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حمتوايت العرض

فلسطنييفالتخطيطحولعامةمقدمة▪

.اختيارهاومربراتادلراسةمنطقةحولعامةمقدمة▪

.معرةجورة–ادلراسةمنطقةوحتليلتشخيص▪

.التمنويةوالرؤيةالقضااي▪

.ادلراسةلمنطقةل املس تقبليةالاحتياجات▪

ال رسائييلالاحتاللظليفالتخطيطيةالفكرة▪

ال رسائييلالاحتاللظليفمعرةجلورةمقاوممعراينتمنويتوجهيي اطارخمطط▪

ال رسائييلالاحتاللبعدللمرشوعالتخطيطيةالفكرة▪

ال رسائييلالاحتاللبعدمعرةجلورةمعراينتمنويتوجهيي اطارخمطط▪



ىل وهيدف ا  (خمططات الاحتالل ال رسائييل)التخطيط ل فساد ما هو خمطط هل أ و التخطيط املعاكس لتخطيط ما 
.الارتقاء باكفة جمالت احلياة مبا يالمئ عدد الساكن واحتياجاهتم مع حفظ حق ال جيال القادمة

:تعريف التخطيط التمنوي املقاوم



مقدمة عامة حول املرشوع
طينية وأ س باهبااملعوقات اليت تواجه التخطيط العمراين يف التجمعات الفلس -

منطقة أ منطقة ب منطقة ج

19 %

18 %

63 %



مقدمة عامة حول املرشوع
طينية وأ س باهبااملعوقات اليت تواجه التخطيط العمراين يف التجمعات الفلس -

دومن احتياط 900,000

.راتاسرتاتيج  لتوسعة املس تعم



مقدمة عامة حول املرشوع
طينية وأ س باهبااملعوقات اليت تواجه التخطيط العمراين يف التجمعات الفلس -

810 km

من مساحة الضفة الغربية46%



1:1000000

مقدمة عامة حول منطقة جورة معرة
املوقع-

امل تقع منطقة جورة يف ش

زء الضفة الغربية يف اجل

قيليةالرشيق من حمافظة قل 

ةحدود محافظة قلقيلي

الخط األخضر الحدود اإلدارية للتجمعات

0حدود منطقة جورة عمرة 4 82 Km



مقدمة عامة حول منطقة جورة معرة
املوقع-

محافظة نابلس

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة قلقيلية

المنطقة المبنيةحدود منطقة جورة عمرة
0 2.5 51.25 Km

جتمعات سكنية9حتوي املنطقة 

يس يةتتوسط املنطقة أ ربعة حمافظات رئ 

كم 15 

كم 15 
كم 15 

كم 15 

نابلس

طولكرم

ةقلقيلي سلفيت

2مك75تبلغ مساحة جورة معرة  



3

1

2

مربرات س ياس ية

مربرات تتعلق بملرشوع

اديةمربرات تتعلق مبحافظة قلقيلية من انحية اقتص

:مربرات اختيار منطقة ادلراسة



:مربرات اختيار منطقة ادلراسة
ةمربرات س ياس ي

يف جورة معرة 
اجلدار خمطط هل

مك 30بطول

%30وس يعزل 
من الارايض

60

1:7000

محافظة نابلس

محافظة سلفيت

ةمحافظة قلقيلي

محافظة طولكرم

جدار خمطط هل 

مك 34بطول

يعزل ما يقارب 

من 33%

ةأ رايض احملافظ

جدار قامئ بطول

مك يعزل ما 53

يقارب

من 14.8%

ةأ رايض احملافظ

عىلمعربين

ادلاخل 
الفلسطيين

طرق مس يطر 
ب علهيا من اجلان
ال رسائييل 
دد ويوجد علهيا ع
من البوابت 

يشونقاط التفت 

قاعدتني
هنا عسكريتني م

قة يف منطواحدة

ادلراسة

بؤر 4

استيطانية

مهنا يف 3

منطقة ادلراسة

مس توطنة13

مهنا يف 6

منطقة ادلراسة

DD DD DD DDجدار مقترح

جدار اسمنتي قائم

DD DD DD DDسلك شائك قائم

الطرق اإللتفافية

المعابر

أراضي معزولة كلياً بالجدار

أراضي ستعزل في حال اكتمال الجدار

البؤر_االستيطانية

المستوطنات

المواقع العسكرية

موقع المشروع 

الخط األخضر

DD DD DD DDجدار مقترح

جدار اسمنتي قائم

DD DD DD DDسلك شائك قائم

الطرق اإللتفافية

المعابر

أراضي معزولة كلياً بالجدار

أراضي ستعزل في حال اكتمال الجدار

البؤر_االستيطانية

المستوطنات

المواقع العسكرية

موقع المشروع 

الخط األخضر

محافظة نابلس

1:100000

55

60

طريق مقترح

بوابة لالحتالل

نقاط تفتيش
مناطق 5

استيطانية

مهنا يف 2

منطقة ادلراسة



:مربرات اختيار منطقة ادلراسة
ةمربرات س ياس ي

منطقة ب

منطقة أ

منطقة ج

الحدود االدراية لتجمعات منطقة الدراسة 

الطرق اإللتفافية

الخط األخضر

الحدود االدارية لمحافظة قلقيلية

محافظة نابلس

1:100000

55

60

محافظة نابلس

1:70000

يةمحافظة قلقيل

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

55

60

71%

26%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

ج

ب

أ

58%

40%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

ج

ب

أ

نسب ال رايض حسب اتفاقية أ وسلو عىل مس توى جورة معرةنسب ال رايض حسب اتفاقية أ وسلو عىل مس توى احملافظة



:مربرات اختيار منطقة ادلراسة
وع مربرات تتعلق بملرش 

عدة بياانت حيث تتوفر لدى الباحثة قا: سهولة احلصول على البياانت▪
.عهاكاملة عن منطقة الدراسة ابلتايل ال تواجه أي صعوابت يف مج

ع أرضمشرو "وجود مشروع ختطيطي قائم يف هذه املنطقة ابلتحديد ▪

تصاديةمربرات تتعلق مبحافظة قلقيلية من انحية اق 

ادية فيهاضعف مستوى احملافظة االقتصادي على الرغم من وجود املوارد االقتص▪



البيئة
التخطيط 
ايالهيلك  احل

املوروث 
الثقايف و 
الطبيع 

النقل 
واملواصالت

الاقتصاد 
احمليل

حتيةالبينة الت 
الساكن 
والاساكن

اخلصائص 
الطبيعية

ية منط وهيلك 
التجمعات

اس تخدامات 
ال رايض 
اجلالية

قل  مي الوضع ال 

قةحتديد املؤثرات ال جيابية والسلبية يف املنط

:حتليل وتشخيص منطقة ادلراسة



1:125000

:الوضع ال قلمي  وهرمية مراكز اخلدمات

ةيف جورة معرة يوجد مركز جماور وهو قرية جح

بئر مياه)&

منطقة صناعية

¥B¤جامعات

ÆPمستشفيات

الكسارات@1

مدارس ثانوية/مهنية½¹

مكبات نفايات

شارع اقليمي

شارع رئيسي

مناطق التنوع الحيوي

المحميات_الطبيعية

المستوطنات

جدار مبني

أراضي معزولة كلياً بالجدار

المعابر

المنطقة المبنية

مناطق الصالحيات الفلسطينية

الخط األخضر

موقع المشروع 

بئر مياه)&

منطقة صناعية

¥B¤جامعات

ÆPمستشفيات

الكسارات@1

مدارس ثانوية/مهنية½¹

مكبات نفايات

شارع اقليمي

شارع رئيسي

مناطق التنوع الحيوي

المحميات_الطبيعية

المستوطنات

جدار مبني

أراضي معزولة كلياً بالجدار

المعابر

المنطقة المبنية

مناطق الصالحيات الفلسطينية

الخط األخضر

موقع المشروع 

بئر مياه)&

منطقة صناعية

¥B¤جامعات

ÆPمستشفيات

الكسارات@1

مدارس ثانوية/مهنية½¹

مكبات نفايات

شارع اقليمي

شارع رئيسي

مناطق التنوع الحيوي

المحميات_الطبيعية

المستوطنات

جدار مبني

أراضي معزولة كلياً بالجدار

المعابر

المنطقة المبنية

مناطق الصالحيات الفلسطينية

الخط األخضر

موقع المشروع 

3

2

2

2

14

4

4

3

1234

مركز مجاورمركز محليمركز شبه إقليميمركز إقليمي



:اس تخدامات ال رايض احلالية

محافظة 

نابلس

محافظة 

قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

1:70000

موقع المشروع 

منشآت صناعية حرفية

بيوت بالستيكية

مزارع تربية الحيوانات

طريق اقليمي

طريق رئيسي

مستوطنات

بؤر استيطانية

المواقع العسكرية

نشاط تجاري

منطقة تاريخية 

منطقة آثار

أراضي عالية القيمة الزراعية

محميات طبيعية

منطقة تنوع حيوي

اراضي زراعية غير مروية باساليب معقدة

أراضي زراعية غير مستغلة

بساتين زيتون

مناطق مفتوحة بنباتات قليلة أو معدومة

مناطق عشب طبيعي

مقابر

المنطقة المبنية

موقع المشروع 

منشآت صناعية حرفية

بيوت بالستيكية

مزارع تربية الحيوانات

طريق اقليمي

طريق رئيسي

مستوطنات

بؤر استيطانية

المواقع العسكرية

نشاط تجاري

منطقة تاريخية 

منطقة آثار

أراضي عالية القيمة الزراعية

محميات طبيعية

منطقة تنوع حيوي

اراضي زراعية غير مروية باساليب معقدة

أراضي زراعية غير مستغلة

بساتين زيتون

مناطق مفتوحة بنباتات قليلة أو معدومة

مناطق عشب طبيعي

مقابر

المنطقة المبنية



:منط وهيلكية التجمعات

نمط وهيكلية التجمعات 

ومحددات التوسع 

العمراني

الجذور التاريخية للتجمعات

التوسع العمراني حتى 1102

التوسع العمراني الحالي

منطقة تنوع حيوي

أراضي عالية القيمة الزراعية

محميات طبيعية

مستوطنات

!
!

!
!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! !!
!

!
!

!

!!!!!!!!!!

حدود المخططات الهيكلية

موقع المشروع 



:اخلصائص الطبيعية

محافظة نابلس

1:70000

ةمحافظة قلقيلي

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

موقع المشروع الطبوغرافيا

>EULAV<

2742718.202 - 5322706.731

8072720.862 - 3742718.202

5492732.333 - 9072720.862

2813744.893 - 6492732.333

9143756.364 - 3813744.893

5563768.825 - 243756.364

2983770.495 - 6563768.825

9214782.956 - 3983770.495

5634794.427 - 314782.956

نشاط صناعي

معاصر زيتون/

نشاط تجاري

منطقة تاريخية 

منطقة آثار

منطقة عشب

مناطق خشب متنقلة

بساتين الزيتون

أراضي زراعية مروية بأساليب ليست معقدة

أراضي صالحة للزراعة غير المروية

محميات طبيعية

ممل 620% درجة مئوية62 19 



:اخلصائص الطبيعية

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

ةمحافظة قلقيلي

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

28%

72%

0% 20% 40% 60% 80%

تربة عالية المقاومة

تربة ضعيفة المقاومة

45%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

تربة الرندزينا

تربة تيرا روزا

الرتبةةاملقاومة لتلوث املياه اجلوفي



:اخلصائص الطبيعية

1:1000000

1:100000



محافظة نابلس

1:7000

0

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

:اخلصائص الطبيعية

تصنيف األراضي حسب 

قيمتها الزراعية

2.30%

74.50%

23%

0.80%

1acifissalC_dnaL_larutlucirgA

أراضي عالية القيمة الزراعية

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

موقع المشروع 



محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

:اخلصائص الطبيعية

غطاء األرض في جورة عمرة

موقع المشروع 

citamehTrevoC_dnaL____الغطاء

>seulav rehto lla<

VrevoCdnaL

منطقة انتشار عمراني متقطع

منطقة مستوطنات

اراضي زراعية غير مروية باساليب معقدة

اراضي زراعية مع غطاء نباتي

اراضي صالحة للزراعة غير مروية

بساتين زيتون

غابة

مناطق خشب متنقلة

مناطق عشب طبيعي

مناطق مفتوحة بنباتات قليله او معدومة



:الساكن وادلميوغرافيا

:2017عدد ساكن حمافظة قلقيلية عام 

نسمة 110800

:2017عدد ساكن منطقة جورة معرة عام 

نسمة 19488 

ةمن ا جامي ساكن حمافظة قلقيلي %17,5

:الرتكيب النوع  للساكن:الرتكيب العمري للساكن



:الساكن وادلميوغرافيا

 

ا نا  ال كور  الف ة العمرية

النسبة العدد النسبة  العدد

4-0 1236 10 %1193 10 %

9-5 1192 9.6 %1081 9 %

14-10 1128 9.1 %1055 8.8 %

19-15 3545 28.7 %3320 27.9 %

24-20 1224 9.9 %1200 10.1 %

29-25 858 6.9 %870 7.3 %

34-30 626 5 %630 5.2 %

39-35 502 4 %490 4.1 %

44-40 521 4.1 %530 4.4 %

49-45 421 3.4 %440 3.7 %

54-50 359 2.9 %340 2.8 %

59-55 286 2.3 %260 2.1 %

64-60 165 1.3 %170 1.4 %

% 3.2 310% 2.8 282 65 أك ر م  

 11889 12345المجمو  
ا نا ال كور

ائيات الهرم الساكين احلاي ملنطقة جورة معرة حسب احص

2017عام 



محافظة نابلس

1:70000

ةمحافظة قلقيلي

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

:الساكن وادلميوغرافيا

الك افة البنا ية 



1:10000

0

:البنية التحتية

تزويد المياه 

آبار*&

! ! ! ! ! ! ! ! ! األودية!

موقع المشروع 

الحدود اإلدارية لمحافظة قلقيلية

الخط األخضر

سوى ل حتوي منطقة ادلراسة أ ي مصدر مزور للمياه

ميكروترشكةبعض ال ودية واملزود الرئييس للمياه 

ال رسائيلية

 % 12.5معدل نس بة الفاقد يصل ا ىل



الصرف الصحي والنفايات 

والكهرباء

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

:البنية التحتية

كذكل يوجد ش بكة رصف حص  يف قرية جحة و 

ماكهنا تزويد  بملياهدومن  1000حمطة معاجلة وب 

hمحطة معالجة

تجمعات مخدومة بشيكة صرف صحي

تجمعات غير مخدومة بشبكة صرف صحي

موقع المشروع 

رساله مكب ا ا ىل بلنس بة للنفاايت يمت مجعها وا 

زهرة الفنجان

الرشكة ا من بلنس بة للكهربء يمت احلصول علهي

القطرية ال رسائيلية



الخدمات التعليمية

:اخلدمات واملرافق اجملمتعية

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

مدارس ذكورÅÆÇمحافظة طولكرم

ÅÆÇمدارس بنات

ÅÆÇمدارس مختلطة

رياض أطفال(

طريق رئيسي

طريق اقليمي

المستوطنات

المنطقة المبنية



الخدمات الصحية

:اخلدمات واملرافق اجملمتعية

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

!Uخدمات صحية مستوى أول

$Kخدمات صحية مستوى ثاني

طريق رئيسي

طريق اقليمي

المستوطنات

المنطقة المبنية



:اخلدمات واملرافق اجملمتعية

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

خدمات ومرافق أخرى

دفاع مدني

مكتب بريد®!

مساجد

حديقة

!Oجمعيات شبابية ونسوية

ملعب قائم

طريق رئيسي

طريق اقليمي

المنطقة المبنية



:الاقتصاد احمليل

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

ملخص االقتصاد المحلي

حديقة

مزارع تربية الدواجن

معاصر زيتون/

A@منشآت صناعية وحرفية

¡Àبيوت بالستيكية

نشاط تجاري

منطقة تاريخية 

المنطقة المبنية

مناطق عشب طبيعي

بساتين زيتون

أراضي عالية القيمة الزراعية

محميات طبيعية

أراضي زراعية مروية بالتنقيط

طريق اقليمي

المستوطنات

الحدود االدراية لتجمعات منطقة الدراسة 

موقع المشروع 



:الاقتصاد احمليل

عمل هبا ملخص ال نشطة الاقتصادية اليت ي

ساكن جورة معرة

ال يدي العامةل

%7.4نس بة البطاةل تقريبًا 



:الطرق واملواصالت

بدةالطرق املعبدة وغري املعهرمية الطرق

شارع داخلي

شارع رئيسي

طريق اقليمي

المستوطنات

المنطقة المبنية

موقع المشروع 

شوارع معبدة

شوارع غير معبدة

المستوطنات

المنطقة المبنية

موقع المشروع 

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

55شارع رمق 



:الطرق واملواصالت

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم



:املوروث الثقايف والطبيع 

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

XWالمواقع األثرية 

محميات طبيعية

منطقة تنوع حيوي

شارع رئيسي

طريق اقليمي

منطقة تاريخية 

المنطقة المبنية

المستوطنات

موقع المشروع 

المورو  ال قافي والطبيعي





:التخطيط الهيلك  احلاي

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

المخططات الهيكلية الحالية

موقع المشروع 

اثار ومقبرة قديمة

تجاري طولي

حدائق ومتنزهات خاصة

حديقة عامة

حرم واد

سكن أ

سكن ب

سكن ج

سكن زراعي

شارع مصدق

طريق مشاه

مباني عامة

مرافق سياحية

معارض تجارية باحكام خاصة 2

مقابر

منطقة أثار

منطقة البلدة القديمة

وادي ماء



البيئة

محافظة نابلس

1:70000

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

البي ة

çç çç çç ççميول حادة

تلوث هواء

تلوث هواء وضجيج

طريق اقليمي

المنطقة المبنية

أراضي عالية القيمة الزراعية

محميات طبيعية

منطقة تنوع حيوي

المستوطنات

الحدود االدراية لتجمعات منطقة الدراسة 

موقع المشروع 

ضوضاء من حركة المركبات



بيةاملؤثرات السل 



:املؤثرات السلبية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

ام أ رايض ج واليت تشلك عائقًا أ م

التوسع العمراين الفلسطيين

سع املس توطنات واليت تعيق التو 

العمراين الفلسطيين

منطقة نفوذ املس توطنات

قاعدة عسكرية ا رسائيلية

بؤر استيطانية

مسار مقرتح للجدار

أ رايض س تعزل يف حال اكامتل 

اجلدار

اجلانب الس يايس



:املؤثرات السلبية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

ام أ رايض ج واليت تشلك عائقًا أ م

التوسع العمراين الفلسطيين

سع املس توطنات واليت تعيق التو 

العمراين الفلسطيين

منطقة نفوذ املس توطنات

قاعدة عسكرية ا رسائيلية

بؤر استيطانية

مسار مقرتح للجدار

أ رايض س تعزل يف حال اكامتل 

اجلدار

اجلانب الس يايس

اجلانب التخطيط 

حدود اخملططات الهيلكية احلالية 

توسع واليت تعترب صغرية مقارنة بل 

العمراين احلاي

XXعدم وجود تسوية منهتية لل رايض



:املؤثرات السلبية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

ام أ رايض ج واليت تشلك عائقًا أ م

التوسع العمراين الفلسطيين

سع املس توطنات واليت تعيق التو 

العمراين الفلسطيين

منطقة نفوذ املس توطنات

قاعدة عسكرية ا رسائيلية

بؤر استيطانية

مسار مقرتح للجدار

أ رايض س تعزل يف حال اكامتل 

اجلدار

اجلانب الس يايس

اجلانب التخطيط 

حدود اخملططات الهيلكية احلالية 

توسع واليت تعترب صغرية مقارنة بل 

العمراين احلاي

XXعدم وجود تسوية منهتية لل رايض

بوابة لالحتالل
نقطة تفتيش

حوادث مرورية
جتمعات غري خمدومة بش بكة 

رصف حص 
جتمعات غري خمدومة بملواصالت

بشلك اكف

البنية التحتية والطرق واملواصالت

ا من طرق التفافية مس يطر علهي

اجلانب ال رسائييل

ديل مسار ا رسائييل مقرتح لتع

الطرق الالتفافية

صول الاعامتد عىل اجلانب ال رسائييل يف احل

XXعىل الكهربء واملياه



:املؤثرات السلبية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

ام أ رايض ج واليت تشلك عائقًا أ م

التوسع العمراين الفلسطيين

سع املس توطنات واليت تعيق التو 

العمراين الفلسطيين

منطقة نفوذ املس توطنات

قاعدة عسكرية ا رسائيلية

بؤر استيطانية

مسار مقرتح للجدار

أ رايض س تعزل يف حال اكامتل 

اجلدار

اجلانب الس يايس

اجلانب التخطيط 

حدود اخملططات الهيلكية احلالية 

توسع واليت تعترب صغرية مقارنة بل 

العمراين احلاي

XXعدم وجود تسوية منهتية لل رايض

بوابة لالحتالل
نقطة تفتيش

حوادث مرورية
جتمعات غري خمدومة بش بكة 

رصف حص 
جتمعات غري خمدومة بملواصالت

بشلك اكف

البنية التحتية والطرق واملواصالت

ا من طرق التفافية مس يطر علهي

اجلانب ال رسائييل

ديل مسار ا رسائييل مقرتح لتع

الطرق الالتفافية

مثلواملرافقاخلدماتمنكثرييفنقص

...واملالعباحلدائق

اخلدمات العامة واملرافق اجملمتعية

لهيا من  مدارس خطر الوصول ا 

بب قبل اذلكور يف قرية جيت بس 

.مرورمه عرب الطريق الالتفايف

XX

صول الاعامتد عىل اجلانب ال رسائييل يف احل

XXعىل الكهربء واملياه



:املؤثرات السلبية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

ام أ رايض ج واليت تشلك عائقًا أ م

التوسع العمراين الفلسطيين

سع املس توطنات واليت تعيق التو 

العمراين الفلسطيين

منطقة نفوذ املس توطنات

قاعدة عسكرية ا رسائيلية

بؤر استيطانية

مسار مقرتح للجدار

أ رايض س تعزل يف حال اكامتل 

اجلدار

اجلانب الس يايس

اجلانب التخطيط 

حدود اخملططات الهيلكية احلالية 

توسع واليت تعترب صغرية مقارنة بل 

العمراين احلاي

XXعدم وجود تسوية منهتية لل رايض

بوابة لالحتالل
نقطة تفتيش

حوادث مرورية
جتمعات غري خمدومة بش بكة 

رصف حص 
جتمعات غري خمدومة بملواصالت

بشلك اكف

البنية التحتية والطرق واملواصالت

ا من طرق التفافية مس يطر علهي

اجلانب ال رسائييل

ديل مسار ا رسائييل مقرتح لتع

الطرق الالتفافية

مثلواملرافقاخلدماتمنكثرييفنقص

...واملالعباحلدائق

اخلدمات العامة واملرافق اجملمتعية

لهيا من  مدارس خطر الوصول ا 

بب قبل اذلكور يف قرية جيت بس 

.مرورمه عرب الطريق الالتفايف

XX
البيئة واملوروث الثقايف

ةكبري ميولذاتمناطقوجود

لعمرانيةاالتمنيةتعيقأ وديةوجود

صول الاعامتد عىل اجلانب ال رسائييل يف احل

XXعىل الكهربء واملياه



:املؤثرات السلبية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

ام أ رايض ج واليت تشلك عائقًا أ م

التوسع العمراين الفلسطيين

سع املس توطنات واليت تعيق التو 

العمراين الفلسطيين

منطقة نفوذ املس توطنات

قاعدة عسكرية ا رسائيلية

بؤر استيطانية

مسار مقرتح للجدار

أ رايض س تعزل يف حال اكامتل 

اجلدار

اجلانب الس يايس

اجلانب التخطيط 

حدود اخملططات الهيلكية احلالية 

توسع واليت تعترب صغرية مقارنة بل 

العمراين احلاي

XXعدم وجود تسوية منهتية لل رايض

بوابة لالحتالل
نقطة تفتيش

حوادث مرورية
جتمعات غري خمدومة بش بكة 

رصف حص 
جتمعات غري خمدومة بملواصالت

بشلك اكف

البنية التحتية والطرق واملواصالت

ا من طرق التفافية مس يطر علهي

اجلانب ال رسائييل

ديل مسار ا رسائييل مقرتح لتع

الطرق الالتفافية

مثلواملرافقاخلدماتمنكثرييفنقص

...واملالعباحلدائق

اخلدمات العامة واملرافق اجملمتعية

لهيا من  مدارس خطر الوصول ا 

بب قبل اذلكور يف قرية جيت بس 

.مرورمه عرب الطريق الالتفايف

XX
البيئة واملوروث الثقايف

ةكبري ميولذاتمناطقوجود

لعمرانيةاالتمنيةتعيقأ وديةوجود

الاقتصاد

ترشةاملن احليواانتتربيةمزارع

عشوايئبشلك

ةوالصناعياحلرفيةاملنشآ ت

عشوايئبشلكاملنترشة

صول الاعامتد عىل اجلانب ال رسائييل يف احل

XXعىل الكهربء واملياه



ابيةاملؤثرات ال جي



:املؤثرات ال جيابية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

املس توطنات

أ رايض زراعية ميكن رهيا بلتنقيط

ال رايض الزراعية

أ رايض مزروعة بلزيتون

أ رايض عشب طبيع 

أ رايض ميكن اس تغاللها زراعياً 

طريق اقلمي 

طريق رئييس



:املؤثرات ال جيابية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

املس توطنات

التخطيط واس تخدامات ال رايض 

:لوجود أ رايض محمية مبخطط امحلاية الوطين واليت تشم

احملميات الطبيعة 

مناطق التنوع احليوي

أ رايض عالية القمية الزراعية

أ رايض زراعية ميكن رهيا بلتنقيط

ال رايض الزراعية

أ رايض مزروعة بلزيتون

أ رايض عشب طبيع 

أ رايض ميكن اس تغاللها زراعياً 

طريق اقلمي 

طريق رئييس



:املؤثرات ال جيابية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

املس توطنات

التخطيط واس تخدامات ال رايض 

:لوجود أ رايض محمية مبخطط امحلاية الوطين واليت تشم

احملميات الطبيعة 

مناطق التنوع احليوي

أ رايض عالية القمية الزراعية

أ رايض زراعية ميكن رهيا بلتنقيط

ال رايض الزراعية

أ رايض مزروعة بلزيتون

أ رايض عشب طبيع 

أ رايض ميكن اس تغاللها زراعياً 

الاقتصاد

مزرعة(56)وجود عدد من مزارع تربية احليواانت 

منشآ ة(28)وجود عدد من املنشآ ت احلرفية والصناعية 

وجود عدد من املواقع ال ثرية

بيت(11)وجود عدد من البيوت البالستيكية 

اجلذور التارخيية للتجمعات

منطقة نشاط جتاري

طريق اقلمي 

طريق رئييس



:املؤثرات ال جيابية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

1:70000

املنطقة املبنية

موقع املرشوع

احلدود ال دارية  للتجمعات

العنارص ال ساس ية للخريطة

املس توطنات

التخطيط واس تخدامات ال رايض 

:لوجود أ رايض محمية مبخطط امحلاية الوطين واليت تشم

احملميات الطبيعة 

مناطق التنوع احليوي

أ رايض عالية القمية الزراعية

أ رايض زراعية ميكن رهيا بلتنقيط

ال رايض الزراعية

أ رايض مزروعة بلزيتون

أ رايض عشب طبيع 

أ رايض ميكن اس تغاللها زراعياً 

الاقتصاد

مزرعة(56)وجود عدد من مزارع تربية احليواانت 

منشآ ة(28)وجود عدد من املنشآ ت احلرفية والصناعية 

وجود عدد من املواقع ال ثرية

بيت(11)وجود عدد من البيوت البالستيكية 

اجلذور التارخيية للتجمعات

منطقة نشاط جتاري

البنية التحتية واملرافق اجملمتعية

وجود خدمات تعلميية

وجود حمطة معاجلة املياه العادمة

وجود خدمات حصية 

وجود مركز دفاع مدين

وجود مكتب بريد

رفية كرثة املباين واملنشآ ت العامة واحل

يف اليت تعمتد عىل الطاقة الشمس ية

احلصول عىل الكهربء

طريق اقلمي 

طريق رئييس



القضااي والرؤية التمنوية ملنطقة جورة معرة

يةحرفصناعيةمنطقةوجودغياب▪
.منظمة

ةبرتبيخاصةمنطقةوجودغياب▪
.احليواانت

تربطسياحيةمساراتوجودعدم▪
جنوبيفعةالطبيابحملميةاملنطقةبني

.قاانوواديجينصافوط
تالبلدابتأهيلاالهتمامغياب▪

األثريةواملناطقالقدمية
نقصلنتيجةالزراعياإلنتاجضعف▪

املياه

قطاع االقتصاد
.تداماملسالعمراينالتخطيطضعف▪
.جمعاتللتاملشرتكالتخطيطغياب▪
يلألراضمنتهيةتسويةوجودعدم▪
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طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

الطرق واملواصالت

التطوير التجاري
التطوير الصناعي

البيئة واملوروث الثقايف

التطوير الزراعي

التطوير السياحي

اخلدمات التعليمية القائمة واملقرتحة

اخلدمات الصحية القائمة واملقرتحة

اخلدمات العامة القائمة واملقرتحة

الكهرابء واملياه والصرف الصحي
برك جتميع مياه األمطار²!

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏخط انقل للمياه
hحمطة معاجلة

منطقة لتوليد الطاقة الكهرابئية ابخلالاي الشمسية
برك جتميع مياه األمطار²!

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏخط انقل للمياه
hحمطة معاجلة

منطقة لتوليد الطاقة الكهرابئية ابخلالاي الشمسية

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

مكتب بريد قائم

  مركز شرطة مقترح

وزارة داخلية مقترحة

مكتب بريد قائم

  مركز شرطة مقترح

وزارة داخلية مقترحة

سوق خضار
جتاري معارض

جتاري حملي 

اسرتاحة ومطعم مقرتح
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس



:2035التوسع العمراين املقرتح عام 

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

الجذور التاريخية للتجمعات

المناطق المأهولة التي بحاجة إلى تعديالت طفيفة

المناطق المأهولة التي تستوعب المزيد من السكان

مناطق مالئمة للتوسع المستقبلي ألغراض السكن
DD DD DDDDجدار مقترح

مناطق أ وب  

منطقة تنوع حيوي

محميات طبيعية

:منلكعنالابتعاد❑

الزراعيةالقميةعاليةال رايض

الطبيعيةاحملميات

احليويالتنوعمناطق

جةاملصنفال رايضيقال ماكنقدرالتوسع❑



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم
محافظة نابلس

:2035تطوير الطرق واملواصالت عام 

مساراترمسيفالاعتباربعنيأ حذهامتاليتال مور

:الطرق

ترابيةاممعبدةأ اكنتسواءالقامئةالطرق

الكنتورخطوط

جتاهلهامتلل رايضمنهتيةتسويةوجودعدمبسبب

جسر للمشاة

طريق مقترح

طريق رابط بحاجة إلى تطوير

طريق رابط

طريق رئيسي بحاجة إلى تطوير

طريق اقليمي
Uمجمع لمركبات النقل العام

نفق للمشاة



مةالبلدة القدي

منتزه وطني مقترح

ةالبلدة القديم

جبل النبي رابح

مقام النبي ابراهيم

قرية كور

(من قرى الكراسي)

اسرتاحة ومطعم مقرتح
نقاط التوقف
حديقة وطنية
مسار سياحي

حمميات طبيعية

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

واد قانا

:2035املسار الس يايح املقرتح عام 

يت مك يبتدأ  من واد قاان يف سلف 13مسار س يايح بطول 

لقدمية يف ويصل ا ىل البدلة ا( وقراوة بين حساناستيادير )

هيا منزته جينصافوط مث  يصل ا ىل قرية جحة حيث يوجد ف

مث " ج"دومن مقام عىل أ رايض 500وطين مقرتح مبساحة 

حيث حتوي يصل ا ىل مقام النيب راحب والبدلة القدمية فهيا

امل الضفة اثمن أ قدم مسجد يف فلسطني وأ قدم مئذنة يف ش)

وي مقام ويس متر ليصل قرية كفر قدوم حيث حت( الغربية

براهمي مث ينهتي  يف قرية كور يف حماف ظة طولكرم واليت س يدان ا 

تعد من قرى الكرايس



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

:2035التطوير الزراع  املقرتح عام 

أراضي عالية القيمة الزراعية

مزارع حيوانات

أعشاب طبيعية )قمح،شعير،أعشاب طبية(

بساتين الزيتون

مناطق خشب متنقلة

أراضي زراعية مروية بالتنقيط

أراضي لزراعة التين واللوزيات

املوجودةالزيتونبساتنيعىلاحلفاظ❑

ابوأ عشوشعريمقح)أ عشابمنطقةزراعةاقرتاح❑

وهذاياهم حتتاجولبعليةزراعاتأ هناحيث(طبية

.املنطقةطبيعةيناسب

حيثواللوزايتالتنيبآ جشارمنطقةزراعةاقرتاح❑

.لريلحتتاجولال سواقيفمرتفعسعرهاأ هنا

الزراعيةالقميةعاليةال رايضعىلاحلفاظ❑

نقيطبلت املرويةالزراعيةال رايضعىلاحلفاظ❑

منلقرببوادلواجناحليواانتلرتبيةمنطقةاقرتاح❑

.لهاذاءالغنقللسهةلاملقرتحةالعشبيةاملنطقة



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

:2035حامية البيئة واملوروث الثقايف عام 

XWحماية المواقع األثرية

حزام أخضر

منطقة مقترحة لتدوير النفايات الزراعية 

منطقة حرفية وصناعات خفيفة

حرم الواد

منطقة تنوع حيوي

محميات طبيعية

أراضي عالية القيمة الزراعية
! ! ! ! ! ! ! األودية!

واجلذوراملغراكلكهوفال ثريةاملواقععىلاحلفاظ❑

عادةالقدميةللبدلاتالتارخيية تآ هيلهاوا 

السكنيةالتعدايتمنالوادحرمحامية❑

احملمياتو الزراعيةالقميةعاليةال رايضعىلاحلفاظ❑

احليويالتنوعومناطقالطبيعية

الصناعيةاملنشآ تحولأ خرضجزاما جياد❑



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

سوق خضارمحافظة نابلس
جتاري معارض

جتاري حملي 
طريق مقرتح

ط حباجة إىل تطوير طريق راب
ط طريق راب

يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ
طريق اقليمي

:2035التطوير التجاري املقرتح عام 



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

Bمصنع تعبئةوتغليف األعشاب الطبية مقترح

محطة تعبئة وتخزين للمنتجات الزراعية

منطقة مقترحة لتدوير النفايات الزراعية 

منطقة حرفية وصناعات خفيفة

:2035التطوير الصناع  املقرتح عام 



محافظة سلفيت

محافظة نابلس

محافظة طولكرم
برك تجميع مياه األمطار²!

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏخط ناقل للمياه

منطقة لتوليد الطاقة الكهربائية بالخاليا الشمسية

hمحطة معالجة

بئر زراعي*&

محافظة قلقيلية

محافظة طولكرم

:2035تطوير البنية التحتية عام 

برك تجميع مياه األمطار²!

ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏخط ناقل للمياه

منطقة لتوليد الطاقة الكهربائية بالخاليا الشمسية

hمحطة معالجة

بئر زراعي*&
متيةال رسائيل املياهمصادرعنالاس تغناءأ جلمن❑

افظةحملالغريباجلزءمنللمياهانقلخطاقرتاح

فيهالابرتكرثحيصقلقيلية

رئبحيويلمزنلأ يترخيصبعدمقواننيسن❑

للمياه

بلطاقةدللزتويالشمس يةللخالايمنطقةاقرتاحمت❑

مناكنال مبقدرالاعامتدمنوالتقليلالكهربئية

ال رسائييلاجلانبعىلالاعامتد



!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

:2035التطوير اخلدمايت املقرتح عام 

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

اخلدمات العامة القائمة واملقرتحة

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

مكتب بريد قائم

  مركز شرطة مقترح

وزارة داخلية مقترحة

مكتب بريد قائم

  مركز شرطة مقترح

وزارة داخلية مقترحة

اخلدمات الصحية القائمة واملقرتحة

اخلدمات التعليمية القائمة واملقرتحة



:ملخص املساحات



عد خمطط اطار توجهيي  تمنوي معراين ب

الاحتالل ال رسائييل



:الاس تخدامات احلالية للمس توطنات



:الاس تخدامات احلالية للمس توطنات



الفكرة التخطيطية
طولكرم

نابلس

سلفيت

ةقلقيلي

جيت

اماتين 
وفرعتا

خدماتي تجاري

تجاري

(زراعي)تربية حيوان 

زراعي بعلي

زراعي مروي

حرفي صناعي زراعي

كفر قدوم

جينصافوط

حجة

قرية كور

واد قانا

منطقة صناعية زراعية و حرفية

منطقة سكنية

منطقة تجارية ترفيهية 

منطقة سكنية ترفيهية

منبحمليطمعرةجورةمنطقةربط▪

ةاملوجودالطرقش بكةتعزيزخالل
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قطر ش بكةاقرتاحخاللمناملنطقة

عادةرابطة فركقريةمدخلاس تخداموا 

حتاللالابسببواملغلقالتارخي قدوم

بنيادةلاملتبوالاعامتديةالتاكملتعزيز▪

طابعا عطاءخاللمنالتجمعاتهذه

.جتمعللكخاص

عادة▪ لكفةتبآ قلاملس توطناتاس تخداما 

حتيةالت البنيةاس تغاللخاللمنوذكل

فهيااملوجودة

:أ هداف الفكرة التخطيطية



!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح

جسر للمشاة
Uجممع ملركبات النقل العام

طريق اقليمي
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

ط طريق راب
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

طريق سيعاد استخدامها
طرق مقرتحة

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي

العناصر األساسية
حدود جورة عمرة

سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي
! ! ! ! ! ! ! ة! األودي

املستوطنات
اجلذور التارخيية للتجمعات

املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة
املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

التطور العمراين

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

الطرق واملواصالت

التطوير التجاري التطوير الصناعي

البيئة واملوروث الثقايف
التطوير الزراعي

التطوير السياحي

اخلدمات التعليمية القائمة واملقرتحة

اخلدمات الصحية القائمة واملقرتحة

اخلدمات العامة القائمة واملقرتحة

الكهرابء واملياه والصرف الصحي

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

مكتب بريد قائم

  مركز شرطة مقترح

وزارة داخلية مقترحة

مكتب بريد قائم

  مركز شرطة مقترح

وزارة داخلية مقترحة

منطقة حرفية
منطقة صناعات خفيفة

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي

منطقة مشاتل مقرتحة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

مزارع حيواانت
أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(

بساتني الزيتون
مناطق خشب متنقلة

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

برك جتميع مياه األمطار²!
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏخط انقل للمياه

منطقة لتوليد الطاقة الكهرابئية ابخلالاي الشمسية
hحمطة معاجلة

ة منطقة جتاري
جتاري معارض

جتاري حملي 
سوق خضار

نقاط التوقف
! ! املسار السياحي!

منتزة مقرتح
وب خيل  منطقة رك

منطقة ختييم 
حديقة وطنية



:2035التوسع العمراين املقرتح عام 

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

الجذور التاريخية للتجمعات

المناطق المأهولة التي بحاجة إلى تعديالت طفيفة

المناطق المأهولة التي تستوعب المزيد من السكان

مناطق مالئمة للتوسع المستقبلي ألغراض السكن
DD DD DDDDجدار مقترح

مناطق أ وب  

منطقة تنوع حيوي

محميات طبيعية

:منلكعنالابتعاد❑

الزراعيةالقميةعاليةال رايض

الطبيعيةاحملميات

احليويالتنوعمناطق



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم
محافظة نابلس

:2035تطوير الطرق واملواصالت عام 

مساراترمسيفالاعتباربعنيأ حذهامتاليتال مور

:الطرق

ترابيةاممعبدةأ اكنتسواءالقامئةالطرق

الكنتورخطوط

جتاهلهامتلل رايضمنهتيةتسويةوجودعدمبسبب

جسر للمشاة
Uجممع ملركبات النقل العام

طريق اقليمي
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

ط طريق راب
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

طريق سيعاد استخدامها
طرق مقرتحة



مةالبلدة القدي

منتزه وطني مقترح

ةالبلدة القديم

جبل النبي رابح

مقام النبي ابراهيم

قرية كور

(من قرى الكراسي)

محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

واد قانا

منتزه مقترح

منطقة لركوب 

الخيل والتخييم

عين 

(جيت)البلد

:2035املسار الس يايح املقرتح عام 

 سلفيت مك تقريبًا يبدأ  بواد قاان يف18مسار س يايح بطول 

ىل جحة حيث ومير بلبدلة القدمية يف جينصافوط ويس متر ا  

ين مقرتح هناك البدلة القدمية وجبل النيب راحب ومنزته وط

براهمي ويواصل حيت يصل ا ىل كفر قدوم حيث مقام النيب  ا 

عني " ا وهو ومنزته مقرتح  ويصل ا ىل جيت  ملوقع أ قري فهي

ظة طولكرممث يعود لينهتي  يف قرية كور يف حماف" البدل

نقاط التوقف
! ! املسار السياحي!

منتزة مقرتح
وب خيل  منطقة رك

منطقة ختييم 
حديقة وطنية

اسرتاحة ومطعم مقرتح
نقاط التوقف
حديقة وطنية
مسار سياحي

حمميات طبيعية



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

:2035التطوير الزراع  املقرتح عام 

املوجودةالزيتونبساتنيعىلاحلفاظ❑

وأ عشابوشعريمقح)أ عشابمنطقةزراعةاقرتاح❑

هذاو مياهحتتاجولبعليةزراعاتأ هناحيث(طبية

.املنطقةطبيعةيناسب

أ هناثحيواللوزايتالتنيبآ جشارمنطقةزراعةاقرتاح❑

.للريحتتاجولال سواقيفمرتفعسعرها

الزراعيةالقميةعاليةال رايضعىلاحلفاظ❑

بلتنقيطاملرويةالزراعيةال رايضعىلاحلفاظ❑

منرببلقوادلواجناحليواانتلرتبيةمنطقةاقرتاح❑

.الهالغذاءنقللسهةلاملقرتحةالعشبيةاملنطقة

منطقة مشاتل مقرتحة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

مزارع حيواانت
أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(

بساتني الزيتون
مناطق خشب متنقلة

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

:2035حامية البيئة واملوروث الثقايف عام 

التارخييةذورواجلاملغراكلكهوفال ثريةاملواقععىلاحلفاظ❑

عادةالقدميةللبدلات عاليةرايضال  عىلاحلفاظوتآ هيلهاوا 

احليوينوعالت ومناطقالطبيعيةواحملمياتالزراعيةالقمية

السكنيةالتعدايتمنالوادحرمحامية❑

جياد❑ الصناعيةاملنشآ تحولأ خرضحزاما 

XWحماية المواقع األثرية

حزام أخضر

منطقة مقترحة لتدوير النفايات الزراعية 

منطقة حرفية وصناعات خفيفة

حرم الواد

منطقة تنوع حيوي

محميات طبيعية

أراضي عالية القيمة الزراعية
! ! ! ! ! ! ! األودية!

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

حدود جورة عمرة
سة  ة لتجمعات منطقة الدرا احلدود االدراي

! ! ! ! ! ! ! ة! األودي
املستوطنات

اجلذور التارخيية للتجمعات
املناطق املأهولة اليت حباجة إىل تعديالت طفيفة

املناطق املأهولة اليت تستوعب املزيد من السكان
مناطق مالئمة للتوسع املستفبلي ألغراض السكن

طريق مقرتح
ط حباجة إىل تطوير طريق راب

ط طريق راب
يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ

طريق اقليمي
Uجممع ملركبات النقل العام

جسر للمشاة
جتاري معارض

جتاري طويل
مزارع حيواانت

أعشاب طبيعية )قمح،شعري،أعشاب طبية(
بساتني الزيتون

مناطق خشب متنقلة
ية ضي عالية القيمة الزراع أرا

ة ابلتنقيط ية مروي ضي زراع أرا
لوزايت ة التني وال ضي لزراع أرا

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي
منطقة حرفية وصناعات خفيفة

XWمحاية املواقع األثرية
حزام أخضر

د حرم وا
منطقة تنوع حيوي

حمميات طبيعية
نقاط التوقف
مسار سياحي
حديقة وطنية

!Uخدمات صحية قائمة مستوى أول
$Kخدمات صحية قائمة مستوى اثين
$Kخدمة صحية مستوى اثين مقرتحة
خدمة صحية مستوى اثلث مقرتحة5!
ICمستشفى عام مقرتح
å مدارس أساسية قائمة
مدارس اثنوية قائمة5
ÅÆÇمدرسة صناعية مقرتحة
¹ºمدراس مقرتحة
قاعة عامة مقرتحة©
rحديقة قائمة
kjحديقة مقرتحة
Hملعب قائم
Hملعب مقرتح

بنك مقرتح
مكتب بريد قائم

مركز دفاع مدين قائم
  مركز شرطة مقرتح

وزارة داخلية مقرتحة
n{ مكتبة عامة مقرتحة
سوبة ,& مراكز شبابية ون

منطقة حرفية
منطقة صناعات خفيفة

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي

منطقة حرفية
منطقة صناعات خفيفة

Bغليف األعشاب الطبية مقرتح مصنع تعبئةوت
ية حمطة تعبئة وختزين للمنتجات الزراع

ية  ر النفاايت الزراع منطقة مقرتحة لتدوي

XWحماية المواقع األثرية

حزام أخضر

منطقة مقترحة لتدوير النفايات الزراعية 

منطقة حرفية وصناعات خفيفة

حرم الواد

منطقة تنوع حيوي

محميات طبيعية

أراضي عالية القيمة الزراعية
! ! ! ! ! ! ! األودية!



محافظة قلقيلية

محافظة سلفيت

محافظة طولكرم

محافظة نابلس

:2035التطوير التجاري املقرتح عام 

ة منطقة جتاري
جتاري معارض

جتاري حملي 
سوق خضار
جسر للمشاة

Uجممع ملركبات النقل العام
طريق اقليمي

يسي حباجة إىل تطوير طريق رئ
ط طريق راب

ط حباجة إىل تطوير طريق راب
طريق سيعاد استخدامها

طرق مقرتحة



:ملخص املساحات



شكرا حلسن اس امتعمك

!هل دليمك اس تفسار؟؟


