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  :ملخص البحث
لبيئيـة  ا، وهذا ناتج عن عالقة اإلنسان بالعوامـل الطبيعيـة و  عرب مراحل التاريخ املختلفة ارتبط اإلنسان باحليز املكاين الذي يعيش فيه

التطوير والتواصل يف التنمية الشاملة بصفة عامة والعمرانية احلضرية بصـفة  تعزيز خاصية  أدى إىلواالجتماعية واالقتصادية احمليطة، مما 
إىل املعارف والتكنولوجيا احلديثة واستخدام نظم املعلومات وما متثله من ضرورة يف حتقيق منظومـة التنميـة    هذا يؤكد احلاجةو. خاصة

  . املكاين لإلنسان وحيزهاملالئم ضاري املستدامة واليت بدورها توفر الراحة واألمان واملستوى املعيشي واحل
  

يف استخدامها كأداة حتليلية وتقنية ذات فعالية سواء ) GIS(تكمن أمهية التقنيات احلديثة لنظم املعلومات ومنها نظم املعلومات اجلغرافية 
م نظم املعلومات اجلغرافية يقلـل إىل  ولعل استخدا. للمخططني أو متخذي القرار وكذلك املسئولني عن اإلدارة البيئية والسكان واملوارد

العاجلة إضافة إىل املساندة يف إجناز اخلطط مبعدالت سرعة يف اختاذ القرار ملواجهة املشاكل العمرانية املختلفة وحد كبري من التكلفة وحيقق 
  .أسرع وجبودة عالية ومبا يقلل اهلدر يف الطاقات واملوارد

وسيلة فعالة يف دعم عملية اختاذ القرار يف املؤسسات  كوايف فلسطني اجلغرافية يف التخطيط العمراين وتأيت أمهية تطبيقات نظم املعلومات 
مع يف جمال التحكم بالتوسع العمراين باستخدام تقنية متطورة تستطيع التعامل ) اإلدارات احلكومية/البلديات/مثل احملافظات(ذات العالقة 

 وفاعالً يفتلعب تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية دوراً هاماً  من جهة أخرى. بدقة وكفاءة عالية جلتهاواخلرائط ومعااملعلومات والبيانات 
تعترب أداة ضرورية ملواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي كون هذه املخططات  ،الفلسطينية تجمعاتاملخططات اهليكلية لل عدادإتسهيل 

من خالل مصادرة األراضي ألغـراض بنـاء املسـتعمرات     )خاصة يف الضفة الغربية(التجمعات  هلذهاملتعلقة باحلد من التوسع العمراين 
  .١٩٤٨وتوسعتها وكذلك بناء اجلدار الفاصل بني الضفة الغربية واألراضي احملتلة عام 

Abstract: 
 
Through the different stages of history man has been linked with the spatial context 
he lives in. This is due to the interrelation between man and the surrounding natural, 
environmental, social and economic factors, which led to enhancing the characteristic 
of evolution and sustainability in comprehensive development in general and in urban 
development in particular. This emphasizes the need for sciences and modern 
technologies as well as the use of information systems and their significance in 
achieving sustainable development, which in turn provide comfort, security and the 
appropriate living and cultural standard for human being and its spatial context. 
The significance of modern techniques of information systems including geographic 
information systems (GIS) lies in its efficient use as a technical and analytical tool for 
planners and decision makers as well as those responsible for the management of 
environment, population and resources. The use of GIS decreases to a large extent the 



  

cost and achieves speed in taking decisions to deal with various urgent physical 
problems. In addition, it supports the preparation of plans in speedy rates and high 
quality, which reduces the lose in capacities and resources. 
The importance of the applications of GIS in physical planning in Palestine is due to 
its efficient use in supporting the process of decision taking in related institutions (e.g. 
governorates, municipalities, governmental bodies) in terms of controlling physical 
expansion through using advanced techniques that deal with efficient and proper 
manipulation of data, information and maps. Moreover, the applications of GIS play 
a significant role in facilitating the preparation of master plans for the Palestinian 
settlements, which are considered as an important and effective tool for opposing the 
policies of Israeli occupation related to limiting the physical expansion of these 
settlements (particularly in the West Bank) through the confiscation of land for the 
purposes of building and enlarging the Israeli settlements as well as the construction 
of the separation wall between the West Bank and the occupied territories in 1948.  

  

  :أهداف البحث
مـع التركيـز علـى الواقـع     يهدف هذا البحث إىل دراسة تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط العمراين 

استعراض جتربـة  من خالل ، وذلك عملية التخطيط واجههاتالفلسطيين يف ضوء اإلمكانيات املتوفرة واملعوقات اليت 
لتخطيط احلضري واإلقليمي التابع جلامعة النجاح الوطنية يف إعداد املخططات اهليكلية والعمرانية لبعض املدن مركز ا

ا يساهم يف توثيق ونقل هذه التجربة الفريدة على املستوى الوطين إىل اجلهات واملؤسسـات  مب. والبلدات الفلسطينية
   .العمراينجمال التخطيط األخرى العاملة يف 

م هذا البحث بعرض ملشروع خمطط هيكلي يربز بعض الفوائد اليت مت الوصول إليها باالسـتخدام املالئـم   سيتم دع
لتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف ظل واقع البيانات واإلمكانيات املتوفرة يف البلديات املختلفة يف فلسطني سـواء  

التنظيمية، حبيث ميكن تنفيذ ومتابعة ومراقبة املخطـط   على مستوى الطاقم أو الكادر، األجهزة، و كذلك االعتبارات
  .املتواضعةومن خالل طاقم البلدية وإمكانياا البسيطة 

      :ةــــمقدم
إن التطور احلضري والعمراين مبعدالت منو متسارعة وما يرافقها من تطور تكنولوجي متثل يف توفر مصادر املعلومـات  

فكـان  . اعدة بيانات باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف مؤسساا املختلفـة الدقيقة قد شجع الدول على إنشاء ق
االنتقال من اخلرائط الورقية واليت تعاين من مشاكل عديدة أمهها صعوبة التحديث، التكلفة املرتفعة نسبياً، طول املدة 

كنولوجية املعلوماتية والـيت اهتمـت   ، إىل الثورة الت)الزمنية لإلعداد، سهولة اإلتالف والضياع وغريها من املشاكل
علماً بأن هذا التطور قد احتـاج  . مبشاكل اخلرائط الورقية فأوجدت احللول باستخدام احلاسوب والربجميات املختلفة

  .إىل سنوات عديدة وما زال هذا العلم يتطور إىل وقتنا احلايل
يف كافة مناحي احلياة االجتماعية، االقتصـادية،  ومن هنا كان تطوير نظم املعلومات اجلغرافية اليت أصبحت تستخدم 

فأصبحت جماالت التطبيق كثرية ال حتصى وأمهها علـى مسـتوى التخطـيط    . الثقافية، التربوية، السياسية، وغريها
استخدامات األراضي، رخص البناء، الصحة والبيئة والنظافة العامة، شبكة الطرق واملواصالت، : احلضري والعمراين

لرفع كفاءة وأداء العمل و حتسـني مسـتوى إدارة    ةكذلك استخدامها كأدا .لعامة واملرافق العامة وغريهااخلدمات ا
 يفتساهم بشكل مباشر أيضاً فهي . العملية التخطيطية من خالل تدريب الكوادر البشرية ورفع مستوى األداء لديهم



  

تسـاهم هـذه الـنظم     من جهة أخرى.  احملليةو ميةعلى كافة املستويات الوطنية واإلقليتنفيذ املخططات العمرانية 
حيتـاجون إىل وقـت    فاملخططون. كان يؤثر بشكل مباشر على عدم تنفيذ املخططات الذيالعائق  والتقنيات يف إزالة

القـرار   ومتخـذ يسـعى  على اجلانب اآلخـر،   بينما،. عداد الدراسة والتحليل والوصول إىل النتائجإمعني للقيام ب
للوصول إىل القرارات ورؤية النتائج بشكل سريع نظرا للمتغريات املتالحقة سواء على املدى القريب أو ن ووالتنفيذي
تعمل على توفري إمكانية تناول هـذا احلجـم    واليت )نظم املعلومات اجلغرافية(تطبيق هذه التقنية وبالتايل فإن . البعيد

سوف يساهم بشكل ال يشك زيادة كفاءة عمليات التخطيط  يفاهلائل من البيانات ومعاجلتها وحتليلها بشكل يساعد 
  .العمراينرفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط  يف كبري ومباشر

يواجهه الواقع الفلسطيين من  خصوصاً يف ظل ماوعند احلديث عن عملية ومؤسسات التخطيط العمراين يف فلسطني، 
بسبب السياسات واملمارسات الـيت يفرضـها االحـتالل     حتديات وصعوبات كثرية وعديدة يف كافة مناحي احلياة

، فإن أمهية استخدام نظم املعلومات اجلغرافية تزداد ورمبا تأخذ بعداً خاصاً ال يتعلق فقط ١٩٦٧اإلسرائيلي منذ عام 
اجهـة  باملسامهة يف رفع كفاءة العمل وحتسني مستوى العملية التخطيطية واختاذ القرار بل يتعلق إىل درجة كـبرية مبو 

سياسات االحتالل على صعيد مصادرة األراضي واحلد من التوسع العمراين للتجمعات السكانية الفلسطينية، حيـث  
اإلسراع بإعداد وإجناز وتنفيذ املخططات والسياسات ميكن استخدام نظم املعلومات اجلغرافية كوسيلة وأداة فاعلة يف 

وما يؤكد على أمهية وضرورة استخدام هذه التقنية ). بلدات والقرىمستوى املدن وال(العمرانية على املستوى احمللي 
هو استخدامها بشكل كبري وواسع من قبل الطرف اإلسرائيلي الذي ميتلك املوارد واإلمكانيات والدعم الالزم الذي 

ـ  . يتطلبه استخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية دوداً لـدى  يف الوقت الذي ما يزال استخدام هذه التقنيـات حم
  .املؤسسات والدوائر الفلسطينية ذات العالقة

خاصة  ،إن املساحة احملدودة لألراضي الفلسطينية احملتلة والزيادة املطردة يف عدد السكان وزيادة الطلب على املوارد
فية وبناء اجلدار األرض اليت تتناقص يومياً نتيجة املصادرة املستمرة لبناء املستعمرات اإلسرائيلية وشق الطرق االلتفا

يتطلب تنظيماُ عقالنياً ومتوازناً الستخدامات األراضي وختطيطاً سليماً هلا، ويفرض على متخذي وصناع  ،الفاصل
، التخطيط العمراينعملية القرار وضع اخلطط والسياسات للتطوير وبناء مؤسسات التخطيط اليت تقوم بتوجيه وإدارة 

داخل الكيان اإلداري ) مثل نظم املعلومات اجلغرافية(ديثة واملتطورة ويتطلب كذلك استخدام التقنيات احل
  .للمؤسسات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف جمال التخطيط العمراين

  خلفية تارخيية: التخطيط العمراين يف فلسطني
منذ النصف الثاين من فلسطني تأثر التخطيط العمراين الفلسطيين تارخيياً باألحداث واألنظمة السياسية اليت توالت على 

مث احلكم األردين للضفة  ،١٩١٧بدأً باحلكم العثماين، واالنتداب الربيطاين يف العام  القرن التاسع عشر امليالدي
حيث كانت ، ١٩٦٧، وبعد ذلك االحتالل اإلسرائيلي يف العام ١٩٤٨الغربية واحلكم املصري لقطاع غزة يف العام 

تشكيل السلطات واهليئات احمللية وليس اتمع احمللي نفسه، مما جعل هذه السلطات مرتبطة السلطة احلاكمة هي وراء 
بالسلطة املركزية يف إطار من التبعية السياسية واإلدارية، مما أدى إىل احلد من استقاللية تلك السلطات يف جمال تقدمي 

ورها أثرت سلبياً على نوعية هذه اخلدمات وعدم ، واليت بد)ومنها إعداد املخططات العمرانية واهليكلية(اخلدمات 
تلبية احتياجات ورغبات اتمع احمللي الفلسطيين، وكانت معظمها حلساب مصاحل السلطات املركزية احلاكمة 

  .ولتحقيق أهدافها السياسية واإلستراتيجية



  

  
قة اليت حكمت األراضي الفلسطينية وباستثناء فترة االحتالل اإلسرائيلي، ميكن القول أن السلطات واإلدارات الساب

سامهت نوعاً يف إحداث تطور عمراين مرتبط مبخططات هيكليـة، حيـث   ) العثمانية، الربيطانية، األردنية واملصرية(
اعتربت األراضي الفلسطينية جزًء من أراضي تلك اإلدارات واحلكومات وطبقت عليها األنظمة والقوانني اليت تطبق 

أقامت هياكل ختطيطية ظلية  ١٩٦٧أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزه عام منذ  لكن. داخل تلك الدول
وقامت بإجراء تعديالت لقوانني التخطيط ومؤسساته مبوجـب أوامـر   ، تابعة عملياً ملؤسسات التخطيط اإلسرائيلية

خالل . األراضي الفلسطينية احملتلة عسكرية مبا يتناسب مع زيادة الضبط والرقابة اإلسرائيلية على التطور العمراين يف
مت إعداد خمططات إقليمية شـاملة   كذلك، هذه الفترة أعدت خمططات هيكلية حملية لبعض املدن والحقاً ملعظم القرى

هذه املخططات جاءت لتحقيق هدف واضح وهـو تنظـيم احليـز     ،وقطاعية لبعض املناطق يف األراضي الفلسطينية
  ).  Coon, 1992 ; Khamaisi 1989(حل واألهداف اإلسرائيلية اإلقليمي ألجل حتقيق املصا

فحـىت اسـتالم   . يف هذه الفترة كانت مشاركة الفلسطينيني يف مؤسسات التخطيط وإدارته كمتخذي قرار حمدودة
بل كانـت  ، مل تكن السلطة إلدارة التخطيط وإعداده بأيدي الفلسطينيني ١٩٩٤يف العام  الوطنية الفلسطينيةالسلطة 

كما أن الربط بني التخطيط ومصادرة األراضي حلساب السـلطة احملتلـة   . مفروضة عليها مبستويات وبأشكال خمتلفة
خاصة وان التخطيط العمراين كان تدرجي يفرض من ، كانت من مميزات النظرة الفلسطينية للتخطيط ولذلك عارضته

حىت أن ذلك طور وعمق ذهنية رد الفعل . استها االستيطانيةقبل السلطة اإلسرائيلية احملتلة ويأيت خلدمة اعتباراا وسي
 مـرت يف إن الفترة الطويلة اليت . حىت ولو كان به جزء من اإلجيابية، الرافض لكل ما تصنعه سلطة االحتالل املركزية

 ل الفتـرة خـال مباشر على عملية التخطيط ومؤسساته اليت تقام وتبىن  له اثرظل االحتالل أو السيطرة األجنبية كان 
  . )١أنظر شكل ( )١٩٩٨؛ مخايسي، Mahrouk, 1995(االنتقالية املشروطة خالل املرحلة االنتقالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  منوذج ملخطط هيكلي تنظيمي إسرائيلي: ١شكل 

  
  
  
  
  



  

  )١٩٩٣-١٩٨٥(منوذج ملخطط هيكلي تنظيمي من إعداد مهنيني فلسطينيني : ٢شكل 

  
  

ينية بعملية إعداد خمططات هيكلية يف منتصف الثمانينات حيث أعدت خمططات هيكلية وكانت بداية املشاركة الفلسط
إال أن معظمهـا مل  ، وقد لبت هذه املخططات جزء من احتياجات الفلسطينيني، حملية لبعض املدن والقرى الفلسطينية

على اختاذ القرار بشـأن هـذه   تلق قبوالً وتصديقاً من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي واليت كانت متتلك السيطرة 



  

أما على املستوى احمللي فقد أعدت خمططات هيكلية ملدن وقرى فلسطينية بأيـدي مهنـيني فلسـطينيني    . املخططات
  . )أعاله ٢أنظر شكل ( )١٩٩٨؛ مخايسي، ١٩٩٥كون، ). (١٩٩٣-١٩٨٥ يخاصة بني عام(

  :التخطيط العمراين يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
م، انتقلت الصالحيات املدنيـة إىل السـلطة   ١٩٩٤يف شهر أيار من عام " أرحيا أوالً-اتفاق غزة"ما مسي  مع توقيع

الوطنية الفلسطينية، ومبوجب هذا االتفاق املرحلي مت انتقال صالحيات ومسؤوليات التنظيم إىل اجلانب الفلسـطيين  
قيع االتفاقية املرحلية املتعلقة بالضـفة الغربيـة   م مت تو١٩٩٥، ويف شهر أيلول من عام "A"وضمن املناطق املصنفة 

" B"، حيث تكـون املنطقـة   "B,C"وقطاع غزة، واليت ظهر من خالهلا مفهومان جديدان لتقسيم الصالحيات وما 
ختضع إداريـاً وتنظيمـاً   " C"حتت السيادة الفلسطينية من الناحية اإلدارية والتنظيمية دون الناحية األمنية، واملنطقة 

“ B”ومسـاحة املنطقـة   % ٢.٨) سيادة فلسطينية كاملة" (A"وبلغت مساحة املنطقة . ياً للسيادة اإلسرائيليةوأمن
من إمجايل مساحة الضفة الغربية، وتوالت االتفاقيات وإعادة االنتشار إىل أن بلغـت يف شـهر آذار عـام    % ٢٣.٧
أمـا   ).١أنظر خارطة رقم " (B,A" من مساحة الضفة الغربية ضمن مناطق الصالحيات% ٤٠م ما يقارب ٢٠٠١

إقليماً أو مـا مسـي   ) ١٦(فيما يتعلق بالناحية اإلدارية فقد قامت السلطة الفلسطينية بتقسيم املناطق الفلسطينية إىل 
ولكن مع ). ٢٠٠٣وزارة احلكم احمللي، (حمافظات يف قطاع غزة   )٥(الغربية وحمافظة يف الضفة ) ١١(منها " حمافظة"

والوقـائع   ٢٠٠١م وإعادة احتالل املدن والقرى الفلسطينية منذ شهر نيسان ٢٠٠٠ضة األقصى يف عام بداية انتفا
اجلديدة اليت فرضتها سلطات االحتالل على األرض من بناء وتوسعة املستعمرات وبناء اجلدار الفاصل أو العازل بني 

قد فقـد  " B,A"السيادة الفلسطينية على مناطق ، ميكن القول أن مفهوم  ١٩٤٨الضفة الغربية واملناطق احملتلة عام 
  . معناه أو مضمونه، وأصبح هناك حاجة إىل إجياد تفامهات واتفاقيات جديدة رمبا تلغي كل االتفاقيات السابقة

اليت وواكبت عملية االنسحاب وبناء املؤسسات، مت إصدار التشريعات والقـوانني  ) ٢٠٠٠-١٩٩٤(خالل الفترة 
وكان من بـني  . س على القوانني املعمول ا أو اليت عمل ا قبل دخول السلطة الوطنية الفلسطينيةاليت تعتمد باألسا

األجهزة اليت أنشأت أو فوضت صالحية إدارا للسلطة الفلسطينية أجهزة التنظيم والبناء واليت اعتمدت يف تكوينها 
بعض التعديالت اليت أدخلـت   إىل، إضافة ١٩٦٧ وعملها على قوانني التنظيم اليت سبقت االحتالل اإلسرائيلي عام

  ). Mahrok,1995؛ ١٩٩٧، حلىب(من قبل سلطات االحتالل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  ١٩٩٩التقسيم األمين والسيادي للضفة الغربية وقطاع غزة حسب اتفاقية القاهرة، : ١خارطة رقم 

     
  
  
 
 



  

  لضفة الغربيةاجلدار الفاصل يف ا: ٢خارطة رقم 

  
  

وقد منحت البلديات الفلسطينية صالحيات التخطيط والتنظيم وتراخيص األبنية بالتنسيق مع اللجنة املركزية للتنظيم 
. هذه البلديات بدأت بإعداد خمططات هيكلية أو استأنفت إعداد خمططاا اهليكلية. والبناء وجملس التنظيم األعلى
والبناء بإعداد خمططات هيكلية للقرى اليت ال يوجد هلا خمطط هيكلي أو لتلك اليت  وبدأت اللجنة املركزية للتنظيم



  

وبشكل أساسي فقد تولت وزارة .  اعد هلا خمطط هيكلي خالل فترة االحتالل ولكنه ال يستجيب الحتياجات البلدة
واء من خالل إمكانياا الفنية ، س)املستوى احمللي(احلكم احمللي مسؤولية التخطيط اهليكلي والعمراين للمدن والقرى 

مثل (أو القطاع اخلاص ) مثل اجلامعات ومراكز األحباث والدراسات(أو بالتنسيق مع مؤسسات القطاع األهلي 
  .    )٤، ٣أنظر األشكال ( )املكاتب والشركات اهلندسية

راتيجيات للتخطيط الـوطين  أما على املستوى الوطين فقد تولت وزارة التخطيط والتعاون الدويل مسؤولية وضع است
وكذلك إعداد خمطط إقليمي حملافظات الضفة الغربية وقطاع غزه باالعتماد على دعم نروجيي ومبشاركة مستشـارين  

اعتمد على فرضيات جيوسياسية واقتصادية وعمرانية مازال  ١٩٩٨هذا املخطط الذي صدر يف اية عام .  نروجييني
بالرغم من ذلك فإن هذا املخطط يشكل إطار لوضع خمططـات  . الفترة االنتقالية هناك شك يف إمكانية حتقيقها خالل

مع انه مازال حباجة إىل تفصيل من حيث تقسيمه إىل مراحل ووضـع  ، إقليمية يف احملافظات وكذلك يف املدن املركزية
  ). ١٩٩٨وزارة التخطيط والتعاون الدويل، (أولويات حسب اإلمكانيات إلجنازه 

  
  
  
  
 



  

  /من إعداد مركز التخطيط احلضري واإلقليمي) ملدينة طولكرم(منوذج ملخطط هيكلي تنظيمي :  ٣شكل 
  )٢٠٠٤(جامعة النجاح الوطنية 

  
  
  
  
  



  

  /من إعداد مركز التخطيط احلضري واإلقليمي) لبلدة قبالن(منوذج ملخطط هيكلي تنظيمي :  4شكل 
  )٢٠٠٤(جامعة النجاح الوطنية 

  
  
  
 



  

       :ت اليت تواجه مؤسسات التخطيط العمراين الفلسطينيةالتحديات واملعوقا
  :ميكن تقسيم هذه التحديات واملعوقات إىل قسمني رئيسيني مها

 : حتديات ومعوقات موروثة  ) أ(
ورثتها السلطات واهليئات الفلسطينية عن اإلدارات وسلطات احلكم السابقة اليت توالت على فلسطني منذ النصـف  

. م واليت ما تزال قائمـة لغايـة اآلن  ١٩٦٧ع عشر، وأمهها فترة االحتالل اإلسرائيلي يف العام الثاين من القرن التاس
  :وتتلخص هذه التحديات فيما يلي

واليت فرضت واقعاً ال بد من التعامل معه، حيث جند أن قانون األراضي العثماين قد فرض : األنظمة والقوانني  ) ١( 
، إضافة إىل قوانني البناء السارية )ملك، وقف، مريي، متروكة، موات(ها واقعاً خاصاً مبلكية األراضي وتقسيم

املفعول واملستمدة من قوانني االنتداب الربيطاين، وكذلك األوامر والقوانني العسكرية اإلسرائيلية ومـا نشـأ   
  .عنها من واقع األرض

  .مات اإلدارية واألمنيةعلى األراضي والتقسيالكاملة السيادة عدم من خالل : الوضع السياسي  ) ٢( 
حيث أن هلذا املوضوع أمهية خاصة يف أعمال التخطيط والتنظيم كون غياب التسوية يضعف : تسوية األراضي  ) ٣( 

من القدرة يف السيطرة على األرض، وذلك لعدم توفر املعلومات الالزمة عن ملكية األرض وبالتـايل عـدم   
خططات اهليكلية والعمرانية، ولعل عدم إجراء أعمال التسوية على القدرة على إنتاج اخلرائط الالزمة لعمل امل

من أراضي الضفة الغربية كان وما يزال أحد العوامل اليت تسـاعد يف مصـادرة األراضـي وبنـاء     % ٧٠
املستعمرات اإلسرائيلية وشق الطرق االلتفافية لربط هذه املستعمرات من جهة، وأيضاً إحداث الرتاعات على 

  . إعاقة عملية التخطيط والتنمية من جهة أخرىامللكيات و
قامت دائرة التخطيط املركزية التابعة لإلدارة العسكرية اإلسرائيلية بإعداد خمططات حيث  :السابقةاملخططات   ) ٤(

هيكلية جزئية مت من خالهلا وضع حدود ضيقة للمناطق املسموح البناء فيها جلميع القرى الفلسطينية يف الضفة 
م وما يزال عدد كبري من هذه املخططات ساري املفعول لغاية ١٩٩٤، حيث مت إقرارها حىت بداية عام الغربية

اآلن يف ظل غياب أي خمطط هيكلي بديل أو جديد، وهذه املخططات مت إعدادها من قبل خمططني إسـرائيليني  
 ١٦(ق تصـل إىل  بناء على صور جوية، واقتصرت على استعماالت سكنية ووضع عروض غري منطقية للطر

داخل القرى وضمن مساحات ضيقة تشمل آخر ما وصلت إليه األبنية القائمة دون مراعـاة الزيـادة   ) متر
  . السكانية والتوسع العمراين املستقبلي

أما على الصعيد اإلقليمي، فقد استفاد اإلسرائيليني من املخططني اإلقليميني الذين مت إعدادها خالل فترة االنتـداب  
م بتعديل هذه املخططات من خالل وضع نشـر  ١٩٨٢، حيث قام اإلسرائيليون يف عام )RJ-5 ،S-15(اين الربيط

دف زيادة عدد املسـتعمرات ومنـع   ) RJ-5(ملنطقة القدس ليكون بديالً للمخطط الربيطاين  ١/٨٢املخطط رقم 
. عمراين للقرى الفلسطينية ومنع تواصـلها إعطاء تراخيص األبنية يف املناطق الزراعية باإلضافة إىل احلد من التوسع ال

، وقد احتوى هذا املخطط على "٥٠مشروع الطرق رقم  "م نشر خمطط إقليمي آخر مسي ١٩٨٤كذلك مت يف العام 
وكذلك أحكاماً خاصة باالرتدادات على هذه الطرق تصل إىل ) سريع، رئيسي، إقليمي، حملي(أربع تصنيفات للطرق 

يضاً يف احلد من التوسع والتطور العمراين الفلسطيين، وقد هدف هذا املخطـط إىل ربـط   ، مما يساهم  أ)متر ٣٠٠(
  .مستعمرات الضفة الغربية وقطاع غزة مبا يسمى إسرائيل مع جتنب القرى الفلسطينية



  

  :حتديات يف فترة السلطة الفلسطينية  ) ب(
  :وميكن تلخيصها فيما يلي

رية واألمنية وإعادة االنتشار على مراحل وما نتج عنها مـن  حتديات ومعوقات سياسية تتعلق بالتقسيمات اإلدا )١(
 . عدم تواصل جغرايف بني الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة وبني حمافظات الضفة الغربية من جهة أخرى

ترتبط هذه التحديات واملعوقات مبا فرضه االحتالل اإلسرائيلي وما زال يفرضه على  :حتديات ومعوقات جغرافية )٢(
فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة من بناء وتوسعة للمستعمرات وشبكة الطرق االلتفافيـة الـيت   األرض ال

 ). حول منطقة القدس( تربطها، وأيضاُ بناء اجلدار الفاصل أو العازل على حدود الضفة الغربية وداخلها
 :حتديات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتية )٣(

الـوزارات  (فة اليت قامت ا مؤسسات وهيئات التخطيط الفلسـطينية  على الرغم من اجلهود واحملاوالت املختل
إلعداد خمططات هيكلية وإقليمية تـنظم  ) املعنية والبلديات والدوائر الرمسية ومؤسسات القطاع األهلي واخلاص

سـة  التطور العمراين واستخدامات األراضي املختلفة للتجمعات السكانية إال أن عملية التخطيط والتنظيم ومؤس
  :التخطيط يف فلسطني ال زالت تعاين من مشاكل كثرية وتواجه معوقات عديدة ميكن تلخيصها على النحو التايل

  .غياب أو عدم اعتماد سياسات التخطيط على املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية •
  .عدم وضوح املسؤوليات وتداخل الصالحيات بني اجلهات املعنية بالتخطيط •
  .اب التنسيق والتعاون بني املؤسسات املعنيةضعف ورمبا غي •
  .غياب أو عدم مالئمة األنظمة والقوانني والتشريعات اليت حتكم عملية إعداد املخططات وتنفيذها ومتابعتها •
  .ضعف وقلة الكوادر الفنية والعلمية املؤهلة يف جمال التخطيط العمراين •
  .ألحيان مع املصاحل اخلاصةعدم تلبية املخططات لالحتياجات وتعارضها يف معظم ا •
  .غياب تسوية األراضي ومسحها وملكيتها •
  .ضعف ورمبا غياب املشاركة الشعبية واجلماهريية يف إعداد وتنفيذ املخططات •
  .ضعف وقلة التمويل الالزم إلعداد وتنفيذ املخططات •
  .ضعف وقلة املعلومات والبيانات الالزمة وعدم توفر اخلرائط والصور اجلوية احلديثة •
  .غياب دور القطاع اخلاص •

  :حتديات ومعوقات خاصة باملخيمات الفلسطينية )٤(
الـيت نشـأت بفعـل اهلجـرات     (وتتمثل يف العالقة املتبادلة والتأثريات النامجة عن وجود عدد من خميمات الالجئني 

داخل أو على أطراف املدن والتجمعات السكانية، حيـث  ) م ١٩٦٧م وحرب عام ١٩٤٨السكانية بعد حرب عام 
احة، غيـاب اخلـدمات واملرافـق احلياتيـة     أن هذه املخيمات تعاين من االكتظاظ السكاين وحمدودية األرض واملس

وعلى الرغم من أن هذه املخيمات تقع حتت مسؤولية . والضرورية، عشوائية التطور يف ظل غياب التخطيط العمراين
مـن  ) مثل الكهرباء واملياه ومجع النفايـات (إال أا حتصل على اخلدمات األساسية ) UNRWA(وإشراف منظمة 

أما من ناحية تراخيص األبنية فال ختضع هذه املخيمات إىل قوانني وأنظمة التخطـيط  . طينيةالبلديات واهليئات الفلس
والتنظيم املعمول ا يف املدن والقرى الفلسطينية، مما يشكل عائقاً وحتدياً كبرياً أمام التطور العمراين يف هـذه املـدن   

  .ويؤدي إىل نشوء ما يعرف بظاهرة السكن العشوائي



  

سبق ذكره من حتديات ومعوقات، هناك حتديات ومشاكل جديدة ظهرت منذ بداية انتفاضة األقصـى يف  إضافة إىل ما 
م وما رافقها من ممارسات إسرائيلية وإعادة احتالل للمدن الرئيسية والقرى الفلسطينية، مما كان له أثـر  ٢٠٠٠عام 

وهـذه  . لتحديـد املؤسسـات احملليـة   مدمر على مؤسسات وهيئات التخطيط العمراين يف األراضي الفلسطينية وبا
  :) ٢٠٠٣وزارة احلكم احمللي،(التحديات واملشاكل تتلخص فيما يلي

ندرة املوارد املالية الالزمة لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية الضرورية واألساسية، حيث أعاد االحتالل تدمري  )١(
ري من شبكات الطرق والصرف الصحي ، وقد مشل ذلك تدمري جزء كب٢٠٠٠و ١٩٩٤ما مت إجنازه بني عامي 

واملياه والكهرباء وغريها من اخلدمات األساسية اليت سعت اهليئات احمللية للحصول عليها يف الفترة اليت سبقت 
  .٢٠٠٠عام 

 .االحتالل اإلسرائيلي املتكرر ملناطق السلطة الفلسطينية، وما يرافقه من تدمري للبنية التحتية )٢(
الالزمة لتنفيذ املشاريع، مما يتطلب رفع كفاءة بعض اهليئات احمللية لتمكينها من تنفيـذ  ضعف اإلمكانيات الفنية  )٣(

 .املشاريع احليوية

  :تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف التخطيط العمراين يف فلسطني
عة، وبشـكل  إن إمكانيات املؤسسات الفلسطينية يف جمال استخدام نظم املعلومات اجلغرافية تعترب بشكل عام متواض

أساسي فإن السبب الرئيسي يف ذلك يعود إىل قلة املصادر املادية اليت يتطلبـها تأسـيس نظـم معلومـات وتـوفري      
، كذلك تفتقر معظم املؤسسات إىل الكـوادر  )مثل أجهزة وبرامج احلاسوب ذات العالقة(التجهيزات الفنية الالزمة 

باإلضافة إىل عدم وجود البيانات واخلرائط الرقمية واحملوسبة اليت . يةالبشرية املؤهلة الستخدام نظم املعلومات اجلغراف
  .تشكل األساس لنظم املعلومات اجلغرافية

وميكن القول بأن استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية قد بدأ يف فلسطني خالل اخلمس سنوات املاضية على الرغم 
وحدة بسبب غياب التنسيق ما بني القطاعني العام واخلاص من جهة من الشح يف املعلومات وعدم توفر قاعدة بيانات م

وهذا بالتأكيد أدى إىل جتزئة املعلومات وتفرقها . وضعف التنسيق مابني مؤسسات القطاع العام نفسه من جهة أخرى
. األعمال وعدم حصرها يف قاعدة معلومات واحدة تضمن استفادة اجلميع منها وبالتايل أدى إىل هدر الطاقات وتكرار

وعلى صعيد املؤسسات اليت تستخدم نظم املعلومات اجلغرافية فمعظمها مؤسسات خاصة أو مراكز أحباث ودراسات 
وفقـاً للمشـاريع   ) GIS(داخلها تعمل على تطوير وتبين هذه التقنيـة احلديثـة   ) GIS(قامت بتأسيس وحدات 
ام هذه التقنية يكاد يقتصر على وزارة التخطـيط الـيت   أما على الصعيد احلكومي فاستخد. والتطبيقات اليت تقوم ا

أسست دائرة خاصة بتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف جمال إعداد الدراسات واخلـرائط ووضـع السياسـات    
  .واخلطط على املستويني الوطين واإلقليمي

  :مقومات نظم املعلومات اجلغرافية
جلغرافية يف املؤسسات الفلسطينية بشكل عام ومؤسسـات التخطـيط   يف ضوء االستخدام احملدود لنظم املعلومات ا

العمراين بشكل خاص نتيجة األسباب واملعوقات اليت ذكرت أعاله يؤكد ضرورة التغلب على تلك العقبات والبـدء  
ودورها يف  الفعلي بدراسة جدوى استخدام هذه التقنية يف خمتلف ااالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعمرانية،

ويرتكز بناء وتأسيس تقنية نظم املعلومات اجلغرافية جمموعة مـن العوامـل   . دعم وتسهيل عملية صنع واختاذ القرار



  

  :واملقومات، أمهها

  :عوامل بنية املعلومات اجلغرافية) ١(
مات الصحيحة واحملدثة وتشمل جمموعة من العوامل املؤسسية واالقتصادية والفنية اليت تتكامل معاً لتحقق إتاحة املعلو

  ): ٢٠٠١مصطفى،     (بتكلفة معقولة وبضوابط حتمي حقوق امللكية، وهذه العوامل تشمل 

  :العوامل املؤسسية) أ(
وتم مبدى توافق اهليئات واملؤسسات مع اإلطار التنظيمي للعمل وحتديد احلاجة إىل إعادة هيكلة بعض املؤسسات 

ك ختتص بتحديد تشريعات احلقوق القانونية مللكية واستخدام املعلومات يف صورها كذل. لتتوافق مع اإلطار التنظيمي
ليس هلا حقوق (املختلفة الورقية والرقمية وتصنيف هذه املنتجات من املعلومات على شكل جمموعة من احلقائق 

ي يتعلق مبدى استفادة كذلك هناك عامل اجتماع). تسري عليها قوانني حقوق امللكية(أو جمموعة من األعمال ) ملكية
اتمع من إتاحة املعلومات ومقدار مشاركته يف عملية صنع القرار وإبداء الرأي فيها بفتح قنوات اتصال باملواطنني 

أيضاً تشمل هذه العوامل وجود كوادر مؤهلة ومدربة يف جمال إنتاج واستخدام نظم . تستقبل مقترحام وآرائهم
  .املعلومات

  :تصاديةالعوامل االق) ب(
تتناول حتديد البيانات اليت ميكن إتاحتها لآلخرين سواء مبقابل أو بدون وعمل دراسة اجلدوى اليت تبني املصروفات 
والعوائد املنتظرة وحتدد األهداف املطلوب حتقيقها واجلدول الزمين للعمل حبيث يتم التقييم فيما بعد على أسس سليمة 

  . وواضحة

  :العوامل الفنية) ج(
ل املواصفات القياسية اليت جيمع عليها مجيع منتجي البيانات واخلرائط واليت توضح تصنيف البيانات وخصائصها وتشم

حىت تتماشى مع احتياجات مستخدمي هذه البيانات مع مراعاة اختالف الدوافع والقوى احملركة وراء كل جهة تعمل 
  .يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار من بعد

  .بناء قواعد البيانات وخرائط األساس الرقمية واحملوسبة واحملدثة) ٢( 
  .إجياد آلية إلتاحة وتبادل املعلومات بني املؤسسات واجلهات ذات العالقة بالتنمية والتخطيط) ٣( 
التنميـة  حتديد االحتياجات احلالية واملستقبلية من عناصر تكنولوجيا املعلومات املتعلقة بدعم أنشطة التخطيط و) ٤( 

  .ووضع خطط زمنية لتحقيقها

  :جتربة مركز التخطيط احلضري واإلقليمي يف جمال تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية
امعة النجاح الوطنية اجلانطالقاً من أهداف  ١٩٩٨مت تأسيس املركز يف جامعة النجاح الوطنية مبدينة نابلس يف عام 

جمموعة تحقيق ويسعى املركز ل . املسامهة يف عملية بناء الدولة الفلسطينيةورسالتها يف تطوير وخدمة اتمع احمللي و
  :، أمههااألهدافمن 
اجلوانـب املتعلقـة    وتوجيه ومعاجلةاملسامهة يف إعادة ختطيط وتنظيم املدن والقرى الفلسطينية من خالل دراسة  •

  .والوطينبالوضع احلايل واملستقبلي للتخطيط احمللي واإلقليمي 
البلديات واجلهـات  وللوزارات واملؤسسات  العمراينإلرشاد واملساعدة الفنية املطلوبة يف جمال التخطيط تقدمي ا •



  

  .املعنية
  .فلسطنييف  العمراينحتسني وتدعيم املمارسة العملية للتخطيط  •
ين والقواعد الالزمة لإلدارة والسيطرة على التغيري البيئي وكـذلك التطـور العمـرا    وضع األسساملسامهة يف  •

  .الفلسطينيةلتجمعات السكانية ل
  .الفلسطينية التخطيط والتنظيماملسامهة يف وضع األسس والقواعد اليت تساعد يف تطوير وبناء مؤسسات  •
  .التعاون مع اجلهات املعنية لوضع األنظمة واملعايري الوطنية للتخطيط والتنظيم العمراين •
جامعات ومراكز حبث عاملية متخصصة يف جمـال التخطـيط    إنشاء عالقات وبرامج تعاون أكادميية وتدريبية مع •

  .العمراين
  .اإلشراف على برنامج ماجستري التخطيط احلضري واإلقليمي يف اجلامعة •
   :ما يلي تشمل جماالت عمل املركزو
  ). األراضي زاهليكلية، التفصيلية، فر(إعداد املخططات جبميع أنواعها  •
  .املتخصصةإجراء الدراسات واملسوحات واألحباث  •
  .املعنيةإعداد مشاريع تطويرية للوزارات و البلديات واملؤسسات  •
  .واخلاصعقد دورات تدريبية متخصصة لكوادر املؤسسات املعنية يف القطاعني العام  •

إضـافة إىل   ،العمارةو العمراينيعتمد املركز يف القيام باألعمال واملهام على خنبة من املتخصصني يف جماالت التخطيط 
املركز يف إجراء املسوحات والدراسات على طلبـة   التخطيط، ويعتمدفنيني املختصني يف استخدامات احلاسوب يف ال

  :مثلكذلك مت توفري البنية األساسية للمركز  .اجلامعةاإلقليمي يف وبرنامج ماجستري التخطيط احلضري 
مثـل  طورة ومتخصصـة يف التخطـيط   يضم أجهزة وبرامج متوحدة احلاسوب ونظم املعلومات اجلغرافية واليت  •

(Arc/Info, ArcView, Microstation, AutoCAD, SPSS, FIVSIN)  
  .مرسم التخطيط إلعداد املخططات واملشاريع التطويرية •
  .املراجع والكتب والدوريات واألحباث املتخصصة •

املراكز العامليـة  وع بعض اجلامعات تعاون م اتفاقياتقام املركز منذ تأسيسه بإبرام على صعيد التعاون الدويل واحمللي 
  :مثل العمرايناملتخصصة يف التخطيط 

  .معهد التخطيط احمللي والوطين التابع جلامعة آخن التقنية يف أملانيا •
  .إيطالياكلية علوم األرض واألقاليم يف جامعة بوليتكنيك ميالنو يف  •
  . كنداكلية التخطيط احلضري واإلقليمي يف جامعة بوليتكنيك ريسون يف  •
  .كلية التخطيط احلضري واإلقليمي يف جامعة القاهرة •
  .النرويجبكلية العمارة يف أوسلو  •

املدن  عدد منحملياً مت التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة احلكم احمللي خبصوص قيام املركز بإعداد خمططات هيكلية ل
ات واملؤسسـات الفلسـطينية ذات العالقـة    يرتبط بعالقات وثيقة مع معظم الـوزار الفلسطينية، كذلك والبلدات 

   .بالتخطيط والتنمية
  



  

احملاضرات املتخصصة والعمل  ورشاتوبعدد من األنشطة يف جمال عقد املؤمترات والندوات منذ تأسيسه املركز يقوم 
  . يف التخطيط احلضري والعمراين

الـيت مت   املدن والبلدات الفلسطينية موعة مناملخططات اهليكلية اليت أجنزها املركز، هناك عدد من شاريع وعلى امل
إعدادها يف املركز، وجمموعة أخرى من هذه املخططات جيري العمل على إعدادها، إضـافة إىل مشـاريع تطويريـة    

 : متنوعة، أمهها
 Euromed Cultural(والثقايف يف منطقة حـوض البحـر املتوسـط    التراث احلضاري دعم مشروع  •

Heritage II Project ( احتاد اجلامعات املتوسطية بإشراف)UNIMED( مشروع مشـترك  ، وهو
  .حوض البحر األبيض املتوسطدول مع جامعات 

عـدد مـن   لشبكة االتصاالت الفلسطينية يف ) GISباستخدام تطبيقات (مشروع إعداد اخلارطة احملوسبة  •
  .الفلسطينيةافظات احمل

املركز بشكل فاعل باستخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف بالنسبة الستخدام نظم املعلومات اجلغرافية، يقوم 
  :التخطيط العمراين يف جماالت خمتلفة تشمل

  .إعداد وحتديث اخلرائط والصور اجلوية احملوسبة )١(
 .بناء قاعدة معلومات وبيانات خاصة بالتجمعات السكانية )٢(
 ).دن والبلداتامل(إعداد املخططات اهليكلية والتنظيمية على املستوى احمللي  )٣(
 .توثيق املواقع واملباين التارخيية والتراثية )٤(

وحول استخدام املركز لتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف جمال إعداد املخططات اهليكلية، ميكـن أخـذ منـوذج    
لفة اليت يتم من خالل تناول املراحل املخت) حمافظة قلقيلية بالضفة الغربية/بلدة كفر ثلث(إلحدى البلدات الفلسطينية 

  :اعتمادها يف إجناز املخطط اهليكلي، وتشمل ما يلي

  :  مرحلة إعداد اخلرائط اجلوية وحوسبتها -أوالً
املطابقة للمواصفات الفنية املعمول ا لـدى  ) ORTHOPHOTO(احلصول على اخلرائط والصور اجلوية  .١

  .وزارة احلكم احمللى الفلسطينية
وحتويلـها إىل    AUTOCAD MAP)(ية باسـتخدام برنـامج   الصور اجلو  DIGITIZING)(حوسبة  .٢

ممثلة على شكل نقـاط  ) SPACIAL FEATURES(حتتوي على معامل مكانية )  LAYERS(طبقات 
(POINTS)  وخطوط ) ( LINESومضلعات (POLYGONS) وذلك حسب نوعها حىت يتم التعامل ،

 ).٥أنظر شكل (معها وتصنيفها  بشكل دقيق وسهل 
علـى شـكل الطبقـات    ) (ARC/MAP 9ضمن برنـامج   (AUTOCAD FILES)إدراج ملفات  .٣

)LAYERS (  اليت مت إعدادها وتظهر يف جدول احملتويـات)TABLE OF CONTENTS (  مصـنفة
يتم التحكم بأشكاهلا وألواا وأحجامها مبا يتناسب مع  (SYMPOLS)حسب نوع املعامل وممثلة بواسطة رموز 

 ).٦أنظر شكل (عليه هلذه املعامل  املخطط ونظام األلوان املتعارف

 



  

  :مرحلة مجع املعلومات وإدراجها وحتليلها -ثانياً
مجع املعلومات والبيانات الالزمة ألغراض التخطيط، وذلك من خالل استمارة خاصة معدة من قبل املركز، حبيث  .١

يف التجمع السكاين املعين يقوم فريق عمل تابع للمركز مبسح ميداين شامل للمباين واملنشآت واخلصائص األخرى 
 ).١أنظر ملحق(
، حبيث يعد كل جدول )(ATTRIBUTE TABLESتفريغ املعلومات اليت مت مجعها يف جداول اخلصائص  .٢

أنظر ) ((ARC/ MAP 9اخلاصة به وما حتويه هذه الطبقه من معامل ضمن برنامج ) LAYER(وفقا للطبقة 
 ).٧شكل 

 . لتخطيط العمراينتصنيف وحتليل املعلومات حبسب أغراض ا .٣
 ).LAYOUTS(إخراج النتائج من خرائط وجداول لعرضها على شكل مناذج  .٤
 ARC) (SCENE/للتجمع السكاين وذلك باستخدام برنـامج  ) 3D MODEL( عمل جمسم ثالثي األبعاد  .٥

دف إيصال مفهوم وفكـرة  )  (MOVIEقصري، ويتم عرضه على شكل فيلم )(ARC/MAPامللحق بربنامج 
  ). ٨أنظر شكل (العمراين للهيئات احمللية ذات العالقة  التخطيط

  )AUTOCAD FILE(خارطة حموسبة لبلدة كفر ثلث ): ٥(شكل 

  
  

  
  



  

 )TABLE OF CONTENTS(يف جدول احملتويات ) LAYER(منوذج إلحدى الطبقات ): ٦(شكل 

  
  

  ) ATTRIBUTE TABLES(منوذج للمعلومات اليت يتم حتليلها مبوجب جداول اخلصائص ): ٧(شكل 

  



  

  جمسم ثالثي األبعاد لبلدة كفر ثلث): ٨(شكل 

  
  

  :املقترحات والتوصيات
، إضـافة إىل  التحديات واملشاكل واملعوقات اليت تواجه مؤسسات التخطيط العمراين يف األراضي الفلسطينيةيف ضوء 

، ميكن اإلشـارة  دة يف التخطيط العمراينالتحديات املتعلقة بضعف استخدام نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاا املتعد
  :إىل بعض املقترحات والتوصيات اليت تستطيع هذه املؤسسات األخذ ا واالستفادة منها، وتتضمن النقاط التالية

  .التنمية الشاملة املستدامةصياغة واعتماد سياسات التخطيط على املستوى الوطين يف إطار منظور )   ١( 
 ينييط العمراين على صعيد إعداد املخططات، حتسني األداء، والتنفيـذ علـى املسـتو   توفري احتياجات التخط )٢(

 : اإلقليمي واحمللي، وهذه االحتياجات تشمل
  .وحوسبتها وتوحيدها من خالل بنك معلومات وطين توفري املعلومات واخلرائط والبيانات •
  . تغريةإعداد خمططات طارئة تراعي األوضاع والظروف السياسية القائمة وامل •
  .العمل على تنفيذ املخططات املصادق عليها •
 .حماولة البدء بتسوية وتسجيل األراضي •
  :اإلطار القانوين للتخطيط العمراين من خاللمراجعة وتطوير  )٣(
  .احلد من تأثري اإلرث التارخيي والقوانني املوروثة •
  .تخطيطيةمراعاة االحتياجات املستجدة والتغريات، ومالئمة اهليكلية اإلدارية وال •
  .االنسجام بني املستويات التخطيطية املختلفة •



  

  .مراجعة القوانني واللوائح واألنظمة •
 .وضع املقاييس واملعايري والتعليمات التخطيطية •
  :إجراءات التنسيق والتعاون للتخطيط العمراين من خالل )٤(
  .تعزيز وتقوية العالقة بني الوزارات والقطاعات املعنية بالتخطيط العمراين •
  ).الوطين واإلقليمي واحمللي(تنسيق والترابط عرب مستويات التخطيط املختلفة ال •
  .جلان متخصصة/ مؤسسات/ تشكيل هيئات  •
 .تشكيل وحدات وظيفية وإدارية للتخطيط العمراين •
  
  :تعزيز القدرات واملوارد الالزمة للتخطيط العمراين وتشمل )٥(
  .تطوير وتأهيل الكوادر من التعليم اجلامعي والتدريب •
  .توفري املوارد املالية على مستوى اهليئات احمللية، على مستوى الدولة أو من خالل الدول املاحنة •
 .دعم مشاركة القطاعني األهلي واخلاص يف إعداد املخططات •
يف التخطيط العمراين من خالل الـربامج واحملاضـرات   ) الشعبية(تعزيز وتطوير التوعية واملشاركة اجلماهريية  )٦(

 . ورشات العمل املتخصصةوالندوات و
  :إجراء اإلصالحات على هيكلية البلديات وهيئات احلكم احمللي من خالل )٧(
مبا يضمن تعزيز مفاهيم الشفافية، املسائلة أواحملاسبة، املساواة والعدالة، (احلكم الصاحل أو السليم مبادئ تطبيق  •
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 .وصف مهام وواجبات الوحدات اإلدارية •
 .داءالرقابة وتقييم األ •
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البلديات مؤسسات التخطيط العمراين وبالتحديد ونظم املعلومات يف عمل االستفادة من التكنولوجيا احلديثة  )٩(

  :وهيئات احلكم احمللي من خالل
 .استخدام التكنولوجيا احلديثة واملتطورة يف خمتلف النواحي التخطيطية واإلدارية والتقنية •
الفنية ومتكنهم من التكيف مع تنظيم برامج ودورات تدريبية للموظفني والعاملني لرفع كفاءم وقدرام العملية و •

 .التكنولوجيا احلديثة واستخدامها والتعامل معها
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تطبيقات نظم املعلومات " ، ورقة عمل مقدمة يف ندوة العوامل املؤثرة على التنمية العمرانية املتواصلة، )٢٠٠١(هاشم، علي مهران  •

 .، نظمتها منظمة املدن والعواصم اإلسالمية، القاهرة"يف التخطيط العمراين والتنمية املستدامةاجلغرافية 
، منشورات وزارة احلكم احمللي، رام )٢٠٠٣-١٩٩٤(احلكم احمللي الفلسطيين يف مثاين سنوات ، )٢٠٠٣(وزارة احلكم احمللي  •

  .اهللا
، منشورات وزارة التخطيط والتعاون الدويل، مي حملافظات الضفة الغربيةاملخطط اإلقلي، )١٩٩٨(وزارة التخطيط والتعاون الدويل  •

  .رام اهللا
  .، مركز احلقوق، جامعة بري زيت، بري زيتتشريعات التنظيم والبناء يف فلسطني، )١٩٩٧(حليب، أسامة  •
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 .اإلسالمية، القاهرة

 .، منشأة املعارف، اإلسكندريةأساسيات وتطبيقات للجغرافيني: نظم املعلومات اجلغرافية، )٢٠٠٠(عزيز، حممد اخلزامى  •
، مؤمتر االعمار الريفي واحلضري لدولة إعادة اعمار فلسطني، مأسسة جهاز التخطيط يف فلسطني، يف )١٩٩٧(مخايسي، راسم  •
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