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 االهداء

       بسم اهلل  الرحمن الرحيم

 "وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم والمؤمنون"

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات تم انهاء مشروع تخرجي في كلية  الهندسة 
 قسم  التخطيط العمراني  بنجاح

  أهدي تخرجي الى معلم  البشرية...الى من بلغ  الرسالة الى االمة... وأدى االمانة

  الى سيدة التي تحت أقدامها الجنة..... أمي العزيزة .....امنة هنداوي 

  الى رجل الذي أفنى حياته من أجلي.. الى القلب الكبير.. أبي العزيز..نائل محاريق 

لى كل األصدقاء والزمالء في الدراسة   الى واخوتي و ا 

الى من تقف الكلمات حائرة أمام فضلهم ومساعدتهم أساتذتي األفاضل اليكم جميعا 
أحني قامتي وأقدم ثمرة سنواتي الدراسية سائل المولى عز وجل أن ينفع به وأن 

 يجعله لوجهه الكريم
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  الشكر والتقدير

محمَّد والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا الحمد هلل رب العالمين 
ين.وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد  

فإني أشكر اهلل تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمد 
 أواًل وآخرًا.

ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يَد المساعدة، خالل هذه الفترة، وفي مقدمتهم 
أستاذتي المشرفة على مشروع التخرج .... فضيلة الدكتور ة  زهراء زواوي...... و 
فضيلة الدكتور علي عبد الحميد .....والهيئة التدريسية لقسم التخطيط العمراني في 
جامعة النجاح الوطنية على كل االحترام  واالرشاد الذي رافقتموني به خالل مسيرتي 

 التعليمية لكم مني كل األجر و كل تقدير.

واخيرا اشكر والدي وعائلتي الكريمة على جهودهم الذي رافقتني في اتمام هذا 
 المشروع وانجازه.. أصدقائي وزمالء الدراسة ....

لكم مني كل االحترام والتقدير والشكر على امل ان ارد لكم معروفكم هذا في المستقبل 
 القريب.  

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

1 
 

 1                                                                        المحتويات:

 7 (:البحث مقدمة) االول  الفصل.1

 7 :المقدمة 1.1
 8 :ثالبح  مشكلة 2.1
 9 :البحث  ومبررات  اهمية 3.1
 9 :البحث  اهداف4.1
 9   والمنهجية  الخطة5.1
 10 :المعلومات  مصادر 6.1

 12 (:والنظريات والنماذج والمفاهيمي النظري االطار) الثاني الفصل.2

 12 :بالبحث المتعلقة والمفاهيم النظرية الجوانب 1.2
 12 :عامة مقدمة1.1.2
 12 :الصحي  التخطيط عن مقدمة 2.1.2
 15 :الصحية المدن ظهور عن تاريخية لمحة 3.1.2
 16 :الصحية المدينة مفهوم4.1.2
 16 :الصحية  المدينة  نامجرب5.1.2

 17 .المحققة  الفوائد6.1.2 

 19 : وهي الصحية للمدن رئيسة مقومات ست توجد7.1.2 
 20 . :الصحية بالمدن األداء ومؤشرات مواصفات8.1.2
 21 : الصحية  للمدن الرئيسية واالهداف  الصحية  المدن  في  المؤثرة  االبعاد 9.1.2

 23 : الصحية لمدن شامل منهج2.2
 24 : الصحي  التخطيط  عملية  في  اعتمادها  تم التي  والنظريات  المنهج3.2

 26 (:الدراسية الحاالت)الثالث الفصل.3

 26 :مقدمة1.3
 26 لميةالعا الدراسية الحالة 2.3
 28 : "العربية" االقليمية الدراسية الحالة3.3
 30 .السابقة الدراسية الحاالت من االستفادة ملخص 4.3

 31 (الموقع اختيار) الرابع الفصل.4

 31 :المشروع  منهجية1.4
 32 :الكلي المستوى على (مدينة) موقع اختيار2.4
 41 :المواقع ومالئمة متقيي  3.4

 42 (الموقع تحليل) الخامس صلالف. 5



www.manaraa.com

2 
 

 42 :مقدمة1.5
 43 :الطبيعية بيئةلا2.5

 43 :الصحي والصرف النفايات1.2.5
 45 :الطبيعية البيئة في والسلبية االيجابية المؤثرات3.2.5

 46 : الحضري الشكل3.5
 46 :طوباس  مدينة في والمباني السكاني الكثافة 1.3.5
 48 :ةدينالم  في  التوسع اتجاهات 2.3.5
 49 :االراضي  استخدامات 3.3.5
 50 :الحضري لشكل والسلبية االيجابية المؤثرات 4.3.5

 51 :عامة المواصالت وشبكة الهوائية الدراجة وراكبي للمشاه مناسبة بيئة4.5
 53 :للمشاه  المناسبة  البيئة  في  والسلبية  االيجابية  المؤثرات 1.4.5

 55 :العامة والحدائق والمفتوحة الخضراء  بالمساحات  غنية 5.5
 56 :والحدائق والخضراء المفتوحة بالمساحات المتعلقة والسلبية االيجابية المؤثرات 1.5.5

 57 (.اقليمية خدمات)المتنوعة الخدمات الى الوصول وسهولة توفر 6.5
 58 :االقليمية الخدمات وتوفر بسهولة المتعلقة والسلبية االيجابية المؤثرات 1.6.5

 59 :والقوي المتنوع المدينة اقتصاد 7.5
 60 .المدينة باقتصاد المتعلقة والسلبية االيجابية المؤثرات 1.7.5

 61 :الصحية المدينة المعايير على بناء  المدينة تقييم 8.5

 62 (:المدينة  داخل الموجوده االحياء تحليل) السادس الفصل.6

 62 :مقدمة 1.6
 63 :المنخفضة  المباني ارتفاعات 2.6
 65 :االحياء  كافة  في  للمشاه  مناسبة بيئة 3.6
 65 :التلوث مصادر عن والبعد  المياه مصاد 4.6
 66 :المختلفه الخدمات لكافة الوصول وسهولة المحلية الخدمات توفر 5.6
 70 :طوباس مدينة في االحياء في والسلبية ةجابياالي المؤثرات6.6
 71 .طوباس مدينة في االحياء تقيم 7.6

 74 (والمدينة ياءاالح مستوى على والتنفيذ التطوير مرحلة) السابع الفصل.7

 74 :المقدمة 1.7
 74 :يةالتطوير الفكرة 1.1.7

 78 (:النهائي المخرج)والتطبيق ذنفيالت مرحلة 2.7
 80 :الهيكلي المخطط مكونات 1.2.7

 85 (:المخلص) الثامن الفصل.8

 85 :المخلص 8.1

 



www.manaraa.com

3 
 

 2                                                                                          فهرس الخرائط:

          31                                                                .الغربيةتوزيع الينابيع في الضفة :(1خريطة)

31                       توزيع االبار في الضفة  الغربية.                                      : (2)خريطة  

 32                                                     مخزون المياه الجوفية في الضفة  الغربية.: (3خريطة)
    32                              معدل هطول مياه االمطار في الضفة الغربية.                    :(4خريطة)
33                                                            توزيع االشجار  في الضفة الغربية. :(5خريطة)  

33                                                  الغربية.المشهد الطبيعي الخالب في الضفة :( 6)خريطة   

34                                              تصنيف االراضي الزراعية في  الضفة الغربية. :(7خريطة )   

  35                                                                       .معدل  درجة  الحرارة : (8خريطة)

35                                                                        .مناطق التنوع الحيوي :(9خريطة)  

36                                     مستوى الحساية ضد التلوث في  الضفة  الغربية.                 :(10خريطة )  

36                                                                 .العامل الزلزالي في الضفة الغربية :(11خريطة  )    

37                                               توزيع  مكبات  النفايات والمنطقة الصناعية. :(12خريطة )  

38                                                                         الكثافة السكانية.   :(13خريطة)  

38                                                                     .المناطق المخطط لها :(14خريطة )  

39                                                                       .مالئمة وتقيم المواقع :(15خريطة)  

 41                                                 الشتاء.معدل  االشعاع الشمسي في فصل  :(16خريطة)

42                                                                 .فصل الصيفمعدل االشعاع الشمسي في :(17خريطة )  

42                                                           .معدل الظالل في مدينة طوباس :(18خريطة)  

                    43                                               ئة الطبيعية.          المؤثرات االيجابية للبي :(19خريطة)

 44                                                                    .المؤثرات السلبية للبئية :(20خريطة)

 45                                                                       .الكثافة  السكانية : (21خريطة )



www.manaraa.com

4 
 

45.ارتفاعاتالمباني:(22خريطة)

46.اتطورفيالبيئةالمبنيةالمنطقةالمبنية:(23خريطة)

48 .التطورفيحدودالمخططالهيكلي:(24خريطة)

48.المخططالهيكلي:(25خريطة)

 49                                                       .المؤثرات االيجابية لشكل الحضري:(26خريطة )

 50                                                        .بية  لشكل الحضريت السللمؤثراا:(27خريطة)

50 .هرميةشبكةالطرق:(28خريطة)

51.هرميةشبكةالطرق:(28خريطة)

51.عمقشبكةالطرق:(30خريطة)

52.حالةاالرصفة:(31خريطة)

52.ةللمشاهالمؤثراتااليجابيةلبيئةمناسب:(32خريطة)

53.المؤثراتالسلبيةلبيئةمناسبةللمشاه:(33خريطة)

 54                                                             .المساحات المفتوحة والمبنية:(34خريطة)

 55                                              .ؤثرات ايجابية لحدائق والمساحات المفتوحة(م35)خريطة

 56                      المؤثرات السبلية المتعلقة بالمساحات المفتوحة والحدائق.:(36خريطة)
57لشبكةالطرق.سهولةالوصول:(37خريطة)

 57.المثراتااليجابيةلتوفروسهولةالوصول:(38خريطة)

 58                                        .المؤثرات السلبة لتوفر سهولة الوصول الخدمات:(39خريطة)

 59                                                        .المؤثرات االيجابية  لالقتصاد :(40خريطة)

 60                                                           .المؤثرات السلبية لالقتصاد :(41خريطة)

      65                                 .المساحات المفتوحة في االحياء:(42خريطة)

 66                                                                 .نطاق خدمة المساجد:(44خريطة)

 66                                                              .نطاق خدمة الصيدليات:(45خريطة)

   67                                                         .نطاق خدمة مراكز الصحية :(46خريطة)

67                                                         نطاق خدمة الروضات :(47خريطة)  



www.manaraa.com

5 
 

 68    نطاق خدمة المدارس                                                        :(48خريطة)

70                                                  المؤثرات السلبية  في  االحياء:( 50خريطة   

70يةفياالحياءالمؤثراتالسلب:(51خريطة)  

78                                                              المخطط الهيكلي(: 52)خريطة   

79                               مكونات المخطط الهيكلي )غنية بالبيئة الطبيعية( (:53)خريطة   

80                                     مكونات المخطط الهيكلي الشكل الحضري (:54 )خريطة  

80                               مكونات المخطط الهيكلي )وظائف شبكة الطرق( :( 55خريطة)  

81        مكونات المخطط الهيكلي )اقتصاد المدينة(                                :(56خريطة)  

 81                                مكونات المخطط الهيكلي )اقتصاد المدينة(       :(57خريطة)

 8 2                                   مكونات المخطط الهيكلي بيئة مناسبة للمشاه  :(58خريطة)

 5                                                 فهرس االشكال والرسوم البيانية:

 31                                                                             (1شكل مفاهيمي)

 33                              ( عدد  االبار  والينابيع  في  محاقظات  الضفة.2شكل  البباني )

35                                          ( مساحات االراضي المزرعة بالشجار3بياني )ال شكل  

 42                                                  ( مكونات وعناصر المدينة الصحية.4شكل مفاهيمي )

46(التعدادالسكاني5اني)يالبالشكل  

47(نسبارتفاعاتالمياني6بياني)لاشكل  

59(نسبةالعاملينفيمختلفالقطاعات7لشكلالبياني)ا  

  62                                                   ( مكونات االحياء الصحية8شكل المفاهيمي)

 

 

 



www.manaraa.com

6 
 

 6فهرس الجدوال:                                                                       

 32                                                   معايير المدينة الصحية.( 1جدول)

34                                      .وفية( استهالك الفلسطيني من المياه الج2جدول)  

36                  .( مساحة االراضي الزراعية العاليى القيمة في الضفة الغربية3جدول )  

48.(التعدادالسكانيوالزيادةفيالمساحةالمنطقة4جدول)  

45.تقييمبيئةالمشاه(5ول)جد  

46.(المساحةاالزمةوالمخططللحدائق6جدول)  

61.(تقييمبناءعلىالمعاييرالمدينةالصحية7جدول)  

63                                      .ات المباني فياحياء مدينة طوباس(ارتفاع8جدول )  
64                               .ة( نسبة استخدمات  المباني  في  احياء  المدين9جدول )   

65                                              .( تقييم بيئة المشاه في االحياء10جدول )  

66                                                   .ايير الخدمات المحلية(مع11جدول)  

73                                                            ( تقييم االحياء.12جدول)  

76.(تطويرعلىمدينةطوباسواالحياء13جدول)  

76                                            .تحليل االحتياجات من الخدمات 14 جدول  

77                                 .تحديد احتياجات كافه  االحياء من الخدمات 15جدول   

 

 

 

 

 




www.manaraa.com

7 
 

 (:البحث مقدمة)الفصل  االول .1
 المقدمة: 1.1

طالة العمر، خذ  كافة  التدابير  الصحية  والوقاية ان  صحة  االنسان  مهمة  جدا  ويجب  ا كما  نعلم وا 
وتعزيز الصحة من خالل الجهود المجتمعية للمجتمع، وتهدف األنشطة التي تسعى لتعزيز قدرات وخدمات 

تدهورها، الصحة العامة إلى توفير الظروف التي تمّكن األشخاص من الحفاظ على صحتهم، أو منع 
هتمام بكافة جوانب الصحة ة التخلص من أمراض معينة، إلى جانب االوترتكز الصحة العامة على طريق

والرفاهية، كما وتشمل خدمات الصحة العامة توفير الخدمات الشخصية لألفراد، مثل اللقاحات، أو 
  (2008)اللجنة االستشارية الصحية العامة، .المشورة السلوكية، أو المشورة الصحية

ساسي وهو توفير عامل الصحة العامة ا تجاه سكانها بدون تحقيق شرط أال تفي المدن بوظائفها وواجباته
وبيئة صحية للقاطنين. فالصحة للبشر تعتمد على نظام حياة ومعيشة وأيضا على مجموعة متغيرة 

 يسمى "الصحة المتوقعةومتزايدة على الدوام من مناطق حضرية يتم تخطيطها وتصميمها تبعا لما 
(expectancy health) ي بال المخطط على الدوام .ومشاركة السكان تكون من األهمية بمكان ن فتكو

في مشاريع تتوفر فيها معايير زيادة المساحات الخضراء وتقليل مستويات التلوث الصوتي وتوفير اإلسكان 
بالمدن. هذه البيئة الخضراء الصحية داخل الجيد والمحافظة على بيئات آمنة تفرز جميعا نتائج جيدة 

الدوام خارج حدودها الجغرافية بحثا عن المتنفسات  ن تعني عدم الحاجة للتوسع المطرد للمدينة علىالمد
الخضراء والبيئة الصحية هربا مما تعاني منه المدن الحديثة من تلوث صوتي وبيئي واكتظاظ عمراني 

 (2009)د.وليد احمد  السيد،ية واقتصادية وغيرها.اجتماع –ومشكالت مرتبطة بالحضرية 

ذلك  المساحات  الخضراء  ليس  فقط  هي  نواحي  جمالية  فقط  حيث  تساهم  في   ىباالضافة  ال
لعب  دور  مهم  في  صحة  االنسان  كذلك  تساهم  في  امتصاص  مياه  االمطار  ومنع  الفياضات  

في  تحسن   يسطتيع  ان يمارس  فيه  رياضة  يومية  تساعد عدا  عن  كونها  جذب سياحي  لسكان 
 (2009)د.وليد احمد  السيد، الصحة  النفسة  لسكان  المدينة.  صحته  وتعلب  دور  مهم  فيه تحسين

ومفهوم المدينة الصحية  ،مدينة حول العالم تطبق هذا المفهوم للمدينة الصحية 500واليوم هناك أكثر من 
فير بيئة نظيفة وصحية، خلو أهمها: تو  –وبحيث تكون المدينة صحية  –يتلخص في مجموعة نقاط 

ة، خلفات الصناعة ومنتجاتها، توفير حرية الحركالمدينة من التلوث الهوائي والمواد الكيماوية السامة من م
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تقليص الضغوطات النفسية التي تفرزها المدينة الحديثة التي تؤثر في صحة  ،للحواس "توفير "محفزات
توفير ظروف مالئمة لمتجاورات  ،والمناطق الخضراء العامةسهولة الوصول للمتنزهات  ،األفراد النفسية

تقليل الظروف التي تؤدي للشعور بعدم األمان وانعدام الثقة بالنفس إلى الحد  ،سكنية متكافة وداعمة
. )د.وليد احمد  إلدنى الممكن. فضال عن التوعية بمخاطر التغذية غير المناسبة والمأكوالت السريعةا

 (2009السيد،

 ث:كلة  البحشم 2.1
توفير  مقومات  الصحة  في  المدينة  و مع  اهم قضية  وهي  صحة  االفراد  في  مدنهم   لدراسة  تتعام

في ظل الوضع  الراهن  حيث  تعاني  و  ، فرة بجودة  عاليةالتي  يعيشون  فيها من  خدمات  صحية  متوا
 مشاكل  جزء  من  هذه  المدن ه الهذ  تمدن  فلسطين  العديد  من  المشاكل الصحية  التي  اصبح

والتي  اثرت  على صحة  االفراد  فيه  والسيما  الصحة  النفسية  الفراد  والتي  تتفاقم  مع مرور  الوقت 
انعدام شبكات   :التي  تلعب  دور  مهم  في  حياة  الفرد العملية  والشخصية  ومن  هذه  المشاكل

لها تلوث  الهواء  انعدام  وجود  المياة  النقية  والمنظمة   الصرف  الصحي  االمنه  صحيا والمخططة
وازدحامها  باالنشطة  والسكان   ،التغذية  وباالكتظاظ  السكاني  الكبير  خصوصي  وسط  المدن  سوء

شيوع  االسكانات   لىوهذا  يسبب  تلوث  كبير  ويؤثر  على  صحة  االنسان وعلى  انتاجه   باالضافة ا
توافر  االدوية  لجهاز  التنفسي  كل  ذلك  مع  عدم غير  مخطط  لها  ومشكالت في  االسيئة  وال

 .المناسبة  لهم  والخدمات  الصحية  ذات  جوده  عالية تضمن  لهم  صحة  جيدة

وتطور  العمران  والزحف  العمراني  الذي  يحدث   والنمو  السكني  الكبير  الذي يزداد  مع  مرور  الوقت
ص  خدمات من  كافة ويكون  هناك  نف  ،الحدود  يتعدى وفي  بعض  من  الحاالت    ،طرافعلى  اال

وعلى  انتاجه   ،وكل ذلك ينعكس  سلبا على  صحة  الفرد ،االصعدة  سوا كانت صحية  او  غير  ذلك
  .وكذلك  يؤثر  بالمجمل  على  رقى المجتمع  وخلوه  من  االمراض ،

اهمبببال  ة  وغيرهبببا مبببن  االمبببور فبببي المبببدن الكبيبببر و لتكنوجيبببا والعلبببم والصبببناعيو بسبببب التقبببدم الكبيبببر فبببي ا
  ،التطببببور  الكبيببببر  الحاصببببل  عللببببى  كافببببة  المسببببتويات  بجانببببب  الصببببحة  العامببببة  فببببي  المببببدن  بسبببب

االرتفاع  المتزايد  في  استعمال السبيارات  الخاصبة  التبي  تبعبث  الكثيبر  مبن  السبموم  والملوثبات  فبي  
صبببحة  العامبببة  لعلبببى  ا كبببل  ذلبببك  لبببه  تببباثير  كبيبببر  ،كبببذلك  البببدخان  النببباجم  عبببن  المصبببانع  ،الجبببو

   .لسكان  المدن
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ذلك الدراسة  تتعامل  مع  ظروف صحية  خاصة  في  المبدن  وجعبل اولويبات  تخطبيط   ىباالضافة  ال
باالضبافة   ،يقطنبون  المبدن  لالرتقباء بصبحة  االفبراد  البذين اولوياتهبا، المدن  صحيا  من اعلبى  واهبم  

البببى  جعبببل  هبببذه  المبببدن  ضبببمن  مفهبببوم  المبببدن  الصبببحية  التبببي  تهبببتم بصبببحة  افرادهبببا  اوال  تبببوفير  
وبالتبالي  مفهببوم  اعبادة تخطببيط  ، احتبايجتهم  وضببع  اهبداف  التببي  تتعلبق  بتحسببين  صبحتهم  وتنفيببذها

ومببن  ثببم   ،نببامج  واالهببدافالعببام  الببى البر  مببدن  الصببحية( بببدا  مببن  االطببار لصببحيا  ) ا هببذه المببدن 
هبذه  الدراسبة سبوف  تسبتفيد    نوضع  مخططات  بناء  على  معايير  المدن  الصحية   مع  التاكيبد  ا

 ع.من  الدراسات  العالمية  في  تخطيط المدن  الصحية وكذلك  التجارب  المحلية  في  هذا الموضو 
 

  :اهمية  ومبررات  البحث 1.3
البحث  يمكن  فهم  الواقع  والمحيط  بدرجة  كبيرة  وبشكل خاص االمور  التي  تتعلق    خالل من -1

  .بالمشروع  في  المراحل  المتقدمة

وصف  فكرة  المشروع  من  خالل المشاريع  ذات  الصلة  باالضافة  الى  تفسير  العديد  من  - -2
 المفاهيم  ذات  الصلة.

 عشرو على المفهم العوامل التي تؤثر -3

 4.1 اهداف  البحث:
 لى  تحقيق  مجموعة  امور مهمة :يهدف البحث  الى  تحقيق  ا

 توفير قاعدة معلومات وبيانات.-1

 .اعطاء لمحة ومقدمة -2

  .التسلسل  في  المراحل  للوصول لنتائج المرجوه-3

  توفير اطار مفاهيمي ونظريات.-4

ةالخطة  والمنهجي   5.1 
هداف  المرجوة  من  البحث  والدراسة  فسوف نعمل  في ثالث  اطر خاصة  بالبحث  والدراسة  أاللتحقيق  

وهي  االطار  المعلوماتي  االطار  التحلييلي  واالستنتاجي  واطار  العام  والنظري  وذلك  عن  طريق 



www.manaraa.com

10 
 

االت  ختلفة  حراسات  مجمع المعلومات  والنظريات  التي  تخص  الصحة  والمدينة  الصحية  مع د
دراسية  متعلقة  بموضوع  البحث  بنطاقات  مختفلة  وعلى  مستويات  مختلفة  ومتعددة وتم  االستعانة  
بالمعلومات  والنظريات  الموجودة بدراسات  مختلفة  وكتب  والهيئات  المحلية  والعالمية المختلفة  

 (2011ور اساسية:)عثمان،الثة محاكز على ثخطة البحث ترت ،الستعاب  افضل  ولموضع  الدراسة

 االطار  العام  والنظري.-1

 االطار  المعلوماتي.-2

 االطار  التحليلي  واالستنتاجي  والتقيمي.-3

باالضافة  الى  ذلك  تم  استخدام  الطريقة  التحليلة  واالستنتاجية  لدراسة  الحقائق وتحليلها  على  الواقع  
اصة بمنطقة البحث والدراسة بشكل وصفي  ومن ثم التحليل الذي تائج الخائق والنالمحلي  واستخراج الحق

يستند على المعلومات والنظريات المستخرجة بالحالة السابقة للخروج باطر عامة ومعايير تخطيطة يتم 
منهجية  البحث  ترتكز  على  ثاثة  محاور  استخدامها في انجاز المشروع وحل من المشاكل الموجوده

 (2011ثمان،ساسية:)عا

 المنهج  التاريخي  والنظري.-1

 المنهج الوصفي.-2

 المنهج  التحليلي  واالستنتاجي. -3

  المنهج المقارن.-4

وتوزيع  ااالستبيانات  الخاصة    ،المقابالت :العملي  مثل  ثذلك سيتم  استخدام  ادوات البح ىال ضافةباال
 .يتوثيق  الشفو و   ،قعزيارات ميدانية  للمو  ،ودراسة  الموقع بالمشروع،

مصادر  المعلومات: 6.1  
 ويمكن  تصنيفها  الى: هذا  البحث  انجاز تم  استخدام  العديد  من  مصادر  المعلومات  في

والتي  تشمل الكتب الموجو دة في مكتبة  جامعة  النجاح  سوا  كانت  مطبوعة  : مصادر  مكتبية-1
   .شروعلفة ذات صلة بالموضوع  والمومكتبة بيرزيت ومكتبات مخت ةالكتروني  او
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يتعلق  بالبحث  والموضوع الذي   ماجمعها من قبل  الباحث  في التي تم المصادر وهي :مصادر ذاتية-2
  .وتوزيع  استبيانات  ،فةلمن خالل  مقابالت  مخت،يبحث  فيه 

 لىة بالضافة  االدراسات والوثائق والمقاالت الغير ممنتشر مصادر رسمية وغير رسمية: تشمل  -3
 .المقاالت  العلمية  التي  قامت فيها  عدة  من الجهات  المختلفة

والمؤسسات العالمية التي تهتم بصحة االنسان  من  خالل العديد من  المواقع: مصادر الكترونية-4
.وتهتم بتخطيط لمدن صحية وتدعم هذا المفهوم
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: والنماذج والنظريات()االطار النظري والمفاهيمي صل الثاني ف.ال2  
ث:المتعلقة بالبح والمفاهيم ةالنظريالجوانب  1.2    

:عامة مقدمة  1.1.2 
 مانا من ناحية صحية يتطلب منا وعيا كامالأكثر وأ ،ان عملية  التخطيط من اجل جعل المدينة صحية

النسان افضل في تى  ليجعل حياة اأفالتخطيط   ،حول  مراحله االساسية ومتطلباته واالليات المناسبة
سوا  كانت اقتصادية وجوانبها  فالبد ان يكون التخطيط  شامل  لكل مناحي  الحياة، ميع  المستوياتج

   .اجتماعية و بيئة صحية

فة المفاهيم المتعلقة  فيها باالضافة الى تاريخ  في هذا الجزء سوف يناقش مفهوم المدينة الصحية وكا
وغيرها من االمور المهمة والمتعلقة  المدن الصحية ومعايريهاائص ، وخصالمبادئو   ،المدينة  الصحية

 .بالمدينة الصحية والتخطيط  الصحي

  :التخطيط  الصحي مقدمة عن 2.1.2
از األمور الضرورية لتحسين الحالة الصحية يمثل التخطيط الصحي الخطوة األولى في عملية منظمة إلنج

، تسمح لنا بالنجاح في تحديد وحل المشكالت هاييم، مهما كانت هيكلتلألفراد والسكان. إن دورة التخطيط والتق
الصحية. تعتبر الجهود المبذولة لفهم المشاكل الصحية والتعامل مع حلولها بطريقة منظمة أمًرا أساسًيا 
لمكافحة األمراض والوقاية منها بنجاح. هذا هو األساس والمفتاح للتخطيط الصحي. إن القدرة على إجراء 

لعمل على تحديد الحلول وقياس النجاح أو الفشل، سواء بالنسبة لتصحيح اسة متأنية للمشكالت وادر 
.)د.وليد احمد  منتصف البرنامج أو لتقييم نجاحه، أمر مهم لجهودنا في إنشاء مجتمعات صحية. 

 (2009السيد،

ما لم يتم تصحيحه، قد  تطور التخطيط المادي واإلقليمي دون إيالء االهتمام الكافي للعوامل الصحية.
يؤدي هذا التشتت في التخطيط إلى تنافس بين خطط متنوعة مع النتيجة أنه بداًل من مساعدتها في تنفيذ 

 (2009.)د.وليد احمد  السيد، البرامج الصحية بشكل منظم، فإنها تؤدي إلى أهداف صحية أكثر ثباًتا.

مقابل إجمالي االحتياجات  مجموع الموارد الصحية إلى تحقيق التوازن بينيسعى التخطيط الصحي الشامل: 
الصحية لتوفير التوجيه المناسب للجهود العامة األخرى ذات اآلثار الصحية. في عملية التخطيط الصحي 



www.manaraa.com

13 
 

، من المفيد التمييز بين األنواع الثالثة ألنشطة التخطيط التي تم تحديدها على أنها مناسبة ألي عملية 
 (p 6 ,Dr P Y Lam،2007  ):كملها. هذه الثالثة هية أو والية أو منطقة بأتخطيط سواء كانت وطني

 .وكالة التخطيط اإلداري أو برنامج -1

 .المشترك بين القطاعاتالتخطيط  -2

 .والتخطيط الشامل -3

مثل ظهور التخطيط الصحي في السنوات القليلة الماضية خطوة إلى األمام وقد فتح فرصة جديدة تماًما 
األساليب المستخدمة في التخطيط تجعل من و كمية ونوعية وفعالية الخدمات الصحية والبيئية.  لتحسين

التخطيط تجعل من الممكن تطوير الممكن إشراك الدستور بشكل أكثر فاعلية من الحالة السابقة. إن وظائف 
رامج الصحية الحديثة. وفي آلية إدارية "شاملة" تستوعب عالقات الوكالة األفقية التي تكتسي أهمية بالغة للب

يل برنامج الصحة الوقت نفسه يوفر وسيلة مؤكدة للوفود الرأسية المناسبة التي تعد عنصرا أساسيا في تشغ
 (Dr P Y Lam،2007 ) السليم.

م الجمعية األمريكية للصحة العامة التخطيط الصحي من جميع جوانبه وتثني على استخدامه. في حين تدع
ر وصفة طبية واحدة من أجل الشكل أو الطريقة التي يجب أن يتم بها التخطيط ، فإن أنه ال يمكن إصدا

 (p 14 Dr P Y Lam،2007 ) في عملية التخطيط: القطاعاتعات و المبادئ التالية ستساعد المجتم

 يجب أن تكون مهام التخطيط تحت إشراف القيادة المهنية والمهنية التي يمكن أن تعكس آراء المجموعات -1
ر المهمة وتحفز تنفيذ توصيات التخطيط من خالل التأثير على العمل السياسي الضروري بما في ذلك توفي

 ياغة السياسات والخطط والبرامج.األموال. يجب تمثيل المصالح العامة والمهنية بشكل فعال في ص

ن متشابًكا ، إال على الرغم من أن التخطيط على جميع المستويات وعلى جميع األشكال يجب أن يكو  -2
منفصلة. في حين أن هناك شرًطا معترًفا به أنه يجب حماية األشكال الثالثة للتخطيط من خالل تفويضات 

أطًرا عامة لألنشطة الصحية ، إال أن هناك حاجة مقابلة لتعزيز للتخطيط الصحي الشامل الذي سيوفر 
 .مجية والمشتركةوتوسيع عمليات التخطيط والكفاءات المخصصة لألهداف البرنا

هناك حاجة إلى تعريف واضح للمنطقة أو المنطقة التي تخدمها وكالة التخطيط الصحي الشاملة على  -3
محددة ألغراض التخطيط الصحي الشامل منطقة تخطيط فعالة نطاق المنطقة. يجب أن تمثل المنطقة ال
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جب أن يتم تعريفها على أساس السكان وليس بالضرورة أن تقتصر على حدود الواليات القضائية السياسية. ي
ل التي يتعين الذين يتم خدمتهم ، وخصائص نظام الخدمات الصحية ، والموقع الذي تعمل فيه ، والمشاك

امل مرتبطة بالجغرافيا. على الرغم من أن تعريفا واحدا للمنطقة قد يكون صعبا ، بالنظر حلها. كل هذه العو 
المشكلة( ومناطق الخدمة )مجتمعات الحل( ، ينبغي لوكاالت التخطيط  إلى تباين المشاكل الصحية )مظاهر

ؤدونها. في خاللها التخطيط الصحي الشامل ي الصحي الشاملة أن تحدد بشكل عام منطقة واحدة يمكن من
الوقت نفسه ، يجب على الدولة أن تسعى لضمان أن هذه المناطق تتوافق مع مناطق تخطيط الدولة القائمة 

 .تدعم تطورات التخطيط بين المدن والمدنويجب أن 

إن التخطيط الصحي الشامل عملية متطلبة ومكلفة للغاية ، ولتحقيق االستفادة الكاملة من منافعها  -4
تطلب األمر توظيف موظفين محترفين يتمتعون بالكفاءة ويمثلون العديد من القدرات التنظيمية المحتملة ، ي

يجب أن يكون لدى كل وكالة تخطيط مثل هذه المهارات على موظفيها أو أن والعلمية والتقنية المختلفة. 
 .فادة منها من مصادر أخرىتكون قادرة على االستفادة من هذه المهارات واالست

يجب أن تمارس وكالة التخطيط تأثيًرا على تلك الوكاالت والمؤسسات التي لديها القدرة على منح المال  -5
ريب بحيث تفعل ذلك عندما يفي المتلقي بالمبادئ التوجيهية الموصى بها ويخطط والترخيص واعتماد التد

ضغوط إدارية ومالية ومهنية  لناس. وتؤدي هذه الجهود إلىلبرنامجه فيما يتعلق باالحتياجات اإلجمالية ل
 .وقانونية على الوكاالت والمؤسسات ، مما يجعل عملية التخطيط أداة لتنفيذ البرنامج

والقدرة والقبول المجتمعي لعمليات التخطيط الصحي  سوف يتبين أن الكثير من الخبرة  ،امبشكل ع -6
االجتماعية أو مرافق التخطيط. كما أن هذه المنظمات حساسة يكمن في الهيئات القائمة للصحة أو الرعاية 

رى ، احدة أو أخقد تكون و  ،لتأثيرات هيكل السلطة في عملية صنع القرار في المجتمع. في بعض الحاالت
قد يكون  ،. في حاالت أخرىكبير قد ظهرت في مجتمع مع تغيير متواضع يخدم بشكل، أو مزيج من هذه

مات جديدة أو مجموعة منها لغرض التخطيط الصحي الشامل. في الحالة األخيرة  من الضروري إنشاء منظ
محددة  قائمة بالفعلة وهيئات التخطيط البين المنظمة الجديد ،من المهم أن تكون الخطوط التوجيهية للعالقات

مات بوضوح. يتطلب التخطيط اهتماما خاصا من جانب المخطط أو مجموعة التخطيط باالعتراف بااللتزا
بل االعتراف بالتخطيط لتلك القوى ، ليس فقط فيما يتعلق بالتكنولوجيا المعنية ،والمواقف والنظر فيها

 .يير صعبالتي تجعل التغوالتقليدية ا القتصاديةاالجتماعية و 
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تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للتخطيط الصحي الشامل في تحفيز تخطيط برنامج قوي للقطاعات.هذه  -7
 ..دلية مع كل منها يعتمد على اآلخر إذا كان النجاح الكلي والبرامج الفعالة يجب أن تتحققوظائف تبا

ظهور المدن الصحية: عن ةلمحة تاريخي 3.1.2  
مؤتمر "صحة المدن" ونشرت تقرير  البرطانية . عقدت الحكومة1842ن الصحية في عام وم المدنشأ مفه

جمعية صحة المدن لالضطالع  ةتشادوي الكشف عن الظروف المعيشية للناس األقل حظا. وضعت الحكوم
 (2010)دليل برنامج المدن الصحية،.بمهمة تحسين معيشة الناس ومعالجة المشاكل الصحية في المدن

تبنت الدول  1980في عام  4الن ألما آتا أصدرت جمعية الصحة العالمية الثالثين إع 1977في عام 
األوروبية مبادئ "الصحة للجميع". كان التركيز على الحاجة إلى اإلنصاف والعدالة االجتماعية في الصحة 

ق "الصحة للجميع" والحق األساسي لكل شخص اإلنسان إلى الصحة. تسعى مشاريع المدن الصحية لتطبي
.)دليل برنامج المدن  ن خالل العمل المحلي في المناطق الحضريةمبادئ واستراتيجيات ميثاق أوتاوا  م

 (2010الصحية،

اعتمد ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة لتوفير إطار استراتيجي بشأن تعزيز الصحة والوقاية من  1986في عام 
 وخلق البيئات الداعمة  ،وهي بناء جمهور صحي السياسة، األمراض تسلط الضوء على خمسة مجاالت عمل

عادة توجيه الخدمات الصحية.، وتعزيز العمل المجتمعي  وتطوير المهارات الشخصية وا 

استندت  ، تمت مناقشة فكرة المدن الصحية في "ما وراء الرعاية الصحية" مؤتمر في تورونتو 1984في عام 
ايا على من أجل حل القض ،الواسعة و مشاركة واسعة بين القطاعاتتكتيكاتها على المشاركة المجتمعية 

 .في المدينة مستوى ا كلي

و ينتشر مستوى  1986تم إطالق حركة المدن الصحية رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية في عام  
 مدينة حول العالم. 7500مدينة في أوروبا وأكثر  1200المشاركة بسرعة ليشمل أكثر من 

عم السياسي وااللتزام العمل  المحلي يحتاج الد    كما وردت في  اعالن                  1988ام  وفي ع
  ،من الحكومات المحلية إلعادة توجيه سياسات نحو تحقيق المساواة وتعزيز الصحة والوقاية من األمراض

 نهج جديد للصحة العامة ، في غيرها الكلمات

Adelaide5 
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:مفهوم المدينة الصحية  4.1.2 
  :قا لهانكوك ودوهل مؤسسي مشروع المدن الصحيةفو 

تعمل باستمرار على خلق وتحسين تلك المادية والمادية البيئات االجتماعية وتوسيع مدينة صحية هي التي 
يدعم كل منهما اآلخر في أداء جميع وظائف الحياة وفي تطوير  موارد المجتمع التي تمكن الناس من

ف حية على العملية وليس على النتيجة فقط. أنه واضح من تعريالمدن الص يركز مفهوم، ألقصى إمكاناتها
 (2007)هانكوك،.أن مدينة صحية تتطلب التطوير المستمر العملية التي ليس لها نقطة نهاية

هي  المدينة التي  تقوم باستمرار  بخلق    ية:وتعريف  المدينة  الصحية  وفقا لبرنامج  المدينة  الصح
المجتمعية التي  تمكن  الناس  من  دعم  البيئات المادية  واالجتماعية وتوسيع هذه  الموارد وتحسين تلك  

 كل  منهما االخر في  اداء جميع وظائف الحياة وتطوير  امكاناتهم واستغاللها االستغالل االمثل.

ث  ان  اي  مدينة المدينة  الصحية تلزم لعمية  محاولة الوصول الى بيئات مادية او  اجتماعية  افضل حي
مدينة  صحية اذا  التزمت بمبادئ تطوير  مستوى  اصحة  العامة  يمكن  ان تبدا عملية  التحول الى 

ومستوى  معيشة  ونوعية الحياة  لسكان وتحقيق االعتبارات الصحية في  التنمية الحضرية واالدراءة امر 
 (2010ة،دليل برنامج المدينة الصحي ).بالغ  االهمية لصحة  المدن

اآلليات والعمليات  حة واإلنصاف مع مجموعة واسعة منالمدن الصحية يمكن أن تمارس نفوذها على الص
والمياه ، ، بما في ذلك: التنظيم )على سبيل المثال ، المدن في وضع جيد للتأثير على استخدام األراضي

نفاذ لوائح الصحة و بناء امعايير و  (.والصرف الصحي السالمة المهنية والقيود المفروضة األنظمة ، وسن وا 
غ( ؛ التكامل )يمكن للحكومات المحلية أن تتطور وتنفيذ سياسات واستراتيجيات متكاملة لى استخدام التبع

تم تصميم المدن الصحية على   ،للحفاظ على أهميتها لتعزيز الصحة واالجتماعية والتنمية  المستدامة (
 (2010الصحية،دليل برنامج المدينة  .) .أن يتطور باستمرارأنها ديناميكية وفتح إطار من شأنه 

 5.1.2 برنامج  المدينة  الصحية:
 م.1986بدأ تطبيق برنامج المدن الصحية عندما تبنت منظمة الصحة العالمية فكرة البرنامج عام 

 حة العالمية.بية تابعة للمكتب اإلقليمي األوربي التابع لمنظمة الصو مدينة أور  11حيث بدأ التطبيق في 
مدينة على مستوى العالم ثم وصل إلى ألف مدينة  650تى شمل م امتد البرنامج ح1992وفي عام 
 مدينة على مستوى العالم. 3000تجاوزت المدن الصحية  2003م. وبحلول عام 1996وذلك عام 
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وضع  تم حيث م.1988وفي إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بدأ تطبيق البرنامج عام 
سية لبرنامج المدن الصحية في إقليم شرق المتوسط. وذلك في مؤتمر اإلطار التجريبي لإلستراتيجية الرئي

م. وحظيت فكرة المدن الصحية بالدعم المتواصل من خالل المؤتمرات 1990المدن الصحية بالقاهرة عام 
 .1992ريودي جانيرو عام  مية فياألمم المتحدة للبيئة والتنر الدولية واإلقليمية وعلى رأسها مؤتم

م في مدينتي البكيرية والمندق وبحلول عام 1998المملكة العربية السعودية بدأ تطبيق البرنامج عام وفي 
مدينة تشمل جميع مناطق المملكة ويتم اإلشراف  23م وصل عدد المدن الصحية بالمملكة الي 2005

وقائي بوزارة الصحة بالوكالة المساعدة للطب ال –وقائية على البرنامج من خالل اإلدارة العامة للصحة ال
)دليل برنامج المدينة . وبتعاون كافة القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة بتعزيز الصحة والبيئة

 (2010الصحية،

لم يوضع  منهج  عالمي لتنفيذ برنامج  المدينة  الصحية، ولذلك تقوم  البلدان بتنفيذ ، حتى  اليوم
صمم دليل تدريبي للمدربين واعضاء  ،2007ماتها، وفي  عام رنامج  وفقا لتفهمهما وتبعا  الهتماالب

بغرض تقديم توجيهات ارشادية واضحة لمخططي المدن واعضاء  ،اللجان التنسيقية  للمدينة الصحية
اسفر عنها وكانت النتيجة رائعه التي  ، المجتمع من خالل دورة تدريبة على برنامج المدينة الصحية

واالستجابات  ممتازة لرؤساء  البلديات والمحافظين  2010لعالمي  عام  الصحة  ااالحتفال  بيوم  
مدينة في  االقليم وراء  اضطالع المكتب  االقليمي  باعداد  دليل  واضح    209ومخططين  المدن من 

لقد اتاح يوم   تنفيذ.ليات امع موجز  سهل  يهدف  الى  مساعدة البلدان على توحيد اساليبها واليات
الفرصة امام التقدم بجدول االعمال المعني بالتحضر والصحة من خالل ضمان  2010العالمي الصحة 

تعاون بين لكما شجع على مشاركة المجتمع وا، مدينة  في  االقليم 200االلتزام السياسي الكثر  من 
بل ان الي مدينة ان تحققها ق ق معايير يجبالقطاعات في االجراءات  العملية الخاصة بالصحة وتحقي

 تصبح واحدة من "المدن  الصحية".

الفوائد  المحققة 6  .1.2 
التحضر السريع في العقدين الماضيين الذي من المتوقع أن تستمر في السنوات القادمة. مع فرص 

دا من المشاكل العمل والتعليم والتنمية االجتماعية واالقتصادية ، جلبت التحضر السريع أيضا عد
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واالجتماعية  الصحية السلبية الناجمة عن آثار المحددات الصحية في الغالب المتصلة بالبيئات المادية
 (  L.J. Duhl 1999,)  .واالقتصادية للمناطق الحضرية ، وكذلك أنماط حياة الناس وسلوكياتهم

االستراتيجي للميثاق أوتاوا مشاريع المدن الصحية ، وضعت على مبادئ "الصحة للجميع" و التوجيه 
المجتمعية لدمج الحماية  مل المشترك بين القطاعات والمشاركة، وقد استخدمت استراتيجية لتوليد الع

الصحية و أنشطة تعزيز الصحة وتحويل المحددات الصحية لألفضل. هذا هو المهم كما تتطلب 
مشاركة الفعالة للقطاعات غير الصحية المحددات الصحية الحضرية الحاسمة التي تحتاج إلى معالجة ال

كذلك المنظمات غير الحكومية )مثل الصناعة ، النقل ، العمل ، التعليم ، التخطيط الحضري( ، و 
والقطاع الخاص والمجتمع. مع هذا التعاون على نطاق واسع ، فإن مدينة صحية قادرة على تحقيق 

(  L.J. Duhl p14, ،1999). ر:تسعى المدينة الصحية لتوفي .ما يلي فوائد

  .بيئة فعلية وآمنة ونظيفة ذات جودة عالية )بما في ذلك نوعية السكن(  •

  .نظام بيئي مستقر ومتزامن ومستدام على المدى الطويل  •

  .مجتمع قوي ، داعم متبادل وغير مستِغل  •

 .درجة عالية من المشاركة والسيطرة من قبل الجمهور على القرارات  •

  .هموصحتهم ورفاهيت تؤثر على حياتهم •

والسالمة والعمل( لجميع سكان تسوية االحتياجات األساسية )الغذاء والماء والمأوى والدخل   •
 المدينة.

 .الوصول إلى مجموعة واسعة من الخبرات والموارد ، مع فرصة واسعة  •

  .قناة االتصال والتفاعالت واالتصاالت •

  .اقتصاد مدينة متنوع وحيوي ومبتكر  •

واصل مع السابقة ، مع الثقافة والتراث البيولوجي لسكان المدن ومع على الت التشجيع  •
  .المجموعات واألفراد اآلخرين

  .هو نموذج متوافق مع الخصائص السابقة ويعززها  •
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 .المستوى األمثل لخدمات الصحة العامة والمرضى المناسبة في متناول الجميع   •

 .األمراض منخفضة المستوى(الحالة الصحية العالية )الصحة الجيدة و   •

: توجد ست مقومات رئيسة للمدن الصحية وهي 7 .2 
المدينة الصحية تعتبر تعزيز الصحة والوقاية من األمراض  وجود التزام تجاه قضايا الصحة والبيئة: -1

على رأس أولوياتها وتدرك أن العوامل الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية في أي مجتمع 
 عل سويا ويؤثر بعضها على بعض، والهيئات.تتفا
هناك حاجة ماسة إلى ، لدعم البرامج المتعلقة بالصحة والبيئة تشجيع صانعي القرار والسياسيين -2

فالبيئة والتعليم والبلدية والخدمات االجتماعية والبرامج األخرى ذات العالقة تلعب  ،دعم صانعي القرار
ضع الصحي داخل المدينة وبرنامج المدن الصحية يمكن أن يدعم دورا رئيسيا في التأثير على الو 

قناعهم لتحقيق أفضل النتائج. مشاركة مثل هذه البرامج من خالل تفعيل دور صانعي القرار  وا 
مل على إيجاد خطة عمل بين مختلف القطاعات ذات العالقة:القطاعات المستهدفة هي الع -3

على توجيه أنشطتها من أجل تعزيز الصحة فمثال برنامج  القطاعات خارج القطاع الصحي بحيث تعمل
ت خضراء داخل المدينة ، تخطيط المدن يمكن أن يعمل على تعزيز الصحة من خالل توفر مساحا

لق يقوم برنامج المدن الصحية بتوفير بيئة مناسبة بحيث يكون اجتماع اإلدارات المختلفة ومن هذا المنط
 تعاون والتنسيق من أجل تحقيق حياة صحية أفضل.داخل المدينة لبحث إمكانية ال

الصحة من خالل ممارسة االهتمام بمشاركة المجتمع :يمكن أن يشارك أفراد المجتمع في تعزيز  -4
بداء الرأي حول القضايا الصحية أنماط الحياة ال صحية واالستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة وا 

نشطة االجتماعية المختلفة. وبرنامج المدن الصحية يعمل المختلفة المطروحة وكذلك من خالل األ
يسير مشاركة أفراد المجتمع في على دعم المشاركة الفعالة في كل هذه الجوانب، كما يعمل على ت

.قرارصناعةال
إن تعزيز الصحة والوقاية من األمراض  ،التجديد واالبتكار أثناء التخطيط والتنفيذ لألنشطة المختلفة -5

ث عن أفكار ووسائل جديدة ، وبالتالي فأن تعاون مختلف القطاعات يحتاج إلى مداومة البح من خالل
جديدة ومبتكرة من خالل مناخ نجاح برنامج المدن الصحية يعتمد على قدرة البرنامج في إيجاد وسائل 

أصحاب  ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق نشر األفكار الجديدة وتحفيز، يسهل ويدعم االبتكار والتجديد
.االبتكارات والمشاريع المتميزة
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أن برنامج المدن الصحية يمكن بالفعل أن  ،إيجاد األماكن الصحية في مختلف أنحاء المدينة -6
 د بالمدينة بيوت صحية ومدارس صحية وأماكن عمل صحية وأحياء صحية يحقق أهدافه عندما توج

.

ختلف القطاعات ومشاركة المجتمع واالبتكار في ومن هنا فإن القرارات السياسية وخطة العمل بين م
خطيط والتنفيذ للمشروعات من خالل برنامج المدن الصحية هي كلها مقومات تعمل على تعزيز الت

اية من المخاطر في مختلف األماكن داخل المدينة الصحية.الصحة العامة والحم

(2009، 22، ص.)د.وليد احمد :مواصفات ومؤشرات األداء بالمدن الصحية  8.1.2 
 تتصف المدن الصحية بما يلي:

 .تلبي االحتياجات األساسية لسكانها• 
 .المناسبةالوصول الى  المستوى  االمثل  للخدمات  اصحية والرعاية • 
 .تضم مجتمعا قويا بتكاتف أبناؤه ويؤازر بعضهم البعض• 
 .يشارك أبناء المجتمع فيها في توفير الحلول للمشكالت• 
الع على مجموعة متنوعة من الخبرات كما توفر لهم إمكانية التفاعل اكنها اإلطتوفر لس• 

 .واالتصال
 .يكون لها اقتصاد متنوع الجوانب ومتجدد• 
 .منظومة بيئية مضمونة االستمرارتقوم في • 

 .توفير االحتياجات األساسية )الغذاء والماء والمأوى والدخل والسالمة ، و العمل  للجميع •
 (.الهما حالة صحية إيجابية عالية ومرض منخفضعالية )ك حالة صحية •

 مؤشرات األداء بالمدينة الصحية 

 األمراض والوفيات(.تحسن المؤشرات الصحية )مثل انخفاض معدالت -1
 سهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية األوليه.-2
 توفر مياه شرب نظيفة وّامنة.-3
 .التخلص الصحي واآلمن من النفايات-4
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 خلو بيئة المدينة من مصادر التلوث.-5 
 نوفر مدارس تشمل جميع المراحل التعليمة للبنين والبنات. -6
 نيةوجود المصانع ومصادر التلوث خارج االيطار السك -7 
 توفر وسائل انتقال واتصال سهلة وآمنة-8
 توفر االستقرار االجتماعي داخل المدينة. -9
  المدينة فسية بين أفراد المجتمع داخلانخفاض معدل المشكالت الن-10 

 لترفية .انتشار الحدائق واألماكن الخضراء والمالعب الرياضية وأماكن ا -11
لتخطيط العمراني الجيد للمدينة وبناء البيوت طبقًا للمواصفات الصحية ومنسجما مع التراث -12

 الثقافي والتاريخي للمدينة
 خاليه تحيط بالمساكن.رتفاعات المباني مع ايجاد مساحات التوزيع السكاني الجيد والحد من ا-13

:هداف الرئيسية للمدن  الصحية االبعاد  المؤثرة  في  المدن  الصحية  واال 2.1.9  
 ( 2010، 20)دليل برنامج المدينة الصحية، ص : االبعاد المؤثرة في المدن الصحة:

عددة  امور،نقل، طرق، اسكان، جودة  الهواء  البيئة  الطبيعية : تشمل \بنيت  البيئة الفيزيائية -1
 مياه، تلوق  االرض،  االمن  الغذائي،  باالضافة  الى  الحدائق  المساحات  الخضراء وجودة  ال

والتركيبة   عدة  امور، التنوع الثقافي،راس  مال  المجتمع، مرافق  الراحة لاجتماعي: تشم-2
 .السكانية

  .االقتصادية والتوظيف  والموارد ياسةعددة  امور،س  لتشم اقتصادي:-3
 .ثقافي:  تشمل  عددة امور، التنوع  الثقافي عدم  المساواة-4

 ( 2010، 17)دليل برنامج المدينة الصحية، ص المحددات االساسية للمدن  الصحية :

 الوراثية:والجنس  والعوامل   العمر-1

 مال تطوير امراض معينة.هذه العوامل الوراثية  تلعب دورا في  تحديد عمر واحت

 عوامل نمط الحياة  الفردية:-2

  .تشمل  عوامل  نمط الحياة والنظام الغذائي ممارسة الرياضة البدنية  والتدخين واشرب والسلوك الجنسي
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 الشبكات االجتماعية والمجتمع: -3

ل  كحاجز ضد  سر واالصدقاء والمجتمعات صحية  افضل  لمواجهة  التحديات  والعمدعم  اكبر من اال
 المشاكل  الصحية 

 الظروف  االجتماعية واالقتصادية  والثقافية والبيئية  العامة:-4

هذه  العوامل هي  متعددة وتفاعلية وجدا  في  كثير  من  االحيان  تتجاوز  مدى سيطرة  الفرد ،متكامل  
العوامل  الثار صحية  وى متعدد  التداخالت الصحية العامة هي  الحاسمة في  تشكيل هذه على  مست

  .اجابية

 )دليل برنامج المدينة الصحية، ص الريئسية للمدن الصحية بالنسبة لتخطيط العمراني: االهداف
40،2010 ) 

وراكبي الدراجات ذات اهمية حيوية للبيئة تقنيات تهدئة حركة المرورالتي تعطي االولوية لمشاة  السالمة:-1
ري  الجيد للمناطق  السكنية  والتجارية ضمن عملية  طبيعية من  واكثر امانا، ويمكن  تصميم  الحض

 الجريمة. من يقلل من الجريمة والخوف الفضاء العام الذي ىعل الرقابة
تشجيع  على استخدام وسائ نقل  جودة الهواء والجماليات: التخطيط يمكن  ان يساعد من  خالل  ال-2

 .الخاصة والشاحنات  ياراتاستخدام الس البيئة وردععلى  تلوثعام  اقل 
اسلوب  حياة صحي: التخطيط يمكن  ان  يخلق بيئات  امنه وجذابة ومريحة التي  تشجع  على المشي -3

  ة في  اماكنوركوب  الدراجات الى العمل،وكذلك تخطيط متقن ومدروس  وضع االماكن الترفيهي
لتفصيلي، والتوجه للموارد  الموفرة جودة السكن: يمكن تحسين  نوعية  السكن من  خالل التصميم ا-4

 ن حيازة المساكن لدخل المنخفض على  مقربة  من  المرافق  العامة .لطاقة وسوف تقدم مجموعة م

متماسكة  اجتماعية ولكن   ت اخلق  مجتماعيالتماسك االجتماعي: التخطيط  الحضري  اليمكن ان   -5
ة قابلة للختراق مع االماكن التي يمكن لناس ان تساعد وتيسر من خالل خلق بيئات امنه نظيفة مريح

 مشروع  متعدد االستخدامات في مراكز المدن والبيئات التجارية واالحياء.، ية يجتمعوا فيها بصفة غير رسم
ان تفرض المعايير التي يجب ان تفي بالتطورات المياة والصرف الصحي:التخطيط الحضري يمكن  -6

اة امنه ونظيفة ،باالضافة الى تقنيات واساليب جديدة تحد من خطر الفيضنات الجديدة، فانه يمكن تعزيز مي
 كذلك الحفاظ على  المياة  الجوفية  من  التلوث عند  التخطيط الزراعي والنقل والعمليات  الصناعية.
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ددة د  المعدنية: يمكن  لتخطيط ضمان  استخدام المواد  المعادة تدويرها والمتجنوعية  االرض والموار -7
ساحات  المفتوحة في  المناطق  كلما  كان ذلك  ممكنا في  عملية بناء المبنى ، المساحات الخضراء والم

 الحضرية والمنتزهات  والحدائق يمكن  ان تصان في  عملية  التخطيط والعمل على  تطويرها.
في  متناول وصول : يمكن لتخطيط ضمان  اختيار وسائط النقل وخاصة ضمان ان المرافق هي  ال-8

  .و ركوب الدراجة او وسائل النقلالجميع بمختلف المستويات ويمكن الوصول اليهم عن طريق المشي  ا
صة  االنتاج المحلي لالغذية: يمكن  التخطيط ذوي  الدخل  المنخفض لزراعة محاصيل غذائية  خا-9

 لتس بير عى  المدينة  الكبيرة وكذلك  تقلل االعتماد الك وتهمفيهم من  خالل مزراع يمتلكونها امام بي

 2.2 منهج شامل لمدن الصحية :
البيئات  االجتماعية والمادية  تعلب  دور  اتباع  منهج  شامل للحياة  الصحية النشطة  في  المدينة:

التخطيط  الحضري  يسطتيع  يخدم  كشكل من  اشكال الوقاية  رئيسي في صحة  المجتمعات ، 
  نتائج  الصحية.االولية  ومساهم  في  ال

 (51،2010 )دليل برنامج المدينة الصحية، ص اطار عمل لخلق  مدينة صحية نشطة :

 هو يقترح  وجود  اطار شامل لتطوير وتنفيذ المعيشة الصحية انشطة االتخطيط  في  مدينتك •
والرياضة  كما  انها  توفر فرص ، الصحية النشطة  تدرك  قيمة الحياة النشطة ،النشاط  البدني  المدنية •

 النشاط  البدني والحياة  النشيطة للجميع.لممارسة 
المباني  والبيئات االجتماعية هي  نقاط  االتصال الرئيسية وتشمل  البيئة المبنية  واستعماالت  االراضي  •

م  تم  انئاؤها والمساحات  الخضراء وجميع المباني والمساحات التي ،يم  الحضريوانماط  النقل والتصم
والمناطق  الترفيهية وعناصر في  البيئة   ،واماكن  العمل ،بما  ذلك  المدارس والمنازل  ،من قبل  الناس

  .الدعم  االجتماعيفي  النشاط البدني وتشمل الدخل العدالة والثقافة و ةاالجتماعية التي  تؤثر على  المشاركة
ن التخاذ دور قيادي مع ذلك فان القطاع اخاص بحاجة مسسؤلين الحكومة المحلية واالدارات يحتاجو  •

الى ان يكون شركاء في تخطيط وتنفيذ استرتيجية حياة نشطة في بعض االتجاهات فان هذه امجموعة قد 
 .لنجاحتطلب قيادة او تنسيق وظيفة فمشاركة المجتمع المحلي امر ضروري 

ف المباني  او  البيئة االجتماعية او  كليهما التدخالت التي  قد  تكون  طويلة  او قصيرة االجل تستهد •
  .وهي  تشمل السياسات  والخطط  والبرامج والستراتيجيات  البنية  التحتية  واالتصاالت
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ص لجميع  الفئات السكنية استراتيجية الحياة  النشطة  الصحية الشاملة  التي  تهدف  الى  تحسين  الفر  •
شباب وكبار السن والناس  واالحياء المجاورة  مع  الوضع  ومع  االهتمام  الخاص  باالطفال  وال

االجتماعي واالقتصادي  المنخفض والموظفين ذوي  االعاقة وغيرها  من  االقليات والفئات  المعرضة  
 .للخطر

يضا الى  التركيز على  مجموعة  متنوعة  من  تعزيز  المعيشة  النشطة في  المدنية  يحتاج  ا
ذلك المدارس واماكن  العمل ومرافق  ارعاية  الصحية واالحياء  والمنازل  االعدادات بما  في

              .والمناطق  الترفيهية والمرافق  الرياضية

 3.2المنهج  والنظريات  التي تم  اعتمادها  في  عملية  التخطيط  الصحي :
وذج نم الرعاية الصحية، كان  هناك اهتمام خاص لثالث نظريات تخطيط محددة فيما يتعلق بتخطيط

م تقييت وثباإ اهلمشکلة تليا مهعملية ف وهلعقالني)                                   ( ط ايطلتخا
رة. يشير لمختال ائدالبافي رز لمحدم التقاقبة رام، و اهذتنفيو ل ،ئدالباصياغة ط ، ويطلتخر امعايي

يذ العديد من التغييرات الصغيرة في السياسة بمرور التدرج إلى طريقة التغيير التي يتم من خاللها تنف
الوقت من أجل إنشاء تخطيط أوسع للسياسة العامة. بالمقارنة مع بعض أساليب الموازنة األخرى 

رعاية الصحية ، فهي واحدة من أسهل الطرق المستخدمة في الممارسة. يمكن القول المستخدمة في ال
أقل تطلًبا وتفصياًل مقارنًة بقرار اتخاذ القرار المعقول. ومع  (    )                 أن المسح المختلط

 (  L.J. Duhl  ،1999)ذلك ، فإنه أكثر شمولية وأوسع مقارنة بالتدريجية. 

يشمل التخطيط الصحي دورة من عملية التخطيط يكون فيها الهدف النهائي هو تحسين الحالة الصحية 
الرغم من أن نظرية المسح المختلط )                        (مع  أو تحسين مستوى عافية المجتمع. على

في االعتبار جميع مادة من نظرية تدريجية يبدو أنها تستخدم بشكل بارز ، يجب على المرء أن يأخذ 
القضايا الحالية واألهداف والمواقف الحالية للبالد قبل اتخاذ قرار بشأن النظرية األكثر صلة 

 الستخدامها.

ك العديد من النظريات التي يمكن تطبيقها في تخطيط الرعاية الصحية. ومع ذلك ، فإن النظريات هنا
 (  L.J. Duhl،p33 ،1999) :المستخدمة هذه األيام هي الثالثة األكثر شيوًعا

.نظرية التخطيط العقالني )                                  ( -1  

Rational  planning model  

Mixed scaanning 

Rational  planning model 

Mixed scaanning 
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.(                                  ونظرية التخطيط االتدريجي)    -2   

.ونظرية التخطيط لمزج المسح.  )                      (-3  

النموذج العقالني لصنع القرار هو عملية التخاذ قرارات سليمة في صنع السياسات في القطاع العام.  
ود التي تفرضها سب لتحقيق أهداف معينة ، ضمن الحدُتعّرف العقالنية بأنها "أسلوب سلوكي منا

(. ال يمارس على نطاق واسع في الرعاية الصحية ألنه يعتمد 2014شروط وقيود معينة" )إليوت ، 
فقط على تحديد مشكلة عندما ال تؤخذ في االعتبار السياق األخرى مثل العوامل االجتماعية واالقتصادية 

ظام قائم بالفعل باستخدام عدد قليل هي طريقة للتطوير من خالل إضافة نوالعوامل السياسية. التدرجية 
(. وقد تم ممارسة هذه النظرية في البلدان 2015من التغييرات المتزايدة بداًل من تغيير كبير )وليامز ، 

المتقدمة حيث قاعدة نظام الرعاية الصحية لديها قوية بالفعل وتحتاج فقط إلى تعديالت طفيفة من 
ف المسح المختلط هي نهج للتخطيط يجمع بين التخطيط آلخر لتحسينها. وأفضل طريقة لتعريوقت 

العقالني والتخطيط التزايدي حيث يأخذ المخطط وصانع القرار المعلومات المتاحة ويستكشف الخطوات 
، البديلة بطريقة مستمرة تنتقل من المستوى العالمي إلى المستوى المحدد والتفصيلي ) جيرتمان 

ل األكثر شعبية لنظرية التخطيط وهو عادة ممارسات بسبب مرونته (. هذا إلى حد بعيد هو الشك2006
 (  L.J. Duhl،p 35 ،1999) .وفعاليته. بعد أن قدم لفترة وجيزة في تخطيط النظريات

 

 

 

 

 

 

 

incremental planning theory 

Mixed scanning 
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 الفصل الثالث)الحاالت الدراسية(:.3
:مقدمة  1.3 

ت دراسية مختلفة وعلى للوصول الى تغطية كاملة لكل جوانب النظرية لدراسة، البد من االستعانة بحاال
عن حاالت دراسية على  نتناول  في  هذا  الفصل سوفكافة المستويات، وطنية واقليمة ومحلية، 

مج المدن  عن  تطبيق  لمشروع  او برنا او عالمية  او اقليميةمختلف  المستويات  سوا  محلية  
الهدف  و   ،توى  للحاة  الدراسيةالصحية واالمور  التي  تم  تناولها  في  كل  حالة  باختالف  المس

والمبادئ الذي ارتكز عليها المشروع باالضافة  الى مكونتها اال ان  ،التي  كانت  تعسى  الي  تحقييه
   يسعى الى  تحقيقه في  المخرج النهائي لمشروع.لهدف  الذي  اينتهي  بتحقيق 

ة سيدني  في  استراليا ويتم  تناول سوف يتم  التناول  عن  حالة دراسية  دولية  موجوة في  العاصم
وايضا  حالة  دراسية  اقليمة  وهي  مدينة   ،الى  المخرج  النهائيكافة جواانب  المشروع وصال  

   .مصدر  الصحية  المستدامة  الموجودة  في  ابوظبي

ينة  الصحية  اما بالنسبة  للحالة الدراسية  المحلية  حيث  تفقتر  فلسطين  الى  تطبيق  برنامج  المد
مدينة صحية  او  تم  تطبيق  فيها برنامج  فيها حيث  اليوجد  اي  مدينة  في  فلسطين  تعتبر  

 المدينة  الصحية .

 :الحالة الدراسية العالمية 2.3

:(ORAN PARK TOWN ) وهران بارك  تاون  

 12000وير ، اصدرت حكومة نيو ساوث ويلز مشروع مفصل تخطيط  وتط2007في  مايو : ةالفكر 
وكانت  وهران بارك  ،جنوب  غرب سيدنيوحدة سكنية جديدة في  وهران وبارك تيرنر الطريق في  

غريبة  الجنويبة  التي  تفصيلها في االستراتيجية لوشارع تيرنر اول  حرم يتم  تطويرها في مركز النمو ا
تي  لديها مزيج من العاصمة سيدني وتم  تصميم وهران بارك  لخلق  محتمعات صحية لالسر ال

 (TRIBECl2007, ).مرافق  المجتمعيةلة والنقل وااالسكان  والوظائف والمدراس  والحدائق العام

 (TRIBECl2007, ) رؤيا  من  اجل  وهران بارك تاون:
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وهران بارك تاون تقدم كل فؤائد بلدة  جديدة  وثيرة  وفرصة  فريدة  للعيش  والتعلم واالستمتاع   •
 .بالحياة

 .فير  الخدمات واسباب الراحةتو   •
 .للمساهمة في التخطيطاوالوية  للمستخدمين   •

 (TRIBECl2007, ) السياسات  القائمة  عليها  المدينة:

تقيم االثر الصحي.-1  

االستراتيجية االجتماعية.-2  

التخطيط الريئسي.-3  

منهج التنمية والمبادرات-4  

 (p6 ,TRIBECl2007,) بارك  تاون:الوصول  والتجول  في  مجتمع  وهران   امكانية

                  االتصاالت الريئسية: -1

 .حول الضاحية والمرافق  •
 .توفير مناطق مشاه امنه  •
 .التعامل  الذاتي  مع المرافق  •

 .توجيه  المعايير  لتسهيل امكانية  الوصول  داخل  مدينة عن  طريق  المشاه  او  المركبات -2

 وتحقيق  اهداف  المدينة  الصحيةل  و والدراجات لتسهيل الوص وفير مسارات للمشاة-3

 (p8,TRIBECl2007 , ))مركز المتكامل لراعية الصحية االولية:ل بعض من المبادرات الريئسية 

 وقفة  واحدة  للالصحية  االولية •
 التعاون وليس فقط المشاركة في الموقع  •
 UWS.روابط التعلم مع كلية الطب  •
 المحلي والرعاية  الصحية  المحلية  SWمع قسم الصحة   العمل بشكل وثيق •
 الحفاظ ع تركيز  المجتمع  المحلي •
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 : "العربية" الدراسية االقليمية الحالة3.3 
 مدينة  مصدر الصحية  المستدامة  في  ابوظبي

ي ستوفر مدينة مصدر الت أول مدينة خالية من انبعاث الكربون في العالم: لمحة  عام  عن  المشروع
يتم بناؤها حاليا  في أبو ظبي عاصمة دولة االمارات العربية المتحدة، جميع مزايا ورفاهية وخدمات 
الحياة العصرية في واحدة من أروع مدن العالم، ولكن ضمن بيئة خالية من انبعاث الكربون  وأي أضرار 

)احمد  الترفيهية والبيئيةجتماعية  الثقافية و باالضافة اال توافر كل مرافق الحياة  اال بيئية أخرى
 .(2012االغا،

ميل(جنوب شرق مدينة أبو ظبي، وبالقرب  11كيلومتر )  17تم بناء المدينة على بعد  موقع  المشروع:
 .مليار دوالر أمريكي 22من مطار أبوظبي الدولي، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 

بها ومع وسط مدينة أبو ظبي ومطار أبو ظبي الدولي، بشبكة عات السكنية المحيطة وسيتم ربطها بالمجم
 (2012)احمد، .حيو ية من الطرق الحالية وسكة قطار ومسارات جديدةل للمواصالت العامة

يهدف المشروع إلى إقامة مدينة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية وغيرها من  هدف  المشروع:
باالضافة الى توفر ، لى وجود بيئة خالية من الكربون والنفاياتالطاقة المتجددة. والتي تؤدي إمصادر 

فيها  كافة  الخدمات  والمرافق الصحية والترفيهية والثقافية ومناطق جذب لسكان ولسياح توفير بنية 
در في  دبي  من  تحية  للمشاه وركوب  الدراجة  وتوفير بيئة لهم  تشجع على ذلك لتصبح  مدينة  مص

 (2012،)احمد االغا.صحية المستدامةاهم  المدن ال

(2012، 7احمد،ص):مكونات  المشروع  

 المنطقة  التجارية  وبما  فيها  منطقة  الصناعات  الخفيفة.-1

  .معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا-2

 .الخدمات والمواصالت-3

 .والثقافيةالمناطق  المخصصة  لفاعليات  المدينة  -4

  .النسيج االخضر-5
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منها يتالف من الحدائق والمساحات الخضراء  %50انماط الحياة  المختلفة حيث انو   تشجع على
 والمساحات المفتوحة والمتنزهات ومرتبطة مع اماكن للمشاة وركوب  الدراجة. 

مياه )تتضمن المدينة العديد من الخدمات العامة ما بين تزويد بالطاقة وتبريد مناطق ومرافق المياه 
دارة النفايات، وكما ستضم مشاريع دعم البنية التحتية في المدينة  تخطيط   ،التواالتصا  (الشرب وا 

نشاء الحدائق والساحات العامة ومناطق الترفيه والممرات والجسور واالنفاق وخدمات تقنية المعلومات  وا 
 دينةمواقف لسيارات االشخاص غير الساكنين للم.واالتصاالت  باالضافة إلى إدارة تطوير النشاريع

مركز إلدارة عمليات  .)داخلية( إلى مواقف مخصصة  للزوار والسكان للمدينة ( باالضافة)خارجية
من ثم توزيعها على السكان وذلك من خالل دينة و مالنقل للمنتجات والبضائع والسلع المتجهة من والى ال

 (2012)احمد،.وسائل صديقة للبيئة

 النسيج  االخضر :
جيات متنوعة وذات تقنية جديدة من خالل ثالثية أنواع من االمتداد  االخضر سيتم اسيتخدام اسيتراتي

(2012، 20)احمد،ص: داخل المدينة  
الفراغات الخارجية ) المغطاه والمفتوحة (  من ممرات مشاه نجد التناغم بين استخدام  مكونات  -1

 ومياه  والنباتات وتوفر جو مريح لسكان

أشبه ما تكون بالطارالذي يعميل عليى حمايية لمجمعيات السيكنية  نجد أن هناك  خطوط  منتظمة -2
 من المؤثرات البيئية الصحراوية  والتي بدورها تعزز التنوع الحيوي في االحياء .

نجد ان هناك امتداد عشوائي لنباتات الخضراء اشبه ما يكون بغابات خضراء تخترق التجمعات -3
 وبحقق تناغم متصل مع النسيج االخضر. السكنية عى شكل خط متعرج  الذي يدور

باالضافة الى استخدام الممرات الجاذبة والساحات المفتوحة التي تلعب دور مهم  على  الصعيد  
 المدينة .  لسكاناالجتماعية   ياةلحاالجتماعي  وا

ك  ستشهد المدينة مستويات غير مسبوقة في انخفاض الطلب على العدييد من االحتياجيات، وبما  ذل
في  احتياجات    %75الطاقة  والمياه  والكهرباء ومكبات  النفايات  حيث  ستشهد  انخفاض بمقدار 
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ميجاوات  من  الطاقة  النظيفة  مقابل   200و الكهرباء  وسوف  تحتاج  مدينة  مصدر  الى  نح
 (2012)احمد،.محتقليدية  بنفس  الج مجياوات  بنسبة لمدبينة 800اكثر  من 

 لعام:خطط الما

تم التطرق الى كافة جوانب الحاية  االجتماعية االقتصادية البيئية وكذك الصحية وكذلك الهندسة العمرانية 
مع تركيز خاص على الصحة واالستدامة لتحقيق هدفها لتصبح من اهم المدن الصحية  للمدينة

 (2012)احمد،.المستدامة

 ملخص االستفادة من الحاالت الدراسية السابقة. 4.3
تم   العالمية واالقليمية من  خالل  مجموعة  من  الحاالت  الدراسية  على  مختلف  المستويات 

ارتكزت عليها المدن الصحية المميزات للمدن الصحية ومعايير المدن  المبادئ التيالتعرف  على 
هائي الصحية واالهداف التي تم وضعها في المراحل االولى من المشروع لتطبيقها في المخرج الن

للمشروع وهو مخطط هيكلي ومخططات تفصيلية لمدن صحية، ومدن صحية مستدامة، لينعم سكان 
الترفيه الخدمات بمختلف انواعها صحية  اجتماعية تجارية وغيرها التي هذه المدن بكل وسائل الراحة 

 تلعب دور مهم في صحت افراد المدينة.

المتنزهات والمناطق  الخضراء وربطها باماكن  اء تركيز  على  النسيج  االخصر  والمساحات  الخضر 
للمشاة  وركوب  الدراجة باالضافة الى  وضعها  في  اماكن  يسهل  الوصول اليها  من  جميع  

. االهتمام بالطرق وسائل التي  تلعب  دور مهم  في  الحياة  الصحية السكان وبمختلف الطبقات 
استخدام المواصالت  العامة  لتقليل  من  التلوث   علىالمواصالت  والبنية التحتية لهم وتشجيع 

 .من السيارات والدخان المتصاعد
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 الفصل الرابع )اختيار الموقع(.4
 :منهجية  المشروع1.4

الضفة    الكلي) على  مستوى بناء  على  معايير  المدينة  الصحية  ) مدينة( تم اختيار  موقع
 ليل الموقع )المدينة ( على  مرحلتين :تحومن   (الغربية

مرحلة  التحليل  والتقييم  على مستوى  المدينة بناء على  معايير  معينة  تم  وضعها وتحديها  -1
 على  مستوى المدينة  

على معايير تم وضعه  مرحلة  التحليل  على  مستوى  االحياء  الموجودة  في  المدينة  بناء-2
 .وتحدديها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1شكل مفاهيمي)

وقعاختيار م  

 الكلي  وضع معايير الختيار موقع على مستوى
 الضفة الغربية 

 
 مدينة تم اختيارها بناء على تحقيق للمعايير 

 
 مرحلة التحليل

 
تحليل على  
 مستوى المدينة

تحليل على  
 مستوىاالحياء

 تقييم تقييم

 الفكرة  التطويرية

 التنفيذ والتطبيق 
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 :على المستوى الكلي اختيار موقع )مدينة(2.4
 على مختلفة معايير وضع تم فقد لذا ، البيئية اإلمكانات من متنوعة بمجموعة الغربية الضفة تتمتع

 أربع في المعايير هذه وتلخص ةالصحي المدينة مفهوم لتطبيق األفضل الخيار لضمان الكلي المستوى
 .( المعايير  التي  تم  وضعها الختيار مدينة ينطبق عليها المعايير1يوضح الجدول). رئيسية قاطن

 شرح المعايير المعايير البعد

البيئة 
 الطبيعة

 غنية بالبيئة  الطبيعية  -

 

 والمشهد الطبيعي وتنوع االشجار تحتوي على  مصادر المياه -

 زراعية توافر األراضي الزراعية عالية القيمة  ال-

النظام  
 البئيي

 استقرار المناخ-

بالقرب من التنوع -
الحيوي، المحميات 

 الطبيعية

 23-17مناخ معتدل يترواح مابين  -

سهولة الوصول الى المحميات ومناطق  التنوع الحيوي   مع -
 التعديالحماية من 

مستوى الحساسية - الحساسية
للمنطقة ضد التلوث 

 مرتفع  

 المنطقة  عالية  الي تلوث او خطر مستوى الحساسية -

 عامل  زلزالي  منخفض-

 متر  1500بعد  المكبات  عن المناطق  المبنية  بمسافة  -

المناطق الصناعية والكسارات  موجودة على االطراف بعيدة عن -
 متر    400المناطق المبنية بمسافه 

 

المنطقة  
 المبنية

 د كثافة سكانية  منخفضة  توزيع سكاني  جي-

 وجود مساحات  كبيرة  تساعد  على  التوسع  دون التعدي  على االراضي  الزراعية  -

 منطقة مخططا  لها عمرانيا بشكل  جيد    -

 ( معايير المدينة الصحية.1جدول)
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 :البيئة  الطبعية-1

 (:والينابيع االبار)مصادر المياه  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

                       الضفة  الغربية.                      توزيع االبار في(2(توزيع الينابيع في الضفة  الغربية.                                           خريطة)1خريطة)

( تصنيف الينابيع واالبار في محافظات الضفة  الغربية  حيث ان تتميز 2(و)1الخريطة ) توضح
محافظة جنين بكثرة االبار وكذلك محافظة طوباس بالمقارنة مع باقي المحافظات الموجودة فيها بينما 

 ضح الشكل البياني توزيع االبار والينابيع.والبيرة هناك القليل من االبار فيها.كما يو محافظة رام اهلل 

 

 

 

 

 

الينابيعتصنيف  تصنيف االبار  

0

20

40
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911
1

8
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4

7576

2023

70

1217
28

55

3227

8

االبار الينابيع

 ( عدد  االبار  والينابيع  في  محاقظات  الضفة.2شكل  البباني )
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  البئية  الطبعية:-1

 .الجوفية(مصادر  المياه ) المياه   •

 

 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 

 .                                       في الضفة الغربية معدل هطول مياه االمطار4ة(مخزون المياه الجوفية في الضفة  الغربية.                                          خريط3خريطة)

 يجعل مما الجوفية المياه من كمية أكبر على الغربي الحوض يحتوي (4(،)3 )توضح  الخرائط
 الحوض في تقع التي المدن أن الحظن. (3) الخريطة تظهر كما بالمياه غنًيا منه الغربي الجانب
  .أريحامحافظة  اءباستثن الجوفية المياه من كبيرة كمية بها الغربي

 
 استهالك الفلسطيين ةيوفالمياه الج

 %60 الحوض الغربي

 %40 الحوض الشرقي

 مليون متر  مكعب 18-16 لحوض الشماليا

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

 مخزون المياه الجوفية معدل هطول مياة االمطار

.( استهالك  الفلسطينين من المياه  الجوفية  في  كل  حوض2يوضح  الجدول)  

المياه الجوفيةمن ( استهالك الفلسطيني 2جدول)  
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 االشجارالمشهد الطبيعي الخالب  وتنوع  •

                         في الضفة الغربية. توزيع االشجار  5خريطة)

االطاللة المميزة حيث نالحظ مافظة طوباي وجنين واريحا غنية بالمشهط اطق ذات توضح الخرائط المن
(.بينما نالحظ ان محافظة جنين وسلفيت غنية باشجار الزيتون 6الطبيعي الخالب كما في الخريطة )

 (.5ومحافظة الخليل عنية كروم العنب كما في الخريطة )

 .المختلفة  االشجار االراضي المزروعة ب يوضح الرسم البياني مساحات

نالحظ ان االراضي المزوعة باشجار  ثحي
الزيتون ذات المساحات االكبر في  الضفة الغربية 

والقليل في وموزعة على محافظات الضفة 
 .محافظة اريحا والخليل وبيت لحم

 

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

 تنوع االشجار المختلفة   مشهد الطبيعي الخالب 

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

المشهد الطبيعي الخالب في الضفة الغربية.6خريطة   

9
3

8
0

0
0

8
0

0
0

0

2
5

3
1

1

6
0

7
1

( مساحات االراضي المزرعة بالشجار3بياني ) شكل  
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 البيئة  الطبعية:-1

 االرضي الزراعية. •

توضح الخريطة تصنيف االراضي الزراعية في 
لغربية حيث نالحظ ان محافظة طوباس الضفة ا

وجنين واريحا غنيى باالراضي الزراعية عالية 
القيمة بينما القليل منها في محافظة الخليل 

 ونابلس وسلفيت والقدس. 

 

 

 

 

 

 
 

يوضح الجدول نسبة مساحة االراضي 
 الزراعية  العالية القيمة  في  الضفة .

 

 

 

 

 

 

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

 تصنيف االراضي الزراعية

( تصنيف االراضي الزراعية في  الضفة الغربية.7خريطة )   

( مساحة االراضي الزراعية العاليى القيمة في الضفة الغربية 3جدول )  

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

محافظة طوباس  حيث يوضح الجدول ان
ومحافظى جنين اعلى نسبة في االراضي 

%  18و  21زراعية عالية القيمة تقدر ب 
بينما محافظة سلفيت ال تحتوي على 

 اراضي زراعيه عالية. 
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 النظام  البيئي:-2

 .والقرب من مناطق التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية درجة  الحرارة استقرار •

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( المحميات الطبيعية ومناطق التنوع الحيوي 9خريطة)                                                      (معدل  درجة  الحرارة8خريطة)

افظات  الضفة  حيث نالحظ  ان  محافظة  معدل  درجات  الحرارة  في  مح (8)توضح  الخريطة 
اريحا  واالغوار  تعتبر االكثر  درجة  حرارة  بينما المحافظات  التي   في  الوسط  مثل  نابلس  رام 

 درجة . 21-17اهلل  والقدس  حيث  تترواح  معدل  درجة  الحرارة  من 

وي في محافظات  الضفة حيث  الطبيعية ومناطق  التنوع  الحيتوزيع المحميات   9)توضح الخريطة
نالحظ ان محافظة  طوباس  تعتبر  االغنى في  وجود المحيمات  الطبعية  وكذلك  محافظة  

 اريحا.

 

 

 

التنوع الحيويتوزيع المحميات الطبيعية ومناطق   

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

 معدل درجة الحرارة 

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers
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 مستوى  الحساسية:-3

 .وعامل زلزالي منخفض مستوى الحساسية المنطقة  عالية  الي تلوث او خطر •

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( العامل الزلزالي في الضفة الغربية 11وث في  الضفة  الغربية.                    خريطة  )( مستوى الحساية ضد التل10خريطة )

الغربية ذات  المناطق  ذات الحساسية ضد  التلوث  حيث  نالحظ ان  الجهة  (10)توضح الخريطة 
لجهة  بينما  ا مثل محافظة جنين وطولكرم وسلفيت وقلقيلية مستوى  مرتفع  للحساسية ضد التلوث 

  .بينمامثل محافظة الخليل وبيت لحم  الجنوبية  فهي  منخفضة  الحساسية ضد التلوث

مل الزلزالي لضفة الغربية حيث ان الجهة الشرقية والشمالية  الشرقية لها  العا (11)توضح  الخريطة
هة عامل  زلزالي مرتفع جدا مثل محافظة اريحا والجزء الشرقي من محافظة طوباس، بينما  الج

 الغربية والجنوبية الغربية لديها عامل زلزالي منخفض.

 

 

 

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

 العامل الزلزالي   مستوى الحساسية 
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 مستوى  الحساسية:-3

المناطق الصناعية والكسارات  موجودة . متر1500المبنية بمسافة  المناطقبعد  المكبات عن  •
    .متر 400على االطراف بعيدة عن المناطق المبنية بمسافه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات  النفايات والمنطقة الصناعية.( توزيع  مكب12خريطة )

نالحظ من  الخريطة ان محافظة طوباس ال تحتوي على  الكثير من مكبات النفايات ومصادر 
 التلوث بالمقارنه مع محافظات الضفة مثل الخليل وبيت لحم  الغنية بالكسارات ومكبات النفايات

 

 

 مواقع مكبات نفايات والمنطقة الصناعية والكسارات  

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers
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 المنطقة  المبنية:-4

 .جيدسكاني  كثافة سكانية  منخفضة  توزيع  •

                                                ( الكثافة السكانية.13خريطة) 

(الكثافات السكانية  في  الضفة  الغربية  حيث ان اعلى كثافة سكانية  في 13توضح  الخريطة  )
 محافظة طوباس واريحا.الخليل وبيت لحم. بينما اقل كثافة سكانية  في  

(المناطق  المخطط  لها  عمرانيا  والمناطق  الغير  مخطط  لها  حيث نالحظ  14) توضح  الخريطة
 ان  هناك  بعض من التجمعات في  محافظة الخليل وبيت  لحم  غير  مخطط لهم  عمرانيا.

 

 

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

 الكثافة السكانية 

0 6.5 13 19.5 263.25
Kilometers

( المناطق المخطط لها14خريطة )  
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 :مالئمة المواقعتقييم و   3.4
 هي محافظاتوال المناطق أي معرفة إلى نحتاج ، وفحصها المعايير وضع بعد: المواقع تقييم 

 اختيار إلى تقودنا السابقة المعايير فإن لذلك ،المدينة الصحية لب إمكانات أعلى ولديها األنسب
 (15) الخريطة في موضح هو كما مثل العالية إمكاناتها بسبب محافظة طوباس )مدينة طوباس( 

بناء  على  االكثر بناء  على  وزن لكل  معيار   واحدة خريطة في مًعا المعايير جميع يعكس والذي
 .لنا واضحة األرض مالءمة تجعلاهمية 

 

 ( مالئمة وتقيم المواقع15خريطة)
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 (الموقع لتحلي)الفصل الخامس  .5
 مقدمة:1.5

 المدينة تقعي ال. الغربية الضفة من الشرقي الشمالي الجزء في تقع فلسطينية مدينة هيمدينة طوباس 
 قرى ، الشمال من عقبة ، الشرق من قرى والعقبة تيسير هايحد. طوباس محافظة من الغرب إلى

 .الجنوب من والفارحة وطمون الغرب إلى( جنين محافظة) وسرياس الجديدة

طوباس على اساس وبعدما تم اختيار مدينة طوباس لتطبيق المعايير عليها.البد من تحليل مدينة 
لمعايير التي يجب تحليل مدينة طوباس العناصر االساسية للمدينة الصحية . يوضح الشكل االتي ا

 عليها ومن ثم تقيم المدينة بناء عليها.

 يوضح الشكل المكونات والعناصر التي تتوفر في المدينة  الصحية.

 
 مكونات وعناصر المدينة الصحية. (4)مفاهيمي شكل 
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 البيئة الطبيعية:2.5
الطبيعية فيها من سهل طوباس بالضافة الى  بطبيعتها الجميلة وتوفر المعالمتتميز مدينة طوباس 

  21-17االحراش الشمالية الشرقية والشمالية الجنوبية.وكذلك اال ان درجة  الحرارة فيها  تترواح بين 

 

 

يتم تجميع النفايات وترحيلها الى مكب زهرة الفنجان.كذلك قامت والصرف الصحي:  النفايات1.2.5
لصحي للمدينة حيث انه خالل فترة معينة سوف يتم توصيل كافة بلدية طوباس بتنفيذ مشروع الصرف ا

المدينة خطوط الصرف الصحي وهذا يتعبر فرصة جيدة للمدينة لتخلص  من التلوث وتصريف المياه 
 لى الشوارع او على االراضي الزراعية.العادمة ع

رجة الحرارة المناسبة تتميز مدينة طوباس بطبيعتها السهلية بالضافة الى د مصادر الطاقة:2.2.5 
 الى توليد الطاقة الشمسية 

 (معدل  االشعاع الشمسي في فصل  الشتاء16خريطة)

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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 (معدل االشعاع الشمسي في فصل الصيف.17خريطة )

( معدل االشعاع الشمسي في مدينة طوباس حيث نالحظ في فصل الصيف 17( و)16الخريطة)توضح 
  .المدينةان هناك معدل اشعاع شمسي عالي على  

 س( معدل الظالل في مدينة طوبا18خريطة)

0.75 0 0.750.375 Kilometers

0.75 0 0.750.375 Kilometers



www.manaraa.com

45 
 

 في البيئة الطبيعية: والسلبية المؤثرات االيجابية3.2.5 
 المؤثرات االيجابية:

.مياهال رعالية القمة ومصادتوفر اراضي زراعية -1  

.المنطقة  غنية بالمحميات الطبيعة  ومناطق التنوع الحيوي  والمناطق ذات المشاهد الطبيعية-2  

.مناطق ذات معدل اشعاع  شمسي عالي-3  

توفير شبكة صرف صحي في اجزاء من المدينة -4  

 

 

 

 

 

 

 

 
  ( المؤثرات االيجابية للبيئة الطبيعية.19)خريطة

 المؤثرات السلبية:

.وسبب من اسباب التلوث شارع الرئيسي ذو ازمة رئيسية-1  

  .وسكانها سلبي على المدينة تواجد المصانع داخل المنطقة المبينة وبالتالي له تاثير-2

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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 للبئية ( المؤثرات السلبية 20خريطة )

  :الشكل الحضري 3.5
  المدينة مفهوم تحقيق في حيويا دورا تلعب والرسمية الموضعي النمو لغة في الحضرية التنمية

 التي الكثيفة االستخدامات متعددة المدن للغاية والنسيج الحضري الشكل في النظر خالل من. الصحية
  مقارنة الكربون أكسيد ثاني من أقل كمية وتنتج أقل طاقة تستهلك قريبة مسافة على وتعمل تعيش

 والمباني في مدينة  طوباس:الكثافة السكاني  1.3.5
تتوزع الكثافة  ثم ، هي القديمة البلدة حيث المدينة وسط في كثافة أعلى كانت الخريط من نرى كما

 .حيث تقدر لكثاقة الغربي نتيجة لطبيعة المنطقة المرتفعة والجبليةبشكل منخفض جدا على الجزء 

  .  %5.4في المنقطة المبنية 

التعداد  السكاني  من  (4):يوضح الشكل البياني السكان
حيث نالحظ ارتفاع بشكل في  2019الى عام  1945عام 

عدد السكان في كل عام عن العام االخر وهذا يوضح ان 
0  ل كبير.  المدينة تنمو بشك

5000

10000

15000

20000

25000

1945 1961 1967 1979 1987 1997 2007 2017 2018 2019

(التعدادالسكاني5الشكلالبايني)  

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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( الكثافة 21توضح الخريطة )
حيث  السكانية لمدينة طوباس

نالحظ من الخريطة تركز 
الكثافة المرتفعة وسط المدينة 

 .فقظ
 

 الكثافة  السكانية (21)خريطة 

تتميز مدينة طوباس بالطابع الريفي حيث ان السكان  ارتفاعات  المباني :
مساحه كبيرة حيث نالحظ ان لديهم رغبه بالعيش في بيوت مستقلة ذ 

المباني طوابق وعدد قليل جدا من  4ارتفاعات المباني منخفضةال تتجاو 
كما يوضح الرسم البياني  ذاتاالرتفاعات ست طوابق وخمس طوابق

 (نسب ارتفاعات المباني حيث نسبة الطابقين اعلى نسبة.5)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

33%

45%

16%

3% 2% 1%

1 2

3 4

5 6

توضحالخريطة

(ارتفاعات22)

فيمدينةالمباني

طوباس.حيث

تترواحاالرتفاعات

وعدد4-1مابين

قليلمنالمبانيذو

ارتفاعاكثرمن

طوابق.اربع  

(ارتفاعاتالمباني22خريطة)  

(نسبارتفاعاتالمياني6شكلبياني)  

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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  اتجاهات التوسع  في  المدينة: 2.3.5
ان مدينة طوباس يوجد فيها بعض من التحديات التي  تؤثر في اتجاهات التوسع لديها وهذا ظ نالح

التضاريس الصعبة في يؤثر على الشكل  العام والطابع العام للمدينة. حيث ان هناك تحديات ومنها 
 الجانب الغربي والجنوبي الغربي االحراش الموجودة في الجانب الشمالي وسهل طوباس في المنطقة
الشرقية والجنوبية الشرقية كل هذه التحديات لها تاثير واضح على اتجاهات المدينة حيث ان اتجاهات 

 المدينة الحالية على طول الشارع
 .الرئيسي 

(التوسع في 23توضح الخريطة)
 1961المنطقة المبنية من عام 

حيث كان تركتز في وسط المدينة 
ومن ثم بعد ذلك اصبح التوسع 

والشرق والجنوب  بتجاه الشمال
الشرقي على االراضي الزراعية 

 عالية القيمة.

 

والزيادة  في عدد السكان ويقابلها الزيادة في المساحة في المنطقة المبنية ( التطور 4الجدول )يوضح 
حيث نالحظ ان الزيادة 
السكانية الكبيرة في الفترة 

التي تصل 2007-2019
.بينما نالحظ ان  2145الى

الزيادة السكانية في فترة 
تقابلها زيادة  1961-1998

ي قليلة بالمقارنة مع الزيادة ف
 .2019-2007الفترة 

عدد  السنة 
 السكان 

الزيادة   مساحة  المنطقة 
 السكانية  

 في  المساحة ه الزياد

 850 6234 دونم  550 5709 1961

 دونم 1400 11943 1998

  2145 5703 دونم  3790 16013 2007

 دونم 5935 21,719 2019

اتطورفيالبيئةالمبنية(23خريطة)

 المنطقةالمبنيو

(التعدادالسكانيوالزيادةفيالمساحةالمنطقة4جدول)

 المبنيو

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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  استخدامات  االراضي: 3.3.5
 2007وتمت المصادقة عليه  عام  1998تم عمل  اول  مخطط هيكلي لمدينة طوباس  كان  عام 

 ولم يتم  عمل  اي  تجديد  عليه وال وغير  انه  ال يشمل كافة  المدينة  والمنطقة  المبنية .

( 24توضح الخريطة)
مخطط هيكلي  لمدينة  

 باس  والسنة  التي طو 
تمت فيها  المصادقة الى  
انه الى  االن يوجد 
بعض  من  االجزاء  
المبنية التي  ال يشملها 

 المخطط  الهيكيلي .

 

( 25توضح الخريطة )
استخدامات  االراضي  
المخطط لها  اال  انه  
هناك  هناك  غياب  
لالستخدمات الزراعي في 
المخطط  على  الرغم  من  

ة  مدينة  طوباس طبيع
 الزراعية 

 

 

(التطورفيحدودالمخططالهيكلي24ة)خريط  

(المخططالهيكلي25خريطة)  

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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 المؤثرات االيجابية والسلبية لشكل الحضري: 4.3.5
 المؤثرات االيجابية:

 شبكة الطرق هو الشكل  الشعاعي.نمط واضح  في -1

 كثافة سكانية منخفضة تركتز  في  الوسط ومن ثم تتوزع على  االطراف.-2

 متر. 5.9تفاع الماني ارتفاعات المباني المنخفضة حيث يبلغ متوسط ار -3

 

 

 

 

 

 

 
 (المؤثرات االيجابية لشكل الحضري26خريطة )

 المؤثرات السلبية :

 الكثافة  السكانية  ترتكز  في  الوسط.   طقةمن-1

 المنطقة الجبلية  ذات التضاريس الوعرة في  الجانب  الغربي والجنوب  الغربي.-2

 لية  القيمة الزراعية.توسع السكاني  باتجاه  االراضي  الزراعية  عا-3

 لمنطقة  الزراعية عدم وجود في  المخطط  الهيكلي  االستخدام  الزراعي  على  رغم  من  طبيعة  ا-4

 بعض  من  االجزاء والمناطق  السكنية  التوجد ضمن  المخطط  الهيكلي.-5

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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 (المؤثرات السلبية  لشكل الحضري27خريطة)

 :جة الهوائية وشبكة المواصالت عامةبيئة مناسبة للمشاه وراكبي الدرا4.5
هناك بيئة مناسبة للمشاه من ارصفة مخصصة من اهم العناصر والمكونات للمدينة الصحية ان يكون 

  للمشاه ذات عرض مناسب وممرات مخصصة للراكبي الدراجة الهؤائية ومع اثاث مناسب للمشاه. 

توضح  
الخريطة (28)

شبكة الطرق 
وهرمية شبكة 

مدين ي الطرق ف
طوباس حيث 
نالحظ ان شارع 
الرئيسي في 
المدينة هو شارع 

   االقليمي .
(هرميةشبكةالطرق28خريطة)  

0.75 0 0.750.375 Kilometers

0.75 0 0.750.375 Kilometers



www.manaraa.com

52 
 

ح و جد  فيها  تدرجات  في الميالن  تتراو ارع  يو ميالن الطرق  حيث  تظهر  الش (29)الخريطة تظهر
رع  الى  واباس  سهلية  هذا ينكعس  على  ميالن  الشو جد ميالن  يرجع اال انا  طبيعة  طو بين الي

حيث  ان  اعلى  درجة  ميالن  في  الجهة  الغربية  من  المدينة    18جة  ميالن  تصل  الى در 
ي و التي التحت

على  كثافة 
بناء  اوسكانية 

عليها بالتالي  
هذا  مؤشر  جيد  

راكبي  و للمشاه 
 .الدراجة

 

  

( عمق 30)توضح الخريطة  
شبكة الطرق  حيث  
نالحظ ان الطرق  في 

والجنوبية    الجهة الغربية
الشرقيه ذات  عمق  
عالي  وبالتالي  هي 
مناسبة وامنه للمشاه 

وتعزيز االرصفة  فيها 
وتخصيص ممرات 
 لدراجات  الهوائية.  

(ميولشبكةالطرق29خريطة)  

(عمقشبكةالطرق30خريطة)  
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( االرصفة  الموجودة  في  مدينة  طوباس وحالتها حيث  نالحظ  ان هناك  31توضح  الخريطة)
ضعف كبير  وعدم  
وجود ارصفة  في  

 غالبية الطرق
والطرق لتي  

تحتوي  فهي بحالة 
 سيئة 

 

 

 

 المؤثرات  االيجابية  والسلبية  في  البيئة  المناسبة  للمشاه: 1.4.5
  المؤثرات  االيجابية:

 بعض من الطرق يتوفر فيها ارصفة بالضافة  ان عرض اغلب الطرق يسمح بتوفير ارصفة.-1

 ذات  عنق عالي وبالتالي تكون امنه.شبكة الطرق  ذات  ميول  مناسب  وبعض  من  الطرق  -2

توفر ممرات -3
مشاه على  

الشارع الرئيسي 
عند منطقة 
 المدارس .

 

 

 

حالةاالرصفة(31خريطة)  

هالمؤثراتااليجابيةلبيئةمناسبةللمشا(32خريطة)  

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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 المؤثرات السلبية:

 الهوائيةغالبية الطرق في المدينة  بال ارصفة.وعدم وجود ممرات مخصصة وامنة لراكبي  الدراجة -1

  ذات ميول  عالي . التوجد اشارة لحماية المشاه في  المدينة وبعض  الطرق -2

 يوجد ازمة مرورية على الشارع الرئيسي نتيجة لتركز كافة الخدمات عليه والمدارس .-3

  

 

( تقيم  بيئة  5يوضح  الجدول)
على  معايير  تتعلق بتوفير بيئة سليمة للمشاه  وتعزز وتحفز على  المشاه  في  مدنية طوباس بناء  

 المشي .

 

 

 

 

المؤثراتالسلبيةلبيئةمناسبةللمشاه(33خريطة)  

-%25  ،=سيئ جدا%25 ،0اليوجد= 
=جيد، اكثر من %70-50، =سيئ05%
=جيد جدا.70%  

(تقييمبيئةالمشاه5جدول)  

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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 الخضراء والمفتوحة والحدائق العامة:  غنية  بالمساحات 5.5
من اهم  مكونات  المدينة  الصحية هي ان تتوافر فيها  المساحات  الخضراء  بشكل كبير لما  لها  

دور صحي  وجمالي في  المدنية، وله تاثير على  صحة االفراد خاصة ان االشجار وتوافرها من 
و والبيئة المحيطة من ثاني اكسيد الكربون الناتج بكثرة  في  المدينة له دورل كبير في  تنظيف الج

 عن سيارات ودخان المصانع.

من توافر مساحات مفتوحة في  تتميز مدينة طوباس عن غيرها  من  المدن المساحات المفتوحة:
 حيث تعتبر هذه نسبة كبيرة جدا . %91المدينة بشكل كبير وتبلغ نسبة المساحات المفتوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المساحات المفتوحة والمبنية(34خريطة)

تفتر مدينة طوباس الى الحدائق داخل  المدينة  حيث انه اليوجد فيها  المساحات الخضراء والحدائق:
برغم ان حدائق على  مستوى محلي او على مستوى  المدينة مؤهلة بشكل جيد وذات مساحة مناسبة 

يوجد فيها حديقيتن مساحتهم ء عليه حدائ ، هناك اراضي تابعه لملكية البلدية التي  من  الممكن انشا
افة الى ذلك مغلقات نتيجه لوضعهم السيئ.يتعبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة صغيرة جدا بالض

، كما انه يوجد في مدينة ملعب لتنزه هو منطقة االحراش الموجوده في  الجزء الشمالي من المدينة
 .ونادي رياضي 

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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 السلبية المتعلقة بالمساحات المفتوحة والخضراء والحدائق:المؤثرات االيجابية و  1.5.5
 المؤثرات االيجابية:

  .،وغنية بالمساحات المفتوحةتوفر االحراش الشمالية التي تعبتر متنفس لسكان المدينة-1

 .توفر حديقيتن في المدينة التي يمكن تاهليهم،ووجود اراضي تابعه للبلدية التي يمكن االستفاده منهم-2

 المفتوحة(مؤثرات ايجابية لحدائق والمساحات 35ريطة)خ

 مؤثرات سلبية:

ضعف كبير في  الحدائق الخضراء في المدينة  سوا  الحدائق المحلية  او حدائق على  مستوى  -1
.المدينة باعتبارها  مركز خدمات شبة اقليمي  وتعتمد عليها التجمعات في  المحافظة  

.مقترحة في  المخطط الهيكلي  للمدينةنقص  وعدم كفاية الحدائق ال-2  

(الجدول المساحة االزمة للحدائق 6) يوضح
والمساحة المخطط لها حيث ان المساحة 

 المخططة لها غير كافيه.

0.75 0 0.750.375 Kilometers
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(المؤثرات السبلية المتعلقة بالمساحات المفتوحة والحدائق.63خريطة)    

(.وصول الى الخدمات المتنوعة)خدمات اقليميةلتوفر وسهولة ا 6.5  
طوباس خدمات تعليمة على المستوى االقليمي حيث يتوفر حيث يتوفر في مدينة خدمات تعليمية:

 فيها جامعة القدس المفتوحة ووزارة التربية والتعليم العالي.

يتوفر في  مدينة طوباس الخدمات الصحية من الدرجة االولى مستفشى طوباس خدمات صحية:
تعتبر درجة ثانية.االحمر والمستوصفات االخرى التي  التركي الوطنية بالضافة الى الهالل   

حيث يوجد في  مدينة طوياس بسب انها مركز خدمات شبه اقليمي كافة الخدمات خدمات حكومية:
 الحكومية والدوائر الحكومية.

يتوفر في  مدينة  طوباس كافة  الخدمات التجارية من بنوك كافة االفرع والمراكز  تجارية: خدمات
  لرئيسي حيث تتوزع المحالت التجارية على طوله.ة  التي  ترتكز على طول الشارع  االتجاري

البد ان يكون هناك سهولة وصول لكافة الخدمات ان تكون الشوارع تصل الى  سهولة الوصول:
 الخدمات المختلفه والمتنوعة بحيث ان اليكون هناك صعوبة كبيرة في الوصول للخدمات.
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 (40طة)يتوضح خر 
ولة الوصول سه

لشبكة الشوارع حيث 
ان شبكة الطرق لها 

سهولة وصول 
مرتفعه والسيما 

الطرق التي تؤدي 
 الى مركز المدينة.

 

5 

:المؤثرات االيجابية والسلبية المتعلقة بسهولة وتوفر الخدمات االقليمية 1.6.5   
 .عتبارها انها مركزواالساسية في المدينة على اتوفر كافة الخدمات الرئيسية مؤثرات ايجابية:

الخدمات الرئيسية .  ىسهولة  وصول  على  كافة الطرق  الي تؤدي الو خدمات شبه اقليمي.  

 

(سهولةالوصوللشبكةالطرق.37خريطة)  

(المثراتااليجابيةلتوفروسهولةالوصولاليها.38خريطة)   
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الخدمات الرئيسية في منطقة واحدة في وسط المدينة على الشارع تركز في  المؤثرات السلبية: 
مما يسبب ازدحام  كبير وضغط  كبير على مركز المدينة. الرئيسي  

(المؤثرات السلبة لتوفر سهولة الوصول الخدمات39)خريطة  

:والقوي اقتصاد المدينة المتنوع 7.5  
يتواجد في مدينة طوباس اراضي تتميز مدينة طوباس  بتوفر كافة المقومات االقتصادية  حيث 

تون زراعية عالية القيمة غير مستغلة وكذلك يتم الزحف عمرانيا  عليها.كذلك يتوافر فيها بستان الزي
خص  الصناعة تنتشر المصانع داخل  المدينة بكثر وخاصة  في  الجهة الشمالية الغربية.اما فيما ي
مختلف انواعها مصانع زراعية واخرى غذائية 

واالخرى انشائية وكذلك يوجد منطقة كسرات خارج 
المنطقة السكنية  في  الجهة الغربية من المدينة، 

تشرة بكثرة  في والسيما عن المحالت التجارية المن
(نسبة العاملين في 7)البيانيالمدينة.يوضح الشكل 

مختلفه  القطاعات حيث نسبة االكبر للعاملين في 
 قطاع الزراعه ويليها العاملين في قطاع الخدمات.

تركز

الخدماتفي

 المركز

3%

60%10%

17%

10%

العاملينفيقطاعالصناعة

العاملينفيقطاعالزراعة

العاملينفيقطاعالتجارة

العاملينفيالخدمات

العاملينفيمهناخرى

(نسبةالعاملينفيمختلفالقطاعات7الشكلالبياني)  
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المؤثرات االيجابية والسلبية المتعلقة باقتصاد المدينة. 1.7.5   
 المؤثرات االيجابية:

ة في المدينة،لية القيمة كذلك توفر بكثرة البيوت البالستيكوجود اراضي زراعية عا -1  

وجود مصانع ذاخل المدنية الزراعية والغذاية واالنشائية. -2  

كذلك توزع كافه المحالت التجارية على الشارع الرئيسي. -3  

  ( المؤثرات االيجابية04خريطة)

 المؤثرات السلبية:

انع بشكل عشوائي داخل المدينة.عدم وجود منطقة صناعية، وانتشار المص-1  

الزحف العمراني والتوسع بتجاه االراضي  الزراعية عاليه القيمة.-2  

وجود اراضي قطع من االراضي الزراعية عاليه القيمة غير مستغلة داخل المدينة .-3  

انشتار المصانع بشكل عشوائي داخل المدينة وتتركز  على المداخل الرئيسية للمدينة.-4  

. 

0.75 0 0.750.375 Kilometers



www.manaraa.com

61 
 

لالقتصاد  (المؤثرات السلبية14طة)خري  

:المدينة الصحية تقييم المدينة  بناء على المعايير 8.5  
في هذه المرحلة يتم تقيم المدينة 
ومعرفة  المعايير  الي  تحققها  ومدى 
درجة  تحقيقها بناء  على مرحلة  

. حيث نالحظ التحليل السابقة للمدينة
 ، التحليل كل بعد (أنه7الجدول )من 
 إلى تحتاج المبادئ غالبية فإن

 ، البيئية المدينة تدخالت لتحقيق
 على بناءً  التدخل هذا يتم أن يجب

 لمدينة الواضحة تحليلنا رؤيتنا
 طوباس.

(تقييمبناءعلىالمعاييرالمدينةالصحية7جدول)  
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: (تحليل االحياء الموجوده داخل  المدينة)الفصل السادس   6.  
مقدمة: 1.6  

الطابع  الصحي  فيها، لذلك البد المدينة هي التي تشكل المدينة وتعطي  االحياء الموجودة داخل 
 من تحليل ومن ثم تقيم هذه االحياء بناء على  المعاييرالصحية المتعلقة باالحياء.

وفي هذه المرحلة  يتم تحليل كافة  االحياء  الموجوده  في  مدنية  التي يصل  عدد احيائها الى 
 ت االحياء الصحية.( مكونا8يوضح الشكل االتي ) تقييم هذه االحياء.حي ومن ثم  11

 
( مكونات االحياء الصحية8)المفاهيميشكل   
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:ارتفاعات المباني  المنخفضة 2.6   
متر  6( ان متوسط ارتفاعات المباني في جميع االحياء منخفضة ال تتجاوز 8نالحظ من الجدول)

ارتفاعات مرتفعه المدينة الصحية  االرتفاعات المنخفضة وان اليكون هناك وهذا يعتبر من اهم معايير 
 جدا تسبب الضغظ والشعور الغير مريح  وعدم التناسب مع الفراغات الموجوده.

احياء مدينة طوباسفي(ارتفاعات المباني 8جدول )  

 استخدامات المباني  في  مدينة طوباس:

 مدينة  طوباس  هي  االستخدام السكني  باستثناء المبانييغلب على المباني  الموجوده  في احياء 
 الموجوده على  طول الشارع  الرئيسي في ذات استخدام تجاري او استخدام مختلط.

( نسب استخدامات المباني في جميع االحياء في  مدينة طوباس9يوضح الجدول )  
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المدينة.( نسبة استخدمات  المباني  في  احياء  9جدول )  

 

  11ات  المباني في  الحي رقم توضح  الصور الجانب البيئي من الظالل التي  توفرها ارتفاع
ونتيجة الرتفاعات 
المنخفضة للمباني  

الظالل التي  توفره في  
ساعات الظهر  

 منخفضة. توضح الصورة

 4الظالل عند ساعه 
 عصرا

 

توضح الصورة الظالل 
صباحا 11عند الساعة   
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:بيئة مناسبة  للمشاه  في  كافة  االحياء 3.6  
االحياء  بيئة  مناسبة  للمشاه  من  ارصفة وممرات  واثاث تخدم  المشاه  في  كافة البد من  تحقيق 

( تقييم لحالة بيئة المشاه في جميع االحياء داخل 10)يوضح الجدولوتوفر  الراحه  واالمن لهم. 
يها .المدينة حيث ان هناك ضعف كبير ف  

( تقييم بيئة المشاه في االحياء10جدول )  

عن مصادر التلوث:مصاد المياه  والبعد  4.6  
، بالضافة الى وجود ثالث يتوفر في كافة االحياء شبكة مياه لتصل لكافة المياه بجودة عالية جدا

بسكان االحياء في المدينة.ابار مياه تابعة للبلدية يتم  تخزين المياه فيه، والسيما الى االبار الخاصة   

بوجود المصانع في  بعض االحياء وتكون يوجد العديد من مصادر التلوث  في المدينة التي تتمثل 
قريبة من االحياء االخرى مما يسب تلوث  بشكل كبير ويؤثر على صحة السكان الموجودين 

دحامات.بالضافة الى االحياء الموجودة على الشارع الرئيسي وسط االزمة واالز   

حدائق المحلية الحدائق والمساحات المفتوحة: هناك ضعف كبير حيث انه اليوجد اي من ال 5.6
 داخل  جميع االحياء  في  مدينة طوباس.

اما المساحات  المفتوحة يوجد في جميع االحياء مساحات مفتوحة بشكل  كبير حيث ان نسبة 
، بستثناء الحي الرابع والحي السادس نسبة  %90المساحات المفتوحة في  كافة االحياء ال تقل عن 
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(مساحات المفتوحة في كافة 45توضح الخريطة)ع توالي.  %80و %86المساحة المفتوحة 
 االحياء.

 

 

 

 

 

 

 
في االحياء (المساحات المفتوحة24خريطة)  

وسهولة الوصول لكافة الخدمات المختلفه: المحلية توفر الخدمات 5.6  
البد من توافر كافة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والدينية في كافة االحياء وكذلك سهولة 

ول اليها بناء على الوص
معايير معينة مرتبطة 

بالوقت المحدد للوصول 
 للخدمة والزمن.

( 11يوضح الجدول )
معايير المختلفة لكافة 

            .الخدمات

 

(معايير الخدمات المحلية11جدول)   
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( ان هناك بعض من االحياء مش مخدومة بالمساجد 46الخدمات الدينية: نالحظ من الخريطة)-1
العاشر بالضافة ان بعض االحياء مخدومة بشكل جزئي مثل حي السابع والحي االول. مثل حي  

 

 

 

 

 

 

 
(نطاق خدمة المساجد44خريطة)  

( ان هناك سوء في توزيع الصيدليات والمراكز 48(و)47الخدمات الصحية:نالحظ من الخريطة)-2
الخرىفي كافة االحياء احيث ان يوجد في الحس السادس كافه الصيدليات بينما عدم توفر الصحية    

 

 

(نطاق خدمة الصيدليات54خريطة)  
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( نطاق  خدمة المراكز الصحية.64خريطة)   

الخدمات التعليمية هناك ضعف ان  ( 50( و)49من الخرائط) الخدمات التعليمية: نالحظ-4
 وتركزها في حي واحد بالتالي بقية االحياء هناك ضعف في خدمة المدارس والروضات لهم.

( نطاق خدمة الروضات74خريطة)  
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( نطاق خدمة المدارس االساسية.48خريطة)   

خدمة المدارس الثانوية حيث ان جميع االحياء مخدومة بالمدارس ( نطاق 51توضح الخريطة )
 الثانوية الموجودة.

( نطاق خدمة المدارس الثانوية49خريطة)  
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دينة طوباس:المؤثرات االيجابية والسلبية في االحياء في م6.6  
(المؤثرات اليجابية في كافة االحياء في  مدينة طوباس.05توضح الخريطة)المؤثرات االيجابية:  

 

 

 

 

 

 

 
 

( المؤثرات السلبية  في  االحياء50خريطة   

( المؤثرات السلبية في كافة االحياء في مدينة طوباس15توضح الخريطة)المؤثرات  السلبية:  

 

 

 

 

 

 

 

 

م  ا  ال ر  ة 

öمساجد

رؤضات

مدارس         4

حيرقم1

                       حدود 1         

3     q 

     O     xE

egamI

BGR

  d   :d R

  d   :    G

3 d   :    

Legend

 ب    دما 

<all other values>

 عر  

مركزشرط 

ö مسجد

" وزارةالداخلية

" وزارةالتربيةةؤالتعلينم

" الحكمالمحلي

") بلدية

L بن 

4 خدماتتعليمة

4 خدماتتعليمية

4 خدماتتعليمية

W خدماتصحية

") زارةاالثار

") مبنىالمحاف ة

" محكمة شركةكهرباء

مركزنسؤ 

ö مساجد

K مستوصفرئيسي

ö مسجد

®v مشفى

1 
2 

3 4 

5 

6 

7 
8 

9 
1

1

توفر  شبكة 
مياه تغطي 

كافة  االحياء  
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1 
2 

3 4 

5 

6 

7 
8 

9 
1

1

ر بيئة عدم توف
مناسبة للمشاه في 

 كل االحياء

عدم توفر حدائق 
ومساحات خضراء في 

 كافة االحياء

وجود مصانع داخل 
 االحياء

(المؤثراتالسلبيةفياالحياء15خريطة)  
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مدينة طوباس.ياء في تقيم االح 7.6  
في هذه المرحلة  وبناء على مرحلة تحليل االحياء في مدينة طوباس يتم تقييم كافة االحياء وبناء 

 على الضعف الموجود يتم تطوير في االحياء ومن ثم المدينة .
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.( تقييم االحياء12جدول)  

كبير في كافه االحياء وبالتالي بحاجة الى تطوير وتحسن كافة ضعف  ( ان هناك12يوضح الجدول)
 االحياء بما يتناسب مع مكونات المدينة الصحية.
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الفصل السابع) مرحلة التطوير والتنفيذ على مستوى االحياء والمدينة(.7  
المقدمة: 7.1  
الموجوده فيها بما  حياءفي هذه المرحلة يتم عمل وتحديد فكرة تطويرة وتخطيطة لمدينة طوباس  واال 

،ومن ثم  تنفيذ الفكرة يتناسب مع المدينة الصحية  والمكونات  والعناصر  التي  تتشكل منها
 وتطبيقها على  المدينة واالحياء الموجوده.

  الفكرة التطويرية: 1.1.7
ياء والتي واالحالفكرة هي عبارة  عن تعزيز نقاط القوة والفرص واالمكانيات الموجوده في المدينة 

تتمثل في  مرحلة التحليل المؤثرات االيجابية، والعمل على تحسين من نقاط الضعف والتحديات 
 الموجوده في المدينة واالحياء التي تتمثل في مرحلة التحليل بالمؤثرات السلبية.
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تطوير على مستوى مدينة   المعايير
 طوباس

 تطوير على مستوى االحياء

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

حدائق  
خضراء  

ومساحات  
 مفتوحة  

 

توفير  حديقة  اقليمة  في  
مدينة  طوباس  تخدم المدينة  

والتجمعات  الموجوده 
بالمحافظة  والتي تعتمد على 

مدينة طوباس في جميع 
 الخدمات 

 

 
تاهيل 

الحديقيتن  
 القائمات 

- 
 

الشكل 
الحضري 
 للمدينة

تعزيز الشكل  الحضري  
تفاع المنخفض  للمدينة واالر 

واالستخدام المتعدد من  خالل  
عدم  االرتفاع  في  المباني  
اكثر  من  ثالث  طوابق  

 فقط  

تعزيز  من  المباني  الخضراء  
في  المدينة التي  تقوم  

باستغالل  البيئة  الطبعية  
 الموجودة   

على  ارتفاع  المحافظة  على  االرتفاع  المنخض في  جميع  االحياء   بحيث يكون  ا
ممكن  للمباني  الجديدة  ثالث  طوابق  فقط  مع تطوير  في  المباني  القائمة  لتكون  

صديقة  للبيئة  تستفيد  من  البيئة  المحيطة  ومن  اشعة  الشمس  مباني   

بيئة  مناسبة  
للمشاه وراكبي 

الدراجات 
 الهوائية   

  

توفير ارصفه  في  الطرق  
بانشاء   التي  عروضها تسمح

 ارصفة  وتاهيل القائم . 

مقاعد على  االرصفة-1  

توفير اشجار  على  -2
 االرصفة  

اضاءة  -3  

توفير  ارصفة  مع  مرافق  تعزيز  المشي وركوب  الدراجات الهوائية  في  جميع  
الموجودة  في  االحياء  بيئة  تشجع  على  المشي   االحياء  بحيث  بتصبح  البيئة 
 وركوب  الدراجات  الهوائية  
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ت  لراكبي  الدراجات  ممرا-4
الهوائية  في  بعض  من 

 الطرق    

نية بالبيئة 
طبيعية  
ومصادر 
الطاقة 

المتجددة  
والبعد عن  
مصادر  
 التلوث 

 

مسار بيئي يعزز من  البيئة  -1
 الطبيعية  الموجودة  

شبكة صرف صحي  -2  

محطة تنقية  المياه  -3
 العادمة  

وليد طاقة متجددة محطة ت -4
 )خاليا شمسية ( 

تخفيف من االزمة الخانقة -5
   على الشارع الرئيسي

 

 

اقتتصاد 
 المدينة  

 

تطوير  وتعزيز  من  اقتصاد  
 المدنية: 

منطقة  صناعية  زراعية  -1
يتم  تجميع  فيها كاف  

المصانع المنشتره  داخل  
 المناطق  السكنية  

اراضي  زراعية  عالية -2
مة ومنع البناء عليه القي  

سكن زراعي -3  

اقتراح مراكز تجارية تعمل  -4
على تخفيف الضغط عن 

المركز القائم  وتشتيت  في 
 الخدمات  التجارية 
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. 

انه تم تحديد االمور التي يجب تطويرها وتعزيزها في المدينة واالحياء 13نالحظ   

رهاالنقص  في  الخدمات  والخدمات الواجب توافتحليل  للخدمات  وتحديد   14يوضح الجدول   

 

تحليل االحتياجات من الخدمات 14جدول   

سهولة 
الوصول  
وتوفر في 
الخدمات 
الرئيسية  

 والمختلفة   

توفير النقص في الخدمات 
بالضافة الى اعادة توزيع في 
ز بعض من الخدمات التي ترتك
في مركز المدينة لتخفيف  

الضغط  عن  مركز  المدينة  
وتوزيع  في  الخدمات  وتوفير  

   .خدمات  ترفيهة  وثقافية

 

اعادة توزيع بعض  من الخدمات  في  االحياء بالضافة  الى  توفير  النقص  في 
تي  الخدمات في كافة االحياء  لتصبح  احياء  تصلها  وتتوفر فيها  كافة  الخدمات  ال

 تحتاجها  

 

عدد السكان  القائم الواجب توافره
 المخدومين

  الخدمات

جميع الخدمات  -
 متوافرة

  الخدمات االدارية -

 

 توفر كافه الخدمات
روضات9 روضات5   الروضات 1500-3000 

ة مدرس 14مدرسة  مدرسة لكل  11
نسمة 1500  

 المدارس

مراكز 4 اعاده توزيع  المراكز الصحية 4000-15000 

 الصيدليات  9صيدليات اعاده توزيع

2 1 10000-
15000 

 المالعب

 المساجد 3000-7500 9 اعاده توزيع

(تطويرعلىمدينةطوباسواالحياء13جدول)  
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تحديد احتياجات كل  حي  من  االحياء  من  كافة  الخدمات االزن توافرها  51يوضح الجدول 
 فيها.

تحديد احتياجات كافه  االحياء من الخدمات 51جدول   

 

 

مرحلة التنفيذ والتطبيق)المخرج النهائي(: 2.7  
وباس  كمدينة صحية  يراعي  كافة  معايير المدينة  الصحية تم اخراج  مخطط هيكلي  لمدينة  ط

 ويحقق غالبية  مكونات  المدينية  الصحية والعناصر .

لمدينة طوباس كمدينة صحية.( المخطط الهيكلي  54توضح الخريطة)  
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المخطط الهيكلي25خريطة   

 م     ه ك ي  لمد نة   وبا  "كمد نة صح ة"

0 0.5 1 1.5 20.25
Kilometers
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  مكونات المخطط الهيكلي: 1.2.7
تم تعزيز البيئة الطبيعة الموجوده فيها من  55النحظ من الخريطةنغنية بالبيئة الطبيعية المتنوعة: 

التنوع الحيوي ومنطقة االحراش وربطها بمسار سياحي مع نقاط استراحة المحميات الطبيعية ومناطق 
تم اقتراح موقع لمحطة توليد طاقة شمسية بناء على معدل االشعاع الشمسي  في  مناطق طبيبعية،
ض لالشعاع الشمسي، محطة تنقية مياه العادمة بالقرب من االراضي في المنطقة االكثر تعر 
ن المياه  في زراعة، تحويل اسطح المباني  الى اسطح خضراء.الزراعية ليتم االستفاده م  

 

 

 

 

 

 

 

 
مكونات المخطط الهيكلي )غنية بالبيئة الطبيعية( 53خريطة   

  الشكل  الحضري للمدينة:

استخدام األراضي المقترحة اإلقامة اقتراح منطقة  صناعية خارج  من أجل حفظ شكل المدينة في
االطار السكن الزراعية التي سوف تركز على طابعها وهويتها ،، والمزيد من المساحات الخضراء 
والمساحات المفتوحة وزعت في المدينة بالضافة الى تحديد مناطق ذات  ارتفاع معين بحيث ال 

ة ككل  اكثر من اربعه طوابق فقط تحديد مناطق سكن فلل في المنطقة تجاوز االرتفاع في  المديني
وفي المناطق متوسطه  %60المرتفعة ونسب البناء على قطعه االرض في  المناطق مرتفعة كثافة 

. (الشكل الحضري للمدينة 56.توصح الخريطة) %40ومنخفضة الكثافة  %50الكثافة   

0 0.5 1 1.5 20.25
Kilometers
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ل الحضريكونات المخطط الهيكلي الشكم 45خريطة   

تم اقتراح شارع دائري ليخفف الضغط عن شارع الرئيسي بالضافه الى وظائف شبكة الطرق في المدينة:
، الممر االخضر الذي يقع في جسور على شارع رئيسي لحمايه المشاه وبشكل خاص عند منطقة المدارس

شوارع زراعية تمر  . تم اقتراحوتمتع بجمالها المناطق الخضراء والمحميات لضمان الوصول اليها   

وظائف شبكة الطرق. 57تمر باالراضي الزراعية.توضح الخريطة   

( مكونات المخطط الهيكلي )وظائف شبكة الطرق( 55خريطة)  
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تم اقتراح منطقة تجاري خدماتية في المنطقة الشمالية لتخفيف الضغظ  عن المنطقة  اقتصاد المدينة:
منطقة تجارية زراعية في المنطقة الجنوبية بالقرب من االراضي المركزية وسط المدينة بالضافة الى 

 الزراعية لتعزيز من طابع المدينة الزراعي.

( مكونات المخطط الهيكلي )اقتصاد المدينة(65خريطة)  

تم اقتراح حدائق خضراء في كل  حي  من االحياء وبالضافة الى :لخدمات المختلفة والحدائق الخضراء ا
ات المختلفة بناء على تحليل اقتراح  الخدم

.احتياجات االحياء والمدينة من الخدمات  

0 0.5 1 1.5 20.25
Kilometers

هيكلي )اقتصاد المدينة(( مكونات المخطط ال75خريطة)  
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 بيئة مناسبة للمشاه وراكبي الدراجة الهؤائية:

58خريطة )  همكونات المخطط الهيكلي بيئة مناسبة للمشا(  

:1-1مقطع العرضي   

 

1 

 
1 

تم تصيم االرصفه لشبكة الطرق بناء على العروض حيث  تم  اخد 
بعين  االعتبار راحة المشاه  وامن  المشاه وان  تكون  شبطة الطرق 

بيئة المشاه   60. كما  تظهر الخريطة تعزز المشاه وحركة المشاه 
 في مدينة طوباس. 

2 

 

2 
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:2-2المقطع العرضي   

 

 

 

 

 

:حة على الشارع الرئيسي مخطط يوضح تصميم احد من الجسور المقتر   
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.الفصل الثامن )المخلص(:8  
 المخلص: 8.1

ليستمجردمبدأيتمتطبيق ،إنهاسلو الناس.يمكنتطبيق علىمستوياتصحيةالمدينةال

وف.أهميةومراحلمختلفة،كلمانحتاج هومجردطلباإلجراءاتبطريقةتتناسبمعال ر

الوقتبسببالضغطعلىالمواردفيجميعأنحاءالعالم،وهذايتطلبتزدادبحلولالصحيةالمدينة

ردفعلسريعمنالناس.

هيزيادةوالصحيالخطوةاألولىنحوالنهجالبيئيالوكاالتالرسميةوالوكاالتغيرالرسمية

وحيدإلكمال يامسيكونالنهجالبيئيهوالسبيلالفييوممناألحولأهميةإنقاذالبيئة.وعيالناس

ألنناالندر أهميةمواردناالحاليةوصحتناوصحةاألجيالالقادمة.فيهذهالحياة

 

 


