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Abstract: 

 
Green spaces consider an important need in balancing urban activity 

on the one hand and the residential, health, and shapeliness 

environment of the city on the other hand, which requires planning 

studied vision to persevere the balance between population growth, 

urbanization, and green spaces in the city.  
This study aims to identify the reality of planning in Palestinian cities 

(Tulkarm as a model ) and the extent to which green spaces are 

affected by Israeli measures and their ability to sufficient the 

requirements of the population, in addition to, give an aesthetic 

image to the city’s landscape. 

 This was done by conducting field surveys and interviews with the 
relevant authorities in institutions Planning, implementation, and 

use of Geomolg systems for geospatial information in Palestine. 

 The study reached the main conclusion that there is an increase in 

urban growth in the structural plan of the city, and a lack of green 

spaces as a result of, the inability to expand the structural plan, 
which was planned in the year (2006 AD) due to the Israeli 

measures, which led to a distortion of the aesthetic image of the city, 

and a decrease in the individual's possession of Green areas, which 

amounted to ( 0.4m²) of the area of the structural plan amounting to 

(13790.351) acres (dunums)also the study reached several 

recommendations to contribute to solving this problem.  
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ي ظل غياب الصورة 
ر
اء للمدن الفلسطينية ف هد المدينة الجمالية عن مشتخطيط المساحات الخضر

 أ)مدينة طولكرم 
 
 (نموذجا

 
 2 نض عبداللة دمحم مفلح

 
 الملخص

ي من جهة وبيئة 
ر إلنشاط إلعمرإنر ي إلموإزنة بي 

ر
ورية ف إء حاجة ضر تعد إلمساحات إلخضر

إلمدينة إلسكنية وإلصحية وإلجمالية من جهة أخرى، مما يتطلب وضع رؤية تخطيطية 
ي إلحفاظ عىل 

ر
ي تساعد ف

ر
إء ف ي وإلمساحات إلخضر

ي وإلعمرإنر
ر إلنمو إلسكانر حالة إلتوإزن بي 

ي إلمدن إلفلسطينية )طولكرم  .إلمدينة
ر
ؤن إلدرإسة تهدف ؤىل إلتعرف عىل وإقع إلتخطيط ف

 أ
 
إء باؤلجرإءإت إؤلرسإئيلية وقدرتها عىل تلبية نموذجا ( ومدى تأثر إلمساحات إلخضر

ية عىل مشهد إلمدينة، تم ذلك من خالل ؤجرإء متطلبات إلسكان وإضفاء إلصورة إلجمال
ي إلمؤسسات إلتخطيطية وإلتنفيذية، 

ر
ي وإلمقابالت مع جهات إإلختصاص ف

إلمسح إلميدإنر
 .وإستخدإم نظم إلجيومولج للمعلومات إلجيومكانية

ي إلمخطط إلهيكىلي 
ر
ي ف

توصلت إلدرإسة ؤىل نتيجة رئيسية مفادها زيادة إلنمو إلعمرإنر
، للمدينة، ونقص  إء، نتيجة عدم إلقدرة عىل توسيع إلمخطط إلهيكىلي

إلمساحات إلخضر
ي إلعام )

ر
م( بسبب إؤلجرإءإت إؤلرسإئيلية، مما أدى ؤىل تشوه 6002إلذي تم تخطيطه ف

إء حيث بلغت  ي حصة إلفرد من إلمساحات إلخضر
إلصورة إلجمالية للمدينة، وتدنر

دونم)، وقد توصلت إلدرإسة  09730.950(، من مساحة إلمخطط إلهيكىلي إلبالغة (²م0.0)
ي حل إلمشكلة

ر
 . ؤىل عدد من إلنتائج وإلتوصيات للمساهمة ف

إء، طولكرم: الكلمات المفتاحية ، إلمدن، مساحات خضر         .إلتخطيط، إلمخطط إلهيكىلي
 

 المقدمة: 
وتطورت رؤيته بتطور  يعد تخطيط إلمدن ليس وليد إللحظة، فجذوره قديمة ترجع ؤىل قدم وجود إلحضارإت إؤلنسانية،

ي ؤعدإد 
ر
ي تعتمد عليها إلدول أو إألقاليم أو إلمدن أو إلمؤسسات ف

إحتياجات إؤلنسان، فالتخطيط من أهم إألدوإت إلت 
ي إلتنمية وإلتقدم وتوفي  نوعية حياة لسكانها، من خالل وضع خطط عقالنية تغطي 

ر
برإمجها لتحقيق غايات إلمجتمع ف

 .إإلجتماعية وإلوظيفية....إلخجوإنب إلحياة إإلقتصادية و 
ي من أنوإع إلتخطيط ي ؤن ي توفي  بيئة إلسكن إلمناسبة، ؤ إلتخطيط إلحضر

ر
ر إلمدن من إلقيام بوظائفها ف خذ به لتمكي 

ي يحتاجها إلسكانوإإلحتياجات إلخدمية 
ة  ، حيث يتم إلتخطيطللمدينة ؤبرإز إلصورة إلجماليةإلعمل عىل ، و إلت  لفي 

ر إ إت إلسكانية إلناتجة عن إلزيادة إلطبيعية وإلهجرة. زمنية تأخذ بعي   إلعتبار إلتغي 
ي توفي  إلبيئة إلصحية

ر
ي إلمدن أمر إهتم به إلمخطط لما له من أهمية ودور ف

ر
إء ف  وإلنفسية فتخطيط إلمساحات إلخضر

 .إلرفاهيةولتحقيق 
 

 مشكلة الدراسة وتسأوالتها وأهميتها: 
ي 
إء  ،وإتساع بيئة إلسكن عىل مستوى إلمدن إلفلسطينية ،من خالل مالحظة إلتطور إلعمرإنر وقلة إلمساحات إلخضر
ي إلضفة إلغربية وقطاع غزة منذ قدوم إلسلطة  ،وضعف إألدإء إلتخطيطي لها 

 
إت إلسكانية إلوإضحة ف وإلتغي 

ي إلعام 
ر
ي بلغت ف ،0337إلفلسطينية، أجرت دإئرة إؤلحصاءإت إلفلسطينية أول تعدإد للسكان وإلمنشات ف

ر
أعدإد إلسكان ف

ي إلضفة إلغربية وقطاع غزة )
ر
ية وإلمخيمات ف ( نسمة، وكان توزيعهم 68,35.2,9إلتجمعات إلفلسطينية إلريفية وإلحضر

ي  ية، 59.0إلنست  ي إلمناطق إلحضر
ر
ي إلمخيمات، 05.3% يقيمون ف

ر
ي إلمناطق إلريفية )إؤلحصاء 90.0% ف

ر
% ف

، ي
 (.,033إلفلسطيتر

ي أجرتها دإئرة إؤلحصاءإتلإأما إلتقديرإت إلسكانية 
ي إلعام إلمركزية ت 

ر
ي إلعام إبناءإ عىل نتائج إلتعد م(،6007) ف

ر
د ف

ي إلضفة إلغربية وقطاع غزة حوإىلي ) م(6007)
ر
ي 0837282,0بلغت أعدإد إلسكان ف % 77.0( نسمة، وكان توزيعهم إلنست 
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ية،  ي إلمناطق إلحضر
ر
ي إلمخيمات 9.,يقيمون ف

ر
ي إ00.2% يقيمون ف

ر
لمناطق إلريفية، )إؤلحصاء % يقيمون ف

، ي
 (.6003إلفلسطيتر

ية تض ي أعدإد إلسكان أو اتشي  إلمعطيات إؤلحصائية أن عدد سكان إلمناطق إلحضر
ر
عف نتيجة للزيادة إلطبيعية ف

، إألمر إلذي ضاعف إلطلب عىل إإلحتياجات إلحياتية مثل إلسكن وإلتجارة  ر إلريف وإلحضر إختالف توزي    ع ؤقامتهم بي 
 لصحية وإلتعليمية وإلسياحية........إلخ. وإلخدمات إ

 توسعت حيثللمدن إلفلسطينية من قبل إلهيئات إلمحلية،  إلهيكليةهذه إلزيادة أدت ؤىل محاولة توسيع إلمخططات 
ر بشكل محدود بسبب عدم وجود سيطرة كاملة من قبل  إلمخططات ، وإلحاجة ؤىل إلمو  إلفلسطينيي  ي

فقات إعىل إألرإرر
ي مخططافمن إلجانب إؤلرسإئيىلي عىل توسيعها،  إلمسبقة

ر
ة ف ت أصبحت إلكتل إؤلسمنتية وإألبنية إلحجرية هي إلحاضر

ي  غلب عليها إلبناء إلمدن إلفلسطينية،
إء  ،إلعشوإن  عن  غياب إلصورة إلجمالية، أدى هذإ ؤىل وقلة توفر إلمساحات إلخضر

 لة إلتالية: تحاول إلدرإسة إؤلجابة عىل إألسئ وعليهلمدينة، مشهد إ

  .ي مدينة طولكرم
ر
إء ف  ما هو وإقع تخطيط إلمساحات إلخضر

  .إء  ما أثر إؤلجرإءإت إؤلرسإئيلية عىل تخطيط إلمساحات إلخضر

  .إء إلموجودة متطلبات سكان إلمدينة ي إلمساحات إلخضر  ؤىل أي مدى تلت 

  .إء عىل إلصورة إلجمالية لمشهد للمدينة  كيف أثرت إلمساحات إلخضر
ي تناولها سة: أهمية إلدرإ

ر
ي إلمدن إلفلسطينية كعامل مهملتنبع أهمية هذه إلدرإسة ف

ر
إء ف ر  لمساحات إلخضر ي حي 

ر
وجوده ف

ر تعد من إألماكن إألكير  ي فلسطي 
ر
ويحية وإلجمالية، فالمدن ف إلمدينة لما له من إثر عىل حياة سكانها إلنفسية وإلي 

ي إلعشوإئية وقلة إل
ي من إنتشار إلمبانر

إء. إزدحاما، وتعانر  مساحات إلخضر
إء ف ر إلمساحات إلخضر ي تعمل عىل ؤيجاد حالة من إلتوإزن بي 

ي إلمدن للقيام بوظيفتها، إلت 
ر
ورية ف إء ضر المساحات إلخضر

ي 
ر ساكنيها، فهي توفر إلرإحة وإلهدوء وإلبيئة إلنظيفة وإألماكن إلت  وإألبنية إلصماء )إلكتل إؤلسمنتية( دإخل إلمدينة وبي 

وي    ح عن أنفسهم. يحتاجها ؤفرإد إلم  جتمع للي 
 

 أهداف الدراسة: 
 تسىع هذه إلدرإسة ؤىل تحقيق إألهدإف إلتالية: 

  إءإلتعرف عىل وإقع ي مدينة طولكرم.  تخطيط إلمساحات إلخضر
ر
 ف

  .إء  ؤبرإز دور إؤلجرإءإت إؤلرسإئيلية وأثرها عىل إلمساحات إلخضر

  إء إلموجود وتلبيتها لمتطلبات  سكان إلمدينة. إلكشف عن إلمساحات إلخضر

  إء دور ي ؤظهار إلصورة إلجمالية لمشهد إلمدينة. إلمساحات إلخضر
ر
 ف

 

 منهجية الدراسة: 
 إلوصول ؤىل إألهدإف إلمرجوة للبحث فقد تم إستخدإم إلمناهج وإألدوإت إلبحثية إلتالية:  أجلمن 
 المناهج:  .1

  ي
ي فهم وإنجاز إلبحوثإلمنهج إلتاريخر

ر
إإلجتماعية، حيث يتناول هذإ إلمنهاج  : يعد إلتاري    خ عنضإ إل غتر عنه ف

ي مرت بها إلمدينة خالل إلحقب إلمتالحقة. 
 إلتعرف عىل عمليات إلتخطيط إلت 

  ي إلتحليىلي إلذي نستطيع من خالله درإسة إلمخططات إلعمرإنية للمدنية، للحصول عىل إلبيانات إلمنهج
إلوصفر

ي تعطي ؤجابة ألسئلة إلدرإسة، وإل تقف عن
د حدود وصف إلمشكلة فقط وإنما تتجاوزها لتحليل وإلمعلومات إلت 

إت، من خالل جمع إلبيانات وإلمعلومات إؤلحصائية ر إلمتغي   .إلعالقة بي 

  .منهج درإسة إلحالة: هذإ إلمنهج مكمل للمناهج إلسابقة حيث تم إعتماد مدينة طولكرم نموذجا درإسيا 

6.  :  إلبحث إلعلمي تم إستخدإم إألدوإت إلبحثية إلتالية:  جمع إلبيانات لتعزيز محتوى أجلمن  أدوات البحث العلمي

  .ي يعيشها
ي يحس بها ومشاهدإته إلت 

 إلمالحظة: تستخدم من قبل إلباحث لتسجيل مالحظاته إلت 

  إلمقابلة: أدإة بحثية تساعد عىل جمع إلبيانات من خالل إلمقابالت إلشخصية إو من خالل إلتلفون ووسائل
 لبحث وتحقيق إلغايات إلبحثيةإلتوإصل إإلجتماعي إلغناء إ

 ي كثي  من إألحيان عىل نفسه للحصول عىل إلبيانات
 
ي وإجرإء  ،إعتمد إلباحث ف

وذلك من خالل إلمسح إلميدإنر
ي إلمؤسسات إلتخطيطية وإلتنفيذية إلمقابالت مع جهات إإلختصاص

ر
ي  توفر لعدم ،ف

ر
قاعدة بيانات خاصة ف
موضوع إلبحث، ؤضافة ؤىل إستخدإم نظم جيومولج للمعلومات إلجيومكانية لالطالع عىل إلمخططات إلهيكلية 

إء فيها  .وتقيم إلمساحات إلخضر
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 مجتمع الدراسة: 
ي بلدية طولكرم

ر
ي ونقابة وإألر  إلزرإعةو إلبيئة و ووزإرة إلحكم إلمحىلي  ،يتكون مجتمع إلدرإسة من جهات إلتخطيط ف

إرر
 ، ر ي إلمهندسي 

ر
إكاتهم ف إفوذلك لشر وإلمصادقة عىل إألبنية وإلمشاري    ع ومرإقبة فاعلية  ،عىل تخطيط إلمدينة إؤلرسر

ي إلمدينة. 
ر
ر إلتخطيطية إلعاملة ف   إلقوإني 

 المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية: 

  ي إلدولةإلتخطيط: أسلوب علمي يهدف ؤىل درإسة جميع أنوإع إلموإرد وإؤلمكانات
ر
 ،إلمدينة ،إؤلقليم، إلمتوفرة ف

ر إألوضاع إلحياتية ،إلقرية أو إلمؤسسة ي تحسي 
ر
، وتحديد كيفية إستخدإمها ف  (.3ص ،6009)وزإرة إلحكم إلمحىلي

  : ر إإلعتبار  إلتخطيط إلهيكىلي ها مؤثرة ومتأثرة، تؤخذ بعي  يعي  عن أنظمة إجتماعية وإقتصادية وعمرإنية وبيئية وغي 
ويمثل إلتخطيط  ،عند وض ع برنامج إلتخطيط مثل توزي    ع إلسكان وأنشطتهم إلمختلفة وتنظيم إلعالقات فيما بينها 

ر إلتخطيط إؤلقليمي وإلتخطيط إلمحىلي  ، وزإرة ) إلهيكىلي حلق ة إلوصل بي   (. 6009إلحكم إلمحىلي

 يمارس سكانه أنشطة إقتصادية وإدإرية وخدمية  ،إلمدن: مجتمع مستقر ذإت كثافة سكانية وعمرإنية عالية
وهي عىل مستوى من إلتحضر وإلتنظيم حسب ثقافة سكانها، حيث يعي  عنها فنها إلمعماري وإلتخطيطي  ،متنوعة

ة ، وإلشكل وإلوظيفة إلحجم عي  إلعصور وهي متغي       (.62، ص6005)إلدليمي

 
 الدراسات السابقة: 

  ي  6003لباحث )إلموسوي،لدرإسة
ر
إء وإلحدإئق ونظم تصميمها ف ( بعنوإن إلمعاير إلجغرإفية للمساحات إلخضر

ي 
ر
ي ف ي ليبيا نموذجا، حيث  إألمارإتإلمدن إلعربية، مدينة دن 

ر
إء  درستإلعربية ومدينة مشإته ف إلمساحات إلخضر

ورة توفرها دإخل إلمدن ي  وإلمعاير ،وضر
ر إإلعتبار  يأخذها  أنجب عىل إلمخطط يإلت  عند إختيار موإقع  ،بعي 

، وطرق إلتشجي  وإختيار نوعية  إء وإلحدإئق وطرق تصميمها وتنسيقها بشكل جماىلي
 إألشجار إلمساحات إلخضر

ي يجب 
ورة  ؤىلتزرع دإخل إلمدن، وقد خلصت إلدرإسة  أنإلت  وي    ح عن  أنشاءضر هات وإلحدإئق وذلك للي  ر إلمتير

 سكان إلمدن وإلحفاظ عىل إلصورة إلجمالية للمدينة. 

 ،درإسة حالة مدينة إلكويت:  -( ورقة بحثية بعنوإن منهج لتجميل إلبيئة إلبضية للمدينة إلعربية6009)سليمان 
ر إلقديم إهتم إلباحث بتخطيط إلبيئة إلعمرإنية للمدينة إلعربية من خ ر إلمكان وإلسكان، وبي  الل إلربط بي 

، وذلك للعمل  وإظهار وإلحديث، ومن خالل تحديد مالمح إلمدينة إلرئيسية  ي
إلعناض إلبضية، وإألخذ بالبعد إلزمتر

" إلطبيعية ألموقىعي منهجية للمدينة ومكوناتها إلبضية من خالل تفعيل دور عناض إلتنسيق  أسسعىل وضع 
ر إلصورة إلبضية للمدينة.  وإلصناعية" ووضع  مخطط عام لتحسي 

 ،ي، وزإرة إلثقافة، جمهورية مض إلعربية ( بعنوإن أسس ومعايي  6000درإسة )إلجهاز إلقومي للتنسيق إلحضر
ي جمهورية مض إلعربية، أعدت هذه إلدرإسة 

ر
إء ف ي للمناطق إلمفتوحة وإلمسطحات إلخضر إلتنسيق إلحضر

، وتشوهات لحقت للتعرف عىل ما تعانيه إلمدن  ي
ي إلبيئة إلبضية وإلسمعية وإلبيت 

ر
إلمضية من شدة إلتلوث ف

وري تطبيق إلوسائل إلعلمية وإلفنية وإؤلدإرية  ي ذإت إلقيمة إلعمرإنية وإلتاريخية، حيث أصبح من إلضر
بالمبانر

يعات إلالزمة لمعالجة هذه إألوضاع، وقد خلصت هذه إلدرإسة ؤىل أعدإد دليل أرشادي  وخريطة عمل وإلتشر
خيص ومعتمدي إلمشاري    ع،  ي مجال إلتخطيط سوإء كانوإ أفرإد أو مؤسسات وتعريف مسئوىلي إلي 

ر
ر ف للعاملي 

ي إؤلدإرإت إلمحلية عىل مستوى إلمحافظات وإلمدن وإؤلحياء وذلك ؤلعدإد إلمخططات إلمناسبة 
ر
ومتخذي إلقرإر ف
  لتحقيق إلتنمية. 

 
 النظري اإلطار 

اءالتعريف بالمساحات   الخضر
ه وقضاء أوقات  ر إء إحد إلمكونات إلرئيسية للمدن، حيث تمثل إلرئة إلرئيسية للسكان للتير يعد وجود إلمناطق إلخضر
ي أفضل للسكان، فهي تعمل عىل حماية إلموإرد إلطبيعية وإلبيئية، 

إلفرإغ، وتعتي  عالمة عىل إلوصول لمستوى معيذر
ر إلمناخ وبيئة إلسكن، ومكون أسادي م وري وتحسي  ن مكونات إلصورة إلجمالية لمشهد إلمدينة، فقد أصبح من إلضر

ي إلتصميم وإلتنسيق لتلبية 
ر
إء عند إلبدء بتخطيط إلمدن ومرإعاة إلمعايي  إلتخطيطية إلمناسبة ف توفي  إلمساحات إلخضر

ي،   (. 6000إإلحتياجات إلمتعددة للسكان )إلجهاز إلقومي للتنسيق إلحضر
إء عىل  * عرفت وكالة حماية إلبيئة إألمريكية ) EPA New England  أنها أي قطعة إر ( إلمساحات إلخضر

ي أو هياكل مبنية، يمكن للجمهور إلوصول ؤليها، وتشتمل 
إءمفتوحة غي  مطورة ليس بها مبانر  عىل إلمساحات إلخضر

ها من إلنباتات إت أو غي  ا بالعشب أو إألشجار أو إلشجي  ا أو كلي  وباحت إلمدإرس وإلحدإئق إلعامة  ()إألر  إلمغطاة جزئي 
 (.6002)جمعية حماية إلبيئة إألمريكية، وإلمقابروإلمالعب ومناطق إلجلوس وإلساحات إلعامة 
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ي جمهورية مض إلعربية فقد عرفها
ر
ي ف وكة  عىل أنها  * أما إلجهاز إلقومي للتنسيق إلحضر إلمساحات غي  إلمبنية وإلمي 

ة بضيا،  ر ، وإلسوإحل وإلمناطق إلمتمي  ي
بهدف إستخدإمها كمتنفس لالستعماإلت إلمحيطة، وتشتمل عىل إألررر

هات وإلمحميات وإلحدإئق وإلساحات وإلميادين إلعامة ر ي،  وإلمتير  .(00، ص6000)إلجهاز إلقومي للتنسيق إلحضر
ي  ها عرف* و 

ي إلضفة إلغربية وقطاع غزة" ؤعدإد  ؤجرإءإت "دليل دليل إلتخطيط إلعمرإنر
ر
هي  أنها عىل  إلمخططات إلهيكلية ف

فيهية،  هات، وإلنوإدي، وإلمالعب، وإلساحات إلعامة إلي  ر ة من إلساحات إلمفتوحة، مثل إلمتير إلمساحات إلكبي 
ة إلخالية من إألبنية ، ) وإلمساحات إلكبي   .(05ص 6009وزإرة إلحكم إلمحىلي

، تم وعليه ي إء عىل أنها مساحات سىع إلمخطط ؤليجادها دإخل إلمخطط إلهيكىلي
مكن تعريف إلمساحات إلخضر

هات، إلحدإئق إلعامة،  ر ، تشتمل عىل )إلساحات إلمفتوحة، إلمتير ي
ر إلمكانر تصميمها وتنسيقها لكي تتالءم مع إلحي 

ي إحتياجات إلسكان إلنفسية وإلجمالية، يمكن إستخدإمها كم ه وممارسة إألنشطة إلمختلفة، إلمالعب( لتلت  ر تنفس للتير
 بحيث تكون مفتوحة أمام كافة إلسكان. 

 
ي المدن: 

ر
اء ف  أهمية تخطيط المساحات الخضر

، وإلحاجة  ي إلكبي 
ي إليوم إلمدخل إألساس وإلرئيس للحياة إلعضية، بسبب إلنمو إلسكانر يشكل إلتخطيط إلحضر

ي ظل شح إلموإرد 
ر
إيدة لتوفي  إلخدمات، ف ر

وإؤلمكانات، وإلمشاكل إلطبيعة وإلبيئة وإإلقتصادية وإإلجتماعية إلمي 
ي منها بعض إلمجتمعات إؤلنسانية، حيث عمل إؤلنسان عىل تخطيط إلمدن للحفاظ عىل ترإثها 

ي تعانر
وإلسياسية إلت 

ية وتحقيق رف اهية إؤلنسان إلمعماري وتوجيه نموها ومعالجة مشاكلها بما يخدم سكانها، لتلبية متطلبات إلحياة إلحضر
 ،  (.25،ص6005وإلحفاظ عىل إلمشهد إلجماىلي للمدينة )إلدليمي

ر إؤلنسان وإلمكان إلذي يعيش فيه، حيث يكون إلتأثي  متبادل  ي ؤيجاد عالقة بي 
ر
إء ف تتمثل أهمية إلمساحات إلخضر

ي عىل ي  بينهما، فهي تسىع لتوفي  إلرإحة لألفرإد إلذين يستخدمونها من خالل إلتأثي  إؤليجان 
ر
سلوكهم وطريقة حياتهم ف

 (.GEHL،6000) مختلف مناحي إلحياة إإلجتماعية وإإلقتصادية وإلثقافية وإلصحية
إء  ؤن توفر  ي ك وإلحدإئق،إلمساحات إلخضر

ر
 لما تنتجه إلحضر  ، تساعد عىل أيجاد إلمدنحياة أماكن عامة مهمة ف

ً
ة نحلوال

 إإلجتماعية وإإلقتصادية وإلبيئة فوإئد وسالمة إؤلنسان، فال عىل صحة إلشيعة إلمفتقرة لمقومات إإلستدإمة من آثار 
ية وإلجمالية إء إلحضر ي تحققها إلمساحات إلخضر

ي سياق إلقضايا ، هي عىل قدر من إألهمية ،إلت 
ر
ي أن ينظر ؤليها ف

ينبىعر
ي سلم أولوياتمثل تغي  إلمناخ  ،إلعالمية

ر
ي إلمدن، إلأهدإف إلتنمية  وإإلنحباس إلحرإري وإلجوإئح، ووضعها ف

ر
مستدإمة ف

إلناتج إلكربون  اثكغم من إنبع  00شجرة مزروعة يمكن أن تؤدي ؤىل خفض حوإىلي  أن كل حيث تشي  إلتقديرإت إلعلمية
 (.6002، إلمتحدة إألمم) ن محطات توليد إلطاقةع
إء ف ي كا وإلبدنية ةيرياضإألنشطة إللزيادة ممارسة  فرصة توفر للناسوإلحدإئق المساحات إلخضر

وركوب إلدرإجات  لمذر
ي أوقات إلفرإغ

ر
ي  اإلستثمارف ،ف

ر
إء توفي  ف ر إلصحة  وإلحدإئق يعتي  إلمساحات إلخضر وإإلقتصاد وسيلة فعالة لتحسي 

 .وإلعالقات إإلجتماعية وإضفاء إلصورة إلجمالية عىل مشهد إلمدينة
 

اء  معاير تخطيط المساحات الخضر
ي إهتمت إلكثي  من نظريات إستعماإلت 

إء دإخل إلمدن كنظرية إلنويات بتخ إألرإرر طيط توزي    ع إلمساحات إلخضر
ر إلمتعدد  ، ونظرية )برجس(للباحث)هومرت( ونظرية إلنمو إلمركزي للباحث)هارس ولمان( ونظرية إلقطاعات للباحثي 

توزي    ع إلخدمات إلمختلفة كمناطق إلسكن وإلتجارة إلعمل عىل من خالل إلمدينة إلحدإئقية للباحث )هوردإز( وذلك 
ي قطاعات مختلفة للمدينة وإلصناعة

ر
ي إلمدن تعتمد معطيات خاصة وإلخدمات ف

ر
إء ف ، فتخطيط إلمساحات إلخضر

بة وكمية  ي و وتوفر إلمياه إلجوفية  إؤلمطار تمتاز بها تلك إلمدن، كالمناخ وإلي 
إلسطحية، وكذلك عىل حجم إلمساحات إلت 

إلمجاورة إلسكنية، حيث يرإعي تخطيط  أو  إألرس أو إألفرإدات تستطيع إلهيئات إلمعنية تنظيمها بما يتناسب مع إحتياج
كان إلبناء   ؤذإ لكل فرد من إلخدمات ( ²م000)إلمدن حاجة إلفرد من إلخدمات إلمختلفة، فالدول إلعربية تعتمد معيار

ي 
إء فيتم إعتماد ما معدله م أما كان إلبناء عمودي،   ؤذإ  (²م50)، أفف  لكل ( ²م00-,)نفيما يخص تخطيط إلمساحات إلخضر

، عامه أو فرد سوإء كانت إلمساحة خاصة   (.217،ص6005)إلدليمي
 

ي مدينة طولكرم
ر
اء ف  تخطيط المساحات الخضر

ي 
ي  و باللغة إآلرإمية طور كرمه،  سميت ،مدينة طولكرم: مدينة فلسطينية تعود بجذورها ؤىل إلعهد إلكنعانر

كلمة طور تعتر
ي كلمة  إلعربية إلجبل و اللغة ب

إت كرمة تعتر ي أطلق عليها إلرومان إسم بي 
ي إلعهد إلرومانر

ر
شجرة إلعنب، أي جبل إلعنب، وف

ي باللغة إلعربية بي  كرم ومع إلوقت تطور إسم إلمدينة ليصبح عىل ما هو عليه إليوم طولكرم)وفا،
ي تعتر

 6060سوريقا وإلت 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3297) 
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ي إلعام  إؤلحصاءحسب  اتها ومخيمد سكان مدينة طولكرم إبلغ تعد
ر
ي ف

إلذي أجرته دإئرة  0337إلعام للسكان وإلمبانر
ي إلعام ) وبلغت ( نسمة،00.063إؤلحصاء إلفلسطينية )

ر
ي  م( إلمبنية عىل إؤلحصاء,600إلتقديرإت إلسكانية ف

ي  إلسكانر
ر
 ف

ي  )إؤلحصاء نسمة ألف (72.260عدد إلسكان بلغ حوإىلي ) ، أنم(6007)إلعام 
   .(6003، إلفلسطيتر

 طولكرم  إلخصائص إلجغرإفية وإلطبيعية لمدينة
ر إلطبيعية،  ي من فلسطي  ي إلوسط إلغرن 

ر
، عىل خط  إلغربية إلضفة شمال غربإلموقع: تقع ف ي ُمنتصف إلسهل إلساحىلي

ر
ف

قا وعىل خط عر   95.0طول  ي إلمدينة، أما090-م55من  سطِح إلبحر شماإل ترتفع عن 96.3رسر
ر
 م وهي أعىل نقطة ف

ي إلمدينة 200ريفها يرتفع عن سطح إلبحر حوإىلي 
 أرإرر

ُ
 مساحة

ُ
قا لتشكل بدإية سلسة جبال نابلس، تبلغ م رسر

يتبع  ، حيثللمحافظة طولكرم مركزإ تعتي  مدينة ،إلبحر إألبيض إلمتوسط عن ساحل   كم05، وتبعد نحو دونما  968200
ر بلدة وقرية وخربة) 95لها أكير من  ي  ؤلحصاءإتجمعا سكانيا ما بي 

  (63،ص6000،إلفلسطيتر

 
 إلمصدر: إلجيومولج وزإرة إلحكم إلمحىلي 

 
ر تعتي   إلتضاريس:  ي تضاريس يوجد  ،نقطة إلتقاء إلسهل مع إلجبل، تقع وسط فلسطي 

ر
 بينت ،إلمدينةإختالف وإضح ف

ي  ذلك
ي منأعدت للمدينة خرإئط إلمسح إلجوي إلت 

ر
بفارق  مستويات )مناسيب(خمس  حيث يوجد  ،طق تنظيمها اف

يزيد  إألخي  م( وإلمستوى 50)عن سطح إلبحر حوإىلي  للمدينة إألولإلمستوى  بلغ إرتفاع ،م( لكل مستوى60)
ي إلمدينةوعليه فان إلعمليات إلتخطيطية  ،م(090عن)

ر
 (.0332أري    ج، موإنع طبيعية) أو  ؤعاقاتتوإجه  إل  ف

 
 0332إلمصدر: معهد إلدرإسات إلجغرإفية/ أري    ج 

 
ر مناخ إلبحر إألبيض إلمتوسط بشكل عام، وتمتاز إلمناخ بشكل  إلساحىلي وإلدإخىلي بالمناخ مدينة طولكرم  : تتبع فلسطي 
درجة مئوية( 62.9رإرة إلعليا )فهو حار رطب صيفا معتدل بارد شتاءإ، وتبلغ متوسط درجات إلح خاص،
ر )فنسبة إلرطوبة ، أما درجة مئوية(06.0وإلدنيا) ر )70-%00تبلغ صيفا ما بي  ي فصل إلشتاء تبلغ ما بي 

ر
%( 0,-%70%( وف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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عوإئق  أيةوإل يحجبها عن إلمؤثرإت إلبحرية  ،كم(00حيث تبعد عنه ) ،إلمتوسط إألبيضبسبب قرب  ها من إلبحر 
) إألمطار طبوغرإفية من إلجهة إلغربية، وتبلغ كمية  ر  (.6060)دإئرة إألرصاد إلجوية،ملم( سنويا0000-500ما بي 

 
ي للمدينة

 تطور تخطيط استعماالت األراضر
تعرضت إلمدن إلفلسطينية لمؤثرإت سياسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية، بسبب تعاقب أنظمة سياسية مختلفة 

إت زمنية متالحقة، أثرت بصورة وإضحة عىل تخطيط إلمدن إلفلسطينية وتوجيه إستعماإلت توإلت عىل ؤد إرتها عي  في 
ر إلمتعلقة بالبناء وإلتنظيم وتشكيل إلهيئات إلمرتبطة بذلك، ومدينة طولكرم  ي فيها، من خالل ؤصدإر إلقوإني 

إألرإرر
إت، حيث جاءت عىل إل ي تأثرت بموجب هذه إلتغي 

: ؤحدى إلمدن إلت   نحو إلتاىلي
ة -1 ي من العام ) فتر

ر
 م(: 1917م _ 1516الحكم العثمان
كل   ؤدإريا  يتبع لها  ،مقام كقائميةنتيجة موقعها، حيث إعتمدت من قبل إلدولة  بمدينة طولكرم إهتمت إلدولة إلعثمانية 

ي  إلحجاز  سكة حديدربط إلمدينة ب إلقرى وإلبلدإت إلمحيطة، تم
ر ت تكانإلت  ي فلسطي 

ر
ر  إصلة ما و  ،مر ف  مكةمدينة بي 

ي إلمدينة، ، وإسطنبول إلمكرمة
هذه إلمحطة إستخدمت لنقل إلركاب من خالل ؤنشاء محطة رئيسية عىل أرإرر

ي  إألمر وإلبضائع، 
ر
ي إلذي ساهم ف

ي للمدين إلتطور إلسكانر
 (.Mahrouk،0335(ة وإلعمرإنر

ي عام )
، تم بموجب هذإ إلقانون قانون تشكيل إلبل بإصدإر ( قامت إلحكومة إلعثمانية م0,20ففر ر ي فلسطي 

ر
ديات ف

ي حياة إلمدن إلفلسطينية، ءن بد ع إؤلعالن
ر
ي إلمدن 66عن تشكيل ) م(0,77عام ) حيث أعلن مرحلة جديدة ف

ر
( بلدية ف

ة ي وإلبلدإت إلكبي 
ر
 (.Furchman، 1986) تشكيل بلدية طولكرمتم  (م2,,0عام )إل ، وف

ي مخطط إستعماإلت  ؤن
ة لم يهتم  إألرإرر ي هذه إلفي 

ر
ي إلمدينة، وذلك لقلة عدد  بتخطيطف

ر
إء ف إلمساحات إلخضر

ي إلمساحات إلمبنية 
ر
ي إلزرإعة وبعض إلحرف، حيث إهتم إلمخطط ف

ر
، وإنشغال سكان إلمدينة ف ر ة إلبساتي 

إلسكان، وكير
ي وسط إلمدينة 

ر
لكي يتم إستغاللها كمناطق وإلشوإرع فقط كعناض أساسية إلحتياجات إلسكان، وتوفي  بعض إلساحات ف

لماء وإلكهرباء وإلضف إلصخي فقد غابت عن إمثل شبكات  إألخرىإلمتطلبات إلتخطيطية  أما  تجارية يومية إو موسمية،
إت وإلموإرد  ي ذلك إلوقت إلمتوفرة وإؤلمكاناتهذإ إلمخطط، وذلك بسبب قلة إلخي 

ر
 . ف

 
ي  أوإخر مخطط هيكىلي مدينة طولكرم 

 م(0302)إلعهد إلعثمانر
 إلمصدر: بلدية طولكرم

  

ة اإل  -2 ي من ) نتدابفتر
ر
يطان  م(: 1948م _ 1917التر

ي إلبناء  نتدإبأصدرت حكومة إؤل 
ر
ي تتعلق ف

ر إلت  ي عدد من إلقوإني 
يطانر ، وإلتنظيمإلي  ر ي فلسطي 

ر
حيث جاءت عىل إلنحو  ف

 :  إلتاىلي
 م(. 0360( لسنة )9قانون تنظيم إلمدن رقم ) -0
 م(. 0369)ة إلمدن لسننظام رخص تنظيم  -6
 م(. 0367نظام خرإئط مشاري    ع تنظيم إلمدن لسنة ) -9
م( 60/6/0363بتاري    خ ) م(، أعلنت مدينة طولكرم منطقة تنظيم0360( لسنة )9بموجب قانون تنظيم إلمدن رقم )و 

ي إلمدينة من إختصاص لجنة محلية أنبمعتر 
ر
خيص للبناء ف ي  إريإؤلدإلحاكم ،يرأسها عملية إلحصول عىل إلي 

ر
ي ف

يطانر إلي 
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ي إلعام )
ر
 إلمستوى إلمحىلي ، ( تم تعديل إلقانون بقانون جديد م0392إلمنطقة، وف

ر قام بتوزي    ع صالحيات إلتنظيم بي 
وع تنظيمي  كإيدإعلعدد من إلمدن،   ؤقليميةوضع مشاري    ع تنظيمية تم ، بموجب هذإ إلتعديل وإؤلقليمي وإلقطري  مشر

ي هيكىلي لمدينة طولكرم وإلمصادقة عليه 
ر
، م(0305)إلعام ف ي  (.06، ص0337)حلت 

ي إلزرإعية عىل إلمخطط وأحاطت به من كل إلجهات  ،دونم( 9765)إلتنظيمي بلغت مساحة إلمخطط 
غلبت إألررر

إلمنطقة إلمصنفة  )أ، ب، ج(، ؤىل إلمناطق إلمستخدمة للسكن إلمخطط صنفدونم(، و 0660حيث بلغت حوإىلي )
يط  ي  بمحاذإةسكن )أ( شكلت رسر

قية،  إألرإرر  إألكي  تعد هي إلمساحة و إلزرإعية من إلجهة إلشمالية وإلجهة إلجنوبية إلشر
ي إلمخطط

ر
بلغت مساحتها  إلمنطقة إلمصنفة سكن )ب( فقد  أما دونم(،  259بلغت ) حيث لتصنيف إلسكن ف
دونم( 000بلغت مساحته ) مركز إلمدينة فقد أما جنوبية وإلشمالية، بمركز إلمدينة من إلجهة إل أحاطت دونم(073)

، وبلغت إلخدمات إلتجارية وإلصناعية وإلتعليمية وإلمقابر حوإىلي صنف حسب إلمخطط منطقة سكن )ج(
إء( وقد إحتوى إلمخطط عىل عدد من إلموإقع إلعامة إلمفتوحةدونم( ,009) بلغت مساحتها حوإىلي )إلمساحات إلخضر
  موزعة عىل كافة مناطق إلمدينة.  إلمخطط ؤجماىلي نم( من دو  39)

 
 م(0305)مخطط هيكىلي لمدينة طولكرم
 .إلمصدر: بلدية طولكرم

 
ة -3 ي الحكم  فتر

ر
 م(: 1967 –م 1948) األردن

ي لتنظيم إلمدن ،م(,030إلضفة إلغربية منذ إلعام ) إألردنيةإلحكومة  أدإرت
يطانر رقم  وإلقرى حيث تم إلعمل بالقانون إلي 

ي  وإألبنيةقانون تنظيم إلمدن وإلقرى  ؤصدإر وذلك حت  تاري    خ  ،م(0392( لسنة ),6)
 ،م(0355( لسنة )90رقم ) إألردنر

ي وتعديالته وكافة  ؤلغاء حيث تم
يطانر ، إألنظمةإلقانون إلي  ي   (.07،ص0337إلمتعلقة به )حلت 

ي إلعام )
ر
مخطط جديد لمدينة طولكرم، تمت  بإيدإعلية ( قامت دإئرة شؤون إلبلديات إلتابعة لوزإرة إلدإخ0320ف

ي إلعام )
ر
قا، إرتاح  ثالث قرى بإضافةتوسيع حدود إلمدينة بموجبه تم م( 0329إلمصادقة عليه ف )شويكة شماإل، ذنابة رسر

 .دونم( 00972) إلجديد إلتنظيمي مساحة إلمخطط  لتصبح جنوبا(
إء جديدة للمدينة )عامه أو مفتوحة( بل إعتمد عىل م( لم يضف أي مساحات 0329ؤن إلمخطط إلتنظيمي لسنه ) خضر

إ،  إء لم يكون كبي  (، وذلك إلن حاجة إلسكان للمناطق إلخضر ي
يطانر ي إلمخطط إلسابق ) إلمخطط إلي 

ر
ما هو موجود ف

ه، حيث  ر ي محيطه، وعلية كانت إلمدينة بكل مكوناتها تعد حديقة لتير
ر
ي إلزرإعية دإخل إلمخطط وف

بسبب إتساع إألرإرر
ر إلمزروعة بالحمضيات، وإلمحاصيل إلمختلفة كانت تكسوإ سهول إلمدينة .   إلبساتي 
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 م(. 0329طولكرم ) هيكىلي لمدينة مخطط

 .إلمصدر: بلدية طولكرم
 

ة  -4   م(: 1994 –م 1967) اإلرسائيلي االحتالل فتر
ي لضفة إلغربية إحتلت ؤرسإئيل إ

ر
ي  ،م(0327إلعام ) ف

ر
ر إلتخطيطية إلمعمول بها ف حيث قامت بوقف عمل بعض إلقوإني 

ي تهدف لخدمة سياساتها وتحقيق مصالحها. 
، وإصدإر مجموعه من إألوإمر إلعسكرية إلت  ر  فلسطي 

هذه إألوإمر تم بموجبها تغي  إتجاهات إلتخطيط للمدن وإلقرى إلفلسطينية، من خالل ؤلغاء أو تعديل للكثي  من موإد 
ي رقم )قانون تن

م(، وإعطاء إلصالحيات إلتخطيطية إلمختلفة للقيادإت 0322( لسنة )73ظيم إلمدن وإلقرى إألردنر
ي إلعام)

ر
ي مناطق إلضفة إلغربية، فعىل سبيل إلمثل إل إلحض، ف

ر
( صدر إألمر إلعسكري رقم 0370إلعسكرية إؤلرسإئيلية ف

ي إلضفة إلغربية، إلذي يعطي  939
ر
 صالحية للقائد إلعسكري بالمنطقة بحظر أعمال إلبناء أو بشأن مرإقبة أعمال إلبناء ف

.  ؤيقافها أو تقيدها أو هدمها ؤذإ لزم إألمر لسالمة  قوإت إإلحتالل إؤلرسإئيىلي
ي رقم) 0370لسنة  ,00أما إألمر رقم 

(، 0322( لسنة )73تم بموجبه إلتعديل عىل قانون تنظيم إلمدن وإلقرى إألردنر
لوإئية للبناء وإلتنظيم ؤىل مجلس إلتنظيم إألعىل، وصالحيات إللجنة إلمحلية ؤىل قانون بتحويل صالحيات إللجنة إل

ي إلضفة إلغربية. 
ر
 خاص، وإتباع كل إلصالحيات إلتخطيطية ؤىل قيادة إلجيش إؤلرسإئيىلي ف

ي إلعام )
ي بلدية طولكرم بإعدإد مخطط تنظيمي للمدينة ضم كل 0370ففر

ر
ي م( قامت لجنة إلتنظيم وإلبناء ف

إلمناطق إلت 
، مع ؤضافة بسيطة عىل إلمخطط، ولكن لم يتم إلمصادق عليه من قبل مجلس إلتنظيم  ي

ة إلحكم إألردنر ي في 
ر
أقرت ف

، رغم ذلك تم إلعمل بالمخطط من قبل بلدية طولكرم.   إألعىل إؤلرسإئيىلي
ي إلعام )

ر
ي م( قامت بلدية طولكرم بإعدإد مخطط تنظيمي جديد للمدينة ليوإكب إلت,,03وف إت إلسكانية ويلت  غي 

، إألمر إلذي أدى ؤىل  حاجاتهم إلمختلفة، لكن لم يتم إلمصادق عىل إلمخطط من قبل مجلس إلتنظيم إألعىل إؤلرسإئيىلي
، وغياب  ي

ي إلزرإعية، وإختالط إستعماإلت إألرإرر
ي عىل إألرإرر

ضعف إلهيئات إلتخطيطية وزحف إلبناء إلعشوإن 
ي لم يتم إلمصادقة إلمفاهيم إلتخطيطية، أما إلمساحا

إح زيادتها عىل إلمخططات إلتنظيمية إلت  إء فقد تم إقي  ت إلخضر
 عليها للمدينة. 

 
 م(,,03مخطط هيكىلي لمدينة طولكرم )     م(0370مخطط هيكىلي لمدينة طولكرم )      

 إلمصدر/ بلدية طولكرم           إلمصدر/ بلدية طولكرم                   
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ة السلطة -5   حتر أالن( -م1994الوطنية الفلسطينية ) فتر

ي 0337( لسنة )0قامت إلسلطة إلوطنية إلفلسطينية بإقرإر لوإئح تنظيمية لعمل إلهيئات إلمحلية، رقم ) 
(، وإلقارر

ي إلمدن إلفلسطينية، وإستنادإ ؤىل هذإ إلقرإر تم إلمصادقة عىل توسيع حدود بلدية طولكرم 
ر
بتوسيع حدود إلبلديات ف

ي إلمدينة. 
ر
 لتشمل عدد من إألحوإ  وإلقطع ف

ا مع هذإ إلقرإر طلبت بلدية طولكرم من قسم إلتخطيط إلتابع لجامعة إلنجاح إلوطنية ؤعدإد مخطط هيكىلي وتماشي
للمدينة، كأول مخطط هيكىلي يتم عمله تحت إلسيادة إلفلسطينية، بدأت عملية ؤعدإد إلمخطط لكنها لم تكتمل بسبب 

ي إندلعت عام )
ي إلفلسطيني6000إنتفاضة إألقز إلت 

ي إألرإرر
ر
 ة. م( ف

ي إلمدينة بسبب إألوضاع إألمنية، حيث زإدت 
ر
ي ف

ة فقدت جهات إلتخطيط إلسيطرة عىل إلبناء إلعشوإن  ي هذه إلفي 
ر
ف

إء، وتشوه إلصورة  ي إألبنية، وإلتعديات عىل إلشوإرع، لتطىعر إلكتل إؤلسمنتية عىل إلمساحات إلخضر
ر
إلمخالفات ف

 إلجمالية لمشهد إلمدينة. 
ي للمدينة، ما دفع بلدية طولكرم ؤىل موإصلة 6000)توقفت إنتفاضة إألقز عام  ي بشكل تدريخ 

م( وعاد إإلستقرإر إألمتر
ي حدثت أثناء إنتفاضة إألقز، حيث تم إنجاز 

ي إلت 
، مرإعية لعمليات إلتطور إلعشوإن  إلعمل عىل ؤعدإد إلمخطط إلهيكىلي

ي إلعام)
ر
،م( من قبل مجلس إلتنظيم إألعىل إ6002إلمخطط وإلمصادقة علية ف ي

 لفلسطيتر
 (.دونم 09730.950(وقد بلغت مساحة إلمخطط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 م(6002مخطط هيكىلي لمدينة طولكرم )
 إلمصدر بلدية طولكرم

 
 ( ي للغايات إلمختلفة، ظهرت 6002تحليل إلمخطط إلهيكىلي

(، حيث أضاف تصنيفات جديدة عىل إستعماإلت إألررر
 :  عىل إلنحو إلتاىلي

  ( إلسكن: تم إعتماد ستة تصنيفات للسكن حسب إلمخطط وهيA ،B ،C ،D بلغت ،)بلدة قديمة، مخيم ،
(  دونم(. 00.0,6.5إلمساحة إلمخصصة ألغرإ  إلسكن حوإىلي

   تجاري معار (، حيث إعتمد مركز ،  من إإلستعماإلت إلتجارية) تجاري طوىلي
ر إلتجارة: حدد إلمخطط نوعي 

، وإعتمدت مرإكز إلضوإحي مناطق تجاري معار ، وقد بلغت إلمدينة وإغلب إلشوإرع إلم تفرعة منه تجاري طوىلي
 دونم(. 097إلمساحة إلمخصصة ألغرإ  إلتجارة حوإىلي )

  ي
ر
ي إلمخطط إلهيكىلي إلجديد غي  موجود، كما كانت تظهر ف

ر
ي لالستعماإلت إلزرإعية ف

إلزرإعة: من إلمالحظ أن إألرإرر
 إلمخططات إلسابقة. 

  ر )منطقة صناعات ثقيلة، منطقة ورش إلصناعة: قسم ي ألغرإ  إلصناعة ؤىل نوعي 
إلمخطط إستعماإلت إألرإرر
 دونم(. 070.2وصناعات حرفية(، بلغت مساحتها حوإىلي )
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  إلخدمات إلعامة: وتحتوي عىل )مناطق ؤدإرية، مدإرس، معاهد وجامعات، مالعب، خدمات صحية، مناطق
ح إلمخطط ي  سياحية وأثرية، مقابر( حيث إقي 

عدد من إلموإقع ألغرإ  إلخدمات إلعامة باؤلضافة ؤىل إلمبانر
 دونم(.  767.35إلقائمة أصال، بلغت مساحتها )

  ي
ر
ح إلمخطط عدد من إلطرق وإلشوإرع إلرئيسية وإلفرعية وموإقف إلسيارإت ف إلطرق وحركة إلموإصالت: إقي 

 دونم(. 6692.502أنحاء متفرقة من إلمدينة، بلغت مساحتها حوإىلي )

 ( إء، بلغت مساحتها حوإىلي ح إلمخطط بعض إلموإقع للمساحات إلخضر إء: إقي   دونم(. 90.509إلمساحات إلخضر

من قبل بلدية طولكرم، ما زإل مستمرإ حت  إآلن ولم يطرأ  6002ؤن إلعمل بالمخطط إلهيكىلي إلذي تم ؤعدإده لعام 
 علية أي تغي  يذكر. 

ي مدينة  -ثانيا
ر
اء ف  طولكرمواقع المساحات الخضر

ر إلتخطيطية  ي وغياب تطبيق إلقوإني 
ي إلمخطط إلهيكىلي لمدينة طولكرم وإقعا تخطيطيا صعبا بسبب إلبناء إلعشوإن 

يعانر
ي عاشتها خالل إلحقب إلمتالحقة، فالكتل إؤلسمنتية تغزو إلمخطط 

ي إلمدينة، إلناتجة عن إلظروف إلسياسية إلت 
ر
ف

ر إلمساحات إلمبنية إلهيكىلي بصورة عشوإئية، إألمر إلذي كان له  ية، فاختالل إلتوإزن بي  تأثي  كبي  عىل إلبيئة إلحضر
إء، شوهه إلصورة إلجمالية لمشهد إلمدينة.   وإلخضر

 
 مخيم نور شمس/ إلمصدر إلباحث             مخيم طولكرم/ إلمصدر إلباحث           

إء وإلخدمات إألخرى عىل إلم م( وإجرإء إلمقابالت 6002خطط إلهيكىلي لعام )فمن خالل تحليل توزي    ع إلمساحات إلخضر
 : ي هيئات إلتخطيط، يتضح لنا ما يىلي

ر
 مع جهات إإلختصاص ف

ي مخطط إلمدينة، حيث أن عدد سكان إلمدينة بلغ حوإىلي ) .0
ر
إء ف ي نصيب إلفرد من إلمساحات إلخضر

 728260تدنر
ي إلمخطط حوإىلي )

ر
إء فقد بلغت مساحتها ف ي أن نصيب إلفرد 908509نسمة( أما إلمساحات إلخضر

دونم(، وهذإ يعتر
إء حسب إلمعادلة إلرياضية إلتالية  بمعتر أن نصيب إلفرد إقل من  ²م0.0=90509/72260من إلمساحات إلخضر

ي 
ر
ي تعتمدها وزإرة إلحكم إلمحىلي ف

، وهذه إلنسبة قليليه ؤذإ ما تم مقارنتها مع إلمعاير إلتخطيطية إلت  نصف مي 
ي يتم إعتمادها 

ر أو إلت  ي تقدر بنحو) فلسطي 
. 00-7عالميا وإلت   %( من مساحة إلمخطط إلهيكىلي

، حيث تتوزع هذه إلمساحات دإخل إلمدينة عىل إلنحو   .6 إء عىل إلمخطط إلهيكىلي
سوء توزي    ع إلمساحات إلخضر

 :  إلتاىلي

إء باألمتار عىل إلموإقع     إلمصدر/عمل إلباحث  جدول توزي    ع إلمساحات إلخضر

 إلنشاط إلمساحة إلموقع إلرقم
يط موجود عىل إلمخطط غي  منفذ عىل  م06500 منطقة إلصناعات إلثقيلة 0  إر  إلوإقعرسر
يط موجود عىل إلمخطط غي  منفذ عىل إر  إلوإقع م00052 منطقة إلصناعات إلحرفية 6  رسر
 موقع إثري قديم مقام عليه أبنية أثرية وحوله أماكن للجلوس م9002  موقع بنات يعقوب 9
إء مفتوحة م0377 جانب مدرسة إرتاح 0  مساحة خضر
إء بصورة مؤقتة إألصل شارع تم تخصيص م6090 شارع إلسكة 5  أجزإء منه مساحة خضر
 حديقة جانبية عىل طرف شارع م920 (6بمحاذإة بي  مياه رقم) 2
إء بصورة مؤقتة م300 شارع إلسكة  7  إألصل شارع تم تخصيص منه مساحة خضر

 م90509 إلمجموع باألمتار
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إء عىل إلمخطط إلهيكىلي / إلمصدر/بلدية طولكرم

 موإقع توإجد إلمساحات إلخضر
 

ي تقع ضمن إلمساحات إلمخصصة للبناء، ومن إلصعب  .9
ي إلخاصة، هذه إألرإرر

، إألرإرر غلب عىل إلمخطط إلهيكىلي
إء،  إئها، لتحويلها ؤىل مساحات خضر وذلك بسبب صغر إلمساحات إلموجود عىل إلبلدية أن تقوم باستمالكها أو رسر

 وإرتفاع قيمتها إلمادية. 

ي إلزرإعية، وهذإ .0
 كان نتيجة لعدم معرفة إلمخطط لوإقع إلمدينة.  غاب عن إلمخطط تصنيف إألرإرر

ة ألغرإ  إلزينة  .5 إء، وهي عبارة عن أشجار كبي  طة خضر ي وسط وجوإنب ودوإرإت بعض شوإرع إلمدينة أرسر
ر
يوجد ف

 موسمية.  أو ورود تزرع بصورة

ي  .2
ر
ي مستمرإ، حيث سيتطلب من إلبلدية ف

ي إلمدينة، وما زإل إلبناء إلعشوإن 
ر
ر إلتخطيطية ف إل يوجد حماية للقوإني 

، أن تقوم بعملية ضم لهذه إلمناطق رغم إلبناء إلغي   إلمستقبل ؤذإ ما أرإدت توسيع حدود إلمخطط إلهيكىلي
 مخطط. 

ي إلمدينة مناطق ذإت أبنية ؤسمنتية وحجرية متالصقة، إل يوجد لها إرتدإدإت لتستخدم كمساحات   .7
ر
يتوإجد ف

إء خاصة، إألمر إلذي يشوه إلصورة إلجمالية لمشهد إلمدينة، مع إلعلم أن  قانون نظام إألبنية وإلتنظيم خضر
يجب أن يتم تخصيص ما إل يقل عن إنه  ص عىل، ن(6000( لسنة )2( من إلقانون رقم )60إلمادة ) للهيئات إلمحلية

ي جميع إلمناطق إلسكنية00)
ر
)إلوقائع  %( من مساحة قطعة إألر  إلمنوي إلبناء عليها كحديقة لتلك إلقطعة ف

 (0,0،ص6000،إلفلسطينية

ي ؤجرإءإت إلحصول .,
ر
إء،ؤضافة ؤىل تهاون إلبلدية ف ر تساعد عىل توفي  إلمساحات إلخضر عىل  تفتقر إلمدينة لقوإني 

 ترإخيص إألبنية وعدم إلتقيد بالمعايي  إألزمة لذلك. 

، حيث أن ؤجرإءإت   .3 ي
ي ألغرإ  إلبناء إل تتم حسب إألصول إلقانونية من خالل دإئرة إألرإرر

عملية ؤفرإز إألرإرر
لكن إؤلفرإز إلقانونية تمكن إلبلدية من إلحصول عىل حصتها من إلقطعة إلمرإد ؤفرإزها ألغرإ  إلمنفعة إلعامة، و 

ر إلمستفيدين من عملية إؤلفرإز، إألمر إلذي يؤدي ؤىل حرمان إلبلدية من حقها  ي بي 
إؤلجرإءإت تتم بشكل رضان 
ي يتم ؤفرإزها. 

ي إلت 
 باألرإرر

ي إلمخطط  .00
ر
ي حدود إلمخطط إلهيكىلي كما صودق عليها، فعىل سبيل إلمثال ف

ر
ي ف

إم بتصنيفات إألرإرر ر إل يوجد إلي 
( حيث تم ؤلغاءه من قبل مجلس B،Cإر  إلوإقع إل يوجد سوى تصنيف ) ( ولكن عىلAهناك تصنيف سكن )

 إلتنظيم إألعىل. 

ر دون تنفيذ  .00 ي يقوم بها إلموإطني 
ي إلمدينة، ومحاولة حل إلتعديات إلت 

ر
هناك تدخالت من قبل جهات متنفذة ف

 إلقانون من خالل حسابات إجتماعية وإنتخابية. 

ي  .06
ر
ر ف ر متخصصي  قسم إلتخطيط، ولكن قد يتم إلتخطيط وتنفيذ بعض إألعمال وجود دإئرة للتخطيط وموظفي 

 دون إلرجوع ؤليهم، وأخذ إلقرإرإت إلتخطيطية وإلتنفيذية من خالل إلمجلس إلبلدي. 

ر إلمخطط وإلوإقع، فهناك شوإرع موجودة عىل إلمخطط غي  موجودة  .09 ي مطابقة إلشوإرع بي 
ر
يوجد خلل تخطيطي ف

 سكنية وتجارية.  عىل إر  إلوإقع، قائم مكانها أبنية
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ي المدينة -ثالثا

ر
اء ف  مقومات توفتر المساحات الخضر

إء  ي يتم إلعمل بها لتوفي  إلمساحات إلخضر
ي إلبلدية، تم توضيح إؤلجرإءإت إلت 

ر
إستنادإ ؤىل مقابلة رئيس قسم إلتخطيط ف

 : ي إلمدينة، تتمثل بما يىلي
ر
 ف
، ألغ .0 ر ي يقوم بها إلموإطني 

ي إلت 
ر إلورثة للبناء عليها، حيث يتم ناتج عمليات ؤفرإز إألرإرر ي بي 

رإ  تقسيم إألرإرر
ي إلستخدإمها ألغرإ  إلشوإرع وإلمنفعة إلعامة. 

 إقتطاع نسبه من هذه إألرإرر

ي تنظيمه، وإل يوجد حاجة لها ألغرإ   .6
ر
فضالت إلشوإرع: هي مناطق تركت عىل أطرإف إلشوإرع لعدم دخولها ف

ة.  إإلستعمال فيه، حيث يتم تحويلها ؤىل حديقة  جانبية، وعادة ما تكون مساحات صغي 

ي حكومية، يتم تحويل إستعمالها ألغرإ  إلمنفعة إلعامة.  .9
 أرإرر

إء.  .0 ي نظمت حسب إلمخطط إلهيكىلي أو تم أعادة تخصيصها ألغرإ  إلمساحات إلخضر
 أرإرر

ي يتم إستخدإمها للمنفعة إلعامة.  .5
ر ألرإرر عات بعض إلموإطني   تي 

ي إلمدينةمعوقات توفي  إلمساحات  -رإبعا
ر
إء ف  إلخضر

ي تم حضها، بعد مقابلة جهات 
ي إلمدينة، عدد من إلمعوقات إلت 

ر
إء ف توإجه عملية توفي  إلمساحات إلخضر
 : ي إلمدينة، جاءت عىل إلنحو إلتاىلي

ر
 إلتخطيط ف

0.  . ي إلمخطط إلهيكىلي
ر
ي إلمفروزة ف

 قلة مساحات إألرإرر

إيدة لطلب  .6 ر ، وإلحاجة إلمي  . صعوبة توسيع إلمخطط إلهيكىلي ي
 عىل إألرإرر

ي إلمخطط إلهيكىلي من إلصعب إلتغي  عليها، بسبب صعوبة توسيعها،  .9
ر
إلمخيمات جزء من وإقع إلمدينة، موجودة ف

 وإلعتبارإت سياسية تتعلق بالقضية إلفلسطينية. 

عت بها إلبلدية لصالح بعض إلمؤسسات  .0 إء تي  ي من إلممكن أن تكون مناطق لمساحات خضر
إغلب إلمساحات إلت 

ي عليها.  إألهلية
 ؤلقامة مبانر

إء .5 ي إلمدينة.  غياب رؤية محلية وإقليمية لتخطيط إلمساحات إلخضر
ر
 ف

 

ي أعاقة تخطيط المدينة -خامسا
ر
 اإلجراءات اإلرسائيلية ف

ي أخرت تطورها، 
ي إلمدينة وإجهت إلعديد من إؤلجرإءإت إؤلرسإئيلية إلت 

ر
وذلك بسبب تقسيم  ؤن عملية إلتخطيط ف
ي إلعام ) A ،B،( Cؤىل )إلمناطق إلفلسطينية 

ر
م(، هذإ إإلتفاقية قسمت إلصالحيات 0339حسب إتفاقية أوسلو ف

ر إلسلطة إلفلسطينية وإرسإئيل، تدير إلسلطة إلمناطق إلمصنفة ) (، وتدير ؤرسإئيل A ،Bإلتخطيطية وإلمدنية وإألمنية بي 
ي من إلمتوقع إن تتوسع فCإلمناطق إلمصنفة )

ي إلت 
يها إلمدينة تقع تحت إلسيطرة إؤلرسإئيلية، (، حيث إن إغلب إألرإرر

ي بلدية طولكرم إلذي يرى إن هناك ؤجرإءإت أعاقت عمليات 
ر
وذلك بناءإ عىل ما تحدث به مدير قسم إلتخطيط ف

 :  إلتخطيط للمدينة تتلخص بالتاىلي
ة إلحكم إؤلرسإئيىلي من إلعام ) .0 ىل إلرغم من م(، ع0330-م0327عدم إلمصادقة عىل أي مخطط هيكىلي للمدينة في 

، ولكن لم يتم  محاولة عمل مخططات من إلمجالس إلبلدية إلمتعاقبة، وتقديمها لمجلس إلتنظيم إألعىل إؤلرسإئيىلي
ي قدمت عام ) ،إلموإفقة عىل أي مخطط

 م(. ,,03م(، وإلمخطط عام )0370وتحديدإ إلمخططات إلت 

ي تلك إلمناطق. أقامة إلجدإر إلعازل من إلجهة إلغربية وإلجنوبية للمدينة، ما  .6
ر
 منع إلتوسع ف

ي محطة سكة حديد إلحجاز ؤىل منطقة صناعية ؤرسإئيلية عىل حدود إلمخطط.  .9
 تحويل أرإرر

ي إلمحاذية للمدينة وإلمصنفة ) .0
ي إألرإرر

ر
 (، تحتاج لموإفقة ؤرسإئيلية مسبقة. Cتوسعة إلمخطط إلهيكىلي ف

ي  .5
ي يقوم بها إلطرف إلفلسطيتر

ي إلمنطقة  ؤن أي عملية تأهيل لشوإرع أو مبانر
ر
ألغرإ  معالجة بعض إلمشاكل ف

. Cإلمصنفة )  ( دون إلحصول عىل إلموإفقات أإلزمة، يتم هدمها وأزإلتها من قبل إلجانب إؤلرسإئيىلي

ي قد تستمر لسنوإت  .2
ي متابعة طلبات توسيع إلمخطط إلهيكىلي إلمقدم من إلبلدية وإلت 

ر
بط  إؤلجرإءإت إؤلرسإئيلية ف
 ة إلمعقدة. وذلك بسبب إؤلجرإءإت إلفني

7.  

 غياب المشهد الجمالي للمدينة -سادسا 
ر إلزرإعية، فكانت أحياء إلمدينة  ي وإلبساتي 

ة إألرإرر إتسمت مدينة طولكرم منذ إلقدم بجمال إلمشهد إلناتج عن كير
 وضوإحيها مليئة بالفضاءإت إلخاصة وإلعامة. 

ي غي  إلمخطط، 
ي للمدينة، وإتساعها إلعشوإن 

" ومع إلتطور إلسكانر ة إلحكم إؤلرسإئيىلي ر عاما "في   من خمسة وثالثي 
ألكير

ر تقل بفعل إلبناء عليها ألغرإ  إلسكن وإلتجار وإلخدمات....إلخ وبدأ إلمشهد إلجماىلي  ي وإلبساتي 
أخذت هذه إألررر

 :  بالغياب عن إلمدينة عىل إلنحو إلتاىلي
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إء عن مشهد إلمدينة، إلعامة بفعل إل .0 ي خدمية، وإلخاصة بفعل غابت إلعديد من إلمساحات إلخضر
بناء عليها لمبانر
 زيادة إلطلب عليها للبناء للمنفعة إلشخصية، ما أدى ؤىل تغي  إلمشهد إلجماىلي للمدينة. 

ي إلزرإعية، تم ؤنشائها بصور غي  متناسقة،  .6
ي إألسمنتية وإلحجرية إلفوضوية منتصبة كالوحوش عىل إألرإرر

إلمبانر
ت من صورة إلمدينة إلجميلة.   غي 

.  صغر  .9 ي وإلجماىلي
إء إلموجودة، إل يمكنها من إلقيام بدورها إلوظيفر  إلمساحات إلخضر

إم بالمعاير إلتخطيطية، أدى ؤىل عدم وجود رإحة أثناء إلتنقل .0 ر  ضيق بعض إلشوإرع وإلتعديات عليها لعدم إإللي 
 وإلحركة دإخل إلمدينة، وتشوه إلمشهد إلجماىلي فيها. 

ي إلمدينة أن  .5
ر
، وذلك بسبب عدم يرى مسؤولو إلتخطيط ف ي وإلحاضر

ر إلمارر إلمشهد إلعام للمدينة قد تشوهه ما بي 
، وغياب إلعقوبات، وإلتعامل مع إؤلشكاإلت بطرق وسطية.  ر ر بالقوإني   تقيد إلموإطني 

ر إلسكن وإلتجارة وإلصناعة، شوه إلصورة إلجمالية لمشهد  .2 ي أحياء إلمدينة، ما بي 
ر
ي ف

إختالط إستعماإلت إألرإرر
 إلمدينة. 

ي إلشوإرع وإلساحات، شوه إلمشهد إلبضي عشو  .7
ر
إئية أإلفتات إلتجارية وعدم إنتظامها عىل إلمحالت وإلجدرإن وف

 للمدينة. 

ي إلبناء.  .,
ر
ي إلبناء إلمعماري من حيث إلتصميم وإإلرتفاعات وإلموإد إلمستخدمة ف

ر
 عدم إإلنسجام ف

ي  .3
ر
ي إألشجار وإلنباتات إلمزروعة ف

ر
ر وإلبلدية ف  إلشوإرع وإلفرإغات.  ضعف إهتمام إلموإطني 

غياب هيئات إلتخطيط دإخل إلمخيمات، ووجود إلكتل إؤلسمنتية إلمتالصقة وإلمزدحمة، وفقدإن إلمساحات   .00
ي تشويه إلصورة إلجمالية لمشهد إلمدينة. 

ر
إء إلعامة وإلخاصة دإخلها، ساهم ف  إلخضر

 

 :النتائج

ي وإلمقابالت وتحليل إلمخططات إلهيكل
ي مدينة طولكرم تم إلتوصل من خالل إلمسح إلميدإنر

ر
إء ف ية للمساحات إلخضر

 •••للنتائج إلتالية 

ي إلعام)•  0 
ر
( نسمة، ومساحة إلمخطط إلهيكىلي إلذي تم ؤعدإده 20.300( حوإىلي )6007بلغ عدد سكان مدينة طولكرم ف

ي نفس إلعام )
ر
ي أجرتها دإئرة  ( دونم، عقب ذلك شهدت إلمدينة نموإ سكانيا وعمرإنيا بلغت تقديرإته09937.950ف

إلت 
ي إلعام )

ر
تغي  عىل مساحة إلمخطط إلهيكىلي أو زيادة عىل  أي( نسمة، دون 72.260( حوإىلي ),600إؤلحصاء إلمركزية ف

إء فيه.   حجم إلمساحات إلخضر

إء•  6 ، وهناك فرإغات (%,0.66) شكلت إلمساحات إلخضر عرفها إلمخطط عىل  إخرى من مساحة إلمخطط إلهيكىلي
 من إلمساحة إؤلجمالية. ( %0.026)أنها عبارة عن مالعب، لكنها غي  منظمة لذلك، شكلت مساحتها

تغزوها إلكتل إؤلسمنتية وإلحجرية، تغيب عنها إلمساحات  مزدحمة، مركز إلمدينة )إلبلدة إلقديمة( منطقة عمرإنية•  9
إء و إلصورة إلجمالية، مرتفعة إلقيمة ما  إلخدمات... إلخ(.  ،ديا، عىل إختالف إستخدإماتها)إلسكن، إلتجارةإلخضر

إء إلقلة  • 0 ي و مساحات إلخضر
ر
 إلمخطط إلهيكىلي للمدينة. عىل سوء إلتوزي    ع إلجغرإف

ي تخضع للسيادة إلفلسطينية إلمصنفة ) أ، ب(، وعدم قدرته عىل•  5
تخطيط  إهتم إلمخطط بتخطيط إلمناطق إلت 

ذلك بسبب وقوعها تحت إلسيطرة إؤلرسإئيلية، ووجود جدإر إلفصل إلعنضي إلوإقع عىل (، و جإلمناطق إلمصنفة )
ي إلمدينة، إألمر إلذي أعاق 

 .ها إلهيكىلي تخطيطتوسع حدود أرإرر

ي قلب إلمدينة، يتشكل من كتل ؤسمنتية 0.0,3مخيم طولكرم نسبة مساحته •  2
ر
، يقع ف % من إلمخطط إلهيكىلي

ف عليه (، وتقدم له بلدية طولكرم بعض  متالصقة ومزدحمة، تشر ر ر إلفلسطينيي  إإلونروإ )وكالة إلغوث وتشغيل إلالجئي 
 إلخدمات، كما ويعتي  إحد ملوثات إلصورة إلجمالية لمشهد إلمدينة. 

ي إلمدينة، إختالط•  7
ر
ي ف

بعض أدى ؤىل فقدإن إلصورة إلجمالية لمشهد إلمدينة، فعىل سبيل إلمثال  إستعماإلت إألرإرر
ي إلمخطط إلهيكىلي ضمن تصنيف إلمعار  إلتجاريةإلمناطق 

ر
ي تقع ف

ألغرإ  إر  إلوإقع  عىل تم إستخدإمها ، إلت 
 إلصناعة. 

ي •  , 
ر
ي إلمدينة، أدى ؤىل حدوث تعديات ف

ر
ر إلتخطيطية ف إألبنية )مختلفة إإلستخدإم( من  ؤقامةضعف تطبيق إلقوإني 

، حيث تلجأ إلبلدية ؤىل تحرير إلمخالفات  ر  إلمادية بدإل من ؤزإلة إلتعديات. قبل إلموإطني 

ي يتمكن جميع  • 3
فيه، إلت  ي ضعف وجود أماكن إلرإحة وإلي 

ر
ي منطقة إلدرإسة، ساهم ف

ر
إء ف قله إلمساحات إلخضر

 إألشخاص من إلدخول ؤليها بدون دفع مقابل. 

ي ظل جائحة كورونا، حيث أن إغلب إلنشاطات وإلمناسبات •  00
ر
ي إلمدينة ظهر جليا ف

ر
ي ف

ي وإلسكانر
إإلزدحام إلعمرإنر
ي تم 

ي أماكن مغلقة، أثرت سلبا عىل حياة إلسكان.  ؤقامتها إإلجتماعية إلت 
ر
 ف

  



139 Naser A.M.MOFLEH 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 561 -504 

 التوصيات

ي إلمساحات إلخضر 
ر
إء، ولمعالجة هذه إلمشكلة تم وضع شهدت مدينة طولكرم نموإ سكانيا وعمرإنيا متسارعا، و نقصا ف

  :إلتوصيات إلتالية

 0 •  ، ي
، بما يتناسب و إحتياجات إلنمو إلسكانر ورة توسيع إلمخطط إلهيكىلي

ر إإلعتبار تخطيط إلمساحات  وإألخذ ضر بعي 
ر وإلبالغة  ي فلسطي 

ر
إء حسب إلمعاير إلتخطيطية ف ي حاجه  ؤجماىلي % من 7إلخضر ، لتلت   .فرإدإألمساحه إلمخطط إلهيكىلي

ي  • 6
ر
ي عمل تبادلية ف

ر بعد عملية  إألرإرر ي تحصل عليها إلبلدية من إلموإطني 
، وذلك لكي يكون هناك فرإغات ؤفرإزها إلت 

.  ؤلقامة، يمكن إستثمارها مناسبةبأبعاد  ر إء تخدم إلموإطني   مساحات خضر

إث إلمعماري  ؤعادة • 9 ي  ؤعادة، عي  إألصيلتخطيط مركز إلمدينة )إلبلدة إلقديمة( للحفاظ عىل إلي 
ترميم إلمبانر

ر   تالئم إلبناء فيها.  تخطيطيةإلقديمة، ووضع قوإني 

ي منع تخطيط  إؤلرسإئيليةموإجهة إلسياسات  • 0 
ر
ي ف

ي إلمنطقة )ج(، من خالل  إألرإرر
ر
إكإلوإقعة ف مؤسسات  ؤرسر

ي وإلمؤسسات إلدولية. 
 إلمجتمع إلمدنر

ي قلب•  5
ر
ي  إلمحافظة عىل مخيم طولكرم إلموجود ف

ر
لجوء ساكنيه، مع  أسبابإلمدينة، إلعتبارإت سياسية لها عالقة ف

ي إلمناطق إلمحيط بهم. 
ر
إء لسكان إلمخيم ف ي توفي  مساحات خضر

ر
ورة إلنظر ف  ضر

ي إلحفاظ عىل إستخدإمات  • 2
ر
ي فر  سيادة إلقانون ف

 كما حددها إلمخطط إلهيكىلي .   إألرإرر

ر إلتخطيطية بإزإلة إلتعدي•  7 ، وعدم مقايضتها بالمخالفات إلمادية. تطبيق إلقوإني  ر ي يقوم بها إلموإطني 
 ات إلت 

إء  • ,  ي رسر
ي حاجة إلسكان كالحدإئق إلعامة وإإلماكن  إألرإرر إء، تلت 

من قبل إلبلدية لصالح توفي  مساحات خضر
ي تستخدم ؤلقامة 

فيهية، عوضا عن  إألنشطةإلمفتوحة، إلت  ة، لتكون بيئة إلمغلق إألماكنوإلمناسبات إإلجتماعية وإلي 
ي ظل كافة إلظروف وإلجوإئح. 

ر
 صحية ف

حلول لتوفي   ؤيجاد تشكيل هيئه وطنيه عليا لدرإسة مخططات إلمدن إلفلسطينية، و تطوير آليات تساعد عىل  • 3 
 . ر ي عىل حياه إلموإطني 

ي إلمخططات إلهيكلية، لما لها من إثر وظيفر
ر
إء ف  إلمساحات إلخضر

ي إلحفاظ عىل إلثقافة إلمجتمعية  تعزيز • 00
ر
ر ف ي لدى إلموإطني 

إء و تطويرها، من خالل  إألرإرر و إلمساحات إلخضر
ي إلمدن إلفلسطينية. 

ر
ي تعتر بذلك ف

ي إلت 
 تكثيف نشاطات عمل مؤسسات إلمجتمع إلمدنر
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