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شكر وتقدير
يتقد عيجهاز عي ركزي يإلحناء عينيم يني بايشكر عيجزيل يج يع عيـو عزرعر
وعي ؤممــار عينيم ـ يني يتعاونهــا ــع عيجهــاز وتزويــدا باي الحظــار عيبنــاء

عيتــي مــاعدر عيــى ت ــوير توعخ ـرعس نظــا تنــنيس ألمــتع األر عي عرلــي

عينيم يني .

تتــويى عيحكو ـ عينرويجي ـ عينــديق تــوفير عيت ويــل وعيــدع عيننــي يبرنــا
إحن ــاءعر عم ــتع األر عي عرل ــي ،وليـ ـ عب ــر عيوكايـ ـ عينرويجيـ ـ ييتن يـ ـ

وعيتعـ ــاون ) .(NORADيتقـ ــد عيجهـ ــاز عي ركـ ــزي يإلحنـ ــاء عينيم ـ ـ يني
بايشـ ــكر عيجزي ـ ــل يحكو ـ ـ ـ عين ـ ــروي وعيوكاي ـ ـ عينرويجيـ ـ ـ ييتن يـ ـ ـ وعيتع ـ ــاون

) (NORADعيى عيدع عي ادي عيلي تيقته إلعدعد هلع عيتقرير.
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تقاديم
تعتبر إحناءعر عمتع األر عيرعلي ن عيحقول عي ه

في عإلحناءعر عيرم ي  ،حيث أن كاف عيدول عيتي تج ع بيانار

عن عي نادر عي بيعي  ،تمعى إيى توفير بيانار حول عمتع األر عيرعلي ،ي ا يها ـن أه يـ فـي ولـع عيميامـار عيبي يـ

وعيتخ ي وعيتن ي  ،ومن عيقوعنين عيتي ن شأنها أن تنظ ع يي عمتغالل عيرض و نادرها عي بيعي .
قــا عيجهــاز عي ركــزي يإلحنــاء عينيم ـ يني بمنشــاء برنــا

إحنــا ي حــول عمــتع األر عي عرلــي فــي فيم ـ ين ،بهــدس بنــاء

قاعد بيانار وثق ودقيق حويها ،ورند عيتغيرعر عيتي ت أر عييها عبـر عيـز ن ،وليـ

ـن أجـل تـوفير أدع عيو اتيـ

هـ

ي تخلي عيق عررعر ورعم ي عيميامار عيتن وي في فيم ين.
إن وجود نظا تننيس وحد و عت د ألمتع األر عيرعلي عينيم يني  ،ن قبل كاف عي ؤممار لعر عيعالق  ،يعتبر خ و
أمامي و ه

في ج ع وتوفير بيانار إحنا ي حويها ،ولي يل ان تناغ وعنمجا عيبيانـار بـين كافـ عي ؤممـار عيعا يـ

في جال عمتع األر عيرعلي ،ويتحقيق إ كاني عي قارن

ع عيدول عي جاور .

يقد ت عرض عينظا عي قترح ألمتع األر عيرعلي عينيم يني عيى كـل ـن عيجا عـار عيتاييـ  :عيجا عـ عإلمـال ي  ،وجا عـ
عيزهــر ،وجا عـ عيخييــل ،وجا عـ عيقــدا ،وجا عـ عيقــدا عي نتوحـ  ،وجا ع ـ عينجــاح عيو ني ـ  ،وجا ع ـ بيــر يحـ  ،وجا عـ

بيرزيــر ،ك ــا ت ـ عرلــه عيــى عيــو عزرعر عيتايي ـ  :وزعر عإلمــكان ،ووزعر عيشــغال عيعا ـ  ،ووزعر عيتخ ــي وعيتعــاون عيــدويي،
ووزعر عيحك عي حيـي ،ووزعر عيمـياح وعاثـار ،ووزعر عينقـل وعي وعنـالر ،ووزعر عيز عرعـ  ،ووزعر عيشـؤون عيبي يـ  ،كـلي عيـى
عي ؤممـ ـار عيتاييـ ـ  :م ــي

عي ي ــاا عينيمـ ـ يني  ،وج عيـ ـ عيد عرم ــار عيعربيـ ـ  ،و عه ــد عيبح ــاث عيت بيقيـ ـ  ،وج عيـ ـ عإلغاثـ ـ

عيزرععي ـ  ،ولي ـ بهــدس عألمــتناد ــن الحظــاته فــي ت ــوير عينظــا ب ــا يتنامــأل ــع ولــع عي عرلــي عينيم ـ يني  ،وب ــا أل
يتعارض ع شرو ت بيق نظا تننيس عمتع األر عيرعلي عيخاص باييجن عألقتنادي يوروبا (.)ECE
يأ ــل عيجهــاز عي ركــزي يإلحنــاء عينيم ـ يني أن يشــكل عينظــا عي قتــرح أمام ـاب فــي ت ــوير عيد عرمــار عيخان ـ بامــتع األر
عي عرلـ ــي يـ ــدا عي ؤممـ ــار عينيم ـ ـ يني  ،وأن يمـ ــاه فـ ــي توحيـ ــد عينظ ـ ـ وعي نـ ــاهي وعي ن ـ ـ يحار عي مـ ــتخد

فـ ــي كاف ـ ـ

عي ؤممــار فــي جــال عمــتع األر عي عرلــي ،كخ ــو أمامــي فــي إنشــاء قاعــد بيانــار إحنــا ي حــول عمــتع األر عي عرلــي
عينيم يني .
وعهلل ويي عيتوفيق،،،

د .حسن أبو لبده
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عيننل عيول

مقدمة
7.7

تمهيد:

تعتبــر إحن ــاءعر عمــتع األر عي عرل ــي ــن عيحق ــول عإلحنــا ي عيمام ــي عيتــي عزدعد عألهت ــا عي ــدويي ف ــي تــوفير بيان ــار
إحنا ي حويها ،ولي ي ا يهلا عيبيانار ن أه ي في ولع عيميامار وعيقوعنين عيتي تنظ عمتع ال عيرض وتحد ن موء
عمتخدع ها ،ك ا توفر هلا عإلحناءعر أدعا عيو اتي

ه

في عظ أع ال عيتخ ي توعدعر عي وعرد عي بيعي .

وك ــا هــو عيحــال فــي دول عيعــاي  ،فقــد عزدعد عألهت ــا فــي تــوفير بيانــار إحنــا ي حــول عي عرلــي فــي فيم ـ ين ،خان ـ بعــد
ــا تمــبأل فــي نــدر عيبيانــار عإلحنــا ي عي تــوفر  ،يــلي فقــد

مــنوعر ويي ـ ــن عألحــتالل مــاه ر فــي تشــرل ها توعه ايهــا،
عيرلـي ،يهـدس إيـى ج ـع وتبويـأل ونشـر
عمتحدث عيجهاز عي ركزي يإلحناء عينيمـ يني برنا جـاب خانـاب حـول عمـتع األر ع
عيبيانار عإلحنا ي عيخان بها يغرعض عيبحث عيعي ي ورم عيميامار عي نامب .

يأتي هلع عيتقرير ل ن عيجهد عيلي يبليه عيجهاز عي ركزي يإلحناء عينيم يني فـي توحيـد عينظ ـ وعي نـاهي وعي نـ يحار
عي مــتخد

فــي كاف ـ عي ؤممــار ،ــن عجــل إيجــاد تنــاغ وعنمــجا فــي عيبيانــار عيتــي تنتجهــا أو تمــتخد ها هــلا عي ؤممــار،

ت هيدعب يبناء قاعد بيانار شا ي حول عمتع األر عيرعلي عينيم يني .
يقــد ت ـ عألعت ــاد عيــى نظــا عييجن ـ عألقتنــادي يوروبــا ــن عجــل ت ــوير نظــا تنــنيس ألمــتع األر عي عرلــي عينيم ـ يني ،
ولي ينالحي هــلع ع ينظـا يي ـرق عي مـتخد

فـي فيمـ ين فـي تحديـد تيـ عألمـتع األر ،وهـي عيمـجالر عإلدعريـ  ،وتحييـل

عينــور عيجويـ ونــور عيق ــار عينــناعي  ،ك ــا أن غايبيـ عينــناس عيـوعرد فــي عينظــا تن بــق عيــى عمــتع األر عي عرلــي
عينيمـ يني  .وقــد تـ ت ــوير هـلع عينظــا بايتعــاون ــع عي ؤممـار وعيــوزعرعر عي ختينـ  ،ب ــا يتنامـأل ــع عيولــع فــي عي عرلــي
عينيمـ يني وبشــكل أل يخــل باشــت عر ار ت بيــق نظــا ( )ECEيتنــنيس عمــتع األر عي عرلــي ،حيــث ت ـ إلــاف بنــود تتعيــق

بتي عألمتع األر ن قبل عألحتالل عإلم عر ييي.

0.7

أهداف التقرير:

إن عيهدس عيمامي ن هلع عيتقرير ،هـو توحيـد نظـا عمـتع األر عي عرلـي عي مـتخد فـي ختيـس عي ؤممـار لعر عيعالقـ ،
وليـ يتمــهيل ع ييـ تبــادل عيبيانــار بــين هــلا عي ؤممــار وجعيهــا نمــج
تمهيل إ كاني عي قارن عيدويي ألمتع األر عيرعلي عينيم يني

9

و تناغ ـ

ــع بعلــها عيــبعض ،وكــلي

ع عمتع األر عيرعلي في عيدول عي جاور .

ــن أجــل

3.7

هيكلية التقرير:

يقد ت تقمي هلع عيتقرير إيى أربع فنول ك ا ييي:

وعيهدعس وعيهيكيي .



عيننل عيول :ويش ل عي قد



عيننل عيثاني :ويحتوي عيى أه عي ناهي وعي ن يحار عيوعرد في هلع عيتقرير.



عيننل عيثايث :ويتناول نظا تننيس عمتع األر عيرعلي عيخاص باييجن عألقتنادي يوروبا (.)ECE



عيننل عيرعبع :ويعرض نظا تننيس عمتع األر عيرعلي عينيم يني .
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عيننل عيثاني

المفاهيم والمصطلحات
يعرض هلع عيننل أه عي ناهي وعي ن يحار عيتي ت عمتخدع ها في عينظا :
األراضي الزراعية:

يشـ ــير هـ ــلع عي ن ـ ـ ير إيـ ــى عينـ ــناس عير يم ـ ــي ألم ـ ـتع األر عي عرلـ ــي فـ ــي
عيحيازعر عيزرععي  .ويغرعض عيتننيس ،يت
يتحديــد نــننها .وتشـ ل عي عرلــي عيزرععيـ

مر عي مـاح عإلج اييـ يـ رض
عي عرلــي عيتــي تقــا عييهــا عيبنيـ

عيزرععيـ عي تنــاثر  ،وعيحظــا ر و يحقاتهــا ،وعي عرلــي غيــر عي زروعـ بشــكل دع ـ
ث ــل عيرقـ ــام غيـ ــر عي زروع ـ ـ  ،وعي ـ ـرعر عيلـ ــيق عيـ ــى عيلـ ــناس ،وعيخاديـ ــد،

وعي ناكأل.
األراضي الصالحة للزراعة:

وه ــي ج ي ــع عي عرل ــي عيخال ــع عـ ــاد يي ــدور عيزرععيـ ـ مـ ـوعء كان ــر زروعـ ـ
ب حانيل ؤقت أو كانر روجـاب أو أرعض ـرعح (عيتـي يـ تـزرم يغـرض تعزيـز
خنوبتها).

أراضي المحاصيل الدائمة:

وهــي تيـ عي عرلــي عي مــتغي أو عي زروعـ ينتــر ز نيـ

وييـ  ،وعيتــي يــيا ــن

عيل ــرور أن ت ــت زرععته ــا يع ــد م ــنوعر بع ــد ك ــل حن ــاد .ويشـ ـ ل هـ ــلع عين ــوم
عيرض عي زروع ـ بايشــجيرعر عيتــي تنبــر عيزهــار كــايورود ،وعييام ـ ين ،وكــلي

عي شاتل (بامتثناء أشجار عيغابار عيتي تنـنس تحـر بنـد "عيغابـار" وغيرهـا ـن
عيش ــجار عيت ــي نم ــتنيد ــن أخش ــابها) .ويم ــتثنى ــن ليـ ـ عي ــروس وعي عرع ــي
عيدع
أراضي المروج والمراعي الدائمة:

.

يقنــد بهــا عي عرلــي عي مــتغي بشــكل دع ـ ـ (أي ي ــد  5مــنوعر فــأكثر) يز عرع ـ
حانــيل عيعــالس عيعشــبي  .وينبغــي تنــنيس عي ــروس عيدع ـ وعي عرعــي عيتــي
تن ــو به ــا أش ــجار وش ــجيرعر تح ــر ه ــلع عيبن ــد فقـ ـ إلع كان ــر ز عرعـ ـ أعش ــاأل
عيعالس تشكل أه عألمتخدع ار .و ن عي كن عتخال إجرعءعر يزيـاد إنتاجيـ

وخنـ ــوب عيرض ( ـ ــن خـ ــالل عمـ ــتخدع عيم ـ ـ د  ،وقـ ــص عيعشـ ــأل أو عيرعـ ــي
عي نظ ).
أراضي زراعية أخار ،،لام تحادد فاي مكاان تشـ ل ج يـع عي عرلـي عيزرععيـ غيـر عي نـنن مـابقاب ،مـوعء كانـر هــلا عيرض

آخر:

نتج أ أل .وتشـ ل باني عي زعرم عي بعثر  ،أي عي باني عي نعزي عيتـي أل تتبـع

يقرا أو تج عار ريني
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شابه .

األراضي المراح:

وهي عيرعلي عينـايح ييزرعع وغير خالع ييدور عيزرععيـ  ،ـن ج يـ تيـ
عيتي تت إرعحتها ينتـر ز نيـ

حـدد تتـرعوح بـين مـن إيـى خ ـا مـنوعر قبــل أن

تــزرم ــر أخــرا ،أو عي عرلــي عي زروعـ ب حانــيل دع ـ  .وعي ــروس وعي عرعــي

عيتــي ي ـ تمــتخد يــلي عيهــدس ي ــد أل تقــل عــن م ــن  ،وتش ـ ل أيل ـاب عي عرلــي

عيزرععي ـ عيتــي تمــتخد عــاد يي حانــيل عي ؤقت ـ ويكنهــا مــتغي ييرعــي بشــكل
ؤقر.

أراضااااااي الوابااااااات واألراضااااااي الحرجيااااااة يتوجأل تننيس عيغابار وعيحرعش بنرس عينظر عن خنـا ص عيتربـ (عيـى

األخر:،

مبيل عي ثال ،ينبغي تننيس عيغابار عير ب تحـر بنـد "عيغابـار " ويـيا لـ ن

تن ــنيس عي عرل ــي عير بـ ـ ) .ك ــلي  ،يتوج ــأل ع ــد إدرعس عيغاب ــار وعي عرل ــي
عيحرجيـ عيتــي تمــتخد بشــكل أمامــي ييغابــار عيزرععيـ

ثــل عيرعــي لـ ن هــلا

عين ــ  ،توعن ــا لـ ـ ن عي عرلــي عيزرععيـ ـ  ،يمــتثنى ــن ليـ ـ عي عرلــي عي م ــتغي

ييحنــول عيــى عيخشــاأل ،ــن ج ي ـ تيـ ـ عيتــي يــت تنــنينها تحــر بنــد خــر

كايحدع ق عيوعقع ل ن عي دن وعي نتزهار (عي درج ل ن عين عيثايث ).

األراضي المبنية وما يتصل بها (باستثناء يشــير هــلع عي ن ـ ير إيــى عي عرلــي عيتــي تقــا عييهــا بيــور ،و ــرق ،و نــاج ،

أبنية المزارع المتفرقة):

و ح ــاجر ،وغيره ــا ــن عي عرف ــق ب ــا ف ــي ليـ ـ عي م ــاحار عيخانـ ـ باينشـ ـ

عيبشـ ـري  .ويشـ ـ ل أيلـ ـاب أنوععـ ـاب ح ــدد ــن عي عرل ــي عي كش ــوف (عيت ــي أل تق ــا
عييهــا أبنيـ ـ ) وعي رتب ـ بش ــكل كبيــر ــع عينش ـ

عيم ــابق ك كبــار عينناي ــار،

وعيرعلي عي هجور في عي نا ق عي أهويـ  ،وأ ـاكن عيخـرد  ،وعي نتزهـار عيبيديـ ،
وعيحــدع ق …وغيرهــا .ويمــتثنى ــن ليـ عي عرلــي عي شــغوي باي بــاني عيزرععيـ
عي بعثر وعيحظا ر و يحقاتها ( ن ج ي تي عي ننن تحر بند .)2.1
األراضي السكنية:

هي عبـار عـن عي عرلـي عيتـي تشـغيها بـان مـكني أو مـتخد

بشـكل أمامـي

ييمــكن بنــرس عينظــر ع ــا إلع كانــر أهويــ فع ـالب أو فارغــ بشــكل ؤقــر.
وتش ل هلا عيرعلي عيحدع ق عيخان وعي ماحار عيخلرعء عينغير عي حي ـ

به ــا ،وعيت ــي يم ــتخد ها م ــكان عي ب ــاني عيقريبـ ـ  .ك ــا تشـ ـ ل وعق ــس عيم ــيارعر،
وعي العأل عينغير عي خنن ألمتخدع عيمكان عي حييين.

األراضااي السااكنية التااي توجااد بهااا أساسااا عيرعلي عيمكني عيتي تشغيها بان مـكني أو بشـكل أمامـي مـكني
مبان من طابق واحد أو طابقين:

ـابقين فأقــل .ويمـتثنى ـن ليـ عي عرلـي عيتـي تحتيهـا بـان مـكني ثانويـ أو

بيور عإلجازعر.

األراضااي السااكنية التااي توجااد بهااا أساسااا عيرعلي عيمكني عيتي تشغيها بان مـكني أو بشـكل أمامـي مـكني

مبان من ثالثة طوابق أو أكثر:

كونـ

ـن

أكثر ن ابقين.
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كونـ

ـن

وهي عبار عن عيرعلي عي متغي بشـكل أمامـي فـي عينشـا ار عينـناعي ب ـا

األراضي الصناعية:

ف ــي ليـ ـ عي عرل ــي عي م ــتغي يخد ـ ـ ه ــلا عينش ــا ار ث ــل عي ـــرق عيخانـ ـ .

عي وعق ـ ــس ،أ ـ ــاكن عيتخـ ـ ـزين وعي كات ـ ــأل و ـ ــا ش ـ ــابه .وتشـ ـ ـ ل أيلـ ـ ـاب عي عرل ـ ــي
عي متخد

ن قبل عي ؤممار عيتي تع ل في عإلنشاءعر ويمتثنى نهـا نـا ق

عي ـوعنا وعي خــازن عيتابع ـ يهــا وعي مــاحار عيتابع ـ وأ عرلــي عي حــاجر وعي نــاج
وعي قايع وعي رعفق عيتابع يها.
األراضي المستخدمة في المحاجر والحفار وتشـ ل عيرعلي عي مـتغي فـي عينشـا ار عيخانـ باي قـايع وعي نـاج وعي حـاجر
ب ا في لي عي حاجر وعي ناج وعي قايع عي تروك (غير عي متع ي ).

والمناجم وما يتصل بها من مرافق:
األراضاااااي المساااااتخدمة أل ااااا ار

الخث:

قطاااااع عي ماح عي خنن

ن عيرض يق ع عيخث.

األراضي المستخدمة في عملياات التعادين عيرعلي عيتي تمتخد في نشا ار يها عالق بايتعدين وعي حـاجر ب ـا فـي ليـ

واالحتجار المكشوفة األخر:،
األراضي التجارية:

ناج عي عادن وعي حاجر عي تروك وعيتي ي يت عمتع ايها يغرعض أخرا.

وهـ ــي عبـ ــار عـ ــن عي عرلـ ــي عي مـ ــتغي بشـ ــكل أمامـ ــي فـ ــي عيع ـ ــال عيتجاري ـ ـ
وعيخـ ــد ار عي تعيق ـ ـ بهـ ــا ثـ ــل عي عركـ ــز عيتجاري ـ ـ  ،وعيبنـ ــو  ،وعي وعقـ ــس عيتابع ـ ـ
ينشا ار تجاري و حالر عيتنيير وأ ـاكن تخـزين عيبلـا ع عيتجاريـ  ،وعي بـاني
عيتابع ينشا ار تجاري  ،وتشـ ل أيلـاب عي ـرق عيخانـ  ،وعي مـاحار عإللـافي
عيتابع يينشا ار عيتجاري .

بشـكل ر يمـي ييـدوع ر عيعا ـ مـوعء يخد ـ

األراضي المستخدمة في الخادمات العاماة وهي عبار عن عيرعلي عي متخد

(باسااااااتثناء مرافااااااق النقاااااال واالتصاااااااالت أغـ ـرعض عيدويـ ـ أو عي حافظـ ـ أو عيتج ــع ث ــل عي ــدعرا ،وعي متش ــنيار ،ودور
والمرافق التقنية):

عيعب ــاد  ،وغيره ــا ــن عيخ ــد ار عألجت اعيـ ـ وعيثقافيـ ـ م ـ ـوعء كان ــر حكو يـ ـ أو

خان ـ ب ــا فــي لي ـ عي عرلــي عيتــي تخــد هــلا عينشــا ار وتعتبــر ك ي ـ يهــا.
ويمتثنى نها عيرعلي عي متخد

يي وعنالر وعألتناألر.
األراضاااااااي المساااااااتخدمة فاااااااي أ ااااااا ار

وتش ل عيرعلي عي بني

يتقنيار عيبني عيتحتي وعي عرلـي عي مـتخد

عيتي أل يوجد بها عمتخدع ر يمي وعحد.

مختلطة:

األراضاااااااااي المساااااااااتخدمة فاااااااااي النقااااااااال وه ــي عي عرل ــي عي م ــتخد
واالتصاالت:

ف ــي عيم ــك عيحديديـ ـ عيعا ـ ـ وعيخانـ ـ عيتجاريـ ـ ،

وعي ــرق عيعا ـ  ،وعي عرلــي عي مــتخد

يخ ــو عينابيــأل عيمـ حي عي خننـ

ينقــل عيوقــود وغي ـرا ــن عي نتجــار ،وعي ــارعر ،وعي عرلــي عي مــتخد

يتركيــأل

أنظ ـ عألتنــاألر… ،وغيرهــا .وتش ـ ل أيل ـاب عي عرلــي عي قــا عييهــا كاتــأل

خان بأغرعض عينقل كاي ح ـار ،و بـاني عي ـارعر ،وأ ـاكن تخـزين عي عـدعر
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وورش عينـ ــيان وعيتنـ ــيير ،وعي م ـ ــاحار عي خنن ـ ـ ي رن ـ ــن  ،وعي نح ـ ــدرعر
عيخلرعء عيى ول خ و عيمك عيحديدي وحوعجز عيرير عيى ول عي ـرق،

و نا ق عيلولاء حـول عي ـارعر جنبـاب إيـى جنـأل ـع أيـ

مـاحار لـروري

أخرا .ويمتثنى نها خ و عي ياا.

األراضااااااااي المسااااااااتخدمة فااااااااي السااااااااك
الحديدية:

فــي عينقــل وعألتنــاألر وه ــو عيجــزء

وهــي لي ـ عيجــزء ــن عي عرلــي عي مــتخد

عي مــتخد يخ ــو عيمــك عيحديدي ـ عيعا ـ وعيخان ـ يغ ـرعض تجاريـ  ،وتلـ
أيلا أرعلي عيخد ار عيتابعـ يهـا ثـل عي ح ـار وعي بـاني عإلدعريـ عيتابعـ يهـا
وأ اكن عيتخزين وعينيان .

األراضااي المسااتخدمة فااي المطااارات ومااا وهــي لي ـ عيجــزء ــن عي عرلــي عي مــتخد

يتصل بها من مرافق:

األراضي المستخدمة في المرافق التقنية:

فــي عينقــل وعألتنــاألر ،وهــو عيجــزء

عي متخد في عي ارعر وعي باني عيتابع يها.

وتش ل عيرعلي عي متخد

يتجهيزعر وت ديدعر تقنيـ يخد ـ نشـا ار ختينـ

كتوييــد عيكهربــاء ،و عايج ـ عيننايــار ،وتــوفير وتوزيــع عي يــاا ،وتج يــع و عايج ـ
عي خينـ ــار عيمـ ــا ي  ،وكـ ــلي عي بـ ــاني وعي كاتـ ــأل عيتـ ــي تخـ ــد فـ ــي هـ ــلع عي جـ ــال.
باإللاف إيى عي ماحار عينارغ عيتي تحتاجها هلا عيخد ار.

األراضاااي المساااتخدمة فاااي الاااتخلص مااان عي عرلـ ــي عي مـ ــتخد

النفايات:

يي نشـ ــار عيخان ـ ـ

ب عايج ـ ـ عيننايـ ــار باإللـ ــاف إيـ ــى

عيرعلي عيتي تحتاجهـا هـلا عي نشـار ،وكـلي

ج عـار عيننايـار بكافـ أنوععهـا

(ب ــا فــي لي ـ مــاحار عيخــرد ) ،بامــتثناء عي نشــار عي مــتخد

يج ــع و عايج ـ

عي ياا عيعاد .
األراضااي المسااتخدمة فااي اإلمااداد بالمياااه عي عرل ـ ــي عي م ـ ــتخد
ومعالجة المياه العادمة:

عي متخد

في عايج عي جاري وعي ياا عيعاد .

األراضااي المساااتخدمة فااي تولياااد وتوزياااع عي عرلــي عي مــتخد

الكهرباء:

األراضااااااي المسااااااتخدمة فااااااي األ اااااا ار

الترويحية واألراضي المكشوفة األخر:،

يي عرف ـ ــق عيتقنيـ ـ ـ عي م ـ ــخر ييتزوي ـ ــد باي ي ـ ــاا ،ويي نش ـ ــار

يي عرف ــق عيتقنيــ عي م ــخر يتويي ــد عيكهربــاء وعيتــي تم ــتع ل

حن عر ينقل عيكهرباء لعر عينويتي عيعايي .

وتش ـ ـ ل عي عرلـ ــي عي مـ ــتخد

يغ ـ ـرعض ترفيهي ـ ـ

ث ـ ــل عي العـ ــأل عيريالـ ــي ،

وقاعــار عيج بــاز ،وعي العــأل عيكبيــر  ،وعي تنزهــار عيعا ـ  ،وعي نــا ق عيخل ـرعء،
وعيش ـوع ا عيعا ـ وبــر عيمــباح  ،وأ ــاكن عيتخيــي  ،وعي نــا ق عي مــتغي بشــكل
أمامـي يغـرعض مــياحي  ،وعيبيــور عي مــتغي يإلجــازعر ،وعيشــاييهار ،وعي قــابر،
وعيرعلي عي كشوف وعيتي هي تحر عإلنشاء أو عد يإلنشاء في عي متقبل.

المتنزهااااااااات ،والمساااااااااحات الخضااااااااراء ،عي عرلــي عي مــتخد
وحدائق الهوايات ،والمدافن ،وما شابه:

ييخــد ار عي ــلكور و ــا شــابه (عي العــأل عيكبيــر  ،وعيحقــول

عي خنن ييريال  ،و ا شابه) ب ا في لي عينرعغار عي رعفق يها.
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األراضااي الترويحيااة التااي تشااولها أساسااا وهي عبـار عـن جـزء ـن عي عرلـي عيمـكني عيكييـ وعيتـي تمـتخد بشـكل وعلـر
مواقااااع إقامااااة المخيمااااات ،أو المسااااااكن ك وعقع ييتخيي أو عي ماكن عيثانوي أو بيور عإلجازعر.

الثانوية ،أو بيوت اإلجازات:

األراضي التي يجري البناء عليها حاليا:
األراضاااااااي المخصصاااااااة للبنااااااااء عليهاااااااا

مستقبال:

األراضي المكشوفة الرطبة:

عيرعلي عي كشوف وعيتي يجري عييها عيبناء في عيوقر عيحايي.
مــاحار عي عرلــي عي خننـ فــي خ

إأل أن أع ال عيبناء ي تبدأ فيها بعد.

ــار ت ــوير عي عرلــي عيعا ـ ييبنــاء،

وهي عي نـا ق غيـر عي شـجر جز يـاب ،وعيتـي توجـد عيـى مـ حها يـاا بشـكل دع ـ

أو ؤقــر ،عي ـاب بأنهــا قــد تكــون يــااب علب ـ أو ا ي ـ يي يوح ـ أو ايح ـ  .وقــد
تك ــون عي ي ــاا م ــاكن أو جاريـ ـ  ،وع ــاد ــا تك ــون ل ــحي خانـ ـ عن ــد ا تك ــون
ايح .

األراضااي المكشااوفة الجافااة ذات الوطاااء وهي عيرعلي غير عي غ ا بايشجار وعيتـي تغ يهـا نمـب لـ يي

ـن عيخلـر

النباتي الخاص:

(أقل ن  2تر) وهلع يش ل عيرعلي عيبور ،وعي نا ق عيعشبي عيجبيي .

األراضي البور:

وهي تي عيرعلي عي كشوف غير عي زروعـ  ،وعيتـي يكمـوها عـاد ب غ ـاء نبـاتي
أغيبـ ــه ( %25أو أكث ـ ــر) ـ ــن عينبات ـ ــار عيخش ـ ــبي وشبـ ـ ــه عيخش ـ ــبي (عيم ـ ــرخا،
وعيخيــن  ،وعيجويــق ،وعيجنمــتا ،وغيرهــا) جنبـاب إيــى جنــأل ــع نباتــار عشــبي لعر
قي

المراعي الجبلية:

رعوي

تدني .

وهــي عي عرلــي عيعشــبي عي بيعي ـ فــي عي نــا ق عيجبيي ـ وعيتــي قــد تمــتع ل أو أل
تمتع ل ييرعي.

المراعااااي المسااااتخدمة لرعااااي الحيوانااااات هي عبار عن عيرعلي عيتـي تمـتخد ها عيحيوعنـار عييينـ ييرعـي بشـكل دوري،

األليفة:

عاد خالل فنول عيمن .

األراضاااي المكشاااوفة التاااي ال يوجاااد بهاااا وهي عيرعلي غير عيع رعني وعيتي إ ا أن تكون غيـر غ ـا بـأي غ ـاء نبـاتي
طاااء نباااتي ،أو التااي يوجااد بهااا طاااء أو غ ا بغ اء نباتي ل يل.

نباتي ير ذي أهمية:
الصخور العارية:

هي عبار عن جزء ن عيرعلي عي كشوف وعي غ ا بنخور جردعء.

الشاااواطل الرملياااة ،والكثباااان ،واألراضااااي وهــو لي ـ عيجــزء ــن عي عرلــي عي كشــوف وعي غ ــا بايش ـوع ا وعيكثبــان عير يي ـ
الرملية األخر:،

وعينحاري عيقاحي .
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المياه:

وهـو ليـ عيجـزء ـن أ عرلـي عيـدول عيـلي يونـس بأنـه غ ـى باي يـاا عيمـ حي
وتعــرس هــلا عي عرلــي بأنهــا عبــار عــن م ـ ر ــا ي حــا باييابم ـ أو بــايخ

عينانل بين عييابم وعي اء (إن وجد) عند عيجانأل عيبحري ،ويش ل هلع عي ؤشـر
عي ياا عيدعخي في عييابم

المياه الداخلية:

ثل عيخيجان وعي نا ق عيتي يحدث فيها د وجزر.

وتش ل عي جاري عي ا ي عي بيعي  ،وعي جاري عي ا ي عينناعي  ،وعيبحار عيدعخيي
(عي ي ــاا عيعلبـ ـ أو عي يـــاا عي ايحـ ـ ) ،وعيبحيـ ـرعر ،وعيبـــر وكت ــل عي يـــاا عيدعخييـ ـ
عيماحيي .

المجاري المائية الطبيعية:

يش ــير هـ ــلع عي نـ ـ ير إي ــى عي جـ ــاري عي ا يـ ـ عي بيعيـ ـ باإللـ ــاف إي ــى بعـ ــض
عي جاري عينـناعي إيـى حـد ـا ،وكـلي كـل عيجـزعء عي ا يـ كايجـدعول عيخارجـ

نه ــا ،وتح ــدد عيح ــدود عينان ــي ب ــين عي ج ــرا عي ــا ي وعيبح ــر عي ــلي ين ــأل في ــه
ب مـتوا عي ـد وعيجـزر عير يمـي ،ك ـا تحـدد عيحـدود عينانـي بـين عي جـرا عي ــا ي
عي بيعــي وعي جــرا عي ــا ي عينــناعي بــايخ عيــوه ي عيــلي يحــدد لــن عي جــرا

عي ا ي عي بيعي.
المجاري المائية الصناعية:

وه ــي عي ج ــاري عي ا يـ ـ عيت ــي تـ ـ تنني ــلها ن ــناعياب بش ــكل كا ــل وعيت ــي تم ــتخد

ي غ ـرعض عيتــي تمــتخد يجيهــا عيجــدعول ويغ ـرعض إدعر عي يــاا وأغ ـرعض عيــري

و ـــا شـ ــابه ،وتحـ ــدد عيح ــدود عينانـ ــي بـ ــين عي جـــرا عي ـ ــا ي عينـ ــناعي وعيبحـ ــر
ب مـتوا عي ـد وعيجـزر عير يمـي ،ك ـا تحـدد عيحـدود عينانـي بـين عي جـرا عي ــا ي
عين ــناعي وب ــين عي ج ــرا عي ــا ي عي بيع ــي ب ــايخ عي ــوه ي عي ــلي يح ــدد ل ــن

عي جرا عي ا ي عي بيعي.
البحااار الداخليااة (المياااه العذبااة أو المياااه وه ــو ك ــل مـ ـ ر ــا ي بيع ــي ( ي ــاا علبـ ـ أو ايحـ ـ ) تج عـ ـ ف ــي ن قـ ـ

المالحة) ،والبحيرات ،والبر  ،وكتل الميااه
الداخلية الساحلية:

نخنل

ن م ر عيرض و تيا باي اء و حا باييابم تقريباب ـن عيجهـار

عيربع ،وهلا عييابم ي كـن أن تكـون جـزءع ـن دويـ وعحـد أو أكثـر وقـد ينـأل
فيـه أو يخـرس نـه جــاري ا يـ
جدعول ،قنوعر) وعاد

بيعيـ أو نـناعي عيــى شـكل قنـوعر (أنهــار،

ا تكون عي م حار عي ا يـ عي ش وي في هلع عيتنـنيس

ننني عن عيبحار عي نتوح .
مجمعات المياه الصناعية:

وهــو أي تج ــع ــا ي حجــوز بوعم ـ

عيكهربــاء ،ويي ــري ،ويتربيـ ـ عيحيوعن ــار عيبحريـ ـ  ،وتشـ ـ ل أيلـ ـاب عي ج ــاري عي ا يـ ـ
عي تنرع

مياه المد:

مــدود تمــتخد

ياههــا ييشــرأل ،ويتوييــد

ن خزعنار عي ياا.

وتشـ ل عيبحي ـرعر عيلــحي عيمــاحيي  ،و نــاأل عينهــار ،وعي يــاا عي ديـ عيخــرا
عيتي ي تحدد في كان خر.
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البحيرات الضحلة الساحلية:

وهي أجزعء ا ي بحريـ

تج ع عيى عيموعحل و ننني عن عيبحر بشري

ن

عييابم ـ  ،إأل أنــه فــي عي نــا ق ح ــدود عي مــاح تك ــون هــلا عيبحيــرعر نتوحــ

و تني بايبحر.
مصاب األنهار:

وهـي تيـ عيجـزعء عيعريلـ

ـن عينهــر أو عيجـدول أو عيمـيل (وعيتــي تكـون عــاد

وعمــع عي مــاح ) عيوعقع ـ فــي نهاي ـ

جــرا عينهــر أو عيجــدول أو عيمــيل ،وعيــلي

يتــأثر باي م ـ ر عي ــا ي عيبح ــري عي ــلي يج ــري في ــه ،ويشــكل ع ــاد مــتوا عي ــد

وعيجزر عيومي عيخ عينانل عيلي يحدد حدودا.

األراضاااااااااااي المساااااااااااتولة للمساااااااااااتعمرات وهي تي عيرعلي عينيم يني عيتي أقا ر عييها إم عر يل متع رعتها.

اإلسرائيلية:

األراضااااي الزراعيااااة المسااااتولة ماااان قباااال وهـو ليـ عيجــزء ــن عي عرلــي عينيمـ يني عيزرععيـ عيـلي تقــو إمـ عر يل بزرععتــه

االحتالل اإلسرائيلي:

وعألمتناد نه.

األراضاااي المساااتولة للمواقاااع اإلسااارائيلية وهي تي عيرعلي عينيم يني عيتي أقا ر عييها إم عر يل وعقع عمكري .

العسكرية:

17

18

عيننل عيثايث

نظام تصنيف استعماالت األراضي الخاص باللجنة االقتصادية ألوروبا ()ECE
 7.3مقدمة:
يوفر هلع عيتننيس إ ا عبر ي كن ن خاليه إجرعء قارن بـين عيبيانـار عيتـي تقـو بج عهـا ونشـرها عيـدول عي ختينـ  .ك ـا يأخـل
عيتنــنيس بعــين عألعتبــار عيخنــا ص وعألحتياجــار عيخان ـ بكــل دوي ـ وعيتــي تحك هــا عي عيو ــار عي تــوفر يــدا كــل دوي ـ
وعينوع د عيخرا عيتي ي كن أن يحققها كل تننيس.
وبشكل عا فان أي تننيس ألمتع األر عيرعلي يجأل أن يغ ي أربع جوعنأل ه

كل نها يت يأل توفير بيانار عينـ

حول عمتع األر عيرعلي.
عيجانأل عيول هو ونس عين

عيما د ألمتخدع عيرض ،وهـلع عيجانـأل يت يـأل تـوفير عيو ـار حـول عيغ ـاء عيرلـي ،أ ـا

عيجانــأل عيثــاني فهــو يت يــأل عيو ــار ح ــول عينشــا ار عيتــي ي ارم ـها عإلنمــان عيــى عيرض .إن ك ـالب ــن هــلين عيجــانبين

يشتر توفير عيو ار حول عمتع ال عيرض وعيتغير في عمتع ايها عبر عيز ن نتيج ينشا ار عإلنمان عييها.

أ ــا عيجانــأل عيثايــث فهــو يتعيــق بايلـرعر عيتــي تيحــق بايبي ـ نتيجـ ألم ـتخدع عيرض ،وهنــا تعتبــر عي عيو ــار عي تــوفر حــول
عيغ اء عيرلي نق

بدعي يعكا حقيق هلع عيجانأل ،إأل أننا أيلاب بحاج إيـى عيو ـار أخـرا نمـت يع ـن خاليهـا تقـدير

ثار هلا عينشا ار عيى عيبي

ن خالل تننينار بي ي خان يجأل أن يش يها نظا تننيس عمتع األر عيرعلي.

عيجانأل عيرعبع ن هلا عيجوعنأل يركـز عيـى عيخ ـ عي مـتقبيي ألمـتخدع عيرض وهـلع عيجانـأل يت يـأل تـوفير عيو ـار حـول
إ كانار و اقار عيرض ،وعيتي تحدد ا هي عيخيارعر عي كن ألمتع ال عيرض في عي متقبل ععت ادع عيى إ كاناتها.
إن هلا عيجوعنأل عيربع عيتي يجأل أن يغ يها عيتننيس ييمر ننني ت ا اب عن بعلها عيبعض ،وبايتايي فـمن عي عيو ـار

عيتي يجأل توفرها عن هلا عيجوعنأل هي تدعخي إيى حد ا ،فاي عيو ار عيتي تغ ي عيغ اء عيرلي ثالب تشابك إيى حد
كبير ع عي عيو ار عيتي تغ ي نشا عإلنمان عيى عيرض.

إن نظ ــا ( )ECEعي عي ــاري يتن ــنيس عم ــتع األر عي عرل ــي يعتب ــر زيجـ ـاب ــن عيغ ــاء عيرل ــي ونش ــا ار عإلنم ــان عي ــى
عيرض ،ويالحظ فيه أن عيمـ

عينيزيا يـ تمـي ر عيـى عينـناس عيوعقعـ لـ ن عي مـتوا عيول ـن عيتنـنيس وليـ بهـدس

عيتركيــز عيــى إنتــاس إحنــاءعر حقيقيـ حــول عمــتع ال عيرض ،وقــد تـ عختبــار نمــخ قدي ـ

ــن هــلع عينظــا بشــكل دع ـ أو

جز ــي (ب م ــاعد ك ــل ــن نظ ـ ـ عيغليـ ـ وعيز عرعـ ـ ( )FAOوعييجنـ ـ عألقتن ــادي يوروب ــا ( )ECEوب ــمجرعء د عرمـ ـ عي ــى
عينوعحي عألقتنادي وعإلحنا ي ييغابار وكلي بتعاون ( )OECDولي قبل ت ويرا بشكل نها ي.

إن هــلع عينظــا يركــز عيــى عيبيانــار عإلحنــا ي عيتــي يــت ج عهــا ــن عيمــجالر عإلدعري ـ حــول عمــتع األر عي عرلــي .أ ــا
عي عيو ــار عإلحنــا ي حــول عيتغيــر فــي عمــتع ال عيرض وعيتــي تعتبــر لعر أه ي ـ
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مــاوي أو لعر أه ي ـ أكبــر ــن أه ي ـ

عيبيانــار عإلحنــا ي حــول عمــتع األر عي عرلــي فــي كن عشــتقاقها ــن هــلا عيبيانــار عإلحنــا ي إلع كــان هنــا بيانــار كافي ـ
و نامب يدا عيمجالر عإلدعري .
ك ــا أن ه ــلع عينظ ــا أل ي ــوفر عيو ــار باش ــر ح ــول عنعك ــاا عيتغي ــر ف ــي عم ــتع ال عيرض عي ــى عيبي ـ ـ وبايت ــايي أل ي ــوفر
ن عمتخدع عيرض وعيتي تعتبر لعر أه ي بي ي خان في عي نا ق عي بني .

عيو ار حول قدعر تلرر عيبي

 0.3عالقة نظام التصنيف مع جمع ومعالجة البيانات:
إن هنــا عالقـ وعلــح بــين نظــا عيتنــنيس عي مــتخد وتقنيــار ج ــع عيبيانــار .ف ــثالب عمــتخدع تقنيـ عألمتشــعار عــن بعــد

تت يأل عمتخدع نظا تنـنيس ييغ ـاء عيرلـي بين ـا عيجانـأل عي تعيـق باينشـا ار عيجاريـ عيـى عيرض ينـعأل جـدعب ت ييـزا
بامــتخدع هــلا عيتقنيـ  ،وبايتــايي فــمن نظــا ( )ECEيــيا نـ اب فقـ ب ــا يتنامــأل ــع إ كانــار عألمتشــعار عــن بعــد ،توعن ــا
ينير يالمتخدع عند عتبام تقنيار أخرا في ج ع عيبيانار ،وهلع أ ر يعتبر ن يزعر هلع عينظا .
إأل أن عيتقني ــار عي م ــتخد

بامتخدع تقنيار ختين

حاييـ ـاب ي عايجـ ـ عيبيان ــار ف ــي عظـ ـ عيح ــاألر تمـ ـ ر بـ ـرب عيبيان ــار عيت ــي ي ــت عيحن ــول عييه ــا

ع بعلها عيبعض .وهلع عي ر ين بق بايلعر عيى عيبيانار عيتي تعاي بامتخدع نظـ عي عيو ـار

عيجغرعفي .

 3.3اشتراطات تطبيق النظام:
إن ت بيق هلع عينظا يشتر عأليت عز ب ا ييي:
 .1يجــأل عأليتـ عز باينــناس عيوعقعـ لـ ن عي مــتوا عيول وعيثــاني لـ ن عينظــا ودون أن يــت تغيرهــا .أ ــا عينــناس
عيوعقع ل ن عي متوا عيثايث فهي عختياري .
 .2عند تحديد ماح عيرعلي عيزرععي يجـأل عمـتخدع " "gross areaوليـ ك ـا تـ تعرينهـا ـن قبـل نظ ـ عيغليـ
وعيزرعع ( )FAOع إجرعء تعديل عييها يتنامأل ع عينق

عيتايي .

 .3يهدس تننيس عمتع ال عيرض فمن عي ماح عينغرا عيتي يت ععت ادهـا هـي  2.5هكتـار ( 5دون ـار) وفـي حـال
كون ععت اد هلا عي ماح
إيى لي .

متحيالب فمن عيدوي عيتـي تمـتخد عيتنـنيس وتعت ـد عيـى مـاح أخـرا يجـأل أن تشـير

 .2إن هلع عينظا يجأل أن يغ ي عي ماح عيكيي ييدوي بحيث يكون ج وم عي ماحار ل ن عينناس ن  1إيى 7
ماوياب يي ماح عيكيي ييدوي .
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 6.3نظام تصنيف استعماالت األراضي:
نعرض في ا ييي نظا تننيس عمتع األر عيرعلي حمأل (:)ECE
األراضي الزراعية:

.7
1.1
2.1

عيرعلي عينايح ييزرعع
أرعلي عي حانيل عيدع

 3.1أرعلي عي روس وعي رععي عيدع

.0

2.1

أرعلي زرععي أخرا ،ي تحدد في كان خر

5.1

عيرعلي عي رعح

أراضي الوابات واألراضي الحرجية األخر:،
1.2

ج ــوم أ عرل ــي عيغاب ــار وعي عرل ــي عيحرجيـ ـ عيخ ــرا ،نه ــا:

ج وع ــار أش ــجار عينـ ـوعم عيغريبـ ـ  ،وخانـ ـ

ج وعار عيشجار عي عرل ييح عر ق
 1.1.2عيرعلي عيتي ي ثل فيها إنتاس عيخشاأل عيوظين عير يمي عي عترس بها

 2.1.2عيرعلي عيتي ت ثل فيها عيح اي وعيحنظ وعألمتخدع عيبيويوجي عيوظا س عير يمي
 3.1.2عيرعلي عيتي ي ثل فيها عيتروير عيوظين عير يمي عي عترس بها
2.2

أرعلي عيغابار عيننوبري
( 1.2.2ك ا في )1.1.2
( 2.2.2ك ا في )2.1.2
( 3.2.2ك ا في )3.1.2

3.2

أرعلي عيغابار غير عيننوبري
( 1.3.2ك ا في )1.1.2
( 2.3.2ك ا في )2.1.2
( 3.3.2ك ا في )3.1.2

 2.2أرعلي عيغابار عي ختي
( 1.2.2ك ا في )1.1.2
( 2.2.2ك ا في )2.1.2
( 3.2.2ك ا في )3.1.2
 5.2أرعلي حرشي أخرا
( 1.5.2ك ا في )1.1.2
( 2.5.2ك ا في )2.1.2
( 3.5.2ك ا في )3.1.2
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 .3األراضي المبنية وما يتصل بها (باستثناء أبنية المزارع المتفرقة):
1.3

عيرعلي عيمكني

 1.1.3عيرعلي عيتي توجد بها أماماب بان ن ابق وعحد أو ابقين
 2.1.3عيرعلي عيتي توجد بها أماماب بان ن ثالث

2.3
3.3

وعبق أو أكثر

عيرعلي عينناعي (بامتثناء عيرعلي عي ننن في  3.3أدناا)
عيرعلي عي متخد

في عي حاجر وعيحنر وعي ناج و ا يتنل بها ن رعفق

 1.3.3يغرعض ق ع عيخث
 2.3.3في ع ييار عيتعدين وعألحتجار عي كشوف عيخرا
 3.3.3أغرعض أخرا ي تحدد في كان خر
2.3

عيرعلي عيتجاري

5.3

عيرعلي عي متخد

في عيخد ار عيعا

6.3

عيرعلي عي متخد

في أغرعض ختي

7.3

عيرعلي عي متخد

في عينقل وعألتنال

 1.7.3عيرعلي عي متخد

في عي رق

 2.7.3عيرعلي عي متخد

في عيمك عيحديدي

 3.7.3عيرعلي عي متخد

في عي ارعر و ا يتنل بها ن رعفق

 2.7.3عيرعلي عيخرا عي متخد

8.3

9.3

(بامتثناء رعفق عينقل وعألتنال وعي رعفق عيتقني )

عيرعلي عي متخد

في عي رعفق عيتقني

في عينقل وعألتناألر ،وي تحدد في كان خر

 1.8.3عيرعلي عي متخد

في عيتخيص ن عيننايار

 2.8.3عيرعلي عي متخد

في عإل دعد باي ياا و عايج

 3.8.3عيرعلي عي متخد

في توييد وتوزيع عيكهرباء

 2.8.3عيرعلي عي متخد

في رعفق تقني  ،وي تلكر في كان خر

عيرعلي عي متخد

ياا عيننايار

في عيغرعض عيترويحي وعي عرلي عي كشوف عيخرا

 1.9.3عي تنزهار ،وعي ماحار عيخلرعء ،وحدع ق عيهوعيار ،وعي دعفن ،إيخ
 2.9.3عي عرل ــي عيترويحيـ ـ عيت ــي تش ــغيها أمامـ ـاب وعق ــع إقا ـ ـ عي خي ــار ،أو عي م ــاكن عيثانويـ ـ  ،أو بي ــور
عإلجازعر

 3.9.3عيرعلي عيتي يجري عيبناء عييها حايياب

 2.9.3عيرعلي عي خنن ييبناء عييها متقبالب
 5.9.3أرعض أخرا ي تحدد في كان خر
 .6األراضي المكشوفة الرطبة:
 1.2عي متنقعار
1.1.2

متنقعار عيرعلي عي رتنع (عي متنقعار عينجدي )

2.1.2

متنقعار عيرعلي عي نخنل ( متنقعار عيرعلي عيوع

 2.2عيتند عر عير ب
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 3.2عيرعلي عي كشوف عيجاف لعر عيغ اء عينباتي عيخاص

 .2األراضي المكشوفة الجافة ذات الوطاء النباتي الخاص:
 1.5عيرعلي عيبور
 2.5عيتند عر عيجاف
 3.5عي رععي عيجبيي
 1.3.5عي رععي عي متخد

يرعي عيحيوعنار عييين

 2.3.5عي رععي غير عي متخد

يرعي عيحيوعنار عييين

 2.5أرعض أخرا ي تحدد في كان خر
.4

األراضي المكشوفة التي ال يوجد بها طاء نباتي ،أو التي يوجد بها طاء نباتي ير ذي أهمية:

 1.6عينخور عيعاري  ،وعينهار عيجييدي  ،وعيثي عيدع
 1.1.6عينخور عيعاري
 2.1.6عينهار عيجييدي  ،وعيثي عيدع

 2.6عيشوع ا عير يي  ،وعيكثبان ،وعيرعلي عير يي عيخرا
 3.6أرعض أخرا ي تحدد في كان خر
 .1المياه:

 1.7عي ياا عيدعخيي  ،نها :في نا ق عي وعنا
 1.1.7عي جاري عي ا ي عي بيعي

 2.1.7عي جاري عي ا ي عينناعي
 3.1.7عيبحار عيدعخيي (عي ياا عيعلب أو عي ياا عي ايح ) ،وعيبحيرعر ،وعيبر  ،وكتل عي ياا عيدعخيي عيماحيي
 2.1.7ج عار عي ياا عينناعي
 5.1.7ياا دعخيي أخرا ،ي تحدد في كان خر
2.7

ياا عي د ،نها :في نا ق عي وعنا

 1.2.7عيبحيرعر عيلحي عيماحيي
 2.2.7ناأل عينهار

 3....ياا دي أخرا ،ي تحدد في كان خر
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عيننل عيرعبع

نظام تصنيف استعماالت األراضي الفلسطينية
في ــا ييــي نعــرض نظــا تنــنيس عم ــتع األر عي عرلــي عي قتــرح ي عرلــي عينيم ـ يني وعيــلي ت ـ ت ــويرا ععت ــادع عيــى نظــا
تننيس عييجن عألقتنادي يوروبا (:)ECE
 .7األراضي الزراعية:

 1.1عيرعلي عينايح ييزرعع
 2.1أرعلي عي حانيل عيدع
 3.1أرعلي عي روس وعي رععي عيدع
 2.1أرعلي زرععي أخرا ،ي تحدد في كان خر
 5.1عيرعلي عي رعح

 .0أراضي الوابات واألراضي الحرجية األخر،
 .3األراضي المبنية وما يتصل بها (باستثناء أبنية المزارع المتفرقة):
 1.3عيرعلي عيمكني

 2.3عيرعلي عينناعي (بامتثناء عيرعلي عي ننن في  3.3أدناا)
 3.3عيرعلي عي متخد

في عي حاجر وعيحنر وعي ناج و ا يتنل بها ن رعفق

 2.3عيرعلي عيتجاري
 5.3عيرعلي عي متخد

في عيخد ار عيعا

 6.3عيرعلي عي متخد

في أغرعض ختي

 8.3عيرعلي عي متخد

في عي رعفق عيتقني

 9.3عيرعلي عي متخد

في عيغرعض عيترويحي وعيرعلي عي كشوف عيخرا

 7.3عيرعلي عي متخد

(بامتثناء عرفق عينقل وعألتنال وعي رعفق عيتقني )

في عينقل وعألتناألر

 .6األراضي المكشوفة الرطبة
 .2األراضي المكشوفة الجافة ذات الوطاء النباتي الخاص
 .4األراضي المكشوفة التي ال يوجد بها طاء نباتي ،أو التي يوجد بها طاء نباتي ير ذي أهمية
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 .1المياه

 1.7عي ياا عيدعخيي
2.7

ياا عي د

 .8األراضي المحتلة

 1.8عيرعلي عي نادر

 2.8عيرعلي عي متغي يي متع رعر عإلم عر ييي
 3.8عيرعلي عيزرععي عي متغي

ن قبل عألحتالل عإلم عر ييي

 2.8عيرعلي عي متغي يي وعقع عإلم عر ييي عيعمكري
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المراجع
 .1عي ـ ـ عي تح ــد .1992 ،

ن ــاهي إحن ــاءعر عيبي ـ ـ و رقه ــا ،إحن ــاءعر عيبي ـ ـ عي بيعيـ ـ (تقري ــر تقن ــي) .نيوي ــور .

عيوأليار عي تحد .
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