
 1

  
  الدراسات العليا /  كلية اآلداب

  
  : ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا

دراسة واقع ومستقبل قطاع الخدمات باستخدام تقنيات نظم 
  المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

Metropolitan Ramallah Al-Bireh Beitunya: 
 Study of The Present and Future of Services Sector by 

Using Geographic Information Systems (GIS) and 
Remote Sensing (RS) Techniques 

  
  : الباحث إعداد

  عبد اهللا خليل عبد اهللا عمرو
   

                        
  كمال عبد الفتاح. د:  إشراف

  
  

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الجغرافيا من كلية 
  اسات العليا في جامعة بيرزيت، فلسطينالدر 

  
  2010/2011الفصل الدراسي األول 



 2

  

  : ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا
دراسة واقع ومستقبل قطاع الخدمات باستخدام تقنيات نظم 

  المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
  

Metropolitan Ramallah Al-Bireh Beitunya: 
 Study of The Present and Future of Services Sector by 

Using Geographic Information Systems (GIS) and 
Remote Sensing (RS) Techniques 

  

  :إعداد
  عبد اهللا خليل عبد اهللا عمرو

  

  2010/  12/  6: نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
  

  التوقيع     :                             أعضاء لجنة المناقشة
  )رئيسا(كمال عبد الفتاح . د
                                                         
   )عضوا(أحمد أبو حماد . د
  
  )اعضو (عثمان شركس  .د
  
 



 أ 

 : اإلھداء
 

        
  أھدي
  ثمرة
  جھدي
  ھذا
  إلى

  بي وأميأ
  إلخوتي وأختي
  إلى كل من يحبني

  أطال هللا في عمرھم 
  السعادة والعافية الصحة وومنحھم 
  ما أنجزته أنسى أن أھدي نفسي وبالتأكيد ال



 ب 

  : الشكر والتقدير
  

ي إنجاز هذا العمل وٕانجاحه ليصل إلى مـا كل من ساهم ف أتقدم بالشكر الجزيل هللا تعالى، ومن ثم أتقدم بالشكر إلى

وصـــل إليـــه، أشـــكر كـــل األفـــراد والمؤسســـات والجهـــات التـــي ســـاهمت بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فـــي تقـــديم أي 

  . مساهمة تذكر لتطوير الرسالة ولتزويد الباحث بالمعلومات والتعاون معه

عثمــان شــركس .دافة إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة كمــال عبــد الفتــاح، باإلضــ.مشــرف علــى الرســالة دأتقــدم بالشــكر لل

  .ومتابعتهم للرسالة، وٕالى كافة األساتذة والعاملين في دائرة الجغرافيا وجامعة بيرزيت مأحمد أبو حماد، إلشرافه.ود

 كما أنني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لجميع المؤسسات والـوزارات والهيئـات المحليـة سـواء كانـت حكوميـة أو

  . خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني، والتي بالتأكيد يطول ذكرها لكثرتها وتعددها

وكـم يسـعفني الحــظ أن أشـكر كافــة زمـالء العمــل طـاقم ومــوظفي وزارة التربيـة والتعلــيم العـالي وأخــص بالـذكر زمالئــي 

  . في اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي

لتقديمــه منحــة ماليــة إلنجــاز هــذه  (UNFPA)األمــم المتحــدة للســكان  صــندوقل فــإنني أتقــدم بشــكر خــاص دوبالتأكيــ

حيث ساهمت هذه المنحة في تنفيذ الجزء األكبر من مسـتلزمات ومتطلبـات الرسـالة، ومـن هـذا المنطلـق أود الرسالة، 
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  : الملخص باللغة العربية
رام اهللا والبيرة وبيتونيا ومخيمـي األمعـري وقـدورة وقـرى  نتناول هذا البحث دراسة منطقة الميتروبوليتا

بيتــين وصــردا وعــين عريـــك وعــين قينيــا ورافـــات وكفرعقــب، بحيــث تـــم اســتخدام العديــد مـــن األدوات 
عن واالستشـــعار  ).3ArcGis\ArcMap-9(الجغرافيـــة البحثيـــة مـــن ضـــمنها بـــرامج نظـــم المعلومـــات 

والخــرائط والصــور الجويــة والمقــابالت وبرنــامج التحليــل ) ERDASE Imagine V 8.3( بعــد
  . Spectrum – Rapidوبرنامج  12اإلصدار  SPSSاإلحصائي 

رة وبيتونيــا تتمحــور مشــكلة البحــث األساســية بــأن منطقــة الدراســة المتمثلــة بميتروبوليتــان رام اهللا والبيــو 
والقرى المجـاورة لهـا، قـد نمـت فـي اآلونـة األخيـرة، بشـكل كبيـر جـدا وازداد عـدد سـكانها بشـكل سـريع 
دون أن يواكب ذلـك نمـو فعلـي وواضـح فـي مقـدار الخـدمات والبنيـة التحتيـة والمرافـق العامـة المقدمـة 

  .للسكان مما يخلق عددا من المشاكل اإلضافية
وتحليــل البيانــات والمعلومــات حــول القطاعــات الخدماتيــة المختلفــة  ومــن أبــرز أهــداف البحــث جمــع

ومــن ثــم دراســة الواقــع الحــالي وتصــميم مخطــط وتقــدير احتياجــات الســكان خــالل الســنوات القادمــة، 
التحليــل (ومــن حيــث المنهجيــة فإنهــا اعتمــدت علــى العديــد مــن المنــاهج البحثيــة مثــل المــنهج الكمــي 

  .   لميداني والتاريخيوالمنهج الوصفي وا) الرياضي
توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا حصـــول ازديـــاد كبيـــر فـــي أعـــداد ســـكان منطقـــة 
الدراسة من خـالل الزيـادة الطبيعـة ومعـدالت النمـو السـكاني المرتفـع، وهـذا األمـر رافقـه ضـغطا كبيـرا 

دمـة للسـكان فـي العديـد مـن على الخدمات والبينة التحتيـة، ممـا أدى إلـى تـدني مسـتوى الخـدمات المق
القطاعات، ويضاف إلى ذلـك أن الوضـع السياسـي واألمنـي علـى مـدى سـنوات طويلـة لـم يسـاهم فـي 
تحقيـــق حالـــة اســـتقرار تـــؤدي إلـــى تنفيـــذ تنميـــة حضـــرية وســـكانية ديموغرافيـــة للنهـــوض بواقـــع منطقـــة 

  . الدراسة
تــه لدراســة تخطيطيــة شــاملة أمــا أبــرز التوصــيات فهــي تتمثــل بضــرورة إخضــاع قطــاع الخــدمات برم

تســتخدم معــايير علميــة تتناســب مــع احتياجــات الســكان، بحيــث يــتم الخــروج مــن الفوضــى والعشــوائية 
في هذا القطاع والتوجـه نحـو الدقـة والمهنيـة، والعمـل علـى معالجـة المشـاكل الحاليـة التـي لعبـت دورا 

 .    في التأثير سلبا على حياة السكان

  
  



 ش 

Abstract: 
This study deals with the present and future of services sector in the 
Metropolitan area of Ramallah – Al- Bireh – Beituniya, Al Am'ari and 
Qaddura refugee camps as well as the villages of Beitin, Surda, 
Rafat, 'Ein 'Arik, Kafr 'Aqab and 'Ein Qiniya. 
 
In this study different research tools were used including GIS 
(ArcGis\ArcMap-9.3), remote sensing (ERDASE Imagine V 8.3), 
maps of different scales, air photos, statistical analysis program 
SPSS twilfth edition, spectrum-rapid program and field interviews. 
 
The research problem is the failure of the exciting services to meet 
the needs of the population. This was mainly created by the very 
rapid growth of the population of the study area that exceeded the 
growth of services and infrastructural facilities. 
 
The main two aims of the study are first to collect and analyse the 
data about the different services sectors, which helps in giving a 
thorough knowledge of the situation of the services distribution. 
  
The second aim is to design a plan for improving the services to 
meet the needs of the growing population in the coming decades.  
 
The methodology used included the historical, descriptive and 
quantitive methodologies as well all extensive field work.  
 
The main findings of the study are:  

- A great increase of the population due to natural increase as 
well as internal immigration to the study area.  

- The population increase created great pressure on the existing 
services and infrastructure, which led to the decline of the 
services standards in many sectors.  

- The long time turbulent political and security situation led to 
the prevention of real efficient urban development.  

 
The main recommendations of this study are:  

- In the short run: instant need to remedy the diffecencies in the 
services sector.  

- In the long run: the need to carry out detailed studies on the 
different services sectors, and produce and execute 
comprehensive plans that meet the population needs.     
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  : اإلطار النظري ومنهجية البحث: 1.1
  

  :المقدمة: 1.1.1
فـــي ة الســـكان كمـــا ونوعـــا جـــزءا أساســـيا مـــن التنميـــة والتخطـــيط، خصوصـــا يشـــكل موضـــوع تطـــوير وتحســـين حيـــا

 القطاعات الحيويـة بالغـة التـأثيرالتي تلعب دورا مباشرا في التأثير على الحياة العامة، ومن ضمن هذه  القطاعات

تفاصــــيل حيــــاة الســــكان وهياكــــل بشــــكل كبيــــر فــــي مــــن دور بــــارز فــــي المســــاس  هلمــــا لــــ قطــــاع الخــــدمات، وذلــــك

لهــذه سســات، ويــزداد األمــر تعقيــدا عنــد دراســة ذلــك فــي ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا والقــرى المجــاورة المؤ 

  .خالل فترة قصيرة كتلة حضرية واحدةالحاضرة والتي ستصبح 

خـالل فتـرة  يكمن سبب إختيار منطقة الدراسة، لكونها تشكل منطقة مركزية فـي الضـفة الغربيـة، نمـت بشـكل كبيـر

لظـروف متعـددة، ممـا شـكل ضـغطا هـائال علـى قطـاع الخـدمات، ومـن هنـا نسـتطيع أن نبـرز أهميـة  منية قصـيرةز 

تفتح آفاقا واسعة للبحث من حيث تسليط الضوء على منطقـة مهمـة، لبحث في أنها ستوجد دراسة جديدة وأهداف ا

مولة بالدراســـة، ودور ذلـــك فــــي وتـــوفير قاعـــدة بيانـــات ومعلومـــات كبيــــرة ومتعـــددة عـــن التجمعـــات الســــكانية المشـــ

  .التخطيط وصنع القرار

كبيـرا فـي اآلونـة األخيـرة، فـي ظـل غيـاب التخطـيط سـكانيا تبرز إشكاليات البحث بأن منطقة الدراسـة شـهدت نمـوا 

الظــروف العامــة التــي تعيشــها المنطقــة، ممــا  االعتبــارالســليم للخــدمات، وســوء توزيعهــا ونقصــها، مــع األخــذ بعــين 

اد الضـــغط علـــى يـــاب التخطـــيط وازديـــغاد عـــدد الســـكان و يـــازد مـــعيات األساســـية تتمحـــور حـــول أنـــه يجعـــل الفرضـــ

  .ذلك إلى سوء نوعية الخدمات المقدمة للسكان يؤديكلما المرافق العامة 

اإلطار النظري واألوضاع الطبيعية والبشـرية لمنطقـة  :بحث فإنها تقسم إلى عدة فصول وهيبالنسبة لهيكلية الأما 

والواقع الحالي للخدمات فـي منطقـة الدراسـة، والصـعوبات والتحـديات وخلفية نظرية عن موضوع الدراسة، ، سةالدرا

  .والتوصيات والخاتمة النتائجالتي تواجه قطاع الخدمات، والتوقعات المستقبلية، و 
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 :مشكلةال: 2.1.1

رام اهللا والبيـــرة وبيتونيـــا والقـــرى  ليتـــانبميتروبو منطقـــة الدراســـة المتمثلـــة  فـــي أنتتمحـــور مشـــكلة البحـــث األساســـية 

دون أن يواكـب ذلـك  ،وازداد عـدد سـكانها بشـكل سـريع ،المجاورة لها، قد نمت في اآلونـة األخيـرة بشـكل كبيـر جـدا

  :لمشاكل اإلضافية مثال ذلك ما يليمن ا مزيداخلق دار الخدمات المقدمة للسكان مما في مق موازيا انمو 

 ضـفة الغربيـة ن بشـكل كبيـر بسـبب الزيـادة الطبيعيـة والهجـرة العاليـة مـن كـل أنحـاء المشكلة ازدياد عدد السـكا

  .السكان بشكل كاف احتياجاتعدم القدرة على توفير  ما منترتب عليهإلى منطقة الدراسة، وما 

  نقــص الميــاه، ، مثــل مشــكلة الخــدماتمشــكلة غيــاب التخطــيط والتنظــيم الســليم ونقــص وضــعف وســوء توزيــع

لــة الشــوارع، قلــة ة فــي كــل المنــاطق، ســوء حايالصــحالخــدمات طــاع التيــار الكهربــائي، عــدم تــوفر ضــعف وانق

 المؤسســـاتتركـــز و والمتنزهـــات والحـــدائق العامـــة، ســـوء إدارة أزمـــة النقـــل والمواصـــالت،  المنـــاطق الخضـــراء

  .إلخ...يزيد من الضغط على المرافقمما  الدراسة منطقةفي  والخاصة والدولية الحكومية

  اإلسرائيلي في العمل على تغييب التخطيط التنموي السليم والحد منـه، وذلـك  االحتالليضاف إلى ذلك دور و

  .تأثير ممارساته سلبا على منطقة الدراسةمن خالل 

 :سئلةاأل :3. 1 .1

   : يلي ة للبحث حول ماسئلة الرئيستتركز أهم األ

  الضـغط علـى قطـاع الخـدمات فـي منطقـة اد ازديـو هل هناك عالقة بين ازدياد أعداد السكان بشـكل كبيـر

  الدراسة؟ 

  المقدمة للسكان؟  وسوء الخدمات للخدماتالتنموي  غياب التخطيطهل هناك عالقة بين  

  وبــين تحســن  )لالســتقرارتــوفر المنــاخ األفضــل (هــل هنــاك عالقــة بــين تحســن الوضــع األمنــي والسياســي

   ؟الخدماتنوعية 

   :فرضياتال: 4. 1 .1
    :يليإال أن أبرز هذه الفرضيات يتمثل فيما  ،الفرضيات التي يمكن بلورتها حول هذا الموضوعهناك العديد من 

 الخدمات قطاععلى  الضغط كلما ازداد عدد السكان بشكل كبير أدى ذلك إلى ازدياد .  

  المقدمة للسكان سوء الخدماتأدى ذلك إلى  للخدماتالتنموي غاب التخطيط كلما. 
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 نوعيــة أدى ذلــك إلــى تحســن  )لالســتقرارتــوفر المنــاخ األفضــل (منــي والسياســي كلمــا تحســن الوضــع األ

 .الخدمات

  :هدافاألهمية و األ: 5. 1. 1
تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على منطقة الدراسة التي تنمـو نمـوا سـريعا، وبالتحديـد دراسـة واقـع الخـدمات 

اد أهميــة البحــث باالســتفادة منــه فــي عمليــة تخطــيط ســليم والبنيــة التحتيــة والمرافــق العامــة فــي المنطقــة، بحيــث تــزد

وفعال لضمان تحسين نوعية حياة السكان، وهذا ما يتضح وبشكل جلي في المشاكل والفرضيات والنتائج المتوقعة 

ذلــك  للبحــث، والــذي يعتبــر رائــدا فــي مجالــه، خصوصــا أنــه يفــتح آفاقــا جديــدة للدراســة فــي هــذا الســياق، وبنــاء علــى

  : داف البحث فيما يليتتركز أه

 لميتروبوليتـان وحـدوده، ومسـاحة التجمعـات المشـتركة فيـه اوتحليل البيانات المكانية والجغرافيـة حـول  دراسة

  .ومساحة األراضي المقام عليها األنشطة المختلفة

 ء وتحليـــل واقـــع البنيـــة التحتيـــة فـــي التجمعـــات الســـكانية بمـــا فـــي ذلـــك تـــوفر خـــدمات الميـــاه والكهربـــا دراســـة

 االتصــاالتومصــادرها ووســائل الصــرف الصــحي، ووســائل الــتخلص مــن النفايــات، باإلضــافة إلــى خــدمات 

 .والمواصالت

  وتحليل واقع القطاع الصحي والتعليمي، والسلطات المحلية على مستوى التجمـع السـكاني والخـدمات دراسة

لثقـــافي والمؤسســـات غيــــر تمـــاعي واالمتـــوفرة التـــي تقـــدمها والمرافـــق العامـــة المختلفــــة، وأيضـــا القطـــاع اإلج

أعــداد المشــتركين فيهــا واألنشــطة والخــدمات التــي تقــدمها، واآلثــار والمواقــع الســياحية والترفيهيــة، الحكوميــة و 

 .من ذلك في تحسين واقع المنطقة واالستفادة

 ت وتحليــل واقــع القطــاع المــالي والتجــاري واإلداري خصوصــا فــي ظــل إعتمــاد الكثيــر مــن المؤسســا دراســة

 .التجارية والمالية والمحلية والدولية من منطقة الدراسة كمركز لإلدارة اإلقليمية

 مــن خــالل توقــع أعــداد الســكان فــي المســتقبل وربــط ذلــك باحتياجــاتهم مــن تخطــيط التنمــوي بنــاء منظومــة لل

   .الخدمات المختلفة، اعتمادا على أسس ومعايير محلية وعالمية

   : ةمنهجيال: 6. 1. 1
دراسة طبيعة البيانات وتعددها وتنوعها، فمنها بيانات إحصائية مـن لباحث الدراسات االستقصائية من خالل اتبع ا

ومصـلحة ميـاه محافظـة القـدس منطقـة رام اهللا والبيـرة وشـركة كهربـاء خـالل الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني 
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مـــل الميـــداني، وبيانـــات علميـــة مـــن خـــالل إلـــخ، وبيانـــات ميدانيـــة مـــن خـــالل الع...محافظـــة القـــدس ووزارة الصـــحة

  .المصادر والمراجع والدراسات األدبية المختلفة

 منطقــةار األمــر علــى نبــذة عامــة عــن اقتصــ تــم وتتعــدد طــرق جمــع البيانــات ومعالجتهــا، فمــثال فــي الفصــل األول

نــه تـم العمــل علـى بنــاء أمـا فــي الفصـل الثـاني فإ، مـن حيــث عناصـر الجغرافيــا الطبيعيـة والبشـرية المتعــددة الدراسـة

فيهـا وعالقـة ذلـك بالتحضـر خلفية نظريـة علميـة عـن دراسـات الميتروبوليتـان وخـدماتها والمشـاكل والعوامـل المـؤثرة 

إلخ، مع دراسة نماذج محلية وٕاقليمية وعالمية استنادا على عدد كبير مـن األبحـاث والمعلومـات ...والمدينة والتنمية

عمـل خـرائط لمواقـع  علـى، اسـة الواقـع الحـالي لقطـاع الخـدماتدر  االعتمـاد فـي تـمفـي حـين أنـه بهذا الخصـوص،  

توضـح بحيـث ، إلـخ...مواقع مثل المدارس والمستشفيات والفنـادقهذه  اللتحديد  GPSبأجهزة  باالستعانةالخدمات 

ـــم ربـــط ذلـــك و  ور الجويـــة والخـــرائط المتـــوفرة،بالصـــ االســـتعانةوالتوزيـــع والتحليـــل الجغرافـــي لـــذلك، مـــع  االنتشـــار ت

عــن كــل قطــاع وجانــب مــن جوانــب البحــث باســتخدام بمجموعــة كبيــرة مــن البيانــات والمعلومــات الميدانيــة والعلميــة 

 ، باإلضـــــافة إلـــــى بـــــرامج االستشـــــعار عـــــن بعـــــد(ArcGis\ArcMap-9.3)بـــــرامج نظـــــم المعلومـــــات الجغرافيـــــة 

)ERDASE Imagine V 8.3( .    

مــن  الخــدمات فــي منطقــة الدراســةقطــاع يات التــي تعتــرض طريــق تطــوير ومــن ثــم دراســة أهــم الصــعوبات والتحــد

فقــد أمــا بالنســبة للتوقعــات المســتقبلية، ، خــالل تحليــل نتــائج الواقــع الحــالي ومقابلــة الجهــات صــاحبة االختصــاص

لدراســـة التوقعـــات المســـتقبلية لتطـــور أعـــداد الســـكان  Spectrum-Rapidعلـــى اســـتخدام برنـــامج  اعتمـــد الباحـــث

وفـي  ،اعتمـادا علـى معـايير عالميـة ومحليـة الطلـب علـى الخـدمات ازديـادصهم، وما يترتـب علـى ذلـك مـن وخصائ

باإلضـافة إلـى  نفس الوقت تم إعداد استمارة بحثية تناولت موضوع مدى رضا السكان عـن الخـدمات المقدمـة لهـم،

  .النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث

منـاهج بحثيـة مختلفـة مثـل المـنهج التـاريخي وذلـك بهـدف وصـف التطـور التـاريخي باسـتعمال  تم تنفيذ كل مـا ذكـر

الواقع الحالي لكافـة وتحليل  في التركيز على وصف التحليلي في منطقة الدراسة، والمنهج الوصفي ألعداد السكان

يقــي والــواقعي قطاعــات الخــدمات، والمــنهج الميــداني وذلــك بهــدف جمــع البيانــات مــن الميــدان لضــمان التمثيــل الحق

مــن خــالل تحليــل البيانــات حســابيا والعمــل علــى تفســير الظــواهر وٕايجــاد  )التحليلــي الرياضــي(لهــا، والمــنهج الكمــي 

   .الحلول للمشاكل التي تواجه منطقة الدراسة
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     :  األدوات: 7. 1. 1

ن البحـث، ومـن ضـمن عدد كبير من األدوات وذلـك لضـمان تحقيـق النتـائج المرجـوة مـ استخداميتطلب هذا البحث 

  :ما يليهذه األدوات 

والتــي تســتخدم فــي عمليــة رســم  :(ArcGis\ArcMap-9.3)نظــم المعلومــات الجغرافيــة  اســتخدام بــرامج .1

الخــرائط الخاصــة بمنطقــة الدراســة وطبيعــة الخــدمات، باإلضــافة إلــى اســتخدام هــذه التقنيــات فــي عمليــة 

 .وصناعة القرار تحليل البيانات

تـم اسـتخدامها فـي عمليـة بحيـث  :)ERDASE Imagine V 8.3( عن بعد الستشعارا برامجاستخدام  .2

 .تحليل ودراسة الصور الجوية وصور األقمار الصناعية

ــا :خــرائط بمقــاييس مختلفــة .3 مثــل  وذلــك لعــرض البيانــات المطلوبــة عليهــا وتفســير وتحليــل الظــواهر مكاني

 .خراط التعليم والسياحة والمياه والصحة

فـي مقابلـة الجهـات المسـؤولة والـوزارات والمؤسسـات بهـدف تكـوين تصـور أشـمل تمثل ذلـك وي :المقابالت .4

 . عن موضوع الخدمات من وجهة نظر مؤسساتية

قـــام الباحـــث بإعـــداد اســـتمارة خاصـــة لمعرفـــة مـــدى رضـــا الســـكان عـــن الخـــدمات المختلفـــة : االســـتمارات .5

أنظــر ( .مختلفــة مــن منطقــة الدراســة نأمــاكفــي اســتمارة علــى الســكان  50وقــد تــم توزيــع  المقدمــة لهــم،

   ) 4. 8 الملحق

ــــم :SPSSبرنــــامج  .6 ــــل اإلحصــــائي ت تحليــــل و جــــل معالجــــة مــــن أ 12 اإلصــــدار اســــتخدام برنــــامج التحلي

من خالل حساب عدد ونسب السكان الذين يشعرون بالرضـى وعدمـه  ميدانياتم جمعها االستمارات التي 

 . عن الخدمات المقدمة لهم

المسـتقبلية واحتياجـات السـكانية ستخدم من أجل تقـدير التوقعـات احيث  :Spectrum – Rapidبرنامج  .7

  .السكان من الخدمات المختلفة في المستقبل

 الخـدماتمـن  الخاصـة بعـددقـع واإلحـداثيات تحديـد المواحيث تم استخدام هذا الجهاز في  :GPSأجهزة  .8

  . إلخ...والمستشفياتمثل مواقع المدارس 
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معلومـــات المختلفـــة كـــأداة مســـاندة للبحـــث مـــن الجهـــات المختصـــة مثـــل المخطوطـــات جمـــع البيانـــات وال .9

 .إلخ...والسجالت والملفات التاريخية

   : الدراسةحدود : 8. 1. 1
  : على النحو التاليتضبط عملية الدراسة وهي  بثالثة أنواعتتمثل حدود البحث 

ردا، صـــ(وبيتونيــا والقـــرى المجــاورة لهـــا  بيـــرةوتتمثــل بمنطقـــة ميتروبوليتــان رام اهللا وال: الحــدود المكانيـــة  . أ

كما تم تحديده وذلك ، ومخيم األمعري ومخيم قدورة )بيتين، عين عريك، رافات، كفر عقب، عين قينيا

 .والتنمية اإلدارية وزارتي الحكم المحلي والتخطيطالجهات الرسمية ممثلة بمن قبل 

منطقــة ذات طــابع نمــو ســكاني عــالي، ممــا  ، فــيوتتمثــل بدراســة واقــع الخــدمات: عيةالحــدود الموضــو   . ب

يــؤثر علــى جوانــب متعــددة مــن الخــدمات مثــل الميــاه والكهربــاء والنقــل والمواصــالت والقطــاع الصــحي 

إلــخ، أضــف إلــى ...والســياحي والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة واالجتمــاعيوالتعليمــي والثقــافي 

  . إلخ...المستقبلية االحتياجاتو التوقعات و ذلك دراسة صعوبات تطوير قطاع الخدمات، 

منطقــة الدراســـة بشـــكل مختصـــر منـــذ للخـــدمات فـــي وتتمثـــل بدراســـة التطــور الزمنـــي : الحــدود الزمانيـــة  . ت

الواقـع الحـالي مـع األخـذ بعـين  دراسـة علـىاآلونة األخيرة، ومن ثم التركيز  حتىمطلع القرن العشرين 

   .2025لغاية عام لقادمة االعتبار دراسة التوقعات المستقبلية خالل الفترة ا

  : التي واجهة الدراسةصعوبات ال: 9. 1.  1
يعتبـر هــذا النــوع مــن األبحــاث حــديثا مقارنــة بأبحــاث أخـرى، بحيــث يالحــظ قلــة المراجــع والكتــب والدراســات المنفــذة 

ن فـــي هـــذا المجـــال علـــى المســـتوى الفلســـطيني، فموضـــوع الميتروبوليتـــان موضـــوع جديـــد ال تتـــوفر عنـــه الكثيـــر مـــ

الباحـث، ويضـاف إلـى ذلـك الحاجـة لجمـع كـم كبيـر مـن البيانـات  هـتالمراجع، وهذه كانـت أحـد المشـاكل التـي واج

والمعلومــــات الخاصــــة بقطاعــــات الخــــدمات المختلفــــة، ممــــا يعنــــي العمــــل علــــى التنســــيق مــــع عشــــرات المؤسســــات 

لـــى صـــعوبات أخـــرى مثـــل والجهـــات المختلفـــة مـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك، وهـــذا يعتبـــر أمـــر غيـــر ســـهل، باإلضـــافة إ

   . صعوبات العمل الميداني

   :مراجعة األدبيات: 10. 1. 1
قبـــل الشـــروع فـــي إعـــداد هـــذه الدراســـة قـــام الباحـــث بـــاالطالع علـــى عـــدد كبيـــر مـــن الدراســـات واألبحـــاث المتعلقـــة 

  : بموضوع الدراسة، وكان من أهمها ما يلي
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  . ردنعمان، األ . 2008/2009حالة مدن العالم ): 2010(الموئل 

مفهـوم المـدن المنسـجمة ، )الموئل( التابع لألمم المتحدة ةالخاص ببرنامج المستوطنات البشري يناقش هذا اإلصدار

وذلك بهدف إيجاد فهم للعـالم الحضـري، وكوسـيلة لمواجهـة التحـديات وتحقيـق التنميـة الحضـرية، باإلضـافة لتناولـه 

مراني، ومن أبرز النتـائج التـي توصـل إليهـا هـذا اإلصـدار هـي لعناصر الحكم السليم لتطوير عمليات التخطيط الع

أن هنـــاك عناصــــر محــــددة لتطــــوير مفهــــوم المــــدن المنســـجمة متمثلــــة باالنســــجام المكــــاني أو اإلقليمــــي واإلنســــجام 

الجوانب المتعلقة بـروح المدينـة مـن المـوروث الثقـافي وروح  اإلعتباراإلجتماعي واإلنسجام البيئي، مع األخذ بعين 

ويتفـــق هـــذا اإلصـــدار مـــع البحـــث الخـــاص بميتروبوليتـــان رام اهللا والبيـــرة وبيتونيـــا، بحكـــم أن هنـــاك . ذاكـــرة المكـــانو 

حاجة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الحضرية في منطقة الدراسة، في ظل وجـود ضـرورة فعليـة إليجـاد مفهـوم 

  . المدن المنسجمة

رســـالة . رهـــا علـــى التطـــوير الحضـــري فـــي المـــدن الفلســـطينيةالمنـــاطق العشـــوائية و آث): 2009(صـــبح، ربـــا 

  . ماجستير، جامعة بيرزيت، بيرزيت، فلسطين

ناقشــت هــذه الرســالة مواضــيع هامــة ذات عالقــة بواقــع المنــاطق العشــوائية فــي األراضــي الفلســطينية ومــدى تأثيرهــا 

هــذه المنــاطق العشــوائية تشــكل  علــى مجــاالت التنميــة الحضــرية وتخطــيط المــدن، وتوصــلت إلــى نتــائج مفادهــا أن

عبئـــا حقيقيـــا علـــى التنميـــة الحضـــرية فـــي ظـــل عـــدم خضـــوعها للتخطـــيط العمرانـــي وافتقارهـــا للكثيـــر مـــن الخـــدمات 

ويالحظ أنه تلتقي هذه الرسالة مـع . وبالتالي التأثير سلبا على نوعية حياة المواطنين القاطنين فيها والمجاورين لها

فغيـــاب التخطـــيط والعشـــوائية فـــي األداء والعمـــران تـــؤدي إلـــى عـــدم وجـــود شـــبكة  ةبمنطقـــة الدراســـالبحـــث الخـــاص 

  . خدمات فاعلة قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة وبالتالي االنعكاس سلبا على نوعية حياة المواطنين

تي رام اهللا والبيـرة دراسة الزحف العمراني وأثره على البيئـة واألراضـي الزراعيـة فـي مـدين): 2009(كتانة، محمد 

رسـالة ماجسـتير، جامعـة بيرزيـت، بيرزيـت،  .باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافيـة واالستشـعار عـن بعـد

   . فلسطين

تطرقت هذه الرسالة لموضوع الزحف العمراني في مدينتي رام اهللا والبيرة وذلك خـالل فتـرات زمنيـة مختلفـة، بحيـث 

، أن هناك ازدياد في المساحة العمرانية لمنطقة الدراسة مع تقلص ائج كان أهمهاإلى مجموعة من النت تم التوصل

مسـاحة األراضــي الزراعيـة، وأن تمركــز مؤسسـات الســلطة فـي منطقــة الدراسـة وازديــاد أعـداد الســكان والهجـرة إليهــا 
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ه فـي تحديـد منـاطق ساهمت في زيادة الرقعة العمرانيـة للمنطقـة، مـع مالحظـة أن هنـاك دورا لالحـتالل ومسـتوطنات

  . الزحف العمراني

وتلتقي نتائج هذه الرسالة مع البحث المنفذ من خالل أن منطقـة الدراسـة قـد شـهدت زيـادة كبيـرة فـي أعـداد السـكان 

ســواء مــن خــالل الزيــادة الطبيعيــة أو النمــو الســكاني، باإلضــافة إلــى قلــة األراضــي الزراعيــة ودور االحــتالل فــي 

     .    والضغط الكبير على قطاع اإلسكان وخدماتهالتأثير على المنطقة، 

  . ، شهر ديسمبر كانون أول، عمان، األردن3ع . مجلة العالم الحضري): 2009(الموئل 

واقــع المــدن وأســرار ) الموئــل(تتنــاول هــذه المجلــة الصــادرة عــن برنــامج المســتوطنات البشــرية التــابع لألمــم المتحــدة 

لحــــد مــــن الفقــــر الحضــــري، وتطــــوير المنــــاطق الخضــــراء و الــــتخلص مــــن ظــــاهرة المــــدن المبتكــــرة واســــتراتيجيات ا

تغيير نظم التخطيط الحضـري، ومـن أبـرز النتـائج التـي توصـل إليهـا هـذا العـدد هـو أن هنـاك  ةالعشوائيات وضرور 

حاجــــة لضــــرورة تغييــــر أنظمــــة التخطــــيط الحضــــري الحاليــــة بســــبب عــــدم قــــدراتها علــــى تحقيــــق التنميــــة الحضــــرية 

  . امة ولمواجهة مشاكل الهجرة من الريف إلى المدينة ومشاكل البطالة وعدم توفر الخدمات المناسبةالمستد

وتتقاطع هذه المجلة مع البحث المنفذ من خالل حاجة منطقة الدراسة إليجاد أنظمة تخطيط حضري جديدة وجادة 

لدراسـة وضـعف الخـدمات وسـوءها وٕالـى وفعالة قادرة على مواجهة نفس التحديات المذكورة من الهجرة إلى منطقة ا

  . إلخ...مشاكل البطالة والشباب 

رام اهللا، البيـــرة، بيتونيـــا، ) حاضـــرة(المنطقـــة الميتروبوليتانيـــة ): 2009(وزارة الحكـــم المحلـــي، وزارة التخطـــيط 

  . رام اهللا والبيرة، فلسطين. التقرير النهائي

نــه التقريــر الرســمي الصــادر عــن الجهــات الحكوميــة المشــرفة يعتبــر هــذا التقريــر علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة لكو 

وقد تناول دراسة األوضاع الحالية من واقع ديموغرافي وظروف اقتصـادية وبيئيـة  نعلى تنفيذ مشروع الميتروبوليتا

وسياســـية، باإلضـــافة إلـــى وضـــع التخطـــيط واألطـــر القانونيـــة الخاصـــة بـــه، مـــع عمليـــات التحليـــل للـــرؤى اإلداريـــة 

الميــاه، الصــرف ( ريــة والثقافيــة والزراعيــة والميــاه والمنــاطق الصــناعية واســتخدامات األراضــي والبنيــة التحتيــة والتجا

، مـــع خروجـــه بمجموعـــة مـــن التوصـــيات واإلســـتنتاجات الخاصـــة )إلـــخ...الصـــحي، النفايـــات الصـــلبة، المواصـــالت

  : وٕان من أبرز النتائج التي توصل إليها هذا التقرير ما يلي. بالدراسة
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لقــد تطــورت منطقــة الحاضــرة الميتروبوليتانيــة بشــكل ســريع بســبب نقــص األراضــي صــمن حــدود البلــديات وبســبب  -

  .النمو السكاني والهجرة الداخلية الواردة إليها باإلضافة إلى الوضع السياسي المتغير في فلسطين والمنطقة ككل

قرويـة السـتة تتـوازن مـا بـين النمـو السـكاني السـريع إن أهداف المنطقة الحاضرة بالنسبة للمدن الثالث والمجـالس ال -

  ).النفايات الصلبة، شبكات الطرق، المياه، الكهرباء(والمستقبلي 

هنــاك مســتوى قليــل مــن التنســيق بــين الجهــات المعنيــة وهــذا يــؤدي إلــى حصــول تــأخير فــي عمليــة تزويــد الســكان  -

  . هابالخدمات، وهذا يؤدي إلى تقليل جودة الخدمات وزيادة تكلفت

هناك غياب واضح لخطط البنية التحتيـة علـى كافـة األصـعدة وخصوصـا الخطـط المشـتركة بـين الهيئـات المختلفـة  -

  .المشتركة في الميتروبوليتان

  . أو األجنبية بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية الفلسطينيةهناك صعوبة في جلب االستثمارات الخارجية سواء  -

ة األفـراد ممـا يقيـد القـدرة علـى تأسـيس قطـاع صـناعي قـوي ومـدروس فـي إن األرض في المناطق تقع ضـمن ملكيـ -

  . المنطقة

  .   يعد واحدا من المشاكل الخطيرة التي تواجه االستثمارات) العشوائي(إن االستثمار غير المدروس  -

زارة ومــن خــالل النتــائج الســابقة فــإن هنــاك عالقــة قويــة جــدا بــين التقريــر الصــادر عــن وزارتــي الحكــم المحلــي وو 

التخطيط والبحث المعمول به، من حيث تشابه المنطقة المدروسة ومن حيث تشابه النتائج التـي تـم التوصـل إلهيـا 

ال أنــه يالحـــظ أن هــذا التقريــر قــد ركــز علــى مجــاالت كثيـــرة إعلــى صــعيد الســكان والخــدمات والهيئــات المحليــة، 

  . محدد وأكثر عمقا وعديدة، في حين أن البحث الحالي يناقش موضوع الخدمات بشكل

ــه): 2008(عمــران، عمــار   ــابلس والعوامــل المــؤثرة في ــة ن ــداد العمرانــي لمدين رســالة ماجســتير، جامعــة . االمت

  . النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

الكنعــانيين حتــى عــام نشــأتها فــي عهــد تناولــت الرســالة اإلمتــداد العمرانــي والعوامــل المــؤثرة فيــه لمدينــة نــابلس، منــذ 

يهـا الدراسـة أن اإلمتـداد العمرانـي ومـن أبـرز النتـائج التـي توصـلت إل باإلضافة إلى عوامل إختيار السـكن، ،2006

لمدينة نابلس يمتد بشـكل شـريط طـولي، باإلضـافة إلـى دور العوامـل االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة والطبيعيـة 

ختيار مواقع السكن، وهذا األمر ينطبـق بشـكل في التأثير على أنواع استعماالت األراضي، مع وجود مفاضالت ال

  . كبير جدا على منطقة الميتروبوليتان على كافة األصعدة والمستويات
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رام اهللا، . النتـائج األساسـية 2008 –مسـح التجمعـات السـكانية ): 2008(الجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني 

  . فلسطين

سطينية مـن حيـث الهيئـات المحليـة والميـاه والكهربـاء والخـدمات والبنيـة تناول هذا المسح كافة التجمعات السكانية الفل

نسـمة  894عضـو فـي الهيئـات المحليـة بمعـدل  4214إلخ، ومن أبرز النتائج التي توصـل إليهـا أن هنـاك ...التحتية

عـا متصـال تجم 85تجمعا ال يوجد فيـه كهربـاء وان  38تجمعا ال يوجد فيه مياه عامة وان  123للعضو الواحد، وان 

ومـن هنـا يالحـظ بـأن هـذا المسـح يشـترك فـي . يوجد فيها خدمـة جمـع النفايـات تجمعا ال 99بالصرف الصحي، وان 

  . الكثير من النتائج مع بحث الميتروبوليتان في تشخيص واقع الخدمات في التجمعات السكانية المختلفة

رام اهللا، . 2007 –ســــكانية الفلســــطينية دليــــل التجمعــــات ال): 2007(الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني 

  . فلسطين

يشكل هـذا الـدليل نقطـة مهمـة فـي عمليـة تحديـد جميـع التجمعـات السـكانية الفلسـطينية وتحديـد المواقـع الفلكيـة لنقطـة 

تجمـع فـي  525وسط التجمع، ومنح كل تجمع رمزا خاصا بـه، متسلسـال حسـب الـوطن والمحافظـة، وقـد تبـين وجـود 

ويعتبــر هــذا الــدليل . تجمــع فــي األراضــي الفلســطينية 558تجمــع فــي قطــاع غــزة وبالتــالي هنــاك  33و الضــفة الغربيــة

على صلة وثيقة بالبحـث المنفـذ بسـبب أن تقسـيمات التجمعـات السـكانية ورموزهـا وتوابعهـا اعتمـدت علـى هـذا الـدليل 

  .قفي السابق والالح

مجلـة مؤتـة . ي فـي عمليـة دمـج البلـديات فـي األردنتطبيـق معـايير التخطـيط اإلقليمـ): 2006(المومني، صدقي 

  . 71 – 45، ص 6.، ع21. للبحوث والدراسات، مج

تناولت هذه الدراسة عملية إيجاد نظام تخطيط إقليمي موحد للهيئات والبلـديات ومجـالس الخـدمات فـي األردن بهـدف 

اعاة أسس التخطيط اإلقليمـي مـن الواقـع دمج هذه الجهات المختلفة لتقديم أفضل خدمة ممكنة للسكان، بحيث يتم مر 

المحلــي لكــل تجمــع والواقــع اإلجمــالي لمنــاطق إقليميــة يــتم فيهــا ضــمان دمــج البلــديات وتشــكيل حاضــرات قويــة قــادرة 

وٕان هـــــذه الدراســـــة لهـــــا عالقـــــة وطيـــــدة بموضـــــوع البحـــــث حيـــــث أن أحـــــد أهـــــداف . علـــــى تلبيـــــة احتياجـــــات الســـــكان

  .  المدى دمج الهيئات المحلية الموجودة فيه على أسس ومعايير تخطيط سليم الميتروبوليتان المستقبلية بعيدة

رسـالة ماجسـتير، جامعـة بيرزيـت، رام . رام اهللا والبيرة وبيتونيـا نميتروبوليتا): 2006(جابر، ماهر عبد المحسن 

  .  اهللا، فلسطين
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شكل عام بحيث توصلت إلـى مجموعـة مـن النتـائج تناولت هذه الدراسة منطقة الميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا ب

  : كان من أبرزها ما يلي

  . عدم وجود جسم أو إدارة موحدة لمنطقة المشروع، مما أدى إلى ضعف التنسيق بين المجالس البلدية والقروية -

  .وغيرهاعدم وجود تسهيالت للقطاع الخاص لتشجيع وجلب المشاريع الخاصة والمتعلقة بالخدمات والبنية التحتية  -

  . وجود الكثير من التعارضات في استخدامات األراضي في داخل المخططات الهيكلية وعلى الحدود بينها -

  . ندرة المناطق الخضراء وضعف الخدمات والمرافق العامة في منطقة الدراسة -

  . في مركز منطقة الدراسة) للمركبات والمشاة ومواقف السيارات(االزدحام الكبير  -

  . قة صناعية مركزية وشاملة تلبي احتياجات المنطقةعدم وجود منط -

  . عدم وجود سوق مركزي للخضار يمكن الوصول إليه بسهولة، وال يشكل أية أعباء على منطقة المركز -

  .ضعف شبكة الطرق وبنيتها الشعاعية تؤدي إلى ازدحامات مضاعفة في منطقة المركز -

  . والذي تشوبه الكثير من الشوائب) 1966لسنة  79( ي رقم نظام الترخيص والبناء المطبق هو القانون األردن -

  .عدم االهتمام بالقطاع السياحي رغم أن المنطقة تتمتع بخصائص سياحية كبيرة -

  . تعاني بعض التجمعات من مشكلة التلوث وعدم معالجة المخلفات الصلبة والمياه العادمة -

  . ار اعتداء المواطنين على مصادر المياه والثروات الطبيعيةعدم االهتمام بالمياه السطحية ومياه األودية، واستمر  -

  . غياب مخططات التطوير وغياب السياسات واألهداف اإلستراتيجية الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي -

  .    ضعف اإلمكانات المادية والفنية في المجالس البلدية والقروية -

ــ ا الموضــوع حيــث أنــه ركــزت علــى موضــوع منطقــة الميتروبوليتــان حــول هــذ ةتعتبــر هــذه الرســالة مــن األبحــاث القليل

بشــكل عــام وتناولتــه مــن خــالل جوانــب كثيــرة ومتعــددة، إال أن البحــث الــذي يــتم تنفيــذه مــن قبــل الباحــث مختلــف مــن 

خــــالل تطرقــــه لجزئيــــة محــــددة تتمثــــل بقطــــاع الخــــدمات فــــي منطقــــة الدراســــة مــــن خــــالل اســــتعراض الواقــــع الحــــالي 

اعتمــادا علــى معــايير تخطيطيــة خاصــة بقطــاع الخــدمات ومــن ثــم تطــوير توقعــات مســتقبلية للخــدمات والصــعوبات ال

حضــرية دقيقــة، ومــا يميــز هــذا البحــث هــو أنــه محــدد أكثــر حداثــة تنــاول موضــوع بعينــة دون اإلســهاب فــي مواضــيع 

   . كثيرة
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الميتروبوليتـان رام اهللا، البيـرة، مشـروع -الدراسات الديموغرافية للمنطقـة الحضـرية): 2005(عمرو، خليل مطاوع 

  . وزارة الحكم المحلي، رام اهللا والبيرة، فلسطين، دراسات غير منشورة. بيتونيا

ناقشــــت هــــذه الدراســــة مواضــــيع ديموغرافيــــة مختلفــــة تخــــص منطقــــة الدراســــة، وذلــــك ضــــمن اإلطــــار الكلــــي لمشــــروع 

  : تائج كان من أهمها ما يليالميتروبوليتان، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة كبيرة من الن

معـدل نمـو سـكاني  1997ألـف نسـمة، وقـد شـهدت منـذ عـام  102حوالي  2005بلغ عدد سكان المنطقة في عام  -

  %.  3.91سنوي مقداره 

مولــود، ويالحــظ اتجــاه معــدل  14415مــا يقــارب  2004 – 1998بلــغ عــدد المواليــد األحيــاء خــالل الفتــرة مــا بــين  -

  .  نخفاضالمواليد الخام نحو اال

  .هناك هجرة كبيرة من المحافظات والمناطق الفلسطينية باتجاه منطقة الدراسة -

  .مجتمع الدراسة هو مجتمع فتي وشاب ترتفع فيه نسب األطفال وتنخفض فيه نسب كبار السن -

فـي حـين أنـه يقـدر ) عامـل الهجـرة بالحسبانمع األخذ (نسمة  194000حوالي  2025يقدر عدد السكان في عام  -

  . نسمة من دون احتساب عامل الهجرة 173000ضا أي

  .فردا 5.5 نبلغ متوسط عدد أفراد األسرة في منطقة الميتروبوليتا -

  .من إجمالي عدد السكان% 66.7) سنة فأكثر 12السكان (يشكل السكان في سن الزواج  -

ـــغ عـــدد المـــدارس  - ء لواقـــع ، مـــع مالحظـــة وجـــود توزيـــع ســـي805، وعـــدد الشـــعب 2005مدرســـة فـــي عـــام  59بل

  . المدارس

هنـاك مشـكلة بطالـة .  تتركز كافة المستشـفيات فـي مـدينتي رام اهللا والبيـرة وتحـرم بقيـة المنـاطق مـن هـذه الخاصـية -

 . حادة في منطقة الدراسة

يالحــظ مــن خــالل النتــائج الســابقة أن هنــاك ترابطــا كبيــرا بــين هــذه الدراســة وموضــوع البحــث مــن جوانــب ديموغرافيــة 

رة، فتنـاول قضـايا النمـو السـكاني والزيـادة الطبيعيـة والمؤشـرات الديموغرافيـة األساسـية والواقـع المسـتقبلي وخدماتية كثي

وبعض الجوانـب الخدماتيـة، تصـب بصـورة مباشـرة فـي موضـوع البحـث خصوصـا فـي ظـل تالقـي الكثيـر مـن النتـائج 

  . 2007كان والمساكن والمنشآت لعام أن موضوع البحث استعان بنتائج التعداد العام للس ةمع بعضها مع مراعا
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رســالة . النمــو العمرانــي لمدينــة الزرقــاء خــالل النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين): 2004(البطــران، محمــد 

  .  ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن

، مــع التركيــز وتوســعها وتحديــد وتفســير اتجاهــات ذلــك الزرقــاءتطرقــت هــذه الرســالة إلــى دراســة مراحــل نمــو مدينــة 

علــى دراســة عوامــل النمــو وربــط ذلــك بتطــور اســتعماالت األراضــي مــع توقــع النمــو الســكاني المســتقبلي وٕامكانيــة 

التخطيط له، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الرسالة هـي تزايـد مسـاحة المدينـة بتزايـد أعـداد السـكان، وتطـور 

اهمت مجموعة مـن العوامـل الطبيعيـة والبشـرية واالقتصـادية فـي استعماالت األراضي بتطور ونمو عمرانها، وقد س

تطــوير النمــو العمرانــي، ومــن أهــم آثــار هــذا النمــو ارتفــاع قــيم األراضــي وتــداخل اســتعماالتها وازديــاد تكلفــة تطــوير 

  .الخدمات وظهور األحياء المكتظة وارتفاع الكثافة السكانية

روف مدينـة الزرقـاء ووضـعية منطقـة ميتروبوليتـان رام اهللا والبيـرة ومن خالل ما سبق فإن هناك عالقة قوية بين ظـ

  . وبيتونيا، فهناك تشابه كبير في المشاكل التي تعاني منها كلتا المنطقتين على صعيد التنمية الحضرية

رسـالة ماجسـتير، جامعـة النجـاح الوطنيـة، . مدينة الخليل دراسة في جغرافية المـدن): 2003(السعايدة، محمد 

  . بلس، فلسطيننا

ـــة  ـــة واقتصـــادية واجتماعي تناولـــت هـــذه الرســـالة مواضـــيع التركيـــب الحضـــري لمدينـــة الخليـــل مـــن نـــواحي ديموغرافي

وعمرانيـة ومواصـالت وخـدمات، وبـرزت مجموعـة مـن النتـائج كـان مـن أهمهـا أن هنـاك أزمـة سـكانية خانقـة تعـاني 

باإلضــافة إلــى كونهــا تعــاني نقصــا فــي الميــاه وتركــز  منهــا مدينــة الخليــل خصوصــا أنهــا مدينــة شــابة وفتيــة ســكانيا

ويالحظ أن نتائج هذه الرسـالة . للخدمات في مواقع محددة دون غيرها، في ظل التأثر بالظروف السياسية واألمنية

تتالقى مع منطقة الميتروبوليتان في الكثير من المشاكل السابقة والتي يمكن القول أن الغالبيـة السـاحقة مـن المـدن 

  . لفلسطينية تعاني منهاا

Cidell, Julie (2010): Concentration and decentralization: The new geography of 

freight distribution in US metropolitan areas. Journal of Transport Geography, 

Volume 18, Issue 3, May, P. 363-371. 

تــدرس هــذه المقالــة التحليــل المكــاني لبيانــات التعــداد اإلقتصــادي ودور ذلــك فــي االنتشــار الجغرافــي لتوزيــع ونقــل 

البضائع في المناطق الحضرية في الواليـات المتحـدة األمريكيـة، ومـن أبـرز النتـائج التـي توصـلت إليـه الدراسـة هـو 

منـاطق الحضـرية وتتواجـد بشـكل أكبـر فـي ضـواحي أن عمليات نقل وتخزين البضائع تتركز بشكل المركـزي فـي ال
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وعليــه فـإن هنــاك حاجــة لخلـق منــاطق تجــارة فــي . المـدن ممــا يخلــق قـدرة إداريــة عاليــة لمواجهـة التحــديات المختلفــة

 .هوامش منطقة الدراسة لتخفيف الضغط وزيادة القدرات اإلدارية المختلفة

Atkinson-Palombo, Carol and Michael J. Kuby (2010): The geography of 

advance transit-oriented development in metropolitan Phoenix, Arizona, 2000–

2007. Journal of Transport Geography, Volume 6, Issue 2, April, P. 144-167. 

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع جغرافيــة التنميــة وانتشــار محطــات القطــار، وذلــك باالســتعانة بــأدوات تحليــل بيانــات 

كميــة وٕاحصــائية ضــمن بــرامج نظــم المعلومــات الجغرافيــة، مــع مراعــاة أولويــة المنــاطق الحضــرية الفقيــرة ومتوســطة 

وبنـاء عليـه . إلخ، لضمان تطوير هذه المناطق من حيـث الخـدمات...اماتالدخل ومناطق العمل ومتعددة االستخد

  .فإن هناك حاجة إلنشاء شبكات جديدة للنقل والمواصالت لنشر وتعميم الفائدة والتنمية

Abu Sada, Jumana (2009): Managing urban growth by using a GIS - based multi 

criteria analysis: a case study from Ramallah - Al Bireh governorate, Palestine. 

Master Thesis, Birzeit University, Birzeit, Palestine. 

تطرقت هذه الدراسة إليجاد طريقة علمية تساعد في تحديد األماكن األكبـر مالئمـة للتطـور الحضـري ضـمن حـدود 

يف الضغط عن مراكـز المـدن فـي نطـاق ظـروف محافظة رام اهللا والبيرة وقابلة للتطبيق في كل مكان، وبهدف تخف

هي األكثر مالئمة لتكون منطقة امتداد ) المنطقة القريبة من رمون( 5معيشية وبيئية أفضل، ومن هنا فإن الموقع 

  . هي األقل مالئمة) المنطقة القريبة من عابود( 3حضري بينما الموقع 

إليجـاد منـاطق نمـو حضـري فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة ومن الممكن االستفادة من هذه الدراسة من خالل الحاجـة 

  .تخفف الضغط على منطقة الميتروبوليتان
Aguiléra, Anne, Sandrine Wenglenski and Laurent Proulhac (2009): 

Employment suburbanisation, reverse commuting and travel behaviour by 

residents of the central city in the Paris metropolitan area. Transportation 

Research Part A: Policy and Practice, Volume 43, Issue 7, August 2009, Pages 

685-691.  

تناولت هذه المقالة موضـوع العمالـة وفـرص العمـل فـي الضـواحي وأثـر ذلـك علـى شـبكات السـفر والنقـل، وخلصـت 

تنميــة كبيــرة  مــنالدراســة إلــى أنــه يوجــد نتــائج إيجابيــة كبيــرة لخلــق فــرص العمــل فــي الضــواحي ومــا يواكــب ذلــك 
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خالل خلق مناطق فرص عمـل فـي ونستفيد من هذه النتيجة من . وتخفيف للضغط على مراكز المناطق الحضرية

  .محيط منطقة الميتروبوليتان إليجاد أقطاب نمو موازية

Cebollada, Àngel (2009): Mobility and labour market exclusion in the Barcelona 

Metropolitan Region. Journal of Transport Geography, Volume 17, Issue 3, 

May, P. 226-233. 

فــي اســبانيا،  ةبرشــلون نتناولـت هــذه الدراســة موضـوع العالقــة مــا بـين التنقــل اليــومي والعمـل فــي منطقــة ميتروبوليتـا

ومــن أبــرز النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا هــي أن هنــاك منــاطق يتركــز فيهــا فــرص العمــل دون غيرهــا ممــا يعنــي 

با علـــى فـــرص العمـــل المتاحـــة لهـــم، ممـــا يعنـــي التبـــاين فـــي مقـــدار الخـــدمات المقـــدم للســـكان وبالتـــالي التـــأثير ســـل

إن هــذا . بالضــرورة الحاجــة لتوزيــع جغرافــي أمثــل لفــرص العمــل والخــدمات المختلفــة لتحقيــق تنميــة شــاملة متكافئــة

  . األمر ينطبق على مدينة رام اهللا والبيرة فتتركز الوظائف فيها أدى إلى ضغطا كبيرا على المرافق العامة

El-Atrash, Ahmad (2009): Promoting sustainable urban growth strategies to 

curb sprawl in the urban area of Bethlehem governorate. Master Thesis, Birzeit 

University, Birzeit, Palestine. 

ي اســـتهدفت الدراســـة تطـــوير طـــرق وأســـاليب للتنميـــة الحضـــرية مـــن خـــالل معالجـــة موضـــوع االنتشـــار العشـــوائي فـــ

محافظــة بيــت لحــم، وقــد توصــلت الدراســة علــى ضــرورة إيجــاد منــاطق أكثــر مالئمــة للتطــور الحضــري مــع تعريــف 

وتفيـــد هـــذه الدراســـة فـــي منطقـــة . نظـــام بنيـــوي بتســـم بالالمركزيـــة والمرونـــة بغيـــة تحقيـــق نمـــو حضـــري ريفـــي متـــزن

  .ة لتنمية ريفية حضرية متوازنةالميتروبوليتان بحكم أنها تدمج بين الريف والحضر وبالتالي فإن هناك حاج

Sit, V.F.S. (2009): Extended Metropolitan Region. International Encyclopedia of 

Human Geography, 2009, Pages 697-704.  

 

تناولت هـذه المقالـة موضـوع توسـع وتمـدد المنـاطق الميتروبوليتانيـة، بحيـث أظهـرت أنـه فـي اآلونـة األخيـرة شـهدت 

المناطق الحضرية توسعا هائال وكبيرا في أعداد السكان والمساحة واألنشطة، وذلك بسبب تطورها هياكل التركيـب 

وٕان هــذا . معــدالت النشــاط العمرانــي وبشــكل هائــلاإلقتصــادي والتجــاري وارتفــاع معــدالت الهجــرة للحضــر وازديــاد 

األمـــر يـــنعكس واقـــع علـــى منطقـــة الدراســـة التـــي توســـعت بســـبب شـــكل كبيـــر بعـــد أن شـــهدت نمـــوا سياســـيا وٕاداريـــا 

 .    إلخ...وتجاريا
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Southworth, Frank and Andrea Sarzynski (2009): The geography of 

metropolitan carbon footprints. Policy and Society, Volume 27, Issue 4, March, 

P. 285-304.  

تناولت هذه الدراسة التوزيع الجغرافـي آلثـار الكربـون فـي المنـاطق الحضـرية، وتظهـر النتـائج أن هنـاك تركـزا عاليـا 

لنســب الكربــون فــي المنــاطق الحضــرية، وهــذا األمــر يــؤثر علــى الخــدمات المقدمــة للســكان ويتطلــب وضــع أنظمــة 

ا المنطلــق يجــب العمــل علــى وضــع أنظمــة ومــن هــذ. بيئيــة وٕاعــادة تــدوير صــارمة لضــمان ســالمة البيئــة الحضــرية

  .  بيئية حضرية محلية خاصة بمنطقة الدراسة

Zeidan  ،Ismat (2009): Cultural planning as a tool for urban development and 

cities regeneration. Master Thesis, Birzeit University, Birzeit, Palestine. 

خطـيط الثقـافي والحضـاري بهـدف تطـور المـدن وٕاعـادة إحيائهـا ومنحهـا طـابع غيـر تناولت هذه الرسـالة موضـوع الت

الدراســة إلــى أن التخطــيط الحضــاري هــو أداة ناجعــة إلعــادة تــرميم المــدن وتحســين حالهــا، وهــذا  خلصــتتقليــدي، و 

نعكس علـى وٕان هـذا األمـر يـ. يتمخض عنه أن التخطيط ينتقل من التوجه الهندسي إلـى كيفيـة بنـاء مدينـة إبداعيـة

منطقـــة الميتروبوليتـــان بشـــكل أكيـــد فمنطقـــة الدراســـة شـــهدت تغيـــرات حضـــارية وثقافيـــة شـــديدة فـــي اآلونـــة األخيـــرة، 

  . وبالتالي فهي بحاجة إلى تخطيط حضاري وثقافي لمنحها صبغة المدينة اإلبداعية

AL-Qeeq, Farid (2008): Passive Solar Urban Design-Shadow Analysis of Different 

Urban Canyons. An-Najah Univ.J. Res. (N.Sc) Vol. 22, PP 109-143. 

اهتمـــت هـــذه الورقـــة بدراســـة التشـــكيل العمرانـــي وأثـــره البيئـــي وخاصـــة فـــي مســـالة تـــأثير الظـــالل المتبـــادل للتشـــكيالت 

افــة بنائيــة العمرانيــة علــى التخطــيط بحيــث توصــلت علــى نتــائج مفادهــا الحاجــة إلنشــاء تجمعــات حضــرية تمتــاز بكث

مناســـبة فـــي ظـــل االحتفـــاظ بمـــؤثرات مناخيـــة تـــالءم الواقـــع الفلســـطيني، وهـــذا األمـــر يســـاهم فـــي توضـــيح التشـــكيالت 

العمرانيــة التــي يمكــن أن تســهم فــي زيــادة الكثافــة البنائيــة نســبيا مــع مراعــاة أفضــل الخــدمات والتصــميمات العمرانيــة 

  . السكنية

خـالل معالجـة تـدني مسـتوى خـدمات المسـاكن والمبـاني وارتفـاع الكثافـة السـكنية وتفيد هذه الورقة منطقة الدراسة مـن 

في ظل ظروف صعبة غيـر مراعيـة لشـروط التخطـيط العمرانـي، وبالتـالي المسـاهمة الجزئيـة فـي حـل بعـض مشـاكل 

   .الخدمات الحضرية
Lobo, José and Deborah Strumsky (2008): Metropolitan patenting, inventor 

agglomeration and social networks: A tale of two effects. Journal of Urban 
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Economics, Volume 63, Issue 3, May, P. 871 - 884.  

 

كمراكز لبراءات االختـراع وأثـر ذلـك علـى الشـبكات اإلجتماعيـة  نتناولت هذه الدراسة موضوع مناطق الميتروبوليتا

والتنموية، وخلصت الدراسة إلى أن المنـاطق الحضـرية تشـكل مركـزا لبـراءات االختـراع والتكنولوجيـا وبالتـالي مركـزا 

   .وي الخدماتيمهما لقيادة مسيرة التطوير والتحديث المجتمعي والتنم
Martinuzzi, Sebastián, William A. Gould and Olga M. Ramos González (2007): 

Land development, land use, and Urban Sprawl in Puerto Rico integrating 

remote sensing and population census. Landscape and Urban Planning, Volume 

79, Issues 3-4, 2 March, Pages 288-297. 

  
تناولـــت هـــذه المقالـــة مواضـــيع التحضـــر والتخطـــيط فـــي بورتوريكـــو واســـتخدام اإلستشـــعار عـــن بعـــد فـــي المنـــاطق 

الحضرية وٕاعداد الصـور ورسـم الخـرائط وتحليـل أنمـاط التنميـة الحضـرية المختلفـة وربـط ذلـك بالبيانـات والمؤشـرات 

إلــى مجموعــة مــن النتــائج كــان مفادهــا ضــرورة إيجــاد منــاطق نمــو اإلحصــائية المتنوعــة، وقــد توصــلت هــذه المقالــة 

حضــرية خــارج المنــاطق الحاليــة والحاجــة لتخطــيط اســتخدام األراضــي بكفــاءة عاليــة، وضــرورة تــوفير المعلومــات 

الالزمة لدعم جهود البحث والتخطيط المتصلة بالتنمية الحضرية والبيئية، وألنهـا تمثـل نهجـا مميـزا فـي دمـج صـور 

  . مار الصناعية مع بيانات التعداد السكاني لدراسة البيئة البشريةاألق

وتتشــابه هــذه المقالــة مــع البحــث المنفــذ مــن خــالل تشــابه األدوات وربطهــا بالبيانــات اإلحصــائية وأيضــا مــن خــالل 

للتخطـيط االستفادة من النتائج التي تم التوصـل إليهـا بالحاجـة إلـى منـاطق نمـو حضـري جديـدة وٕايجـاد إدارة فاعلـة 

   .الحضري
Abu Thaher, Salim (2007): Urbanization and environment : the nature of the 

conflict : a study of sustainable urban development in Ramallah and Al-Bireh 

governorate. Master Thesis, Birzeit University, Birzeit, Palestine. 

ى تقييم البيئة العمرانية في محافظة رام اهللا والبيرة لوضع نظام متكامـل إلدارة وتخطـيط البيئـة هدفت هذه الدراسة إل

العمرانيــة باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعــايير المختلفــة، ومــن أبــرز النتــائج التــي توصــلت إليهــا هــو أن مجمــوع 

ه فإنه ال يوجد جدوى من تركيـز السـكان ، وعلي 2كم 297المساحة المالئمة ألغراض التنمية الحضرية البيئية تبلغ 

والخــدمات فــي مــدينتي رام اهللا والبيــرة وٕانمــا اقتــراح التوجــه نحــو التجمعــات والمراكــز الفرعيــة بهــدف توزيــع الســكان 
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إن هذه النتيجة مفيـدة جـدا للبحـث الخـاص بمنطقـة الميتروبوليتـان فالضـغط المتزايـد علـى منطقـة . والخدمات عليها

غيــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الســكان المتناميــة ولهــذا فهنــاك ضــرورة لخلــق أقطــاب نمــو خــارج الدراســة يجعلهــا 

  .المنطقة وتحديدا في المناطق الريفية

Sullivan, William and Sarah Taylor Lovell (2006): Improving the visual quality 

of commercial development at the rural–urban fringe.  Landscape and Urban 

Planning, Volume 77, Issues 1-2, 15 June, P. 152-166. 

تناولت هذه المقالة موضوع تحسين جودة ونوعية المناطق التجارية الهامشية ما بين الريف والحضر، ومن النتـائج 

المستخلصة أن تطوير هذه المناطق يساهم في إحداث تحسين لنوعية الخدمات التجارية المقدمة للسـكان وتخفيـف 

تجاريــة هامشــية فــي محــيط منطقــة الدراســة وبنــاء علــى ذلــك فــإن هنــاك حاجــة لخلــق منــاطق . الضــغط علــى المــدن

  . لتطويرها وتخفيف الضغط على المركز

Daniels, Peter, Michael Brandchaw, Denis Shaw and James Sidaway (2005): An 

Introduction to Human Geography Issues for the 21st Century. Second Edition, 

Pearson Education Limited, London, England.    

التغيرات التي حصـلت علـى المقـاييس العالميـة فـي و تناول هذا الكتاب مواضيع متعددة في مجال الجغرافيا البشرية 

الماضي والحاضر، باإلضـافة إلـى قضـايا السـكان والمصـادر والتنميـة والبيئـة والمجتمـع والثقافـة واالقتصـاد والغـذاء 

إلــخ، وٕان ابــرز النتــائج المســتقاة مــن هــذا الكتــاب هــو أن ...فيــا السياســية والمــال والثــروة والريــف والحضــر والجغرا

هناك عالقة قوية جدا بين الجغرافيا البشرية والتنمية، ومن أجل حصول التنمية فهناك حاجة إلدماج كل العناصر 

الدراسـة بهـدف فيها، لضمان تحقيق تنمية شاملة، ومن هذا المنطلق فهناك حاجة لتطبيق هذه النتائج على منطقـة 

  .إشراك كافة العناصر الجغرافية والمجتمعية لتحقيق التنمية المطلوبة
Lee, Dongkun, Yeunwoo Jeong and Jaeyong Choi (2005):  Determining 

development density using the Urban Carrying Capacity Assessment System.   

Landscape and Urban Planning, Volume 73, Issue 1, 15 August, P1-15. 

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع المنــاهج العلميــة التــي تتضــمن مفهــوم الطاقــة االســتيعابية البشــرية فــي إدارة التنميــة 

الحضــرية، ومــن أبــرز النتــائج التــي توصــلت إليهــا  الدراســة هــو الحاجــة إليجــاد إطــار متكامــل لتقيــيم القــدرة علــى 

يــة القائمــة علــى البنيــة التحتيــة الحاليــة واســتخدام التحمــل فــي المنــاطق الحضــرية التــي يمكــن أن تحــدد كثافــة التنم

األراضــي، وقــد تــم تحديــد مجموعــة  مــن العوامــل لــذلك منهــا القــدرة والطاقــة والمســاحات الخضــراء والطــرق وأنظمــة 
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وٕامدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات، مع وضع إطار للتقيـيم مـن خـالل  قمترو األنفا

 رام نويعتبر هذا األمر على درجة عالية من األهمية لتحسـين وتطـوير واقـع منطقـة ميتروبوليتـا. واملدمج هذه الع

  .نه يجب أن يأخذ بعين النظر في مجال التنفيذاهللا والبيرة وبيتونيا، وعليه فإ

Knox, Paull and Sallie A. Marston (2004): Human Geography. Pearson 

Education, Third Edition, New Jersey, USA. 

تنــاول هــذا الكتــاب الكثيــر مــن المواضــيع الخاصــة بالجغرافيــا مثــل الســكان والجغرافيــا االقتصــادية والغــذاء والمشــهد 

إلخ، أما بالنسبة لموضوع جغرافية المدن فإن أبـرز النتـائج التـي توصـل إليهـا تمثلـت فـي أن كـل مـدن ...الحضاري

وٕاقامتها، وان المـدن الكبيـرة نمـت بعـد الثـورة الصـناعية، فـي ظـل تـأثير  اإلنشائهالعالم لها مرتكزات محلية وٕاقليمية 

عوامـــل اقتصـــادية واجتماعيـــة مختلفـــة، وشـــبكات خـــدمات وتقنيـــات معقـــدة، وٕان التطـــور المســـتقبلي يـــتم مـــن خـــالل 

  . المناطق الطرفية

ر الحقيقيـة للمنطقـة سـتتم مـن خـالل إن هذا الكاتب يمس جانبا هاما في منطقة الميتروبوليتان في أن عملية التطـو 

  . إيجاد شبكة خدمات كبيرة وحديثة باإلضافة إلى العمل على االنتشار الطرفي والتوسع الجانبي

Huxhold, William, Eric Fowler and Brian Parr (2004): ArcGis and the Digital 

City, A Hands on Approach for Local Government. ESRI Press, California, 

USA.  

، لمـا لـذلك مـن دور كبيـر فـي إدارة المـدن باسـتخدام نظـم ESRIيعتبر هذا الكتاب من المطبوعات المهمـة لشـركة 

هـا ئالمعلومات الجغرافية، بحيث تناول هذا الكتاب التنمية االقتصادية للمدن وأساليب الوصول لقواعـد البيانـات وبنا

الحيزي وتحـديث البيانـات، ومـن أبـرز النتـائج التـي توصـل إليهـا هـو أن هنـاك وعمليات الترميز الجغرافي والتحليل 

تطبيقــات كثيــرة فــي هــذا المجــال مثــل التخطــيط الحضــري، إدارة النفايــات بمختلــف أنواعهــا، معالجــة قضــايا النقــل 

مـة والترفيهيـة والمواصالت، خـدمات الميـاه والكهربـاء واالتصـاالت والطاقـة والتعلـيم والصـحة واألمـن والسـاحات العا

   .إلخ...والمناطق الخضراء

ومن هذا المنطلق يعتقد الباحـث أن هنـاك حاجـة ماسـة لالسـتفادة مـن نتـائج هـذا الكتـاب فـي تطبيقهـا عمليـا ضـمن 

منطقـــة الدراســـة، لمـــا لـــذلك مـــن أهميـــة فـــي االرتقـــاء بمســـتوى الخـــدمات المقدمـــة للســـكان، ولضـــمان تحقيـــق التنميـــة 

  . المستدامة
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Cloke, Paul, Chris Philo and David Sadler (2003): Approaching Human 

Geography. Paul Chapman Publishing, London, UK.   

تنـــــاول هـــــذا الكتـــــاب موضـــــوع المنـــــاهج والنظريـــــات الجديـــــدة فـــــي الجغرافيـــــا البشـــــرية وخصائصـــــها ونقـــــاط التبـــــاين 

النظريــات المعاصــرة ابتعــدت عــن الوصــف والخيــال واالخــتالف، ومــن أبــرز النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا هــو أن 

الرياضية باإلضـافة للعلـوم الحيزيـة والمكانيـة وقضـايا السـكان والتنميـة  ةواتجهت نحو التخصصات الكمية والتحليلي

والبيئــة، وهــذا مــا يفســر ظهــور منــاهج إنســانية أكثــر واقعيــة، ومــن هــذا المنطلــق فإننــا نســتفيد مــن هــذا الكتــاب مــن 

   .مناهج نظرية حديثة واقعية ذات طابع تنموي خالل تطبيق
Abu-Khater, Rihan (2002): GIS Applications in Urban Planning and Design: 

The Case of Site Allocation. Master Thesis, Amman, Jordan.  

والتصــــميم تطرقــــت هــــذه الرســــالة لمواضــــيع خاصــــة بتطبيقــــات نظــــم المعلومــــات الجغرافيــــة فــــي مجــــال التخطــــيط 

الحضــري، ومــن أبــرز النتــائج التــي توصــلت إليهــا الرســالة هــو أن نظــم المعلومــات الجغرافيــة تســاهم بقــوة فــي زيــادة 

تطـــوير عمليـــات صـــنع القـــرار باإلضـــافة إلـــى قـــدرتها علـــى حـــل مشـــاكل منـــاطق النمـــو العشـــوائي ومنطقـــة الوســـط 

  .بيانات وتخطيط واختيار مواقع الخدماتالتجاري، ودراسة مورفولوجية المدن مع قدرات عالية العرض ال

من هذه الرسالة في البحث من خالل أن منطقة الدراسة بحاجة لعملية تخطيط قائمـة علـى أسـاس  ةممكن االستفاد

علمـــي ســـليم ولـــيس عشـــوائي غيـــر مـــدروس باإلضـــافة إلـــى حاجـــة تخطـــيط مواقـــع الخـــدمات بشـــكل يحقـــق التنميـــة 

  .الحضرية

Brenner, Neil (2002): Decoding the Newest “Metropolitan Regionalism” in the 

USA: A Critical Overview. Cities, Volume 19, Issue 1, February, P. 3-2.  

فــي الواليــات المتحــدة كلمحــة نقديــة لتجاذبــات الحكــم  ةهــذه الدراســة موضــوع تطــور األقــاليم الميتروبوليتانيــ وتتنــاول

المحلــي السياســي والحكــم الحضــري التنمــوي، وقــد توصــلت المقالــة إلــى ضــرورة وجــود إعــادة هيكلــة محليــة حضــرية 

وبنـاء . من خـالل تـوفير كـل الـدعم الـالزم لـذلكفي ظل تعاون سياسي وحكومي إلنجاح مثل هذه المشاريع الكبيرة 

على هذه النتيجة فإنه يجب أن يتم توفير دعم سياسـي وحكـومي إلنجـاح المشـاريع الحضـرية المحليـة مثـل مشـروع 

   .الميتروبوليتان
Pacione, Michael (2001): Geography and public finance: planning for fiscal 

equity in a metropolitan region. Progress in Planning, Volume 56, Issue 1, July, 

P. 1-59. 
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تناولـــت هـــذه الدراســـة دور الحكومـــات فـــي إحـــداث التوزيـــع الجغرافـــي لألمـــوال والموازنـــات وأثـــر ذلـــك علـــى خريطـــة 

الخـــدمات المختلفـــة فـــي المنـــاطق الحضـــرية، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى المنـــاطق التـــي يـــتم تـــوفير مبـــالغ ماليـــة كافيـــة 

ال يتوفر لها أموال كافية، مما يؤدي إلـى  لتطوير الخدمات والبنية التحتية، يكون وضعها أفضل من المناطق التي

وممكــن االســتفادة مــن هــذه التجربــة مــن . وجــود حالــة مــن التفــاوت فــي الخــدمات بــين المنــاطق الحضــرية المختلفــة

  .خالل إيجاد توازن وعدالة في المبالغ المالية المخصصة لكل جهة
Williams, Gwyndaf (1999): Institutional capacity and metropolitan governance: 

the Greater Toronto Area. Cities, Volume 16, Issue 3, June, P. 171-180. 

تطرقــت هــذه الدراســة لموضــوع مــدى التمــاهي بــين الهياكــل والوظــائف اإلداريــة فــي المنــاطق الحضــرية مــع الواقــع 

اإلجتمــاعي واالقتصــادي والسياســي وأثــر ذلــك علــى الحكــم فــي المنــاطق الحضــرية، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن 

نظمــة القائمــة علــى اســتثمار رأس هنــاك حاجــة إليجــاد ســاحات مؤسســية جديــدة وشــبكات مــن الهياكــل اإلداريــة الم

وعليـــه فـــإن هنـــاك . المـــال المؤسســـي بهـــدف تطـــوير اســـتراتيجيات إلدارة المنـــاطق الحضـــرية لتحقيـــق خدمـــة أفضـــل

  .حاجة إلعادة هيكلية الهيئات والمؤسسات المحلية في منطقة الدراسة
Morisugi, Hisa and Eiji Ohno (1995): Proposal of a benefit incidence matrix for 

urban development projects. Regional Science and Urban Economics, Volume 

25, Issue 4, August, P. 461-481. 

تناولــت هــذه المقالــة موضــوع الفوائــد المرجــوة مــن مصــفوفات مشــاريع التنميــة الحضــرية، ومــن أبــرز النتــائج التــي 

تعــالج هيكــل  يــتم تمثيلهــا مــن خــالل مصــفوفاتدارة وتنميــة المنــاطق الحضــرية إتوصــلت إليهــا الدراســة أن مشــاريع 

صـفوفات مـن المسـتفيدين والمشـتركين والتكلفـة معدل الفائدة المشتقة من مختلف المشاريع، مـع مراعـاة لعناصـر الم

إن هـذه التجربـة تعتبـر . ضمن معادالت الفائدة والنجاح المرجوة، بهدف ضمان تحقيق الكفاءة والعدالة اإلجتماعية

   .فريدة من نوعها لذلك هناك حاجة لتطبيقها في منطقة الدراسة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة
Shelly, Fred and Andrey Clarke (1994): Human and Cultural A Global 

Perspective. WCB Publishers, Dubuque, USA.    

تطرق هذا الكتاب للكثير من قضايا الجغرافيا البشرية، وتوصل للعديد مـن النتـائج فـي قضـايا مختلفـة مثـل السـكان 

ا علـــى أنـــه يجـــب النظـــر إلـــى الجغرافيـــا إلـــخ، مؤكـــد...والزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة والنقـــل والثقافـــة والبيئـــة والمـــوارد

البشرية بكافـة أنواعهـا علـى أنهـا كتلـة واحـدة ال تتجـزأ بهـدف تعـاون كافـة األجـزاء للرقـي بالحيـاة البشـرية، أمـا علـى 
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صــعيد جغرافيــا المــدن والحضــر فقــد أشــار إلــى أن ثــورة الميتروبوليتــان ظهــرت بعــد انتشــار الصــناعة والتكنولوجيــا 

كان، وان هذه المناطق الحضرية ذات النمو السريع ستنتشر بشكل أكبر في المستقبل، مما يعني وازدياد أعداد الس

نـه يجـب النظـر إلـى منطقـة الدراسـة علـى أنهـا ومـن هنـا فإ. لف القطاعات الحياتيةازدياد حاجاتها التنموية في مخت

مسـتوى أفضـل مـن الخـدمات منطقة نمت بشكل حضري سريع وكبيـر ممـا يؤكـد حاجتهـا لمتطلبـات عديـدة لتحقيـق 

  .المقدمة للسكان

Foster, Kathryn A. (1993): Exploring the links between political structure and 

metropolitan growth. Political Geography, Volume 12, Issue 6, November, P. 

523-547.  

 

، ةتحاول هذه الدراسة استكشاف الـروابط مـا بـين الهياكـل والـنظم السياسـية ونمـو المنـاطق الحضـرية الميتروبوليتانيـ

بحيـــث تفيـــد الدراســـة أن هنـــاك عالقـــة قويـــة وٕايجابيـــة يتمحـــور فحواهـــا بأنـــه كلمـــا زادت األنشـــطة والهياكـــل والـــنظم 

إن النتيجة التي توصلت إليها . مراني في نفس المنطقةلى ازدياد النمو الحضري والعإالسياسية في منطقة ما أدى 

تركـز غالبيـة المؤسسـات الحكوميـة والدوليـة فـي منطقـة ل كبير على واقع منطقة الدراسة فهذه الدراسة تنطبق وبشك

الدراسة أدى إلى نمو المنطقة بشكل كبير خصوصا بعد إنشاء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في تسـعينات 

  .لماضيالعقد ا
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  : األوضاع الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة: 2.  1
  
  : الموقع: 1. 2. 1

تتكــون منطقــة الميتروبوليتــان مــن ثــالث مــدن رئيســية وهــي رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا، باإلضــافة إلــى ســت قــرى وهــي 

األمعــري ومخــيم  بيتــين وصــردا ورافــات وعــين قينيــا وكفرعقــب وعــين عريــك، باإلضــافة إلــى مخيمــين وهمــا مخــيم

   . وذلك كما هو موضح في الخريطة التالية ،قدروة

  . التجمعات السكانية في منطقة الميتروبوليتان: 1. 1خريطة 

  
، وبالتحديــد علــى الخــط المــائي الــذي يفصــل وادي األردن ىالوســطفلســطين وتقــع هــذه المنطقــة علــى سلســلة جبــال 

كـــم مـــن  240كـــم مـــن أقصـــى شـــمال فلســـطين و 160علـــى بعـــد عـــن الســـهل الســـاحلي الفلســـطيني، وتقـــع رام اهللا 

كـم عـن البحـر الميـت، وتبعـا لإلحـداثيات الفلسـطينية فـإن  50كم عن البحر المتوسط و 60وتبعد حوالي  ،الجنوب

شــماال، وتبلــغ المســاحة  197 – 144شــرقا، وعلــى خــط عــرض  171 – 168هــذه المنطقــة تقــع علــى خــط طــول 

  .  2كم 68الكلية لهذه المنطقة حوالي 

تشــكل رام اهللا والبيــرة نــواة المنطقــة المركزيــة الواقعــة فــي وســط الضــفة الغربيــة تقريبــا علــى طــول الطريــق الرئيســي 

( بالقرب من القدس، ويبدأ مركز هـذه المدينـة مـن قمـة تـل يرتفـع حـوالي ) المدينة التوأم لرام اهللا( الذي يعبر البيرة 
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د وادي عميق في الجانب الغربي، وعلى الجانب اآلخـر مـن المدينـة حيث يوج) م فوق سطح البحر 880 – 640

ن مع بعضهما البعض وتعتبـران وحـدة عمرانيـة اتوسعت مدينة البيرة نحو الشرق، وما تزال هاتان المدينتان متصلت

  .واحدة فيما يتعلق بالنواحي العمرانية والحضرية، مثل شبكة المواصالت وشبكة الطرق المحلية

م اهللا العمراني خصوصا من الجانب الغربي له أثـر علـى تطـور بيتوينـا والقـرى الصـغيرة بحيـث أصـبح إن تطور را

من الصعب التفريق بينهـا، ومنـذ بدايـة هـذا القـرن، فـإن موقـع هـذه المنطقـة اإلسـتراتيجي ومناخهـا الجميـل وخاصـة 

  .فيهااإلجازات  في الصيف جعل منها مقصدا مفضال للناس من جميع أنحاء فلسطين من أجل قضاء

ومخـيم  القـرعأما بالنسبة للتجمعات السـكانية المحيطـة بمنطقـة الدراسـة، فإنـه يحـدها مـن الشـمال عـين يبـرود ودورا 

الجلــزون وجفنــا وبيرزيــت وأبــو قــش والزيتونــة، ويحــدها مــن الشــرق ديــر دبــوان وبرقــة، ويحــدها مــن الغــرب الجانيــة 

 وزارة الحكـم المحلـي(. يرة، وأما مـن الجنـوب فإنـه يحـدها محافظـة القـدسودير ابزيع وبيت عور التحتا والفوقا والط

  )20 – 19، ص 2009 وزارة التخطيطو 

  : التضاريس والجيولوجيا: 2. 2. 1

 ضـــمن سلســـلة جبليـــة تعـــرف بسلســـلة جبـــال فلســـطين) ميتروبوليتـــان رام اهللا والبيـــرة وبيتونيـــا(تقـــع منطقـــة الدراســـة 

وجــود  2. 1خريطــة الالجبليــة وارتفاعاتهــا المتعــددة والمتنوعــة، حيــث يظهــر مــن تتميــز بطبيعتهــا التــي و  الوســطى

تتــدرج إذ تبــاين واضــح فــي ارتفــاع وانحــدار تضــاريس ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا مــن منطقــة إلــى أخــرى، 

ية وبالتحديـد ، ويالحظ أن الجهة الغربمترا 915سطح البحر حتى تصل إلى مستوى م فوق  321االرتفاعات من 

جهــة الشــمال الغربـــي هــي األقـــل ارتفاعــا وانحـــدارا وتميــل التضـــاريس فيهــا إلـــى االنســياب، بعكـــس الجهــة الشـــرقية 

وبالتحديـد الشـمال الشـرقي والتـي تتميــز بأنهـا األكثـر ارتفاعـا وانحـدارا وتميــل التضـاريس فيهـا إلـى االنحـدار الشــديد 

والبيــرة يمتــد فــوق المنطقــة  ، ومــن هنــا فــإن مركــز مــدينتي رام اهللاوالســريع باتجــاه منــاطق مطلــة علــى غــور األردن

الجبليــة المرتفعــة علــى رؤوس الجبــال، ممــا مــنح مركــز الميتروبوليتــان موقعــا تضاريســيا مميــزا، كــان لــه دور فــي 

  . التأثير على مناخ المنطقة كما سيتضح الحقا
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  .  االرتفاعات في منطقة الميتروبوليتان: 2. 1خريطة 

    

قــد تــأثرت منطقــة الدراســة  أن إلــىالجيولوجيــة المختلفــة  األبحــاثأمــا فيمــا يتعلــق بجيولوجيــة منطقــة الدراســة وكمــا تشــير 

مثلهــــا مثــــل ســــائر المنــــاطق الفلســــطينية بالحركــــات التكتونيــــة األرضــــية والتــــي ســــاهمت فــــي تشــــكيل تضــــاريس األرض 

العصـر  إلـىن جزء كبيـر مـن المنطقـة يتكو عود ألردن، ويوالطبقات الجيولوجية بما فيها جبال فلسطين الوسطى وغور ا

الكاريتاســي حتــى العصــر الرابــع والــذي تكثــر فيــه الصــخور الرســوبية ومــن أهمهــا الكلســية والدولومايتيــة، وتمتــاز هــذه 

الصخور بأنها ذات طبقات سميكة وأحيانا متوسطة السمك، وتمتلك هذه الصخور مسامات كبيرة تسمح للمياه الساقطة 

، وهــي مناســبة لحفــظ الميــاه إال أنــه مــن ســيئاتها إمكانيــة نفــاذ اللهــا إلــى خزانــات الميــاه الجوفيــةلجاريــة، بالنفــاذ مــن خوا

  )37، ص1998بشارة و  عراقي، برافر ( .الملوثات للمياه الجوفية
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  . جيولوجية محافظة رام اهللا والبيرة: 3. 1خريطة 

  
Birzeit university and house of water and environment. 2006.p8.  

  ):األمطار والمياه والحرارة(المناخ : 3. 2. 1

مــن هــذه المنطقــة، وبالتــالي فــإن  اجغرافيــ اتقــع منطقــة الدراســة ضــمن منــاخ البحــر األبــيض المتوســط، بحكــم كونهــا جــزء

التضـاريس فـي التـأثير ، وقد ساهم الموقـع و اوبارد اأما في الشتاء يكون ماطر جاف مناخها يتميز في الصيف بأنه حار 

وبشكل كبير علـى منـاخ منطقـة الدراسـة، حيـث تعتبـر منطقـة رام اهللا والبيـرة مصـيف فلسـطين بحكـم كونهـا لطيفـة الجـو 

فــي فصــل الصــيف نوعــا مــا ممــا أهلهــا لتعلــب دورا ســياحيا، فبشــكل عــام هنــاك اعتــدال فــي درجــات الحــرارة مقارنــة مــع 

  . المناطق األخرى

أن معدل سقوط األمطـار يتـرواح  4. 1قة الميتروبوليتان تظهر الخريطة في منط األمطارموضوع ومن خالل دراستنا ل

ســنويا وتعتبــر المنطقــة الشــمالية والشــمالية الشــرقية األكثــر تعرضــا لســقوط األمطــار بمعــدل / ملــم 700 – 500مــا بــين 

/ ملم  600- 500ل سقوط المطر ما بين أما بالنسبة لبقية مناطق الدراسة فإنه يتراوح معدسنويا، / ملم 700 – 600

عبر األودية الشرقية باتجاه غور األردن فيما يعرف بوادي القلـط أو إما سنويا، ويالحظ أن األمطار بعد سقوطها تتجه 

  .أن تتجه غربا
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  .األمطار في منطقة الميتروبوليتانمعدل سقوط : 4. 1خريطة 

  
بوجـــود عـــدد ال بــأس بـــه مـــن ينــابيع الميـــاه والتـــي تتــدفق عبـــر المواســـم  أمــا بالنســـبة لينــابيع الميـــاه فتتمتـــع المنطقــة

المختلفـة ومـن ضـمنها عـين القصـعة وعـين أم الشـرايط وعــين الجنـان وعـين الملـك وعـين رام اهللا وعـين قينيـا وعــين 

يعنـي و  تإلخ، وهذا األمـر لـيس مسـتغربا فعلـى سـبيل المثـال اسـم البيـرة فـي العهـد الكنعـاني كـان بيئـرو ...مصباح 

البئــر أو نبــع المــاء، إال أنــه يالحــظ فــي اآلونــة األخيــرة إهمــال هــذه الينــابيع وعــدم حمايتهــا، ممــا أدى إلــى تــدهورها 

  . وقلة مياهها وجفافها مما يهدد بالقضاء على هذه العيون

يـة، درجـة مئو  26-22ومن حيث درجات الحرارة في منطقة الدراسة فإنه يتراوح معدلها في فصل الصيف ما بـين 

درجة مئوية، وبالتالي فإن درجات الحرارة نوعـا مـا معتدلـة  12-8في حين يتراوح معدلها في فصل الشتاء ما بين 

وزارة (. مقارنــة مــع بقيــة المنــاطق الفلســطينية ممــا يؤهــل منطقــة الدراســة لتكــون مصــيفا فــي فتــرة الســياحة والصــيف

  )، بيانات غير منشورة2010 الحكم المحلي
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  : عماالت األراضياست: 4. 2. 1

المشتركة فيها، يتواجد في منطقة الدراسة العديد من استعماالت األراضي بسبب تنوعها وتعدد التجمعات السكانية 

بواســطة بــرامج االستشــعار عــن بعــد  خريطــة اســتعماالت األراضــي داخــل التجمعــات الســكانيةومــن خــالل تحليــل 

مـــن اســـتعماالت األراضـــي فـــي منطقـــة  د مجموعـــة رئيســـيةنـــه مـــن الواضـــح وجـــو ، فإونظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة

ـــة المشـــرفة علـــى ميتروبوليتـــان رام اهللا والبيـــرة وبيتونيـــا، وٕان هـــذه  ـــه اللجن ـــان، وذلـــك حســـب مـــا اعتمدت الميتروبوليت

  : االستعماالت موزعة على النحو التالي

باسـتمرار واالعتنـاء بهـا، إال أن يوجد في منطقـة الدراسـة بعـض المسـاحات الزراعيـة التـي يـتم زراعتهـا : زراعةال -

هذا النوع مـن االسـتعماالت قليـل جـدا ولـيس ذو أهميـة تـذكر، بحيـث تبلـغ مسـاحة األراضـي الزراعيـة فـي داخـل 

  .من إجمالي مساحة المنطقة%  1.26تشكل ما نسبته  ادونم 2030التجمعات 

ة رام اهللا والبيرة والضـفة الغربيـة، ومـن هنـا تعتبر منطقة الدراسة مركزا تجاريا كبيرا على مستوى محافظ: تجارةال -

 ا،دونمـ 3372فإنه يوجد العديد من األنشطة التجارية في منطقة الدراسة، بحيث تبلغ مساحة المناطق التجاريـة 

 . من إجمالي مساحة منطقة الدراسة%  5تشكل ما يقارب 

البيتهــا ضــمن منطقتــين صــناعيتين األنشــطة الصــناعية تتركــز غ تنــوع فــييوجــد فــي منطقــة الدراســة : صــناعةال -

دونم  2090الصناعية  االستعماالتوهما منطقة صناعة البيرة، ومنطقة صناعة رام اهللا وبيتونيا، وتبلغ مساحة 

 . من إجمالي مساحة المنطقة%  3تشكل حوالي 

المقـــرات يوجـــد فـــي رام اهللا منـــاطق خـــدمات عامـــة عديـــدة ومتنوعـــة تتمثـــل بوجـــود الـــوزارات و : الخـــدمات العامـــة -

مـــن %  3دونـــم تشـــكل حـــوالي  2017إلـــخ، بحيـــث تبلـــغ مســـاحتها ...الحكوميـــة والمالعـــب والمقـــابر والســـاحات

 . إجمالي المساحة

يعتبر االسـتعمال السـكني فـي منطقـة الدراسـة أكبـر االسـتعماالت الموجـودة وهـذا مـا يفسـر وجـود ضـغط : سكنال -

تشـكل أكثـر  ادونمـ 19061حة األراضـي السـكنية كبير على خدمات السـكن علـى مـدى طويـل، حيـث تبلـغ مسـا

 . من إجمالي مساحة المنطقة%  28من 

تتمتع منطقة الدراسة بوجود شبكة طرق وشوارع جيدة نوعا مـا مقارنـة مـع بقيـة منـاطق الضـفة : الطرق والشوارع -

 . ةمن إجمالي مساحة المنطق%  7دونم تشكل أكثر من  4789الغربية، بحيث تقدر مساحتها بحوالي 
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خـــارج حـــدود (خـــارج حـــدود التجمعـــات الســـكانية  الفارغـــةيقصـــد بهـــذا المصـــطلح األراضـــي : ةغـــار فالراضـــي األ -

، مثــــــل األراضـــــي البــــــور والجبليـــــة والزراعــــــة الســـــابقة وبعــــــض االســـــتعماالت الزراعيــــــة )المخططـــــات الهيكليـــــة

نطقـة الدراسـة، وتشـكل دونم تشكل حـوالي نصـف مسـاحة م 34301إلخ، وتبلغ مساحة هذه األراضي ...الطفيفة

 . مراكز التجمعات عنهذه المناطق مساحات حيوية للتوسع المستقبلي لتخفيف الضغط 

  .استعماالت األراضي في منطقة الميتروبوليتان: 5. 1خريطة 

  
إال أنـــه يالحـــظ وجـــود تـــداخل كبيـــر فـــي اســـتعماالت األراضـــي، لعوامـــل لهـــا عالقـــة بغيـــاب التخطـــيط، وعـــدم تنفيـــذ 

إلخ، حيث أنه مـن الصـعب الفصـل بـين اسـتعماالت األراضـي بشـكل كامـل لوجـود عـدد مـن ...شكل دقيقالقانون ب

التداخالت تؤثر وبشكل كبير على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للسكان، ومن األمثلة على هذه التداخالت ما 

  : يلي

 : المنشآت الصناعية المتداخلة مع المناطق السكنية واألراضي الزراعية .1

وسـبب ذلـك قلـة  دراسـةيتواجد هذا النـوع بـالقرب مـن المنـاطق الصـناعية فـي ثـالث مواقـع مختلفـة ضـمن منطقـة ال 

إلخ، مما يترتب عليه الكثيـر مـن المشـاكل والسـلبيات حيـث يعـاني سـكان ...األراضي ونقص التنسيق بين البلديات

ه المنشـــآت بحاجـــة ألنـــواع خاصـــة مـــن هـــذه المنـــاطق مـــن اإلزعـــاج وســـوء الخـــدمات والتلـــوث، إضـــافة إلـــى أن هـــذ

الخدمات، وفي هذه الوضعية ال يمكـن تـوفير خـدمات مميـزة لهـا، ممـا يـؤثر علـى وضـع الصـناعة ووضـع السـكان 

القــريبين مــن هــذه المنــاطق، ومــن المشــاكل المالحظــة قــرب مواقــع منشــآت البنــاء مثــل مصــانع الطــوب واالســمنت 
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ما يتعارض مع القانون الفلسطيني الحالي الذي ينص على أن جميـع  ومناشير الحجر من المناطق السكنية، وهذا

   .أنواع المناطق السكنية يجب أن تكون للسكن فقط

  : )االستعماالت األخرى(ومحيطها  المواقع األثرية والبلدات القديمة التداخل ما بين .2

مــة وبــين محيطهــا، والســبب هــو عــدم هنــاك العديــد مــن األمثلــة حــول التــداخالت بــين المواقــع األثريــة والبلــدات القدي

لقــد تــم تطبيــق قــوانين تقســيم و اســتخدام أيــة إجــراءات تخطــيط محــددة مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذه المواقــع والمبــاني، 

ممــا حــرم  األرض نفســها علــى المنــاطق الكبيــرة بمــا فيهــا المواقــع األثريــة والمبــاني القديمــة والمنــاطق المحيطــة بهــا،

- 55، ص 2009وزارة التخطـيط و  وزارة الحكـم المحلـي. (المحافظـة عليهـاوٕامكانية  هذه المواقع من الخصوصية

57 (  

  : التداخل في استعماالت السكن مع الزراعة ومناطق الخدمات العامة .3

يالحظ في منطقة الدراسة وجود تداخل في االستخدام ما بين السكن والزراعة ومناطق الخدمات، حيث تتواجد في 

لتربيـة الحيوانـات سـواء فـي داخـل المنـاطق السـكنية أو بـالقرب منهـا، باإلضـافة إلـى الزحـف  بعض المنـاطق مـزارع

  .  العمراني على المناطق الزراعية وذلك كما هو موضح في الصورة الجوية التالية لمنطقة البالوع

  .  الزحف العمراني على المناطق الزراعية في منطقة البالوع: 1. 1جوية صورة 
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ة األخرى على تـداخل اسـتعماالت األراضـي وجـود المسـاكن بـالقرب مـن بعـض مراكـز الخـدمات العامـة ومن األمثل

الحساسة، والتي بحاجة لمستوى خاص من الرعاية والمعـايير إلنشـائها ولتنفيـذ األعمـال اليوميـة وذلـك مثـل محطـة 

، وهـذا األمـر 2. 1صـورة الجويـة معالجة المياه العادمـة ومكـب تجميـع النفايـات فـي رام اهللا كمـا هـو موضـح فـي ال

يؤدي بالتأكيد إلى إحداث مشكلة خدماتية تؤثر على المنشآت المكلفة بتقـديم الخـدمات مـن خـالل إضـعاف قـدرتها 

   .على تنفيذ مهامها اليومية وبالتالي التأثير سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للسكان

  . ومناطق الخدمات العامة التداخل ما بين المناطق السكنية: 2. 1جوية صورة 

  

  :تطور أعداد السكان:  5. 2. 1

 ،عـين قينيـا، عـين عريـك ،رافـات ،صـردا ،بيتونيـا، البيـرة، رام اهللا( تعتبر منطقة الميتروبوليتان بتجمعاتها المختلفة 

ت علـى ، منطقـة مهمـة وٕاسـتراتيجية فـي الضـفة الغربيـة، وقـد شـهد)كفـر عقـبو مخـيم قـدورة  ،مخيم األمعـري ،بيتين

ــــر مــــن األحــــداث وال ــــاريخ الكثي ــــاتمــــر الت ، ممــــا ســــاهم  بإحــــداث تغيــــرات مختلفــــة ومتعــــددة فــــي الخصــــائص تقلب

راحــل الديموغرافيــة لســكان المنطقــة، وعنــد دراســة تطــور عــدد ســكان المنطقــة فــي الفتــرة الحديثــة نجــد أنــه قــد مــر بم

  : عديدة ومتنوعة أهمها ما يلي

  



 33

   :1961 – 1931مرحلة ما بين . 1

حســـب التعـــداد الـــذي أجرتـــه حكومـــة االنتـــداب البريطـــاني  1931بلـــغ عـــدد ســـكان منطقـــة الميتروبوليتـــان فـــي عـــام 

مـن حيـث (، بحيـث كانـت مدينـة رام اهللا أكبـر تجمـع سـكاني وذلك كما هو موضح في الجدول التالي نسمة 9581

نسمة، فـي حـين أن  2292عدد سكان  نسمة ثم يليها مدينة البيرة بإجمالي 4286في المنطقة بواقع ) عدد السكان

، مع مالحظة أن مخيمي األمعري وقـدورة نسمة 83كان أصغر تجمع سكاني كان قرية عين قينيا بإجمالي عدد س

المشــتركين حاليــا بمنطقــة الميتروبوليتــان لــم يكونــا موجــودين آنــذاك، حيــث وجــدا بعــد تهجيــر الســكان مــن أراضــيهم 

  .1948على أثر حرب 

وذلك حسب التعداد العـام للسـكان والمسـاكن الـذي أجرتـه الحكومـة  1961عدد سكان المنطقة في عام أما بالنسبة ل

نسـمة، بحيـث أصــبح عـدد ســكان  35451األردنيـة آنـذاك، فتظهــر النتـائج أن إجمــالي عـدد سـكان المنطقــة قـد بلــغ 

 14759ينــة رام اهللا آنــذاك كــل مــن مــدينتي رام اهللا والبيــرة قريــب جــدا مــن بعضــهما الــبعض فقــد بلــغ عــدد ســكان مد

نسمة مع مالحظة أنه لم يصدر إحصاءات خاصـة بمخيمـي  14510نسمة، في حين بلغ عدد سكان مدينة البيرة 

األمعــري وقــدورة وٕانمــا تــم دمــج تعــداد ســكان مخــيم األمعــري مــع ســكان مدينــة البيــرة وتعــداد ســكان مخــيم قــدورة مــع 

  . نسمة 235كاني آنذاك قرية عين قينيا بإجمالي عدد سكان سكان مدينة رام اهللا، وقد كان أصغر تجمع س

هو المعدل الذي يزيد به السـكان أو يقلـون فـي سـنة معينـة بسـبب الزيـادة (سبة لمعدل النمو السنوي للسكان أما بالن

، فقــد بلــغ معــدل النمــو الســنوي )الطبيعيــة وصــافي الهجــرة ويعبــر عنــه بصــورة نســب مئويــة مــن الســكان األصــليين

، وقــد كــان أعلــى معــدل % 4.46فــي منطقــة الميتروبوليتــان  1961 – 1931كان خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بــين للســ

وذلك كما هو موضح فـي %  4.21ثم يليها مدينة رام اهللا بمعدل نمو سنوي %  6.34نمو سنوي في مدينة البيرة 

والتــي  1948تــرة بســبب حصــول حــرب الجــدول التــالي، ويفســر ارتفــاع معــدل النمــو الســنوي للســكان خــالل هــذه الف

أدت إلى حصول هجرة قسرية ألعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين مـن منـاطق سـكناهم والـذين لجـؤوا إلـى منطقـة 

الميتروبوليتــان خصوصــا فــي مــدينتي رام اهللا والبيــرة والتــي ســكنوا فيهــا وخيــر مثــال علــى ذلــك فــي مخــيم األمعــري 

ع المنطقة خالل السنوات الالحقة بتقدم نسبي على مستوى الخـدمات ممـا أدى ومخيم قدورة، ويضاف إلى ذلك تمت

إلــى حصــول هجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة وٕالــى هجــرة مــن بقيــة المحافظــات ومنــاطق الضــفة الغربيــة إلــى منطقــة 

  .الميتروبوليتان وهذا أدى إلى ارتفاع عدد السكان بشكل كبير
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 – 1931الميتروبوليتان ما بـين منطقة نمو السنوي حسب التجمع في تطور أعداد السكان ومعدل ال: 1. 1جدول 

2007 .  

 معدل النمو السنوي السكان  

  1997-19612007-19611997 -1931 2007 1997 19311961 السنة 
 3.66 0.56 4.21 4286147591810725812 رام اهللا 

 2.53 1.84 6.34 2292145102797235910 البيرة 

 7.06 4.09 2.03 18575 9391 12132216 ابيتوني

 - 0.69 2.11 1.97 2014 2159 1017 566 بيتين
 - 0.36 2.49 2.84 970 1006 415 179 صردا

 2.02 0.38- 3.5 1473 1206 1385 494 عين عريك 

 2.94 2.5 3.53 763 571 235 83 عين قينيا

 1.54 0 0 4713 4046 0 0 مخيم األمعري

 0.30 0 0 1136 1102 0 0 مخيم قدورة

 7.96 8.49 1.66 16588 7715 410 250 كفر عقب

 3.12 3.21 2.83 2141 1574 504 218 رافات 

 3.95 2.09 958135451747591100954.46 المجموع 

  :  المصدر

  60-55، ص 1932ملز،: 1931بيانات .  

  21-19، ص 1963دائرة اإلحصاءات العامة، : 1961بيانات.   

 100 - 96ص  ،1999 ،تقرير السكان - الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 1997ات بيان.  

  54 – 52ص ، 2009، ملخص نتائج التعداد -الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء : 2007بيانات . 

 معدل النمو السنوي من حساب الباحث .  

  : 1997 – 1961مرحلة ما بعد  .2

الكثير مـن  1997 – 1961شأن بقية المناطق الفلسطينية خالل الفترة ما بعد شهدت منطقة الميتروبوليتان شأنها 

ومالهــا مــن تــداعيات، وحصــول هجــرات ســكانية متعــددة،  1967التغيــرات والتحــوالت مــن ضــمنها حصــول حــرب 

دخــول الســلطة الفلســطينية إلــى المنطقــة فــي منتصــف التســعينات مــن العقــد الماضــي بنــاء علــى اتفــاق   ىوصــوال إلــ

، بحيـث أظهـرت النتـائج 1997لو وما تلـى ذلـك مـن إجـراء التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت فـي عـام أوس

نســمة، وأصــبحت مدينــة البيــرة أكبــر تجمــع ســكاني  74759أن إجمــالي عــدد ســكان منطقــة الميتروبوليتــان قــد بلــغ 
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مية خاصــة بتعــداد ســكان نســمة، وألول مــرة تصــدر إحصــاءات رســ 27972ضــمن المنطقــة بإجمــالي عــدد ســكان 

  . نسمة 1102نسمة، في حين بلغ عدد سكان مخيم قدورة  4046مخيم األمعري بمقدار 

، فإنـه قـد بلـغ إجمـالي معـدل النمـو السـنوي 1997 – 1961أما بالنسـبة لمعـدل النمـو السـنوي خـالل الفتـرة مـا بعـد 

لنمــو الســنوي وبشــكل كبيــر خــالل هــذه حيــث يالحــظ انخفــاض معــدل ا%  2.09للسـكان فــي منطقــة الميتروبوليتــان 

، ويمكـن تفسـير % 0.38 –فـي حـين أنـه كـان فـي قريـة عـين عريـك % 0.56الفترة، بحيث بلـغ فـي مدينـة رام اهللا 

والتــي أدت إلــى هجــرة قســرية لعــدد مــن ســكان الضــفة الغربيــة، بمــا فيهــا منطقــة  1967ذلــك بســبب حصــول حــرب 

ورة، وقد شهدت المنطقة أيضا حصول هجـرات عاليـة للسـكان باتجـاه أوروبـا المجا ةالميتروبوليتان إلى الدول العربي

  . ي تلك المناطقفبحثا عن فرص أفضل للحياة والعمل  يوأمريكا الشمالية والجنوبية ودول الخليج العرب

  :2007 – 1997مرحلة ما بعد . 3

ضــــمن منطقــــة  2007عــــام  بلــــغ إجمــــالي عــــدد الســــكان حســــب التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت فــــي 

نســمة، ويتضــح مــن خــالل ذلــك  25812نســمة، فــي حــين بلــغ عــدد ســكان مدينــة رام اهللا  110095الميتروبوليتــان 

  . سنويا/ نسمة 3533.6نسمة خالل عشر سنوات بمعدل مقداره  35336أنه ازداد عدد سكان المنطقة بواقع 

نجـد أنـه  2007 – 1997روبوليتـان خـالل الفتـرة مـا بعـد وعند دراسة معدل النمـو السـنوي للسـكان فـي منطقـة الميت

، ويمكن تفسير ارتفاع معدل النمو السنوي في المنطقة لعـدة أسـباب منهـا، اتخـاذ السـلطة الوطنيـة % 3.95قد بلغ 

ممـا  الفلسطينية مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا مركـزا إداريـا وسياسـيا واقتصـاديا للسـلطة الوطنيـة ولمؤسسـاتها المختلفـة

أدى إلـى تركـز هــذه المؤسسـات بشــكل كبيـر فـي منطقــة الميتروبوليتـان، ونــتج عنـه حصـول اســتثمارات كبيـرة نســبيا 

مقارنـــة مـــع بقيـــة الضـــفة الغربيـــة ممـــا أدى إلـــى تركـــز إدارات وأنشـــطة الكثيـــر مـــن المؤسســـات الخاصـــة والحكوميـــة 

مجـال الخـدمات المقدمـة للسـكان مقارنـة مـع مـا  إلـخ، وهـذا أدى إلـى تحسـن كبيـر وملحـوظ فـي...واألهلية والدولية 

يقدم في بقية مناطق الضفة الغربية، مما نتج عنه حصول هجرة سـكانية كبيـرة مـن بقيـة المحافظـات فـي األراضـي 

الفلســطينية إلــى منطقــة الميتروبوليتــان بحثــا عــن العمــل والدراســة واالســتقرار لالســتفادة مــن الخــدمات الموجــودة فــي 

، وينطبــق هــذا الحــال علــى العائــدين الــذين عــادوا بعــد دخــول الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى أثــر منطقــة الدراســة

اتفاقيات السالم الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وٕاسرائيل، ويضـاف إلـى ذلـك حصـول هجـرة مـن الريـف 

للســكان، وبالتأكيــد فــإن هنــاك  إلــى المدينــة وخصوصــا فــي فتــرة اإلغالقــات ممــا ســاهم فــي رفــع معــدل النمــو الســنوي
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الطبيعيـة العاليــة لسـكان المنطقــة، ومـن الجــدير عوامـل أخــرى سـاهمت فــي ارتفـاع عــدد السـكان مثــل النمـو والزيــادة 

ســنويا، ولعــل ســبب %  7.06أكثــر التجمعــات الســكانية نمــوا فــي منطقــة الدراســة بواقــع مــن هــي  بيتونيــابالــذكر أن 

راضـي فـي بيتونيـا مقارنـة بـرام اهللا والبيـرة، وقربهـا مـن مركـز منطقـة الدراسـة ممـا ذلك انخفاض أسعار العقارات واأل

             .   ساهم بشكل كبير في حصول تركز سكاني أعلى في هذا التجمع دون غيره

مـرة،  11.5بمقـدار  2007 – 1931ويالحظ أنه تضاعف عـدد سـكان منطقـة الميتروبوليتـان خـالل الفتـرة مـا بـين 

مـرة تضـاعف، وهـذا األمـر يشـكل / سـنة  6.6سنة أي بمعدل وقت الزم لتضاعف السكان مقداره  76خالل وذلك 

ســنة، إال أنــه يمكــن تفســير  54فــارق كبيــر بينــه وبــين معــدل الوقــت الــالزم لتضــاعف الســكان فــي العــالم والمقــدر ب

ل لتـك الفتـرة، إال أنـه إذا شـهدت ذلك بسب الظروف الصعبة واالستثنائية التي مـرت بهـا األراضـي الفلسـطينية خـال

  .المنطقة حالة من االستقرار في المستقبل فإنه لن يتكرر الوضع بالشكل السابق

  :الطبيعيةالزيادة  : 6. 2. 1

يتعـــرض أي مجتمـــع ســـكاني إلـــى الزيـــادة والنقصـــان وذلـــك حســـب الظـــروف التـــي تمـــر بهـــا، وقـــد شـــهدت منطقـــة 

ة فـي سـنوات العقـد األخيـر، وقـد كـان للزيـادة الطبيعيـة دورا مهمـا فـي زيـادة الميتروبوليتان زيادة سكانية كبيرة خاص

  .عدد السكان باإلضافة إلى عامل الهجرة

مكتـب مرجـع (زمنيـة معينـة  زيادة أو نقصان المواليد عـن الوفيـات بـين السـكان فـي فتـرة: ويقصد بالزيادة الطبيعية 

ت في منطقة معينة وللوقوف علـى دور الزيـادة الطبيعيـة فـي أو الفرق بين المواليد والوفيا) 57، ص1998السكان 

نمو السكان بمنطقة الميتروبوليتان تم العمل على الحصول علـى بيانـات المواليـد والوفيـات خـالل الفتـرة مـابين عـام 

حتـى  1997وذلك ما بين فترة التعداد األول للسكان والمساكن المنشآت الذي تـم تنفيـذه فـي عـام  2007 – 1998

، بحيــث تــم تحصــيل البيانــات مــن خــالل ســجل الســكان 2007تــرة التعــداد العــام الثــاني والــذي تــم تنفيــذه فــي عــام ف

المتوفر لدى الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني والمعتمـد مـن قبـل وزارة الداخليـة الفلسـطينية، وتشـير التقـديرات 

  أن نســـــــــــــــــــــــــبة اكتمـــــــــــــــــــــــــال التســـــــــــــــــــــــــجيل ضـــــــــــــــــــــــــمن ســـــــــــــــــــــــــجل الســـــــــــــــــــــــــكان تشـــــــــــــــــــــــــكل مـــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــارب 

وســــنحاول فيمــــا يلــــي التعــــرف علــــى وضــــعية المواليــــد والوفيــــات فــــي منطقــــة ). 2009جــــوابرة، مقابلـــة مــــع ( 85%

، أنه قد ولـد مـا 2007 – 1998الميتروبوليتان، حيث يتضح لنا من خالل دراسة المواليد خالل الفترة ما بين عام 

 2337.6ســنوي مقــداره  ، وذلــك بمعــدل2. 1مولــود حــي وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  233376مجموعــه 
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والـذي يمثـل عـدد المواليـد األحيـاء فـي سـنة معينـة مقسـوما علـى عـدد ( مولود، وعند احتساب معدل المواليـد الخـام 

فإننـــا نجـــد حصـــول انخفـــاض فـــي معـــدل المواليـــد الخـــام خـــالل ) 1000الســـكان فـــي منصـــف نفـــس الســـنة ضـــرب 

ــ 1998بــاأللف فــي عــام  26.9الســنوات األخيــرة حيــث بلــغ  بــاأللف،  23.1ليصــل إلــى  2007نخفض فــي عــام لي

وممكــن تفســير ذلــك بســبب انخفــاض معــدالت الــزواج وارتفــاع المســتوى التعليمــي وتغيــر النظــرة المجتمعيــة اتجــاه 

قضـــايا اإلنجـــاب ولـــو بشـــكل نســـبي بحيـــث أصـــبحت تفضـــل األســـر إنجـــاب أعـــداد أقـــل مـــن األطفـــال، ولمـــا لتـــأثير 

ذلــك، بحيــث ســاهم التوجــه نحــو التعلــيم والوظــائف والعمــل فــي المدينــة إلــى  ظــروف وعوامــل الحيــاة المختلفــة علــى

  . خفض معدالت المواليد الخام

والـــذي يمثـــل عـــدد الوفيـــات فـــي ســـنة معينـــة مقســـوما علـــى عـــدد الســـكان فـــي ( وعنـــد دراســـة معـــدل الوفيـــات الخـــام 

بكثيــر مـن معــدل الوفيــات  بـاأللف، وهــو أقـل 2.1فقـد بلــغ  2007لعــام ) 1000منتصـف نفــس السـنة مضــروبا فـي 

، وهـــذا مؤشـــر قـــوي علـــى أن مســـتوى الخـــدمات والرعايـــة 2007بـــاأللف فـــي عـــام  4الخـــام للضـــفة الغربيـــة والبـــالغ 

أفضـل بكثيـر مـن بقيـة منـاطق الضـفة الغربيـة، ولكـن هـذا األمـر ال  نالصحية المتـوفرة لسـكان منطقـة الميتروبوليتـا

  .ع أن نقول أنها أقل سوءا من بقية المناطق األخرىيعني أنها ممتازة، وبلغة أكثر دقة نستطي
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  .   2007 – 1998أعداد المواليد والوفيات الزيادة الطبيعية في منطقة الميتروبوليتان خالل الفترة تطور : 2 .1جدول

  . ، بيانات غير منشورة2008، سجل السكان، وزارة الداخلية، يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين: المصدر

  

 المعدل السنوي المجموع 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 الظاهرة

 3533.6 _ 10095 106556 103023 99490 95957 92424 88891 85358 81825 78292 السكان

 2337.6 23376 2542 2425 2334 2342 2332 2346 2435 2380 2136 2104 المواليد

 210.5 2105 234 230 200 242 238 207 208 208 209 129 الوفيات

 2127.1 21271 2308 2195 2134 2100 2094 2139 2227 2172 1927 1975 الزيادة الطبيعية

 25  23.1 22.8 22.7 23.5 24.3 25.4 27.4 27.9 26.1 26.9 معدل المواليد الخام

 2.22  2.1 2.2 1.9 2.4 2.5 2.2 2.3 2.4 2.6 1.64 معدل الوفيات الخام

 22.8  21 20.6 20.8 21.1 21.8 23.2 25.1 25.5 23.5 25.3 معدل الزيادة الطبيعية

 1406.5 14065 1231 1338 1399 1433 1439 1394 1306 1361 1606 1558 الهجرة
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ا وعامال وعند مقارنة معدالت المواليد الخام ومعدالت الوفيات وأعداد السكان، يتبين لنا أن الزيادة الطبيعية عنصر 

 – 1998مهمــا فــي ازديــاد عــدد الســكان فــي منطقــة الميتروبوليتــان، فقــد تــراوح معــدل الزيــادة الطبيعيــة خــالل فتــرة 

، ومـــن هنـــا فـــإن معـــدل الزيـــادة 2007بـــاأللف فـــي عـــام  21إلـــى  1998بـــاأللف فـــي عـــام  25.3مـــا بـــين  2007

ذا األمر سـيؤدي مسـتقبال إلـى خفـض معـدالت الطبيعية يتجه نحو االنخفاض، كما هو مبين في الشكل التالي، وه

النمو السنوي للسكان في منطقة الدراسة، إال أنه مع ذلك مـا زال مرتفعـا بشـكل عـام بسـبب تـدني معـدالت الوفيـات 

  .وبقاء معدالت المواليد مرتفعة نسبيا

معــدل النمــو الســنوي ونســتنتج ممــا ســبق أن مقــدار الهجــرة الوافــدة للمنطقــة كــان عاليــا وقــد أثــر وبشــكل كبيــر علــى 

للسكان، وحسب التحليل اإلحصائي المقارن بين أعداد المواليد والوفيـات وأعـداد السـكان فـي المنطقـة، فـيالحظ أنـه 

نسـمة، ممـا سـاهم بشـكل كبيـر فـي رفـع  14065شهدت المنطقـة خـالل العشـر سـنوات األخيـرة هجـرة وافـدة بمقـدار 

مــن خــالل أن منطقــة الميتروبوليتــان تعتبــر مركــزا إداريــا وماليــا  معــدل النمــو الســنوي للســكان، وممكــن تفســير ذلــك

واقتصاديا وسياسيا للسلطة الوطنية الفلسطينية وبعدد كبير من المؤسسات المنتميـة لقطاعـات مختلفـة، وهـذا األمـر 

لك للبحث عن يؤدي إلى هجرة السكان من بقية الضفة الغربية متجهين إلى مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا تحديدا، وذ

  .     فرص أفضل للعمل والحياة واالستقرار

ومن هنا فإن مرافق الخدمات العامة في منطقة الميتروبوليتـان تعـاني مـن الضـغط الشـديد واالسـتهالك المتزايـد فـي 

ظــل ارتفــاع عــدد مســتخدمي الخــدمات المختلفــة، وبنــاء علــى ذلــك فإنــه يجــب أن يــتم العمــل علــى تــوفير احتياجــات 

  .للنهوض بمستوى معيشتهمالسكان 

  :التركيب النوعي والعمري للسكان : 7. 2. 1

فــي منطقــة الدراســة تغيــرات كثيــرة مــن ضــمنها ارتفــاع نســبة ) نســبة الــذكور لإلنــاث(شــهد التركيــب النــوعي للســكان 

إلـــى ) 21-19، ص1963 دائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة( 1961عـــام  يأنثـــى فـــ 100/ ذكـــر  94الـــذكور مـــن مـــن 

  .  أنثى 100/ ذكر  103،  علما بأن المعدل الوطني يبلغ 2007أنثى في عام  100/  ذكر 100.5

، أن نسـبة صـغار 2007يالحـظ مـن خـالل دراسـة هـرم أعمـار السـكان فـي عـام أما بالنسـبة للتركيـب العمـري فإنـه 

ويشــكل  مــن إجمــالي الســكان فــي منطقــة الميتروبوليتــان،%  35.1تشــكل ) ســنة 15أي مــا دون (الســن األطفــال 

 65( مــن إجمــالي عــدد الســكان، وتبلــغ نســبة كبــار الســن %  53.2مــا نســبته ) ســنة 64 – 15أي مــن ( الشــباب 
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مــــن إجمــــالي عــــدد الســــكان، وهــــذا األمــــر يترتــــب عليــــه الكثيــــر مــــن التبعــــات واالحتياجــــات %  3.3) ســــنة فــــأكثر

  . تقبل لضمان حياة أفضل للسكانوالمتطلبات، والحاجة لحجم أكبر كما ونوعا من الخدمات في الحاضر والمس

  . 2007هرم أعمار السكان لمنطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا في عام : 1. 1شكل 

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

عدد السكان (باآلالف)

80+
79-75
74-70
69-65
64-60
59-55
54-50
49-45
44-40
39-35
34-30
29-25
24-20
19-15
14-10

9-5
4-0

العمر  ھرم اعمار السكان بمنطقة ميتروبوليتان رام هللا والبيرة وبيتونيا عام 2007

Female انثى

Male ذكر

  

  : التركيب االجتماعي: 8. 2. 1

  : التركيب األسري: أوال

للسـكان وبنـاء  اعياالجتميعتبر التركيب األسري عنصرا مهما في الدراسات السكانية لما له من أثر على التركيب 

 2007أســرة خاصــة وذلــك فــي عــام  22548علــى ذلــك فإنــه يبلــغ عــدد األســر الخاصــة فــي منطقــة الميتروبوليتــان 

أسـرة، وهـو معـدل /فـرد 4.9يبلـغ متوسـط حجـم األسـرة  ذلـك ، ومن خاللنسمة 109562لي عدد أفراد مقداره بإجما

ــالغ / فــرد  5.5أقــل مــن معــدل حجــم األســرة فــي الضــفة الغربيــة البــالغ   5.8أســرة ومعــدل األراضــي الفلســطينية الب

، وهـذا كما هو موضح في الشـكل التـالي %37أفراد فأكثر  6األسر التي يبلغ عدد أفرادها  نسبةصل تأسرة، و /فرد

مؤشر قوي علـى أن أحجـام األسـر تتميـز بـالكبر وكثـرة عـدد األفـراد، ممـا يترتـب عليـه الكثيـر مـن التبعـات األخـرى 
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ملخــص نتــائج التعــداد  - يالجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطين: بتصــرف( .والخدماتيــة واالجتماعيــةة االقتصــادي

  ) 82 – 78، ص 2009

  . 2007األسر الخاصة وحجم األسرة في منطقة الميتروبوليتان في عام : 2. 1 شكل
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حجم األسرة/األفراد

النسبة المؤوية أسرة 

  ا

  : نالحالة الزواجية في منطقة الميتروبوليتا: ثانيا

مـــن إجمـــالي %  54.2يشـــكلون  وهـــمنســـمة،  38684فـــي منطقـــة الدراســـة  2007ن فـــي عـــام بلـــغ عـــدد المتـــزوجي

سنة فأكثر، وهذا مؤشـر قـوي جـدا علـى أن نسـبة الـزواج عاليـة فـي منطقـة الدراسـة ممـا يعنـي انعكـاس  12السكان 

ات ذلــك علــى رفــع معــدالت الخصــوبة واإلنجــاب والزيــادة الطبيعيــة وبالتــالي زيــادة عــدد األفــراد المســتخدمين للخــدم

عمـر الفـرد فـي (في حين أنه بلـغ العمـر الوسـيط . وزيادة حجم الضغط على المرافق في الوقت الحاضر والمستقبل

 - يالجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطين: بتصــرف( .ســنة 22.2عنــد الــزواج األول ) وقــت إتمــام الــزواج الفعلــي

  )57 – 53، ص 2009 ملخص نتائج التعداد

   :التعليميةالحالة : ثالثا

ت ســنوا 10أعلــى مؤهــل علمــي أتمــه الفــرد بنجــاح ويســتوفي لألفــراد مــن  علــى انهــا لفــردالحالــة التعليميــة ليقصــد ب

بلـغ  2007عـام  فـي منطقـة الميتروبوليتـانعـدد األميـين فأكثر، وعند دراسـة الحالـة التعليميـة فـي المنطقـة تبـين ان 

يشـكل مـا  أي أنثـى  2066مـنهم كـان  فـأكثر،سنوات  10ن مجموع السكان م%  3.7أمي وهذا ما يشكل  2795

مـن %  1.9بمـا نسـبته  فقـط أمـي 729من إجمالي عدد اإلناث في حين بلـغ عـدد الـذكور األميـين %  5.4نسبته 
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، وهــذا مـــا يفســـر أن اإلنـــاث وخصوصــا كبـــار الســـن لـــم 3. 1إجمــالي عـــدد الـــذكور كمـــا هــو موضـــح فـــي الجـــدول 

  .   ع الذكوريحصلن على مستوى متساوي من التعليم م

سنوات فأكثر حسب الجنس والحالة التعليمية في منطقة الميتروبوليتـان فـي  10السكان الفلسطينيون : 3. 1جدول 

  .  2007عام 

مننسبةالعدد الذكور الحالة
 الذكور

عدد
 اإلناث

من نسبةال
 اإلناث

 المجموع
النسبة 
 اإلجمالية

 3.7 2,795 5.4 2,066 1.9 729 أمي

 10.4 7,957 10.2 3903 10.6 4054 ملم

 19.9 15,165 18.8 7206 20.9 7959 ابتدائي

 24.7 18,859 24.0 9191 25.3 9668 إعدادي

 17.9 13,702 18.2 6956 17.7 6746 ثانوي

 7.2 5,464 8.6 3293 5.7 2171 دبلوم متوسط

 12.5 9,547 12.2 4668 12.8 4879 بكالوريوس

 0.3 241 0.2 94 0.4 147 دبلوم عالي

 2.5 1,929 1.8 682 3.3 1247 ماجستير

 0.7 524 0.2 83 1.2 441 دكتوراه

 0.3 197 0.2 94 0.3 103 غير مبين

 100 76,380 100 38236 100 38144 المجموع

  )86 - 61، ص 2009 ،ملخص نتائج التعداد - يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين: بتصرف(

 10.4ملـم، وهـذا مـا يشـكل  7957، فقد بلغ إجمـالي عـدد الملمـين )وكتابة جملة بسيطة قراءة(أما بالنسبة للملمين 

%  10.2من الـذكور و%  10.6سنوات فأكثر، وقد كانت نسبة الذكور واإلناث متقاربة بواقع  10من السكان % 

فقـد بلـغ ) نجـاحسـنوات فـأكثر أنهـى الصـف السـادس ب 10هو كل فـرد (في حين أن المرحلة االبتدائية . من اإلناث

 10مـــن الســـكان %  19.9نســـمة أي مـــا نســـبته  15165إجمـــالي عـــدد األفـــراد الحاصـــلين علـــى مســـتوى ابتـــدائي 

 18859) إنهــاء الصــف التاســع بنجــاح(الــذين أنهــوا المرحلــة اإلعداديــة ســنوات فــأكثر، فــي حــين بلــغ عــدد األفــراد 

بلــغ عــدد الحاصــلين علــى المرحلــة الثانويــة  ســنوات فــأكثر، وقــد 10مــن الســكان %  24.7مــا نســبته  انســمة وهــذ

 . سنوات فأكثر 10من السكان %  17.9نسمة وتشكل نسبتهم  13702

بشـكل أحسـن مـن ) ماجسـتير ودكتـوراه(فـي المسـتويات التعليميـة العليـا ويالحظ وبشكل قوي وجـود أفضـلية للـذكور 

مـن %  3.3نسـمة، بمـا نسـبته  1247 وضع اإلناث، حيث بلغ عدد الحاصلين على درجة الماجسـتير مـن الـذكور
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مـن اإلنـاث، ويـزداد الفـارق وبشـكل واضـح ببلـوغ %  1.8نسمة بمـا نسـبته  682الذكور، في حين بلغ عدد اإلناث 

أنثـى حاصـلة علـى  83ذكر في حين يـنخفض عـدد اإلنـاث إلـى  441عدد الذكور الحاصلين على درجة الدكتوراه 

  .  سنوات فأكثر 10إجمالي عدد اإلناث من %  0.2شهادة الدكتوراه بما نسبته 

ونستنتج مما سبق أن المستوى والحالة التعليمية بوضع جيد نسبيا مع األخذ بعين النظر الفـوارق التعليميـة مـا بـين 

عـدد األطفـال المتوقـع إنجـابهم للمـرأة (الذكور واإلناث والتي تشكل نقطة جوهرية في التـأثير علـى معـدل الخصـوبة 

تشــير الدراســات إلــى أن الخصــوبة  لــدى النســاء اللــواتي مســتواهن التعليمــي أقــل مــن ثــانوي تبلــغ  بحيــث) الواحــدة

امـرأة، ولتـنخفض /طفـال  5.57امرأة، فـي حـين تبلـغ لـدى النسـاء الحاصـالت علـى المسـتوى الثـانوي / طفل  6.62

مـرأة، وهـذا مـا يفسـر وجـود ا/طفـل  4.72وبشكل حاد عنـد النسـاء ذوات المسـتوى التعليمـي العـالي لتبلـغ الخصـوبة 

عالقة وثيقة تربط ما بين المستوى التعليمي والخصوبة والزيادة الطبيعية وبالتـالي الحـد مـن معـدالت النمـو السـنوي 

للســكان، فــاالنخراط فــي العمليــة التعليميــة تــؤدي إلــى رفــع ســن الــزواج والتقليــل مــن ظــاهرة الــزواج المبكــر، والعمــل 

األطفــال المنجبــين وبالتــالي تقليــل معــدالت النمــو الســنوي للســكان ممــا ينــتج عنــه  والدراســة تــؤدي إلــى خفــض عــدد

تقليــل الضــغط علــى المرافــق والخــدمات العامــة فــي منطقــة الميتروبوليتــان وتقــديم مســتوى أفضــل مــن االســتثمارات 

  .  التنموية

   :اللجوءحالة  : 9. 2. 1

ا مــن األراضــي الفلســطينية التــي احتلتهــا إســرائيل عــام تعبــر عــن حالــة اللجــوء الخاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــرو 

 2007لعــام  ثوتشــمل أبنــاء الــذكور مــنهم وأحفــادهم، حيــث بلــغ عــدد الالجئــين المســجلين فــي وكالــة الغــو  1948

من إجمالي عدد السكان، أما بالنسبة لالجئين غير المسجلين فقد بلـغ %  44.6، بما نسبته ةألف نسم 49حوالي 

من السكان، وهذا مؤشر قوي على حجـم ودور الهجـرة القسـرية فـي زيـادة %  2.9ة، بما نسبته نسم 3237عددهم 

فـي مخـيم األمعـري وقـدورة ومـدن رام اهللا والبيـرة  نعدد سكان المنطقة، ويالحظ أن غالبية هؤالء الالجئين يتمركـزو 

.  مـــن الســـكان%  46.3 نســـمة بنســـبة 50995وبيتونيـــا، أمـــا مـــن حيـــث الســـكان غيـــر الالجئـــين فقـــد بلـــغ عـــددهم 

  )60 – 57، ص 2009ملخص نتائج التعداد  - يالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين(
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  :الصعوبة/ اإلعاقة: 10. 2. 1

و مقــدار النشــاط الــذي يؤديــه أو الــذي لديــه عجــز بأنــه الشــخص الــذي لديــه قصــور فــي نــوع أيعــرف الفــرد المعــاق 

 ،)سـتة أشـهر فـأكثر(و مشـكلة صـحية طـال أمـدها أو حالـة عقليـة أبسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالـة بدنيـة 

و مـرض أالناتجة عـن حالـة طارئـة ككسـر فـي السـاقين ) أقل من ستة أشهر(وال تعتبر حاالت العجز قصيرة األمد 

  :  ، وتصنف الصعوبات إلى ما يلي من ضمن اإلعاقات

  .  لسكانمن إجمالي عدد ا%  2.6وتبلغ نسبتهم  :صعوبة بصرية/ إعاقة. 1

  .    من إجمالي عدد السكان%  1.2وتبلغ نسبتهم : صعوبة سمعية/ إعاقة. 2

  .  من إجمالي عدد السكان%  1.6وتبلغ نسبتهم : صعوبة الحركة/ إعاقة. 3

  .  من إجمالي عدد السكان%  0.7وتبلغ نسبتهم : صعوبة الفهم واإلدراك/ إعاقة. 4

  .  من إجمالي عدد السكان% 0.6 وتبلغ نسبتهم: صعوبة التواصل/ إعاقة. 5

ونســتنتج ممــا ســبق أن هنــاك نســبة ال بــأس بهــا مــن ســكان منطقــة الميتروبوليتــان تعــاني مــن إعاقــات وصــعوبات 

مختلفة، وهذا األمر يترتب عليه الكثيـر مـن االحتياجـات والمتطلبـات الصـحية واإلنسـانية مـن أجـل مسـاعدة األفـراد 

وبات، وبالتالي زيادة الضغط على مرافق الخدمات الصحية ممـا يعنـي ضـرورة الصع/ الذين يعانون من اإلعاقات 

الجهـاز المركـزي لإلحصـاء (. ة ورعاية هـذه الفئـة مـن األفـرادتوفير مرافق صحية خاصة ومؤهلة قادرة على مساعد

  )77ص  ،2009ملخص نتائج التعداد  - يالفلسطين
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  :الثانيالفصل 
  اسات الميتروبوليتانخلفية نظرية حول در 
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2 .8   

  مفهوم المدينة 
  نشأة المدن وتطورها

  المدينة والتنمية 
   نمفهوم الميتروبوليتا

  تطور المناطق الحضرية 
  مشاكل المناطق الميتروبوليتانية

   للميتروبوليتان نماذج محلية وٕاقليمية
  الخدمات الحضرية
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  : م المدينةمفهو : 1. 2
  : خ، فما هي إال على النحو التاليإل...يمكننا القول أن أية مدينة مهما كان حجمها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة 

  إطــار فيزيــائي يضــم المبــاني المتجــاورة علــى نفــس الموضــع، ومــع مبــاني األحيــاء الســكنية األخــرى مــن خــالل

  .شبكات تقنية

 أنواعها وأبعادها االجتماعية حيز أساسي ودعامة قوية للتنمية بكافة .  

 مكان مميز ومفضل للعالقات اإلنسانية بين األفراد والفئات االجتماعية المختلفة .  

 مكان مميز لإلنتاج الفكري ولإلبداع والخلق واالبتكار .  

 3، ص 2008أبو دقة (. حيز نوعي يضم وظائف وأنشطة حضرية متعددة ومتنوعة ( 

فراغ وٕانما تطور وبشكل كبير خالل القرن العشـرين، منـذ دراسـة راؤول بالنشـر لمدينـة إن هذا المفهوم لم يأتي من 

كدراســة كالســيكية مســتقلة، ومــن ثــم ابتــداع جيــديس لمفهــوم المجمعــة الحضــرية  1911جرينوبــل فــي فرنســا عــام 

عتبــر أن معرفـــة لداللــة علــى أشــكال النمــو الجديــدة للمــدن، ومــرورا بكتابــات ديكنســون عــن إقلــيم المدينــة والــذي ال

وتشـــريح المدينـــة البـــد أن تســـبق أي معالجـــة لمظـــاهر القصـــور والعجـــز فـــي المدينـــة الواحـــدة، وبالتـــالي كانـــت هـــذه 

إشــارات فعليــة لعالقــة مفهــوم المدينــة بمفهــوم التخطــيط وذلــك فــي ظــل تكــون علــم منهجــي يعنــى بدراســة العمليــات 

إلخ، التي تتفاعل مع بعضها البعض ضمن أنماط مكانية محددة ...الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والديموغرافية

  ) 14 – 11، ص 2008إبراهيم . (ينتج عنها تشخيص لمفهوم المدينة ووظائفها المختلفة

إن ذلــك يفيــد فــي التعــرف علــى شخصــية المدينــة ومعرفــة التغييــر فيهــا وٕاجــراء المقارنــات المختلفــة، ومعرفــة طبيعــة 

. ئمته للنشاط البشري وبالتالي تكمن أهمية ذلـك فـي التـأثير علـى حيـاة اإلنسـان اليوميـةالداخلي ومدى مال التركيب

  ) 15 -11، ص 2005اسماعيل (

نــه مــن خــالل مــا ســبق يمكــن االســتنتاج أن مفهــوم المدينــة ال يــدل علــى مجــرد موقــع محــدد جغرافيــا أيــرى الباحــث 

علــى وجــود مركــز تتفاعــل فيــه احتياجــات وأنشــطة  يتواجــد فيــه عــدد مــن الســكان فحســب، وٕانمــا يــدل مفهــوم المدينــة

    .األفراد الموجودين داخل المدينة أو باألحرى داخل ما يعرف بمفهوم المدينة
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  : نشأة المدن وتطورها:  2. 2
نشــأت المــدن مــن تجمــع الســكان فــي أمــاكن معينــة ثــم تطــور هــذا التجمــع تــدريجيا ليشــكل مدينــة، حيــث اإلنســان 

غابات ومع العمل في الزراعة تشكلت القرى ومع ازدياد العدد وتعقد التركيب الداخلي ومنظومـة البدائي سكن في ال

ويرى بعض العلمـاء وعلـى رأسـهم بيربللـو أن المحلـة العمرانيـة المندمجـة تنـتج دائمـا عـن . العالقات تشكلت المدينة

طرار الطبيعــي عنــدما ال يكــون وينشــأ االضــ ،شــكل مــن أشــكال االضــطرار ســواء كــان طبيعيــا أو بشــريا أو حرفيــا

السـكان قــادرين علــى مواجهــة غوائـل الطبيعــة إال بــتجمعهم أم االضــطرار الحرفــي فيبـدو مــن متطلبــات الحرفــة التــي 

  : يمارسونها، وقد تطورت نشأة المدن على النحو التالي

ريـة فـي العـالم قريـة سنة قبل المـيالد، وتعتبـر أقـدم ق 7000 – 6500أقدم القرى في العالم تعود على ما بين  .1

وتم فيها تدجين  نسمة وأراضيها مزروعة بالحنطة والشعير 150دارا دائمة و 24حبرموا في العراق وكان بها 

  الماعز واألغنام، 

سنة قبل الميالد بعد القرى الزراعيـة بـدأت تظهـر المـدن الزراعيـة وذلـك  2000 – 6000خالل الفترة ما بين  .2

مــرور الــزمن وتكــون فــائض غــذائي أحيانــا ممــا شــجع علــى تــوفير الخــدمات  بســبب تزايــد أعــداد الســكان مــع

والتبـــادل التجـــاري ونشـــوء المراكـــز العســـكرية واإلداريـــة للســـيطرة علـــى التجمعـــات الســـكانية ومـــن أشـــهر المـــدن 

الزراعية مدينة هارابا ومدينة مهنجودارو فـي الهنـد والباكسـتان فـي وادي السـند، ومـدن طيبـا وبوتـو فـي مصـر 

 . دينة أريحا في فلسطينوم

ســنة قبــل المــيالد ومــن  2000ظهــر هــذا النــوع مــن المــدن بعــد المــدن الزراعيــة قبــل حــوالي : المــدن التجاريــة .3

أشهرها مدينة فيالكوبي على جزيرة ميلوس في بحر ايجة واشتهرت بتجارة الزجاج، ومدن أخرى مثل دمشق، 

 . إلخ...وصور وصيدا وحلب وتدمر

قبل الميالد كانت الحياة الحضـرية ظـاهرة  500ظهرت منذ ألف سنة قبل الميالد وفي سنة المدن اإلغريقية و  .4

ألــف  150 – 100منتشــرة فــي العــالم واكبــر المــدن فــي العصــر اإلغريقــي أثينــا وكــان عــدد ســكانها مــا بــين 

 . إلخ...نسمة، ومدن إسبرطة وسالينوس

وانـب دينيـة ودفاعيـة وعسـكرية وٕاداريـة وترفيهيـة المدن الرومانية بحيث تعددت وظائف المدن آنذاك لتشـمل ج .5

ألـف نسـمة وكـان  200إلخ، و من أعظم المدن في هذه المرحلة مدينة روما فقد بلـغ عـدد سـكانها ...وصحية
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مخـــزن للحبـــوب، وفـــي هـــذه المرحلـــة ازدادت أهميـــة المـــدن التجاريـــة  250نـــافورة و 1200حمـــام و  900بهـــا 

 . إلخ)...اسطنبول حاليا(ومدينة بيزنطة ) مدينة السويس حاليا(ل الساحلية ومن أهمها مدينة آرسينو 

ويالحظ ازدهار العمران اإلسالمي بين القرنين الثامن والعاشر خاصة، وظهرت عدة أنـواع : المدن اإلسالمية .6

، ومـدن سياسـية مثـل سـامراء، ومـدن تجاريـة علـى نمن المـدن منهـا مـدن عسـكرية مثـل مدينـة قرطبـة والقيـروا

 .لقوافل التجاريةخطوط ا

، بدأت المدن بالتوسـع واالنتشـار 19 – 14وظهرت من القرن ) مدن الباروك(مدن عصر النهضة األوروبية  .7

بســبب تطـــور الزراعــة ممـــا أدى إلــى تطـــور التجــارة لتســـويق الفــائض، وأدى تطـــور التجــارة إلـــى تشــجيع قيـــام 

 . الصناعة، والبحث عن المواد األولية

والميتروبــوليس والميجــالوبوليس  المليونيــة والعمالقــة ثلــت بظهــور مــا عــرف بالمــدنمــدن العصــر الحــديث وتم .8

وتعتبــر ظــاهرة المــدن فــي العصــر الحــديث . والمــدن الجديــدة أنشــئت بالخصــوص بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

مهمـــة ألن مـــدن العصـــر الحـــديث اختلفـــت عـــن مـــدن العصـــور الســـابقة بســـبب أن التطـــور الصـــناعي الكبيـــر 

م ومــا رافقــه مــن إمكانيــات التوســع والتغلــب علــى العوائــق الطبيعيــة، وتضــخم أعــداد الســكان بشــكل كبيــر بالعــال

بحيــث ظهــرت مــا عــرف بالمــدن المليونيــة فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر منهــا مدينــة لنــدن وبلــغ عــدد ســكانها 

نيويـورك عــام  ومدينـة 1850ومدينـة بـاريس عـام  1800وكـذلك مدينـة طوكيـو عــام  1802عـام  ةمليـون نسـم

، وفــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين أصــبح عــدد كبيــر جــدا مــن 1880ومدينــة بــرلين فــي عــام  1870

 1975مدينة مليونية فـي العـالم وفـي عـام  60كان هناك  1973المدن تعتبر مدن مليونية حيث أنه في عام 

التـــي أطلـــق عليهـــا مـــدن مدينـــة مليونيـــة، وأيضـــا ظهـــر عـــدد كبيـــر مـــن التجمعـــات الحضـــرية  130أصـــبحت 

         )91 – 51، ص 2002الشواورة . (الميجالوبوليس أو الميتروبول

أمــا بالنســبة لتصــنيف المنــاطق الميتروبوليتانيــة الحضــرية حســب المعيــار اإلحصــائي األمريكــي فهــي تصــنف إلــى 

  : أربع مستويات وهي على النحو التالي

  .مليون نسمة فأكثر: مستوى أ

  . نسمة 250000 –ن مليون نسمة أقل م: مستوى ب

  . نسمة 100000 – 250000أقل من : مستوى ج
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      ) Pacione 2001, P 23. (نسمة 100000أقل من : مستوى د

 االحتياجـاتيرى الباحث أن نشأة المدينة وتطورها هو جزء أساسي من احتياجـات وٕابـداعات السـكان، فلـوال تطـور 

إلــى الوضــع الحــالي وهــذا مــا يفســر أن المــدن فــي الســابق كانــت مجــرد  البشــرية لمــا تطــورت المدينــة حتــى وصــلت

تجمعات بشرية صغيرة تطورت احتياجاتها بشكل تدريجي، ممـا أدى إلـى تطـور هـذه التجمعـات حتـى وصـلت إلـى 

 االختراعـاتأما بالنسبة لدور اإلبداعات البشرية في تطـوير المـدن، فإنـه لـوال  مستوى ميتروبوليتان وميجالوبوليس،

صــــــحية الخــــــدمات الترفيــــــه و الو  تصــــــاالتاالو مواصــــــالت النقــــــل و الالعلميــــــة والتكنولوجيــــــة المعاصــــــرة مــــــن وســــــائل 

  . إلخ، لما كان لدينا مدن كبيرة وعصرية مثل ما هو موجود حاليا...كهرباءالو 

مــدينتي رام اهللا إن هــذا األمــر ينطبــق علــى منطقــة ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا، فعلــى ســبيل المثــال كانــت 

والبيــــرة مجــــرد قــــريتين صــــغيرتين ذات طــــابع زراعــــي، إال أنــــه مــــع تطــــور أوضــــاع واحتياجــــات الســــكان المختلفــــة 

، تطورت هاتين القريتين ووصلتا إلى مستوى مدن متقدمـة )إلخ...اقتصادية وسياسية وديموغرافية وتجارية وٕادارية(

       .ينيةتشكل مركز جذب للسكان على مستوى األراضي الفلسط

  : المدينة والتنمية:  3. 2
تتفــــق المــــدارس الفكريــــة المهتمــــة بــــالعمران فــــي المدينــــة، أن التخطــــيط العمرانــــي ال بــــد أن يشــــمل دراســــة وتحليــــل 

عنصر اإلنسان أي المسألة الديموغرافية وما يتعلـق بعوامـل تطـور السـكان، وعنصـر المجـال أي : العناصر التالية

الطبيعيـــة، أو الزيـــادات الناتجـــة عـــن الهجـــرة الريفيـــة،  تيعاب الوافـــدين الجـــدد كالزيـــادااألرض ومـــدى توفرهـــا الســـت

والمســـألة العقاريـــة بـــالنظر إلـــى ارتباطهـــا الشـــديد بالعنصـــر األول مـــن جهـــة، وبالعنصـــر الثالـــث المتعلـــق بأنشـــطة 

شـأنهما رفـع معـدل  وال شـك أن اسـتقبال السـكان واألنشـطة االقتصـادية مـن ،اإلنسان علـى المجـال مـن جهـة أخـرى

  . النمو والتنمية االقتصادية بالمدينة، مما يؤدي إلى زيادة مساحة المعمور وبالتالي معدل النمو الحضري

ويالحظ أن هناك العديد من السلبيات والمشكالت التي تنتج بالضرورة في حالة ضعف التحكم بالتطور العمراني، 

تيرة السـريعة أحيانـا وغيـر المحسـوبة أحيانـا أخـرى لالمتـداد العمرانـي ولعل أهمها االختالل الوظيفي الناجم عـن الـو 

غيــر المــنظم، والــذي يســاهم بــال شــك فــي تــدهور البيئــة والمحــيط الحضــري، ويطــرح مشــاكل عديــدة أمــام التســيير 

بسـبب  وما يساهم في تعطيـل خطـط التنميـة المحليـة، ،العمراني، وتردي إطار ونوعية الحياة وتبديد الثروة العقارية

عدم توفر العقارات الالزمة الستقبال المشاريع، وارتفاع أسـعارها فـي حـال توفرهـا، ويسـاهم أيضـا فـي التنـاقض مـع 
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مفهوم التنمية العمرانية المستدامة والتطور العمراني بالمعنى المطلق هو الشك فعل إيجابي، ولكن النمو العمرانـي 

الوســائل التقنيــة الحديثــة، لمواجهــة الســلبيات المترتبــة عنــه، ولعــل التعســفي، هــو المعنــي بإيجــاد الســبل والطرائــق و 

نظـم المعلومـات الجغرافيـة، االستشـعار (التخطيط الحضري المستند إلى استخدام الطرق واألساليب التقنية الحديثة 

  .يجنبنا اآلثار السلبية للتطور العمراني غير المنظم) عن بعد، الصور الفضائية وغيرها

أدوات التخطــيط العمرانــي، وتنجــز علــى مــرحلتين، المرحلــة : ط أدوات تســمى حســب التجربــة الفرنســيةيوجــد للتخطــي

األولــى وتتمثــل فــي اإلعــداد الجيــد للتقريــر التــوجيهي لمخطــط التعميــر المــدعم بالمعطيــات الكميــة، وتجســيدها فــي 

الســـكان، الســـكن، : حضـــريمخططــات وبيانـــات وجـــداول ورســـوم وأشــكال، تجســـد الواقـــع الـــراهن لعناصــر النظـــام ال

المرافق، النقل وحركة المرور، التجهيزات الحضرية بمختلف أنواعها ومناطق األنشطة، وتتمثل المرحلة الثانية في 

ترجمــة ترتيبــات التقريــر التــوجيهي الشــامل، إلــى آليــة وخطــط تفصــيلية تــدعى مخططــات اســتعمال األرض تتضــمن 

ة ببلديات المدينة، ال بل من الممكن أن تحوز البلدية الواحدة علـى عـدة مشاريع التنمية المحلية وخططها التفصيلي

مخططات تفصيلية، تغطـي كافـة أراضـيها، بـالرغم مـن الخبـرة الفرنسـية المعتبـرة فـي ميـدان التنظـيم العمرانـي، فلقـد 

ن الــتحكم جــرت تعــديالت جوهريــة علــى أدوات التعميــر فــي فرنســا فــي الســنوات القليلــة الماضــية، بهــدف المزيــد مــ

والســـيطرة، الســـيما بالمـــدن الكبـــرى وبخاصـــة حاضـــرة بـــاريس، تنـــاول هـــذا التعـــديل اســـتحداث أدوات جديـــدة، مثـــل 

مخطــط االنســجام اإلقليمــي، واســتبدال مخطــط اســتعمال األراضــي بمخطــط التنميــة المحليــة والتركيــز علــى مســألة 

لـذي يقـع ضـمن محيطهـا يـدرس تطـور المدينـة، التوازن، بـين مـا هـو إقليمـي ومـا هـو محلـي، فعلـى أسـاس اإلقلـيم ا

هكــذا تفيــدنا نظريــة البعــد اإلقليمــي لباتريــك قيــديس كمــا أن تطبيقــات تلــك النظريــات لهــا األثــر اإليجــابي الكبيــر فــي 

  )5-4، ص 2008أبو دقة . (دراسة تطور المدن الكبرى

ت االســتثمار مــن حيــث ملكيــة وتتمحــور عمليــات التنميــة الحضــرية مــن خــالل إيجــاد شــبكات مترابطــة مــن عمليــا

إلخ، وأيضا من خالل إيجاد نماذج لتصـنيف أنـواع االسـتثمار، وهـذا األمـر يتطلـب بنـاء هياكـل ...المواقع وٕايجارها

حوكمة تساهم في تطوير المناطق وتعمل على وضع إطار لكافة المعنيين من حيث مالك األراضـي والمضـاربين 

إلــخ، وذلــك ...لوكــاالت والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع المــدني والمطــورين والعقــاريين والمســتهلكين وا

  )Knox and McCarthy 2005, PP 273-293. (بهدف تحقيق استجابة حقيقية لسوق صناعة التنمية

  : وتعتبر عملية التنمية الحضرية المستدامة في غاية األهمية وهي بحاجة للعديد من األمور منها ما يلي
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أكثـــر قـــدرة علـــى االســـتدامة بحيـــث تـــوفر االحتياجـــات والتـــي تعتبـــر تنميـــة بنـــاء ثقافـــة ال - 
الحالية دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبيـة احتياجاتهـا وتطلعاتهـا، وذلـك كمـا 

  :سردت العديد من األدبيات على النحو التالي
 "Sustainable development is development that meets the needs of present 
generations without compromising the ability of future generations to 
meet their needs and aspirations" (Curwell, Deakin and Symes, 2005, 
P22).  

  .إيجاد إطار ورؤية ومنهجية للتنمية الحضرية المستدامة -

 .مةإنشاء بروتوكوالت لمتابعة وتقييم التنمية الحضرية المستدا -

إيجــاد نظــام لكيفيــة الــدمج بــين األطــر والبروتوكــوالت والتقييمــات والمنــاهج الخاصــة بالتنميــة الحضــرية  -

 . المستدامة

ـــاهج  - ـــاء والبيئـــة وتقيـــيم الجـــودة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة) BEQUEST(اعتمـــاد من ـــة بالبن . المتمثل

)Curwell, Deakin and Symes 2005, PP 1-39 ( 

ميـــة حضـــرية فهنـــاك حاجـــة للعديـــد مـــن األدوات منهـــا أنظمـــة معلومـــات التخطـــيط الحضـــري وحتـــى يـــتم تحقيـــق تن

نظــــم المعلومــــات (وتتمحــــور فــــي اســــتخدام التكنولوجيــــا مثــــل قواعــــد البيانــــات واإلنترنــــت والبــــرامج التقنيــــة الحديثــــة 

نظــام عمليـــات إلــخ، وٕان هــذا األمـــر يتطلــب وجــود ...وأســـاليب العــرض المرئــي ) الجغرافيــة، اإلستشــعار عــن بعــد

  : التخطيط الحضري على النحو التالي



 52

  .  التصميم المنهجي لعمليات التخطيط الحضري: 1.2شكل 

    
(Laurini 2001, PP 19)  

هناك حاجة فعلية وماسة إليجاد معايير واضحة ومحـددة للتخطـيط  أناستنادا على المفاهيم السابقة، يرى الباحث 

طاعــات المــؤثرة وبشــكل مباشــر علــى حيــاة الســكان وبحاجــة فعليــة للتخطــيط هــو ولعــل أبــرز الق ،والتنميــة الحضــرية

تهدت العديد من الجهات والمؤسسات العالمية واإلقليميـة إليجـاد معـايير جقطاع الخدمات، ومن هذا المنطلق فقد ا

التـالي لتخطيط الخدمات تسـتند علـى مقـدار احتياجـات السـكان مـن كـل خدمـة، فعلـى سـبيل المثـال يظهـر الجـدول 

مع مالحظة أن األرقام الموجودة فـي  ،مجموعة من المعايير الخدماتية مصنفة حسب معاير عالمية وأخرى عربية

الجــدول لــيس مــن الضــروري أن تمثــل رقمــا أو معيــارا تلتــزم بــه بشــكل قــاطع كافــة الجهــات والمؤسســات العالميــة 

ثــل هــذه المعــايير يســاهم فــي إيجــاد حــد فاصــل فكــل منطقــة لهــا خصوصــيتها ووضــعيتها، إال أن وجــود م ،والمحليــة
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ى هذه يمكن من خالله تشخيص الواقع المعاش ومن ثم العمل على بناء تقديرات ومخططات مستقبلية اعتمادا عل

   .ماتية حضرية ترتقي بمستوى حياة السكانالمعايير، لبناء مخططات خد

  . ير عالمية وعربيةنموذج ألسس تخطيط عدد من الخدمات بناء على معاي: 1. 2 جدول
  المعايير المصرية المعايير العالمية الخدمات االجتماعية

  شخص 5500لكل  1 شخص5000لكل1  المدارس االبتدائية
  هكتار للمدرسة الواحدة 0.55 هكتار للمدرسة الواحدة1 مساحة األرض المطلوبة
  شخص 200000لكل  1 شخص200000لكل1 المستشفيات الحكومية

  شخص 224سرير واحد لكل  شخص200سرير واحد لكل  سرةاأل
  لكل سرير 2م100 هكتار للمستشفى الواحد1.1 مساحة األرض المطلوبة

  شخص  40000لكل  1 شخص35000لكل1  العيادات الطبية 
  هكتار للعيادة الواحدة 0.5 هكتار للعيادة الواحدة0.5 مساحة األرض المطلوبة

  شخص 4500لكل  1 شخص4000لا لك  المراكز الصحية
  هكتار للمركز الواحد  0.25 هكتار للمركز الواحد0.25 مساحة األرض المطلوبة

  شخص 50000لكل 1 شخص50000لكل1  مراكز بريد 
  هكتار للمكتب الواحد 0.2 هكتار للمكتب الواحد0.2 مساحة األرض المطلوبة

  شخص 80000لكل  1 شخص100000لكل1  مراكز اإلطفاء
  هكتار للمركز الواحد  0.5 هكتار للمركز الواحد0.5 مساحة األرض المطلوبة

  شخص  45000لكل  1 شخص25000لكل1  المكتبة العامة 
  هكتار للمكتبة الواحدة 0.11  هكتار للمكتبة الواحدة  0.11  مساحة األرض المطلوبة
  شخص 45000لكل  1 شخص45000لكل1 قاعة متعددة األغراض

  هكتار للقاعة الواحدة 0.45 هكتار للقاعة الواحدة0.45 مساحة األرض المطلوبة
  شخص 275000لكل  1 شخص200000لكل1  مسرح 

  هكتار للمسرح الواحد  0.3 هكتار للمسرح الواحد0.3 مساحة األرض المطلوبة
  شخص 20000لكل  1 شخص20000لكل1  مركز اجتماعي 

  هكتار للمركز الواحد  0.225 هكتار للمركز الواحد0.225 ض المطلوبةمساحة األر 

  .  ، بيانات غير منشورة2010وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، : المصدر

وبنـــاء علـــى التخطـــيط الحضـــري فـــإن مســـتقبل المـــدن يتمثـــل فـــي العقـــود القادمـــة مـــن خـــالل إيجـــاد حلـــول إبداعيـــة  

عمــــل علــــى زيــــادة المســــاحات الحضــــرية تحــــت األرضــــية لتلبــــي كافــــة المجــــاالت للمشــــاكل التــــي تواجــــه المــــدن كال

، ويضـاف أيضـا أنـه " Troglodyte City" والحاجات وليس مترو األفاق فقط فيما يعرف هـذا األمـر بمصـطلح 

ســـيتم تطـــوير شـــبكات مـــن التوريـــدات الخاصـــة باحتياجـــات المـــدن مـــن المـــواد الطبيعيـــة قليلـــة الســـموم والتلـــوث مـــع 
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ر منظومات الحوكمة اإللكترونية الحضرية باستخدام شـبكة اإلنترنـت، وفـي ظـل ذلـك مـن المتوقـع أن تتطـور تطوي

 Pacione. (الخاصـة بعمليـة الـتحكم بالمنـاخ وتقليـل التلـوث Domed Citiesفـي بعـض الـدول الحديثـة مفـاهيم 

2001, P 598 (  

رة الحاجـة للتنميــة، ومـن خـالل ذلــك فـإن منطقــة ممكـن اسـتنتاج أن وجــود المدينـة علــى أرض الواقـع يعنـي بالضــرو 

ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا، بحاجــة ألن تواكــب التطــور الحاصــل فــي مجــاالت المــدن والتنميــة والتخطــيط 

الحضري، وذلك من أجل تطبيق نماذج ومعايير تخطيطية تساهم فـي إحـداث حالـة مـن االبتكـار واإلبـداع والريـادة 

خصوصا أن هناك حاجـة فعليـة لالسـتفادة مـن تجـارب اآلخـرين، وبنـاء ثقافـة التنميـة  ،نطقة الدراسةتنهض بواقع م

  .  المستدامة لضمان حقوق األجيال الحالية والمقبلة

  : مفهوم الميتروبوليتان :4. 2

لحضـري هناك العديـد مـن المصـطلحات التـي تـدل علـى مفهـوم الميتروبوليتـان منهـا المنطقـة الحضـرية أو التجمـع ا

إلـــخ، إال أنـــه وبشـــكل عـــام يمكـــن إطـــالق مصـــطلح منطقـــة ...)(Metropolitan areaأو باللغـــة اإلنجليزيـــة 

ة لها جـزءا منهـا، فهـي بالتـالي مركـز الكبرى مع اعتبار ضواحيها والمدن والقرى المجاور  المدنالميتروبوليتان على 

واسع، ومن جانـب آخـر فـإن المنطقـة الحضـرية  جغرافيضخم يتألف من عدد كبير من السكان ويمتد على مجال 

الُكبرى عبارة عن إقليم مكتظ بالسكان، يتكون من منطقة المدينة المركزية، والمنـــاطق العمرانية المحيطـة بهـا، وقـد 

من المدن  اأو الضواحي، وقد تتضمن أيضا عددعمرانية من سلسلة من النــطاقات الخارجية تتكون هذه المناطق ال

  . بالمدينة الكبرى ف المدينة التي تحتوي على ضــواحوالبلدات، المختلفة األحجام واألوضاع اإلدارية، وتعر 

دول، كالواليــات المتحــدة وقــد انتــــشرت ظــاهرة المنــاطق الحضــرية الكبــرى فــي كثيــر مــن دول العــالم، وفــي بعــض الــ

ولكــن األمــر لــيس كــذلك فــي دول  ،األمريكيــة، تكــون الحــدود اإلداريــة لهــذه المــدن معروفــة ومحــددة بشــكل واضــح

أخــرى حيــث يتكــون ســكان المدينــة الكبــرى، مــن ســكان مدينــة رئيســية، وســكان منطقــة حضــرية وريفيــة أخــرى تابعــة 

وهـــي تتكـــون مـــن منطقتـــين  بالمجـــالوبوليسالكبـــرى وتعـــرف لهـــا، وهنـــاك منطقـــة حضـــرية أكبـــر حجمـــا مـــن المدينـــة 

سي سكان لندن مقاطعات حضرية كبرى ومنها مقاطعة لندن الكبرى، طن نحو خمين كبيرتين أو أكثر، ويقحضريت

  )2010/ 10/11المعرفة، ( .بلدة إضافة إلى مدينة لندن 32التي تضم 
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إن هــذه المفــاهيم لــم تبتعــد كثيــرا عــن التعريــف الفلســطيني المحلــي للمنطقــة الميتروبوليتانيــة، والــذي يتمحــور مفــاده 

ي أعــداد الســكان فــي المــدن دفــع العديــد مــن المجتمعــات إلــى زيــادة البنــاء علــى حــدودها، علــى أن التزايــد الســريع فــ

وهــي المــدن ( مشــكلة بنيــة حضــرية جديــدة ذات حــدود خارجيــة تتضــمن مدينــة مركزيــة وعــددا مــن المراكــز الثانويــة 

لمنطقــــــة ا" ، يســـــمى هــــــذا الشــــــكل الحضــــــري الجديــــــد )والبلـــــدات والقــــــرى األصــــــغر المشــــــمولة بالحــــــدود الخارجيــــــة

  )   13، ص2009وزارة التخطيط و  وزارة الحكم المحلي". (الميتروبوليتانية

حيــث لــم يوجــد فــي عــام  ،شــهدت المنــاطق الحضــرية ازديــادا كبيــرا فــي أعــدادها وأحجامهــا خــالل فتــرة زمنيــة قصــيرة

قــة نيويــورك منطقــة لْنــدن ومنطأكثــر مــن عشــرة ماليــين نســمة وهمــا  إال منطقتــان حضــريتان كبيرتــان بهمــا 1950

بلـــغ عـــدد المنـــاطق الحضـــرية فـــي العـــالم نحـــو خمـــس  2000وشـــمال شـــرقي نيوجيرســـي، فـــي حـــين أنـــه فـــي عـــام 

عشـرون مـن مـع العلـم أن  ،وعشرين منطقة حضرية كبرى يسكن كل واحدة منها أكثر من أحـد عشـر مليـون نسـمة

، سـوف يكـون هنـاك 2025 ه فـي عـامإضـافة إلـى ذلـك، فـإن الخبـراء يتوقعـون أنـ. هذه المناطق فـي الـدول الناميـة

منطقــة حضــرية كبــرى فــي كــل منهــا أكثــر مــن خمســة ماليــين نســمة، وثمــانون منهــا ســوف تكــون فــي الــدول  93

  . النامية

يوكوهامـا  فـي اليابـان، والـذي  –ومن أبرز النماذج العالمية لمناطق الميتروبوليتان في الوقـت هـو نمـوذج طوكيـو  

م 10,000الم يمتد فيه النسيج العمراني بدون انقطاع ليشغل مساحة قدرها يشكل أكبر تجمع حضري في الع ، ²ك

مليون نسمة، يشمل العديد من المـدن الصـغيرة المتاخمـة وثـالث مـدن كبيـرة، وقـد شـكلت هـذه  30ويضم أكثر من 

 المنطقـة نموذجـهـذه اتعتبـر  أصـبحتالمنطقة مركزا اقتصاديا وتجاريا وصناعيا هاما للغايـة بالنسـبة لليابـان، حتـى 

  )2010/ 10/11المعرفة، ( .للتطور والحداثة اليابانية والعالمية

أنه مهما اختلفت المصطلحات والمسميات الخاصة بمفهوم الميتروبوليتان  ،يرى الباحث من خالل تقييمه لما سبق

عـات سـكانية أو المنطقة الحضرية، فإنها تصـب فـي نهايـة المطـاف ضـمن إطـار واحـد يتمثـل بوجـود مجموعـة تجم

تي واحــد، وفــي هــذه الحالــة لــيس مــن امضــمن إطــار حضــري بنيــوي خــد) بغــض النظــر عــن تصــنيف كــل تجمــع(

يــر صــحيح ألن أي تجمــع غالمعقــول أن يــتم التعامــل مــع كــل تجمــع علــى أنــه جــزء مســتقل بحــد ذاتــه، فهــذا األمــر 

 .  غيرهبيؤثر في غيره ويتأثر 



 56

  : تطور المناطق الحضرية: 5. 2

ناطق الحضرية الكبرى بـالنمو فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر المـيالدي، عنـدما بـدأ سـكان كثيـر مـن مـدن بدأت الم

عوامل االنفجار السكاني، والهجرة مـن لمدن األوروبية واألمريكية إلى العالم يتزايدون، ويرجع التوسع الذي شهدته ا

لمهــاجرين الجــدد الســكن قــرب أعمــالهم بوســط إلــخ، وقــد اختــار كثيــر مــن ا...الريــف إلــى المــدن والثــورة الصــناعية

  . المدينة في مبان قديمة ومناطق مزدحمة بأوضاع صعبة

ونتيجــة لتــدهور األوضــاع فــي وســط المدينــة، بــدأ الكثيــر مــن ســكانها األثريــاء يســكنون فــي األطــراف أو الضــواحي، 

ي رحلتهم إلى وسط المدينة نهـاًرا ولقد ساعد مد الخطوط الحديدية منذ نهاية القرن التاسع عشر سكان الضواحي ف

  . والعودة إلى منازلهم وعائالتهم مساءً 

وأصبحت رحلة العمل اليومية، أو التنقل اليـومي المنـتظم، بـين الضـواحي وأمـاكن العمـل فـي وسـط المدينـة، إحـدى 

ّسـنت حتحيـث ) 1945 -1939(سمات العـيش الواضـحة فـي المـدن الكبـرى، خاصـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 

وتمّكــن هــؤالء الســكان مــن القيــام برحلــة العمــل  ،الطــرق وازدادت ملكيــة الســيارات الخاصــة لــدى ســكان الضــواحي

وقـد كونـت هـذه التحركـات السـكانية اليوميـة، البنيـة الداخليـة للمـدن  ،اليومية دون االعتماد على المواصالت العامة

خلــو مــنهم لــيال، ألن تكــاد تنهــارا، و  بالســكانزدحم تــيــة وتتكــون هــذه المــدن عــادة، مــن منطقــة أعمــال مركز . الكبــرى

  . القليل من الناس يسكن فيه

ويحيط النطاق الـداخلي للمدينـة بمنطقـة األعمـال المركزيـة وتـأتي الضـواحي السـكنية بعـد النطـاق الـداخلي للمدينـة، 

منـاطق سـكنية أخـرى  وتوجد في بعض المدن الكبرى، وعلى مسافة أبعد من مسـافة الضـواحي عـن مركـز المدينـة،

تها المدينــة الكبــرى احي قــرى ومــدنا قائمــة أساســا، وضــمتعــرف بضــواحي المهجــع أو النــوم، وغالًبــا مــا تشــمل الضــو 

   )2010/ 10/11المعرفة، ( .أثناء توسعها المكاني

مطلـع  إن التطور الذي شهدته المناطق الحضرية العالمية ينطبق إلى حد ما على منطقة الدراسة، والتي كانت في

القــــرن الماضــــي مجــــرد قــــرى صــــغيرة متباعــــدة، إال أن الهجــــرة الســــكانية والزيــــادة الطبيعيــــة والتطــــور المؤسســــاتي 
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إلخ،  ساهم وبشكل كبير في تطور منطقة الدراسة، حتى وصلت ...والسياسي والخدماتي واالجتماعي واالقتصادي

  .  إلى حد اعتبارها منطقة ميتروبوليتانية

  : طق الميتروبوليتانيةمشاكل المنا: 6. 2

تعتبر مناطق الميتروبوليتان مناطق ذات أعداد سكانية كبيرة، وهذا يعني الحاجة لمسـتويات ضـخمة مـن الخـدمات 

والمرافق العامة، وبالتالي الضغط واالزدحام الشديد الذي تعاني منـه هـذه المنـاطق، ويـزداد الوضـع سـوءا إذا علمنـا 

القــاهرة فــي مصــر، : ية األكثــر نمــوا ســكانيا تتواجــد فــي دول العــالم الثالــث مثــلأن جــزءا كبيــرا مــن المنــاطق الحضــر 

إلــخ، وبالتــالي فــإن هــذه المنــاطق ...فــي البرازيــل، مكســيكو ســيتي فــي المكســيك، جاكرتــا فــي إندونيســيا وســاو بــاول

ة، التوسـع العمرانـي تعاني العديد من المشاكل منها ازدياد أعداد السكان بشكل كبير، الهجرة من الريف إلـى المدينـ

العشــوائي، الكثافــة الســكانية العاليــة، انتشــار أحيــاء الصــفيح، ارتفــاع أســعار األراضــي، الفقــر والبطالــة، عــدم تــوفر 

المســــاكن وٕاذا تــــوفرت تكــــون بأســــعار عاليــــة ال تســــتطيع شــــريحة واســــعة مــــن الســــكان االســــتفادة منهــــا، الجريمــــة 

ه الصــالحة لالســتعمال البشــري، ضــعف شــبكات الكهربــاء وعــدم والمخــدرات، ســوء الخــدمات الصــحية، نقــص الميــا

ي، (.إلــخ...توفرهــا أحيانــا، االزدحــام المــروري، تــراكم النفايــات، وضــعف النظــام التعليمــي يط العمران بكة التخط ش

يالحــظ وجــود حالــة مــن التشــابه فــي عــدد مــن المشــاكل بــين المنــاطق الميتروبوليتانيــة العالميــة و  )11/11/2010

ارتفـاع ، د في دول العالم الثالـث وبـين منطقـة الدراسـة، فمـثال تعـاني منطقـة الدراسـة مـن االزدحـام المـروريوبالتحدي

نقص الميـاه الصـالحة لالسـتعمال البشـري، ازديـاد أعـداد السـكان بشـكل كبيـر، الهجـرة مـن الريـف  أسعار األراضي،

  . إلخ...لية إلى المدينة، التوسع العمراني العشوائي، الكثافة السكانية العا

  : نماذج محلية وٕاقليمية للميتروبوليتان: 7. 2
  : نماذج محلية : أوال

لغربيـــــة يتمثـــــل أبرزهـــــا بنمـــــوذج المنطقـــــة هنـــــاك العديـــــد مـــــن نمـــــاذج المنـــــاطق الحضـــــرية المحليـــــة فـــــي الضـــــفة ا

عـدتها وزارة التخطـيط أ الميتروبوليتانية رام اهللا والبيرة وبيتونيـا، حيـث جـاءت فكـرة المشـروع مـن خـالل اقتـراح وثيقـة

لتطــوير مشــاريع نموذجيــة والتــي تطلــق علــى مســتوى وطنــي كــأداة الختبــار إمكانيــة  1999والتعــاون الــدولي عــام 

تطبيــق هــذه السياســات علــى المســتوى المحلــي، وبعــد سلســلة مــن االجتماعــات بــين الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة 
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كحالـة ) بيتونيـا –البيـرة  –المنطقـة الميتروبوليتانيـة لـرام اهللا (  وآخرين، تم اتخاذ قرار من أجل تنفيذ مشروع مقتـرح

  . ريادية

ال يوجـــد تعريـــف محـــدد للمخطـــط الميتروبوليتـــاني، لـــذلك فـــإن هـــذا األمـــر يتـــرك انطباعـــات عـــن مســـتوى التفاصـــيل 

مخطــــط دقيــــق الســــتعماالت األراضــــي (المتعلقــــة بكــــل مخطــــط، والــــذي يجــــب أن يكــــون بــــين المخطــــط الرئيســــي 

والــذي يجــب أن يركــز فقــط علــى المواضــيع المحــددة بمــا فيهــا (والمخطــط الهيكلــي أو إطــار عمــل عــام ) ســيماتهاوتق

ومـع ذلـك، فـإن هـذا المشـروع الريـادي المقتـرح سـيكون أول تجربـة  ،)قضايا مهمة وذات عالقة ضمن كـل موضـوع

تتعـــدى أهدافـــه القضـــايا العمرانيـــة الختبـــار تطبيـــق السياســـات الوطنيـــة للتنميـــة العمرانيـــة علـــى األرض، ويجـــب أن 

لتشـــمل أبعـــادا أخـــرى مثـــل تحســـين الوصـــول والتخطـــيط المكـــاني مـــن خـــالل التركيـــز بشـــكل متـــوازن علـــى األبعـــاد 

ذا فإن هذا المشروع لديـه القـدرة علـى تطـوير خطـة مـن أجـل تحسـين التخطـيط واالقتصادية، ل االجتماعية واإلدارية

اإلرشـــاد للقطـــاعين العـــام والخـــاص مـــن جهـــة أخـــرى، باإلضـــافة إلـــى تحديـــد  واألنظمـــة اإلداريـــة مـــن جهـــة، وتـــوفير

المناطق السكنية والتجارية والصـناعية، مكبـات : وتخطيط مناطق ألنواع مختلفة من استعماالت األراضي وتشمل 

، 2009 ة التخطــيطوزار وزارة الحكــم المحلــي و ( .النفايــات، البنيــة التحتيــة، الترفيــه وحمايــة المــوارد الثقافيــة والطبيعيــة

  )13ص

) رام اهللا والبيـرة وبيتونيــا ميتروبوليتــان(التـي تشــبه المنطقـة الحضـرية هنـاك العديـد مــن المنـاطق فـي الضــفة الغربيـة 

ـــة  مـــن حيـــث التشـــابك والزحـــف العمرانـــي والتشـــابه لحـــد كبيـــر فـــي الظـــروف االقتصـــادية والديموغرافيـــة واالجتماعي

ه فإنــه مــن الممكــن إيجــاد بعــض األمثلــة المحليــة، والتــي هــي مجــرد فكــرة بحاجــة إلــخ، وعليــ...والخدماتيــة والسياســية

ألن تدرس بشكل أعمق على مستوى مؤسساتي بحيث يتم تحديد معايير وأسـس خاصـة بهـا، ومـن هـذه األمثلـة مـا 

  : يلي

  

  

  

  : نموذج المنطقة الحضرية في الخليل. أ
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ة المتقاربة في المسافة والمتشابكة عمرانيا إلى أبعد الحدود، وتتمثل هذه المنطقة بوجود عدد من التجمعات السكاني

الخليــل، حلحــول، بيــت كاحــل، قــالع : فــإن المنطقــة تتكــون مــن التجمعــات الســكانية التاليــة 1. 2وحســب الخريطــة 

  . زيتا، البقعة، تفوح، دورا، خلة الدار، قلقس

  . نموذج أولي للمنطقة الحضرية في الخليل: 1. 2 خريطة

  
  : موذج المنطقة الحضرية في بيت لحمن. ب

وتشكل هذه المنطقـة الحضـرية مجموعـة مـن النسـيج العمرانـي المتقـارب والمتـداخل إلـى حـد كبيـر، يصـعب الفصـل 

بيـت لحـم، بيـت : فـإن هـذه المنطقـة تتكـون مـن التجمعـات السـكانية التاليـة 2.2بين عناصره، ومن خـالل الخريطـة 

  . ة حمامة، مخيم عايدة، مخيم العزة، الدوحة، مخيم الدهيشة، الخضر، أرطاسجاال، بيت ساحور، بير عونة، خل
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  . نموذج أولي للمنطقة الحضرية في بيت لحم: 2.2 خريطة

  
  

  :نموذج المنطقة الحضرية في نابلس. ج

 يمثل نموذج المنطقة الحضرية في نابلس نموذجـا للتوسـع العمرانـي والخـدماتي فـي الحاضـر والمسـتقبل، مـن حيـث

االنــدماج الخــدماتي والحضــري فإنــه مــن المفتــرض خــالل الســنوات القادمــة أن تصــل المنطقــة إلــى درجــة عاليــة مــن 

: مجموعــة مــن التجمعــات المشــتركة فــي ذلــك وهــي علــى النحــو التــالي 3. 2التشــابك العمرانــي، وتظهــر الخريطــة 

ب، روجيــب، كفــر قليــل، بــورين، نــابلس، مخــيم عســكر، مخــيم عــين بيــت المــاء، مخــيم بالطــة، عزمــوط، ديــر الحطــ

  .    يبا، زواتاإعراق بورين، تل، صرة، بيت وزن، بيت 
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  . نموذج أولي للمنطقة الحضرية في نابلس: 3. 2 خريطة

  
  : نماذج إقليمية :ثانيا

واقـع هناك العديد من النماذج اإلقليمية لمناطق حضرية ميتروبوليتانية، ولعل أشهر هذه النماذج وأكثرها قربا من ال

كمجـرد مجلـس بلـدي صـغير يبلـغ عـدد سـكانه  1909الفلسطيني نموذج أمانة عمان الكبرى، والتي بـدأت فـي عـام 

مليــون  2.5مجمعــة حضــرية كبيــرة يبلــغ عــدد ســكانها إلــى مســتوى نســمة، لتصــل فــي الوقــت الحــالي  2000حــوالي 

عمرانيـا وسـكانيا واقتصـاديا كبيـرا فـي ، وقـد شـهدت مدينـة عمـان تطـورا 2كم 1700نسمة، بمساحة إجمالية مقدارها 

أمانـــة عمـــان (. اآلونـــة األخيـــرة، بحيـــث نمـــت بشـــكل ســـريع جـــدا تضـــاعفت فيهـــا الرقعـــة العمرانيـــة عشـــرات المـــرات

  )11/11/2010الكبرى، 

  : الخدمات الحضرية:  8. 2
ة والمحــــالت الخـــدمات الحضــــرية أو المدينيـــة هــــي جملـــة مــــن المؤسســـات والهيئــــات والشـــبكات والمبــــاني واألنظمـــ

واألجهزة التي تقوم بخدمة ساكني المدينة سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، من خالل توفير سير العمل في 

وبعـض هــذه الخـدمات يكـون موجهــا إلشـباع رغبــة . مختلـف القطاعـات اإلنتاجيــة وغيـر اإلنتاجيــة علـى نحـو حســن

حجــز ويكــون غالبــا مــن خــالل تقــديم الخدمــة لــه زبــون محــدد حســب طلبــه المســبق أو الــراهن، أي بحجــز أو بــدون 
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وجها لوجه أو إيصالها إليه حيث يسكن أو من خالل سفره وراء الخدمة حيث هي، وجزء من هذه الخدمات يكـون 

قياســــية محــــددة، وهنــــاك جــــزء يكــــون موجهــــا إلــــى خدمــــة  تموجهــــا لجماعــــات أو للتجمــــع عامــــة وحســــب مواصــــفا

الزراعـــة والصـــناعة والنقـــل والمواصـــالت والتجـــارة واالتصـــاالت : يســـية مثـــلالقطاعـــات االقتصـــادية اإلنتاجيـــة الرئ

إلــخ، ويشــكل جــزءا مهمــا مــن رأس المــال الثابــت لهــذه القطاعــات التــي ال تســتطيع العمــل والتقــدم بــدون ...والســياحة

البنيــة : لهــذه الخــدمات التــي تســمى البنيــة التحتيــة اإلنتاجيــة، وتكثــر المترادفــات لمفهــوم أو مصــطلح الخــدمات مثــ

 عطيةصافيتا و . (إلخ...إلنتاجيةالتحتية، المرافق العامة، البنية القاعدية، البنية االرتكازية، الخدمات االجتماعية وا

  ). 309، ص2006

يتميـــز قطـــاع الخـــدمات بـــالتنوع والتعـــدد الكبيـــر، حيـــث يقســـم هـــذا القطـــاع إلـــى العديـــد مـــن األجـــزاء ومنهـــا خـــدمات 

، خـــدمات االقتصـــاديةي، خـــدمات النفايـــات، خـــدمات الطاقـــة، خـــدمات األنشـــطة الســـكن، خـــدمات الصـــرف الصـــح

التعلــــيم، خــــدمات الســــياحة والترفيــــه، خــــدمات الميــــاه، خــــدمات الكهربــــاء، خــــدمات النقــــل والمواصــــالت، وخــــدمات 

   )93 – 38، ص2006 دبس(. إلخ...الصحة

السكان، فاإلنسان يحتاج الخدمات منـذ  يوجد لقطاع الخدمات الحضرية أهمية كبرى تؤثر بشكل مباشر على حياة

لحظة والدته حتى وفاته، فالخدمات تسهم في زيادة القدرة على اسـتثمار عامـل الـزمن فـي المنـاطق الحضـرية فهـي 

، ويضــاف إلــى ةتقلــل الوقــت المســتغرق لتنفيــذ الكثيــر مــن األمــور الحياتيــة، وهــذا يعنــي تقليــل التكلفــة وتحقيــق الفائــد

ات يساهم ولو بشكل جزئي في معالجـة مشـاكل بعـض الفئـات المهمشـة مثـل الفقـراء واألطفـال ذلك أن قطاع الخدم

إلــخ، وهــذا األمــر يســاهم فــي تحســين نوعيــة حيــاة الســكان، باإلضــافة لتشــغيل الكثيــر مــن ...والنســاء وكبــار الســن

ـــرة مـــن المـــوظ ،األيـــدي العاملـــة فين، مـــع األخـــذ ففـــي اآلونـــة األخيـــرة أصـــبح قطـــاع الخـــدمات يســـتوعب أعـــداد كبي

بالحسبان أن لقطاع الخدمات أهمية اقتصادية كبيرة ألنه ال يمكن ألي فرع من فروع االقتصاد الوطني أو المحلي 

أو أي مركز عمراني أن يعمل بشـكل جيـد ونـاجح ومـربح دون وجـود بنيـة خدماتيـة مرموقـة، فعلـى سـبيل المثـال ال 

مــة النقــل هربــاء، وال يمكــن لقطــاع التجــارة التقــدم دون وجــود خديمكــن لقطــاع الصــناعة التقــدم دون وجــود خدمــة الك

  )121 – 117، ص2006 دبس. (إلخ...والمواصالت

يــرى الباحــث أن الخــدمات تتجلــى أهميتهــا فــي حيــاة المنــاطق الحضــرية مــن خــالل أهميتهــا فــي حيــاة ســكان هــذه 

شـروط الحيـاة القاسـية ورفـع مسـتوى مـن  ف األنشطة البشرية والتخفيفالمناطق، ومن خالل دورها في القيام بمختل
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حيـــاة الســـكان فـــي هـــذه المنـــاطق، كمـــا تتجلـــى أهميـــة الخـــدمات فـــي جاذبيـــة المنـــاطق الحضـــرية أو إمكانياتهـــا فـــي 

فــي حيــاة المنــاطق الحضــرية تعــود لتــوافر المؤسســات الخدماتيــة للخــدمات االحتفــاظ بســكانها، فهنــاك أهميــة كبيــرة 

ذه المؤسســات ونوعيتهــا، فكلمــا تنوعــت الخــدمات التــي تقــدمها المدينــة وزادت مــن ولحجــم الخــدمات التــي تقــدمها هــ

الكم والكيف أصبحت المدينة أكثر جاذبية سواء لسكانها أو لسـكان المنـاطق األخـرى، ممـا يـؤدي إلـى نموهـا وذلـك 

  . بسبب تعلق سكانها بها من ناحية وقدوم سكان آخرين من خارجها للعيش فيها من ناحية أخرى

ن هــذا األمــر ينطبــق علــى منطقــة الدراســة فــي اآلونــة األخيــرة، خصوصــا بعــد تركــز غالبيــة المؤسســات الخدماتيــة إ

والخاصــة والحكوميــة فــي منطقــة الدراســة، ممــا أدى إلــى حصــول هجــرة كبيــرة مــن كافــة المحافظــات األخــرى باتجــاه 

سكان، فـي ظـل مسـتوى فـرص العمـل والخـدمات ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا، بحيث أصبح منطقة جاذبة لل

  .الذي يصنف على أنه أفضل حاال مقارنة ببقية مناطق الضفة الغربية

إنــه فــي ظــل كــل هــذا االهتمــام بقطــاع الخــدمات، انصــبت جهــود واســعة لتطــوير قطــاع الخــدمات عالميــا لمواكبــة 

وذج الحكومة الخدماتيـة اإللكترونيـة ومـن أبـرز رات التقنية ما يعرف بنملتكنولوجيا، ولعل أبرز هذه التطو الحداثة وا

هــذه النمــاذج عالميــا وٕاقليميــا، نمــوذج دبــي للخــدمات اإللكترونيــة، حيــث يوجــد تفاصــيل غالبيــة األنشــطة الخدماتيــة 

التعلـيم بشـقيه المـدارس والجامعـات، الصـحة، النقـل والمواصـالت بكافـة فروعهـا بريـة وبحريـة (اإلنترنت  على شبكة

وجهــات االختصــاص، فــرص العمــل، االســتعالم  تالت المؤسســات الحكوميــة مصــنفة حســب الــوزاراوجويــة، معــام

، حيــث تتــوفر كامــل المعلومــات )إلــخ...عــن المؤسســات، خــدمات المــواطنين والوافــدين والمســتثمرين، حالــة الطقــس

لخــدمات والحصــول والتفاصــيل واإلرشــادات الخدماتيــة علــى اإلنترنــت ويســتطيع المــواطن أن يقــوم بتقــديم طلبــات ا

عليهــا بطريقــة إلكترونيــة، ممــا يــنعكس إيجابــا فــي تحســين نوعيــة الخــدمات المقدمــة للســكان، وتقليــل الضــغط علــى 

  ) 11/11/2010إمارة دبي، (. مزودي الخدمات وتنظيم آلية العمل
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   :المباني :1. 3
تنتشر على نطاق واسع في منطقة  2007مبنى في منطقة الميتروبوليتان في عام  12141أظهرت النتائج وجود 

وقد شكلت المباني في منطقة  ،)1. 8نظر الملحق أ(وذلك كما هو موضح في خريطة المباني الدراسة، 

حيث يبلغ عدد المباني في األراضي من إجمالي عدد المباني في األراضي الفلسطينية %  2.6الميتروبوليتان 

من إجمالي عدد المباني الموجودة في % 3.8بة لتصل إلى ين ترتفع النسمبنى، في ح 466707الفلسطينية 

  . 319270الضفة الغربية والبالغ عددها 

تمتلك أكبر عدد من المباني في منطقة الميتروبوليتان بواقع  ةأن مدينة البير  الخريطة التاليةويتضح من خالل 

رام اهللا بإجمالي عدد مباني مقداره من إجمالي عدد المباني، ثم يليها مدينة %  29.5مبنى وبما نسبته  3586

من إجمالي عدد المباني في منطقة الميتروبوليتان، ويمكن استنتاج أن % 23.2مبنى يشكلون ما نسبته  2812

 52.7مدينتي رام اهللا والبيرة لوحدهما تحتويان على أكثر من نصف عدد المباني في منطقة الميتروبوليتان بواقع 

زية وأهمية وحيوية المدينتين بالنسبة لمحيطهما القريب وأيضا بالنسبة للضفة الغربية، ، وهذا ما يفسر مدى مرك%

فكثرة المباني تفسر مدى النشاط العقاري والخدماتي الموجود في كال التجمعين حيث تتركز الكثير من األنشطة 

  .والمؤسسات المختلفة في مدينتي رام اهللا والبيرة والخدمات

  . 2007الجغرافي لعدد المباني في منطقة الميتروبوليتان حسب التجمع السكاني لعام  التوزيع: 1. 3 خريطة
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  : فهي كاآلتيوعند دراسة كيفية استخدام المباني بصرف النظر عن الغرض األساسي من إنشائه، 

من إجمالي عدد %  65.3مبنى مستخدم للسكن فقط بواقع  7934تشير النتائج على وجود  :للسكن فقط .1

، وهذا ما يفسر مدى الكثافة وذلك كما هو موضح في الجدول التالي باني في منطقة الميتروبوليتانالم

  .السكنية والحاجة لتوفير مباني جديدة لسد االحتياجات السكنية المستقبلية

 13بحيث يشكلون ما نسبته مبنى تنطبق عليهم هذه الحالة،  1580أظهرت النتائج وجود : للسكن والعمل .2

جمالي عدد المباني في  منطقة الميتروبوليتان، وهذا يوضح مدى التداخل الكبير في استخدامات من إ% 

 .  واستعماالت المباني حيث ال يوجد حالة من الفصل التام في اإلستخدام بسبب غياب التخطيط الممنهج

من إجمالي %  10.9مبنى تستخدم للعمل ففقط يشكلون ما نسبته  1320أظهرت النتائج وجود : للعمل فقط .3

عدد المباني، وهذا ما يفسر وجود نشاط تجاري واقتصادي جيد في المنطقة بسبب طبيعة حيويتها ومركزيتها 

اقتصاديا وٕاداريا وماليا، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك نسبة المباني المستخدمة للعمل والسكن والبالغة 

قة الميتروبوليتان تستخدم بشكل كلي أو من مباني منط%  24فمن خالل ذلك نستنج أن ما يقارب  ،13%

 . جزئي للعمل، مما يعزز القوة االقتصادية واإلدارية لمنطقة الدراسة

، بحيث طوال فترة الحصر إذا كان المبنى مشغوًال بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً  :مغلق .4

 .ي عدد المبانيمن إجمال%  4.4مبنى، مشكلة ما نسبته  538عدد المباني  غبل

فترة الحصر، وقد  مستغل طوالال يقيم به أحد أو غير  صالح للسكن أو العمل ولكن إذا كان المبنى :خالي .5

  %.  4.8مبنى، مشكلة ما نسبته  577بلغ عدد المباني الخالية 

، وهذه من إجمالي عدد المباني%  9.2وعند دراسة حالة المباني المغلقة والخالية فهي تشكل ما نسبته    

وممكن تفسير وجود هذه النسبة العالية بسبب أن جزءا كبيرا من سكان المنطقة تعود  نسبة ال يستهان بها

أصولهم إلى مناطق أخرى من األراضي الفلسطينية وبالتالي يمتلكون مباني في منطقة الميتروبوليتان إال 

عديد من سكان المنطقة الاألسبوع أن  أيامفي بعض  ظأنهم يقيمون أحيانا في مناطقهم األصلية حيث يالح

يغادرون منطقة الميتروبوليتان متجهين إلى مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية على األخص، ويضاف 

إلى ذلك وجود بعض المباني المعروضة لإليجار أو للبيع أو لالدخار فتبقى فترة من الوقت ضمن بند خالية 

  .  أو مهجورة
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د نسبة عالية من المباني مغلقة وخالية، وذلك لحصول هجرة عالية لسكان سبب وجو ويمكن أيضا تفسير 

المنطقة باتجاه األمريكيتين وأوروبا، بحيث يمتلكون مباني في منطقة الميتروبوليتان إال أن إقامتهم األساسية 

صيف في الخارج، في ظل زيارة هؤالء المغتربين للمنطقة في أوقات معينة من السنة وخصوصا في فصل ال

  . حيث تكثر اإلجازات والعطل

من إجمالي عدد المباني، ويعود ذلك  % 1.4مبنى مهجورا، تشكل ما نسبته  168يالحظ وجود : مهجور .6

إلى وجود عدد من المباني غير المستغلة لفترات طويلة وبحاجة لترميمات كبيرة باإلضافة إلى المباني التي 

   ءات اإلسرائيليةال يستطيع مالكوها استخدامها بسبب اإلجرا

  . 2007عام  الميتروبوليتان م المبنى في منطقةواستخداالمباني المكتملة حسب التجمع السكاني : 1. 3 جدول

 التجمع

 االستخدام الحالي

 المجموع
 غير مبين مهجورة خالي مغلق للعمل للسكن والعمل للسكن

 182 - - 28 - 11 10 133 ُصْرَدا

 381 - 19 8 47 22 38 247 َبْيِتين

 95 - 2 3 3 7 3 77 ِعْين ِقينيا

 3,586 4 42 125 208 399 538 2,270 الِبيَرة

 213 - 1 1 9 25 22 155 ِعْين َعِريك

 2,812 14 37 123 43 477 441 1,677 راَم اهللا

 1,471 1 20 38 64 111 245 992 ِبيُتوْنيا

 554 3 2 51 2 26 35 435 ُمَخيَّْم اَألْمَعِري

 118 - 1 6 3 7 27 74 َخيَّْم َقدُّوَرةمُ 

 288 0 0 21 0 47 11 209 رافات

 2,441 2 44 173 159 188 210 1,665 كفر عقب

 12,141 24 168 577 538 1,320 1,580 7,934 العدد - مجموع

 100 0.2 1.4 4.8 4.4 10.9 13.0 65.3 النسبة -  مجموع

 – 102ص ، 2009، ملخــــص نتــــائج التعــــداد - لفلســــطينيالجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء ا: بتصــــرف(: المصــــدر
105(.  

   : )السكنية الوحدات(المساكن : 2. 3
، ومــن أجــل أغــراض البحــث )الوحــدة الســكنية(هنــاك الكثيــر مــن االختالفــات والتعريفــات الخاصــة بمفهــوم المســكن 

جـزء مـن مبنـى معـد لسـكن  وأمبنـى  هـو: مـا يلـي ) الوحـدة السـكنية(العلمي وضبط التعريـف فإنـه يقصـد بالمسـكن 
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دون المــرور فــي  مالممــر العــاو أو أكثــر مــن مــدخل يــؤدي إلــى الطريــق أو مــدخل مســتقل أأســرة واحــدة، ولــه بــاب 

  : ، وعلى ذلك تكون الوحدة السكنية إحدى الحاالت التالية وحدة سكنية أخرى

  .مبنى مشيد أصال الستخدام أسرة واحدة مثل الفيال والدار .1

 .الشقة أو الغرفة المستقلة في العمارة أو في الدار جزء من مبنى مثل .2

 .إلخ... مبنى هامشي مشغول بسكن وقت الحصر مثل خيمة، براكية، كشك .3

مكان مشغول بسكن داخل مبنى منشأة مثل سكن الحارس أو مدير المنشاة، مع عـدم وجـود مكـان إقامـة  .4

 .ينيةمعتاد آخر لهذا الحارس والعامل والمدير داخل األراضي الفلسط

مبنى معـد أصـال للسـكن ويسـتخدم حاليـا كمنشـاة فقـط، أو منشـاة وسـكن فـي نفـس الوقـت ولـيس للقـاطنين  .5

 . فيه مكان إقامة معتاد داخل األراضي الفلسطينية

 نيبلـــغ عـــدد المســـاكن المأهولـــة فـــي منطقـــة الميتروبوليتـــا ونتيجـــة لتحليـــل الخريطـــة التاليـــة فإنـــه  وبنـــاء علـــى ذلـــك

والبــالغ  2007مــن إجمــالي عــدد المســاكن فــي الضــفة الغربيــة فــي عــام %  4.9مــا نســبته  مســكن، تشــكل 22548

مسـكن، مشـكلة مـا  16872يوجـد فيهـا مسكن، ويالحظ أن مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا مجتمعـة  456314عددها 

سـكاني فـي هـذه ، ممـا يعـزز نظريـة التركـز النمن إجمالي عدد المسـاكن فـي منطقـة الميتروبوليتـا%  74.8نسبته 

  . المنطقة

أمــا بالنســبة ألنــواع المســاكن والتــي يقصــد بهــا الشــكل الهندســي أو المعمــاري للمســكن، فهــي تصــنف علــى النحــو 

   :التالي

مــن إجمــالي عــدد المســاكن، وبنســبة أعلــى مــن %  2.27فــيال، مكونــة مــا نســبته  512تظهــر النتــائج وجــود  :فــيال .1

مـــن األغنيـــاء فـــي منطقـــة بهـــا ، وهـــذا مـــا يفســـر وجـــود طبقـــة ال بـــأس % 1.7نســـبة الضـــفة الغربيـــة للفلـــل والبالغـــة 

   .  الدراسة خصوصا من فئة المغتربين وكبار االقتصاديين بحكم أن المنطقة تشكل مركزا اقتصاديا وٕاداريا وتجاريا

ة مـــن إجمـــالي عـــدد المســـاكن المأهولـــة فـــي منطقـــ%  17.64دار، بنســـبة تبلـــغ  3978تظهـــر النتـــائج وجـــود : دار .2

 .التالي الشكلالميتروبوليتان، وذلك كما هو موضح في 

شـقة، وهـذا مـا يمكـن تفسـيره مـن خـالل وجـود  17521، بعـدد إجمـالي مقـداره % 77.71 بلغت نسـبة الشـقق :شقة .3

ج اتكبيـرة العـدد، والتـي سـكنت الشـقق، بسـبب التوسـع العمـودي للعمـران ولـيس األفقـي والنـمنطقـة الهجرة وافدة إلـى 
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أســعار العقــارات واألراضــي بشــكل كبيــر جــدا ممــا دفــع العديــد مــن الطبقــة المتوســطة وبــاألخص طبقــة  ن ارتفــاععــ

عنـد للسـكن فـي شـقق، وممـا يعـزز ذلـك أنـه الموظفين والذين يتركزون بشكل كبير في مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيـا 

د أنهـا أعلـى بكثيـر حيـث بلغـت نسـبة مقارنة نسبة الشقق في منطقة الميتروبوليتان علـى صـعيد الضـفة الغربيـة نجـ

 %. 53.2الشقق من إجمالي المساكن المأهولة في الضفة الغربية 

فـي  ، وهـذه نسـبة قريبـة مـن المعـدل العـام% 0.23غرفـة مسـتقلة بمـا نسـبته  52بينت النتائج وجود  :مستقلةغرفة  .4

اصــة بهــا، ممــا يعنــي بالضــرورة ومــن مســاوئ هــذا النــوع هــو عــدم وجــود مرافــق خ، % 0.3الضــفة الغربيــة البــالغ 

 . نقص حاد في الخدمات المنزلية المقدمة لسكانها

مـن إجمـالي عـدد المسـاكن %  0.08خيمـة تشـكل مـا نسـبته  17 نبلغ عـدد الخـيم فـي منطقـة الميتروبوليتـا: خيمة .5

 %. 0.2نسبة الضفة الغربية البالغة  وهذه نسبة أقل منالمأهولة، 

مــن إجمـالي المســاكن المأهولــة، وهــذه نسـبة أقــل مــن نســبة %  0.05براكيــة بنســبة  11تبــين النتــائج وجـود : براكيـة .6

 %.  0.3الضفة الغربية البالغة 

بشـرط مثـل األكـواخ والكهـوف والمغـارات واألكشـاك  أحد األنواع السابقة،كال يمكن تصنيفها  وحدات سكنية: أخرى .7

مسـاكن مصـنفة علـى أنهـا أخـرى تشـكل  3وجـود  ، وأظهـرت النتـائجتكون مشغولة بسكن أو عمـل وقـت التعـداد أن

 %.  0.01ما نسبته 

بحيـث ويالحظ وبشكل قوي أن نسبة المساكن المأهولة من نوع غرفة مستقلة، خيمة، وبراكية وأخرى، ضـئيلة جـدا 

، وذلــك بســبب أن طبيعــة المنطقــة يغلــب عليهــا الطــابع الحضــري وبعيــدة عــن الطــابع البــدوي % 0.37ال تتجــاوز 

نســبي مقارنــة مــع بقيــة منــاطق  لالتقليــدي، باإلضــافة إلــى الظــروف االقتصــادية األحســن حــاال ولــو بشــك والريفــي

    )89 – 86، ص 2009 ملخص نتائج التعداد -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .األراضي الفلسطينية
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   .2007ولة حسب نوع المسكن في عام المساكن المأه: 1. 3 شكل
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خيمة براكية أخرى غير مبين

  
  :مسكنحيازة ال: 3. 3

تشكل عملية دراسة حيازة المسكن نقطة مهمة في دراسة الوضـع اإلقتصـادي ومقـدار الخـدمات التـي يحتاجهـا 

  : السكان، وتتمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن على النحو التالي 

ى ، وتنطبـق هـذه الحالـة علـو ألحـد أفرادهـا الـذين يقيمـون بالمسـكن عـادةأإذا كـان المسـكن ملكـًا لألسـرة  :ملك .1

مـــن إجمـــالي عـــدد المســـاكن المأهولـــة، وهـــي أقـــل مـــن النســـبة %  58.9مســـكنا، وتشـــكل مـــا نســـبته  13275

  %. 81الموجودة في الضفة الغربية والبالغة 

، و كل مدة معينـةأدون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهريًا  إذا كان المسكن مستأجراً : مستأجر غير مفروش  .2

تشكل مـا يقـارب ربـع المسـاكن فـي منطقـة الميتروبوليتـان، وهـذه نسـبة  مسكن 5985ويبلغ عدد هذه المساكن 

 %. 8.9عالية مقارنة مع نسبة الضفة الغربية البالغة 

 1.7مسـكنا، بنسـبة  388، ويبلـغ عـددها مـع األثـاث والتجهيـزات اً إذا كـان المسـكن مسـتأجر  :مفروشمستأجر  .3

 %. 0.7، وهي نسبة أعلى من نسبة الضفة الغربية البالغة %

كن فـــي منطقـــة الميتروبوليتـــان وارتفـــاع نســـبة المســـتأجر امســـلويمكـــن تفســـير انخفـــاض نســـبة الحيـــازة الملـــك ل

بسبب وجود طبقة عريضة من المـوظفين الوافـدين إلـى منطقـة الميتروبوليتـان للعمـل  المفروش وغير المفروش

نازل خاصة بهم وال يمتلكون أراضي فيها، وبالتالي النسبة األعلى من هذه الطبقة من الموظفين ال يمتلكون م

ومن هنا يعمد العديد منهم استئجار المسـاكن لتسـيير أمـور حيـاتهم اليوميـة وعقارات خاصة بهم في المنطقة، 
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خصوصــا فــي ظــل ارتفــاع أســعار العقــارات والمســاكن، وممكــن أن نســتنتج بــأن ارتفــاع نســبة المــوظفين ســواء 

ت خاصــة بهــم أعلــى مــن بقيــة المنــاطق مثــل قطــاع الحضــانات الــذكور مــنهم واإلنــاث تتطلــب حاجــات وخــدما

  . إلخ...ورياض األطفال وقطاع التعليم والصحة والمطاعم والخدمات الترفيهية 

ويالحــظ وبشــكل عــام أنــه يكثــر الملــك فــي التجمعــات الســكانية المصــنفة علــى أنهــا ريــف ويقــل عــدد المســاكن 

لقرى لألرض وبالتـالي إنشـاء مبـاني ومسـاكن ملـك ألصـحابها، المأهولة المستأجرة بسبب حيازة غالبية سكان ا

  . في حين يالحظ ارتفاع نسبة المستأجر المفروش وغير المفروش في مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا

، % 3.7مســكن تمــت حيازتهــا دون مقابــل، تشــكل مــا نســبته  828النتــائج وجــود تظهــر :  )أجــر( دون مقابــل .4

بسـبب التركيبـة السـكانية الخلـيط مـن غالبيـة منـاطق %  6.3فة الغربيـة البالغـة وهي نسبة أقـل مـن نسـبة الضـ

، خصوصــا فــي ظــل األراضــي الفلســطينية ممــا يعنــي ضــعف التواصــل العشــائري والعــائلي ولــو بشــكل نســبي

  . اعتماد هذا النوع من الحيازات على ملكية أحد األقارب

، ويعــود ذلــك % 0.3مســكنا، بنســبة تبلــغ  62عمــل بــل يبلــغ عــدد المســاكن التــي تــم حيازتهــا مقا :مقابــل عمــل .5

 . مقدمًا لألسرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهة العمل إلى أن يكون المسكن

 37، ويبلـغ عـدد هـذه المسـاكن في حالة حيازة األسرة للمسكن بأي وسيلة أخرى غير الحاالت السـابقة :أخرى .6

  )منشورةغير بيانات  ،2009كزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المر (%.  0.2مسكنا، بنسبة 

  :متوسط كثافة السكن: 4. 3
عـدد الغـرف  مجمـوعلفئة معينة علـى  األفرادللغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة مجموع  األفرادعدد  متوسط يمثلوهو 

أظهــرت النتــائج أن  وقــد ،هــذا المتوســط أحــد مقــاييس الكثافــة الســكنية ويعتبــر األســرفــي هــذه  األفــرادالتــي يشــغلها 

غرفــة، وهــذا معــدل مــنخفض مقارنــة مــع معــدل / فــرد  1.3متوســط كثافــة الســكن فــي منطقــة الميتروبوليتــان قــد بلــغ 

 نغرفــة، ممــا يعنــي أن وضــع الســكن مــن هــذا الجانــب فــي منطقــة الميتروبوليتــا/ فــرد  1.6الضــفة الغربيــة والبــالغ 

األحسـن حـاال  والسياسـية واالجتماعيـة االقتصـاديةالظـروف بسـبب طبيعـة  ،أفضل من بقية منـاطق الضـفة الغربيـة

يقل متوسط كثافة السكن، ويضاف إلى ذلـك انخفـاض نسـبة المخيمـات فـي المنطقـة ووجـود فئـة  في المنطقة حيث

عـــام شـــهدت ظـــروف ه بقيـــة منـــاطق الضـــفة الغربيـــة بشـــكل ال بـــأس بهـــا مـــن األغنيـــاء فـــي المنطقـــة، فـــي حـــين أنـــ

تماعيــة أصــعب مــن منطقــة الميتروبوليتــان، ويالحــظ انخفــاض متوســط كثافــة الســكن فــي وسياســية واج اقتصــادية
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وذلك بسبب وجود مسـاحات واسـعة للبنـاء وطبيعـة البنـاء كما هو مبين في الخريطة التالية، منطقتي صردا وبيتين 

ي األمعــري األفضــل حــاال، فــي حــين يالحــظ ارتفــاع متوســط كثافــة الســكن فــي مخيمــ االقتصــاديةاألفقــي والظــروف 

غرفـــة، وذلـــك بســـب صـــغر المســـاحة وقلـــة األراضـــي المتاحـــة للبنـــاء وكثافـــة عـــدد الســـكان / فـــرد 1.6وقـــدورة لتبلـــغ 

  . الصعبة مما يعني اكتظاظ عالي في السكن االقتصاديةف و والظر 

  . 2007متوسط كثافة السكن في عام المساكن المأهولة في منطقة الميتروبوليتان حسب : 2. 3 خريطة

  
  
  : بالصرف الصحي واالتصالالمساكن : 5. 3

أن المساكن المأهولة فـي منطقـة الميتروبوليتـان  2007تظهر نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 

   :تتمحور وضعيتها حول اإلتصال بالصرف الصحي على النحو التالي

امـة للصــرف الصــحي مشـكلة مــا نســبته مســكن متصـلة بالشــبكة الع 13357أظهـرت النتــائج أن  :عامــةشـبكة  .1

، وهــذه نســبة أعلــى 3. 3وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الخريطــة  مــن إجمــالي عــدد المســاكن المأهولــة%  59.2

قـدم ، وهذا مؤشر قوي على األفضـلية النسـبية لمسـتوى الخـدمات الم% 32.8البالغة من نسبة الضفة الغربية 

الصـرف الصـحي التـي يـتم جمعهـا مـن الشـبكة العامـة يخضـع لسكان منطقة الميتروبوليتان، ويالحظ أن مياه 
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ولكن ما يلفت  دينة لها محطة معالجة خاصة بها،جزء كبير منها في مدينتي رام اهللا والبيرة للمعالجة، فكل م

االنتبـــاه هـــو أن محطتـــي معالجـــة الميـــاه العادمـــة فـــي منطقـــة الدراســـة، قـــد تـــم إنشـــائهما بـــالقرب مـــن المنـــاطق 

أظهــرت النتــائج المستخلصــة مــن اســتخدام بــرامج نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتحليــل الصــور الســكنية، حيــث 

 م هــوائي 200الجويــة أن المســافة مــا بــين محطــة معالجــة الميــاه العادمــة والمنــاطق الســكنية فــي مدينــة البيــرة 

الصــــحية ، وهــــذا األمــــر يخلــــق الكثيــــر مــــن المشــــاكل البيئيــــة و كمــــا هــــو موضــــح فــــي الصــــورة الجويــــة التاليــــة

أو مــن خــالل التــأثير ســلبا علــى  ةوالخدماتيــة، ســواء بالتــأثير علــى الســكان المقيمــين بــالقرب مــن هــذه المحطــ

هـذه المحطـة  سـيجعلوخـالل فتـرة بسـيطة نوعية الخدمات المقدمة، مـع األخـذ بالحسـبان أن التوسـع العمرانـي 

هــذه المحطــة، وعليــه يجــب التفكيــر داخــل المنــاطق الســكنية حيــث مــن المتوقــع أن تكــون المبــاني مالصــقة ل

وبشــكل جــدي إليجــاد منــاطق بديلــة لهــذه المحطــة، ومــن المالحــظ أن الميــاه المعالجــة يــتم إلقائهــا فــي األوديــة 

. دون االســتفادة منهـــا بــأي شـــكل كـــان وهــذا مـــا يحصـــل فــي محطـــة معالجــة الميـــاه العادمـــة فــي مدينـــة البيـــرة

نفسـه يـنعكس علـى محطـة معالجـة الميـاه العادمـة فـي مدينـة وٕان هـذا األمـر  )22، ص2006 وجـودة بيراوي(

 . رام اهللا وذلك كما هو موضح في الجزء الخاص باستعماالت األراضي

  . محطة معالجة المياه العادمة في مدينة البيرة: 1. 3 صورة جوية    
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للصـرف الصـحي، وهـذا مـا عريك ال يوجـد بهـا شـبكة عامـة السكانية بيتين وعين قينيا وعين  أن التجمعات يالحظ

ممــا يوجــب ضــرورة تــوفير شــبكة عامــة للصــرف الصــحي لهــذه التجمعــات إلــخ، و ...ســبب مشــكلة بيئيــة وصــحية ي

  . ولبقية المساكن غير المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي

%  37.8مســكن بمــا نســبته  8523بلــغ عــدد المســاكن التــي تعتمــد علــى الحفــرة االمتصاصــية   :امتصاصــيةحفــرة  .2

وٕان هذه النسبة أقل من نسبة الضفة الغربيـة البالغـة  وليتان،عدد المساكن المأهولة في منطقة الميتروب إجماليمن 

، وذلــك بســبب اعتمــاد منطقــة الميتروبوليتــان بشــكل أكبــر علــى الشــبكة العامــة، ويالحــظ أن هنــاك بعــض % 65.1

صـلة بحفــرة امتصاصـية وهــي بيتـين وعــين قينيـا وعــين التجمعـات السـكانية ترتفــع فيهـا نســبة المسـاكن المأهولــة المت

علــى التــوالي وذلــك لعــدم وجــود شــبكة عامــة للصــرف الصــحي ممــا %  97و %  93.4و %  97.8عريــك بنســبة 

 . يدفع المواطنين لالعتماد وبشكل شبه كلي على استخدام الحفرة االمتصاصية

 الدراســةمنطقــة  فــي بالصــرف الصــحي واالتصــالمســاكن حســب التجمــع الســكاني التوزيــع النســبي لل: 3. 3 خريطــة

   .2007عام ل

  
عــدم اتصــال المســاكن بالصــرف الصــحي بــأي طريقــة كانــت وهنــا تبلــغ المســاكن غيــر  وهــذا يعنــي :يوجــدال  .3

، وهـــذه نســـبة أقـــل مـــن نســـبة الضـــفة الغربيـــة % 0.4مســـكنا تشـــكل مـــا نســـبته  92المتصـــلة بالصـــرف الصـــحي 
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ع المساكن في مجال الصرف الصحي في منطقة الميتروبوليتان أفضـل مـن ، مما يفسر أن وض% 1.2البالغة 

 ).  101-98، ص 2009جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ال. (ة مناطق الضفة الغربية بشكل عامبقي

  : توفر السلع المعمرة: 6. 3
قــة الميتروبوليتــان مــن األســر فــي منط%  31.8تعتبــر الســلع المعمــرة التــي تــدوم طــويال لــدى األســرة ويالحــظ أن 

مــن األســر %  93.8منهــا تمتلــك ثالجـة كهربائيــة، فــي ظــل امــتالك %  90.1تمتلـك ســيارة خصوصــية، فــي حــين 

مــن األســر فــي منطقــة %  90مــن األســر تمتلــك غســالة مالبــس، وتقريبــا %  86.1كهربــاء، وهنــاك  /لطبــاخ غــاز 

لصـحن القـط، ويضـاف إلـى %  82.4هاتف، و  من األسر لخط%  51.4 ويمتلكالميتروبوليتان تمتلك تلفزيون، 

، وبنـاء علـى ذلـك يمكـن اسـتنتاج ةالتاليـ الخريطـةذلك العديد من السلع المعمرة األخـرى حسـب مـا هـو موضـح فـي 

أنه في ظل تمتع أسر المنطقة بنسب عالية مـن تـوفر السـلع المعمـرة فـإن ذلـك يسـاهم فـي رفـع مسـتويات الخـدمات 

عيـــة الحيـــاة، وأيضـــا يزيـــد الضـــغط علـــى العديـــد مـــن المرافـــق والخـــدمات األخـــرى، مثـــل المقدمـــة لألفـــراد وتحســـين نو 

الحاجة لتـوفير خدمـة وطاقـة كهربائيـة جيـدة لتغطيـة اإلسـتهالك المتزايـد للكهربـاء، وأيضـا تغطيـة احتياجـات األسـر 

إلـخ، ...والتدفئـة السـتعماالت السـيارات على صعيد المياه، مـع مراعـاة سـد حاجـات وخـدمات المحروقـات المتنوعـة 

 .فـــي ظـــل تزايـــد الضـــغط علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا االتصـــاالت فهنـــاك ضـــغط واضـــح علـــى شـــبكة خطـــوط الهـــاتف

  )85-82، ص 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (
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   . 2007عام ل منطقة الدراسة السلع المعمرة فيبعض توفر التوزيع النسبي لألسر حسب : 4. 3 خريطة

  
  : التخلص من النفايات المنزلية طرق : 7. 3

وهــي تمثــل الطريقــة والوســيلة التــي تســتخدمها األســرة فــي الــتخلص مــن النفايــات المنزليــة، بحيــث تظهــر النتــائج أن 

مسـكن تقـوم بإلقـاء نفاياتهـا فـي أقـرب حاويـة بمـا  21012من المسـاكن فـي منطقـة الميتروبوليتـان بواقـع %  93.2

كســلطة ( بــة مــن المنــزل أو علــى بــاب الوحــدة الســكنية بهــدف قيــام جهــة أخــرى فــي ذلــك وضــع النفايــات علــى مقر 

مسـكن فـي منطقـة الدراسـة  309 ويوجـد بجمـع النفايـات للـتخلص منهـا،) محليـة أو وكالـة غـوث أو متعهـد خـاص 

مــن المســاكن تقــوم بــالتخلص مــن نفاياتهــا مــن خــالل حــرق هــذه النفايــات وهــذا مــا يشــكل %  1.4تشــكل مــا نســبته 

الدراســة تقــوم بــالتخلص مــن مســكن فــي منطقــة  188واجتماعيــة، ويضــاف إلــى ذلــك وجــود  وبيئيــةهــة صــحية مكر 

تقـوم بإلقـاء نفاياتهـا بشـكل عشـوائي، %  0.3مسـكن تشـكل مـا نسـبته  59نفاياتها في مكب النفايات، في حين أن 

  .تستخدم طرق أخرى مختلفة% 0.4مسكن تشكل ما نسبته  82مع وجود 

طيع أن نســـتنتج أن غالبيـــة المســـاكن فـــي منطقـــة ميتروبوليتـــان رام اهللا والبيـــرة وبيتونيـــا تـــتخلص مـــن وبالتـــالي نســـت

 .مــن خــالل إلقاءهــا فــي أقــرب حاويــة، وهــذا مــا يعتبــر أمــرا ايجابيــا وجيــدا بالنســبة لمنطقــة الميتروبوليتــاننفاياتهــا 

  )منشورةغير بيانات  ،2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (
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  : ئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخالمصدر الر :  8 .3
ام أكثر من مصدر عملية الطبخ، وفي حال استخد الطاقة المستحدمة من قبل السكان لألغراض المنزلية في تمثل

غــاز مــن المســاكن تســتخدم ال%  93.1ن مــا نســبته أكثــر اســتخداما، حيــث تشــير النتــائج يــتم اختيــار المصــدر األ

فــي حــين أنــه تشــكل المســاكن %  95.8مقــارب لمعــدل الضــفة الغربيــة والبــالغ  بخ وهــذا معــدلكمصــدر رئيســي للطــ

أمــا بالنســبة للحطــب %  0.1وهــذا مماثــل لمعــدل اســتخدام الكهربــاء والبــالغ %  0.1التــي تســتخدم الكــاز مــا نســبته 

عـــدل الضـــفة مـــن مســـاكن الميتروبوليتـــان تســـتخدم الحطـــب، وهـــذا معـــدل مـــنخفض جـــدا مقارنـــة مـــع م%  0.2فـــإن 

ن ونقــص وجــود يغلــب علــى منطقــة الميتروبوليتــا يعــود ذلــك إلــى الطــابع الحضــري الــذيو %.  1.3الغربيــة والبــالغ 

الريف، باإلضافة إلـى الظـروف المعيشـية األفضـل حـاال مـن بقيـة منـاطق الضـفة الغربيـة  األحطاب والتي تكثر في

الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني ( .رئيسي على الحطب كمصدر المعتمدةلى انخفاض نسبة المساكن إأدت 

  )منشورةغير بيانات  ،2009

   :التدفئةالمصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في : 9. 3
هي الطاقة المستهلكة من قبل السكان لألغراض المنزلية في عملية التدفئة، وفـي حالـة اسـتخدام أكثـر مـن مصـدر 

ن أ، بــ2007 –ر نتــائج التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت يــتم اختيــار المصــدر األكثــر اســتخداما، وتظهــ

مــن مســاكن منطقــة الميتروبوليتــان تســتخدم الغــاز كمصــدر رئيســي للطاقــة المســتخدمة فــي التدفئــة وهــي %  30.2

ـــالغ  ةنســـب مـــن  % 29.9مـــن المســـاكن، فـــي حـــين أن %  39.2أقـــل بكثيـــر مـــن المعـــدل فـــي الضـــفة الغربيـــة والب

من المساكن تعتمد علـى الكهربـاء كمصـدر رئيسـي %  10.7 و ،قة الميتروبوليتان تستخدم الكازالمساكن في منط

مـن المســاكن، %  16قـد بلــغ  المعــدل الخـاص بالضــفة الغربيـة أنللطاقـة المسـتخدمة فــي التدفئـة، علــى الـرغم مـن 

سـتخدم السـوالر للتدفئـة، ت%  10.5من المساكن في منطقة الميتروبوليتان تستخدم الفحم، و %  1ومع ذلك يوجد 

مــن المســاكن فقــط فــي الميتروبوليتــان تعتمــد علــى الحطــب وهــي نســبة أقــل مــن المعــدل %  0.2أمــا الحطــب فإنــه 

مــــن مســــاكن الضــــفة الغربيــــة، ويعــــود ذلــــك إلــــى أن طبيعــــة منطقــــة %  20.6العــــام فــــي الضــــفة الغربيــــة والبــــالغ 

نتشر في الريف، باإلضافة إلـى مسـتوى المعيشـة األحسـن الميتروبوليتان الحضرية، ونقص وجود األحطاب والتي ت

حاال في منطقة الميتروبوليتان من بقية مناطق الضفة الغربية أدت إلـى انخفـاض نسـبة اسـتخدام الحطـب كمصـدر 

     )منشورةغير بيانات  ،2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (. رئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة

  : ب اإلقتصادي للسكانالتركي: 10. 3
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يقصــد بالتركيــب اإلقتصــادي توزيــع الســكان حســب حــالتهم العمليــة، وتــوزيعهم حســب المهنــة واألنشــطة االقتصــادية 

  :تركيب اإلقتصادي للسكان فيما يليالمختلفة في منطقة أو قطر معين وتكمن أهمية ال

  .تحديد حجم القوى العاملة في الحاضر والمستقبل .1

 .ة والبطالة وأسبابها وخصائصهاتوضيح نسب العمال .2

 . ودراسة واقعها تحديد معدالت النشاط اإلقتصادي .3

 . المساعدة في الكثير من القضايا مثل التنبؤ والتخطيط المستقبلي اإلقتصادي والتنموي .4

    :وهمافي عملية اإلنتاج إلى قسمين  موبشكل عام يقسم السكان من الناحية االقتصادية حسب مدى مساهمته

ســنة، ويمكــن اعتبــارهم  64ســنة إلــى  15وهــم الســكان الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين : الســكان فــي ســن العمــل  .أ 

بأنـه بلـغ عـدد  2007من السكان النشيطين اقتصاديا، وتشير نتائج التعداد العام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت عـام 

%  53.2نسمة، يشكلون ما نسـبته  58563بيتونيا السكان في سن العمل في منطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة و 

  . من إجمالي عدد السكان

 65سنة وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم  15وهم األطفال الذين تقل أعمارهم عن : السكان خارج سن العمل . ب

عـددهم فـي  سنة فأكثر، ويعتبروا من السكان غير النشيطين اقتصاديا ما عدا العاملين منهم بشـكل فعلـي، وقـد بلـغ

نســمة يشــكلون مــا  42261حســب مــا أشــارت إليــه نتــائج التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت  2007عــام 

  . من إجمالي عدد السكان%  38.4نسبته 

    : مفهوم العمل والقوة العاملة -أ

لحصـول علـى أجــرة هـو الجهـد المبـذول فــي جميـع األنشـطة التـي يمارسـها األفــراد بهـدف الـربح أو ا: مفهـوم العمـل 

معينـــة ســـواء كانـــت علـــى شـــكل راتـــب شـــهري أو أجـــرة أســـبوعية أو بالمياومـــة أو علـــى القطعـــة أو علـــى نســـبة مـــن 

األرباح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرق، كذلك فإن العمل دون أجر أو عائد في مصلحة أو مشـروع أو مزرعـة 

ادة، وال تعتبـر األنشـطة المعتـادة للفـرد فـي األعمـال للعائلة تـدخل ضـمن مفهـوم العمـل إذا كانـت طبيعـة العمـل معتـ

  . التطوعية والخيرية لدى الغير دون أجر عمل

هــي حالــة الفــرد العمليــة مــن حيــث كونــه داخــل أو خــارج القــوة ( وبنــاء علــى مفهــوم العمــل فــإن العالقــة بقــوة العمــل 

   :كالتاليوتصنف ) العاملة
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نســـمة  27484بلـــغ عـــدد المشـــتغلين فـــي منطقـــة الدراســـة  2007 –بنـــاء علـــى نتـــائج التعـــداد العـــام : المشـــتغل  .1

ســـــنوات فـــــأكثر فـــــي منطقـــــة  10الســـــكان الفلســـــطينيين مـــــن إجمـــــالي عـــــدد %  36يشـــــكلون مـــــا نســـــبته تقريبـــــا 

 6844ويالحظ أن غالبية المشتغلين هم من الذكور حيث ال يتجاوز عدد النساء من المشتغلين الميتروبوليتان، 

  . مشتغلة

  ):البطالة ( العمل المتعطل عن  .2

   .2007مة وذلك في عام سن 1293المتعطلين الذين سبق لهم العمل وهؤالء يبلغ عددهم   . أ

في منطقـة ميتروبوليتـان رام اهللا  2007وهؤالء يبلغ عددهم في عام : المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل   . ب

 .نسمة 1167والبيرة وبيتونيا 

  .  نسمة 2460يبلغ  2007في منطقة الميتروبوليتان في عام وبالتالي فإن إجمالي عدد المتعطلين 

   : د العمليال يعمل وال ير  -    

مفهـوم العـاملين أو العـاطلين عـن العمـل، ويــتم  مينطبــق علـيهوال ) سـنوات فـأكثر 10(أعمـارهم الـذي وهـم األفـراد     

احـدة خـالل فتـرة اإلسـناد الزمنـي، ولـم تصنيفهم خارج القوى العاملة، بمعنى أن هـذا الفـرد لـم يعمـل ولـو لسـاعة و 

 : يبحث عن عمل وال يرغب في العمل ويندرج تحت هذا التعريف

 10(من عدد السكان %  31نسمة يشكلون ما نسبته  23705بلغ إجمالي عددهم  :التدريب/التفرغ للدراسة .3

  ).  سنوات فأكثر

نسمة، تشكل النساء منهم  15973وبوليتان في منطقة الميتر  2007في عام  همبلغ عدد :عمال المنزلأل التفرغ .4

من المتفرغين ألعمال المنزل، ويعود ذلك إلى خروج الرجال للعمل وبقاء النساء في البيت % 99.7ما يقارب 

للقيام باألعمال المنزلية خصوصا في ظل وجود عدد من المعتقدات والعادات والتقاليد والثقافات التي تبقي عدد 

   .من النساء في البيت

( من عدد السكان الفلسطينيون   %  5.5نسمة يشكلون ما نسبته  4170بلغ عددهم : مرض/كبر السن/العجز .5

  ). سنوات فأكثر 10

يرغب في العمل وال يبحث عنه وذلك يعمل وال ذا كان الفرد قادرًا على العمل ولكنه ال إ: المتقاعد/وجود إيراد .6

  %. 1.3نسمة يشكلون ما نسبته  1025م ، وقد بلغ عددهالخ...التقاعد، أو من يراد له من عقاراتإلوجود 
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ال أنه إو الفرد القادر على العمل أتشمل أي فرد لم ينطبق عليه جميع ما ذكر سابقا مثل، المسجون، : أخرى .7

يراد من جهة أخرى مثل األبناء والبنات غير الملتحقين بالمدارس وال إال يرغب به وال يبحث عنه وليس له 

الجهاز المركزي ( %. 1.5نسمة يشكلون ما نسبته  1146وقد بلغ عددهم ، يهم أي حالة مما سبقتنطبق عل

  )77 - 69ص  ،2009لإلحصاء الفلسطيني 

   100*   عدد السكان في سن العمل= معدل النشاط اإلقتصادي الخام  -

  عدد السكان الكلي                                           

                                      =58563   *100  =53.2 .%  

                                        10095   
إال أنــه يمكــن القــول بــأن هــذا المعــدل ال يشــكل مؤشــرا حقيقيــا بســبب وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن الســكان فــي ســن 

قتصـادي الصـافي والـذي يـتم تمثيلـه العمل متعطلين عـن العمـل وبنـاء علـى ذلـك فإنـه يـتم حسـاب معـدل النشـاط اإل

  : بالمعادلة التالية 

   100*   عدد المشتغلين فعال= معدل النشاط اإلقتصادي الصافي 

 عدد السكان الكلي                                     

                                       =27484  *100   =24.96  .%  

                                         10095   
إن هــذا المؤشــر يزودنــا بمعطيــات تفيــد أن ربــع الســكان يقومــون بإعالــة ثالثــة أربــاع الســكان اآلخــرين وبالتــالي فــإن 

حجـــم الخـــدمات المـــزودة لهـــم يجـــب أن يتناســـب مـــع طبيعـــة التركيبـــة االقتصـــادية، وحجـــم الضـــغط علـــى المرافـــق 

  . والخدمات

   :اإلعالة -ب

هـو الشـخص الـذي ال دخـل لـه ينفـق بـه علـى نفسـه، ويعتمـد فـي حياتـه علـى نفقـة إنسـان : صد بالشخص المعاليق

  . آخر، كأن يكون والده أو أخوه أو غيره

  = وهناك نسبة اإلعالة الكلية 

   100*سنة     65عدد السكان أكثر من + سنة  15عدد السكان أقل من 

  سنة  65 – 15عدد السكان من 
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 =42261  *100     =72.2 % .  

   58536   
   100*  عدد السكان غير العاملين= نه عند احتساب معدل اإلعالة الحقيقية أفي حين 

  عدد السكان العاملين فعال                                                      

                                                   =82611 *100   =300.6  %  

                                                     27484  
فــإن هــذا المعــدل مرتفــع جــدا، بحيــث يترتــب علــى الشــخص %  300.6وعنــد دراســة معــدل اإلعالــة الحقيقــة البــالغ 

المعيـــل مســـؤولية أســـرية واجتماعيـــة واقتصـــادية كبيـــرة جـــدا، وٕان هـــذه النســـب العاليـــة مـــن اإلعالـــة الحقيقـــة تـــؤدي 

مســـتوى الخـــدمات والرعايـــة والمرافـــق التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد خصوصـــا فـــي ظـــل ظـــروف  بالضـــرورة إلـــى تـــدني

اقتصادية صعبة مما يعني مستوى متدني من الخدمات لعدد ال بأس به من السكان، ومن هذا المنطلـق فإنـه كلمـا 

أفضـل مـن  انخفضت معدالت اإلعالة الحقيقية كلما ساهم ذلك في تخفيف الضغط على السـكان وتـم تـوفير مقـدار

  . الخدمات

   :الرئيسيةالمهنة  -ج 

و الذي باشره سابقا إذا أ و نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغالً أالمقصـود بالمهنة الرئيسية هي الحرفة 

المقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من نصف و كان متعطـًال سبق له العمل، 

  .خالل األشهر الثالثة السابقة لليلة العدواألكثر ثباتًا  األكثر تكراراً  و أوقت العمل 

  : تقسم المهن الرئيسية في منطقة الميتروبوليتان على النحو التالي

من %  7.5وتبلغ نسبتهم في منطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا : اإلدارة العليا والمشرعون وموظف .1

من المهن، وذلك بسبب اعتبار %  2.9 ةلى بكثير من نسبة الضفة الغربية البالغالمهن وهي نسبة أع

السلطة الوطنية الفلسطينية مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا مقرا أساسيا لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، 

 . ولين في المنطقةؤ وهذا األمر أدى إلى سكن عدد كبير من المس

من المهن في حين %  29.1وتبلغ نسبتهم في منطقة الميتروبوليتان : ساعدونصون والفنيون والمالمتخص .2

، وهذا مما يعكس دور تركز عدد %18.9أنه تنخفض النسبة على مستوى الضفة الغربية لتصل إلى حد 
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كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية والدولية في منطقة الميتروبوليتان والذي أدى بدوره إلى 

 . وتركز المتخصصون واألكاديميون في منطقة الميتروبوليتانهجرة 

حين تنخفض على مستوى الضفة  من المهن، في%  5.7وتبلغ نسبتهم في منطقة الميتروبوليتان : الكتبة  .3

 . من المهن، بسبب تركز المؤسسات في مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا%  2.8الغربية لتصل إلى حد 

وهي %  18.2وتبلغ نسبتهم في منطقة الميتروبوليتان : لمحالت التجارية واألسواقعة في االخدمات والبا .4

 %.  18نسبة مقاربة لنسبة الضفة الغربية البالغة 

من المهن وهي أقل من معدل %  1.1بحيث بلغت في منطقة الميتروبوليتان : الزراعة وصيد األسماك  .5

ى طبيعة منطقة الميتروبوليتان الحضرية وقلة األراضي من المهن، ويعود ذلك إل%  4الغربية البالغ  ةالضف

الزراعية وعدم وجود جدوى اقتصادية منها والتوجه نحو العمل الوظيفي والمكتبي، أدت إلى انخفاض المهن 

 . ذات الطابع الزراعي بشكل كبير

مـن %  35.8بوليتـان وقد بلغـت نسـبتهم فـي منطقـة الميترو : اآلالت ومجمعوها والمهن األولية الحرف ومشغلو. 6

وذلــك بســبب عمــل جــزء كبيــر مــن ســكان % 50.6المهــن وهــذه نســبة أقــل مــن نســبة الضــفة الغربيــة البالغــة 

فبذلك تقل نسب عملهم في قطـاع الحـرف الميتروبوليتان في المهن ذات الطابع الوظيفي المكتبي والخدماتي، 

لتعـــداد العـــام ا - ركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطينيالجهـــاز الم( .والمهـــن األوليـــة عـــن بقيـــة منـــاطق الضـــفة الغربيـــة

  )بيانات غير منشورة ،2009، 31/12/2008وتحديثاته لغاية  2007منشآت لل
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المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب المهن ) سنوات فأكثر 10(ان الفلسطينيون لسكا: 2. 3 شكل

  . 2007م الرئيسية في منطقة الميتروبوليتان والضفة الغربية لعا
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  : المنشآت في منطقة الميتروبوليتانواقع  - د

       : تعرف المنشاة إحصائيا

و أتعرف المنشأة كما وردت في التصنيفات الدولية بأنها مجموعة األنشطة والموارد التي تدار بواسطة مالك واحد 

ويجب أن  ،ي موقع جغرافي واحدمجموعة متجانسة من السلع والخدمات، وعادة ما يتم ذلك ف إلنتاجدارة واحدة إ

   :تتوفر الشروط التالية في المنشأة

 و سلعة للغيرأأي أن تقدم المنشأة خدمة : مزاولة نشاط اقتصادي.  

 و أتقع فيه، وهي بالعادة تكون مبنى مستقل  الذيأي أن تتميز بالثبات ضمن المكان : وجود مكان ثابت

المتحركة  ءتعتبر األشياضمن موقع واحد، وعليه ال  و مجموعة من المباني المتجاورةأجزء من مبنى 

منشآت اقتصادية، كذلك ال ) و السيارات والباعة المتجولينأمثل العربات المتحركة (والتي تزاول عمل 

منشآت  و المشاريع بشكل عام،أ قالطر  والتشييد أالمباني تحت  بإنشاءموقع العمل الخاص يعتبر 

والمباني  رتعتبر المقابكما ال ، المهندسين والمراقبين والعمال بإقامةلخاصة كالبيوت الجاهزة والبراكيات ا
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و أي منشأة أخرى تقدم خدمات أو مقهى أوجد بداخلها مطعم  إذاأما  منشآت،األثرية القديمة والمهجورة 

 فإنهاالمنشآت  وأوفي جميع الحاالت إذا تواجد أحد العاملين داخل هذه المباني ، فتعتبر مباني ومنشآت

  .كالمعتاد وتحصر ترقم

 و شركةأبين أفراد  شراكهو أأي وجود حائز واحد سواء كان فردًا : وجود حائز واحد.  

  دارة واحدةإوجود.   

  : الحالة العملية للمنشآت: أوال 

وتعرف الحالة العملية للمنشآت بأنها حالة العمل في المنشأة وقت حصرها، وتظهر نتائج التعداد العام للسكان 

، بأن إجمالي عدد 2008والتعديالت التي حصلت عليه لغاية نهاية عام  2007والمساكن والمنشآت لعام 

منشاة يتركز الجزء األكبر من هذه  7410المنشآت في منطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا قد بلغ 

من إجمالي عدد %  86.2ا نسبته منشأة أي م 6391المنشآت في مدينتي رام اهللا والبيرة حيث يوجد فيهما 

المنشآت في منطقة الميتروبوليتان، وهذا ما يمكن تفسيره بأن طبيعة مدينتي رام اهللا والبيرة كمركز لمحافظة رام 

اهللا والبيرة ومركز إداري وسياسي واقتصادي للمؤسسات والمنشآت في الضفة الغربية بشكل عام هذا األمر يؤدي 

ضمن  2008لمنشآت في هاتين المدينتين، وعند دراسة الحالة العملية للمنشآت لعام إلى وجود عدد كبير من ا

  : ون المنشآت إحدى الحاالت التاليةمنطقة الميتروبوليتان فتك

هي منشأة تزاول العمل فعال ويعمل بها شخص واحد على األقل، وقد بلغ عدد المنشآت العاملة في  :عاملة .1

من إجمالي عدد %  87.1منشأة تشكل ما نسبته  6456التالي  الشكلكما هو موضح في  2008عام 

المنشآت في منطقة الميتروبوليتان، وهذه نسبة مرتفعة جدا تدلل على قوة النشاط اإلقتصادي والحركة 

  . التجارية النشطة وتركز عدد كبير من المنشآت العاملة في منطقة الميتروبوليتان

ومحتوياتها ال تزال ...) سفر، مرض،( مل ألي سبب من األسباب المتوقفة عن العي المنشأة ه :متوقفة .2

، وتظهر النتائج بأن عدد المنشآت المتوقفة في طوال فترة حصر المنشآت موجودة في المكان ولكنها متوقفة

من إجمالي عدد المنشآت، ويمكن القول بأن هذه %  4منشأة تشكل ما نسبته  298قد بلغ  2008عام 

 .قليلة هي المنشآت التي تتوقف عن العمل بهذا الشكلالنسبة متدنية، ف
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هي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة النشاط االقتصادي، مثل القيام بأعمال  :التجهيزتحت  .3

ضمن هذا البند  2008فعًال، ويبلغ عدد المنشآت المصنفة في عام الديكور والتأثيث، لكنها لم تبدأ بالعمل 

من إجمالي عدد المنشآت، وهذا ما يفسر وجود حركة إدارية ومؤسساتية % 1.1ها منشأة ونسبت 83ب 

وتجارية واقتصادية نشطة في المنطقة حيث هناك إقبال على افتتاح مؤسسات ومنشآت جديدة في منطقة 

بسبب الظروف  نالميتروبوليتان، فالمنشآت ذات الطابع الربحي تفضل العمل في منطقة الميتروبوليتا

ادية الجيدة نسبيا مقارنة مع بقية المناطق الفلسطينية، وباإلضافة إلى ذلك فإن المنشآت غير االقتص

الربحية سواء قطاع حكومي أو أهلي أو دولي فإنها تفضل العمل في منطقة الميتروبوليتان وافتتاح مراكز 

ا للضفة الغربية واألراضي مركزا قياديوفروع ومقرات لها خصوصا في مدينتي رام اهللا والبيرة، بحكم كونهما 

 . الفلسطينية

ومن األمثلة ، وال تقدم للغير المنشأةيعرف النشاط المساند بأن مخرجاته تستخدم في نفس : نشاط مساند .4

وبناء على ذلك فإن ، )شرط أال تقدم خدمة التخزين للغير(ما  لمنشأةعلى ذلك مستودعات التخزين التابعة 

%  6.8د في منطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا تشكل ما نسبته منشاة ذات نشاط مسان 502هناك 

 . من إجمالي عدد المنشآت

هي المنشأة التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حسـاباتها ومـن ثـم لـم يعـد لهـا : مغلقة نهائيا. 5

وقـد بلـغ ه فـارغ مـن أي محتويـات، موجـود ولكنـ لوجود اقتصادي علـى أرض الواقـع، وقـد يكـون مكانهـا ال يـزا

 .فقـــط وهـــي نســـبة ضـــئيلة جـــدا%  1منشـــأة وتشـــكل مـــا نســـبته  71حـــوالي  2008عـــدد هـــذه المنشـــآت لعـــام 

، 31/12/2008وتحديثاتـــه لغايـــة  2007منشـــآت لللتعـــداد العـــام ا - الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني(

 )بيانات غير منشورة ،2009
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  . 2008سب الحالة العملية في منطقة الميتروبوليتان لعام توزيع المنشآت ح: 3. 3 شكل
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عاملة متوقفة تحت التجھيز نشاط مساند مغلقة نھائيا

الحالة العملية

المنشآت

   
  : صادي وأعداد العاملين في المنشآتالنشاط اإلقت: ثانيا 

 كانـت سـواء المخرجـات مـن مجموعـة أو مخـرج عنهـا ينـتج التـي األعمـال مـن مجموعـة أو عمليـة عـن عبـارة هـو

المضـافة  يمـةقال مـن قـدر بـأكبر يسـاهم الـذي طالنشـا ذلـك هـو الرئيسـي اإلقتصـادي والنشـاط خدميـة، أو سـلعية

  .الواحدة المؤسسة أو ة المنشأ داخل األنشطة تعدد حالة في )الدخل(

فـي  2008العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكوميـة لعـام وتظهر النتائج أن عدد المنشآت 

عامل، تعمـل هـذه المنشـآت فـي أنشـطة  30514داره منشأة بإجمالي عدد عاملين مق 6175منطقة الميتروبوليتان 

  : اقتصادية مختلفة من ضمنها ما يلي

 74بلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فــي هــذا النشــاط  كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التــالي، : الزراعــة والصــيد والحراجــه .1

هلـي والشـركات من إجمالي عدد المنشآت العاملة فـي القطـاع الخـاص والقطـاع األ%  1.2منشأة تشكل ما نسبته 

مـــن %  0.6عـــامال يشـــكلون مـــا نســـبته  176الحكوميـــة ضـــمن منطقـــة الميتروبوليتـــان، ويعمـــل فـــي هـــذا النشـــاط 

إجمــالي عــدد العــاملين، ويمكــن تفســير تــدني وانخفــاض نســبة عــدد المنشــآت وعــدد العــاملين فــي أنشــطة الزراعــة 

حضـــري المـــدني بحيـــث يقـــل التواجـــد والطـــابع والصـــيد والحراجـــه بســـبب أن طبيعـــة المنطقـــة يغلـــب عليهـــا الطـــابع ال

الريفــي حيــث يالحــظ قلــة األراضــي الزراعيــة والمراعــي فــي هــذه المنطقــة بحيــث يــتم التركيــز علــى بقيــة األنشــطة 
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استغالل األراضي للسكن مما يعني قلة القطاع الزراعي خصوصا في ظل عدم وجـود جـدوى اقتصـادية وبالتحديد 

مــا دفــع الكثيــرين لتــرك هــذا النشــاط والتوجــه ألنشــطة أخــرى أكثــر فائــدة فــي نظــر مــن العمــل فــي النشــاط الزراعــي م

 .المواطنين من ناحية اقتصادية

ثالثـة منشـآت فقـط، بإجمـالي عـدد عـاملين مقـداره  2008بلغ عدد المنشـآت فـي عـام : التعدين واستغالل المحاجر .2

تعـدين واسـتغالل المحـاجر بسـبب صـعوبة عامال، ويمكن تفسير انخفـاض نسـبة المنشـآت العاملـة فـي نشـاط ال 12

حفــر وعمــل محــاجر وكســارات فـــي داخــل منطقــة الميتروبوليتــان الســكنية لمـــا لــذلك مــن أضــرار بيئيــة واجتماعيـــة 

وصحية واقتصادية كبيرة تترتب على ذلك، ولعدم تقبل المواطنين والجهات المختصة لوجود محـاجر فـي داخـل أو 

 . بالقرب من المناطق السكنية

ويعتبـــر نشـــاط الصـــناعة التحويليـــة مـــن األنشـــطة االقتصـــادية كبيـــرة العـــدد مـــن حيـــث عـــدد  :التحويليـــة اتناعالصـــ .3

مــن إجمــالي عــدد %  13.4منشــأة تشــكل مــا نســبته  825المنشــآت وأعــداد العــاملين، حيــث يبلــغ عــدد المنشــآت 

مـن إجمـالي %  15.7ته عامـل يشـكلون مـا نسـب 4789المنشآت في حين أنه بلـغ عـدد العـاملين فـي هـذا النشـاط 

 . عدد العاملين في منطقة الميتروبوليتان

منشــآت بإجمــالي عــدد عــاملين  8ويبلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فــي هــذا النشــاط  :والميــاهإمــدادات الكهربــاء والغــاز  .4

محافظــة بــرز هــذه المنشــآت هــي شــركة كهربــاء محافظــة القــدس، ومصــلحة ميــاه ن أعامــل، علمــا بــأ 449مقــداره 

 . منطقة رام اهللا والبيرةالقدس 

مـــن إجمـــالي عـــدد % 1.2منشـــأة تشـــكل مـــا نســـبته  76بلـــغ عـــدد المنشـــآت العاملـــة فـــي هـــذا النشـــاط  :اإلنشـــاءات .5

 . من عدد العاملين%  2.9عامال يشكلون ما نسبته  888المنشآت، في حين أنه بلغ عدد العاملين 

يعتبــر هــذا النشــاط مــن : يــة والسـلع الشخصــية واألســرية تجـارة الجملــة والتجزئــة وٕاصــالح المركبــات والــدراجات النار  .6

أبرز وأهم األنشطة وأكثرها انتشارا في منطقة الميتروبوليتان في ظل طبيعة المنطقة االستهالكية، بحيث بلغ عـدد 

نــه بلــغ عــدد العــاملين ضــمن أ، فــي حــين % 45منشــأة تشــكل مــا نســبته  2780ا النشــاط هــذالمنشــآت العاملــة فــي 

مـن أعـداد العـاملين، ويالحـظ بـأن متوسـط عـدد العمـال لكـل %  26عامـل يشـكلون مـا نسـبته  7940 هذا النشـاط

منشـاة وذلـك بسـبب أن غالبيـة هـذه المنشـآت / عامـل %  2.9منشأة في هذا النشاط مـنخفض بحيـث يبلـغ حـوالي 

وجـود عـدد قليـل  هي منشآت صغيرة الحجم، ذات طابع خدماتي واستهالكي أكثر مما هو طابع أنتاجي مما يعني
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مــن العــاملين فــي كــل منشــأة، وهــذا بعكــس مــا يالحــظ فــي أنشــطة اإلنشــاءات والوســاطة الماليــة وٕامــدادات الكهربــاء 

 . العاملة والموظفين في كل منشأةوالمياه التي تحتاج لعدد كبير من األيدي 

وســـياحي وكمقصـــد لكـــل  بحكـــم طبيعـــة المنطقـــة كمركـــز سياســـي وٕاداري واقتصـــادي وتجـــاري: الفنـــادق والمطـــاعم  .7

ـــد مـــن األنشـــطة الســـياح ـــاطق الضـــفة الغربيـــة، فـــإن هنـــاك العدي ورشـــات العمـــل ية والمـــؤتمرات والوفـــود الزائـــرة و من

والمجموعات الترفيهية، مما يعني ذلك انتشار الفنادق والمطاعم في منطقة الميتروبوليتان حيث بلغ عدد المنشـآت 

مــن المنشــآت العاملــة، فــي حــين أنــه بلــغ عــدد %  5.3مــا نســبته  منشــأة تشــكل 328العاملــة ضــمن هــذا النشــاط 

 . 2008من إجمالي عدد العاملين لعام %  4.5يشكلون ما نسبته  2008وذلك في عام  1386العاملين 

بحكـــــم أن أنشـــــطة النقـــــل والتخـــــزين واالتصـــــاالت أنشـــــطة ذات أهميـــــة كبيـــــرة فـــــي  :واالتصـــــاالتالنقـــــل والتخـــــزين  .8

صوصا أهميتهـا فـي قطـاع الخـدمات، وبنـاء علـى ذلـك بلـغ عـدد المنشـآت العاملـة ضـمن المجتمعات المعاصرة وخ

مــن إجمــالي عــدد العــاملين فــي %  6.4عــامال يشــكلون مــا نســبته  1945منشــأة، يعمــل فيهــا  164هــذا النشــاط 

 .القطاع

يـر جـدا فـي مـدينتي ازدهر قطاع الوساطة المالية والتجارية والبنـوك وشـركات الصـرافة بشـكل كب: الوساطة المالية  .9

األخيــرة فــي ظــل تمركــز مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  العشــرةرام اهللا والبيــرة وخصوصــا خــالل الســنوات 

والمؤسســـات الدوليـــة فـــي مـــدينتي رام اهللا والبيـــرة، ممـــا دفـــع الكثيـــر مـــن منشـــآت الوســـاطة الماليـــة اعتمـــاد منطقـــة 

منشـأة تشـكل مـا  125 ندد المنشآت العاملـة فـي منطقـة الميتروبوليتـاالميتروبوليتان مركزا لها، ونتيجة لذلك بلغ ع

عــامال شــكلوا مــا  3098عمــل فــي منشــآت الوســاطة الماليــة  2008مــن عــدد المنشــآت، وفــي عــام %  2نســبته 

    .  نمن إجمالي عدد العاملين في منطقة الميتروبوليتا%  10.2نسبته 

رام  نلقـد شـكلت أنشـطة العقـارات فـي منطقـة ميتروبوليتـا: يع التجاريـة األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشـار  .10

ماليـة كبيـرة   غاهللا والبيرة وبيتونيا سواء البيع أو اإليجـار جـزءا مهمـا مـن النشـاط اإلقتصـادي حيـث تـم اسـتثمار مبـال

األخـرى، واسـتقرار جدا ضمن هذا القطاع وذلك بسبب الهجرة السكانية العالية باتجاه المنطقة من كـل المحافظـات 

، واعتبــار المنطقــة مركــز سياســي واقتصــادي وٕاداري لألراضــي نعــدد كبيــر مــن العائــدين فــي منطقــة الميتروبوليتــا

لعقاريــة لتغطيــة الطلــب المتزايــد علــى هــذا االفلســطينية ممــا أدى إلــى الحاجــة لتــوفير حجــم كبيــر مــن االســتثمارات 

منشــأة  662لك، ويــنعكس ذلــك بوضــوح علــى عــدد المنشــآت والبــالغ القطــاع وبالتــالي ازديــاد األنشــطة المرتبطــة بــذ
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 2958هـذه المنشـآت  تاسـتوعب 2008من إجمالي عدد المنشآت، بحيث أنه في عـام %  10.7تشكل ما نسبته 

 . نمن عدد العاملين الكلي في منطقة الميتروبوليتا%  9.7عامل يشكلون ما نسبته 

فـــي مجـــال التعلـــيم فـــي القطـــاع الخـــاص والقطـــاع األهلـــي  2008عـــام ملـــة فـــي ابلـــغ عـــدد المنشـــآت الع :التعلـــيم .11

مـن إجمـالي عـدد العـاملين %  5.6عامل، يشـكلون مـا نسـبته  1709منشأة عمل فيها  161والشركات الحكومية 

 . في منطقة الميتروبوليتان

اإلجتمــاعي فــي قطــاع الصــحة والعمــل  2008بلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فــي عــام : الصــحة والعمــل اإلجتمــاعي .12

عامـل شـكلوا مـا نسـبته  2016مـن إجمـالي عـدد المنشـآت، وقـد عمـل فيهـا %  5.9منشأة شكلت مـا نسـبته  362

 . من إجمالي عدد العاملين في منطقة الميتروبوليتان%  6.6

ضــمن هــذا النشــاط  2008عــدد المنشــآت العاملــة فــي عــام بلــغ : خدمــة اإلجتماعيــة والشخصــية األخــرىأنشــطة ال.13

مـن إجمـالي عـدد العـاملين فـي منطقـة %  10.3عامـل يشـكلون مـا نسـبته  3148نشأة، بحيـث عمـل فيهـا م 607

  .نالميتروبوليتا

التوزيع العددي والنسـبي للمنشـآت العاملـة فـي القطـاع الخـاص والقطـاع األهلـي والشـركات الحكوميـة : 2. 3جدول 

           . 2008ليتان في عام حسب النشاط اإلقتصادي وتوزيع العاملين في منطقة الميتروبو 

 النشاط الرقم
 العاملين المنشآت

 النسبة العدد النسبة العدد

 0.6 176 1.2 74 والحراجهالزراعة والصيد 1

 0.04 12 0.1 3 التعدين واستغالل المحاجر 2

 15.7 4789 13.4 825 الصناعة التحويلية 3

 1.5 449 0.1 8 الكهرباء والغاز والمياه إمدادات 4

 2.9 888 1.2 76 اإلنشاءات 5

6 
المركبات والدراجاتوٕاصالحتجارة الجملة والتجزئة

 النارية والسلع الشخصية واألسرية
2780 45 7940 26.0 

 4.5 1386 5.3 328 الفنادق والمطاعم 7

 6.4 1945 2.7 164 واالتصاالتالنقل والتخزين 8

 10.2 3098 2 125 الوساطة المالية 9

 9.7 2958 10.7 662 وأنشطة المشاريع التجاريةوااليجاريةاألنشطة العقارية 10

 5.6 1709 2.6 161 التعليم 11

 6.6 2016 5.9 362 الصحة والعمل اإلجتماعي 12
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 10.3 3148 9.8 607 أنشطة الخدمة اإلجتماعية والشخصية األخرى 13

 100.00 30514 100 6175 المجموع 14

 ،2009، 31/12/2008وتحديثاتـه لغايـة  2007منشآت لللتعداد العام ا - لإلحصاء الفلسطيني الجهاز المركزي(

  )بيانات غير منشورة

  :القانونيالكيان  :ثالثا
يقصد به الوضع القانوني للمنشاة من حيث ملكية رأس المال كما حدده قانون التجارة والصناعة، ومـن المعـروف  

، 1964لعــام ) 12(يــة يــتم حاليــا اعتمــادا علــى قــانون الشــركات األردنــي رقــم أن تســجيل الشــركات فــي الضــفة الغرب

واعتمــادا علــى هــذا القــانون فــي تســجيل الشــركات وبنــاء علــى الواقــع الموجــود فــي فلســطين يمكــن تصــنيف الكيــان 

 فــي منطقــة 2008القــانوني للمنشــآت العاملــة فــي القطــاع الخــاص والقطــاع األهلــي والشــركات الحكوميــة فــي عــام 

  : الميتروبوليتان على النحو التالي

وهــي المنشــاة التــي يملــك رأســمالها شــخص طبيعـي واحــد وفــي الغالــب يــديرها بنفســه، وهــذا النــوع مــن : منشـاة فرديــة .1

وهـذا النـوع مـن المنشـآت الفرديـة يشـكل الغالبيـة العظمـى مـن المنشآت لـم يـرد فـي القـانون األردنـي وال الفلسـطيني، 

مـن المنشـآت بعـدد إجمـالي مقـداره %  72.5حيث تبلـغ نسـبة المنشـآت الفرديـة  نيتروبوليتاالمنشآت في منطقة الم

الفلســـطيني البســـيط القــائم علـــى منشـــآت الخـــدمات االســـتهالكية  االقتصـــادة، ويعـــود ذلـــك إلـــى طبيعــة منشــأ 4478

  .   ي الدول الصناعيةاليومية البسيطة البعيدة عن أنماط االقتصاد الشبكية المتطورة والمعقدة كما هو الحال ف

وهــي شــركة عــادة مــا تكــون بــين اثنــين أو ثالثــة أو ورثــة صــاحب  محــل ال توجــد بيــنهم : )محاصــة ( شــركة واقــع  .2

ويبلـغ عـدد هـذا النـوع  عقود سوى العرف والتقاليـد وال تتمتـع بـأي شخصـية قانونيـة، وهـذا النـوع لـم يـرد فـي القـانون،

 .  من المنشآت%  8.7منشأة تشكل ما نسبته  540روبوليتان في منطقة الميت 2008من الشركات في عام 

يقصـــد بهـــا الشـــركة التـــي يكـــون جميـــع الشـــركاء فيهـــا مســـؤولين بصـــفة شخصـــية وبالتضـــامن : ةشـــركة عاديـــة عامـــ .3

) ويسمى هذا النوع من الشركات أحيانا بشركات التضـامن ( والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها 

مــن %  3.4منشــأة تشــكل مــا نســبته  208ويبلــغ عــددها مــن الشــركات حســب القــانون األردنــي فقــط،  وهــذا النــوع

 . المنشآت

وهــي تعــرف حســب القــانون األردنــي بأنهــا الشــركة التــي تشــمل نــوعين مــن الشــركاء، األول : شــركة عاديــة محــدودة .4

لشــركة والتزاماتهــا، والثــاني شــريك عــام أو أكثــر، وهــم مســؤولين بصــفة شخصــية وبالتكافــل والتضــامن عــن ديــون ا
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 56ر رأســماله الــذي دفعــه فــي الشــركة، ويبلــغ عــددها شــريك أو أكثــر محــدودي المســؤولية وكــل مــنهم مســؤول بقــد

  . من المنشآت%  0.9منشأة تشكل ما نسبته 

تعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من األشخاص ال يقل : شركة مساهمة خصوصية .5

ن اثنــين وال يزيــد عــن خمســين، وتكــون مســؤولية كــل شــريك فيهــا عــن ديونهــا وااللتزامــات المترتبــة عليهــا بمقــدار عــ

 .  من المنشآت%  7.7منشأة تشكل ما نسبته  477ويبلغ عددها حصته في رأس المال، 

لالكتتـاب العــام  وهـي الشـركة التـي يتــألف رأسـمالها مـن أسـهم قابلـة للتـداول وتطـرح: شـركة مسـاهمة عامـة محـدودة .6

منشأة تشكل  65ويبلغ عددها وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة، 

 .  من المنشآت%  1.1ما نسبته 

ويمكـن أن تكـون  ةوهي جمعيات تسجل عادة في مكاتب التعاون اللوائية كجمعيات أغراض محدد: جمعية تعاونية .7

 .  من المنشآت%  0.1تشكل ما نسبته  آتمنش 4ويبلغ عددها أو غير ربحية، ذات أهداف ربحية 

التـــي تقـــدم خـــدمات للمجتمـــع يمكـــن أن تكـــون مختلفـــة أو مماثلـــة وهـــي عـــادة المؤسســـات : هيئـــة أو جمعيـــة خيريـــة .8

للخــدمات المقدمــة مــن المنشــآت التــي تهــدف إلــى الــربح ولكــن دون مقابــل أو بســعر رمــزي أو قريــب مــن التكلفــة، 

ومثـــال ذلـــك الجمعيـــات الخيريـــة، والجمعيـــات التـــي تؤســـس لتقـــديم خـــدمات صـــحية واجتماعيـــة وتعليميـــة واألنديـــة 

 .  من المنشآت%  5.3منشأة تشكل ما نسبته  327ويبلغ عددها  الرياضية والنقابات واألحزاب،

ويبلـغ ك أو شركات الطيـران، وهي منشأة تابعة لشركة أجنبية مثل أفرع شركات التأمين أو البنو : فرع شركة أجنبية .9

      .  من المنشآت%  0.3منشأة تشكل ما نسبته  20عددها 

توزيـــع المنشـــآت العاملـــة فـــي القطـــاع الخـــاص والقطـــاع األهلـــي والشـــركات الحكوميـــة حســـب الكيـــان : 3. 3جـــدول 

  . 2008القانوني في منطقة الميتروبوليتان في عام 

 لمؤويةالنسبة ا العدد الكيان القانوني الرقم

 72.5 4478 منشأة فردية 1

 8.7 540 شركة واقع محاصة 2

 3.4 208 شركة عادية عامة 3

 0.9 56  شركة عادية محدودة 4

 7.7 477 شركة مساهمة خصوصية 5

 1.1 65 شركة مساهمة عامة محدودة 6
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 0.1 4 جمعية تعاونية 7

 5.3 327 هيئة أو جمعية خيرية 8

 0.3 20 فرع شركة أجنبية 9

 100.0 6175 المجموع 10

، 31/12/2008وتحديثاتـــه لغايـــة  2007منشـــآت لللتعـــداد العـــام ا - الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني(

  )بيانات غير منشورة ،2009

  : انتشار المنشآت والمناطق التجارية والصناعية: رابعا
ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى  تصــادياقمهمــة تشــكل مركــز جــذب وصــناعية تعتبــر منطقــة الدراســة منطقــة تجاريــة 

محافظــة رام اهللا والبيــرة أو علــى مســتوى محافظــات الضــفة الغربيــة ككــل، حيــث تتواجــد أعــداد كبيــرة مــن المنشــآت 

نتشــار المنــاطق التاليــة الخريطــة ال، ويتضــح مــن خــالل تحليــل تعمــل فــي مختلــف المجــاالتوالصــناعية التجاريــة 

، أن واالستشـــعار عـــن بعـــد ة باســـتخدام بـــرامج نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــةالتجاريـــة والصـــناعية فـــي منطقـــة الدراســـ

دونـم، بحيـث  2090فـي حـين بلغـت مسـاحة المنـاطق الصـناعية  دونـم، 3372مساحة المناطق التجارية قد بلغت 

يوجـــد فـــي منطقـــة الدراســـة منطقتـــين صـــناعيتين إحـــداهما فـــي مدينـــة البيـــرة واألخـــرى مشـــتركة بـــين مـــدينتي رام اهللا 

  . يتونياوب
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  . 2010التوزيع الجغرافي للمناطق التجارية والصناعية في منطقة الميتروبوليتان عام : 5. 3 خريطة

  
  

يمثــل ، حيــث الســابقة يتضــح أن المنــاطق التجاريــة تتركــز فــي ثالثــة نطاقــات رئيســية ةومــن خــالل تحليــل الخريطــ

فهــو يشــكل مركــز التجمــع ، )وســط البلــد(ليتــان يعــرف بمنطقــة الوســط التجــاري لمركــز الميتروبو النطــاق األول مــا 

هـــذا النطـــاق،  وهـــذا األمـــر يخلـــق حالــة مـــن الضـــغط الشـــديد واالزدحـــام فـــيالتجاريـــة،  شـــآتللجــزء األكبـــر مـــن المن

وبالتــالي يــنعكس ســلبا علــى نوعيــة الخــدمات المقدمــة للســكان، أمــا النطــاق الثــاني فإنــه ينتشــر مــن خــالل االمتــداد 

، ويغلـب يسـية، فـيالحظ أن غالبيـة الطـرق الرئيسـية يـتم اسـتغالل جوانبهـا للمنشـآت التجاريـةالطولي مع الطـرق الرئ

إلـــخ، بحيـــث تقـــدم خـــدماتها لمســـتخدمي الطـــرق ...عليهـــا طـــابع محـــال البقالـــة والســـوبرماركت والمخـــابز والمطـــاعم

شر فيه المنشآت ضمن ما أما النطاق الثالث فهو يعتبر نطاق حديث نسبيا تنتالرئيسية وسكان األحياء المحيطة، 

مــع التوســع العمرانــي لمنطقــة الدراســة، وكأحــد الحلــول لمشــكلة هــذا النطــاق ظهــر وقــد يعــرف بالمنــاطق الطرفيــة، 

يظهــر وجــود مراكــز  2. 3، مــن خــالل تحليــل الصــورة الجويــة منطقــة الوســط التجــاري اتعــاني منهــ التــي االزدحــام

إلــــخ، ...اتــــب التجاريــــة والشــــركات والفنــــادق ومحطــــات الوقــــود تجاريــــة كبــــرى مثــــل مراكــــز التســــوق والمحــــال والمك

  . الموجودة على أطراف المناطق الحضرية لمنطقة الدراسة
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  . انتشار مراكز الخدمات التجارية الكبرى على أطراف المناطق الحضرية: 2. 3 صورة جوية

  
  

ا مهما للعديد مـن القطاعـات التجاريـة اقتصاديمركزا من خالل ما سبق ممكن أن نستنتج أن منطقة الدراسة تعتبر 

واالقتصادية، ومما يعزز هذه الوضعية قيام عدد كبير من المنشآت االقتصادية بجعل منطقة الدراسة مركزا إلدارة 

نجـد عـدد كبيـرا مـن البنـوك قـد افتـتح  فعلى سبيل المثـالاألنشطة التجارية على مستوى كافة األراضي الفلسطينية، 

ر حجمــا فــي منطقــة الدراســة، حيــث تظهــر الخريطــة التاليــة وجــود عــدد كبيــر قليميــة واألفــرع األكبــاإلدارة اإل مكاتــب

من البنوك في هذه المنطقة، مما يعزز من قدرة خدمات القطاع المالي والمصـرفي فـي المنطقـة، ولكـن يالحـظ أن 

ط، دون أن يكــون هنــاك أي نصــيب كافــة البنــوك العاملــة فــي منطقــة الدراســة تتواجــد فــي مــدينتي رام اهللا والبيــرة فقــ

   .لبقية التجمعات السكانية المشتركة في الميتروبوليتان
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    .   2010التوزيع الجغرافي للبنوك حسب التجمع السكاني في منطقة الميتروبوليتان لعام : 6. 3 خريطة

  
  

وال تتوزع  ي رام اهللا والبيرةيالحظ أيضا من خالل الخريطة السابقة أن البنوك تتركز في مناطق محددة داخل مدينت

الصــورة الجويــة تركــز خمســة بنــوك فــي حيــز جغرافــي  ، حيــث تظهــربشــكل متكــافئ علــى مختلــف أجــزاء المــدينتين

  .ضيق في مدينة البيرة، إلى درجة أن المسافة ما بين بعض البنوك ال تتجاوز بضعة أمتار

التحديــد التركــز ضــمن منــاطق معينــة دون غيرهــا فــي بنــاء علــى تركــز البنــوك فــي مــدينتي رام اهللا والبيــرة فقــط، وب

هاتين المدينتين، فإنه يمكن القول بأن هناك توزيع غير متكافئ لخدمات القطاع المـالي والمصـرفي، بحيـث تتركـز 

فــي منــاطق محــددة ممــا يشــكل ضــغطا كبيــرا علــى هــذه المنــاطق، وفــي نفــس الوقــت تحــرم منــاطق عديــدة مــن هــذه 

أي مـــواطن الحصـــول علـــى خـــدمات ماليـــة ومصـــرفية فإنـــه بحاجـــة للتوجـــه لمنـــاطق تركـــز  الخدمـــة، بحيـــث إذا أراد

    .البنوك، مما يخلق حالة من االزدحام، وبالتالي سوء الخدمة المقدمة للسكان
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  . تجاور عدد كبير من البنوك ضمن حيز جغرافي محدد في مدينة البيرة: 3. 3 صورة جوية 

  
  
   :التعليمقطاع : 11. 3

التعليم أهم وأبرز قطاع خدماتي موجود في منطقة الميتروبوليتـان، وذلـك بسـبب وجـود عـدد كبيـر مـن  عر قطايعتب

ســكان المنطقــة ومــن فئــات عمريــة مختلفــة يتــأثرون وبشــكل شــبه يــومي بخــدمات قطــاع التعلــيم، وذلــك مــن جوانــب 

عــالي، ومــن هــذا المنطلــق ســيتم ومســتويات مختلفــة ســواء علــى مســتوى ريــاض األطفــال أو المــدارس أو التعلــيم ال

  : دراسة قطاع التعليم  على النحو التالي

  : رياض األطفال . 1
تشكل رياض األطفال مرحلة مهمة في مجال التعليم قبـل المرحلـة األساسـية خصوصـا فـي اآلونـة األخيـرة فـي ظـل 

نتين مــن مرحلــة التعلـــيم ازديــاد قناعــة األهــالي بضـــرورة ادخــل أبنــائهم إلـــى ريــاض األطفــال وذلـــك قبــل ســنة او ســـ

األساسي المدرسـي، وقـد بلـغ عـدد ريـاض األطفـال فـي منطقـة ميتروبوليتـان رام اهللا والبيـرة وبيتونيـا المسـجلة رسـميا 

طالـــب مـــن ضـــمنهم  2279روضـــة بإجمـــالي عـــدد طـــالب بلـــغ  25لـــدى وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي الفلســـطينية 

، وقد كانـت موزعـة علـى النحـو التـالي بحيـث 2009/  2008دراسي أنثى، وذلك في العام ال 1173ذكر و 1106
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رام اهللا  طالـب، أمـا مدينـة 1040طـالب مقـداره روضة بإجمالي عدد  11بلغ عدد رياض األطفال في مدينة البيرة 

ريـاض بعـدد  5طالـب، فـي حـين أنـه بلـغ عـدد ريـاض األطفـال فـي بيتونيـا  554روضـات اسـتوعبت  7فيوجد فيها 

 245طالــب، أمــا بــاقي منطقــة الدراســة فإنــه يوجــد فيهــا روضــتين فقــط بإجمــالي عــدد طــالب مقــداره  440إجمــالي 

  .  طالب

وقــد شــكل قطــاع ريــاض األطفــال اســتثمارا ناجحــا للقطــاع اإلقتصــادي الخــاص حيــث أن جميــع هــذه الريــاض تتبــع 

ز الحكــومي علــى الدراســة للقطــاع الخــاص وال يوجــد أي روضــة علــى اإلطــالق للقطــاع العــام وذلــك بســبب التركيــ

اإللزامية المتمثلة بالمرحلة األساسية، ويالحظ أن غالبية ريـاض األطفـال تحتـوي علـى صـف أعلـى وهـو مـا يعـرف 

( ، وأدنــى صــف وهــو مــا يعــرف بصــف البســتان )ويكــون األطفــال فيــه عــادة فــي ســن الخامســة( بالصـف التمهيــدي 

  ).ويكون األطفال فيه عادة في سن الرابعة

شـعبة مختلطـة، حيـث يالحـظ ارتفـاع  94شـعبة، يوجـد منهـا  98لنسبة ألعداد الشـعب، فقـد بلـغ عـدد الشـعب أما با

نسبة الشعب المختلطة بسبب ان الثقافة المجتمعيـة ال تعتبـر أن هـذا األمـر عيبـا كمـا يحـدث فـي المـدارس، بسـبب 

يوسـف والتـي تـدرس إنـاث شـعب إنـاث وذلـك ضـمن روضـة راهبـات مار  4صغر سن األطفال، في حين انـه هنـاك 

  . فقط

  : وبناء على ذلك فإنه عند احتساب معدل الطلبة لكل شعبة فإنه يساوي

  عدد الطلبة في عام دراسي معين

  عدد الشعب في نفس العام الدراسي

  ) 2009/  2008(للعام الدراسي / شعبة/ طالب  23.3=  2279= 

    98    
شــعبة فــي مرحلــة / طالــب 25معــدل األراضــي الفلســطينية البــالغ ويعتبــر هــذا المعــدل أفضــل ولــو بشــكل نســبي مــن 

  .رياض األطفال

معلمــة، بحيــث أن جميــع المعلمــين مــن  103.5وقــد بلــغ عــدد المعلمــين فــي ريــاض األطفــال فــي منطقــة الدراســة 

  :يساوياإلناث، أما بالنسبة لمعدل الطلبة لكل معلم فإنه 

  عدد الطلبة في عام دراسي معين

  في نفس العام الدراسيعدد المعلمين 
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  ) 2008/2009(للعام الدراسي / معلم / طالب  22=     2279= 

   103.5   
معلــم، ويالحــظ أنــه يقــل عــدد / طالــب  20.7ويعتبــر هــذا المعــدل قريــب مــن المعــدل الــوطني للضــفة الغربيــة البــالغ 

مين واإلداريـين يكـون فيهـا عـادة إداري، مع مالحظة أن أعداد المعل 25.5اإلداريين في رياض األطفال بحيث بلغ 

أعشار وكسور وذلك بسبب وجود بعـض العـاملين الـذين يعملـون إداريـين لجـزء مـن الوقـت ومعلمـين فـي جـزء آخـر 

  .    من الوقت، لهذا نجد نصف معلم أو نصف إداري أو ما يعرف نصف مركز

فقــد  )2008/2009(ام الدراســي أمــا بالنســبة للغــرف غيــر الصــفية فــي ريــاض األطفــال ضــمن منطقــة الدراســة للعــ

، خـدمات، إدارة، معلمـين، إدارة معلمـين، مرشـد، تمـريض( غرفة غير صفية، موزعة على النحو التالي  84 بلغت

 –وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي (). لعاب، حراسة، رياضة، سكرتاريا، غرفة مصادر وأخـرىمكتبة، مقصف، قاعة أ

   )يانات غير منشورة، ب2009 قاعدة البيانات التربوية

   :المدارس. 2
تشـكل المـدارس ركيـزة أساســية فـي قطـاع التعلــيم، وخدمـة حيويـة تمــس وبشـكل مباشـر غالبيــة األسـر فـي المجتمــع، 

لــذلك أصــبح مــن الضــروري وجــود المدرســة فــي كــل منطقــة، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الســكان التعليميــة، ومــن هــذا 

جود مدارس في غالبية تجمعاتها السكانية، فمن خالل تحليل الخريطـة التاليـة المنطلق فإن منطقة الدراسة تتمتع بو 

الخاصـــــة بـــــالتوزيع الجغرافـــــي للمـــــدارس، نجـــــد أن هنـــــاك مـــــدارس فـــــي كـــــل التجمعـــــات الســـــكانية التابعـــــة لمنطقـــــة 

لتعليميـة الميتروبوليتان باستثناء مخيم قدورة والذي يعتمد على التجمعات المجاورة له في الحصول على الخـدمات ا

  . المدرسية
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  . 2009التوزيع الجغرافي للمدارس حسب التجمع السكاني في عام : 7. 3 خريطة

  
مدرسـة وذلـك للعـام الدراسـي  70فقد بلـغ  ،المدارس في منطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونياأما بالنسبة لعدد 

مدرسـة فـي مدينـة رام اهللا و  21مدرسـة فـي مدينـة البيـرة، و 24 تظهر الخريطة التالية وجـود، حيث 2008/2009

مـن %  78.6مدرسـة أي مـا نسـبته  55هـذه المـدن الـثالث يوجـد فيهـا راس في مدينة بيتونيا، وبالتـالي فـإن مد 10

، ويعـــود ذلـــك بســـبب أن هـــذه المـــدن الخريطـــة التاليـــةإجمـــالي مـــدارس منطقـــة الميتروبوليتـــان كمـــا هـــو موضـــح فـــي 

 15تشكل المركز الرئيسي للسكان والخدمات التعليمية، بحيـث أن مجمـل بقيـة منـاطق المـدارس يوجـد فيهـا الثالث 

مدرسـة إنـاث، ومـن الممكـن تفسـير  12مدرسة ذكور، و 15مدرسة مختلطة، و 43هناك  أنمدرسة فقط، ويالحظ 

تعليمـا ) 6 – 1مـن الصـف (ا ارتفاع نسبة المـدارس المختلطـة بسـبب وجـود قـرار يجعـل التعلـيم فـي الصـفوف الـدني

مختلطا باإلضافة إلى وجود عدد كبير من المدارس الخاصة ذات التعليم المختلط باألصل، وهذا األمر يؤدي إلى 

  . رفع نسبة المدارس المختلطة
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  . 2008/2009العددي للمدارس في منطقة الدراسة حسب التجمع السكاني للعام الجغرافي التوزيع : 8. 3 خريطة

   :التاليبالنسبة للجهات المشرفة على المدارس فهي موزعة على النحو  أما

  :مدارس حكومية .1

من مدارس منطقة الميتروبوليتان وذلك كمـا %  43مدرسة تشكل ما يقارب  30بلغ عدد المدارس الحكومية  

 12مقـداره من المدارس الحكوميـة فـي مدينـة البيـرة بعـدد %  40هو موضح في الجدول التالي، بحيث يتركز 

لكـل منهمـا، ويوجـد %  20مدارس فـي كـل مـن مـدينتي رام اهللا وبيتونيـا مشـكلة  6مدرسة، في حين أنه يوجد 

  .  معلم 569.75شعبة و 394طالب و 13192في المدارس الحكومية 

  :خاصةمدارس  .2

/  2008مـــن المـــدارس للعـــام الدراســـي %  48.6مدرســـة مشـــكلة مـــا يقـــارب  34بلـــغ عـــدد المـــدارس الخاصـــة 

مدرسـة، ويمكـن تفسـير ذلـك  25غالبية هذه المدارس فـي مـدينتي رام اهللا والبيـرة بمقـدار تتركز ، بحيث 2009

بسبب أن الظروف االقتصادية والحيـاة اإلجتماعيـة والثقافيـة والـدعم المؤسسـاتي الـداخلي والخـارجي سـاهم فـي 
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أنــه يوجــد تجمعــات مثــل مخــيم األمعــري زيــادة عــدد المــدارس الخاصــة فــي مــدينتي رام اهللا والبيــرة، فــي حــين 

شـعبة  523طالـب و 12864ورافات وعين قينيا ال يوجد فيها مدارس خاصة، وتضم مدارس القطاع الخاص 

 . معلم 808.3و 

 ): األونروا(مدارس وكالة الغوث  .3

اهللا  مــدارس فقــط موزعــة بالتســاوي علــى رام 6فــي منطقــة الدراســة ) نــرواو األ( بلــغ عــدد مــدارس وكالــة الغــوث 

فقـــط مـــن إجمـــالي عـــدد المـــدارس، ويالحـــظ %  8.6ومخـــيم األمعـــري وعـــين عريـــك، بحيـــث تشـــكل مـــا يقـــارب 

انخفــاض نســبة مــدارس وكالــة الغــوث بســبب قلــة وجــود المخيمــات المعتــرف بهــا رســميا مــن قبــل وكالــة الغــوث 

ينـة رام اهللا، باإلضـافة حيث ال يوجـد سـوى مخـيم األمعـري، أمـا بالنسـبة لمخـيم قـدورة فإنـه يـتم احتسـابه مـع مد

الموجـــودين فـــي منطقـــة الدراســـة تعـــاطوا مـــع المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة، ممـــا يقلـــل عـــدد  نإلــى أن الالجئـــي

  .  مدارس وكالة الغوث

للعـام الدراسـي  السكاني توزيع المدارس في منطقة الميتروبوليتان حسب الجهة المشرفة والتجمع: 4. 3جدول 

2008/2009 . 

 اسم التجمع 
 الجهة المشرفة

المجموع 
النسبة 

 %النسبة وكالة  %النسبة  خاص %النسبة حكومة  %

 34.3 24 0.0 0 35.3 12 40.0 12 البيرة 

 14.3 10 0.0 0 11.8 4 20.0 6 بيتونيا

 2.9 2 0.0 0 0.0 0 6.7 2 بيتين 

 1.4 1 0.0 0 0.0 0 3.3 1 رافات 

 30.0 21 33.3 2 38.2 13 20.0 6 رام اهللا 

 1.4 1 0.0 0 0.0 0 3.3 1 صردا

 4.3 3 33.3 2 2.9 1 0.0 0 عين عريك 

 1.4 1 0.0 0 0.0 0 3.3 1 عين قينيا 

 7.1 5 0.0 0 11.8 4 3.3 1 كفر عقب 

 2.9 2 33.3 2 0.0 0 0.0 0 مخيم األمعري 

 100 70 100 6 100 34 100 30 الميتروبوليتان

      )، بيانات غير منشورة2009قاعدة البيانات التربوية،  –لي وزارة التربية والتعليم العا(
طالبـا يشـكلون مـا  14716طالـب وطالبـة، مـنهم  29428وبشكل عام بلغ عدد طلبة المدارس في منطقة الدراسة  

%  50طالبــة تشــكل مــا يقــارب  14712 بلــغ عــدد الطالبــات حــين أن مــن إجمــالي عــدد الطلبــة، فــي%  50نســبته 
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شـعبة  300شـعبة للـذكور و 263شعبة مـن ضـمنها  1011دد الطالب، ويتوزع هؤالء الطالب على من إجمالي ع

شـــعبة مختلطـــة، ويعـــود ســـبب ارتفـــاع نســـبة الشـــعب المختلطـــة بســـبب وجـــود قـــرار حكـــومي بجعـــل  448لإلنـــاث و 

علـــيم تعلـــيم مخـــتلط، ولوجـــود مـــدارس خاصـــة تعتمـــد أســـلوب الت) 6 – 1مـــن الصـــف (التعلـــيم فـــي الصـــفوف الـــدنيا 

  . المختلط من األصل

  : أما بالنسبة لمعدل الطلبة لكل شعبة فإنه يساوي

  عدد الطلبة في عام دراسي معين= 

  عدد الشعب في نفس العام الدراسي  

  ) 2009/  2008(للعام الدراسي / شعبة/ طالب  29.1=  29428= 

    1011    
شـعبة، ويالحـظ وجـود تفـاوت / طالب  32.9ة البالغ وهذا المعدل يعتبر أفضل حاال من معدل األراضي الفلسطيني

شـــعبة فـــي المـــدارس / طالـــب  23.2واضـــح فـــي هـــذا المعـــدل بـــين المـــدارس حســـب الجهـــة المشـــرفة فمـــثال يبلـــغ 

 35.9شعبة في المدارس الخاصة، لتصل إلى أعلى مستوى في مدارس وكالة الغـوث / طالب  24.6الحكومية، و

يد، وهــذا بــدوره يــؤثر وبشــكل قــوي علــى معــدل االزدحــام فــي المــدارس والــذي شــعبة بســبب االكتظــاظ الشــد/ طالــب 

  : يساوي 

    مجموع مساحة الشعب باألمتار المربعة= 

  مجموع عدد الطالب   

  . طالب/   2م 1.22=   36012.9= 

    29428   
الـــه فـــي المـــدارس وٕان معـــدل االزدحـــام يتفـــاوت بـــدوره مـــا بـــين الجهـــات اإلشـــرافية المختلفـــة حيـــث يبلـــغ أحســـن أحو 

طالــب والتــي تتميــز بمســتوى اســتثمار وبنيــة تحتيــة جيــدة نســبيا، ويبلــغ فــي المــدارس الحكوميــة /  2م 1.2الخاصــة 

طالــب والتــي تعــاني مــن /  2م 1.26طالــب، فــي حــين أنــه فــي أســوأ حاالتــه فــي مــدارس وكالــة الغــوث /  2م 1.23

أن هنــاك عــدد مــن المــدارس وضــعت فــي ظــروف محيطــة وعنــد دراســة واقــع بيئــة المــدارس نجــد  .االكتظــاظ الشــديد

صعبة وقاسية فمثال مدرسة ذكـور رام اهللا تقـع بشـكل مالصـق لموقـف سـيارات بيتونيـا باإلضـافة إلـى وجـود أعمـال 
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غـراض أخـرى وذلـك كمـا هـو موضـح فـي الصـورة الجويـة جزء مـن ملعـب المدرسـة ألاإلنشاء في محيطها واقتطاع 

  .  ر وغيرها تلعب دورا في التأثير على واقع المدرسة ومعدالت االزدحام واالكتظاظالتالية، ، فكل هذه األمو 

  . مدرسة ذكور رام اهللا والمؤثرات المحيطة بها: 4. 3 صورة جوية

  
معلــم ومعلمــة، تشــكل  1506.8حــوالي  2009/  2008للعــام الدراســي فقــد بلــغ عــدد الكــادر التعليمــي أمــا بالنســبة ل

معلمـة، فـي حـين  1079.34من المعلمين بعدد إجمالي مقداره %  71.6زء األكبر بما نسبته النساء المعلمات الج

مـن الكـادر التعليمـي وعنـد %  28.4معلـم يشـكلون مـا نسـبته  427.46أنه بلـغ عـدد المعلمـين الـذكور لـنفس العـام 

  :   احتساب معدل الطلبة لكل معلم فإنه يساوي

  عدد الطلبة في عام دراسي معين= 

  د المعلمين في نفس العام الدراسيعد  

  ) 2008/2009(للعام الدراسي / معلم / طالب  19.5=    29428= 

   1506.8  
وفـي نفـس الوقـت  معلـم/ طالـب  25.2وهو معدل أفضل بكثير من معدل األراضي الفلسطينية لنفس العـام والبـالغ 

ـــم / طالـــب  17.7قريـــب مـــن المعـــدل األردنـــي البـــالغ  ءات دائـــرة اإلحصـــا( ،)2008/2009(اســـي للعـــام الدر / معل
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ويالحــظ وجــود تفــاوت كبيــر مــا بــين الجهــات اإلشــرافية المختلفــة حيــث أنــه فــي  )20، ص2010 العامــة األردنيــة

/ طالـب  23.1معلـم، أمـا فـي المـدارس الحكوميـة / طالـب  15.9أحسن أحواله في المدارس الخاصـة بمعـدل بـالغ 

  .  معلم/ طالب  26.2في مدارس وكالة الغوث ليصل إلى معلم، في حين أنه يرتفع بشكل سلبي 

إداري ويمكـــن تفســـير ســـبب وجـــود هـــذا العـــدد   186.5 بلـــغ عـــدد اإلداريـــين فـــي مـــدارس الميتروبوليتـــان أنويالحـــظ 

العالي من اإلداريين ألنه يوجد عدد كبيـر مـن اإلداريـين الـذين يعملـون ضـمن مسـميات وظيفيـة مختلفـة مثـل مـدير 

اعد مدير، سكرتير، أمين مكتبـة، أمـين مسـتودع، محاسـب، كاتـب، طـابع، مـدير منـزل، رئـيس ديـوان، ال يعلم، مس

إلـخ، وقـد شـكل ...مسـتخدم ضـمن فئـة حـارس وعامـل وسـائق ومـأمور قسـم 31في حين انه بلـغ عـدد المسـتخدمين 

  .  95 وبلغ عدد األذنةفني ضمن فئة طبيب وممرض ومرشد وقيم مختبر،  42عدد الفنيين 

طالــب يدرســون فــي المرحلــة األساســية يشــكلون مــا  24720ا بالنســبة لتوزيــع الطلبــة حســب المرحلــة فــإن هنــاك أمــ

طالـــب وطالبـــة  4708مـــن إجمـــالي عــدد الطـــالب، فـــي حـــين أنــه بلـــغ عـــدد طـــالب المرحلــة الثانويـــة%  84نســبته 

مـن الطلبـة، فـي %  0.9يبلـغ من الطلبة، مع العلم أن معدل التسرب للمرحلة األساسية %  16يشكلون ما يقارب 

  : من الطلبة، ويمكن تفسير ذلك بالعودة لألسباب التالية %  3.4حين يرتفع في المرحلة الثانوية ليصل إلى 

 . اعتبار مرحلة التعليم األساسي مرحلة تعليم إلزامية لكل فئات المجتمع  . أ

واج ولكـــن بمعــــدالت وجـــود تســــرب بشـــكل طفيــــف نســـبي لــــدى اإلنـــاث فــــي المرحلـــة الثانويــــة بســـبب الــــز   . ب

  . منخفضة

ازديـــاد وعـــي المجتمـــع بضـــرورة وأهميـــة التعلـــيم وارتفـــاع قيمـــة التعلـــيم ثقافيـــا وحياتيـــا ســـاهمت فـــي خفـــض   . ت

 . معدالت التسرب، باإلضافة إلى العديد من األسباب األخرى

بـة، أمـا مـن مـن الطل% 2ويالحظ أيضا انخفاض نسب الرسوب في المراحل التعليميـة المختلفـة بحيـث ال تتجـاوز 

حيث ملكية المدارس فإن غالبيتها الساحقة ملك للجهة اإلشرافية الخاصة بها وليس استئجار مما يعزز االسـتثمار 

فترة واحدة، وتمتلك غرف غير صفية كثيـرة بحيـث ل تنتظمفي البنية التحتية للتعليم، وغالبية هذه المدارس  يالحقيق

دارة، معلمــين، إدارة إغيــر صــفية موزعــة علــى النحــو التــالي غرفــة غرفــة  461بلــغ عــدد هــذه الغــرف غيــر الصــفية 

ــــر حاســــوب، مقصــــف، رياضــــة، قاعــــة  ــــرات، مختب معلمــــين، مرشــــد، تمــــريض، خــــدمات، مكتبــــة، مشــــاغل، مختب

  .محاضرات، حراسة، تدبير منزلي، سكرتاريا، غرفة مصادر، وأخرى
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  )، بيانات غير منشورة2009 قاعدة البيانات التربوية – وزارة التربية والتعليم العالي(

   :العاليقطاع التعليم  - 
يشكل التعليم العالي ركنا أساسيا من حياة المواطنين وذلك بسبب اإلقبال الشديد على التعليم العـالي مـن قبـل أفـراد 

 وفئــات المجتمــع المختلفــة، ويالحــظ فــي منطقــة ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا، وجــود نســبة جيــدة نســبيا مــن

السكان المتعلمين من خالل دراسـة الواقـع التعليمـي للسـكان فـي وقـت سـابق، ويتواجـد فـي منطقـة الدراسـة عـدد مـن 

  : الي الفلسطينية على النحو التاليمؤسسات التعليم العالي مصنفة حسب وزارة التربية والتعليم الع

فتوحة ضمن ما يعـرف بمنطقـة رام اهللا وتتمثل من خالل وجود فرع لجامعة القدس الم :المفتوحمؤسسات التعليم   .أ 

 . والبيرة التعليمية، حيث تقوم الجامعة بتقديم خدمات التعليم المفتوح لطالبها

كليـــات  4يتواجـــد فـــي منطقـــة الدراســـة عـــدد مـــن الكليـــات الجامعيـــة المختلفـــة يبلـــغ عـــددها : الكليـــات الجامعيـــة  .ب 

 .جامعية، كما هو موضح في الجدول التالي

ع الكليات الجامعية في منطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا حسـب التجمـع للعـام الدراسـي توزي: 5. 3جدول 

2009/2010.   

  التجمع الكلية  الرقم
  رام اهللا للبنات-كلية فلسطين التقنية رام اهللا  1
  رام اهللا الطيرة-ةكلية العلوم التربوي/كلية مجتمع المرأة  2
  رام اهللا الذكور–كلية مجتمع رام اهللا/ويةكلية العلوم الترب  3
  بيتونيا كلية ابن سينا  4

  )، بيانات غير منشورة2009قاعدة بيانات التعليم العالي ،  -وزارة التربية والتعليم العالي (

ضـح وٕانه من خالل دراسـة وتحليـل خريطـة التوزيـع الجغرافـي لمؤسسـات التعلـيم العـالي فـي منطقـة الدراسـة، فإنـه يت

فــي مدينــة رام اهللا ويتواجــد كليــة واحــدة فــي بيتونيــا، فــي حــين أنــه ) 4مــن أصــل  3(تركــز غالبيــة الكليــات الجامعيــة 

تنعــدم الكليــات الجامعيــة فــي بقيــة تجمعــات الدارســة، وبشــكل كامــل وهــذا مــا يفســر التركــز الشــديد لهــذا النــوع مــن 

مـا يعنـي حرمـان منـاطق مـن خـدمات هـذه المؤسسـات مؤسسات التعليم العالي في تجمع بحد ذاتـه دون األخـرى، م

  . وزيادة الضغط في مناطق أخرى

  . 2010في منطقة الدراسة عام التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي : 9. 3 خريطة
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البيـرة وهـي علـى  مجتمعيـة تتواجـد بأكملهـا فـي مدينـةيتركز في منطقة الدراسة ثالث كليـات  :مجتمعيةكليات  .ج 

   :التالينحو ال

  .كلية المجتمع العصرية 

  .كلية صحة المجتمع 

 . جمعية إنعاش األسرة 

وٕان تركز هذه الكليات المجتمعية في مدينة البيـرة لوحـدها يعنـي زيـادة الضـغط علـى مرافـق وخـدمات مدينـة محـددة 

ن يــتم توزيـــع دون غيرهــا، وفــي المقابــل حرمــان منــاطق أخــرى مــن هـــذه الخدمــة التعليميــة، لــذلك مــن المفــروض أ

  . مجمل منطقة الدراسة اإلعتبارخدمات التعليم العالي بشكل يضمن التخطيط السليم لمواقعها بحيث يأخذ ب

ويالحــظ بشــدة عــدم وجــود أي جامعــة مــن الجامعــات التقليديــة فــي منطقــة الدراســة، بحيــث يتواجــد جامعــة تقليديــة 

واقعــة فـي شــمال غــرب منطقــة الدراســة وعلــى بعــد بضــعة واحـدة فــي محافظــة رام اهللا والبيــرة وهــي جامعــة بيرزيــت ال

  .إلخ...لبية طالب المنطقة عليها كيلومترات، بحيث يعتمد غا
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طالـب فـي  7150والتي ضـمت ) منطقة رام اهللا والبيرة التعليمية(ويوجد في منطقة الدراسة جامعة القدس المفتوحة 

  . أستاذ متفرغ فقط30ستاذ منهم أ 142، بهيئة تدريسية مقدارها 2008/2009العام الدراسي 

 2007/2008طالــب لعــام  2990أمـا علــى صــعيد الكليــات الجامعيــة والمجتمعيــة، فقـد بلــغ عــدد الطلبــة المســجلين 

طالـب جديـد فـي العـام  1272موظف لنفس العام، وقـد إلتحـق بهـذه الكليـات  547مع وجود طاقم عمل مكون من 

لمجتمع العصرية وتوزع الباقي علـى الكليـات األخـرى، وذلـك كمـا طالب في كلية ا 357، كان منهم 2007/2008

  . هو مبين في الجدول التالي

أعــــداد الطلبــــة الجــــدد الملتحقــــين بالكليــــات الجامعيــــة والمجتمعيــــة فــــي منطقــــة الميتروبوليتــــان للعــــام : 6. 3جــــدول 

 . 2008/  2007الدراسي 

 النسبة العدد المؤسسة الرقم

 14.3 182 ام اهللا للبناتر -كلية فلسطين التقنية 1

 23.1 294 الطيرة-كلية العلوم التربوي/كلية مجتمع المرأة 2

 17.4 221 الذكور-كلية مجتمع رام اهللا/كلية العلوم التربوية 3

 14.9 189 سينا ابنكلية  4

 28 357 كلية المجتمع العصرية 5

 2.3 29 جمعية إنعاش األسرة 6

 0 0 كلية صحة المجتمع 7

 100 1272 المجموع 8

  )، بيانات غير منشورة2009 العالي،قاعدة بيانات التعليم  -وزارة التربية والتعليم العالي (

   :والخدماتالتعليم العالي . 5

يالحظ من خالل الدراسة أن غالبيـة مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي منطقـة الميتروبوليتـان تتركـز فـي مـدينتي رام اهللا 

من عـدم وجـود مثـل هـذا النـوع مـن المؤسسـات، وٕان هـذا األمـر  نني بقية مناطق الميتروبوليتاوالبيرة، في حين تعا

يترتب عليه زيادة كبيرة في الضغط على المرافق والخدمات الموجودة في مدينتي رام اهللا والبيرة مـن حيـث خـدمات 

هــذه المؤسســات فــي رام اهللا إلــخ، باإلضــافة إلــى ذلــك فــإن وجــود ...النقــل والمواصــالت والســكن وخــدمات الطعــام 

والبيـــرة والتـــي تعـــاني باألســـاس مـــن الضـــغط الســـكني، يـــؤدي إلـــى زيـــادة الضـــغط علـــى الســـكان وأيضـــا عـــدم تـــوفر 

مساحات كافية وبالشكل المناسـب لتوسـيع وتطـوير مؤسسـات التعلـيم العـالي بسـبب أنهـا موجـودة فـي أحيـاء سـكنية 

  .مية المقدمة للطالب وبالتالي ضعف هذه الخدماتمحصورة، مما ينعكس على مستوى الخدمات التعلي
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ومن خالل دراسة الهجرة في السابق، فإن هناك عدد كبير من المواطنين ينتقلون للعيش في منطقة الميتروبوليتان 

مــن كافــة أرجــاء األراضــي الفلســطينية وهــذا األمــر يــؤدي حتمــا إلــى اســتنزاف طاقــات قطــاع الخــدمات فــي منطقــة 

  . ضغط المتزايد وعدم وجود البنية التحتية القادرة على استيعاب هذه الزيادة المضطردةالدراسة بسبب ال

وضمن هذا اإلطار فإن وجود عدد كبير من الخريجين ومن تخصصات مختلفة يعني الحاجـة لفـرص عمـل، وفـي 

بب زيـادة ظل ضعف سوق العمـل الفلسـطيني فـإن هـذا األمـر يعنـي بالضـرورة زيـادة عـدد العـاطلين عـن العمـل بسـ

ـــة عـــدد الوظـــائف، وبالتـــالي فهنـــاك حاجـــة ماســـة لتـــوفير مشـــاريع اســـتثمارية وبنيـــة تحتيـــة  عـــدد طـــالبي العمـــل وقل

وخدماتية قوية قادرة على خلق فرص عمـل جديـدة تسـتوعب الزيـادة الكبيـرة فـي عـدد طـالبي العمـل وخصوصـا مـن 

  .الخريجين

ي منطقة الدراسـة حيـث تتواجـد جامعـة بيرزيـت فـي شـمال ويالحظ من خالل الدراسة عدم وجود جامعات تقليدية ف

غـــرب منطقـــة الدراســـة علـــى بعـــد بضـــعة كيلـــومترات عـــن منطقـــة الدراســـة، وٕان هـــذا األمـــر يعتبـــر جيـــد مـــن ناحيـــة 

تخطيطية بحيث يمنع حصول تركز في مناطق دون غيرهـا، ويفـتح المجـال لتطـوير منـاطق جديـدة ويقلـل الضـغط 

النقطـة المهمـة هـو عنصـر المواصـالت حيـث يالحـظ ازدحامـات مروريـة خانقـة علـى  على مناطق مختلفـة، إال أن

الطريق الواصل ما بين رام اهللا وجامعة بيرزيت، وذلك بسـبب اعتمـاد الكثيـر مـن المنـاطق الفلسـطينية عليـه للتنقـل 

  .م اهللا وبيرزيتن رايوالحركة، ومن هذا المنطلق يجب إيجاد حل جذري لمشكلة النقل والمواصالت الواصلة ما ب

وفي الختام يمكن أن نستنتج وجود إقبال كبير على قطاع التعليم العالي، وهذا األمر يعني بالضرورة زيادة الطلب 

مشــكلة الضــغط علــى الخــدمات لعلــى التعلــيم العــالي ممــا يســتدعي إيجــاد تخطــيط مســتقبلي وحلــول ســريعة حاليــة  

لســكان وخــدماتهم التــي يحتــاجون إليهــا باالعتمــاد علــى أســس علميــة وزيــادة قــدرة اســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن ا

سليمة وحديثة، خصوصا أنه أشارت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلـى عـدم وجـود أي باحـث فـي 

لـيم الكليات الجامعية والمجتمعية في منطقة الدراسة، ومن هذا المنطلق يجـب إعـادة النظـر فـي دور مؤسسـات التع

العــالي فبــدال مـــن أن يكــون مجـــرد مؤسســات لتخـــريج الطــالب أو بــاألحرى لزيـــادة عــدد العـــاطلين عــن العمـــل، أن 

يتعـــزز دورهـــا فـــي تطـــوير الخـــدمات المجتمعيـــة وتمكـــين المعرفـــة والعلـــم والتكنولوجيـــا فـــي تحســـين الحيـــاة اليوميـــة 

  .            والخدماتية للمواطنين

  )بيانات غير منشورة، 2009قاعدة بيانات التعليم العالي ،  - عاليوزارة التربية والتعليم ال(
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  )، الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العليم2008وزارة التربية والتعليم العالي، (

   :والترفيهقطاع السياحة : 12. 3
لســكانها المقيمــين أو للوافــدين تشــكل منطقــة ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا مركــزا ســياحيا مهمــا، ســواء كــان 

القادمين من الخارج وبناء على ذلك يالحظ وبشكل قوي ازدهـار النشـاط والعمـل السـياحي فـي إلى إليها، باإلضافة 

منطقــة الدراســـة خصوصـــا فـــي اآلونـــة األخيـــرة وذلـــك نتيجـــة لحالـــة االســـتقرار األمنـــي والسياســـي واالقتصـــادي التـــي 

ـــان و  تشـــير اإلحصـــاءات الخاصـــة بـــوزارة الســـياحة واآلثـــار الفلســـطينية باإلضـــافة إلـــى شـــهدتها منطقـــة الميتروبوليت

فنـدقا فـي منطقـة الميتروبوليتـان وذلـك فـي نهايـة عـام  15إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني بوجـود 

لإلحصـاء  الجهاز المركـزي( .فندقا 87من فنادق األراضي الفلسطينية البالغة %  17.2، مشكلة ما يقارب 2008

    )، بيانات غير منشورة2009 قاعدة بيانات السياحة –الفلسطيني 

مــن خـالل تحليــل الخريطـة التاليــة الخاصـة بــالتوزيع الجغرافـي لفنــادق منطقـة الدراســة، نجـد أن كافــة فنــادق  يالحـظ

جهــة دون األخــرى المنطقــة تتواجــد فــي مــدينتي رام اهللا والبيــرة فقــط، وهــذا األمــر يــؤدي إلــى تركــز هــذه الخدمــة فــي 

وبالتالي حرمان مناطق أخـرى مـن إمكانيـة االسـتفادة فـي هـذا المجـال، علمـا أنـه مـن الضـروري التوجـه إلـى إنشـاء 

خدمات سياحية وفندقية ضمن المناطق الريفية والطرفية لقدرة هـذه المنـاطق علـى تحقيـق شـروط طبيعيـة وسـياحية 

ن الخريطــة تظهــر تركــز الجــزء األكبــر مــن الفنــادق فــي أمثــل، عوضــا عــن التركــز فــي منطقــة محــددة، خصوصــا أ

كـم، وهـذا أمـر آخـر يجـب  1.5الجهة الوسطى والجنوبيـة لمـدينتي رام اهللا والبيـرة بمسـافة ال يتجـاوز نصـف قطرهـا 

التنبـه لـه فــي اختيـار مواقــع الفنـادق حتـى فــي داخـل التجمــع الواحـد، ألن أي فنـدق حتــى يـتمكن مــن تقـديم خــدمات 

اختيـار مواقـع يـتم ومـن هـذا المنطلـق يجـب أن  حية ممتازة فإنه بحاجـة لمسـتوى مرمـوق مـن الخـدمات،فندقية وسيا

   .الفنادق بعناية

  . 2010التوزيع الجغرافي للفنادق حسب التجمع السكاني في منطقة الميتروبوليتان عام : 10. 3 خريطة
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، حيــث كــان عــدد 2000ون تغييــر يــذكر منــذ عــام بقــاء عــدد الفنــادق فــي منطقــة الدراســة د ومــن الجــدير بالــذكر

، ولعــل تفســير ذلــك أن منطقــة 2008فنــدقا فــي عــام  15فنــدقا، ومــن ثــم ليتــأرجح وليســتقر علــى  14الفنــادق آنــذاك 

الدراسة شهدت مثلها مثل سائر بقية األراضي الفلسطينية ظروفا سياسـية واقتصـادية وأمنيـة صـعبة خـالل السـنوات 

، ممــا أضــعف قــدرة المســتثمرين علــى إنشــاء فنــادق جديــدة، ولكــن يتوقــع أن يــتم افتتــاح فنــادق األولــى مــن هــذا العقــد

، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الصــورة الجويــة جديــدة خــالل الفتــرة القادمــة مثــل فنــدق الموفنبيــك فــي مدينــة رام اهللا

  )ت غير منشورة، بيانا2009قاعدة بيانات السياحة  –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (. التالية

  
  . مظهر عام لفندق الموفنبيك في المراحل النهائية لتجهيزه قبل االفتتاح بقترة بسيطة: 5. 3 صورة جوية
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  :نه يتمحور حول ما يلي فإ نالفندقي في منطقة الميتروبوليتا عوعند دراسة واقع القطا

 : عدد الغرف .1

غرفة تشكل ما يقارب  578إلخ، ...أو ثنائية أو ثالثية  سواء كانت مفردة 2008بلغ عدد الغرف الفندقية في عام 

مــن الغــرف الفندقيــة فــي األراضــي الفلســطينية، ويالحــظ حصــول تغيــرات كبيــرة علــى أعــداد الغــرف فكمــا %  13.3

، ومـن ثـم ليرتفـع وبشـكل كبيـر جـدا ليصـل إلـى 2000غرفـة فـي عـام  417يوضح الشكل التالي، بلغ عدد الغـرف 

غرفـة، وهـذا مـا يعـزز المقولـة  148، وليـنخفض بعـدها مباشـرة فـي العـام التـالي ليبلـغ 2006غرفة في عام  1254

القائلة بان السياحة تتأثر وبشكل كبير بالظروف والمنـاخ السياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي، وتتـأثر أيضـا بتـوالي 

  )بيانات غير منشورة، 2009قاعدة بيانات السياحة  -وزارة السياحة (. األحداث والمناسبات المختلفة
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  . 2008-2000تطور أعداد الغرف الفندقية في منطقة الميتروبوليتان من عام : 4. 3شكل 
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  : عدد النزالء . 2

مـــن نـــزالء الفنـــادق فـــي األراضـــي %  6.7ضـــمن منطقـــة الدراســـة مـــا يقـــارب  2008شـــكل نـــزالء الفنـــادق فـــي عـــام 

ع العلم بأن عدد النزالء شهد تذبذبا حـادا خـالل السـنوات األخيـرة نزيل، م 30075الفلسطينية، بعدد إجمالي مقداره 

 2002وعـام  2001انخفض عـدد النـزالء فـي عـام  ث، وذلك كما هو موضح في الشكل التالي حي2000منذ عام 

نزيــل علــى التــوالي، وذلــك بســبب إغــالق األراضــي الفلســطينية، ومــن ثــم ارتفــع عــدد  7326و  لألــف نزيــ 11إلــى 

وزارة ( .فــي ظــل تحســن الظــروف واألوضــاع المختلفــة 2008ريجيا ليصــل إلــى مــا وصــل إليــه فــي عــام النــزالء تــد

  )، بيانات غير منشورة2009قاعدة بيانات السياحة  -السياحة 
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  .2008 - 2000تطور أعداد نزالء الفنادق في منطقة الميتروبوليتان من عام  :5. 3شكل 
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نوعـت وتعـددت وحسـب تقـديرات جنسـية النـزالء لمنطقـة وسـط الضـفة الغربـي، فـإن أما بالنسبة لجنسية النـزالء فقـد ت

مــــن إســــرائيل %  2.8مــــن النــــزالء فلســــطينيي الجنســــية، وذلــــك كمــــا هــــو موضــــح فــــي الشــــكل التــــالي، و%  49.7

من دول أوروبية، %  19.1من دول األمريكيتين، و%  11.9من آسيا، و %  9.8، و1948عرب وبالتحديد من 

أسـتراليا (أقل الجنسيات هي مـن قـارة أوقيانوسـيا  نأمن دول عربية، في حين %  2.4ن قارة إفريقيا، وم%  3.6و

قاعــدة بيانــات الســياحة  –الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني (. مــن النــزالء%  0.7بحيــث بلغــت ) واندونيســيا

  )، بيانات غير منشورة2009

   .2008نادق في منطقة الميتروبوليتان لعام التوزيع النسبي لجنسيات نزالء الف: 6. 3شكل 
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 : عدد الليالي .2

بزيـــادة إجماليـــة  2008ليلـــة مبيـــت وذلـــك فـــي عـــام  79359وصـــل عـــدد ليـــالي المبيـــت فـــي فنـــادق منطقـــة الدراســـة 

مـن مجمـوع ليـالي المبيـت فـي األراضـي % 7تشـكل  2008، علما بأن مجموع ليالي المبيت للعـام %152مقدارها 

  . الفلسطينية

  : عند احتسابه يساويزيل خالل السنة، فإنه أما بالنسبة لمعدل مدة إقامة الن

   مجموع عدد ليالي المبيت في عام معين= 

  مجموع عدد النزالء خالل نفس العام  

  .نزيل/ ليلة  2.64=   79359= 

   30075   
نزيل، ويلعب معـدل مـدة / ليلة 2.5وهذا المعدل أعلى وبشكل طفيف من المعدل الوطني في الضفة الغربية البالغ 

إقامة النزيل خالل السنة دورا مهما في تحديد حجم وطبيعة إنفاق الزائر في الرحلة مما يعني جلب العملة الصعبة 

وزيادة االستثمارات في قطاعات سياحية متنوعة، وتشير النتائج والتقديرات إلى أن الزائـر فـي منطقـة الدراسـة ينفـق 

دوالر  190دوالر علـى الفنـادق وأمـاكن المبيـت، و 353.4ر أمريكـي للرحلـة، مـن ضـمنها دوال 888.7ما متوسطه 

دوالر  82.2دوالر علـى النقـل واالتصـاالت، وأخيـرا  81.7دوالر علـى التسـوق، و 181.4على الطعام والشراب، و 

  .  على نفقات أخرى

  :متوسط إشغال الغرف . 6

مقسـوما علـى عـدد أيـام اإلشـغال وبلغـة رياضـية فإنـه عنـد احتسـابه  يمثل هذا المعدل مجموع عدد الغرف المشغولة

  :فإنه يساوي  2008لعام 

   2008مجموع عدد الغرف المشغولة في عام = 

                      365  
  =122.3   

  : أما بالنسبة لمتوسط إشغال األسرة لنفس العام فإنه يمثل ما يلي 

   2008مجموع عدد األسرة المشغولة في عام = 

                     365   
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 =216.8.  

ويالحظ وبشكل كبير وجود تذبذبات حادة في معدالت متوسط إشـغال الغـرف وٕاشـغال األسـرة حيـث تتفـاوت لترتفـع 

تارة ولتنخفض تارة أخـرى، وذلـك تـأثرا بـالظروف واألوضـاع الراهنـة فعلـى سـبيل المثـال بلـغ متوسـط إشـغال الغـرف 

  . وذلك كما هو موضح في الشكل التالي 78.4لغ متوسط إشغال األسرة لنفس العام ، وب2002في عام  58.7

  . 2008 – 2000تطور متوسط إشغال الغرف واألسرة في منطقة الميتروبوليتان من عام : 7. 3شكل 
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  :خدمات ترفيهية وسياحية أخرى

ت تــأجير الســيارات والمطــاعم يالحــظ تواجــد عــدد مــن وكــاالت الســياحة والســفر وشــركات الخطــوط الجويــة وشــركا

أما بالنسبة للمتنزهـات الترفيهيـة فهـي قليلـة نسـبيا، فعلـى سـبيل المثـال يوجـد منتـزه بلديـة السياحية والمراكز الثقافية، 

  . إلخ...البيرة ومنتزه بلدية رام اهللا ومخماس فن الند وحديقة العالم وحديقة القيقب

اكـز السـياحية والترفيهيـة تتركـز وبشـكل كبيـر فـي مـدن رام اهللا والبيـرة ويمكن مالحظـة أن الغالبيـة العظمـى مـن المر 

فــي حــين ان بقيــة التجمعــات الســكانية األخــرى الموجــودة ضــمن منطقــة الميتروبوليتــان ينــدر فيهــا مثــل هــذه المواقــع 

نين والمراكـــز ومـــن هـــذا المنطلـــق يجـــب العمـــل علـــى افتتـــاح مراكـــز ترفيهيـــة وحـــدائق عامـــة لســـد احتياجـــات المـــواط

وتوزيعهـا بشـكل أكبــر علـى كافــة أرجـاء منطقــة الميتروبوليتـان وعـدم تركيزهــا فـي مكــان واحـد فقــط، لضـمان ســالمة 

  .  التخطيط ومنع حصول اكتظاظ وازدحام في مواقع دون أخرى

  )بيانات غير منشورة ،2009 قاعدة بيانات السياحة -وزارة السياحة(
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  )بيانات غير منشورة، 2009، عدة بيانات السياحةقا – الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(

  : قطاع المياه: 13 .3
تعتبــر الميــاه ركنــا أساســيا مــن أركــان الخــدمات المقدمــة للســكان، علــى اعتبــار أن الحيــاة اليوميــة ال يمكــن لهــا أن 

يتـان ضـرورة تسير دون وجود شريان الحياة وهو المياه، ومن هذا المنطلق فإن خدمات المياه في منطقـة الميتروبول

  .  حياتية ومن دونها ال يمكن للمنطقة أن تعيش

  :أعداد المشتركين. 1

مشـترك وذلـك  30486بلغ عدد المشتركين فـي خـدمات الميـاه ضـمن منطقـة الميتروبوليتـان رام اهللا والبيـرة وبيتونيـا 

هـو مصـلحة ميـاه ، حيث يشترك المواطنون في خدمة المياه مـن خـالل مـزود محلـي رئيسـي و 2009مع نهاية عام 

محافظة القدس لمنطقة رام اهللا والبيرة، باإلضافة إلى بلديـة بيتونيـا التـي تتـولى عمليـة تقـديم الخدمـة للمـواطنين بعـد 

أن تحصل على المياه من مصلحة مياه محافظة القدس، ويتركز الغالبية الساحقة مـن المشـتركين فـي مـدن رام اهللا 

من إجمالي عدد مشتركي الميـاه فـي منطقـة الدراسـة، ويعـود ذلـك إلـى تركـز %  88.1والبيرة وبيتونيا بنسبة تقارب 

غالبيـــة الســـكان واألنشـــطة االقتصـــادية والصـــناعية والتجاريـــة ومراكـــز المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة ضـــمن هـــذه 

 مشــترك، 95المــدن الــثالث ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع عــدد المشــتركين، وقــد وصــل عــدد المشــتركين فــي مخــيم قــدورة 

مشــترك فــي  466مشــترك فــي كفــر عقــب، و 1554مشــترك فــي صــردا، و 265مشــترك فــي عــين قينيــا، و 116و

قاعـدة بيانـات  - والبيـرة مصـلحة ميـاه محافظـة القـدس لمنطقـة رام اهللا( .مشترك في مخـيم األمعـري 644بيتين، و 

   ) ، بيانات غير منشورة2010 المياه

  :المياه المزودة. 2

فظـــة القـــدس لمنطقـــة رام اهللا والبيـــرة، بتزويـــد منطقـــة الدراســـة بخدمـــة الميـــاه بمـــا فيهـــا بلديـــة تقـــوم مصـــلحة ميـــاه محا

، إال أن 2009وذلـــك فـــي عـــام  3م 6,098,138بيتونيـــا، وقـــد زودت مصـــلحة الميـــاه المنطقـــة بكميـــة ميـــاه مقـــدارها 

لمسـتهلكة وكميـة الميـاه المـزودة تعكس الواقع الحقيقي للميـاه بسـبب وجـود فـرق بـين الكميـة ا كمية المياه المزودة ال

 -مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام اهللا والبيرة (. لوجود فاقد بنسبة ال بأس بها وهذا ما سيتم مناقشته الحقا

  ) ، بيانات غير منشورة2010قاعدة بيانات المياه 

   ):المستهلكة(المياه المباعة . 3
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، 2009وذلــك فــي عــام  3م 4,690,875لمشــتركي منطقــة الدراســة ) المســتهلكة(بلــغ إجمــالي كميــة الميــاه المباعــة 

، 3م 4,012,160بحيث استهلكت مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا الجزء األكبر من هذه الميـاه بكميـة إجماليـة مقـدارها 

 مـن إجمـالي كميـة الميـاه المسـتهلكة فـي منطقـة الميتروبوليتـان، فـي حـين شـكل اسـتهالك كفـر% 86أي ما يقـارب 

، فــي %1.9، ورافــات %1.3، وصــردا % 1.5، وبيتــين %3.1، واســتهالك مخيمــي األمعــري وقــدورة %5.3عقــب 

من إجمالي استهالك المياه في منطقة الميتروبوليتان لعام % 0.9حين بلغ استهالك قريتي عين عريك وعين قينيا 

2009 .  

األخيــرة بســبب ازديــاد متطلبــات واحتياجــات ويالحــظ حصــول ازديــاد ملحــوظ وكبيــر فــي اســتهالك الميــاه فــي اآلونــة 

الحيــاة اليوميــة وازديــاد عــدد ســكان منطقــة الدراســة وكمــا يوضــح الشــكل التــالي فقــد بلــغ اســتهالك الميــاه فــي عــام 

، ولتـزداد  3مليـون م 3.97إلى ما يقارب  2005، لترتفع كمية اإلستهالك في عام 3مليون م 3.7ما يقارب  2001

، وبالتــــالي فــــإن معــــدل حصــــة الفــــرد مــــن الميــــاه 2007وذلــــك فــــي عــــام  3م 4315605لــــغ الكميــــة المســــتهلكة لتب

 110095وذلك بناء علـى عـدد سـكان إجمـالي مقـداره  2007فرد لعام / سنويا/  3م 39.2المستهلكة سنويا قد بلغ 

  ) ت غير منشورة، بيانا2010قاعدة بيانات المياه  -مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام اهللا والبيرة ( .نسمة

  .في سنوات مختارة نتطور استهالك المياه في منطقة الميتروبوليتا: 8. 3شكل 

-
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بحكم أن المياه ضرورية من أجل الحيـاة، وهـي ذات قيمـة عاليـة، فلهـذا خدمـة الميـاه تكـون مدفوعـة األجـر وليسـت 

سعير تعرفة المياه على نحو تدريجي، بحيث كلمـا زاد اسـتهالك مجانية، وقد قامت مصلحة مياه محافظة القدس بت

المشــترك مــن الميــاه زادت تكلفــة وســعر المتــر المكعــب وبالتــالي زيــادة قيمــة المبلــغ المــدفوع والجــدول التــالي يوضــح 

  . وذلك حسب مصلحة مياه محافظة القدس 2005منذ عام تسعيرة المياه سارية المفعول حاليا 

  . 2010-2005منذ عام ة تعرفة المياه المباعة حسب مصلحة مياه محافظة القدس تسعير  :7. 3 جدول
 3م/ السعر  فئة االستهالك

 3م/ شيكل 4.1   3 م 10 - 0

 3م/ شيكل 4.6   3 م 20 - 11 

 3م/شيكل4.85   3 م 40 -21

 3م/شيكل 6.3  3 م 100 - 41 

 3م/شيكل 6.85  فما فوق 3 م 101 

  )، بيانات غير منشورة2010، قاعدة بيانات المياه - منطقة رام اهللا والبيرةلفظة القدس مصلحة مياه محا(

  : الفاقد من المياه وأسبابه. 5

تشــكل قضــية الفاقــد مــن الميــاه، مشــكلة حقيقــة وقاســية ســواء كــان للمــواطنين أو للجهــات المختصــة، وذلــك بســبب 

رة احتياجــات المــواطنين ومــن ثــم يــزداد الوضــع ســوءا مــن وجــود نقــص حــاد فــي الميــاه بحيــث ال تكفــي الميــاه المتــوف

خــالل مــا يعــرف بالفاقــد مــن الميــاه التــي تقلــل مــن كميــة الميــاه التــي تصــل المــواطنين، بحيــث بلغــت كميــة الميــاه 

مـــن كميـــة الميـــاه % 23.1، أي مـــا يقـــارب  3م 1407263كميـــة كبيـــرة بمجمـــوع مقـــداره  2009المفقـــودة فـــي عـــام 

دراسة لنفس العام، وهذه نسبة عاليـة جـدا مـن الفاقـد، وتعـود األسـباب المؤديـة لحصـول الفاقـد فـي المزودة لمنطقة ال

  : إلى مايليالمياه 

  . والناجم عن التسرب والتلف في األنابيب الرئيسية: الفاقد في خطوط التوريد األساسية   . أ

   .  لرئيسي وعداد المشتركوالناجم عن الفرق بين أنبوب التوريد ا :الفاقد من خالل شبكة التوزيع. ب

  .  وهو ناجم عن عدم تسجيل كامل الكمية التي يستهلكها المشترك :الفاقد لعدم دقة عدادات المياه. ج

  :الفاقد نتيجة استهالك المياه بطرق غير مشروعة. د
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ساسية من شبكات المياه سواء من الخطوط األ ةسحب كميات ال بأس بها من المياه بطرق غير مشروعفيها يتم و 

مصـلحة ميـاه محافظـة القـدس ( .أو من خالل وصالت المساكن وهـذا ممـا يـؤثر سـلبا علـى تـدفق الميـاه وديمومتهـا

  )، بيانات غير منشورة2010لمياه قاعدة بيانات ا -لمنطقة رام اهللا والبيرة 

   :الخدمةجهة تزويد . 6

المخولــة بتزويــد الميــاه لمنطقــة الميتروبوليتــان،  تعتبــر مصــلحة ميــاه محافظــة القــدس لمنطقــة رام اهللا والبيــرة، الجهــة

ـــة، وقـــد تأسســـت  ـــد مـــن التجمعـــات الســـكانية فـــي وســـط الضـــفة الغربي ـــدها لخدمـــة الميـــاه للعدي باإلضـــافة إلـــى تزوي

بهـدف تأسـيس مصـلحة تـدعى مصـلحة ميـاه محافظـة القـدس  1966لسـنة  9المصلحة بناء على صدور قرار رقـم 

ة واإلشـــراف علـــى كافـــة مشـــاريع الميـــاه، ويعهـــد إليهـــا تزويـــد ســـكان المنطقـــة بكافـــة تخـــول بتنميـــة مـــوارد ميـــاه جديـــد

احتياجاتهــا مــن الميــاه ألغــراض الشــرب واالســتعمال المنزلــي والشــؤون البلديــة، ووفقــا للقــانون المــذكور فقــد خولــت 

نظمــة الماليــة المصــلحة بتحديــد أســعار الميــاه للمشــتركين وأجــور الخــدمات وكيفيــة تحصــيلها إلــى جانــب وضــع األ

  : أما بالنسبة لمصادر المصلحة للحصول على المياه فهي تقسم إلى قسمين واإلدارية والفنية، 

، )فــي الحــوض الشــرقي(ميــاه منتجــة مــن قبــل مصــلحة ميــاه، ويــتم ذلــك مــن خــالل حقــل آبــار عــين ســامية  . أ

عنــد منتصــف الطريــق  كــم تقريبــا إلــى الشــمال الشــرقي لمدينــة رام اهللا 20بحيــث يقــع هــذا الحقــل علــى بعــد 

 2.76مــا يقــارب  2008المؤديــة إلــى غــور األردن، وقــد أنتجــت مصــلحة الميــاه مــن هــذا الحقــل فــي عــام 

  . مليون متر مكعب

ميــاه مشــتراة مـــن خــالل شـــركة ميكــوروت اإلســـرائيلية، والتــي تقـــوم ببيــع الميـــاه إلــى المصـــلحة وقــد اشـــترت   . ب

 مصـلحة ميـاه محافظـة( .مـن الشـركة اإلسـرائيلية 3م مليـون 12.6مـا يقـارب  2008مصلحة المياه في عام 

 )39-32، ص2001القدس لمنطقة رام اهللا والبيرة 

  : شبكات المياه. 7

بشــكل عــام يوجــد فــي منطقــة الدراســة شــبكة ميــاه عامــة تغطــي كافــة أجــزاء منطقــة الدراســة، ولكــن مــن المالحــظ أن 

أنظـر (ل الخريطـة الخاصـة بشـبكة الميـاه وأحجامهـا أحجام الشبكة تتفاوت من موقع آلخر وهذا ما يتضح من خـال

إنـش، لتتـدرج حتـى تصـل إلـى أكبـر حجـم  0.75، حيث أن أصغر القياسات الخاصـة بالشـبكة يبلـغ )2. 8الملحق 

 . إنش 24ومقداره 
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  : المساكن والمصدر الرئيسي للمياه. 8

ميـاه الرئيسـية المـزودة للمسـاكن وهـي بحكم أن المياه تشكل عصبا أساسـيا للحيـاة فمـن الضـروري معرفـة مصـادر ال

  :  تمثل المصدر األكثر استخداما من قبل األسرة لألغراض المختلفة، وتكون إحدى الحاالت اآلتية

تشــير النتــائج أن غالبيــة المســاكن فــي منطقــة الميتروبوليتــان تحصــل علــى الميــاه مــن : شــبكة ميــاه عامــة محليــة  .1

وذلك كما هو موضح فـي الجـدول %  96.8وبنسبة  21827ي مقداره خالل شبكة مياه عامة محلية بعدد إجمال

، وهـــذا مـــا يفســـر اعتمـــاد منطقــــة % 80.8التـــالي، وهـــذه نســـبة أعلـــى بكثيـــر مـــن نســـبة الضـــفة الغربيـــة البالغـــة 

الميتروبوليتــان وبشــكل واضــح علــى مصــلحة ميــاه محافظــة القــدس فــي الحصــول علــى الميــاه، وأيضــا يضــاف إلــى 

، ومــن خــالل دراســة خريطــة علــى خدمــة ميــاه أفضــل وأحســن مــن بقيــة األراضــي الفلســطينية ذلــك حصــول المنطقــة

فإنه يظهـر وبشـكل واضـح وجـود شـبكة ميـاه تمتـد فـي ) 2. 1. 7أنظر الملحق (توزيع وامتداد شبكة المياه العامة 

كة علـى مسـتوى جيـد كافة مناطق الميتروبوليتان، بحيث يستفيد من خدماتها الجزء األكبر من المـواطنين وهـي شـب

من الفاعلية على الرغم أنها تحتاج إلى التطوير بشكل إضافي، إال أنه بشكل عام عند توفر الميـاه بكميـات كافيـة 

تـــتمكن الشـــبكة مـــن إيصـــال الميـــاه للمســـتفيدين، خصوصـــا أنهـــا تمتلـــك مجموعـــة مـــن األحجـــام المختلفـــة ألنابيـــب 

انش في حين أن أكبـر  0.75حجام األنابيب أصغرها حجمه نوعا من أ 12الشبكة، بحيث تظهر الخريطة وجود 

  .  انش وذل كما هو موضح في الخريطة 24حجم مقداره 

، وهـي % 0.5مسـكنا فقـط بنسـبة  105بلـغ عـدد المسـاكن المنطبقـة عليهـا هـذه الحالـة : آبار جمـع ميـاه األمطـار  .2

 %. 8.2نسبة أقل بكثير من المعدل الوطني البالغ 

، فــي حــين أن المعــدل الــوطني % 0.1مســكنا بمــا نســبته  15المســاكن المعتمــدة علــى الينــابيع  بلــغ عــدد :ينــابيع .3

0.4 .%  

تشـكل مـا نسـبته  63استخدام المياه من خالل سيارات نقل الميـاه، بحيـث بلـغ عـدد المسـاكن : )تنكات ( صهاريج  .4

 . %9.5نسبة الضفة الغربية البالغة  ، وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة مع% 0.3

، % 0.1مسـكن بنسـبة  23إذا كان المصدر الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعاله، وقد شمل هذا األمر فقط  :أخرى .5

ويالحظ قلة نسبة المساكن المأهولة المعتمدة في مصدر المياه الرئيسي علـى آبـار جمـع ميـاه األمطـار، والينـابيع، 
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ك بسـبب اعتمـاد الغالبيـة السـاحقة مـن المسـاكن ، وذلـ% 1والصهاريج وأخرى، بحيـث بلـغ إجمـالي مجمـوع النسـب 

  . على شبكة مياه عامة محلية متمثلة بمصلحة مياه محافظة القدس

المصــدر الرئيســي للميــاه فــي المســكن فــي عــام المســاكن المأهولــة فــي منطقــة الميتروبوليتــان حســب : 8. 3جــدول 

2007.   

 % النسبة العدد الحالة  الرقم

 96.8 21,827 شبكة مياه عامة  1

 0.5 105 آبار جمع مياه األمطار  2

 0.1 15 ينابيع  3

 0.3 63 )تنكات(صهاريج   4

 0.1 23 أخرى  5

 2.3 515 غير مبين  6

 100.0 22,548 المجموع  7

  )93- 90، ص 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (       
  : الكهرباء قطاع:  14.  3
  : عدد المشتركين. أ

ميتروبوليتــان منطقــة حيويــة ومهمــة علــى كافــة األصــعدة والمســتويات، ومــن هــذا المنطلــق بلــغ عــدد تعتبــر منطقــة ال

مشــترك ليرتفــع عــدد المشــتركين وبشــكل كبيــر بمــا  25137، 2003المشــتركين فــي خدمــة الكهربــاء فــي نهايــة عــام 

وضــح فــي وذلــك كمــا هــو م) عــداد(مشــترك  30278، حيــث بلــغ عــدد المشــتركين 2009حتــى عــام % 17يقــارب 

، حيـــث كـــان عـــدد نالجـــدول التـــالي، مـــوزعين بشـــكل متفـــاوت علـــى التجمعـــات الموجـــودة فـــي منطقـــة الميتروبوليتـــا

، فــي حــن كــان عــدد المشــتركين فــي عــين % 0.2مشــترك بنســبة إجماليــة مقــدارها  64المشــتركين فــي عــين قينيــا 

مشــترك  282بلــغ عــدد المشــتركين  ، أمــا بالنســبة لصــردا فقــد%0.7مشــترك بنســبة إجماليــة مقــدارها  214عريــك 

، أمـا بيتـين فكـان عـدد المشـتركين %0.6مشترك بما نسبته  194، ويوجد في رافات %0.9بنسبة إجمالية مقدارها 

مشـــترك بمـــا يعـــادل  3027، فـــي حـــين أن كفـــر عقـــب يتركـــز فيهـــا %1.7مشـــترك بنســـبة إجماليـــة مقـــدارها  516

جـدا مـن عـدد المشـتركين فـي التجمعـات السـابقة الـذكر بسـبب  ، ويمكن تفسـير وجـود هـذه النسـب الضـئيلة10.1%

قلة عدد السكان وعدم تركز أنشـطة اقتصـادية وتجاريـة ومؤسسـاتية ومشـاريع اسـتثمارية وٕانتاجيـة بشـكل واضـح فـي 

هذه التجمعات، مما يقلل من وجود عـدد المشـتركين وبالتـالي يقلـل مـن تركـز الخـدمات، حيـث يالحـظ وبشـكل قـوي 
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العدد األكبر من السكان واألنشطة والخدمات والمشتركين فـي منطقـة رام اهللا والبيـرة وبيتونيـا، حيـث يبلـغ جدا تركز 

مشـــترك، بنســـبة إجماليـــة  25981) وتشـــمل مخيمـــي األمعـــري وقـــدورة(عـــدد المشـــتركين فـــي منطقـــة رام اهللا والبيـــرة 

فــي  نالعظمــى مــن المشــتركين يتمركــزو  ، ومــن خــالل تفســير هــذه األرقــام يتضــح لنــا أن الغالبيــة% 85.5مقــدارها 

تجمعات محددة، وذلك بسب التركز السكاني العالي في هذه التجمعات، باإلضافة إلى تركـز األنشـطة االقتصـادية 

والتجاريـــة والصـــناعية والمؤسســـاتية ضـــمن هـــذا النطـــاق الضـــيق ممـــا يعنـــي عـــدم وجـــود توزيـــع متســـاوي ومنطقـــي 

متســاوي فــي الخــدمات بــين التجمعــات المشــتركة فــي منطقــة الميتروبوليتــان،  للمشــتركين وبالتــالي عــدم وجــود توزيــع

ومــن هــذا المنطلــق فإنــه مــن الضــروري دراســة طبيعــة التوزيــع بحيــث يضــمن عــدم تركــز الخــدمات فــي مكــان دون 

   .اآلخر، بطريقة تجعل من كل المناطق مشمولة في التنمية البشرية والمستدامة

النســــــبي للمشــــــتركين بخدمــــــة الكهربــــــاء حســــــب التجمــــــع الســــــكاني فــــــي منطقــــــة التوزيــــــع العــــــددي و : 9. 3جــــــدول 

  . 2009الميتروبوليتان في نهاية سنة 

  النسبة المؤوية   عدد المشتركين   التجمع  الرقم
  0.2  46 عين قينيا  1
  0.7  214 عين عريك  2
  0.9  282  صردا  3
  12.3  3713  بيتونيا  4
  73.5  22268 )رةمخيمي األمعري وقدو (رام اهللا والبيرة  5
  0.6  194  رافات  6
  1.7  516  بيتين  7
  10.1  3027  بكفر عق  8
  100  30278 المجموع   9
  )، بيانات غير منشورة2010قاعدة بيانات الكهرباء،  –شركة كهرباء محافظة القدس لمنطقة رام اهللا والبيرة (
  :كمية االستهالك السنوي . ب 

اقة الكهربائية مؤشرا قويا علـى الكثيـر مـن األوضـاع والوقـائع الخاصـة بهـذا تعتبر كمية االستهالك السنوي من الط

ـــة باإلضـــافة إلـــى دراســـة الطلـــب علـــى  ـــنقص فـــي الطاقـــة الكهربائي القطـــاع، فهـــي تســـاعدنا بتقـــدير االحتياجـــات وال

منطقـة الكهرباء في المنطقة، ومستويات توزيع االستهالك ضمن منطقة الدراسـة، ويتضـح مـن خـالل دراسـة واقـع ال

% 37بزيـادة بلغـت مـا يقـارب  ،2009سـاعة، وذلـك خـالل مجمـل عـام / كيلـو واط  134619905أنها اسـتهلكت 

ويالحـظ بشـكل ملفـت للنظـر وجـود  سـنويا،/ سـاعة/ كيلـو واط 84,727,247والذي بلغ  2003عن استهالك عام 
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فـي  ة، بحيث تركز غالبية االستهالكتباين وتفاوت قوي في مقدار استهالك الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الدراس

مـــن % 74.6ضـــمن مـــدنيتي رام اهللا والبيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك مخيمـــي األمعـــري وقـــدورة، بنســـبة مقـــدارها  2009عـــام 

ســاعة، / كيلــو واط 100475294إجمــالي اســتهالك الكهربــاء فــي منطقــة الدراســة، بحيــث بلغــت كميــة االســتهالك 

ســـتهالك ضـــمن هـــذه المنطقـــة بســـبب تركـــز غالبيـــة المنشـــآت والمســـاكن ويمكـــن تفســـير هـــذه النســـبة العاليـــة مـــن اال

والمراكز التجارية والصناعية واالقتصادية في هذه المنطقة مما يعني بالضرورة ازدياد االستهالك وبشكل أكبر مـن 

ه بقيـــة منـــاطق الميتروبوليتـــان، وهـــذا األمـــر نـــاتج بســـبب االكتظـــاظ العـــالي فـــي مقـــدار الخـــدمات الموجـــودة فـــي هـــذ

المنطقة، وهذا بحد ذاته مشكلة حقيقة تواجه تطور وتحسين واقع خدمات الكهرباء فـي منطقـة الدراسـة، وممـا يؤكـد 

على صحة هذا األمر يالحظ هناك ضعف كبير في استهالك الكهرباء في التجمعات األخرى فمثال بلـغ اسـتهالك 

مــن إجمــالي االســتهالك %  0.2، بمقــدار ســاعة/ كيلــو واط 241553لقريــة عــين قينيــا  2009الكهربــاء فــي عــام 

السنوي لمنطقة الميتروبوليتان، وينطبق الحال على قرية عين عريك والتي بلغ استهالك الكهربـاء فيهـا لـنفس العـام 

ـــــو واط 939427 ـــــدارها / كيل ـــــدورها % 0.7ســـــاعة، بنســـــبة مق ـــــة صـــــردا والتـــــي اســـــتهلكت ب ـــــى قري ، باإلضـــــافة إل

كيلـو  1069535، ويضاف إلى ذلك رافـات والتـي اسـتهلكت % 1.1مقدارها  ساعة، بنسبة/ كيلو واط 1518923

، وينطبــق هــذا الحــال علــى بقيــة التجمعــات األخــرى وذلــك كمــا هــو % 0.8ســاعة، بنســبة إجماليــة مقــدارها / واط

  .  موضح في الجدول التالي

  . 2009لميتروبوليتان لعام التوزيع العددي والنسبي الستهالك الكهرباء حسب التجمع في منطقة ا: 10. 3جدول 

  السنوي / كمية االستهالك التجمع  الرقم
  )ساعة/ كيلو واط (

  النسبة المؤوية

  0.2  241553  عين قينيا   1
  0.7  939427 عين عريك  2
  1.1  1518923 صردا  3
  11.3  15153383 بيتونيا  4
  74.6  100475294 )مخيمي األمعري وقدورة(رام اهللا والبيرة  5
  0.8  1069535 رافات  6
  1.3  1785542 بيتين  7
  10  13436248 بكفر عق  8
  100  134619905 المجموع  9

  )، بيانات غير منشورة2010قاعدة بيانات الكهرباء،  –شركة كهرباء محافظة القدس لمنطقة رام اهللا والبيرة (
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  :  أنواع االستهالك. ج

مهمـــة وجوهريـــة لمعرفـــة األنشـــطة التـــي تســـتهلك الطاقـــة تشـــكل دراســـة طبيعـــة االســـتهالك للطاقـــة الكهربائيـــة نقطـــة 

الكهربائية ومقـدار هـذا االسـتهالك، حيـث أن دراسـة توزيـع طبيعـة اإلسـتهالك تزودنـا بمؤشـر قـوي جـدا عـن هيكليـة 

 2009الطاقــة الموجــودة ضــمن منطقــة الدراســة، ومــن هــذا المنطلــق فقــد تــوزع اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة فــي عــام 

  : النحو التالي ىميتروبوليتان علضمن منطقة ال

ســاعة، بنســبة إجماليــة / كيلــو واط  95153681بلغــت كميــة اإلســتهالك المنزلــي مــن الطاقــة الكهربائيــة : منزلــي .1

، مــن إجمــالي اســتهالك الكهربــاء فــي منطقــة الدراســة، بحيــث يعتبــر هــذا النــوع األكثــر شــيوعا % 70.68مقــدارها 

فسـيره بســبب التركــز الســكاني العــالي وعـدد األســر العــالي فــي منطقــة الدراســة، وانتشـارا فــي المنطقــة، وذلــك يمكــن ت

  . مما يعني تشكيلهم للجزء األكبر من االستهالك

ســـاعة، بنســـبة إجماليـــة / كيلـــو واط  79661اســـتهلكت المنشـــآت الصـــناعية فـــي منطقـــة الميتروبوليتـــان : صـــناعي .2

الك ممـا يعنـي أن مجتمـع الدراسـة ال يتمتـع بوجـود بنيـة ، وهذه نسـبة ضـئيلة جـدا إذا مـن اإلسـته% 0.06مقدارها 

صناعية قوية وال يمتلـك عـدد كبيـر مـن المصـانع التـي يمكنهـا اسـتهالك كميـات كبيـرة مـن الطاقـة وبالتـالي إحـداث 

حركـــة إنتـــاج فعلـــي وحقيقـــي فـــي منطقـــة الدراســـة، حيـــث أن غالبيـــة المنشـــآت الصـــناعية الموجـــودة ضـــمن منطقـــة 

أن طبيعـة المنطقـة ا يـدلل علـى غيرة الحجم وبسيطة غير معقدة ومركبة اإلنتاج الصناعي، ممالدراسة، منشآت ص

تتميز بخاصية اإلستهالك أكثر من خاصية اإلنتاج وهذا ينعكس بدوره على طبيعة األنشطة الموجودة فـي منطقـة 

 . الدراسة

سـاعة، مشـكلة مـا نسـبته / يلـو واط ك 35346542بلغت كمية االستهالك التجاري مـن الطاقـة الكهربائيـة : تجاري .3

من الطاقة الكهربائيـة لمنطقـة الميتروبوليتـان، وبالتـالي فـإن  2009من مجمل االستهالك السنوي لعام %  26.26

االســتهالك التجــاري يحتــل المرتبــة الثانيــة مــن بعــد االســتهالك المنزلــي ضــمن منطقــة الدراســة، وذلــك بســبب وجــود 

و  تاريــة والمؤسســات الخدماتيــة مثــل المطــاعم ومحــال المالبــس والســوبر ماركــعــدد كبيــر جــدا مــن المحــال التج

إلخ، وٕان هذا األمر يعزز ما تم التوصـل إليـه فـي ...منشآت البنوك وشركات الوساطة المالية والخدمات اللوجستية

ص واضـح فـي النقطة السابقة مؤكدا على أن منطقة الدراسة تتميز بمستوى عالي جدا من االستهالك مع وجود نق
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اإلنتاج، مما يجعل مجتمع الدراسة تنتشر فيه وبشكل واضح ثقافة االستهالك واالعتماد على الخدمات، خصوصا 

 . في ظل وجود عدد كبير من العاملين في قطاعات وظيفية وليست صناعية

ات العامــة ضــمن يمثــل عنصــر اإلنــارة عنصــرا مهمــا فــي مجــال الخــدمات المرتبطــة بإنــارة الشــوارع والســاح: اإلنــارة .4

كيلــو  44906اســتهلكت  2009عــداد لعــام  22منطقــة الدراســة، حيــث بلــغ عــدد العــدادات المــرتبط بهــذا الموضــوع 

مـن إجمـالي االســتهالك لمنطقـة الدراسـة، حيـث تتـوفر خدمـة إنــارة %  0.03سـاعة، بنسـبة إجماليـة مقـدارها / واط 

ضـمن مـدن رام اهللا والبيـرة وبيتونيـا، التـي تتـوفر فيهـا الشوارع وبشـكل جيـد نسـبيا ضـمن منطقـة الدراسـة وبـاألخص 

 . إنارة معقولة نوعا ما حيث تضاء الشوارع غالبية فترة الليل

كيلـو واط  3995114بلغت كمية االستهالك السنوية في األنشطة األخـرى غيـر األنشـطة سـابقة الـذكر : أخرى. 5

، وتمثـل هـذه األنشـطة 2009االستهالك السنوي لعام  من إجمالي كمية%  2.97ساعة، بنسبة إجمالية مقدارها / 

، ومـا يعـرف )ضـئيلة جـدا(حسب تصنيف شركة كهرباء محافظة القدس جميـع األنشـطة الخاصـة بأنشـطة الزراعـة 

إلـخ، وتمثـل هـذه ...اشـتراك نهـائي رسـمي، وبيـت درج بسخان، وأجهزة، توصيلة مؤقتـة للجهـات التـي لـم تستصـدر 

أنها بطبيعتها أنشـطة متفرقـة وقليلـة االسـتهالك فعلـى سـبيل المثـال ال يتجـاوز اسـتهالك  األنشطة جزء بسيط بحيث

شـــركة كهربــاء محافظـــة القــدس لمنطقـــة رام اهللا (. مــن مجمـــل االســتهالك الســنوي%  0.01الزراعــة مــن الكهربـــاء 

 )، بيانات غير منشورة2010 قاعدة بيانات الكهرباء –والبيرة 
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ة للطاقــة الكهربائيــة فــي منطقــة الميتروبوليتــان فــي عــام ي الســتهالك األنشــطة المختلفــالنســب التوزيــع: 9. 3شــكل 

2009 .  

70.68

0.06

26.26

0.032.97

منزلي

صناعي

جاري ت

نارة إ

أخرى 

  
 
مــن المســاكن المأهولــة فــي منطقــة %  97.3يتضــح مــن خــالل الجــدول التــالي أن : اتصــال المســاكن بالكهربــاء. د

مـن %  91.8قينيـا بمقـدار الدراسة تتصل بشبكة الكهرباء العامـة مـع مالحظـة أن أقـل نسـبة تتمثـل فـي قريـة عـين 

  .المساكن، في حين أن نسبة متدنية جدا من المساكن تعتمد على مولدات خاصة أو أنه ال يوجد فيها كهرباء

فـي  واتصال المسـكن بالكهربـاء حسب التجمع السكاني في منطقة الميتروبوليتان المساكن المأهولة: 11. 3جدول 

  . 2007عام 

 التجمع

 اإلتصال بالكهرباء

 مجموعال
 غير مبين ال يوجد مولد خاص شبكة عامة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 100 201 0.0 - 0.0 - 0.5 1 99.5 200 ُصْرَدا

 100 414 0.7 3 0.2 1 0.2 1 98.8 409 َبْيِتين

 100 122 0.0 - 0.8 1 7.4 9 91.8 112 ِعْين ِقينيا

 100 7,429 1.7 123 0.0 2 0.1 6 98.2 7,298 الِبيَرة

 100 268 0.0 - 0.4 1 0.7 2 98.9 265 ِعْين َعِريك

 100 5,713 2.2 125 0.0 1 0.3 16 97.5 5,571 راَم اهللا
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 100 3,667 1.6 59 0.2 7 0.2 9 98.0 3,592 ِبيُتوْنيا

 100 851 1.6 14 0.0 - 0.0 - 98.4 837 ُمَخيَّْم اَألْمَعِري

 100 219 3.2 7 0.0 - 0.0 - 96.8 212 ُمَخيَّْم َقدُّوَرة

 100 379 0.5 2 0.5 2 0 0 98.9 375 رافات

 100 3285 5.1 167 0.6 20 0.6 20 93.7 3078 كفر عقب

 100 22,548 2.2 500 0.2 35 0.3 64 97.3 21,949 الميتروبوليتان

  )97-94، ص 2009لسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء الف(
  : قطاع النقل والمواصالت: 15. 3

يعتبر قطاع النقل والمواصالت قطاعـا هامـا وحيويـا، بحيـث يشـكل شـبكة الحيـاة اليوميـة للمـواطنين المتواجـدين فـي 

منطقـــة الدراســـة و لألفـــراد المتنقلـــين مـــن وٕالـــى منطقـــة الدراســـة، خصوصـــا فـــي ظـــل تـــأثيره علـــى كافـــة القطاعـــات 

حاجة لدراسة واقع هـذا القطـاع  كوالعتباره أحد أبرز مؤشرات التنمية والتطور ومن هذا المنطلق فإن هنال األخرى،

  : على النحو التالي 

 : شبكات الطرق .1

تشــكل شــبكات الطــرق العمــود الفقــري لنظــام المواصــالت فــي الضــفة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك محافظــة رام اهللا والبيــرة 

الطــرق الرئيســية، الطــرق اإلقليميــة، والطــرق : ة، وتصــنف الطــرق إلــى ثالثــة أنــواعباإلضــافة إلــى منطقــة الحاضــر 

المحلية، تربط الطرق الرئيسية بين المدن والبلدات وتتضمن معظم حركة المـرور، وتـربط الطـرق اإلقليميـة البلـدات 

الــبعض أو بــالطرق  مــع القــرى الكبــرى وتخــدم حركــة المــرور الداخليــة، أمــا الطــرق المحليــة، فتــربط القــرى ببعضــها

  . اإلقليمية الرئيسية

وعلــــى المســــتوى الحضــــري، تتضــــمن الطــــرق المحليــــة جميــــع الطــــرق التــــي تخــــدم حركــــة المــــرور المحليــــة ضــــمن 

  . استعماالت األرض التجارية والسكانية والصناعية

عـن تقـديرات  إن أطـوال الطـرق لكـل نـوع عبـارة) 3. 8أنظر المحلق (وتظهر خريطة شبكة الطرق لمنطقة الدراسة 

كـم، تتضـمن شـبكة  320ب  والمقـدرةضمن منطقة الحاضرة حيـث تشـير إلـى الطـول الكلـي لشـبكة الطـرق المعبـدة 

كــم مــن الطــرق  291كــم مــن الطــرق اإلقليميــة،  18كــم مــن الطــرق الرئيســية،  11الطــرق ضــمن منطقــة الحاضــرة 

  . ة إلى الطرق المحلية ضمن التجمعاتالمحلية، وتتضمن الطرق المحلية طرق وصوال إلى التجمعات باإلضاف
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، بالمقارنــة مــع تلــك  2كــم لكــل كــم 0.96تصــل نســبة كثافــة الطــرق فــي منطقــة الحاضــرة، بمــا يتعلــق بالمســاحة إلــى 

، بينمـا تصـل كثافـة الطـرق بالنسـبة لعـدد السـكان إلـى  2كم لكـل كـم 0.53التي في الضفة الغربية والتي تصل إلى 

منطقــة الحاضــرة، بالمقارنــة مــع تلــك التــي فــي الضــفة الغربيــة والتــي تصــل إلــى شــخص فــي  1000كــم لكــل  0.89

شخص، وتجدر اإلشارة بأن الطرق المحلية التي تقع ضمن المناطق العمرانية والممرات ليس  1000كم لكل  1.9

  .من ضمن هذه األرقام

تلـــك مســـارين، يصـــل عـــرض تعتبـــر الطـــرق الرئيســـية طرقـــا ذات أربـــع مســـارات، فـــي حـــين أن الطـــرق اإلقليميـــة تم

م فـي الطـرق اإلقليميـة، أمـا  14 – 6م، بينمـا تتـراوح بـين  16المساحة المرصوفة من الطرق الرئيسية إلى حـوالي 

م، وٕان  8 – 3بالنســبة إلــى الطــرق المحليــة فهــي ذات مســار واحــد أو مســارين، ويتــراوح عــرض الرصــفة فيهــا مــن 

  . صوفةمن شبكات الطرق المحلية غير مر %  30حوالي 

بنيــة شــبكات الطــرق بنيــة إشــعاعية، ممــا يســهل الوصــول بــين التجمعــات المتواجــدة ويتضــح مــن خريطــة الطــرق أن 

علــى نفــس االتجـــاه، لكــن هـــذا يجعــل مــن إمكانيـــة التواصــل مـــع المحــيط عمليــة غيـــر مالئمــة، اعتمـــادا علــى هـــذا 

مراكز التجمعات هي أطـول بمـرة ونصـف مـن  المؤشر، فقد وجد أنه في المعدل فإن المسافة الفعلية المقطوعة بين

كــم عنــد الســفر بــين أي مركــزين،  3.5تلــك المقطوعــة بشــكل مســتقيم، هــذا يتوافــق مــع معــدل زيــادة إضــافي يبلــغ 

وتعــزى هــذه الزيــادة إلــى طبوغرافيــة المنطقــة، والــنمط اإلشــعاعي للشــبكة إضــافة إلــى العيــوب الموجــودة فــي شــبكة 

  . الطرق

  : النقل العام .2

نقص كبيـر فـي نظـام نقـل عـام فعـال يخـدم الحركـة الداخليـة للمسـافرين ضـمن كـل مـن المـدن والبلـدات التـي  هنالك

بيتونيا، وليس هناك حركة حـافالت أو سـيارات أجـرة مشـتركة التـي تخـدم  –البيرة  –تقع في منطقة حاضرة رام اهللا 

( ومن جهة أخـرى هنـاك ممـرات للنقـل العـام المناطق المختلفة واألحياء ضمن كل واحدة من هذه المدن والبلدات، 

  . والتي تربط منطقة رام اهللا والبيرة ببقية المجتمعات ضمن الحاضرة) خدمة سيارات أجرة مشتركة في معظمها

ســيارات األجــرة إلــى تــرخيص مــن قبــل الحكومــة، وبشــكل عــام، فــإن مســتوى الخــدمات مــنخفض الحــافالت و  تحتــاج

، إضافة إلى ذلك ليس هناك احترام )وتحديدا بالنسبة لتشغيل الحافالت( بتة ومحددة والتشغيل ال يتم وفق برامج ثا

فـي المنطقـة المركزيـة لـرام مجمع لوسائط النقل العـام للطرق التي حددتها السلطات المعنية، وعلى الرغم من وجود 
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لفوضى في المناطق المركزيـة، اهللا والبيرة، فإن هذه المحطة غير فعالة، بل وتساهم في إحداث مشاكل االزدحام وا

ويتضح ذلك مـن خـالل تحليـل الصـور الجويـة لمنطقـة مجمـع وسـائط النقـل العـام، حيـث يتواجـد المجمـع فـي وسـط 

المنطقة التجارية المركزيـة بـالقرب مـن سـوق الخضـار ودوار المنـارة بحيـث تشـهد هـذه المنطقـة باسـتمرار اختناقـات 

المشـاة علـى اعتبـار أنهـا منطقـة حيويـة اقتصـاديا وتشـكل مقصـدا ألعـداد مرورية وازدحام فـي حركـة السـير وحركـة 

وتجمـع حركـة السـيارات والمشـاة فـي مكـان واحـد، ممـا ينـتج عنـه  االزدحام، فهذا األمر يؤدي إلى كبيرة من السكان

  . صعوبة كبيرة في حركة السير

  . لمنطقة الدراسةموقع مجمع وسائط النقل العمومي في المركز التجاري : 6. 3 جويةصورة 

   
  : مواقف المركبات .3

ن طق المركزيـة لـرام اهللا والبيـرة، وإ هناك شح كبيـر فـي المسـاحات المخصصـة إليقـاف المركبـات وخاصـة فـي المنـا

الـــنقص فـــي مســـاحات إيقـــاف المركبـــات يعـــد مـــن المشـــاكل الرئيســـية التـــي تواجههـــا المـــدن، كمـــا ظهـــر فـــي أجـــزاء 

  .موضوع، وكما هو واضح من خالل المراقبةاالستبيان ذات العالقة بهذا ال
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علــى الــرغم مــن إنشــاء مــوقعين إليقــاف المركبــات، فــإن هــذه األمــاكن لــم يــتم اســتخدامها مــن قبــل العامــة، مــن جهــة 

أخــرى، هنــاك نقــص فــي دعــم القــوانين الخاصــة بمنــع إيقــاف المركبــات علــى الطريــق، وهــذا أدى إلــى زيــادة عــدد 

اتهم بشــكل غيــر قــانوني وعلــى الطرقــات حيــث يســمح بإيقــاف المركبــات، فــإن منــع الســائقين اللــذين يركنــون مركبــ

  . اإليقاف والتحميل خالل فترات االزدحام غير موجودة، وخاصة عندما يكون مستوى الخدمة غير مقبول وضعيف

المسـاحات إلـى أن هنـاك نقصـا فـي  1996يشير تحليل قواعد ركن المركبات وفقا لدراسة إدارة أنظمة المرور لعام 

مكانـا فـي المنطقـة المركزيـة لـرام اهللا والبيـرة، إن إنشـاء مكـان إليقــاف  592المخصصـة لـركن المركبـات بمـا يعـادل 

المركبــات فــي مدينــة البيــرة يجــب أن يكــون لــه دور فــي تقلــيص عيــوب األمــاكن المخصصــة لــركن المركبــات، ومــع 

مزيد من أماكن ركـن المركبـات منـذ أن تمـت الدراسـة ذلك كان يجب أن يكون هناك زيادة في الطلب على إنشاء ال

  . المذكورة نظرا للزيادة الطبيعية

 : المشاة ووسائل النقل غير اآللية .4

إحــدى أهــم المشــاكل فــي المنــاطق المركزيــة للمــدن والبلــدات فــي منطقــة الحاضــرة هــو الــنقص فــي المرافــق الكافيــة 

المنــاطق، وعــدم القــدرة علــى اســتغالل األرصــفة الضــيقة فــإن التنميــة غيــر الواضــحة فــي هــذه . المخصصــة للمشــاة

بشـــكل تـــام، والزيـــادة فـــي حركـــة المشـــاة، كـــل هـــذا قـــد أدى إلـــى حـــدوث ازدحـــام شـــديد فـــي حركـــة المشـــاة فـــي هـــذه 

  .دائما موجودة على جوانب الشوارع تالتجمعات، باإلضافة إلى أن األرصفة ليس

  )69-64، ص2009 ة التخطيطوزار وزارة الحكم المحلي و (

  : قطاع الصحة: 16. 3
يعتبر قطاع الصحة قطاعا مهما وحيويا، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشـتهم وصـحتهم 

  : العالجية، ومن هذا المنطلق فإن هناك حاجة ماسة لدراسة واقع هذا القطاع على النحو التالي

 : المستشفيات .1

مـــن عـــدد %  12، مشـــكلة مـــا نســـبته 2009مستشـــفيات فـــي عـــام  9 بلـــغ عـــدد المستشـــفيات فـــي منطقـــة الدراســـة

ســرير، فــي / نســمة  364ســرير بمعــدل     320مستشــفى، يوجــد فيهــا  75المستشــفيات فــي الضــفة الغربيــة البــالغ 

ـــــة  ـــــة / نســـــمة  804حـــــين أن معـــــدل الضـــــفة الغربي ـــــرقم الخـــــاص بمنطق ســـــرير، ولكـــــن ال يجـــــب التعامـــــل مـــــع ال

عــادي فعــدد األســرة الموجــودة فــي منطقــة الدراســة ال تقــدم الخــدمات الصــحية لمنطقــة  الميتروبوليتــان كمجــرد مؤشــر
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الدراسة فحسـب وٕانمـا لعـدد كبيـر مـن سـكان الضـفة الغربيـة، وهـذا مـا يرفـع قيمـة المعـدل بشـكل كبيـر جـدا، وتتـوزع 

  : المستشفيات واألسرة في منطقة الدراسة حسب التخصص على النحو التالي

ســــرير،  150مستشــــفيات متمثلــــة بمستشــــفى رام اهللا الحكــــومي وفيــــه  5ي عبــــارة عــــن وهــــ: مستشــــفيات عامــــة  . أ

 18سـرير، ومستشـفى الشـيخ زايـد وفيـه  37سـرير، ومستشـفى الرعايـة العربيـة وفيـه  14ومستشفى خالـد وفيـه 

  . سرير 34سرير، ومستشفى الهالل األحمر وفيه 

 .أسرة 10عيون وفيه الرازي للبمستشفى واحد وهو مستشفى وهي متمثلة : مستشفيات متخصصة  . ب

 .سرير 27وهي متمثلة بمستشفى واحد وهو مستشفى أبو ريا وفيه : مستشفيات تأهيل  . ت

 .  سرير 20أسرة، ومستشفى المستقبل وفيه  10وليد الناظر وفيه  ىوهي مستشف: مستشفيات توليد  . ث

تتركــز بأكملهــا فــي  هــاأن ،شــفياتالتوزيــع الجغرافــي للمستالخريطــة التاليــة التــي توضــح  ويالحــظ مــن خــالل دراســة

مدينتي رام اهللا والبيرة، دون أن يكون هناك أي مستشفى في بقية التجمعـات المنضـوية فـي منطقـة الميتروبوليتـان، 

ممــا يحــدث خلـــال كبيــرا فــي التـــوازن وتوزيــع الخـــدمات بحيــث يزيــد التركيـــز والضــغط علــى منـــاطق محــددة وتحـــرم 

 -رة الصـحةوزا( .بالتالي فـإن هـذا األمـر يعنـي تقـديم خدمـة متدنيـة للمـواطنينمن هذه الخدمات و  المناطق األخرى

   )168-159، ص 2010 مركز المعلومات الصحية
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  . 2009التوزيع الجغرافي للمستشفيات حسب التجمع السكاني في منطقة الميتروبوليتان عام : 11. 3 خريطة

  
 5األكبــر مــن هــذه المستشــفيات يتبــع للقطــاع الخــاص بواقــع  أمــا بالنســبة للجهــات المالكــة للمستشــفيات، فــإن الجــزء

، ويليهـا القطـاع األهلـي والـذي )مستشفى خالد، الرعاية العربية، الرازي للعيون، وليد النـاظر، المسـتقبل(مستشفيات 

، ويليهـا القطـاع الحكـومي مـن خـالل مستشـفى )مستشفى الشيخ زايد، أبو ريا، الهـالل األحمـر(مستشفيات  3يملك 

 122640واحــد وهــو مستشــفى رام اهللا الحكــومي والــذي يعتبــر أكبــر مستشــفى فــي منطقــة الدراســة وذلــك مــن خــالل 

يــوم، ونســبة إشــغال  49956عمليــة كبيــرة، وبأيــام إقامــة بالغــة  3550عمليــة صــغيرة،  2023معــالج بــدون إقامــة، 

  . مريض مدخل 19854، وعدد إدخاالت مرضى بمقدار % 2.6، ومعدل مكوث مقداره % 91.2مقدارها 

ويالحظ أن مستشفى رام اهللا يعاني من الضغط الشديد واالكتظاظ فيكفي القول أن معدل الوفيات في مستشـفى رام 

، وهــو ثــاني أعلــى مستشــفى فــي عــدد أيــام % 1.4وهــي أعلــى مــن معــدل الضــفة الغربيــة البــالغ %  2.1اهللا تبلــغ 

الخليـل، وبنسـبة إشـغال أعلـى مـن معـدل الضـفة الغربيـة البالغـة  اإلقامة في الضفة الغربية بعد مستشـفى عاليـة فـي

، ويمكـــن تفســـير ذلـــك مـــن خـــالل أنـــه % 2.3، وبمعـــدل مكـــوث أعلـــى مـــن معـــدل الضـــفة الغربيـــة البـــالغ % 83.3

المستشفى الحكومي الوحيد فـي المنطقـة بحيـث يقصـده عـدد كبيـر مـن المـواطنين مـن سـكان منطقـة الميتروبوليتـان 
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سكان محافظة رام اهللا والبيرة، بحكم أنه المستشفى المركزي لكـل المحافظـة، وممـا يزيـد مـن الضـغط باإلضافة إلى 

علــى مرافــق المستشــفى هــو حجــم التحــويالت الكبيــر جــدا الموجهــة نحــو المستشــفى مــن المحافظــات األخــرى فــي 

مـر يجعـل مـن الصـعب الضفة الغربية، حيث تتواجد تحـويالت طبيـة مسـتمرة مـن كافـة محافظـات الـوطن، وهـذا األ

مركـــز  -رة الصـــحةوزا(. تـــوفير خدمـــة صـــحية مرموقـــة للمـــواطنين فـــي ظـــل الحجـــم المتـــدني مـــن المـــوارد المتاحـــة

  ) 168-159، ص 2010 المعلومات الصحية

ومن المالحظات األخرى المؤثرة على قطاع الخدمات الصحية، هو عدم وجـود تخطـيط لمواقـع الخـدمات الصـحية 

ت يعمل على مراعاة احتياجاتها، حيث أن المستشفيات بحاجة لخدمات من نوعيـة خاصـة بعيـدة وأبرزها المستشفيا

إلـــخ، ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك موقـــع مستشـــفى الرعايـــة العربيـــة وذلـــك كمـــا هـــو ...عـــن اإلزعـــاج والفوضـــى والتلـــوث

المركزيـــة  موضـــح فـــي الصـــورة الجويـــة التاليـــة، حيـــث تظهـــر الصـــورة وجـــود المستشـــفى فـــي وســـط منطقـــة األعمـــال

إلــخ، ...بـالقرب مــن مجمـع وســائط النقـل العمــومي وسـوق الخضــار الرئيسـي ودوار المنــارة وموقـف ســيارات بيرزيـت

جعــل مــن الصــعب تحقيــق الهــدوء والراحــة فــإن هــذا يالبيئــة المحيطــة للمستشــفى و إنــه فــي ظــل كــل هــذه المعطيــات 

المرورية، ولو أخذنا بالحسـبان إمكانيـة توسـع  واالستقرار للمرضى وحتى صعوبة الوصول للمستشفى بسبب األزمة

  . المستشفى في المستقبل فإنه ال يوجد أي مجال لذلك، مما يعيق عملية تطوير الخدمات
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موقع مستشفى الرعاية العربيـة فـي قلـب منطقـة األعمـال المركزيـة لميتروبوليتـان رام اهللا والبيـرة : 7. 3 صورة جوية

  . وبيتونيا

  
 : مهن الطبية األخرىالعيادات وال. 2

عيـادة طبيـة،  105فـي منطقـة الميتروبوليتـان حـوالي  تيقدر عدد العيادات الطبية المستقلة خـارج إطـار المستشـفيا

بمختلــف التخصصــات الطبيــة ســواء العامــة منهــا أو االختصاصــية، يتركــز الجــزء األكبــر منهــا فــي مــدينتي رام اهللا 

تعاني مـن نقـص حـاد فـي العيـادات الطبيـة بحيـث تعتمـد وبشـكل شـبه كامـل  والبيرة، أما باقي أجزاء منطقة الدراسة

  . على مدينتي رام اهللا والبيرة والالتي تعتبرن مركز الخدمة الرئيسي

مـن ضـمن منطقـة الميتروبوليتـان،  2009مؤسسـة فـي عـام  132وقد وصل عدد مؤسسـات المهـن الطبيـة األخـرى 

  . شركات ومصانع أدوية 4مستودع لألدوية و  19صيدلية و 82ضمنها 

، ومن حيـث مختبـرات األشـعة 2009مركزا في عام  15وأما من حيث مراكز البصريات فقد بلغ عدد هذه المراكز 

. مختبر ومركز 12والتحاليل الطبية والعالج الطبيعي المستقلة الموجودة خارج نطاق المستشفيات فإنه بلغ عددها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــــــــــاندة، ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــر منشــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ،2010نقاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــات غي )بيان
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  : هالصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الميا:  1. 4
يواجه قطاع المياه في منطقة ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا الكثير من التحديات والصـعوبات والمشـاكل التـي 

  : يات ما يلية، ومن أبرز هذه التحدتعيق عملية تطوير وتحسين واقع المياه في منطقة الدراس

اعتماد مصلحة مياه محافظة القدس منطقة رام اهللا والبيرة وبيتونيـا وبشـكل كبيـر علـى شـراء الميـاه مـن الجانـب . 1

اإلسرائيلي، وهذا األمر يجعل مصلحة مياه محافظة القدس كمزود رئيسي للخدمة وأيضا السكان المستفيدين تحـت 

ياه عن منطقة الدراسة ونقصها في الكثير مـن األوقـات خصوصـا فـي رحمة السيطرة اإلسرائيلية مما يعني قطع الم

فصــل الصــيف، حيــث تقــل وبشــكل حــاد كميــة الميــاه المــزودة لمصــلحة الميــاه، وممــا يزيــد مــن صــعوبة الوضــع هــو 

  .  الضعف الحاد في إنتاج المياه حيث أن مصلحة المياه ال تنتج إال القليل من احتياجاتها

خاصــة بمصــلحة ميــاه محافظــة القــدس للســيطرة اإلســرائيلية، حيــث يوجــد حقــل آبــار عــين خضــوع آبــار الميــاه ال. 2

تحــت الســيطرة اإلســرائيلية وبــذلك تســيطر إســرائيل علــى مصــدر الميــاه الوحيــد الــذي ) فــي الحــوض الشــرقي(ســامية 

ير أو تســتخدمه مصــلحة الميــاه إلنتــاج الميــاه، وهــذا يزيــد مــن صــعوبة الموقــف مــن خــالل خضــوع أي عمليــة تطــو 

تحســين لهــذه اآلبــار لموافقــة الجانــب اإلســرائيلي والــذي يــرفض تطــوير هــذه اآلبــار خصوصــا فــي ظــل وجــود هــذه 

وبشـكل كامـل، ويضـاف إلـى ذلـك أن الجانـب  ةوالتي تخضع لسيطرة إسـرائيلي) C(اآلبار ضمن ما يعرف بمناطق 

أي منطقة أخرى، وهـذا يخضـع الميـاه المـزودة اإلسرائيلي يمنع الفلسطينيين من إيجاد مصادر مياه بديلة ذاتية في 

لمنطقة الدراسة مثلها مثل سائر المناطق الفلسطينية لتحكم الجانب اإلسرائيلي، مما يفقد الفلسطينيين السـيادة علـى 

  ). وهو المياه( أحد أبرز مصادر الحياة اليومية ألي إنسان 

التآكــل، ممــا يزيــد مــن صــعوبة تقــديم خدمــة جيــدة يالحــظ أن الشــبكة فــي عــدد مــن المواقــع تعــاني مــن القــدم و . 3

للمواطنين فهناك حاجة إلعادة ترميم الشبكة في الكثير من المواقع، التي تعاني من قدم الشبكة ويضـاف إلـى ذلـك 

أن هنـاك حاجـة ماســة ومسـتمرة لتوسـعة الشــبكة وذلـك لمواكبـة التطــور والتوسـع العمرانـي، وهــذا األمـر يترتـب عليــه 

  .تبعات ومواجهة الكثير من التحديات من أجل توسعة وتطوير امتداد الشبكة بشكل متواصلالكثير من ال

قلة الموارد المالية بحيث تعاني من نقص حاد في االستثمارات والموارد المالية مما يعني ضعف تطوير قطـاع . 4

ا لقطــاع الميــاه والــذي الميــاه خصوصــا فــي ظــل غيــاب التمويــل ونقــص االســتثمار، وهــذا األمــر يشــكل تحــديا حقيقيــ
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يحتاج لموارد مالية كبيرة جدا لتوسعة امتداد الشبكة وتطوير وتغطية تكاليف شراء المياه وتكاليف الصيانة والتكلفة 

  . إلخ...التشغيلية

ضعف أنظمة الجباية والدفع الخاصة بمشتركي المياه ضمن منطقة نفوذ مصـلحة ميـاه محافظـة القـدس، حيـث . 5

الوقت السابق والحالي بمبالغ مالية كبيرة علـى المـواطنين ألسـباب متعـددة، دون أن يـتم تحصـيل تراكمت ديون في 

كامــل هــذه الــديون فــي الكثيــر مــن األحيــان، ممــا يزيــد مــن حــدة األزمــة الماليــة التــي يعــاني منهــا قطــاع الميــاه فــي 

  . منطقة الدراسة

وجود نسـبة فاقـد عاليـة تعـود ألسـباب عـدة منهـا الفاقـد ارتفاع نسبة الفاقد من المياه وبشكل كبير، حيث يالحظ . 6

في خطوط التوريد الرئيسـية والفاقـد مـن خـالل شـبكة التوزيـع والنـاتج بسـبب تسـرب الميـاه بفعـل قـدم وتلـف الخطـوط 

والشــبكات، ويضــاف إلــى ذلــك وجــود مــا يعــرف بالفاقــد اإلداري والتجــاري بســبب عــدم دقــة عــدادات الميــاه، وأخيــرا 

  .سود أو الفاقد الناتج من استهالك المياه بطرق غير مشروعةالفاقد األ

تنامي الطلب على المياه مع ازدياد السكان، لقد شهدت منطقة الدراسة نمـو سـكانيا كبيـرا خـالل فتـرات متعاقبـة . 7

را إلخ، ساهم ذلك في زيادة أعداد السكان بشكل كبيـر، ممـا شـكل ضـغطا كبيـ...لعوامل أمنية وسياسية واقتصادية 

ومتزايــدا علــى الميــاه، خصوصــا فــي ظــل الحاجــة لتــوفير كميــات ميــاه أكبــر، وشــبكات أوســع ونطــاق خدمــة أكثــر 

  . إلخ، وذلك لتغطية احتياجات السكان المتزايدة...تعقيدا 

حصول تراجع حاد في مخـزون الميـاه، بسـبب نقـص التغذيـة مـن األمطـار والجفـاف وارتفـاع كميـات االسـتنزاف . 8

لـــنقص، خصوصـــا فـــي ظـــل تذبـــذب كميـــات ســـقوط األمطـــار ومعـــدالت التبخـــر العاليـــة والجريــــان دون تعـــويض ا

        )2009القرط،  مع مقابلة(. هذه المياه السطحي المائي الشديد، دون وجود نظام استفادة من

  : لتحديات التي تواجه القطاع الصحيالصعوبات وا:  2. 4
  : صعوبات والتحديات تتلخص فيما يليير من اليواجه القطاع الصحي في منطقة الدراسة الكث

  : صعوبات وتحديات سياسية وجغرافية .1

ويتمثل ذلك في عدم االستقرار السياسي واألمني الـذي تشـهده المنطقـة، فمـا إن تشـهد المنطقـة حالـة مـن االسـتقرار 

لتسـعينات، إال أنـه شـهدت حتى تعود األمور واألوضاع إلى التدهور فعلى الرغم من حالة االستقرار فـي منتصـف ا

المنطقة حالة تـدهور مـع بدايـة القـرن الحـالي بفعـل انـدالع االنتفاضـة الثانيـة، وتـزداد األوضـاع صـعوبة مـن خـالل 
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سياسات الفصل الجغرافي وبناء الجدار وسياسات اإلغالق التي تفرض باستمرار على األراضـي الفلسـطينية عامـة 

  . لك تحديا حقيقيا لتطوير القطاع الصحي الفلسطينيوعلى منطقة الدراسة خاصة مما يشكل ذ

  :صعوبات وتحديات اقتصادية ومالية .2

تعاني منطقة الدراسة من ظروف اقتصادية متردية تؤدي إلى نقص التمويل وضـعف االسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة 

قلـة المـوارد الماليـة المتاحـة  الصحية، وتشكل عائقا أمام رصد الميزانيـات التـي يحتاجهـا القطـاع الصـحي، وبالتـالي

والتي بدورها تشكل عائقا مهما أمام عملية النهـوض بالقطـاع الصـحي، وممـا يزيـد مـن صـعوبة الوضـع هـو ارتفـاع 

تكــاليف الخــدمات الصــحية، فــي ظــل اســتغالل بعــض الجهــات وبشــكل غيــر مناســب للتــأمين الصــحي، واالعتمــاد 

اب واضح لمصـادر تمويـل ذاتيـة، وبالتـالي انعكـاس ذلـك سـلبا علـى المتزايد على المساعدات األجنبية، في ظل غي

مرتفعــة مســتوى الخــدمات الصــحية المقدمــة مــن حيــث نقــص البنيــة التحتيــة، ونقــص اســتخدام األدوات والتكنولوجيــا 

ـــذين ال يمتلكـــون تـــأمين صـــحي  ـــراء مـــن المجتمـــع أو بـــاألحرى األفـــراد ال ـــاتورة عـــالج الفق ـــثمن، ونقـــص تغطيـــة ف ال

ن ذوي الــدخل المحــدود مــع األخــذ بعــين النظــر نقــص التمويــل لجلــب وتأهيــل المــوارد البشــرية الكفــؤة خصوصــا مــ

  . إلخ...خصوصا في ظل هجرة الكفاءات الطبية الفلسطينية إلى الخارج للحصول على فرص عمل أفضل

  : صعوبات ديموغرافية واجتماعية. 3

الت النمــو الســكاني وبشــكل كبيــر، وهــذا األمــر أثــر علــى ويتمثــل ذلــك فــي ارتفــاع معــدالت الزيــادة الطبيعيــة ومعــد

ارتفـــاع أعـــداد الســـكان والـــذي بـــدوره أدى إلـــى زيـــادة الضـــغط علـــى المرافـــق الصـــحية وزيـــادة الطلـــب علـــى العـــالج، 

ويضاف إلـى ذلـك تحويـل الكثيـر مـن الحـاالت المرضـية مـن بقيـة األراضـي الفلسـطينية للعـالج فـي منطقـة الدراسـة 

الت للقطـــاع الحكـــومي أو الخـــاص أو غيـــره، ممـــا يعنـــي تشـــكيل ضـــغط ديمـــوغرافي كبيـــر علـــى ســـواء كانـــت تحـــوي

المرافق الصحية فـي منطقـة الدراسـة وهـذا بـدوره يـؤثر سـلبا علـى تطـوير القطـاع الصـحي ويشـكل تحـديا مهمـا أمـام 

  .العاملين في هذا القطاع

فضل قـدر ممكـن مـن الخـدمات الصـحية فـي ويضاف إلى ذلك ارتفاع توقعات المواطنين حيث يسعى المواطنين أل

والعـــادات والتقاليـــد والثقافـــات المجتمعيـــة القديمـــة والتـــي كانـــت تعتمـــد علـــى العـــالج  مظـــل تغيـــر الكثيـــر مـــن المفـــاهي

إلــخ، وهــذا األمــر أدى إلــى إقبــال أكبــر مــن المــواطنين علــى القطــاع الصــحي لالرتقــاء ...باألعشــاب والطــب العربــي

  .وبالتالي زيادة الضغط على المرافق الصحيةبمستوى حياتهم اليومية 
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  :  صعوبات وتحديات صحية ووبائية. 4

مثــل الســكري والضــغط والقلــب والســرطان ( ويتمثــل ذلــك فــي ترافــق الزيــادة فــي معــدل اإلصــابة بــاألمراض المزمنــة 

ضــطرابات ، مــع عــبء الســيطرة علــى بعــض األمــراض الســارية، وزيــادة معــدالت اإلصــابة بــاألمراض واال)إلــخ...

النفسية وخاصة بين األطفال والشـباب، وزيـادة معـدالت اإلصـابة باإلعاقـات الدائمـة خاصـة بعـد انتفاضـة األقصـى 

باإلضــــافة إلــــى اإلعاقــــات الخلقيــــة، وضــــعف نظــــام المعلومــــات الصــــحية خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــاألمراض المزمنــــة 

الحكوميــة والخاصــة ووكالــة الغـــوث (مختلفــة والوراثيــة، باإلضــافة إلــى ضــعف التنســيق بــين القطاعــات الصــحية ال

، حيث هناك حاجة إليجاد تكامل وتنسيق فـي األدوار والعمـل بـين القطـاع العـام وبقيـة القطاعـات الصـحية )إلخ...

  )2009البيطار،  مع مقابلة(. الفلسطينية

  : لتحديات التي تواجه قطاع السياحةالصعوبات وا:  3. 4
عوبات والتحـديات مـن ضـمنها ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا الكثير مـن الصـيواجه قطاع السياحة في منطقة 

  : ما يلي

انعـــدام األمـــن وغيـــاب االســـتقرار علـــى مـــدى فتـــرات مختلفـــة، مـــن خـــالل الحـــروب التـــي حصـــلت فـــي المنطقـــة . 1

ا مهمــا فـــي الحــد مـــن واالنتفاضــتين األولــى والثانيـــة، والمواجهــات المســـتمرة مــع ســـلطات االحــتالل، لعــب ذلـــك دور 

الســياحة وجعــل منطقــة الدراســة منطقــة منفــرة للســياح ولــيس منطقــة جــذب ســياحي، فــي ظــل خــوف الســياح علــى 

  . مستوى عالمي وٕاقليمي ومحلي من القدوم إلى منطقة تعاني من المشاكل األمنية

لجــدار والحــواجز، ســاهمت اإلجــراءات اإلســرائيلية المتمثلــة بسياســة اإلغالقــات وفــرض الحصــار واالســتيطان وا. 2

فــي زيــادة صــعوبة التنقــل والحركــة ممــا يضــعف العمــل الســياحي، وأيضــا حصــر المنطقــة فــي أطــار ضــيق يمنــع 

التوســع إليجــاد منــاطق طبيعيــة ومنطــق جــذب ســياحي، خصوصــا أن الســياحة بحاجــة لمســاحات واســعة ومفتوحــة، 

  . وهذا األمر غير متوفر في منطقة الدراسة

سـياحية كبيـرة قـادرة علـى المنافسـة وجلـب  ةرات وضـعف التمويـل وغيـاب واضـح لمشـاريع اسـتثماريقلة االسـتثما. 3

  .السياح، ومما يزيد من صعوبة الوضع هو ضعف البنية التحتية التي تعيق تطوير العمل السياحي
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ل احتياجاتـه مسـاندة والـدعم بشـكل كبيـر فـي ظـلبحاجـة ل ةعدم وجود برامج دعم ومساندة كافية، فقطاع السـياح. 4

المتزايدة، إال أنه علـى الـرغم مـن ذلـك ال يوجـد أي دعـم يـذكر سـواء مـن القطـاع الحكـومي أو الـدولي أو مؤسسـات 

  . المجتمع المدني

ضعف السياحة الداخلية، حيث أن تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع معدالت الفقر ونقـص السـيولة وضـعف . 5

ة المحليـة، سـاهم ذلـك وبشـكل كبيـر  فـي إضـعاف السـياحة الداخليـة فـي منطقـة القوة الشـرائية وغيـاب ثقافـة السـياح

  . الدراسة على الرغم من أنها أحسن حاال من بعض المناطق الفلسطينية األخرى

وجــود خلــل فــي عمليــة تســويق وتشــجيع الســياحة محليــا وٕاقليميــا وخارجيــا، حيــث أنــه فــي ظــل المنافســة العالميــة . 6

عمـــل حملـــة تســـويق ســـياحي لتعريـــف الســـياح بواقـــع المنطقـــة لجلـــب أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الشـــديدة فهنـــاك حاجـــة ل

  .السياح

نقــص الكفــاءات والخبــرات المتخصصــة فــي مجــال الســياحة، حيــث يالحــظ عــدم وجــود عــدد كــافي مــن الخبــراء . 7

ال والمتخصصــين فــي المجــال الســياحي فــي منطقــة الدراســة، فــي ظــل عــدم وجــود نظــام تعليمــي قــادر وبشــكل فعــ

المشـكلة هـو هجـرة  ةتخريج طالب أصـحاب خبـرة ومعرفـة وكفـاءة للعمـل فـي المجـال السـياحي، وممـا يزيـد مـن حـد

  . الكفاءات والمتخصصين للعمل في الخارج بحكم حصولهم على فرص عمل أفضل

د فـي ظـل االعتمـا) إلـخ...سواء كان قطاع خاص أو حكومي أو أهلـي ( ضعف التنسيق بين الجهات المعنية . 8

علــى أســاليب العمــل الفــردي وغيــاب العمــل الجمــاعي المخطــط لــه، حيــث تغيــب السياســات واإلجــراءات والخطــط 

الخطـــة (البعيـــدة المـــدى للنهـــوض بالقطـــاع الســـياحي، ومجـــرد وضـــع خطـــط لتنميـــة وتطـــوير القطـــاع لعـــدة ســـنوات 

االسـتثنائية واألحـداث السـلبية ، فإنـه وارد وبشـكل كبيـر فشـل هـذه الخطـط بسـبب كثـرة الطـوارئ والحـاالت )الخمسية

  . التي تؤدي إلى إفشال هذه الخطط

ومــن ناحيــة إداريــة وماليــة، فــيالحظ ارتفــاع نســبة إدارة المخــاطر، بحيــث ترتفــع نســبة االســتثمارات والمبــالغ الماليــة 

بــة التــي يــتم إدارتهــا بمعــدالت مخــاطر عاليــة وهــذا يشــكل عامــل طــرد مــالي وٕاداري واســتثماري، فــي ظــل عــدم رغ

المستثمرين إدارة أصولهم االستثمارية ضمن بيئة مخاطر إدارية عالية، ويضاف إلى ذلك قلة الدخل المالي الناجم 

عــن العمـــل الســـياحي وحـــاالت التذبـــذب الشـــديد فـــي معـــدالت وفـــود الســـياح ســـواء داخليـــا أو خارجيـــا، بحيـــث تـــزداد 
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ة فصــول الســنة وذلــك بســبب خصوصــية الصــيف الحركــة الســياحية نســبيا فــي فصــل الصــيف وتنعــدم تقريبــا فــي بقيــ

  . إلخ...لحصول الكثير من المناسبات االجتماعية، وعودة عدد من المغتربين في الصيف

  )2009وزارة السياحة،  مقابلة مع(

  : تحديات التي تواجه قطاع الكهرباءالصعوبات وال: 4. 4
ا حقيقيا في سـبيل تطـويره واالرتقـاء بـه، بعـد أن يعاني قطاع خدمات الكهرباء العديد من المشاكل التي تشكل تحدي

أصــبحت الكهربـــاء أحـــد أبــرز متطلبـــات الحيـــاة اليوميـــة وتعتمــد عليهـــا غالبيـــة إن لـــم يكــن كـــل القطاعـــات الحياتيـــة 

األخــرى، إال أن منطقــة ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا تعــاني ضــمن هــذا اإلطــار مــن العديــد مــن الصــعوبات 

  :  يليوأهمها ما 

الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث أنه في ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني وبشكل كبيـر وازديـاد  .1

إلـخ، فـإن ...عدد األسر وأعداد المنشآت والمؤسسات باعتبار منطقـة الدراسـة مركـزا إداريـا وسياسـيا واقتصـاديا

بائية في اآلونة األخيرة، خصوصا في ظل تغير ذلك ساهم وبشكل واضح في زيادة الطلب على الطاقة الكهر 

أنمــاط المعيشــة والحيــاة العصــرية الحديثــة والتــي تعتمــد علــى اســتخدام األجهــزة والمعــدات والتــي بــدورها تعمــل 

 . على الطاقة الكهربائية، ومن هنا فإن هناك زيادة في الطلب في ظل ضعف القدرة على توفير االحتياجات

للكثير من شبكات الكهرباء ومعداتها ومحوالتها، حيث تعـاني الشـبكة الكهربائيـة فـي تجاوز العمر االفتراضي  .2

بعــض أجزائهــا مــن القــدم والتلــف وتجــاوز العمــر االفتراضــي المســموح بــه لعمــل المعــدات، وبالتــالي فــإن هــذه 

فـــة المعــدات تتعــرض باســتمرار لألعطـــال والتلــف وعمليــة تصـــليحها تتطلــب إنفــاق مــالي أكبـــر ممــا يعنــي تكل

 .  تشغيلية أعلى

علــى شــراء الكهربــاء مــن ) جهــة تزويــد الخدمــة( اعتمــاد شــركة كهربــاء محافظــة القــدس منطقــة رام اهللا والبيــرة  .3

شـــركة الكهربـــاء القطريـــة اإلســـرائيلية مـــع عـــدم إنتـــاج كهربـــاء فلســـطينية وهـــذا أمـــر يشـــكل عائقـــا أمـــام أعمـــال 

م القدرة على استكمال نظـام إنتـاج الكهربـاء الفلسـطينية التطوير في ظل شراء الكهرباء بأسعار عالية، مع عد

 . الذي يمكن له إن تم تقليل التكلفة وزيادة القدرة على المنافسة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للناس

االحتفاظ بكميات احتياطية كبيرة حيث تعاني الشـركة ) شركة كهرباء محافظة القدس(عدم قدرة مزود الخدمة  .4

ن احتيـــاطي ضـــئيل جـــدا مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة يكـــاد ال يكفـــي منطقـــة الدراســـة فـــي أحســـن مـــن وجـــود مخـــزو 
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الحــاالت ســوى بضــع ســاعات فقــط، علمــا أنــه فــي الكثيــر مــن األحيــان يــتم اســتنفاذ االحتيــاطي دون أن يــتم 

 . تعويضه، خصوصا في ظل األحمال العالية على الشبكة الكهربائية

لكهربــاء بشـكل متذبــذب، بحيــث يالحــظ ارتفـاع كميــات االســتهالك فــي وجـود حالــة مــن موسـمية الطلــب علــى ا .5

 . فترات الشتاء بسبب استخدام الكهرباء في عمليات التدفئة، مقابل ذلك ينخفض ذلك االستهالك صيفا

تواجــه شــركة كهربــاء القــدس صــعوبة فــي تركيــب شــبكات الضــغط العــالي، ويعــود ذلــك إلــى أن المخططــات  .6

هــذه الشــبكات، وهــذا بــالطبع يــؤدي إلــى تقييــد تطــور وتوســع المنــاطق الصــناعية فــي الهيكليــة لــم تتطــرق إلــى 

 .منطقة الدراسة

يعاني قطاع الكهرباء من وجود نسبة عالية من الفاقد من الطاقة الكهربائية ويعود ذلك إلى عدة أسـباب منهـا  .7

بعـــض الجهـــات، وأيضـــا مـــا يعـــرف بالفاقـــد األســـود النـــاتج عـــن االســـتخدام غيـــر المشـــروع للكهربـــاء مـــن قبـــل 

حصــول فاقــد بســبب تلــف وقــدم شــبكة التوزيــع الكهربــائي، ممــا يعنــي زيــادة مقــدار المقاومــة للتيــار وحصــول 

معــدالت تســرب عاليــة خصوصــا فــي ظــل أعطــال الشــبكة، وٕان الفاقــد مــن الكهربــاء يــؤدي إلــى زيــادة العــبء 

 . با على مستوى الجودة والنوعيةعلى الشبكة وتقليل كميات الكهرباء وزيادة التكلفة والتأثير سل

وجــود مشــاكل متعــددة فــي أنظمــة الجبايــة والــدفع المــالي، حيــث عانــت ومازالــت تعــاني شــركات الكهربــاء فــي  .8

األراضي الفلسطينية من عدم قدرتها على تحصيل حقوقها المالية في الكثير مـن المنـاطق، ممـا انعكـس سـلبا 

المناطق األخرى مثل منطقة الميتروبوليتان، وقـد عمـدت شـركة على مستوى الخدمة واألسعار في الكثير من 

 . الكهرباء إلى استخدام عدادات ذات نظام شحن ودفع مسبق للتقليل من مشاكل الجباية والدفع المالي

قلــة المــوارد الماليــة ونقــص التمويــل وعــدم تــوفر الحجــم الكــافي مــن االســتثمار االقتصــادي، فقطــاع الكهربــاء  .9

ات ماليــة ضــخمة حتــى يــتم النهــوض بــه ليــتمكن مــن تقــديم خدمــة نوعيــة للمــواطنين، إال أن بحاجــة الســتثمار 

ضــــعف المــــوارد الماليــــة وانخفــــاض العائــــد وارتفــــاع نســــبة مخــــاطر االســــتثمار، والظــــروف السياســــية واألمنيــــة 

سـب أقـل، واالقتصادية الصعبة التي تعيشـها منطقـة الدراسـة مثلهـا مثـل سـائر المـدن الفلسـطينية، حتـى ولـو بن

 . ساهم في تقليل االستثمار في هذا القطاع

أثــر الممارســات واإلجــراءات اإلســرائيلية علــى مــدى فتــرات طويلــة، فــي إضــعاف قطــاع الكهربــاء الفلســطيني،  .10

خصوصا في ظل سعي الجانب اإلسرائيلي على إبقاء قطاع الطاقة تحت قبضـته كوسـيلة مـن وسـائل الـتحكم 
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يــؤدي إلــى إعاقــة تطــوير قطــاع الطاقــة بشــكل عــام وقطــاع الكهربــاء بشــكل  والســيطرة والضــغط، وهــذا األمــر

 . خاص

، فعلــى الــرغم مــن وجــود بعــض هــذه ءضــعف بــرامج التوعيــة المجتمعيــة بضــرورة ترشــيد اســتهالك الكهربــا .11

البـرامج إال أنهـا مـا زالـت ضـعيفة وليسـت ذات جـدوى فاعلـة، ومـن هـذا المنطلـق فهنـاك حاجـة ماسـة لتأســيس 

  )2009الحالق،  مع مقابلة( .ية مجتمعية وثقافية تعمل على زرع ثقافة ترشيد االستهالكبرامج توع

  :لتي تواجه قطاع النقل والمواصالتالصعوبات والتحديات ا: 5. 4

يشكل النقل والمواصالت ركيزة أساسية في الحركة والتنمية والتنقل وقضاء الحاجات اليومية للسكان، بحيث يشـكل 

واصالت جزءا مهما من الخدمات األساسية فهو يعبـر عـن شـرايين الحيـاة للمـواطنين، وعلـى الـرغم قطاع النقل والم

  : ن المشاكل والصعوبات منها ما يليمن أهميته إال أنه يعاني الكثير م

يعــاني قطــاع النقــل والمواصــالت وشــبكة الطــرق المروريــة مــن مســتويات عاليــة جــدا مــن االزدحــام المــروري  .1

ية والحركية علـى الطـرق، ويـزداد األمـر سـوءا فـي ظـل ارتفـاع معـدالت النمـو السـكاني وبشـكل والكثافة المرور 

كبيــر وازديــاد أعــداد الســيارات بشــكل مســتمر ســواء ســيارات النقــل العــام أو الخــاص خصوصــا فــي ظــل تغيــر 

كماليــات  ، بعــد أن كانــت جــزء مــنالحيــاة حاليــا أساســياتواعتبارهــا مــن النظــرة االجتماعيــة اتجــاه الســيارات 

  . الحياة سابقا

عــدم وجــود عــدد مــن مواقــف الســيارات، فمنطقــة الدراســة تعــاني مــن نقــص حــاد فــي عــدد المواقــف ومســاحاتها  .2

وبالتالي التـأثير علـى قـدرتها االسـتيعابية، فالعـدد الحـالي بإمكاناتـه المحـدودة غيـر قـادر علـى اسـتيعاب أعـداد 

 .  قوف السيارات في الشوارع وزيادة الضغط واالزدحام المروريلى و إالسيارات المتزايدة، وهذا األمر يؤدي 

، فـــنالحظ وجـــود العديـــد مـــن الطـــرق القديمـــة )بكافـــة أنواعهـــا(ضـــعف البنيـــة التحتيـــة األساســـية لشـــبكة الطـــرق  .3

والتالفة والضيقة والمحفرة، وعدم وجود عدد كافي من الطـرق باإلضـافة إلـى بـطء عمليـات اإلنشـاء واحتياجهـا 

ل مــع األخــذ بعــين النظــر غيــاب الصــيانة وضــعف آليــات تطبيقهــا، ففــي ظــل معــدالت االزدحــام لوقــت طويــ

 . المروري الشديدة فهناك حاجة لصيانة دورية للطرق إال أنه ال يتم ذلك إال بين الفينة واألخرى

ليتـــان عـــدم اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة إليجـــاد حلـــول لمواجهـــة مشـــاكل النقـــل مثـــل العديـــد مـــن مـــدن الميتروبو  .4

العالمية، فمثال ال يوجد في منطقة الدراسة شبكات من األنفـاق أو الجسـور لتسـهيل حركـة المـرور وباإلضـافة 
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إلى ذلك هناك غياب أفـق إلمكانيـة تطبيـق متـرو أنفـاق فـي منطقـة الدراسـة، والـذي شـكل وسـيلة حـل جوهريـة 

 .العالمفي للعديد من مشاكل النقل 

، )C(ســة اإلغــالق وفــرض الحصــار وٕاقامــة الحــواجز ومنــع البنــاء فــي منــاطق اإلجــراءات اإلســرائيلية مــن سيا .5

وعمليــات حفــر الشــوارع كــل ذلــك ســاهم فــي خلــق حالــة شــديدة الصــعوبة مــن االزدحــام المــروري واالكتظــاظ 

واإلربـــاك، وفـــرض سياســـة األمـــر الواقـــع مـــن تـــدمير البنيـــة التحتيـــة لقطـــاع النقـــل والمواصـــالت فـــي األراضـــي 

 .امة وفي منطقة الدراسة خاصةالفلسطينية ع

ارتفاع أعـداد المشـاة فـي الشـوارع فـي ظـل صـغر حجـم األرصـفة فهـي بالكـاد تسـتوعب أعـداد المشـاة المتزايـدة  .6

م، وهـي بحاجـة للصـيانة الدوريـة، ويجـب أن ال ننسـى أن هنـاك شـوارع 2فغالبية األرصفة ال يتجاوز عرضها 

 . ا كبيرا أمام حركة السيرال يوجد عليها أرصفة أساسا، وهذا يشكل عائق

زيادة الضغط على مركز منطقة الدراسة سواء كان من ضمن سكان المنطقة أو من خالل الوافدين إليهـا مـن  .7

كــل منــاطق الضــفة الغربيــة، فمــدن رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا أصــبحت حلقــة وصــل بــين جنــوب الضــفة الغربيــة 

جــاه منطقــة الميتروبوليتــان مــن كــل األراضــي الفلســطينية، وشــمالها، باإلضــافة إلــى أن هنــاك هجــرة واســعة بات

مما شكل ضغطا سكانيا متزايدا وحركة مرورية كثيفة، وهذا األمر يعتبر عائقا في طريق تطـوير قطـاع النقـل 

 .والمواصالت ما لم يتم تنظيمه بشكل سليم وصحيح

صـعدة، بهـدف تخفيـف الضـغط عدم وجود أقطاب نمو حضري طرفية تتمتع بالنضج واالكتمال علـى كافـة األ .8

 . على منطقة الوسط التجاري لمنطقة الدراسة

قلــة المــوارد الماليــة، فقطــاع النقــل والمواصــالت يحتــاج لمبــالغ ماليــة كبيــرة لالســتثمار فيــه بســبب ارتفــاع تكلفــة  .9

ية عمليـة تطـوير اإلنشاءات والحاجة المستمرة للتطوير والصيانة، إال أنه ال تتوفر الموارد المالية الكافية لتغط

 . البنية التحتية لقطاع النقل والمواصالت

إلــخ، لتوســعة الطــرق والشــوارع الضــيقة، فعلــى ...وجــود العديــد مــن الصــعوبات القانونيــة واإلجرائيــة والعشــائرية .10

ســـبيل المثـــال إذا أرادت الجهـــات المختصـــة توســـعة أحـــد الطـــرق الضـــيقة فإنهـــا بحاجـــة فـــي غالبيـــة األحيـــان 

خاصــة مــن المــواطنين وهــذا األمــر يرفضــه غالبيــة المــواطنين، ممــا يــؤدي إلــى الكثيــر مــن  القتطــاع أراضــي

 . المشاكل وبالتالي تعطيل العمل في ظل ضعف إيجاد الحلول البديلة
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غياب مناطق شحن وتحميل البضائع وعدم وجود مناطق محددة للشاحنات في ظل غياب جدول زمني لـذلك  .11

 . اك سواء في القطاع االقتصادي أو قطاع النقل والمواصالتمما يخلق حالة من الفوضى واإلرب

المواصالت على الـرغم مـن و د تقسيمات إدارية خاصة بحدود الهيئات المحلية تحد من عمل قطاع النقل و وج .12

أنـــــه ال يوجـــــد علـــــى أرض الواقـــــع فـــــروق حضـــــارية تـــــذكر بـــــين التجمعـــــات الســـــكانية المشـــــتركة فـــــي منطقـــــة 

ي إلى ضعف التنسيق، وبناء علـى ذلـك فإنـه يجـب التعامـل مـع هـذا الموضـوع علـى الميتروبوليتان، وهذا يؤد

 . أنه كتلة واحدة غير مجزئة لزيادة فاعلية نظام النقل والمواصالت في منطقة الدراسة

وجـــود العديـــد مـــن المخالفـــات واالنتهاكـــات للحـــق العـــام الخـــاص بـــالطرق، وذلـــك يتمثـــل باعتـــداءات يقـــوم بهـــا  .13

عدم احترام مسافات االرتداد ومراعاة حرم الطريق، باإلضافة إلـى التجـاوزات التـي يقـوم بهـا أصحاب المباني ب

سائقي السيارات من خالل الوقوف على األرصفة وتعطيل حركة السير وعدم االلتزام بـالمواقف القانونيـة، مـع 

لطـرق واألرصـفة مـن قبـل األخذ بعين النظر نوع آخر من التجاوزات والمخالفات النـاتج بفعـل االعتـداء علـى ا

  )2009وزارة النقل والمواصالت،  مقابلة مع( .المحال التجارية والباعة

  : لتحديات التي تواجه قطاع التعليمالصعوبات وا: 6. 4

يواجه قطاع التعليم في منطقة الدراسة باعتبـاره أحـد أبـرز الخـدمات، الكثيـر مـن التحـديات والصـعوبات التـي تعيـق 

حســين مســتواه علــى كافــة المســتويات، فانعــدام األمــن لفتــرات طويلــة والركــود االقتصــادي ونقــص عمليــة تطــويره وت

االستثمارات في قطاع التعليم وزيادة الفقر واإلجـراءات اإلسـرائيلية ونوعيـة البـرامج سـاهمت مـع العديـد مـن العوامـل 

أبـرز هـذه الصـعوبات فيمـا تلخص األخرى في زيادة شـدة الصـعوبات التـي تعيـق تطـوير قطـاع التعلـيم، ومـن هنـا تـ

  : يلي

ضعف البنية التحتية التربوية والتعليمية فـي منطقـة الدراسـة، مـن حيـث الحاجـة لمـدارس جديـدة وتـوفير أعـداد  .1

أكبــر مــن الصــفوف الدراســية، والمختبــرات العلميــة المختلفــة والســاحات والمالعــب، وغــرف المصــادر وغــرف 

مختلفة، فكل ذلك يساهم من خالل توفره بشكل كـافي فـي رفـع مسـتوى للمعلمين واإلداريين وغرف الخدمات ال

 . التعليم وبشكل أفضل

قلة الموارد المالية وضعف التمويل، بحيـث يعـاني قطـاع التعلـيم باسـتمرار مـن شـح المـوارد الماليـة علـى كافـة  .2

إلــخ، فــتقص ...مــياألصــعدة مــن حيــث الميزانيــات الخاصــة بالبنيــة التحتيــة والمــوظفين والطــالب والبحــث العل
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التمويــل يعيــق تنفيــذ بــرامج إصــالح كبــرى للنهــوض بالقطــاع التعليمــي، خصوصــا فــي ظــل عــدم وجــود جــدوى 

اقتصـــادية ذات فائـــدة مـــن االســـتثمار اإلســـتراتيجي فـــي قطـــاع التعلـــيم، وال يقصـــد هنـــا مجـــرد وجـــود عـــدد مـــن 

ة كبرى خاصـة تسـتثمر ماليـا فـي قطـاع المدارس أو الكليات الخاصة وٕانما الحاجة لوجود مراكز بحثية تعليمي

 .التعليم، ومما يزيد من صعوبة الوضع هو الظروف االقتصادية المتردية

وسياسـة المداهمـة وتـدمير المسـيرة التعليميـة  ةاإلجراءات اإلسرائيلية المتواصلة من إغالق المنـاطق الفلسـطيني .3

حصــــورة، بحيــــث تعــــاني مــــن الضــــيق واالســــتيطان والجــــدار الفاصــــل التــــي جعلــــت منطقــــة الدراســــة منطقــــة م

واالكتظـاظ وعــدم القــدرة علــى التوســع بشـكل جيــد، حيــث أن مؤسســات التعلــيم غيـر قــادرة علــى التوســع األفقــي 

 .بشكل الزم، بما يضمن تطوير قطاع التعليم

م قطاع التعليم وسوق العمـل، فمـن المالحـظ أن التعلـيمنظومة فاعلة من المواءمة بين  عدم القدرة على إيجاد .4

يغلــب عليــه الطــابع النظــري غيــر التطبيقــي وهــو بــذلك بعيــد عــن ســوق العمــل، وأيضــا قطــاع التعلــيم ال يــتم 

تخطيط التخصصات والقدرة االستيعابية له بناء علـى احتياجـات سـوق العمـل، وهـذا األمـر يـؤدي إلـى التـأثير 

 .  سلبا على مستوى الخدمات الموجودة في منطقة الدراسة

لتعليميـة مـن االكتظـاظ واالزدحـام فـي المرافـق التعليميـة، بحيـث يالحـظ وجـود أعـداد كبيـرة ا تتعاني المؤسسـا .5

بتدريسـهم عـدد قليـل مـن  من الطالب فـي مسـاحات محـدودة وأيضـا وجـود عـدد كبيـر مـن الطـالب الـذين يقـوم

 .األساتذة، وهذا بالتالي يؤثر على مستوى نوعية خدمات ومستوى التعليم في منطقة الدراسة

د بعــــض المشــــاكل الوظيفيــــة مثــــل نقــــص فــــي أعــــداد المــــوظفين فــــي بعــــض التخصصــــات المهنيــــة مثــــل وجــــو  .6

إلــخ، فــي حــين هنــاك تضــخم فــي أعــداد مــوظفي بعــض ...المرشــدين المهنيــين متخصصــي الصــحة المدرســية

 .المراكز، باإلضافة إلى الحاجة للكفاءات وهذا يتطلب الحاجة إلى أجراء تدريبات وبناء قدرات بشكل مكثف

تعاني رياض األطفال من عدم وجود مناهج وأدلة تعليمية متخصصة وموحـدة لمرحلـة ريـاض األطفـال، وهـذا  .7

األمر يترتب عليـه أن يتفـاوت المسـتوى بـين ريـاض األطفـال المختلفـة، وقـد تقـدم بعـض هـذه الريـاض مسـتوى 

 .متدني من الخدمات والمستوى التعليمي

م في اسـتيعاب الطـالب ذوي االحتياجـات الخاصـة، خصوصـا فـي عدم توفر إمكانيات وظروف تعليمية تساه .8

 . ظل ارتفاع نسبتهم وعدم القدرة على توفير مستوى خدمات كافي يتماشى مع حالتهم
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النقص الحاد في مرافق التعليم العالي والمهني والتقني، والذي بدوره يؤثر سلبا على نوعيـة وجـودة التعلـيم فـي  .9

 . س سلبا على تحصيل الطلبةمنطقة الدراسة وبالتالي ينعك

ضعف التنسيق والتعـاون والتكامـل مـا بـين المؤسسـات التعليميـة والتربويـة المختلفـة، فتفـاوت الجهـات المشـرفة  .10

المختلفــة وعــدم وجــود منظومــة مشــتركة لتنســيق الجهــود وغيــاب التعــاون فيمــا بــين هــذه المؤسســات، يضــعف 

لتعـارض فـي األعمـال والتوجهـات ممـا يعنـي تكلفـة وجهـد دورها مجتمعيـا ويجعـل هنـاك حالـة مـن التضـارب وا

 .ومال أكثر

لدى المؤسسات التعليمية في منطقة الدراسة، وهذا يشـكل عائقـا كبيـرا  لميضعف وتدني مستوى البحث الع .11

أمام تطوير قطاع التعليم وبالتالي تحسين نوعية حياة المواطنين، فإذا ما قورن ذلـك مـع المؤسسـات التعليميـة 

دول الحديثــة فــإن هــذه المؤسســات تلعــب دورا فــي تطــوير الخــدمات والتنميــة فــي المجتمعــات الموجــودة فــي الــ

 )2009حمودة،  مع مقابلة( .فيها

  

  

  

  

  : جه قطاع الصرف الصحي و النفاياتالصعوبات والتحديات التي توا: 7. 4

 : صعوبات وتحديات الصرف الصحي  . أ

ت منطقة الدراسة مثل عين قينيا، وهذا األمر يعني أن عدم وجود شبكة صرف صحي في العديد من تجمعا .1

هذه التجمعات محرومة من هذه الخدمة وبالتالي تضطر الستخدام طرق أخرى أقل فاعلية وذات تأثيرات سلبية 

 . عديدة

ضعف شبكة الصرف الصحي في التجمعات التي يوجد بها شبكة صرف صحي مثل رام اهللا والبيرة، فمن  .2

وقدم وتلف أجزاء عديدة من لها لكل البيوت في هذه التجمعات، شبكة عدم تغطيتها وشمالمالحظات على ال

 . الشبكة مما يعني الحاجة للصيانة والتحديث السريع والضروري
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عدم القدرة على معالجة وٕاعادة تدوير الصرف الصحي بشكل كامل خصوصا مياه الصرف الصحي الموجودة  .3

يعرف بالحفر االمتصاصية، وتنكات النضح والتي تقوم بالتخلص  خارج نطاق شبكة الصرف الصحي أي ما

 . من مياه الصرف الصحي في األودية من دون معالجة

ضعف محطات المعالجة الخاصة بمياه الصرف الصحي الموجودة حاليا، بحيث أنها ال تكفي لمعالجة كل  .4

قطاع كان مثل الزراعة أو في أي  وبنفس الوقت ال يوجد خطة الستخدام المياه المعالجة ،الوارد

في الوديان، وهذا يعني جهد ووقت ومال ضائع دون فائدة  ةإلخ، حيث يتم إلقاء المياه المعالج...الصناعة

 . فعلية ذات قيمة

قلة الموارد المالية ونقص التمويل، ففي ظل االحتياج لمبالغ مالية كبيرة لتغطية تكاليف تطوير خدمات  .5

التكاليف ونقص التمويل يؤدي إلى العجز وعدم القدرة على تطبيق الكثير من الصرف الصحي، فإن ارتفاع 

الخطط لتطوير قطاع خدمات الصرف الصحي، وهذا بالتالي يشكل تحديا حقيقيا أمام القائمين على األمر 

 .النعكاسه وبشكل مباشر على نوعية الخدمات والحياة اليومية للمواطنين

اعية بسبب وجود مياه الصرف الصحي، بطريقة سيئة ما بين البيوت حصول الكثير من المشاكل اإلجتم .6

السكنية، مما يؤدي إلى حصول العديد من الخالفات والمشاكل اإلجتماعية بين السكان على النضح الخاطئ 

 . للحفر االمتصاصية او أحيانا عدم نضحها أساسا مما يسبب إزعاجا كبيرا للسكان المجاورين

ية الناتجة بفعل مياه الصرف الصحي، فهناك أشكال متعددة من التلوث مثل تلوث المياه معدالت التلوث العال .7

الجوفية وهذا يؤدي إلى خسارة المنطقة لعنصر أساسي من عناصر الحياة وهو المياه، باإلضافة إلى تلوث 

لى نوعية حياة الهواء بالروائح وتواجد الحشرات والحيوانات الضارة وانتشار اآلفات واألمراض مما يؤثر ع

 . السكان ويقلل من جودة الخدمات المقدمة لهم

عوائق من قبل السلطات اإلسرائيلية، فحتى تتمكن الجهات المسؤولة من إنشاء محطات معالجة بمعايير  .8

، )C(صحية وسليمة، فإنها بحاجة ألرض بعيدة عن السكان وهذا يعني الحاجة لمواقع موجودة في مناطق 

الكثير من األحيان الجانب اإلسرائيلي إقامة مثل هذه المحطات، على اعتبار أن مناطق وبالتالي يرفض في 

)C (خاضعة بشكل كامل لسيطرته .) مجلس الخدمات المشتركة إلدارة النفايات الصلبة لمحافظة رام مقابلة مع

 )2009اهللا والبيرة، 
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  .في منطقة الميتروبوليتان التي يعاني منها قطاع الصرف الصحياألوضاع والمشاكل : 1. 4جدول 

توفر  الموقع
  الخدمة

طول وحالة طريقة الجمع
  الشبكة

تغطية
  الشبكة

  المشاكل  توفر المعالجة

شبكة ومحطات  نعم  رام اهللا
  ضخ

نعم محطة رام اهللا  %70 كم، جيدة30
لمعالجة مياه الصرف 

  الصحي

  محطة معالجة مثقلة -
صعوبة التخلص من مياه  -

  الصرف الصحي
شبكة ومحطات  نعم  بيرةال

  ضخ
نعم محطة البيرة  %90 كم، جيدة85

لمعالجة مياه الصرف 
  الصحي

 ارتفاع تكلفة عملية المعالجة -
  ضعف الصيانة -

  مياه جوفية ملوثة -  غير متوفرة 0 ال يوجد حفر امتصاصية  ال بيتونيا
  مشاكل إجتماعية -

  ملوثةمياه جوفية  -  غير متوفرة 0 ال يوجد حفر امتصاصية  ال رافات
  مشاكل إجتماعية -

  مياه جوفية ملوثة  غير متوفرة 0 ال يوجد حفر امتصاصية  ال عين عريك
  مياه جوفية ملوثة  غير متوفرة 0 ال يوجد حفر امتصاصية  ال عين قينيا

  مياه جوفية ملوثة  غير متوفرة 0 ال يوجد حفر امتصاصية  ال صردا
طة معالجة نعم، مح %90 كم، متوسطة10 شبكة  نعم  كفر عقب

  إسرائيلية
  ضعف الصيانة

  مياه جوفية ملوثة  غير متوفرة 0 ال يوجد حفر امتصاصية  ال بيتين
     )62ص ،2009، ووزارة التخطيط وزارة الحكم المحلي: المصدر(
  : صعوبات وتحديات النفايات الصلبة .ب
  : ه المشاكل ما يليالنظامية ومن هذمشكلة في مكبات النفايات سواء النظامية منها أو غير . 1

يوجد في منطقة الدراسة مكبان نظاميان أحدهما يتبع لبلدية رام اهللا ويوجد في ظروف سيئة بيئيا، واآلخر يتبع  -

ظهرا وال تفتح  12لبلدية البيرة ويعمل بطاقة جزئية بسبب أن سلطات االحتالل تمنع العمل فيه بعد الساعة 

ساعات فقط، وهذا وقت  5احا أي أنه يفتح المجال أمام طواقم العمل صب 7المجال للعمل به إال بعد الساعة 

  . محدود وغير كافي

يوجد في منطقة الدراسة العديد من مكبات النفايات غير النظامية والتي عادة ما تقام على أراضي مشاع أو  -

  . من التبعات والتحدياتخاصة دون مراعاة أي معايير أو شروط إنشاء وٕادارة، وهذا األمر يترتب عليه الكثير 

معايير الصحية اعها تم إقامتها من دون مراعاة للونستطيع أن نقول وبشكل عام أن مكبات النفايات بمختلف أنو 

  . والبيئية كأن يتم إقامة هذه المكبات بالقرب من التجمعات وهذا يسبب الكثير من المشاكل للسكان
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ظل وجود المكبات بالقرب من السكان ومن دون دراسة واقع  التلوث الناتج من النفايات ومكباتها، ففي. 2

إلخ، لهذه المكبات وباإلضافة إلى ذلك استخدام آلية حرق ...والهواء والتربة ءالطبوغرافيا والجيولوجيا والما

النفايات، وما ينتج عنها من تلوث فإنه يالحظ وجود تلوث في الهواء وفي الماء والتربة وتجمع الحشرات 

انات الضالة وانتشار اآلفات وتشويه المظهر الجمالي والتسبب بحصول األمراض المختلفة، فإن كل ذلك والحيو 

يشكل تحديا حقيقيا وعائقا في وجه تطوير قطاع خدمات الصرف الصحي وبالتالي التأثير سلبا على نوعية حياة 

  . المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم

ة التخلص من النفايات الطبية والصناعية، بحيث ال يوجد قدرات للتخلص من وجود مشكلة حقيقية في عملي. 3

أنه وفي اآلونة األخيرة بدء تنفيذ مشروع  إالالنفايات الطبية على مدى فترات طويلة، لحاجتها لتقنيات خاصة، 

  .عمللمعالجة النفايات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، ولكن هذا المشروع بحاجة للكثير من ال

عدم وجود عمل فعلي وحقيقي إلعادة معالجة وتدوير األنواع المختلفة من النفايات الصلبة، كأن يتم فصل . 4

المواد المختلفة وٕاعادة تصنيعها أو إعادة استغاللها بطريقة تسمح باالستفادة االقتصادية ومنع التلوث وتحقيق 

الخدمات المشتركة إلدارة النفايات الصلبة لمحافظة رام اهللا  مجلسمقابلة مع (. إلخ...االقتصادية والمالية ةالفائد

                                          )2009والبيرة، 

واالتصــــاالت وتكنولوجيــــا الصــــعوبات والتحــــديات التــــي تواجــــه قطــــاع خــــدمات التجــــارة : 8. 4
  : المعلومات

  : صعوبات وتحديات خدمات التجارة . أ

  .غر حجمه وتدهور األوضاع االقتصادية في ظل عدم القدرة على المنافسةضعف السوق المحلي وص .1

  .تكون بجودة متدنية وسعر مرتفع تعدم توفر المواد الخام بالشكل الكافي، وٕان وجد .2

  .غياب استخدام وسائل اإلنتاج والخدمات المتطورة واستعمال أساليب بدائية .3

  .إغراق السوق بمنتجات مستوردة قليلة الجودة .4

  .اع األسعار وتدني القوة الشرائية للمواطنينارتف .5

  .قيام السلطات اإلسرائيلية بتدمير المنشآت المختلفة .6

  .ارتفاع تكلفة النقل بسبب سياسة الحواجز واإلغالق وعمليات التفتيش المعقدة .7
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صــعوبات فــي التخلــيص الجمركــي للبضـــائع تواجــه مقــدمي الخــدمات بســـبب رفــض إســرائيل تطبيــق االتفاقيـــات  .8

لسطينية األوروبيـة والتـي تعفـى فيهـا الـواردات مـن الجمـارك، فـي ظـل فروقـات أخـرى لبروتوكـول بـاريس الـذي الف

  .ينص على حرية حركة التجارة والخدمات

 . صعوبة التنسيق بين المؤسسات المختلفة .9

 .وير العملالجزء األكبر من المشاريع التجارية هي مشاريع صغيرة ذات طابع عائلي مما يشكل عائقا أمام تط .10

 . غياب التخطيط اإلستراتيجي وعدم وجود تشريعات فاعلة .11

 ) 2009العودة، مقابلة مع ) (2009الميمي، مقابلة مع (

  : صعوبات وتحديات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات . ب

  .عدم وجود سياسات واضحة وميزانيات معتمدة تدعم البحث العلمي الذي يعاني من الضعف الشديد .1

  . لتغلغل غير المشروع في سوق االتصاالت الفلسطيني من قبل الشركات اإلسرائيليةا .2

  .ضعف األداء المؤسسي الخاص بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام .3

  .انخفاض مستوى الدخل والمعيشة للمواطن الفلسطيني .4

  .قلة الموارد البشرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات .5

  .لكبير في قوة وٕامكانيات شركات النطاق العريض وعدم وجود تعاون بين هذه الشركاتالتفاوت ا .6

  .االعتداءات المباشرة على مكونات شبكات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .7

إلـخ، ممـا ...عدم التمكن من بناء الشبكات والمنشآت الخاصة بهـذا القطـاع بسـبب القيـود المجتمعيـة واإلسـرائيلية .8

  .عدد من الشبكات خارج مناطق التغطية المطلوبة يؤدي لبناء

  .استمرار سيطرة إسرائيل على طيف الترددات الفلسطيني .9

  .عدم تقديم خدمات الجيل الثالث الحديثة والتي تم ترخيصها .10

  .تعطيل إسرائيل لدخول األجهزة والمعدات المتخصصة لتطوير شبكات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .11

  .لفلسطيني في ظل غياب قدرات استيعاب عالية وضعف إمكانيات المستهلكصغر حجم السوق ا .12

تعثر مشروع الحكومة اإللكترونيـة بسـبب عـدم توحيـد قواعـد البيانـات الحكوميـة للـوزارات المختلفـة وعـدم التعـاون  .13

  .إلخ...في هذا المجال وعدم توحيد وتبسيط اإلجراءات في القطاع الحكومي
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يني وحداثتها في هذا المجال، حيث ينقص الكثير من التشريعات واألنظمة لتطـوير صغر تجربة القانون الفلسط .14

  .العمل في منظومات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  . نقص االستثمار وقلة الموارد المالية وضعف البنية التحتية الخاصة بهذا القطاع .15

ومكونـــات الشـــبكات المشـــاركة المبنيـــة علـــى غيـــاب األســـس والمعـــايير العادلـــة لتحديـــد أســـعار التكلفـــة للخـــدمات  .16

  .أساس التكلفة

عدم وجود صناعة تكنولوجيا معلومات فلسطينية قادرة على أن تقدم خـدماتها للمـواطن، مـن خـالل منـتج وطنـي  .17

  .    بجودة عالية وسعر مناسب، وذلك بهدف كسر االحتكارات التجارية

   )2009، اتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوممقابلة مع (  

      
 

  
  

  
  :الفصل الخامس

  التوقعات المستقبلية
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  قطاع الكهرباء 
  قطاع الصحة 

  قطاعات خدماتية أخرى 
  الفجوة بين الواقع والمتوقع
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  : الديموغرافيةالمستقبلية  التوقعات: 1. 5

يـــة مهمـــة جـــدا فـــي دراســـة تطـــور أعـــداد الســـكان واحتياجـــاتهم فـــي تعتبـــر عمليـــة تقـــدير التوقعـــات المســـتقبلية عمل

المسـتقبل، ممـا يعنـي بالضـرورة بنـاء نظــام تخطـيط سـليم قـادر علـى تلبيــة االحتياجـات وتغطيتهـا الحقـا، بنـاء علــى 

دراســة عمليــة قائمــة علــى دراســة الطلــب المســتقبلي للســكان مــن الخــدمات والبنيــة التحتيــة، وتــأثير ذلــك علــى عمليــة 

  . تنمية والتطوير وتحسين نوعية حياة المواطنينال

نه من الضـروري دراسـة المسـتقبل الـديموغرافي لمنطقـة الدراسـة مـن حيـث عناصـر الخصـوبة، ومن هذا المنطلق فإ

إلــخ، وذلــك حتــى نــتمكن مــن بنــاء نمــوذج تقــدير وتوقــع ...أمــد الحيــاة، المعــدالت الحيويــة، وتطــور أعــداد الســكان

  .التحتية، وذلك اعتمادا على الخصائص السكانية البنيةلية من الخدمات و االحتياجات المستقب

العديد من  إلى، )Spectrum_ Rapid(وتشير التقديرات الناتجة عن استخدام برنامج نمذجة السياسات السكانية 

  : يلي المؤشرات ومنها ما

  :الخصوبة :1. 1. 5

  :الكليمعدل الخصوبة   . أ

ين يمكــن أن ينجبــوا أحيــاء لكــل امــرأة خــالل حياتهــا إذا كانــت ستســير خــالل كــل ويمثــل متوســط عــدد األطفــال الــذ

ـــة، حيـــث بلـــغ معـــدل  ســـنوات حياتهـــا اإلنجابيـــة طبقـــا لمعـــدالت الخصـــوبة الخاصـــة حســـب العمـــر فـــي ســـنة معين

، إال أن هــذا المعــدل يتجــه نحــو االنخفــاض بحيــث يقــدر فــي 2007امــرأة فــي عــام / مولــود  4.2الخصــوبة الكليــة 

، وليـنخفض 2015امـرأة فـي عـام / مولـود  4.02امرأة، فـي حـين أنـه سـيبلغ / مولود  4.13ما يقارب  2010عام 

/ مولـود  3.84نـه سـيبلغ أفتشـير التقـديرات  2025، أمـا فـي عـام 2020امـرأة فـي عـام / مولود  3.91أيضا ليبلغ 

  . امرأة
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  . 2025 – 2007الل الفترة تطور توقعات معدل الخصوبة الكلية لمنطقة الدراسة خ: 1. 5 شكل

 

  :اإلجماليمعدل التوالد   . ب

 أوخـالل حياتهـا ) أو مجموعـة مـن النسـاء(ويمثل هذا المعدل متوسـط عـدد اإلنـاث الالتـي يمكـن أن تنجـبهم امـرأة 

شــى مــع معــدل الخصــوبة الخاصــة بــالعمر لســنة معينــة، ويشــبه هــذا امــا يتمبخــالل ســنوات قــدرتها علــى اإلنجــاب، 

أي تحقيـق المـرأة " التوالـد " بة الكليـة فيمـا عـدا أنـه ال يطبـق إال علـى المواليـد اإلنـاث ويقـوم بقيـاس المعدل الخصو 

 . لتكاثرها بإنجاب مولودة أنثى

ليصـل  2007امـرأة فـي عـام / أنثـى  2.05وهنا تشـير التقـديرات إلـى أن هـذا المعـدل سـيتجه نحـو االنخفـاض مـن 

  . 2025امرأة في عام / أنثى  1.85يكمل مسيرة انخفاضه ليصل إلى ول 2015امرأة في عام / أنثى  1.96إلى 

  : معدل التوالد الصافي. ج

ليبلــغ  2015وتشــير التقــديرات إلــى انــه ســينخفض فــي عــام  2007امــرأة فــي عــام / أنثــى  1.94بلــغ هــذا المعــدل 

 2025و 2020ي عامي امرأة، ف/ أنثى  1.78، 1.82امرأة، في حين أنه سيواصل انخفاضه ليبلغ / أنثى  1.87

  . على التوالي

يمكن أن تنجـبهن امـرأة إذا سـلكت فـي حياتهـا منـذ ميالدهـا بمـا  يويعبر هذا المعدل عن متوسط عدد اإلناث الالت

يتماشى مع معدالت  الخصوبة والوفاة الخاصة بـالعمر لسـنة معينـة، وهـذا المعـدل شـبيه بمعـدل التوالـد اإلجمـالي، 

نــه يراعــي الحقيقــة التــي مفادهــا أن بعــض النســاء ســوف يقضــين نحــبهن قبــل أن يكملــن غيــر أنــه أقــل منــه دائمــا أل

  .  سنوات حياتهن اإلنجابية

  

  :متوسط السن عند الحمل. د
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فـي  29.3تظهر التقديرات بأنه سيطرأ انخفاض قليل على معـدل متوسـط السـن عنـد الحمـل بحيـث سـينخفض مـن 

  . 2025في عام  29ليبلغ  2007عام 

  . 2025 – 2007تطور متوسط السن عند الحمل في منطقة الدراسة خالل : 2. 5شكل 

  
  : نسبة األطفال للنساء. ه

امــرأة وليــنخفض وبشــكل  1000ســنوات لكــل  5طفــل أقــل مــن  560حــوالي  2010تظهــر النتــائج بأنــه ســيبلغ عــام 

  . امرأة 1000سنوات لكل  5طفل أقل من  540حوالي  2025قليل ليبلغ عام 

امــرأة فــي ســن اإلنجــاب فــي ســنة معينــة،  1000ســنوات لكــل  5ه األرقــام إلــى عــدد األطفــال األقــل مــن وتشــير هــذ

  . ويستخدم هذا المقياس كمؤشر تقريبي للخصوبة وعلى األخص حينما ال تتوفر البيانات التفصيلية عن المواليد

  . 2025 – 2007تطور نسبة األطفال للنساء في منطقة الدراسة خالل : 3. 5 شكل

  
  : ووفيات األطفال) األجل المتوقع(أمد الحياة : 2. 1. 5
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  :  )األجل المتوقع، توقع الحياة(اة أمد الحي. أ

سـنة، لترتفـع  72.4مـا يقـارب  2010تظهر التقديرات الخاصة بتوقع الحياة تحسن في معدالتها بحيث ستبلغ عام 

، 2020ســنة فــي عــام  73.7ا لتصــل إلــى ، ومــن ثــم تكمــل ارتفاعهــ2015ســنة وذلــك فــي عــام  73.1ولتصــل إلــى 

  . 2025سنة في عام  74.4ومن المتوقع أن يبلغ المعدل 

 على أساس الجنس حيث ترتفع هذه المعـدالت) جل الحياة المتوقعأ(ويالحظ وجود تباين في معدالت توقع الحياة 

 ثقــع الحيــاة لــدى اإلنــاســيكون تو  2015نــه فــي عــام أاإلنــاث بشــكل أكبــر مــن الــذكور حيــث تشــير التقــديرات  لــدى

بحيث سيكون لإلنـاث  2020سنة، وهذا األمر ينطبق على عام  71.6عام في حين أنه يكون عند الذكور  74.6

حيــث  2025ســنة، ويمكــن مالحظــة األمــر نفســه فــي عــام  72.2ســنة، فــي حــين أنــه ســيكون لــدى الــذكور  75.3

  . سنة 75.9سنة، ولدى اإلناث  72.9سيكون توقع الحياة لدى الذكور 

  : معدل وفيات األطفال الرضع. ب

، ويقـدر بـأن 2007بـاأللف فـي عـام  32.1 الـذين تقـل أعمـارهم عـن سـنة واحـدة بلغ معدل وفيات األطفـال الرضـع

بـاأللف فـي  25.4، ويتوقـع أن يكمـل انخفاضـه ليصـل إلـى 2015بـاأللف فـي عـام  29ينخفض هذا المعدل ليبلغ 

  . 2025عام 

   .ات األطفال الرضعمعدل وفي: 4. 5شكل 
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  : سنوات 5ال أقل من معدل وفيات األطف  . ج

نــه تشــير التقــديرات بــأن هــذا المعــدل ســينخفض ليبلــغ أ، فــي حــين 2007بــاأللف فــي عــام  39.5بلــغ هــذا المعــدل 

   . 2025في عام  باأللف 31، مع مالحظة أنه سينخفض ليبلغ 2015باأللف في عام  35.7

  .سنوات 5ل أقل من معدل وفيات األطفا: 5. 5 شكل

  
  : اليد والوفيات السنويعدد المو : 3. 1. 5

  :عدد المواليد  . أ

يشكل عدد المواليد الجدد عنصر مهما في الزيادة الطبيعية للسكان وبالتالي في التأثير وبشكل كبير على معدالت   

ولود جديد، أما في عـام م 3857ما يقارب  2010النمو السنوي للسكان، حيث تشير التقديرات أنه سيولد في عام 

، أمــا فــي عــام 2020مولــود فــي عــام  4569مولــود جديــد، فــي حــين أنــه ســيولد  4214فإنــه يتوقــع والدة  2015

  .مولود 4927فإنه سيولد  2025

  : عدد الوفيات. ب  

در فإنـه يقـ 2015وفـاة، أمـا فـي عـام  564مـا يقـارب  2010تشير التقديرات إلـى أن عـدد الوفيـات سـيبلغ فـي عـام   

وفـاة، ليصـل عـدد  699يقـدر عـدد الوفيـات بحـوالي  2020وفاة، في حين أنه فـي عـام  626عدد الوفيات بحوالي 

  . وفاة 799حوالي  2025الوفيات في عام 
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  :المعدالت الحيوية: 4. 1. 5

  :  معدل المواليد والوفيات. أ

، فـي حـين سـيبلغ معـدل الوفيـات 2015ام باأللف فـي عـ 30.7تشير التقديرات إلى أن معدل المواليد الخام سيبلغ 

لف، أمـــا بـــاأل 29.3فإنـــه ســـيبلغ معـــدل المواليـــد الخـــام  2020بـــاأللف، أمـــا بالنســـبة لعـــام  4.6الخـــام لـــنفس العـــام 

الت المواليــد والوفيــات بــاأللف، ومــع األخــذ بعــين النظــر أنــه ســتنخفض معــد 4.5بلغ معــدالت الوفيــات الخــام فســت

 4.5بــاأللف، فـــي حــين أنــه ســـيبلغ معــدل الوفيــات الخـــام  28معــدل المواليـــد الخــام ، ليبلــغ 2025عـــام الخــام فــي 

  .باأللف

ومن الجدير بالذكر أن هناك فرق بين معدالت المواليد الخام التي يتم احتسابها بواسطة برنامج نمذجـة السياسـات 

ألرقام اليدوية ويعـود السـبب على اباالعتماد وبين المعدالت التي يتم احتسابها ) Spectrum_Rapid( السكانية 

فــي ذلــك إلــى عــدم وجــود قاعــدة بيانــات ســكانية موحــدة ومحدثــة ممــا يعنــي حصــول تضــارب فــي بعــض المعــدالت 

واألرقــام باإلضــافة إلــى عــدم اكتمــال التســجيل والتوثيــق فــي الســجالت الحيويــة الفلســطينية كمــا أشــير ســابقا، وهــذا 

حالــة مــن البلبلــة فــي الــرقم اإلحصــائي الفلســطيني، ومــن هــذا المنطلــق األمــر يــؤثر ســلبا علــى دقــة البيانــات ويخلــق 

فــــإن هنــــاك ضــــرورة لبنــــاء قاعــــدة بيانــــات ســــكانية وطنيــــة تحــــدث بشــــكل مســــتمر وتكــــون مرتبطــــة بجميــــع جهــــات 

  . االختصاص لضمان الدقة والشمولية في العمل والرقم الناتج

  .الخاممعدل المواليد : 6. 5 شكل
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  . وفيات الخاممعدل ال: 7. 5 شكل

  
 : معدل الزيادة الطبيعية ومعدل النمو السنوي للسكان  . ب

 2015، وليـنخفض فــي عــام 2010بـاأللف فــي عــام  2.75تشـير التقــديرات إلـى أن معــدل الزيــادة الطبيعيـة ســيبلغ 

بــاأللف، وهــذا مــا  2.34فســيبلغ  2025، أمــا فــي عــام 2020بــاأللف فــي عــام  2.48بــاأللف، وليبلــغ  2.62ليبلــغ 

% 2.34، %2.48، %2.62، %2.75ينطبق على معدل النمو السنوي للسكان والذي تشير التقديرات أنه سيبلغ 

  . 2025، 2020، 2015، 2010لألعوام التالية على التوالي 

  . معدالت الزيادة الطبيعية: 8. 5شكل 
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  : لتوقعات المستقبليةا. ج

وقــت الــالزم لتضــاعف ســكان منطقــة الميتروبوليتــان رام اهللا ســيكون ال 2010تظهــر نتــائج التوقعــات بأنــه فــي عــام 

ســنة، وذلــك مــع افتــراض اســتقرار األوضــاع العامــة لمنطقــة الدراســة دون تعرضــها لعمليــات  25.6والبيــرة وبيتونيــا 

وحـــرب  1948هجـــرة وافـــدة أو طـــاردة كبيـــرة كمـــا حصـــل مـــع غالبيـــة التجمعـــات الســـكانية الفلســـطينية فـــي حـــرب 

سـنة، وليرتفـع  26.8ليبلـغ  2015ناء على ذلك سيرتفع الوقت الالزم لتضـاعف السـكان فـي عـام إلخ، وب...1967

  . 2025في عام  29.9سنة، وليبلغ  28.3ليبلغ  2020أيضا في عام 

  : السكان: 5. 1. 5

   : إجمالي عدد السكان. أ

يرتفع عـدد السـكان ليصـل ، وتشير التقديرات أنه سـ2007نسمة في عام  110095بلغ عدد سكان منطقة الدراسة 

نسـمة،  137187حـوالي  2015في حـين أنـه سـيبلغ عـدد السـكان فـي عـام ، 2010نسمة في عام  119799إلى 

 176182نســمة، ليواصــل ارتفاعــه ليبلــغ  156025أنــه ســيبلغ حــوالي تشــير بالتقــديرات  فــإن 2020أمــا فــي عــام 

  .2025نسمة وذلك في عام 

  .  2025 – 2007خالل الفترة  نداد السكان في منطقة الميتروبوليتاتوقعات تطور أعتقدير : 9. 5شكل 
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  : عدد السكان الذكور واإلناث ونسبة النوع. ب

ن اســتخدام برنــامج نمذجــة السياســات الســكانية إلــى أنــه ســيبلغ عــدد الــذكور فــي منطقــة عــتشــير التقــديرات الناتجــة 

أنثـى وذلـك  100/ ذكـر  100.85وع إجمالية مقدارها نسمة، بنسبة ن 59645ذكر وعدد اإلناث  60155الدراسة 

/ ذكـر 101.66الح الـذكور حيـث سـتبلغ ، ومن المالحـظ أن نسـبة النـوع سـترتفع بشـكل طفيـف لصـ2010في عام 

  .أنثى 100/ذكر 101.87فإنها ستبلغ  2025عام ، أما في 2020أنثى في عام  100

  : التركيب العمري للسكان. ج

العمــري والنــوعي المتوقــع للســكان فــي منطقــة ميتروبوليتــان رام اهللا والبيــرة وبيتونيــا خــالل  عنــد دراســة هــرم التركيــب

صـغار السـن نسـبة األطفـال  مـن المتوقـع انخفـاض، فإنـه 2007مقارنة بسنة األسـاس عـام  2025و 2015عامي 

وضـــع فـــي عـــام وارتفـــاع نســـبة متوســـطي وكبـــار الســـن، بالمقارنـــة مـــع مـــا كـــان عليـــه ال مـــن إجمـــالي عـــدد الســـكان،

2007.   

  . 2025 في عام السكان المتوقع هرم أعمار: 10. 5شكل 
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  :التركيب والتوزيع األسري: 6. 1. 5

بمتوسـط حجـم  2010أسـرة فـي عـام  25838ن عدد األسر الخاصـة فـي منطقـة الدراسـة سـيبلغ تظهر التقديرات بأ

أســرة بمتوســط حجــم  32270بحــوالي  2015 أســرة، ويقــدر عــدد األســر الخاصــة فــي عــام/ فــرد  4.8أســرة مقــداره 

أسـرة، بمتوسـط  39617مـا يقـارب  2020أسـرة، فـي حـين أنـه سـيبلغ عـدد األسـر فـي عـام / فرد  4.6أسرة مقداره 

أسـرة  49148فإنهـا تشـير إلـى إمكانيـة وجـود  2025أسرة، أما بالنسبة لتقـديرات عـام / فرد  4.4حجم أسرة مقداره 

  . أسرة/ فرد  4.1جم أسرة مقداره حفي منطقة الدراسة بمتوسط 

ومــن خــالل دراســة التوقعــات المســتقبلية الديموغرافيــة الســابقة نســتطيع أن نســتنتج الكثيــر مــن األمــور مــن ضــمنها 

اتجــاه معـــدالت الخصـــوبة إلـــى االنخفـــاض ومتوســـط الســـن عنــد الحمـــل ونســـبة األطفـــال للنســـاء، وانخفـــاض معـــدل 

وانخفــاض نســبة األطفــال مــن إجمــالي عــدد الســكان وانخفــاض معــدل الزيــادة  الوفيــات الخــام ومعــدل المواليــد الخــام

الطبيعيــة والنمــو الســنوي للســكان ومتوســط حجــم األســرة، باإلضــافة إلــى تحســن وارتفــاع أمــد الحيــاة المتوقــع والوقــت 

نمـوي قـوي علـى أن هنـاك اتجـاه فعلـي لتحسـن الواقـع الت رإن كل ذلك يعطي مؤشـ. إلخ...لتضاعف السكان مالالز 

، وبالتـــالي فإنـــه أن التغيـــر يـــتم حاليـــا بشـــكل تـــدريجيالســـكاني لمنطقـــة الدراســـة ولكـــن بشـــكل طفيـــف وبـــطء، حيـــث 

  . سيحتاج لبعض الوقت حتى يحصل التغيير الجذري المطلوب

إلــى تحســن  ،ويمكــن تفســير ســبب التحســن الحاصــل والمتوقــع علــى الواقــع الســكاني بمختلــف جوانبــه ســابقة الــذكر

ض السـارية باإلضافة إلى ازديـاد القـدرة علـى الـتخلص مـن األمـرا ،لخدمات الصحية المقدمة للمواطنيناألوضاع وا

ـــاة المـــواطنين  والمعديـــة بســـبب تـــوفير الطعومـــات واألوديـــة الالزمـــة والعالجـــات الطبيـــة المســـاعدة فـــي تحســـين حي

قضـايا الصـحة والثقافـة الصـحية ، باإلضافة إلى ازدياد الـوعي المجتمعـي والصـحي بـالكثير مـن ضومحاربة األمرا

  .والمجتمعية

مــع األخــذ بعــين النظــر التغيــر الجــذري فــي طبيعــة األنشــطة المجتمعيــة التــي أدت إلــى ازديــاد الراحــة البدنيــة لــدى 

مجهود الجسماني الشـديد كمـا الالمواطنين وتقليل المجهود والضغط البدني واالبتعاد عن أنماط العمل القائمة على 

، مع إضـافة تغيـر أسـاليب وأنمـاط )مع وجود بعض السلبيات أحيانا(السابق والتوجه للعمل المكتبي في هو الحال 

  .  الحياة المختلفة والتي أدت وستؤدي بدورها إلى تحسين نوعية حياة المواطنين
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مســتويات التعلــيم وخصوصــا فــي صــفوف اإلنــاث، حيــث يالحــظ إقبــال فــي ارتفــاع هنــاك ومــن الجــدير بالــذكر أن 

وتغيـر النظـرة  ظد جدا من قبل اإلناث نحو التعليم ومن ثم انخراط المرأة في سـوق العمـل وبشـكل كبيـر وملحـو شدي

الثقافيـة واإلجتماعيـة اتجـاه قضـايا اإلنجــاب بأعـداد كبيـرة، حيـث أصـبحت األجيــال الشـابة تميـل إلـى إنجـاب أعــداد 

سـاهم ذلـك فـي الحـد مـن ظـاهرة الـزواج المبكـر فقـد أقل من األطفال والرغبة في  صغر حجم األسرة وليس كبرها، 

وبالتـالي التـأثير علـى معـدالت الزيـادة الطبيعيـة ومعـدالت النمـو  ،ورفع سن الزواج والتقليل مـن معـدالت الخصـوبة

الســـنوي للســـكان، وزيـــادة الوقــــت الـــالزم لتضـــاعف الســــكان، وٕان لهـــذا األمـــر بـــالغ األهميــــة والتـــأثير علـــى تقــــدير 

عـات المسـتقبلية مـن الخـدمات لسـكان منطقـة الدراسـة، فهنـاك بالتأكيـد عالقـة طرديـة تـنص علــى االحتياجـات والتوق

رة يالضــغط علــى الخــدمات والبنيــة التحتيــة، وبالتــالي التــأثير وبشــكل قــوي علــى مســ زادعــدد الســكان  زادأنــه كلمــا 

بمســتوى وطبيعــة الخــدمات التنميــة فــي منطقــة الدراســة وأثــر ذلــك علــى تحســين نوعيــة حيــاة المــواطنين المرتبطــة 

  .      المقدمة لهم، وبناء على ذلك سيتم تقدير ما يحتاج سكان المنطقة من خدمات واحتياجات مختلفة

  : التوقعات المستقبلية للخدمات: 2. 5

 : والمساكن المباني: 1. 2. 5

، مبنــى 12100حــوالي  2010إلــى أنــه ســيبلغ عــدد المبــاني فــي عــام اعتمــادا علــى الواقــع الحــالي التقــديرات  تشــير

 2025، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التــالي، وليبلــغ فــي عــام 2015مبنــى فــي عــام  15076وليرتفــع ليبلــغ 

  . مبنى 19361حسب ما تشير إليه التقديرات 
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  .2025 – 2010توقعات تطور أعداد المباني في منطقة الميتروبوليتان خالل الفترة ما بين : 11. 5شكل
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  )Spectrum_ Rapid ،2010إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر( 

جـزء األكبـر مـن المبـاني سيسـتخدم ال، فإنـه تشـير التقـديرات بـأن 2025أما بالنسبة لتوقعـات اسـتخدام المبـاني لعـام 

مبنـــى للســـكن، فـــي حـــين يقـــدر أن يكـــون عـــدد المبـــاني مزدوجـــة االســـتخدام مـــا بـــين الســـكن  12643للســـكن بواقـــع 

مبنـى، بحيـث  2110مبنى للسكن والعمل، أما المباني خالصة االسـتخدام للعمـل فقـط فيبلـغ عـددها  2517والعمل 

مــن إجمــالي اســتخدامات المبــاني، فــي حــين أنــه مــا تبقــى %  89.2تشــكل االســتخدامات الســابقة الــذكر مــا يقــارب 

  . بين االستخداممبنى غير م 93مبنى مهجور، و  271مبنى خالي، و 929مبنى مغلق، و  852عبارة عن 

 24449يبلــغ  2010المقــدرة فــي منطقــة الدراســة لعــام ) الوحــدات الســكنية(تشــير التقــديرات إلــى أن عــدد المســاكن 

مسكن، ومن المقدر فـي عـام  27997فإنه من المتوقع أن يبلغ عدد الوحدات السكنية  2015مسكن، أما في عام 

  . مسكن 35956أن يبلغ  2025

فـيال،  816، فإنهـا علـى نحـو يبلـغ فيـه عـدد الفلـل 2025فـي عـام ) الوحـدات السـكنية(لمسـاكن أما بالنسبة ألنواع ا

شـقة، وعـدد  27941وذلك كما هو مبين في الجدول التالي، ويضاف أيضا بأنـه مـن المتوقـع أن يبلـغ عـدد الشـقق 

 723مراعاة وجود أخرى مع  4براكية و 18خيمة و 29غرفة مستقلة و 83دار، و  6343ما يصنف تقليديا بدار 

  . مسكن غير مبين
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  .2025التوزيع العددي لتوقعات المساكن المأهولة حسب نوع المسكن لعام : 1. 5جدول 

  العدد نوع المسكن  الرقم
  816 فيال  1
  6343 دار  2
  27941 شقة  3
  83 غرفة مستقلة  4
  29 خيمة  5
  18  براكية  6
  4 أخرى  7
  723 غير مبين  8
  35956 المجموع  9

  )Spectrum_ Rapid ،2010إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر(          

غرفـة  3 -1فإنـه يقـدر عـدد المسـاكن التـي يبلـغ عـدد غرفهـا مـن  2025ومن حيث عدد الغـرف فـي المسـكن لعـام 

مسكن فـي  16683 عددها يبلغس هغرفة فإن 5-4مسكن، أما المساكن التي تحتوي على عدد غرف من  13088

  .مسكن 3811 سيبلغ عددها غرف فأكثر 6ن أن المساكن التي عدد غرفها حي

  . 2025التوزيع العددي لتوقعات أعداد الغرف في المساكن المأهولة في عام : 12. 5شكل 
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مــن %  53.3ومــن خــالل تحليــل نتــائج اســتمارة رضــا الســكان عــن الخــدمات المقدمــة لهــم، فقــد أظهــرت النتــائج أن 

يشـعرون بحالـة عـدم رضـى %  46.6لرضى عن المباني والمساكن التي يقطنونها في حين أن السكان يشعرون با

  .   هافي المقيمينعن المباني والمساكن 
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فإنـــه مـــن الضـــروري اعتمـــاد معـــايير  ،ومـــن أجـــل تحقيـــق رضـــى الســـكان وتحســـين نوعيـــة الخـــدمات المقدمـــة لهـــم

بلية الخاصة بهذا القطاع، ففـي مجـال الخـدمات السـكنية تخطيطية لقطاع الخدمات ومنها يتم بناء التوقعات المستق

، )، بيانــــات غيــــر منشـــــورة2010وزارة التخطــــيط والتنميــــة اإلداريـــــة، ( فـــــرد/  2م 60تخصــــص المعــــايير العالميــــة 

وذلك في  2م 8231220 مساحة المساكن وخدماتها السكنية نه من المتوقع أن تبلغإعلى هذا المعيار فوباالعتماد 

  . 2م 10570920فإنه من المفترض أن تبلغ  2025أما في عام ، 2015عام 

  : اتصال المساكن بالمياه والكهرباء والصرف الصحي وطرق التخلص من النفايات المنزلية: 2. 2. 5

بالشــبكة % 97.3مــن المســاكن و %  96.8المتصــلة بالشـبكة العامــة للميــاه  2010بلغـت نســبة المســاكن فــي عــام 

بشـــبكة الصـــرف الصـــحي، وأظهـــرت نتـــائج اســـتمارة تقيـــيم رضـــى الســـكان أن هنـــاك % 59.2العامـــة للكهربـــاء، و 

% 46.7عن خـدمات الصـرف الصـحي، فـي حـين تـنخفض النسـبة لتصـل إلـى  راضيينمن السكان غير % 66.6

  . من السكان غير راضيين عن خدمات النفايات

بنـى ومسـكن ويفتـرض فيهـا أن تكـون علـى إن هذا الوضع غير مرغوب فيه، فهذه الخدمات أساسية وحيويـة لكـل م

مستوى جيد من أجل االرتقـاء بحيـاة المـواطنين، وعلـى هـذا األسـاس فمـن الضـروري وضـع معـايير تعتمـد علـى أن 

العامـــة للميـــاه ولـــيس مـــن خــالل طـــرق أخـــرى أقـــل جـــودة، وبالنســـبة  ةيكــون مصـــدر الميـــاه الرئيســـي متمـــثال بالشــبك

كافــة المســاكن بالكهربــاء مــن خــالل الشــبكة العامــة، أمــا بالنســبة للصــرف  للكهربــاء فإنــه مــن الضــروري أن تــزود

الصحي فمن الضروري أن تزود كافة المساكن بخدمات الشبكة العامة للصرف الصحي، ويضاف أيضا أن تكون 

أن  كافة المساكن تتخلص من نفاياتها بواسطة إلقائها في أقـرب حاويـة، واسـتنادا لهـذه المعـايير فإنـه مـن المفتـرض

بالشـبكة العامـة للميـاه والكهربـاء والصـرف الصـحي والـتخلص مـن النفايـات  2015مسـكن فـي عـام  27997يشترك

 2025المنزليـــة فـــي أقـــرب حاويـــة، وبـــنفس المعيـــار فإنـــه مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ عـــدد الوحـــدات الســـكنية فـــي عـــام 

  .    مسكن 35956المستفيدة من ذلك 

  : طاقة التدفئة: 3. 2. 5

لما لها مـن دور فـي مات الطاقة إحدى أبرز الخدمات المهمة والحيوية للمساكن والسكان والحياة العامة، تعتبر خد

التأثير المباشر على حياة المواطنين خصوصا أن جزء كبيـر مـن المـواطنين يشـعرون بعـدم الرضـى اتجـاه خـدمات 

خدمات الطاقة، ومن هنا فإنه يجـب  غير راضيين عن% 51.8الطاقة، فمن خالل تحليل نتائج االستمارة نجد أن 
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ــ بحيــث ســيبقى الغــاز والكــاز أكثــر طاقــة مســتخدمة فــي مجــال ، ةالتطــرق لمواضــيع هامــة مــن ضــمنها طاقــة التدفئ

مسـكن يسـتخدم  10751مسكن يستخدم الغـاز، و 10589بواقع  2025التدفئة وذلك كما تشير إليه التوقعات لعام 

  .مسكن السوالر 3775مسكن الفحم، و 360الكهرباء، و مسكن 3847ستخدم الكاز، في حين أنه سي

  : التركيب اإلقتصادي: 4. 2. 5

تعتبر دراسـة التوقعـات المسـتقبلية للتركيـب االقتصـادي لمنطقـة الدراسـة أمـرا مهمـا للغايـة، بحيـث يشـكل ذلـك ركيـزة 

ه الدراسـة بأنـه سـتبلغ نسـبة مهمة في التطور والنمو االقتصادي لمنطقة الدراسة، ويتضح لنا من خالل تقـديرات هـذ

، ولترتفـع وبشـكل طفيـف لتبلـغ 2010مـن إجمـالي عـدد السـكان وذلـك فـي عـام %  58.37السكان في سـن العمـل 

%  41.64، أمــا بالنســبة للســكان خــارج ســن العمــل فإنــه مــن المتوقــع أن تبلــغ نســبتهم 2025فــي عــام %  58.94

مـن إجمـالي %  41.37فإنها ستبلغ  2015ة لتوقعات عام ، أما بالنسب2010من إجمالي عدد السكان خالل عام 

  . من إجمالي عدد السكان%  41.07ما يقارب  2025عدد السكان ولتبلغ في عام 

، فـي 2010مشتغل فـي عـام  29950وتشير التقديرات أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المشتغلين في منطقة الدراسة 

 44046فإنـــه ســـيبلغ عـــدد المشـــتغلين  2025وأمـــا فـــي عـــام ، 2020مشـــتغل فـــي عـــام  39006حـــين أنـــه ســـيبلغ 

، وليرتفـع هـذا 2010متعطـل فـي عـام  2636مشتغل، وأما من ناحيـة أعـداد المتعطلـين فإنـه يقـدر عـددهم بحـوالي 

  . 2025نسمة في عام  3876الرقم وليبلغ 

ك كمــا هــو مبــين فــي منشــأة وذلــ 7830بحــوالي  2010وتظهــر توقعــات أعــداد المنشــآت أنــه يقــدر عــددها فــي عــام 

منشــأة، وهــذا االرتفــاع فــي أعــداد المنشــآت  8967فإنــه يقــدر عــددها بحــوالي  2015الشــكل التــالي، وأمــا فــي عــام 

مـن فإنـه  2025منشـأة، وأمـا فـي عـام  10198المنشـآت بحيث يقدر أن يبلغ عـدد  2020عكس أيضا على عام ين

  . منشأة 11515أن يصل عدد المنشآت إلى  المتوقع
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  . 2025 – 2010توقعات تطور أعداد المنشآت في منطقة الميتروبوليتان خالل الفترة ما بين : 13. 5شكل 
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فإنه تشير هذه التقـديرات إلـى أنـه مـن  2025أما بالنسبة لتقديرات توزيع أعداد المنشآت حسب الحالة العملية لعام 

منشـاة، أمـا  461سيبلغ عدد المنشآت المتوقفـة منشأة في حين أنه  10030المتوقع أن يبلغ عدد المنشآت العاملة 

منشــأة ذات نشــاط مســاند، أمــا  783منشــأة، وســيكون هنــاك  127بالنســبة للمنشــآت الواقعــة تحــت التجهيــز فســتبلغ 

  . منشأة 115المغلقة نهائيا فإنه سيكون عددها 

 2025ناء على توقعـات لعـام ويتضح لنا من خالل دراسة النشاط اإلقتصادي للمنشآت في منطقة الميتروبوليتان ب

منشاة عاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية، وذلـك كمـا هـو مبـين فـي  9596بأنه سيكون هناك 

الجدول التالي، ومن خالل ذلـك نستشـف أن التوزيـع العـددي لهـذه المنشـآت حسـب النشـاط يتمحـور حـول مجموعـة 

منشــأة عاملــة فــي مجــال تجــارة الجملــة والتجزئــة وٕاصــالح  4318محــددة مــن األنشــطة، بحيــث يقــدر بأنــه ســيكون 

منشـأة عاملـة فـي مجـال الصـناعات التحويليـة  1286المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية واألسـرية يليهـا 

وأنشــطة المشــاريع التجاريــة، مــع مالحظــة  اإليجاريــةمنشــاة عاملــة فــي مجــال األنشــطة العقاريــة و  1027ومــن ثــم 

منشــاة عاملــة فــي الصــحة  566منشــاة عاملــة فــي أنشــطة الخدمــة االجتماعيــة والشخصــية األخــرى، و 940وجــود 

منشــأة فــي مجــال الفنــادق والمطــاعم، ويتــوزع بقيــة المنشــآت علــى عــدد مــن األنشــطة  509والعمــل اإلجتمــاعي، و

  . االقتصادية المختلفة كما هو موضح في الجدول التالي
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العـددي للمنشـآت العاملـة فـي القطـاع الخـاص والقطـاع األهلـي والشـركات الحكوميـة  توقعـات التوزيـع: 2. 5جدول 

  . 2025حسب النشاط االقتصادي في منطقة الميتروبوليتان لعام 

  العدد النشاط  الرقم
  115 والحراجهوالصيدالزراعة  1
  10  المحاجر واستغالل التعدين  2
  1286 التحويليةالصناعة  3
  10 والمياهوالغازالكهرباءإمدادات  4
  115 اإلنشاءات  5

6  
ــــــةتجــــــارة ــــــةالجمل ــــــاتوٕاصــــــالحوالتجزئ ــــــدراجاتالمركب ــــــة وال  والســــــلع الناري

  4318  واألسرية الشخصية

  509 والمطاعمالفنادق  7
  259 واالتصاالتوالتخزين النقل  8
  192 الماليةالوساطة  9
  1027 اريةالتجالمشاريعوأنشطةوااليجاريةالعقاريةاألنشطة  10
  249 التعليم  11
  566 اإلجتماعيوالعملالصحة  12
  940 األخرىوالشخصيةاإلجتماعيةالخدمةأنشطة  13
  9596 المجموع  14

  )Spectrum_ Rapid ،2010إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر(  

، بيانـــات غيـــر 2010 نميـــة اإلداريـــةوزارة التخطـــيط والت(فـــرد /  2م 2.5وتظهـــر المعـــايير العالميـــة الحاجـــة لتـــوفير 

مـــن الخـــدمات التجاريـــة لتلبيـــة االحتياجـــات األساســـية للمـــواطنين، واعتمـــادا علـــى هـــذا المعيـــار فإنـــه مـــن ) منشـــورة

فإنـه مـن المفتـرض  2025، وأما فـي عـام 2م 342968أن تبلغ مساحة الخدمات التجارية  2015المتوقع في عام 

  .  2م 440455أن تبلغ 

  : طاع التعليمق: 5. 2. 5

  :رياض األطفال. أ

إنه في ظل ازدياد أعداد السكان في المستقبل، فإن ذلك سـيرافقه ازديـاد فـي الطلـب علـى الخـدمات المختلفـة، ومـن 

، وذلــك كمــا هــو 2010طالــب فــي عــام  2396ضــمنها ريــاض األطفــال، والتــي تشــير التقــديرات بأنــه ســيبلغ عــدد 
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فإنـه مـن المتوقـع أن  2020، وأما في عـام 2015طالب في عام  2744بلغ موضح في الجدول التالي، وليرتفع لي

  . 2025طالب في عام  3524طالب، وليواصل ارتفاعه إلى  3121يبلغ عدد هؤالء الطالب 

وفــي ظــل توقعــات ارتفــاع أعــداد الطــالب فإنــه يقــدر ارتفــاع عــدد ريــاض األطفــال متناســبا بشــكل طــردي مــع ارتفــاع 

روضـة، أمـا  30مـا يقـارب  2015شير التقديرات بأنه سيبلغ عدد رياض األطفال في عـام أعداد الطالب، بحيث ت

روضــة، فــي حــين تشــير التوقعــات إلــى ارتفــاع عــدد  34فإنــه يقــدر بــأن يبلــغ عــدد ريــاض األطفــال  2020فــي عــام 

  . 2025روضة في عام  39رياض األطفال إلى 

فال وعدد الصفوف فإنه تشير التقـديرات إلـى ارتفـاع أعـداد وفي ظل ارتفاع أعداد الطالب وازدياد عدد رياض األط

فإنــه يقــدر عــدد  2015معلــم، أمــا فــي عــام  109بحــوالي  2010المعلمــين، بحيــث يقــدر عــدد المعلمــين فــي عــام 

  .معلم 160معلم، ليبلغ ما يقارب  142يقدر بحوالي  2020معلم، وفي عام  125المعلمين بحوالي 

إداري، وفــي عــام  26حــوالي  2010ين اإلداريــين فإنــه يقــدر بــأن يبلــغ العــدد فــي عــام أمــا بالنســبة ألعــداد المــوظف

  .  إداري 39حوالي  2025إداري، وفي عام  34حوالي  2020إداري، وفي عام  30ما يقارب  2015

صـف  103أما بالنسبة لعدد الصفوف والشعب المتوقعـة، فـإن التقـديرات تشـير إلـى بلـوغ عـدد الصـفوف مـا يقـارب 

صـف، وفـي عـام  118، فإنه من المتوقع أن يبلـغ عـدد الصـفوف مـا يقـارب  2015، أما في عان 2010عام  في

  . صف 151يقدر بحوالي  2025صف، وفي عام  134يقدر عدد الصفوف بحوالي  2020

غرفة غير صفية،  88حوالي  2010أما بالنسبة لغرف الخدمات غير الصفية، فغنه يقدر أن يبلغ عددها في عام 

فمـن المتوقـع أن يبلـغ عـدد  2020، أما بالنسبة لعام 2015غرفة غير صفية في عام  101وليرتفع هذا العدد إلى 

غرفــة  130ليصــل إلــى مــا يقــارب  2025غرفــة غيــر صــفية، وليرتفــع فــي عــام  115الغــرف غيــر الصــفية حــوالي 

  . غير صفية

ـــة الم: 3. 5جـــدول   – 2010يتروبوليتـــان خـــالل الفتـــرة مـــا بـــين التوقعـــات المســـتقبلية لريـــاض األطفـــال فـــي منطق

2025.  

  2025  2020 2015 2010  السنة/ الموضوع 
  3524  3121  2744  2396  عدد الطالب

  39  34  30  26 عدد رياض األطفال
  160  142  125  109  عدد المعلمين
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  39  34  30  26  عدد اإلداريين
  151  134  118  103  عدد الصفوف

  130  115  101  88 عدد الغرف غير الصفية
  )Spectrum_ Rapid ،2010إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر(

  : المدارس. ب

يشــكل قطــاع المــدارس قطاعــا مهمــا فــي حيــاة المــواطنين بحكــم أن نســبة عاليــة مــن ســكان منطقــة الدراســة تتلقــى 

منطقـة الدراسـة ليبلـغ فـي خدمات تعليمية مباشرة من خالل المدارس، وتشير التقديرات أنه سيرتفع عدد الطلبـة فـي 

، وليواصــل ارتفاعــه 2015طالــب فــي عــام  35669طالــب، ويقــدر أن يصــل إلــى  31148مــا يقــارب  2010عــام 

سـيبلغ عـدد الطـالب حـوالي  هفتشـير التقـديرات أنـ 2025، أما في عام 2020طالب في عام  40567ليبلغ حوالي 

  . طالب 45807

لضغط على مرافق التعليم، وبالتـالي الحاجـة لتطـوير هـذا القطـاع الحيـوي، ازدياد اوٕان زيادة عدد الطلبة تؤدي إلى 

وعلـى هـذا األسـاس فـإن هنـاك من المبحوثين، %  65والذي حقق نسبة رضا عالية استنادا لنتائج اإلستمارة بلغت 

منها وبنـاء علـى ذلـك تـم األخـذ بالحسـبان مجموعـة مـن المعـايير مـن ضـ حاجة للتخطيط له مستقبال وبشكل دقيـق،

  : ما يلي

  .صف/ طالب  25 -

 .معلم/ طالب  20 -

 . مدرسة/ صف  14 -

 . مدرسة/ غرفة تخصصية غير صفية  15 -

 . طالب/ صفي  2م 1.7 -

 . طالب/ غرف تخصصية غير صفية   2م 2.1 -

 . طالب/ مساحات فراغ ومالعب  2م 6.25 -

  ) 275-270، ص 2000 ربية والتعليم العالي واليونيسكووزارة الت(

وذلــك كمــا هــو  مدرســة 102حــوالي  2015تشــير التقــديرات إلــى أنــه ســيبلغ عــدد المــدارس فــي عــام نــه فإوعليــه  

أما بالنسبة لعدد المعلمين، فإنه تشير التقـديرات ، مدرسة 131حوالي  2025، وفي عام موضح في الجدول التالي
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فإنهــا  2025لتقــديرات عــام  ، أمــا بالنســبة2015معلــم فــي عــام  1784 د المعلمــين ســيرتفع باضــطراد ليبلــغبــأن عــد

   . معلم 2290تشير إلى أنه سيبلغ عدد المعلمين حوالي 

صـف، فـي  1427مـا يقـارب  2015أما بالنسبة لعدد الصفوف فإنه من المتوقع أن يبلـغ عـدد الصـفوف فـي العـام 

 ، ومـن حيـث عـدد الغـرف غيـر الصـفية فإنـه مـن2025 صـف فـي عـام 1832حين أنه مـن المقـدر أن يصـل إلـى 

غرفــة غيــر  1965، ليرتفــع بعــد ذلــك إلــى 2015غرفــة غيــر صــفية وذلــك فــي عــام  1530المقــدر أن يبلــغ عــددها 

فـي   2م 222931أما بالنسبة للمساحات الفـراغ والمالعـب فمـن المفتـرض أن يكـون هنـاك ، 2025صفية في عام 

  .  2م 286294فإنه من المتوقع أن تصل إلى  2025، أما في عام 2015عام 

  .2025 – 2010التوقعات المستقبلية للمدارس في منطقة الميتروبوليتان خالل الفترة ما بين : 4. 5 جدول

  2025  2015  2010 السنة/ الموضوع 
  45807  35669 31148  عدد الطالب
  131 102 74    عدد المدارس
  2290  1784  1597  عدد المعلمين
  1832  1427  1070  عدد الصفوف

  1965  1530  488 عدد الغرف غير الصفية
  2م 286294    2م 222931   -  مساحات الفراغ والمالعب

  )Spectrum_ Rapid ،2010إعداد الباحث باستخدام برنامج : المصدر(  

  : قطاع السياحة والترفيه: 6. 2. 5

بــل تعتبــر عمليــة إجــراء توقعــات وتقــديرات لتطــور القطــاع الســياحي فــي منطقــة الميتروبوليتــان مــن األمــور الصــعبة 

وشبه المستحيلة، شأنها شأن سائر المنـاطق الفلسـطينية، وذلـك لمـا تشـهده المنطقـة مـن تقلبـات سياسـية واقتصـادية 

%  70لــى مــدى ســنوات طويلــة وعديــدة ويضــاف إلــى ذلــك عــدم رضــا إلــخ، وذلــك ع...وأمنيــة وســكانية واجتماعيــة 

طلق فإنه في عمليـة بنـاء التوقعـات المسـتقبلية ، ومن هذا المنمن المواطنين عن هذا القطاع حسب نتائج اإلستمارة

كســنة األســاس لكامــل التوقعــات، ولــذلك فإنــه تشــير التقــديرات بــأن يبلــغ عــدد الفنــادق فــي عــام  2008ســيعتمد عــام 

، وأمــا 2020فنــدق فــي عــام  21فنــدقا، وليصــل إلــى  18ليبلــغ  2015فنــدقا، وليتطــور فــي عــام  16حــوالي  2010

أمــا بالنســبة لعــدد الغــرف فإنــه تشــير التوقعــات . فنــدق 23التقــديرات لبلــوغ عــدد الفنــادق فإنــه تشــير  2025فــي عــام 

غرفـة  809، و2015غرفـة فـي عـام  694غرفـة فـي حـين أنـه سـيكون هنـاك  617بأنه سيكون هنـاك  2010لعام 
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سـرير فـي عـام  1437، ومـن حيـث عـدد األسـرة فإنـه سـيكون هنـاك 2025غرفة فـي عـام  886، و2020في عام 

فإنـه مـن المتوقـع  2025، وأما فـي عـام 2020سرير في عام  1886، و 2015سرير في عام  1616، و 2010

  . سرير 2065أن يبلغ عدد األسرة 

عامـل  313إلـى  2015عامـل فـي عـام  245العاملين في قطـاع الفنـادق مـن  دوتشير التوقعات أيضا لتطور أعدا

 2015ء حيث يظهر الشكل التالي، تطور أعداد النـزالء فـي عـام ، وٕان هذا يرتبط أيضا بعدد النزال2020في عام 

، وأيضـا 2025نزيل في عام  46115وليواصل تطوره ليبلغ  2020نزيل في عام  42105نزيل إلى  36090من 

 2020ليلــة فــي عــام  111103إلــى  2015ليلــة فــي عــام  95231يظهــر لنــا بــأن عــدد ليــالي المبيــت ســيرتفع مــن 

ليلــة، ومــن الضــروري أيضــا األخ بعــين النظــر االرتفــاع فــي  121684عــدد ليــالي المبيــت  2025وليبلــغ فــي عــام 

أعــداد شــركات الخطــوط الجويــة ووكــاالت الســياحة والســفر ومكاتــب تــأجير الســيارات والمطــاعم الســياحية والمالهــي 

  . وأيضا ضرورة ازدياد المناطق الخضراء

 – 2010المبيت في منطقـة الميتروبوليتـان خـالل الفتـرة مـا بـين توقعات تطور أعداد النزالء وليالي : 14. 5 شكل
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  : قطاع المياه: 7. 2. 5

تعتبر المياه عنصرا أساسيا للحياة ومتطلبا ضروريا للتنميـة والتطـور، ومـن هـذا المنطلـق فـإن مـا يعيـق التنميـة هـو 

مــن المبحــوثين فــي % 60دم رضــى وهــذا األمــر كــان واضــحا وبشــكل جلــي مــن خــالل عــاســتمرارية أزمــة الميــاه، 
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وبناء على ذلك فإن هناك حاجة ماسة لدراسة مستقبل قطاع المياه فـي إجابتهم على االستمارة ضمن هذا القطاع، 

ـــأثير كبيـــر علـــى مســـتوى الخـــدمات المقـــدم للســـكان فـــي كافـــة المجـــاالت  ـــه مـــن حساســـية وت منطقـــة الدراســـة لمـــا ل

، وأمـــا فـــي عـــام 2010مشـــترك فـــي عـــام  31526عـــدد مشـــتركي الميـــاه واألصـــعدة، وتشـــير التقـــديرات بأنـــه ســـيبلغ 

مشــترك فــي  46364و  2020مشــترك فــي عــام  41059مشــترك، و  36102فإنــه مــن المتوقــع أن يبلــغ  2015

  . 2025عام 

 ،فـرد/ يوميـا / لتـر 150ا سـتعتمد علـى معيـار عـالمي مقـداره أما بالنسبة لكمية المياه المزودة لمنطقة الدراسة فإنهـ

 2025ســنويا، وأمــا فــي عــام /  3م 7510988بحــوالي  2015عــام وبالتــالي فإنــه تقــدر كميــة الميــاه المســتهلكة فــي 

سنويا، ومن خـالل دراسـة واقـع الميـاه، فـإن هنـاك مشـكلة حقيقيـة /  3م 9645964فإنه من المتوقع أن تبلغ حوالي 

حتمـا  سـيؤثرعة وجذرية لهـا فـإن اسـتمرار هـذا الواقـع وهي مشكلة الفاقد من المياه والتي إذا لم يتم إيجاد حلول سري

  . في المستقبل% 1ومن هذا المنطلق يجب أن تكون نسبة الفاقد ال تتجاوز على المستقبل، 

  : قطاع الكهرباء: 8. 2. 5

ن تعتبر الكهرباء مصدر الطاقة األكثر أهمية في منطقة الدراسة، بحيث أن غالبية القطاعات الخدماتية المختلفة إ

لم يكن كلها تعتمد على الكهرباء، ويالحـظ فـي اآلونـة األخيـرة ارتفـاع أعـداد المشـتركين وكميـات االسـتهالك، وهـذا 

بالتأكيــد يــنعكس علــى المســتقبل الكهربــائي لمنطقــة الدراســة بحيــث تظهــر التقــديرات أنــه ســيبلغ عــدد المشــتركين فــي 

، وليصــل علــى 2020مشــترك فــي عــام  40526غ ، وليرتفــع ليبلــ2015مشــترك فــي عــام  35633خدمــة الكهربــاء 

   . 2025مشترك في عام  45762

فإنــه تــم احتســابها مــن خــالل متوســط معــايير عالميــة يتمثــل أمــا بالنســبة لكميــة اإلســتهالك مــن الطاقــة الكهربائيــة 

 2015فـــي عـــام كميـــة اســـتهالك الكهربـــاء تقـــدر  فرد،وبنـــاء عليـــه فإنـــه/ ســـنويا/ ســـاعة/ كيلـــو واط  3240بحـــوالي 

كيلــو  570829680فإنهــا تقــدر بحــوالي  2025ســنويا، وأمــا فــي عــام / ســاعة/ كيلــو واط  444485880بحــوالي 

  )nationmaster, 9/11/2010(. سنويا/ ساعة/ واط 
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   :الصحةقطاع : 9. 2. 5

ا يعتبــر قطــاع الصــحة قطاعــا هامــا جــدا وذلــك مــن خــالل التــأثير المباشــر علــى صــحة المــواطنين وحيــاتهم، ولهــذ

هناك حاجة لتطويره بطريقة تضـمن التخطـيط السـليم واإلدارة الفعالـة للمـوارد وتلبيـة احتياجـات السـكان، وعليـه فـإن 

  : هناك حاجة العتماد مجموعة من المعايير

  . نسمة 200/ سرير  1 -

 .سرير/  2م 100مساحة المستشفيات تعتمد على  -

 )2010ص، مقابلة، وحدة التراخي –وزارة الصحة . (نسمة 4000/ صيدلية  1 -

 . نسمة 1000/ طبيب  3 -

 . نسمة 1000/ ممرض وفني  9.8 -

  ) منشورة، بيانات غير 2010 وزارة الصحة) (بيانات غير منشورة، 2010 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية(

 مـن 2م 68600سـرير و 686أن منطقـة الدراسـة سـتكون بحاجـة إلـى  2015وبناء على ذلك تشـير التقـديرات لعـام 

ممــرض وفنــي، أمــا  1344طبيــب ومــا يقــارب  412صــيدلة، باإلضــافة إلــى  34مســاحات خاصــة بالمستشــفيات، و

مـــن مســـاحات خاصـــة  2م 88100ســـرير و 881فإنـــه تشـــير التقـــديرات لحاجـــة منطقـــة إلـــى  2025بالنســـبة لعـــام 

  . ممرض وفني 1727طبيب وما يقارب  529صيدلة، باإلضافة إلى  44بالمستشفيات، و

  : قطاعات خدماتية أخرى: 10. 2. 5

هنــاك العديــد مــن الخــدمات التــي يلــزم أن يتلقاهــا المــواطنين فــي منطقــة الدراســة مــن ضــمنها المالعــب والمتنزهــات 

إلـــخ، وٕان هـــذه الخـــدمات يجـــب أن تخضـــع لمعـــايير التخطـــيط لضـــمان تحقيقهـــا الحـــد األدنـــى ...ومواقـــف الســـيارات

لسـكان، ومـن هـذا المنطلـق فـإن هنـاك حاجـة إليجـاد مراكـز بريـد تبلـغ المطلوب من أجل تغطيـة وتلبيـة احتياجـات ا

مـــن المفتـــرض أن تكـــون المســـاحة فإنـــه  2025، أمـــا فـــي عـــام 2015وذلـــك فـــي عـــام  2 م5,487  مســـاحتها

وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التــالي، وأمــا بالنســبة للمقــابر فهنــاك حاجــة لتــوفير مســاحة مقــدارها  2م7047

فإنـــه مـــن المتوقـــع أن تحتـــاج منطقـــة الدراســـة إلـــى  2025، أمـــا فـــي عـــام 2015عـــام  وذلـــك فـــي 2م 192062

، وعلـــى صـــعيد المراكـــز االجتماعيـــة فإنـــه مـــن المفتـــرض أن يتـــوفر فـــي منطقـــة الدراســـة فـــي عـــام  2م 246655

  .  2م 19380خدمات اجتماعية بمساحة إجمالية مقدارها  2025
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، في حين أنه فـي عـام  2م 342968ما يقارب  2015ج في عام ويمكن القول أن قطاع الخدمات التجارية يحتا

، مع األخذ بالحسـبان الحاجـة لمواقـف سـيارات بهـدف مالئمـة الزيـادة  2م 440455ستحتاج المنطقة إلى  2025

، أمـــا فـــي عـــام 2015فـــي عـــام  2م 274374الكبيـــرة فـــي عـــدد الســـيارات ولـــذلك فـــإن هنـــاك حاجـــة متوقعـــة تبلـــغ 

مـــن  2م 140946، ويضـــاف إلـــى ذلـــك الحاجـــة المتوقعـــة إلـــى  2م 352364قـــع أن تبلـــغ فإنـــه مـــن المتو  2025

  . من أجل توفير مالعب لمنطقة الدراسة 2م 669492، و2025المتنزهات العامة في عام 

ومن ضمن االحتياجـات الخدماتيـة والتخطيطيـة األخـرى التـي يحتاجهـا السـكان، تـوفر مسـاحات مفتوحـة والتـي مـن 

فإنــه مــن المتوقــع أن تبلــغ  2025، وأمــا فــي عــام  2م 1,920,618حــوالي  2015ون فــي عــام المفتــرض أن تكــ

، ومــن المواضــيع الهامــة دراســة مســتقبل الطــرق والشــوارع لمــا لهــا مــن أثــر 2م2,466,548 المســاحات المفتوحــة 

لـى سـؤال بوا عامـن األفـراد الـذين أجـ% 60خصوصا في ظل عدم رضى ما يقارب  على قطاع النقل والمواصالت

فمــن الضــروري أن يكــون هنــاك تناســب بــين عــدد الســكان وحجــم شــبكة  الرضــا عــن خــدمات النقــل والمواصــالت،

الشـــوارع فـــي منطقـــة الدراســـة لضـــمان حـــل الكثيـــر مـــن المشـــاكل الخدماتيـــة وأهمهـــا أزمـــة المـــرور، وعليـــه فإنـــه مـــن 

فإنـه مـن  2025، وأمـا فـي عـام 2015وذلـك فـي عـام  2م 3,704,049المتوقع أن تبلغ مسـاحة الشـوارع والطـرق 

  .    2 م 4,756,914المفترض أن تصل مساحتها إلى 

  . 2025و  2015المساحات المتوقعة لبعض القطاعات الخدماتية في منطقة الدراسة ألعوام : 5. 5 جدول

 ×)فرد/  2م(المعيار  2025 2015السنة/الخدمةالرقم
 0.04 7,047 5,487 بريد مركز 1

 1.4 246,655 192,062 رمقاب 2

 0.11 19,380 15,091 اجتماعي مركز 3

 2.5 440,455 342,968 تجارية خدمات 4

 2 352,364 274,374 سيارات مواقف 5

 0.8 140,946 109,750 متنزهات 6

 3.8 669,492 521,311 مالعب 7

 1,920,6182,466,54814مفتوحة مساحات 8

 3,704,0494,756,91427 وطرق رعاشو  9

  ) ، بيانات غير منشورة2010وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، (مصدر المعايير × 
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  : الفجوة بين الواقع والمتوقع: 3. 5

يتســم الواقــع الخــدماتي فــي منطقــة الدراســة بــالنقص والضــعف فــي الكثيــر مــن المجــاالت، فــيالحظ أنــه عنــدما تــم 

وعالميـة، أن هنـاك العديـد مـن القطاعـات لـم تصـل إلـى الحـد  تطبيق معايير تخطيط الخدمات حسب أسـس محليـة

األدنى المطلوب، بل كان الفارق بين ما هو موجود حاليا وبين ما يجـب أن يكـون حسـب المعـايير المطبقـة، فارقـا 

كبيرا يصل أحيانا إلى أضعاف مضاعفة، إن هذا مؤشر قوي يمكن من خـالل تشـخيص الواقـع الخـدماتي، فعنـدما 

إلـخ، فـإن منطقـة الدراسـة بحاجـة لتـدخل ...هذا الفارق في قطاعات هامة مثل المياه والكهربـاء والصـحة يتواجد كل

  .جذري وسريع لتطوير وتحسين الواقع

تشكل المعايير السابقة المطبقة في عمليـة تخطـيط الخـدمات وبنـاء التوقعـات المسـتقبلية، الحـد األدنـى الـذي يمكـن 

وهــي ال تعنــي بالضــرورة الوضــع المثــالي، فقــد تتــوفر فــي الــدول الحديثــة مؤشــرات حيــاة مناســبة لإلنســان،  يــوفرأن 

أفضل بكثير من مؤشر المعيار، والسبب في ذلك هو أن هذه المعايير تشـكل المتطلـب األساسـي والضـروري لكـل 

ضـروري،  ن واقـع الفـرد، والنتيجـة المستخلصـة أن هـذه المعـايير هـي متطلـب حيـاةحسإنسان، فكلما زاد هذا الحد ت

  . يجب أن يكون متوفر في كل لحظة وظرف

ليماثـل علـى أقـل تقـدير الواقـع إن الواقع الخدماتي المعاش يمثل وضع غير مرغوب به، ولذا هناك حاجـة لتطـوير 

هـو كيـف سـنقلص : المعايير الخدماتية، ولكن في ظل وجود هذا الفارق الكبير، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقـوة

  المعايير؟ الفارق ونحقق 

يمثل هذا السؤال تحدي حقيقي لكافة مؤسسات وأفراد مجتمع الدراسة، فحتى نـتمكن مـن تطبيقـه علـى أرض الواقـع 

  : ومن هذه السيناريوهات ما يلي ،لوضع سيناريوهات مختلفة للوصول إلى الهدف المرجو تحقيقه فهناك حاجة

لحــد تطبيــق المعــايير مــن خــالل أول ســنة، وذلــك علــى  يتمثــل هــذا الســيناريو مــن خــالل الوصــول: الســيناريو األول

اعتبـــار أن هـــذه المعـــايير تمثـــل الحـــد األدنـــى لإلنســـان وال يجـــب أن يبقـــى أي فـــرد مـــن دونهـــا، ولكـــن مشـــكلة هـــذا 

نــه مــن الصــعب تحقيــق قفــزة ســريعة مــرة واحــدة، فاإلمكانــات المتــوفرة ال أالســيناريو علــى الــرغم مــن منطقيتــه هــو 

  . تسمح بذلك
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تســتهدف الوصــول إلــى تطبيــق هــذه المعــايير خــالل أقصــر فتــرة ممكنــة ال  خمســيهإنشــاء خطــة : ناريو الثــانيالســي

، وذلك على اعتبـار أنـه مـن الصـعب القفـز مـرة واحـدة لتحقيـق األهـداف المرسـومة خـالل سـنة 2015تتجاوز عام 

  . وٕانما بحاجة لمراحل وسالسل زمنية يتم فيها تطبيق مراحل العمل ،واحدة

للوصــول إلــى حــد تطبيــق  2025لية وهــو عــام ويتمثــل بتحديــد آخــر عــام فــي التوقعــات المســتقب: ســيناريو الثالــثال

نــه طويــل األمــد يتــيح للجهــات المختصــة فتــرة زمنيــة طويلــة لتحقيــق الهــدف، ولكــن أالمعــايير، ميــزة هــذا الســيناريو 

جـة الماسـة والسـريعة وب بـه، فـي ظـل الحامشكلته أنه سيستغرق وقتا طـويال لتحقيـق أهدافـه وهـذا األمـر غيـر مرغـ

  . المعاش لتحسين الواقع

أفضــل الســيناريوهات وأكثرهــا منطقيــة وفائــدة هــو  أنالثالثــة الســابقة،  الســيناريوهاتيتضــح مــن خــالل اســتعراض 

 بـين مـا هـو مطلـوب يـوازن، وميزة هذا المقتـرح أنـه 2015عام خمسيه حتى بتنفيذ خطة  والمتمثلالسيناريو الثاني 

  .  واإلمكانات المتوفرة لتحقيق المطلوب ضمن فترة زمنية معقولة ضروريةمن حاجات 
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  : الخاتمة: 1. 6
ع القرن السـابق مجـرد قـرى صـغيرة الحجـم متباعـدة ذات كانت مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا في مطل

طابع زراعي تقليدي، ولكنها في غضون فتـرة زمنيـة قصـيرة شـهدت نمـوا كبيـرا لتصـبح ذات أهميـة 

بالغــة، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ظــروف مختلفــة منهــا الزيــادة الطبيعيــة والنمــو الســكاني المرتفــع 

الهجـرات القسـرية فـي زيادتـه إلـى أعلـى المسـتويات، والذي ساهمت الحروب واألوضـاع السياسـية و 

وقــد شــكل منتصــف عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي ركيــزة مهمــة فــي تطــور المنطقــة، حيــث 

أصبحت مقرا للعديـد مـن المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة والدوليـة، ممـا نهـض بمسـتوى الحيـاة مـن 

حتـى غـدت منطقـة الدراسـة مركـز جـذب  إلـخ،...ناحية اقتصادية واجتماعية وخدماتيـة وديموغرافيـة

ســـكاني مـــن كافـــة األراضـــي الفلســـطينية وحتـــى للعائـــدين مـــن الخـــارج، ومـــن خـــالل هـــذه النهضـــة 

وصلت المنطقة إلى حد اعتبارها منطقة حضرية ميتروبوليتانية أطلق تم التعارف عليـه مـن خـالل 

  . ميتروبوليتان رام اهللا والبيرة وبيتونيا

الحضرية الكبيرة التي شـهدتها منطقـة الدراسـة، أدت إلـى حصـول ضـغط كبيـر إن الطفرة السكانية و 

على المرافق الخدماتية المختلفة، وأصبح معدل نمو السكان أعلى من معدل تطور الخدمات، ممـا 

نتج عنه فجوة ما بين الواقع المعاش واالحتياج المطلوب، وبالتالي أصـبحت منطقـة الدراسـة تعـاني 

نقــص الميــاه، ضــعف : الخدماتيــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــيالعديــد مــن المشــاكل 

وانقطــــاع التيــــار الكهربــــائي، عــــدم كفايــــة الخــــدمات الصــــحية، ســــوء حالــــة الشــــوارع، قلــــة المنــــاطق 

الخضــــراء والمتنزهــــات والحــــدائق العامــــة، ســــوء إدارة أزمــــة النقــــل والمواصــــالت، ضــــعف أنظمــــة 

ذلــــك دور االحــــتالل اإلســــرائيلي فــــي العمــــل علــــى تغييــــب إلــــخ، يضــــاف إلــــى ...الخــــدمات العامــــة

إلـخ، ...التخطيط التنموي السليم والحد منه، وذلك من خـالل انتشـار المسـتوطنات والجـدار الفاصـل

  .وتأثير ذلك سلبا على منطقة الدراسة
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ـــم التطـــرق لهـــذا الموضـــوع، وقـــد  ـــه ت ـــاة الســـكان وألهميت ـــا للحي يعتبـــر قطـــاع الخـــدمات مهمـــا وحيوي

الدراســة لعــدد مــن اإلجابــات واالســتنتاجات كــان أهمهــا أنــه كلمــا ازداد عــدد الســكان بشــكل  توصــلت

حيــث تجلــى ذلــك وبشــكل واضــح فــي  كبيــر أدى ذلــك إلــى ازديــاد الضــغط علــى قطــاع الخــدمات،

الزيــادة الطبيعيــة العاليــة ومعــدل النمــو الســكاني المرتفــع لســكان منطقــة الدراســة، وٕان هــذا االزديــاد 

أعــــداد الســــكان والنــــاتج عــــن أســــباب سياســــية واجتماعيــــة وديموغرافيــــة واقتصــــادية  المضــــطرد فــــي

إلـــخ، أدى بالتأكيـــد فـــي زيـــادة عـــدد مســـتخدمي الخـــدمات وبالتـــالي زيـــادة مقـــدار الضـــغط ...وٕاداريـــة

الواقع على الخدمات، فيكفي القول أن شوارع منطقة الدراسة تعـاني مـن ازدحـام مـروري فـي العديـد 

ضافة إلـى نقـص الميـاه، والضـغط الشـديد علـى المرافـق الصـحية والتعليميـة بسـبب من المواقع، باإل

  . كثرة عدد سكانها وازديادهم بطريقة ال تتناسب مع مقدار الزيادة في الخدمات كما ونوعا

كلمــا غــاب التخطــيط التنمــوي للخــدمات أدى ومــن األمــور األخــرى التــي توصــلت إليهــا الدراســة أنــه 

ـــى ســـوء الخـــدما ويتمثـــل هـــذا األمـــر مـــن خـــالل أن النمـــو فـــي قطـــاع  ت المقدمـــة للســـكان،ذلـــك إل

الخــدمات ال يتناســب مــع النمــو الســكاني، بحيــث ال يــتم التخطــيط الحــالي والمســتقبلي اعتمــادا علــى 

دراســـة أعـــداد الســـكان ومقـــدار الخـــدمات التـــي يحتاجونهـــا والتوفيـــق بـــين هـــذه معطيـــات مـــن خـــالل 

نوات طويلـة لـم تشـهد المنطقـة خطـط تنمويـة خدماتيـة فاعلـة، خطط تطويريـة فاعلـة، فعلـى مـدى سـ

إال أن هذا األمر من المتوقع أن يتغير خـالل المسـتقبل القريـب فـي ظـل العمـل علـى إعـداد خطـط 

   . تنمية من المعول عليها أن تكون ناجحة للنهوض بآفاق التنمية في منطقة الدراسة

كلمـا تحسـن الوضـع األمنـي والسياسـي الدراسـة أنـه  إثباتها فـي هـذهتم ومن الفرضيات المهمة التي 

إن هـذه الوضـعية تشـكل  ،أدى ذلـك إلـى تحسـن نوعيـة الخـدمات) توفر المناخ األفضـل لالسـتقرار(

التنميـــة والتطـــوير لمنطقـــة الدراســـة، ففـــي الســـنوات التـــي شـــهدت فيهـــا  تحقيـــقركيـــزة أساســـية فـــي 

، رافـق ذلـك تـدهور فـي مسـتوى وأمنيـة صـعبة ظروفـا سياسـيةومنطقة الدراسـة األراضي الفلسطينية 
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الخدمات المقدمة للسكان، من حيث تقلص حجم الخـدمات وتـردي مسـتوى النوعيـة فيهـا، فـي حـين 

أنه عندما شهدت منطقة الدراسة حاالت من الهـدوء واالسـتقرار السياسـي واألمنـي حتـى ولـو بشـكل 

وتحســـنا فـــي نوعيتهـــا، بســـب تـــوافر للســـكان  ةنســـبي، رافـــق ذلـــك نمـــوا فـــي مقـــدار الخـــدمات المقدمـــ

في هذا القطاع وتحسينه، وبنـاء علـى هـذا المنطلـق فإنـه حتـى يـتمكن  الظروف المناسبة لالستثمار

قطاع الخدمات من النهوض بواقعه بشكل يسمح له بتقـديم خدمـة أفضـل للسـكان فـإن هنـاك حاجـة 

  . األمني والسياسي ماسة لتحقيق مستويات متقدمة وطويلة األمد من االستقرار والهدوء
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   :االستنتاجات: 2. 6
 1961نسمة في عـام  35451، ليرتفع وليبلغ 1931نسمة في عام  9581 نبلغ عدد سكان منطقة الميتروبوليتا ،

نسـمة بمعـدل نمـو  74759فقـد بلـغ عـدد السـكان  1997، أمـا فـي عـام %4.46بمعـدل نمـو سـنوي سـكاني مقـداره 

بمعـدل نمـو سـنوي  2007نسـمة فـي عـام  110095، وليبلغ عـدد السـكان % 2.09مقداره  1961سنوي منذ عام 

  . %3.95 مقداره 1997منذ عام 

  مـرة تضـاعف، وهـذا األمـر أعلـى بكثيـر مـن المعـدل / سـنة  6.6إن معدل الوقـت الـالزم لتضـاعف السـكان مقـداره

  .   سنة 54العالمي المقدر بمرة واحدة لكل 

 واألمنــي التــي شــهدتها المنطقــة ســاهمت وبكــل قــوة فــي إحــداث حالــة مــن  إن حالــة االضــطراب والتقلــب السياســي

واالنتفاضــــة األولــــى والثانيــــة والحــــروب  1967، و1948التخلخــــل والزيــــادة الســــكانية مــــن خــــالل حصــــول حــــرب 

إلخ، وهـذا بالتـالي انعكـس سـلبا بحيـث ...اإلقليمية في المنطقة والظروف االقتصادية الصعبة وحالة عدم االستقرار

ى إلـــى إضـــعاف قـــدرة التخطـــيط وتحقيـــق التنميـــة باإلضـــافة إلـــى زيـــادة الضـــغط الشـــديد علـــى الخـــدمات المقدمـــة أد

  .للسكان

  مـع معـدل مواليـد 2007بـاأللف فـي عـام  21يعتبر معدل الزيادة الطبيعية في منطقة الدراسة عاليا بحيث بلغـت ،

وهـذا مـا يـنعكس سـلبا علـى زيـادة الضـغط علـى  بـاأللف، 2.1 مقـداره باأللف ومعدل وفيات خـام 23.1خام مقداره 

  . الخدمات وتدني مستواها وسوء توزيعها

  تعاني منطقة الدراسة من هجرة وافدة مرتفعة في السنوات العشرة األخيرة بسـبب تحـول المنطقـة إلـى مركـز سياسـي

ى تلبيـة االحتياجـات وٕاداري واقتصادي، مما يترتب على ذلـك زيـادة الضـغط علـى مرافـق الخـدمات وعـدم القـدرة علـ

  .الخدماتية

  2007أنثى في عام  100/ ذكر  100.5بلغت نسبة النوع.  

  مـن %  88.3يعتبر مجتمـع الدراسـة مجتمـع فتـي وشـاب بحيـث تغلـب عليـه فئـات صـغار ومتوسـطي السـن بنسـبة

الطلـب علـى  ، وهـذا يـؤدي إلـى ازديـاد% 9.4البـالغ  2007معـدل قرينـة الكبـر لعـام مـع األخـذ بالحسـبان  ،السكان

  .الخدمات المختلفة
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  أســرة، / فــرد  4.9، ويبلــغ متوســط حجــم األســرة 2007أســرة خاصــة فــي عــام  22548يبلــغ عــدد األســر الخاصــة

، وتعتبر هـذه المعـدالت عاليـة ومرتفعـة، ولهـا الكثيـر مـن % 37أفراد فأكثر  6عدد أفرادها يبلغ وعدد األسر التي 

  . التبعات والحاجات الخدماتية

  سنة فأكثر، وهذا األمر يؤدي إلـى رفـع معـدالت اإلنجـاب  12من إجمالي السكان %  54.2نسبة المتزوجين تبلغ

  . والخصوبة والزيادة الطبيعية

  من إجمالي عدد سكان المنطقة%  47.5يشكل الالجئين .  

 خــاص  هنـاك نســبة ال بــأس بهــا مــن الســكان يعــانون مــن إعاقـات وصــعوبات ممــا يعنــي حــاجتهم لخــدمات مــن نــوع

 . تناسب مع وضعيتهمت

  يتركز الجزء األكبـر منهـا فـي مـدينتي رام اهللا والبيـرة، مـع 2007مبنى في منطقة الدراسة في عام  12141يوجد ،

 .المباني وذلك بسبب غياب التخطيط توجود تداخل واضح في استخداما

  زء األكبـر منهـا علـى شـكل شـقق، الجـ ،مسكن 22548تعاني منطقة الدراسة من كثافة سكنية عالية متمثلة بوجود

/ فــرد  1.3غرفـة فــي المسـكن، مـع متوسـط كثافـة سـكن مقـدارها  4-1مـن المسـاكن فيهـا مـن %  62.7بحيـث أن 

 . غرفة

 96.8  %من المساكن متصلة بشبكة المياه العامة المحلية، وما تبقى يفتقد لهذه الميزة. 

  الصــحي، فــي حــين أن بقيــة المســاكن تعــاني مــن مــن المســاكن بخدمــة الشــبكة العامــة للصــرف %  59.2يتصــل

 .  انعدام هذه الخدمة

 97.3 %من المساكن متصلة بشبكة الكهرباء العامة، وتنعدم هذه الخدمة عند بقية المساكن. 

 هناك انتشار واسع للسلع المعمرة وهذا يعني الحاجة لخدمات مساندة أفضل، في ظل ازدياد الضغط عليها . 

 93.2 %قي نفاياتها المنزلية في أقرب حاوية، وينعدم هذا األمر لدى بقية المساكنمن المساكن تل . 

 93.1  % مــن المســاكن تعتمــد علــى الغــاز كمصــدر رئيســي للطاقــة المســتخدمة فــي الطــبخ، فــي حــين أنــه تعتمــد

 . من المساكن على الغاز والكاز في التدفئة%  60.1

 53.2  % 2460مشـــتغل و  6844ن خـــارج ســـن العمـــل، و مـــن الســـكا%  38.4مـــن الســـكان فـــي ســـن العمـــل و 

%  24.96ومعدل نشاط اقتصـادي صـافي مقـداره %  53.2متعطل، وفي ظل معدل نشاط اقتصادي خام مقداره 
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، وبالتـالي فـإن كـل هـذه النتـائج تؤكـد % 300.6ونسبة إعالـة حقيقيـة مقـدارها %  72.2ونسبة إعالة كلية مقدارها 

 . عالة مما يعني بالضرورة تدني مستوى الخدمات التي يحصل عليها الفردتدني الوضع وارتفاع معدالت اإل

  غالبية المهن التي يشغلها السكان هي مهن وظيفيـة وخدماتيـة وليسـت إنتاجيـة وذلـك بسـبب تحـول المنطقـة لمركـز

فـي  إداري وسياسي وخدماتي على مستوى الضـفة الغربيـة وهـذا األمـر يشـكل ضـغطا كبيـرا علـى المرافـق الموجـودة

 . المنطقة

  منشاة عاملة 6456منشاة في منطقة الدراسة منها  7410يوجد . 

  ـــة فـــي األهلـــي والشـــركات مـــن منشـــآت القطـــاع الخـــاص و %  84.1خدماتيـــة القطاعـــات الشـــكلت المنشـــآت العامل

بنية منشآت مفردة غير معقدة التركيب لبساطة ال منها عبارة عن علما أن الجزء األكبر ،2008الحكومية في عام 

 .   الخدماتية واالقتصادية وهذا يعني عدم الوصول إلى مؤسسات ناضجة في هذا القطاع

  منشــأة عاملــة تابعــة للحكومــة المركزيــة فــي منطقــة الدراســة، وهــذا مــا يفســر تحــول المنطقــة إلــى مركــز  223يوجــد

علــى الخــدمات إداري وسياســي ووظيفــي باإلضــافة إلــى منطقــة جــذب للســكان، ممــا يعنــي حصــول ضــغط متزايــد 

 . المختلفة

  98طالـب، و 2279روضة بإجمالي عدد طالب مقداره  25أن هناك  2009/  2008عام الدراسي التشير نتائج 

 . معلم/ طالب  22شعبة، و / طالب  23.3شعبة، وبمعدل 

  مدرســة فــي منطقــة الميتروبوليتــان بإجمــالي عــدد طــالب 70وجــود  2009/  2008تظهــر نتــائج العــام الدراســي 

 1.22معلــم، وبمعــدل ازدحــام مقــداره / طالــب  19.5شــعبة و / طالــب  29.1شــعبة، و  1011طالــب و  29428

 . طالب/  2م

  نستشف من خالل نتائج رياض األطفال والمدارس أن مستوى خدمات التعلـيم فـي منطقـة الدراسـة أفضـل مـن بقيـة

ومتــدني ويعــاني مــن االزدحــام واالكتظــاظ  منــاطق الضــفة الغربيــة، إال أنــه بشــكل عــام يعتبــر مســتوى خدمــة ســيئة

 . والضغط والطلب المتزايد عليه في ظل عدم قدرته على موائمة احتياجات السكان المتزايدة

  مؤسســات تعلــيم عــالي، تفتقــر لوجــود أي موظــف متخصــص فــي مجــال البحــث 8يوجــد فــي منطقــة الميتروبوليتــان 

البحـــث العلمـــي فـــي تحســـين نوعيـــة حيـــاة دور عليميـــة، و ، وهـــذا يـــنعكس ســـلبتا علـــى مســـتوى الخـــدمات التالعلمـــي

 . المواطنين
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  النظاميــة ةالجامعــة التقليديــ( هنــاك ازدحــام شــديد فــي الشــارع الواصــل مــا بــين منطقــة الدراســة وجامعــة بيرزيــت( ،

 . والتي تعتبر أكثر الجامعات جذبا لسكان المنطقة

  العالي، مما يعني زيادة الطلب على خدماتههناك إقبال شديد في اآلونة األخيرة على قطاع التعليم . 

  عامـل  204سـرير و  13477غرفـة و  578فنـدقا و  15وجـود  21008تظهر نتائج قطاع السياحة والترفيه لعام

نزيل، ويمكن أن نستنتج أيضا تعرض هذا القطاع لحالـة خطيـرة جـدا / ليلة  2.64نزيل وبمعدل إقامة  30075و 

االت المـد والجـزر فــي مجـال االســتقرار السياسـي واألمنـي، بحيــث كلمـا زاد االســتقرار مـن التذبـذب بســبب تـؤثره بحــ

 . تحسن واقع هذا القطاع والعكس صحيح

  منهــا  ،3م 6098138مشــترك، بكميــة ميــاه مــزودة مقــدارها  30486لقطــاع الميــاه وجــود  2009تظهــر نتــائج عــام

وهــــذه تشــــكل مشــــكلة حقيقيــــة، علمــــا أن %  23.1ميــــاه مفقــــودة بنســــبة مقــــدارها  3م 1407263و  3م 4690875

 . سنويا، وهذا معدل متدني/  3م 40.3نصيب الفرد يبلغ ما يقارب 

  وهـذا يجعلهـا رهنـا للتقلبـات شـراءإن الغالبية الساحقة من مياه المنطقة تخضع للجانب اإلسرائيلي سواء إنتاجـا أو ،

 . السياسية

  كيلـو واط  134619905مشـترك يسـتهلكون مـا مقـداره  30278لقطـاع الكهربـاء وجـود  2009تظهر نتائج عـام /

التجـــاري  واالســـتهالكمـــن إجمـــالي االســـتهالك، %  70.68ســـنويا، بحيـــث يشـــكل االســـتهالك المنزلـــي / الســـاعة 

نمـــا ذات طـــابع إ و  ،، وهـــذا مؤشـــر قـــوي جـــدا علـــى أن طبيعـــة المنطقـــة ليســـت طبيعـــة صـــناعية إنتاجيـــة% 26.26

 .لكبير على شبكات الكهرباء والحاجة المتزايدة لهاخدماتي وهذا يعني الضغط ا

  يمكـن أن نسـتنتج أن منطقـة الدراسـة وضــعها أفضـل مـن بقيـة منـاطق الضــفة الغربيـة فـي مجـال الخـدمات أو بلغــة

أكثر دقة أقل سوءا، فوضع الخدمات فيها بشكل عام متدني بحيث يعاني مـن الضـغط وسـوء التوزيـع وقلـة المـوارد 

   . وغياب التخطيط

  كـم  11كـم، تتضـمن شـبكة الطـرق ضـمن منطقـة الحاضـرة  320يقدر الطول الكلي لشبكة الطرق المعبدة بحـوالي

  . كم من الطرق المحلية 291كم من الطرق اإلقليمية، و  18من الطرق الرئيسية، و 

  رنــة مــع تلــك بالمقا ،2كــمكــم لكــل  0.96تصــل نســبة كثافــة الطــرق فــي منطقــة الحاضــرة، بمــا يتعلــق بالمســاحة إلــى

بينمـا تصـل كثافـة الطـرق بالنسـبة لعـدد السـكان إلـى  ،2كـمكـم لكـل  0.53التي في الضفة الغربية والتي تصـل إلـى 



 188

شــخص فــي منطقــة الحاضــرة، بالمقارنــة مــع تلــك التــي فــي الضــفة الغربيــة والتــي تصــل إلــى  1000كــم لكــل  0.89

  . شخص 1000كم لكل  1.9

 عـال يخـدم الحركـة الداخليـة للمسـافرين ضـمن كـل مـن المـدن والبلـدات التـي هنالك نقص كبير في نظـام نقـل عـام ف

 .  بيتونيا –البيرة  –تقع في منطقة حاضرة رام اهللا 

  وتحديـدا بالنسـبة لتشـغيل (مستوى خـدمات النقـل والمواصـالت مـنخفض والتشـغيل ال يـتم وفـق بـرامج ثابتـة ومحـددة

 . طرق التي حددتها السلطات المعنية، إضافة إلى ذلك ليس هناك احترام لل)الحافالت

 هناك شح كبير في المساحات المخصصة إليقاف المركبات وخاصة في المناطق المركزية لرام اهللا والبيرة . 

 هناك نقص في المرافق الخاصة بالمشاة باإلضافة إلى عدم احترام حرمة الرصيف الخاصة بالمشاة .  

  ســـرير، منهـــا مستشـــفى حكـــومي واحـــد وهـــو  320، فيهـــا 2009 مستشـــفيات فـــي منطقـــة الدراســـة فـــي عـــام 9يوجـــد

وهــذا األمــر يجعــل مــن الصــعب تــوفير  ،والــذي يعــاني مــن االكتظــاظ والضــغط الشــديد الحكــومي مستشــفى رام اهللا

  .     خدمة صحية مرموقة للمواطنين في ظل الحجم المتدني من الموارد المتاحة

  19صــيدلية و  82جــال المهــن الطبيــة األخــرى مــن ضــمنها مؤسســة تعمــل فــي م 132عيــادة طبيــة، و 105يوجــد 

مختبــر أشــعة وتحاليــل طبيــة وعــالج  12مركــز بصــريات و  15شــركات ومصــانع أدويــة و  4مســتودع لألدويــة و 

 .طبيعي

 هـو أن هنـاك ازديـاد فـي  ،إن من أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنمية قطاع الخدمات في منطقـة الدراسـة

الشــديد علــى المرافــق العامــة وضــعف البنيــة التحتيــة وقلــة االســتثمارات والمــوارد الماليــة والبشــرية  الطلــب والضــغط

وغياب الرؤيـا والتخطـيط اإلسـتراتيجي بكافـة مسـتوياته  ،والعلمية وغياب التشريعات والقوانين الفاعلة وسوء التطبيق

 ود شــراكة حقيقيــة بــين القطــاع الحكــوميوضــعف التنســيق بــين الجهــات المختلفــة المعنيــة بــاألمر فــي ظــل عــدم وجــ

ويضــــاف إلـــى ذلـــك نقــــص حـــاد فـــي مقومــــات اإلنتـــاج وارتفـــاع معــــدالت اإلســـتهالك، وتركــــز  ،واألهلـــي والخـــاص

الحـاد، مـع األخـذ بعـين النظـر السـيطرة الخدمات في مواقـع دون أخـرى ممـا يعنـي سـوء التوزيـع، ومشـاكل التذبـذب 

  . ذلك على التنمية وتركز سياسة اإلغالقاإلسرائيلية على كافة الجوانب، وأثر 

  2005أما بالنسبة ألبرز النتائج الخاصة بالتوقعات المستقبلية فهي تتمحور على أنه سيبلغ عدد السكان فـي عـام 

  . نسمة 176182حوالي 
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  35956مبنـــى، وأن يبلـــغ عـــدد المســـاكن  19361أنـــه ســـيبلغ عـــدد المبـــاني  2025وتشـــير أبـــرز التوقعـــات للعـــام 

ن يكـون هنـاك منشـأة، وأ 11515يبلغ عـدد المنشـآت بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وس كلها ةكن، متصلمس

 131روضـــة، وأمــا عـــدد المــدارس فيقـــدر عــددها بحـــوالي  39طالــب فـــي ريــاض األطفـــال فــي ظـــل وجــود  3524

مــن  3م 9645964 فنــدق، وان يكــون هنــاك 23يبلــغ عــدد الفنــادق  أنطالــب، ومــن المتوقــع  45807مدرســة فيهــا 

 تبلــغ مســاحةنــه مــن المتوقــع أن ســنويا، وأخيــرا، فإ/ ســاعة /لــو واط كي 570829680الميــاه المباعــة، وأن يكــون 

  .سرير 881فيها   2م 88100المستشفيات 
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   :التوصيات: 3. 6
 ض معـدالت تطوير برامج على مستوى وطني تهـدف للحـد مـن معـدالت الزيـادة الطبيعيـة المرتفعـة، مـن خـالل خفـ

 . إلخ...اإلنجاب العالية، ومتوسط حجم األسرة ورفع سن الزواج ومعدالت اإلعالة

  الحــد مــن الهجــرة الداخليــة الوافــدة باتجــاه منطقــة الدراســة مــن كافــة منــاطق الضــفة الغربيــة، وذلــك مــن خــالل إيجــاد

 . تنمية شاملة لكافة األراضي الفلسطينية تخفف الضغط على منطقة الميتروبوليتان

  يجـــب بنـــاء منظومـــة متكاملـــة مـــن التخطـــيط التنمـــوي المســـتقبلي قائمـــة علـــى الموازنـــة بـــين أعـــداد الســـكان ومقـــدار

 . المجتمعيةالحضرية و الخدمات المقدمة للسكان بهدف تحقيق التنمية 

  مراعــاة احتياجــات ذوي الصــعوبات واإلعاقــات الخاصــة ضــمن حــزم بــرامج الخــدمات المختلفــة، بحيــث يــتم ضــمان

 . وقهم في ذلكحق

  ضــرورة حــل مشــكلة اإلســكان فــي المنطقــة مــن خــالل إيجــاد مجمعــات ســكنية جديــدة بمعــايير جــودة عاليــة تناســب

 . شرائح المجتمع االقتصادية المختلفة

 خالل التوجه نحو المناطق الريفية المحيطة، بهدف تحقيـق تنميـة  نتخفيف الضغط على مدينتي رام اهللا والبيرة، م

 .كثافة السكن المرتفعة شاملة وتخفيف

 توفير خدمة جمع النفايات لكافة المساكن والمنشآت. 

 التوجه نحو تطوير مجتمع تكنولوجيا المعلومات لما لها من دور في تطوير المجتمع . 

 إيجاد مصادر طاقة بديلة تستخدم في كافة المجاالت . 

  ئات الشبابمن السكان وخصوصا فتوفير فرص عمل لألعداد الهائلة والمتزايدة . 

 تقليل التوجه للمهن الوظيفية والخدماتية وزيادة التوجه نحو المهن اإلنتاجية ذات المردود العالي . 

  تطوير نظام تنسيق موحد بين المؤسسات المختلفة مـن خـالل إيجـاد شـراكة فاعلـة بـين القطـاع الحكـومي والخـاص

 . واألهلي والدولي

 ومتخصصة تساهم في تطوير قطاع خدمات التجارة العمل على إيجاد حاضنات أعمال متطورة .   

 سن التشريعات والقوانين الخاصة بموضوع الخدمات وتفعيل تطبيقها على كافة المستويات . 

 دعم قطاع التجارة والصناعة المحلية وحمايتها من سياسة اإلغراق من خالل تعزيز قدرتها على المنافسة . 
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  وموارده واعتماده وسيلة رئيسية للتنميةدعم البحث العلمي وزيادة مخصصاته . 

  تطوير صناعة تكنولوجيا معلومات فلسطينية قادرة على أن تقدم خـدماتها للمـواطنين بجـودة عاليـة وبسـعر مناسـب

 . لكافة الشرائح

  ير تعزيز دور الحكومة اإللكترونية وتوفير حماية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزيادة االستثمار وتطـو

 . الكادر الوظيفي

 تغطية كافة مساكن المنطقة بشبكة مياه عامة محلية . 

 إيجاد مصادر بديلة للمياه ومحاربة الفاقد وزيادة االستثمارات في هذا المجال .  

 وزيادة االستثمار وتوفير الكادر المدرب سياحيا وتسويق هذا القطاع محليا ودوليا ةتعزيز السياحة الداخلي . 

  الكهرباء لكافة المساكنتوفير خدمة.  

 إنتاج الكهرباء محليا وتطوير الشبكة ومحاربة الفاقد وتطوير برامج توعية ترشيد اإلستهالك .  

  تطـــوير البنيـــة التحتيـــة لقطـــاع التعلـــيم وزيـــادة عـــدد المـــدارس والصـــفوف والمعلمـــين وزيـــادة التعلـــيم المهنـــي وتطـــوير

  . البحث العلمي

  لكافة المساكن وٕانشاء محطـات معالجـة وتحـديث الشـبكة الحاليـة ومواجهـة ضرورة إيصال خدمة الصرف الصحي

  . ثالتلو 

  ضـــرورة إنشـــاء مكـــب نفايـــات مركـــزي يراعـــي الشـــروط البيئيـــة مـــع الحاجـــة الماســـة إلعـــادة تـــدوير هـــذه النفايـــات

 .الستغاللها في صناعات أخرى

 ة بمختلــف أنواعهــا، باإلضــافة إلــى شــق هنـاك حاجــة ماســة إلعــادة تأهيــل شــبكة الطــرق الداخليــة فــي منطقــة الدراســ

  .طرق إضافية لضمان وصل كافة المناطق بالطرق

  إيجــاد نظــام نقــل عــام فعــال يخــدم الحركــة الداخليــة للمســافرين ضــمن كــل مــن المــدن والبلــدات التــي تقــع فــي منطقــة

 .  بيتونيا –البيرة  –حاضرة رام اهللا 

 خطط مروري شامل للمنطقةمل توفير زدحامات المرورية من خالالعمل على حل مشكلة اإل . 

 توفير مساحات فراغ لمواقف المركبات في مختلف أنحاء المنطقة وبناء مواقف سيارات متعددة الطوابق . 

 تخصيص مرافق خاصة بالمشاة لضمان سالمتهم وعدم استخدامهم لشوارع السيارات . 
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  التجاريإيجاد أنظمة خاصة بنقل البضائع في ساعات محددة خصوصا للوسط . 

 إغالق بعض الشوارع في منطقة الوسط التجاري وتحويلها لمناطق مشاة فقط. 

  عـــن المنـــاطق  لالبتعـــادإيجـــاد طـــرق بديلـــة قطاعيـــة تضـــمن التنقـــل بـــين أحيـــاء المنطقـــة مـــن خـــالل شـــوارع طرفيـــة

 .المزدحمة

  االنتهاكحماية حرمة الشوارع من االعتداء عليها مهما كانت طبيعة . 

 مستشفيات العاملة في منطقة الدراسة خصوصا الحكومية منها من خالل إنشاء مجمعـات طبيـة كبيـرة زيادة عدد ال

  . ومؤهلة الستقبال أعداد كبيرة من المرضى

  العمل على توزيع الخدمات الصحية في كافة أرجاء المنطقة وعدم حصرها في مناطق محددة دون غيرها لضمان

 . دة ممكنةإيصال الخدمة لكافة طالبيها بأفضل جو 

  زيـادة عــدد الكـادر الطبــي ليــتمكن مـن مراعــاة احتياجــات السـكان المتزايــدة وذلـك مــن خــالل الزيـادة النوعيــة والكميــة

 . للكادر الطبي

 تزويد المرافق الصحية باألجهزة والمعدات الحديثة لضمان مستوى خدمات أفضل . 
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  : قائمة المصادر والمراجع. 7
  :المراجع العربية

دار المعرفـــة الجامعيـــة، اإلســــكندرية، . جغرافيـــة المـــدن دراســــة منهجيـــة تطبيقيـــة): 2008(، عيســـى علـــي إبـــراهيم

 .مصر

التخطـيط اإلفتراضـي والحيـاة الرقميـة فـي المدينـة العربيـة، ضـرورة تنمويـة أم تـرف بـال ): 2008(أبو دقـة، محمـود 

  . شبكة التخطيط العمراني، الجزائر. هدف

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. دراسات في جغرافية المدن): 2005(إسماعيل، أحمد علي 

دار النشر الذهبية، لنـدن، . أطلس طبيعي سياسي وٕاقتصادي): 1998(برافر، موشيه ويوسف بشارة وحكم عراقي 

 . بريطانيا

رســــالة . العشــــرينالنمــــو العمرانــــي لمدينــــة الزرقــــاء خــــالل النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن ): 2004(البطــــران، محمــــد 

  .  ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردن

ملـــف خـــاص بالمعلومـــات الالزمـــة لعمليـــة التخطـــيط فـــي : (مدينـــة اليبـــرة): 2006(البيـــراوي، ســـناء وديمـــا جـــودة 

  . بلدية البيرة، البيرة، فلسطين). المدينة

رســالة ماجســتير، جامعــة بيرزيــت، رام . تونيــارام اهللا والبيــرة وبي نميتروبوليتــا): 2006(جــابر، مــاهر عبــد المحســن 

 .  اهللا، فلسطين

النتــــائج : 1997-التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت): 1999(الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني 

  .  رام اهللا، فلسطين). الجزء األول(تقرير السكان محافظة رام اهللا والبيرة، . النهائية

النتــــائج : 1997-التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت): 1999(الفلســــطيني الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء 

  .رام اهللا، فلسطين). الجزء الثاني (تقرير السكان محافظة رام اهللا والبيرة، . النهائية

النتــــائج : 1997-التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت): 1999(الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني 

  .  رام اهللا، فلسطين). الجزء األول(تقرير السكان محافظة القدس، . النهائية

النتــــائج : 1997-التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت): 1999(الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني 

  .رام اهللا، فلسطين). الجزء الثاني(كان محافظة القدس، تقرير الس. النهائية
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رام اهللا، . 2007 –دليــــــل التجمعــــــات الســــــكانية الفلســــــطينية ): 2007(ســــــطيني الجهــــــاز المركــــــزي لإلحصــــــاء الفل

  . فلسطين

رام اهللا، . النتــائج األساســية 2008 –مســح التجمعــات الســكانية ): 2008(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 

  . فلسطين

النتــــائج : 2007-منشــــآتالتعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن وال): 2009(الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني 

  .رام اهللا، فلسطين. تقرير المساكن محافظة القدس -النهائية

النتــــائج : 2007-التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت): 2009(الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني 

  .رام اهللا، فلسطين. تقرير المساكن محافظة رام اهللا والبيرة -النهائية

النتــــائج : 2007-التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت): 2009(صــــاء الفلســــطيني الجهــــاز المركــــزي لإلح

  .رام اهللا، فلسطين. ملخص السكان والمساكن والمباني والمنشآت محافظة رام اهللا والبيرة -النهائية

تــــائج الن: 2007-التعــــداد العــــام للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت): 2009(الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيني 

  .رام اهللا، فلسطين. ملخص السكان والمساكن والمباني والمنشآت محافظة القدس -النهائية

النشــرة الســنوية -مســح النشــاط الفنــدقي فــي األراضــي الفلســطينية): 2009(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 

  .رام اهللا، فلسطين. 2008

، خصــائص 7، التقريــر األولــي رقــم 1961ان والمســاكن أول تعــداد عــام للســك): 1963(دائــرة اإلحصــاءات العامــة 

  . مطبعة دائرة اإلحصاءات العامة، عمان، األردن. وتوزيع السكان في لواء القدس

  . عمان، األردن. 2009األردن في أرقام ): 2010(دائرة اإلحصاءات العامة األردنية 

  . سوريا جامعة دمشق، دمشق،. جغرافية الخدمات): 2006(دبس، ممدوح شعبان 

رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة، . مدينــة الخليــل دراســة فــي جغرافيــة المــدن): 2003(الســعايدة، محمــد 

  . نابلس، فلسطين

  . مكتبة دار الفكر، القدس، فلسطين. العمران الريفي والحضري ةجغرافي): 2002(الشواورة، علي حميدان 

منشــورات جامعــة . جغرافيــة المــدن والتخطــيط الحضــري): 2006(صــافيتا، محمــد إبــراهيم وعــدنان ســليمان عطيــة 

 . دمشق، دمشق، سوريا
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رسـالة ماجسـتير، . المناطق العشوائية و آثرها على التطوير الحضـري فـي المـدن الفلسـطينية): 2009(صبح، ربا 

  . جامعة بيرزيت، بيرزيت، فلسطين

رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح . عوامــل المــؤثرة فيــهاالمتــداد العمرانــي لمدينــة نــابلس وال): 2008(عمــران، عمــار 

  . الوطنية، نابلس، فلسطين

مشــروع الميتروبوليتــان رام اهللا، البيــرة، -الدراســات الديموغرافيــة للمنطقــة الحضــرية): 2005(عمــرو، خليــل مطــاوع 

  . وزارة الحكم المحلي، رام اهللا والبيرة، فلسطين، دراسات غير منشورة. بيتونيا
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  . استمارة قياس مدى رضا السكان عن الخدمات المقدمة لهم: 4. 8

  
  الدراسات العليا / كلية اآلداب 

  برنامج ماجستير الجغرافيا 
  

  أعزائي المواطنين تحية طيبة وبعد، 
حث عبد اهللا عمرو بـإجراء بحـث ميـداني مـن خـالل االسـتمارة التاليـة بهـدف قيـاس مـدى رضـى المـواطنين يقوم البا

ميتروبوليتـان رام (عن الخـدمات المقدمـة لهـم، وذلـك لالسـتفادة مـن هـذه المعلومـات ضـمن رسـالة ماجسـتير بعنـوان 

ات نظـم المعلومـات الجغرافيـة واالستشـعار دراسـة واقـع ومسـتقبل قطـاع الخـدمات باسـتخدام تقنيـ: اهللا والبيرة وبيتونيا

، لــذا نرجـو مـن المــواطنين التعـاون فـي انجــاز هـذا العمـل، علمــا أنـه سـيتم المحافظــة علـى سـرية البيانــات )عـن بعـد

  .   واستخدامها ألغراض البحث العملي فقط، وشكرا للتعاون

  رافات  . 6مخيم قدورة  . 5م األمعري  مخي. 4بيتونيا  . 3البيرة   . 2رام اهللا   . 1: التجمع السكاني. 1س

  .  بيتين. 11صردا  . 10عين قينيا  . 9عين عريك  . 8كفر عقب  . 7

  أنثى . 2ذكر    . 1: الجنس. 2س

   :مدى الرضا عن الخدمات. 3س

راضي   السؤال   الرقم
  جدا

غير   محايد  راضي
  راضي

غير راضي 
  جدا

         ما هو مدى الرضا عن المبنى المقيم به 1
          ما هو مدى الرضا عن المسكن المقيم به 2
         ما هو مدى الرضا عن خدمات المياه  3
         ما هو مدى الرضا عن خدمات الكهرباء 4
         ما هو مدى الرضا عن خدمات الصرف الصحي 5
         ما هو مدى الرضا عن توفر السلع المعمرة 6
          المنزلية  تما هو مدى الرضا عن خدمات النفايا 7
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غاز(ما هو مدى الرضا عن خدمات الطاقة  8
  )إلخ...وكاز

        

         ما هو مدى الرضا عن خدمات التعليم 9
          ما هو مدى الرضا عن خدمات السياحة  10
         ما هو مدى الرضا عن خدمات النقل 11
         ما هو مدى الرضا عن خدمات الصحة 12

  

   ؟ )سنوات 10- 5( المستقبل القريب  لي تحسن الخدمات خال/هل تتوقع. 4س
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