتهتتا القريتتة بتتالبطي  

التتتتتتتتتتتتتتتتكي تشتتتتتتتتتتتتتتتتتهر 

بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته                                

خدماتي _تبادل زراعي



التخطيط للقرية 



127
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14034

18974
21565
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1596 1922 1931 1945 1948 1998 2008 2018 2040

عدد السكان 

222: 1948المساحة المبنية 

4800: 2040المساحة المطلوبة 

التوقعات السكانية والمساحات المطلوبة : عن القرية 



landuse))استخدام األرض 

دونم  41,767



landuse))استخدام األرض 

دونم  41,767 : مساحة القرية 

دونم 150: المساحة المبنية 

2285: عدد السكان 

دونم   \نسمة15: الكثافة السكانية 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



landuse))استخدام األرض 



السيناريو

زوال دولة : 2040السيناريو المفترض في 

االحتالل وعودة الالجئيين الفلسطينين الى أرضهم 

فكرة المشروع

التخطيط إلعادة بناء القرية م  التمدد الحضري الالزم 

للمنطقة المبنية دون التعدي على السمات التاريخية 

للموق  األتلي م  مراعاة توفير حاجات األفراد حسب 

معايير التخطيط الحديثة



عالقة القرية م  المحيط :عن القرية 



عالقة القرية م  المحيط :عن القرية 



فكرة المشروع



الحدود

شبكة شوارع القرية 

شبكة الشوارع 



الحدود

شوارع

أ -أ  

شبكة شوارع القرية 

شبكة الشوارع 

م 20: رئيسي  : عرض الشارع



الحدود

شوارع

ب –ب 

شبكة شوارع القرية 

شبكة الشوارع 

م 16: تجميعي  :عرض الشارع



شبكة شوارع القرية 

الحدود

شوارع

ج –ج 

شبكة الشوارع 

م 12: محلي : عرض الشارع 



شبكة شوارع القرية 

الحدود

شوارع

م12شارع محلي 

شبكة الشوارع 

م16شارع تجميعي 

م20شارع رئيسي 



الحدود

شوارع

 مراحل تسكين النا 

المرحلة األول  : 0 2 0 2

المرحلة الثانية : 0 3 0 2

المرحلة الثالثة : 0 4 0 2

األحياء السكنية

األول

الثال 

الثاني

الخام 

الراب 

احياءال تقسيم القرية 



إستعماالت األراضي
متوسط المساحة الالزمة 

(شخص/ 2م)

التخطيطية الالزمة المساحة

نسمة 16000ل 2040

( دونم)

2003200السكنيةالمناطق 

696التعليميةالخدمات 

1.219.2الصحيةالخدمات 
الثقافية الخدمات 

1.219.2واإلجتماعية

116اإلداريةالخدمات 

1.320.8التجاريةالخدمات 

116البنية التحتية

1.422.4مقابر

0.46.4مساجد

464الخضراءالمناطق 

2.540خدمات صناعية 

30480شوارع 

49712أخرى 

3504800المجموع مع الشوارع

حساب المساحات التخطيطة: التخطيط للقرية 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



المساحة 

(بالدونم)

السكانية االستيعابية االستخدامات الفرعية  االستخدام 

4475,7 5400
6840
10965
4243
3248

16,856

بلدة قديمة 

سكن مرتف  الكثافة 

سكن متوسط الكثافة 

سكن منخفض الكثافة 

سكن زراعي خاص 

مناطق 

سكنية

4475,7

استخدامات المخطط الهيكلي 



المركز الرئيسي 

 منطقة خدمات عامة

مجم  سيارات

مكتبة عامة

مسجد جام 

مستشف 

مدار  

 منطقة خدمات سياحية
مركز استعالمات 

فندق

مطعم

صالة استقبال

سينما

 منطقة خدمات إدارية

وتجارية  

بلدية

مركز شرطة

مركز دفاع مدني

دائرة مياه وكهرباء

مجم  تجاري

مركز خدمات محلي 

عيادة صحية

روضة

مدرسة ابتدائي

مدرسة ثانوي

حديقة اطفال

مسجد 

استخدامات المخطط الهيكلي 



إستعماالت 

األراضي

ة متوسط المساح

الالزمة 

(شخص/ 2م)

المساحة

التخطيطية 

2040الالزمة 

نسمة 16000ل 

(  دونم)

المساحة 

المتوفرة في

المخطط 

المقترح 

30480851شوارع 

استخدامات المخطط الهيكلي 



المساحة 
( بالدونم)

االستخدامات 
الفرعية 

االستخدام 

77,53 ساحات عامة

حدائق

مالعب أطفال

مالعب

حديقة عامة

حزام المنطقة 
التناعية

مساحات خضراء

استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



إستعماالت 

األراضي

متوسط 

المساحة 

الالزمة 

/  2م)

(شخص

المساحة

التخطيطية 

الالزمة 

ل 2040

نسم16000

(  دونم)ة 

المساحة 

المتوفرة في

المخطط 

المقترح 

خدمات 

2.54044,1صناعية 

استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



المساحة 
( بالدونم)

نطاق 
الخدمة 

االستخدامات 
الفرعية 

االستخدام 

32,6 _ تجاري 

محلي 

سوق مركز

حديث

تجاري طولي

معارض 

تجارية 

حرفية

معارض 
زراعية 

خدمات 
تجارية

استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



استخدامات المخطط الهيكلي 



المساحة 
( بالدونم)

االستخدامات 
الفرعية 

االستخدام 

26,4 مركز خدمات 

مجتمعية

احتفاالت موق 

واجتماعات 

خدمات 
ة اجتماعية ثقافي

استخدامات المخطط الهيكلي 



إستعماالت األراضي
متوسط المساحة الالزمة 

(شخص/ 2م)

التخطيطية الالزمة المساحة

نسمة 16000ل 2040

( دونم)

المساحة المتوفرة في

المخطط المقترح 

تحقيق المعايير

20032004475,7السكنيةالمناطق 

69698,5التعليميةالخدمات 

1.219.218,4الصحيةالخدمات 

الثقافية الخدمات 

1.219.226,49واإلجتماعية

11622,8اإلداريةالخدمات 

1.320.832,6التجاريةالخدمات 

-116البنية التحتية

1.422.423,36مقابر

0.46.49,6مساجد

46477,53الخضراءالمناطق 

2.54044,1خدمات صناعية 

30480851شوارع 

4971249.71أخرى 

35048004936.6المجموع مع الشوارع

مد  تحقيق المخطط الهيكلي لمعايير التخطيطة 



( بالدونم)المساحة  عدد المنشأت 

الالزمة 

نطاق الخدمة  االستخدامات الفرعية  االستخدام 

14,4 5

8

5

م300_200

م500

م 2500

روضة

مدار  ابتدائي

مدار  ثانوي 

خدمات تعليمية

18,4 1

4

كم2

م800

مستشف 

صحية مراكز
خدمات صحية 

9,6 3 م800_500 مسجد  خدمات دينية 

م700 1 كم 5 مكتبة عامة  خدمات أخرى 

1,6 1 كم5_2 مركز شرطة 

1,6 1 كم1,6_ 1,2 دفاع مدنيمركز

12 1 _ محطة محروقات 

الخدمات الالزم توفيرها 



المساحة 

( بالدونم)

عدد 

المنشأت 

الالزمة 

نطاق الخدمة  االستخدامات 

الفرعية 

االستخدام 

14,4 5

8

5

م300_200

م500

م 2500

روضة

مدار  ابتدائي

مدار  ثانوي 

خدمات 

تعليمية

18,4 1

4

كم2

م800

مستشف 

صحية مراكز
خدمات 

صحية 

9,6 3 م800_500 مسجد  خدمات 

دينية 

م700 1 كم 5 مكتبة عامة  خدمات 

1,6أخرى  1 كم5_2 مركز شرطة 

1,6 1 1,2 _1,6

كم

دفاع مدنيمركز

12 1 _ محطة محروقات 

الخدمات التي تم توفيرها 



المساحة 

( بالدونم)

عدد 

المنشأت 

الالزمة 

نطاق 

الخدمة 

االستخدامات 

الفرعية 

االستخدام 

14,4 5

8

5

200_300

م

م500

م 2500

روضة

مدار  ابتدائي

مدار  ثانوي 

خدمات 

تعليمية

18,4 1

4

كم2

م800

مستشف 

صحية مراكز
خدمات 

صحية 

9,6 3 500_800

م

مسجد  خدمات 

دينية 

م700 1 كم 5 مكتبة عامة  خدمات 

1,6أخرى  1 كم5_2 مركز شرطة 

1,6 1 1,2 _1,6

كم

دفاع مدنيمركز

12 1 _ محطة محروقات 

الخدمات التي تم توفيرها 



المساحة 

( بالدونم)

عدد 

المنشأت 

الالزمة 

نطاق الخدمة  االستخدامات 

الفرعية 

االستخدام 

14,4 5

8

5

م300_200

م500

م 2500

روضة

مدار  ابتدائي

مدار  ثانوي 

خدمات 

تعليمية

18,4 1

4

كم2

م800

مستشف 

صحية مراكز
خدمات 

صحية 

9,6 3 م800_500 مسجد  خدمات 

دينية 

م700 1 كم 5 مكتبة عامة  خدمات 

1,6أخرى  1 كم5_2 مركز شرطة 

1,6 1 1,2 _1,6

كم

دفاع مدنيمركز

12 1 _ محطة محروقات 

الخدمات التي تم توفيرها 



المساحة 

( بالدونم)

عدد 

المنشأت 

الالزمة 

نطاق الخدمة  االستخدامات 

الفرعية 

االستخدام 

14,4 5

8

5

م300_200

م500

م 2500

روضة

مدار  ابتدائي

مدار  ثانوي 

خدمات 

تعليمية

18,4 1

4

كم2

م800

مستشف 

صحية مراكز
خدمات 

صحية 

9,6 3 م800_500 مسجد  خدمات 

دينية 

م700 1 كم 5 مكتبة عامة  خدمات 

1,6أخرى  1 كم5_2 مركز شرطة 

1,6 1 1,2 _1,6

كم

دفاع مدنيمركز

12 1 _ محطة محروقات 

الخدمات التي تم توفيرها 



توجيهات عامة



شوارع

الحدود

تطوير المدخل بطاب  معين 

شوارع

الحدود

 المداخل



مدخل بطاب  تاريخي ثقافي

مدخل زراعي 

مدخل حرفي صناعي 

مدخل تجاري 

خل بطاب  معين اتطوير المد



تطوير المسار التاريخي 



قاقون 

مدينة 

طولكرم 

قلنسوة
تبادل زراعي  

عالقة القرية م  المحيط 

خدماتي _تبادل زراعي

دير الغتون




