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مقدمة مفتاح

قيادية  ومجتمعية  ونسوية  شبابية  كوادر  إعداد  إىل  الهادف  املجتمعية،  املشاركة  تعزيز  برنامج  ضمن 

النهج  باالستناد إىل  للتأثري والتغيري عىل املستوى املحيل والوطني،  قادرة عىل تسلم حقائب املسؤولية 

والدميقراطية  العاملي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  املبادرة  تستمر  الصالح؛  الحكم  ومبادئ  الدميقراطي 

»مفتاح« يف مساهمتها يف تطوير الكفاءات النسوية والشبابية للتدرج يف مستويات املختلفة لصنع القرار 

بجاهزية وكفاءة ودعم مساهمتهم/ن يف رسم السياسات العامة.

املبادرة  نّفذته  الذي  املحلية”  الهيئات  مجالس  داخل  للنساء  القيادي  الدور  “دعم  لقد سعى مرشوع 

الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية “مفتاح” بدعم من برنامج متكني النساء يف صنع القرار 

والتنمية  االقتصادي  للتعاون  االتحادية  الوزارة  بتفويض من   )GIZ( قبل  املنّفذ من  األوسط  الرشق  يف 

األملانية)BMZ(؛ إىل تعزيز قدرات أعضاء وعضوات مجالس الهيئات املحلية والقيادات النسوية الشابة 

املؤهلة لتبوء مراكز اتخاذ القرار يف هذه املجالس، للتأثري يف منظومة الحكم بشكل يستند إىل مبادئ 

الحكم الصالح وتعزيز آليات اتخاذ القرار مبا يلبي احتياجات النوع االجتامعي ويحقق العدالة االجتامعية، 

خاصة يف القضايا ذات العالقة بالتخطيط واإلدارة داخل املجالس.

نضع بني أيديكم/ن رزمة الكتيبات اإلرشادية الخاصة بأعضاء وعضوات الهيئات املحلية الفلسطينية التي 

تم إعدادها وتطويرها من خالل التعاون والتنسيق مع وزارة الحكم املحيل، لالستناد والرجوع إليها يف 

تعزيز مبدأ املشاركة واملساءلة املجتمعية داخل الحكم املحيل.

وتناولت رزمة الكتيبات مواضيع متخصصة شملت التخطيط االسرتاتيجي التنموي، والتخطيط الحرضي/ 

الهيكيل، وتخطيط خدمات البنية التحتية و تعزيز آليات اتخاذ القرار من منظور النوع االجتامعي.

كتيب إرشادي ألعضاء الهيئات املحلية الفلسطينية يف التخطيط الهيكيل 4



5

تقديم
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إن وزارة الحكم املحيل وضمن إطار مامرستها ملهامها ومسؤولياتها قد سعت دامئا للنهوض بواقع قطاع 

الحكم املحيل والهيئات املحلية يك تكون قادرة عىل تنفيذ برامجها وخططها وقيادة عملية التنمية بكل 

معانيها وجوانبها، هذا بجانب رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني بفاعلية وعدالة، حتى 

يتسنى للمواطن مامرسة حياته ونشاطاته يف بيئة صحية وسليمة وضمن ظروف اقتصادية واجتامعية 

وثقافية وبيئية مالمئة.

املصادر  وشح  االحتالل  بإجراءات  واملتمثلة  وشعبا  حكومة  نواجهها  التي  والصعوبات  التحديات  إن 

واإلمكانيات وعدم السيطرة والقدرة عىل إستغالل املوارد، وضعتنا جميعا أمام تحديات كبرية وخيارات 

كافة  من  فاعلة  ومبشاركة  ومنهجية،  علمية  أسس  عىل  والقائم  السليم  التخطيط  منا  تتطلب  صعبة 

األطراف واملؤسسات، وبخاصة مؤسسات املجتمع املدين، يف مامرسة فعلية للدميقراطية من أجل الوصول 

التنمية املستدامة مبشاركة مجتمعية فاعلة” تحقيقا لرؤية  إىل “حكم محيل رشيد  قادر عىل تحقيق  

وزارة الحكم املحيل.

يف ظل هذه الظروف وضمن محاور دعم الوزارة أيضا لتعزيز البناء املؤسيس يف الهيئات املحلية وبناء 

القدرات البرشية فيها، فقد عملت وزارة الحكم املحيل دامئا مع الرشكاء املحليني والدوليني عىل توفري 

لتكون  العمل  وأدلة  اإلجراءات  من  إرشادية  قاعدة  وتشكيل  املعريف  املستوى  لرفع  الالزمة  األدوات 

اإلدارة  قامت  السياق فقد  تحدياته. ويف هذا  الواقع ومواجهة  التعامل مع معضالت  لتسهيل  مرجعية 

ومؤسسة   )GIZ( األملاين  التعاون  مؤسسة  مع  والعمل  بالتنسيق  العمراين  والتخطيط  للتنظيم  العامة 

“مفتاح” عىل إعداد وإنجاز كتيبات إرشادية حول مامرسة أعامل التخطيط الحرضي والتخطيط التنموي 

االسرتاتيجي يف الهيئات املحلية باإلستناد إىل مجموعة أدلة العمل املعتمدة مسبقا وإىل القوانني واألحكام 

للتعامل مع مهام عمل وإعداد  الكتيبات اإلرشادية ستكون أدوات مبسطة  السارية املفعول. إن هذه 

األطر التنموية االسرتاتيجية املشرتكة، املخططات الهيكلية والخطط التنموية املحلية، كام أنها ستشكل 

أدوات مخترصة وعملية لإلجراءات والخطوات العلمية واملهنية لدى أعضاء ورؤساء الهيئات املحلية من 

جهة، ولدى العاملني ذوي االختصاص من جهة أخرى.

املبذول وشكر كافة من ساهم يف إعداد وإنجاز هذه  الجهد  الثناء عىل هذا  إال  النهاية، ال يسعني  يف 

الكتيبات من الرشكاء واملؤسسات الوطنية والجهة املانحة ملا أبدوه من جهد وتعاون ودعم يف إخراج 

هذه الكتيبات إىل حيز الوجود.   

حسني األعرج

وزير الحكم املحيل
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متهيد

سعت وزارة الحكم املحيل، منذ نشأتها يف العام 1994، إىل تطوير عملية التخطيط العمراين يف املدن والقرى 

الفلسطينية التي عانت من قصور يف هذا املجال نتيجة مامرسات وإجراءات االحتالل اإلرسائييل، الذي عمل 

طوال عقود سابقة، وما زال يعمل، عىل إعاقة عملية التنمية والتخطيط العمراين يف األرايض الفلسطينية. 

الهيكلية ملدن وقرى فلسطينية،  املخططات  إنجاز مجموعة من  املحيل يف  الحكم  وقد ساهمت وزارة 

إعدادها. عىل  واإلرشاف  الفنية  املساعدة  تقديم  أو  املخططات،  لهذه  املبارش  اإلعداد  خالل  من  سواء 

يف  محدوداً  املحلية  الهيئات  أعضاء  دور  كان  الهيكيل،  التخطيط  عملية  يف  السابقة  التجارب  ضوء  يف 

املشاركة يف العملية التخطيطية، ما أثر بشكل سلبي عىل املخرجات األساسية للمخططات الهيكلية ومدى 

مالءمتها لالحتياجات املحلية.

ومن أجل االرتقاء بالعملية التخطيطية، أكدت وزارة الحكم املحيل، عرب خططتها االسرتاتيجية، عىل أهمية 

املشاركة املجتمعية يف عملية التخطيط، وتعزيز دور أعضاء الهيئات املحلية يف هذه العملية.

للتخطيط  العام  باإلطار  العمراين  التخطيط  نهج  يرتبط  أن  يجب  متواٍز،  إطار  ويف  أخرى،  جهة  ومن 

إىل  تهدف  هذه  الربط  وعملية  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  املحلية  للهيئات  التنموي  االسرتاتيجي 

عكس التوجهات والتدخالت التنموية التي نتجت عن عملية التخطيط التنموي عىل املخطط الهيكيل 

والتوجهات العمرانية املستقبلية.

ميكن تحديد اإلطار القانوين الناظم لعملية التخطيط العمراين من خالل القوانني واألنظمة التالية:

قانون الهيئات املحلية رقم )1( للعام 1997، الذي يحدد مهام الهيئات املحلية وصالحياتها عىل . 1

النحو التايل: “تخطيط املدن، البناء، إلغاء أو تعديل الشوارع، مواصفات لعروض الشوارع، أطوالها، 

تعبيدها ورصفها، ترقيم الشوارع واألبنية،.....، مراقبة تنسيق الحدائق....)املادة 15(، وهو مطبق 

يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

للعام 1966 تحت عنوان “قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية”، وهو . 2 القانون األردين رقم )79( 

ساري املفعول يف الضفة الغربية.
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“قانون تنظيم املدن رقم )28( للعام 1936” خالل االنتداب الربيطاين، وهو ساري املفعول يف قطاع . 3

غزة.

والتنظيم يف . 4 البناء  بأحكام  املتعلق  للعام 2011   )5( رقم  املحلية  للهيئات  والتنظيم  األبنية  نظام 

الهيئات املحلية )للمناطق الواقعة داخل حدود التنظيم(، ونظام أحكام األبنية والتنظيم رقم )31( 

للعام 1996، الخاص باللوائح التي ترسي عىل األبنية والتخطيط خارج مناطق التنظيم )وهو مطبق 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة(.

مجال  الفلسطينية يف  املحلية  الهيئات  إرشادية ألعضاء  أداة  ليكون  الدليل  هذا  إعداد  تم  فقد  وأخرياً، 

التخطيط الهيكيل، مبا يسهم يف توضيح مفهوم املخطط الهيكيل وأهدافه وخصائصه ومراحل وإجراءات 

إعداده واعتامده وتنفيذه.

ويتكون الدليل من خمسة أجزاء:

املقدمة والتمهيد. الجزء األول: 

خلفية عامة عن مفاهيم التخطيط؛ التخطيط املكاين، أو التخطيط العمراين الجزء الثاين: 

أو الهيكيل، إىل جانب مفهوم املخطط الهيكيل وأهدافه وخصائصه.   

مراحل إعداد املخطط الهيكيل وخطواته وأنشطته. الجزء الثالث:  

مراحل اعتامد املخطط الهيكيل واملصادقة عليه. الجزء الرابع:  

مرحلة إعداد املخططات التفصيلية. الجزء الخامس:  
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قاعدة
أساسية ومهمة

تسهم عملية التخطيط الهيكيل التي نشارك بها، يف تذليل العقبات 
والصعوبات التي تواجه التنمية يف مجتمعنا، مع العلم أننا ال نتوقع 
لعملية  الزمني  فاإلطار  قصرية،  فرتة  يف  جميعها  اإلشكاليات  حل 
التخطيط الهيكيل ميتد لفرتة زمنية  تصل إىل 16 عاماً، كام يرتبط 
تنفيذ املخطط الهيكيل عىل أرض الواقع بإمكانيات الهيئة املحلية.     

الهدف
من هذا
الدليل

مجال  يف  الفلسطينية  املحلية  الهيئات  ألعضاء  إرشادية  أداة 
الهيكيل  املخطط  مفهوم  توضيح  يف  يسهم  مبا  الهيكيل،  التخطيط 
وأهدافه وخصائصه ومراحل وإجراءات إعداده واعتامده وتنفيذه.

الهدف من 
إعداد املخطط 

الهيكيل

الجيد  اإلعداد  خالل  من  مستدامة،  تنمية  عملية  يف  املساهمة 
والفني للمخطط الهيكيل الذي يلبي االحتياجات التنموية للتجمع 
السكاين، مع األخذ بعني االعتبار التوسع العمراين املستقبيل الناتج 
والخدمات  األنشطة  لزيادة  والحاجة  السكاين،  النمو  زيادة  عن 

االجتامعية واالقتصادية.

تذكر/ تذكري
جيدا . . 
املخطط 

الهيكيل هو:

التنمية  عمليات  لتوجيه  أساسية  رشعية  ووسيلة  تنظيمي  مستند 
األرض  استعامالت  ويشمل  السكانية،  التجمعات  يف  تجري  التي 
العامة  املرشوعات  وامتدادات  مواقع  يحدد  كام  والعامة،  الخاصة 

وشبكة الطرق ضمن مدة زمنية طويلةتصل لغاية إىل 16 عاماً. 
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مستويات التخطيط

3. التخطيط املحيل 
)التخطيط العمراين 

أو الهيكيل(

2. التخطيط 
اإلقليمي

1. التخطيط 
الوطني

1. هل تعرف/ 
تعرفني ما هي 

مستويات 
التخطيط؟

مصدر الخارطة: مخطط هيكيل اجنسنيا ضمن مرشوع تخطيط تجمعات شامل غرب نابلس



كتيب إرشادي ألعضاء الهيئات املحلية الفلسطينية يف التخطيط الهيكيل 10

مراحل إعداد املخطط الهيكيل

مخطط اإلطار 
التوجيهي 
للتنمية 
املكانية

توجهات 
التنمية 

واسرتاتيجياتها

إمكانات 
التنمية 
وتحدياتها

التقييامت 
القطاعية

إطار عمل 
التخطيط 

عىل املستوى 
اإلقليمي

الخطوات

تقرير شامل لجميع 
خطوات املرحلة 
األوىل، إىل جانب 
خرائط توضيحية

جدول باألهداف األساسية 
وخرائط للبدائل. يتم 
تقييم البدائل، واختيار 

البديل األفضل من خالل 
ورشة عمل

تقرير وصفي إىل 
جانب خرائط 

توضيحية

تقرير شامل لجميع 
القطاعات إىل جانب 

خرائط توضيحية

تقرير لوصف 
األوضاع اإلقليمية 
وخرائط توضيحية

النتائج

لقد استندت عملية تجزئة مراحل إعداد املخطط الهيكيل إىل دليل التخطيط العمراين الذي أعدته وزارة 

الحكم املحيل يف العام 2013.

املرحلة األوىل: إعداد مخطط اإلطار التوجيهي للتنمية

مثال

مصدر الخارطة: 

مخطط اإلطار 

التوجيهي للتنمية 

املكانية ملنطقة يعبد

كتيب إرشادي ألعضاء الهيئات املحلية الفلسطينية يف التخطيط الهيكيل 10
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قصة واقعية 
من التخطيط 

املشرتك

يف العام 2012، تم البدء بعملية التخطيط املشرتك ملنطقة شامل غرب نابلس التي 

بزاريا،  امرين،  بيت  الناقورة،  جبيل،  نصف  اجنسنيا،  )سبسطية،  التجمعات  تضم 

برقة( ، وضمن منهجية التخطيط املشرتك املعتمدة يف دليل التخطيط العمراين كان 

ثم  املحلية، ومن  الهيئات  املشرتك بني ممثيل  التخيطيط  اتفاقية  توقيع  بد من  ال 

االجتامع مع ممثيل الهيئات املحلية يف اجتامعات مشرتكة، األمر الذي أتاح لهم التفكري والتخطيط املشرتك 

ضمن منطقة واسعة، وليس ضمن تجمع واحد. وقد نتج عن املرشوع تطوير مخطط استعامالت أراٍض 

وشبكة طرق يعطي انطباعاً بأن عملية التخطيط جاءت بشكل مشرتك، وليس كل تجمع عىل حدة، وكل 

ذلك بالرغم من قرار بضم كل من اجنسنيا و نصف اجبيل لبلدية سبسطية، األمر الذي رفضه ممثلو كل 

من اجنسنيا ونصف جبيل، ولكن العربة أن ذلك مل يرض بعملية التخطيط املرشك أو يؤثر عليها، بل عىل 

العكس هيأ فرصة للحوار والنقاش املشرتك ملا فيه مصلحة مشرتكة للتجمعات املختلفة.

أحكام البناء
وتصنيف األرايض

جدول يوضح أحكام البناء
وتصنيف األرايض

استخدامات األرايض

خريطة توضيحية
الستخدامات األرايض

الخطوات

النتائج

املرحلة الثانية: إعداد مخطط استخدامات األرايض )املخطط الهيكيل( 

وأحكام البناء
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تجربة واقعية: مشاركة 
املجتمع املحيل يف 
عملية التخطيط

عىل  نوعها  من  األوىل  هي  فكرة  جنني  مبحافظة  عنزة  قرية  يف  انتهجت 

مستوى فلسطني، وهي عملية وضع التصور األويل لشبكة الطرق واملخطط 

الهيكيل للقرية من خالل مجموعة عمل من املجتمع املحيل )تضم رجال 

املخطط  عن  املجموعة  لهذه  رشح  تقديم  تم  حيث  ونساءها(،  القرية 

الهيكيل وأهدافه وآليات إعداده، ومن ثم تم تزويد هذه املجموعة بصور جوية واضحة للتجمع، وتقسيم 

القرية، وتوزيع  الفرصة لهم لوضع تصور أويل لشبكة الطرق يف  الحضور إىل مجموعات عمل، وإتاحة 

الخدمات واملرافق العامة. ويف نهاية الورشة، متت مناقشة البدائل التي تم وضعها من خالل مجموعات 

العمل ومقارنتها بالتصور األويل الذي وضعه االستشاري )الجهة الفنية املكلفة بإعداد املخطط الهيكيل(، 

حيث وجد تطابق بنسبة ال تقل عن 80 % بني التصورين.
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وضع املخطط 
موضع التنفيذ

مصادقة 
مجلس التنظيم 

األعىل

مناقشة 
االعرتاضات 

وتعديلها

تقديم 
املواطنني 
لالعرتاضات

إعالن
املخطط 
لالعرتاض

اعتامد 
وزاريت 

املواصالت 
والسياحة

اعتامد الهيئة 
املحلية الخطوات

مخطط تم 
وضعه موضع 

التنفيذ

مخطط 
مصادق عليه 
من مجلس 

التنظيم األعىل

مخطط معدل 
من اللجنة 

اإلقليمية

طلب 
اعرتاضات 
موثقة يتم 

تقدميها 
للمواطنني

مخطط يتم 
نرشه من قبل 

اللجنة اإلقليمية 
لالعرتاضات ملدة 

60 يوما

مخطط 
مصادق عليه 

من قبل وزاريت 
املواصالت 
والسياحة

مخطط هيكيل 
معتمد من 
الهيئة املحلية

النتائج

املرحلة الثالثة: مرحلة اعتامد املخطط الهيكيل واملصادقة عليه

تعرّف/ تعّريف 
عىل مجلس 
التنظيم األعىل

يتبوأ مجلس التنظيم األعىل رأس هرم سلطة التنظيم عىل املستوى 
الوطني. وقد تشكل مجلس التنظيم األعىل بقرار من رئيس السلطة 
املحيل  الحكم  وزير  ويرأسه  العام 1995،  يف  الفلسطينية  الوطنية 

ويضم متثيالً موسعاً من الوزارات والدوائر الحكومية.
رقم  األردين  القانون  األعىل صالحياته من  التنظيم  يستمد مجلس 
)97( سنة 1966 ومن أهم صالحياته )تحديداً مبا يتعلق بالتخطيط 

العمراين( ما ييل:
 إعالن مناطق تنظيم املدن وتوسيعها وتعديلها.	 
 إقرار مخططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية.	 

ما املقصود 
باللجنة 
اإلقليمية؟

صالحياتها  ومتارس  اإلقليمي،  املستوى  عىل  التنظيم  سلطة  هي 
ضمن حدود منطقة التنظيم اإلقليمية أو ضمن حدود محافظة 

معينة أو محافظات عدة.
بالتخطيط  يتعلق  مبا  )تحديداً  اإلقليمية  اللجنة  أهم صالحيات 

العمراين( ما ييل:
املوافقة عىل مخططات التنظيم التفصيلية.	 
من 	  بقرار  لالعرتاضات  الهيكلية  التنظيم  مخططات  إيداع 

اللجنة بناًء عىل توصية من لجنة تنظيم املدن املحلية.
التنظيم 	  مخططات  عىل  تقدم  التي  االعرتاضات  يف  النظر 

اإلقليمية والهيكلية والتفصيلية يف منطقتها، ورفع توصياتها 
بذلك إىل مجلس التنظيم األعىل.

ومهامها، 	  صالحياتها  إىل  إضافة  اإلقليمية،  اللجنة  متارس 
منطقة  بشأن  ومهامها  املحلية  اللجنة  صالحيات  جميع 
التنظيم اإلقليمية والقرى الواقعة ضمن اللواء املؤلفة فيه 

اللجنة اإلقليمية املذكورة.
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ما املقصود 
باللجنة 
املحلية؟

املجلس  رئيس  يرأسها  املحلية  الهيئة  أعضاء  من  لجنة  هي 
)البلدي أو القروي(، وتكون مسؤولة عن متابعة أعامل التخطيط 
عاتقها  عىل  ويقع  السكاين،  التجمع  مستوى  عىل  والتنظيم 
االعتامد األويل للمخطط الهيكيل ورفعه إىل الجهات ذات العالقة 

لالعتامد واملصادقة.

أبرز مهام اللجنة املحلية )تحديداً ما يتعلق بالتخطيط العمراين( 
ما ييل:
أن 	  ولها  والتفصيلية،  الهيكلية  التنظيم  مخططات  تحضري 

تطلب املساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم.
ملدة 	  لالعرتاضات  الهيكيل  املخطط  إيداع  إعالن  عرض 

شهرين من تاريخ نرش إعالن إيداعه يف الجريدة الرسمية 
إعالن  ويبلغ  الداخلية،  املدن  تنظيم  لجنة  مكتب  يف 
املشمولة  األرايض  أصحاب  إىل  أمكن  حيثام  االعرتاضات 

باملرشوع.
مرشوع 	  عىل  املقدمة  واالقرتاحات  االعرتاضات  استقبال 

كل  يف  والنظر  لالعرتاضات  إيداعه  بعد  الهيكيل  املخطط 
اعرتاض عىل حدة ورفع التوصيات عىل االعرتاضات املقدمة 

إليها إىل لجنة التنظيم اإلقليمية.
أي 	  النظر يف  إعادة  أجل  اإلقليمية من  للجنة  توصية  رفع 

مخطط إعامر هيكيل مقرر إلجراء التعديالت أو اإلضافات 
الالزمة إن وجدت مرة واحدة عىل األقل كل عرش سنوات.
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املرحلة الرابعة: مرحلة إعداد املخططات التفصيلية

تذكر/ تذكري  املخططات الهيكلية التعديلية : هي املشاريع الواقعة داخل حدود املخططات 
الهيكلية املصدقة للمدن والقرى التي تحدث تعديالت عىل استعامالتها.

هل تعرف ما هو 
املخطط الهيكيل 

التفصييل؟

هو املخطط الذي يُعد لجزء من املدينة أو التجمع السكاين، 
حيث يتم فيه إعداد مرشوعات تفصيلية للمناطق التي يتكون 

منها التخطيط الهيكيل للمدينة أو القرية.

إعداد مخططات تفصيلية أو تنفيذية

مخططات تفصيلية أو تنفيذية تعدها الهيئة املحلية

الخطوات

النتائج

من التجارب السابقة تطور 
الفهم بعملية التخطيط 
وانعكاسه عىل املخطط 

الهيكيل

الهيكيل  التخطيط  بعملية  يتعلق  ما  يف  الفهم  توسيع  خالل  من 

املخطط  بني  الفرق  تلمس  ميكن  وعضواتها،  بيتا  بلدية  ألعضاء 

الهيكيل الذي تم إعداده يف التسعينيات وبني املخطط الهيكيل الذي 

تم إعداده يف اآلونة األخرية، وقد ظهر هذا الفرق يف حجم املشاركة 

التي متثلت بحضور الورش واالجتامعات وعملية التحضري للمخطط 

الهيكيل، وطبيعة االعرتاضات التي تم تقدميها عىل املخطط الهيكيل، واستيعاب االحتياجات التخطيطية 

املستقبلية للمجتمع املحيل، وعكس رؤية البلدة كمركز للتجمعات املحيطة عىل تخطيط البلدة.
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مثال عىل مخطط عند 
اإلعداد والتصميم النهايئ 

وبدء التنفيذ

يظهر الجزء األول من الشكل التايل مخططاً  تفصيلياً لجزء من منطقة 

نابلس الجديدة، كام يظهر الجزء الثاين مرحلة التصميم النهايئ لألبنية 

التفصييل ومرحلة  التخطيط  الفرق بني  الشكل  التنفيذ، ويبني  وبدء 

إعداد التصاميم النهائية وبدء التنفيذ.

مرحلة إعداد املخطط التفصييل

مرحلة إعداد التصاميم النهائية وبدء التنفيذ
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تعزيز دور النساء يف 
املشاركة يف عملية الخطيط

جرى الرتكيز من خالل الربنامج التدريبي1 - الخاص مبوضوع التخطيط 

مبستوياته كافة )التخطيط التنموي والهيكيل( الذي تم تقدميه ألعضاء 

املحلية  الهيئات  - عىل مشاركة عضوات  املحلية وعضواتها  الهيئات 

يف مراحل عملية التخطيط وقيامهن بدورهن، حيث كان يالحظ يف 

القرار،  التخطيط واتخاذ  الهيئات املحلية يف عملية  العظمى من عضوات  الغالبية  املايض عدم مشاركة 

وذلك لعدم معرفتهن بتفاصيل عملية التخطيط، إال أن ما تم رشحه خالل الربنامج التدريبي ساهم بشكل 

كبري يف توضيح األدوار املنوطة بهن ومسؤولياتهن تجاه عملية التخطيط يف تجمعاتهن. 

متثلت الحصيلة اإليجابية لهذا التدريب يف مشاركة النساء باالجتامعات وورش العمل، ومساهمتهن يف 

نرش الوعي املتعلق مبراحل إعداد املخططات الهيكلية، وبخاصة ما يتعلق بفرتة االعرتاضات، كام حصل 

يف العديد من التجمعات مثل عصرية القبلية وجامعني، ومام عزز ذلك أنه كان خالل التدريب يطلب من 

املشاركات عرض قضايا ومشاكل فنية خاصة بالتخطيط تواجههن، وذلك إلرشاكهن يف حلها باالستعانة مبا 

تم الحصول عليه من فهم ومعرفة نتيجة مشاركتهن يف الربنامج التدريبي املشار إليه أعاله.

التعامل السليم أثناء إعداد 
املخطط الهيكيل

إن من أهم مرتكزات نهج التخطيط التشاريك التي تتبعها الوزارة هي 

الدراسات  التخطيط، وبخاصة مراحل إعداد  إرشاك املجتمع بعملية 

القطاعية، وتطوير مخطط اإلطار التوجيهي للتنمية املكانية، هذا مع 

األخذ بعني االعتبار خصوصية تصميم وتوسعة شبكة الطرق يف مرحلة 

إعداد مخطط استخدامات االرايض، وقد حصل يف إحدى البلدات يف جنوب الضفة الغربية القيام بتصميم 

شارع من قبل الجهة االستشارية املكلفة بإعداد املخطط الهيكيل للبلدة، وقد كان هذا الشارع مير بقطعة 

أرض ألحد األشخاص ذوي النفوذ يف البلدة، وقد كان توصيل املعلومة له بطريقة غري سليمة، ونتيجة لذلك 

أصبح هناك العديد من الضغوط لحذف الشارع وإزالته من املخطط قبل الوصول إىل مرحلة االعرتاضات 

بأعضاء  يدفع  وهذا  بالخصوص،  قرار  التخاذ  املحلية  اللجنة  إىل  وإعادته  املخطط  تعطيل  إىل  أدى  ما 

وعضوات الهيئات املحلية إىل توخي الحذر والتعامل السليم مبوضوعية أثناء عملية دراسة املخططات 

الهيكلية وتحديداً مخططات الطرق.

1 هذا الربنامج نفذته مؤسسة مفتاح بالرشاكة مع التعاون األملاين )GIZ(، وبتنفيذ من مركز التنمية املستدامة ضمن مرشوع “تعزيز دور أعضاء الهيئات 

املحلية يف قضايا الحكم املحيل” الذي استهدف 169 عضواً )116 من اإلناث و53 من الذكور( يف 56 مجلساً يف 11 محافظة يف الضفة الغربية )طولكرم، ونابلس، 

والقدس، ورام الله والبريه، وأريحا واألغوار، وجنني، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وسلفيت، وقلقيلية(
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قصة واقعية:
مشكلة االرتداد

 تقدم مواطن يف أحد التجمعات الفلسطينية التي تقع شاميل الضفة 

االرتداد  خط  عىل  حصل  أن  وبعد  ترخيص.  طلب  مبعاملة  الغربية 

ألرضه، تبني أنه مل يتبق فيها مجال للبناء بسبب وجود شارع مقرتح 

أصبحت هذه  وبالتايل  أرضه،  من  جزءاً  يقتطع  الهيكيل  املخطط  يف 

األرض غري صالحة للبناء، وعند دراسة االعرتاضات عىل املخطط الهيكيل املقرتح للبلدة، تم تعديل الشارع 

املقرتح مبا ال يلحق الرضر الكبري بأرض املواطن، ما أدى إىل حل اإلشكال ومتكني املواطن من االستفادة 

من أرضه والبناء عليها.  

مشكلة االعرتاض عىل فكرة 
املخطط الهيكيل

التطوير  يف  املساهمة  يف  الهيكيل  املخطط  أهمية  من  الرغم  عىل 

الحايل واملستقبيل ألي تجمع، فإنه عادة ما يواجه مبعارضة شديدة 

لها،  اعتداًء عىل ممتلكاتهم ومصادرة  يعتربونه  الذين  املواطنني  من 

الخاصة األرايض  واستعامالت  الطرق  بتوسعة  يتعلق  ما  وبخاصة 

باملخطط الهيكيل.    

ويف أحد التجمعات، لقي املخطط معارضة شديدة من قبل املجتمع املحيل، وقوبل برفض تام من قبل 

بعض األهايل، ويف هذا الصدد متت معالجة املوضوع بقيام وزارة الحكم املحيل بتنظيم اجتامع عام لرشح 

املرشوع وأهدافه وآلية االعرتاض واملصادقة عليه، وتم االتفاق عىل تشكيل لجنة من ذوي الخربة لتقديم 

مالحظات حول املخطط، ما أدى إىل تذليل الصعوبات، ومن ثم املصادقة عىل املخطط وقبوله.

قصة من امليدان: مشكلة 
الرتخيص لقطعة أرض تقع 

عىل حوضني مختلفني

حرض مواطن ميتلك قطعتني تجاريتني، حيث كانت القطعة األوىل تقع 

يف حوض من أحواض بيت ايبا، واألخرى يف حوض من أرايض قوصني. 

أن  الرد  كان  وقد  القطعتني،  لتوحيد  األرايض  سلطة  مراسلة  ومتت 

توحيد قطعتني يف حوضني مختلفني غري ممكن، وأن هاتني القطعتني 

يف هيئتني محليتني مختلفتني. وعند عرض امللف ودراسته من قبل اللجنة اإلقليمية، تم السامح للمواطن 

بعمل توحيد تنظيمي يف مديرية الحكم املحيل ليتمكن من البناء، ومل يتم تسجيلها يف الدوائر  وحصل 

عىل ترخيص عىل للقطعتني.
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قضية رأي عام: تحديات 
التخطيط يف مناطق ج

قصة عملية:
تقدير املخالفات والرسوم

شديدة  معوقات  بالسكان،  املأهولة  املصنفة )ج(  املناطق  تواجه 

يف عملية ترخيص املباين، حيث تتعرض هذه املناطق باستمرار إىل 

إنذارات بالهدم من سلطات االحتالل، ومل تكن هناك إمكانيات أو 

نادرة جداً، ومؤخراً  إال يف حاالت  املناطق  لتخطيط هذه  محاوالت 

أصبح هناك توجه لدى وزارة الحكم املحيل يتمثل يف إعداد مخططات هيكلية يف مناطق )ج(، حيث تم 

تكليف لجنة متخصصة يف الوزارة ملتابعة تخطيط مناطق )ج(، وبخاصة املأهولة بالسكان، وعىل الرغم 

من الصعوبات واملعيقات التي يضعها االحتالل يف وجه عملية املصادقة عىل هذه املخططات، فإن البدء 

يف تخطيط هذه املناطق مينحها حامية، ويقلل من فرص هدم هذه املباين فيها وبالتايل معالجة اإلخطارات 

دون دفع التكاليف الباهظة التي يتقاضاها املحامون للدفاع عنهم يف تلك القضايا.

تقدم  أن  نابلس، حصل  الفلسطينية يف محافظة  التجمعات  أحد  يف 

مواطن للجنة التنظيم املحلية للرتخيص والبناء، وبعد أن تم استكامل 

الرسوم وحسابها، ذهب املواطن ليدفع الرسوم التي طلبت منه وقد 

الحكم  تقديم شكوى ملديرية  أدى إىل  ما  املبلغ  دهش من ضخامة 

أخطأت يف  املحلية  الهيئة  أن  تبني  الرسوم، حيث  امللف وحساب  بدراسة  املديرية  قامت  وقد  املحيل. 

حساب الرسوم حني اعتربت أن البناء القائم مخالف، ما أدى إىل زيادة الرسوم بشكل واضح، و قد تم حل 

املوضوع من قبل املديرية، بعد أن تبني أن مهندس التنظيم يف الهيئة املحلية مل يستطع تقدير املخالفة 

ومل يتمكن من حساب الرسوم بشكل صحيح.
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يف  واملحلية  البلدية  املجالس  أعضاء/عضوات  من  يرغب/ترغب  وملن  التفاصيل،  من  ملزيد 

االستفادة بشكل أكرب بهذا الخصوص، ميكن االطالع عىل القرص املضغوط املرفق مع هذا الدليل 

اإلرشادي، الذي يحتوي عىل دليل التخطيط العمراين )دليل إجراءات وأدوات إعداد املخططات 

الهيكلية يف الضفة الغربية وقطاع غزة( الذي قامت وزارة الحكم املحيل بإعداده يف العام 2013، 

كذلك ميكن تحميل دليل إجراءات وأدوات إعداد املخططات الهيكلية من خالل الضغط عىل 

الرابط الذي يظهر أدناه، كام يحتوي القرص عىل نظام األبنية والتنظيم للعام 2015.
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