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التخطيط 
عالموقواختيار

تعريف مفهوم التخطيط اإلقليمي•

لمحة عامة عن الموقع•

آلية ومبررات اختيار الموقع•

تشخيص 
القطاعات 
وتحليلها

تشخيص وتحليل القطاعات التنموية •

إمكانات وتحديات التنمية•

الرؤية
القضايا التنموية •

يالتوجه النهائ
المخطط اإلقليمي النهائي•

مهنجية العمل



يالتخطيط الإقلمي

ق أعلى درجة هو تطبيق عملي لمفهوم التخطيط على نطاق إقليم محدد، بحيث يحق: التخطيط اإلقليمي

الموجودة ممكنة من التشابه والتناسق المكاني من خالل استغالل اإلمكانات الطبيعية واالقتصادية

.لالرتقاء باإلقليم ونهوض به

التخطيط على املستوى الوطين

يميالتخطيط على املستوى اإلقل

يالتخطيط على املستوى احملل

-:أهداف التخطيط اإلقليمي

.ايجاد حلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية في اإلقليم▪

.استخدام األمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة▪

.فاعل بينهماايجاد نوع من االرتباط بين التجمعات السكانية لفك العزلة االجتماعية وزيادة الت▪



عحملة عامة عن املوق

2كم583

نسبة محافظة جنين من 
مساحة الضفة الغربية

9.7%

مساحة محافظة جنين



84 
تجمع

0 3 6 9 121.5
Miles



وعمربرات اختيار املش 

.مبررات جيوسياسية❑

.مبررات اقتصادية❑



0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

49%

18%

33%

وتصنيف األراضي حسب أوسل

منطقة أ

منطقة ب

منطقة ج



مبررات اقتصادية

.قرب المحافظة من عرب الداخل الفلسطيني والذي يعتبر نقطة قوة يساهم في رفع اقتصادها➢

.وجود أراضي زراعية واسعة وخامات طبيعية مثل الحجر➢

.يكيةوجود مشاريع وطنية تعود بالفائدة على المحافظة مثل مكب زهرة الفنجان، قرية حداد السياحية، جامعة العربية األمر➢

.وجود العديد من اآلثار السياحية والتاريخية في المحافظة مما يمكن استغاللها في رفع اقتصادها➢

سهل صانورقرية حداد السياحية



لقطاعيةتشخيص التقياميت ا

االقتصاد 
المحلي

الخدمات 
والمرافق 
المجتمعية

الموروث 
الثقافي 
والطبيعي

الصحة 
والبيئة

البنية 
التحتية

المواصالت 
وحركة 
المرور

اإلسكان 
والتخطيط

السكان 
ياوالديمغراف

الوضع 
اإلداري 
والتنظيمي



ها تتميز محافظة جنين بأن

خط اللتقاء بيئات ثالث

الجبلية، السهلية، )

(.والغورية

الطبوغرافيا



16

49

1

14

2

بلدية مجلس قروي لجنة مخيم  تابع  غير مصنف

عدد الهيئات المحلية

بلدية مجلس قروي لجنة مخيم  تابع  غير مصنف

0 3 6 9 121.5
Miles

الوضع اإلداري والتنظيمي



1

4

7

شبه إقليمي محلي مجاورة

عدد المراكز

شبه إقليمي محلي مجاورة

0 3 6 9 121.5
Miles

الوضع اإلداري والتنظيمي



0 3 6 9 121.5
Miles

الوضع اإلداري 

والتنظيمي



0 3 6 9 121.5
Miles

السكان والديمغرافيا

يقدر عدد سكان 

محافظة جنين حوالي 
314,866
نسمة



2%

75%

15%

8%

نسبة نوع المبنى

فيال 

دار

عمارة 

منشأة 

59635

3196

90

72

ملك

ر مستأجر غي

مفروش

مستأجر 

مفروش

مقابل عمل

عدد حيازة السكن

ملك مستأجر غير مفروش مستأجر مفروش مقابل عمل

السكان والديمغرافيا



المواصالت وحركة المرور

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles



المواصالت وحركة المرور

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles



قطاع تزويد المياه

لخاصة % 90.8 ا من األسر 
في كحافظة جنين تستخدم

.  مصدر مياه شرب آمن

0 3 6 9 121.5
Miles



قطاع تزويد الطاقة

0 3 6 9 121.5
Miles



قطاع الصرف الصحي

0 3 6 9 121.5
Miles

حاليا يوجد مناطق مقترح فيها 

:إنشاء شبكة صرف صحي وهي 

عانين

مسلية

عنزة



ةقطاع النفايات الصلب

0 3 6 9 121.5
Miles



الموروث الثقافي

والطبيعي

0 3 6 9 121.5
Miles

م تاح  ل ري ة

نف  بلعمة!

[eالت كار االلماني

قصر    الجرار

قصور عبد الهادي

قلعة!

ت ̂_

مقا &

موقع الجي  القدي ¥

æكنيسة

متح   بيعي ومستنب 

خر %2

قرية حداد السياحية4'

منتزه حديقة

XY XY XY XY XY XY XY مسار  برا ي  ال لي

مسار الح  المسيحي

المحميات الطبيعية

التنوع الحيوي

غابات  حرا 

منطقة  ثرية

البلد  القديمة

جدار الفص  العنصري

المستو نات

حدود التجمعات الفلسطينية

حدود منطقة الدراسة





محمية ا  التوت

 حرا  يعبد



ال دمات والمراف  

المجتمعية

0 3 6 9 121.5
Miles



االقتصاد المحلي

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

  ا   ل ناعة

مصانع )!

مصنع فح ?!

منا ير حجر

كسارات حجر

المنطقة الصناعية

  ا   لت ا ة

تجاري محلي

تجاري  ولي

م تاح  ل ري ة

حدود منطقة الدراسة

جدار الفص  العنصري

المستو نات

  ني   لشو   

اقليمي

ر يسي

  ا   لز  عة

سو  خ ار.!

الكلي ة الزراعي ة

مركز مستنب  للزراعة]!

بيوت بالستيكية دفيئة 

بركسات ثرو  حيوانية

 لقيمة  لز  عية ل    ي

 راضي عالية القيمة الزراعية

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

0اراضي من ف ة القيم  الزراعي  3 6 9 121.5
Miles



ماكانت وحتدايت التن  يةاإ

المحددات والقيود ❖

الم ا ر والمشاك ❖

اإلمكانات والفرص❖



0 3 6 9 121.5
Miles

م تاح  ل ري ة

حدود منطقة الدراسة

حدود التجمعات الفلسطينية 

 لقيو   ل يو يا ية

ال ط ا خ ر

جدار الفص  العنصري

المستو نات

ب ر استيطانية

مواقع عسكرية لالحتال 

!Pحواجز تفتي  االحتال  االسرا يلي

  ني       ي حس     ا ية  و لو

منطقة  

محد     لتنمية  ل بي ية

 بار]!

بئر ماء جوفي©

وادي

حر  الوادي

 بوغرافيا صعبة

 لقيمة  لز  عية ل    ي

 راضي عالية القيمة الزراعية

مناطق      همية  اصة

غابات  حرا 

المحميات الطبيعية

التنوع الحيوي

  ني   لشو   

اقليمي

ر يسي

مشا ي      صب ة إ ليمية وطنية

¥B£جامعة القد  المفتوحة

¥B¢الجامعة العربية ا مريكية

قرية حداد السياحية4'

!Hسو  ال  ار

مك    ر  الفنجان

المنطقة الصناعية

0 3 6 9 121.5
Miles



0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

م تاح  ل ري ة

حدود منطقة الدراسة

حدود التجمعات الفلسطينية 

  ني ا   لشو   

استيطاني

اقليمي

ر يسي

محلي

م اطر  لتنمية  ل بي ية 
و لمشك    لبي ية

مصنع فح ?!

منا ير حجر

كسارات حجر

منطقة معرضة للغر  من مياه ا مطار

مشا    لبنية  لتحتية

ÏÎتقا عات تشهد حوادث مرورية

ا دحا  مروري

 ري  رابط يت  صيانت  وتأ يل 

 ري  رابط بحاجة ال  تحسين

مكبات عشوا ية'

غير م دومة بشبكة صرف صحي

مشا    ل دما 

ال يوجد مدار  ثانوية

مستشف  عا  خاص'"



0 3 6 9 121.5
Miles

0 3 6 9 121.5
Miles

م تاح  ل ري ة

حدود منطقة الدراسة

حدود التجمعات الفلسطينية 

  ني ا   لشو   

اقليمي

ر يسي

داخلي

محلي

إمكانا  وفر   لتنمية  لسكنية

حدود المنطقة المبنية

التوسع المستقبلي للتجمعات

إمكانا  وفر  في  ل دما  و لبنية  لتحتية

مستشف  عا  خاص'"

مدرسة  ساسية ثانوية5

المدرسة الصناعية*#

"Jمركز التدري  المهني

¥B£جامعة القد  المفتوحة

¥B¢الجامعة العربية ا مريكية

كلية الزراعة

!Hسو  خ ار مركزي

مركز مستنب  للزراعة]!

مركز الشر ة

مركز دفاع المدني

قرية حداد السياحية4'

 وارع يمكن تهيأتها وفتحها



القضااي التنوية

.ضع  تو يع ال دمات التي يج  توفر ا بهرمية المراكز ال دمات❖

.ضع  الت طيط العمراني و فرا  ا راضي❖

.ضع  االستثمار الصناعي وغيا  منطقة حرفية م  لة❖

.غيا  االستثمار الزراعي والتصنيع الغ ا ي❖

ضع  اال تما  بالموروث السياحي وعد  وجود مسار سياحي❖

.غيا   بكة الصرف الصحي للمحافظة❖



الرؤية التنوية

ات نحو محافظة مزد ر  اقتصاديا، منتجة  راعيا وصناعيا، ذ

ها خدمات فعالة وبنية تحتية مناسبة، ومحافظة عل  موروث

.التاري ي والطبيعي



شبه إ ليمي

محلي  

محلي ب

م او ة

جنين

8471

عر بة

11479

16012

.بسب  وجود خدمات متطور  فيها

 باطية

هرمية مراكز اخلدمات

ميثلون

 يلة 

 لظهر

ي بد

برط ة

 لشر ية

 ليامون



م تاح  ل ري ة

حدود منطقة الدراسة

حدود التجمعات الفلسطينية

ال ط ا خ ر

جدار الفص  العنصري

المستو نات

بئر ماء جوفي©

وادي

حر  الوادي

 لق ا   لز  عي

¡À بن  ب ور مقتر

مزارع دخان

غابات  حرا 

بساتين  يتون

منا   عش   بيعي

 لقيمة  لز  عية ل    ي

 راضي عالية القيمة الزراعية

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي من ف ة القيم  الزراعي 

 لتنمية  لسكنية  لمستقبلية

حدود المنطقة المبنية

التوسع المستقبلي للتجمعات

منطقة  سكانات مقترحة

  ا   ل ناعة

Ȩ̈ مصنع دخان مقتر

المنطقة الصناعية

منطقة صناعية مقترحة

منطقة صناعية غ ا ية مقترحة

منطقة حرف وصناعات خفيفة مقتر 

منطقة مشاغ  فح  مقترحة

منا ير حجر

كسارات حجر

منطقة معار  حجر

  ا   لسياحة

منطقة توق  سياحي

XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY مسار سياحي مقتر

منتزه و ني

  ا   لت ا ة

تجاري محلي

تجاري  ولي

 ارع تجاري محلي مقتر 

شبكة  ل ر 

 وارع يمكن تهيأتها وفتحها

 ري  رابط بحاجة ال  تحسين

  ني   لشو   

اقليمي

ر يسي

 لم  ط  إل ليمي  ل مر ني لمحافظة جنين



دماتاخلدمات املطلوب توفرها يف مراكز اخل

 ل دما   لم لوبة لت م 

مركز  وارئ(محلي  ) الشرقيةبر عةمستشف (محلي  )عرابة 

مكتبة

قاعة عامة

ثقافي/ مركز  بابي

ملع (محلي  )سيلة الظهرمكتبة(محلي  )يعبد 

مركز  ر ة

دفاع مدني

حديقة(محلي  )ميثلون 

مكتبة

نادي رياضي

ملع 

مركز ثقافي

دفاع مدني

مكت  بريد(مجاور )جلقمو 

ملع 

مركز  وارئ(محلي  )اليامون

حديقة

مكتبة

ملع  (مجاور )رمانة 

حديقة

مكت  بريد



م تاح  ل ري ة

حدود منطقة الدراسة

حدود التجمعات الفلسطينية

ال ط ا خ ر

جدار الفص  العنصري

المستو نات

وادي

حر  الوادي

  لتنمية و لتو    ل مر ني  لمستقبلي

حدود المنطقة المبنية

التوسع المستقبلي للتجمعات

 سكان مقتر 

 ل دما   ل امة  لقا مة

!Hسو  خ ار مركزي

مركز مستنب  للزراعة]!

مركز دفاع مدني

مركز الشر ة

مديرية  ر ة محافظة جنين$

قرية حداد السياحية|:89

!Oمحكمة

مركز ثقافي̀^

ملع ]!

مك    ر  الفنجان

 ل دما   ل امة  لمقترحة

منطقة توق  سياحي

منتزه و ني

XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY مسار سياحي مقتر

¡À بن  ب ور مقتر

Ȩ̈ مصنع دخان مقتر

مركز دفاع مدني مقتر 

مركز  ر ة مقتر 

مك  نفايات مقتر 2!¤!

 سكان مقتر 

شبكة  ل ر 

!Pحواجز تفتي  االحتال  االسرا يلي

 وارع يمكن تهيأتها وفتحها

  ني   لشو   

اقليمي

ر يسي

م  ط  ل دما   لقا مة و ل دما  

و لمشا ي   لمقترحة



0 3 6 9 121.5
Miles

مشرو  إنشاء شبكة صرف صحي لمحافظة

جنين



م تاح  ل ري ة

حدود منطقة الدراسة

حدود التجمعات الفلسطينية

جدار الفص  العنصري

المستو نات

 ياحة  لثقافية و لتا ي ية

!Hنف  بلعمة

[eالت كار االلماني

قصر    الجرار

قصور عبد الهادي

قلعة!

ت ̂_

موقع الجي  القدي ¥

¥B£جامعة القد  المفتوحة

¥B¢الجامعة العربية ا مريكية

متح   بيعي ومستنب 

خر %2

قرية حداد السياحية4'

منطقة  ثرية

البلد  القديمة

 لمشا ي   لسياحية  لمقترحة

منطقة توق  سياحي

مسار سياحي مقتر 

منتزه و ني

 لمسا   لسياحي  لمقترح 



☺شكر  لحسن   تماعكم  

ه  هناك  ي   ت سا ؟


