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 شكر وتقدير
 

إلى كل  الوفير والتقدير الكبيرانطالقا من العرفان بالجميل، ال يسعني في هذا المقام إالا أن أتوجه بالشكر 

الذي محمد يسار عابدين  المشرف األستاذ الدكتورمن ساعدني على إنجاز هذا العمل، وأخص بذلك 

مة األثر لتوجيهاته القيا و إلرشاداته علمه بالكثير وحرص على تزويدي بوافر خبرته فكانمداني من منابع 

 .عمره هللا هلل بأن يسره في دربي وعسى أن يطيل ا  الكبير في بناء البحث وإغنائه، وحمد

التي وعلى الرسالة  المشرفة المشاركة الدكتورة روال ميّا ألستاذةإلى اوكما أتوجه بجزيل الشكر 

 بالغوحسن توجيهاتها الفضل الكبير واألثر ال عونهاشجعتني على العمل في هذا المجال وكان لعلمها و

 .االحترام والتقدير وعظيم االمتنان، فلهم مني كل ي أن يظهر البحث بصورته النهائيةف

 لى العلم فيهان أساتذة ومشرفين عالشكر والتقدير إلى كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق بما فيها م

ة في مناقشة هذه الرسالة وهم كوكما أشكر األساتذة األفاضل أعضاء لجنة التحكيم لقبولهم المشار

، الدكتور المهندس سلمان محمود، الدكتور المهندس عبيدة البريدي،  الدكتور المهندس محمد زياد المالا

 .الدكتور المهندس محمد يسار عابدين الدكتورة المهندسة ريما حداد،

المحافظة ومجلس مدينة الالذقية ومجلس في محافظة الالذقية، كر لجميع المديريات والمؤسسات الشا 

التي قدمت التسهيالت والشركة العامة للدراسات الهندسية واالستشارات الفنية في محافظة الالذقية 

 .لبناء البحثوالمعلومات والبيانات الالزمة 

 .كر لجميع زمالئي وأصدقائي القريبين والبعيدين على تشجيعهم ووقوفهم بجانبي خالل إنجاز البحث الشا 

لكل من ساندني بدعواته ، وقدير ألهلي وأخوتي ولعائلتي الثانية على دعمهم المتواصلكر والتا كل الشا 

 .الصادقة، أو تمنياته المخلصة

للجيش العربي السوري الذي أرسى لنا األمان في البالد لنستطيع كل الشكر والتقدير واالمتنان الكبير 

 .المتابعة في المسيرة العلمية

 

 

 



 رسهالف

 الصفحة  العنوان              

 أ اإلهداء 

 ب الشكر

 ت فهرس الجداول 

 ث والرسوم البيانيةفهرس االشكال 

 ج ملخص البحث

 د الكلمات المفتاحية

 الجزء التمهيدي 
 اإلطار المنهجي للبحث

 4 المقدمة .0

 4 إشكالية البحث .4

 2 أهداف البحث .3

 5 أهمية البحث .2

 5 تساؤالت البحث .5

 5 فرضيات البحث .6

 6 منهجية البحث .7

 7 أدوات البحث .8

 7 الدراسات السابقة .9

 9 مجاالت ومضمون البحث .01

 01 صعوبات البحث .00

 01 للبحث الهيكليمخطط ال .04

 اإلطار النظري : األول الجزء

 السياسات المعاصرة للتخطيط التنظيمي المستدام
 االستجابة المحلي، التأثير العالمي، التغير( الحضرية  والتنمية والتحضر الحضري النمو: الفصل األول

 )الدولية

 41 والمكان الزمان عبر الحضري النمو 0.0

 Urban Growth  41  الحضريمفهوم النمو . 0.0.0

 Urbanization 41 التحضر  مفهوم 4.0

 41 المستقبلية والتوقعات الحالية التقديرات بين ما عالميا   التحضر اتجاهات 3.1

 41  (اختالف في الحجوم والسياسات) انعكاس توزع النمو الحضري على أشكال النمو للمدن1.3.1.

 14 العربي، سماته وعوامله التحضر في العالم  2.3.1.

 11 واقع التحضر والنمو الحضري في سورية وآثاره 3.3.1.

 11 تسارع النمو الحضري في سورية 1.3.3.1.

 12 عوامل التحضر في سورية وآثاره ودور المخططات التنظيمية 2.3.3.1.

 11 المستدام الحضري التخطيط إلى والحاجة للتحضر الجارية التحديات 2.0



 12 العالمي التحضر لحركة الدولية االستجابة -للمدن المستدامة التنمية 5.0

 11 المستدامة الحضرية التنمية مفهوم 6.1

 11 (14أولويات القرن )مبادئ المدن المستدامة  1.6.1. 

 24 األبعاد الخمسة للتنمية المستدامة  للمدن 2.6.1.

 24 مستويات ومجاالت االستدامة ودور مخططات التنميةمتطلبات تنمية المدن ضمن   3.6.1.

 22 الحضري للتخطيط التقليدية الحالية السياسات 7.1

 22 مضامين التخطيط التنظيمي الحضري المستدام 8.0

 21 دور وأهمية التدريس األكاديمي من أجل العمل بالتخطيط الحضري 1.8.1. 

 21 (تعديالت سياسية)وظائف الحكومة الحضرية  2.8.1.

 21 في سورية من اإلطار التنظيمي التقليدي للتنمية إلى إطار التنمية الحضرية 3.8.1.

 22 التنظيمي التنمية مخطط وتوجيه الحضرية المناطق تصنيف إعادة 9.1

 22 تعريف المنطقة الحضرية   1.9.1. 

 22 اختالف تصنيف المناطق الحضرية من بلد آلخر   2.9.1.

 21 التصنيف من وجهة نظر المنظمات الدولية  3.9.1.  3.9.1.
 14 من التصنيف التقليدي للمناطق الحضرية في سورية إلى تصنيف معاصر وأكثر استدامة  4.9.1.

 12 التنظيمي المخطط توجيه في ودورها المدن تنمية ستراتيجيةا 10.1

 12 متطلبات تحقيق استراتيجية تنمية المدن1.10.1.   

 22 خالصة الفصل األول

 ساسية في التخطيط التنظيمي المستدامأمفاهيم وتعاريف وتوجهات : الفصل الثاني

 11 المدن تنمية مخططات وأنواع التخطيط مفهوم 1.2

 11 التنظيمي المخطط مفهوم 2.2

 11 المدن لتنظيم كأداة التنظيمي المخطط لنشوء االولى األصول 3.2

 14 مخطط تنظيمي يحقق االستدامة إلى التقليدي التنظيمي المخطط من 4.2

 12 المستدام التنظيمي المخطط أهداف 5.2

 11 السورية المدن في المستدام التنظيمي المخطط لمفهوم والسكاني اإلداري الوعي مدى رصد 6.2

 11 المستدام للمخطط الشاملة المجاالت 7.2

 11 تخطيطها في المؤثرة والعوامل األراضي استعماالت مفهوم 1.7.2. 

 11  تأثير آلية تصنيف استعماالت األراضي وتنظيمها في استدامة المخطط التنظيمي 1.1.7.2  

 11 سورية في األراضي استعماالت تصنيف دليل تطوير  2.1.7.2.

 12 الستعماالت األراضيالتخطيط المستدام   3.1.7.2.

 11 تقييم مخططات استعماالت أراضي وفق منهجية االستدامة    4.1.7.2.

 12 التصميم المستدام وتأثيره على استدامة المخطط في المستويات الحضرية  2.7.2.

 24 دور تكامل النقل واستعماالت األراضي في تشكيل مخطط المستدام 3.7.2.

 21 المستدام التنمية مخطط إعداد مراحل 8.2

 21 وسماتها أهميتها المدن، تنمية مخططات بإعداد المختصة الجهات 9.2

 21 استدامة أكثر لمدن تنظيمي مخطط إعداد أدوات 10.2

 21 أدوات التخطيط والتنفيذ والتقييم . 0.01.4 

 21 األدوات القانونية. 4.01.4

 14 التنظيمية المخططات أداء نجاح في ودورها الشعبية المشاركة 11.2

 14 خالصة الفصل الثاني 



 تطوير أداة تحليلية مناسبة لقياس استدامة المخططات التنظيمية في مدينة الالذقية: لفصل الثالثا

 12 التحليلية، المعايير والمؤشرات األداةمفهوم   0.3

 84 مؤشرات المخطط التنظيمي المستدام معايير اختيار  1.1.3. 

 84 معايير إعداد المخطط التنظيمي المستدام 4.3

 85 .بناء معايير تقييم المخطط التنظيمي المستدام 1.2.3. 

 85 .آلية التصديق على المخطط التنظيمي دوليا  وتطويرها محليا   2.2.3.

 87 .المخطط التنظيمي التصديق علىمعايير .  3.4.3

 89 ةالتنظيمي اتأداة تحليلية لقياس استدامة المخططتقييم الدراسات الخاصة بتطوير  3.3

 90 لتقييم استدامة التخطيط التنظيمي في بريطانيا  ™ASPIREبرنامج  1.3.3. 

 Content analysis 93تحليل المحتوى لتقييم المخططات التنظيمية المحلية . 4.3.3

 11 تحليل الدراسات لقياس وتقييم المخططات التنظيمية. 3.3.3

 95 دراسة المؤشرات واألهداف المطورة من قبل منظمات دولية مختلفة. 4.2.2.2

 96  وفق الدراسات واألبحاث المختلفة تحقيق االستدامةتجاه التنظيمية قياس أداء المخططات  .1.2.2.2

 100 للمخططات التنظيمية المستدامة التحليل المقارن لألدوات التحليلية والدراسات التقييمية 2.3

 102 ة الالذقيةدينلم ةالتنظيمي اتالمخططتقييم استدامة ل الئمةمالتحليلية الداة األتطوير نحو  5.3

 106 خالصة الفصل الثالث

 التنظيمي المخطط إعداد مجال في الساحلية للمدن عالمية والعربيةدراسة وتحليل التجارب ال: ابعالفصل الر

 108 عداد مخطط تنظيمي يحقق االستدامة إل العالمية التجارب 1.4

 108 المخطط التنظيمي الشامل والمتكامل -تجربة مدينة برشلونة االسبانية  1.1.4. 

 Barcelona City (BCN) 108       برشلونة لمدينة والجغرافية الديموغرافية الخصائص 1.1.1.4.

 109 برشلونة مدينة في التخطيط نظام 2.1.1.4.

 109 الخلفية القانونية التشريعية لنشاطات التخطيط في مدينة برشلونة   3.1.1.4.

 109 األدوات التخطيطية الرئيسة في برشلونة 4.1.1.4.

 110 الخلفية اإلدارية إلعداد مخططات التنمية في برشلونة . 1.4.4.1

 110 لمدينة برشلونة نظام التخطيط التنظيمي الحضريتطور  . 1.4.4.1

 442 سياسات الجديدة إلعداد المخطط التنظيمي في مدينة برشلونةال 7.1.1.4. 

 119 مؤشرات قياس استدامة المخططات في برشلونة . 1.4.4.1

 119 تقييم آثار تطبيق مخططات التنمية الحضرية المستدامة في برشلونة .   1.4.4.1

 121 سياسات التجديد الحضري تجربة مدينة مرسيليا في فرنسا،  2.1.4.

 121  .والتخطيطية اإلدارية وتبعيتها Marseille  مدينة مرسيليا عن لمحة  1.2.1.4.

 121 .مرسيليا مدينة  في التخطيط وأدوات نظام   2.2.1.4.

 SCOT. 122لمدينة مرسيليا  اإلقليمي التوجيهي المخطط  3.2.1.4.

 122 .مرسيليا لمدينة PLU الحلي التحضر مخطط  4.2.1.4.

 التحضر مخطط إعداد سياسات تطوير في التخطيطية والتشريعات القوانين دور 5.2.1.4.

PLU   لمرسيليا. 

123 

 124 .لمرسيليا PLU المحلي التحضر مخطط وفق األراضي استعماالت تخطيط نظام 6.2.1.4.

 125 .األفعال وردود التحديات -مرسيليا في الحضري لإلسكان التخطيط  7.2.1.4.

 125 .مرسيليا في األراضي إدارة في الحضري النقل مخطط دور  8.2.1.4.

 127 .مرسيليا مدينة في للتخطيط كأداة الحضري التجديد سياسة  9.2.1.4.

 128 .مرسيليامدينة  في المخططات قياس مؤشرات  10.2.1.4.

 128 المدينة الصناعية والسياحية والبيئية-تجربة مدينة مرسين في تركيا  3.1.4.



 128  .خصائص مدينة مرسين الجغرافية والديموغرافية1.3.1.4.

نظام التخطيط التنظيمي في مرسين وخلفيته القانونية 2.3.1.4. 
 

 128 .واإلدارية

 129 .مرسين وتأثير على الوضع الراهنمبادئ إعداد المخطط التنظيمي األول لمدينة  3.3.1.4.

 131 .التحديات وإمكانيات النجاح –إدارة النمو الحضري في مرسين  4.3.1.4.

 134  تنظيمية مخططات إعدادتطوير منهجية  مجال في العربية التجارب 2.4

 134 الخطة الشاملة لترتيب األراضي  -تجربة مدينة بيروت في لبنان .44.0. 

 134 لمحة عامة عن مدينة بيروت  .41.4.4.

 135 نظام التخطيط وخلفيته القانونية واإلدارية في بيروت   .41.4.2.

 135 في بيروت وعوائق تخطيط استعماالت األراضي  الوضع الراهن .41.4.2.

 136 في بيروتالخطة الشاملة لترتيب األراضي  .1.1.4.1

 140 تقييم الخطة الشاملة لترتيب األراضي   .41.4.1.

 141 النتائج واستخالص مستدامة تنظيمية مخططات إعداد مجال في والعربية العالمية التجارب تقييم 3.2

 143 خالصة الفصل الرابع

 عملياإلطار ال:  ثانيالجزء ال

الالذقية، قياس واقع االستدامة الحضرية، دراسة نظام التخطيط التنظيمي في محافظة 

 استدامة المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية
الواقع التنموي والحضري في محافظة الالذقية والتوجهات التخطيطية التنظيمية الحالية  : األولالفصل 

 .فيها

 147 فيها والتنمية التحضر واتجاهات الالذقية محافظة خصائص دراسة 0.0

 147 واإلقليمية واإلدارية لمحافظة الالذقيةالجغرافية همية األدراسة .  4.0.0 

 149 واقع التحضر والنمو الحضري في محافظة الالذقية  3.1.1.

 149 .المكاني تطور النمو السكاني والحضري في محافظة الالذقية وتوزعه. 4.2.4.4
 153 .التنظيمي فيها مدينة الالذقية واتجاهات تطور المخططلأثر التاحضر في التوسع العمراني . 1.2.4.4

 155 الالذقية محافظة في للعمران الناظمة العمراني التخطيط أسس تقييم 4.0

 158 الالذقية لمحافظةلمخططات التنظيمية تأثير تصنيف التجمعات السكنية في إعداد ا.  0.4.0 

 161 .مدينة الالذقيةدراسة ضابطة البناء وتقييم أثرها في آلية إعداد المخططات التنظيمية في . 4.4.0

 165 الالذقية محافظة في الحضري التنظيمي التخطيط لنظام الراهن التنموي الوضع دراسة 3.0

 167 في محافظة الالذقية الراهنة البنية التحتية الخضراءتقييم . 0.3.0 

 167 تحليل المساحات الخضراء والمصادر الطبيعية في المحافظة. 4.4.2.4

 168 في محافظة الالذقية( كما  ونوعا  )المياه . 1.4.2.4

 424 التنوع الحيوي في محافظة الالذقية. 2.4.2.4

 424 في محافظة الالذقية  مجتمعيةالبنية التحتية ال. 4.3.0

 424 محافظة الالذقية دراسة المرافق العامة ضمن. 4.1.2.4

 424 .قطاع التعليم والصحة في محافظة الالذقية. 1.1.2.4

 421 واقع السكن في محافظة الالذقية . 2.1.2.4

 421 الوضع الراهن لمناطق السكن العشوائي في مدينة الالذقية. 1.1.2.4

 421 في محافظة الالذقية( الحركة)البنية التحتية للنقل . 3.3.0

 421 نظام النقل على مستوى محافظة الالذقية .  4.2.2.4

 414  والخصوصية األمان عامل وتوفر المرورية االنسيابيةدراسة .  1.2.2.4

 411 .ضمن محافظة الالذقية العام النقل نظام.  2.2.2.4

 412 مدينة الالذقيةفي  التشكيل البصري للطرق. 1.2.2.4



 412 في محافظة الالذقية( التكلفة)التنمية االقتصادية . 2.3.0

 411 السكن في المحافظةتوفر فرص عمل قريبة من . 4.1.2.4

 411 .دراسة توافر الخدمات بشكل عادل. 1.1.2.4

 411 .مدى االستفادة من المصادر والموارد المحلية. 2.1.2.4

 411 ة الالذقيةديندراسة التكامل بين استعماالت األراضي والتصميم الحضري في م.  5.3.0

 414 األراضي في محافظة الالذقيةالنقل وتأثيره في تخطيط استعماالت . 6.3.0

 412 .محافظة الالذقيةالخلفية اإلدارية والتشريعية لعملية التخطيط التنظيمي في . 7.3.0

 412 . آلية إعداد المخططات التنظيمية في محافظة الالذقية .4.2.2.4

 411 المخططات إعداد في وأثرها األزمة ظل في الالذقية لمحافظة التنموي الوضع 2.0
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 والرسوم البيانية فهرس األشكال
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 1 مبادئ استدامة المدن 24
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 41 بناء المخططات التنظيمية الستعماالت األراضي في اليابان 11

 42 دليل تصنيف استعماالت األراضي المقترح 11
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 41 تخطيط مدينة تويامي المضغوطة من خالل تطوير وسائل النقل العام ومنع االنتشار الحضري 11

 14 نموذج لمخطط استعماالت تحت األرض في مدينة هلسنكي 11

 14 تصنيف المواقع الحضرية حسب المبادئ الوظيفية للتصميم الحضري 11

 11 السكنية الحديثةالحفاظ على األراضي عند تصميم وتخطيط المجاورة  11

 12 المسافة المطلوب قطعها مشيا  على األقدام من أماكن السكن  إلى الخدمات الحضرية األخرى 11

 11 .نمط الرحالت ضمن المناطق الحضرية وتأثيرها على أنماط  تراكيب المدن 24
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 24 .أشكال حدود التنمية الحضرية وتأثيرها على أنماط التنمية وتوجيه مخطط التنمية 21
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 11 .في مدينة برشلونة  Vell موقع ميناء فيل  441
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 14 .موقع وحدود مدينة مرسيليا على الخارطة الفرنسية 414

 14 نظام التخطيط في فرنسا 411

 11 .لمدينة مرسيليا PLU تصنيف استعماالت األراضي في مخطط التحضر 411

 12 .البرنامج الوطني للتجديد الحضري لمواقع مشاريع اإلسكان المحلي الرخيص 411

 11 أحد مسارات الترام ومواقف الحافالت والممر الخاص بها 411

 11 .المخصصة لهماحد ممرات ذوي الحاجات الخاصة  ونوعية الحافالت  411

 11 .1441المقترح للعام SDAT المخطط التوجيهي إلمكانية الوصول السهل للنقل العام   411

 12 .الرؤية المقترحة لتجديد الواجهة البحرية والميناء في وسط مدينة مرسيليا 412

 11 .مخطط مدينة مرسين وموقعها بالنسبة لتركيا 411

 11 مستويات نظام اإلدارة المحلية في مرسين 411

 14 .4121لمدينة مرسين الذي تم إعداده من قبل يانسن للعام  األولمخطط التنمية الحضرية  424

 14 .األبنية السكنية البرجية العالية على طول الخط الساحلي في مدينة مرسين 424

 11 .مع صور توضيحية لمسارات السيارات والترانزيت توزع كثافة وسائل النقل في مرسين 422

 12 .خطوط السكك الحديدية في مرسين 422

 11 موقع مدينة بيروت بالنسبة للبنان حدود وأقسام منطقة بيروت الكبرى وتمددها الحضري 421

 11 في منطقة بيروت وأقطاب النمو المقترحة وفق الخطة( الحضري)مبادئ التنظيم المدني  422

 11 المبادئ الرئيسة لشبكة النقل المقترحة لمنطقة بيروت الكبرى      421

 12 مبادئ توزع النقل المشترك داخل مدينة بيروت 421

 11 .القضايا العمرانية الرئيسية المعالجة في الخطة الشاملة لترتيب األراضي في بيروت 421

 11 العربية السوريةموقع محافظة الالذقية بالنسبة للجمهورية  412

 24 التقسيمات اإلدارية لمحافظة الالذقية 411

 24 .1444مقارنة تقدير عدد سكان محافظة الالذقية مع المحافظات السورية األخرى في  411

 21 1444مقارنة عدد سكان مدينة الالذقية من إجمالي عدد سكان المحافظة للعام  414

 22 1444-4114ما بين األعوام ( عدد سكان ناحية مركز المدينة)الالذقية تطور عدد سكان مدينة  414

 21 التجمعات السكانية المحيطة بمدينة الالذقية  414

 21 .1441أحياء مدينة الالذقية وعدد سكانها للعام  411

 21 4114-4112مراحل التوسع العمراني لمدينة الالذقية ما بين األعوام  412

 22 .لمدينة الالذقية 4111التوسع بمراحلها الثالث في المخطط التنظيمي المصدق لها للعام مناطق  411

 21 1441الحدود اإلدارية القديمة والجديدة ومناطق التوسع المقترحة للمخطط الجديد لمدينة الالذقية عام  411

 21 الالذقيةعدد التجمعات وفق تصنيفات وزارة اإلدارة المحلية في محافظة  411

 14 توزع التجمعات وفق تصنيفها في مناطق محافظة الالذقية 411

 14 .نسمة 1444نسمة و أقل من  1444عدد التجمعات السكانية وفق معيار التجمع السكاني أكبر من  414

 11 تقسيم مدينة الالذقية وفق نظام ضابطة البناء   411



 12 .األرضي إلى خدمات تجاريةتغير وظائف األبنية في الطابق  412

 11 .اختالف االرتفاعات وتجاوز نظام الضابطة في إحدى أحياء مدينة الالذقية 411

 11 .مخطط استعماالت األراضي الراهنة في مدينة الالذقية 411

 11 .في محافظة الالذقية  الزراعية األراضي استعماالت 412

 12 االستمرار على حساب األراضي الزراعية في مدينة الالذقيةتوسع عمراني راهن وهو قيد  411

 11 الالذقية محافظة في المائية الموارد مواقع 411

 11 األربعة ةتوزع المدارس الثانوية والصناعية في مناطق المحافظ 424

 14 .مناطق السكن العشوائي في مدينة الالذقية 421

 14 مدينة الالذقيةنماذج التجمعات العشوائية في  422

 11 نماذج للشوارع مع انعدام األرصفة  في مناطق السكن العشوائي في مدينة الالذقية 422

 12 البنية التحتية للنقل في محافظة الالذقية 421

 11 تطور أطوال الطرق البرية في محافظة الالذقية 421

 11 الربط الطرق في مدينة الالذقية  414

 11 المركبات اآللية في محافظة الالذقيةتزايد عدد  414

 12 .الخلط المروي بين السيارات الكبيرة والصغيرة في شوارع مدينة الالذقية 414

 11 آذار 1وقوف السيارات على أطراف الشوارع وعلى األرصفة في شارع هنانو و 414

 11 مسارات الباصات ضمن مدينة الالذقية 411

 444 .الكورنيش الغربي والجنوبي في مدينة الالذقيةممرات المشاة على  412

 444 توزع أماكن العمل اإلدارية والخدمية و التجارية والصناعات الخفيفة في مدينة الالذقية 411

 441 توزع المنشآت الصناعية في محافظة الالذقية 411

 442 توزع مواقع النشاط السياحي في محافظة الالذقية 412

 441 حدود األحياء في مدينة الالذقية ضمن المخطط التنظيمي المصدق  411

 441 استعماالت األراضي لحي الصليبة في مدينة الالذقية 414

 441 العالقة بين النمط المركزي الستعماالت األرضي ودوره في تحديد نمط الرحالت في مدينة الالذقية   414

 442 (دمسرخوبساتين )على حساب األراضي الزراعية  المستمرالعشوائي التوسع العمراني  411

 441 لمراكز التنموية لتعزيز الهيكلية االقليمية في محافظة الالذقيةا 144

 441 1441المناطق البرمجية المدروسة ضمن المخطط للعام  141

 444 .1441المعلن عام محاور التنمية المقترحة في المخطط الهيكلي المقترح لمدينة الالذقية  141

 444 1441لمدينة الالذقية عام  المعلنالمخطط التنظيمي العام  141

 441  1441في المخطط المعلن عام  مناطق التوسع المقترحة 142

 442  مناطق توسع مرحلة العشر سنوات األولى  142

 441 موقع المنطقة الصناعية ومنطقة دمسرخو الزراعية ضمن المخطط الجديد 141

 441 1441المعلن عام مخطط المناطق الخضراء المقترحة في المخطط التنظيمي الجديد 142

في مخطط  وموقع المنطقة الصناعيةالصرف الصحي لمحطة بالنسبة  1التوسع رقم منطقة  141

 1441مدينة الالذقية المعلن عام 

441 

 442 لمدينة الالذقيةالمناطق الفارغة والمعاد تأهيلها في المخطط المعلن  114

 441 في المخطط المعلن للمدينة المقترحة 1و4المخططات التنظيمية التفصيلية لمناطق التوسع رقم  114

 441 في المخطط المعلن للمدينة 1-1-1-2استعماالت األراضي ونسبها المقترحة في مناطق التوسع رقم  111

 414 1441وفق المخطط المعلن عام  مقترحات لتحسين النقل في مدينة الالذقية 111

 121  في المنطقة المركزية لمدينة الالذقيةالمقترحة المحاور الرئيسية لشوارع المشاة  111
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 ملخص البحث 
 

لمواجهة التحديات والضغوط التي تعترض مسيرة التنمية في المدن السورية والتي نتجت في معظمها عن النمو 

السكاني المستمر المرتبط بالقوى والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي تسودها، وما نجم عنه من آثار على 

ضعف أنظمة التخطيط التنظيمي المتبعة لدى أجهزة اإلدارة المحلية  البيئة الطبيعية ونوعية الحياة، وما واكبها من

فيها وسيطرة التبعية للسياسات واإلجراءات التقليدية في إعداد وتوجيه المخططات التنظيمية، كان ال بد من اتخاذ 

إجراءات وقرارات فاعلة وتغييرات في السياسات والمعايير وتبني فكر تخطيطي جديد لصياغة مخططات 

 .تنظيمية توجيهية تضمن مواجهة تلك التحديات

ومدينة الالذقية كغيرها من المدن السورية تتعرض بدورها لتحديات وضغوط مستمرة يأتي في مقدمتها النمو  

الحضري المتزايد الذي أدى لمجموعة تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية تمثلت باستهالك األراضي وضغط 

ية والموارد الطبيعية، األمر الذي أدى إلى حالة من عدم التوازن التنموي ارتبطت بضعف متزايد على البنية التحت

السياسات التخطيطية المتخذة لتوجيهه واقتصارها على التدابير واإلجراءات التنظيمية المحدودة التي تنفرد 

الة ل لتنمية الحضرية المستدامة في بالحلول اآلنية دون مواكبة التغيرات المستجدة، ففي ظل غياب استراتيجية فعا

مدينة الالذقية كان ال بد من أن ينعكس ذلك على نظام التخطيط التنظيمي فيها وبالتالي على عملية إعداد 

المخططات التنظيمية التي لم تُوجه إلدارة مثل هذا النمو ومواجهة آثاره مما جعلها سببا  في زيادة المشاكل 

ن أداة للتحسين النوعي للحياة فيها، وهذا ما أضاف تاحديا  كبيرا  لدى واضعي الحضرية للمدينة بدال من أن تكو

السياسات ومتخذي القرار يتمثل بكيفية االستفادة من النمو الحضري في دفع عجلة التنمية في المدينة واستثماره 

ث عن أفضل السياسات ليكون دافعا  وحافزا  لها على مستوى المدينة والريف معا ، األمر الذي يدعو إلى البح

والوسائل واألدوات المناسبة ليأخذ نظام التخطيط التنظيمي في المدينة الدور الفعال له لتحقيق التنمية الحضرية 

 .المستدامة

انطالقا  من ذلك يدرس هذا البحث مسألة تنمية المدن السورية بما فيها مدينة الالذقية وتوجيهها نحو االستدامة 

تراح من خالل اقوذلك  ،جية إعداد المخططات التنظيمية لتكون أكثر مرونة وواقعيةمن خالل تطوير منه

وكذلك اقتراح  ،سياسات وأساليب التخطيط المتبعة لتكون وفق مبادئ االستدامةإجراءات عمل شاملة لتطوير 

الستدامة بهدف األداة التحليلية المالئمة للظروف المحلية للمدينة لرصد المخططات التنظيمية وموقعها من ا

التمكان من تحديد اإلشكاليات واألهداف بدقة ووضع رؤية مستقبلية إلعداد مخطط تنظيمي مستدام وصياغة 

التغييرات المطلوبة المتعلقة بمجاالت التنمية المستدامة البيئية والمكانية كفيلة بإجراء االستراتيجيات ال

محليين السكان الالعالقة المتأثرين من  أصحاببمشاركة ذلك و، واالجتماعية واالقتصادية والتوجهات اإلدارية

وكذلك الدراسة النظرية المتعلقة بموضوع البحث التحليلية بذلك من الدراسة وقد انطلق البحث قطاع الخاص، الو

التوجهات التي تشير إلى أهمية إعادة تصنيف المناطق الحضرية في من العملية ومنها تما التاوصل إلى مجموعة 

وتطوير المراحل األساسية إلعداده وإنشاء  ة،التنظيمي اتلتوجيه المخطط وفق معايير االستدامة محافظة الالذقية

صديق عليه وتفعيل آلية التاشاركية المالئمة لحالة الجهة الفعالة المختصة بعملية اإلعداد وتطوير منهجية التا 

ب الدولية العالمية والعربية الناجحة التي حققت التنمية تقييم لمختلف التجارإجراء تحليل والدراسة، وكما تما 

تنظيمية فيها والمقارنة بينها الستنتاج أهم اإلجراءات المخططات الالمستدامة لمدنها من خالل تطوير آلية إعداد 

ل األمر الذي ساهم في اقتراح إطار عم ،المشتركة التي كان لها الدور األكبر في إعداد مخطط تنظيمي مستدام

 . استراتيجي لتحقيق الرؤية المستقبلية واالستراتيجيات وأولويات العمل التي تحقق التنمية المرجوة
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 لمقدمةا .1
دت عليها العديد ، حيث أك  لمياً للمجتمعات والحكوماتالحضرية المستدامة تحدياً عااك أهمية التنمية إدر مثلي  

 6991قمة المدن التي عقدتها منظمة األمم المتحدة في اسطنبول عام  وذلك منذمن المؤتمرات والتقارير الدولية، 

الدولي فيما يتعلق بالتنمية  المدن تشكل واحدة من التحديات الكبرى أمام المجتمع والتي جرى اإلقرار فيها بأن  

بقضية االستدامة الحضرية من الدولي وقد استمر االهتمام االقتصادية واالجتماعية وكذلك مستقبل األرض، 

تنمية ودعت إلى إجراءات واستراتيجيات من شأنها تعزيز مجاالت التنمية  التي تناولتخالل التقارير والدراسات 

الهامة والمعاصرة لمواجهة التحديات المرافقة للتحضر ولتوجيه نمو المدن بشكل كإحدى القضايا  المدن المستدامة

مدروسة التخطيطية ه ما لم تكن السياسات ، إذ أن  ادئها وحلولها لتوسع حضري مستداممتوازن من خالل اتباع مب

  .ابدالً ن أن يكون حافزاً لهعلى التنمية  ومسقطة وفق معاييرها فسيصبح النمو الحضري عبئاً 

جاح في إعداد وتنفيذ درجات مختلفة من الن  وخاصة في البلدان المتقدمة وقد حققت معظم مدن العالم 

واتخذت إجراءات من شأنها اتخاذ موقف استباقي إزاء النمو الحضري  ،استراتيجيات محلية لتحقيق تنمية المدن

ة في خططها وبرامجها ممفاهيم االستدامن خالل إدراج ة، وذلك بيالكثير من عواقبه السلالحتمي لتقليل 

وقد استخدمت أدوات في تطوير منهجية إعداد المخططات التنظيمية لمدنها،  بدورها تساهمكما  .التخطيطية

 بينما ت هامة في توجيها وتحديد مسارها،مخططات باعتبارها أدواالتحليلية لقياس استدامة القضايا التي تضمنتها 

وتوجيهه وفق أدوات ضبط آثاره وجدت صعوبة في استيعاب النمو الحضري والعديد من دول العالم النامي 

 هذا النمو مواجهة تحدياتبإجراءات آنية لاألسس والسياسات التخطيطية واالنشغال ذلك بضعف  ارتبطإذ الة، فع  

  .لعمل على االستفادة من إمكانياتهبدالً من ا

 ةتجاوزت قدرة المعنيين على مواجه ذيالمتداخلة للنمو الحضري المشكالت ال السوريةمعظم المدن تواجه و

 ةالخطك وطنية لتعزيز هذا األمر اً هناك جهود غم من أن  على الر   ،االقتصادية واالجتماعية والبيئيةآثاره السلبية 

على تشخيص ذلك اقتصر ولكن  ،وع التنمية الحضريةموضلأولت االهتمام التي  في سوريةلخمسية العاشرة ا

واقع التنمية الحضرية والريفية في المحافظات دون تعزيز ذلك بتوجيه المخططات لاللتزام بمسألة النمو الحاصل 

التطوير الهندسية التقليدية لتوفير البنى التحتية عمليات  ، فالتعامل مع مسألة التنمية الحضرية يتم في سياقللمدن

، كما جاء ذلك على مستوى السياسات العامة ولم التكامل بين جوانب التنمية األخرى للعمران وإغفال أهمية

 .ببرامج وخطط تنفيذية محلية يترافق

لت الزيادة في الواقع، تباينت آثار النمو الحضري في سورية من مدينة ألخرى، ففي حالة مدينة الالذقية شك  

نظام التخطيط التنظيمي  ال سيما وأن   إضافية دارية وتخطيطيةالسكانية الحضرية ضغوطاً مستمرة تطلبت جهوداً إ

 ةاالقتصادي ات البشريةلنشاطلزيادة النمو السكاني من مواكبة تداعيات لفيها بحاجة إلى تطوير وتحديث 

ضغوطاً كبيرة على  1166، إضافة إلى ذلك فقد فرضت األزمة التي تعرضت لها سورية منذ عام يةوالعمران

بالتغير  تمثلت إضافيةضغوطاً  جعلها في مواجهة مماالمستقبلة للوافدين من المدن حيث ت عد مدينة الالذقية 

د الحاجة إلى اتباع سياسات واستراتيجيات تنموية تأخذ األمر الذي يؤك   ،واالجتماعيالديموغرافي واالقتصادي 

والعمل على إيجاد المدينة مواجهة تحديات النظام التخطيط التنظيمي في واقع األزمة إضافة إلى باالعتبار 

تلبية لتحقيق تنمية المدينة ومخططات تعمل كأداة  إعدادن من لتطويره بشكل متكامل بما يمك  مبتكرة إمكانيات 

بين المناطق الريفية يضمن التوازن التنموي اإلقليمي للمحافظة ويحقق التكامل ما و الحالية والمستقبلية هااحتياجات

 .والحضرية

 إشكالية البحث .2
حضر المتزايدة على نمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار الت  إحدى أهم أدوات الت  عد المخططات التنظيمية ت  

أساليب وطرائق العمل  أن   وخاصةً  ،إال  أن عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيينالمدن، 

على  خطيطقدرة المعنيين والمسؤولين عن التعدم  ال سيما في ظلال تزال غير واضحة ذاتها  التنميةمفهوم ب

الت نمو مبادئها في السياسات والبرامج التخطيطية لمعظم البلدان وخاصة النامية منها والتي شهدت معد إدماج

ا لنمو الحضري، كمالتوجيه المتوازن لذات قدرة على ولم تكن مخططاتها التنظيمية  لم تشهدها من قبل، حضري

في حالة المدن السورية التي تواجه مشاكل حضرية متعددة نتج عنها قصور مخططاتها التنظيمية التي لم يتم 
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تنظم  مخططات كونها تتعدى معايير تخطيطية معاصرة تعمل وفق مبادئ االستدامة فلم يبناؤها وفق أ

 معايير وهي 6991للعام  /5/رقم  التشريعي المرسوم يحددها ييرمعا وفق ت صاغ فقط استعماالت األراضي

 .القرارات وغيرها وفرض والنقل والسكان البناء لكثافات األولى بالدرجة كمية تقليدية

 ساكنيها، ومتطلبات المدن الحتياجاتتستجب  لم فهي لتنفيذها ال إمكانية ورقية مخططات بدوره أنتج ما وهذا

   عام منذ صدوره رغم اآلن حتى عليه صديقالت   يتم لم الذي الالذقية لمدينة التنظيمي المخطط في الحال هو كما

 سلباً  المخطط انعكس ، وبذلكألف اعتراض 61يقارب  ما بلغت االعتراضات من مجموعة قابله حيث 1119

التحديات المواجهة  وأصبحت عملية وضعه التحدي األكبر لدى المعنيين وأصحاب القرار وأحد أهم المدينة على

بما يضمن استدامة الموارد البيئية الحالية من أن يكون أداة تطوير للمدينة وتنميتها  بدالً ية التنمية المستدامة للعم

 المصدق التنظيمي المخطط تاريخ يعود حيث يوجهها، تنظيمي مخطط للمدينة يوجد ال لحينهإذ أن ه  ،والمستقبلية

فاعلية  أكثر تنظيمية مخططات إعدادو تطوير مسألة من البحث إشكالية انطلقت ولذلك، 6991عام  إلى الحالي

المتغيرات والمستجدات  مع تتعاملفي عملية التنمية قائمة على أسس واقعية علمية دقيقة ومعايير معاصرة 

 ال السورية، المدن من وغيرها الالذقية مدينة في أساسها على التنمية مخططات صياغة ليتم والمستقبليةالحالية 

 :وتأخذ ثالثة اتجاهات ،للنمو الحضري المتداخلة اإلشكاليات ظل في سيما

 متعلقة بمواجهة التحديات التنموية لمختلف مجاالتها على  المستوى المحلي وتتمثل  إشكاليات تنموية: أولها

والتدهور النوعي والكمي للمياه  باستهالك األراضي وتناقص التنوع الحيوي للمدينة وتلوث الهواء،بيئياً 

دى التزايد أفقد وأّما اجتماعياً وغير ذلك،  متجددكمورد طبيعي وعدم وجود نظم لتجميع مياه االمطار 

السكاني في المدينة إلى حدوث تفاوت في مستويات التنمية أثرت سلباً على مستوى ونوعية حياة ساكنيها 

عدم وجود اعتبارات لتوزيعها بشكل متوازن وبما مع ترافقت مع الضغط على مرافقها التعليمية والصحية 

وتتركز % 6129ما نسبته  حيث بلغتان له سبب في ارتفاع نسب األمية كمما  ،يؤمن سهولة الوصول إليها

ن المالئم من التحديات االجتماعية الرئيسية فقد بلغ حجم ك، وكما تعتبر مسألة توفير السمعظمها في الريف

مسكن 611399االحتياج اإلسكاني الحالي 
1
مو السكاني بازدياد أي سيترافق ذلك بازدياد والمشكلة أن  الن   

مع عدم قدرة المعنيين على تغطية طلبات اإلسكان المتزايدة وخاصة لذوي الدخل الطلب على السكن 

يواجه بدوره اختالالت بيئية واجتماعية نتيجة لما الذي مشكلة السكن العشوائي من المحدود، ما نتج عن ذلك 

 مع تجاهليجري من عمليات تخطيطية وسياسات إسكانية غير قادرة على تغطية الحاجات المتزايدة 

اقتراح مناطق توسعية وضع الحلول ومواجهة التحديات في هذا المجال إال  من خالل المخططات التنظيمية 

آثار النقل غير  فإن  كله ذلك إضافة ل ،كنقت مشكلة الس  مراني التي عم  والعمل وفق القوانين والتشريعات الع

للغازات  أخرى من ازدحام وتلوث وانبعاث يةالمستدام في المدينة كانت سبباً في نشوء تحديات اجتماعية وبيئ

وعدم تأمين سهولة الوصول والنقل الرخيص بين السكن والعمل لعدم التخطيط المتكامل مع الضارة 

استعماالت االراضي حيث تفتقر المدينة إلى نظام نقل عام كفوء وقلة خياراته ولشبكة المشاة والدراجات 

تمثلت في تكاليف معالجة كل منها، ومرتبطة بالفعاليات  اقتصاديةهذا كله كان له انعكاسات الهوائية، 

غم من معدل البطالة المرتفع والذي ال على الر  والقطاعات االقتصادية الرئيسة التي لم تستثمر بالشكل الفع  

   ، وهو أعلى من المتوسط على المستوى الوطني والتي بلغت تقديراته1166للعام % 65.1بلغ ما نسبته 

9.1%
[91]

السياحة ودون وفي قطاع الزراعة  انخفضتزت قوة العمل في قطاع الخدمات فيما ، حيث ترك   

أو االستفادة من الموارد المحلية مع عدم لحظ أهمية ذلك في إعداد  جديدة توفر فرص عملل جهودوجود 

 .المخططات التنظيمية

 

  واختالل توازن البنية  هذا النمومتعلقة بنمو سكان الحضر والتفاوت في معدالت إشكاليات مكانية : ثانيها

ز الخدمات وجهود التنمية في المدينة دون الريف، ترك  ومستدام لألراضي، الستخدام غير واالالحضرية، 

وعدم التوازن بين المناطق  جمعات بشكل عشوائي شكل حالة من التفاوت المكاني واالجتماعيالت  نمو و

متوسط الكثافة ارتفع  حيثارتفاع في معدالت الكثافة في محافظة الالذقية ترافق ذلك مع ، الريفية والحضرية

، إضافةً إلى التباين في معدالتها ما بين 1119عام  1كم/نسمة 161إلى  1111للعام  1كم/نسمة 191 من فيها

                                                           
1
 .تم حسابها وفق الدراسة التحليلية العملية في البحث وبناء على عدد السكان الحالي والنسبة المئوية للفئة العمرية لمن هم في سن العمل - 



4 
 

انية كترك زت في مدينتها حيث بلغ متوسط الكثافة السوقة الالذقية ليكون أكثرها في منطمناطق المحافظة 

القدرة على ضبط النمو غير ضعف بذلك  وقد ارتبط، 1كم/ نسمة 311ى مدينة الالذقية الصافية على مستو

األمر الذي فرض على المعنيين تحديات  ،الالذقية لمدينةلمخططات التنظيمية المتوازن في عملية إعداد ا

للتوجيه المتوازن للنمو  فيهاجديدة تتمثل في تغيير سياسات وأسلوب التعامل مع آلية إعداد المخططات 

 . الحضري وللعمران الحاصل فيها

 

  يحقق االستدامة في  تقع في أولوية العقبات التي تواجه عملية إعداد مخطط تنظيمي إشكاليات إدارية: ثالثها

لديهم واستجابة السياسات التخطيطية التنظيمية المتبعة  وتتعلق بمدى قدرة المعنيين وأصحاب القراردينة الم

ضعف  لتصدي للتحديات التنموية األخرى، إذ أن  واوإدارة النمو الحضري لحاجات السكان ومتطلباتهم 

من التحديات اإلدارية  يها في سياسات التخطيط التنظيمالمعرفة بمفهوم التنمية الحضرية المستدامة وغياب

محدودية  ال سيما في ظلالتي انعكست بدورها على االداء اإلداري والتخطيطي وعلى نوعية المخططات، 

 في المدينة شريعات التي تسيطر على اإلجراءات اإلدارية التخطيطيةوقدم المعايير التخطيطية والقوانين والت  

تتعلق بالتنظيم والتأهيل  إداريةً  ما أن  هناك ثمة مشكلةً ك، والتي يتم إعداد المخططات التنظيمية على أساسها

تترافق مع ات التنظيمية في المحافظة القائمة على عملية إعداد المخطط اإلداري لدى أجهزة اإلدارة المحلية

 .غياب األسس والمعايير لتحليل اتجاهاتهم التخطيطية

 

ذقية وما يتضمنه من أسس ومعايير الال حافظةنظام التخطيط التنظيمي الحالي لم م، فإن  استناداً على ما تقد  

قف في تباين كبير مع المفهوم المستدام للمدن، وهنا تكمن إشكالية البحث األساسية، إذ أن  تخطيطية ي

لنظام التخطيط سيؤدي إلى تفاقم اإلشكالية والتوجه بعكس السياسات والنهج التخطيطية الحالية  فياالستمرار 

 .خططات التنظيمية لمدينة الالذقية وغيرها من مناطق المحافظةالميتعلق بإعداد االستدامة فيما 

 

إدراك المشاكل والتحديات يعد خطوة هامة لالنطالق بالعمل وفي توجيه وبناء البحث حول أهمية سياسات  إن  

ن من تحديد االتجاهات بدقة ك  الالذقية بما يم محافظةوإدراجها في نظام التخطيط التنظيمي ل التنمية الحضرية

تنموية في  ووضع الرؤية واالستراتيجيات وأولويات العمل فغياب منهجية فعالة تعمل وفق استراتيجية

 .تعتبر من أهم تحديات إعداد مخططات تحقق التنمية المستدامة للمدن مدينةال

 

 أهداف البحث  .3
 الحضرية التنمية تحقيق أجل من بها رتقاءواال التنظيمي المخطط إعداد منهجية تطوير إلى البحث يهدف

ولتحقيق ذلك اعتمد البحث على تحديد مجموعة من  ،الالذقية مدينة فيها بما السورية المدن في المستدامة

 :األهداف الفرعية تعد بمجملها خطوات وإجراءات الزمة للوصول إلى الهدف األساس، وتتمثل باآلتي

حضر والنمو الحضري مع محاولة البحث عن معايير ت  عاريف المتعلقة بكل من الدراسة المفاهيم والت    -

 .السورية بما فيها مدينة الالذقيةحضر في المدن نوعية لقياس الت  

توضيح مفاهيم ومصطلحات التنمية الحضرية المستدامة ومبادئها وإظهار أهمية إدراجها في سياسات   -

 .والتعرف على مفهومه ومجاالت عمله وأهدافه وأدوات إعداده يإعداد المخطط التنظيم

وفق معايير تخطيطية معاصرة تنطلق تعمل تطوير أداة تحليلية شاملة مختصة بتقييم المخططات التنظيمية   -

 .االستدامة لقياس أداء المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية بالنسبة لالستدامة بادئم من 

دراسة وتحليل التجارب العالمية والعربية في مجال إعداد مخططات تنظيمية مستدامة لمدنها الساحلية بما  -

 .ن االستفادة منها في حالة الدراسةكيم

من خالل  لحالة الدراسة إجراء دراسة تحليلية لنظام التخطيط التنظيمي وأثره في الواقع التنموي الراهن  -

 .على جميع األصعدة بدقة المستدام وتحديد اإلشكاليات تطبيق أداة قياس المخطط 

رؤية استراتيجية وأولويات عمل للنظر في التعديالت الالزمة والتحسينات في آلية إعداد اقتراح وتطوير   -

تأخذ باالعتبار االحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان وفق أسس  المخططات التنظيمية في مدينة الالذقية

 .تخطيطية معاصرة مستدامة
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 أهمية البحث. 4
شكل مفهوم االستدامة مطلباً ضرورياً على كافة المستويات وفي جميع المجاالت، وتظهر أهميتها في ي  

لته لتطوير إحدى أهم أدوات البحث في محاوهذا نتائج تطبيقها على أرض الواقع، وهنا تأتي أهمية 

من حيث القيام بوضع أسس وخطوات العمل إلعداد مخطط تجسيدها عملياً وهي المخططات التنظيمية 

من ي ملالعدامه ألسلوب التحليل بالواقع، واستخوثيقاً ترتبط ارتباطاً  وأدوات اً علمي منهجاً  واعتمادهمستدام، 

أدوات تقييم شاملة لوصف الواقع  باالعتماد علىخالل تحليل الوضع التنموي والتنظيمي لحالة الدراسة 

االستراتيجيات وخطط العمل إلنتاج مخططات تحديد اإلشكاليات ووضع رصد المخططات التنظيمية وو

حفظ مواردها البيئية وت حتياجاتها الحالية والمستقبليةلبي ان تدحقق تنمية مستدامة للمتقابلة للتنفيذ 

العدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية بما يضمن قدرة األجيال القادمة على اإليفاء وفر توالطبيعية و

 .باحتياجاتها

العمل على إدراج مبادئ التنمية الحضرية المستدامة في سياسات إعداد المخططات التنظيمية  فإن   ،ولذلك

وهذه أولوية ها يطية الهامة لتطوير منهجية إعدادعد من االدوات التخطاالستدامة ي  واالنطالق من معايير 

مدينة الالذقية التي هي بحاجة إلى هذا النوع من األدوات وإجراءات العمل  فيها ابملمختلف المدن السورية 

   . التخطيطية لمواجهة التحديات على صعيد التنمية والتخطيط التنظيمي معاً 

 تساؤالت البحث  .5
التي سيقوم البحث باإلجابة عليها، منها ما يتعلق بمواجهة التحديات انطالقاً التساؤالت هناك مجموعة من 

 :وذلك وفق اآلتي بتطوير الحل المالئمما يتعلق من إشكالية البحث ومنها 

 وما هي مبادئها وما عالقتها بالمخطط التنظيمي؟ المستدامة ماذا تعني التنمية الحضرية 

 وما الفرق بينه وبين المخطط التنظيمي المستدام؟ ، ما يعني المخطط التنظيمي العام 

 امنة وراء كما هي التحديات التي تواجه عملية إعداد المخططات في مدينة الالذقية وما هي األسباب ال

 عدم التصديق عليه؟

  تعنى بشؤون التنمية التي هل االفتقار إلى الجهات المختصة ذات الخبرة وإلى الهيئات واإلدارات

 ناجحة؟ ةإعداد مخططات تنظيمياألسباب التي أعاقت  منالحضرية المستدامة في المدينة 

   هل عتمد عليها في إعداد المخططات في مدينة الالذقية، وما هي األسس والسياسات والمعايير التي ي

 تحقق شروط االستدامة؟

  في سياسات إعداد المخططات التنظيمية يساعد في مبادئ التنمية الحضرية المستدامة  إدراجهل

 تطويرها؟

 على أساسها يمكن أن المخططات  المخطط التنظيمي المستدام وتقييمهل تطوير معايير خاصة ب

 األرض؟وإمكانية تنفيذها على  تساهم في زيادة فعالية تلك المخططات

  السلطات المحلية ممثلة بالبلديات في تطوير عملية وما هو دور كل من أجهزة اإلدارة المركزية

 شروط أو معايير يجب أن ت تسم بها؟ كإعداد المخططات التنظيمية في مدينة الالذقية، وهل هنا

  وغيرها من المدن ما هي أولويات العمل لتطوير عملية إعداد المخططات التنظيمية في مدينة الالذقية

 السورية بما يضمن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة؟

 

 فرضيات البحث   .6
 : ةيلاتلاالفرضيات حث بإثبات يقوم الب ةقباسلا تالؤاستلا ىلع ةباجإلل

جمعات الحضرية دور هام في تحديد اتجاه ومنحى التنمية وبالتالي توجيه إن  لتصنيف الت   :ىلوألا ةيضرفلا

إعادة النظر بالمعايير التخطيطية المعتمدة في ذلك يتطلب إال  أن  المخططات التنظيمية، 

 .سورية لتصنيف المناطق الحضرية لدراسة إمكانية مواءمتها مع معايير ومبادئ االستدامة
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تقييم ومراقبة مستمرة أدوات مخططات تنظيمية ناجحة مرتبط بتوافر عملية إعداد  إن   :ةيناثلا ةيضرفلا

وهذا ال يمكن تحقيقه  ،ت على أرض الواقعللنتائج االستباقية المتوقعة من تطبيق المخططا

 توفر تحليالً وإال  من خالل تطوير أداة تحليلية شاملة لمعايير التنمية الحضرية المستدامة 

 .المخططات فيما إذا كانت باتجاه أو عكس االستدامة حالةلتحديد  دقيقاً 

في مدينة التخطيط التنظيمي  في نظام المستدامة الحضرية التنمية ومعايير مبادئ إدماجإن   :ةثلاثلا ةيضرفلا

ساهم بتحسين أداء المخططات بدرجة كبيرة بما يزيد من إمكانيتها على إدارة الالذقية ي  

على تحقيق أهداف االستدامة وتلبية قادرة  عملية التخطيط كأداة أساسية مرتبطة بالواقع

  .الحاجيات الحالية المستقبلية للمدينة

العمل بمبادئ ومعايير االستدامة كأداة إلعداد المخططات التنظيمية وتقييمها  تفعيلإن   :ةعبارلا ةيضرفلا

مجاالت التنمية مع أسس التخطيط التنظيمي جميع استراتيجية تتكامل فيها  يتطلب رؤية

 .الةأنظمة إدارية مؤسساتية فع  ووفق قوانين مرنة ضمن 

 

 منهجية البحث .7
تتمثل في تأسيس قاعدة نظرية لمفاهيم أساسية في  علمية وعملية تم  إعداد البحث وفق آلية عمل ومنهجية

إجراء دراسة تحليلية وتفسيرية للبيانات  كوكذل، التنمية الحضرية المستدامة والمخطط التنظيمي المستدام

في سياق دراسة التجارب العالمية المختلفة والدراسة النظرية والعملية الحصول عليها  تم  والمعلومات التي 

بهدف استنتاج وتثبيت األسس التي سيبنى عليها البحث في تطوير منهجية إعداد المخططات ونتائجها 

التنظيمية كأداة أساسية لتنمية مدينة الالذقية وغيرها من المدن السورية، ضمن هذا اإلطار اعتمد البحث 

 :هجيات التاليةالمن

 حضر والت  مو الحضري الن  المعلومات المتعلقة بمفاهيم تحليل يعتمد على  :المنهج االستقرائي النظري

وأهدافه ومجاالت عمله  ، والمخطط التنظيمي المستداموالتنمية الحضرية المستدامة ومبادئها وأبعادها

، وأهميةً  ثر استعماالً كالتوصل إلى المعايير األمن البلدان بهدف العامة والخاصة في عدد  همعاييرووأدواته 

إضافة إلى تحليل وتقييم التجارب العالمية والعربية في مجال تحقيق استدامة المخططات التنظيمية، 

تضمينه لمعايير  حول أهمية تطوير المخطط التنظيمي لتحقيق التنمية للمدن من خاللنتائج والتوصل إلى 

 . وذلك في الجزء النظري من البحث الحضرية االستدامة ومبادئ تنطلق من

  عرف على تطور نموها شمل الت  يحالة الدراسة لتحليل  إجراءمن حيث  :المنهج التحليلي التطبيقي

الحضري والعمراني، وتحليل وتقييم نظام التخطيط التنظيمي المتبع فيها ودالالته في الوضع التنموي 

وذلك باستخدام منهجية التقييم الشاملة الستعماالت األراضي لتحليل مؤشراتها وتطبيقها على الحالي 

في  قترحةاألداة التحليلية الم وفقإلجراء دراسة تحليلية لمؤشرات المخطط المستدام بذلك  اً المدينة، تمهيد

قية لمعرفة موقعه من لمدينة الالذ 1119المعلن عام البحث من أجل تقييم استدامة المخطط التنظيمي 

باالعتماد على ما يتوفر من البيانات  كوذل ،في سياق نظام التخطيط الحالي استمراالستدامة وفيما إذا 

لقياس مدى تحقيقه الستدامة المدينة وتلبيته في البرنامج التخطيطي المقترح والسياسات والمعلومات 

القوى، "سوات  يذج أداة التحليل االستراتيجعرض وتحليل دالالت المؤشرات وفق نموثم ، وتهالحاجيا

كإحدى  ،SOWT (Threats.-Weaknesses - Opportunities -  .Strengths) "والفرص، والضعف، والمخاطر

 . األدوات التحليلية في عملية التخطيط

  من حيث اقتراح الرؤية المستقبلية وصياغة االستراتيجيات واتخاذ إجراءات  :االستشرافيالمنهج

في مدينة الخاصة بتحقيق هدف البحث وهو تطوير منهجية إعداد المخططات التنظيمية  التطبيقية العمل

 .تها يمكن أن يحتذى بها في غيرها من المدن السوريةكأداة فعالة لتنميالالذقية 

  وصل لها في سياق الدراسة ت  ال العامة للبحث التي تم   نتائجعلى الالت ركيز تم  فيه  :المنهج االستنتاجي

، وتتألف من نتائج نظرية خلص لها الجزء األول، ونتائج النظرية والعملية وأولويات العمل المقترحة

  .الدراسة ومن خاللها تم  وضع التوصيات النهائية للبحثعملية تتعلق بحالة 
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 أدوات البحث  .8
 :التالية اعتمد البحث على مجموعة األدوات هداف وإثبات الفرضيات،لتحقيق األ

 الكتب والمراجع واألدبيات المتعلقة بموضوع البحث. 

 صدر رسمي المراجع من شبكة االنترنيت والمواقع االلكترونية الرسمية والمحلية والدولية كم

 .للمعلومات والخطط التنموية

 المقابالت مع اجهزة اإلدارة المحلية ممثلة و ة وزيادة لألحياء ومعاينة الواقع،الدراسة الميدانية للمدين

 بمجالس المدن والمديريات والجهات المختصة بإعداد المخططات التنظيمية في مدينة الالذقية

  اإلحصاءات والبيانات المتوفرة عن محافظة ومدينة الالذقية باالعتماد على بيانات المكتب المركزي

  .اإلحصائية في سوريةلإلحصاء في المحافظة وعدد من المجموعات 

 والمدينةك الخرائط المتوفرة عن المحافظة  القديمة والراهنة لمدينة الالذقية وكذل ةالمخططات التنظيمي. 

 الصور الفوتوغرافية والصور الجوية المتعلقة بالوضع الراهن للمدينة. 

 

 الدراسات السابقة  .9

العلمية التي تناولت مفهوم التنمية الحضرية اعتمد البحث مجموعة من القراءات والدراسات واألبحاث 

حضر من خالل تطوير المخططات التنظيمية، وخلصت في المستدامة كإحدى القضايا المعاصرة لمواجهة الت  

معظمها إلى نتائج هامة، من خالل استخدام النماذج التحليلية في تقييم دراسات سابقة وحاالت دراسية معينة،  

ز على دراسة  يمكن اعتباره المسار أو االتجاه إلعداد مخطط مستدام، فمنها ما رك  إال  أن  البعض منها ال

التنمية أهمية ز على دراسة واقتراح ضرورة إيجاد أدوات إدارته فقط، وبعضها اآلخر رك   هالتحضر وآثار

التكامل بين المستدامة فقط دون إظهار أهمية المخطط في تحقيقها ومواجهة تحدياتها أو دراسة الحضرية 

 الخطط واالستراتيجياتواألهداف  اهتمت بوضعأخرى دراسات وإنما معالجة جانب دون اآلخر،  جوانبها

معظمها تطوير أدوات لتحليل المخططات فقط ولم تناول  ، وفقط بشكل نظري المتعلقة بالمخطط التنظيمي

ولكن ، يدانية معينةحالة عملية متدرس التكامل مع التطبيق العملي للخطط والسياسات وإسقاط ذلك على 

مته من مفاهيم نظرية في مجال التحضر والتنمية قد  يمكن أن ي عتمد عليها في البحث من خالل االستفادة مما 

من  لهالة مشكلت حافزاً للقيام بدراسات مكإليه من نتائج مهمة توصلت من خالل ما ووالمخطط المستدام، 

الل حضر من خاالخرى التي لم تتطرق لها فيما يتعلق بتحقيق استدامة الت  خذ باالعتبار الجوانب األخالل 

 :دراسات عالمية وعربية ومحلية على الشكل اآلتي وتتألف من، المستدامة ةالمخططات التنظيمي

 نمية الحضرية المستدامة ودراسة مبادئها الت  و حضرالت   العديد من قضاياتناولت  :دراسات عالمية

الستراتيجيات مختلف الوسائل والسبل إلمكانية تنفيذ اتطوير وإيجاد  بذلك وأهمية تطبيقها محاولةً  وأهدافها

 :ومنها والسياسات المتخذة بشأنها

  " ّفي دار  النظامية وغير النظاميةتحليل التجمعات )حضر في مدن النمو الحضري المتسارع أنماط الت

، John Modestus Lupalaال دكتوراه للباحث جون موديستاس لوبا، رسالة (، تانزانياDar es Salaam  سالمإ

، هدفت الرسالة إلى تحديد "1111 ستوكهولم، كلية التخطيط والبنية التحتية، قسم الدراسات الحضرية،

ودراسة أثر ذلك على نماذج  حضر وتحليلها في المدن التي تتعرض لنمو سكاني متسارعاتجاهات الت  

ت اإلسكان والكثافات والفراغات واستعماالتها والنوعية المكانية للتجمعات العشوائية والمنظمة، وكذلك هدف

 .المكاني النوعي واحتواء االنتشار الحضريعملية التخطيط إلى تطوير قاعدة توصيات رئيسة تتعلق ب

على  حضر وتصنيفها، تم  لمفاهيم والنظريات المتعلقة بأنماط الت  وقد قام الباحث بدراسة تحليلية نظرية حول ا

الوضع الراهن للمدينة ونموها المكاني حليل عملية لحالة الدراسة تضمنت ت حليليةأساسها القيام بدراسة ت

بذلك  الباحثاستخدم وقد ، احضر فيهفي أنماط الت  والحضري وكذلك دراسة تأثير نظام التخطيط التنظيمي 

واستجابتهم للتحديات عدة أدوات للتحليل العملي ومنها المقابالت الميدانية مع المعنيين لرصد واقع المدينة 

أنظمة التخطيط المتبعة لديها، وقد التي نتجت في معظمها عن ضعف  شكالياتتحديد اإللو المواجهة لها

، في عملية التخطيطالعتبارات الرئيسة أهمية إدراج قضايا التحضر وآثاره من ضمن اخلصت الدراسة إلى 
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مسألة التنمية الحضرية المستدامة كإحدى الوسائل الفعالة للتعامل مع قضايا الت حضر حيث ولكن تجاهلت 

اقتصرت على بعض اإلجراءات التنظيمية فيما يتعلق باألنماط المكانية ونماذج السكن والخصائص الفيزيائية 

لتعامل مع األنماط المختلفة للتحضر من ا الدراسة لم تتطرق إلى كيفية ي أن  لألبنية والكثافات وتوزيعها أ

 . وفق مبادئ التنمية الحضرية المستدامةفيها  توجيه أنظمة التخطيط التنظيميخالل 

 " ،تقييم المخططات البيئية لمدن منطقة )قياس االستدامة الحضرية في عملية التخطيط الحضري

قسم التخطيط اإلقليمي والحضري، أزمير، ، İlgi ATAYلباحثة إلجي عطاي رسالة ماجستير ل(" اإليجن

، تناولت هذه الدراسة أهمية تقييم المخططات من منظور االستدامة الحضرية انطلقت في البداية من " 2119

المختصة وتحليل العديد من الطرق  ومؤشراتها دراسة المفاهيم المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة وأهدافها

قامت بتطوير مؤشرات سابقة  علميةودراسات  مجموعة أبحاث تحليل بقياس االستدامة ولكن اقتصرت على

وتطبيقها  ا طورت الباحثة المؤشرات الخاصة بحالة الدراسةن خاللهومعايير مختلفة لقياس االستدامة وم

من خالل تقييم مخططاتها البيئية وثم إجراء مقارنة  AEGEAN REGIONعلى أربع مدن في منطقة اإليجن 

لمدى التزام كل منها بمبادئ االستدامة، ولكن لم ي لحظ االستناد إلى مجموعة أدوات تقييمية عالمية مطبقة 

كما أنه  ،على حاالت عملية معينة يمكن التحقق بها من فاعلية المؤشرات المقترحة ومدى إمكانية تطبيقها

ولم تكن  ة على تحديد مؤشرات لقياس المخططات بما يحقق التنمية الحضرية المستدامةاقتصرت الدراس

كما تجاهلت أهمية تطوير آلية إعداد تلك  دون الجوانب األخرى، تضمنت المخططات البيئية فقطفقد شاملة 

 .المخططات بما يحقق التنمية المرجوة

 

 جها وفقاً لحاالت الدراسة واألهداف التي تضمنت قضايا تخطيطية عدة تباينت نتائ ،دراسات عربية

 :وضعت من اجلها ومنها

 في مدينة  تاستراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل الستخدامات األراضي والمواصال

دريخ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، إللباحث مجد عمر حافظ  دكتوراه ، رسالةنابلس

حث بالقيام بدراسة مرجعية ألهم المفاهيم والنظريات والنماذج المتعلقة بتخطيط االب اهتم، "2113نابلس، 

وتنظيم استعماالت األراضي وشبكة المواصالت والتخطيط المستدام لكل منها، وتحليل بعض الحاالت 

ستخدامات بهدف وضع سياسة وإطار عام للتخطيط المستدام المتوازن والعادل ال شابهةتوالتجارب الم

تخطيطية للمنطقة سياسات واستراتيجيات  وقد خلصت الدراسة إلى اتخاذاألراضي في مدينة نابلس، 

إعادة تشكيل المجاورات والمناطق السكنية ومراكز األعمال وتحديد االستعمال األنسب بالمدروسة تمثلت 

خضراء وتصميم وإدارة نظم ة من الممرات الكوتطوير شب لألبنية والتصميم الجيد للفراغات المفتوحة

المواصالت بشكل جيد وعادل ومستدام وغيرها، وبذلك ي الحظ أهمية الموضوع المقترح في البحث وهو 

وضع استراتيجيات تخطيط مستدام من خالل استعماالت األراضي ولكن تجاهل الجوانب األخرى للتنمية 

طات التي تجسد هذا التكامل وتحقق املها مع مفهوم استعماالت األراضي وإعداد المخطوضرورة تك

 .تكامالً وشموليةاستراتيجيات أكثر 

 " تطبيق مفاهيم االستدامة على مجاورة سكنية في قطاع غزة، رسالة ماجستير للباحثين أحمد فؤاد

، "2119غزة، -سالميةالشرفا، أيمن رزق البرعي، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة اإل

في شتى المجاالت  اتكوين تصور عام لمفهوم االستدامة وضرورة تطبيقه العام للبحث فيتمثل الهدف 

قدم أسس تطبيق مفاهيم االستدامة في المناطق العمرانية، حيث قام الباحثان بتأسيس ولتوفير مرجع علمي ي  

والتصميمية  قاعدة نظرية تشمل مفاهيم التنمية المستدامة ومعاييرها على مختلف المستويات التخطيطية

إنشاء تجمعات من حيث وخاصة المجاورة السكنية من خالل تطوير مجموعة المعايير واألسس المتعلقة بها 

لبيئي لمخططات استعماالت عمرانية متقاربة ومتعددة االستعماالت وتشجيع المشي والحفاظ على المستوى ا

استعراض لبعض المجاورة، وكذلك  بيق كل منها على مستوىإضافة إلى وضع استراتيجية تط األراضي،

االعتماد على بعض مبادئ االستدامة والتصميم  الممارسات الموجهة نحو تحقيق مفهوم االستدامة، أي أن ه تم  

مستوى المجاورة السكنية فقط وتجاهل تكاملها مع المستويات إال  أن  الدراسة اقتصرت على الحضري 

طرق إلى أهمية التطبيق العملي لمفاهيم االستدامة المستنتجة في تم الت  ه لم يإلى أن   التخطيطية االخرى إضافةً 

 .عملية إعداد المخططات التنظيمية من أجل تحقيق تنمية شاملة بدءاً من مستوى المجاورة حتى كامل المدينة
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  الحضري لت قضايا الت نمية وعلى األخص ما كان منها على المستوى غ  ش  فقد  ،على المستوى المحليأّما

الموضوع األساس في معظم الدراسات واألبحاث والخطط الوطنية ولكن لم يتم تناول تطوير أسس ومعايير 

المدن المستدامة في سياسات إعداد المخططات حيث  التخطيط التنظيمي بما يمكنها من إدماج مبادئ تنمية

جتها، ويمكن أن ي سجل في هذا المجال تباينت رؤى كل منها منطلقة من اإلشكالية التي قامت بدراستها ومعال

 :اآلتي

  " دراسة حالة الجمهورية العربية )دراسة تأثير التجمعات الحضرية الكبرى على تطور التنمية

هدفت " 2119، رسالة دكتوراه للباحثة دينا الدجاني، كلية الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، (السورية

العالقة بين التركز الحضري وتطور التنمية في التجمعات وضع أسس علمية لقياس إلى هذه الدراسة 

ية استثماره في دفع عجلة التنمية، ولكن النمو الحضري وكيفالحضرية الكبرى في سورية حيث ركزت على 

بين التنمية  وأظهرت الباحثة العالقة السلبية ،بشكل كبير على الدراسات النظرية الدراسة كانت عامة اعتمدت

والتركز الحضري ولم تتطرق إلى كيفية تحقيق التنمية وتطبيقاتها على المستوى المحلي أو تطوير أدوات 

 .كالمخطط التنظيمي لتجسيد ذلك

  " رسالة ماجستير للباحثة ، ("حالة مدينة الالذقية)دراسة المؤشرات التنموية للنقل الحضري المستدام

إلى هدف البحث ": 1161المعمارية، قسم تخطيط المدن والبيئة، جامعة دمشق، إيفونا سلوم، كلية الهندسة 

لنقل في مدينة الالذقية لقياس أدائه ادراسة وتحليل مؤشرات النقل الحضري المستدام وتطبيقها على نظام 

بالنسبة لالستدامة كأداة لمساعدة متخذي القرار في وضع توجهات النقل وتغير مساره من خالل ووضع 

أهمية تكامل استعماالت  تطرق البحث إلىوقد  ،اقتراح أولويات عمل لتحسين أداء النقل في المدينةو

األراضي والنقل في تفعيل نظام نقل مستدام من خالل تخفيض الحاجة للسفر ومسافات الرحلة، دعم المشي 

على الدراسة وكما أكدت  ،واعد مع الظروف المحلية للمدينةوتكييف هذه القوركوب الدراجات والنقل العام 

ن أن تكون محاور التنمية المقترحة عند دراسة المخططات التنظيمية الجديدة للمدينة موجهة بالنقل العام، لك

 إعدادلم تتم دراسة وتحليل األسباب والتحديات المواجهة لنظام التخطيط التنظيمي في المدينة وأثره في 

 .كونه لم يكن من ضمن مجال البحثكالنقل بما فيه جميع مجاالته المخططات 

إلى تقديم مساهمة ، واستكماالً لما توصل إليه الباحثون في هذا المجال، يسعى البحث استناداً إلى ما سبق

واالنتقال علمية ومتكاملة لرصد أفضل السياسات واإلجراءات التي تسير بالمخطط التنظيمي نحو االستدامة 

 .من النظرية إلى التطبيق العملي بمفهوم المخطط التنظيمي المستدام

  البحثومضمون مجاالت   .11
حضر والتنمية الحضرية المستدامة ومنهجية مو الحضري والت  من قضايا الن   يشمل المجال العلمي للبحث كل   

محافظة واقع  تأثيرإعداد المخططات التنظيمية في مدينة الالذقية بكافة أحيائها ومناطقها، إضافة إلى دراسة 

تأثر المحافظة بعملية إعداد المخطط  دراسة وكذلك عملية إعداد المخططات في المدينةعلى الالذقية 

التخطيط التنظيمي للعمران وتطويره بما يالئم االحتياجات الحالية ، ويختص البحث بدراسة التنظيمي للمدينة

بينما  1161-1161خالل فترة  يوالعمل تم  إجراء البحث بإطاره النظريوقد والمستقبلية بطرق مستدامة، 

ت دراسة كافة محتويات البحث وقد تم  ، 1115يضع البحث نتائجه ومقترحاته للفترة المستقبلية حتى عام 

ضمن األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية للوصول إلى النتائج والحلول الشاملة والمتكاملة 

 .مدن السوريةالتي يمكن تطبيقها في كافة ال

ينقسم البحث في مكوناته إلى ثالثة أجزاء توصل كل منها إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بموضع 

 : البحث كاآلتي

 الفرضيات التي سيتم إثباتها من خالل وأهدافه ويطرح هذا الجزء إشكالية البحث : الجزء التمهيدي

في إعداد  توكذلك يعرض العديد من التساؤالت حول موضوع الدراسة والمنهجية التي اتبع البحث،

 .إضافة إلى استعراض بعض أهم الدراسات السابقة من خالل إطارها التجريبي، البحث

 النمو اهتم بالدراسة النظرية ألهم المفاهيم والمصطلحات المتعلقة ب: اإلطار النظري التحليلي -الجزء األول

التنمية الحضرية المستدامة ومبادئها وأبعادها وأدواتها، والمخطط التنظيمي لحضري والتحضر ومفاهيم ا

رصد األدوات الفعالة والممارسات التي تساهم في تطوير منهجية المستدام وأهدافه ومجاالت عمله و
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مختلف المنظمات لالمبادرات العالمية  وكما يستعرض بعض، إعداده ودور العملية التشاركية في ذلك

المختلفة التي قامت بتطوير االدوات التحليلية المختصة بتقييم استدامة واألبحاث الدولية والدراسات 

التي تتناسب لرصد المعايير التخطيطية المعتمدة واقتراح األداة التحليلية ، وذلك المخططات التنظيمية فيها

ألهم تجارب المدن الساحلية العالمية  ستعراضإضافة إلى ا لمدينة الالذقية،مع الخصائص المحلية 

والعربية وتقييمها الستخالص النتائج المترك زة حول أهمية العمل وفق مبادئ االستدامة الحضرية إلعداد 

 .مخطط تنظيمي مستدام

  درس هذا الجزء الوضع التنموي الراهن لمحافظة الالذقية : اإلطار العملي التحليلي –الجزء الثاني

واتجاهات التحضر والنمو الحضري فيها، إضافة إلى تقييم اسس التخطيط العمراني ونظام الضابطة البناء 

فيها، وكذلك تقييم مخطط استعماالت األراضي الراهن لمدينة الالذقية وفق منهجية االستدامة، ودراسة 

ألراضي بالنقل وبالتصميم الحضري، إضافة إلى استعراض واقع محافظة الالذقية في عالقة استعماالت ا

ظل األزمة وآثارها االقتصادية واالجتماعية، وكما تم  رصد استدامة المخطط التنظيمي الجديد المعلن 

ات باستخدام نظام المؤشرات لتقييم البيانات المتوفرة وتحليل دالالت هذه المؤشر 1119للمدينة عام 

 اإلضافة العلميةلمعرفة مدى احتياجات المخطط من متطلبات تنمية المدن المستدامة، ليتم التوصل إلى 

من أجل صياغة الرؤية المستقبلية التي تتمثل بإسقاط وتطبيق كل ما ورد في الدراسة النظرية والعملية 

المدى واألهداف العامة والفرعية  ، وتحديد الغايات بعيدةلنظام تخطيط تنظيمي مستدام في مدينة الالذقية

إدارة استعماالت االراضي  والعناصر االستراتيجية واقتراح أولويات العمل المطلوبة في مجاالت

نظام ، النقل واالستدامة، االقتصاد اإلقليمي والحضري ،عدالة توزيع الخدمات المجتمعية والمعالجة البيئية،

 .نحو االستدامة بتحقيقها توجيه مدينة الالذقية التي يمكن  (اإلداري والتخطيطي)المدينة 

 والتوصيات الخاصة بتحقيق هدف ( النظرية والعملية)يتضمن مجموعة من النتائج العامة : الجزء الثالث

 .البحث

 صعوبات البحث   .11
 سبب حداثة بواجه البحث صعوبات على المستوى النظري والتطبيقي، تمثلت على المستوى النظري و

 الحديثة المتعلقة  واألجنبيةفي نقص المراجع العربية موضوع التنمية الحضرية المستدامة والمخطط المستدام 

بموضوع البحث في المكتبات الجامعية والوطنية، لذلك فقد تم  جمع أكبر قدر ممكن من المصادر العلمية 

ع المتوفرة العتماد على بعض المراجا، واً مناسباألجنبية عبر شبكة االنترنيت وتنظيم المادة العلمية تنظيماً 

كل ما يتعلق بهذا الموضوع ب جهداً كبيراً لفهم واستيعاب األمر الذي تطل   ،للدراسة إلعداد اإلطار النظري

 .الحديث

عوبات في قلة البيانات واإلحصاءات الرسمية والمؤشرات وعدم تمثلت الص  قد طبيقي فا على المستوى الت  أم  

" مدينة الالذقية"ي مجال المخطط المستدام موضوع الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بحالة الدراسة توفرها ف

مع العلم أن  البحث  فأغلب اإلحصاءات المتوفرة هي على مستوى المحافظة وخاصة االجتماعية واالقتصادية

ي من أجل تحقيق تضمن ضرورة دراسة عملية حول المحافظة وذلك ألهمية التخطيط على المستوى اإلقليم

وعدم تفعيله بما يخدم ضعف المرصد الحضري في مدينة الالذقية  ولكن، التنمية المرجوة على مستوى المدينة

، إضافة إلى تقصي أخذ وقتاً إضافياً األبحاث والدراسة فيما يتعلق بهذا الموضوع أدى إلى بذل جهد ميداني 

 .المعلومات مما يتوفر من دراسات سابقة

 المخطط الهيكلي للبحث  .12
 .في إعداد البحث المعتمدةالهيكلية  6يوضح الشكل 
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  ( المحلي، االستجابة الدوليةالتغير العالمي، التأثير )نمية الحضرية حضر والت  الت  النمو الحضري و :الفصل األول

 عبر الزمان والمكان النمو الحضري1.1. 

 Urban Growthمفهوم النمو الحضري . 1.1.1

  Urbanization مفهوم التحضر  2.1.

 والتوقعات المستقبلية الحالية التقديراتما بين  التحضر عالميا  اتجاهات  3.1.
  (اختالف في الحجوم والسياسات) النمو للمدنانعكاس توزع النمو الحضري على أشكال 1.3.1.

 التحضر في العالم العربي، سماته وعوامله  2.3.1.

 واقع التحضروالنمو الحضري في سورية وآثاره 3.3.1.

 تسارع النمو الحضري في سورية 1.3.3.1.

 عوامل التحضر في سورية وآثاره ودور المخططات التنظيمية 2.3.3.1.

 ة إلى التخطيط الحضري المستدامالجارية للتحضر والحاجالتحديات   4.1.

 االستجابة الدولية لحركة التحضر العالمي -لتنمية المستدامة للمدنا 5.1.

 مفهوم التنمية الحضرية المستدامة 6.1.

 (11أولويات القرن )مبادئ المدن المستدامة   1.6.1.

 األبعاد الخمسة للتنمية المستدامة  للمدن  2.6.1.

 متطلبات تنمية المدن ضمن مستويات ومجاالت االستدامة ودور مخططات التنمية  3.6.1.

 السياسات الحالية التقليدية للتخطيط الحضري 7.1.

 مضامين التخطيط التنظيمي الحضري المستدام 8.1.

 لتخطيط الحضريبامن أجل العمل التدريس األكاديمي دور وأهمية   1.8.1.

 (تعديالت سياسية)وظائف الحكومة الحضرية   2.8.1.

 في سورية من اإلطار التنظيمي التقليدي للتنمية إلى إطار التنمية الحضرية 3.8.1.

 التنظيمي إعادة تصنيف المناطق الحضرية وتوجيه مخطط التنمية 9.1.

 تعريف المنطقة الحضرية   1.9.1.

 خر اختالف تصنيف المناطق الحضرية من بلد آل  2.9.1.

 التصنيف من وجهة نظر المنظمات الدولية  3.9.1.

 من التصنيف التقليدي للمناطق الحضرية في سورية إلى تصنيف معاصر وأكثر استدامة  4.9.1.

 ودورها في توجيه المخطط التنظيميإستراتيجية تنمية المدن    10.1.

 متطلبات تحقيق استراتيجية تنمية المدن1.10.1.  

 االولخالصة الفصل 
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  ( التغير العالمي، التأثير المحلي، االستجابة الدولية)والتنمية الحضرية النمو الحضري والتحضر  :الفصل األول

 المقدمة 
أي ما  ،سكان العالم أكثر من نصف عيشيفللمرة األولى س ،عصر التوسع الحضري انبثاقتؤذن األلفية الجديدة ب

 نتيجة لعملية طويلة األمدهو غير وهذا الت   ،ها مناطق حضريةصنَّف على أنَّ في مناطق ت   مليار شخص 3,3يقارب 

 .الحضري نموها وأشكال طبيعة في جذرياا  تحوالا  عرفتوقد  ،على حد سواء العالم مدنوحتمية تواجه  ومستمرة

معها ما بين أسلوب التعامل اختلف وكذلك ، في حركة التحضر العالمية عدة ساهمتمختلفة عوامل  وتوجد ،هذا

التغيرات في األنظمة االقتصادية والحكومية وفي ف ،أيضاا  مية وبالتالي كانت آثارها مختلفةالدول المتقدمة والنا

عملية التحضر والنمو الحضري على تأثيرات رئيسة لها  كان طبيعة المجتمع وفي مقياس التحديات البيئية جميعا

تزايد االهتمام بهذه القضايا في ظل ما يخلفه التحضر  قدو ،الحضرية للتجمعاتالمكانية واالجتماعية  يناميكيةدوال

 .واالستجابة لها الوعي تجاههازيادة ال بد من كان من آثار سلبية مختلفة 

القرن العشرين حتى وقتنا  في أواخر الحراك الدوليالتي ميزت  من السماتردود األفعال الدولية كانت  بذلكو 

سكان المتزايد لنمو ال نتيجةوالموارد المهددة بالزوال  يضالألر المتزايدراك االستهالك دإ نتج عنه ذيوالالراهن 

لمواجهة اآلثار  غاية استراتيجية بعيدة المدىكريق تجاه تنمية المدن المستدامة الطَّ الحراك هذا د مه   إذ ،المدن

 وهذا يتمبيئياا واجتماعياا واقتصادياا، ومستدام لتوجيه نمو المدن بشكل متوازن ووالتحديات المرافقة للتحضر 

وذلك عبر التخطيط التنظيمي الذي يعتبر األداة عملية تجسد أهداف ومبادئ هذه التنمية باستخدام وتطوير أدوات 

الة للوصول إلى نظام االستدامة الحضرية من خالل الخطط والسياسات والبرامج التي تحدد والعملية الفع  

األرض الحضرية وبالتكامل بين جميع أنظمة التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية المستدامة ومن استخدامات 

 .ثم المشروعات التي تنتج من عملية التخطيط

الفصل على تطور حركة التحضر واتجاهاتها ومفاهيم النمو الحضري هذا في عرف الت  ضمن هذا اإلطار سيتم 

المحلي في سورية وعلى المستوى  ةالعربي البلداندول المتقدمة منها والنامية وفي الوتحديد عوامله المختلفة 

دئها والسياسات المعاصرة مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة ومباوالتحديات التي تواجهها المدن، ودراسة 

ية الحضرية باالعتماد على دراسة االدبيات والمراجع التخطيطية في مجال التخطيط والتنموذلك  لتحقيقها،

 .الالذقية بما يناسب واقعها ومعطياتها دينةلالستفادة منها في تطوير الخطط والسياسات المتبعة في م

 عبر الزمان والمكان النمو الحضري .1.1

بمسار التطور البشري  وهذه الظاهرة مرتبطة ارتباط وثيقاا  ،أكثر مدن العالم حاضرة في حضريالنمو الظاهرة  إن ا 

لمرحلة جديدة أسست  التي ة الصناعيةوربعد الثبدأت عملية النمو الحضري قد و ،مسارها وتطورها على المؤثر

ما ب تسببتوالتاسع عشر حتى منتصف القرن القرن الثامن عشر منتصف في ( مرحلة اإلحياء الحضري) سميت

والتجمعات العمالية كما يسمى بالتحول الحضري من خالل تحول العمل اليدوي إلى عمل آلي وانتشار المصانع 

ظهور مثل هذه األنشطة  إنَّ . المماثلة المدنذلك في  حصل في لندن التي تعتبر من المدن الصناعية الكبرى وغير

 سكانياا وحضرياا ضغطاا  بدوره ما سببعمل فرص للعن  األرياف إلى المدن بحثاا  سبب الهجرة الكبيرة من

األحياء ورافق ذلك تشكيل  ،من حيث تأمين خدماته وأالتصدي لهذا النمو سواء من حيث واجهته هذه المدن 

حصل هذا في مدن  ما  وغالباا  ،القانونيغير  نتيجة نشوئهابدورها من سوء الخدمات  تعاني التيالفقيرة العشوائية 

 العالم النامي بلدان
[191]

. 

وزيادة  طور التكنولوجيوالت   العمل اإللكتروني وظهور خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةطور الصناعي ومع الت  و

وكان ذلك بمثابة نقطة  وحجماا  ديد يفوق التحول األول سرعةا جتحول وتغير حضري حدث كفاءة وسائل النقل 
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التغير الوظيفي و لمةالعو مثلاقترن هذا النمو بعوامل أخرى  قدو ،للنمو الحضري في العصر الحديث االنطالق

اإليكولوجي وغيرهاللمدن والتغيير 
1
. 

ت تعدَّ حيث في القرن الواحد والعشرين  بلغ أقصاهالت فترة زمنية ألخرىآثار هذا التحول اختلفت من  وكما أنَّ 

بين االتجاهات الماضية  لمقارنةفإذا تمت ا ،أن تختفي كادتالتي  حدود المدينة لتشمل محيطها والمناطق الريفية

وبالطبع هذا عائد إلى العوامل االجتماعية  بين معدالت النمو فروق كبيرة وجود ي الحظالحضري  والمستقبلية للنمو

 :وفق اآلتي من التحضر وجتينالحضري عبر م حولالت وقد حصل هذا ،واالقتصادية والديموغرافية

 ما على مدى قرنين من الزمن وأمريكا الالتينية في أمريكا الشمالية وأوروبا حصلت  :موجة التحضر األولى

على  وأفريقياآسيا  بقيتبينما  ،%17إلى  11من  التحضرنسبة  وازدادت خاللها 1971 - 1571بين األعوام 

 تحضرحالها دون 
[57 :5]

. 

 سرعتها عن تميزت بو اميةفي البلدان الن  بسرعة أكبر و 1950عام منذ استمرت  :موجة التحضر الثانية

ما توصلت إليه الدول  تسجيله من تقدم في عقد أو اثنين فاق ما تم   ن ا أحيث لوحظ بشكل كبير ى المرحلة األول

نسمة  اتمليار 7ماليين إلى  319ع زيادة عدد سكان الحضر فيها من وقمن المتو ،المتقدمة في قرن أو قرنين

 مليون بحلول العام نفسه 12مع توقع تناقص سكان الريف في العالم بحوالي  ،1131عام حتى 
[911 :52].

 

في آسيا  تتعرض لها مدن العالم وخاصة مدن وبلدات العالم الناميه األرقام تشير إلى الموجة التي تعرضت وهذ إن  

وأدت إلى وجود بدء الثورة الصناعية لدان المتقدمة في بالب مرتالتي  المرحلة األولىعلى عكس وإفريقيا 

 اآلن انتشرت بشكل واسعالتي والمجتمعات الصناعية الحضرية 
[56: 7]. 

الصناعية المدن  نموو دول المتقدمةالفي  التحول الصناعيارتبطت بضر حالموجة األولى للت   أنَّ  الحظمن هنا ي  

قد ارتبطت بالبحث عن شروط معيشة  (منذ منتصف القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر) بينما الموجة الثانية ،الكبرى

في العالم األصغر  المدن والبلداتمن المتوقع أن تكون المسبب لنمو ، والريف أفضل وفرص العمل التي لم يوفرها

وهذا ما يشكل تحدي للبلدان النامية تجاه  ،العالمي ستقبل نصف سكان الحضر فسيذي الوخاصة الجزء النامي منه 

 بيئيا ومكانياا  ومستويات التدهور المرتبطة بهلمصاعب الناجمة عن التضخم الحضري األعباء الملقاة عليها للتصدي ل

المفهوم األساسي و وعن األنماط الحضرية وآثارههذا التحول  أسبابالتساؤل حول هنا يظهرو ،واجتماعياا واقتصادياا 

 .اءات الواجب اتخاذها بهذا الشأنالسياسات واإلجروعن  في كل من الدول النامية والمتقدمة والتحضر للنمو الحضري

 Urban Growthمفهوم النمو الحضري . 1.1.1 

االختالف المجتمعات وهذا  على أساسهصنف ت   ذيتحديد المفهوم ال حولفي وجهات النظر  ال يزال هناك اختالف

هناك قائمة تعاريف عدة للنمو  أن   إذ ،نمو المدنللعوامل ولألسباب التي أدت إلى  تبعاا  ومحلياا  ودولياا  اا عالمي

الزيادة  هو النمو الحضري أنَّ  1115للعامحالة سكان العالم عن األمم المتحدة  ومنها ما جاء في تقريرالحضري 

أو من حيث القيمة المطلقة لنسبيةفي عدد السكان الذين يعيشون في بلدات ومدن مقاسة إما من حيث القيمة ا
2
. 

ذات األحجام المختلفة على المدن الزيادة التي تطرأ  هعلى أنَّ من وجهة نظر أخرى  مو الحضريالن  ف ر  في حين ع  

المدن  فرص العمل المتوفرة فيوباعتبارها هي العنصر الجاذب لهذا النمو من األرياف بقصد الطلب للخدمات 

ف والتي( مدنالت  ) درجة التحضر وهذا ما يميزه عن ،سواهادون  نسبة سكان المدن لمجموع " على أنها تعرَّ

 "أو البلد أو المنطقة السكان في المجتمع
[36 :166]

. 

 

 هذه المدن حجماا السكان في المدن على اختالف عدد  هو زيادة مو الحضريالن   ابقة إلى أنَّ ريف الس  اعالت  شير ت  

 .هذا النمو وعواملهأنماط  اختالف وعلى وتقدماا  وتطوراا 

                                                           
1
 (.حياةال)امل هو علم شروط الوجود العالقة بين الكائنات الحية والعالم المحيط بها وبمعنى ش وه: تعريف اإليكولوجي  
2
ا  وهي قيمة ترتبط بالمكان والزمان وثقافة المجتمع وترتبط وتتغير بتغيرهما، :القيمة النسبية   هي قيمة ثابتة تامة كاملة ال ترتبط   القيمة المطلقةأم 

 .بشروط أو قيود أو المكان والزمان وتتسم القيمة بالعالمية
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ما بين  األعوام السابقة خالل معدالتهوتدني في  في استقرار  بدأهذا النمو  أنَّ قديرات العالمية إلى شير الت  ولكن ت  

 40نحو المتقدم العالم مدن من العديد شهدتفقد ، لدول األكثر تقدماا لدن الضخمة في الم 1111و 1991السنوات 

النمو الحضري في حين بدأ  ،هذه الفترة خالل سكانية لخسارة تعرضت هاأنَّ  كما سلبي نمو معدالت بالمائة

في هذه النمو ر ومن المتوقع أن يستمأيضاا النامية المتقدمة و الدول في كل من مدن وبلدات أخرىباالرتفاع في 

  1171مليار نسمة في عام  7.3ليصبح  المدن
[4 :16]

. 

مناطق محيطة بالمدن الكبرى هناك ظهرت  بل ،المدنمراكز في  زيادة السكانعلى  ال يقتصرالنمو الحضري ف

حتى تكاد  فااألريو ضواحيالفي  االنتشار الحضريظاهرة  انتشارمن ضواحي وأطراف حضرية ما أدى إلى 

الذي يؤدي للمجال المبني  التوسع األفقي أويطلق عليه التمدد الحضري وهذا ما  ،فيهاأن تنعدم الصفة الريفية 

سكان تقرار اس تحضر الريف المحيط أي إلى زيادة مساحة المدينة ليحدث ما يسمى تحضر األطراف أوبدوره 

[[187 في الضواحيالمتزايدين المدينة 
سكانياا  نمو المدينة يستخدم مصطلح النمو الحضري لإلشارة إلىوعليه  ،

[36]  جغرافياا  وتوسعها
. 

ركيز على النمو الذي يشمل السكان بالت   محدودف بشكل عر  ت  ال زالت  ،للنمو الحضري ابقةعاريف الس  مجمل الت   إنَّ 

وهي األنظمة  متكاملةللتنمية  بثالثة أنظمة ذو صلةلكن النمو الحضري يشمل نطاق أوسع ، فقط وحجم المدن

ومكان والمتعلق بدوره في الفترة التي يحدث بها النمو والمكانية التخطيطية  ،االجتماعية ،االقتصادية، البيئية

[6: 141] حدوثه
 .1 كما هومبين في الشكل ،

 

 فهو يشكل نظام ديناميكي معقدونمو في حجمها كونه نمو سكان المدن  أكثر من الحضري النمو أنَّ  ،مما سبقيتبين 

منطقة ألخرى  أنظمة التنمية المتوفرة لهذا النمو والتي تختلف من فترة ألخرى ومنعلى  مستندو وجديد مفتوح

التجاهات المستقبلية الستخدامات األرض تساعد على تنبوء امرتبط بمؤشرات تنموية متغيرة  فهو وبذلك

تعريف لية التي أدت إليه وعوامل ظهورها، ومن أجل عام يجب أن يعكس النمو الحضري العم بشكلو ،الحضرية

 .عرف عليهما سيتم الت   وهذا ،المؤثرة في النمو الحضري عملية التحضر وتحليلمفهوم ينبغي دراسة أوضح 

  Urbanization  مفهوم التحضر 2.1.

أما الثانية  ،شير ظاهرة التحضر إلى حدوث عمليتين األولى تتمثل في نمو وتزايد أعداد المدن والبيئات الحضريةت  

و انب المهم من النمفالثانية تعكس الج ،فتعكس قوى دفع السكان من المناطق الريفية وقوى جذبهم إلى المدن

 أو نشوء المركز الحضري الجديدا األولى فهي األشمل من حيث التعبير عن نمو المدن أمَّ  ،الحضري
[55]

. 

 تشيرحيث ، ألغراض إحصائية وتحليلية لهذه الظاهرة ، منهاواتجاهات من عدة تصوراتف التحضر ر  وبذلك ع  

ظاهرة  تعريف يمكن هأنَّ  إلى المتحدة األمم لهيئة التابعة األقصى والشرق آلسيا االقتصادية اللجنة وثائق إحدى

 تزيد تجمعات في زكالتمر إلى بمقتضاها الناس ليمي التي العملية هابأنَّ  البسيطالديموغرافي  معناها في حضرالت  

[3: 9] معين حجم عن
. 

 ومكان وفترة حدوثها ( البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمكانية)صلة النمو الحضري بأنظمة التنمية  (:2)الشكل 
[141 :3]

. 
 

 

 
U   هو نظام 

 اجتماعي اقتصادي

 

 
N  نظام 

 بيئي حضري

 

 P  نظام حضري

 مكاني  وتخطيطي 

 

 Urban 

Growth 

 النمو الحضري            

 

 يتضمن عناصر بيئية

جسم ماء، غابة، أراضي )

يزود بالفرص  (زراعية 

الممكنة والمحتملة للنمو 

الحضري بدال من 

 النشاطات البشرية

 

نظام اجتماعي اقتصادي 

يركز على النشاطات 

الحضرية الحالية أكثرمن 

 الفراغ للنمو الحضري 

 

المخطط ونشاطاته ينتج من 

ويحضر فراغ منظم ونشاطات 

 للنمو الحضري في المستقبل
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 مجتمع من التحول عملية هأنَّ  على 1115عام  سكان العالمحالة لألمم المتحدة عن تقرير  الت حضر وفق فر  بينما ع  

 الذين السكان نسبة تزايدبأنه  من الناحية اإلحصائية في التقرير نفسه فر  ع  و ،تحضراا  أكثر مجتمع إلى ريفي

فة تجمعات في يعيشون  مستوىو ،الحضر إلى الريف من الصافية الهجرة طريق عن أساساا  حضرية هابأنَّ  معرَّ

 معدل يمثل بينما، ومدن بلدات في يعيشون الذين السكان عدد موعلمج المئوية النسبة هو في هذه الحالة التحضر

 السكان أولئك عدد به ينمو الذي المعدل التحضر
[36 :3]

. 

زيادة سكان المدن بانتقال الناس من الريف إلى المنطقة الحضرية عملية هو  حضرالت   ،ومن وجهة نظر أخرى

وهذا التغيير في العمل القطاعي يؤدي إلى  ،الخدمات الحديثةوالعمل الزراعي إلى الصناعة  حويلتلالستقرار و

 المدنالتحضر وتجمع العمال والشركات ومراكز األعمال في 
[111 :126]

. 

أكثر من مجرد  فهولديهم ما تغير في نمط الحياة المتبع ليس فقط عملية انتقال الناس إلى المدن وإن  حضر الت   ولكن

والتجاري  والتكنولوجيعملية استقبال األفراد من القرى والتحول من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي اآللي 

 فهو أيضا التغيير األساسي الذي يشمل تفكير الناس وسلوكهم وقيمهم االجتماعية من منطلق التصور السلوكي

 االجتماعي
[66]

من سكان األرياف الذين يمارسون نمط حياة  هاماا  ظاهرة التحضر جزءاا  تمثل فعلى أرض الواقع ،

نمط حياة غير هناك بالمقابل كما أنه  ،وعمال في المدن القريبة غير زراعي مثل التجارة والخدمات والسياحة

 المدنللسكان في  حضري
[32 :2]

. 
 االقتصادية من خالل نوعية الخدمات التنموية التنمويةبالعملية التخطيطية التحضر يرتبط  ،الناحية التنموية ا منأمَّ 

واإلدارية التي يحصل عليها األفراد في كل من المدينة والريف طبقا للمساحة وعدد السكان  واالجتماعية والبيئية

 (إلخ، صناعة ،زراعة) والنشاطات الممارسة
[63 :231-216]

. 

 في الناس عدد زيادة من خالل حضري، مجتمع إلى ريفي مجتمع من لتغييراه التحضر على أن   عن التعبير وقد تم ا 

 تؤد ي التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية طوراتيحدث نتيجة التكذلك معي نة و خالل سنة الحضرية المناطق

 نمط حضري إلى نمط ريفي من األرض وتحويل ويغير في استعمال الكبيرة، المدن ونمو الحضري نموال إلى
[171: 

3]
. 

ال يحصل فقط عن طريق الهجرة من الريف إلى المدينة وإنما  حضرالت   عريفات المختلفة نستنتج أن  من خالل الت  

بتطور الريف من خالل تغيير نظام الحياة إلى نظام أفضل باالنتشار واالتصال الثقافي ومن خالل العمليات التنموية 

 .تطوير وتنمية المدن والريف معاال قادر على التي تحدث تغيير جوهري تنموي فع  

وزيادة عمليتين األولى هي الزيادة السكانية للمدن ارتباطه بتعريف التحضر من خالل  يمكن ،معلى ما تقدَّ  بناءا و

بما يشمل جميع  للسكان التي تعبر عن التطوير والتحسين الشامل في نوعية الحياةهي التنمية الثانية وحجومها 

 .والتي تؤدي بدورها إلى العملية األولى مجاالت التنمية

حيث توجد التنمية يوجد التحضر الذي ينمو على أساسها فالعالقة ف ،التنميةالتحضر عملية مرتبطة ب يعتبر وبذلك

وهذا يفرض ضرورة وجود عالقة إيجابية بين التحضر فكالهما يسرع في اآلخر  ،بين كل منهما تبادليةهي عالقة 

 . 3يظهر الشكل كما ، العالقة بينهما دورية ه يمكن القول أن  أي أن   ،والتنمية
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ال بد من إدراك أهمية هذا الموضوع من قبل وهنا حضر والتنمية ية والدورية بين التَّ بالعالقة اإليجان مما تقدَّم، تبي  

للتمكن من اتخاذ وخاصة عند إعداد مخططات تنمية المدن التنظيمية المعنيين والسياسيين والسكان وأصحاب القرار 

 . تدامالتي تؤدي بدورها إلى التحضر المس تنمية المدنخطوات مدروسة تجاه التحضر من حيث ربطه بأبعاد وأهداف 

 والتوقعات المستقبلية الحالية التقديراتما بين  حضر عالميا  الت  اتجاهات   3.1.
هناك  حيث أنأوروبا وفي أمريكا الشمالية  بسرعة في الدول المتقدمةحضر مكانه رب العالمية الثانية أخذ الت  حال منذ

في  لك مع ارتفاع نسبة التغير الحضريوقد تزامن ذ، يعيشون في المناطق الحضريةمن السكان  %71أكثر من نسبة 

الدول بينما  ،1111عام  %17نسبة  حتى  1971عام  %15نسبة  منلدول النامية بالنسبة لكل من آسيا وإفريقيا 

 %11أقل من المتقدمة كانت نسبة تغيرها
[216]

القرن العشرين بدأ العالم منتصف منذ ه أنَّ  إلى (1) يشير الجدولو ،

فقد  ،1115و 1971 األعوام بين ما سنوياا %  1,5نمو  نسبة وقدرت ب ،سب من التحضر لم يسبق لها مثيلبمواجهة ن

حوالي نصف سكان حالياا أي أنه يعيش  ،1112عام في % 71إلى  1971 عام في% 19 مستوى التحضر من ارتفع

 .1171 عام المناطق الحضرية بحلولسكان العالم في  من% 51ومن المتوقع أن يعيش ما نسبته العالم في المدن 

 
 (مليون)التعداد الحضري  %نسبة التحضر  المنطقة 

1161 1166 2116 2126 2161 1161 1166 2116 2126 2161 

 3616 4664 6214 1518 737 69.6 57.2 %41.1 37.3 29.1 العالم 

 1161 997 915 702 427 63.1 59.1 54.4 55.1 71.7 الدول األكثر تقدما 

 6626 3791 1321 215 311 36.1 73.1 43.2 15 12.1 الدول األقل تقدما  

 1133 572 353 115 31 51.2 45.1 32.5 17.5 14.7 إفريقيا 

 3425 1441 1547 754 135 55.1 71.1 41.2 14 15.2 آسيا

 775 747 712 444 121 23.2 55.1 51.1 57.5 71.1 أوروبا

 523 757 442 192 59 22.5 23.7 52.3 51.1 41.4 أمريكا الالتينية 

 411 357 157 121 111 91.1 27.5 21.3 53.2 53.9 أمريكا الشمالية 

 31 15 14 13 2 54 51.9 51.7 51.7 .51 أوقيانوسيا

 1171- 1971االعوام  المتوقع ما بيننسب التحضر والتعداد السكاني الحضري  (:1)الجدول 
[111 :22]

. 

من وبهذا  1131و 1957 األعوام ما بين% 1,2ينمو حضرياا وقد سجل نموا قدره العالم  الجدول السابق أن يظهر

سيصبح تعداد سكان العالم أي  ،ةالقادم الثالثون عاماا ضعف خالل الإلى التعداد الحضري  لن يصأالمتوقع 

ما بين فمن المالحظ  ،بلدان المتقدمة والبلدان الناميةالنمو بين الهذا  ويختلف نسمة، مليار 5تقريباا الحضري 

النمو الحضري في الدول  وحجما   النمو الحضري في الدول األقل تقدما يفوق سرعة  أن  1115و1971 األعوام

وقعات المستقبلية لهذا وكذلك تشير الت .في الدول الناميةلتحضر في الدول المتقدمة أعلى منها ا نسبةالمتقدمة ولكن 

أيضا  كذلكو ،1117 بحلول عامتعداد الحضر في العالم النامي سيكون أعلى بكثير من العالم المتقدم  النمو بأن

 .، لما هو عليه اآلنفي العالم المتقدم اأعلى منهالتحضر  نسبةكون تس

مؤشرات لنمو أن  هناك في العالم تبي ن من األرقام واإلحصائيات السابقة لمعدالت ومستويات التحضر  وبذلك

لتي في كل من آسيا وإفريقيا ا ةالناميالبلدان  مدنحتمي يجب أن تستعد له مدن العالم وخاصة حضري ضخم و

نظر إلى يجب أن ي  وهنا على مختلف مستويات المدن تتعرض للتحضر السريع وما يسببه من من إشكاليات 

الخدمات وفرصة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ه ظاهرة إيجابية وشرط مسبق للوصل الجيد إلى التحضر على أنَّ 

 .في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء

 في الدول المتقدمة اتجاهات التحضر 

والتي ترافقت مع مرحلة ى التي تعرضت إلى المرحلة األولى واألكبر من التحضر ولالدول المتقدمة هي األد عت  

 تلونتيجة لذلك انتشرت المجتمعات الصناعية الصغيرة التي مازا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وخاصةالتصنيع 

 .حتى اآلن موجودة
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انخفاض في سرعة النمو الحضري بالرغم من إلى تعرضت هذه الدول  اآلنحتى  الماضي منتصف القرن منذو

بين ما %  1,2فيها نسبة  النمو الحضري معدلسجل  فقد ،العالمالحضر في من سكان % 57حوالي تشكل  أنها

تشير التوقعات إلى و ،1171 - 1117 األعوام بينما %  1,3ويتوقع انخفاضه إلى  1112-1957األعوام 

 911بحيث تشهد ارتفاع من نحو  في حالة ارتفاع بطئفي العالم المتقدم  المدناحتمالية بقاء مجموع عدد سكان 

 1171م امليار ع 1,1و 1131إلى أكثر من مليار بحلول  1117عاممليون 
[4 :66]

 . 

حضر فيها من أعلى عتبر نسب الت  وت   ،في هذه الدول في ارتفاع دائم( حضرنسبة الت  ) حضرمستوى الت  وبذلك يكون 

القرن العشرين كانت نسبة الحضر في  منتصف ففي ،نسبياا بالرغم من النمو السكاني البطئ  ،النسب في العالم

 من المتوقع للقرن الواحد والعشرين أن تستمر الزيادةو ،مليون نسمة511بتعداد حوالي  %55العالم المتقدم حوالي 

 %59 إلى ما ي قارب 1117في عام  صللت في نسب الحضر
[161]

األسباب وراء هذا التفاوت بين ارتفاع  تعودو ، 

إلى ضعف الخصوبة واستقرار معدل الوفيات وندرة الهجرة الريفية إضافة  نسبة التحضر وانخفاض تعداد الحضر

 فما فوق 51السكان هم بعمر الشيخوخة فأغلبية  إلى
[199 :17]

وى العالي توالمسوهذا ما يفسر النمو السكاني البطئ  ،

العوامل االجتماعية األنشطة االقتصادية وإلى ويعود ذلك أيضاا  ،في العالم المتقدم حضرمن تركز الت  

العولمة تعتبر وكذلك  ،لدول المتقدمةواإلجراءات التنموية المتخذة من قبل حكومات اوالسياسية  والديموغرافية

 األقل تقدماا وراء التحول الحضري في البلدان المتقدمة عنها في البلدان هاماا يقف  عامالا 
[57 :17]

. 

   في الدول الناميةحضر اتجاهات الت 

ونمواا في  منذ منتصف القرن العشرين شهدت الدول النامية تحول ديموغرافي هائلأنَّه  1ن من الجدول كما تبي  

فالموجة التي تعرضت لها دول العالم النامي تفوق نظيرتها من دول  ،معدل لم يسبق له مثيلعدد سكانها الحضر ب

 .مرات النمو في الدول المتقدمة 3إلى  1العالم المتقدم ونمو سكانها الحضر يفوق من 

 قديرات إلى أن  وتشير الت   ،سكان العالم في المناطق الحضرية من %44 ما نسبتهفي الدول النامية حالياا يعيش و

 ،1131 للعام نسمة مليار 3,9 إلى  1971عام نسمة  مليون 3,9 سيرتفع من في هذه الدول ضرعدد سكان الح

المدن وستمثل آسيا  فيمن سكان الدول النامية % 93 ه سيكونحيث أن ،1171للعام  نسمة مليار 7,315إلى و

 .من هذه النسبة% 21وإفريقيا 

حضر فيها مستويات الت   فإنغم من الزيادة الهائلة الحالية والمتوقعة لتعداد الحضر في دول العالم النامي ولكن بالر  

 ويمكن أن يصل 1997عام % 34 حضر لهذه الدول كانثال مستوى الت  فم ،إلى الدول المتقدمة ال تزال قليلة نسبةا 

حضر في مدن العالم النامي يكون من خالل الت   ، ويعود ذلك إلى أنَّ 1171عام %55وإلى  1117عام % 73إلى 

بمجرد زيادة عدد ( مدناا )ت التي يغلب عليها الطابع الريفي واعتبارها حضرية تجمعاصنيف اإلداري للإعادة الت  

على حساب الريف مما يتسبب في نمو األطراف المحيطة وانتشار  هذا النمو يكون ممتداا  وخاصة أنَّ  هاسكان

وهذا يفسر  ،إضافة إلى الهجرة الريفية الحضرية والزيادة الطبيعية وانخفاض معدل الوفيات ،زالحضر حول المرك

بحلول  سنة19و 17األعمار االتجاه للنمو السكاني في الدول النامية الذي ستكون النسبة العالية منه للشباب ما بين 

 سنة 12والذين سيعيشون في مناطق حضرية في الدول النامية تحت  1131
[111 :26]

. 

النمو الحضري في العالم النامي كان له تأثيراته على المدن التي تلقت الزيادة الحضرية السريعة ، إنَّ بالنتيجة

من  بينما في الدول المصنعة ما من بلد حقق قدراا  ،قبل حكوماتهاونموها بمعدالت تفوق القدرة على إدارتها من 

انعكاس توزع النمو الحضري على أشكال حول هنا  والتساؤل يدور ،حضرالتنمية والنمو االقتصادي بدون الت  

 .واألدوات المتبعة لتوجيه النمو في كل منها السياسات وحولالنمو للمدن في العالم المتقدم والنامي 

 (اختالف في الحجوم والسياسات) انعكاس توزع النمو الحضري على أشكال النمو للمدن1.3.1. 

 في الدول المتقدمة 

من  بدالا  مدن العالم المتقدم تقلصاا  من المدن حيث شهدت العديدإلى تحول في حجوم شير االتجاه الديموغرافي ي  

مدن في  11من أصل كل  4 خسارة بي ني   القياس النسبيف ،1111 – 1991 خالل الفترة ما بين األعوامنموها 
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الدول حيث في أوروبا  اأمَّ  ،معدل نمو متسارعمدينة  111ن من بين كل مد 5 المقابل شهدت العالم المتقدم وفي

نفسها انخفاض في معدل الكثافة خالل الفترة 11مدن من أصل كل  7المصنعة شهدت 
.
 

كان عدد المدن المليونية ال ففي القرن العشرين  ،م المدن وأنماط النمووكبيرة في حج تتبايناهناك وفقا لذلك 

 1مرة وأصبح تعداد سكان بعضها يتجاوز 12عام تضاعف عددها  91ولكن خالل  ،مدينة في العالم 15يتجاوز 

وأمريكا  الحضر بالعالم وأكثرها في أوروباوأصبحت المدن الكبرى هي المسيطرة على حجم سكان  ،مليون

ما  زاد عددها خالل الفترةحيث  نسمة 111,111معات الحضرية بحجم لتجنمو ل فقد حدث وكذلك األمر الشمالية، 

 بهذا الحجمألف مدينة  11عاما أحصي تقريبا  31ثم بعد  ،1111 -1971 األعوام بين
[211 :22]

. 

في الدول المتقدمة في  يعيشون حالياا  من سكان الحضر% 53حوالي نمو المدن الكبرى فإن من رغم ه بالأن  إذ 

لكثافة هبوط ل أي أن هناك ،الضخمةفقط يعيشون في المدن  % 9.2مع نسبة  ،المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم

المعدالت المنخفضة للزيادة الطبيعية فيها من جهة، ونتيجة  وذلك بسبب ،الكبرى دنالممراكز السكانية في 

وذلك  التسعيناتالتي انتشرت فيها هذه الظاهرة منذ النتشار الحضري الحاصل وخاصة في أمريكا الشمالية ل

كانت ظاهرة االنتشار الحضري  أوروبابينما في  لسيارات الخاصةللية من السكان النسبة العا امتالكو لتطور النقل

 أقل حدوثا
[111 :17]

مدينة أوليانوفسك في كما في  فضالا عن توفير المزيد من األنماط المركزية للتنمية الحضرية، 

أحد أهم المدن الصناعية ها  أن  بالرغم من أنها مدينة صغيرة إال  % 7تجاوز  حضري روسيا التي شهدت معدل نمو

 توجيه المخطط التنظيمي ليشمل المدينة كمحور جديد للتنمية اإلقليمية في روسيا فقد تم  
[4 :13]

. 

ألنماط التنمية  نتيجة جاءفي العوامل المسببة للتحضر في معظم مدن العالم المتقدم االختالف  يتبين أن  ك لوبذ

 حدث انخفاض أو استقرار نسبي للنمووبالتالي  نمو المناطق المحيطةوفي المدن الصغيرة  تحدثالتي  المتوازنة

ضغط على المراكز المن خفف ا مم ،المدن الكبيرة والضخمة التي تتميز بشيخوخة سكانها ونمو سكاني بطئ في

المكاني فرض نوع من االنسجام االجتماعي و تنمويتوازن  تشكل اإلقليمية لتنميةا إذ أن   ،الحضرية الكبرى

لتعزيز هذه كالمخططات التنظيمية عبر توجيه أدوات وآليات فعالة  واالقتصادي والحفاظ على البيئة الحضرية

 . التنمية على مستوى المدن وأقاليمها

 في الدول النامية 

وكانت المدن مختلفة،  حضري معدالت نمو 1111-1991شهدت العديد من مدن العالم النامي ما بين األعوم 

ألف نسمة هي ذات نمو أسرع من  711و 111مدينة ويقدر تعداد سكانها ما بين  911الصغيرة والبالغ عددها 

منها شهدت % 35.4و ،للغاية اا سريع اا منها شهدت نمو %19، حيث أنَّ ما نسبته المدن األخرى المتوسطة والكبرى

استمرت في حين  ،تشهد أي نمو منها لم%  9,7أما يئاا بط اا نموعرفت % 13,5متوسط و نمو% 11و، اا سريع اا نمو

وكذلك المدن  ،مدينة19من أصل  %17,2لسريع بنسبة ا بالنمو( ماليين فما فوق 11)مابين بعض المدن الضخمة 

الها معدالت نمو ذات سرعات مختلفة، الكبيرة والمدن المتوسطة كان  الثانية للتحضر في العالم  وجةالمفي  أم 

قدرت النسبة  حيث المحيطة، الصغيرة بلداتالمدن والفي النمو هذا كون يتضاعف عدد سكان الحضر وسسيالنامي 

 مليون ساكن يقل تعدادها عنالتي في المدن الصغيرة  وهي %51.4حواليب 1119األكبر للتحضر للعام 
[111 :26]

.
 

تمثل الزيادة المستمرة في استهالك  محيطوالمتمثلة بنمو الفي العالم النامي األنماط الحديثة لنمو المدن  هذه إن  

 ةناتجالالمتمثلة بفئة التحضر حول أطراف المدن و حياء الفقيرة العشوائيةبنمو األمرتبطاا ذلك  األراضي المحيطة

من خالل توسع  الداخلية متناميةال االجتماعية وأنظمتها االقتصادية المختلفة البشرية تجمعاتبين العن التفاوت 

فالتفاوت المتنامي هو بين ، أقل تقدماا  ن ال تزال مدن ومناطق ريفية نائيةفي حي المناطق الحضرية واقتصادها

األثر  يتجلى وهنا ،التنمية ونوعية الحياة على الصعيد العالمي ولكن تأثيره أوضح ما يكون على مستوى المدينة

في طريق  اا يسير حتمالنامي فالعالم  ،مية من انعكاسات على مستوى المدنلبلدان الناالذي يحدثه النمو الحضري ل

وتطوير مما يتوجب توجيه االهتمام بقضايا التنمية الحضرية  ،مع زيادة آثاره السلبية بالتزامنولكن التحضر 

 .التنمية في تلك البلدان بدالا من أن يكون عائقاا أمامهابما يخدم أهداف وخطط أدوات إلدارتها 
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أما  ،والمتقدمةالنامية  ظهر االختالف في اتجاهاتها وانعكاساتها على البلداني   عالمياا حضر م من تحليل لظاهرة الت  ما تقدَّ  إن  

 .التاليةفسيتم التعرف عليه في الفقرات  المدن السوريةعن انعكاس التحضر على مستوى العالم العربي و

  حضر في العالم العربي، سماته وعواملهالت   2.3.1.
درت نسبة سكان الحضر إلى مجموع السكان في البلدان عتبر المنطقة العربية هي األكثر تحضراا في العالم، إذ ق  ت  

ازداد عدد  بداية القرن العشرين، فقد 1111في عام  %51، وارتفعت هذه النسبة لتصبح 1991عام % 35العربية 

من بين كل عشرة من سكان  اشخاص تقريبا   5السكان الحضر بشكل يفوق النمو السكاني في حد ذاته بحيث أصبح 

 المنطقة العربية هم من أهل المدن
[43].

 

حضر بال انقطاع في المنطقة العربية رغم انخفاض وتيرة النمو السكاني في جميع البلدان ظاهرة الت   تاستمروقد 

العالم نتيجة جذب المدن لسكان األرياف إذ ت قدَّر حالياا وتيرة نمو السكان في  11في غضون الربع األول من القرن 

الزيادة الطبيعية في الريف أكثر  لم أنَّ سنوياا، مع الع% 3.3سنوياا بينما في المدن فهي بحدود% 1.3بحدود  العربي

مناطق )من المدن وهذا دليل على هجرة الفائض منهم إلى المدن، وتحول الكثير من المراكز الريفية إلى مدن 

للعام  %57حضر في المنطقة العربية فقد قدرت نسبة التد سكانها وتغيير في أنماط حياتها، مع تزاي( حضرية

 1117للعام % 57مم المتحدة لشؤون السكان حسب تقديرات األ وستصبح هذه النسبة 1111
[46]

. 

، إضافة إلى حضر على مستوى البلدانلت  حضر بالمنطقة العربية بالتباين الكبير في نسب اظاهرة الت   توقد تميز

بطريقة ال يواكبها تحول مناسب في البنية االجتماعية واالقتصادية دث فيها التحضر سرعة النمو التي يح

ونسب  تزايد مظاهر االختالف ضمن البلد الواحد اختلفت أنماطفمع ، والسياسات التخطيطية المرافقة لحدوثه

 جداا بشكل سريع بل وسريع منها ما كان فالدول العربية، التحضر ومظاهر التنمية الحضرية بين  ارتفاع معدالت

سوريا، لبنان، ) إلى سريع كما في دول المشرقمنها ذات نمو متوسط وومعظمها في دول مجلس التعاون الخليجي 

ليبيا، تونس، ) ل المغربوومنها ذت نمو بطئ إلى متوسط كما بعض د (مصر، فلسطين، األردن، العراق

(المغرب، الجزائر
 [32 :2]

. 

على هناك اختالف أيضاا في معدالت النمو بين البلدان العربية باين في معدالت النمو الحضري إضافة إلى هذا الت  

كان ز الس  النمو الحضري لم يأخذ طريقه بصورة متوازنة ما أدى إلى ترك  أنَّ  إذ مستوى مدنها ضمن البلد الواحد

العربية ينما كان عدد المدن المليونية فب ، نمو مدن العواصموالحضر في مدن قليلة وظهور المدن الكبيرة المهيمنة 

تشير حيث  ،1117 عام أيضاا بحلول 41العدد إلى  امن المتوقع أن يصل هذفمدينة  11ال يتجاوز  1111للعام 

حيث نما عدد دبي في كما  ،%111اإلحصائيات إلى تضاعف عدد سكان المدن لبعض البلدان بسرعة نمو تفوق 

سنة ويتوقع أن  11مرات خالل  5ي أ% 511ارتفعت هذه النسبة إلى الشارقة في و% 411بنسبة  فيها السكان

وهذا نتيجة طبيعية لتوفر الخدمات في  ،1117بحلول عام % 91بلدان عربية عتبة  2تجاوز سكان المدن في ي

ات مما فيها واحتوائها على الوظائف الحكومية واإلدار اماكن النشاط االقتصاديالعواصم دون غيرها وتركيز 

في )األمر الذي أدى إلى هيمنة المدن الكبرى أي نسبة سكان المدن الكبرى  ،جعلها مركز جذب عالي للسكان

 ضمن البلد الواحد اا ن األخرى األصغر حجمإلى مجموع سكان الحضر في المد( المدينة األكبر
[66 :111]

 . 

حيث لوحظ تباطئ في  على من المدن الكبيرةأومن جانب آخر لقد شهدت المدن ذات الحجم المتوسط معدل نمو 

ن وتيرة النمو للمدن الكبرى في كل من المشرق والمغرب وزيادة نسب النمو في المدن األخرى لتستمر المد

رى والمتوسطة ضمن البلد الواحد كما في الالذقية غالمدن الصما وإنَّ مدن العواصم  المليونية في االزدياد ليس فقط

حيث  حسبإلى الزيادة الطبيعية فوفي الواقع ال يمكن إرجاع هذا النمو ، رهاوبيروت والكويت وغي واالسكندرية

تشير التوقعات إلى انخفاض وتيرة النمو السكاني الطبيعي في حين ستزداد نسبة النمو الحضري للمدن وهذا عائد 

رية يختلف من بلد عربي آلخر وإن إلى الهجرة الريفية الحضرية أوال، وكما أن تصنيف المراكز على أنها حض

الكثير من المناطق الريفية المتاخمة للمدن ال يتم حساب سكانها من سكان المدن، إذ أنَّه إعادة تصنيف المدن 

الحضرية  ةآليات اإلدارأدوات وتطوير لالحاجة أتي وهنا تواألرياف يكون لصالح األولى وعلى حساب الثانية، 

وذلك  الريفيةلتحقيق االندماج ما بين المناطق الحضرية والمناطق  جديدةالجيده وإيجاد المزيد من اإلستراتيجيات ال

 .من تحقيق مستويات أفضل من االستدامة نهابهدف تمكي
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م أن عملية الت   حضر هي عملية مختلفة من دولة مدن العالمية أوما يسمى عملية الت  وبذلك، يتبي ان من كل ما تقد ا

في الدول النامية  كماألخرى فقد ظهرت هذه العملية بشكل تدريجي في الدول المتقدمة فلم تظهر اآلثار السلبية 

ومنها الدول العربية والتي كانت فيها التغيرات واسعة وغير متوقعة وهذا ماجعل الدول المتقدمة قادرة على حل 

ة في حين عجزت الدول النامية عن حل الكثير منها، فمثال استغرقت عملية التحضر الكثير من مشاكلها الحضري

وهذا عام فقط لتصل إلى نفس المستوى  17-11عام أما في دول الخليج فقد احتاجت من  171في الدول الصناعية 

ت والتحديات وكان سبباا في نشوء اإلشكاليا لنمو حضري سريعالتي تعرضت ل غيرها من المدن العربية هو حا

 .العربيةوالنامية و تطور اتجاهات عملية التحضر وانعكاسها على الدول المتقدمة 4ويلخص الشكل . الحضرية

 انعكاسات اتجاهات التحضر على العالم المتقدم والنامي والعالم العربي (:4)الشكل 

 إعداد الباحثة استناداا إلى التحليالت السابقة :المصدر

ما  ،أو جزء منها التحديات إلى هذه المدن السورية كجزء من العالم العربي ال بد من أن تتعرض إن ،في الواقع

في مواجهتها وخاصة أن النمو الحضري هو من  حكومات السوريةجهود الالواقع الحضري وإلى دراسة يدفع 

 .الحاليةسمات المدن السورية 

 

 وآثاره ةواقع التحضروالنمو الحضري في سوري 3.3.1. 

 تسارع النمو الحضري في سورية 1.3.3.1.

إلى  1951عام % 43فقد ارتفعت نسبة سكان الحضر من  شهدت سورية ارتفاع في نسب التحضر بشكل ملحوظ 

ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى  ،1111للعام %  77,5 وإلى  1115عام % 73.7 وإلى 1997عام % 71

1171للعام  %21وإلى  ،1117للعام  51%
[12 :66]

 ..7الشكل  كما يظهر .

 

 

 

 

 
 .(1117-1971) ين األعوامبفي سورية ما منحني تزايد النمو السكاني الحضري :  (6) لشكلا

 التي تمَّ  1171و 1117للعام  باستثناء النسبة المتوقعة(  1111 - 1971 )لألعوام ما بين إعداد الباحثة باالستناد إلى المحموعة اإلحصائية : لمصدرا

 المرجع  من خاللاالعتماد عليها 
[12]

. 

وانعكاساته التحضر اتجاهات  

 

 النتائج اإليجابية للتحضر
اتباع إجراءات من حيث 

 الحضرية التنمية 

 النتائج السلبية للتحضر

هتمام بقضايا اال ضعف

 التنمية الحضرية

وتطوير  المستدامة

أدوات إلدارتها 

 .وتجسيدها واقعياا 

 

نمو حضري تدريجي ارتبط بالتنمية من حيث توفير المزيد من األنماط المركزية   

ألنماط التنمية المتوازنة التي تحدث في المدن للتنمية الحضرية وكذلك نتيجة 

كالمخططات التنظيمية دوات وآليات فعالة أم المتقدم عبر توجيه لالصغيرة للعا

 .لتعزيز هذه التنمية على مستوى المدن وأقاليمها الحضرية

 

 الدول المتقدمة 

 

الفقيرة ارتبط بمواجهة تحديات حضرية من نمو األحياء نمو حضري سريع 

, تعاني من تدني مستوى الخدمات الحضرية التي العشوائية حول المدن

البشرية وأنظمتها االقتصادية االجتماعية  التجمعاتالتفاوت التنموي بين و

 .المتنامية الداخلية من خالل توسع المناطق الحضرية واقتصادها

ة ناميالدول ال  

 

في معدالت نمو المدن العربية االختالف و تسارع التحضر وتباين نسبه

مع عدم القدرة على حل الكثير من المشاكل الناتجة عنه  والعشوائية المكانية

 وإدارة وتوجيه نمو المدن

 

  البلدان العربية 
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حضر التي تتعرض ويظهر حجم ظاهرة الت  في سورية الحضري المتسارع والمتوقع مو النابق المخطط الس  مثل ي  

ال بد من ذلك ول ،تمع السوري ككلعلى المج آثار مختلفة بما لها منالوعي تجاهها ضرورة د األمر الذي يؤك  ، لها

عرف على الطرق واألساليب لت  وا ،ةها على المدن السوريضأسباب هذه الظاهرة والتحديات التي تفرمعرفة 

 .للتعامل مع عملية التحضرإلعداد المخطط التنظيمي  التي يتم اتخاذها اإلجرائية

 عوامل التحضر في سورية وآثاره ودور المخططات التنظيمية 2.3.3.1.

عوامل ضاغطة تضع البيئة الحضرية تحت )مجموعتين من العوامل  إلىحركة التحضر في المدن السورية  تعود

 .(وعوامل مساعدة تساعد في زيادة الضغط ،الضغط

 بالقضايا التاليةضاغطة العوامل تتمثل ال : 

  شير ت   إذ سوريةوراء االنفجار السكاني الحاصل في الرئيس  العاملعد ي  الذي  النمو السكاني الطبيعي

ه منذ بداية أن   إذاالحصاءات إلى انخفاض ملموس في معدل النمو السكاني مقابل ارتفاع معدل النمو الحضري 

-1111 األعوامما بين % 1.47 ىثم عاد وانخفض إل% 1.5األلفية الثالثة وصل معدل النمو السكاني إلى 

، أي انخفضت وتيرة النمو السكاني %1.47لتبقى  1111واستمرت هذه النسبة باالستقرار حتى عام  1117

كما هو في مختلف المدن السورية  سكان الحضرزيادة تكون  لكن لوحظ هذا االنخفاض في الريف بينماو

 .(1111، 1111، 1119، 1115، 1114)خالل األعوام  1موضح في الجدول 

 المحافظات
2114 2116 2111 2111 2111 

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر ريف حضر

 1 16.4 1 16.3 1 16.12 1 13.3 1 66. دمشق

 9.9 15.1 9.9 17.9 9.1 15.9 2.51 16.64 4.6 6.2 ريف دمشق

 12.4 15.5 12.3 15.7 15.1 12.7 15 15.35 2.7 14.1 حلب

 2.3 2.5 2.3 2.5 5.2 9.17 5.72 2.51 3.9 4.5 حمص

 11.3 7.3 11.3 7.3 9.53 7.52 9.11 7.71 4.9 1.2 حماه

 4.9 6.4 7 4.3 4.5 4.16 4.71 4.61 1.4 2.6 الالذقية

 3.1 4.6 3.6 4.6 3.66 6.11 3.11 4.36 6.1 2.6 دير الزور

 9.5 4.2 9.2 4.2 9.13 7.11 2.59 4.21 4.5 1.5 الحسكة

 7.2 3.1 7.2 3.1 7.44 3.43 7.17 3.12 1.5 1.5 الرقة

 11.2 3.5 11.2 3.5 11.13 4.13 9.53 3.2 7 1 إدلب

 1.5 1 1.5 1 1.4 1.11 1.3 1.15 1.1 1.7 السويداء

 7.5 4 7.5 4 7.12 4.19 4.27 4.12 1.5 1.1 درعا

 7.2 1 7.2 1 7.7 1.9 1.35 1.15 1.2 1.1 طرطوس

 1.9 1 1.9 1 1.2 1 1.5 1 1.4 1 القنيطرة

 1111-1114 ما بين األعوام( ريف-حضر)التوزع النسبي للسكان حسب المحافظات السورية  (:2)الجدول 

 1111،  1111، 1119، 1115،  1114إعداد الباحثة باالستناد إلى المجموعات اإلحصائية في سورية لألعوام :المصدر

  والتي سببت نمو  ل األساسي للتحضر السريع في سوريةالعام يضاا أعد تمن الريف إلى المدن  الهجرة الداخلية

على مستوى ها لتكون نسب التحضر في هذه المراكز أعلى من ،الحضر في مراكز المحافظات ومحيطها

حجم هذه المراكز مختلف من محافظة  مع العلم أنَّ  مثل حلب ودمشق وحمص والالذقية المحافظات ككل

من إجمالي حضر المحافظة أي أكثر من % 71حيث بلغت نسبة الحضر فيها الالذقية ألخرى، كما في محافظة 

من المساحة % 1.75يباا يعيش في مدينة الالذقية، بالرغم من أن مساحتها ال تتجاوز نصف سكان المحافظة تقر

الكلية لسورية وتعتبر من مراكز المحافظات الصغرى في سورية
[13 :24]

ظهر عدم التوازن في توزيع ي   هذاو، 

لدى ي بدوره إلى ضغوط وتحديات ما يؤد، وسوء السياسات التخطيطية وتأمين خدماتهم  السكان الحضر

هي إشكالية وهذه  أيضاا  المسؤولين لتأمين التوازن التنموي على مستوى المحافظة الواحدة وبين المحافظات

البحث التي تدور حول مسألة توجيه النمو الحضري وفق أدوات تنموية وأسلوب تخطيطي معاصر يجسد هذه 

 .هجية إعداد مخطط التنمية التنظيمي كأداة استراتيجيه لتحقيقهاتطوير من من خالل التنمية على أرض الواقع
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 البشرية ومنهاالتخطيطية  ممارساتوتتمثل بال: عوامل المساعدةال: 
  أشارت إذ ، عوائد هذه التنميةواالستفادة من ص العمل فرل طلباا إلى الهجرة إليها  تركيز جهود التنمية في المدن أدى

وإنما تشكل ما يسمى باالغتراب  اا،دراسة سكانية للمدن السورية حول الهجرة الداخلية إلى عدم إمكانية قطعها أحيان

يميلون إلى  هم في سن العمل والدراسة الجامعيةمن ( 17-19)عمار األالداخلي حيث وجد أن السكان من فئة 

 يرغبون بالعودة إلى الريف عندئذتراب حتى سن التقاعد ويستمرون في هذا االغطلبا  للعمل لمدينة الهجرة ل
[16 :6]

 . 

  سكانها عدد  التي يبلغعدد التجمعات  يعتبر أن   في تصنيف التجمعات والذي االعتماد على المعيار اإلحصائي

 ةحضريق مناطفأكثر هي لف نسمة أ 11
[16 :6]

من خالل  إلى زيادة النمو الحضريبدوره يؤدي ما  هذا ،

حيث تشير السجالت ، اإلداري إلى بلديات وضمها للمناطق الحضرية تصنيفهاالتصنيف الدوري للقرى ورفع 

 111إلى  مدينة 24من وارتفع عدد المدن  بلدة إلى مدن 15 تحولت 1115 -1111ه بين العامين اإلحصائية أنَّ 

 مدينة
[13 :26]

خدمات الحضرية التي فقط دون التمتع بالمقومات والتغيير الصفة حيث هذا التحويل يكون من لكن و، 

 .أساسهاصنف التجمعات على يجب أن ت  

لتوزيع أنَّ ا إذ ،التي تتحكم بهذه العمليةالسياسات تعود إلى  حضر في سوريةعملية الت   أن   ي ستنتج مما سبق،

متعلق بالدرجة األولى بالخدمات التنموية المتوفرة فيها وفرص العمل  الحضري في مراكز المحافظات والمدن

التعاريف  وفق ذه المراكز، وكما تتم عملية التحضردون المناطق الريفية ومن خالل تركيز جهود التنمية في ه

 ،ألف نسمة فأكثر 11ها التجمع التي يبلغ تعداده أن  على من قبل وزارة اإلدارة المحلية  تدد  ح  والتي المعتمدة للمدينة 

نوع من الخدمات األساسية الحضرية صل لها أي لكن ال يفقد يكون هذا العدد متوفر في إحدى التجمعات الريفية و

فالتحضر  ،تعداد سكانه وال تشمله التنمية زيادةلمجرد حضري  ر أي مجتمع له نفس التعداد هووبهذا ال يمكن تصو  

 عملية تتوقف على أنظمة التنمية المتبعة ودرجة التكامل بينها وشموليتهاهو 
[117 :33]

وهذا ما يجب تداركه وأخذه ، 

  .باالعتبار عند إعداد المخططات التنظيمية

 تضاعفت أحجام المدن وعدد سكانهاأن سورية في  استمرار النمو الحضريوبالطبع، كان من نتيجة ذلك ومع 

 :ت فيوتجلَّ  هاآثار والذي تعددت التحضرإدارة علمية تجاوز إمكانيات السلطات المحلية على شكل يب

 الحضرو الريف سكان بين البيئة المعيشية وفي العامة الخدمات من الفرد نصيب مستوى في الكبير التفاوت. 
 واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والصحية  األزمة اإلسكانية المتعددة األبعاد التي تتواصل مع التضخم السكاني

 :تمثل بعدة أمورتو للسكان الحضر
 مالئملارتفاع أسعار المساكن في مراكز المدن ونقص السكن ا. 
 من وعدم قدرة فئات واسعة  الطلب على المسكنفيه زداد ا ظاهرة السكن ففي الوقت الذيزدواجية في اال

 11تأمينه هناك عدد من الوحدات السكنية الشاغرة المجتمع
[61]. 

  وقد رافق وخدمياا  قانونياا  دون تنظيم والتي نشأتالمحيطة بمراكز المدن الرئيسية انتشار المناطق العشوائية

بتدهور البيئة الحضرية فيها وفقدان المقومات األساسية للحياة وغياب البنية التحتية مثلت عدة أزمات ت ذلك

على حساب توسعها و فيها ازدواجية الطلب على المسكن تواجه تلك المناطقإضافة لذلك فإنها  ،وانتشار الفقر

من األراضي  هكتار مأخوذة 7777ها هكتار من 15,511لتشمل مساحة  حيث امتدت األراضي الزراعية

 الزراعية الخصبة في سورية
[46]

مستدامة للتوسع الحضري  تخطيطيةسياسة وجود هذا يدل على عدم و ،

 يمن إجمال% 11نسبة السكان الحضر الذين يعيشون في األحياء الفقيرة العشوائية  ترد  حيث ق   ،الجاري

وكثير منها ال يدخل في محور الدراسات التنموية والخطط والبرامج على  .السكان الحضر في سورية ككل

ه لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة يتطلب التكامل والشمولية على مختلف أن   اا علم، المستوى الحضري

(المدن ومحيطها)المستويات المكانية للبيئة الحضرية 
 [32]

 . 

   2مستوى الوطني الل البطالة على دمع حيث بلغفي المدن  البطالة والفقربازدياد مثل آثار اجتماعية تتظهور % 

 % 51تصاعد للفقر ليكون عدد فقراء الحضر مع  متزامناا  ،1111 للعام
[12 :641]

.  

لى مواكبة ع والمعنيين مع عدم قدرة الحكومات حديات المواجهة للمدن السورية وريفهاهذه الت   رافقتتفي الواقع 

حرك على المستوى الت   ال بد معه من مخططي المدن السوريةيشكل تحدي تجاه  مما ،حضر المتسارعةحركة الت  

مدن توجيه نمو الل التنظيمي المخطط ، هنا يأتي دورالتخطيطي التنموي والمستند على توثيق نشاطات هذا الحراك
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لمدن ونشاطاتها حضر بمجاالت تنمية ااالستدامة وربط الت  لمعايير معاصرة ومبادئ  وإدارتها، من خالل تضمينه

لينعكس بذلك إيجاباا على واقعها وواقع المناطق الريفية المحيطة بما يضمن التوازن التنموي والمكاني للمدينة 

 وريفها
 [121 :26]

. 

 ة إلى التخطيط الحضري المستدامالتحديات الجارية للتحضر والحاج  4.1.

يوما بعد  الدافعة للتطوير والتنمية االقتصادية ولكن تأثيراته على المدن تتزايد حضر هو من القوىالت   بالرغم من أنَّ 

وهذا ما يفرض سياسة تعامل جديدة مع نتائج  ،واإلداريةيوم سواء من الناحية البيئية أو االقتصادية أو االجتماعية 

  :التحديات التاليةوآثاره المتمثلة بهذا النمو 

 لب المتزايد على الخدمات الحضريةوالطالديموغرافية  التحديات: 

آثار التحول الحضري العالمي جعل السلطات المحلية والحكومات في مواجهة مجموعة تحديات ديموغرافية لم  إن  

والحضرية وميل التوازن بشدة لصالح النمو  من حيث النمو غير المتوازن بين المناطق الريفية ،تواجهها من قبل

 ل مرة في تاريخ البشرية أكثر من نصف سكان العالم يعيش في المناطق الحضريةألو 1112الحضري ففي عام 

 1171عام % 51وهذه النسبة سترتفع إلى 
[124 :26]،

 فيتكمن  المشكلةف ،ولكن كله سيكون تقريبا في الدول النامية 

قدرة على تأمينها  الحضرية مرتبط في نمو الحضر الذي يتم في أقل البلدانالطلب المتزايد على الخدمات  أن  

وخاصة في البلدان النامية األكثر فقراا والتي هي في مواجهة تحديات التحضر تجاه  تأمين مياه الشرب والمرافق 

الصحية اآلمنة واإلسكان الجيد واألقل ازدحاماا وتيسير بنية تحتية حضرية وقدرة السكان الحضريين على تحمل 

 تالفيها في النمو السريع لألحياء الحضرية الفقيرة والمستوطنات العشوائيةال يمكن لتي تكلفة هذه الخدمات وا
[1 :6].

 

 التحديات البيئية 
قضايا التنمية المستدامة  هامن أهمتعتبر التحديات البيئية من أكثر المشاكل التي تعترض طريق السياسات الحضرية و

من حيث بشكل سلبي  وتأثيره بالمقام األول إلى النشاط البشريالتغير المناخي الذي يعزى مثل عدة إشكاليات تتمثل بو

أن إذ  ،كون عرضة لهذا التهديدتسوالتي البلدان النامية في  وخاصةوإنتاج األغذية والصحة والبيئة الحصول على الماء 

وال في مواقع معرضة للكوارث الطبيعية والفيضانات للعيش األنماط الحالية للتحضر تدفع الناس ذات الدخل المتدني 

 حضريالتخطيط الو لتنميةلغياب اوالتي تعد نواتج غير الرسمية تجمعات لسيما ا
[111 :64]

. 

والزيادة المحتملة الطويلة  ةاستخدام الوقود األحفوري في المناطق الحضري المشكلة الثانية للبيئة الحضرية هي أما

فقد أدى االستخدام العالمي للنفط كمصدر للطاقة إلى النهوض بالتحضر والسماح بنشره من خالل االعتماد  ،األمد

وهذا ما . بين الضواحي والمناطق الحضرية المتشكلة من جراء النمو الحضريعلى السيارات الخاصة في التنقل 

يئي واالزدحام وتحدي تجاه االستجابة لهذه ي إضافة إلى استهالك الموارد الطبيعية كاألراضي إلى التلوث البيؤد

 والنقل تجمعاتالتحديات الحتمية بالنسبة للتنمية الحضرية وال سيما فيما يتعلق بكثافة ال
[111 :64]

. 

وهناك أقل من  ،في معظم بلدان العالم وال سيما في العالم النامي ملموساا  أصبحت إشكالية البنية التحتية تحدياا وكما 

نقص المرافق الصحية  إضافة إلى أن   ،من المدن في البلدان النامية فقط تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي 37%

في  ةوالمتركز ةوالمتوقع ةالحاصلوالحصول على المياه النظيفة والتخلص من النفايات وغيرها من اآلثار البيئية 

ما مشاكل البيئية الراهنة فحسب وإنَّ إيجاد حلول للفالمشكلة ال تكمن في  ،المناطق الحضرية الفقيرة والعشوائية

من % 41ه ما يقارب توقعات إلى أنَّ الحيث تشير  ،المشاكل من جراء الزيادة الحضرية المتوقعةاالستعداد لمواجهة 

 1131 عام سكان العالم سيكون بحاجة لبنية تحتية وخدمات حضرية جديدة بحلول
[6 :1].

 

وتأثيره على البيئة  المستمر الزحف الحضريآثار التحضر البيئية مستمرة من منطلق  فإنَّ  اإلطارضمن هذا 

مة البنية التحتية المعتمدة واالستهالك المتزايد لموارد وأنظالحضرية  للتجمعاتركزة بسبب الطبيعة المالمحيطة 

ما  ،أيضاا  لمناطق الريفيةاليشمل هذا االستهالك حو غير مستدام وغير متوزان مكانياا وزمانياا على ن الطبيعة

 .مة في استهالك الموارد الطبيعية الحضرية والريفية على حد سواءأكثر استدايتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات 
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 نية والحاجة إلى التنظيم المكانيالتحديات االجتماعية والمكا 

كذلك و متوسطة الحجم،الصغيرة وال لمدنالسريع لالمكاني النمو مع والمترافق حضر السريع مع ارتفاع معدالت الت  

وجدت الحكومات والسلطات المحلية نفسها  ،نمو التعداد السكاني بعمر الشباب في كل من الدول المتقدمة والنامية

الصغيرة والتجزئة ل حضرية جديدة للبعد اإلجتماعي والمكاني والمتمثلة بالتركيب المتعدد للمدن افي مواجهة أشك

وانتشار الفقر الحضري الذي يعد وبالتالي عدم المساواة في الدخل  واستقطاب القوى العاملة تجاه المدنالمكانية 

نسبة الفقر  أكبر تحدي تواجهه دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول النامية حيث تشير الدراسات إلى أن  

 الدول النامية الحضري أعلى من نسبة النمو الحضري ذاته في
[211]

والمتمثل بنشوء مدن األحياء الفقيرة العشوائية  

 تقريبا لنسبة النمو الحضري اا مساوي أن نسبة نموها المنخفضة الدخل في الدول النامية وكما
[116]

والمفارقة هنا  ،

من المدن ضئيلة جدا  وا بهامتعيت في أن هؤالء الفقراء اللذين يوصفون بالحضر هم مقيدون والمزايا التي يجب أن

 بالمقارنة بسكان الريف
[36 :63]

االنقسام  مكاني في أي مدينة يهدد بوجودأشكال التفاوت االجتماعي وال ، وإن  

 .إلى اضطرابات اجتماعية من نشوء الجريمة وانعدام األمن واالستقرار والعنف الحضريو االجتماعي

حدي تجاه إعادة هيكلة هذه توزيع الموارد وخطط التنمية لتفادي الت  مدن أكثر استدامة ال بد من العدالة في جل أومن 

المدن وتركيبها الديموغرافي واالجتماعي والمكاني والذي يترتب عنه تحديات أخرى تؤثر على الجوانب األخرى 

مشاكل الجتماعي المكاني يوفر الجهد والوقت والتكاليف أكثر من معالجة الفإن منع حدوث االختالل ا ،للتنمية

 .الناتجة عنه

  التحديات االقتصادية 

تركيز سوق العمالة في المناطق الحضرية للبلدان ة الهيكلية االقتصادية العالمية إلى عملية العولمة وإعاد تأد  

وكذلك نمو قطاع  ،عدم المساواة في الدخلوبالتالي  والعمالة إلى المدنكل المهنية اجذب الهيو معاا النامية والمتقدمة 

 والحاجة إلى تخديمها الحضرية لتجمعاتالخدمات أكثر مما هو نمو الصناعات التحويلية كنتيجة مباشرة لنمو ا
[116 :64]

. 

وهذا ما يعكس اآلثار االقتصادية للتحضر من حيث التكاليف المرتفعة لتأمين هذه الخدمات والبنية التحتية 

والتي ترافقت في المدن التي أصبحت مكاناا للفقر والحرمان على وجه الخصوص في المناطق النامية ة ريضالح

االقتصادية العالمية ووظائف االقتصاد الحضري غير الرسمي المتركز بأكثر  رتفاع البطالة المرتبطة باألزمةمع ا

 من كامل العمالة في الدول النامية% 71من
[1 :6]

 التي يتعين علىوهذا يشكل أحد أهم التحديات الحضرية  ،

 .واالستجابة لزيادة الفقر وعدم المساواة التصدي لها البلدان النامية حكومات

بتكاليف التأثيرات البيئية السلبية التي يتعرض لها  تتمثل إحدى اآلثار االقتصادية للتحضر فإنَّ  ،ذلك إضافة إلى 

 هي إحدىوزيادة الطلب عليها وإنَّ تكاليف تأمينها  ،الطاقة المفرطالموارد هالك سكان المدن والناتجة عن است

فهناك  للتجمعات،المستلزمات الرئيسية لتلبية االحتياجات األساسية وتعكس أنماط التنمية االقتصادية واالجتماعية 

على األنواع  ونيعتمده ملياري نسمة آخرين كما أنَّ و ،طاقةحصول على الللمليار نسمة يفتقرون  1ما يقارب 

وهذا ما ينجم عنه هدر في الوقت  ،العشوائية الفقيرة في البلدان النامية تجمعاتمن ال موأكثرهالتقليدية من الطاقة 

الوصول إلى خطط التمويل المالئمة لفقراء الحضر وانخفاض الدخول التي ال تكفي نتيجة محدودية  وذلك والمال

 خدمات الطاقة النظيفةلشراء 
[6]

. 

أعاق عملية  للتنمية الحضريةوالمكانية  تجاهل الترابط االقتصادي واألبعاد االجتماعية والبيئية أنَّ  يتبيَّن وبذلك

دورها على السياسات والخطط بفي المحصالت االقتصادية والمؤثرة ر منها تؤث فالتكلفة الناتجة عن كلالتنمية 

 .التنمية هذه بتوافر الموارد لتخطيط وتنفيذ مشاريعالحضرية والمتعلقة 

 التحديات المؤسساتية واإلدارية وإعادة النظر في اإلدارة الحضرية الحالية. 

القدرة على  ضعف في ظلوذلك لعملية التحضر  أكثر التحديات المرافقةتعد التحديات اإلدارية والتخطيطية من 

وهذا األمر متعلق بالدرجة األولى بنوعية  ،وتوجيهه بشكل متوزان مكانياا  إدارة النمو الحضري المتسارعو واكبةم

 وإدارتهاالقرارات المحلية انعدام الالمركزية في اتخاذ والتخطيطية المتبعة  السياسات
[111 :64]

سرعة  إذ أن   ،

غيرات الحضرية على المستوى البيئي واإلجتماعي الت   مواكبةعلى اإلدارات المحلية قدرة تفوق العالمي حضر الت  
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األدوار المتغيرة للقطاع العام والخاص والقطاع غير الحكومي الناتج عن  نتج عنهاواالقتصادي والمكاني ما 

 وخاصة في المراكز الحضرية الصغيرةوالفوارق اإلقليمية  السياسات غير المواتية، بما في ذلك عدم التنظيم

واجهة نقص حاد في الموارد المالية والقدرة المؤسسية لمل مواجهتهامو بشكل متسارع في ظل تنوالمتوسطة التي 

في حين  ،يجب منعهاالنمو الحضري هو ظاهرة سلبية  اع النهج الخاطئ في النظر إلى أنَّ اتبنتيجة هذا التحدي 

وتحديد أنماط  واالجتماعيةلتنمية االقتصادية تحقيق ال والمراكز الحضريةيجب أن ينظر إليه كقوة دافعة للمدن 

 .التنظيم المكاني لكل من النشاطات االقتصادية والسكانية مع مراعاة البيئة لتوسع حضري أكثر استدامة وانسجاماا 

من التكامل بين التغيرات والنشاطات الحضرية بد مستدام ال الحضري اللتوسع أنَّه لتحقيق ا ،يتوضح مما تقدم

وأهداف التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية باعتبارها نشاطات محفزة للمدن إليجاد استراتيجيات تساعد على 

، تحقيق التنمية الحضرية الشاملة على المدى الطويل والقادرة على مواكبة حركة التحضر المستمرة والمتوقعة

 .التحديات الجارية للتحضر( 3)ول ويلخص الجد

 تحديات مؤسساتية تحديات اقتصادية تحديات اجتماعية ومكانية تحديات بيئية تحديات ديموغرافية

تفاوت النمو بين 

المناطق الريفية 

 لحضريةاو

 الفقر الحضري مناخيالتغير ال
ارتفاع تكاليف تأمين 

 خدمات الحضر المتزايد

المركزية في اتخاذ 

 القرارات

طلب متزايد على 

 الخدمات الحضرية

ارد  زيادة استهالك المو

الطبيعية من مياه و 

 األراضي

ارتفاع البطالة في عمر 

 الشباب

ارتفاع تكاليف تأمين 

 الطاقة

ضعف اإلدارة الحضرية 

البلدان )في بعض البلدان 

 (النامية

سرعة نمو الفقراء 

 الحضر

وزيادة تلوث بيئي للمناطق 

 الحضرية

عدم االنسجام  -األمنانعدام 

 االجتماعي

ارتفاع تكاليف معالجة 

 التلوث البيئي للحضر

الية نقص الموارد الم

 والمؤسسية

 

البنية التحتية السيئة لبعض 

الحضر وزيادة الطلب 

 عليها

التفاوت المكاني بين الريف 

 والحضر
 

اتباع سياسات محلية غير 

مواتية لنهج التحضر 

 العالمي

  
الفقيرة نشوء األحياء 

 العشوائية
  

 .حديات الجارية للتحضر العالميالت  (: 6)الجدول 

 .باالعتماد على عدد من الدراساتإعداد الباحثة : المصدر

هي في تباين النامية فإن أساليب التخطيط المتبعة  البلداننتيجة لهذه اآلثار السلبية للتحضر والتي تتركز معظمها في 

نمو فال ،مة لجعل التوسع الحضري مستداواألدوات المناسبالوسائل ما يتطلب إيجاد  ،مع المفهوم المستدام لتنمية المدن

معقد في ومكاني وبيئي  ه تحول اجتماعي واقتصاديالحضري ليس مجرد مسألة الهجرة من الريف إلى المدينة ولكن  

التي يجب أن تتوالها الحكومات على اختالف مستوياتها لسد  األدوار حولالتساؤل يدور وهنا ، لعيشأسلوب ا

  وهذا أيضاا يقود إلى معرفة ردود األفعال تجاه معالم التحضر العالمي؟ ،اإلدارية وأساليب التخطيط اتثغرات القدر

 االستجابة الدولية لحركة التحضر العالمي -لتنمية المستدامة للمدنا  5.1.

من السمات التي لمواجهتها ردود األفعال الدولية وتفاقم آثارها على المدن، كانت حضر العالمية الت  مع استمرار حركة 

 الدوليةالعديد من المؤتمرات والتقارير  دتمه  فقد  ،حاليحتى وقتنا ال ميزت السياسة الدولية في أواخر القرن العشرين

تجاه حلول وإجراءات من شأنها اتخاذ موقف استباقي إزاء النمو الحضري الحتمي والتقليل إلى أدنى حد من الطريق 

الكثير من عواقبه السلبية، وقد أدى هذا االهتمام العالمي بقضايا التحضر إلى التأكيد على أهمية استراتيجية تنمية المدن 

 :، ويتمثل بالتقاير والممارسات السياسية اآلتيةهذا  يومنا حتى مستمر حراكاللمواجهة آثاره، وال يزال 

  مستقبلنا المشترك بعنوانتقرير برونتالند والذي صدر عنه  1166عام في  األمم المتحدة للبيئة والتنميةمؤتمر 

 تبني مفهوم التنمية المستدامةفيه  الذي تم  
[111]

. 
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  مؤتمر قمة األرضEarth Summit  إعالن صدر عنه وجانيرو  ديمدينة ري  عقد في والذي 1112عام

في الجزء السابع من أجزائها  للتنمية المستدامة برنامج العمل التنفيذي وهو عبارة "AGENDA 11"  11األجندة

 البشرية تجمعاتلتأكيد على تعزيز التنمية المستدامة للل
[141]

. 

 ة مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشريUN-HABITAT  الذي  والمعروف بقمة المدن ،1113في استنبول

المجتمع  من قبلرئيسان فيه تأييد محوران  وقد تم   ،ية على الصعيد العالمي والوطنيعقد بشأن السياسات الحضر

م ومن بين أه ،البشرية في عالم آخذ بالتحضر تجمعاتالدولي هما المأوى المالئم للجميع والتنمية المستدامة لل

مؤتمر هو ضرورة كفالة ترابط سياسات التنمية الحضرية في إطار الالمركزية من منطلق مراعاة البعد نتائج ال

 تنمية حضرية أكثر استدامةمن خالل إدارة الشؤون الحضرية الرامية إلى الريفي للتنمية 
[1 :5]

. 

 مبادرة تحالف المدن citiesalliance وضع في وتتمحور أهدافها  تيسير تنفيذ أعمال الموئل الثانيل 1111 عام

حيث  للمدن وتحسين مستوى األحياء الفقيرةوسيلة لمساعدة الحكومات المحلية والوطنية استراتيجية لتنمية المدن 

من خالل تيسير التكامل بين مختلف المنظمات وتعزيز  أصدر خطة عمل المدن الخالية من األحياء الفقيرة

 ما العمل مع الشركاء الوطنيين المحليينوإن   االبتكارات والنهج الجديدة وعدم وجود جهة تنفيذية مستقلة
[2 :6]

. 

  طرق الثقافات الشمول والتكامل المدن ملتقى"سبانيا بعنوان إفي  2116الحضري العالمي تقرير المنتدى"،  

فقر الحضري بتعزيز نظم التشارك الشامل لوهرية التوسع العمراني المستدام والتخفيف من ابالتركيز على ج

 .الة لزيادة كفاءة اإلدارة الحضريةلإلدارة المحلية كوسيلة فع  

  الدعوة إلى زيادة حول التوسع الحضري المستدام و 2116 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةتقرير

لسلطات رويج لبسط الالمركزية من خالل تمويل اتومن بين االستراتيجيات التي جرى تحديدها ال استدامة المدن

 .وتوضيح الروابط بينها وبين الحد من الفقر الحضري المحلية والتخطيط التشاركي

  كل من  نا أن  المطروحة في المدن مبي  تناول القضايا الحضرية الذي  2111 -2116تقرير حالة مدن العالم

العدالة االجتماعية والحكم السليم عناصر مترابطة وهامة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة مع أهمية عناصر 

قضايا أساسية يمكن تحقيقها من خالل التنمية الحضرية كالبيئي المكاني واإلقليمي واالجتماعي و االنسجام

 المستدامة
[4]

. 

 ضرورة و غير المخطط الحضري الذي أشار إلى االنتشار 2111تقرير العالمي للمستوطنات البشرية ال

التحضر المستدام لمدن آمنة بيئية ومنسجمة اجتماعيا وذات إنتاج اقتصادي فعال من خالل التخطيط المكاني 

وعملية تشاركية  قل المستداموالن االستراتيجي لمكاملة وظائف القطاع العام وتنظيم األرض واإلدارة الحضرية

دور ك باستخدام سياسة التجديد الحضريوالكثيفة والتخطيط ألشكال مكانية أكثر استدامة مثل المدن المضغوطة 

 جديد للتخطيط الحضري في التنمية الحضرية المستدامة
[111 :1]

. 

 الموصى بعقده من قبل  1111 لعام مؤتمر األمم المتحدة الثالث بشأن اإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة

للجميع  وتمويل اإلسكان الميسور التكلفةتأمين بضرورة  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي أقر  

 األطر المؤسسية لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة وتعزيز ةالعدال قبما يحق
[6]

. 

يجمع أمره على مواجهة القضايا المتعلقة العالم  والتقارير تشير إلى أنَّ المؤتمرات يتبيَّن أنَّ  استناداا لكل ما تقدَّم،

تشمل وتالزم ( ومستقبالا  حاضراا )حقيقة حتمية مستمرة سيلة لمواجهة آثاره السلبية فهو باستدامة التحضر كأداة وو

لتنمية احفز ي أن كنيموالذي وهنا ال بد من النظر إلى الجانب اإليجابي منها واستثماره  ،جميع جوانب الحياة

 مكانيامن خالل إيجاد اآلليات واألدوات التي توجه النمو الحضري  مستدامة كوسيلة وغاية في آن معاالحضرية ال

 .بالتكامل بين جميع مجاالتهاإدارتها  من ثم  و وتترجم أهداف هذه التنمية على أرض الواقع

دة التنمية الحضرية المستدامة التي أهميَّ  من انطالقاا  عرف على أسس من الت   ال بد   ،الدولي مجتمعيها العل أك 

 .وأدوات تجسيدها على أرض الواقعنمية الحضرية ومبادئها ومؤشراتها ومفاهيم الت  

 .مفهوم التنمية الحضرية المستدامة  6.1.

الذي وضع من قبل اللجنة العالمية  "Our Common Future"منذ تقرير برونتالند المعروف بتقرير مستقبلنا المشترك

 WCEDللبيئة والتنمية 
[211]

 ي وتحديد التعريف األوضح للتنميةإشراف األمم المتحدة للتنمية والبيئة الذي تمَّ فيه تبن  ب 

الشامل الواجب تضمينه وإدراجه في كل مفهوم للتنمية ومن األهداف  االستدامة المفهوم تأصبححيث  ،المستدامة
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الواضحة والتي يجب تالزمها في رسم السياسات التخطيطية ولكن المفهوم يجب أن يترجم إلى األبعاد العملية 

للتنمية المستدامة وبهذا المعنى أصبح من الضروري أكثر فأكثر ترجمتها على مختلف المستويات وعلى األخص 

 حيث تستقر النسبة الكبيرة والمتزايدة من السكان المستوى الحضري
[113]

. 

أكثرية المشاكل البيئية  متعددة على مسألة التنمية المستدامة من منطلق أنَّ  اا القضايا الحضرية تضع مطالب إذ أنَّ 

د مؤتمر األمم المتحدة الثاني واالقتصادية واالجتماعية والمكانية تنشأ عن آلية العمل داخل المدن، وبذلك أك  

الحاجة إلى وجود مجتمعات تستخدم الموارد بكفاءة وفي حدود  1995عام  ((Un-Habitatللمستوطنات البشرية 

فرص للفئات المحرومة لتأمين حياة صحية مأمونة ومنتجة تنسجم الالقدرة االستيعابية للنظم اإليكولوجية وإتاحة 

تسهم في تحقيق التنمية مع الطبيعة والتراث الثقافي وتكفل التنمية االقتصادية واالجتماعية المكانية وحماية البيئة و

 المستدامة
[230]

.  

االنطالق  مفتاح، باعتبار المدن االستدامةلتحقيق المعاصرة التخطيط الحضري من أهم القضايا وبذلك أصبح 

ا تتعرض له المدن من آثار للتحضر وتحدياته الجارية فهي بحد ذاتها الحل ولها بقدر مو لسياسات االستدامة،

 مجاالت أن   إذ الكبير على القضايا حول االستقرار االقتصادي واالجتماعي المحلي وحول البيئة العالمية، التأثير

 المجتمع، فئات لكافة التنمية فرص تأمين خالل من تحديدها يتم ما بقدر إدارياا  تحديدها يتم أن من أوسع المدن تنمية

السكان )قضايا  بما في ذلك الداخلية التنموية الجوهرية التغييرات على التركيز من بد ال المدن استدامة لتحقيقو

(وغيرها المبنية، والبيئة األراضي واستعماالت تحتيةال بنيةال سكان،اإلو والنقل
 [113 :22]

.  

ف  ها مفهوم شامل يخاطب القضايا المتعددة من تحسين الصحة على أنَّ  التنمية الحضرية المستدامةإذ تُعر 

االجتماعية والقضايا االقتصادية والبيئية الطويلة األجل للمدن والبلدات من خالل التوفيق بين الرؤى والتطلعات 

المستقبلية لسكان المدن واحتياجاتهم وواقعهم الراهن وتعزيز األمن البشري في المناطق الحضرية وتحقيق 

 التوازن بين التقدم والتنمية في المستقبل
[3 :13]

. 

هي في تشكيل المكان حيث تختص بدراسة السكان واستخدامات  التنمية الحضريةة أخرى، إنَّ طبيعة ومن جه

األراضي والنقل والخدمات والمرافق وإنتاج رؤية لمستقبل األماكن مستندة على أهداف محلية ضمن اإلطار العام 

لالستثمار  العام اإلطار تؤمناسات وللسياسة الوطنية واإلقليمية وتترجم هذه الرؤية إلى مجموعة أولويات وسي

تحقيق إطار للعمل يساهم في  وإيجاد ةوالبيئي ةواالجتماعي ةاالقتصادي ساهمان في تحسين الظروفوالتجديد اللذان ي

 لتنمية المستدامةا
[166 :6]

. 

ومكاني شامل تهدف بأنها عملية تغيير وظيفي  التنمية الحضرية المستدامةيمكن تحديد مفهوم  ،مبناء على ما تقدَّ 

 من تحقيق أقصى إمكاناتهاذات بيئة مبنية وفق قواعد ونظم إدارية  تمكن هذه المجتمعات  إلى خلق مجتمعات

بسبل تؤدي إلى تقليل أي تأثير سلبي باستخدام الموارد بكفاءة بيئية واقتصادية وإدارتها بحيث تؤمن حياة صحية 

نب األخرى، وبالتالي فهي بذلك عملية تجعل المدن منتجة اقتصادياا مما ينعكس إيجابياا على الجواعلى البيئة 

 .ومستدامة بيئياا ومالئمة مكانياا ومنصفة اجتماعياا بما يضمن األمن واألمان الحضري

اإلداري  شتتتهدف إلى التغلب على الت التنمية الحضرية المستدامة فإنَّ  ،وأضف إلى ذلك وتأسيساا على ما سبق

الل صياغة القرارات السياسية الحضرية المحلية واستثمارها بالبعد المكاني وهذا يمكن أن يكون والمكاني من خ

من خالل العالقات بين البناء األفقي والعمودي والذي يتخذ مكانا على األرض ويرتبط بالقطاعات األخرى مثل 

التنظيمية االستراتيجية لكي تدمج  البنية التحتية والمرافق وغيرها من خدمات الحضر لذلك هناك حاجة للعمليات

في عمليات اتخاذ القرار وفق إدارة حضرية رشيدة وهذا متوقف على نوعية مخططات التنمية التنظيمية والتي 

 .مبادئ التنمية الحضرية المستدامةيجب أن تكون وفق 

 (21أولويات القرن )مبادئ المدن المستدامة  1.6.1.

المستدامة في وضع ستة مبادئ أساسية للتنمية  وتمَّ  1991دي جانيرو للعام منذ مؤتمر قمة األرض في ريو 

 رئيس دولة أو حكومة وهي 121ع عليها من قبل المناطق الحضرية وق  
[163 :66]

: 

 الكفاءة االقتصادية، 

 العدالة االجتماعية، 
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 االستدامة البيئية، 

 التخطيط على المدى الطويل، 

 العالمية والعالقة مع المحلية :مبدأ الشمولية، 

 مبدأ الحكم واإلدارة. 

االختالفات  ها ومبانيها أيضاا، وبالتوافق معالمبادئ السابقة إلى تحقيق التنمية المستدامة في المدينة وأحيائ تسعى

  11لقرن ا السياسات الحضرية في من خالل التركيز على أولويات كل مبدأ من المبادئ التي تحدداإلقليمية 

 . 4 الجدول موضحة في

 الحكم الديمقراطي التماسك االجتماعي واالقتصادي االستدامة البيئة

  خفض أثر التلوث البيئي، 

  افتراض الرفاهية اإلنسانية كعامل خارج عن

 ،الكلف البيئة للنمو االقتصادي

 ر خفض استعمال الطاقة الملوثة بيئيا واستثما

وطاقة  طاقة الشمسطاقة بديلة أكثر استدامة مثل 

 ،الرياح

  تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونواتج

الصناعات الضارة، تقليل استعمال السيارات 

الخاصة وتشجيع أنماط بديلة مثل المشي والدراجات 

 ،الهوائية

  (تجديد حضري)زيادة الكثافات الحضرية،  

  نحو االستدامة البيئةالتثقيف وزيادة الوعي. 

 تقليل التباينات االقتصادية واالجتماعية، 

  العدالة االجتماعيةتحقيق، 

  تأمين الوصول المكاني المتكافئ إلى

الخدمات العامة في كل أنحاء المنطقة 

أولوية مكانية ) وبتكاليف منخفضة

 ،(واجتماعية واقتصادية

  تخفيض التباينات الثقافية والعرقية من

برامج تهدف إلى تقوية المواطنة خالل 

 ،المحلي كاملوالت

  الحكم مقابل الحكومة أي االنتقال من

 ،الحكومة التقليدية إلى الحكم الفعال

  ضرورة توافر عملية تداولية وتشاركية

واستشارية بين مختلف القطاعات 

 .العامة والخاصة

  التدرج في صنع القرارات من األسفل

 ،إلى األعلى

  تشجع المشاورات العامة  التيالشفافية

 على قضايا السياسات الحضرية

 مبادئ االستدامة الحضريةأولويات  :(4) الجدول
[147 :6]

 . 

إطار التنمية الحضرية المستدامة إطار ديناميكي ينطلق من توافق المبادئ التي تشمل الجوانب  ن مما سبق، أنَّ تبيَّ 

المتغيرة المؤثرة والمتأثرة بالتنمية من خالل الحفاظ على الموارد البيئية واالقتصادية واالجتماعية بطرق إدارية أكثر 

األولويات إلى سياسيات وبرامج ومشاريع تنفذ على تشاركية وشفافية، ولكن في مفهوم التنمية الحضرية تترجم هذه 

المستوى التنظيمي، األمر الذي يشير إلى أهمية هذا المستوى كمبدأ من مبادئ االستدامة الحضرية وبذلك حدد 

التخطيط التنظيمي المستدام كمبدأ رابع الستدامة المدن، حيث يقوم  ICLEI المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية

ر الترويج لالستدامة من خالل البرامج والمخططات التنظيمية التي تحدد استعماالت األراضي والتأثيرات البيئية بدو

 ن عملية التخطيط من خالل تكامل دليل التخطيط االستراتيجي الذي يدمج مع كل جوانب التنميةتنتج ع التي
[143 :33]

، 

 .مبادئ استدامة المدن 5ح الشكل يوض  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ استدامة المدن  :(3) الشكل
استنادا إلى  إعداد الباحثة :المصدر

[143 :33]
.  

الحكم  
 المحلي 

االستدامة 
 البيئية 

 

التماسك 
االجتماعي 
واإلنتاج 
 اقتصادي

  

التنظيم 
المكاني 
 المستدام 
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لالستدامة عند صياغة السياسات  الفكرة األساسية هي بتحقيق التوازن والتكامل بين المبادئ األربعة إنَّ 

خذ باالعتبار أبعاد األواالستراتيجيات والتي يتم تجسيدها عند إعداد المخطط التوجيهي التنظيمي وذلك من خالل 

 .االستدامة الحضرية دون الفصل بينها

 األبعاد الخمسة للتنمية المستدامة  للمدن  2.6.1.

تحديد نظام االستدامة  مستوى الحضري، وقد تم  التنطلق أبعاد التنمية الحضرية المستدامة من أبعاد االستدامة على 

امت دراسات مستمرة لتطوير أبعاد ، ق1925 عامالرسمي لمفهوم التنمية المستدامة االإطالق  من عدة جهات، فمنذ

ومنها ما يرى أن مكونات االستدامة تنحصر في األبعاد الثالثة وهي البعد االجتماعي  الستدامة على مجاالت أوسع،ا

ويجب أن توجد حتى على مقياس  واالقتصادي والبيئي،

أو المستوى الكبير ( البناء أو الحي)المستوى الصغير 

(المدينة أو المنطقة الحضرية)
 [61 :61]

. 

تطوير هذا النظام ليشمل البعد اإلداري من  فيما بعد ولكن تمَّ 

التنمية تنطوي على سياسات إدارية لتحليل هذه  منطلق أنَّ 

 ه التنمية، وبذلك فإنَّ هواجياألبعاد الثالثة ولتحديد أي تحٍد 

نظام االستدامة يقدم إطار للجمع بين األبعاد البيئة 

 واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية
[163 :26]

كما يوضح ، 

                                                                                                              .5الشكل 

الوقت الراهن ومع عولمة المدن والحاجة إلى اإلدارة السريعة والتنقل السهل والتوزيع المكاني إلى ذلك، وفي  إضافةا 

المستدامة للمدن  خمسة أبعاد للتنميةللمجتمعات المستدامة في أمريكا بتطوير  Joslynالمدروس قام معهد جوسلين 

أكثر تقدما وأكثر للتكيف مع التحوالت الحضرية العالمية المؤثرة محلياا، فالمدن المستدامة يجب أن تدار بطرق  وذلك

واقل تأثيراا على البيئة ووفق شروط اجتماعية ونشاطات اقتصادية وإدارات ديموقراطية وذلك تقنية وأكثر تشاركية 

 وتتفاعل فيما بينها لتشكل المدن المستدامة ة الحضرية التي تتداخلبالتنسيق بين أبعاد االستدام
[114 :66]

ن كما يبي   ، 

عمليات التصميم خل أبعاد االستدامة الحضرية في اتد 2الشكل

الهيكل المكون )والتخطيط والتنظيم واإلدارة الحضرية المتوازنة 

(للمدن والمبادئ المعتمدة لالستدامة 
 [111 :466-411]

.  

البيئية )ه إضافة إلى أبعاد االستدامة الحضرية ن مما سبق، أن  بيَّ ي

قني الذي هناك البعد الت  ( واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية

استخدام يشمل التقنية في التنقل وإمكانية الوصول من حيث 

وبتكاليف معقولة  ثاا يتلووأقل  ضمن المدن ا  أنظمة نقل أكثر تطور

وكذلك يشمل إمكانية تخديم المنطقة إلكترونياا بحيث يتم التواصل 

بين السكان والمسؤولين وفئات المجتمع األخرى بما يوفر ذلك 

 .من الوقت والجهد والكلفة

مسألة توافر هذه األبعاد في النظم التخطيطية  إنَّ  ،في الواقع

مجتمع من الناحية لمعظم المجتمعات متوقف على إمكانيات كل 

المادية والسياسية التخطيطية والمنهجية المتبعة لديها إلعداد 

بلوغ التنمية الحضرية المستدامة يتطلب احتياجات وأدوات ضرورية لتوافر  وإنَّ  المخططات لتجسيد تلك األبعاد

وبما يضمن توفير سبل  الحلول الممكنة لتكامل هذه األبعاد وتوازنها لضمان توسع المدن بشكل متوازن ومستدام

 .الحصول العادل على الموارد الحضرية

 المخططات التنظيميةدور متطلبات تنمية المدن ضمن مستويات ومجاالت االستدامة و  3.6.1.

من أجل تحقيق التنمية المستدامة واالستعداد لقدوم مهاجرين جدد إلى المناطق الحضرية يلزم العمل على المستوى 

والعمل على الصعيد العالمي واإلقليمي  ا،الوطني واإلقليمي ومستوى المدن والمستوى المحلي والتنسيق بينه

 المدى البعيد

 

 مدى طويل

 تمويل

 

 

 اإلدارة

 

 اإلدارة

 المدى القصير 

 

 مدى قصير

البعد 

 االجتماعي

 

البعد 

 يداالقتصا

البعد 

 اإلداري

البعد 

 البيئي

األبعاد الخمسة للتنمية الحضرية المستدامة  (:6)الشكل 
[114 :33]

.   
 

المدن 

 المستدامة

البعد 

 االقتصادي

البعد  

 اإلداري 

التقنيالبعد   

 

البعد الثقافي 

 االجتماعي 

 البعد البيئي

 

 

 

 

نظام االستدامة بأبعاده األربعة  (:6)الشكل 
[135 :12]
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 اتواالستراتيجي ضروري أيضاا ألغراض الدعوة إلى وضع السياسات
[3 :13]،

 يتطلب إجراءاتاألمر الذي  

 .7ل موضح في الجدو هو كمار، من مستوى آلخلمختلف مجاالت التنمية و متكاملة

 (مستوى ثاني)متطلبات  ( مستوى أول)متطلبات  المجاالت

تحضر ال

مستدام ال

 بيئيا  

  فيخفض التلوث البيئي 

 المدن والبلدات 

  الوصول العادل للخدمات

  الحضريةاألساسية 

  التكيف مع التغير المناخي وتخفيض االنبعاثات. 

 تحسين إدارة الموارد المائية وتوزيعها المحلي. 

  المعالجة السليمة لمياه الصرف الصحي ومعالجة النفايات في المناطق الحضرية وإعادة استخدامها في

 عملية التخطيط الستخدام األراضي وبناء المجمعات السكنية

  المساحات العامة توافر

والمناطق الخضراء للحفاظ 

 على التراث والطبيعية

 المحافظة على المنظر الطبيعي وعلى هوية المدينة 

  تخفيض استهالك الموارد الطبيعية بأقل من معدالت اإلنتاج 

 مقابل الزحف العمراني وتقليل استنزاف األراضي التكثيف الحضري. 

عدالة ال

 اجتماعية

 مكانية

  االنسجام االجتماعي تحقيق   الوصول العادل النوعي للخدمات العامة والعدالة في توزيع الموارد ووصول الخدمات إلى المجموعات

 .ةالفقيرة ومنع وتخفيف العنف والجريم

  التصدي للتشكيل الواسع

 النطاق لألحياء الفقيرة

 مستويات األحياء العشوائية الفقيرة ومنع نشوئها على نطاق واسع تحسين. 

 في تحديد احتياجاتهم وجود نظم مستدامة وميسورة التكلفة لألراضي تشمل المدن والبلدات إلشراك الفقراء  

   الحصول العادل على

األراضي المالئمة لتوسع 

 حضري مستدام 

 (التجديد الحضري)مقابل الزحف العمراني  التكثيف الحضري 

 توافر أنماط بناء حضري أكثر مالئمة تؤثر على الهيكل المكاني للمدينة. 

 دون التركيز على الجوانب التقنية إلدارة األراضياألراضي  1ارتباط السياسات بإطار حوكمة 

  توفير السكن المالئم

 المستدام

   والممارسات اإلسكانية المستدامةتعزيز معايير المباني الخضراء 

   تضمين السكن باعتباره قطاع إنتاج اقتصادي من خالل االستعماالت المدمجة لألراضي لالستفادمن السكن

  .لتعزيز سبل كسب عيشهم

  النقل الحضري المستدام

 في النظم الحضرية

   النقل مشياا  -النقل بالسكك الحديدية -النقل العام والخاص واسع النطاق)توافر أنماط النقل الحضري مثل

 (وبالدراجات الهوائية

االقتصاد 

الحضري 

 المستدام

  تبني استراتيجيات للتنمية

االقتصادية المحلية للمدن 

 .والمناطق المحيطة بها

  وتزويد بالطاقة والتقليل  ,(مرافق البنية التحتية، مياه وإدارة نفايات والنقل واالتصاالت)تأمين الخدمات من

 .من تكاليف استهالكها

 الرفاه االقتصادي وتوفير فرص عمل وتوافر قوى عاملة سليمة وذات مهارات مناسبة. 

  نظام قانوني يضمن المنافسة والمحاسبة وحقوق الملكية. 

 اريةداإل

 

  إدارة حضرية أكثر استدامة 

  إصالح النظم الحضرية واألطر المؤسسية والتنظيمية وتوفير الحوكمة واالعتراف بدور السلطات المحلية

 في التنمية،  وإدراج المشاركة في عمليات التخطيط واإلدارة

 إدراج جدول أعمال حضري في مفهوم التنمية للمدن. 

واالقتصادية واالجتماعية والمكانية واإلداريةمتطلبات تنمية المدن ضمن مجاالت التنمية البيئة (:6)الجدول 
 .
 

الباحثة باالستناد إلى المراجع  إعداد :المصدر
[6 :16]

،
 [111 :26]

. 

للحكومات على مختلف  جديدة ومختلفة اا أدوار يتطلب تحقيق متطلبات التنمية الحضرية ضمن هذه المجاالتإالَّ أنَّ 

 :5 القضايا التنموية الرئيسية للمجتمع كما هو موضح في الجدولواإلقليمية والمحلية تتناول  المستويات الوطنية

 العالقة بين المستويات)تجسيد المتطلبات  متطلبات تنمية المدن نحو االستدامة المستويات
 (الحكومية وعملية التخطيط

المستوى 

 الوطني

  المرنة للصالح العامالتطوير القانوني ووضع التشريعات والقوانين. 
 اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية وبيئية متكاملة. 
  تخصيص التمويل الكافي ووجود اتصال دائم مع السلطات اإلقليمية

 .والمحلية فيما يتعلق بدعم عملية نمو المدينة
 تخطيط استراتيجي بعيد المدى يزود رؤية تكاملية للمستقبل 
  المحلية واإلقليمية والوطنية لقضايا التنمية إجراء تقييم دوري لآلثار

 من قبل الجهة المختصة بالبيئة والتخطيط

  خطط العمل الوطنية والبيئية. 
 استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة . 
  قوانين وتشريعات وطنية ذات تأثير محلي فعال

 .ومرن
 دليل السياسة والتخطيط للسلطات المحلية. 
  استراتيجية إقليمية ووطنية ومحلية للنقل 

إزاء التخطيط للتوسع  والحضرية اتباع نهج قائم على التنمية اإلقليمية  اإلقليمي

 .الحضري
   هياكل إدارية سليمة لتحقيق عمليات فاعلة إلدارة المناطق توافر

 الحضرية والريفية لتفادي اتساع أشكال التفاوت اإلقليمي

  وضع مخططات إقليمية وإرشادات للسلطة

 المحلية

المستوى 

 الحضري

 من  الستفادةبما يمكن ا للمدن الحضرية اإلستراتيجيةالمشاريع  إعداد

 .الحيز المحدود لمنفعة السكان الحضريين وخاصة فقراء الحضر

  وضع مخططات تنظيمية أو  مخططات عامة

 .للتنمية الحضرية

                                                           
1
نونية والعرفية ومؤسسات الدولة والجهات الفاعلة وتتعلق بالسلطة هي الطريقة التي تدار بها المصالح التنافسية وتشمل المؤسسات القا الحوكمة -

 .هوالاقتصاد والحوكمة جزء جوهري من اإلدارة الحضرية الجيدة ولضمان االستدامة ال تركز على الجانب التقني فقط وإنَّما على كيفية إدارت
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المستوى 

 المحلي

  إعطاء الصالحيات للسلطات المحلية والسكان المحليين بتحديد حاجات

 مدينتهم واألهداف والغايات 
 تحفيز النقاش بين الحكومات والسلطات المحلية والشركاء اآلخرين  ،

 وتنسيق وتعاون بين البلديات

  وضع مخططات للمجاالت المختلفة للتنمية

 -مخططات محلية -استعماالت األراضي)

تقييم  -المحلية12تطبيق األجندة  -النقلمخططات 

 (.األثر البيئي للمخططات
 تقييم استدامة المخططات. 

 المتطلبات اإلدارية لتنمية المدن حسب المستويات التخطيطية:  (3)الجدول 

 إعداد الباحثة باالستناد إلى المراجع :المصدر
[4]، [6]، [121 :2]، [111 :26]. 

خالل إعداد المخططات  تجسيد متطلبات وحلول التنمية الحضرية المستدامة يتم من أن  ن من الجدول السابق يتبيَّ 

هذا  يتناولههنا يتحدد المجال الذي  -ولمجاالت تنموية  مختلفة  ( اإلقليمية والحضرية والمحلية)على المستويات 

ولكن ال تنحصر المتطلبات في هذه االحتياجات فقط وإنما قد تزداد أو تنقص من مجتمع آلخر حسب  -ث البح

حلول ضع ة لمتطلبات التنمية ال بد من ومن أجل االستجاب هالمشاكل والتحديات المواجهة لتنميته وبشكل عام فإن  

 .لبية محدودةون آثاره السكتوسع الحضري أكثر استدامة بحيث تطرق لتوجيهها لجعل الو

 السياسات الحالية التقليدية للتخطيط الحضري 7.1.

دراسة العديد من السياسات الحضرية المكانية الحالية وخاصة المتبعة في الدول النامية ال تزال تعتمد على  إنَّ 

 وبشكل عام تكمن الت األراضي وتقسيم المناطق فقط،استعماالتخطيط للتراكيب الطبيعية للتنمية من حيث تخطيط 

 :[6: 116]ألسباب التاليةت الحضرية الحالية باالسياسا التحديات التي تواجه

  عدم القدرة على مواكبة التغير الحضري والذي يرافقه زيادة الطلب على األرض الحضرية من إسكان

 .ومرافق واستهالك لألرض الزراعية وغيرها

  والذي  ،لتطبيقا –وضع المخطط  -التقييم -التحليل -االستطالع لى المبني عالنموذج التحليلي التقليدي  اعتماد

 .البلدان المتقدمة ولكن دون تطوير وفق الخصائص المحليةيعتبر مأخوذ من 

 والتمويل والبدائل للحلول ةوتهمل الكلفذلك  تقنيات ال تقدم دليل على إمكانية التطبيق أو. 

  َّالتركيز على استعماالت األراضي وتوزيعها دون النظر فيما قد  ماال يتم العمل وفق مؤشرات االستدامة وإن

 .يؤثر ذلك على البيئة وجوانب التنمية األخرى

   لنمو الحضري والذي ل غم من الحجم المتزايداالعتماد على القوانين والتشريعات القديمة دون تطويرها بالر

 .يحتاج إلى قوانين أكثر مرونة وأكثر تيسيراا 

 ومركزية القرارات وعدم الشفافية والمساءلة واإلدماج االجتماعيمشاركة الشعبية عدم الترويج لل 
[121 :13]

. 

 االعتماد على التقديرات القصيرة األمد للطلب على األرض الحضرية وتطور اإلسكان المستقبلي. 

  رخص البناء تعقيد التعليمات الحكومية والبلدية الستعماالت األراضي تعيق الديناميكية االقتصادية من

 .وتراخيص العمل وتحديد مواقع األبنية والمساحات الخضراء

  المشتركة بين مختلف مناطق العالم النامي تجعل السكن غالي جداا وهذه والتعليمات والمعايير غير المالئمة

عر التعليمات تحدد كثافة التنمية من حيث حجوم شقق كبيرة أو مساحات مفتوحة كبيرة نوعا ما وتزيد من س

 .القطع السكنية

ابقة العمل وفق اإلجراءات الروتينية إن   وفي ظل النمو المتسارع للمدن وزيادة الطلب على البنية التحتية  الس 

ال بد من ترجمة مبادئ لذلك والخدمات الحضرية تجعل نتائج التخطيط تقف في تباين مع المفهوم المستدام للمدن، 

 رؤىالمستوى المكاني الحضري ما يتطلب بدوره تعديالت تخطيطية ومؤسساتية والتنمية المستدامة وأبعادها على 

 .  إبداعية لتخطيط حضري معاصر

 مستدامالحضري التنظيمي التخطيط ال مضامين  8.1.
ضروري تواجدها  إن  وتجعل دور التخطيط الحضري هام وحيوي وإيجابي لبناء مدن مستدامة  مضامين يمكن تمييز عدة

 التالية كأداة لتحقيق االستدامة في تنمية المجتمعات وتتمثل بالنقاطدور التخطيط الحضري  ليتم تفعيل
[111 :14]

: 
   مات والفرص االقتصادية واالجتماعية وذلك من وشرط مسبق للوصول إلى الخداعتبار التحضر ظاهرة إيجابية

والتخطيط على أساسه وكذلك مخططات التنمية إمكانيات النمو الحضري فيما يتوافق مع السياق المحلي ثمار خالل است

 .ر بحيث تكون إطار العمل للتخطيط الحضري والمحلي واإلقليمييجب أن ت طوَّ  التي الحضرية والوطنية
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  من كثافات مكانية معينة سمات يجب أن تتميز بإن المدينة المستدامة والعادلة : تعديالت في الشكل الحضري

، حد الحضري لمنع االنتشاروحماية الفراغ المفتوح وتحديد ال ونقل عام وتكامل مكانيواستعماالت مختلطة عالية 

 .نوهذا النموذج المكاني ما ال تتمتع به البلدان النامية وبذلك تبقى هذه المبادئ بدون هدف من قبل  تلك البلدا

  الفعال يتطلب تعديل أشكال التخطيط الحضري : تعديالت في مخططات التنمية الحضرية ومراقبتها وتقييمها

، نزاإلى القوة واالستقرار والتوعمليات التخطيط  افتقرتحيث  العشرين المخططات عما كانت عليه في القرن

هدف  أنَّ  المسؤولة عن التخطيط وخاصةا  جهاتوعلى صانع المخطط أن يعطي انتباه أكثر إلى آلية عمل ال

تحسين نوعية الحياة  ياسات حضرية من شأنهاالعمل وفق سما خطيط وإنَّ التخطيط ليس في إنتاج وثائق الت  

 .لتنمية الحضريةلالتخطيط وتأثيرات المخطط  حديدلت مراقبة وتقييم المخططات الحضريةو الحضرية،

 التخطيط على المستوى الحضري ال يمكن أن يعمل بمعزل عن التخطيط على المستوى ن  إ: مقاييس التخطيط

والمشاكل الحضرية يمكن أن يتعامل معها على المقياس على المستويات الدولية،  حتى لوطني أواإلقليمي وا

تنسيق عبر المقاييس المختلفة هام من أجل تخطيط ال وإنَّ  تمتد خلف الحدود البلدية فالمدن حالياا  الوطني واإلقليمي

 .حضري مستدام

 ي أولوية هامة إلدارة الحكومة والمجتمع المدن بينإنَّ تكامل األدوار : والتشاركية المحلية تقوية دور الحكومات

 . إلدارة الحضريةواستمرار تمويل السلطات المحلية لي التغيير الحضر

 ال سيما في ظل إعادة تحديد العالقة بين نظام التخطيط والسوق إن  : التكامل بين التخطيط الحضري والسوق ،

ارتفاع أسعار األراضي وزيادة الطلب على البنية التحتية  آثار التوسع الحضري السريع ونمو المدن من حيث

دور الحكومات في الترويج إلنتاج أنماط  يؤكدسلبية، التأثيراته البيئية واالجتماعية المكاني و شتتالحضرية والت

نة روآليات السوق المبين االستعماالت المختلفة أراضي كفوءة من حيث االقتصاد في استعمال األرض واالنسجام 

 .المالئمةوالتركيز على الكثافة العليا وتزويدها بالبنية التحتية  لألراضي واالستثمارات العامة

 يجب أن تكون القرارات على مستوى الحكومة الحضرية وهذا ما يتطلب : المركزية وظائف التخطيط الحضري

ال بد من إعادة النظر في  وكذلكالة واحتراف في التخطيط الحضري على المستوى المحلي بدوره حكومة محلية فع  

 .الحدود البلدية للمناطق الحضرية التي تنمو بشكل مستمر

 والمعلومات  قلة البحثهو والسبب تائج الخطط ال تعكس حقائق المدن معظم نألن : ةيتوافر بيانات حقيق

وتوفير  يةكأداة لرصد التنمية الحضرلذلك ال بد من توافر المرصد  الحضري  وخصوصا خصائص المكان،

 .البيانات الالزمة لعملية التخطيط

بدور فعال في خلق الفرص الحضرية وذلك في  قيام التخطيط الحضريالسابقة متطلبات ضرورية ل النقاطل تشكَّ 

 . شروط التنسيق والتشاركية والحيوية البيئية واإلنتاج االقتصادي والشمولية االجتماعية

 

 تخطيط الحضريلمن أجل العمل باالتدريس األكاديمي دور وأهمية   1.8.1.

، 11العمل وفق مبادئ التخطيط الحضري هو أمر ضروري لوضع الحلول للمشاكل الحضرية المواجهة للقرن إنَّ 

ممارسات التخطيط في العديد من البلدان وخاصة البلدان النامية التي تواجه نمو  تبقىغم من ذلك ولكن بالر  

مواجهة التحديات الحضرية عملياا بسبب  بإمكانهحضري عشوائي وسريع غير قادرة على إنتاج تخطيط احترافي 

المتصاعدة من االستجابة للمطالب  إمكانيةالقدرة والكفاءة والمعرفة، حيث يواجه المخططون تحدي تجاه  نقص

وهذا ما يتطلب العمل على تعليم التخطيط الحضري  ،أجل السكن والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الحضرية

لزيادة مهارات التخطيط والمعرفة التقنية في أي مرحلة كانت سواء في مرحلة الدراسة الجامعية أو ما المعاصر 

صة للتدريب وتعليم التخطيط الحضري للطالب وغيرهم ليكون بعدها، مما يستوجب بدوره توافر المعاهد المتخص

 .قادرين على مواجهة التحديات الحضرية الحالية

وجد أي معهد أو كلية أو مدرسة متخصصة في ه ال ين أن  سورية تبيَّ ال المدنتخطيط لدراسة واقع  وفقاا ه غير أن  

قضية التنمية الحضرية أصبحت  بالرغم من أن ،تدريس مناهج التخطيط الحضري أو التنمية الحضرية المستدامة

 الل االهتمام بوضع مناهج لتدريسوقد تضمنت معظم الدول أهداف االستدامة في تنمية مدنها من خ عالمية، مهمة

رصد وجود هذا إال أنَّه في سورية لم ي   ،التنمية الحضرية والتخطيط لتحقيقها وتخصيص معاهد لهذا المجال

معرفة العامة تجاه هذا ج التخطيط أو في الخطط التنموية المحلية الموضوعة فالوعي والفي مناه ال المصطلح

عدد المدارس المختصة بالتخطيط  أظهر استطالع شبكة جمعية التخطيط العالمية أن  حيث  ،ضعيفةالمجال 
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فال يوجد أي  ا في سوريةدرسة، وأمَّ م 151مدرسة وفي الدول النامية  193الحضري في الدول المتقدمة تبلغ 

 مركز أو معهد لتدريس التخطيط الحضري أو التنمية الحضرية
[111 :16].

 

خطيط الحضري في سورية من خالل إعطاء األهمية للتنمية ة لتوجيه الت  وهذا يشير بدوره إلى خطوة أولي  

ذلك يمكن تخصيص في مرحلة الدراسة الجامعية و ما بعد هذه المرحلة، وكوذلك الحضرية في المناهج التدريسية 

اء معاهد ومدارس تعنى بشؤون التخطيط الحضري ومفاهيمه من أجل تفادي النتائج الغير مدروسة من جرَّ 

 .التخطيط غير الشامل األمر الذي يمكن أن يساهم نوعاا ما في تحقيق تنمية للمدن أكثر استدامة

 (تعديالت سياسية)وظائف الحكومة الحضرية   2.8.1.

 أهمها إجراءات عدةهناك تعديالت عدة مطلوبة من الحكومة الحضرية لتوجيه نمو المدن نحو االستدامة وتشمل 
[116 :6]

: 

 تقييمات سوق األرض Land Market Assesements- LMAs:  قاعدة بيانات موثوقة ودقيقة  تأمينمن أجل
األسعار والمشاريع واالستراتيجيات الحالية وتقديرات أساسية حول حالة سوق األرض الحضرية من حيث شروط 

ديرات السكان والطلب على وتخمين الطلب على الشقق السكنية والمتطلبات للفراغات التجارية والصناعية المرتبطة بتق

 :وتعتبر هذه الخطوة طريقة لتقييم الشرط الحالي لسوق األرض من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية الوظائف، 

 ؟ األرض الحضرية الصالحة للتوسع لتلبية حاجات التزايد السكاني والتوظيف ما هي -

 ؟ أي من األراضي تنمو أسرع وأين يحدث التحول الحضري -

 ؟ ما هو مدى تجهيز األرض بالخدمات الدنيا للحاجات الحضرية المستقبلية -

 ؟ النمو الحضري للسنوات الخمسة التاليةالستيعاب هل يوجد أرض كافية  -

 دنىفي اتخاذ القرارات لالستثمار الخاص بتطوير الطلب على المستوى األ تقييمات سوق األرض تساعدكما 

 .إسكان ذي الكلفة المعتدلة وبالتالي استثمار أكثر كفاءة من رأس المال الخاص لتنمية األرضتأمين و

  حيث أنه بعض الجهات ال  ،العام والخاص نتعاون القطاعيوتشجيع  الجهات العامة لتنمية األرضعدد تقليل

على الحكومات من حيث األكبر العبء  ت شك ل تلك الفئاتتأخذ بالحسبان إسكان ذوي الدخل المنخفض وغالبا ما 

 أو إعادة هيكلتها أو خصخصة جزء منها المؤسسات العامةالطلب على التمويل، لذلك على الحكومات تقييم أداء 

 .لتقوم بدورها بسوية عالية

 فعادة للتحسينات التي تحدثها اليةتزويد بالتقديرات المالوإمكانية  تنفيذهامع وضع استراتيجية  خططاتإعداد الم 

 لعمليات مرادف باعتبارهاوالتمويل  التنفيذ لعمليات تنظر الرئيسية المخططات إلعداد التقليدية العملياتتكون  ما

 النظر من بد ال أوسع، نطاق من التخطيط عمليات في البحث ولدى هأن   إال الحضرية، النظم على السيطرة فرض

 .األطراف لجميع تشاركية اجتماعية وعيةن كعملية باعتبارها التنفيذ لعمليات

ضرورة  ؤكد، والذي ي9 الشكليل تخطيطي لتنمية حضرية مستدامة وفق تمث يمكن تطويرمما سبق  استنتاجاا 

سبان عند وضع السياسات الحضرية المتجددة وإعادة استخدمها وهذا ما يجب أخذه بالح الحفاظ على موارد المدن

التي توضع للمحافظة على مستويات مقبولة من االستهالك لهذه الموارد ما يقود بدوره إلى  مخططاتال لتطوير

 .تحقيق تخطيط حضري فعال

 

 

 

 
 

 

 

 العملية التكرارية إلنتاج مدن أكثر استدامة: (1) الشكل

 إعداد الباحثة: المصدر

التنمية الحضرية المستدامة تنطلق من تحقيق التوازن بين احتياجات السكان في إطار حدود  أنَّ ن مما سبق بي  تي

ولكن يبقى السؤال فيما إذا يتم التخطيط في سورية على أساس ، الموارد البيئية واالقتصادية واالجتماعية المتاحة

 ؟ة ذلك وهل يتم بالتنسيق بين التخطيط التنظيمي ومجاالت التنمية الحضري

 توازن بين االستهالك واإلنتاج

االستخدام 

 البشري

استعماالت  - 

اسكان )األراضي 

 (تجارة، نقل

 استهالك مصادر المياه -

 

 :واردالم

 .األراضي والتربة -

 الغابات  -

 المياه  -

 .الخ ,الهواء -

  input المدخالت

input  

  output المخرجات 
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 في سورية الحضريةمن اإلطار التنظيمي التقليدي للتنمية إلى إطار التنمية  3.8.1.

 ،اإلطار التشريعي) يتكون اإلطار التنظيمي للتنمية العمرانية في سورية من أربعة أنماط إلطارات العمل وهي

تتم ولكن في الواقع  ،(والمواصفات والمعايير الفنية ،وأسس وإجراءات التخطيط العمراني ،واإلطار المؤسساتي

للوزارات المركزية مثل هيئة تخطيط الدولة ووزارة زية من خالل التبعية في إطار المركبشكل عام عملية التخطيط 

 حيث تخضع عملية التخطيط في سورية إلى قوانين ومراسيم تنمية العمرانية،أو وزراة اإلسكان وال اإلدارة المحلية

تشريعية محدودة مثل قوانين اإلدارة المحلية التي تحدد هيكلية المستويات المحلية وتصنف المناطق الحضرية 

وقوانين  ،وقانون تقسيم وتنظيم المدن ،وقوانين التخطيط العمراني وتوسعه ،وتحدد البلدة والقرية والوحدة الريفية

 االستمالك وقوانين االستثمار وغيرها
[33]

. 

 1921للعام  7مرسوم التشريعي رقم كما هي محددة في ال التخطيط العمراني معاييرتلك القوانين أسس ووتتضمن 

التي تحدد الضوابط النوعية لتنمية المدن من خالل التحكم بمكوناتها السكنية والمشيدات العامة ووتعديالته 

توجه عملية التخطيط والشوارع والطرق والمناطق الخضراء والبنية التحتية واألحياء العشوائية وبذلك فهي 

امة والتفصيلية التي تختص بمسألة تنتج الدراسات والبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العالعمراني التي 

عاريف والمصطلحات للمخطط أسس التخطيط العمراني التي تتضمن الت   وت صاغ وفق فقط، استعماالت األراضي

 لواجبالتنظيمي والبرامج التخطيطية واألسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط والبناء والخطوات والمراحل ا

 طي للمخطط التنظيمياتباعها لتحضير البرنامج التخطي
[61 :61]

. 

ال تزال هي المعمول بها في  1921سس وكما هي محددة من قبل وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية للعام تلك األ ن  إ

دون النظر في أهمية  ،لم تتعد كونها مبادئ تنظم عملية استعماالت األراضي وأنظمة البناء فقطو الوقت الراهن

تكامل هذه العملية مع جوانب التنمية األخرى االقتصادية والبيئية واالجتماعية وتجاهل قضية االستدامة في عمليات 

أسلوب التخطيط التقليدي يطغى على اإلجراءات التخطيطة ويعالج المشاكل بشكل آني فال يوجد  إذ أن   ،التخطيط

ة القضايا على عالجبالرغم من أهمية ذلك لم( ةيط التنظيمي وإطارالتنمية المحليالتخط)تنسيق بين إدارة األراضي 

،المستويات المحلية واالقليمية والوطنية
 

تحديد استعماالت األرضي وتوزيعها  ط التنظيمي في سورية مجردفالتخطي

 .عن مفاهيم التنمية االقتصادية واالجتماعية ودون أي استراتيجيات ومشاريع تنفيذية لتنمية المدن بعيداا 

 (بعيدة ومتوسطة المدى)من جهة أخرى، توالت الخطط الخمسية في سورية وتضمنت رؤى واستراتيجيات متعددة 

على المستوى الوطني والمحلي ولكن التخطيط كان وال يزال ينحصر في االهتمام بالميزة النسبية في توظيف 

هناك رؤى بعيدة المدى لتضمين وتعزيز التنمية المستدامة ولكنها  نَّ أالموارد دون النظر إلى مصيرها وبالرغم من 

اشرة االهتمام بموضوع التنمية الحضرية ولكن هذا ، وقد أولت الخطة الخمسية العاإلدراج دون التنفيذظلت طي 

االهتمام اقتصر على تشخيص واقع التنمية الحضرية والريفية وإظهار الخلل في تركيبة المدن السورية وعدم التزام 

المخططات بمسألة التوسع الحاصل للمدن جراء النمو الحضري، فالتعامل مع مسألة التنمية الحضرية يتم في سياق 

ت التطوير الهندسي التقليدي من حيث تطوير البنى التحتية للتنظيم العمراني للمناطق بعد إجراء المسح عمليا

 .الطبوغرافي

ن أو أي إجراءات تختص ليس هناك أي أسس خاصة بالتخطيط الحضري وتنمية المديتبيَّن أنَّه استناداا لما سبق، 

عامة مستند على القوانين والتشريعات التي تحدد أسس التخطيط ما التخطيط بصورة وإنَّ  ،بمعالجة تحديات التحضر

زمنية ومالية )أي أسس أو معايير لتنمية المدن ودون أي إجراءات عمل تنفيذية  العمراني والتي لم تتضمن أيضاا 

لتحقيق أهداف وبرامج وتنفيذ مشروعات التنمية الحضرية وتجسيدها من خالل المخططات التنظيمية ( وإدارية

 .لقرارات المركزيةواما تبقى المخططات أداة لتنظيم استعماالت األراضي خاضعة للروتين التخطيطي إن  و

مع غياب  فإن تخطيط المدن في سورية يتم من قبل جهات متعددة ومختلفة االختصاصات ،ومن ناحية أخرى

فال توجد جهة معنية أومختصة بقضايا تنمية المدن  ،التنسيق فيما بينها مع ازدواجية األعمال في حاالت كثيرة

وكذلك  ،ةعن وضع وإعداد المخططات التنظيمي عها بالتنسيق مع الجهات المسؤولةوتتحمل مسؤولية تنفيذ مشاري

 .قسم للتنمية الحضرية في المحافظات ككل وأإدارة  وجود الحال بالنسبة لمستوى المديريات والتي تفتقر إلى
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أسس التخطيط في سورية معايير ومبادئ ضمن إطار للتنمية الحضرية هذا الواقع، يجب أن تتضمن انطالقاا من 

المستدامة يتم من خالله وضع االستراتيجيات وتحويلها إلى مشروعات للتنمية الحضرية تنفذ واقعيا من خالل 

ستعماالت التكامل بين او ،ةمكاملة التشريعات وترقيتها إلى مستوى التنمية الحضري وكذلكالمخطط التنظيمي، 

 .األراضي وجوانب التنمية األخرى

 المخططات التنظيمية وفق معايير تنموية مستدامةإعادة تصنيف المناطق الحضرية وتوجيه  9.1.

عن  منطلق اإلشكالية التي تواجه الباحثين والمسؤولينمن ( المناطق الحضرية)أهمية إعادة تصنيف المدن  تأتي

 ،التخطيط على حد سواء من ناحية االختالف في تحديد وتصنيف المدينة من مكان آلخر والتخطيط على أساسه

 جهةالحضرية وإنما تختلف هذه التصنيفات من بلد آلخر ومن  لمناطقحيث ال يوجد معيار محدد وعالمي لتصنيف ا

تصنيف المناطق الحضرية  آليةأصبحت  وبذلك ،إلداريةاالحدود  ،الكثافة ،حجم السكانلألخرى وجميعها تكون تبعاا 

 والتحضر الحضري النمو من لكل المحددة العوامل أهم أحد إليها بالمدن المحيطة المناطق ضمو
[4 :3]

. 

 تعريف المنطقة الحضرية  1.9.1.

 يختلف تعريف المنطقة الحضرية حسب حجم المدن وتصنيفاتها في دول العالم وهي
[121]

:  

 تاريخي كما في شيكاغو وباريس ولذلك عموماا المدينة العاصمة أو لها مركز :  بلدية أو منطقة إدارية محليةال

 511بلدية ونيويورك لها  1311الحضرية لها عدة بلديات أو مناطق إدارية محلية مثل العاصمة باريس لها 

المدينة العاصمة هذه اعتبار بذلك يمكن وبالمقابل هناك مدن عواصم ليس لها أي بلديات كما في غرب أوروبا و

 .مثل لندن وكندا بحد ذاتها بلدية

 هي عبارة عن منطقة لسوق العمالة ولها البلدية الرئيسية التاريخية ولها مركز أيضا : المدينة كمنطقة عاصمة

( exurbsوخارج المركزSuburb  حول المركز)يميزها كمنطقة حضرية وضواحي حضرية متطورة بشكل مستمر 

 .وتشملها التنمية المستدامة للتكتالت الحضرية

 فيها مركز للمدينةيمكن أن يكون و فيها تنمية حضرية مستدامةوهي المنطقة التي تتم  :المدينة كمنطقة حضرية 

الرئيسية وضواحي مجاورة ولكن البلدية التاريخية  وتضم أيضاا وهو األكبر ضمن المنطقة الحضرية الذي يميزها 

 .والتي هي غير مرتبطة بالتنمية المستمرة للمناطق الحضريةexurbs الخارجية  في ضواحي المدن ليس

 في المدينة المركزية وبعض األحيان له بلديات مجاورة تشملها التنمية  أو المدينة الداخلية المركز الحضري

 .مثل مركز سبيتاليت في منطقة برشلونة الحضرية التي تتم للمركز الحضري

   الضواحي الحضريةSuburb  كل المناطق المتحضرة التي تمتد إلى ما بعد مركز المدينة الحضري ما عدا  هي

 . البلدية المركزية الرئيسية أو البلديات المجاورة للمركز وهذه الضواحي تعتبر كبلديات فردية
  ضمن المنطقة العاصمة ولكن خارج حدود المنطقة  تقعتشير إلى التنمية غير الريفية والتي : ضواحي المدن

الحضرية وهي بلدية أو مجتمع حضري أو منطقة حضرية في المنطقة العاصمة مفصولة عنها من خالل أرض ريفية 

 .من ضمن المنطقة الحضرية كما في لندن كل المناطق ضمن الحزام هي حضرية أما خارج الحزام هي ضواحي مدن

  هو عليه أو ما يطلق عليه تكتل المنطقة المتحضرة كما المنطقة الحضرية سكانية فيتم تعريف من وجهة نظر

في كندا أو المركز الحضري كما في  1111لعام أو المركز السكاني حسب إحصائيات افي الواليات المتحدة 

عبارة عن المنطقة عموماا نمية الحضرية المستدامة وهي هي عبارة عن األرض المبنية والتي تشملها الت استراليا

المضيئة والتي ترى من الطائرة حسب اإلحصائيات الوطنية في استراليا والمملكة المتحدة وذات كثافة سكانية 

في والواليات المتحدة 1نسمة في كم 1111وحوالي  1شخص في كم 411حوالي 
.

 

تصنيف المنطقة الحضرية ارتبط إلى حد ما بمسألة الحدود اإلدارية، وأما في كندا  سبق أنَّ  يتبين من كل مما

عد مؤشر جيد لوجود منطقة تشملها التنمية الحضرية المستمرة وهذا ي   ماالمنطقة الحضرية  فقد اعت ب رتواستراليا 

  .متحضرة تتوفر فيها الخدمات الحضرية وفرص العمل

 الحضرية من بلد آلخر اختالف تصنيف المناطق  2.9.1.

االختالف ينحصر في عدد سكان  تظهر تبايناا واضحاا، إالَّ أنَّ التصنيفات الدولية لمفهوم التحضر  إنَّ قراءة وتحليل

المعيار و المتمثل بعدد السكان والذي يقتصر على المعيار اإلحصائيالتجمع الذي يقاس على أساسه التحضر 

 5كما يظهر الجدول  المرتبط بالحدود اإلدارية اإلداري
[121]

. 
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 قياس التحضر الدولة القارة

 أفريقيا

 

 الزراعة مهنة عوائلهم ثلث يمارس ال تيوال نسمة 2111 حوالي عن سكانها عدد يزيد التى تجمعاتال تشمل بوتسوانا

  نسمة فأكثر 2111تشمل ت تجمعا إثيوبيا

 نسمة فأكثر 2111ت تشمل تجمعا ليبيريا

 نسمة فأكثر 1111مستوطنات تشمل  سنغال

 

 

 آسيا

 1711 حوالى بها السكان يبلغ كثافة والتي والبلديات المدن إدارة تحت تقع التى المناطق يقطنوا الذين السكانتجمعات  الصين

 .1كم  لكل نسمة

 زراعية غير أنشطة يمارسون سكانها من% 51 وحوالي فأكثر، نسمة ألف 71 حوالي سكانها عدد يبلغ التي السكنية التجمعات اليابان

 . زراعية غير أنشطة يمارسون سكانها من %57 وحوالي فأكثر، نسمة 6111 حوالي سكانها عدد يبلغ التي السكنية التجمعات أرمينيا

 .نسمة 6111 عنفيها السكان عدد يزيد التى البلديات أو السكنية التجمعات السعودية

 نسمة 7111التجمع الذي يزيد عدد سكانه عن  األردن

 . السويس بورسعيد، اإلسكندرية، القاهرة، : األربعة الحضرية المحافظات - مصر

  الجمهورية محافظات بكافة عواصم المراكز إلى باإلضافة الجمهورية، محافظات باقي عواصم تضم -

 مستقلة إلى مدينة بتحويلها إداري قرار شأنها في صدر التي المستقلة المدن تشمل -

 . نسمة ألف 21 حوالى عن سكانها عدد يزيد والتى والمراكز، المحافظات، المدن، سورية

 .نسمة 2611 عن سكانها عدد يزيد التى القرى أو المجتمعات البحرين

 .نسمة 6111 حوالى عن سكانها عدد يزيد التى السكنية التجمعات أو اإلدارية المحليات السودان

سلطنة 

 عمان

 التالية األساسية الخدمات من ثالث على األقل فيه تتوفر أن شريطة نسمة 2611 عن سكانه عدد يزيد ثابت سكانى تجمع

 . الهاتف خدمات-.حكومى صحى مركز , الكهرباء العامة المرافق خدمات - ثانوية أو إعدادية مدرسة:

 . فأكثر نسمة آالف 11 عن سكانها عدد يزيد التي السكنية التجمعات الكويت

 ٢ لكل كم فأكثر نسمة 411 حوالى السكان كثافة وتمثل فأكثر، نسمة 1111 حوالى سكانها عدد يبلغ التي السكنية التجمعات كندا

أمريكا 

 الشمالية

 السكان عدد يبلغ التي الحضرية المراكز أو المناطق إلى باإلضافة فأكثر، نسمة 2611 حوالى سكانها عدد يبلغ التي السكنية التجمعات أمريكا

  نسمة ألف 71 من وأقل نسمة 1711 األقل على بها السكان عدد يتراوح والتى : الحضرية والتجمعات فأكثر، نسمة آالف ٥ به حوالى

 نسمة فأكثر 2111مركز تعداده كل  أرجنتين

 .للمراكز اإلدارية للبلديات والمناطقالثانوية رئيسية المناطق الحضرية وال برازيل

 نسمة فأكثر 1111كل مركز تعداده  فنزويال

 نسمة فأكثر 2111النواحي بتعداد   بوليفيا

 مراكز تحدد وفق خصائصها الحضرية مثل الخدمات البلدية والخدمات العامة تشيلي

 أوروبا

 عدد : اآلتى فى تتلخص التى الحضرية للمعايير والخصائص طبقاا  الحضرية بصفاتها تتميز التى والمحليات المدن تضم روسيا

  . بعوائلهم الزراعية غير أنشطة فى المشتغلين العمال وعدد ومساحتها، الزراعية حيازة األراضى السكان،

 من أآثر يوجد وال . منازل فى ويعيشون فأكثر نسمة 2111 حوالى السكان عدد يبلغ التى الحضرية المجتمعات تشمل فرنسا

 .الوحدات السكنية بين ما متر ٢٢٢

 نسمة 11111التجمعات السكنية التي يزيد عدد سكانها عن  بريطانيا

 فأكثرنسمة  7111بلديات ومراكز وفق تعداد   أستراليا

بال 

 روسيا

 مدن ونواحي من نمط حضري مع خصائص العمل بغير الزراعة

 فأكثر 1711ضواحي حضرية بتعداد المدن والبلدان التي تتضمن  آيرلندا

 نسمة فأكثر  0211نواحي مع  آيسلندا

 نسمة فأكثر  2111مراكز وفق تعداد   إسبانيا

 التصنيفات الدولية لمفهوم التحضر (:6)الجدول 
[121]

. 

من المنطقي بالدرجة األولى، ولكن هل يتم حسب تعداد السكان الحضرية تصنيف التجمعات  ن الجدول السابق أنَّ يبي  

ضافة إلى أن  التزايد السكاني باإلذلك إشكالية بحد ذاتها ف ه لمجرد زيادة عدد السكان يصبح التجمع حضري؟ إن  ن  أ

عليه  زايد بالرغم من إطالق صفة الحضريمشكلة ملحة هناك مشكلة أكبر تكمن في عدم القدرة على مواكبة هذا الت

األسس التي بني دى شرعية وقانونية هذه التجمعات وى عدم معرفة ما موال يشمله أي نوع من الخدمات، وإضافة إل

لتصنيف التجمع على أنه  تم اعتماد تعدادات سكانية مختلفة من بلد آلخرفمن المالحظ أنَّه  ،عليها هذا التصنيف

عتمد إلى   1000ت ما بين ححضري تروا ل نسمة، فهل هذا تابع ألسس خاصة بك 71111نسمة كأصغر تعداد م 

يبادر إلى الذهن أنه في إذ أن ه عند تحليل هذا االمر  ه رقم افتراضي من قبل حكوماتها وجهاتها التخطيطية؟،دولة أم أن  

بالمقابل  حال اعتماد تعداد أصغر يمكن أن تعتبر أكثرية التجمعات حضرية ويمكن إشمالها بالخدمات الحضرية،

المفترض ذو التعداد التعداد الكبير يمكن أن يساهم في عدم تشتت التجمعات وتجميعها لتشكل التجمع الحضري 
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إلى بدوره  دفعي وهذا ماالمتبعة والتي تعزز هذا األمر،  سس والسياساتلواقع تلك المناطق ولألوبالتالي هذا تابع 

 . الالذقية دينةوأقاليمها، بما فيها م المدن السوريةعداد السكاني في دراسة وتطوير آلية التصنيف المالئمة وفق الت

 التصنيف من وجهة نظر المنظمات الدولية  3.9.1.

 المناطق بين للتمييزر عن المعيار الكمي عب  عدة معايير للتحضر ولكن جميعها ت   المتحدة األمم منظمة وضعت

 ،نسمة1111 عن سكانها عدد يزيد التي المحليات هاعلى أن   فت المناطق الحضريةر  حيث ع   ،والحضرية الريفية

ثالث معايير وذلك وفق نسمة 1111 عن سكانها عدد يقل التي المحلياتها والمناطق الريفية على أن  
[212]

: 

 التجمعات البشرية وتصنيفها إلى حضرية بغض من السكان في  معين عدديعتمد على و المعيار االحصائي

 .لتجمعات الحضريةلعدد السكان في اتحديد حد أدنى أي األخرى  االعتباراتالنظر عن 

 أي لقرى منطقة حضرية والباقي ريفية اعتبار المركز اإلداري الذي يخدم عدداا من اذلك بو المعيار اإلداري

 .وإضفاء صفة المدينة عليهاإدارياا تحديد التجمعات الحضرية 

 ين عدة خصائص مثل الوظيفة اإلدارية للحكومة المحلية وعدد السكانويعتمد على الجمع ب المعيار المركب .. 

تجمعات هناك ولكن قد يكون تعداد السكان  هو التحضرتصنيف في أنَّ المعيار اإلحصائي األكثر استخداماا الحظ يُ 

 أشار وبذلك,،التنمية كالقرى مثالا مقومات أي نوع من  فيها وال تتوفر عدد سكانها كبير لكن غير مخدمة حضرياا 

ضرورة إيجاد مؤشرات ومعايير إلى  United Nations Statistics Division إحصائيات األمم المتحدةقسم  مؤخراا 

البلدان ولتمييز المناطق الحضرية  لعدم قابلية وجود معيار واحد لكل نظراا  لتصنيف التحضر حسب خصائص كل بلد

هي حجم  لذلك حددت األمم المتحدة معايير أكثرها مالئمة ،عن الريفية حسب خصائص وظروف تلك البلدان

ال  السكانحجم ولكن التمييز على أساس  المحلية أو أصغر قسم إداري في المنطقة يجب أن يميز كمنطقة إدارية

ر نفسها مثل الدول الصناعية، لذلك بعض الدول طورت يكون دائما قاعدة مقنعة للتصنيف وخاصة في الدول التي تطو  

  .الكثافة السكانيةيعتمد على ما زال لسكانها وبعضها األخر  تركيبها االجتماعي واالقتصادي تصنيفها على أساس

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة(OECD)  
[161]

.  

 :ا عن الحضرية وأهمه الريفية المناطق لتمييز استخدامها ي مكن التي الكمية المعايير بعض المنظمة وضعت

 معدل ،السكني التجمعات يف السكان حجمة والسكاني الكثافة - العاملة القوى في الزراعي النشاط مساهمة نسبة

 رجةد -اإلدارية للتقسيمات وفقاا  اإلدارية زكالمرا يف السكان حجم -هاب القاطن المنطقة خارج عمل إلى النزوح

 . المتوفرة المختلفة الخدمات مستوى -المنطقة داخل اإلدارية التقسيمات -اإلدارية المركزية ظاهرة وتأصل تركز

 2111 للعام  تقرير التنمية العالمي World Development Report 

حجم سكان المدينة )وهي  عاييراس التحضر بجمع وتحديد ثالثة مهامة لقي معاييرهذا التقرير بهدف وضع  عدَّ أ  

قياس لخطوة هامة  عتبر هذا التصنيفي  و( مدينة كبيرةزمن ووقت الرحلة إلى أقرب والكبيرة والكثافة السكنية 

فقط االعتماد على التعاريف المحددة للتحضر حسب البلد  سها حضرية وليوتصنيفها على أنَّ  ز التجمعاتترك  

التشتت في تحديد  ما معالجة المناطق الحضرية والريفية على حد سواء فإنَّ والتصنيفات اإلحصائية واإلدارية وإن  

ن ينظر أ وهنا يجبهو من اإلشكاليات التي تسبب تركيز الجهود على مراكز المدن دون األخرى ق الحضرية المنا

 إلى البعد المكاني كاتجاه يأخذ منحاه وتأثيره على تنمية كال من الريف والحضر
[141 :16]

 11ويوضح الشكل ، 

 .قياس التحضر معايير

 

 

 

 

 

( تحديد المناطق الحضرية)المؤشرات الرئيسية لقياس دليل التكتل  :(11)الشكل 
[141 :11]

. 

 

زمن ووقت الرحلة إلى 

مدينة كبيرةأقرب   

الكثافة 

 السكانية

 الكثافة السكانية
زمن ووقت 

 الرحلة

 حجم سكان المدينة الكبيرة

A1 
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عوامل وهي حجم ثالث على دليل التجمع الحضري وهو يعتمد على السابق  الموضح في الشكلA1 مز يدل الر  

ومدة الرحلة إلى أقرب مدينة كبيرة  ،مركز المنطقة الحضرية، والكثافة السكانيةباعتبارها السكان للمدينة الكبيرة 

  .عدد معين من الناس لتعيين المدينة الكبيرةأن يكون هناك ه لوجود مركز تسوق يجب وهو يفترض بأنَّ 

التحضر الثالثة  عيار من معاييرمستويات لكل م ثالث تم اعتبار وجودA1 ولقياس المناطق الحضرية وفق الدليل

 .2كما في الجدول  معاييرمستوى هذه اللكل  جمعسبت من خالل دليل التالمعتمدة في تقرير التنمية العالمي وح  

 حجم المدينة الكبيرة 
 مدة الرحلة الكثافة السكانية

9المستوى نسمة 65555  1نسمة في كم 265  دقيقة 05   

5المستوى  نسمة 255555  1نسمة في كم 055  دقيقة 55   

3المستوى  نسمة 655555  1نسمة في كم 655  دقيقة 05   

1111للعام  التحضر وفق تقرير التنمية العالمي عايير قياسم (:6)الجدول 
 [141 :16] 

( وفق المستويات المطروحة في الجدول السابق)الكثافة تكون في مركز المدينة الكبيرة  هذا الدليل أن  ويفترض 

وكذلك يعتمد على التوزيع المكاني لكثافة السكان وتتناقص تدريجياا وبحيث تكون مدة الرحلة هي نقطة الفرق، 

مدة الرحلة  إن  في هذه الحالة و، ايضاا  خرىالمكانية كعامل هام في قياس التحضر ولكن تختلف الكثافة من دولة أل

قاس التجمعات الحضرية حسب بعدها أو قربها من مركز المدينة الكبيرة هي المتغير الذي يمكن على أساسه أن ت  

 .عالميالمفترض في تقرير البنك ال

توفر معلومات بخصوص إحصاءات السكان وشبكات الطرق يمكن أن تعتبر العامل األكثر أهمية من  وبذلك إن  

ز في المدن الصغيرة التي تنمو حول المدن رك  حضر تميل إلى الت  قضايا الت   أنَّ  وخاصةا  ،القرار المكانياتخاذ ناحية 

 يشمل المدن الصغيرة والتي تنمو سكانياا  الذي (W.B)عالمي أهمية تصنيف دليل البنك ال وهذا يبينالمركزية 

ن تشملها التنمية الحضرية أوعمرانيا حول المدن الكبيرة المركزية وبالتالي اعتبارها كتجمعات حضرية يجب 

 .لتخفيف الضغط عن مراكز المدن

ولكن في ( إلداريالمعيار االحصائي السكاني وا) المعيارين وهماقياس التحضر لم يتعد  م، أن  ضح من كل ما تقدَّ يتَّ 

فاالنتشار  ، انتشار الحضر بنوعية الخدمات والبنية التحتية الحضريةكثافة و كان هناك ربطتقرير التنمية العالمي 

الحضري المدروس دليل على توافر شبكات طرق جيدة وغيرها من الخدمات وهنا يمكن االستفادة من هذه 

ها حضرية ولكن يجب أيضا أن ال أن   ىالمؤشرات من ناحية التزويد بالخدمات والبنية التحتية العتبار المنطقة عل

والحياة االجتماعية واالنتاج االقتصادي وهذا ال بد أن يكون ذلك مؤثراا على الجوانب التنموية األخرى كالبيئة 

االستدامة الذي لم يظهر في كل التصنيفات المعتمدة السابقة للتحضر، األمر الذي يتطلب إعادة  أيكون وفق مبد

بما فيها التصنيفات المعتمدة في سورية ليتم على أساس ذلك  لمناطق الحضرية عموماا تصنيف وتعريف ا النظر في

دة تصنيف التجمعات الحضرية في محافظة الالذقية كخطوة هامة وموجهة لعملية إعداد المخطط التنظيمي إعا

 .، وهذا ما سيتم العمل عليه في الفصول التاليةفيها

 من التصنيف التقليدي للمناطق الحضرية في سورية إلى تصنيف معاصر وأكثر استدامة  4.9.1.

أسس تصنيف المدن والتي تصنيف جديد للمدن والمناطق الحضرية في سورية ال بد من دراسة من أجل تطوير 

هي االستمرار في الزيادة السكانية الحضرية  هذا التصنيفالمشكلة التي تصادف  ، وبما أن  تختلف من بلد آلخر

لمدن في بعض األحيان إلى انف حيث تص   ،طور في نموها الحضريل التَّ سكانها يمثَّ ذلك فإن تصنيفها حسب عدد ل

 من ابتداء المدن تلك فيها توجد التي الدولة سكان عدد مع يتناسب معيناا  سكانياا  وحجوم وتمثل كل فئة حجماا  فئات

 ست مراتب وفق اآلتي وتتألف من نسمة آالف خمسة أو نسمة بألف البداية تكون قد إذ ابولسغبالمي وانتهاء البلدة
[62]

: 

 وهي المدن ذات الطابع الريفي نسمة 7111 من اقل األولى المرتبة. 

 وهي المدن الصغيرة 11111 – 7111 الثانية المرتبة. 

 وهي المدن المتوسطة 17111 – 11111 الثالثة المرتبة. 

  معايير لا
معاييرالمستوى   
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 مدن كبيرة 111111 – 17111 الرابعة المرتبة. 

 (.ليسميتروبو)وتمثل المدن الكبيرة جداا   نسمة مليون – 111111 الخامسة المرتبة 

 (.ميغابوليس)نسمة وتمثل المدن الكبيرة جداا  مليون من أكثر السادسة المرتبة 

آالف نسمة هو عبارة عن المدينة ( 7)التجمع السكاني الذي يزيد عدد سكانه على  ن من المرتبات السابقة أنَّ تبيَّ 

 .الصغيرة وهذا التعداد هو بداية التصنيف للتحضر

 1921للعام ( 7)اعتماد هذا المعيار في سورية في األسس التخطيطية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم  وقد تمَّ 

آالف نسمة ضمن  5-3حدود في المخطط التنظيمي بالمتوسط ب حدد عدد سكان الوحدة األساسية المعتمدة ذيال

عيار يحدد التجمع الذي يدخل هكتار، وهذا الم/نسمة 371-111هكتار وبكثافة شائبة في حدود  31-17مساحة 

ضمن المخطط التنظيمي ولكن التنظيم يكون عبارة عن إطالق الصفة فقط وليس تأمين التخديم الحضري المطلوب 

أن التجمع السكاني الذي ، إالَّ أن  التصنيف المعتمد في سورية والذي يعتبر باعتباره دخل التنظيم بصفة أنه ريفي

التجمعات السكانية دون الخدمات الحضرية  منعدداا كبيراا  يبقي  تجمع حضري  هو نسمة ألف 11يزيد عن 

 .الالزمة

 واتخاذ التنظيمي المخطط توجيه هو سورية في الحضرية التجمعات الهدف من تطوير معايير تحدد لذلك فإنَّ 

متوازن للمدن  تحقق نمو تنظيمية توجيهية مخططات إعداد لتكون شاملة ومستدامة، وبالتالي للتنمية مالئم منحى

 .الالذقية وإقليمها دينةم فيها السورية والتجمعات بما

لتحديد وذلك ت مقارنة أنواع التصنيفات السابقة للتحضر تم  واقعية  ومن أجل الحصول على معايير ومقاييس

ألكثر المعايير ا أن  وبالمقارنة تبين ها حضرية، المعايير ذات التأثير الفعال في تحديد وتصنيف المناطق على أن  

 :هياستخداماا 

 نع ما يزيد فأكثر نسمة 1111 المعيار  حيث وردأساسي لقياس التحضر،  كميكمعيار  اعت مد :حجم السكان 

 األخرى والمقاييس المتحدة األمم منظمة في المعتمد المقياس هأن   عن فضالا  الدولية التصنيفات في مرات ثماني

 صفة إلطالق كمعيار نسمة 1111 اقتراح تعداد إمكانية على قوي مؤشر وهذا مرات 7 أو 3 من أكثر ترد لم

 التي المساحة وحول التعداد هذا توزيع كثافة حولهنا  التساؤل ويكمن التعداد هذا بلغ تجمع أي على الحضري

 المطلوبة؟ بالخدمات تخديمها يتم وهل عليها يوزع أن يجب

 تعتبر من المؤشرات المكانية و ،التصنيفات السابقة كمعيار أساسي للتحضر وردت في كل :الكثافة السكانية

إذ هناك مدن أحادية المركز ذات وتختلف أنواع الكثافة في المدن طة األكثر شيوعا للتركيب الحضري والبسي

المدن وال يوجد اتجاه عالمي واحد العتماد  الكثافة منخفضة( ريف وحضر)كثافة عالية، أو متعددة المراكز 

المنخفضة الكثافة أو عالية الكثافة وبالتالي هذا يتوقف على طبيعة كل منطقة ومعطياتها والتي على أساسها 

توضع السياسات الحضرية
 [111 :17]

. 

 الدول والتقسيمات  باختالفالتقسيمات اإلدارية لكل بلد والتي تختلف  حسبيتم العمل به : المعيار اإلداري

 قانون مشروع فيها مؤخراا إجراء تعديل في تمَّ  حيثفي سورية  هو عليه الحال كما وتحدثيها،المعتمدة فيها 

 –محافظة) مستويات ثالثة إلى المحلي المستوى هيكلية تبسيط من حيث 1111عام  الجديد المحلية اإلدارة

 والمزارع القرى وضم( الريفية الوحدة –القرية –البلدية –المدينة –المحافظة) خمسة من بدالا ( بلدية –مدينة

 اعتبارية شخصية ذات محلية إدارية وحدة أقرب إلى اعتبارية شخصية لها ليست التي
[217]

ما قد يساهم في  ،

 .خدمات الوحدة اإلداريةشملها ب

 االعتماد على  ه ال يمكنحضر أنَّ لت  من تصنيفات ان ه وكما تبي  إذ أنَّ  توافر مقومات لتنمية حضرية مستدامة

ذلك التصنيف يؤثر على مسار التنمية بحد ذاتها  وخاصة أنَّ  للتحضرحصائي أيا كانت قيمته كمعيار اإلمعيار ال

االنتشار والتوسع على حساب ز أو في المشكلة في التصنيف هي في كيفية اتخاذ منحاها في الترك   من منطلق أنَّ 

اعتبار المنطقة التي تتوفر أن  لمناطق الحضرية والتي تشير إلى ا فريتعوهنا ال بد من االستفادة من الريف، 

اختيار المعيار اإلحصائي يجب أن يكون مشروط  أي أنَّ ( مدينة)فيها تنمية حضرية مستدامة تجمع حضري 

وى بتوافر االستدامة الحضرية ما يشير بدوره إلى أهمية اختيار المعايير التي تهتم بأبعاد االستدامة على المست

مقترحات البنك الدولي في تقرير  وهذا يؤكد( البعد البيئي واالقتصادي واالجتماعي والمكاني )الحضري وهي 

والذي يعتمد التنمية العالمي الصادر عنه الذي يعتبر البعد المكاني هو أحد المعايير الهامة لحساب التحضر 
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ضرية والنقل منطلق أن توافر خدمات البنية التحتية الحوالكثافة وعامل النقل ومدة الرحلة من عدد السكان على 

وفي حساب دليل  ،كعوامل هامة في تحديد التجمعات الحضرية( يوفر الوقت والكلفة)الحضري المستدام 

وفق مقترحات تقرير التنمية العالمي لمعايير ومؤشرات التجمعات الحضرية ( نسبة التحضر) الحضري التجمع

 جد أن  ومنها الجمهورية العربية السورية و  المتحدة على مختلف الدول العربية واألجنبية والتي قامت به األمم 

وعند استعمال الحد % 79,1نسمة هو  71,111عمال حجم المدينة الكبيرة تالحضري عند اس تجمعدليل ال

 %75,9نسمة هو  111,111
[111] ،

ه عند اعتبار الحد األدنى للمدينة الكبيرة يكون دليل التحضر أكبر أي أن  

وهذا األمر ينطبق على كل الدول وفق دليل التحضر توزيع الخدمات الحضرية على هذا التجمع  يتموبالتالي 

قليال كان ه كلما كان حجم التجمع ن  أإلى  هفيها من قبل األمم المتحدة، ما يشير بدور التجمعدليل التي تم حساب 

وذلك مؤشراا على وجود بنية تحتية حضرية جيدة  ،الحضري كبيرا أي ارتفاع نسب التحضر تجمعدليل ال

توفير وتأمين كافة الخدمات وإدخاله ضمن التنظيم ن من يمك   أي أن اعتبار التجمع الصغير حضرياا . ومتوازنة

 .  الحضرية له وبالتالي تأمين التوازن التنموي

ه ال يمكن وضع معايير ومؤشرات ثابتة لكل زمان ن أنَّ اسة وتحليل المعايير المختلفة لقياس التحضر تبيَّ نتيجة لدربو

لكن هناك معايير ثابتة تعكس أهداف االستدامة على المستوى الحضري من خالل التكامل بين األبعاد  ،ومكان

فيما يخص المعايير المطلوبة فيجب أن تعكس ا ، وأمَّ (البيئية واالقتصادية واالقتصادية واإلدارية والمكانية)

 .الظروف المحلية للمدينة أو الدولة

تعريف متضمنات التنمية الحضرية المستدامة يمكن  باالستناد علىم من مؤشرات ولذلك باالعتماد على ما تقد  

المعيار قاس على أساسها المناطق الحضرية في سورية وهي مكن أن ت  تراح بعض المعايير التي ياختيار واق

األمم  حيث تم  اعتماده من قبل عدد كبير من الدول وكذلك من قبل نسمة 2111المحدد بعدد سكانه اإلحصائي 

ة وبقرار من السلط للتجمع اإلدارية الوظيفةالذي يحدد  والمعيار اإلداري ،معيارالكثافة السكانيةكما أن  و، المتحدة

الالذقية التي  هما من المعايير الرئيسة التي يمكن االعتماد عليها وخاصة إمكانية تطبيقها في محافظةاإلدارية 

جديد يتم  معيارتطوير وكذلك  ،بشكل كبير ما يوجب إعادة التقسيم اإلداريالريف  على حسابفيها المدينة تتوسع 

ا فيها عامل النقل الحضري المستدام الذي اعتمد في تقرير توافر شروط التنمية الحضرية المستدامة بم على أساس

في  تطبيقها كانيةممن أجل إ توفرهاال بد من  ه المعاييروهذ 9التنمية العالمي وفق المعايير الموضحة في الجدول 

عدد التجمعات الحضرية في محافظة الالذقية وهل تشملها المخططات  الجزء العملي من هذا البحث لتحديد

المعايير الواجب اعتبارها  11 شكلويوضح ال ،التنمية الحضرية المستدامةالبحث فيما إذا كانت تحقق ظيمية والتن

 .عند تحديد التجمعات الحضرية في محافظة الالذقية

 
 

 

 

 

 

 

 

 المعايير المقترحة لتصنيف المناطق الحضرية في محافظة الالذقية :(11)الشكل 

 إعداد الباحثة :المصدر
إن  و ،أداة  لقياس التحضرهو بمثابة تحديد التجمعات الحضرية الالزمة والمناسبة لالمعايير تحديد  الواقع، إن  في 

، ولكن هذا ةحضريالاستخدامها يعتبر خطوة هامة في توجيه المخططات التنظيمية الحضرية نحو تحقيق االستدامة 

خطة عمل وضع استراتيجيه لتنمية المدن تعمل على ب ما لم يترافقلتوجيه المخططات نحو االستدامة  ليس كافٍ 

 .لمخططاتكافة اشاملة توجيهية ل

 معيار االستدامة 

               الكثافة

            السكانية 

 (  1كم/نسمة ) 

المعيار اإلداري حسب 

التقسيمات اإلدارية 

 للمحافظة

المعيار اإلحصائي المحدد 

نسمة  1111بعدد السكان 

 فأكثر

المعايير المقترحة لتحديد 

التجمعات الحضرية في 

 محافظة الالذقية
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 ودورها في توجيه المخطط التنظيميإستراتيجية تنمية المدن    10.1.

من التخطيط  انطالقاا حت العديد من الحلول الالزمة لتحقيق أهداف االستدامة على المستوى الحضري ر  اقت  

وضع ب وذلك ،ومراحل وإصالحات نحو تخطيط حضري أكثر استدامة تخطواضمن والعمل التشاركي المتكامل 

تي ال المدينة المستدامةلتحقيق طبق من خاللها هذه اإلصالحات والتعديالت والحلول لتنمية المدن ت   إستراتيجية

االجتماعية واالقتصادية والبيئة  ر التحوالتودون أن تؤث   بمستوى معيشة جيد وخدمات نوعية اساكنيه ايتمتع فيه

 والصحية فيها على األجيال المستقبلية
[166 :12]

.  

ف ت  حيث  دين النشاط اإلنساني ها مجموعة من األفكار والمبادئ التي تتناول ميداناا من ميابأن   اإلستراتيجيةعر 

بقصد إحداث تغييرات فيه وصوالا إلى  ،واتجاهات مساراته وتكون ذات داللة على وسائل العمل ،بصورة شاملة

تأخذ باالعتبار احتماالت متعددة إلحداثه فتنطوي على قابلية للتعديل وهي تقع وسطاا بين السياسة وأهداف محددة 

 وهي امتداد للماضي ومدخل إلى المستقبل ،والسلطة
[21 :66]

 بالدرجة عريف يأخذ بعداا سياسياا وإدارياا هذا الت   إن  ، 

 .األولى

الئق مستوى عيش  تؤمنتهدف استراتيجية تنمية المدن إلى كفالة وجود مدن متكاملة  ا من وجهة نظر تخطيطيةأم  

قاس نجاحها بمدى وي   ،جميع من خالل تحسين إدارة الشؤون الحضرية والنمو االقتصادي وتقديم الخدماتلل

 إسهامها في الحد من الفقر في المناطق الحضرية
[6 :3]

. 

مت بوجود قيود االستراتيجية من النهج الجديدة التي اعترفت بأهميتها وكاالت وجهات دولية عدة والتي سل   لذلك ت عد

ظر إلى حجم األثر الذي يحدثه التحضر ها إلى النهج القطاعية وال بد من الن  مرد  حد ت من المساعدة اإلنمائية للمجتمعات 

تحالف المدن  لمعالجة المشاكل الناجمة عنه، ومن هذه الجهات غير المدروس من خالل وضع استراتيجية جديدة للمدن

ACities Alliance  كوسيلة لمساعدة الحكومات المحلية  وضع استراتيجية لتنمية المدنالتي تمحورت أهدافها في

 المحليينالعمل مع الشركاء والتكامل بين مختلف المنظمات والنهج الجديدة ووالوطنية وتحسين مستوى األحياء الفقيرة 
[2 :6]

لتحديد ما يجب عمله تبعاا السياسية  خياراتصياغة ال عبارة عن هذه االستراتيجيةوضع  عملية وإن  ، 

األهداف والتخصيص قيق بحيث تتحول هذه السياسات إلى خطوات عملية من أجل تح ،للتحديات المتوقعة مستقبالا 

 المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية لبلوغ هذه األهدافمختلف  على المالي لها ومن ثم التنفيذ العملي
[6 :3]

. 

من خالالل اسالتخدام العمليالات التشالاركية وتحسالين إدارة  في توجيه مخطط التنمية وتكمن فعالية الخطط االستراتيجية

مالا يسالاعد فالي تطالوير المخطالط التنظيمالي الفعلالي  الشؤون الحضرية والنمو االقتصادي وتأمين الخدمات الحضالرية،

وذلك من خالالل تحديالد  ،وصياغته على مختلف المقاييس واألولويات لتحقيق نمو حضري عادل ومتوازن في المدن

 والسياسات والبرامج والمشاريع الالزمة لتحقيق التنميةوالرؤية  ت واألهدافالمشكال
[111]

. 

توجهات ومعطيات  ت بنى وفقإستراتيجية تنمية المدن هي خطة عمل للمستقبل  ن أنَّ تبيَّ  ،مما تقد  إلى  اا استناد

وهنا تكمن أهمية المخطط ومحلياا وطنياا وإقليمياا يق نوع من التوازن التنموي ترسم خارطة المستقبل بتحقلالحاضر 

مخططات خالل ال أهداف وغايات هذه اإلستراتيجية ومشاريعها على أرض الواقع من حقيقالتنظيمي كأداة لت

 من التوازن المكاني والتنموي للمناطق المستهدفةالتي توثق هذه األهداف وتوزيعها مكانياا بما يض التفصيلية

 متطلبات تحقيق استراتيجية تنمية المدن 1.10.1.  
وغالباا ما يرتبط  ،هذا النموأدوات مختلفة إلدارة أن يكون هناك  المدن ال بد   فيمع تسارع وتيرة النمو السكاني 

تتطلب وجود منحى متكامل وطرق وأدوات جديدة وصناعة  اا أن هناك قيود الوضع الراهن للمدينة وخاصةا ذلك ب

لوضع األهداف والنزاعات بين األهداف االقتصادية  القرار المالئم والتطبيق من حيث ضعف الرؤية البعيدة المدى

ومحدودية إطارات العمل التقني  ،رافي في معظم المؤسساتوالحاجات االجتماعية والتجزؤ الوظيفي والجغ

ر تطابق بين إطارات العمل السياسية والتخطيطية لذلك فإن تطويالوالقانوني لتجانس نشاطات التخطيط وعدم 

 9متكاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة يتطلب أنماط مختلفة من األدوات كما يوضح الجدول استراتيجية 
[199 :34]

. 
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 الوظيفة أنواع األدوات

 .تتضمن خطوط إرشادية خاصة وعامة ومؤشرات مثل المؤشرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية السياسية

بيعية والبرامج تتضمن تقنيات ومعلومات للتخطيط اليومي في النقل واإلسكان واستعماالت األراضي الط التخطيطية 

 األراضي الحضريةاستخدام للتقليل وإعادة 

الراهنة للمؤشرات البيئية واالجتماعية األوضاع وبيانات دورية مع التقارير حول تتضمن قاعدة بيانات أساسية  معلوماتالبيانات وال

والرصد المستمر لتك المؤشرات من خالل الشبكات التأثيرات واالقتصادية واإلدارية ضمن البنية الحضرية و

 .المعلوماتية

وعليه يمكن قياس درجة فعالية أي إدارة أو سلطة من  ،يعد توفير الموارد المالية أحد الركائز األساسية في أي عملية للتنمية ماليةالموارد ال

تخاذ سياسات مالية تروج للتنمية الحضرية مستدامة  على سبيل المثال الباإلضافة  ،حيث قدرتها على تمويل مشاريعها

 .  وتقديم اإلعانات الضريبية للنقل العام  ،للذين يعيشون بالقرب من العمل اإلعفاء من الضرائب

فرق متعددة قييم االستدامة وتقييم المهارات ضمن تتضمن تخطيط حضري وتقييم األثر البيئي واستراتيجية تو أدوات اتخاذ القرار

 .االختصاصات وآليات لضمان تضمين واسع للسكان

ورشات عمل ودراسات فرق ومخططين حضريين وممارسين وكذلك يمكن أن تتضمن مؤتمرات وتتضمن  أدوات تعليمية

 ألجهزة اإلدارة المحلية  حالة وجلسات تدريبية صغيرة

وتتضمن ن جديدة، ووضع نماذج لمساك تجمعات السكانية المحليةتتضمن تقنيات مبتكرة مثل خرائط تشاركية لل تشاركيةال

 (سكان وقطاع خاص وعام ومنظمات حكومية وغير حكزمية)من  مشاركة كافة فئات المجتمع

 يجب أن تصدر االستراتيجية بقانون وتكون ملزمة لكافة األطراف والجهات المعنية العامة والخاصة قانونية وتشريعية

 متطلبات تحقيق استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة: (1)الجدول 
[111 :64]

. 

التي غالبا ما يكون عمل كل منها الالزمة لتحقيق استراتيجية التنمية الحضرية ظهر الجدول السابق األدوات ي  

المالئمة على المستوى جراءات الة لتحقيقها تتطلب اتخاذ اإلاألدوات الفعَّ  فإنَّ  ولكن عملياا  ،متوقف على اآلخر

بدالا عن وثائق تخطيط  بمخططات التنمية الحضريةثل وتتم للتنفيذجديدة التنفيذي والتي تتطلب بدورها أدوات 

خالل عملية  من السياسات التنموية على أرض الواقعالوسائل لترجمة  األدوات المدن التقليدية حيث تعتبر تلك

يتضمن إنتاج مخططات تنظيمية عامة وتفصيلية الحضري المعاصر فالتخطيط  ،صياغتها لتوجيه التنمية مكانيا

التفاصيل للبيئة المبنية للمدينة وتعتبر األداة القانونية لتطبيق الرؤى المختلفة لتوجيه تقسيمات ونمو تظهر 

المدن
[199 :19]

حول أنواع  البحثمن هذا  الفصل الثاني، لذلك ضمن هذا اإلطار سيتم إجراء دراسة تفصيلية في 

 .أهدافها وقياس أدائها نحو االستدامةمخططات التنمية التنظيمية الحضرية وماهيتها ومراحل إعدادها و

 الفصل األول خالصة

ما تباينت هناك آثار وتحديات مختلفة لهذه الظاهرة  ن أن  النمو الحضري والتحضر المستمري حركةأظهرت دراسة 

 أنماط ارتبطت بما يتوفر منوقد مختلفة أيضاا ردود األفعال تجاهها  كانتلذلك فقد  بين الدول المتقدمة والنامية

ة ألنماط التنمية المتوازنة التي جنتييجابية في الدول المتقدمة نتائج التحضر إ حيث جاءت ،ذه الدولللتنمية في ه

وآليات فعالة  وفق أداوات نمو المدن جيهوظ البيئي عبر تاواالقتصادية والحففرضت نوع من االنسجام االجتماعي 

، في حين ارتبط التحضر في العالم النامي كالمخططات التنظيمية التي تجسد هذه التنمية على أرض الواقع

بمواجهة آثاره من نمو االحياء الفقيرة العشوائية والتفاوت التنموي المكاني وهذا  وعلى المستوى المحلي والعربي

االعتماد على المعيار اإلحصائي فقط في تصنيف المناطق نتيجة ألسباب منها الهجرة الريفية الحضرية و

 وضعف االهتمام بقضايا التنمية الحضرية الحضرية لتشملها المخططات التنظيمية

 على اختالف ر ملحة للتعامل مع آثار التحضروضر انطالقاا مما تقدم، جاءت التنمية الحضرية المستدامةو

بية تلأكد المجتمع الدولي على أهميتها للتغلب على التحديات و وقدمستويات وظروف البلدان التي يحدث فيها، 

تقوم على مجموعة مبادئ تتمثل بالكفاءة االقتصادية والعدالة ، حيث الحالية والمستقبلية البشرية الحاجات

وأحيائها لتحقيق التنمية المستدامة في المدينة  االجتماعية واالستدامة البيئية واإلدارة والحوكمة تسعى جميعاا 

اإلجراءات المالئمة على المستوى التنفيذي وتتمثل و ت التخاذ القرارأدوا لك مرتبط بتوافرذنجاح إن  و ،ومبانيها

توجيه وإدارة النمو المستمر وضبط آثاره كأداة فعالة للتوجه نحو استدامة هذه األدوات بالمخططات التنظيمية ل

 .الحضرية المستدامة ومبادئها المدن من خالل صياغتها وفق سياسات التنمية

للتأكيد  هذا البحثإلى أهمية المخطط التنظيمي كأداة لتطبيق مبادئ تنمية المدن، وهنا تندرج أهمية  شار سابقاا ي   

 .ومنهجية عملهاعلى أهمية المخططات لتحقيق ذلك، والتساؤل عن ماهية المخططات التنظيمية 
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ية في التخطيط التنظيمي المستداممفاهيم وتعاريف وتوجهات أساس: الفصل الثاني  
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 سورية في األراضي استعماالت تصنيف دليل تطوير 2.1.7.2.

 التخطيط المستدام الستعماالت األراضي3.1.7.2.

 تقييم مخططات استعماالت أراضي وفق منهجية االستدامة   4.1.7.2.
 تدامة المخطط في المستويات الحضرية التصميم المستدام وتأثيره على اس 2.7.2.

 دور تكامل النقل واستعماالت األراضي في تشكيل مخطط المستدام 3.7.2.

  المستدام التنمية مخطط إعداد مراحل 8.2. 

 الجهات المختصة بإعداد مخططات تنمية المدن، أهميتها وسماتها 9.2. 

 استدامة أكثر لمدن تنظيمي مخطط إعداد أدوات 10.2. 
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 مقدمة

نمية الحضرية لمواجهة آثار التحضر المتنامية على المدن عد المخططات التنظيمية المستدامة أحد أهم أدوات الت  ت  

مشاكل حضرية متنامية  تواجهلتي يصعب تحديدها في ظل السياسات التخطيطية الراهنة لدى معظم البلدان التي وا

ترافقت مع النمو الحضري الذي لم تشهده من قبل ولم تكن مخططاتها التنظيمية مصممة أصالً لضبط مثل آثار هذا 

الدراسات واألبحاث والتقارير الدولية التي تعاملت مع وبذلك تزايد االهتمام بهذه القضية، وقامت العديد من . النمو

قضايا التخطيط التنظيمي ومسألة تأمين المأوى وسبل العيش المستدام بما يتضمنه هذا المفهوم من شمولية للمكان 

وما تضمنته في مجال التخطيط المستدام للتجمعات الحضرية وفق ية طبيعة ونطاق هذه القض  أن  والزمان، إال  

 . طاتها التنظيمية وكيفية تطبيقها ال تزال في مراحلها األولىمخط

م استعماالت االعتماد على المخططات التقليدية التي تنظ   لالهتمام في هذه المسألة وخاصة أن  عدة وتوجد أسباب  

 .باين مع المفهوم المستدام للمدناألراضي فقط جعلت نتائج التخطيط تقف في ت

المخطط  مفهوموتنمية المدن أنواع مخططات و للتخطيطاهيم النظرية مفال علىعرف الت  في هذا الفصل سيتم 

استعماالت األراضي  خطيطومراحل إعداده ومعايير تومكوناته التنظيمي المستدام وأهميته ومجاالت عمله 

تكاملها دور و واستعماالت األراضيالتصميم والنقل الحضري دراسة العالقة المتبادلة بين المستدامة، كما سيتم 

عرف على الجهات المختصة بإعداد إضافة إلى الت  نحو تحقيق مدن أكثر استدامة،  يسعى عداد مخطط تنظيميإل

عرف على مجموعة األدوات التي يجب تضمينها نجاح مهامها، والت  المخططات وسماتها ونموذج اإلدارة المطلوب ل

مخطط  عدادإية المشاركة الشعبية في تطوير منهجية كذلك دراسة أهمو ،ضمن عملية إعداد مخططات التنمية

 أكثر استدامة تنظيمي

  وأنواع مخططات تنمية المدن مفهوم التخطيط 1.2.

ه عملية على أن  بشكل عام ف عر  ي  وشاملة متكاملة، تنمية وصول إلى للللتفكير المستقبلي  اً بواسلوخطيط نهجاً الت  يعد 

فع  وقد  ،ولة حياتنا اليومية لتلبية الحاجات األساسية واالهدافيتم فيها تنظيم وتصميم وتخطيط وجد ه ن  على أ ر 

األداة والوسيلة التي يتم بموجبها نقل المجتمع من وضع آلخر، أو الطريقة التي تنظم عملية نقل المجتمع من حال 

ب، وأسلوب عمل لتحقيق إلى الهدف المطلو ما هو أداة للوصولإلى حال، وبذلك فالتخطيط ليس الهدف في ذاته وإن  

 غاية بأقصر وقت وأوفر جهد وأقل تكلفة
[55]

. 

 ما يلي تتضمنلحاجات واألهداف والغايات والئم الظروف وات  لكي لتخطيط مختلفة لومجاالت  انماطوقد ط ورت 
[251 :3]

: 

 فقرة وفي أقسام وقطع صغي ت نفذ نشاطاتهوهو التخطيط العشوائي حيث  بالنمو ومتعلق التفاعلي نمطال 

 .تأخذ مكانهاالتي الظروف واألحداث 

 احتياجات  يلبية لتحقيق مخطط مقبول يتضمن سلسلة من الخطوات المنطقية المتبعو نظيمينمط التخطيط الت

 .الرؤية والغايات المحددة في البداية، وهذه على األغلب مخططات تقنية جداً 

 البيئي لكل مجال يتم التخطيط له وهذه المخططات نشا  وإعداد مخطط يشمل الجانب إل نمط التخطيط الشامل

  .معقدة وتفصيلية وصعبة اإلكمال لكونها تفصيلية جداً عادة 
  لمشروع ا بين كل مكوناتالربط لتحقيق نظيمي الذي يتكيف مع النمط الت   نمطالوهو  التخطيط المتكاملنمط

ربط جميع جوانب  المتكامل الذي يحاولمخطط التنمية البلدي ططات لكل القطاعات ومثال على هذا وضع مخو

 .برنامج تنمية البلدية
 الحظ أن  وي   ،خطيط في المكانه من مخططات تجسد نتائج الت  إعداد فيما يتم ةتعلقمابقة نماط الس  نتيجة كل من األ إن  

كونه في المكان  خطيط التي تنتج مخططات تلبي الحاجات التنموية المختلفةخطيط التنظيمي هو نمط من أنماط الت  الت  

 .يشمل مستويات مختلفة ومجاالت تنموية مختلفة أيضامبني على اساس حاجات المنطقة المدروسة و
 : هي، والتي تتألف منها عملية التخطيط مختلفةال ميادينانماط التخطيطة السابقة وظيفتها ضمن اللكل من  وإن  

 رض بطرق كفو ة يهدف إلى تنظيم استعمال األو :تخطيط استعماالت األراضي. 
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 هذه مقاييس مختلفة وتتضمن األماكن والفراغات وبإلى توزيع الناس والنشاطات في  هدفي: التخطيط المكاني

والتخطيط البيئي وتخطيط التنمية  واإلقليمتخطيط استعمال األرض مثل تخطيط البلدة العملية كل مستويات 

 .المكاني الوطني

  لكفو  من تخطيط استعماالت االراضي التي تتعامل مع االستخدام ا فرعكحدد ن ي  أيمكن التخطيط االقليمي

هامة من االرض أكثر من والبنية التحتية ونمو التجمعات في منطقة أكبر و لنشاطات استعماالت االراضي

 أو عملياً  عرف نظرياً هي إقليم ويمكن أن ت   مدينة أو بلدة بشكل فردي، على سبيل المثال المنطقة أيضاً مستوى 

بالسكان تزود حلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية  مأهولةبالمدن أو بلدات أو مناطق أخرى 

 .والهندسة المدنية والنقل والتصميم والبنا  ونمو التجمع

 تضمن مخططات لألمان وتعيين المكان المالئم لكل ييأخذ كل سمات المدينة باالعتبار،  :الحضريتخطيط ال

تصميم وترتيب استعماالت األرض مع التجمعات الريفية مع ن اإلسكان إلى المعامل وكما يتعامل م تالفعاليا

 .والبيئة المبنيةيصمم الفراغات ومن المال مة والوصول والصحة واالمان والجمال والبلدات لتحقيق درجة عالية 

 البيئة  لحماية ف التخطيطأهدا عند وضعباالعتبار يتضمن ضرورة أخذ الجانب البيئي : التخطيط البيئي

 .وللتأكد من أنه ال ضرر على البيئة عند التخطيط لألجيال المستقبلية

ونمو ودالئل رئيسة للتنمية تتضمن إرشادات تخطيطية أداوات التخطيط يوجد وثائق ووميادين نواع أل تبعاً 

عية واستعماالت األراضي وعلى وتتناول مختلف االعتبارات االقتصادية واالجتماالتجمعات ولكل منها وظيفتها 

 وهيمستويات مختلفة 
[126 :16]

 : 

 مخططات شاملة Plans The Comprehensive:  وهي البيانات الرسمية للهيئة التشريعية للحكومة المحلية للتنمية

 .المستقبلية والحماية وتضع األهداف وتحلل الشروط واالتجاهات

 مخططات إقليمية أو مخططات التنمية Regional Plans or Development Plans:  وهي تغطي مناطق جغرافية

 .تتجاوز حدود الوحدات الحكومية الفردية ذات الخصائص المشتركة

 مخططات هيكلية Structure Plans البريطانية أصلها من المملكة المتحدة UK : توجه المنطقة أو اإلقليم وهي شاملة

 التوازن في استعماالت األراضي  تحقيق واالجتماعية وتهدف إلىومرنة تغطي مختلف االعتبارات االقتصادية 

  المخططات التنظيمية Master Plans : وهذه المخططات من أجل التوجيه والتخطيط على مستوى البلديات أو

المدينة أو على المستوى األوسع وتزود تقسيمات استعماالت األراضي لمنطقة إدارية ويمكن أن تطبق من خالل 

 .التفصيلي المحلي المخطط

  مخطط استعماالت األراضي المحليLocal Land-Use Plans:  والذي يعتبر حدوده ضيقة وهو محصور للمناطق

 .أقل من المخططات التنظيمية والهيكلية والزمن الالزم إلعدادهذات التغيير البسيط 

 لتنفيذيةالمخططات اAction Plans  : والتي توجه لحل المشاكل  األرضالتي يتم تنفيذها على مخططات الوهي

 .على المستوى المحلي مع مشاركة المجتمع

  المخططات اإلستراتيجيةStrategic Plans:  تعكس رؤية العملية التخطيطية وتميز التنسيق القطاعي وعملية

ية التمويل والناتج هو ليس فقط مخطط الستعماالت األراضي وإنما يؤسس استراتيجيات مترابطة لألرض والبن

 .التحتية والتمويل والتنمية المؤسساتية

  مخططات التصميم الحضريUrban Design Plans :  والذي ينشأللمناطق الحضرية  العام تصميمالز على ترك 

تصميم الحضري تتضمن المخطط نفسه من الوالعناصر األساسية لمخطط  بواسطة الفراغات العامة واألبنية

والفراغات المفتوحة والشوارع وأماكن المشي والساحات بين  لمناطق العامةاخطوط تصميمية لألبنية وتصميم 

 األبنية المحيطة
[178 :5]

كامل بين أنواع مخططات التنمية على المستوى الوطني الت   01 ويوضح الشكل ،

 .واإلقليمي والمحلي
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 ةمختلف المستويات التخطيطي ىمخططات تنمية المدن علأنواع  :( 21) الشكل

  [126]-[178]باالستناد إلى المراجع  الباحثة: المصدر

ة وإدارتها مخططات التنمية التي هي األداة األساسية للتنميتتضمن مما سبق أن عملية التخطيط عملية شاملة يتبين 

وى خطيط على مستوجيه والت  التي تختص بالت   Master plansبما فيها المخططات التنظيمية  على مختلف المستويات

ما يميز أهمية هذه المخططات وهذا البلديات أو المدينة وما يحيط بها من تجمعات نشأت بفعل النمو الحضري 

 .ما هو مفهوم المخططات التنظيمية وكيف نشأت زمانياً ومكانياً  ، والتساؤللشموليتها للمدن ومحيطها

 المخطط التنظيمي مفهوم 2.2.

ف المخطط  Schema التوجيهي المخطط ر فع   فرنسا ففي، ختلف مفهومه من دولة ألخرىويقانونياً  التنظيمي ي عر 

Directeur- SD استعماالت مخطط خالل من عام 01 لمدة األرض تنظم والتي للتنمية الرئيسة الوثيقة أن ه على 

 من عام ثالثونال تقارب لمدة المخططات من النوع بهذا العمل وتم   ،POS: Plan d'Occupation des Sols األراضي

 SCOT:Schéma de Cohérence اإلقليمي األرض توجيه بمخطط استبداله تم   حيث ،1111 عام حتى السبعينات بداية

Territoriale طريقة خالل من المستدامة الحضرية للتنمية الرئيسة االتجاهات تحدد التي الحضرية األداة باعتباره 

 منظمة ومنهجية
[132 :10]

. 

مجموعة شروط يمكن أن تستخدم لوصف  "المخطط التنظيمي"يعتبر ف البريطانية  UKكة المتحدةالمملفي  أما

اإلستراتيجية للتجديد الطبيعي للمنطقة وباعتباره إطار عمل وثائقي وإستراتيجية تجديد ورؤية وإطار التصميم 

 يمكن استعمالها بطريقة تبادلية الحضري
[156 :13]

.  

 استعماالت لتنفيذ األساسية الرسمية الوسيلة وهو "الهيكلي المخطط" السعودية العربية المملكة في يسمىو

 والتجمع العامة والمرافق الطرق شبكة وكذلك لها المستقبلي والتصور والصناعية والتجارية السكنية األراضي

مدينةال في الطرق وشبكة األراضي استعماالت بين العالقة بتحديد الهيكلي المخطط قوموي العمراني
[94 :7]

. 

 الخطة ويمثل) الحضريين المخططين عمل نتاج وهو"للمدن العام المخطط" اسم الجزائر في عليه يطلقو

 بطريقة التصميم مراحل عبر الحضري التجمع نمو توجيه أو للسيطرة يوضع عمل إطار إال هو وما( الحضرية

 مستقبالً  حدوثه والمتوقع الحادث التكنولوجي فيه بما والحضاري واالقتصادي االجتماعي التغيير طبيعة تستوعب
[52 :10]

. 

الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران  0990الصادر بتاريخ  9القانون رقم في  "المخطط العام"ف ر  ع  فقد  ةسوريفي ا أم  

طور قرية والتالبلدة أو المدينة أو لالمخطط الذي يمثل الوضع الراهن ل هو المخطط التنظيمي العام: المدن كاآلتي

نمية لت  من وزارة اإلسكان وا اً ويكون هذا المخطط مصدق ،العمراني المرسوم ألي منها مستقبالً في جميع المجاالت

 المستوى الوطني

 المستوى االقليمي

 المستوى المحلي

 مخططات شاملة

ية او مخططات مخططات إقليم

 تنمية

 مخططات تنظيمية

 مخططات االستراتيجية

 مخططات تنفيذية

 

 مخططات التصميم الحضري

 

 مخططات استعمال األرض

 مخططات هيكلية
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كافة وويحدد احتياجات البلدة من المناطق السكنية والمراكز اإلدارية والتجارية والمدارس والحدائق  العمرانية

فقه من تطور لعدد السكان وازدياد حاجاتهمسنة القادمة مع ما يرا 12الخدمات الالزمة خالل 
[58 :147]

. 

يوضح الذي مخطط هو ال "المخطط التنظيمي العام" بأن 0991للعام ( 2) رقم المرسوم التشريعيجا  في  قدو

ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية  ،الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه

بنا  كل منهما بما ال يتعارض مع أسس التخطيط  ضابطة ضمنه كافة ومنهاج ونظامت األراضي الواقعة واستعماال

 نامج التخطيطيالعمراني والبر
[59 :81]

. 

ارتبط بسياسات التنمية قد وفق المفهوم القانوني في فرنسا وبريطانيا التنظيمي  يتبي ن مما سبق، أن  المخطط 

ا في الدول ا دد وفق األسس لعربية ومنها سورية فهو مخطط لتوزيع استعماالت األراضي فقط ي ح  الحضرية أم 

على  غيرات المستجدةشريعات دون أي تطوير أو تعديل عليها بالرغم من الت  العمرانية الموضوعة في القوانين والت  

مل القوانين والتشريعات تشأن ال بد من  وهنا يجب أن ال يكون مقتصر على ذلك وإنما الستدامة تلك المدن مدنها،

مع إدارة  (االقتصادية، واالجتماعية والبيئية، اإلدارية)وأهداف شاملة لجميع مجاالت التنمية  سياساتعلى 

  .ة على مبادئ التنمية المستدامةدأسس مستنوفق استعماالت األراضي وتوزيعها العادل عبر أقطاب نمو متوازنة 

ا أ لتوجيه وإدارة نمو أداة  هعلى أن  عدد من الباحثين العلميين ف المخطط التنظيمي من قبل ر  ع   وتخطيطياً فقد علمياً مَّ

وهو خطة طويلة األمد وعادة يجهز لتوجيه النمو  ،مخططة وأساس نجاحه في عملية تطبيقهالمدن بطريقة 

 العمل وبرنامجعام يشمل بشكل رئيسي على تقرير وخرائط استعماالت األراضي  11المستقبلي لمدة 
[167 :12]

. 

د يزووأنحا  المدينة حيث يقوم بتأداة مساعدة للبلديات في كافة مستويات  هعلى أن   المخطط التنظيمي فوكما ي عر  

 طبق من خالل المخطط المحلي األكثر تفصيالً رية ويمكن أن ي  تقسيمات استعماالت األراضي لكامل المنطقة اإلدا
[178 :6]

. 

أكثر من  فهووالتصميم  حازم وجامد عن التطويره مخطط ن  أعلى  "المخطط التنظيمي"إلى نظر ولكن يجب أن ال ي  

من أفضل وثائق تنمية المدن من أجل  هوو ،التي تصنع األماكن الناجحة جوانبالسمات المتعددة ال تناولي ثحي ذلك

 التنمية المستدامةمكاملة قضايا 
[156 :10]

.   

مكان وحدتي الزمان وال وثيقة عمل تأخذ باالعتبار هعلى أن  األساسي التنظيمي المخطط ف عر  ي  من ناحية أخرى، 

التي تتبعها مراكز اتخاذ القرار لتنمية البيئات الحضرية  اإلستراتيجيةوهو  وأقاليمه التجمع الحضري فيبمتغيراتها 

 أفضل وتوجيهها وضبط نموها وتوسعها بحيث يتاح للنشاطات والخدمات الحضرية توزيع جغرافي
[81 :87]

. 

 حددت   رسمية ووثيقة وزمانياً  مكانياً  نمو المدندارة إلداة كأالتنظيمي المخطط  أهمية من خالل ما تقد م، يمكن إدراك

لذلك يجب أن يكون مبنياً وفق مبادئ االستدامة الحضرية الواقع،  أرض على لتنفيذها التنمية سياسات وفقها

 .ر استدامةومعاييرها المعاصرة لبنا  مدن أكث

 .المدن لتنظيم كأداة التنظيمي المخططاألصول األولى لنشوء 3.2. 

نشأت عملية التخطيط التنظيمي كرد فعل للمتغيرات التي سادت وتسود المستقرات البشرية على مختلف أشكالها 

لبعض بهدف ا  النمو السكاني وتأثيره في نمو التجمعات ونشو  المدن من خالل انضمام القرى لبعضها اجر  

ثقافي والتاريخي وال جتماعياالالريف والصحرا  والغابات إلى مفهوم جديد للتعايش حياة من واالنتقال االستقرار 

 .قتصادي خاضع لعملية تخطيطية منطلقة من المعطيات واالحتياجات الخدمية للمدينة ذاتهاواال

الفلسفة  من منطلق  Occupation Du Solاألرض  من خالل استعماالتمحدداً بدأ الشكل المرئي ألي مدينة ولذلك 

وقد تعددت األساليب التخطيطية التنظيمية والتوجيهية لنمو المدن بشكل أصبح  ،التي تحكم المدنوالخدمية الوظيفية 

يستند على أسس قانونية ومخططات توجيهية الستعماالت األراضي ولتوزيع المسؤوليات وهذه البداية لتخطيط 

 .يسمى بالتخطيط الحضري المدن أو ما
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البشرية بمراحل تاريخية مختلفة وصوالً إلى مرحلة  قراتت عملية استعماالت األراضي وإنشا  المستفقد مر  وعليه 

 :وأسس للتخطيط وإعداد المخططات لها وهيوضع قواعد 

 حيث نشأت  م.ق 5211 – 1211 في الفترة الواقعة ما بين الفكر التخطيطي ظهورمرحلة النشأة األولى للمدن و

وتعد أولى المدن التي خضعت لفكر تخطيطي منذ نهاية هذه المرحلة هي مدن ، مدن حضارة وادي الرافدين

م حيت تحولت القرى إلى مدن تجسدت من خاللها األفكار .ق 5211في عام  ي أرض سومربالد النهرين ف

عد من أوائل ومنها النمط الشبكي الذي ي   حتى عصرنا الراهنسارية التخطيطية للمدينة والتي ظلت عناصرها 

 األنماط التخطيطية لألحيا 
[1 :8]

. 

 هي  م211 –م .ق 1211في الفترة ما بين  األفكار التخطيطية واقتباسن الحضارات القديمة يمرحلة التواصل ب

ستعماالت كانت المحددات التخطيطية لتنظيم احيث ، مرحلة نشأة الحضارة الهندسية والفرعونية واإلغريقية

كان عرض الشوارع هو الذي يحدد و مبدأ الهرمية الوظيفة الدينية والدنيوية، تاألرض في هذه المدن قد اعتمد

ارتفاع األبنية، وبالنسبة لتفاصيل الوحدات السكنية فكانت تتكون من طابقين في الغالب، أما في مجال البنى 

 .ان التحتية فقد تطورت وفقا لالحتياجات المتباينة للسك

  مرحلة نشو  مدن  0921 – 211ما بين األعوام مرحلة توارث األفكار التخطيطية وتنوع مدن الشرق والغرب

 .الحضارة الرومانية في الغرب واإلسالمية في الشرق

 0911 – 0921 ما بين األعوام مرحلة تكريس قواعد تخطيط المدن في مدن الحضارة األوروبية. 

 منتصف القرن  في المخططات العامة للمدنوصر وإعداد التصاميم األساسية المعا يمرحلة التخطيط الحضر

 .وحتى الحاضرالتاسع عشر 

 

نشو  المخططات التنظيمية العامة قد ارتبط بنشو  المدن وتخطيطها أي تحول إسم  يتبين من المراحل السابقة أن  

لضغوط التي تعرضت لها هذه المدن على المستقرات البشرية سوا  كانت قرى أو تجمعات أخرى إلى مدن ونتيجة ا

بفترات مختلفة ومتقلبة عبر التاريخ اختالف حجومها ظهرت الحاجة إلى العملية التخطيطية التي مرت بمراحل و

أساليب التخطيط ومدخالته واآلثار خاللها تغيرت  متأثرة بظروف كثيرة ومتنوعةقبل وبعد الثورة الصناعية 

تباينت تبعاً لمجموعة من العوامل التي رافقت ت المتعلقة بتخطيط المدن ير من النظريا، ووجدت الكثالمترتبة عليه

الرئيسية في بداية  المخططات بإعداد قام العديد من المهندسين المعماريينوظهورها من الناحية الزمانية والمكانية، 

 لها ليس المدينة بأن   اإلدراك ونالتصميم فقط د من الظاهرية النواحي على الستينات من القرن العشرين ركزت

تنمو باعتبارها تجمعات بشرية وظيفية نتيجة قوى معينة مستمرة  ومستجدات بحاالت تمر بل محددة نهائية حالة

مع ضرورة العام للمدينة  التنظيمي المخطط إعداد تداركه خالل يجباقتصادية وإدارية واجتماعية متغيرة وهذا ما 

 أساس على صياغتها يجب ميدانية وثيقة ماورقية وإن   خريطة مجرد وليس المدن تنمية اعتبارات كافة يتضمن أن

السياسات واألدوات والمعايير األساسية الواجب اتباعها ، لكن ما هي  ، وواقعيتها المطلوبة والخدمات اإلشكاليات

 مي األكثر استدامة ؟عند إعداد المخطط لتحقيق ذلك ولالنتقال من المخطط التقليدي إلى المخطط التنظي

 مخطط تنظيمي يحقق االستدامة إلى التقليدي من المخطط التنظيمي 4.2.

 فقط األراضي استعماالت ناحية من الحضرية التنمية تحكم التي الوثيقةهو  للمدينة التقليدي التنظيمي المخطط عدي  

 مدةل المخطط أساسها على ويعد والسكانية يةواالجتماع االقتصادية التنمية في المنتظرة عاتالتوق   على تعتمد والتي

 أو للبنا  كثافات من عليها المتعارف التخطيطية المعايير الحالة هذه في وتطبق ،عام 11تصل إلى الزمن من طويلة

 توضيحية خرائط شكل في تقدم التي الدراسات من وغيرها والنقل ونوعياتها الخدمات لحجم تقدير أو للسكان

وتتم الموافقة  ،البيانات قاعدة فيهاأعوام قد تتغير  ثالثة أو عامين الزمن من يأخذ الذي األمر ،يةالحساب والجداول

على المخطط من قبل المجالس الحكومية المحلية والحكومات العليا لمجرد القيام بتحديد استعماالت األراضي 

المستقبلية للمدن
[81 :87]

 دون تطويرثابتة للمخططات ج نفس النتائج التنتهو عملية تكرارية  وهذا النوع من التخطيط 

تتمثل بأن بويعود ذلك إلى عدة أسبا
[241 :1]

 : 

 من أن تكون مخططات تشمل اإلقليم المخططات التنظيمية عادة ما تكون مخططات على مستوى بلدة أكثر. 
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 ين أقسام التخطيط ومجاالتها بطريقة مستقلة ببها ويتم العمل  فقط باستعماالت األراضي تنفيذياً  تتعلق المخططات

 .وليس مع المجال الكلي للسياسات الحضرية

 وهذا ما يجعلها غير  ،صياغة المخططات والحصول على الموافقة والتصديق عليها عادة عدة سنوات تستغرق

 .مطابقة للواقع المفروض كونها بنيت على أساس معطيات قديمة

 تشاركية عملية خالل من وليس العليا والحكومات البلديات قبل من هاعلي والموافقة المخططات واختيار إعداد يتم   

 المحليين والسكان المدني المجتمع مع أوسع تعاون أو
[211].

 

   للمدينة العام الحضري التنظيمي المخطط وهيالمخططات التنظيمية التقليدية غالبا ما تكون على ثالث مقاييس 

General Urbanistic Plan -GUP المدينة من للمنطقة الحضري التنظيمي طالمخط Plan Area Urbanistic -  AUP 

 كيفية وتأسيس األراضي استعماالت بتعليمات خاصة وهذه ،Detailed Urbanistic Plan- DUP التفصيلي المخططو

 المحلية اإلدارات قبل من التعليمات هذه وتطبق األرض كامل على توزيعها
[221 :21]

. 

 يقوم أن يجب الذي دورالهو وما االستدامة نحو يتوجه مخطط إلنجاز كافية التقليدية الدراسات هذه هل هنا التساؤلو

 ؟تحقيق التنمية المرجوة أجل من الحضرية السياسات صياغة في المخطط هذا به

في  ال سيما ،الغرضب طات العامة التي تنتجها ال تفيعملية التخطيط التنظيمي التقليدي والمخط ن  أ من مما تقد  تبي  لقد 

بها عند إعداد المخطط العام لمجرد  نبو والتي يصعب الت ظل الحاجة إلى المرونة ومواكبة التغييرات المستجدة

بين األنظمة التخطيطية السائدة  فجوة كبيرةهناك  إذ أن   القراراتتحليل استعماالت األراضي وفرض االعتماد على 

رية كلة أوضح ما تكون مع المخططات التنظيمية التقليدية والحداثة الحضوهذه المش 10وبين طبيعة مدن القرن 

المستدام وهذا الحضري التنظيمي خطيط االت   أهمية يؤكد ما ،غير الئقة للعيش المستدام والتي ينتج عنها تجمعات

من خالل  ةالمستدام الحضرية السياسات سياق في جديدة أهمية عن بحث هو بل المصطلحات، في تغيير مجردليس 

 النقاط التاليةتتمثل ب جوانبتضمينه لعدة 
[009]

:  

 كما في التخطيط التنظيمي  من مسؤولية إلزامية ال يستمدها تكمن في كونه تنظيمي الحضريإن قوة التخطيط ال

 .هاوالتنفيذ للمشاريع التنموية على أساسالتقليدي ولكن من دوره كأداة تنسيق بين السياسات الحضرية المتشابكة 

 البلدية، الحي،: الحضرية تللسياسا الثالثة المستويات على مختلفة تطبيقات لهستدام التنظيمي الم التخطيط 

 ( اإلقليم) والمنطقة

   المعنيين الحكوميين المسؤولينو المحليين سكانال تشملينطوي على بيئة مجموعة ممثلين وجهات فاعلة 

 .المدني المجتمع ماتمنظ ممثلي عن فضال الخاصة، المصلحة وأصحاب

 تطوراتو الحضرية السياسات تنسيق لتحسين أداة ولكن األراضي استخداماتتخطيط وتوزيع  ردليس مج هو 

 .عليها المترتبة المكانية الحضرية اآلثار في النظر خالل منراغ الف عبر واسع نطاق على المشروع

  مؤشرات وأهداف ه وربطها بعناصر خالل تفعيل من الذي يحقق االستدامةط التنظيمي المكاني مخطيتم عمل ال

 نحو االستدامة على تلك المؤشرات يتم قياس تقدم المخطط وبنا أهداف االستدامة  مستمدة منوغايات 
[231 :1]

. 

االستدامة  نحو جهوللتالمخططات التنظيمية  تضمنهامن أن ت ال بد   جديدة اً وأنماط هناك أشكاالً  أن   ن مما سبق،يتبي  

قتصادية االكفا ة الو ةبيئيال حمايةجتماعية واالعدالة ال ومبادئ التنمية الحضرية منبسياسات  حيث االلتزاممن 

المخططات  صياغةووالعمل وفق مؤشرات شاملة والتشاركية  واتخاذ منحى التخطيط من االسفل إلى األعلى

من  االستراتيجيالتنظيمي التخطيط  عن التقليدي المخطط اختالف 01ل يوضح الجدوو ،أساسها على التنظيمية

 .والمستويات والمجال والجهات المسؤولة والجهة المنفذةف اهدحيث األ

 

 

 

 

 

 
 



52 

   استراتيجيه التنمية المحلية ) التخطيط  التنظيمي المستدام

 (والمخططات التنظيمية

المخطط  ،المخطط الحضري العام)المخطط التقليدي 

 ( ظيمي التفصيليالمخطط التن ،التنظيمي للمنطقة

 الستعماالت األراضينية حلول آ  المستدامة تنمية المدنبهدف مستند على رؤية بعيدة المدى  هدفال

 االجتماعية والبيئيةومخطط شامل يتضمن األبعاد االقتصادية  لالمجا

 للتنمية

السكنية والتجارية  ستعماالت األراضيال هو مخطط

 .وتوزيعها  والتعليمية والصناعية

الجهات 

 المسؤولة

بعد أن يتم وضع  ،صياغة المخطط تتم من قبل متخصصين

الخطط واألهداف والبرامج من خالل التشاور مع المسؤولين 

 .  وأصحاب العالقة في المجتمع

 يصاغ من خالل فرق متعددة االختصاصات

الجهة 

 المنفذة

يطبق من قبل وحدة خاصة باإلدارة والتطبيق للمشاريع تبعا 

هدف  وفقعة من الممثلين والمسؤولين ذو العالقة لمجمو

 .خططالم

 من قبل اإلدارات المحليةيطبق 

قياس 

 المخطط

للجوانب البيئية )االعتماد على مؤشرات االستدامة الشاملة 

 (.واالقتصادية واالجتماعية

 .االعتماد على تحليل استعماالت األراضي

 الذي يحقق االستدامةالتنظيمي المخطط مقارنة بين المخطط التقليدي و (:21) لجدولا

ةإعداد الباحث :المصدر  

في تطوير التخطيط التنظيمي هامة خطوة  يعدمخطط يحقق االستدامة روق بين المخطط التقليدي وهذه الف تمييز إن  

إنشا   بهدفلتجسيد إطار عمل السياسات الحضرية  هذا المخطط يسعىعند ذلك وإنما  األمر يقفولكن ال 

المالئمة من اجل تخطيط السياسات الحضرية ، وبناً  عليه يطرح السؤال حول ماهية أكثر استدامة عاتمجتم

 وتنظيم فعال ومستدام للمدن؟ 

لمخطط العام والهيكلي لية ليدتقليل التبعية للسياسات التق ليدي لتنمية المدن ال بد منتقإن العمل لبنا  مخطط غير 

 مجموعة ضمنو األهداف من مجموعة تحت تندرج التي الحضرية ق السياساتوالعمل وفلمخططات التفصيلية وا

 العيش وقابلية والمواد واالقتصاد والمجتمع والنقل والطاقة والمياه والنفايات البيئية األنظمة مثل القضايا من

 تنمبة مبادئ وفق التحتية والبنية الحضري والتخطيط التصميم منانطالقاً  الحضرية التنمية مجاالت مع وتكاملها

 00 الموضحة في الجدول المستدامة الحضرية التنمية مصفوفة يشكل ما ،المدن
[095]

،
 [232]

:  
 قضايا

 التركيز
 تصميم األبنية التخطيط الحضري البنية التحتية (الوعي، السلوك)المستهلك 

األنظمة 

 البيئية

 النباتات والحيواناتتوافر  تقييم

 ةالمحلية والمناظر الطبيعي

 األوسع النظام البيئي كجز  من

يقلل بما بكفا ة  الخدمات تخطيط

 على النظام اإليكولوجي تأثيرال من

وتقييم القيود والفرص  فهم

للوصول  للنظام اإليكولوجي

للتخطيط  متكاملة نتائج إلى

 العمراني

تصميم األبنية التي تأخذ 

احترام البيئة دمج و باالعتبار

 الطبيعية

 الطاقة
 فا ة استخدام الطاقةك تقييم

 تغير المناخف من تأثير يفالتخو

 والحد من كفا ة استخدام الطاقة

 التقليديةلموارد ا االعتماد على

مصادر  الطلب علىتقليل 

 المتجددة الطاقة غير

 الطلب على تقلل من نا نماذج ب

 المتجددة مصادر الطاقة غير

 المواد
 التي تقلل من المواد استخدام

 والمساهمة فيئي التأثير البي

 .رفاهية اإلنسان

المستندة  حلول البنية التحتيةاتباع 

 على خيارات المواد األكثر استدامة
 استخدام المواد زيتعز

  مسؤولة بيئيا

التي تظهر  المبانينموذج تصميم 

مسؤولة بيئياال استخدام المواد  

 الماء
وعي الداعمة لل حلول البنية التحتية المياه إدارة دورة مجموع

 المياه دارة دورةإل

تضمين قرارات التخطيط 

 المتكاملة للمياه  دارةلإل

بحيث  والفراغت  تصميم المباني

 الشربمياه  على الطلب منتحد 

 المجتمع

 تهرفاهيو صحة المجتمعتحقيق 

 مع المجتمع من خالل االنخراط

 ،المجتمع تطلعات وتحقيق

المادية  البنية التحتية توفير

 لتشجيع وتعزيز وغير المادية

 مجتمعات متماسكة

تحقيق مجتمعات أكثر 

مع  اتصال جيدووضوحاً 

  المجتمعات

حلول الشكل المبني والمرافق التي 

تسمح بتنوع  الخصائص 

الديموغرافية وتماسك المجتمع 

 .وتكامله

 االقتصاد
 وقياس االقتصادات المحلية تقييم

 كجز  من األصول غير الملموسة

 .حالة قطاع األعمال

 البنية التحتية والمرافقتوفير 

الصعبة  للتنمية االقتصادية فرصو

 والسهلة

قادر الو المرن التخطيطاتباع 

للظروف على االستجابة 

 االقتصادية المتغيرة

 لتحفيزل شكل األبنية التي تستخدم

 االزدهار االقتصادي

 النقل
 استخدام وسائل النقل تشجيع

لتقليل استحداث آليات العامة و

  السيارات الخاصة عتماد علىاال

تعمل على  استراتيجياتوضع 

المشي و وسائل النقل العام تحسين

  ركوب الدراجات /

 وجذابة آمنة عامةماكن أ توفير

 والمشاة لراكبي الدراجات

  النقل العامسائط وو

الشكل المبني تصميم فراغات 

بحيث تروج للمشي والدراجات 

 الهوائية 

التكلفة 

 الميسورة

التي توفر  يع المبادراتتشج

خالل  اقتصادية فوائد

  االجتماعات

 تصميم البتكارات في مجال

تقلل من  بحيثالبنية التحتية 

 حين تحقيقالتخطيط  تكاليف

 الضرورية أهداف األدا 

 اقتصادية صافية فائدة توفير

ألصحاب  قابلة للقياس

إلى العمل  النسبية المصلحة

 كالمعتاد

 قدم فوائدالتي ت تصميم المباني

اجتماعية  أو اقتصادية وبيئية

 . فعالة وسياسية

 .[151] ،[095]يحقق االستدامة مصفوفة التنمية الحضرية المستدامة إلعداد مخطط تنظيمي  (:22) الجدول
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 التنمية عملية مع التنظيمي التخطيط عالقة تنطلق 00الموضحة في الجدولمن خالل هذه الممارسات والمتطلبات 

 مشاركة وفق تتم ان من بد ال المستدام للمخطط المتطلبات وهذه مستدامة مدن إنشا  على وقدرته لتنميةا وإدارة

 البعيد المدى على واإلدارة  والتصميم التخطيط في خصوصاً  وفئات المجتمع المدني المحليين السكان قبل منفعالة 

 لمجتمعهم
[211]

. 

 بين التوازن على تركز سياسات وفق يكون أن يجب االستدامةمخطط تنظيمي يحقق  عمل فإن   متقد   لما ووفقا

 واإلدارية والمكانية واالجتماعية واالقتصادية البيئية التنمية إحداث ومعدالت الطبيعية للموارد االستهالك معدالت

 .05 كما هو موضح في الشكل منطقة لكل األولويات تحديد في التشاركية من واالنطالق

 

 

 

 

 آلية عمل المخطط التنظيمي المستدام (:23)الشكل 

 ةإعداد الباحث: المصدر

 

لموارد من أجل التنمية عملية التوازن بين استهالك ادعم ال يمكن تغيير المخطط باتجاه االستدامة إذا لم ت   هوبذلك فإن  

ؤال فيما إذا يتم ويبقى السذات المصلحة األساسية في إعداد المخطط  جهاتمن خالل الجهود التشاركية للذلك و

 .إعداد المخططات في سورية وفق هذا المفهوم والسياسات وتعين أهدافها على أساس ذلك

  المخطط التنظيمي المستدامأهداف 5.2. 

 اآلتي وفق العام  تنظيميال المخطط أهداف الباحثون بعض حدد
[16]

: 

 المتوقعة وزيادتهم للسكان الالزمة ضروريةال الخدمات كافة تأمينو المحلي للمجتمع الطبيعية البيئة تحسين - 

 .والجمالية واالجتماعية واالقتصادية والصحية السكنية الشروط أفضل لتأمين

 .التحتية البنى مواقع تحديدو لألحيا  التأهيل وإعادة الترميم وعملية المستقبلي العقاري االحتياط تأمين - 

 . العمراني واالمتداد االستثمار توجيه  -

 .للمدن حدوثه والمتوقع المقترح الطبيعي والتغير الحالي الوضع تقييم   -

 والتجارية السكنية األراضي الستعماالت آنية حلولتعكس األهداف السابقة التخطيط المبسط التقليدي الذي يقدم 

عيدة المدى إذا بني على مستدامة الستراتيجيات ب م حلوالً قد  ا المخطط المستدام ي  وتوزيعها، أم   والتعليمية والصناعية

 أساس األهداف واألولويات التالية
[99]

 : 

 الموازنة المستدامة بين األرض الحضرية واألرض الطبيعية  خالل من العامة والفراغات الحياة نوعية حفظ 

  والتنمية االقتصادية واالستفادة من النمو الحضري السريع التنوع اإلجتماعيتحسين. 

 مبادئ التنمية من خالل وضع قواعد دقيقة الستعمال األرض تطبق وفق  طق مستدامةترويج لتقسيمات مناال

 الحضرية، ومراقبة حدود االنتشار الحضري للحد من استهالك األراضي 

   وتأمين المرافق وتطوير البنية التحتية للنقل العامالتصميم الحضري الجيد واإلسكان المتنوع ضمان إنشا ،

 .الحضرية

يستخدم المخطط التنظيمي المستدام لتجسيد استراتيجيات خاصة بمنطقة ما وبالتالي ألهداف معينة  ،ىمن ناحية أخر

 ثالثأداة لتقييم التغير الطبيعي للمنطقة ضمن ك المخطط المستدام يستخدمتفرضها تحديات أخرى كما في بريطانيا 

 سياقات حضرية وهي
[251]

: 

النشاطات التنموية ضمن المجاالت 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية )

وقطاعات استعمالت ( واإلدارية

 ل االراضي والتصميم الحضري والنق

استهالك الموارد 

 الطبيعية

 تنمية مستدامة للمدن

 المخطط المستدام

التخطيط التنظيمي 

المتوازن التشاركي  
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  التجديدRegeneration والقادرة على استيعاب  زا  منها وتهيئة األراضي الغير مستثمرةللمنطقة ككل أو أج

ذلك إلعادة تطوير المناطق ويوضع المخطط التنظيمي أيضاً من أجل حاجة المدينة إلى منطقة التنمية و

  .حضرية أو ريفية لتنشيط أدائها االقتصادي وإحداث تنمية جديدة للمدينة

  مناطق الحضرية سوا  إلنشا  مدن جديدة أو تأسيس تنمية كمية أو الستيعاب االمتدادت الكبيرة للالتنمية

 .نوعية مالئمة لألرض
  مركزي جديدمما يستلزم دمج المواقع والتحسينات في النقل وإنشا  استثمار عام  تجديد في مراكز المدينةالإعادة  

طبيعة فرنسا بحيث يثبت محتوياً على مجموعة من األهداف المناسبة ل تطور المخطط في مضمونهفي فرنسا و

مبنية على وإدارة حدود النمو الحضري وفق سياسات االتجاهات الرئيسية للتنمية إلعطا  استراتيجيات عالمية 

حفظ المصادر الطبيعية وضمان التصميم الحضري المستدام و وصول العادل للخدماتالتوازن البيئي الطبيعي وال

 .اإلقليمي والمحلي واالسكان التنوع والنقل العام والتوافق

تحقيق الدور الوظيفي للمدينة التي حددته  بهدفلي للمدينة كإعداد المخطط الهي فقد تم   في السعودية وكذلك

االستراتيجية العمرانية الوطنية ليعكس المخطط الهيكلي اقتراحات التنمية االقليمية وتاثيرها على الحيز المكاني 

وزيع االستعماالت المختلفة والتوزيع العام لشبكة الطرق والكثافة السكانية والهيكل للمدينة في صورة الهيكل العام لت

 .تاالقتصادي للمدينة وتوزع الخدما

 ما ضعت وفقو  قد وكذلك في السعودية وفرنسا بريطانيا في المخططات التنظيمية  أهداف أن   ،يتبين مما سبق 

ومدى  إدراك أهميةوهذا ما يدل على  ،اأداة لتحقيقهيعمل ك فهو الحضري المستوى على االستدامة معايير تتطلبه

ف المخطط وفق هداأدد تح  ت  ا في سورية فأم  ، لديهم مفهوم التنمية الحضرية المستدامة والمخطط المستدامالوعي تجاه 

ر تتعلق بتطويالتي و 0991للعام ( 2)رقم  في المرسوم التشريعي اعليهاألسس التخطيطية الجامدة المنصوص 

زة تسارع وعشوائياً بطريقة تتجاوز قدرة األجهالمدن السورية تنمو بشكل  ن  أبالرغم من  فقط استعماالت األراضي

في سورية هو التحدي األكبر  مخطط يوجه المدن نحو االستدامةوضع  وبالتالي فإن   المحلية على مواكبة هذا النمو،

ع من قبل والموضهذا ن يتحقق بسهولة إذا لم يتم إدراك أهمية وهذا لواجه المجتمعات الحضرية فيها حالياً الذي ت

 إدارة المعرفة حول التنمية الحضرية ومشاريعها أدوات متعلق بتوافر بدوره هذاوالمحليين المعنيين والسكان 

ي الت للسكان المحليين أو لمنظمات المجتمع المدني األخرىللمعنيين أو سوا   المستدامة ةوالمخططات التنظيمي

 .التخطيط للتنمية من خالل آرائهم ووجهات النظر فيما يتعلق بتطوير مدينتهمبيمكن أن تساهم 

 سورية في المستدام لمخطط التنظيميافهوم موالسكاني ل مدى الوعي اإلداريرصد 6.2. 

ول موضوع ما، في نشر الوعي والمعرفة ح فعاالً  عامالً  اليوم عبر شبكات االنترنيتتعتبر االتصاالت االلكترونية 

المختصة بالتخطيط واإلدارة في سورية على  للجهات الوطنية والرسمية لذلك فقد تمت زيارة المواقع االلكترونية

البحث عن مدى تضمين الخطط والسياسات  را جاختالف اختصاصاتها واختالف وضعها اإلداري بهدف إ

وكذلك مدى إدراك أهمية إعداد  وأبعادها ومجاالتها والمشاريع المعلن عنها لمبادئ التنمية الحضرية المستدامة

 في وقد تبين أنهومدى زيارتها من قبل السكان وفئات المجتمع المدني األخرى، لديها، مخططات تنظيمية مستدامة 

ا مفهوم أم  سوا  بمفهوم التنمية الحضرية المستدامة على وجه العموم،  بالمعرفة ونقص ضعف هناك يزال ال سورية

لم يرصد وجود هذا المصطلح ال في المواقع االلكترونية الوطنية الرسمية وال في السياسات وال  ط المستدامالمخط

تنمية المستدامة في الاالشارة إلى ضرورة اعداد مخطط ينطلق من مبادئ  ته تمن  أعلى الرغم من  في الخطط،

والجدير  اجرا ات بشأن التطبيق،  لم تتخذالفصل السادس من الخطة الخمسية العاشرة ولكن لم يتم تنفيذ ذلك و

قد قامت ( هيئات، مجالس مدن،وزارات)المعنية بالتخطيط  فيما إذا كانت الجهاتبالبحث القيام  نه تم  أأيضاً بالذكر 

حضرية التنمية ال طرح مفهومهناك مبادرات ل حيث تبين أن   باإلعالن عن مشاريع للتنمية الحضرية المستدامة،

من خالل  المرحلة االهم والذي يترجم عملياً  يترجمة العملية لها وههناك غياب لللخمسية ولكن ضمن الخطط ا

وعناوين  القيام بزيارتها الكترونياً  ونية الرسمية التي تم  رتالمواقع االلك 01ويوضح الجدول  .المخططات التنظيمية

 .اومدى المشاركة فيه المشاريع المطروحة
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 المواقع الرسمية

 

 قعاآخر المشاريع المعلنة في المو عنوان

توفر مقترح لوضع 

مخطط مستدام أو 

 تنمية حضرية 

زيارة آخر 

 للموقع 

التشاركة 

في وضع 

 المشروع 

 وزارة اإلدارة المحلية 

sy.org-ewww.mla 
 2/0/1105  × الجديد المحلية اإلدارة قانون مشروع   - 

 الدراسية للمناهج البئية المفاهيم إدخال مشروع

 الفني التعليم وتطوير
×  5/2/1123 - 

 في التنظيمي المخطط مشروع حول عمل ورشة 

 حلب

×  5/2/1123   

نمية العمرانية والت اإلسكان وزارة

www.mhc.gov.sy 

مشروع قانون هيئة االستثمار والتطوير العقاري 

1100 
×  1/21/1121 ، 

5/2/1123 ،

 16/6/1123و

- 

 هيئة التخطيط والتعاون الدولي

www.planning.gov.sy 

 االنجابيةورشة عمل لقضايا السكان والصحة  -

مشروع ترتيب أولويات الخطة الخمسية الحادية  -

 عشر

×  19/9/1105 - 

 شاركيةموقع الت

www.youropinion.gov.sy 

 

عملية التخطيط العمراني في مشروع مناقشة 

 إلى التقليدي المخطط تطوير اقتراح تم) سورية

 (فقط تنموي مخطط

  

تم اقتراح تطوير 

المخطط التقليدي إلى 

 مخطط تنموي فقط

5/2/1123  -

22/1 /1123 
 متوسطة+ + 

 مجلس مدينة الالذقية

www.latakiac.org   

مشروع المرصد الحضري لجمع وتحليل البيانات 

 التنمية مؤشرات رصد) حول التنمية الحضرية

 (الحضرية

  

رصد مؤشرات 

 التنمية الحضرية

 ضعيفة+  

 سورية فينتائج البحث في المواقع اإللكترونية الوطنية المختصة بالتخطيط :  (21)جدول ال

 إعداد الباحثة: المصدر

 هيما إن   عنها المعلنالتنموية  مشاريعالفي  المخطط التنظيمي المستدام مفهومه ال وجود لأن   السابق الجدوليتبي ن من 

 ومحلية وطنية جهود هناك أن ه ، علماً اعتباراتها في االستدامة فاهيمم تتضمن ال سابقة لمشاريع استكمال عن عبارة

 لألقاليم عمل آلية ووضع الجغرافي المعلومات بنك لبنا  اإلقليمي التخطيط هيئة في الوطني المرصد بإحداث تمثلت

 من لوحداتا مع والتنسيق والحضرية اإلقليمية الخطط ألحكام التنظيمية المخططات مطابقة ورصد التخطيطية

مرحلة و%( 91) مرحلة االستعراض من لكل اإلنجاز نسبة بلغت وقد والتحليل للبيانات االستعراض مراحل خالل

 1101 عام نهاية حتى فقط%( 11) التحليل
[214]

 الالذقية محافظة في حضريال مرصدال تطوير مبادرة وكذلك ،

 مؤشرات مجموعة الستنتاج المختلفة الحضرية ةالتنمي مجاالت في واإلحصا ات البيانات وتحليل بجمع مختص

 اآلن حتى المرصد تفعيل يتم لم ولكن المستدامة، التنمية لتحقيق دائما يهدف الذي القرار متخذ أمام ووضعها خاصة

 بين للربط منهجية وجود وعدم المالئمة البيانات على الحصول صعوبة حيث من عمله تواجه عقبات هناك أن   إذ

 به الخاصة واإلدارة بياناتلل متعددةال المصادر
[218]

 الدول لمختلف اإللكترونية الرسمية المواقع أظهرت بينما، 

 االهداففق و والصغير والمتوسط الكبير المقياس على المستدامة الحضرية التنمية مشاريع من الكثير األوروبية

 اوألماني وإسبانيا بريطانيا في كما التنموية
[253 :11]

. 

مع  نت اللقا اتقد بي  و ميدانياً المخطط المستدام  مفهومرصد الوعي تجاه  إلى عملية البحث االلكتروني تم   إضافة 

في كل من مجلس المدينة ( محافظة الالذقية)أصحاب الشأن في إعداد المخطط وخاصة فيما يتعلق بحالة الدراسة 

الجهة الدارسة للمخطط المقترح للعام ستشارات الفنية ات الهندسية واالوالمحافظة وكذلك في الشركة العامة للدراس

المخطط التنظيمي المستدام وتطبيقاته وأهدافه نات التنمية الحضرية المستدامة وعدم وضوح معنى ومتضم 1119

 .وهذا مؤشر على عدم اعتماد سياسات التنمية الحضرية المستدامة في إعداد المخطط ،بالنسبة لهم

ووسيلة لتحقيق نتائج السياسات التخطيطية  طريقة هو المستدام المخطط ن  يمكن التأكيد على أ متقد  كل مما لوبنتيجة 

 نتائج نحو التوجيه من أكثر المكان في المشكلة حل ومرونة قوة مع يتناسب وهو محددة نتيجة وليس التنظيمية

فهو في  راضياأل استعماالت وتنظيم ةتقني أو تصميمية مشكلة منه أكثر سياسية عملية أساسي بشكل هأن   كما. محددة

مبدأ ب المتبعة الحضرية لسياسات كل لربط هتتوج   التي المبادئ على تعتمد متكاملة تخطيطيةمنهجية  حقيقة األمر

 األراضي استعماالت عملية التخطيط التنظيمي من مجاالتذلك في جميع  وتضمين للمخطط االعداد عندستدامة اإل

 . وغيرها الحضري والتصميم يةالتحت والبنية والنقل
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 المستدام للمخطط الشاملة المجاالت7.2. 

تقارير للدراسات التي وضعت المشاريع على أساسها وجمعت من وثائق و يتكون المخطط التنظيمي بشكل عام من

تي والخرائط العمل على تفسير هذه المخططات يالذي وكذلك من خرائط ومخططات المشروع التنظيمي  ،الميدان

 تعالج العديد من القضايا أهمها
[16]

: 

 المالئمة واإلسكانية والبيئية الصحية الشروط فيه تتوفر سكن لتأمين :السكني القطاع. 

 وأماكن الحرفو الصناعات إلنشا  األرض من كافية مساحات تأمين حيث من :والصناعي التجاري القطاع 

 .السكن بمناطق ارتباط ذات تجاري تبادل

 من التحتية البنية تأمين حيث من مستقبالً  حدوثه والمتوقع لحالي السكان للتعداد الخدمات لتأمين :دماتيالخ القطاع 

 .واجتماعية وثقافية وتعليمية صحية ومنشآت.ومواصالت وطرق صحي وصرف وما  كهربا 

 والمنتزهات والحدائق المالعب تأمين حيث من :الترفيهي القطاع. 

 عليها للحفاظ والتاريخية األثرية المواقع :الخاصة المواقع. 

التي يجري توزيعها فقط ووثائق المخطط العام اقتصرت على المكونات الخاصة باستعماالت األراضي  الحظ انً ي  

المخطط التنظيمي  لالعتقاد بان  ، وذلك  األمر الذي له التأثير السلبي في منهجية إعداده، تنظيم المناطق مسمى تحت

المخطط ان يتضمن ال بد من إلعداد مخطط تنظيمي ناجح  فقط، لذلكالمخططات القطاعية هو عبارة عن إحدى 

عماالت األراضي الراهنة التكامل الشامل مع استو ،االخذ بالحسبان إمكانية تطبيقهامع  الشاملة االستراتيجية الرؤية

 (ن والسلطات المحلية والمركزيةأي السكا)حاب العالقة لعملية تشاركية تضمنت كل أص وأن يكون ناتج، والجديدة
 وإعادة التفكير بدور ووظيفة وشكل األحيا  الحضرية الموجودة

[111]
. 

بتطوير مجموعة من المكونات  1119عام *  CABE  بريطانياقامت لجنة العمارة والبيئة في  المضامين هذه لتحقيقو

 يوه  للمخطط  األساسي الهيكل أساسها والعناصر الشاملة يتكون على
[251 :21]

: 
 زا  من المنطقة الحضرية جللمناطق الكبيرة لألرض أو ألالغايات بيان األهداف و يتضمن :إطار العمل االستراتيجي

 :وهو يكون في المرحلة المبكرة من التخطيط ومن مكوناته مستند على تحليل البيانات الواقعية

  أن جب وي، (القيود والفرص)حالي  وضعيل التحلواالمتغيرات الطبيعية من  للبياناتقاعدة  جمع وتحليل

 :مخطط الموقع المراد تخطيطيه وإجرا  التقييم له في المجاالت التاليةتتضمن هذه القاعدة 

  .إطار عمل التخطيط على المستوى المحلي، اإلقليمي والوطني  -

 .(ةمفتوحال اتفراغالبنية واأل)انماط استعمال األرض   -

 .(لهوا ، الما ، األبنية، الطبوغرافيااألرض، ا)المادي الوضع   -

 .(الشبكات السطحية والجوفية للصرف الصحي، المياه، االتصاالت)البنية التحتية   -

 ،(المرور، النقل العام، المشاة، وراكبي الدراجات)، الحركة (األبنية، الثقافة، الموقع العام)التراث   -

 .(، التنوعمع، التواصلالمجت)، الناس (د، المجتمعاالقتصا) الديموغرافيا  -

 .القيود القانونيةوالملكية   -

 .(العرض والطلب)سوق متغيرات ال  -

 .األصول البيئية والطبيعية، بند الثقافة والهوية  -

  ويتضمن ويجب أن يتضمن جمع وتقييم المعلومة حول التنمية تحليل التصميم الحضري: 

ي هذا المكون األساس فيشكل و ؟من تطلعات ماذا يحاول المخطط أن يحققوالرؤية واألسباب تطوير  -

 تجيب عن التساؤالت حول صف الرؤية من خالل مخططات وصوروتحيث عملية التخطيط التنظيمي 

وإن  ،؟األهداف الواقعية للتنميةوتوضيح ، للمنطقة وما هو الوضع الذي ستصبح عليه التغيير المطلوب

نما إوم أنه ال يمكن وضع رؤية محددة من البداية التحضيرية مع العل بيان الرؤية يكون في المرحلة

 .تختبر خالل مرحلة التحضير والتصميم

 .تحليل المحفزات إلمكانية إجرا  المخطط أو تعديله  -

 .تحديد أصحاب العالقة الفاعلين للمشاورة فيما بينهم -
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 يظهر  عاد للتنميةمخطط تنظيمي ثالثي أبلوهو رؤية عامة تتضمن مقترح  :التنظيمي المكاني مخططال

 ستعماالت تحت األرضاالو ،والكثافات وطرق الحركة لكل من المشاة والعربات االرتفاعات والكتل البنائية

االجتماعية واالقتصادية والطبيعية والخدمية وهو يحتوي على مخططات ووثائق مكتوبة تصف  التنميةإعادة و

 :وهي المكونات والتنمية ويتضمن مجموعة من لألرض المقترح التقسيم

من خالل اني واالسباب خالل عملية إعداد المخطط وإظهارها في المخطط المك عامةالرؤية بيان تطور ال -

 .مجموعة تقارير ومخططات ورسوم توضيحية

   تظهر التعديالت المادية من حيث في مخططات ثالثية األبعاد  للتصميم الحضري ةويمقترحات تنم  -

، المرافقالتحتية و ل العام والبنىوالمساحات المفتوحة ووسائل النق فات المبنيةمباني والكثاارتفاعات ال

 .التحتية االجتماعية مثل برامج التوظيف للسكان المحليينمل أشكال البنية ويمكن أن يش

 .توضيح آليات التنفيذ للمخطط من حيث برامج التمويل والتنظيم والتكاليفو الخياراتو الجدوى تقييم -

 وطبيعية واجتماعية اقتصادية عوامل من التنظيمي المخطط عناصر وصف :والمقترحات لتصميما مفاهيم -

 والفراغ الحضري والتصميم األرض باستعمال عالقة ذات استراتيجية مثل، وهذا يناجح مكانئ ستنش التي

 .مفصل بشكل تتبنى أن يجب التي والسياسات، التحتية والبنية والنقل المفتوح

 تغيير المخطط التنظيمي إذا تغيرت مفصل للمقترحات، وآلية آلية تقييم وتتضمن  ية المقترحةتفاصيل التنم -

جهات التسليم، تعيين اليف والتمويل والجدول الزمني و، واستراتيجية التسليم وتتضمن توضيح التكالظروف

 .الشركا  في عملية التنمية وتحديد أدوارهم، والشروط الرئيسة المطلوبة للتطبيق

من  الذي يحقق االستدامةالمخطط التنظيمي إعداد المخطط التنظيمي المكاني هو مكون هام من مكونات  الحظ أن  ي  

حيث التركيز على مراقبة ومتابعة تطور الرؤية المقترحة في إطار العمل االستراتيجي وفق للمعطيات المستجدة 

كيفية االستثمار الكفو  لألراضي كذلك اد تنميتها ووإظهارها في مخطط ثالثي األبعاد يوضح مستقبل المنطقة المر

، وهذا ال يتوافر في من خالل اعتماد مكون االستعماالت تحت األراضي كمبدا أساسي من مبادئ استعمال االرض

ه لم فإنفقط  يضارأعلى الرغم من كونها مخططات تنظيم استعماالت فمكونات المخططات التنظيمية في سورية 

مكانية االستفادة من االستعماالت تحت أية رؤية إل الهيكلية ومنهجية إعداد المخططات تخطيطيةتتضمن األسس ال

كما تقتصر الدراسة التحليلية للوضع  ،تظهر ذلك أو مخططات ثالثية األبعاد االرض ألي من الخدمات الحضرية

استعماالت االرض زراعية  عليه أصناف على إظهار حدود المخطط الطبوغرافي موضحاً في هذا المجال هن راال

 .وغيرها او غير زراعية ومناطق المحميات

  الفرص من حيث توضيحاإلستراتيجية  تضمنيحيث  التنظيمي التخطيط عملية أساس ويعتبر :التطبيق مخطط، 

 هلدي يكون أن التطبيق عن المسؤولعلى  ويجب ،التطبيق ومرحلة بعملية العالقة ذات والمقترحات والبرامج الكلفة

 اإلستراتيجية من التحول مكانيةوإل ،الضرورة حسب عدل أو أنجزقد  المخطط أن لرؤية منظم ودعم استراتيجية

 مصادرو ،زمنيال جدولال) منهامة  قضايامعالجة المخطط يتضمن  أن يجب األرض على المشاريع حدوث إلى

 .(المخاطر تحليلو ،اإلستراتيجية وصيانة إدارة، التسوق ،المشاريع بتسليم المختصة الجهات ،الشركا و ،التمويل

مخطط  كامل بينشاركية العامة التي تضمن الت  الرؤية الت   تتضمنالمخطط المستدام  اتمكون ن  أ ،ممما تقد  حظ الي  

التصميم الحضري الذي يظهر الرؤية النقل وومع مجاالت التنمية األخرى جميع بين و استعماالت األراضي

ومن خالل هذه المكونات يزود نتائج استباقية بتقديم الفرص والرؤية لضمان  ،ثي األبعادالمستقبلية لمخطط ثال

حصول المجتمع على نتائج عقالنية وقبول واسع من قبل كل المعنيين وبذلك فهو يختلف عن التخطيط التقليدي بأنه 

دد منحى المجتمع إلى النجاح أو فهو ليس مجرد وثيقة وإن ما يح يظهر الحالة التي يجب أن يكون عليها المخططات،

من شأنه أن يعزز إعداد خطيط المستدام لكل مضمون أو مجال من المجاالت المكونة له الت   ذلك فإن  ول. إلى الفشل

 .مخططات أكثر استدامةمستدام يساهم في إنشا  مخطط 
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 تخطيطها في المؤثرة والعوامل األراضي استعماالت مفهوم1.7.2.

من خالل وذلك  منهجية إعداد المخططات التنظيمية تكاملفهوم استخدام األرض خطوة هامة في عتبر تحديد مي  

 في إعدادالمفهوم الكثير من البلدان ال تزال تعتمد على هذا  توفير دليل عام للتغيرات في األراضي، وخاصة أن  

رتبطة بالسكن والتجارة والصناعة يقتصر على التوزع المكاني وتصنيف الفعاليات المختلفة والم والذيمخططاتها 

كامل مع المفاهيم تبل هو مفهوم م ذلك هذا المفهوم هو أشمل من دراسات عدة أثبتت أن    أن  إال   فقط، والخدمات

استخدام االرضتخطيط كيفية  في المؤثرة وغيرها من المفاهيمالتنموية األخرى االقتصادية واالجتماعية 
[095 :99].

 
المتتابعة التي تهدف إلى واإلجرا ات مجموعة من النشاطات المنطقية  هعلى أن  ط استعماالت األراضي تخطي فر  وقد ع  

 بين لألرض ومتوازن صحيح توزيع

منها  والمختلفة المتنافسة االستخدامات

السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية 

 ،في مكان وزمان محددين والخدماتية

أن يدرك  لذلك ال بد للمخطط التنظيمي

الفواصل بين المناطق الحضرية والريفية 

 وبين المعطيات لكل منها
[12]. 

ف  كماو  األرض استعماالت تخطيطيعر 

 لألرض منظم منهجي تقييم هبأن  

 الطبيعية وللعوامل القائمة واستخداماتها

 تساعد بطريقة واالقتصادية واالجتماعية

 اختيار على األرض مستخدمي وتشجع

 اإلنتاج من تزيد مستدامة خداماست أنماط

 على وتحافظ السكان حاجات وتلبي

المفهوم  00 يوضح الشكلو ة،البيئ

  .استعماالت األراضينظام تخطيط الشامل ل

عملية استخدام األراض الحضرية  أن   ،مما سبق نيتبي  

ماعية واالقتصادية االجت ع التصورات المستقبلية للتنميةتقوم بوضلمنطقة حضرياً  هي عملية تخطيط شاملة

نماط استعماالت أراضي تحددها للمستقبل من خالل تقييم قدرة األرض على تلبيتها وإيجاد أوالخدمية والبيئية وفق 

وذلك وفق مبادئ استخدام األراض  ،سلبية الحلول للمشاكل الحالية والمتوقعة بإحداث التغييرات المناسبة دون آثار

 تتمثل ب أساسية
[90]:

 

 تؤدي وظيفة معينة في االقتصاد الوطني  أنكل قطعة أرض ال بد من  :خدام األرض األمثلمبدأ است

 .وتحقيق أقصى منفعة ممكنة مع التأكيد على التخطيط الحديث والمستدام

 واألراضي الجيدة الخدمات تعدد استخدمات القطعة الواحدة حيث تندر: مبدا تعدد االستخدام. 

العوامل التي وهذا متعلق ب ،فما هو مثالي في منطقة ما  قد ال يكون في منطقة أخرى المبادئ السابقة هي نسبية إن  

 :وأهمها من منطقة ألخرى هذه العوامل وتختلف تؤثر في توزيعها و تتحكم في استخداماتها

 لتكون في المناطقفي توزيع األراضي من حيث ميل األنشطة الحضرية الموقع يؤثر: طبوغرافيةعوامل  -

 تناسب وخطوط المواصالتن بما يمدالقريبة من طرق النقل وهذا يؤثر بدوره في أشكال نمو الالسهلة و

 .قدرة التربة على تحملها للمباني ىومد ،المرتبطة بمركزها الحضري

 .ياة السكان وتوزع المرافق العامةيؤثر في ح :وجيلالتقدم التكنو -

نواع أقتصادية من خالل المنافسة بين تخضع استعماالت األراضي للعوامل اال: عوامل اقتصادية -

يبحث عن الربح المادي مثل تحويل األراضي الزراعية  الذي ت من المنظور المادي الصرفاالستعماال

 األرض قيمة وكذلك يتحدد عامل ،كثر من عوائد االستعمال الزراعيأالستعماالت أخرى ذات عائد مادي 

  الخ..السكانية والكثافة والوظيفة والطبوغرافية المركز عن البعد والقرب أو والطلب للعرض تبعا يتفاوت والذي

[095]الباحثة باالستناد إلى المرجع  :المصدر  

 

 مخططات المناطق

منطقة تخطيط 

 المدينة

المنطقة المراد تخطيطيها والترويج لها  

             حضريا

 حضريةالمنطقة المتحكم بها ال

      

ضي تقسيمات استعماالت األرا

  

 تقسيمات أخرى ومناطق 

 المفهوم الشامل لنظام تخطيط استعماالت األراضي (: 24)الشكل 
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 تمدد واتساع أطراف المدن والبنا  األفقي المستقل التي يميل لها بعض الناس من حيث :عوامل اجتماعية -

 .فظهرت األحيا  المنظمة واألحيا  العشوائية الفقيرة 

وهل  ،رس على التجمعات هل هو تخطيط تشاركينوعية التخطيط الممامن حيث  :عوامل إدارية وتخطيطية -

 ؟هو وفق مبادئ تخطيط المدن 

تؤثر ولكن هناك تحديات وعوامل بشكل عام  يراضأنماط استعماالت األالعوامل السابقة في عملية توزيع تؤثر 

اتخاذ  الحاجة إلى ظهرتووبالتالي في إعداد المخطط بدورها على سير تلك العوامل وعلى استعماالت األراضي 

 وتحدياتها االمتمثلة في اآلتيغيرات الحضرية تدابير لالستجابة للت
[00 :5]

: 

 النفطزيادة استخدام و وتزايد مسافات التنقللها  العشوائي والزحف الحضريالهيمنة الديموغرافية للمدن  -

 .ام البيئي للمدنضرر النظووزيادة االنقسام المكاني واالجتماعي والفقر عتماد على السيارات الخاصة واال

 .لتأثير على نوعية استعمال األرضوبالتالي الدفع الهجرة الريفية والحضرية  نعامالهما  العولمة وتغير المناخ -

تأمين  مسألةو المدن داخل العشوائية الفقيرة األحيا  وتزايد الحضرية المناطق في الجريمةانتشار و األمن نعداما -

 .والذي يؤثر بدوره في كيفية استخدام األرض 10 نالقر تحديات أكبر مناآلمن  السكن

 .الخدمات الحضرية للحيز المكاني  كيفية تأمينيتأثر بإن استخدام األراضي وتوزيعها  -

ارة والتخطيط الحضريين ما لضعف اإلدالطبيعة وإن   قوى المخاطر والتحديات إلىفي الواقع ال تعزى أسباب هذه 

ضوابط إلزامية جديدة األمر يتعلق ب أن   وخاصةً  ،واتباع اسلوب أكثر استدامةحضر من إيجابيات الت   وعدم االستفادة

 على تؤثرالتي سكنية الكثافة الوالنقل ومستويات  فيما يخص سياسات اإلسكان والتخطيط والتصميم الحضري

 سبل توفير من خالل تحقيق استخدام مستدام لألرض فيدور تنمية المدن  يأتي وهنا. للمدينة المبني المكاني الهيكل

 .واستدامة حيوية أكثر لمجتمع مستدام مخطط إعداد في ومؤثر كمجال مكمل األراضي على العادل الحصول

 استدامة المخطط التنظيمي استعماالت األراضي فيتأثير آلية تصنيف 1.1.7.2. 

 في تنحصر عموماً  ما هيوإن   اتصنيفاته وفق األراضي استعماالت لتقييم االستعمال وشائعة عامة معايير توجد ال

 التالية األربعة التصنيفات
[251 :1]

: 

 ،الحضرية االستعماالت  -

 ،الريفية االستعماالت  

 ،الترفيهية االستعماالت  

.المطورة غير األراضي استعماالت  

 ---

، هاخصوصيات وفق كل منها المستدامة المجتمعات تحقيق نحو الهدف السابقة االستعماالت بين التوازن يشكل

 .ستعماالت استمرت حتى وقتنا الحاليهذه االلتنظيم عدة أفكار ودراسات محاوالت وظهرت  ولتحقيق ذلك

 من العديدتحتفظ به  ما زالتالمكاني الستعماالت األراضي هو النمط التي  للتنظيم األسلوب التقليدي  إن   ،الواقع في

ما بين الحرب  نالمد مخططي من العديد وضعها التي التقليدية ياتالنظر من عدد على مبني األسلوب وهذا المدن

 .بينها فيما والعالقات األراضي استعماالت لتفسير نظرية مفاهيم يجادالعالمية األولى والثانية إل

 وللتطورات للمدن الحضرية التغيرات نتيجةلتنظيم استعماالت األراضي عدة فقد ظهرت اتجاهات  ،ا حديثاً أم  

 حيث منالتقليدية  النظريات فإن وبالتالي النمو هذا لتنظيم مستمرة سياسات إلى بحاجة فهي واالجتماعية اديةاالقتص

 يصبح ما وقت في آخر استعمال إلى وليتح القائم االستعمال تجعل ولكن قد فقط االستعماالت تنظيم في مفيدة المبدأ

 .اآلخر االستعمال على التعدي الى يضطره الذي مراأل ،االستعمال نفس دا أل مؤهل غير

 وسياسات وفق مبادئوإدارتها تنظيمها هو استعماالت أراضي مالئمة للتنمية  صنافالهدف من تحديد أ إن  لذلك ف

ات الحديثة في تخطيط المدن بغرض حللتنمية الذي تتعامل معه الطروتخطيط المدن ولتحديد االستعمال غير المالئم 

ي ة الصناعية والتي أوجدت الحاجة لفصل استعماالت األراضوروخاصة بعد الث ريةتوفير البيئة الصحية الحض

 حتى اآلن كالمناطق السكنية يجب أن تفصل عن المناطق الصناعية للحماية منوالتي أصبحت قاعدة في التخطيط 
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 المة واالقتصادي تشمل الصحة والسالمبادئ األساسية التالعوامل وما يؤكد ضرورة مراعاة بدوره وهذا  ،التلوث

  ةات التنظيميعند إعداد المخطط

للعوائق  تبعاً يفية مختلطة أو زراعية وطبيعية أو ركانت طبيعتها حضرية  حسبيتم تصنيف األراضي  عام وبشكل

من فياضانات ومناطق تعرض مصادر المياه للتلوث، وكذلك تبعاً لمزايا األراضي حسب نطاق المواقع الطبيعية 

مةوالتراثية المه
[15 :21]

هناك خمسة عوامل إدارية مستخدمة من قبل الحكومات للسيطرة على استعماالت كما أن  و، 

 األراضي وتصنيفاتها وهي عموما
[12]

: 

 وصف االستعماالت الموجودة لألرض . 

 سن األنظمة والقوانين للحيلولة دون إسا ة استعمال األراضي مثل تحديد المناطق الصناعية. 

 الالزمة لمنع تردي استعمال األرض مثل تفتيت الملكيات وإفراز األرض بشكل مدروس اتخاذ الوسائل. 

 تنظيم طرق استعماالت األراضي الغير مدروسة أو األرض المتروكة. 

 الحالية والمستقبلية سكانتوجيه دراسات استعمال األرض باألوجه األكثر مالئمة الحتياجات ال. 

ما تختلف من منطقة ألخرى حسب واقعها ثالية وشاملة لكل المناطق وإن  م السابقة ال يمكن اعتبار العوامل
تغيرات في عمل لمواكبة الوهذا يتطلب آلية ومعطياتها وخاصة بعد التغيرات الحضرية التي تسود كل منطقة 

 .استعمال األرض وإدارة عملية تصنيفها
أصناف االستعماالت الموجودة والمستقبلية تعيين  إلىاستعماالت األراضي  إدارةعملية تهدف ضمن هذا المجال 

 وفقالستعمال حيث يمكن للتنمية أن ت طبق ة، أي تصنيف االمستدام مبادئ التنميةوفق  المفضلة لتاخذ بعدها المكاني

 مايلي تحديد مبادئ التصنيفمتوفرة وتبعاً للمصادر والحاجات وتشمل الالبنية التحتية 
[090 :00]

: 

  المدن، البلدات، القرى، مجموعات المساكن، المناطق المبنية منحضرية والريفية ال التجمعات البشرية، 

رية إدامفتوحة، واستعماالت سكنية وتجارية ووعامة مساحات  ضمت Mixed-useطق ذات استعمال مختلط ومنا

 .بما في ذلك النقل واالستخدامات الحكومية والبلدية ،صحية واجتماعيةو ترفيهية ةيسياحوصناعية و

 وتتضمن الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والخدمات ومنشآت الطاقة المتجددة البنية التحتية. 

  عملية يمكن أجرا  أي عملية للتنمية وهي مناطق الحفظ التي يجب أن ي تخذ بشأنها  حيث ال البيئية ناطقالم

 .ية خاصة ضمن شروط التعليمات اإلدارة البيئية الوطنية وتنم

  ومصادر الطاقة األراضي الصالحة للزراعة والرعي وتتضمن( المنطقة غير المبنية) ناطق المصادرم ،

 .المتجددة، ومناطق السياحية والتراثية 

  (الطرق االستراتيجية وممرات للتنمية) نقلطرق ال. 

  التنميةتركيز  جاالتم. 

   حدود التجمعات الحضرية. 

ال بد من  هحيث أن  تحديد استعماالت حضرية أو ريفية فقط شمل من أن يكون أ التتصنيف االستعما أن   ،مما سبقالحظ ي  

والمنطقة البيئية المحظورة وممرات التنمية عبر طرق النقل وكذلك  من األرض وغير المبنيةالتمييز بين البيئة المبنية 

زيادة لأولوية ب أن تعطى فيها التنمية والمقصود هنا تمييز المنطقة التي يج ،تحديد فرص التنمية في المنطقة المدروسة

التي يجب  وكذلك المنطقةأفضل للحياة والوصول إلى الخدمات والفرص االقتصادية للجميع، الحصول على فرص 

التي يجب أن تؤخذ باالعتبار كشروط عند تعيين هذه ومبادئ تنمية المدن األمر الذي يعكس ، حمايتها والحفاظ عليها

االهتمام  فمثال إن   ،معاً  ى فرص التنمية داخل الريف والحضرركز علتعتمد نهج متكامل ي التيو األصناف وإدارتها

 ،التجمعات الصغيرة التي لديها مقومات تنموية كامنة يساعد في تعيين (الصغيرة والكبيرة)كل التجمعات البشرية  بتحديد

بشكل مستمر غير مالئم لما لهذا من أثر سلبي ( صغيرة الالتجمعات )يعتبر استعمال نظام العقد الريفية المناطق  كما في

من قبل الحكومات  تكاليف تنميتها وتأمين خدماتها وبنيتها التحتية فضال عن إهمالها في معظم األحيانة من زياد

هام من التجمعات الصغيرة واعتبارها مكون هذه االهتمام بتحديد بينما من ناحية أخرى إن  ، المركزية واعتبارها ثانوية

يساعد في صياغة مخططات تنظيمية اكثر شمولية وقادرة على لتشكل أقطاب نمو متوازنة مكونات تحديد االستعماالت 

 .سوا  للمركز الحضري الرئيسي أو للتجمعات المحيطة األخرى السكاني وتأثيراته إدارة النمو
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ن من تطبيق برامج س فرص التنمية وتمك  التي تعك طقةالتركيز في المن جاالتم نوكذلك األمر بالنسبة لتعيي 

االستثمار في تصنيف استعماالت األراضي يرتبط بالخدمات  ن  أي أقطاعية لمشاريع مختلفة عائدة للمنطقة، 

اإلدارية والفرص االقتصادية واإلمكانية االجتماعية للتجمعات ودورها االستراتيجي في المنطقة ليتم على أساس 

السكنية )ت التفصيلية األخرى التي تتضمنها كل من استعماالت األراضي الحضرية ذلك تحديد االستعماال

من المضامين التي يمكن أن تطور  وغيرهاواالستعماالت الريفية ( والتجارية والتعليمية والصحية والترفيهية

 .منهجية إعداد المخططات التنظيمي للمدن وأقاليمها

ألراضي التي تشمل كل ما يمكن استثماره للتنمية في المنطقة وعلى آلية تصنيف استعماالت ا 02يبين الشكل 

، وفي الواقع تعتمد معظم أنظمة تخطيط استعماالت األراضي لمختلف (وطني وإقليمي ومحلي)مختلف المستويات 

 تصنيف استعماالت األراضي فيها وفق مبادئ ومعاييرعملية  حيث قامت بتطويرمدن العالم المتقدم هذه اآللية 

عمل لتخطيط استعماالت إطار  طورت األمريكية والتي  ومنها مدينة إيراي في الواليات المتحدةالتنمية الحضرية 

هذا اإلطار  حدد المتحدة، وقد ويتم تدريسه في جامعة هاواي في الوالياتالمدينة معتمد من قبل مجلس األراضي 

وفق عملية تشاركية واسعة من قبل   Land Use Pattern Allocation Guideدليل تحديد أنماط استعماالت األراضي 

ومدى كل من األراضي الحضرية والزراعية  تحديدمبادئ  المعنيين وممثلي المجتمع المدني في المدينة يتضمن

الة في الحد من االنتشار الحضري وحماية كاستراتجية فع  مالئمة األرض للتنمية وتحديد حدود التنمية الحضرية 

 .05وهذه المبادئ موضحة في الجدول ومعايير التصميم الحضري المعاصر لبيئية األنظمة ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعماالت األرضي وفق مبادئ التنمية المستدامة أصناف(:25) الشكل
[090 :10] 

 

 تحليل التنمية الحضرية الستعمال األراضي

 التنمية الحضرية ودحد مناطق للحفظ المالءمة الصناعية مالءمة األرضتحليل 

القرب من الطرق وشبكة  -

 الشوارع والجسور 

 القرب من المطار  -

 القرب من المدارس -

المسافة من مواقع معالجة  -

 .النفايات

 

المناطق القرب من  -

 ةيالصناع

 القرب من الموانئ -

البعد عن المناطق  -

 السكنية 

المنحدرات  أكثر من  -

51% 

 المساحات المائية -

األراضي الزراعية  -

 ية المنتجةالرئيس

 مناطق الفيضان -

 طرق التربة البور -

جيدة والمتوسطة والسيئة لمعرفة مدى المال مة التحديد الترب  -

 المناخي التغير عوامل ومراعاة للبنا 
 % 51إلى  11إلى % 01 مستوى  األرض إلى منحدرات منتقسم : المنحدر  -

 .القرب من الخدمات العامة -

 من القرب على يعتمد رضاأل تقسيم :ن الطرق المعبدةالقرب م -

وشوارع المشاة الموجودة  من أجل تكاليف البنية التحتية األرصفة 

 (.تكاليف البترول)وتقليل تكاليف المصادر( الطرق وشبكة شوارع)

US في مدينة إيراي في الواليات المتحدة معايير مال مة األرض للتنمية الحضرية  (:23)الجدول 
[029 :20،25،29]

 

وأراضي  حيث ت صنف األراضي فيها بشكل عام إلى أربع أنماط رئيسة وهي أراضي حضريةر بالنسبة لليايان وكذلك األم

 منالحدود لكل من هذه األنماط  نقسيم بتعييوتتم آلية الت   ،زراعية وغابات وأراضي نامية مع نشاط للتطوير، وأراضي عامة

 بها المتحكم المنطقةتحديد وثم  ،"urbanization promotion area" حضرية تكون ألن لها المخطط األراضي تحديدخالل 

 حدود منطقة الموارد

 ممر نقل استراتيجي 

(مركز)منطقة بيئية   

(للحفظ)منطقة بيئية   

 حدود منطقة الموارد

  تجمعات أو منطقة التجمع

التجمعات حدود   

(الرعي)منطقة الموارد   

تجمعات 

 متفرقة

(المدينة )تجمع رئيسي   

زراعية )منطقة الموارد 

(وغابات  
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 زراعية تكون ألن لهامخطط وال األساسية الزراعية المناطق حدودكذلك و "urbanization control area" حضرية كمناطق

 األراضي تخطيط في كأساس
[99:002]

 .نظام التصنيف الستعماالت األراضي في اليابان 09 ويوضح الشكل ، 

 

 

 

 

 
 اليابان في األراضي الستعماالت التنظيمية المخططات بنا  :(21) الشكل

إعداد الباحثة باالستناد على :المصدر
 [99:002 ]. 

دراسة العوامل والتفاعالت  اً متضمنيجب أن يكون  دليل تصنيف استعماالت األراضي أن  ن مما سبق ذلك يتبي  وب

العالقة والمعنيين من مجتمع مدني ومنظمات أخرى وتحديد مدى  ة وتحديد المعايير وبمشاركة أصحابثرالمؤ

كما ، ووفق قوانين وتشريعات مرنة تتال م وطبيعة األراضيقامة استعمال عليها إللمكانية ااألرض للتنمية مال مة 

 .09هو موضح في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 دليل تصنيف استعماالت األراضي المقترح: (21)الشكل 

 حثة باالستناد إلى تحليل الدراسات السابقةالبا: المصدر

فيما   ويبقى السؤال ،الحضرية يتوافرها عند القيام بتعيين استعماالت األراض بالعوامل األساسية الواجيوضح الشكل السابق 

 ؟ على أساسها تصنف استعماالت األراضي في سورية إذا كانت آلية

 ي في سوريةتطوير دليل تصنيف استعماالت األراض 2.1.7.2.

المرسوم  ألحكام خطيط العمراني طبقاً أسس الت  وفق استعماالت األراضي في سورية وتقسيم نظام تصنيف يتم 

وتصدر هذه األسس من قبل وزارة اإلسكان  1111للعام  00رقم  مرسوموالمعدل بال 0991لعام ( 2)رقم  يالتشريع

وتوسعها وشبكة الطرق الرئيسية  خطيط التجمعات السكنيةموحدة تنظم توهي عبارة عن مبادئ  والتنمية العمرانية

مع مديرية الخدمات الفنية بالتنسيق  لكل مدينة تقوم الوحدة اإلداريةو ،واستعماالت األراضي وأنظمة البنا  فقط

مضمون دفتر الشروط الفنية الستعماالت االرضي ووفق هذه األسس بإعداد البرنامج التخطيطي للمخطط التنظيمي 

تحليل الوضع الراهن وإعداد ب في تصنيف استعماالت األرض وتتمثلعتمد عليها ي  ذي يتضمن دراسة عدة عوامل ال

العقارية والملكية والوضع القانوني والدراسة المخططات و ،مخططات طبوغرافية وجيوهندسية لمناطق التوسع

بنية تعماالت االراضي واألاالقليمي واس بشأن الربط راسة تحليليةود ،البيئية من وضع المناخ والترب والتلوث

مرور ومياه الشرب ماية ودراسة المرافق العامة من طرق ووارتفاعاتها وحالتها الفيزيائية والقانونية ومناطق الح

وفق الجهة الدارسة  تم إعداد المخطط من قبلوعلى أساس ذلك ي ،سكانيةالدراسة الوالصرف الصحي والكهربا  و

 تقسيم وقق قانون تخطيط المدينة 

 تقسيم وفق قانون التخطيط الزراعية

 منطقة الدراسة 

 حدود األراضي الزراعية األساسية 

 اعيةأراضي مخطط لها أن تكون زرحدود 

أراضي مخطط لها 

 أن تكون حضرية
أراضي حضرية 

 أساسية 

 مخطط استعماالت األراضي المستدام

 مال مة التنمية الحضرية

حدود النمو الحضري       تحديد مناطق الحفظ  حليل مال مة األرض للتنميةت 

 والمحظورة للتنمية

 معايير المناطق الصناعية

والنوعية تحديد الموقع والحجم والنمط 

مالءمة )ومدة التخطيط لألرض 

 (استعماالت األراضي

معايير ومبادئ التصميم 

 الحضري
 مراعاة مبادئ االستدامة

 تشريعات استعماالت األراضي عملية المساهمة المجتمعية 
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من  1نظام ضابطة البنا  في المادة وفق وكما يتم تحديد استعماالت األراضي  ،ترات محدودةشروط خاصة بها وف

للعام  9تقسيم وتنظيم عمران المدن رقم قانون  يوأنظمة عمرانية هووفق قوانين  ،التشريعي المذكور المرسوم

قانون التوسع العمراني رقم و 0990للعام  00قانون إعمار األراضي رقم و 1110للعام  09المعدل بالقانون  0990

وأحدث القوانين هي  0995للعام  11وقانون االستمالك رقم  1111للعام  19والمعدل بالقانون رقم  0999للعام  91

، وقانون إحداث هيئية التخطيط 51/9/1119قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري بتاريخ 

 1101لعام  19 اإلقليمي رقم
[29].

 

والتقسيم خاصة باستعمال األرض وملكيتها  وتنص كل منها على أسسوهي قوانين تختص بالمجتمعات العمرانية 

وبقرار من وزارة اإلسكان والتنمية خططات التنظيمية م الخاصة بالتخطيط العمراني والموالتنظيم وتحديد المفاهي

تحدد نسب االستعماالت من ، وو اتخاذ وجهات نظرهممشاركة السكان أ ة المحلية دوندارالعمرانية أو وزارة اإل

ة وفق ضابطة البنا  كنسب ثابتة وبمساحات محددة وهذا يوالصناعية والسياح المناطق العمرانية التجارية والسكنية

 .حدود التنميةوتنوع حجمها السكاني لجهة ما ال يطابق واقع أي منطقة حضرية في تغير مستمر 

سكان ارة اإلوز إلىالصادر من قبل وزارة اإلدارة المحلية  0/9/1112تاريخ  2051م لدى دراسة البالغ رقو 

العادات  - الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة: فيه أخذ بالحسبان األمور التالية تم   هالحظ أن  والتنمية العمرانية ي  

عدم وناطق الزراعية والحراجية المحافظة على الم -االنسجام المعماري والعمراني -المواطنينوتقبل  -االجتماعية

 -المحافظة على المنظر العام للتجمع السكاني - ة التحتية والطرق للكثافة السكنيةالبنيتحمل  -هاالتوسع على حساب

األرض بالشكل  لاستغال -مراعاة الوجائب العمرانية –( التهوية –التشميس والرياح) تأمين النواحي المناخية

القوانين وال يوجد بنود خاصة بمحافظة دون األخرى  ضمنكونها توصيات  بارات ال تتعد  ولكن هذه االعت، األفضل

  .اً يجب أن تشمل التفصيل األكثر وضوح كل والمضمونفاألمر سوا  وهي عموميات في الش  

االت وأسسها لم يراعي التكامل بين استعم والتشريعات تخطيط المدن في سورية وفق القوانين إن  ، من ناحية أخرى

، وكذلك الحال بالنسبة للدراسات في هذا الجانب، ها في اآلخراألراضي والجوانب التنموية األخرى وتأثير كل من

في بينما  ،ية لتخطيط استعماالت األراضي متكاملحيث تفتقر الجهات المختصة بالتخطيط إلى اقسام للتنمية الحضر

عداد مخطط شامل الستعماالت األراضي إ ية من أولوياتن العمل وفق مبادئ التنمية الحضرالدول المتقدمة إ

 .تكامل مع األبعاد التنموية خرىمو

مبادئ تنمية  طلق منليس هناك أسس خاصة لتنظيم تصنيفات استعماالت األراضي في سورية تن أن ه ،يتبين مما تقدم

تجاهل و ،ونة أو مواكبة للمتغيراتقوانين محدودة دون أي مرو بوسائل تقليديةتقسيم النظام يرتبط ما المدن وإن  

في الحضري وهذا يدل على أهمية تفعيل دور التخطيط ، في عملية التخطيطوالتصميم الحضري قضية االستدامة 

وبمشاركة  تحقيق التكامل بين استعماالت األراضي ومجاالت التنمية األخرى ودراسة العوامل والتفاعالت المؤثرة

قامة استعمال إللمكانية ااألرض للتنمية  مال مة وتحديد مدى ،مجتمع المدني وغيرهمن ممثلي المأصحاب العالقة 

نتقال من التخطيط هامة لالكخطوة  ،للمدن السورية عليها ووفق قوانين وتشريعات مرنة تتال م وطبيعة األراضي

 ر إلى البحث عنوهذا يقود بدومعاصر، التقليدي الستعماالت األراضي إلى تخطيط يعتمد على معايير مرنة 

 .ةأفضل النماذج لنظام استعماالت أراضي مستدامسياسات 

 

 التخطيط المستدام الستعماالت األراضي . 3.2.1.1
إذ أن استعماالت األراضي غير  ،في تخطيط المدن الركائز األساسيةمن  االستعمال المتوازن لألراضيعد ي  

ويوضح الشكل . لسلبية على التنميةو التأثيرات العشوائي ذالمخطط وفق االستدامة يؤدي إلى االنتشار الحضري ا

نقل الخاص ظر الطبيعية وزيادة الطلب على التغيير نوعية المنا نموذج لالنتشار الحضري وتأثيره في 09

وتزايد الصعوبات في ( االسر الفقيرة في المراكز الحضرية القديمة)وتخصيص اإلسكان والفصل االجتماعي 

 من حيث زيادة دفع تكاليف المرافق العامة نتيجة هجرة ذوي الدخل المتوسط والمرتفعالمركز الحضري 
[029 :0].

 

من أنشطة اقتصادية للمدن  نها تربط بين النظم الفرعيةألظر في مسألة األراضي بطريقة منهجية الن   توجبي لذلك

التركيبة المكانية والتنموية معاً الحضرية من حيث ت تؤدي دور مستدام في تأمين الخدما لكي، وإسكان وخدمات
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استراتيجيات شاملة الستخدام األراضي تتضمن تحديد األدوات والسياسات ومعايير تحديد كل نوع من أنواع  وفق

 توجيه نمو المدن في إطار استعماالت األراضي هيت ومن أهم سياسا االستعماالت
[099 :9]

 : 
كد من فعالية استعمال األراض الحضرية وخفض االنبعاثات المرتبطة اتباع سياسات الكثافة الحضرية العالية للتأ -

 الحضرية القرية مثل المنطقة معطيات على مستندة بالشكل الحضري وأنماط النقل الحضري، واعتماد استراتيجية

على سبيل المثال تم إنشا  القرية الحضرية في  ،محدد مكان في والمساكن الوظائف بتوفير السيارة استعمال لتقليل

القرب من العمل في وقت واحد باألراض الصناعية في بريطانية لضمان إعداة التنمية وتوفير مساكن جديدة للعمال 

  .كنشاط محفز للتجديد الحضري مع االلتزام بمبادئ التصميم الحضري ومراعاة طبوغرافية  المواقع المجاورة

وغير ، وبالتالي تشجيع وسائل النقل العامة لمختلفةاالت أراضي مختلطة من حيث إدماج األنشطة اتنمية استعم -

ة األرض بالشكل األنسب كما في مدين ثمارمن خالل تقليل المسافات بين االستعماالت ومحاولة استاآللي 

Freiburg   فوبان مشروع التخطيط التنظيمي لضاحية إعدادالتي قامت بفربيورغ األلمانية Vaubanتعددة م

وتوفير  فرصة عمل 911وحدة سكنية و 1111وتضمنت الضاحية  1101االستعماالت تم االنتها  من تنفيذه عام 

 0111سيارة لكل  091من خالل تحديد لنقل العام ا استخدامو سكن اجتماعي بسعر أقل من سعر السوق% 01

 المصممة على شكل حرفرات داخل الوحدات السكنية أي لتقليل استخدام السيارات مع منع مواقف السياشخص 

U  المشي والدراجات الهوائية لتأمين  قائم علىنقل نظام وذلك باستخدام  لتأمين أماكن آمنة للعب األطفال

م على طرق غير معبدة راويعمل هذا التعلى المدى المتوسط للرحالت الطويلة كبديل الوصول إلى خط الترام 

الوحدات السكنية الخالية من مواقف السيارات ومنطقة الدراسة  09 ويوضح الشكل، جيجيلتخفيض التلوث الض

، ومسار الترام باللون األرزق والوحدات السكنية ذات مواقف سيارات تحت األرض باللون البني البرتقاليباللون 

ي أو الدراجات الهوائية الحافالت والترام التي يتم الوصول إليها بواسطة المشالدراجات وكما يالحظ مواقف 
[099 

:09].
 

 1101المخطط التنظيمي لضاحية فوبان المتعددة االستعماالت في مدينة فريبورغ األلمانية للعام (:26)الشكل 
[099 :09].

 

 المدينة  المضغوطةغير المناخي عند تخطيط استعماالت األراضي من خالل عدة طرق منها تشكيل كيف مع الت  الت   -

ذلك ، والمناطق المعرضة للتغير المناخي التوسع غير المدروس واالبتعاد عن لمنع "compact city" (المدمجة)

كما في مدينة تويامي في اليابان التي  CO2 انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تقليللتحسين النقل العام من خالل 

 عام يتضمن ضغط المدينة 11ة وفق خطة طويلة األمدة لمد العالقة وأصحاب السكان وضعت مخطط بمشاركة

واالمتداد العشوائي إلى الضواحي ولتشجيع النقل العام ومنع التعرض للتغير المناخي حيث اعتبرت  لمنع الهجرة

 1121بحلول عام % 21ووضعت خطة لتقليل انبعاثات الكربون بحوالي ، من المدن الصديقة للبيئة
[091]

 ،

 .ومنع األمتداد إلى الضواحي مضغوطة عبر تطوير وسائل النقل العاممخطط لمدينة تويامي ال 09 ويوضح الشكل
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 ومنع االنتشار الحضري النقل العاموسائل  من خالل تطوير دينة تويامي المضغوطةتخطيط م :(21) الشكل
[091]

 

ط التنظيمي وضرورة أن يكون للمخط Urban Underground Space use(UUS)تطوير االستعماالت تحت األرض   -
، حيث أثبتت عدة دراسات على أن إدماج سياسة باالعتبار وجود استعماالت تحت األرض إن أمكن ليأخذبعد ثالث 

UUS بية مثل ضايا التنمية المستدامة في المخططات التنظيمية يمكن أن يزود حلول لبنى تحتية أفضل ونتائج إيجاوق

 دارة الكوارث االصطناعية والطبيعيةوتقدم حلوالً جديدة إلمرونة ؤمن التأقل تلوثاً للبيئة، وكما حفظ الطاقة ومواقع 

كثافة عالية كما في باريس  تواجهالبنية التحتية وخاصة التي قامت العديد من الدول بتطوير استخدام ، وقد [01:099]

رخصة  011وفي هلسنكي وغيرها، فقد بدأت مدينة هلسنكي بتبني رخص البنا  تحت األرض بلغت أكثر من 

، ولذلك تم إعداد المخطط التنظيمي دراسة للمشاريع على المدى البعيد 111من األنفاق وأكثر من  كم 111بنا  و

الستعماالت تحت األرض في هلنسكي متضمناً مخطط المشروع والمواصفات المحتاج إليها ومتطلبات الفراغات فوق 

ية ومواقف سيارات ومخازن وخدمات وغير ذلك من المشاريع أنظمة تقن كما تتضمنو األرض وتحت األرض،

 نموذج لمخطط استعماالت تحت األرض في مدينة هلسنكي 11 الخدمات التي تهم الحياة اليومية، ويوضح الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نموذج لمخطط استعماالت تحت األرض في مدينة هلسنكي (:11)الشكل 
[090]

. 
التخطيط الستعماالت األراضي لتكون أكثر أجل ن مبير هامة يجب أن تتبع هناك سياسات وتدا يتبين مما سبق، أن  

تتجه نحو سياسات المتخذة أو التي ستتخذ والتساؤل هنا كيف يمكن معرفة فيما إذا كانت اإلجرا ات والاستدامة 

منهجية مخططات استعماالت أراضي تساهم في تطوير ل تقييم شاملةوهذا يقود إلى البحث عن طرق ، االستدامة

 .إعداد المخططات التنظيمية وتحقق مزيد من التكامل مع الجوانب التنموية األخرى

 وفق منهجية االستدامة  استعماالت أراضي تقييم مخططات  4.1.7.2.

نسب الوفق  التقليدية من خالل التوزيع الوظيفي الستعماالت األراضي العمرانية غالباً ما يتم تقييم المخططات

على مستوى المجاورة السكنية كوحدة أساسية للتخطيط على اختالف  الدولية في المعايير التخطيطية ددةمحالعامة ال

وهي حجومها
[20 :10]

: 

 الرموز والمصطلحات 

 منطقة المستهدفة   

 خطوط سكة الحديد

  خطوط الحافالت

 حدود المدينة



66 

الستعماالت السكنية نسبة إلى باقي االستعماالت ومساحتها تقل كلما اتسع وتضخم حجم المدينة وهي ل 01% -

 .الفرد من منطقة ألخرىوتختلف حصة مام الوظيفة التجارية أضعيفه المنافسه 

حجم هذه الوظيفة طردياً مع حجم المدينة يتناسب و  1م1 مع متوسط نصيب الفرد الستعماالت التجاريةل% 02 -

ومجموع سكانها وتقدم مستويات مختلفة من الخدمات التجارية وهي المنطقة التجارية المركزية وتخدم دائرة 

تخدم دائرة و( المحالت المنفردة)دينة، وخدمات تجارية يومية كم في المركز الرئيس للم 0 -1 نصف قطرها من

 .م121-111مركز تجاري للمجاورة ويخدم دائرة نصف قطرها و م021- 011نصف قطرها 

يجب أن تكون في المنطقة  منها خفيفةال مثالً  وتختلف نسبها ومواقعها تبعا ألنواع الصناعاتاالستعماالت الصناعية  -

 .فضل أن تكون على أطرف المدينة لتقليل األخطار الناتجة عنهاثقيلة ي  ال ماالتسوق أ المركزية لتسهيل حركة

 .ويفضل أن تكون قريبة من االستعمال السكني( الصحية والتعليمية واإلدارية والترفيهية)استعمال الخدمات  -

 للمناطق المفتوحة%( 51)لشبكة الطرق، و%( 02) توزيع ما نسبته -
[29 :09]

. 

-52تترواح ما بين  فقد خصصت نسبة لالستعماالت السكنيةخطيط العمراني في سورية لمعايير وأسس الت  ة لأما بالنسب

حدد نسبتها حسب ت  فا االشغاالت الخدمية ، وأم  %11-02، وللطرق %01-51، وللمناطق المفتوحة الخضرا  92%

على المعايير الدولية نوعاً ما مع في سورية المعايير المعتمدة  توافقحصة الفرد المخصصة لكل استعمال، وهنا يالحظ 

وفق في سورية ألسس والمعايير ا تطويره لم يتم وهذا يدل على أن  كل دولة  غم من اختالف خصائص ومعطياتالر  

 .الخصائص المحلية

 المخطط عليجبحد ذاته في توزيع استعماالت األراضي  األسلوبهذا  أن  ابقة الس   الدولية والمحلية يتبين من المعايير

، ومتكامل وشامل عام كإطار االستدامة عن يعرف ما خالفت   جزئية بصورة للعمران المختلفة الجوانب مع يتعامل

لالنتقال من األسلوب التقليدي لمخطط استعماالت األراضي ال بد من التفاعل المتوازن بين المكونات االجتماعية ف

 المجاورة والمنطقة كامل إلى الواحد المبنى من بد اً  التخطيط مستويات كل على والبيئية واالقتصادية المؤثرة بدورها

 .مستوياته كافة على المبادئ هذه تفعيل على تعتمد التخطيط في االستدامة مبادئ تطبيق منهجية لذلك فان، الحضرية

 دليل وهي عبارة عنهي المنهجية الشاملة الستعماالت األراضي  تفعيل مبادئ االستدامةومن النماذج الناجحة في 

  site design manual forBC British Columbia تصميم المواقع الحضرية المستدامة للمجتمعات البريطانيةتصنيف و

[091]
أدلة تخطيط  الذي أنتجلعمل التشاركي وهو نتيجة ل ،ز على إنشا  مناطق يمكن الحفاظ عليها مستقبالً الذي يرك   ،

إنشاء  ،االتصال واالرتباط ،االستفادة من خصائص الموقع:راتيجيات للمخطط وهيالمواقع ضمن مبادئ تحدد است

 :وهي حددها الدليلويتم العمل وفق هذه المبادئ ضمن مستويات ، وظيفة واقتصاد الوسائلو ،كزامر

 ،الحي أو الوحدة األساسية لإلدارة المحلية: المنطقة - 

 ،والدراجات الهوائية المشاةووالمركبات وتشمل حركة الشوارع وهي فراغات تنقل السكان  :Corridorالممرات  -

 ،أو قطع من األراضيالمحلية  جز  من الحي محاط بالشوارع وهو :بلوكال -

ويعتبر من المؤشرات األساسية لالستدامة بداللتها على  العمراني النسيج في فراغيه وحده أصغروهو : مقسملا -

 المفاهيم هذه تطبيق من التحقق يضمن األسلوب هذاوتها بالنسيج األخضر المرتبط بها، قالكثافة ونمط العمران وعال

 مستويات تصنيف المواقع الحضرية   10 ، ويوضح الشكللإلنسان المعيشية البيئة مكونات كافة في شامل بشكل

تصنيف المواقع الحضرية حسب المبادئ الوظيفية للتصميم الحضري (:12)الشكل 
[091 :21-25]

. 

 المقسم البلوك  الممر  المنطقة 
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 طالتخطي لمقاييس رديفة ستكون فإنهاضمن المستويات السابقة  االستدامة ومؤشرات معايير تحقيق تم   إذا

 (االقليمية والحضرية والبلدية ومقياس الموقع المراد تنميته)  الحضرية األراضي الستعماالت
[091 :09]

. 
 هذه في تطبيقها يتم التي االستدامة عناصر اد علىعلى تقييم وتخطيط الموقع باالستن تقوم هذه المنهجيةفي األساس و

وتعبر عن محتوى  لإلنسان المعيشية البيئة متطلباتفاعلها بت تشكل التيالمعايير  في تتمثل فهي المختلفة المستويات

 Social المجتمعية البنية ،Green Infrastructure الخضراء البنية التحتية: وهي االستدامة في العمران بصورة شاملة

Infrastructure، التكلفة Cost، والحركة Movement،  00وتتضمن كل منها مؤشرات فرعية كما يوضح الجدول. 

 .[09: 091] ستعماالت األراضيفي المنهجية الشاملة المخططات المعايير تقييم استدامة ( : 24)الجدول 

ناصر االستدامة في مخططات استعماالت األراضي مؤشرات تقييم مدى توافر عمعايير والسابق يوضح الجدول 

المخطط عناصر تحديد اتجاهات  فيتساعد و،  من المستويات الشاملة التي حددتها المنهجية لكل مستوى

يتم تقييم المخطط حول مدى كفاية  اهعناصرعلى  وبنا ً  ،كان المستوى التخطيطي اً ستعماالت األراضي أي  ال

إمكانية الوصول و لدمج الوظيفي الستعماالت األراضياإلى  هذه المعاييرتشير يث ضمن استعماالته، حوجودها 

لمدينة االنوع من التنمية يهدف إلى تخفيف ضغط المرور وتشجيع  وهذا ،الفعالياتالميسور والسهل والتقارب بين 

لنقل العام للضواحي االستثمار التجاري والوظيفي ضمن الحدود الحضرية مع تأمين او  compact city المضغوطة

 ضرورة أتيتهنا و ،على مستوى االستدامة الحضرية تحقيق تنظيم األراضيلمبادئ تنمية المدن مع وهذا ما يتفق 

 استعماالت مخططات فيها بما الحالية األراضي استعماالت مخططات عدادإل المتبعة المعايير في النظر ادةإع

 تقييم حيث من العملي الفصل في عليه العمل سيتم ما وهذاالسابقة  جيةالمنهليتم تقييمها وفق  سورية في األراضي

  .الالذقية دينةلم التنظيمي المخطط

 معايير تتطلبه ما وفق يكون أن يجب استعمال كل فإن   ،استدامة أكثر أراضي استعماالت لتحقيق، أخرى ناحية من

 وضع على يقوم شامل تخطيط من جز اً  االرض استعماالت تنظيم يعد إذ للمنطقة الحضرياألراضي استعماالت 

 ،االدارية، العمرانيةالبيئية، واالجتماعية، والعمرانية، واالقتصادية، )  بجوانبها المستقبلية للتنمية واضح مستقبلي

( الحضري التصميم) بـ تعرف شاملة خطة في توثيقه يتم التطور وهذا( رضاأل استعماالت انماطو ثقافيةال ،الخدمية

 دراسة من بد ال لذلك ،تحقيقه المطلوب النمو ومعدالت ادواته – مستوياته – سياسته التنظيم هدافأ عادة لتشم

 .الحضري والتصميم األراضي استعماالت تكامل

 في المستويات الحضرية  المخططالتصميم المستدام وتأثيره على استدامة  2.7.2.

 كل معطيات يعتمد على على عدة مستويات ةمتكاملمستدامة ضي أداة إلنتاج استعماالت أرا التصميم الحضرييعد 

الحضرية سوا  على  المناطق وتطوير لتوسيع المتوفرة بالمقومات واالهتمام باإلجرا ات القيام إلمكانية مستوى

المستوى الحضري او اإلقليمي الذي يتعامل مع المقياس الخاص به من خالل ربط البيئة والطبيعة واألرض مع 

وكال  أو على مستوى الكتل البنائية من خالل تنظيم العالقة بين الفراغ والمبنى( تأمين بنى تحتية )وانب التنموية الج

ما كان التصميم الحضري مستدام انعكس على ، وبالتالي كل  المستويين يشكالن الصيغة إلعداد المخطط التنظيمي

لتزام بأسس تنظيم الفضا  الحضري المستدام المؤثرة في وذلك إذا تم  اال ،تخطيط استعمال األراضي كمستوى أكبر

واندماج ، (proximity) والتقارب، (accessibility)إمكانية الوصول تركيب أي نسيج حضري من حيث تحقيق 

 كالمستويالحضرية مختلف المستويات  حيث ت شك ل هذه األسس التدابير العامة على (functiona mix) الوظائف

 التكلفة الحركة     البنية المجتمعية البنية التحتية الخضراء

  المسطحات الخضرا   جودة المرافق العامة   التدرج الهرمي لشبكة

 الطرق

 توفر الخدمات بشكل عادل 

 حفاظ على الموارد الطبيعيةال  توافر المسكن المالئم   االنسيابية المرورية وتوفر

 عامل األمان والخصوصية 

  توفر فرص عمل قريبة من

 السكن

 التنوع الحيوي   توافر مناطق الترفيه

 واالستجمام 

  كفا ة النقل العام  المتجددة من المصادر االستفادة 

 المحلية والموارد

 رتجميع مياه األمطا  المراكز الثقافية والحضارية  التشكيل البصري للطرق  والمياه  مياه األمطار من االستفادة

 الصحي ومياه الصرف العادمة
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السكنية، ويجب أن تأخذ باالعتبار المبادئ التالية للتصميم الحضري أو مستوى المجاورة  لقطاعيا وأ الحضري

 كما يليمستوى  كل المستدام على
[95 :09-59]

:  
 :مستوى المجاورة السكنية -

يم من حيث التعامل مع مبدأ التصم كوحدة أساسية للتخطيطمجاورة السكنية المستدامة المعاصرة اعتماد وحدة ال  -

 .االنساني الذي يؤكد تفاعل العمارة مع ساكنيها والبيئة

 ثر لتقليل األ المجاورة داخل للنقل كوسيلة والمشي العام النقل واعتماد الفعاليات للفراغ وقرب المتعدد االستخدام  -

دة االكتفا  ، وزيام كنصف قطر دائرة تخديم011وبحيث ال تزيد مسافة المشي عن  وتقليل استهالك الطاقة البيئي

 .وتعزيز التفاعل اإلجتماعي الذاتي،

 االجتماعية والعالقات االتصاالت عندها تنقطع التي الدرجة الى كبير يكون بحيث ال المجاورة لوحدة حجم تحديد  -

 وحدة في السكان عدد يتراوح ان المفضل ومن التنوع تحقيق في الوحدة معها تفشل التي للدرجة صغير وال

واعتماد  ،للمدن الكبيرة نسمة 01111نسمة للمدن الصغيرة وبما ال يقل عن  2111 بين مستدامةالمجاورة ال

ة حديثة مجاورة سكني 11 ويوضح الشكل ،التنوع في حجم الوحدات وفي أنماط السكن الصالحة لكافة الفئات

 .وفير أماكن عمل قريبةوتظ على األراضي المجاورة وإنشا  تجمعات عمرانية متقاربة ومستدامة تم فيها الحفا
 

 

 

 

 

 

 
 

 الحفاظ على األراضي عند تصميم وتخطيط المجاورة السكنية الحديثة (:11) الشكل
[019 :09].

 

  :للمدينةمستوى القطاعي  -

عتمد على توجميعها ( ترفيهية وسياحيةمركزية وسكنية وتجارية صناعية أو )تنقسم المدينة إلى قطاعات مختلفة 

هذا المستوى في توفير  يتجسد دور التصميم الحضري علىو ،لهرمي في توزيع الفعاليات المحددة للقطاعالتدرج ا

معالجات تصميمية تفصيلية تتضمن وضع وتصميم منظومة الحركة وتحديد مواقع األبنية وتعيين خط البنا  لها 

مواقع ومعالجة النسيج العمراني ذات القيمة ومعالجات معمارية للكتلة البنائية وواجهاتها ولفراغات الطرق وتنسيق ال

جميعها تدخل ضمن مكونات المخطط التنظيميو حديد مواقع خدمات البنية التحتيةالتراثية والتاريخية وت
[11 :59].

  

 (البلدة، المدينة، اإلقليم)األكبر و التجمع الحضري أ ري المدينيالتجمع الحضمستوى  -
المشاكل والتحديات الجارية في المجتمع من خالل االعتماد على  دراسةتوى بهذا المس علىيهتم التصميم الحضري 

( والزراعة مثال المياه)بالموارد الطبيعية  اإلقليم غنياً  ومات االقتصادية واالجتماعية للمدينة أو اإلقليم فكلما كانالمق

وذلك من خالل ك المواقع من إقليمها، تلالعالقات بين المدينة وتتحسن ظروف المعيشية للمدينة فالتصميم يبدأ بتنظيم 

تطوير شبكة المواصالت بين مختلف نواحي اإلقليم وتنظيم مداخل المدينة والبحث عن فرص للعمل وتوزع السكان 

يعاب متطلبات الست والقوى العاملة ومناطق الترفيه لالستثمار ومواقع األنشطة أو التخطيط لتطوير الضواحي

 ضري المستدام على هذا المستوى وفق اآلتيد مكونات التصميم الحتتحد، والتنمية الحضرية
[029 :99]:

 

من حيث زيادة الكثافة السكانية وتأمين االستعماالت المتعددة ضمن المراكز واألحيا  لكافة الفئات  لتنمية الكثيفةا -

دقائق، أي بنصف قطر  01وقرب الفعاليات والخدمات بحيث ال يتجاوز زمن التنقل مشياً إلى العمل أو المنزل 

 .م وهذا المبدأ يطبق على مدى واسع من الكثافات للبلدات الصغيرة أو المدن الكبيرة 011تخديمي حوالي 

بوجود شبكة النقل العام، وتصميم شوارع صديقة للبيئة لتشجيع استعمال الدراجات الهوائية والمشي كي ذالنقل ال 

 .، وتأمين تسلسل هرمي للشوارعكوسيلة تنقل يومية للمسافات القصيرة
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--

من حيث تقليل األثر البيئي للتنمية، والتكنولوجية الصديقة للبيئة، وكفا ة الطاقة، زيادة االنتاج المحلي  :االستدامة 

 .وتخفيض قيادة المركبات من خالل االستعمال الكفو  لألراضي وحماية المصادر الطبيعية 

على جميع  يحقق االستدامةإعداد مخطط تطوير منهجية في  هاماً  وراً للتصميم الحضري د بأن   يتبينوهكذا 

ستعماالت األراضي الطبق على مختلف المستويات مبادئ ت  عدة  منولكن يتجسد هذا الدور باالنطالق المستويات، 

، السكنيةالمجاورة )المستويات الحضرية و المدروسة سابقاً  (مقسمإلى ال الممرات والبلوك وصوالً المنطقة ككل و)

تندرج ضمن السياسات ووال بد من أخذها باالعتبار عند إعداد المخططات التنظيمية  ،(القطاعي، الحضري

، وربط كل منطقة بإقليمها بتفعيل الترانزيت site capitalize on theاالستفادة من الموقع  وهيالحضرية لكل مستوى 

 الوسائل اقتصاد حطة الترانزيت مشياً أو على الدراجاتدقائق من كل منزل إلى م 2مع توفير مسافة تأخذ زمن 

economy of means ولالحيا  ككل للمنطقة المراكز ، وإنشا create a centre من المجتمع يحدد المركز من حيث جعل 

 (المنطقة أو الحي ضمن المتوازنة واإلسكان واألعمال التوظيف كثافات) المختلطة األراضي استعماالت خالل

 التالية في النسب توزع ووفق
[029 :90]، [091 :99-025]

 :  

 .%91-91، السكن %11-01 أماكن العمل ،%02-01 العامة االستعماالت الحي أو المجاورة السكنية مركز  -

 %.91 – 51نالسك ،%91- 51أماكن العمل  ،%02-01 العامة االستعماالت اإلقليم او المنطقة مركز  -

عالية مقابل نسب توزيع أماكن العمل مع بكثافة السكنية  مناطقفي الحي تكون نسب ال بقة أنهمن النسب السا يتبي ن

للسكان على مستوى الحي ومع تأمين لتأمين البيئة الصحية  في مركز الحي واالقليم العامة فراغاتثبات النسب لل

  .اإلقليم في مركزإلى أماكن عملهم  الميسور إمكانية الوصول

ما بين مكان السكن والخدمات الحضرية  مشيا للتنقل اً زمن تتطلب الخدمات كل بأن   مبدأ إنشا  المراكز نتضم  وكما  

 .مسافة المشي التي يجب قطعها من السكن للوصول إلى الوظائف الحضرية األخرى 15حيث يوضح الشكل 

 ألخرىالمسافة المطلوب قطعها مشياً على األقدام من أماكن السكن  إلى الخدمات الحضرية ا(: 13)الشكل 

 المرجع إعداد الباحثة استنادا إلى: المصدر
[091 :99-025]

  : 

 تراعي هاأن   وخاصة التنظيمي المخطط عدادإل آلية لشكت   المستدام الحضري التصميم طلباتمت ن  أ ،سبق مما الحظي  

 معايير وفق خرىاأل االستعماالت مع تكاملها وإنما وموقعها وتصميمها الكتلة تعيين مجرد وليس التنموي التكامل

 أم ة المراد تخطيطها ونوعها ريفية كانته من المالحظ أن المبادئ السابقة تنطلق من طبيعة المنطق، كما أن  االستدامة

 .حضرية من خالل االستفادة من خصائص موقعها

أن كل خطوة ومبدأ في مختلف المستويات الحضرية تبين السابقة التصميم المستدام ومبادئ متطلبات  بعد دراسة 

إعداد دور ذلك في  ، وهذا ما يفرض تساؤل حولمتعلق بوسيلة النقل الذي يحقق بيئة صحية وحضرية مستدامة

جابة على هذا السؤال مرتبطة بالعالقة بين النقل واستعماالت األراضي وتكاملهما وتاثيرهم في اإلمخطط مستدام؟ و

 . مخططإعداد ال

 م 2111أكثر من  م2111 م2111 م611 م411 المسافة من الوحدة السكنية

 +         ت جزئيوق العمل

 +         وقت كامل

       الحضانة المدرسة

        ابتدائية

 +         وجامعات ثانوية

        تسوق محلي مرافق المجتمع

 +         دينية/اجتماعية مرافق

 +         مشافي

        ومتاحف مكتبة محلية مرافق ثقافية

        حدائق ومالعب خدمات ترفيهية

  طعها مشياً المسافة المطلوبة لق 

 المسافة التي يجب قطعها بالسيارة أو وسائل النقل العام والترانزيت  +
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 مخطط المستدام صياغة مل النقل واستعماالت األراضي فيدور تكا 3.7.2.

 الحركة التي تفسر هذه التخطيطية للعملية اضعةالمتغيرات الخ منتؤثر حركة األشخاص ضمن المدن في العديد 

 الوظيفي بالجانب كلياً  مرتبط فالتنقل ،االرض مع استعماالت الوظيفية وعالقاته النقل كثافة اتجاهات رسمتو

 ضمن تدخل األراضي استعماالت متطلبات فإن ولذلك ،ريفها مع عالقتها وفي وخارجها المدينة داخل واالستخدام

أي أن العالقة تبادلية بين كل  األراض استعمال في تغير يتبعه النقل نمط في تغير أي حاجاته وإن سابلح النقل نظام

تأثير استعمال األرض في النقل من حيث توزيع االستعماالت وتغيراتها  يكونو ،منهما فكالهما يحدد ويؤثر باآلخر

النقل وبالتالي التأثير على التركيب المكاني للمدن من المترافقة مع التزايد السكاني وما يرافقه من زيادة الطلب على 

 حيث نسب استهالك األرض والكثافة ونسب الرحالت اليومية
[010]

 .10 وضح الشكل، كما هو م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمط الرحالت ضمن المناطق الحضرية وتأثيرها على أنماط  تراكيب المدن (: 14)الشكل 
 [19:011]

. 
 

راكيب الحضرية المكانية األكثر شيوعاً والتي تفرضها نوعية التنقل المعتمدة وأنماط ق الت  ابكل الس  يظهر الش  

والتساؤل هنا ما هو النمط والخيار الرحالت ضمن وخارج المدينة والتي تؤثر بدورها على استعماالت األراضي، 

 ؟ خطيط الستعماالت األراضياالستراتيجي األساسي من أنماط التنقل الذي يجب أن يؤخذ باالعتبار عند الت  

جية يبينما تعتمد استرات المدينة وسط تعزيز أو تنشيط علىيعمل  المركز أحادي نمط ة على أن  أظهرت دراسات عد  

 .فرعية جيدة في مراكز مواقع على تطوير المراكز التنمية في نمط متعدد

حيث يعتبر نمط ، المدينة حجم على يعتمد المراكز متعدد أو المركز نمط أحادي استراتيجيات بين االختيار وإن

المدن األصغر التي تختار  ألن   الحضرية المراكز متعدد نموذج من استدامة أكثر أحادي المركز للمدن األصغر هو

العمراني، ومن ناحية أخرى، إن المدن  نتشارفي وقت مبكر نمط متعدد المراكز الحضرية هي في الواقع تشجع اال

القدرة والسيطرة على أطراف  تفقد المدينة قد مركز على التركيز مع المركز أحادي نموذج إلى تسعى األكبر التي

 يمكن المراكز لهذا المدن المدينة ويتسبب ذلك بما يسمى الزحف العمراني غير المنتظم بينما استراتيجية نمط متعدد

 قالسيا هذا على اعتمادا نةالمدي استراتيجيات موا مةالعمل على  ينبغي وبالتالي. ذلكمن  تحد أن
[019]

. 

بادلية بين النقل واستعماالت األراضي تؤكد أهمية التخطيط المتكامل فيما بينهم وتعزيز دور كل هذه العالقة الت   إن  

 االستراتيجية النقلممرات وتنميتها الموجهة بخالل تخطيط المدينة  منمنهما في توجيه المخطط العام للمدن وذلك 

يركز هذا حيث ية محاذية للممرات، وضرورية لتمكين جهود تنمهذه الطرق  تعتبرو 12في الشكل  ح كما هو موض

 اإلجرا  على كفا ة استخدام الطاقة والنقل من خالل التصاميم الحضرية التي توفر الوصول السريع للنقل الجماعي

( منازل، العمل، التعلم، الترفيه، الخدمات الصحيةال)إلى العقد الرئيسة للمناطق  (الترام والمترو وحافالت النقل العام)

يمكن للغالبية من الناس أن يقيمون حيث تكمن الكثير أنه وإن مثل هذا المفهوم أيضاً يعزز إمكانيات التنمية الريفية إذ 

(القريةالحضرية)نمط متعدد المراكز   
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 التي هي في طور التنمية أي تخطيط النقل العام بالتزامن مع تخطيط استعماالتأو من فرص التنمية الريفية 

  .منهما اآلخر لاالرضي لكي يكمل ك

 

 

 

 

 

 

 

 التنمية الموجهة بطرق النقل االستراتيجية (:15)الشكل 
[19:090]

 

مجموعة من ويتجسد هذا في  ،ال بد من التخطيط لنقل حضري مستدام يوجه عملية التنمية ه، فإن  ضمن هذا المجال

مستويات مختلفة الستعماالت األراضي من ام تطبق من خالل مستد المبادئ تشكل بمجموعها الوسائل لبنية تحتية لنقل

نمو محاذية للممرات  قطابالمراكز والتخطيط ألهذه حيث تأمين التركز في المراكز ومزيج من االستعماالت في 

 ،السيارات وتحسين وصول المشاة والدراجات الهوائيةمين مواقف أربط النقل العام مع استراتيجيات األراضي وتب

قال إلى كفيلة باالنتأدوات عملية مجموعة ب  إذا لم يترافق ذلكلتحقيق التكامل اتباع تلك المبادئ ليس كاٍف  نلكو

وجميعها تتم باالستشارة والتنسيق بين المعنيين وهيالتطبيق العملي 
 [25:099]

: 
ومية بأقصى حد ممكن سهولة الوصول هي القدرة على تنفيذ مجموعة من األنشطة الي: الوصول لسهولة التخطيط -

  (.للعمل والتسوق والتعليم)من الرحالت 

ربط أو مطابقة تخطيط إمكانية الوصول  -

وذلك من أجل التزويد بالتنمية  والتنقل

المركزة للوظائف حول طرق النقل العام 

ومن أفضل الدراسات والسياسات لتخطيط 

التنقل وتخطيط سهولة الوصول من حيث 

العمل )ي سياسة استعماالت األراضي ه

 The Right-المناسب في المكان المناسب

Business in the Right Place)  المعروفة

،ABCبسياسة مواقع 
 

كما هو موضح في 

 توزيع إلى وهذه السياسة تشير 19الشكل 

 يتركز حيث النقل أنماط وفق االستعماالت

 لتركز األعمال A المنطقة في العام النقل

 االرئيسية، أم   تنميةلا مناطق هي المناطق هذه أن أي صحيح والعكس السهل الوصول مكانيةإل والمكاتب والخدمات

نسب  وفق ولكن معاً  والسيارة العام بالنقل تسمح متوسطة كثافة تتطلب استعماالت بتوزيع فيسمحB  لمنطقةا في

 .كثيرة ضيأرا وتحتاج خاصة سيارة تتطلب استعماالت افيه تستخدم C والمنطقة ،للبيئة صديقة

نقل بالمشي وبالدراجات الهوائية الذي يعزز التكلفة تويشير إلى ال الويدعى بالنقل الفع  نظام النقل غير اآللي  -

ألف  10ومن الطرق لترويج هذا النظام هو تقاسم الدراجات كما في باريس التي خصصت  لذلكالمنخفضة نسبيا 

معايير تصميم الشوارع وتحديد الطرق وتنعكس  ضمن هذا النظامويتدراجة متاحة للسكان في جميع انحا  المدينة 

 .خططات استعماالت األراضيمآثارها في 

تعتبر أدوات هامة  للسيارات ومحطات الحافالت والمترو والترام والدراجات الهوائية سياسات وقوانين المواقف -

  .تي يحسن الوصول السهلللتأثير على مطلب الرحلة وبالتالي على الموقع والتصميم الحضري ال

إذ تؤثر أنماط الرحل وانواع وسائل  والتكامل فيما بينهما وبذلك يتبين العالقة التبادلية بين النقل واستعماالت األراضي

فمثال عند التنقل مشياً أو الدراجات الهوائية من المفترض التخطيط الراضي  النقل المستخدمة في تخطيط األراضي

هكذا االمر بالنسبة لغيرها من وسائل و( أماكن العمل بالقرب من أماكن السكن)ت وقرب الفعاليات متعددة االستعماال

  (منطقة تأثير مشترك) مناطق تركيز

 مناطق زراعية وموارد 

  غابات محتملة
  تجمعات

لتخطيط النقل واستعماالت األراضي  ABC سياسة مواقع  :(11) الشكل
[090]

. 
 

 ا
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وسيلة مستخدمة للتنقل كما هو موضح النقل أي أن هذا النوع من العالقة يفرض سياسات خاصة ومتكاملة حسب كل 

 .19 في الشكل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 والشكل الحضري المستددامتكامل النقل السياسات التخطيطية ل (:11) الشكل
 الباحثة: المصدر

 المخطط إعداد مكونات من اً رئيسي اً مكون يعتبر والنقل األراضي استعماالت بين التكامل أن   تقد م، مما يتبي ن

دن م إلنشا  والمعايير التدابير بمجملها تشكل والتي منها لكل الموجهة اإلرشادات اتباع من بد وال للمدن التنظيمي

 تسعى وما الحضرية السياسات تتطلبه ما وفق تكون السابقة العناصر من كل بشأن القرارات أن   كما استدامة، رأكث

 ضمن وإدراجها اتباعها أهميةعلى  ؤكدي ما وهذا التصميم أو النقل أو االستعماالت تخطيط مستوى على إليه

 .نللمد توجيهي تنظيمي لمخطط اإلعداد منهجية في الهامة التصورات

مكونات المخطط التنظيمي المستدام ودالئل وإرشادات ومعايير إعداد كل منها فإن السؤال دراسة  تن تمأبعد 

إعداد مخطط  عملية ة فييهما اكثر اهميأومجاالت المخطط  ما هي مراحل إعداد كل من" الذي يطرح نفسه هو

 ؟"يحقق االستدامة تنظيمي

 م مخطط التنمية المستدا مراحل إعداد8.2.

والبد  بمراحل  مبادئ إجرائية ومعيارية ال بد من تكاملهما للمباشرةوجود  يتطلبللمخطط التنظيمي  حضيرإن  الت  

 .02 وهي موضحة في الجدول إعداد المخطط

 

 

 

 

 
 

 ئ االجرائية والمعيارية للمباشرة بإعداد المخططادالمب :(25) الجدول
[51:091]

. 
تخطيط التي تنطلق باألساس من عملية العداد المخطط مجموعة من الخطوات والمراحل األساسية ة إتتضمن عملي

دورة عملية  في التقليدي األسلوب يتمثل عموماً،و، تقوم بإرشاد المخطط إلى كيفية مكاملة مبادئ التنمية في مكوناته

 األساسية لمراحل التخطيط وهي موضحة في اآلتي ةالدور تشكلالتخطيط من عدة خطوات 
[104]:

 

 .والخيارات  تحديد القضايا -0

 .لوياتتأسيس األهداف والغايات واألو -1

 .جمع وتحليل البيانات -5

 .تحضير الخطط  -0

 .التطبيق للخططصياغة برامج  -2

 .تقييم التأثيرات للخطط وبرامج التطبيق -9

 مبادئ إجرائية مبادئ معيارية

 االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

 العدالة في توفير الحاجات والوصول. 

  ةالكفا. 

 

  حكومة جيدة وعادلة 

 حكومة متناسقة 

 التشاركية 

 الصالت االستراتيجية 

 تسهيل أكثر من التحكم 

 سياسات استعماالت األراضي

بدون 

 رحلة

 
تنقل ال

بالمشي 

والدراجات 

 الهوائية

 

بواسطة 

 الترانزيت

بواسطة  

 السيارة

 

تطوير أماكن عمل وسكن متعددة 

 الوظائف

الوظائف   تطوير أحياء متعددة  

مثل لموجهة بالنقل العام تعزيز التنمية ا

(تركيز مناطق التوظيف في العقد)  

تطوير متوازن للمناطق الحضرية متعددة 

د مواقف سياراتتزوي–الوظائف   

تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

/ اختياري بسرعة متوسطة أو عالية 

 مترو أو ترام

وتسهيل وصول  الترويج للمشي 

 ريمن خالل التصميم الحضالدراجات 

استخدام سيارات نظيفة عن طريق إما السعر 

 أو عن طريق التصميم الحضري

 تكامل النقل واستعماالت األراضي
 النقلسياسات 
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 .مراجعة وتبني الخطط إلعداد المخططات على أساسها -9

 .مراجعة وتبني برامج التطبيق -9

 .إدارة برامج التطبيق -9

تغييرات جديدة ل تبعاً ضاف إلى عملية التخطيط ت   لخطواتتكرارية المراحل األساسية السابقة هناك دورة إضافة إلى 

مكن أن يحتاج إليها في التخطيط ي   إضافيةمثل تحديد القضايا ومراجعة الغايات واألولويات وجمع بيانات  قد تحدث

 يهاف وثم بعد المرحلة السادسة من الدورة األساسية لعملية التخطيط يتم ،وتضاف النتائج إلى مرحلة تحضير الخطط

برامج التطبيق وصوالً و مراجعتها لخطط التي تم  م تقييم تأثيرات امراجعة الخطط وصياغة برامج التطبيق ومن ث

تبني البرامج لتأثيراتها  وثم بعد وضع برامج إدارة عملية التطبيق يتم تقييم ،إلى مرحلة مراجعة وتبني الخطط

 .واتخاذ القرار المناسب بشأن إدارة عملية التطبيق

ه يتم تحديد الخيارات والقضايا قبل أن يتم جمع البيانات وتحليلها أي يتم وضع أهداف الحظ من المراحل السابقة أن  ي  

تمثل المراحل السابقة الخطوات ألي عملية تخطيطة ينتج عنها مخطط  كماعامة وليست خاصة بحالة المنطقة، 

ينطلق نطقة بشكل آني ومخطط يحيط بمشاكل المنطقة بين إنشا  مخطط يغطي مشاكل المهو هنا الفارق و .تنظيمي

وفق وهذا ينطوي على تفعيل العمل  ،ال المستقبليةياألج من أجللها حلول على المدى الطويل ضع ويمن معطياتها 

 لتي تعزز حيوية وقدرة المخطط خطوات ومراحل شاملة من أجل تطبيق السياسات ا

للجهات المعنية  عمل دليلهو ات تنمية المدن ضمن عملية إعداد المخطط ومن أكثر األدلة الناجحة في إدراج سياس 

لجنة االستشارية ال 1119عام  CABE إنكلترا في المبنية والبيئة العمارة لجنةع من قبل ض  و  بإعداد المخطط التنظيمي 

د هذا الدليل المراحل حد   حيث ،للتصميم الحضري والفراغات العامةوالمخططين المحليين للحكومة والهيئة العامة 

وهي ألعداد المخططاألساسية 
 [156 :129]

: 

 التحضير مرحلة Prepare:التطور االقتصادي وإمكانيات الواقع أرض على المعطيات دراسة وهي 

  .الخ...لسكانيوا واالجتماعي

 التصميم مرحلةDesign  :اإلقليمية طياتالمع االعتبارباألخذ  مع للمخطط العامة الفرضيات وضع خالل من ذلكو. 

 تطبيقال مرحلة : Implementation التطبيق ستراتيجيةا وتتضمن وضع  

  مرحلة تسليم المشاريعDelivering Projects:   من  نظام التخطيط المتبع معه ويرفق النهائي بشكله المخطط وضعي

 التصديق على المخططأي مرحلة  للتنفيذ الرئيسة المراحل حسب المخطط إلنجاز الزمني تحديد التسلسل حيث

أساسية والتي تكون متسقة مع المراحل األخرى بد اً من مرحلة  لدليل على المراحل الثانوية لكل مرحلةز هذا ايرك  

 :كالتالي  إذ أن ه لكل مرحلة وثائق ومخططات يجب صياغتها لالنتقال إلى مرحلة أخرى ،التحضير

 الخطوات التالية وتتضمن: مرحلة التحضير: 
تحديد ما هو المطلوب من المخطط وتأسيس األهداف  :من حيث واألهداف المنطقة عن التطلعات ستأسي -

 .الواسعة للنتائج المطلوبة وتحديد الحدود اإلدارية للمنطقة

 مهامهتتمثل و حضيرصميم بعد مرحلة الت  عتبر الخلفية الحيوية لمرحلة الت  وهو ي إطار العمل االستراتيجي -

  :ما يليفي تحضير  الرئيسية

طبيعي واالقتصادي ال)الوضع الراهن تحليل  تتضمن information baseline المعلومات األساسيةقاعدة   - أ

رأي السكان وأصحاب وأخذ باالعتبار ، والمرافق للبنية التحتية الموقعو القيود والفرصوتحديد  (واالجتماعي

 :المعلومات األساسية هيتحديد مرحلة  فييجب معالجتها عند إعداد المخطط المواضيع التي ، والعالقة

  (المحلي واإلقليمي والوطني)إطار العمل التخطيطي. 

  (األبنية والفراغات المفتوحة)أنماط استعماالت األراضي. 

  (والخصائص ،الطبوغرافيا ،األبنية ،الما  ،الهوا  ،األرض)الشروط الطبيعية. 

  (الما  واالتصاالت ،الصرف الصحي)البنية التحتية. 

 (األبنية التراثية والمشاهد القديمة) التراث الثقافي والهوية. 

   (الدراجات الهوائية ،المشاة م،النقل العا ،المرور)الحركة. 
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  لخصائص االجتماعية واالقتصاديةاو سكانال. 

  ملكيةال( التنوع ،إمكانية الوصول السهل ،المجتمع) الناس. 

  ورخص البنا  القيود القانونية. 

  (المطلب وتزويد حفظ البيئة والطبيعة) السوق. 

 

  .الحركةومن حيث عالقة الفراغ بالكتلة والمواقع العامة  Urban design analysis تحليل التصميم الحضري - ب
 المطلوب وأهداف التنمية الواقعيةحول نوع المكان التي ستصبح عليه المنطقة وكمية التغير الرؤية تطوير  - ت

 .لجتها في خطوة جمع المعلومات األساسيةوفق المواضيع التي تمت معا

 من حيث تعيين قرارات بشأن الخبرا  وكيفية اختيار شركا   :التخطيط التنظيمي تحديد نموذج عملية   -

 .وتحديد فريق العمل وتحديد أصحاب العالقة الرئيسين في هذه المرحلةأو الجهات المختصة التنمية 

 ،ورشات عمل)مثل آلياتعدة  من خالل ألصحاب العالقة تصال واالستشارةتحضير استراتيجية اال  -

فريق فعلي  ،المحلية للجان الرسمية والمقابالتا ،االستبيانات ،لقا ات المجتمع ،رحالت الدراسة ،المعارض

 (والمجالت ،المواقع اإللكترونية ،مشاريع مع المعماريين المحليين ومركز البيئة المبنية ،للتصميم الحضري

 صاتيق االختصافرن يتضمن الأويجب وهذه خطوة هامة  يق لتصميم ووضع المخطط التنظيمياختيار فر  -

تحليل الحركة  ،مةتصميم المواقع العا ،العمارة ،تخطيط المدن ، التصميم الحضري،التخطيط التنظيمي) التالية

ندسة الطرق السريعة إدارة المشاريع وه ،التجديد الحضري ، التنمية اإلقتصادية،والمرور والنقل والتخطيط

يين ااختص، مؤرخين حضريين ،علم االجتماع الحضري ،تخطيط التكلفة واستطالع النوعية تحليل السوق

يالحظ تعدد االختصاصات وتكاملها فيما بينها عند إعداد  وهنا ،(محترفوا الفن، واستشاري قطاع صناعةة،بيئي

على إعداد المخطط التنظيمي في اختصاص القائمين  تجاوزال ي المخططات وفق دليل العمل البريطاني بينما

اختصاصين محدودين في مجال الهندسة والتصميم المعماري وعدد قليل من مخططي عن محافظة الالذقية 

 .المدن كاستشاريين تتم االستعانة بهم

 حتى يتشكل ار االستشارات واالختبو بالتحليل الشامل خالل هذه المرحلةصميم يقوم فريق الت :مرحلة التصميم

والمواقع  األبنية والشوارع والفراغاتتطوير للمقترحات في نهاية المرحلة المخطط ذو ثالثة أبعاد والذي يقدم ا

وكذلك  ،(لدراجاتوالمشي واالعامة والخاصة ) لالنقشبكات والكثافات والتوجهات واالرتفاعات  يحددو ،العامة

 :النقاط التاليةاحل الثانوية ، وتتضمن المرقة بالموقعتوجد فيه عناصر ذات عال المنظر الطبيعي الذي

ية أخرى يمكن أن تفيد في اإلعداد واختبار جمع أي معلومة أساسستراتيجي من حيث االار إطار عمل باخت -

 .لبعيدةالرؤية اصالحية مراجعة وتطوير حالة العمل مع 

 .تحضير واختبار خيارات مخطط استعماالت األراضي -

  .لتطبيق المحتملةاختبار نماذج ا -

 .استشارة ومشاركة أصحاب العالقة والتعليقات -

 .بعاد الثالثة الحتماالت التصميم الحضرياألتحضير لصياغة للمخطط التنظيمي المكاني متضمنا ال -

 .وضع المخطط التنظيمي وتقرير يتضمن آليات التطبيق -

 والتحضيرضمن مرحلة التصميم طوة هامة خ التقارير المكتوبة تأسيس ورسم المخطط التنظيمي وإعداد ويعتبر

تؤسس المفاهيم االستراتيجية على أساس مقترحات التصميم وهذه الخلفية لعملية التحضير والتصميم تستخدم  ألنها

والتي ال تكتمل عملية إعداد المخطط من دون وضع استراتيجية للتطبيق نوعية التطبيق وضمان نجاحها في للتحكم 

 ة وثانوية تتضمن مراحل أساسي

 ذباالعتبار من أن تؤخذيجب والتي المخطط التنظيمي  من المراحل الهامة واألساسية في نجاحهي  :مرحلة التطبيق 

 .الحقائق االقتصادية واالجتماعية والسياسيةجمع للبيانات و فيالخطوط األساسية لعملية التحضير بداية وضع 

 -التمويل  -زمنيالتسلسل ال مرحلة التحضير وذلك بتحديد من قتحضير استراتيجية التطبيتبدأ مرحلة التطبيق ب

تأسيس ثم  ،تحليل المخاطر -إدارة وصيانة االستراتيجية -التسويق -الشركا  في التسليم المحلي -جهات التسليم

لمعماريين تحديد فريق ا ،تصميمرموز ال ،موجز التصميم)نجاز نوعية التصميم للمشاريع مثل آلية إل

 (.رص التنمية وإيجاد شركا  التنميةفتسويق ، اللجنة االستشارية للتصميم ،نوالمصممي
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 مرحلة تسليم المشاريع وتتضمن: 
 تصميم المشاريع والمخططات التفصيلية للتسليم للجهات المنفذة    -

 .التخطيط التنظيمي والمبادئ الرئيسيةتطبيق مراقبة االحتماالت مقابل عملية    -

  .الشروط للخطوط األساسيةتغيرت ذا تعديل إالمراجعة وال   -

 التوفيق ضرورة يوضح والذي مستدام تنظيمي مخطط إعداد مراحل لتطوير تخطيطي تمثيل في سبق ما اختصار يمكن

 .19في الشكل  موضح مرحلة كما هو كل في بإعداده تقوم التي الجهة هميةأ على والتركيز مراحله مختلف بين والتنسيق

 

زت على عملية التخطيط والتحضير بالتنسيق مع إمكانية تطبيق رك  قد  مخطط يحقق االستدامةل مراح الحظ أن  ي  

 من سكان سوا  المجتمعية المشاركةالمخطط والذي يجب أن يكون ثالثي األبعاد متوافقا مع مرحلة التصميم وتعد 

الهامة والمرافقة لكل مراحل من المواضيع  المراحل جميع في والمخططين واألراضي العقارات ومالكي ومطورين

وكما أن ه بالمقارنة بين المراحل الزمنية المقترحة لهذا المخطط مع  ،اإلعداد وهذا هو عامل هام في تحقيق التنمية

شهر تقريباً أي سنة وثمانية أشهر بينما المخطط التقليدي فهو غير غيرمحدود  11المخطط التقليدي فإنه سيأخذ فترة 

على توفير بيئة ينطوي  إن نجاح تنفيذ هذه المراحل .راحل التنفيذمراحل اإلعداد وال في م بمدة زمنية ال في

  تصميم المخططات

التفصيلية والمشاريع 

القابلة للتنفيذ  وتحديد 

 فريق التصميم  

التشاركية  وفق تراتيجيتأسيس إطار العمل االس

منذ البداية  وأخذ باالعتبار استراتيجية التطبيق

 للمخطط التنظيمي المقترح الثالثي األبعاد  

 

 صميممرحلة الت -1

 أشهر 4-1

  مراجعة إطار العمل

االستراتيجي واختباره وفق 

التحليل للبيانات التي تضمنها في 

 مرحلة التحضير 

 االستشارة والمشاركة 

  صياغة المخطط التنظيمي
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إدماج سياسات تنمية المدن ضمن عملية اإلعداد للمخطط بطريقة منسقة ووفق مجموعة ممثلين فاعلين قادرين على 

 .مخطط تنموي لمجتمعهم إعدادمختلفة من المسؤولين والمعنيين بمشتركة لجهة فعالة تتضمن نماذج إدارة 

 الجهات المختصة بإعداد مخططات تنمية المدن، أهميتها وسماتها 9.2.

مكانية تنمية المدن إليعتمد نجاح المدن على قدرة مؤسساتها على إصالح التخطيط التقليدي وإعطا  قدر من األهمية 

مختلف المجتمعات والتي تتبع لمركز  فالقضية هي في نموذج اإلدارة والهيكل المؤسساتي المتبع في ،المستدامة

 خضوعاً  من خالل سلسلة من القوانين يتبعها المخططين تلقائياً وقوي يتحكم في جميع القرارات تحت مظلة واحدة 

األمر الذي يجعل والتخطيطية المؤهلة،  وجود البيئة اإلدارية رهانوبالتالي ينطوي هذا العمل على  ،للروتين المفروض

لذلك فإن التحول إلى التكامل التخطيطي واإلداري  ،لنتائج المرجوة لتنمية المدنمع اوإدارتها تقف في تباين  نتائج التخطيط

 وهيمطلوبة معينة وأصناف سمات  لها إعداد المخططمختصة بجهات  وجودهو أمر ضروري يكون من خالل 
[129] 

: 

  مثل التوسع )تخطيط للمنطقة وتغيراتها سلطات محلية لتأسيس سياسة ال: من تتكون (شبه عامة)جهة عامة

وطنية خاصة باالهتمام مؤسسات و -التجديدهيئات  -التنمية اإلقليمية هيئات -( التجديد الحضري ،الحضري

مالكين األرض العامة وشبه العامة مثل سلطات النقل وشركات  -بطبيعة المنطقة وتاريخها وتراثها وبيئتها 

 .رات لألرض والملكيات مثل المشفى والجامعاتمنظمات إدارة العقا -المرافق 

 مختلفة لتطوير األرض التي تم شراؤها ألغراض شركا  التخطيط ،كبار مالكي األرض: جهات خاصة مثل. 

  همية في عملية اإلعدادهم جز  من الجهات الخاصة وذات األوالمجتمع أو المتطوعين من سكان محليين.  

 
 ففيفمنها من يتضمنها ككل ومنها من يعتمد على جهة دون األخرى،  ن دولة أخرىالجهات مهذه تختلف  ،في الواقعو

تطورت الشروط الخاصة بالجهة المعنية بإعداد المخططات مع تطور القونين التخطيطية حيث  تعتبر حالياً  فرنسا

لمخططات وذلك بدعم من من خالل إعداد اللمدن مجالس المدن ممثلة بالبلديات هي المسؤولة عن إدارة النمو الحضري 

األخرى المسؤولة عن المجاالت التنموية على المستوى الوطني واإلقليمي مثل وزارة التوظيف والتماسك  هيئاتال

االجتماعي والسكان المسؤولة عن وضع مخطط اإلسكان المحلي وكذلك بالتعاون مع الشركات السكنية الخاصة وجمعية 

تتم مشاركة كل من في فرنسا أي أنه  وغيرهاالمسؤولة عن وضع مخطط النقل  RTM االسكان االجتماعي، وهيئة النقل

تقوم وزارة تخطيط الدولة بتحديد  في تركيا بينما، تمع المدني في إعداد المخططاتجمثلي المدومالجهات العامة والخاصة 

د المخططات البيئية فيما تختص البلديات تقوم وزارة األشغال العامة والتنمية بإعداواتجاهات التنمية للمخططات اإلقليمية 

 .الحكومة المركزية بشأن بعض القضاياإلى ولكن مع الرجوع التطبيق  بصياغة مخططات

ع األسس التخطيطية هي المسؤولة عن وض تعد الحكومة المركزية ممثلة بالوزارات ،في معظم الدول العربيةو

وضبط تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيه  ي السعوديةفلبرامج التخطيطية للمخطط التنظيمي كما العامة ل

 .للمدن ككل عداد دالئل األعمال التخطيطية للمخططات الهيكليةالتنمية العمرانية من خالل إ
متخذة )يمكن تقسيم الجهات المختصة في المشروع التخطيطي إلى ثالث جهات وهي الجهة السياسية سورية في  أما

صاحبة القرار لوضع المخطط  بوزارة اإلدارة المحلية، وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية، المحافظات وتتمثل( القرار

وتكون مؤهلة تنفيذياً  وجهة تنفيذية ،وفقا لمعطيات عامة وخاصة تتعلق باإلقليم نفسه( إقليمي أو محلي)أيا كان مستواه 

 وجهة محليةعملية التطبيق،  قابلومؤهلة لحل اإلشكاليات التي ت ومسؤولة عن تنفيذ القرار المتخذ ومادياً  ومهيأة فنياً 

تعمل على مناقشة مسودة القرار وقضايا التنمية المكانية واإلقليمية مع السكان
[60 :9]

أي تعتمد الجهات الثالثة على ،  

ممثليه من الجهة المنفذة المركزية المطلقة كما هو واضح في التدرج للمسؤوليات دون مشاركة فعلية للمجتمع المدني أو 

 .مركزيةورد إليها من قرارات  اوالمحلية سوى تنفيذ م

على اختالف  الناجحة الهيئة أو الجهةوسمات خصائص حول يقود مما سبق من األمثلة المختلفة إلى تساؤل 

لف هذه ال؟ وهنا ال يمكن إعطا  إجابة كاملة عن هذا التساؤل وإنما تختمن أجل إعداد مخطط فع   اصنافها

 .وب إدارة التخطيط فيهاللخصائص والعوامل االمؤثرة في المنطقة وفي أس الخصائص أو الشروط المطلوبة تبعاً 

 لتزامعالقة قوية مع المجتمع المحلي واإل توفر طيطية التنظيمية الناجحة يجب أنسمات الجهة التخ إن   ،بشكل عامو

ومية الحالية الثابتة وحدها غير مناسبة لمواجهة تحديات المستقبل مستويات مختلفة من الهياكل الحك إذ أن بالنوعية

تعامل مع استراتيجيات مع غياب تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة واالهداف  مستدامة وغير قادرة على قبطر

الشامل  اإلدارةوذج نمإلى  الثابتة ال بد من االنتقال من الحكومة كلذل ،الحدود اإلدارية األمر الذي له عواقب إقليمية

وهي رئيسة،اعتبارات من خالل عدة  مستدامةامدن نشا  إلالمتوازن 
[129 :86]

 : 
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 دمج االبعاد االقتصادية من حيث تحديات بطرق شاملة ومتكاملة الجهة المختصة مع الأن تتعامل  ال بد من

 . مقاييس االقليمية المختلفة للتحدياتوبحيث تكون قادرة على التكيف مع ال للتنمية الحضرية واالجتماعية والبيئية

  معاً  ة مع المكان والسكان المحليينمباشر ون على صلةتكن أالجهة المعنية  يتوجب علىمخطط ناجح لتحقيق

ة والمدنية لك للمواطنة االجتماعية والسياسيتنوع المؤسساتي وكذالوذلك الحترام وليس بمعزل عن أي منهما 

 وق متساوية لكل السكانولألهمية العظمى لتقديم حق

   أي إلى أين ترجع االعتبار المعقد في قضية المخطط التنظيمي هو المدى الذي ينبغي فيه اتخاذ القرارت  إن

وهنا  ؟عملية اتخاذ القرارات هل إلى الحكومة المركزية الثابتة او إلى المديريات أو مجالس المدن او إلى السكان

 ةعلى المخطط ال بد من دمج الهياكل الحكومية الرسمية مع نماذج اإلدارة المرن التخاذ قرارا سليم بشأن االعتماد

 حيثعلى المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي وحتى األحيا  ال التأثير الفع  وغير الرسمية ذات المدى األوسع 

مل فيما بينهم ايط المتكمالئم التخاذ القرار، وإنما التخط يكون أن كل منهما بمعزل عن اآلخربيمكن االعتقاد ال 

 .من شأنه أن يمنح مرونة للتعامل مع التحديات على مختلف المقاييس 
 على إدارة هذا التنسيق هو أمر حاسم  القدرةوشاقوليا  وإن  هناك تعاون وتنسيق بين الجهات المختصة أفقياً  أن يكون

المدن الحاصل حولها الذي يضيف مسؤولية  ن تشمل توسعأومعقد لبنا  رؤية االستراتيجية وخاصة أن اإلدارة يجب 

بين المدن وتوسعاتها ، لذلك ال بد من تيسير التعاون بين مجالس  وإنما للمنافسة جديدة ليس فقط لإلنما  االقتصادي

 .  هذه المدن وعدم إعاقتها بالقيود القانونية

كفيل بإعداد مخطط تنظيمي ناجح ال من أجل تخطيط فع   كفو ةالجهة التخطيطية واإلدارية لكي تكون ، وبذلك

ألغراض التنمية الحضرية المستدامة ال بد من االنتقال من الحكم اإللزامي الثابت والقرارات الصارمة إلى نهج 

بطريقة مرنة وذلك للتوفيق بين األهداف والمصالح  الوضع والتحديات والحدود اإلداريةإداري مرن يتعامل مع 

 نموذج 19 ويوضح الشكلوعلى المدى الطويل ( ية والحضرية واإلقليمة والوطنيةالمحل)على مختلف المستويات 

 .المخطط التنظيميللجهات المختصة بإعداد  ةالمرن ةالمتكامل ةاإلدار وشكل

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .االمرن للجهات المتخصة بإعداد المخططات التنظيمية المستدامة ومستويات عمله ةاإلداروشكل موذج ن(: 11) الشكل

 إعداد الباحثة: المصدر

والتي قد الناجحة المختصة بإعداد المخطط الجهة  لتشكيلالمطلوب المرن يمثل النموذج السابق التنسيق اإلداري 

حسب المنطقة والجهات التي تقوم وغيرها تكون من منظمات وشركات وهيئات ومجالس مدن وفرق عمل مختلفة 

فرق عمل استراتيجية يقوم بإعداد المخطط حيث  األمريكيةDETROIT  يتبإدارتها وتخطيطها كما في مدينة ديترو

لتتشكل جهة قوامها المجتمع من سكان محليين لمجتمع المدني وابالشراكة مع فرق التخطيط ة وطويلة المدى رقصي

 .وحكومة واألعمال والمؤسساتية وجمعيات خيرية ومنظمات غير ربحية

في مجال تخطيط  تهاخبرطول و المختصة بإعداد المخطط ومدى تأهيلها علمياً فإن مسألة الجهة  ،ضمن هذا اإلطار

عملية إعداد المدن للتمكن من صياغة ورسم المستقبل من خالل مخططها هو أمر ضروري وشرط الزم لنجاح 

 وتنسيق بئةتع نحو التخطيط جهود توجيه يتطلب المدن لتخطيط الرئيسية المهام تنفيذ المخطط في مجتمعاتنا، إال أن  

 .والموارد األدوات من متنوعة مجموعة

 مدى فعالية النموذج اإلداري المرن 

 حوكمة ونهج إداري لسياسات مرنة
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(األقليم)المحافظات   
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 للمدنمخطط تنظيمي  إعداد أدوات10.2.  
هو  ولكن األمر األقل وضوحاً  ،مر متاحأتفعيل العمل بالتنمية الحضرية من خالل المخططات التنظيمية هو  إن  

نها ييجب تضم أدواتمجموعة  من مختلفة اً أنماط يتطلب وهذاللمخططات،  إلى التطبيق العمليكيف يمكن االنتقال 

 :مخططات وهيللضمن عملية اإلعداد 

 أدوات للتخطيط والتنفيذ والتقييم . 2.21.1

السياسات الجوهرية واألولويات واألهداف االستراتيجية وإنجاز المخطط من خالل وضع المبادئ  تستخدم في 

سنوية وتعيين الموارد المالية وإجرا ات التطبيق خطط العمل ال ومن األمثلة عليها ،الجغرافية والمؤشرات النوعية

 تستخدم هذه األدواتووالمشاريع والبرامج على األرض والنهائية والتقييمات بخصوص التنفيذ والتقييمات السنوية 

مستوى اإلجرا ات وتحسين المشاريع والبرامج وتحقيق نتائج مثلى لضمان فعالية قصوى ب االرتقا من أجل  سنوياً 

تحديد منحى التنمية والتي التخطيطية الهامة في  السياساتتتضمن هذه المجموعة عدد من ، ويق التمويلفي تطب

 :ومنهاتؤثر بدورها في إعادة توجيه المخطط 

 التنمية الحضرية ودحد Urban Development Boundary- UDB  مشاكلمن شأنها معالجة الأداة وهي 

 بتضمينه وقد اعتمد هذا المفهوم دولياً  ،ز فعالية المناطق الحضريةوحماية المناطق الريفية وتعزيالحضرية 

تمثل المنطقة التي قد تنشأ حالياً و urban development area- UDAمنطقة التنمية الحضرية  هو األولعنصرين 

مثل وت  urban expansion area-UEA هو منطقة التوسع الحضري الثاني والعنصر ،دد من حدود مساحيةح  وهي ت  

التنمية  ودتأثير حد 51 ويوضح الشكل، المستقلي خارج حدود منطقة التنمية الحضرية والنمو التنمية ودحد

في شروط احتوا  القوى االقتصادية واالجتماعية  اً محدد اً دور ؤديتوالتي  التنمية المكانيةأنماط الحضرية على 

 وبالتالي في توجيه المخطط ددة المراكزعند تطبيق مفهوم التنمية أحادية المركز أو متع والبيئية
[123].

 

 

 

 

 

 

 أشكال حدود التنمية الحضرية وتأثيرها على أنماط التنمية وتوجيه مخطط التنمية: (31)لشكل ا
[123]

 

 : تكمن أهمية تعيين حدود التنمية الحضرية في القيام بمهام العديد من األدوات التالية

 االت الحضرية إعادة بنا  المناطق الحضرية وبالتكامل مع االستعم(: التجديد الحضري) إعادة البناء

 التكنولوجي التطور واتجاهات االستثمارات وتوجيه الحضري االنتشار مشاكل لمعالجة ضمن البيئة

 لها المحلية االحتياجات لتلبية المحلية اإلمكانيات كل وتعزيز المؤسساتي والتغير
[135 :519-539]

. 

 الستعمال الكفو  للمصادر واألرض ضمن المنطقة الحضريةا: ات الكفاءةأدو. 

 اإلعداد عملية في ةالرئيس المهمات من هي التنظيمي المخططاستدامة  وتقييم مراقبةإن  : والتقييم المراقبة 

 حسب المستجد التعديل لمخططويتضمن التقييم ل أهدافه تحقيق تجاه وتقدمه لرصد إمكانية التطبيق للمخطط

 االستراتيجي البيئي تقييمال نحو بالتوجه وذلك للمخطط والبيئي واالجتماعي االقتصادي التقييم ويشمل المتغيرات

Environmental Assessment  Strategic -SEA، في التقييم سياسة من النوع هذا تدمج أن الحكومات على ويجب 

 .تحضيره وعملية مخططلل ةدوالقاع الصحيح الدليل دور االستدامة تقييم يؤدي وأن السياسات

 بطريقة والمؤسساتية المالية الموارد تخصيص على المستند التخطيط يعتبر: والمؤسساتية المالية الموارد 

 أدواتب منها جز  في وإمكانية تمويلها وتتمثل التطبيق أدوات على التركيز مع ناجح مخطط وضع أداة هو منسقة

 الضريبية السياسة وكذلك للبنا  وتعليمات األراضي صوصبخ وتعليمات كبيرة تحسينات وبرامج قانونية

 العامة لألغراض األراضي وتخصيص
[99 :25]

. 

   فراغات خضراء مفتوحة

 

 مراكز حضرية متعددة وفراغات خضراء مختلفة 

 

متعددة تنمية 

كزاالمر  

تنمية أحادية 

تؤدي إلى  المركز

  االنتشار الحضري 

قطبية تنمية 

 جاذبة
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 أي أن واقعية التنمية  ،أداة فاعلة في مشروعات التنمية للمدن عتبر إدارة التنميةت :إدارة التنمية والتنظيم اإلداري

واالجتماعية وذلك من منطلق ضرورة تطوير هيكل  تتحقق من خالل الربط اإلداري مع برامج التنمية االقتصادية

وضع برامج التنمية العمرانية في إطار ) تكامل العملية التخطيطية مع إدارة التنميةاإلدارة المحلية تخطيطياً وإدارياً أي 

اإلعداد  هو األساس في عمليةهذا المجال و ،("التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلدارية يحقق وحدة اتخاذ القرار

 .كونه مجال متخصص بتوظيف العقول اإلدارية لوضع المخطط ويستوجب اختيار العنصر األفضل للمخطط

 األدوات القانونية. 1.21.1

بالتنسيق مع التشريع والممثلين الفاعلين  إلطارات العمل التنظيمية لضمان األمان القانونياالدوات القانونية تستخدم 

 الدولة لدى تتوفر أن بد ال الدولة مسؤولية من التخطيط عملية أن اعتبار، وبملية التخطيطالذين يمكن تضمينهم في ع

 وضع عملية أو التخطيط عملية تقتضيها التي الالزمة والمعايير الضوابط فرض على القدرة ذات الةالفع   األدوات

 والتشريعات القوانين في تتمثل دواتاأل وهذه الوطني أو اإلقليمي أو المحلي المستوى على سوا  التنظيمي المخطط

 والمناطق األرض، استعمال نوع حيث من (التخطيط والتصميم الحضري) التنمية لعملية الموجه بمثابة تعتبر التي

 وواجهات وارتداداتها، األبنية وارتفاعات والمرافق، الطرقحرم و لألرض، معينة استخدامات فيها يمنع التي

 .فيها لمستخدمةا المواد ونوعية المباني

 كما في برشلونة أخرىتستخدم أدوات رسمية  بل يمكن أناألداة القانونية الوحيدة  ليستالقوانين والتشريعات  لكنو

االستشارات والتقييمات والمساعدات ) النموذجيةوكذلك االتفاقيات التعاونية وإطارات العمل حيث تعتبر 

   .دوات القانونية الضابطة لعملية إعداد المخططجية من األالطويلة األمد لألهداف االستراتي( المتخصصة

األدوات القانونية هي األدوات الحازمة  بالرغم من أن  لدراسة القوانين والتشريعات العمرانية في سورية و اً ه ووفقغير أن  

كما في فرنسا ل المتقدمة عد المخطط التنظيمي على أساسها وبمقارنتها مع القوانين المعتمدة في الدوسية التي ي  ساواأل

 حيث ومن التخطيط في المستخدمة األدوات نوعية حيث من واضحا اختالفا تختلف القوانين أنن تبي  ، 1وبريطانيا

 في قانون كل أنحيث وجد القانون ، عليها لمعتمدة والتي ينص ومن حيث السياسات ا المختصة الحكومية المستويات

وفق  المخطط إعداد سياساتل تطويرها حيث من ككل المجتمعتخطيطي لخدمة  اسيسي بموضوع يهتملمتقدمة ا الدول

وهو لتوجيه األرض من  0999تطورت القوانين منذ صدور أول قانون عام  قدكما في فرنسا ف ،مبادئ التنمية الحضرية

 عام صدر الذي بيئةال قانون األرض ثم تم إصدار استعمالوهو مخطط  Schéma Directeur SD خطط التوجيهيخالل الم

 امع directives territoriale d’aménagement -DTA اإلقليمي التخطيط وقانون 0991 عام الالمركزية وقانون 0999

حيث استبدل ، 1111عام  RU – Loi Solidarité et Renouvellement Urbain,13 Dec الحضري وقانون التجديد 0992

الذي يثبت االتجاهات  Schéma de Cohérence Territoriale  SCOT ي االقليميالتوجيه مخططبال SD  المخطط التوجيهي

 إعداد مخططات هذه القوانينتضمنت وهي السياسة المعتمدة في فرنسا في الوقت الحالي وقد الرئيسية للتجديد الحضري 

التنقل مخطط و ،Programme Local de l'Habitat-PLH  خدمات التنمية الحضرية مثل برنامج االسكان المحليتجسيد ل

 plan local d’urbanisme- PLU خطيط المدنلت مخطط المحليالوPlan de déplacements urbains-  PDU والحركة

 وغيرها ومخطط التغير المناخيمخطط المشاركة الشعبية و
[173:3]

كذلك األمر بالنسبة لبريطانيا فقد ركزت القوانين  ،

و التجديد ألى استيعاب النمو السكاني والتطور العمراني من خالل قوانين المدن الجديدة والتشريعات العمرانية لديها ع

 وللتغير المناخيالحضري ووضع مخططات شاملة لإلقليم 
[161:16]

عن كونها  تلك القوانين بينما في سورية لم تتعد   ،

 ،0991للعام  2التشريعي رقم منذ صدور المرسوم  استعماالت األراضي وأنظمة البنا  ودون أي تطويرضابطة 

وتحديث القوانين والتشريعات العمرانية إلى قوانين أكثر مرونة تتعامل مع  تطوير بدوره إلى ضرورة وهذا ما يشير

 .المتغيرات والمستجدات وفق سياسات تنطلق من مبادئ تنمية المدن المستدامة

قانونية وضرورة تكاملها في صياغة المخطط المتكامل لتحقيق ن أهمية األدوات التخطيطية واإلدارية والوبالنتيجة، يتبي  

مدن أكثر استدامة ولكن مدى نجاح وفعالية استخدام كل منها متوقف على مدى التشاركية الفعلية للمجتمع المحلي في 

مجال  القرار بشأن كل من هذه األدوات كون المشاركة الشعبية من أحد أهم أدوات التخطيط التنموي وتتضمن اتخاذ

 .ة في اتخاذ القرارات السياسية والبيئية واالقتصادية واالجتماعيةالعامواسع من وجهات النظر 

                                                           
1
 القوانين التخطيطية في فرنسا وبريطانيا ( 0)الملحق  
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 المخططات التنظيمية أداء في نجاح  ة الشعبية ودورهامشاركال 11.2.

سائل الهامة ت عد عملية المشاركة الشعبية أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وأحد غاياتها باإلضافة إلى كونها أحد الو

لتحقيقها، إذ ت عر ف على أنها عملية التدخل العادل والنشيط لكل أفراد المجتمع أصحاب العالقة في صياغة 

استراتيجيات وسياسات التنمية في التحليل والتخطيط والتطبيق والمراقبة والتقييم لنشاطات التنمية من أجل السماح 

شجع أصحاب العالقة على زيادة مستوى المعرفة والتأثير وتضمين مبادرات بالقيام بعملية تنمية أكثر عدالة، وهذا ي

 التنمية المؤثرة عليهم
[92]

. 

بين جميع  المشاركةوضعت بالتشاور قد  االهداف والغايات بضمان أن   في نجاح المخططاتشاركية وتأتي أهمية الت  

العناصر الشعبية من أهم االعتبارات و المشاركة عدحيث ت  عالقة بعملية إعداد المخطط الأصحاب المصلحة و

من أجل صنع االستراتيجية وترجمتها إلى المخطط التنظيميالمطلوبة 
[000 :51].

  

ويتمثل دورها في عملية التنمية والتخطيط من خالل إعطا  الدور الفعال للسطات المحلية ومشاركة السكان 

 ةهام لإلدارة الحضرية الجيدمؤشر وهذا زية عبر الالمركالمحليين بأعلى الدرجات وفي كل المستويات 
[90]

. 

 وعموماً  ،المالئمة التباعها في المدن على اختالف مستوياتهاتحديد أشكال ووسائل المشاركة بدوره وهذا يتطلب 

  : الشعبية تتمثل في اآلتي لمشاركةل وأساليب مختلفة عدة أشكالهناك 

 للمجالس المحلية  والجلسات العلنية ،خابات، وحضور االجتماعاتوتختلف أساليبها من االنتمباشرة المشاركة ال

هم ويتم االجتماع عدة مرات نموذج باختيار ممثلوا التنمية عنتميز هذا الوي بهمواللجان الخاصة السكان،  لسماع آرا 

ن وهذا يندرج تحت ام االقتراع سرياً دون حوار رسمي بين السكان المشاركيقي  للمعرفة آرائهم وثم تجميعها  في السنة

ا اسم الالمركزية اإلدارية،  تبادل ل للجان الخاصة ولكن هناك حوار وعملها مماثفيكون  لجان متعدة المصالحالأم 

يتضمن هذا التقييم  Criteria Evaluation Multi –  MCE تقييم متعدد المعاييرالو للمعلومات بين السكان والمعنيين،

، وسائل االعالم واالتصاالت الشخصيةنها، أساعد في اتخاذ القرارات المعقدة بشمختلف االعتبارات التنموية وي

 .والشكاوي واالعتراضات ، االستبيانات،(التلفاز، الصحف الرسمية وغير الرسمية)المختلفة 

 وتتم بواسطة أشخاص معينين وبتكليف من جهات معينة وبدوافع مختلفةمباشرة المشاركة غير ال. 

 اتالمعلومخالل تقنية وهي من أكثر نماذج المشاركة الشعبية تطوراً من : ترونيةاالستشارة االلك 

وتتم هذه االستشارة من خالل أدوات  تعتبر أداة جيدة لحل المشاكل الحضرية من خالل المشاركةواالتصاالت و

والسياسات بهدف ذات عالقة بالسكان  وهي حكومة الحكومة االلكترونيةب ما يسمى داخلمتعددة منها االنترنيت 

يجب تكاملها وهي مستوى المشاركة واستخدام منهجية وطريقة صناعة القرار، ولهذه المشاركة عدة أبعاد 

وما هي ( ما هو الوقت الذي تأخذه االستشارة؟)الشراك السكان وهدف صناعة القرار المدة واالستدامة 

 للنجاح، العوامل الحرجة المعلومات التي يجب أن ت جمع؟، المصادر، والتأثير والنتائج
[009 :92].

 

ومدى وصوله إلى منازلهم وهذا يمكن ن المشاركة عبر االنترنيت ويتوقف نجاحها على مدى رضا الناس ع

مركب من وفي المجتمع  ( S) الذي يحسب دليل إدراج االستشارة اإللكترونيةحسابه من خالل النموذج الرياضي 

ومتغير المشاركة يقيس مدى موقف الناس ( Ai) اإلنترنيت إلى المنازل متغيرين هما متغير قياس نسبة وصول

 . S= Ai *0.5 + Pi*0.5: ويحسب كالتالي (Pi)حول المشاركة عبر اإلنترنيت 

 تتم التي اآللية في ماوان   األساليب بتعدد ليس المهم األمر ولكن التشاركية، لعملية المتعددة األساليب سبق، مما الحظي  

 السكان من األكبر النسبة إلى الوصول فيه يتم مناسب أسلوب وباختيار بنجاح تفعيلها إمكانية ومدى اركةالمش فيها

 جز  من هي وهذه لديهم، المفضل التشاركية نموذج عبر مدينتهم وضع تحسين في للمشاركة جذبهم على والقدرة

 أن يمكن تطبيقا مثاال الالذقية مدينة باختيار عمليا المشاركة تطبيق وآلية أهمية إلثبات يسعى الذي البحث مساهمة

استخدام إحدى األدوات التشاركية وهي االستبيان للمساعدة في التساؤل عن أفضلية النماذج  خاللمن  ،به يحتذى

لمعرفة مدى إمكانية تفعيل المشاركة  السابق التشاركية المطروحة بالنسبة للسكان كما سيتم تطبيق الحساب الرياضي

 .رونية باالستعانة باالستبيان أيضاً للوصول إلى قيم متغيرات الحساب الرياضيااللكت

المخططات في صياغة أهداف التنمية وفي وضع وقد أدركت العديد من الدول األجنبية والعربية أهمية المشاركة 

عداد واعتماد ما إخالل ت المشاركة من تجل  chile ففي والية برويفيدينسيا في تشيل لمدنها ولكل منها أسلوب مختلف 

وضعه بنا  على تطلعات السكان ومتطلباتهم بالتعاون مع الجهات المعنية  مي الذي تم  ويسمى مخطط التنمية العم
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اع عدة نماذج للمشاركة منها االستبيانات ونموذج تبمن خالل ا ثلين عنهم وذلكوالمسؤولة عن التخطيط أو مم

ر نسبة ممكنة من السكان من أجل التصويت على مشروع مخطط التنمية المشاركة االلكترونية للوصول إلى أكب

يا  الستطالع للخبرا  والتقنيين والبلديات ومنظمات المجتمع المدني وتحديد األح يةخطوات استشار وفق الذي تم  و

دراجها كانت عوامل إمكانية إمن السكان وقد كانت نتائج هذه المبادرة إيجابية وذلك ألن وجمع البيانات  الشارع

 .ه األداةوتجاوب السكان مع هذداة كانت عالية أإلى المنازل وتفضيلها كوصول االنترنيت  متاحة من حيث نسبة

ا في مصر فقد  السكان في مشاريعها ارك من خالل اإلدارة المحلية التي تشفي إحدى مدنها تجسدت المشاركة أم 

إشراك السكان  ى مجموعات سكنية وتم  لسمت إنة أسيوط التي ق  التنموية الحضرية كما في المشاريع السكنية لمدي

وفيها غرفة ودورة مياه نموذج تصميم معين  قطعة أرض من المشروع السكني ذات فيها من خالل منح المنتفع

 وفق إمكانياته الماديةو وعلى المنتفع استكمال المسكن أفقياً وشاقولياً بالشكل الذي يريده ومناسب لوضعه وظروفه

 . شراف اإلدارة المحلية وهذا يسهل على المواطن عملية السكن من الناحية المالية ومن ناحية رضاه عن السكنوبإ

المختلفة للتشاركية ال  األساليب واالشكالولكن رغم نموذج المشاركة الفعال يختلف حسب إمكانيات كل بلد،  أي أن  

 دارة في مختلف المجتمعات وخاصة النامية منها مانظمة اإلأيزال االسلوب التقليدي للمشاركة هو المسيطر على 

كما في سورية التي تتجلى هداف وغايات التنمية المرجوة لها، أ يتجه عكسيجعل نتائج التخطيط لهذه المجتمعات 

بعد  من خالل االعتراضات التي ت قدمو 0991 للعام 2 فق المرسوم التشريعي رقمو اً عملية المشاركة فيها فقط قانوني

صدور المخطط والذي يعلن لفترة شهر في بهو الجهة اإلدارية أو في الصحف المحلية وهذه الفترة غير كافية الطالع 

ه قد يكون االعتراض بالنسبة للجهات المعنية مجرد إبدا  رأي وال يشمل السكان عليه أو ربما لن يسمعوا بصدوره كما أن  

معايير االستدامة ولكن لحينه  بشأن مراعاة المشاركة وفقاً  1119م هذا القانون عاه تم تعديل األكثرية وعلى الرغم من أن  

، وبالمقابل كان هناك عدة مبادرات لتفعيل المشاركة فقد ركزت الخطة المشاركة إال من خالل االعتراضاتلم تتم 

خطة من خالل عملية تشاركية الخمسية العاشرة على موضوع النهج التشاركي في صياغة االهداف وقد تم  إعداد تلك ال

واسعة من قبل جميع الوزارات في صياغة الرؤية المستقبلية واالهداف والسياسات كما تضمنت مشروع مشاركة 

السكان المحليين في إعداد الخطط المحلية من خالل الحكومة اإللكترونية لجعل المؤشرات التنموية علنية لتعزيز 

لعدم وجود بيئة تمكينية  ولكن هذا األمر اقتصر على االقتراح النظري دون التنفيذمشاركة السكان في اتخاذ القرار، 

تفعيل دور المشاركة الشعبية كأداة هامة إلعداد لذلك ال بد من وأداة مالئمة يمكن تفعيل المشاركة من خاللها، 

 ملوهذا ما سيتم الع ،ئم لهابما فيها مدينة الالذقية وتطوير نموذج المشاركة المالالمخططات في المدن السورية 

  .عليه في الفصل العملي من هذا البحث

 

 خالصة الفصل الثالث

يتطلب تعديالت سياسية إعداده  أنتبين  لمخطط تنظيمي يحقق االستدامةدم من دراسة تحليلية شاملة تقمما  تبي ن

ر استدامة وتطوير آلية وإدارية وفي مضامين ومجاالت التخطيط التنظيمي، وتشكيل استعماالت أراضي أكث

راضي والتصميم الحضري على مختلف استعماالت األمع  الحضري المستدام تكامل النقل، وضرور تصنيفها

 .كمكون أساسي من مكونات إعداد مخططات تنمية المدن وتطوير معايير لكل منها المستويات الحضرية

 والتنفيذ للتخطيط أدوات)عات من األداوات ، وهي و يتجسد المخطط على أرض الواقع باالستناد على  ثالثة مجمو

التنمية ووفق  مخططات إلعداد أي عملية ضمن تضمينها والتنسيق ويجب تشاركية قانونية، أدوات والتقييم، أدوات

 (التحضير، التصميم ، التطبيق ، التسليم)تتضمن أربع مراحل هي  مراحل اإلعداد األساسية للمخطط المستدام والتي

جميع هذه المراحل وفق عملية تشاركية من قبل السلطات المحلية والسكان وأصحاب العالقة الفاعلين في وتتم 

عملية التخطيط التنظيمي للمدن، للقيام بمجموعة من اإلجرا ات الضروربة لتحقيق نظام تخطيطي تنظيمي حضري 

 .يتجه نحو االستدامة

وما  ،نحو االستدامة وكيف يمكن تحديد المشكالت واالتجاهات يتوجهيمكن معرفة فيما إذا كان المخطط كيف  ولكن

مدى تقدمها نحو  تقييمتوجد طريقة تحليلية لهي المعايير التي تحدد أولويات العمل إلنجاز مخطط مستدام وهل 

تتضمن معلومات تطوير أداة تحليلة شاملة البحث والدراسة لضرورة عزز كل هذه التساؤالت ت، االستدامة

 .بسياسات التنمية الحضرية المستدامة المخططخاللها قياس مدى التزام ومؤشرات يمكن من ومعايير
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 لقياس استدامة المخططات التنظيمية في مدينة الالذقية مالئمةتطوير أداة تحليلية : الثالثالفصل 

 مقدمة

إلى إنشاء التي يؤدي تحقيقها عد عملية إعداد المخططات التنظيمية المستدامة من أحد األهداف االستراتيجية والغايات ت  

 الهدف والغاية،التحدي الرئيسي هو في تحديد ما يتم إحرازه من تقدم نحو تحقيق هذا  لذلك فإن   ،مجتمعات أكثر استدامة

وبناء على ، نحو االستدامة قياس أداء هذا المخطط وتقدمهولفهم مدى التقدم ال بد من الحاجة إلى أدوات تحليلية ل

الحضرية  كأداة ضرورية لتحقيق التنميةوعلى أهميته ومراحله تعريفات ومكونات المخطط التنظيمي المستدام 

صياغة المخطط على  تالتي تم  الحضرية  التنموية العمل لتقييم أداء هذا المخطط يمثل تقييم السياساتف المستدامة

 .أساسها

باستخدام بتخطيط المدن وذلك  معنيةمختلفة وجهات  دوليةمنظمات  قامت بها توالدراسا هناك العديد من البحوثو

لتشخيص مؤشرات خاصة وضعتها معايير والحضرية من خالل مجموعة  سياساتلقياس أداء النماذج تحليلية مختلفة 

 .إعداد مخططات تنموية أكثر استدامةعات لتنعكس نتائج ذلك في عملية لمجتمحالة ا

مؤشرات و معايير تعمل وفق أداة تحليليةمسألة وجود ل أهمية يظهر عدم إيالء ،المدن السورية إال أن  واقع الحال في

بوادر لتطوير عملية اإلعداد للمخطط وفق األداة التحليلية  كما أنه ال توجد، التنظيمية مخططاتالخاصة بتحليل استدامة 

سة أهمية درا تأتي من هنا ،الشاملة وهذا ما ظهر جليا في المخطط التنظيمي لمحافظة الالذقية الذي جاء بعيدا عن الواقع

للمخططين  الذي يتيح األمر ،أهداف التنمية تجاه تحقي لقياس أداء المخطط مختلف األبحاث واألدوات التحليلية

 .إمكانية تحليل اإلتجاهات وتقييم وتحديد خيارات السياسة التي ستدعم عملية اإلعداد للمخطط وتوجههاوأصحاب القرار 

 المعايير والمؤشرات ،مفهوم األداة التحليلية 1.3. 

في مختلف  ةالمستخدم وأهدافهما والمعيار تطرح فكرة األداة التحليلية ذاتها ضرورة التعرف على مصطلح المؤشر

لمساعدة في صياغة السياسات والخطط وتحديد األهداف أوتقييم النتائج ومدى وا مااألدوات والتي يتم القياس من خالله

ما يتم الخلط بين األداة التحليلية  ولكن وباالستعمال الفعلي كثيراً  ،للتنمية للوصول إليهاالتقدم في عملية التحليل 

المؤشرات اإلحصائية  وفي الواقع إن ،قياس تنمية جانب ماواستخدام كل منها في عملية تحليل و والمعياروالمؤشرات 

أداة أو نموذج تحليلي مستخدم لتقييم وقياس عامل هي عبارة عن الوسائل المستخدمة في أي ( الكمية والنوعية)والمتغيرة 

بالجانب البيئي أو االقتصادي أو االجتماعي أو  ةسواء كانت متعلق مدى تحقيق معاييرهاة عرفلممعين من التنمية 

 (.ومحلي ،إقليمي ،وطني)وعلى أي مستوى كانت ( المؤسساتي)اإلداري 

ف رِّ  ونظاماً  قياساً  جعل ما وهو العيار، فيه ويراد الشيء، عليه يكون أن ينبغي لما مجرد مقياس على أنّه المعيار وقد ع 

 وفي القيم أحكام إليه تنسب الذي المثالي النموذج أو جزيئاتها جميع على المنطقية الكلية القضية هي والقاعدة للشيء،

 .الصحيح االستنتاج قاعدة هو المنطق

ف بينما  وهو المقياس اإلحصائي والمتغير الذي يلخص معلومات  ،الشيء الذي يدل على شيء آخر هعلى أن   المؤشريعر 

ر بدرجة مناسبة التجاوب الحتياجات وأسئلة معينة يتساءل عنها حول موضوع معين ويشير إلى مشاكل معينة ويوفِّ 

رمتخذي القرا
[46 :03].

 

 بعدها أو قربها ومدى للحالة وصفي أو رقمي توضيح خالل من معين معيار تحقيق مدى على داللة هو المؤشر ن  أ أي

 لسليمتقاس على أساسها العملية التنموية حيث تشكل األرضية الصلبة والواقعية لعملية اتخاذ القرار التنموي ا المعيار عن

أو وصفي عن حالة التنمية مع تعقب التغيرات بمرور الوقت وبالتالي تساعد في  تصور معياري رقميإيضاح وتقدم و

 .اتعللمجتمفي تحقيق أهداف خطط التنمية صياغة السياسات واتخاذ القرار بالتقدم أو بالتراجع 

هذه تجاه  تقدمالالتي تقيس مدى دراسة كل من المعايير والمؤشرات  تشملاألدوات التحليلية دراسة  وبذلك يمكن القول أنّ 

التي  ال بد من معرفة كيفية اختيار المؤشرات ولكن قبل ذلك ،ألي مجال تنموي بما في ذلك المخطط التنظيميالمعايير 

ليتم على أساس ذلك دراسة المعايير المستدام  لمخططسياسات إلعداد ات ووضع تساعد في تحديد أهداف وأولويا

التحليلية القتراح نموذج األداة المناسب لتقييم استدامة المخطط وفق المعايير المختصة به ومن ثم دراسة األدوات 

 .المدروسة
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 ط التنظيمي المستدام مخطؤشرات الممعايير اختيار 1.1.3.

 ،التنمية مجال من مجاالتاختيار المؤشرات ذات العالقة بأي  في كيفيةالمشكلة التي تصادف معظم المخططين  تكمن

هم أدوات تطبيق وتنفيذ برامج ومشروعات من أ المخطط ن  أالرغم من وب ،بالمخطط التنظيمي ما يتعلق كذلبما في 

ال بد أن يكون هناك ربط لمكونات هذا المخطط لذلك  ،هيوجد له مؤشرات خاصة لتقييم استدامتال  أنه إال   التنمية

 القراراألمر الذي يساهم في عملية اتخاذ ، بالمؤشرات المستدامة للمدن
[231].

  

لتنظيمي الة لتقييم التخطيط اتطوير مجموعة مؤشرات محلية فعّ  نّ أفي هذا المجال  أظهرت الدراسات واألبحاثلقد و

 المعايير التاليةتطلب األخذ باالعتبار إلنشاء مجتمعات مستدامة ي
[132 :03]:

 

 مع المؤشرات األخرى هاترابطورات وموثوقيتها وقابليتها للقياس إمكانية توفر المؤش. 

  أن تكون مفيدة لصانعي القرارأن تعكس المؤشرات األهداف مباشرة ويجب. 

  (تعكس الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية )يجب أن تكون على مستوى من التكامل والشمولية 

 معرفة مصدر المعلومة ومساهمته. 

 أن تتضمن مؤشرات نوعية وكمية. 

  (.الخلفيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،عماراأل)التعداد السكاني وكل الخصائص السكانية تتضمن أن 

  ًوذات مقياس، أن تكون معينة جغرافيا . 

 فوراً  بالموضوع وذات صلة ،(له ردود أفعال سياسية تخطيطية) أن تكون ذات عالقة بشيء يمكن أن يرد. 

ولكن  ،الستخدامها في عملية التخطيط وإعداد المخططاتبها تعكس الحالة العامة والشروط الخاصة  المعايير السابقة إنّ 

 ؟م استدامة المخطط على أساسهايتقييتم التي  عامةال لمعاييرماذا عن اختيار ا

 معايير إعداد المخطط التنظيمي المستدام  2.3. 

ه ال يوجد إجماع وخاصة أنّ ، جعل المدينة أكثر استدامة يةيعتمد على كيف مخطط التنظيمي للمدنالمعايير إعداد  اختيار إنّ 

والمرافق في التوزيع المكاني للنشاطات من حيث و أشكلها  والمنال من حيث حجم المدينة  على كيفية تحديد االستدامة

 مالئمة للمصادر الطبيعية ال المواقع

يتطلب  لالستدامة الحضريةالتحليل المنطقي  لبيئتها وفراغها فإن  ومن منطلق التغيرات التي تصيب المدن من تعديل 

 التاليةالمعايير العامة  خذ باالعتباراأل
[159 :3]

 : 

 نسب استعمال المصادر المتجددة التتجاوز نسب إعادة االستعمال. 

 نسب استعمال المصادر غير المتجددة ال يتجاوز تنمية المصادر البديلة المتجددة. 

  االشعاعات الملوثة ال تتجاوز القدرة على حماية البيئةنسب. 

ستدامة ينطلق من تحليل العوامل التي تؤثر في هذه األنظمة وهذا تحليل اال إنّ المدن تتأثر باألنظمة الحضرية ف بما أنّ و 

خاذ القرارات والتي تساعد في اتالمحيطة يوصف من خالل المؤشرات كنتيجة للتفاعل بين األنظمة الحضرية والبيئة 

 :لكي توضحالعامة لالستدامة الحضرية الختيار المؤشرات  اً شروط بدوره وهذا يفرض، ورسم السياسات

 ؟أو يتدهور وفق معايير وغايات االستدامة فيما إذا كانت النوعية الحضرية واألداء ضمن المدن يتحسن •

 النظام الحضري؟في الهياكل المكانية و إلى الغايات في النوعية الحضرية واألداء ترجمة هذه كيف يمكن •

 ان يجب التنظيمي المخطط أداء وقياس لمعايير االستدامة الحضرية من أجل تحليل العامة المؤشرات مجموعة لذلك فإن

 .األبعاد  هذه 33 الشكل ويوضح ،استدامة المدن قياس عند الحضرية واألنماط ،والنوعية الحضري التدفق أبعاد تعكس

 خطة العمل

 [.3: 159]أبعاد قياس االستدامة الحضرية  (:02) الشكل

 األنماط الحضرية التدفق الحضري نوعية البيئة الحضرية

 ( االقتصاد, المجتمع, السكان) المجتمع -

الشكل، الكثافة، االختالف، ) الهيكل -

 (االتصال

, اإلسكان)النشاطات الوظائف أو  -

الخدمات، النقل، استعماالت , الصناعة

 (األراضي إلخ

 

الطاقة، )المصادر الطبيعية : المعلومات

 البنية التحتية والتكنولوجيا(.الماء، المواد

 النوعية البيئية -

 الصحة البشرية -

 الكفاءة -

 التنوع -

 . الوصول والتعليم -
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شاطات األنماط الحضرية إلى التدفق الحضري من آثار ن يتم قياسها ابتداءً مستويات التي يجب أن الالسابق  كلالشّ يبين 

أو حركة النقل الزراعية األراضي  التوسع علىفمثال زيادة عدد السكان واستمرار ، ونتائجه على نوعية البيئة الحضرية

تفرض استهالك المصادر الطبيعية والبنية التحتية لتظهر آثار ذلك على النوعية الحضرية للفراغ من ضرر  ةالمفرط

 مرتفعة وآثار اجتماعية من انخفاض نوعية الحياة وقلة الوصول إلى المرافق العامة صحية وتكاليف اقتصاديةبيئي 

 .تلك األهداف تجاه تقدمالكمعايير تساعد في تعيين أهداف المخطط وقياس وهذا ما يجب أخذه باالعتبار . وغيرها

لقياس أدائه نحو تحقيقها بشكل عام  التنظيمي بالمخطط خاصة معايير بناء في لالستدامة الحضرية لعامةا المعاييرتساعد 

المخطط التنظيمي  بناء منهجية لتقييم من بد ال المعايير هذه لتحقيقو ،المخطط أهداف تعيين في منها االستفادة حيث منو

 .كما هو موضح فيما يلي

 المستدام بناء معايير تقييم المخطط التنظيمي1.2.3. 

أسئلة للتقييم ذات صلة بمعايير عامة وخاصة هي صياغة المخطط التنظيمي لتقييم  األساسية في بناء معاييرالخطوة  إنّ 

 لتطوير منهجية مناسبة للتقييم
[132 :4]

 .هذه المعايير العامة الخاصة لتقييم المخطط 31ويوضح الجدول  ، 

 أسئلة تقييم خاصةالمعايير ال معايير عامةال

 

 المخطط   توازن

 هل مقترحات المخطط ذات صلة بحاجات المدينة؟ مدى الصلة

 هل أجزاء المخطط المتعددة منظمة بطريقة منطقية ؟ تماسك داخلي

 هل المخطط متماسك مع السياسات األخرى والبرامج أوالمخططات المطبقة في المنطقة ؟ تماسك خارجي

 المخطط ؟هل كان هناك مشاركة شعبية فعالة عند إعداد  المشاركة

 هل استخدم التشاور في صناعة القرار أثناء تنفيذ المخطط ؟ االستعمال  أداء المخطط

 هل استخدم المخطط  لتعزيز الفعل التواصلي والممارسة الفعالة؟   (التطبيق)المشاركة 

 هل نتائج  المخطط  متوافقة  مع أهداف المخطط ؟ التأثير  توافق النتائج

 هل الموارد المتوقعة والتي كانت موضوعة لتمويل وتحقيق أهداف المخطط كافية ؟  الكفاءة

 المخطط  دور أداة ووظيفة رائدة هامة قيادية في التنمية الحضرية؟ أدىهل  القيادة

منهجية تقييم المخطط التنظيمي: ( 24)الجدول 
  [.02 :1]

. 
 إذا خاصة ،للتنفيذ قابالً  المخطط جعل في تساعد خاصةو عامة معاييرمنهجية التقييم التي تتضمن  ح الجدول السابقيوضِّ 

 الحيوية حاجاتهم على يحصلوا أن السكان لجميع ضمني الذي المستدام التنظيمي التخطيط معايير تطبيق على العمل تمّ 

  .لللمستقب بقائها تضمن بطريقة

 األمم ومنظمة ،OECDاالقتصادية  والتنمية التعاون منظمة مثل الدولية المنظمات من العديد أكدتضمن هذا اإلطار، 

 العمل يجب مستدام تنظيمي وتخطيط مستدامة حضرية تنمية لتحقيق هأنّ  على ألوروبا االقتصادية واللجنة UN المتحدة

 التالية العامةالتخطيطية  المعايير تحقيق على
[243 :336-316]

 : 

 المعايير مع بالتوافق متدني مستوى إلى( المنطقة بلدة،ال مدينة،ال) في فرد لكل واإلشعاعات الطاقة استهالك تخفيض 

 . العالمي المستوى على المستدامة للتنمية البيئية

 استهالك تقليلوالغذاء  إلنتاج التربة ومصادر البيئية واألنظمة الطبيعية المناطق واستهالك تحويل تقليل 

 .بيئياً  موادالبناءالضارة

 المصادرالمحلية على تعتمد مغلقة حلقات إلى الطبيعية للمصادر المحدود غير االستهالك استبدال. 

 فرصة إلعطاء كافية خضراء مناطق وجود مع ضوضاء،الو تلوثوخفض ال المدينة لسكان صحية بيئة تأمين 

 . بالطبيعة صلة على يكونوا ألن للسكان

 نيةوالب األراضي سياسات استعماالت إعداد عند تراع   أنيجب التي  العامة هدافاألإلى  السابقة النوعية المعايير تشير

والتساؤل هنا هل هذه المعايير هي كفيلة بإنشاء مخطط مستدام أم هناك ، للمخطط التنظيمي المبنية والبيئات التحتية

 ؟والتصديق عليهمعايير أخرى ال بد من توافرها لكي تتم عملية الموافقة على صدور المخطط 

 وتطويرها محليا   التصديق على المخطط التنظيمي دوليا  آلية 2.2.3. 

وتتطلب بشكل عام الموافقة القانونية ى تطبيقه تتضمن عملية التصديق على المخطط التنظيمي عدة خطوات للموافقة عل

 .وموافقة المالكين المتأثرين بالمخطط مجالس المدنوموافقة 
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لم يقابله أي ثانوية تتم في حال صدور المخطط إذا  وثيقة المخطط عمليةكون التصديق على أن ال ي ومن األهمية بمكان

 متعلق باإلجراءات والتدابير التيما يجب أن تكون من أساسيات نجاح المخططات وهذا بدوره وإنّ  ،اعتراض أو اشكالية

الدول وخاصة النامية منها  اإلجراء الروتيني في هذه العملية يسيطر على معظم، ولكن االعتماد على هذه اآللية اتتضمنه

التشريعات الصارمة و ومتعلقة بالقوانين الروتينية من ضمن اإلجراءات على المخطط صديقوالتي جعلت عملية التّ 

التنظيمي للمدن، بما يالئم المستجدات التي تقابل عملية إعداد المخطط  عملية التصديق طويرتعيق ي األمر الذي ،وقيودها

التصديق على وثيقة المخطط التنظيمي في الدول المتقدمة من أهم الخطوات اإلدارية االستراتيجية بينما تعتبر عملية 

 .لجهداالتي ت مّكن من تخطي عواقب قد تقابل المخطط عند إعالنه وتساعد في اختصار الوقت و

حسب اإلجراءات التي تعكس الحالة الخاصة للمدينة أو الدولة،  من دولة ألخرىالتصديق على المخطط  آليةوتختلف 

قامت دول مختلفة بمبادرات عدة لتطوير آلية تصديق ، وقد بأهداف تنمية المدن تتعلقأساسية عامة ولكن هناك إجراءات 

ومنها بورتالند واليابان ،خاصة بها
1
 :كاآلتي مختلفة إجراءاتمجموعة كل منها وقد تضمنت مبادرات  

 أنجيلو التخطيط مبادرة مجموعة (Angelo Planning Group (APG بورتالند  في التخطيط لدراسات الرسمي المعتمد

قائمة إجراءات للتصديق على المخطط وترتبط بجدول زمني للموافقة على المخطط التنظيمي المفهومي  وضعت والتي

ستعماالت األراضي المقترحة وتأثيرها على الالذي هو عبارة عن عناصر المخطط التي تمثل المعلومات العامة 

  هذه اإلجراءات بما يلي المرافق العامة والمصادر الطبيعية واالستعماالت الحضرية الموجودة وتتمثل
[233 :23]

: 

يوم وإضافة ما يمكن من معلومات مفيدة  54رة التخطيط للمراجعة خالل االمقترح إلى وزالتخطيطي تقديم البرنامج  -

 .للتعديل

يتم التشاور بين القائمين على التخطيط والسكان المحليين وعقد جلسات تشاورية ليتم على أساس ذلك تعديل البرنامج  -

 .أشهر 5 خالل فترة المقترحالتخطيطي 

يتم إجراء  حيثخالل فترة  بعد التشاوراتالعام المقترح المعتمد يتم إعداد المخطط  التخطيطي وبناء على البرنامج -

 صديقالمراجعة القانونية ويقدم المخطط إلى مجلس المدينة للعرض والبت بقرار نهائي للت

 ا تخطيط المدينة في وزارة النقل والبنية التحتية في اليابان اإلجراءات المعتمدة من قبل قسم أمَّ
 

ت أهمية فقد تضمن  

وتشمل المنطقة كاملة خالل شهرين المقترح ولويات للبرنامج التخطيطي األلمجتمع المدني لوضع السكان وامشاركة 

 من مالكي األراضي 3أو  . تكون وفق المعايير القانونية المتعلقة بتخطيط المدينة والمخطط التنظيمي مع موافقةو

من خالل جلسات علنية بحضور السكان لتقديم طلبات حول آرائهم وثم يتم إعداد المخطط العام ويعرض  على األقل

على مجلس المدينة قبل إجراء عملية التصديق عليه للرفض أو القبول مع وضع األسباب وثم يتم اإلعالن العام عن 

 .صياغة المخططات التفصيليةالمخطط ليتم على أساس ذلك 

العملية قائمة على عملية التشاور مع السكان المحليين كخطوة أساسية إلعداد  يالحظ من اإلجراءات السابقة انّ 

ل االعتراض على اساس حاجيات المنطقة ومتطلبات ساكنيها، وهذا ما يجعل احتمأالبرنامج التخطيطي على 

عبء الرجوع إلى  التخطيطه يوفر على الجهة اإلدارية المسؤولة عن نّ أالمخططات في حال صدورها ضعيف كما 

خطوات التي تم االلتزام بها مسبقاً وفق البرنامج الدراسة واقع المنطقة ووضع برنامج تخطيط جديد وكذلك إعادة 

 .التخطيطي المسبق المراد تعديله

كما هي محددة في المرسوم التشريعي وفي سورية التنظيمي المخطط  ىعملية التصديق عله ووفقاً إلجراءات غير أنّ 

 .329 عام  4رقم 
[42 :93]

 ،عبارة عن إجراءات عامة يمكن تنفيذها في أي محافظةهي ن أن إجراءات التصديق تبي   

علنية مع  ملى على الوحدات اإلدارية دون أي اجتماعات أو جلساتفاألمر سواء ألنها عبارة عن قرارات مركزية ت  

عدا عن ذلك ال يوجد اهتمام بمسألة الجدول الزمني المثالي الذي يجب أن تجرى فيه عملية  ،نأصحاب العالقة والمعني

لم عدا عن ذلك اض عليه من قبل السكان غير كافية، إذ أنه تحديد فترة شهر لإلطالع على المخطط واالعتر، الموافقة

آلية التصديق على  تطوير أهميةوهذا ما يشير إلى  عملية اإلعداد منذ البداية،للسكان في تكن هناك مشاركة فعلية 

 فيبما يساهم ذلك لخصائص والمعطيات المحلية االمخططات التنظيمية في المدن السورية بما فيها مدينة الالذقية وفق 

م العمل عليه في الجزء العملي ، وهذا سيت التأخير في إعدادهاوتفادي االعتراضات وت تطوير منهجية إعداد المخططا

 .من البحث

                                                           
1
مع حالة الدراسة أبضاً ولكن تصنف من الدول المتقدمة وتعتبر  (جغرافياً واجتماعيا واقتصاديا)تّم اختيار هاتين الدولتين على الرغم من االختالف بينهما  

 .كل من منها من الدول الرائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة وإعداد مخططات تنظيمية وفق مبادئها
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 المخطط التنظيمي التصديق علىمعايير  3.2.3.

أن ه من الضروري إذ أنّ  ،ق على المخطط ذات أهمية كبيرة لتقييم نجاح المخطط أوفشلهيمعايير الموافقة والتصد إنّ 

كمرجع أو دليل يعتمد عليه للتصديق على لوبة من المخطط مطفهم واضح للحد األدنى من الخصائص اليكون هناك 

 المعايير العامة التالية التنظيميوبشكل عام تتطلب الموافقة على وثيقة المخطط المخطط 
[132 :8]

 : 

  للمتابعة المطلوبة المتعلقة السياسات سلسلة أو المخطط من المطلوب هو ما بيان: األهداف تحديد. 

  تضمين خريطة لمنطقة المخطط وللجوار المحيط :منطقة وسياق التخطيط. 

 المحدد وبالمقياس محددة زمنية فترة خالل ،خاص مطلب منها يراد التي األهداف: الغايات. 

 المعقدة المعلومات وتبسيط لقياس تستخدم التي المعلومة: المؤشر. 

 حددتها التي المبادئ كوثيقة تنموية فإنّ عامة حول المحتوى الشامل لوثيقة لمخطط ولكن العتماده تعد هذه المعايير 

 :ومنهاكوثيقة تنموية  وتصديقه التنظيمي المستدام المخطط العتماد المعايير تعد بمثابة مختلفة دولية جهات

  أنجيلومجموعة التخطيطAngelo Planning Group - APG التي  تمد الرسمي لدراسات التخطيط في بورتالندالمع

لمجاالت  مخططات بوضع وتتمثل بورتالند في Redmondلمخطط التنظيمي لمدينة ريدموند تقييم اقائمة معايير لوضعت 

 والفراغات والمنتزهات ،الطبيعية الموارد وحماية ،األراضي واستعماالت ،المناخية لتغيراتامخططات  مختلفة وهي

 للتوظيف المخصصة وللمناطق ،وللنقل والتجارية السكنية ولالستعماالت ،المياه ومصادر ،والضجيج ،والهواء ،العامة

 للمخطط وضرورية هامة ةيتصميم بمبادئ وفق معايير مرتبطة المخططات هذه ت صاغ أن ويجب، العامة وللمرافق

 والشوارع الحضري والنسيج التصميم ومبادئ والتجارية السكنية االستعماالت من بكل تتعلق ريدموند لمدينة التنظيمي

يلي فيما تلخيصها ويمكن واالستدامة
[233 :23]

: 

  معايير استعماالت المناطق السكنية من حيث: 

مواقف يجب أن تكون و، التفاعل االجتماعيقريبة من الشارع لتشجيع  ساكنالميجب أن تكون : توجيه المنازل •

 .سكنوراء الم نب أواالسيارات إلى ج

 .د فراغات اجتماعية للسكانيتزووبطيئة  بحيث تكون حركة المرورتصميم الشوراع : الشوارع •

رة ولضمان وجود بناء كثافات معقولة لحفظ األرض وتزويد فراغات إلنشاء استعماالت تجارية مجاو: الكثافة •

 .بحيث تكون قريبة وسهلة الوصول لكل الساكنين( إلخ...المدارس والمنتزهات)امة عال اتجاهات المجتمع

 امّ ، أب أن تكون الكثافة السكنية عاليةوفي المنطقة الداخلية يج ،السكنية بكثافة عامةميم المنطقة تص يجب: اإلسكان •

 .تها وتطويرها يجب تقليل الكثافةفي المنحدرات أوالمنطقة التي ال يمكن تنمي

 معايير استعماالت المناطق التجارية من حيث: 

صمم بحيث تشجع التفاعل والقرب يجب أن ت  ومختلفة ومراكز توظيف متعددة استعماالت ذات مراكز أحياء تأمين   •

 .األنشطة التجارية نم

الدراجات بأو مشياً شجع على التنقل ي في هذه المناطق يجب أننظام استعماالت األراضي والتصميم الحضري  •

 .عالية مع أعمال الحي التجارية الموجودة في هذه المراكزال السكنيةكثافة الربط هوائية بهدف ال

 .تكون في أطراف المناطق التجارية اإلسكان العائلي المتعدد يجب أنمشاريع   •

  خالل تصميم المواقع من خلق هوية قوية للمكان و التساق العمرانيا إلى عام بشكل تهدف :الحضريمبادئ التصميم

وهذه المبادئ يجب أن  ،م40 -54 بحدودألبنية يجب أن تكون ا ارتفاعاتو ،الشوراع والمنتزهاتبما فيها من العامة 

 :العوامل التاليةتأخذ باالعتبار 

مع ، يجب أن تكون تقاطعات الشوارع مريحة وآمنة ومرئيةووشوارع للمشاة  مريحة إنشاء بيئة :عناصر الشارع •

 ومواقف السيارات يجب أن، م4شوارع الرئيسية بعرض ال يقل عن الدراجة الهوائية على ال مساراتوضع  ضرورة

  .تكون على الشارعأن و الجهات الجانبية وليس األماميةالبناء أو في  خلفتكون 

إنشاء ، وقريبة من الشارعالتحديد مواقع األبنية خالل  منhuman scale“ "ي للمقياس اإلنسانوتصميم  هندسة •

 ،للنوافذ الكبيرةوخلق أبنية شفافة من خالل االستعمال المتكرر  ،من أنشطة فعالة ةرضياألابق وطمختلفة للاستعماالت 

 .مواد التي تمزج الوسط البيئي وتصميم المواقعالواستخدام 

 النسيج الحضري من حيث : 
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الشوارع المحلية تكون أن يجب أحياء سكنية وتجارية سهلة الوصول، حيث لخلق هام هو أمر وارتباط الشوارع  •

ما عدا في حال وجود حواجز طبيعية أو صناعية م 430 أكثر منعن بعضها بعدها  مترابطة وال يتجاوزوالشريانية 

 .م330جانب الطرق كل والدراجات الهوائية لمشاة ل ممرات وارتباطاتعتبار تخصيص خذ باالاألمع 

وجود  مع على األقل للمناطق السكنية م 1وبعرض على كل الشوارع  يجب توافرها :األرصفة وفراغ الشوارع •

 .و األثاثأللزراعة  مخصص شريط حاجز بين الرصيف والشارع

 .سهولةبضمان الوصول إليها مع  المدارس والمكتبات والمنتزهاتمن  األماكن العامة للسكانتوافر  •

 من حيث  االستدامة: 
 .التوجيه الصحيح لتحسين استعمال الطاقة الشمسية •

 حفظ مصادر المياه وإمكانية إعادة استخدامها المحلية واستعمال المواد  •

LEED القيادة في الطاقة والتصميم البيئي فق معاييرالمؤسساتية والعامة يجب أن تبنى وكل األبنية  •
1
*  

 معايير التخطيط لمدينة مستدامة في مدينة سكرمنتوSacramento في الواليات المتحدة لوالية كاليفورنيا التابعة 

بهدف  001.لعام لألمم المتحدة مع مجلس المدينة  في االتفاقية البيئية معاييرانطلق العمل من خالل وضع . األمريكية

دة سياسات لكي يتم التصديق عليه ع ضمنيت أن يجبمستدام  مخطط تنظيميإعداد إنشاء مدينة مستدامة من خالل 

 التالية فيما يتعلق بالقضايا
[133 : 22]

: 

 المجتمع،  بالشراكة مع المناخ حماية تطويرمخطط، والكهربائي المطلب وتقليل الطاقة، كفاءة تحسين: والمناخ الطاقة

 برامج ، ووضع3222 عام ما هو عليه فيع 040. عام بحلول% 90 بنسبة الكربون اشعاعات تخفيض على والعمل

 .المناخي التغير موضوع حولللسكان  توعية

 السيارات توقف فترات وتقليلالخاصة  السيارات استعمال تخفيض على السكان تشجيع :الهواء نوعية. 

 مصادر ، وحفظالمواد من المحلي والتكرار االستعمال إعادة وتشجيع االستهالك تقليل :المصادر المادية والمائية 

استعمال كذلك خفض  .الصحي الصرف وخطوط األمطار مياه معالجةوفرد  لكل الحضرية بالمياه المياه والتزويد

 .للتجديد المبيدات الحشرية السامة وتقليل استعمال المنتج غير القابل

 زيادة عدد المنتزهات وتحسين الوصول العام للفراغ العام، وحفظ وتوسيع الغابات : المنتزهات والفراغات المفتوحة

 .الحضرية واألراضي الزراعية

 والتجارية السكنية التنمية من لكل الخضراء البناء لمعايير مستمر تحسين: األراضي واستعماالت الحضري التصميم 

 أراضي واستعماالت الوصول وسهولة العام النقل كفاءة وزيادة الخاصة السيارة على االعتماد خفضمن خالل 

 من 000.عام ما هو عليه ع 040.بحلول % 4بنسبة  العمل وإلى من اليومية الرحلة مسافة وتقليل لذلك، مساعدةال

 عتوسّ  لتحقيق المشاة لشوارعو الهوائية للدراجات تنظيمي مخطط العمل، ووضع أماكن من بالقرب السكن اختيار خالل

، وحفظ األراضي الزراعية للمواقع العامة الوصول وتحسين زهاتالمتن عدد وزيادة، الحالي للنظام% 4قدره  سنوي

 دارة الغابات الحضريةإو

 ع العامة الرؤية لدعم عمل مخطط بناء: الشخصية والمسؤولية الشعبية المشاركة مع سكان ال تعاون التي تسرِّ

مع  الشراكات إنجازات ظهري حوافز برنامج للمجتمع، وتطوير المعلومات لتزويد الكترونية مواقع األعمال، وتطوير

 .األخرى والمنظمات السكان

 أساسية معاييرولكن هناك  صدار المخطط تختلف من دولة ألخرى،معايير الموافقة على إ أنّ مما سبق،  يمكن االستنتاج

 واالجتماعية واالقتصادية البيئية) ألبعادها شموليتها خالل من المخطط على المستدامة المدن تنمية اهداف تعكس

 أو للمدينة المحلية الظروف تعكس معايير هناك بالمقابل ،(مؤخراً  المدن تنمية ابعاد إلى أضيفت التي والتقنية واإلدارية

 السابقتين الجهتين من كل في المخطط على الموافقة معايير على التعرف بعد لذلك، المدينة بمشاكل وتتعلق الدولة

 معايير وضع الممكن من ،الحضري والتصميم والنقل األراضي استعماالت بين والتوافق التكامل معايير إلى وباالستناد

 ،المدن تنمية أبعاد أحد يعكس الذي المعيار تكرار من باالستفادة ساسهاأ على الالذقية ةحافظلم التنظيمي المخطط تقييمل

 .تنموية كوثيقة وتصديقه المخطط اعتماد على الموافقة معايير 31 الجدول ويوضح

                                                           
البيئي والتصميم الطاقة في القيادة

 
 * LEED - Leadership in Energy and Environmental Design  
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 السياسات المعايير األبعاد

ية
يئ
لب
ا

 

حفظ الطاقة 

والتكيف مع 

التغير 

 المناخي 

   توفير مخطط يتضمن كيفية تخفيض استهالك الطاقة، وتحسين إمكانية االنتاج المحلي واإلقليمي من خالل التوجيه

 . الصحيح لتحسين استعمال الطاقة الشمسية

 وتأمين كثافة عالية للمناطق . تطوير مخطط التغير المناخي  يتضمن العمل على تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

 (تجارية وسكنية)ية الداخل

 نوعية الهواء 

 المياه 

  دراسة حالة الهواء والضجيج ومصادر التلوث وتأثيرات كل منها على التنمية. 

   وكيفية ارتباطها بالمناطق  (المشي الدراجات الهوائية)تخفيض استعمال السيارة الخاصة وتشجيع وسائل نقل بديلة

تقليل فترات التوقف للسيارات والرحالت اليومية من وإلى ، وغير المخططة متدادها إلى المناطقالحضرية المجاورة وا

 .العمل او المنزل

  تحديد المواقع المناسبة لتنمية الحدائق والمساحات الخضراء باستعمال معايير تصميم المواقع. 

 ن الفيضان لبية، مخطط الحماية ميتضمن المخطط خطة إدارة المصادر الحضرية، مدى تفادى التأثيرات الس 

 تقييم بيئي استراتيجي 

ية
ان
مك
ال
 و
ية
ع
ما
جت
ال
ا

 

المناطق 

 السكنية 
  السكن بالقرب من الشوارع للتشجيع و ،والكثافات السكنية لجميع الفئاتالسكن وجود مخطط لإلسكان يحدد مزيج أنماط

 .استهالكهاللحفاظ على األراضي وتقليل  العالية تأمين الكثافةمع  على التفاعل االجتماعي

  دقائق 30م كنصف قطر تخديمي بزمن 500مسافة مشي ال تزيد عن  تطبيق مبدأ المجاورة السكنية من حيث تحديد .

 ووجود شوارع رئيسية خارجها والفرعية في الداخل مخصصة للمشاة

المناطق 

 التجارية 
 ومناطق توظيف والربط بينها لتشجيع  توفير مراكز استعماالت مختلطة عالية الكثافة تتضمن أنشطة تجارية وإسكان

 .التفاعل االجتماعي مع تأمين سهولة الوصول

التصميم 

 الحضري 
  للمشاة والدراجات الهوائية وتصميم أبنية للمقياس اإلنساني  مريحة بنية تتضمن شوارعمإنشاء بيئة"human scale" 

 .لخلق إحساس قوي بالمكان

 .نقل العام للوجود شبكة و التدرج الهرمي للطرق  كي لذالنقل ا

 تصميم شوارع صديقة للبيئة لتشجيع استعمال الدراجات الهوائية والمشي كوسيلة تنقل يومية للمسافات القصيرة. 

تخطيط المرافق 

 العامة
  مخطط خاص بالمرافق العامة على األقل مخطط واحد للمياه والكهرباء وخطوط الصرف الصحي لدعم تخطيط

 .استعماالت األراضي 

مناطق  االقتصادية

 التوظيف
   لتنمية المدينة زمخطط لتطوير األعمال التجارية المحلية لخلق حواف، تحديد مناطق مخططة لمناطق االستثمار الوظيفي. 

 .وتتلقاها د بالمعلوماتتزو وتطوير مواقع إلكترونية ،إنشاء مخطط بالتشارك مع كافة فئات المجتمع المدني  المشاركة  اإلدارية

  رضا السكان عن المخططمدى رصد. 

معايير الموافقة على إصدار المخطط التنظيمي (:22)الجدول   

.ةالدراسات السابقعدد من  الباحثة باالستناد على: لمصدرا  

ور مخطط متطتحقيق فل ،التنظيمي المخطط السياسات الواجب اعتمادها لتطبيقأداة لتوجيه  بمثابة السابقة المعايير تعتبر

واألهداف والسياسات والبرامج تسير  فإذا كانت المعاييرالمدينة  تخدم يتضمن السياسات الصحيحية التي ومستدام ال بد أن

هذه السياسات والبرامج والمشاريع وخاصة المخطط سيكون القاعدة الناجحة واألساس لتطبيق  نحو االستدامة فإن   المدنب

 ولكن لتقييم مدى االلتزام بمعايير التخطيط ال بد من وجود، الة ذات الكفاءة وااللتزامإذا تزامن ذلك مع الجهة الفعّ 

ر عنها من خالل عب  التي ي   هذه المعايير لقياس التقدم المحرز تجاه تحقيق للمخطط التنظيمي تحليلية وأدوات مؤشرات

 . األهداف

  ةالتنظيمي اتالمخطط استدامة تطوير أداة تحليلية لقياسالدراسات الخاصة ب تقييم 3.3. 

واألبحاث المختلفة التي  نجازات الكثيرة في مجال االستدامة سواء على صعيد المشاريع أو الدراساتغم من اإلالرّ  على

رصد مدى تتحقيقها يتطلب أدوات تحليلية خاصة بكل مجال من مجاالتها   أن  إال   ،ور طرق وأساليب لقياس االستدامةتط

من هدف وهذا  -بما فيها األداة التحليلية الخاصة بتقييم المخطط التنظيمي المستدام ،تقدمه نحو االستدامة أو بعده عنها

المستدامة  ةالدراسات التي تتعلق بالتنمياألدوات والمؤشرات المستخدمة في معظم العديد من  وخاصة أن   ،البحث العلمي

يعكس االستدامة من حيث أهمية الحفاظ على البعد هذا  فقط من منطلق أن  وقياسه  باالعتبار البيئي أخذ البعدز على تركِّ 

ما يجب تم التركيز على جانب معين وعلى الموضوع أشمل من أن يولكن جيال القادمة، المصادر الطبيعية من أجل األ

 هذا ضمن، قياسه وتحليله بقدر ما هو أهم من ذلك من حيث التركيز على كل الجوانب التنموية وعلى آلية قياسها وتحليلها

طرق مختلف ال قدمتو ،مختلفة تحليلية أدوات تطويرقامت ب وأبحاثدراسات أدوات وكذلك  عدةتحليل ب القيام تمّ  اإلطار



90 

التي تتناسب مع المخطط  الطريقة والمؤشراتاألداة وفي تطوير  منها الستفادةوذلك ل المستدام المخطط مؤشرات تتضمن

 التنظيمي لحالة الدراسة

™ASPIRE  برنامج  1.3.3. 
1
 يافي بريطان التخطيط التنظيمياستدامة لتقييم  

 يزود إطار عملللمشاريع التنموية الحضرية وأداء االستدامة قياس ل جديدة تقنية أداة تقييم*  ™ASPIRE يعد برنامج 

مجال  0.ويقوم بتقييم نوعي ل  ،(والمؤسساتية ،االقتصادية،تماعيةاالج ،ةيالبيئ) لالستدامةيشمل األبعاد األربعة الرئيسة 

بشكل بياني في التقييم ظهر مجال فرعي، وي 21تتضمن بدورها  رئيسي ضمن المجاالت والقضايا الرئيسة األربعة

 ..3كما يظهر الشكل( أصفر –أخضر  –أحمر )اإللكتروني باستخدام نظام اإلشارة الضوئية  ASPIRE Softwareبرنامج 

 Engineers الحكومية غير المنظمات من فريدة شراكة قبل من 001.في المملكة المتحدة عام  ASPIRE  برنامج رو  ط  وقد 

Against Poverty EAP - آروب فرجينيا جامعة في الدولية للتنمية آروب ومجموعةUniversity of Virginia Arup - UVAالتي 

، وقد 3251لندن عام  في األوروبي برلمان وعضو األساسي المستشار  Sir Ove Arup آروب أوفي المهندس أسسها

وهي أداة تقييم السابقة  Sustainable Project Appraisal  Routine -SPeARاستند تطوير هذا البرنامج على تعديل األداة 

أيضاً، من خالل إدخال البعد المؤسساتي Arup  آروب في المملكة المتحدة من قبل مجموعة 003.طورت عام  لالستدامة

على تحمل تكاليف العيش واإلسكان  هامة وهي تقليل الفقر الحضري من حيث إمكانية تأمين القدرةوالمستند على أولوية 

 .أداة تقييم مراقبة وتقييم وتخطيط لقياس شامل لالستدامة وتقليل الفقر وأداء مشاريع البنية التحتية ASPIREحيث يزود 

القرارات، حيث تخاذ ويعمل كدليل ال والمخططات التنظيمية أداء المشاريع وتقييم إلى مراقبة ASPIRE™ برنامج يهدف

 للفقر ه يقوم بتقييم متكاملز بأنّ ويتميّ  التنظيمي، المخطط يجسدها أن يجب التي التنموية القضايا تعقيد مع يتعامل

 والتصميم والغايات لألهداف التحديد) المشروع مراحل كافة في للتطبيق وقابل المؤسساتي، البعد يدمج واالستدامة،

 واضحة، تخطيطية نتائج ويعطي ،Software تقنية برامج على مستند أداة وهو ،(والمراقبة والتقيييم والتطبيق والتقيم

 عالمية مشاريع عدة على اختباره وقد تمّ  المستخدم، قبل من والفهم االستعمال سهل
[234]  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتقييم االستدامة المشاريع التنموية  ™ASPIRE نظام اإلشارة الضوئية في برنامج (:01)الشكل 
[208]

. 

منظمة التعاون االقتصادي مثل ييد وقبول دولي أعلى ت حصلت شاملة مجموعة مؤشرات عالمية يتضمن البرنامجو

 FIDIC واالتحاد الدولي للمهندسين اإلستشاريين ILOومنظمة العمل الدولية  World Bank دوليوالبنك ال OECDة والتنمي

 في لندن في جنيف وأكاديمية رويال للهندسة
[138]

في رصد التنمية المستدامة وسياساتها  هذه المؤشراتتستخدم و، 

                                                           
*  ASPIRE - A Sustainability Poverty and Infrastructure Routine for Evaluation  

أسوء حالة       أفضل حالة 
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 إليها للفقراء وصول وتحسين المستدامة األساسية التحتية البنية والحصول على، تقليل الفقر الحضري الهادفة إلى

 وحفظ الطبيعية المصادر استهالك ليوتقل ،القرارات اتخاذ في والمشاركة التوظيف وتحسين تكاليفها تحمل على والقدرة

 واالجتماعية والبيئية االقتصادية والكلف المنافع شمولية باالعتبار وتأخذ الطبيعية واألنظمة الحيوي التنوع
[232 :3]

 ،

الحل المستدام ينتج من التوازن المثالي بين المتطلبات التنافسية ضمن أربعة أصناف  حيث ينطلق هذا البرنامج من أنّ 

 تعزيز القدراتو ،ةوالسالمة البيئية والحفاظ عل الموارد الطبيعي ،الحيوية االقتصادية ،المساواة االجتماعية)رئيسة وهي 

خالل تحسين نوعية الحياة والترويج من ويجب على المخطط التنظيمي أن يحققها إلنشاء مدن مستدامة  (المؤسساتية

 إلدارة مسؤولة وفعالة للبيئات المبنية والطبيعية
[103 :4]. 

التي تمثل  رمؤش 21مؤشرات البالغة اله يتم تقييم المخططات التنظيمية وفق هذه األداة من خالل قياس تبي ن مما تقدم، أنّ ي

 يتم مراعاتها أن يجبستدامة والتي لالمجال رئيسي ضمن األبعاد األربعة الرئيسة  0. منلمؤلفة المجاالت الفرعية ا

المجاالت األربعة الرئيسة والفرعية  39 ، ويوضح الجدولمجتمعة اد السياسات والمشاريع والمخططاتوتبنيها أثناء إعد

 .والمؤشرات

ية
يئ
لب
ا

 

 

 المواد الطاقة التنوع البيولوجي الماء األرض تاستعماال الهواء

 نوعية الهواء المحيط 

 االنبعاثات المباشرة 

 الغبار والجسيمات 

 طبقة األوزون 

  االنبعاثات غير المباشرة 

 الموقع 

 هدف التخطيط 

 استعمال /التنوع

 مختلط

   األراضي الملوثة 

   الحفاظ على

 التربة

 أنظمة التصريف 

 تلوث الماء 

  معالجة مياه

 الصرف والتخلص منها

   توافر المياه

 الصالحة للشرب

  كفاءة استخدام

 المياه

  المنطقة المحمية 

   الحفاظ على

 الطبيعة 

  النظم اإليكولوجية

 المائية

 الغابات 

  المناطق الجافة 

 

   كفاءة

 الطاقة

   مصادر

 الطاقة 

 كفاءة المواد 

  مصادر مسؤولة 

 تحليل كامل 

ية
ع
ما
جت
ال
ا

 

 (قابليةالسقوط)الضعف  الصحة  الخدمات أصحاب العالقة  الثقافة  التعداد السكاني 

 الفئات الضعيفة 

 تغير التعداد السكاني 

  تماسك المجتمع 

 حساسية الصراع 

 التشرد

  الهوية الثقافية

 واالجتماعية

  المرافق ااثقافية

 والدينية

  التراث المحلي

 وعلم اآلثار

 استخدام البيئة 

  الممارسات الجيلية

 والجنسية 

  تحديد وتحليل

 أصحاب العالقة 

  االستشارة

 والمشاركة

   المساءلة وآليات

 الشكاوى

 الطاقة 

 التعبئة والنقل 

   االتصاالت السلكية

 والالسلكية 

  التربية والتعليم 

 الفراغ العام 

 الماء 

  الصرف

 الصحي

  الرعاية

 الصحية

 الماوى 

  التغذية 

  التكيف مع التغير

 المناخي

  الموقع والموارد

 البيئة 

  المأوى والواجهة

 الطبيعية

   المؤسسات

 والشبكات االجتماعية 

  الحصول على سل

 العيش والتمويل 

ية
اد
ص
قت
ال
ا

 

   والعدالة المساواة سبل العيش توفر (الشمولية)الكلي  (الجدوى)القابلية للحياة 

  قيمة المال 

 إدارة الخطر 

 تسعير الكربون 

  تشغيل وصيانة 

  التوافق مع االستراتيجيات

 الوطنية واإلقليمية  

  تكنولوجيا مناسبة 

 الحيوية والتجديد 

  القيم المضافة

التأثيرات /

 المضاعفة 

  الديون 

 تأثيرات التضخم 

  المنافسة األخالقية 

  تحديد المصادر

 المحلية(الموارد)

  مدى الوصول إلى

 التمويل 

  التشوهات التي

يتعرض لها 

 اإلقتصاد المحلي

 إيجاد فرص عمل 

 معايير العمل 

  التدريب 

  الفرص العادلة

 (تكافؤ الفرص)

  القدرة

على تحمل تكاليف 

الخدمات )الخدمات 

 (الرخيصة

  تراكم

 (المنافع)الفوائد 

   حيازة

 األراضي

  

ية
ات
س
س
ؤ
لم
ا

 

   التقرير السياسات المهارات الهياكل
فعالية الحكومة الوطنية  -

 والمحلية

 والتنسيق الحكوميريع المشا -

 الفساد  -

 المجتمع المدني  -

 سيادة وحكم القانون  -

 الحكومة المحلية  -

 القطاع الخاص -

مشاركة المجتمع  -

 المدني 

 البحث واإلبداع -

نوعية األطر  -

 التنظيمية

 حقوق اإلنسان  -
 لسالمة والصحة -

الممتاز تأمين ال -

 (ضمان النوعية)
( العقلية)المليكة الفكرية  -

 الفعالية

  

اإلفصاح عن  -

 المعلومات والتوثيق

 المراقبة والتقييم  -

وسائل اإلعالم  -

 (قنوات إعالمية)

 تبادل المعرفة  -

النسخ المتماثل  -

 والتكرار

  

ASPIRE™وفق البرنامج  مؤشرات قياس أداء السياسات ومشاريع التنمية المستدامة المعتمدة في إعداد المخططات التنظيمية :(28)الجدول 
 

[232 :3]  
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ليسمح بالتطبيق الشامل والعالمي وللتطور من منتج التنمية   ASPIRE™ل استعمال المؤشرات السابقة القاعدة لبرنامج يشكّ 

على واقع المدن هي نوعية وليست كمية وهذا متوقف  المؤشراتتلك  الحظ أنّ ي  المخططات، مشروعات ومن ثم إلى الإلى 

بعاد شاملة أل هاالمدروسة وأهداف وضع المخطط لها، وكما أنّ 

ت قيم من خاللها ن أوتعكس السياسات التي يجب االستدامة 

إعدادها على أساسها، إذ تشير  المخططات وفيما إذا تمّ 

من األبعاد والمجاالت الرئيسة إلى التكامل  المؤشرات في كل

 ل منها في اآلخر ففيكفيما بين السياسات وتأثير تخطيط 

البعد البيئي يتضمن مجال استعماالت األراضي مؤشر فيما 

ضمن الموقع ت والوظائف اندماج لالستعماالإذا كان هناك 

مجال التعبئة والنقل في بالمقابل يتضمن البعد االجتماعي 

إلى وسائل النقل العام الوصول  تحسين إمكانيةمدى مؤشر 

وبشبكات طرق  ةبأسعار معقولو الفعالة واآلمنة والخاص

ل بدوره مع سياسات املجميع فئات الناس وهذا يتكالة فعّ 

وبالتالي تنعكس آثار ذلك على  اندماج استعماالت االراضي

 .البيئة واالقتصاد

ASPIRE™ من خالل برنامجا عن منهجية التقييم مّ أ
 

 فتتم 

جمع البيانات من مصادر رئيسة وثانوية بعد تحديد الهدف من من خالل للمخططات التنظيمية  سهل وسريعوفق تقييم 

ليتم إدخال هذه المعلومات إلى مربع  وتاريخ بدء التقييم التشاركيةوالمواضيع المطلوبة وتحديد العملية واسمه المشروع 

إلى البرنامج ثم إدخال هذه البيانات  33 كما هو موضح في الشكل ،عند فتح البرنامج Data حوار من ضمن أيقونة بيانات

ط أو المخط  لمسؤول أو إلى ا لكل مؤشر من المؤشرات األساسية يقوم البرنامج بتوجيهها لإلجابة على مجموعة تساؤالت

 ،ألساس في عملية التقييم تساعد في وضع عالمات لكل من المواضيع الفرعيةا ذه التساؤالت هيمستخدم البرنامج وه

مربع حوار إدخال بيانات إلحدى مجاالت التنمية  35 ويوضح الشكل ،المستخدم تبرير لكل درجة مخصصةيدخل و

دراسته في المخطط بعد ان يكون البرنامج قد حدد أسوء أو أفضل حالة ليقيم المستخدم  لوضع النقاط لكل مؤشر تمّ 

نتيجة بيانية رسومية للتزويد بوهذه النقاط تجمع لكل موضوع  .على أساس ذلك 4إلى  3السياسات ويضع النقاط من 

ل من مجاالت التنمية األربعة الذي يظهر نقاط الضعف والقوة في كل مجامن خالل نظام اإلضاءة باأللوان  يةتخطيط

وأفضل حالة أو أسوأ حالة للمخطط حيث يشير اللون األحمر إلى اسوء حالة في المخطط واللون األخضر إلى أفضل 

( المقدمة والمنهجية والنقاش والتوصيات)يتضمن  ™ Excel إكسل برنامج تفصيلي من خالل حالة، ثم يقدم تقرير

 . نحو االستدامة مدى تقدم المخطط تقييم يكون قد تمّ ، وبناء على هذه النتائج التقييم ونتائج نهائية مع كتابة تقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPIRE™مربع حوار إدخال البيانات حول إحدى مجاالت التنمية إلى برنامج (: 06) الشكل
 

 وتسجيل النقاط 
[232]

 

نافذة إدخال المعلومات األساسية عن المشروع إلى برنامج  (:00)الشكل

™ASPIRE   
[232 :3]

. 

 رقم العمل 

  عنوان المشروع 

 عنوان ثانوي 

تاريخ 

إدخال 

  البيانات 

 موضوع ثانوي سابق  موضوع ثانوي تالي 

أسوء حالة                                                                                  حالة  أفضل

                                    

 نقاط نظام ال

  إغالق حفظ 

  مؤسساتي

 اقتصادي 
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لتقييم المخططات ويستمد شموليته من كونه يقوم بتقييم مدى تقدم  ةوحديث ةمتطور تقنية جديدةهذا البرنامج هو الحظ أن ي  

بما فيه الوصول إلى تنمية حضرية مستدامة واحد وشامل وهو السياسات المتبعة في أي مجال تخطيطي كان بهدف 

 ةالمفروضالبطيئة  يةالروتين اإلجراءات كما أنه يتميز بسرعة التقييم وهذا أمر مطلوب في ظلمجال التخطيط التنظيمي 

أن يكون اً حضريا يفترض فيه امية ومنها مدننا التي تواجه نموعلى السياسات في إعداد المخططات في معظم البلدان الن

عتمد مؤشرات خاصة ببلد ما إنما نه ال يأهذا البرنامج ب هناك سرعة في اتخاذ القرارات واإلجراءات، وكما يتميز

المؤشرات أّن بالرغم من  أنّهتطويرها من مجموعة مؤشرات دولية وقد القت قبول دولي، كما  يتضمن تقييم مؤشرات تمّ 

المخطط وفق هذا المؤشر يمكن ان  عن حالة( نقاط)وضع أوزان رقمية بية ولكن تحديد أسوأ او أفضل حالة هي نوع

عن الوضع، أي بالمجمل هذا البرنامج  تكون بمثابة المعايير التي يجب أن يحققها المخطط وبالتالي إعطاء صورة دقيقة

 .أن يكون أداة تقييم ناجحة لتطوير منهجية إعداد المخططات ورصد مدى استدامتها في أي بلد كان نيمك

 Content analysisلتقييم المخططات التنظيمية المحلية  تحليل المحتوى . 1.0.0

 وأداة أسلوب هوو التنظيمي، المخطط لتحليل المستخدمة الجديدة األساليب من Content analysis المحتوى تحليل يعتبر

 الشكل حيث من تحليلها المراد للمادة والصريح الظاهر المحتوى لوصف الباحثون يستخدمه أن يمكن العلمي للبحث

 بحث منهجية يزود، والعلمي البحث مواد من مادة أي بمحتويات يهتم بأنه التحليلي النموذج هذا والمضمون، يتميز

 المخطط صنع لعملية تخطيطي منتج كان سواء المحلي التنظيمي للمخطط الرمزي للمحتوى منظم بشكل للتقييم مالئمة

 المحلية التنمية عملية في القرارات التخاذ مساهمة كأداة أو
[ 188 :383-390 ]

. 

 مؤشرات مجموعة تتضمن عامة رئيسية خطوات 3 من خالل ما تنظيمي مخطط إلعداد المنهجية هذه وفق العمل يتم

 كل قياس خالل من وذلك تقليدية غير أراضي استعماالت إلنتاج التنمية وإدارة التخطيط إصالح بهدف ثانوية وعناصر

 من
[184 :444-474 ]

: 

 :وهي ثانوية وأصناف أساسية أصناف قياس خالل من: المخطط سياسة تقييم 2

 البيئية والنوعية التحتية والبنية األرض إدارة وتتضمن اإلدارة. 

 الحضري النمو وحدود الحضري والشكل األراضي استعماالت قياس خالل من الحضرية الفراغات تطوير 

 .وبيئته المجتمع وخاصية واإلسكان التحتية والبنية الخدمات وحدود

 الطبيعية المصادر والمناطق وحفظ البيئية النوعية بقياس الريفي الموقع وحماية حفظ. 

 المشاورات وتشمل للمخطط (السياسات) التخطيطي المحتوى على التركيز أي التحليلية النوعية على لتركيزا -1

 لتحسين كوسيلة الشعبية المشاركة المثال سبيل على عناصرها ومن المخطط سياسات لتطوير فتظ  و   التي والتحاليل

 :القياس هذا خطواتو عناصر ومن، بالمحليات عالقة وعلى تمثيالً  أكثر بجعله المخطط صنع جهود شرعية

 ع من أجلها وقياس مدى  والسياسات والغايات األهداف فهميتضمن  المخطط عرض ض  في  الشعبية المشاركةالذي و 

 المشاركة طرق تعدد مدى وكذلك جيدا   مقروء المخطط فيه يكون الذي المدى لقياس وتعتبر هذه الخطوة هامةصياغتها 

 .المخطط صنع عملية في وإدماجها

 مثال المتوقعةالراهنة و اإلمكانيات متضمنة الحالية التحتية البينة توافر تحليل أي التحتية البنية قابلية تحليل 

 على التحتية البنية قرارات من المحتملة التأثيرات تحليل يجبحيث  اإلقتصادية والنشاطات السكاني النمو اتجاهات

 .التنمية وعلى السكان

 والمؤسساتي ةاإلداريو ةالمؤسساتي بنيةوال قديمال المخطط تطبيق تحليلعدة عناصر مثل  من وتتألف الحقيقة قاعدة 

 السكاني والتعداد األراضي استعماالت وصف خالل من الحالي الراهن والوضع الشروط تحليلو ة،التخطيطيو

 .ذلك وخصائصهم وتعدادهم للسكان المتوقعة االتجاهات تحليلو ،االقتصادية والنشاطات

  تلك من المتبادلة والتأثيرات واألرض السكان تنمية التجاهات التحتية البنية قرارات من المحتملة التأثيرات تحليل 

 .المدى الطويلة التحتية البنية سعات على االتجاهات

 نتاجاإل ومناطق ،النوعية عالية لألراضي تحليلو الطبيعية األرض غطاء ميزات تتضمنو األرض قابلية تحليل 

 .التنمية جراء من المواقع ميزات على المحتملة التأثيرات تحليلو ،رئيسيةال زراعيةال راضيألل وتحليل توثيقو طبيعيال

 والمعلومات والتعليمات المتنوعة التحتية البنية سياسات المخطط فيه يحدد الذي ىالمد تحليل يتضمن التطبيق برنامج 

 .التطبيق لجهود مستمر نجاح لتقييم والتعليمات السياسات تلك لتطبيق والمسؤوليات الزمني واإلطار تبنيها يتم التي
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 استعماالت وتنمية إدارة في التنظيمي المخطط دور لتحليل أبعاد عدة له المخطط اتساق إنّ : المخطط اتساق عناصر -0

 :مثل مفتاحية عناصر ناكه المخطط تساقا ولتحليل األراضي

 التخطيط تفويضات مع متسقة والمخططات المحلي التخطيط جهودتكون  بأن يتطلبو :الشاقولي( التفويض) التبني 

 .الرسمي

 الحكومية الوحدات بين أوالتنسيق االستشاريين على المخطط به تعرض التي المدى به ويقصد: الشاقولي التنسيق. 

 لألحياء المحلية والخصائص المكانية والخصائص السياسات مع المخطط توافق مدى ي قصد به :التنسيق األفقي 

 .المحلي المستوى على المشاركة ومدى األفقية المجاورة

 المتعددة المخطط وثائق وبين والسياسات واألهداف الكلي المخطط بين الداخلي التماسك درجة أي: الداخلي التنسيق 

 المخططات وبين والسياسة الهدف بين التنسيق تتضمن الداخلي االتساق خواص أن   حيث ،الثانوية المنطقة مخططات مثل

 األراضي استعماالت خريطة مع المتخذة والسياسات المنصوصة األهداف اتساق درجة المثال سبيل على المكانية

 . األرض ومالئمة التحتية البنية قدرة على المستند التطوير وفرص المستقبلية

 الةفع   تنموية إدارة برامج ينتج التخطيطي اإلصالح كان وإذا المخطط نجاح مدى تحديد من نوللتمك   ثانية، ناحية من

 ألصحاب جدوى ذو يعد لألراضي التقسيم وبرامج المخططات تقييم لذلك تقليدية غير أراضي استعماالت إلنتاج مصممة

 كعنصرو األراضي الستعماالت مخطط كونه وبين فعالة تخطيطية كأداة المخطط بين العالقة لفهم والمسؤولين الشأن

 : في اختصارها ويمكن فعالة تنموية أداة المخطط كون تحدد معايير عدة هناك المحلية التنمية إدارة لبرنامج مفتاحي

 من المخطط بتشكيل الخاصة البيانات عن والمعنيين المسؤولين يوفرها التي المعلومات دقة مدى أي: والوضوح الدقة 

  .التطبيق إمكانية وحول الشعبية المشاركة ومدى التحتية البنية وسعة للتنمية األرض وقابلية الموقع تحليل حيث

 المحليين السكان آراء مع تطابقه ومدى القوانين والتشريعات، وفق المخطط تطبيق إمكانية مدى :الشرعية. 

 يتضمن ضرورة االتساق مؤسساتي وتعتبر من إحدى معايير إدارة التنمية إضافة إلى كونها معيار إداري  :التوافقية

 .التخطيط على القائمة اإلدارية والمعايير التنمية إدارة مقاييس بين العالقة 34 الشكل ويوضحأيضاً، الشاقولي واألفقي 
 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
العالقة بين مقاييس إدارة التنمية والمعايير اإلدارية القائمة على التخطيط(: 03)الشكل   

 إعداد الباحثة: المصدر

 فيما ومنها، ثانوية مؤشرات عدة تتضمن رئيسة مؤشرات مجموعة على المخطط إلعداد التحليل هذا في االعتماد تم  

 األرض إدارة) قياس خالل من اإلدارة وهي المؤشرات من أصناف 3 قياس تتضمن والتي المخطط سياسة بتقييم يتعلق

 خالل من الحضرية الفراغات تطوير يتضمن الثاني لصنفاو ،مؤشر4. على محتوية( البيئية والنوعية التحتية والبنية

 4. على محتوية( وبيئته المجتمع وخاصية واإلسكان التحتية والبنية الحضري والشكل األراضي استعماالت) قياس

 .مؤشر 3. ويتضمن الريفي الموقع وحماية هوحفظ الثالث والصنف أيضاً  مؤشر

للمخطط   النوعية التحليلية  

 الحقيقةقاعدة   الدقة 

 تحليل سعة البنية الحتية 

 تحليل قابلية األرض. 

 تقديم وعرض المخطط. 

 المشاركة الشعبية. 

 برنامج التطبيق 

 برنامج التطبيق

 الشرعية

 الوضوح 

 اتساق المخطط 

  تنسيق التفويض األفقي والشاقولي 

 التنسيق األفقي والشاقولي. 

 االتساق الداخلي 

  عند عملية التطبيقالتنسيق 

 

 التوافقية 

 (مؤشرات وعناصر التحليل)مقاييس إدارة التنمية  المعايير اإلدارية
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 15لها  أصناف 1 قياس وتتضمن( للمخطط السياسي المحتوى) للمخطط التحليلية النوعية قياس بمعايير يتعلق فيما أما

 االقتصادية والمتغيرات سكان تعداد حيث من المنطقة في لتنميةا تجاهاتتحليل ا قاعدة وهذه األصناف هي مؤشر

 وبرنامج ،المخطط وعرض وتقديم ،الشعبية والمشاركة ،للتنمية األرض قابلية وتحليل ،التحتية البنية وسعة ،غيرهاو

 .مؤشر .3 تتضمن بالتنسيق األفقي والشاقولي يتعلق وفيما، التطبيق

 مدى قياس حيث من الحضري المجتمع متغيرات تواكب حديثة مؤشرات على اشتمل التحليل من النوع هذا أن   ظالح  ي  

 عملية في المحليين السكان تضمين مدى قياس حيث ومن وشاقولياً  أفقياً  والمسؤولين المسؤوليات مع المخطط توافق

 وللتنمية العمل لهذا هاتطوير المراد األرض استيعاب مدى قياس وكذلك الشعبية المشاركة مدى قياس خالل من اإلعداد

 بقياس تهتم وكما أن ها ،المنطقة في المتبع للمخطط التطبيق لبرنامج وتقييم وتحليل قياس من وغيرها تحقيقها المراد

 الخطط إلعداد المتبعة بالسياسات المتعلقة التخطيطية القضايا مثل مثلها وإشكاالتها وميزاتها اإلدارية القضايا

 هذا بشمولية يقضي وهذا المخطط إعداد جوانب من عدة لجوانب الشاملة المؤشرات من وغيرها التنموية والمخططات

ية تأخذ سياسات إعداد المخطط باالعتبار أي تكامل كونه يتضمن مؤشرات مؤسساتية إدار ما   نوعاً  التحليلي النموذج

 . العمل اإلداري والتخطيطي

 المستدامة الدراسات لقياس وتقييم مخططات التنميةتحليل 3.3.3. 

 طورة من قبل منظمات دولية مختلفةالم واألهداف المؤشراتدراسة  1.3.3.3.

وضع والصحيحة والمالئمة تحديد االتجاهات بهدف لقياس التنمية  مؤشراتقامت منظمات دولية مختلفة بتطوير 

تطوير مؤشرات التنمية  وذلك من خالل مدن أكثر استدامةإنجاز مخططات ل والتي يمكن أن ت ساهم في والغايات األهداف

نظم العديد من  أنّ  إذبشكل خاص تنظيمي المخطط السياسات إعداد التي تؤثر في ومة بشكل عام داالحضرية المست

 .تغطي سوى جوانب معينةال  المؤشرات المستخدمة في قياسه

وذات الصلة بمجال التخطيط التنظيمي  لذلك من أجل الحصول على أداة تحليلية شاملة تتضمن مؤشرات شائعة

لقياس التنمية الحضرية  عدة قامت بتطويرها منظمات دولية مؤشرات، سيتم العمل على مقارنة مجموعة المستدام

أحد مجاالتهاأو  المستدامة
1

 الجهات التالية مبادرات، وذلك باالعتماد على 
[ 144 :20]

:  

  2222المركز الحضري العالمي عام. 

 مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat:  الصلة ذات مؤشرات  003.األمم المتحدة عام وضعت

والتي اهتمت بقضايا االسكان واستعماالت االراضي ومعدل النمو السكاني  مجال التخطيط التنظيمياألكبر في 

 .وتأمين البنية التحتية للسكان وغيرها من األولويات التي تهم الحياة اليومية والتي تتطلب استدامة في تخطيطيها

 البنك الدولي World Bank ،3222. 

 منظمة الصحة العالمية healthy organization World-WHO:  مؤشرات إلنشاء مدن صحية ضمن مجاالت طورت

 .(صحية، مؤشرات الخدمة الصحية، مؤشرات بيئية، مؤشرات اقتصادية واجتماعية)أربعة 

  منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةOECD ، والمركز الدولي للمبادرات البيئيةICLEI،  مجلس األمم المتحدة

والتي يمكن أن  .00.بتطوير مؤشرات لإلستدامة الحضرية عام ، قامت هذه المنظمات للتنمية المستدامة

ع التنمية الحضرية المستدامة من خالل ربطها بعناصر المخطط التنظيمي وفق مجموعة أهداف كمية تسرِّ 

 .034.مقترحة حتى عام 

ما والبعض تنموي البعض منها قام بتطوير مؤشرات خاصة بمجال  خالل دراسة مؤشرات الجهات السابقة أنّ يتبين من 

وقامت بالتركيز  وتكاملها شموليتها خذ باالعتباراأل تمّ ل وككالمؤشرات ضمن مجاالت التنمية األربعة  اآلخر قام بتطوير

تحديد وثم من خالل قياس المؤشر  عند إعداد المخططات عملية التنمية الحضرية المستدامةالسياسات التي تجسد  على

أغلب  نّ أوكما ، (رفع أو خفض قيمة المؤشر)التخطيطية التي يجب اتباعها أو يكون عليها الوضع  اتجاه السياسات

، والمركز الدولي للمبادرات االقتصاديةالمؤشرات نوعية باستثناء المؤشرات المطورة من منظمة التعاون والتنمية 

تّم  وكذلك المطلوب عطي صورة دقيقة عن الوضعيهي كمية وهذا ما البيئية، ومجلس األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

مطروحة ال تالئم واقع كل النسب ال ، إاّل أنّ لكل عنصر من عناصر المخطط بعيدة المدى كمية تحديد استهدافات

     .  ساعد في تحديد االتجاه المطلوب للتنمية كسياسة عامةيمكن أن ي  ولكن تحديدها كمعايير للتقييم المناطق، 

                                                           
1
 .المؤشرات المطورة من قبل المنظمات السابقة  2 الملحق 
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  المختلفة وفق الدراسات واألبحاث تحقيق االستدامةتجاه التنظيمية قياس أداء المخططات  2.3.3.3.

لتقييم استدامة المخططات  ةأدوات وآليات جديد قامت العديد من الدراسات واألبحاث العلمية والتخطيطية بتطوير

 ينالدارس ينوالم خطط الباحثين من قبل دراسة مختلفةالتنظيمية من خالل مجموعة مؤشرات تم اختيارها من حاالت 

لذلك تم العمل على تحليل هذه الدراسات  ،لها ونعلى اختالف المناطق والجهة العلمية أو التخطيطة أو اإلدارية التي يتبع

  .ة للبحثشرات التي تتناسب مع حالة الدراسمن أجل االستفادة منها في تطوير األداة الناجحة ووضع المؤ

  للباحث بيرك تقييم نوعية المخططاتBerke  2226عام  
Philip R. Berke بيريكفيليب طور الباحث 

1
ها االعتماد على ثالثة عشر ب عد تكانت نتيجيالمخططات  آلية لتقييم نوعية 

تستخدم في ( ، األهداف، السياساتالوضع الراهن)ثالثة مجموعات رئيسية  ثانوي ضمنموضوع  43 تتكون منرئيسي 

تدل على نتيجة  (التقييمنقاط ) إعطاء رموزمن خالل  لية، ويتم رصد المخططات وفق هذه اآلالمخططاتنوعية تقييم 

 رمز الوضع الراهنضمن مجال مجموعة  حيث أعطيالتقييم لكل مجموعة رئيسة والبعد الخاص بها وعناصره الثانوية 

ذكر في المخطط ( .)كر في المخطط لكن دون تفصيل ، وذ  إذا ( 3)إذا لم يذكر الموضوع في المخطط ، و( 0)

، وفيما يتعلق هذكر إذا تم   (3)لم يذكر في المخطط ، و( 0: )هي ييمتقوبالتفصيل، اما فيما يخص األهداف فإن نقاط ال

ط، تبنيه في المخط تم   في حال (.)اقترح في المخطط، و( 3)لم تذكر، و في حال (:0)هي  التقييمبالسياسات فإن نقاط 

وفق دراسة الباحث والمواضيع التي يجب أن يتم تقييمها واألبعاد الرئيسة المجموعات الرئيسة  32ويوضح الجدول 

 بيرك
[ 175 :170-155 ]

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berke 3225تقييم نوعية المخططات للباحث بيرك  (:22) الجدول
[ 175 :170-155 ]

. 

                                                           
1
المتحدة ، كلية الشؤون العامة والحضرية،قسم  باحث وعضور هيئة تدريسية في جامعة كارولينا الشمالية في هضبة شابل في الواليات Philip R. Berke  فيليب بيريك 

 USAتخطيط اإلقليمي والحضري، 

ن
ه
لر
 ا
ع
ض
لو
ا

 

 المواقع الخطرة أماكن رسم  - الخرائط 

 رسم مقدار وحجم المواقع الخطرة  -

 بيانات  القدرة وضرورة مطلب المأوى  - الحاجة الملحة

عدد السكان 

 الحليين 

 حليينمعدد السكان ال -

 عدد والقيمة الكلية للنماذج المختلفة للبنية التحتية   -

 عدد والقيمة الكلية للهياكل الخاصة والعامة  -

 التقديرات الدنيا للهياكل العامة والهياكل الخاصة  -

ف
دا
ه
أل
ا

 

المواقع 

 الخطرة

 أي هدف لتقليل الملكية  -

 أي هدف لحماية وأمان السكان  -

 الملكية العامةأي هدف لتقليل الخطر والضرر على  -

 هدف لتقليل التأثيرات الطبيعية للمخاطر  -

 هدف لتوزيع تكاليف إدارة المخاطر بالتساوي  -

 الهدف لتقليل تأثير المخاطر التي أيضا تحقق حفظ المناطق الطبيعية - البيئة

 حفظ المناطق المفتوحة ومناطق الترفيه -

 صيانة نوعية المياه الجيدة -
ت
سا
يا
س
ال

 

 التربويالوعي  - الوعي 

 تشجيع كشف المخاطر التطوعي  -

 برامج االستجابة ولتحذير من المخاطر والكوارث -

 برامج تشجيع التأمين ضد الزالزل  -

 المساعدة التقنية للمطورين  -

 رخص استخدام البناء وكثافة استخدام البناء  - التنظيم 

 تحول في حقوق التنمية ال -

 استعراض الموقع -

 تقييم األثر وبناء المعايير  -

 حيازة األراضي والممتلكات -

 تأثيرات تقليل التمويل وانتداب القطاع الخاص -

 دعم القطاع الخاص التطوعي - الحوافز

 ةحيازة الممتلكات واألرض التطوعي -

 ربح عالي وقروض قليلة لألبنية ة، وتخفيف الضريب -

 تعديالت وتحسينات رئيسية - البنية التحتية

 التحكم في الهياكل  -

تغير استعماالت األراضي وتغير تصميم األبنية وإعادة تغطية التمويل وتعديالت  - إعادة التغطية

 التحسينات الرئيسية

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Berke%2C+P+R%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Berke%2C+P+R%29
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على تحليل نوعية المخطط من  اقتصرتآلية تقييم نوعية المخططات من قبل بيريك  نّ أ السابق الجدولبتحليل ن تبيّ لقد 

مؤشرات ال وقد تبين أيضاً أنّ  ،من تحليل الوضع الراهنمكتوبة ومؤلفة من خرائط ومصورات و الناحية الفنية كوثيقة

عة للتنمية بلم تدرس الوضع من ناحية األبعاد األر هاال تعطي بيانات دقيقة حول الوضع إضافة إلى أنّ وضعيفة المطورة 

أولويات إدارية وبعض األولويات التخطيطية من حيث التنظيم على  للمخطط لتالي اقتصر تحديد األهداف والسياساتباو

أنّه  الإغم من أهمية هذا األمر في عملية إعداد المخططات على الرّ ولمتبع اوالحوافز ومدى توافرها في نظام التخطيط 

من تحليل شامل للوضع الراهن وبالشراكة  لقةيتم تجسيد قدراتهم في تحديد سياسات تنموية شاملة منط لم يتبين كيف

 .ساسهاأالمحلية ليتم إعداد المخططات على 

 كونسل  التوجهات التخطيطية لتقييم المخططات التنظيمية من قبل Counsell  David 2228عام في بريطانيا 

 * David Counsell ديفد كونسل البريطاني الحضري ططخ  الم  والباحث  قام
 1. تحليلبدراسة تضمنت  3229عام 1 

تبعاً  وفق دراسته للت المخططاتالتصديق عليهم قبل تبني مفهوم االستدامة، وح   كان قد تمّ  لمدن بريطانية ليمخطط هيك

رأس ) من اجل المواضيع الرئيسية والنقاط  للسياسة وثائق المخطط في ترجمتهالثالث فئات من معايير االستدامة تدعم 

المال الطبيعي، المبدأ الوقائي، المشاركة، إدارة الطلب، القدرة على التحمل، اإلنصاف، التنوع البيولوجي، اإلشراف 

غير إذا كان المعيار = 0 :إعطاء أوزان وفق اآلتي وتمّ  (العالمي، سياسة اإلندماج، المنفعة في المستقبل، نوعية الحياة

قوية، الصلة لل 3متوسطة، والصلة في حالة ال .ضعيفة، وفي حال كانت صلة التوجه التخطيطي بالمعيار  3مذكور، و

إجراء يستخدم في تحضير وجود عدم في حال = 0 :أوزان وفق اآلتيتم  أيضاً إعطاء ومن اجل المعايير اإلجرائية 

إذا  =.، (و معالجة سطحيةأ عامةفي حالة وجود سياسة )  الشيء لكن ضعيفةصلة بعض  إذا كان هناك= 2 المخطط،

 0. جرائية موضحة في الجدولوهذه المعايير اإل. اتباع اإلجراءات بشكل شاملتّم 
[ 117 :61-45 ]

. 
 توجهات التخطيط واضيعم

 الموارد الطبيعية

 وقاية المصادر  -

 تقليل استعمال المصادر غير القابلة للتجديد  -

 استعمال كفوء للمصادر المتجددة -

 تقليل اآلثار -

/ استعماالت األراضي

 /النقل

 الشكل الحضري/ الموقع المستدام -

 العالقة للتنمية مع النقل العام -

 سياسات استعماالت أراضي متعددة -

 أولوية للنقل العام -

 تحسين كفاءة األبنية  - الطاقة

 المتجددة معايير تصميم للتنمية الجدية وتشجيع مصادر الطاقة -

 (األرض، الماء، الهواء الضجيج،)يل آثار التلوث  تقل - التلوث

 تحديد ومعالجة األرض الملوثة -

 تشجيع إعادة االستعمال واالنتاج والتغطية  - إدارة النفايات

 ضمان التخلص بسهولة من النفايات -

المواقع الطبيعية 

 ريفيةوال

 العناية بالمواقع الطبيعية والمحلية  -

 المواقعتحسين  -

 إدارة الوصول إلى المناطق الترفيهية -

الرفاهية االقتصادية 

 واالجتماعية

 ات المحلية المستدامة المجتمع -

 تحسين الوعي والمشاركة -

 دعم النشاط االقتصادي المحلي  -

  والحساسية البيئية والترفيه تدابير التخفيف للتنمية الصناعية -

 البيئة المبنية

 تركيز الخدمات والمرافق في المراكز القائمة  -

 تجديد المناطق الداخلية في المدينة  -

 إعادة ستخدام المواقع الشاغرة والمكررة -

 حماية وتعزيز المساحات الخضراء في المناطق الحضرية -

 الحفاظ على المبنى والمناطق ذات األهمية الثقافية والتاريخية -

 تقليل استخدام السيارات -

3229عام  Counsellالموضوعة من قبل قبل كونسل  اإلجرائية لقياس أداء المخططات الهيكلية معاييرال (:13)الجدول 
 [ 117 :61-45 ]

. 

                                                           
1
المدرس في جامعة ليدس الحضرية وUK في مركز التنمية الحضرية واإلدارة البيئية في المملكة المتحدة دكتور باحث ومخطط حضري  ديفد كونسل  *

 .UKفي 
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ركيز على األبعاد بالتّ اهتم كونسيل  وإن ما لم يقتصر على التقييم الفني كما في أسلوب بيريك، Counsel  كونسل أنالحظ ي  

ن أن ال وجود لمؤشر أو معيار لتقييم مدى التي تعزز التنمية الحضية المستدامة، ولكنه تبيالتنموية للتوجهات التخطيطية 

بالرغم أنها أهم عناصر إعداد مخططات في إعداد المخطط مدني مشاركة السكان المحليين أو ممثلين عن المجتمع ال

ية فعالة من حيث كيفية التنسيق بين وإلدارة تنمواالعتبارات المطلوبة اعاة المؤشرات اإلدارية مر نه لم يتمأدامة كما تمس

، وغيرهاوالتخطيطي  المستويات اإلدارية وسمات الجهات المختصة بإعداد المخططات ودرجة تأهليها العلمي واإلداري

من خالل تطويرها فيما وسهلة التقييم والواقعية  لمؤشراتها البسيطةستخدام ولكن يمكن القول ان هذه اآللية قابلة لال

  .الوضعمع يتالءم 

  بروف وود تقييم وثائق المخططات من قبلBruff and Wood  1333عام  
 قام كل من كارث بروف 000.في عام 

Garrethe Bruff أدريان وود وAdrian Wood **  السياسات  لية لتقييمآبتطوير

توجيه سياسي للتنمية المستدامة ثم حددت  2.ضمن ثمانية مجاالت رئيسية والمتبعة في إعداد المخططات التخطيطية 

ذات  تعلى أن السياسة المستخدمة ليس (0)و تهاعلى قو( .)السياسات و فضععلى ( 3)وصنفت بحيث يدل الرقم 

 صلة بسياسات المخطط
[134 :539-519 ]

قاس لمخططات التنمية التي يجب أن ي  السياسات التخطيطية  3. ويوضح الجدول ،

  . Bruff and Woodلتحقيق التنمية المستدامة المطورة من قبل المخطط ساسها أعلى 
 المستدامةالسياسات التخطيطية لتحقيق التنمية 

 القابلة للتجديدغير المصادر  تقليل استعمال - المصادر الطبيعية

 تقليل اآلثار البيئية -

 وقاية المصادر الطبيعية -

 تحسين كفاءة الطاقة  - الطاقة

 تأسيس معايير تصنيف تصميم لكفاءة الطاقة في تنميات جديدة -

 تشجيع مصادر الطاقة المتجددة -

 عددة، لتقليل الطلب على الرحلة في التنمية الجديدةسياسات استعماالت أراضي مت - النقل

 زيادة حيوية وكفاءة النقل العام وتقليل التنقلل بالعربات  -

األرض، والهواء، 

 نوعية الماء

 تحديد حدود التلوث المحلية -

 تحديد ومعالجة األرض الملوثة -

إدارة النفايات 

 الصلبة

 إعادة استعمال النفايات –تشجيع وتخطيط الشروط المتعلقة بتقليل النفايات  -

 تدبير النفاياتتقليل تأثير وتكاليف  -

 -األرض الريفية

 –المواقع الطبيعية 

 التنوع البيولوجي

 حماية المواقع الطبيعية والمواقع العامة -

 تشجيع إعادة استعمال األرض غير المطورة والمستوطنات المضغوطة -

 إدارة المواقع الترفيهية وتخفيف تأثير إعادة استعمال والوصول إلى الريف -

 تصميم معايير للتنمية الجديدة - التنمية االقتصادية

 إعادة استعمال االرض المطورة وغير المطورة  -

 شروط التعويض للتنميات االقتصادية الجديدة -

 .االستثمار في بيئة ومرافق المدن الداخلية - البيئة المبنية

 تقوية المرافق الدتخلية للمدن -

 استعماالت أراضي متكامل واحتياطي لكل الحاجات المحلية  -

 أولوية للكثافة المتوسطة والمرتفعة للتنمية -

 حماية وتحسين الفراغات الخضراء الحضرية  -

 حماية األبنية والمناطق الثقافية والتاريخية -

 استثمار النقل العام وتقليل استعمال السيارة -

 لقياس تقدم المخططات تجاه االستدامة  Bruff and Woodاإلجرءات المطورة من قبل  (:12) الجدول
[134 :539-519 ]

 

 عبر األدوات اإلداريةللتنمية المستدامة  تحليل للمحتوى السياسي للمخطط ومدى ترويجه السابق يوضح الجدول

ما إجراءات يجب اتخاذها لتحقيق استدامة المخطط ، حيث لم تتضمن هذه اآللية مؤشرات للقياس وإنّ والتخطيطية معاً 

صفت بالعمومية، وذلك ها ات  نّ أال تعطي صورة واضحة ودقيقة عن الوضع كما  قديمكن أن تعمل كمؤشرات نوعية  هوهذ

يجعل عملية التقييم غير دقيقة لعدم وجود مؤشرات للقياس توضع على أساسها هذه اإلجراءات فقد يكون للمؤشر الواحد 

                                                           

  كارث بروف
 
Garrethe Bruff  في كلية الصحة والبيئة في المملكة المتحدةباحث ومخطط حضري وعضو هيئة تدريسية في. 

 .عضو هيئة تدرسية في قسم العلوم الجغرافية جامعة هودرسفيلد في المملكة المتحدة Adrian Wood أدريان وود ** 



99 

تجاه كل هدف يمكن أن الئم المأكثر من إجراء حسب الحالة، ولكن يمكن االستفادة من هذه الطريقة في اتخاذ اإلجراء 

 .مستقبال ألي حالة دراسةي حدد 

 من قبل الشويخات  التنمية في سياق عملية التخطيط تقييم مخططاتAlshuwaikhat 

حبيب الشويخات قام

 حيثتحدد اتجاه االستدامة من خالل قيم معيارية التنظيمية لتقييم المخططات دراسة ب 001.عام  في 

 CSDولجنة التنمية المستدامة  OECDمؤشرات مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تّم تحليل 

 تم تقييموقد ، والمؤشرات والمعايير واتجاهات االستدامة األبعاد .. ططون، يوضح الجدولومعايير أخرى طورها مخ

االستبيانات والزيارات الميدانية والمقابالت بعد القيام ب هذه الدراسة من خاللالمخطط التنظيمي لمدينة الدمام في السعودية 

والقيم المعياريةوتحليل المحتوى ومؤشرات االستدامة النوعية 
 [139 :51 ]

. 
 اتجاه االستدامة  المعايير المؤشرات األبعاد

ئة
بي
ال

 

 لألعلى  1 نسبة استعماالت األراضي السكنية وغير السكنية 

 لألعلى  33 النسبة المئوية لألرض المعاد تنميتها كل سنة  -

 لألسفل 033 لكل شخص( األميال اليومية المسافرة)التنقل الشخصي  -

 لألسفل 33 شخص 300 0 عدد العربات لكل -

 علىلال 83 النسبة المئوية لواجهة الشارع مع تحسين شوارع المشاة على الجهتين -

 لألسفل  43 لألرض المغطاة باألسطح غير النفاذةالنسبة المئوية الكلية 

  NOx))شخص/كغ 50أكثر من ( (CO و NOx))النسبة المئوية للسكان المعرالضين للتلوث 

 ((COشخص /كغ331و

 لالسفل  23

 لالسفل 23 ديسيبل 14النسبة المئوية للسكان المعرضين لتلوث وضجة المرور العظمى أكثر من درجة 

 لألسفل 23 شخص/ كغ 33المعرضين لمستويات الجسيمات أعلى من نسبة السكان 

 لألسفل 1.3 استعمال الماء السكني من المتر المكعب في اليوم

 لألسفل 1 نسبة  مساحة األرض المصممة لمواقف السيارات 

 لالسفل  333 وزن النفايات المنزلية بالكغ لكل شخص

 لألسفل Mwh 8كثافة استهالك الطاقة الكهربائية للفرد من نصيب الفرد من 

ية
ع
ما
جت
ا

 

 لألعلى  23 النسبة المئوية المواقع األثرية والتاريخية والمباني المصممة للحفظ 

 لألعلى  23 النسبة المئوية لمجموع األراضي المخصصة للفراغات المفتوحة 

 لألعلى  133 األشخاص لكل هكتار في المنطقة المبنية السكنية 

 لألعلى  2 معدل متوسط سعر بيع المنزل  بأسعر معقولة  

 لألعلى  43 عدد سنوات العمر الصحية المتوقعة 

 لألسفل 23 دوالرات 5النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر أقل من 

 لألسفل  83 شخص 3000 الجرائم المسجلة لكل

 لألعلى  23 (النسبة المئوية من السكان)الحصول على الخدمات الصحية  

 لألعلى  83 (النسبة المئوية من السكان)الحصول على التعليم األساسي 

 لألعلى 83 (النسبة المئوية من السكان)الوصول إلى الفراغات المفتوحة 

 لالعلى 03 عدد الموظفين لكل هكتار لألرض المصممة لالستعمال التوظيف  اقتصادية

 فللألس 23 نسبة البطالة 

 لألعلى  1 (العدد الكلي لألعمال مقسمة على عدد الوحدات السكنية)نسبة األعمال إلى الوحدات السكنية 

001.األبعاد والمؤشرات والقيم المعيارية اتجاه االستدامة المطورة من قبل الشويخات عام  :(11)الجدول 
 [139 :51 ]

. 

وت درجات االهتمام مع تفاكل منها اهتم باألبعاد األربعة لالستدامة  أنّ الدراسات التقييمة للمخططات التنظيمية  منيتبين 

مخطط تنظيمي مستدام وتعمل كأداة التخاذ القرار بشأن السياسات بكل بعد ولكن بالمجمل جميعها تهدف إلى تطوير 

يشكل التكامل بينها نوعي والبعض اآلخر كمي ولبعض منها معايير اد المخطط من خالل االعتماد على مؤشرات وإلعدا

سابقة إذا تم العمل على االستفادة من األدوات والدراسات ال يمكن أن يتحققاألوضح عن الوضع الراهن، وهذا  ةالصور

 .لمدن نحو االستدامةيوجه ا يتنظيممخطط األداة التحليلة المناسبة لصياغة  بناءتجاه وتحليلها ومقارنتها وتطويرها 

                                                           
  للنفط والمعادن، البريد اإللكتروني  تصاميم البيئة، جامعة الملك فهد أستاذ مشارك بقسم تخطيط المدن واألقاليم، كلية حبيب الشويخاتhabibms@kfupm.edu.sa 
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 المستدامة  مخططات التنظيميةالتقييمية للوالدراسات التحليل المقارن لألدوات التحليلية 4.3. 

 يتمسالتحليلية المناسبة لتقييم أداء المخططات التنظيمية ومدى تحقيقها لمجتمعات مستدامة، والطريقة بهدف تطوير األداة 

باالعتماد وذلك أيضاً  ية للمخططاتتقييمال دراساتالو السابقة التحليلية األدوات بين المقارن التحليل إجراء على العمل

ريقة التقييم وطكمية أو نوعية  ؤشراتنوعية الممجال التقييم والهدف الرئيسي ومن حيث  خاصةمجموعة معايير  على

والنتائج ومراحل االستخدام
12:107]  ]
للمخطط  يةبين األدوات والدراسات التقييم التحليل المقارن 3. ويوضح الجدول ،

 .التنظيمي

واألدوات  الطرق في اختالف هناك يظهر أن   المخططات استدامة لتقييم المختلفة والدراسات الدولية إن  تحليل المبادرات

التنظيمية ولكن الهدف الرئيسي لها جميعاً هو  المخططات عبر المجتمعات استدامة لتقييم أداة أو دراسة كل في المعتمدة

وكما تبين ، دادها وفق معايير تنطلق من مبادئهاتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خالل المخططات التنظيمية وإع

أّن المؤشرات والمعاييرالمعتمدة تختلف من أداة ألخرى ومن دراسة ألخرى ولذلك ال يمكن اختيار أو وضع طريقة 

موحدة لتقييم المخططات التنظيمية ألي دولة أو في أي زمان كان بما فيها من مؤشرات ومعايير وقضايا يجب معالجتها 

 .اإلقليم لية ومنهجية عمل تعكس الظروف المحلية للمدينة أوما هذا األمر يتطلب تطوير طريقة تحليوإنّ 

مجاالت عمل محددة قطاعياً للمبادرات الدولية تستخدم  األدوات التحليلية راسات أنّ لمبادرات والدِّ كما أظهر تحليل ا

من الدراسات التقييمة للمخطط استخدمت  9 من أصل 4وكذلك  ،لتحليل على أساس معايير لقياس األداءاوالمؤشرات و

األغلبية السابقة  ن أن  تقاس وفق تلك المؤشرات أيضاً، كما تبي  ومؤشراتها للتحليل وإجراءات تخطيطية كمعايير  مجاالت

من الطرق التحليلية تستخدم نظام النقاط لكل معيار أو إجراء يتضمنه المخطط من سياسات أو أهداف  لتلخيص نتيجة 

، من الطرق استخدمت مؤشرات نوعية 9من أصل  1 كما أنّ نحو االستدامة او االبتعاد عنها، و التحليل من حيث االتجاه

بها أو بعدها عن االتجاه للتّعرف على مدى قر التخطيطية هي طرق لتقييم السياساتمن األدوات  9من أصل  1 وكذلك

 .المرغوب لالستدامة

المؤشرات  البناء علىوالمخطط التنظيمي المستدام أداء وبذلك يمكن االستفادة من الطرق التحليلية المختلفة لقياس 

ريقة تحليلية للمخططات التنظيمية تعمل وفق الظروف تطوير ط من أجلوالمعايير واإلجراءات التخطيطية في كل منها 

 .والمعطيات المحلية
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 األدوات التحليلية والدراسات الخاصة بتقييم استدامة المخططات التنظيميةالمقارن بين  التحليل(: 10)الجدول 

 الباحثة :المصدر
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 الالذقية  دينةاستدامة المخططات التنظيمية لم لتقييم مالئمةالتحليلية الداة األتطوير نحو  5.3.

لنموذج ح عدة تساؤالت الختيار البيانات ليطرلتقييم المخططات التنموية  ة أو نموذج تقييمي مناسبيداة تحليلأتطوير  إنّ 

 .31 ة وهي موضحة في الشكليفي العملية التقييم المستخدمة ةالمناسبوالطريقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار الطريقة التحليلية المناسبة للتقييم (:04)الشكل 

 الباحثة: المصدر
 البيانات هي ما ولكن للتقييم، تطويرها أو اختيارها يجب التي الطريقة مع البيانات مكاملة كيفية السابق الشكل نيبيِّ 

 مجال هناك أن   أم واحدة هي وهل السياسات تصاغ أساسها علىالتي و المناسبة المؤشرات مجموعة إلنتاج المطلوبة

 .التنمية؟ أبعاد باختالف تختلف والبيانات المؤشرات من مفتوح

 وأبعاد جاالتم من منها كل تتضمنه وما تحليلية وطرق أدوات من دراسته تمّ  ما بأن الجزم يمكن ال في الواقع،

 المخطط يتضمنها أن يجب التي االستدامة وعناصر وأبعاد مفاهيم لجميع شاملة هي إجرائية ومعايير ومؤشرات

 يأتي وهنامؤشرات وبيانات تساعد في  تقييم أفضل للمخططات،  يمكن إضافته منما المجال مفتوح لما وإنّ  ،التنظيمي

ويوضح  ،أمكن إن شمولية األكثر المؤشرات إلنتاج والمعايير البيانات تستخدم التي الطريقة تطوير في البحث دور

 .وبيانات أخرىالمختارة مفتوح ومتوقف على ما يمكن تطويره من مؤشرات مجال البيانات  أنّ  31الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

والتي يجب أن تؤخذ  التأثيرات الحالية والمستقبلية على االستدامة الحضريةما هي 

؟باالعتبار عند إعداد المخططات   

النماذج والطرق التحليلية مع ( المؤشرات والمعايير)كيف يمكن مكاملة البيانات 

 لإلعالم عن وضع السياسات المستخدمة ؟

  التوظيف، والفقر ، وسبل العيش )المجال االقتصادي على سبيل المثال

 (وغيرها ...المستدام

   الخ ......اإلسكان والوصول إلى الخدمات والبنية التحتية الرخيصة) المجال االجتماعي 

 ت البيئة المبنية والطبيعية والسلوك المستخدم لكل منها المياه والطاقة والهواء واستعماال

ل الحضري األراضي المستدامة والتصميم الحضري والنق

 (الخ..المستدام

  ( وغيرهاشاركة ومحتوى المخطط و الخبرات الم)اإلداري المجال 

 إدارة البيانات ومتطلباتها

قدرة النموذج على 

 استخدام  البيانات 

والسياسات األهداف  

 .قياس االستدامة ضمن عناصر المخطط التنظيميمجاالت  (:02)لشكل ا

 إعداد الباحثة  :المصدر

 

مجاالت قياس  

االستدامة ضمن 

عناصر المخطط 

 التنظيمي
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حسب تكرارها وأهميتها  األبعاد الثانويةاختيار  النظري لقياس المخطط المستدام وقد تمّ  جالنموذ السابق وضح الشكلي

ة إن األبعاد السابقة مترابط، وكورةذبالنسبة للجهات الممؤشرات والمعايير اإلجرائية الومدى توافرها من حيث األبعاد و

وضع النموذج النظري لالستدامة  بذلك تمّ على اآلخر،  تأثير استخدام كل منها من خالل على اختالف مجاالتهافيما بينها 

الحضرية المستدامة مع األولويات في كل من األدوات أهداف التنمية  ربطمن خالل والذي يحقق أكثر شمولية الحضرية 

التي  جاالتاختيار الم تمّ  فقدوبعبارة أخرى  ،لدراساتوالطرق التحليلية السابقة ومدى أهمية كل منها في هذه األدوات وا

همية األاألكثر استعماالً وذات  اإلجرائية معاييرالمؤشرات ومع عناصر المخطط وكذلك ال التنمية أبعاد تتضمن ربط

 .5. كما هو موضح في الجدول، بأهداف التنمية الحضرية المستدامةاألقوى  صلةالو

اد
بع
أل
ا

 

 ASPIRE األبعاد الثانوية
تحليل 

 المحتوى

UN-

HABITAT

- who- 

WB) 

ICLEI 

OECD 

Berke 

2226 

Counsell 

2228 

Bruff and 

Wood (2000 

الشويخات وإينا 

1334 
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ال
ة 
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لب
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الموارد والمناطق 
 الطبيعية

++++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ 

 + +++ ++++ +++ ++++ +++ +++ ++++ حفظ التنوع الحيوي
 + +++ + + ++++ +++ +++ ++++ حفظ األراضي الزراعية

 ++++ ++++ +++ ++ ++++ +++ +++ ++++ والهواءالمياه 
 ++++ ++++ ++++ + ++++ ++++ ++++ ++++ إدارة النفايات
 +++ +++ +++ + +++ +++ ++++ ++++ إدارة  األرض

 +++ ++++ ++++ + + + ++++ ++++ كفاءة استعمال الطاقة
التكيف مع التغير 

 المناخي
+++ ++ + + ++ + +++ + 

 + +++ + ++ + + ++ ++++ األوزونحماية 

ية
بن
لم
 ا
ئة
بي
ال

 

التنمية المضغوطة  
 (التجديد )

++++ ++++ + + + ++++ ++++ ++++ 

االستعمال المتعدد 

 لألراضي
++++ ++++ +++ ++++ ++ ++++ ++++ +++ 

م 
مي
ص
لت
ا

ي 
ضر

ح
ال
 +++ +++ ++++ ++++ ++++ + ++++ ++++ العالم العام 

الشكل 

 الحضري
+ +++ + +++ + ++++ + + 

ية
ع
ما
جت
إل
 ا
لة
دا
لع
ا

 

تحليل تأثير التغير 
 الديموغرافي  

++++ ++ +++ + ++++ + + + 

 ++++ + + +++ ++++ ++++ ++++ ++++ اإلسكان الرخيص
 ++++ +++ +++ ++++ ++++ + ++++ ++++ حفظ التراث والثقافة

النقل الحضري المستدام 

 والرخيص
++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

 +++ +++ +++ + +++ +++ ++++ +++ البنية التحتية الرخيصة
 ++++ + + ++++ ++++ ++++ ++++ + األمن واألمان

ة 
ء
فا
كل
ا

ية
اد
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ا

 
 ++++ +++ +++ + ++++ ++++ +++ ++++ استثمار مناطق للتوظيف

العيش  –رفاهية المجتمع 

 المستدام          
++++ ++++ ++++ + + +++ + ++ 

مة
دا
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 + + ++++ ++++ + ++++ ++++ +++ التشاركية

 + + +++ ++++ + ++ ++++ ++++ الخبرة والكفاءة

 + + + ++ + +++ ++++ ++++ الشفافية والمساءلة

 + + + ++ + + +++ ++++ مرونة القوانين

ح 
تا
مف

وز
رم
ال

 

++++ 

عناصر المرتبطة باألبعاد توافر 

 والمؤشرات والمجاالت المخطط

إجرائية ومعايير  
+++ 

 أبعاد

ومؤشرات 
ومعايير 

 إجرائية

++ 
 أبعاد

 + وإجراءات
 

أبعاد رئيسية 

 ومؤشرات

 المختلفة والدراسات واألبحاث الدولية وأهمية في األدوات التحليلية للجهات مقارنة بين األبعاد التنموية األكثر استعماالً  (:16)الجدول 

 إعداد الباحثة: المصدر
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وتأسيساً على ما تقّدم من أدوات وطرق تحليلية مختلفة لتقييم المخططات التنظيمية، وانطالقاً من مؤشرات قياس المخطط 

التنظيمي ومعايير أداء هذه المخططات من خالل تحليل الدراسات والمبادرات السابقة وبناًء على متطلبات وأهداف التنمية 

ها ويسعى المخطط التنظيمي لتحقيقها، يمكن تطوير مجموعة مؤشرت ومقاييس الحضرية المستدامة التي يجب أن يعالج

ومؤشرات ومعايير مجاالت في قائمة تتضمن السورية أداء أساسية للمخططات التنظيمية لمدينة الالذقية وغيرها من المدن 

المتكرر استخدامه في كل من األدوات من نظام النقاط  إجرائية تم  ورودها وتكرارها في كل الطرق السابقة مع االستفادة

،التحليلية والدراسات التقييمة والذي يلخص كل حالة من المواضيع أو المجاالت
 

إلى عدم وجود المعيار ( 0)بحيث يرمز 

وفي نهاية النتائج المنفصلة ستكون قائمة التقييم المقترحة  ،إذا كان موجود في المخطط( 3)والرمز أو المؤشر في المخطط 

 االستدامة، مجاالت)رحة التي تتضمن أربعة أعمدة من قائمة التقييم المقت 4.ويوضح الجدول  ،ضمنة نتائج التقييممت

 .ويتم التعامل مع جميع المعايير كل منها على حدا(  مؤشرات قياس المخطط، معايير أداء المخطط، األبعاد الثانوية

مجاالت 

 االستدامة
 اإلجرائية ألداء المخططالمعايير  مؤشرات قياس المخطط
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نسبة  األراضي الزراعية الريفية  التي تتحضر كل : 3م

 .عام

 تقليل نسبة تحول األراضي الزراعية إلى حضرية : 3

نسبة مساحة األرض الكلية المحمية كمناطق : .م

 .     طبيعية

 .الطبيعية والريفية وزيادة نسبة المناطق الطبيعيةحماية وحفظ المواقع : .
 .خفض تأثير البنية التحتية للتنمية على المناطق الطبيعية والريفية: 3

 

المساحات الخضراء والحدائق المتوفرة : 3م

  .وأماكن األلعاب الرياضية 

 .تحسين الوصول واالتصال مع أماكن الترفيه والمساحات والحدائق :5

 حماية وتحسين الفراغات الخضراء الحضرية :4

 تحديد اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر في المخطط التنظيمي إلدارة البيئة:1 إدارة المخاطر البيئية: 5م 

 زيادة نسبة إعادة استخدام النفايات وتقليل تكاليف معالجتها:1 وزن النفايات المتولدة كل يوم: 4م النفايات
الطاقة 

 والموارد

 (عمارة كفوءة)تصميم أبنية خضراء مستدامة -تقليل كثافة استعمال الطاقة: 9 كفاءة استخدام الطاقة: 1م
 (الطاقة الشمسية-الكهرباء)استعمال مصادر طاقة متجددة  -2  نوعية مصادر الطاقة: 1م

تغير 

 المناخ
 CO2تخفيض االشعاعات  –التكيف مع التغير المناخي -30 إشعاعات غاز ثاني أكسيد الكربون: 9م

 الهواء
 تقليل االنبعاثات الملوثة للهواء: 33 نوعية الهواء المحيط: 2م

 تقليل استعمال المواد الخطرة ونواتج الصناعات الخطرة : .3 (استنزاف األوزون)األتموسفير : 30م

اه
مي
ال

 

نسبة استعمال الماء السكني من المتر : 33م

 المكعب 

 استخدام المياه الجوفية بكفاءة -استخدام مستدام للمياه: 33

 منع تسرب التلوث إلى المياه الجوفية  –حفظ المياه الصالحة للشرب : 35 نوعية المياه: .3م

 .إدارة مياه األمطار : 34 (مياه األمطار )نسبة إعادة واستعمال المياه : 33م
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 اضي المنتجةبعيداً عن األر( الصناعات)تحديد مواقع النشاطات الضارة :31 بيئة األرض: 35م

 تحديد ومعالجة األراضي الملوثة:31

 المنتجةاقتراح األنشطة الزراعية في األراضي ذات الترب : 39 فاءة استخدام األرضك: 34م

  تقليل المساحة األفقية للسكن: 32 نسبة االستعماالت السكنية وغير السكنية: 31م

االختالف بين استعمار الهكتار الواحد من : 31م

 األرض

السكن في المناطق  -استعمال متعدد لألراضي ويتضمن فراغات مفتوحة واسعة: 0.

 التجارية والقرب من وسائل النقل العام

 

تحديد المواقع لتنمية استعماالت األراضي بأقل التأثير على المناطق الطبيعية ذات : 3. تحليل الموقع مع سهولة الوصول:39م

 .األهمية البيئية والتاريخية واألثرية

كل ( تجديدها)نسبة مساحة األرض المعاد تنميتها : 32م

 سنة 

 المطورةالتجديد الحضري في المدينة وتنمية األرض غير : ..

م 
مي
ص
لت
ا

ضر
ح
ال

 ي

 كثافات إسكان متنوعة والسكن في المناطق التجارية والقرب من وسائل النقل العام: 3. الكثافة وتعدد االستعماالت : 0.م

سهولة الحركة والوصول إلى المواقع التنموية : 3.م

 الرئيسية المعتمدة 

المرور وتأمين اتصال مرئي بين م بين عقد 500توفير بيئة للمشاة لمسافة تنقل :5.

 .طرق المشاة وطرق النقل األخرى

مدى وجود  شوارع آمنة للمشاة والدراجات : ..م

 الهوائية 

 تزويد تنوع للفراغات المفتوحة ومسافة المشي من اماكن السكن إلى مركز المدينة : 4.
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 (ذو التكلفة المعقولة)االجتماعي العام زيادة تخصيص األراضي لإلسكان : 1. عدد االراضي ذات التكلفة الرخيصة :3.م

عدد الوحدات السكنية الرخيصة لتلبية : 5.م

 الحاجات المحلية 

إجراءات لتزويد السكن بأسعار رخيصة وتأمين الوصول السهل للوظائف : 1.

 .والمرافق

متوسط مسافة الرحلة من المساكن إلى أقرب : 4.م

 (على األقدام)نقطة مرور 

تزويد إمكانية الوصول السهل للنقل العام مع اتصال جيد مع الخدمات المحلية : 9.

 .واإلقليمية

انية الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية  كإم: 1.م

 .الرخيصة

معقولة لجميع الفئات من خالل اإلنتاج تأمين الخدمات الحضرية األساسية بأسعار : 2.

 .المحلي
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المرافق 

 الثقافية

تأثير التنمية  على التقاليد والهوية  : 1.م

مدى تنمية الشعور بالهوية الثقافية  -الحضرية

 والتاريخية 

 زيادة الشعور بالتراث الثقافي والهوية الحضارية وخلق أماكن عامة تاريخية ثقافية : 30

ي
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إدارة المرور وتنسيق النقل المحلي مع : 9.م

 اإلقليمي 

م 900من الفعاليات تقع ضمن مسافة مشي  % 90وصول إلى بدائل النقل بحيث : 33

م 500م عن محطة الباصات و500م عن خط الترام و500بعيدة عن محطة القطار و

مدى إمكانية توفير الوصول إلى شبكة نقل : 2.م .عن وسائل أخرى للوصول إلى النقل الكفوء المستدام

 آمنة ورخيصة كفوءة

 زمن ومسافة الرحلة -ملكية السيارة: 30م
 .زيادة حيوية وكفاءة النقل العام وخفض االعتماد على السيارة الخاصة: .3

 استعماالت أراضي متعددة، لتقليل الطلب على الرحالت في التنمية الجديدة: 33

الصحة 

 والتعليم

الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية : 33م

 الرخيصة

 .وضع حدود التلوث المحلي وآثار التلوث على الصحة: 35

 ضمان وجود مراكز تعليمية في المناطق السكنية النامية وتهدف إلى التوظيف: 34

 السكان
 تحليل تأثير التغيرات الديموغرافية : 31 الفئات الفقيرة  -التعداد السكاني وتغيراته: .3م

 فقراء الحضر بتكاليف رخيصةيم كيفية توصيل البنية التحتية لتقي: 31

 تخفيف العنف والجريمة : 39 ساكن  3000الجرائم المسجلة لكل : 33م األمن

 الفقرتقليل نسب األسر التي تحت خط : 32 تحت خط الفقر  تقعنسب األسر التي : 35م الفقر
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آثار المشاريع في المخطط على االقتصاد : 34م

 المحلي وعلى الفقراء المحليين 

تقييم األثر االقتصادي للمخطط مع تضمين كل أصحاب العالقة ويتضمن أهداف : 50

 .يلالتوظيف المح

 خلق حوافز للتنمية الريفية لمنع الهجرة : 53

األعمال التجارية المحلية المتوفرة لخلق  : 31م

 حوافز لتنمية المدينة

توفير فرص لمزيج جيد من األعمال المحلية ولتزويد فرص جيدة للسكان للتسوق : .5

 المحلي
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األعمال عظمى للتنمية االقتصادية المحلية من مختلطة لفرص ستعماالت مخطط ال: 53 معدل البطالة : 31م

 .يرهاغالصناعية والتجارية والسكنية و

نسبة فرص العمل إلى الوحدات السكنية : 39م

 (العدد الكلي لألعمال مقسمة على عدد الوحدات)

 .العملفرص موازنة اإلسكان و: 55

رتبطة فرص العمل المحلية المطروحة الم: 32م

 بمكان عيش السكان ومدى ارتباطها بالنقل العام

ضمان الوصول السهل لفرص التوظيف في المناطق المحلية والمحيطة بها : 54

 .بواسطة الدراجات الهوائية والمشاة والنقل العام
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التفويض الرسمي من الحكومة المركزية : 50م

 والتنسيق العمودي واألفقي 

لألطر االستراتيجية الوطنية وتنسيق بين زية وفهم كومة المركالتنسيق مع الح: 51

 الحكومات المحلية المجاورة

 .سات والمخططات والسلطات القضائيةالتبادل والتنسيق بين السيا: 51 التنسيق الداخلي: 53م

 .تنسيق وتعاون بين الجهة الدارسة للمخطط والسلطات المحلية:59

ومعلومات واضحة ودقيقة ومدى المشارة الشعبية في توفيرها توافر بيانات : 52 الدقة والوضوح: .5م

 إلمكانية التطبيق
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مدى مشاركة السكان المحليين والمنظمات : 53م

 الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في

 عملية اإلعداد ومدى توافر القدرات المطلوبة 

المشاركة الشعبية لكافة ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص إضافة إلى : 40

أصحاب المصلحة في كل مراحل إعداد المخطط بدءاً من وضع األهداف والغايات 

 .وصياغة السياسات واالستراتيجيات إلى مرحلة التطبيق

اإلعالم عن المخطط وعن المشاريع األولية  –تضمين أصحاب الشأن : من حيث 43 وصف العملية التشاركية : 55م

لوكاالت الحكومية اومدى المشاركة واستشارة المجتمع المدني ومزودي الخدمات و

 .والقطاع الخاص

 لخبراتا
المهارات لدى الكوادر والجهات المختصة : 54م

 بإعداد المخطط لكل مرحلة من المراحل

 والقدرات التنظيمية المتعلقة بعملية إعداد المخططتوفر المهارات والموارد المالية : .4

القوانين 

 والتشريعات

القوانين والتشريعات وأثرها في تصميم : 51م

 المخطط وتنفيذه

 .تقييم تأثير أي مواطن للضعف في سيادة القانون في عملية إعداد المخطط:43

 تحديث القوانين وتطويرها بما يالئم الحاجات المتجددة : 45

 إمكانية تطبيق المخطط وفق القوانين وتطابقه مع آراء السكان: 44 تطبيق المخطط وفق الشرعية: 51م

تحليل 

قاعدة 

 البيانات

 استخدام أدوات تحليلية علمية للمخطط: 41 تحليل المخطط وقياسه: 59م

 استخدام مؤشرات قياس استدامة المخطط : 41

تطبيق 

 المخطط

 توضيح استراتيجية التنفيذ: 49 .المخططتنفيذ : 52م

 الالذقية دينةملتقييم المخططات التنظيمية في  (قائمة المعايير) المقترحةاالداة التحليلية  (: 13)الجدول 

 إعداد الباحثة: المصدر

 دينةالتنظيمي لمتقييم المخطط استخدامها لسيتم  ومؤشرات قياسها التي المقترحة ابق قائمة المعاييريبين الجدول السّ 

 اعتمادوقد تّم ه، عرف على التحديات التي واجهت عملية إعداده و تطبيقالبحث للتّ  هذا الالذقية في القسم العملي من



106 

منها ما هو  مجموعة المعايير األكثر استعماال واستخداماً في األدوات التحليلية المدروسة مع إضافة مجموعة معايير

وفقاً لما تتطلبه مبادئ االستدامة الحضرية وبما يتناسب مع خصائص والمعطيات  في الدراسة البحثية قتراحهاتم ا كمِّي

تقليل نسبة تحويل األراضي الزراعية إلى حضرية، تحديد ) وهي في مجال البيئة الطبيعيةعلى المستوى المحلي 

تقليل المساحة  ) وفي مجال البيئة المبنية (المطار، إدارة مياه افي المخطط اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر البيئية

، كثافات إسكان متنوعة وبالقرب من المناطق التجارية ومن وسائل النقل العام، توفير بيئة للمشاة لمسافة األفقية للسكن

وفي مجال العدالة ، (م بين عقد المرور وتأمين اتصال مرئي بين طرق المشاة وطرق النقل األخرى500تنقل 

مع تزويد إمكانية الوصول ( ذو التكلفة المعقولة)زيادة تخصيص األراضي لإلسكان االجتماعي العام )االجتماعية 

م بعيدة عن محطات 900من الفعاليات تقع ضمن مسافة مشي % 90بدائل النقل العام بحيث  السهل، الوصول إلى

تقييم األثر االقتصادي ) وفي مجال الكفاءة االقتصادية، (الحافالتم عن محطة 500م عن مطة الترام و500القطار و

يف المحلي، موازنة اإلسكان وفرص وظللمخطط مع تضمين كل أصحاب العالقة، تضمين المخطط ألهداف الت

تقييم تأثير أي مواطن للضعف في القوانين والتشريعات في عملية إعداد المخطط، ) وفي المجال اإلداري ،(العمل

 .(لمخطط، توضيح استراتيجية التنفيذقياس اخدام أدوات تحليلية علمية لاست

 اوتحقيقه اتنظيمي لقياس مدى استدامة المخططعد خطوة هامة وأساسية في نظم التخطيط التي  تطوير أداة تحليلية  إنّ  

باالستفادة من مختلف التجارب ز ذلك عز  يمكن أن ي  على أرض الواقع، و اتطبيقهلألهداف المرجوة ومدى إمكانية 

العالمية الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال والتي قامت بتطوير مخططاتها التنظيمية بما يتالءم وسياسات 

 .وأهداف تنمية المدن المستدامة

 خالصة الفصل الثالث

لقياس المخطط التنظيمي وتحديد مدى قربه أو بعده عن االستدامة، األمر ية حليلتأهمية وجود أداة أظهرت الدراسة 

حدد مدى ت  اتجاه السياسات وفق مؤشرات تحديد إظهار الحالة التي ستكون عليها المدن من خالل في الذي يساهم 

ولة ألخرى ولكن من دتختلف هذه المعايير  أنّ  تبيّن وقد، استدامة المخطط التنظيمي معاييرالتزام هذه السياسات ب

هناك معايير تعتبر اساسية تعكس أهداف تنمية المدن المستدامة على المخطط من خالل االلتزام بمبادئها وأبعادها 

وبالمقابل هناك معايير تعكس الظروف المحلية للمدينة او  ،(والتقنيةالبيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية )

تطوير أداة تحليلية لقياس استدامة المخطط على المستوى المحلي من الخيارات الناجحة لتطوير  لذلك فإنّ  ،الدولة

مؤشرات المخطط المستدام التي تعكس النطاق االشمل للتنمية الحضرية المكانية المستدامة تتضمن  ،منهجية إعداده

ؤشرات الكفاءة االقتصادية ومؤشرات ، ومؤشرات العدالة االجتماعية وممؤشرات البيئة الطبيعية والمبنيةوهي 

 .اإلدارة الكفوءة لنظام التخطيط
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 في مجال إعداد المخطط التنظيميللمدن الساحلية والعربية  العالميةالتجارب وتحليل دراسة  :الفصل الرابع

 ةمادتسالا ققحي يميظنت ططخمإلعداد التجارب العالمية  1.4.

 المخطط التنظيمي الشامل والمتكامل -تجربة مدينة برشلونة االسبانية  1.1.4. 

 Barcelona City (BCN)       برشلونة لمدينة والجغرافية الديموغرافية الخصائص1.1.1.4. 

 برشلونة مدينة في التخطيط نظام2.1.1.4. 

 الخلفية القانونية التشريعية لنشاطات التخطيط في مدينة برشلونة  3.1.1.4.

 األدوات التخطيطية الرئيسة في برشلونة4.1.1.4. 

 في برشلونة الخلفية اإلدارية إلعداد مخططات التنمية 5.1.1.4.

 تطور المخطط التنظيمي الحضري لمدينة برشلونة. 4.1.1.6

 جديدة إلعداد المخطط التنظيمي في مدينة برشلونةالسياسات ال 7.1.1.4.

 Plan Mobilité Urbaine  -PMU برشلونة مدينة في الحضري النقل مخطط 1.7.1.1.4           

 التخطيط المستدام للمناطق الطبيعية والتنوع الحيوي  2.7.1.1.4.              

 سياسات اإلسكان في مدينة برشلونة 3.7.1.1.4.

 دور المخطط التنظيمي االستراتيجي في التطور االقتصادي لمدينة برشلونة 4.7.1.1.4.

 ة إلعداد مخططات ومشاريع التنميةالتجديد الحضري كأداسياسة  5.7.1.1.4.

 قياس استدامة المخططات في برشلونةمؤشرات  . 4.1.1.6

 تقييم آثار تطبيق مخططات التنمية الحضرية المستدامة في برشلونة  . 4.1.1.6

  التجديد الحضري سياسات ،فرنسافي  تجربة مدينة مرسيليا 2.1.4.

  . والتخطيطية اإلدارية وتبعيتها Marseille  مدينة مرسيليا عن لمحة  1.2.1.4. 

 .مرسيليا مدينة  في التخطيط وأدوات نظام      2.2.1.4. 

 .SCOT لمدينة مرسيليا  اإلقليمي التوجيهي المخطط      3.2.1.4. 

 .مرسيليا لمدينة PLU الحلي التحضر مخطط      4.2.1.4. 

 .لمرسيليا PLU التحضر مخطط إعداد سياسات تطوير في التخطيطية والتشريعات القوانين دور      5.2.1.4. 

 .لمرسيليا PLU المحلي التحضر مخطط وفق األراضي استعماالت تخطيط نظام      6.2.1.4. 

 .األفعال وردود التحديات -مرسيليا في الحضري لإلسكان التخطيط     7.2.1.4. 

 .األراضي إدارة في الحضري النقل مخطط دور     8.2.1.4. 

 .مرسيليا مدينة في للتخطيط كأداة الحضري التجديد سياسة     9.2.1.4. 

 .مرسيليامدينة  في المخططات قياس مؤشرات     10.2.1.4. 

 المدينة الصناعية والسياحية والبيئية-تجربة مدينة مرسين في تركيا  3.1.4.

  .خصائص مدينة مرسين الجغرافية والديموغرافية1.3.1.4.

نظام التخطيط التنظيمي في مرسين وخلفيته القانونية 2.3.1.4.
 

 .واإلدارية

 .مبادئ إعداد المخطط التنظيمي األول لمدينة مرسين وتأثير على الوضع الراهن 3.3.1.4.

 .التحديات وإمكانيات النجاح –إدارة النمو الحضري في مرسين  4.3.1.4.

 التجارب العربية في مجال إعداد مخططات تنظيمية مستدام 2.4.

 الخطة الشاملة لترتيب األراضي  -لبنان في تجربة مدينة بيروت .42.1.

 لمحة عامة عن مدينة بيروت  .42.1.1.

 نظام التخطيط وخلفيته القانونية واإلدارية في بيروت   .42.1.2.

 في بيروت وعوائق تخطيط استعماالت األراضي  الوضع الراهن .42.1.3.

 الخطة الشاملة لترتيب األراضي  .6.2.1.6

 توجهات ومبادئ الخطة الشاملة لترتيب األراضي     1.4.1.2.4.

 تقييم الخطة الشاملة لترتيب األراضي   .42.1.5.

 تقييم التجارب العالمية والعربية في مجال إعداد مخططات تنظيمية مستدامة واستخالص النتائج  .43.
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 دراسة وتحليل التجارب العالمية والعربية للمدن الساحلية في مجال إعداد المخطط التنظيمي :الفصل الرابع

مختلف ارتبطت عملية التحضر في معظم الدول المتقدمة بما تتبعه من سياسات وأنماط التنمية المتوازنة على 

في  تأثير تحدياته حالت دونضبط آثار النمو الحضري فيها و والتي عملت علىيطية المستويات التخط

مخططاتها التنظيمية الستيعاب  عبر توجيهوذلك  ،فيها مجريات عملية التخطيط وبالتالي على نوعية الحياة

من تطوير ألنظمة التخطيط  والعناصر المطلوبة لتحقيق ذلك التنموية جميع الجوانب بذلك شاملة  هذا النمو 

التأكيد في سياساتها  فقد تم   ا،العمل بمبادئ التنمية المستدامة لمدنه الالزمة لتفعيل ولألدواتالمتبعة التنظيمية 

والفقر الحضري  العشوائيمعالجة الموضوعات الهامة مثل التلوث البيئي واالنتشار الحضري على ضرورة 

راتيجي وإعادة النظر لمواجهة سياسي استتوجه م لها حت  حيث ت، من تحديات التنمية ذلك وغيرالمرافق له 

من دمج لالستعماالت والوصول التحديات وأن تحافظ على البيئة الطبيعية والتخطيط لبيئة مبنية جيدة هذه 

تكامل مع أسس بالوونقل حضري صديق للبيئة للخدمات الحضرية وتوفير إمكانية الوصول السهل العادل 

أي البحث عموما  عن حلول لتحضر إيجابي واستثمار إمكانيات النمو الحضري والتخطيط  ،التصميم الحضري

 .على أساسه من خالل إعداد مخطط تنظيمي مستدام

عداد الل تطوير منهجية إلذلك سعت العديد من الدول االجنبية والعربية لتحقيق التنمية الحضرية من خ

القتصاد والعدالة وا واألراضيالمتعلقة بالبيئة والموارد والطاقة  لمدنها وحل القضايا ةات التنظيميالمخطط

 .تجاوز جزء قليل منهامن لمعظم المجاالت المطروحة ومنها حقق نجاحا   ندارة الكفوءة، ومنها ماالجتماعية واإل

تحقيق ل قامت باتباع استراتيجيات مختلفة  التي تجارب بعض الدولعلى تقييم الفصل  سيتم العمل في هذا

االمر على مستوى مدينة  عزز ذلكمكانية االستفادة منها في إعداد مخطط مستدام ي  إل ،استدامة مدنها الساحلية

من حيث الخصائص الجغرافية والديموغرافية والمساحة  هااختيار المدن التي تتشابه مع تم  الالذقية، وقد 

ناجح في مدن التي تشتهر بنموذجها التخطيطي الاختيار ال كما تم   ،والظروف المتعلقة بالتخطيط التنظيمي

ومدينة مرسيليا ( المدينة المضغوطة المتكاملة)ومنها مدينة برشلونة االسبانية تحقيق التنمية المستدامة، 

توجيه مخطط مدينة مرسين  الفرنسية التي تتميز بتوجيه المخطط وفق سياسة التجديد الحضري كذلك، وتم  

 مدينة بيروت وضعت خطتها كذلكو ،تكون سياحية بيئية وبالمقابل أن ينة الصناعيةن تكون المدالتركية أل

 .الشاملة إلمكانية تحقيق استدامتها

 ةمادتسالا ققحي يميظنت ططخم دادعإلالتجارب العالمية . 1.1 

  .لماكتملاو لماشلا يميظنتلا ططخملا - اإلسبانيةتجربة ال1.1.4.
والتي عالجت  ها المدينة الرائدة في التخطيط عالميا  ودوليا ،مدينة برشلونة من المدن المعروفة على أن  ت عد 

على توفير  خالل العقود الماضية من خالل العملواإلدارية  البيئية واالقتصادية واالجتماعيةالقضايا 

ها المدينة التي تزود عَرف بأن  وت  ( المدينة، اإلقليم ،يلحا)المساحات الحضرية الكبيرة على مختلف المستويات 

من حيث زيادة الكثافة ودمج االستعماالت مع المحافظة على سبل  التجديد الحضريالمثال حول تخطيط 

 .العيش المستدام
 

 Barcelona City (BCN) الخصائص الديموغرافية والجغرافية لمدينة برشلونة   1.1.1.4. 

في إسبانيا وفق تعداد  االستقاللية كتالونياالمدينة األكثر كثافة للسكان في والية  BCNتعد مدينة برشلونة 

وبكثافة حوالي  2كم122.2، وتمتد على مساحة تقدر حوالي 2212مليون نسمة للعام  1.4سكاني بلغ حوالي 

في الساحل الشمالي الشرقي إلسبانيا وتابعة لمنطقة  المتوسط البحر شاطئ على وتقع ،2كم/ ألف نسمة 15

قدره بلدية ووفق تعداد سكاني  34والتي تتألف من  ،metropolitan area of Barcelona - AMBالعاصمة برشلونة

، 2كم/نسمة  6452 سكانية قدرها وبكثافة 2كم 433، وتمتد على مساحة تقدر ب 2212مليون نسمة للعام  3,2

 6,424,452بلدية وبتعداد سكاني  146فيتألف من  Barcelona Metropolitan Region- BMR برشلونةأما إقليم 

 2كم 3236نسمة ويمتد على مساحة 
[223]

 واليةموقع مدينة برشلونة بالنسبة إلسبانيا و 34ويوضح الشكل ، 

  .كتالونيا
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 [223] ووالية كتالونيا مدينة برشلونة في إسبانياموقع  :(33)الشكل 

 نظام التخطيط في برشلونة   2.1.1.4.

 ورئيسها وبرلمانها الذاتي حكمها لها التي Cataloniaكتالونيا  تتبع مدينة برشلونة إداريا  إلى الوالية االستقاللية

من الناتج المحلي اإلجمالي % 02منها وتشكل % 12وتمثل برشلونة الجزء الحضري منها البالغ  وحكومتها

خطيطية وإدارتها بينما الحكومة وقوانينها الت   ةواليإلى نظام تخطيط ال برشلونة خطيط فييتبع نظام الت  لها، و

التنفيذي الشامل للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والعدالة والقوانين  المركزية االسبانية هي المسؤول

 .التجارية والطيران والمالحة وغيرها

صديق على القوانين التي تغطي أنظمة التخطيط الحضري واإلقليمي يتم تحديد استعماالت األراضي والت  

Generalitat  تي للحكم الذاتيالنظام المؤسساواإلشراف على صياغة المخططات اإلقليمية من قبل 
 تضع، أي 1

لسكان ولها استقالليتها التي تنظم شؤونها والتي هي المستوى األقرب لالبلديات سياسات استعماالت األراضي 

نمية الحضرية تقليديا  يعتمد ا نظام الت  وأم  ، والتصديق على المخططات يضااألراستعمال المحلية بخصوص 

التنمية الحضرية وهم بتمويل مواجهة الضعف في الميزانية العامة الخاص ل ياألراضعلى مبادرات مالكي 

 حضركاليف المتعلقة بعملية الت  الت  الصالحية الفتراض  لهم
[164 :4-12]

. 

 برشلونة مدينة الخلفية القانونية التشريعية لنشاطات التخطيط في . 3.1.1.1

 برشلونة إلى قانون التخطيط الحضري الستعماالت األراضييمكن إرجاع أصل نموذج التخطيط الحالي في 

LUP Act الذي حاول تأسيس إطار العمل القانوني لمواجهة التحوالت اإلقليمية التي  1454عام  الصادر

سبانيا بعد الحرب األهلية والهجرات الريفية الحضرية التي سببت الحاجة إلى السكن والمرافق إتعرضت لها 

 .اإلقليمية والبلدية الوطنية والمخططات طلخطوات مثل اأدلقانون عدة ولهذا ا، العامة

للتنسيق من حيث إدخال الجوانب الرئيسية  LUP Actالتخطيط الحضري قانون ل د  ع   1405وفي عام  

القضايا البيئية وكذلك الخطط وإلقليمي لسد الفجوة بين التخطيط العمراني والتنمية االقتصادية واالجتماعية ا

 23رقم  TPA- Territorial Policyسياسة اإلقليمية القانون صدر  1443في عام و، االقتصادية التكنولوجية

للموازنة بين االختالفات القانون أعلن  وقدمناطقها منها برشلونة  ويغطي بقيةالونيا توالذي تتبع له والية ك

االقتصادية ونوعية أفضل تحقيق الكفاءة النمو المتوازن والموجودة من خالل تحديد أربعة أهداف وهي 

 .معالجة البطالةو للحياة

 األدوات التخطيطية الرئيسية في برشلونة  . 1.1.1.1

 مجموعات من األدوات وهي 3لتخطيط في برشلونة وفق ايتم 
[44  :26]

.: 

 .والتقييم والتنفيذ التخطيط أدوات -

 .القانونية األدوات -

                                                           
1
 - Generalitat  رئاسة و سياسيا وتشمل البرلمان الحكم الذاتي في كتالونيا امؤسسية الذي ينتظم حولهاللمنظومة لهي الهيئة العامة

 (من النظام األساسي للحكم الذاتي 2المادة )كتالونيا، والحكومة 

مدينة برشلونة  والية كتالونيا 

 الساحلية 

  اسبانيا 
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 .والتنسيق التشاركية األدوات  -

 : على مستويات مختلفة ولكل منها وظائفها وهياألدوات لتجسيد أهداف المخططات  ويتم استخدام هذه 

الهدف الرئيسي لهذه المخططات هو تحقيق  إن   :plan Territorial Master المخططات التنظيمية اإلقليمية - أ

 المركزية الحكومة موافقة تأخذ أن صياغتها يجب عملية ، وإن  حضرتوجيه الت  النمو المتوازن من خالل 

 البلديات مع واالستشارة وبالمشاورة المحلية والحكومات كتالونيا لوالية العامة األشغال ووزارة االسبانية

تحديد المدن التي  يتضمنو TPAويتم إعداد هذه المخططات تبعا لقانون سياسة اإلقليم ، المحلية والسلطات

 .سيكون لها دور كبير في استراتيجيات التنمية المتوازنة

خطيط تدرج ضمن نظام الت  و :The metropolitan urban master plan المخططات التنظيمية الحضرية - ب

الواقع تعتبر هي المخططات التنظيمية الرئيسية والتي تؤسس العمراني وتغطي المناطق البلدية وفي 

الريفية  األراضي وحمايةوالنقل  لنموكا المتعلقة بها واألحكام المستدامة العناصر الهيكلية للتنمية الحضرية

، حماية األراضيسياسات اإلسكان والنشاط االقتصادي وتحدد اإلجراءات لوالرئيسية  التحتية البنى ومواقع

، ويتم الحكومة اإلقليميةوبرشلونة العاصمة منطقة المخططات تتم بالتوافق مع هذه عملية التصديق على  إن  و

سنوات بموافقة منطقة العاصمة  4كل التي يتم إعداد المخططات على أساسها  ةتحديث البرامج الحضري

 .برشلونة

 :من خالل خطوتينعلى المخططات وتتم عملية التصديق  

 حضر وفق العملية التشاركية ت  أن و اتأن تأخذ القرار بصياغة المخطط مركزيةال على الحكومة :األولى

 .منبثقة من السكان حول محتوياتهاالتقارير الجلسات والجتماعات وخالل اال من

 للمشاورات لمدة ات وذلك بعد خضوعها موافقة على المخططقبل الوالية المستقلة كتالونيا التتم من  :الثانية

قدم أي تعديالت خاللها ومن ثم ترسل إلى مجلس الوزراء للموافقة ن ت  أشهر يمكن للسلطات المحلية 

 .النهائية وينشر في الجرائد الرسمية

 الخلفية اإلدارية إلعداد مخططات التنمية في برشلونة . 5.1.1.1
نمية حيث يتم إعداد الخطط اد مخططات الت  يعتبر الجانب اإلداري في برشلونة من المسائل الهامة في إعد

تطوير عدة خطط تنظيمية للتعاون والتضامن بهدف  تم   فقدالخاصة به وإضافة ما أمكن من معايير لتطويره، 

وكان آخرها  من العملية التشاركية من جهة أخرى،ينطلق  التنمية اإلدارية من جهة وإعداد مخطط تنظيمي

لعامة الستكمال وتحسين الخطة ا 2212 -2224ام وعالخطة التنظيمية للتعاون اإلنمائي والتضامن والسالم لأل

سياسة  للعمل اإلداري وفقمن خالل تطوير مبادئ ومهمات جديدة  2224-2224التي كانت ما بين االعوام 

 تيدئ باآلوتتمثل المبا تعاونية للتنمية وتزويد إجراءات لتنفيذ ذلك
[44  :26]

: 

 .التي لها دور فعال في عملية التنمية من قطاع عام وخاص ومجتمع مدنيلكل الجهات  مشاركة المسؤولية   -

 . مويلجهات الت   التعاون والتنسيق مع الوكاالت األخرى وخصوصا  و التوافق  -

 .باآلليات التقليديةبدون االستخفاف واالتصال واإلبداع  ،التبادلية والترويج لتنمية المجتمع  -

من حيث تزويد المعلومات التي تنظم وتدقق وتضبط سياسات التعاون اإلنمائي، وهذه المبادئ  مبدأ الشفافية -

 .طبق جميعها من خالل إطار العمل االستراتيجي من حيث وصف ما هو المطلوب والمراد تحقيقه والمهماتت  

 تطور نظام التخطيط التنظيمي الحضري في مدينة برشلونة  .6.1.1.1

 Cerdà Planوضع مخطط سيردا  يعود تاريخ برشلونة التخطيطي إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر عندما تم  

إلدارة نمو المدينة والذي فرض هدم الجدران الرومانية المحددة للمدينة ومنها بدأ توسع المدينة ليتم ما بين 

وتم خالل  2كم 44 هو برشلونة ليصبح مساحة منطقة ابه المحيطة عدد من البلديات ضم 1421 -1440عامي

بفعل الهجرة الريفية  1442-1452هذه الفترة افتتاح مترو برشلونة، وقد استمرت المدينة بالنمو ما بين عامي 

وبقي هذا  1454 المحافظة مخطط وضع آنذاك وقد تم   الحضري للتخطيط وجود الحضرية التي ترافقت مع عدم

مل حيث بدأت الديموقراطية والعملية التشاركية وش 1404-1404المخطط دون تنفيذ حتى الفترة ما بين العامين  

  . 2كم 604 بلدية بمساحة قدرها 20المخطط 
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كان شامل وإنما  مشترك ولم يكن آنذاك تخطيط الصناعات إنتاج توسعت المدينة عشوائيا  وتم   1442عام  فيو

 وبتزايد مستمر تحضر في برشلونة العاصمة غم من أن  بالر   الحضرية الخطط تطوير في صعبة مهمة هناك

خطيط الالمركزي بدأ الت   1445العام، وفي عام  النقل وصعوبات االجتماعي التوازن ترافق مع عدم سكاني

 لكن 1442عام  I BCN التصديق على المخطط االستراتيجي األول للعاصمة برشلونة تم   واستمر العمل به إلى أن

في الحضرية، لذلك  التنمية جلأ من المعيار تكون وألن العالمية الخارطة على برشلونة يضع لم المخطط هذا

األولومبية حيث االستعداد للتخطيط لأللعاب  تم   أنجرى التحول الملموس لمدينة برشلونة منذ  1442مطلع عام 

 من االستفادة تم   وقد الحضري واعتماد استراتيجية التجديد برشلونة لمدينة الحديث للتحول الرئيسي المحفز كانت

 المناطق في األولومبية األلعاب مناطق وبناء الحضرية االجتماعية والحركة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

لبناء وكان هذا نقطة انطالق  مع القرية االولومبية (التنمية إعادة) المحيطة والمناطق المدينة ضمن تدهورةالم

أكثر من مئتي حديقة ومساحات عامة والمدارس وغيرها من المرافق والخدمات في برشلونة في المناطق 

ودة كان االتجاه الرئيسي لبرشلونة إعادة تأهيل المناطق الموجوالمهجورة التي تكثر فيها العنف والجريمة 

 واعتبار المدينة المضغوطة أكثر كفاءة من منظور االستدامة والبيئة
[113]

. 

وثم إعداد  1445لعام  II BCN -إعداد المخطط االستراتيجي الثاني لبرشلونة وبناء على هذه االستراتيجية تم  

، 2222والقيام بإعداد عدة مشاريع استراتيجية منذ عام  ،1444للعام   III BCN المخطط االستراتيجي الثالث

، الذي مازال صالح العمل به حتى اآلن وقد حاول 1444المخطط العام لمنطقة برشلونة عام  34يوضح الشكل 

 .الحفاظ على المناطق الخضراء من خالل تحسين إمكانية الوصول بين المناطق المكتظة بالسكان

   [223] 1444ونة واستعماالت االراضي للعام برشل دينةالمخطط التنظيمي العام لم :(33)الشكل 

كان و عليه التصديق م  ت  Strategic Plan BCN  برشلونة لمدينة استراتيجي مخطط أول كان 2223 عام وفي

الة التخاذ فع  لمشاركة  نتاج وهو (BCN I-  BCN II - BCN III) السابقة الثالثة تطوير المخططات عن عبارة

 تصنيفاتعل  اشتمل متكامل كمخطط ددوح   21 للقرن واالجتماعية االقتصادية تحدياتال بشأنالقرار 

 التنمية كثافة وقيود هاتنظيمو (للتنمية المخصصة واألراضي والزراعية الحضرية) األراضي استعماالت

 عملية إلدارة 2212 عام حتىالمدى  وبعيدة قصيرة رؤية وفق بناؤه تم   وقد .للتطبيق التنمية برامج قائمةو

ويوضح ، األوروبية المتقدمة المناطق بين اإلقليم وتطوير السياسي والتغيير واالجتماعية االقتصادية التنمية

تجديدها وفق مبادئ المخطط  لمناطق التي تم  الستعماالت األراضي ل المخطط التنظيمي 62الشكل 
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المشاريع االستراتيجية للتجديد  61 ، وكما يوضح الشكل2223االستراتيجي األول لبرشلونة المصدق عام 

   .مشروع 63والبالغ عددها  2212القطاعي الحالية والمنفذة عام 

 لسياسة التوجيهية وفق المبادئ 2223خطيط للمشاريع االستراتيجية المعلن عنها في المخطط للعام وقد تم  الت  

 نحو المدينة الحضري وتوجيه التجديد عملية لدفع والمحلية القوية السياسية الحضري من حيث القيادة التجديد

 ومنع الملوثة للمناطق المستدام التخطيط الشواطئ، وإعادة واستخدام السهل الوصول إمكانية توفير البحر مع

 المباني على كتلة مع المحافظة كل داخل مفتوح كفراغ الداخلية احاتالس   استخدام وإعادة الحضري، االنتشار

 .الثقافية والمراكز والمدارس المكتبات مثل العامة لالستخدامات التراثية

 على الموافقة 2212-2224خالل الفترة ما بين  أن تم   استمر العمل وفق مبادئ المخطط االستراتيجي األول إلىو

أهداف تضمن  وفق Strategic Plan of Barcelona SMPB  Metropolitanللعاصمة برشلونة االستراتيجي المخطط

االبتكار مركز  جعل منطقة العاصمة برشلونةول التخطيط الحضري والبناءألن يكون المخطط شامل لمشاريع 

وكذلك من ضمن  ،واألعمال التجارية والبنى التحتية المالئمة والتماسك االجتماعي وجذب المواهب واالبداع

ألن تصبح برشلونة المرجع الدولي للتخطيط والمعيار لالستدامة والمدينة  2222األهداف وضع رؤية حتى عام 

للمنطقة الحضرية  االستراتيجيالمخطط  إعداد وتصديق تم   ووفق هذه الرؤية ،الرائدة على البحر المتوسط

(PEMB - Strategic Metropolitan Plan of Barcelona - Vision 2020) 2222 برشلونة
 [83:33]

ت صياغته من تم  وقد  ،

هو  رئيسيومجلس مدينة برشلونة بالتعاون مع القطاع الخاص وبهدف  قبل الحكومة االقليمية ومقاطعة كتالونيا

والبنية التحتية للنقل وتركيبة الهيكل الحضري والوصول العادل ( الطبيعية والزراعية)الخضراء زيادة الفراغات 

 الطرق مثل التحتية البنية وتأمينالتنمية المستدامة تحقيق وشاركة البلديات والسلطات المحلية، ومإلى الخدمات 

بأراضي اإلسكان  المتعلقة السياسات واالتصاالت، وتحديد والمطارات، الموانئ المياه، ومرافق الحديدية والسكك

 .والطاقة الرخيصة والتماسك االجتماعي

تطور عملية إعداد المخطط في برشلونة بما يالئم المستجدات وواقع المدينة حيث اعتمدت  ،مالحظ مما تقد  ي  

لمنع التوسع وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة واستثمارها لتحقيق  جديد الحضرياستراتيجية المخططات على الت  

أهداف تنموية منها الت ماسك االجتماعي وخلق فرص عمل مع إمكانية الوصول السهل والتركيز على التصميم 

جسد ذلك من وتَ  الحضري من خالل تخطيط للفراغات العامة المفتوحة والمساحات الخضراء للحفاظ البيئي

كما تبين أن  التشاركية والمشاورات من العناصر الهامة في وضع االستراتيجيات  ،مشاريع المنفذةخالل ال

 .والسياسات الحضرية الخاصة بالمدينة وهذا بدوره ايضا تعزيز التنمية الحضرية المستدامة

 

منطقة 

 سيغريرا

المنطقة 

22@  

 2223عام  للوفق المخطط االستراتيجي  للمناطق التي تم تجديدهامخطط (:14)الشكل      
[221 ]

2212 المشاريع االستراتيجية للتجديد القطاعي الحالية والمنفذة عام(:11)الشكل    
[221 ]

   

 

 

 مشاريع البنية التحتية والمرافق

 القطاعات االستراتيجيةمشاريع 

 االستدامة والبيئة مشاريع 

 النقل وسهولة الوصولمشاريع 
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 السياسات الجديدة إلعداد المخطط التنظيمي لمدينة برشلونة. 8.1.1.1 

التي واجهت مدينة برشلونة من حيث زيادة معدالت استهالك األراضي وعدم إمكانية توسع حديات أمام الت  

اتخاذ تدابير وسياسات  من ذلك، والعزل االجتماعي والبطالة وضعف نظام النقل العام والمترو تم   أكثر المدينة

أساسها إعداد المخططات  فيما يتعلق بمجاالت التنمية الحضرية البيئية واالقتصادية واالجتماعية ليتم على

 :لتنموية للمدينة لمختلف المجاالت وفق المحاور التاليةا

 

  Plan Mobilité Urbaine  (PMU) برشلونة مدينة في الحضري لنقلا  مخطط. 1.8.1.1.1

وهو نتيجة للتوجهات وفق قانون التعبئة الوطني  هو االداة للتنقل المستدام في برشلونة (PMU) عتبر مخططي  

بتشغيل نظام المنطقة  2225الذي استمر العمل به إلى أن قام مجلس مدينة برشلونة عام  2223الصادر للعام 

استخدام وسائل النقل العام والحد من استخدام  على الخضراء كأداة إلدارة التنقل وسط المدينة وشجع هذا التحول

 سيارة 30222وتقليل % 12نحو  من حركة المرور نتائج ذلك الحدوكان من  ،الخاصةالسيارات 
[133]

. 

التنسيق  الذي حدد أساسيات التنقل الوطنية وتقييم دراسات النقل بهدف 342صدر المرسوم رقم  2224وفي عام 

ومقترحات  وضع رؤية تم  حيث  ،(الهواء والضوضاء والطاقة)مع أدوات التخطيط الحضري وحماية البيئة 

 التحديات لمواجهة كتالونيا من قبل والية 2214 عام لمخطط النقل الحضري لبرشلونة حتى وبدائل حلول

 استعمال زيادة في االستمرار إلى يشير كانوالذي  برشلونة في المتبع آنذاك الراهن النقل نظام بفعل المستمرة

في برشلونة في هذا  نقلالفي حال استمر ه ن أن  حيث تبي  الطرق،  أطوالو االنبعاثات وزيادة الخاصة السيارات

 الطاقة استهالك وزيادة اآللية التنقل مسافات في كبيرا   ا  نمووجود  2212عام  المتوقع من كان هفإن  االتجاه 

 السيناريو وفق العمل أن   حيث CO2غاز  انبعاثات وبالتالي الخاص التنقل على االعتماد وزيادة واألراضي

 نيمك   لنو مستدام غير لبرشونة التقليدي

 الطاقة استعمال كثافة خفض من
[149: 30]

. 

وفق الرؤية  النقل مخطط عض  و   لذلك

 التخطيط نطاق وتوسيع الرحالتلتقليل 

 اإلقليمية المناطق جميع إلى المستدام نقللل

من  والهدف ،ذلك تتطلب التي والوظيفية

 بالسيارات النقل نسبة تصبح بأن المخطط

% 62.3 العام وبالنقل% 25.2 الخاصة

 الهوائية والدراجات المشي وبواسطة

 من( 525222) حوالي أي% 36.5

 إلى الخاص النقل من ستتحول الرحالت

تطور وبناء على هذه الرؤية ، العام النقل

 2212-2224نظام النقل العام بين عامي 

كم 113خط للحافالت بطول ( 124)ببناء 

وزيادة نسبة التنقل بالدراجات الهوائية 

وخصصت ، %24.24إلى  2224للعام 

المسارات والمواقف الخاصة بها وزيادة 

نظام  (62)الشكل ويوضح . خطوط الترام

وفق الرؤية الترام والمترو للعام 

 .المقترحة

قل الن  وقد انطلق االتجاه االساسي لمخطط 

من خالل التدابير  في برشلونة

 :واالستراتيجيات التالية

  السير حوادث من%  25 لتقليل للبيئة صديقةوآمنة ومترابطة للبنية التحتية للنقل طرق شبكة  طويرت 

 .المدن بين النقل رحالت في للسيارات المفرط االستخدام قليللت التنقل إدارةمان مسافات مشي آمنة، ووض

 الطاقة 2212نظام المترو والترام في مدينة برشلونة للعام (:12)الشكل 
[149: 30]

. 
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  تحسين نوعية النقل بالسكك الحديدية وضمان التكامل بين خطوط السكك التي تربط مركز المدينة باإلقليم

شبكة النقل الجديدة ( 63)قطار جديد إلى شبكة النقل تحت األرض، ويوضح الشكل  122وكذلك دمج أكثر من 

 (المترو )

 للتنقل والكفوء والفعال منآلا الوصول تحقيق 

 الخاص النقل مع المنافسة يستطيع بالباصات

 322 إضافة وتم   ،الرحلة بمدة يتعلق فيما وخاصة

( واإلقليم المركز) المدن بين النقل لخدمة جديد حافلة

 بالحافالت العام للنقل خاصة مسارات وتخصيص

للحافلة  التي تصل بين مسار ( 66)ويوضح الشكل 

 .مدن 0
  ضمان الوصول المستدام ألماكن العمل بإنشاء شبكة

تصل إلى أماكن سارات للمشاة والدراجات الهوائية م

 .العمل

  الكفوءة واستعمال الوقود النظيف الترويج للطاقة

الحافالت ن م 1035تشغيل  حيث تم   2212عام  5.4إلى  2226عام  0.3وقد انخفضت انبعاثات الكربون من 

تطبيق هذا المخطط وفق اإلدارة التشاركية لضمان مشاركة كل الوكاالت وأصحاب العالقة  وقد تم  ، بالغاز الطبيعي

جاح إلى تكامل اإلجراءات مع سياسات التنمية وتعود أسباب الن  ، التي تؤثر في تخطيط  النقل الحضري للعاصمة

  .المسؤولة عن التنقل في إطار الحركة التشاركية جميع الجهاتلتزام الواسع من قبل الحضرية المستدامة وكذلك اال

 

 والتنوع الحيوي في برشلونة مناطق الطبيعية للالتخطيط المستدام . 2.8.1.1.1

من سياسة المدينة في مدينة برشلونة انطلقت سياسة حماية المناطق الطبيعية والمساحات الخضراء 

سياسة المواقع العامة  اعتمدتحيث  ،المدينةالمضغوطة للتزويد بالفراغات الخضراء والعامة ضمن 

 CPULS- Continuous Productive Urban Landscapesالحضرية المنتجة باستمرار 
[161 :1]

ى النظام لالمستندة ع 

جراء تقلصها  واجهتهاق في برشلونة لمعالجة المشاكل التي ب  البيئي الزراعي الحضري المستدام ذاتيا  والذي ط  

 ظامتطبيق هذا الن وقد تم   ،وانخفاض السياحة زيادة البطالةالسكان باتجاه المحيط و توجهو 1441بدءا  من عام 

وتتضمن ثالثة حدائق كانت صغيرة في الجزء الشمالي من برشلونة  Tres turons park في حديقة تريز تورونز

عزز استخدام سياسة الزراعة الحضرية قد النسيج الحضري بمنطقة مكثفة بالسكان دون تخطيط، ويحيط و

ائق المراد تنميتها وخاصة المحاطة الحدوجود مناطق الأو غيرها من  Tres turons parkسواء في منطقة 

والترفيه السياحة المستدامة )وضع ثالثة استراتيجيات مقترحة كان آخرها استراتيجية  ، حيث تم  بالسكن

حيث توفير ممرات تنمية للسكان سواء من  إنشاءالمخططين من خالل  من قبل عدد من (والتوظيف والتجارة

وهو االكتفاء الذاتي )فرص لتنمية حضرية مستدامة وإنشاء نظام الزراعة الحضرية النقل المستدام أو من 

.في برشلونة مدن 0صل بين الحافلة التي ت مسار(: 11)الشكل   

خطوط المترو 

 الجديدة

 .[26 :149]في مدينة برشلونة  للقطارات المحلية(   المترو)شبكة النقل الجديدة (: 13)الشكل     
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ومن وجود لحدائق صغيرة ومسارات للمشاة والدراجات وخلق ترابط بين المناطق الخضراء  (والبيئة

 كما هو موضح في الشكل ،وكذلك مع توافر المناطق التعليمية للساكنينلزراعة الحضرية والمناطق السكنية وا

فرص العمل  ة والمناطق الخضراء واإلسكان وذلك من أجل خلقيالذي يوضح أماكن المناطق الزراع( 65)

ن من الربح العائد للمجتمع الذاتي سواء من خالل الخدمات اإلدارية أو من خالل الزراعة الحضرية التي تمك  

المحلي من خالل بيع السلع في سوق للمواد الغذائية البيئية والتي يمكن أن تجعل من المدينة جاذبة سياحيا 

 .ا  أيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  .[3: 161] ء والعامة في برشلونةرانموذج عن استراتيجية إدارة المساحات الخض: (15)الشكل 

 برشلونة مدينة سياسات اإلسكان في  .3.8.1.1.1
رين منع ذوي الدخل المحدود المهاج باإلمكان كنحضر غير المخطط لم يمنذ منتصف القرن العشرين ونتيجة للت  

جمعات دون النظر إلى الفقيرة العشوائية في األراضي غير الخاضعة للتنظيم وقد بنيت هذه الت  األحياء من إنشاء 

حيث أدى عدم استيعاب  للمدينةالبنية التحتية األساسية في المناطق الحضرية التي نشأت في المنحدرات الهامشية 

 1424الستقبال الهجرة منذ  وسع على حساب األراضي الزراعيةلنمو الحضري للمدينة إلى الت  ل المخططات

 .كانت السمات التخطيطية هي اإلدارة المستقلة للتجمعات ودون أي استراتيجية للفراغ العامو

وضع سياسات السكن االجتماعي لتلبية حاجات السكان المهجرين وبناء العديد  تم   1442-1442بين عامي و

ة ولكنها لم تكن التجمعات المثالية المتكاملة من المناطق السكنية مختلفة تماما عن التجمعات العشوائي

والمتوازنة من حيث الفراغات العامة والطرق ومن حيث التنمية االقتصادية واالجتماعية وبعيدة عن المدينة 

 .مع صعوبة الوصول إليها

البنية ظهر نهج مشترك لكل األحياء الفقيرة لمعالجة التحديات المتمثلة بضعف  2224ومنذ عام  ا حاليا ،أم  

 العدالةوضعت برشلونة خطة استراتيجية تنطلق من حيث ، إمكانية الوصول التحتية للطرق وتأمين

عماالت المختلطة وأنماط التباينات االجتماعية والديموغرافية وظروف تاالسمبدأ االجتماعية واعتماد 

النسبة بين مساحة  م وفقيتصموالالمعيشة األساسية وسهولة الوصول والتكامل مع الشبكة الحضرية 

ه كلما انخفضت مساحة والذي انطلق من مبدأ أن   الشوارع والفراغات العامة باالعتماد على الشكل الحضري

 الشوارع كانت فرصة لزيادة المساحات الخضراء والعامة
[95]

مسألة التجديد الحضري  هوهذا عزز بدور ،

   .المعاصر للتحسين النوعي والكمي في الفراغات والطرق والبيئة المبنية

تجديد النسيج الحضري وسياسات المواقع مثل عدة سياسات القيام بعدد من المشاريع السكنية وفق  تم  كما و

الحضري في  التجديدمشروع هذه المشاريع  منو المحلية والحضرية الكبيرة وتحسين الحركة والمرور

تجديدها حضريا  إلعادة استعمالها كمنطقة  صناعية تم  وهي عبارة عن منطقة  سيغريرا La Sagrera محطة

المدينة من خالل تفعيل النقل العام والبنية التحتية والمرافق العامة وخطوط  وسطذات كثافة عالية في  سكنية

 La Sagrera السكنية صورة توضيحية لمشروع تجديد منطقة سيغريرا 64السكك الحديدية، ويوضح الشكل 

إجراء التكثيف التدريجي لزيادة الفراغات الخضراء وسهولة التخديم مع التركيز على النوعية  تم  حيث 

 (.التصميم الحضري)المعمارية 

 الزراعة

 اإلسكان 
 السوق

 المدرسة
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  منطقة سكنية وتحويله إلى  Sagrera سيغريرامشروع التجديد الحضري لمنطقة  (:16)الشكل 
[95]

 

 

 في الوقت الحالي في مدينة برشلونةيتم العمل بها  عززت الحكومة سلسلة من اإلجراءاتومن ناحية أخرى، فقد 

والمرافق تحسين الفراغ العام، رئيسية وهي  تناولت أربعة أهدافلإلسكان  الحضري راغتحسين الفبهدف 

من خالل إعادة هيكلة الفراغ وتحسين البنية التحتية  إلنجاز المساكن األساسية، وط النقلوتحسين شر ،العامة

إعطاء استمرارية للشوارع من خالل نشاطات التسوق ووصول للمترو   العام الذي يمكن استخدامه للمشاة مع نقاط

االجتماعية على سبيل المثال وتنوع المرافق العامة لتعزيز الحيوية كمحاور حضرية مخدمة بالنقل العام المكثفة 

 تم  وكما  ،خطيط الوظيفي والمكانيالمكاتب والمراكز الصحية المحلية واأللعاب الرياضية ووسائل النقل العام والت  

التجديد مشاريع ر يتطولكعوامل محفزة  هاالمترو تحت االرض وفوقمثل  النقل العام بناء العديد من مسارات

مسألة  2212عام فيها حيث عزز نظام النقل العام  Nou Barrisي منطقة ناو بارس كما فبهدف اإلسكان،  الحضري
 .المترو محطات بجوار التسوق أماكن وجودمع  بالسكنوإشغالها  من خالل إعادة تجديد بعض أحيائهاتأمين السكن 

المفتوحة ات راغتحسين النسيج الحضري وتحسين الطرق العامة وإنشاء الف ياإلجراءات ههذه من  الغاية ن  أالحظ ي    

 .سبل العيش المستدامتأمين السكن المالئم مع توفير وإعادة تغطية المواقع العامة الحضرية تحت هدف رئيسي 

 .برشلونة لمدينة دور المخطط التنظيمي االستراتيجي في التطور االقتصادي. 1.8.1.1.1

االعوام مابين والذي سبب العديد من المشاكل لإلقليم ككل نتيجة للنمو الحضري الذي هيمن على منطقة برشلونة 

 بنيةمين أترافق ذلك مع ضعف ت ،والبحث لالبتكار الالزم البشري المال رأس وجود عدمها من 1402- 1452

 الهجرة بسبب للمساكن المتزايدة حتياجاتاال من الرغم على العام اإلسكان سياسات كفاءةوتدني  جيدة تحتية

 الرئيسية البلديات داخل المرور حركة تدفقات تكلفة السكن المرتفعة إضافة إلىو
[133 :24]

. 

 من عض  و   ذيوال الفعلي التنظيمي المخططإعداد ألرض من خالل كفوء لكان هناك جهود لتمكين استخدام لذلك، 

واالستخدام الصناعي البشرية  الموارد من المزيد إلى والحاجة األراضي استخدام لتغيير الفوري التكيف أجل

 . BMRبرشلونة وإنشاء مناطق سكنية في كامل إقليم ( الضواحي)لألرض اإلقليمية 
ز على االستفادة رك   1442وقد ساعد التخطيط التنظيمي في إعداد أول مخطط استراتيجي اقتصادي للمنطقة في عام 

وكان لها الدور الفعال إلعادة التشكيل  1442طط لها ألن يتم افتتاحها عام والتي خ   األولمبيةمن استثمارات األلعاب 

 2222 عام لبرشلونة، وفي النجاح المستقبلي إلى منها المستمدة الطاقة وتوجيه 21االقتصادي لبرشلونة تمهيدا للقرن 

 حيث قامت ،توسيع جهود المخططات السابقة للمنطقة ككللمدينة برشلونة ببدأ المخطط التنظيمي االستراتيجي 

 المشاريع من إنشاؤها سيتم التي العمالة من إضافية لكمية النوعية الجيدة المساكن من المزيد إنشاءاستراتيجيته على 

 .العام النقل نظام ضعف تواجه تحدي منالتي  المناطق وخاصة في العام النقل وتطوير نظام والخاصة العامة

من حيث نقل الصناعات التقليدية طور االقتصادي برشلونة على الت  إلى ذلك، ساعد المخطط التنظيمي في  إضافة  

 الضواحي إلى جميعا (وغيرها الغذائية والصناعات والنسيج والغزل الكيماوية والصناعات السيارات صناعة) 

نسبة القوى العاملة  شكللت الخدمات قطاع على ةالمستند داخل المدينة االقتصادية األنشطة تطورمع  ذلك مترافقا  
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 من البطالة معدل ضاانخفآثار ذلك في  تل  تجو% 5.4 نسبة وللبناء %11.2ما نسبته  وللصناعات% 42.4فيه 

سياسة  اتباع تم  ، حيث 2212 للعام% ( 05)وبلغ معدل التوظيف  ،2220 للعام% 4.4 إلى 1442 عام%  21.6

لتأمين فرص األعمال مع الحفاظ على البيئة وتجسد ذلك في عدد من المشاريع  التجارية لألعمال المالئمة البيئة

فيها إضافة فرص أعمال من خالل  ما تم  وإن   فقط االستراتيجية في المدينة التي ال تخدم كمشروع اقتصادي

 المنطقة مركزجعلت  إسبانيا كامل في الشركات عدد إجمال من% 16 الشركات ما يعادل عدد كبير مناستقبال 

وتوفير الوقت إمكانية الوصول السهل إليها من كل المناطق  تامينللبحث واالستدامة االقتصادية، مع  جديد

  .العملمكان السكن الجيد القريب من والكلفة 

االقتصادي مع البعد البيئي واالجتماعي من خالل تأمين العمل  الستراتيجيخطيط الحظ تكامل الت  ي  ه من هذا كل  

ر  ااستثم فقد تم   ،ديق للبيئة ونقل الصناعات الملوثة إلى األطراف مع تامين سهولة الوصول إليهاالتجاري الص  

الجانب التخطيطي التنظيمي في تحقيق المنفعة االقتصادية التي تعود بالربح المادي بما ينعكس إيجابا  على الجوانب 

عد من اهم مبادئ تنمية يالعمل وهذا  وأماكنإلى الخدمات الحضرية  سهلتامين الوصول الاألخرى من حيث 

 .تحقيقهالقل التكاليف وبفرص عمل مؤمنة شرط الزم الحصول على متطلبات ساكنيها بأ أن  المستدامة إذ المدن 

  سياسة التجديد الحضري كأداة إلعداد مخططات ومشاريع التنمية في برشلونة. 5.8.1.1.1
التنمية الحضرية المستدامة في  حقيقاعتمدت برشلونة سياسة التجديد الحضري الستيعاب نمو المدينة وكأداة لت

 :أحدثت تحول جذري لمدينة برشلونة منها المشاريعهذه السياسة في عدد من  مثلتوقد ت مخططاتهاسياسات إعداد 

 التي االستراتيجية المشاريعوهو من  @22 المنطقة -برشلونةمدينة للتجديد الحضري في  الناجح النموذج 

 الكامل االستراتيجي المخطط إعداد حيث تم   االقتصادية والتنمية الحضري للتجديد برشلونة مدينة تجربة تعكس

 المنطقة وتوسيع الجديدة التكنولوجية المنطقة وبناء برشلونة لتنمية كمشروع 2222 عام@ 22 للمنطقة

 الخاص للقطاع منها% 02مخصص  كان وقد تقريبا   هكتار( 222) @22مساحة المنطقة  تبلغو التجارية،

فقد  ،للمرافق% 12-0 ومن االجتماعي، للسكن%  12و الخضراء للمساحات% 12منها للقطاع العام و% 32و

 ثم ومن 2221 عام الحضري التخطيط تم   أن إلى يتحضر لم منها وجزء األولى بالدرجة صناعية أرض كانت

 للمنطقة استراتيجية رؤية تعض  و   ثم ومن الحضري التجديد مشروع تنفيذ تم   2224 عام وفي 2226 عام البناء

 6222 بنحو الجديدة االجتماعية السكنية لوحداتا زيادة تضمنت 2212-2224 األعوام بين ما المستقبلية للتنمية

 من األعمال فرص في وزيادة العامة والمرافق الخضراء المساحات وزيادة سكن فردي، منها% 25و وحدة

بأن تم  إعادة  2224وقد كانت نتائج التنفيذ لسياسات التخطيط الحضري للعام  فرصة، 132222إلى  12222

هد، شركة ومع 224ماعية وبيئية وبناء فراغات اقتصادية واجتجعلها أجل من من األرض % 53ترتيب 

حضرمن أعمال الت  % 32 حواليبعهد للعمل وفيما يتعلق بالبنية التحتية تم الت   مكان 21,214وإنشاء 
[221]

 حويوض ،

 .المتكاملة (المدمجة) المضغوطة للمدينة كنموذج@ 22 لمنطقةا تخطيط نموذج 60 الشكل

 في مدينة برشلونة المتكاملة المضغوطة للمدينة كنموذج@ 22 المنطقةتجديد  (: 18)الشكل 
[226]

 

 @22المنطقة 
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 ممر رامبال 

 جسر المشاة 

و جسر المشاة يصل مدينة برشلونة بالبحر Rambleرامبال ممر المشاة : ( 13)الشكل 
[145 :15]، [225]

 

ميناء فيل في مدينة برشلونة والطرق المؤدية   (:13)الشكل 
[145 :4]، [225]

 

 

فيل ميناء  Port Vell 

La Rambla 

 طريق السريع 

 جديدة تكنولوجية متكامل تضمن مشروع هو@ 22 للمنطقة الحضري التجديد مشروع أن   يتبين وبذلك

وبيئيا  واجتماعيا  وإداريا   اقتصاديا   رائدة منطقة إلى صناعية منطقة من المعرفة، أي على قائم القتصاد

وكتالونيا من خالل إعداد مخطط تنظيمي يجسد سياسة التجديد الحضري بما يخدم  برشلونة في وتكنولوجيا  

 .المدينة ويحافظ على مواردها لألجيال القادمة

 فيل البحري الميناءالبحرية و تجديد الواجهة Vell 
[135 :13]

عتبر تطوير وتجديد الواجهة البحرية من ي   :

بدأت هذه وقد @ 22المشروع النموذجي للمنطقة  من ضمنالمناطق التي جرى التخطيط إلعادة تجديدها 

صورة المدينة تحسين بهدف  الخاص الحكومية والمحلية والقطاع بالتعاون بين السلطات 2226 عام  العملية

 تحسين هيتغيير األحياء القديمة وتجديدها إلى إسكان حديث وساحات تجارية وثقافية وفق أولويات و حيث تم  

 الثقافي التراثالحفاظ على و الحضرية البيئة مستوى تحسينو ونوعية الحياة في مراكز المدن اقتصادية وظائف

حويل المنطقة الصناعية ت تم   حيث ،المدن من المتدهورة المناطق تأهيل إعادةو الصحية التحتية البنيةتطوير و

 .ترفيهيةغرب الساحل إلى استعماالت ثقافية والمتدهورة 

يأخذ مساحة كبيرة  ي كان يعتبر ميناء صناعي بالدرجةوالذ Vell الميناء البحري فيلوفيما يتعلق بتجديد 

 إيجادقد تضمنت سياسة تجديده استثماره سياحيا  من خالل ف وعلى حافة المدينة القديمة، على الواجهة البحرية

مدينة وجعل الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة كمناطق غير مأجورة ال معتصال اال تعزيز شأنها من مساحة

 ساحاتو حديقة 222 من ياح الذين استخدموا أكثرالس  من أجل  اصطناعية شواطئ ستة إنشاء تم   حيث للناس

 .التي أقيمت في المناطق المهجورة العامة المرافق من وغيرها مدارسو عامة

 القديمة البلدة منتصف في يقع الذيإلى الميناء من خالل ممر المشاة  السهلخطيط إلمكانية الوصول الت   كما تم  

ميناء مع إلى ال وهو الممر للمدخل الرئيسيLa Rambla  أنجليس لوس رامبال باسم والمعروفة برشلونة، في

 مداخل أخرى
[145 :4]

 المدينة وتقاطع متوازية تمتد الطرق الرئيسية التيوميناء فيل  64ويوضح الشكل  ،

إمكانية الوصول إلى المرفأ من قبل  64، وكذلك يوضح الشكلالبحرية مع الطرق السريع تحت األرض والواجهة

يعتبر ا الممر بجسر يصل المدينة بالبحر هذ حيث يتصل السكان والزوار عن طريق ممر المشاة ال رامبل

 العنصر األكثر جاذبية للمشاة حيث يعمل كرصيف للجلوس على البحر
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م، أن   خطيط للتجديد الحضري هو األداة األساسية في تحقيق التنمية الحضرية ضمن الت   ي الحظ مما تقد 

مخططات التنمية فقد أدت عملية التجديد إلى االستثمار المتعدد في التنمية االقتصادية والسياحية واالجتماعية 

م نموذج جيد للتخطيط المتعدد االستعمال  مع الحفاظ على البيئة، من ناحية ثانية فإن  تخطيط المرفأ قد 

باإلضافة إلى أن ه مرفأ صناعي تم  استثماره في السياحة من خالل إضافة التحسينات وجعل المرفأ يشمل 

 .السمات االجتماعية واالقتصادية والتاريخية والتوازن بين الفراغات العامة المفتوحة والتجارية

 

  مؤشرات قياس استدامة المخططات في برشلونة . 3.1.1.1

 لتقييم وتحديد مدى االلتزام نحو االستدامةلالتي يستخدمها المعنيين داة هي األالمحلية  21مؤشرات األجندة إن  

مجموعة  حيث تتضمن األداة ،بشأن السياسات واالستراتيجيات المتخذة لمدينة برشلونة في عملية اتخاذ القرار

24وهي موضحة في الجدول ، ضمن المجاالت التنموية األساسية غايات واستهدافات أساسية
[38 :18]

. 

 مؤشرات قياس استدامة المخطط التنظيمي لمدينة برشلونة (:26)الجدول 
[40 :10]

. 

 

 تقييم آثار تطبيق مخططات التنمية الحضرية المستدامة في برشلونة .  3.1.1.1

لبلورة أهداف التنمية على أرض الواقع هامة كأداة  تهاعلى فعالي المخططات التنظيميةتدل آثار تطبيق 

وإلدارة النمو الحضري لمدينة برشلونة نظرا للدور المتكامل والشامل لكافة المجاالت كعناصر فعالة تساهم 

استعماالت األراضي والتصميم الحضري والبنية التحتية والنقل واإلسكان والتغير المناخي والمناطق  بتنظيم

وفيما يلي توضيح آلثار التكامل بين مجاالت إعداد مخطط تنظيمي  ،الخضراء والتنوع البيولوجي وغيرها

 : [113]مستدام

 تعتبر مدينة برشلونة مدينة مضغوطة ذات الكثافة السكانية األعلى في  :استعماالت األراضي المستدام

هكتار إلى جانب كونها ال تزال ذات النوعية العالية للعيش /نسمة  242أوروبا وتقدر الكثافة فيها بحوالي 

 المؤشرات الغايات المجال

حماية الفراغات الطبيعية والتنوع الحيوي وتوسيع   - بيئيال

 المناطق الخضراء الحضرية

 المناطق الخضراء لكل ساكنعدد  -

 التنوع البيولوجي  -

حماية المدينة المضغوطة والمتنوعة مع فراغات عامة  -

 عالية النوعية 

 توافر الفراغات العامة والخدمات األساسية  -

 دليل اإلبداع الحضري  -

 وسائط النقل للسكان - تحسين التعبئة وجعل الشوارع مكان للعيش -

 نسبة الطرق مع األولوية لشوارع المشاة  -

الوصول لمستويات بيئة عالية النوعية وألن تصبح   -

 .صحية مدينة 

 مستوى التلوث الضجيجي  -

 النوعية البيئية للشواطئ -

 نوعية الهواء -

 العمر المتوقعمتوسط  -

حفظ المصادر الطبيعية واستعمال مصادر الطاقة  -

 المتجددة 

 االستهالك الماء الكلي لكل شخص  -

 االستهالك العام للمياه الجوفية  -

 استهالك الطاقة من المصادر المتجددة  -

 توليد النفايات الصلبة الحضرية  -  تقليل إنتاج النفايات وإعادة استخدامها -

 جمع المواد األصلية  -

 جمع النفايات المعينة  -

 القصور االكاديمي - التشاركية ك االجتماعي وتقوية آليات زيادة التماس - االجتماعي 

 التعداد السكاني الذي أكمل تعليمه الجامعي  -

 لترابط االجتماعيدرجة ا -الوصول إلى اإلسكان  -

 المشاركة في الشؤون البلدية 

 عدد المنظمات مع الشهادات البيئية  الترويج للتنمية االقتصادية المستدامة  االقتصادي

  التعليم البيئيدد المدارس التي تعلم وتشارك في مشاريع ع زيادة الوعي العام لالستدامة خالل التعليم البيئي وااالتصاالت 

 السنوي إلشعاعات الكربون  نبعاثاال تقليل تأثير المدينة وزيادة التنسيق الدولي 

 لمنتجات التجارة العادلة عدد النقاط بيع أو استهالك 

 درجة رضا السكان  المؤشر المتعلق بكل األهداف التي تحقق االستدامة  اإلدارية
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م36ونسبة األرض لكل شخص 
2

استراتيجية الحد من الزحف العمراني زادتها جاذبية وحيوية من  ، وإن  

 .حيث إعادة التنمية واستعادة المناطق الخضراء وتطوير المناطق البيئية وفق معايير معينة لألراضي

 المتوسط وكثافتها العالية جدا ، والتي ت برشلونة من نموذج مدينة البحر استفاد : التعبئة والنقل المحلي

من الرحالت تتم عن طريق المشي والدراجات الهوائية % 46تخدام المشي أو الدراجات للتنقل إذ أنه عززت اس

بداياته  مازال فيالدراجات الهوائية  مدن منافسة ولكن استخدام 4أقل بكثير من استخدام الفرد للسيارة خفض و

 .القطار والمترو مع توافر المحطات الستئجار الدراجات في مناطق سهلة الوصول قرب محطات

 من قبل استراتيجيات للمناطق الحضرية الخضراء  ا  المدينة مدروسة جيد:  المناطق الحضرية الخضراء

مدينة واإلدارة الفعالة تداركه من خالل سياسة الكثافة العالية واالكتناز من ال كبير ولكن تم   حيث كان ذلك تحد  

ة مشاريع  المدينة من خالل عد ضمنت الخضراء زيادة المساحاوالوضع أيضا قابل لالستمرار في والدقيقة، 
في الوقت الحالي وكذلك  02إلى  1441حديقة عام  21ضمن المدينة وقد زاد عدد الحدائق من  الحضري للتجديد

ل إلى المساحات المفتوحة وصوللدقائق  5أماكن ال تستغرق أكثر من  في من سكان المدينة يعيشون% 44.6

  .سنواتألربع  لزيادة الخضار الحضري وتحسين الموجود مخطط االخضرالإعداد  تم   ا  الي، وحالخضراء

 قياس جودة الهواء تشمل الطاقة وقطاعات لمحطة  13تضمنت المدينة  2224منذ عام : نوعية الهواء

تحسين نوعية  برامج ، كما تضمنت المدينةالنقل للحد من انبعاثات أكاسيد النتروجين وضمن الميناء والمطار

تعزيز وسائل النقل العامة والسيارات الكهربائية وحد من حركة المرور وتنظيم وقوف السيارات الهواء لل

اد عدنشر الوعي وإل شبكات االنترنيت واستخدام غير الملوثة واستخدام لوائح الطاقة الشمسية الحرارية

 .ة وتغير المناختيمخططات للبنية التح
 تدارة النفايات مستند على الفصل األعظمي حيث جرإل متكامل وكفوء برشلونة لديها نظام :إدارة النفايات 

وهناك خطط للمعالجة البيولوجية ولتخفيض  2224عام % 62إلى  2223عام % 14مضاعفة عملية الفصل من 

يات النفا وهناك برنامج العاصمة الحالي إلدارة، 2212حتى عام  2224عن عام % 12توليد النفايات بنسبة 

 .   سنوات المقبلة 4متوسط األمد لطمر النفايات على مدى والمرافق العامة وفق أ سس لهدف 

 خطط لمعالجة مياه االمطار لندرة الهطول  وضع تم  : ومعالجة مياه الصرف الصحي هاستهالك الميا

استخدام المياه النقية  دةاالسنوي وتوزعها الغير منتظم واتخذت تدابير سيتم تنفيذها على المدى الطويل إلع

وإدراجها في المياه لتوسيع نطاق استخدامها مثال في الصناعات للمياه غير الصالحة للشرب وري الحدائق 

مال المياه الجوفية استع% 42سنة القادمة تهدف المدينة إلى زيادة  12وخالل  ،وهناك مصنع لتحلية المياه

وضعت شبكة الصرف  حيثهناك خطة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي  ن  أ، كما غير المعالجة

  .ألكثر من قرن تأخذ باالعتبار توسع المدينةلمعالجة مياه الصرف الحديثة في برشلونة 

   تعمل برشلونة في مجاالت اجتماعية مختلفة  تقوية آليات المشاركة،خالل من  :ماسك االجتماعيالت

لضمان الرفاهية للسكان والوصول إلى التعليم والتوظيف واإلسكان والصحة العامة واألعمال ويوجد  فيها 

وهي شبكة للتكامل   AIRESمنظمة منظمات غير ربحية تهدف إلى التزام الناس نحو االستدامة منها

 .المتعلقة بالنوعية البيئية واالجتماعية  داعواإلبللترويج  ةوالنشاطات االجتماعي

 سياسة المدينة المضغوطة والكثافة والهيكل الحضري المعقد هو العامل األساسي في  إن  : أثر المدينة

 وتم   CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثاتاثات حيث عملت برشلونة على خفض تحقيق خفض االنبع

 .2211للعام إعداد مخطط للتغير المناخي وتحديثه 

كان نجاح تجربة برشلونة في تعزيز وإدراج مبادئ التنمية الحضرية المستدامة في سياساتها  وبذلك يتبين أن  

نموية امل لجميع القضايا والمجاالت التنظام تخطيط تنظيمي متكامل ومتوازن وش تطوير واضح فيثر أله 

ما كانت معايير وإن  ، فقط االت االراضي واالعتماد على المعايير الكمية الثابتة الجامدةوليس توزيع الستعم

ومؤشرات التنمية المستدامة هي الموجه لعملية التخطيط باستخدام النماذج التي تعزز ذلك مثل تنمية 

الخضراء  بوسائل النقل العام وتعزيز وجود المناطق االت االراضي المضغوطة من خالل التوجيهاستعم

وتقارب الفعاليات واندماج ( المشي والدراجات )من إمكانية الوصول السهل التصميم الحضري باتباع أسس 

 ةنلمدينة برشلواالستراتيجية االنسب الحضري كان من الخيارات  استخدام التجديد أن   تبي ن الوظائف، كما

أراضي مستدامة على اختالف القطاعات  تنميتها والحفاظ على بيئتها وتعزيز استعماالتإعادة المراد 

  .والمستويات فيها



121 
 

 وسياسات التجديد الحضري فرنسا في جربة مدينة مرسيليات. 4.1.2

 وتبعيتها اإلدارية والتخطيطية عن المدينة لمحة  1.2.1.4.

  توضعوت ،المينا التجاري األكبر في فرنساوتحتوي على ثاني أكبر مدينة في فرنسا بعد باريس مرسيليا عد مدينة ت  

حوالي  وبلغ عدد سكانها ،يسكم عن بار 557على بعد و كم،75بطول البحر المتوسط امتدادعلى جنوب فرنسا 

وتتألف  مناطق طبيعية 0كم722منها  0كم042 ومساحتها  %875757كثافة وتبلغ ال  2010نسمة للعام 863,378

طلق عليه أو ما أ    Marseille Provence Métropoleمدينة مرسيليا لمحافظة مرسيليا الحضرية تتبع، حي76من 

 نسمة 752835707ويبلغ تعدادها السكاني كإقليم  0222منذ عام   La Communauté Urbaineالمجتمع الحضري

بلدية وتعتبر هي الجهة اإلدارية  73في فرنسا وتتألف من  وتمثل ثاني ميتروبوليتيان هكتار 62457ومساحتها 

 المعنية بالبلديات بما فيها مجلس مدينة برشلونة ولها الصالحية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية
[227]
،

 

[21:180]
 .التابعة لهبلدية  73مع المحافظة وحدود  مرسيليا على خارطة فرنسامدينة وحدود موقع  72 الشكليوضح  

 

 [21:180]   [227]مدينة مرسيليا على الخارطة الفرنسيةوحدود موقع  :(05) الشكل
 

 التخطيط في مرسيليا وأدوات نظام 2.2.1.4 .
خطيط المكاني أحدثت إصالحات في الت  التي  التخطيطيةشريعات الت  و القوانين خطيط في مرسيليا إلىنظام الت  يعود 

المخطط التوجيهي يأخذ  والذي تم على أساس ذلك صياغة الواقع الحاليوي 0222-7888الفرنسي بين عامي 

 .دوره المركزي فيها Le Schéma de Coherence Territorial SCOT- ياإلقليم

ذلك والخطوة األساسية في  ا  أكثر تماسكفي مرسيليا  خطيطنظام الت  الفرنسي ي اإلصالح التشريعي القانونجعل لقد 

 EPCI Etablissements Publics de Coopération (بلدياتلالتعاون المشترك بين ا)تأسيس المجلس التعاوني العام هو 

Intercommunale  ،بلدية ونقل الصالحيات إليها إلدارة المشاريع الحضرية والمصالح التجمعات إعادة تنظيم الو

 .المشتركة

 0222Solidarité etيد الحضري للعام دجقانون الت  صدر  عدة منذ تتعديال تحدث خطيط التنظيميمجال الت  في و

Renouvellement Urbains - SRU التخطيط  وإعادة تجديد وثائق 0228عام قانون االسكان الحضري  واالنتهاء من

فعلى مستوى خطيطية في فرنسا وتختلف هذه األدوات حسب المستويات الت   ،استراتيجية لجعلها أدوات أكثر

 تخطيطية وهيخمسة أدوات وفق  تخطيط المناطق الحضرية يتممرسيليا 
[21:180]
:  

 Le Schéma de Cohérence Territorial  - SCOT المخطط التوجيهي اإلقليمي   -

    Le Plan Local d’Urbanisme   – PLU     المحلي  التحضر مخطط   -

  Le Programme de Rénovation urbaine     الحضري التجديد برنامج   -

 -Le  programme local de l’habitat PLH      المحلي اإلسكان برنامج    -

 مدينة مرسيليا حدود 

 

  محافظةحدود ال
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 La Politique de la Ville                 المدينة سياسات   -

 d'Aménagement et de Développement المستدامة للتنمية تخطيطالو دارةاإل مشروع فإن   األدوات هذه إلى ضافة  إ

Durable- PADD  وتوجيه األهداف اختيار ومهمته اإلقليمي، والتوجيهي المحلي حضرالت   مخطط في مكانه أخذ قد 

 في الجديدة الطرق لتحسين المخططات

نظام التخطيط  77 الشكلويوضح  ،التخطيط

 .على مستوى فرنسا

 المستوى منهذا النظام المتكامل بالعمل  يبدأ

 توجهات إدارة قانون وفق (الدولة) الوطني

 التخطيط من نوع وهو DTA األرض

 الخطط كل باالعتبار أخذي االستراتيجي

اإلقليم والمناطق  إلى وصوال   المحلية

والعمل وفق قانون التنمية المستدامة  ،المجاورة

 Loi d’Orientation pourلألراضي

l’aménagement et le développement durable 

du territoire (LOADDT مستوى  على وثم

وفق المخطط التوجيهي اإلقليمي  لمالبلدية والع

ومخطط التحضر المحلي وبرنامج االسكان 

لكل  أي أن  المحلي ومخطط النقل الحضري، 

 SCOTويأخذ المخطط التوجيهي اإلقليمي  ،األداة التخطيطية الخاصة به والمتناسقة مع األدوات األخرىمستوى 

يوجب ضرورة التنسيق  الذي EPCI على مستوى المجلس التعاون البلدي ي هذا النظامدوره االساسي والمركزي ف

على وبرامج ومشاريع  PLUحضر المحلي الت  ترجم الخطط إلى مخططات ت  ومنه الحضرية والريفية بين المناطق 

 .البلدياتمستوى 

مخطط إلقليم ولالمخطط التوجيهي ات إعداد سسيا يتم من خاللمرسيليا  مدينة خطيط فيالت   ن مما سبق أن  ييتب

 .يد الحضري والتنقل وغيرها دحضر المحلي الذي يتضمن برامج وسياسات لإلسكان والتجالت  

  Le Schéma de Cohérence Territorial  - SCOTالتوجيهي اإلقليمي  مخططال 3.2.1.4.

 وقد تم   الحضري، خطيطالت  و المستدامة كأداة للتنمية عاما   عشرين على مدى للتخطيط استراتيجية وثيقة هو

 السلطة أو المدينة عن كم77 بعد على البلديات لتنمية SD Schéma Directeur محل المخطط التوجيهيتخدامه اس

 وإدارة تخطيطوثائق  ويتضمن بالفعل المقيمين على يقتصر وهو نسمة 72222 سكاني تعداد وفق ولمنطقة المحلية

 هذا ،DOG الرسومية والوثائق والخرائط العامة التوجيهية المبادئ ووثيقة PADD المستدامة تنميةلل المشاريع

 الخضراء لمناطقا تنسيقو والنقل التنمية بين التنسيق خالل من الحضري االنتشار من للحد مخصص المخطط

المحلية المتجددة الطاقات واستعمال المستدام الحضري صميمالت   وتشجيع البيولوجي والتنوع
[45: 108] .
 

باالستناد  MPM من قبل المجتمع الحضري لمرسيليا 0224منذ عام إلقليم مرسيليا  SCoTتطور المخطط التوجيهي 

إدارة ية عدة أهداف الستخدام األراضي وتلبفيما يتعلق بعلى النهج التشاركي من خالل التشاورات المختلفة مع السكان 

في وه وبين الوثائق التخطيطية األخرى، ن والتقييم البيئي والربط بينع الراهتشخيص الوض ، وينطلق من مرحلةالنمو

سكان واالقتصاد والنقل لتنمية الحضرية واإلالشروع في تنفيذ خطوات مختلفة من حيث تقييم  خيارات ا تم   0225عام 

 0277و 0272 عامي ما بينتمَّ  وقدوالبيئة والمواقع الطبيعية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة والتقييم المالي لها، 

 .لمدينة مرسيلياوضع الوثيقة التوجيهية العامة 

  لمدينة مرسيليا PLUحلي ممخطط التحضر ال  4.2.1.4.

 لألراضي العامة التوجيهية المبادئ يحدد اتبلديالهو أداة للتخطيط على مستوى  PLU يحضر المحلالت  مخطط 

 األشكال هي وما التكثيف يوضع أين) نفسها على المدينة تجديد يمكن كيف سياسة على ويستند البناء ومتطلبات

 87رقم  SRUمنذ صدور قانون التجديد الحضري   POSمخطط شغل األراضي محلاستخدامه  تم  قد و ،(؟الحضرية

 فرنسافي نظام التخطيط  (:01)الشكل 
[227]
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 PLU مخطط ليغطي مرسيليا في ألحكامه وفق الحضري التجديد لمشاريع التخطيط يتم والذي 0222 الصادر في عام

على المدى المتوسط ويعمل وفق رخص  االقتصاديةان والنقل والتنمية االجتماعية ومثل اإلسك واسعةمجاالت 

 التجديد ويهدف إلى Zone d’Aménagement Concertée  البناء وقواعد مساحة البناء ومنطقة التنمية المنسقة

، االجتماعي نوعوالت   الحضرية الوظائف تنوع، ووالطبيعية والزراعية الحضرية التنمية سياساتاتباع و الحضري

 البيولوجي التنوع على الحفاظ مع للفراغات فعالة إدارةالعامة، و النقل وسائل وتوفر والعمل السكن بين التوازنو

 .بأنواعه التلوث من والحد الطبيعية والمناظر

 التوجيهي المخطط مع وبالتوافق المحلية سلطاتوال السكان ومشاركة مشاورة خالل من المخطط هذا إعداد ويتم

وهي المناطق لتقسيم مخططات ثالثة من ويتألف SCOT اإلقليمي
[25: 108] .
 : 

 .general ((UG  عامة مخططات وهي الحضرية المناطق مخططات -

 .major urban facilities ، UGSU الرئيسية الحضرية المناطق مخططات -

  .(N) الغابات مناطق أو الطبيعية المناطق مخططات -

 المسموحةو ةظورالمح األرض استعماالت: )التالية لالستعماالت المخططات أنواع دراسة PLU مخطط يتضمن

 المياه شبكات مع واالتصال االرتباط مخطط -واألرض الطرق إلى الوصول مخطط - معينة لشروط والخاضعة

 العامة واألرض الطرق مع وعالقتها األبنية بين الزراعة مخطط - األرض خصائص - المجاري يفرتص وشبكة

 للفراغات مخطط -األبنية خصائص مخطط -التجمع بحدود يتعلق فيما األبنية بين المزروعة اتللمساح مخطط -

 األراضي إشغال نسبة أو األراضي إشغال مخطط -المبنية وغير المبنية والفراغات الخضراء وغير الخضراء

COS المناخي التغير مخطط – الكثافة يقيس حيث مبني غير وسطح مبني  أرض سطح من). 

سنة،  77إلى  72مرانية لإلقليم من تحديد احتياجات التنمية الع: وهي ثالثة اتجاهاتالرئيسية بوظائفه تمثل ت

 :وهي ثالثة مراحلضمن وتتم عملية إعداده ، كفوء للمواردالستخدام واال ،وتحديد استعماالت أراضي مستدامة 

 .األولية البيئية والحالة للمدينة الراهن الوضع تشخيص -

 .(PADD) المستدامة للتنمية لمشاريع التخطيط -

 .واألنظمة المناطق تقسيم مخطط -

 Leومشروع التنمية المستدامةلتنمية المستدامة وفق برنامج بالتخطيط لمشاريع احضر المحلي مخطط الت  يقوم 
projet d’aménagement et de développement durable - PADD   طبيق العملي لمخطط التحضر وهو األساس في الت

ل األوالمسؤول وهي  مرسيليا بلدية قبل من PLUوتحديد أهداف مخطط  مشاريعهذه الإدارة  وتتم، المحلي في مرسيليا

 .سابقا   المذكورة تجاهاتاال حول تدور التي المهارات تحديد ويتم المحلي المجتمع مع PLU مخطط مشاريععن إدارة 

 لمرسيليا PLU التحضر مخطط إعداد سياسات تطوير في والتشريعات التخطيطية القوانين دور 5.2.1.4.
 ربع وكان فقط األراضي استعماالت بتعليمات اختص 7868 عام مرسيليا لمنطقة توجيهي مخطط أول تطوير تم  

 الوطني المستوى على البطالة من أعلى وهي مرسيليا في% 75 حوالي البطالة ومعدل الفقر خط تحت يعيشون السكان

 مخططعديل ت عند 7837 منذ PLU المحلي حضرالت   المخطط إعداد سياسات رتتطوَّ  وثم ،آنذاك %8.7 بلغ والذي

 مراجعة صالحية لديه الذي  MPM الحضري المجتمع إنشاء عند المشاورة مجلس عليه وافق الذيو األراضي استخدام

 الدعوة تمت 0228 عام وفي ،0222 عام SRU الحضري والتجديد التضامن قانون أحكام وفق التخطيط وثائق

 األساس  PADDالمستدامة والتنمية المشاريع إدارة برنامج ليصبح " loi Robien " القانون وفق لإلسكان للتخطيط

 .في مرسيليا وغيرها من المدن الفرنسية المخططات إعداد سياسات في

 وفق MPM  الحضري المجتمع قبل من PLU مخطط إعداد سياسات على عدةوإجراءات  تعديالت تجر كماو

 البيولوجي التنوع على المحافظة المناخي، التغير مكافحة تتضمن 0228 عام الصادر « Grenelle1»  القانون

 من جديدة أشكالو النفايات، من الحد سياسة مثل: والصحة البيئة على المخاطر من الوقاية الطبيعية، والمناطق

ن  0272 عام الصادر «Grenelle2» القانون صدر ثم  و ،أفضل بشكل واإلعالم الحكم  البيئة مفاهيم إدماجتضم 

 تحسين حيث من عدة إجراءات اعتمادو، (البيئة نحو الوطني االلتزام) المخططات إعداد سياسات في الوطنية

 البيولوجي، التنوع على والمحافظة ،النقل مجال في أساسي التبادل وجعل التخطيط وتوحيد المباني في الطاقة

  استدامة أكثر لتصنيع أسس وإرساء الصحة على والحفاظ النفايات ومعالجة المخاطر، وإدارة
[5: 162] 

 عام وفي، 

 المستمر التطور مع يتوافق بما « Grenelle2»  أعاله القانون بموجب لمرسيليا PLU مخطط تعديل تم   0277
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قد و ،الحضري التجديد نهج واتباع المستدامة التنمية تحديات بمواجهة وااللتزام SCOT توجيه اإلقليم لمخطط

 المشاريع وتضمين الحضري التجديد عمليات لتنفيذ المنطقة في تغييراتو المناطق تقسيم: عديالتالت   تضمنت

   0278 قبل تنفيذها سيتمكان  التي الحضري للتجديد الوطنية الوكالة قبل من الممولة الحضرية
[5: 162]

. 

 تطوير تم فقد مرسيليا لبلدية المحلي التحضر مخطط إعداد وسياسات القوانين بين المتبادلة العالقة مما سبق، نيتبي  

 استعماالت مخطط سياسات ريتطو ه تمَّ ن أنَّ وكما تبي   السكان، وحاجات المدينة حاجات مع يتالءم بما القوانين

 سياسات من كل في المستدامة للتنمية خطيطالت   ن  وإ األخرى، والمخططات القطاعات مع يتوافق بما راضياأل

 .في مدينة مرسيليا التنمية مخططات صياغة في األساس هي اإلعداد

 مرسيليا ل PLUمخطط التحضر المحلي استعماالت األراضي وفق  نظام تخطيط  .6.2.1.4

 المخطط) نظيمالت   مثل التخطيطية والجوانب األدوات مختلف من مزيج هو المحلي حضرالت   مخطط إن     

 الرؤيةوخطيط، الت   أنظمة تكاملو، (القطاعي

وبالتنسيق بينها  (الهيكلي المخطط) االستراتيجية

 عند الجوانب جميع بين التكامل تحقيق يتم

 يبين الشكل، واألراضي الستعماالت التخطيط

 المبادئ وفقتصنيف استعماالت األراضي  70

في مخطط  (PADD) لمشروع التوجيهية

 المحاور في المدرجة حضر المحليالت  

 التالية االستراتيجية
[11: 180] 

: 
 مدينة هما األساس في الساحل والبحر 

ويجب العمل المنظم من حيث تطوير  مرسيليا،

وسد الفجوات الحضرية والوظيفية بين الميناء 

هذه األهداف هناك مخطط والمدينة ولتنفيذ 

مخطط االستخدام البيئي  )الشواطئ والسواحل 

 .(والبحري والموارد

 الجذابة من  مرسيليا العاصمة األوروبية

تنفيذ استراتيجية تشمل مختلف المجاالت حيث 

 (االقتصاد والتنمية السكنية والتجارية والبيئية)

 الحفاظ على المزايا ب: مدينة بيئية وتراثية

 موردك والمعماري العمراني التراثو، الطبيعية

 .متجدد غير

 من خالل  :المرجع للتجديد الحضري ليايمرس

 .يحضرال تكثيفلخالل امن  للنقل البيئي ترويجالطاقة وال استخدام وكفاءة المدينة أرضكفاءة استخدام 

 امرسيليل الخدمات الحضرية مستوى جيد من تقديممن خالل  :إمكانية الوصول السهل لمرسيليا 

 إلى الخدمات الحضرية أمينلت األماكن العامةو النقل العامو اإلسكان تحسينو مستوى الحياة في كل تحسين نوعيةو

 .مراكزالتسلسل الهرمي لل تعزيزو، األنشطةالمساكن و من األماكن القريبة

من حيث تحديد مناطق التنمية يتم وفق سياسات ومبادئ التنمية المستدامة  تخطيط استعماالت األراضي أن  الحظ ي  

على سبيل المثال وليس التخطيط الستيفاء الحاجة اآلنية من األراضي المالئمة لمختلف المجاالت وبالتكامل بينها 

لتنمية المستدامة من خالل التركيز على زيادة ا يحققتكامل التجديد الحضري وسياسات النقل الذكي البيئي 

والمناطق االنبعاثات والحفاظ على هوية المدينة  ضغط المدينة والتقليل من التنقل وخفضالمساحات الخضراء و

 .ت تنمية المدناوغير ذلك من متطلبالطبيعية 

 

 PLU التحضرتصنيف استعماالت األراضي في مخطط  (:04) الشكل

 مرسيليا لمدينة
[11: 180]
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 التحديات وردود األفعال–مرسيليا مدينة في  الحضري التخطيط لإلسكان 7.2.1.4.

 العمر حيث من يختلفون الذينمدينة مرسيليا لهجرة متواصلة داخلية وخارجية وبنسبة عالية من المهاجرين  تعرضت

 المخزونترافق ذلك مع عدم قدرة و ،%38بنسبة  في مركز المدينة اتخذ مسكنا  والقسم األكبر  والمستوى، واألصل

سكن اإليجار  ازدادقد و ،وشاغرة مدمرة المساكن من الكثير كما أن  ، الحالي للتعداد الحاجات على تلبية السكني

الغير قادرة التجمعات العشوائية  نشأتو ،%52 بنسبة مستأجرين بسرعة في مرسيليا مقارنة مع المحافظات األخرى

 . الحد األدنى من الخدمات الحضرية على توفير
[7: 125]

 

 PLH - Programme Local de l'Habitatطورت مرسيليا برنامجها لإلسكان المحلي للمدينة التحديات  هذهولمواجهة 

 6 لمدة يحدد وهوداة األساسية لتخطيط اإلسكان في فرنسا على المستوى المحلي األهذا البرنامج بشكل عام يعتبر و

 الوصول إمكانية وتحسين ،السكني والمزج، االجتماعي والتنوع ،الحضري التجديد هي األساسية ومبادئه سنوات،

 تقليل على يعمل وهو المدينة أحياء وبين البلديات بين ما الخاصة االحتياجات ولذوي لألشخاص المبنية البيئة إلى

  المحلي المستوى على االختالالت
[ 11-9: 189]

. 
 0226حتى  0222 عام منذإذ أنَه  ،دوات مثل عقود المدينة أو مشاريع المدينة الكبيرةأالمدينة عدة في  اإلسكان سياسةل إن  

األداة لسياسات المدينة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية فيما يتعلق بتحسين الحياة اليومية هي العقود كانت 

وظيف والتنمية الت   وهي أولوية قطاعات الحي أو بين البلديات ووفقللسكان ويمكن أن تطبق على مستوى المدينة أو 

 .التجديد الحضري، األمن واألمان ،التعليم، االقتصادية لألحياء

 اإلجراءات العملية المتخذة من قبل المدينة وقد تمثلت

بشكل عام الرخيص المحلي لتحسين الوصول للسكن 

لألحياء في مركز  الحضري حول عملية التجديد

مناطق مشاريع إلنشاء عدة  وضع من خالل المدينة

للتجديد وفق البرنامج الوطني  جديدة ةحضري

 - the national program of urban renewal الحضري
ANRU  عد هذا البرنامج من المشاريع الناجحة لتجديد وي

لسكن اتأمين  بهدف التي وضعت اإلسكان الحضري

مسكن كل سنة  0222توفير بوذلك الحضرية  وخدماته

ض اإلسكان االجتماعي ورة من خالل قوبتكلفة ميسور

ساعد  0226 عام ومنذ ،والمهاجرينللسكان المقيمين 

قف شراء السكن الذي ال يعلو على السهذا اإلجراء على 

مواقع مشاريع اإلسكان  78الشكل ويوضح ، الراتب

المحلي الرخيص وفق البرنامج الوطني للتجديد 

وفر ما يقارب أغلبها في مركز المدينة وت  الحضري، 

وقد ، مسكن 50.322وحدة سكنية اجتماعية و 6722

دة بناء منزل وإعا 0022تضمنت هذه المشاريع هدم 

مع  إلعادة التوازن واإلسكان في مساكن جديدة 0822

خدمة إنشاء األماكن العامة واالجتماعية وتحسين ال

 .تنفيذالمع عن طريق وسائل النقل العام 

إلحياء المناطق المتدهورة واستثمارها جديد الحضري الحظ أن ه تم  تفعيل التنمية الحضرية المستدامة من خالل الت  ي  

خاصة المشاريع هذه التطوير المخطط التنظيمي لمركز المدينة ليتضمن كان ل قدفي تأمين السكن المالئم فنيا وماديا  و

 .الدور الهام في تنفيذ وتطبيق ذلك باإلسكان الميسور مع توفير متطلبات اإلسكان الضرورية

   مرسيليا في إدارة األراضي في  PDU مخطط النقل الحضري دور8.2.1.4. 

وهو   le Plan de Déplacements Urbains - PDU من خالل مخطط النقل الحضري مرسيليا في لنقلا يتم  تخطيط

 7225222 يبلغ وثيقة إلزامية لتخطيط النقل في فرنسا على المستوى المحلي وللمجتمعات الحضرية ذات تعداد سكاني

وازن قضايا الت  ز على الذي رك   7886الصادر للعام  The Clean Air Act وقد نص عليه قانون الهواء النظيفنسمة 

سنوات حيث يهدف  72بالتخطيط الشامل لألراضي وإدارة مشاريع السفر لمدة  النقل مخططبين البيئة والنقل، ويقوم 

 الطرق السريعة

الطريق الهيكلي   

مشاريع التجديد 

 لإلسكانالحضري 

 المحلي 

مشاريع اإلسكان البرنامج الوطني للتجديد الحضري لمواقع (: 05)الشكل 

  المحلي الرخيص
[7: 125]
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إلى تحسين نظام النقل للناس والبضائع ويسعى إلى تقليل حركة مرور السيارات ويشجع النقل العام األكثر كفاءة 

الحضري وتحسين حركة المرور على الطرق الرئيسية في المناطق راغ وتنظيم الف والدراجات الهوائيةوالمشي 

 .الحضرية

 روصد بدءا  من فرنسا في الصادرة قوانينال المدرجة في والتوصيات المعايير ويعتمد نظام النقل في مرسيليا على

 حدد الذي 7830 عام( LOTI) Intérieurs  des Transports  La Loi d’Orientation الداخلي النقل ونظام التوجيه قانون

 وهدف ،هاوشبكة االتصال العالمي في مرسيليا مسؤولية إدارة النقل في إيالء هيئة النقل الفرنسي وفيه تم   العام لنقلا أسس

ظام ن بدأ 0222وفي عام ، مالءمة األكثر واالجتماعية االقتصادية باألوضاع يتعلق فيما المستخدمين احتياجات تلبية إلى

مع  كل منهال كم 76بطول اثنين من خطوط الترام  بناء تم  ، والمجتمعفئات لكافة السهل التخطيط إلمكانية الوصول بالنقل 

 تم   7855إضافة إلى خط المترو أنفاق األول في مرسيليا المنفذ عام كم، و 757بطول  حافالتللخط  52و ،محطة 40

 اليوم/ راكب 78222تنقل حوالي  محطة 04و كم78بطول  اثنين من خطوط المتروبناء 
[77: 109]

 تطوير وقد تم  ، 

 الحافالتوأحد مسارات الترام  74الشكل ويوضح والتقاطعات فيما بينها،  الحافالت والترام كل منالمسارات الخاصة ب

 المجتمع في الخاصة الحاجات  ذوي إدماج على نص الذي 720 رقم القانون صدر 0227 عام وفي ،في مدينة مرسيليا

العامة  والمرافق االجتماعي البعد باالعتبار ومعاقين واألخذ السن وكبار األطفال من االشخاص لكافة الوصول إمكانية وتحديد

 . 77وتحديد المسارات والحافالت الخاصة بهم، كما هو موضح في  الشكل 

 

ربع أتمديد خطوط المترو إلى  تم   0272عام  وفي

مخطط النقل الحضري  محطات جديدة حيث أَعد  

إحياء وسط : لتحقيق ثالثة أهداف وهي PDUلمرسيليا 

المدينة وتحسين نوعية الحياة في االحياء الفقيرة داخل 

ركز ، وقد المدينة وتأمين توصيل المدينة إلى المنطقة

أيضا على وجود الترام في المركز بهدف أساسي وهو 

إعادة تطوير وتجديد المناطق الحضرية كأولوية ونقل 

في و. الناس ياتي في المرتبة الثانية عن طريق الترام

مرسيليا بالمهام التنظيمية من حيث  بدأت العام ذاته

 Le) المخطط التوجيهي إلمكانية الوصولإعداد 

Schéma directeur d’accessibilité des transports 

publics ((SDAT)
 [19:176]

بعد تنفيذه  وقد تم   ، 

 إلعداد مخطط يلبي 0223جرت عام مشاورات 

على توافر  تمختلف فئات الركاب حيث ركزحاجات 

 ضرورة توافرمن حيث  فيذ المخططنتل عدة شروط

، أرصفة الحافالت والترام والمتروومناطق االنتظار 

تغيير مفارش الطرق واألشجار ووضع العالمات و

خذ كذلك األدعم إضافية، وانتظار إنشاء مقاعد و

 قلمترو األنفاباالعتبار ذوي االحتياجات الخاصة 

وما  .األرض تحتن خالل تواجد مرشدي للمترو م

الخاصة الحاجات احد ممرات ذوي: (00)لشكل ا  

  [19:176]لهم  المخصصة الحافالت ونوعية
 [109 :77] بها الخاص والممر الحافالت ومواقف الترام مسارات أحد(: 02) الشكل

 المخطط التوجيهي إلمكانية الوصول السهل للنقل العام (:05)الشكل 

للعام   2014 [176 :17] SDAT 
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ن أوعلى  أعوام 72لمدة لإلقليم المقترح مخطط النقل الحضري ضعت بلدية مرسيليا و( 0274-0226)بين عامي 

لتسهيل بين المدن والمراكز خارج اإلقليم وتنظيم األراضي وتطوير العالقة ع ل، وقد وض  في منتصف المدة هميقيت يتم 

الوصول إليها مع بناء ثالثة خطوط للحافالت واثنين من خطوط الترام وقد تم  الحركة مع سهولة االستخدام الوظيفي، 

 لمدينة مخطط 76 لشكلا ويوضح وتمديد مترو األنفاق وجلب عشرات السيارات الكهربائية كطاقة بديلة ،كاملبشكل 

 . 0274 العام المقترحة النقل شبكة مع مرسيليا

مرسيليا حيث طورت مدينة في مخططات النقل  إعداد في التنمية الحضرية المستدامةاعتماد سياسات م مما تقد   تبي ن

وتخصيص لتقليل استهالك األراضي ومنع التلوث كأداة للتجديد داخل المدينة ( والمتروالترام )العام النقل م نظا

 طورت التي فرنسا في األولى المدن من وهي ،الحافالت للتنقل خارج حدود المدينة لربط اإلقليم بالمدينة الداخلية

 .والمترو والترام بالحافالت سواء العام النقل نظام

 مرسيليامدينة التجديد الحضري كأداة للتخطيط في  سياسة9.2.1.4. 

عادة إلعملية  وهي عبارة عن، مرسيليا فيبنجاح قت ب  رت وط  ب  تي اخت  لالسياسات اجديد الحضري من تعتبر عملية الت  

التفاعل  وتشجيعإحياء للبنية التحتية السيئة واألرض المبنية وإعادة بناء النسيج الحضري وتجديد االقتصاد الحضري 

 .الوظائفيةوالتكامل االجتماعي في سياق التعددية ومشاركة السكان المحليين االجتماعي 

تحديات  تواجهلمناطق التي وخاصة اعام  77لمدة  7887اإلعالن عن عملية التجديد الحضري في مرسيليا عام  تم  

هكتار  872في وسط المدينة القديمة يبلغ محيطها  وعلى األخص من البطالة والفقر والعزل االجتماعي والمكانيعدة 

 والمستودعات والسكك الحديدية ءوشملت المينا
 [17:154] 
. 

مكاتب  0م 7225222وتأهيل  0م 6222وحدة سكنية بمساحة  73222وقد تضمن المشروع إعادة تأهيل وبناء 

وعلى الرغم من 5 للمساحات الخضراءهكتار  76لتجارة التجزئة و 0225222للمرافق العامة و 0م 0225222و
من خالل هذه السياسات ه ن  أإذ ، 0225عام حتى هكتار  752لم يتم التوسع أكثر من  هفإن وزيادة فعاليات التنميةالتحسين 

عت الرؤية ض  و   سياسة التجديد ومن خالل أكبر مشروع للتجديد في أوروبا،هذا اعتبر مشروع التجديد الحضري 

وتجديد دورها  بيةالدول االورو من بينصمة ثقافية المدينة كعاإعادة إحياء دور إلى  التي هدفت 0278االستراتيجية للعام 

يالت اقتصادية السريعة وتعدوالقطارات مكان لجذب الشراكات والسكان  االقتصادي وصورة المدينة من خالل إنشاء

  .وجود خيارات النقل العام والتسوق، واجتماعية وثقافية

 فيه يعتبرو المتوسط البحر لمدن الجديدنموذج الحضري الألن تكون مدينة  مرسيليا  0202 لعامل الرؤية عتض  كما و  

 الفرنسية البيئة وزارة قبل من جائزة على حصل الذي EcoCité أساس مشروع المدينة البيئية  هو الحضري التصميم

المنظمات بالتعاون بين  السلطات المحلية وومبادرة مشتركة بين الدولة و، نوعها من فريدة دينةكم 0228 عام في

 مشاريعطات التنمية الحضرية المستدامة ومخططات التجديد الحضري ومخط وتضمنت إعدادالعامة والخاصة 

إنشاء حديقة جديدة للمدينة وتحقيق اإلسكان المستدام بحيث يصبح أكثر من ثلثي المساكن بهدف االستشارة واالتصاالت 

ن خالل مكاملة عناصر الطبيعة في اجتماعية أو وحدات سكنية لإليجار تحت السيطرة مع استعمال الطاقة المتجددة م

 العام لتقليل استخدام المركبات اآللية، النقل الراحة وتفعيل وسائل ووسائل العامة التصميم الحضري لإلسكان واألماكن

الرؤية االستراتيجية لمشاريع التجديد الحضري لوسط مدينة مرسيليا وعلى طول الواجهة البحرية  75ويوضح الشكل 

 .لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الرؤية المقترحة لتجديد الواجهة البحرية والميناء في وسط مدينة مرسيليا   (:05)الشكل

 [17:154]
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 .مرسيليامدينة  في المخططات قياس مؤشرات   10.2.1.4. 

 05الجدول يتم تقييم مخططات توجيه المدن في مرسيليا وفق مجموعة مؤشرات موضحة في 
 [3:155]
. 

 المؤشرات العملية التماسك االجتماعي إدارة المصادر الطبيعية التعبئة والنقل واإلقليم الوضع الراهن للمدينة

 .السكان كثافة -

 . الحضري إلدماج -

 .والخضراء الرفاهية المناطق -

 . الحضري التعقيد -

 والمناطق الحدائق من القرب -

 .الترفيهية

  الرحالت نسبة -

 النقل مواقف من القرب -

 .العام

 ممرات من القرب  -

 .الهوائية الدراجات

 المشاة مرافق من القرب  -

 CO2 إشعاعات -

  الطاقة استهالك  

 الماء استهالك  

 وإعادة النفايات إدارة 

 .االستخدام

 .الهواء نوعية  

.الضجيج 

 الخدمات من القرب ------ 

 .األساسية

 اإلسكان نسبة -

 .الفعالة وغير الفعالة نسبة -

  السياحة تطوير -

 في البيئية النشاطات -

 .األساسية المدارس

 الدخل متوسط -

 الفقر خط -

 الدخل تفاوت -

 فرنسا-مؤشرات قياس المخططات التوجيهية في مدينة مرسيليا (:45)الجدول 

المرجع باالستناد إلى   الباحثة: المصدر
 [3:155]
 

أثير األهم في تطوير المخططات له الت   انر القوانين وتحديثها في فرنسا كيلتطو هأن  وبالنتيجة، يمكن القول 

ولكافة مجاالت التنمية من حيث التخطيط الستعماالت األراضي والنقل التنظيمية التوجيهية على المستوى المحلي 

جديد الحضري كأداة أساسية في التخطيط لتنمية المدن الحضري وكذلك اإلسكان المحلي واتباع سياسة الت  

 .كيف مع اآلثار الناتجة عنهلت  وا ينةي الحاصل في المدولالستجابة للتحول الحضر

 المدينة الصناعية والسياحية والبيئية-تجربة مدينة مرسين في تركيا  3.1.4.

 خصائص مدينة مرسين الجغرافية والديموغرافية 1.3.1.4. 

الجزء الجنوبي الشرقي لشواطئ تركيا وتمتد على طول البحر في  Mersin - MM موقع مدينة مرسين 73بن الشكل ي ب

مدينة كبيرة لها كم تقريبا، وهي 723كم وهو أطول شاطئ في تركيا وجزء منه طبيعي يبلغ طوله 807المتوسط بطول 

  0270للعام نسمة  3565873السكانيمكانتها االقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والبيئية، وقد بلغ تعدادها 

ا تعداد المحافظة فقد بلغ لنفس العام قرى أم   723بلديات و 4وتتضمن  0كم547 حوالي تقدر مساحة على وتتوضع

 .دينةمنهم يقيمون في الم% 72نسمة أي حوالي  757875883

 

 

 

 

 

 

 مخطط مدينة مرسين وموقعها بالنسبة لتركيا :(05)الشكل
 
[8:128]  .  

نظام التخطيط التنظيمي في مرسين وخلفيته القانونية 2.3.1.4.
 

 .واإلدارية

خطيط القانوني هو المسؤول عن تخطيط استعماالت األراضي والتنمية في مرسين، حيث يعود تشريع نظام الت   إن  

حضر السريع لتركيا استلزم ، ولكن الت  7888نمية المكانية إلى قانون البناء والطرق الصادر عام خطيط والت  الت  

صدر قانون التخطيط رقم  وبذلكتشريع تخطيطي جديد وحكومة إدارية جديدة بخصوص التنمية الحضرية 

قرارات اتخاذ  في البداية كان االعتماد علىو وتأسست وزارة إعادة البناء والتجمع، 7873للعام  65537

 7837للعام  8784إلى أن حدث تغيير ملموس بصدور قانون التخطيط رقم  الحكومة المركزية، قبل التخطيط من

 وهو قانون إعادة البناء والذي تحولت فيه المسؤوليات التخطيطية إلى السلطات المحلية كخطوة لالمركزية وبناء  

 على هذا القانون فإن هناك مجموعتين رئيسيتين منفصلتين من المخططات وعلى مستويين
[27:196]
: 

 مخططات اإلقليمية والمخططات البيئية الRegional Plans and Environmental Plans : تتم المخططات اإلقليمية من

قبل مكتب تخطيط الدولة لتحديد اتجاهات التنمية االقتصادية واالجتماعية والتنمية الممكنة للتجمعات وتنمية القطاعات 

صديق عليها من قبل وزارة األشغال فيتم الت   المخططات البيئيةا لوظائف، أم  وتوزيع البنية التحتية والمرافق باإلضافة إلى ا
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اإلسكان والزراعة العامة والتنمية وبالتنسيق مع المخططات اإلقليمية لتحديد قرارات بخصوص استعماالت األراضي مثل 

 .والقيم الثقافية والطبيعية والتنميةوازن بين الهيكل الزراعي والحضري وتهدف هذه المخططات إلى الت   والنقل والسياحة

 التنمية ومخططات طبيقالت   مخططات Plans and the Development Plans Implementation ويتم إعداد 

 (إذا كانت هذه موجودة)من قبل البلديات وبالتنسيق مع المخططات اإلقليمية والمخططات البيئية طبيق مخططات الت  

وتهدف إلى تحديد استعماالت األراضي وكثافات السكان المستقبلية وكثافات البناء إن أمكن واتجاهات التنمية 

يتم إعدادها أيضا من قبل البلديات ضرية، وبالنسبة لمخططات التنمية المستقبلية وأنظمة النقل وحلول المشاكل الح

 .وأيضا تحديد مراحل التطبيق البناءوكثافة  أنماطومستندة على مبادئ التنمية من أجل تحديد 

   وهي ملزمة بشكل كامل لتنمية وتطوير المناطق لمواكبة  مخططات تكميليةإلى هذه المخططات يوجد  إضافة

 : حضر والمتطلبات في مرحلة التطبيق مثلعملية الت  

   خلف حدود  لتنمية جديدةجمع بحاجة يتم إعدادها من قبل البلديات عندما يكون الت   نمية المحليةمخططات الت

حدد في بعض الحاالت إذا كان خطيط فإن هذه المخططات ت  لقانون الت   ا  مخطط التنمية الحالي وكذلك ووفق

مخطط لكامتداد  االمخطط الموجود ال يلبي متطلبات السكان أو لتنمية جديدة مطلوبة للمنطقة وتتم الموافقة عليه

 .تطلبات التقييم للمخطط التنظيمي كذلكومتضمنا  تحليل م 7/7222و 7/7222التنمية بمقياس 

 ومخطط إدارة المناطق الساحلية وهي مخطط بيئي، لكل منها قسمها المسؤول عن إعدادها  مخططات قطاعية

والمخطط التنظيمي للنقل ويتم إعداده من قبل  المتكامل ويتم إعداده من قبل وزارة األشغال العامة والتجمعات،

من قبل اإلدارة فيتم  ء مرسينميناتخطيط ا وأم  المخطط التنظيمي للسياحة، و، MMمرسين بلدية في قسم النقل 

 .لنقللالمخطط التنظيمي لألبنية الساحلية والمخططات التنظيمي : الحكومية وله مخططين وهما 

ا فيما يتعلق بنظام إدارة الت   إطار الهيكل اإلداري المحلي المسؤول عن عملية  فيتم ضمنفي مرسين  خطيطأم 

المحافظة ولها : صنف إلى ثالثة مستويات لإلدارات اإلقليمية بدءا  مني  و ،رة وتأمين الخدمات العامة للسكاناإلدا

شخصيتها االعتبارية واستقالليتها، والبلدية الكبرى 

حدد للتجمعات السكنية ، وبلدية المنطقة ت  (اإلقليم)

نسمة وهذا يعتبر  0222التي تجاوز عدد سكانها 

 78 يوضح الشكلالنظام،  أمر إلزامي ضمن

[8:131] مستويات نظام اإلدارة المحلية في مرسين
 . 

وتعود عملية إدارة نظام التخطيط في مرسين إلى 

خطيط الحضري وهي إدارة قسم تنمية األراضي والت  

حكومية ي عتمد عليها في ممارسة عملية تخطيط 

مجالس  7استعماالت األراضي وإدارتها وتتضمن 

استعماالت لإلدارة اثنان منهم مختصين في تخطيط 

مجلس إدارة خمسة لكل بشكل عام يكون ، وخطيط ومجلس تنمية األرضاألراضي وهما قسم مجلس إدارة الت  

سنوات، وعلى الموظفين في  7ة منهم يجب أن يكونوا محترفوا تخطيط ولديهم خبرة ال تقل عن مخططي مدن ثالث

على مستوى طبيق ت  مجلس تنمية األرض لبلدية مرسين العظمى إنتاج مخططات استعماالت أراضي ومخططات ال

عن إعداد مخططات تنمية استعماالت  مجلس إدارة التخطيط لبلدية مرسين هو المسؤول وإن  ، بلدية المنطقة

، ويعتبر التعاون بين الجهات التخطيطية المختلفة ووكاالت التخطيط األخرى المستويات األعلى األراضي على

 .وجهات الرئيسة إلدارة نظام التخطيط فيهاضمن بلدية مرسين الكبرى وتبادل الخبرات من الت  

يوجد تدرج للمسؤليات ون طيط الحضري إلدارة النمو في مدينة مرسيخاصة بالتخ هناك أقساما   وبذلك ي الحظ أن  

ومشاركة كافة المعنيين في عملية اتخاذ القرار شملت التوجهات اهمية التعاون فيما بينهم  وكما ،(سفل أ-أعلى)

 .الحالية والمستقبليةن يعزز مسالة إعداد مخطط لمدينتهم يلبي حاجات ساكنيها أمر هام يمكن أوهذا 

 على الوضع الراهن هوتأثيرخطط التنظيمي األول لمدينة مرسين مبادئ إعداد الم. 5.5.1.2
لمدينة مرسين من قبل المعماري والمخطط الحضري  urban development planة حضريإعداد أول مخطط تنمية  تم  

 وقد، الخاصة اعتباراتها مع بما يتماشى المدينة بهدف تحديث 7883 عام Hermann Jansenاأللماني هيرمان يانسن 

 المحافظة

محافظ معين  -تخبمجلس محافظة من  

 

 ( إقليم)بلدية كبرى 

  مجلس منتخب ورئيس منتخب 

 بلدية المنطقة

  تخب رئيس بلدية منتخبمجلس من

   [8:131]  المحلية في مرسين اإلدارةمستويات نظام (: 05 )الشكل
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 وكذلك بالمدينة يحيط الذي األخضر الحزام ووجود Garden city  سيتي الغاردن نظرية أفكار تخطيطه في  عكس

 التي المنخفضة الحضرية البيئية الكثافة  نهج على يركز الذي Camillo Sitte ecole سايت كاميلو التقني المعهد أفكار

 الحضرية المناطق في التاريخية العناصر بين أيضا ماوإن   والطبيعة العمراني النسيج بين فقط ليس االنسجام تؤكد

 لفراغا دراسة النقل يركز على لشبكات ومنظم موحد نظام خالل من الجديدة والصناعية السكنية والمناطق

، وقد الشمال والجنوبمحاور للمشاة واسعة وخضراء في  6 اقترححيث  للبيئة، الصديقة المشاة وشوارع الحضري

 على المحافظة إلى يميل حيث الساحلية المدنيتالءم مع  التخطيط من النوع هذا و ضعت هذه األفكار من منطلق أن  

 Central المركزية األعمال منطقة، والصناعية المنطقة :أقسام 8وقد قسمت المدينة إلى  ،التاريخي السياحي التراث

Business District- CBD 
[67-45:112]

 .    62 الشكل في موضح هو كما السكنية مناطقال، و  

 

  . [45:112-67] 7883  ذي تم إعداده من قبل يانسن للعام مخطط التنمية الحضرية االول لمدينة مرسين ال  (: 55)الشكل 

الصناعية والمرفأ على الساحل وإلى الشرق من وسط المدينة  المناطق وضع ه تم  أن   كل السابقالش  الحظ من ي   

والربط بينها وبين طرق السكك الحديدية والطرق السريعة وبعيدا  عن وسط المدينة إلى خارجها لتخفيف الضجيج 

منطقة األعمال المركزية حددت ، و(من الغرب إلى الشرق)والتلوث وذلك تماشيا  مع اتجاه الريح في مرسين 

CBD مترين يكون أقبية من ارتفاع ثالثة وأقصى لمناطق الترفيهية إلى الغرب من وسط المدينة وبعدد طوابقوا 

ممت لذوي الدخل المحدود  أما المناطق أمتار، أربعة كونسي األخرى الطوابق ارتفاع من وأقصى السكنية فقد ص 

طابقين  حواليلقبو المناطق التجارية نحو شمال وغرب المدينة وحدد ارتفاعها باستثناء ا خلفوالعالي وتقع 

 .م وهذه الكثافة المنخفضة كانت وفقا لمبادئ الغاردن سيتي0م وارتفاع القبو ال يتجاوز  4بارتفاع الطابق 

 شجار، االمر الذيجعل الطرق الزائدة عن الحاجة مغلقة وخصص حدائق صغيرة لزراعة األ وقد حاول يانسن

طرق وال الشوارع غير الموقع العام للمدينة فقد ركز على أن تكونالذي سي الكتفاء الذاتيليمكن اعتباره انعكاسا 

في خاصة  (62)السابق  خضراء تقطع المدينة كما في الشكلإنشاء محاور بمحاور جمالية وخدمية للمدينة 

المنطقة المركزية التجارية والمناطق السكنية على أساس هذه المحاور الخضراء وكذلك  تالمناطق السكنية، وقسم

في  حركتهموتسهيل وفصل حركة العربات عن المشاة تنظيم هذه المحاور بالتكامل مع شروط التدرج الهرمي  تم  

 .المدينة مع التجربة األساسية للمواقع العامة الحضرية

بإنشاء مجتمعات ذاتية .خطيط على أساس إمكانية الوصول لكل ساكن إلى الخدمات العامةالت   ه تم  أن   ،يتبين مما سبق

ركيز على االنسجام بين الطبيعية والبيئة تدعم نفسها تعيش في مناطق سكنية مجهزة بالحدائق ت َزود للسكان مع الت  

ات صناعية ومواقع عامة في نظام كامل مع المركز التاريخي حيث اقترح يانسن مناطق سكنية وتقسيمالمبنية والت  

الكثافة المنخفضة هذا قد يؤدي إلى االنتشار  لنقل، ولكن من المالحظ أن ه اعتمدالل شبكة اموحد بني من خ

 المحور األخضر والحدائق   -

 غابات مقترحة -

 حدائق للعمال مقترحة -

 

 المنطقة الصناعية 

 مسار السكة -

 طرق سريعة -

 طرق مشاة -

 مناطق رياضية -

 

 ةالمركزيمنطقة األعمال 

 مناطق سكنية موجودة -

 مناطق سكنية لذوي الدخل العالي   -

 مناطق سكنية للعمال مقترحة -

 

 المناطق السكن

 الموجودة  

 منطقة األعمال المركزية 

  طريق السكة 

  الطرق السريعة 

  (المقترحة للمخطط)طرق المشاة 

  المناطق الرياضة ومواقف الباص

 واألماكن الفارغة 

  (خاصة وعامة)األبنية الموجودة 

 (مدارس وأخرى عامة) أبنية جديدة 

المحاور الخضراء 

 المقترحة

 

الكفاءة الذاتية التي نعكاس ا

تفضل حركة المدينة الحدائقية 

ومناطق العمال المقترحة من 

 قبل يانسن في مخطط مرسين
 

N 
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من سياسات واستراتيجيات ماذا تم بعد ذلك راضي أكثر وتلوث أكبر وهنا كان التساؤل أالعمراني واستهالك 

 ؟  الحضري والعمراني إلدارة النمو

 جاحالتحديات وإمكانيات الن   –في مرسين  إدارة النمو الحضري . 2.5.1.2

  عام نسمة 725222 هاسكان عدد حيث كان بسرعة كبيرة  2012و 1960عدد سكان مدينة مرسين بين عامي زايد ت

 نسمة 3255682ليصبح   وقد تطور هذا العدد نسمة 7725222 إلى بسرعة عقود أربعة خالل ارتفع وثم   7862

  2012نسمة عام 8765958و  0223عام 
[219]

 التي الحضرية الريفية والهجرة ةالطبيعي الزيادة عن ناجم وهذا، 

 المستدام غير واالستخدام المحلية القدرات إضافة إلى غياب العشوائيات ترافق ذلك مع زيادةمرسين،  في تركزت

 .األخرى والمصادر لألرض

اإلسكان والسياحة وإمكانية الحفظ التاريخي تعزيز النمو الحضري و إلدارةمحاوالت أمام هذه التحديات كان هناك 

  .لنمو في إطار الموضع العام للتشاورلإجراء عملية التحليل  والبيئي والثقافي وقد تم  

األجندة اإلطار العام لمبادئ  ضمنالتنمية استراتيجيات النمو الحضري واإلقليمي من أجل تحقيق  زتوبذلك رك  

بعد القيام صياغة الرؤية لمرسين من قبل السلطات ضمن يإطار العمل للتخطيط االستراتيجي  على وضع 07

 SOWTداة التحليل االستراتيجيأ وفق بالتحليل والتقييم
[9:179]

 .03 كما هو موضح في الجدول، 
 الفرص نقاط القوى

الخط  –مهارات  -جامعة -قوة عمل كبيرة –الموقع االستراتيجي  -

البلديات  -الماء –النقل العام الجيد  -الثقافة -المدن التاريخية -الساحلي

 منطقة التجارة الحرة -المنتخبة

 -إعادة تنمية األرض والمينا  –عضوية االتحاد األوروبي  -السالم -

 التنوع الثقافي –نمو السياحة -توافر األراضي

 المخاطر نقاط الضعف 

 -مصادر دخل حكومية ضعيفة -اتصال وترابط إقليمي ضعيف -

وصول  --إسكان غير متوازن –التلوث  -سيطرة بيئية ضعيفة

—(أرض عامة)ملكية األرض –ضعيف للمشاة والدراجات الهوائية 

 توزيع وتزويد للمرافق االجتماعيةضعف 

منافسة  -(إيران/ إسرائيل/ عرب)الحروب اإلقليمي  -الزاللزل -

 محتملة في االقتصاد اإلقليمي واقتصاد البحر 

 عدم االنسجام االجتماعي –ارتفاع مليكة السيارات الخاصة 

 الباحثة باالستناد إلى  SOWTتحليل الوضع الراهن لمدينة مرسين وفق  (:45)الجدول 
 
[9:179] 

الحفظ من خالل اإلجابة على عدة  وإمكانية والسياحة واإلسكان الحضري وضع الرؤية االستراتيجية للنمو تم   لقد

بالمشاركة الكاملة للسكان والسلطات المحلية  مجموعات عملثالثة اختصت بمعالجتها  مواضيعتساؤالت حول 

 :وهذه التساؤالت هي bottom-up  5strategyأعلى -استراتيجية أسفلوالعمل وفق مبدأ 

 كيف يمكن الستراتيجيات النمو أن تقلل الضغط على المراكز  الحضرية من أجل تطورها؟   -

 كيف يمكن لمنطقة مرسين إدارة الطلب على اإلسكان؟   -

 كيف يمكن تنمية السياحة في مرسين بينما يمكن المحافظة على تراثها الثقافي والطبيعي؟  -

سياسات إعداد مخططات التنمية إلدارة النمو الحضري من خالل تقييم لتحقيق ذلك تضمنت استراتيجية إدارة النمو 

 :كاآلتيلتحديد المستقبل المنظور للمدينة وفق عدد من قضايا التنمية  وتحليل اإلشكاليات الوضع الراهن

 للسكن غير  لمواجهة البناء :ياإلسكان والتجديد الحضر

النظامي حول مرسين والتحول السريع لألراضي الزراعية 

عية والبنية التحتية إلى بيئة مبنية وعدم توفر األرض الزرا

اتباع سياسة األبنية السكنية العالية على  تم   غير المخططة

وزودت ، 67 كما هو موضح في الشكل طول الخط الساحلي

، ولكن رتفعة بمسافات مشي للبحر المتوسطالم األبنيةهذه 

حلت هذه األبنية محل البساتين الزراعية وسببت ندرة 

وهدم سمة المواقع أيضا  األراضي لالستعماالت األخرى 

العامة والتآكل البيئي والوصول غير العادل إلى الفراغات 

م إمكانية وكذلك فإن ذوي الدخل المنخفض ليس لديه ،العامة

ومعظم  فيهالشراء الشقق بالرغم من وجود فائض إسكان 
ة العالية على طول الخط جيالبرالسكنية األبنية  (:51)الشكل 

   الساحلي في مدينة مرسين
[219]
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كن المطلوب مع من حيث تأمين الس  إشكالية صناع القرار يواجه ه إلى هذه التحديات فإن   وإضافة   ،الشقق شاغرة

وضع استراتيجية تضمنت اعتبار االسكان عنصر رئيسي من  ولمعالجة هذا األمر تم  إمكانية الحفظ البيئي والتاريخي، 

نوعية الحياة والفرص )عناصر استراتيجية تخطيط استعماالت األراضي وتطوير نظام يشمل الجانب البيئي 

والعدالة االجتماعية وإعادة ترميم األحياء ومشاركة مجتمعية كاملة وتصميم األراضي المناسبة للتنمية ( العادلة

 .ة مع حماية االراضي الزراعية وتنمية البنية التحتية للنقلاالسكاني

 السياحة في مرسين إدارة استعماالت األراضي ومخطط التنمية البيئية وتكاملها مع 

أراضيها ما بين المنتجة تتوافر في مدينة مرسين مصادر المياه والغابات واألراضي الزراعية الغنية، وتتنوع 

، وأراضي %78والغابات والمشاتل الزراعية % 25اضي الزراعية فيها حوالي وتبلغ نسبة األروالغابات 

  %73وأما األراضي غير الزراعية فتبلغ نسبتها حوالي % 4األعشاب والمروج 
[11:190]

النسبة  الحظ أن  ي  ، وهنا 

استقباال للسكان ها هي المدينة األكثر غم من أن  األكبر من أراضي مرسين هي أراضي زراعية وغابات على الر  

وهذا ما يعزز بدوره سياسة التكثيف الحضري لتأمين الطلب المتزايد من النمو الحضري من جهة وللمحافظة على 

 .مع طبيعة الموقع الجغرافي لها األراضي الزراعية والقيمة البيئية من جهة أخرى وفيما يتالءم

 Mersinالبيئة من خالل إعداد مخططات اإلدارة البيئية  التخطيط للتنمية مع إمكانية الحفاظ على ولتحقيق ذلك تم  

Metropolitan Municipality- (MM) والذي المستدامة الحضرية التنمية مشاريع لتنفيذ كأولوية في بلدية مرسين 

در ك
 - ومؤشرات معايير - الغابات حفظ إدارة) يدعى 0226 وضع تقرير عام وقد تم   0220عام  منذ أهميتها أ 

د أساسي ألهداف مخطط اإلدارة البيئية الحضرية حد  م  قييم البيئي االستراتيجي خاذ الت  ات وقد تم  فيه( 0226 تقرير

أغلبية سكان المدينة يعيشون في  قرى الغابات  هي غابات وأن  من األراضي % 78.55ما نسبته  ن فيه أن  تبي   وقد

 الريفية
[31:128]
.  

وفق عدد من الجوانب  0270-0223 فترة ما بين األعوامحضير لمخطط اإلدارة البيئية في مرسين للالت   وقد تم  

لمدينة البيئية من خالل عملية تشاركية واستشارية مع العديد من المنظمات المحلية لها أهميتها في تحديد وضع ا

والموجه العام  MoEF Ministry of Environment and Forestry  وزارة البيئة والغاباتالبيئي ومنها بلدية مرسين و

 MESKZ-Mersin General Directorate of Water and Sewerage)إلدارة مياه الصرف الصحي والمياه الشرب 

Administration) ، المحلية، وجامعة مرسين، والمؤسسات التجارية، وبلدية مرسين الحضرية،  07ومجلس االجندة

لتحديد ( نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر) SWOTوال  إجراء تحليل أووفق مراحل تضمنت  MESKZو

 (.عالية، متوسط، ومنخفضة)أولويات المشاكل البيئية واختالف مستوى اهميتها للمعالجة 

خطيط السياحي الذي يعتبر ذو أولوية للتخطيط في كامل مع الت  مخطط اإلدارة البيئية بالت  دراسة  من ناحية ثانية، تتم

غم من وجود المنطقة الصناعية والمرفأ على الخط الساحلي لم يمنع المدينة من استثمار مدينة مرسين فعلى الر  

وهذا تطابق مع أفكار  الملوثة الشاطئ للمناطق الترفيهية السياحية إيجابيا  ودون السيطرة عليه من قبل الصناعات

والترفيهية في الغرب وامتدادها على طول الشاطئ وإنشاء  من حيث وضع المنطقة الصناعية شرق المدينة نيانس

يتم التخطيط للسياحة ، وخط الكورنيش الساحلي العريض الذي يسمح للناس من التمتع المجاني بالواجهة البحرية

كل مؤشر من المؤشرات كما هو من خالل االعتماد على مجموعة مؤشرات واستهدافات وإجراءات تتعلق ب

 .08 موضح في الجدول

 إجراءات العمل االستهدافات المؤشرات

 زيادة توافر أنواع  السياحة المستدامة  تنوعات السياحة 

   إمكانية تنشيط السياحة العالية 

 بنى مشاريع تطبيق خالل من السياحي للترويج تهدف إجراءات اتخاذ 

 البديلة السياحية المناطق في تحتية

  المدمرة األصول وحماية السياحة تنمية تشمل تدريب برامج تنظيم 

 والقديمة

عدد المنشآت 

السياحية مع طلبات 

 البيئة الحساسة 

   ضمان أن المنشآت السياحية

للمحافظة تجعل التطبيقات تهدف 

 لتنمية نشاطات السياحة المستدامة 

 وزيادة نشاطات سياحية تهدف لتنمية  زيادة عدد المنشآت في مرسين

 السياحة البحرية

  االعالم عن النشاطات السياحية 

 (تحضير وتطبيق المخطط الفعلي السياحي)العمل التنظيمي   زيادة عدد السياح    عدد السياح 

   نشاطات تنمية الوعي 
  لمخطط التنظيمي السياحي وضمان تكامله مع مخططات اإلدارة تحضير ا

 البيئية 

. [15:169]البيئية في مرسين ةمؤشرت قياس تكامل السياحة مع مخططات اإلدار (:45) الجدول   
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 نظام النقل في مرسين 
قل بالسيارات هو الن   مخطط لنظام النقل في مرسين مع صور توضيحية للمسارات التي تظهر أن   60يوضح الشكل  

مرور الترانزيت يمتد حول مرفأ مرسين  ن  أكم، وكما  75876وتمتد حوالي  النظام المسيطر على النقل في مرسين

ا شبكة الحافالت فهي لربط البلديات التابعة لمحافظة مرسين على طول الخط الساحلي وأم   ،احليوعلى طول الخط الس  

 .العامالنقل  يعزز ذيأغلبية االعتماد في النقل على التنقالت الفردية وهذا ما يخالف مبدأ االستدامة ال أيضا ، أي أن  

 

 

 

 

 

 

 

   مع صور توضيحية لمسارات السيارات والترانزيت توزع كثافة وسائل النقل في مرسين (:54)الشكل
[19:190] 

 

دراسة بناء مسار  تم   األغلبية منها ذات مسار واحد وتقليدية، إلى أن   في مرسين فإن   يةسكك الحديدالأما بالنسبة لخطوط 

الستيعاب االرتفاع المستمر في تركز السكان على طول ساحل  كم747مزدوج ما بين أضنا ومرسين الذي  يبلغ طوله 

هذه البحر المتوسط وذلك من خالل مشروع النقل األوروبي لدول حوض المتوسط والبنية األساسية لشبكة النقل في 

 كهربة خطوط السكك الحديدية بهدف تقليلالمشروع اقترح  قد، و0225التي قامت به الهيئة األوروبية عام  الدول

بمسار آخر  المسار المزدوج، وكما يتصل تاستهالك الطاقة وزيادة االستفادة من القطارات وتحسين أوقات الرحال

 Railwayمخطط وصور توضيحية لخطوط السكك الحديدية  68 يصل بين مدن تركية مختلفة، ويوضح الشكلأيضا  

 .ومسار النقل المزدوج بين أضنا ومرسين وضمنها

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [64:130]  خطوط السكك الحديدية في مرسين.(: 55)الشكل 

تطوير نظام النقل العام بالحافالت والسكك الحديدية التقليدية التي تحيط بالمدينة وتربطها  تم  ه أن   ،ي الحظ مما تقدَّم

ترام ضمن المدينة المترو أو حيث تفعيل الأي دراسة لتخطيط النقل العام من لم يلحظ  لكنبالمدن االخرى فقط، 

تصميم مسارات الطرق السريعة ولكن في تركيا دراسة  غم من أنه تم  لتخفيف الضغط السكاني واالزدحام على الر  

 .لم تشمل مدينة مرسين

 مزدوجة  خطوط 

railway   تحت الدراسة  

الحالية   مسارات ال   

railway   

 سيارات 
 ترانزيت 
 حافالت 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zTqxwxUAyU-htM&tbnid=8cLT6-j_FBrfzM:&ved=&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=709166&page=6&ei=lFDsUZ-dEtCDhQfqhIGoAw&psig=AFQjCNHT9NnUMxe0Cr7RVk-JJP4aeREr-Q&ust=1374528020346341


134 
 

 تنظيمية المخططات الإعداد تطوير منهجية التجارب العربية في مجال  2.4.

تباينت في النسبة والسرعة وكانت آثارها مختلفة من بلد آلخر حضر ول العربية لموجات مختلفة من الت  الد   ضتتعر  

وبشكل لكل منها، حضر الختالف العوامل المسببة لتسارع الت   نظرا  وذلك  ،وبالتالي كانت ردود األفعال مختلفة أيضا  

الهجرة الداخلية عد الضغط السكاني العامل األساسي لنمو المدن العربية والناتج بدوره عن النمو الطبيعي وعن عام ي  

والخارجية إضافة إلى التطور االقتصادي السريع الذي نتج عن اتباع سياسات التنمية والتصنيع وتركز الخدمات في 

اتباع  وكما أن  طلبا  لفرص العمل والخدمات معا ،  األمر الذي أدى بالعديد من حاالت الهجرة إليها ،األخرىمدن دون 

الخلل المكاني للتجمعات  وبالتاليسياسة المركزية في معظم الدول العربية سبب نمو الحضر في المدن الكبرى 

البلدان  جعلتوغير ذلك من العوامل التي  قتصادية واالجتماعية والعمرانية بينها،التباين في التنمية االوالبشرية 

تهالك األراضي الزراعية والتلوث البيئي واالزدحام السكاني حديات تمثلت في اسفي مواجهة مجموعة تالعربية 

ونقص الخدمات المتوفرة  والمروري واختالل التنظيم االجتماعي وهجرة القوى الشابة المنتجة وانتشار العشوائيات

اد حضر والنمو الحضري عند إعدمسألة الت  االهتمام في  تركيز البلدان العربية إلىمعظم  اتجهتذلك لديها، ول

 عن حلول لتوسع حضري مستدام يتم تحقيقهخطيط لديها والبحث المخططات التنظيمية لمدنها وإلى تطوير نظم الت  

نمية الحضرية المستدامة ضمن خططها لالرتقاء بمخططاتها التنظيمية نحو مدن وأقاليم من خالل اتباع سياسات الت  

 .يتم التخطيط لها وفق االستدامة

ل العربية التي قامت بتطوير مخططاتها التنظيمية دولة اإلمارات العربية المتحدة السباقة إلعداد الدوويأتي في مقدمة 

منها وفق رؤية بعيدة المدى انعكست آثارها على الوضع الراهن  إلدارة نموها الحضري مخططات التنمية الحضرية

 المواقع والفراغات العامةشجع على توافر  0282المخطط التنظيمي المقترح للعام التي وضعت  إمارة أبوظبي

 .مع استعماالت األراضي النقل وتكاملالسهل وتأمين إمكانية الوصول 

بتطوير دالئل تخطيطية هامة تتضمن أسس إعداد المخططات التنظيمية لكل  المملكة العربية السعوديةوكما قامت 

وكذلك األمر ، تدامة ضمن كل مجال من المجاالتمجال من مجاالت التنمية وقد ركزت على تفعيل التنمية المس

استند إلى مبدأ التجديد الحضري  0207إعداد مخطط تنظيمي شامل لها للعام  تم   حيفي األردن  لمدينة عمانبالنسبة 

 .وإعادة التأهيل

شكل بمجملها مكونات شملت مجاالت مختلفة ت   0227طلقت الخطة الشاملة لترتيب األراضي عام ا في لبنان فقد أ  أم  

ضعت هذه الخطة نتيجة لعدم وجود مخطط توجيهي شامل عام للبنان االمر الذي المخطط التوجيهي للمدينة، وقد و  

كان له األثر السلبي على مدنه ومنها مدينة بيروت من حيث ضعف التنظيم وترتيب األراضي وتصاعد مؤشرات 

 الالذقية الجغرافية والسكانية ولالستفادة من التجارب العربية فقد تم   دينةلطبيعة م ونظرا  ، التنمية غير المستدامة

حيث من الالذقية  دينةمها كونها مدينة مشابهة نوعا  ما لاختيار الخطة الشاملة لترتيب األراضي في بيروت وضواحي

   .وغيرهاسكانية والطبيعية والجغرافية الخصائص ال

 الخطة الشاملة لترتيب األراضي  -تجربة مدينة بيروت، لبنان .44.1.

 لمحة عامة عن مدينة بيروت  .44.1.1.

وتضم  فيهاوتعتبر القطب المدني األساسي وأكبر مدنها  الجمهورية العربية اللبنانيةبيروت هي عاصمة مدينة 

 463من الساحل اللبناني وتغطي مساحة تقدر حوالي % 82، وتمتد على  0272للعام  مليون نسمة 753 حوالي

وقد ب نيت فوق هضبة على شكل رأس تتقد م تسعة كيلومترات في . المتوسط البحر على ممي زا   موقعا   ، وتحتل0كم

 عرض البحر
[11:14]

 األهلية للحرب تعرضها إثروذلك  الشمال إلى الجنوب من حلقتين إلى بيروت مدينةتنقسم و، 

اتشكيل  والتي سببت ٥٧٩١عام  اللبنانية  الشرقية بيروت الى أثرها على سمتق   المدينة بكامل فاصلة حدود 

المنطقة المدينية ا اسم ، أم  منطقة بيروت الكبرىتشكل مدينة بيروت والحلقة العمرانية األولى ما يسمى  ،والغربية

 يطلق على منطقة بيروت الكبرى والحلقة العمرانية الثانية التي تمثل جبل لبنان المركزية
[220]
ويوضح الشكل  ،

 .وأقسام منطقة بيروت الكبرى وتمددها الحضري موقع مدينة بيروت بالنسبة للبنان 64
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 حدود وأقسام منطقة بيروت الكبرى وتمددها الحضري موقع مدينة بيروت بالنسبة للبنان :(52)الشكل 
[220]
. 

 

 خطيط وخلفيته القانونية واإلدارية في بيروت  نظام الت   .44.1.2.

والذي نص على أن  7855خطيط في بيروت إلى قانون تأسيس مجلس اإلنماء واألعمار الصادر عام يعود نظام الت  

يقوم المجلس بوضع مشروع اإلطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، 

على أن تشكل هذه  لقانون تقوم الحكومة بإعداد الخطة المتكاملة لترتيب وتنظيم األراضي اللبنانيةأحكام هذا ا ووفق

اشطة في المشاريع نظيم المدني من جهة والمرجع الجغرافي الموحد لكافة المراجع الن  الخطة الركيزة األساسية لسياسة الت  

صدر قانون التنظيم  7838وفي عام ية والمؤسسات العامة، باإلدارات الرسم ا  اإلنمائية وفي استعماالت األراضي بدء

وفق المخططات التوجيهية وأنظمة المدن والقرى  وهو المعمول به في الوقت الحالي في لبنان ويتم إعداد 68المدني رقم 

ضي، يب األراالخطة الشاملة لترت ضمنااللتزام باإلجراءات التخطيطية والتنظيمية التي يتخذها مجلس الوزراء  أسسه مع

 التنظيم خالل من البيئية األمور أهم على زيرك   حيث والبيئة الطبيعةهمها أسس ومبادئ أويستند قانون التنظيم على 

ووضع  للبناء صالحةال غير المناطق تصنيف فيها بما األراضي الستعمال المعايير تحديدو ،المستدام لإلنماء المدني

المناطق غير المصنفة تحت الدراسة باقتراح من وزارة األشغال العامة والنقل وبمشاورة المديرية العامة للتنظيم المدني 

 المديرية قبل من التوجيهية ووفق هذا القانون تتم الموافقة على المخططاتوالبلديات ومشاركة القطاع الخاص والعام، 

 .باطلة تعتبر وإال سنوات ثالث أقصاها فترة ضمن الوزراء عن صادر سوموبموجب مر المدني للتنظيم العامة

 لالستثمار عاملين إلى المصنفة تخضع وغير المصنفة العمرانية المناطق فإن   المدني نظيمالت   قانون إلى إضافة

 بيروت في خطيطالت   نظام إدارة اوأم  البناء،  تراخيص وإلى قوانين( % 32 عام واستثمار % 42 سطحي استثمار)

 المجلس من وتتألف األراضي استعماالت تخطيط عن قانونا   المسؤول وهي المدني نظيمالت   إدارة قبل فتتم من

  والنقل العامة األشغال لوزارة التابعة المدني للتنظيم العامة والمديرية ،يالمدن للتنظيم األعلى
[11:14]
. 

 كانت إذا فيما عرفي   واضحة ولم أهميته غيرنظيم المدني حتى اآلن خطيط وفق قانون الت  نظام الت   في الواقع إن  

حينه ال يوجد لمدينة ه لالقانون، إذ أن   هذا لمحتوى م درك المدني المجتمع كان أو جي دا   تستعمله المدني التنظيم دوائر

والمسؤوليات الواسعة الحيات غم من الص  فعلى الر   ،مخطط توجيهي شامل لتنظيم استعماالت األراضي بيروت

النتائج الفعلية على األرض ال تتوافق مع  التي ألزمها القانون واألهداف اإلنمائية التي يسعى لتحقيقها إال أن  

الوضع الراهن للمدينة  على عرفوهذا ما يدفع إلى الت  عتمد عليه حاليا ، اإلمكانات الهائلة لهذا القانون والذي ي  

 .استعماال ت األراضي فيها والعوائق التي تعيق ترتيب

 في بيروت وعوائق تخطيط استعماالت األراضي  الوضع الراهن .44.1.5.

قرير النهائي للخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية الصادر لقد تمت دراسة الوضع الراهن وتقويم اتجاهاته وفق الت  

، وقد جاءات هذه الخطة إيوريف-إنجازه من قبل االئتالف االستشاري دار الهندسة  والذي تم   0227في كانون الثاني 

N 
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 الكبرى السكنية جمعاتالت   وفي الساحلي الخط طول على وتركزهاعلى بدائية المخططات التوجيهية في لبنان  ردا  

ه ن  أالديموغرافي إذ وأهمها التحدي مدينة بيروت لتحديات المواجهة ال مجموعةوقد أوضحت هذه الدراسة ، فقط

رسمية حول تعداد بيروت عدم وجود بيانات  أن ه المدينة إال له تتعرض ذيبالرغم من النمو السكاني المتسارع ال

خطة الشاملة لترتيب الرست على أساسها التي د  شير التوقعات ت  وكما في عملية التخطيط  ا  إضافي شكل تحديا  

 7.082.222نسمة  من أصل  0.872.222سيصبح تعداد منطقة بيروت حوالي  0282ه بحلول األراضي على أن  

 لبنان تعداد سكان من كامل%  4450نسمة أي بنسبة 
[19:25]
زيادة الطلب على النقل  هذا سيترتب عليه آثار مثلو 

وغير ذلك من التحديات البيئية اإلسكان زيادة الطلب على و واقتصادية بيئية وآثارالخاصة،  السيارات استخدامو

 .والحضريةعشوائي مع تفاوت في توزيع السكان بين المناطق الريفية الوالتوسع العمراني 

هناك  بيروت في األراضي استعماالت ترتيب واجهت والتي ابقةالس   حدياتالت   إلى إضافة هفإن   أخرى، ناحية من

 إلى عوائق أخرى تعود
[72]
: 

 األراضي واستعماالت المدني التنظيم وأنظمة تصاميم أن حيث مدني تنظيم لبنان في ليكون سياسي قرار وجود عدم  -

  التصديق، عدم حال في لها قيمة ال ملونة وخرائط ورق وتبقى الوزراء مجلس في مرسوم بموجب عليها التصديق يتم

 .لبنان في السياسة متعاطي من لعظمىا األكثرية لدى العام الصالح مفهوم -

 المدني التنظيم حقل في المحلية السلطات دور ضعف ،المديرية أقسام بين والتنسيق المدني التنظيم إدارة ضعف -

 .ياألراض استعماالت وتخطيط

وقد انطلقت من مسألة مواجهة وتخطي  وضع الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان، حديات تم  لمواجهة هذه الت  

 .الصعوبات المواجهة لبيروت خاصة وللبنان عامة

 في بيروت الخطة الشاملة لترتيب األراضي .2.4.1.2
ضعت الخطة الشاملة لترتيب األراضي في لبنان بعد عدة محاوالت لتنظيم استعماالت األراضي جرت في لبنان منذ و  

تخطيط  تم فيهاالتي قد تصيب لبنان اذا لم ي لألخطارالتي نبهت  7860ولها قبل بعثة إيرفد عام أعهد االستقالل كان 

من قبل مشروع إنماء  7863عام والمحاولة الثانية كانت  ،موارده الطبيعية بصورة متوازنة ومستدامة علمي الستعمال

، FAOة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدنفذه المشروع األخضر بالتعاون مع المناطق الجبلية اللبنانية الذي 

 المحاولةأما ، والقطاعات االقتصادية المختلفة وأوصت الدراسة بالعمل على تحقيق التوازن التنموي بين المناطق اللبنانية

لألمم لوضع برنامج عمل إلعادة بناء وتنمية القطاع الزراعي من قبل منظمة األغذية والزراعة  7832 عام الثالثة تمت

كافة الحفاظ على األراضي الزراعية ووضع مخطط توجيهي لإلنماء الشامل والمتكامل على  سبل المتحدة من أجل اقتراح

فكار وتوصيات لم يتم العمل بها وترافق ذلك مع النور وبقيت أ لم ترَ هذه المحاوالت ، ولكنها األراضي الزراعية اللبنانية

 .سياسة وطنية الستعمال الموارد البشرية والطبيعية بطرق أكثر استدامة أو عدم وجود مخطط توجيهي في لبنان

 في مدينة بيروتتوجهات ومبادئ الخطة الشاملة لترتيب األراضي     1.4.1.2.4. 

 واإلنماء البالد، وحدة وهي التحديات على ردا   أساسية ثالثة خيارات من األراضي لترتيب الشاملة الخطة انطلقت

 الخطة اعتمدتها التي الشاملة وجهاتالت   تمحورت الخيارات هذه من وانطالقا   ،الموارد استخدام وترشيد المتوازن،

  وهي األراضي لترتيب الشاملة
[1:24]

: 

  تتفاعل فيها التجمعات السكنية  اللبنانية فاعلة على مختلف التجمعات مدينية لهيكلية وفقا المدني المجال تنظيم

عبر إنشاء أقطاب نمو محلية صغرى تؤمن وظائف تجارية وإدارية وخدمية وذلك  الريفية األخرىلكبرى مع المناطق ا

جمعات السكنية الكبرى ومنها المنطقة الت   ية مدينية للبنان كافة تتكون منلاقتراح هيك للمدن والقرى المجاورة، وقد تم  

ونميز منها األقطاب المحلية المكونة من المدن الصغرى، ، المناطق الريفية (بيروت وجبل لبنان)المدينية المركزية 

 .والبلدات والقرى األخرى

من حلقتيتن األولى بيروت الكبرى تتجمع فيها األنشطة التجارية ( بيروت وجبل لبنان)يتالف تجمع المدينة المركزية 

 الحلقة الثانية التجمعات العمرانية شملبينما توالوظائف المالية والحركات الثقافية ووسائل النقل والصناعة والسياحة، 

ن تقوم الحلقة الثانية أاالهتمام الستيعاب النمو الحضري لذلك اقترحت الخطة على  هاوقد تناول موضوع تنظيمالجبلية 

المبادئ الرئيسية للتنظيم المدني وأقطاب النمو المقترحة للهيكلية  67على مجموعة األقطاب المحلية، ويوضح الشكل 

 .وفق التوجهات على المستوى الوطني ظيمية للمنطقة المدينية المركزية بيروت وجبل لبنانالتن
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 الوطني من حيث إنماء المناطق الحضرية والريفية معا ، وهذا يتطلب خلق  االقتصاد في المناطق كافة إشراك

خدماتية وصناعية قوية خارج نطاق المنطقة المدينية المركزية من حيث التركيز على األنشطة جديدة أقطاب 

اقتراح لحظ ذلك في  تم  حيث  المركزية التجارية والصناعية والسياحية، وتوزيع الوظائف في المنطقة المدينية

تنويع مع إلظهار أهمية الضواحي كعنصر أساسي في بيروت الكبرى، ط التوجيهي لمنطقة بيروت الكبرى المخط

األنشطة االقتصادية في المدن والقرى 

المتواجدة في نطاق الحلقة الثانية من 

سياحة وترفيه وأنشطة بهدف تنويع 

تنوع في فرص العمل المعروضة و

در اإليرادات مثل الصناعة مصا

 .والخدمات

  توحيد األراضي من خالل شبكة

 مواصالت متطورة 
وجهات التي اعتمدتها الخطة الت   تنطلق

للنقل من التمييز بين خمس الشاملة 

إشكاليات خاصة ومتكاملة فيما بينها 

وأهمها الواقع الخاص للمنطقة المدينية 

نظرا  (بيروت وجبل لبنان)المركزية 

لضغطها السكاني واحتوائها على المطار 

كز الكثير من النشاطات والمرفأ وتمر

حيث تتطلب هذه المنطقة والصناعات، 

 حضريمخططا  كامال  للنقل ال

والترانزيت، والمسألة االساسية التي 

تستوجب حال  سريع في هذه المنطقة هي 

مسألة االزدحام، حيث تعتبر مسألة 

ة مسألة هامة من المحلي تحسين الطرق

مدد الشريطي أجل الحد من ظاهرة الت  

للمدن والقرى بمحاذاة الطرق التي تربط 

اقتضت الخطة  كما، المدن بعضها

 عام ه بحلولالشاملة لترتيب األراضي أن  

يجب أن ال تبتعد أي مدينة مهمة بما  0282

 يبتعد أي تجمع دقيقة عن بيروت وأال   722للتنظيم المدني أكثر من  فيها األقطاب المحلية المقترحة في الهيكلية المدينية

 دقيقة عن تجمع سكني كبير آخر  82دقيقة عن بيروت وأي تجمع سكاني كبير أكثر من  62ثانوي أكثر من 

 : هي كالتالي( بيروت وجبل لبنان)التدابير بشأن المنطقة المدينية المركزية  إن  

  ها وحدها تستدعي إذ أن  ( بيروت والمناطق المحاذية لها)استخدام نظام نقل موحد للمنطقة المدينية المركزية

نظرا لمشكلة االزدحام وعدم قدرة االستيعاب فمن المقدر أن حضري ع النقل الوخيارات استراتيجية في موض

فرضية ازدياد  مليون نسمة وإن   0.7مليون إلى  7.8من  0282و 0222يزداد عدد سكان المنطقة الضعف ما بين 

له من بيروت سوف تسجل تقريبا ما معد   أي أن  % 7.7التنقالت الفردية في بيروت الكبرى تفرض زيادة سنوية 

زت الخطة في وقد رك   0220مليون في العام  7.6مقابل  0282مليون تنقل فردي في اليوم الواحد عام  8إلى  0.8

ال على تحديد التنقالت الشعاعية التي تسبب ازدحام عند مداخل بيروت من خالل التقييم اليومي هذا المج

للتنقالت  0222عن العام % 72زيادة الستخالص طاقة االستيعاب عند ساعات الذروة وقد تبين ان هناك 

هذا ليس بالحل المستدام  وضع حلول آنية وممرات إضافية لألوتوستراد لكن ، ولهذا الشأن تم  اعيةعالمركزية الش

 لذلك تم  الستيعاب نمو حرة التنقل عندما يزداد الطلب أكثر فأكثر وليس من الممكن زيادة الممرات إلى الالنهاية 

 :منهااالعتماد في الخطة الشاملة على وسائل النقل المشترك 

  واستعادة كاملة لخط سكة الحديد القديمة واستخدامها على المحور الشمالي لبيروت إنشاء طريق ساحلية جديدة

 72يجب وضع باصات في الخدمة تستوعب  الشأنولهذا النقل المشترك في ممر مخصص  ميكروباصاتلمرور 

 

في منطقة بيروت وأقطاب النمو المقترحة ( الحضري)مبادئ التنظيم المدني  (: 50)الشكل 

   وفق الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية، مرجع سابق
[29:24]

 

 

 

N 
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باصات بيروت عبر راكبا  وما فوق على خط سكة الحديد القديم بعد تأهيله كممر محمي للباصات وثم تدخل هذه ال

 .ممرات مخصصة لها

 قتراح وسائل للنقل المشترك ضمن بيروت وضواحيها مثل مترو األنفاق الخفيف أو التراموي الحديثا. 

  إنشاء هيئة موحدة إلدارة قطاع النقل في كامل المنطقة المدينية المركزية لتنسيق وسائل النقل في بيروت

 .المتعلقة بالنقلوبحيث تكون لها الصالحية التخاذ القرارات وغيرها من المدن  الكبرى
  ه من المعتاد إقامة المنشآت على جوانب الطرق بين ن  أتحرير الطرق ما بين البلدة واألخرى من الوظائف المحلية حيث

بلدة وأخرى نظرا لوجود عقارات صالحة للبناء يراد استغاللها وموصولة بشبكة طرق وبنى تحتية مع المدن والقرى 

ني لتطوير شبكات طرق داخلية في نطاق البلدات بشكل يؤمن القدر الكافي من األراضي وتوصي الخطة بإطالق برنامج وط

المبادئ الرئيسة لشبكة النقل المقترحة لمنطقة  66 ويوضح الشكل ،المعدة للبناء ويحد من انتشارها على الطرق الرئيسة

  .يروتشترك داخل مدينة بمبادئ توزع النقل الم 65 بيروت الكبرى وكذلك يوضح الشكل

:المبادئ الرئيسة لشبكة النقل المقترحة لمنطقة بيروت الكبرى :(55)الشكل
  [52: 24]  
 تمبادئ توزع النقل المشترك داخل مدينة بيرو (: 55)الشكل     

  [52: 24]
 

   توزع المرافق والمنشآت العامة الكبرى وفقا لمعياري الفعالية والتكامل 

كبت في الختيار مواقع المرافق العامة لتفادي الوقوع في بعض األخطاء التي ارت  حددت الخطة مبدأ حديث 

الماضي تحت عنوان اإلنماء المتوازن حيث يجب توزيع المرافق العامة وفق األهداف المرجوة من الخدمة مثال 

يقة، وكما أن دق 02دقائق وإلى المدارس االبتدائية بأقل من  72ينبغي الوصول إلي المركز الصحي بأقل من 

ذلك معالجة النفايات يجب أن تتم بمقاييس تتوافق مع طبيعة المناطق وفي إطار التعاون بين البلديات المتجاورة، وك

توزع المرافق التربوية كمؤسسات التعليم العالي يجب أن يخضع للمعايير العلمية واألكاديمية واختيار موقعها  ن  إ

المجال الوطني عموما  ال سيما تعزيز وحدة الوطن واإلنماء المتوازن يجب أن يوظف في خدمة أهداف تنظيم 

 .مواقع رئيسية 4اقتراح تجميع كامل كليات الجامعة اللبنانية في  وترشيد استخدام الموارد حيث تم  
 متكامل عمراني نمط إرساء 

تأمين حاجة النمو االقتصادي لكبرى ومنها منطقة بيروت الكبرى بهدف التخطيط العمراني للتجمعات العمرانية ا تم  

 .والطبيعية والزراعية البنية التحتية الالزمة في مواقع تسمح بالحفاظ على الثروة الوطنيةوتوفير واالجتماعي 

ي وانطالقا من تحليالت علمية موضوعية حددت الخطة الشاملة االستعماالت الفضلى لمختف أجزاء األراض

 : اللبنانية على أساس تصنيفها وفق أربع فئات
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وهي المناطق التي تطورت فيها المدن الكبرى عبر التاريخ والتي عليها أن تستوعب التوسع : المناطق الحضرية -

 .(أبنية وشبكات طرق وشوارع ومساحات خضراء مدينية )وتتشكل هذه المناطق من في المستقبل العمراني 

جمعات العمرانية الكبرى وهي المناطق التي تضم المدن والقرى غير الملتصقة بالت  : المختلطةالمناطق الريفية  -

 .ياحة واالصطيافما تكون في جبل لبنان أو في الريف ويتمتع عدد كبير منها بميزات هامة من أجل الس   وغالبا  

ري وهذه المناطق غير صالحة راضي الزراعية ومشاريع المناطق الثروة الزراعية الوطنية وتضم أفضل األ -

 .للسكن 

الزراعية مناطق الثروة الوطنية الطبيعية وتضم الجبال العالية واألودية الكبرى وعددا من القرى وبعض المساحات  -

طبيعية العناصر الشكل أهم التي ت  

 .سياحية في لبنانلاو

 وتتم صياغة الخريطة

األساسية العامة الستعماالت 

بما فيها  األراضي اللبنانية

وفق التصنيفات  أراضي بيروت

األربعة السابقة من خالل تحديد 

 :كل منها وفق المعايير التالية

 تحتل  المناطق المدينية

األولوية على المناطق الريفية 

وبعدها المناطق الزراعية 

لكونها  والمناطق الطبيعة نظرا  

المناطق التي تستوعب 

ددات العمرانية للتجمعات التم

 .السكنية

  المناطق الزراعية تحتل

األولوية بشكل عام على 

المناطق الريفية وعلى 

المناطق الطبيعية ما عدا 

 .الجبال واألودية

  المناطق الطبيعية تحتل

األولوية على المناطق الريفية 

 المختلطة 

تعتبر  ووفق هذه المعايير

هماألدوات أالعامة إحدى الخريطة 

التي وضعتها الخطة الشاملة من 

أجل ترشيد استعماالت األراضي 

منطقة كما في  للمدن الكبرىوضع المخططات التوجيهية  ا فيما يتعلق بتنظيم التطوير العمراني فقد تم  أم  ،اللبنانية 

واقتراح سياسات متممة لبعضها البعض مثل حماية التراث األثري والتاريخي واستصالح  بيروت الكبرى

نظيم ركيب والت  ، وإعادة الت  ة استخدامها إلقامة مشاريع طموحةاألراضي ذات االستعماالت المتدهورة وإعاد

من خالل وسائل وطرق جديدة ومجاالت عمل وتجهيزات وتعديالت في  تأمين خدماتهالألحياء العشوائية و

دراسة الحد من ظاهرة التوسع العمراني الشريطي على طول الطرق والتي  العمران القائم، وإضافة إلى ذلك تم  

تمنع الصلة بين مدينة وأخرى وذلك من خالل تطوير شبكات الطرق البلدية في المحيط المباشر للمدن والقرى 

 ووفقا لهذه التوجهات تم  . إعداد برنامج وطني لتطوير هذه الشبكات المحلية والحد من هذه الظاهرة لتحقيق ذلك تم  و

للمدن اللبنانية ومنها المنطقة المدينية المركزية وفق توجهات الستعماالت كما هو الستعماالت األراضي  التخطيط

 .63 موضح في الشكل

 [24 :67 ]   بيروتالقضايا العمرانية الرئيسية المعالجة في الخطة الشاملة لترتيب األراضي في (:55)الشكل 

N 
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 نمية المستدامةمبدأ الت   وفقالموارد المائية  ثماراست  

 قد أعطتو ،تتوزع الحاجة المستقبلية في استخدام الموارد المائية بين الحاجات المنزلية والزراعية والصناعية

 8مليارم 050استهالك لبنان ككل من المياه الحالية كمية قدر الخطة الشاملة األولوية للحاجات المنزلية حيث ت  

للحاجات % 42منها في الزراعة و% 62ستخدم نسبة وي   ،ستهالك نسبة أكبركمعدل وسطي وليس بإمكانه ا

يوميا  يترافق ذلك مع الصعوبات % 72ما يقارب بالمنزلية والصناعية ولكن مع الكثير من الهدر في الشبكات 

البحيرات )اقتراح مشاريع تجميع وتخزين المياه السطحية  المالية التي تواجه مسألة منع هذا الهدر، لذلك تم  

ع مخططا  لهذا الشأن بهدف إقامة  ،لتوافق بين األهداف واإلمكانياتل( والسدود ض  بحيرة وإضافة  08سد و 73وو 

 8م757فذ المخطط سيتيح المجال لتحريك حوالي إذا ن   فإن هوحسب تقديرات الخطة  ،موقعين لضبط جريان المياه

وهذا قد يساعد في حل مشكلة  8م مليار 0إلى نحو ( الحالية والمستقبلية)ا مما يرفع الكمية المراد استثمارهيا  سنو

 .تأمين المياه المنزلية وري كافة األراضي اللبنانية

قالع الة لقضايا المإيجاد حلول فع  ركيز على الت   لخطة الشاملة تم  البيئية ل مشاريعالمن ناحية ثانية، والستكمال 

هو الحفاظ على لمعالجة مياه الصرف المعتمد في الخطة  المعيار األساسيو ،والصرف الصحي والنفايات الصلبة

تغطية شاملة لألراضي اللبنانية إما بواسطة الشبكات أو  والعمل علىالصحة العامة من خالل حماية موارد المياه، 

بواسطة الحلول الفردية مع ضمان التقنية السليمة وفي الحالتين يجب تأمين المعالجة قبل إعادة المياه المستعملة 

 .تيتطلب العمل على مراحل بسبب الكلفة المرتفعة ومشاكل إدارة وتشغيل التجهيزاهذا باتجاه المياه الجوفية و

 التدابير المتخذة لبدء تطبيق خطة ترتيب األراضي واإلدارات المعنية بها .4.1.2.4 4.

النقل، )طاعات مختلفة مثل لكي تكون توجهات الخطة الشاملة لترتيب األراضي جاهزة للتنفيذ تم توزيعها على ق

بحيث ( الصحة، التنظيم المدني ة، السياحة، التربية، البيئة، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النفايات،الزراع

 :وبشكل عام التدابير هي سسة عامة مراجعة التدابير التي تتعلق بها،تستطيع كل وزارة أو مؤ

 .يع الكبرى األولية لتحقيق استراتيجية التنمية المقترحةرمجموعة من المشا إعطاء -

مراني وللتوازنات الكبرى في استعماالت اقتراحات تشريعية وتنظيمية من شأنها تأمين ضوابط أفضل للتطور الع -

 .األراضي وتنمية المناطق

 .اقتراحات مؤسساتية من شأنها تأمين األهداف نفسها -

 .ويتضمن كل قطاع إضافة إلى التدابير العامة إجراءات عدة للتنفيذ وتحديد الجهات المعنية والمتعاونة

 تقييم الخطة الشاملة لترتيب األراضي   .44.1.0.

ها الخطة الشاملة لترتيب األراضي حاولت تحقيق التنمية المستدامة على مختلف القطاعات ولكن   م، أن  ن مما تقد  يتبي  

لم تكن شاملة ومتكاملة فيما بين االبعاد التنموية فقد ركزت على أهمية إعادة التنظيم المدني وإنشاء أقطاب النمو 

 قسة أثر ذلك على البيئة في منطقة بيروت ودون دراسة طروتوزيع الفعاليات االقتصادية والسياحية دون درا

مشكلة االزدحام السكاني واإلشباع العمراني وزيادة المساحات المبنية  الوصول إليها وعبر أي وسيلة للنقل، كما أن  

 المستدامة كالتجديد الحضريوخاصة في مركز المدينة لم يلحظ دراسة لمعالجتها وفق مبادئ التنمية الحضرية 

من  ين قربهمع تأمن يعزز مسألة توفير اإلسكان لألسر المتزايدة أمكن من الم كان مركز المدينة الذيمثال  في 

ن يوفر مساحات خضراء تساهم في تحسين أمراكز األعمال المقترحة في الحلقة األولى لمنطقة بيروت من جهة و

حل  ن  أحظ في الخطة أي دراسة لزيادتها، كما ه لم يلالنسيج الحضري وتوفر بيئة صحية من جهة أخرى حيث أن  

مبدأ مع مسألة إضافة طرق وممرات جديدة الستيعاب النمو المتوقع وهذا ال يتفق  مسألة النقل الحضري لم تتعدَ 

ل مشيا  أو شجع على إنقاص مساحة الشوارع وزيادة المساحات الخضراء وتشجيع التنقالتي ت   ةاالستدامة الحضري

دون قتراح الم يكن سوى استخدام شبكة المترو والترام كوسائل نقل صديقة للبيئة  الهوائية، إضافة  إلى أن  بالدراجات 

 .تحديد مخططات واضحة لهذه الشبكة

ال يمكن تحقيق نمية، حيث دارية كبعد هام من أبعاد الت  لم يكن هناك تركيز على القضايا اإل ،جانب آخرمن 

عالة تعمل وفق إطار التشاركية مع السكان وكافة فئات المجتمع المدني وهذا ما لم يتم االستدامة بدون وجود إدارة ف

الخطة لم تتم وفق مؤشرات  االعتماد عليه في عملية تنظيم وترتيب استعماالت األراضي، وإضافة إلى ذلك فإن  

 .تعكس أهداف االستدامة الحضرية



141 
 

 تقييم التجارب العالمية والعربية في مجال إعداد مخططات تنظيمية مستدامة واستخالص النتائج  .45.

فعالية  مدينة برشلونة في إسبانياجارب السابقة من وجهة نظر االستدامة الحضرية حيث أثبتت تجربة تقييم الت   تم  

بيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية من خالل آثار تطبيقه فيها والتي أظهرت الفوائد ال مخططها التنظيمي

ها تجربة رائدة في ما يظهر أن  م، صميم الحضريالنقل واإلسكان والت   التي حققها بالتكامل مع تخطيط القطاعات من

خطيط التنظيمي المستدام المتكامل الهادف إلى تحقيق التوازن التنموي واستعماالت أراضي أكثر استدامة مجال الت  

مع النقل الحضري المستدام الذي يعزز بدوره سياسة النقل العام الصديق للبيئة وإعادة هيكلة وتجديد  وتكاملها

إلى استخدام  المدينة لتنمية ذات كثافة عالية توفر المساحات الخضراء وتخفض استهالك الطاقة واألراضي، إضافة  

من عوامل نجاح تجربة برشلونة التنسيق اإلداري التخطيطي  ن  أاستدامة المخططات، وكما  مؤشرات شاملة لقياس

ام من عناصر إعداد األفقي والشاقولي بين السلطات المركزية والمحلية وتضمين ومشاركة السكان كعنصر ه

 .المخططات فيها

أهمية تطوير القوانين والتشريعات التي كان لها تأثير هام في تعزز  تجربة مدينة مرسيليا في فرنسان من كما تبي  

لتوجيه هذا النمو وفق فيها مخططات السياسات واستراتيجيات إدارة النمو الحضري وفي تطوير عملية إعداد 

تضمن سياسة توازن استعماالت األراضي واستخدام نظم نقل اكثر استدامة التي مبادئ االستدامة الحضرية 

لترام والمترو والمشي والدراجات الهوائية، وتأمين اإلسكان المحلي لجميع فئات المجتمع، واستخدام سياسة كا

الة لتجسيد أهداف االستدامة مع تطوير مشاريع لخدمة ذلك وتطبيقها على أرض الواقع، جديد الحضري كأداة فع  الت  

موذج الحضري الجديد لمدن البحر المتوسط من الهدف ألن تصبح مرسيليا الن 0202وكما تضمنت الرؤية للعام 

التركيز على ضرورة العمل وخالل اتباع سياسة التصميم الحضري المستدام وتكامله مع التخطيط القطاعي، 

 .التشاركي كمرحلة اساسية في عملية اتخاذ القرار

الرؤية االستراتيجية للنمو الحضري ثالثة أهداف من حيث تقليل الضغط على  تضمنت، فقد تجربة مرسينا م  أ

ناطق لمجديد الحضري وااعتمدت سياسة الت  وقد كن، والتنمية السياحية، ، وإدارة الطلب على الس  ةالمراكز الحضري

الزراعية األراضي ى ضعت رؤية استراتيجية لتنمية اإلسكان مع الحفاظ علالسكنية ذات الكثافة العالية، وكذلك و  

ولكافة الفئات وتنمية البنية التحتية للنقل وتنسيق التعاون المجتمعي، ولكن هذه الرؤية بقيت على الورق دون تنفيذ 

 .غم من تضمينها ألهداف ومبادئ االستدامةعلى الر  

ح كذلك اضي التي حاولت أهمية وضع الخطط واإلستراتيجية الشاملة لترتيب األربيروت مدينة تجربة من  ات ض 

تحقيق االستدامة، من حيث التركيز على إعادة تنظيم التجمعات وإنشاء أقطاب نمو إقليمية للتنمية االقتصادية 

مسألة أن  ، كما تكاملها مع جوانب التنمية األخرىوالسياحية لكن دون دراسة إمكانية الوصول السهل إليها ودراسة 

أهمية في العملية التخطيطية للعملية التشاركية كن  من خالل إضافة طرق جديدة، ولم يها إالالنقل العام  لم يتم حل  

 .مؤشرات تعكس أهداف االستدامةأي الخطة لم تتم وفق  إضافة إلى أن   ،واإلدارية

 أنظمة حيث من سواء الحضرية االستدامة تحقيق إلى جميعها سعت هاأن   ابقةالس   جاربالت   من نيتبي   وبذلك  

 أو مرسيليا ومدينة برشلونة مدينة المعتمدة في وضع السياسات والبرامج ومشاريع التنمية المستدامة مثل التخطيط

 كما االستدامة ومبادئ أهداف تجسد التي االستراتيجية واألهداف والسياسات الرؤى لوضع المحاوالت حيث من

الصادر عن برنامج وكما أشار تقرير التنمية البشرية  هفي لبنان، إذ أن   بيروت ومدينة مرسين في تركيا مدينة في

قد حققتا ارتفاعا كبيرا في قيمة دليل من تركيا ولبنان على حد سواء  كال  أن   0278اإلنمائي عام  األمم المتحدة

لتحقيق هذا  كل منها لتمن خالل السياسات واالستراتيجيات التي أه   0270 - 7882نمية البشرية بين عامي الت  

من الدول ذات  0270نفت تركيا ولبنان للعام حيث ص   ،دخول في مرحلة جديدة من نهضة التنمية البشريةالألداء وا

ركيز على التعليم والصحة والعدالة والمساواة ومشاركة ما بالت  وإن   تنمية بشرية مرتفعة ليس بالنمو االقتصادي فقط

المواطنين ومواجهة الضغوط البيئية والتكيف مع التغير السكاني، بالمقابل تعتبر إسبانيا وفرنسا من الدول ذات 

على ( 2.337 -2.388) 0270التنمية البشرية المرتفعة حيث بلغت قيمة دليل التنمية البشرية مع الدخل للعام 

 .على الترتيب( 2.547 -2.500)رتيب في حين بلغت في تركيا ولبنان ما قيمته الت  
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ددت في مخططات  ولفهم السمات المماثلة في كل من التجارب السابقة وبهدف إظهار أغراض وأهداف ومعالم ح 

ت إلمكانية صورة واضحة لكل من هذه الممارسا في إظهار التنمية الحضرية المستدامة لديها وهذا يمكن أن يساعد

 .82 جمع البيانات للمقارنة فيما بينها من خالل بعض النقاط الموضحة في الجدول

 لبنان مرسين مرسيليا برشلونة السمات

المدينة المضغوطة الشاملة  االسم

 المتكاملة

المدينة الصناعية  مدينة التجديد الحضري 

 والسياحية والبيئية

الخطة الشاملة لترتيب األراضي 

0227 

ان تصبح برشلونة المرجع الدولي  الرؤية

 للتخطيط والمعيار لالستدامة الحضرية
النموذج الحضري الجديد 

 لمدن البحر األبيض المتوسط

وحدة البالد، واألنماء المتوازن،  إلدارة النمو الحضري 

 وترشيد استخدام الموارد

 عام قطاع من والوكاالت الجهات ةالمشارك

 مدني ومجتمع وخاص

المحلية  والسلطات السكان

 والمنظمات المدنية األخرى

اقتراح مشاركة السكان 

 ومنظمات المجتمع المدني 
 ال يوجد جهات مشاركة أخرى

القيام بالعديد من المشاريع التي  تم   التطبيق

المدينة والرؤية االستراتيجية  اسمتجسد 

مع دراسة آثار تطبيق المخططات 

 .االستراتيجيةتلك والفوائد التي حققتها 

آثار تطبيق السياسات كانت 

 واضحة في التجربة 

لم يتم تطبيق جميع 

 .السياسات

وضع النتائج المتوقعة من  تم  

 تطبيق الخطة فقط

يز
رك
لت
 ا
ت
ال
جا
م

 

 لتجديد الحضريا 

 استعماالت أراضي مكثفة ومدمجة. 

 الوصول العادل لكل الخدمات. 

   المترو  الحافالت،)النقل العام

 (والترام والمشي والدراجات

  التماسك االجتماعي. 

   التكيف مع التغيير المناخي 

  الحد من التلوث. 

  اإلسكان االجتماعي. 

 التكثيف الحضري. 

  تكامل التخطيط االقتصادي مع البيئي

واالجتماعي من خالل العمل التجاري 

 .-.الصديق للبيئة في المركز

   قياس المخطط  وفق مؤشرات

 . التنمية الحضرية المستدامة

  النهج التشاركي مع السكان والقطاع

 الخاص 

   التعاون المشترك وتنسيق التخطيط

 بين المستويات المختلفة للمناطق 

 التجديد الحضري. 

   كفاءة استخدام االرض

 .والطاقة

   النقل البيئي والنقل العام

الحافالت، المترو الترام )

 (.والمشي والدراجات

  التكثيف الحضري. 

  التماسك االجتماعي 

 التصميم البيئي لألبنية. 

   اإلسكان االجتماعي 

  التكيف مع التغير المناخي  

  التشاركية للسكان 

   استخدام مؤشرات التنمية

 الحضرية المستدامة

  التعاون والتنسيق األفقي

والشاقولي بين المخططات 

 وبين البلديات والحكومة

  النمو الحضري

 .واإلسكان

  السياحة 

  إمكانية الحفظ

التاريخي والبيئي 

 .والثقافي

   تشاركية السكان مع

المعنيين في تخطيط 

 استعماالت األراضي 

 تنظيم المجال المدني 

   توحيد األراضي من خالل

 .المواصالت المطورة

   معالجة التلوث البيئي. 

 

 السمات المقارنة والعامة للممارسات الدولية والعربية (:55) لجدولا

 إعداد الباحثة  :المصدر

جارب الدولية والعربية المختلفة وسماتها يمكن اختصار الممارسات التخطيطية الع على سياسات الت  بعد االط  

 .مخططات أكثر استدامةطلبات إعداد الذي يظهر مستوى التزام كل منها بمت 87واإلدارية المختلفة في الجدول 
 

 سياسات إعداد مخططات تنظيمية للمدن المستدامة

 تجارب عربية تجارب دولية

 لبنان مرسين مرسيليا برشلونة

 البيئية

        (تكثيف استعماالت األراضي)التجديد الحضري 

         الحفظ البيئي 

    o  ×   كفاءة استخدام الطاقة والموارد

  o       الوصول العادل إلى الخدمات الحضرية األساسية 

        o سياسات لزيادة المناطق الخضراء 

  o  o     الحفاظ على التراث الطبيعي والتاريخي والثقافي

 االجتماعية 

 والمكانية

      ×  o االنسجام والتماسك االجتماعي

  ×  ×     االسكان الرخيص

      o  o النقل الحضري المستدام 

  ×  ×  o  o األمن واألمان 

 االقتصادية
      ×   توفير فرص عمل قريبة من السكن 

      o   السعي نحو الرفاهية والعيش المستدام

o  

o  

o  
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  ×    o   تكامل التخطيط االقتصادي مع جوانب التنمية األخرى

 اإلدارية

  ×      o إدارة حضرية فعالة

  ×       التشاركية والتعاون والتنسيق 

  ×      o تطوير القوانين ومرونتها

  ×      o قياس استدامة المخطط 

 تطوير إعداد المخططات التنظيميةتقييم التجارب الدولية والعربية في مجال  (:51)الجدول                      

 إعداد الباحثة باالستناد إلى التجارب المدرجة في البحث: المصدر                                      

     .(تمت مراعاتها بالكامل)وإجراءات كرت اهداف وسياسات ذ   لم تذكر في الخطة

o  (غير شاملة وغير مباشرة)ذكرت دون إجراء. 

 

جارب الدولية والعربية المختلفة في مجال إعداد مخططات تحقق مدن أكثر استدامة يمكن بعد االطالع على الت  

هم النقاط المشتركة التي يجب توافرها لتطبيق مخطط تنظيمي مستدام وفق سياسات التنمية الحضرية أتحديد 

 :  وهي المستدامة

   إعطاء األولوية لتجديد المدينة وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة واالستثمار : جديد الحضرياتباع سياسة الت

عية بما ال يضر بالبيئة من خالل التكثيف الحضري الذي والسياحية واالجتما ةالمتعدد في التنمية االقتصادي

يعزز مسألة مزج االستعماالت وقرب الفعاليات والكثافة العالية لتوفير المزيد من الفراغات المفتوحة 

 .والخضراء وتوفير فرص العمل القريبة من السكن

 بالترام والمترو وتشجيع المشي  تفعيل نظام النقل العامب: أفضلية الحركة والمواصالت لشبكة النقل العام

بما يحقق التفاعل  ،ربط المدينة مع اإلقليم بخطوط للحافالتوركوب الدراجات الهوائية ضمن المدينة و

حافالت وترام )االجتماعي وحفظ البيئة وتقليل االنبعاثات مع تأمين الوصول إلى محطات النقل العام من 

 .يارات الخاصةالس  من ممكن   وتخفيض اقل عدد ،تكلفةوبأقل زمن ( ومترو

  خطيط لتأمين السكن المتنوع االجتماعي لجميع فئات المجتمع بما فيهم ذوي يجب الت   مستدامالتأمين اإلسكان

إمكانية الوصول السهل إليها من خالل مع تأمين الدخل المحدود مع توفير بنية تحتية جيدة وبكثافة عالية 

االستعماالت المدمجة أو من خالل إنشاء مناطق حضرية جديدة تشملها الخدمات الحضرية من توفير نقل 

 .وجود حدائق ومساحات خضراءمع مبنية مستدامة  وبيئةمستدام 

 العام بحيث تكون بمسارات النقل وتكاملها مع النقل، وربطها  استعماالت األراضي المكثف والمدمج

 .االستعماالت متعددة لتقليل الطلب على الرحلة

  والمواقع العامة غات الخضراءاردة كثافة االستعماالت لزيادة الفزيا: (التصميم الحضري)البيئة المبنية 

 .وتنوعها، ووجود شوارع للمشاة والدراجات الهوائية وحفظ المواقع التاريخية والتراثية

 خطيط االستراتيجي إلعداد مخططات أكثر استدامة تنطلق من الواقع ام من عناصر الت  كعنصر ه: التشاركية

 .وتختصر الوقت ويتم فيها تبادل وجهات النظر واألفكار والحلول االمر الذي يسهل عملية اتخاذ القرار

 إعداد مخططات وفق بيانات توفرها مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة  إن  : قياس استدامة المخططات

سيساعد على بناء المخطط وفق قاعدة معلومات صحيحة تساعد بدورها في تحديد المشكالت ووضع األهداف 

 .وصياغة الخطط والسياسات وإعداد المشاريع الجاهزة للتطبيق

ط التنظيمي فقد أثبتت بعض التجارب والتي حققت نجاحا في وفيما يتعلق بإدارة نظم التخطي ،أخرىمن ناحية 

وممثلي المجتمع شاركي مع القطاع الخاص هج الت  وفق الن   التي تتمالمشاريع  مجال إعداد مخططات ناجحة أن  

يكون أكثر فعالية سواء من حيث تحقيق األهداف المرجوة من المشروع أو من حيث كان المحليين المدني والس  

عم الد  توفير القطاع العام  يكن بإمكان إذا لم خاصة   ة التي قد يستغرقها القطاع العاموقت والجهد والكلفتوفير ال

 . المالي واإلداري الكافي

×  



144 
 

 

 

 

 

 اجلزء الثاني

 اإلطار العملي

،يف حمافظة الالذقيةدراسة نظام التخطيط التنظيمي االستدامة احلضرية، واقع   

الالذقية ملدينة التنظيمياستدامة املخطط قياس    
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 مقدمة

ذلك ا يمارسه العالم على حد سواء، بمللتنمية في القضايا المواجهة  أكثرمن والنمو الحضري حضر عد قضايا الت  ت  

معظم  هحدي التي تواجهبين نطاق الت  ت   سببه من إشكالياتوبما يفي المدن من ضغوط عى مختلف المستويات 

ال سيما ولمواجهة مثل تلك اإلشكاليات  خططاتها التنظيمية مصممة أصلا التي لم تكن م البلدان وخاصة النامية منها

طيط في هذه البلدان على إدماج مبادئ التنمية الحضرية قدرة المعنيين والمسؤولين عن التخ ضعففي ظل 

 .عد هذه المخططات على أساسهاالمستدامة في السياسات والبرامج التخطيطية التي ت  

تواجه مشاكل حضرية متعددة نتج عنها قصور مخططاتها التنظيمية التي لم يتم  المدناللذقية كغيرها من  دينةوم 

 فقط، األمركونها مخططات الستعماالت األراضي  ىالحضرية المستدامة ولم تتعدسياسات التنمية بنائها وفق 

يتطلب تحليل هذا مما حالتها التنموية ووضعها أمام تحديات متزايدة لمختلف القضايا والجوانب،  علىالذي انعكس 

يمية وتحديد اتجاه الوضع وتحديد الثغرات من خلل مؤشرات التنمية الحضرية المتعلقة بعناصر المخططات التنظ

خطيطية المتخذة لمواجهة ، وكذلك تحليل االجراءات الت  ستدامةبالنسبة لل فيهاالوضع التنموي التنظيمي الراهن 

، من أجل بما فيها المخطط التنظيمي الجديد لمدينة اللذقيةعملية إعداد المخططات التنظيمية  وتقييمالتحديات 

لتطوير آلية إعداد المخططات سياسات واالستراتيجيات والبرامج التخطيطية الاألولويات ووضع األهداف وتحديد 

 .التنظيمية بما ينسجم مع مبادئ التنمية الحضرية المستدامة

اللذقية بما فيها  محافظةلميدانية تحليلية إجراء دراسة  في الفصل األول منهوفي هذا الجزء  سيتم لتحقيق ذلك،

الجغرافية واإلدارية على خصائصها  عرفمحافظة على المدينة من خلل الت  التأثيرات مدينتها وذلك لدراسة 

خطيط الناظمة للعمران، واتجاهات الوضع التنموي سس الت  أنمية فيها وتقييم حضر والت  واتجاهات الت  والسكانية 

لراهن لمدينة مخطط استعماالت األراضي اإلى تحليل  ، إضافةا خطيط التنظيمي في محافظة اللذقيةلنظام الت  

في م في هذا الفصل تقييم الوضع التنموي للمحافظة وكما سيت ،اللذقية وفق السياسات والتوجهات المستنتجة نظرياا 

لحالي هذا الموضوع وأثره ا ةوذلك من منطلق أهمي ،مدينتهاواألخص وما تخلفه من آثار فيها ظل األزمة السورية 

جراءات وردود االفعال المتخذة تجاه تحديات بعد ذلك تقييم اإلليتم  ة،والمتوقع على عملية التخطيط في المدين

نة من جهة وتحديات األزمة من جهة اخرى، وفي الفصل الثاني يقوم البحث بتوفير إطار تحليلي راهنمية الالت  

وذلك وفق  ،قعكاستجابة لتحديات الوا علمدينة اللذقية الذي وض   8002وتقييمي للمخطط التنظيمي المعلن عنه عام 

تطويرها في الجزء النظري من البحث من  والتي تم  المستدام حليلية العلمية لمؤشرات المخطط التنظيمي األداة الت  

أجل تحديد اإلشكاليات واألسباب التي أعاقت عملية إعداد مخطط تنظيمي ناجح وحالت دون اعتماده والتصديق 

 وسيتم العمل، نظر السكان ولرصد ردود أفعالهم تجاههوجهة ط من وكذلك تم إجراء استبيان لتقييم المخط، عليه

االساسية إلعداد  هاوعناصر واالستراتيجيةتطوير إطار عمل استراتيجي يتضمن الرؤية على  في الفصل الثالث

مع واقع بما يتلءم  يحقق االستدامة وتحديد االهداف واتخاذ إجراءات العمل التطبيقية اللزمةمخطط تنظيمي 

 .على باقي مناطق المحافظةإيجاباا نعكس ما يمدينة اللذقية وب
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التنظيمية التخطيطية التوجهات و في محافظة الالذقيةالواقع التنموي والحضري  -1: ولالفصل األ

 .الحالية فيها

 دراسة خصائص محافظة الالذقية واتجاهات التحضر والتنمية فيها  1.1. 

 الالذقية ة واإلقليمية واإلدارية لمحافظةالجغرافيهمية األدراسة .  1.1.1

 واقع التحضر والنمو الحضري في محافظة الالذقية  3.1.1.

 .المكاني تطور النمو السكاني والحضري في محافظة اللذقية وتوزعه.  1.1.1.1

 .االلذقية واتجاهات تطور المخطط التنظيمي فيه دينةحضر في التوسع العمراني في مأثر الت   .8.1.1.1

 الالذقية محافظةفي للعمران تقييم أسس التخطيط العمراني الناظمة . 1.1

 للمحافظةجمعات السكنية في إعداد المخططات التنظيمية تأثير تصنيف الت  . 1.8.1

 اللذقية دينةفي م إعداد المخططات التنظيمية في آليةوتقييم أثرها ضابطة البناء  دراسة. 8.8.1

 الالذقية  الحضري في محافظة تخطيط التنظيميلنظام االراهن لوي التنم دراسة الوضع .1.1

 في محافظة الالذقية الراهنة البنية التحتية الخضراءتقييم . 1.1.1

 تحليل المساحات الخضراء والمصادر الطبيعية في المحافظة. 1.1.1.1

 في محافظة اللذقية( كماا ونوعاا )المياه . 8.1.1.1

 في محافظة اللذقية التنوع الحيوي. 1.1.1.1

 في محافظة الالذقية  مجتمعيةالبنية التحتية ال. 1.1.1
 محافظة اللذقية دراسة المرافق العامة ضمن. 1.8.1.1

 تعليم والصحة في محافظة اللذقيةقطاع ال. 8.8.1.1

 اللذقية حافظة واقع السكن في م. 1.8.1.1

 .الدوافع، التحديات والنتائج -لذقيةالحافظة مالتخطيط لإلسكان الحضري في . 1.1.8.1.1

 اللذقية ةدينالوضع الراهن لمناطق السكن العشوائي في م. 1.8.1.1

 في محافظة الالذقية( الحركة)البنية التحتية للنقل . 1.1.1

 نظام النقل على مستوى محافظة اللذقية .  1.1.1.1

  والخصوصية األمان عامل وتوفر المرورية االنسيابيةدراسة .  8.1.1.1

 .اللذقية ضمن محافظة العام النقل نظام.  1.1.1.1

 مدينة اللذقيةفي  التشكيل البصري للطرق. 1.1.1.1

 في محافظة الالذقية( التكلفة)التنمية االقتصادية . 1.1.1

 توفر فرص عمل قريبة من السكن في المحافظة. 1.1.1.1

 دراسة توافر الخدمات بشكل عادل. 8.1.1.1

 مدى االستفادة من المصادر والموارد المحلية. 1.1.1.1

 .الالذقيةدينة مدراسة التكامل بين استعماالت األراضي والتصميم الحضري في .  1.1.1

 .راضي في محافظة الالذقيةاستعماالت األفي تخطيط  وتأثيرهالنقل . 1.1.1

 افظة الالذقيةمح الخلفية اإلدارية والتشريعية لعملية التخطيط التنظيمي في. 1.1.1

 اللذقيةاد المخططات التنظيمية في محافظة آلية إعد .1.3.1.1

 األزمة وأثرها في إعداد المخططاتالوضع التنموي لمحافظة الالذقية في ظل  .1.1

 أثر األزمة في الضغط السكاني على محافظة اللذقية. 1.1.1

 األضرار في مجال التنمية البشرية. 8.1.1

 األضرار في مجال السكن  .1.4.3

 تقييم جهود اإلدارة المحلية في محافظة اللذقية خلل األزمة . 1.1.1

  محلياً ودورها في تطوير المخططات التنموية لمحافظة الالذقيةواالستجابات وردود األفعال وطنياً .  1.1

 المحافظة في التنموية القطاعية االستراتيجيات . 1.5.1

 .الفصل خلصة 
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 .لحضري في محافظة الالذقية والتوجهات التخطيطية التنظيمية الحالية فيهاالواقع التنموي وا -1: الفصل األول

 اا مستنديهدف هذا الفصل إلى تشكيل قاعدة بيانات علمية تحليلية ومرجعية عن الوضع التنموي في محافظة اللذقية 

من القضايا التنموية بعدد يتعلق يير المستنتجة في القسم النظري من هذا البحث فيما اوالمع لى الدراساتبذلك ع

ساهم في تخفيف حدة اآلثار قديم مقترحات تتمن  بما يمكِّنعلى أرض الواقع،  التي يجسدها المخطط التنظيمي

في ظل ما يواجهها من عجز مخططاتها  محافظة اللذقية وعلى األخص مدينتهاالسلبية للضغوط التي تتعرض لها 

 . لمتنامية من النشاطات البشريةغيرات والحاجات امواكبة الت  ن التنظيمية ع

أتي ي مستمرةا  اا ضغوطواإلدارية والخدمية واالقتصادية مدينة اللذقية بحكم أهميتها الجغرافية والطبيعية واجه تإذ 

إدارية تخطيطية تطلب جهوداا طور العمراني المستمر الذي يفي مقدمتها النمو السكاني الحضري المتزايد والت  

تهلك اسات ناجحة تجاه ما يخلفه هذا النمو من آثار ومتطلبات كالبناء وفتح الطرق واسالتخاذ سيمتواصلة 

 .غيرهااألراضي وزيادة التنقلت و

حضر والنمو السكاني الحضري فيها باعتباره الدافع للتوسع عرف على خصائص المحافظة وواقع الت  لذلك سيتم الت  

العمل على تحليل أسس التخطيط التنظيمي العمراني ليتم  ثمه، الستيعابالمخططات التنظيمية إعداد العمراني و

 تقييم آثارها من خلل تحليل الوضع التنموي الراهن للمحافظةوعد على أساسها المخططات، وأنظمة البناء الذي ت  

دى تكامل ة واالقتصادية والعمرانية واالجتماعية إضافة إلى دراسة مي، بما فيه من القضايا البيئقبل وبعد االزمة

الا إلى تقييم آلية العمل اإلداري والجهود وتخطيط استعماالت األرضي مع التصميم الحضري والنقل الحضري وص

 .المبذولة لمواجهة التحديات المختلفة على مستوى المحافظة والمدينة

 دراسة خصائص محافظة الالذقية واتجاهات التحضر والتنمية فيها  1.1.  

 الالذقية جغرافية واإلقليمية واإلدارية لمحافظةالهمية األدراسة .  1.1.1

تعد الواجهة و سورية، من ربيةغال الشمالية الزاوية في تقعحيث  الجغرافي هابأهمية موقع اللذقية محافظةتتميز 

وعن مدينة حلب  كم، 350 مسافة دمشق العاصمة عن وتبعد المتوسط، البحر شاطئ علىالبحرية السورية بتوضعها 

التي تبلغ مساحتها  سوريةاألراضي المن  %1,8تشكل و هكتار811,000حوالي تبلغ مساحتها ، وكم120

، ويوضح بين محافظات القطريأتي ترتيب المحافظة الحادية عشر من حيث المساحة حيث ، هكتاراا 31,,12,513

 .موقع محافظة اللذقية بالنسبة لسورية ,9الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فظة اللذقية بالنسبة للجمهورية العربية السوريةمحاموقع (: 16) الشكل

[221] 
 

، اليومية الخدماتتأمين ب المدينة مستوىعلى وتتمثل  ،مستويات عدةعلى  بها خاصة أهميةها أكسب الموقع هذا

من  القطر مستوى علىو ،وخاصة منطقة اللذقية وظيفيةالو خدميةالو داريةاإل هميةاألبة المحافظ مستوىوعلى 

وهذه  ،من جهة والمطار الدولي من جهة أخرى المرفأ لوجود ةاقتصاديمزايا و وترفيهية سياحية مزاياتوافر حيث 

  .للمحافظة التنظيمية المخططات إعداد عند تدرك األهمية ال بد من أن
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ها يحد  حيث  ،اإلدارية تشكيل حدودها فيوتساعد ها العوامل الطبيعية التي تميز نم اإلداريةالمحافظة أهمية وتأتي 

من الغرب البحر ومن الشمال منطقة كسب ولواء االسكندرون، ومن الجنوب محافظة طرطوس، ومن الشرق تمتد 

 .(حلب-اللذقية)محور و، (صلنفة-اللذقية)حورين هما محور محافظة اللذقية عبر م

تختلف في مساحتها  ،القرداحة جبلة، الحفة، ،اللذقيةوهي إلى أربع مناطق  تنقسم محافظة اللذقية إدارياا و 

 .هذه المناطق 30 و يوضح الشكلكثافتها و

تختلدف ولمؤسسات والددوائر الحكوميدة فيهدا المنطقة اإلدارية الرئيسية في المحافظة لوجود اهي عد منطقة اللذقية ت  

ا إلدى مددن وبلددات تجمعات سكنية يدتم تصدنيفهمن  من منطقة ألخرى وتتألف كل منهافيها مساحة المناطق اإلدارية 

 .32 الجدولفي وضح كما هو مونواحي وقرى، 
نسبة المناطق الحضرية من 

 مساحة المحافظة

مساحة المنطقة  التقسيمات اإلدارية

 1كم

 محافظة الالذقية

25%  مدن نواحي بلديات قرى 

112 - 81 1 

 مركز المدينة 50, 1 - - 11

 منطقة اللذقية - 3 81 112

 منطقة جبلة 510 1 3 83 181

 منطقة الحفة 100 1 5 ,1 182

 منطقة القرداحة  180 1 5 81 1,

  8001 عام التقسيمات اإلدارية لمناطق محافظة اللذقية بحسب التعداد العام للسكان  :(32) لجدولا
[78] 

   

قرية تابعة للمركز  11 للمدينة إدارياا  ي لحظ أنَّه يتبع

برج القصب، بكسا، جناتا، روضو،  مباشرة وهي سقوبين،

ستمرخو، سنجوان، الشامية، شيخ الحمى، القنجرة، 

رسانا، مشيرفة الساموك، المغريط، ونسبة مساحة ك

 .من المحافظة وتتركز في مدنها% 25المناطق الحضرية 

بأهمية وظيفية بحكم موقعها  المحافظة تتمتعكما و

 :يلي افر مابتوهذه األهمية وتتمثل وخصائصها الطبيعية 

 تتميز بوجود  :والسياحية االقتصادية الفعاليات

يفة اقتصادية هامة من حيث تأمين وظالذي له  المرفأ

وهو المرفأ الرئيسي في  ةمؤقتوعمـل ثابتة  فرص

، وتعدد المراكز الجمركيةو يةالتجار، والفعاليات سورية

ى أنواع المعامل التي تقوم بتصنيع منتجات توزع عل

ات والمحرك -والتبغ معمل النسيج: طر مثلمستوى الق

المصانع النوعية في المنطقة  –المياه الغازية -الكهربائية

الحرة المرفئية، إضافة إلى توافر المقومات الداعمة 

 .ع السياحية واألثرية بين مناطقهاالمواقكللسياحة 

 تتميز المحافظة بوجود مطار  :الربط الدولي

ل منطقة تشكِّ  ماك ،دوليالشهيد باسل األسد للربط ال

مع تركيا لحركة  دولياا  معبراا لية في كسب الحدود الدو

كما تتميز بوجود محطة و المسافرين والسياح والبضائع،

 .انطلق للقطارات

 جامعة تشرين  وتتمثل بوجود: الفعاليات التعليمية

 ةالتابع واألكاديمية البحريةبات ومعهد الغا للتعليم العالي

 .ول العربيةلجامعة الد

 وتعتبر مصدراا  رخاموالجص مثل ال الثروات الطبيعية تتميز المحافظة بوجود عدد من: يا الطبيعيةاالمز

 .اقتصادياا هاماا في مجال البناء والتشييد

  التقسيمات اإلدارية لمحافظة اللذقية :(17)الشكل 
[221]
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الضغط على وبالتالي  من الهجرة الداخلية أو الخارجية هذه األهمية تجعل من المحافظة مركز جذب للسكان إنَّ 

 األولويات التي يجب اتخاذهاضمن  والتأكيد على أهمية دوره من هإدراكالخدمات فيها، وهذا ما يجب المرافق و

 .وعلى األخص في مدينتها الستيعاب وإدارة النمو الحاصل والمتوقع للمحافظة المخططات التنظيمية عند إعداد

وذات أهمية وظيفية ، لنسبة للمحافظةبامدينة اللذقية أكبر تجمع سكاني وإداري واقتصادي وثقافي  عتبرإذ ت  

بالنسبة للمحافظة والقطر وتتمثل هذه األهمية بالفعاليات المختلفة الموجودة فيها إضافة إلى المذكورة سابقاا، 

 : وأهمهاوتميزها عن غيرها من مدن المحافظة 

 تستقطب أعداداا كبيرة واألسواق الكبيرة وغيرها وهي  وجود الخدمات التجارية المتنوعة فيها مثل المصارف

 .من سكان المحافظة يومياا 

  التراخيص والحصول على  المديريات المتنوعة) الخدمات اإلدارية المركزية على مستوى المحافظة مثل

 (.الهجرة والجوازاتمراكز و ، والنقاباتالصناعية والزراعية والسياحية 

 ات النوعية الملحقة الخدمات الصحية من عيادات تخصصية ومشافي مركزية والخدم. 

 المنشآت على  من %90نسبة ل حيث تشك   والمحلي على المستويين الوطنيوهي تخدم : المنشآت الصناعية

 . المحافظة مستوى

 وتتكون من  بالنسبة للمحافظة% 29نسبتها ووتصنف إلى مراكز سياحية  :الخدمات والمنشآت السياحية

 .مطاعم وفنادق ومنتجعات ومدن سياحية

لى حركة نشطة للسكان إلى مركز شير إككل وهذا يدينة ها تشكل النسبة األكبر من المابقة أن  حظ من الفعاليات الس  لي  

نقل اليومي باتجاه المدينة إلى الوظائف أو من حيث استقطاب المهاجرين من مناطق المحافظة سواء من حيث الت  

عن حركة السياحة الداخلية والخارجية، األمر  رى فضلا للوظائف والخدمات الحضرية األخ المحافظة األخرى طلباا 

ولتحقيق ذلك ال بد من تزايد على الخدمات الحضرية فيها، لب الملتأمين الط   إضافياا  عبئاا  المعنيينالذي يفرض على 

 .معرفة واقع التحضر وتطور النمو الحضري فيها ونسب توزعه على مستوى المحافظة ككل

 النمو الحضري في محافظة الالذقية واقع التحضر و.  1.1.1

 .المكاني توزعهو محافظةالفي والحضري  تطور النمو السكاني. 1.1.1.1

حيث بلغ عدد سكانها  ،8011لعام ليأتي ترتيب المحافظة العاشرة من حيث عدد السكان على المستوى الوطني 

يأتي ترتيبها الثانية بالنسبة حيث بالسكان من المحافظات الكثيفة  عد محافظة اللذقيةت  بذلك ونسمة  1,,,1,003

 فيها لشائبةا الكثافة متوسط وقد بلغ ،قياساا إلى مساحتها الصغيرة بعد محافظة ريف دمشق لسورية من حيث الكثافة

كم/نسمة  119
8
كم/نسمة  318بلغت قد ف الصافيةا الكثافة أم   ،,800لعام  

8 [87]
 
 

مقارنة عدد  31 الشكلويوضح ، 

 .8011 المحافظات السورية األخرى للعاممع افظة اللذقية سكان مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .8011مقارنة تقدير عدد سكان محافظة اللذقية مع المحافظات السورية األخرى في  :(11) الشكل

 8011 المصدر الباحثة باالعتماد على المجموعة االحصائية للعام
[ 36]

  . 

خلل االعوام المتتالية كان النسبة األكبر لتوزع الس   ي لحظ أن  لكل عام  فظةبين عدد سكان مناطق المحا وبالمقارنة

ت غفقد بلتكون في منطقة اللذقية تليها جبلة حيث تتركز فيهما الكثافة السكانية الرئيسة  8011-8008ما بين 
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نسمة  851 بمعدل كثافة لقرداحةامنطقة تليها  8مك/نسمة 110وفي جبلة  8كم/نسمة 500الكثافة في منطقة اللذقية 

 .33كما هو موضح في الجدول  ،8كم/نسمة  190حيث بلغت وأقلها كثافة منطقة الحفة  8كم/
 1711 1717 1776 1772 1771 1771 1771 1771 1771 1771 المنطقة 

 1002000 1001,, 5,000, - 11000, ,1191, 58531, ,1191, ,1110, 2,0,33 محافظة الالذقية

 901211 5,1951 531125- - -  555132 518,33 511018 ,51,83 قيةمنطقة الالذ

 881285 881011 8112,2    ,81820 802111 801519 012,,1 جبلة

 29831 21212 28035- - -  22121 29118 21513 ,2899 القرداحة

 1091, 11,3, 22550- - -  9801, 1023, 8011, 21,,2 الحفة

 .فق مناطق محافظة اللذقيةالسكان وتوزع :(33) الجدول

 (8011-8008)لألعوام ما بين   االحصائية اتالباحثة باالعتماد على المجموع :المصدر
[40]   

 

في لعدد السكان المتواجدين  التقديراتمن خلل  اللذقية سكان الحضر والريف في محافظةبين  أيضا المقارنةب ولكن

الريف عدد سكان نسمة و 511000 عدد سكان الحضر في المحافظة نَّ تبيَّن أ 8011منتصف عام في ة المحافظ

 نسمة 129000
[38]

% 51,1الحضر سكان نسبة التركيب النسبي بين الريف والحضر متقارب حيث بلغت أنَّ أي ، 

ما بين عامي  سكان الحضر قد ازداد عدد ، وكما تشير االحصاءات إلى أن  %12,9 الريفسكان  نسبةبلغت نسمة بينما 

ما يستلزم دراسة التغيرات واالحتياجات ، للحضروالمتزايد نمو المستمر الوهذا يدل على % 9,8بنسبة  ,800 -8008

وخاصة   -موضوع البحثوهو  -داد مخططات تنظيمية توجه وتنظم هذا النموللتزايد السكان فيما يتعلق بإع ناميةالمت

 .مدينة اللذقيةوظة افمناطق المح بينهذا النمو لم يكن بصورة متوازنة  أن  

كما يوضح الشكل ، 8011للعام % 11 بلغت نسبة عدد سكانها من إجمالي المحافظة حوالي فعلى مستوى مدينة اللذقية

 مساحتها أنَّ  من غمبالرَّ  خدماتها على ويعتمدون اللذقية مدينة في نصف سكان المحافظةحوالي يعيش  أنَّه يأ، 38

هكتار  5910على مساحة تقدر بحوالي  المدينة تمتدحيث  لسورية الكلية المساحة من% 0.59 تتجاوز ال الصغيرة

 .وتعتبر من مراكز المحافظات الصغرى في سورية

 

 

 

 

 
 

 .8011 للعام مقارنة عدد سكان مدينة اللذقية من إجمالي عدد سكان المحافظة  :(11) الشكل

 8011، زي لإلحصاء، مديرية اإلحصاء في محافظة اللذقيةالمكتب المرك ةالباحثة باالعتماد على نشر: المصدر
[41] 

 . 

في نمو اا مستمرأنَّ هناك تزايداا  1,21ة والتي بدأت بأول تعداد في عام بكانية المتعاقنتائج التعدادات الس  وكما بينت 

 .8018 – 1,21تزايد عدد سكان مدينة اللذقية ما بين األعوام  31، ويبين الشكل سكان المدينة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .8018-1,21ما بين األعوام (  عدد سكان ناحية مركز المدينة)تطور عدد سكان مدينة اللذقية  : (11) الشكل

(8018 -1,21)الباحثة باالعتماد على نشرات متعددة للمديرية اإلحصائية في مدينة اللذقية لألعوام ما بين  :المصدر
 [40]
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 نسمة 129195 د سكانهاعاماا حيث بلغ عد 80خلل تقريباا اعف عدد سكان المدينة تضابق كل الس  من الش  لحظ ي  

مقارنة بين تطور عدد سكان  34يوضح الجدول وكما ، 1,21نسمة لعام  800000ن التعداد ، بينما كا8018بداية 

 .ككل مناطق المحافظة وباقي مدينة اللذقية 
 1711 1711-1-1 1776 1771 1771 1771 1771 1771 1771 المنطقة

 1002000 1001,, 5,000, 11000, ,1191, 58531, ,1191, ,1110, 2,0,33 محافظة الالذقية

 129195 ,13219 198389 - - 111210 118100 188532 111811 مدينة الالذقية

 101190 1,3112 121581 - - 1,31,1 122998 1200,3 1319,2 باقي المناطق

 ن تطور عدد سكان المدينة وباقي مناطق المحافظةمقارنة بي  :(34)الجدول 

 (8018-8008)باالستناد إلى نشرة مديرية اإلحصاء في محافظة للذقية  لألعوام ما بين الباحثة : المصدر
[40] 

 

على و ،نحو أعلى من باقي مناطق اللذقيةعلى مدينة اللذقية لعدد سكان  اا مستمر اا نمو، أن  هناك يتبين مما سبق

 سوريةهو أقل من معدل النمو في وككل اللذقية محافظة معدل النمو السكاني في  ه لوحظ انخفاض فيغم من أنَّ ر  ال

 8010-8009خلل الفترة ما بين  % 1,35ولكن أصبح  8001للعام %8,1 فقد بلغ
[41]

هناك انخفاض في  أي أن   

 1,35 للمدينة النمو السكاني نة اللذقية فقد كان معدلتكون في مدي كاني الطبيعي فيها ولكن الزيادةوتيرة النمو الس

 8005-8000خلل الفترة ما بين % 

خلل الفترة ما  % 8,3ارتفع إلى  وثم  

، وبالتالي من المتوقع 8010-8005بين 

 210,000ينة هو أن يكون تعداد المد

بعد اعتماد معدل  8085نسمة للعام 

 باأللف 10النمو الوسطي للمدينة 
[28]
. 

زيادة سكان مدينة اللذقية على تعود 

معدل النمو السكاني انخفاض غم من الر  

التغير  إلى في المحافظة الطبيعي

الحاصل في التركيبة العمرية لفئات 

نسبة األطفال  حيث انخفضت السكان

 8001عام %  1,,8سنة من  15دون 

في حين  8010عام %  83,2إلى 

عمرية ما فئة السكان ذات الفئة ال ازدادت

إلى %  95,1من  سنة 91 -15بين 

8010عام %  99,5
[41]
وهذا يدل  ،

الهجرة  عنعلى أن ا الزيادة ناتجة 

الداخلية من قرى ومناطق المحافظة إلى 

 مأوىوالتي اتخذت من أطرفها المدينة 

التجمعات المحيطة حيث شكلت ، لهم

سياا للسكان وخاصة يبالمدينة استقطاباا رئ

، برج سقوبين، فظةمن داخل المحا

القصب، بكسا، جناتا، روضو، 

ستمرخو، سنجوان، الشامية، شيخ 

رسانا، مشيرفة الحمى، القنجرة، ك

 .31وهذه التجمعات موضحة في الشكل الساموك، المغريط 

 .35 كما هو موضح في الجدول 8011- 8008وقد زاد عدد سكان هذه التجمعات خلل األعوام ما بين 
 

 التجمعات
-1621)عامل النمو  (نسمةألف )سكان عدد ال

 باأللف( 1771

 1711تقدير عدد السكان عام 

 1711 1776 1771 1771 (نسمة)

 6530 83 3122 ,9,5 9121 5321 سقوبين

-  81 5581 5115 5101 1,91 برج القصب

N 

   جمعات السكانية المحيطة بمدينة اللذقيةالت   (: 11)الشكل 
[83]

. 
 

 التجمعات المحيطة 

 حدود المدينة الحالية  

 حدود المخطط

  1,21المصدق  

 الرموز والمصطلحات
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 5291 81 1121 1831 1118 1810 بكسا

 2299 11 1198 1115 11,8 11,5 جناتا

- -  19, 229 3,5 311 روضو

 3683 81 8912 8551 ,812 8811 ستمرخو

 6234 15 1591 1150 1011 1328 سنجوان

- -  1112 1101 ,,1 129 شيخ الحمى

 7439 2 1993 1519 1285 1511 القنجرة

-  2 ,913 3,,5 5300 5111 كرسانا

 5908 18 1509 1191 1218 1521 مشيرفة الساموك

- -  08, 231 ,29 211 المغريط

-  81 1190 1850 1101 1022 شامية

 - - 15311 11833 18191 1,988 المجموع

 عدد سكان التجمعات السكانية المحيطة بمدينة اللذقية :(35) الجدول

8018 - 8008لألعوام ما بين  مديرية اإلحصاء اللذقيةإصدارات الباحثة باالعتماد على البيانات الصادرة عن  :المصدر
 [40] 

 . 

 

المدينة هي  نَّ أغم من على الر  ترافق مع نمو سكان المدينة سكان التجمعات المحيطة بالمدينة تزايد عدد أن  يلحظ 

هذا التباين في  وإن  ، التجمعات المحيطةفي هذه في أطراف المدينة ويكون تركز السكان  إال  أن  طاردة للسكان 

النمو المستمر للسكان سواء على مستوى المدينة أو  االذي يحدثه ار دراسة آثارهبتوزيع السكان يستلزم األخذ باالعت

 عند إعداد المخططات األولويات التي يجب اتخاذهاضمن  التأكيد على أهميته منوعلى مستوى مناطق المحافظة 

 .التنظيمية

ابق أن ه وكما تبي ن من الجدول الس   وخاصة  

في محافظة  الكثافة السكانية أن   15رقم 

فقد بلغ معدل الكثافة هي في ازدياد  لذقيةال

 إلى وارتفع 8001لعام  8كم/نسمة  121 فيها

ن ، وكما تبي  ,800عام  8كم/نسمة 119

وجود تباين في معدالتها بين مناطق 

هي منطقة  أكثرها كثافة   المحافظة ليكون

بلغ  مدينتها، حيثاللذقية وتتركز في 

 على متوسط الكثافة السكانية الصافية

 177مستوى مدينة الالذقية 

هكتار/نسمة
[93]

في تفاع رهذا االويعود  ، 

إلى تركز الفعاليات  المدينةمعدل الكثافة في 

والخدمات الحضرية دون سواها من مناطق 

 .ومدن المحافظة األخرى

يتباين معدل الكثافة بين  ،من جهة ثانية

والتي بلغ أيضاا  بشكل كبير أحياء المدينة

هي الصليبة والعوينة وي ح 11عددها 

والشيخ ضاهر وحي جامعة تشرين وحي 

السابع من نيسان وحي البعث وحي الثورة 

وحي الجمهورية وحي القدس وحي 

سد وحي تشرين وحي ي األاوغاريت وح

أحياء مدينة  35 الشكلويوضح ، بسنادا

 .8018للعام اللذقية وعدد سكانها 

 ن  إو، الجمهوريةالصليبة وو القدس ليكون أعلها في بين أحياء المدينة ذاتهاين الكثافة العالية للسكان والتبالحظ ي  

على مستوى المحافظة كان االختلف في معدل النمو ضمن أحياء المدينة وما يقابله من اختلف في معدالت النمو 

د المخططات التنظيمية عملية إعدا عندالعمراني التوسع وعدم القدرة على ضبط النمو غير المتوازن له آثار في 

N 

.                                                                                       8018للعام سكانها مدينة اللذقية وعدد  أحياء(: 11) الشكل

الباحثة باالستناد إلى بيانات مديرية االحصاء في محافظة اللذقية مرجع :المصدر
[ 41] 
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وفق المخطط التنظيمي  هاما يتم التنظيم فيمخطط يوجهها وإن  للمدينة النمو ال يوجد هذا من  إذ أنَّه على الرغم للمدينة

من خلل تغيير في سياسات وأسلوب التعامل  تحديات جديدة على المعنيين الذي فرض مر، األ1,21المصدق للعام 

  .حيث المبادئ الموجهة له ومدى تحقيقه لمعايير االستدامة مع عملية إعداد المخطط من

وكيفية إعداد مخططات ، والتخطيطي لمدينة اللذقية نالراه حضر في الوضعالت  هذا عن آثار  ؤالويبقى الس  

 التنظيمية إلدارة النمو؟

 لتنظيمي فيهاواتجاهات تطور المخطط امدينة الالذقية لحضر في التوسع العمراني أثر الت   .1.1.1.1

النمو العمراني المتسارع فقد تطورت كغيرها من المدن وانتشر العمران فيها تعتبر مدينة اللذقية من المدن ذات 

االمر الذي كان له المنظم وغير المنظم وازدادت المساحات المبنية في مختلف االتجاهات الستيعاب النمو الحاصل فيها 

تغييرات نشأ عنها احتياجات ومشاكل تستلزم أخذها باالعتبار عند إعداد  إحداثو في زيادة اتساع المدينة أثر واضح

 .المخططات

وكانت مساحة المدينة حوالي  1,51عام مع نظام ضابطة البناء لمدينة اللذقية  أول مخطط تنظيميإعداد  فقد تمَّ       

ألف نسمة، وأصدرت البلدية قرارات  800ينة الستيعاب بهدف تحقيق نمو المد 1,91تطويره عام وثم تمَّ  ،هكتار 800

جعلت هذه التوجهات إلى مناطق عمرانية وقسمت المدينة بموجب لتوسع وامتداد المدينة ووضع حدود إدارية لها 

تمِّ وضع مخطط تنظيمي  1,39وثم في عام المدينة ممتدة من على طول الشاطئ من رأس اللذقية حتى ابن هانئ، 

المخطط التنظيمي الجديد التصديق على  تمَّ  1,21وفي عام هكتار،  959ينة وبمساحة معمورة للمدينة هي جديد للمد

 1112ثم أخذت المدينة في االنتشار شماالا وشرقاا حتى أصبحت تمتد على مساحة ، هكتار 1112وبمساحة للمدينة 

 .39الشكل كما هو موضح في ،   [76]وهذا التوسع كله على حساب األراضي الزراعية، 1,,1للعامهكتار 

 [76]  1,,1  -1,83مراحل التوسع العمراني لمدينة اللذقية ما بين األعوام   (:11)الشكل 

مصدق في عام مخطط تنظيمي ، وإنَّ آخر لذقية وتطور مخططاتها التنظيميةالسابقة توسع مدينة ال مراحلال ت وضح

وما زال هو المخطط المعتمد  ،ألف نسمة 500إلى  عدد السكاناني ليصل لوحظ فيه إيجاد مناطق للنمو العمر ،1,21

تنظيمي ثين عاماا لم يتم خللها تطوير وتصديق على مخطط ما يقارب ثلفي تنظيم وتوجيه المدينة أي حتى تاريخه 

صقة لها على محيطة بالمدينة وملأنشأ خلل هذه الفترة تجمعات عشوائية عدة قد و إلدارة النمو الحضري،جديد 

النمو الحاصل في  نَّ إال أ( ضواحيال)جمعات السكنية المحيطة بالمدينة للت   ةه تمَّ وضع مخططات تنظيميالرغم من أن  

حيث انتشر فيها السكن ومناطق المدينة المنظمة ( الضواحي)ى إلى االنتشار العمراني بين هذه التجمعات المدينة أدَّ 

وصل التوسع  ولصقة مثل حي المنتزه، الحمام، دعتور بسنادا، دعتور دمسرخو، في الضواحي الم العشوائي وخاصة

 .الكبير الشمالي عند جامعة تشرين شرقاا حتى الحافة اليمنى لنهر

جمعات العشوائية نتيجة حتمية لعدم قدرة المخطط التنظيمي القديم من استيعاب الطلب المتنامي وقد كان انتشار الت  

، نسمة 123500سكانها  وعدد من مساحة المخطط التنظيمي المصدق للمدينة% 81مساحتها  لتعلى المساكن فشك  

 1,21للعام  هاداخل وخارج المخطط التنظيمي المصدق لضمن المدينة مناطق  ثمانيةتتوزع بشكل رئيسي في و

تحديد ع للمدينة من خلل دراسة استيعاب النمو المتوقفيه  تمَّ  وقدال يقوم على أرضية طبوغرافية تبين أنَّه الذي 

1951 
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عامل  بأنَّ  الفرضية األقوى كانتوفي المخطط العام على ثلثة فرضيات للزيادة السكانية المتوقعة وزعت مناطق للتوسع 

 :وعلى ثلث مراحل، 8000-0,,1للفترة بين  11.1و، 8000 -1,35باأللف للفترة ما بين  12.1النمو 

ن وأ تارهك1130مساحة المدينة  ن تصبحأويقدر بنهايتها  1,29حتى  1,33 عام  تمتد من :المرحلة األولى 

 .ألف نسمة 131توعب المدينة مقدار تس

وأن تستوعب  هك1991ويقدر بنهايتها أن تصبح مساحة المدينة  1,,1إلى عام  1,23تمتد من  :المرحلة الثانية

 .ألف نسمة 195

هي امتدادات للمرحلة الثانية على  ةومناطق التوسع اللزم 8000 عام إلى 5,,1وتمتد من عام : المرحلة الثالثة 

ألف نسمة  500إلى  8000وليصل عدد سكان المدينة بحلول عام ( طرطوس -كسب)الضفة الشرقية ألوتوستراد 

 .مناطق التوسع بمراحلها الثلث 11الشكل ويوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,21 فرضيات النمو في المخطط التنظيمي المصدق لها للعام  مناطق التوسع بمراحلها الثلث وفق( : 11)الشكل 
[76]
 

 التوقعات لم تكن دقيقة فقد انخفض عامل النمو السكاني السنوي للمدينة وبالتالي كانت الكثافة المتوقعةولكن هذه 

ه عموماا مرتفعة خاصة في المرحلة الثانية وكذلك تفاوتت الكثافة بين المراحل السابقة وهو أمر طبيعي يفرض

 . 1,21التطور العمراني، وعلى أساس مناطق التوسع المقترحة تم وضع المخطط المصدق للعام 

وبذلك ي لحظ أنَّ سياسة مناطق التوسع قد أحدثت فجوة كبيرة ما بين تأمين خدمات مناطق التوسع هذه والتجمعات 

التجمعات والمناطق وبالتالي زيادة استهلك  ذلك فرض تشكيل فراغات كبيرة بين هذه نَّ أالمحيطة بالمدينة، كما 

    .الرحلتووزيادة المساحات وأطوال الطرق الزراعية األراضي 

في عملية التخطيط  جاريةالتخطيطية ال لسياساتحداث مناطق التوسع العمراني هي اإسياسة  ال تزال ،لواقعاوفي 

لم والتجمعات المحيطة التي تشكل استقطاب للسكان في ائياا هناك نمواا عمرانياا عشو مدينة اللذقية والمشكلة أن   في

نحو  نمو متسارع ومستمر بل انقطاعي ف المدينةبالرغم من أن  األمر من ضمن سياسات التوسع  اهذيتم إدراك 

 إعدادمسألة في واالستشارات الفنية  الهندسية الشركة العامة للدراسات مع ن تمَّ التعاقدأ، إلى هذه التجمعات

المخطط التنظيمي العام والتفصيلي لمدينة اللذقية الذي يهدف إلى قيادة وتوجيه التنمية المستقبلية لمدينة اللذقية 

 وقد أ نجز 8002اإلعلن عن المخطط الهيكلي عام  ، وتم  لمدة عشرين عاماا قادمة  8001وقد بوشر العمل به عام 

مناطق التوسع العمراني في الشمال إحداث سياسة اعتمدت تيجية استرا وفقو في المرحلة االولى من مراحل العمل

رب مساحة امايقالزيادة ستكون  هكتار أي 10015لتصل مساحة الحدود اإلدارية الجديدة للمخطط ، والجنوب

ضي الزراعية والقرى المحيطة في مختلف اللمدينة ليكون ذلك على حساب األر ةالحدود اإلدارية الحالي

 .ة للمخطط ومناطق التوسع المقترحةدالحدود اإلدارية القديمة والجدي 32 شكلوضح الوي االتجاهات،

N 

مناطق توسع المرحلة 

 األولى 

  المدينة المعمورة 

 مصطلحاتوال الرموز

مناطق توسع 

  ثانية المرحلة ال

توسع  حدود

  ثالثةالمرحلة ال
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8002ام الجديد لمدينة اللذقية ع للمخطط ومناطق التوسع المقترحة الحدود اإلدارية القديمة والجديدة: ( 12) الشكل
 [83]

  

مام أاللذقية يضع المعنيين  في محافظةالحضرية ات عدم قدرة المخططات التنظيمية على مواكبة الواقع والتغير إنَّ 

 -الهدف الرئيسي للبحث–تحديات كبيرة من خلل تغييرات في السياسات واآلليات المعتمدة في إعداد هذه المخططات 

إلدارة النمو الحضري والعمراني والذي يعتبر المكون الرئيسي لدراسة وإعداد المخططات والذي أخذ صورته غير 

وكان له آثار وتحديات عدة خاصة فيما يتعلق االستهلك نظراا لتباينه بين مناطق المحافظة ازنة في المدينة المتو

 .المتزايد لألراضي دون توجيه المخططات الستعمال األراضي بما يحقق التنمية بمختلف مجاالتها
فظة اللذقية والتي تؤثر بدورها في مجرات في محا يدفع التحليل السابق إلى دراسة األسس التخطيطية الراهنة المعتمدة

، تمهيداا بذلك للقيام تفصيلا بتقييم سياسات إعداد المخطط التنظيمي الجديد لمدينة اللذقية عملية التخطيط في المدينة

ييم لتق من البحث تطويرها في القسم النظري األداة التي تم   وفقومدى تحقيقها لمبادئ االستدامة  8002والمعلن عنه 

 .استدامة المخططات التنظيمية، وهذا ما سيتم العمل عليه في الفصل الثاني من الجزء العملي

 في محافظة الالذقيةللعمران تقييم أسس التخطيط العمراني الناظمة . 1.1

تتم عملية التخطيط العمراني في المدن السورية وفق أسس ومعايير تحدد المؤشرات الكمية والضوابط النوعية 

وينتج عن كونات المدينة المختلفة من مناطق سكنية ومشيدات عامة وشوارع ومناطق خضراء وغير ذلك، لم

 لبلدات والضواحي السكنية والقرىعملية التخطيط العمراني الدراسات والمخططات التنظيمية والتفصيلية للمدن وا

للعام  11المعدل في القانون  1,28م للعا/ 5/محددة في المرسوم التشريعي رقموأسس ومصادقتها وفق إجراءات 

تنظيم عملية من المرسوم المذكور ل 8وفق المادة هذه األسس وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية تضع ، و8008

تتضمن ، واالت األراضي وأنظمة البناء فقط،ة واستعمكنية وتوسعها وشبكة الطرق الرئيستخطيط التجمعات الس

ما يلي األسس هذه
7: 20]  [:

 

واألسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط  العامة المتعلقة في دراسة استعماالت األراضي والتوجهاتالمبادئ  -

 .العمراني والبناء

استراتيجية 

 االنتشار 

الشامية  منطقةباتجاه 

 وبرج سالم

N 
 الحد اإلداري الجديد  -

النطاق المقترح لنفوذ مدينة  -

 اللذقية 

 مناطق السكن العشوائي -

 مناطق التوسع -

حدود المخطط التنظيمي  -

 العام 

 المرفأ  -

 المتحلق -

 سكة حديدية -

 الطريق الدولي -

 طريق رئيسي درجة أولى  -

 النهر الكبير الشمالي -

 

 الرموز والمصطلحات
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المعايير التخطيطية العمرانية الهادفة إلى توفير مساحة من األراضي لكافة الفعاليات والوظائف تتناسب وتتلءم  -

 .السكنية واحتياجاتها مع أهمية وموقع وواقع التجمعات

الخطوات والمراحل الواجب اتباعها عند دراسة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية ألي تجمع سكاني  -

 .والنظام العمرانيودراسة البرنامج التخطيطي 

مات لتوجهات العامة تحديد العوامل المؤثرة في دراسة استعماالت األراضي لمتطلبات التقسيتتضمن المبادئ وا

نية والعوامل اتصنيف التجمعات السكدراسة  العوامل هذه وتشمل، الوظيفية للعناصر المكونة للتجمعات العمرانية

 ويتم على أساسها وضع، البيئية والطبيعية والمناخية، والعوامل الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
ها المخططات التنظيمية ضمن شروط بيئية وصحية بموجب صاغنية والتي ت  اتجمعات السكالتوجهات التخطيطية لل

 :الوظيفي لمختلف أنواع االستعماالت وهي التوزيعة من خلل واجتماعية منسجم

 .المناطق السكنية -

 .(المراكز الخدمية بمستوياتها المختلفة)مناطق النشاطات التجارية والترفيهية  -

 .المناطق الحرفية والصناعية  -

  .والحدائق العامة المناطق الخضراء -

 .البنى التحتية األساسية -

 .مناطق التوسع واالحتياطية انطلقا من واقع التجمع وخصوصيته -

من  بدءاا  نية وتدرجاتهاالتصنيفات التجمعات السك تبعاا والفصل الوظيفي بين هذه االستعماالت يتم التخطيط العمراني 

ات والنشاطات تعيين مراكز الفعالي كما يتمو ،فالحي حتى القطاع السكني (الخلية) المجموعة السكنية فالوحدة االساسية

على ( الثقافية والصناعية والحرفية والمناطق الخضراء والحدائق العامة والبنى التحتية األساسيةالتجارية و)خرى األ

مخصصة لكل فرد ولكل وتقدر المساحة الالتجمع العمراني مدينة أو همية تتوزع في أنحاء الة من األجمراكز متدر

  .36 نية وعدد سكانها المعتمد كما هو موضح في الجدولاالتجمعات السك تدرجاتفعالية من الفعاليات حسب 

 1م نية والمساحة المخصصة للفرد من األرضاتوجهات الفصل والتوزيع الوظيفي للفعاليات حسب المستويات التخطيطية للتجمعات السك

ية الوحدة األساس الفعاليات

 نسمة (8500-5000)

-10000)الحي 

 نسمة(10000

-10000)القطاع 

 نسمة( 100000

 نسمة  100000فوق  المدينة

مي
خد
ال
و
ة 
ري
جا
لت
 ا
ق
ط
نا
لم
ا

 ة

خدمات يومية أو  المراكز التجارية 

اسبوعية بمساحة للفرد 

وبمسافة مشي  8م1

 م500مقطوعة 

خدمات اسبوعية أو شهرية 

 8م1بمساحة للفرد 

مقطوعة وبمسافة مشي 

 م1000-1500

مساحة الفرد المخصصة حسب طبيعة التجمع  

 –تجارة الجملة )العمراني وتتضمن 

 (الخ...الموالت

المؤسسات 

 االجتماعية

-  8م 0.1 8م 0.1 -

مراكز صحية  8م 0.1مستوصف  - الصحية

وعيادات ومشافي 

 للفرد  8م 0.8عامة 

 20شخص و 1000مشافي عامة سرير لكل 

 رلكل سري 8م

 8م 0.8 8م 0.8 8م 0.1 - إدارية

المؤسسات 

 التعليمية 

للطالب  8م 18-روضة 

من عدد % 1بحيث 

 السكان

 8م18تعليم أساسي معدل 

من % 88للطالب وبحيث 

 عداد السكان

 8م19تعليم مهني 

من عدد % 1وبحيث 

 الكلي للحي السكان 

 معاهد وتعليم عالي 

 حسب خصوصية التجمع للفرد 8م 0.8 8م 0.8  المناطق الترفيهية والسياحية 

 المناطق الصناعية والحرفية
الصناعات الملوثة تكون على مستوى المدينة بحيث    

م 1000-500خارج المدينة وبحزام اخضر بحوالي 

 م للصناعات الدقيقة والحرف100-50و

المناطق الخضراء والحدائق 

 العامة

حدائق  –للملعب  8م1

عامة وساحة مركزية 

 للفرد  8م1.8

 8م1-ملعب

حديقة عامة وساحة 

 للفرد 8م1.8مركزية 

  8م1ملعب 

حديقة عامة وساحة 

 8م1مركزية 

 على حدود المدارس  8م1ملعب 

 8م1.8حديقة عامة وساحة مركزية 

ية
حت
لت
 ا
ى
بن
ال

 

 تدرج الشوارع هرمياا حسب المستويات  النقل والمواصالت

 ة ووسائل تغذيتها وإمكانية دراسة التوزع المستقبليعذبلمياه اليم شبكات اخدإمكانية ت مياه الشرب

الصرف الصحي 

والتخلص من 

 النفايات

 ومدى إمكانية االستيعاب المستقبلي  تقييم الشبكات المستخدمة ولحظ أماكن محطات المعالجة ودراسة التأثير على البيئة

 ف واالنترنيت وكفاءتها للستيعاب المستقبليالتقييم للطاقة الكهربائية والهات الطاقة واالتصاالت

 وفق أسس التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة اللذقيةالتوجهات التخطيطية  :(36) الجدول

دورة أسس التخطيط العمراني في نقابة المهندسين في اللذقية  ةالباحثة باالعتماد على نشر: المصدر
[7: 20]
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ولكن ني ااستعماالت األراضي بما يتناسب مع طبيعة ومستوى التجمع السكتوزيع يتبين من الجدول السابق طرق 

في كل وأشكال االبنية السكنية تختلف بدورها حسب فئات التوزيع والفصل يتم وفق معايير وأسس تخطيطية  اهذ

أبعاد عرض الوجائب وعامل االستثمار وعامل إشغال األرض ومساحة المقسم والطوابق و عددمن حيث مستوى 

 .نظام ضابطة البناءوهذا ما يطلق عليه ، البناء واالرتفاع األعظمي للبناء ومواقف السيارات المخصصة

 :فتتضمن معايير وتوجهات كاآلتياألسس اإلسكانية وأسس استعماالت االراضي  أما 

 نية وتقرر وتتضمن تحديد الحدود الدنيا والقصوى لما يصيب الفرد من المساحات السك األسس اإلسكانية

 .فئات السكن وفقالوجائب العمرانية الموحدة  ووضعللفرد  8مكحد أعلى  89للفرد و 8م 11بالحدود الدنيا 

 ت خاصة بالخلية السكنية والحي والقطاع فهناك استعمااللفئات السكن  ددت تبعاا ح   سس استعماالت األراضيأ

 ،خمسة أفراد لألسرةوبمعدل سرة واحدة لكل مسكن خطيط للسكن بمعدل أالتويتم السكني المؤلف من عدة أحياء 

وثم تحديد  نسمة 9000د عدد سكانها د  من الخلية السكنية التي ح   ءاا بد سس الدنيا للستعماالتدد األح  وت  

 لكل مستوى ووفقواالستعماالت على مستوى الحي والقطاع والمدينة وفق النسب المخصصة لكل استعمال 

الطرقات ومواقف السيارات و ،ساحات السكنية والتعليمية والمساحات الخضراء والملعبمتعلقة بالمالتوجهات ال

تتراوح نسبة الطرق في المنطقة السكنية بين الطرق ومواقف السيارات، بحيث والتي تختلف أسسها تبعاا ألنواع 

هو موضح في الجدول  كمارض الطرق في المدينة في المدينة والبلدة والقرية من كامل مساحتها وي حدد ع% 15-85

37. 
 (ألف نسمة 11)القرى  (ألف نسمة 17حتى)البلدة المتوسطة  (ألف نسمة فما فوق 17)المدينة  النوع

 م85-15 م10-80 م30-10 طريق رئيسي

 م 15-10 م15-18 م85-15 (تجميعي)طريق ثانوي 

 م2-9 م10-2 م15-10 (يلمح)طريق فرعي للخدمة 

 م9-1 م2-9 م2-9 طريق مشاة

 [20 :55] في محافظة اللذقية أسس تخطيط الطرق في المناطق السكنية :(37) الجدول

  .38الموضحة في الجدول  ا مواقف السيارت فتخضع في المناطق السكنية للحدود الدنيا التاليةمَّ أ

 موقف سيارة لكل األمتار المربعة للفرد الفئة السكنية

 ائلتينع 8م8 سكن جماعي منفصل  -سكن فيالت

 عائلت 9 8م0,99 سكن شعبي -سكن جماعي متصل

 عائلة 18 8م0,11 سكن ريفي -سكن عربي

[20 :55]وفق أسس التخطيط في محافظة اللذقية  الحدود الدنيا لمواقف السيارات :(38) الجدول
 

 

ية ومراكز القطاعات والبلدات ا بالنسبة للمساحة اإلجمالية لمواقف السيارات في المناطق التجارية والمراكز المحلأمَّ 

دد  عامل إشغال )على أساس أن تكون نسبة مساحة موقف السيارات إلى المساحة المبنية في الطابق األرضي فت ح 

 . % 1,5 -1بحدود ( األرض

  بالمقارنة مع نية محدودة جداا اخطيط وتنظيم التجمعات السكاألسس المطروحة في مجال الت   نَّ أ ،ميلحظ مما تقدَّ  

نية وتوسعها وشبكة الطرق اتنظم عملية تخطيط التجمعات السك كمية مبادئ كونها ىلم تتعدأهمية هذا المجال ف

 :ؤخذ عليها ما يليوي   ماالت األراضي وأنظمة البناء فقط،الرئيسية واستع

    لعدد  وفقاا رة عامة على مستوى الخلية والقطاع والبلدة ومركز المدينة وزيع االستعماالت بصوتحديد وت تم   -

 .حجم السكان للتجمعات العمرانية نوع في االعتبار الت  ب لتأخذ محدود من السكان ودون أي مرونة

ثابت تحديد عدد ، والضعفما بين البلدة والمدينة بما يقارب  رت كبيالطرق وأنواعها بتفاو ضتحديد عر تم   -

زيادة  ية زيادة تملك السيارات وبالتاليوإمكان لعائلةلتجاهل إمكانية تغير الوضع االقتصادي مع مواقف السيارات ل

 .اعدادها في المدينة

معايير وضوابط كمية ثابتة لنسب االستعماالت وتوزيعها وتجاهل التغيرات المحتملة من جراء النمو  على االعتماد -

 .على التجمع السكاني  يطرأالسكاني الذي 

يجب أن يأخذ بعده المكاني وفق ستدامة فإن تعيين االستعماالت وفقاا لمرجعيات إدارة استعماالت أراضي أكثر ا -

مبادئ التنمية المستدامة من حيث تصنيف االستعمال حيث يمكن للتنمية أن ت طبق وحيث البنية التحتية المتوفرة 

ين وتبعاا لمناطق المصادر وبما يؤمن النقل الكفوء وسهولة الوصول لهذه االستعماالت بوقت وكلفة أقل، في ح
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لم يلحظ في األسس أي  أن ه وكما حسب نوع ودرجة التجمع السكني،للمركبات اآللية الطرق أنواع ي لحظ تحديد 

 .أو تحديد ممرات للتنمية توزع على أساسها االستعماالتوسائل نقل بديلة صديقة للبيئة كالترام والمترو 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية  وية األخرىمع الجوانب التنمة ياألسس التخطيطتكامل  ضعف لحظوبذلك ي  

وهذا ما يجعل المخططات التنظيمية والتي ت صاغ وفق هذه واإلدارية وتجاهل قضايا االستدامة في عملية التخطيط 

يعالج المشاكل بشكل آني فل يوجد تنسيق بين إدارة األراضي الذي أسلوب التخطيط التقليدي األسس تخضع إلى 

القضايا على المستويات المحلية  معالجةل من أهمية هذه األداة بالرغم( نظيمي وإطار التنمية المحليةالتخطيط الت)

التخطيطية لتكون وفق معايير  والتوجهات قليمية والوطنية، األمر الذي يدفع إلى ضرورة تطوير االسسواإل

 .ددا المخطط التنظيمي في مدينة اللذقيةوسياسات تنطلق من مبادئ االستدامة ما يساهم بدوره في تطوير منهجية إع

 

   نية في إعداد المخططات التنظيمية لمحافظة الالذقيةاتأثير تصنيف التجمعات السك. 1.1.1
أن يكون ما هو التوسع الذي يجب وتحديد  طق الحضريةناالم تصنيفطين هي طمن أكثر المشاكل التي تواجه المخ إن  

تصنيف المناطق الحضرية  وبذلك فإن ،وتخديمها حضرياا  لتجمعات التي يجب تنظيمهاوما هي ا التنظيمي، عليه المخطط

 .رمن منطلق العلقة التبادلية بين التحضر والتنمية وتأثير كل منهما باآلخيعتبر ذو أهمية 

 كالتالي تصنيفات 17للتقسيمات اإلدارية إلى في سورية، تبعاً  نيةاكالس جمعاتف الت  يتصن يتم
[4: 20]

 :  

 .نسمة 500رعة وعدد سكانها أقل من المز -

 .نسمة 8500إلى  500سكانها ما بين القرية الصغيرة ويتراوح عدد  -

 .نسمة 5000 -8500د سكانها ما بين القرية المتوسطة ويتراوح عد -

 نسمة  15000إلى  5000القرية الكبيرة أو تجمع القرى والبلديات ويترواح عدد سكانها ما بين  -

 نسمة  10000و 15000عدد سكانها ما بين بلدة والتجمعات األقل والمصنفة بلديات ويتراوح ال -

 .نسمة 50000إلى  10000يترواح عدد سكانها ما بين : المدينة الصغيرة والتجمعات األقل والمصنفة مدن -

  .نسمة 150000نسمة إلى  50000المدينة المتوسطة يترواح عدد سكانها ما بين  -

  .نسمة 900000نسمة إلى  150000ينة الكبيرة ما بين المد -

  .نسمة فما فوق 900000يترواح عدد سكانها من  ميتروبوليسجدا  المدينة الكبيرة -

 .ميغابوليسالعاصمة  -

عد المرجع الرئيسي في في سورية والذي ي   1,31إضافة إلى ما سبق، وبالرجوع إلى قانون اإلدارة المحلية الصادر عام 

يرتكز على عد  مراكز و دارياإل المعيارتصنيف المناطق يعتمد على عاملين هما  فإن   هافي يف المناطق الحضريةتعر

من  المعيار العدديالمحافظات ومراكز المناطق جميعها حضراا بغض النظر عن أحجامها السكانية، أما العامل الثاني هو 

عدداا كبيراا ي بق  فأكثر جميعها مراكز حضرية وهذا العامل ي   ألف نسمة 80عد  المراكز البشرية التي بلغ عدد سكانها  حيث

 .كانية دون الخدمات الحضرية اللزمةجمعات الس  الت   من

هو عبارة  نسمة 50000إلى  10000بين ما  كاني الذي يتراوح عدد سكانهع الس  جمأنَّ الت   ابقةتبيَّن من المرتبات الس  وكما 

ي عدَّت تتجاه المعيار المعتمد في أسس تصنيف المدن على أساس حجومها وال ا العدد كبير جداا وهذ ،عن المدينة الصغيرة

آالف نسمة هي تجمعات حضرية 5نية التي يزيد عدد سكانها على االتجمعات السك
[32]

وقد تمَّ اعتماد هذا المعيار في ،  

 الذي حدد عدد سكان الوحدة األساسية 1,28ام للع( 5)سورية في األسس التخطيطية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 

هكتار وبكثافة شائبة في  10-15آالف نسمة ضمن مساحة  9-1المعتمدة في المخطط التنظيمي بالمتوسط بحدود  (الخلية)

بحيث تتم فيها ووفق  وهذه الوحدة هي اإلطار لبناء وتخطيط المدن الحديثة والقائمة ،هكتار/نسمة 150-800حدود 

  القدرة على تأمين الحاجات السكانية اليومية المعتمد معيارها
[7: 20]

. 

على اعتبار وريفي أنَّه نظيم بصفة اره دخل الت  بنظيم للتجمع الذي بلغ هذا المعيار هو إطلق صفة منظم فقط باعتولكن الت  

قرى دة ما يتم تنظيم ع اا ه كثيرأنَّ  إذعداد وفق التصنيفات السابقة هو مخصص لتصنيف القرية الكبيرة فما دون، هذا الت   أنَّ 

وذلك ألن التصنيف المعتمد في سورية لتكون المناطق حضرية لمجرد بلوغها هذا التعداد دون تامين الخدمات الحضرية، 

 .ألف نسمة 80عن  ايجب أن يزيد تعدادهوفق المعيار اإلحصائي 
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تعدادهم بلغ  8018للعام  سكنياا  تجمعاا  ,18ها تتضمن تبين أن  اللذقية جمعات في محافظة وبحساب عدد الت  

 .39 جمعات وفق التصنيفات السابقة كما هو موضح في الجدولالت  نسمة وتقسم هذه  1,,,1,003

 وفق أسس تصنيفات وزارة اإلدارة المحلية السوريةلكل تقسيم إداري  في محافظة اللذقية سكنيةعدد التجمعات ال: (39)الجدول 
باالستناد إلي بيانات مديرية اإلحصاء في محافظة اللذقية الباحثة : المصدر

[19] 
. 

عدد  هر أن  حيث ُيظ ,3كما هو موضح في الشكل جمعات يكون في تباين كبير فإن عدد الت  صنيفات لهذه الت   وتبعاا 

جمعات التي يزيد من الت   أعلى بكثير ألف نسمة 80 المعيار اإلحصائي التي يقل عددها عن غيرةجمعات الص  الت  

بينما بلغ عدد وجميعها في القرى التابعة لمراكز مناطق المحافظة  اا تجمع 111وقد بلغت  هذا المعيارعددها عن 

من التجمعات  تقريباا % 9,أي أنَّ هناك ما نسبته  فقط تجمع 19 ألف نسمة 80التجمعات التي يزيد عددها عن 

  .ألف نسمة 80عن دها اعدتنية في محافظة اللذقية هي تجمعات صغيرة يقل االسك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جمعات وفق تعدادها في مناطق المحافظة حيث يظهر أن  منطقة القرداحة والحفة ال توجد توزع الت   20ويوضح الشكل 

وفي مركز منطقة ( أحياء المدينة)ألف نسمة بينما تتركز هذه التجمعات في منطقة اللذقية  80 هاعات بلغت تعدادفيها تجم

ليكون تركزها في  والبنى التحتية الضرورية وهذا مؤشر على الخلل في توزع الشبكة الحضرية ،(مدينة جبلة)جبلة 

وبالتالي شكل هذا التركز عبء على المعنيين سكان فيها لتجمع أكبر نسبة من ال مركز المحافظة دون سواها نظراا 

 .ضغط الحاصل واالستجابة لمتطلباته، وبالتالي إهمال مناطق المحافظة األخرىلتوجيهه والقدرة على استيعاب ال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 توزع التجمعات وفق تصنيفها في مناطق محافظة اللذقية  (:27)الشكل 

   ستناد إلى المرجعباال  إعداد الباحثة :المصدر
[19]
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ت مديرية اإلحصاء في محافظة اللذقية  الباحثة باالستناد إلى بيانا: المصدر
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تجمع  189ة منس 500جمعات التي تقل عن عدد الت  بلغ  دالتجمعات فقهذه الفئة من وبالمقابل وأمام هذا التباين في توزيع 

 عدم يسبب، وهذا صنيفات السابقةحسب ما هو محدد وفق الت   ال يوجد لها مخططات تنظيميةهي عبارة عن قرى و

 الخدمات الحضرية وبالتالي الهجرة إلى المدينة واالستفادة من خدماتها، مع العلم أنه تمَّ مؤخراا التنظيم والتخديم وتأمين 

عند إعداد الخطط تعديل في التقسيمات اإلدارية لكل المحافظات من قبل وزارة اإلدارة المحلية والبيئة في سورية 

متضمن قانون ال 8011الصادر للعام  103وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم والسياسات والمخططات التنظيمية 

( البلدية -المدينة -المحافظة)من حيث تبسيط الهيكلية اإلدارية على المستوى المحلي إلى ثلثة مستويات  اإلدارة المحلية

خصية وضم القرى والمزارع التي ال توجد لها ش( الوحدة الريفية -القرية  -البلدية  -المدينة  -المحافظة)بدالا من خمسة 

كم عن حدود مخططها التنظيمي العام  15اعتبارية إلى أقرب وحدة إدارية محلية تابعة لها وال يزيد بعدها على 

المصدق
[213]

ي شملها بخدمات الوحدة اإلدارية إالَّ أنه بقي طي اإلدراج ضمن االسس فتساهم ، وهذه خطوة أولية جيدة  

 .فقط دون المباشرة بالتنفيذ

نسمة وجميعها تصنف غير  8500 – 500ما بين للفئة أكثر تعداد للتجمعات هو  أن   ,3الشكل من ن وكذلك يتبيَّ 

 يمكن أنفي الفصل األول من الجزء النظري من معايير جديدة حه اقترا حضرية، لذلك وانطلقا مما تقدم وحسب ما تم  

يمكن  نسمة 8000دد بعدد سكانه تقاس على أساسها المناطق الحضرية في سورية وهي المعيار اإلحصائي المح

عدد التجمعات ويقل عددها عن هذا التعداد وكذلك نسمة  8000المقارنة بين عدد التجمعات التي يزيد عد سكانها على 

 .21 كما هو موضح في الشكل 8018حسب احصائيات عام في محافظة اللذقية ألف نسمة  80عن تعدادها التي يزيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كبير بين تعداد التجمعات وفق المعيار المقترح والمعيار المعتمد لتصنيف أن  هناك فرق  السابق الشكلمن  ضحتي  

في ألف نسمة  80نية التي يزيد عدد سكانها عن اه تنعدم التجمعات السكن الملحظ أنَّ مالمناطق الحضرية في سورية ف

جمعات التي يزيد تعدادها الت  تقريباا تنحصر  أن اه أيذقية ومدينة اللكل من مناطق المحافظة باستثناء مركز منطقة جبلة 

ين من قبل ألف نسمة في مدينة اللذقية والتي تعتبر حضرية حسب العاملين اإلداري واإلحصائي المقترح 80عن 

 .وزارة اإلدارة المحلية

ت التنظيمية وتحديد تصنيف المناطق الحضرية في إعادة توجيه المخططاإعادة أهمية مما سبق،  وبذلك يتبين

نية المخصص للتصنيف الحضر اتعداد التجمعات السك ه كلما قلَّ أنَّ وحظ المناطق الداخلة ضمن دراساتها، حيث ل  

نية اما ارتفع تعداد التجمعات السكتخديم الحضري التنموي، وكل  المؤشر وجود  أي ارتفاعحضر ارتفعت نسبة الت  

ت نسبة التحضر وبالتالي عدد كبير منها ال يدخل ضمن المخططات المخصص لتصنيف المناطق الحضرية انخفض

 .وانعدام البنية التحتية الحضريةتوزيع الشبكة الحضرية  وهذا مؤشر على ضعفالتنظيمية الحضرية 

، إذ من الملحظ ها حضريةودقته لتصنيف المناطق على أنَّ ولكن التساؤل هنا حول مدى كفاية هذا المؤشر المقترح   

تجمع عدد سكانه  92تجمع منها  812قد بلغ نسمة  8500-500عدد التجمعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين  أن ا 

نسمة أي هناك فرق  8000جمعات هي ذات تعداد أقل من أكثرية هذه الت   أن  دل على نسمة، وهذا ي 8000من أكثر 

وهذا نسمة  8000معات التي يزيد عددها عن جوعدد الت  نسمة  8000كبير بين عدد التجمعات التي يقل عددها عن 

68 

24 16 24 
3 2 

354 

6 

75 
99 93 87 

16 13 0 1 0 0 

 منطقة الحفة منطقة القرداحة منطقة جبلة منطقة اللذقية مدينة اللذقية  محافظة اللذقية 

 ألف نسمة20أكثر من  نسمة 2000أقل من  نسمة  2000أكثر من 

نسمة 8000 نسمة أو أقل  8000عدد التجمعات السكانية وفق معيار التجمع السكاني أكبر من  (:21) ل الشك  

الباحثة باالستناد إلى بيانات المكتب مديرية اإلحصاء في محافظة اللذقية: المصدر
[19]  
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لتلبية احتياجات تلك المناطق بالبنية التحتية شكل عبء على المعنيين جمعات المتناثرة التي ت  يشير إلى كثرة الت  

والخدمات الصحية والتعليمية وبالتالي ينعكس ذلك بصورة سلبية على مستوى حياة ومعيشة السكان وهذا ما يفسر 

 أن   8010نتائج التعدادات السكانية للعام  وفقتبيَّن  حيث ،جمعاتع مؤشر البطالة والفقر في هذه الت  بدوره ارتفا

هذا  حيث بلغفي جميع مناطقها % 10منطقة القرداحة ذات معدل البطالة األعلى على مستوى المحافظة وبلغ فوق 

، % 15.2ولجوبة البرغال % 19,2داحة ولمركز القر%  11.0وللفاخورة %  18,2المعدل لناحية حرف المسيترة 

ا و ، %85-80الحفة ومركزها ما بين منطقة ، وفي %10-85ما بين فيها جبلة تراوحت معدالت البطالة منطقة في أم 

لتوافر وذلك % 13,1بلغ  منخفض مقارنة بباقي المناطق حيث ناحية مركز المدينة في حين كان معدل البطالة في

 اتراوح معدل البطالة فيه( كنسبا وكسب وربيعة)المحيطة  وفي التجمعات ،لتنموية األخرىفرص العمل والفعاليات ا

%80-10ما بين 
[29]

المحافظة األمر الذي كان له  ريففي وارتفاعها باين في معدالت البطالة لحظ الت  وبذلك ي  ،  

غم من على الر  فات التنموية األخرى األمر فيما يتعلق بعدد من المؤشر هو وكذلك ،دوافع وآثار شكلت جيوباا للفقر

إال % 9,على مستوى المحافظة البالغة ( مياه شرب وصرف صحي)الحضرية  حتيةالنسبة العالية للتخديم بالبنية الت  

عة كما في كسب وربي% 35ث بلغت حي تقل هذه النسبة 8010ائج تعدادات في بعض المناطق الريفية ووفق نت هأنَّ 

أهمية ربط المؤشر اإلحصائي يشير إلى  األمر الذيشرات الصحية والتعليمية والبيئية، وغير ذلك من حيث المؤ

التوصل إليه في الجزء  وهذا ما تمَّ أيضا بالمعايير النوعية التعليمية والصحية والخدمات وغيرها، حضر لقياس الت  

ة في محافظة اللذقية على صنف المناطق الحضريالنظري من البحث من حيث اقتراح مجموعة معايير يجب أن ت  

 :وهي ،أساسها

 فأكثر نسمة 8000 المعيار اإلحصائي. 

  المطلوبة  رها لصعوبة توصيل البنية التحتيةجمعات وانتشاهام لتفادي تناثر الت  معيار يعتبر  الكثافةمعيار

 .نسمة في محافظة اللذقية 8000إهمالها كما هو في التجمعات التي يقل عددها عن  وبالتالي

 حسب التقسيمات اإلدارية والوظيفة والتأثير اإلقليمي الذي يؤديه هذا التجمع: المعيار اإلداري. 

 س يه حضري ولتوافر الخدمات الحضرية االساسية للتجمع المقترح تصنيفه على أن   مدى :معيار االستدامة

 .مجرد التنظيم وإطلق الصفة

نفت التجمعات السكانية في محافظة اللذقية على دودة والتي ص  المعايير المح وبذلك يستنتج من كل ما تقدَّم أن  

أساسها كان لها األثر الواضح في عدم إعداد مخطط شامل ناجح قادر على استيعاب متطلبات المدينة من جهة 

مع المؤشرات اإلحصائية يمكن أن تكون أداة لقياس حجم التج أنَّ  إلىوالوافدين إليها من جهة أخرى، وهذا ما يشير 

يترافق ذلك مع المعايير النوعية للقياس مثل مؤشرات التنمية ن ال بد من أن كولالسكاني واحتياجاته التنموية 

الحضرية المستدامة التي تعد األساس في وضع استراتيجيات تنمية المناطق الحضرية وتطويرها بغض النظر عن 

لضرورة ال تعني باواستراتيجيات  وضع سياسات بل تأمين متطلبات هذه األحجام من خللنية، اأحجامها السك

ما يجب أن تكون استراتيجيات تنموية شاملة مكانياا تحقق قدراا من التوازن بين المدينة والريف وإن   ،تنمية المدن

وهذا ما يجب أخذه باالعتبار  ولديه دوره في توازن الشبكة الحضرية يدل على االستقرار باعتبار كل منها حضراا 

المخططات التنظيمية كعامل هام في تطوير منهجية إعدادها وتوجيهها نحو االستدامة فإذا كانت  اغةصيعند 

نموي على مستوى وازن الت  في تحقيق الت   ها تساعدفإن   ومكتفية ذاتياا  أكثرية التجمعات السكنية مصنفة حضرياا 

  .المحافظة ككل

 

 عداد المخططات التنظيمية في مدينة الالذقيةدراسة ضابطة البناء وتقييم أثرها في آلية إ. 1.1.1
ونسب مناور البناء  شاقوليكشروط فنية للبناء من التوسع ال ةالنسب المعتمد عن عبارةهو نظام ضابطة البناء  إن  

وتقسيمات األراضي وإفرازها وتقسيم مناطق المدينة وشروط ونسب البناء والبروزات والشرفات وارتفاع االبنية 

 أول مخطط تنظيمي للمدينةوضع  ما تمَّ عند 1,51عام في مدينة اللذقية وضع نظام الضابطة  ، وقد تمَّ االبناء فيه
[80].
 

 28الشكل كما هو موضح في  يتم تقسيم المدينة وفق نظام ضابطة البناء إلى عدة أقسام لكل منها شروط خاصة بها

 :وهي
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الضابطة الخاصة به ها بموجب المخطط القديم ونظام تنظيم وتم  ( سكني تجاري متلصق): المدينة القديمة -

 .1,58للعام  519وفق المرسوم رقم 

وهي المناطق التي تم : المدينة الجديدة -

 1,91تحديدها كصفة تنظيمية وفق القرار عام 

المخطط  المساحات المحددة علىتضم كافة 

 .العمراني

وتقسم إلى قسمين  :المدينة الصناعية -

منطقة المرفأ والثاني في القسم ب االولى قر

الجنوبي الشرقي من المدينة وقد نظمت على 

أساس قسم منها للصناعة غير الضار بالصحة 

عات صغيرة معدة وهي عبارة عن مستود

 .الستعمال المدينة

حتى المدينة السياحية  الشاطئ الغربي -

 (.مسبح الشاطئ األزرق)

 .ومنطقة توسعه المرفأ -

 (.منطقة الحماية)لزراعة مناطق التشجير وا -

المساحة الصغيرة من  28 يتبين من الشكل

المدينة التي يشملها التنظيم وفق الضابطة تجاه 

الحدود اإلدارية للمدينة وفق المخطط المصدق 

، حيث نشأ في محيط المدينة الجديدة 1,21للعام 

اني يشملها التنظيم وال أي نظام عمر مناطق المخالفات وانتشرت عشوائياا لتشكل تجمعات ملصقة للمدينة ال

 .وشكلت عبء إضافي على المدينة

الخاصة بأقسام البناء  صيرخشروط تمن حيث في الضابطة نظم العامة الإلى  تقسيم المدينة مناطق تخضع جميع

 :اآلتيعلى الشكل المدينة وتكون 

 يتموة ومناطق السكن اإلفرادي المنظم مناطق السكن التجاري المتلصق واألحياء الجديد: في المدينة القديمة 

يزيد عدد الطوابق عن خمسة مهما زاد عرض ال بحيث  تبعاا لعرض الشارع المطلة عليه فيها بنيةتعيين ارتفاع األ

ع البناء وفق الطريق األكثر ال التقاء الشوارع والبناء على زاوية إحداها يجب اختيار ارتفاحوفي الشارع، 

ا  ،عرضاا  يجب أن يرتفع سقفها عن ه وارتفاعبال تعتبر من جملة طوابق البناء ولكن لها تأثير ها فإنَّ  ةاألقبيأمَّ

 .سواء من جهة واحدة أو أكثر م1,5مستوى الرصيف 

  في المدينة الجديدةB  تقسم إلى أربع مناطق( (B1-B2-B3 –B4  وهي  صص لها ثلثة استعماالتخ

كل منطقة نظام بناء خاص بها دون أن يكون لعرض الشارع علقة ول (مكاتب وأعمال -يةوحرف ةتجاري -ةسكني)

  .مهابذلك ايا كان استخدا

ألغراض تجارية حيث ترخص يمنع اتخاذ الطابق األرضي في مناطق السكن  1,91للعام ووفق نظام الضابطة 

طط التنظيمي، إال االستعماالت التجارية والحرف والمكاتب واألعمال وفق ما هو محدد لها من مساحات في المخ

الذي سمح باألشرطة التجارية في بعض الشوارع المحددة  ,1,2تعديل نظام الضابطة بالقرار عام  مؤخراا  تم   أنَّه

ن م م8,20ويحدد ارتفاعه ب من المدينة على المخطط التنظيمي وتحويل نظام القبو إلى طابق خدمات تجارية

ألربعةبشكل عام يتم التنظيم في المناطق اوالرصيف 
1
. 

تم  تخصيص لكل منطقة خدمات معينة دون وجود اعتبارات عند توزيع االستعماالت ه ن أن  وبتحليل الجدول تبي ا 

ؤخذ عامل التعداد السكاني لكل ما ارتبط ذلك بمساحة العقار والنسبة المئوية المسموحة للبناء كما لم ي  المختلفة وإنَّ 

 .مراني للمناطقمنطقة بعين االعتبار من ضمن النظام الع

                                                           
1
 (نظام ضابطة البناء)جدول يوضح التقسيمات العامة في المدينة  ( 3)الملحق   

 وفق نظام ضابطة البناءاللذقية مدينة تقسيم (: 21)الشكل 

باالستناد إلى  الباحثة : المصدر
[80]
 

 المدينة القديمة 

 ةالمدينة الجديد

 المدينة الصناعية

الحدود اإلدارية الحالية 

وفق المخطط  للمدينة

1,21المصدق للعام   
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به ويقصد  هم في التنظيمالمرحلة األ في نظام الضابطة وافرازها تقسيم األراضي نظام لشكِّ ناحية ثانية، ي   من     

إلى نوع من االستعماالت المقررة في المخطط العمراني كالسكن والتجارة تخصيص وإخضاع كل منطقة 

إلى أجزاء  اليتم تقسيم هذه المناطق كل منها على حد والسياحة واالصطياف والمزارع واألعمال والصناعة

 إلى عدة شروط هذا اإلفراز يخضعونظام المنطقة التي تقع فيها،  وأبعادوفق مقاييس  ءصغيرة لتصبح صالحة للبنا

يقل عرض الشارع  ال وأن واحد على األقلكل قطعة ناتجة عن اإلفراز مطلة على شارع يجب أن تكون  بحيث

مع وجوب االنتهاء م  90متر للشارع غير النافذ وبطول  9أو  م100تار إذا كان ال يتجاوز طوله أم 10النافذ عن 

 بعد التنازل عن اإلفراز إالَّ ال يمكن ، وم إلمكانية التفاف السيارة15رية أو مستطيلة أصغر بعد فيها بفسحة دائ

ت عامة وغيرها احات أو حدائق أو خدماما حدده المخطط العام على هذا العقار من شوارع أو س حسبلك األم

يمكن للبلدية تطبيق  هلسبب ما فإنَّ عقارات متجاورة بإفراز عقاراتهم قيام مالكي  رتعذوعند  لصالح النفع العام،

وعدم متابعة اللجان وهذا ما يحد من حرية المالكين ، قانون تنظيم وعمران المدن وعلى نفقة أصحاب هذه العقارات

في حال العقارات الصغيرة القائمة ال و، التي تراعي الشكل العام للمخطط التنظيمي اإلفرازول والبلديات ألص

ملكها وتحويلها شروط الفنية وال يمكن اتفاق المالكين إلدماجها بالعقارات المجاورة فإن على البلدية استالتحقق 

 .في إحدى النواحي التنظيميةللنفع العام أو 

، أي ,1,3عام  فقطإفرازها قبل صدور نظام عامل االستثمار  يطبق في المناطق التي تم   هفإن   ،ا عامل االستثمارأم  

 األمر الذي ،وغيرها من مناطق التوسع في المناطق الحديثة كما في المشروع التاسع والعاشر وبسناداال يطبق 

تزيد عن كن لوحظ وجود أبنية ولإلى االنتشار األفقي أكثر على حساب األراضي الزراعية الممتدة فيها،  ىأد

، أو بطلب خاص إلى حسب ما هو محدد في الكروكي فقد يكون هذا راجع الخمس طوابق حسب عامل االستثمار

  .من مالك العقار

مسألة تحديد  ىتعديفلم في مدينة اللذقية والمعايير المعتمدة البناء  ضابطة محدودية نظام، ممما تقدَّ  ستنتجي      

لبات التنمية وفق متطوتوزيع األراضي دون تحديد اشتراطات البناء وغير ذلك  وتحديد الوجائب بنيةاال ارتفاعات

عن فيه اوز عدد الطوابق السكن الشعبي في أحياء المدينة الذي لم يتجتبين االعتماد على  فقد، الحضرية المستدامة

كما أن هناك مشكلة احدة من المدينة الجديدة وبناء ضمن المنطقة الوالالتفاوت في رخص وكذلك ، أو ثلثة طابقين

وهذا  ،د عدد السكانالمناطق ال يمكن تجاوزه مهما زا مسألة تحديد عدد معين من الطوابق بالنسبة لبقيةفيما يتعلق ب

حيث لم ستيعاب النمو المتزايد السكاني نة التي أخذت باالتساع األفقي اليناسب الواقع والمساحة الصغيرة للمديال

في حين  إضافة طابق أو الرواجعسوى باستكمال لحظ إمكانية التوسع الشاقولي بالمطلق في أغلب أحياء المدينة ي  

 .ومعدومة في مناطق اخرىبمناطق معينة  اا نرى أبراج

لتحديد  في ظل ما هو األهم من ذلك من حيث تحديد ووضع سياسات تجاه كل منطقة آنيوهذا األمر عبارة عن حل 

   .ما تحتاجه المنطقة لكفاية حاجتها من اإلسكان وخدماتهحسب ناسبة االرتفاعات المالكثافة و

ألمر . دة األساسية وتخديمها اليوميحون لحظ تخديمها ال يحقق شروط الوق سكنية فقط دتخصيص مناط نَّ أوكما 

ى محال إلوالقبو تحويل بعض الدور السكنية في الطابق األرضي ل التعدي على وجائب الرجوع أدى إلى الذي

 . 21 كما هو موضح في الشكل ،الستكمال حاجاتهموخدمات أخرى تجارية وخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .تغير وظائف األبنية في الطابق األرضي إلى خدمات تجارية: (21)الشكل

 الباحثة عدسة:  المصدر
دون أي  ,1,3ام عإفرازها قبل  طق التي تمَّ في المنا عامل االستثمار ال يطبق إالَّ  كما تبين سابقاا أن   من ناحية ثانية

طلب من بتم بناؤها يها بغير مسموح  ةبنية برجيألحظ ضمن المدينة غم من ذلك ي  لى الر  وع ،معينةتبارات عا
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حسب العقارات المفرزة أي يمكن أن  طقة الواحدة نظام ضابطة مختلفيكون في المن ، وكذلك قدصاحب العقار

البصري من حيث توزيع كتل األبنية عشوائيا أو  لوثوهذا يسبب الت اوت في االرتفاعاتتففي نفس الشارع  يوجد

أية ضوابط أو شروط  يتم وضع، حيث لم والتشويه الفراغي والخلل في الوجائب العمرانيةواجهات األبنية المختلفة 

 1 له واالبنية المجاورة طوابق 2العدد تجاوز ارتفاع الطوابق قد يف ،واالرتفاعات والوجائب لدراسة واجهة األبنية

 21 الشكلوضح ، أي ال يحقق شروط الضابطة كما هو مطلة على الشارع نفسهطوابق 

الطرق لم يضع النظام أي ضوابط بمجال الشوارع ووفي يتعلق 

بها إال من خلل تحديد عرض الشوارع التي تطل خاصة ومعايير 

كة شوارع المشاة عايير لشبه لم يكن هناك أي موكما أنَّ عليها األبنية 

على الرغم من أهمية معايير هذه  (خاص أوعام )أو نوعية النقل 

البنية في تحديد فرص وممرات التنمية ونوعية االستعماالت التي 

لم يتم تعيين مواقع للتنمية وتصنيف عدا عن ذلك تخدمها، 

ما تحديد مساحة العقار وتعيين للستعماالت وفق معايير مرنة وإن  

 .االستعمال المطلوب حسب المنطقة التي يتبع لها هذا العقار

علوة على ذلك وبالرجوع إلى أسس التخطيط العمراني والتي  

ه ال ن  أيتم وضعها من قبل وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية تبين 

يوجد أي تنسيق بين نظام الضابطة لمدينة اللذقية وأسس 

المدينة وفق  التخطيط  وعلى الرغم من ذلك يتم حاليا التنظيم في

والذي  1,91عود للقرار الصادر عام نظام الضابطة الذي ي

ازدواجية  هناك أي أنمن المدينة فقط، ختص ببعض المناطق ي

إعداد المخططات وتنظيم في االسس والمعايير المستخدمة في 

اختلف المناطق التي تخضع لنظام الضابطة في بالمدينة تختلف 

 اتحين مناطق أخرى من المدينة يتم تنظيمها وفق المخطط

وكان آخرها  وفق اسس التخطيط اعدادهإي يتم توال ةالتنظيمي

 لذقية وفق تحليل سواتويمكن تقييم نظام الضابطة في مدينة ال .8002المخطط غير المصدق الصادر عام 

SWOT  40هو مبين في الجدول  كما لتحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات. 

 SWOTوفق اللذقية  دينةفي متحليل نظام الضابطة  (:40) الجدول

  الباحثة :المصدر

بمعزل عن كل منهما  لكل واحدةما يتم التنظيم بين المدينة وريف المحافظة إن  تنسيق عدم وجود مما تقدَّم، يتبيَّن 

دون االعتماد على ما يمكن التركيز عليه من فرص للتنمية في كل من الريف والمدينة وما هو  سس مختلفةأووفق 

دون االعتماد على معايير واشتراطات كمية ثابتة يتم عدا عن ذلك ، أو سلبياا  يجابياا إأثر كل منها على اآلخر 

واالزدياد السكاني والمساحات خصوصية المدينة مع  لضابطة غير متناسقةجعل امما  االستناد إلى مبادئ تنموية

 الضعف القوة

  اخذ باالعتبار ارتفاع االبنية  بما يتناسب مع عرض

 الشارع

  السماح باستكمال الرواجع يحد من المخالفات ويساعد

 .في تحسين الشكل المعماري

  السماح بوجود اشرطة تجارية يمكن أن يساهم في

ين من جهة وتأمين الخدمات اليومية وضع الساكن تحسين

 .للوحدة السكنية

  أخذ باالعتبار التفاصيل من حيث شروط االمان

 .صحة والعزل بما يتلءم مع مناخ المدينةلوا

الضابطة خاصة بالمدينة الحالية دون اخذ باالعتبار الريف ومناطق  -

 .التوسع

ياجات التنظيم ضمن المدينة دون برنامج تخطيطي قائم على احت -

ات الواجب معدم ارتباط الترخيص بنوعية الخد)ومتطلبات السكان 

  .(توافرها ضمن المنطقة

  لم يلحظ إمكانية التوسع الشاقولي  -

 .تطبيق عامل االستثمار في مناطق دون االخرى -

لم تتضمن سياسات معاصرة وحديثة لتنظيم استعماالت األراضي وفق  -

 .مبادئ تنمية المدن

ي
خل
دا

 

 التهديدات فرصال

  إمكانية ربط المعايير واالشتراطات الكمية مع

سياسات تقييم استعماالت اراضي مستدامة يمكن أن يساهم 

في تطويرها بما يتلءم مع احتياجات ومتطلبات التعداد 

 .السكاني وتزايده

 العمل وفق الضابطة يشجع المخالفات  -

التكامل مع و دون التنسيق في المدينةالضابطة نظام استمرار العمل وفق  -

 المستدامةأسس التخطيط العمراني وبعيدا عن سياسات التنمية الحضرية 

 .عدم وجود دراسات أو جهود لتطوير نظام الضابطة  -

ي
ج
ار
خ

 

الضابطة في اختلف االرتفاعات وتجاوز نظام ( : 21)الشكل 

 إحدى أحياء مدينة اللذقية 

  عدسة الباحثة: المصدر
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يجب أن تكون ديناميكية  الضابطةتعديلت كما ان ا للحفاظ على المساحات الخضراء، و هاالصغيرة المحدودة في

عداد ية ان تخدم عملأوبحيث تتسق وتتكامل مع أسس التخطيط العمراني المعتمدة ة دينتتلءم ومستجدات الممرنة 

إجراء تكثيف  مثلللمخططات بحيث تتضمن شروط تتلءم وسياسات التنمية المتبعة عند إعداد المخططات 

وتوزيع من خلل تحديد المنطقة الملئمة للتنمية  حضري وتأمين خدمات أكبر قدر وعدد ممكن من السكان

 .وغيرها لمنع االنتشار الحضري اموتعزيز النقل الع دمج وقرب الفعالياتسياسات ال بتعزيزاالستعماالت 

 في محافظة الالذقية  تخطيط التنظيميلودور االراهن التنموي دراسة الوضع . 1.1
 التخطيط المتبعةوأسس نظم ب وتأثرهاالحضرية التنموية كل ما يتعلق بالبنية التحتية  التخطيط التنظيمي دراسة لشمت

 االقتصادية واالجتماعية والبيئيةالعمرانية ووعمليات التنمية اهنة الر ستعماالت األراضيتخطيط المن  المحافظة يف

األزمة قبل وبعد لمحافظة هن لالوضع الراال بد من اإلشارة إلى أهمية تقييم وهنا  ،وللعوامل المؤثرة في تخطيطها

لحق بها جراء  التي دميرالت  نتيجة سواء خلفت آثارها على محافظاتها والتي  8011عام  منذالتي شهدتها سورية 

التحتية ومنها  تهانتيجة الهجرة نحو المحافظات األخرى الجاذبة وشكلت ضغوطاا متعددة على بني وأاألعمال المسلحة 

استعماالت األراضي دراسة ركيز على م الت  تسي ضمن هذا اإلطار. وعلى األخص في مدينتها محافظة اللذقية

المخطط  وكذلك تحليل، في كل من المحافظة والمدينة التنمويلواقع ا فيوكيفية توزعها وأثرها  للمحافظة ةالراهن

مضافا إلى ذلك دراسة أثر األزمة في  يتم تنظيم األراضي في المدينة على أساسه، والذي التنظيمي المصدق للمدينة

  :ةعلى مجموعة التساؤالت التاليبما ي مكِّن من اإلجابة  كل مجال من المجاالت التنموية المدروسة،

  ؟استعماالت األراضي للمحافظة خطيطفي ت أسس التخطيط العمرانيما هو تأثير 

 ؟ةالحضرية المستدامفي تحقيق التنمية  مدى كفاءة هذه االستعماالت على مستوى المدينة والمحافظة ما 

  ؟مدينة اللذقيةو لمحافظة األزمة على الوضع التنموي والتنظيمي الراهن تداعياتما هي أبعاد 

 آلثار األزمة؟  لستجابةلومدى االستعداد هي ردة فعل المعنيين  ما 

وتقييم لمدينة، التنظيمية لمخططات اللمعرفة آثاره في إعداد للمحافظة بتحليل الواقع التنموي  القيام لإلجابة تمَّ 

يات التنموية والفعالفي توزيع وتصنيف االستعماالت على االختلف  عرفلت  لاستعماالت األراضي الراهنة مخطط 

وذلك من خلل  ،في ظل األزمةعرف على المستجدات ت  لوا ،وعلقتها بالتوزع المكاني للسكانبين الريف والمدينة 

المدروسة في الجزء النظري من هذا البحث المستدامة ستعماالت األراضي المفاهيم الشاملة المنهجية تطبيق 

 والبنية الخضراء التحتية البنية وهي مة األربعة لهذه المنهجيةتقييم مدى توافر عناصر االستداوالتي تعمل على 

من خلل رصد آثار ذلك في الوضع التنموي الراهن  للمحافظة سياسات التخطيطفي  والتكلفة والحركة المجتمعية

 على الدراسة الميدانية والمقابلت مع باالعتماد، استعماالت أراضي مستدامةسات وكذلك مدى توافر سيا لها

تقييم استدامة المخطط بذلك ل تمهيداا ، والسياسات المتخذةايا المواجهة المعنيين للتعرف على التحديات والقض

وذلك باستخدام االداة المطورة في الجزء النظري من البحث  8002التنظيمي الجديد للمدينة والمعلن عنه عام 

 .المخطط التنظيمياستدامة والمختصة بتقييم 

رجمة الفعلية والعملية لدراسة تخطيط االستعماالت استعماالت األراضي في محافظة اللذقية الت   اتطعتبر مخطت  حيث 

يدات عامة ومناطق من مناطق سكنية ومش وتوزيعها هاثابتة لنسبالكمية الضوابط المعايير وها وفق األسس والتوتصنيفا

 .41 كما هو موضح في الجدولتوى المحافظة على مستتوزع استعماالت األراضي وعلى أساس ذلك خضراء وغيرها، 
استعماالت 

 األراضي

أراضي 

زراعية 

 مستثمرة

أراضي 

زراعية غير 

 مستثمرة

مروج 

 ومراعي

 إجمالي هكتار أراضي غير زراعية حراج

أبنية ومرافق  أنهار وبحيرات

 عامة 

أراضي أخرى 

 صخرية ورملية

 ,88,92 9125 81185 1235 25853 1182 5131 2913, 1المساحة كم

من مساحة 

 المحافظة
15.3,% 0.38% 13.18% 1.,9% 10.19% 1.89% 

100% 
 هكتار 11913 %20تقريباا 

  محافظة اللذقيةفي  استعماالت األراضينسب توزع (: 41) الجدول

الباحثة باالستناد إلى بيانات مديرية اإلحصاء في محافظة اللذقية: المصدر
[41] 

 . 

بين النسب في مخطط استعماالت نسب االستعماالت على مستوى المحافظة و بين مقارنة 42 لويبين الجدو

 .مدينة للاألراضي الراهن 
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استعماالت 

 األراضي

 زراعية

 

المساحمة  غير زراعية

االجمالية للحدود 

 االدارية 
مشيدات  سياحية مناطق مفتوحة وطرق سكنية

 عامة

 صناعية

 ومرفأ

 خالية

 هكتار5955 %8.19 %9.31 %15 %5,.1 %1 %,81.1 %11.9 المدينة

   %3 %19 %20 المحافظة

 .مدينة اللذقيةو استعماالت األراضي في محافظة مقارنة :(42) الجدول

لذقيةباالستناد إلى بيانات مديرية اإلحصاء والشركة العامة للدراسات الهندسية واالستشارات الفنية في محافظة ال إعداد الباحثة :المصدر
[28]

 . 

من مساحة المحافظة  %20استخدامات األراضي في محافظة اللذقية حيث أنَّ هناك ما يقارب  18 يوضح الجدول

 % 8.29قابل للزراعة غير مستثمر وبلغ منها و ،% 18.11 ت نسبتهمستمثر بلغما هو مناطق زراعية منها 

 .%19كنية جمعات السوشكلت نسبة الت %13 وأراضي حراج غير مسثمرة بلغت نسبتها

يتكون من أراضي زراعية وتبلغ  قيةلمدينة اللذ الراهنمخطط استعماالت األراضي  فإن   ا على مستوى المدينةأمَّ 

ومنطقة المرفأ %  5,,1والسياحية % 15والمناطق العامة ، %,81.1 ومناطق سكنية وطرق %11.9نسبتها 

 .استعماالت األراضي الراهنة لمدينة اللذقية مخطط 25ويوضح الشكل ، %,1,1والصناعية  ،1,115%

ككل ما يجعل والمدينة ابقة ندرة األراضي المتوفرة للتنمية العمرانية على مستوى المحافظة رقام الس  حظ من األل  ي   

التطور الحضري تأمين احتياجات والمتاحة األهمية بمكان التخطيط المتوازن للمحافظة على الموارد الطبيعية 

ويأتي هنا مبدأ التخطيط  ،مع ضرورة إبقاء احتياطي من األراضي لألجيال المستقبلةالسكان المتزايدة مستقبلي ال

المستدام من هذا المنطلق من حيث توجية كل من التنمية العمرانية إلى المناطق األقل قيمة من حيث المصادر 

 اعات وتوسعللذقية فقد تمركزت الصنهن في مدينة اعه في التخطيط الرام الطبيعية، ولكن هذا ما لم يتم التعامل

الضغط السكاني المستمر  الستيعاب مساحات الزراعية المحيطة ومازال التوسع مستمراا العمران على حساب ال

المساحات المفتوحة  وقلةفي مدينة اللذقية  الكثافة البنائية العالية 25 حيث لوحظ من الشكلعلى المدينة، 

 .تم التوزيع االفقي للعمران دون لحظ الفراغات المناسبة بين األبنية العمرانيةي إذوالخضراء 

 
  [76]مخطط استعماالت األراضي الراهنة في مدينة اللذقية (:21)الشكل 
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والسياحية والخضراء  السكنية والتجارية والخدمية والصناعية)استعماالت األراضي توزيع في التفاوت  إن  

لتشمل مركز المحافظة  ترافق بدوره مع تباين توزيع الفعاليات التنموية وتوزيع عوائد التنمية( والطرق وغير ذلك

  .عليه في التالي، وهذا ما سيتم التعرف دون الريف

 

 في محافظة الالذقية الراهنة البنية التحتية الخضراءتقييم . 1.1.1

التي يجب تكاملها مع األبعاد األخرى للتنمية والمتمثلة بنوعية لتحتية من أهم األبعاد التنموية تعتبر البيئة والبنية ا

مدى الحفاظ على األراضي رة الموارد المائية ونوعية المعالجة للصرف الصحي والنفايات بأنواعها والهواء ووف

 .الزراعية والتنوع الحيوي وغيره

تتميز محافظة اللذقية بالتنوع في عناصر الطبيعة من حيث وفرة الموارد المائية وتنوع التضاريس والمناطق  

توزيع هذه الموارد والمشاريع اك مشكلة تتعلق بهنالرغم من ذلك الخضراء ووفرة األمطار وغيرها، وعلى 

سلباا على جودة هذه  عدة عوامل تؤثر بفعل بين المناطق الحضرية والريفيةما المجسدة لمفهوم البيئة المستدامة 

ا دامة هذمعايير تقييم استمن خلل التحتية الخضراء لبنية لهن تقييم الوضع الرا تم   العناصر، من هذا المنطلق

( زراعية وغير زراعية)توافر المساحات الخضراء  مدىلمعرفة  وفق المنهجية الشاملة لمفاهيم الستدامةالعنصر 

تحليل واقع هذه  تم  وقد ، تجميع مياه األمطاردرة على ومدى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والق

 .لكل معيارالخاصة مؤشرات الستخدام من خلل اية البنية في المحافظة ومدينة اللذق

 .في المحافظة المصادر الطبيعيةو تحليل المساحات الخضراء. 1.1.1.1

المحافظة زراعية بالدرجة  أنَّ نسب المساحات الخضراء في كل من محافظة ومدينة اللذقية بدراسة تبين  لقد

األولى حيث بلغت نسبة األراضي الزراعية 

رة عن غابات وتبلغ عبا% 13 نسبة منها% 20

ألف هكتار 25مساحتها 
[84]

وتوجد بشكل عام ،  

في المناطق الجبلية من المحافظة مثل راس 

البسيط وكسب ورييعة وجبال القرداحة والحفة 

يات الطبيعية المحم إضافة إلى عدد منوجبلة 

يم يغلب ، أي أن  اإلقلالمحافظة بها ميزتالتي ت

وهذا ما  الحراجيعليه االستعمال الزراعي 

توجيه االستثمار الزراعي في إلى يدعو 

 .المستقبلية المخططات التنموية

 أهم ولكن يعتبر تراجع الغطاء النباتي من 

التحديات التي تواجه المحافظة والمدينة على 

حد سواء وذلك بفعل عدد من العوامل منها 

فاق القدرة على الذي النمو السكاني المتزايد 

يكون ذلك على حساب الطبيعة تأمين احتياجاته ل

لحركة و الحرائق وكذلك نتيجة، ومواردها

في  السياحة التي يترتب عليها ضرائب تتمثل

ئات حساسة وفي توزع المرافق السياحية في بي

والضرر  ،مواقع من الواجب الحفاظ عليها

من نفايات عنه اتج عن عملية البناء وماينتج الن  

من تحديات  واستخدام وسائل النقل وغير ذلك

غم من على الر  البيئة التي تفرضها السياحة 

يعتبر كما و ،العائد االقتصادي الذي تعود به

لتنظيمية من تراجع عملية إعداد المخططات ا

 في محافظة اللذقية  الزراعية األراضي استعماالت( : 68)الشكل سباب في زيادة حدة التحديات البيئية هم األأ
[76]  

 

N 
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جة االستخدام غير األراضي الزراعية والغطاء النباتي نتيعدي على استعماالت األراضي واالقتصاص من والت  

وهذه هي إشكالية البحث حول  للمحافظة ةالمستدام لألراضي وما نتج من عواقب اجتماعية واقتصادية وإداري

 .التنظيميةمخططات الاألسباب في تأخر إنجاز 

إلى النظم النظام الزراعي في المحافظة ينتمي من ناحية الحجم  تبيَّن أنَّ من ناحية ثانية، وبتحليل للموارد الزراعية 

 ،وتركزه النوعي في بعض مناطق المحافظة ة على التكثيف الزراعيظالزراعية الصغيرة لذلك تعتمد المحاف

من منطقة مناطق المحافظة من حيث توزع األراضي الزراعية بشكل متسلسل بدءأ  ترتيب 29شكل الويوضح 

 .الحفة، القرداحة اللذقية، منطقة جبلة،

تبددين مددن نسددب اسددتعماالت األراضددي الددنقص الشددديد فددي المسدداحات المفتوحددة  قدددف :أمااا علااى مسااتوى المدينااة

هندداك نسددبة عاليددة فددي نسددب  أن   غم مددنالددر  علددى  والمسدداحات الخضددراء والحدددائق وخصوصدداا فددي مركددز المدينددة 

 أنَّ  لددممددع العفادة واالسددتثمار الزراعددي تاالراضددي الزراعيددة فددي المدينددة ولكددن االنتشددار العمرانددي حددال دون االسدد

للعمدران المدنظم والعشددوائي االنتشدار االفقددي إلدى لكدن يشددير الواقدع الصدفة التنظيميدة لهدذه االرضددي هدي زراعيدة و

 الحضدري النطداق فدي البلديدة تملكهدا التدي األراضدي قلدة ءاا سدو األمر زاد وقد، لتقتص من هذه األراضي الزراعية

الراضدي حيدث تعدد مشدكلة تدوفر ا الصدعوبة، غايدة فدي أمدراا  الغدرض لهدذا أراضدي تخصديص يجعدل ممدا للمديندة

بفعدل  ذلدكوعائقا أمام تنفيذ المشداريع االسدكانية دون أن يكون ذلك على حساب االراضي الزراعية  الصالحة للسكن

ى ارتفداع إلد، وغيرهدا مدن العوامدل التدي أدت 8001للعدام % 0.5عدة عوامل منهدا الهجدرة فقدد قددر معددل الهجدرة 

لده  كدان ر وهدذابسنادا والدعتوو حي دمسرخو على االراضي الزراعية كما في ار العشوائينتشواالة السكانيالكثافة 

فدي المسدتمر  صدور للنتشدار العمراندي 23 ويوضدح الشدكل .ة واالجتماعيدة األخدرىالبيئيد آثار فدي جواندب التنميدة

 .مناطق زراعية في مدينة اللذقية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةراضي الزراعية في مدينة اللذقيلى حساب األتوسع عمراني ع (:21) الشكل
 عدسة الباحثة: المصدر

ما تبقي من المشاريع من مساحات  يتم االقتطاعه غالباا ما فإن   في مدينة اللذقية لضابطة البناء وتبعاا من ناحية ثانية 

والتي تكاد اا، بلدية مناسبتحقق شروط االفراز وبالتالي تحويلها إلى حدائق او ما تراه ال اإلفراز من عقارات ال

في النقل والتي المدينة من شبكة الطرق في ظل االعتماد المتزايد على المركبات اآللية تستطيع الوفاء باحتياجات 

 .إلى نقص المساحات الخضراء بدورها  دتأ

 في محافظة الالذقية( كماً ونوعاً )المياه . 1.1.1.1

وهو المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب لكل من  ها نبع السنهمتعتمد المحافظة على مصادر مائية عدة وأ 

آبار وسواقي وتجمعات مائية وبحيرات من مياه بتوافر موارد عدة لل تتميز المحافظةكما ظة والمدينة، ومحافال

 الشكلر والبحيرات كما هو موضح في اوغيرها من االنه سد 11جيث بلغ عدد السدود في المحافظة اصطناعية 

22. 

ال تتعلق المستمر  المتطلبات المائية المتزايدة للسكانيات تجاه تامين فإن هناك تحدولكن على الرغم من ذلك 

حيث بلغ إجمالي الشرب مياه تجمعات غير مخدمة بالشكل الكاف بتبقى معظم ال إذ ،بالكمية فقط وإنما بنوعية المياه

معظمها للري  1مليون م 151المستخدمة منها  قةاوتبلغ الط 1مليون م 919ما يعادل الجريان السطحي 
[44].
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ما بين مناطق  تختلف غزارة المشاريع المائيةكما 

ولكن  وعدد المستفيدين وحصة الفردالمحافظة 

بوجه عام إن عدد المستفيدين وحصة الفرد قليلة 

حيث لم تبلغ نسبة كل منهما إالَّ النصف تقريباا 

ة هذا األمر يلحظ أهمحيث لم ت   .8010للعام 

 ة لهذا المجاليت تنظيموضرورة توافر مخططا

جمعات المدروسة ضمن للت مسألة إيصالهولتنميته 

 .هذه المخططات

على  محسنةال د بلغت نسبة التخديم بمياه الشربقو

قد بلغت ريفها فما أ% 3,3,مستوى المحافظة 

ولكن هذه النسب % 1,إيصال مياه الشرب نسبة 

حسب المصادر المائية  متباينة من ريف آلخر

في كل من كسب وربيعة % 35المتوفرة لتكون 

وبعض قرى القرداحة
[44] .
 . 

 من المراكز فتعتبرأما على مستوى مدينة اللذقية 

ذات الضغط الكبير الذي يتطلب تأمين مياه 

جمعات العشوائية شكلت الت   أن   ، وخاصةا الشرب

ين ضغطاا على مياه المدينة فلم تعد كافية لتأم

 .الغزارات المطلوبة إضافة إلى قدم بعض الشبكات

تعتبر النشاطات البشرية من احية النوعية من الن  و

وسياحة ومخلفاتها من وبناء زراعة وصناعة 

 (السطحية والجوفية)العوامل وراء تلوث المياه 

نتيجة توضع بعض المعامل قريبة من مصادر 

المياه الجوفية مثل معامل الرخام ومعاصر 

تصب في لمياه الجفت التي ينتج عنها  الزيتون

   .مياه الصرفلمعالجة  أيوجود  دون يةالمياه الجوفية ضمن األراضي الزراع

ه ال يوجد أنَّ  عتبر مياه الصرف من األسباب الرئيسية لتلوث التربة والمياه الجوفية في المحافظة وخاصةا ت  إذ 

عن طريق شبكات تتم المعالجة  إنَّماخلص السليم من المياه الملوثة طرق المعالجة والت محطة معالجة كحد أدنى من

وقد بلغت  ،إضافة إلى عدم كفاية التخديم بشبكات الصرف وقدمها البحر في لتصب الطبيعية سالةإلا بطريقة تعمل

 لمتبقيةأما النسبة ا% 0,حوالي  ظةفعلى مستوى المحا نسبة الذين يتم تخديمهم بشبكات الصرف الصحي النظامية

ناطق المحافظة مكذلك بالنسبة لو، اميةنظ غير مكشوفة أقنية أو فنية حفر خلل من األرض ضمن صرففت   10%

واألغلبية منها يصب في مسيلت مائية % 0,الصرف بنسبة  تحيث يتم تخديمهم بشبكا( جبلة والحفة والقرداحة)

أو حفر فنية أو ماشابه ذلك
 
 

[31]
. 

تدهور البيئة تلوث المياه الجوفية وف معالجة الصرف الصحي كان له آثار واضحة في ضع في الواقع، إن      

لفات الصلبة والسائلة بالقرب من مرفأ اللذقية دون أي معالجة، وهذا ال يتوقف عند تلوث البحرية بسبب رمي المخ

لتي تستخدم لري المحاصيل مياه البحر وإنما تأثيره يمتد ليشمل اإلنسان وصحته نتيجة تلوث المياه الجوفية ا

حالة 101,1 يقاربما هناك ن أن بي  تالزراعية، األمر الذي يسبب حاالت مرضية عدة منها أمراض معوية فقد 

 عوية ناتجة عن التلوث بمياه الصرفأمراض م ايهلد 8010عام مرضية 
 [41]

. 

خلصت إلى  8003شبكات الصرف عام مؤخراا دراسة مقترحاا لمد وإصلح  ، تمَّ مشكلة الصرف الصحيلمعالجة     

ومحطة  ،%5,بنسبة تنفيذ خطوط اإلسالة فقط و حيث تم   دون خطة تنفيذية اقتراح وضع محطة معالجة لمدينة جبلة

محور من محاور  18في برج القصب تتلقى المياه من محطة دمسرخو ورأس شمرا، ودراسة أخرى لمدينة اللذقية 

ما تتم وإنَّ  حتى تاريخهتفعيلها يتم ولكن لم  ,800المباشرة بتنفيذ المحطة عام  وقد تمَّتالمدينة لخطوط الصرف 

    [44]   اللذقية محافظة في المائية الموارد مواقع :(22) الشكل
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ال تكفي إال لمدينة ة وحسب الدراسة هذه المحط وكما أنَّ الضخ واإلسالة وصوالا إلى البحر،  المعالجة بتشغيل محطات

وكذلك األحياء جمعات ضمن المدينة عدا عن أنه توجد ت 8085حتى عام  ذقية ومعظم التجمعات المحيطة التابعة لهالل

إجراء دراسة الستبدال  كما في القرداحة فقد تمَّ  ناطق المحافظةما باقي مَّ ، ألدراسة أيضاا لم تدخل ضمن االعشوائية 

كل منطقة فل تزيد نسبة  ا في ريفوأم  ، حطات المعالجة فيهاشبكات الصرف الصحي فقط دون دراسة مسألة تنفيذ م

 %12عن  ,800اسة اإلقليمية لنهاية عام المخدمين بالدر
[31]
. 

مدينة اقتصرت على  حيث المكانيةفي تحديد السياسات  اا ترحة أنَّ هناك ضعفمن خلل الدراسة المق ي لحظ    

بعة لها دون مناطق المحافظة أو التجمعات العشوائية التي تشكل نسبة كبيرة اومعظم التجمعات التاللذقية وجبلة 

بالخدمات الحضرية اللزمة كان من الممكن تفادي المتوازن التخديم  أنه تمَّ  فيما لو ،المدينة وتعداد من مساحة

من جهة  على مستوى المحافظة الضغط السكاني على المدينة من جهة وبالتالي التوزيع العادل للخدمات

تنسيق بين مخططات مناطق تدارك هذا األمر عند إعداد المخططات وال بمكان وهذا ما يجعل األهمية.أخرى

 .والعمل وفق معايير االستدامة قدر اإلمكان بما يلئم احتياجات المحافظةالمحافظة 

المحافظة تتعرض لهطوالت مطرية كثيرة إالَّ أنَّه ال  غم من أن  الر  ب هباالستفادة من مياه االمطار فإن  وفيما يتعلق     

عملية إنَّما و بها إلى مخزون المياه الجوفيةإلمكانية تسر  طبيعي  كمورديوجد نظام فعال للستفادة من مياه االمطار 

مادة زيادة أطوال الطرق ورصفها ببالتالي ركز الكثافة العالية وتإلى زيادة مساحات البناء و مدد العمراني أدتالت  

ات التنظيمية أي دراسة ألهمية إذ أنَّه لم تتضمن الشروط الفنية الخاصة إلعداد المخطط .االسفلت الغير نافذة للمياه

وجود نظام متكامل لتجميع مياه األمطار للستفادة منها في الحفاظ على المياه الجوفية مما جعلها عرضة للهدر 

 .ضمن شبكات ومجارير الصرف الصحي

تمر والعمران أما بالنسبة للمناطق المخالفة فلم تتم أي دراسة لتزويدها بشبكة منفذة بدقة كون تزايدها السكاني مس

 .كذلك بصورة غير نظامية

 التنوع الحيوي في محافظة الالذقية. 1.1.1.1

المحافظة إلمكانية وهذا أمر جيد للتنوع الحيوي على مستوى  غالبية اإلقليم للستعمال الحراجي والزراعي إنَّ 

وعي لألراضي الزراعية ال ولكن هناك تراجع مساحي ونتحديد المواقع الواجب حمايتها ومناطق التنمية األخرى، 

ال يوجد غطاء نباتي حراجي سوى منطقتان صغيرتان في  اللذقيةأما على مستوى مدينة ، عتباراالبمن أخذه  بد  

المدينة تضم أشجار الصنوبر، األولى تقع على طرف الكورنيش الجنوبي والثانية عند دوار األزهري ومن الممكن 

نصيب الفرد من مساحة الحدائق بلغ  ، حيثة ضمن المخطط التنظيمي للمدينةاستخدامها كفراغات بيئية تنزه عام

أنه لم تتم دراسة وجود  إالَّ الشاطئ الساحلي الذي يميزها  غم من أهميةفعلى الرَّ  ،وهي نسبة متدنية 8م 0.2إلى 

احات نقص المس سببضمنها امتداد العمران وتوضع المرفأ  خضراء شريطية على البحر بل إنَّ مساحات 

غم من أن الوجهة على الرالخضراء والمساحات المخصصة للترفيه واالعتماد على المنشآت السياحية للستجمام 

وهذا يؤدي إلى ضعف تواجد العناصر النباتية والطبيعية في النسيج المدينة الوحيد لسكان البحرية المتنفس 

 .ة العمرانيةالحضري للمدينة وبالتالي تناقص التنوع الحيوي داخل المنطق

 الالذقية  في محافظة مجتمعيةالبنية التحتية ال. 1.1.1
في محافظة اللذقية من خلل تقييم مدى توافر معاييرها  Social Infrastructure تحليل البنية التحتية المجتمعية  تم  

ر مناطق االستجمام العامة وتوافر المسكن الملئم وتواف جودة المرافقت طبق في مستويات مختلفة وهي والتي 

 .باستخدام المؤشرات الخاصة بكل معيار والتعليميةوالراحة والمراكز الصحية والثقافية 

 محافظة الالذقية المرافق العامة ضمندراسة . 1.1.1.1

ة غط على مرافقها العامالض   سكان وزيادة الكثافة في المدينة وزيادة مساحات البناء أدى إلىالتزايد في أعداد ال إن  

القدرة على تغطية احتياجات المدينة القائمة فيما يتعلق بوصول المياه العذبة إلى التجمعات السكنية  سواء من حيث

أو الكهرباء واالتصاالت كأو االيفاء بمتطلبات المدينة من احتياجاتها ومعالجتها السليمة إدارة النفايات بنوعيها وأ

  .التعليمية والصحيةوتعبيد الطرق أو تأمين الخدمات التجارية 
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 :كاآلتي ما بين المحافظة والمدينة وما بين مناطق المدينةإذ أنَّ هناك تفاوت في نسب التخديم بالمرافق العامة 

  الشروط الخاصة بدفتر الشروط تعد من إحدى  اهأنَّ على الرغم من  :وتامين اإلتصاالتتوافر الكهرباء في مجال

 .وتأمين الخدمات الضرورية كيفية توصيلها إلى التجمعاته للم يتم االنتباإالَّ أنَّه  للمخططات التنظيمية

  المحافظة عموماا مشكلة تجاه معالجتها إضافة إلى عملية الجمع والترحيل  تواجه :النفاياتفي مجال إدارة

النفايات آثار رة إدا، إذ تترتب على والتنسق فيما بينهم تتطلب تضافر الجهود المختصة بالتخطيط والبيئة معاا التي 

المسألة ال تكون  أنَّ  وخاصةا  .تختلف نسبها من منطقة ألخرى صحية واقتصادية وإدارية واجتماعية وبيئيةمتعددة 

من مسؤولية المعنيين في مجالس المدن والبلديات وإنما تتطلب تعاون ومشاركة مجتمعية لتصنيف أنواع النفايات 

ون إضافة إلى كثرة االستهلك الموارد المنتجة للنقايات والتي تبلغ نظراا لعدم التعاوهذا تحدي بحد ذاته 

كم من 10-85وتتطلب نقل مسافة حافظة وعلى األخص مراكز مناطقها ملعلى مستوى ايوم تقريباا /طن200

عربات نقل النفايات تكون ما مختلف اتجاهات المحافظة للوصول إلى المكبات المخصصة دون معالجة وغالباا 

ا في المناطق الريفية فتقل نسبة أم   ،انتشار الملوثاتاألمر الذي يتسبب بضمن التجمعات السكنية  مروت مكشوفة

 .النفايات تكون مرمية في أماكن متفرقة يصعب جمعها وكما أنَّ ، %30تخديمها بعملية الجمع والترحيل عن 

تتم معالجة لوب شرق مدينة اللذقية كم جن18عة إلى مكب البصة الذي يقع على بعد يتم نقل النفايات المجمو

 إضافة إلى المشكلت الصحيةما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية وهذا  عن طريق الطمرفيه النفايات 

8010للعام % 11.5 حيث بلغت نسبة انتشار األمراض المزمنة المنتشرة
[41] 
مناطق أخرى من المحافظة  كما أن   ،

لم يكن اياا من  اتدراسة المخطط من ذلك فإنَّ غم الر   وعلى ،مركزياا كما في جبلة فيها أيضاا يكون جمع النفايات

 من خلل دراسة تجريها جهات معنية بإنشاء مكبات دون التنسيق مع مناسبة، إالَّ اعتباراتها دراسة مواقع لمكبات 

 . دراسة المخططات بيئيا واقتصادياا وغيرها

 .في محافظة الالذقية والصحة قطاع التعليم. 1.1.1.1

تعتبر عملية التنمية للقدرات البشرية ركيزة فكر  

 بدورها تساهم ريةتنموي ينتج عنه موارد بش

وهذا بدوره يتطلب تأمين في تنمية المجتمع 

الوسائل التي يمكن أن تساهم في تعزيز هذه 

الكافية تأمين المنشآت التعليمية من حيث التنمية 

أيضا واختيار األماكن  وذات الجودة التعليمة

ن من وصول أغلبية األفراد كالملئمة التي تم

 حولإلى تساؤل  المجتمع إليها، وهذا يقود

تدارك هذا االمر عند إعداد المخططات 

التنظيمية وهل يوجد توزان في توزيعها ما بين 

المناطق الحضرية والريفية ومدى مساهمة 

 ؟المخطط في تعزيز ذلك

 في التعليم لواقع تحليلية بدراسةجابة وإلل

 الجهود من بالرغمد أنَّه ج  و   اللذقية ةظمحاف

 التعليم واقع لتحسينظة المحاف قبل من المبذولة

 من يخلو ال األمر فإن والنوعية الكم حيث من

 المتزايدة األعداد نتيجة المحافظة تواجه تحديات

 فقد األساسي التعليم مرحلة في وخاصة للطلب

أي  ،8010للعام  اا طالب 131,19 عددهم لغب

 ،8005عن عام  اا طالب 8,930بزيادة قدرها 

 81993لة الثانوية مرحطلب الكما بلغ عدد و

مدرسة  344عدد المدارس الثانوية  وبلغ اا طالب

ملنفس العا
[41] 
الدراسات  غم من أن  بالر  و ،

 منطقة الحفة 

 منطقة جبلة 

 مدارس ثانوية

  مهنية 

مدارس 

 ثانوية 

 منطقة الالذقية

توزع المدارس الثانوية والصناعية في مناطق المحافظة  األربعة: (26)الشكل 
[78]

  

 

 

 منطقة القرداحة

N 
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لتعليمية في الريف أعلى منها في المناطق نسبة المراكز ا تشير إلى أن   المستوى الوطنيوالبيانات العامة على 

العديد من المنشآت التعليمية في  ولكن ال تشمل كل الريف حيث تفتقر المناطق الشمالية مثل ربيعة إلى الحضرية

ن للمنشآت التعليمية ما بين وازتبين التوزيع غير المت لواقع التعليمبتحليل فالمرحلة األساسية والتعليم الثانوي، 

[78],2كما هو موضح في الشكل  ومناطق المحافظة المدينة
  .  

المشكلة تكمن في مستوى التعليم المتلقى من هذه المنشآت فقد بلغت األمية في محافظة اللذقية  ، فإن  من ناحية ثانية

 وخاصة ريف منطقة اللذقية ومنها ربيعة حيث بلغت نسبة األمية وتتركز معظمها في الريف،% ,.18ما نسبته 

وتليها منطقة  ،%12.09وعين البيضة  ،%15.39البهلولية في و، %81.82قسطل معاف وفي % 11.35يها ف

 ثم جبلة والقرداحة ،%80.89، صلنفة %81.91كنسبا في الحفة 
[24: 16]
التعليمية المتوفرة كما أنَّ هذه المنشآت  .

، بينما تتوافر في المدينة المعاهد وجامعة فقط االبتدائية والثانوية واالعدادية المدارستشمل في مناطق المحافظة 

ها تشكل النسبة األعلى والتي لوحظ أن  ( 85-,1)تشرين واألكاديمية البحرية والتي هي للطلبة ذات الفئة العمرية 

حيث بلغ عدد طلب جامعة  .العمل لقوة المستقبلي الجيل تمثل والتي من السكان المتمركزة في المناطق الحضرية

طالب  2195طالب وطلب التعليم الموازي  9,923حوالي  8010-,800ع المستجدون للعام الدراسي تشرين م

طالب14433  المفتوحوطلب التعليم 
36] .[

. 
لحظ المركزية في توزيع المنشآت التعليمية ليكون أكثرها نفوذاا منطقة اللذقية وعلى األخص مدينتها التي وبذلك ي  

العام الدراسي  زيادة عددهم منذفظة في المرحلة الجامعية والذي سجلت اإلحصاءات تستقطب طلب مناطق المحا

فباإلضافة إلى زيادة العبء من حيث القدرة على تغطية  8010في عام  طالب 12519بمقدار 8001-8001

ضرار أن حيث الضغط الحاصل لتأمين التعليم لهذا التزايد هناك الضغط على مرافق المدينة وبنيتها التحتية سواء م

عدم وجود ة من قبل الطلب، وهذا عائد إلى المقصود ث الحركة اليوميةو من حيأإقامة الطلب في المدينة 

، والتساؤل هنا ما اعتبارات عند توزيع المنشآت التعليمية ودون دراسة دوائر تأثيرها من خلل الخارطة المدرسية

ت التعليمة وتوزيعها آفي تحديث شبكة المنش 8002عام قية لمدينة اللذ مدى مساهمة المخطط الجديد المعلن

مناطق المتوازن، وهل تحقق التوازن في توزيع المنشآت التعليمية بما فيها الجامعات والمعاهد بشكل متوزان بين 

، وهذا ما سيتم التعرف عليه من المحافظة، وهل تمَّ تامين سهولة الوصول إليها من مناطق ونواحي المحافظة؟

 .صل الثاني من الجزء العمليالف فيتقييم المخطط التنظيمي الجديد لل خ

ارتفع عدد المشافي  حيث في الخدمات الصحية شهدت المحافظة تحسنا ملحوظاا  فقد جال الصحةمأما فيما يتعلق ب

 8010عام  2إلى  8008مشافي عام  1العامة من 

وعدد  13مشفى إلى  18والمشافي الخاصة من 

 8003لعام  مركز100 من العامة كز الصحيةاالمر

ويتم توزيع هذه ، 8010عام  مركز 110إلى 

كما هو ، ية على مناطق المحافظةالمنشآت الصح

 .11ول موضح في الجد

التباين في توزيع السابق يلحظ من الجدول 

ما بين مدينة  الصحية وخاصة المشافي المنشات

توضعها ضمن المدينة يكون بشكل مركز بحيث تكون ضمن الحدود  نَّ أ، كما اللذقية وباقي مناطق المحافظة

التجمعات المحيطة والتي تشكل استقطابا  أنَّ أي  1,21ي والذي يعود إلى عام اإلدارية للمخطط التنظيمي الحال

وهذا  بحركة تنقل يومية بغرض االستطباب مركز المدينة السكانما يقصد نَّ دمة بهذه المنشآت وإللسكان غير مخ

الصحية  من حيث تأمين المراكزعند إعداد المخططات على مستوى المحافظة والمدينة  يفرض دراستهاألمر 

مكانية الوصول لهذه المراكز بما ال يشكل الضغط على المدينة إللتجمعات السكانية بشكل متوازن مع مراعاة 

 .ويؤمن التخديم الكافي للمحافظة

 السكن في محافظة االذقية  واقع. 1.1.1.1

جزءاا من  إذ أن  ، دينتهاتعتبر مشكلة السكن من التحديات الرئيسية التي تواجهها محافظة اللذقية وعلى األخص م

وبالتالي تتوجه هذه ( قدرة الحيازة لدى األسر المحتاجة)العرض للمساكن النظامية ال يتناسب مع الطلب الحقيقي 

 عدد المراكز الصحية  المشافي  مناطق المحافظة 

 الخاصة العامة

 11 11 1 مدينة الالذقية

  - - منطقة الالذقية 

 11 1 1 منطقة جبلة

 11 - 1 منطقة الحفة

 17 - 1 منطقة القرداحة 

 توزع المنشآت الصحية في مناطق المحافظة :(43) الجدول

مديرية اإلحصاء في محافظة اللذقية  ستناداا إلى بيانات الباحثة ا: المصدر
[41] [36]
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األسر لحيازة مساكنها في مناطق السكن العشوائي بما يتناسب مع القدرة المالية لديها في مقابل تنازلها عن الشروط 

شكالية إهناك في محافظة اللذقية  ية واضحة في تأمين السكن الملئماك إشكالنه غم من أنَّ الصحية للسكن، وعلى الر  

عديد من الوحدات السكنية الهناك  زداد فيه الطلب على المسكنظاهرة السكن ففي الوقت الذي ياالزدواجية في 

مسكن للعام  ,829,29لبالغة ما يقارب من عدد الوحدات السكنية المعتادة في المحافظة وا% 80بلغت نسبتها  الشاغرة

مسكن في الحضر 110,815ومنها  8010
[41]

كها  ىتعود إلوولكن المساكن الخالية أغلبها في مركز المحافظة  ،  ملَّ

 .ر المرتفعة للعقارات داخل المدينةااألسع ببو االستئجار بسأالتي ال يمكن شراؤها الخاصين بها 

 8010عدد سكان في المحافظة للعام ن أن وكما تبيَّ  ، إذ أنَّهن عدد السكان وعدد المساكنوبذلك هناك فجوة سكنية بي    

 في محافظة اللذقية قد أن متوسط حجم األسرة يوعلى أساس بيانات المكتب المركزنسمة  1,,1003حوالي قد بلغ 

1,1بلغ 
[41]  

حيث بلغ عدد األسر  8001ام أسرة عن ع 11,51أي بزيادة قدرها  أسرة 810000 ربايقأي هناك ما 

أسرة125115آنذاك 
[37]

ما بين  من مساكن سورية% 3عدد المساكن في اللذقية غم من ذلك بقيت نسبة وبالر  ،  

 8010 -8000األعوام 
[49]

. 

أي هناك عاماا 80ممن تجاوزوا هم من فئة  %95 نَّ ما نسبتهأوبدراسة للفئة العمرية لسكان المحافظة تبين 

سكن مستقل على األمد مهو بحاجة ل عاماا  80وعلى اعتبار أن كل شخص بلغ عاماا 80سمة تقريباا ممن بلغ ن 9551,1

المتوسط والبعيد
[49]

 1835,3حوالي  هناك فإنالشريحة بأنهم يسكنون مع أهاليهم وفي حال تمَّ استثناء نصف هذه ،  

%5,,1 ما نسبته شخص بحاجة إلى مسكن وعلى اعتبار أن  
[41]  

سكان المحافظة هم إناث أي النصف تقريباا فإن  من

للفترة ما بين   %1.35، وحسب معدل النمو السنوي في المحافظة والذي بلغ بحاجة إلى مسكن 1913,2 هناك حوالي

 8010-8000االعوام 
[41]
أي بزيادة  8015للعام نسمة  1555110عدد سكان المحافظة  صبحمن المتوقع أن ي يأ 

، إن هذه األرقام تعبر عن بيانات لعدد أسرة بحاجة إلى مسكن 1811,0وبمعدل  نسمة ,51311سكانية قدرها 

على ما يجب التعامل معه وأخذه باالعتبار في عملية تطوير المخطط التنظيمي  وهذا المساكن المطلوبة حاليا ومستقبلا 

 .المحافظةتوازنه مع مستوى المدينة و

  ؟طلبات ذوي الدخل المحدود ةعلى تغطيإلى مشكلة السكن وعدم القدرة ت أدالتي ما هي ألسباب هنا والتساؤل 

إذ أن التزايد م القدرة على تأمين السكن في عدارتفاع الفجوة بين األجور واألسعار ساهم بشكل كبير  في الواقع إن   

اإلجراءات  نَّ وأ في مدينتها خصوصاا ال سيماإحداث هذه الفجوة السكاني في المحافظة كانت آثاره واضحة في 

حيث تكون األراضي تحت تأثير أنظمة وشروط البناء التي تقتصر على تحديد عدد األدوار  الحكومية لم تلبي الغرض

والوجائب والمقاسم ونسب االشغال وحصة الفرد من االستعماالت وغيرها من االشتراطات التي تحد من واالرتدادات 

أن ، وكما المتاحة للبناء ضمن المدينة ليكون محيطها هو المكان المستقطب لهم حرية السكان في االستفادة من المساحة

وتساوي عدد األدوار  ناطق واالعتماد على السكن الشعبي في بعض المإالَّ عدم السماع باستخدام عامل االستثمار 

تويات الدخل لشرائح أضعف القدرة على إيجاد أنماط عمرانية تتلءم مع مسقد تقريباا في معظم مناطق المدينة 

من خلل التوسع االفقي الذي يقتص من  إالَّ المجتمع المختلفة وخاصة ذوي الدخل المحدود المهاجرين إلى المدينة 

بما يتلءم مع مبادئ تصنيف استعماالت األراضي، وضع حدود لتوسع التجمعات وإدارته  األراضي الزراعية دون

 .الحضري الجارية مكانية مستدامة للتوسع وهذا يدل على عدم وجود سياسات تنظيمي

 ؟ ما هي السياسات اإلسكانية المعتمدة لتأمين السكن الملئم والرخيص، وما هو دور المخطط التنظيمي في ذلك إذاا 

 .الدوافع، التحديات والنتائج -التخطيط لإلسكان الحضري في محافظة الالذقية. 1.1.1.1.1

ت لمعالجة السكن من حيث زيادة نسبة محاوالتتضمن تنموية خطط بوضع ني على المستوى الوطتقوم الدولة   

حيث تقوم بذلك، التعاوني والخاص  مع تفعيل دور كل من القطاعين كلةمشاركة القطاع العام في حل هذه المش

 من عدد معين من طتأمين ما ورد في الخطببتكليف الجهات التابعة لهذه القطاعات على مستوى المحافظات  

 الدخلفة بتأمين السكن لذوي الركائز األساسية المكلَّ  أحدالذي يعد  تعاون السكنياتحاد ال ومنهاالمساكن الشعبية، 

التعاون السكني  قانون ويتم عمل هذه الجهة بموجب ،اللزمة للبناءاألرض  الحصول على من خلل توفيرالمحدود 

ما مولكن لم يتطور مع القوانين العمرانية وتعديلتها  الحد منهاو أمشكلة السكن  ع لحلض  الذي و   1,21عام الصادر 

  .دى إلى فقدان صلته بالواقعأ
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المواجهة نقاط الضعف إحدى من  وارتباطها بقوانين البناء األخرى عد القوانين واالنظمة الخاصة بالجمعياتت  إذ    

القرار  إضافة إلىمراكز مدن المحافظة، ضمن ال سيما ، لمشكلة السكن من حيث تأمين األرض اللزمة للبناء

هكتارات في  5لتصبح المساحة المطلوبة للسكن ال تتجاوز  8003عام  19الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 

ساعد على انتشار الذي  وقلة المساحات تالمنطقة الساحلية نظراا لتضاريس المنطقة من الناحية الجغرافية والغابا

المخالفات
[216]

 . 

د عليها االتحاد التعاوني السكاني ضرورة لحظ تي أك  فإنَّه من ضمن الخطوات الضرورية ال   ،لمعالجة هذا األمر  

ي العام والتفصيلي في حدود حاجة الجهات العامة والحكومية ممناطق السكن العشوائي والتعاوني في المخطط التنظي

العمل وفق نظام  كذلكو، 8000للعام  89سع العمراني رقم توالناتجة عن تطبيق القانون الة توزيع المقاسم روروض

 .من التوسع أفقياا  باالرتفاع الطابقي والشاقولي بدالا تسمح  ضابطة

فيكون سكان في المحافظة في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود عامة لإلالمؤسسة الأما دور القطاع العام المتمثل ب  

شعبي وتتألف من السكن الشبابي واإلعلن للكتتاب على أنواع للسكن ال من خلل إقامة جمعيات تعاونية سكنية

 . 44 موضحة في الجدولكل من هذه الجمعيات واقع عمل  ، وإن  ليادخار والسكن العمسكن اإلو

سنوات  المشاريع

 التسليم

سنة 

 االكتتاب

 

 المساحة المخص عدد المكتتين

 (دونم)صة 

عدد 

 المساكن

 د الدراسةقي واقع التنفيذ للسكن

 منتهي ومسلم

 5 سكن شبابي

8008 

 منتهية - 900 330 91 09,

3 1118 801 81,0 1,0 ,0 

10 ,01 150 1590  ,20 

10 8001 ,1,  - -  

18 1302  - -  

االجمالي 

 القرارين

أي  0-1000,, 1580 115 5,13 

85% 

من % 80أي  1030

 المساكن المكتتب عليها

 %80 قيد التنفيذ% 19 1380 110 1500 8002 5 رسكن ادخا

عدد الفائض 

880 

- - -- -- - - -  السكن العمالي

 واقع العمل في اإلسكان الشعبي في محافظة اللذقية (:44) الجدول

 الباحثة باالستناد إلى بيانات المؤسسة العا مة لإلسكان في محافظة اللذقية: المصدر 
[45]

 . 

ولكن كان عدد ، سنوات فقط 5مشروع سكن الشباب قد بدأ العمل باالكتتاب لمرحلة  أن  السابق  من الجدول لحظي     

ه تم لحظ أنَّ قبولهم على فترات تسليم الحقة بمرسوم رئاسي، وكما ي   أضعاف المكتتبين لذلك تمَّ  1المتقدمين يفوق 

إذا لكن و ،م المتفق والمكتتب عليهاتضاعفت مراحل التسليالتسليم حيث االكتتاب من قبل آالف الشباب بانتظار مرحلة 

استمر السكن الشبابي وفق هذا العمل فإنه يحتاج لسنوات عدة للنتهاء منه وبدء ظهور النتائج على األرض وهذا لن 

لجمعيات الفجوة تتسع مع ارتفاع عدد السكان المحتاجين للمساكن وكذلك االمر بالنسبة ل يحل مشكلة السكن وخاصة أن  

 .الي التي لم يتم بدء العمل بأي منهاالعمالسكن إلدخار وكسكن ااألخرى 

دم الحاجة إلى أراضي ومقاسم جديدة لعب ومعوقات داخلية وخارجية منها عدة أسا ويعود التأخير في عملية التنفيذ إلى 

تسليم األراضي كذلك و ،سةبتأمين األراضي للمؤس المدنعدم تعاون مجالس توافر األراضي الملئمة للسكن، و

على حساب أملك استمرار بناء المخالفات إلى  مشاكل خدمية، إضافةا  مع مواجهةني دون تنظيم للستثمار السك

 .لذلكالمؤسسة مع عدم اتخاذ أي إجراءات 

تحقيق وبذلك يلحظ ضعف التعاون والتنسيق بين المعنيين عن الوضع التنموي اإلسكاني في المحافظة حال دون    

جار أكثر المكتتبين هم الت   كما أنَّ  ،ه وهو تأمين السكن الرخيصالهدف الذي أنشأت الجمعيات السكنية العامة من اجل

وبالتالي استمرار ارتفاع األسعار وعدم الموازنة بين  الذي حصلوا على رقم اكتتاب لعرض المساكن للبيع بأسعار أعلى

 .وانتشار السكن المخالفالعرض والطلب 

وعلى الرغم من ذلك فإن التوجهات الحكومية لحل هذه المشكلة لم تتجاوز مسألة االعلن على االكتتاب على     

تأمين كانت حصة اللذقية منه و 8011عام مشروع السكن الجديد صدور قرار مساكن جديدة حكومية كان آخرها 

يتم معالجة تأمين إذ لم ، االكتتاب بسبب عدم توفر األراضيلم يتم البدء بأنه المشكلة ذاتها هنا بقيت شقة سكنية و 1000
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مناطق ) و المناطق المتدهورة أ مثلا  ارغةاألراضي باتخاذ سياسات تخطيطة إسكانية مستدامة كاتخاذ االراضي الف

أجل من ولحظها في المخطط التنظيمي العام والتفصيلي في حدود حاجة الجهات العامة والحكومية ( السكن العشوائي

تسمح باالرتفاع الطابقي والشاقولي بدال من نظام ضابطة  وكذلك العمل وفق، إنشاء المساكن لذوي الدخل المحدود

تجديدها حضرياا بما يمكِّن من تأمين اكبر عدد من الوحدات السكنية للمكتتبين وبالتالي إمكانية التوسع أفقياا من خلل 

ما كان الحل بزيادة ، وإن  في عملية إعداد المخططات جديدةيع إسكانية التوسع المطلوب إلحداث مشار معرفة ما هو

 .عملية االكتتاب لجعل أكبر عدد من السكان بانتظار سنوات عدة حتى االنتهاء من تسليم مساكنهم

ان التي كالقوانين والتشريعات العمرانية الروتين اإلداري وبموجب تم وفق تعملية التخطيط لإلسكان  وخاصة أن      

االستفادة من  عالذي يمن 1611منع االتجار باألراضي عام قانون ومنها  في تعميق مشكلة السكنكبيراا راا دولها 

ه يسهل م من أنَّ غوعلى الر   1616عام وقانون إعمار العرصات  ،وبيعها للجهات العامة فقط د بنائهاعاألراضي إال ب

رخص لا فرض غرامة مالية على المالكين المتخلفين عن الحصول علىي هلعقارت حتى قبل إشادتها إال أن  ية البيع لملع

ملك  ما هوباستثناء  عرصات يمكن للجهة اإلدارية بيعهاسنوات إذا لم يتم الترخيص أو إكمال بناء ال 1-5وخلل 

ه تكون إجراءات البناء ضمن تدخل القطاع الخاص وبالتالي ال تساعد على تأمين السكن بأسعار الجهات العامة، وكما انَّ 

 .مخفضة

من أجل إعداد خطط خمسية فقد جاء لمدن مراكز المحافظات  1777عام  11 رقم ا قانون التوسع العمرانيأم   

ن هذه المدن باستملك مئات الهكتارات الستملك جميع االراضي الخاضعة ألحكامه وبذلك بدأت الجهات اإلدارية ضم

واعتبار كل مساحة تزيد عن الحد االعلى المسموح به الترخيص خاضعة الحكام القانون، ولكن كان هناك اختلف 

غم من وعلى الر  المستملكة الحاجة لها ضمن المدن،  واضح بين أحكام القانون والتعليمات المنفذة حيث فاقت المساحات

ى تقسيمها وأصبحت األراضي دون القدرة علكت ر  مشكلة السكن لمعظمها واستثمارها بالشكل األمثل وت   ذلك لم يتم حل

 وتجميدهااستملك العقارات أسعار األراضي بسبب  كان له دور كبير في ارتفاعمما  ،شار المخالفات فيهانتعرضة ال

 .وباتت األراضي المعروضة للبناء محدودة مما زاد في أسعارها

ذلك يتبين مدى تأثير القوانين والتشريعات العمرانية العقارية في تفاقم مشكلة السكن وخاصة في ظل عدم تقدير وب 

، والمشكلة أنَّ القوانين أبعاد التشريع بالشكل الصحيح، عدا عن كثرة التعليمات التنفيذية والبلغات التي تلغي مضمون 

عداد المخطط التنظيمي في المدينة والتي كانت من مقترحاته إحداث هذه القوانين هي التي تحكم عملية التخطيط وإ

وبالتالي توسع الحدود  8085الستيعاب النمو السكاني المتوقع للعام  89مناطق توسع وفق قانون التوسع العمراني رقم 

في المدينة والذي  مستمراا  ةالعشوائيالمناطق توسع في حين ال يزال ية، اإلدارية للمدينة على حساب األراضي الزراع

 .يعتبر السبب األكبر في تعميق مشكلة السكن

 الوضع الراهن لمناطق السكن العشوائي في مدينة الالذقية. 1.1.1.1

 السكن مناطق ظهور في ةظالمحاف في إقليمي نزاتو وجود عدم عن الناتجة مةظالمن غير الهجرة أسهمت لقد

 طال وقد بخصائصها منعزلة بيئة في يعيش آخر مجتمع لتشكل لذقيةال ةظمحاف في المنتشرة والمخيمات العشوائي

سباب تتعلق بما يجري من عمليات تخطيطية تواجه اختلالت بيئية واجتماعية ألو، المجاورة األحياء تأثيرها

الة كان ذات الحوسياسات إسكانية غير قادرة على تغطية الحاجات المتزايدة مما يفسح المجال أمام شريحة من الس

قامة التجمعات العشوائية التي اختلطت في جزء كبير منها مع مناطق المدينة المنظمة، وشكلت المادية السيئة إل

تنتشر هذه التجمعات العشوائية ، من مساحة المخطط التنظيمي المصدق للمدينة% 81مساحة العشوائيات نسبة 

أربعة منها تجمعات  2وبلغ عددها هكتار  955ا وبلغت مساحتهداخل وخارج المخطط التنظيمي المصدق للمدينة 

واألربعة  هكتار 853ومساحتها  (تجمع قنينص، األزهري، القدس، اليعربية)داخل المخطط التنظيمي وهي 

هكتار،  1,2ومساحتها ( ، بسنادا، الزقزقانيةمروج دمسرخو، الدعتور)وهي األخرى خارج المخطط التنظيمي 

بالمقارنة بين تعداد و، وتعتبر مرتفعة جداا  هكتار/ نسمة 1,0نسمة بكثافة وسطية  123500وقد بلغ عدد سكانها 

السكان في المناطق العشوائية الداخلة والخارجة التنظيم تبين تعداد السكان في المناطق الخارجة عن التنظيم قد بلغ 

امن باق% 90,9نسمة وبمساحة 100,000 ناطق الداخلة ضمن التنظيم تعداد الم ي مساحة المناطق المخالفة، أمَّ

8018نسمة  للعام  23,500بلغ
[92]

 0,الشكل ويوضح  ،45الجدول يوضح توزع هذا التعداد بين األحياء كما ، وي 

 .مناطق السكن العشوائي في مدينة اللذقية
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في مدينة اللذقية  المناطق العشوائية المنظمة وغير المنظمة ومساحتها:( 45)الجدول 
[92]

  

ائي أنَّه تحتل المناطق العشوائية مواقع هامة بالنسبة للمدينة، وتتوزع األبنية فيها بشكل عشو 1, يلحظ من الشكلو

ية والخدمات المعيشية وأحياناا انعدامها بالكامل إضافة إلى تدني الوضع يائزوكما تتصف بتدني الحالة الفي

االقتصادي، وتتصف شبكة الشوارع الرئيسية في هذه المناطق بتدني مستواها الفني والتخطيطي أيضاا، وكما أنه 

م حضر إال أنَّه تقريباا من سكان مدينة اللذقية ويتم تصنيفهم على أنه% 10يشكل عدد سكان التجمعات العشوائية 

ال يتم تخديمهم بالشكل الكافي، األمر الذي كان له تأثيره على المناطق المنتظمة أو المحيطة وأصبحت عالة عليها 

فهي تعكس حالة اجتماعية وإنسانية دون المستوى الحضاري، وحالة اقتصادية متدنية فقد بلغ معدل البطالة في هذه 

%13.3المناطق 
[92]

يل االول من الوافدين هم من طلبة العمل واتخذوا من السكن العشوائي مكان وذلك ألن الج،  

للسكن وبالتالي كانت المشكلة لدى األسر في الجيل الثاني لعدم القدرة على إيجاد فرص عمل وهذه المشكلة من 

 .ؤشرات األخرىالمتوقع أن تزداد مع تقدم الزمن في مناطق السكن العشوائي وما لذلك من منعكسات على كافة الم

 مناطق السكن العشوائي في مدينة اللذقية (: 67)الشكل 
[92]. 

 

الموقع بالنسبة 

 للمخطط

مساحة التجمع  اسم التجمع

 (هك)

النسبة المئوية 

 للمساحة

عدد السكان للعام 

1711 

 هك/الكثافة ن

 991 1500 %1.,1 181 قنينص داخلة التنظيم

 595 5000 202 األزهري

 519 100 311 اليعربية

 102 12500 112 القدس

 810 15000 %90.9 98 مروج دمسرخو خارجة التنظيم

 ,81 15000 190 الدعتور

 818 15000 151 بسنادا

 811 10000 181 الزقزقانية

 1,0 123500 %100 951.11 2 موعالمج

مناطق التوسع المقترحة في  مناطق السكن العشوائي 

 المخطط الجديد 

 المخطط التنظيمي المخطط 
 8002حددود المخطط الجديد للعام 

 النهر الكبير الشمالي

N 
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 مجاالت دراسة واقع المناطق العشوائية بتناول عدة وقد تمت
[76] 
: 

في تأمين مياه الشرب تعتمد المناطق العشوائية  :واقع مياه الشرب والصرف الصحي والمعالجة للنفايات - أ

% 30عن  بالشبكات الصرف الصحي فل تزيد نسبة التخديمعلق بتفيما ي، وينةعلى الشبكة الرئيسية للمد

ا ، وأيضاا  التصريف يتم إلى البحرو  150تبلغ نسبة الجمع ومرة في اليوم في هذه المناطق يتم جمعها فالنفايات أمَّ

ه ال يتم معالجتها أن   على مستوى المدينة ولكن المشكلة في طن يومياا أي ما يقارب نصف الكمية المجموعة يومياا 

دون األخذ فايات المدينة الذي يعالج هذه النفايات بالطمر نإال من خلل المكبات مثل مكب البصة إلى جانب 

ء، وكما تخلو هذه المناطق من الحدائق والساحات التلوث الذي يحدثه ذلك للتربة والمياه الجوفية والهوا باالعتبار

 .ببعضها بحيث ال يوجد خصوصية للمنازل وكما تطل بعض المنازل عى أخرى ما تتلصق األبنيةالخضراء وإن  

 .في مدينة اللذقيةالتجمعات العشوائية من  نماذج 1,شكل الويوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع ي لحظ اعتداءات وتجاوزات المباني على سعة الشوارع والوجائب التي لم تلحظ في المناطق العشوائية  وكما

مشكلة النقص في التجهيزات الفنية، إضافة إلى أنَّ هذه الشوارع تواجه ي أغلبية هذه التجمعات انعدام األرصفة ف

والتي  في مدينة اللذقيةوالرمل الجنوبي نموذج لشوراع المناطق العشوائية في دعتور بسنادا  8,الشكل وضح وي

  .تعتبر من الشوارع المفعلة والرئيسية في هذه المنطقة

 .المجاالت التنموية األخرى ة الفيزيائية لألبنية والشوارع وإنما طالمر لم يقتصر على الحالهذا األ إن     

جمعات وبعضها اآلخر ى مدرسة واحدة للتعليم األساسي في بعض الت  ود سجال يتوا :في المجال التعليمي  - ب

رخو واالزهري ل دمسفي بعض المناطق مثللتعليم الثانوي فقط  مدرسة واحدةسوى توجد كما ال و ،مدرستان

وكانت آثار النواحي المجاورة،  ما االعتماد علىا الباقي ال يحتوي على أي مدرسة ثانوية وإن  مَّ والدعتور وبسنادا، أ

ة على المستوى قل من نسبة االمي  أ، وهي 8001للعام % 11.1 حيث بلغت فيها نسبة األميةذلك واضحة في 

 .ن طلبة العلم أيضاا اإلجمالي وذلك ألن معظم الوافدين هم م

زهري وحارة علي الجمال منطقة األ مثل صحي أي مركزمن جمعات الت  تخلو بعض  :مجال الصحة في -ج

ه كما تبين من تعداد كل من حي القدس فيتم تخديمها بثلث مراكز، علما أن   واليعربية، أما مروج دمسرخو وحي

حيث يزيد عدد سكان حي القدس ثلثة أضعاف لسكان في عدد االقدس ومنطقة مروج دمسرخو هناك تباين كبير 

حي بسنادا             (                          دمسرخو)حي الدعتور                       الفلسطيني           ( الجنوبي)الرمل   

نماذج التجمعات العشوائية في مدينة اللذقية (:  61)الشكل   

عدسة الباحثة : المصدر  
 

    الفلسطيني           ( الجنوبي)الرمل                                                   بسنادا                          -دعتور حي                                                     

نماذج للشوارع مع انعدام األرصفة  في مناطق السكن العشوائي في مدينة اللذقية   (:61)الشكل  
عدسة الباحثة : المصدر  
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حي األسد ويتم توزيع عدد متقارب من المراكز الصحية والتعليمية لكل منها، وهذا ال يحقق التوازن وال يحقق 

 متطلبات المجاورة المستدامة الوحدة األساسية المعتمدة في التخطيط
[78] 

. 

على لمدينة اللذقية لجديد االتنظيمي في المخطط  مناطق العشوائيةالفي الواقع، لم يلحظ تنظيم ومعالجة مشاكل 

ع من أجلهامسألة تنظيم المخالفات العشوائية من األهداف الرئيسية  غم من أن  الر   ض  عتماد على اال قد تم  ف التي و 

الخضراء  ح تنظيم عدد كبير من الحدائق والمسطحاتواقتر 1,,1فية قديمة تعود للعام قاعدة بيانات طبوغرا

ي جعل المخطط يقابله مجموعة األمر الذ ة عدد من المنازلإزالاستدعت تجارية مشيدات عامة حكومية وو

تنظيمها وفق هذا المنحى الرغبة في حول مناطق المخالفات لعدم % 91ألف اعتراض منها 11ضات بلغت اعترا

المناطق وفق األداة المقترحة والمذكورة سابقاا لذلك سيتم تقييم المخطط الهيكلي المقترح لمعالجة هذه ، واالتجاه

 .التقليل من واقع التحديات المواجهة وطرق المعالجةلمعرفة مدى 

 في محافظة الالذقية( الحركة) البنية التحتية للنقل . 1.1.1

اغات األساسية تمثل الفر والمحاور االستراتيجية للخطط التنموية وكما هم المقوماتأتعتبر شبكة الطرق والنقل من 

التيارات المختلفة الضرورية للحياة  التي تتنقل فيها

وتشمل مثل حركة السكان والمركبات  الحضرية

هذه الحركة الطرق والشوارع وممرات المشاة 

 عنصر الحركةويستند  وحركة الدراجات الهوائية،

داء النقل على مختلف لقياس أ على أربعة مؤشرات

هرمي للطرق، التدرج ال)المستويات وهي 

 األمان عامل وتوفر المرورية االنسيابية

 التشكيل، العام النقل ةءكفا، والخصوصية

واقع النقل في تحليل  تمَّ  وقد ،(للطرق البصري

 .استخدام هذه المؤشرات من خللالمحافظة 

نظام النقل على مستوى محافظة  .1.1.1.1

  لالذقية ا

 ءأجزا تربط التي الرئيسية المحاور تتميز

 أغلبها تمتد شعاعية، شبكة بأنها ببعضها المحافظة

 ههذ وتشكل مختلفة، تهابإتجا اللذقية مدينة من

 اللذقية محافظةل ةالهيكلي الطرق شبكة المحاور

تؤمن لها الربط اإلقليمي مع المناطق التابعة لها 

، من جهة ومع بقية المحافظات من جهة أخرى

 تركيا، ةرالمجاو الدول مع لربطها باإلضافة

شبكة الطرق في  1,الشكل ويوضح  ،لبنان

 .محافظة اللذقية

ما  قد تطورت شبكة الطرق في محافظة اللذقيةل

 أطوال مجموع وبلغ، (8010-8000)بين األعوام 

 وتمثل 8010 عاملل كم 3358تقريباا  الطرقات هذه

 في الطرقات أطوال مجموع من 10% نسبة

ةسوري
36]  .[

تطور أطوال  1, الشكليوضح و ،

 (.المركزية والمحلية)لطرق البرية ا

 
 

 

N 

في محافظة اللذقية البنية التحتية للنقل (:61)الشكل 
[78]

  

 الرموز والمصطلحات

 طريق دولي

 طريق درجة أولى

 طريق درجة ثانية

 طريق درجة ثالثة

 سكة حديدية

 مطار الشهيد باسل األسد
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 تطور أطوال الطرق البرية في محافظة اللذقية :(61)الشكل 

 8010 -8000الباحثة باالستناد إلى المجموعة األحصائية لألعوام ما بين  :المصدر

  :إلى مايليفي محافظة اللذقية الطرق  ت صنف

 وطريق قيد  (دمشق -طرطوس -اللذقية)طريق  ذقية بالمحافظات األخرى وهيتربط مدينة الل :طرق دولية

وهو يربط اللذقية بمدينة حلب عبر أريحا يبدأ من منطقة البصة في اللذقية وينتهي ( حلب -أريحا -اللذقية)التنفذ 

 .(حلب-دمشق)ويتصل أوتوستراد لتسهيل التبادل التجاري في أريحا في إدلب 

 كم 51ويضم حارتين فقط ويبلغ طوله( حلب -اللذقية)طريق  تربط المدينة بإقليمها، وتشمل :طرق درجة أولى

ومؤلف من ( تركيا -كسب-اللذقية)والسيارات السياحية أيضاا، طريق  وتعبره الشاحنات الكبيرة وبشكل كثيف

 -اللذقية)، طريق كم 18القديم ومؤلف من حارتين وبطول ( طرطوس -اللذقية)كم، طريق 89حارتين وطوله 

كم، طريق 15,5كم، طريق القرداحة ومؤلف من حارتين باتجاهين وبطول 11,5ويبلغ طوله ( القصر الجمهوري

 .سقوبين

 وتربط وتربط مدينة اللذقية بالمراكز السياحية واألثرية والقرى والتجمعات السكنية  :طرق درجة ثانية وثالثة

فظة اللذقية وكما تربط المدينة بالتجمعات للمحافظات المجاورة في محامراكز النواحي بشكل غير مباشر 

 (.طرطوس، حماة، إدلب)

ولكن لم ي لحظ بالتدرج الهرمي للخدمة الطرقية تتميز شبكة الطرق في المحافظة  لحظ من الدرجات السابقة أنَّ ي  

أي هناك من خلل الطرق الهيكلية، ما يتم االنتقال بين مراكز المناطق وإن  أي ربط لمناطق المحافظة مع بعضها 

 .ضرورة وجود طرق حلقية لربط مختلف المناطق دون الدخول إلى المدينة

المدينة  فتضم المدينة مجموعة من الطرق والشوارع التي تربط مناطق وأحياء :ما على مستوى مدينة الالذقيةأ

الطرقي الربط  5,الشكل ويوضح  ،والتسليةببعضها وتؤمن تنقلهم ما بين أماكن عملهم وسكنهم وأماكن الترفيه 

تقوم شبكة الشوارع في المدينة بدور هام في التشكيل العمراني للمدينة من حيث ذقية، على مستوى مدينة الل

الشوارع المتعامدة والنسبة الواسعة التي تشكلها من مساحتها وبتصنيف هذه الشوارع يتبين التدرج الهرمي من 

 : حيث وجود

  وهي شارع حلب، الشام، الجمهورية، الثورة، عبد القادر الحسيني، ميسلون، جمال عبد  :الرئيسيةالشوارع

 .رمضان وغيرها 11الناصر، طرابلس، المغرب العربي، 

 كشارع اليرموك، أبو العلء المعري، الجلء، القلعة، سيف الدين، المتنبي، الطبقلجي، : الشوارع الثانوية

 وغيرها

  تتوزع ضمن االحياء السكنية والتجارية وتؤمن الربط بين الشوارع الثانوية: التخديميةالشوارع الفرعية. 
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 يةفي مدينة اللذق الربط الطرق :(61)ل الشك
[218]

 . 
أن ه يتم ربط شبكة الطرق على مستوى المدينة بمحاور رئيسية تتوزع على اطرافها األحياء  السابقيلحظ من الشكل 

عاليات التعليمية واإلدارية والصحية والتجارية، وتمتد هذه المحاور لتتقاطع مشكلة الدورات الرئيسية السكنية وبعض الف

 وغيرها( هارون)، وساحة اليمن، ساحة الجمهورية (الزراعة)في المدينة وهي دوار الصيدلية، وساحة صلح الدين 

 الالذقية دينةفي م صيةوالخصو األمان عامل وتوفر المرورية االنسيابيةدراسة  . 1.1.1.1

الشوارع الرئيسية شبكة حيث تربط  ،الكثافة الطرقية في المدينة واختلف أنماط الشبكة 5, السابق شكلال ي تضح من

ل مما يضطر إلى الدخول إلى المدينة وأحيائها للنتقا بشبكة شعاعية بين شمالها وجنوبهاشرق المدينة وغربها و بين

كما في المدينة القديمة تأخذ الشكل الشطرنجي بشكل نَّ الشوارع الثانوية ذلك إوك، لذقيةإلى باقي نواحي منطقة ال

بحيث ال التمايز في رتب الشوارع وتقلل ع انعدام المساحات الخضراء ضمنها، يجعل شرائح األراضي صغيرة م

 . يمكن التفريق بين الشارع الفرعي أو الرئيسي

ية لشبكة الشوارع في مدينة اللذقية حركة كل من النقل العام والخاص تتداخل في المحاور الرئيسكما     

في محيط  والذي بدوره يقلل من عامل األمانالعابر يؤدي إلى الخلط ما بين المرور المحلي ومر الذي األ ،توالشاحنا

المستمر  وخاصة في ظل التزايد 8010حادث للعام  03,بلغت وحوادث المرور ، حيث ازدادت ةالبيئة السكني

عدد وسائط النقل على اختلف  تفقد ازداد وضعف إدارة الطرق والمرور (العامة والخاصة)للمركبات اآللية 

من  0939أجرة للعام  سيارة 910,حيث وصل عددها إلى جرة الخاصة أنواعها في المحافظة وخاصة سيارات األ

سيارة سياحية لنفس العام 48630أصل 
36]  .[

أدت إلى آثار من السيارات السياحية، وقد % 80 أي تشكل تقريباا  ،

وعرقلة الحركة المرورية في الطرقات واالزدحام كثافة المرور  زيادة تمثلت فياجتماعية وبيئية واقتصادية سلبية 

لتنزيل وتحميل الركاب، إضافة لتخديمها وتحميلها عدد قليل من  في كثير من األحيان لعدم وجود محطات خاصة

تقوم بمهمة التوصيل بين أحياء المدينة إضافة إلى  ركاب فقط، 1-1الرحلة الواحدة ال يتجاوز ما بين  الركاب في

تقديم خدمات التوصيل إلى القرى والنواحي والمراكز التابعة للمحافظة التي ال تصلها خدمة بالباصات أو الميكرو 

-8000)الخاصة والحكومية ما بين األعوام تزايد أعدد السيارات السياحية العامة و 9, الشكلويوضح الباص 

 .مرور الشاحنات مع السيارات السياحية ضمن المدينةصور ل 3, ويوضح الشكل (8010
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 تزايد عدد المركبات اآللية في محافظة اللذقية (:61) الشكل

 .(8010-8000)عوام نات المكتب المركزي لإلحصاء ما بين األاإعداد الباحثة باالتستناد على بي:المصدر

 

 

 

 

 

 

 
 .الخلط المروي بين السيارات الكبيرة والصغيرة في شوارع مدينة اللذقية(:61) الشكل

 .عدسة الباحثة :المصدر

واالعتماد على وسائط النقل زايد في أعداد المركبات الت   من ناحية ثانية، وفيما يتعلق بانسيابية الحركة والمرور فإن  

 المتزايدة في التنقل ضمن مدينة اللذقية أدى إلى زيادة الطلب على المواقف السيارات التي لم تلق  المختلفة و

اغلب السيارات تقف عدد من  رغم من أن  لولم تلحظ في مخططاتها التنظيمية على ااالهتمام الكافي في المدينة 

ويعتبر مركز المدينة من أكثر ، سياحيةالساعات على مدار اليوم أكثر من الحركة وخاصة السيارات الصغيرة ال

حيث تتركز فيه نقاط الجذب المختلفة كالمحلت التجارية  ف المركباتوه مشكلة تأمين ووقجالمناطق التي توا

وبالتالي يرتفع الطلب على الوقوف ما يؤدي إلى وقوف والمباني الحكومية والمطاعم والمكاتب والعيادات 

سيارات لوتعود أغلب هذه ا ،2,كما هو موضح في الشكل  على االرصفة أو المركبات على جانبي الطرق

ما تتوقف لفترة طويلة من الزمن، وكذلك بالنسبة لألحياء فأغلبها غير مخدمة بمواقف  وغالباا ألصحاب الفعاليات 

ة حركة السيارات مما يؤدي إلى عرقلة حركة المشاة من جهة، وإلى خفض كفاءة استيعاب الشارع المروري وإعاق

ا المرائب الطابقية فلم تلحظ وجودها أم   ،وقوف على األرصفة وعلى جوانب الطرقبسب ال المرور من جهة أخرى

أهولة بالمواقف السطحية المكتظة مثل مركز ها وضرورة وجودها في المناطق المفي المدينة على الرغم من أهميت

 .المدينة

 

 

 

 

 

 

 
 آذار 2في شارع هنانو و الشوارع وعلى األرصفة وقوف السيارات على أطراف :(62) الشكل

 عدسة الباحثة: المصدر

أي اهتمام من قبل المعنيين ولم تلحظ  ال تحظ  ئية ضمن مدينة اللذقية المشاة والدراجات الهوا مراتمإن  ف وكذلك

ي يتم استخدامها ما تقتصر على األرصفة الواقعة على جانبي الشوارع والتفي المخططات التنظيمية للمدينة وإنَّ 

 .، وكما توجد عدد من األنفاق والجسور المخصصة للمشاةماكن لوقوف السياراتأك تجاوزاا 
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من المناطق الترفيهية السياحية المميزة  ال بالمحال التجارية والمباني الحكومية وغيرهويعتبر مركز المدينة المفع  

وغير قادرة على  عرقتصر على االرصفة المرافقة للشواها تلكنَّ  المخدمة بأهم شبكة شوارع للمشاة، من المناطق

 . استيعاب كثافة المشاة معظم األوقات

 محافظة الالذقية في العام النقل نظام . 1.1.1.1

ما في المدينة فيتم النقل العام أ، (التكسي)سيارات اإلجرة  أو حافظة بواسطة الميكروباصقل العام في الميتم الن   

لحظ انعدام الخيارات المتطورة لوسائل النقل ي  هنا و ،(التكسي)باص وسيارة اإلجرة الميكروبواسطة الباصات و

وجود نقل كهربائي أو سككي مما سبب الضغط على الخيارات المتواجدة والتقليل من كفائتها عدم العام من حيث 

   .وكفايتها

ترتبط شركة النقل العام في المحافظة بوزارة 

فق النقل اإدارة واستثمار مر مة الشركةالنقل ومه

وتتوزع خطوط النقل الداخلي اعتماداا  ،الداخلي

ية على الباصات في مدينة اللذقية في ثمان

سواء خطوط تخدم معظم أرجاء المدينة 

تتألف لباصات الحكومية أو للقطاع الخاص ول

، وقد تطور أعداد باص 434شبكة الباصات من 

منذ عام  جميع أنواع الباصات بشكل متتالي

وخاصة بعد ازدياد االهتمام  8011حتى  8001

سطول باصات النقل العام أالحكومي في توسيع 

حيث شكلت الباصات في مدينة اللذقية ما نسبته 

. 8010من مجموع وسائل النقل للعام % 0,5

مسارات الباصات ضمن  ,, شكلويوضح ال

 .مدينة اللذقية
ضمن  ، وبدراسة لمسارات الباصاتفي الواقع

الشيخ )بر أكثر المناطق جذب هي مركز المدينة توتعن أنها تخدم المناطق ضمن حدود المدينة اإلدارية المدينة تبيَّ 

شمل كل من مشروع الزراعة والطابيات تكونهما الوجهة الرئيسية للسكان، كما  ثم جامعة تشرين( ضاهر ومحيطها

ا ال تصل هذه الخدمة إلى التجمعات المحيطة كحي القدس، بينم وجامعة تشرين والشيخضاهر والقلعة بشكل جيد،

تشرين، البعث، بسنادا، وأوغاريت، وكما تمر هذه الباصات في محيط بعض االحياء مثل المشروع السابع والثورة 

  .ارات الخاصةمما يضطر الستخدام السيدون الدخول 
لتخديم الكافي بهذه الشبكة وإنما تغطي فقط القسم الغربي ه ال يتم ادراسة الوضع الراهن للباصات أنَّ وبذلك يتبين من 

طة غير المحية والشمالي الغربي ومشروع الزراعة وجامعة تشرين وغيرها بينما التجمعات والضواحي السكني

يتم ولم غم من أنها تعتبر من التجمعات الجاذبة للسكان طلبا لخدمات المدينة القريبة منها مخدمة بهذه الشبكة على الر  

 .مينها بخطوط النقل الداخلي دراسة تأ

من مرآب النقل الداخلي في  ما تنطلق الباصات يومياا نَّ وإ يواقف محددة لشبكة النقل الداخلال يوجد م من ناحية ثانية،

 من خلل مواقف موزعة على مسارات ما يتم ذلكوال توجد محطات خاصة للتبديل وإنَّ اليعربية ضمن حي القدس 

 .م100-190موقف وبمسافة تتراوح بين  1,8قد بلغ عددها والباصات 

لصغر  الة على مستوى المحافظة والمدينة نظراا كثر وسائل النقل الفع  أتعتبر من  هيف( السرفيس)ا الميكروباصات أم  

ميكروباص عام  1901من تطور عددها  قدراكب و30 ل حجمها وإمكانية امتلكها من قبل السكان وسعتها المعقولة

].[093936عام ميكروباص  4319 إلى حوالي 0999
التي ال تصل  وتغطي خطوط مختلفة من المدينة وخصوصاا   ،

باقي مراكز المناطق والقرى وبذلك يستخدم منها ما يقارب مع المدينة  الباصات ولكن لها دور هام في ربطإليها 

ع التجمعات المحيطة، والباقي تصل إلى ميكروباص لوصل المدينة م 004ميكرو باص للعمل ضمن المدينة و 411

 .خارج حدود المدينة لتصل إلى القرى والنواحي أو بين بعضها البعض

  المشفى الوطني  -شيخضاهر

 الزراعة 

المشروع  -السجن  

 جامعة ال –لرمل الشمالي ا

 -دمسرخو -العاشر

 المشفى   

مسارات الباصات ضمن مدينة اللذقية(: 99)الشكل 
[30]
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لرغبة السكان في  صات وخاصة في ساعات الذروة نظراا وارع مشكلة من حيث كثافة الميكروباتواجه شبكة الش

لوقت، وكما أنَّ المشكلة المواجهة هي ى مدار اارتيادها ألنها تؤمن انتقال سريع وبسعر معقول وخدمتها المتوفرة عل

وقوفها و أن كثافتها الَّ م من خدمتها الجيدة إرغبة وعلى الاإلدارة الذاتية دون التنسيق ودون أي خطة لإلدارة والمراق

 ما يتوقفوإنَّ للتبديل أو وقت محدد المتكرر ضمن المدينة يسبب العرقلة المرورية، ودون وجود محطات خاصة بها 

 .األمر الذي يقلل من عامل االمان وقلة االنسيابية وسهولة الوصولذلك على الطلب، 

عند مدخل المدينة حي الفاروس والمحطة  هماأما محطات انطلق السرافيس في المدينة فيوجد محطتان أساسيتان 

 .و إلى خارجها يؤمنان انتقال الركاب ضمن المدينة أالمحافظات األخرى  لىإقرب محطة انطلق الباصات 

اآلثار  إغفاللكن تم  السهل والميسور للسكان وهذا هو الطلب األساس للسكان الوصول تحقق هذه الوسائل إمكانية 

 .السلبية التي تحدثها من التلوث والعرقلة المرورية وكثرة الحوادت وقلة األمان والسلمة والضجيج

 ةمدينة الالذقيفي  التشكيل البصري للطرق. 1.1.1.1

 الملئم التوظيف وأماكن الملئمة البصري التشكيل وعناصر الجذب عناصر من المدينة ممرات تخلو تكاد  

الكورنيش الغربي تقتصر اكن الترفيهية السياحية على سبيل المثال مالمشاة ضمن األ شوارع، ففي النباتية للعناصر

من الحدائق والمساحات الخضراء وتتوزع بعض على ممرات متفاوتة في العرض وفيه العديد فيه حركة المشاة 

أهم عنصر  هذا الكورنيش يعتبر يطل اآلن على المرفأ الصناعي بعد أن كانلكن المقاهي والمنشآت الترفيهية و

 .للجذب والتشكيل البصري

ة يترفيهغم من توزع الفعاليات الالجنوبي وعلى الر   الكورنيشوكذلك غيرها من ممرات المشاة الترفيهية كشارع 

 أسعار هذه المنشآت التناسب أن   وخاصةا  ظر البحرمسألة تمتع السكان بمن ه لم ي راع  المختلفة على أطرافه إالَّ أن  

وبالتالي يضعف التشكيل ويخلو هذا الممر من عناصر األثاث والمساحات الخضراء السكان الحالة المادية ألكثرية 

األبنية وارتفاعاتها يحدث التلوث ض الشوارع واختلف أشكال عر كما أن   ،االجتماعيواصل البصري والت  

  .صور لممرات المشاة على الكورنيش الغربي والجنوبي والتلوث بصري 100 ويوضح الشكل .البصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة علىنظام النقل في المحافظة والمدين فيمعايير استدامة النقل الحضري بعيدة عما هو سائد  تبيَّن أنَّ بشكل عام، 

لشبكة نقل عام كفوءة ولشبكة المشاة  تفتقروتتوجه بشكل أساسي للمركبات اآللية  حد سواء، فالبنية التحتية للنقل

تبديل نظامية لوسائل النقل تجاهل وجود محطات مع  أو الترام والمترو وتنعدم فيها ممرات الدراجات الهوائية

عيدة بقيت دون تخديم ولم يلحظ أهمية ذلك من ضمن الخطط األحياء المحيطة والب ن  أإلى  المعتمدة، إضافةا 

في المخطط الجديد  قترحةوسع الماقتراح مجموعة من المحاور لربط المدينة مع مناطق الت   ه تم  الموضوعة علماا أن  

هل اقتراح مجموعة التساؤل هنا، والتي د رست بمخالفة التجاه التوسع العمراني الجاري في المدينة، ولكن 

محاور الطرقية لربط المناطق قادرة على االيفاء باحتياجات النقل المستدام وهل هناك تكامل ما بين خطوط النقل ال

يمكن االجابة  ؟راضي المستدامةالمقترحة وباقي الخطط التنموية وهل تحقق معايير منهجية تقييم استعماالت األ

  .لمخطط الجديد لمدينة اللذقيةعلى هذا التساؤالت عند تقييم شبكة الطرق المقترحة في ا

 الالذقيةلتنمية االقتصادية في محافظة ا .1.1.1

 بما ةواقتصادي موفرة مجتمعات هي المستدامة المجتمعات فإن ولذلك للستدامة، األساسية الركائز أحد هو االقتصاد

 العدالة تحقق ضمان أجل من لألفراد الدخل مستويات مع تتناسب بتكاليف السكان لجميع الخدمات فراتو يكفل

 .االجتماعية

 .في مدينة اللذقيةوالجنوبي الغربي  ممرات المشاة على الكورنيش: (100)الشكل 

 الكورنيش الغربي  . جنوبيالكورنيش ال
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المتخذة عند إعداد المخططات التنظيمية في المحافظة الراهنة  االقتصادية السياسات دامةوللتدليل على مدى است

امة في االقتصاد عبر عن محتوى االستدعلى معايير عنصر التكلفة الذي يباالستناد  سيتم تقييم الوضع الراهن

لمعرفة الجدوى  ةعلى مستوى المحافظة والمدينيد الفعاليات القتصادية تحدلل الراهن للمحافظة، من خ

 . كامل مع المجاالت التنموية األخرىاالقتصادية منها ومدى الت  

 في المحافظة توفر فرص عمل قريبة من السكن. 1.1.1.1

%  80,5لبطالة من ي معدل اهناك انخفاض ف أظهرت المؤشرات المتعلقة بقوة العمل في محافظة اللذقية إلى أن  

 8011في عام % 15.6إلى  8008عام 
41].[

 (سنة 91-15)ما بين  للفئة العمرية في سن االنتاج والعمل وذلك، 

لنفس العام، ولكن بالرغم من ذلك بقي معدل البطالة فيها المحافظة سكان  من مجمل تعداد %66.5 والتي تمثل

8011لعام  % 2.1لذي بلغت تقديراته واأعلى من المعدل على المستوى الوطني 
[91] [216]

 واستمرت مشكلة،  

 أن   وخاصةا  والتباين في تأمينها من منطقة ألخرى المستوى المطلوب من االحتياجات والخدمات الضرورية مينأت

وفي % 33.3بتباين في معدالت البطالة بين مناطق المحافظة لتكون أعلها في منطقة القرداحة وتبلغ األمر متعلق 

 %.2.,1وفي منطقة اللذقية % 81.2في جبلة % 89.2الحفة 

التفاوت في حجم القوة العاملة بين مناطق المحافظة هو حسب األنشطة االقتصادية القطاعية المتواجدة هذا  ن  أإذ 

 لمحافظةالعاملة على مستوى ا القوى تركيب تحليل خلل والمقومات المتوفرة إلمكانية تفعيل هذه األنشطة، فمن

في المدينة، وبلغت نسبة القوى % 11منها ما يقارب  ،من السكان%  11حوالي لغت تبيَّن أنَّ نسبة القوة العاملة ب

وبالقطاع  %81بعد أن كانت  8008حيث انخفضت عن عام  8011للعام  %11.5العاملة بالقطاع الزراعي 

 %59 خرىاألنشطة األالخدمات ومجال في  بينما بلغت، %11.3الصناعي 
41].[

غم من انخفاض ه على الر  أي أن   ،

معدل البطالة هناك انخفاض في القوى العاملة الزراعية والصناعية وارتفاعها في قطاع الخدمات اإلدارية 

المتركزة في المدينة أي عدم توفير فرص عمل متوزانة قريبة من أماكن السكن وموزعة بشكل متوزان بين 

تفعيل الموارد المحلية لكل منطقة وتخفيف الضغط على الفرص المتوفرة في المدينة،  مناطق المحافظة بما يعزز

غم من أن مجتمع المحافظة زراعياا بالدرجة األولى لم يتم توجيه االقتصاد نحو التنمية الزراعية وتوفير فعلى الر  

من الممكن أن كانت التي  سوق لتصريف المنتجات والمعامل للنتاج الزراعيتأمين حيث لتعزيزها من  مقومات

  .من جهة أخرى وتعزز الصناعة توفر فرص عمل من جهة وتحفز التطوير واالنتاج الزراعي

 

عات خفيفة اعدم وجود صن لحظي   في مدينة اللذقية مخطط استعماالت األراضيوبالرجوع إلى  أخرى، من ناحية

وجود مواطن عمل حقيقية تحقق شروط المجاورة دون ومزدحمة عمرانياا وال لمكتظةن اوقريبة من مناطق السك

ه غالبا ما يكون العمل الذي سكان المدينة، إذ أنَّ لمجمل ن تعكس واقع الحال أالتي يمكن  السكنية المستدامة

، رهل اإلدارية عمرية ومستوى تعليم معين، ويغلب عليها الت  لفئ إداريةخدماتية و وظائف حكوميةهو يمارسونه 

كزية وقلتها في المساحات التجارية في المناطق المر أكثريةحظ لتوضع المنشآت التجارية فيلوكذلك بالنسبة 

ن فرص عمل إال للقليل من  على المحال التي تكون لمالكين خاصين ال يمكن أن تؤم قتصرتوالمناطق المحيطة 

 .السكان

 دمات بشكل عادل في محافظة الالذقيةتوافر الخدراسة . 1.1.1.1

كلفة الناتجة عن كل منها تؤثر في الت  إن  ل الربط بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية يعيق عملية التنمية وتجاه إن  

دون التكامل بين أبعاد التنمية كافة ال فقط ، فاالقتصاد الذي يعتمد على التنمية القطاعية المحصلت االقتصادية

د العشوائي على حساب البيئة والمجتمع، والفجوة الكبيرة يحقق جدوى اقتصادية مستمرة بسبب االستهلك المتزاي

 .متطلبات والتوازن في توزيعهاالبين النمو السكاني وتوافر الموارد التي تواجه عجزاا في تغطية 
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لقد تبيَّن من خلل دراسة البنية التحتية المجتمعية أنَّه ال يوجد تخديم كامل ومتوازن بالمرافق العامة وباألنماط 

بعض مناطق المحافظة وتختلف تبعاا لذلك نوعية النسيج االجتماعي لقاطنيها، إلسكانية في بعض أحياء المدينة وا

وبشكل عام تعتبر فئات ذوي الدخل المحدود من الفئات التي تواجه مشكلة تجاه تامين الخدمات الحضرية 

لصحية والثقافية والسياحية، األمر الذي ينعكس سواء المسكن الملئم او الخدمات والمرافق التعليمية وا الضرورية

لقدم قدرتها  المخالفات العشوائية في محيط المدينة نظراا  قيمتحيث أ ،بدروه على النسيج الحضري واالجتماعي

في دفع  تتمثلمر الذي كان له آثار اقتصادية األ،  [77]بما يتناسب مع وضعها االقتصادي على تأمين المسكن الملئم

، والتي تشمل تكاليف خفض التلوثات يف البيئية واالجتماعية واالقتصادية على مستوى المحافظة ومدينتهاالتكال

الناتجة عن تركز الصناعات والوظائف اإلدارية والخدمات الحضرية وعدم توزيعها العادل مع عدم التخديم البيئي 

أماكن  101 ويوضح الشكله في باقي المناطق، المتوازن بين مناطق المحافظة ليكون في مدينة اللذقية أعلى من

حيث شكلت نسبة القوى العاملة في قطاع  في مدينة اللذقية وتركزهاتوضع الوظائف اإلدارية والحكومية 

  .الخدمات النسبة األكبر بين باقي األنشطة واالعمال االقتصادية

 .يةاالستفادة من المصادر والموارد المحلمدى  .1.1.1.1

 والمرفأ والمطار الزراعية والسياحية والصناعيةإلى الموارد في المحافظة  المحلية االقتصادية لمواردا تتوزع

وت إجمالي الناتج المحلي حسب أنماط االستثمار المستخدمة في كل منها، حيث يكون اوبالتالي يتف، وغيرها

 :تيكاآل رالوضع االقتصادي في المدينة من خلل التأكيد على قطاع دون اآلخ

 حاداا  تراجعاا  الصناعي القطاع شهدفقد  الثامنة صناعياا  المرتبة في اللذقية ترتيب يأتي : في مجال الصناعة 

 ،%0,5  إلى  0,3 من اللذقية محافظة في المتركزة الصناعية الفعاليات بانخفاض 2004   -1994األعوام بين

 في المحافظة العاملين إجمالي من  11.3 %من جئمفا بشكل الصناعي القطاع في العاملين نسبة انخفضت كما

 .ةفي القرداح يوجد معدل قل وأ اللذقية، منطقة في للعمالة معدل أعلى ويوجد الفترة، تلك خلل  6.4 %إلى

 الصناعات على المستوى الوطني إجمالي من% 1.9 شكل ما نسبتهمنشأة ت   ,52بلغ عدد المنشآت الصناعية قد و

 للقطاع الخاصواألخرى تابعة  منشأة 99وعددها  سطة منها ماهو تابع للقطاع العاميفة ومتوتتضمن صناعات خفو

 توزع أماكن العمل اإلدارية والخدمية و التجارية والصناعات الخفيفة في مدينة اللذقية(: 171)الشكل 

الباحثة باالستناد إلى معطيات مجلس المدينة : المصدر
[77] 

 

 

 مناطق تجارية  -

 ة خدميةمشيدات عام -

 مشيدات إدارية وحكومية  -

 خاصة-استعماالت حكومية  -

 منطقة الصناعات الحرفية -

 مناطق صناعية  -

 منطقة المرفأ -

 مناطق سكن المخالفات  -

 الرموز والمصطلحات

N 
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كما هو موضح في  ،وتتوزع هذه المنشآت عشوائياا وبشكل متباين ما بين مناطق المحافظة، منشأة 581وعددها 

 .108الشكل 

أو في محيطها ضمن حدودها اإلدارية  المنشآت الصناعية في مدينة اللذقية شماالا وشرقاا معظم تركز حيث ت

وعلى محاور ، معمل التبغ -والمنطقة الصناعية لآلليات الثقيلةالمنطقة الصناعية الجديدة وهي % 55 بلغت بنسبةو

( ت العطريةوالزي) كيميائيةتتوضع عليه صناعات هندسية و دمشق -اللذقية مثل طريقالطرق الدولية للمحافظة 

 -اللذقية طريقوعلى  ،معمل درفلة الحديدوالبيتون المسلح والريجي ومعمل ( ونسورةالك)زراعية  تصناعاو

ومعمل إسفلت  معملي الرخام والجص في الزوبارومقالع الجص و مناشر الرخامومطاحن الحبوب تتوضع  حلب

 كسب -اللذقية طريقوعلى  ،في كفرية والمقالع

االسفلت والبيتون ومقالع  كسارات ومجابلتتوضع 

 .خامالر  

وزع غير المتوازن للمنشآت كان له تأثيرات الت   إن   

الضغط على المدينة من جهة بسبب عدة تمثلت ب

و االنتقال الريفي أالحركة اليومية المتنقلة للسكان 

لوث البيئي الذي تحدثه ، إضافة إلى الت  ى المدينةإل

مثل التلوثات الناتجة عن هذه المنشآت ضمن المدينة 

، وغيره من بجوار السكن( التبغ)جة معمل الري

قيمت بالتعدي على األراضي المنشآت الذي أ  

 .الزراعية

أغلبية قوة العمل هي من فئة  من ناحية ثانية، إن  

الخدمات والوظائف اإلدارية في المدينة واألنشطة 

محافظة اللذقية زراعية ال يمكن وكما ان أغلبية 

المحافظات  إقامة مناطق صناعية كبيرة كغيرها من

تتضمن سكن للعمال وتخديمها باالحتياجات 

المطلوبة، ولكن هذا األمر يدفع إلى التفكير 

بصناعات للموارد المتوفرة في المحافظة والتي 

من حيث  مثلا  تعتبر ذات مورد اقتصادي كالزراعة

إقامة أسواق لتصريف المنتجات الزراعية ومناطق 

وكما أن عدد  تعتمد على االنتاج الزراعي،صناعية 

تابعة للقطاع  منشأة 99المنشآت النسيجية ال يتجاوز 

العام مما يقلل فرص العمل واالضطرار إلى 

التفكير بتطوير قطاع لذلك ال بد من  ،االستيراد

الخدمات واألنشطة التكنولوجية والتجارية غير 

وهذا ما  ،مدينة ولمناطق المحافظةلل يل مع مخطط استعماالت االراضكاملمتالتخطيط ايعزز الملوثة، األمر الذي 

 .المخطط الجديد المقترح للمدينة اللذقية في سياساتسيتم دراسته وتقييم مدى العمل وفقه 

 تتوفرحيث ة في المحافظة بشكل عام، حة من القطاعات االقتصادية الهامعتبر قطاع السياي   :في مجال السياحة 

مواقع النشاط السياحي في محافظة  101يوضح الشكل و، دينتهابين المحافظة ومتتوزع ما سياحية  مقومات

 : اللذقية المكونة من االنماط التالية

بللوران و تشربن 19 بحيرة بحيرات مثلوال( كسب وصلنفة )الجبلية  المرتفعاتوتتمثل ب :السياحة الترفيهية -

 .يعة، وبكراما في منطقة القرداحة، والغابات مثل الفرنلق والصنوبر في صلنفة ورببحمرة و الحفةو الثورةو

وهي السياحة التي يتميز بها الساحل السوري عموماا ومحافظة اللذقية  (:البحرية)لسياحة الشاطئية ا -

تار، هك9000خصوصاا وتمتد  المواقع السياحية الشاطئية شمال وجنوب مدينة اللذقية وضمن إقليمها بمساحة 

 .هكتار  2000والبصة وحول البحيرات بمساحة ور مثل رأس البسيط والبدروسية وأم الطي

  [93]توزع المنشآت الصناعية في محافظة اللذقية(: 171)الشكل 

N 
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مدينة اللذقية وريفها من حيث وجود العديد من األماكن التاريخية في وتتركز هذه السياحة : السياحة الثقافية -

وعدد من  واألثرية مثل مدينة أوغاريت وقلعة صلح الدين ومتحف اللذقية األثري ومتحف الفن الحديث

 . كز ثقافية ومسرح قوميالمكتبات وثلث مرا

وكما تمتد المنشآت السياحية في شمال المدينة لتشمل المدينة الرياضية ومجموعة الشداليهات والفندادق، ويعدد مجدال 

تأثيرهذه المنشآت قوي بالنسبة للمدينة ولكن محدود 

 .على مستوى المحافظة

غم من توافر مواقع لنشاطات سياحية في و على الر 

متوازن للمنشآت ع يتوز أن ه ال يوجد المحافظة إال  

يواجه قطاع السياحة تحدياا  إذ أن ه ،فيهاالسياحية 

يكون على مستوى  هابأن  التفعيل الفعلي ل يتمثل

مدينة اللذقية فقط، بسبب وجود مواقع جذب 

عدد بلغ حيث ، ومقومات وخدمات سياحية أفضل

ا و منشأة 31في المحافظة  المنشآت السياحية ي فأمَّ

ق در عدد الفنادق لكل  قدو ،منشأة 111المدينة 

الشاطئ في  8010فندق للعام  91الدرجات 

 الساحلي الذي يقصده السائحون موسم الصيف

اها عدد الليالي الفندقية التي قض وكذلك بلغت، فقط

  حوالي( سوريون وعرب وأجانب)النزالء 

8010  عام ليلة 1845375
36].[

تواجه  وكما ،

الشريط أن مشكلة تتمثل بمدينة اللذقية  السياحة في

سيطر عليه من قبل المرفأ ي  الساحلي ضمن المدينة 

الذي يشكل عائق للسياحة داخل المدينة ويحتل 

لتي تشكل مساحة واسعة من الواجهة البحرية ا

 .المتنفس الوحيد للسكان

كما تبي ن أنه و في باقي مناطق المحافظة وكذلك

غم من توافر مواقع هامة في مجال التنمية  على الرَّ

لم تلحظ من ضمن خطط االستثمار فإن ه السياحية 

والمحميات في  ،السياحي مثل غابات الفرنلق

وبكراما في منطقة القرداحة وغيرها من  ،صلنفة

السياحية  تفعيل التنميةن يتم أالمواقع التي يجب 

 .فيها

يمنحها أهمية على المستوى وفي محافظة اللذقية هاماا  اا صادياقتمورداا قطاع السياحة يعتبر  أن  يتبين مما سبق، 

ز االهتمام بالسياحة يولكن ال يوجد تفعيل متكامل بين المناطق السياحية على مستوى المحافظة ليكون تركالوطني، 

مكن من األمر الذي يستوجب إيجاد مناطق جذب ونفوذ سياحي في مناطق المحافظة األخرى ت  الشاطئية فقط، 

وهذا ما يجب لحظه من ضمن ،  بشكل متوازن هاعيتوزفيها ومقومات للستثمار السياحي وتوفيرإحداث توازن 

سياسات إعداد المخطط التنظيمي لمدينة اللذقية من حيث تحديد المنطقة ذات الموارد السياحية سواء على مستوى 

فيما بينها مع واالنعكاسات اإليجابية دل اثير المتبمدينة اللذقية وإقليمها أو على مستوى المحافظة إلمكانية التا

 .تأمين إمكانية التخديم اللزم

 لهذا المجال مشكلة تجاه قلة الخدمات المقدمة في محافظة اللذقية قطاع الزراعة يواجه  :في مجال الزراعة

ن األراضي الزراعية ن من اإلحصاءات وجود النسبة الكبيرة مفقد تبي   ،من فتح لطرق زراعية ومد شبكات للري

التي تتصف بالزراعة التقليدية كالتفاح والكرز غير المستثمرة لصعوبة الوصول إليها كما في األراضي الجبلية 

تتميز بوفرة المياه فة، أما السهول الساحلية طقالمن هذه ساسية فيالتبغ من أهم المحاصيل األيعتبر واللوزيات و

N 

  [87]في محافظة اللذقية  السياحي مواقع النشاطتوزع (: 171)الشكل 
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من المحاصيل األساسية للتصدير  تي تعتبر أيضاا اوات والحمضيات والالخضرة الزراعية الجيدة وبزراعة والترب

كما  ، 29رقم  شكل سابقوجبلة كما هو موضح في وتتركز هذه السهول في غرب جنوب منطقة اللذقية والحفة 

، جاورةة اللذقية آخذة بالتوسع على حساب األراضي الزراعية والقرى المينمد أنمن المشاكل المواجهة هو أن  

ار عند إعداد المخطط التنظيمي للمدينة من حيث عدم قابلية التوسع االفقي بؤخذ باالعتمر الذي يجب أن ي  األ

محافظة مع القدرة اإلنتاج الزراعي للة تضمن رفع مواستثمارأمثل للراضي ضمن خطة اقتصادية زراعية مستدا

 .ي من جهة والتكثيف العمراني من جهة أخرىعلى تأمين االحتياجات للتزايد السكاني بالتكثيف الزراع

 

  ثيره في تسويق منتجات أمن حيث تفي محافظة اللذقية  القويالنفوذ االقتصادي  أشكل المرفي  : الالذقيةمرفأ

فقد بلغت كمية  المحافظات السوريةثيره إلى جميع أويمتد ت( تصدير واستيراد)الموارد االقتصادية األخرى 

  1363، وكمية البضائع المصدرة8010للعام ألف طن   7305يطريق مرفأ اللذقية حوال عنالبضائع المفرغة 

 ألف طن لنفس العام
36].[

ه يقتصر عمله على نقل أي أن  % 1نسبة القادمين حسب وسيلة النقل البحرية  بلغت بينما ،

رغم من موقعه السلبي لى اله ال يعمل بكل طاقته االستيعابية عأن  الحاويات والحموالت من وإلى السفن، وكما 

ويأخذ مساحة كبيرة من شاطئها وله دور كبير في التلوث الذي يحدث في المدينة من جراء حركة بالنسبة للمدينة 

  السفن الداخلة والخارجة والغازات المنبعثة منها
[78].
  

ه يشكل تحدي اقتصادي ال أنَّ لهام إام من دوره االقتصادي رغوعلى المرفأ اللذقية صناعي بالدرجة األولى  إنَّ 

، إضافة إلى أنه ال يمكن الوصول وتكاليف اآلثار الصحيةبيئي يتمثل في دفع تكاليف التدهور البيئي الذي يحدثه 

  .إلى الواجهة البحرية والتمتع بها 
 مراكز يعتبر من الوهو مطار الشهيد باسل األسد يوجد في محافظة اللذقية ميناء جوي واحد فقط : المطارات

معظم الرحلت القادمة  نَّ ألما يكون محدود وذلك  التجارية التي يعتمد عليها كمؤثر اقتصادي ولكن التأثير غالباا 

 .والمغادرة تكون لنقل الركاب فقط

ى على الصناعات التقليدية الملوثة للبيئة وعل االقتصاد في محافظة اللذقية يعتمد غالباا ما هأنَّ ، بين مما سبقتيوبذلك 

 قوة العمل لكل منها، حيث تبين أن   تفاوت في نسبمع القطاعات المختلفة دون دراسة تاثير استثمار قطاع على اآلخر 

التخطيط القطاعي المعتمد في  ذ أن  إ ،التباين في توزيع منشآتهاي بالنسبة للمحافظة إضافةا إلى ودور قطاع الصناعة ثان

االنتشار  يسبب الوقت ت السكنية والصناعات ولكن في نفساالستعماالصل بين المحافظة الستعماالت األراضي يف

وموقع  ،وكذلك قطاع الزراعة لم يستثمر بالشكل االمثل من حيث التخديم الزراعي الملئم ،العمراني غير المتوازن

مع البعد البيئي  االقتصادي االستراتيجي المتوازنالتفكير بأسلوب  تخطيطوهنا ال بد من ال، المرفأ الصناعي السلبي

بالتكامل مع االعتبارات التنموية  الستخدام المتعدد للمرفأ إلمكانية استثماره سياحياا واالجتماعي على سبيل المثال يمكن ا

التصميم اضي مستدامة وتكاملها مع النقل واألخرى فيما يتعلق بتأمين عناصر المخطط المستدام من استعماالت ار

 .ياتالحضري على مختلف المستو

 كل عنصر من عناصردور وقد لوحظ  اللذقية تقييم استعماالت األراضي الراهنة على مستوى محافظة تمَّ لقد 

األمر الذي  ،على مستوى المحافظة والمدينة استعماالت األراضي في عملية إعداد المخططات منهجية تقييم

إذ يعد تنظيم استعماالت األراضي جزء من  ،خذ باالعتبار ما تتطلبه معايير تحقيق استدامة كل منهااأليفرض 

جوانبها وهذا يتم توثيقه في خطة شاملة جميع تخطيط شامل يقوم على وضع مستقبلي واضح للتنمية المستقبلية ب

على مختلف التصميم الحضري المستدام  تعرف بالتصميم الحضري، والتساؤل هنا ما مدى مراعاة مبادئ

 في مدينة اللذقية المستويات 

 تكامل بين استعماالت األراضي والتصميم الحضري في مدينة الالذقيةالدراسة .  1.1.1

في مدينة اللذقية إليجاد وتحديد مبادئ التصميم الحضري واستعماالت األراضي همية دراسة التكامل بين أتأتي 

التحليل ووضع الحلول يمكن  تسهيل دراسةالتحديات المواجهة لهذا التكامل على مختلف المستويات في المدينة، ول

تحديد األحياء الرئيسة في المدينة ودراسة تعدادها السكاني ووضعها الراهن ومدى توافر الخدمات الحضرية فيها 

بما يساعد في معرفة مدى االلتزام بأسس التصميم الحضري وهي إمكانية الوصول السهل، التقارب، واندماج 

التخطيط  افتراض أن  وذلك على ة السكنية كوحدة أساسية للتخطيط، على مستوى الحي أو المجاور الوظائف
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يوضح ، كبر حجماا األمستوى الالمستدام على مستوى وحدة المجاورة السكنية ينتج بيئة عمرانية مستدامة على 

 التعداد 46 ويوضح الجدول، ينةحدود االحياء ضمن الحدود اإلدارية للمخطط التنظيمي المصدق للمد 101الشكل 

  .8018للعام  ةسكنيلألحياء ال السكاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مدينة اللذقية ضمن المخطط التنظيمي المصدق  األحياء في حدود(:171)الشكل

 الباحثة باالستناد مرجع: المصدر
[76] 
 

الشيخ 

 ضاهر

جامعة  القدس القلعة الطابيات الصليبة العوينة

 تشرين

المشروع  البعث الثورة

 عالساب

 األسد بسنادا أوغاريت تشرين الجمهورية

82588 11215 51112 11515 1,311 5018, 81131 18101 8,123 18591 18110 12821 83251 10111 80208 

 عدد سكان أحياء مدينة اللذقية (:46)الجدول 

   8018 مديرية اإلحصاء في مدينة اللذقيةبيانات الباحثة باالستناد إلى : المصدر 
[41]  

. 

وبالرجوع إلى أسس التخطيط العمراني تبين أن نسمة  10,000تضح من الجدول أن تعداد بعض األحياء يزيد عن ي  

-10000بتعداد سكاني ما بين وحدات أي  9-8ح عددها ما بين وارالحي يتكون من عدد من المجاورات السكنية يت

10000
[20]

نسمة للمجاورة  10000داد االعتماد على تع تم  مجاورات سكنية إذا  1-1أي أن كل حي يتكون من ،  

معتمد في أسس التخطيط العمراني الخاصة بالمجاورة ولكن تبين من اسس التخطيط العمراني المعتمدة في  وما هحسب 

نسمة( 5000-8500) وزارة اإلدارة المحلية أن حجم الوحدة األساسية
[20]

، في حين أظهرت مختلف الدراسات  

 نسمة 10000- 5000يتراوح ما بين  ها المناسبحجم أن مجاورةلمفهوم ال ريةوالطروحات النظ
[39: 22] [20: 69]،

 
[38-19: 73]

وفي هذه الحالة فإن كل  ،مناسب للمجاورة متوسط نسمة كحجم سكاني 5000وبذلك يمكن اعتماد تعداد ،  

كل حي لمخطط استعماالت أراضي ة دراس توعلى هذا األساس تمَّ  ،مجاورات 9حي من األحياء يتكون حوالي من 

 51112المستدامة فعلى سبيل المثال حي الصليبة والذي بلغ تعداده لقياس مدى تحقيقها لمعايير ومتطلبات المجاورة 

هكتار/نسمة  8,8بلغت  عامة وبكثافةنسمة 
1

 10يتألف من ن حي الصليبة وحسب التعداد المعتمد للمجاورة فإ، 

وتتضمن اآلتي 105 في الشكل ةموضحالراسة استعماالت األراضي للحي وقد تمت د مجاورات سكنية
2
: 

                                                           
1
 .ة وحساب المساحة من المخطط التنظيميالباحثة باالستناد إلى البيانات اإلحصائي - 

2
 .تاهيل والمتابعةال نة اللذقية، دائرةيالستعماالت المرفق مع مخطط استعماالت األاضي الراهنة في مدينة اللذقية، مجلس مداتم حسابها من فهرس   
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 9مدارس ابتدائية،  9 -روضات 1 :منشآت تعليمية -

 .معهدين  -مدارس ثانوية

أبنية  -مصرفين)منشآت منها  ,: منشآت تجارية -

 (ومحلت تجارية

منها  1)مشافي  5مراكز صحية و5: منشآت صحية -

 (خاص ومشفى عام

  .جوامع 2 مركز ديني منها11:نشآت دينيةم -

 خدمي وظيفي مركز إداري 11 :استعماالت إدارية -

 ملعب -حدائق  9: المساحات الخضراء والمالعب -

 منشآت ,: منشآت ترفيهية سياحية -

 أراضي 9 :أراضي فارغة -

لم  هانَّ أسس التخطيط العمراني تبين أوبالرجوع إلى 

بدءاا من إداري ثقافي  كز خدميضمن تامين مرتت

المعتمدة في األساسية أو الوحدة  مجاورةال مستوى 

 ؤمنيجب أن ي   ما ابتداءا من مستوى الحيوإن  التخطيط، 

في حين اعتمدت مختلف  ،بالخدمات اإلدارية الثقافية

ه يجب أن تتضمن الدراسات حول المجاورة المستدامة أن  

 -ثقافي -ترفيهي)على األقل خدمي مركز كل مجاورة 

 8م حسب المساحة المخصصة لكل فرد بوذلك  (-دور عبادة -محطة وقود -خدمات بلدية لجمع النفايات-تجاري

غي يؤكد تفاعل العمارة والبيئة فإنه اتنظيم فر مجاورة لتحقيقللتعماالت محددة ، وبما انَّه هناك اسبالنسبة للمجاورة

ابتدائية ارس مد 10يجب أن يتضمن  في سورية فإن حي الصليبة لمعتمدةوحسب التوجهات التخطيطية للسس امثلا 

نسمة ( 380-120)مابين في االبتدائية يتراوح وحسب الدراسات النظرية فإن عدد التلميذ لكل طالب  8م10بمساحة 

 مساحة سس التخطيط العمراني فإنا في أأمَّ  تلميذ( 100-100)عدد التلميذ ما بين فقد حدد وفي دراسة بيري 

فإن عدد التلميذ في  8م10المساحة المخصصة للفرد من المدرسة االبتدائية و 8م1200محددة بالمدرسة االبتدائية 

من عدد السكان الكلي % 88النسبة عدد طلب االبتدائية وفق  وبحساب تلميذ 120هذه الحالة في المدرسة الواحدة 

أن يتم توزيعهم في مدرستين وبهذه الحالة يجب أن يكون في يجب  في المجاورة تلميذ 1100 هناكتبين أن  للمجاورة 

ما في مواقعها ال تتوسط الحي وإن  ابتدائيات و 9بينما لوحظ أنه ال يوجد سوى  ،تقريباا  ابتدائية مدرسة 80حي الصليبة 

 .، وهكذا بالنسبة لبقية الفعاليات المطلوبة ضرورة توافرها على مستوى المجاورةأطرافه

التي تخترق للشوارع  ةراضي والمواقع السكنية وفق شبكة التخطيط المتعامدلأليلحظ التقسيم  انية،من ناحية ث 

التي هي المهيمنة على التنظيم وتحدد مساقط وتوزع الوحدات السكنية استجابة لحركة المركبات التجمعات السكنية 

 نَّ أركيز من ركائز التفاعل اإلنساني مع الفراغ إذ  الفراغي للحي وهذا ال يتناسب مع مبدأ التصميم اإلنساني وهنا فقدت

االعتماد على السيارة للتنقل ضمن  كذلكله أثر في فقدان التفاعل االجتماعي ووكان التصميم كان على مستوى أكبر 

 .وعدم وجود شوارع للمشاة سوى األرصفة التي تستخدم مواقف للسيارات الوحدات السكنية

النسبة األكبر للستعماالت هي المنشآت اإلدارية الحكومية والخدمية التي تعتبر فيها أكبر نسبة نَّ أه من الملحظ نَّ أكما  

اييس التصميم وهنا أيضا أصبح خلل في واحد من مقيتم الوصول إليها عن طريق السيارة  للقوى العاملة وجميعاا 

اعتماد النقل العام لربط فعاليات المجاورة وما قرب الفعاليات و في وحدة المجاورة الذي يؤكد علىالحضري المستدام 

 .له ذلك من أثر سلبي في بيئة المدينة وعدم االستخدام الكفوء للطاقة ولألراضي

 وصغر مساحتها قياساا وكذلك لم يحقق الحي شرط توافر حديقة عامة لكل مجاورة وإنما وكما تبين قلة الحدائق 

م1,8ة المركزية على مستوى الحي والتي تخصص بالمساحة المخصصة للحديقة العامة والساح
8
األسس  وفق لكل فرد 

 .التخطيطية السورية

ال تتطابق مع معايير استدامة المدن  في محافظة اللذقية معايير استعماالت األراضي الراهنة ن  أبشكل عام يتبين، و

ة والكفاءة االقتصادية حيث لوحظ االمتداد والتي تتمثل في كفاءة استخدام األراضي والحفظ البيئي والعدالة االجتماعي

 نَّ ، وكما ألبيئي الكافي والمتوازن بين المناطق الحضرية والريفيةافقي على حساب االراضي وعدم التخديم األ

 مناطق سكنية 

 مشيدات عامة 

دات إدارية وحكوميةمشي  

 استعماالت حكومية 

 حدائق عامة 
 مناطق تجارية

 أشرطة تجارية 

 استعماالت األراضي لحي الصليبة في مدينة اللذقية :(171) الشكل

 الباحثة: المصدر

N 
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ككل في كل قطاع رائد مقومات المحافظة ولم يتم استثمار جوانب التنمية ال يتكامل مع االستثمار االقتصادي القطاعي 

إعداد بالتكامل مع يجب أن تتم  ية والدراسات والمشاريع التنمويةالخطط االستثمار ى أن  إل، وهذا عائد صادفي االقت

إلقليمي فيه أن ال يقتصر التأثير اوالذي يجب أن ال يوضع بمعزل عن المخطط اإلقليمي والمخطط التنظيمي للمدينة 

من جهة وللمدينة من جهة نموية تابعة لمناطق المحافظة ات تتوفر من مقومدارية إنَّما على ما يعلى تحديد الحدود اإل

حسب االستعماالت نوع ه لم يتم لحظ تكامل بين تحديد االستعماالت وفق ممرات التنمية من حيث تحديد نَّ أ، كما .أخرى

 .نوع وسيلة النقل المعتمدة

 

 .  النقل ودوره في تخطيط استعماالت األراضي في محافظة الالذقية. 1.1.1

نمط هو النمط المعتمد في حركة النقل  أن  وحظ من دراسة شبكة النقل وتوزيع استعماالت األراضي في المحافظة ل  

يشير  والذيالوظائف والفعاليات الحكومية اإلدارية وأماكن العمل الذي تتوفر فيه مركز المدينة لوجود أحادي المركز 

وبذلك  و المناطق الريفية من مناطق المحافظةأالريفية  -الحضرية  حركة نقل مستمرة للمركز سواء من األطرافإلى 

 نتشارأطراف المدينة ويتسبب في االيجعل المدينة تفقد السيطرة على هذا النمط من التركيب الحضري للمدينة  فإنَّ 

ين في ة الوافدإلقام العمراني غير المنتظم

( الريفية -الحضرية) أطراف المدينة

كما هو موضح في ، ة بهاوالتجمعات المحيط

 .109الشكل 

متدرجة من وجود شبكة هيكلية  غمالر  وعلى  

وظيفتها اقتصرت   أن  إالَّ  للطرق في المحافظة

على ربط مناطق المحافظة بمركز المدينة ولم 

يتم تعزيز دورها في تنمية المدينة كممرات نقل 

جية لتمكين الجهود التنموية المحاذية ياسترات

تسهل االتصال بين مناطق لق لهذه الطر

من جهة دون الدخول إلى المدينة المحافظة 

وإمكانية توزيع الفعاليات واألستعماالت 

لوبة وإنشاء ومواقع العمل والخدمات المط

بما ، من جهة أخرى ط متعددة المراكزانمأ

وجيه المستقبلي للمخطط الت  في بدوره  يساهم

خطيط ة اللذقية من خلل التالتنظيمي لمدين

ل بين مخططات مناطق المحافظة امكالمت

تنموية خطط المدينة وتوزيع للفعاليات الوم

أي تكامل المخطط التنظيمي و المتوزان بينهما، 

 .المخطط اإلقليمي

دراسة  فإن   اقتراح الحلولولتسهيل       

ف المدينة وكذلك للتوسعات الريفية المتوضعة في أطرا -لمركز المدينة وللمناطق الحضرية االستعماالت األراضي

ن يساهم في إمكانية تحليل إمكانية التخطيط للوصول السهل من خلل تحديد ستقبلية التي يمكن أن تحدث يمكن أالم

اعد في تحديد حركة النقل تخطيط المتكامل بين استعماالت األراضي والنقل، األمر الذي يسالالعوامل المؤثرة في 

لمدينة ومناطق المحافظة وبالتالي في استعملالت األراضي وهنا تظهر العلقة التبادلية بين ة وتأثيرها على ايلالمستقب

يشير إلى ضرورة التخطيط لنقل حضري مستدام وتخطيط  ماوتأثير كل منها في االخر، النقل واستعماالت األراضي 

 .الستعماالت االراضيهولة الوصول س

من الفعاليات التجارية والخدمية يحوي النسبة األكبر ركز التنمية الرئيسية مركز المدينة والذي يعتبر م فإن        

 -الحضرية) السكنية بالقرب من مركز المدينة أو حوله وتتوزع الضواحي الترفيهيةتتوزع األنشطة وكذلك ، واالعمال

 .ي للسكن فقطالتجمعات المحيطة فه امَّ أشرق وجنوب المدينة ، شمال المنظمة والعشوائية في ( الريفية

العلقة بين النمط المركزي الستعماالت األرضي  ودوره في تحديد (:171)الشكل 

في مدينة اللذقية نمط الرحلت  

باحثة  ال: المصدر  

 مركز المدينة 

 اتجاه توسع العمران 

التجمعات المحيطة بالمدينة 

التوسعات المستقبلية و  

الريفية  –األطراف الحضرية 

  والعشوائيةالمنظمة 

من ريف  الحركة الخارجة
إلى المدينة  المحافظة   
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ر الوسائل استخداماا هي سيارة كثأه من نَّ فإمركز المدينة مواقع الفعاليات على مستوى طريقة الوصول إلى وبدراسة ل

ا على مستوى التجمعات المحيطة واالطراف الحضرية فهي ، أمَّ والحافلت السيارة الخاصةوالميكروباص وجرة اإل

  .أو السيارة الخاصة ميكروباصيفية فإن من أكثر الوسائل هي ال، وعلى مستوى المناطق الرلميكروباصاتا

 تكثيفهاأراضي مستدامة من خلل أن يتم التخطيط الستعماالت تيجيات النقل الحضري المستدام اركز استرت   ولكن     

لت كالمشي وخاصة ضمن المنطقة الرئيسية للتنمية عبر تشجيع وسائل النقل العام وبدائل المواص الفعاليات ودمج

وضع ليتم في المناطق المحيطة رئيسة والدراجات مع تأمين الوصول إلى أقرب نقطة لوسائل النقل العام للمنطقة ال

أي ال بد من أن يتم التخطيط إلمكانية  ،ولكن بنسب صديقة للبيئةفيها السيارة االت يمكن استخدام النقل العام واستعم

بكة النقل العام ونظام النقل غير اآللي كالمشي أو الدراجات من خلل توفير الوصول إلى مركز المدينة من خلل ش

 خطوط، وكذلك تأمين ممرات للتنمية عبر و الترام أيضاا أمحطات للنقل الداخلي قريبة من المركز أو محطات للمترو 

ذي يساهم في تأمين التخديم التنموي األمر الالة، وباختيار وسيلة النقل الفع  المدينة ومناطق المحافظة بين النقل الواصلة 

 .الريفي وتخفيف الضغط عن المدينة

لم يتم راضي والنقل الحضري المستدام، إذ األ م، عدم التخطيط المتكامل بين استعماالتلحظ مما تقد  ي  وبذلك     

النقل الصديقة للبيئة كالمشي أو  و وسائلأبالمقابل لم يتم تفعيل النقل العام لئمة التخطيط بما يتناسب مع وسيلة النقل الم

ا يتجسد وهن الدراجات أو الترام والمترو إلمكانية وضع سياسات استخدام األراضي وفق هذه الوسائل والعكس صحيح،

رشادات والتدابير لكل من للمدينة من خلل اتباع اإلهجية اإلعداد للمخطط التنظيمي جزء من القرار بشأن تطوير من

، األمر الذي يساهم بدوره في تحديد نفوذ المدينة باتجاه مناطق المحافظة األخرى وبالتالي االراضي النقل واستعماالت

ساعد في تحديد االتجاه والحدود والتأثير للتجمعات تحديد التوسعات المستقبلية وفق ما يتطلبه اإلقليم من مقومات ت  

 .متوزانة عبر التنمية اإلقليمية من جهة أخرىاللزمة لتخفيف العبء عن المركز من جهة وتوزيع أقطاب نمو 

وتقصي آثاره من خلل تقييم الوضع التنموي الراهن  محافظة اللذقيةللتخطيط التنظيمي في  تحليلية بعد دراسة

تطبيق  عبرللمحافظة من جهة وكذلك دراسة وتقييم مخطط استعماالت األراضي لمدينة اللذقية من جهة أخرى 

التزام  مدى على الدالة وكتابة المؤشراتوفق منهجية تقييم استعماالت األراضي المستدامة  معايير االستدامة

تم   المطلوبة، المحددات مع اتوافقه مدى توضح الجوانب التي كافة رصد المعايير ومن خلل بهذهسياسات والمخطط ال

عن مفاهيم النظام  محتوى اعدتب أو اقتراب حسب المؤشرات من هذه مؤشر كل عن بوضع أوزان رقمية القيام

بينما أخذت المعايير الفرعية لكل % 85لكل عنصر من العناصر األساسية األربعة نسبة  عطيأ   االستدامة، وقد

وأهميته بالنسبة للمدينة من خلل مدى لحظه واعتماده% 9.85 عنصر
1

وذلك على فرض أن ثقل هذه العناصر ، 

ساوية استناداا إلى أنَّ هذه العناصر هي الدعائم تصر االساسية للستدامة ميكتسب نفس األهمية وأنَّ أوزان العنا

واستناداا إلى ذلك جمعات وإن تفاعلها هو الكفيل بتهيئة الظروف المناسبة لتنمية حضرية مستدامة األساسية لنشوء الت  

تقييم نتائجه على ة من خلل في المحافظ الراهن التخطيط التنظيمي الحضريتمَّ وضع نتائج رقمية لتحليل سياسات 

 .47 كما هو موضح في الجدولأرض الواقع 

 %11الحركة  %11التكلفة  %11البنية المجتمعية  %11البنية التحتية الخضراء 

 المساحات الخضراء

 1% 

  تأمين المرافق العامة

1% 

 توافر الخدمات بشكل عادل

  1% 

 التدرج الهرمي

 1% 

 ةالحفاظ على الموارد الطبيعي

1% 

 توفير المسكن الملئم

 1% 

 قريبة من السكنتوفر فرص عمل  

1% 

االنسيابية المرورية واألمان 

1.1% 

 التنوع الحيوي

 1% 

توافر مناطق الترفيه والتسلية 

1.1% 

 االستفادة من مياه المطر ومياه الصرف

1% 
 كفاءة النقل العام

   1.1% 

 تجميع مياه األمطار

 1% 

 يةتوافر المراكز الحضر

   1% 

 االستفادة من المصادر المحلية

 1% 

 التشكيل البصري

 1.1% 

11% 11.1% 11% 11.1% 

11 % 

 في محافظة اللذقية  نتائج سياسات التخطيط التنظيمي الراهنة :(47)الجدول 

 إعداد الباحثة :المصدر

                                                           
 1
عة، بوالتي تقضي بالتوزيع المتوازن للقيم بين العناصر األر  تقييم المخطط على أساسها االعتماد في توزيع النسب على مبادئ المنهجية التي تم   تم   

 % .100بين عناصر االستدامة لتحقق جميعها بالمطلق نسبة  حيث تنطلق المنهجية من مبدأ التوازن . [172 -153]استناداا إلى المرجع 
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وبتحليل  المدينة على أساسه يطمخطط استعماالت األراضي الراهن والذي يتم تخط أن   12 تبين من الجدول السابق

فقط من % 58حقق إال  ال ت السياسات المعتمدة أنَّ للمحافظة والمدينة أظهرت المؤشرات للواقع وللبنية التحتية الحضرية 

 السياسات لذلك ال بد من إعادة النظر في الستدامة وال يحقق مبادئها،عن ا ، فقد جاء الواقع بعيداا معايير االستدامة

على أساسها وتطويرها بالعمل وفق معايير االستدامة قدر اإلمكان بما يلئم  اتالمخطط يتم إعدادالتي  اآلليةو

 .والمدينة ككل احتياجات المحافظة

األسس التخطيطية وكذلك السياسات تعود إلى  بعد دراسة الوضع الراهن للبنية الحضرية في محافظة اللذقية تبين أن  

شرع التخطيط وتوكل المهام والمسؤليات لجهات معينة في تخطيط اظمة للعمران والتي ت  القوانين والتشريعات الن

وإعداد مخططات المدينة، لذلك فإن دراسة آلية العمل اإلداري والتخطيطي في المحافظة سيعطي صورة واضحة عن 

رات سواء على الصعيد ثغحديات واللتزامها بها بما يمكن من تحديد التومدى تأثرها بأحكام القوانين وا أداء هذه الجهات

 .اإلداري أو على صعيد القوانين الموضوعة

 محافظة الالذقية الخلفية اإلدارية والتشريعية لعملية التخطيط التنظيمي في .1.1.1

إلى القوانين والتشريعات العمرانية التي تنظم عملية التخطيط يعود نظام التخطيط التنظيمي في محافظة اللذقية 

هات العامة على أساسها والجهة العامة المسؤولة عن إدارة األعمال التنموية والمشاريع هي مجلس وتكون التوج

والمديريات التابعة لها ومجالس المدن والقرى وتتمثل بمديرية الصحة والتربية  محافظة اللذقية ومجلس المدينة

ؤولة عن تأمين الخدمات على مستوى ومديرية الخدمات الفنية المسوغيرها والتعليم والبيئة والصرف الصحي 

 (.ريفها)المحافظة 

والذي يتم فيه تحديد  1,28للعام  5خطيط التنظيمي في محافظة اللذقية وفق  أسس المرسوم التشريعي رقم يتم الت  

والمستقبلية لمدة  البرنامج التخطيطي الذي يحدد االحتياجات اآلنية ووضع المخططات التنظيمية وفقءات اإلجرا

 . والتي تقوم بإعداده الجهة اإلدارية متمثلة بالبلديات أو الوحدات اإلدارية المسؤولةسنة قادمة  80

المسؤولة عن إعداد المخططات على مستوى المحافظة بمجلس محافظة اللذقية ومديرية الخدمات  وتتمثل الجهة

اظيمة للقرى التابعة للمحافظة، الفنية المسؤولة عن وضع المخططات التن مجلس مدينة اللذقية فهو مسؤول عن  أم 

 .فقط وضع المخطط التنظيمي للمدينة

الشركة العامة للدراسات الهندسية مثل  طويرعاقد مع جهات خارجية وشركات تبأن يتم الت   غالباا ولكن 

للعام  الجديد الصادرمعها على مشروع تحديث وتطوير المخطط التنظيمي  واالستشارات الفنية التي تم التعاقد

 .، ولكل من الجهات آلية عمل يتم من خلل وضع وتعديل المشاريع المدرجة ضمن المخططات8002

 

 آلية عمل إعداد المخططات التنظيمية في محافظة الالذقية  .1.1.1.1

تتم عملية وضع المخططات والقرار في إعدادها فيما يتعلق بالقرى التابعة للمحافظة عن طريق مديرية الخدمات 

البلدية ورؤساء بلديات  من مجلس ي تقوم بإعداد المخططات الخاصة بكل قرية من خلل لجنة مؤلفةالفنية الت

رئيس اللجنة يجب أن يكون ضابط مدير )تحاد الفلحين وأعضاء مديرية التخطيط اإلقليمي القرى المحيطة وا

وال يتم وضع اللجنة وده ، بعد تعيين حدود القرية كتجمع سكاني يكون له مخطط خاص به ويحدد حد(المنطقة

نسمة وتتم الموافقة على  1000-500ما فقط للتجمعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين وإنَّ  ،مخططات لكل القرى

معنية في مجلس إدراج المخطط التنظيمي للقرى ضمن الخطط السنوية للمحافظة والتي يقوم بوضعها الدوائر ال

 اعتبارات  التخطيط اإلقليمي ومديرية الزراعة ويتم تنظيمها حسب المدينة والمحافظة
[82]
. 

ا على مستوى مدينة الالذقية فتتم آلية العمل إلعداد المخططات كاآلتي   أم 
[77]

: 

سنوات  1إعلن دوري يتم كل  :األول يتم اإلعلن عن عملية إعداد المخطط التنظيمي من خلل إعلنان اثنان،

واإلعلن الثاني يحدده المحافظ للمشاريع الحيوية  ،وإجراء التعديلت بهدف قبول االعتراضات على المخطط

بطلب من المديريات الخاصة بكل مجال أو بطلب شخصي إلقامة منشآت ( تعليم، صحة، بنية تحتية)الخدمية 

 وللمحافظ الصلحية باستثناء مقدم الطلب من المدة وتسهيل مهمته، وتتم هذه اإلعلنات بموجب ،خدمية خاصة

 . 1,28للعام  5المرسوم الشريعي رقم 
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ثم يتم إعداد دفتر الشروط الفنية للمخطط من قبل الكادر المسؤول عن التنظيم في مجلس المدينة ويتضمن جميع 

دفتر الشروط المالية لتوقيع اد م إعديت، ثم راحل والدراسات من وضع راهن لمختلف المجاالتاالشتراطات والم

 .عملية إعداد المخطط التنظيمي للمدينة  تبنىة التي تالعقد مع الجهة الدراس

ثم ت قدم الجهة الدارسة البرنامج التخطيطي للمخطط بعد القيام بالدراسات الفنية المتكاملة للمناطق المقترح توسيعها 

نية ضمن الحدود اإلدارية المحددة مسبقاا من قبل مجلس المدينة وتتضمن الدراسات رفع طبوغرافي وكثافات سكا

 .والوضع الفيزيائي لألبنية والتربة ودراسات مرورية والبنية التحتية

الموافقة بإرسال البرنامج التخطيطي من قبل مجلس المدينة إلى وزارة اإلسكان  ليةذلك إجراءات عم بعدويتم 

اعه إلى مجلس من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة ثم يتم إرج يوم 80عليه خلل  للموافقة نمية العمرانيةوالت

ه إلى مجلس المدينة وعرضه على سة وثم إرسالرالمدينة ليتم وضع المخطط التنظيمي العام من قبل الجهة الدا

عضواا منتخبين 50ئه المؤلفين من أعضا
1
وإذا انقضت هذه المدة دون إبداء  ،للموافقة على إعلنه خلل شهر 

و بهو مجلس المدينة خلل يتم إعلنه في الجرائد الرسمية أالمخطط مقراا و الملحظات من المجلس المحلي اعتبر

 .، ليتم بعدها االعتراض عليه أو الموافقةمدة شهر

وعضو المكتب التنفيذي ( السيد المحافظ)تتم دراسة االعتراضات من قبل اللجنة اإلقليمية المؤلفة من رئيسها 

حيث يتم إجراء التعديلت اللزمة للمخطط ( رئيس مجلس المدينة، واعضاء آخرين–المختص بشؤون البلديات 

حال وفق االعتراضات المقبولة ثم يعود إلى مجلس المدينة مع التعديلت للموافقة عليه ثم يصدر قرار التصديق وي  

مدن )إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للموافقة على اقتراح إصدار المخطط لبلديات الدرجة األولى 

ا(ومحافظات ن الرجوع لى والمخططات الخاصة بالقرى فيتم الموافقة على إصدارها من قبل المحافظة د ، أمَّ

 .الوزارة

 8000عام  89خطيط التنظيمي وفق قانون التوسع العمراني رقم نظيم في مجلس المدينة بعملية الت  تقوم دائرة الت  

فق نظام الضابطة إلى مشاريع إفراز قوم مجلس المدينة بتقسيم المخطط والخاص بقرار البلدية حيث ي 1/باب 

المدارس والمراكز الصحية )للمقاسم ثم يتم توزيعها للمالكين وفق الحصص السهمية بعد اقتطاع المرافق العامة 

التي يقوم بحسابها جهة التنظيم في مجلس المدينة حسب ما هي واردة ( والشوارع والطرق وغيرها من الخدمات

الجهة التخطيطية التنظيمية في مجلس  دائرة التنظيم هي اطق التوسع، مع العلم أن  في المخططات التفصيلية لمن

ه ال يتم إشراكها في عملية إعداد ن  أنظيم العمراني لمناطق التوسع المقترحة إالَّ مدينة والتي تعتبر مسؤولة عن التال

زيع األراضي ومناطق التوسع ليتم وضع التوجهات والسياسات إلعداده سوى تلقي نتائج تو أو البرنامج التخطيطي

 تنظيمها وفق نظام الضابطة
[77]
. 

ي اعتبارات للتغيرات المستجدة أتقدم اإلجراءات الروتينية التي يتم إعداد المخطط التنظيمي فيها دون  لحظ مماي  

ي مشاركة أوالذي لم يكن من اعتباراته  5المرسوم التشريعي رقم  العمل وفق ما ينص عليهيتم ال يزال حيث 

للمجتمع المحلي في عملية وضع المخطط لمدينتهم لتفادي االعتراضات التي تؤخر في عملية التصديق على 

تم يتم من خلل أعضاء المجلس الذي ل في الموافقة على إصدار المخطط يالفص القرار وكما تبين أن   المخطط،

الةهة التعيينهم باالنتخاب بغض النظر عن أهمية توافر فيهم شروط الج من حيث المسؤولة عن إقرار المخطط  فع 

امة فيما رية الت  إضافة إلى السِّ صي تنمية وتخطيط مستدام قائمين على التخطيط في المحافظة اضرورة وجود اختص

وهذا ال يحقق إحدى مبادئ ومعايير الجانب اإلداري إلعداد مخطط تنظيمي يتعلق بإعداد المخطط ومسألة التنظيم 

 .الشفافية والوضوح والتنسيق بين اإلدارات المحلية والمركزيةناجح وهي 

تحديث المخططات في ظل عدم إمكانية مخالفة يعمَّق مشكلة تطوير والقوانين الصارمة  التخطيطي وفقالعمل  إن  

يتم  لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة ال بد من تطوير هذه القوانين حسب التغيرات وأن أن ه في حين ،القانون

 .ومبادئها والعمل على إعداد المخططات وفق سياساتها هاوضعها وفق أسس

لتجمعات دينة اللذقية دون التنسيق بين مخططات ايتم وضع مخطط مأنَّه  من الملحظ هفإن   ،من ناحية أخرى

ثماره لصالح يتم است أنوما يمكن أكل منها في األخرى  ودن األخذ باالعتبار تأثيرومناطق المحافظة المحيطة 

                                                           
1
ء المجلس المحلي وإّنما فقط يتم تعيينهم من خالل ال يوجد أي اعتبارات لنوع أو اختصاصات معينة في مجال التخطيط مطلوبة من أعضا - 

 . االنتخاب وعلى الرغم من ذلك فإن القرار الفصل في إعالن المخطط للسكان يعود لهم
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وهي التنسيق دارية نا فقد شرط من شروط االستدامة اإلحافظة وهماألخرى وهكذا بالنسبة لبقية القرى التابعة لل

 .األفقي والشاقولي بين المخططات لألحياء المجاورة

إلى أنَّ عدم واإلدارية للجهات القائمة على عملية إعداد المخططات إضافة تبين محدودية اإلمكانيات الفنية وبذلك ي

األثر  خ الروتين اإلداري والتخطيطي في المحافظة والذي كان لهرس  قد  مستدامة وجود احتصاصي تنمية حضرية

وفي إعداد مخططات تنظيمية بعيدة عن الواقع وعاجزة عن حل  ضح في التحديات التي تواجهها المحافظةاالو

تمثلت أوال  ناك جهود مبذولة على المستوى الوطنيضمن هذا اإلطار كانت هاإلشكاليات التي وضعت بشأنها، 

بوضع الخطط واالستراتيجيات التنموية لكل المحافظات من ضمنها محافظة اللذقية وعلى المستوى اإلقليمي 

والمحلي تمثلت بوضع استراتيجيات لمجاالت تنموية عدة، والتساؤل هنا ما هو تاثير هذه الدراسات في تطوير 

 .ة اللذقيةدينخططات التنظيمية لممنهجية إعداد الم

كان لألزمة السورية أثراا كبيراا في ذلك حيث  ،تتعرض له من ضغط سكانيوما هنا ال بد من الذكر أن المحافظة و

، وهنا نتساءل وعلى األخص مدينتها كغيرها من المحافظات السورية األخرىتحديات تنموية جديدة فرضت عليها 

ذلك، قبل  ، وهل هناك تعديلت بشأنمل اإلداري في ظل تداعيات األزمةاءات وآلية العما مدى فعالية هذه اإلجر

 .قع محافظة في ظل األزمةذلك ال بد من دراسة وا

 .وأثرها في إعداد المخططاتفي ظل األزمة  الالذقية محافظةل الوضع التنموي. 1.1

وقد ت بها سورية منذ ثلثة أعوام زمة التي مرَّ جراء اال من المحافظات السورية تأثرت محافظة اللذقية كغيرها

نموي الت األداءعلى  بشكل واضح والتي انعكستاالجتماعية واالقتصادية وغرافية وبالتغيرات الديمآثارها تمثلت 

وذلك في خضم التغير  ،من خلل تدمير رأس المال البشري واالجتماعي واالقتصادي من الناحية الكمية والنوعية

الفقراء حيث أصبح هناك  لسكانتمثل بارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة االذي ولكبير على مستوى القطر والتأثر ا

في الربع % ,1إلى  8010عام  %2.1 من ع معدل البطالةرتفوا من السوريين تحت خط الفقر %32 ما يقارب

التي طاع البناء قإلى الخسارة في وترافق ذلك مع الخسارة الصناعية واالقتصادية إضافة  2013األول من العام 

كثر القطاعات أا قطاع السكن فهو من مليار ليرة، وقطاع التجارة وقطاع التعليم والصحة، وأم   589بلغت 

الفارق )إضافة إلى اتساع  الفجوة الغذائية ، س.مليار ل 9,8وبلغت خسارته ما يقارب  االقتصادية تضرراا باألزمة

وقد فقد االقتصاد  الطلب مع تدهور القدرات الزراعية،العرض وزيادة  تيجة انخفاضن( بين االنتاج واالستهلك

 1 ،مليون سوري 3إلى 9وبلغ حجم المتضررين بين ، اإلجمالي جراء األحداث همن ناتج% 10نحو  وريالس

فقدوا ممتلكاتهمومليون آخرين اضطروا للوفود الداخلي  منهم مليين
[50]

ثارها على آت هذه التغيراأفرزت وقد  ، 

والتعليمي والصحي واالجتماعي والبيئي  غرافيالديموفي مختلف القطاعات التنموية منها القطاع محافظة اللذقية 

 . وقد تفاوتت نسب ونوع األضرار لكل منهاوالقطاع السكني 

  على محافظة الالذقية السكانيضغط الأثر األزمة في  .1.1.1
ولكن هناك تقديرات وفق معطيات متقاطعة مع أكثر من طرف من قبل ية داخل سور للوافدينوجد أرقام دقيقة ال ي

في كافة انحاء سورية  لوافدينالسورية أو من المفوضية السامية لشؤون اللجئين والتي قدرت عدد االحكومة 

وافد مليون1.5وخاصة المناطق اآلمنة يتجاوز 
[6:34]

الف آ 110المحافظات شبه اآلمنة ومنهم توزعوا في  وقد ، 

مليون  1داخلياا يقدرون بحوالي  وافدينعدد السكان ال أنَّ تقديرات أخرى تشير إلى هناك ، وإلى محافظة اللذقية وافد

وافدمليون  1ما إلى دول الجوار بحوالي أنسمة 
[19: 89] 

فقد بلغ عدد وفي تقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ، 

فظة اللذقيةإلى محا وافدألف  100 هم نم فدوامليون  9.2 الداخلين حوالي وافدينال
[42]

ين أي هناك فرق كبير ب ، 

وخاصة أن  الوافدينلعدد  الدقيق حصاءالقدرة على اإله مشكلة بحد ذاتها لعدم ذوه ،لف الجهاتتتقديرات مخ

العمل على إحصاء  كما في محافظة اللذقية، لذلك تمَّ ، السوريةتكون متفاوتة فيما بين المحافظات لعددهم التقديرات 

وقد صة بعقود األجار ومجلس المحافظة، امراكز اإليواء والمكاتب الخالميدانية لزيارة المن خلل تعدادهم ميدانياا 
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في مدينة اللذقيةاتخذ مسكناا أكثرهم  في محافظة اللذقية وافد 238,10ما يقارب بلغ تعدادهم  تبين أن  
1
ما  ومنهم ،

ن ريف المحافظة إلى المدينة بسبب االشتباكات المستمرة في المناطق الريفيةموافد ألف  91000يقارب 
[48] 

 كما، 

 .هناك عدد من السكان هم من أصل المحافظة عادوا من المحافظات الساخنة للحصول على األمن واالستقرار أنَّ 

المشكلة في ظل االزمة نتيجة ازدياد  فقد تفاقمتأنَّه إضافة إلى التباين في التوزيع السكاني  مما سبق،وبذلك ي لحظ  

دى إلى تغير في المعادلة الديموغرافية انعكس سلباا على مكتسبات التنمية في أوهذا ما أعداد المهجرين وإيوائهم 

المحافظة ومن اآلثار المباشرة لهذا الحراك السكاني إحداث تغيرات في التركيبة العمرية للسكان وإحداث ضغوط 

ن الداخليين هم من النساء وافديوغيرها من المرافق العامة وخاصة أن أكثر الات والبنية التحتية كبيرة على الخدم

%55عاماا بنسبة  12أطفال دون من و% 82بنسبة و
[48]

وهذا يشكل عبء إضافي على المدينة حيث يفتقرون إلى  ، 

اجتماعية تترافق مع هناك مشكلة  أنَّ ضافة إلى تحمل أسعار اإليجارات المرتفعة، إالدخل الثابت وليس بإمكانهم 

ن تتمثل في وجود اختلفات في العادات والتقاليد، والمشكلة األكبر أنَّه من المتوقع بقاء هؤالء المهجرين وافديال

لفترات زمينة ريثما يتم إعادتهم إلى محافظاتهم وهذا مترافق مع استمرار األزمة والتي من المتوقع أيضاا أن تستمر 

استقروا في المحافظة واتخذوا مكاناا للعمل  وافدينمعظم ال لفترة زمنية ليست بالقليلة ما بعد االزمة، كما أن  آثارها 

لل دراسة المخططات وهذا مؤشر إلى ضرورة دراسة كيفية إيوائهم بطرق نظامية وأن يتم استيعابهم خ، فيها

األكبر من هؤالء المهجرين وذلك عبر فرضيات حول خص مدينتها التي تستقبل العدد فظة وعلى األحاالتنظيمية للم

 .بقاءهم في المحافظة أو عودتهم

 .األضرار في مجال التنمية البشرية . 1.1.1

من حيث تدهور بالقطاعات ضمن هذا المجال  تالتنمية البشرية بشكل واضح من خلل األضرار التي لحقأثرت ت

والقطاع التربوي والصحي كما هو  ورأس المال االجتماعي، وخسارة التضامن االجتماعيالعلقات االجتماعية 

 :موضح في اآلتي

 للمدارس والكادر التعليمي في البنية التحتية تأثر باألزمة من حيث تدهور  :القطاع التربوي والتعليمي

قية والتي لذمحافظة الومستلزمات العملية التعليمية في المناطق المستقرة وغير المستقرة فبالنسبة لواإلداري 

في جراء األضرار على المرافق التعليمية لضغط تعرضت ل لبقية المحافظات ةا تعتبر من المناطق المستقرة نسب

وهي في ريف  [90] مدرسة 04في المحافظة حيث بلغ عدد المدارس المتضررة مستلزمات العملية التعليمية 

للوفود إلى المدينة مثل كنسبا وناحية ربيعة  ، إذ أنَّ هناك قرى تضررت بالكامل واضطروا سكانهاالمحافظة

 .وقسطل معاف وبلدية سلمى وكفرية وجبل النوبة ووطا الخان ومرج الزاوية وعكو وغيرها

 لسكانااستقبال القدرة على استيعاب وعدم المدارس المتبقية قد تضررت من حيث  وكما تكمن المشكلة بأن  

تخذ ، ولم ي  تلميذ 79-19ليصل عدد التلميذ في الشعبة الواحدة ما بين ي ساسعليم األهم في سن الت   الذينالوافدين 

المخطط له أن يتم العمل على جعل الدوام كامل ه كان من غم من أن  على الر   أي إجراء لذلك سوى بالدوام النصفي

 .، لكن تحديات األزمة حالت دون ذلك0939بحلول عام  لجميع مدارس المحافظة

 أضرار طالت عدة مستويات منها ارتفاع نسبة الوفيات وكذلك ارتفاع نسبة معدالت هناك : مجال الصحة

األضرار التي لحقت  بسبب نتيجة نقص األدوية والخدمات الطبيةفي المحافظة باألمراض المزمنة  المراضة

الخاطئة عرضت لخراب ودمار تسببت في إغلقها، وكذلك بعض الممارسات تبمعامل االدوية في المحافظات التي 

متناع العديد من شركات األدوية والصيادلة عن بيع األدوية حتى وصول من قبل العاملين في قطاع االدوية وا

، حسب الشرائح السعرية لبعض األدوية% 49نشرة أسعار الدواء الجديدة والتي تجاوزت الزيادة في أسعراها 

 .مستوصفات 4الريف التي تضررت بلغت  كان هناك خسارة في عدد المراكز الصحية في قرىوكما أنَّه 

  في قطاع الصناعة. 

معمل  0معاصر للزيتون و 1معامل في ريف المحافظة لعمليات العنف المسلح بلغت حوالي تعرضت عدة 

وهذا ما أدى إلى تعطيل العمل  لدى  في ريف منطقة الحفة واللذقية بلستيك إضافة إلى بعض الورش الصغيرة

                                                           
1
والتي بلغت في مكتب عقود األجار في محافظة اللذقية   8011-8011من خلل عقود األجار التي أجريت ما بين  عدد الوافدين تم تقدير -

، وفق بيانات المجموعة االحصائية 8011أفراد للعام ( 5)على اعتبار أن متوسط حجم األسرة  فرد 352230أي ما يقارب ( أسرة)عقد  102110

 .فرد 111010في محافظة اللذقية وقدرت عدد الوافدين  كز اإليواءاوكذلك من بيانات مر
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ا يشكل عبء من أنَّه ال يزال هناك اعتمادات مالية لديهم ويحصلون على رواتبهم الشهرية وهذالسكان على الرغم 

 .إضافة إلى توقف العمل وخفض الربح واالنتاج الصناعي

وكتعويض للضرر الحاصل في صناعات المحافظات المتضررة تم البدء بتنفيذ مبادرة العنقود  ولتدارك هذا األمر

بالتعاون مع عدة جهات صناعية منها برنامج االمم " المنطقة الحرة باللذقية" ب الصناعي النسيجي المصغر

ة عشركة صنا 11من خلل تخصيص المتحدة اإلنمائي واتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب 

زمة صناعيي مدينة حلب المتضررين جراء األقبل مختصة بمجال النسيج وصناعة األلبسة الجاهزة والصباغة من 

حيث تقوم وزارة االقتصاد بالتعاون مع غرفة صناعة حلب بإعداد ، نتاجاإلمقاسم جاهزة للبدء بوذلك بترخيص لها 

برنامج تدريبي وتشغيلي خاص للمبادرة لعدد من ذوي المصابين والشهداء الذين تم التعهد من قبل اتحاد غرف 

موظف 150-100ددهم مابين الصناعة بتشغيلهم بالمنشآت في محافظة اللذقية ويقدر ع
.
 

من خلل الوقوف أما خيارين إما  يتم  إدراك هذا األمر في عملية إعداد المخطط التنظيمي للمدينةإنَّ في الواقع 

  ،بقاء هذه الشركات وتطويرها الستيعاب نسب توظيف أكبر أي احتمال بقاء الصناعيين المهجرين في المحافظة

 .م إلى مناطقهمأو عودته

 ار في مجال السكناألضر .1.1.1

كن من أكثر القطاعات االقتصادية تضرراا في سورية واختلفت آثاره ما بين المحافظات الساخنة عد قطاع الس  ي  

مليون منزل  1.5إلى ساحات للعنف المسلح ما تسبب بدمار عدة مدن المستقرة نسبياا حيث تعرضت  توالمحافظا

بالكاملمنزل دمر  ألف 115في سورية منها 
[ 50]

اللذقية فقد واجهت محافظة ستقبلة كالم حافظات، بينما الم 

الكثيف والتلوث واألوبئة إضافة إلى االزدحام  وافدينمشكلة تمثلت بالضغط الكبير على السكن من قبل ال

 .همواألمراض التي رافقت

يعود بالدرجة األولى  والذيم إلى ارتفاع أسعار متر البناء السكن في المحافظة ما بين سرقة وهد ترواحت أضرار

سعير قبل األزمة نتيجة ارتفاع أجور النقل أضعاف الت   1 بلغتوالتي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير 

مكانية وللظروف األمنية التي تحول دون إمن جهة % 50بمعدل ( المازوت)العائدة إلى ارتفاع أسعار النفط 

 لمنتجة لهاوصول هذه المواد من المحافظات األخرى ا
[79]
. 

 للوافدينزيادة عدد سكان المدينة بعد األزمة بمعدل ضعفين تقريباا عجزاا تجاه تأمين السكن والمأوى الملئم  شك لت

وال سيما وأنَّ مشكلة السكن هي من التحديات الرئيسة المواجهة  %7السكني حوالي  حيث بلغت نسبة العجز

دخل المحدود تأمين السكن الملئم وبالتالي التوسع في المناطق المخالفة ، لعدم قدرة ذوي الة قبل األزمةدينللم

الرخيصة، وقد زادت هذه المشكلة بشكل كبير بعد األزمة لعدم وجود مساكن كافية من جهة واالرتفاع المفاجئ 

عار جميع ألسعار متر البناء ولألجار الشهري التي لجأت إليه أكثرية العائلت الوافدة، وقد شمل غلء األس

س ثم ارتفع .لآالف ( 39-1)ة ما بينترواح سعر متر البناء قبل األزمالمناطق المستقبلة ففي مناطق المخالفات 

 .بعد األزمة ألف( 34-30)حوالي لىإ

االرتفاع في أسعار األجار هناك عجز تجاه تأمين السكن مهما كانت مواصفاته بسبب العدد الكبير من  وإضافة إلى

أسر إلى العيش في منزل واحد بسبب غلء ( 4-4)ث اضطر عدد من األسر الوافدة بما يقارب ما بين الوافدين حي

 .سعار كما في الرمل الفلسطيني والدعتور وحمام بسناداالمعيشة واأل

وفي ، س بعد األزمة.لألف  14س إلى .لألف  09من  ازاد سعر متر البناء فيه فقدفي المناطق المنظمة أما 

ألف  (14-00)س إلى ما بين .ل ألف (34-30) منسعر متر البناء  ارتفع (منظم غير مفرز)المحيطة التجمعات 

المناطق المخالفة ضمن المدينة بعض وكذلك في وهنا يلحظ ارتفاع األسعار في التجمعات المحيطة س حالياا، .ل

قبل  ى تأمين الطلب على السكن منلعدم التوازن بين العرض والطلب مع عدم القدرة علومن المدينة  بسبب قربها

مضافا  إلى التحديات والضغوط الكبيرة من زيادة السكان على الخدمات والبنية التحتية  السكان وهذا األمر شكل تحدياا 

 . لفاتاضافة إلى المشاكل االجتماعية واالقتصادية والبيئية من جراء االزدحام وكثرة المخإ

 تضميناألسعار قيام التجار والمستثمرين في عدة مناطق منها الرمل الفلسطيني بزيادة من األسباب التي أدت إلى و

ثم يقومون بتأجير الشقق المجهزة بشكل إفرادي وباسعار  امع دفع قيمة البناء سلف وإكمال بنائهلصالحهم األبنية 

على حساب األراضي دمسرخو فقد كثرت عملية البناء المخالف  بساتين، وكذلك في مناطق أخرى كما في مرتفعة
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وهذا شكل من أشكال اآلثار التي خلفتها األزمة في محافظة  الزراعية الستغلل أوضاع الوافدين المضطرين للسكن،

  .وسع العمراني في البساتين الزراعية المتاخمة للمدينةالت   103 ، ويوضح الشكلاللذقية وغيرها من المحافظات

 (دمسرخوبساتين )على حساب األراضي الزراعية المستمر عشوائي الالتوسع العمراني : (701)لشكل ا
 .31/7/0934الباحثة عدسة : المصدر

عد من المحافظات المستقرة ها ت  غم من أنَّ على محافظة اللذقية وعلى الر  لألزمة اآلثار السلبية  تبين مما تقدَّم،

 خرىية األوة السكانية الكبيرة ونقص في الخدمات القطاعكبيرة من حيث الفج أضرارها كانت واآلمنة نسبياا إالَّ أنَّ 

وعدم معالجتها اآلنية  اآثاره أن   ووضع خطط على األمد القريب والبعيد وخاصةا هذا االمر يتطلب معالجة  إنَّ و

المستقبل  ن  أوفق مجموعة فرضيات ال سيما وهنا ال بد من العمل  ،على المدى الطويلفي المحافظة سوف تؤثر 

ترات ليست السلبية لفن تستمر اآلثار أه متعلق بالوضع األمني والسياسي فمن المتوقع موي غير معروف ألن  التن

ن األضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات األساسية تحتاج لفترات طويلة وإ بالقليلة ما بعد االزمة

مما قد يؤدي إلى تأخر ، إلعادتهم إلى مقر إقامتهمن سكالل ةإلعادة التأهيل واإلعمار لتأمين أبسط شروط الحيا

 .وازن الديموغرافي ما بين المحافظاتعودة الوافدين وبالتالي التأخر في عودة التعملية 

العديد من الوافدين ارتبطوا  ان   ةا اللذقية وخاص  ومن المحتمل أن يستمر الضغط الديموغرافي على محافظة  

يد من دصغيرة أو افتتاح محال تجارية وكذلك هناك العو معامل أنشاء ورش عمل بفرص عمل على سبيل المثال إ

للمناطق الوافدين هم من أصل المدينة ومسجلين في قيودها المدنية وعودتهم مرتبط بمدى عودة االستقرار واألمان 

 .التي كانت مقر إقامتهم

 ةتكامل رؤية خلل من بموجبها العمل تم تيال القطاعات أولويات ترتيب إعادة على العملهذا األمر  يستدعيو

والتساؤل هنا ما هي  ة،األزم بعد ما انعكاسات لمرحلة واالستعداد جهة من الحالية للحتياجات للستجابة

 اإلجراءات المتخذة من قبل المعنيين في معالجة والتعامل مع هذا الوضع ؟

 خالل األزمةة في محافظة الالذقيتقييم جهود اإلدارة المحلية . 1.1.1

لإلجابة على التساؤل حول جهود المعنيين في إدارة األزمة على مستوى محافظة اللذقية، تمَّ القيام بزيارة عدد من 

الجهات المعنية بالتخطيط في المحافظة للتعرف على السياسات المتخذة من قبلهم لدراسة منعكسات االزمة على 

ات األساسية في عملية التخطيط وعن كيفية استيعاب الوافدين واحتمال المحافظة ومدى إدراكها كإحدى االعتبار

 .إيوائهم في المحافظة

وجود  ا في مجال الصناعة والذي قام بتحريكهوقد تبين أنَّه تفتقد اإلدارات إلى االستراتيجية الفعالة لألزمة إال  

، ولكن األمر منهم في إنعاش صناعاتهمرغبة ووالذين تضررت معاملهم  المستثمرين الصناعيين الوافدين من حلب

وقد جاءت هذه المحاولة  ،بعيد عن دراسة المخطط التنظيمي للمدينة ودون التنسيق مع السياسات المتخذة في إعداده

 .فرصة 150معدالت البطالة ولكن العدد المخصص لفرص العمل ال يتجاوز  خفضل صإلعادة استثمار القطاع الخا

 من خلل محافظة إال  جهة معنية بإعداد الخطط الخاصة للتعامل مع الوضع الراهن للزمة في ال ه ال توجد أيوكما أن  

أضابير ل لجنة تسمى لجنة تخمين األضرار في مجلس المحافظة حيث يقتصر عملها على استلم القيام بتشكي

سكنية والتجارية وتكون حول األضرار ال واقعيالمتضررين من مجلس المحافظة وتحويلها إلى لجان كشف 

  والصناعية واضرار النقل والمرور واألراضي الزراعيةوالمنشآت السياحية 
[79]
. 

بلغت عدد طلبات المتضررين من ريف محافظة اللذقية الذي تعرض ألعمال المجموعات المسلحة ما يقارب  قدو

وفق القرار الصادر من اللجنة إطلق النار، ويكون عمل  وهي حول السرقة أو الهدم أو 8011للعام طلب  000,
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رئاسة مجلس الوزراء بصرف المبالغ المستحقة للمتضررين بعد الكشف الواقعي للمناطق اآلمنة التي يمكن الوصول 

 .من قيمة األضرار المقدرة من لجنة المحافظة% 10صرف قيمة  تم   11/1/8011إليها أمنياا وحتى تايخ 

ضررة على اختلف استعمالها وهذا تالمنشآت الم لولكن دون إعادة تاهي أي يكون التعويض مادي لألسر المتضررة

والمشكلة فرص عمل لديهم، تيعابهم والتخطيط إلسكانهم وإيجاد إعانة لألسر وليست حل المشكلة السعن عبارة 

تخطيط على عطيات الواقع إلى استمرار آثارها لفترات ال بد من استقراؤها والمتشير  حيثتتعلق باستمرار االزمة 

هذا األساس، وبالتالي صياغة المخططات التنظيمية على أساس إمكانية استيعاب العدد المتوقع بقاؤه في المحافظة 

 .ما بعدها وخلل فترة األزمة أ

سات واالستراتيجيات الموضوعة للستجابة لتحديات الوضع التنموي اوإلمكانية اقتراح الحلول ال بد من دراسة السي

قبل األزمة لتقييمها ومعرفة مدى تحقيقها للستدامة ومدى إمكانية تطويرها والبناء عليها بما المحافظة  الراهن في

 .أيضاا  يتناسب مع وضع الحلول المتعلقة باستمرار االزمة

 

  لمحافظة الالذقيةودورها في تطوير المخططات التنموية  محلياً /وطنياً ردود األفعال االستجابات و. 1.1
التنظيمية كونها تضع السياسات والتوجهات  اتفي مسألة إعداد المخطط ستراتيجيات الوطنية ذات أهميةاالتعد 

العامة التي توجه عملية إعداد المخطط وصياغته على هذا األساس، وهنا تندرج أهمية دراسة فيما إذا كانت مبنية 

 .سس وومبادئ التنمية الحضرية المستدامةأوفق 

ر محافظة اللذقية وفق التقريلالسيناريو المتوقع هي  يات حول قطاعات التنمية في المحافظةراتيجهم االستأومن 

8085عام الوطني االسشرافي لسورية 
 [87] 

بين  االستشراف للمستقبل من خلل التجسيروالذي انطلق من مبدأ 

ه الفعل أو التحديات، وبالتالي فإنَّ  أي ماذا سيحدث إن لم يتم استباقيحدث، وما يجب فعله؟  أنَّ  ماذا يمكن: تساؤلين

 .ه يحض  على التغييريتجنب األحكام القيمية لكنَّ 

ووفق هذا االستشراف للمستقبل فإن محافظة اللذقية على مستوى الحجم المديني ستكون مدينة مئوية هي مدينة 

ت الراهنة للمدينة من المرجح في استمرار االتجاهالدراسات واإلحصائيات ووفق ا وإنَّه اللذقية وبمدن صغيرة،

يث تتجلى في المدينة سمات ح أن تضطلع اللذقية لمركز الحاضرة اإلقليمية من خلل تطوير المنطقة الساحلية

الحاضرة الجاذبة للسكان من انحاء محافظاتها وإقليمها إلى جانب سمات المدينة الطرفية الطاردة بدورها للسكان 

من ، وهذا ما يشير إلى تنمية المدن الصغيرة لتخفيف الضغط عن المدينة دمشق أساساا نحو الحواضر المتروبولينية 

 فيما بينها الترابط الطرقي واالقتصادي والعمراني خلل تأمين
[88].
  

 المحافظة في التنموية القطاعية االستراتيجيات. 1.1.1

للمحافظة المخطط اإلقليمي وتوجهات  ى أهدافبناءا علمحافظة اللذقية على مستوى لتنمية لاستراتيجيات  تمَّ وضع

 للتنمية فةلمخت هاتاتجاصور ت   دائل للتنميةبثلثة حيث اقترحت مديرية دعم القرار والتخطيط االقليمي  8015حتى 

هي البدائل وهذه ت،القطاعا مختلف في المؤثرة المواضيع جميع تعكس اللذقية لمحافظة المستقبلية
[93] 
. 

 الساحلية المنطقة في كبير سكاني وضغط الكبيرة، المدن سيطرة البديل هذا يفترض(: مركزية تنمية) البديل األول -

 .الطبيعية البيئة على تعديال إلى يؤدي مما عليها مسيطر غير خطية تنمية ووجود

 وخدمات حلية،السا والمنطقة الرئيسية المدن على الضغط انخفاض البديل هذا يفترض(: ةالتنافسي)البديل الثاني  -

 .الطبيعية البيئة على وتعدي المستمرة، التنمية بسبب عالية تطويرية وكلف جيدة، اجتماعية

 لمناطق المحافظة الرئيسية المدن على الضغط انخفاض البديل هذا يفترض (:ةالمتوازن التنمية) ثالثال البديل -

 على السيطرة مع المقترحة، المراكز في للستثمارات نالمتواز والتوجيه جيدة، اجتماعية وخدمات الساحلية، والمنطقة

 .التأثيرات البيئية

من ضمن توجهات استراتيجية التنمية العمرانية كإحدى هو تحديد الهيكلية اإلقليمية للمحافظة  والهدف من هذه البدائل

قرب ولمنظم للعمران ر ايبسبب النمو غتنموية التي شهدت ضغوط وتحديات ضمن المحافظة بشكل عام المجاالت ال

حيث يعتبر النمو العمراني العشوائي بشكل خاص  مدينة اللذقيةوفي  ،المدن الرئيسية وعلى امتداد محاور الطرق

 .ب خطط بعيدة المدىلحد القضايا العالقة التي تتطأفيها 

لتخفيف الضغط عن مراكز استراتيجية التنمية العمرانية والمتمثلة بخلق أقطاب نمو عمرانية وقد تم  وضع أهداف   

للمدن الرئيسة  القائمة ة، وعدم السماح بتوسع المخططات التنظيمية الخدمات االجتماعيةالمدن لكل منطقة ورفع سوي
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والعمل على تنظيم المناطق العمرانية العشوائية وفق األولويات المحددة في وإعادة تقييمها  في مناطق المحافظة

  .المخطط اإلقليمي

 (.الهيكلية اإلقليمية -استراتيجية التقسيم)اقتراح استراتيجية للتنمية العمرانية متضمنة  ى هذه األهداف تم  وبناء عل

ن هناك الكثير من التمازجات أة والمحظورة ال سيما والمسموحعت استراتيجية التقسيم لتحديد االستعماالت ض  و  لقد 

مع حدودها واألولويات التنموية  منطقة 15 تعيين تراحبين االستعماالت السكنية والصناعية، وقد تضمن االق

 .المتوقعة من كل منها

محور ال، والمحاور التنموية، التنموية أما الهيكلية االإقليمية الجديدة والمقترحة للمحافظة فقد تضمنت تحديد المراكز

المراكز التنموية التي  102شكل ويوضح ال، (الطريق الحلقي المقترح حول المدينة)ساسي، شبكة الطرق األتنموي ال

 :التنمية التي ستحصل في المحافظة وهي  وفهم مستقبلاالقليمية لتعزيز الهيكلية اختيارها  مَّ ت

يمتلك نوعية عالية من البنى كمركز مسيطر  وهي مدينة اللذقية المراكز من مستوى أعلى عتبروي :A1مركز  -

ووضع هذه المركز التحتية 

لمدينة عبر لتطوير محيط ا

وضع نظام يجعلها قادرة على 

أداء وظيفتها كمركز أساسي 

 .في المحافظة

وهو مدينة جبلة  :A2 مركز -

 تم تحديدها كمركز تنموي 

جمع ها الت  ثاني من منطلق أن  

الوحيد في المنطقة الذي يمتلك 

موارد محدودة ضمن 

ططات وهي بحاجة إلعادة المخ

 .طها التنظيميودراسة مخط

 المستوىعلى  : Bاكزمر - 

وهي المراكز  المتوسط

اإلدارية لمناطق المحافظة 

تدعم مراكز المستوى األعلى 

الساحل عبر خدمات     من 

وهي خاصة ومرتفعة المستوى 

المناطق الجبلية في شرق مدينة 

 (الحفة والقرداحة)اللذقية 

تشمل مراكز  :B1مراكز  - 

تجارية، زراعية، )ي المقترح مع اقتراح تنمية اقتصادية في هذه المراكز النواحي التي تقع على محور الربط الطرق

 .(صناعية خفيفة

ل ما تبقى من نواحي المحافظة ويقترح تعزيزها وتقديم الخدمات م، وتشالمنخفض المستوى مراكز : Cمراكز - 

 .(ربيعة، الدالية، كنسبا، بيت ياشوط) االمتخصصة األساسية وفقاا لمناطق نفوذه

اقترحت لتحسين واقع بعض المناطق السياحية التي  (وبيئة آثار سياحة،) خاصة أهمية ذات مراكز:  C1راكزم -

ة المناطق مة لخدمتواجه ضغوط في موسم الذروة لتقديم مستوى معين من البنية التحتية االجتماعية والتقنية اللز

 .حيطةمعات المالبنية والتج
ية مثل سلمى حوظيفية سيامناطق ذات أهمية فهي تشمل  102 ة في الشكلحاصة والموضا المناطق ذات األهمية الخمَّ أ  

ويستند التطوير التنظيمي لها بها اقترح تطويرها على أساس المقومات الخاصة وقد  ،بسيط ووادي قنديللوسمرا ورأس ا

قوانين البناء اللزمة تطويرها وفق  اقترح ، ومناطق ذات أهمية خاصة باآلثار والبيئة وايضاا لبناء الخاصةعلى قوانين ا

 .س شمرا، قلعة صلح الدين، قلعة المهالبة، مقامات بني هاشم، الفرنلقأالملئمة لخصوصية المكان مثل مناطق ر

 المراكز التنموية لتعزيز الهيكلية االقليمية في محافظة اللذقية: (172)الشكل 
[88] 

 

 

 الرموز والمصطلحات

  A1 مركز  -   

 A2 مركز  -   

 Cمراكز  -

      ذات اهمية   C1مراكز  -   

 خاصة

  Bمراكز  -     

 B1مراكز     - 

 مناطق سياحية   -  

 
محور الربط الطرقي 

لمقترح بين مناطق ا

 المحافظة

طريق حلقي 

 مقترح 

 طريق الموظفين 

N 
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وضع استراتيجيات لتنمية المحافظة على مختلف االصعدة  على المراكز التنموية والمحور التنموي المقترح تم   بناءا 

استراتيجية التنمية االقتصادية و، واستراتيجية حماية البيئة، اور الحركة والنقلحتيجية الطرق وماستراوالمجاالت مثل 

  .ة في مجال قطاع االسكانح، االستراتيجات المقتر(استراتيجية التنمية السياحية، الصناعية، الزراعية)متضمنة 

 .محافظة الالذقية استراتيجية الطرق ومحاور الحركة والمرور على مستوى 1.1.5.1.

هيكلية الشبكة الطرقية لجذب عملية التنمية نحو داخل دة توزيع اقتراح تطوير الشبكة الطرقية من خلل إعا تم   

المحافظة والذي يصل جنوب  ترحخلل المحور التنموي الطرقي المقالمحافظة وتخفيف الضغط عن الساحل من 

كما هو موضح في  ة، مع األخذ باالعتبار عدم مرور االمحور بالقرىالمقترح ةز التنمويبالمراك بشمالها ومروراا 

 .102الشكل 

محطات لتقليل استهلك األراضي الاقتراح تطوير البنية التحتية للسكك و ا بالنسبة لسكك الحديدية فقد تم  أمَّ 

فأ كبديل أساسي أكثر رمونقل البضائع من ال ،الزراعية بالطرق المعبدة واستثمار خطوط السكك في النقل الجماعي

 .أماناا، ودعم الريف بالنقل الجماعي مع الحفاظ على البيئة

ال قبتطوير المرفأ الست فقد تم  الهامة ضمن االستراتيجية  عمن المواضيوالجوي مسالة النقل البحري  تكما كان

اخلي عمق الحوض الد الوافدين والمغادرين من رواد السياحة البحرية، وكذلك استقبال السفن الكبيرة بزيادة

مع  ا ينسجم مع متطلبات الواقع السياحيمب قترح استثمار المطار سياحياا وقد ا  والحفاظ على الشريط الساحلي، 

 مكانية تطوير النقل الجوي القطري باستخدام الطائرات الصغيرةراح إتاق
[93]
. 

 .استراتيجية التنمية اإلسكانية 2.1.5.1.

ة وتنظيم مناطق السكن العشوائي ديدني الجفي تنظيم مناطق التوسع العمرااإلسكانية  االستراتيجيات همأ تزترك   

 :كالتالي وتطويقها وربطها مع التنظيم المحيط

االعتماد على ضم بعض التجمعات المحيطة بالمدينة، وتوجيه النمو  تم  : فيما يتعلق بمناطق التوسع الجديدة

، واالستفادة من اقتراح نية التوسع الجنوبي باتجاه البصةكن مع إمكاالعمراني نحو الشمال والشمال الشرقي كس

 .لى المنطقة الصناعية وإعادة تنظيمها كسكن وتجارةلمنطقة مستودعات المرفأ ونقلها إ الصفة التنظيمية لتعدي

متدادها وتطويقها لمنع ا هنتنظيمها بما ينسجم مع وضعها الرا ا مناطق السكن العشوائي فقد اقترح إعادةأم  

وتوفير الخدمات بحسب اإلمكانات المتاحة وذلك بوضع برنامج تخطيطي  ى من المدينةروانتشارها إلى اجزاء اخ

سس التخطيطية في التنظيم ووضع هيكلية خاص بها يقترح دمجها مع الجوار والنسيج العام للمدينة وذلك وفق األ

يئية سكن الحقاا، ومعالجة المشاكل البيفها كظالية لتو، ولحظ المناطق الخللطرق وربطها مع المناطق المجاورة

 .واالجتماعية

أهم القضايا العالقة والتي ينتج عنها  أحدغم من أهمية هذا القطاع على مختلف األصعدة ويشكل ه على الر  أن  لحظ ي  

ية الملئمة لمختلف تحديات أخرى لم يتم إعطائه االهمية القصوى في المعالجة أو حتى مسألة تأمين الوحدات السكن

دون وضع استراتيجية  يطة واالستمرار في التوسع األفقيضم التجمعات المح ىشرائح مجتمع المحافظة سو

من خلل استثمار هذه التجمعات للسكن  هاقريبة منأماكن السكن بتوفير أماكن عمل ربط متكاملة على سبيل المثال 

ت سكنية لمختلف الشرائح بغرض الدمج بين مختلف الشرائح تخصيص وحداودون االنتشار الشمالي والجنوبي، 

ركيز على أهمية المراكز الثانوية في تأمين ه لم يتم الت  ، إضافة إلى أن  وإمكانية التوفير العادل للخدمات الحضرية

 .وحدات سكنية تخفف الضغط  السكاني على المدينة وتؤمن السكن الملئم

 .تصاديةاستراتيجية التنمية االق3.1.5.1.

 عمل لتعزيز االستفادة القصوى من الموارد االقتصادية في مجالاالستراتيجية على وضع أولويات  زت هذهرك   

 :كالتالي والزراعة والصناعة السياحة

 التوجهات لقطاع السياحة على مستوى محافظة الالذقية: 
يحقق االستثمار المتوازن والمستدام بين استثمار كافة المزايا الخاصة والمقومات السياحية في المحافظة بما  -

 .الجبل والبحر، وتعزيز السياحة البيئية والثقافية والتراثية، والسياحة الداخلية والمحلية وتوفير متطلباتها

 .تطوير مرفأي الصيد والنزهة في جبلة والبسيط مع تطوير رحلت سياحية -

 .ها بحيرات وسدود مثل بللوران ومشقيتا والبهلولية وغيرهاتنمية وتعزيز السياحة في المناطق التي تتواجد في -
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على تطوير الواجهة البحرية بسبب فيها أما على مستوى مدينة اللذقية فقد ركزت استراتيجية التنمية السياحية 

 ، وضع مخططات من(المنطقة السياحية الجنوبية)وتطوير المناطق السياحية القائمة  إشغالها بالمرفأ الصناعي،

مين ربطها أأجل النقل التدريجي للمرفأ إلى موقع آخر بعيد عن المدينة وتوظيفه بمنطقة سياحية ترفيهية مع ت

، وإيجاد محاور ربط طرقي بين (تراموي)بالمدينة وتحويل خط سكة الحديد لنقل البضائع إلى نقل ركاب داخلي 

 (.جنوب البصة باتجاه جبلة)لجنوبية وا( برج سلم)المناطق السياحية القائمة والمقترحة الشمالية 

 هداف لتحقيق التنمية االقتصادية وهي أوصل لعدة الت   تم  : محافظةالفي والزراعية  الصناعية التوجهات التنموية

 :كالتالي

إعادة تنظيم الوضع الراهن للصناعة وتحسين القطاع العام وتحديد اتجاه النمو العمراني الصناعي نحو الجنوب  -

 .الشرقيوالجنوب 

  .إقامة مناطق للتصنيع الزراعي والصناعات التحويليةدعم الشراكات الصغيرة والمتوسطة، و -

المناطق ذات الثروات الطبيعية مثل  نمية اإلقليمية المستمرة لألنشطة الصناعية من خلل تنميةضمان الت   -

 (.الرخام ومشتقاته)القرداحة 

 .سكنية في المدينة وإعداة تنظيمها كمناطق للسكن وللتجارة وللخدماتنقل الصناعات الراهنة من المناطق ال -

التنمية اإلقليمية من خلل اقتراح مراكز ثانوية  فعيلواضحة لتالقيام بوضع سياسات  تم  أن ه يتضح مما سبق، 

أساسي ركز ، إال  أن  تخصيص مإمكانية التنمية في هذه المراكز ومحور للربط الطرقي بينها وهذا أمر جيد يعزز

لذقية واستمرار االعتماد عليها في الفعاليات والوظائف اإلدارية والخدمية وبالتالي استمرار الضغوط مدينة ال ووه

 متوازنة يكون فيها كل قطب مكتملا ومكملا  عليها هذا ال يحقق إحدى محاور التنمية اإلقليمية بخلق أقطاب نمو

المركز إال لبعض القضايا التي تتطلب قراراا إدارياا أو تخطيطياا  لباقي األقطاب بحيث ال يتم الرجوع إلى

لم يقترح تكامل البعد   أن ه نعمال األقطاب األخرى، كما تبي  وبالتننسيق مع اإلدارات المحلية القائمة على إدارة أ

 وفق مبادئ تنمية المدن واألسس التخطيطية المعاصرة  الهندسي مع البعد التنموي

 وفي الخالصة

في  والنظام اإلداري والتخطيطيالحضرية وجود ضعف في البنية التحتية  أظهر التحليل والدراسة في هذا الفصل

لتعديل المخططات هذه وضع ت  حيث المخططات التنظيمية هذا األمر باالعتبار عند إعداد المحافظة وعدم أخذ 

المتوقعة للسكان ودون ربط إجراءاتها قتراح مناطق توسع تستوعب التقديرات اأو فقط الصفات التنظيمية 

خذت ات   فقدودون مشاركة السكان لمعرفة المتطلبات والحاجيات األساسية،  التنمية تحقيق مبادئلبسياسات تنموية 

ص من االراضي اسياسات كان من نتائجها توسع حدود المدينة اإلدارية وانتشار التنمية العمرانية واالقتص

ة وتوسعها نخلل الحاجات المتنامية في مجال الخدمات الحضرية المختلفة للمديوفرض ضغوط من الزراعية 

السياسات  حيث أظهرت نتائج تقييم الوضع التنموي والتنظيمي الراهن أن   ،دون تلبية حاجيات السكان المقترح

، ما يضع  يحقق مبادئهافقد جاء الواقع بعيداا عن االستدامة والمن شروط االستدامة،  (%58) الَّ إ المعتمدة ال تحقق

ا من خلل لمدينتهم وريفه المعنيين أمام تحديات تجاه تغيير في السلوك واآللية التي يتم فيها إعداد المخططات

خذ باالعتبار تأمين األ معالتكامل مع المخططات اإلقليمية ودراسة تأثيرها على المخططات التنظيمية للمدن 

ة وفق مبادئ ومعايير تنطلق من مفاهيم نيلتكون مبإعداد مخططات المدن التوزان التنموي فيما بينها عند 

وإعداد زيادة اإلشكالية في فالتخطيط غير المتكامل بين مكونات المخطط التنظيمي المستدام كان سبباا  ،االستدامة

 .لن عنهحتلى تمَّ اإلعوال سيما بعد االنتظار فترة من الزمن مخطط انعكس سلباا على المدينة وريفها 

نظام التخطيط التنظيمي والتحديات التي األسس المعتمدة في وعن  صورة عامة عن الواقع لقد تبين مما سبق،

ولكن لتحقيق أهداف البحث ولمعرفة أسباب عدم إعداد  ،المحافظة وأثرها في إعداد مخططات المدينة اتواجهه

 المخطط آللية إعدادم المفصل يالتحليل والتقي عتماده ال بد منعدم المدينة اللذقية وأسباب مخطط ناجح 

فإن تطبيق األداة المقترحة لتقييم استدامة المخطط التنظيمي  وهناالت التنمية، لسياسات المتخذة في كل مجاوا

 أو بعده عنالمخطط ومدى تقدمه عطي صورة واضحة ودقيقة عن أداء هذا يس للمدينة  8002المعلن عام الجديد

ن من إنشاء مخطط تنظيمي متطلبات تطويره بما يمكَّ ديد مواطن القوة والضعف وتحديد انية تحإلمك االستدامة

 .وغيرها من المدن السوريةمدينة اللذقية ل يحقق االستدامة
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 المقدمة
الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه المعنيين والمسؤولين عن التخطيط هي كيفية إدماج مبادئ التنمية  إن  

وخاصة النامية منها والتي شهدت معدالت  الحضرية المستدامة في السياسات والبرامج التخطيطية لمعظم البلدان

التي تواجه مشاكل حالة معظم المدن السورية ومنها مدينة الالذقية كما في  ،نمو حضري لم تشهدها من قبل

حضرية متعددة نتج عنها قصور مخططاتها التنظيمية التي لم يتم بناؤها وفق أي معايير تخطيطية معاصرة تعمل 

درجة وفق معايير تقليدية كمية بالكونها مخططات تنظم استعماالت األراضي  فلم تتعد  وفق مبادئ االستدامة، 

وهذا ما تبي ن في نتائج تحليل البنية التحتية األولى لكثافات البناء والسكان والنقل وفرض القرارات وغيرها، 

اإلجراءات المتخذة التي لم تستجيب الحتياجات المدن في كذلك الحضرية على مستوى المحافظة والمدينة، و

الذي لم يتم التصديق عليه حتى اآلن رغم  الالذقية مدينةومنها المخطط التنظيمي الجديد ل ومتطلبات ساكنيها

جاح الالزم وجاء بعيداً عن واقع المدينة ولحينه الن   ه لم يلق  لكثرة االعتراضات عليه إذ أن   1002صدوره منذ عام 

 .ال يوجد للمدينة مخطط يوجهها 

إعداده بالسوية أعاقت و المخطط الجديد هذا الفصل إلى معرفة األسباب التي حالت دون اعتماديهدف  وبذلك 

وفق االداة المقترحة والمطورة في الجزء النظري من البحث والتي تتضمن من خالل تقييمه  ، وذلكالمطلوبة

مؤشرات المخطط التنظيمي المستدام كإحدى الخطوات الهامة لتقييم مدى تقدم أو بعد المخطط عن االستدامة مع 

 ةالمخطط ملتزم ت مقترحاتة ضمن االداة هي معايير إجرائية نوعية تقيس فيما إذا كانالعلم أن المعايير المطور

سياسات تخطيطية تقييم ما على وضع راهن للواقع وإن  تحليل قوم على عملية التقييم ال توذلك ألن  ،بها أو ال

ص أو مخاطر وفق اداة المؤشرات التي تشكل نقاط قوة أو ضعف أو فراتجاه على أساس ذلك تحديد ، ليتم مقترحة

 .SOWTالتحليل االستراتيجي 

 وكذلك  كما سيتم في هذا الفصل تطبيق استبيان لرصد رضا السكان عن المخطط الجديد وتقييمه وفق رأيهم

إطار عمل وضع األمر الذي يساعد في  ،بالنسبة لهموأولويات العمل  تحديد المشاكل واالحتياجات التنموية

عناصر إعداد مخطط تنظيمي مستدام يوجه مدينة الالذقية ويقودها نحو تنمية شاملة استراتيجي وتحديد 

 .ومستدامة

 لمدينة الالذقية   2002تقييم المخطط التنظيمي الجديد المعلن عام  1.2. 

 يلق   لم ولكن ،تواجهها التي المشاكل حل أجل من الالذقية لمدينة 1002 للعام التنظيمي المخطط وضع تم   لقد

 أهم وأحد المعنيين لدى األكبر التحدي ت عمليه وضعهوأصبحعلى المدينة  سلباً  انعكس مان  إو الالزم النجاح

 اً قدقي تحليالً  لبتطاألمر الذي   ا،وتنميته للمدينة تطوير أداة يكون أن من بدالً  التنمية لعملية المواجهة التحديات

 أساسها على إعداده م  ت التي لمعاييروا اعتماده عدم أسباب معرفةسياسات إعداده لو المخطط تطور حلرالم

 .يحقق االستدامة مخططوفق معايير إعداد  وتقييمها

في  ساهمتقييم المخطط التنظيمي تتضمن المؤشرات التي تل المطورة والمقترحة ةدااألهذه العناصر فإن  ولتحليل

وبالتالي مساعدة صناع القرار في التشخيص الدقيق االستدامة  عنتحديد اتجاه المخطط ومدى قربه أو بعده 

عملياً من خالل  والصحيح لوضع األهداف واألولويات والسياسات والبرامج التخطيطية التي يتم تجسيدها

 :عامة تتمثل باآلتيسيتم اإلجابة على مجموعة تساؤالت تقييمية هذه األداة ومن خالل المخطط التنظيمي 

مع السياسات والبرامج  وتتناسقذات صلة بحاجات المدينة  المخطط رحاتهل مقت :توازن المخطط -

 والمخططات المطبقة فيها، وهل كان هناك مشاركة للسكان في عملية اإلعداد؟

 ما مدى وجود استشارة في عملية وضع السياسات وما مدى إمكانية التطبيق؟ :أداء المخطط  -

ع من أجلها، وما مدى كفاءة الموارد المالية والبشرية التي وض  األهداف المخطط هل حقق  :توافق النتائج -

األهداف، وهل أدى المخطط الدور الهام والرئيسي في تجسيد مبادئ التنمية هذه المتوفرة إلمكانية تحقيق 

 الحضرية المستدامة؟

 التساؤالت وتقييمضمن هذا اإلطار سيتم دراسة آلية إعداد المخطط التنظيمي الجديد لإلجابة على هذه 

 .هفي األداة المطورة لقياس المخطط والمساعدة في تحديد اتجاه المقترحات من خالل تعويض قيم المؤشرات
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 السياسات العامة والمراحل المتبعة في إعداد المخطط التنظيمي الجديد .  1.1.2

على وضع المخطط التنظيمي الجديد لمدينة عاقد مع الشركة العامة للدراسات الهندسية واالستشارات الفنية تم  الت  

ن ندوة واقع التخطيط العمراني سنة قادمة بهدف تنفيذ التوصيات الصادرة ع 10ولمدة  1002الالذقية عام 

1000 وتنظيم المدن وتشريعات نظم البناء وآفاق تطويرها المنعقدة في الالذقية عام
[29]

 . 

وهو التنمية اإلسكانية كانت البداية لدراسة مشروع المخطط التنظيمي الجديد وبهدف رئيسي  1002ومنذ عام 

وبأهداف ثانوية على مختلف المستويات وهي على المستوى الوطني جعل  للمدينة وتعزيز دورها السياحي

المدن السورية، وعلى مستوى المحافظة مدينة الالذقية جاذبة للفعاليات في إطار تحقيق لتوازن المدينة مع بقية 

جعل المدينة جاذبة للفعاليات البشرية وتحقيق مستوى عادل من الخدمات الريفية الحضرية أما على مستوى 

هدافه تتمثل في تأمين مستويات مختلفة من اإلسكان واعتماد أسلوب القطاعات في التنمية، أ المدينة فإن  

 : شوائية وتنظيمها ذاتياً، وقد تم  إعداده على ثالثة مراحلومحاولة عدم امتداد المناطق الع

أشهر تناول جمع المعلومات من الجهات  2مدته : األول شهر وتتألف من جزأين، 22مدتها  :لمرحلة األولىا-1

الذي تم  تصديقه دون وجود مخططات  2822واإلحصاءات المتعلقة بالمحافظة وتقييم المخطط للعام المختصة 

 مخطط وتقرير عن الوضع الراهن وغيره من 21ف من طبوغرافية، وقد تم  إعداد المخطط الهيكلي الذي تأل  

ا التقارير الالزمة كلي المقترح أشهر تناول تحليل للمعلومات وتقديم المخطط الهي 2مدته في الجزء الثان، أم 

، 2/20/1002نامج التخطيطي العام بتاريخ وتمت الموافقة على البر 2/8/1002بتاريخ  للمدينة، وتم  انجازه

م للعا 2وفق أسس التخطيط العمراني في المرسوم التشريعي رقم ( البرمجية)الذي وضع للمناطق المقسمة 

 .المدروسة (البرمجية)المناطق المقسمة  208ويوضح الشكل  اإلسكانيوالمخطط الهيكلي والبرنامج  2821

سنة قادمة ووضع  10أشهر وتناولت وضع المخطط التنظيمي العام للمدينة لمدة  20مدتها  :المرحلة الثانية -2

وقد تضمنت إعداد عام المعتمد في المرحلة األولى، العمرانية وفق البرنامج التخطيطي ال منهاج الوجائب

المخططات التنظيمية التفصيلية وفق 

البرامج التخطيطية للمناطق المقترحة 

في المرحلة األولى وتضمنت هذه 

 : المواضيع التاليةالبرامج 

  البرنامج التخطيطي للمناطق

 تحديدمن  البرمجية المكونة للمدينة

األراضي الفارغة ومناطق إعادة 

التأهيل والتوظيف ومناطق السكن 

 .العشوائي

 لمناطق التوسع البرنامج التخطيطي 
يتضمن مقترحات استناداً إلى معطيات 

 .المرحلة األولى

  البرنامج التخطيطي على مستوى

يتضمن مخطط الشبكة  ،كامل المدينة

العامة الطرقية واألسس التنظيمية 

للشوارع وحل كافة التقاطعات 

الطرقية في المدينة ومراكز االنطالق 

 .وأنواعها

صت إلعداد ص  خ   :المرحلة الثالثة -2

المخططات التفصيلية وتحديد المرحلة 

سنوات األولى من 20التنفيذية ل

المخطط التنظيمي العام، ووضع 

[29].تطوير للمناطق برامج وخطط 
1002المدروسة ضمن المخطط للعام البرمجية المناطق : (101)الشكل     

 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 7 10 

2 1 

2 

 حدود المناطق

 البرمجية

N 
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 .هالبرمجية وأولويات البدء بتنفيذ المخطط التنظيمي العام وآليات تنفيذ

ولكن لم يتم إنجاز إال  المرحلة األولى من المخطط حيث تم  إعداد البرامج التخطيطية ووضع المخطط الهيكلي 

ا في المرحلة الثانية فقد تم   إعداد المخطط التنظيمي العام ولكن لحينه لم يتم التصديق عليه لكثرة االعتراضات  أم 

 .وبذلك لم يكن باإلمكان إعداد المخططات التفصيلية

تشمل جميع المراحل الالزمة الكفيلة بإعداد مخطط  مراحل إعداد المخطط المقترح ال أن   مما تقد م الحظي  

آلية )وضع استراتيجية التشاركية  ومنها بد من تواجدها في كل مرحلة مة الهناك خطوات هاذ أن  إ مستدام

، ومن الخطوات دراسة كل مرحلةومتعلقة ب مطلوبةذات اختصاصات وتحديد فرق ( المشاركة المناسبة

يظهر عالقة الفراغ بالكتل ويحدد االرتفاعات والكثافات األساسية أيضاً هو وضع تصور لمخطط ثالثي أبعاد 

لم تتضمن المراحل توضيح آلية التطبيق واختبارها أن ه ، واألمر المهم أيضاً وغير ذلك والشوارعت والتوجها

المسؤولين عن التطبيق تحديد ووتحليل المخاطر المحتملة في عملية التطبيق من حيث تحديد الجدول الزمني 

يق البدء بوضع المشاريع على ، وهنا ليس المقصود بالتطبمعنيين في مجالس المدنمخططين واستشاريين ومن 

    .طبيق من خالل توافر أدواته اإلدارية والتخطيطية والماليةوإن ما اختبار إمكانية الت   اً رض الواقع تمامأ

وجهات التخطيطية العمرانية والتي وضع البرنامج التخطيطي على أساسها فهي األسس والت  ا يتعلق بموفي

 كاآلتي
[29]

 : 

  الصفات العمرانية لبعض االستخدامات لسد االحتياجات حسب األولوياتإمكانية تعديل. 

 اعتماد مبدأ التخديم المتعدد األطراف من أجل تلبية النقص في االحتياجات في المناطق البرمجية الحالية. 

 لحظ الخدمات الضرورية للمناطق المخالفة من خالل إعادة تنظيمها. 

العام لتحقيق التنمية  الهيكلي المخطط إعداد في تم  اعتمادها خاصة وتوجهات أسس هناك ذلك إلى إضافةً 

 :ومنها السكانية والسياحية بما يخدم االستراتيجية المستقبلية للمدينة

 البحر على المدينة لتوضع جمالية غايات لتحقيق للمدينة الشريطي وسعالت   اعتماد. 

  اتجاه النمو العمراني للمدينة نحو الشمال والشمال الشرقي والجنوب والجنوب الشرقي، لتحديد مناطق

هذه  خدماتلمراكز  الهرمي التوزيع وتحقيق 1012التوسع الستيعاب التعداد المتوقع للمدينة حتى عام 

  .نسمةألف  118وذلك الستيعاب العدد السكاني المتوقع في هذه المناطق وهو  المناطق،

   لسد الحاجات الخدمية للمدينة القائمة الستيعاب لى تأهيل والتي بحاجة إاالستفادة من المناطق الفارغة

 .ألف نسمة 12العدد المقترح توزيعه في هذه المناطق وهو 

 رفع أداء شبكة الطرق وإيجاد الربط الحلقي. 

 خالل من عنها العبء وتخفيف المحيطة السكانية والتجمعات المدينة بينالديموغرافي  التوازن ضبط 

 .المدينة حول جديدة متممة حضرية تجمعات تحقيق

 إلى وصوالً  البصة نحو وجنوباً  الطيور أم نحو إقليمية شماالً  سياحية لتنمية المدى بعيدة مستقبلية توجهات 

من خالل تشكيل محور سياحي لربط المواقع السياحية المقترحة مع المنشآت السياحية الموجودة في  جبلة

الجنوبي من  الكورنيشإقليم المدينة والتأكيد على دور المحور السياحي الجنوبي بين المدينة وجبلة بدءاً من 

 .خالل تنظيم حي القدس والمناطق الجنوبية المخالفة 

واإلجراءات المتخذة لتحديث وتطوير  توجهاتسيطر سياسة االنتشار العمراني على اله ت  أن  الحظ مما تقد م ي  

المخطط التنظيمي الجديد للمدينة وهذا يعتبر من الحلول الروتينية التي يمكن أن تتخذ في حال عدم القدرة على 

أن  هذه السياسة من الممكن أن تكون ذات جدوى في  صةً إيجاد حلول أكثر منطقية وأقل تكلفة بيئياً واقتصادياً وخا

مناطق أخرى ال يغلب الطابع الزراعي عليها، والسيما أن  هذا التوسع المقترح لتحقيق التنمية السكانية والسياحية 

 :فقط ومعتمداً على ثالثة استراتيجيات للتوضع واالنتشار للتنمية العمراني للمدينة وفقاً لما يلي

 ار الطبيعي للمدينة نحو الشمال والشمال الشرقي بشكل متراص ومستمراالنتش. 

 االنتشار العمراني للمدينة على شكل نجمي في محيطها. 

 االنتشار العمراني الشريطي للمدينة باتجاه شمال وجنوب المدينة. 

 20/2/1002علن في للمدينة الذي أ   وضع المخطط الهيكلي العام وجهات واالستراتيجيات تم  ووفق هذه الت  

 .عن الحدود الحالية هكتار 2320أي بزيادة  122وفق المرسوم  هكتار20032وبمساحة حدوده اإلدارية الجديدة 



208 
 

 .1002عام  لمدينة الالذقيةوالحدود اإلدارية القديمة والحديثة المخطط الهيكلي المقترح  220 يوضح الشكل

 1002لمدينة الالذقية المعلن عام المخطط الهيكلي المقترح  في محاور التنمية المقترحة: (110)الشكل 
[28]  

يتضح مما سبق، أن  المدينة وفق استراتيجية المخطط التنظيمي الجديد تتوسع عمرانياً وسكانياً، حيث تعتمد 

التجمعات  لنمو العمراني فيااتجاه  متجاهلةً االستراتيجية المقترحة على مبدأ االنتشار العمراني والديموغرافي 

زت والسكاني فيها، وكما تبي ن أن  االستراتيجية المعتمدة قد رك  المحيطة اآلخذة بالتوسع تلقائياً جراء النمو العمراني 

على التنمية السكانية والسياحية فقط وإهمال جوانب التنمية األخرى، واعتمدت على قطاع السياحة كقطاع رائد في 

لسياحة، وكذلك لم يتم التوجه نحو التنمية الزراعية كقطاع أساسي رديف إضافة إلى ا مالمدينة وهذا أمر جيد، ولكن ل

ومكافحة الفقر  يؤخذ باالعتبار إمكانية توفير مناطق توظيف واستثمارات محلية لزيادة االنتاج المحلي ولمنع الهجرة

مسألة تكاليف تأثير كل جانب على اآلخر إذ أن  اقتراح االنتشار العمراني يكون على حساب  الحضري، ولم تراع  

رة وبالطبع هذا ال بد من أن يكون له آثار في زيادة الحاجات المتنامية في مجال األراضي الزراعية والقرى المجاو

لمزيد البنية التحتية الحضرية، وإشغال مساحة أكبر من الشريط الساحلي والمناطق الزراعية والمشجرة اتأمين 

 .ة والبيئية والصحيةوزيادة اطوال الطرق وبالتالي زيادة التكاليف االقتصاديواستهالك كميات أكبر من األرض 

 دراسة البرامج التخطيطية المقترحة لمناطق المدينة  . 2.1.2.
انطالقاً من المرحلة األولى ووفق البرامج التخطيطية العامة والتفصيلية المعتمدة فيها وعمالً بما ورد في دفتر 

 الشروط الفنية تضمنت المرحلة الثانية إعداد الدراسات والمخططات التالية
[28]
: 

 الحدود الجديدة 

 الحدود الحالية 

زراعيةتنمية   

 القرى المتاخمة

للمدينة   

 تنمية إسكانية

سياحية تنمية  

صناعيةتنمية   

N 
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ويشمل  2/2000لتخطيطي العام بمقياس سنة قادمة وفق البرنامج ا 10إعداد المخطط التنظيمي العام لمدة  -

 .استعماالت األراضي ومنهاج الوجائب العمرانية

  البرنامج التخطيطي واإلسكاني لمناطق المدينة القائمة مثل المناطق الفارغة والمناطق التي بحاجة إلى  -

 .السكن العشوائيإعادة تأهيل ومناطق 

 .المخططات التوضيحية للفكرة التخطيطية لكل من النشاطات واالستعماالت المختلفة  -

وذلك من خالل توجهات  البرامج التخطيطية واإلسكانية المعتمدة لكل من المناطق البرمجية المكونة للمدينة   -

 .لكل منطقة وفق احتياجات المدينة القائمة

 .مناطق التوسع المقترحةواإلسكاني لالبرنامج التخطيطي    -

 .2/2000مخطط الشبكة الطرقية الرئيسية والفرعية بمقياس    -

 .222الموضح في الشكل وضع واقتراح المخطط التنظيمي العام  ابقة تم  استناداً إلى البرامج التخطيطية الس  

1002 المخطط التنظيمي العام المقترح لمدينة الالذقية عام : (111)لشكل ا
  [29]

 

وضح الشكل السابق المخطط التنظيمي العام لمدينة الالذقية الذي لم يتم التصديق عليه حتى الوقت الحالي ي  

ولدراسة االعتراضات ش كلت لجنة حالت دون اعتماده،  ألف اعتراض من قبل السكان23حيث قابلة ما يقارب 

وخلصت اللجنة إلى  30/20/1002رانية تاريخ تخصصية صادقت على تشكيلها وزارة اإلسكان والتنمية العم

إلى وزارة اإلسكان  توصية فيما يتعلق بالمخطط التنظيمي الهيكلي العام تم  رفعها 22مجموعة اقتراحات بلغت 

والتنمية العمرانية وأجريت الموافقة عليها دون أي إجراء تنفيذي بهذا الشأن، وبلغت أكبر نسبة لالعتراضات 

والمنطقة المصدقة % 13وفي مناطق التوسع % 22وهي ( السكن العشوائي)ات الجماعية في مناطق المخالف

.والمتيقي جهات حكومية ومجلس المدينة% 20سابقاً 
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المؤشرات المخطط العام وفق سيتم دراسة وتحليل كل برنامج من البرامج السابقة وتقييمها إلمكانية تقييم 

 .المقترحة وتحديد اتجاهه نحو االستدامة

 .   البرامج التطويرية للمناطق البرمجية . 1.2.1.2

برنامج تخطيطي  ووضع لكل منطقة 208موضحة في الشكل تقسيم المدينة القائمة إلى عشرة مناطق برمجية  تم  

في المرحلة األولى من إعداد المخطط لتأمين االحتياجات المتعلقة بكل منها وفق السياسات والتوجهات العامة 

 االحتياجات التاليةتلبية وقد تضمن البرنامج التخطيطي لكل منطقة المتخذة، 
[28]:
 

 المنطقة البرمجية األولى:  

تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات وهي خدمات تعليمية بمساحة   -

 1922تجارية هكتار وخدمات 2981هكتار وحدائق ومساحات خضراء  0922هكتار، ومشيدات عامة 0983

 .هكتار

وتحويل منطقة مستودعات المرفأ وحددت صفتها العمرانية سكن وتجارة  مثل: إعادة تأهيل بعض المناطق  -

 . هكتار 0911المقبرة إلى حديقة 

اقترحت مواقف سيارات تحت منسوب حديقة أبي تمام : تامين الطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة   -

هكتار وتأمين مرآب طابقي في حرم المرفأ  0932ابقي في ساحة أوغاريت هكتار وتأمين مرآب ط 0922

 .هكتار 2933تحت منسوب الرصيف على امتداد شارع اليرموك بمساحة 

  المنطقة البرمجية الثانية: 

، ومشيدات ي خدمات تعليميةوه تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات  -

 ( هكتار 2.12)وحدائق ومساحات خضراء( هكتار 0.22)عامة

تحويل جزء من االشغاالت ذات الصفة الخاصة إلى مناطق تجارية وسكنية : إعادة تأهيل بعض المناطق   -

 .هكتار 0.22هكتار، وجزء من المقبرة إلى مركز إداري بمساحة  2922وجزء آخر إلى حدائق بمساحة 

اقترحت مواقف سيارات وتأمين مرآب طابقي بجانب : اقف السيارات وممرات المشاةق وموتأمين الطر  -

مبنى األوقاف واقتراح طريق باتجاهين ضمن حرم المرفأ يصل بين شارعي جمال عبد الناصر وعبد القادر 

 .الجزائري

 المنطقة البرمجية الثالثة: 

تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات وهي خدمات تعليمية ومشيدات خدمية    -

 .هكتار2عامة، وحدائق ومساحات خضراء 

نقل المشيدات الصناعية إلى خارج المنطقة وتحويل إشغاالتها إلى مركز : إعادة تأهيل بعض المناطق   -

 2923لى االشغاالت المثبتة بالمخطط المصدق مثل الحدائق تجاري وسكني وتحويل إشغاالت المقابر إ

 .هكتار وتحويل سوق الهال القديم إلى مشيدات إدارية حكومية 

تحويل مواقف سيارات الفاروسي إلى مرآب سيارات : تامين الطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة   -

 (تكسي)إجرة 

 المنطقة البرمجية الرابعة: 

هكتار   22رورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات وهي خدمات تعليمية تأمين الخدمات الض   -

، طرق (هكتار2)هكتار، ومشيدات خدمية عامة ومساحات خضراء 2922وخدمات تجارية بمساحة 

 .هكتار 192ومواقف سيارات 

 .ئق وسكن نقل المشيدات الصناعية إلى خارج المنطقة وتحويلها إلى حدا: إعادة تأهيل بعض المناطق   -

 .دراسة مسارات الطرق وتنظيم مقاطعها: تامين الطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة   -

 المنطقة البرمجية الخامسة: 

هكتار ،  0922تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات وهي خدمات تعليمية   -

 .هكتار 0912هكتار، طرق ومواقف سيارات  2ومساحات خضراء

 تحويل االشغاالت ذات الصفة الخاصة إلى حدائق :  إعادة تأهيل بعض المناطق  -

 .دراسة عقدة طرقية عند ساحة التحرير: تامين الطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة  -

 المنطقة البرمجية السادسة: 
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هكتار، 0922يمية تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات وهي خدمات تعل  -

 292هكتار ومساحات خضراء292هكتار، وخدمات تجارية ترفيهية بمساحة  2922وخدمات تجارية بمساحة 

هكتار، طرق ومواقف سيارات، تأمين منطقة سكن وخدمات مجاورة للطريق الشاطئي وزون للتنزه 

 .لخفيفةوالترفيه، وتخصيص الشاطئ الرملي للتنزه والترفيه مع تأمين بعض الخدمات ا

دراسة اإلشغاالت المجاورة لشارع الحسيني وإعادة توظيفها من خالل نقل : إعادة تأهيل بعض المناطق  -

 22912هكتار ومحطة قطار جديدة بمساحة  2922مشيدات الصناعية إلى خارجها وتأمين مركز نقل إقليمي 

محطة القطار القديمة، وكذلك هكتار وخدمات نقل ومركز انطالق بولمان ومشيدات عامة خدمية بدالً من 

تحويل المشيدات الصناعية القائمة بين خط السكك الحديدية والضاحية العسكرية إلى منطقة حماية وسكن 

 .ومنشآت تعليمية

دراسة الربط الطرقي لإلشغاالت المجاورة للشارع : تامين الطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة -

لمقترحة، وتوسيع مقطع أوتوستراد الرمل الجنوبي الواصل بين شارع الحسيني ووفق اإلشغاالت الجديدة ا

 .الحسيني والمدينة السياحية الجنوبية

  السابعةالمنطقة البرمجية: 

وهي خدمات تجارية وطرق ومواقف : تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات -

 .ائق ومالعبسيارات ومنشآت تعليمية ومشيدات خدمية عامة وحد

 .نقل خزانات البترول وتخصيص موقعها إلشغاالت سياحية: إعادة تأهيل بعض المناطق  -

دراسة عقدة على المحلق الشمالي تربط ضاحية بوقا : تامين الطرق ومواقف السيارات وممرات المشاة  -

 .بالمدينة

  الثامنةالمنطقة البرمجية: 

ومناطق المخالفات وهي خدمات تعليمية وطرق ومواقف تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة  -

 .سيارات ومنشآت تعليمية ومشيدات خدمية عامة وحدائق ومالعب

وتأمين الربط الطرقي  ين دوار بسنادا والمحلق الشمالي،اقترح طريق يصل ب: إعادة تأهيل بعض المناطق -

بط الطرقي لمنطقة دعاتير مع جوارها بين المخطط التنظيمي المصدق لبسنادا ومناطق توسعها، وتأمين الر

اقتراح جسر عبور للسيارات يربط بسنادا بالمحلق  –واقتراح نفق يربط المنطقة مع منطقة التوسع الثالثة 

 .والتجمعات السكنية المحيطة

  التاسعةالمنطقة البرمجية 

ية وطرق ومواقف تأمين الخدمات الضرورية في األراضي الفارغة ومناطق المخالفات وهي خدمات تعليم -

، وتأمين مفتوحة وتأمين مناطق سكن وخدمات سيارات ومشيدات خدمية عامة ومساحات خضراء ومناطق

 .مناطق ذات إشغاالت سياحية

على طابقين في العقارات التي ال تقل  1م210السماح بالسكن الزراعي بمساحة : إعادة تأهيل بعض المناطق -

ومواقف السيارات وممرات المشاة من حيث تنظيم مسارات ومقاطع تأمين الطرق و 1م 2000مساحتها عن 

 .شبكة طرق داخلية وربط المنطقة بجوارها من مناطق التوسع ومنطقة بساتين دمسرخو

وإعادة تأهيلها وهذا أمر جيد ولكن لمجرد إعادة ابقة أن  هناك إشغاالت تم  تعديل صفاتها الحظ من البرامج الس  ي  

منطقة  رح تعديل اقت  مثالً هذا ال يحقق التنمية المرجوة اإلشغال دون اختيار االستعمال المالئم والكفوء 

منطقة خزانات  ح إعادة إشغالااقترتم  في حين مباشرة  الساحلعلي إلى منطقة سكن وتجارة مستودعات المرفأ 

ن يكون لها أإشغاالت سياحية من دون ب (ضاحية تشرين -ضاحية بوقا) المنطقة البرمجية السابعةل في البترو

 .اة فيهمؤهالت لتشجيع حركة السياحو وجود مقومات وأ ةسياحي ةوجه

 نقل بعض المنشآت الصناعية الخفيفة في المنطقة الرابعة وإعادة إشغال أماكنها بمنطقة سكن وحدائق وكذلك تم  

وهذا ال يوفر فرص عمل قريبة من السكن إال لبعض الوظائف اإلدارية سكنية  طقةوهي في الواقع من

ب في المنطقة البرمجية االولى والثانية يشجع على ارتياد السيارات آكما أن  اقتراح وجود مروالتعليمية، 

أيضاً  المركزفي  نقل عام كفوء يالحظ اقتراح لوسائل حيث لموبالتالي ازدياد االزدحام ضمن مركز المدينة 
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التوظيف بما يتالءم مع  وهذا يؤكد على أهمية إعادةتعزز مسألة الوصول الكفوء والسهل ألماكن العمل، 

 .احتياجات المناطق وفق مبادئ التنمية وأبعادها والتكامل بين جميع جوانبها

ف إعادة إشغال المناطق الفارغة اهدأ توالتي تضمنإضافة إلى اقتراح البرامج التخطيطية لمناطق المدينة القائمة 

تم اقتراح مناطق توسع سكنية الستيعاب التعداد السكاني المتوقع في هذه المناطق حسب والمراد إعادة تأهيلها 

 .المقترح   التوجه العام للمخطط

 .البرنامج التخطيطي لمناطق التوسع. 2.2.1.2

حيث أجريت دراسة تتضمن مراعاة ما  1002وضع البرنامج التخطيطي للمخطط التنظيمي العام منذ عام  تم  

يلي
[29]

 : 
تحديد مواقع مناطق التوسع المقترحة التي سيتم ضمها للمخطط التنظيمي على األمد المتوسط والبعيد على  -

كتار، وقد اقترح خمسة مناطق منها ه 2112مرحلتين وبلغ عددها ثمانية مناطق بمساحة إجمالية قدرها 

الستيعاب النمو السكاني المتوقع للمدينة للمرحلة األولى أي لعشر سنوات قادمة والذي كان مقدر بأن يصل إلى 

إمكانية استيعاب مناطق التوسع  توقد قدر 1002نسمة عن عام  2329000نسمة أي بزيادة قدرها  222000

 .سنة قادمة في مدينة الالذقية  10لمناطق التوسع المقترحة  22دول لجيوضح اونسمة  829000المقترحة 

 (هكتار)المساحة  البعد عن مركز المدينة  كم اسم منطقة التوسع ورقمها  

مناطق العشر 

 سنوات األولى

 122 2 بكسا -سقوبين  -بسنادا .2

 11 2.2 (منطقة خدمية نقل إقليمي ومعارض)دمسرخو . 2

 22 2 1مروج دمسرخو . 2

 22 7.2 2مروج دمسرخو . 2

 20 2 البصة. 2

مناطق مرحلة 

العشر سنوات 

 الثانية

 232 2 شيخ الحمى -2

 223 12 وادي جهنم -2

  -قايا)برج القصب ومزارعها  .1

 (شمرا-البندة -السبيل-بستان شبيب
1 320 

والمستقبليةحدود المدينة القائمة مناطق التوسع المقترحة ضمن  (: 22)الجدول 
[83]

  

 مناطق مرحلة العشر سنوات األولى والتي تم   223مناطق التوسع المقترحة والشكل  221ويوضح الشكل 

 :باالعتماد على المعايير التالية هااختيار

 .المشمولة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدقجغرافية األكثر قرباً من المدينة والمناطق ال -

 .الحدود اإلدارية للمدينةالمناطق الواقعة ضمن  -

 .مة طرقياً المناطق المخد   -

 .المناطق التي تحقق تكامل التنمية السكانية والسياحية -

 : التاليةضوابط الشمل لنظام عمراني خاص بها ويوتخضع هذه المناطق 
 معدة للبناءمناطق التوسع السكني ويحدد فيها نسب البناء واالرتفاعات وعدد الطوابق ونظام المقاسم المفرزة ال. 

  المناطق المخصصة للسياحة والسكن تخضع لنظام عمراني خاص بكل منطقة وذلك عند وضع دراساتها

 .التفصيلية

  ويسمح فيها بنسبة إشغال ( على مستوى المنطقة أو الحي أو المجاورة )مناطق الخدمات والمشيدات العامة

 .2وعامل استثمار ال يتعدى % 10

  إلى مناطق الحماية المحيطة بمناطق التوسع وتخصص كأحزمة خضراء ويسمح المناطق الخضراء وتقسم

مسطحات خضراء  سيارات فيها، حمامات ومغاسل عامة،فيها بإنشاء طرق المشاة ال يسمح بمرور ال

 .للمالعب والتدريب

  م 10وارتفاع المباني ال يزيد عن % 20منطقة المعارض والموالت ونسبة االشغال فيها. 

  الخدمات الرئيسية في منطقة التوسع وتحتوي على المشيدات العامة من تجارة وأبنية إدارية وغيرها منطقة

 .3-1وعامل االستثمار بين % 30-10وتوضع لها مخططات تفصيلية تراعي فيها نسبة اإلشغال 
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 للعشر سنوات األولى ( 2-2-2-3)التوسع ذات األرقام مناطق اختيار  بناًء على المعايير السابقة تم  

وجنوباً وشرقاً جاء غير منسجم مع  شماالً مختلف االتجاهات  االنتشار المتشعب للتوسع العمراني المقترح في إن  

جاء لتكون تنمية على  الهدف الرئيسي هو التنمية السكانية والسياحية والمقترح أن   أهداف المخطط بشكل عام إذ

 :ؤخذ عليها ما يليي   تبي ن ان ه التوسع إجراءاتحساب أخرى فبتحليل 

جمعات التي لها شخصية إدارية ولها مخططاتها تعديل الحدود اإلدارية طال الحدود الخاصة ببعض الت   إن   -

ل سقوبين وسنجوان والبصة، وكما أن ها تمتلك أراضي زراعية مشجرة ومرورية ولم يتم التنظيمية المصدقة مث

 .إضافته دون الرفع الطبوغرافي ما منها ما تم  أخذ واقعها االجتماعي والتنظيمي باالعتبار، وإن  

الزراعية وبرج القصب ووادي امتداد المخطط التنظيمي ليشمل أراضي زراعية خصبة مثل منطقة دمسرخو   -

ذلك يساهم في زيادة عملية البناء فيها والمخالفات إلمكانية  ولكنغم من تنظيمها كمنطقة زراعية على الر  جهنم 

 .استثمار صفة التنظيم التي أطلقت عليها

عن المدينة كم 30-22مناطق التوسع تقع ضمن السهل الساحلي لمدينة الالذقية وعلى مسافات بطول ما بين  إن    -

وضمن الوحدات اإلدارية التي تم  ضمها، في حين تركت األراضي الفارغة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي مما 

 .قد تصبح عرضة المتداد السكن المخالف عليها

لم يكن هناك رفع طبوغرافي وواقعي للمناطق التي جرى ضمها وتنظيمها ضمن المخطط التنظيمي مثل منطقة   -

تي تم  تنظيمها كمنطقة سياحية وهي باألصل عبارة عن مزرعة فيها مناطق سكنية ومعظم الفعاليات رأس شمرا ال

 .السياحية

إمكانية التوسع الشاقولي الذي يجب أن يؤخذ ع وامتدادها في اتجاهات مختلفة يحد  من إن إحداث مناطق التوس  -

 .لحد من استهالك األراضي الزراعيةلضاً أي وفي المدينة القائمة باالعتبار في مناطق التوسع الجديدة

أخذ المخطط باالنتشار العمراني المتشعب في مختلف االتجاهات ليأخذ مساحة أكبر من الشريط الساحلي دون   -

لم ي لحظ إمكانية التنمية المستقلة للقرى والتجمعات المحيطة بالمدينة شماالً وشرقاً كما  ،االستثمار السياحي الالزم

وإن ما إحداث  ،مثل سقوبين وسنجوان وكرسانة والشامية والقنجرة وبكسا وعين اللبن والبصة وغيرهاوجنوباً 

منطقة المدينة المعمورة ضمن طريق 
حلب والمحلق الشمالي ومنطقة ضاحية 

 بوقا وجوارها

 منطقة التوسع شرق رأس ابن هانئ 

  دمسرخو الزراعيةمنطقة 

 منطقة التوسع شرق المدينة الرياضية 

منطقة التوسع الواقعة بين المحلق الشمالي 

 كسب -طرطوسومحور 

مناطق التوسع المقترحة  (:112)الشكل 
[77] 

سنوات األولىتوسع مرحلة العشر مناطق  : (112)الشكل  
[77]

 . 
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، مناطق سكن توسعية ال يشجع إمكانية التطوير المستقل لهذه القرى وتأمين الخدمات وأماكن عمل قريبة منها

 .ء عن المركزأقطاب نمو تخفف العب وهذا يخالف مبادئ التنمية اإلقليمية من حيث إحداث

وجهات العامة واألسس واالستراتيجيات الموضوعة لت  اهناك إشكاليات على مستوى  أن   ي تضح مما سبق،وبذلك 

ة البرامج يوالتساؤل هنا ما مدى كفاللمدينة  ةن المناطق المكونمعت البرامج التخطيطية على أساسها لكل ض  والتي و  

التوسع وهل تحقق كل منها شروط االستدامة سواء على البرمجية ومناطق مناطق الالتخطيطية لكل منطقة من 

 .جاورة السكنية أو على مستوى أكبرمستوى الم

عن المحتوى السياسي لهذا  عامةالصورة ال 1002 للعام الصادر التنظيمي للمخطط تحليليةال راسةدال أظهرت لقد

أدق المخطط لمختلف مجاالت التنمية التي يعالجها ولكن للتحكم بدقة وشمولية التحليل والتقييم إلعطاء صورة 

 االستدامة معايير تطبيق خالل منسيتم المحاولة بتحديد االتجاه بشكل منطقي وتقريبي التجاه المخطط،  وأوضح 

 توافقه مدى توضح التيوانب الج كافة رصد عبر المعايير بهذه المخطط التزام مدى على الدالة تاشرالمؤ وكتابة

فيها دراسة مجموعة مؤشرات  تم  التي المعايير المقترحة لقياس استدامة المخطط في قائمة  المطلوبة المحددات مع

يتم التحقق من تعيينها من  لمجاالت التنمية الحضرية المستدامة وربطها بعناصر المخطط وفق مجموعة أهداف

 .خالل المعايير المقترحة في االداة والتي تساعد في تحديد اتجاه المخطط 

 .قياس استدامة المخطط التنظيمي المقترح لمدينة الالذقية  .2.1.2
 ومؤشرات للقياس ومعايير أداء ثانوية مجاالت وأبعاد ات التنظيميةمخططالمقترحة لقياس اليم تقيالتتضمن أداة 

مفيداً بما يتناسب مع المعطيات المحلية دون أن  توفر توجيهاً ها بحيث تطوير المخطط نحو االستدامة، وقد تم  

 .تكون معقدة وصعبة في تحليلها

العام المقترح لمدينة الالذقية،  ألسس والتوجهات الرئيسية للمخطط الهيكليخالل دراسة وتحليل ا منو

مة والفارغة والمعاد تأهيلها ولمناطق التوسع يمكن اإلجابة على التساؤالت لبرامج التخطيطية للمناطق القائوا

 :التي تطرحها االداة من خالل األبعاد التنموية التي تقيسها وهي

  االقتصادية والصحية ؟ قدرة المجتمعات المحلية لمخطط الحتياجات المدينة وعززا استجابهل 

  تمت إدارة الموارد البيئية؟ما مدى االستجابة للتحديات البيئية، وكيف 

 ما مدى التخطيط المتوازن بين البيئية الطبيعية والبيئة المبنية لتلبية احتياجات اآلنية والمستقبلية؟ 

 والبنية التحتية األساسية؟ الحضريةوالمرافق  كيف عالج المخطط مسألة الوصول العادل إلى الخدمات 
  يخفف من التكاليف البيئية واالقتصادية ؟تعماالت األراضي متكامل مع اسما مدى توفير نظام نقل مستدام 

 عملية التخطيط الستعماالت األراضي على التمي ز في التصميم الحضري؟   هل انعكست 
  هل تسعى اإلدارة إلى تطوير المخطط وهل تتوفر اإلمكانيات الفنية واإلدارية والتخطيطية الالزمة وهل تقوم

 فعال إلجراءاتها ومقترحاتها فيما يتعلق باتخاذ القرار بشأن إعداد المخططات؟باستخدام نظام رصد وقياس 

 هل يتجه المخطط التنظيمي الجديد المدينة نحو االستدامة؟ 

لكن و ،المطورة المؤشرات التي تتضمنها األداةوتحليل ة سيتم اإلجابة على التساؤالت السابقة من خالل دراس

كون وذلك  مجالكمية دقيقة لقياس المؤشرات المقترحة ضمن هذا ال لضعف إمكانية الحصول على مقاييس

سيتم إعطاء  للمدينة راهنالوضع لل التحليل وليس الالذقية مدينةحول مقترحات المخطط التنظيمي لقائم التحليل 

نوعية تقريبية عن كل مؤشر ومعيار توضح مدى االلتزام باإلجراءات الواجب اتباعها للتقدم نحو معايير  صورة

 .االستدامة

 .ودالالتها في تقييم استدامة المخطط مؤشرات البيئة الطبيعية والمبنية .1.2.1.2

وهنا يأتي دور التخطيط والتصميم حيوية واستدامة المجتمعات،  فيهام تأثير  النوعية البيئية والطبيعية لها إن  

حول التغير المناخي وكفاءة التوعية ، مثل هاال بد من زيادة الوعي تجاهحضري معاً لبيئة طبيعية مستدامة ال

رات البيئية استخدام المياه والطاقة وإدارة النفايات وزيادة نوعية الهواء وحمايته من التلوث وغيرها من االعتبا

 .التخطيط للبيئة المبنية والبيئة الطبيعية عندالتي يجب أن تتكامل 
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مؤشرات البيئة الطبيعية والمبنية مدى القدرة على تحديد اتجاهات المخطط الستعماالت األراضي لمختلف  ظهرت  

، ويكمن مبرر تضمين هذا المجال من ضمن ناصر االستدامة في كل مستوىالمستويات التخطيطية من خالل توافر ع

ها مسألة ورأهمية التخطيط الستعماالت أراضي أكثر استدامة تعزز بد األساسية في قائمة التقييم في االتجاألبعاد والم

استخدام سياسات التنمية الحضرية المستدامة التي تؤكد على الحفظ البيئي لألراضي والقدرة على تأمين االحتياجات 

على سبيل  ،على االستفادة من موارد األرض آنياً ومستقبلياً امية للمجتمعات دون اإلخالل بقدرة األجيال القادمة متنال

مساحات خضراء الزراعية والراضي األالمثال مدى استخدام الطاقات المتجددة والمحافظة على الموارد الطبيعية من 

مياه الصرف، من أسباب عدة مثل النفايات والتلوث ب ناتجةوتوفير الحدائق والهواء النظيف، وإدارة المخاطر البيئية ال

كما يتضمن عنصر استعماالت األراضي قياس مدى كفاءة استخدامها بما يحقق فير التنمية في المواقع المناسبة، وتو

متطلبات المدينة وساكنيها من الخدمات السكنية ونسبة األراضي التي تم تجديدها حضرياً والكثافات المستخدمة  وتأمين 

 .مبادئ التصميم الحضري المستدام سكن والتخطيط لمواقع عامة تنطلق منالوصول السهل إلى اماكن العمل وال

 .ة المبنية والطبيعية ومعايير االتجاه المرغوب لكل مؤشرالبيئمؤشرات  28ضمن هذا اإلطار يوضح الجدول 

 المجاالت
 معايير أداء المخطط نحو االستدامة مؤشرات قياس المخطط

 األبعاد الثانوية األبعاد
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نسبة  األراضي الزراعية الريفية  التي :  2م

 تتحضر كل عام

 1:  تقليل نسبة تحول األراضي الزراعية إلى حضرية 

نسبة مساحة األرض الكلية المحمية : 1م

 .     كمناطق طبيعية

 1: حماية وحفظ المواقع الطبيعية والريفية وزيادة نسبة المناطق الطبيعية. 

 2 :خفض تأثير البنية التحتية للتنمية على المناطق الطبيعية والريفية 

المساحات الخضراء والحدائق المتوفرة :3م

 وأماكن األلعاب الرياضية  

 2:  والحدائقتحسين الوصول واالتصال مع أماكن الترفيه والمساحات. 

 2 :حماية وتحسين الفراغات الخضراء الحضرية 

 تحديد اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر في المخطط التنظيمي إلدارة البيئة : 2 إدارة المخاطر البيئية: 2م

 معالجتهازيادة نسبة إعادة استخدام النفايات وتقليل تكاليف  : 7 وزن النفايات المتولدة كل يوم : 2م النفايات

لطاقة ا

والموارد 

 الطبيعية

 (عمارة كفوءة)تصميم أبنية خضراء مستدامة -تقليل كثافة استعمال الطاقة : 2 كفاءة استخدام الطاقة: 2م

نسبة استهالك -نوعية مصادر الطاقة: 2م

 المصادر الطبيعية 
 1:  (الطاقة الشمسية-الكهرباء)استعمال مصادر طاقة متجددة 

 co2تخفيض االشعاعات  -التكيف مع التغير المناخي - 10 إشعاعات غاز ثاني اكسيد الكربون : 2م المناخيالتغير 

 الهواء
 نوعية االهواء المحيط:8م

 11: تقليل االنبعاثات الملوثة للهواء 

 12 :تجنب تحديد الحواجز العالية والمرافقة التجاه الرياح الملوثة 

 الصناعات الخطرة `تقليل استعمال المواد الخطرة ونواتج:  12 (استنزاف األوزون)االتموسفير : 20م

نسبة استعمال الماء السكني من المتر :22م المياه

 المكعب كل يوم
 12 :استخدام المياه الجوفية بكفاءة  -استخدام مستدام للمياه 

 التلوث إلى المياه الجوفيةمنع تسرب -حفظ المياه الصالحة للشرب: 12 نوعية المياه:21م

مياه )نسبة إعادة واستعمال المياه : 12م

 (األمطار والصرف الصحي
 12: إعادة تكرارها  المياه المالحة -إدارة مياه األمطار 

 بعيداً عن األراضي المنتجة ( الصناعات)تحديد مواقع النشاطات الضارة :  17 بيئة األرض :12م األرض

 12 : ومعالجة األراضي الملوثةتحديد 

 .اقتراح االنشطة الزراعية في االراضي ذات الترب المنتجة : 11 مدى استخدام االرض بكفاءة :12م
ية
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استعماالت 

 األراضي

 .الكلية للسكن األفقية تقليل المساحة : 20 نسب االستعماالت السكنية وغير السكنية: 12م

 21 : الستعماالت األراضي ويتضمن فراغات مفتوحة واسعة استعمال متعدد- 

 .السكن في المناطق التجارية والقرب من وسائل النقل العام
االختالف بين استعمال الهكتار الواحد  :17م

 من األرض

تحديد المواقع لتنمية استعماالت األراضي بأقل التأثير على المناطق  : 22 تحليل الموقع مع سهولة الوصول  :12م

 الطبيعية ذات األهمية البيئية والتاريخية واألثرية

نسبة مساحة األرض المعاد تنميتها :11م

 كل سنة( تجديدها)
 22 :في المدينة و تنمية األرض غير المطورة(  التجديد الحضري) 

التصميم 

 الحضري

 -تجارة -سكن)الكثافة وتعدد االستعماالت  :20م
 (ترفيهية

 22: النقل العام وسائل من والقرب التجارية المناطق في والسكن متنوعة إسكان كثافات. 

سهولة الحركة والوصول للمواقع واالتجاهات  :21م

.(كالمدارس وأماكن العمل)الرئيسة المعتمدة   
 22:  م بين عقد المرور وتامين اتصال مرئي  200توفير بيئة للمشاة لمسافة تنقل

 .بين طرق المشاة وطرق النقل األخرى

ا
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ال
ع 
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و
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مدى وجود شوارع آمنة وشوارع  :22م
 .للمشاة والدراجات الهوائية

 22:  لمشي من اماكن السكن إلى مركز لتزويد تنوع للفراغات المفتوحة ومسافات

 .المدينة

المساحة الكلية النسبة المئوية من : 22م
المخصصة للفراغ المفتوح والمساحات 

الخضراء والمواقع األثرية والتاريخية 

 .المخصصة للحفظ

 27 : زيادة النسبة المئوية للمساحات المفتوحة والخضراء والمواقع التاريخية

 .وحمايتها في المناطق الحضرية

 مؤشرات استدامة المخطط التنظيمي ضمن مجال البيئة الطبيعية والمبنية  : (21)لجدول ا

 الباحثة: المصدر
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إن  تحليل المخطط التنظيمي وفق مؤشرات البيئة الطبيعية والمبنية الموضحة في الجدول السابق يعطي قراءات 

 :ودالالت عن مدى استدامة المخطط ضمن هذا المجال وفق اآلتي

 .البيئة والتنوع البيولوجيحفظ .  1.1.2.1.2

يأتي من مبادئ االستدامة الحضرية التي يجب أن يجسدها المخطط  وضوعالمبرر من استخدام هذا الم إن  

ومنها الحفظ البيئي حيث تشكل مسألة نقص األراضي الزراعية والمساحات الخضراء والمناطق التنظيمي 

 .مواجهة لالستدامةالطبيعية والتلوث البيئي من التحديات األساسية ال
قياسها وتحديد  هناك مجموعة مؤشرات ومعايير أداء المخطط نحو االستدامة تم   ولقياس هذا الموضوع فإن  

 :كالتالي داء المرغوبمعايير األب مقترحات المخطط اتجاهها من خالل تطبيق ومقارنة

 التي تتحضر كل  األراضي الزراعية الريفية نسبة

ه سيتم توسيع تبين من خالل تحليل المقترحات أن  : عام

األراضي الحدود اإلدارية للمخطط على حساب 

 .هكتار 2320الزراعية بزيادة حوالي 

البساتين الزراعية فقد اقترح في مناطق من ناحية ثانية 

ماح بالبناء الزراعي وفق نظام سكن زراعي ضمن الس  

وال يزيد  1م 2000العقارات التي ال تقل مساحتها عن 

ارتفاعها عن طابقين كما في دمسرخو تبلغ مساحتها 

ها وفق المخطط المعلن يوأضيف إل هكتار 300حوالي 

حولت إلى بساتين خاصة توجميعها  هكتار 100حوالي 

فيها بناء بيت واحد على الرغم من أنها منطقة  حيسم

، إذ أن  ومصدق عليها كمنطقة حماية وتشجيرمنظمة 

واحد يسمح بتجاوزات وبناء أبنية  تالسماح ببناء بي

 .وطوابق أخرى تابعة للمالك نفسه

غم من أن ه تم   جمع معلومات كثيرة من قبل  وعلى الر 

الجهة الدارسة متعلقة بإقليم المدينة المحيط بها ومنها 

نوعية التربة وتصنيفها وخواصها، إضافة إلى 

استعماالت األراضي وتحديد مصادر المياه وتحديد 

التوسع في جاءت المنطقة الصناعية ومناطق إال  أن ه المشاريع المنفذة الواردة وتحديد شبكة المرافق العامة 

هناك  إلى أن   إضافةً ، 222الشكل  كما هو موضحأخصب االراضي الزراعية وفي القرى الريفية المحيطة، 

لم يتم احتسابها من ضمن الزيادة المقدرة للحدود  بشكل عشوائي وعمرانياً  مناطق محيطة أخرى تنمو سكانياً 

نسبة تراجع األراضي الزراعية في مدينة  أن  ى إلوهذا يشير  اإلدارية على حساب األراضي الزراعية والريفية

 .االتجاه المرغوب اإلجراء يكون عكساتجاه هذا وبالتالي فإن الالذقية تستمر في االزدياد، 

 اتجاه مناطق التوسع المقترحة على طول  جاء :نسبة مساحة األرض الكلية المحمية كمناطق طبيعية

ووادي جهنم وشيخ الحمى ط الساحلي شماال وجنوباً في أخصب األراضي الزراعية في برج القصب يالشر

ة لخدمة دال بد أن يؤدي إلى احتياجات متنامية لبنية تحتية تنموية جديهذه إحداث مناطق التوسع  إن  والبصة، و

اية، على المناطق الريفية والطبيعالسلبي ا هذه التوسعات وبالتالي زيادة تأثيره يتعلق بالمناطق الطبيعية  افيم أم 

من ضمن مقترحات وأهداف المخطط الجديد متعلق بها المحمية لم يكن هناك أي مؤشر أو إجراء معياري 

 .وبالتالي لم يكن باإلمكان التحديد بدقة اتجاه المؤشر
 المخطط التنمية السكانية هداف أكان من  :المساحات الخضراء والحدائق المتوفرة وأماكن األلعاب الرياضية

المدينة  االراضي لتعزيزها وهذا كان له أثر في نقص المساحات الخضراء ضمن من ي أخذت أكبر مساحة توال

بذل جهود للتخفيف من ذلك تمثلت بدراسة استعماالت األماكن الفارغة والمراد إعادة  ولكن تم   ،حسب المقترحات

منها كحدائق ومساحات خضراء وذلك ضمن المناطق البرمجية المقسمة  تأهيلها ضمن المدينة إلعادة إشغال جزء

المساحات الخضراء ضمن  حيث اقترح في المدينة القائمة تامين، ما يتناسب مع المنطقةببتحديد مساحة كل منها 

 دمسرخو 

 المنطقة الصناعية

رخو الزراعية سموقع المنطقة الصناعية ومنطقة دم (:112)الشكل 
[77]
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إشغال األرض  الحدود الدنيا المتاحة ومنها تنفيذ البارك الشمالي لتأمين احتياجات المدينة الحالية ود رست إمكانية

إلقامة منشآت ترفيهية وسياحية ومطاعم وغيرها على أال يزيد االرتفاع عن ثالثة طوابق، علماً أن  % 2بنسبة 

إعادة تنظيمه كبارك دون دراسة  وتم   2822صدق عليه منذ آخر مخطط تنظيمي مصدق للمدينة عام البارك م  

تفصيلية أو استثمار جزء منه في خدمات أخرى إضافة إلى الجانب البيئي وخاصة أن البارك يأخذ مساحة كبيرة، 

المناطق الخضراء المقترحة  222ويوضح الشكل . وفق هذه الدراسة فإنه سيبقى فارغاً لعشرين سنة قادمة إال  أن ه

ا لتامين حاجات ،طق الوسع المقترحةضمن المدينة القائمة ومنا المستقبلية فقد اقترحت بعض مساحات  المدينة أم 

، وفي مناطق التوسع تم تأمين االحتياجات (الطريق الشاطئي) المناطق الخضراء على المحور السياحي الجنوبي

اء هرمية لهذه المناطق المستقبلية للمدينة من المناطق الخضراء حسب البرنامج التخطيطي بحيث يجب أن يتم إعط

 .وتامين أشرطة خضراء ولحظ مالعب في هذه المناطق وفي المجاورات واألحياء

 

 

 ه لم يتم أخذ باالعتبار األثر البيئي للمخطط أن  ، تبين من مقترحات المخطط الهيكلي :إدارة المخاطر البيئية

 1وتحديد أثر التنمية المقترحة على البيئة على اختالف جوانبها، على سبيل المثال جاء موقع منطقة التوسع 

 ،أي على مسار الهواء الغربيها الجهة الشرقية من ىوعلم عن محطة المعالجة المركزية للمدينة 200على بعد 

موقع  وإضافة إلى ،أيضا في أخصب األراضي الزراعية في برج القصب موقع المحطة  اختيار تم  وكذلك 

هناك تجمعات  ، مع العلم أنمناطق التوسع السكنية على طول الشريط الساحلي وفي المناطق الزراعية الخصبة

جميع هذه الدالالت تشير ، محيطة آخذة في النمو الطبيعي العمراني والسكاني وعلى األراضي الزراعية أيضاً 

منطقة التوسع  222يوضح الشكل  .إلى احتمال زيادة الخطر البيئي مع عدم مراعاة المخطط المقترح لهذا األمر

  .بالنسبة للمحطة ومواقع المنطقة الصناعية بالنسبة لألراضي 1رقم 

 

 

 

 

 مخطط المناطق الخضراء المقترحة في المخطط التنظيمي الجديد(: 115)الشكل 
[29] 

 المخطط اإليضاحي للمناطق الخضراء 

 األراضي الزراعية المشجرة  -

 أراضي زراعية غير مشجرة  -

 مناطق خضراء  -

 مناطق فارغة  -

 منطقة حماية لمنطقة المعالجة -

 مشاتل -

 حدائق -

 حدائق مقترحة  -

 البارك الشمالي -

 الجزر الوسطية  -

 األحراش  -

 المالعب الرياضية  -

 المقابر الحالية  -

 المقابر المقترحة -

 حدائق قيد الدراسة  -

 منطقة سكن زراعي -

 تنمية سكانية عاالمد البعيد  -

 تجمعات سكانية مستقبلية  -

 مراكز خدمية مقترحة تضم حدائق -
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 وزن النفايات المتولدة كل يوم. 2.1.2.1.2

ة لمخططات تنظيمية بهدف تحديد أماكن معالجة يجاء اختيار هذا المؤشر بعد تحليل عدة دراسات تقييم 

بالنسبة لمناطق السكنية المدينة النفايات وموقعها 

وغيرها من المناطق وتحديد مسار نقلها إلى هذه 

المناطق دون أن يكون لذلك أثر بيئيا سلبياً ولكن 

تبين من البرامج التخطيطية المقترحة أن ه لم 

ة مواقع يتوفر أي هدف أو دراسة ألخذ مسأل

إعادة استخدام مكبات النفايات باالعتبار أو 

وهذا ما يؤدي إلى التلوث البيئي وزيادة النفايات 

 .تكاليف معالجتها

 

 .الطاقة والموارد الطبيعية. 2.1.2.1.2

 للطاقة الكفوء ستثماراال يقيس هذا المؤشر 

إذ أن كفاءة ونوعية المصادر ونسب استهالكها، 

إيجابياً على الجوانب األخرى استخدامها ينعكس 

ألن هذا األمر يرتبط بأمور الحياة اليومية والتي 

تنعكس من تخطيط استعماالت األراضي 

ولكن ، امله مع الجوانب التنموية األخرىوتك

لم يتوفر أي بيانات عن  لقياس هذا المؤشر

استعمال مصادر طاقة متجددة اقتراح دالالته من 

ة نيتصميم األب - الشمسيةالطاقة  - الكهرباء)

 لتخفيض استهالك المصادر الطبيعية( الخضراء

وبالتالي ال يمكن إعطاء صورة واضحة ودقيقة 

 .عن مدى اللتزام بهذا المعيار

 

 لتغير المناخيا  .2.1.2.1.2

ه أحد أن  المؤشر من هذا المبرر من استخدام  إن   

 ويرتبطمتطلبات تحقيق استدامة المجتمعات أهم 

بطرق اختيار االراضي المناسبة للتنمية والبعيدة عن مناطق التعرض للتغير المناخي وهذا بالتالي مرتبط 

هداف وضع األ فيي لم يأخذ باالعتبار هذا األمر لالمخطط الهيك بالسياسات التي تعزز هذا األمر، ولكن تبين أن  

وقد تكون في يؤدي إلى انتشار عمراني للمدينة  سعاقتراح السكن في مناطق التو ن  إذ ألتوجهات العامة أو في ا

، وإن المناطق المعرضة لمخاطر التغير المناخي وكذلك زيادة حاجات التنقل وبالتالي زيادة انبعاثات الكربون

ما على عناصر أخرى للمخطط التنظيمي وهذا ما سيتوضح في مؤشرات أثر ذلك ال يقتصر على البيئة فقط وإن  

 .اخرى الحقة

 .دراسة نوعية الهواء  .2.1.2.1.2

قياس نوعية وجودة  ة بيئياً وعمرانياً وصحياً إذ أن  عتبر نوعية الهواء مؤشر على مدى استخدام األراضي بكفاءت 

من المقترحات حيث أن ه وفق إعداد المخططات ولكن لم يكن هذا األمر الهواء من االعتبارات الرئيسة لدراسة و

رحة وسياسات إحداث مناطق توسع فإن أطوال الطرق في ازدياد وأعمال البناء أيضاً وبالتالي االستراتيجية المقت

وكذلك لم يتم اقتراح رصد لنوعية الهواء المتوقعة من المشاريع التنموية المقترحة ، االنبعاثات الملوثة في ازدياد

جودته، كما لم تتوفر بيانات فيما يتعلق باستعمال المواد الخطرة ونواتج الصناعات المقترحة، مما وأثرها على 

اتجاه ة في حال استمر المخطط على مقترحات التنمية هذه وبالتالي فإن سيئيدل على أن  نوعية الهواء ستكون 

 .المؤشر عكس االتجاه المرغوب لالستدامة

 المنطقة

 الصناعية

منطقة توسع 

   2رقم 

محطة المعالجة 

 المركزية

لمناطق ا

 التوسعية

بالنسبة للمحطة ومواقع المنطقة   1منطقة التوسع رقم (:  112)الشكل  

الصناعية ومناطق  التوسع الشريطية بالنسبة لألراضي
[83]
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 .المياه  .2.1.2.1.2

للتخطيط للتنمية على اختالف مجاالتها بما ال يتعارض مع المؤشر لمعرفة مواقع ومصادر المياه هذا تم  اختيار  

خطوط التخديم الموجودة من جهة وإلمكانية اقتراح خطوط تخديم كافية بالمياه للتنمية المقترحة من جهة أخرى، 

فإن تحليل مقترحات المخطط أظهرت أنه قد تم  إجراء دراسة التخطيط على هذا األساس  فيما إذا تم   لتحققلو

لتحديد مصادر المياه من آبار وينابيع وسدود وتحديد المشاريع المنفذة والواردة في خطط الدولة إلمكانية االستفادة 

تحديد لها للتخديم بالمياه يمكن من خالكمية  مقترحاتولكن لم يكن هناك  ،وهذا أمر جيد تخديم التجمعاتفي منها 

اً للسكان، مع العلم أن ه تبين من تحليل الوضع الراهن للمياه في المدينة أن ستعمال التي يمكن توفيرها يومياالنسب 

 وأالتخديم بخطوط المياه للمدينة القائمة  خطوطولكن في المخطط لم يتم تحديد  كافي على مستوى المدينةالتخديم 

 .لمناطق التوسع

ا فيما يتعلق في جاء المنطقة الصناعية وكذلك محطة المعالجة وغيرها موقع ن أتبي ن قد بنوعية المياه ف أم 

ات والنفايات يؤدي إلى تسرب الملوثقد األمر الذي من خطوط اإلمداد بالمياه  وقريبةاألراضي الزراعية 

لحظ  ه تم  غم من أن  على الر  وبالتالي عدم إمكانية استخدامها الكفوء المياه الجوفية إلى  وخاصة السائلة منها

 يوجد أي نظام لعدم السماح بذلك سرب حيث الال يمنع من عملية الت   هذا ولكن ولهاحأشرطة حماية خضراء 

 .المحطة لم تباشر بالعمل لحينه وإنما الشبكة تعمل وفق خطوط اإلسالة إليها ومن ثم إلى البحر وخاصة أن  

العوامل التي تساعد على االستخدام المستدام للمياه  ماستخدام المياه من أهة ادتعتبر عملية إع من ناحية ثانية

لم يكن هناك أي مقترح  أن هوفق لمعايير االستدامة إال  والقدرة على سد االحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه 

المحافظة  أن لى الرغم منإعادة استخدامها ع ألهمية وجود نظام لجمع مياه االمطار إلمكانيةأو هدف أو ذكر 

  .طق التي تشهد هطوالت مطرية كثيرة، مما يمكن القول أن هذا المؤشر يتجه عكس االستدامةتعتبر من المنا

 استعماالت األراضي  .7.1.2.1.2

حيث  ناجحةمستدامة من أهم العناصر المطلوبة إلعداد مخططات تنظيمية اليعتبر مبدأ استعماالت األراضي 

ذه يجب االلتزام به هإنينطلق من عدة معايير واعتبارات تجسد االستخدام الكفوء لها ولتحقيق هذا االعتبار ف

للمخطط التنظيمي العام وفق تحليل  تم  ، وقد 22موضحة في الجدول والعند إعداد المخطط التنظيمي  المعايير

 :مؤشرات عدة لقياس هذه المعايير كاآلتي

  المدينة إلى في الخفيفة تم  اقتراح نقل بعض الصناعات  لقد: ومدى استخدام األرض بكفاءةبيئة األرض

لى أخصب األراضي الزراعية أيضاً، وهذا ال يوفر فرص عمل قريبة من المنطقة الصناعية التي تقوم سلفاً ع

يؤخذ باالعتبار من ضمن لم السكن إال  لبعض الوظائف اإلدارية والتعليمية وبالتالي زيادة تكاليف النقل، كما 

كان االستفادة من أراضي المحافظة األخرى في إقامة منشآت صناعية التي  مقترحات المخطط مسألة إمكانية

من الممكن أن تساهم في تأمين اماكن عمل قريبة من سكان المناطق المحافظة األخرى وبالتالي تخفيف الضغط 

 .بتحديد األراضي الملوثة ومعالجتهالم يكن هناك أي إجراء يتعلق  كماو ،عن مركز المدينة

أراضي زراعية بالدرجة  بالمقابل كان هناك اقتراح جيد لتنمية زراعية في منطقة دمسرخو وبساتينها وهي

باتجاه على امتدادها ( 1)و( 2)وجاءت مناطق التوسع ولكن جرى تنظيمها كمنطقة سكن زراعي األولى 

ضة وهذا ما يجعلها عر (2)و( 2)الشمال وأيضاً على أخصب األراضي الزراعية وتحيط بها مناطق التوسع 

ن يتم أقبل  ىفي الوضع الراهن حت مستمر وقائمران وهذا ما هو وامتداد العم المتداد المخالفات والتجاوزات

 القديم على أن ها منظمة في المخطط المصدقفالبرغم من أن هذه االراضي كانت  التصديق على المخطط

أي أن مؤشر مدى  ،عليها وبارتفاعات أكثر من طابقين ن العمران العشوائي ال يزال مستمراً إأراضي زراعية ف

النمو العمراني استمرار  202رقم  سابق شكلوضح ويألراضي بكفاءة يتجه بعيداً عن االستدامة، استخدام ا

 .العشوائي في بساتين دمسرخو
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 تقليل المساحة يشير المعيار اإلجرائي لهذا المؤشر إلى أن  : نسبة االستعماالت السكنية وغير السكنية

ن من تأمين الخدمات األخرى بحيث ال يتطلب مزيد من انتشار للبنية التحتية الالزمة مك  لسكن ي  لاألفقية الكلية 

ج   إلمكانية تأمين السكن من  هت السياسات العامةولكن هذا األمر لم يكن من مقترحات المخطط الجديد حيث و 

المخصصة للسكن لم  والمخالفة الفارغةخالل إحداث مناطق سكنية توسعية في حين هناك الكثير من األراضي 

وبتوسع يتم استثمارها سكنياً وإعداد مخططات لها يمكن أن تؤمن االحتياجات من السكن بكثافات معقولة 

التخطيطي لهذه المناطق عدة إجراءات تم فيها تغيير  فقد تضمن البرنامج، شاقولي دون التوسع األفقي

هي منطقة مستودعات المرفأ واإلشغاالت المجاورة لساحة اليمن وامتداد شارع استعماالت بعض األراضي و

الحسيني وساحة الشهداء وساحة أوغاريت ومحيطها وحديقة أبي تمام ومنطقة المستودعات قرب باب المرفأ 

ع اليرموك وموقع موقف السيارات الموجود بجوار مبنى األوقاف وموقع ثكنة صالح الثاني على امتداد شار

، وقد بلغ مجموع مساحتها (الخ...محطة إقليمية وسوق تجاري وحدائق)الدين وموقع منطقة التوسع الرابعة 

ع هكتار، أي سيكون هناك تراج 200 ما يقارب مساحة مناطق التوسع لغتب، في حين هكتار 222.2حوالي 

من الممكن التخطيط الستثمار مساحة كبير على حساب األراضي الزراعية من أجل المناطق السكنية بينما كان 

 222ويوضح الشكل  ،اإلضافيالمناطق الفارغة بمشاريع سكنية مستدامة دون الحاجة إلى التوسع األفقي 

 .بالنسبة لمساحة المدينةق الفارغة والمراد إعادة تأهيلها لمناطصورة تقريبية لنسبة مساحة ا

  في المخطط المعلن لمدينة الالذقية تأهيلهاعاد المناطق الفارغة والم :(117)الشكل 
[28]

 

وتعديل صفات مسألة اقتراح إعادة التنظيم  تنظيم مناطق المخالفات لم تتعد   إعادةمسألة  إن  ، من ناحية ثانية

بعض االستعماالت ضمن هذه المناطق والتي يغلب علها االستعمال السكني واقتراح استعماالت إدارية 

كان من الممكن استثمارها لسد االحتياجات السكنية التي اقترح تأمينها من خالل إحداث وخدمية، في حين 

من سكان مدينة % 20ر من وتضم أكثنة المدية تحتل مساحتها كبيرة مقارنة بمساح مناطق التوسع وخاصة أنها

خذ باالعتبار تنظيم هذه المناطق األاالبنية بشكل فوضوي وعشوائي وبامتداد أفقي ولم يتم  اوتنتشر فيهالالذقية، 

N 

 A-  مواقع تحتوي على مواقف سيارات طابقي تحت محالت

 .تجارية طابقية

B-  20خدمات وسكن وحدائق بنسبة.% 

C-  12-10حدائق ومواقف سيارات طابقي مع جزء سكن  %

 %.30وخدمات مع نسبة إشغال ال تتعدى 

D-  30سكن سياحي وخدمات وحدائق ال تتعدى.% 

E-  طابق مع خدمات الطابقين  21-20مواقف سيارات طابقي
 .األخيرين مطاعم

F-  إعادة توظيف وتحديث تخضع لدراسات تفصيلية ومباني
 .إدارية ومصارف خاصة

G-  السكنتوري –الدعتور )إعادة  تأهيل  –مناطق المخالفات- 

 (دمسرخو 

H-  منطقة المرفأ تحويلها إلى مناطق سياحية وترفيهية

 .الخ..ومالهي وأبراج سياحية وخدمات 

I-  مناطق تنمية سياحية 
 

 المناطق الفارغة والمعاد تأهيلها  
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بما يوافق معيار  هالمخطط لم يحقق الهدف الذي و ضع من أجل أن  على بما يلبي احتياجات المدينة، وهذا يؤكد 

 .االستدامة

  االتجاه المرغوب لهذا المؤشر يدل على التخطيط  إن  : من األرض الواحد الهكتاراالختالف يبن استعمال

الوصول بسهولة إلى أماكن العمل المتعدد االستعماالت أي تقارب الفعاليات واالستعماالت بما يحقق إمكانية 

اعتماد مبدأ متعدد  تم   للمخطط تشير إلى عكس هذا االتجاه فقد يالتخطيطولكن اقتراحات البرنامج والخدمات 

ولكن معظم إشغاالتها المقترحة خدمية وإدارية في مركز ل إعادة استثمار المناطق الخالية االطراف من خال

من ألراضي لاستعمال متعدد المدينة في حين هناك مشكلة السكن البد من حلها وفق معطيات محلية وبما يحقق 

 أيضاً  على مستوى مناطق التوسعهذا األمر لم يكن  وكذلك، التجاريةالخدمية والمناطق حيث دمج السكن مع 

 .دون االخذ باالعتبار توفير أماكن عمل وفرص توظيف قريبة يةسكنإشغاالت والتي اقتصرت على 

 االستعماالت،في االختالف وتعدد لمعرفة مدى وجود لمناطق التوسع  دراسة استعماالت األراضي عند هإذ أن

 238 منها حوالي 2منطقة التوسع رقم بلغت مساحة ، وقد هكتار 222مساحة كامل مناطق التوسع  أن   تبي ن

صت هكتار 128مساحة ( 1)المنطقة رقم هكتار، و ص  ( 2و3)توسع رقم هكتار لمنطقة ال 12392مساحة ، وخ 

هكتار، وقد وزعت نسب االستعماالت في هذه المناطق  222بلغت مساحتها فقد ( 2و2)رقم أما منطقة التوسع 

للمناطق الخضراء % 22-20لالستعماالت السكنية، و% 20-22: بحيث تم  تخصيص لكل منطقة النسب التالية 

ويضم  والحدائق وتدخل ضمن النسبة المدروسة للمساحات الخضراء الخاصة بالخاليا، ومركز خدمة الحي

مركز ديني وتجاري وبريد ومستوصف وشرطة، ومدرسة مهنية موزعة ضمن السكن، ومركز خدمة 

للمجاورة ويضم محالت تجارية للخدمة األسبوعية مع المستوصف، ومدرسة ثانوية موزعة ضمن السكن، 

% 10-22تضم رياض أطفال مع محالت تجارية، وزون الطرق بنسبة % 22-20ومركز خدمة خاليا بنسبة 

استعماالت االراضي ضمن مناطق التوسع  (228)،(222)وتوضح األشكال يضم طرق تجميعية وتخديمية، 

 .المقترحة ونسب كل استعمال

 المقترحة 1و2المخططات التنظيمية التفصيلية لمناطق التوسع رقم  (: 112)الشكل 
[29]

 

N 
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.2-2-2-3استعماالت األراضي ونسبها المقترحة في مناطق التوسع رقم  :(111)الشكل 
[29] 

لمستويات هناك تدرج في توزيع االستعماالت وفق ا رحة لمناطق التوسع أن  تن من االستعماالت المقيتبي  

ولكن خصصت مناطق التوسع للسكن فقط ولم يلحظ تأمين أماكن عمل وفرص  وهذا أمر جيد، التخطيطية

وهنا فقدت ركيزة من ركائز استعماالت األراضي المستدامة من حيث زيادة ( تنمية اقتصادية)توظيف قريبة 

االتساع على حساب األراضي الزراعية الخصبة والبعد عن أماكن العمل وعدم االستفادة من المواقع واألرض 

إحداث مناطق التوسع لم يكن خيار استراتيجي منطلق من مبادئ  ، أي أن  لمطورة فيما يخدم التنمية المرجوةا

االستدامة وخاصة على صعيد التأثيرات الجانبية لعالقة استعماالت األراضي مع النقل ونوعية نمط التنقل 

مركز )نمط أحادي ومتعدد المراكز مناطق التوسع ستشكل مع مركز المدينة  وفي هذه الحالة فإن   المعتمد

وسيتم  أيضاً وهذا له عواقب في مجاالت تنموية مختلفة ، وبالتالي ستكون الحركة شعاعية وعشوائية( مسيطر

.دراسة التأثيرات وفق مؤشرات الحقة
 

 كأماكن حماية يجب في المقترحات تم  لحظ المواقع األثرية والتاريخية : تحليل الموقع مع سهولة الوصول

تقليل الوقت )يتم استعماالت اراضي أخرى فيها وهذا أمر جيد ولكن لم تتم دراسة إمكانية الوصول السهل ال ن أ

 (.والتكلفة

  سياسة إعادة استخدام وتوظيف االستعماالت  إن  : كل سنة( تجديدها)نسبة مساحة األرض المعاد تنميتها

ل من استهالك للتقلي تنمية مستدامة للمدن قيقتح هم أدواتأمن إحدى ( التجديد الحضري)األراضي للمدن 

اقتراحها من ضمن  تكاليف التنموية األخرى، ولكن سياسة إعادة االستخدام والتي تم  التقليل األراضي وبالتالي 

اقتصرت على إعادة االشغال لبعض المناطق في المناطق البرمجية ولكن لم يتم أهداف المخطط الهيكلي 

بالمقابل كان هناك وباالستعماالت التي تحقق أهداف التنمية المرجوة بالشكل الالزم استثمار هذه السياسة 

 .انتشار عمراني لمناطق توسع سكنية

 التصميم الحضري  .2.1.2.1.2

أكثر استدامة ه أداة إلنتاج استعماالت األراضي على أن   دراسة مبدأ التصميم الحضري من مفهومهتأتي أهمية 

التخطيطية من حيث تنسيق العالقة بين الفراغ والمبنى، وبين الطبيعة والجوانب  اتمختلف المستوي على

حضري اللتصميم ا ، فكلما كانيشكل الصيغة إلعداد المخطط التنظيمي هوهذا بدور ،التنموية الواجب تأمينها

االستعماالت من خالل احتوائه ألنماط مختلفة من على استعماالت األراضي كمستوى أكبر  انعكسمستدام 

 نامجالقيام بتحليل البر بيئة حضرية مستدامة، ولمعرفة مدى االلتزام بهذا المعيار تم   تتواكب مع المحيط لخلق

N 
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وفق أسس التخطيط العمراني ططت ها خ  أن   المفترضلمناطق الفارغة ولمناطق التوسع أيضاً لالعام التخطيطي 

  :وفق المؤشرات التالية عايير المطورةالمعلى ليتم تقييم مدى اعتماد التصميم الحضري 

  م العوامل المؤثرة في عملية أهعتبر الكثافة من ت   :(ترفيه -تجارة -سكن)الكثافة وتعدد االستعماالت

تحقق كثافات متنوعة،  ن المفترض أن  قيمتها تعتمد على نوعية الكثافة المطلوبة في المنطقة، وم وإن  التخطيط 

المقترحة  تحليل السياسات التخطيطية سها تم  ما لقيابيانات عن الكثاقة المقترحة وإن  في الواقع لم يكن هناك 

ه تم التخطيط لمناطق التوسع بأن يتم توفير تبين أن   وقد ،لمعرفة مدى تقارب ودمج الفعاليات والوصول السهل

مركز تجاري وتعليمي )الخدمات المطلوبة على مستوى األحياء والمجاورات بتأمين مراكز للخدمة تتألف من 

من وجود أنماط للسكن  لحظ ما تم  وإن  ، باستخدام كثافة مرتفعة يتم تأمين فرص عمل قريبة أي لم( وديني وغيره

 .فقط( 2)و(3)ومنها ت على مستوى مناطق التوسع أبنية وسكن الفيال

  ف سهولة الوصول على أن ها طرق : الرئيسة المعتمدةالتنموية سهولة الحركة والوصول للمواقع ت عر 

من الرحالت وبوسائل نقل عامة ومريحة ممكن ت بأقل الوقت والتكاليف وأقل عدد الحصول على الخدما

م 200وبحيث ال تزيد مسافة المشي عن 
[168]

 مستوىوهذا لم يتحقق من ضمن مقترحات المخطط ال على  ، 

ولكن في ساعات محددة المدينة القائمة وال مناطق التوسع حيث كان هناك مجرد اقتراح لتأمين طرق للمشاة 

من غير المعروف ما هو الهدف والغاية من تخصيص وقت لتفعيلها ودون اعتبارات أو مبررات الختيار هذه 

 .عن سواها الطرق

 هذا المؤشر ال يتعلق بسهولة الوصول  إن  : مدى وجود شوارع آمنة وشوارع للمشاة والدراجات الهوائية

كما في المؤشر سابقاً وإنما يتعلق بالبيئة والتي يجب توافرها والحركة المطلوبة للحصول على الخدمات فقط 

والفراغ المحيط من حيث توافر عناصر التصميم الحضري المتمثلة بتنوع في الفراغات المفتوحة والمواقع 

بتوافر هذه  االلتزام ، وإن  والمواقع األثرية والتاريخية المخصصة للحفظالعامة والمساحة المخصصة لها 

في ي يدل على التقدم نحو معيار االستدامة ضمن هذا المجال حيث ينعكس ذلك العناصر في المخطط التنظيم

 .المجاالت األخرى

لم تتم دراسة أو اقتراح لفراغات عامة مفتوحة  اتجاه هذا المؤشر عكس المعيار المطلوب حيث ولكن تبي ن أن  

و كيفية أودون دراسة لممرات مشاة  2822سوى البارك الشمالي الموجود في المخطط المصدق لعام 

فتوحة مفراغات بتزويد كما لم يتم ال، يالوصول السهل إليه إضافة إلى موقعه في طرف المدينة الشمال

 .كز المدينةومسافات المشي من اماكن السكن إلى مر

أكثرية المعايير اإلجرائية لم يتم ذكرها في مقترحات المخطط ضمن مجال البيئة المبنية  يتبين مما تقد م، أن  

، له آثار اجتماعية أيضاً  ، وهذا األمريشير إلى ضعف السياسات التخطيطية المتخذة في هذا المجال ماوالطبيعية 

المبنية وأهمية المحافظة على البيئة يؤثر في كيفية التخطيط للحاجيات  فتقسيم األراضي وتوزيع استعماالت البيئة

 .األساسية األخرى

 .المؤشرات االجتماعية ودالالتها في تقييم استدامة المخطط . 2.2.1.2

ما كيفية التخطيط  مؤشر للحالة االجتماعية لهم وليس المقصود هنا الوضع االجتماعي وإن   سكاننوعية الحياة لل إن  

تقييم تقدم المخطط التنظيمي نحو  على حاجاتهم وخدماتهم الحضرية األساسية، وبشكل عام إن   للحصول العادل

ومن وجهة عايير االستدامة، قياس فيما إذا يصبح أقل أو أكثر توافقاً مع ملومؤشرات دالئل ذلك يتطلب استخدام 

هذه الحاجيات والمتطلبات يجب أن يتم تقديمها بالتساوي على مختلف مستويات  نظر القضية االجتماعية فإن  

المدينة ومختلف فئات المجتمع وعبر األجيال أيضاً، والموضوع المهم في هذا المجال أيضاً القدرة على تحمل 

 .تكاليف تأمين كل منها

وباإلمكان توفيرها من  داد المخططاتمن توافرها عند إع هناك عناصر عدة تعزز العدالة االجتماعية ال بد  

 :خالل االلتزام بمجموعة مؤشرات تساعد في اإلجابة على التساؤالت

  وما هو نمط التنقل الذي تم  اقتراحه لحقيق ذلك؟ األراضيهل يوجد تكامل لتخطيط النقل واستعماالت 

  المجتمع؟وفر العدالة في الوصول إلى الخدمات الحضرية األساسية لكافة فئات تتهل 

 هل يتوفر نظام إسكان مستدام من حيث التكلفة الرخيصة والموقع المناسب وإمكانية الوصول السهل أيضاً؟ 
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 ما مدى توفير المخطط للشعور باالنتماء والمحافظة على هوية المكان التاريخي والثقافي والطبيعي؟ 

  مدى كفاءته وهل يخفف من اآلثار هل يوفر نظام نقل جيد من حيث الوقت والتكلفة وسهولة الوصول وما

 داة التطبيقية المتبعة؟ السلبية على الصحة العامة، وما هي األ

الحظ أن  معظم التساؤالت السابقة تتركز على النقل الحضري ودوره في تخطيط استعماالت األراضي لما له ي  

 على التساؤالت سيتم اإلجابةح، ويمن أهمية في التأثير على تخطيط استعماالت أراضي مستدامة والعكس صح

 .20الموضحة في الجدول المؤشرات االجتماعية بقياس 

 معايير اداء المخطط مؤشرات قياس المخطط المجاالت
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عدد االراضي ذات التكلفة الرخيصة :13م

 .للتسويق المحلي لذوي الدخل المنخفض

 12 : األراضي لإلسكان الرخيصزيادة تخصيص. 

عدد الوحدات السكنية الرخيصة لتلبية : 12م

 الحاجات المحلية 

 12 : إجراءات لتزويد السكن بأسعار رخيصة وتأمين الوصول السهل للوظائف

 .والمرافق

متوسط مسافة الرحلة من المساكن إلى أقرب : 12م

 (على األقدام)نقطة مرور 

 12 :السهل للنقل العام مع اتصال جيد مع الخدمات المحلية  تزويد إمكانية الوصول

 .واإلقليمية

إمكانية الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية  : 12م

 .الرخيصة

 18 : تأمين الخدمات الحضرية األساسية بأسعار معقولة لجميع الفئات من خالل  

 .اإلنتاج المحلي

المرافق 

 الثقافية

 -تأثير التنمية  على التقاليد والهوية  الحضرية: 12م

 مدى تنمية الشعور بالهوية الثقافية والتاريخية 

 30 : زيادة الشعور بالتراث الثقافي والهوية الحضارية وخلق أماكن عامة تاريخية

 ثقافية 
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من الفعاليات تقع ضمن مسافة مشي  % 20وصول إلى بدائل النقل بحيث :  32 إدارة المرور وتنسيق النقل المحلي مع اإلقليمي : 12م

م عن محطة 200م عن خط الترام و200م بعيدة عن محطة القطار و200

 .م عن وسائل أخرى للوصول إلى النقل الكفوء المستدام200الباصات و
مدى إمكانية توفير الوصول إلى شبكة نقل آمنة : 18م

 ورخيصة كفوءة

 زمن ومسافة الرحلة -ملكية السيارة: 30م
 31 :زيادة حيوية وكفاءة النقل العام وخفض االعتماد على السيارة الخاصة. 

 33 :استعماالت أراضي متعددة، لتقليل الطلب على الرحالت في التنمية الجديدة 

الصحة 

 والتعليم

الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية : 32م

 الرخيصة

 32 :وضع حدود التلوث المحلي وآثار التلوث على الصحة. 

 32 :ضمان وجود مراكز تعليمية في المناطق السكنية النامية وتهدف إلى التوظيف 

 السكان
 .تحليل تأثير التغيرات الديموغرافية :  32 الفئات الفقيرة  -التعداد السكاني وتغيراته: 31م

 32 : التحتية لفقراء الحضر بتكاليف رخيصةتقييم كيفية توصيل البنية 

 تخفيف العنف والجريمة :  32 ساكن  2000الجرائم المسجلة لكل : 33م األمن

 تقليل نسب األسر التي تحت خط الفقر:  38 نسب األسر التي تقع تحت خط الفقر : 32م الفقر

 .المؤشرات االجتماعية ومعايير تقدم نظام التخطيط التنظيمي نحو االستدامة :(20)الجدول 

 .الباحثة :المصدر

 :المطلوبة من خالل قياس مؤشراتها وفق اآلتي االجتماعيةسيتم تحليل مدى التزام المخطط باإلجراءات 

 .النقل الحضري المستدام.  1.2.2.1.2

من أهم القرارات االستراتيجية التي يجب أن تؤخذ باالعتبار عند التخطيط الستعماالت  هو اختيار نمط التنقل إن   

تخطيط المدينة وتنميتها الموجهة بممرات النقل مخططات التنظيمية وذلك من خالل األراضي وبالتالي في توجيه ال

 .ةجيستراتياإل

األمر وبالتالي فإن رصد مجموعة مؤشرات ال توجد بيانات أو أهداف مباشرة تعزز أو توضح هذا في الواقع،  

 .نقل المقترحةالللنقل الحضري المستدام يمكن أن تعكس مستوى ونوعية التخديم بشبكة 
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  لكنها ح البيانات أن  حجم شبكة النقل المقترحة جيدة توض  : اإلقليميإدارة المرور وتنسيق النقل المحلي مع

 مناطق المدينة من باتجاه اليومية النشيطة الحركة السكانيةأن   من بالرغمضعف األداء  في واجه ضعفت

 من الخدمات غيرها أو أو التعليم اليومية لقضاء االحتياجات أو العمل بهدف )قادم ألف 20 بحدود)المحافظة 
[29]
 المرحلة في البرنامج التخطيطي من اقتراحاتفهي تحتاج إلى ربط حلقي بين مناطق المحافظة وهذه جزء  

 مقترحات لتحسين النقل في مدينة الالذقية 210 ، ويوضح الشكلالثانية

 [29] مقترحات لتحسين النقل في مدينة الالذقية  (:120)الشكل 
 

أن الطرق المقترحة قد حققت تدرج هرمي حسب األسس والمستويات التخطيطية من الش كل السابق الحظ ي  

اقتراح دمج الطرق المركزية والالمركزية لتوزيع أن ه تم  المعتمدة إال  أنه تبين من دراسة البرنامج التخطيطي 

محيط البيئة  في ما يقلل من عامل األمانمواإلقليمي  مج يسبب الخلط بين المرور المحليالخدمات وهذا الد

محاذاة سكة القطار لكنه يخترق بوهو قيد الدراسة التنفيذية  اقتراح طريق الشحن المرفئي كما تم  السكنية، 

 البيئيالمناطق السكنية القائمة أيضا ما يسبب الخلط المروري والتقليل من عامل االمان واالزدحام والتلوث 

مسألة إضافة طرق جديدة  المخطط التنظيمي الجديد لم تتعد  عملية تحديث وتطوير شبكة الطرق في  أي أن  

وسع في حين هناك العديد من الطرق القائمة والتي تخدم التجمعات المحيطة ولم يتم االستفادة لخدمة مناطق الت  

م منها أو استثمارها لتحدد هي بدورها استعماالت األراضي المطلوبة من مناطق التوسع أو ربط المدينة باإلقلي

 .عكس االستدامة شر ربط النقل اإلقليمي والمحلي يتجهمؤ وهذا يدل على أن  ، عبر المناطق المحيطة

 دراجات وسكك حديدية، ترام، مشاة ) مدى إمكانية توفير الوصول إلى شبكة نقل آمنة ورخيصة كفوءة

لمدى فعالية النقل العام وخياراته الكفوءة وهذا متعلق بدوره باستعماالت  جيداً  يقدم هذا المؤشر تقديراً  (هوائية

األراضي ومدى تقارب الفعاليات واندماج الوظائف وبالتالي سهولة الوصول إلى أماكن العيش أو العمل في 

كة النقل م عن محطات النقل العام أيضاً، ولدراسة مدى التزام شب200ال تزيد عن التي حدود المسافة الالزمة 

ولكن  210الشكل موضحة في اللبعض مناطق المدينة اقتراح خطوط التراموي  تبين أن ه تم   بهذا األمر المقترحة

المقترحة في شبكة الترام 

  2002المخطط للعام 
المنطقة محور   2قتراح  -      

 الصناعية

 –الكورنيش الجنوبي  1اقتراح  -

 عقة شحرور 

شارع عمر بن  3اقتراح  - 

 .الخطاب

     –دوار الصيدلية  2اقتراح  -   
 المدينة الرياضية 

الكورنيش الجنوبي الشاطئ  -    
 األزرق 

 محطات تبادلية لخطوط الترام  - 

محطات بداية ونهاية لخطوط  -

 الترام 

 

 

محاور النقل المقترحة في 

 التوسع مناطق 

 3 يخدم توسع 2محور 

 1 -2يخدم توسع  1محور     

 2يخدم توسع  3محور 

 شعاعي ضمن المدينة 2محور       

 2-2يخدم توسع  2محور       

 3يخدم توسع  2محور             

 محطة تجمع تكسي            

 خطوط حلقية مقترحة            

محطة انطالق باصات السفر       

 الخارجي

محطة انطالق إقليمية للمحاور       

 الشرقية وجنوبها

محطة انطالق إقليمية للمحاور      
 الشمالية

 

N 
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تحديد  لم يتموكذلك  ،دون الوصول إلى مناطق التوسع المقترحة والتي ستشكل حركة يومية نحو مركز المدينة

 .الترامالمسافة المقطوعة من مكان العمل أو السكن إلى محطة 

ترح تنظيم حركة المشاة فيما يتعلق ببدائل النقل األخرى كالمشي أو الدراجات الهوائية فقد اق   ،من ناحية ثانية

ولكن ضمن إجراءات ال تتعدى إمكانية تخصيص بعض الطرق والمحاور لحركة المشاة في ساعات محددة 

للعربات والمشاة وهذا ال يحقق شروط المجاورة السكنية وتنظيم بعض الشوارع بما يسمح بحركة مختلطة 

سيارات في المدينة يشجع ارتياد لل طابقية اقتراح مواقف كما أن  و ،وط األمانالمعاصرة وال يحقق شر

وكذلك لم يتم  ،اآللية المركبات
تحديد طرق المشاة وفق سياسات 
أو منهجية بحيث تقع أكثر 
الفعاليات ضمن مسافة النقل 
العام المطلوبة لنظام نقل 

 212 ، ويوضح الشكلمستدام

المحاور الرئيسة لشوارع المشاة 

المقترحة ومواقف السيارات 

 .الطابقية في المنطقة المركزية

 وزمن  - ملكية السيارة

يدل هذا :  ومسافة الرحلة

النقل وسيلة المؤشر على نوعية 

وعلى مدى تفعيل النقل  المعتمدة

من خالل خفض استخدام  العام

المسافة تدل و ، تالسيارا

 ةالمقطوعة على سياس

األراضي ومدى استعماالت 

تخطيطها وفق وسيلة النقل، 

ولدى قياس أداء النقل المقترح 

وفق هذا المؤشر في المخطط 

اقتراح إضافة طرق  تم   هن أن  تبي  

جديدة مخدمة بالنقل العام والخاص 

في ( سكك حديدية)خطوط نقل إقليمي  توكذلك تم اقتراح خطوط الترام ولكن ضمن المدينة فقط، وكما اقترح

الربط بين شبكات  اللر شبكة النقل العام من خي، واقترح توسيع وتطونيالحسيعلى طريق لمناطق الشاغرة ا

اقتراح تعديل مركز انطالق السرافيس في  ولكن تم   االنطالقالنقل الموجودة في المدينة وتوضع مراكز 

من ناحية إمكانية هذا االمر ال يعزز مسألة النقل العام الكفوء و األجرةإلى مركز انطالق سيارات الفاروسي 

 .ن يوفره الميكروباص عوضاً عن التكسيأالذي من الممكن  لركابتخديم الرحلة لحجم جيد من عدد ا

  اإلسكان الرخيص.  2.2.2.1.2
الرخيص تتعلق بسياسات استعماالت األراضي من حيث توفير أنماط  إلسكانتأمين اهناك عدة مضامين ل

عتبر تأمين اإلسكان وي   ،ألراضيتهالك ااسمين الكثافة العالية لتقليل وتأ وكثافات سكانية مختلفة لجميع الفئات

إن ، وفي الواقع وفي مدينة الالذقية بشكل خاص امأولويات إعداد مخطط تنظيمي مستدام بشكل عن الرخيص م

ع من أجله المخطط التنظيمي الجديد لمدينة الالذقية وخاصة أن ض  تحقيق هذا االولوية يعزز الهدف الذي و  

سكان المدينة واتخذوها مكانا للسكن لتردي األوضاع  منتقريباً % 20يشكل عدد سكانها المناطق المخالفة 

تنظيم وإعادة تأهيل مناطق المخالفات الجماعية من خالل  كان من األهداف الرئيسة للمخطط وقد، االقتصادية

واقتراح تنظيم عمراني لها يسمح بنقل قسم من السكان إليها بعد اكتمال البناء ومن ثم تنظيم المناطق  قهاتطوي

سيئة لهدمها الالتي تم إخالؤها من السكان، إضافة إلى االستفادة من الشرائح السكنية المخالفة وحالتها الفيزيائية 

المحاور الرئيسية لشوارع المشاة في المنطقة المركزية (:121)الشكل 
[29]
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ها حيث اقتراح سكن مالئم لوضع سكان واقعها الحالي مناألخذ باالعتبار عدم  وهذا يشير إلى، وإعادة بنائها

 :وهي هناك مؤشرات عدة  هذا الموضوعدقيق للقياس لذلك و .ما فقط اقتراح اإلزالة والهدموإن  

 ويقصد بها عدد األراضي المخصصة لذوي الدخل المحدود بالنسبة للمساحة الكلية، وفي الواقع، : الكثافة

لكن لم يترجم ذلك من المخطط  من ضمن أهداف تتوفير السكن لجميع الفئات كانمسألة غم من أن  على الر  

أساسية  سابقةهناك مشكلة  أن   وخاصةً  ،خالل مشاريع تثبت مدى فعالية هذا الهدف وكيفية تحقيقه واقعياً 

لدخل ذوي المقاسم إلقامة الوحدات السكنية الهي عدم توفر األراضي والعامة لإلسكان و مؤسسةتواجهها ال

 دونتوزيع األراضي لمناطق التوسع السكنية كتنظيم  تم  غم من ذلك فقد ، وعلى الر  بأسعار رخيصة المحدود

تالي تصبح األراضي عرضة لالتجار بها أو حسب ما لتنسيق وتحديد الجهة المسؤولة عن استثمارها سكنياً وبا

وحسب ما تبين وخاصة أن هناك حالياً يرتأيه مجلس المدينة وما تمليه القوانين والتشريعات العمرانية الجامدة، 

إضافة إلى  عاماً بحاجة إلى مسكن 10شخص ممن هم في سن  223282في تحليل الوضع الراهن ما يقارب  

حسب المخطط المعلن عام  نسمة  82000 حوالي متوقع لمناطق التوسع المقترحة والذي ق درالتعداد السكاني ال

إذ كان من الممكن  ،غم من ذلك لم يتم اقتراح أي وحدات سكنية وفق حاجة السكان الحاليينوعلى الر   ،1002

المخطط في حدود حاجة ولحظها في وكذلك المناطق المخالفة اتخاذ األراضي الفارغة أو المناطق المتدهورة 

 .الجهات العامة المسؤولة عن تأمين السكن الرخيص وتوزيع المقاسم الناتجة عن االستمالكات

  يقيس هذا المؤشر إمكانية  (:على األقدام)الرحلة من المساكن إلى أقرب نقطة مرور متوسط مسافة

قياس هذا المؤشر على مستوى  في الواقع تم  و مشياً، م200ووفق مسافة ال تزيد عن الوصول السهل للنقل العام 

سافة التنقل المخصصة حدد مالمقترحة ولكن لم ت  وسائل النقل العام  حيث لوحظ خطوطمناطق التوسع المقترحة 

اقتراح خطوط الترام ضمن الحدود اإلدارية الحالية للمدينة ولم يلحظ  تم  ، كما للوصول إلى محطات التبديل

لتخديم إلى مناطق إمكانية وصول ا

إضافة إلى ذلك ، التوسع السكنية

جاورة السكنية معتمد مبدأ الي

التنقل مشيا  على ةالمستدامالمعاصرة 

ماتها وهذا لم يلحظ للوصول إلى خد

ليل خريطة حت فيفي المقترحات وال 

 .المخطط التنظيمي العام

  إمكانية الوصول إلى الخدمات

 -كهرباء –مياه ) والبنية التحتية

وهذا : (مراكز عمل –صحة –تعليم 

ادل للسكان كيفية الحصول العلمؤشر 

على الخدمات األساسية، وفي الواقع 

إن الجزء االكبر من الخدمات يكون 

أجريت  وقدفي مركز المدينة القائمة 

دراسة لخدمات متممة ضمن المدينة 

حيث اقترح مركزين متممين وبمساحة 

 :المركز األولمنها هكتار  21

قرب البارك هكتار 1292مساحته 

 -خدمي)الشمالي وبصفة إشغال 

 والثاني ،(تجاري-ثقافي -إداري

القدس  في حي هكتار 1092مساحته 

ويوضح  . [28](سياحي ترفيهي)

راكز الخدمات المقترحة م 211 الشكل

التنظيمي المعلن لمدينة الالذقية مراكز الخدمات المقترحة في المخطط  :(122) الشكل  .في المخطط المعلن
[28]

  

 مخطط مراكز الخدمة بمختلف درجاتها 
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 من خالل الشروط الفنية الخاصة دون مسألة توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي لم تكن إال   ن  كما أ

لمناطق المخالفة لم يكن هناك أي أهداف للمناطق المدينة، وعلى األخص  تأمين ذلكطات لدراسة وجود مخط

سة مفصلة ومشاريع  من خالل اقتراح تطويقها وإعادة تنظيمها دون وجود دراإال   لها الخدمات الالزمةلتأمين 

 .تجسد المقترحات على أرض الواقع

 المرافق الثقافية والتاريخية . 2.2.2.1.2

من خالل التخطيط لتصميم حضري يعزز للمدينة يهتم هذا الموضوع بالحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية 

وجود فراغات عامة مفتوحة ومواقع عامة على صلة بالواقع وبالتالي تعزيز التواصل االجتماعي، وهذا كان 

ظة على التراث الثقافي والهوية التركيز على أهمية المحاف تم  من ضمن االهداف الرئيسية للمخطط حيث 

 .ماكن عامة تاريخية ثقافية ومعالمالحضارية وخلق أ

 الصحة والتعليم.  2.2.2.1.2

يعتبر الوصول العادل إلى الخدمات الصحية والتعليمية من المؤشرات االجتماعية الهامة والتي تدل على تقدم 

اعية والتي يتم واالجتم واالقتصاديةهذا االمر بمختلف الجوانب التنموية البيئة  المجتمع نحو االستدامة إذ يتعلق

، من حيث وضع حدود للتلوث المحلي لتقليل أثره على الصحة وضمان وجود مراكز في المخطط اتجسيده

اقتراح طرق إضافية  مان  إلة البيئية باالعتبار وتعليمية مؤمنة، إال  أن ه لم يكن من األهداف المقترحة المسأ

  .الصحة في ويؤثرالتلوث المحلي ة لتأمين التخديم يزيد من واالعتماد على مركز المدين

خارج المدينة  خديمية بما فيها مراكز التعليماعتماد فكرة التجمعات التاقترح تأمين االحتياجات التعليمية ب وقد

هذه التجمعات التعليمية اقترحت لخدمة المدينة و( مدرسة تعليم ثانوي - مدرسة تعليم أساسي -روضة)مثل 

ولمناطق التوسع المقترحة، كما تم  اقتراح مدارس تعليم اساسي في المناطق الفارغة حسب برنامجها 

فكرة تجميع الخدمات التعليمية خارج المدينة لتخديم المدينة وتوسعها ال يحقق المعايير  ولكن،  [29]التخطيطي

أي ان تجاه هذا المؤشر  التخطيطية ألنصاف أقطار التخديم وفق المجاورة السكنية ولم يلبي حاجات السكان

 .عكس االستدامة

 التغير الديموغرافي .  2.2.2.1.2

في تغير الديموغرافي هو المحور األساسي للدراسات التخطيطية التي توضع لتلبية الحاجات والمستجدات عد الي  

مؤشرات الالبيانات المتوفرة عن  في الواقع إن  و، لها لتعدادت السكانية والتوقعات المستقبليةاالمجتمعات وفق 

التعداد السكاني وتغيراته كان من أهم المؤشرات التي تم  أن  إلى المعتمدة إلعداد المخطط الجديد للمدينة تشير 

سنة قادمة  10دراسة معدل النمو للمدينة والتعداد المتوقع لمدة و في وضع األهداف وتحديد التحديات اعتمادها 

 .ووضع المخطط التنظيمي العام المعلن لمدينة الالذقيةوعلى هذا األساس تم تخطيط استعماالت األراضي 

 األمن.  2.2.2.1.2

من متطلبات استدامة المدن لمعرفة ضمان الحصول العادل على البنية ؤشر مستخدام هذا الا المبرر من ينشأ 

وغيرها لجميع فئات المجتمع للتقليل من التفاوت االجتماعي وبالتالي نقل رخيص،  ،إسكان مالئممن التحتية 

  .لكن لم يكن لهذا الهدف أي صلة بمقترحات وأهداف المخطط الجديد  اإلمكانتخفيف العنف والجريمة قدر 

 الفقر.  7.2.2.1.2

لكافة فئات المجتمع على الخدمات والحاجيات الضرورية لعادل ابهدف كيفية الحصول  ؤشريتعلق هذا الم

، المخطط التنظيمي و مقترحات  يف الفقر من اعتباراتفيكن هدف تخلم ولكن  األمروكيف حقق المخطط هذا 

 .ولم  يكن له أي صلة بالمخطط

شير بصورة عامة إلى انعكاس الحالة االقتصادية على الجانب الجتماعي تماعية يدراسة المؤشرات االج إن  

عرف بشكل تفصيلي على البعد االقتصادي من ضمن أهداف المخطط التنظيمي سيتم دراسة وتحليل ولكن للت  

أكثر أو أقل توافقاً مع سبل العيش المستدام واالزدهار  تللتعرف فيما إذا كان بشكل مفصل لهذه األهداف

 .االقتصادي المحلي
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 تقييم المؤشرات االقتصادية ودالالتها في مقترحات المخطط التنظيمي الجديد. 2.2.1.2

على تحمل يقيس البعد االقتصادي إمكانية حصول سكان المدينة على سبل العيش المستدام من حيث القدرة 

حاجات وهذا يعتبر اولوية الوالمقصود هنا تجنب ضغط التمويل المطلوب لسد  ،تكاليف المتطلبات األساسية

إذ يوجد مواضيع وعناصر يجب على المخطط التنظيمي أن يتضمنها ولها  ،هامة إلنشاء مجتمعات مستدامة

وأساسيات المنزل األخرى، وهذا يرتبط  دور هام في تحقيق ذلك وهي اإلسكان، النقل، توزيع الغذاء والمياه

ة، والمقصود هنا كيف بنتائج التخطيط للحاجات األخرى كالصحة والتعليم والتوظيف والمشاركة االجتماعي

 .عكس كيفية الحصول على هذه الخدمات بأقل التكاليفيمكن للمخطط أن ي

ر كل منها في اآلخر أي قد يكون هناك إلى تداخل المؤشرات لمختلف المجاالت التنموية وتأثي مما سبق يشير

مؤشر لهدف ما يمكن أن يستخدم مؤشر لهدف آخر على سبيل المثال إن مؤشر التخطيط لإلسكان الرخيص 

من خالل توفير فرص أيضا مؤشر للمعيشة ذات التكلفة الرخيصة التي تعزز الوصول إلى النقل الرخيص 

ف عدد الرحالت للوصول إلى العمل والتقليل من التلوث وكذلك العمل القريبة من أماكن السكن وبالتالي تخفي

 .تخفيف تكاليف النقل وهذا بدوره ينعكس إيجابياً على الفاتورة االقتصادية والبيئية

قياس المؤشرات التي تأخذ  تم  األهداف االقتصادية قدم المخطط نحو تحقيق تقييم مدى ت، من أجل وبشكل عام

ع في مجال االقتصاد واستنتاج فيما إذا ةباالعتبار العناصر الوارد ض   :يحقق مجموعة أهداف وهي أنلالمخطط  و 

 يلبي احتياجات السكان الحضرية بأسعار معقولة 

 يتضمن أهداف للتوظيف المحلي 

  يعمل على تنمية الريف وخلق فرص عمل فيه لتفادي الهجرة والضغط على المدينة 

 مدمجة تصادية المحلية بتعزيز استعماالتالقالبطالة ويخلق فرص للتنمية ا يخفض معدل. 

 زمة لهاليحقق موازنة بين اإلسكان وفرص العمل ال 

فاهية المجتمع شملت المؤشرات االقتصادية مواضيع ومجاالت عمل وإجراءات تتعلق بسبل العيش المستدام ور

 .22 وتوفر فرص التوظيف موضحة في الجدول

 اداء المخططمعايير  مؤشرات قياس المخطط المجاالت
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آثار المشاريع في المخطط على االقتصاد المحلي : 32م

 وعلى الفقراء المحليين 

 20 : تقييم األثر االقتصادي للمخطط مع تضمين كل أصحاب العالقة ويتضمن

 .أهداف التوظيف المحلي

 22 : خلق حوافز للتنمية الريفية لمنع الهجرة 

األعمال التجارية المحلية المتوفرة لخلق  حوافز : 32م

 لتنمية المدينة

 21 : توفير فرص لمزيج جيد من األعمال المحلية ولتزويد فرص جيدة للسكان

 للتسوق المحلي
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مختلطة لفرص عظمى للتنمية االقتصادية المحلية من مخطط الستعماالت :  23 معدل البطالة : 32م

 .األعمال الصناعية والتجارية والسكنية وغيرها

العدد )نسبة فرص العمل إلى الوحدات السكنية : 32م

 (الكلي لألعمال مقسمة على عدد الوحدات

 22 :العملفرص موازنة اإلسكان و. 

بمكان رتبطة فرص العمل المحلية المطروحة الم: 38م

 عيش السكان ومدى ارتباطها بالنقل العام

 22 : ضمان الوصول السهل لفرص التوظيف في المناطق المحلية والمحيطة بها

 .بواسطة الدراجات الهوائية والمشاة والنقل العام

 المؤشرات والمعايير االقتصادية لنظام التخطيط التنظيمي في مدينة الالذقية (:21) الجدول

 الباحثة: المصدر

 : كاآلتيالمؤشرات السابقة تقييم المخطط الجديد المقترح وفق  وقد تم  

 المحلي االقتصاد على المخطط فيالمقترحة  المشاريع دراسة آثار.  1.2.2.1.2

لم يكن هناك هدف واضح ومحدد من خالل مقترحات المخطط نحو التنمية االقتصادية المحلية ولكن تم توجيه  

كل للمخطط نحو التنمية السكانية والسياحية وهذا مؤشر بدوره لتنمية االستثمار السياحي الذي يشالهدف الرئيسي 

فقد كان هناك توجهات  ،التأكيد على مسألة التنمية االقتصادية من خالل قطاع السياحة فقط أي تم   ،عائد اقتصادي

لشريط الساحلي ولكن لم يتم التكامل مع مستقبلية لتنمية سياحية بعيدة المدى شمال وجنوب المدينة على طول ا

ناطق وفي المنطقة المتوفير فرص للعمل السياحي في هذه السياحة في المناطق األخرى الطبيعية والجبلية إلمكانية 

 .الساحلية أيضاً 

أكثرها  لة للحدود اإلدارية للمدينة الستعماالتتغيير بعض االشغاالت ضمن المناطق البرمجية المشك   ه تم  ن  أكما 

لم وضغط على المدينة من حيث تركز الفعاليات الخدمية فيها وومنها سكنية ولكن هذا يشكل عبء  ةوتجاري يةخدم
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ي حليتم التخطيط لمشاريع اقتصادية ذات جدوى هدفها اإلنماء االقتصادي من جهة وتوفير فرص للتوظيف الم

 .من القوى العاملةلفعاليات الخدمية التي تشكل النسبة األكبر وإنما زادت ا

هناك بعض االقتراحات عززت  لى المدينة وإنماإمن أجل الحد من هجرة سكان الريف كما لم يكن هناك أي هدف  

من خالل زيادة نسبة الفعاليات التجارية والخدمية وتركيز زيادة األعمال ضمنها في حين كان من  ه الهجرةهذ

 .ية مالئمة حلدماتها الحضرية وفرص عمل مالممكن خلق حوافر للتنمية الريفية وتأمين خ

توفير مزيج من  اقتراح تم  : لتنمية المدينة حوافر لخلق المحلية التجارية تقييم مدى توافر األعمال .2.2.2.1.2

 لسكانان دارية وذلك ضمن المناطق الفارغة والمعاد تأهيلها وهذا يمك  اإلخدمية والتجارية وال المحلية األعمال

 .من التسوق المحلي

 معدل البطالة.  2.2.2.1.2 
المتاحة وطبيعة ة وفقا للموارد المحلية حليوهو مؤشر يقيس حالة قوة العمل ومدى تعزيز التنمية االقتصادية الم 

على من المعدل على المستوى أوهو % 22.2بلغ قد المنطقة، وبتحليل للوضع الراهن تبين أن معدل البطالة 

  8.3البالغ الوطني
[91]

من القوى % 33منها ما يقارب % 22بلغت نسبة القوى العاملة في المحافظة ككل  قدو،  

كانت  بعد أن 1001حيث انخفضت عن عام %  22.2العاملة في المدينة وبلغت النسبة العاملة بالقطاع الزراعي 

القوى العاملة ل النسبة األكبر من كزيادة الهجرة الريفية والعمل بالقطاع الخدمي الذي ش وهذا يدل على% 12

أهداف لتزويد فرص العمل الزراعي  أوغم من ذلك فلم تتضمن مقترحات المخطط الجديد أي سياسات وعلى الر  

يف للسياحة وبالتالي لم يتم توفير فرص عمل دوعدم توجيه االقتصاد نحو التنمية الزراعية كقطاع اقتصادي ر

فرص عمل من  مؤشر توفير أي أن    ،وبكفاءة تثمارها وظيفياً محلية وفق الموارد المحلية المتوفرة والتي يمكن اس

يتجه عكس وفق توجهات المخطط ية ستفادة من الفرص االقتصادية المحلخالل تخطيط استعماالت أراضي لال

 .االستدامة

 

 (العدد الكلي لألعمال مقسمة على عدد الوحدات)نسبة فرص العمل إلى الوحدات السكنية . 2.2.2.1.2

أن هذا المؤشر يطابق إلى حد ما مؤشرات ضمن مجاالت أخرى مذكورة في البعد البيئي واالجتماعي يالحظ  

التنمية من حيث التخطيط الستعماالت أراضي مختلطة تحقق  توهذا يؤكد مدى التداخل والترابط بين مجاال

خدمات الحضرية على الالعادل  والحصولماكن السكن أتأمين فرص العمل الكافية والقريبة من بتقارب الفعاليات 

 .بتكاليف معقولة

لعدم توافر  موازنة بين المناطق السكنية المقترحة وفرص العملوجود مدى  في الواقع ال يمكن التحديد بدقة 

 م معرفة ما هي السياسات المتبعةوذلك لعددقيقة حول هذا المؤشر فيما يتعلق بمقترحات المخطط الجديد  بيانات

نفذ وما هي فرص العمل المطلوبة لتفعيل ستالتنظيمي وما هي المشاريع الواقعية التي  ملية التخطيطالحقاً بعد ع

ترح ن العمل بشكل عام لم يكن بهدف توفير فرص عمل للسكان المقأالمشكلة هنا تنطلق من أن  هذه المشاريع إذ 

 .الستيعابهمسكنية توسعية مناطق إسكانهم بقدر ما هو إحداث 

 

 العام بالنقل ارتباطها ومدى السكن بمكان المرتبطة المطروحة المحلية العمل فرص.  2.2.2.1.2

السكن ومدى تحقيق  وأماكنيرتبط هذا المؤشر بوسائل النقل المؤمنة للوصول السهل من وإلى فرص العمل  

هدف يخص مسألة توفير اقتراح أي  عدمل مقترحات المخطط إال  أن ه تبين بتحلي األمرلهذا  المخطط االقتصادي

لمناطق التوسع، وخاصة فرص العمل سوى التنمية السياحية ولكن دون دراسة كيفية الوصول السهل والرخيص 

تؤمن  مالمدينة ول أي لم يتم تفعيل االستعماالت بحيث تعزز النقل العام وفق خيارات متطورة بالتوازن بين مناطق

 .بها المحيطةو المحلية المناطق في التوظيف فرصإلى سهولة الوصول 

 تقييم الجانب اإلداري لنظام التخطيط التنظيمي   . 2.2.1.2

فالعملية اإلدارية هي األساس في ها، في المتبع المؤسساتي والهيكل اإلدارة بنموذج استدامة المجتمعات مرهونة ن  إ

مسؤولة عن كل ما يتم وضعه من  هي االستدامة لكافة القطاعات، وفي قطاع التخطيط التنظيمي تعتبر إدراج

التكامل  إلى التحول فإن إدارة عملية التنمية هي األداة الفاعلة في المشروعات لذلك سياسات على اعتبار أن  

طار التنمية االقتصادية إ فيلوضع البرامج التخطيطية العمرانية  يضرور أمر هو واإلداري التخطيطي
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لمخططات هذا المجال هو األساس في عملية إعداد اواالجتماعية واإلدارية إلمكانية القرار المشترك والموحد، و

 من ذلك يكونيستوجب اختيار العنصر االفضل ووتخصص بتوظيف العقول اإلدارية والتخطيطية م كونه مجال

إلداري والتخطيطي المتمثل بالتدابير المتخذة إلعداد مخطط مستدام البعد ا تقيسمؤشرات وجود مجموعة  خالل

ه هل يمكن للمسؤولين عن التخطيط في مدينة الالذقية إعداد ن  أوإن القياس األساسي لهذا البعد هو النوعية بمعنى 

التي  21الموضحة في الجدول  لمعرفة ذلك فإن ه ي مكن االعتماد على المؤشرات ،مخططات تنظيمية أكثر استدامة

  :التالية داريةاإلمعايير التقيس مدى التقدم نحو 

 أن يكون هناك  اتساق وتنسيق من حيث يوجد: 

 .الجهة الدارسة للمخطط والسلطات المحلية مع الحكومة المركزية وبينتنسيق  -

ر إلعداد المخطط من مصاددقة ووضوح في توفير البيانات والمعلومات الكافية والحديثة الالزمة  -

 .موثوقة ومنها المشاركة الشعبية

  اعتماد المشاركة الشعبية كإحدى اهم أدوات إعداد المخطط في كافة مراحل إعداده. 

 المخطط إعداد بعملية تعلقةالم التنظيمية والقدرات المالية والموارد المهارات توفر. 

  عملية إعداد المخطط وتحديث القوانين وتطويرها  فيضعف في سيادة القانون للتقييم تأثير أي مواطن

 .بما يالئم الحاجات المتجددة

 استخدام أدوات تحليلية تتضمن مؤشرات قياس استدامة المخططات . 

 معايير اداء المخطط مؤشرات قياس المخطط المجاالت
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التفويض الرسمي من الحكومة المركزية : 20م

 والتنسيق العمودي واألفقي 

 22 : التنسيق مع الحكومة المركزية وفهم لألطر االستراتيجية الوطنية وتنسيق بين

 الحكومات المحلية المجاورة

 .التبادل والتنسيق بين السياسات والمخططات والسلطات القضائية:  22 التنسيق الداخلي: 22م

 22:تنسيق وتعاون بين الجهة الدارسة للمخطط والسلطات المحلية. 

توافر بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة ومدى المشارة الشعبية في توفيرها :  28 الدقة والوضوح: 21م

 إلمكانية التطبيق
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مدى مشاركة السكان المحليين والمنظمات : 23م

عملية  الخاص فيالحكومية وغير الحكومية والقطاع 

 اإلعداد ومدى توافر القدرات المطلوبة 

 20 : ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص إضافة إلى المشاركة الشعبية لكافة

أصحاب المصلحة في كل مراحل إعداد المخطط بدءاً من وضع األهداف 

 .والغايات وصياغة السياسات واالستراتيجيات إلى مرحلة التطبيق

اإلعالم عن المخطط وعن المشاريع األولية  –تضمين أصحاب الشأن : من حيث  22 وصف العملية التشاركية : 22م

ومدى المشاركة واستشارة المجتمع المدني ومزودي الخدمات والوكاالت 

 .الحكومية والقطاع الخاص

 لخبراتا
المهارات لدى الكوادر والجهات المختصة : 22م

 مرحلة من المراحلبإعداد المخطط لكل 

 21 : توفر المهارات والموارد المالية والقدرات التنظيمية المتعلقة بعملية إعداد

 المخطط

القوانين 

 والتشريعات

القوانين والتشريعات وأثرها في تصميم : 22م

 المخطط وتنفيذه

 23: تقييم تأثير أي مواطن للضعف في سيادة القانون في عملية إعداد

 .المخطط

 22 : تحديث القوانين وتطويرها بما يالئم الحاجات المتجددة 

 إمكانية تطبيق المخطط وفق القوانين وتطابقه مع آراء السكان:  22 تطبيق المخطط وفق الشرعية: 22م

تحليل 

قاعدة 

 البيانات

 استخدام أدوات تحليلية علمية للمخطط:  22 تحليل المخطط وقياسه: 22م

 22 : استخدام مؤشرات قياس استدامة المخطط 

تطبيق 

 المخطط

 توضيح استراتيجية التنفيذ:  22 .تنفيذ المخطط: 28م

 المؤشرات اإلدارية لنظام تخطيط تنظيمي مستدام في مدينة الالذقية :(22)الجدول 

 الباحثة :المصدر

 للدراسات العامة الشركة الدارسة في والجهة الالذقية مدينة مجلس في المعنيين مع المقابالت لقد أظهرت

ومديرية الخدمات الفنية في محافظة الالذقية ومجموعة من المديريات لمختلف  الفنية واالستشارات الهندسية

 : ةاآلتيباستخدام مجموعة المؤشرات اإلدارية النتائج   اإلداري الواقع تقييم عندالقطاعات 

 .المركزية والتنسيق العمودي واألفقيالتفويض الرسمي من الحكومة . 1.2.2.1.2

والسلطات المحلية المقصود من هذا المؤشر مدى وجود تنسيق وتعاون بين المسؤولين المركزيين عن التخطيط  

االستراتيجية الوطنية وبما يحقق عداد المخطط وفق االطر إن يتم أي بأ ةالمسؤولة عن إعداد المخططات المحلي

ترسيخ البعد للم يكن هناك هدف أن ه ، ولكن كما تبين من البرامج التخطيطية للمخطط أهدافها وتوجهاتها العامة
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المكاني والحضري في االستراتيجيات والسياسات والبرامج ودوره في الحد من حالة الالتوازن بين مناطق 

أهمية التخطيط  التي أكدت علىالمحافظة وفق الرؤية والتوجهات المستقبلية للخطة الوطنية الخمسية العاشرة 

من خالل اتباع سياسات من شأنها أن تعزز هذه الرؤية باالعتماد على اإلقليمي المتوازن في الفصل السادس لها 

النهج التشاركي والتعاون مابين الحكومة المركزية وأجهزة اإلدارة اإلقليمية والمحلية من جهة وما بين 

انب آخرالقطاعات العامة والخاصة والمجتمع األهلي من ج
[23]

عادة إد على أهمية ما جاء المخطط مركزياً أك  ، إن   

االستعماالت وإحداث استعماالت جديدة بما يخدم المناطق ضمن الحدود اإلدارية للمدينة والتوقعات السكانية 

 .تعاون ما بين مجالس مدن المناطق األخرىأو وجود سة أثر ذلك على المستوى اإلقليمي المستقبلية دون درا

 .والدقة والوضوح في توفير البيانات التنسيق.  2.2.2.1.2

 وخاصة أن للمخطط المتعددة الوثائق مع الحقائق ربط حيث من المحلية الجهود بين تنسيق هناك يكن لم 

لم تتماشى أعمال تحديث حيث  ت،المعلوما في نقص واجهت المدينة مجلس قبل من المقدمة المخططات

سجمة مع الشوارع القائمة جاءت الشوارع غير من فقدالمخططات الطبوغرافية مع أعمال المخطط التنظيمي 

شركة العامة للدراسات الهندسية ال قامت بإرسالها التي اإلرساليات دراسة خالل منتبين  وحسب ما

 لتقييمها وضوح أكثر تفصيلية مخططات إرسال إعادة تتطلب والتي المدينة مجلس إلى واالستشارات الفنية

 جاء ما على رد أو تعاون أي هناك يكن لمأن ه أن  المسؤولية تقع على مجلس المدينة إذ  بشأنها مقترحات ووضع

 مخططات من لها يتوفر ما العمل وفق تابعت الدارسة الجهة فإن   ذلك من وبالرغم المجلس قبل من اإلرسالية في

المخطط إعداد في والتأخر الوقت ضياع إلى بدوره أدى وهذا دقيقة غير
[29] .
. 

 .المشاركة الشعبية. 2.2.2.1.2

جاء اختيار المشاركة الشعبية كأحد المؤشرات الهامة إلعداد مخططات تنظيمية ناجحة من تعريف المخطط 

وهي من المبادئ وكون المشاركة الشعبية هي أحد أهم أدواته ، "يأخذ عملية المشاركة مبدأ له"المستدام، 

تحليل هذا  ومن هذا المنطلق تم  ، "مبدأ الحكم واإلدارة" االساسية للتنمية المستدامة في المناطق الحضرية

ه إضافة إلى عدم وجود أن  ضمن مقترحات المخطط ومن خالل المقابالت مع الجهة الدارسة فقد تبين  ؤشرالم

بين الجهة الدارسة ومجلس المدينة المسؤول األول عن التخطيط في المدينة لم يكن هناك أي عملية  تعاون

وضع وتحديد التحديات المواجهة لمدينتهم حسب رأيهم أو وضع من حيث عداد المخطط للسكان في إتشاركية 

األمر من خالل الجهة الدارسة ووفق المخططات القديمة والبيانات الغير  ما تم  األهداف حسب حاجاتهم، وإن  

جاء ، لذلك مشاركة الشعبيةللفعيل تأو عة لقطاع خاص بلم تتم مشاركة أي جهة تا أنه إلى إضافةً ، كاملة

، حيث قابله مجموعة من االعتراضات بلغت ما يقارب مع مصالح السكان الواقع ومتعارضعن  المخطط بعيداً 

التي في مناطق السكن العشوائي % 22ألف اعتراض من قبل السكان، وقد بلغت أكبر نسبة لالعتراضات  23

كانت من االهداف الرئيسية للمخطط، إال  أن  حجم االعتراضات الكبير جاء بسبب تضارب المصالح وعدم 

تم   وعلى الرغم من ذلك، هماغة السياسات بما يحقق متطلباتعدم صيودة التنظيم، إدراك السكان لمفهوم إعا

نمية أيضاً دراسة االعتراضات من قبل لجنة تخصصية صادقت على محضر تشكيلها وزارة اإلسكان والت

توصية فيما يتعلق  22وقد خلصت اللجنة إلى مجموعة توصيات بلغت  30/20/1002تاريخ  العمرانية

ليتم  الموافقة عليها، ولكن  نمية العمرانيةرفعها إلى وزارة اإلسكان والت الهيكلي التنظيمي العام وقد تم   بالمخطط

، وبذلك دون إشراك السكان في وضع المقترحات إن ما بوجود ممثل واحد عنهم من أحد أعضاء مجلس الشعب

شر عكس االتجاه في عملية إعددا المخطط، وهذا ما يشير إلى اتجاه المؤ فإن عملية المشاركة محدودة جداً 

   .المرغوب لالستدامة

 الخبرات والكوادر المتوفرة. 2.2.2.1.2
تنمية حضرية ي خبرة واختصاصيين ون يكون القائمين على التخطيط ذأينطلق هذا المؤشر من ضرورة 

يتطلب توافر الخبرة والكوادر المؤهلة القادرة على عكس  هذا، ومستدامة وإعداد مخطط تنظيمي مستدام

فقد فريق الدارس للمخطط لم، وبالنسبة لالتوجهات الصحيحة لكل عنصر من عناصر المخطط التنظيمي المستدا

ا و الدارسة، من الجهة مدن تخطيط استشاريين 2التدقيق و فريق من مدن تخطيط استشاري 22 ضمنت أم 

مؤلفة من رئيس اللجنة  1002تشكيل لجنة تخصصية بقرار من المحافظة عام  فقد تم  االعتراضات لدراسة 
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وممثلين عن لتخطيط العمراني في جامعة تشرين عضاء هيئة تدريسية لأ 3و( عضو المكتب التنفيذي للمحافظة)

مجلس مدينة مديرية الخدمات الفنية ومهندسين اثنين مندوبين عن  يمديرية الزراعة ومهندسين اثنين مندوب

الالذقية ومهندس ممثل من الجهة الدارسة للمخطط من شركة الدراسات الهندسية واالستشارات الفنية
[29]

  ،

 حضرية تنمية اختصاصيوبذلك يالحظ أن ه لم يتضمن الفريق الدارس وال اللجنة المشكلة لدراسة االعتراضات 

 . أو ذوي خبرة لتخطيط استعماالت أراضي مستدامة مستدامة

 .مدى تطور القوانين والتشريعات في إعداد المخطط وتنفيذه. 2.2.2.1.2

هذا المؤشر نقاط القوة والضعف في القوانين والتشريعات العمرانية لمختلف القطاعات التخطيطية  ظهري

الفعالة ذات القدرة على فرض الضوابط والمعايير الالزمة  األدواتوأثرها في إعداد المخططات باعتبارها 

مؤشر يقيس مدى مرونة هذه القوانين وتطورها وفق هذا ال عملية التخطيط، وبذلك فإن   التي تقتضيها

دينة الالذقية، ولكن بدراسة للبرامج تتعرض لها المدن السورية منها م لالحتياجات والمتغيرات المستجدة التي

 2821الصادر عام  2ها تعود إلى األسس الواردة في المرسوم التشريعي رقم لمخطط تبين أن  ة ليالتخطيط

ة المعاصرة يبما يتالءم مع السياسات التخطيط لألسسوقوانينه العمرانية دون أي توجهات جديدة او تحديث 

تطوير وتحديث  للمدن كسياسات التنمية الحضرية المستدامة، في حين أن   12والتي تواكب تحديات القرن 

ية إعداد المخططات عملالقوانين والتشريعات وفق توجهات وقضايا االستدامة الحضرية يؤثر بشكل فعال في 

انين التي قوتطبيق المخطط سيكون وفق ال ن  كذلك إكون ذلك ينعكس في وضع السياسات واتخاذ القرارات، و

 دي مشكلة االعتراض على مضمون القانونن لتفاطور وفق متطلبات التنمية ومنها مشاركة السكايجب أن ت  

القوانين يدل على عكس االتجاه  مؤشر تطور أن  ، أي المخططالتأخر في عملية تنفيذ لمتعارض مع مصالحهم وا

 . المرغوب لالستدامة

 تحليل المخطط وقياسه.  2.2.2.1.2

المخطط نحو االستدامة من حيث التقييم س هذا المؤشر مدى اهتمام القائمين على إعداد المخطط برصد تقدم ييق

نظام التخطيط التنظيمي في مدينة الالذقية ال يتضمن  في الواقع، إن  . المستمر للسياسات والمقترحات المتخذة

المخطط تعمل وفق معايير ومؤشرات خاصة بتحليل استدامة المخططات، سوى  أي أداة لرصد مدى نجاح

عة للسكان ودراسة مقومات المحافظة وأهميتها على مختلف المستويات االعتماد على معدالت النمو المتوق

ولكن لم تكن الغاية قياس استدامة المخطط بل رصد الوضع الراهن لتقدير االحتياجات وفق عدد السكان 

أي دون  2822االعتماد على بعض المخططات الطبوغرافية التي تعود إلى عام  المتوقع، وعالوة على ذلك تم  

خاصة وجود مؤشرات  اقع، وبذلك فإن عدمعلى المخططات التفصيلية الغير المطابقة للوكذلك وتحديث 

السلطات والجهات المعنية ورصدها بشكل  تستخدم من قبلفي مدينة الالذقية  بالمخطط التنظيمي المستدام

 .ال يتوافق مع معيار التقدم نحو االستدامة مستمر

 ططالرؤية التنفيذية للمخ. 7.2.2.1.2

نوعية الخرائط ومدى إمكانية وتتضمن الرؤية التنفيذية استراتيجيات التنفيذ من أهداف وسياسات وجدول زمني 

مراحل إعداد المخطط إال في جميع ، وهذا لم يتوفر في وتحديد جهات التمويل قراءتها بسهولة ومصادرها

ر السنوات األولى من المرحلة التنفيذية للعشالمرحلة الثالثة التي اقترحت إعداد المخططات التفصيلية وتحديد 

 .الرؤية التنفيذية المقررة للمخطط  ال يظهر بوضوح المخطط فقط، ولكن هذا 

وضع دالالت ودرجات كل معيار وفق ما  تم  على ذلك  لمقترحات المخطط، وبناءً تحليل مفصل القيام بلقد تم   

  . عن االستدامة اأو بعده اومدى قربه اتتحديد اتجاه المؤشر ومنها تم   هو واضح من المقترحات،

 .وفق دالالت ودرجات المعايير اإلجرائية التنظيميتحديد اتجاه المخطط . 2.1.2

قدم استنتاجاً شبه دقيق عن وضع تقييم مدى التزام المخطط بها ي   قراءة مجموعة المعايير اإلجرائية التي تم   إن  

عن االستدامة ومنها يمكن تحديد نقاط الضعف والقوى والمخاطر واتجاه المخطط فيما إذا أكثر قرباً أو بعداً 

 .وبالتالي وضع األولويات الالزمة لتحقيقها يحقق االستدامةالتي تهدد سياسات إعداد مخطط تنظيمي 
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ذلك حسب ياس أداء المخطط تتجه عكس االتجاه المرغوب لالستدامة ومعظم مؤشرات ق أن   ،وقد تبين مما سبق

من خالل تعويض قيم  النقاط التي تم إحرازها فيما يتعلق بالمعايير اإلجرائية ومدى تقدم أو بعد المخطط عنها

باستخدام نظام النقاط المقترح حيث يرمز الرقم  23الموضحة في الجدول المؤشرات في قائمة التقييم المقترحة 

جراء يرمز إلى عدم وجود المعيار أو اإل( 0)، والرقم المخططموجود في مقترحات  يشير إلى أن  اإلجراء( 1)

 مع قائمة في حال ذكرها أو عدم ذكرها أو عدم تنفيذها اإلجراءاتأي يلخص كل حالة من  ،قترحاتفي الم

اإلجراء في تقدم نحو إعداد مخطط مستدام،  الذي يشير إلى أن   تعيين اتجاه المؤشرات باستخدام الرمز ل

ا الرمز   ويشير الرمز  عدم إمكانية التحديد الدقيق يشير إلى  )*(إلى أن  اإلجراء في اتجاه عكس االستدامة أم 

 . SOWT ، وقائمة تصنف المؤشر بحسب أداةالشأن اإلجراء في مقترحات المخطط لعدم توفر بيانات بهذا التجاه

 في مدينة الالذقية 2002دالالت مؤشرات قياس المعايير اإلجرائية في تقييم استدامة المخطط التنظيمي الجديد المعلن عام 

اتجاه  مؤشرات قياس أداء المخطط المجال

 المؤشر
درجات  المعايير اإلجرائية ألداء المخطط

 المعايير
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نسبة  األراضي الزراعية الريفية  التي تتحضر : 2م

 w 0 تقليل نسبة تحول األراضي الزراعية إلى حضرية وإدارة الوصول إلى الريف:   2 .كل عام

نسبة مساحة األرض الكلية المحمية كمناطق : 1م
 .     طبيعية

  1 : 2 .المواقع الطبيعية والريفية وزيادة نسبة المناطق الطبيعيةحماية وحفظ O 

  3 :0 .خفض تأثير البنية التحتية للتنمية على المناطق الطبيعية والريفية w 
 المساحات الخضراء والحدائق المتوفرة : 3م

 وأماكن األلعاب الرياضية  
  2:  1 .والمساحات والحدائقتحسين الوصول واالتصال مع أماكن الترفيه O 

  2 :1 حماية وتحسين الفراغات الخضراء الحضرية O 
 w 0 تحديد اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر في المخطط التنظيمي إلدارة البيئة:  2 إدارة المخاطر البيئية: 2م

 t 0 النفايات وتقليل تكاليف معالجتهازيادة نسبة إعادة استخدام :  2 وزن النفايات المتولدة كل يوم: 2م النفايات
 الطاقة 

والموار

 د

 كفاءة استخدام الطاقة: 2م
  2 :0 (عمارة كفوءة)تصميم أبنية خضراء مستدامة -تقليل كثافة استعمال الطاقة w 

 w 0 (الطاقة الشمسية-الكهرباء)استعمال مصادر طاقة متجددة  -  8  نوعية مصادر الطاقة: 2م
تغير 

 المناخ

 إشعاعات غاز ثاني اكسيد الكربون: 2م
  

 co2 0 tتخفيض االشعاعات  -التكيف مع التغير المناخي -20

 الهواء

 w 0 تقليل االنبعاثات الملوثة للهواء:   22 نوعية االهواء المحيط :8م
 (استنزاف األوزون)االتموسفير : 20م

  21 :0 الصناعات الخطرة `تقليل استعمال المواد الخطرة ونواتج w 

اه
مي

ال
 

نسبة استعمال الماء السكني من المتر المكعب :22م
   كل يوم

 O 1 استخدام المياه الجوفية بكفاءة -استخدام مستدام للمياه: 23
 O 1 منع تسرب التلوث إلى المياه الجوفية-حفظ المياه الصالحة للشرب:  22 نوعية المياه :21م
مياه األمطار )واستعمال المياه نسبة إعادة : 23م

   (والصرف الصحي
 t 0 .إعادة تكرارها  المياه المالحة -إدارة مياه األمطار: 22
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 بيئة األرض: 22م
  22 : 0 بعيداً عن األراضي المنتجة( الصناعات)تحديد مواقع النشاطات الضارة w 

  22 : 0 األراضي الملوثةتحديد ومعالجة t 
 O 1 .اقتراح االنشطة الزراعية في االراضي ذات الترب المنتجة:   22 كفاءة استخدام االرض: 22م
 w 0 .تقليل المساحة الكلية للسكن:   28 نسبة االستعماالت السكنية وغير السكنية: 22م
االختالف بين استعمال الهكتار الواحد من : 22م

   األرض
 -استعمال متعدد الستعماالت األراضي ويتضمن فراغات مفتوحة واسعة : 10

 O 1 السكن في المناطق التجارية والقرب من وسائل النقل العام

 تحليل الموقع مع سهولة الوصول:  22م
  

تحديد المواقع لتنمية استعماالت األراضي بأقل التأثير على المناطق : 12

 O 1 والتاريخية واألثريةالطبيعية ذات األهمية البيئية 

نسبة مساحة األرض المعاد تنميتها :28م

   كل سنة( تجديدها)
 (في المدينة و تنمية األرض غير المطورة(  التجديد الحضري: 11

1 O 
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 الكثافة وتعدد االستعماالت : 10م
  

 وسائل من والقرب التجارية المناطق في والسكن متنوعة إسكان كثافات: 13

 O 1 النقل العام

 سهولة الحركة والوصول للمواقع: 12م

   الرئيسة المعتمدة  التنموية
م بين عقد المرور وتامين اتصال  200توفير بيئة للمشاة لمسافة تنقل : 12

 O 1 .مرئي بين طرق المشاة وطرق النقل األخرى

مدى وجود شوارع آمنة للمشاة : 11م

 .والدراجات الهوائية

  

تزويد تنوع للفراغات المفتوحة ومسافات المشي من اماكن السكن إلى : 12

 .مركز المدينة

0 w 
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 w 0 زيادة تخصيص األراضي لإلسكان الرخيص:   26 عدد األراضي ذات التكلفة الرخيصة : 13م
عدد للوحدات السكنية الرخيصة لتلبية : 12م

   الحاجات المحلية
إجراءات لتزويد السكن بأسعار رخيصة وتأمين الوصول السهل للوظائف : 27

 w 0 .والمرافق

متوسط مسافة الرحلة من المساكن إلى : 12م

   (على األقدام)أقرب نقطة مرور 
 الخدمات مع جيد اتصالمع  العام للنقل السهل الوصول إمكانية تزويد: 12

 w 0       واإلقليمية المحلية

إمكانية الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية  : 12م

   الرخيصة
 خالل من الفئات لجميع معقولة بأسعار األساسية الحضرية الخدمات تأمين: 18

 O 1 المحلي  االنتاج
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تأثير التنمية على التقاليد والهوية : 12م

بالهوية الثقافية مدى تنمية الشعور  –الحضرية 

   والتاريخية

زيادة الشعور بالتراث الثقافي والهوية الحضارية وخلق أماكن عامة : 30

 تاريخية ثقافية ومعالم
1 O 

ي 
ضر

ح
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ل 
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ا
 

إدارة المرور وتنسيق النقل المحلي مع : 12م

   اإلقليمي 
مسافة مشي  من الفعاليات تقع ضمن % 20وصول إلى بدائل النقل بحيث : 32

م عن محطة 200م عن خط الترام و200م بعيدة عن محطة القطار و200

مدى إمكانية توفير الوصول إلى شبكة : 18م O 1 .م عن وسائل أخرى للوصول إلى النقل الكفوء المستدام200الباصات و

   نقل آمنة ورخيصة كفوءة

   زمن ومسافة الرحلة -ملكية السيارة: 30م
 O 1 .حيوية وكفاءة النقل العام و خفض االعتماد على السيارة الخاصةزيادة : 31
 w 2 استعماالت أراضي متعددة، لتقليل الطلب على الرحلة في التنمية الجديدة:33
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الوصول إلى الخدمات الصحية : 32م

 والتعليمية الرخيصة
  22 : 0 .الصحةوضع حدود التلوث المحلي وآثار التلوث على w 

  32 : ضمان وجود مراكز تعليمية في المناطق السكنية النامية وتهدف إلى

 التوظيف
0 w 

 لسكانا
 S 1 .تحليل تأثير التغيرات الديموغرافية:   32 الفئات الفقيرة  -التعداد السكاني وتغيراته: 31م

  32: 0 رخيصة الحضر بتكاليف لفقراء التحتية البنية توصيل كيفية تقييم w 

 t 0 والجريمة للعنف  تخفيف:   32 ساكن  2000الجرائم المسجلة لكل : 33م األمن

 الفقر
 .تقليل نسب األسر التي تحت خط الفقر :  38 تحت خط الفقر  تقعنسب األسر التي : 32م
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آثار المشاريع في المخطط على : 32م

 االقتصاد المحلي وعلى الفقراء المحليين 
  20 :ويتضمن العالقة أصحاب كل تضمين مع للمخطط االقتصادي األثر تقييم 

 .المحلي للتوظيف أهداف
1 O 

 T 0 .الهجرة لمنع الريفية للتنمية حوافز خلق: 41
المتوفرة لخلق  األعمال التجارية المحلية : 32م

 حوافز لتنمية المدينة
  21: للسكان جيدة فرص ولتزويد المحلية األعمال من جيد لمزيج فرص توفير 

 S 1 .المحلي للتسوق
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من  المحلية االقتصادية للتنمية عظمى لفرص مختلطة الستعماالت مخطط:   23 معدل البطالة : 32م

 وغيرها والسكنية والتجارية الصناعية األعمال
0 

W 

نسبة فرص العمل إلى الوحدات السكنية : 32م

العدد الكلي لألعمال مقسمة على عدد )

 (الوحدات

  22: والعمل االسكان موازنة 

0 
W 

فرص العمل المحلية المطروحة : 38م

رتبطة بمكان عيش السكان ومدى ارتباطها الم

 بالنقل العام

  22:المحيطة و المحلية المناطق في التوظيف لفرص السهل الوصول ضمان 

 w 0 .العام والنقل والمشاة الهوائية الدراجات بواسطة بها
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التفويض الرسمي من الحكومة المركزية : 20م

 والتنسيق العمودي واألفقي 
  22 :وفهم لألطر االستراتيجية الوطنية و تنسيق تنسيق مع الحكومة المركزية ال

 بين الحكومات المحلية المجاورة
0 w 

 التنسيق الداخلي: 22م
  22:لتبادل والتنسيق بين السياسات والمخططات والسلطات القضائيةا. 

 تنسيق وتعاون بين الجهة الدارسة للمخطط والسلطات المحلية: 22
0 w 

توافر بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة ومدى المشاركة الشعبية في :    28 الدقة والوضوح: 21م

 توفيرها إلمكانية التطبيق
0 w 
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مدى مشاركة السكان المحليين والمنظمات : 23م

الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في 

  عملية اإلعداد ومدى توافر القدرات المطلوبة

  20 : الخاص إضافة إلى المشاركة الشعبية لكافة ضرورة تفعيل مشاركة القطاع

أصحاب المصلحة في كل مراحل إعداد المخطط بدءاً من وضع األهداف 

 والغايات وصياغة السياسات واالستراتيجيات إلى مرحلة التطبيق
0 t 

 المشاريع وعن المخطط عن اإلعالم – الشأن أصحاب تضمين:  حيث من:   22 وصف العملية التشاركية : 22م

 ووكاالت الخدمات ومزودي المدني المجتمع واستشارة المشاركة مدىو األولية

 .الخاص والقطاع الحكومية
0 

t 

ت
را

خب
ال

 

المهارات لدى الكوادر والجهات المختصة : 22م

 بإعداد المخطط لكل مرحلة من المراحل
  21 :إعداد بعملية المتعلقة التنظيمية والقدرات المالية والموارد المهارات توفر 

 t 0 المخطط
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القوانين والتشريعات وأثرها في : 22م

 تصميم المخطط وتنفيذه
  23 : 0 .عملية إعداد المخطط فيضعف في سيادة القانون للتقييم تأثير أي مواطن w 

 w 0 تحديث القوانين وتطويرها بما يالئم الحاجات المتجددة: 22
 w 0 إمكانية تطبيق المخطط وفق القوانين وتطابقه مع آراء السكان:   22 وفق الشرعيةتطبيق المخطط : 22م

تحليل 

قاعدة 

 البيانات

 t 0 . للمخطط علمية تحليلية أدوات استخدام:   22 تحليل المخطط وقياسه: 22م
 t 0 استخدام مؤشرات قياس استدامة المخطط: 22

تطبيق 

 المخطط
 w 2 توضيح استراتيجية التنفيذ للمخطط:   22 تنفيذ المخطط :21م

 .عن االستدامةاتجاه مؤشرات ومعايير تقدم أو بعد المخطط الجديد المعلن لمدينة الالذقية  :(22)جدولال

 .إعداد الباحثة :المصدر
المخطط، أهداف لم تكن من مقترحات و ضمن المجاالت السابقةيتبين من الجدول السابق أن  معظم المعايير اإلجرائية 

ولكن اتجاه المؤشر يشير إلى  المعايير في مقترحات المخططقد يكون هناك ذكر لبعض األهداف و ومن المالحظ أنه  

ولكن اإلجراءات المتخذة تشير إلى عكس هذا  هذ كر تم  أو اقتراح يكون هذا مجرد هدف قد  أيعكس االتجاه المرغوب 

 .المخططلتحقيقه وتطبيقه في إجراء  اقتراح أو الهدف أو لم يتم اتخاذ أي

 .22في الجدول  بعد من أبعاد االستدامة نقاط كللكل المعايير اإلجرائية من خالل المجاميع الفرعية نقاط لقد تمت معالجة 
عدد اإلجراءات  أبعاد االستدامة

 كاملة

النقاط التي تم 

 إحرازها

النسبة المئوية اللتزام 

 المخطط بأبعاد االستدامة

 %2232 2 22 البيئة الطبيعية 

 %20 2 20 البيئة المبنية 

 %2232 2 22 العدالة االجتماعية 

 %2232 1 2 الكفاءة االقتصادية

 %7.2 2 23 إدارة الحضرية المستدامة

 أبعاد االستدامة الخمسةوفق  نتائج تقييم المخطط التنظيمي المقترح لمدينة الالذقية  (:22)الجدول 

 إعداد الباحثة :المصدر

نها المخطط التنظيمي الجديد أخذ كل م مقترحاتضمن  معيار إجرائي من 10ناك أن  هن من الجدول السابق، يتبي  

-33-31-32-30-18-12-13-11-12-10-22-22-23-2-2-1)ار وهي ذات األرقام معي 22من أصل ( 2)رمز 

استعماالت "منها هي من مقترحات ضمن بعد البيئة المبنية والطبيعية لمواضيع  عيارم 11و، (32-20-21-22

منها  2 ، وباقي المعايير المذكورة"المياه"، و"الحفظ البيئي والتنوع البيولوجي"، "التصميم الحضري"و "األراضي

جد معيار واحد فقط من و  فقد بعد الكفاءة االقتصادية وأما البعد اإلداري ضمن  منها 2و ،بعد العدالة االجتماعيةضمن 

زت في المجال اإلداري الضعف ترك   أكثرية مواطن، وهذا يشير إلى أن  (2)معيار إداري أخذ رمز  23أصل 

ن من األخرى، وهذا ما تبيالتنموية التخطيطي الذي انعكس بدوره في وضع السياسات التخطيطية في المجاالت 

 .SOWTخالل تصنيف نتائج التقييم وفق أداة التحليل االستراتيجي 

ليها وي %20بنسبة  ستدامة هي لبعد البيئة المبنيةأكبر نسبة التزام للمخطط بمعايير اال أن   السابق الحظ من الجدولي  و

 بلغت نسبة االلتزام بمعاييرهافقد البيئة الطبيعية كذلك و% 3393صادية والكفاءة االقت% 2192جتماعي بنسبة د االالبع

ا و  ،تقريباً  % 3393 نسب مقارنة  213 ويوضح الشكل، % 2.2 بلغت نسبة االلتزام بهافقد اإلدارة الحضرية أم 

 .مجال من مجاالت االستدامةااللتزام بمعايير االستدامة لكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االستدامة ضمن المجاالت الخمسةبمعايير نسب التزام المخطط التنظيمي الجديد  :(122) الشكل

 إعداد الباحثة: المصدر
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مر الذي كون أكثرها في المجال اإلداري األينقاط الضعف في سياسات إعداد المخطط الجديد لوضح النسب السابقة ت  

وضع ب المختصةالتخطيطية وبالمهارات اإلدارية مر يتعلق األ وخاصة أن   ،ككلاإلعداد آلية على  اً وخطر شكل تهديداً 

نعكس ذلك على المخطط لتكون معظم مقترحاته بعيدة عن االستدامة ابالتالي  األخرىالتنموية ت للمجاالت السياسا

 المجاالت أنن بمعالجة نقاط اإلحراز للمعايير اإلجرائية لجميع حيث تبي  صديق عليه، لت  وأدت إلى فشله وعدم إمكانية ا

وضح كما هو م، من معايير االستدامةتقريباً %3292ال يحقق إال   الالذقيةالتنظيمي الجديد والمقترح لمدينة  المخطط

 . ة البيانات لكل مجالجنتائج تقييم المخطط الجديد بمعالالذي يظهر 22الجدول في 
 

قياس المخطط التنظيمي 

 الجديد

عدد اإلجراءات 

 كاملة

النقاط التي تم 

 إحرازها

المئوية اللتزام  النسبة

 المخطط بأبعاد االستدامة

22 10 22.2% 

 1002المعلن لمدينة الالذقية عام  المخطط التنظيمي الجديد قياس (:22)الجدول 

 الباحثة: المصدر

 22والتي بلغت  نقاط اإلحراز العظمى من أصلنقطة  10التي تم  إحرازها عدد النقاط أن  الجدول السابق يتبين من 

 ،ال يلبي احتياجات المدينة على المدى القصير والبعيدو وهذا الرقم بعيد كثيراً عن االستدامة يجب أن يلتزم بهاو طةنق

العمل وفق السياسات الراهنة واألسس المعتمدة الحالية والروتين الجاري والمعايير التخطيطية التقليدية  أن  أي 

معايير الن تكون السياسات منبثقة من مبادئ االستدامة وأوالقوانين والتشريعات المحدودة غير كاٍف بل يجب 

 .معاصرةالدارية اإلتخطيطية وال

في ضعف  ناكهأن  ، لكل المجاالت من وجهة نظر االستدامة الجديد قييم المخططت من خالل ،مما تقدم ات ضح كما

مجاالت التنمية وتأثير كل منها في اآلخر حيث يمكن أن في كل من  المخططإلعداد السياسات التخطيطية المتخذة 

طن قوة في االستفادة فيما يمكن تنفيذه وتعزيزه امنها نقطة ضعف تجاه اآلخر أو قد تكون السياسات مو يشكل أحد

المعايير المطورة والبالغ أن    SOWTأداة التحليل االستراتيجي سوات  حيث تبين من خالل تقييم السياسات وفق ،منها

نقاط من ضمن مقترحات المخطط  ال عدم االلتزام بهشك   معيار 12منها  ، لكل المجاالت التنموية معيار 22عددها 

 23و ،عكس االستدامة جاء اوخاصة أن اتجاه المؤشر الخاص بهحالت دون نجاح واعتماد مخطط يوجه المدينة  ضعف

من ضمن ه المعايير و حتى ذكر لهذأاألخذ باالعتبار  كون األمر يتعلق بعدم ل مخاطر وتهديداتشك  معيار منها 

فرص نحو االستدامة  االخاص به اتو تقدم اتجاه المؤشرأ ال االلتزام بهشك   معيار 22هناك ، بالمقابل المخطط مقترحات

 .المعايير وبالتالي االنعكاس على المجاالت االخرىهذه تعزيز السياسات ضمن مجاالت ونقاط قوة إلمكانية 

وكما يتبي ن من التحليل السابق أن ه على الرغم من وجود معايير من ضمن األهداف المقترحة في المخطط كان اتجاه 

تراحها من ضمن االهداف يشكل فرص المؤشرات الخاصة بها يسير عكس االتجاه المرغوب، ولكن مجرد اق

دة منها في وضع يمكن االبقاء عليها واالستفا لتفعيلها وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراء بشأن ذلك وبالتالي

إلى أولويات  وهذا يشير ،لم يتم ذكرهامعايير إجرائية وبالمقابل هناك  المقترحات واإلجراءات الالزمة لتحقيقها،

مجاالت التنموية األخرى والداخلة في نظام الفيما يتعلق ب للتفكير بتطوير منهجية وسياسات اإلعداد وخاصةً 

 .التخطيط التنظيمي

سلبية في وضع آثار األمر الذي كان له  المجال اإلداريفي  أكثرية نقاط الضعف هي قييم أن  الت   حيث أظهر

توافر الخبرة عدم المخطط و المعنية بوضع وإعداد إذ أن  ضعف القدرات اإلدارية والتخطيطية ،السياسات األخرى

ة ات التخطيطية واإلدارية والمشاركالتنسيق والتعاون بين كافة المعنيين على اختالف المستويضعف و ،والتأهيل

لنفسه  اً ما جعل المخطط مكرروهذا  ،ظيمي للمدينةشكل نقاط ضعف في نظام التخطيط التني  وغيرها من المعايير 

ألف اعتراض من قبل السكان فقد جاء  23ما يقارب حيث قابله دون تطوير أو تقدم يالئم المستجدات والمتغيرات، 

صبحت عملية إعداد المخطط والتصديق عليه أ، وبالتالي وبعيداً عن الواقع غير متوافق مع متطلباتهم واحتياجاتهم

لذلك كان من أهداف البحث إعداد أصحاب الشأن،  ونتائجه انعكست على السكانالتحدي األكبر لدى المعنيين 

وحاجياتهم لهم عن اإلشكاليات المواجهة  توجيه تساؤالت إليهمال بد من  مخطط يلبي حاجات السكان ولتحقيق ذلك

 .ن بنتائج تطبيق هذا المخطط يمتأثرنهم هم الهم ألجمع البيانات من خاللو
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اإلشكاليات التي تواجه عملية  ة الالذقية لتحديددينتضمنت الدراسة إجراء دراسة ميدانية لم اإلطار،ضمن هذا  

 هتصميمعداد من وجهة نظر عينة من سكانها متضمنة اإلداريين والسكان المدنيين بواسطة االستبيان الذي تم  اإل

في تحديد  للمساهمةومن عدة جوانب من وجهة نظر السكان  1002المعلن عام ظيمي نبهدف تقييم المخطط الت

  .المخطط التنظيمي لمدينة الالذقيةتطوير منهجية إعداد  إمكانيةوبالتالي  القضايا العالقة لديهم وأولوياتهم التنموية

 وفق رأي السكان  االستبيان كأداة لقياس المخطط. 2.2

التي تكون على تماس مباشر مع السكان المعنيين، حيث تعد  الفعالة التشاركية األدوات إحدى االستبيان يعد

من الطرق الهامة للوقوف على آراء وتوجهات السكان في أي ( البحوث المسحية)أو ما يطلق عليه  االستبيانات

بيانات الدراسة وذلك بعد اإلطالع على تجارب عدة في الشخصية كأداة لجمع مجال، لذلك تم  استخدامه بالمقابلة 

مجال المسوح العينية فيما يتعلق بقضايا االستدامة مع االخذ باالعتبار صالحيته ألفراد عينة الدراسة وخصوصية 

تصميمه بتناول القضايا التي تهم الدراسة من حيث رصد الواقع التنموي لدى السكان  مدينة الالذقية، وقد تم  

ات نظرهم تجاه قضايا إعداد المخططووجه
1
. 

 الهدف من االستبيان.  1.2.2

الغاية الرئيسية من االستبيان هي تأسيس قاعدة معلومات أولية تبي ن ردود األفعال تجاه المخطط التنظيمي الصادر 

الوضع التنموي الراهن وتحديد التحديات التنموية المواجهة وكذلك تقييم في مدينة الالذقية وآثاره، وكما يرصد تقييم 

في أحد وكذلك يقوم االستبيان  من وجهة نظر السكان،السياسات المتبعة في عملية إعداد المخططات في المحافظة 

مي لمدينة محاوره برصد مدى إدراك السكان لمبدأ المشاركة، إلمكانية تطوير منهجية اإلعداد للمخطط التنظي

 : لتحقيق أهداف أساسية 200، وقد تم  توجيه االستبيان إلى عينة من السكان عددها الالذقية

 معرفة مدى وعي السكان تجاه قضايا مدينتهم للقدرة على تحديد التحديات المواجهة لها. 
 من وجهة نظر السكان للتعرف على اإلشكاليات التي أعاقت التصديق عليه معلن للمدينةتقييم المخطط التنظيمي ال. 

  معرفة مواطن القوة والضعف في السياسات

 .المتخذة حسب رأي السكان

هذه األهداف من خالل سيتم دراسة إمكانية تحقيق 

 .مجموعة من المؤشرات التي تم  طرحهاقياس 

  نطاق المسح وتوزيع العينة.  2.2.2
مقابلة تغطي  200تم  إجراء االستبيان لعينة تتألف من 

لمدينة المشغولة بالسكان موضحة في اعدة مناطق من 

وذلك من خالل الزيارات الميدانية وقد تم   212الشكل 

بمقدار عشرة توزيع االستبيان في هذه المناطق 

لكل منها وهي % 20استبيانات لكل منطقة أي بنسبة 

مشروع شريتح، مشروع الزراعة، المشروع السابع، 

ن مخالفة اكالمشروع العاشر، ضاحية تشرين، مس

الرمل حي ، جامعة تشرين، (الدعتور –بسنادا )

كما تم  توزيعه لعينة  حي الصليبة ،والشمالي الجنوبي

 .ية الخدمات الفنية في المدينةمن العاملين في مدير

 الجدول الزمني للمسح. 2.2.2

 .1023آب  32-آب 22: مرحلة تصميم االستبيان

تشرين األول  2-أيلول 2: مرحلة العمل الميداني

1023. 

                                                           
1
 ، استمارة االستبيان البحثي(4)الملحق   

في مدينة الالذقية مناطق توزيع االستبيان:  (122)الشكل   

الباحثة:  المصدر  
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 .1023تشرين األول  30تشرين األول حتى  1 :مرحلة معالجة البيانات

 .1023كانون األول  2تشرين الثاني حتى  22: وضع التحليل والتقرير

 المحاور والمجاالت التي تناولها االستبيان . 2.2.2

نب عدة فيما يتعلق بعملية إعداد المخطط التنظيمي وفق مبادئ التنمية الحضرية المستدامة اتناول االستبيان قضايا وجو

 : وذلك في طور العمل إلعداد البحث الذي تضمن هذا االستبيان المؤلف من عدة مجاالت منها 

 .السكان ري أ حسب  1002 عام الصادر التنظيمي المخطط تقييم  -

 .وتحديد التحديات التنموية المواجهة للمدينة من وجهة نظر السكانتقييم الوضع التنموي الراهن   -

 القضايا تحديد حيث من السكان رأي حسب الالذقية لمدينة التنظيمي للمخطط اإلعداد منهجية تطوير إمكانية -

 .األولوية ذات

الشعبية في مدينة  أهمية التشاركية في إعداد المخطط التنظيمي وتطوير اآللية المالئمة لتفعيل المشاركة -

 .الالذقية لضمان النتائج اإليجابية لها فيما يتعلق بتطوير منهجية إعداد المخططات

 المعالجة الكمية للبيانات. 2.2.2

 .خصائص عينة الدراسة التي شملها المسح .1.2.2.2

أن  عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين  22تشير النتائج الموضحة في الجدول : التركيب العمري للسكان:1ج

، وللفئة العمرية ما 38-30للفئة العمرية ما بين % 32وهي فئة القوى العاملة ونسبة % 31يشكل ما نسبته  22-18

 .سنة فما فوق، أي أن أكثرية السكان هم من فئة القوى العاملة 20 للفئةوالباقي % 12ما نسبته  20-20بين 

  التركيب العمري للسكان :(22)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر

نسبة الحاصلين على الشهادة  أن   22تشير نتائج المسح الموضحة في الجدول : العلمية للسكان الدرجة: 1ج

للحاصلين على درجة البكالوريا، وقد شكل % 11ونسبة % 22والدراسات العليا % 20الجامعية بلغت 

 %.20الحاصلين على التعليم األساسي 

 دراسات عليا جامعة معهد بكالوريا اساسي الدرجة العلمية

 14 40 14 22 10 العدد

 %12 %20 %12 %22 %10 النسبة

 المستوى التعليمي للسكان (:27)الجدول
 

 الباحثةإعداد : المصدر

من مجمل عدد السكان، % 20أن  نسبة العاملين في القطاع العام قد بلغت  22يبي ن الجدول : حالة العمل -3ج

، في حين %21، بينما شكل عدد العاطلين عن العمل %2وقد شكل عدد العاملين في القطاع الخاص ما نسبته 

     %.20بلغ عدد السكان الذين يعملون أعمال حرة 
 أعمال حرة العاطلين عن العمل القطاع العام العاملين في العاملين في القطاع الخاص حالة العمل

 10 12 20 12 العدد

 %10 %12 %20 %12 النسبة

   لعينة الدراسة التي شملها االستبيان حالة العمل :(22)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر

والضغط الذي تتعرض لب من السكان تحديد مكان العمل بهدف معرفة استقطاب المدينة للعاملين ط  : مكان العمل 2ج

في % 21، و(الضواحي)منهم في التوسعات % 10من السكان مكان عملهم في وسط المدينة، و% 20وقد تبي ن أن  . له

 . 28 ، كما هو موضح في الجدول(التجمعات المحيطة)خارج المدينة % 2في القرى، و% 21المساكن المخالفة، و

  مكان العمل :(21)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر 

 فما فوق 20 20-20 21-20 21-12 العمر

 8 24 36 32 العدد

 %2 %22 %22 %22 النسبة

 القرى (محيطة)خارج المدينة  المخالفةمساكن  التوسعات وسط المدينة مكان العمل

 21 2 21 10 20 العدد

 %21 %2 %21 %10 %20 النسبة
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اً المحافظة األخرى طلبمناطق لسكان يهدف تحديد أماكن السكن إلى معرفة مدى استقطاب المدينة  :مكان السكن: 2ج

وقد تبي ن أن هناك ما  المارة في مناطق المسح بعضتوزيعه على  تم  االستبيان  ن  أللعمل أو لخدمات أخرى وخاصة 

حين بلغت نسبة الساكنين في في  في المناطق المخالفة %12يقطنون في مركز المدينة، وما نسبته  %30 نسبته

ة ال بأس ممن يعيشون في المخالفات والتجمعات هناك نسب أن   وهذا يشير إلىتقريبا % 18التجمعات المحيطة 

 .وشكلوا ضغطاً عليهاالمدينة لتلبية حاجاتهم ولجوؤا المحيطة 

 

 

 لعينة المسح سكنمكان ال :20الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

 تقييم الوضع التنموي الراهن وتحديد التحديات التنموية   .2.2.2.2
تدل على أن حيازة المسكن من عينة الستبيان % 22نسبة  ن  أ 22يوضح الجدول : حالته نوع حيازة المسكن: 2ج

، علماً أنه كان هناك نسبة %2لم تتجاوز  العمل من جهاتالسكن أجار، ونسبة تأمين  هي %20، ونسبة هي ملك

على امتالك  األسر لقدرةوهذا يدل على استقرار االسر وتمتعهم بمستوى اقتصادي مقبول ، لم يحددوا إجابتهم% 2

ممتازة %  2 وسط، ومن العينة حالة منازلهم % 28من حالة السكن جيدة و% 22إذ تبين أيضا أن ما نسبته  السكن،

تبين أن أكثر السكان يقطنون المركز والتوسعات أي أن أكثر نسبة لالمتالك هي مركز المدينة وكما سيئة، % 2و

 .حالة السكن 21 ويوضح الجدول ، حيطةموأيضا في التجمعات ال

 السكننوع حيازة  :(21)لجدول ا

 الباحثةإعداد : المصدر

 حالة السكن (: 22)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

 حسب رأي السكان  لمدينة الالذقيةالتنموية المواجهة   أولوية المشاكل: 7ج

حياتهم اليومية ر والتي تتعلق بأمولب من السكان تحديد المشاكل ذات االولوية وأكثرها خطورة وفق رأيهم ط  

لتنمية وإلمكانية جعلهم هم كمتأثرين مباشرين باعرف على مدى إدراكهم لمشاكل مدينتهم ومدى انعكاسها عليللت  

 .التنظيمين يعالجها المخطط أالمشاكل التي يجب  يدعناصر فاعلين في تحد

 إحصاءثم ترتيب كل مجال و السكان حيث تم   رأيوفق شاكل من جانب آلخر لويات المووقد اختلف تحديد أ

وثم إيجاد أكثر نسبة تم الحصول  االستبيان ةعينعدد المرات التي تدل على الترتيب المختار من قبل أفراد 

وقد تمت معالجة البيانات وفق ، تدريجياً عليها لكل جانب ليتم على أساس ذلك تحديد المشاكل ذات األولوية 

االستبيان
2
لتحديد المشاكل ذات األولوية بالمقارنة بين النسب المئوية الناتجة عن االستبيان لكل ترتيب حول كل  

المقارنة بين النسب تحديد المشاكل ذات األولوية ب 23لجدول ا ويوضح لمتكررة،مشكلة حسب االختيارات ا

 .حسب االختيارات المتكررة مشكلة  حول كل ترتيبلكل ستبيان االالناتجة عن المئوية 

                                                           
2
 (.5)ملحق  - 

 لم يحدد القرى  (محيطة)خارج المدينة  مساكن المخالفة المدينة مركز لسكنمكان ا

 2 20 12 12 30 العدد

 %2 %20 %12 %12 %30 النسبة

 لم يحدد تابع لجهة العمل إيجار ملك لسكنا نوع حيازة

 2 2 20 22 العدد

 %2 %2 %20 %22 النسبة

 لم يحدد  سيئ وسط جيد ممتاز حالة السكن

 23 2 28 22 2 العدد

 %23 %2 %28 %22 %2 النسبة

 أولويات المشاكل المحددة حسب رأي السكان الترتيب

 له المالئم والموقع والمحدود المنخفض الدخل لشرائح السكن توافر عدم 1

 العشوائي للسكن التنموية الحضرية الخدمات سوء 2

  .المحدودة وخدمتها النقل شبكة ضعف 2

 التخطيط  على القائمة التخطيطية اإلدارية األجهزة ضعف 2
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 تحديد المشاكل ذات األولوية وفق رأي السكان (: 22)الجدول 

 ةالباحثإعداد : المصدر 

السياسات التي تعزز مواجهة و األهداف تحديد المشاكل ذات االولوية من قبل السكان يساعد في وضع إن  

مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود من أولى المشاكل التي يجب معالجتها  ن أن  وقد تبي   إلحاحاً المشاكل األكثر 

 .بكة الطرق والنقل وغيرهاوتأمينها تليها مشكلة السكن العشوائي ومسألة تنظيمه ومن ثم تحسين ش

من السكان يستخدمون % 30منها د ج  ، و  82كان العدد الكلي لإلجابات : نوع وسيلة النقل المستخدمة: 2ج

تستخدم % 22و األجرةمن العينة تستخدم % 22يستخدم وسيلة الميكروباص، و% 31سيارة خاصة و

 .22، كما هو موضح في الجدول الهوائيةيتنقل بالدراجات % 2يتنقل مشياً وكذلك % 2، والحافالت

 وسيلة النقل المستخدمة (:22)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

من السكان % 20ارب يق أن هناك ما 22في الجدول بينت النتائج : الواحدةتغير وسيلة النقل في الرحلة : 1ج

 .لم يحدد إجابته% 22يغير وسيلة النقل، و%  38يغيرون وسيلة النقل ضمن الرحلة الواحدة، و ال

 

 
وسيلة النقل ضمن الرحلة الواحدة غيرت :(22)الجدول 

 

 الباحثةإعداد : المصدر

من السكان  %32 هناك ما نسبته أن   22تشير النتائج الموضحة في الجدول : م أداء شبكة النقليتقي: 10ج

ها وسط في حين من السكان يصفون أداء شبكة النقل على أن  % 31ها جيدة وما نسبته أن  مون شبكة النقل على قي  ي  

 السكان من % 2 إجابتهم يحددوا لم الذين عدد سجل من العينة يصفون الشبكة بالسيئة وقد% 12نسبته ما 

  تقييم شبكة النقل في مدينة الالذقية : (22)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

من السكان يفضلون استخدام وسيلة النقل % 20 ما نسبته أن   22يبين الجدول  :وسيلة النقل المفضلة :11ج

 .منهم لم يحددوا إجابتهم% 21ه تمنهم يفضلون النقل العام، وبلغ ما نسب% 22الخاصة و

 

 

 
 وسيلة النقل المفضلة :(27)الجدول 

 .ةالباحثإعداد : المصدر 

طلب من السكان تحديد مدى رضاهم عن أداء : تقييم النقل العام في مدينة الالذقية وفق رأي السكان: 12ج 

منهم يصفون أداء الشبكة % 12منهم يجدون ان أداء الشبكة وسط و% 32النقل العام في المدينة وقد تبين أن 

لم يحددوا % 21ما نسبته  كان هناكويجدونها ممتازة، % 2أداء الشبكة سيء، و أن  يجدون % 10بالجيد و

 .22دول إجابتهم، كما هو موضح في الج

 .الواقع تغيرات مع تالئما تطويرها وعدم القوانين ومحدودية قدم 2

 .والتراخيص البناء شروط 2

 .البيئي التلوث 7

 الخضراء المساحات وقلة الفيزيائية حالتها 2

 المدينة في الحضري والتصميم العمراني التنظيم سوء 1

 السيئة التحتية البنية 10

وسيلة 

النقل 

 المستخدمة

 ددلم يح دراجات هوائية مشي سرافيس حافالت إجرة خاصة

 2 2 2 31 22 22 30 العدد

 %2 %2 %2 %31 %22 %22 %30 النسبة

 لم يحدد  ال نعم تغير وسيلة النقل

 22 20 38 العدد

 %22 %20 %38 النسبة

 لم يحدد  سيئ وسط جيد ممتاز أداء شبكة النقل

 2 12 31 32 0 العدد

 %2 %12 %31 %32 0 النسبة

 لم يحدد عام خاص وسيلة النقل المفضلة

 21 22 20 العدد

 %21 %22 %20 النسبة
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  أداء النقل العام :(22)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

 

حيث   ترامكانت وسيلة النقل العام المفضلة بالنسبة لعينة الدراسة هي ال: مالوسيلة المفضلة للنقل العا: 12ج

% 21وثم السرافيس بنسبة % 22بنسبة  ثم المترو% 10النقل الحافالت بنسبة  تليها وسيلة% 32أخذت نسبة 

  .28 كما هو موضح في الجدول.لم يحدد إجابته% 22وكان هناك ما نسبته 

 وسيلة النقل العام المفضلة للسكان  (:21) الجدول

 .ةالباحثإعداد : المصدر 

، % 30كان عدد غير الراضيين عن شبكة الشوارع واألرصفة  :الرضا عن عرض الشوارع واألرصفة: 12ج

، كما %21وقد بلغ عدد الذين لم يحددوا إجابتهم % 31وأخذ عدد الراضيين نوعاً ما % 12وعدد الراضيين 

 .20هو موضح في الجدول 

الرضا عن الشوارع واألرصفة :(70)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

 

واللذين ال % 22بلغت نسبة اللذين يفضلون المشي حوالي :  تفضيل المشي وركوب الدراجات الهوائية: 12ج

 .22، كما هو موضح في الجدول %21وعدد الذين لم يحددون إجابتهم % 31يفضلون 

 تفضيل المشي وركوب الدراجات الهوائية :(71)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

أكثر وسائل النقل  التنقل مشياً هو أن   21بين الجدول ي  : الوسيلة المفضلة للتنقل في مركز المدينة :12ج 

تليها  ،الناتج عنه والتلوث وهذا أمر جيد لتخفيف االزدحام %32المفضلة في مركز المدينة حيث بلغت النسبة 

للذين يفضلون % 20و سيارات الخاصةلل% 2لسيارات األجرة و% 2و يفضلون الترامللذين % 12نسبة 

 لم يحددوا إجابتهم % 2للذين يفضلون السرفيس، وكان هناك نسبة % 20، والحافالت

  الوسيلة المفضلة للنقل في مركز المدينة (:72)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر

نتائج تقييم رضا السكان عن كل من  23 وضح الجدولي   :قياس رضا السكان عن الخدمات الحضرية: 17ج

تباين نتائج الرضا عن الخدمات الحضرية المقدمة لتكون نسبة عدم الرضا والذي يظهر الخدمات الحضرية 

وكذلك نسبة الرضا غير المطلقة عن كل من خدمة الكهرباء والنفايات أكثر من النسب في الخدمات االخرى 

 .عن كل من الصرف الصحي ومياه الشرب أكثر من غيرها من نسب الخدمات األخرى

 

 لم يحدد  سيئ وسط جيد ممتاز أداء النقل العام

 21 10 32 12 2 العدد

 %21 %12 %31 %32 0 النسبة

الوسيلة المفضلة 

 للنقل العام
 لم يحدد المترو الترام سرافيس حافالت

 22 22 32 21 10 العدد

 %22 %22 %32 %21 %10 النسبة

الرضا عن عرض 

 الشوارع واألرصفة
 لم يحدد راضي نوعاً ما غير راضي راضي

 21 31 30 12 العدد

 %21 %31 %30 %12 النسبة

 لم يحدد ال نعم المشي وركوب الدراجات الهوائية تفضيل

 21 31 22 العدد

 %21 %31 %22 النسبة

الوسيلة المفضلة للنقل 

 في مركز المدينة

مشي والدراجات 

 الهوائية
 لم يحدد السرافيس الحافالت سيارات اإلجرة السيارات الخاصة الترام

 2 20 20 2 2 12 32 العدد

 %2 %20 %20 %2 %2 %12 %32 النسبة
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 لم يحدد  نوعا ما  غير راضي راضي الخدمات الحضرية 

 %23 %32 %12 %12 الصرف الصحي

 %23 %32 %22 %22 مياه الشرب

 %22 %22 %22 %11 النفايات

 %22 %28 %28 %22 الكهرباء

 2% %12 %12 %22 الرعاية الصحية

 2% %13 %20 %20 الخدمات التعليمية

 %20 %32 %12 %12 النسيج الحضري

  الحضرية عن الخدمات نتائج تقييم رضا السكان (:72)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

 

سؤال السكان عن مدى رضاهم عن وجود المرفأ في  تم  : الرضا عن وجود المرفأ في وسط المدينة: 12ج

فقط من % 10وقد تبين أن عدد الراضيين يشكل لتمتع بالواجهة البحرية شكل عبء لوسط المدينة وهل ي

، وقد كان من %12، وشكلت نسبة الذين يرون أن موقعه ال بأس به %22السكان بينما عدد غير الراضيين 

 .هذه النسب 22ويوضح الجدول ،  لم يحددوا إجابتهم% 2العينة 
 لم يحدد  نوعا ما  غير راضي راضي الرضا عن وجود المرفأ 

 2 12 22 10 العدد 

 %2 %12 %22 %10 النسبة 

  الرضا عن وجود المرفأ في وسط المدينة :(72)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر

منها نسبة  ،إجابة 82كان العدد الكلي لإلجابات عن التمتع بالواجهة البحرية : التمتع بالواجهة البحرية 11ج

وهذا يشير إلى ضرورة التفكير بموقع استراتيجي للمرفأ للذين يضطرون لالستمتاع بها خارج المدينة،  20%

ة أخرى، من جهعنه في المدينة من جهة وللتمكن من االستثمار السياحي  تخفيف التلوث الناتجللتمكن من 

ال يتمتعون نهائيا، وكان  %12للذين يمكنهم الوصول إلى الواجهة في المدينة، وكذلك هناك ما نسبته % 11و

 .22، كما هو موضح في الجدول لم يجيب% 2هناك ما نسبته من العينة 
 لم يحدد   التمتع خارج المدينة ال نعم  التمتع بالواجهة البحرية 

 2 20 12 11 العدد 

 %2 %20 %12 %11 النسبة 

 التمتع بالواجهة البحرية  (:72)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر 

م تقييم الوضع الراهن للمدينة حسب رأي السكان تم  فيه تحديد المشاكل ذات االولوية وعدد من تبين مما تقد  

لسكان ا رأيتقييم المخطط الجديد وفق وم والتي يجسدها المخطط التنظيمي، وسيتم رصد القضايا التي تهمه

 .لتحديات الوضع الراهنفيما إذا تم التصدي 

 .من وجهة نظر السكان 2002تقييم المخطط التنظيمي الصادر عام  .2.2.2.2
لمعرفة مدى اطالع واهتمام  1002تم  طرح بعض االسئلة التي تتعلق بتقييم المخطط التنظيمي المعلن عام 

السكان بمسالة إعداد المخطط ومدى إدراكهم ألهميته في تحقيق مطالبهم وقد أظهرت نتائج االستبيان في كل 

 : مجال ما يلي

د أن   :عدد السكان الذين اطلعوا على المخطط: 20ج ج  % 11من السكان لم يطلعوا على المخطط و% 20 و 

هي الحظ أن  النسبة األكبر ي  حيث  22 إجابتهم، كما هو موضح في الجدولمنهم لم يحددوا % 2اطلعوا عليه، و

على المخطط ولذلك كانت هناك مشكلة في تحديد وتقييم المخطط وفق رأي السكان كون األكثرية  يط ل ع للذين لم

إذ لم يكن باإلمكان  ،وهذه مشكلة بحد ذاتها، وقد كان هناك إجابات محدودة فيما يتعلق بهذا األمرلم تطلع عليه 

كون االكثرية والنسبة  والمدرجة ضمن االستبيان تحديد إجابات دقيقة حول التساؤالت المتعلقة بتقييم المخطط

 .الكبرى من العينة لم تطلع على المخطط
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 لم يحدد ال نعم المطلعين على المخطط

 2 20 11 العدد

 %2 %20 %11 النسبة

  عدد السكان المطلعين على المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية:(72)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر
 

لب من السكان تحديد الطريقة التي يعلموا بها عن صدور المخطط ط  : التعرف على وقت صدور المخطط: 21ج

من السكان تكون % 20لم يحددوا إجابتهم، و% 2لمعرفة الوسيلة المناسبة لالطالع على المخطط، وقد تبي ن أن  

من خالل الصحف الرسمية، % 22من أحد األفراد، و% 22الصدفة هي وسيلة التعرف لديهم على المخطط، و

 حيث هذه النسب  22ويوضح الجدول . عبر وسائل اإلعالم% 2من خالل الجهة التي يعمل بها، و %22 و

فترة الشهر يشير إلى أن  الصدفة هي أكثر وسيلة للتعرف على وقت صدور المخطط والتي قد تكون في نهاية 

 .لإلطالع المحددة
التعرف على وقت 

 صدور المخطط

الصحف  الصدفة

 الرسمية

الجهة التي موظف في 

 يعمل بها

سماع من أحد 

 األفراد

 لم يحدد وسائل اإلعالم

 2 2 22 22 22 20 العدد

 %2 %2 %22 %22 %22 %20 النسبة

 التعرف على وقت صدور المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية :(77)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

سكان على المخطط وبنسبة الع الاألول واألكثر الط  كان الفضول هو السبب : أسباب االطالع على المخطط :22ج

نسبة أخذ لمعرفة الحلول للتجمعات العشوائية و، % 12نسبة تنظيمها  تممعرفة األراضي التي لسبب الأخذ ، ثم 31%

 .لم يحددوا إجابتهم% 12، وكان هناك ما نسبته %2استمالك أراضي جديدة أخذ نسبة  ، وفيما إذا تم  21%

 أسباب االطالع على المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية : 72الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر

كان العدد الكلي لإلجابات التي حددت عدم وجود مشاركة للسكان في عملية : وجود مشاركة للسكان: 22ج

وهنا % 8بينما شك ل عدد الذين يجدون أن  هناك مشاركة للسكان في إعداد المخطط بنسبة % 22اإلعداد 

في حين هناك  المخطط،المشاركة المقصودة بالنسبة لهم هي االعتراضات المقدمة من قبل السكان بعد صدور 

 .28، كما هو موضح في الجدول ن عينة السكان لم يحددوا إجابتهمم% 20ما نسبته 

 

 

 
  جود مشاركة للسكان في إعداد المخطط التنظيمي لمدينة الالذقيةو:  (71)الجدول 

(الباحثة )
. 

إلى أن  ما نسبته   20تشير النتائج الموضحة في الجدول : الوقت المحدد إلعالن المخطط وإبداء الرأي :22ج

منهم أجابوا % 22الع على المخطط، بينما من مجمل السكان يؤكدون عدم كفاية مدة الشهر لالط  % 20

وهذا ما يشير إلى ضرورة  لم يحددوا إجابتهم،% 22بإمكانية كفاية شهر لالطالع عليه، في حين ما نسبته 

 .        زيادة فترة االطالع على المخطط إلمكانية اطالع أكثرية السكان عليه

 

 

 
(شهر واحد)دى كفاية إعالن المخطط التنظيمي م :(20)الجدول 

  

 الباحثةإعداد : المصدر

 

 

ع على أسباب اإلطال

 المخطط

لمعرفة األراضي التي  فضول

 تم تنظيمها

طرق تنظيم المناطق 

 العشوائية

معرفة األراضي التي 

 تم استمالكها

 لم يحدد

 22 2 12 22 22 العدد

 %22 %2 %12 %22 %22 النسبة

 لم يحدد ال نعم وجود مشاركة للسكان

 10 21 1 العدد

 %10 %21 %1 النسبة

 لم يحدد ال نعم كفاية مدة شه لإلطالع على المخطط

 12 70 12 العدد

 %12 %70 %12 النسبة
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 تطوير منهجية اإلعداد للمخطط  إمكانية  .2.2.2.2
ساؤل لعينة االستبيان تم  توجيه ت: وجود معرفة بالتنمية الحضرية المستدامة ومستواها: 27-22ج

لعاملين في مديرية الخدمات الفنية عن مدى المعرفة بمفهوم االستدامة الحضرية وقد تبي ن من اوالمتضمنة 

من السكان سمعوا بالمفهوم ونسبة ال بأس منها لديهم مستوى معرفة جيد بالمفهوم، وهذا % 20أن  نتائج المسح 

مؤشر ألن تكون مشاركتهم فعالة فيما يتعلق بتحديد االحتياجات ووضع األهداف والسياسات، وهناك ما نسبته 

 .21-22 الجداول وهذه النسب موضحة في، منهم لم يحدد إجابته% 22لم يسمعوا بها، في حين % 32

 

 

 
 بالتنمية الحضرية المستدامة وجود معرفة لدى السكان :(21)الجدول 

 

 .مستوى معرفة السكان بمفهوم التنمية الحضرية المستدامة :(22)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر

تحديد أولويات االحتياجات  إن   :تحديد أولويات التنمية الحضرية في مدينة الالذقية حسب رأي السكان: 22ج

ليتم على أساس ذلك وضع األهداف المخطط  إعدادالتنموية بالنسبة للسكان يساعد في إمكانية تطوير منهجية 

وأولويات العمل ومن ثم األهداف والسياسات والبرامج والمشاريع التي تعزز عملية إعداد مخطط ناجح وسليم 

حيث تمت مقارنة نسب كل ترتيب لكل مجال ليتم على ، ومنطلق من واقع واحتياجات مدينة الالذقية وساكنيها

تنموية المطلوبةأساسها ترتيب األولويات ال
3

لويات وفق استبيان نتائج تحديد األو 23وضح الجدول ، كما ي

 .السكان عنها
 أولويات التنمية الحضرية وفق رأي السكان الترتيب

 لذوي الدخل المحدود  السكن تأمين  1

 مناطق السكن العشوائي  2

 المخططات إعداد عند المعنيين مع المستمر وتواصلهم السكان مشاركة 2

 الطرقو الشوارع شبكة أداء رفع 2

 .الحماية البيئية 2

  العامة السياحة تنمية 2

 الزراعية لتنمية 7

  المستمر الحضري النمو مشكلة حل 2

 .التحتية للبنية كافية خدمات وتوفير تحسين 1

  .المخططات إعداد عند المعنيين مع المستمر وتواصلهم السكان مشاركة 10

 12 لم يحدد

 السكان  رأيوفق  تحديد أولويات العمل : (22)الجدول 

 الباحثةإعداد : المصدر

من وفق رأي السكان هي  (لذوي الدخل المحدود)ذو التكلفة المعقولة كن مسألة تأمين الس   أن   23يالحظ من الجدول 

 مسألة تنظيم مناطق السكن العشوائي وهذا ما تم   اليهوت أولى القضايا التنموية التي يجب أن يحققها المخطط التنظيمي

مشاركة السكان من أولويات العمل  ، كما تبين أن  سابقاً  عند تقييم المخطط وفق األداة المطورةواستنتاجه مالحظته 

ا يأتي دور ن، وهد االحتياجات والمتطلبات الخاصة بهم وبمدينتهمتحدي من أجل المطلوبة والمحددة من قبل السكان

الستبيان في التحديد بدقة ألولويات العمل بمشاركة السكان وبالتالي تطوير منهجية اإلعداد ضمن هذا المجال ولذلك ا

 .ومدى إدراك السكان لها ات التنظيميةمخططضا رصد مجال المشاركة في عملية إعداد الأي االستبيانفي هذا  تم  

 الالذقيةوير اآللية المالئمة لتفعيلها في أهمية المشاركة في إعداد المخطط التنظيمي وتط  .2.2.2.2
حيث تبين من خالل الدراسة النظرية أهمية المشاركة  بمجال مشاركة السكانن االستبيان محور يتعلق تضم  

ات مثل رضا السكان يتطلب وجود اعتبار تفعيلهاعداد مخطط تنظيمي مستدام ولكن إكعنصر أساسي من عناصر 

                                                           
3
 .(2)ملحق  - 

 لم يحدد ال نعم وجود معرفة بالتنمية الحضرية المستدامة

 22 32 20 العدد

 %22 %32 %20 النسبة

 ال أعلم ممتازة جيدة وسط ضعيفة مستوى المعرفة

 20 2 21 22 22 العدد

 %20 %2 %21 %22 %22 النسبة
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التي يمكن من خاللها الوصول  ووجود اآللية الفعالةومدى إدراكهم ألهميتها،  من خالل المشاركة رأيهم بداءإل

 .لتفعيل المشاركة المالئمة لمدينة الالذقية إلى أكبر عدد ممكن من السكان

ورغبتهم في عملية المشاركة من الدعائم يعتبر تقبل السكان : أهمية المشاركة في عملية إعداد المخطط: 21ج

التي تعزز فاعلية المشاركة لتحقيق الهدف المرجو منها لذلك تم  توجيه السؤال لعينة االستبيان حول اهمية 

الة في % 22المشاركة من وجهة نظرهم، وقد تبي ن أن  هناك ما نسبته  من السكان يجدون أن  المشاركة أداة فع 

منهم لم يحددوا % 20ها غير مجدية، وبلغ ما نسبته يجد أن  % 8المخطط، وهناك ما نسبته التخطيط وإعداد 

 .22إجابتهم كما هو موضح في الجدول 
 لم يحدد ال نعم أهمية المشاركة

 20 8 22 العدد

 %20 %8 %21 النسبة

  مدى أهمية المشاركة في إعداد المخطط لدى السكان :(22)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر
 

لب من السكان تحديد النموذج التشاركي المفضل لديهم والذي ط  : النموذج التشاركي المفضل لدى السكان: 20ج

% 12يستطيعون من خالله إبداء رأيهم بالشكل المريح والسهل لديهم وقد كان من نتائج ذلك أن  هناك ما نسبته 

كوسيلة للتعبير عن الرأي، % 10تليها االستبيانات بنسبة من سكان العينة يفضلون المشاركة االلكترونية، 

من السكان يفضل االجتماعات مع اللجان المحلية، % 22منهم يفضل استطالع الشارع، وما نسبته % 22و

، وقد سجل عدد الذين لم %1يفضل االنتخابات، بينما لم يتجاوز عدد الذين يفضلون االعالم والتلفاز عن % 20و

       .22ن السكان كما هو موضح في الجدول م% 20م يحددوا إجابته

 النموذج التشاركي المفضل لدى السكان (:22)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

حول مدى المعرفة بنموذج المشاركة  تساؤلتم  توجيه : مدى المعرفة بنموذج المشاركة االلكترونية: 21ج

الة في المدينة كونه المفضل من قبل أكثرية  االلكترونية إلمكانية إدراج هذا النموذج من النماذج التشاركية الفع 

لذين لم من العينة المدروسة، وا% 20شكلت بي ن أن  نسبة الذي لديهم معرفة بهذا النموذج كبيرة قد تالسكان و

ا نسبة الذي%30غت يسمعوا بها بل  .22الجدول ، كما هو موضح في %20ن لم يحددوا إجابتهم بلغت ، أم 

 

 

 

        
 مدى معرفة السكان بنموذج المشاركة االلكترونية (:22)الجدول 

 

 الباحثةإعداد : المصدر

 

لمعرفة مدى إمكانية تفعيل النموذج التشاركي االلكتروني في المدينة ط ل ب من : وصول االنترنيت الى المنازل: 22ج 

من السكان يصل االنترنيت إلى % 20العينة تحديد فيما إذا كان يصل االنترنيت إلى منازلهم، وقد تبي ن أن  ما نسبته 

 .22ل كما هو موضح في الجدومنهم ال تصله الخدمة بشبكة االنترنيت، والباقي لم يحدد إجابته % 31منازلهم، 

 
 

 

  وصول االنترنيت إلى المنازل (:27)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

لديهم كان تم  توجيه تساؤل إلى العينة المدروسة فيما اذا : الموافقة على إبداء الرأي عبر شبكة االنترنيت -22ج

من السكان %( 22)رغبة في المشاركة بإعداد المخطط عبر االنترنيت وقد كانت من نتائج االستبيان أن  

النموذج 

 التشاركي

المشاركة 

 االلكترونية

استطالع  االستبيانات

 الشارع

اجتماعات مع اللجان 

 المحلية

االعالم  االنتخابات

 والتلفاز

 لم يحدد

 20 1 20 22 22 10 12 العدد

 %20 %1 %20 %22 %22 %10 %22 النسبة

مدى المعرفة بنموذج المشاركة 

 االلكترونية

 لم يحدد ال نعم

 20 30 20 العدد

 %20 %30 %20 النسبة

 لم يحدد ال نعم وصول االنترنيت الى المنازل

 2 31 20 العدد

 %2 %31 %20 النسبة
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ا الذين لم يحددوا إجابتهم %(12)يوافقون على إبداء الرأي في حين بلغ عدد الذين ال يفضلون هذه الوسيلة  ، أم 

  هذه النتائج 22ويوضح الجدول  %(.2)فقد بلغت نسبتهم 

 الموافقة على إبداء الرأي عبر شبكة االنترنيت فيما يتعلق بإعداد المخطط التنظيمي (:22)الجدول 
 

 الباحثةإعداد : المصدر

إلى ما تقد م من نتائج المعالجة الكمي ة للبيانات في االستبيان السابق، فقد تبين من خالل المقابالت مع  إضافةً 

دور للمجلس في التواصل مع السكان فيما يتعلق بعملية إعداد المخطط المعنيين في مجلس المدينة أن ه ال يوجد 

ان في عقد اجتماعات وندوات أو التواصل عبر ودون وجود أي مساهمة من قبل المجلس لتعزيز مشاركة السك

شبكات االنترنيت ألخذ تطلعاتهم وتوجهاتهم، ولذلك تم  استشارة السكان حول النموذج التشاركي المالئم إلبداء 

ووضع األهداف والحلول المناسبة للمشاكل المواجهة وكما تبي ن من ، د احتياجاتهم وبالتالي األخذ بهاآرائهم وتحدي

أن  نسبة الذي يفضلون المشاركة االلكترونية أخذت النسبة االكبر من بين الوسائل األخرى نتائج االستبيان 

مدينة في ولمعرفة مدى إمكانية إدراجها وتفعيلها في مدينة الالذقية ي مكن تعويض بيانات االستبيان الخاصة بال

والذي تم إدراجه في الجزء النظري من البحث الحساب الرياضي الذي يحسب دليل إدراج المشاركة االلكترونية 

 :كاآلتي

 S= Ai*0.5 + Pi*0.5  دليل إدراج االستشارة االلكترونية 

  Ai  (متغير قياس نسبة وصول اإلنترنيت)%64 = 

 Pi ( متغير المشاركة لقياس مدى استجابة الناس للمشاركة) %60 =   

5 + %60*0.5 = %62.64*0%  =S  

أي يزيد عن % 21يتبي ن من تعويض النتائج في الحساب الرياضي أن دليل إدراج االستشارة االلكترونية بلغ 

ونية وهذا يؤك د إمكانية كنسبة وسطية ما بين تفضيل أو عدم تفضيل أو إمكانية تفعيل االستشارة اإللكتر% 20

ال في مدينة الالذقية يساهم في تحديد الحاجات والمتطلبات الواقعية وجمع البيانات  تفعيلها كنموذج تشاركي فع 

الحقيقية والدقيقة وبالتالي وضع األهداف والسياسات والبرامج التي يتم إعداد المخططات على أساسها، األمر 

 .عداد المخططات التنظيمية لتحقيق التنمية المرجوةالذي يساهم في تطوير منهجية إ

 نتائج االستبيان.  2.2.2

 : لى مجموعة النتائج التاليةإشارت الدراسة أعاله أ

 ولكن تبين أن القوى الفتية العاملةسنة وهم من فئة  22سنة حتى  22عمرية فوق أكثرية السكان هم من فئة ال ن  إ ،

ومنها ما هو عامل في القطاع العام % 22العمل، في حين بلغ عدد العاملين من السكان عاطل عن % 22هناك 

وكذلك إن أكبر نسبة لمكان % 2حيث لم تتوفر فرص لتفعيل العمل بالقطاع الخاص إال بنسبة % 20وبنسبة 

 .لالمناطق المحيطة والضواحي إال نسبة قليلة من فرص العمفي توفر تفي حين لم  ،العمل هي في وسط المدينة

  وهذا يدل على استقرار االسر وتمتعهم بمستوى % 22كانت نسب ملكية المسكن مرتفع نسبياً حيث بلغت

 .المركز ن أكثر أماكن السكن هي فيأك السكن، وكما لقدرة األسر على امتالاقتصادي مقبول 

  المشاكل والتحديات ولى أمن  مشكلة عدم توافر المسكن المالئم لذوي الدخل المحدود ن  أتشير النتائج إلى

ضعف شبكة النقل ثم  المواجهة للسكان تليها مشكلة سوء الخدمات الحضرية التنموية للسكن العشوائي ثم  

الرابع كأهم اإلشكاليات المواجهة، وأخذت مسألة ترتيب رية والتخطيطية التي أخذت الضعف األجهزة واإلدا

اقع الترتيب الخامس وثم في المرتبة السادسة قيود شروط قدم ومحدودية القوانين وعدم تطويرها بما يالئم الو

البناء والتراخيص يليها في المرتبة السابعة البنية التحتية السيئة والتلوث البيئي وقد احتل الترتيب التاسع 

 .سوء التنظيم والتصميم الحضريمجال 

 الخاصة ولم يوجد حالة التنقل  أكثر وسائل النقل المستخدمة في مدينة الالذقية هي الميكروباص والسيارة

، وهذا يدل على عدم التخطيط لسهولة الوصول والنقل النظيف الصديق للبيئةالهوائية،  مشياً أو الدراجات

من العينة يغيرون وسيلة النقل ضمن الرحلة الواحدة وهذا يدل أيضاً % 38إضافة إلى أن هناك ما نسبته 

 لم يحدد ال نعم لموافقة على إبداء الرأي عبر شبكة االنترنيتا

 2 12 22 العدد

 %2 %12 %22 النسبة
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الخدمات عن مكان و أماكن العمل المسافة بين د الرحالت وبعدتعدالوقت وزيادة التكلفة وعلى  رعلى هد

 .السكن أي نظام النقل الحضري في المدينة غير مستدام

  أداء النقل العام  على أن  وهذا يدل كانت وسيلة النقل الخاص من أكثر الوسائل المفضلة من قبل السكان للتنقل

 مبدأ تخفيضالنقل المستدام الذي يقوم على  وهذا يدل أيضا على عدم وعي السكان تجاه أهمية ضعيف

 .استهالك األراضي ويوفر الوقت والجهد ويحافظ على البيئة

  إن اكثرية السكان غير راضون عن وجود المرفأ في المدينة حيث يعيق عملية تمتعهم بالواجهة البحرية الذين

 .ضطرون إلى االنتقال خارج المدينة للتمتع بهاي

   علموا منهم واألكثرية % 20 حوالي  1002 للعام الصادر التنظيمي المخطط على المطلعين غير نسبة إن 

 إلى أدى مدينتهم واقع على اطالعهم أهمية تجاه السكان توعية عدم أن   إلى يشير وهذا ما بالصدفة بصدوره

متطلباتهم، ولذلك لم يكن باإلمكان تحديد إجابات دقيقة حول التساؤالت  إلدارة ناجح مخطط إعداد فشل

 ،عرف على وقت صدور المخططبالمخطط، وكما أن  الصدفة هي من أكثر لوسائل التي تم  فيها الت   المتعلقة

ة وكان الفضول هو السبب االول الطالع السكان على المخطط أي أن السكان لم يكن لديهم الوعي تجاه أهمي

أ علن عنه كانت نسبة االعتراضات كبيرة بسبب تعارض المخطط  مامخطط مدينتهم، بينما عندإليه ما يهدف 

 .مع مصالح السكان

 لدى إعداده وأدوات المستدام التنظيمي والمخطط المستدامة الحضرية التنمية بمفهوم والمعرفة الوعي نقص 

 .الحضرية التنمية بعملية المشاركة في للسكان كبيرة رغبة وجود مع يتعارض ال مدينة الالذقية في السكان

  السكان واغفال الالذقية لمدينة التنظيمي المخطط إعداد في المشاركة لتفعيل والعملية العلمية المنهجية غياب 

 .السكان اعتراضات من هائل كم ورافقه مطالبهم يحقق ال الواقع عن بعيد مخطط إعداد أدى إلى واحتياجاتهم

 دليل بلغ حيث الالذقية مدينة في جديدمالئم و تشاركي ونموذج فعالة كآلية اإللكترونية المشاركة تفعيل إمكانية 

 خالل من للسكان الواقعية والمتطلبات الحاجات تحديد في يساهم الذي األمر ،%(22)ة االستشار إدراج

 .التواصل في والسهولة والسرعةان السك مع النموذج الصلة المباشرة لهذا

 

 لمدينة الالذقية  2002المعلن عام  تقييم المخطط التنظيمي الجديدنتائج  .2.2

رصد  ومن خالل ،ومؤشرات المخطط التنظيمي المستدام لمدينة الالذقية راهنللوضع الأظهرت الدراسة التحليلية 

لى ف تصل إتشكل مواطن ضعالتي يواجه العديد من اإلشكاليات  المخطط المعلن أن   ،االستبيان لسياسات المخطط

آثار سلبية تجعل  فرضككل حيث توالمحافظة مرحلة المخاطر التي تهدد عملية التخطيط على مستوى المدينة 

المخطط بعيد كل البعد على أن يكون مستدام، ومن خالل المقارنة بين الدراسات التحليلية المختلفة يمكن تحديد 

ويوضح  ،متطلبات تحقيق التنمية الحضرية المستدامة بينها والتي تتعارض معاإلشكاليات المتداخلة والمشتركة فيما 

في مدينة  لمجاالت التنمية طيط التنظيمينظام التخضمن ونقاط القوى والضعف للمشاكل تلخيصاً  212الشكل 

 .الالذقية
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 والفرص المطروحة ضمن نظام التخطيط التنظيمي لمدينة الالذقية  أولويات المشاكل(:122)الشكل 
  إعداد الباحثة :المصدر

 

 خالصة الفصل الثاني  

وفق قائمة المعايير  ةلمدينة الالذقي 1002المعلن عام للمخطط التنظيمي  يةمما تقد م من دراسة تحليلية وتقييماً انطالق

التنموي تطبيق االستبيان لرصد رضا السكان عن الوضع إضافة إلى رحة لقياس استدامة المخطط، والمقت المطورة

 :يمكن التوصل إلى مجموعة النتائج التالية هممن قبلالراهن وتقييم المخطط الجديد 

   مراحل إعداد المخطط المقترح ال تشمل جميع المراحل الالزمة الكفيلة بإعداد مخطط مستدام إذ أن  هناك  إن

 بكل مجال خطوات هامة ال بد من تواجدها في كل مرحلة ومنها وضع استراتيجية التشاركية وتحديد فرق خاصة

الثي أبعاد يظهر عالقة الفراغ ووضع تصور لمخطط ث ،ذات اختصاصات مطلوبة ومتعلقة بدراسة كل مرحلةو

 .بالكتل وتوضيح آلية التطبيق واختبارها

 تتوسع عمرانياً وسكانياً، متجاهلة المقترحة  1002المعلن عام ن  المدينة وفق استراتيجية المخطط التنظيمي إ

جراء النمو العمراني في التجمعات المحيطة اآلخذة بالتوسع تلقائياً العشوائي االتجاه الطبيعي للنمو العمراني 

 .والسكاني فيها

 كمية معايير على اقتصرت حيث ،في مدينة الالذقية التنظيمية المخططات إعداد في المعتمدة المعايير محدودية 

 المخطط معايير تنطلق بينما والتشريعات، القوانين وتحددها فقط البناء وأنظمة األراضي تباستعماال خاصة

 .ستدامةاال لمفهوم الشامل المنطقي التحليل من المستدام

   تخصيص أراضي )عدم  تأمين اإلسكان الرخيص
 (بهرخيصة أو إجراءات للتزويد 

  يتجه نظام النقل الحضري مدينة الالذقية بعيداً عن

انخفاض كفاءة النقل العام ، قلة خيارات )االستدامة 
المشي ، الدراجات الهوائية، الترام )النقل العام 

 (والمترو

  ضعف إمكانية الوصول العادل إلى الخدمات
الحضرية  يؤدي إلى تاثيرات على الصحة البشرية، 

د على المعايير التخطيطية ألنصار كما لم يكن اعتما

 .أقطار التخديم للمجاور السكنية

 

ف
ضع

 ال
ط
قا
 ن

 اقتراح توسيع وتطوير شبكة النقل العام. 

  تأمين الخدمات الحضرية األساسية بأسعار معقولة
 .لجميع الفئات من خالل االنتاج  المحلي

 تحليل تأثير التغيرات الديموغرافية 

 

وة
 ق
ط
قا
 ن

  استهالك أكبر لألراضي الزراعية لتوسع الحدود اإلدارية. 
  (النفايات –عدم تقييم الثر البيئي لمشاريع )تلوث بيئي 

  استهالك الطاقة غير المتجددة 

  عدم األخذ باالعتبار التغير المناخي وانتشار عمراني يزيد من
 .االنبعاثات

  عدم رصد نوعية الهواء وزيادة االنبعاثات الملوثة. 

 عدم إعادة استعمال المياه وعدم وجود نظام لجمع مياه األمطار. 
  زيادة استهالك األراضي وعدم استخدامها بكفاءة وانتشار عمراني

 (دمج الفعاليات)متشعب وعدم االستخدام المتعدد لألراضي 

  عدم تفعيل سياسة التجديد الحضري بالشكل الصحيح والكفوء
 .إلعادة استثمار األراضي

   كثافة عالية. )االلتزام بمبدأ التصميم الحضري المستدامعدم- 

 (سهولة الوصول  -تقارب الفعاليات

 اقتراح بعض أشرطة الحماية حول محطات المعالجة. 

 اقتراح بعض األنشطة الزراعية في الترب المنتجة 

   في بعض المناطق البرمجية( تعدد االستعماالت)استخدام مبدأ 
 الحضري استخدام مبدأ التجديد 

 الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية 

 اقتراح لبعض طرق المشاة 

 

وة
 ق
ط
قا
 ن

ف
ضع

 ال
ط
قا
 ن

  ال توجد دراسة لتقييم االثر االقتصادي للمخطط إال من خالل

 .التنمية السياحية
  ارتفاع معدل البطالة والتفاوت في معدله ما بين المحافظة

 والمدينة 

  توفير فرص عمل محلية وفق الموارد المحلية لم يدرس مسألة
 .وتعزيز التنمية الريفية

  توفير فرص )عدم اقتراح فرص عمل مرتبطة بمكان السكن أي

 مع تأمين الوصول السهل والرخيص ( عمل قريبة من السكن 

 

ف
ضع

 ال
ط
قا
 ن

  اقتراح التنمية السياحة والسكانية وتعزيزها على الشريط

ط  الساحلي
قا
ن

وة
ق

 

  ( الخطط الوطنية)ضعف التنسيق بين الحكومة المركزية

وأجهزة اإلدارة اإلقليمية والمحلية وما بين المعنيين في 

 .المدينة
  عدم الشفافية ونقص الدقة والوضوح في توفير البيانات مع

عدم وجود تعاون وتنسيق بين الجهود المحلية المعنية 

 .بإعداد المخطط 
 كان في عملية إعداد المخطط أو ممثلين غياب المشاركة للس

عنهم من أعضاء مجلس المدينة في تحديد اإلشكاليات 

ووضع أهداف المخطط مع غياب المنهجية  العلمية 
 والعملية لتفعيل آلية المشاركة المالئمة

  محدودية اإلمكانيات الفنية واإلدارية للجهات اإلدارية

 القائمة على إعداد المخطط 
 رات خاصة بالمخطط التنظيمي المستدام عدم وجود مؤش

 تستخدم من قبل السلطات والجهات المعنية

  قدم ومحدودية القوانين والتشريعات العمرانية وعدم
 تطويرها بما يالئم الحاجيات ومتطلبات التنمية المستجدة

 

ف
ضع

 ال
ط
قا
 ن

العدالة 
االجتماعية 
 والمكانية 

البيئة 
الطبيعية 
 والمبنية  

الكفاءة 
 االقتصادية

  

اإلدارة 
 الحضرية
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 قابله كم هائل من االعتراضات حال وكنيها ااحتياجات المدينة وسعن الواقع ال يلبي  اً تنظيمي بعيدجاء المخطط ال

 .دون اعتماده والتصديق عليه

  في المدينة هناك العديد من اإلشكاليات التي تواجه عملية إعداد المخطط تتعلق بنظام التخطيط التنظيمي المتبع

ستوجه التخطيط التنظيمي  فقط استعماالت األراضينسب توزيع على  لتي تعتمدككل فأنظمة التخطيط التقليدية ا

 .بعيداً عن االستدامة، لذلك ال بد من تطوير نظام التخطيط المتبع بالتكامل مع أبعاد االستدامة

  وفق البرنامج التخطيط المقترح  1002عنه عام  لمدينة الالذقية المعلنأظهرت عملية تقييم المخطط التنظيمي

من شروط ومبادئ االستدامة وهذا الرقم ال يلبي احتياجات المدينة % (3292)اضي أن ه ال يلبي إال  رالستعماالت األ

 .على األمد القصير والبعيد 

  في للسكان مشاركة غياب وكذلك للمخطط، الدارسة الجهة مع الالذقية مدينة مجلس قبل من التعاون غياب إن 

 ناجح تنظيمي مخطط اعتماد عدم في الرئيسية األسباب من االعتراضات مناقشة مسألة في وحتى اإلعداد عملية

 .المدينة في التنمية عملية يوجه وواقعي

   العمل وفق السياسات الراهنة واألسس المعتمدة الحالية والروتين الجاري والمعايير التخطيطية التقليدية  إن

والقوانين والتشريعات المحدودة غير كاٍف بل يجب أن تكون السياسات منبثقة من مبادئ االستدامة ومعايير 

 .تخطيطية وإدارية معاصرة
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 مدينة الالذقية فيإطار العمل االستراتيجي لتطوير منهجية إعداد مخططات تنظيمية :   الفصل الثالث

 

 في مدينة الالذقيةمستدام تخطيط تنظيمي ل الرؤية اإلستراتيجية المقترحة. 3.1

 يحقق االستدامة تنظيمي مخططاستراتيجية إعداد .  3.1
 التنظيمي في مدينة الالذقية التخطيطاألهداف المتعلقة بتحقيق استدامة . 3.2.1

 في إعداد المخطط المستدامالمتوقعة عناصر االستراتيجية وفوائدها . 2.2.1

 السياسات وإجراءات العمل التنفيذية.  1.1

 ةالمعالجة البيئيإدارة استعماالت االراضي و: مستوى التغيير األول. 3.1.1

 . التوازن بين التركيبة المكانية والتنموية في تخطيط استعماالت األراضي. 3.3.1.1

 التوزيع واالستخدام األمثل لألراضي .  2.3.1.1

 تحديد مراكز خدمات جديدة الستعماالت أراضي أكثر استدامة في مدينة الالذقية . 1.3.1.1

 تحسين األداء البيئي في مدينة الالذقية  .  4.3.1.1

 عدالة توزيع الخدمات المجتمعية :مستوى التغيير الثاني. 3.1.1

 التوزيع المتوازن للخدمات الحضرية مابين المناطق الحضرية والريفية . 3.2.1.1
 في مدينة الالذقيةمستدام التخطيط لإلسكان ال. 2.2.1.1

. النقل واالستدامة: مستوى التغيير الثالث. 1.1.1  

 .وفق سياسة استعماالت األراضي المقترحةتفعيل النقل . 3.1.1.1
 

  الحضرياإلقليمي واالقتصاد  :مستوى التغيير الرابع. 3.1.1

 في مدينة الالذقيةدعم االقتصاد المحلي  .3.4.1.1

 .اإلداري والتخطيطي النظام: مستوى التغيير الخامس. 3.1.1

 تخطيطية في مدينة الالذقيةالدارية واإلتعديالت ال .3.3.1.1

 .تشريعيةالقانونية التعديالت ال .2.3.1.1

 تنظيمية في مدينة الالذقيةالتعديالت ال .1.3.1.1

 الدراسة البحثية في المقترحة لقياس المخطط التنظيمي المقترح التقييمية اختبار األداة. 3.1.1

 خالصة الفصل الثالث       

 الخاتمة . 3.1

 النتائج . 3.1

 .النهائية للبحث التوصيات. 3.1

 .اآلفاق المستقبلية للبحث. 3.1

 مراجع البحث 

 حقالمال
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 .العمل االستراتيجي لتطوير منهجية إعداد المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية إطار. 1: الثالث الفصل

 من مجموعة متنوعة يتطلب والقيادة كما بمبادئها االلتزام توفر عنصر الالذقية دينةم في االستدامة تحقيق يستدعي

مخطط التنظيمي أحد أهم العد ي  هنا و ،المعنية القطاعات لدى العمل من جديد نمط يصحبها التي مبادراتوال األدوات

ه الهدف األساس في الوصول إلى إلى أن   إضافة   ،نحوهاللتقدم  العناصر اإللزاميةأحد وتحقيق استدامة المدن أدوات 

سلوب توجيه المدينة، إذ يتحتم التركيز أخطيط وفي وهذا سيكون له آثار على طريقة التفكير والت   ،االستدامة المرجوة

على إيجاد إمكانيات جديدة بهدف تطوير نظام تخطيطي تنظيمي متكامل إلعداد مخطط تنموي شامل يتجاوب مع 

 .  والمستقبلية وبما يمكن األجيال القادمة من تأمين احتياجاتهااحتياجات التطوير الحالية 

مدينة توجه وإجراءات تخطيطية  سياساتتراتيجي مكون من مجموعة اسمل عيتناول هذا الفصل اقتراح إطار  لذلك

رؤية المستقبلية بوضع ال ويتم ذلك، فيها من خالل تطوير منهجية إعداد المخططات التنظيمية الالذقية نحو االستدامة

عداد مخطط ووضع السياسات وخطط العمل المطلوبة إل العامة والمحلية تحديد االهدافو واقتراح االستراتيجيات

الدراسة  المستنتجة منوجهات التخطيطية الت   ة منينطلق إطار العمل من مجموع حيث ،لمدينة الالذقية تنظيمي مستدام

وفق األداة التقييمية المقترحة لتقييم  ايير اإلجرائية المقترحة في البحثالمع النظرية والعملية وكذلكالتحليلية 

 321، ويوضح الشكل عكس اتجاه االستدامةأو مع  تفيما إذا كانالمدينة والتي تحدد اتجاهها في  ةالتنظيمي اتالمخطط

 .لمدينة الالذقيةناجح وضع إطار العمل االستراتيجي إلعداد مخطط تنظيمي  منهجية
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لتقييم استدامة 

  المخططات

وفق معايير 

 مقترحة
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  الفعالةوالجهات 
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توجهات 

أساسية لتوجيه 
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التحديات 

واإلشكاليات 

التنموية 

 المواجهة 

للمدينة قبل 

 وبعد األزمة

المشاكل ونقاط 

الضعف في 

المخطط المعلن 

 الجديد للمدينة

نتائج  وتحليل 

 االستبيان

 إطار العمل االستراتيجي

 المقترحةالرؤية االستراتيجية 
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 األهداف العامة والمحلية

 عناصر االستراتيجية وفوائدها المتوقعة

 المستويات المطلوبة للتغيير والتحسين ضمن المجاالت التنموية 

استعماالت األراضي واإلدارة 

 البيئية

عدالة توزيع الخدمات 

 المجتمعية

والتخطيطي النظام اإلداري 

 في المدينة
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 في مدينة الالذقيةمستدام تنظيمي لنظام تخطيط  المقترحة اإلستراتيجيةالرؤية . 3.1

واألهمية التي تتمتع بها، والنمو السكاني المستمر مدينة الالذقية رؤية استراتيجية تأخذ باالعتبار خصوصيتها تتطلب 

الذي يجعلها في مواجهة تحديات عدة متعلقة بالعديد من القضايا الداخلية الجوهرية التنموية بما في ذلك قضايا البنية 

واإلسكان والنقل واالنتشار العمراني والبطالة وضعف ( البيئة المبنية والطبيعية)عماالت األراضي التحتية واست

لم يكن مخططها التنظيمي مصمم أصال  لمواجهة مثل هذه التي اإلمكانيات الفنية واإلدارية والتخطيطية وغيرها، و

 2313الذي ستكون عليه مدينة الالذقية حتى عام المستقبل صور التي ت  الرؤية االستراتيجية  تتحدد، وبذلك التحديات

محافظة الالذقية تضمن التوازن والتكامل ما بين المدينة والريف على مستوى تحقيق تنمية حضرية متوازنة " يوه

 .بما يحقق مبادئ االستدامة

تنظيمي المخطط العنصر من عناصر لكل  استدامة مدينة الالذقيةتحقيق المستقبلية السابقة  تعكس الرؤية  

 :كاآلتي ،2313للعام   ربعةضمن مجاالت التنمية األمستدام ال

  أكثر تنوع حيوي وجودمدينة الالذقية لالمخطط التنظيمي  ضمنسي :(الطبيعية والمبنية)االستدامة البيئية 

 ككل المحافظةمستوى مع األخذ باالعتبار والتجمعات المحيطة بها  هامتوازن بين كل من مناطقوتخديم بيئي 

 .وتوجيه التنمية العمرانية وفق مبادئ االستدامة فيها بما يحقق االستخدام المستدام لألراضي لها

 توزيع متوازن استخدام استراتيجي لألراضي فيها بما يحقق ستتضمن مدينة الالذقية  :العدالة االجتماعية

ربيعة وقسطل ) يشمل المناطق الشمالية بما للخدمات الحضرية األساسية ما بين المناطق الحضرية والريفية

 .وبما يؤمن الوصول السهل ليها واألمن واألمانمناطق المحافظة كذلك و من المدينة (معاف

 محلية قريبة من أماكن فرص عمل  تخفيض معدل البطالة وتوفير علىالمخطط يعمل س :الكفاءة االقتصادية

بما فيها المناطق المرتفعة  بين مناطق المحافظةالعمل ضمن المدينة وبأخذ باالعتبار تأمين فرص عمل محلية 

   .الزراعية والسياحية على مستوى المحافظةوفق الموارد المحلية المتوفرة ( القرداحة والحفة)عن الساحل 

 في مدينة الالذقية  مجال اإلداريالرؤية المستقبلية فيما يتعلق بالإن  في الواقع،   :إدارة حضرية أكثر استدامة 

غلب على مواطن الضعف الكثيرة في لمتطلبات الت   وذلك استجابة  ى المدى القصير والمتوسط والطويل، هي عل

ال وتشاركي إدارة  نظام فإن   لذلكالنظام اإلداري والتخطيطي للمدينة،  من إعداد مخطط ن سيمك  مرن وفع 

 .الحالية ويحافظ على الموارد لألجيال المقبلةالسكان تنظيمي مستدام قادر على تلبية حاجات 

  .تطبيقية( فنية وإدارية وتخطيطية) وضع خطة شاملة تتضمن استراتيجيات وإجراءاتيتطلب إنَّ تحقيق الرؤية المستقبلية 

  في مدينة الالذقية يحقق االستدامة تنظيمي مخططإعداد استراتيجية  . 3.1
المكون تعد  التي ستراتيجيةاالصياغة  خالل مناالستدامة  باتجاهمدينة الالذقية  عمل االستراتيجيلاإطار  يقود

لذلك وبعد وضع  ،ممت في البداية النطالق العملإضافة إلى الرؤية التي ص  ه المرحلة في هذاألساس واالكبر 

قيق التنمية الة أكثر مما هي غاية استراتيجية لتحتعمل كوسيلة فع  حيث في تحقيقها االستراتيجية  يأتي دورالرؤية 

وبذلك فإن نجاح  التنظيميتعتمد على مزايا المدينة ويتم تجسيدها من خالل المخطط الحضرية المستدامة، 

 .إلى نجاح المخططاالستراتيجية يؤدي بالضرورة 

حياة نوعية للجميع من خالل تحسين إدارة الشؤون الحضرية تيجية تنمية المدن إلى كفالة وجود شير استرات  إذ 

والنمو االقتصادي وتقديم الخدمات ويقاس نجاحها بمدى إسهامها في الحد من الفقر الحضري وتعبئة جميع الشرائح 

تحديد ل مهمة االستراتيجية يتوجب لتسهيالمشترك وتوفير الرؤية المشتركة، و السكانية لتكوين قاعدة للتعاون

 .تحقيق االستقرار والتحسين واالستدامةللنظر في التغيير ومجموعة أهداف عامة ومحلية 

 التنظيمي في مدينة الالذقيةالمتعلقة بتحقيق استدامة التخطيط ف داهاأل. 3.3.1

هو  والهدف األساس لالستراتيجيةنقطة االنطالق للعمل تجاه التحسينات، تعتبر عملية وضع األهداف الواضحة 

م و، وبالتالي يشكل مفهالالذقية كأداة لتحقيق استدامتهاتطوير منهجية إعداد المخططات التنظيمية في مدينة 

المخطط المستدام القاعدة لتقديم اقتراح تكاملي لتحويل وتغيير المدينة وأحيائها من خالل تحديد األهداف الرئيسية 

 :لالستراتيجية

  (الشاغرة والمستحدثة) لألراضي استخدام كفوءوالتنوع الحيوي و الحفظ البيئي. 
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   من لضمان األتحسين الصحة العامة وتعزيز تماسك المجتمع وتوفير الخدمات لجميع فئات المجتمع

 .الحضري واألمان

  يز تنمية اقتصادية محلية للمدينةتعز. 

   الراهنة وتعزيز القدرات الفنية اإلداريةلنظم امن خالل إصالح دعم التنمية اإلدارية. 

ينبثق عن تصف األهداف السابقة الحالة العامة التي تهدف االستراتيجية المقترحة لتحقيقها في مدينة الالذقية ولكن 

تساهم جميعها في  لكل مجال من المجاالت التنموية كمية ونوعية فرعيةأهداف  الرئيسية مجموعة األهدافهذه 

وهذه وسيتم االعتماد عليها في وضع األولويات وخطط العمل  لمدينة الالذقية يحقق االستدامةإعداد مخطط 

 :األهداف هي

  المجال البيئي في : 

 يتضمن هذا الهدف إمكانية تأمين احتياجات األجيال الحالية من األراضي مع : إنتاج استعماالت أراضي مستدامة

تتمثل في مجموعة معينة األساسية مهمة ال لذلك فإن  التنبوء بقدرة األجيال المستقبلية على تأمين حاجياتها منها، 

  :فرعية التاليةالمن االهداف 

 وخارجهاضمن المدينة  وأفضل الطرق تكون وفق قرارات استثماريةيجب أن  مات على مستوى المدينةقسيت  ال 

 .في كل من أحياء المدينة الحالية والمقترح إعادة إشغالها ومناطق التوسع المقترحة

  األبنية ب لتوجهات الخاصةأنماط التنمية التي تصور كيف يمكن لوفق  األراضي تخطيط استعمالأن يكون

 .وتوسعاتها وذلك على مستوى المدينة اقع العامة أن تحدث وفق طبوغرافية األرضووالم

 اءة واستدامة  من للتحرك نحو مدينة بيئية أكثر كف يندرج تحت هذا الهدف عدة توجهات: الحماية البيئيةز يتعز

 : حيث

  ويشمل هذا الهدفوالبلدات  ث البيئي للمدنوبما يخفض التلبكافة أنحاء المدينة الحضرية تأمين الخدمات 

النفايات واستثمار الطاقة ونوعية الهواء  سينتحوومعالجة مياه الصرف لمياه في نظام توزيع ا إصالحات

 .الكفوءة

  والمناطق المخالفة ومناطق  في أحياء ومركز المدينة (مساحات مائية وخضراءتوفر )تحسين المواقع عامة

ومساحات خضراء شريطية  للمدينةت نظف الهواء والمياه وتزود نوعية بيئية وصحة عامة  التوسع المقترحة

  .سهم في إغناء التنوع الحيويت  على البحر في منطقة المرفأ 

  عموما   كمورد طبيعي تتميز به المحافظةلالستفادة منها  وضع نظام لتجميع مياه االمطار. 

   العمل البيئي المحلي على  زالمدينة ويعز فيركيز على التنمية الريفية المكانية المستدامة بما يخفف التلوث الت

 .مستوى باقي مناطق المحافظة

 عات اإلنتاجية األخرى في والقطا في محافظة الالذقية البيئةمديرية لتخطيطي بين االتنسيق المستمر اإلداري و

وإجراء تقييم األثر البيئي للمشاريع  (مديرية الخدمات الفنية ومديرية الصناعة ومديرية السياحة)محافظة ال

 .نمويةالت

 تتمثل األهداف الكمية في الحفاظ على البيئة في مدينة الالذقية من خالل السعي لتحقيق ما يلي: هداف الكميةاأل : 

في القرى الريفية% 91من سكان المدينة جميعا بما فيهم المناطق المخالفة، و% 99تأمين مياه الشرب ل -
1
. 

%   93التابعة لمناطق المحافظة لتزيد النسبة عن تأمين شبكات للصرف الصحي في بعض القرى وخاصة  -

من الريف بالمحطات% 23، بحيث يتم تخديم ما يقارب 2333وتأمين محطة معالجة لكل منطقة بنهاية عام 
2
. 

 

  ز الوصول العادل لجميع الحاجيات والمتطلبات من يتيجيات تعزاسترايشمل هذا الهدف  االجتماعيفي المجال

 :تحقيق األهداف التالية خالل

                                                           
  الخطة الخمسية الحادية و، (2333-2333)النسب كأهداف كمية مطلوبة لتحقيقها وفق النسب المعتمدة والمكررة في كل من الخطة الخمسية العاشرة هذه تم وضع   1

 .لتأمين التخديم بمياه الشرب لكل من مناطق المدن والريف، وكذلك وفقا  لتحديات الوضع الراهن والذي يتطلب تحقيق هذه األهداف( 2333-2333)عشر 
للمناطق % 23وطني والتي تم فيها تحديد نسبة على المستوى ال 2333-2333 حادية عشرحسب المدى الزمني المعتمد في الخطة الخمسية ال%  23تم وضع نسبة   2

 .المعالجة للصرف الصحي للتخديم بمحطات الريفية
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في بناء مستقبل المدينة من خالل التنمية البشرية وعالقتها  من أهمية ذلكل لما وكذلك الصحيلتعليمي االتطوير   - أ

التعليم للمناطق األقل نموا  عن طريق برامج محو األمية من أجل تحسين  ببقية الجوانب والقطاعات المنتجة،

ربيعة وقسطل معاف وكنسبا وصلنفة وبعض قرى  ذلك فيووالتعليم والتدريب الموجه نحو خلق فرص العمل 

 . القرداحة

في التجمعات تأمين التوزيع المتوازن للمنشآت التعليمية والصحية على مستوى المدينة والحي والمجاورة، و -

بما  كذلك في باقي مناطق المحافظةو ،(وغيرها مشيرفة الساموك –القنجرة  -سنجوان –سقوبين )المحيطة بها 

 .إليها يحقق سهولة الوصول

 والكتابة لنحو  عن طريق توفير فرص تعليم القراءةمواصلة تحقيق هدف محو األمية وذلك  :األهداف الكمية

في ربيعة وقسطل معاف وعين البيضة، وكنسبا  في المناطق النائية والفقيرةزين من األميين المترك%( 33)

 .وصلنفة في منطقة الحفة

وعلى وهذا يعتبر أولوية من اولويات العمل الواجب تأمينها في مدينة الالذقية  نظام إسكان مستدام وجود - ب

ن في مدينة الالذقية فإن لسكووفقا للتحديات التي يواجها قطاع ا على المدى القريب والبعيدمستوى المحافظة 

 :االستراتيجية تسعى لتحقيق

  تلبية االحتياجات اإلسكانية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب من خالل التخطيط لإلسكان بتكلفة

 .معقولة ومع تامين سهولة الوصول من وإلى مناطق العمل

 العشوائي والحد من توسعها والعمل وفق مبدأ التخطيط الحضري المستداممناطق السكن معالجة فعالة ل. 

   تفعيل دور المؤسسة العامة لإلسكان والقطاع التعاوني وتوفير المقومات واإلمكانيات الالزمة لتنفيذ 

 .بما يؤمن السكن االقتصادي لذوي الدخل المحدود خططها

 99الموضحة في الجدول تهدف االستراتيجية إلى تأمين السكن وفقا للعجوزات المتراكمة : األهداف الكمية. 

 األهداف الكمية االحتياجات

تأمين االحتياج السكني المقابل للنمو السكاني الحالي والمستقبلي ووفق لالحتياج 

 2313وفق النمو األسري المتوقع للعام 

مسكن 299399
3
 

 33713المنقولة من خطط القطاع العام السكني  االحتياج وفق العجوزات

 من قيد التنفيذ والدراسة %23ها هناك نسبة ومن، مسكن

 قيد الدراسة والتنفيذ مسكن 4114

وافد 972933الذي بلغ وافدين من عدد ال% 7بلغ  هناك عجز سكني للوافدين
4
  

وعلى فرض أن شخص بحاجة إلى مسكن،  32223بذلك هناك  2334للعام 

 مسكن جديد 1333لذلك هناك هدف لبناء النصف تقريبا سيبقى في المحافظة 

  لوافدينل

 مسكن 1333

 مسكن 366333 المجموع لكلي

 .مخطط يحقق االستدامةالمقترحة إلعداد اإلسكان  ستراتيجيةإلاألهداف الكمية  :(66) الجدول

 الباحثة إعداد :المصدر

المناطق األثرية في مركز المدينة ومواقع   باالنتماء والمحافظة على الهوية الثقافية والتاريخيةتنمية الشعور   -ج

 (.وغيرها المناطق األثرية في ريف الالذقية في رأس شمرا -المتحف الغربي)التي تتميز بها 

ركز المدينة بحيث تكامل النقل واستعماالت األراضي على مستوى األحياء والتجمعات المحيطة والضواحي وم -د

يتطلب هدف تحسين  ما، وهذا النقل المالئمة للمستوى التخطيطيتناسب مع وسيلة تيتم التخطيط الستعماالت 

النقل الصديق  نتقال إلى وسائلض االعتماد على السيارة واالوخف التنقل وسهولة الوصول بأقل الوقت والتكاليف،

وتعزيز استخدامها في ربط المدينة باإلقليم ( حافالتالالترام و)متطورة توفير خيارات نقل عام ة من خالل للبيئ

 .(المشي والدراجات الهوائية)حول إلى النقل غير اآللي ، وكذلك الت  ناطق المحافظةموبمناطق التوسع وبباقي 

                                                           
3
ق در فيه تم تقدير االحتياج السكني الحالي والمستقبلي حسب نتائج تحليل واقع ومستقبل السكن في محافظة الالذقية في الفصل العملي األول والذي   

 .2313أسرة بحاجة لمسكن للعام  324193حاليا  وما يقارب أسرة بحاجة لمسكن  311799أن هناك 
4
 .وفق بيانات المجموعة اإلحصائية  2333أفراد للعام  3 ي سوريةف األسرة حجم متوسط أن اعتبار تقدير االحتياج لعدد المسكن للمهجرين على تم    
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  تعزيز التنمية االقليمية المتوازنة في مجال النمو االقتصادي و دعم االقتصاد المحلي: المجال االقتصاديفي

بما يوفر  اقتصادية غير مستثمرةموارد وازدهارا  وتمتلك  للنهوض بمناطق المحافظة األخرى واألقل نموا   كمحرك

يحقق التوازن التنموي بين الريف والحضر من جهة أخرى وويخفض معدل البطالة فيها فرص عمل في كل منها 

مرفأ وتوفير لاإلى إمكانية استثمار  إضافة   التالي تخفيف التكاليف الناتجة عن معالجة كل جانب على اآلخر،وب

 :التاليةالكمية األهداف  وهذا بدوره يحقق فرص العمل من خالله،

 على مستوى محافظة  % 11.3بلغ نسبتهم تذين لتأمين التشغيل لمن هم في سن العمل وال خفض معدل البطالة

وفق معدل شخص عاطل عن العمل وذلك  334313ما يقارب بلغ عدد غير المشتغلين منهم حيث  الالذقية

 تهدف االستراتيجية خفض عدد العاطلين عن العمللو، 2333عام  في المحافظةالمعتمد %  33.1البطالة 

% 2في عدد المشتغلين بمعدل سنوي أن يكون هناك نمو  إلى
5

سنويا  فرصة عمل  2393تأمين  ، أي

فرصة  33433 سيتم تأمين  خالل الخمس سنوات قادمةوبالتالي للعاطلين عن العمل من هم في سن العمل 

حتى  % 33إلى  3133عام %  33.3من خفض معدل البطالة  تهدف االستراتيجية إلى وبالتالي، عمل

يمكن خفض معدل البطالة في كل من مناطق فإنه النمو السنوي للمشتغلين نسبة وبذلك وفقا  ل، 3136عام 

 :على الشكل اآلتيالمحافظة 

 %29.9إلى % 11.1فرصة عمل سنويا  أي خفض معدل البطالة من  193ة تأمين حفي منطقة القردا -

خالل خمس سنوات فرصة عمل  3133وفي منطقة الحفة تامين  ،2339خالل خمس سنوات أي حتى عام 

فرصة عمل حتى  1333، وفي منطقة جبلة تأمين %24.3إلى % 21.9بطالة من وبالتالي خفض معدل ال

فتهدف االستراتيجية ا في منطقة الالذقية ، وأم  % 23.4إلى % 21.9وبالتالي خفض البطالة من  2339عام 

عام % 37.9إلى % 39.9أي خفض معدل البطالة من خالل خمس سنوات فرصة عمل  7933إلى تامين 

2339. 

الهدف من تخفيض معدل البطالة في كل من مناطق المحافظة هو تخفيف الضغط على المدينة من قبل سكان  إن  

وهنا يأتي دور المخطط التنظيمي للمدينة  ،ةوبالتالي منع نمو المناطق العشوائيطالبي العمل فيها، باقي المناطق 

باستثمار الموارد االقتصادية التي تتميز بها  من خالل األخذ باالعتبار مسألة تأمين فرص عمل في باقي المناطق

 . المحافظة

 

 يؤدي تحقيقها إلى نموذج  تير اللتدابيمجموعة من اينطوي هذا الهدف على  :في المدينة تطوير النظام اإلداري

وضع البرامج التخطيطية ضمن إطار للتنمية االقتصادية على إداري تخطيطي متكامل وكفوء قادر بدوره 

 :في المدينة من خاللوتخطي الحواجز التقليدية لإلطار اإلداري التخطيطي واالجتماعية والبيئية 

  التنسيق تحديث اإلجراءات اإلدارية،  ي،والتخطيط كفاءة الجهاز اإلداريتحسين ) وتخطيطية إداريةتعديالت

 (األفقي والشاقولي

  ومنها المرسوم التشريعي رقم تطوير وتحديث القوانين والتشريعات التخطيطية )تشريعية قانونية وتعديالت

ومتطلبات التنمية الجديدة  تغيراتبما يالئم الم 2333للعام  21وقانون التوسع العمراني رقم  3992لعام  3

 .(المستجدةالمرهونة بالتحديات 

  تصنيف المناطق ل ةتطوير معايير جديد ،التخطيط التنظيمي وإطار التنمية التنسيق بين) تنظيميةتعديالت

 (.تطوير نظام ضابطة البناء ،الحضرية

 

إلى الواقع الراهن لنظام الرجوع  تم  وإذا كبير من األهداف المطلوب تحقيقها، هناك عدد  أن   ،الحظ مما سبقي  

 مركز المدينةسواء في مستويات التضح أهمية تحقيق كل منها على مختلف التخطيطي التنظيمي لمدينة الالذقية ي  

من الصعوبة ، ولكن التكامل مع باقي مناطق المحافظةواألهم هو ، التجمعات المحيطةأو في الضواحي وفي 

تيجية لك ال بد من تحديد العناصر االستران هناك تأثير هدف على آخر، لذون يكأجميعا  دون  تحقيق هذه األهداف

 .األساسية التي يلخص تحقيقها إمكانية بلوغ األهداف المرجوة بأقل التكاليف واآلثار المتوقعة

                                                           
، الموقع الرسمي لهيئة لتخطيط والتعاون الدولي في 2333-2333تم  االعتماد على معدل نمو المشتغلين المعتمد في الخطة الخمسية الحادية عشر   5

 www.planning.gov.syسورية، 

http://www.planning.gov.sy/
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 .إعداد المخطط المستدام عناصر االستراتيجية وفوائدها المتوقعة في. 3.3.1

السابقة ينطوي على تحديد العناصر األكثر أهمية والتي تلخص المهمة األساسية لالستراتيجية، تحقيق األهداف  إن  

وصل إليه في الجزء إجراءه والت   تم   ما يمكن االعتماد على ولتحقيق التنمية الحضرية المستدامةوللتمكن من ذلك 

المخططات التنظيمية بهدف تحقيق النظري من البحث في استنتاج العناصر األساسية لتطوير منهجية إعداد 

وهي، استدامة مدينة الالذقية
6
: 

 التنمية الكثيفة والمدمجة. 

 التجديد الحضري.  

 كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية. 

 الجتماعي نصاف واال تماسكال. 

  (النقل العام، وبدائل النقل غير اآللي)التحول إلى النقل المستدام. 

  المكان وتكامله مع جوانب التنمية األخرىاالقتصاد القائم على. 

 القائم على المواطنة والشفافية والتعاون )وليس الحكومة  التشاركي التحول إلى نظام الحكم الفعال

 (.والتشاركية واتباع سياسة من األسفل إلى األعلى

تساعد العناصر االستراتيجية السابقة في تحقيق األهداف المحددة مسبقا ، حيث ال يمكن االلتزام بعنصر دون  

ما جميعها مطلوبة وترتكز على ما يمكن إضافته من تحسينات وفوائد وتحسينات شاملة التكامل مع اآلخر وإن  

 :وهي على الشكل اآلتيالمدينة  للمجاالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية في مناطق

 

 فوائد عناصر نوعية حياة أفضل: 

 وتنوع حيوي أكثر ،استهالك أقل لألراضي وللطاقة غير المتجددة :البيئة. 

 قدر أكبر من العدالة االجتماعية وتنمية الشعور باالنتماء وتقاسم المصالح المشتركة لتحقيق : المجتمع

 .الخدماتاألهداف المشتركة وتحسين مستوى 

 النوعية الجيدة التي تزود المأوى واألمان لكل السكان اتذ سكانتأمين خيارات اإل :اإلسكان. 

 وتنميتها المدينة تخطيط -الكفء والفعال ما بين أماكن العمل والسكن والخدمات النقل  القدرة على: التنقل 

 .االستراتيجية النقل بممرات الموجهة

 الوصول إلى األمان  انطالقا من األسرة ومن ثم المحيط :األمان. 

 تأمين الخدمات الصحية وفرص الحصول على الجودة في التعليم لجميع فئات المجتمع :الصحة والتعليم. 

 توفير أماكن للنشاطات الثقافية والترفيهية والتفاعالت االجتماعية :الثقافة والترفيه. 

 تقليل الوقت )ر االقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل محلية متنوعة االزدها :زيادة الدخل والرفاهية

 (. والتكلفة وعدد الرحالت

 

 فوائد عناصر نوعية العمل: 

 بما يتالئم المستجدات ويدعم نمو االعمال( الرخص والتقسيم)تطوير ضابطة البناء  :األنظمة  . 

 توافر بيانات ومعلومات أدق وأشمل فيما يتعلق بعملية إعداد المخطط :بيانات ومعلومات . 

يمكن تحقيق هذه الفوائد من خالل التزام بالعناصر االستراتيجية والتي لها الدور في التغلب على التحديات التي 

 .على اختالف المجاالت مواجهة التحدياتدور كل عنصر في  93 تواجه المدينة ضمن كل مجال ويوضح الجدول

 

                                                           
تيجيات إعداد تم  االستناد إلى نتائج تحليل الدراسات النظرية ومجموعة التجارب الناجحة وإجراءات العمل المعتمدة والمكررة فيها لصياغة خطط واسترا   6

 .مخططات تنظيمية مستدامة



259 
 

 دور كل من عناصر االستراتيجية في التخفيف من التحديات المواجهة لمدينة الالذقية (:61)الجدول 

 الباحثة: المصدر

 

في المساهمة التي يمكن أن تحققها كل منها في حل  االستراتيجية عناصرالترابط بين كل من  93ن الجدول الحظ مي  

المشكلة على اختالف المجاالت فمثال التنمية الكثيفة والتجديد الحضري تساهم في منع االستمرار باستهالك األراضي 

ر اآللي وبالتالي التخفيف من استهالك الوقود غيالنقل وتخفيف التلوث البيئي وتعزز بذلك بدائل النقل العام النظيف و

خفض التكاليف الناتجة عن معالجة اآلثار السلبية لكل منها، وبالمقابل زيادة العائد االقتصادي من وكطاقة غير متجددة 

من  خالل اتباع التدابير المتعلقة بسياسة التجديد الحضري من توفير فرص عمل قريبة من السكن وبالتالي تأمين السكن

عنصر نظام الحكم الفعال له  أن   وكما ي الحظ االجتماعيخالل إعادة إشغال األراضي الشاغرة والمخالفة  بمناطق للسكن 

المستويات المطلوبة  يمكن تحديدولتحقيق هذه الفوائد  المجاالت األخرى، غلب على التحديات فيأكبر دور مساهم في الت  

 :وهي للمساعدة في تشكيل إطار التوصيات وإجراءات العمل( المحاور الرئيسية)للتغيير 

  ةيالبيئالمعالجة و  إدارة استعماالت األراضي.  

  عدالة توزيع الخدمات المجتمعية 

  النقل واالستدامة. 

   الحضرياإلقليمي واالقتصاد . 

    (اإلداري والتخطيطي)نظام المدينة. 

مركز المدينة : في كل من  تنمية المطلوبة لمستويات التخطيطالنوعية تختلف حسب حور إجراءات العمل لكل م إن  

، التجمعات المحيطة (التوسعات)، الضواحي (االحياء الداخلية )، المناطق المحيطة بالمركز (التنمية الرئيسية)

التجمعات األنماط المطلوبة في تختلف عن وأحيائها في مركز المدينة األراضي فمثال أنماط استعماالت  ،بالمدينة

في  دور عناصر االستراتيجيةلذلك يمكن اختبار المطلوبة  مناطق العملالتنقل ونوعية  أنماطوكذلك المحيطة 

السياسات وإجراءات من خالل وفق المستويات المطلوبة للتغيير في مدينة الالذقية الموضوعة تحقيق األهداف 

 .ودورها في تنمية كل منطقةمستويات التغيير المطلوبة المتعلقة بكل من  العمل

 

 

 

عناصر استراتيجية إعداد مخطط 

 مستدام

التنمية 

الكثيفة 

 ةوالمدمج

التجديد 

 الحضري

كفاءة استخدام 

الطاقة 

 والموارد

االندماج 

االجتماعي 

 والسكن الرخيص

التحول إلى 

النقل العام 

 وغير اآللي

االقتصاد 

القائم على 

 المكان

نظام  الحكم 

 الفعال

ت 
يا

و
ول

أ
ت

يا
حد

لت
ا

 

 +++  ++ ++ +++ +++ +++ تراجع الغطاء النباتي
 +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ تلوث بيئي

 +++ + ++ ++ +++ ++ ++ استهالك الطاقة غير المتجددة
 +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ضعف كفاءة استخدام األراضي
عدم تأمين اإلسكان الالزم لجميع 

 الفئات
++ +++ + +++ ++ ++ +++ 

 +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ نظام النقل بعيدا عن االستدامة
ضعف إمكانية الوصول العادل 

 إلى الخدمات الحضرية األساسية
+++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ 

معدل البطالة مرتفع وعدم توفير 

 فرص عمل محلية
+ ++ + ++ + +++ +++ 

 +++- - -  - -  ضعف التنسيق االفقي والشاقولي
 +++- - - - - -  التشاركيةعدم 

 ضعيفة+                          متوسطة          ++                    مساهمة قوية     +++  الرموز
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 السياسات وإجراءات العمل التنفيذية  . 1.1

وذلك وفق مستويات التغيير المطلوبة عامة وبدائل للحلول  ةاستراتيجي هداف الموضوعة ال بد من وضعلتحقيق األ

*% 2.7والمقدرة ب  2333-2333معدل النمو السكاني للفترة ما بين  انطالقا  من فرضية
7
يجب أن يتم  حيث ،

 .نسمة 433214 حوالي أي بزيادة، 2313للعام  997399 التخطيط ألن تستوعب مدينة الالذقية ما يقارب

وذلك وفق الحساب الرياضي الذي يصف تغير السكان المستقبلي
] 34 [

 :كاآلتي 

Y1= yo (1+ R )^N. 

Y1 :    عدد السكاني المستقبلي .  

Yo :  عدد سكان الوضع الراهن .  

R :   معدل النمو.   

 N:  عدد السنوات.

y1=  486365(1+0.027) ^ 23. 

   y1= 897599نسمة 

ابقة وذلك من لية واستيعاب الزيادة المتوقعة الس  اتنمية المدينة الح يحقق المقترحة إلعداد مخطط التنميةتهدف إذا  

 . العمل المطروحة ستوياتإدراج سياسات التنمية الحضرية المستدامة في عناصر إعداده وفق م لخال

قتصادية واالجتماعية البيئية واال)سيتم أوال  االستفادة من إمكانيات التنمية الحالية في المدينة ، بالعمل ولالنطالق

ال  كذلكو الالذقية لمدينة 2339المعلن عام إمكانيات التنمية المقترحة في المخطط وكذلك االستفادة من  (واإلدارية

على إلى أهمية اإلمكانيات التنموية في المحافظة ككل وأثرها في إعداد المشاريع التنموية أيضا  بد من اإلشارة 

 .اإلمكانيات التنموية للمدينة 327 ويوضح الشكل الالذقية،مستوى مدينة 

 

على تحديد التوجهات التنموية االساسية للمدينة الستيعاب النمو  327تساعد اإلمكانيات الموضحة في الشكل 

 :السكاني المتوقع وتلبية االحتياجات القائمة والمستقبلية وقد افترض لذلك ثالثة بدائل، وهي
 

 باتجاه  الشمالي والشمالي الشرقي)تفترض هذه االستراتيجية اعتماد االنتشار العمراني  (تنمية منتشرة) :3البديل

البصة  وإلى الشرق والجنوب والجنوب الشرقي باتجاه قرية  للمدينة مناطق التوسع المقترحة في المخطط المعلن

في الواقع، إن  استراتيجية هذا البديل هي جزء من  .حيث تنمو تجمعات محيطة بالمدينة الستيعاب النمو السكاني

دينة الالذقية من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية لم 2339المعتمدة في المخطط المعلن عام التوجهات 

يتطلب كلف بنية تحتية عالية وخدمات اجتماعية وتوسع ه االستراتيجية هذالعمل وفق ولكن  ،واالستشارات الفنية

  .على حساب البيئة الطبيعية واألراضي الزراعية

   تفترض هذه االستراتيجية تركيز التنمية في مدينة الالذقية وضغط سكاني كبير عليها  (تنمية مركزية) :3البديل

وعلى المنطقة الساحلية وتنمية خطية غير مسيطر عليها وهي من البدائل االستراتيجية المقترحة للتنمية على 

خطط المعلن وكذلك جزء من مقترحات الم  2313مستوى المحافظة وفق توجهات المخطط اإلقليمي حتى عام 

مناطق توسع خطية على طول الشريط الساحلي،  اعتمدت على هذه االستراتيجية من خالل اقتراح التيللمدينة 

إال أن ه وفق هذا البديل فإن المدينة ستفقد السيطرة على أطرافها وتسبب الزحف العمراني غير المنتظم وبالتالي 

 (.البيئية واالجتماعية واالقتصادية)ار العشوائي كلف تطويرية عالية وتكاليف معالجة آلثار االنتش

  يفترض هذا البديل  (تنمية متوازنة)االنتشار المتوازن والمدروس إلمكانيات التنمية  :1البديل النهائي المقترح

انخفاض الضغط عن المدينة ومركزها وتأمين المتطلبات والخدمات والتوجيه المتوازن للتنمية أي الدمج بين 

 :الستراتيجي األول والثاني بما يتناسب مع واقع مدينة الالذقية من خالل اعتماد التوجهات التاليةالبديل ا

 االستفادة من المناطق الفارغة والتي بحاجة إلى إعادة تأهيل والمناطق المخالفة الستيعاب التوقع السكاني .

ألسس والمعايير التخطيطية في هكتار ولتحقيق الكثافة المعتمدة في ا 133.3حيث تشكل مساحتها حوالي 

ولكن . نسمة فقطألف  213ما يقارب هكتار فإنها قادرة على استيعاب /نسمة 133-233سورية والمقدرة ب 

                                                           
7
، ولكن حسب دراسات أ عدت من ( [41]المرجع ) حسب تقديرات المديرية العامة لإلحصاء في محافظة الالذقية  هو%  3.3معدل النمو السكاني * 

 %.3.1هو  2313-2333قبل المختصين في علم االجتماع والديموغرافيا فإن  معدل النمو السكاني المتوقع في محافظة الالذقية للفترة ما بين عامي 
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إحداث مناطق التوسع في الشمال  تبي ن أن ه تم   2339المقترح المعلن للمدينة عام  طفي استراتيجية المخط

 229بلغ حيث  مناطق التوسعفي هذا العدد السكاني المتوقع ما يقارب  الشرقي والجنوب الشرقي الستيعاب

ي الحظ أنه كان باإلمكان اعتماد االنتشار الشاقولي الستيعاب التعداد المتوقع وليس التوسع على  ألف نسمة وهنا

 .حساب االراضي الزراعية

  العبء عن المدينة مكتفية ذاتيا  مع تحقيق التدرج الهرمي لمراكز إنشاء أقطاب نمو متوازنة تخفف

الخدمات فيها وقادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وهنا يمكن االستفادة من إمكانيات التنمية 

أقطاب نمو متوازية  (جناتا القنجرة ،بكسا ،سنجوان، سقوبين) الموجودة حيث تشكل التجمعات المحيطة

وخاصة أن  هذه التجمعات آخذة بالتوسع عمرانيا  ومخدمة بطرق للنقل تعمل كممرات للتنمية ولذلك حسب 

التوجه الحالي المقترح ي مكن تنظيمها وتخطيطها وفق األسس والمعايير الحديثة للمجاورات السكنية المستدامة 

سيصبح تعداد مدينة  2313ه بحلول عام إذ أن   ل االستراتيجيةوهنا تتعزز أيضا التنمية الموجهة بممرات النق

ألف نسمة  133.333ميتروبوليس سيفوق عدد سكانها  صنف مدينة كبيرة جدا  نسمة أي ت   997399الالذقية 

 . حيث ي فضل اتباع استراتيجية النمط المتعدد المراكز أي خلق مراكز نمو متوازنة

 

 . 2339المخطط المقترح المعلن عام التنمية في المدينة وفي إمكانيات   (:333) الشكل

 ثةإعداد الباح: المصدر

 

طرق رئيسية في مركز 

المدينة تساعد على توجيه 

  .التنمية

أراضي فارغة داخل الكتلة 
العمرانية قابلة إلعادة التنمية 

الستثمارها ( التجديد الحضري)

بما يحقق استيعاب النمو السكاني 
الحالي والمتوقع وكذلك لتعزيز 

  .التنمية السياحية 

تشكل محاور تنمية رئيسية  8002في مخطط  طرق مقترحة

 للنقل العام إلمكانية التجديد الحضري المقترح للمناطق الفارغة 

وجود البحر 
ومناطق سياحية 

طبيعية شكل خافز 
لتنمية سياحية 

 شاطئية 

مناطق توسع مقترحة في المخطط عام 

كانت أراضي وقرى زراعية  2339  
محور حلقي مقترح وفق دراسة المخطط 

يشكل محور تنمية جديد يحيط بالتجمعات 
المحيطة ويربط المدينة وباقي مناطق 

المحافظة ببعضها وبالتالي يعزز ويشكل 

محور جذب للتنمية اإلقليمية لباقي مناطق 
الجبلية تشمل التنمية السياحية )المحافظة 

  (وغيرها , والزراعية

قرى متاخمة 

 تجمعات محيطةو

تشكل تنمو عمرانيا  

 استقطاب للسكان

كأقطاب نمو 

مستقبلية تحقق 

 التوازن التنموي 

 قائمة حاليا   محاور إقليمية
 تصل المدينة بإقليمها 

دولي محور 
إقليمي يساعد و

 على جذب التنمية 

N 
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  اعتماد سياسة التجديد الحضري كأحد سياسات التنمية الحضرية المستدامة لمنع االنتشار العمراني للمدينة على

تأهيلها والمخالفة وفي مناطق التجمعات المقترحة  إعادةمختلف المستويات التخطيطية في المناطق المراد 

 .لزراعية المحيطة بالقرى المتاخمةللتوسع بحيث يحافظ على المساحات الخضراء في المدينة وعلى األراضي ا

  توجيه التنمية السياحية على طول الشريط الساحلي بحيث ت عزز بمقومات سياحية استثمارية وترفيهية

الربط والتكامل مع لك ط الساحلي كمناطق ترفيهية غير مأجورة للسكان، وكذوتخصيص أجزاء من الشري

المناطق السياحية الجبلية على مستوى المحافظة بتوفير مقومات سياحية فيها أيضا  مع تأمين سهول الوصول 

حيث أن هناك طرق إقليمية تربط المدينة مع المناطق تعمل كممر للتنمية السياحية أيضا للحركة والوصول إلى 

 . ا وفي ناحية كسب وصلنفة وغيرهاالسياحة الجبلية كما في القرداحة قرية بكرام
 في األراضي الخصبة الساحلية في الشمال والجنوب على طول الشريط  للسياحة تعزيز التنمية الزراعية كرديف

 .الساحلي

 ووفق المزايا النسبية لكل منطقة اتباع سياسة البيئة االقتصادية المالئمة لألعمال التجارية والتكنولوجية 

للحفاظ على البيئة من جهة وإمكانية جعل المنطقة لمعايير بيئية ومراقبة دائمة ملوثة الصناعات ال إخضاعو

 .مركز للبحث واالستدامة االقتصادية 

 ،وهي التنمية المتوازنة في مدينة الالذقيةالمقترحة الستراتيجية العامة للتنمية ا وجهات السابقة تتحددالت   وفق

 .المخطط التنظيمي لمدينة الالذقيةاستراتيجية البديل النهائي المقترح في  128 ويوضح الشكل

 استراتيجية البديل النهائي المقترح إلعداد مخطط تنظيمي مستدام في مدينة الالذقية : (128)الشكل 

 إعداد الباحثة  :المصدر

N 
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االستراتيجية حيث تتصل المناطق المحيطة بالمركز بطرق شعاعية  وفقابق نمط الرحالت كل الس  الحظ من الش  ي  

في  المقترحة الثانوية مراكز النمو)بينها باإلضافة إلى إمكانية اتصال التجمعات منتظمة مع ربط حلقي فيما 

تجاه المحيطة بالمركز من خالل الحركة الشعاعية المنتظمة با بالمناطق( سقوبين وسنجوان وبكسا وجناتا القنجرة

، المناطق دون الدخول إلى المدينة ن من ربطالذي يمك  االمر  (المدينة الصناعية -المتحلق الشمالي)الطريق الحلقي 

ن من الربط الحلقي يمك  ( كز النمو المقترحةامر)إضافة إلى أن وجود الطريق الحلقي المحيط بالتجمعات المحيطة 

 .للتجمعات المجاورة ألن تكون مراكز نمو جديدة مستقبال  فيما بينها وكذلك يشكل محور تنمية مستقبلية 

عملية الالزمة وفق التوجهات إذا لم تتخذ اإلجراءات ال ااهميتهعزز هام ولكن ال ت   أمروجهات العامة وضع الت   إن  

 .ةيات االستراتيجية لمدينة الالذقيلكل من مستويات التغيير ومجاالت العمل في وضع أولوالعامة 

 .البيئية معالجةوالتعماالت االراضي اسإدارة إجراءات : األول التغيير مستوى .3.1.1

 من حيث على حد سواء الريفية المستدامةرئيسية لتحقيق التنمية الحضرية وأداة  االستخدام المستدام لألراضييعتبر 

، معا  مجتمعات الريفية والحضرية للرفاهية الصحة والاألخذ باالعتبار تأمين الفاعلية االقتصادية واالجتماعية و

سكنية وتجارية )ة مختلفوفعاليات توزيع استعماالت وبذلك تخرج استعماالت األراضي المستدامة عن كونها عملية 

االستدامة على كافة المستويات  ئن أكثر شمولية ونوعية من حيث تفعيل مبادولتك ،فحسب(  الخ...صناعيةو

وهنا يكمن التكامل بين  ،المنطقة أصغر وحدة بنائية في المجاورة حتى من التخطيطية والتصميمية الحضرية بدءا  

 متكاملة مستدامة أراضي استعماالت إلنتاج أداة، حيث يعد هذا األخير تعماالت األراضي والتصميم الحضرياس

التوازن بين التركيبة ) لتشم بشأن ذلك سياسات وإجراءات عملاتخاذ ، ولتحقيق هذا ال بد من مستويات عدة على

، البيئي الحد من التلوثوفق مبادئ االستدامة،  (تحديد مراكز خدمات) ط استعماالتالمكانية والتنموية، تصنيف أنما

 .(التنوع الحيوي، معالجة مياه األمطار، التنمية اإلقليمية

  .استعماالت األراضي خطيطفي تالتوازن بين التركيبة المكانية والتنموية .  3.3.1.1

 :يرتكز التخطيط المستدام لألراضي على توجهات سياسية عدة منها

 المستدام مبادئ التصميم الحضري ب االلتزام

على اصغر مستوى  ط األرضبتخطي ةالمرتبط

لتسهيل  سكنية مستدامةالتخطيط لمجاور  مثل

عملية توزيع مراكز الخدمات وفق ما يتطلبه 

 أحياء تقسيم  حجم المجاورة المعتمد، حيث يجب

المدينة وكذلك التوسعات والمناطق المقترحة 

إلى مجاورات سكنية  المستقبلي الستيعاب النمو

نسمة 3111حجمها وذلك باعتماد 
8
وبتوفير  

مركز خدمي يحتوي جميع متطلباتها من مركز 

ثقافي وترفيهي وتجاري وخدمي بلدي ومحطة 

وقود ودور عبادة، وخدمات البنية التحتية 

ممرات ووالكهرباء،  المياهي ووالصرف الصح

، مشاة وساحات ضمن الوحدة السكنية وحدائق

حي الصليبة إلى  تقسيم 129 الشكل ويوضح

نسمة  34349مجاورات حيث يبلغ عدد سكانه 

يتألف  للمجاورة فإن ه نسمة 3333أي وفق تعداد 

 وضمن هذه السياسة فإن  ، مجاورات 33من 

هناك أسس ومعايير للمجاورة المستدامة وهي 

 على مستويات
[157]
:   

توفير يجب  :ضمن حدود المدينة ومركزها -

                                                           
.للمجاورة وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية النظرية والعملية من البحث نسمة 0000تم اعتماد تعداد  -

8
  

 (حي الصليبة)مثال تطبيقي لتقسيم األحياء إلى مجاورات  (:129)الشكل 

 الباحثة: المصدر
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 .خضراء وتشجيع المشي وتخفيف استخدام السيارات وتقارب الفعاليات مساحات

ومتعددة االستعماالت وإنشاء تجمعات متقاربة  الزراعيةيمكن الحفاظ على األراضي  :مدينةخارج حدود ال -

 .دون الحاجة إلى االنتشار العمرانيتشكل مجاورات مكتفية ذاتيا  ل

   لتأخذ بعدها المكاني وفق مبادئ التنمية المستدامة أي تصنيف االستعمال تعيين أنماط االستعماالت المستقبلية

 :وهي في عملية تخطيط انماط استعماالت األراضي عدة مبادئمن خالل اتباع  حيث يمكن للتنمية أن تُطبق

  األراضي في التي تواجه ندرة  واقع مدينة الالذقيةلوهذا مبدأ مالئم استعماالت مدمجة ومتقاربة

يتطلب تأمين االستعماالت  تقارب الفعاليات وإن  ، وتحتاج لتكثيف عمراني ةالصالحة للتنمية العمراني

وفي األحياء األخرى مثل العوينة (  حي الصليبة والشيخ ضاهر والطابيات) دينةالمتعددة ضمن مركز الم

(  حي البعث والثورة والقدس)والقلعة والجمهورية والسابع من نيسان وحي الزراعة وفي األحياء المخالفة 

  .م إن أمكن 433ال يزيد عن  بتأمين نصف قطر تخديمي

 في  الطبيعية المصادر حيث من األقل قيمة المناطق إلى الملوثة والصناعية العمرانية التنمية من كل هتوجي

 .األراضي البور في المناطق الجبلية المرتفعة في منطقة القرداحة والحفة

  وفق والمخالفة والمراد إعادة تأهيلها في أحياء المدينة لكل من المناطق الشاغرة التجديد الحضري

ددت في المناطق البرمج ة التي ق سم على أساسها المخطط المقترح المعلن ياحتياجات المدينة والتي ح 

 هكتار  133.3للمدينة والتي تبلغ مساحتها 

  تضمن قدر مساو من مراكز متممة على مستوى اإلقليم ت من خالل التركيز على إحداثالتنمية اإلقليمية

 .ل والوظائف التي تتطلبها المدينةاألعما

ه يمكن اقتراح عدة حلول لتحقيق متطلبات مدينة الالذقية من االستعماالت وهذا مرتكز اعتمادا  على هذه المبادئ فإن  

 بما يناسب واقع المدينةستعماالت المطلوبة لال اإلبداعيةبدوره على مبادئ التوزيع االمثل واألفكار الجديدة 

 

 التوزيع واالستخدام األمثل لألراضي  . 3.3.1.1

واقع مدينة الالذقية حسب ه فإن   في مدينة الالذقية، توزيع واستخدام أمثل لألراضيمن  لتحقيق متطلبات التنمية

 :وهما فيهابالتنمية األمر يتطلب التفكير بأمرين متعلقين 

 .ماكناأل في كلالتنمية  إحداث ال يمكن أن ه :  األول -

عادة ة وغير المطورة والمراد إؤكد في المناطق الشاغرت  أن يمكن ألشكال جديدة من التنمية  :الثاني -

فيها الكثافات السكنية فهناك مناطق يجب أن تعزز للمدينة  استخدامها وفق الظروف المادية الحالية

 .مبتكرة جديدة مواقع لفعاليات إنتاجيةأن تشكل مكن ي   في حين مناطق أخرىوالتجارية، 

أن يجب  وألفكار إبداعية دام أمثل لألراضيجل توزيع واستخمن أه عدة إلى أن  حديثة شير دراسات ت  بشكل عام، و

ومراكز مركز المدينة ومركز المنطقة ومنها على مختلف المستويات كز الخدمات المريكون هناك تحديد 

 على الشكل اآلتيومناطق االستعمال المتنوع المجاورات 
[122]

 : 

 ستعماالت الحيوية يعتبر المنطقة األساسية للتنمية التجارية والخدمات ويتضمن بيئة متعددة لال: مركز المدينة

 .وذات كثافات سكنية مرتفعة وأماكن عامة وترفيهية

 متعددة االستعماالت  تتضمن بيئة متوسطةعالية إلى من تتراوح كثافة ذات  طقةوهي من :مركز المنطقة

وفق أسس معظمها سكنية ومناطق توظيف وبعض تجارة التجزئة وتتضمن أماكن عامة ومناطق مفتوحة 

 .لتصميم الحضري المستداما

 لألنشطة التجارية الترفيهية  تتضمن محاوروهي بيئات متعددة االستخدام : واألحياء اتكز المجاورامر

واألنشطة التجارية على هذا المستوى إما  ،(أسرة واحدة –طابقية )وتشتمل على مزيج محدود من أنواع المساكن 

كون أو يمكن أن تعلى الشارع مباشرة للتفاعل االجتماعي  الطوابق االرضيةأن يتم دمجها مع األبنية السكنية في 

الطبيعية  ، وتشمل مراكز االحياء كل من الساحات والمواقع العامةت المشاةعلى طول ممرا تجاريةأبنية 

 .وغيرها والمدارس ومراكز الترفيه والمكتبات والمراكز الثقافية وأماكن العبادة

  مدمجة عالية الكثافة ومناطق(العمل والسكن  Live +Make:)  النشاط االنتاجي السكن متقارب من حيث يكون

عزز التصاميم إجراء ي  وهذا ، من مركز المدينة ويمكن أن ت طور في مركز المنطقة وبالقرب المنخفض التأثير
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بأقل التكاليف  الصناعاتواستثمار وع استعماالت األراضي إلمكانية استخدام تنالحضرية المبتكرة من خالل 

لية الصغيرة مع استعماالت قترح في هذه الحالة السماح بالصناعات الخفيفة والتحويالبيئية واالقتصادية حيث ي  

  (.المحالت)مثل السكن المتعدد الطوابق وتوافر تجارة التجزئة أخرى 

  متعددة االستعماالت الخضراءأحياءUrban Green Mixed –Rise  :عادة إشغال هي من األحياء السكنية المبتكرة إل

حيث تكون وتجمع هذه األحياء ما بين الكثافة اإلسكانية العالية والمتوسطة  ،حسب موقعها من المدينةالمناطق الشاغرة 

خلل هذه المناطق تجارة التجزئة ومناطق العمل داخل األحياء على تويواقع العامة عالية لتوفير مساحات للماألبنية 

والمواقع المفضلة لتطويرها تكون في القرى  ،لزراعة الحضرية لألحياء المدمجةمثل اوهي بذلك ت  طول الممرات 

 .المتاخمة للمدينة أو في الضواحي التي هي في طور التطوير

 ل األنواع التاليةموتش ستعماالت الصناعيةاال: 

وهي عبارة عن استعماالت صناعية توفر بيئات جاذبة لفرص العمل : الصناعية الخفيفة المدمجة ستعماالتاال -

وذات قام في األراضي الحضرية ذات القيمة العالية وت  ، وصناعات تكنولوجية رقمية خفيفةعمال أموعة وتشمل مج

تأثير منخفض على البيئة ولها ميزة إضافية تتمثل بالقرب من الخدمات األخرى التعليمية والصحية والسكنية التي 

  .تقع في المدينة

من البنية التحتية وتوفر مراكز عمل الستيعاب مجموعة تشكل الجزء األكبر : االستعماالت الصناعية العامة -

ثقيلة ومعظم مواقع هذه الصناعات متاخم لألحياء يع وأثرها أخف من الصناعات الواسعة من أنشطة االنتاج والتوز

السكنية ولكن مع تحقيق معايير التصميم لتحقيق جودة بيئة األعمال من حيث أبعاد الشوارع والبعد عن السكن 

، وممكن أن تكون هذه الصناعات الحرف اليدوية، نسيجية الضوضاء والرائحة والتأثيرات المرورية وتجنب

 .وغذائية، ورش خياطة، وحدادة وغيرها

وتتمثل بالصناعات الكيماوية ومصافي النفط ومحطات تكون معزولة عن السكن والتجارة : الصناعات الثقيلة -

  .النفايات وغيرهاالتحويل إلى غاز وإعادة التدوير ونقل 

ه فإن  مدينة الالذقية وبيئتها الزراعية وطبيعتها الخضراء  لمعطياتوتبعا   المختلفة أنواع الصناعاتيتبين مما سبق 

للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية  في المدينة وإقليمها فقط العامةعية الخفيفة وايمكن تفعيل االستعماالت الصن

 .حواجز عازلة أيضا  ما بين الصناعات المختلفة واألحياء السكنية في حال الحاجة لذلكمع إمكانية تأمين 

 المفتوحة  مواقع العامةتحديد المساحات الخضراء وال 

 ةمن العناصر الرئيسية الستراتيجية األراضي المستدامة وتتطلب أفكار إبداعية وخاص المساحات الخضراء تعتبر

 Productive Innovativeالمنتجة االبداعية المناطق بين  واقع مابتطويرها داخل المدن وتختلف الم ق األمرتعل  إذا 

وتتضمن  يتم تطويرها حيث تسود أنماط التنمية وفي األراضي الشاغرة ضمن المدينةمبتكرة هي مواقع عامة 

الخضراء وجزء من هذه المناطق ساسي حقول األزهار التي تنظف التربة والمزارع الحضرية مع المنازل أبشكل 

وهي مواقع عامة  المناطق الطبيعية اإلبداعية البيئيةو، يكون مخصص للمساحات المائية إلدارة مياه العواصف

، ويمكن الحفاظ عليها غابات ومروج تتطور تدريجيا مع مرور الوقت وتكلف القليل وتتطور من تلقاء نفسها من

غابات أما و ،(المروج المزهرة وغيرها –الغابات )أنماط التنمية البيئية ولكن هذه يجب أن تكون حيث توجد 

 امتصاص م عن كل جانب تعمل على333على طول الطرق السريعة وعلى بعد فتكون  carbon forestالكربون  

 .المجاورالسكن  من الوصول إلى الملوثات ومنع السيارات من  CO2انبعاثات الكربون

الهواء النظيف وتحسين زيادة التنوع الحيوي ومستوى ولمجاالت مختلفة حيث تتمثل فوائدها بلها فوائد على كل 

نوعية المياه وإدارة والتقاط مياه األمطار وتنظيف التربة، أما الفوائد االقتصادية تتمثل في تخفيض الصيانة 

 االجتماعي وتحسين الصحة وتكاليف المرافق وخلق فرص العمل واالستجمام والترفيه وتشجيع أشكال التفاعل

 .في إدارة مياه األمطار طقويمكن استثمار هذه المنا
 االستعماالت التجارية : 

إذ من ، إن  توزيع وتخطيط المناطق التجارية مرتبط بشبكة النقل وأنواع الطرق ونوعية الوسائل المستخدمة

استعماالت أراضي مدمجة، وأن تكون على المفضل تقليل المساحات المخصصة لالستعماالت التجارية واتباع 

 .طول الطرق الشريانية والطرق التجميعية والطرق المحلية وفي المراكز المخصصة للمشاة

هناك عدة أنماط للتنمية التجارية وهذا يعتمد على أنماط األحياء والمراكز التخطيطية، وبشكل عام، تكون التنمية  

التجارية المتعددة االستعمال في األحياء المختلطة المدمجة ذات االبنية العالية والمتعددة االستعمال وعلى طول 
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أو ( سكك خفيفة)لى األغلب تكون إما طرق ترانزيت وهي ع)الشوارع وطرق النقل المخصصة لهذه األحياء 

 . طرق فيها مسارات للمشاة والدراجات الهوائية

أهمية تحديد مراكز الخدمات إلمكانية التوزيع األمثل والمناسب للمركز والتأثير الذي يشغله بالنسبة مما سبق  نتبي

 .مختلفة في مدينة الالذقيةاكز خدمات جديدة على مستويات رلذلك سيتم اقتراح م ،للمدينة

 في مدينة الالذقية  ستدامةأكثر االستعماالت أراضي تحديد مراكز خدمات جديدة  ..1.3.1.1

والتي سيتم توزيع  ،313 كما هو موضح في الشكل (للخدمات كزمرا)مستويات للتخطيط  تحديداقتراح  تم  

 :على الشكل اآلتي وفقهااستعماالت الراضي 

  منطقة التنمية )تحديد مركز جديد لمدينة الالذقية

 وحي الشيخ ضاهر حي الصليبة يضم كل من( الرئيسية

األعمال واألنشطة التجارية تتركز في كل منها  حيث

شبكة طرق رئيسية تخدم وتتضمن واإلدارية والخدماتية 

كما هو  تضمن مناطق شاغرة ومراد إعادة تأهيلهاوت المركز

 :افيه قترحي  حيث  313موضح في الشكل  

   عامة )توسيع المنطقة التجارية بإقامة شركات تجارية

محاطة بأحياء سكنية ذات كثافة مرتفعة قريبة من ( وخاصة

ماكن العمل الحالي الخدماتي واإلداري أيضا  وكذلك اقتراح أ

مع ضرورة عمال تكنولوجية جديدة كفرص عمل جديدة، أ

وفي هذه الحالة  المفتوحة والمواقع العامةساحات متأمين ال

ه يمكن االستفادة من ونظرا  للكثافة البنائية في المركز فإن  

فكرة المناظر اإلبداعية المبتكرة من خالل إعادة إشغال 

بعض المناطق المتدهورة وإشغالها بالكثافة السكنية المطلوبة 

-Urban mixed األحياء السكنية الحضرية المدمجةيسمى  بما

use neighborhoods. 

قترح إعادة تأهيل أجزاء من ي   مثال ذلك،

بأحياء حضرية مدمجة شيخ ضاهر حي ال

ذات كثافة مرتفعة توفر شروط االستدامة 

من هذا الحي عد في المركز، حيث ي  

تضمن الة في مركز المدينة ويحياء الفع  األ

صحية )فعاليات إدارية وتجارية وخدمية 

ولكن هناك ( ومطاعم  وتعليمية وفنادق

ضراء نقص واضح للمساحات الخ

 التنظيمفي والمواقع العامة وكذلك سوء 

 من المناطقالعديد ويوجد العمراني 

ال يتجاوز ارتفاعها الطابق أو  المتدهورة

احد وكما أن  ها تشغل استعمال واالثنان 

 من خاللها لذلك ي قترح إعادة تأهيل ،فقط

ضمن  ضروريةاستراتيجيات اتباع 

 يسة في األحياء المدمجةالعناصر الرئ

 : كاآلتيالمقترحة 

 تأمين تنمية عالية الكثافة و: اإلسكان

 .، تطوير وتحفيز معايير المباني الخضراء وظائف لقوة عاملة كبيرة

 مستويات التخطيط المحددة القتراح أنماط استعماالت(:311)الشكل 

 في مدينة الالذقية  األراضي

 الباحثة: لمصدرا

N 

  المدينة مركز  - 

أحياء المدينة   -

 التابعة لمركز المنطقة

الضواحي الخارجية   -

المناطق المخالفة   -  

مناطق التوسع   -   

 المقترحة

   

 

 حي الصليبة والشيخ ضاهر وتحديد المركز الجديد للمدينة (:313)الشكل 

 الباحثة دادعإ: المصدر

  

 مناطق فارغة   -

 تأهيلهاومراد إعادة 

مركز المدينة  -

 .المقترح

 حدود األحياء -

-  

 

 الرموز والمصطلحات

 

حي الشيخ 

 ضاهر 

حي 

 الصليبة
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 صيانة وترقية البنية التحتية الستيعاب الزيادة : واألنشطة التجاريةالترفيهية والثقافية العامة و الخدمات

وتصميم ممرات للمشاة والدراجات الهوائية  وتحسينات في الفراغات العامةالمستقبلية وتوسيع مناطق العمل، 

تجارة وتحفيز التاريخية، المناطق وتطوير النظم اإليكولوجية لتحفيز الفنون والحفاظ على  على يمين الطريق

 .(تقاطعات الطرقات)وخاصة عند العقد ( المحالت)التجزئة 

 السكك الحديدية )ترام للإعطاء األولوية  تتضمن هذه األحياء خيارات نقل متعددة الوسائط من حيث: النقل

 .عند الحاجةمشاركة السيارات مع وتوفير بيئة للمشاة  لسريعة وممرات الدراجات الهوائيةوالحافالت ا( الخفيفة

تجارية ) باستعماالت أراضي متعددة ومدمجةهذه اإلجراءات يمكن إعادة تأهيل أجزاء من حي الشيخ ضاهر  وفق

مع تأمين الوصول السهل والسريع بواسطة النقل العام والصديق للبيئة من خالل تفعيل ( وخدمية وسياحية مركزية
للمشاة تشكل فراغاً عاماً ضمن مركز  خط الترام وتخصيص مسار له لتخديم هذه االستعماالت مع وجود منطقة

 .312الشكل في وضح مكما هو  ،(المشي والسوق)المدينة تشجع على الفعاليات الضرورية 

 مقترح إلعادة تأهيل وتجديد بعض أجزاء من حي الشيخ ضاهرمثال تصوري  (:313) الشكل

 إعداد الباحثة :المصدر

 إشغال منطقة مستودعات المرفأ عوضا  عن السكن والتجارة المقترحة في المخطط المعلن للمدينة عام  إعادة

 .بفعاليات سياحية ترفيهية مع توفير مساحات خضراء وحدائق شاطئية للتنزه المجاني 2339

  من شأنها أن الذي يأخذ مساحة كبيرة على الواجهة من خالل إيجاد مساحة ولمرفأ لتجديد الواجهة البحرية
بإنشاء شواطئ اصطناعية للجذب تعزز إمكانية الوصول السهل إليها من المدينة واستثماره بالسياحة 

ع تأمين المناظر السياحي المحلي وبالتالي تعزيز التنمية السياحية من جهة وزيادة فرص العمل والتوظيف م
 .والمواقع العامة المفتوحة في مساحات مالئمة من الواجهة

 السادسة والرابعة والخامسة  الثالثة البرمجية كل من المنطقة يضم :ستوى الثاني من مراكز الخدماتالم

حي الجمهورية وحي  تشمل كال  من والتي 311 الشكلي ف ةالمحددة في المخطط المعلن للمدينة الموضح

ومشروع  جامعة تشرينحي و القدسمل الشمالي وحي الرحي السابع من نيسان ومشروع شريتح والفاروسي و

والصناعات الحرفية والخدمية تميز بتركز معظم الفعاليات التعليمية ه يكون اختياره قد تم  و ،الزراعة والبعث

األمر الذي ، (طريق الحسيني)الهامة  ةبإحدى الطرق اإلقليمي مر ومركز انطالق الحافالت ومخد  اومحطة القط

تأخذ المناطق المتدهورة والشاغرة مساحة كبيرة وتطلبه مبدأ التخطيط المستدام ا ين من إحداث تنمية وفق ممك  ي

  :ما يليفيها قترح ي   حيثهذه المناطق  من

 إبقاء بعض أجزاء من المشيدات الصناعية الخفيفة في المنطقة الثالثة التابعة لمنطقة : في المنطقة الثالثة

ت تجارية لتأمين وزيادة فرص التوظيف وكذلك آتكنولوجية ومنشالمرفأ وإعادة إشغالها بصناعات نظيفة 
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( مكن مع الحدائق الشاطئيةأمطاعم وفنادق إن )استثمار الجزء األكبر من منطقة المرفأ بمنشآت سياحية 

اقتراح إعادة إشغال المناطق التي هي بحاجة إلى تأهيل في ، وكذلك وجميعها مخدمة بطريق جمال عبد الناصر

عاما  وهدمها وإعادة  43والتي تحتوي على أبنية مضى على عمرها التشغيلي  رية والرمل الشماليحي الجمهو

 -ةيبلد)مساحات خضراء ومنشآت خدمية مع تأمين ما يلزمها من بنائها وفق معايير عمرانية وعمرانية معاصرة 

 .(بنية تحتية -دينية

  بساتين الريحان ) المخالفة في المنطقة البرمجية الرابعةاقتراح إعادة إشغال المناطق  :في المنطقة الرابعة

تتضمن مناطق  للتوظيف ومراكز خدمية ( عمل+سكن )حياء سكنية مدمجة أإلى  (والقنينص وحارة علي الجمال

ومخدمة ( مالعب -مساحات خضراء)ومواقع عامة ( ة، تعليمية وصحيةتجارية، إدارية، بلدية، دور عباد)

 .هلة الوصول بوسائل النقل العام والصديق للبيئةبحيث تكون س طرقيا  

  إعادة تأهيل بعض المناطق ضمن حي الزراعة ومشروع البعث من خالل دمج  اقتراح :في المنطقة الخامسة

الفعاليات وتكثيف التنمية لتأمين الخدمات المطلوبة مع توفير المساحات الخضراء بما يحقق متطلبات المجاورة 

ارع للمشاة وخاصة في المناطق المدمجة ذات األشرطة وكافية وتخصيص شمن تامين مراكز خدمية  الحديثة

تخفيف الضغط عن لتعزيز التنمية التجارية والسكنية في هذه المنطقة من جهة و كما في حي الزراعة التجارية

 .من جهة أخرىالمدينة 

  صناعات مناطق توظيف من خالل بإعادة إشغال المنطقة على طريق الحسيني اقتراح  :في المنطقة السادسة

، حيث يعتبر لتأمين فرص العمل المطلوبة والقريبة من أماكن السكن( صناعات نظيفة)إبداعية تكنولوجية جديدة 

لمتوفرة في للموارد ا تبعا  بأنواعها المختلفة  وعامة إقامة صناعات خفيفةال يمكن هذا الطريق ممر إقليمي فع  

 .ةالزراعية خصوصا الساحليمثل إنتاج الثمار المجففة وسوق لتصريف المنتجات المدينة 

أحياء إنشاء رها باواستثم حي القدسكن العشوائي في جديد الحضري لمناطق الس  الت   كما يقترح في هذه المنطقة

اقع العامة والمناظر الطبيعية مع ومتوسطة لتأمين المساحات للمعالية الكثافة إلى  Green Mixed -Riseخضراء سكنية 

خالل مراكز األحياء  رية على طول ممرات األحياء أو منا من خالل االشرطة التجاتأمين الخدمات التجارية إم  

باالستثمار السياحي حيث تعتبر  ضمن الحي على الشريط الساحلي المناطقبعض إعادة تأهيل وكذلك جاورات والم

مشكلة في وجود المرفأ على هناك  أن   صة  وخا ،الشاطئية في مدينة الالذقية من المناطق الفعالة لتعزيز السياحة

 .الفعال السياحة الداخلية بالشكلالكورنيش الغربي الذي يعيق حركة 
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مناطق شاغرة ومخالفة  -

 .بحاجة إلى إعادة تأهيل

 

مناطق المستوى الثاني  -

 .من الخدمات

المناطق المخالفة في حي  -

 القدس

مناطق بحاجة إلى إعادة  -

 .تأهيل في الرمل الشمالي

مناطق توظيف مقترحة  -

 على شارع الحسيني 

 عبد الناصرشارع جمال  -

 شارع الحسيني  -

  

المنطقة البرمجية  -4 الرموز والمصطلحات 
مشروع شريتح )الرابعة 

حي السابع من نيسان  –

 وبعض المناطق المخالفة 

المنطقة الخامسة  – 3

حي الزراعة ومشروع 

  البعث 

المنطقة  – 1

السادسة حي 
 . القدس

حي  -1
الجمهورية 

والفاروسي 
والرمل 

 .الشمالي

3 

4 

0 

6 

 إعادة إشغالها فيها مناطق البرمجية والمناطق المقترحمخطط لل(: 311)الشكل 

 الباحثة دادعإ: المصدر
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 ضاحية تشرين مثل  الضواحي والتجمعات المخالفة المحاذية لها تضمني :من تحديد المراكز المستوى الثالث

السابعة، الثامنة مجية المنطقة البر)وبذلك فهي تشمل وحي األسد وحي البعث والثورة والدعتور والزقزقانية وبسنادا 

من سكان % 43والتي يشكل عدد سكانها  أغلبها مناطق عشوائية الحظ أن  ي  حيث  314في الشكل  الموضحة( والتاسعة

الطرق السيئة والحالة الفيزيائية المتدنية وقلة الحدائق والمساحات )تية حالبنية التفي ضعف تواجه و مدينة الالذقية

وإعادة تأهيل األبنية التي بحاجة لذلك من خالل البناء على إمكانياتها المتواجدة ح إعادة إشغالها اقترمكن اي( الخضراء

حاجات المدينة من  من خالل الهدم وإعادة بناء أبنية جديدة وفق تقنيات وشروط تنظيمية معاصرة وبما يؤمن تلبية

ب االراضي الزراعية والموارد الطبيعية، ولكن استيعاب النمو السكاني لتفادي إحداث مناطق توسع إضافية على حسا

وبشكل  ،أنماط األحياء المقترحة تختلف من منطقة ألخرى حسب أهميتها واحتياجاتها ومدى مالءمتها للنمط المختار

لى إوبكثافة عالية المذكورة سابقا  يير المجاورات واألحياء السكنية المستدامة امع عام جميعها يجب أن تكون وفق

  :وبالتالي تكون المقترحات على الشكل اآلتي ،ة بما يحقق النسيج الحضري الجيدمتوسط

  مركز توفر )بما يؤمن لها التخديم الكافي  (ةيحي الزقزقان)إعادة تنظيم المناطق العشوائية  :المنطقة السابعةفي

وفق أسس بالشكل الكامل  خديمتاألحياء للتحديد مراكز أي  (وغيرها خدمي وديني وتعليمي وصحي وحدائق عامة

على األراضي  الحفاظحيث يقترح مع التأكيد على المواقع العامة والحدائق ما بين األحياء المجاورة المستدامة 

مع إمكانية إعادة تجديدها بنمط  عشوائيا   ةمتداد األفقي لمنطقة الزقزقانية المنتشرحي تشرين ولمنع اال في الزراعية

مناظر إبداعية المتاخمة للمنطقة ب األراضي الفارغة استثمارإمكانية و Green Mixed -Rise الخضراءاألحياء المدمجة 

 االستفادة من نمط األحياء المقترح فييمكن وبذلك وكذلك متنزهات للمنطقة، ( عة حضريةزرا - حقول مزهرة)منتجة 

 تجاريةمع االستعماالت المناطق سكنية مدمجة ب وتخصيص موقعها( خزانات البترول) الستعماالتاتحويل 

ى لإلنتاج لركيز على استثمار الطوابق السفابق العلوية للسكن والت  وبداعية من خالل تخصيص الطاإلصناعات الو

كن ماكن الس  أاألمر الذي يؤدي إلى أشكال جديدة من مناطق العمل والتوظيف القريب من والصناعات النظيفة  واإلبداع

  .توفير أماكن للمشاة والفراغات العامةومع 

 

  ونمط وهي بسنادا والدعتور بمناطق للتوظيف المحلي  العشوائية إعادة تجديد المناطق :ثامنةالفي المنطقة

بما يحقق معايير التصميم  (Live +Make ،سكن وعمل)أي إنشاء أحياء مدمجة ، األحياء السكنية المالئم لها

بدءا  من أصغر الحضري المستدام 

وهذا يتطلب أنواع من مستوى 

مثل التكنولوجية الصناعات الحديثة 

األجهزة االلكترونية والرقمية صناعات 

وإقامة الشركات التجارية التكنولوجية 

واالتصاالت الحديثة إضافة إلى العديد 

لتي يكون امن الصناعات غير الملوثة و

 واالبتكارية واإلبداعفيها روح التعاون 

 (حرف يدوية -إعالن–تصاميم )

وكذلك توفير المساحات الخضراء 

في الهواء الطلق  العامةوالمواقع 

الفعاليات الترفيهية والفنية  شجيعلت

ومن المتوقع لذلك  ،يتابعة للحال

انخفاض الرحالت إلى المركز 

ء أحياء ااالزدحام وبالتالي إنشتخفيف و

تأمين  متعددة االستعمال ومتقاربة مع

فرص العمل المطلوبة من قبل سكان 

لذي كان من أهم المناطق العشوائية وا

طلبا هجرتهم إلى المركز األسباب 

 .للفرص العم

 (9-9-7)طق البرمجية االضواحي والمناطق المخالفة في مدينة الالذقية المن (:313)الشكل  

ةثحابلا دادعإ :المصدر  

  

 

  -مناطق مخالفة   -

أراضي زراعية   -

 في حي تشرين 

 حي الزقزانية   -
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 تم  للطلب المتوقع على اإلسكان الحالي والمستقبلي فقد  وفقا  للواقع الراهن وتبعا   :مناطق التوسع المقترحة

في التجمعات السكنية الحديثة السكنية  المجاورةمعايير تخطيطها وفق ومناطق توسع لمدينة الالذقية  اقتراح

، نسمة 393214قارب يتستوعب ما يجب أن و والقنجرةنة في سقوبين وسنجوان وبكسا المحيطة في المدي

 :التالية عواملهذه المناطق باالعتماد على ال قتراحا تم   وقد 313موضحة في الشكل 
 إلدارية الحالية لمدينة الالذقيةمن الحدود اوإلى المدينة  كثر قربا  األمناطق ال. 

  ترتبط فيما بينها بواسطة مناطق مخدمة طرقيا  بطرق شعاعية تصل بين المدينة وباقي مناطق المحافظة وكذلك

 .المخطط المعلن للمدينة والطرق المقترحة المنفذة وفق الطريق الحلقي المقترح

   كمناطق توسع منظمة يمنع  اقتراحها حدود المدينة، لذلك فإن  خارج  عشوائيبشكل العمراني آخذة بالتوسع مناطق

 .الالزمة هخدماتالئم للتعداد السكاني المتوقع وويؤمن السكن الم المتشعب من التوسع العشوائي

  ومحيطة بالتجمعات تشكل كمنطقة أراضي زراعية ومساحات خضراء خارج حدود العمران فيها توافر يمناطق

ارة االراضي أكثر استدامة إحدى استراتيجيات إدوهنا يمكن االستفادة من عازلة عن المدينة الصناعية المجاورة 

  .مدينةرج حدود الاخذات كثافة عالية إلنشاء تجمعات متقاربة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

كنتيجة لما سبق ووفقا  لمبادئ التوزيع واالستخدام األمثل ألنماط استعماالت األراضي السابقة فإن التنمية الكثيفة 

والمدمجة على مختلف المستويات التخطيطية وفي جميع مناطق المدينة يمكن أن تقوم بتأمين وتوفير الخدمات 

ادية من حيث خفض استعمال السيارات وتوافر أماكن الضرورية بطرق ميسورة وبأقل التكاليف البيئية واالقتص

للعمل قريبة من السكن وتعزيز التفاعل االجتماعي من خالل التأكيد على عدة أنماط لتنمية األحياء السكنية تختلف 

 .المخطط الهيكلي المقترح لمدينة الالذقية 311حسب المستويات والمراكز التخطيطية، ويوضح الشكل 

 مناطق التوسع المقترحة  (: 313)الشكل 

 الباحثة: لمصدرا

 الرموز والمصطلحات 
 

مناطق التوسع المقترحة  -

تجمعات )وفق الدراسة 

 (محيطة بالمدينة

 

طريق حلقي مقترح في  -

  2339المخطط المعلن عام 

طرق مقترحة ومنفذة  -

وفق المخطط المعلن عام 

2339  

 

طرق شعاعية قائمة  -

  (راهنة)
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N 

 المخطط الهيكلي العام المقترح لمدينة الالذقية

 الرموز والمصطلحات  

 .وفق الدراسة البحثية المخطط الهيكلي المقترح لمدينة الالذقية (:313)الشكل 

 إعداد الباحثة: المصدر

 تحسين األداء البيئي في مدينة الالذقية  إجراءات .  3.3.1.1

إّن الحد من التدهور البيئي واستنباط أفضل الممارسات البيئية من القضايا الهامة في تحقيق استدامة مدينة الالذقية 
 : لمواجهة التحديات ضمن هذا المجال حيث ُيقترح

  يتم هذا اإلجراء من تأمين المياه الصالحة للشرب وصرف صحي معالج وإدارة النفايات للمدينة والريف

 : خالل

 لية والمستقبليةاير االحتياجات المستقبلية لمياه الشرب ولمحطات معالجة الصرف الصحي الحتقد. 
 جراءات الوقائية الالزمة لحمايتهاه الشرب  كما  ونوعا  واتخاذ اإلمراقبة مصادر ميا. 
  وطرح حلول بديلة  في المخططات التأثيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية للمشاريع المطروحةدراسة

 .اللزوم عند
  واختيار المواقع مناطق المحافظة اعتماد محطات المعالجة النموذجية الصغيرة لمياه الصرف الصحي في

 .غير الملوثة لمحطات المعالجة 
  (ترميد)ق المعايير البيئية السليمة وفإعادة تدوير ومعالجة فيزيائية ودفن من معالجة النفايات بطرق تقنية 

 . وإيجاد مواقع لمكبات نظامية بشكل متوازن وفي أراضي بور في كل من مناطق المحافظة

 مركز المدينة  -

 مناطق التوسع المقترحة -

منطقة توظيف وصناعات تكنولوجية  -

 (ذات تأثير إقليمي)

متعددة )أحياء مدمجة خضراء  -

 (االستعماالت

 (عمل+سكن)أحياء مدمجة نمط  -

 السكن الشبابي  -

مساحات خضراء ومواقع عامة  -

 (ابتكارية)

حقول )مناطق خضراء وحدائق كبيرة  -

 (.مزهرة

 (تنمية زراعية)أراضي زراعية  -

صناعات شبه )المنطقة الصناعية  -

 (.عامة

 (.جامعة تشرين)اشغاالت تعليمية  -

سياحة شاطئية % 73)تنمية سياحية  -

 (استثمارية% 13مجانية، 

 عامة  –صناعات خفيفة تكنولوجية  -

 تجمعات محيطة مستقبلية  -

 الحدود اإلدارية الراهنة لمدينة الالذقية  -

 الحدود اإلدارية وفق المخطط المعلن  -

 .2339عام 

الحدود اإلدارية المقترحة لمدينة الالذقية  -

 وفق الدراسة البحثية 
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 تحقق للنفايات نظامية اختيار مواقع مكبات وتوسع السكاني تطوير المخطط التنظيمي بما يتناسب مع ال

 .األراضي غير المنتجةلجة السليمة خارج حدود المدينة وفي المعا
   تأمين التنوع الحيوي وتوافر المناطق العامة والخضراء والمائية التي تعزز اإلدارة البيئية المستدامة

 :يتم هذا اإلجراء من خاللو وتحسين نوعية الهواء
  عادة إشغال بعض األراضي الشاغرة بحدائق ومواقع إتوفير المساحات الخضراء ضمن المدينة من خالل

للمناطق منطقة المرفأ الذي يواجه نقص في المساحات المخصصة للترفيه وضمن ما هو ومنها عامة 
 .الخضراء

  ّإلى مناطق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل ضمن المدينة التجديد المناطق العشوائية وكذلك بعض اقتراح  إن
ومناظر فراغات خضراء  تتضمن( سكن وعمل)أحياء من نمط إلى  خضراء وكذلك يةأحياء مدمجة حضر

والترفيه ضمنها، وفر أماكن للتنزه ن من إغناء التنوع الحيوي بشكل متوازن في مناطق المدينة وييمكً  طبيعية
 .العامةوهذا بدوره ينظف الهواء ويحافظ على الصحة 

  وضع شبكات لرصد نوعية الهواء وخاصة في مراكز المناطق وفي األحياء القريبة من المنطقة الصناعية

( ساحة صالح الدين –ساحة عدن  –ساحة اليمن )الرئيسية والعقد المرورية  الشوارعوكذلك القريبة من 

 .قرب المرفأ واألحياء
   لمدينة  معلنناطق التوسع المقترحة في المخطط التجاه م فقيالحدود اإلدارية بعدم التوسع األ اقتراح تعديل إن

 انتشار وتوسع التجمعات منعالخصبة الساحلية من جهة وي على األراضي الزراعية سيحافظ 2339عام  الالذقية

المدينة من خالل اقتراحها كمناطق توسع وتجمعات  شرقسبقا  مللمدينة اآلخذ بالنمو العشوائي  والقرى المتاخمة

 .مكتفية ذاتية وتنظيمها وفق أسس المجاورات السكنية المستدامة

  عن ا  و لتدوير المحركات الكهربائية عوضأاستخدام موارد الطاقة المتجددة كالشمس والرياح  للتدفئة أو اإلضاءة

استخدام الوقود األحفوري وما يترتب عليه من زيادة في ثاني أكسيد الكربون وهذا بدوره يعتمد على شكل 

المثالية يجب أن يكن المبنى موجها إلى الجنوب وتوجيه المبنى الستفادة القصوى من حرارة الشمس فمن الناحية 

 (.درجة للجنوب 23-33في حدود )

 

  من خالل نظام لتجميع مياه األمطار في مدينة الالذقيةتفعيل: 
 تتضمن قنوات عشبية دون رصيف لتسرب  توفير مسارات لتجميع مياه االمطار ومن ثم إلى المياه الجوفية

 اةأيضا إلى قننافذة للمياه دون رصيف ويمكن توفير قنوات مغطاة بالحصى  المياه إلى التربة عن طريق العشب،

  .سفل تحتوي على فالتر تنقية خاصة تعمل على نفاذ المياه إلى التربةاالفي 

مسارات  يجب تطوير هن  لتحقيق ذلك فإ

على جوانب ممرات  تجميع مياه االمطار

تعطى االولوية للطرق الحركة وهنا 

الشريانية الرئيسية وفي األحياء المتعددة 

في مقطع الشارع المتعدد )االستعمال 

 (النماذج
[122]

استخدام  317ويوضح الشكل  

 في إحدى الطرق المناطق الخضراء المقعرة

 .األمطار وتصريفهاكممرات لجمع مياه 

مبادئ واستراتيجيات استنادا  لما سبق من 

طرق اقتراح  إدارة مياه األمطار يمكن

وممرات الحركة في مدينة الالذقية التي 

امتداد شارع  مثلوهي ذات كثافة عمران منخفضة  هايمكن فيها تطوير ممرات لتجميع مياه األمطار على جوانب

، وأجزاء من شارع (الصيدلية)الثورة وشارع حلب قبل دوار الجامعة وشارع  باتجاه دمسرخو الجمهورية

في كما هو موضح وطريق المحلق  (مناطق التوسع المقترحة)وطرق تخديم التجمعات المحيطة  الحسيني

التي تتضمن ممرات تجميع مياه  المقترحة مقترح لمقطع إلحدى الشوارع 319، ويوضح الشكل 319 الشكل

 .األمطار

 في الطرق استخدام المناطق الخضراء كممرات لتجميع االمطار(: 313)الشكل 

الباحثة: المصدر  
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 من حيثوذلك ن االداء البيئي حسبما يُ  مبادئهاوفق وتفعيل العمل ة ياتباع التنمية اإلقليم: 
 اعتماد مبدأ الالمركزية من أجل تفعيل العمل البيئي على المستوى المحلي. 
  تأمين الخدمات الريفية التعليميةة والصةحية واإلداريةة والخدميةة والثقافيةة ومخدمةة بةالطرق المالئمةة مةع تةأمين

 . وهذا يخفف من التلوث البيئي في كل من الريف والمدينة( توفير للوقت والجهد والتكلفة )سهولة الوصول إليها 
 لوضع ( وزارات ومديريات وسكان محليين) بيئةتعاون المشترك والمستمر بين جميع المعنيين بالتفعيل ال

برامج  من خالل نشر الثقافة البيئية التطبيقية عن طريقأيضا  الخطط البيئية األمر الذي يعزز الوعي البيئي 

 : وهذا يتطلبمشتركة بين هذه الجهات 

  عتمةةادا  علةةى المخططةةات ج والمشةةاريع المقترحةةة فةةي مرحلةةي ألداء البةةرامبيئةةي اتبةةاع سياسةةة إجةةراء تقيةةيم

 .مؤشرات محددة والتعديل حسب الضرورة

 دتفعيل الدور التنموي للمجتمع األهلي وربط الجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئة بتنظيم واح. 

  نشر الثقافة البيئية في وسائل اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء. 

الي تساهم في الوصول إلى ن من تحقيق االهداف النوعية وبالت  السابقة يمك  إن  القيام باإلجراءات وأولويات العمل 

هذه اإلجراءات حيث يتضمن االستراتيجيات المرتبطة بكل  93، ويلخص الجدول وضعها االهداف الكمية التي تم  

لتطبيق  هدف من األهداف الموضوعة إلجراء التغيير والتحسين لكل مستوى، والسياسات وخطط العمل المقترحة

مع تحديد الجهات المنفذة لإلجراءات ومدة  منها والمناطق المستهدفة من المدينة االستراتيجيات والفوائد المتوقعة

 . التنمية المرجوة إضافة إلى تحديد مؤشرات قياس تقدم المخطط نحووالجهات الممولة تنفيذها والكلفة المتوقعة لها 

 على جوانبهممرات تجميع مياه االمطار ( الحسيني -المتحلق -الثورة)للشوارع الرئيسية المقترحة مقطع عرضي  مقترح  (:316)الشكل 

 الباحثة: المصدر

 

 المياه ممر الحتفاظ         ممر مشاة     دراجاتخط ترانزيت سريع جزيرة وسطية   خط ترانزيت سريع   حارتين لمرور السيارات           حارتين لمرور السيارات       دراجات         ممر مشاة       المياه ممر الحتفاظ 

                   

                                                   

 

 ممرات تجميع مياه االمطار المقترحة في مدينة الالذقية (:316) الشكل

الباحثة: رالمصد  

 ثورةال

 دمسرخو  متحلقال

 الحسيني 

 حلب 

N 
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  توزيع الخدمات المجتمعيةعدالة : مستوى التغيير الثاني. 3.1.1

دمات يتضمن مجال تنمية المجتمع واإلسكان إجراءات عدة تحقق استراتيجيات الوصول العادل لجميع الخ
هذا المجال بشكل عام مرتبط أيضا بتخطيط وإدارة استعماالت أراضي أكثر  إنّ والحاجيات ومتطلبات المدينة، 

ة حالمقتر (مية والتجارية والصحية والوظيفية والخدمية واإلسكانيةالتعلي) استدامة وآلية توزيع أنماط التنمية 
تأمين سهولة الوصول إلى كل من الخدمات الحضرية بأقل التكاليف والوقت من خالل اقتراح  تتضمنمسبقاً وقد 

األراضي الشاغرة والمناطق  أيضاً  وقد شملت هذه اإلجراءات، التخطيط وفق معايير المجاورة السكنية المستدامة
 .جمعات المتاخمة لهالتّ لها داخل الحدود اإلدارية وكذلك االمراد إعادة تأهي

استناداً إلى ذلك هناك إجراءات متممة مرتبطة بتنمية الريف والمدينة على حدا سواء بحيث يخفف الضغط على 
وتشمل الخدمات ت فيما بين الريف والمدينة التوزيع الكافي والمتوازن للخدما من خاللموارد ومرافق المدينة 

والعنصر األهم هو وجود شبكة نقل مترابطة وشوارع متكاملة تحقق استدامة النقل ( التعليمة والصحية واإلسكان)
 :ت التاليةوالمحافظة ككل من خالل السياسا الحضري على مستوى المدينة

 
 لمناطق الحضرية والريفية االتوزيع المتوازن للخدمات الحضرية مابين . 3.3.1.1

من االستراتيجيات الواجب اعتمادها على  مكانياً وزمانياً  يعتبر التوازن والوصول العادل إلى الخدمات الحضرية
  :ولتحقيق ذلك ي قترحلما لذلك من دور كبير في تخفيف التباين في توزيع السكان والبعيد األمد القريب 

  رصد ومتابعة مستوى التعليم على المستوى المحلي تحسين واقع التعليم من خالل 

  المناطق النائية والفقيرة في ربيعة المتركزين في من االميين % 33ما يقارب تنفيذ مشاريع محو أمية

 .وقسطل معاف وكنسبا وصلنفة وبعض قرى القرداحة

  ّعليمية على مستوى المحافظة ككل وعلى األخص في المرحلة الجامعية التوزيع الالمركزي للمنشآت الت
طالب المنطقة الساحلية والمعاهد للتخفيف من الضغط الحاصل على جامعة تشرين والتي تستقطب جميع 

ها في الوقت الحالي ومنذ بداية األزمة السورية وكما أن   الجامعية المرحلةلمن هم في  وكافة محافظات القطر

، لذلك بعد التي تعرضت لعمليات العنف المسلح عدد كبير من الطالب المهجرين من المحافظات تستقطب

من خالل إقامة منشآت تعليمية في المرحلة الجامعية مثل مواقع لتنمية التعليم  ي قترح تطويرحليل والدراسة الت  

المحور تقع على  كالتيفي منطقة وسطية بين مناطق المحافظة وذلك كليات الختصاصات جديدة متعددة 

وبين المراكز التنموية المقترحة على المستوى المتوسط لدعم  مناطق المحافظةبين ربط لل نموي المقترحالت  

المدن التي تقع إلى الشرق من مدن الواجهة البحرية وهي هذه المراكز وتشمل الساحل  علىالمستوى األعلى 

 . 343الشكل في ضح وم كما هو ،مدينة الحفة ومدينة القرداحة
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 في مدينة الالذقية التخطيط لإلسكان المستدام. 3.3.1.1
من أولويات تحقيق تنمية مدينة الالذقية الوصول من وإلى مناطق العمل مع سهولة المستدام  عتبر تأمين السكني  

لذلك لعدم القدرة على تأمين السكن المالئم للوافدين االزمة من أضرار في مجال السكن  وخاصة في ظل ما خلفته

 :تحقيق األهداف المرجوة وهيلجراءات عملية عامة وفرعية إ ي قترح 

 في  اسة وتحديد االحتياجات اإلسكانيةاعتماد المنهجيات العلمية المبنية على إحصائيات ومؤشرات دقيقة في در

 .مدينة الالذقية

 كما  ونوعا  برصد مستمر لواقع اإلسكان من قبل جهة  إصالح الخلل بين العرض والطلب على اإلسكان

 .الالذقية حافظةفي متقوم بالدراسات اإلسكانية  متخصصة

  تطوير نظام ضابطة البناء في المدينة وتحديد االشتراطات وفق معايير وسياسات إدارة استعماالت األراضي

مختلف ى تأمين الكثافة اإلسكانية المطلوبة تبعا  ألنماط تنمية األحياء المقترحة علالمستدامة بما يعزز 

من حيث تحديد ووضع سياسات تجاه كل منطقة لتحديد الكثافة واالرتفاعات وذلك  مدينة الالذقيةالمستويات في 

  .تحتاجه من اإلسكان والخدمات المناسبة وما

 ل على يعو  ( سكن وعمل)أحياء مدمجة من نمط من خالل تطوير راضي ألاقتراح تجديد المناطق العشوائية وا

 .ومساعدة الشرائح الفتية على االستقرار  هخلق فرص عمل مرتبطة بمن خالل قطاع اإلسكان تطور نشاط 
 على مستوى  ط اإلقليمي الشامل من خالل توزيع المشاريع اإلسكانيةالتخطي ربط التخطيط اإلسكاني بمبادئ

 .المدينةسكان في اإلتخفيف الطلب على مع تامين خدماته وزيادة العرض اإلسكاني  حققبما يفي مناطقها  المحافظة

 

A1           مدينة الالذقية 

A2           مدينة جبلة 

        B   : مراكز المستوى المتوسط

 ( مدينة الحفة والقرداحة)

        C : جميع مراكز النواحي التي

تقع على محور التنمية 

تقديم خدمات  (المقترح 

 (في ربيعة وكسب( أساسية

C1      : مراكز ذات وظيفة سياحية

كسب وصلنفة وعين )

 (.البيضا

 ( المرحلة الجامعية)واقع المنشآت التعليمية المقترحة م :(331)الشكل

 إعداد الباحثة  :المصدر

 

المقترح  الكلياتموقع   

 الرموز والمصطلحات

المحور التنموي 

 المقترح
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   تنفيةةذ حلةةول عالجيةةة مناسةةبة وركيةةز علةةى الحلةةول الوقائيةةة التةةي تعةةالج أسةةباب السةةكن العشةةوائي وتحةةد منةةه، الت

 :وتتمثل الحلول الوقائية باإلجراءات التالية لمناطق السكن العشوائي القائمة
  في المدينة السكن المخالفالعمل على تأمين السكن لذوي الدخل المحدود على اعتبارها الشريحة المسببة إلقامة. 

  التشدد في منع المخالفات والحد منها بحلول تنظيمية بهدف تفعيلةه فةي ضةوء بيئةة تنافسةية مةع القطةاعين العةام

 .والخاص

  :أما الحلول العالجية فتتمثل في

  راالستثمامع  وإعادة بنائهامن خالل تجديدها الحضري ( داخل وخارج التنظيم) العشوائيةتنظيم المناطق 

 .وفق المعايير التخطيطية المعاصرةفي تأمين كافة خدماتها ومرافقها الرئيسية 

 الوضع المتردي لهذه المناطق الناتجة عن ضع ضوابط بيئية لمعالجة األضرار البيئيةو. 

  ى األخص تسهيل حيازة المسكن المالئم لذوي الدخل المحدود بتكاليف لوعمناسبة إسكانية اتباع سياسات

الهادفة إلى  من تنفيذ برامجها وخططها في محافظة الالذقية إلسكانتمكين المؤسسة العامة ل ، من خاللمعقولة

لتحقيق و، الالزمةساسي تأمين األراضي سد العجوزات المتراكمة من احتياجات ذوي الدخل المحدود، وبشكل أ

 :ذلك هناك سياسات تتضمن 

تطوير البيئة القانونية الناظمة لإلسكان بما يتالءم مع المتغيرات تهيئة األراضي الالزمة للبناء من خالل  -

والحاجيات التخطيطية ولتصبح أكثر مرونة وتثبت االتجاهات الرئيسية للتنمية الحضرية المستدامة وأن 

وقانون التوسع العمراني  االستمالك انونقمثل ، ضوابط واشتراطات كمية وحلول آنيةيتخطى األمر مسألة 

ة طلب اإلسكان لالحل لمشك هه يعتبر من قبل العديد من المعنيين أن  وعلى الرغم من أن   2333للعام  21رقم 

سع والمعالجة البيئية هذا األمر له آثار متعددة من حيث تكاليف البنية التحتية لخدمة التوإال  أن  المتزايد 

إضافة إلى بقاء العديد من األراضي المستملكة وفق هذا القانون من دون استثمار  والتكاليف االقتصادية الناتجة

، في حين كان من الممكن أن يتضمن القانون إجراء للسماح بالتوسع الشاقولي ضمن وعرضة للمخالفات

تأهيل وفق المبادئ إعادة الحدود اإلدارية للمدن وكذلك التوسع ضمن األرضي الشاغرة والتي بحاجة إلى 

مبدأ تعتمد ة والحديثة لتنمية المدن وأسس تنظيمية حديثة تؤمن الكثافة العالية وتنطلق من العدالة االجتماعي

بين مساحة الشوارع والفراغات العامة والبيئة  وتدرس العالقةاالستعماالت المدمجة وسهولة الوصول 

ط التنمية ال يفي بالغرض في حين من انمألتوزيع مراكز المدن االعتماد على  المبنية، ومن ناحية ثانية إن  

التنمية اإلسكانية من خالل تأمين أقطاب النمو لها ومنها  ازنالممكن اتباع سياسات تؤمن التوزيع المتو

أي يجب تطوير القوانين والتشريعات بحيث تتضمن سياسات وإجراءات الالمركزية الستيعاب النمو السكاني، 

 :ي قترحتنموية تلبي الغايات والمتطلبات ولتحقيق ذلك 

   تخذ لتلبية خطيطية التي يجب أن ت  جديد الحضري أحد أهم اإلجراءات القانونية والتشريعية التأن يكون الت

 .طلب اإلسكان في المدينة بما يتضمنه هذا المفهوم من مبادئ وسياسات والتزامات

  ن من إقامة مشاريع إسكانية في مناطق المحافظة األخرى مع مك  ت  سكان لإل سياسة وطنية شاملةوضع

 .اإلسكانخدمات المطلوبة والمرتبطة بمين كافة الأت

 

هناك مجموعة من اإلجراءات لتحديد مدى استيعاب  سياسات السابقةستراتيجيات والاإلطار التنفيذي لالان ملض
والبالغة مقدرة وفق األهداف الكمية المناطق المخالفة ومناطق التوسع والشاغرة لحجم االحتياجات السكانية ال

لتجديد رضت إعادة تأهيل واتفاتي والاالستراتيجية العامة المقترحة وللعمل وفق مبادئ  ،مسكن 366333حوالي 
سس اإلسكانية االبنية السكنية المعتمدة في األنماذج  علىوباالعتماد العشوائية، الشاغرة و الحضري للمناطق

، للفرد من المساحة السكنية علىكحد أ 2م21للتخطيط والتنظيم العمراني في سورية والتي ت خصص ما يقارب 

 وحسبتجة نظريا  المستن( إسكان ومناطق توظيف وأعمال)نسب توزيع استعماالت األراضي المدمجة ل ا  وكذلك وفق

تتراوح الت السكنية النسب المخصصة لالستعما فإن  س في الجامعات السورية المعايير في الكود السوري الذي يدرَّ 

 424.3ه يجب تخصيص مساحة ن أن  العشوائية تبي  و الفارغة من مساحة المناطق وبتعويض ذلك%( 73-13)ما بين 

 : السيناريوهات التالية ووفقا  لذلك يمكن اقتراح، هكتار للمقاسم السكنية 133ن أصل هكتار م
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 رض أن النمط مسكن إذا ف   71431لتستوعب ما يقارب والشاغرة تجديد المناطق العشوائية  :3سيناريو

م2333طوابق وبمساحة مقسم  9المستخدم هو نمط برجي منفصل بارتفاع السكني 
2
رب اقوبحصة للفرد ت 

م21
2
م343بمساحة للشقة تقارب  أعلىكحد  

2
نسمة  193913حوالي سكن لاألبراج  ؤمنأي ستكحد أعلى  

 .2313للعام 

 نمط بناء طابقي  مدفي حال اعت  مسكن  94999لتستوعب  والشاغرة المناطق العشوائية تجديد :3سيناريو

 424443عدل ، أي إسكان بمتقريبا   2م333بمساحة للشقة  2م933طوابق بمساحة مقسم حوالي ( 9-3)مرتفع 

 .2313للعام نسمة 

 اعتماد ثلث  مسكن في حال تم   92373لتستوعب ما يقارب  والشاغرة المناطق العشوائية تجديد :1سيناريو

 9مسكن ضمن أبراج منفصلة بارتفاع  23473ستؤمن األرض المخصصة للسكن من المناطق العشوائية 

م343تقارب بمساحة للشقة طوابق 
2
ثلثي األرض  1/2، وكذلك كحد أعلى 2م21مخصصة للفرد مساحة وب 

وبمساحة للشقة  2م933ة منفصلة بمساحة للمقسم حوالي عضمن أبنية طابقية مرتف مسكن 31133ستؤمن 

 .تقريبا   2م333

ضمن المقسم الواحد بمساحة للشقة  البرجي الحظ من السيناريوهات السابقة اعتماد نموذج واحد للسكني  

تنوع في العرض السكني وتمازج هناك ن يكون أولكن للعمل وفق مبادئ االستدامة ال بد من  2م343

 للمقاسم المختارة  2م333اجتماعي لكافة الفئات واألعمار لذلك تم  اعتماد متوسط مساحة المسكن 
9
. 

ساحة توسط للماعتماد الن موذج السكني بمومع  (2)و( 3)مج بين السيناريو من خالل الد   وباختيار السيناريو األخير

أي ، نسمة 471933 عدد سكاني يقاربل مسكن 94773مين أالمخالفة ستعمل على تناطق الم ن  فإللشقة  2م333

يعيشون في أبنية مخالفة تمتد أفقيا  الذين نسمة  397333نسمة عن العدد الحالي والبالغ  291133 حواليبزيادة 

هذا  وفق السيناريو المقترح فإن   العدد الحالي للسكانال يزيد ارتفاعها عن طابقين أو ثالثة لذلك في حال إسكان بما 

حتى عام ني المتوقع اكاحتياطي للنمو السكالمخصصة للسكن مساحة المناطق المخالفة  من %73 يقاربما سيوفر 

2313 . 

 يمتد على الذي( الرمل الفلسطيني ) لتجديد الحضري في حي القدسا سياسةعيل فت تطبيقي عملي يمكن وكمثال

 نسمة وهو أعلى تعداد ما بين المناطق المخالفة االخرى   49333يبلغ  بعدد سكانو هكتار 339 ب مساحة تقدر

ما كن في الحي يبلغ افإن عدد المسأسرة /فرد 4.4الوسطي لحجم األسرة في محافظة الالذقية معدل الاعتماد بو

سكنية عشوائية وإشغال سياحي تنظيمي  إشغاالتإلى  الحالية ع استعماالت الحيزوتتومسكن،  33322يقارب 

 ، 343في الشكل  ومناطق مفتوحة، كما هو موضح

بناء منطقة سكنية بقترح تجديد حي القدس حيث ي  

جديدة متكاملة وذات واجهة بحرية تراعي موجبات 

ويقترح أن تضم المنطقة استخدامات متعددة  االستدامة

ووحدات سكنية ومحال تجارية ومراكز تجارية 

ومنشآت ترفيهية وفنادق ومطاعم وخدمات اجتماعية، 

قترح أن تكون مناطق السكن مصممة على وكما ي  

استخدام مزيج متنوع من وسائل النقل مع أساس 

تخفيض الحاجة إلى )مراعاة الظروف المناخية 

ولإلنطالق ( السيارة وتشجيع بدائل النقل غير اآللي

حساب المساحة المخصصة بإجراءات العمل تم 

ه وبما أن  هكتار  71.7 حيث بلغتلالستعماالت السكنية 

 أعمالومنطقة شاطئية تتضمن فعاليات سياحية خضراء م اقتراح إعادة تجديد هذه المنطقة كسكن أحياء مدمجة ت

نمط اقتراح يمكن  هفإن   ،وتمازج اجتماعيومساحات خضراء ومائية ومناظر طبيعية  (وتجارية خدمية وإدارية)

                                                           
9
نماذج السكن الشبابي وسكن اإلدخار   كمتوسط لمساحة السكن من خالل حساب المتوسط بين المساحات المعتمدة في 2م 333تم اعتماد مساحة   

(  2م343إلى  2م 13)التي تراوحت ما بين 
[45] 
. 

N 

لحي القدس الراهنةاستعماالت األراضي  زونات :(333) الشكل
[218]

 . 

 زون سياحي تنظيمي 

زون عشوائي مختلط 

سكن وتجارة محلية 

 وخدمات دون تخطيط 
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من المساحة المخصصة للسكن% 2بنسبة ( فيالت)سكن فردي 
*10

 2م113بارتفاع طابقين وبمساحة مقسم 

يمكن اقتراح ثلث المساحة سكن أبراج منفصلة  هن  إفوحدة سكنية، وحسب السيناريو المقترح  63ستتضمن تأمين 

طوابق  1بارتفاع ومتصل سكن طابقي مرتفع  2/1ثلثي منها و وحدة سكنية، 4339تتضمن طوابق  9بارتفاع 

 وحدة 34121تبلغ  القدسفإن عدد الوحدات السكنية التي ستؤمن في حي  وبذلك ،وحدة سكنية 33322 يتضمن

 .نسمة 71333ما يقارب تأمين السكن لأي  سكنية

مناطق )قترح تنمية سياحية ي   هفإن   بالحسبان وبأخذ طبيعة المنطقة السياحية الشاطئية والترفيهية ،ومن ناحية ثانية

والتي حددت نصيب الفرد  السورية األسس التخطيطية وفق يمكن حسابهاها، ولتحديد مساحتها في( ترفيهية سياحية

م 41311حديد ت مكنأي ي 2م 3.73مناطق ذات الخصوصية السياحية حوالي من ال
2
كمساحة مخصصة للفعاليات  

كما هو طط لتوزيع انماط هذه االستعماالت، كنتيجة لالستعماالت المقترحة يمكن وضع مخوبذلك ، السياحية

 .342 في الشكلموضح 

 .(الرمل الجنوبي)مشروع مقترح للتجديد الحضري لحي القدس  :(333) الشكل
 إعداد الباحثة: المصدر

بكثافات السكن المختلفة لتعزيز االندماج االجتماعي و كنمج بين أمااقتراح الدّ  ه تمّ أنّ  ابقالسّ  كلتضح من الشّ يُ 
والمواقع المفتوحة مع تخصيص شوارع للمشاة ضمن المجاورة  المساحات الخضراء عالية إلى متوسطة لتأمين

تأمين مرور خط الترام  المقترحة تربط بين السكن وبين الخدمات التجارية والخدمية وصحية وغيرها، كما تمّ 
هناك مقترح لمشاريع  أنّ  وخاصةً  بوسائل النقل العام لجميع السكانالمقترح بين االحياء لتأمين الوصول السهل 

إلجراءات المرتبطة بالتغييرات المصفوفة التنفيذية ل 92ويلخص الجدول ، المحدودان عام لذوي الدخل إسك

 .عدالة توزيع الخدمات المجتمعيةالمطلوبة للتحسين في مجال 

 .النقل واالستدامة :مستوى التغيير الثالث. 1.1.1
لتزام بمبادئ من خالل االوذلك تطوير وتحسين شبكة النقل وتوجيهها نحو االستدامة تتضمن إجراءات النقل 

 التبادلية بين استعماالت االرضيالتكاملية  تفعيل العالقة وهنا يتوجب ستعماالت المقترحةاالتجسد انماط تنمية 

 مرتبطنقل اختيار نموذج ونمط الت أي أن   ،توجيه االستعماالت وفق ممرات النقل والعكس صحيح من خالل والنقل

االجتماعية  ن تعزز الحماية البيئية والعدالةأبنمط االستعماالت واالستراتيجيات المتبعة لتوزيعها، والتي يجب 

 :تتمثل في اآلتي مبادئولتحقيق ذلك هناك عدة والكفاءة االقتصادية، 

  ،تشةجع علةى حيةث استعماالت أراضي مكثفة ومدمجة لها دور أساسي في التأثير على نمةاذج وأنمةاط التنقةل

ة ال فةي تعزيةز بةدائل النقةل العةام الرحالت األقصر واسةتخدام بةدائل النقةل غيةر اآللةي وكةذلك تعتبةر عامةل فع 

  .(الترام والمترو أنفاق –الحافالت )

 وهةذا مةا تةم  االعتمةاد عليةه (التنمية الموجهة بالنقةل العةام)النقل العام  التخطيط ألقطاب نمو محاذية لممرات ،
                                                           

.اقترحت النسبة وفق االسس التخطيطية المعتمدة في سورية  *  
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في  وضع استراتيجية البديل النهائي المقترح المعتمدة في وضع إجراءات العمل التنفيذية من حيث االسةتفادة 

 .الحالية والمقترحة( الطرق)من محاور التنمية 

والتةي تتضةمن الفعاليةات المقترحةة مسةبقا  ؤكد على تعزيز االحياء المدمجة عاليةة الكثافةة المطلوبة ت مبادئال الحظ أن  ي    

لذلك يجب تعزيز مبدأ التنميةة الموجهةة  لتخطيطية ضمن األحياء والمجاورات السكنيةاالمختلفة على مختلف المستويات 

 .بالنقل لتحديد أنماط التنقل

 .األراضي المقترحة استعماالتتفعيل النقل وفق سياسة . 3.1.1.1
 اختيةار نمةط التنقةلب تحسةين النقةل فةي ضةمن مسةتوى التغييةر األول المقترحةة اسةتعماالت األراضةي تنميةةأنماط  تساعد

 :من خالل اقتراحوذلك بما يحقق النقل الحضري المستدام المالئم لنمط االستعمال 

  باختيةار إحةدى بةدائل النقةل العةام النظيفةة الصةديقة ( منطقةة التنميةة الرئيسةية)تفعيل النقل العام ضمن مركةز المدينةة

هةةذا النظةةام نوعيةةة خةةدمات أفضةةل مةةن حيةةث يقةةدم ( السةةكك الحديديةةة الخفيفةةة الكهربائيةةة)للبيئةةة مثةةل خطةةوط التةةرام 

ه إضةافة إلةى أن ة ،ة ووصةول ذوي االحتياجةات الخاصةةالباصات كنوعية الركوب واالسةتيعاب والسةرعة والموثوقية

تقديمةه لوسةيلة حديثةة وكفةوءة لبلةوغ ومةن خةالل الحةد مةن االزدحةام وتحفيةز التنميةة االقتصةادية  يحافظ علةى البيئةة

ويفضةل اسةتخدامه ضةمن المسةارات ذات كثافةة  بتكلفةة معقولةة (التجارية  والوظيفية والترفيهية)السكان لمقاصدهم 

ئل النقةل العةام حةول وضةمن الضةواحي، لةذلك تةم يمكن استخدام هذا النمط من بةداكما ، والركاب األعلى في المدينة

ائف ظةلتةي تتعةرض لكثافةة مةرور مسةتمرة لتوضةع الوفةي مدينةة الالذقيةة ضةمن المسةارات اخطةوط التةرام اقتراح 

التابعةة  لمنطقةة القةرى )كالمسار الةذي يصةل القةادمين مةن القةرى  341ضحة في الشكل مووالخدمات على طولها، 

وهةو  بوسةط المدينةة (غيرهةاوحي الثةورة و -بسنادا –ضاحية تشرين ) والضواحي الشرقية( القرداحة وجبلة والحفة

وكذلك المسار الذي يصل القادمين من القرى الشةمالية  إلةى وسةط المدينةة،  ،(شارع المغربي -عةمدوار الجا)مسار 

 (شةارع بغةداد -سعد بن معاذ شارع  -شارع عمربن الخطاب)لخطوط الترام ضمن مركز المدينة وكذلك للمسارات 

علةى طةول طريةق الحسةيني لخدمةة مسةار للتةرام وكةذلك  ،التي تصل إلى أغلب الدوائر الرسمية  في مركةز المدينةة

والمسةةار الةةذي يصةةل الكةةورنيش الجنةةوبي بالشةةاط   ،لألحيةةاء السةةكنية المدمجةةة المجةةاورةوالفعاليةةات المقترحةةة 

 .خطوط الترام المقترحة 341ويوضح الشكل  األزرق،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوط الترام المقترحة لمدينة الالذقية (:331)الشكل 

 إعداد الباحثة :المصدر

 مسارات الترام المقترحة 

 

 شارع المغرب  –دوار الجامعة  -

الشمالي المسار الذي يصل القرى  -

 إلى وسط المدينة

مسارات تصل إلى أغلب الدوائر  -

شارع عمر بن ) الرسمية في مركز المدينة
 (آذار 9شارع  -الخطاب

 شارع الحسيني  -

الشاط   –الكورنيش الجنوبي  -

 األزرق

 محطات انطالق الترام والحافالت   -
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  وفةق مسةارات حلقيةة تةربط بةين منةاطق تفعيل النقل العام باستخدام نظام الحةافالت السةريعة والتةي تفضةل أن تكةون

منها ما يمر بمحةيط مركةز المدينةة أو حةول ومن جهة أخرى، تربط المدينة بإقليمها شعاعية المدينة من جهة وكذلك 

لةذلك يفضةل تخصةيص مسةارات خاصةة بهةا  ،لهةاحلقةي المسةار الالمدينة ككل أي تربط الضواحي بالمدينة مةن خةالل 

تعتبةةر األكثةةر حجمةةا للمةةرور وتشةةكل العمةةود الفقةةري لنظةةام النقةةل بالترانزيةةت ضةةمن الطةةرق الشةةريانية الرئيسةةية التةةي 

حجم المرور لهذه الطرق توفر فرص للتكامةل بةين الوسةائط المتعةددة مةن وسةائل  وإن  ( منها الحافالت)اإلقليمي السريع 

ويبلةةغ عةةرض تنميةةة األراضةةي المتعةةددة االسةةتعماالت، نميةةة االقتصةةادية وشةةكل العقةةد الرئيسةةية لفةةرص التالنقةةل حيةةث ت  

م 4.1 م، وفي حالة مشاركة ممر للدراجات يحتاج ألن يصةبح عرضةه1المسار المخصص للحافالت السريعة 
[21: 75] 
 ،

  .في مدينة الالذقية مسارات الحافالت السريعة المقترحة 344يوضح الشكل و

 

 خطوط الحافالت المقترحة في مدينة الالذقية(: 333)الشكل 
 إعداد الباحثة: المصدر

 ABC وفةق نظةام يعزز سياسة استعماالت األراضيالنقل مسارات المقترح لتحسين  أن   344 341 الحظ من الشكلي  

المنةاطق المحيطةة بةالمركز بمشةاركة فةي سابقا  حيث يتركز النقل العام في منطقة التنمية الرئيسية، وكةذلك   المدروس

 .ف االنبعاثاتلتالي يخفالسيارة إذ أن اقتراحه يخفض عدد السيارات المحتاجة وبا

 يةات التجاريةة وللتفاعةل االجتمةاعيضمان الوصةول ألمةاكن العمةل وللفعالانشاء شبكة للمشاة وللدراجات الهوائية ل ،

هةا تقةدم ائل التي توفر بديال  مستداما  للسيارة ووسائل النقل العام الملوثة األخرى كمةا أن  سهذه الوسيلة تعتبر من الو وإن  

تشةارك مةع ممةرات ، ويمكةن أن يحركةة المةرور اآلليةة فكر إبداعية للنسيج الحضري والمواقع العامة وكذلك الحد من

تطلةب وجةود المشةاة يتوفير البنية التحتيةة لممةرات ، وإن  (الترام)النقل العام النظيفة ة مرور للدراجات أو وسائل المشا

، كمةا كالمظالت وأعمدة اإلنارة وغيرهةا تووجود بعض التجهيزا دمي الدراجاتية التقاسم مع مستخاألرصفة وإمكان

وجود نظام نقل عام كفوء يعتبر من العوامل الناجحة إلنشةاء منةاطق للمشةاة سةواء إلمكانيةة تشةكيل منطقةة لتجميةع  أن  

إنشةاء منطقةة المشةاة  ويمكةنو إلمكانية وصول الناس بواسطة وسائل النقل العام إلى منطقة المشةاة أوسائل النقل العام 

وكةذلك يعتمةد إنشةاء  ،حاجياتهم دون اسةتخدام السةيارات تأمينان طلب تشكيل فراغ عام يمكن للسكفي المناطق التي تت

، وهةذا األمةر يمكةن (المشي والتسوق، الوصول إلى الخدمات )شبكة للمشاة على تشجيع ووجود الفعاليات الضرورية 

ح أن يةتم ي قتةرلةذلك ووفقا  . أن يكون ضمن مركز المدينة وكذلك مراكز األحياء ومراكز المجاورات السكنية المقترحة

 مسارات الحافالت المقترحة

سقوبين،  -ورةثشارع ال 

 سنجوان

طريق  –دوار رأس شمرا 

 القصر 

طريق  -المتحلق الشمالي

 كرسانا ، القنجرة

 –دوار المدينة الرياضية 

 الشاطئ األزرق

المدينة  –دوار الصيدلية 

 الصناعية

محور )طريق حلقي مقترح 

لربط مناطق (  تنمية

المحافظة والتجمعات 

 المحيطة    

 –دوار الصيدلية   - 

المتحلق )المدينة الرياضية 

 ( الشمالي

 محطات الحافالت 

N 
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والذي يساعد علةى ذلةك مسةارات تحويل بعض الشوارع التي تتضمن الفعاليات السابقة إلى شوارع مخصصة للمشاة، 

في المركز والمناطق المحيطة به وفي الضواحي، ومنهةا سةاحة الشةهداء فةي حةي الشةيخ ( الترام)النقل العام المقترحة 

والذي يعزز هذا األمر ايضةا  ،محور للتسوق وللمشي في هذا الحيضاهر وبعض الشوارع المؤدية إليها والتي تشكل 

وتتضةمن مواقةع عامةة اقترح إعادة تأهيل هذه المنطقة لتشكل أحياء حضرية مختلطةة ذات كثافةة مرتفعةة مسبقا  أنه تم 

 .(312)في الشكل رقم  سابقا   كما هو موضحومخدمة بطرق للنقل العام وساحات للتفاعل االجتماعي 

شةارع عمةر بةن )والمنطقةة المحصةورة بةين مسةارات النقةل العةام المقترحةة سةاحة أوغاريةت قترح تحويةل كما ي  

إال فةةي حيةةث تعتبةةر ذات حركةةة نشةةطة وفعالةةة علةةى مةةدار اليةةوم تقريبةةا  إلةةى منطقةةة مشةةاة  ( الخطةةاب وشةةارع بغةةداد

المشةاة، كمةا يمكةن تخصةيص ساعات محددة فةي الليةل عندئةذ يمكةن السةماح بةدخول السةيارات عنةد انخفةاض كثافةة 

 .اتمع السيار اةالمش اختالطا بحيث يمنع مواقف للسيارات التابعة لسكان المنطقة على طرافه

مة بوسائل للنقل العام مةن دتكون مخومن ناحية ثانية يمكن أن تتضمن منطقة المشاة شوارع فقط وليس ساحات  

قةرب نقطةة لمسةاكنهم أو عملهةم مةن خةالل تةامين مواقةف أطرافها مع إمكانية وصول سيارات قاطني المنطقة إلةى أ

سةيف الدولةةة الةذي يشةةهد ازدحةام كثيةةف علةى مةةدار اليةوم بسةةبب توضةع األشةةرطة  شةةارع مثةال .  جانبيةة للسةةيارات

تشكل دخةول السةيارات عةائق كبيةرة لمرورهةا مةن جهةة والتجارية وفعاليات خدمية وإدارية على طول هذا الشارع 

، وكةذلك األمةر بالنسةبة ةلتسهيل الحركة غير اآلليةوهنا يقترح تحويله إلى شارع للمشاة  ة أخرىوقلة األمان من جه

  .المماثلة مثل شارع هنانو لغيره من الشوارع

كما فةي حةي خارج المركز يمكن تحويل بعض الشوراع إلى طرق للمشاة ضمن أحياء سكنية  ويضاف إلى ذلك، 

قتةةرح ي  لةةذلك  ،مختلطةةة مةةع السةةيارات دائمةةة وبحركةةة مشةةاة وتجاريةةا  مفعلةةة خةةدميا  حيويةةة يتضةةمن شةةوارع الزراعةةة 

مواقةف ألمةر وجةود والةذي يعةزز هةذا افقةط إلى شوراع للمشةاة ( خدمة محلية )بعض هذه الشوراع الفرعية  تحويل

( الترفيهيةة والتعليميةة والتجاريةة)غيةرهم مةن زواره طلبةا للخةدمات المتةوفرة للسيارات التابعة لسكان الحةي وحالية 

ويوضةح الشةكل ، حسب الطلب على أطراف الشةوارع الفرعيةةأخرى اقتراح مواقف  الحي، وقد تم أطراف تقع في 

 .والشوراع المقترحة للمشاة في مركز وأحياء المدينة المنطقة 343

 شبكة المشاة المقترحة في مدينة الالذقية(: 333)الشكل 

 .إعداد الباحثة: المصدر

 ساحة الشيخ ضاهر 

3 

1 

شارع سيف  3

 الدولة 

اد
غد

 ب
ع

ار
ش

 

 ساحة أوغاريت 

N 

 مواقف مقترحة 

 مواقف حالية 

 منطقة المشاة المقترحة 
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األخةةرى   تتكامةةل المسةةارات المقترحةةة مةةن خطةةوط التةةرام والحةةافالت السةةريعة وكةةذلك منةةاطق المشةةاة مةةع أنظمةةة النقةةل

 .النقل العام بالميكروباص وسيارات اإلجرة والحافالت التقليديةالسيارات الخاصة ومسارات من الموجودة في المدينة 

 يأخذ مساحة كبيرة من الواجهةة البحريةة ولكن مرفأ الرئيسي في سوريةوجود البمن ناحية ثانية، تتميز محافظة الالذقية 

إضةافة إلةى وظيفتةه فةي نقةل واسةتقبال سةفن ، لذلك لها دون استثمارها بالشكل الالزم للنقل وللسياحة ولالقتصاد وغيرها

قترح تطوير النقل البحري وتفعيله مع األقاليم المجاورة للساحل السوري من خالل تأهيل المرفةأ لنقةل الركةاب البضائع ي  

فةةي حةةي الرمةةل إعةةادة إشةةغال أجةةزاء مةةن المشةةيدات الصةةناعية الخفيفةةة فةةي منطقةةة المرفةةأ بالوافةةدين والمغةةادرين وذلةةك 

بشركات للنقل البحري من محطات للركاب وللبضائع األمر الذي يعزز منطقة المرفأ ويمنحهةا دور حيةوي مةن الشمالي 

 .جهة ويؤمن فرص عمل جديدة قريبة من اماكن السكن من جهة أخرى

وى كما أن ه يقترح تطوير النقل الجوي في محافظة الالذقية من خالل التأكيد على أهميةة مطةار الشةهيد باسةل علةى المسةت

 .الوطني واإلقليمي وتفعيله بكل طاقته االستيعابية لنقل البضائع وليس الركاب

 91يتطلب القيام باإلجراءات السابقة تحديد الجهات المنفذة ومدة التنفيذ والكلفة المتوقعة من التنفيةذ كمةا فةي الجةدول 

 .لمطلوبة للتحسين في النقل واالستدامةالمرتبطة بالتغييرات االمقترحة المصفوفة التنفيذية لإلجراءات  الذي يوضح

  االقتصاد اإلقليمي والحضري: مستوى التغيير الرابع. 3.1.1

 من حيث السعي نحو االزدهار االقتصاديشكل اإلجراءات االقتصادية األساسيات الحرجة للمجتمعات المستدامة ت  

تعد عملية و ،بتكاليف معقولةومطلوبة الالحضرية الوصول المتكاف  إلى الخدمات  مع وتوفير فرص العملالمحلي 

إلسكان الميسر مواضيع عدة وهي ابهذه العملية رتبط حيث ت ،أحد ركائز االقتصاد المستدام سبل العيشتوفير 

محلية تحديد مناطق لالستثمار الوظيفي وتطوير األعمال التجارية الوالنقل الرخيص والمياه والصحة والتعليم و

ماكن السكن لتقليل أالتوظيف المحلية القريبة من  مناطق، فمن الضروري توفير تنوع في المدينةلتحفيز التنمية في 

 .وغيرها الوقت المستهلك وعدد الرحالت وتقليل تكاليف التنقل والمحافظة على البيئة وللتواصل االجتماعي

 الالذقية  ةظحافدعم االقتصاد المحلي في م.  3.3.1.1

يمثل دعم االقتصاد المحلي في محافظة الالذقية هدف أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية المحلية في المحافظة 

 عملالفرص البزيادة  ا  مدفوعإضافة إلى كونه إجراء عمل لتعزيز االستفادة من الموارد االقتصادية المحلية 

وهنا النمو االقتصادي العادل  أمن خالل مبد ممتنوعة لجميع فئات السكان على اختالف مهاراتهم وإمكانياتهال

إعطاء يتعزز هدف استثمار راس المال البشري الغير مستثمر حاليا  وزيادة فرص الدخل المحلي من خالل 

أفضل  تحقق نموا (السياحة والزراعة والصناعة) المحلي الداعمة لالقتصاد األولوية للمشاريع والقطاعات

 :يجب ذلك لتحقيق المحافظة، ووتواكب التوجهات التنموية في 
  وظائف الوظائف الرقمية واالبداعية، و)وهي مقترحة دعم اركان النمو االقتصادي العادل المتضمن لفرص عمل

التصنيع التكنولوجيا القديمة والحديثة، والحرفية وعمليات )التعليم والوظائف الطبية، والعمالة الصناعية 

  .البيئة المالئمة لألعمال التجارية تشجيع ،(والتحويل

 لخلق فرص عمل وممرات التنمية  كل منطقةالمزايا النسبية لقائمة على  اقتصادية استخدام استراتيجيات

 .االقتصادية المتوفرة من خالل التركيز على ما يمكن إقامته بالفعل من مناطق للعمل المقترحة

  وتشجيع القطاعين العام والخاص لالستثمارات األراضي الستثمار الموجودات االقتصادية إمكانية استخدام

 .لتطوير القوى العاملة في البنية التحتية االقتصادية والتعاون والتنسيق فيما بينهم

 : هيفي مدينة الالذقية المقترحة أّما فيما يتعلق باإلجراءات التنفيذية 

  لكل منطقة  وفق المزايا النسبيةائم النمو االقتصادي العادل ألنماط ودعتحديد مناطق العمل المالئمة

مناطق للعمل تكنولوجية  ي قترح إنشاء وهنا ،نماط استعماالت األراضي المقترحةأ وحسب والمستوى التخطيطي

تأهيل في في كل من المناطق الشاغرة والتي بحاجة إلعادة  في مركز المدينةوأعمال تجارية ( تصميم وإعالن)

، وكذلك أعمال تجارية حي الشيخ ضاهر وحي الصليبة وكذلك في منطقة المرفأ على الكورنيش الجنوبي

في حي الغربية الشمالية  منطقة المرفأكل من في  وشركات متخصصة بالنقل البحري ومناطق عمل سياحية

ن حرفوش، وفي الكورنيش وغساالرمل الشمالي المخدمة بكل من شارع جمال عبد الناصر وشارع األرجوان 

ومناطق عمل تكنولوجية ، المنطقة الواقعة على طريق الحسينيفي ( وطبية رقمية)ومنطقة أعمال ، الجنوبي

وأما في ، وبالقرب من طريق الحسيني( بسنادا والدعتور )وغذائية ونسيجية في كل من المناطق المخالفة 
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 341 الشكلويوضح ن معادن ونسيجية وكيماوية وسيارات، قترح صناعات شبه عامة مالمنطقة الصناعية في  

 مناطق العمل المقترحة

 ةتوظيف المقترحة في مدينة الالذقيمناطق العمل وال: (333)الشكل 

الباحثة :لمصدرا  

  تفعيل السياحة اإلقليمية من خالل استثمار المزايا الخاصة بها على مستوى مناطق المحافظة وخاصة في

بعض المناطق الجبلية التي تتمتع بمناظر وتضاريس طبيعية وبمقومات سياحية يتم تجاهلها في عمليات 

من خالل إقامة الفنادق  ، وذلكوكسب والحفة ةحة المرتفعاربيعة وقرى القردمناطق التخطيط وخاصة في 

األمر الذي يشكل ممر ومحور  ،والمطاعم وتخديمها بالطرق اإلقليمية التي تصلها بالمدينة والمناطق األخرى

لمجاالت تنموية أخرى ويعزز سياحة رديفة للسياحة الساحلية والداخلية في المدينة والمتمثلة بالمناطق البحرية 

 (. الجنوبية والشمالية)

 مالئمة لسكان لاالمحلية طق المحافظة بما يؤمن فرص العمل افي مختلف من المستدامة نمية الريفيةتعزيز الت

اتباع سياسات استعماالت بوجه نحو التنمية الزراعية الت  ، مثل التي تتميز بهاوالمقومات وفق للمزايا  المناطق

وتنمية المناطق ذات المزايا الزراعية على مستوى أراضي مستدامة للمحافظة على األراضي الزراعية 

واستثمارها لزيادة العائد االقتصادي المحافظة كما في الحفة والقرداحة والمناطق الساحلية كرسانا والقنجرة، 

من خالل توفير اسواق لتصريف المنتجات وذلك الزراعي كقطاع رديف للسياحة ومناطق األعمال المقترحة 

المعلبات  –معاصر الزيتون  –حمضيات)لصناعات الغذائية حسب المحاصيل المنتجة االزراعية وكذلك 

 (الغذائية

  تنظيم الوضع  إعادةفي محافظة الالذقية من القطاعات الرائدة اقتصاديا  من خالل اعتبار قطاع الصناعة

ألنماط ومستويات عن أنواع حديثة للصناعات وتطوير الصناعات التقليدية وفقا  ل بالبحثالصناعي الراهن 

والعمل وفق مبادئ التنمية اإلقليمية القتراح الصناعات المالئمة لمناطق استعماالت األراضي المقترحة، 

وبما يحقق التكامل فيما بينها ويؤمن فرص عمل قريبة من أماكن إلى الجنوب والشرق المحافظة األخرى 

 –أسواق لتصريف المنتجات الزراعية ) مثل المتوفرةالسكن ويعزز االستفادة القصوى من الموارد المحلية 

نواع الصناعات أإضافة إلى اقتراح المعامل من  في جبال القرداحة والحفة (معامل الرخام ومقالع الحجارة

 .في األراضي البور مع تأمين إمكانية الوصول إليها( النسيجية والمعادن)العامة 

 الرموز والمصطلحات

 مناطق عمل تكنولوجية  -        
  في ( تصميم إعالن)

 .مركز المدينة 

 
مناطق أعمال تجارية    -

وسياحية وشركات 

 متخصصة بالنقل البحري
 

منطقة عمال    -

صناعات تكنولوجية )
وصناعات عامة ( وطبية 

 (.غذائية ونسيجية)

صناعات تكنولوجية  -

( ورش)ونسيجية  
 .وغذائية

صناعات شبه عامة  -

معادن ونسيج وكيماوية )

 (..وصيانة
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 اب كلنقل للرالوسائل من ضمن وذلك بتوجيه السياسات إلدراجه  يةرفأ ليعمل بكل طاقته االستيعابتطوير الم

توفير فرص التوظيف األمر الذي يعزز بدوره كفاءة جهازه اإلداري والفني  تحسينوكذلك  ،وليس للبضائع فقط

   .في المرفأ وتفعيل دوره االقتصادي

لموضوعة ضمن المجال لالستراتيجيات اوضح اإلجراءات السابقة التحسينات المتوقعة في مدينة الالذقية ت  

 .هذا المجالالستراتيجيات ضمن هذه االمصفوفة التنفيذية ل 94يلخص الجدول االقتصادي، و

مرهون  هذا كله وإن   ،منها كلنجاح تطبيق  يعزز إمكانيةامل اإلجراءات االقتصادية مع البيئية واالجتماعية كت إن  

 .باآللية اإلدارية والنظام التخطيطي القائم في محافظة الالذقية

  اإلداري والتخطيطي النظام: مستوى التغيير الخامس. 3.1.1

األمر  خاصة أن  ، وناجحصياغة استراتيجية إعداد مخطط تنظيمي لاألدوات من أهم اإلجراءات اإلدارية  ت عد

إعداد المخطط على أساسها  الذي يتمخطيطية التنظيمية متعلق باآللية المتبعة في بلورة وتجسيد اإلجراءات الت  

تحسين كفاءة النظم التخطيطية وتطوير المعايير  فإن   ا، لذوالتي تؤثر في القرارات المتخذة بشأن كل إجراء

وهذا يتطلب  ،عملية تطوير منهجية إعداد المخططات التنظيميةة الالذقية من الخطوات الهامة في ديناإلدارية في م

 .جميعها تدخل ضمن النظام اإلداريوإدارية وتخطيطية وتشريعية وتنظيمية تعديالت اقتراح 

 .مدينة الالذقيةفي  تخطيطيةالدارية واإلتعديالت ال .3.3.1.1

 ي تخطيطي فلتطوير النظام اإلداري ال لخطواتم اعتبر من أهوت   والتخطيطي الجهاز اإلداري تحسين وتطوير

 واالجتماعية التنمية االقتصادية على تحقيقيعمل  الذيلك لمواكبة طبيعة العمل التنموي وذالالذقية  دينةم

وربطها والتخطيطية وهذا يتطلب النهوض بتنمية القدرات اإلدارية واالستثمار في القطاعات االنتاجية والخدمية 

للموارد البشرية من خالل االلتزام  األكفاءى من أجل ضمان التوظيف األمثل والتسيير بجوانب التنمية األخر

 :التالية باإلجراءات

  الحضرية التنمية بعملية خبرة ذات والتخطيطية اإلدارية الكوادر توافر لمسألة هتماماال من المزيد إيالء 

من خالل برامج تطوير علمية وفنية وتنمية  الالذقية، مدينة في التنظيمي المخطط إعدادمن أجل  المستدامة

ورفدها بالمؤهالت العليا  (اإلدارية والتخطيطية)للموارد البشرية  إدارية تشمل التدريب والتأهيل المستمر

وضع والمستدام مع تقييم أداء هذه البرامج وفق نظام دقيق التنظيمي والخبرات الكفوءة في مجال التخطيط 

 .ضمن تطبيق ذلكت يمناسبة وأن يكون هذا األمر مدعوم بالتشريعات والسياسات التال واإلجراءاتالحوافز 

  أداة قياسية علمية وعملية متطورة لقياس أداء المخطط في مختلف مراحله ولرصد مدى تقدمه نحو توفير

طات تطويرها في الجزء النظري من البحث واقتراحها كأداة لتقييم استدامة المخط كالتي تم  االستدامة 

مضاف من قبل ومقترح منها ما هو من خالل احتوائها لمجموعة معايير إجرائية  التنظيمية في مدينة الالذقية

 هذه األداة راعي خصوصية حالة الدراسة وفق ما تتطلبه معايير االستدامة الحضرية وذلك لتزوديالباحثة 

 .مخطط على أساسهايتم وضع توجهات واستراتيجيات وسياسات إعداد النتائج استباقية 

  تتضمن اختصاصي تخطيط تنمية المدن المستدامة وكذلك جهة مثالية مختصة بإعداد المخطط توافر

التصميم والتطبيق فريق مرحلة الت حضير وفريق اختصاصي كل مرحلة من مراحل إعداد المخطط بدءا  من 

امل مع المتغيرات والمستجدات ومع تعمل وفق نهج إداري مرن يتعومرحلة التسليم المشاريع للتنفيذ،  حتى

 .تشاركيةوفق قرارات مرنة ( المحلية والحضرية واإلقليمية والوطنية)مختلف المستويات التخطيطية 

 وأقل ضياعاً للوقت ،الية وشفافيةتحديث اإلجراءات اإلدارية والخدمات الحكومية لتكون أكثر مرونة وفع 

  :من خاللوللمال 

 إن  المبرر من تطوير آلية التصديق على  :المخطط التنظيمي في مدينة الالذقية تطوير آلية التصديق على

هو التقليل من الروتين اإلداري الذي يؤخر القرارات ويسيطر على  ذقيةالال دينةطط التنظيمي في مالمخ

دون أي ويؤثر في مراحل إعداده وي ؤخرها اإلجراءات اإلدارية التي يتم إعداد المخططات التنظيمية وفقها 

أهم و المخططات نجاح أساسيات من أن تكون يجبصديق عملية الت   إذ أن  ، اعتبارات للتغيرات المستجدة

في  الخطوات اإلدارية االستراتيجية للتمكن من تخطي العواقب التي قد تقابل المخطط عند إعالنه وتساعد
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يمكن اتباع في المدينة القتراح اآللية المالئمة للتصديق على المخطط التنظيمي لذلك اختصار الوقت والجهد، 

التالية الخطوات
11
: 

   المعنيين والسكان  وفق عملية تشاركية بيندراسة وتحليل الوضع الراهن لوضع رؤية للبرنامج التخطيطي

السلبية واالحتياجات و االيجابية يتم فيها تحديد القضايا ذات األولوية والنقاط المحليين ومالكي األراضي

وفق أسس ومبادئ التنمية الحضرية  ضع البرنامج التخطيطي التشاركيلو المطلوبة من قبل السكان تمهيدا  

أشهر ثم يقدم البرنامج المقترح إلى الوزارة المعنية بالتخطيط للمراجعة خالل فترة شهرين  (4)خالل فترة 

رة عقد جلسات علنية يتم فيها مناقشة وتحليل البرنامج بين المختصين تقوم فيها الوزا للتعديل واإلضافات

 .والقائمين فيها

   لتقوم هي بدورها ( الجهة المعنية باإلعداد)يتم إرسال إشعار بالبرنامج من قبل الوزارة إلى الوحدة اإلدارية

باإلعالن عن جلسات تشاورية علنية لمناقشة البرنامج التخطيطي المعدل من قبل الوزارة بين مديرية 

ان والمجتمع المحلي إلبداء المالحظات مع السك( الجهة المعنية باإلعداد)الخدمات الفنية أو مجلس المدينة 

وتحدد فترة شهرين للقيام ( لتفادي االعتراضات)وتحديد توجهات المخطط وفق احتياجاتهم المستجدة 

 .باالجتماعات وتحديد متطلبات إعداد المخطط

   أو مجلس وضع المخطط التنظيمي العام وفق القوانين والتشريعات العمرانية من قبل مديرية الخدمات الفنية

وفق البرنامج التخطيطي المعتمد بعد المناقشات مع السكان وأصحاب العالقة  اأو الجهة المتعاقد معهالمدينة 

. لمكتب التنفيذيأشهر يتم فيها أيضا عقد جلسات علنية مع المعنيين والسكان وأعضاء ا 9-4خالل فترة 

  .العالقةويمكن تعديل الفترة حسب الظروف والقضايا لوضع مخطط نهائي 

 رسة القيام بالمراجعة القانونية والتشريعية التخطيطية النهائية خالل فترة شهر أو حسب ما تحدده الجهة الدا

ص التصديق على وفق أحكام هذه القوانين والبت بالقرار النهائي بخصو لتحديد إمكانية تنفيذ المخطط

ية لالعتماد عليها في التصديق على اقتراح الخطوات العمل 347 ويوضح الشكل المخطط وتعديالته،

 .المخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ة الالذقيةدينفي م اآللية المقترحة للتصديق على المخطط التنظيمي واعتماده(: 333) الشكل

 الباحثة: المصدر
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آلية تّم اقتراح هذه اإلجراءات بالرجوع إلى مجموعة من مبادرات الدول المتقدمة الرائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة وقامت بتطوير   

 .   [145][132][105]التصديق على المخطط التنظيمي الخاص بها، استناداً إلى المراجع 

وفق عملية تشاركية لجمع تطلعات كافة المعنيين سكان وإداريين )وضع البرنامج التخطيطي 

 (   ومؤسسات ومخططينمحليين 

دراسة البرنامج من قبل 

الوزارة المختصة للتعديل 

والموافقة أو اإلضافة 

 عليه 

وضع المخطط التنظيمي العام من قبل الجهة المعنية باإلعداد وفق البرنامج الموافق 

 عليه من قبل الوزارة  وفقا ألحكام القوانين التخطيطية والتشريعية العمرانية 

 المراجعة القانونية النهائية والبت بالقرار النهائي للتصديق على المخطط  

 المرحلة األولى

أشهر 3-3  

 

 

 المرحلة الثانية

 شهرين

 

 

 رابعةالمرحلة ال

  أشهر  3-6

 

 لخامسةالمرحلة ا

 شهر 

 

 

 

 

 البرنامج

 التخطيطي 

 

 

 

جلسات تشاورية ما بين  عقد 

الوزارة والمعنيين بالمخطط في 

مجلس المحافظة ومديرية 

 الخدمات الفنية

 
 

 المرحلة الثالثة

 شهرين

 

إرسال إشعار بالبرنامج إلى الوحدة اإلدارية لتقوم بعقد  جلسات 

تشاورية علنية لمناقشة البرنامج التخطيطي المعدل مع المجتمع 

المحلي من سكان وإداريين واختصاصي التخطيط والجهة المعنية 

 بإعداد المخطط 
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لتطوير عملية التصديق والموافقة على المخطط حيث  وفق الدراسة البحثيةالشكل السابق اآللية المقترحة يوضح 

يالحظ أن المدة الزمنية الكاملة للموافقة على المخطط حوالي سنة ونصف يتم خاللها إعداد المخطط التنظيمي 

 ضافة إلى الموافقة النهائية التي تأخذ وقتا  طويال  ت اإلدارية والقانونية المطلوبة إالعام الكامل مع كافة اإلجراءا

في آلية التصديق الروتينية المعتمدة في المدينة بسبب الوقت الذي تأخذه االعتراضات ودراستها ومناقشتها، 

من خالل إدماج عملية التشاركية في كل مرحلة من مراحلها ليتم  قترحةحيث تم تفادي هذا االمر في اآللية الم

لبرنامج التخطيطي العام وفق العملية التشاركية القضايا والتحديات ذات االهمية ومن ثم وضع ا اتتحديد أولوي

 التي تختصر للوقت والجهد وتجعل المخطط أكثر واقعية  

 23بينما لم يكن لمسألة الجدول الزمني في عملية إعداد المخطط في مدينة الالذقية أي اعتبار سوى تحديد فترة 

ذلك تحديد فترة شهر للمجلس المحلي في ي، وكلبرنامج التخطيطلرفض الموافقة أو اليوم لتقوم الوزارة ب

امج للموافقة على المحافظة أيضا  إلطالع أعضائه على المخطط التنظيمي العام الذي تم إعداده وفق البرن

عملية وضع المخطط الهيكلي العام  أنفي دراسة المخطط الجديد المعلن للمدينة  فقد تبي نإعالنه، وكذلك 

 33شهر، ولوضع المخطط التنظيمي العام أخذ فترة  34 ت مدة زمنية حواليأخذ والبرنامج التخطيطي العام

ولحينه لم يتم التصديق عليه بسبب عدم مشاركة السكان  2339عام  أ علن عنهشهور في المرحلة الثانية و

يتم حيث  عمليات تنظيم غير متوافقة مع متطلباتهم واحتياجاتهموبالتالي اعتراضهم على ما جاء في المخطط من 

ه في اآللية التقليدية المعتمدة في المدينة أن  ، وكما على المخطط وإبداء المالحظات لإلطالعتحديد فترة شهر فقط 

جهة يتم وضع األسس من قبل الوزارة وعلى أساسها يعد البرنامج التخطيطي من قبل الوحدة اإلدارية أو ال

البرنامج بمشاركة جميع المعنيين من إداريين ومخططين المتعاقد معها، بينما في اآللية المقترحة يتم وضع 

ثم  المستدامة وفق بيانات ومعلومات وحاجيات واقعية ليتم التخطيط لها وفق مبادئ التنمية الحضرية ومدنيين

تقوم الوزارة بعمليات استشارية بين موظفيها والجهات ذات العالقة بالمخطط  ليتم الموافقة على البرنامج 

 .للمخطط التنظيمي العامالتخطيطي 
 

 الهم أ تفعيل المشاركة الشعبية كأحد مخطط ل مراحل إعداد الكة إداريا  وتخطيطيا  واعتمادها في األدوات الفع 

بدءا  من مرحلة جمع يع المعنيين من سكان ومجلس المدينة ومنظمات حكومية وغير حكومية مبمشاركة ج

بما يساهم  للسكان المحليين واإلداريين بأهميتها ةزيادة الوعي والمعرفال بد من و ،حتى مرحلة التطبيق البيانات

وتوفير  استخدام اآللية المالئمة لتفعيل المشاركةب وذلك  ،س توجهاتهمكان وعكفي القدرة على التعامل مع الس

ستبيان الخاص ، وحسب ما تبين من نتائج االدينتهمالبيئة المناسبة لهم للقيام بدورهم األمثل في إعداد مخطط م

بمحور المشاركة في الفصل العملي الثاني يمكن اقتراح المشاركة اإللكترونية من األدوات التشاركية الكفوءة في 

على مستوى  ليةعملية إعداد المخططات التنظيمية على مستوى مدينة الالذقية مع إمكانية تفعيل هذه اآل

تحديد حاجيات ومتطلبات  ساهم فيمما ي  ، تفعيلهان من تمك  ل التي المحافظة وريفها من خالل توفير العوام

ونوا على تواصل مستمر مع أعمال حكوماتهم المحلية، كيأن كان والتعبير عن آرائهم بسهولة وسرعة والس

نهجية ساهم في تطوير مذي ي  األمر ال ي وضع األهداف والسياسات والبرامج،ة وبالتاليوجمع البيانات الحقيق

 .تحقيق التنمية المرجوةططات التنظيمية وإعداد المخ

 يجب أن تكون سياسات إعداد المخطط متسقة  :في توفير البياناتوالوضوح الدقة التنسيق األفقي والشاقولي و

 لتعزيز تلك السياسات وأن ت درس(  قوانين والتشريعاتالخطط الخمسية وال)مع السياسات والتوجهات الوطنية 

ي قترح أن وكذلك  ،أيضا   الوحدات المحليةمع التنسيق بمن قبل اختصاصين واستشاريين على المستوى الوطني و

الدقيقة لتوفير وتقديم البيانات ( المدينةمجلس )يكون التنسيق والتوافق وتحليل مدى استجابة المعنيين المحليين 

 .إلنجاز مخطط منسجم مع الواقعلمخطط والحقيقية والواضحة من أهم معايير قياس أداء استدامة ا

   ضاف مرحلة التطبيق إلى المراحل األساسية وأن تؤخذ باالعتبار منذ تطوير مراحل إعداد المخطط بحيث ت

وهي الجدول  استراتيجية التطبيق من حيث تحضير أدواتاألهداف واإلجراءات ولويات التحديات وأبداية تحديد 

وتحديد الجهة الممولة ( أي المدة الزمنية لتنفيذ اإلجراء االستراتيجي المتخذ ألي مجال تنموي )الزمني للتنفيذ 

 .المحتملة من تنفيذ هذه اإلجراءاتلهذا اإلجراء والجهة المنفذة وكذلك تحليل المخاطر 
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 تشريعية القانونية التعديالت ال .3.3.1.1

 الثابتةعن فرض األحكام والمعايير  بحيث تكون بعيدة ن والتشريعات العمرانيةالقوانيتطوير وتحديث ي قترح 

سياسات تخطيطية يتم تطويرها حسب وفق صاغ للمدينة وأن ت  المستجدة تواكب المتغيرات تكون مرنة ويجب أن و

الحل  2333للعام  21رقم  االحتياجات ومتطلبات تنمية المدينة مثال يجب أن ال يكون قانون التوسع العمراني

 ودمج االستعماالت إحدى األحكام وإنما يمكن أن تكون سياسة التجديد الحضريالوحيد الستيعاب النمو السكاني 

يتم  يجب تعديله بحيث 3992للعام  3قم وكذلك المرسوم ر، المرجوة التنمية هالقانونية التخطيطية حسب ما تتطلب

وليس  االتجاهات الرئيسية للتنمية الحضرية المستدامةوفق ليتم إعداده  فيه تطوير آلية وضع البرنامج التخطيطي

برنامج خاص باستعماالت األراضي فقط، إضافة إلى تعديل اإلجراءات األخرى من حيث اعتبار المشاركة من 

بين الحكومات المحلية والسكان والجهات الدارسة  امة في إعداد البرنامج وفرض التعاون والتنسيقهالعناصر ال

ومفهوم التنمية الالمركزية االدارية والتخطيطية تفعيل ، وكذلك للمخطط لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة

يجب أن تفرض وفق قوانين وتشريعات لاللتزام ن بين مناطق المحافظة زالمتوازنة التي تحد من النمو غير المتوا

 .يحقق االستفادة المثلى من الموارد المختلفةبما  بها

 في مدينة الالذقية تنظيميةال تتعديالال  .1.3.1.1

 ،لديها واألسس التنظيمية المتبعةل من الموارد البشرية التنظيمية تشمل التعديالت التنظيمية إجراءات تتعلق بك 

 :ي قترح ما يلي  ة الالذقيةدينفي متنظيم فعال توفير لذلك بهدف 

   ثر مرونة كاإلدارية التنظيمية القائمة على التخطيط واإلدارة فيها من حيث جعلها أ الكوادر كفاءةتحسين

من خالل برامج  ،تتمتع بقدر عاٍل من الشفافية وخاضعة للمساءلةأن و ،رهايوقادرة على التحكم بالموارد وتسي

 السياسات التخطيطية التنظيميةتأهيل وتدريب حول كيفية إدماج مبادئ تنمية المدن المستدامة في 

  إعادة تصنيف المناطق الحضرية وفق معايير االستدامة المستنتجة في الجزء النظري من البحث وهي  : 

  .(نسمة 2333عدد السكان )المعيار اإلحصائي  -

 . 2كم/اعتماد الكثافة السكانية نسمة  -

 .(األهمية اإلدارية للمنطقة)المعيار اإلداري  -

ون مرتبط بكل من المعايير السابقة وشرط العتمادها ويقوم على أساس توافر كن يأمعيار االستدامة الذي يجب  -

 .جمعات على انها حضريةالعتماد الت  شروط التنمية الحضرية المستدامة 

محافظة  في الحضرية المناطق تصنيف عادةاعتمادها إل في الجزء العمل عند تطبيق هذه المعايير أهميةوقد تبين  

لما لهذا األمر من تأثير على عملية إعداد لتوجيه المخططات التنظيمية على مستوى المحافظة أيضا   الالذقية

 وتأمين التنظيم والخدمات الحضرية ، المخطط في مدينة الالذقية من حيث إمكانية التخفيف الضغط عن المدينة

( 134)نسمة والبالغة  2333التجمعات التي يقل تعدادها عن لوحظ الفرق الكبير بين عدد فقد للتجمعات الصغيرة 

تجمع، وبالمقابل كان عدد التجمعات  (19)نسمة وبالبالغة  2333تجمعا  سكانيا  والتجمعات التي يزيد تعدادها عن 

حسب المعيار اإلحصائي المعتمد في ية حضرتجمعات ر عتبتجمع ت( 31) ألف نسمة 23التي يزيد تعدادها عن 

أن يساهم في تأمين خدمتها دمج التجمعات الصغيرة وفق المعايير المقترحة يمكن  فإنلذلك وزارة اإلدارة المحلية، 

المخططات ألمر الذي يساعد في توجيه اوالتقليل من التجمعات المتناثرة والمنتشرة الغير مخدمة، الالزمة 

( مؤشر للتنمية)رتفعت نسبة التحضر داد التجمعات المخصص لتصنيف المناطق الحضرية افكلما قل تع، التنظيمية

الصغيرة بينما كلما ارتفع تعداد التجمعات انخفضت نسبة التحضر لتركزه في التجمعات الكبيرة وإهمال التجمعات 

ات التنموية من خالل اتباع تحقق توازن في تأمين االحتياجالمتناثرة لذلك فإن استراتيجية تنمية المدن يجب أن 

 .ت الحضريةامعايير مالئمة وفق المعطيات المحلية لتصنيف التجمع

  مدينة في حال تطلبت عملية التنمية لل يدقابلة للتجدوتطوير نظام ضابطة البناء وجعلها أكثر ديناميكية ومرونة

من خالل ربط المعايير واالشتراطات الكمية مع  مبادئ تنمية المدن المستدامةمع هذا االمر وبحيث تكون متسقة 

في يساهم األمر الذي ، األخرىامة وبالتكامل مع مبادئ التنمية سياسات ومعايير تقييم استعماالت األراضي المستد

 .احتياجات السكان الحالية والمستقبلية تلبية

 .المصفوفة التنفيذية لالستراتيجيات المتخذة في المجال اإلداري 93يوضح الجدول 
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 في الدراسة البحثية المقترح ة المقترحة لقياس المخطط التنظيميياختبار األداة التقييم. 3.1.1

إلى التحسينات التي يمكن إضافتها إلى  والمرتبطة بها السياسات واإلجراءات المقترحة السابقةو االستراتيجية تشير

من مدى نظام التخطيط التنظيمي في مدينة الالذقية بهدف تطوير منهجية إعداد المخططات التنظيمية فيها، وللتحقق 

المطورة في القسم  األداة التحليلية وفق فعاليتها يمكن اختبارها من خالل مؤشرات قياس استدامة المخطط التنظيمي

فيما إذا تقدم نحوها أو  مر الذي يساعد في معرفة اتجاه المسار الذي يسلكه المخطط بالنسبة لالستدامةالنظري، األ

  من قبل الباحثة المخطط المقترحسياسات نتائج تقييم  91 استمر بنفس السياق، ويوضح الجدول

 في مدينة الالذقية 3116الجديد المعلن عام دالالت مؤشرات قياس المعايير اإلجرائية في تقييم استدامة المخطط التنظيمي 

اتجاه  مؤشرات قياس أداء المخطط المجال

 المؤشر

درجات  المعايير اإلجرائية ألداء المخطط

 المعايير
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نسبة  األراضي الزراعية الريفية  التي : 3م

   .تتحضر كل عام
 تقليل نسبة تحول األراضي الزراعية إلى حضرية : 3

3 

نسبة مساحة األرض الكلية المحمية كمناطق : 2م
 .     طبيعية

  2 :3 .حماية وحفظ المواقع الطبيعية والريفية وزيادة نسبة المناطق الطبيعية 

  1 :3 .خفض تأثير البنية التحتية للتنمية على المناطق الطبيعية والريفية 

 المساحات الخضراء والحدائق المتوفرة : 1م

 وأماكن األلعاب الرياضية  
  4: 1 .تحسين الوصول واالتصال مع أماكن الترفيه والمساحات والحدائق 

  3 :1 حماية وتحسين الفراغات الخضراء الحضرية 

 3 المخطط التنظيمي إلدارة البيئةتحديد اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر في :  1 إدارة المخاطر البيئية: 4م

 3 زيادة نسبة إعادة استخدام النفايات وتقليل تكاليف معالجتها:  7 وزن النفايات المتولدة كل يوم: 3م النفايات
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 3 (عمارة كفوءة)تصميم أبنية خضراء مستدامة -تقليل كثافة استعمال الطاقة:   9 كفاءة استخدام الطاقة: 1م

  نوعية مصادر الطاقة: 7م
  9-  3 (الطاقة الشمسية-الكهرباء)استعمال مصادر طاقة متجددة 

 co2 3تخفيض االشعاعات  -التكيف مع التغير المناخي -  33 إشعاعات غاز ثاني اكسيد الكربون: 9م تغير المناخ

 3 تقليل االنبعاثات الملوثة للهواء:   33 نوعية االهواء المحيط :9م الهواء

 1 الصناعات الخطرة `تقليل استعمال المواد الخطرة ونواتج:   32 (استنزاف األوزون)االتموسفير : 33م

اه
مي

ال
 

نسبة استعمال الماء السكني من المتر :33م

 المكعب كل يوم
  31 :1 استخدام المياه الجوفية بكفاءة -استخدام مستدام للمياه 

 1 منع تسرب التلوث إلى المياه الجوفية-الصالحة للشرب حفظ المياه:  34 نوعية المياه :32م

مياه األمطار )نسبة إعادة واستعمال المياه : 31م
 3 .إعادة تكرارها  المياه المالحة -إدارة مياه األمطار:   33 (والصرف الصحي
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 بيئة األرض: 34م
  31 : 3 بعيدا  عن األراضي المنتجة( الصناعات)تحديد مواقع النشاطات الضارة 

  37 :0 تحديد ومعالجة األراضي الملوثة 

 1 .اقتراح االنشطة الزراعية في االراضي ذات الترب المنتجة:   39 كفاءة استخدام االرض: 33م

 3 .الكلية للسكناألفقية تقليل المساحة :   39 نسبة االستعماالت السكنية وغير السكنية: 31م

االختالف بين استعمال الهكتار الواحد من : 37م

   األرض
 -استعمال متعدد الستعماالت األراضي ويتضمن فراغات مفتوحة واسعة : 23

 1 السكن في المناطق التجارية والقرب من وسائل النقل العام

 تحليل الموقع مع سهولة الوصول:  39م
  

األراضي بأقل التأثير على المناطق الطبيعية تحديد المواقع لتنمية استعماالت : 23

 1 ذات األهمية البيئية والتاريخية واألثرية

نسبة مساحة األرض المعاد تنميتها :39م

 1 (في المدينة و تنمية األرض غير المطورة(  التجديد الحضري):   22 كل سنة( تجديدها)
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 الكثافة وتعدد االستعماالت : 23م
  

النقل  وسائل من والقرب التجارية المناطق في والسكن متنوعة إسكان كثافات :21

 1 العام

 التنموية سهولة الحركة والوصول للمواقع: 23م
   الرئيسة المعتمدة 

م بين عقد المرور وتامين اتصال مرئي  433توفير بيئة للمشاة لمسافة تنقل : 24

 1 .بين طرق المشاة وطرق النقل األخرى

مدى وجود شوارع آمنة للمشاة والدراجات : 22م

   .الهوائية
تزويد تنوع للفراغات المفتوحة ومسافات المشي من اماكن السكن إلى مركز : 23

 3 .المدينة

ة 
ال
عد

ال

ية
ع

ما
جت

ال
ا

 

ن 
كا

س
إل
ا

ص
خي

لر
ا

 

فة
ثا

لك
ا

 

 3 زيادة تخصيص األراضي لإلسكان الرخيص:   86 عدد األراضي ذات التكلفة الرخيصة : 21م

عدد للوحدات السكنية الرخيصة : 24م

   لتلبية الحاجات المحلية
إجراءات لتزويد السكن بأسعار رخيصة وتأمين الوصول السهل للوظائف : 82

 3 .والمرافق

متوسط مسافة الرحلة من المساكن إلى : 23م

   (على األقدام)أقرب نقطة مرور 
 الخدمات مع جيد مع اتصال العام للنقل السهل الوصول إمكانية تزويد: 29

 3       واإلقليمية المحلية
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 تقييم سياسات المخطط التنظيمي المقترح لمدينة الالذقية وفق الدراسة البحثية نتائج  (:63) الجدول

 الباحثة: لمصدرا

إمكانية الوصول إلى الخدمات والبنية : 21م

   التحتية  الرخيصة
 خالل من الفئات لجميع معقولة بأسعار األساسية الحضرية الخدمات تأمين: 29

 1 المحلي  االنتاج
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والهوية الحضرية تأثير التنمية على التقاليد : 27م

   .مدى تنمية الشعور بالهوية الثقافية والتاريخية –
زيادة الشعور بالتراث الثقافي والهوية الحضارية وخلق أماكن عامة تاريخية : 13

 1 ثقافية ومعالم
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إدارة المرور وتنسيق النقل المحلي : 29م

 مع اإلقليمي
  13 : من الفعاليات تقع ضمن مسافة مشي  % 93بحيث وصول إلى بدائل النقل

م عن محطة الباصات 433م عن خط الترام و433م بعيدة عن محطة القطار و933

 .م عن وسائل أخرى للوصول إلى النقل الكفوء المستدام433و
1 

مدى إمكانية توفير الوصول إلى شبكة نقل : 29م

 .آمنة ورخيصة كفوءة
  

وزمن ومسافة  –ملكية السيارة : 13م

 الرحلة  
  12 :1 .زيادة حيوية وكفاءة النقل العام و خفض االعتماد على السيارة الخاصة 

 3 استعماالت أراضي متعددة، لتقليل الطلب على الرحلة في التنمية الجديدة:11

الصحة 

 والتعليم

الوصول إلى الخدمات الصحية : 13م

 والتعليمية  الرخيصة
  13 :1 .وضع حدود التلوث المحلي وآثار التلوث على الصحة 

  13 :3 ضمان وجود مراكز تعليمية في المناطق السكنية النامية وتهدف إلى التوظيف 

الفئات  -التعداد السكاني وتغيراته: 12م لسكانا

 الفقيرة
  11 :1 .تحليل تأثير التغيرات الديموغرافية 

  17: 3 رخيصة الحضر بتكاليف لفقراء التحتية البنية توصيل كيفية تقييم 

 ساكن 3333الجرائم المسجلة لكل : 11م األمن
  19 :1 تخفيف  للعنف والجريمة 

 3 .تقليل نسب األسر التي تحت خط الفقر:   19 نسب األسر تحت خط الفقر: 14م الفقر
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 على المخطط في المشاريع آثار: 13م

   المحليين فقراءال وعلى المحلي االقتصاد
 ويتضمن العالقة أصحاب كل تضمين مع للمخطط االقتصادي األثر تقييم: 43

 .المحلي للتوظيف أهداف
1 

 3 .الهجرة لمنع الريفية للتنمية حوافز خلق: 43

 المتوفرة المحلية التجارية األعمال: 11م

   المدينة لتنمية حوافر لخلق
 للسكان جيدة فرص ولتزويد المحلية األعمال من جيد لمزيج فرص توفير :42

 1 .المحلي للتسوق
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 معدل البطالة: 32م 
  

من  المحلية االقتصادية للتنمية عظمى لفرص مختلطة الستعماالت مخطط: 41

 وغيرها والسكنية والتجارية الصناعية األعمال
3 

 1 العملفرص و االسكان موازنة :  44 نسبة فرص العمل إلى الوحدات السكنية: 32 م

 المرتبطة المطروحة المحلية العمل فرص: 19م 

    العام بالنقل ارتباطها ومدى السكان عيش بمكان
 بها المحيطة و المحلية المناطق في التوظيف لفرص السهل الوصول ضمان:43

 .العام والنقل والمشاة الهوائية الدراجات بواسطة
3 
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التفويض الرسمي من الحكومة المركزية 

   والتنسيق الشاقولي واألفقي
 بين وتنسيق الوطنية االستراتيجية لألطر وفهم المركزية الحكومة مع التنسيق: 41

 المجاورة المحلية الحكومات
 

 الداخلي سيقالت: 43م
  

 3 .والتنسيق بين السياسات والمخططات والسلطات القضائية لتبادلا:47

 3 تنسيق وتعاون بين الجهة الدارسة للمخطط والسلطات المحلية: 49

 الدقة والوضوح: 42م
  

توافر بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة ومدى المشاركة الشعبية في توفيرها :  49

 إلمكانية التطبيق
3 
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مشاركة السكان المحليين والمنظمات مدى : 41م

الحكومية وغير الحكومية ولقطاع الخاص في 
 عملية اإلعداد ومدى توافر القدرات المطلوبة

  
ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص إضافة إلى المشاركة الشعبية لكافة : 33

أصحاب المصلحة في كل مراحل إعداد المخطط بدءا  من وضع األهداف والغايات 

 اغة السياسات واالستراتيجيات إلى مرحلة التطبيقوصي
3 

   وصف العملية لتشاركية: 44م
  األولية المشاريع وعن المخطط عن اإلعالم – الشأن أصحاب تضمين:  حيث من :33

 والقطاع الحكومية ووكاالت الخدمات ومزودي المدني المجتمع واستشارة المشاركة مدىو
 1 .الخاص

المهارات لدى الكوادر والجهات :  43م الخبرات 

المختصة بإعداد المخطط لكل مرحلة من 

 المراحل
  

 إعداد بعملية المتعلقة التنظيمية والقدرات المالية والموارد المهارات توفر: 32

 3 المخطط
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القوانين والتشريعات وأثرها في : 41م

   تصميم المخطط وتنفيذه
 3 .عملية إعداد المخطط فيضعف في سيادة القانون للتقييم تأثير أي مواطن : 31

 3 تحديث القوانين وتطويرها بما يالئم الحاجات المتجددة: 34
 3 إمكانية تطبيق المخطط وفق القوانين وتطابقه مع آراء السكان:   33 تطبيق المخطط وفق الشرعية: 47م

تحليل 

قاعدة 

 البيانات

 وقياسه المخطط تحليل: 49م
  

 3 . للمخطط علمية تحليلية أدوات استخدام: 31

 3 استخدام مؤشرات قياس استدامة المخطط: 37

تطبيق 

 المخطط
 تنفيذ المخطط :49م

  39 :توضيح استراتيجية التنفيذ للمخطط 
3 

 في مقترحات المخططالمعيار غير مذكور  1          المعيار مذكور في المقترحات، 3 اتجاه المؤشر عكس االستدامة اتجاه المؤشر مع االستدامة
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وجود أغلبية المعايير اإلجرائية  حسين الملحوظ في اتجاهات المؤشرات من خاللالت   ابقالس   من الجدول الحظي  

من خالل المجاميع  لمعايير اإلجرائيةاحيث بينت نتائج التقييم لنقاط ، المقترحات واإلجراءات التطبيقية ضمن

استراتيجية المخطط الجديد المقترح وفق الدراسة والسياسات  أن   إحرازها في كل مجال الفرعية للنقاط التي تم  

نسب التزام كل مجال  97 من معايير االستدامة، ويوضح الجدول% 93المقترحة ستحقق واإلجراءات التطبيقية 

 99 ، وكما يوضح الجدولخطط التنظيمي المقترح في الدراسةتقييم استراتيجية إعداد الم بمعايير االستدامة وفق

 .نتائج قياس استدامة المخطط التنظيمي المقترح لمدينة الالذقية

اإلجراءات عدد  أبعاد االستدامة

 كاملة

النقاط التي تم 

 إحرازها

النسبة المئوية اللتزام المخطط 

 بأبعاد االستدامة

 %6131 34 33 البيئة الطبيعية 

 %90 9 33 البيئة المبنية 

 %63 32 34 العدالة االجتماعية 

 %61 3 1 الكفاءة االقتصادية

 %92 12 31 مستدامةإدارة حضرية 

  في الدراسة البحثية المخطط المقترح التنمية قي نتائج تقييم استدامة كل مجال من  مجاالت (:63)الجدول 

 إعداد الباحثة :المصدر

 

 

المخطط التنظيمي  قياس

 الجديد

عدد اإلجراءات 

 كاملة

النقاط التي تم 

 إحرازها

النسبة المئوية اللتزام المخطط 

 بأبعاد االستدامة

36 33 61% 

 وفق الدراسة البحثية المخطط التنظيمي المقترح لمدينة الالذقية  تقييم نتائج(: 66)الجدول 

 إعداد الباحثة: لمصدرا

 

من شروط االستدامة، بينما المخطط المعلن للمدينة % 93المخطط المقترح سيغطي  ي تضح من الجداول السابقة أن  

من شروط ومعايير االستدامة وهنا ي الحظ التغيير والتحسين الملحوظ في منهجية إعداد % 14ال يحقق إال   2339عام 

التي تم إعداد  العمل التنفيذية وإجراءات المخطط التنظيمي لمدينة الالذقية سواء من حيث اقتراح السياسات التخطيطية

المخطط على أساسها او من خالل توافر االداة التي تزود الجهات المختصة بنتائج استباقية للحلول المتبعة من خالل 

 .تنطلق من مبادئ االستدامة ما تتضمنه من معايير

األداة استخدام المقترحة فاعليتها عند تقييم إجراءات العمل المتخذة بشأن ذلك من خالل  االستراتيجيات حيث أثبتت

وهذا  البحث والتي تتضمن مجموعة مؤشرات ومعايير إجرائية لقياس استدامة سياسات المخطط فيالتقييمية المقترحة 

بعض القضايا  المتعلقة بوجودفيذ مستلزمات التنولكن لتحقيق ذلك ال بد من توافر  ،مر هام في عملية التخطيطأ

توفر  دع، إذ ي  ها مع تحديد الجهات الممولةوإمكانية تمويلتقدير الكلفة المتوقعة للقيام بكل إجراء بما فيها الهامة التنفيذية 

 وإمكانية تمويلها منمن خالل التركيز على أدوات التطبيق هم أدوات إعداد مخططات ناجحة أالموارد المالية من أحد 

هم في الوصول إلى ه لتدريب وتأهيل الكوادر اإلدارية والتخطيطية الدور األقبل جهات معنية بذلك، وكما أن  

االستهدافات من خالل ربط البعد اإلداري مع مفهوم إدارة التنمية أي توافر كوادر إدارية مؤهلة إلدارة عملية التخطيط 

بما تتضمنه  عنيةتوفر الجهة الم ة واالقتصادية مع عملية إدارتها، أي أن  حقق تكامل البرامج التنمية البيئية واالجتماعيت  

من مستلزمات القيام باإلجراءات وخطوات العمل هي وبالتنسيق مع الجهات الممولة من كوادر تخطيطية وإدارية 

 .وبالتالي إعداد مخططات تنظيمية مستدامة لمدينة الالذقية واألهداف االستراتجياتالمتخذة لتحقيق 

انطالقا  مما تقدم من نتائج تقييم سياسات االستراتيجية المقترحة إلعداد المخطط التنظيمي في مدينة الالذقية يمكن و

عام حتى لالذقية مدينة ا سين نوعية الحياة فيسيعمل على تحالمقترح وفق الدراسة البحثية القول أن  المخطط الجديد 

ولكن ليست هذه االجراءات هي ، االلتزام بمعايير االستدامة وباإلجراءات وأولويات العمل المقترحة إذا تم   2313

حسب  ر أدوات جديدة في كل مرحلة زمنيةيمكن تطويالوسيلة واألداة الوحيدة لتحقيق االستدامة المرجوة وإنما 

 .المتطلبات والمستجدات التي تطرأ على المدينة
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 خالصة الفصل الثالث 

 التنظيميةأهمية وضع إطار عمل استراتيجي لمدينة الالذقية بهدف تطوير منهجية إعداد المخططات  الدراسة تأظهر

تضمن هذا اإلطار مجموعة ، حيث فيها داة تطبيقية لتحقيق اهداف وتوجهات التنمية الحضرية المستدامةألتكون بمثابة 

العامة وتحديد األهداف والعناصر  واإلستراتيجية، الرؤية المستقبلية للمدينة تحديد توجهات ومكونات أساسية بدءا  من

لبية األهداف تكوسيلة فعالة لالمستويات المطلوبة إلجراء التغيير والتحسين فيها  سة لالستراتيجية ليتم منها تحديدالرئي

المستقبلية لرؤية من أجل وضع اواالجتماعية واالقتصادية واإلدارية ( المبنية والطبيعية)ة يالبيئضمن مجاالت 

 الوضع الراهنمواجهة تحديات لكل استراتيجية مرتبطة بكل مستوى عمل لاإلجراءات وخطط الاتخاذ  وثم  ، المقترحة

 .صديق على المخطط التنظيمي فيهات  الاد وعتماالسباب التي حالت دون األ ولدفعللمدينة  والمستقبلية

تحديد التوجهات التنموية الستيعاب تيجية لتحقيق األهداف الموضوعة ووضع مجموعة بدائل وحلول استراحيث تم  

وعلى  (التنمية المتوازنة)راتيجية استاعت ِمد  وقد وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للمدينة النمو السكاني المتوقع

هدفت ستوى ومجال مطروح للعمل والتغيير، وقد مجموعة االستراتيجيات الفرعية لكل مأساسها تم  اقتراح 

االستراتيجيات المقترحة إلى تحقيق استدامة مدينة الالذقية من خالل إدراج مبادئ تنمية المدن المستدامة ضمن 

وصول إلى تحقيق لل ستوىلكل م عملية المتخذةتجسدت في اإلجراءات السياسات إعداد المخطط التنظيمي فيها 

تقارب الفعاليات والتجديد الحضري وتفعيل التصميم ومن حيث استعماالت أراضي مدمجة  ،األهداف المحلية

الحضري المستدام وتكامله مع التخطيط الستعماالت األراضي والنقل الحضري، وتفعيل بدائل النقل العام وغير اآللي 

االقتصادي المحلي وفق الموارد المحلية، واتباع نظام إدارة مرن وكفوء وشفاف قائم على تشاركية  ودعم أركان النمو

مدني وإدارات المجتمع ممثلي الوتعاون كافة األطراف ذات العالقة بنتائج إعداد مخططات التنمية بما فيهم من سكان و

توجهات كافة المعنيين في  تلبيةادر على ووزارات ومنظمات حكومية وقطاع خاص من أجل العمل المتكامل والق

 .سياسات إعداد مخططات تنظيمية تنموية تسير بمدينة الالذقية وغيرها من المدن السورية نحو االستدامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 
 

 

 

 

 

 

 لتطوير منهجية إعداد المخطط التنظيمي في مدينة الالذقية إدارة استعماالت األراضي والمعالجة البيئيةسياسات العمل المقترحة في مجال الستراتيجيات و فيذيةنالمصفوفة الت (: 91)الجدول 

 إعداد الباحثة :المصدر

 قياس أداء المخططمؤشرات 
كلفة 

 التنفيذ

اإلطار 

 الزمني
 جهات التنفيذ

الفوائد 

 المتوقعة
 العملالسياسات وخطط  مناطق المستهدفةال

أهداف 

 االستراتيجية

مستوى 

 التغيير

   بيئة األرض 

  كفاءة استخدام االرض 
   نسبة االستعماالت السكنية وغير

 .السكنية
   االختالف بين استعمال الهكتار

 .الواحد من األرض
    تحليل الموقع مع سهولة

 الوصول
   نسبة مساحة األرض المعاد

 كل سنة( تجديدها)تنميتها 
  الكثافة وتعدد االستعماالت. 
  سهولة الحركة والوصول للمواقع 

 الرئيسة المعتمدة  التنموية

+  

 مجلس المدينة  -

 مجلس المحافظة   -
 قسم )مديرية الخدمات الفنية في محافظة الالذقية   -

 (.التخطيط العمراني والتنظيم

 .دائرة التنظيم في مجلس المدينة  -

 .وزارة اإلدارة المحلية   -

نمية التنسيق مع وزارة اإلسكان والت -

 العمرانية

 .التنسيق مع المؤسسة العامة لإلسكان  -

 ظة الالذقية فمديرية البيئة في محا -

 مشاركة مجتمعية -

   
 

 أحياء المدينة ومناطق التوسع المقترحة

التخطيط لمجاورة االلتزام بمبادئ التصميم المستدام مثل 

تقسيم األحياء ) نسمة  0555سكنية مستدامة باعتماد حجم 
 (لى مجاورات
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++  
 
 

 -مركز المدينة مثل حي الشيخ ضاهر) 
 (حي الصليبة

  فيها كثافة ( منطقة التنمية الرئيسية )توسيع

فعاليات  –عالية منطقة أعمال وشركات تجارية 

 تجديد الواجهة البحرية للمرفأ -سياحية

ر 
كث
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ت
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+++  

   حي الجمهورية وحي الفاروسي

والرمل الشمالي وحي القدس وحي 

جامعة تشرين ومشروع الزراعة 

 .والبعث

 ( مركز المنطقة )المستوى الثاني  تحديد

معظمها  متوسطة لى مرتفعة الكثافةأحياء 

 ومناطق توظيف سكنية 

+++ 
 

 

   ضاحية تشرين والزقزقانية وبسنادا

وحي البعث والثورة وحي  والدعتور

 .األسد

  الضواحي والمناطق : المستوى الثالث

حياء سكنية المخالفة  إعادة إشغالها بأ

مناطق عمل  -(عمل+سكن )مدمجة 

 (، تجاريةصناعات نظيفة تكنولوجية)

++  

مديرية دعم القرار والتخطيط اإلقليمي في    -
  محافظة الالذقية

 مديرية الخدمات الفنية في المحافظة  -

 ةمجلس المدينة والمحافظ -

   
 القنجرة -بكسا  –سقوبين  –ستجوان 

: تحديد مناطق التوسع المقترحة

: التخطيط وفق المجاورة المستدامة)

  (تجمعات ذات كثافة عالية

+++   ةمجلس المدينة والمحافظ -
   

  
 -الشاغرةالمناطق  -مركز المدينة)

 (المناطق المخالفة

حسب حاجات كل  التجديد الحضري

 مستوى

   نسبة استعمال الماء السكني من

 .المتر المكعب كل يوم

  نوعية المياه. 

++  -   محافظة الالمؤسسة العامة لمياه الشرب في 

الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة  -

 مشاركة مجتمعية -. الالذقية 

 
 

 

 مستوى المدينةعلى 

 على مستوى المحافظة

  تأمين المياه الصالحة للشرب وصرف

صحي معالج وإدارة النفايات للمدينة 

 والريف
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  :  نسبة  األراضي الزراعية الريفية

 .التي تتحضر كل عام

   نسبة مساحة األرض الكلية

 .  المحمية كمناطق طبيعية

   المساحات الخضراء والحدائق

 وأماكن األلعاب الرياضية  المتوفرة 

  نوعية مصادر الطاقة 

  لهواء المحيطية انوع 

++  -  مجلس المحافظة -مجلس مدينة الالذقية 

مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في  -

 محافظة الالذقية 
 مديرية البيئة في محافظة الالذقية -

 مشاركة مجتمعية  -

  
 - منطقة المرفأ -ضمن المدينة. 

 

 -اليمن –عدن )العقد المرورية  -

 قرب المرفأ -(صالح الدين

  تأمين التنوع الحيوي وتوافر
المناطق العامة والخضراء والمائية 
التي تعزز اإلدارة البيئية المستدامة 

 .وتحسين نوعية الهواء

   مياه )استعمال المياه نسبة إعادة
 (.األمطار

++  - مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في الالذقية 

 الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة الالذقية  -

 المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الالذقية  -

   مديرية البيئة في محافظة الالذقية -

  
 

امتداد شارع الجمهورية باتجاه دمسرخو  
وشارع الثورة وشارع حلب قبل دوار 

الجامعة وأجزاء من شارع الحسيني 

 .وطريق المحلق

  تفعيل نظام لتجميع مياه األمطار في مدينة

من خالل مسارات على جوانب  الالذقية

 ممرات الحركة

 الكلفة المتوقعة للتنفيذ اإلطار الزمني للتنفيذ الفوائد المتوقعة الرموز

  بيئية 

    اجتماعية 
    اقتصادية 

  سنة  (2 -1)المدى  قصير، 

 سنوات،( 0-3)متوسط المدى 
  (سنوات فأكثر 15)طويل المدى 

 منخفضة+ 

 متوسطة++ 
 عالية+++ 
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 مؤشرات قياس أداء المخطط
كلفة 

 التنفيذ

اإلطار 

 الزمني
 جهات التنفيذ

الفوائد 

 المتوقعة
 وخطط العملالسياسات  مناطق المستهدفة

أهداف 

 االستراتيجية

مستوى 

 التغيير

  الوصول إلى الخدمات الصحية

 .والتعليمية  الرخيصة

 
++  

 مديرية التربية في محافظة الالذقية  -
 وزارة التعليم العالي 

 .وزارة اإلدارة المحلية  -

 مشاركة مجتمعية -

  
 

ربيعة وقسطل معاف 

وكنسبا وصلنفة وبعض 

  .قرى القرداحة

 تنفيذ مشاريع محو أمية. 

  المرحلة )التوزيع الالمركزي للمنشآت التعليمية
 .وتحديد مناطق مالئمة لتفعيلها(. الجامعية

 نحو  محو -
من  % 05

ن  في األميي

 المناطق النائية
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 فظة اوجود مرصد سكني في مح

  + الالذقية

وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية  -

 .بالتنسيق مكتب المركزي لإلحصاء  
 المؤسسة العامة لإلسكان -

  
 

 مدينة الالذقية  - 

 محافظة الالذقية  -

  وجود نظام  محافظة الالذقيةالرصد مستمر لواقع اإلسكان في

لإلسكان 

 امستدام 

العمل على 

تأمين 

296992 

مسكن 

حالياً 

 ومستقبالً 

++  
  -مجلس المدينة -

 مجلس المحافظة -
  
  

تطوير نظام ضابطة البناء وفق معايير وسياسات   في محافظة الالذقية

 استعماالت األراضي المستدامة

   عدد األراضي ذات التكلفة

 .الرخيصة

  عدد للوحدات السكنية الرخيصة

 لتلبية الحاجات المحلية

  متوسط مسافة الرحلة من

أقرب نقطة مرور المساكن إلى 

 (على األقدام)

  إمكانية الوصول إلى الخدمات

 والبنية التحتية  الرخيصة

+++  

 وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية -
المؤسسة العامة لإلسكان في محافظة  -

 مشاركة مجتمعية -قطاع خاص  -الالذقية 

  
  

 -القنينص –الدعتور  –بسنادا 
 -الزقزقانية -بساتين الريحان

 حي القدس -حارة علي جمال

 لتأمين   التجديد الحضري للمناطق العشوائية
 مسكن  82070

++  

  تنمية العمرانيةوزارة اإلسكان وال -

 المؤسسة العامة لإلسكان -
 .مديرية البيئة في محافظة الالذقية -

 مجلس المحافظة- مجلس المدينة -

  
 

تمكين المؤسسة لتهيئة األراضي الالزمة للبناء    على مستوى المحافظة

 العامة لإلسكان من تنفيذ برامجها وخططها

+++  

 نمية العمرانيةوزارة اإلسكان والت -

 وزارة اإلدارة المحلية -
  
  

تطوير البيئة القانونية الناظمة لإلسكان بما    على مستوى المحافظة

 التخطيطيةيتالءم مع المتغيرات والحاجيات 

 

 

 

 مدينة الالذقيةفي تنظيمي المخطط اللتطوير منهجية إعداد  عدالة توزيع الخدمات المجتمعيةالعمل المقترحة في مجال  وسياساتستراتيجيات المصفوفة التنفيذية ال (: 92)الجدول 

 إعداد الباحثة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 الكلفة المتوقعة للتنفيذ اإلطار الزمني للتنفيذ وائد المتوقعةالف الرموز

  بيئية 

 اجتماعية    

 اقتصادية 

  سنة  (2 -1)المدى  قصير، 

 سنوات،( 0-3)متوسط المدى 

  (سنوات فأكثر 15)طويل المدى 

 منخفضة+ 

 متوسطة++ 

 عالية+++ 
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 لتطوير منهجية إعداد المخطط التنظيمي في مدينة الالذقيةالمصفوفة التنفيذية لالستراتيجيات والسياسات وخطط العمل المقترحة في مجال النقل واالستدامة  (93)الجدول 

 إعداد الباحثة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

لتطوير منهجية إعداد المخطط التنظيمي في مدينة الالذقيةفي مجال االقتصاد المحلي المقترحة المصفوفة التنفيذية لالستراتيجيات وسياسات العمل  :(94) الجدول  

إعداد الباحثة: المصدر  

كلفة  مؤشرات قياس أداء المخطط

 التنفيذ 

اإلطار 

 الزمني 

الفوائد  جهات التنفيذ

 المتوقعة

أهداف  السياسات وخطط العمل  مناطق المستهدفةال

 االستراتيجية

مستوى 

 التغيير

  إدارة المرور وتنسيق النقل المحلي مع

 اإلقليمي
   مدى إمكانية توفير الوصول إلى شبكة

 .نقل آمنة ورخيصة كفوءة
   وزمن ومسافة الرحلة –ملكية السيارة 

+++ 

 -  مجلس المدينة 
مديرية دعم القرار  -

 والتخطيط اإلقليمي

 
 

 
  
  

 (شارع المغربي -دوار الجامعة) 
المسار الذي يصل القادمين من القرى الشمالية  إلى  -

 وسط المدينة

 -شارع سعد بن معاذ  -شارع عمربن الخطاب) -
 شارع الحسيني -( شارع بغداد

  تفعيل النقل العام ضمن مركز
( منطقة التنمية الرئيسية)المدينة 

وأحيائها مثل خطوط الترام 

السكك الحديدية الخفيفة )
 (الكهربائية
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+++ 

 

 

مديرية دعم القرار  -

 والتخطيط اإلقليمي

 مجلس المدينة  -

 مجلس المحافظة  -

مديرية الخدمات الفنية   -

 فظةافي المح

  
  

 باتجاه دمسرخو  –دوار األزهري 

 طريق المدينة الرياضية باتجاه الشاطئ -

 المتحلق الشمالي -

  تفعيل النقل العام باستخدام

وفق  نظام الحافالت السريعة

مسارات حلقية تربط بين مناطق 

المدينة من جهة وكذلك تربط المدينة 

 بإقليمها من جهة أخرى

  انشاء شبكة للمشاة وللدراجات

 الهوائية
++ 

ساحة أوغاريت والمنطقة المحصورة بين مسارات  -

شارع عمر بن الخطاب وشارع )النقل العام المقترحة 
 -شارع سيف الدولة  -ساحة الشيخ ضاهر  –( بغداد

 في حي الزراعة   - شارع هنانو

كلفة  مؤشرات قياس أداء المخطط

 التنفيذ

اإلطار 

 الزمني 

الفوائد  جهات التنفيذ

 المتوقعة

مستوى  أهداف االستراتيجية السياسات وخطط العمل  مناطق المستهدفةال

 التغيير

 معدل البطالة 
  نسبة فرص العمل إلى الوحدات

العدد الكلي لألعمال )السكنية 

 (.مقسمة على عدد الوحدات
 المطروحة المحلية العمل فرص 

 ومدى بمكان السن المرتبطة

 .بالنقل العام ارتباطها
 المتوفرة المحلية التجارية األعمال 

 لتنمية المدينة حوافر لخلق

+++  

 مجلس المدينة -
 مجلس المحافظة -

مديرية الصناعة في  -

 .المحافظة
التنسيق مع وزارة االقتصاد 

 والتجارة

 

 
 
 

منطقة المرفأ ضمن المنطقة  -
 البرمجية الثالثة

غذائية وخياطة )صناعات عامة  -

في المنطقة البرمجية ( وحدادة
 .الخامسة

 المناطق الشاغرة -

  الوظائف الرقمية )وهي اقتراح فرص عمل جديدة
( التكنولوجيا)الصناعية و الطبيةواالبداعية، 

 .غيرهاو

 
  تحديد مناطق العمل المالئمة ألنماط ودعائم النمو

 االقتصادي العادل

دعم االقتصاد المحلي في 

 اً الالذقية مدفوع حافظةم

بزيادة فرص عمل 

متنوعة لجميع فئات 

 .السكان

 

 خفض معدل البطالة من -

%  14إلى %  1,59
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+++ 


 

 

 مديرية السياحة  -
 مجلس المحافظة -

في  مديرية الخدمات الفنية -

 محافظة الالذقية
 اقطاع الخاص -

 

 
 
 

 

 تفعيل السياحة اإلقليمية   بعض المناطق الجبلية -
 تعزيز التنمية الريفية في مختلف مناطق المحافظة 

  الزراعية المستدامة في التوجه نحو التنمية

 +++ المحافظة

الحفة والقرداحة والمناطق  -

 الساحلية كرسانا والقنجرة

 الكلفة المتوقعة للتنفيذ اإلطار الزمني للتنفيذ الفوائد المتوقعة الرموز

  بيئية 

    اجتماعية 

    اقتصادية 

  سنة  (2 -1)المدى  قصير، 

 سنوات،( 0-3)متوسط المدى 
  (سنوات فأكثر 15)طويل المدى 

 منخفضة+ 

 متوسطة ++
 عالية+++ 
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كلفة  مؤشرات قياس أداء المخطط

 التنفيذ

اإلطار 

 الزمني

الفوائد  جهات التنفيذ

 المتوقعة

المناطق 

 المستهدفة

مستوى  األهداف السياسات وخطط العمل 

 التغيير 

  التفويض الرسمي من الحكومة

المركزية والتنسيق العمودي 

 .واألفقي

 الداخلي نسيقالت 

 الدقة والوضوح 
  مدى مشاركة السكان المحليين

والمنظمات الحكومية وغير 

الحكومية ولقطاع الخاص في عملية 

اإلعداد ومدى توافر القدرات 

 المطلوبة
  المهارات لدى الكوادر والجهات

المختصة بإعداد المخطط لكل 

 مرحلة من المراحل
  القوانين والتشريعات وأثرها في

 تصميم المخطط وتنفيذه
 وقياسه المخطط تحليل 

++  

 مجلس المدينة  -

 مجلس المحافظة   -

قسم التخطيط )مديرية الخدمات الفنية في محافظة الالذقية  -

 (.العمراني والتنظيم
 دائرة التنظيم في مجلس المدينة   -

 وزارة اإلدارة المحلية  -

 وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية -
 مديرية لإلسكان   -

  

محافظة  -

 الالذقية

مدينة  -

 الالذقية

على  -

المستوى 

 الوطني

 

 خبرة ذات والتخطيطية اإلدارية الهياكل توافر

 وإعداد المستدامة الحضرية التنمية بعملية
 .الالذقية مدينة في التنظيمي المخطط
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 الخاتمة . 3.1

يا التحضر وآثاره امواجهة قضترسيخ االستدامة الحضرية لنحو في اآلونة األخيرة  الجهود المبذولة مع تنامي     

استثمار الجانب حضر وشمولية للتعامل مع قضية الت   األكثر لنهجال بد من اتخاذ الوسائل واكان على المدن، المتزايدة 

من خالل إيجاد اآلليات مستدامة كوسيلة وغاية في آن معا ، وذلك اإليجابي منه والذي يمكن أن يحفز لتنمية حضرية 

كالمخططات التنظيمية  واقع،هداف التنمية على أرض الأواألدوات التي توجه النمو الحضري مكانيا  وزمانيا  وتترجم 

صول إلى نظام استدامة حضرية من خالل السياسات والبرامج التي تحدد استخدامات الفعالة للوالتي تعتبر األدوات 

وعات األرض الحضرية وبالتكامل بين جميع أنظمة التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية المستدامة ومن المشر

جوهر المشاكل والتحديات العالقة في تحقيق االستدامة من خالل المخططات ولكن إن  التي تنتج عن عملية التخطيط، 

دون دعم أو إشراك التنظيمية تتمثل في تجاهل المستقبل واالنفراد بمواجهة كل عنصر على حدا، واتخاذ القرارات 

ا في إطار استراتيجية ال بد من مواجهة شاملة لهكان ونظرا  ألهمية التداخل بين تلك المشاكل ، فئاته كافةالمجتمع ب

 .متكاملة متناسقة

اتباع سياسات معاصرة تجعل دور  أهميةإلى  النظرية والعملية الدراسةتحليالت  صتخل  من هذا المنطلق،    

تطوير معايير من خالل وذلك  يحقق االستدامةإلى مخطط تنظيمي االنتقال التخطيط الحضري هام وحيوي بما يحقق 

اتخاذ منحى مالئم للتنمية لتكون شاملة و المخططاتتوجيه  كخطوة هامة فيجديدة لتصنيف التجمعات الحضرية 

سياسات والعمل وفق  ةوالهيكلي ةالعام اتلتبعية للسياسات التقليدية للمخططالتقليل اومستدامة، وكذلك من خالل 

ة بين البيئة العامة والموازنة المستدام صحةحفظ نوعية الحياة والحضرية تركز على التوازن في استهالك الموارد و

وتحقيق العدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية، والعمل وفق قواعد دقيقة الستعماالت األراضي المبنية والطبيعية، 

نتشار الحضري حد من االكثر استدامة تمع مبادئ التصميم الحضري للترويج لتقسيمات مناطق أ تتكامل المستدامة

جميعها تتم ، وأن تطوير البنية التحتية لنقل حضري مستدام وتطوير المرافق الحضرية العامةبما يضمن  العشوائي

 .تشاركية مجتمعيةعملية وفق 

يتميز المخطط المستدام بتضمينه لمجاالت تنموية شاملة ومتكاملة مع القطاعات األخرى يتم التخطيط لها  حيث     

المكاني ومخطط التطبيق وذلك وفق مراحل التنظيمي وفق رؤية تشاركية حول إطار العمل االستراتيجي والمخطط 

مع تضمين فرق عمل متخصصة بكل مرحلة  (مرحلة التحضير والتصميم والتطبيق والتسليم)تكاملية إلعداده وهي 

ينطوي تحقيق ذلك على مجموعة ممثلين ومثل فرق تصميم ووضع المخطط والجهات المنفذة والممولة وغيرها، 

 .فاعلين قادرين على إدماج سياسات تنمية المدن في عناصر المخطط بطريقة منسقة ووفق إدارة تشاركية فعالة

يختلف تبعا  للخصائص المحلية للمجتمعات والتحديات يحقق االستدامة العمل إلعداد مخطط تنظيمي  إن  و     

تراعي رة فهي تحتاج إلى صياغة أسس ومعايير معاصمدينة الالذقية  ، كما هو الحال فيوالعوامل المؤدية لها

مر مترافق مع ندرة األراضي خصوصيتها كمنطقة ساحلية ولها نفوذها اإلقليمي والوطني وذات نمو حضري مست

تالئم بيئة المنطقة من شأنها أن  تيجياتارالعمل على صياغة است مو، لذلك تم  ستيعاب هذا النوالالصالحة للعمران 

نها من تمك   تنمية المدن المستدامةمن مبادئ  وفق توجهات تنطلقوذلك تعزز إدارة استعماالت أراضي أكثر استدامة 

فيها تي أعاقت عملية إعداد مخطط ناجح الحلول لإلشكاليات الو اإلجراءات وضعها الراهن واتخاذ مواجهة تحديات

التنمية العمرانية والحفاظ على إجراءات لتنموية بما فيها ابما يحقق تنميتها الشاملة لمختلف القطاعات والمجاالت و

السياحية )جتماعي ودعم الموارد االقتصادية المحلية وتقوية االنسجام اال ،البيئة وتنمية السياحة الساحلية والجبلية

، مع اتخاذ المشاركة المجتمعية للمدينةمن خالل اتباع سياسة البيئة االقتصادية المالئمة ( والزراعية والصناعية

ال ا  عنصر أساسي  .في هذه االستراتيجيات باتباع نموذج إدارة حيوي مرن وفع 

مجموعة معايير تطوير أداة تحليلية تتضمن مؤشرات شاملة لقياس أداء المخطط تجاه أهمية  نت الدراسةبي   اكم   

األمر الذي يتيح لمتخذي القرار إمكانية التحليل الدقيق وتحديد االتجاهات  ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةمقترحة ل

ن ذلك من خالل مجموعة ، وقد تبي  مةلمدن نحو االستداا يوجهوتقييم الخيارات التي تدعم عملية إعداد مخطط تنظيمي 

 .التي توصل إليها البحث( النظرية والعملية )من النتائج العامة 
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 النتائج العامة. 3.1

فيما  البحث وأهميته الهامة التي تتعلق بموضوع مجموعة من النتائجالنظرية والعملية وفرت تحليالت الدراسة 

أدوات ومؤشرات وقياسها وفق إعدادها  ومراحلالمخططات التنظيمية المستدامة ومجاالتها  يتعلق بمنهجية إعداد

وكما أعطت صورة واضحة عن الدراسة العملية والميدانية للواقع وترجمة دالالتها بأهداف وخطط عمل، تحليلية 

جزء النظري ال ملة ما بينمتكا، وبذلك كان هناك نتائج التنموي ونظام التخطيط التنظيمي في محافظة الالذقية

  :على الشكل اآلتي والعملي

 نتائج الدراسة النظرية. 3.3.1

أثبتت الدراسة النظرية التي تناولت مفاهيم التحضر والنمو الحضري والقوى لدافعة للتحضر، وكذلك المفاهيم 

ومعاييره العامة والخاصة ومراحل المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة ومبادئها، والمخطط التنظيمي المستدام 

 :إعداده ومضامينه وأدواته، أن

  تساعد على تنبوء االتجاهات المستقبلية الستخدام األرض النمو الحضري يرتبط بمؤشرات تنموية متغيرة

التنمية  فهو نظام ديناميكي معقد جديد ومفتوح مستند على أنظمة سكان المدنارتباطه بنمو أكثر من الحضرية 

 .يا إلى التركز أو االنتشار الحضروالتي تؤدي إم لهذا النمو المتوفرة

 

  حضر يعبر عن وجود كل منهما يؤثر في اآلخر فالت   أن  ، إذ حضر والتنميةبين الت  إيجابية هناك عالقة تبادلية

تكون حيث النمو إجراءات التنمية  بالمقابل إن   ،التي تؤدي إلى نمو سكان المدنتطوير وتحسين في نوعية الحياة 

 .، وال بد من صياغة المخططات التنظيمية على أساس هذه العالقةالسكاني الحضري لتأمين احتياجاته

 

  والنامية والبلدان العربية حيث ارتبط هناك اختالف في اتجاهات التحضر وانعكاساته ما بين الدول المتقدمة

ل توجيه اللمدن الصغيرة من خوإعطاء دور لماط متوازنة للتنمية إلحياء أنتوفير بالتحضر في الدول المتقدمة 

الزيادة المستمرة  ارتبط التحضر بمواجهة تحدياتلتعزز هذه التنمية، بينما في الدول النامية ها التنظيمية مخططات

المتنامي بين  التفاوتوالمتمثلة بفئة الحضر نمو العشوائيات  في استهالك واستخدام األراضي المحيطة أي

 .التجمعات وأنظمتها التنموية أي زيادة التحضر مع زيادة آثاره السلبية

 

   الهجرة  الحضري نتيجةنتيجة عدة عوامل تمثلت بالنمو السكاني هو في سورية حضر ارتفاع نسب الت   إن

ت دون المناطق ، إضافة إلى تركيز جهود التنمية في المدن ومراكز المحافظاالداخلية من الريف إلى المدن

ألف  23المحدد من قبل وزارة اإلدارة المحلية والذي يبلغ االعتماد على المعيار اإلحصائي  ، وكذلك إن  الريفية

يؤدي إلى زيادة النمو الحضري من خالل التصنيف الدوري للقرى ورفع تصنيفها اإلداري إلى نسمة فأكثر 

 .بلديات وضمها للمناطق الحضرية

 

  قضايا المتعلقة باستدامة التحضر كأداة الن القضايا الهامة والمعاصرة لمواجهة هي مالتنمية الحضرية المستدامة

 ، وذلك على اعتبارنتيجة آلية العمل المتبعة داخل المدنتواجهها التي  التنموية مشاكلوال اآلثارووسيلة لمواجهة 

 .على المستوى الحضري المدن مفتاح االنطالق لسياسات االستدامة أن  

 

    ة اجتماعيا  ادلالمدن منتجة اقتصاديا  ومستدامة بيئيا  ومالئمة مكانيا  وع الحضرية المستدامة عملية تجعلنمية الت

 .بعد المكانيمن خالل صياغة السياسات الحضرية واستثمارها بال وبما يضمن األمن واألمان الحضري وذلك

 

   العدالة االجتماعية،  ،الكفاءة االقتصاديةب مجموعة مبادئ تتمثل من للمناطق الحضريةالتنمية المستدامة تنطلق

 لعالقة مع المحلية، مبدأ الحكم، وإن  العالمية وا: ، مبدأ الشموليةبيئية، التخطيط على المدى الطويلاالستدامة ال

مع األخذ تجسيدها متوقف على إمكانيات المجتمعات والمنهجية المتبعة لديها في إعداد مخططاتها التنموية، 

البعد البيئي، البعد الثقافي واالجتماعي، البعد االقتصادي، البعد )الخمسة للتنمية الحضرية األبعاد باالعتبار 

 .حوالت العالمية المؤثرة محليا  ت  لوالتي تم تطويرها للتكيف مع ا( داري، البعد اإلقنيالت
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   حضر في سورية غير كاف ويؤثر على االعتماد على المعيار اإلحصائي الكمي واإلداري فقط في قياس الت   إن

إعادة تصنيف المناطق  عتبري   ، لذلكالتجمعات الصغيرة هامشية ومهملة بقى العديد منيمستويات التنمية فيها، إذ 

فيها توجيه المخططات التنظيمية وفق معايير االستدامة الحضرية من الخطوات الهامة في في سورية الحضرية 

س أهداف االستدامة على المستوى الحضري كالتي تم تطويرها وهي  المعيار كمن خالل العمل وفق معايير تع

ومعيار ( إلداريةالتقسيمات ا) والمعيار اإلداري، كثافةر الياومع ،نسمة 2333اإلحصائي المحدد بعد سكان 

 .  االستدامة

 

  المخطط التنظيمي هو وثيقة عمل استراتيجية تأخذ باالعتبار وحدتي الزمان والمكان بمتغيراتهما وتتبعها مراكز

اتخاذ القرار لتنمية البيئات الحضرية وتوجيهها وضبط نموها وتوسعها بحيث يتاح للنشاطات والخدمات 

 .الحضرية توزيع جغرافي افضل

 

  أداة لتحسين  لتصبحالتقليدية  ةتطوير المخططات التنظيمي يتطلب مخطط تنظيمي يحقق االستدامةاالنتقال إلى

تبة رتنسيق السياسات الحضرية على نطاق واسع عبر المكان من خالل النظر في اآلثار المكانية الحضرية المت

ساسية حول مستقبل االتجاهات التنموية من بشكل مثالي مع االفتراضات األالمخطط المستدام عليها حيث يعمل 

وتصميم المشاريع مع اتخاذ عملية المشاركة مبدأ له ؤخذ ألغراض السياسة الحضرية الناحية العملية والتي ت  

 .ويتم عمله من خالل تفعيل عناصره وربطها بمعايير ومؤشرات مستمدة من أهداف االستدامة

 

  مضامين شاملة تزود نتائج استباقية بتقديم الفرص  على االستدامةكأداة لتحقيق وي المخطط التنظيمي ينط

تشمل كل من مخطط الرؤية ن حصول المجتمع على نتائج عقالنية وقبول واسع من كل المعنيين اوالرؤية لضم

تحديد )ومخطط التطبيق اتيجي، والمخطط التنظيمي المكاني، ، إطار العمل االستر(التوجهات)التشاركية 

، وأيضا  (والجدول الزمني والكلفة ومصادر التمويل والشركاء في التنفيذ وتحليل المخاطر المحتملةالفرص 

 .مخطط لتوزيع أنماط استعماالت األراضي والتقارير الخاصة بدراسة قطاعاتها

 

  تعديالت إدارية وتخطيطية بما فيها من تخطيط الستعماالت  يحقق االستدامة تنظيميإعداد مخطط يتطلب

وتطوير آلية تصنيفها لتعتمد على نهج متكامل يركز على فرص التنمية داخل الريف  ثر استدامةكاضي أأر

ويتضمن عوامل ومعايير وبمشاركة أصحاب العالقة من مجتمع مدني ومنظمات أخرى وتحديد  والحضر معا  

 . مدى مالءمة األرض للتنمية المكانية

 

    ت األساسية في عملية إعداد مخطط امن المكون والنقل والتصميم الحضرياألراضي كامل بين استعماالت الت   إن

التخطيط ألحياء متعددة الوظائف يتطلب الترويج للمشي وللدراجات  ة فمثال  تنظيمي يحقق مدن أكثر استدام

قع الهوائية االمر الذي يتطلب اتباع مبادئ التصميم الحضري من سهولة الوصول ودمج الفعاليات وتوافر الموا

في المنطقة الرئيسية تتطلب تنمية استعماالت األراضي  لعامة المشجعة لوسائل النقل غير اآللية، وكذلك إن  

وكذلك يتوجب تفعيل مبادئ التصميم لتعزز هذا األمر من حيث ( الترام والحافالت السريعة)تفعيل النقل العام 

ارة يكون حيث يوجد استخدام السي وبالمقابل إن   التنمية الكثيفة في المراكز وتصميم الشوارع بتسلسل هرمي،

 .حضرية متعددة الوظائف مع تقليل األثر البيئي للتنميةتطوير متوازن لمناطق 

 

   مرحلة التحضير، والتصميم،  والتطبيق )أربع مراحل رئيسية وهي وفق  يحقق االستدامةعداد مخطط إيتم

القيام بذلك إن و ،قبل أصحاب العالقة والسلطات المحلية والسكانوتتم جميعها وفق عملية تشاركية من ( والتسليم

المراحل والسياسات على أرض الواقع وهي أدوات التخطيط والتنفيذ والتقييم، ه يتطلب مجموعة أدوات تجسد هذ

 .تنسيقيةالتشاركية والدوات األقانونية، الدوات األ
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 وفق ي مستدام خاصة إذا توافرت اآللية المالئمة لتفعيلها المشاركة الشعبية إحدى أهم أدوات إعداد مخطط تنظيم

 .الخصائص واإلمكانيات المحلية المتوفرة للمجتمعات

 

  مرهون بالنموذج اإلداري المرن المتبع من قبل جهة تخطيطية مثالية كفيلة بإعداد  االستدامة االجتماعيةتحقيق

التوفيق بين تشمل فيها توافر عدة اعتبارات رئيسة مخطط تنظيمي ألغراض التنمية المستدامة من خالل 

، والصلة المباشرة مع (ة والحضرية واإلقليمية والوطنيةالمحلي)األهداف والمصالح على مختلف المستويات 

 .المكان والسكان المحليين

 

   تنمية المدن تختلف معايير استدامة المخطط التنظيمي من دولة ألخرى ولكن هناك معايير أساسية تعكس أهداف

البيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية )المستدامة على المخطط من خالل االلتزام بمبادئها وأبعادها 

تطوير أداة تحليلية لقياس  ، وبالمقابل هناك معايير تعكس الظروف المحلية للمدينة أو الد ولة، لذلك فإن  (والتقنية

 مؤشراتوقد تضمنت ه لتطوير منهجية إعداد الخيارات الناجحة من استدامة المخطط على المستوى المحلي

باالعتماد على المعايير األكثر استخداما  منها ما هو مطور قياس تقدم المخطط نحو معايير إجرائية مقترحة 

مل شتعكس النطاق األلكي  وفق الدراسة البحثيةمضاف أهمية في األدوات التحليلية المدروسة، ومنها ما هو و

 مجالفي هي تعكس خصوصية حالة الدراسة والتي يمكن تحقيقها من خالل المخطط  للتنمية الحضرية المستدامة

تقليل نسبة تحويل األراضي الزراعية إلى حضرية، تحديد إجراءات متعلقة بإدارة ) البيئة الطبيعية والمبنية

المخاطر البيئية في المخطط، إدارة مياه االمطار، تقليل المساحة األفقية للسكن، السكن بالقرب من المناطق 

زيادة تخصيص ) اعيةوالعدالة االجتم، (م433 تنقلمسافة  توفير بيئة للمشاة ضمنالتجارية وبكثافات متنوعة و

من % 93، الوصول إلى بدائل النقل العام بحيث األراضي لإلسكان العام االجتماعي لذوي الدخل المحدود

م عن محطة 433م عن محطة الترام و433م بعيدة عن محطات القطار و933الفعاليات تقع ضمن مسافة مشي 

قتصادي للمخطط مع تضمين كل أصحاب العالقة، تقييم األثر اال) الكفاءة االقتصاديةوفي مجال ، (الحافالت

تقييم تأثير )وفي المجال اإلداري  ،(تضمين المخطط ألهداف التوظيف المحلي، موازنة اإلسكان وفرص العمل

أي موطن للضعف في القوانين والتشريعات في عملية إعداد المخطط، استخدام أدوات تحليلية علمية لقياس 

 (التنفيذالمخطط، توضيح استراتيجية 

 

  فمنها من أثبت مة الحضريةامبادئ االستدب( والعربية  العالمية)المختلفة  التزام الدولفي درجات هناك تفاوت ،

فعالية مخططاتها التنظيمية لتوجيه مدنها نحو االستدامة وذلك من خالل إدراج مبادئها في كل من سياساتها 

ذ على أرض الواقع وقد كانت نتائج ذلك واضحة من خالل آثار وأنظمتها التخطيطية والبرامج والمشاريع والتنفي

والتكامل مع القطاعات تطبيق وتنفيذ المخططات والفوائد الناتجة البيئية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية 

 .ومنها ما حاول االلتزام بمبادئ االستدامة من خالل وضع الرؤى واألهداف والسياسات على أساس ذلكاألخرى، 

 

  هذه حدثه حول اإليجابي الذي يمكن أن ت  الت  بتحقيق التنمية المستدامة للمدن من خالل مخططاتها التنظيمية  يرتبط

والكفاءة االقتصادية واإلنصاف االجتماعي واإلدارة ( الطبيعية والمبنية)نحو االستدامة البيئية  اتالمخطط

لتنمية الحضرية عبر عن سياسات انجاح إعداد مخطط تنظيمي مستدام ي   الرشيدة وهذا بدوره يرتبط بعوامل

أفضلية الحركة والمواصالت لشبكة النقل العام حسب المستويات، تأمين ، التجديد الحضريشمل المستدامة وي

توافر اإلسكان االجتماعي، استعماالت أراضي مكثف ومدمج، التصميم الحضري، قياس استدامة المخططات، 

القطاع الخاص كقطاع رديف مساند ماليا  وإداريا  وركي مع السكان والمجتمع المدني النهج التشاو ،المثالية الجهة

 .للقطاع العام

 نتائج الدراسة العملية . 3.3.1

في محافظة الالذقية نطاق لنظام التخطيط التنظيمي  من خالل دراسة وتحليل للوضع التنموي الراهنلقد تبين 

مصممة أصال  لمواجهة مثل تلك التحديات، األسس الناظمة للعمران فيها كن تواجهه المحافظة ولم تالتحدي التي 

لينعكس ذلك بدوره في  ،عن مفهوم التنمية المستدامةيدا  وهذا كان له آثاره على مدينة الالذقية واتجاهها بع
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نها من مواجهة ما تتعرض له من تحديات مخططاتها التنظيمية المتعاقبة والمكررة لنفسها دون تطوير وتحديث يمك  

احتياجات مناطق المحافظة األخرى ناتجة عن التفاوت في التخطيط التنموي ليشمل المدينة دون األخذ باالعتبار 

وتجاهل قضية انعكاس ذلك في الضغط على موارد المدينة وعدم صياغة مخططاتها التنظيمية للتخفيف من هذه 

تبي ن من خالل تطبيق منهجية االستدامة ومؤشراتها في تقييم االتجاه  فقد تمر فيها، الضغوط وإدارة النمو المس

قياس استدامة مخطط استعماالت األراضي المعمول به في  التنموي على مستوى محافظة الالذقية وكذلك في

ييم استدامة المخططات في تطبيق األداة التحليلية المطورة الخاصة بتق في مدينة الالذقية، إضافة  إلىالوقت الحالي 

لتحديد أولويات التحديات واإلشكاليات التي  2339عام  قياس المخطط التنظيمي الجديد المعلن لمدينة الالذقية

 :النتائج التاليةمجموعة ، قت اعدادهأعا

 مي التي محدودية أسس التخطيط الناظمة للعمران في محافظة الالذقية بالمقارنة مع أهمية مجال التخطيط التنظي

فلم تتعدى كونها أسس ومعايير تحدد المؤشرات الكمية والضوابط النوعية الستعماالت  ،يجب أن يكون عليها

البيئية واالقتصادية )مع الجوانب التنموية األخرى  هاوتنظمها دون النظر في اهمية تكاملاألراضي 

 .في ذلك وتجاهل قضايا االستدامة( واالجتماعية

 

  سورية تبعا  للتقسيمات  فيالمعتمدة  المعاييرتصنيفها وفق   نية التي تم  ابين عدد التجمعات السكهناك تباين كبير

 23نية هي تجمعات صغيرة يقل تعدادها عن كاتقريبا  من التجمعات الس% 63ما نسبته  ك، إذ أن  هنااإلدارية

ليكون ألف نسمة وجميعها في القرى التابعة لمراكز المناطق وهذا مؤشر على الخلل في توزيع الشبكة الحضرية 

 .فظة دون سواهااتركزها في مركز المح

 

  إلى أن   في البحث المقترحةوفق المعايير أشارت نتائج إعادة تصنيف المناطق الحضرية في محافظة الالذقية 

والمعيار المعتمد نسمة  2333وهو كبير بين تعداد التجمعات وفق المعيار اإلحصائي المقترح فرق هناك 

ألف  23تجمع سكاني يزيد تعداده عن  31هناك  إذ أن   ألف نسمة 23 لتصنيف المناطق الحضرية في سورية

يقل انية التي كالس بلغ عدد التجمعات بينما نسمة، 2333تجمع سكاني تعداد كل منها أكثر من  19هناك نسمة و

 المعنيين على عبء تشكل التي المتناثرة جمعاتالت   كثرة إلى يشير اذوه، تجمع 134نسمة  2333عن  تعدادها

 مستوى على سلبية بصورة ذلك ينعكس حيث األساسية والخدمات التحتية بالبنية المناطق تلك احتياجات لتلبية

نسمة ارتفعت نسبة التحضر  2333ما ارتفع عدد التجمعات التي تزيد عن ه كل  أن  أي ، فيها السكان ومعيشة حياة

ما ارتفع عدد التجمعات ، وبالمقابل كل  لحضريا مشمولة بالتخديمحيث تكون هذه التجمعات مراكز إنماء محلي 

نسمة انخفض مستوى التحضر أي وجود تجمعات كثيرة ال تدخل في محور  2333التي يقل تعدادها عن 

ارتفع تعداد التجمعات السكانية إلى ان ه كلما  أيضا   األمر الذي يشير ،التنظيميةالحضرية التخطيطية  الدراسات

قل تعداد التجمعات السكانية المخصص لتصنيف المخصص لتصنيف التحضر انخفضت نسبة التحضر، وكل ما 

 ،التي يجب أن ت خدم حضريا  تجمعات التحضر وفق المعيار اإلحصائي ارتفعت نسبة التحضر أي ارتفاع عدد ال

كأداة  أو غيره (نسمة 2333)فقط سواء كان المعيار المقترح ولكن هذا ال يعني االعتماد على المعيار اإلحصائي 

عد األساس في مع المعايير النوعية للتنمية الحضرية المستدامة التي ت   ذلك لقياس التحضر وإنما يجب أن يترافق

 .بغض النظر عن أحجامها السكانية ناطق الحضريةوضع استراتيجيات تنمية الم

 

 ارتفاعات تحديد مسألة ى النظاميتعد فلم الالذقية مدينة في المعتمدة والمعايير البناء ضابطة محدودية نظام 

 التنمية متطلبات وفق األراضي وتوزيع البناء اشتراطات تحديد دون ذلك وغير الوجائب وتحديد االبنية

 .المستدامة الحضرية

   أن  وبتحليل للواقع والبنية التحتية الحضرية فيها نظام التخطيط التنظيمي في محافظة الالذقية أشارت نتائج تقييم 

 .فقط من معايير االستدامة% 25حقق إاّل تال  السياسات المعتمدة
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   في محافظة الالذقية مع  للجهات القائمة على عملية إعداد المخططات محدودية اإلمكانيات الفنية واإلدارية إن

وجود اختصاصي تنمية حضرية مستدامة كان له األثر الواضح في التحديات المواجهة وفي إعداد عدم 

 .عت بشأنهاإلشكاليات التي وضِ يدة عن الواقع وعاجزة عن مواجهة امخططات بع

 

   ديموغرافية واالجتماعية غيرات الالت  شملت آثار مختلفة  2333منذ عام  كان لألزمة التي مرت بها سورية

 2333عام % 9.1تمثلت بارتفاع البطالة في سورية من ، ء التنموي كميا  ونوعيا  اواالقتصادية والتغير في األد

 .من السوريين تحت خط الفقر% 79وزيادة نسبة السكان الفقراء حيث أصبح ما يقارب  2331عام %  49إلى 

 

  وتسارع السكن المخالف منها السرقة والهدم  عدة مستوياتفي محافظة الالذقية قطاع السكن في طالت األضرار

ما كسعير قبل األزمة، وأضعاف الت   1وارتفاع أسعار مواد البناء بمعدل في الضواحي والعشوائيات واألرياف 

شمل الذي شهري الالمساكن ولألجار االرتفاع المفاج  ألسعار نتيجة لدى الوافدين، % 7بلغ العجز السكني 

المرافق والخدمات ل تحِد إضافي للمعنيين وضغط جديد على شك   ، وهذافي المحافظة جميع المناطق المستقبلة

 .والبنية التحتية للمحافظة

 

  ويقتصر فقط تمثلت ردود األفعال والجهود المبذولة في المحافظة إلدارة األزمة بتشكيل لجنة تخمين األضرار

 .وتعويضهم ماديا  لها على الكشف الواقعي لألضرار المسجلة في أضابير المتضررين مع

 

  من خالل تطبيق األداة  2339من نتائج تقييم استدامة المخطط التنظيمي الجديد المعلن لمدينة الالذقية عام

االستدامة وهذه نسبة  معاييرمن شروط و %1333المخطط الجديد ال يلبي إال   أن  يتبي ن ، التحليلية ومؤشراتها

االحتياجات والمتطلبات على المدى تأمين التحديات والتصدي لها من جهة وتجاه إلمكانية مواجهة متدنية جدا  

إذ أن  العمل وفق السياسات واألسس التخطيطية الناظمة للعمران في المدينة  ،والبعيد من جهة أخرىالقريب 

دة غير كاِف بل يجب أن يترافق عملها بمعايير وأسس تخطيطية وإدارية والمعايير والقوانين والتشريعات المحدو

وقد تبين ذلك من خالل تحليل لمؤشرات المخطط المستدام ، معاصرة مستندة على مبادئ االستدامة الحضرية

 :اآلتيوالتي أظهرت دالالتها 

  َّاالنتشار مبدأ على تعتمد حيث وسكانيا ، عمرانيا   تتوسع الجديد التنظيمي المخطط استراتيجية وفق المدينة أن 

 تبيَّن وكما ،تلقائيا   بالتوسع اآلخذة المحيطة تجمعاتلل اتجاه النمو العمراني متجاهلة   والديموغرافي العمراني

 .األخرى التنمية جوانب وإهمال فقط والسياحية السكانية التنمية على ركزت قد المعتمدة أن  االستراتيجية

 اختيار دون اإلشغال إعادة لمجرد ولكن جيد أمر وهذا تأهيلها وإعادة صفاتها تعديل تمَّ  إشغاالت هناك 

 .المرجوة التنمية قيحقيمك ن ت ال والكفوء المالئم االستعمال
 رحت عكس االتجاه المرغوب لالستدامة فقد اقت  المتعلقة بالبيئة الطبيعية والمبنية مؤشرات المعظم  جاهات جاء

خصب األراضي وكما  أفي  ية ومحطات المعالجة لمياه الصرف الصحيوتوسع المنطقة الصناعمناطق التوسع 

دراسة تفصيلية تعزز تطبيق هذا  ولكن دون ءمعظم المناطق الشاغرة بالمساحات الخضراإعادة إشغال  جاء

ر أي هدف أو دراسة كما لم تتوفتقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية، المر، وكذلك لم يكن هناك اعتبارات لا

جود نظام لتجميع مياه لولم يكن هناك مقترح وة النفايات ومعالجتها السليمة، أو لرصد نوعية الهواء، إلدار

مناطق التوسع لإلسكان يزيد من المساحة اقتراح  من ضمن سياسات المخطط، وإن   االمطار في المحافظة

نت كا هعلى الرغم  من أناألفقية المخصصة للسكن وبالتالي زيادة تكاليف البنية التحتية وانتشارها، وكذلك 

ن تبين أن أكثرية كإعادة إشغال معظم األراضي الشاغرة باستخدامات متعددة ولهي قتراحات معظم اال

، ولم يتم اقتراح تأمين فرص عمل قريبة باستخدام كثافات مرتفعة، ةداريوإ ةخدميهي  االشغاالت المقترحة

راح لفراغات ومواقع عامة لتوفير ممرات المشاة من أماكن السكن إلى مركز المدينة، تكما لم تتم دراسة أو اق

ضعف  أكثرية المعايير اإلجرائية لم يتم ذكرها في مقترحات المخطط وهذا ما يشير إلى ن  أالحظ وبذلك ي  

 .السياسات التخطيطية في هذا المجال 
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  نوعية الحياة في المدينة مؤشر للوضع االجتماعي والتخطيط للحصول فإن الجتماعية بالنسبة للمؤشرات

وبذلك شملت هذه المؤشرات قضايا النقل واإلسكان والخدمات  الحضرية الحاجات والخدماتالعادل على 

، وقد أعطت دالالت هذه المؤشرات لكل قضية أن  الديموغرافي واألمن واألمانتغير والصحة والتعليم وال

هناك التزام لبعض معايير االستدامة من حيث اقتراح توسيع وتطوير شبكة لنقل العام وتأمين الخدمات 

ن ، ولكن لم يكن هناك مقترح لتأمين اإلسكاالتغيرات الديموغرافية ل تأثيرليمعقولة وتح الحضرية بأسعار

لنقل العام المقترح ا ةنظام النقل الحضري في المدينة يتجه عكس االستدامة النخفاض كفاء أن  وكما  لمستداما

 .، وضعف إمكانية الوصول العادل إلى الخدمات الحضريةوقلة خياراته

  كان هناك جهود لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية من خالل التوجهات  فيما يتعلق بالبعد االقتصاديأّما

لكن لم تؤخذ باالعتبار التنمية السياحية  ،الرئيسية المستقبلية لتنمية االستثمار السياحي على الشريط الساحلي

وفير وتطق المحافظة األخرى، وكذلك لم يتم التخطيط لمشاريع اقتصادية بهدف التوظيف المحلي افي من

حد من هجرة سكان للتوجيه االقتصاد نحو التنمية الزراعية كقطاع رديف للسياحة مثل فرص العمل المحلي 

، وبالتالي هذا يشير إلى أن فرص العمل المطروحة لم تكن مرتبطة بمكان عيش السكان أو المدن  الريف إلى 

ظم مؤشرات الكفاءة االقتصادية تتجه عكس مع ن  أبوسائل النقل العام لتأمين وصولهم، األمر الذي يشير إلى 

 .االستدامة

  توجيه هذه  وإن   المحافظةفي التخطيط التنظيمي اإلداري القائم  حالة نظام مؤشرات اإلداريةالتعكس

فقي األتنسيق التعاون وال وهيالمؤشرات نحو االستدامة يتطلب االلتزام ببعض المعايير اإلجرائية 

مرونة  توافر الخبرات والكوادر المؤهلة،، الةوجود مشاركة مجتمعية فع  ، ناتالبيا شاقولي، الدقة في توفيرالو

أكثرية مواطن الضعف  داء المخطط، وبتحليل للواقع اإلداري في المدينة تبين أن  القوانين وتطورها، قياس أ

تعاون من قبل مجلس مدينة ه كان هناك غياب للبينت نتائج التحليل أن  تمركزت في البعد اإلداري حيث 

وكذلك غياب مشاركة السكان في عملية اإلعداد أو في في توفير البيانات الالذقية مع الجهة الدارسة للمخطط 

أنظمة التخطيط التقليدي المعتمدة كانت من األسباب الرئيسة في ، وهذا ما يشير إلى أن  مناقشة االعتراضات

، إذ أن العمل وفق السياسات الراهنة والروتين تنمية في المدينةعدم اعتماد مخطط ناجح يوجه عملية ال

بل يجب أن يكون  اإلداري الجاري والمعايير التخطيطية التقليدية والقوانين والتشريعات المحدودة غير كاف

 .بسياسات ومعايير تخطيطية معاصرة منبثقة من مبادئ االستدامةمترافق 

 

 ار األداة التقييمة المقترحة لقياس استدامة سياسات المخطط المقترح في البحث، أن بأظهرت نتائج اخت

 من شروط االستدامة، مما يمكن القول أن  % 93استراتيجية المخطط واإلجراءات التطبيقية المقترحة ستغطي 

لمعايير تم  االلتزام با إذا 2313سيحقق استدامة مدينة الالذقية حتى عام  الدراسة البحثيةهذه في  المخطط المقترح

 .وأولويات العمل المقترحة في الدراسة البحثية

   المخطط التنظيمي للمدن يجب أن ال يدرس بمعزل عن المخطط اإلقليمي وإنّما يجب دراسة التكامل بينهما

لى ما ما عودراسة تأثير كل مخطط على اآلخر وأن ال يقتصر التأثير اإلقليمي فيه على الحدود اإلدارية وإنّ 

وهذا هو من احد اهم  ظة من جهة وللمدينة من جهة أخرى،يتوفر من مقومات تنموية تابعة لمناطق المحاف

 . 3116نقاط الضعف في المخطط التنظيمي لعام 

 

  ّالقيام به إلى أنّ  أشارت نتائج االستبيان الذي تم: 

   تليها  ،من أولويات التحديات واإلشكاليات المواجهة للسكان والمعنيين مستداملوامشكلة تأمين السكن المالئم

ثم ضعف شبكة النقل، وكذلك  ،وعلى األخص للسكن العشوائي األساسيةمسألة تامين الخدمات الحضرية 

قيود ثم  ،وثم قدم ومحدودية القوانين وعدم تطويرها الترتيب الرابعجهزة اإلدارية في ألأتت مشكلة ضعف ا

 .التنظيم والتصميم الحضري ضعفا  ط البناء والتراخيص وأخيرشروو

  ضعف أداء النقل العام  على وسيلة النقل الخاص هي من الوسائل المفضلة للتنقل من قبل السكان وهذا يدل

العام  الذي يشجع على وسائل النقلوكذلك عدم وعي السكان تجاه أهمية النقل المستدام في المحافظة 

 .ل من استهالك األراضي ويحافظ على البيئةالذي يقلو الصديق للبيئة
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  وأكثرهم علموا بصدوره صدفة  وهذا ما يشير إلى % 73 ما يقارب إن نسبة غير المطلعين على المخطط

يلبي  ناجحمخطط عدم توعية السكان تجاه أهمية اطالعهم على واقع مدينتهم مما ادى إلى فشل إعداد 

 .احتياجاتهم

  لدى  هوالمعرفة بمفهوم التنمية الحضرية المستدامة والمخطط التنظيمي المستدام وأدوات إعدادنقص الوعي

 .السكان في مدينة الالذقية ال يتعارض مع وجود رغبة كبيرة للسكان في المشاركة بعملية التنميةالمعنيين و

   دينة الالذقية وإغفال السكان إعداد المخطط التنظيمي لمعملية غياب اآللية المالئمة لتفعيل المشاركة في

 .واحتياجاتهم ادى إلى إعداد مخطط بعيد عن الواقع ال يحقق مطالبهم ورافقه كم هائل من االعتراضات

  في مدينة الالذقية حيث أعطت نتائج دراسة االستبيان حول ترونية كآلية فعالة كلمشاركة اإللإمكانية تفعيل ا

وهذا يشير إلى تفضيل هذه % 12شارة اإللكترونية بلغ تدليل إدراج االس ة الشعبية إلى أن  كمحور المشار

يساهم في تحديد الحاجات واألهداف هذا و، داة من قبل السكان دون سواها من النماذج األخرى المطروحةاأل

 . معهم ان والسرعة في التواصلكالواقعية من خالل الصلة المباشرة مع الس

 توصيات البحث . 3.1

ل قاعدة علمية وعملية التخاذ القرار كم البحث مجموعة توصيات تشعلى ما سبق من نتائج نظرية وعملية يقد  بناء  

 :ق تنمية مستدامة للمدن في سورية، وهذه التوصيات هيوتوجيه المخططات التنظيمية لتحقي

  من قبل المعنيين وأصحاب القرار لتحقيق  إدراك أهمية العالقة التبادلية واإليجابية بين التنمية والتحضر

التوازن التنموي على المستوى اإلقليمي والتكامل ما بين المناطق الريفية والحضرية بما يدفع عجلة التنمية 

  .باتجاه االستدامة

  الذي تتكامل فيها األبعاد التنموية التنمية الحضرية المستدامة وسياسات ضرورة تفعيل العمل وفق مبادئ

 .أي التكامل بين العمل الهندسي والتنموي( البيئية واالجتماعية واالقتصادية والمكانية واإلدارية)

  إعطاء األهمية لقضايا التنمية الحضرية في المناهج التدريسية السورية بدءا  من المرحلة الجامعية، وكذلك

ها كخطوة أولية لتفعيل العمل تخصيص معاهد ومدارس لتأهيل كوادر فعالة تعنى بشؤون التنمية ومفاهيم

 .بالتخطيط الحضري المعاصر في سورية

 لتكون وفق معايير تنطلق  يجب إعادة تعريف وتصنيف المناطق الحضرية وتصنيف المدن السورية وترتيبها

في المعيار اإلحصائي المعتمد حاليا  في سورية والعمل على معيار  ، وإعادة النظرمن مبادئ االستدامة

وهو المعيار الذي خر مبني على األسس التخطيطية المعتمدة عالميا وتطويره على المستوى المحلي إحصائي آ

 .نسمة هو تجمع حضري 3111يعد التجمع السكاني الذي يزيد عدد سكانه عن 

  اعتماد معايير االستدامة في عملية إعداد سياسات البرنامج التخطيطي للمخططات التنظيمية في مدينة يجب

خذ وإن ما األ ،وليس فقط االعتماد على االسس والمعايير التخطيطية الثابتةالالذقية وغيرها من المدن السورية 

شاركية واعتبار هذا أولوية هامة لتفعيل ية و الت  باالعتبار حماية البيئية والعدالة االجتماعية والكفاءة االقتصاد

 .عملية التنمية الحضرية المستدامة على أرض الواقع

 وأسس التخطيط الناظمة للعمران لقوانين والتشريعات العمرانية وكذلك نظام ضابطة البناء تحديث وتطوير ا

المستجدات واحتياجات تعامل مع إلى قوانين أكثر مرونة تالالذقية وغيرها من المدن السورية  دينةفي م

 . وفق سياسات تنطلق من مبادئ وأبعاد استدامة المدنالتنمية 

  ضرورة العمل وفق معايير التكامل ما بين استعماالت األراضي والتصميم الحضري المستدام والنقل

 :الحضري عند إعداد المخطط لمدينة الالذقية وغيرها من المدن السورية من حيث

   ة في المركز أو في مناطق التوسع المقترحة بما يحقق قرب الفعاليات وسهول ءاالستعماالت سوادمج

وتقليل مسافة وزمن الرحلة وذلك وفق وحدة المجاورة السكنية  التخديم والتدرج الهرمي لمراكز الخدمات

 .المعاصرة وتامين التخديم لها وفق أنصاف أقطار التخديم المطلوبة

  أن تكون محاور التنمية المقترحة موجهة بممرات النقل العام االستراتيجية لتأمين الوصول السهل والنقل 

 .الرخيص والنظيف
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  ضرورة تطوير مراحل إعداد المخططات التنظيمية وآلية التصديق عليها في مدينة الالذقية وباقي المدن

تشاركية من المراحل والخطوات الضرورية والمالزمة والعملية الاستراتيجية التطبيق كل من السورية لتكون 

 .لكل مرحلة أساسية منذ البداية حتى مرحلة تسليم المشاريع

 يا  إدار علميا   مؤهلةأكثر استدامة مرهون بتوافر جهة  ةنجاح عملية إعداد مخططات تنظيمي خذ باالعتبار أن  األ

تعمل وفق نهج مرن طات مختصة بإعداد المخطذات خبرة بعملية التنمية الحضرية المستدامة وتخطيطيا  

وعلى مختلف المقاييس بطرق شاملة لجميع أبعاد التنمية يتعامل مع الوضع والتحديات والحدود اإلدارية 

 وتتخذ، معا  ن تكون على صلة مباشرة مع المكان والسكان وإ (المحلية والحضرية واإلقليمية والوطنية)

 .  التوفيق بين المصالح واألهداف على مختلف المستوياتها من شأنوتشاركية قرارات المركزية 

  في مجال مرصد الحضري في محافظة الالذقية بتضمينه للكوادر اإلحصائية المؤهلة التفعيل الكفوء للضرورة

لدى متخذي القرار للمساعدة في  التنمية الحضرية إلمكانية الحصول على المؤشرات الضرورية المطلوبة

مناسبة لية تحليوهذا بدوره يتطلب ضرورة توافر أداة  إعداد السياسات والبرامج والمشاريع ومراقبة أدائها

تعمل وفق مؤشرات ومعايير تزود صانعي القرار بنتائج استباقية من خالل الرصد والتقييم المستمر للمخطط 

 .االستدامة أو عكس ذلك فيما إذا كان يسير  لتحقيق معايير

  ضرورة دراسة وتقييم الوضع التنموي الراهن لكل منطقة وفق معايير االستدامة لتحديد مساره وكذلك تحديد

المشاكل ومواطن القوة والضعف والفرص المتاحة وإمكانيات التنمية المتوفرة للمساعدة في وضع الرؤى 

 .المنطقية والقابلة للتحقيق 

 وتأمين سهولة الوصول إليه من أولوية االستراتيجيات التنموية في  لمستدامة اإلسكان اأهمية لمسأل إعطاء

القطاع العام والخاص والتعاون والتنسيق  مدينة الالذقية وعلى مستوى سورية أيضا  والعمل على تعزيز دور

 .فيما بينهم لتحقيق ذلك

  ن السكن، كتوفير فرص عمل محلية قريبة من أماالتأكيد على أهمية التنمية االقتصادية المحلية من حيث

واالعتماد على الموارد االقتصادية المحلية لتفعيلها مثل تفعيل التنمية الزراعية كقطاع رديف للتنمية السياحية 

نظيفة على وبالتالي العمل على تعزيز التنمية الريفية المتوازنة، وكذلك دعم البيئة االقتصادية التكنولوجية ال

 .مستويات المراكز مختلف

  المدن السورية وأقاليمها وتوجيهها نحو االستدامة  وإدارة تخطيطب بمستوى وزاري معنيةإنشاء جهة وطنية

وتكون مسؤولة عن التخطيط  خبرات تخطيطيةبما في ذلك قضايا التخطيط التنظيمي المستدام تتضمن 

نظام رصد ياسات التنمية الحضرية وذات للبرامج التخطيطية وفق سلحضري وصياغة السياسات التنظيمي ا

، وتحرص ى تأمين الموارد لألجيال القادمةقادرة علمستمر للمؤشرات الحضرية وتضمن بأن تكون القرارات 

 .القرارات المتعلقة بنظام التخطيط التنظيمي ذن تكون المشاركة الشعبية الدور األساسي في اتخاأ

 االدوات الفعالة إداريا  وتخطيطيا  واعتمادها في كل مراحل إعداد إحدى كالمشاركة الشعبية  تفعيل أهمية

ئمة المخطط بدءا  من مرحلة جمع البيانات حتى التطبيق، وزيادة الوعي بأهميتها من خالل تفعيل اآللية المال

نموذج المشاركة مثل وآرائهم واحتياجاتهم بسهولة وسرعة  وذات القدرة على عكس توجهات السكان

 . واصل مستمر مع حكوماتهم المحلية والتفاعل معهم بشكل دائمعلى ت السكان جعلالة لنية كآلية فع  اإللكترو

 ألهداف حدد مجاالت التغيير وارؤية استراتيجية خاصة به ت  وفق لمخطط التنظيمي تم إعداد االتأكيد على أن ي

إلى النتائج المطلوبة من عملية التغيير والتحسين، ويجب أن  العمل وصوال   ولوياتواالستراتيجيات ومن ثم أ

المستمر على أحدث المشاريع التخطيطية وأفضل  باإلطالعتوضع بمشاركة خبرات تخطيطية علمية تقوم 

في مجال تحقيق التخطيط التنظيمي المستدام والعمل على البحث العلمي المستمر الستنتاج واستنباط التجارب 

ات التخطيطية المطورة التي تساهم في تحقيق استدامة المدن السورية من خالل مخططاتها أفضل الممارس

 .التنظيمية

 

 اآلفاق المستقبلية للبحث . 3.1

وذلك من أجل  ،التخطيطعن والمسؤولين اليوم مكانة رئيسة لدى المعنيين تنمية المدن المستدامة قضية  تشغل

واإلمكانيات  الحالية والمستقبليةمعطيات البما يتناسب مع ها صياغة اإلستراتيجية الشاملة التي تجسد مبادئ

ل تطوير وهي المخططات التنظيمية من خاللذلك كانت مساهمة البحث بتطوير إحدى أهم أدواتها  ،المتوفرة
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ولكن لضمان  خطيطية وتشريعية وتنظيمية وغيرها،وتة شمله من تعديالت تنموية وإداريبما تمنهجية إعدادها 

 التياآلفاق المستقبلية  وهيأخرى استكمالية لها إجراءات ونات ومكال بد من توافر التطوير الشامل لهذه المنهجية 

 :هي  فاقوهذه اآل عزز ما توصل إليه البحث وتساهم في تحقيق شموليته،ن أن ت  يمك  

 التنظيمية تساهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة بما يتناسب مع تطوير أدوات مكملة للمخططات 

المركزية التخطيطية واإلدارية والمالية وذلك بما يتوافق مع التوجهات مثل الخصوصية حالة الدراسة 

  .االستراتيجية للخطط الوطنية الشاملة والمتكاملة

  بما يحقق معايير الجودة  العالمية إلدارة المشاريعإدارة خطط العمل والمشاريع المقترحة وفق المنهجيات

  .الشاملة

 حلية في المدن واألقاليم السوريةللتنمية المكأداة ات وخطط عمل تنفيذية للتجديد الحضري تطوير سياس 

 .بشأن ذلك ةستراتيجيات والسياسات المتخذاالبمفهومها ومبادئها وحلولها بما يمك ن من تنفيذ وسع والت  
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 (1)الملحق 

  القوانين في فرنسا 

( المنطقة الحضرية) تتم على المقياس الداخلي التيثابة األدوات التخطيطية الفعالة بم القوانين في فرنسا رتعتب

 :بدءاً من

 ,توجيه األرض للتخطيط الفرنسي من أجل أول قانون وهو 7691عام  la loi d'orientation fonciere ,LOFقانون  -1

هو الوثيقة الرئيسية للتخطيط والمخطط التنظيمي للتنمية والتي  Schéma Directeurومن خالله أنشأ المخطط التوجيهي 

استعماالت )مخطط شغل األراضي  d'Occupation des Sols -POSعام من خالل مخطط 04نظمت األرض لمدة 

ويفترض هذا المخطط أن يكون متوافق مع  (المبنية فقط)نشأ وفق هذا القانون وتميز بملخص لتقسيم األرض والذي  أ  ( األراضي

 SDAU Schema Directeurيعتبر المخطط االستراتيجي األول ويطلق عليه كما و،  SDالمخطط التوجيهي للتنمية

d'Amenagement et d'Urbanisme ق هذا القانون فإن المخطط التنظيمي التوجيهي ووف, المخطط التنظيمي وإدارة التنمية

يتم التصرف من خالله من قبل المسؤول العام عن للبالد ومخطط إشغال األرض فإن حدوده تصرفت من قبل المدينة
. 

  7671 في األعوامهناك قوانين قبل ذلك لحماية التاريخ  ن  أغم من بالر   لحماية  البيئة 1791 عام قانون البيئة -2

 .ولكن كانت تخص المناطق وتنظيمها وتقسيمها دون االهتمام بالقضايا البيئية 7617و

سياسات لتحقيق الأصبحت ضرورة حتمية في فرنسا و 1792عام  تم تبني الالمركزية :1792قانون الالمركزية عام  -1

 ..وحولت البالد إلى مدن وحافظات واقسام إداريةالوطنية وخدمات محلية عدة، 

وهذا األمر لم يؤخذ  ،من قبل اإلدارات المحلية التصرف بالخططيتم بأن  االلتزامقانون الالمركزية  أكد 1791عام في  -0

خططا  دونخالل عقدين وبقيت أغلب المدن الفرنسية إلغاؤه  ولكن لم يسمح SDAUباالعتبار في المخطط التوجيهي 

كان فقط يأخذ باالعتبار األداة القانونية  POSمخطط إشغال األراضي  ية أو سياسات تنمية حضرية حيث أن  إستراتيج

   .والشرعية إلدارة قواعد األبنية المحلية بطريقة ما

 directivesاعت مد قانون التخطيط اإلقليمي كمبدأ من مبادئ توجهات األرض : 1771عام  التخطيط اإلقليمي نقانو -5

territoriale d’aménagement - (DTA) مناطق الختبار هذا التخطيط وهي  1وحددت االستراتيجي  وهو نوع من التخطيط

ويصف هذا التخطيط الشبكات  ،ليون ومرسيليا ولوير وسينيا وريفيرا فرنسا وجبال األلب الشمالية ومنطقة صناعية لورينا

 .الوطنية للنقل ووسائل عامة وحماية البيئة والمنظر الطبيعي وأخذ باالعتبار كل الخطط المحلية

أنتج مبدأ الذي   .SRU – Loi Solidarité et Renouvellement Urbain,13 Dec 2222لتجديد الحضري للعام قانون ا -9

، لعام وإلى تقوية الحماية البيئيةاالستراتيجية للتخطيط الحضري غير إستراتيجية تخطيط األرض وهدف إلى تحقيق التجديد ا

مخطط )إلى مخطط توجيه األرض   SDالمخطط التنظيمي التوجيهيوتأثيرات هذا القانون الرئيسية هو أنه تم  تبديل ع 

من قبل ستعماالت األراضي والتي يتم التصرف بها ال POS  مخطط أي التحول من مقياس SCOT( التماسك اإلقليمي

فرنسا حتى  عتمد فيتزال ت   التي ما planning projects). PLU (localالمحلية  المخططات الحضريةالمدينة دون اإلقليم إلى 

 .ربط سياسات النقل الحضري بسياسات التخطيط إلى توهدف الوقت الراهن،
مخطط  SCOTsمن األدوات الحضرية  Schéma de Cohérence Territoriale  SCOTتبعاً لقانون التجديد فإن  -1

يجب أن يثبت االتجاهات الرئيسية للتنمية إلعطاء استراتيجيات عالمية وهذا المخطط  (التماسك اإلقليمي)توجيه األرض 

اهتمامه فقط في  وذلك بسبب لغي في الثمانيناتبه والذي أ  SD استبدال المخطط التوجيهي سنوات حتى تم   74استغرق 

الذي يعمل من  SCOT   طط استعمال األرض من حيث الخرائط دون طريقة أو منهجية أو تخطيط موضوعي كما في مخ

 .ومخطط التنمية الحضرية المستدامة والتوجيه, أقسام من حيث تقرير العرض 1خالل طريقة ومنهجية منظمة في 

والمشروعات على  طلتقييم تأثير الخطالتقييم البيئي االستراتيجي الذي ألزم العمل ب 22صدر المرسوم  2221في عام  -8

 .مع عملية التحضير وتبني المخططات البيئة وهدف إلى مكاملة البيئة

من خالل تفعيل االلتزام والعمل بإحدى إصدارات قانون التجديد تنمية المستدامة تم تفعيل العمل بال 2222في عام  -6

 , durable, PADD   plan d’aménagement et de développemenالتنميةمخطط إعداد من خالل وذلك  SRUالحضري
 PLU و SCOTأخذ مكانه ضمن المخططات الذي 

في كل  ةإلزاميأداة وأصبح  5445تبني التقييم البيئي االستراتيجي في القانون الفرنسي للعام تم   5445في عام   -74

 .PLUsو SCOTsالمخططات 

  القوانين والمستويات التخطيطية في بريطانيا : 

  :ف حسب المستوى الحكومي فيهان  ص  هناك العديد من األدوات التخطيطية في بريطانيا ت  



 مستويات المخطط لتأسيس السياسات والتوجيه هو يضع السياسات لكي تطبق بواسطة : على مستوى الفيدرالي المركزي

 .أقل من الحكومة المركزية وكذلك هذا المخطط للتنسيق بين التخطيط الوطني واإلقليمي

 ال يوجد مخططات: في المجتمعات المستقلة ذاتيا. 

 هناك استراتيجيات التنمية المكانية اإلقليمية وتزود هذه االستراتيجيات الرؤية المكانية لإلقليم :ى مستوى إقليمعل

 .والخطوط األساسية لإلسكان للمنطقة والسلطات والتطوير نحو األمام في إطار عمل تنميتهم المحلية

 نسمة ويوضع مخطط كإطار عمل للتنمية المحلية  776444يحدد معدل التعداد السكاني حوالي : على المستوى المحلي

 . ووظيفته الخطوط األساسية حول كيفية إدارة التخطيط في المنطقة المحلية

حيث كان هناك عدد من اللجان تنظر  ،إلى فترة الحرب العالمية الثانية  UKتعود جذور األنظمة التخطيطية في المملكة المتحدة

 :في مشاكل وموضوعات التخطيط الحضري والتحكم في التنمية وهي 

 . 7604بارلو لتوزيع سكن العمال  Barlowلجنة   -

 . 7607سكوت الستعماالت األراضي في المناطق الريفية  Scottلجنة  -

 .7605لتحسين وتعويض األراضي  Uthwattلجنة  -

مثال أوبعد الحرب ازدادت المخاوف الناتجة عن الزحف العمراني والتلوث البيئي، فبدأ المفكرون بالتخطيط الحضري 

خطة إلعادة إعمار لندن طمح  ض الخطط والتقارير، فوضع باتريكابنزار هوارد وغيره، بإعداد بعوباتريك ابركرومبي 

 .مليون شخص من لندن إلى مدن جديدة  7.5من خاللها توسيع نطاق المدينة، إضافة إلى نقل 

 أولئك المفكرين عموما إلى ظهور وأدت جهود: يتم التخطيط في بريطانيا وفق القوانين والتشريعات التخطيطية التالية

 :القوانين التالية

 .حول المدن الجديدة Reith ريث تقرير -1

 . 1721قانون المدن الجديدة لعام  -2

  Town and Country Planning Act:  1729نظام تخطيط المدن والقرى لعام  -1
 :على الرغم من وضع عدد من األنظمة والتشريعات الجزئية التي تتعرض للتخطيط العمراني في المملكة المتحدة ، مثل 

  Land Settlement (Facilities) Act 1919للمستوطنات البشرية نظام الخدمات العامة  -

 1932يم العام لسلطات التخطيط ومستوياته والمخططات الالزمة للتنمية عام التنظ -

والمناطق  يعتبر أول نظام شامل للتخطيط العمراني في المملكة المتحدة 1729نظام تخطيط المدن والقرى لعام إال أن 

معايير تحدد نوعية التنمية التي تتطلب إذن أو تصريح تخطيطي من قبل سلطات ، الذي تم بموجبه وضع التابعة لها

حيث تضمن النظام أصال ، تعريف التنمية ومتطلباتها التخطيطية ، وبالتالي ما (  وهي المجلس البلدي )التخطيط المحلية 

 .إذا كانت تلك التنمية بحاجة إلى تصريح تخطيطي أم ال 

 :  وما بعدها 1772لعام نظام تخطيط المدن والقرى  -0

مع التطور الحضري والتنموي الذي شهدته المملكة المتحدة في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، تعاقبت التعديالت 

الذي تم بموجبه تحديد سلطات التخطيط،  7664، وكان أهمها نظام عام 7601على نظام تخطيط المدن والقرى لعام 

تها المحلية وعلى مستوى المخطط الهيكلي وتصنيف استعماالت المناطق واألراضي، وخطط التنمية، ومستويا

واشتمل على فصل خاص بموضوع استمالك األراضي ألغراض التنمية، وتحديد األضرار التي قد تنجم عن عمليات 

 .التنمية، وأحكام التعويض عنها، والكثير من القضايا التخطيطية الرئيسية والفرعية

من حيث نشر وتأسيس إطار العمل لألولويات اإلستراتيجية وتأسيس  جرت إجراءات عريضة في لندن 1771عام  -5

مهمات رئيسية  1واعتمد في إنجاز ذلك على , بيان مفتوح ويهدف للتأكد أن لندن المدينة العالمية فقط في أوروبة

بالرغم النوعية وخدمات بيئية جيدة اقتصاد متين ومستدام وتماسك اجتماعي قوي وبنية تحتية عالية مترابطة من 

وإنما تم تكريس بند , من أهدافه لإلسكان وتحسين نوعية الهواء وحماية الطاقة وإدارة النفايات لم تكن من أولوياته

 .البينة التحتية للطرق والنقل

ى السياق حدث تغيير رئيسي في السياسة البريطانية بعد تسلم حزب العمل الحكم كان له تأثير عل 1779عام  -9

والذي تضمن أن يكون هناك رئيس بلدية منتخب لكل لندن وهو سيكون  المؤسساتي للتخطيط االستراتيجي في لندن

مسؤول عن رسم المخطط الجديد لتنسيق استعماالت األرض وتنمية المدينة بأكملها وكذلك إنجاز استراتيجيه للنقل 

وإستراتيجية تنمية اقتصادية وتم تمويل مشروع بحث  ،أجهزة إعالممتكاملة وخطة إلدارة الهواء والنفايات والثقافة و

 . 7661لدراسة لندن من قبل االتحاد األوروبي الذي بدأ العمل في عام



كمحدد أساسي واعتبار هام عند اإلعداد لعملية  التغير المناخياصدر قانون التخطيط الذي اعتبر  5448في عام  – 5

ضع من أجل التخطيط للمستقبل كما أنه و  , إلطار العام للتخطيط المكاني الوطنيا هذا القانون زود ، وقدالتخطيط

 .يميز األدوار الرئيسية للتخطيط الحضريحيث المستدام 

 :بالتخطيط الحضري والتغير المناخيومن مبادرات المملكة المتحدة قيما يتعلق 

 5445بيان التنمية المستدامة : بيان سياسة التخطيط -

 .5441التخطيط والمناخ يتغيران : التخطيط بيان سياسة  -

 .5446البلدات البيئية ملحق ببيان سياسة التخطيط للعام : بيان سياسة التخطيط    -

 .5446مخطط بديل استشارة أولية  -استراتيجية التنمية المكانية للندن الكبرى: مخطط لندن -

 .5474استراتيجية تكيف تغير المناخ األولية للندن  -

 .5474بشأن التنمية ومخاطر الفيضان للعام :  ة التخطيط بيان سياس -

 (2)الملحق 

 
 مؤشر( 11)مؤشرات التنمية الحضرية المتفق عليها عالميا 

 

 نسب استعماالت األراضي  مؤشرات الخلفية العامة للمدينة

 هكتار /الكثافة شخص -العمر -النوع)قياس حجم سكان المدينةحسب 

 المعدل السنوي لنمو السكان 

 نسبة األسر التي تراسها المرأة 

 متوسط حجم االسرة

 معدل التكوين األسري

 فئات توزيع الدخل

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في المدينة

 التوزيع النسبي للمساكن حسب النوع

 التوزع النسبي ألنواع حيازة المسكن

 االقتصادية واالجتماعيةمؤشرات التنمية 

 

 معدل الجريمة نسب االسر الفقيرة 

 (سنة فأكثر 75)معدل األمية  نسبة العمالة غير الرسمية

 معدل االلتحاق بالتعليم المدرسي نصيب الفرد من أسرة المستشفيات

 كثافة الفصل معدل وفيات األطفال دون الخامسة

  توقع الحياة عند الوالدة

 متوسط استهالك الفرد من المياه مستوى توصيل المرافق للمنازل/نسب البنية األساسيةمؤشرات 

 نسب اإلنفاق على البنية التحتية للمدارس نسب إتاحة الحصول على المياه النقية

  السعر الوسيط للمياه

 مؤشرات النقل

 

 التوزع النسبي ألنماط النقل

 متوسط زمن رحلة العمل

 شخص بالمدينة/السنوي على الطرقنسبة النفاق 

 معدل ملكية السيارات 

 (كم)طول الطرق بالمدينة 

 كغ/شخص/إنتاج النفايات الصلبة  مؤشرات اإلدارة البيئية

 نسبة المياه المعالجة

 نسب وسائل التخلص من النفايات الصلبة نسبة المساكن المقامة على أرض هشة

 (العشر الماضية/خالل الخمس سنوات)بالسقوط  اآليلة/نسبة المنازل المهدمة

 التوزع النسبي لمصادر اإليرادات المحلية مؤشرات المحليات 

 متوسط نصيب الفرد م اإلنفاق الرسمي في المدينة

 (من جملة المصروفات السنوية البلدية/نسبة مدفوعات أصول الدين المحلي)نسبة خدمات الديون 

 بالمحليات من جملة عدد سكان المدينةنسبة العاملين 

 معدل األجور والرواتب

 .نسبة المنصرف من تعاقدات المحليات من جملة المنصرف

 ألف من السكان 744/عدد المنظمات التطوعية غير الحكومية       

 مديرية/بلدية فرعية/محافظة/أمانة/مستوى الحكم الذي يوفر الخدمات بالمدينة بلدية

 .مركزي/إقليمي/محلي(سلطة اتخاذ القرار)وى الحكم في القرارات المحلية مست

 وسيط دخل األسرة/وسيط سعر المسكن  مؤشرات اإلسكان 



 وسيط دخل االسرة المستأجرة/وسيط إيجار المسكن

 معدل متوسط سعر األرض المطورة إلى متوسط سعر األرض الخام

 المربعة بالمنزلمتوسط نصيب الفرد من األمتار 

 (ذات البنية القوية إجمالي المساكن)نسبة المساكن الدائمة 

 إجملي المساكن(/المخططة)نسبة المساكن التي تستوفي الشروط الرسمية

 (عدد السكان/عدد المساكن المنتجة سنويا  )نسبة إنتاج المساكن 

 (االستثمار العقاريم الناتج المحلي)االستثمار بالمسكن 

 ضمن المجموعات السبعة 57ال لمركز الحضري العالمي مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة الموضوعة من قبل ا: 

 

  استعماالت األراضي 

 التعداد السكاني للمدينة 

 معدل النمو السكاني 

 معدل حجم األسرة 

 معدل تكوين األسرة 

  توزيع الدخل 

 نمط امتالك األرض 

 مؤشرات اإلسكان  المؤشرات الحضرية 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية

  عدد األسر تحت خط الفقر 

 التوظيف الرسمي 

 عدد األسرة في المشافي 

 معدل وفيات األطفال 

 عدد غرف الصف 

 معدالت الجريمة 

 البنية التحتية 
 مستويات اتصال كل عائلة 

 الوصول إلى المياه النظيف 

 استهالك المياه 

  السعر المتوسط للماء 

 النقل 
  وقت الرحلة 

 االنفاق على البنية التحتية للنقل 

  ملكية السيارة الخاصة 

 اإلدارة البيئية 
 نسبة المياه المعالجة 

 كمية النفايات الصلبة المتولدة 

  طرق معالجة النفايات الصلبة 

  طرق جمع النفايات الصلبة 

  عدد المنازل المدمرة 

 الحكومة المحلية 
 المصادر الرئيسية للدخل 

 اإلنفاق لكل فرد 

  معدل الديون 

 موظفي الحكومة المحلية 

 الميزانية 

  عقود اإلنفاق المتكررة 

 معدل تزودي بالخدمات المحلية 

   سيطرة حكومات المستويات األعلى للحكومة 
  

 اإلسكان الرخيص والمتوفر

 سعر السكن مقابل معدل الدخل 

 سعر األجار لكل دخل 

 المساحة األرضية لكل شخص 
 

 اإلسكانبند 
 تنمية األرض المعاد تطويرها 

  تمدد البنية التحتية 

 إنتاج اإلسكان 

 استثمار اإلسكان 

   
 

 UN-HABITAT  ،5447مؤشرات االستدامة الحضرية الموضوعة من قبل  مركز األمم المتحدة للتجمعات البشرية 



 

 

لمؤشرات االقتصادية واالجتماعية ا  

 مساحة الفراغات التعايشية لكل ساكن 

  النسبة المئوية للتعداد السكاني في المساكن دون القياسية 

 عدد السكان المشردين 

  معدل البطالة 

  معدل التغيب عن العمل 

  النسبة المئوية للعائالت تحت معدل الفقر الوطني 

  النسبة المئوية لميزانية المدينة المخصصة لألعمال

 عيةالصحية واالجتما

  معدل الجريمة 

  النسبة المئوية للمساكن للسكان المسنين الذين لديهم حاجة

 .للمرافق

  المسببات الرئيسية للمتطلبات الضرورية 

  عدد السكان المعاقين بسبب العمل مقارنة مع العدد الكلي

 (.سنة 95-78ما بين )للمعاقين في عمر العمل 

  النسبة المئوية لعدد السكان المعاقين 

 المؤشرات الصحية 
 معدل الوفيات لكل األسباب 

 سبب الموت

 معدل الوالدات 
 

 مؤشرات الرعاية الصحية 
 وجود مخزون للمدينة للمنظمات 

  وجود مخزون في المدينة لدعم برنامج

 منظمات ممولة ذاتيا  

 وجود برنامج التعليم الصحي 

  سنوات لديه  9النسبة المئوية لكل ولد تحت

 مناعة 

  عدد السكان لكل صاحب مهنة عامة 

 عدد السكان لكل ممرض 

  النسبة المئوية  السكان اللذين يشملهم التأمين

 الصحي

  النسبة المئوية للسكان اللذين يصلون إلى

 دقيقة بالسيارة  14المراكز الصحية ب

  عدد القضايا الصحية المعالجة من قبل مجلس

 المدينة كل سنة 

 المؤشرات البيئية 
 الجوي التلوث 

  النوعية البيئية للمياه  المزودة 

  النوعية الكيميائية للمياه المزودة 

  النسبة المئوية للمياه الملوثة 

  معدل جمع النفايات لكل أسرة 

  معدل النفايات المعالجة 

 كمية مياه الشرب المستخدمة لكل فرد في اليوم 

  المساحة السطحية للفراغات الخضراء في

 المدينة 

 ام للفراغات الخضراء الوصول الع 

 خط الفقر األعلى 

 خط الفقر األدنى 

  الناتج المحلي لكل فرد 

  اإلنفاق العام على الخدمات االجتماعية األساسية 

  (أنثى -ذكر)معدالت الجنس 

  (دون الخمس سنوات -األطفال)معدل الوفيات 

  (سنوات 5دون )التغذية السيئة لكل ولد 

  (فائدة األنثى كاملة )الحياة المتوقعة 

  معدل الخصوبة الكاملة 

   مؤشرات الفقر  الفقر 

  معدل اإلنفاق على األمن االجتماعي 

  معدل تأمين االمن االجتماعي 

  (كليا وللحضر والريف)الوصول إلى المياه النظيفة 

 الوصول إلى الرعاية الصحية 

 مؤشرات الفقر اإلضافية  المجتمع

 WB  مؤشرات الموضوعة من قبل البنك الدولي



  المواقع الصناعية الموجهة 

  المواقع الترفيهية والرياضية 

  شوراع المشاة 

 التنقل بالدراجات الهوائية في المدينة\ 

 النقل العام 

  الفراغات التعايشية 

 العادات الصحية والمريحة 

  دمج الخدمات  

 WHO (44) مؤشرات منظمة الصحة العالمية : مؤشرات المو   :)22 (الجدول 

 

 
عناصر  ألبعاد ا

 االستهدافات المؤشر الموضوع المخطط

ا
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  أثر المنطقة
 الحضري

عدد السكان )مساحة األرض الكلية بالهكتار لكل ساكن 

 (الكثافة)بالنسبة للمساحة الكلية 

 5475للعام % 74تقليل المساحة الكلية لكل ساكن بنسبة 

  زيادة االختالف في االستعماالت  االختالف بين استعمال الهكتار الواحد من األرض  مختلطاستعمال 

  إعادة تنمية
 األرض

 %.5 (التجديد)ممة إلعادة التنمية زيادة نسبة األرض المص كل سنة( تجديدها)نسبة مساحة األرض المعاد تنميتها 

 الملكية أكثر من نسبة رخص البناء المصدقة سنويا على  اإلشغال

 .خمس سنوات 

  5475 بحلول%  74زيادة رخص البناء سنويا بنسبة 

ل
نق
ال

 

  تقليل مسافة السفر لكل شخص من خالل أنماط النقل .مسافة السفر لكل شخص من خالل أنماط النقل كثافة السفر. 

  كثافة خدمة
 العبور والتنقل

عدد العربات التي تسافر  دليل األميال من طرق العبور،
 .كل يوم، تقسم بواسطة مساحة األرض الكلية

األميال من طرق العبور، مضاعفة عربات النقل )زيادة 
المسافرة كل يوم عبر هذه الطرق مقسمة على مساحة األرض 

 %(74 الكلية ب

  استعمال
 السيارت اآللية

 تقليل استعمال المركبات اآللية لكل فرد يوميا .أميال وتوجهات العربات المسافرة لكل فرد يوميا  

نسبة الرحالت الكلية للسكان عن طريق المشي أو  التنقل بالمشي  

 الدراجات الهوائية 

زيادة نسبة رحالت األشخاص الكلية عن طريق المشي أو 

 الدراجات الهوائية

  

ئة
بي
 ال
ظ
حف

 

حماية االمناطق 

 الطبيعية

المحمية كمنطقة طبيعية أو  نسبة مساحة األراض الكلية

 ما يساويها

 .زيادة نسبة المناطق الطبيعية المحمية

 .حفظ التنوع البيولوجي ووفرة النوع الرئيسي المختار وفرة النوع الرئيسي المختار التنوع البيولوجي

حفظ األراضي 

 الزراعية

عدد الهكتارات من األراضي الزراعية التي تتحضر كل 

 سنة 

لكلية المغطاة باألسطح في نسبة مساحة األرض ااستقرار 

 ذةغير النفا

نسبة مساحة األرض الكلية المغطاة بالسطوح الغير  عدم النفاد
 .نفاذة

النسبة المئوية لإلنسحاب السنوي للمياه الجوفية  نوعية المياه

 .والسطحية من المساحة الكلية المتوفرة

 .والسطحيتقليل نسبة التسرب المائي الجوفي 

 5414بحلول  5445من اإلشعاعات للعام % 54تقليل نسبة  التركيز البيئي للتلوث الجوي في المناطق الحضرية  نوعية الهواء
وفق منظمة التعاون والتنمية  NOxوتقليل إشعاعات 

 % .74االقتصادية 

عن  5475بحلول   %5تقليل نسبة إشعاعات الغاز حوالي  إشعاعات الغاز التغير المناخي
 (CSD, 2002)وفق  5445عام 

 5414تخفيض استهالك لمواد استنزاف األوزون بحلول عام  استهالك لمواد استنزاف األوزون استنزاف األوزون
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حت
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 5455للشرب بحلول الوصول العالمي إلى المياه الصالح  االستعمال السكني للماء بالغالونات لكل فرد يوميا استهالك الماء

 CSD ،2002 وفق

توفر فراغات 

 للمنتزهات

الهكتارات من الحدائق المتوفرة وباحات المدارس لكل 

 ساكن 7444

 7444تقليل الهكتارات من الحدائق وباحات المدارس لكل 

 .ساكن

 .زيادة نسبة تكرير النفايات تكرير النفايات واستعمالها ثانية إدارة النفايات

 تقليل الكثافة وتقليل نسبة االستهالك كثافة استعمال الطاقة ونسبة استهالك المصادر المتجددة استعمال الطاقة الطاقة 

م 
مي
ص
الت

ي
ر
ض
ح
ال

 

الحفظ التاريخي 

 والمواقع األثرية 

النسبة المئوية من المواقع التاريخية ومواقع اآلثار 

 واألبنية المخصصة للحفظ

 التاريخي والمواقع األثريةزيادة نسبة الحفظ 

النسبة المئوية من المساحة الكلية المخصصة للفراغ  حماية الفراغ المفتوح

 .المفتوح

زيادة النسبة المئوية من المساحة الكلية المخصصة للفراغ 

 .المفتوح

ا
ما

جت
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س
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عدد الوحدات السكنية لكل هكتار من األرض المصممة  الكثافة

 السكنيلالستعمال 

زيادة عدد الوحدات السكنية لكل هكتار من األرض المصممة 

 %54لالستعمال السكني 

 زيادة نسبة متوسط سعر البيع للمنازل الرخيصة نسبة متوسط سعر البيع للمنازل الرخيصة قابلية الشراء 



القرب من طرق  

 النقل

متوسط مسافة السفر والتنقل من المسكن إلى أقرب 

 (مشيا)للنقل موقف 

 تقليل المسافة

الصحة 

 البشرية
 

 

 عدد السنوات المتوقعة عند الوالدة سنوات متوسط العمر المتوقع عند الوالدة

 7664عن عام   5475تقليل النسبة إلى النصف تقريبا بحلول  نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الفقر 

 .(CSD, 2002)وفق 

 زيادة النسبة والوصول المتنوع وإكمال التعليم األساسي نسبة المتعلمين  التعليم 

 تناقص ملحوظ للعنف والجريمة  .ساكن 7444نسب الجريمة المسجلة لكل  األمن

التضمين 

 االجتماعي

ومدى وصول الفقراء والنساء واألطفال  ,نسبة الفقراء، األطفال، النساء، المعافون

 .إلى الخدمات ومرافق المجتمع العامة

 

 زيادة نسبة التشاركية -نسبة الناس الذين ال يشاركون في اتخاذ القرارات  التشاركية 

تقارب 
 المرور 

 متوسط مسافة الرحلة من المساكن إلى أقرب نقطة عبور على األقدام 

ا
ي

اد
ص

قت
ال

 

األداء 
 االقتصادي 

 معدل الناتج المحلي لكل فرد 

مستوى 

 االستثمار 

 (االستثمار في الناتج)االستثمارات الداخلية مثل 

 معدل البطالة  –عدد الوظائف لكل هكتار من األرض مصممة للتوظيف  التوظيف 

موازنة 
اإلسكان 

 واألعمال 

 نسبة أو معدل األعمال إلى الوحدات السكنية 

 أهداف ومؤشرات التنمية الحضرية البيئية واالجتماعية واالقتصادية وربطها بعناصر المخططات التنظيمية

 OECD ،ICLEIمنظمات  50الجدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 3)الملحك 

 (نظبم ضببطت البنبء)التمسيمبث الؼبمت في المذينت 

 قــــــــــــــــــــــالمنبط

ة ـــــــة في المذينــــــة المتطلبــــــــاث الؼبمــــــالخذماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن
الصنبػت والمستىدػبث 

 والحرف
أنىاع النمبرج 

وتىزيؼهب 

ػذد 

الطىابك 
شكل نمبرج المطغ 

المسبحت األصغريت 

حسب النمىرج الخبص 

النسبت المئىيت 

للمسبحت المبنيت 

الخذمبث الؼبمت الىالؼت 

ضمن أبنيت خبصت ومنفصلت 

الخذمبث الؼبمت المبئمت 

ضمن أبنيت السكن 

الخذمبث الخبصت 

بحركت السير 

ت 
يم

مذ
ال
ت 

ين
مذ

ال

AI 

يركس انًعٌُح انمعًٌح 

 بـــــــــــــزص

ػرض انشارع 

2-3 

4-5 

 وأكثر 6

غٍر يتالصك , يتالصك

غٍر يتالصك , يتالصك

غٍر يتالصك , يتالصك

160 

260 

400 

80 

70 

60 

يعارش 

يطتشفٍاخ 

لاػاخ اختًاع 

ورظ غٍر يضرج       , يطازٌ

ػٍاظاخ, ظور ػرض, , يكاتة

يماصف ويماهً فُاظق 

يىالف ضٍاراخ 

يسطاخ تُسٌٍ 

يرائة 

ــ 

 3-2-1انصهٍثح انمطى 

انًطاكٍ انشؼثٍح , انمهؼح

, انريم, انفاروش

  انكىرٍَع,يارتمال

ي ــــــــــــطط انتفصٍمــــــــب انًصــــــــــزص

ت 
ين

مذ
ال
ي 

 ف
يذ

جذ
ال
غ 

س
ى
لت

 ا
ك

ط
نب

م

BI 

زطة انتىزٌؼاخ 

انىارظج فً 

يططط انًُاطك 

3 

5 

10 

ـ 

ـ 

ـ 

يتالصك 

يتالصك 

ـ 

 

يتالصك 

يٍ خهح 

وازعج 

 =

 =

ـ 

ـ 

يُفرظ 

330-420 

500-600 

2000-2500 

40-45 

40-50 

15-20 

 MCيركس انًعٌُح 

 MSانًراكس انثاَىٌح 

 M0يراكس انتطىق

 Eيعارش

 Mيطازٌ تداَة انطرٌك

يكاتة أللم يٍ ػشرج 

يطتطعيٍٍ 

ػٍاظاخ 

يىالف نهطٍاراخ 

يسطاخ تُسٌٍ 

 يرائة 

 (غواخ طىاتك يتؼعظج)

يطتىظػاخ تطسٌٍ صغٍرج نألغراض 

انًسهٍح نثٍغ انًفرق 

BII = 

3 

4 

5 

10 

ـ 

ـ 

ـ 

يتالصك 

يتالصك 

يتالصك 

 =

 =

 =

 =

 =

 =

330-500 

500-700 

500-700 

2000-2500 

30-45 

30-50 

30-50 

15-20 

 MCيركس نهًُطمح 

 MSيركس ثاَىي 

 M0يركس نهتطىق 

 Eيعارش 

 Mيطازٌ تداَة انطرٌك 

يكاتة أللم يٍ ػشرج 

يطتطعيٍٍ 

فُاظق ألم يٍ ػشرج غرف 

ػٍـــاظاخ 

يىالف نهطٍاراخ 

يسطاخ تُسٌٍ 
 =

BIII = 

2 

3 

4 

طراز 

ػرتً 

ـ 

ـ 

يتالصك 

يتالصك 

يتالصك 

 =

 =

 =

 =

 =

 =

150-280 

200-500 

500-700 

45-75 

30-60 

30-50 

 MSيركس ثاَىي 

 M0يركس نهتطىق 

 Eيعارش 

 Hيطتشفى 

 Maيركس نهىرظ  

ورظ ويكاتة أللم يٍ ثالثح 

يطتطعيٍٍ 

ػٍاظاخ 

يىالف نهطٍاراخ 

يسطاخ تُسٌٍ 

يسطاخ تصهٍر وتُظٍف ضٍاراخ 

يرائة 

= 

BIV =  

 انطراز انؼرتً  :(انفٍالخ)انمصىر 

غو انسعٌمح انعاضهٍح 

انطراز انًُفرظ 

600 

600 

40 

25 

 MSيركس ثاَىي 

 Eيعارش 
ــ يىالف ضٍاراخ اظاخ ــــــــــػً

ي 
ج

بر
خ

ال
ق 

طب
لن

ا

C0 
زطة يططط 

تفصٍهً 

2 

3 

طراز 

ػرتً 

ـ 

يتالصك 

يتالصك 

 =

= 

 يُفرظ

= 
150-280 

200-420 

45-75 
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 قائمة التعاريف والمصطلحات: (1)الملحق 
 UN-HABITAT (الموئل)األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

منظمة غير حكومية اختصاصية في مجال الهندسة 

والتنمية تهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية 

 المستدامة  

EAP - Engineers Against Povert 

معتمد رسمي لدراسات : مجموعة التخطيط أنجيلو

 التخطيط في بولندا

APG -Angelo Planning Group  

 Earth Summit مؤتمر قمة األرض

 citiesalliance المدن تحالف

 ICLEI- International Council for Local Environmental المحلية البيئية للمبادرات المجلس الدولي

Initiatives 

 UK -UNITED KINGDOM .البريطانية المتحدة المملكة

 exurbs الخارجية المدن ضواحي

 Suburb الحضرية الضواحي

 World Development Report العالمي التنمية تقرير

 UNSTATs - -United Nations Statistics إحصائيات األمم المتحدة

 EU -European Union االتحاد األوروبي

 OECD -Organisation for Economic Co-operation and منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

Development 

  MDGs-  Millennium Development Goals أهداف التنمية األلفية

 World Bank-WB البنك العالمي

 Regeneration Urban التجديد الحضري

 SCOT:Schéma de Cohérence Territoriale المخطط التوجيهي اإلقليمي في فرنسا 

 General Urbanistic Plan -GUP  المخطط التنظيمي الحضري العام للمدينة

 Detailed Urbanistic Plan- DUP المخطط التفصيلي

 accessibility إمكانية الوصول

 proximity تقارب ال

 functiona mix اندماج الوظائف

 ABC - The Right Business in the Right Place سياسة العمل المناسب في المكان المناسب

 directives territoriale d’aménagement -DTA وقانون التخطيط اإلقليمي في فرنسا

 RU – Loi Solidarité et Renouvellement Urbain,13 Dec وقانون التجديد الحضري في فرنسا 

 Multi-Criteria Evaluation –  MCE التقييم متعدد المعايير

 AUP -  Plan Area Urbanistic المخطط الحضري لمنطقة من المدينة

 UUS- Urban Underground Space use االستعماالت تحت األرض

 BC- British Columbia المجتمع البريطاني
 

 

القوى، والفرص، "أداة التحليل االستراتيجي سوات 

 "والضعف، والمخاطر

Threats.,Weaknesses ,Opportunities Strengths SOWT-   

البيئي والتصميم الطاقة في القيادة
   * LEED - Leadership in Energy and Environmental Design  

 

 

 

 



 إجراء المقابلة معها ي تم  تقائمة بأسماء المديريات والجهات الرسمية واألشخاص ال

 

 

 

.األشخاص التي تم إجراء المقابلة معها المديريات والجهات الرسمية  

الشركة العامة للدراسات الهندسية 

 واالستشارات الفنية في محافظة الالذقية 

م. لينا فرح من أعضاء الجهة الدارسة للمخطط التنظيمي لمدينة 

 الالذقية المعلن عام 5448

في محافظة  مديرية الخدمات الفنية

 الالذقية

 

  فادي صقر، رئيس قسم التخطيط العمراني والتنظيم. م

مدير إدارة  قسم الطرق ،تمام جابر. م  

قسم الطرق ،علي القوذي.م  

مدير قسم إدارة النفايات الصلبة ،وليد حسن.م  

 الشركة العامة للصرف الصحي

 في محافظة الالذقية 

المدير العام للشركة ،م سامر أحمد.د  

قسم الشؤون الفنية ،سهيل محفوض.م  

عضو لجنة المتابعة, مدير إدارة التأهيل والتدريب ،كمال حمود. م مجلس مدينة الالذقية  

  رئيس دائرة التنظيم العمراني    نبصيص يامن.م

دائرة التنظيم العمراني ،نمير محفوض.م   

نائب المدير العام للمديرية, حبيب ديرعطاني.م في محافظة الالذقية مديرية البيئة   

 

قسم اإلحصاء ،باسل أحمد.م في محافظة الالذقية مديرية الصناعة  

 

ومركز دعم مديرية التخطيط اإلقليمي 

 القرار في محافظة الالذقية

التخطيط اإلقليمي ودعم القرار مديرية مديرة ، سحر عيسى.م  

  مديرية اإلحصاء في محافظة الالذقية

المؤسسة العامة لمياه الشرب في 

 محافظة الالذقية

 قسم التخطيط واإلحصاء

 

أوس عثمان رئيس مجلس المحافظة. د مجلس محافظة الالذقية   



 

Ministry of Higher Education 

Damascus University 

Faculty of Architecture 

Department of Planning and Environment 

 

 

 

 

Development the methodology of preparing master 

plans as an essential tool  for development the 

Syrian cities 

Case study: Syria - Lattakia  

A dissertation Submitted to obtain the doctoral degree in architecture engineering 

department of Cities planning and Environment 

By 

Eng. Safaa sultan mayya 

 

 

Supervisor                                                                             Co-Supervisor 

Prof. Yassar Abdin                                                          Prof. Roula Maya 

 

 

Damascus/November/ 2014 

 

 



Development the methodology of preparing master plans as an 

essential tool  for development the Syrian cities 

Case study: Syria - Lattakia 

Research summary 

Syrian cities faced challenges and pressures that obstruct the march of development in it, 

which most of them resulted from Continuous population growth associated with the 

Powers and economic and social variables, and it’s effects on the natural environment and 

quality of life, Also it was accompanied by weak master planning systems that used by local 

administrations and control the traditional policies and procedures in the preparation and 

directing master plans. Though it was necessary to meet this challenges by  taking  actions 

and effective decisions and changes in policies and standards and adoption a new 

framework to formulate guidelines master plans to ensure face  those challenges. 

the city of Lattakia, like other Syrian cities is exposeding in turn to continuous challenges 

and pressures. Increasing urban growth comes in the forefront of this challenge which has 

led to Group of environmental social and economic challenges. This Represented with 

consumption of land and increasing pressure on infrastructure and natural resources, which 

has led to a state of imbalanced development associated with the weakness of the planning 

policies taken to directing, and limiting themselves to limited regulatory measures and 

procedures that are unique with immediate solutions without respond to emerging changes. 

So the absence of an effective strategy for sustainable urban development in the city of 

Lattakia reflected on the system of master planning and on the process of preparing the 

master plan that were not directed to manage such as growth and face its effects, thus make 

it a reason to increase the urban problems of the city rather than being a tool for improving 

the quality of life. And this added a major challenge to the policy-makers and decision-

makers which is how to take advantage of the urban growth in advancing development in 

the city and invest it to be a motivation and incentive at the level of the city and the rural 

together. This calls to the search for the best policies and the means and the proper tools to 

take the master planning system the effective role in the city to achieve sustainable urban 

development. 

 

Based on that, this research studies the issue of development  for Syrian cities, including the 

city of Lattakia, and directed towards sustainability through the development the 

methodology of preparation master plans to be more flexible and realistic by suggestion 

comprehensive action procedures to develop policies and planning methods to be in 

accordance with the principles of sustainability, and also suggest an appropriate analytical 

tool to the local circumstances to the city For monitoring the master plans and its location 

from sustainability in order to be able to identify problems and objectives accurately. also to 

develop a future vision for the preparation of sustainable master plan and formulate 

strategies to make the required changes associated with the areas of sustainable 



environmental development, and spatial, social, economic, and administrative orientations, 

this will be with the participation of the affected owners from the locals and the private 

sector. So research started from theoretical study associated with the subject of research as 

well as practical study for lattakia city and which has been reached to set of directions that 

indicate to importance of re-classification the urban agglomerations in lattakia province. 

This help  guide the master plan and development the key stages of its preparation and 

create an effective competent with the process of preparation and development methodology 

of its ratification ,also activating the appropriate mechanism of participatory for the case 

study. Also analysis and evaluation the various Arab and international successful 

experiences that have achieved sustainable development of their cities through the 

development the mechanism of preparation master plans in it, and compare between them 

To infer the most common procedures, which had a larger role in the preparation of a 

sustainable master plan .This contributed to propose a strategic framework to achieve the 

future vision, strategies and priorities that achieve the desired development in Lattakia 

Master Plan. 
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