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هذه الرسالة مقدمة إلى جامعة دمشق للحصول على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية قسم 

 .التخطيط والبيئة

إنَّ العمل الذي تحتويه هذه الرسالة تمَّ إعداده بمعرفة الباحثة في قسم التخطيط والبيئة في كلية الهندسة 

 .9002-9002المعمارية في جامعة دمشق في الفترة الواقعة بين 

بحث لنيل أي  مؤهل أو درجة علمية ألي معهد أو جامعةأخرى وهذا الهذا ولم يقدم أي جزء من هذا 

 .إقرار مني بذلك
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Abstract: 

The development strategy for the territory planning approach, and a tool to help 

administrative agencies in making the right decisions, to reach the community's 

vision of sustainable, community Dhubaih sound, integrating the land use, 

infrastructure and transport, with the frameworks of economic, social, 

environmental and institutional support systems of human life Alnfiehonzm 

communities identified by Mwardalbeih natural source of services, which call 

for joint promotion of a journey within the transition towards sustainability .. In 

order to better quality of life, and enhance the efficiency and competitive 

ability of the region, and environmental management within the planning 

hierarchy (local, regional, national) with the start of a new millennium of 

global century atheist century. 

_ The main objective of this study is to prepare a proposed plan of development 

strategy for the province as a basis for development planning process for the 

province as part of the National Planning integrated, through study and analysis 

of the current situation of the province under the concept of strategic analysis 

which works to achieve the visions, as well as develop an investment plan and 

a set of development projects operate in the event of their application to 

achieve the development strategies proposed. 

_ The study showed that the Territory has a number of opportunities and 

possibilities of economic importance at national and regional levels, as well as 

important tourist and cultural, as indicated by the results to the challenges and 

difficulties faced by the province, and the resulting decline in the level of 

income and high rates of unemployment and poverty, as well as the results 

showed study, development priorities, building consensus on the vision and 

development plan proposed and formulated on the basis of partnership between 

the stakeholders and the concerned authorities 
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 :الملخص

 
البعد المكاني  دمجعدم  الناتجة عن، محافظة السويداء في تنميةالفي سياق التحديات التنموية التي تواجه عملية 

غياب التنسيق األفقي مابين األجهزة اإلدارية المحلية  معو، وفق اإلطار الوطني ضمن السياسات التنموية

 وبالتاليواجية في الخطط لكثير من األحيان االزديؤدي إلى  والتنسيق الرأسي مع األجهزة اإلدارية المركزية مما

 .لفقرهدر األموال وخسارة القوة البشرية وتنامي ا

تبني فكر جديد لقرارات التنمية يضمن وتغييرات في السياسات والخطط، و إجراءات فاعلة فإّن اتخاذلذلك 

، أصبح خدميةفي المجاالت التنموية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والمؤسساتية وال مواجهة تلك التحديات

 .ضرورة حتمية

 

التخطيط  إتباع أسلوب خالل من أداة لإلرتقاء بعملية التنمية يةقليماإل يةوتنمالستراتيجية االتعتبر  من هذا المنطلق

نهجاً تخطيطياً، وأداةً تساعد  (السويداء، شهبا، صلخد)  للمناطق الثالث في محافظة السويداءاالستراتيجي 

تتكامل  الذي  سليمة،البيئة ال األجهزة اإلدارية في اتخاذ القرارات الصائبة، للوصول إلى المجتمع المستدام، ذو

واالجتماعية والبيئية ة ، مع األطر االقتصاديوالتنقل النقلنظام فيه استعماالت األراضي والبنى التحتية و

موارد الطبيعية كمصدر الالتي تحددها  الصديقة للبيئةوالمؤسساتية، لدعم نظم الحياة البشرية ونظم المجتمعات 

ضمن التسلسل  اإلقليمية التنافسية، واإلدارة ، وتعزيز كفاءة وقدرة اإلقليمفضلنوعية حياة أتحقيق  بغيةللخدمات، 

 .(محلي، إقليمي، وطني)الهرمي التخطيطي 

 

كأساس ، وتوجيهها نحو االستدامة، السويداء محافظةة لتطوير السياسات التنموية في يعد البحث مساهمة علميّ 

ة وذلك من خالل دراس، المتكامل وطنيجزء من التخطيط الباعتباره  اإلقليمي المستدام لعملية التخطيط التنموي

د موقعه من ي، وتحدرصد الواقعلقتراح مجموعة من المؤشرات التنموية وا وتحليل الوضع الحالي للمحافظة،

االستدامة، كما وتحدد مشاكله وفرصه ونقاط قوته وضعفه في إطار التحليل االستراتيجي، ليتم صياغة الرؤى 

المجتمع المستدام، وتحدد مجموعة من االستراتيجيات التنموية المنبثقة من  الوصول إلى التي تحقق المستقبلية

مجموعة من المشاريع التنموية التي  قترحيإلى األولويات التنموية ويشير البحث وكما . قيمهاوت إشكاليات الواقع

المستقبلية  التوافقية يةعلى الرؤ بناءً ، تعمل في حال تطبيقها على تحقيق االستراتيجيات التنموية المقترحة

 .التي صيغت على أساس المشاركة بين الجهات المعنية وأصحاب المصالح للمحافظة
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 الجزء التمهيدي

 :المقدمة-1
اإلقليمية مع بداية األلفية الجديدة ضمن إطار  التنموية تغيرت مرجعيات معظم الدول النامية في تحديد سياستها

التحوالت واإلنفتاح العالمي، وظهرت الحاجة لتحقيق الترابط الفعال على المستوى الوطني من خالل التخطيط 

 .التنموي اإلقليمي

منذ بداية الستينات لألسلوب المركزي وافتقار الخطط الخمسية عتماد التخطيط الشامل في سورية اإذ أن 

وتفاقم حالة الالتوازن بين المحافظات، ومع تأكيد توجهات  لتفاوت المؤشرات التنموية ىيجيات مكانية أدّ تإلسترا

دور دت على أكّ  حيثالخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة من أجل تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  

التخطيط اإلقليمي كأداة وآلية أساسية لدفع عجلة اإلصالح والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية في مسارها 

حديد األهداف الصحيح ضمن بعدها المكاني من خالل رؤية متكاملة تتداخل فيها التنمية القطاعية واإلقليمية وت

التبادلية داخليا ًبين األقاليم الوطنية، وخارجيا مع أقاليم الدول التركيز على العالقات مع  ،التنموية لكل إقليم

ته التنموية واألهداف عملية الربط بين إمكانيات اإلقليم وموارده وأهدافه وواقعه وإمكانا أنّ  إذ المجاورة،

طيط اإلقليمي ، وبين اإلطار العمراني وبنيته التحتية والبشرية هي المعادلة األساسية في عملية التخاإلقتصادية

التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أهداف التطوير والوصول إلى أهداف التنمية الوطنية
1
 . 

 

دية بوابة سورية الجنوبية باتجاه دول الخليج، والواجهة الحدو محافظة السويداء وبما أنّ ضمن هذا اإلطار، 

 .(صلخد -شهبا– السويداء) المناطق ، والتي تشملالسورية األردنية الفلسطينية

المحافظة  تعد، إذ االبيئات والحضارات فيهتتنوع ثوابت جغرافية وطبيعية ونظرا لما يميز محافظة السويداء من 

، وبشرية لتواجد حجم سكان معين في مساحة (حضارية -اجتماعية-اقتصادية-طبيعية-زراعية)خصائص  اتذ

النسبة  هذه ألف نسمة وتشكل( 063.073)سكان الويبلغ عدد  ألف هكتار، 555معينة إذ تبلغ مساحة هذا اإلقليم 

هناك قوى بشرية محركة يمكن إعتبارها جزءاً  أي أنّ  ،2302وذلك وفق إحصائيات عام  سوريةمن سكان  2%

إذ يبلغ  معدومة، شبه هذه الطاقة البشرية نسبة األمية في من العملية التنموية اإلقليمية المستدامة، وخاصة أنّ 

% 0نسبته  ما بينما سجل  مؤشر األمية قي محافظة السويداء( 00.6) مؤشر األمية في اإلقليم الجنويي متوسط

لمؤشرات التنموية مما يدل على  أن ا  2330وفق إحصائيات عام  (02.6)، بينما يسجل المتوسط الوطني فقط

مرتفعة عليميةالت
2
. 

 

إقليمية للمناطق الثالث في  البحث مسألة إعداد رؤية مستقبلية الستراتيجية تنموية درسفي هذا السياق، ي

المحافظة، وذلك في  إطار دالالت ونتائج مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، وتحليل نقاط قوة 

والبحث عن خطط  األمر الذي يتطلب تطوير السياسات التنموية الحالية، وضعف وفرص وإمكانيات المحافظة،

 . ضمن إطار خطة التنمية الوطنية في اإلدارة اإلقليمية وتخطيط استعماالت األراضياستراتيجية أكثر فعالية 

 

 :إشكالية البحث-2

مستوى في المحافظة وارتفاع  بشريةالقوة ال: عدد من نقاط القوة التي تميز المحافظة مثلعلى الرغم من وجود 

من المعاهد المتوسطة والجامعات  نارتفاع نسب الخريجي وعلى الرغم من ،فيهامؤشرات التربوية والتعليمية ال

ظهور اختالالت  كان من أهم األسباب التي ساهمت فيإالّ إّن غياب التخطيط اإلقليمي على مستوى المحافظة 

ت في عدم التوازن في المسألة لّ قضايا وتحديات تج بيئية واجتماعية اقتصادية أّدت بدورها إلى ظهور

ت بانخفاض فرص العمل وتدني مستوى دخل الفرد مما أدى بدوره إلى البطالة تمثلّ التي  ،التنموية الشاملة

والهجرة الفتية للبحث عن سبل العيش المستدام، وبالتالي تفشي الفقر في اإلقليم لخسارته تلك القوة البشرية التي 

المنتجة، وبالتالي تدني نوعية الحياة في إقليم المحافظة وفقدان األمن واآلمان وتدهور تعد باألساس من الفئة 

 لحظي ،درة اإلقليم التنافسية والماليةالصحة وانخفاض نوعية السكن، باإلضافة لتحديات أخرى مثل انخفاض ق

من خالل اإلحصائيات ث ناطق المحافظة الثالتدني المؤشرات التنموية، والتباين التنموي الواضح بين م بذلك

 :، وذلك وفق اآلتي(2302) التي سجلت عام 

                                                           
 
1
 .، الفصل السادس2300- 2336 االقتصادية واالجتماعيةالخطة الخمسية العاشرة لتنمية هيئة التخطيط والتعاون الدولي،  

 
2

 . www.cso.gov.kw أحدث اإلحصائيات الموجودة لدى الموقع االلكتروني في المكتب المركزي لإلحصاء

http://www.cso.gov.kw/
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حيث تتباين مؤشرات البطالة بوضوح بين مناطق المحافظة والتي سجلت :واقتصادية اختالالت اجتماعية -

بينما  ،%20.03 بمعدل قدره شهباوتليها منطقة  ،%27.60 وبمعدل مقداره صلخدفي منطقة  اهأعال

 ، وبالمتوسط اإلجمالي يكون مؤشر البطالة في المحافظة%07.06 قدرهمعدل  السويداءسجلت منطقة 

2302في عام  %00.0 ، في حين سجل متوسط مؤشر البطالة في سورية22.03%
3
. 

 

 دنىأ داء سجل مؤشر الفقريالسو نطقةففي م ،الثالث ناطقلمؤشرات تباين الفقر بوضوح بين الماكما تظهر -

وبلغ ،نقطة %00.66منطقة شهبا ، بينما سجل في %26.08إذ بلغ  الثالثالمحافظة  ناطقبين م نقطة

وبالمتوسط اإلجمالي يكون مؤشر الفقر في  ،نقطة %05.02 مسجلة صلخد نطقةم أعالها في

 سجل متوسط مؤشر الفقرفي سورية أعلى من المتوسط على مستوى القطر إذ ،%20.56المحافظة

2302وذلك في عام  06.00%
4
. 

 

 :توازن من خاللالأدى بدوره إلى مفاقمة حالة الهذا كله 

  المناطقتزايد معدالت البطالة وتركزاألسر المعيشية تحت خط الفقر وتباينها بين. 

 من المناطق األقل نمواً باتجاه دمشق وحلب وباتجاه  ةوالدائم الداخلية الموسمية رتفاع معدالت الهجرةا

 .البلدان المجاورة

 

وبالتالي زيادة الطلب على الموارد المائية ألغراض  رافقت توسع النشاط العمراني وزحفه: اختالالت بيئية -

وتناقص مساحة الحراج  وتوسع البنى التحتية وما رافقه من زيادة استهالك األراضي الزراعية متنوعة،

وزيادة التصحر،  رعي الجائرلباإلضافة ل ،، وزيادة إنتاج النفايات واستهالك الطاقة الغير متجددةوالغابات

 .وزيادة التلوث 

 

نتيجة غياب التنسيق األفقي ما بين األجهزة اإلدارية المحلية والمديريات والبلديات  :االختالالت اإلدارية -

والتنسيق العامودي مع األجهزة المركزية، ونتيجة لضعف الكودار الفنية في إعداد المخططات التنظيمية، 

 .اع المركزية في التخطيط وغياب الرقابة والمساءلة وإتب

 

 :تلك االختالالت وضعت المحافظة أمام مجموعة من التحديات والقضايا

 :الظروف الطبيعية      
 ،نقص حاد في المياه ألغراض الزراعة -

 ،ضغط التوسع العمراني على األراضي الزراعية -

 ،د والمنتزهات والمحميات الطبيعيةتلوث مياه السدو -

 .وتآكل الحراج  البيولوجينقص في التنوع  -

 

 الظروف االجتماعية واالقتصادية     

 ،البطالة في القطاعات االقتصادية -

 ،والمشاريع االقتصادية نقص في المشاريع التنموية -

 ،الموارد السياحية واألثرية والطبيعية والزراعية ثمارعدم است -

 ،عدم وجود وسائل نقل متطورة -

 المحلية، والمواد األولية المواد الخامعدم وجود صناعات تعتمد على  -

 ،الفقر في المنطقة ازدياد -

 زيادة البطالة، -

 ،الهجرةزيادة   -

 التنموي في المحافظةتدني الواقع  -

 

                                                           
.نفس المرجع السابق

3
  

4
 .نفس المرجع السابق 
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وانخفاض قدرة اإلقليم التنافسية ، وانخفاض قدرة اإلقليم المالية تؤكد وقائع نوعية الحياة المتدنية في اإلقليم،  إن  

حيث سيؤدي االستمرار بهذه الحاجة إلى استراتيجية تنموية إقليمية مستدامة،  وهنا تكمن إشكالية البحث 

العمل على فهم  ةعلى أهمي أهميتها السابقة تؤكدتحديات ال السياسات التنموية المعمول بها إلى تفاقم اإلشكالية، إنّ 

مؤشرات التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي التحليل االستراتيجي ومن ثم صياغة الرؤية التوافقية 

للمجاالت التنموية،  وتحديد األولويات التنموية  للمحافظة وتقييمها ومن ثم صياغة االستراتيجيات التنموية وفقاً 

غياب االستراتيجيات التنموية وخطط  إذ أنّ عملية التنمية، التي تواجه  تحدياتالتخفيف من لوالمشاريع المناسبة ل

الة وفق رؤية مستقبلية تعتبر من أهم تحديات عملية التنمية للوصول العمل التنفيذية التي ترتكز على أدوات فعّ 

 .وثقافياً  تياً اسقتصادياً وروحياً ومجتمعياً ومؤسإلى مجتمع مستدام بيئياً واجتماعياً وا

 

 :هذه اإلشكالية دفعت باتجاه طرح مجموعة من التساؤالت

 التنمية المستدامة وبالتالي دور التخطيط اإلستراتيجي في تحقيقهو مفهوم استراتيجية تنمية إقليم، وما ما  _

 المجتمع المستدام؟ الوصول إلى

أم سببه عدم وجود  ،بين مناطق اإلقليم نسيق والتكامليعود إلى غياب الت التنموية المؤشرات سبب تدنيهل  _

ك أسباب أخرى أدت إلى والبطالة والهجرة، أم أن هنا لفقرمشاريع استثمارية وبالتالي قلة فرص العمل وزيادة ا

 هذه االختالالت البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية واإلدارية وبالتالي تدهور المؤشرات التنمو ية؟ 

 تكاملي؟ وطني ضمن إطار تنمويفي المحافظة تنموية الستراتيجيات اإلهل يمكن تطوير  _

 

 :هذه التساؤالت قادت بدورها لمجموعة من الفرضيات 

 :فرضية البحث -3
 :تالية لإلجابة على تلك التساؤالتسيعتمد البحث على الفرضيات ال

 

 :الفرضية األولى -

ه غياب ، سببفي محافظة السويداء بين المناطق الثالثنموي الواضح تدني المؤشرات التنموية والتباين الت إنّ 

ركيزة نظرية شاملة عن  من بناء لذا ال بدّ  ،األساس النظري ضعفوذه المناطق التنسيق والتكامل بين ه

 .بيقية لسياسات التنمية المستدامةباعتباره أداة تط ،التخطيط اإلقليمي

 

 :الفرضية الثانية -

ب إعداد دراسات تخطيطية إقليمية تنموية متكاملة من خالل أدوات تطلّ ي تنمية المناطق الثالث للمحافظة، إنّ 

تتضمن األبعاد اإلجتماعية  والتي (وورشات العملوالنظريات التنموية اإلقليمية  المؤشرات والبيانات)البحث 

عف والفرص والتحديات في مختلف النشاطات واإلقتصادية والبيئية واإلدارية من أجل تحديد نقاط القوة والض

والتجمعات والمراكز العمرانية لمعالجة المشاكل التنموية والعمرانية فيها ضمن أطر بيئية مستدامة والتي تعتمد 

 .من جهة، والتحليل االستراتيجي من جهة أخرى حثعلى تحليل الب

 

 :الفرضية الثالثة -

متوافقة مع  ،حديثةً  ورؤيةً  اً دولة، يجب أن يعتمد أسسلتخطيط وتنظيم اإلقليم ضمن اإلستراتيجية العامة ل إنّ 

ما يتطلب  مع الخطة العامة للدولة ومتوافقة أيضاً  والبيئية الحالية والمستقبلية واالجتماعية المتطلبات اإلقتصادية

 .وخطة استثمارية للمشاريع التنموية المقترحةوضع إستراتيجية تنموية متكاملة للمناطق الثالث 

 

 :أهداف البحث -4
 :طنية من أجلتماشى مع خطط التنمية الوتلى تحقيق مجموعة من األهداف ، يهدف البحث إمانطالقا مما تقدّ 

 .اإلقليمية تأسيس قاعدة نظرية في مجال التنمية -

في محافظة (دارية جتماعية واالواالقتصادية البيئية واال )تحسين المؤشرات التنموية بأبعادها  -

 .السويداء

 .وفقاً للمعطيات الحضرية والريفية والموارد البشرية المناطق تنمية  -

 .وضع دليل عمل في مجال التنمية ألجهزة اإلدارة المحلية  -

 .اإلقليمية البعد المكاني ضمن السياسات التنموية دمج -
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 .( محافظة السويداء على مستوى المناطقللقطاعات اإلنتاجية في ) اقتراح استراتيجية تنموية متكاملة   -

 

 :أهمية البحث والدراسات السابقة -5
 ،إقليمية شاملة تخطيطية رؤية تنموية وفقمحافظة السويداء تأتي أهمية البحث من كونه يدرس إمكانية تطوير 

متكاملة وكافة الدراسات السابقة اختصرت على ورؤية تنموية باإلقليم  درسإذ اليوجد أي بحث علمي سابق 

البعد العمراني من خالل المخططات التنظيمية أو البعد التنموي الزراعي،  ولم تدرس البعد اإلقتصادي 

، أي لم يتم  إعداد دراسة إستراتيجية لتنمية وره في تنمية المحافظة ككلوالبيئي ودواإلجتماعي واإلداري 

دراسة  بمثابة البحثيعد . تخطيطية إقليمية تنموية مستدامة كدراسةمناطق محافظة السويداء وتطوير كافة 

، وذلك للحد (صلخد ،شهبا السويداء،)ء للمناطق الثالث تنموية إقليمية لمحافظة السويدا تخطيطية معاصرة

وضع لى المشاكل والعوائق التي تواجه النمو عن طريق خطة تنموية إقليمية، تساهم في أوالتغلب ولو جزئياً ع

 .داريةجتماعية واالقتصادية واالاالختالالت البيئية واال حلول لمعالجة

 

 :منهجية البحث  -6
 :وفق اآلتي يعتمد البحث على منهجية علمية متكاملة

 النظري المنهج اإلستقرائي: 

ت أهم الكتب والمراجع واألدبيات المتعلقة  في مجاال وتحليل على دراسة اً مبني اً وصفي اً البحث منهج يعتمد

ودراسة أهم النظريات  ،قليماإلواستراتيجية تنمية التخطيط اإلقليمي  لتنمية المستدامة ومؤشراتها، وفي مجالا

 .ومحلية مماثلة تجارب عالمية ودوليةوتقييم ل المتعلقة في التخطيط اإلقليمي بما يناسب البحث،

 

  المنهج التحليلي: 

المعنيين  يعتمد على إستقراء الوضع الراهن من خالل مجموعة من اإلستبيانات واإلحصائيات والمقابالت مع 

باستخدام وتحليل وتقييم التجارب التخطيطية العمرانية لمدن المناطق الثالث،  ،ورشات العملنتائج باإلضافة ل

ة ن السمات الرئيسالراهن التي تبيّ  بما فيها خرائط الوضع ،(جيو ميديا) الجغرافينظام المعلومات خرائط 

دراسة ل إضافة ،(الطبيعية والسمات اإلجتماعية واإلقتصادية والبنى التحتيةو الجغرافية)للمنطقة المدروسة  

 :وذلك بهدف ميدانية تحليلية شاملة

  مؤشرات التنمية الشاملة والمستدامة  ءمن خالل استقراوصف الوضع الراهن لمناطق المحافظة

 .بركائزها السبعة البشرية واالقتصادية والروحية والثقافية والمؤسساتية والمجتمعية والبيئية

 ،وتشير إلى التحديات  إعداد المخططات الهيكلية التي تظهر العالقات المكانية المتبادلة للمناطق الثالث

خالل تحديد نقاط القوة والضعف في المحافظة،  باإلعتماد على قتصادية من جتماعية واالالبيئية واال

 لمنطقة التنموي لكل المؤشرات التنموية لكل من  المناطق الثالث في المحافظة، لدعم وتحليل والواقع

 : الوضع الراهن من خالل مرحلتيندراسة ب كاملة والمقارنة بينها ويتم ذلك

بيئية الجتماعية وإجراء تحليل المؤشرات اال و ،ورشة العملباالعتماد على نتائج  :المرحلة األولى -

نقاط الضعف  على المؤشرات السابقة ليتم تحديددارية لمناطق المحافظة الثالث بناًء االقتصادية واالو

نقاط ومن ثّم التركيز على  (اإلقتصادية، البيئية، اإلدارية اإلجتماعية،) من خالل تحديد االختالالت 

اإلجتماعية ، )ؤشرات التنموية على الم اإلمكانيات والفرص باالعتماد ل تحديدالقوة من خال

 (.قتصادية، البيئية ، اإلداريةاإل

 ،بقة على المعنيين وأصحاب العالقةيعرض المرحلة السا :(التحليل االستراتيجي)المرحلة الثانية  -

على قطاعات استناداً المن أجل تحديد الفرص واإلمكانيات المتاحة باإلقليم في كل  لقاءات وإقامة

 .المؤشرات التنموية الستقراء بيان رؤية المحافظة

 

 (مقترح)نهج استشرافي مستقبلي م: 
تحديد األولويات و ،استراتيجية تنموية اقليمية شاملةرؤية المحافظة من خالل  يتناول هذا الفصل صياغة

 تحسين مستوىكل من استراتيجية  اتبحيث تشمل االستراتيجي ،التنموية باختيار المشاريع التنموية المناسبة

من خالل  استراتيجية اإلطار المكاني وأخيرا ،التنمية االقتصاديةاستراتيجية واستراتيجيات قطاعية، والدخل، 

مخطط استعماالت األراضي ويضمن دراسة الربط بين اقتراح شمل ي ،إعداد مخطط هيكلي نهائي للمحافظة

التجمعات العمرانية الحضرية والريفية ضمن التدرج الهرمي للمراكز الحضرية من خالل المدن متوسطة 
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غير المناطق المحمية ومناطق اإلستثمار الهامة، و، دارية والمراكز الخدمية الريفيةالحجم والصغيرة واإل

إقليمية إنمائية دولية عبر الحدود أو  مراكز وصل، وومناطق التوسع العمراني عية،الملوثة، والمناطق الصنا

ء والتكامل بين كافة اإلرتقالخدمات من محطات معالجة المياه، المرافق وا اقتراحوكذلك  المعابرالحدودية،

كفوءة وقادرة على  مستدامة حياتياً، لتكون المحافظة والمؤسساتية، جتماعية والبيئيةقتصادية واالالقطاعات اال

 .الوطني والعالميو اإلقليميوجزءاً اليتجزأ من التخطيط التنموي  ، قوية إدارياً و، التنافسية

 

 :أدوات البحث -7
 :يعتمد البحث على مجموعة من األدوات نذكر منها 

 .لكتب والمراجع والدراسات السابقةا -

 .المركزي لإلحصاء ومديرية اإلحصاءالمجموعات اإلحصائية من المكتب  -

 .بحث ميداني واستمارات -

 . باستخدام برنامج جيو ميديا إلى نظم المعلومات الجغرافية كافة المخططات ذات التغطية الطبقية التي تستند -

 . الوثائق الرسمية من المحافظة للمناطق الثالث -

 .الوزارات المعنية  -

 .ورشات العملنتائج  -

 .المقابالت مع الجهات الرسمية المركزية والمحلية ذات الصلة بالموضوع -

 

 :صعوبات البحث -8
، وعدم وجود تجارب عالمية بتشعب موضوع البحثواجه البحث عدة صعوبات على المستوى النظري، تمثلت 

ومساحة اإلقليم   محافظة السويداء من حيث عدد السكان ةوصيوعربية  في استراتيجية تنمية إقليم مشابهة لخص

وطبيعته الجغرافية،  وعدم وجود دراسات سابقة، فقد تمت االستعانة بتجارب دولية من المصادر العلمية 

األجنبية عبر شبكة االنترنت، وتنظيم  المادة العلمية تنظيما مناسبا مثل تجربة استوكهولم في السويد حيث تشابه 

في التخطيط  ايرلنداتجربة كذلك بالنسبة ل اصيته كإقليم ساحلي، المحافظة من حيث عدد السكان تقريبًا رغم خ

 .اإلقليمي تشابه اإلقليم من حيث خاصيته الداخلية

 

، أما على المستوى التطبيقي فتمثلت الصعوبات في قلة البيانات واإلحصاءات الرسمية التفصيلية لمناطق اإلقليم 

، عدم وجود مخططات م تحديث البيانات السنويلعد لى مستوى المحافظة، باإلضافةفأغلب اإلحصائيات ع

تنظيمية لكامل المحافظة أو مخططات تفصيلية بمقياس مناسب للمحافظة وللوضع الراهن، وعدم وجود أي 

 . دراسة سابقة

 

 :مجاالت البحث -9
واالقتصادية االجتماعية المجاالت التنموية  كافةليشمل المجال العلمي للبحث االستراتيجيات التنموية اإلقليمية 

تخطيط والتنمية الريفية اإلقليمية، واإلدارة البيئية، : التي تشمل والهيكلية والخدمية والبيئية والمؤسساتية

وفق خطة إقليمية للمحافظة  ةاستراتيجية تنمويالتخطيط الحضري، ضمن وركة، المناطق الحدودية المشت

 . اإلطار الوطنية

بينما يضع البحث نتائجه  2300-2303ضمن الفترة الزمنية  والعملي إجراء البحث بإطاره النظري تمّ 

عاماً بحيث  25وفق مفهوم الخطط االستراتيجية بعيدة المدى لمدة 2307للفترة المستقبلية حتى عام ومقترحاته 

 .تكون مرنة وقابلة للمتابعة والتعديل

 

 :أجزاء البحث -11

 :كل منها إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بموضوع البحث تنتهيأجزاء  أربعةينقسم البحث في مكوناته إلى 

 :(اإلطار النظري التحليلي) األول بابال -

األطر النظرية لمفهوم االستدامة والمجتمع المستدام، والتنمية  منه الجزء األول فيتناول الفصل األول 

المستدامة وأهم المؤتمرات التي نادت بالتنمية المستدامة، مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة وركائزها وحلولها 

عملية  وأبعادها ومصادرها وتحديد اتجاه االستدامة واألهداف والغايات ومضامين االستدامة، وكيف يتم قياس

ورصد التقدم المحرز من خالل العالقة المتبادلة بين التنمية ، التنمية بالتعرف على المؤشرات التنموية
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قليم اإلوالتخطيط واستعماالت األراضي وتحديد القضايا التنموية المصيرية، وبالتالي تعريف استراتيجية تنمية 

 وأخذ الدروس المستفادة ستراتيجيات التنموية اإلقليميةلتعرف على أهم المبادرات العالمية و االإلى اباإلضافة 

 .لمناطق الثالث في محافظة السويداءا من اجل إمكانية التطبيق بما يناسب خصوصية

 كيفية العمل إلعداد استراتيجية من أجل التنمية اإلقليمية، إضافة إلى دراسة وتحليل بينما يتناول الفصل الثاني

، من أجل تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطةستراتيجيات التخطيط اإلقليمي والتنمية اإلقليمية اأهم نظريات و

 .ومن ثم المقارنة بينها لتحديد استراتيجيات التنمية اإلقليمية بناء على هذه النظريات

 

دراسة لياً بحيث سيتم وأخيراً يتناول الفصل الثالث أهم الدروس والتجارب المستفادة سواء عالمياً أوعربياً أومح

ايرلندا الشمالية و تجربة المدينة وتجربة استوكهولم في السويد وتجربة  ةفي سوريتجربة تنمية المنطقة الشرقية 

 .للوصول إلى أهم الخصائص التي تتميز بها االستراتيجيات التنموية والمقارنة بينهاالمنورة 

 

 :(اإلطار العملي التطبيقي)الثاني  بابال -
من خالل رصد السويداء محافظة في ميدانية للوضع الراهن الدراسة ال الثاني بابالفصل األول من ال تناول

واالقتصادية والمؤسساتية والثقافية  االجتماعية للمناطق الثالث في المحافظة التنموية الكمية المؤشرات

 .البيانات واإلحصائيات المتوفرة ب باالستعانة  والمجتمعية واإليكولوجية

وتحليل دالالت هذه التنمية الشاملة والمستدامة،  مؤشرات من خالل دراسةستدامة االرصد اتجاه  كما تمّ 

 .المؤشرات لتقييم واقع التنمية في مناطق محافظة السويداء ومدى حاجتها لمتطلبات التنمية المستدامة

 

  :تينحلمرالتي تتم على  طيط االستراتيجيوالتخ التحليلعملية  الثاني منه بابفي ال الثاني فصلتناول الحين  في

وباالعتماد على ، تحليل الوضع الراهنعلى التحليل االستراتيجي للمحافظة من خالل  تعتمد: المرحلة األولى -

 .ورشات عمل لصياغة بيان رؤية المحافظة، وتحديد فرص وإمكانيات المحافظة نتائج

والفرص والتحديات في كل قطاع تنموي ضمن كل منطقة على  د  نقاط القوة والضعفيتحد: المرحلة الثانية -

حدا من خالل المؤشرات السابقة وتصنيفها إلى قضايا وإمكانيات وتحديد القوى األساسية المحركة في عملية 

 .التنمية

 

 :(وضع خطة التنمية اإلقليمية المستقبلية) الثالثباب ال-

لمجتمع  متكاملةالنظرية والعملية من أجل صياغة رؤية  عبارة عن إسقاط وتطبيق لكل ماورد في الدراسة-

األهداف  تحديدمستدام وتقييمها بناء على أبعاد الرؤية المستقبلية ومكوناتها والمجاالت التنموية، وبالتالي 

على هذه  التنموية من خالل ورشة عمل تبعاً للمجاالت التنموية، ومن ثم صياغة االستراتيجيات التنموية بناءً 

األهداف، ومن ثم تقييم االستراتيجيات لتحديد األولويات في تطبيق هذه االستراتيجيات واختيار المشاريع ذات 

كفاءة ونوعية الحياة، والمبادئ األساسية في استراتيجية تنمية اإلقليم،  بناءالتأثير في المجاالت التنموية وبالتالي 

يم المالية، من خالل ترجمة ذلك التوجه االستراتيجي في بعده التخطيط قدرة اإلقلووقدرة اإلقليم التنافسية، 

 .التنموي اإلقليمي الشامل في كافة أبعاده البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسساتية 

 

 :(النتائج والتوصيات) الجزء الرابع-

 .استعراض أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة تمّ 

 

البحث أظهرت الدراسة النظرية ضرورة العمل بأدوات االستدامة األربعة المنهجية سواء المؤشرات في مجمل 

تيجي بتحديد نقاط قوة كأداة لرصد عملية التنمية نحو االستدامة، واألدوات التحليلية في إطار التحليل االسترا

ومخاطر اإلقليم، واألدوات التنظيمية من خالل تفاعل المجتمع الحكومي والمجتمع األهلي،  وضعف وفرص

األدوات التخطيطية بإتباع نهج التخطيط االستراتيجي التنموي اإلقليمي الشامل باعتبار التخطيط إضافة إلى 

 .اإلقليمي أداة في تحقيق الخطط االستراتيجية للوصول إلى مجتمع مستدام

عديد من الفرص واإلمكانيات، كما يواجه اليتمتع ب إقليم محافظة السويداءرت الدراسة العملية على أن كما وأظه

 والتي تؤكد على ضرورةالسياسات التنموية الحالية،  في لتغييراالعديد من المخاطر والتحديات التي تتطلب 

فظة السويداء تحدد أولويات العمل التي إعداد خطة استرتيجية تنموية إقليمية تنفيذية للمناطق الثالث في محا

 . تحقق الرؤية المستقبلية للمجتمع المستدام في المحافظة
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 :مقدمة
التخطيط االستراتيجي والخطط بعيدة المدى مرمى لكل من المجتمعات التي تسعى ألن تكون من  أصبح 

، حيث تزايد االهتمام بقضايا التنمية (بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ) المجتمعات المستدامة والدول المتقدمة

 .خطيط اإلقليميالمستدامة والشاملة وكيفية تطبيق هذه االستراتيجيات التنموية من خالل الت

 

على المفاهيم  األساسية  منه األول فصلفي الواألول  لجزءاضمن هذا اإلطار سيتم التعرف في 

والتعرف على مفهوم  ية اإلقليمية الشاملة والمستدامةالتنم ومفهوموالتنمية المستدامة لالستدامة 

 .المنظور اإلقليميمن مدن الاستراتيجية تنمية 

 

اإلرتقاء بعملية التنمية من خالل التخطيط  عبريستجيب لهذا التغير التنموي  ةإطار التنمية الشامل إن   

وتحديات التنمية  ،االستراتيجي في الفصل الثاني من الجزء األول،  بشرح القوى المحركة لعملية التنمية

لنقاط التحليل االستراتيجي : لاألو اخطوات دورة التخطيط االستراتيجي بشقيه منهجية إعدادوالمستدامة، 

وتحديد السويداء يم إلقلمستقبلية رؤية والعمل على صياغة الفرص والتحديات ،  القوة والضعف و

تحقيق األهداف بغية والقضايا التنموية، ومن ثم  صياغة االستراتيجيات التنموية األهداف االستراتيجية 

يمثل بحيث  لتحقيق التنمية المستدامة لتخطيط اإلقليميا آلياتتطبيق مما يستدعي  ،االستراتيجيةاإلنمائية 

أهم النظريات في  الفصل عرضكما ويالتخطيط اإلقليمي الشق الثاني من التخطيط االستراتيجي، 

 .التخطيط المكاني

 

 وتحديد نقاط الكمية اإلحصائية كأداة عملية لقياس عملية التنمية وقضايا االستدامة استخدمت المؤشرات 

قوة وضعف اإلقليم كعوامل داخلية، والفرص والتحديات كعوامل خارجية، في حين استخدمت مؤشرات 

م المحرز نحو تحقيق أهداف ا  .الستدامةالتنمية اإلقليمية المستدامة لقياس مدى التقد 

 

التجارب الوطنية والعربية والعالمية في  أهم  األول  بابمن ال ثالثفي حين يستعرض الفصل ال 

تباين مجموعة المؤشرات التنموية  حبحيث يوض  ، وية اإلقليمية والتخطيط اإلقليميستراتيجيات التنماال

، التي تعكس اختالف اإلمكانيات التنموية واالقتصادية لكل وظيفة من وظائف األقاليم مع األقاليم األخرى

السياسات التنموية بينها ورسمها من ، وبالتالي اختالف بينها كما تعكس التفاوت اإلقليمي، من بلد إلى آخر

قبل المخططين وصانعي القرار، والتي تتمثل في تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية واالقتصادية واالستدامة 

 .البيئية
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 :لتنمية الشاملة والمستدامةلالمفاهيم النظرية : األول فصلال -1
وكيفية تطبيقها من خالل التخطيط اإلقليمي  ،التنمية اإلقليمية المستدامةيا تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة بقضا

ية التنمية اإلقليمية المستدامة حيث ازداد وعي العالم حول أهم بوصفه أداة تطبيقية للخطط االستراتيجية التنموية،

رة استنزاف الموراد البيئية بإدراك الوعي بخطو ةلتحديات العولمة، إذ أن  القلق إزاء االستدامة المتأصل استجابةً 

 و عشوائيالعمراني النمو الهجرة والوبطالة المن حدة الفقر و المترافق مع التحديات االجتماعية واالقتصادية

ما لم يتم وضع حلوالً وسياسات  سيبقى مستمراً نضوب الموارد الغير متجددة واستنزاف الموارد المتجددة، 

 .مستدامة

تنمية المستدامة لالتعرف في هذا الفصل على المفاهيم النظرية لكل من االستدامة واضمن هذا اإلطار سيتم 

واستعراض أهم المؤتمرات التي نادت بالتنمية المستدامة، وتحديد مستويات التنمية وركائزها وأبعادها وغاياتها 

إقليمية، وبالتالي م عمرانية أ مأوأهدافها، وأهمية تحقيقها في المجاالت االستراتيجية المكانية، سواء كانت حضرية 

 .التعرف على مفهوم استراتيجية التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة 

 :في الماضي  مفهوم االستدامة -1-1
تحقيق المفهوم اليمثل اهتماماً جديداً بل يرجع  أن ً  على الرغم من أن  مفهوم التنمية المستدامة قد يكون جديداً، إال  

كانت تقوم الزراعة على أساس مستدام، إذ أن  الفيضان  القديمةإلى آالف السنين، ففي ظل الحضارة المصرية 

لنيل في فصل الربيع كان يوفر المياه لتزويد التربة من جديد بالمواد الغذائية، وقد شهد هذا النظام بعد لالسنوي  

 ستمرة، وممتجددةاالستدامة تشير إلى مدة بقاء النظم اإليكولوجية متنوعة،  ن  إأي ، سد أسوان تدهورا ًمطرداً  إنشاء

 اي لهمد على الوجود والتلمدة طويلة األعلى الموارد الطبيعية  ، وبالتالي االستدامة هي إمكانية الحفاظ زمنياً 

 .سيتم توضيح مفهوم االستدامة حديثاً  اآلتية، وفي الفقرة أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية ابدوره

 

 :مفهوم االستدامة -1

بين توازنمما تقد م يحافظ مفهوم االستدامة على ال
1
 : 

ومفهوم ، في النطاق االقتصادي من حيث اإلنتاج واالستهالك واالستثمار (ةالكمي زيادةالب)مفهوم النمو الذي يعنى 

في بنية االقتصاد وبالتالي زيادة المؤشرات االقتصادية المتمثلة بالناتج  (ةالنوعي زيادةبال)التنمية والذي يعنى 

تركز التنمية بمضمونها المتشعب على مخرجات الرفاه االجتماعي مثل تحقيق الصحة وبالتالي المحلي اإلجمالي، 

عية والنظم البيئية وتحقق الكفاءة وتسعى على حماية الموارد الطبيكما البشرية والتعليم ونوعية الحياة واألمن، 

 .االقتصادية والعدالة االجتماعية من خالل السياسات التنموية اإلقليمية المستدامة

العدالة واالنسجام المستمران إلى المستقبل، رحلة  على أن ها االستدامة Bedrsenو Megaمن  رف كل  ع  وقد 

المتوازنة والمتناسقة لألهداف البيئية واالقتصادية  دقيقة بدون نقطة نهاية، كفاح مستمر من أجل التنمية

واالجتماعية
2
. 

المجتمع، والمظاهر وق باستمرارية االقتصاد، يتعل   شامل   ها مفهوم  على أن   :االستدامة Litmanف في حين عر  

وتؤكد على الطبيعة المؤسساتية والبيئية للمجتمع البشري، وتعكس الرغبة العالمية اإلنسانية لجعل العالم أفضل، 

د الحاجة إلى تنسيق القرارات بين مختلف القطاعات والجماعات ة، وبالتالي تؤك  المتكاملة لألنشطة البشري  

والسلطات القضائية، وهي تضمن التخطيط الشامل واتخاذ القرارات المحلية قصيرة األمد التي تتسق مع األهداف 

".االستراتيجية العالمية طويلة األمد
3

 

األجيال المستقبلية،  حقوق اضي عنغل البشر على فرص التنمية دون التحصو تضمنا يعني أن  االستدامة هذ

مأسسة التنمية  ة، وهو ما يحتم  وهذا يعني ضرورة األخذ بمبدأ التضامن بين األجيال عند رسم السياسات التنموي  

 .في مفهومها الشامل من خالل المؤسسات الحكومية والغير حكومية كي تساهم في ديمومة التنمية

ر الذي يراعي الرفاهية وزيادة فسحة اإلمكانيات لألجيال القادمة والتي ستمكنهم من االستدامة إلى التطو  تهدف و

 .موارد البييئة والقيم الطبيعيةالالتنعم ب

                                                           
1
 .1991المجلد التاسع،"المينامجلة كلية اآلداب جامعة "، "جغرافية التنمية مفهومها وأبعادها"،عبد العال، األحمد محمد- 

2 Voula Mega and John Pederson, “Urban sustainability Indicators”,European Foundation For The Improvement of Living 

And Working Conditions",1988. 

3 Todd Litman,”Well Measured Developing Indicators For Comprehensive and sustainable Transport Planing,”Victoria 
Transport Policy Institute, 4 February 2008. 



13 
 

، البعد المكانيود الزمني، التعامل مع التطوير والتنمية بصورة واسعة من ناحية البع وجوباالستدامة تعني و

(بين األجيال الحالية واألجيال المستقبلية)  البعد التوزيعيو
4
. 

مفهوم شمولي الرتباطها بالتنمية المطلوبة للمجتمع اإلنساني وصوالً عبارة عن االستدامة ، هذا اإلطار ضمن 

تسعى لتحقيق التوازن بين احتياجات اإلنسان من جهة والحفاظ على الموارد الطبيعية من  إذ للمجتمع المستدام، 

 .جهة أخرى

 :اآلتييتميز ب أن  المجتمع المستدام التعاريف السابقةيستخلص من 

 .د سكانها العيش والعمل فيها حالياً وفي المستقبلأماكن ومجتمعات يري -

 هامجتمعات مستدامة نظراً لكونها تحتوي على البنية األساسية المجتمعية، والفرص واإلمكانات التي يحتاج -

 . سكانها

 .رفاهيته، وبااللتزام والعمل على إليه نتماءباإل هؤأبنايشعر مجتمع  -

للقدرة والفعالية االقتصادية، التي تؤمن االحتياجات اإلسكانية للسكان حسب مختلف فئاتهم وقدراتهم في  امتالكه  -

 .السوق

 .كبار السن وتحقيق طموحات الشباب لفرص  روفي -

 .م االيكولوجيؤعلى التال قدرته -

 بما يؤديعمل على تدعيمها بطرق تتواءم مع احتياجات المستقبل يحافظ على البيئة الطبيعية، بل ويحمي وي -

 . تعاملها مع احتياجات الحاضر

 :أبعاد المجتمع المستدام ينطوي تحت ذلك التعريف

سكان وريف مستدام، ومدينة مستدامة، و، من زراعة مستدامة ، المستدام التي تشير إلى كل مكونات المجتمع

إقليم واالستهالك المستدام، والبيئة المستدامة، واالستدامة، وثقافة حضارة وسياحة االستدامة، واالستدامة، 

 .النظام المؤسساتي الجيدوالخدمات، والمساواة واالقتصاد المستدام، ونقل مستدام، و، مستدام

 :تساؤالتتلك األبعاد تثير مجموعة 

 في ( دخل الفرد)واقتصادياً ( ديموغرافياً  بطالة،أمية،أمن،فقر،)واء الضغط البشري اجتماعياً كيف يمكن احت

 قليم اإل

  كيف يمكن الحفاظ على رأس المال الطبيعي 

  ًأ من المناطق الحضرية اليتجز   كيف يمكن إنعاش المناطق الريفية باعتبارها جزء 

  كيف يمكن خفض التلوث وحل مشاكل النقل ومخاطره 

 ل على مساكن بأسعار مقبولة كيف يمكن تطوير خطة اإلسكان والحصو 

  كيف يمكن تلبية االحتياجات البشرية الحالية والمستقبلية 

  ستدامةً اهل يمكن أن تخطط األقاليم بشكل تكون فيه أكثر   

ية الشاملة استراتيجية التنمية اإلقليم لمفهوم شامل بوضع تعريفإلجابة عليه في اإلطار النظري هذا ما سيتم ا

 .التنمية المستدامةبتعريف الوسيتم بداية ، والمستدامة

 

 :التنمية المستدامة -1-2
ي قدمته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية شهرة دولية والتي ذتنمية المستدامة اللاكتسب تعريف بروتالند ل

التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال القادمة في  بأنه ا التنمية المستدامةفت عر  

 .تلبية احتياجاتها

دعماً دولياً على ذلك  بناءً  على مفهوم التنمية المستدامة، وتلقى أساس العملالتعريف  هذامنذ ذلك الحين أصبح 

المجرد إلى فكر التنمية المستدامة الذي يتضمن شهد العالم محطات مهمة في مجال التطور من الفكر البيئي حيث 

 .لتحوالت االقتصادية واالجتماعية االرتباط الحتمي للبيئة با

 

 

                                                           
4
سياسات التخطيط العمراني "، تحت عنوان " -المؤتمر اإلقليمي المباد ات واإلبداع التنموي في المدينة العربية في المملكة األ دنية الهاشمية"المنديل، جمعة فائق -

 .2002عمان ، منشورات" الشاملة والمستدامة للمجتمعات العربية، النظام التخطيطي العمراني الشامل، نحو  ؤية مستقبليةودو ها في التنمية 
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 :مجاالت عمل التنمية المستدامة  -1

مجموعة من األنشطة األساسية واألنشطة من خالل ( 11األجندة )1991مؤتمر ريو عام جدول أعمال  حدد ً 

سيق مع نمحلياً ضمن إطار التنمية المستدامة وحسب خصوصية كل بلد وبالتالساندة التي يتوجب العمل بها 

  ((Programme of the united nations development (UNDP) دولية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمنظمات ال

تحسين عملية  أجلن م ((Programme of the united nations Enviorment(UNEP)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

استراتجية إقليمية واطنية اختيار قواعد البيانات والمعلومات،و ،نظمة التخطيط واإلدا ةأتحسين و صنع القرا ،

توجيه و ية بين األجهزة التنموية والبيئة،اتإيجاد قنوات التنسيق المؤسسو إصدار التشريعات،و ،للتنمية المستدامة

 مت إطارا ً كما وقد ً أنشطة القطاع الخاص وإجراءات التحكم به ونشر التوعية البيئية بين شرائح المجتمع المختلفة، 

مستدامة، ومن ضمن إحدى مبادرات األجندة تم  تشكيل لجنة التنمية التنمية الللعمل من أجل االنتقال الى 

التي أكد ت في الدورة التاسعة للجنة األمم ، (Commission On Sustainable Development) (CSD )المستدامة

ة قضايا رئيس( 5)المستدامة وحددت  على أن  الطاقة هي األهم لتحقيق التنمية( CD)المتحدة للتنمية المستدامة 

 ،تحسين كفاءة استخدام واستهالك الطاقة، وول الى الخدمات المتطورة للطاقةزيادة قدرة الوص: مثل تتعلق بها

يؤكد ضرورة تنفيذ  في مجال النقل، مماتكنولوجيات الوير تط ،تطوير استخدامات موارد الطاقة المتجددة

السياسات التنموية القطاعية
5

 . 

والذي حدد أهداف األلفية للتنمية  1222عام  إعالن األلفية للتنمية الصادر عن األمم المتحدة في أيلول وأكد   كما

هذا يؤكد ضرورة القضاء على الفقر، بكون الفقر المولد و، 1215تخفيض نسبة الفقر الى النصف بحلول عام 

تلوث، وأك د على ضرورة المساواة بين الجنسين، والتعليم اإللزامي، والحد من الجوع والمرض واألمية لر لباألك

 .والتلوث

الصعيد العربي، وأثناء التحضير لمؤتمر القمة العالمي قام مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة أما  على 

 ESCWA (Organization of the منظمة األمم المتحدة لجنوب غربي آسيا وUNEPبالتعاون مع الهيئات اإلقليمية

united nation For the south-west Asia)) والذي تضمن اإلعالن العربي  1221/شباطإعالن أبو ظبي في  بإصدار

 .للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية

م مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عام   آنذاك بمبادرة التنمية المستدامة في  1221لذا تقد 

وهانسبرغ لقمة التنمية المستدامة وتهدف المبادرة المنطقة العربية باسم المجموعة العربية المشاركة في مؤتمر ج

إلى التصدي  للتحديات التي تواجه الدول العربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بحيث حددت األهداف العامة 

 بالمجاالت التالية ة والوصول إلى المجتمع المستداموالمطالب األساسية لتحقيق التنمية المستدام
6
: 

 ،الفقراستئصال  -

 ،تغيير أنمااط اإلنتاج واالستهالك الغير مستدامة -

أي تعزيز ما ورد في حماية الموا د الطبيعية وإدا تها التي تشكل أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية  -

التنمية تكامل عناصر التنمية المستدامة الثالث التنمية االقتصادية، ، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية مبادئ

 .االجتماعية وحماية البيئة

التنمية المستدامة تشمل قضايا اجتماعية مثل قضية الفقر واألمية  ن أن ً في إطار االتفاقيات والمؤتمرات السابقة يتبي ً 

مثل التلوث البيئي والتنوع  والتعليم، وقضايا اقتصادية مثل مسألة الزراعة وموارد المياه والنقل، وقضايا بيئية

 .لوجيوالبي

 

 :مستويات التنمية المستدامة 1-2-2

قليمي لمفهوم التنمية اإلطار الذي يضيف الطابع المكاني المحلي و اإل ما المتكاملة لمنطقةالتنمية المستدامة  تتطلب

، باإلقليممن بناء عملية التنمية على منطقة جغرافية تعرف  ال بد  نقطة انطالق ألية عملية تنموية، وكالمستدامة، 

يشير اإلقليم إلى المستوى بحيث ، (نظم بيئية وطبيعية، من الهواء، الماء، األرض)ذو نظم إيكولوجية متنوعة 

إنشاء مجتمعات باألخرى  لمستوياتتحدد ا ومن ثم  ، المستوى المكانياألول لمستويات التنمية المستدامة  ويمثل 

تنظيم أنفسهم كتعبير عن  عبر فبإدارة الموارد المجتمعية التي تنعكس من خالل سلوك السكان المحليين ،سكانلل

إن  هذه  بحيث ،المستوى التوزيعيتنمية المستدامة مستويات المن ثاني المستوى اليشار إلى   ،النشاط المحلي

                                                           
5 Todaro, M “Economic Development”, Ismail Serageldin “Making Sustainable Development”,1997, P 6-10. 
6 http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit-does/2309-p;anfinal.htm,2008. 
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تنمية لإلى المستوى الثالث ل مما يدلمع البيئة التفاعالت المجتمعية التي تتم من خالل تفاعل الناس عبر زمن معين 

 .بالمستوى الزمانيعرف يالمستدامة و

 المستوياتإلى   شيرالدوائر الثالث ت أن  التنمية المستدامة تتم على ثالثة مستويات بحيث أن   (1)الشكل   ويبين

هذه المستويات  ن  حيث أ( التوزيعي، المستوى الزمني المستوى المكاني، المستوى) تنمية المستدامةلالثالثية ل

 وفق اآلتيتتفاعل مع بعضها 
7
: 

 .ق المساواة بين أفراد المجتمعيتحق مع المستوى الزمني يتم المستوى التوزيعيمن تفاعل  -

 .المساواة بين األقاليممع المستوى الزمني يتم تحقيق  المستوى المكانيومن تفاعل  -

العدالة والمساواة بين األجيال الحالية : التوزيعي مع المستوى المكاني يتم تحقيقومن تفاعل المستوى  -

والقادمة
8
. 

فالتنمية المستدامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً وتعزز عالقتها بهذه المستويات من خالل االستراتيجيات المتوازنة بين 

االستراتيجيات التنموية تقوم على أساس  أن   اعتبارعلى النمو والتنمية  في إطار التنمية الشاملة والمستدامة، 

مدخرات المجتمع من موارد طبيعية وبشرية واقتصادية واليمكن وصفها بكونها ملكاً تهدره األجيال الحالية 

كما تشاء، وإن ما وفقاً لمصلحة الجنس البشري، تستفيد منه األجيال الحالية، ولكنها تحافظ عليه في الوقت نفسه 

ن األجيال المستقبليةلمصلحة من يليها م
9
. 

 
 

 قااطع مستويات التنمية المستدامة،ت( 1)الشكل

 ICLEI ،[217.46]، باالعتماد على إعداد الباحثة :المصد 

 

 :لمجتمع المستدامل المكانية بعاداأل  -1-3
واالستدامة االستدامة البيئية واالستدامة االجتماعية  :هي المجتمع المستدام ثالث فئات لالستدامة المكانيةيضمن 

 .االقتصادية

تفاعل البشر مع الطبيعة المحيطة بهم  عبرتعزز النزاهة اإليكولوجية  واإلدارة التكيفية االستدامة البيئية حيث أن  

عن طريق السياسات البيئية و اإلنمائية ذلك بتعزيز و، احتضان مستدامالعودة لموارد  الطبيعة من أجل من خالل 

 .تجددة والغير متجددةالموارد المالحفاظ على 

جميع لبتحقيق العدالة االجتماعية بتأمين فرص العمل لالفعالية المستدامة في حين تعزز االستدامة االجتماعية 

وتخفيض نسب الفقر، وتأمين السكن المريح والالئق بكافة أنواعه مع الفراغات المفتوحة والمساحات الخضراء 

د يمن حدائق ومياه شرب وصرف صحي وتزو وبكامل خدماتهالمجتمع  والمنتزهات بأسعار مقبولة لكافة فئات

مستدامة إلعادة تدوير الوسائل السيارات والالمجتمعات بشبكة الهاتف والكهرباء و الصرف الصحي ومواقف 

تعزيز السياسات والبرامج اإلسكانية من خالل ذلكو ، ومياه األمطار  النفايات
10
. 

                                                           
7 United Nation, Agenda 21: Chapter 3,4,6,25and 26 
8
  Http://wwww.urbanobservatory.org/indicators 

.3891الكويت، ، "لتنمية االقتصاديةا"صقر، أحمدصقر، 9 
10Yanarella, E.J. & Levine, R.S. Does sustainable development lead to sustainability?, (1992). 
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سكان االستدامة لألجيال الحالية واألجيال المستقبلية، البد  من التواصل مع مستقبل االستدامة ومن أجل ضمان 

من حيث الكثافة السكانية والتركيبة العمرية والمهنية والتعليمية ومعدل النمو السكاني والقضايا السكانية كافة مع 

قضايا  على األكبر والمعق دكاني التأثير نمو الستحديد النسل وحاالت الزواج والطالق وسن الزواج ألن  لل

االستدامة، وبالتالي تحديد المساحات المعمورة واالرتفاعات الطابقية ونسب المساحات الخضراء وعدد السيارات 

خدمية ال المساحات المعمورة بالمرافق تزويد هذه من ذلك سع العمراني العشوائي، وما يرافقوضبط التو

، وفق نسب معينة مستقبليةالحالية والمؤسساتية الوترفيهية، الوتعليمية، الوتجارية، الودارية، اإلخدماتية الو

والبيئة المستدامة من خالل الحيوية  رة المستدامة والثقافة المستدامةوبالتالي تحقيق الزراعة المستدامة والحضا

الثقافية
11
. 

 

واإلنتاج واالستهالك المستدام من تنوع وتكرار في  تظهر بتحقيق األمن االقتصادياالستدامة االقتصادية أم 

المواد األولية والخام بشكل مستدام، والتعامل مع النظم البيئية  ثمارمختلف القطاعات اإلنتاجية االقتصادية، واست

 اردف مع األبعاد األخرى، فتتفاعل الموعلى التكي   وأكثر قدرةً  اً بشكل مستدام مما يتطلب أن يكون االقتصاد مرن

ية ويضمن اتيؤمن فرص العمل من خالل الفعالية المؤسسبما مع البشر من خالل التخطيط االقتصادي المستدام،  

العمل  ية المركزية من أجل الحفاظ على القيم المجتمعية من خالل تعزيزاتمشاركة المواطنين كافة بإدارة مؤسس

 ىوتلبكافة العاملين  بحيث يتم استيعابنتماء واألمان، ينمي شعور اإل بما باستخدام الموارد البيئية، المستدام

من خالل تشارك القطاع الثالثي رجال األعمال  مستدامالستهالك االبالخدمات البشرية الحالية والمستقبلية 

والمجتمع المدني والمجتمع الحكومي
12
 . 

 

 :التنمية الشاملة والمستدامة  -1-4
الشاملة إقليمياً، وهو مفهوم متعدد األبعاد والمستويات،  بحيث ينظر منظور التنمية المستدامة ( 1)الشكل يوضح

إلى التنمية المستدامة باعتبارها تفاعل متبادل المنفعة بين البعد الفردي والبعد االجتماعي، وبين البيئة المبنية 

ة عن الفردية لعدة ئفة الناشوالبيئة الطبيعية في العالم الفيزيائي، في هذا السياق فإن  المجتمع هو فكرة بناء المعر

أنماط مختلفة من تفاعل البشر، لذلك فإن  التناغم المتكامل بين التنمية البشرية والتنمية االجتماعية والثقافية 

ها المجتمع من خالل القدرة دوالروحية هي التي ينبغي تحقيقها في المجتمع، هذه التفاعالت المجتمعية يحد

وما إلى ذلك، ( أي البيئة الطبيعية والنظم الطبيعية بما فيها الهواء واألرض والمياه)ية االستيعابية لنظم اإليكولوج

، لذا ينبغي االستراتيجيةواألهداف اإلنمائية ( 11)بنية ومضمون األجندة  تحقيقمفتاح لالهي التفاعالت إن  هذه 

 التفاعالتض مع مبادئ ريو، وإن  هذه يتعار إدماج مفاهيم التنمية المستدامة ومبادئها مع واقع المجتمع بما ال

اآلتيةريو والتي تشمل األفكار  لتوصيات مؤتمرتستجيب 
13
: 

 .حق الشعب في أن يحيا حياة صحية ومنتجة وفي وئام مع الطبيعة  -

 .القضاء على الفقر وتقليص الفوارق في مستويات المعيشة  -

 .وتشجيع السياسات الديموغرافيةإزالة أنماط اإلنتاج واالستهالك الغير مستدام   -

 .تحقيق التقدم االقتصادي طويل األجل وربط ذلك مع حماية البيئة  -

 .تلبية االحتياجات التنموية لألجيال الحالية واألجيال المستقبلية  -

ساء وشباب وأطفال وسكان نوت المجتمع من رجال أعمال ومن أجل تنمية مستدامة هناك أدوار لكافة فئا -

أصليين أي المجتمع األهلي والمجتمع الحكومي
14
. 

 

                                                           
 
12

 Government sustainable development strategy QUEBEC  2008-2013. 
13

United Nation Commission on Sustainable Development “Indicators of Sustainable Development Framework and 

Methodologies”, P.300-303,1996. 
:األهداف اإلنمائية األلفيةالألمم المتحدة، موقع  14   -http://www.millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp 
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تحقيق  بهدفطويلة األمد  املةط شبأكمله عبر خط جتمعالمهي نتاج جهود  التنمية الشاملة  ن  يستخلص من ذلك أ

وتطوير متوازن لجميع السياسات البشرية والثقافية واالقتصادية والروحية والبيئية والسياسية والعمرانية 

 . المدروسة

 

 نظو  التنمية الشاملة والمستدامةم (2)الشكل

 "www.sustainable development.com."عداد الباحثة باالستعانة بالموقعإ: المصد 

 

 :مبادئ  التنمية الشاملة والمستدامة  -1-4-1
 ،  الشموليةير إلى تفعيل تقوم التنمية الشاملة والمستدامة على مبدأين أساسين أولهما الحق في التنمية التي تش 

وتركز على األجيال  حماية البيئة والتي تتطلب تفعيل االستدامة وثانيهماوالتي تركز على األجيال الحالية 

 توضيحاً لهذه المبادئ( 1) حيث يبين الجدول المستقبلية
15

  . 

(على األجيال المستقبلية ركز  ت) االستدامة (على األجيال الحالية ركز  ت)التنمية    

على الموارد الطبيعية لألجيال القادمةالحفاظ  - تحسين نوعية حياة األفراد   -  

 -الحفاظ على قيمة رأس المال البشري والصنعي

.لألجيال القادمة   

تأمين توزيع عادل للموارد على األفراد -  

نمو تدريجي بطيئ - -تأخذ بعين االعتبار البعد الزمني  

 واالستدامة،الفرق بين مفهومي التنمية  (1) الجدول

 [217.47]باالعتماد على  إعداد الباحثة: المصد 

 

صفة الشمولية تتحقق بكون عملية التنمية ذات أبعاد متعددة ومستويات مختلفة، تنطوي على عملية تغييرات إن  

من تسارع النمو االقتصادي والحد من عدم  الحد  تعمل على  وكذلك، االجتماعية واالقتصادية والبيئيةفي الهياكل 

قتصادية وسياسية اثقافية ووبشرية، روحية وركائز أساسية،  اء على الفقر، فهي تندمج بين سبعالمساواة والقض

سيتم توضيح اآلتية ، وفي الفقرة اجتماعية، والمستوى البيئي، فهي اتباع نهج متكامل لتحقيق التنمية المستدامةوا

ركائزمضمون هذه ال
16
. 

                                                           

15- World Commission on Environment and Development (WCED) “Our Common Future”, P.54.1999. 

16Atkinson, G., Dubourg, R., Hamilton, K., Munasinghe, M., Pearce, D. & Young, C Measuring Sustainable 

Development: Macroeconomics and the Environment (Aldershot, Edward Elgar), (1997). 
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 : كائز التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة  -1-4-2

الشاملة والمستدامة من مستويات التنمية المستدامةتستخلص ركائز التنمية 
17
: 

عل البشر ممارسة عملية يومية تأتي من تفا تتم في أي  (:يةصحية أو الروحالتنمية ال)الركيزة األولى  -1-4-2-1

ه ومع البيئة الحية وغير الحية، وذلك يتطلب إدارة المشاكل الصحية المتصلة بالبيئة فيمع المكان الذي يعيشون 

  .اةوالممارسات وأساليب الحي

 

تهدف إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية القوية  (:التنمية البشرية) الركيزة الثانية -1-4-2-2

ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، بحيث يتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل 

ي ويبني تدريب ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته، كما يسمح هذا النظام بالتفكير التحليلي والنقدال

دعو إلى التعامل البن اء مع يقيم المجتمع، بحيث د على التماسك واحترام القدرة على اإلبداع واالبتكار، ويؤك  

 .والتطويردعم النظام التعليمي من أجل اال  للبحث العلمي ألن يكون اإلقليم مركزا فع  ويدعو العالم،  شعوب

تنمية ومن كون التنمية الشاملة والمستدامة المحققة ستكون صديقة للمجتمع، تتحقق  البشرية والروحيةإن  التنمية 

 .بيئية قابلة للحياة

 

(التنمية المجتمعية)  الركيزة الثالثة -1-4-2-3
18
تدعو إلى النهوض بالمجال االجتماعي وتطويره من خالل :

والمحافظة على أسرة قوية متماسكة بناء اإلنسان القادر على التعامل بجدارة ومرونة مع متطلبات عصره، 

في  المجتمع  في كافة جوانب الحياة،  ال  ع  ف تحظى بالدعم والرعاية والحماية االجتماعية، حيث يكون للمرأة دور  

ان، سك  لما المشاركة في صنع القرارات االقتصادية والسياسية، باإلضافة إلى توفير األمن واالستقرار لوالسي ً 

تعمل على تعزيز روح التسامح واإلحسان ها األساسية ضماناً لتكافؤ فرص المواطنين، كما أن ً وتأمين الحاجات 

وتشجيع الحوار البن اء واالنفتاح على الثقافات األخرى، باإلضافة لتعزيز الوجود اإلقليمي، ضمن منظومة 

 .المجتمع الدولي المستدام في تحقيق األمن والسلم العالميين 

 

بحيث ينظر إلى التنمية االقتصادية في جميع أنحاء العالم (:التنمية االقتصادية) الرابعة الركيزة -1-4-2-4

كوحدة متكاملة متوازنة وليس كتطورات مستقلة، أي أن تحكمها الحدود الجغرافية والسياسية الحقيقية ضمن 

المستمر في مستوى  تحسني والالمنظور الطبيعي، لكي تسمح بالحيوية التي سيبنى عليها االزدهار االقتصاد

المعيشة،  ذلك يتطلب إدارة حكيمة للموارد الناضبة التي تضمن لألجيال القادمة موارد وإمكانيات كافية لتلبية 

األمثل للموارد وخلق التوازن بين االحتياطي واإلنتاج مع  ثمارطموحاتها، و هذا يتطلب اإلدامة بضمان االست

نمية المستدامة حقيقة واقعية، ويغدو تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى ثروة مالية التنويع االقتصادي لجعل الت

وسيلة لتحقيق البنى التحتية في االستثمار ضمن رؤية شاملة دون تجزئة المناظر الطبيعية وبجودة عالية تقدم 

والنشاطات ، من حيث المعرفة الخدمات واالبتكار بهدف تحويل المجتمع إلى مركز إقليمي كقطب نمو  

االقتصادية والخدمية والمالية وخدمات عالية القيمة، وتحقيق االزدهار وتأكيد دور الشراكة القطاعية الثالثية بين 

المجتمع الحكومي والمجتمع المدني ورجال األعمال
19
. 

 

تعتمد على تزايد عدد العلماء والمثقفين والباحثين والمفكرين (: التنمية الثقافية) الخامسة الركيزة -1-4-2-5

وعدد الطلبة في الجامعات، وبالتالي هي أساس الركيزة في ظهور التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي كلما 

تنمية ارتفع المستوى التعليمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع أدى ذلك إلى تزايد حظوظ نجاح ال

                                                           
17 Environmental Indicator Bulletin (various issues) (Quebec, State of the Environment Reporting Program, Environment 

Canada), (1993). 

 
18

 Environment Canada, Environmental Indicator Bulletin (various issues) (Quebec, State of the Environment Reporting Program,  

Environment Canada), (1993). 
19

Deelstra, T) The European Sustainability Index Project, in: T. Trzyna (Ed) A Sustainable World (Sacramento, CA, International 

Center for the Environment and Public Policy, (1995). 
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ه تنطلق من عادابحيث يبحيث يحيي أصالة وعراقة المجتمع  تعليمي   الشاملة، وأدى لتحول اإلقليم إلى قطب نمو  

 .وتقاليده

 

تميز بالرشادة في يتنطلق من فكر جديد  ،عملية مقصودة(:التنمية السياسية) الركيزة السادسة -1-4-2-6

هي الشرط الضروري لتحقيق المشاركة، ،  والمدى البعيدهدفها الوصول إلى أفضل مستوى على  التخطيط،

وتحقيق التغيير الحكومي سواء في اآللية أو في المؤسسات بتطوير مستلزمات األجهزة اإلدارية، وتوفير 

ية، وبناء الديموقراطية من خالل فية والرقابة، وبناء الدولة القوالكوادر الفنية المؤهلة، مع المساءلة والشفا

يةالالمركز
20
. 

 

عملية تقوم عملية التنمية الشاملة كما سبق ذكره على الحق في  (:التنمية البيئية) الركيزة السابعة -1-4-2-7

توازن بدقة الالتنمية والحق في حماية البيئة، وكالهما حق من حقوق اإلنسان، فضالً عن الشعور بالمسؤولية ف

شروط المحافظة على البيئة وآثار  التلوث في تدهور  بين متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبين

المنظومة البيئية ضمن بعد مكاني، وذلك يتطلب تقييم المخاطر المتوقعة والتعامل مع المتغيرات
21
 . 

 .ي االستدامةمية البيئية المستدامة وفق معيارتوضيحاً لمفهوم التن( 1)حيث يبين الجدول

 

 مفهوم التنمية البيئية المستدامة

 مبادئ التنمية معيار المستوى األول معيار المستوى الثاني

  ،الكفاءة االقتصادية والمالية، العدالة

 الرفاهية االجتماعية

 التنمية القدرة على تلبية االحتياجات اإلنسانية الحالية

التنمية االقتصادية )

(واالجتماعية  

 االستخدا م المستدام للموارد

الغير متجددة   

تلبية االحتياجات اإلنسانيةالقدرة على   

المستقبلية   

 االستدامة

(حماية البيئة)    

 االستخدام األمثل للموارد المتجددة

 معايير مستويات التنمية( 2)الجدول

 [217.54]، إعداد الباحثة :المصد 

واألبعاد المكانية أبعاد التنمية المستدامة وركائز التنمية  الشاملة وغاياتها )بين العالقة ( 3)يوضح الجدول 

 .(لالستدامة من خالل مبادئ التنمية ومستوياها وأبعادها

 

 

تركز على األجيال/االستدامة  

/القادمة المستقبلية  

 

/تركز على األجيال الحالية/  التنمية الشاملة 

 التنمية الشاملة والمستدامة

 أبعاد

التنمية  

 المستدامة

 مستويات 

 التنمية

للمجتمع المستداماألبعاد المكانية   ركائز التنمية الشاملة غاية ركائز التنيمة 

 

 االستدامة االجتماعية

 المجتمع التنمية الروحية إدارة المشاكل الصحية

 

 

 

 

 االقتصاد

 مكاني

 بناء نظام تعليمي يواكب

 المعايير العالية

 لمتطلبات سوق العمل

 التنمية البشرية

 اإلدارة المتكاملة الستعماالت

 األراضي

 توزيعي التنمية المجتمعية

 االستدامة االقتصادية

 

 التنمية الثقافية ارتفاع المستوى التعليمي

 التنمية السياسية المشاركة المجتمعية

 التنمية االقتصادية الكفاءة االقتصادية

ستدامة البيئيةاال  زمني البيئة التنمية اإليكولوجية اإلدارة والحماية البيئية 

أبعاد التنمية المستدامة و كائز التنمية  الشاملة وغاياتها واألبعاد المكانية لالستدامة من خالل مبادئ التنمية ) العالقة بين( 3)الجدول 

 (.ومستوياها وأبعادها

 [217.58]، إعداد الباحثة :المصد 

                                                           
20 -Development for the United Kingdom (London, DETR).,Sustainability Counts (London, DETR), (1998). 
21 -Environment Canada ,Implementing Sustainable Development, Report of the Interdepartmental, (1990). 
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وديناميكية متطورة يمكن تكييفها لتتناسب مع ، فكرة مفتوحة التنمية الشاملة والمستدامةأّن  يتبي ًن مما سبق

 :السياقات المختلفة عبر المكان والزمان فهي

  تعمل على تأمين الخدمات البيئية واالجتماعية واالقتصادية األساسية لسكان المجتمع دون التأثير على قدرة

 .األنظمة الطبيعية التي تعتمد عليها تلك الخدمات 

 من جيل إلى آخرالموارد ويل جيلية ، أي عملية تح ةظاهر. 

 والسياسية والثقافية والصحية والمجتمعية عملية متكاملة تعمل على تحقيق التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية 

ما يعتبر مستدام على المستوى الوطني ليس  مع العلم أن   (عالمية، اقليمية ومحلية)وتحدث على عدة مستويات 

 .بالضرورة أن يكون مستدام على المستوى العالمي

 أكثر ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر معات من حال ومستوى أدنى إلى حالعملية انتقال بالمجت 

 . منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان اإلنتاج والخدمات حالً البد   ، وتعدنوعالو كمفي ال اً تقدم

 عملية وليست حالة وبالتالي فإن ها مستمرة ومتصاعدة تعبيراً عن احتياجات المجتمع. 

 عملية مجتمعية يجب أن تساهم بها كل الفئات والقطاعات والجماعات وهي. 

 عملية ديناميكية جدلية ليست ثابتة وهي. 

 ست ذات طريق واحد أو اتجاه واحدلي كما وإن ها. 

 

 :التنميةاإلقليم و -1-5
عملية التنمية المستدامة تتم بالمساواة بين األقاليم فلكي تتم عملية التنمية  ضمن مستويات التنمية المستدامة أن ً  ر  ك  ذ  

 .وتتفاعل ركائز التنمية البد  من بعد مكاني جغرافي يعرف باإلقليم 

أن ه منطقة من سطح األرض،  يتميز عما يجاورها من المناطق  بعدة تعاريف منها مصطلح اإلقليم فعر  قدو

ولذلك فالجغرافيا تهتم  بظاهرة، أو مجموعة من الظواهر أو خصائص معينة تبرز وحدتها أو شخصيتها،

التوازن حلول لها من أجل تحقيق البالمشكالت المكانية اإلقليمية، من حيث دراسة أسسها وتحديد أسبابها ووضع 

 .ليمية داخل اإلقليم الواحدقتفاوتات اإلالتقليل على  عن طريق العملاإلقليمي والمساواة اإلقليمية، وذلك 

كما تعد اإلجراءات والتوجهات الهادفة نحو تشكيل مكان معين ضمن نطاق جغرافي اقتصادي واجتماعي 

وكذلك على صعيد ، اإلقليم حديدلى صعيد توعمراني على الرغم من تداخلها وصعوبتها إحدى الخطوات المهمة ع

متباينة من حيث الخصائص والسمات الذاتية والمتجاورة القليمية اإلوحدات ال د منإلى عد الدولة مناطقياً  تحديد

وجعلها لكل إقليم على حدة، ومن ثم إعداد  عمليات تحديد المعطيات الماديةوالطبيعية  المميزة، األمر الذي يسهل

الدراسة التحليلية الشاملة لإلقليم  تمهيدا  لوضع المخططات اإلقليمية والتنظيمية على مستوى أقاليم الدولة، آخذة 

االعتبار قضيتي التجاور المكاني والزماني لتحقيق التوازن واالنسجام فيما بينها  للوصول إلى تحقيق التنمية ب

قطاع صحة، قطاع ) امة التي تتميز بطول برنامجها الزمني واستمراره وشموليته المكانية والقطاعيةالمستد

كما تربط بين التوجهات االقتصادية إلقليم  وتنميته عمرانياً .(سكني، قطاع تعليمي، قطاع نقل ومواصالت، وغيره

ار الصحي لسكان اإلقليمواجتماعياً ومجتمعياً مع المحافظة على البيئة السليمة لتوفير اإلط
22
. 

 

 :وظائف اإلقليم  -1

نفوذه اإلقليمي فقد يكون اإلقليم طبيعي أو تأثير وذلك تيعاً لحجمه وتختلف وظائف اإلقليم من إقليم إلى آخر

 .وبالمجمل تشترك األقاليم بالوظائف التالية ،زراعي أو سياحي

 .سكان بمختلف تجمعاته العمرانيةالمتعلقة باإلوتشمل المعطيات واإلحصائيات الحديثة : الوظيفة اإلسكانية

وتشمل المواقع والمراكز التعليمية والثقافية والمدارس والجامعات وأماكن المؤتمرات : تعليميةالوظيفة ال

 .والنداوات واألبحاث العلمية

 .وتراثيةوتشمل ما يحتويه اإلقليم من معطيات طبيعية وأثرية سياحية : الوظيفة الحضارية أو األثرية

 .وتشمل كافة النشاطات االقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات تنقلية: الوظيفة  االقتصادية

                                                           
22-Sadler, B. & Jacobs, PA key to tomorrow: on the relationship of environmental assessment Sustainable Development and its 

Indicators 427and sustainable development(1989) .  
 



21 
 

 وغيرهوتشمل ما يتطلبه اإلقليم من خدمات بنى تحتية من شبكات مياه وصرف صحي : لخدميةالوظيفة ا

 .باإلضافة لماهية النقل والتنقل في اإلقليم

تشمل كافة مؤسسات اإلقليم والسلطات السياسية صاحبة اتخاذ القرارفي اإلقليمو: الوظيفة اإلدارية
23
. 

 

 :مفهوم التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة -1-6
 مابها عملية تغيير هيكلي في النسق االجتماعي واالقتصادي والبيئي تعرف التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة بأن ً 

 التخفيف من حدة الفوارق اإلقليمية ومكافحة الفقر، وبالتاليالبنيان اإلنتاجي المحلي في ع تنوالتطوير والضمن ي

وتحرير المواطن بتخليصه  ،ع مطرد في المستوى المعيشي للناسيؤدي إلى ارتفا مابدة، جيواختيار نوعية حياة 

م العادل لعوائد هذا النشاط، من عوائق المشاركة الفاعلة في النشاط االجتماعي واالقتصادي، وتمكينه من االقتسا

البد  من أن تمارس على جميع  الشاملة والمستدامة فالتنمية ،م بتقليص التبعية المدمرة للخارجوتحرير األقالي

 .وطنيةواإلقليمية والالمحلية المستويات 

الطبيعية  البيئة التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة تظهر لزائر والقااطن من خالل تفاعل البيئة المبنية مع إن   

التي تهدف إلى و التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة تحقيق وأهمية التنمية العمرانية في وهذا ما يؤكد دو 

وترمي إلى تنمية كما وإدارتها كوحدات عمرانية مستدامة،  (حضراً وريفاً ) تنمية كل من المدينة والقرية

من خالل إدارة ذلك بشكل متوافق مع توجهات التنمية االجتماعية واالقتصادية والطبيعية والسياسية، و مجتمعاتال

دور  تفعيلتركز على التي و خدمات البنى التحتية مروراً بإدارة المناطق المفتوحة والنقل والمواصالت وغيرها،

 تعتبر المدينة ألن  و  اإلدارة المحلية في تنفيذ المشاريع وإصدار التشريع الحضري والريفي واإلقليمي وغيرها،

للمدن ببعديها الحضري و محرك التنمية فإن  معظم المؤتمرات نادت باستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة 

ة من حيث التخطيط العمراني كوحدة إدارية، ولم تأخذ اهتمت معظم الدراسات بالمدين سوريةففي ، اإلقليمي

 الوطنية المحافظة كوحدة إقليمية تحليلية لها أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ضمن إطار التنمية

 .المستدامة

للتنمية المستدامة،ضمن  11مجالس المدن ضمن هذه األقاليم التخطيطية دورًا رئيسيا ًفي تنفيذ األجندة  تؤدي
 .  منظور إقليمي من خالل السياسات التنموية

 

 :تنمية المدناستراتيجية   -1-7

يهدف إلى زيادة وتوسيع النهج  ،وهو تآلف عالمي" تحالف المدن"أسسه  اً إن  استراتيجية تطوير المدينة برنامج

 .من الفقرالتقليل الناجح في 

عادالً تطويراً المدينة وما حولها تشاركي، يهدف إلى تطوير  إن  استراتيجية تطوير المدينة تعرف بأن ها برنامج  

 .سكانها كافةيحسن معيشة 

 استراتيجي   انية فيها بإضافة فكر  المدن على تطوير خطط اإلدارة العمر" استراتيجية تطوير المدينة" كما تساعد 

فيغدو في اإلمكان التخطيط ، قصير األمد بهذه االستراتيجية ط تخطيلاالمدن  هافيورؤية طويلة األمد، تتجاوزإليها

سنة، كما من الممكن معرفة الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك المستقبل ثالثينأو  عشرينأو  عشرلمستقبلهم بعد 
24
. 

له  والقطاع الخاص والمجتمع األهلي تدخالً مدروساً للقطاع العام الستراتيجية تنمية مدينة هي أن   إن  الفكرة العامة

مدينةالويركز تحالف المدن على ركائز استراتيجية تنمية كمار المدينة، أن يغير بشكل محسوس مسار تطو
25
. 

األولوية القصوى في تنفيذ ارات تنموية حضرية وإقليمية فإن  بعلى اعتترتكزالتنمية المستدامة  وبما أن  

االستراتيجية التنموية اإلقليمية الشاملة والمستدامة نحو مستقبل مشترك في الرفاه والصحة ونوعية الحياة، يجعل 

التنمية المستدامة  من الممكن االستفادة السليمة من البيئة لتحقيق الصالح العام لألجيال الحالية والمستقبلية، ألن  

تربط بين حماية البيئة والتقدم االجتماعي والكفاءة االقتصادية، وهذا يؤدي لتنمية إقليمية  مستقبليةعلى رؤية تستند 

                                                           
23

مجلد جامعة دمشق، المجلد الخامس ، "المخطط التنظيمي ودوره في توجيه المخططات التنظيمية في سورية"بركات، تحت عنوان -عابدين، ح.، ي-دعبول. س 

 .0228-العدد الثاني -والعشرون
24 World Bank، Towards a Methodology for Conducting City Development Strategies، A Course organized by the World 

Bank،Washington D.C  ، March 2000. 
25 Campbell، T.، City Development Strategies: New Tools for Cities in the 21st Century، Urban Partnership، World Bank، 

Washington D.C.،March 2000. 
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كفاءة وقدرة ونوعية الحياة، : بتنمية الشاملة والمستدامة التي تتمثل لة لستدامة في غاياتها الثالث الرئيسشاملة وم

وفق اآلتي الرشيدة اإلدارةواإلقليم، 
26
. 

 

إلى االستدامة االجتماعية والبيئية والتي تتضمن االستيعاب السكاني  نوعية الحياة تشير :نوعية الحياة -1-7-1

التعليم والصحة والعمل والثقافة والترفيه واألمان والسالمة والعدالة اإلجتماعية  فيبما يحقق الرفاهية 

واإلنصاف بين األجيال ونوعية السكن واإلسكان وحماية البيئة من التلوث من خالل المناطق الخضراء 

والمنتزهات والمحميات والقضاء على الفقر وأشكال التشرد والتسول
27
. 

 

إلى االستدامة االقتصادية والبيئية بتوفير فرص العمل والحد  كفاءة اإلقليم تشير  :اإلقليمفاءة وقد ة ك -1-7-2

العمل بنظام و  الموارد الطبيعية والمواد الخام المتوفرة في اإلقليم  بشكل مستدام، ثمارمن الفقر والبطالة واست

لتحتية وتدوير المياه وإعادة تدوير النفايات النقل المستدام والطرق الذكية ونظام الطاقة البديلة وتطوير البنى ا

 .الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحي ونظام المعلومات واالبتكار

تها ظيمكن مالحالتي  المعيار الذي يتم من خالله فهم قدرة اإلقليم على اإلدارة المالية،  يفه: ا عن قد ة اإلقليم أمّ  

ية وضع استرتيجية االعالقة بين مؤسسات الحكومة في الدولة، بغب ،من خالل فاعلية وسالمة اإلدارة المالية

ي،  ووضع خطط عمل وسياسات محددة إقليمية والتخفيف من الفقر اإلقليمقتصادية اواضحة المعالم لتنمية 

الهجرة،  وتحويل التخفيف من ضعف الدخل والفقروالبطالة وبالتالي لصالح الفقراء وواضحة األهداف و

 .تنمية اإلقليم إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبيةاستراتيجية 

  

مل بين كافة إلى استدامة المشاركة الشعبية وتعزيز الربط والعاإلدارة الرشيدة  تشير :اإلدا ة الرشيدة -1-7-3

المنظمات الغير حكومية وتعزيز التنمية المحلية واإلقليمية والنهج التخطيطي التشاركي، المؤسسات الحكومية و

 .باإلضافة لتعزيز التنمية اإلقليمية عبر الحدود

 .ةقليم وأبعاد االستدامة الثالثاإلة العالقة بين غايات وأهداف استراتيجية تنمي( 4)الجدول  يوضح

 المجتمع

 المستدام

 التنمية الشاملة والمستدامة االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية

  النزاهة اإليكولوجية العدالة اإلجتماعية االقتصادياألمن 

الفعالية واالستمرارية   كيف يتم الوصول

 المؤسسية

 اإلدارة التكيفية الفعالية المستدامة

  الحيوية الثقافية الحيوية الثقافية

   االستهالك المستدام

 احتضان مستدام سكان االستدامة العمل المستدام

 اإلدا ة اإلقليمية -قد ة وكفاءة اإلقليم  -الحياةنوعية 

 تعاون العالميال

 مضامين أبعاد االستدامة من منظو  إقليمي ال ستراتيجية تنمية مدن( 4)الجدول

 ، باالعتماد على عدة مراجع مما سبقإعداد الباحثة  :المصد 

 

البيئة  رهقها تبطبيعتها الفيزيائية غير مستدامة ألن  التجمعات العمرانية بما فيها الحضر والريف تعتبر  وبما أن  

خدمياً من خالل اإلنتاج واالستهالك الغير  مأعباء غير مستدامة وتستنزف مواردها سواء عمرانياً أ اوتحمله

بالتوافق مع  مستدامين من وسائل النقل وتزايد استهالك النفايات واستنزاف  الطاقة نتيجة التزايد السكاني، و

خطيط التنموي التي ترؤى الخطط الوطنية في الجمهورية العربية السورية في ظل غياب الدرة جوهانسبرغ ومبا

بهدف الوصول  إقليمية   تنموية   ، ال بد  من وضع استراتيجية  ياسات التنميةالمحافظات كنقطة انطالق لس تجده

 .والمستقبلية المستدامة التي تلبي احتياجات األجيال الحالية الشاملة وتنمية لل

ضمن هذا اإلطار سيتم استعراض أهم المؤتمرات التي وضعت بنوداً الستراتيجية تنمية المدن من منظور  

 قليماإلتعريف لمفهوم استراتيجية تنمية  إقليمي، وصوالً لوضع

                                                           
26 Cities Alliance، City Development Strategies: Case Studies from Middle East and North Africa، Cities Alliance Publications، 
Washington D.C.، 2006. 
27 Assessment: Perspectives on Planning for a Common Future (Quebec, Canadian Environmental Assessment Research 

Council), 2002. 
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 :كمدخل للتنمية اإلقليمية تنمية المدن استراتيجية تنمية -1-2

 :المدن من منظور إقليمي بوصف اإلقليم مستقبل المدينة مؤكدةت معظم المؤتمرات على أهمية تنظيم أكد  

إن  تطوير استراتيجيات التنمية العمرانية والحضرية المستدامة ال يعني بالضرورة تنمية المدن فحسب، بل يجب 

اً يدل أن تكون االستراتيجيات شاملة مكانياً تحقق قدراً من التوازن بين المدينة والريف، باعتبار كل منهما حضر

بين الريف والحضر،   تبادليةتنشأ عالقة  حيثهيكلية الحضرية،  الالستقرار، وله دوره ووظيفته في شبكة على ا

مما يدعو إلى تبني سياسات  ،صناعة واالقتصادلولية الالزمة لالمناطق الريفية الغذاء والمواد األ حيث تقدم

التنمية ما يعرف بتنموية حضرية أكثر استدامة تكفل التوازن والتكامل بين المدينة والريف وهذا يندرج تحت 

اإلقليمية
28

  . 

بأن ها استمرار تعزيز الوظائف العمرانية للمدن إقليمياً دون االستخدام  التنمية المستدامة للمدنفت ر  كما وع  

لتنمية المعتمدة على الذات في لاالستهالكي للموارد البيئية، إذ أن  تعزيز الوظائف العمرانية إقليمياً شرط الزم 

جب استخدام الخصائص االقتصاد العالمي، فالتنمية اإلقليمية هي وسيلة لتنمية الذات في اقتصاد العولمة، وي

ال من أجل التنمية المعتمدة على الذات،  والتتضمن الموارد المحلية  رداإلقليمية المتمثلة بالموا المحلية بشكل فع 

وتنمية  وزراعة فقط الموارد الطبيعية بل وتتضمن الموارد االجتماعية والثقافية والبيئية واالقتصادية من سياحة  

الة هي استخدام هذه الموارد مجتمعة من اإلنتاج واالستهالك المستدام ززبما يعمياه ريفية وإدارة  ، فالطريقة الفع 

ضمن  ..(زراعة، صناعة)  يث يمكن تنمية هذه المجموعات االقتصاديةحل التنمية المعتمدة على الذات، بأج

ال في سياق اإلقليم الذي يتمتع ببعد جغرافي، حيث يمكن ج مع موارد عديدة مع االقتصاد العالمي بشكل فع 

رها اإلقليم صدي منتجات ةعد   بعضها إلنتاج
29
 . 

 :، سيتم دراسة أهمها فيما يليستراتيجية تنمية المدن من منظور إقليميا ضمنأهم هذه المؤتمرات تتوضح   

 

 :المؤتمرات التي نادت باستراتيجية تنمية المدن من منظو  إقليمي -1

الذي انعقد في  1991 في حزيران( 1الموئل )حول المستوطنات البشرية  المؤتمر األممي الثانيمن أهمها كان 

 :اسطنبول وخالل هذا المؤتمر أقر  

 مبدأ اإلدارة المحلية الذاتية والالمركزية، وهذا يشير إلى اإلدارة اإلقليمية الرشيدة. 

 العمرانية تنمية لطنية لاستراتيجية و لبلديات، شرطاً أساسياً لنجاح أي  اعتبار إدارة الذات على مستوى ا

 .المستدامة

 التعامل مع البلديات بوصفها شريكاً أساسياً متكافئاً مع الحكومات. 

على أهمية التنظيم العمراني من أجل النمو  أكد ت" البنك الدولي استراتيجية  1229 وقد وضع بعد ذلك في عام

 ". ومكافحة الفقر

أن يترك أمره للمدن وحدها، فهو يتطلب اهتمام الحكومة الوطنية على أن  التنظيم العمراني أهم من وبي ًنت  

تنطوي هذه  ، بحيثعلى الجوانب الحرجة فيها والتي تتجاوز الحدود اإلدارية  لمدينة ما على حدة اوتركيزه

 :البيئةة، تشير إلى القدرة المالية للمدينة في بعدها التخطيطي وتأثيره على الستراتيجية على خمسة جوانب رئيسا

 إدارة المدينة وحكمها وتمويلها. 

 الفقر الحضري. 

 النمو االقتصادي والمدن. 

 تخطيط المدن واألراضي واإلسكان. 

 البيئة في المدن والتغيرات المناخية. 

حيث ترسم هذه القضايا أهدافا ونقاط تعليم للبنك الدولي يتمكن من خاللها متابعة مدى نجاحه في التمويل وتقديم 

 .على المستوى االستراتيجيالمشورة 

انية في عقد اجتماع للوزارات األوروبية المعنية بالتنمية العمرانية والمكوقد جاء بعد ذلك ميثاق ليبرنغ، حيث 

رسالتين مهمتين تشيران إلى  الذي تضمن، لخصت أهم نتائجه في ميثاق ليبرنغوت ، مدينة ليبرنغ في ألمانيا

 :ضمن البنود التالية التنمية العمرانية للمدن في بعدها اإلقليمي

                                                           
28

 Cities Alliance، The City Development Strategy Process، Cities Alliance, Publications، Washington D.C.، 2002. 
 مايو  27بلدات في ألبو غ، الدنما ك يوم ال وافق عليه المشا كون في المؤتمر األو وبي بشأن المدن المستدامة و)  ميثاق المدن األو وبية ومدن نحو االستدامة 29

1994). 
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 وبهدف ذلك يجب وضع اإلطار المناسب على عمرانية الشاملة على كامل أوروبايجب تطبيق التنمية ال ،

 .المستوى الوطني واإلقليمي

  تنمية لاهتمام سياسي ضمن إطار سياسة شاملة ليجب أن تحظى المناطق الحضرية المجاورة والمحرومة على

 .العمرانية، مما يشير إلى التنمية السياسية

أقلعت الحكومة األلمانية بمبادرة للسياسة الوطنية األلمانية العمرانية المستدامة، حيث ركزت على وبنتيجة ذلك 

 :اآلتيةالمواضيع 

 اه مدنهم وبلداتهم، هذا يشير إلى التنمية الروحيةتفعيل دور المواطنين تجبالتأكيد على : المجتمع األهلي. 

 خلق فرص العمل والمحافظة على الخيارات، مما يشير إلى التنمية البشرية والتنمية : المدينة االجتماعية

 .المجتمعية

 محركات التنمية االقتصادية، هذا يشير إلى التنمية االقتصادية: المدينة المبدعة. 

 بناء مدن الغد، يشير إلى التنمية اإليكولوجية ضمن المنظومة البيئية في تجاه العالم  مسؤوليةالحماية المناخ و

 ..(.األرض، الهواء)

 تشكيل المدن بشكل أفضل، مما يشير إلى التنمية الثقافية: ثقافة البناء. 

 تنمية لليمي لاإلقليم هو مستقبل المدينة، يشير إلى اتخاذ القرار ضمن البعد اإلق: العمل على مستوى اإلقليم

 .المؤسساتية

 :وعلى التوازي كان هناك مبادرات عربية يذكر منها

د على ." 1229المصادقة عليه في حزيران إعالن األردن المستدام والذي تمت عليه    الوصول إلى  ن  إوالذي أك ً

الطاقة : مجاالت مثلمستدام يتطلب الخروج بمبادرات تتجسد في استراتيجيات قصيرة وبعيد ة األمد في  أردن

المتجددة والنفايات والشكل الحضري المستدام من أجل النمو والوعي البيئي والتعليم والنقل العام والمدن الصديقة 

 .للمشاة واإلطار القانوني والتشريعات والحكم وهوية المدينة واالستدامة االجتماعية

اقتراح  فيه  تم   و(دور المدن والبلدات في عملية االستدامة)الذي بي ًن ميثاق آلبورج في الدانماركومن األهمية ذكر

 :آلتيةعملية إعداد الخطط التنموية  نحو االستدامة بحيث تشتمل الخطوات ا

 تعريف بالوضع الراهن والعملية التخطيطيةال. 

  والفرص نقاط القوة والضعف وتحديد منهجية من خالل التشاور مع الجمهور وتحديد المشاكل وأسبابها

 .والتحديات

  خلق رؤية لمجتمع مستدام من خالل عملية تشاركية. 

 النظر وتقييم االستراتيجيات البديلة. 

 إنشاء خطة طويلة األجل والعمل المحلي نحو االستدامة الذي يشمل أهداف قابلة للقياس. 

  تنفيذ الخطة ضمن جدول زمنيلوضع برنامج. 

 إنشاء نظم رصد وإبالغ عن تنفيذ الخطة  . 

 

، فإن  جميع المؤتمرات والمواثيق أكد ت ضرورة تنظيم التنمية العمرانية بصفة عامة وتنظيم وانطالقاً مما سبق

البعد اإلقليمي  اإلشارة إلى أن  هذه التوجهات يجب أن تتم في إطار تالتنمية الحضرية بصفة خاصة، بحيث تم

، كما وأكدت على الذي يعنى بالعالقات بين التجمعات العمرانية والشبكة اإلقليمية العمرانية المكاني للمناطق

 .اإل تقاء بعملية التنمية من خالل التخطيط االستراتيجي

م،  ة الحاجة إلى تفعيل التحسينات في ثالث فئات ذات صل أكد ًت المؤتمرات يتبي ًن أن ً معظمفي سياق ما تقد 

 :وهي من منظور إقليميالبعض مباشرة ببعضها 

تنمية لالتخفيف من الفقر وبالتالي تحقيق الغايات الثالث لو اإلقليمية والقدرة المالية، التنمية اإلقتصادية، اإلدارة

نوعية الحياةوتعزيز كفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية، واإلقليمية الشاملة والمستدامة في اإلدارة الرشيدة، 
30
. 

 

 

 

 

                                                           
30 [Vision 2025] UNDP Syria, Towards a Vision for Development Prospects, 2025, www.undpprojects.sy/ 
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 :اإلقليمية للحد من الفقرالتنمية  -1-9
التحديث المستمر للوظائف للمدن ال يمكن تخفيف وطأة الفقر دون التنمية اإلقليمية حيث تعني التنمية المستدامة 

  :المقاربات التاليةتنمية اإلقليمية  للمدن ومحيطها، ذلك يشير إلى لالعمرانية ل

  بأن يجري تأثيرها لتخفيف وطأة الفقر، فكلما زاد حجم  تنمية االقتصادية، والتوقعلالسعي ل :األولىالمقاربة

الة في الفقر المطلق للفقراء، أل ن   ها تعتمد فطيرة االقتصاد زادت حصة كل شخص، عملي اً هذه المقاربة غير فع 

على مفهوم النمو االقتصادي وهذا يخالف مفهوم التنمية المستدامة
31
. 

 

  اآلمان االجتماعي لضمان تحقيق الحاجات اإلنسانية، وهذا شرط توفير مايسمى شبكة : المقاربة الثانية

 .سكان الفقراءلالمستوى المعيشي لتحسين ضروري لتخفيف وطأة الفقر، ب

 

 ارد المحلية نشاطات المعيشية للفقراء من خالل االعتماد على المولتقدم التنمية اإلقليمية الدعم ل: المقاربة الثالثة

ية لتنميتها لتصبح فعاليات اقتصادية قابلة للنمو، بحيث يكون اتالتحتية واإلجراءات المؤسس ىتنمية البنب وذلك

الوضع مثالي إذا ما تم  ربط هذه النشاطات باالقتصاد العالمي
32
. 

 

م  تخفيف الفقر دون التنمية اإلقليمية المستدامة، من خالل التحديث المستمر بأن ًه ال يمكنيتبي ًن  ،في إطار ما تقد 

من خالل التوزان التنموي المكاني و، (سياسياً، اقتصادياً، تنقلياً، علومياً، حضارياً ) للوظائف العمرانية إقليمياً 

 الريف والحضروما بين المدن الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بين 
33
. 

 

 :التقليدية والمعاصرة التنمية اتاستراتيجي مقا بة -1-10

ا األقل وضوحاً هوكيفية االنتقال من اتجاهات ل المدينة الحديثة هو أمر متاح، لمشاكجيد إًن التشخيص ال أم 

استراتيجيات التنمية العمرانية والحضرية الحالية الغير مستدامة إلى استراتيجية تنموية إقليمية أكثر استدامة 

النظم البيئية واالجتماعية ما مع وجود العديد من أصحاب المصالح المشتركة وتعق د على المدى البعيد، والسي  

م بشأن هذه المسألة البد  من وضع المعايير األساسية الستراتيجية تقد  حراز ومن أجل إواالقتصادية إقليمياً، 

ته المؤتمرات السابقة من ضرورة تفعيل دور المدن الصغيرة  ليةبمستق تنموية إقليمية بناء على ما أكد 

الحكم الرشيد واإلطار القانوني، التخطيط العمراني، المشاركة المجتمعية، وآلية التمويل، والمتوسطة، وعلى 

، حيث يبين نوعية الحياة، االقتصاد المحلي، ضرورة ربط سياسات التنمية الحضرية في إطار الالمركزية

 .الفروقات بين اتجاهات استراتيجية تنمية األقاليم الحالية والمستقبلية (5)الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 [MAM Progress Report] The Regional Development Plan for the Eastern Region, Progress Report, January 

2008. 
32 Poverty Diagnosis, 2005] UNDP Syria, Poverty in Syria, 1996-2004: Diagnosis and Pro-poor Considerations, June2005. 
33 [SWOT Report, 2007] Regional SWOT Workshops and Stakeholder Consultation, unpublished MAM report, August2007 . 



26 
 

 تنمية األقاليم المستقبليةاتجاهات استراتيجية  التقليديةاتجاهات استراتيجية التنمية 

 مفاهيم عامة

 تنمية تتم على مراحل تنمية سريعة

 لها حدود وطاقة استيعابية معينة تنمية ليس لها حدود

 طويلة األجل قصيرة األجل

 مستدامة غير مستدامة

 حماية الموارد الطبيعية وتحقيق )تنمية نوعية (والتباين المعاشي خلق فروق في الدخول)تنمية الكم 

 (العدالة االجتماعية

 الحفاظ على رأس المال الطبيعي والجماعي والبشري هدر المال وخسارة القوة البشرية وتنامي الفقر

 استراتيجيات التنمية

 تنميةتخطيط أوالً ثم   (االزدوجاية في المشاريع) تنمية بدون تخطيط

 تخطيط شامل متكامل تخطيط جزئي لقطاعات منفصلة 

 الالمركزية والمشاركة الشعبية مركزية التخطيط ومركزية التنفيذ

 برامج خطط مبنية على مفهوم االستدامة برامج خطط لمشروعات

 اتجاهات استراتيجية تنمية إقليم

 التثقيف والتوعية واالبتكار جزئي

 الحد من المخاطر وإداترها لتحسين السالمة  جزئي

 والصحة والبيئة

 اإلنتاج واالستهالك بطريقة مسؤولة اإلنتاج واالستهالك الغير مستدام

 زيادة الكفاءة االقتصادية ضعيفة

 معالجة التغيرات الديموغرافية جزئي

 الممارسة المتكاملة والمستدامة الستخدام األراضي ال يوجد

 الحفاظ ومشاركة التراث الجماعي اليوجد

 تقليل التفاوت االقتصادي واالجتماعية جزئي

 لألقاليم في سو يا عاصرةوالم التقليديةاتجاهات استراتيجية تنمية إقليم (5)الجدول

 [217.61] [217.62] ,[217.63]، باالعتماد على الخطة الخمسية الوطنية وعلى عدة من المراجع إعداد الباحثة  :المصد 

 

 :عاصرةاتجاهات استراتيجية تنمية اإلقليم الم -1-10-1

تتمحور  اتجاهات االستراتيجيات التنموية اإلقليمية وأهدافها كمبادئ توجيهية أثناء عملية التحليل االستراتيجي     

تم اختيارها بناًء على اختيار مجموعة من  عاصرة لتنمية اإلقليم، هذه االتجاهات االستراتيجية الماإلقليمية للتنمية

بما يتوافق مع اتجاهات ( كيبيك، إيرلندا، استوكهولم)مستدامة الشاملة والقليم اإلتطبيق استراتيجية تنمية لالبلدان 

وفق اآلتيضمن اإلطار الوطني، السويداء محافظة لحالة دراسة الستراتيجية التنموية اإلقليمية ا
34
: 

 مستوى الوعي لدى السكان، من خالل  تحسينتدابير محددة ل بإتباع  التثقيف والتوعية واالبتكارتعزيز: 1االتجاه

 .المنظمات الغير حكومية التي تعمل بكفاءة عالية،  مع أنشطة التوعية والتدريب مع الفئات المستهدفة من السكان

تدابير للحصول على  خلقلإلدارة و على الحكومات  تكريس الجهود لوضع خطط لتنمية المستدامة فإن  لووفقاً 

 التنمية المستدامة من عارفينت معينة من العاملين لكي يصبحوا معلومات وتدريب في مجال التنمية المستدامة لفئا

كما ، متابعة من خالل األدوات المنهجيةهذه التدابير تشمل التنفيذ والمحتوى وال حيث أن   ،خالل ممارساتهم اليومية

االتجاه التعليم والتوعية المتاحة للشباب واألطفال، حيث ينمي الشعور بالمسؤولية وتشجع على العمل ويتيح هذا 

وفق النقاط التالية ، بناًء على ذلك يتم تحديد األهداف من االتجاه األولمحدد خالل إطار زمني  
35
 : 

 توعية الناس على نحو متزايد لمفهوم التنمية المستدامة. 

  والممارسات العلمية الجديدة والتكنولوجيات التي تسهم في تعظيم فوائد التنمية المستدامةدعم البحوث. 

                                                           
34

 Meadowcroft, J. "Planning for sustainable development: what can be learned from the critics",1999. 
35   OECD",MelbourneTerritorialReview2003",  www.sitesweden.se 

http://www.sitesweden.se/


27 
 

 

  هي فمصدر قلق ألي مجتمع،  بوصفها الحد من المخاطر وإدارتها لتحسين السالمة والصحة والبيئة :2االتجاه

هذا يتطلب إدارة مخاطر السالمة باتخاذ ، والتوعية في جميع مستويات المجتمعلتعزيز جهود  متكامالً  اً تتطلب نهج

هذه  تضافرتكما و، وتجنب الملوثات وإشراك المواطنينمبادئ الوقاية والحماية من خالل اإلدارة الصحية للبيئات 

يئات المعيشة مثل ب، اليومية الحياة ممارسات أنماطباإلجراءات والتدابير للحد من المخاطر واالستجابة لها 

وفق اآلتي ، بناًء على ذلك يتم تحديد أهداف االتجاة الثانيوالتسلية والمنتزهات واألمنوالعمل والترفيه 
36
: 

 للبيئة والصحة والسالمة لما لها من فائدة مواصلة تطوير وتعزيز ثقافة الوقاية. 

 استعداد المجتمعات لمواجهة األحداث التي يمكن أن تضر بالصحة العامة. 

 

 آخذةً ي صنع الرأي العام ال فدولة دور فع  للبحيث يكون  بطريقة مسؤولةإلنتاج واالستهالك ا :3االتجاه

بما يتوافق مع المعايير  تعزيز نظم اإلدارة البيئيةوممارسات التنمية المستدامة وتشجيع التكامل بينهما،  االعتبارب

 :وفق اآلتي ، وبناء على ذلك تحدد أهداف االتجاه الثالثالدولية

  البيئيةتطبيق تدابير اإلدارة 

 تعزيز انخفاض كمية الطاقة والموارد الطبيعية والمواد المستخدمة إلنتاج وتسويق السلع. 

  الغاز الحيوي، الوقود الحيوي، الكتلة الجوية،الطاقة )أقل تأثير بيئيبزيادة حصة الطاقات المتجددة

 .(الشمسية،طاقة   الرياح

     

 اً إلى جنب إن  التنمية االقتصادية وحماية البيئة يسيران جنبفي اإلنتاج، بما  زيادة الكفاءة االقتصادية :4االتجاه

التنمية المستدامة موجهة للكفاءة فإن   ،البيئية واالجتماعية في اإلنتاج التي تشمل اآلثارو مع التنمية المستدامة

االقتصادية و استيعاب التكاليف ودفع التلوث، والنمو االقتصادي وتشجيع االبتكار وتعزيز القدرة التنافسية مع 

ن  النشاط االقتصادي يدفع أي أ تحقيق العدالة االجتماعية، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية لألعمال التجارية، 

 :م، وبناًء على ذلك يتم تحديد أهداف االتجاه الرابعبكفاءة وقدرة اإلقلي

 السلع والخدمات من خالل نوعية  تنعكس االستدامة ، بحيثالمالية واالقتصادية االعتماد على تعزيز

 .المنتجة

  العوامل الخارجية، اإلنتاج واالستهالك بحيث تزيد من خدمتها بتخفيف  عنتكشف بصورة متزايدة

 .ماعية واالقتصاديةاآلثار البيئية واالجت

 

 ن في تعزيز اقتصاد قوي متغيرات الديموغرافية تكلستجابة لن  االأ ، إذمعالجة التغيرات الديموغرافية :5االتجاه

البحث عن توازنات جديدة في تنفيذ اإلجراءات في ة في الحياة الشخصية والمهنية،  يحياة األسرالوتحسين نوعية 

، وزيادة عدد الوظائف وتحسين ظروف ضمن استمرار األسرتالسكان، والتي التي تعمل على حجم وتوزيع 

التراجع الديموغرافي وهجرة السكان  ض نسب الفقر، وخفضيخفتالعمل  وتعويضات الوقت واإلنتاجية، بهدف 

المواليد كاني بضبط عدد معدالت النمو الس توزانإعادة ، ولعملية التنمية من المناطق وهي االتجاهات المرهقة

تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية،  مع اتخاذ تدابير لخلق بيئة مناسبة ، كما وتعمل على والوفيات

للشباب، ومساعدتهم لدخول سوق العمل،  وتشجيعهم أن يعيشوا حياة موفورة، باإلضافة لتحسين نمط الحياة في 

المناطق الحضرية آمنة ونظيفة من مساحات  علىالتي تحتوي أحياء متعددة الوظائف، من أفضل المساكن، 

ثقافية، تصل إليها منشآت طبيعية و خضراء حدائق ومساحاتمن وسهلة االستعمال، مصممة تصميماً جيداً 

 ه منيتضمنبما ضمان رفاه األسرة وخدمات رعاية األطفال، و، تحقق األمن واآلمانوخدمات النقل العام، 

، بناًء على ذلك تم  تحديد أهداف االتجاه الخامس من معالجة التغيرات لبلديات ومنظمات المجتمعلمساهمة 

 : وذلك من خالل األهداف التالية الديموغرافية

 تحسين الطابع الديموغرافي في المناطق. 

 النشاطات البشرية األخرى و يالسلوك المنزل بين ما توافقالوز على الحياة العائلية يركالت. 

 زيادة مستوى المعيشة. 

  ًة اجتماعياً يوالمسؤول زيادة اإلنتاجية والجودة من فرص العمل باستخدام التدابير بيئيا. 

 الحفاظ على األموال العامة لألجيال القادمة. 
                                                           
36

 Assessment: Perspectives on Planning for a Common Future (Quebec, Canadian Environmental Assessment Research 

Council),2002. 
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 متوازن  تباع نهج  إ على تشجيعال من خالل  الممارسة المتكاملة والمستدامة الستخدام األراضي:6االتجاه

ومتكامل مع التنمية بما يحفظ التنوع الحضاري واالجتماعي، ويتجاوب مع تطلعات الجميع، والخصوصيات 

اإلقليمية، والسمات الثقافية، وحماية الموائل الطبيعية وفرص االستثمار، ويضمن السالمة المحتملة للمناظر الطبيعية 

تعبئة المشاريع لسكان المناطق، بما يضمن التنوع البيولوجي ووالزراعية، وإعادة توليد الثروة من هذه الموارد، 

والتنوع الثقافي وحماية النظم البيئية، والحد من الزحف العمراني العشوائي والتخطيط للبنى التحتية، ومعالجة الخلل 

بشرية والثقافية السكاني بين المناطق الحضرية والريفية من خالل التجديد والتكامل بين السكان وتعزيز الموارد ال

لمواجهة  مبتكر جديد  تباع نهجإقتصادية، ورية وكافة األنشطة االوالطبيعية والبيئية والزراعية والسياحية والتجا

 :بما يحقق األهداف التالية الكوارث

  االستراتيجيات المحلية واإلقليميةبدمج ضرورات التنمية المستدامة. 

  والريف وكافة المجتمعات المحليةمرونة بين الحضر السالمة والتعزيز. 

 إلى الخدمات سكانلل ضمان الوصول العادل. 

 

  التراث البيئي والثقافي واالقتصادي والحضاري والطبيعي  أن  ، إذ ومشاركة التراث الجماعي حفظ :7االتجاه

من أجل دمج استراتيجية التنوع الجماعي مع االلتزامات الحكومية  مما يتطلب  يشكل مصدراً للرفاه واالزدهار،

رأس المال بتقاس ثروة المجتمع  ، إذالحفاظ على التراث الجماعي والتنوع الثقافي واالقتصادي والطبيعي ضمان

المؤسسات والموارد البشرية والتراث )ورأس المال الثقافي  ،وتنوع نطاق رأس المال االجتماعي الطبيعي

، ..(اإلنتاجيةوالبنى التحتية، و الديون،والمحلي،  الناتج اإلجماليالذي يقاس ب) رأس المال االقتصادي و، (لثقافيا

واقتصادياً ياً بيئ ةمسؤوليتم بطريقة يجب أن ( الطبيعية والبشرية والمالية)استخدام األراضي والموارد أي أن  

ضمان رفاهية األجيال وذلك من أجل ، المساومة على تجددهالمتجددة دون واجتماعياً مثل استخدام الموارد ا

الحفاظ على األصول والممارسات التي تشكل هوية المجتمع، والتي أبقته على قيد الحياة حتى كما وينبغي ، المقبلة

اعل بين مجتمع على مدى فترة طويلة وفقاً لتنوع بيئتها والتفالت ثقافة نع  ص  حيث ، منها جميع أن يستفيدليتسنى ل

دعم  ضرورة حتمية من أجل ة التراث الطبيعي ميوتنية البيئة مسألة حما ، حيث تعتبرالقوى الطبيعية والبشرية

 بالنقاط التالية ، وبناء على ذلك يتم تحديد أهداف االتجاه السابعالنظم البيئية لالستمرار
37
: 

  تعزيز التنمية الثقافية. 

  دعم النظم البيئيةمع القدرة على  شياً االطبيعية تمضمان حماية وتنمية التراث والموارد. 

 تكثيف التعاون بين الوطن والشركاء الدوليين في مجال التنمية المستدامة. 

 

 شراكة بواسطة  الموجهة إلى االلتزام والمشاركةالمبادئ  من خالل تكريس تعزيز المشاركة االجتماعية :2االتجاه

تماسك واألمن لعامل لأن  العمل المجتمعي عمل جماعي و االجتماعية، إذالعدالة تحقيق الحكومات والتعاون و

توصل لومشاركة الجميع من عاملين ومتقاعدين وغيرهم، ومحاولة ل والتضامن القائم على العدالة والديموقراطية

تستند إلى تنمية القدرات المجتمعية وتأخذ ،  كما وثري عملية صنع القراري بماراء إلى توافق كامل في اآل

واالقتصادية، وتهدف بالنهاية لتحقيق التنمية االجتماعية المتأصلة في  االعتبار مصالح الجميع البيئية واالجتماعيةب

طوير قدرات األفراد عمل على تالنسيج االجتماعي والظروف المعيشية وت بدورها التي تثريوعمل المنظمات 

 .وبناًء على ذلك يتم تحديد أهداف االتجاه الثامن، والمجتمعات

 زيادة مشاركة المواطنين. 

 مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.  

 

 ذلك الحد من عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية، ومن خالل  تقليل التفاوت االقتصادي واالجتماعي :9االتجاه

المبادئ الموجهة إلى العدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية وتعزيز الكفاءة االقتصادية والمشاركة العامة،  بتحقيق

يشارك فيها الجميع وفقاً بحيث االجتماعي من مبدأ إنصاف الجميع،  الدمجبهدف وذلك ، والشراكة بين الحكومات

ك يتم تحديد ، وبناء على ذل، وهي إحدى عوامل تماسك المجتمع التي تضمن التكامل االقتصادي االجتماعيملقدراته

 . أهداف االتجاه التاسع

                                                           
37 - Citizen’s Guide To Transportation Planning The MTP and TIP are available in English, Spanish and Vietnamese. The 

documents can be found on the RPC websitewww.norpc.org 

http://www.norpc.org/
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 القضاء على الفقر ومكافحة االستعباد الجماعي 

 وعدد الخريجينزيادة نسبة التعليم ،. 

 زيادة المشاركة في أنشطة التدريب. 

 مبادرات دعم اجتماعي  لقطاع االقتصاد تهدف الستدامة متكاملة بين الناس خارج سوق العمل . 

 

م، ووفقاً  لما يميز المجتمع المستدام وبناًء على كل من تعريف مفهوم التنمية الشاملة  في إطار ما تقد 

مدينة من منظور إقليمي وغاياتها، وووفقاً لتحديد اتجاهات الوالمستدامة وركائزها، ومفهوم استراتيجية تنمية 

تحديد مفهوم استراتيجة تنمية  اآلتيةتم في الفقرة استراتيجية تنمية اإلقليم الشاملة والمستدامة المستقبلية سي

 .قليم الشاملة والمستدامةاإل

 

 :مفهوم استراتيجية تنمية اإلقليم الشاملة والمستدامة  -1-11
في إطار ما تقد م،  تم  وضع تعريف لمفهوم استراتيجية تنمية اإلقليم الشاملة والمستدامة والتي سيتم العمل بناًء عليها 

الثاني من البحث في الجزء
38
: 

، والسياسات الناظمة له، والتنظيمات التي تحدد اتجاهات العمل مجموعة من المعايير الموضوعية، وتعرف على أن ًها

العمل بها، لبلوغ أهداف مرسومة، في ضوء القيم والغايات التي يحددها المجتمع نفسهط واإلجراءات المنو
39
. 

 

تهدف إلى تحقيق النمو المتوازن في اإلقليم، من خالل  ،ومكانية على المدى البعيدخطة زمانية كما تعرف على أن ًها 

بحيث تسعى إلى رفع  المشاركة المجتمعية لتحسين نوعية الحياة في اإلقليم وديمومته وقياس مدى قابليته للحياة،

ة وبالتالي تحقيق أهداف التنمية مستوى معدل المؤشرات التنموية اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية والحضرية والريفي

، من أجل استكمال ممارسة التخطيط اإلقليمي إلقليم ، من خاللبكافة أبعادها على مستوى اإلقليمالشاملة المستدامة 

 .(وطني،إقليمي، محلي)التسلسل الهرمي التخطيطي 

 

ن، والبعد اإلجتماعي البيئة بما فيها اإلنسا:ة الثالثة ية ديناميكية بين األبعاد الرئيسعمل وفي الواقع تعد االستراتيجية

 .حياة رفيعة المستوى، والبعد اإلقتصادي لتنمية اإلقليم وتخفيف الفقرالذي يضمن 

 

خطة عمل لتحقيق نمو عادل في اإلقليم بغية تحسين مستوى الحياة لكل وبالنتيجة يمكن القول بأن ً االستراتيجية هي 

ستدامتها من خالل مشاركة األطراف المعنية في صنع القرارات والمرونة اضمان المواطنين ويتم تطويرها و

 .والشفافية والمساءلة والتركيز على عملية التنمية المستدامة

 

 قليم الشاملة والمستدامة حسب المواضيع الهيكلية المتعلقة اإلتعريف استراتيجية تنمية ( 1) يبين الجدول

 :باألسئلة في بداية البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

Hall, Peter, Models of Development Strategy, Korea Research Institute for Human Settlements,Seoul, Korea, 1979. 

 

39-02،ص 3891-3891والبرمجة الصناعية، ألقيت في معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية بدمشق، محاضرات في التخطيط الصناعي محمود أحمد الشافعي 39 
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   مفهوم استراتيجية تنمية إقليم                   

 المواضيع المتعلقة بالمجتمع  أهداف االستراتيجية غاية االستراتيجية ركائز التنمية

 المستدام حسب األسئلة

 احتواء الضغط البشري اجتماعياً  العدالة االجتماعية نوعية الحياة التنمية البشرية

 (ديموغرافياً أمن،  أمية، فقر، بطالة،)

 القضاء على البطالة التنمية الروحية

 إنعاش المناطق الريفية  التنمية المجتمعية

 باعتبارها جزء 

 ال يتجزأ من المناطق الحضرية

 زيادة شبكة اآلمان االجتماعي األمن التنمية الثقافية

 اآلمان

 اإلدارة المتكاملة  التعليم

 الستعماالت األراضي

 تلبية االحتياجات البشرية 

 الحالية والمستقبلية

 تطوير خطط اإلسكان

 

 الصحة

 السكن

 اإلسكان

 تعزيز كفاءة وقدرة اإلقليم  التنمية االقتصادية

 التنافسية

 إنتاج واستهالك مستدام

 

 بشكل   تطوير القطاعات االقتصادية

 مستدام

 إعادة تدوير النفايات

 ترشيد المياه

 التنمية الريفية والزراعية

 استخدام الطاقة البديلة

 مستوى المعيشةتحسين 

 زيادة الدخل 

 الكفاءة االقتصادية

 اإلدارة اإلقليمية الرشيدة التنمية السياسية

 تتعلق اإلدارة البيئية )

 باألطر القانوية 

 والقدرة المالية لإلقليم، 

 تفاعل المجتمع األهليي 

 (الحكوميوالمجتمع 

 تخطيط األقاليم بشكل تكون فيه  اتخاذ القرار

 أكثر استدامة

 الالمركزية

 المشاركة المجتمعية

 خفض التلوث وحل مشاكل النقل اإلدارة والحماية  البيئية التنمية اإليكولوجية

 الحفاظ على رأس

 المال الطبيعي

 السابقة مفاهيمباالعتماد على ال إعداد الباحثة، والمستدامةاستراتيجية تنمية إقليم الشاملة ( 1)الجدول

 

 :االستراتيجيات التنموية وفقاً للخطط الواطنية  -1-12

يتجلى الجانب األهم بالتوظيف األمثل للموارد وإعادة هيكلة االقتصاد الوطني،  إذ ياً مزدوجاً، تواجه سورية تحد  

 الحد من الفقروالبطالة،  من أجلاالهتمام بالتنمية اإلقليمية المتوازنة ووتحقيق معدالت االقتصاد الوطني المرتفعة، 

في حال تطبيقها نوعية الحياة العالية،  ستحقق الخطط الوطنية عدة مقاربات الستراتيجيات التنمية التيت حيث تبن ً 

اإلدارة الرشيدة اإلقليميةووتعزيز كفاءة وقدرة األقاليم، 
40
. 

 :اآلتيةهذه المبادئ تتجلى باالستراتيجيات 

التنمية االقتصادية بتحقيق تشمل التخفيف من حدة ضعف الدخل المحلي و :الدخل تحسيناستراتيجية  -1-12-1

 .واالجتماعية وتوفير البنية الخدمية والتحتية والتعاون مع المنظمات الدولية

متوافقة مع االستراتيجيات القطاعية كتنمية سياحية وزراعية وهي : استرتيجية التنمية القطاعية -1-12-2

وذلك ضمن اإلطار  وتجارية وخدمية ومؤسساتية وبيئية وعمرانية بما يتوافق مع مبادئ الخطط الوطنية التنموية

 .الوطني

مناخ البيئة تعتمد بشكل رئيسي على الخطط التنموية الوطنية، وتهيئة  :التنمية االقتصادية استراتيجية -1-12-3

 .االستثمارية، وتشجيع المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال

وتضم مبادئ التنمية العمرانية بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية  :استراتيجية تنمية اإلاطا  المكاني -1-12-4

وقطاعية على  والبيئية والمؤسساتية ومبادئ الحماية البيئية التنموية وهي تعتبر مكانية على مستوى اإلقليم

جوانبأ بعة وتشمل  وطنيمستوى الال
41
: 

                                                           
40

 .، الفصل السادس1211- 1221االقتصادية واالجتماعيةالخطة الخمسية العاشرة لتنمية هيئة التخطيط والتعاون الدولي،  
41

[MAM Progress Report] The Regional Development Plan for the Eastern Region, Progress Report, January 2008. 
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 :الجانب الحضري  -1-12-4-1

يتعين على تخطيط التنمية اإلقليمية إذ  ،مناطق المحورية للتخطيط اإلقليميالمناطق الحضرية إحدى التعتبر 

معالجة المشاكل اإلدارية في مجموعة كبيرة من المراكز الحضرية المتوسطة والصغيرة القائمة، والتي تحتاج 

 ةخاصوتنميتها إلى تعزيز ودعم، وخصوصاً ألن  هذه المراكز آخذة بالنمو، وربما ينبغي أن تنمو بسرعة أكبر 

وغالباً  ذات ترتيب هرمي، من قبل مراكز مختارة تتوفر فيها الخدمات الحضرية إال  في المناطق الريفية التي ال

 .قدرات الموظفين أكثر من المدن الكبرى بماتعاني المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم من مشاكل متعلقة 

 

 :التنمية الريفية اإلقليمية -1-13-4-2

المهمة للربط بين الريف والحضر، وذلك يعني تدفق ينبغي تحديد المناطق الريفية بطريقة تشمل القضايا 

وتوفير خدمات القطاع العام إلى المناطق الريفية، وإن  أغلب المناطق  المعلومات، وهجرة العمالة الموسمية،

بحاجة إلى إجراءات تنموية لمواكبة التطور في المناطق األكثر نمواً ضمن المحافظة كالمناطق الجنوبية 

 .يمكن للسياسات اإلقليمية موازنة هذه االختالفات بحيث  لية الشرقية والمركزوخارج المحافظةوالشرقية والشما

 

 :المنااطق الحدودية المشتركة -1-13-4-3

ويتطلب ذلك التنسيق مع البلدان المجاورة آخر هو التنمية عبر الحدود المشتركة،  يأخد التخطيط اإلقليمي شكالً 

المشتركة وأغلب هذه العالقات ستكون بخصوص التجارة والنقل، مما يؤثر على األخرى، ومناطق الحدود 

التنمية التجارية والصناعية، وإن   العالقات السورية األردنية في المنطقة الجنوبية سيتعلق فشلها أو نجاحها بشأن 

 .والسياحية، وهذا يتطلب استراتيجيات التنمية الحدودية الوحدة اإلقليمية التجارية

 

 :اإلدا ة البيئية -1-13-4-4

تحتاج المناطق الحضرية والريفية على حد سواء إلى استراتيجيات التنمية البيئية الوطنية، لذا فإن  إضافة مهام 

لوزارة اإلدارة المحلية من خالل إدارة متكاملة للتنمية المستدامة على المستوى  التنموي التخطيط المكاني

 .اإلقليمي أمر ضروري

 

 :الفصل األول خالصة

من خالل تحقيق  نوعية حياة رفيعة  وتعزيز  إن  تحقيق العدالة االجتماعية والحماية البيئية والكفاءة االقتصادية

أصبحت حاجة ضرورية لتلبية االحتياجات البشرية الحالية  كفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية واإلدارة اإلقليمية الرشيدة

وعلى كافة المستويات البد  من والمستقبلية،  وللوصول إلى التنمية اإلقليمية المستدامة في كافة المجاالت التنموية 

التنمية  االستراتيجي اإلقليمي كأداة أساسية في تنفيذ استراتيجية تنموية إقليمية، ذلك ألنً التخطيط التنموي 

 . بدرجة  كبيرة  المستدامة تقوم على اعتبارات التخطيط اإلقليمي وعلى اعتبارات التخطيط الحضري 

 عملية التنمية من خالل اإلرتقاء بعملية التخطيط االستراتيجي  األمر الذي يطرح السؤال حول تطبيق

النظريات التي تناولت  ذكرأهمباإلضافة لهذا ما سوف يتم التعرف عليه في الفصل الثاني من الجزء األول، 

 .التخطيط اإلقليمي
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 :أداة لإلرتقاء بعملية التنميةك التخطيط االستراتيجي: الفصل الثاني 

إذ تتضمن االستراتيجيات المستدامة،  التنميةاألدوات الهامة لتحقيق  إحدى التنموي التخطيط االستراتيجي عدي

 مؤسساتية واقتصادية أ وطبيعية أ وموارد التنمية سواء كانت بشرية أل األمثلالتخطيطية اإلقليمية االستخدام 

تنقسم عملية التخطيط االستراتيجي إلى مرحلتين هما مرحلة التحليل االستراتيجي و  .بشكٍل مستدام خدمية مأ

الواقع بكل أبعاده لإلقليم  االستراتيجي حليل الت مرحلة درست ومرحلة التخطيط اإلقليمي، بحيثلإلقليم 

على هذا الواقع و بني تصورات وأهداف المستقبل بناء  وترص وتحديات، فقوة وضعف ونقاط ومظاهره من 

عن االرتجالية  المستقبلية بعيدا   االستراتيجية التنموية ضع الخططتو شاملة، ثم  العمقة والدراسات المعلى  و

 .، ليتم تمثيلها بالتخطيط اإلقليميعن تجاهل التحديات وإهمال الفرص المواتية أو السطحية، وبعيدا  

 

األداة األساسية لتنفيذ هذه االستراتيجيات بغية تحقيق التنمية اإلقليمية الشاملة  التخطيط اإلقليمي ويكون

يتم قياس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف االستراتيجيات التنموية اإلقليمية بوساطة كما و والمستدامة،

 .أثناء مرحلتي التخطيط االستراتيجي كميةالمؤشرات النوعية وال

 

القوى الدافعة لعملية قليم  بدءا  من اإلمراحل إعداد استراتيجية تنمية  هذا الفصل درس ضمن هذا اإلطار سي

حيث  ه منوالتعرف على  مفهوم التخطيط االستراتيجي وخطوات القضايا التنمويةأهم تحديد  التنمية، ومن ثم  

أخيرا  ، والتخطيط اإلقليمي عملية التنفيذ من خالل التعرف على مرحلة من ثم  و، حليل االستراتيجي وأدواتهالت

 .قليماإلأهم االستراتيجيات التي نادت باستراتيجية تنمية التعرف على 

 :القوى المحركة لعملية التنمية -2-1
قوى والقوى االقتصادية، والقوى االجتماعية، هي  تتأثر ركائز التنمية اإلقليمية الشاملة بأربعة قوى تفاعلية

قوى حركة المرور والنقلوالبيئة، 
1
. 

هذه القوى االهتزازية تعمل على بداية تحريك عملية التنمية باعتبارها نقطة انطالق، نتيجة التحديات التي 

تفرضها سواء تحديات بيئية أم اجتماعية أم اقتصادية أم إقليمية ناجمة عنها مما يستلزم سياسات تنموية 

 .إقليمية مستدامة وقطاعية

 

من وتشمل العوامل الديموغرافية وكافة االتجاهات التي تؤثر بنوعية الحياة  :القوى االجتماعية -2-1-1

لذلك تعتبر القوى  العدالةوالمساواة، واألمن واآلمان، والسكن واإلسكان، والتعليم، والصحة،  قطاعات

 .االجتماعية كقوى محركة لعملية التنمية

 

وتوفير فرص  ،الحاجة إلى الحفاظ على رقم سريع لتحسين اقتصاد اإلقليم ن  إ :القوى االقتصادية -2-1-2

الدخل على المدى الطويل،  والحاجة تحسين عمل لعدد متزايد من السكان بقوة، وتحسين معدالت البطالة و

الخدمات إلى زيادة الثروة التي تقاس عن طريق الناتج اإلجمالي المحلي للفرد، وكذلك زيادة دور قطاع 

تحسين البنية التحتية و، طاع األعمال الصغيرةباعتباره المصدر الرئيسي لفرص العمل، وكذلك النمو في ق

لذلك تعتبر القوى االقتصادية كقوى محركة  ، تنمية االقتصاديةلطرق شرط أساسي لتنمية االقتصاد ومحفز للل

 .لعملية التنمية

 

تخطيط بكافة مستوياتة لقضية أساسية ل حركة المرور والنقل تشكل :القوى الدافعة لتغيير النقل -2-1-3

وتضاعف عدد  ،حجم حركة المرور في تزايدال نتيجةالت األراضي  ااستعم علىتأثيره المباشر بسبب 

بسبب ازدياد أعداد المركبات، إلى الخدمات المركبات خاصة في ذروة التنقل وصعوبة إمكانية الوصول 

                                                           
1 Regional Development Strategy for Northern Ireland 2025. Space Satellite ..... Green Belt and Countryside Policy 

Areas in Northern Ireland 2000. 
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 كما وأن   ،البيئية السلبية اوسائل النقل العام وزيادة في استخدام السيارات مع آثاره وانخفاض في استخدام

انخفاض جودة الهواء والتلوث كل ذلك يؤدي إلى تحدث على حساب السالمة العامة، ي حركة المرور اآلل

 . ، لذلك تعتبر قوى النقل كقوى محركة لعملية التنميةوالضوضاء

 

إلى زيادة التركيز على حماية البيئة  مشتركةالقضايا البيئية ال أدى القلق بشأن :القوى البيئية -2-1-4

 ،وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، ويكمن التحدي في التوفيق بين تطلعات المجتمع االستهالكي القائم

عتبر القوى البيئية كقوى ، لذلك تقل لألجيال المستقبليةتأن تن جبمع االلتزام بالحفاظ على البيئة السليمة التي ي

 :، كما هو مبين في الشكل التاليمحركة لعملية التنمية

 

 كة لعملية التنمية حرالقوى الم(3)الشكل

 [218.67]باالعتماد إعداد الباحثة: المصدر

 :المستدامةتحديات التنمية اإلقليمية  -2-2

يات امجاالت الحياة، وعلى مختلف المستومع بداية األلفية الجديدة أخذت التطورات المتالحقة في شتى 

السياسية الدولية والعالمية واإلقليمية تفرض نفسها بقوة على الشعوب والمجتمعات،  فلقد خلقت التغيرات 

واقعا  جديدا  على المجتمع العربي، مما دعا صانعي القرار والمخططين لتبني واالقتصادية والتكنولوجية 

القضايا اإلقليمية التي يعاني منها  إن  . التنمية المستدامةعملية  لتواصل مواكبة سياسات تنموية إقليمية جديدة 

با  متعددة أمام مسألة المجتمع العربي في ظل هذا التغير السريع، تعتبر بمثابة تحديات لالستدامة وتضع مطال

، قضايا ..(ضجيج،التصحر، الجفافالهواء، التلوث ) التنمية المستدامة، هذه القضايا تمثل قضايا طبيعية

وإنتاج ضعف تنموي م، اإلسكان، الجرائالهجرة، ، مان، البطالة، األمية، فقدان األالفقر) اقتصادية واجتماعية 

التغير أن   كما  تلوث البيئي واالجتماعي واالقتصادي،لحيث يعتبر الفقر أكبر مولد ل ..(واستهالك غير مستدام

هذه القضايا  .بوصفها مستهلكا  أساسيا  هاما  لتغير النظم اإليكولوجية والمناخية المدندور  كذلكوالمناخي 

خلق  ادية من خاللالحد من اآلثار االقتص ستوجبتنعكس بشكل تحديات ومخاطر تواجهها المجتمعات مما ي

الة للبيئة، والحد من اآلثار البيئية و اآلثار ، وتأمين حماية فع  والبطالة والهجرةومكافحة الفقر  فرص عمل

االجتماعية باالستجابة إلى التغيرات الديموغرافية، وإدارة التنوع الثقافي، والحفاظ على األمن والسالم 

 :ذلك وفق اآلتي، والبيئة الصحية

 

 :اآلثار االجتماعية -2-2-1

مع وذلك حديات الديموغرافية، هي الت المجتمعات المعاصرةة اإلجتماعية التي تواجه أهم المشاكل الرئيس إن  

ونقص المواليد  التوزع السكاني ،خلل و في معدل النمو السكاني، زيادةالات الصحة والتعليم وتزايد متطلب



23 
 

ظاهرة التسرب من و ، ، وانخفاض مستوى المعيشةفي بعض األحيان معدل الوفيات أو معدل الشيخوخة وارتفاع

 .وضرورة مكافحة الفقر المدارس، وضرورات خفض الديون العامة،

من خالل انخفاض نصيب دخل الفرد، ومشكلة سبل العيش المستدام للفقراء،  تحدي ا  واضحكحيث يبدو الفقر 

تلعب دورا  هاما  في  العوامل السياسية والثقافية واالجتماعية والروحية أيضا   وعند النظر لهذه المشكلة يبدو أن  

الخدمات  كثير من خلق الفقر أو القضاء عليه، بحيث يعيش معظم الفقراء في المناطق الريفية، و تنقصهم

 وبنى تحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي و شبكات والصحية من مشافٍ  التعليمية والخدمية

 أخالقي كالجرائم اللابالتالي زيادة عدد الوفيات والتصرف و الهواتف والسكن الالئق،  مما يؤدي إلى األمراض

لغياب الوعي  من تزايد استهالك موارد البيئة الغير متجددة واستنزافها واالستهالك واإلنتاج الغير مستدام

السكانية البيئية و بالقضايا
2
. 

 

 :اآلثار االقتصادية -2-2-2

كبيرة من عدم االستقرار االقتصادي والشعور بالقلق إزاء الصحة والتعليم  ياتٍ تظهر هذه اآلثار بداية   بشكل تحد  

عدم توفر فرص عمل، وبالتالي ارتفاع نسب الفقر والبطالة والهجرة  نتيجةنوعية الحياة و وتدنيواإلسكان، 

 .واالستهالك واإلنتاج الغير مستدام 

يشمل جوانب غير اقتصادية باإلضافة لجوانب اقتصادية، الناتج عن عدم وجود هيكل تنظيمي سبب الفقر إن   

الموارد البشرية واالقتصادية سواء زراعية أو سياحية أو تجارية أو صناعية، والموارد المالية والبيئية  ثمارالست

 االقتصادية هذه اآلثاربشكل مستدام، فتظهر 
3
 . 

 

 :اآلثار البيئية -2-2-3

حماية الو دارة البيئية، نتيجة غياب اإلأثير النشاط البشري على الطبيعةمن تهذه اآلثار كتحدٍّ للمستقبل تظهر 

وغياب النوعية البيئية  استعماالت األراضيغياب مخطط  وعن، عية البيئيةوتعن انخفاض ال ، الناتجةيالبيئ

كما وإن  تآكل المساحات الخضراء،  بالتاليتجزئة المناطق الحضرية والطبيعية و بسبب، والمبنية المستدامة

تزايد عدد وسائل النقل العام والخاص ومايتبع لوازم المواصالت من مساحات شاسعة في شق الطرق المعبدة 

لوسائل النقل  ر السلبيتأثيلل ، باإلضافةتزايد عدد المركباتاقتناء وسائل النقل القديمة ووتحتية، البنى الإقامة و

عدم  كذلك فإن   ،من نسب التلوث ذلك يزيد  كل  باصات، مة لسنوات عديدة من باصات وميكرولعام  المستخدا

تؤدي قاليم وفق خطط مدروسة توزيع الخدمات التعليمية والنقاط الطبية والترفيهية بشكل متوازن على كافة األ

ؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعيةيارتفاع نسب الفقر  كما وإن  ، إلى تآكل اإلقليم ودماره
4

يبين ، و

 .آثار التنمية العشوائية البيئية واالقتصادية واالجتماعية(8)الجدول

 اآلثار البيئية اآلثار االجتماعية اآلثار االقتصادية

 تلوث الهواء والماء التفاوت االجتماعي تراجع المحصول الزراعي

 استهالك األراضي الفقر، البطالة، الهجرة، األمية اإلجمالي المحلي للفردانخفاض الناتج 

 هيكلية البيئة المبنية  حجم االستهالك وإعادة االستخدام-

 فقدان اآلمان والسالمة والصحة العامة  

 .والجمالية

 نقص الخدمات العامة والخدميةواإلسكانية 

 استنزاف الموارد الغير متجددة

 كمية الطاقة والموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج- اإلنتاج المختلةكميات -

 السلع والخدمات 

 االزدحام، غالء األسعار ،عدم استغالل المواد

 األولية، التبعية 

 هيكلية البيئة المبنية-

و  الغير مستدام  التصنيعفي صرف زيادة الالحد من -

 االستخدام الضار ذو

 والبيئةعلى الكائنات الحية 

لتنمية العشوائيةآثار ا( 7)الجدول  

  [218.73]باالعتماد على  (إعداد الباحثة):المصدر

 

                                                           
2 Yanarella, E.J. & Levine, R.S. Does sustainable development lead to sustainability?, (1992). 

3- T. Trzyna (Ed) A Sustainable World: De.ning and Measuring Sustainable Development(Sacramento, 

CA, International Center for the Environment and Public Policy)1994. 

  
4   - Winograd, M, Environmental indicators for Latin America and the Carribean: tools for 

sustainability, (1995). 
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 تؤكد على أهميةتأخذ بعين االعتبار القوى التي  يجب أن لذلك فإن  أي استراتيجية تنموية إقليمية

بالتالي وبهدف تعزيز النمو المتكامل عبر الشبكة اإلقليمية، من مدن صغيرة ومتوسطة،  التنمويريالتغي

توفير المزيد من المدن الجاذبة بخلق بيئات ذات جودة عالية،  وموازنة ثنائية المناطق الريفية والحضرية،  

وظائف اإلقليم،  سهولة الوصول لكافةودعم التنافس اإلقليمي، وخلق بيئات ذات جودة عالية، وللعيش، 

 .القضاء على الفقرو

 

 ا  والتي تطرح عددستراتيجية التنمية اإلقليمية للمناطق الثالث في محافظة السويداء ال يؤسس تقدم إن   كل ما

 :كما هو مبي  ن في اآلتي المعاصرة من القضايا

 

 :قلي اإلالقضايا المعاصرة الستراتيجية تنمية  -2-3

االستراتيجيات التي تشجع على خلق إقليم تنافسي قوي ملتزم بتقديم  تتناول :إقلي  تنافسي قوي -2-3-1

حماية مع النشاطات االقتصادية تعزيز  ، وخلق فرص عمل وعيةخدمات كافية لسكانه وبالشمولية االجتما

وتنمية المناطق ضمن شبكة هرمية متوازنة ومتدرجة تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة و ،البيئة

 .الحضرية وشبه الحضرية والريفية

نقاط القوة ل تحليليةالدوات األ تشملواألربعة  أدوات التخطيطها يقصد ب :ة مناسبةيأدوات تخطيط -2-3-2

تنظيمية من خالل الدوات واألالمؤشرات، منهجية ويقصد بها الدوات واألوالضعف والفرص والتحديات، 

 .المخططات الهيكليةتنفيذية من خالل الدوات األوأخيرا  المشاركة المجتمعية، 

قليم مع األخذ بعين االعتبار محدودية الموارد في اإلمتطلبات تنمية  بحيث تتضمن هذه األدوات معالجة

 .ووطنيا   الية إقليميا  جعل التنمية المستدامة إلقليم أكثر فع   ، ومدى إمكانيةاألقاليم

 

تطوير خصائص المجتمعات بهدف صون  تشمل إمكانية :االجتماعيةالتنمية االقتصادية والشمولية  -2-3-3

، ومدى إمكانية اإلقليم سوية المعيشة  إضافة إلى تعزيز اللحمة االجتماعية تحسين وإمكانية ،النمو المستقبلي

 .الزدهار االقتصادي بما ينسجم مع االستراتيجيات التنموية ومعايير البيئةل في تعزيزه

بين  التعاون والتنسيقتعزيز  في تساهم : شركاء عملية تنمية إقلي  واإلدارة اإلقليمية التشاركية -2-3-4

، الشركاء في استراتيجية تنموية إقليمية بعيدة المدى وتحديد  ،الجهات الحكومية المركزية والسلطات المحلية

إشراك المواطنين  دى إمكانية، وتتناول مدور القطاع الخاص في اإلسهام  في عملية التنمية وتحديد

 .باستراتيجية تنمية اإلقليم

االستراتيجيات والموارد المختلفة لتنمية  توجيه يدرس إمكانية :التخطيط االقتصادي للبنية التحتية -2-3-5

 .تنظيم وتطوير اإلقليم عمرانيا  ، ومدى إمكانية اإلقليم من أجل  تحقيق النتائج بطريقة مجدية اقتصاديا  

 

مجتمع آمن، وبيئة صحية  تحقيق االستراتيجيات من أجل توجيه تبحث في إمكانية: نوعية الحياة -2-3-6

احة والطمأنينة لزائريه األمن االقتصادي والرفاه والر ،لغابات والبحيرات والمياه والهواء والتربةلنظيفة 

 .ولقاطنيه

 

من  مفهوم التنمية متعدد  اإلقليم إمكانية استفادةتتناول : تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة -2-3-7

 لمدنيربط شبكات ا بحيث تخطيط العمراني بشكل إقليميلالتي وضعها المرصد األوروبي ل EPSON المراكز

 .ضمن اإلقليم وفق المناطق

 

، من خالل توليد أكبر الدخل تحسينحشد االستراتيجيات من أجل  تتضمن إمكانية :القضاء على الفقر -2-3-8

 .مستوى المعيشة تحسينعدل البطالة، وعمل،  وتخفيض مللفرص 
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 التخطيط االستراتيجي من خالل  قليماإلمن استعراض منهجية إعداد استراتيجية تنمية  البد  في إطار ما تقد م، 

القضايا حسب خصوصية  رد على تلكل، بحيث تختص كل استراتيجية تنموية إقليمية للإلجابة على تلك القضايا

 . اإلقليم ضمن اإلطار الوطني

 

 :التخطيط االستراتيجي -2-4

ه عملية اتخاذ القرارات، ووضع أهداف واستراتيجيات وبرامج زمنية على أن   :التخطيط االستراتيجييعرف 

في رصد وتوظيف  إليه اإلدارة ه األسلوب العلمي الذي تلجأمستقبلية وتنفيذها ومتابعتها، ويعرف كذلك على أن  

في عملية التنمية الموارد المتاحة، وإداراتها وصوال  إلى األهداف المنشودة
5
. 

 أن  عملية، بحيث يتضح االرتقاء بعملية التنمية من خالل التخطيط االستراتيجي مفهوم  (4) يوضح الشكل

وفق مرحلتي التحليل والتخطيط االستراتيجيتتم  التخطيط االستراتيجي
6
. 

 
 االرتقاء بعملية التنمية من خالل التخطيط االستراتيجي( 4 )الشكل 

 http://www.unhabitat.orgباالستفادة من الموقع االلكتروني  ةإعداد الباحث :المصدر

.

تتضمن  حيث وحدات تحليلية،  من أربع تتألف دورة مسار التخطيط االستراتيجي ن من الشكل السابق أن  يتبي   

اإلقليمي  التخطيط ، وتتضمن مرحلة من المدخالت والمخرجاتمرحلتين ستراتيجي االحليل الت مرحلة 

تطرح كل وحدة  كما و، نييكون أصحاب المصلحة شركاء أساسي التنفيذ والمتابعة بحيثوحدتين من 

  : مجموعة من األسئلة

  الخطة لوضع جهيزالت وتشمل ؟ (المدخالت) أي ما هو الواقع :(الوحدة األولى ) التحليلمرحلة ،

 .الراهن الوضع تحليل، نيوالمشارك العالقة ذات األطرافتحديد

  قضاياال تحديدة، الرؤي وضع شملوت ؟(المخرجات) أي ماهي الغاية، (الوحدة الثانية) التحليلمرحلة 

 .هدافاألو

  التخطيط، االستراتيجية البدائل شملوت إلى الغاية؟ الوصوليت   كيف، (الوحدة األولى) التخطيطمرحلة 

 .االستراتيجية تطوير، للعمل

                                                           
برنامجاألمم"تعزيزالتطويراالقتصاديمنخاللالتخطيطاالستراتيجي"سلسلةالتطويراالقتصاديعلىالمستوىالمحلي، 5 ،

 http://www.unhabitat.org 0002المتحدةللمستوطناتالبشرية

.

6 Eureopean Conference Of Ministers responsible for regional planning(CEMAT), "Guiding Principles 

For Sustainable Planing Development Of European Continent".  

http://www.unhabitat.org/
http://www.unhabitat.org/
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  المراقبةستراتيجيةاال تقييم شملوت الوصول إلى الغاية؟ ت    هل، (الوحدة الثانية) التخطيطمرحلة ، 

 .والتعديل

م، سيتم شرح هذه المراحل في هذه الفقرات   :في إطار ما تقد 

تهدف عملية التحليل االستراتيجي إلى تحديد األولويات التنموية لكل : التحليل االستراتيجيمرحلة  -2-4-1

لالستراتيجيات التنموية في محافظة السويداء  رؤية اإلقليم، والتي ستشكل القاعدة لصياغة اإلقليممنطقة في 

.للمناطق الثالث  

 :مراحل إنجاز عملية التحليل االستراتيجي -2-4-2
 :التالية المدخالت على عملية التحليل االستراتيجيترتكز 

 تحليل الوضع الراهن، 

 والمؤشرات الكمية اإلحصائية البيانات، 

 (المجتمع األهلي)المشاركة المجتمعية، 

 

 (:تحليل الوضع الراهن) المرحلة التحضيرية -2-4-2-1

إن  الغرض الرئيس من تحليل الوضع الراهن هو تقييم الحالة االجتماعية واالقتصادية البيئية من خالل 

مؤشرات التنمية بمستوياتها السبعة البشرية والروحية والمجتمعية واالقتصادية والبيئية، لتحديد اتجاه استدامة 

ية على المدى البعيد، باإلضافة لتحديد المشاكل ة، وتحديد الوقائع واالتجاهات اإلقليمية في مجال التنمالتنمي

الرئيسية في التنمية وأسبابها الجذرية في اإلقليم حسب المناطق والنواحي
7
. 

ينطوي تحليل الوضع الراهن على جمع المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات، ومن ثم تحليلها لتحديد الوقائع و

الجذرية، ويعد ذلك خطوة حاسمة في مجال عملية التخطيط وتحديد أسبابها ة واتجاهاتها اإلقليمية الرئيس

 .االستراتيجي الذي يحدد ويشخص التنمية اإلقليمية

احتياجات عملية تحليل نقاط القوة والضعف  تلبي النتائج التي يتم التوصل إليها في هذا اإلطارويجب أن 

 .والفرص والتهديدات التي تتبع عملية تحليل الوضع الراهن 

 

ه أداة تخطيط شاملة تستعمل لفهم الظروف والتوجهات حالة الوضع الراهن إلقليم  بأن   مفهوم عريفيمكن ت

تحديد القضايا والمشاكل وقياس السياسات  الحالية في اإلقليم وتحليل القطاعات التنموية لإلقليم، بغية

موية المستقبلية الخاصة التناإلقليمية واإلنجازات في اإلقليم، بهدف توجيه األهداف واالستراتيجيات 

 .باإلقليم

ه أحد مدخالت استراتيجية اإلقليم، وهو عنصر رئيسي في عملية تنفيذ ناجحة على أن  :تعريفه  كما يمكن

الستراتيجية اإلقليم بمشاركة أصحاب المصالح حيث يوفر التقرير المعلومات والمقاييس المهمة في تحقيق 

ذلك
8
. 

 

  الراهن كونهأهمية تحليل الوضع تأتي: 

   ن الحكومات من تطوير وتحسين فعالية اإلدارة يتم إنجازه من خالل مبادرات مناطقية وإقليمية، مما يمك

  .والسياسة اإلقليمية

 الحصول على مقاييس تمكن من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في اإلقليميوفر. 

  التنموية واإلدارية والمؤسساتيةأداة توافقية لعنونة قضايا اإلقليم يعد. 

  يمكن تحديث ومراقبة الوضع الراهن إلقليم من خالل طواقم الحكومة ألغراض مستقبلية بإشراف جهاز

 .تخطيطي إقليمي

   في الجهاز الحكومي من فهم تكامل أطر السياسات التنموية على المستوى المحلي  نن العامليتمك

 .والقومي واإلقليمي

 :التي يقدمها تحليل الوضع الراهن هي لمتوقعةالنتائج اوأهم 

 خلق قاعدة بيانات حول اتجاهات التنمية ووضعها الراهن. 
                                                           

7 Cities Alliance، The City Development Strategy Process، Cities Alliance, Publications، Washington 

D.C.، 2002 

8 Campbell، T.، City Development Strategies: New Tools for Cities in the 21st Century، Urban 

Partnership، World Bank، Washington D.C.،March 2000. 
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 إجراء تقييم كمي ونوعي التجاهات التنمية ومحدداتها المحلية واإلقليمية 

 وأسبابها الرئيسة تحديد مشاكل التنمية. 

  العوامل التي تساعد على هذه االستدامة التي تحديد العوامل المعيقة الستدامة التنمية اإلقليمية وكذلك

 .يجب تعزيزها

 

حسب المؤشرات الكمية  لقطاعاته التنموية معلومات عامة عن اإلقليم و تحليال   الوضع الراهن تقريريشمل 

اإلحصائية، والتي يمكن من خاللها تزويد أصحاب المصالح، ومن يعمل في استراتيجية تنمية اإلقليم بنظرة عامة 

عدة أمور كالوضع  وضعها ضمن البعد اإلقليمي والوطني، تتضمن هذه المعلومات العامةوعن اإلقليم 

ت وكذلك الوضع الجغرافي والطبوغرافي وتاريخ اإلقليم والخدما غرافي واالقتصادي والبنية التحتيةوالديم

في المدن  (البلدية) الشبكة اإلقليمية، إضافة لذلك يتضمن التقرير ملخص عن وضع السلطة المحلية يةوهيكل

والبلدان والقرى من الناحية اإلدارية والمالية والعالقة مع الحكومة المركزية وطبيعة الخدمات التي تقدمها
9
. 

 

  :البيانات والمؤشرات -2-4-2-2
هو في تحديد ما  ي الرئيساألمد، لذلك فإن  التحد   يعد تحقيق التنمية اإلقليمية المستدامة هدفا  استراتيجيا  بعيد

د الحاجة إلى فهم ومعرفة مدى التقدم الذي أنجز يؤك   إن   ه من تقدم نحو تحقيق هذه األهدف،يتم إحراز

مؤشرات قابلة للقياس في عملية التقييم والمتابعة، حيث أظهرت الدراسة أن  المؤشرات الكمية اإلحصائية 

على المشكالت لتحديد القضايا  بدراسةبينما تقوم هذه المؤشرات فوحدها غير كافية لقياس مدى التقدم، 

التنمية المستدامة لقياس مدى التقدم المحرز  من استخدام مؤشرات نوعية مثل مؤشرات واألهداف،  ال بد  

 .أثناء تنفيذ الخطط االستراتيجية إقليميا  

ج قضايا االستدامة في مجموعة مؤشرات التنمية المستدامة ووضع المؤشرات الخاصة دم في الواقع، لقد تم  

كما تم  تناول موضوع ، ليةباستراتيجية التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامة في العديد من المبادرات الدو

المؤشرات التنموية في الخطط الخمسية الوطنية األخيرة،  وعلى الرغم من تباين المؤشرات التنموية في 

وفي محافظة السويداء إحصائيا ، لم تأخذ بعين االعتبار داللة تلك المؤشرات وما من مساع محلية  ةسوري

 .بشرية والمجتمعية واالقتصادية والبيئية في المحافظةنسب تلك المؤشرات التنموية ال تحسينووطنية ل

توحيد وتحديد مؤشرات التنمية المستدامة سيتيح لصانعي القرار والمخططين إمكانية تحليل االتجاهات  إن  

إضافة إلى التقييم وتحديد الخيارات المدروسة التي ستدعم بشكل متزامن معايير التنمية المستدامة  التنموية 

، تعزيز كفاءة وقدرة اإلقليموية، اإلقليمواإلدارة البيئية ووأهداف التنمية المستدامة، من حيث نوعية الحياة، 

قابلة للقياس،  تعكس بنطاقها معايير القدرة المالية، بحيث ستكون هذه المؤشرات سهلة الفهم وشاملة وو

،  بما يتماشى مع تحقيق األهداف اإلنمائية اد التنمية  اإلقليمية المستدامةالتنمية المستدامة التي تعكس أبع

مة تعبر عن ظاهرة أو مشكلة مقياس يلخص معلوعلى أن ه ف المؤشرعر  ، وبناء  على ذلك ي  االستراتيجية

 كمية أو نوعيةالمؤشر معلومة كما ويوفر ،محددة يستفسر عنها صانع القرار ة، وهو يجيب على أسئلمعينة

تساعد في تحديد أولويات التنمية بكافة أشكالها حضرية، ريفية، زراعية، إقليمية، وهو أساس لوضع 

 .السياسات وإعداد خطط لتحقيق أهداف تحسين جودة حياة مواطني المدينة

ن األغراض، فهي تقيس وتتابع معدل اإلنجاز في تنفيذ استراتيجيات إن  مؤشرات التنمية تخدم العديد م

 وسياسات وبرامج التنمية بمدينة أو إقليم ما، وهى تمد متخذ القرار بالمعلومات الشاملة والمتكاملة عن حقيقة

، كما تنميةاألهداف واألولويات لخطط ال، فهي تعمل بمثابة المرشد له في تحديد الوضع الراهن بمدينته أو إقليمه

ها ترفع عالمات التحذير في وقت مبكر من تطبيق أية خطة أو إستراتيجية تنمية، كما يمكن بواسطتها عمل أن  

 ، وهي أيضا  (عبر فترات زمنية مختلفة)أو طوليا  ( عبر أماكن مختلفة)مقارنة بين التجمعات العمرانية عرضيا  

المؤشرات الجانب التحليلي تمثل دامة في مدينته أو إقليمه، وترفع مستوى إدراك المواطن بحقيقة التنمية المست

ولكي تكون . مصداقيتها وثباتها يمثالن أمرا  حيويا  عند اختيارها كأدوات تخطيطية في التخطيط ولذلك فإن  

                                                           
9Webster,D.and Muller,L.City Development strategy Guidelines: Driving Urban Performance ,cities 
alliance,Washington D.C,2006. 
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اال  في عملية  في التغيير في أولويات المجتمع، والتغيير المؤشرات ناجحة في مهمتها يجب أن تكون مرشدا  فع 

عملية اتخاذ القرار ورس  السياسات، والتغيير في سلوك األفراد والمؤسسات
10
. 

تقييما  للوضع الراهن وتتنوع المؤشرات فمنها المؤشرات الكمية ومنها النوعية، وتعمل األولى على تقديم 

 .مؤسسيةوالبيئية، الوقتصادية، واالجتماعية، االمؤشرات ال بما فيها متضمنة تقييما  شامال  للبيانات اإلحصائية

ا المؤشرات النوعية ف أفضل الممارسات الختيار المؤشرات من أجل قياس أداء استراتيجية تنمية  ها تقدمإن  أم 

االعتبار المعايير النوعية التاليةبإقليم تأخذ 
11
: 

 يجب أن تكون مجموعة المؤشرات مستدامة وقابلة للقياس، أي أن تكون ذات نفع وفائدة : الشمولية

 .لصانعي القرار

  أن  المؤشر يمكن تعريفه وقياسه على نحو غير غامض، وال مبهم ودون استخدام مفرط أي : سهلة الفه

 .للجهد والوقت والتكلفة

 ينبغي أن تكون مجموعة المؤشرات كافية لتوضيح الدرجة التي يمكن الهدف الكلي من : مكتملة

المؤشرات في السياق المحلي واإلقليمي والوطني وحتى  االستدامة أن يدرك نحوها، وينبغي أن تستدرك هذه

 .العالمي، وأن تستوفي وتصون األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 مجموعة المؤشرات أن تستخدم على نحو له معناه ومغزاه في التحليل، مما يستلزم أن ينبغي على : فّعالة

، االجنماعي، االقتصادي، البيئي، المؤسسي)نموي كاملة ومتوازنة للمجال التتؤمن المؤشرات تغطية 

حيث يمكن تفسيرها وشرحها، وترتبط بالمجاالت التنموية  لزم أن ترتبط بالقرارات السياسية، ويست(الهيكلي

 .لقرارات السياسة

 أي أن القرارات يمكن تقسيمها إلى أجزاء مشتملة على عدد أقل من المؤشرات:تفككية أو انحاللية. 

 

 :وأهدافها مفهوم المشاركة المجتمعية -2-4-2-3
السياسية واالقتصادية  يشير مفهوم المشاركة المجتمعية إلى إشراك السكان جميعهم أو بعضهم في الحياة

وهي بذلك تمثل مستوى متقدما  من الديموقراطية واالجتماعية بما في ذلك تحديد األهداف العامة للدولة،
12
. 

 :هي ةرئيس المجتمعية على تحقيق عدة أهداف ةيمكن أن تعمل المشاركوبذلك 

 .تعزيز دور التأثير الشعبي على سياسة صنع القرارات خصوصا  فيما يتعلق منها بإحالل ورصد الموارد_

 .تتمثل في عمالة منتجة ودخول جديدة   قتصادية جديدة،اجتماعية واخلق فرص _

 السكان للوصول إلى الموارد ومصادر الدخل،توفير السبل الضرورية لتمكين المجموعات الفقيرة من _

 . والحصول على فرص عمل وخدمات جيدة كذلك

 

 عملية التنميةاألطراف المعنية والشركاء في  -2-4-2-3-1

استراتيجية تنموية إقليمية هي المحافظات والمدن والمؤسسات المعنية بجميع  األساسيين ألي  الشركاء  إن   

استراتيجية بين المحافظات والمناطق  شراكةفرصة بناء  تكاملي والتشاركي، بحيث يمكننهج اللل القطاعات وفقا  

المفاهيم ترافق وبالتالي التغلب على األبعاد المكانية التي  ،قائمة على مبدأ المشاريع التنمويةالوالمدن نفسها 

 .  النظرية، بحيث يجب اعتماد مبدأ من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة

طراف ذات العالقة بالمشكلة أو المكان بتعاون كامل األ تكون التنمية المستدامة لإلقليم ناجحة إال   ال وعمليا  

ات أي عملية بناء استراتيجية يجب أن تضم المؤسسات األكاديمية والمجتمع العلمي والمنظم المعني بذلك فإن  

ضمن إطار يجب أن تتطلع هذه االستراتيجية الواعدة والحكومية واألهلية والخيرية، والغرف واالتحادات، 

 .جتماعية لوضع معيار للعمل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع المشتركالسياسة االقتصادية واال
                                                           

10 Natioal research council,policy division board on sustainable development, our common journey:A 

transition toword sustaiablility(Wahington,DG:National Academy press,1999). 

11 United Nation Commission on Sustainable Development “Indicators of-Sustainable Development 

Framework and Methodologies”,1999, P.300-303 

12 Conditions for Sustainable City Development and Implications to Syria’s Urban Policy Tsuyoshi 
Hashimoto, Ph.D.JICA Team Leader(CEO of RECS International Inc,2005. 
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حكومة المركزية أو المحافظات أو البلديات وحدها بل هي شأن يعني جميع القليم ليست مهمة اإلتنمية  إن  كما و

 .المواطنين

، (مدير مركز دعم القرار المحلي، المحافظ)تم  اللقاء باألشخاص اإلداريين في المحافظة  ،صعيد الدراسةعلى ف -

مديرمديرية التخطيط ، مدير اإلحصاء، مدير الشؤون اإلجتماعية والصحة ، مدير السياحة )والمديريات 

.(والنقابات المهنية والموظفين والمهندسين اإلختصاصيين واآلثار،  

  تباطهم بالقضاياردرجة ا، وتحديد طراف ذات العالقة بعملية التنميةتحديد جميع األفي هذه المرحلة يتم  و

 ذات الصلة رداتحكمهم بالمو، ومدى (السلطة الحكومية)مثل  هم الرسميموقع، وتحديد (الفقر)مثل الرئيسة 

مجموعات )مثل  لفئات الهشةمشاركة لللفئات األقل نشاطا  أو  هناك مشاركة، وإذا ماكان (الخبرات، األموال)

 ،(النساء

، ومدى مصداقية األشخاص وجديتهم في ردود األفعالتحديد إيصال األفكار للمناطق المحلية و وتحديد إمكانية

 .العمل

القة تقوم بعملية التحليل األولي لنقاط القوة والضعف مجموعة األطراف ذات الع :تشكيل وعلى هذا فإنّ 

بصناعة القرار  أصحاب القرار يقوم والتحديات لإلقليم وقطاعاته ومشاكله وتحديد قضاياه، في حينوالفرص 

 .في اإلقليم أو المحافظة

)  لمحافظةصانعي القرار في ا تشملو ، عالقة واسعة ومتنوعةالطراف ذات بغي أن تكون مجموعة األنإذ ي

مجتمعة في وحدات الحك  المحلي من المحافظة من تمثل مجموعات ووالمجموعات القطاعية ، (المحافظمثل 

، ومنظمات المجتمع المدني على الصعيدين ات الوزارات المحلية في المحافظةوزارات وطنية، ومديري

، وخبراء من قطاعات التنمية الوطني والمحلي،  والقطاع الخاص، و األشخاص ذوي النفوذ في المحافظة

واألشخاص ذات الصلة بعملية التنمية في المنطقة، مما يساعد على توليد الوعي د ، باإلضافة لألفراالرئيسية

بالمجتمعات المحلية، مما يؤكد أّن مجموعة واسعة من القضايا قد أخذت بعين االعتبار، وإتاحة المجال 

 .وهذا ما يسمى بالتخطيط التنموي بالمشاركة نطاقالتراتيجية تنموية إقليمية واسعة الس

 

التعليم، :وتشمل القطاعات التاليةقليم اإلالستراتيجية تنمية   القطاعيةالمجموعات يمكن استخالص مما سبق 

االقتصاد والتخطيط العمراني، واإلسكان والبنية التحتية، وشؤون الشباب، والرفاه االجتماعي، والصحة، و

 .الماء والبيئةوالسياحة واآلثار، وويشمل الزراعة والصناعة والتجارة ، 

 

 :صياغة الرؤية واالستراتيجياتمرحلة  ما هي الغاية؟:المرحلة الثانية -2-5
تعكس الرؤية الفهم االستراتيجي المشترك لهدف التنمية في المجتمعات، وحتى يتحقق النجاح للرؤية يجب أن 

تعبر عن الرؤية الجماعية، بحيث تأتي صياغة الرؤية في هذه المرحلة بعد مرحلة التحليل االستراتيجي التي من 

ل القطاعات التنموية بناء  على البيانات والمؤشرات خاللها تحدد األولويات التنموية في اإلقليم اعتمادا على تحلي

الفرص واإلمكانيات والتحديات لكل قطاع، وتعمل على بناء قاعدة العمل والكمية وتحديد نقاط القوة والضعف 

المشترك مع أصحاب المصالح والمنافع المشتركة إذ يرتبط تحليل المشاركين ارتباطا  وثيقا  بتحليل المشكلة 

تحليل الوضع الراهنلية عمكجزء من 
13
. 

رؤية البد  من التعرف على خصائص الرؤية وكذلك المكونات التي يجب أن تتضمنها لة لمن أجل صياغة علمي  و

 :اآلتيةأي رؤية، وبحسب اإلطار العام للرؤية فهي تتضمن الخصائص 

 سنواتخمس إلى عشر، متوسطة المدى مرتبطة بمدة زمنية. 

  التحدي والتحقيقواقعية وقادرة على. 

 تعكس أولويات جميع الجهات ذات الصلة. 

 تسعى لخلق بيئة تنافسية للمحافظة بحيث تكون قادرة على منافسة باقي البلدان. 

 جميع لكي يشعروا باالنتماء إليهاسهلة الفهم لل. 

 

   وليس فقط أصحاب القرار بأدوار كل  المجتمع األهلي والحكومي ىعنت. 

  اإلقليمية والوطنية ذات عالقة باألهداف. 

                                                           
13 Webster، D. and Muller، L. Urban Competitiveness Assessment inDeveloping Country Urban 

Regions: the Road forward، a Paperpresented for Urban Group، INFUD، the World Bank، Washington 

D.C.، July 2000- 
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  تحافظ على الموارد البيئية والبشرية والسياحية والزراعية ومعتقدات وعادات اإلقليم وتعرف بها إقليميا

 .دون استنزاف

 

 :وفق المحاور التاليةمكونات وأبعاد الرؤية  وبناًء على ذلك يمكن تحديد

 ،التنمية االقتصادية -

 ،العدالة االجتماعية -

 ،واإلدارة البيئيةاالستدامة  -

 .الجيدة دارةالمجتمع واإل  -  

 .الترجمة وتحويلها إلى استراتيجيات قابلة للتحقيق علىفي قدرتها  نتكم  إن  نجاح الرؤية 

 :االستراتيجيات صياغة -2-5-1

، من خالل تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحدياتو من خالل تحليل المشاركة، وتحليل المشكالت

 :يتم صياغة االستراتيجيات بحيث يتم طرح مجموعة من األسئلةالة، وتوصيف األهداف الفع  

    يجب اختيار بعضها؟ وتوصيفها أ هل يجب التعامل مع كل المشكالت واألهداف التي تم 

 ماهي التوقعات اإليجابية التي يمكن البناء عليها  من تحليل swot))؟ 

  أكثر على تحقيق النتائج وضمان استمرارية التأثير؟ما هي حزمة المدخالت التي تعمل 

  ية للمؤسسات المحلية؟اتتطوير القدرة المؤسس يمكن كيف 

 -؟(العائد/التكلفة) ماهي أفضل االختيارات من الناحية االقتصادية 

  ما هي االستراتيجية األكثر إيجابية في تأثيرها من حيث معالجة احتياجات الطبقة الفقيرة والفئات

 خرى األكثر احتجاجا؟األ

 كيف يمكن خفض أو تجنب مردود التأثير السلبي على البيئة؟ 

 

 :وخصائصها االستراتيجية مفهوم-2-5-2

ف   تنموية عادلة في اإلقليم  تسعى لتحسين حياة اإلقليم والمواطنين  ها خطة عملاالستراتيجية على أن   تعر 

والمؤسساتية ،  يتم تطويرها واستدامتها من خالل مشاركة بكل أبعادها البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

 .المواطنين واألطراف المعنية

محددة ومرجوة خالل فترة زمنية محددة، الهداف األعلى أن ها وضع خطط عمل  االستراتيجية تعرفكما و   

لتحقيق بحيث تشتمل على مجموعة برامج وسياسات وممارسات وخطط لتحقيق أهداف محددة والنتائج 

 .رؤية اإلقليم

 :أن تكون خصائص االستراتيجياتومن   

 مرتبطة بعناصر الرؤية، 

 قابلة لتنفيذ، 

 واقعية وغير مكلفة، 

 تغلب على نقاط ضعف اإلقليم وتحدياتهلتأتي كاستجابة  ل، 

 قائمة على أساس التحليل االستراتيجي لإلقليم، 

  مضمونةال هاختيارها ونتائجاترتبط بأسباب، 

 كاستنتاج بناء على المؤشرات التنموية. 

 

 :المعايير األساسية الختيار استراتيجية -2-5-3

افحة الفقر ألهداف الهامة مثل مكجموعة من االمعايير األساسية الختيار االستراتيجية يمكن أن تشمل م إن  

المرأة  الرجل وو والصغارتهدفة والتي تشمل الكبار المجموعات المس ىإلالعائد ، أو التكامل االقتصادي

تقدير رأس المال و، و البرامج الجارية أو المخطط لهالتكامل مع المشروعات أ، االقادرين والغير قادرينو
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، العائد المالي واالقتصادي/لتكلفةا، لية على توفير المصروفات الجاريةوعمليات اإلنفاق، والقدرة المح

فاستخدام المعايير السابقة يساعد على تقدير ما الذي يمكن تضمينه  ،على البيئة التأثير، المالءمة الفنية

 .لمجال االستراتيجية والذي ال يجب تضمينه

 

 :التحليل اإلستراتيجيمخرجات  -2-5-4

تتمثل مخرجات التخطيط االستراتيجي في ثالثة أنواع رئيسية
14
:  

 :الزمنية دالخطة من حيث المد -2-5-4-1

  تشتمل على فلسفة  بأن ها طويلة األجل، وهي خطة إنمائية تمتاز: طويلة األجلالخطة االستراتيجية

ويتم إعدادها ورسمها في مستويات  التنظيم بما في ذلك األهداف المنشودة، والبرامج الزمنية لتحقيقها ،

 .إدارية

 ة في التنظيم الرئيس اتها تعالج أوجه النشاطوتتميز هذه الخطط بأن   :الخطة االستراتيجية متوسطة األجل

يتم إعدادها في مستوى اإلدارة الوسطية ولفترات زمنية متوسطة ووالتطوير،  كاإلنتاج والتسويق،

 .سنوات 7-0األجل تتراوح بين 

 ها تعالج أوجه النشاط الرئيسي،  بالتفاصيل الكثيرة وبالتالي تمتاز هذه الخطة بأن   :الخطة قصيرة األجل

 .اإلرشاد لجميع نشاطات المدى القصيرفهي تكون بمثابة وسيلة 

 

 :الخطة من حيث البعد المكاني-2-5-4-2

قتصادية جتماعية واالرات البلد االوتتعامل مع متغي (وطنيةالخطة ال) خطة تتعامل مع البلد ككلوهي 

 .قطاعاتهوالعمرانية ككل وتركز ضمن أهدافها على تحقيق نمو عال من االستهالك واالستثماروالدخل بكافة 

قطاعات مختلفة ألماكن  تدرس :(خطة إقليمية)خطة تتعامل مع مكان معين من البلد كما يمكن أن تكون 

، وربما تشمل التعامل في ذلك مع الخطة الجزئيةمختلفة نسميها باألقاليم يجعل منها أقطاب نمو، وقد يكون 

 السكانية التجمعاتويكون هدفها تطوير  وقد تنسجم مع الخطة القومية(خطة شمولية)كافة قطاعات االقتصاد

عندما يكون هدف الخطة اإلقليمية تنمية  وطنيةوإعادة استخدام األراضي أو أن يصب في أهداف الخطة ال

 .إقليم معين وهذه الخطة المتبعة في البحث 

خطة حضرية  اوهي خطط محلية، وهي إم   (خطة حضرية أو ريفية) خطة على مستوى المدينة وقد تكون 

مع خطة اإلقليم أو الخطة تتعامل مع حاجيات المدينة وتتعامل مع مشكالتها بشكل مفصل، وبهذا تلتقي 

التنمية  –تحديد استعماالت األراضي الزراعية  – التحضير) ريف لوقد تكون خطط محلية ل ،وطنيةال

 (الريفية

 .لتبدأ المرحلة الثانيةهذه المرحلة تنتهي باختيار االستراتيجية وتقييم البدائل ، 

 

 :تحقيق استراتيجيات التنمية اإلقليمية الشاملة والمستدامةلكأداة  التخطيط اإلقليمي:المرحلة الثانية  -2-6
ث يبح تنفيذللذا فإن  نواتج التحليل تترجم إلى خطة عملية جاهزة ل يمثل المرحلة الثانية في التخطيط االستراتيجي،

لإلستراتيجية الرؤية، والمهمة، واألهداف إضافة إلى المخطط الهيكلييتضمن اإلطار العام 
15
. 

والمؤشرات بين  ونتيجة االختالفات في مهام وخواص التخطيط اإلقليمي بسبب االختالفات المكانية والزمانية

قيق األهداف المرجوة ظهرت مدارس متعددة لتعريف التخطيط اإلقليميحتوبهدف مكان وآخر 
16
: 

االختالفات الحضارية والسياسية القائمة بين شتى مناطق العالم تستدعي اللجوء إلى  كالرسون أن  جون ويرى  

اإلقليمي هواستجابة للمتطلبات  التخطيط اإلقليمي بهدف تقليص الفجوة بين هذه اإلختالفات كون التخطيط

 .اإلقليمية

                                                           
9111خميس، موسى يوسف،مدخل إلى التخطيط،الطبعة الولى،دار الشروق،عمان  14 

.1002جامعةطيبة،المدينةالمنورة،،غنيممحمد،عثمان،نظرياتوأساليبفيالتخطيطاإلقليمي 15 
الطبعة األولى، دار الصفاء لنشر والتوزيع، نظريات وأساليب التخطيط اإلقليمي، : أبو رمان العاني، ممدوح عبد هللا ومحمد جاسم

2005عمان،  16 
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التخطيط اإلقليمي يهدف إلى تحقيق التشابه والتناسق المكاني من خالل  أن  فيجد  اجث كوزوزال البولنديبا الأم  

التخطيط اإلقليمي أداة السياسة التخطيطية لتحقيق التنمية  يرى أن  والقرارات التي تحدد مواقع النشاطات المختلفة، 

 .اإلقليمية 

معات معينة لتطوير تضمن اختيار مجفيه أداة ت جديو فريدمان كيبل في تعريفه لمفهوم التخطيط اإلقليميويشاطر 

في المناطق غير الحضرية وتنظيم شبكة نقل مالئمة بدل من اختيار موضع محدد الستعمال  يضااستعماالت األر

 .معين 

تطبيق مضمون التخطيط في إقليم معين بشرط  استنادا  لما تقدم، يمكن تعريف التخطيط اإلقليمي على أن ه

ة ي تتوفر فيه مؤهالت طبيعيذالو ة  تحديد هوية اإلقليم مساح طيط لها، ، لذلك فإن  وضوح المسائل المراد التخ

 قرارتخطيط مع وجود ذلك الحجم من السكان الذي تحدده مراكز االستلصالحا  ل وبشرية معينة تجعل منه إقليما  

 .البشري

ة التي تحددها مؤشرات التنمية اإلقليميالتخطيط اإلقليمي هواستجابة لمتطلبات التنمية ن أن  مما سبق يتبي  

 .بهدف التنمية اإلقليمية الشاملة جتماعية واالقتصادية والبيئية واإلدارية من خالل استراتيجيات تخطيطية معينةاال

تهدف التنمية المكانية بالدرجة ، حيث التنمية المكانية والمخطط الهيكليوفي هذا اإلطار البد  من تعريف 

توزيع ثمار عملية التنمية بشكل متوازن وعادل وإلى تقليل الفوارق االقتصادية واالجتماعية  األساسية إلى

والعمرانية بين المحافظات والمدن من جهة، وبين المناطق الحضرية والريفية من جهة أخرى من خالل 

التنمية  تسعىوبذلك  ،نطقةاالستغالل واالستثمار الكفوء لإلمكانات والمزايا النسبية المتوفرة في كل إقليم أو م

في  االجتماعية وتحقيق العدالة ،على المستوى المكاني اقتصاديا  المكانية إلى تحقيق التوازن التنموي النسبي 

للمكونات القطاعية  توزيع ثمار هذه التنمية بين المناطق التنموية للمحافظة تحقيقا  لمبدأ التنمية المتكاملة

القطاع االقتصادي، القطاع الخدمي، القطاع البيئي، القطاع االجتماعي، القطاع ) الستراتيجية تنمية إقليم

 .ضمن اإلطار الوطني (التخطيطي

  ،ط األهداف العامة لتنمية اإلقليمحيث يحدد المخط ه الصورة الملموسة ألبعادالتنمية،بأن   المخطط الهيكلييعرف و

 .تنمية لكما يشمل المخطط برنامجا  مرحليا  ل

 

 

 :أهداف التخطيط اإلقليمي -2-6-1

 :ضمن هذا اإلطار يهدف التخطيط اإلقليمي إلى

 .تحقيق أفضل حالة ممكنة الستعمال إمكانيات اإلقليم   -

تحقيق أفضل شبكة خدمات عامة لإلقليم ترقى إلى الكفاية التامة وفق إمكانيات اإلقليم المتاحة التي تهدف إلى   -

 .االستهالكية واإلنتاجية  تحقيق التعامل بين األنشطة

وتؤدي دورها المغذي لألنشطة المختلفة من أجل أداء  ، توفير شبكة خدمات ارتكازية لإلقليم مفيدة اقتصاديا   -

 .أفضل على المستوى االقتصادي واالجتماعي

لعالقات نظم والل هم وفقا  ئي والتراثي وإعادة تأصيلهم وإحياالمحافظة على الموروث اإلنتاجي والعمران -

 .االقتصادية واالجتماعية 

 .تحقيق التنسيق التام والموازنة القطاعية بين النشاطات في اإلقليم  -

تحقيق الخدمات الترفيهية والثقافية االجتماعية والسياحية واإلدارية وحركة التبادل التجاري بين األقاليم وأجزاء  -

 . اإلقليم 

تحقيق الالمركزية بين األقاليم -
17
. 

 

  كيف يت  الوصول إلى الغاية؟: المرحلة الثالثة -2-6-2

عبارة عن مجموعة من المشاريع التنموية ذات وهي  الخطة االستثماريةيتم الوصول إلى الغاية من خالل 

في المجاالت التنموية التي سبق  األولوية والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى تحقيق الرؤية المستقبلية لإلقليم

أو على الصعيد االقتصادي  ،اإليكولوجية واالحتضان المستدام ذكرها سواء على الصعيد البيئي بتحقيق النزاهة

م، وبالتالي تنعكس على الصعيد ، والنقل المستداهالك المستدام والقضاء على الفقرمن خالل اإلنتاج واالست

مكن من العاطلين عن العمل وتكريس العلم من خالل الجامعات وإنماء مناطق ف أكبر عدد ميجتماعي بتوظاال

                                                           
.9171كتب جامعية، جامعة دمشق -سورية اإلقليمية، جغرافية ، عادلعبد السالم 17 
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من الضروري أن تكون الخطة االستثمارية استمرارية لالستراتيجيات ، واالتصال والتنمية اإلقليمية عبر الحدود

جيات بل المقترحة، وأن تكون مرتبطة بمدة زمنية، وأن ال تقتصر المشاركة الشعبية على صياغة االستراتي

المشاريع التنموية ذات  تعكسبحيث  تطبيق،لتستمر في  تنفيذ االستراتيجيات، وتترجمها إلى أعمال قابلة ل

 .األولوية المنهج المتبع في إعداد االستراتيجيات التنموية اإلقليمية

 

 :التنفيذ والمراقبةالوصول إلى الغاية؟  هل ت ّ : المرحلة الرابعة  -2-6-3

عملية التنفيذ  المرحلة إلى تنفيذ خطة العمل واستراتيجية تنمية اإلقليم والخطة االستثمارية، إن  تهدف هذه 

عن جهودهم  عملية مستمرة، تقوم بتزويد ذوي العالقة بالمعلومات المهمة ة متالزمتان، فعملية المراقبةوالمراقب

األنسب للمصادر  باالستثمارلة والمحاسبة فيما يتعلق ءها ضمان لتحقيق المساخالل عملية التنفيذ، كما أن  

 .دةالمحدو

القرار إلى  ونعإن  التخطيط االستراتيجي عملية مستمرة،  إذ تستمر عملية التقييم والمراقبة، مما يضطر صا

أثناء قياس مدى التقدم المحرز إلى التعديل في السياسات التنموية المختارة إذا ما أشارت المؤشرات النوعية 

 .االتجاه الضعيف من االستدامة

 

 :ةقضايا التخطيط المكاني في سوري -2-7

 :غياب التخطيط المكاني فوق مستوى الخطة العمرانية -2-7-1

ليس هنالك تخطيط مكاني في سوريا فوق مستوى المخططات التنظيمية وليس هناك تخطيط مكاني ال على 

غم من الجهود الحالية لوضع اإلطار القانوني ، وعلى الر  قليمي وال على المستوى الوطنيالمستوى اإل

إطار للتخطيط من أجل رسم العالقة بين المدن  للتخطيط المكاني على المستويين اإلقليمي والوطني، ليس هناك

بإمكانيات  مية متمثلة  ومتطلبات التطوير المكاني في ضوء وظيفتها اإلقلي الكبيرة والصغيرة والمتوسطة،

 .مستويات التخطيط المكاني( 5) يمثل الشكلو، اإلقليم

 
 [215.14] :المصدر، مستويات التخطيط المكاني(5)الشكل

 

 ؟ةلماذا الحاجة الملّحة إلى التخطيط اإلقليمي في سوري -2-7-2

 ،التنسيق القطاعيتحقيق  بهدف المحلي،و إلى شكل مناسب للتخطيط بين المستويين الوطني ةتحتاج سوري -

أفضل ك المحافظات في سورية الخيار األمثلباعتبار، وخاصالتنسيق بين القطاعين العام وال، ولتنوع اإلقليميوا

د للتخطيط موذج موح  أنر يتطو، وبهدف واإلدراة البيئيةاتي ذو روابط  مع التخطيط الوطني مستوى مؤسس

فإن  ذلك يتطلب واالستدامةاإلقليمي االستراتيجي يتسم بالفعالية 
18
:  

من خالل تعزيز الالمركزية التي تستدعي  ةوضع رؤية مستقبلية لسوري مما يتطلبعمل سياسة االنفتاح  -

 .تخطيط التنمية اإلقليمية 

 .تكثيف العالقات عبر الحدودبجديدة سياسة إقليمية  خالل العالقات الطيبة مع الجوار منمن ستفادة اال -

 .سوريا نحو سوق االقتصاد يتطلب أدوات جديدة تحولإن    -

 .جديدا   الزراعي يتطلب إطارا   التغيير الريفيكما وأن   -

 .لحماية المناطق الحساسة واألراضي المحدودة لزراعة بحاجةحماية البيئة مقابل التنمية االقتصادية  -

                                                           
18 MDGs, 2003/2005] SPC and UNDP, First and Second National Reports on the Millennium 

Development Goals in the Syrian Arab Republic, 2003, 2005.
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 .ولكنه موزع بشكل غير متكافئ %50وصل التزايد الحضري إلى إذ التخفيف من حدة العمران والفقر  -  

 

 :ةاألقالي  التخطيطية في سوري تحديد -2-7-3

إن  الهدف األساسي من تحديد األقاليم التخطيطية في سورية هو فهم العالقات الوظيفية التنموية المتكاملة بينها 

ه غير منفصل عن األقاليم األخرى اعتبار أن   ىإقليم علبهدف تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وبالتالي تشخيص كل 

ليم التنموية اقطار سياسات تنموية متكاملة مع األإ وفقودراسة الحالة التنموية لألقاليم المحتواة ضمن اإلقليم األم 

المتكاملة من األخرى مما يخلق نقاط تقاطع بينها يتم دراستها من خالل محاور التنمية واالستراتيجيات التنموية 

 .أجل تحقيق أعلى مستوى من األداء التنموي

والبشرية واالقتصادية األمثل للموارد الطبيعية  رايتم تحديد األقاليم التخطيطية السورية بما يحقق االستثم

و وتحقيق السياسات التنموية المتكاملة ويجب أن ينطلق تحديد األقاليم التخطيطية في الدولة من تحليل معدل النم

اإلقليمي ودرجة مساهمة كل قطاع فيه، ومعرفة مرحلة النمو التي يمر بها كل إقليم عل ضوء نمو قطاعاته 

 .زراعيةو، صناعيةو، قاليم إلى أقاليم متقدمة سياحيةالمختلفة ومن ثم تصنيف األ

سيسمح بتحديد  ..(وبيئيا   وسياحيا   عمرانيا  واقتصاديا  وإداريا  وخدميا  وتجاريا  ) إن  تقاطع األقاليم التخطيطة 

السياسات التنموية المتكاملة من وإلى األقاليم األخرى سواء كانت سياسات تنموية زراعية أو سياحية أو 

 ...(اقتصادية أو تجارية أو صناعية 

مختلفة، أقاليم تخطيطية أخرى بناء على مؤشرات  اعتماد والعشرين تم   حاديمنذ مطلع القرن الوفي سورية و

كما هو موضح ستة أقاليم  وفق التخطيطية األقاليم حديدت وتم  ، ون اإلقليم محافظة واحدة أو أكثريمكن أن يك حتى

وهي(9)خريطةفي ال
19
: 

 ،(والحسكة الرقة ودير الزور) اإلقليم الشرقي

 ،(الالذقية وطرطوس)اإلقليم الساحلي

 ،(حمص وحماه) اإلقليم األوسط 

 ،(حلب وإدلب) اإلقليم الشمالي 

 ،(والسويداء القنيطرة ودرعا) اإلقليم الجنوبي

 (.دمشق وريف دمشق)إقليم دمشق الكبرى  

 

 
 ةاألقالي  التخطيطية في سوري (1) خريطةال

 أطلس سورية: المصدر

يث بح تخطيطية يقسم كل إقليم تخطيط إلى أقاليم تخطيطية فرعية وكل إقليم تخطيطي فرعي يقسم إلى مناطق

النواحي اإلدارية وبحيث تتكون كل وحدة تخطيطية  اوحدات التخطيطية قوامهالتشتمل كل منطقة تخطيطية على 

 .محددة ها بعالقات وظيفيةبمن عدة تجمعات عمرانية ترتبط 
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م، ف ططات إن  اعتماد المجتمع السوري على الخطط الخمسية الوطنية  واقتصارها على المخفي إطار ما تقد 

العمراني وعدم اعتماده على التخطيط اإلقليمي المتكامل والشامل لكافة القطاعات  ية ضمن التخطيطالتنظيم

والمجاالت التنموية االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية واإلدارية الذي يقدم حلوال  عالجية وإسعافية لقضايا 

ل متكامل ومتناغم، أبقى المستويات التخطيطية التنمية دون التركيز على القطاعات والمجاالت التنموية بشك

، ولم يسمح بالتوضع الشاقولي الذي يفتح الخيارات بإجراء التقاطعات اورة مكانيا  وأفقيا  بشكل مفتوحمتج

الشاقولية واألفقية لمنع حدوث التناقضات واالزدواجية في المشاريع التنموية على المستويات االقتصادية 

شمل عدة مدن وبلدان متجاورة يانية والبيئية، بحيث يمكن أن يتعدى هذا التخطيط البلد الواحد لواالجتماعية والعمر

 .مما يسمح بالتنمية الشاملة على المستويات العمرانية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والخدمية

 

 التوازن والتكامل اإلقليمي نظرياً بين الدول عن طريق التنمية -2-8
النظريات التخطيط اإلقليمي واستراتيجيات التنمية اإلقليمية بما يتوافق مع إقليم محافظة  العديد منتناولت 

السويداء ضمن إطار الخصوصية التاريخية والجغرافية والديموغرافية واإلقتصادية والبيئية والطبيعية 

 .اإلقليم الريفي الحضريكونه إقليم فتي ونام وكونه مجتمع زراعي ويحقق ثنائية  واإلجتماعية،

 

 :نظريات واستراتيجيات التنمية اإلقليمية -2-8-1
ضمن قليم متشعبة تبعا  لتنوع القطاعات االقتصادية واالجتماعية بالعموم، واإلنظريات استراتيجية تنمية  إن  

االستفادة منها  ، فسيتم التطرق بشكل سريع لنظرية األماكن المركزية التي تم  خصوصية حالة محافظة السويداء

تفعيل دور المدن الصغيرة في النطاق العملي للمحافظة بتحديد نطاق تأثير النفوذ اإلقليمي لنقاط النمو، ونظريات 

اط اإلقليم قق التوازن االنتشاري بين مختلف ناستراتيجية التنمية اإلقليمية تهدف إلى تحقي ألن   والمتوسطة

 .التنموية

 

 الحضرية التراتبية في استراتيجية تنمية إقلي  السكانية التركيبةنظرية  -2-8-1-1
إلى تركز ماكن المركزية لكريستالرالتي تعتمد على نظرية األالالمركزية السكانية افة ثيشير مفهوم الك

وية نسبيا  في جميع أنحاء السكان وأماكن العمل والبنية التحتية في مدن متفاوتة الحجم تتوزع بكثافة متسا

والهدف الرئيسي الستراتيجية التنمية اإلقليمية المتوازنة هو توجيه ضغوط التنمية بعيدا  عن المدن  ،البالد

ذلك من خالل إنشاء منظومة تراتبية  للمدن في اإلقليم  أن يكون يمكن ،ق حضرية بديلةاط، نحو منالرئيسية

أي ) فيةنية والتوظيفية والتعليمية والثقاات السكادم لسكانها مزيجا  شديد الجاذبية من اإلمكانيقالمعني، بحيث ت

  .(فرص التنمية الشخصية

 تتزامن هذه اقترحت العديد من النظريات لتطوير المدن الصغيرة وتنمية نفوذها اإلقليمي، بحيث كما 

استراتيجيات مختلفة من ضمن هذا  اإلطار سيتم تقديم ، مفهوم التنمية المستدامةل الزمني تطورالاالستراتيجيات مع 

أجل نمو المدن الصغيرة ومراجعة نقدية لها،  بهدف تحديد أوجه القصور والثغرات في هذه االستراتيجيات التي 

مجتمع الريف والحضر والشبكات  فهم عملية نمو المدن الصغيرة وخاصة من وجهة نظر من شأنها أن تعزز

فيما بينهاالهيكلية اإلقليمية 
20
. 

 

Agropolitan21استراتيجية  -2-8-2
 رهاتطوي تم   ولى التنمية االقليمية مثال ملموس عكها فريدمان وضع: 

9178من قبل فريدمان ودوغالس في عام
22
  . 

                                                           
20EPSON Targeted Analysis Based on User Demand 2013/2/12 Metropolisation and Polycentric 

Development in CentralEurope(POLYCE)(2010-2012) 

20 Agropolitan: 
 agrمنagricultureو،(الزراعة)وتعني politanمنmetropolitanتفعيلدورالمدنالصغيرةأي،(قطبتنموي)وتعني

.كقطبتنمويباالعتمادعلىالذات

22 Hausen N, op. cit., p. 315.R.A.Obudho & G.O.Aduwo, in Jonathan Baker (edt), 1990, pp 61-62, 

1982. 
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تدعو االستراتيجية إلى استخدام موارد المنطقة لصالح سكان اإلقليم، : األساس النظري لالستراتيجية -2-8-2-1

الحتياجات المنطقة ينهالموج   ينالزراعي والصناعي المتكاملين  والمتنوعفتعمل على تنمية االقتصاد 
23

، كما و 

عمل التعاوني على تعمل على تحقيق الالمركزية في التخطيط وصنع القرار،  وتعزز المشاركة الشعبية وال

يث  يرفض تصور بح"في المدن الصغيرة  االعتماد على الذات"هو مبدأ االستراتيجية  إن  ، أي المستوى المحلي

اإلطار المكاني للتنمية الريفية  بما  Agropolitanكما  يقدم نموذج  ،المنطقة بأن ها نظام مفتوح أي يرفض التبعية

هة الحتياجات اإلنسان مع توزيع أكثر إنصافا  للمنافع االقتصادية، ومباشرة حركة يؤدي التعجيل بالتنمية الموج  

هذه  ،التنمية والنمو على أساس تفعيل سكان الريف، والزراعة والموارد المختلفةالسكان المحليين في عملية 

االستراتيجية تتصور إنشاء المدن في الحقول عن طريق دمج بعض العناصر من العمران في المناطق الريفية 

الكثيفة
24
 . 

نسمة في المجتمعات القروية ( 25000إلى  90000)بين  ما، هي بلدة  Agropolitanفإن  أبعاد : فقا  لفريدمان وو

الحجم الكلي للسكان بين  يتراوحبحيث  ،من أجل التنقل كيلومتر 90إلى  5ا بين مداخل دائرة نصف قطرها 

نسمة950000إلى 50000
25
. 

ه البعض  العامة خارج  تقوم على مبدأ إغالق األراضي لمنع تسرب الثروة هاباعتبار ،النقد لهذه النظريةوقد وج 

 .المنطقة

 :استراتيجية النمو القائ  من األسفل إلى  أعلى النهج -2-8-3

الة فقط نظر ريتشاردسون أن  استراتيجية  من األسفل إلى األعلى سوف تكون من االستراتيجيات الفع  حسب وجهة 

استراتيجيات التخطيط من األعلى إلى األسفل وبالتالي فإن  ، عندما تكون المداخالت قوية من قبل الحكومة المركزية

هي أمر ضروري لتنفيذ التخطيط اإلقليمي  البعض بعضهمالمكمال     سفل إلى األعلى ينظر إليهما كال   ومن األ

الالفع  
26
 . 

ه  -upوفق نهج  مركز أسفل أعلى  Agropolitanنموذج "انتقد ريتشاردسون  ،نقد لهذه النظريةوقد وج 

bottom)) في المدن الحضرية وفق  والتي بذلت لتشجيع المدن الكبرى  يشير النهج إلى أن  االستثمارات إذ

ؤدي إلى تحسن واستقرار في المراكز السفلى لنظام التسلسل ي اإلقليمي ضمن اإلطار ماال سي  والتسلسل الهرمي، 

 سفلاألعلى   Agropolitan نموذجوبالتالي أن تستند استراتيجية ، ي في البلدات الصغيرة والمتوسطةالهرمي أ

 . ا  في استراتيجية تنمية المدن  الصغيرة والمتوسطةالزراعية باعتبارها عنصرا  رئيس على  التنمية بذلكتؤكد فهي 

يرة والمتوسطة، وتركز على غز على االستثمار في المدن الصإن  النماذج السابقة لالستراتيجيات ترك  مما سبق، 

ريتشاردسون مزيدا  من التركيز على التدابير المباشرة لتعزيز القاعدة االقتصادية للمدن،  يعطيالجوانب الريفية، 

التصنيع الزراعي، وتحقيق الالمركزية ومن الصناعات الصغيرة والقطاع الغير رسمي،  إّن التنمية :"ويقول

الستثمار في النقل ل كذلك فإنّ التصدير والتجارة والسياحة، و منعمل الحكومة، وعلى نطاق صغير ضمن

 ".واالتصاالت أولوية قصوى لتعزيز الروابط بين الريف والحضر، ولذلك ينبغي تعزيزها  نيوياإلقليمي الب

 

أفضل وسيلة لتعزيز المدن الصغيرة االستثمار فيها مباشرة، : "يتفق هاكنبرج ونايلز مع ريتشاردسون و يقولون أن  

حفز التشتت المكاني والتحضر  لقد تم  " أيضا   ون، ويقول"ا االقتصادية بغية وضع سياسات محددة لتحسين قاعدته

 ."النقل و على نطاق صغير من قبل االستثمارات في مجال الكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية والشاحنات

 

                                                           
23 UNCRD, pp 71-83, 1981. 

 
24 John Friedmann and Mike Douglass, Nagoya, Japan, 1976.^Stohr, p 6. 1986, 

25 Misra R.P. Sundaram K.V. Prakash Rao V.L.S., p 213,1974, 

26Hausen N, op. cit., p. 315.R.A.Obudho & G.O.Aduwo, in Jonathan Baker (edt), 1990, pp 61-62, 

1982. 
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استراتيجية بارادي  االستثمارات العامة -2-8-4
27

نمو المدن  فييؤكد نايلز على دور االستثمار العام  :

بارادايم  اإلقليمية العامة  استراتيجية تسمى" ر اإلقليم يطو  بما  الصغيرة، بوضع طريقته الخاصة من االستثمار

لالستثمار لنمو المدن الصغيرة والمتوسطة
28

. 

تقوم على أساس استثمارات رأس المال إذ تأثير الجمهور،   على األساس النظري الستراتيجية هذا النموذج ويعتمد

 :كبيرة ولكن تعتمد على تلك االستثمارات تكون و( صغيرةالمدينة السكان ) باعتبار

 ،نوع االستثمار     -

 ،الخصائص االقتصادية للمنطقة التي سيستثمر بها -

 :إلى عنصرين هما(OC)حيث يقسم هاوزن رأس المال العلوي العام

 .(SOC) رأس المال االجتماعي -

 .(EOC) رأس المال االقتصادي -

رأس المال المستثمر في األنشطة التي تدعم أنشطة اإلنتاج مثل االستثمار في بناء الطرق  : EOCوتعني 

 .، والموانئ البحرية والمشاريع المماثلة األخرىمشاريع نظام الطاقةووالنقل،  السريعة

بشكل أساسي وهو يتألف من التعليم والتدريب والصحة، والمشاريع ذات الصلة، موجهة : SQCأما مصطلح 

 نحو تنمية الموارد البشرية
29
. 

 

الزراعة والصناعة في التنمية  قطاعدور  Ranaanweitz يؤكد: االستثمارات في المنطقة المتخلفة -2-8-5

الزراعة  قطاعي يؤكد على العالقات المتبادلة بينإذ الحضرية،  بما يؤدي إلى الترابط بين الريف والحضر، 

 .والصناعة

دورا   تؤديالتي   ملية التنمية في المناطق الريفية،إنشاء نظام دعم ع علىاألساس النظري لالستراتيجية ويعتمد

بمثابة مراكز ون السوق، ويك باتجاههة هة المنغلقة نحو الزراعة الموج  نشطا  في عملية االنتقال من الزراعة الموج  

الصناعات القائمة على الزراعة من الترابط بين الزراعة والصناعة، وفرص العمل  تزيدإذ  ،لتنمية الصناعات

العمالة الفائضة، القطاع الزراعي  يستوعبكما  لمنتجات الزراعية القابلة للتلف،سوق ل للناس، ويوفر أيضا  

  .وفر الخدمات والسلع الحيوية للتنمية الزراعيةيو

ن  ألانتقدت  هذه االستراتيجية بشدة في بعض البلدان النامية حيث تمثل المدن أسواق لهذه المنتجات الزراعية، و

هذه البلدات والمناطق الريفية ال تستطيع أن تقدم ما يكفي من المنتجات الزراعية لهذه المدن
30
. 

 

دور المدن الصغيرة في  Evansيصف : (Virtous)نموذج الدائرة من الريف إلى المدينة -2-8-6

في دفع عجلة اإلنتاج  ا  هام ا  دور ؤديالمناطق الريفية في تعزيزالتنمية الحضرية و يقول أن  المدن الصغيرة ت

وهذا بدوره يحفز الطلب على السلع والخدمات الغير زراعية،  ،مستوى دخل المناطق الريفية تحسينو الزراعي، 

تعزز اإلنتاجية  الطلب على المنتجات الريفية ومرة أخرى يزيديفية الفائضة،  ومما يخلق فرص عمل للعمالة الر

 ة النائيةبالزراع وثيقا   لتي ترتبط ارتباطا  يوحي لالستثمارات األولية في المدن الصغيرة ا و الزراعية والدخل

حتية وغيرها من المدخالت دور مرافق البنية التعلى  تعزيز كبيرأي أن  هناك لحفز التنمية في المنطقة بأسرها، 

تماعية الزراعية المتاحة في المدن الصغيرة في التنمية الزراعية، بما يرتبط ارتباطا  إيجابيا  مع البنية التحتية االج

عدد الكيلومترات على الطرق، وكهربة الريف، ومصارف، ومحطة للسكك الحديدية، واالقتصادية للمنطقة من 

المناطق الريفية، وتوافر األسمدة، ومرافق السوق وما إلى ذلكمعرفة القراءة والكتابة في 
31
. 

                                                           
27 PARADISM: 

.الستفادة من رأس مال إنتاج القطاعات االقتصاية في مشاريع تنموية أخرىباتعني أنموذج 

28 Ranannweitz, "Rural-Urban relations in Developing Countries", in Rehovotconference, 1978, p 4.

  

29 Richardson, in O.P.Mathur op.cit. p 335,Hackenberg R A. 1980, pp.402-406. 

30 Harris & Harris, 1984, p 831989, PP 91-93. 

 

31 -Hugh.E.Evans, 1992, p 641. Also see Hugh E.Evans in Richard May Jr.,Edt., Amitabh Kundu & 

Monis Raza, 1982, p 73. 
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 :Esdpونظام التنمية المكانية اإلقليمية  Epsonنظام التنمية متعدد المراكز   -2-8-7

يسعى نظام التنمية متعدد المراكز إلى تنمية إقليمية متوازنة من خالل اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة في 

وإعادة تشكيل خارطة النمو اإلقليمي لإلقليم بشكل يحقق التماسك االجتماعي واالقتصادي السوق العالمية، 

ق الهامشية،  كما ويخفض من المكاني أكثر مما كان عليه بحيث يحقق فرص أفضل للمدن في المناط

نرق اإلقليمية،  بحيث الفوا ا متوسطة متضامنة ومتكاملة بمشبكة حضرية تتألف من مدن صغيرة و يكو 

ربط بينها وي المتوازنة فيها المساحات المفتوحة ما بين مراكز المدن واألرياف بما يعزز الشبكة الحضرية

متخصصة بالوظائف ضمن هذه الشبكة مثل استخدام أساليب اإلنتاج واالستهالك بوسائل النقل المستدام، 

المكانية  تعمل على خلق وظائف  المستدام في الريف تبعا  لخصوصيته، إن  استراتيجية التنمية الوطنية 

مختلفة في منطقة  محددوة، باإلضافة إلى تنمية المناطق الحدودية المشتركة  وتعزيز الشراكة بين المناطق 

الحفاظ على مدن قوية وتعزيز التنافسية الدولية،  : مثل عامة أهداف تحققالحضرية والريفية،  بحيث 

وير مهم للقيم المكانية والوطنيةطالحفاظ على توياة وحيوية الريف،  ونابضة بالح
32
. 

 يعتمد التخصص الوظيفي للمدن وفق تدرج هرمي نمط متعدد المراكز من السياسات التنمويةال هذا إن  

Kpolycentrism  بدال  من ظهور المدن الكبرىMetropolregionen  . 

ة نمية المنطقة الشرقية في سوريوت سيتم استعراض تجربة كل من ايرلندا واستوكهولمبناء عليه، و

 .Epsonواستوكهولم وهامباري في تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة من خالل مفهوم 

 :خالصة الفصل الثاني من الجزء األول

 تحقيق التنمية المستدامة،ل بوصفه أداةالتخطيط االستراتيجي  دورأكد  الفصل السابق  في قسمه األول على 

باإلضافة ألهمية استمرار عملية المشاركة المجتمعية أثناء  التخطيط االستراتيجي و في مرحلة التنفيذ 

وتحديد  وضع الراهن وثم  من تحليل البدءا  إعداد استراتيجية تنمية إقليم منهجية  دراسةوالتقييم والمتابعة،  و

أهم  الثانيواستعرض القسم ، كما تنفيذ الخطةاختيار االستراتيجية و إلى ألهدافاالرؤية وتحليل القضايا و

ضمن  التنموية والمكانية (زراعيا ، تجاريا ،خدميا  )القطاعية التنموية االقتصادية ستراتيجياتاال

الريف كما وحددت األدوار الوظيفية للمدن و ،في تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة اإلطارالوطني

 .واإلدارة البيئية التنمية الريفية والحضرية وفق تدرج هرمي معتمدة  

الستخالص النتائج أهم التجارب العالمية والعربية والمحلية  دراسة وتحليلفي الفصل الثالث وسيتم 

 . التطبيقية لتلك النظريات واألسس التخطيطية

 

 

 

 

                                                           
32 Vienna:The Urban Development Plan (Stadtentwicklungsplan - STEP– with astrong focus an 

regional development: ) 2005. 

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategien/step/step05/download/index.html 
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العالمية في تطبيق استراتيجيات التنمية والعربية و المحليةالتجارب  :الثالثالفصل 

 :اإلقليمية
عام  دي جانيرو مؤتمر ريو عقد أدّركت معظم دول العالم أهمية االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية منذ

تنهج نهجاً في التخطيط التنموي المستدام بغية  بعض تلك الدول األجندات العالمية، وأخذتالذي وضع  2991

 .تعزيز القدرة التنافسية ونوعية الحياة، واإلدارة اإلقليمية، لضمان استدامة األجيال المستقبلية 

على مستوى ةالمنطقة الشرقية في سوريتجربة  ، منهاوطنية وعربية وعالميةارب سيتناول هذا الجزء عدة تج

على المستوى  وتجربة ايرلندا الشمالية في استوكهولم نطقة هاماربيتوكهولم ومتجربة اس ، وي وطنيإقليم

 . على المستوى العربي ، وتجربة المدينة المنورةالعالمي

استراتيجية التنمية اإلقليمية الشاملة في محافظة  بناء وتطوير التجارب في ويكمن الهدف من دراسة وتحليل تلك

التحديات التنموية  لهذه البلدان البيئية واالجتماعية واالقتصادية التحديات التنمويةبعض  شابهتإذ  السويداء

 استراتيجياتها على أهم النظريات في تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة اعتمدتو كما ،محافظة السويداءل

  وفرة متمكانيات اللطبيعية واإلة واستغالل الموارد االتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة واالجتماعية واالقتصادي

المالئمة لتنمية واألولويات التنموية ضمن اإلطار وتحديد المناطق  والحفاظ على البيئة الطبيعيةفي المنطقة 

 .الوطني

 

 :في سورية تجربة المنطقة الشرقية -3-1
ن جهة فم مختلف األبعاد بين عظمة التاريخ القديم والظروف اإلنمائية الحالية، نموذجاً أتشكل المنطقة الشرقية 

المنطقة  م تنظيماً إدارياً وقانونياً، وبنفس الوقت فإن  ، كأقدم مجتمع منظ  (دجلة والفرات) هناك بالد ما بين النهرين

غير مواتية، مما يستدعي حلوالً  فهي منطقة غنية بالموارد المقترنة بظروف معيشية، بحاجة للتطوير واإلنماء

الشرقية التي قام عتمدت خطة التنمية المكانية اإلقليمية في المنطقة ا ، إذللبدء بسياسات التخطيط اإلقليمي عالجية

بالتركيز على  التخطيط االستراتيجي باعتماد 1009لتحديث اإلدارة البلدية في عام  MAM برنامج بها فريق

رشات عمل مع جهات التنفيذوو، التخطيط بالمشاركةلى وعيا والتحديات، القضا
1
. 

 

وبالتالي يبلغ إجمالي المساحة  كم080كم وارتفاعه 010تبلغ قاعدته حوالي  تشكل المنطقة الشرقية مثلثاً  

كم01020
1

  (.1)خريطة، كما هو موضح بالدير الزور الحسكة، الرقة، هي ، يتكون اإلقليم من ثالث مناطق 

 

 
  (دير الزور، الرقة، الحسكة) إقليم المنطقة الشرقية للمحافظات الثالث (2)خريطةلا

 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة-مركز دعم القرار المحلي مكتب: المصدر

                                                           
1
 [MAM Progress Report, 2008] The Regional Development Plan for the Eastern Region, Progress Report, January2008, 

illustrated MAM publication (Arabic and English). 
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 ،1004عام  التابع لوزارة اإلدارة المحلية مركز دعم القرار المحليالرسمية الصادرة عن ووفقاً لإلحصاءات 

 ، حيث أن  1كم/نسمة40الكثافة السكانية حوالي  نمليون نسمة، بذلك تكو 0 إقليم المنطقة الشرقية بلغ عدد السكان

لزراعة لالمساحة الصالحة وفي ون غير مأهولة، دير الزور يتكون من أراضي بادية تكاد تك جزءاً كبيراً من

ة في حوض الفرات أعلى بكثير الفعلي  في حين الكثافات الريفية  ،1كم/نسمة90-00وظيفية ما بين لتكون الكثافة ا

  .كما هو موضح في الشكل السابق 1كم/نسمة 400-000وقد تصل إلى 

 

 :التخطيط اإلقليمي في المنطقة الشرقية أهمية -3-1-1
ية باين المؤشرات التنموية االجتماعتنتيجة  ، وذلكةً ضروري   تعد استراتيجية تنمية إقليم المنطقة الشرقية حاجةً  -

 تحسين التكامل اإلقليمي يتطلب مما ،فيما بينهاوالفقرمعدالت البطالة  ترتفعإذ لمناطق الثالث، بين اواالقتصادية 

، التي تفصل اإلقليم الشرقي عن اإلقليم الغربي أهمية تنمية البادية إضافة إلى، لتجمعات الحضريةما بين ا

دوار توزيع األ يتسم باإلقناع من حيث الوضوح فيتنفيذ مشروع رائد على نطاق واسع باإلضافة لضرورة 

الثالث  دور جديد للمحافظاتإعطاء الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الغير حكومية و خطة الالزمة لتنفيذ

المشاريع ضمن إطار األولوية الوطنيةختيار في اوالسعي  في المنطقة الشرقية
2
 . 

 

 :المنطقة الشرقيةفي لتنمية لعملية ا القوى المحركة -3-1-2
المنطقة الشرقية مجموعة من القوى المحركة وفق اآلتي 

3
: 

   تشمل، وفي هذا القطاع تربية الحيوانات والصناعات ذات القيمة المضافةتتمثل ب :قتصاديةاالقوى ال -3-1-2-1

 .صناعات المنطقة، وغيرها من (وم والجلود والصوفاللحإنتاج )

يع زراعة جتشكذلك و ،تتطلب التنمية الزراعية كفاءة أكبر في استخدام موارد مائية عن طريق الري بالتنقيط -

 .محاصيل بديلة مثل أشجار الزيتون 

الغزل كالصناعات التحويلية وإضافة تحويل المنتجات الزراعية، من خالل :تنمية سالسل قيمة مضافة -

 .والنسيج

 .نهريةالسياحة الثقافية وال سياحةالبيئية والسياحة ال وتشجيعالثالث، ات المحافظالتنمية السياحية في -

 

الذي يتلقى اآلن كل مياه   ما فيما يتعلق بنهر الفراتلتحسين البيئية وال سيّ هناك حاجة  :بيئيةالقوى ال -3-1-2-2

من المدن والتجمعات السكانية على طول مجرى نهر الفرات، وهذا يتطلب  الصرف الصحي الغير معالجة

علماً أنّه المصدر المائي لمياه الشرب مما  لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في عدة مواقع اً توجيهي اً مخطط

 .يشكل خطراً على السكان والجوانب الصحية

 

تساوى المنطقة مع المتوسط حتى ت المهارات المناسبةتنمية  هناك حاجة لتحسين:تجتماييةاالقوى ال -3-1-2-3

، باإلضافة كوميةحوهذا يتطلب مدارس أفضل وكليات تقنية متخصصة، وتدريب مهني في المدارس ال الوطني

 .مستوى الدخل تحسينالهجرة و تمعدال لتخفيض نسب

 

 :األدوات المستخدمة لصياغة الرؤية واالستراتيجيات -3-1-3
الرؤية واالستراتيجيات على تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات من خالل اعتمدت صياغة 

التخطيط التنموي بالمشاركة على المؤشرات التنموية كأداة أولى في القطاعات التنموية وعلى مستوى اإلقليم، و

 .كأداة ثانية من خالل ورش العمل

 

 :المستخدمة في المنطقة الشرقيةة االستراتيجية المؤشرات الكمي   -3-1-3-1

من إجمالي  %(20حوالي)إّن حصة المنطقة الشرقية من السكان هي ، الديموغرافية التنمية  مؤشراتأظهرت 

من جميع المناطق الست، وقد يعزى  قد تزايدت على مدى السنوات العشر الماضية  بمعدل أسرع سكان سورية

دل النمو السكاني في وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع معكما . ذلك إلى النمو الطبيعي أكثر من مكتسبات الهجرة 

يصعب فيها أن يكون مستداماً نظراً إلى معوقات األراضي والموارد المائية، كما سيكون من  بصورة   البلد بأسره

                                                           

. 6002،دمشقالخطة الخمسية العاشرة، الفصل السادس، تنمية المنطقة الشرقية
2

 
3
 .، وزارة  اإلدارة المحليةMam، فريق (خطة التنمية المكانية اإلقليمية للمنطقة الشرقية)برنامج تحديث اإلدارة البلدية، 
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حقيق النمو االقتصادي الحقيقي الذي ال يتماشى مع النمو الديموغرافي، ويعكس انخفاض لصعب جداً في الواقع تا

 .الكثافة السكانية

، مع تمتعها بحصة سلة سورية الغذائيةتعتبر  المنطقة الشرقيةبأن   أظهرت مؤشرات التنمية االقتصاديةكما 

الشعير، وقد ازدادت كافة هذه  ح، العدس،، القطن، القم"تراتيجيةالمحاصيل االس" كبيرة جداً في العديد من

سياسات الزراعية لنتيجة لذلك المحاصيل من مستويات منخفضة إلى أن احتلت صدارة القائمة اإلقليمية، وكان 

كتفاء الذاتي في الغذاء وصادرات القطن، عن طريق مشاريع ري كبيرة جداً اإلهذا عززت  التيالوطنية 

 .وما زالت التنمية الصناعية في مرحلة مبكرة في المنطقةدولة، لومؤسسات قوية تابعة ل

منهجية التخطيط  وفق، رقية من خالل ورشات عمل استشاريةتحليل واقع التنمية في المنطقة الش وتم  

أظهرت نتائج ورش العمل والمؤشرات والشرقية سترتكز على قضايا وتحديات التنمية، للمنطقة االستراتيجي 

 ى تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ما يليبناًء عل التنموية
4
: 

 :كونه في تكمن  فرص اإلقليم :حيث أنّ بطاقة هائلة والتزام حكومي مميز اإلقليم يحتاج للتنمية  ن  إ

 ،مركز تجارة دولي -

والمواقع  لأهمية سياحية كبيرة تتمثل بالمحميات الطبيعية والمناطق الطبيعية على أحواض األنهار والتال ذو -

 ،األثرية

 .إمكانية التصنيع في بعض الحاالت على مستوى اإلقليم -

 :في نقاط الضعفوتكمن 

على نطاق واسع واالفتقار  تشار البطالةنوانخفاض الكثافات السكانية وا نقص الموارد المائية وزيادة التصحر-

وعدم وجود البنية التحتية التقنية مثل  ايد تلوث نهر الفراتلعالي في معظم أنحاء المنطقة وتزإلى مرافق التعليم ا

محطات معالجة مياه الصرف
5
. 

 :فهي نقاط القوة أما 

وكذلك المناطق  سوريةفي كل من إنتاج القمح والغاز والنفط المركز األول  في المنطقة الشرقية يحتل -

 ،%10المرورية وتبلغ نسبتها 

 ،بحيرة األسد والمناطق المرويةوجود  -

 ،جديدة تزايد فتح الحدود مع تركيا والعراق مما يتيح فرصاً  -

 ،توافر اليد العاملة الرخيصة -

 ،(السكك الحديدية والطرق)شبكة النقل اإلقليمية  -

 ،إنتاج المواد الخام -

بوصفها تقدم حلوالً  التشاركية أدت إلى صياغة بيان الرؤية وإلى تحديد أهم القضايا والتحدياتهذه المرحلة 

 .استراتيجية

 

 :الشرقية للمنطقة بيان الرؤية المستقبلي -3-1-4
بالمنطقة  النهوض مما يتطلب، منطقة بعيدة ذات احتياتجات إنمائية وإمكانيات تجديدة" المثلث الشرقي"

التاريخية كأحد أهم المراكز الحضارية القديمة يلى نهر  تنهض قدماً وترقى بأهميتها ها كيالشرقية بأسر
نتاج الزرايي،  و تعزيز باستثمار ثروات المنطقة الغنية من النفط والغاز واإل الفرات،  ومن خالل قيادة التنمية

والتجارة  من خالل تجارة نشطة مع البلدان المجاورة،  واالستثمارات في الصنايات التحويلية النمو والتنمية
صحية التعليمية والمرافق المزدهر والتجاري المصرفي والقطاع اليم يملية التنمية ويدبما في ذلك السياحة،  

بطريقة يتبادالن فيها المنافع خالل يملية التنمية المتسارية ، تتعاون الحكومة و القطاع الخاصو ،كافيةال
6
. 

                                                           
4
 [SWOT Report, 2007] Regional SWOT Workshops and Stakeholder Consultation, unpublished MAM report, August2007. 

5
 [SWOT Report, 2007] Regional SWOT Workshops and Stakeholder Consultation, unpublished MAM report, August2007. 

6
 MAM Progress Report , The Regional Development Plan for the Eastern Region, Progress Report, January2008. 
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 MAMة ، إيداد استراتيجية تنمية المنطقة الشرقيةالمنطق األساسي والرؤية (3)خريطةال

ألقاليم حيث يوضح الشكل الكثافات السكانية المنخفضة في المنطقة الشرقية مقارنة للمنطقة الغربية، والعالقة ما بين إقليم المنطقة الشرقية وا

 .المستوى الوطني ومع األقاليم الحدودية المجاورة األخرى يلى

 نفس المرجع السابق :المصدر

 

 

 الظروف الطبيعية،و البيئيةلظروف اتتمثل ب والتيهذه الرؤية قادت إلى تحديد أهم القضايا والتحديات 

 .االقتصادية واالتجتمايية، والظروف اإلقليمية الناتجمة ينهما
 

 :القضايا الرئيسيةئ التعامل مع مباد -3-1-4-1

ي وضعها ف أهم العناصر الموحدة في خطة التنمية المكانية اإلقليمية هو االتفاق على بيان الرؤية التي تم   إن  

 قدم نهج التخطيط تحت أربعة عناوين رئيسيةت، والتي لتنمية المنطقة الشرقية الخطة الخمسية العاشرة

يتفق مع القضايا الرئيسية وتحديد  السياسات المتبعة لكل قضية،  يتبين ،  بما (استراتيجيات وإجراءات التنمية)

جة عن تقاطع القضايا الرئيسية تاستراتيجية التنمية اإلقليمية النة الالتالي اللبنات الرئيس من الجدول

واالستراتيجيات األساسية كجزء من الخطة اإلقليمية
7
. 

 

ة تشير إلى لبنات التخطيط وفق ت أربعة عناوين رئيسأّن نهج التخطيط المقدم يتم تح تالي،الجدول ال يبين

اً تصورات الخطة الخمسية العاشرة التي تقدم إطاراً وطنياً وفق التوقعات والتصورات المستقبلية وذلك وفق

 . المحرز نحو تحقيق األهداف المستقبلية لتوقعات السكانية لمؤشرات قياس التقدم

 

                                                           
7
 UNDP Syria, 2008] UNDP Syria website www.undpprojects.sy/ 
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 يلى القضايا اإلقليمية االستراتيجيات التنموية بناءً ( 8) الجدول

 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة -مكتب مركز دعم القرارالمحلي :المصدر
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 إطار التنمية المكانية -3-1-4-2
 :أهداف رئيسة ربعةجديد كلياً في سوريا يتألف من أ اً تخطيطي اً إطار التنمية المكانية مفهوميعد

ربط المنطقة الشرقية بالمناطق األخرى على نحو أفضل، وعبر الحدود، مع المناطق المجاورة في تركيا  -

 .والعراق

( باألماكن المركزية-في ما يسمى) صيص الخدمات العامةاستخدام تخطيط الهرمية الحضرية حديثة العهد لتخ -

 .بطريقة منطقية وفعالة

بهدف حماية األنهار من  خطية البنية التحتية الطوليةعلى كيز نمية للترتحقيق الكفاءات من إنشاء مسارات الت -

، ومناطق مختلفة لحماية األراضي الزراعية والموارد التلوث الخطير الناتج عن التجمعات العمرانية والصناعية

 .البيئية الخاصة

 .حل المشاريع القطاعية المتضاربة-

وضع نظام مكاني مركزي للبلد و األماكن المركزية وضع اقتراحالشرقية على تنمية المنطقة خطة وقد عملت 

 محافظةيمكن ترقية بحيث األولى إلى الدرجة الخامسة، الدرجة ، من درجات مراكز حضرية بخمس سرها ذوبأ

ثالث أو رابع، المراكز الثالثة األخرى من الدرجة  اً ممكن اً وطني اً دير الزور للتأكيد على أهميتها بوصفه مركز

 .الثانية في الحسكة والقامشلي والرقة، تتطلب إجراءات تنموية مدينية بصورة متساوية لدعم وظائفها اإلقليمية

ودورها بتفعيل  في المنطقة الشرقية خطة التنمية المكانية اإلقليمية الشاملة والمستدامةنهج  (4)تبين  الخريطة

، والتنمية الحضرية بما المدن الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الحدودية المشتركة، التنمية الريفية اإلقليمية

 سيتم االستفادة بالحالة الدراسية
8
. 

 

 
 في المنطقة الشرقية خطة التنمية اإلقليمية( 4) خريطةال

 .، وزارة  اإلدارة المحليةMam، فريق (خطة التنمية المكانية اإلقليمية للمنطقة الشرقية)رنامج تحديث اإلدارة البلدية، :المصدر

                                                           
8
 UNDP Syria, 2008] UNDP Syria website www.undpprojects.sy/ 
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 :تجربة استوكهولم ياصمة السويد في التنمية المستدامة والحلول البيئية -3-2
هي عاصمة مملكة السويد وأكبر مدنها، وهي وفي أوروبا ضمن الجزر االسكندنافية في السويد  استوكهولم تقع

استوكهولم  وتعد ،من سكان السويد% 12في استوكهولم بذلك أكبر مدن اسكندنافيا ، تقع على بحر البلطيق يعيش 

موقعها االستراتيجي على بحر البلطيق بسبب عام20أكثر مراكز االقتصاد والسياسة منذ 
9
. 

 
 الستوكهولمالخريطة الجغرافية  (5) خريطةال

 .P. Raskin et al., Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead (Boston: Stockholm Environment Institute, 2002) :المصدر

 

مساحة مدينة استوكهولم  بلغبحيث ت سنة 12سويد خالل لبالنسبة لتزايد عدد السكان للمدينة  (0)شكليظهر ال

هكتار، /نسمة  40 الكثافة السكانية توبلغ ،1008 لعام نسمة 800.002 عدد سكان استوكهولمبلغ  و ،1كم0000

لعام  (0.910)لحظ توفر فرص العمل في مدينة استوكهولم بالنسبة لعدد السكان حيث تشكل هذه النسبة يبحيث 

، بينما نلحظ الفرق األكبر لعدد الموظفين بالنسبة لعدد السكان في السويد وهذا يدل على معدل البطالة 1000

ما يدل على نوعية الحياة عالية الجودة م .في السويد 1000 لنفس العام (4.021) النسبة بلغتالكبير بحيث 

والموظفين والكفاءة االقتصادية الستوكهولم نتيجة تناقص الفرق بين عدد السكان
10
 . 

 

 
 بالنسبة لسويد استوكهولم مدينة السكاني فيدااالمنحني البياني لتعد(0)الشكل

 

 :نشأة المدينة وتطورها -3-2-1

                                                           
9 - P. Raskin et al., Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead (Boston: Stockholm Environment Institute, 

2002).  

 
10

 OECD Territorial Reviews: Stockholm ,OECD(Organisation For Economic and Co-operation and Development) 
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، تقع الجزيرة الصغيرة بين البحيرة الكبيرة 2121-2220الواقعة بين الفترة في  ستوكهولم تتشكل كمدينةابدأت 

تأتي وترسو المراكب القادمة من بحيرة ماالرين ومن البحر  إذتقوم الجزيرة بدور الميناء حيث ماالرين والبحر، 

 .عدد السكان غير معروففي هذه الفترة بني برج دفاعي في مركز المدينة، ، المراكب من أوروبا

الحياة الثقافية بدأ العمل على بناء القلعة الجديدة التي صممها المهندس المعمار تيسين، وأخذت  2010عام وفي 

بلغ عدد السكان وقد  اغتيال الملك كارل بالرصاص في حفل تنكري، ، تم  م 2010لعام  18ق في القرن تزدهر

 .2090نسمة عام  01000

جرى بناء العديد من المصانع وسط حيث  التاسع عشرحصلت المدينة على مجاري المياه مع نهاية القرن 

كان األغنياء يعيشون في شقق  بناء المباني الحجرية مكانها ، هدم البيوت القديمة مرة أخرى، وتم   تم  ، والمدينة

نمت استوكهولم أكثر  بناء المدارس مثل مدرسة صوفيا، كبيرة بينما معظم الناس يعيشون على شكل مكتظ، تمًّ 

 .2880نسمة عام 100000أصبح عدد السكان ومما كانت عليه يوما، 

تشييد حدائق  بدأ ، وفي الثالثينات من القرن العشرين،في القرن عشرين 2910 عام افتتاح دار البلديةجرى 

جرة للسكان وأخذت باألتأسست شركات اإلسكان لتوفر مساكن و ،واحدثت فيها ألعاب األطفالاألطفال 

 .موبالنالضواحي 

ازدادت و وبنيت العديد من المستشفيات ،المسنينرفاهية، مثل مراكز رعاية الطفولة، ورعاية بناء نظام ال تم  

بناء بوابة مائية جديدة لتتناسب   تم   2902عام وفي  ق ومواقف السياراتحركة المرور في المدينة واتسعت الطر

 .مع ازدياد حركة مرور السيارات

حات اني مكانها سوب جرى هدم منطقة كارال في وسط استوكهولم في الستينات والسبعينات من القرن العشرين،

 .وأبنية جديدة

 .اشترى مجلس المدينة األراضي وأخذ يبني عليها المساكن في الضواحي-

 
 لمدينة استوكهولم تاريخي التطور ال(6)خريطةال

 نفس المرجع السابق: المصدر

والمدارس الحضانة العديد من دورو، في القرن الحادي والعشرين يتم التخطيط لبناء بوابة مائية جديدة

 .والمستوصفات التي كانت تملكها البلدية أصبحت ملكية خاصة

كليا يجري بناء مناطق جديدة ، كما ومنها يجري هدم المناطق الصناعية القديمة ليتم بناء المساكن الجديدة بدالً -

ستينات من القرن عودة عربات الترامواي التي اختفت من المدينة منذ الباإلضافة ل ،مثل مدينة هاماربي البحرية 

 .العشرين
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  1331-1331 ييام بين مخطط التنمية المكانية لمدينة استوكهولم( 7) خريطةال

 Earth Summit Ireland (2002) Telling it Like it is: 10 Years of Unsustainable Development in :المصدر

Ireland.org-www.earthsummit. Dublin: Earth Summit Ireland, Ireland 

 

 :التخطيط اإلقليمي في مدينة استوكهولمالعمل ب -3-2-2
 :اآلتيةاستوكهولم لنقاط القوة  تخطيط اإلقليمي فيلتأتي األهمية االستراتيجية ل

 ،لوجود ميناءهام فيها _

 ،مدينة متعددة المراكزكونها طي المميز، نمطها التخطي _

 ،مميزة لمشاكل التنقلالتطور شبكة النقل، والحلول  _

ملم2000-200معدل هطول األمطار وقاري،  فيه  المناخطبيعة _ 
11
. 

. 

 :الستراتيجية التنموية اإلقليمية لمدينة استوكهولما -3-2-3
بشأن استخدام األراضي  االستراتيجي البعيد،هي خطة شاملة تهدف إلى التعامل مع مفردات المدينة على المدى 

كيفية مبادئ  والنقاط الرئيسية حول استخدام مناطق األراضي والمياه، ب بحيث تهتم الخطة. وتوجيهها وتنميتها،
لحفاظ على التراث الجماعي التعامل مع  البيئة المبنية بشكل مستدام تنمويًا، بحيث تحقق المشاركة االجتماعية وا

 .الكفاءة االقتصادية لإلقليم وتعزز منفي القضاء على البطالة والتالي الفقر م و تساه

 

خطة شاملة، بحيث يتم عرضها إلى لوصول لشاملة تغطي منطقة البلدية،  تقوم كل بلدية بإعداد مشروع خطة

على الجمهور لمدة شهرين قبل اعتمادها نهائياً 
12
. 

                                                           
11

 Stockholm City Plan information http://www.sbk.stockholm.se/op/future.htm 

http://www.earthsummit-ireland.org/
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4 

 :ةعلى ثالث نقاط رئيس استوكهولم تخطيط مدينة دستني

  ،اإلقليم المركزي هو كارنان مركزه حيث أن  استوكهولم إقليم متعدد المراكز وذلك لتخفيف الضغط عن المركز

حماية و االتصال الجيد بين سكان المدن والضواحي بغية تلبية عرض مزدوج،بما يضمن  جزيرة القصر الملكي،

 .البيئة وتمتع اإلنسان

  المدينة بالنمو الشعاعي وتعتمد خطة تطوير المدينة على أن تكون خطوط النقل بشكل أصابع تمتد يتصف تخطيط

 .من جزيرة القصر الملكي لمختلف أنحاء المدينة ابتداءً 

 ة هيملية التخطيط إلى ثالث نقاط رئيستعطى األهمية أثناء ع: 

 بنية اللون األزرق وهي المياه 

  الخضراءبينة اللون األخضر وهي المساحات. 

 المساحات المفتوحة. 

  
 من تقسم المناطق الخضراء إلى أربعة أقسام، كما وتحفظ استوكهولم لألجيال القادمة هي التي هذه النقاط الثالث

ممرات ضيقة تربط الضواحي الخضراء مع مركز المدينة وتحافظ على االختالف الحيوي بين تلك النقاط  

 من  ألبنية ثلث الحدائق في استوكهولمتشكل الحدائق ضمن او منتزه،21يبلغ عدد المنتزهات  بحيث  الخضراء،

اآلجرية، لمدينة المدينة ، باإلضافة لمشياً أو بالدراجات سه فيها النامنها أماكن عامة يتنز2/2مناطق مشجرة 

ى مسار المترو،تخطيط عل ةالجديدالتجمعات  خطي،التنسيق ال مدن الحدائق، منطقة الفيالت،و الضاحية القديمة

مواقع المعاهد  تجمعات حلقية جديدة، تشكيالت سكنية جديدة  كالجيوب والحلقات المغلقة،، عمراني جديد

علمانياً وسياسياً و يظهر التمازج بين وظائف اإلقليم حضارياً وتنقلياً ، بحيث مواقع تجارية والمراكز التعليمية،

ستعماالت األراضي الالمخطط اإلقليمي ( 8) خريطةن البي  ، تالمبنية البيئةل مع هذه بالتعام وبالتالي اقتصادياً 

 . الجديد لمدينة استوكهولم ويتناول االستدامة االقتصادية واالستدامة االجتماعية واالستدامة البيئية 

                                                                                                                                                                      
12 Stahle, Alexander,Urban Planning for a Quality Dense Green Structure; Stockholm Sociotop Map and Park Programme, . 

(2002). http://www.map21ltd.com/COSTC11/sociotop.htm. 
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ق التطوير العمراني والمناطق التاريخية والثقافية اطلتوسع ومناستوكهولم حيث تظهر مناطق ا مدينة مخطط استعماالت األراضي في(8)خريطةال

 ةيوالطرق الرئيسية والسكك الحديد ومناطق الحماية

   :ityofsthlm/cleanandgreen/ecopark.htmhttp://www.stockholm.se/english/cStockholm’s Ecopark (Djurgarden):المصدر

 

 

كما هو موضح  استوكهولمفي متنوع باعتماد مخطط ربط طرقي إقليمي  :االستدامة االقتصادية -3-2-3-1

 (22)في الشكل

http://www.stockholm.se/english/cityofsthlm/cleanandgreen/ecopark.htm
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  استوكهولم مدينة في وبحراً  ، البيئية ممرات المشاة بين المبانيمن  خالل صورة توضح  الربط الطرقي براً  (1) صورةال

 Stockholm’s Ecopark (Djurgarden): http://www.stockholm.se/english/cityofsthlm/cleanandgreen/ecopark.htm :المصدر

السكك الحديدية والحافالت والسيارات والدراجات، الترام  مخطط الربط الطرقي اإلقليمي في استوكهولم يتضمن

لمسافرين وتنقالتهم في كثافة حركة ا، وتبلغ بحراً  والبواخرجواً، والقوارب الطيارات براً، و واي والمترو

رحلة يومياً 910000مليون مقيم في مقاطعة استوكهولم ينطلقون خالل رحالت تبلغ   2.9ي لحوا، استوكهولم

كفء بين نظام المترو نظام إن   رحالت إلى مناطق العمل، %80و تتم بالنقل العام،%44و تتم بالسيارات، 08%

بالمترو والحافالت  ، ولنظام النقلعن المركزالحركة ضغط خفيف إذ يعمل على تالضواحي ومركز المدينة 

محطات قطارات األنفاق مليئة باألعمال الفنية والرسومات،  إن  ، بين كل أشكال النقل في استوكهولمالحظ األوفر 

ضمن الشبكات  شبكة األنفاق تصنف، كما وعمال الفنيةمع دليل لمشاهدة األ وأحياناً يتم القيام بجوالت فنية

 .كم220العالمية الموسعة جداً في العالم، حيث يبلغ طولها حوالي 

 

 :(الفراغات واألمكنة) االستدامة االتجتمايية -3-2-3-2

بمفهومها المستدام  الفراغات التعايشية واألمكنة االجتماعية بين السكان من خالل اتز العالقيعزبتيتم تحقيقها 

لبصرية ووضوحها في كثير من ا قوة المحاورتتميز بالتي و ضمن المعطيات البيئية واالجتماعية واالقتصادية

الفرش العمراني ود في كافة أرجاء المدينة القديمة، الطابع الموح  و قوة األلوان،التي تؤكد عليها  أجزاء المدينة

 السكان ياد والمناسبات واألسواق وحركاتة في األعالساحات الرئيس ثماراست، والتباليط الحجريةوالبسيط، 

 نوعية حياة حسب مفهوم استراتيجية تنمية إقليمما يحقق ب اليومية
13
. 

 

 :(استوكهولم ياصمة أوروبا الخضراء) االستدامة البيئية -3-2-3-3

 :اآلتيةهذا اللقب التخاذها التدابير استوكهولم استحقت 

 بما أكثر من نصفها أي  هكتار،11000توسعت استوكهولم بمساحة قدرها  إذ وزيادة المناطق الخضراءع توسي

ى أصبح لد هكتار من المسطحات المائية،1800وحوالي  ضمن مساحات خضراء،يتهكتار  21000يقارب

كما  ن،ان طبيعيامحمية بينها منتزه100 كلهنافاليوم  أّما ،1001في كانون األول  محميات طبيعية 0 استوكهولم

وهي حديقة نموذجية تحتفظ بالقيمة اإليكولوجية  ،1م1100بمساحة  2992أول حديقة وطنية عام ئت نش  أ   و

 .والثقافية على حد سواء وهي موطن للحشرات والطيور النادرة

  احة اإلجمالية للريفمن المس% 2هكتار وهي تشكل 02000المساحة اإلجمالية للمحميات بحوالي تبلغ.  

   باالعتماد  دخول على المدينة،لاستوكهولم على نظام مواصالت نظيف من خالل فرض ضريبة مرور لز ترك

زيادة و داخل مركز المدينة،  %10إلى انخفاض االزدحام المروري بنسبة  مما أدى، نظام المرور الذكيعلى 

                                                           
13 Stockholm’s Ecopark (Djurgarden): http://www.stockholm.se/english/cityofsthlm/cleanandgreen/ecopark.htm 



62 
 

هي التي من وسائل النقل   % 09بنحو أو المشي أو الدراجاتلنقل العام عدد األشخاص الذين ينتقلون بواسطة ا

زدهار قسم المركبات الخضراء والمركبات التي باإلضافة ال من النقل العام بين مركز المدينة وضواحيها،

تخفيض باإلضافة ل، (الكهرباء) تخفيض كمية اإلشعاعات الناتجة عن وسائل النقلو تجديد،لل قابالً  اً تستخدم وقود

 .عن حركة المركبات الناتج يجالضج

 مدينة تعمل  1012إلى أن تصبح عام  المدينة تهدف إذ ،%12بنسبة  2990منذ عام  خفض انبعاثات الكربون

 .المستدامة بالطاقة

 من % 80 عمل بنظام الوقوديال و  من الشقق مزودة بالتدفئة المحلية، %80إذ أّن  حديثاً  خفض استهالك الطاقة

 .الطاقة

  ية التوضيب البالستيك مخلفات من % 01.1تم إعادة تدوير إذ يإعادة تدوير النفايات، استوكهولم على تعتمد

خمسون بالمئة من الطاقة التي يستخدمها السكان متأتية من إعادة تدوير ، حيث والورقية والمعدنية والزجاجية

 . والتدفئة ارة المنازلها تستخدم لرفع درجة حرن  إذ إ ،معاملة مياه الصرف الصحيفايات والن

 المنازل على أنظمة تساعد في المحافظة على البيئة، كنظام العزل الجيد ودورة المياه ومياه االستحمام،  تحتوي

 .لعيش بألفة مع البيئةاوسائل بما يوفر 

  وتستخدم هذه الحرارة ،األشخاص كمصدر جديد إلنتاج الطاقةتعمل التقنية الجديدة على تخزين حرارة أجسام 

هذه الطاقة  إنّ  من احتياجات التدفئة للمباني المجاورة،% 00-22لتسخين كميات كبيرة من المياه لتأمين ما بين 

متجددة ورخيصة، ولكن الصعوبة التي تقف أمامها تتمثل بصعوبة نقل حرارة الهواء الساخن بفعل حرارة أجسام 

 .حرارته، ما يفرض أن تستخدم التقنية في أبنية متجاورة البشر إلى مسافات بعيدة دون أن يفقد

 المباني الخضراء: 

، تستخدم للسكن وتتميز باإلضاءة والمناخ الطبيعي، قادرة على التكيف ءبناة عشر على ثماني  تشمل هاماربي

البديلة من خالل استخدام الطاقة % 22مع المناخ من خالل وسائل العزل، وتقلل من استهالك الطاقة بنسبة 

لطاقة والواجهات الزجاجية مع جهاز الستشعار الحركة من أجل السيطرة على اإلضاءة لالحلول الذكية و

الطلب على التبريد أكثر من التدفئة فاألبنية مزودة بمضخات حرارة تجمع الطاقة من تبريد  والتهوية وبما أن  

 .الحرارة من بحيرة كالرا وتجميعه في سراديب

 
 المساحات الخضراء التي تفصل بين الطرق الدائرية الحلقية لراحة اإلنسانصورة تجوية الستوكهولم توضح ( 3) خريطةال

  http://www.stockholm.se/english/cityofsthlm/cleanandgreen/ecopark.htm:المصدر                             

 

 

 :في استوكهولم المشاريع التنموية اإلقليمية  -3-2-4
تطبيق وضمن اإلطار اإلقليمي تم ت من خالل مخطط الربط الطرقي اإلقليمي   لمدينةإن  االستراتيجية التنموية ل

 .مشروع هاماربي

 .مخطط الربط الطرقي اإلقليمي لسكك الحديد (20)الخريطةبين ت

http://www.stockholm.se/english/cityofsthlm/cleanandgreen/ecopark.htm
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بين  استوكهولم  في (الترام، االترام واي،  مترو أنفاق، سكك الحديد الخارجية)لسكك الحديد  يميلمخطط الربط الطرقي اإلق (20) خريطةال

 حسب زمن الوصول والمسافة األقطاب التنموية السبعة

 Stockholm’s Ecopark (Djurgarden): http://www.stockholm.se/english/cityofsthlm/cleanandgreen/ecopark.htm :المصدر

 

المناطق اإلدارية الهامة في استوكهولم والمعتبرة من أهم المناطق  أحد منطقة هاماربيتطويرمشروع  ويعد

استخدامات األراضي والتصميم ستدام من حيث ملالمستدامة في استوكهولم، وهو مثال تطبيقي لمعايير المجتمع ا

العمراني والحضري التي تضمن استدامة نوعية الحياة وقدرة اإلقليم واإلدارة البيئية اقتصادياً وسياسياً، تنقلياً، 

علمانياً، حضارياً 
14
. 

 
 تشكل وحدة يمرانية مغلقة ومتوازنة، مفتوحة من خالل المسرب الطرقي بحيث هاماربي تنمية مناطق إقليم (11) خريطةال

 نفس المرجع السابق :المصدر

في وذلك  جية قربها من مركز المدينة لزراعية والصناعية والعمرانية نتالمناطق ا بدأت مننشأة المدينة إن  

، القرن العشرينلتسهيل التطور الصناعي في  بنيت قناة تصل بحر البلطيق ببحيرة كالراحيث ، 29القرن أواخر 

مع الزمن وناء شبكة السكك الحديدية لتقوي الصناعات الثقيلة كمصنع شركة جنرال موتورز اآللي، ب كما تم  

 .المنطقةكثير من الصناعات المحلية ونمت  توضعت

 

تحقيق و االستدامتين البيئية واالجتماعية من خالل عملية التطوير، في تحقيق :النظرة الفلسفية للمشروع وتكمن

 .من الديناميكية وقدرة كبيرة على التغيير الشامل والفّعال على المدى البعيد والقصير مستوى عال  

                                                           
14

 Alyse Nylson, City of Water,AlongNorr Malarstand, Stockholm, Sweden,Source:Land scape Australia 2002. 
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 :إلى تحقيق اآلتي أهداف منطقة همارابي النموذجيةويهدف تطوير

ائل النقل العام،  وإعادة تدوير النفايات وعملية تدوير المياه إزالة مظاهر التلوث من خالل دراسة حركة وس -

أنجز المشروع  واستهالك الطاقة، إّن العمل التخطيطي الرئيسي لهذا المشروع هو لتطوير الشكل والموقع،

 الشكل العمراني للمشروع تماماًّ بحيث يعكس ليكون على اتصال طبيعي وحيوي مع وسط العاصمة استوكهولم، 

 .في مركز استوكهولم من حيث الكثافة وتوضع األبنية ونمط الشوارع المستخدمةالوضع 

تحسين مستوى باإلضافة ل تأمين مسكن ومأوى لجميع الناس،تطرح  نموذجيةفكرة التصميم الرئيسة األإن   -

العمل بشكل متكامل في البنية التحتية من ماء وتصريف وإدارة المجاري، وسكني، الاإلدارة العامة لتجمع 

تعزيز النشاطات الصناعية في وتطوير استخدام الطاقة المستدامة واستخدامها في مجال النقل والمواصالت، و

 .البناء المستدام

حد المالحظ والمتكامل تشكل المنطقة وحدة عمرانية مغلقة ومتوازنة في معظم مناطق المدينة، من خالل التو

على مستوى المدينة بالبنية التحتية على صعيد المياه والطاقة والنفايات، وأمام الكثافة العمرانية تنشأ العديد من 

 .المحاوالت لتجاوز أزمة النقل والمواصالت

 

 :وفق اآلتي منهج التخطيط العمراني وتعتمد التجربة

 .والحدائق والممرات ضمن المنطقةء شبكة من الفراغات الخضراإيجاد   _

مياه األمطار يتم تجميعها من أسطح المنازل والحدائق وتسييرها في قناة جميلة لتصب بمجموعة من تجميع   _

 .ة خاصة لتجميع مياه األمطارعية الضخمة ومنها إلى بحيرة رئيساألو

قوم بالتقاط مياه األمطار تالمشاة ت من غابات وأشجارمتفرقة تحيط بممرا ،الغطاء النباتي الكثيفاعتماد  _

واالستفادة منها بدالً من انحدارها إلى نظام الصرف الصحي، ناهيك عن تطهيرها للهواء وتنقيته ودورها 

الرئيسي في عملية التوازن البيئي
15
. 

 

االستدامة االجتماعية من خالل تصميم الموقع بالحفاظ على شخصية المدينة القديمة وتحقيق  التجربة تلحظو

الفراغات  ز المعمارياالبناء والطر يعكسحيث  لحفاظ على شخصية المدينة القديمةاكذلك  ،االستدامة اإلنسانية

الحضري  التصميم، ويتبع البحريةني الطويلة على الواجهة المبامن خالل  المفتوحة والمباني التي تتصل معها

الحجر والتركيز على المواد المعمرة مثل الزجاج وذلك ب، ي معايير مدينة استوكهولمنعوضاً عن التصميم العمرا

إتباع نموذج كتلة شبه ، وي تعكس ألوان الضوء على الواجهات المائية والمواد الصديقة للبيئةتو الخشب ال

النوافذ الكبيرة، وواسعة المفتوح، وتوفير فتح للوصول إلى باحات مصممة للكتل السكنية والشقق والشرفات 

فضالً عن ضوء  ة، واستخدامها كمصدر لإللهام من أجل التنمية،يالحفاظ على البيئة الطبيع، والسقوف المسطحة

 .نظيفة في الكتلة، واأللوان الخفيفةالخطوط القوف المسطحة، والمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء والس
 

ه محط اربأك دت عملية التنمية على اإلنسان باعت حيث االستدامة اإلنسانية وتتميز هذه التجربة باعتمادها معايير

هي من  المستمرةمشاريع التطوير والعديد من المعالجات ، وذلك من خالل هتمام و مقياس التطور والرفاهيةاال

مة مزاج اإلنسان مالء، وتنمية الحس االجتماعي والغنى الثقافيباإلضافة ل ،في حياتهممشاكل الناس أجل حل 

 .تهماوصون راحته وكر

 

 االعتماد الرئيسي في توليدوذلك ب مصادر الطاقةعلى باالعتماد  البيئية االستدامةكما تراعي هذه التجربة 

 : وفق اآلتي، طاقة الهدروجينية والوقود الحيويالخاليا الشمسية، وال من خاللالكهرباء 

توضع خاليا الطاقة الشمسية على أسطح المباني وواجهات البناء متحولة إلى طاقة كهربائية تستخدم لتسخين  -

 .كيلو واط بالسنة200الطاقة المستمدة من وحدة ضوئية تغطي مترا مربعا تعود ب الماء، حيث أنّ 

أربع مراحل يستخرج منها الغاز بالفضالت الناتجة تعالج وكما  مياه الصرف الصحي تعالج خارج المنطقة، -

 .الطبيعي المستخدم في الطهي المنزلي والسيارات الصديقة للبيئة

واألوحال المتواجدة بالمياه  أهم نواتج عمليات المعالجة وهضم المخلفات العضوية من الطبيعيالغازد يع -

 (.لحافالت الصديقة للبيئة، النظام الذكيواستخدم في المنازل، والتي ت) عةالضائ

                                                           
15 City of Stockholm. Green and Living Courtyards. www.boverket.se/in_english/swedishmunicipalities/environmetn-

orientedwork/CityofStockholm11.htm 
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وذلك باستخدام نظام نقل  (نظام النقل)بما فيها  االستدامة االقتصادية واالجتماعيةوالتغفل تلك التجربة عن قضايا 

 :متنوع براً وبحراً من خالل

نقاط التوقف بموعد قدوم الحافلة حسب حركة تعلم )الترام والحافالت التي تعمل بالوقود الحيوي اعتماد  -

 (.السير

 (دقيقة من الصباح الباكر إلى منتصف الليل 22-20العبارة كل )  نظام النقل البحري -

 .الدراجات والجسور الخاصة بها تصل بين استوكهولم والمنطقة-

 

جتماعية المشاكل اال المعاصرة عالجت استوكهولم  إقليم اتجاهات استراتيجية تنمية يتيبن أنّ في إطار ماتقد م، 

 مشاكلال وعالجت كما، ت األراضي وتخطيط البنى التحتيةتخطيط استعماالمين فرص عمل  من خالل بتأ

زيادة المساحات الخضراء واعتماد ب ةالبيئيمشاكل الاإلنتاج واالستهالك المستدام، وإتباع أساليب ب ةاالقتصادي

بحيث  بيئياً، اجتماعياً  ،اً تباعها نهج االستدامة، اقتصاديمدينة صديقة للبيئة إلاستوكهولم ت فكانالطاقة البديلة 

 .يمكن االستفادة منها في اإلدارة البيئية والتنمية القطاعية االقتصادية 

 

:تجربة ايرلندا في التخطيط اإلقليمي -3-3  

، وجبال سبيرين الجنوب الشرقيتتألف ايرلندا الشمالية  طبيعياً من الساحل، وخليج بلفاست  وجبال مورن  في 

كما  Neaghهي خليج  منطقة صغيرة نسبيا   منو، الغربيجنوب ، ومنطقة البحيرات فيرماناغ في الالشمالفي 

(29)هو موضح في الشكل
 16

. 

 

 النمط التخطيطي اليرلندا -3-3-1

تتخذ الطرق الرئيسة والسكك و، لميناء الرئيسا اليرلندا علىمدينة بلفاست العاصمة اإلقليمية تحتوي 

 نسمة، تضم بلفاست عدداً  100000يبلغ عدد السكان في قلب منطقة العاصمة إذ ، اً شعاعي اً الحديدية نمط

السكان بشكل رئيسي  يتواجد ،Sperrinالمناطق الريفية في الغرب و جبال من المناطق الفرعية المميزة، و

 التجمعات زفي العاصمة بلفاست ومحيطها، مع انتشار عدد كبير من المدن الصغيرة والقرى، تترك  

في الشمال الغربي، وبالتالي هناك تناقض بين أكثر المناطق Londonderryمدينة الحضرية الكبيرة على 

مع نسمة،  90000حوالي Londonderryمدينة  يقطن، حيث تحضراً شماالً و المنطقة الريفية  في الشرق

ألف نسمة  20 أكثر منبأخرى  مراكز  مع ألف نسمة10قترب من يمركز رئيسي للكريجافون 
17
. 

  

                                                           
16 Regional Development Minister Danny Kennedy launched the revised ... for Collaboration Document entitled 

"Spatial Strategies on the Island of Ireland.2001.
".) 

17
 The Strategic Planning (Northern Ireland) Order 1999;  
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مناطق إقليم ايرلندا الشمالية (12) الخريطة  

Regional Development Strategy For Northern Ireland 2025,(Shaping Our Future)   :المصدر

 

 22تبلغ الكثافة السكانية المتوسطة إذ  في ايرلندا حسب الكثافة السكانيةالتوزع السكاني ( 20)خريطةبين الت

تعد منخفضة بالمقارنة مع المناطق الريفية األخرى في أوروبا، إّن و خصاً في الكيلومتر المربع الواحدش

 ".لريف مأهولية  ا'توزيع المزارع والمنازل يخلق االنطباع البصري على 

من حجمها تراوح يمدن، و من مراكز مترابطة، أو مراكزشبكة ايرلندا الشمالية في مجال التنمية  تتكون

 - 2000)، والبلدات الصغيرة (ألف نسمة00-20كبر سوق تقليدي  في المدن يبلغ عدد سكان أ)مدن رئيسية 

 . يع أجزاء المنطقةتوفر شبكة النقل اإلقليمية تماسك الروابط بين جمحيث ، (شخص 20000
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توزع الكثافة السكانية في إقليم ايرلندا( 13)خريطةال  

Regional Development Strategy For Northern Ireland 2025,(Shaping Our Future) :لمصدرا  

 

 :إلقليم ايرلندااستراتيجية التنمية المكانية اإلقليمية  -3-3-2
بالتعاون مع االتحاد األوروبي بوضع استراتيجية التنمية اإلقليمية في قامت وزارة التخطيط في ايرلندا 

 توازن متكامل عبر شبكة من المدنتهدف االستراتيجية إلى تعزيز ، بحيث 1000عام  ايرلندا الشمالية

تعزيز تكافؤ الفرص في جميع أجزاء بهدف  وذلك اطق الريفية و المناطق النائيةة والصغيرة، والمنالرئيس

آخر توازن المكانية بتقليص التفاوت بين المناطق، وتعزز الوضع التنافسي للمناطق  بمعنى المنطقة، ، 

 جنب الزحف العمرانيتوت كما  منع الهجرة من الريف،ت، وية، وتطور شبكات المناطق الحضريةالحضر

ى األراضي الزراعيةعل
18
. 

 

 :المحركة لعملية التغييرالقوى  -3-3-2-1

مفتاح العوامل الدافعة لعملية التغيير اعتمدت التجربة
19
: 

 

                                                           
18 The UK Government's White Paper on the future of Transport, 'A New Dealfor Transport: Better for Everyone', DETR, 1998; 

19Regional Development Minister Danny Kennedy launched the revised ... for Collaboration Document entitled 

"Spatial Strategies on the Island of Ireland.2001.
".) 
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 :القوى االتجتمايية -3-3-2-1-1

 يبلغ ، إذفي أوروبا إّن ايرلندا الشمالية واحدة من أسرع المناطق نمواً : معدل نمو سكاني مرتفع 

وربما أعلى من ذلك في ، 1012في عام ( 2,802,000) عدد السكان المتوقع الوصول إليه

 .سيناريو لتسريع النمو االقتصادي الذي يولد المزيد من الهجرة إلى الداخل

   في االتحاد  األكثر شباباً ب هسكاناألقاليم التي يتسم واحد من  يعتبر إقليم ايرلندا :إقليم فتي

من  تقريباً  الخمسف ،التعليم والتدريب وفرص العملعلى ذلك من توفير وما يترتب األوروبي 

 . من هؤالء العاطلين عن العمل ليس لديهم مؤهالت رسمية الثلثهؤالء في العمل و

 مع أكثر من  1022بحلول عام  اً جديد اً مسكن 210000تشكيل أكثر من  بيج:السكن واإلسكان

 اً ألف مسكن120حاجة إلى تصل الس بحيث أوشخصين؛  شخصاً ٪ من األسر التي تضم 10

 .1012 عامبحلول  اً إضافي

 
2125 -1841معدل النمو السكاني في ايرلندابين األيوام  (8) الشكل  

Source: The UK Government's White Paper on the future of Transport, 'A New Dealfor Transport: Better for Everyone', 

 DETR, 1998; 

  

 :القوى االقتصادية  -3-3-2-1-2

 :في ايرلندا بالقضايا التاليةتتميز القوى االقتصادية 

 الناتج اإلتجمالي المحلي والبطالة : 

شهدت ايرلندا الشمالية أكبر نمو في الناتج اإلجمالي المحلي المنتج ، حيث ارتفع الناتج اإلجمالي 

بلغ الناتج اإلجمالي في حين  2999عام % 91إلى  2994م عا% 09المحلي  للفرد  الواحد 

، أكبر انخفاض في معدل البطالةكما وشهدت ايرلندا  ،االتحاد األوروبيفي %  22المحلي للفرد 

نتاج اإلاالقتصاد إلى جانب  انحياز نتيجة لديها األجورانخفاض ب ايرلندا الشماليةكما وتتميز 

هذا غير قابل لالستمرار على المدى الطويل لكن لقيمة المضافة والسلع المصنعة، امنخفض 

 .والعولمة وتغير أذواق المستهلكين بسبب التغير التكنولوجي

 ط على القطاع العام، مما االقتصاد المحلي بشكل مفرّ  يعتمد  إذ غياب  دور القطاع الخاص

لخلق فرص العمل   مرن يجعله عرضة لتقلبات في اإلنفاق العام، مما يتطلب وجود إطار مكاني

من  الحالية الفرص المحتملة ىالستيعاب الفرص  االقتصادية  الجديدة الناشئة، في حين تحم

كما وإّن التطورات في مجال االتصاالت من  ،جودة البيئةوجراء إنتاج األغذية والسياحة 

 .المحتمل أن يكون له مزيد من التأثير

 خمس والعشرينغيراً كبيراً على مدى السنوات الشهدت الزراعة ت ،ةيالزراي اإلنتاتجية 

لم تنج  ايرلندا من اتجاهات جميع أنحاء العالم في اتباع أكثر أساليب الزراعة حيث  الماضية، 

 .ى زيادة تخفيض العمالة الزراعيةوقد أدت هذه النتائج إل، المكثفة، والتكنولوجيات الزراعية 
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 سواء ؛ (٪00)و بنحفرص العمل  لتوفير الرئيسقطاع الخدمات المصدر  يعتبر ،قطاع الخدمات

الحاجة إلى الحفاظ على زخم سريع  من أجل  ، وذلك نتيجةاألعمال الصغيرة النمو في قطاع

، وتوفير فرص عمل لعدد متزايد من السكان بقوة، وكذلك تحسين الوطنيتحسين االقتصاد 

 .معالجة خاصة  لقضية البطالة على المدى الطويلمما يتطلب معدالت العمالة، 

 نظيفة وخضراء على كونها قوية وإيجابية صورة ايرلندا الشمالية  تعطي، السياحة والبيئة

مع القدرة  في مجال السياحة البيئيةما أكبر المنافع اقتصادياً، ال سي   والتي تشكلالصعيد الدولي 

حيث كانت  ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 1ألف وظيفة إضافية وتمثل  10على خلق حوالي 

 (.2999٪ في عام 1)تمثل نسبة 

 :النقل قوى -3-3-2-1-3

إذ تعتبر  مما يعكس صغر سوق النقل الداخلي،  نقل البريايرلندا الشمالية تعتمد اعتمادا كلياً على ال تكاد

٪ من البضائع عن طريق 98 حيث يجري نقل للمنطقة في االقتصاد األساسي شبكة الطرق الشريان 

 ، من بين أعلى المعدالت في أوروبا الغربية في ايرلندا تكاليف طرق وصول الشحن عتبرتو كماالبر، 

 تطويرأجل  من أساسي   كشرط  على ضرورة تحسين البنية التحتية للطرق  نميةعملية التكما تؤكد 

 . تنمية وخاصة كمحفز للتنمية االقتصادية في الغربلقتصاد لاال

 

الشماليةتزايد يدد مركبات السيارات في إقليم ايرلندا  (3) الشكل  

نفس المرجع السابق: المصدر  

 

مما يتسبب ، ذروةالساعة في بشكل مطرد  في ايرلندا ظروف حركة المرور سوءاً تزداد من جانب آخر، 

 ونيعتمد الذينأطول من  رحالت الناس الذين لديهم سياراتيبذل  كما و بصعوبة في إمكانية الوصول

من نحو  اإلقليمللمسافر في  المقطوعة اإلجماليةكذلك زادت المسافة و ،التنقل مشياً أو وسائل نقل أخرى

 استخدامأّما عن  .2998مليار كيلومتر بحلول عام  22إلى أكثر من  2902مليار كيلومتر في عام  4.2

 ضاعفمن المتوقع ت، وية من حيث التلوث البيئي والضجيجسلب اً في البلدات والمدن فكان له آثار النقل 

٪ منذ عام 400ارات بأكثر من ملكية السيفقد ازدادت ، 1012عدد المركبات في المنطقة بحلول عام 

مما  شبكة الطرق االستراتيجية للمنطقةنتشار المساكن والنشاط االقتصادي على باإلضافة ال  ،2910

 .التلوث في االقتصاد والتأثير البصري والضوضاء يؤدي إلى 

 :البيئيةالقوى  -3-3-2-1-4

 :وتمثلت تلك القوى بالمؤشرات واألبعاد التالية

 أدى القلق بشأن القضايا البيئية العالمية إلى زيادة حيث  :اإلنتاج واالستهالك الغير مستدام

ويكمن التحدي في التوفيق  ،يالتركيز على حماية البيئة وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوج
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القائم مع أوسع التزامات للحفاظ على بيئة سليمة الذي يمكن بين تطلعات المجتمع االستهالكي 

  .أن ينتقل إلى  الجيل القادم

 إّن التغيرات في الزراعة وتوسيع نطاق نفوذ األقاليم، وتأثير ، حيث تآكل المساحات الخضراء

 وتشير ،وتؤثر على جودة المناظر الطبيعيةالتنمية الحديثة  تؤدي إلى تآكل المساحات الخضراء 

أي  مربعا ً ميالً  210قد استهلكت التنمية الحضرية فم،  2920التقديرات إلى ذلك منذ عام 

 .من الريف في ايرلندا الشمالية( هكتار 42000)حوالي 

 لوث الناجم أساساً مهواء الالتفاع تواجه المناطق الحضرية نوبات من ار: تدني نويية الهواء

تحقيق  في حين تم   بمشاكل كبيرة تتعلق بنوعية المياهن المصادر المحلية والنقل، وقد تسببت ع

تحويل محطة ايرلندا الشمالية أكبر طاقة  ويعتبرما في السيطرة على التصريف، م كبير، ال سيّ تقدّ 

توفيرها إلى  وهذا الغاز إلى  المناطق الصناعية،  أمين، وزيادة ت2991للغاز الطبيعي في عام 

في  التنمية   من أشكال   كشكل  وبشكل كبير   دفيئة   ن انبعاثات غازات  للحد مكخطوة األسواق المحلية 

 االً فعّ راتيجي يجب أن يكون أكثر تكلفة ولذا فإّن التخطيط االست، لتحسين نوعية الهواء المستقبل

 .في االستجابة لتأثيرات تغير المناخ 

 في اتجاهات  وتنعكسة في عملية التنمية، القضايا الرئيس وتعد من :البيئة ونويية الحياة

كانت مبادرات السياسة ف ، السياسة الجديدة لتحسين نوعية الهواء والمياه، مع تقييم جودة الهواء

، تشجيع بدائل استخدام السياراتالعامة لتشجيع أفضل الممارسات في التخلص من النفايات، و

، والبقايا األثرية للمباني وتوفير أكبر  قدر من الحماية للمناظر الطبيعية، وتنوع الحياة البرية

 . التاريخية

 للتعامل مع  التخطيط االستراتيجي  ينص على الحاجة إلى: قانون االلتزامات الدولية البيئية

مع القلق حول الحاجة المحتملة لتطوير األراضي  ،اآلثار التي قد تكون األساس في تغير المناخ

، واحتياجات التجديد في المناطق الحضرية راوأثر االنتش ستيعاب الزيادة السكانية السريعةال

 ،ة الغنية والمتنوعة والثقافيةعيالطبيالبيئة مما يؤدي إلى استمرار الضغوط على  ،والريفية

لقلق حول وتيرة التغير التكنولوجي واالجتماعي واالقتصادي والتي ال تزال تؤثر باإلضافة ل

نوعية الهواء وموارد المياه في  ، وعلىالمتميزةعلى جودة ومظهر إقليمية المناظر الطبيعية 

 .لصحة العامة والبيئة واالقتصاد على احاسمة   والتي تعتبر ذات أهميةالمنطقة 

 :الرؤية والمبادئ التوتجيهية -3-3-3

 معاً : "وتنص1001عام المشاركة المجتمعية الرؤية المشتركة من عملية  انبثقتانطالقاً من كل ما سبق، 

في العالم  صغير ن مكانلخلق تطلع إلى الخارج، ديناميكية وقابلية للعيش في المنطقة مع شعور قوي م

، ما يعزز نوعية حياتهم بين يعيشون ويعملون في بيئة صحية تمتع الناس الذفرصة  ،على نطاق أوسع

التحديات  هةلمواج وسوف تتحول هذه الرؤية إلى واقع ،"حيث التنوع هو مصدر قوة وليس التقسيم

المشتركة  التي تتطلب جهود جميع شعوب المنطقة
20
 . 

 

 :مبادئ الرؤية -3-3-3-1

 :بثالث نقاط مبادئ الرؤية تتمثل 

افية للتراث، القدرة التنافسية حفظ وإدارة الموارد الطبيعية والثق ،القتصادية والتماسك االجتماعيالكفاءة ا

ة ألهداف األربعة للتنمية المستدامخالل السعي لتلبية ا منبحيث يمكن شرحها ، توازن أكثر لألراضيو

الحكمة باستخدام والة للبيئة، الحماية الفع  والتقدم االجتماعي الذي يعترف باحتياجات الجميع،  وهي

                                                           
20 A Better Quality of Life – A UK Strategy for Sustainable Development,Department of the Environment,Transport, and the 

Regions, DETR, May1999; 
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مع استمرار  تقرة للنمو االقتصادي وفرص العملالحفاظ على مستويات مرتفعة ومسوالموارد الطبيعية، 

وكجزء من عملية الرصد والمراجعةحلي كجزء من عملية تنفيذ االستراتيجية، مشاركة المجتمع الم
21
. 

 

 
     شدةالحسب  مخطط شبكة الكهرباء في إقليم ايرلندا (15) خريطةال     (االحتياط، الموتجود)الغاز خطحسب نوع  مخطط شبكة الغاز في إقليم يرلندا (14) خريطةال

Regional Development Strategy For Northern Ireland 2025 :    المصدر   

 :أدوات استراتيجية التنمية المكانية -3-3-4

تفعيل دور المدن و، اإلقليمية ستداممشبكة النقل ال علىاليرلندا  أدوات استراتيجية التنمية المكانية تعتمد

، المائية الكوريدورات -ممراتال، يريدإقليم مدينة بلفاست، إقليم مدينة لوندون الصغيرة والمتوسطة، 

 في ايرلندا مية المكانيةاستراتيجية التن وتعتمدكما ، الريفية متعددة أقطاب النمو التنميةوة البوابات الرئيس

في دعم إمكانيات اإلقليم و، ازن التنموي والتكامل اإلقليميالتوودرة اإلقليم التنافسية، قعلى كفاءة و أيضاً 

 :وذلك من خالل اعتماد المبادئ التالية نماذج التنمية المستدامةتشجيع ومواجهة التحديات، 

 

  أجزاء من بعض  تجميع المراكز الحضرية، في وذلك من خالل، منهج التنمية المحليةايتماد

عوامل مواقع العمل والمرافق والتسهيالت المكملة لخلق  ليتم التركيز فيها علىأيرلندا الشمالية، 

وإعادة صغيرة  من مدنقوي لالستثمار والتنمية، والمحافظة على حيوية المجتمع الريفي  جذب

 تنمية المفتوحة، لالريفية الصغيرة مع حجم مناسب من المناطق الريفية لتجمعات القرى وال تنشيط

   .ة عبر ممرات النقل الرئيسوإمكانية الوصول إليها مرافق إقليمية  تعزيزو

 

  ة والصغيرة والبلدات تحديدها بشبكة من المدن الرئيس تم  والتي  ،يبر الشبكةالنمو المتوازن

والمناطق النائية في الريف وتعزيز المساواة بين الفرص للناس الذين يعيشون في جميع أنحاء 

تنمية اإلسكان، بما ان خلق فرص عمل وفرص االستثمار ووالهدف من ذلك هو ضم .اإلقليم

 وبالمثل. المدن الصغيرة، من أجل تجديد نفسها والحفاظ على حيويتهايتناسب مع حجم ووظائف 

هذا النهج على تخطيط وإدارة النمو يعمل ، المحلية بحاجة إلى إعادة إحياء المراكز الريفية فإن  

بلفاست، للعاصمة المتوازن بتوفير تركيز قوي في منطقة القلب لمدينة أوروبية متوسطة الحجم، 
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 قوة اقتصادية ومركز اإلدارة، ومتخصصة الخدمات والمرافق الثقافية لجميع والتي تعد بمثابة

 .يرلندا الشماليةإ في السكان

 
 مخطط التنمية اإلقليمية المكانية إلقليم بلفاست( 16)خريطة ال

 A Better Quality of Life – A UK Strategy for Sustainable Development,Department of the Environment,Transport, and :المصدر

the Regions, DETR, May1999; 
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 وهذه البلدات هي المدن الرئيسةالمراكز الصغيرة ومن تقوم على شبكة  متعددة  ،الالمركزية ،

مجموعة من الخدمات المتميزة  األصول اإلقليمية الكبرى التي لديها القدرة على توفير

نمو االقتصادي لمحركات لكجمعات المياه في المناطق الحضرية والريفية، وتعمل بوصفها لم

 .محلياً 

 

 يعمل كمحفز للنمو مائي نهج وظيفي مكاني كطريق  وهوعبارة عن ،محور، ممر وبوابة

االقتصادي والتنمية، التي يمكن أن تتحقق من أكبر مدينتين بسبب دورها وحجمها واسع 

انتشار أكثر توازنا لفرص النمو والتنمية االقتصادية في جميع أنحاء  ققوالتي تحالنطاق، 

كما هو  محاور وممرات النقل في جميع أنحاء ايرلندا الشماليةمن خالل المناطق الحضرية 

 .(20)خريطةموضح في ال

 

 باالعتماد على نقاط القوة في ذلك و ،بطريقة مستدامة استراتيجية التوازن بين الحاتجة إلى بناء

أجل المساعدة على معالجة نقاط الضعف في من توجيه التنمية على  ، مع التركيز أيضااإلقليم

استراتيجية لتجنب المشاكل من  وضع ثم  ، قليمهيكل التنمية وبالتالي تعزيز األداء العام لإل

الهيمنة المفرطة، على نطاق واسع االمتداد، وضغوط البنية التحتية، واضمحالل المناطق 

كما تسعى إلى تجنب المشاكل في مراكز  ، الحضرية واالزدحام المرتبط مع نمو المدن الكبرى

 .ط بتشتيت التنميةالخدمة الضعيفة، و الضغوط على موارد تنمية الريف الناجمة عن اإلفرا

 

 مما  تحقيق التوازن األمثل عن طريق ترقية شبكة النقل االستراتيجيمن خالل  شبكة النقل

الحضرية األساسية، مما يساعد  عوامل الجذبفرص التنمية لمكافحة " ىهذا الوصول إل سيوفر

والتنمية  وينعكس هذا التوازن بين النمو، على تخفيف حدة التنمية ونقل الضغوط حول بلفاست

بين الريف  اإلضافية المطلوبة  210000توزيع الوحدات السكنية  أيضاً من خالل ةالمقترح

 .1022بحلول عام والمراكز الحضرية

 

 في تجميع أنحاء ايرلندا  الدور االستراتيجي للمحاور الرئيسية في تحقيق التوازن اإلقليمي

زة، والتجارية، والتعليم الصناعية المرك  مراكز للوصول للتنمية اليقدم مجموعة من ، والشمالية

تكملها مساهمات مميزة من المناطق الريفية ذات الصلة  والتي والصحة والخدمات المجتمعية

مثل المنتجات الزراعية واألصول البيئية، والخدمات الترفيهية، ودعم نهج "السلع"بتوفير 

يدها كمراكز رئيسة لديها القدرة على تحد استراتيجي لتنويع االقتصاد الريفي للمدن التي تم  

 .النشاط االقتصادي، وبالتالي توفير توازن مضاد لقلب العاصمة لتجميع" أقطاب النمو"تطوير 
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 على أهمية وديناميكية الشبكة من المدن  تشدد االستراتيجيةفي حين  ،تعزيز الريفية المحتملة

 على ه يعترفللتوظيف والخدمات، فإن   اً سالرئيسة في جميع أنحاء المنطقة باعتبارها مركزاً رئي

بكونها عالقة تكاملية تساعد  ،بين هذه المدن والمناطق النائية في الريف اً قوي اً هناك ترابط أنّ 

على الحفاظ على حيوية المجتمعات الريفية ومراكز الخدمة المحلية من أجل تعظيم فوائد 

واسعة من المرافق والتسهيالت المكملة،  تطوير مجموعةهذه البلدات ضمن بحيث ت الالمركزية،

هذا النهج المتكامل على المستوى  ، إن  وظائف في المناطق الحضريةمن الوتوفر أعلى طلب 

 .صلة وثيقة بمجموعة من المحاورذو، إقليمي شبهال

 

 باعتبارها بوابة رئيسة إلى ايرلندا  العاصمةمن خالل تعزيز دور  تطوير المقومات السياحية

تطوير الواجهة البحرية على ساحل البحر في خليج و الشمالية، وتطوير الكاتدرائية المزدهرة ،

بلفاست وعلى طول وادي لغن مع احتمال بعض روابط الباص المائي وتسهيل تطوير الرياضة 

 .والمالعب الرياضية إلى المعايير الوطنية والدولية

  وبناء ةمضيافثقافية   كمدينة صورة وطنية ودولية وجذابة، تحقيق: مدينة لندنديريتجديد ،

المدينة عملياً على الرؤية، وتعزيز دورها كمركز للتسوق واإلقليمية و اإلدارة، بما في ذلك 

استيعاب النمو المخطط لها و ،المكاتب الحكومية، واالستمرار في تجديد وتطوير وسط المدينة

تعزيز هوية و ،والتنمية الحدودية المشتركة ،1022وحدة سكنية بحلول عام  20000 بحدود

مما مع المسرح،  االنتهاء من مركز األلفية الجديدةو المدينة كمركز للفنون اإلبداعية والثقافة

نة، بما في ذلك الفنون اللفظية رباح الثقافية في مركز المدياأللخلق  سيكون لها حافز مهم  

على التدابير التي تستهدف إعادة تجديد المناطق الحضرية واالجتماعيةلحفاظ وا
22
. 

 

التنمية  يتبين من تجربة إقليم ايرلندا على أهمية تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة من خالل 

وذلك باالستفادة من فرص  االزدواجية للحضر والريف والتنمية الحدودية المشتركة واإلدارة البيئية

 .ة وثانويةيومقومات اإلقليم وربطها بمحاور رئيس
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 استراتيجية محور، ممر، بوابة في بلفاست مخطط الربط الكوريدوري في ايرلندا، (17)خريطة ال

 نفس المرجع السابق: المصدر

 

 :دراسة حالة المدينة المنورة3-4

 التنمية الوطنية توجيه التنمية الحضرية ضمن توجهات مسيرةتجربة إقليم المدينة المنورة في  تعتبر

المدينة المنورة في ظل  ، بحيث تقدم تجربة استراتيجية تنمية منطقة إقليمالعربية السعوديةلكة مللم

التنمية الحضرية بصفة خاصة، وكيف أّن  التوجهات الوطنية تنظيم التنمية العمرانية بصفة عامة وتنظيم
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تستخدم االستراتيجية المنهج الوصفي واإلقليمي لمناطق المملكة،  مت في إطار البعدهذه التوجهات ت

العمراني والتوجهات الوطنية نحوها واألساليب التي استخدمتها أمانة المدينة  التحليلي لتتبع ظاهرة النمو

 يع الرئيسةالمواض تتضمن االستراتيجية بحيثحيال ظاهرة النمو العمراني للمدينة لمنورة،  المنورة

 :اآلتية

 .التوجهات الوطنية-

 .توجيه التنمية العمرانية على مستوى المناطق-

 .النمو العمراني للمدينة المنورة-

 .تبني التخطيط العمراني الشامل لمعالجة التوسع العمراني-

التنمية اإلقليمية للمنطقة كأساس لتنظيم التنمية الحضرية مستقبال استراتيجية -
23
. 

 :موقع المدينة المنورة جغرافياً بالنسبة للملكة العربية السعودية (28)خريطةبين الت

 المنورة تجغرافياً بالنسبة للملكة العربية السعودية ةموقع المدين( 18) لخريطةا

االتجاه األول وهو : نيعلى أّن تنظيم التنمية الحضرية يأتي من خالل اتجاهين رئيسي تجربةأّكدت ال

، ويعنى االتجاه بالعالقات بين التجمعات الحضرية يحضرية من المنظور الوطني اإلقليمالتنظيم التنمية 

على المستويين الوطني واإلقليمي لتحقيق نسق عمراني متوازن ينظم العالقة بين التجمعات العمرانية 

والمرافق الحضرية من حيث الوظائف واألحجام السكانية لهذه التجمعات، ومستويات وأنماط الخدمات 

عداد دراسات أ، من حيث واالتجاه الثاني يعنى بتنظيم التنمية الحضرية على المستوى المحليّ  ، اإلقليمية
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 .(تحليل حالة المدينة المنورة)م، 1000المدينة المنورة " لمنطقة المدينة المنورة مشروع دراسة المخطط اإلقليمي:أمانة المدينة المنورة  
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النطاق العمراني والمخططات الهيكلية المحلية لكل تجمع عمراني في إطار معطيات االتجاه األول، 

 . وتخلص الدراسة إلى أهمية االتجاه األول كأساس لالتجاه الثاني

تم  اختيار بعض من تحديات التنمية في المدينة المنورة بما يشابه تحديات الحالة الدراسة في محافظة 

 .السويدء

والفقروالنمو  بطالةالمعدل مؤشر( 20،22)يبين الشكل :في المدينة المنورة تحديات التنمية -3-4-1

حيث بلغ مؤشر البطالة ، بالنسبة للمملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة المنورة للمدينة السكاني

ل مؤشر معدل، في المدينة المنورة هعدالتوالفقر أعلى م في المدينة  أعلى معدالته النمو السكاني وسج 

 .في التجمعات القرويةبلغ أدناه المنورة و
 معدل البطالة في المدينة المنورة ( 20)الشكل

 

 
معدل النمو السكاني ومعدل البطالة في المدينة المنورة( 11)الشكل  

مشروع دراسة المخطط اإلقليمي:أمانة المدينة المنورة  :المصدر  

 

التخطيط تم  العمل على تطبيق مبادئ : في المدينة المنورة العمرانيةالتنمية  استراتيجية -3-4-2 

لموارد كل إقليم أو منطقة وفقاً لميزاتها النسبية وتحقيق التنمية ستخدام األمثل االوالعمل على اإلقليمي 

.المتوازنة  

 :نقاط القوة -3-4-2-1

 :وتتمثل بما يلي إعداد المخططات التنظيمية من خالل تحديد نقاط القوة تم  

 االرتباطات الوظيفية واإلنتاجية بين منطقة المدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة 

 النبوي الشريف وقبر الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته والمكانة الدينية  تواجد المسجد

 .العالمية للمدينة المنورة

 الموقع الجغرافي للمنطقة على ساحل البحر األحمر واإلمكانات والموارد الطبيعية. 

    تواجد الصناعات البتروكيماوية في مدينة ينبع الصناعية ووجود مينائي ينبع وينبع الصناعية

 .تجهيزاتهما كأحد البوابات الرئيسة للمملكة على البحر األحمر   بكامل 

 الثروات التعدينية المتواجدة بالمنطقة. 
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 :وفق النقاط التالية األهداف االستراتيجية يلى نقاط التنمية السابقة تم  تحديد بناءً 

 .م إمكانات وموارد اإلقليم االستخدام األمثلدااستخ -

 .تخفيف حدة اآلثار السلبية لمعوقات التنمية -

 ي هداف الموضوعة في صورة تدرج هرمالذي يمكن بمقتضاه تحقيق األ العمرانياقتراح النمط   -

 .وحجمي ووظيفي لمراكز النمو الحضري والقروي

 .األساليب التي يمكن بمقتضاها تدعيم دور هذه المراكز وتحسين الكفاءة الداخلية لهاتحديد  -

 .النمو العمراني في المدينة المنورة  -

 .المنورةالتشتت في توزيع األحياء السكنية وتقسيمات األراضي بالمدينة إزالة  -

مثل في وجود تقسيمات أراض ومناطق تيالهيكل العمراني للمدينة والذي  اختالل التوازن فيتخفيف  -

ها المرافق فيسكنية جديدة مزودة بالمرافق وغير آهلة بالسكان ومناطق أخرى آهلة بالسكان وال تتوافر 

 .الكافية مثل بعض المناطق العشوائية المحيطة بالمنطقة المركزية

 .ل لمعالجة مشاكل التوسع العمرانيتبني التخطيط العمراني الشام -

 

وفق اآلتيللمدينة المنورة  بدائل التنميةوتم  يليه تحديد 
24
: 

 تنظيم التنمية العمرانية على المستوى الوطني. 

 والمناطق تنظيم التنمية العمرانية على مستوى المدن. 

  المدنالمخططات الهيكلية ودورها في تنظيم التنمية الحضرية على مستوى. 

 

 ون ؤقامت وزارة الش حيث (تنظيم التنمية العمرانية يلى المستوى الوطني ) البديل األول

ليتها عن توجيه وتنظيم التنمية العمرانية على المستوى الوطني ؤوالبلدية والقروية من واقع مس

 المملكة،بإعداد االستراتيجية العمرانية الوطنية بهدف تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بين مناطق 

راتيجية إلى تبني مفهوم محاور التنمية العمرانية والتي يتم بمقتضاها تحديد وخلصت االست

مراكز نمو في صورة مدن متوسطة وصغيرة يجب تدعيمها على امتداد محاور النمو بما يحقق 

 .التكامل الوظيفي واإلنتاجي بين مختلف أجزاء الحيز الوطني

 

 من خالل تطبيق  (ىالمدن والقر) توى المحليتنظيم التنمية العمرانية يلى المس) البديل الثاني

 :وذلك من خالل  سياسات النطاق العمراني والمخططات الهيكلية المحلية للمدن والقرى

 .تعيين الحدود المرحلية للنمو العمراني للمدن  - 

 .البيئةحظر التنمية العمرانية في المناطق الطبيعية مثل الوديان والغابات بما يضمن الحد من تلوث   -

 .تخفيف الضغط على شبكات المرافق العامة عن طريق التحكم في النمو العشوائي للمدن  -

  .تسهيل التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة وضمان الكفاءة في توفير الخدمات - 

ت المحافظة على الرقعة الزراعية المجاورة للمدن وكذا المناطق التاريخية واألثرية والمناطق ذا  -

 .الطابع الخاص

 .تخفيف الضغط على بنود صيانة المرافق بما يضمن تحسين األحوال المالية للبلديات - 

 .تخفيف حدة المضاربات على أسعار األراضي - 

 توفير قاعدة للمعلومات التخطيطية على مستوى كل مدينة  -
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 ..(تحليل حالة المدينة المنورة)م، 1000المدينة المنورة " لمنطقة المدينة المنورة مشروع دراسة المخطط اإلقليمي:أمانة المدينة المنورة  - 
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 (المدن ىيلى مستوالمخططات الهيكلية ودورها في تنظيم التنمية الحضرية ) البديل الثالث 

بعيدة المدى لتوجيه التنمية العمرانية على مستوى المدن  استراتيجيةً كالمخطط الهيكلي  دعتم  ي  إذ 

ويمثل المخطط الهيكلي للمدن السعودية أسلوباً لتطبيق أهداف التنمية الوطنية على مستوى  ،والمناطق

 :ومن أهم هذه األهداف ما يليالمدن، 

 كفاءة استخدام المرافق، وهو هدف وطني ال يمكن تحقيقه على المستوى الوطني ما لم يتم تنفيذه على  -

 .مستوى المدن

 .تشجيع دور القطاع الخاص -

طرق ومياه وصرف صحي )ديد أوجه النقص والقصور في شبكات المرافق والتجهيزات األساسية تح  -

ومواقع التخلص من النفايات، والخدمات العامة التعليمية والصحية ( وتصريف أمطار وكهرباء وهاتف

 .واالجتماعية وكذلك تقدير الحد األدنى من االحتياجات المستقبلية ومواقع التوسع العمراني

تحديد أفضل المناطق المرتقبة للتوسع العمراني وفق معايير تشمل العوامل البيئية، ومدى توفر  - 

 .األراضي الصالحة، ونوعية وأغراض االستخدام، والتكلفة النسبية للتجهيزات األساسية

 . تحديد طبيعة ملكية األراضي ومدى توافرها لالستخدامات المختلفة  -

قوم عليها التركيبة االجتماعية والحضرية وتشتمل تمخطط اإلرشادي على المبادئ التي توزيع ال -

( 29) خريطةال نبي  تومناطق االستخدامات المختلفة، و السكان والعمالة في المناطق السكنية مقترحات

المدينة بكافة منطقة ر شامل لحالة وضع تصوّ  بحيث تم  ، مدينة المنورةلمنطقة الالمقترح  قليميالمخطط اإل

 .بناًء على مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية أبعادها العمرانية واالجتماعية واالقتصادية

 
.  

للمدينة بهدف الحد من الهجرة العمرانيويظهر المحيط  المنورة للمدينة الهيكلي المخطط (13) خريطةال  

نفس المرجع السابق: المصدر  
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 :الحضرية مستقبالً  اإلقليمية كأساس لتنظيم التنميةاستراتيجية التنمية  -3-4-3

( 00)هـ كما هو موضح في الشكل 2420حتى عام  دينةالمقترحة للتنمية اإلقليمية للم انتهت االستراتيجية

العداد االستراتيجية  ضرورة التوفيق بين بديلي استراتيجية التنمية المنتشرة واالنتشار المركز كأساس إلى

عدم  والتي تؤدي إلىينبع رة المنورة وحاض وذلك لتحقيق التوازن بين تركيز التنمية في المدينةالمقترحة، 

نشر التنمية في مختلف التجمعات العمرانية في  مكانية تفادي مشكالت المدن الكبرى مستقبال، وبينإ

يجية االنتشار في تكاليف التنمية وصعوبة تحقيق استرات ارتفاع التي تؤدي إلىمحافظات ومدن المنطقة و

 .ظل معطيات األوضاع الوطنية واإلقليمية والمحلية الراهنة في اإلقليم

بالمنطقة  الحضرية تنظيم التنميةلمية اإلقليمية المقترحة للمنطقة من أهم توجهات استراتيجية التن لذلك كان

ضرورة اتباع سياسات والضغط على كل من المدينة المنورة ومدينة ينبع في المستقبل  تخفيف مستقبالً هو

التجمعات  إلى استقطاب تدفقات الهجرة الداخلية المتجهة إليهما عن طريق تدعيم وتأهيل بعض تدعو

وأخرى كمدن كضواحي سكنية للمدينة  والتي تقع في نطاق التأثير المباشر للمدينتين السكانية القائمة حالياً 

من الزيادة السكانية  الهجرة المتجهة إليهما وجزءاً  من كبيراً  تابعة، وبحيث تستوعب هذه التجمعات جزءاً 

الحضرية للمدينيتين في وينبع على هذا األساس من الفكر االستراتيجي للتنمية  المدينة المنورة .لهما

 .المستقبل

تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة لها يتطلب تفعيل دور  فإنّ  المدينةلالتساع الكبير لمساحة  نظراً  و

 لوتتمث المدن بها إلمكان استخدام الموارد الكبيرة المتاحة في نطاق هذه المدن المتوسطة والصغيرة

 :هذه الموارد المحلية المتاحة للتنمية في المنطقة بما يلي

 نية على جوانب هذه األوديةوالعمرا أودية ذات إمكانات كبيرة لتوطين األنشطة الزراعية. 

   عمرانية ذات مساحات كبيرة غير مستخدمة داخل الكتل العمرانية لهذه التجمعات  تجمعات

 .استخدامها في استيعاب الزيادات المستقبلية في االنشطة والسكان يمكن
 السياحية مواقع أثرية ذات إمكانات كبيرة لألنشطة. 
  السياحية والترفيهية وموانئ الصيد والمزارع السمكية شواطئ يمكن استخدامها في األنشطة. 

 .التعدينية مناطق ذات إمكانات كبيرة للثروات -
  يمكن استخدامها لألنشطة الزراعية والعمرانية طبقات رئيسة حاملة للمياه الجوفية. 
  بها مناطق قائمة يمكن تكثيف أنشطة الرعي والثروة الحيوانية.  
  مستخدمة يمكن تطويرها ات طاقات غيرموانئ ومطارات قائمة ذ. 
  حديد الحجاز يمكن إحياء فكرة إعادة تشغيله للنقل بين المملكة والدول األخرى  محور سكة

 .بين عمان باألردن ودمشق بسوريا مؤخراً  كما حدث

 

المتوسطة واألحجام السكانية المقترحة للمدن  لذلك فقد حددت االستراتيجية المقترحة األدوار الوظيفية  

 م 1000ينبع بحلول عام وعلى هذا األساس من المتوقع أن يبلغ عدد السكان في حاضرة، والصغيرة

مركزة بصفة أساسية في األنشطة  نحو النصف مليون نسمة، وتوفر األنشطة االقتصادية فرص عمل

العال كمركز  مدينة كما يأتي دوروالخدمات اإلقليمية واألنشطة الخدمية التجارية والسياحية، الصناعية 

المدينة /تبوك)البعيد ضمن مثلث  عمراني للتنمية اإلقليمية لتحقيق التكامل بين محاور النمو على المدى

العال حيث توافر اإلمكانات والموارد المائية  ، حيث من المتوقع أن يكون لموقع مدينة(حائل/المنورة

ع من جهة وتبوك من الجهة ينة المنورة وينبالربط بين المد والزراعية والسياحية دورا كبيرا في

القائم بين المدينة المنورة وينبع وجدة،  وتعتبر مدينة بدر مركزاً للتنمية المحلية على المحور، األخرى

إمكانات التنمية المرتبطة بشؤون خدمات الحج والعمرة  ومن المتوقع أن تلعب دورا رئيسا لتعزيز

ألف  /40/نحوم 1000ا بحلول عامفيهومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان  والخدمات الزراعية، والتجارة

 .بدر األنشطة االقتصادية بها في المجاالت المختلفة، وتؤدي خدماتها في نطاق محافظة نسمة، وتوفر

العمرانية للتنمية المحلية بمحافظة خيبر، وتعمل على تحقيق التكامل  كما تعتبر مدينة خيبر أحد المراكز
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، ويوفر الموقع (شمال حائل/المدينة المنورة/تبوك)في المدى الطويل ضمن مثلث  حاور النموبين م

يبلغ عدد  المائية التي تعمل على دعم األنشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة، ومن المتوقع أن الموارد

ت الخدمات في مجاال ، وتوفر فرص عمل تتركز أساسام1000ن ألف نسمة عام يالسكان بها نحو الثالث

الجغرافي لمحافظة خيبر، كما يمكن  المحلية واألنشطة التجارية المرتبطة باألنشطة الزراعية في النطاق

وبعض الصناعات التحويلية والصغيرة المرتبطة  أن توفر دعما لألنشطة الخدمية المرتبطة بالسياحة

المراكز العمرانية بالمنطقة والمرشحة أن  وتعتبر مدينة المهد أحد أهمباألنشطة الزراعية والتعدينية، 

نطاق محافظة المهد لدعم األنشطة والموارد التعدينية  تعطى أهمية كبرى كمركز تنمية إقليمية في

بصورة مركزة ومتنوعة وذات أهمية كبرى على المستوى الوطني، كما  المتواجدة في نطاق المحافظة

لتعزيز وتحقيق  ةنطاق محافظة الحناكية، والمستهدف محلية فيتعتبر مدينة الحناكية أحد مراكز التنمية ال

البعيد وذلك غرب محور النمو القائم بين الرياض والقصيم في  التكامل بين محاور النمو على المدى

 ألف نسمة /00/مرورا بالمدينة المنورة، ومن المتوقع يبلغ عدد السكان بها نحو  اتجاه جدة ومكة المكرمة

وبعض الصناعات  على األنشطة التجارية والخدمية فرص عمل تعتمد أساساً  وتوفر، م 1000وذلك عام 

 .باألنشطة التعدينية والزراعية التحويلية المرتبطة أساساً 

 

 
 استراتيجية تنمية إقليم المدينة المنورة يلى مستوى المناطق والمدن( 21) خريطةال

 نفس المرجع السابق: المصدر

 

 استراتيجية التنمية اإلقليمية للمنطقة قد وضعت األساس االستراتيجي الذي تقوم عليه وبذلك تكون

المخططات الهيكلية  ، والتي يلزم على أساسها وضع برامج إعداداستراتيجية التنمية الحضرية مستقبالً 
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المبنية على التنمية اإلقليمية الوطنية  المحلية لهذه التجمعات العمرانية في اطار موجهات استراتيجية

منطقة المدينة المنورة في  وقد اتضح من دراسة تطور تجربةاعتبارات وطنية وإقليمية ومحلية، 

لرصد الحضري وتحديث البيانات بشكل لضرورة إنشاء مراكز و التخطيط لتنظيم التنمية الحضرية

 .موضح بالشكل في المدينة المنورة دوري بحيث يتم وضع هيكل مؤسسي مقترح  للمرصد الحضري

قطع شوطاً كبيراً في قد المنورة ذات األهمية الوطنية والعالمية  إّن تنظيم التنمية الحضرية للمدينةكما 

للمدينة خالل الثالث عقود المنصرمة وحقق نجاحاً ملحوظاً في التنظيم العمراني  تنظيم النمو العمراني

 .المدينة وخارجهاالحركة المرورية داخل  وتنظيم

التوجه نحو استخدام  وفقأّكدت الدراسة ضرورة تحديث المخطط اإلرشادي المعتمد للمدينة المنورة  قدو

للمدينة والبعد بها عن مشاكل المدن الكبرى،  سياسة المدن التابعة والضواحي للحد من النمو العمراني

في حدود المليون نسمة على أن تعمل الضواحي السكنية  حيث من المقترح أن يقف حجم سكان المدينة

 .الزيادات السكانية المتوقعة لفترات طويلة قادمةاستيعاب والمدن التابعة على 

السابق إعدادها في إطار ما حددته  إعادة النظر في المخططات الهيكلية المحلية لمدن المنطقة كما إن  

 حافظات كل على حده طبقاً للوظائفالهيكلية للم المخططاتاستراتيجية التنمية اإلقليمية للمنطقة و

 . واألحجام السكانية المتوقعة لهذه المدن

هيكلية إقليمية لمناطق المملكة يمكن أن تعمل على تحقيق  ضرورة تبني سياسات إعداد مخططات- 

العمرانية الوطنية المعتمدة في إطارها اإلقليمي والمحلي أهداف االستراتيجية
25
. 

 

الوظيفية للقرى والمدن وتحديد استعماالت األراضي  األدوارصت التجارب السابقة إلى تحديد خلّ 

تحديد شبكة الخدمات اإلقليمية وخطط التنمية االقتصادية حيث تمت دراسة هذه التجارب  على اإلقليمية و

 .من اإلطار الوطنيالمستوى المناطق والمدن وعلى مستوى اإلقليم أو المحافظة وعلى مستوى اإلقليم ض
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 م2991 –المدينة المنورة  -" العمراني للمدينة المنورة دراسة النطاق"أمانة المدينة المنورة  - 
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 :ثالثخالصة الفصل ال

العربية والعالمية السابقة حول تحقيق  المحلية يمكن تلخيص الجهود التخطيطية واالستراتيجية لتجارب

حيث يظهر مدى التزام تلك الدول بتحقيق ( 9) استراتيجية تنموية إقليمية شاملة ومستدامة من خالل الجدول

أية استراتيجية تّم إتباعها من قبل تلك الدول بشكل مباشر ( 20) استراتيجية تنمية إقليم بينما يظهر الجدولغايات 

 .أو غير مباشر

 

المنطقة  بلفاست ايرلندا هاماربي استوكهولم عناصر االستراتيجية

 الشرقية

المدينة 

 المنورة

 

 

نوعية 

 الحياة

العدالة 

 االجتماعية
     

  
 التعليم

   
   

 األمن

      
 الصحة

    
  

 السكن
    

 
 

 اإلسكان
    

 
 

 اآلمان

      
كفاءة وقدرة 

اإلقليم 

 التنافسية

اإلنتاج 

واالستهالك 

 المستدام

      

الكفاءة 

 االقتصادية
      

الناتج 

       المحلي

ارتفاع 

المستوى 

 المعيشي

      

اإلدارة 

اإلقليمية 

 الرشيدة

اتخاذ 

     القرار
  

المشاركة 

     المجتمعية
  

اإلدارة 

وحماية 

 البيئة

      

لم يتم مراعاتها     تّم مراعاتها بشكل غير مباشر          تّم مراعاتها بشكل واضح   :    درجة التقييم   

 ب غايات استراتيجية تنمية إقليم،تقييم التجارب حس( 3)  الجدول

 إعداد الباحثة :المصدر
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استرااتيجيات تنمية 

 إقليم

المنطقة  بلفاست ايرلندا هاماربي استوكهولم

 الشرقية

المدينة 

 المنورة

Agropolitan 

  
  

  

 النمو القائم من

     األسفل  إلى األعلى
  

 باراديم
    

  

 المنطقة المتخلفة

    

 
 

التنمية من الريف إلى 

الدائرة )المدينة 

)المتراكمة  
      

نظام التنمية متعدد 

 المراكز

Epson 

      

لم يتم      تّم مراعاتها بشكل غير مباشر          تّم مراعاتها بشكل واضح   :    درجة التقييم 

 مراعاتها

 مدى تنفيذ استراتيجيات التنمية اإلقليمية في الدول المذكور حسب التجارب( 11) الجدول

تلك التنمية المستدامة التي استخدمتها الكمية اإلحصائية ومؤشرات مؤشرات الأهم ( 22) في حين يبين الجدول

غايات في تحقيق  ( المنطقة الشرقية، استوكهولم، هاماربي، ايرلندا الشمالية، المدينة المنورة)التجارب في 

حالة عملية خاصة بوالتي بناًء عليها تم  وضع مؤشرات  مستدامةالشاملة وال قليميةاإلتنموية الستراتيجية اال

 .للقطاعات التنموية ويداءدراسة إقليم محافظة الس

القطاع 

 التنموي

رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

المنطقة  بلفاست ايرلندا هاماربي استوكهولم الغاية المؤشرات

 الشرقية

المدينة 

 المنورة

  االجتماعي

 

نوعية 

 الحياة

العدالة 

 االجتماعية

 + +      الفقر 2

 +   +    البطالة 1

األسر التي - 0

 تعيلها المرأة

      + 

انتشار - 4

األطفال 

ذات الوزن 

 المنخفض

      + 

 + +      -األمية 5 التعليم

نسب التسرب  6

 من التعليم

     + + 

زيادة معدل  7

االلتحاق 

 بالتعليم

     +  

عدد الجرائم- 8 األمن     - -   

 الصحة

 

 

 

 

عدد وفيات  9

 األطفال الرضع

 

      + 

نسبة انتشار - 11

استخدام وسائل 

 منع الحمل

      + 

تزويد  نسب 12 السكن

السكن 

بالخدمات 

العامة واألماكن 

المفتوحة 

والمساحات 

 الخضراء    

 + + + + +  



85 
 

 

القطاع 

 التنموي

رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

المنطقة  بلفاست ايرلندا هاماربي استوكهولم الغاية المؤشرات
 الشرقية

المدينة 
 المنورة

عدد المساكن - 13 اإلسكان  

الواجب 

توفيرها لعام 

 محدد

   + +   

معدل النمو - 14

 السكاني

 + + + + + + 

عدد السكان - 15

والكثافة 

 السكانية

 + + + + + + 

عدد - 16 اآلمان

 الحوادث

   + +   

أطوال - 17

الطرق 

 والرحالت

 

   + +   

عدد - 18

 الرحالت

   + +   

الوسائل - 19

المتبعة في 

 الرحلة

 + + + +   

كفاءة  االقتصادي

وقدرة 

اإلقليم 

 التنافسية

اإلنتاج 

واالستهالك 

 المستدام

استهالك - 20

 المواد

 + + + +   

استخدام - 21

 الطاقة

 + + + +   

إدارة توليد - 22

 النفايات

 + + + +   

النقل- 23   + + + + +  

الكفاءة 

 االقتصادية

حصة اإلقليم - 24

من المشاريع 

 االستثمارية

 + + + + + + 

الناتج 

 المحلي

 

النشاطات  - 25

 االقتصادية

السياحة، )

الزراعة، 

التجارة، 

 الخدمات، 

الصناعة، 

(الطاقة  

 
زيادة 

مساحة 

األراضي 
 المزروعة

زيادة -

عدد 
 السياح

+ + + + + + 

ارتفاع  

المستوى 

 المعيشي

 

اإلدارة  المؤسساتي

اإلقليمية 

 الرشيدة

اتخاذ 

 القرار

الخدمات  26

 االجتماعية

 + + + + +  

المشاركة 

 المجتمعية

 

اإلدارة   البيئي

وحماية 

 البيئة

نوعية الهواء- 27   + + + +   

نوعية المياه- 28    + + + + +  

الضجيج - 29 

 والتلوث

 + + + +   

معالجة - 30 

 النفايات

 + + +    

  + + +  +  المحميات 31 

ما تّم مراعاته في تجارب البلدان حسب مفهوم استراتيجية تنمية إقليم+ خفض نسب المؤشر                    زيادة نسب المؤشر    

لمدروسة حسب تجارب البلدان،المؤشرات الكمية اإلحصائية ومؤشرات التنمية المستدامة ا  (11) الجدول  

إعداد الباحثة:المصدر  
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في إطار ما تقّدم، أجابت االستراتيجيات التنموية اإلقليمية لألقاليم المذكورة على القضايا المعاصرة الستراتيجية 

 مجاالت عملفإّنً مهما اختلفت االستراتيجيات التنموية سواء لمدينة أو إقليم،  هن أن  ييتبتنمية إقليم، كما 

هي بخمس نقاط  تلخصتمن خالل تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة استراتيجية تنمية اإلطار المكاني 

والتنمية الريفية اإلقليمية وتنمية المناطق الحدودية المشتركة واإلدارة البيئية والتنمية الجانب الحضري 

وغير  مجال االستراتيجية التي تم  العمل بها من قبل البلدان بشكل مباشر (21)وضح الجدول ي حيث االقتصادية

 . ستراتيجية تنمية محافظة السويداء للمناطق الثالثمباشر وبناء عليها تم تحديد مجاالت عمل ا

استرااتيجية تنمية إقليم في 

تفعيل دور المدن الصغيرة 

 والمتوسطة 

المنطقة  بلفاست ايرلندا هاماربي استوكهولم

 الشرقية

المدينة 

 المنورة

تنمية المناطق الحدودية 

 المشتركة
  

   

 

 اإلدارة البيئية
      

 الجانب الحضري
      

 التنمية الريفية اإلقليمية
      

 التنمية االقتصادية
      

  مباشرتّم مراعاتها بشكل غير      تّم مراعاتها بشكل واضح :    درجة التقييم  

 عمل استراتيجية تنمية إقليم التجارب المذكورة حسب الخطط الخمسية الوطنيةما تم   مراعاته ضمن مجاالت ( 21)الجدول 

 إعداد الباحثة باالعتماد على الخطة الخمسية العاشرة :المصدر

 :األول بابالخاتمة 

 :ما يلياألول من القسم النظري إلى  بابخلص البحث في ال

 تحليل القطاعات التنموية وتقييم من خاللها  يمكنتم  تحديد مفهوم استراتيجية تنمية إقليم والتي : في الفصل األول

بالغايات بناًء عليها متمثلةً ( شهبا، صلخد السويداء،)  استراتيجية تنيمة إقليم المناطق الثالث في محافظة السويداء

ية بما فيها قضايا الفقر والبطالة والهجرة والسكن واإلسكان والتعليم الثالث نوعية الحياة و العدالة اإلجتماع

كفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية وتشمل  الكفاءة االقتصادية من خالل تنمية القطاعات االقتصادية ووالصحة، 

إلقليمية الرشيدة اإلدارة او، اإلنتاج واالستهالك المستدامالتنموية وزيادة الناتج اإلجمالي المحلي للفرد وتحقيق 

 .بتحقيق الالمركزية والمشاركة المجتمعية والحماية البيئية 

 

 بمرحلة التحليل االستراتيجي إبتداًء  قليم اإلإعداد استراتيجية تنمية  وخطوات تم  تحديد منهجية: في الفصل الثاني

القوة والضعف والفرص مؤشرات الكمية اإلحصائية وتحديد نقاط الوتشمل تحليل الوضع الراهن من خالل 

مرحلة اً خيرأصياغة الرؤية وتحديد البدائل االستراتيجية وصياغة االستراتيجية المناسبة، وتشمل والتحديات، و

التقييم والمتابعة عملية التخطيط اإلقليمي وإعداد المخطط الهيكلي النهائي و فق توجهاتالتخطيط االستراتيجي و

، وتحديد أهم نظريات التخطيط اإلقليمي لقياس مدى التقدم المحرز ة المستدامةمن خالل مؤشرات التنمية اإلقليمي

 .في تفعيل دور المدن المتوسطة والصغيرة

 

 بناًء على مفهوم استراتيجية تنمية اإلقليم في الفصل  تم  تحديد  مؤشرات التنمية المستدامة: في الفصل الثالث

على : بدائل التنمية التي تتم من خالل تفعيل دور المدن الصغيرة والمتوسطة على ثالثة مستويات  وتحديد األول،

 .المستوى الوطني، وعلى المستوى اإلقليمي، وعلى مستوى المناطق والمدن

 

يداء إعداد استراتيجية تنموية إقليمية للمناطق الثالث في محافظة السو في إطار ماتقد م، سيتم في الجزء الثاني

وتحديد البدائل التنموية الثالث، وتقييم مدى استدامة مؤشرات التنمية اإلقليمية المستدامة للمناطق الثالث في 

المحافظة وفق المؤشرات التي تم  تحديدها في الفصل الثاني بناًء على مفهوم استراتيجية تنمية إقليم التي تم  

مخطط هيكلي إقليمي للمحافظة وفق  اقتراح وتطوير ي، وأخيراً التوصل إليها في الفصل األول من الجزء النظر

 .توجهات تنموية ضمن اإلطار الوطني
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 الثاني بابال

 اإلطار العملي  التطبيقي 

 (نحو استراتيجية تنموية إقليمية لمحافظة السويداء)
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 :نحو استراتيجية تنموية إقليمية لمحافظة السويداء -2

 :المقدمة
السويداء كغيرها من المحافظات السورية التي تطورت فيها المدن الصغيرة اقتصادياً واجتماعياً  تعد محافظة

بما فيها القرى والبلدات والبلدان، والتي كانت سبّاقة  وخدمياً بسرعة أكبر من المدن اإلدارية والتجمعات الريفية

العمراني المتزايد والتوزع السكاني الالمتوازن، حضرياً نحو التدهور البيئي، في ظل النمو السكاني والتوسع 

ومع ذلك تعد محافظة السويداء من أكثر المحافظات الصديقة للبيئة، كما وتعد من أشد المحافظات فقراً ومن أكثر 

سكان، رغم اإلمكانيات التربوية العالية والقوة البشرية العالية وإمكانيات موارد المحافظة لالمحافظات الطاردة ل

 .لطبيعية واالقتصادية والبشرية الغير مستغلة إقليمياً بشكل مستداما

، ضمن اإلطار الوطني هذا، يضع المحافظة أمام تحديات متزايدة الصعوبة في االستراتيجيات التنموية اإلقليمية

حديد من خالل المؤشرات الكمية اإلحصائية، وت بتشخيص القطاعات التنموية مما يتطلب تحليل الوضع الراهن

اتجاه قطاعات استراتيجيات التنمية من االستدامة والقوى المحركة لعملية التنمية وتشخيص التحديات، من أجل  

صياغة رؤية المحافظة، ووضع السياسات واالستراتيجيات التنموية اإلقليمية واألهداف االستراتيجية، ذلك 

مدى تحقيقها لتلك األهداف التي تخفف من تلك التنمية اإلقليمية المستدامة لقياس مؤشرات يستدعي تحديد 

من أجل  التحديات قدر اإلمكان، وإيجاد مخطط هيكلي يراعي األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية لالستدامة

كما هو موضح في  نوعية حياة أفضل وتعزيز كفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية واإلدارة اإلقليمية البيئية الرشيدة

 .(21)الشكل

 
 تنمية إقليم محافظة السويداء ات استراتيجية عجلة غاي( 22)الشكل

 إعداد الباحثة: المصدر

 :وتتضمن وروحياً  بدراسة المؤشرات البشرية ديموغرافياً واجتماعياً  نوعية الحياة ترتبطبحيث 

 القضاء على الفقر والبطالة واألمية 

 تحقيق العدالة االجتماعية. 

 والصحة نسبة التعليم تحسين 

 توطين المهاجرين والمغتربين 

  تأمين السكن واإلسكان الالئق . 

  األمن واآلمانزيادة . 

ما يجب زيادته وتخفيضه بالنسبة لمؤشرات الديموغرافية واالجتماعية ضمن حقل ( 21) الشكل يوضح 

 .نوعية الحياة في إقليم محافظة السويداء

اإلدارة اإلقليمية 
 الرشيدة

تعزيز كفاءة 
وقدرة اإلقليم 

 التنافسية

نوعية 
 الحياة
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 بالنسبة لمؤشرات الديموغرافية واالجتماعية ضمن حقل نوعية الحياة في إقليم محافظة السويداءما يجب زيادته وتخفيضه ( 21)الشكل 

 إعداد الباحثة: المصدر

 

 :وتتضمن وترتبط بدراسة المؤشرات االقتصادية والمؤسساتية تعزيز كفاءة وقدرة اإلقليم التنافسيةإنَّ 

  الناتج اإلجمالي المحلي للفردالدخل من خالل زيادة، 

 تأمين فرص عمل، 

 زيادة الكفاءة االقتصادية من خالل ممارسة زيادة دور قطاعات النشاطات االقتصادية، 

 إنتاج واستهالك مستدام، 

 مستوى المعيشة تحسين. 

ضمن حقل  االقتصادية والمؤسساتيةما يجب زيادته وتخفيضه بالنسبة لمؤشرات ( 21) يوضح  الشكل

 .في إقليم محافظة السويداء التنافسيةتعزيز كفاءة وقدرة اإلقليم 

 

 
ما يجب زيادته وتخفيضه بالنسبة لمؤشرات االقتصادية والمؤسساتية ضمن حقل تعزيز كفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية ( 21)الشكل 

 في إقليم محافظة السويداء

 إعداد الباحثة: المصدر

ترتبط بداسة المؤشرات البيئية والمجتمعية فإنَّها يمية والبيئية المكانية الرشيدة إلدارة اإلقلوبالنسبة ل

 :وتتضمن

 تخفيض نسبة الضجيج ونسب تلوث الهواء والماء واألراضي والتربة، 

 حماية البيئة، 

 تخفيض نسب تآكل المساحات الخضراء من مراع ومروج وحراج وحماية المحميات، 

  الريفية والتنمية الحضريةتكامل استعماالت األراضي بشكل أفضل وخاصة بين التنمية، 

 اتخاذ القرار، 

 زيادة المشاركة المجتمعية، 

 تطور البنية المؤسساتية، 

 تطوير البنية المجتمعية والخدمية. 

ضمن  البيئية والمجتمعيةمؤشرات لما يجب زيادته وتخفيضه بالنسبة ل( 21، 21)يوضح  الشكل

 .في إقليم محافظة السويداء اإلدارة البيئية واإلقليمية الرشيدة حقل
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ما يجب زيادته وتخفيضه بالنسبة للمؤشرات البيئية والمجتمعية ضمن حقل اإلدارة البيئية واإلقليمية الرشيدة في إقليم ( 21، 21)الشكل 

 .محافظة السويداء

 إعداد الباحثة: المصدر

 : مشاكل اإلقليمدور عناصر االستراتيجية في التغلب على ( 21)حيث يبين الجدول 

 
 دور عناصر االستراتيجية في التغلب على مشاكل اإلقليم( 21)الجدول 

 إعداد الباحثة: المصدر
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ضمن هذا اإلطار يهتم هذا الجزء بإجراء دراسة ميدانية للمحافظة من خالل اللقاءات مع صانعي القرار، 

الصلة بعملية التنمية، وبعض األشخاص المعنيين بمسألة التنمية المستدامة من الفئات الهشة،  ويواألشخاص ذ

تحليل وضعها في اإلطار النظري، تّم    باإلضافة إلى ورش العمل، ومن خالل اإلطار التحليلي للمؤشرات التي تمَّ 

مجتمعية و الروحية والثقافية  الوضع الراهن للمؤشرات التنموية البيئية واالجتماعية واالقتصادية وال

والمؤسساتية لمناطق ونواحي ومدن المحافظة، لتقييم مدى نوعية الحياة في المحافظة وكفاءة وقدرة اإلقليم 

 .بابفي الفصل األول من هذا ال التنافسية و اإلدارة اإلقليمية

ي المجاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ف وبناًء على ذلك تمَّ 

، ووضع االستراتيجيات فرص اإلقليم ونقاط قوته ثمارالستواإلدارية والهيكلية في مختلف مناطق المحافظة، 

بتحقيق مبدأ التنمية اإلقليمية المتوازنة  من خالل وضع خطة تغلب على المخاطر ونقاط الضعف، لالتنموية ل

في  األولويات التنموية وتوزيع المشاريع التنموية للوصول إلى مخطط هيكلي لمحافظة السويداءإقليمية لتحديد 

 .بابالفصل الثاني من هذا ال
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 :(السويداء، شهبا، صلخد)للمناطق الثالث  محافظة السويداءفي الوضع الراهن تحليل  -2
بالمقومات االجتماعية واالقتصادية والبيئية إقليمياً ضمن المنظومة  وثيقاً  اً ارتباط ترتبط محافظة السويداء

، إذ أّن معظم االستراتيجيات التنموية الضعف التنموي يواجهإلقليم ا المجتمعية المتكاملة جيلياً وزمنياً، إالّ أنَّ 

والصغيرة واإلدارية في ظل غياب تقتصر على المخططات التنظيمية كما هو الحال في أغلب المدن المتوسطة 

ت إلى اختالالت وقضايا هذه اإلشكالية التخطيطية أدَّ مو العمراني واالستثماري المتكامل، للنالمخطط التوجيهي 

من  والبيئية إقليمياً  اجتماعية واقتصادية وبيئية إقليمية، تتطلب الربط المحكم بين التنمية االقتصادية واالجتماعية

ساعد بما ي، ضمن اإلطار الوطني لتشمل مختلف المناطق التنموية في اإلقليم ريفاً وحضراً ، حالل التنمية المكانية

في تطوير البنى التحتية والتخفيف من الفقر وتوليد فرص العمل وتوفير التعليم والرعاية الصحية، وفي الجانب 

االستدامة  أنَّ جوهرياً في عملية التنمية المكانية وخاصة و اآلخر فإّن عنصر البيئة في المحافظة يشكل عنصراّ 

 .البيئية أصبحت محط أنظار المجتمعات ودول العالم

تجمعات العمرانية، وتحديد عوامل النفوذ لتحديد النفوذ اإلقليمي ل سيتم شرح مقومات المحافظة، ومن ثمَّ  ،ممما تقدَّ  

عالية  المحافظة الحالية التي صيغت من خالل ورشة عمل والعوامل المؤثرة فيه، ومن ثّم استعراض رؤية

 من خالل المؤشرات الكمية اإلحصائيةأقيمت في المحافظة، وبناء عليها سيتم تحليل القطاعات التنموية  المستوى

صياغة الرؤية المستقبلية و  لهذه القطاعات التنموية، ومن ثمَّ  تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحدياتو 

، واختيار الستراتيجيات واختيار مؤشرات التنمية المستدامة ومؤشرات التنفيذ والمتابعة لقياس مدى التقدم المحرزا

 .االستراتيجية التنموية المكانية اإلقليمية 

 

 (:طبيعيا  -إداريا  )حدود المحافظة  -2-2
 :الموقع الجغرافي للمحافظة بالنسبة لسوريا -2-2-2
 ،دها من الشمال والشرق ريف دمشقحمحافظة السويداء إلى الجهة الجنوبية من القطر العربي السوري ي تقع

واجهة حدودية بطول  ، يشغل إقليم السويداء مع الحدود األردنية والجنوب الغربي األردن والغرب درعا

براً عن طريق  محافظة داخلياً كم، يتم الوصول إلى ال211تبعد المحافظة عن مطار دمشق الدولي  ،كم91.111.19

 .سوريةموقع المحافظة بالنسبة ل( 12) رقم لخريطةبين اتالسويداء ، –دمشق 

كبير مع العوامل الطبيعية التي تميز المحافظة وتساعد على  الحدود اإلدارية بالنسبة للمحافظة إلى حد  تتطابق و

طبيعياً شماالً حوض دمشق ومن الجنوب مرتفع األردن، ومن الشرق مرتفع  المحافظة ، يحداتشكيل حدوده

الرطبة، ومن الغرب سهول حوران
1
. 

 

 
 السويداء بالنسبة للجمهورية العربية السوريةة موقع محافظ( 22)  رقم خريطةال

 إعداد الباحثة: المصدر

 

                                                           
.2991، المركز الثقافي، السويداء، سورية، موسوعة جبل العرب،حسان ،أكرم ، الحلواني ، رافع

1
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 :األهمية اإلدارية والوظيفية لمحافظة السويداء -2-2-2
يأتي ترتيب ، و(سويداء، القنيطرةالدرعا، )قليم الجنوبي للمحافظات الثالثالسويداء جزء من اإلتعد محافظة 

حيث تبلغ مساحة المحافظة حوالي السوريةمحافظات البين   تاسعةال محافظة السويداء من حيث المساحة اإلدارية

بينما تبلغ المساحة اإلجمالية ألراضي الجمهورية العربية السورية  (1كم1111ما يعادل )هكتار أي 111,111

 .من مساحة سورية% 1هكتاراً، فهي تشكل ما نسبته 27,128،982

لى وحدات إدارية السويداء و صلخد وشهبا، وتقسم المناطق إ: تتكون محافظة السويداء إدارياً من ثالث مناطق هي

يحتوي اإلقليم على مدينة متوسطة هي السويداء ومدينتان إداريتان صلخد فا من حيث المدن أمّ  ،أصغر هي النواحي

ل فيما بينها مثلث توازن مع ، وتشك  ةالسوري ةالعربي الجمهوريةمدينة في  18وشهبا، عددها ثالث مدن من مجموع 

وارتفاعه  كم11صلخد يبلغ طولها –كل من مراكز المدن الثالث صلخد وشهبا والسويداء قاعدته العريضة شهبا 

كم1.11
2
. 

 :ضمن المناطق اإلدارية الثالث كالتالي فيها تتوزع النواحي

 يتبع لها ناحية المشنف، والمزرعة ومركز المدينة: منطقة السويداء. 

 يتبع لها ناحيةملح، ناحية القريا، ناحية ذيبين: منطقة صلخد. 

 عريقةيتبع لها ناحية الصورة الصغيرة، ناحية شقا، ناحية :منطقة شهبا. 

تجمعاً بشرياً في القطر العربي السوري،بين  21121من مجموع  تجمعاً سكانياً  281ي محافظة السويداء فيوجد 

مزرعة 11إضافة إلى  مدينة وبلدة وقرية
3
. 

 (11) خريطةالن بيَّ تسيمات اإلدارية إلى نواحي، كما والحدود اإلدارية للمحافظة والتق (21) ن الجدوليبيَّ 

اإلدارية للمحافظة إلى مناطق ونواحيالتقسيمات 
4
: 

 

 المحافظة المناطق عدد عدد النواحي عدد المدن عدد البلدان القرى عدد عدد المزارع

 السويداء 1 21 1 21 211 11

 .التقسيم اإلداري للمحافظة( 21)الجدول

 باالعتماد على مديرية اإلحصاء  إعداد الباحثة:المصدر

 
 محافظة السويداء توزع المناطق والنواحي في  (22)  خريطةال

 مركز دعم القرار المحلي، محافظة دمشقباالعتماد على إعداد الباحثة  :المصدر 

                                                           
.سورية ، المركز الثقافي، السويداء،أكرم ، اآلثار في جبل حوران.،أبو عساف د

2
 

3
 .2102لقاء أجرته الباحثة مع مدير اإلحصاء في محافظة السويداء،  

والمعدل بالقانون رقم  00/1/0790تاريخ 01تعريف القرية، البلدة، المزرعة كما هو وارد في قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

.21/6/0790تاريخ/02
4
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تتمتّع محافظة السويداء بأهمية وظيفية ومزايا نسبية خاصة بالنسبة لسورية بحكم موقعها الجغرافي وخصائصها 

الطبيعية، وترتبط هذه األهمية بنوعية بعض الفعاليات االقتصادية والطبيعية والتعليمية والحضارية الهامة 

ويمكن ترتيبها بحيث أّن هذه المزايا تشكل مقومات هيكلية في عملية التنمية المكانية الموجودة في المحافظة، 

 :تيحسب أهميتها على الشكل اآل

 

 :لمحافظة السويداء الجغرافية والطبيعية (المقومات)المزايا  -2-2-1

تقسم و للتضاريس بين الجبل والهضبة والسهتميز بتنوع اوتوقع جغرافي مميز، تتميز محافظة السويداء بم 

إلىطبيعياً  محافظة السويداء
5
: 

جزيرة تضاريسية عالية مرتفعة في سوريا، يفصلها عن البحر المتوسط جبل مزدوج يعيق وصول المؤثرات 

من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي  اً ياً ممتدوالبحرية الرطبة القادمة من الغرب ،تأخذ هذه الكتلة شكالً بيض

 .كم 211-211كم وتبعد عن المؤثرات البحرية  111كم وعرض نحو 111بطول 

م فوق سطح البحر، ينتشر على سطحها عدد 2711 ترتفع بلغ أعلى قممها في الجينةتهذه الكتلة المركزية العالية، 

م من فوق سطح 2191كبير من المخاريط البركانية لكونها منطقة بركانية أعالها مخروط تل قليب 

م فوق سطح البحر،حيث 811م، وأقل ارتفاع فيها يصل إلى 2111البحر،ومتوسط ارتفاعها يصل إلى حوالي 

 .م2111لمحافظة إلى حوالي وصلت سماكة الصبات البازلتية في مركز ا

  
 زع التالل الرئيسية في المحافظةتو (21) خاليطةال

 مركز دعم القرار المحلي، محافظة دمشقباالعتماد على  إعداد الباحثة:المصدر
 

تمتد هذه الكتلة بين طريق السويداء شهبا غرباً، وحتى منطقة الزلف شرقاً وبين الحدود األردنية جنوباً وحتى تل 

 .الخالدية شماالً 

من حيث اإلستواء ( 11)خريطة يغلب على السفوح الغربية الطابع السهلي باتجاه سهل حوران كما هو مبين في ال

وسماكة التربة وتقسم طبيعياً إلى ثالثة أقاليم منطقة الزلف وتضم منطقتي الحماد والصفا ومنطقة اللجاة ومنطقة 

 .الجبل

                                                           
. ، المركز الثقافي، السويداء، سوريةحسان الحلواني موسوعة جبل العرب، أكرم رافع،  

5
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 عية في المحافظةاألقاليم الطبي (21) خريطةال

 مركز دعم القرار المحلي، محافظة دمشق :المصدر

من حيوية ونشاط الحركة في المحافظة والتمازج الحضري والريفي، كما إّن وقوع وجود الجبل والحراج  يزيدو

 (.11، 11)خرائط ضح في الكما هو مو اإلقليم ضمن مناطق االستقرار الخمس يؤدي إلى تنوع المناخ

 
 ،سوريةمناطق االستقرار الخمس في  ( 21) خريطةال

 قمركز دعم القرار المحلي، محافظة دمش : المصدر

تتميز المحافظة بتنوع القطاعات االقتصادية ، فتتمتع بغناها بالثروة  :االقتصادية( المقومات)المزايا  -2-2-1

تفاح و لالمصدرة لالزراعية لتنوع مناخها وتربتها ومناطق االستقرار الخمس، وتعد من المحافظات 

، وبالنسبة لقطاع السياحة لذلك فهي صناعات خفيفةالصناعات فيها على المواد األولية تعتمد الزيتون، و

ة فيها، البيئية والدينية ات السياحية وتكامل أنواع السياحفهو مهمل رغم غنى المحافظة بالمقوم

بحكم خصوصية المنطقة األثرية والتراثية الشعبية  والترفيهية والثقافية وسياحة المعسكرات والسياحة

 ، كما وتتميز محافظة السويداء بوجود محمية اللجاة وتعتبر ثروة وطنيةضمن اإلقليم الجنوبي والزراعية

 .هامة

 

 :والوظائف التعليمية والثقافية والتربوية (المقومات) المزايا -2-2-1
نسبة كبيرة من  ساهم في استقطاب جامعة دمشقتتضمن وجود محافظة السويداء بالقرب من العاصمة التي  إنًّ 

بالقرب من محافظة درعا أيضاً  تشييد الجامعات الخاصة الشهادات العليا، كما وأنَّ  ونيلهمأبناء المحافظة 
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افتتاح جامعات حكومية مؤخراً في المحافظة لبعض  استقطب أعداداً كبيرة من أبناء المحافظة، كما وإنَّ 

 .طالب من خارج المحافظةالستقطب ااالختصاصات جعل المحافظة قطباً تخديمياً ثانوياً  

غم من ارتفاع المؤشرات التنموية التعليمية في المحافظة وتوزيع المنشآت التعليمية على كامل وعلى الرَّ 

ي المحافظة بأنواع الثقافة الفكرية والذهنية واالهتمام التربوي والتعليمي لذوي اع القرار فالمحافظة، واهتمام صنَّ 

مواهب األطفال في لعاقة الذهنية، وتشجيع أصحاب القرار اإلالبكم ووصم لاالحتياجات الخاصة وافتتاح مركز ل

وظائف الترفيهية والثقافية الرسم والموسيقا والرياضة، ورغم بيئة المحافظة النظيفة التي تساعد على كافة أنواع ال

 .  جداً  اً وماإلى ذلك ،ال يزال االهتمام التنموي بالمحافظة ضعيف

 

والسياحية التاريخية (المقومات) المزايا -2-2-1
6
: 

السيد عصور قبل االستيطان البشري خالل أربعة آالف سنة سابقة لميالد  ةشهدت المحافظة على األقل ثالث

 :اآلتيةم حضارة اإلنسان األولى متمثلة بالعصور .ق1111-7111المسيح من

ط في منطقة االستقرار الرابعة ضمن يالبرونزي الوسوالبرونزي القديم، والعصريين الحجري والنحاسي، -

 .البادية

، تل دربة البريكة، ة األنباشي ،خربة الهباريةتل ظهير ، خرب :من المواقع المكتشفة والمتمثلة لهذه المداخلو

–البيزنطي –ساني الغ–اليوناني –الروماني  –النبطي ) :ةاآلتيباإلضافة لألوابد األثرية التي تعود إلى األزمان 

في شهبا وصلخد والسويداء وكافة قرى  برك وقنوات المياه والقالع والمدن األثريةمن خزانات و( اإلسالمي 

الطرق الزراعية التي مازالت مستخدمة حتى اآلن، و كانت بداية تشكل  ر في شقاألكبدور الالجبل، مما كان له 

 . التجمعات العمرانية ضمن منطقة السويداء

 

  :اإلقليمية الحدودية  (المقومات) المزايا -2-2-7
، وحدة إقليمية (درعا، السويداء، القنيطرة) قليم الجنوبي للمحافظات الثالثل محافظة السويداء ضمن اإلتشك  

ومتشابهة في أقسامها بمورفولوجيا  ،، ذات حدود جغرافية واضحة التضاريسيخية اقتصادية متكاملةرسياحية تا

طبيعياً ثالثة أقاليم هي جبل العرب وهضبة الجوالن  اإلقليم الجنوبي يضمحيث ، السطح ومورفولوجيا المناخ

وكتلة جبل العرب شرقاً ويحدها  يمتد من نهر األعوج شماال إلى السفوح الغربية لديرة التلولو، وسهل حوران

من الجنوب وادي اليرموك ومن الغرب بحيرة طبريا والسفوح الجنوبية الغربية كتلة جبل حرمون، وهي تساير 

يتميز اإلقليم الجنوبي بزراعة الحبوب واألشجار المثمرة، وتنوعها و ،الحدود السورية األردنية ووادي اليرموك

وفي درعا  وفي الجبل نجد أشجار الزيتون والتفاح، واألشجار دائمة الخضرة، ففي القنيطرة نجد أشجار الحور

هناك تماثل في خصائص  تعتمد على المواد األولية أي أنّ  وخفيفة فيه أيضاً والصناعات  نجد زراعة الحبوب،

المتوازنة،وخاصة أّن هذا اإلقليم بوابة  الوطنية اإلقليم، وتكامل في مسارات التنمية ضمن إطار التنمية اإلقليمية

 .سورية الجنوبية نحو األردن ودول الخليج
 

 :المزايا اإلجتماعية -2-2-8
 تعيش عالقات اجتماعية نشطة تظهر بمشاركة الناس لبعضهمومتماسكة  بأنها األسرة في محافظة السويداءتتميز 

 %.2إذ تبلغ نسبة األمية فيها ما يقارب  في كل المناسبات، تتميز المحافظة بمؤشرات تربوية عالية البعض

متوارثة وتقاليد سائدة بين الماضي والحاضر المتطور لها عالقة بأصل سكان  عادات وتقاليد وتعرف المحافظة

المنطقة من جهة ونشأتهم، ومن جهة ثانية ماله عالقة باألسباب والظروف التي دفعت السكان الحاليين إلى اختيار 

فالحياة اإلجتماعية مجموعة من األعراف والمفاهيم الموروثة والمكتسبة مما ينعكس تخطيطياً هذه المنطقة، 

والتركيبة االجتماعية واالقتصادية  ة السكنيةنين لحظها من خالل األبوعمرانياً من خالل  البيئة المبنية يمك

 .وت العربية القديمة خاصة في البي فتلحظ العالقة ما بين الفراغات واألمكنة ،والحياتية للسكان

 

إلقليمفي االنفوذ اإلقليمي للتجمعات العمرانية  -2-2-9
7
: 

 ؤديوتعليمياً وتجارياً، في حين ت المدن الثالث في المحافظة، دوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وخدمياً  ؤديت

تجمعات العمرانية فيما لالتجمعات العمرانية األخرى دوراً وظيفياً تعليمياً وخدمياً، ترتبط هذه الشبكة اإلقليمية ل

                                                           
.، المركز الثقافي، السويداء، سوريةأكرم ، اآلثار في جبل حوران،أبو عساف  .د
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هو ، ة بطريق شرياني رئيسي حين ترتبط المدن الثالث الرئيسبينها بشبكة من الطرق والمواصالت الثانوية، ف

 .السويداء -طريق دمشق

تشغل التجمعات العمرانية المساحة الغربية و الشمالية حيث ، تجمعات العمرانيةللنفوذ اإلقليمي يبين الشكل ال

معظم هذه التجمعات هي  الجنوبية من اإلقليم ضمن مناطق االستقرار األولى والثانية والخامسة، حيث أنَّ 

تجمعات قامت على طرق زراعية قديمة، ونمت على العشوائية وعلى الطرق التجارية، ومدينة السويداء مدينة 

تمتلك مدينة السويداء أكبر نطاق تأثير أو منطقة و، (اللجاة) لكونها منطقة جبلية اً زراعية أسسها الرومان نظر

تشكل عقدة النظام اإلقليمي، وقد اكتسبت مدينة السويداء هذه األهمية من واكم عمرانياً ضمن اإلقليم، ةنفوذ ممتد

اإلجتماعية واالقتصادية والبيئية والمكانة الجغرافية والتاريخية ضمن محافظة وقوة نفوذ المدينة اإلدارية 

 .على مستوى اإلقليم اً اقتصادي اً إجتماعي اً سكاني اً إداري اً تجاري اً السويداء، فأصبحت مركز

 تطابق ياإلقليم، لم تأثير النفوذ اإلقليمي للمدن في  أنَّ إلى تجدر اإلشارة في هذا السياق  :لنفوذ اإلداريا

 أدت إلى امتدادفالعالقة اإلقليمية التي تربط المدينة بالتجمعات الحضرية والريفية مع الحدود اإلدارية، 

 .تأثير حدود النطاق اإلداري لمدينة السويداء ليشمل عدة قرى 

 راني عدة درجات أو مستويات تتخذ العالقة في اإلقليم بين المدن الثالث ومحيطها العم :النفوذ الخدمي

، مي من خدمات ووظائف عدة لسكانهاما توفره المدينة كمركز حضري إقليوذلك ل، ةً هرمي اً مأو نظ

 تبعاً لعدد الكيلومترات تخدمه يحدده عامل المسافة ذيالعالقة بين المدينة والتجمع الوكذلك فإّن قوة 

، باإلضافة  لذلك فإّن لمؤشر الهجرة من الريف إلى المدينة أثر زمن بين المدينة والتجمع السكانيوال

شر الجفاف في كبير لتحديد حجم النفوذ اإلقليمي للمدن الرئيسية في المحافظة والذي يرتبط بدوره  بمؤ

ة لمهاجرين على أطراف المدن الرئيسوبالتالي استقرار ا ،منطقتي االستقرار الثالثة والرابعة والخامسة

تجمعات العمرانية تبعاً لعدد لحجم قوة النفوذ اإلقليمي ل( 11) خريطةوضح الت، حيث ظمتالغيرمنبالسكن 

التي ترتبط بقوة التنمية وفي مركز مدينة السويداء ومحيطها  ةالسكان والذي يظهر أكبر قوة نفوذ إقليمي

في منطقة االستقرار األولى والتي ترتبط بمؤشر حركة االنتقال اليومية، كما يلحظ انخفاض عدد السكان 

 . في أطراف مدينة السويداء مما يدل على السكن الغير منتظم

 

 
 في المحافظة النظام اإلقليمي لتجمعات العمرانية( 21)خريطة ال

 السويداءمركز دعم القرار المحلي، محافظة باالعتماد على مكتب   إعداد الباحثة:المصدر 
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 حركة االنتقال اليومية: 

ارتباط المدن الثالث بإقليمها وباألقاليم المجاورة من خالل شبكة الطرق والمواصالت، هذه الحركة اليومية تؤمن 

على الحجم السكاني للتجمعات العمرانية، من خالل رحلة االنتقال اليومية ال في التأثير والتي لها دور فعَّ 

هذه الحركة تبلغ  للمسافرين القادمين إلى مركز هذه التجمعات لممارسة األنشطة االقتصادية، بحيث يلحظ أنَّ 

مدينة السويداء، مدينة صلخد إلى  ها حسب عدد الميكرو باصات من مدينة شهبا إلى مدينة السويداء، ومن ثمَّ أشد  

ةالتالي خريطةكما هو موضح في الفي ساعة الذروة 
8
: 

 
 عدد األشخاص وفقا  لوسائل النقل،ة االنتقال اليومية تبعا  لمؤشر حرك( 27) خريطةال

 إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات مديرية النقل في المحافظة: المصدر

 

 :التاليةوبتحليل الشكل يمكن استنتاج النقاط 

القتصادية والثقافية تكثر الرحالت اليومية إلى مدينة السويداء بهدف العمل والتعلم كونها المدينة اإلدارية وا -

المدن الثانوية صلخد وشهبا دوراً ثانوياً لتخفيف الضغط  تؤديكذلك و تسوق،لوهي مركز ل (جامعات) والتعليمية

 .من الحجم السكاني اً عن المدينة فتمتص جزء

 حركة التدفق اليومي إليها  ، حيث تزدادمدينة دمشق دور القطب الرئيسي الجاذب بالنسبة إلقليم السويداء تؤدي  -

 (.مؤتمر سوق،علم، رحلة،عالج، عمل،)وعدد الرحالت اليومية المتنوعة 

تبعاً لألسس  اد مؤشر التحضر وذلك حسب تعريف الحضردزاه كلما كان حجم التجمع العمراني أكبر أنَّ  بينيت -

يحضرتجمع  خمسة آالف نسمة فهو عدد سكان علىعد كل تجمع عمراني يزيد  التخطيطية العمرانية فقد تمَّ 
9
 ،

 يةهذا المؤشر غير كاف لتحديد نسب التحضر بل يجب ربطه بمجموعة أخرى من المؤشرات التعليم أنًّ  إالًّ 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية والخدمية  من الفقر والبطالة ة والنمو السكاني وقوة العمل و المشاكل يوالصح

ا ي محافظة السويداء التي يفوق عددههناك عدد كبير من التجمعات ف ، إذ أنَّ ونقص الخدمات وتوفير فرص العمل

 .خمسة آالف نسمة وال تزال تجمعات قرويةال

 :النظام اإلقليمي الهرمي لإلقليم -2-2-9-1

هذه  الكميّة اإلحصائيّة التي هي أداة لقياس حجم التجمع العمراني واحتياجاته التنموية، بأنَّ تدل المؤشرات 

 72189أقلها في أم شامة ضمن ناحية ملح حتى  ، نسمة 11راوح عدد السكان فيها من يت العمرانية التجمعات

 .نسمة في مدينة السويداء

                                                           
8
 .مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير النقل والمواصالت  

   
9

 .أسس التخطيط العمراني في سورية
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واختالل التوزع السكاني حيث تتجمع الكثافات السكانية  يال حظ عدم وجود توازن هرمي متسلسل لهذه التجمعات

في منطقتي االستقرار األولى والثانية
10
 :تيبحيث يتوزع السكان على المناطق والنواحي كاآل.

 

 
عدد السكان موزعا  في نواحي محافظة  السويداء ( ،ب28) لخريطةا          عدد السكان موزعا  في مناطق محافظة السويداء ( ،أ28) خريطةال  

إعداد الباحثة، باالعتماد على إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء:المصدر  

معظم هذه ح بأنَّ ويتضَّ ، من خالل تفاوت عدد السكان ؤكد تفاوت حجم مراكز النواحيت إنَّ اإلحصاءات السابقة

 ،(خد، مدينة شهبا، مدينة السويداءمدينة صل)  ةالمناطق هي تجمعات حضريالتجمعات ريفية ماعدا مراكز 

ضمن اإلقليم  ا  ثانوي ا  توقع ضمن إطار الخطة الوطنية لمدينة صغيرة مثل السويداء أن تكون قطبالبحيث يمكن 

 .كبرى ضمن إقليم السويداء بحيث يمكن رفع درجة التنمية فيها الجنوبي وأن تصبح مدينة

 :تصنيفها حسب عدد السكان إلىويتم 

 التصنيف حسب عدد السكان نسمة  النواحي

          21111-1111 الصورة -العريقة -ملح-ذيبين–الغارية 

       11111-21111 شقا -المشنف -المزرعة

     211111 -11111 شهبا–صلخد 

    111111-21111 السويداء

 عدد السكاننيف النواحي حسب مؤشر تص( 21) الجدول

 ، باالعتماد على أسس التخطيط العمراني فيسوريةإعداد الباحثة :المصدر

 

حسب عدد السكان  أسس التخطيط العمراني وفقأنصاف أقطار التخديم لتجمعات السكانية  (21) ن الجدوليبيَّ 

تجمعات لاإلقليمي لتخديم النفوذ ( 11) نسمة مزارع، كما ويبين الشكل 111بحيث تعتبر التجمعات األقل من 

، مما يؤكد اختالل توازن تخديم التجمعات العمرانية في اإلقليم ما بين منطقة السكانية حسب أنصاف األقطار

الكثافة  يتوافق معالذي  ..(التعليم، الصحة، الصرف الصحي)وصعوبة تأمين الخدمات األساسية القلب واألطراف

الشرياني الطريق كما ويخدم ، فقرالوعالية، البطالة الوقليل، السكاني النمو النتيجة معدل  السكانية المنخفضة

 . كم21تخديمي بنصف قطر  الدولي الرئيسي

\ 
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 .1119مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير اإلحصاء في محافظة السويداء وباالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء في دمشق  
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 (نسمة)التصنيف حسب عدد السكان التخديم الخدمات

 1111-2111 كم21 -

          11111-1111 كم21 (صحية وثقافية وتعليمية)

الخدمات اإلداريةوالتعليمية والثقافيةو ) 

 (.          الصحية والحرفيةوالصناعية

 11111أكثر من  كم11-11

 تصنيف النواحي حسب مؤشر عدد السكان وأنصاف األقطار التخديمية( 21) الجدول

 سورية ، باالعتماد على أسس التخطيط العمراني فيإعداد الباحثة :المصدر

 

 
 حسب أسس التخطيط العمراني لعدد سكان التجمعات العمرانية مؤشر تخديم التجمعات العمرانية حسب أنصاف األقطار التخديمية( 29) خريطةال

 عتماد على أسس التخطيط العمراني في سورياباال إعداد الباحثة: المصدر

 

 :التخطيط العمراني في المحافظة -2-2-9-1
 :ةاآلتيتتميز المحافظة على صعيد التخطيط العمراني بالنقاط 

 في محافظة السويداء المتعدد  استخدام األراضي: 

بشكل عام كما وإّن المدن  كان مظهر الحضارات الرئيسي قروياً للحياة االقتصادية واالجتماعية في المحافظة

ومع ذلك التزال التجمعات العمرانية تتسم بالتعايش  ة الصغيرة الحالية تتسم بالتحضر السريع الالمتوازن،الرئيس

 .السكاني والنشاطات التجارية واإلنتاجية جنباً إلى جنب في أغلب قرى المحافظة
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في مدينة المدينة القديمة  اختراق الطريق المحوري وسطنتيجة  بين االستخدام المتعدد لألراضي في محافظة السويداءي( 2)صورة ال

 .وسور المدرج الصغير والتلة التي تتركز عليها المدينة القديمة والمشنقة وتظهر الكنيسة الصغرىالسويداء التي تعد من أقدم مدن العالم 

 الباحثة عدسة :المصدر

 من خالل امتزاج  في كامل قرى الجبل ةريفي الهوية التراثية تظهر النسيج العمراني والهوية التراثية

البيئة المبنية مع البيئة الطبيعية مما يؤكد على العالقة ما بين الفراغ والمكان، والعالقة ما بين البيئة 

عضها يظهر بين الحراج، وبعضها مة فوق التالل وبثبيعة فبعض القرى الحجرية تظهر جاالمبنية مع الط

من خالل  تظهر وفي أحياء مدينة السويداء ر،م بين الصخور والقمم البركانية وبعضها فوق المغثيج

 .داثرة تحتها الكثير من اآلثار، والمدن األثرية  البيوت العربية القديمةالنسيج العمراني المتمثل ب

التي ما زالت الطرق القديمة األثرية تصل إليها فتظهر األسوار الحجرية التي تحد  يمكن تقسيم القرية: ريفياً و

الحي الذي يخترقه الشارع ويقسمه إلى حارتين  إلىاألراضي الزراعية من جهة والطرق القديمة من جهة أخرى 

حة مكشوفة الحي ذو السكن الكثيف يتألف كل بيت من حجرتين وباوهناك ، متعددة الحجارة عربية بيوتها

 .أومسقوفة

 

مع ألوان الطبيعة سواء  اللون الحجري امتزاج  اً بصرياً مع البيئة المبنية من خاللإّن هذه القرى تؤكد فراغ

 بغرضلكتل البيتونية الحديثة داخالت اتّن ما يشوه هذه العالقة البصرية ، إالً أالبني كألوان أساسية ماألخضر أ

في  قحمةغير متجانسة مع الجوار العمراني والم االرتفاعات الطابقيةكما تعد أبنية جديدة، أو  بإشادة  ترميمال

، المزيج المختلط من استعماالت األراضيو، للبنية العامة والسكنية كشقق أو ف  تعدد أنواع األكما وإّن ، الموقع

تعدد وظائف األبنية المشادة في ذات المبنى يغير من سلوك الناس تنقلياً و
11
. 

 :أهم قضايا التخطيط العمراني في المحافظة

 9/81ة بتطوير األراضي هي القوانين ذات األرقام القوانين الثالثة المعنيَّ  إنَّ  قوانين تطوير األراضي ،

يحاول القانون األول وضع آليات للتخطيط العمراني بين مالك األراضي ، حيث 11/89،11/1111

ن يالقانون ، فإنّ ئيال ًمع ذلكبعض التطوير الملحوظ، وقد اعتبر ضوالجهات اإلدارية، وقد نتج عنه 

ن بتمكين الجهات اإلدارية من امتالك األراضي خارج المدن والبلدات، حيث يجري ين معنيياألخير

الريف في % 11بأخذ نسبة  نظيم ،تالتوسع العمراني من أجل تطوير هذه المناطق، وفق مبدأ التقسيم وال

من المقاسم  بهدف التنظيم  11جهة اإلدارية في مركز المدينة وفقاً للقانون لالمقاسم لمن %  11ونسبة 

، مما يؤدي إلى تغيير نمط الحياة االجتماعية وخصوصيتها ك األراضيالَّ وإعطاء شقق سكنية  لم

قي بالمحافظة ويقلل من التماسك االجتماعي نتيجة حد المالك من حرية التصرف بالتوسع العمراني األف

والشاقولي ضمن أنظمة الضابطة للبناء مما يخفض من حجم أفراد األسرة
12
. 

 

                                                           
11

 1/21/1121مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير التخطيط العمراني بتاريخ  
12

 .في محافظة السويداء مديرية التخطيط العمراني 
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 إّن االتجاه األساسي حالياً في التخطيط العمراني عمليا ًهو  االستمالك بوصفه أداة رئيسية لتنفيذ التخطيط

كوسيلة أساسية لتنفيذ المخططات، حيث يتم استمالك  يةاالستمالك خدام السياسات التنموية المكانيةاست

والقانون  2989/11مناطق التوسع بأسعار األراضي المعّدة لالستخدام الزراعي من خالل القانون رقم 

يقوم  القطاع العام ببيعها  من ثمَّ . سواء أكانت هذه األراضي مستخدمة للزراعة أم ال 1111/11رقم 

أي عدم السماح بأية معامالت عليها حتى يتم ) ض القيود على مالكيها الجددالخاص مع بع القطاع تطويرل

مما يؤدي إلى استخدام االستمالك بوصفه وسيلة أساسية الستمالك األراضي إلى توسعات غير ( تطويرها

شوائي وضعف استخدام األرض مرخصة خاصة في أطراف المدينة والريف  أو ما يعرف بالسكن الع

جة صعوبة الحصول على التراخيص ومعوقات األمور اإلدارية الروتينية،  مما يدفع بالمالك ة، نتيكلمالمست

سكنية وغير مخدمة بشكل جيد   إلى األبنية المخالفة مع غياب الرقابة وغالباً ما تكون تلك المشيدات

صة فيما يخص الصرف الصحي مما ينعكس سلباً على الصحة العامةوخا
13
. 

 

  العمرانية والقليل  معظم أراضي المحافظة أمالك خاصة ضمن التجمعاتإنَّ  المحافظةملكية األراضي في

مساحة حيث يظهر صغر ، المساحات المشغولة والشاغرة في المحافظة (28) ، يبين الجدولمنها ملك عام

السكاني األكبر في منطقة السويداءلحجم رغم الكل من منطقتي شهبا وصلخد منطقة السويداء بالنسبة 
14
 . 

 

 المساحة اإلدارية للمدن الثالث المساحة المشغولة المساحة الشاغرة مساحة المنطقة 1بالكم

 11 12 1111 1112 منطقة السويداء

 8 11 1399 2111 منطقة صلخد

 1 11 2811 2811 منطقة شهبا

 ،مؤشر ملكية األراضي في المحافظة (27) الجدول

 قسم األمالك العامة في مديرية الزراعة واإلصالح الزراعيباالعتماد على  إعداد الباحثة: المصدر

 
مما  ّم منطقة شهبا وأخيرا  منطقة السويداءمنطقة صلخد ث   في أكبر مساحة شاغرة أنّ  (28)ن من الشكل يتيبَّ 

 .15يشير إلى التوزع السكاني الغير متوازن

 

 
 السويداء محافظةمؤشر ملكية األراضي في  (27) الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات  مديرية اإلصالح الزراعي، قسم المالك العامة: المصدر

 

لحظ في مدينة السويداء ي حيثالمساحة الشاغرة للمدن بالنسبة لمساحة الحد اإلداري ( 27) كما ويبين الجدول

تجاوز مساحة الحد اإلداري مما يؤكد السكن الغير منتظم على أطراف المدينة وخاصة في الجزء الجنوبي على 

                                                           
13

 .مقابلة أجرتها الباحثة مع رئيس قسم االستمالك في بلدية السويداء  

.مديرية الزراعة واإلصالخ الزراعي، قسم األمالك العامة
14

 
15

 .مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير األمالك العامة في مديرية الزراعة 
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المؤشرات الخدمية التنموية متدنية في هذا الجزء بالنسبة  امتداد الطريق المتجه نحو منطقة صلخد حيث تظهر

 .حيث أسعار الشقق أرخص ن الريف إلى المدينةلمركز مدينة السويداء مما يؤكد الهجرة م
 

 المدينة 1مساحة الحد اإلداري كم 1مساحة المخطط التنظيمي م

 السويداء 2181 1172

 شهبا 1112 111

 صلخد 1119 911

 مؤشر مساحة مناطق المحافظة حسب الحدود اإلدارية( 28)  الجدول

 إعداد الباحثة :المصدر

  المحافظةفي الهيكل العمراني تطور : 

شق طريق  م على يد المخطط الفرنسي ايكوشار، بحيث تمَّ 2911إعداد أول مخطط تنظيمي لمدينة السويداء عام  تمَّ 

عام  ،ومن ثمَّ 2918محوري شرياني تتفرع عنه األبنية مع شريط أخضر على جانبيه، ثم تّم تعديله عام

ومازال على حاله 1111وأخيرا عام 2971
16
. 

 : اآلتيةنتيجة للعوامل في المدن خاصة نمو العمراني لالزيادة السريعة  لإّن سبب 

 بعض التجمعات الريفية إلى المدن ضمو، سكانلالزيادة الطبيعية ل، 

 تجمعات لمزاولة أنشطة خدميةو،  

  الهجرة إلى المدن، 

  في المنطقة مع قريباً من المراعي حسب مدى توفر الرعيتجيقوم السكان بال:تجمعات المراعيإنشاء. 

 مناطق المخالفات الجماعية، 

 صعوبة معامالت الترخيص وإجراءاتها اإلدارية  في مجالس المدن والقرى . 

 

 نطاق ومدى صالحية وتحضير المخططات العمرانية: 

يحدد القانون الحالي الخاص بالتخطيط العمراني طبيعة المخططات التنظيمية للمدن التي تشمل كافة المناطق 

سريان هذه دود النطاق ويحدد القانون فترة المخطط من أجله مح دَّ ع  حتى وإن كان التدخل الذي أ   ،والمدن

ة في إعداد المخططات مقتصرة على إمكان تقديم وتبقى مشاركة األطراف المعنيَّ ، سنة 11المخططات بفترة 

فظة أو الوزير، يستغرق إعداد االعتراضات بعد اعتماد المخطط من قبل المجلس المحلي وقبل إٌقراره من المحا

المخططات أكثر من خمس سنوات تقريبا
17
. 

 

 في مطلع السبعينات بناء على  الجمهورية العربية السورية فيت أنظمة الضابطة قرَّ أ   نظام ضابطة البناء

ي التراث واآلثار بشكل معاصريمن نظام يح المباني بشكل عشوائي وكان البدَّ  توجيه ونتيجة إشادةال
18
. 

 

 :حديات نظام الضابطة في المحافظةتومن أهم 

 ق على الريف دون ق على المدينة يطبَّ ما يطبَّ  إذ غياب المخطط التوجيهي ومخطط استعماالت األراضي

وجائب ، طرقات ، نسبة البناء ، االرتفاعات ،الجوار، الكتل البيتونية التي تزيد )مراعاة الخصوصية الريفية 

 .(من التلوث البصري

  من االهتمام  لذا البدّ  ،وجودها يعزز من الذيمن إقليمها االقتصادي المحيط بها  التجمعات العمرانيةنزع

 .بهذه التجمعاتبحماية وتطوير المناطق الطبيعية المحيطة 

  المركز واالهتمام بالضواحي  فيالتناقض بين مراكز المدن وأطرافها وذلك بتخفيف الكثافة السكانية. 

  فالبدّ  ،أمكنة العمل والراحة واالستجمام التناثر والتشتيت ألماكن السلع بعالقتها مع المدن هوإّن أهم سمات 

 .من إيجاد العالقة المناسبة بين هذه األماكن

  قادر على استدامة الصديق للبيئة والمالئم وال راضياألعدم اعتماد مخطط تنظيمي ومخطط استعماالت

 .التراثية خصوصية اإلقليم والحفاظ على قيمه 

                                                           
16

 .العمراني ورئيس قسم التخطيط في بلدية السويداءعدة مقابالت أجرتها الباحثة مع مدير التخطيط  
17

 .باالعتماد على المرجع السابق نفسه ومكتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظة 
18

 .أنظمة ضابطة البناء الخاصة في مدن السويداء، شهبا، صلخد 
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   عدم وجود مخططات خاصة  لخصوصية السكان االجتماعية والتجمعات  السكانية حسب الطاقة االستيعابية

صحي الصرف المياه والعاما ًومخططات للبنى التحتية من شبكات  11والنمو السكاني المتوقع نحو 

 .التزال تعتمد على الحرق و فرزهاالتخلص من النفايات الصلبة والطبية كما وإّن آلية هاتف الكهرباء والو

  خضراء ومواقف المساحات اللم تدرس الكثافة السكانية وتأثيرها على عدم كفاية المرافق ونصيب الفرد من

 .السيارات والمدارس والمشافي 

 نظراً لعدم دراسة الواجهات الخارجية وارتفاعاتها وعدم االنسجام مع الكتل المجاورة  ،التلوث البصري

 .وإقحامها مع المباني التاريخية والبيوت العربية القديمة

  تنقيب عن اآلثار لعدم وجود حزام أخضر يحيط بالمدن القديمة ويحمي تراثها العريق وعدم وجود بعثات ل

 .منها ودفنها القديمة وشق الطرق العريضة ض

 عدم االنسجام بين المخططات العمرانية والبيئة المحيطة. 

 غياب العمارة الخضراء وعدم تحقيق متطلبات البيئة المستدامة. 

  االزدحام واالختناق المروري وعدم وجود مواقف سيارات كافية لمتطلبات السكن نتيجة التلوث البيئي

 .بأنواعه للقاطنين والوافدين 

  لمائية وللبيئة واستهالك ومايتبعه من استنزاف للموارد ا السكنية الحالية  تفوق الطلب بكثير،شقق العدد

 للطاقة 

  قليميةاإلوجهة الغياب التوازن الريفي والحضري ضمن. 

 تناسب مع عرض الطرقات والشوارع لتخفيف الضجيج وتأمين التهوية ي ال السكنية واألبراج وضع المباني

 .مما يزيد من مشاكل المواصالت والتشميس الالزمين

  َّتخديم التجمعات السكنية بالخدمات الثقافية  بحيث ال يتمالنواة األساسية ألي مدينة هي الشقة السكنية  إن

 .والمعيشية الضرورية

  ّمن االهتمام بحماية التراث المعماري واحترامه، وإّن إدخال حياة المباني المدنية إلى وسط المباني  البد

اإلضراربها وتشويه نسيجها ومحيطها العمراني وطمس معالمها  أالَّ تؤديخية والبيوت األثرية يجب التاري

 .الحضارية 

  كيد على أّن الوظيفة والفراغية في عمران المدن مع التأضرورة إعطاء التوازن في حل المشاكل الوظيفية

 .هي التي تحدد المالءمة للحياة اإلنسانية

  وطنيةالقليمية واإلمحلية والخطط الغياب المحاور والنقاط التنموية ضمن
19
. 

 

اختالل التوزع ب تظهرإن ّ هذه اإلشكالية التخطيطية في المحافظة للمناطق الثالث مدن السويداء، شهبا، صلخد 

تعتبر هذه اإلشكالية وتزايد استهالك الطاقة و تآكل المساحات الخضراء، والسكاني والنمو العمراني العشوائي، 

 :التي يمكن استخالصها من بيان الرؤية الحالي القوى المحركة لعملية التنمية  مزيج من

 

 : المحافظة الحالي واقع -2-2 
فتي، إذ يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية  ومجتمع اقليم نام(شبا  -صلخد-السويداء)مثلث اإلقليم  

رغم الموارد البشرية والطبيعية والسياحية والثقافية والبيئية والمناخ المعتدل وعمرانية وإدارية وخدمية، 
باإلضافة إلى بيئة وموقع  وعادات وتقاليد المحافظة الغير مستغلة،ورغم المراكز الحضرية التاريخية القديمة،

 ،معبر سوريا إلى دول الخليج من الحدود األردنية السورية والحدود السعودية السوريةاإلقليم االستراتيجي كونه 
يقع على أحد أهم الطرق القديمة التي كانت تعبر القارات الثالث وتصل بين اوروبا وآسيا طريق القوافل  و

التجارية
20
. 

 :عة من األسئلة تلك الرؤية تطرح مجمو

 التي ترتبط بهذه  والمجتمعية واإلدارية واإلقليمية ما هي المشاكل االجتماعية واالقتصادية والبيئية

يؤدي غياب التنسيق والتكامل بين ، وهل ةاإلقليمي الوجهةضمن  الريفية والحضرية التجمعات العمرانية

 هذه التجمعات إلى هذه المشاكل؟

                                                           
19

 .البلدية في محافظة السويداء عدة مقابالت أجرتها الباحثة مع مهندسي اللجنة التوافقية في نقابة المهندسين و 
20

 .في محافظة السويداء بحضور مكتب دعم القرار، مقابالت عدة أجرتها الباحثة مع المعنيين، إعداد الباحثة مقابلة أجرتها الباحثة ، المحافظة الحالي واقع 
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  عدم تحقيق العدالة بالتالي ويع الخدمات المجتمعية زاإلقليمية يعود لسوء توهل اختالل توازن الشبكة

 ؟ والكفاءة االقتصادية وعدم حماية البيئة االجتماعية

 

لإلجابة عن تلك التساؤالت ولمعرفة مشاكل اإلقليم سيتم تحليل الوضع الراهن للقطاعات التنموية للمناطق الثالث 

ي، القطاع االقتصادي، القطاع الخدمي، القطاع البيئي، القطاع المؤسسي،  القطاع القطاع الديموغراف)في اإلقليم 

ومن خالل تحليل الواقع الحالي عبر المؤشرات المعتمدة سيتم استخالص أهم التحديات التي يمكن أن ( المكاني

تجاه المستقبلي المتضمن ، باعتبارها تمثل األساس الذي يمكن االستناد عليه في تحديد االاإلقليميةتواجه التنمية 

 .الرؤية واألهداف االستراتيجية

 

فإّن تحليل  يعاني من مشاكل اجتماعية لذلكو، فتيمجتمع ذات  يةنام المحافظةإلى أّن  واقع المحافظة يشير

 :في المحافظة ةئيسالقطاع االجتماعي والديموغرافي سيشخص التحديات الر

 

 :والديموغرافيالقطاع االجتماعي واقع  -2-2-2

واألمن واإلسكان والصحة  ع االجتماعي إلى نوعية الحياة بمدى قدرته على تحقيق العدالة االجتماعيةقطايشير ال

ستشمل دراسة التنمية البشرية  لذا فإّن مؤشرات، هوم استراتيجية تنمية إقليمفوذلك كما ورد حسب م والتعليم

 . ، الصحة، األبعاد االجتماعية وأهمها قضية الفقر والفئات الهشةالتعليمالسكان،  مؤشرات

شير إلى حالة اختالل تالسكانية  التركيبةإّن اختالل فعملية التنمية، كقوى محركة لالسكان في المجتمع  يعتبر - 

لترفيهية واتوازن الشبكة الحضرية من منظورها اإلقليمي مما يدل على سوء توزيع الخدمات التعليمية والصحية 

، وبالتالي تشوه التوزع السكانيواإلسكانية واالقتصادية
21
. 

 

التركيبة السكانية حسب الحجم  التوزع السكاني يرتبط بمؤشر خلل إنَّ :التوزع السكاني خلل في -2-2-2-2

حجم  و حسب العمر،عدد السكان وفيها  الكثافة السكانيةو السكاني و عدد السكان في مناطق ومدن المحافظة

ومنع تعدد  يرتبط بمؤشر الهجرة وحركة االنتقال اليوميةالذي  ومعدل النمو السكانياألسرة وإشغال المساكن 

 .الزوجات وتحديد النسل

 
 في ساعة الذروة التواجد السكاني في السوق التجاري الرئيسي في محافظة السويداءصورة توضح  (1)صورة ال

 عدسة الباحثة:المصدر

 

     معدالً وقدره للمحافظة  معدل النمو السكانيمؤشرمتوسط ل سجّ  :منخفضالسكاني النمو المعدل  -2-2-2-2

أي بمعدل نمو سكاني  منخفض جداً ، وهذا يدل على انخفاض  1111/ 2991 ما بين األعواموذلك % 2.1

العزوبية وانخفاض عدد  ارتفاع نسبة والخصوبة الكلية الزواجية وانخفاض الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة،  
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 .عدة مقابالت أجرتها الباحثة مع مدير اإلحصاء في محافظة السويداء 
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 باإلضافة للهجرة في حين يتراجع معدل النمو السكاني ،نظراً للخصوصية الدينية وعدم تعدد الزوجات المواليد

مؤشر وهذا  -1.91بمقدار  1121/1111وحتى عام  1111/1121ة ما بين اآلتيخالل العشر سنوات  السنوي

(29)موضح في الجدولكما هو  نخفاض معدل النمو السكانييدل على ا
 22

. 

 
 

 معدل النمو السكاني

 0.229تزايد بطيء في النمو السكاني السنوي بمتوسط قدره   

 تراجع معدل النمو
 السكاني خالل

 عشر سنوات 

1-2 

 معدل(1)
 النمو السكاني

 %1121-1111لعام 

 

 معدل النمو(2)
السكاني       

     1121لعام

/1111% 
 

  معدل النمو
 السكاني بين 

1111- 

2991% 

 العام 1111 1121 1121 *1111 1121/1111 1121/1111 1111/1121

 السويداء 271281 111111 121181  2.1789 2.211  2.8 1.2211  

 صلخد 12112 11712 82112  2.1789 2.211  1.1 1.2211  

 شهبا 81281 89118 71211  2.1789 2.211  2.1 1.2211  

 المحافظة 111811 117911 181191 111111 2،1789 2.211 2.18 2,1 1.2211 1.218 -0.91
 

 

 مؤشر معدل النمو السكاني في المناطق الثالث في محافظة السويداء (19) الجدول

 1111-1121-1121-1111إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات  مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء لألعوام : المصدر

 

 
 2021-2991فظة السويداء بين عامي معدل النمو السكاني في المناطق الثالث لمحا( 10) خريطةال

إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء  :المصدر  

في المناطق الثالث وتراجع معدل النمو السكاني حتى عام تشوه معدالت النمو السكاني  (27)بحيث يبين الشكل 

ل أعاله معدل النمو السكاني  تباين مؤشر،  إذ يتضح 1111 وبمعدل  في منطقة السويداء في المحافظة والذي سجَّ

لة معدل منطقة شهبا مسجَّ  ، تليه2.1دل اإلقليمي للمحافظة البالغ ليتجاوز المع 1111-2991بين عامي  2.8قدره 
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 .الموجودة لدى الموقع االلكتروني في المكتب المركزي لإلحصاء حدث اإلحصائياتأ 
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، مما يدل على ارتفاع معدل الوفيات باإلضافة  1.1 معدالً وقدرهمنطقة صلخد  بينما سجلتلنفس العام  2.1دره ق

وهذا يؤكد تشوه التوزع السكاني، والهجرة الخارجية للهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة
23
. 

 

 
 2020،2021،2021لألعوام  مؤشر عدد السكان في مناطق المحافظة  (28) الشكل

إحصائيات المكتب المركزي لإلحصا إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر  

 :مؤشر الحجم السكاني ونموه في اإلقليم -2-2-2-1

، من حيث عدد السكان ( 1119)من بين المحافظات السورية لعام  ةمحافظة السويداء المرتبة الثالثة عشر شكلت

نسمة،  فهي من أخفض المعدالت السكانية نمواً في سوريا، كما هو مبين  في 11111بلغ عدد السكان  فيها حيث 

تقدير عدد السكان المتواجدين في سورية حسب المحافظة والجنس باأللف (29)المنحني البياني 
24
. 

 
 2001عام  التعداد السكاني للمحافظاتمؤشر  (29) الشكل

إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء  :المصدر  

 :1111حسب اإلحصائيات المتوفرة حتى عام في حين يبين الجدول توقعات عدد سكان المحافظة 

 العام 2981 2991 1111 1117 1121 1122  1111

 النفوس 111,111 119,111 111,111 111,111 180,000 181,821  

 اإلحصاء 217,111 111,111 117,111 111,111 118,911 111,881  101000

 النفوس/اإلحصاء 2.71 2.19 2.11 2.122 2.11 2.11  
 

 

 2021حتى عام محافظة السويداء توقعات عدد سكان   (20) الجدول

 (مديرية اإلحصاء)1117حالة تقرير سكان سورية،  على إعداد الباحثة باالعتماد :المصدر

 

 : التغير في عدد سكان المحافظة -2-2-2-1

 تغير حجم السكان لكل من المناطق الثالث والمحافظةمؤشر ( 11) يبين الشكل

                                                           
23

 .آخر إحصائيات مسجلة حسب الموقع اإللكتروني للمكتب المركزي لإلحصاء 
24

 .مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير اإلحصاء وباالعتماد على المكتب المركزي لإلحصاء في دمشق 
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 2021حتى عام 2021توقعات عدد السكان حتى عام مؤشر التغير في حجم السكان  (20)الشكل 

 

 في بلغ في حين  ،111111منطقة السويداء في سكان العدد  مؤشر بلغعدد سكان مناطق المحافظة -2-2-2-1-2

1122نسمة لعام 11712منطقة صلخد فيبلغ و،كما 89218منطقة شهبا 
25
. 

 
 مؤشر عدد سكان المناطق الثالث( 22)الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء: المصدر

 
ومنطقة شهبا %11منطقة صلخدو من إجمالي عدد سكان المحافظة%17 أي تشكل منطقة السويداء مانسبته

11. % 

 في بلغ، في حين 1112لعام  نسمة 71711عدد سكان مدينة السويداء  بلغعدد سكان المدن الثالث  -2-2-2-1-2

نسبته %63أي مايشكل .نسمة 21182لنفس العام لمدينة شهبابلغ نسمة، في حين 21111مدينة صلخد لنفس العام 

ومايشكل  ،2112نسمة لعام 11111بالنسبة لعدد سكان المحافظة اإلجمالي البالغ وذلك بالنسبة لمدينة السويداء 

ختالل التوزع بالنسبة لمدينة شهبا، وهذا يؤكد ا% 30بالنسبة لسكان مدينة صلخد، وما يشكل نسبته%7نسبته 

السكاني
26
. 

 

 :ين الريف والحضربتوزع السكان في محافظة السويداء  -2-2-2-1-1

نسمة أي 117111الريف  في سكانالعدد مؤشربلغ نسمة، في حين 221111الحضر في سكان ال عددمؤشر بلغ 

، وهذا يدل على كون ذلك حسب المجموعة اإلحصائية 1119من الريف لعام %17من الحضر، ونسبة%12بنسبة 

بحثاً  نحو المدن السكان جرةهإلى  ، ونظراً الرتفاع مؤشر الجفاف أدى ذلكريفي األصل المجتمع مجتمع زراعي

 . عملالفرص  نع

                                                           
25

 21/22/1122إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء  
26

 1/1/1121إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء بتاريخ  
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ي عشر ناحية في محافظة السويداء يبدو تالمخطط البياني لحجم السكان في النواحي البالغة اثن(12) خريطةبين الت

ا ال بّد من تحديد األسباب التي ، لذأقلها تعداداً سكانياً في منطقة صلخد في كل من ناحية الغارية والقريا وذيبين أنّ 

 .دت النخفاض التعداد السكاني في هذه المنطقةأ
 

 
 

 توزع السكان وفق النواحي في محافظة السويداء (12) خريطةال

 إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداءإعداد الباحثة باالعتماد على  : المصدر

 

 :تركيبة السكان حسب العمر والجنس -2-2-2-1
ها، ثل نموذجاً لكل ناحية فيحسب فئات السن والذي يملمحافظة السويداء  الهرم السكاني ( 11) يبين الشكل

مجتمع فتيأّن مجتمع محافظة السويداء ويتضح 
27
.  

.  
 ذكور                                                                   إناث                                              

 في مناطق المحافظة  الهرم السكاني (22) الشكل

 إعداد الباحثة:المصدر

                                                           
27

 .8/1/1121بتاريخ  حلي في المحافظة، المرصد الحضري أجرتها الباحثة مع فريق العمل بمكتب مركز دعم القرار الم مقابلة 
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باً مع تأثيرات خارجية بسيطة لعامل الهجرة الخارجية  اث إلى نسبة الذكور متوازنة تقرينسبة اإلنيتضح أنَّ  -

تقريباً، إلى % 11ين أّن نسبة الذكور هي بيت 1121لعام على نسبة الذكور،  وبالرجوع إلى إحصائيات السكان 

 .في كامل مناطق المحافظة %11نسبة اإلناث تعادل 

 :أنّ  على( 11) الشكل يدل

 :وهذا يشير بوضوح إلى11-21النسبة األكبر من السكان في المحافظة وكافة النواحي والمناطق هي بين  -

وبالتالي القوة البشرية المجتمع وارتفاع نسبة سن العمل أي  فيالفئة المنتجة أي  ارتفاع نسبة الفئة الشابة -
 .وهذا ما يميز المجتمعات الحضرية العمرية انخفاض معدل اإلعالة

والهجرة الفتية سواء الداخلية  كما يالحظ ارتفاع نسبة اإلناث على نسب الذكور مما يؤكد الهجرة الذكورية-

نحو المدن الثالث والعاصمة وضواحي ريف دمشق أو الهجرة الخارجية وخاصة إلى دول الخليج واألمريكتين 

 . وفنزويال
 :كما يلي العمرية والجنس النسبة المئوية لعدد السكان حسب الفئة( 12)يبين الجدول

 النسبة المئوية لعدد السكان حسب الفئة العمرية والجنس( 12)الجدول

 :مؤشر الكثافة السكانية -2-2-2-1

 الكثافة السكانية على جانب كبير من األهمية كونه يظهر مشاكل التركز السكاني في المحافظة، مؤشر عتبر ي

الً  بينما ، 1كم/نسمة11.11بمعدل قدره  منطقة صلخدتليها  ،1كم/نسمة 98.1أعاله في منطقة السويداء البالغ  مسجَّ

لت  (11) طةخريكما هو موضح في ال 1كم/نسمة11.11 معدال  قدره منطقة شهبا سجَّ
 28

. 

 
 مؤشر الكثافة السكانية للمناطق الثالث( 12) خريطةال

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء: المصدر

 

نواحي المحافظة وتبلغ أقلها في منطقة البادية في كل من ناحية الصورة في  السكانية الكثافة (11)ن الشكليبيَّ 

 .والمشنف وهي مناطق االستقرار الرابعة والخامسةوشقا 

                                                           
28

 .. 21/8/112خ حلي في المحافظة بتاريأجرتها الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرار الم مقابلة 

 الفئة العمرية من السكان دون الخامسة عشر سنة11_21ما بين  سنة11أكثر من  المجموع

 النسبة 11,11% 11,11% 22.11% 211%
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 مؤشر الكثافة السكانية للنواحي االثني عشر (21) الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء: المصدر

 

 :حجم األسرة وعدد األفراد2-2-2-7
بحيث تكون أقلها في مركز ، وعدد األفراد في المحافظةالمخطط البياني لحجم األسرة ( 11) يبين الشكل

بلغ عدد أفراد العائلة الواحدة أحياناً في ، في حين 1.11نة السويداء وتبلغ التجمعات الحضرية للمحافظة في  مدي

 من عدد سكان التجمعات الريفية% 11أشخاص ويشكل ما نسبته  1-1التجمعات الريفية 
29
. 

 
 البياني لمؤشر حجم األسرة وعدد األفراد في المحافظةالمخطط (21)الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء: المصدر

 

 :إشغال المساكن -2-2-2-8
بلغ في منطقة ي، في حين %21.1قة السويداء نسبة المساكن الخالية من المساكن المشغولة في منط يشكل مؤشر

تقريباً، هذا الفائض في عدد الشقق يدل على أّن العرض أكثر من الطلب %21شهبا وصلخد 
30
. 
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 .1/1/1121في محافظة السويداء تاريخ مع مدير اإلحصاء أجرتها الباحثة  مقابلة  
30

 .1/1/1121دراسة ميدانية أجرتها الباحثة لعدة قرى في محافظة السويداء، وباالعتماد على إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء تاريخ  
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 مؤشر عدد المساكن الشاغرة والخالية في المحافظة (211) الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء: المصدر

 

 .في الريف  11721أسرة في الحضر و 11118ألف أسرة منها  72172بلغت عدد أسر المحافظة إذ 

عدد األسر المهاجرة خارج المحافظة هجرة خارجية  فهذا يعني أنّ  1.1أفراد األسرة  عدد متوسط وباعتبار أنّ 

% 71النواحي حيث تبلغ بشكل تقريبي نسبة المساكن المشغولة في كافة أسرة 18191=227188/1.1يبلغ 

، هذا يؤكد ارتباط مؤشر الكثافة السكانية مع مؤشر عدد المساكن الخالية، فيزداد مؤشر %11-22والخالية 

 . الكثافة مع نقصان عدد المساكن الخالية وينقص بازديادها

 

 :الهجرة من وإلى المحافظة -2-2-2-9
الريف إلى المدينة، هناك الهجرة إلى المحافظات تأخذ الهجرة في المحافظة أشكاالً عدة باإلضافة للهجرة من 

 الداخلية الهجرة( 17)األخرى، والهجرة الخارجية وهجرة األدمغة وهجرة رؤوس األموال، بحيث يوضح الشكل

حيث تبلغ أعلى النسب في مركز مدينة 1121ة حسب إحصاء عام المدن الرئيسإلى لتجمعات العمرانية من ا

مراكز النواحي، إذ أّن الهجرة من الريف الى المدينة تزيد من نسب البطالة مع قلة فرص العمل في  السويداء، ثمَّ 

على المدن الرئيسة  حيث تضطر  ئاً حياة والمستوى التعليمي فتشكل عبأعمال هامشية  غير كافية لمتطلبات ال

قلة فرص العمل وعدم موازنة متطلبات ة إلى مساعدتها بدالً من أن تساهم في تنمية اإلقليم، ومع المدن الرئيس

اإلقليمإلى خارج هجرة الالسوق مع التركيبة التعليمية، وانخفاض مستوى دخل الفرد، يزيد من نسب 
31
. 

 

 :مشكلة الهجرة التي تواجهقضايا ال ومن أهم

 ،فرص عمل كافية في المناطق الطاردة لسكان عدم توفر -

 ،المسكنت عدم الرضا عن السكن أو مواصفا -

 ،عدم كفاية الدخل لتغطية مصروفات األسرة -

 ،عدم توفر أو كفاية المرافق وخدمات البنية التحتية في محيط السكن واإلقليم -

 ،عدم حيازة أرض زراعية وتدني اإلنتاجية -

 .الهجرة في سبيل العلم والهجرة هي هجرة فتية بحثاً عن العمل والرزق والعلم -

 

من ثمَّ و السويداء من حيث عدد السكانفي منطقة  أعالهمؤشر الهجرة في محافظة السويداء، ويبلغ  يتضح من

في منطقة منطقة صلخد  في كل من ناحيتي ذيبين والغارية كونها األقل تعداداً سكانياً ومن ثّمً منطقة شهبا 

 .االستقرار الخامسة األقل تخديماً تنموياً 
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 حسب عدد السكان في المحافظة الخارجية الهجرةمؤشر ( 11)خريطة ال

  السويداءمركز دعم القرار المحلي، محافظة باالعتماد على مكتب ، إعداد الباحثة : المصدر

هجرة خارجية   اً مهاجر اً شخص212111سكان  ليبلغ  الفرق بين تعداد اإلحصاء والنفوس ل: الهجرة الخارجية-

وغالباً ما تكون هذه الهجرة من  ، حيث يشكلون ثلث سكان المحافظة(المغتربون)من فئة الشباب وأصحاب العمل 

منطقة األطراف
32
. 

 اً شخص22211يبلغ عدد الوافدين والمغادرين من وإلى المحافظة   :الهجرة داخل القطر من وإلى المحافظة-

 .حافظة في ساعة الذروة الثانية عشر ظهراً ضمن قرى الم 111كمتوسط يومي منهم 

نسب الوافدين إلى ه خارج المدينة بالغاً أعال/داخل المدينة:في حين يتوزع عدد الوافدين من القطر إلى المحافظة -

 :محافظة السويداء من محافظة اللالذقية، إّن المغادرين من المحافظة إلى باقي المحافظات هي كالتالي

 17/11، دير الزور  171/91، حلب88/11، الالذقية 21112/2111، دمشق 82/21الحسكة ، 7/22السويداء

 (.11)وتظهر قوة العالقة بالشكل

 

 
 والحركة الداخلية في سوريا من وإلى المحافظات الهجرة( 21) لشكلا

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية النقل  في محافظة السويداء: المصدر
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هذه تتوزع ، حيث ها هجرة فتيةالهجرة أعالها من المحافظة إلى دمشق، تتسم هذه الهجرة بأنّ  ةنسبتبلغ 

 :على شكلين من الحركةالحركة

رحلة لالغاية من الرحلة العمل أو التعلم ، بحيث تختلف المدة الزمنية لوحركة الطالب وأصحاب العمل الحر  -

 . خارج المحافظة نسبة كبيرة من الشبان تعمل في المطاعم والفنادقحيث أّن تبعاً للمسافة المقطوعة بالكم، 

حركة البضائع من بيع وشراء، وتختلف المدة الزمنية لنوع الرحلة حسب نوع البضائع والكمية المنقولة ووسيلة  -

 . والمكان المنقولة منه النقل

إيجاد أسواق  م حركة جيدة إذا ما تمًّ ، وهي حجاعتمد الرصد من خالل مؤشر حركة المركبات الخفيفة والثقيلة

 .، وتأمين المشاريع الخدمية التي توطن السكانلتصريف البضائع
 

 :البطالة -2-2-2-20
يمثل السكان في سن العمل الطاقة الكامنة في المجتمع والقوى العاملة المتاحة في االقتصاد الذي قد يتسرب عدداً 

هذه  في االقتصاد، علماً أنّ  مؤشر درجة اإلعالة اإلجبارية فيرفع من منهم بسبب البطالة االختيارية إلى جانب

الدرجة تزداد كلما ازداد معدل نمو السكان مقارنة بمعدل نمو القوى العاملة
33
. 

 :مشكلة البطالة باألسباب والقضايا التاليةترتبط 

 .انعدام الميزة المكانية اإلقليمية مع البعد الجغرافي-

 .األفقي والشاقولي ما بين القطاعات التنموية واألجهزة المركزيةغياب التنسيق -

 .تسهيالت استثمارات رأس المال غير كافية-

 .سنة والتي تؤدي  إلى ارتفاع نسبة اإلعالة 11-21الفئة العمرية المستهلكة ما بين  ارتفاع نسبة-

 ارتفاع مؤشر البطالة في الريف أكثر منه في المدن-

 .البطالة مع انخفاض قوة عمل المرأة طردياً ارتفاع مؤشر -

 والتي ترتبط بمؤشر الهجرة ارتفاع مؤشر البطالة مع انخفاض مؤشر قوة التعليم فيرتفع في صفوف أمي ومتعلم-

 .والمناطق األقل تنمية ومؤشر الفقر

 .الجبليةارتفاع مؤشر البطالة في المناطق -

سنة فأكثر بالنسبة لعدد السكان في  21عن العمل  العاطليننسبة المئوية لعدد ال مؤشر يبين الجدول التالي

يأتي ترتيب المحافظة الرابعة بين المحافظات السورية بعد محافظة إدلب ومن ثم حيث 1119المحافظات لعام 

 .1119سنة فأكثر حسب الجنس لعام  21عن العمل  العاطلينعدد مؤشر طرطوس والالذقية من حيث 

  

 
 مؤشر النسبة المئوية لعدد المتعطلين( 27) الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء: المصدر

في  % 21.11حيث بلغ مؤشر البطالة  ،سوريةفي  معدلإقليم السويداء أعلى  مؤشر البطالة في لسجَّ _ 

لالمحافظة،في حين  وذلك يدل على قلة فرص العمل وارتفاعها بين %21.1معدالً وقدره  المتوسط الوطني سجَّ

 .محافظة السويداء مجتمع فتي كون إقليم ةصفوف الفئة الشابة المتعلم
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   سنة فأكثر 21معدل البطالة 

 معدل البطالة

 ذكور     إناث    

 

 معدل النشاط

 االقتصادي الخام

 

 

 الناحية

 السويداءمركز  12.11 7.89 11.18  22.12

 المزرعة 12.11 21.29 11.19  28.12

 المشنف 11.11 21.11 18.18  21.20

 مركز صلخد 11.71 21.71 11.11  20.22

 القريا 11.28 21.12 11.28  22.19

 الغارية 19.11 27.11 18.19  21.81

 ذيبين 11.11 21.11 11.82  22.17

 ملح 19.98 21.11 11.11  21.81

 مركز شهبا 17.91 9.71 11.11  21.11

 شقا 18.11 22.27 11.11  21.81

 العريقة 19.17 21.12 11.12  29.11

 الص الصورة الصغرى ا 19.89 21.12 11.12  28.92

 اقليم السويداء 11.7    21.1

 القطر 18.1    22.1

 دمشق 11.1    1.0

 ةمؤشر البطالة في المحافظ(22)الجدول

 2001 حصائيات الموقع االلكتروني للمكتب المركزي لإلحصاءإإعداد الباحثة باالعتماد على أحدث : المصدر

 

 :سنة فأكثر 21البطالة بين النواحي ل مؤشربحيث يبين الشكل التالي تفاوت 

 
 

 مؤشر معدل البطالة في المحافظة (11) خريطةال

 إعداد الباحثة باالعتماد على  إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء : المصدر

 

يالحظ ارتباط مؤشر البطالة بحجم و، %11.71 وقدره البطالة أعلى معدالته في ناحية  الغارية  مؤشرل سجَّ 

لما ازداد حجم ك كلما نقص حجم التجمع السكاني وينقص مؤشر البطالة التجمع السكاني إذ يزداد مؤشر البطالة

 :كما يلي من حيث ارتفاع معدل البطالة التجمع العمراني ويأتي ترتيب النواحي

مركز -مركز شهبا-المشتف-شقا-ملح-المزرعة-الصورة الصغيرة-عريقة–مركز صلخد -القريا–ذيبين  -الغارية

 -:السويداء
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 .منطقة السويداء منطقة شهبا ثمّ  ترتيب المناطق األكثر بطالة منطقة صلخد ثمّ حسب و

عمل،  وعجز الالبطالة بين المناطق الثالث نتيجة غياب المشاريع التنموية التي تولد فرص  مؤشرتباين كذلك ي _

، كما يتوافق معدل البطالة مع صعوبة تأمين وظيفة21111عمل بما يقارب الالبيئة المؤسساتية عن توليد فرص 

بركانية الراضي األ وطبيعة أراضي المحافظة  بما تحويه مننتيجة الكثافة السكانية المنخفضة  األساسيةالخدمات 

 .والبادية

 

 :الفقر2-2-2-22

يشكل موضوع الفقر أحد أكبر التحديات التنموية في المحافظة
34
، نتيجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية :

 بعيدة األمد، والبدَّ الالمعالجات القصيرة و تختلف أبعادها لصياغةالمتدنية، لذلك فإّن دراسة وتحليل ظاهرة الفقر 

، إّن خريطة الفقر الصادرة عن برنامج األمم المتحدة في المحافظة جغرافياً  من معرفة أين يرتكز الفقراء بدايةً 

 .اإلنمائي، هي المصدر األساسي لتحديد نسب الفقر

 : 1117من خالل استعراض خريطة الفقر حسب الخط األدنى 

وترتبط بمؤشر المسافة والزمن عن  البرتقاليالقرى األشد فقراً في المحافظة وتظهر باللون ( 11) تبين الخريطة

 . وطبيعة وعورة األراضي مركز المدينة األم وكذلك بمؤشر الجفاف

 
  الثالث مؤشر الفقر في مناطق المحافظة (11) خريطةال

 مركز دعم القرار المحلي في المحافظة بباالعتماد على مكإعداد الباحثة   :المصدر

 

حجم بمؤشرمن المصور السابق يتضح أّن مؤشر الفقر يزداد كلما اتجهنا نحو أطراف المحافظة، كما ويرتبط 
 .التجمع العمراني

 

 :للمدن الثالثفي مناطق محافظة السويداء  ما بين الحضر والريفالفقر  توزع
وهي أعلى من %21.92نسبة الفقراء في الحضر الذين يعيشون بدخل تحت خط الفقر األدنى مؤشر  بلغ ي

ل مؤشر الفقر وكذلك %22.11الوطني البالغ المتوسط ل في حين  %20.01معدالً وقدره ريف لبالنسبة لسجَّ سجَّ

 .1119لعام %21.98 معدالً وقدره  ريفلالوطني لالمتوسط 
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ل مؤشرالسكان الذين يعيشون بدخل أعلى من خط الفقر  مؤشرلا بالنسبة أمَّ  نسبة الفقراء في الحضر  فقد سجَّ

ل في في ، % 28.17معدالً وقدره   من مؤشرأعلى  مؤشراتوالتي هي %11.88معدالً وقدره  الريفحين سجَّ

 %: 12.82 رهمعدالً وقد وفي الريف% 28.19 معدالً وقدره  الوطني البالغ للحضر متوسطال

 لمحافظة في كل  وتبلغ أعلى مستويات الفقر على صعيد امؤشر الفقر في نواحي المحافظة، ( 11)خريطةبين التو

وهي مناطق االستقرار الخامسة  ،عريقة في الشمال الغربي للمحافظة والقريا في أقصى الجنوب_ناحيتيمن 

لمنطقة الجفاف والبادية، إذ كونها حيث تفتقر إلى الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية و  الفقر في مؤشر سجَّ

من إجمالي عدد سكان الناحية وتتميز تلك النواحي ( % 12.11-11.11)مابين    وقدرهتلك النواحي معدالً 

 سّجلنطقة اللجاة البركانية،  في حين صعبة اإلنتاجية الزراعية كونها ضمن مبالتضاريس الوعرة مما يجعلها 

 كونها منطقة االستقرار األولى%( 21.17-  21,17) وقدره بمعدل   ءمركزالسويداناحية  فيلفقرل مؤشر أخفض

 . 1122لعام وذلك 

ل مؤشر الفقرفي حين  الغارية وهي مناطق ، ذيبين، شهبا، شقا، الصورة، المشنف كل من ناحية في  سجَّ

ل( % 11.11-11.11) معدالً وقدرهوالثالثة والرابعة  االستقرارالثانية  المزرعة ناحية فيمؤشر الفقر  وسجَّ

 .وهي منطقة االستقرار الثانية%( 11.11- 21.19 )معدالً وقدره

عام %1.11ن ر مفقإذ ارتفعت فجوة ال سوريةمستوى  يعتبر الفقر في هذا اإلقليم األكثر عمقاً على-

 .1117عام %1.28إلى2998

فئة التجار والمغتربين  معظم سكان محافظة السويداء من ذوي الدخل المحدود والبعض اآلخر من األغنياء وهي-

ن سنةيمنذ ثالث
35
 . 

  

 
 المحافظة نواحي مؤشر الفقر في (11)خريطةال

 1117إعداد الباحثة باالعتماد حالة تقرير سكان سوريا لعام : المصدر

مؤشر األمية في كل من منطقة السويداء ومنطقة صلخد تباين مؤشر البطالة ومؤشر الفقر و (:19)يبين الشكل

ل كل من منطقة شهبا و اومنطقة شهبا إذ سّجل مؤشر البطالة والفقر أعلى معدالته في منطقة صلخد تليه سجَّ

ل مؤشر األمية أعلى معدالته في منطقة  خفض معدالته في منطقة السويداء، في حينأمؤشر البطالة والفقر  سجَّ

تزامن منحني الفقر ء مما يدل على  اشهبا ومن ثمَّ منطقة صلخد وبلغ أدنى معدل لمؤشر األمية في منطقة السويد

 تيفي منطق  توافق كل من منحني الفقر والبطالة، و في منطقة السويداء والبطالة بعالقة طردية مع منحني األمية

لي والكثافة مع معدل البطالة العا ذلك ، يتوافقبعالقة طردية، وبعالقة عكسية مع منحني األمية وصلخد شهبا

 .الهجرة عاملالسكانية المنخفضة و
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 في مناطق محافظة السويداء منحني العالقة بين الفقر والبطالة واألمية( 29)الشكل

 إعداد الباحثة: المصدر

 نتج فجوات يل وبحجم األسرة يتضمن عالقة األفراد برب األسرة: تفاعل الفقر مع النوع االجتماعي

و مدى التشجيع الذي يتلقاه األطفال على إتمام الدراسة وهذا يرتبط بمستوى اإلعالة، إذ أّن  ،واسعة 

ويبلغ متوسط  بظاهرة التشردمايعرف ببعض األطفال يضطرون على ترك الدراسة إلعالة األسرة 

اليجدون فرص عمل مما يؤدي لرفع معدل  نمعظم الخريجي كما أنَّ .أفراد 1أي شخص لكل  1.2اإلعالة 

لهذا يرتبط  ،وف اإلناث أكثر منها عند الذكورالبطالة وبالتالي مؤشر الفقر وتكون هذه الظاهرة بصف

ات اإلقليم التي تخالف بها غيرها من مع بعضهما  وهذه سمة من سم منحني الفقر والتعليم ارتباطا  طرديا  

ضعف التوافق والتنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العملاألقاليم، وذلك ناجم عن 
36
. 

تشكل نصف عدد  كونها عملية التنميةفي قضية هامة في النسيج المجتمعي و في المحافظة المرأةتمكين  ويعد

 ية المهنية واالقتصادية غالباً، السكان ، فالمرأة تعمل في الريف إالّ أّن عملها غير منظور بالحسابات االقتصاد

فرص العمل المتاحة أكثر في الحضر  أقوى بحقوق المرأة ، كما إنّ  اً في حين تمثل بيئة الحضر انفتاحاً واعتراف

ويتبين انتشارها  نسب النساء المعيالت في القرى (18)تبين الخريطةر، فتصبح المرأة أكثر قدرة على االختيا

على كامل مناطق المحافظة
37
. 

 
 

 مؤشر تمكين المرأة في المحافظة( 17)خريطةال

 عداد الباحثة إ : المصدر
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 :التعليم -2-2-2-2-2
عندما تكون نسبة المتعلمين خاصة  ،تغييرلمحركة تقود ل قطاع التعليم أحد محركات التنمية كقوة اجتماعية ديع

عالية واليجدون فرص عمل مواتية، مما يزيد من نسب الهجرة والبطالة
38
. 

محافظة السويداء التعليم اهتماماً كبيراً وأقامت المنشآت التعليمية بكثرة وشجعت على العلم بدءاً من  لقد أولت

 .مؤشرات تربوية عاليةبوجود  بالمحافظة، يتميز التعليم رياض األطفال  وحتى التعليم الجامعي

 لإذ :  ارتفاع نسبة المتعلمين وانخفاض نسب  األمية  سنة فأكثر 21األمية في الفئة العمرية  مؤشر سجَّ

ل 21.29معدالً وقدره  السويداءمنطقة في   ما بعد مرحلة التعليم األساسي ناحية  أعالها في  وسّجً

ل في منطقة المزرعة،   ل في  ،بلغ أعاله في ناحية ذيبينو21.11معدالً وقدره  صلخدفي حين سّجً وسجَّ

 .بلغ أعاله في ناحية عريقةو21.12معدال  وقدره شهبا منطقة

 

 
 

 
 ثمؤشر األمية في مناطق المحافظة الثال( 18) خريطةال

 باالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء إعداد الباحثة : المصدر

 

 : التركيبة السكانية حسب الحالة التعليمية،  بحيث يوضح أنًّ مؤشر  ( 11)يبين الشكل 

 منطقة منطقة صلخد، ومن ثمَّ  ومن ثمًّ  منطقة شهباضمن  ناحية شقا في لسجَّ تعليم اإلبتدائي لل مؤشرأعلى _

 .السويداء

ل مؤشرفي حين _  السويداء ثمَّ منطقة أعلى المعدالت في  التعليم الجامعي والمتوسط والثانويكل من  سجَّ

 .منطقة صلخد وأخيرا  منطقة شهبا

ل في حين _ منطقة  منطقة شهبا ثمَّ  منطقة السويداء ثمَّ  في أعلى المعدالت  بالقراءة والكتابة الملمنسب سجَّ

 .صلخد

منطقة صلخد ثم منطقة في  أعلى المعدالت على التوالي لسجَّ فقد  سنة 21اإلعدادي مؤشرالتعليمأما عن _

 . شهبا منطقةوأخيراً السويداء 
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 مؤشر التركيبة السكانية حسب الحالة التعليمية  (10) الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء: المصدر

 

مدرسة  11و واإلعدادي ساسياألتعليم للمدرسة  171يوجد في المحافظة  :الخدمات التعليمية -2-2-2-22-2

دي إعدا%17ابتدائي و%17تبلغ النسب التعليمية في المحافظة وسطياً،  ،مدرسة مهنية 11ثانوي والتعليم لل

بلغ معدل االلتحاق في المدارس اإلبتدائية واإلعدادية إذ ، %1وجامعة %21ثانوي ومعاهد% 29و

مدارس التعليم توزع ت، إحداث أربع كليات جامعية خالل السنوات الخمس األخيرة  تمَّ  وقد، تقريبا99.1%

األساسي على كافة أرجاء المحافظة،
39
. 

 .نحاء المحافظة أروضة موزعة على كافة  117إجمالي العدد  يبلغ: رياض األطفال -

 (91)منطقة صلخد في ومدرسة  (272)المدارس في منطقة السويداء يبلغ عدد  :واإلعدادية المدارس االبتدائية-

 .مدرسة (222)منطقة شهبا في ومدرسة 

 :المدارس الثانوية-
في وبلغت ، مدرسة في منطقة السويداء %11اآلتيالمناطق الثالث على النحو المدارس الثانوية  بين  تتوزع

 . مدرسة %19صلخد وفي منطقة ، مدرسة %27منطقة شهبا

و الصناعي والتجاري  ىوالموسيق الفنون النسوية)معاهد متوسطة  خمسةيوجد في المحافظة :المعاهد-

 (.والمصرفي

لفنون الجميلة وهي كلية التربية واآلداب وا ،في مدينة السويداء وعريقةالحكومية تتركز الجامعات :الجامعات-

، حيث بلغ عدد نقطة جذب للطالب من بقية األقاليمفي المحافظة  الجامعات ، كما وتشكل والهندسة الزراعية

، كما وتشكل جامعات دمشق الحكومية والخاصة ريامن كافة أنحاء سو 1121طالب لعام 8111الطالب فيها 

 .(19)خريطةوجامعة غباغب الخاصة في محافظة درعا نقطة جذب لطالب المحافظة كما هو موضح في ال

 

 
 لجمهورية العربية السوريةاالجامعات الخاصة في  (19) خريطةال

 .1111د فؤاد العجل، المؤسسة العامة للمساحة، دمشق، ،سورية، ترجمة أغراهام،برو وآخرون، التطور الجيولوجي والتكنولوجي في : المصدر
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 :بين الحضر والريف التعليم فرصاإلنصاف والعدالة في  -2-2-2-22-2

والحضر،  الريفأظهرت معطيات الدراسات اإلحصائية، أّن هناك تبايناً واضحاً في المستويات التعليمية بين 

ى بشكل كبير على مستوى ياً كبيراً للعملية التنموية، إّن ضعف البنى التحتية يتجلَّ جعلت حالة التباين تشكل تحد  

النوع والكم في المناطق الريفية النائية، والعشوائيات الحضرية وجيوب الفقر
40
. 

 

 ،اع  مؤشر الهجرة في ناحية الصورةمؤشر انخفاض نسب التعليم يتوافق مع ارتف أنَّ ( 11) خريطةيتضح من ال

 :اآلتيةطق الحضرية يعود إلى األسباب ااألمية في المناطق الريفية أكثر من المنمؤشرارتفاع  إنّ و

 .اعتماد تلك المناطق على الزراعة والنشاطات االقتصادية التي ليست بحاجة لمستوى تعليمي عال -

سوء في توزيع المنشآت التعليمية التي تخدم القطاعات السكنية أو األحياء السكنية أوالمنطقة بأكملها وكذلك  -

اإلقليم
41
.  

 

 
 مؤشر نسب التعليم في مناطق المحافظة (10) خريطةال

 إعداد الباحثة :المصدر

 

 :األمية -2-2-2-22-1
: على التوالياألمية  نسب التي ترتفع فيهااألمية بين المناطق الثالث، ويأتي ترتيب المناطق  مؤشر تبايني_ 

 .منطقة السويداء على التوالي منطقة صلخد ثمَّ  منطقة شهبا ثمًّ 

بين اإلناث في %2تبين المؤشرات التعليمية تدني نسبة األمية إلى الصفر بين الذكور في كافة النواحي وإلى 

لت ناحيةسنة فأقل، بينما 21طق بعض المنا كما  سنة فأكثر، 21لنسب األمية % 29.1أعلى معدل وقدره ملح  سجَّ
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مركز  -مركز شهبا -الغارية -المزرعة -المشنف -الصورة -عريقة -شقا -ملح:ويأتي ترتيب النواحي كما يلي 

لتو .لقرياا -ذيبين-صلخد ويمكن %. 9.18 بمعدل وقدرهفي مركز السويداء  ض نسبة لمؤشر األميةأخف سجَّ

معدالت األمية ترتفع في البادية مناطق  ن أنّ حيث يتبيَّ .1119قراءة النسب من خالل خريطة معدالت األمية لعام 

ل أعلى معدل لألمية، اعة والرعياالستقرار الرابعة والخامسة حيث المجتمع يعتمد الزر في منطقة  إذ سجَّ

شهبا
42
. 

 

على انخفاض مؤشر التعليم  وارتفاع مؤشر األمية  كلما انخفضت الكثافات تدل المؤشرات  اإلحصائية 
 .ومع مؤشر الفقر السكانية التي تترافق مع اختالل الشبكة اإلقليمية في منطقة األطراف

 

 
 السويداء حسب النواحي محافظةمؤشر األمية في ( 12)خريطةال

 عداد الباحثة إ: المصدر

 

 :الصحةقطاع  -2-2-2
يرتبط بمؤشرات معدل الوفيات والوالدات وعدد الخدمات  كونه قطاع الصحة قوى محركة لعملية التنمية يعتبر 

 .الصحية

 

 :الوفيات والمواليدمؤشر معدل  -2-2-2-2

 1111-2991 األعوامأّن معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة باأللف تناقصت ما بين  (12) يتضح من الشكل

الحظ أّن هناك ارتفاع في معدل وفيات األطفال دون الخامسة بحيث ي  و بمقدار النصف مقارنة بالمتوسط الوطني،

ل مؤشرعدد  معدالً وقدره باأللف في حين بلغ المتوسط الوطني 29.9معدالً وقدره الوفيات في المحافظة  سجَّ

وهذا يدل على تدني الخدمات الصحية، باأللف29.1
43
. 
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 .1122اإلحصائيات المعتمدة في مديرة اإلحصاء في محافظة السويداء لعام   
43

  1121-1122الصحة في محافظة السويداء وباالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء في محافظة السويداء لعام  مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير
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 في محافظة السويداء وعلى مستوى سورية مؤشرمعدل وفيات األطفال (12) الشكل

 إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

على تدني مؤشرات التنمية البشرية من حيث  معدل المواليدمؤشروانخفاض  الوفيات مؤشر معدلارتفاع  يدل

معدل الخصوبة الكلية للمرأة  مؤشر ، وانخفاضوارتفاع نسبة العزوبية، المؤشرات الصحية أو التلوثختالل ا

ل معدل وقدره  لفي حين  في محافظة السويداء أطفال تقريباً  ةلكل إمرأة ثالث 1,8 حيث سجَّ  المتوسط الوطني سجَّ

معدل الوفيات مؤشر  يتبين أّن  .تنظيم الووسائل مما يدل على ارتفاع الوعي بالقضايا السكانية  1.1 معدالً وقدره

ويرتبط  مؤشر التحضر والتمدن بالخدمات الصحيةهذا يدل على ارتباط والقليلة  اتالكثافذات ماكن األرتبط بي

لواحدة ومعدل الخصوبة معدل الخصوبة الكلية للمرأة ا مؤشر( 11)، بحيث يوضح الجدول بحجم التجمع السكاني

 .توزع الخدمات الصحية( 11)خريطةال بينتالزواجية و

 معدل الخصوبة الكلية    معدل الخصوبة الزواجية

 المولود/باأللف          الواحدة /للمرأة الواحدة 

 وفيات األطفال دون        معدل الوالدات الخام

 سن الخامسة باأللف           باألف

 لمؤشر   معدل النمو السنوي لسكان

 

 28.2السويداء               12.8                         29.9 1.7                                        2.8

 11.1سورية               18.1                         29.1 1.8                                      1.1

 الخصوبة الزواجيةمؤشر معدل الخصوبة الكلية للمرأة الواحدة ومعدل ( 21)الجدول 

 إعداد الباحثة باالعتماد على المرجع السابق :المصدر

، ويرتبط يالكثافة السكانية المنخفضة ومع فيزداد بنقصانها توزيع الخدمات الصحيةب يلحظ ارتباط مؤشر الفقر

 كم11-كم21أنصاف األقطار التخديمية 
44
. 

 
 توزع الخدمات الصحية( 12)خريطةال

 عداد الباحثة إ : المصدر
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 :المراكز الصحية  -2-2-2-2

خاصة في مدينة السويداء ال فيمشال، باإلضافة لة في المدن الثالثحكومي افيمشثالث يبلغ عددها  :المستشفيات

وهذا يدل على انخفاض المؤشرات الصحية مقارنة  .192عدد السكان لكل طبيب، ويسجل ثالثةيبلغ عددها إذ 

، في حين تتوزع النقاط الطبية والمستوصفات على كامل القرى تقريباً بشكل غير 191بالمتوسط الوطني البالغ 

 .مدروس، فقد تخدم بعض التجمعات العمرانية لمجاوراتها

 
 توزع المشافي  في المحافظة (11) خريطةال

 إعداد الباحثة: المصدر

 

   1م211-71: شخص بمساحة2111سرير لكل  1-2حسب أسس التخطيط العمراني فإّن للمباني الصحية 

 
 :توزع المشافي والمصحات واألسرة (،أ11)الجدول - أ

 المجموع مشافي خاصة مشافي حكومية

متوسط عدد السكان  أسرة عدد أسرة عدد أسرة عدد

 لكل سرير

1 190 1 11 1 711 111 

في حين بلغ عدد األسرة 1م191-171نسمة هذا يعني أنهم بحاجة ل 171111   اقليم السويداءإن عدد سكان 

 .خطيط التوجيهي في توزيعهامنقص في الخدمات الطبية وغياب ال وهذا يؤكد في محافظة السويداء، سرير 111

 المراكز الصحية

 العامة 

 المراكز الصحية

 التخصصية 

 الشاملةالعيادات  النقاط الطبية المجموع

11 1 17 11 0 

 المراكز الصحية العامة والتخصصية مؤشر عدد (، ب21)الجدول

 إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء: المصدر

 :ياالقتصادالقطاع  -2-1
 اقتصاد المحافظة يعتمدو كما االقتصاد في المحافظة بهيمنة المشاريع الصغيرة جدا ًعلى اقتصاد المدن،  يتميز

قطاع الواإلقليم وتسويق عمل، اللبحث عن فرص اوي المحلي، يعتبر كل من الناتج اإلجماللذا  ،الخدمات على قطاع



 
125 

 

، وعمل الوحدات واالستثمار دية من زراعة وصناعة وتجارةوالقطاعات االقتصا وقطاع البناء والتشييد الخدمي

كلها قوة اقتصادية محركة لعملية التنمية اإلدارية ضمن القطاع المؤسسي
45
.  

 

 :الناتج اإلجمالي المحلي -2-1-2
ل حيث %10.8تبلغ مساهمة اإلقليم كامالً من الناتج المحلي للقطر لمتوسط مؤشر الناتج اإلجمالي المحلي ل سجَّ

مؤشر الناتج اإلجمالي المحلي  فهي تفوق رغم تراجع دليل الناتج اإلجمالي للمحافظة و %27.1الوطني للقطر 

 .كقوة اقتصادية واجتماعية قائدة%10.1 معدالً وقدره دمشق البالغ في محافظة

منطقة صلخد، منطقة السويداء، منطقة االقتصادية في المساهمة  ويأتي ترتيب المناطق على صعيد اإلقليم نفسه 

 .شهبا

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فقد وصل هذا المؤشر  إلى تحسن في نصيب 1122وتشير اإلحصائيات لعام 

 .في منطقة المركز 1.111في منطقة شهبا وسّجل 1.118إلى 

 النشاط االقتصاديمؤشرالنشاط االقتصادي الخام و مؤشر الفرق ما بين(11)والشكل ( 11)كما يبين الجدول

المنقح اإلجمالي ولكال الجنسين بحيث يدل على معدل البطالة الكبير، وارتفاع معدالت النشاط االقتصادي بين 

صفوف اإلناث أكثر من الذكور مما يشير إلى الهجرة الذكورية بهدف تحسين األحوال ، وارتفاع نسبة اإلناث في 

البطالة في منطقة شهبا، تليها منطقة صلخد ومن ثم  الفئة العمرية العاملة، كما يدل الجدول على ارتفاع معدالت

 .فالمجتمع يتسم بالهجرة الذكورية والبطالة األنثوية منطقة السويداء،
 

 معدل النشاط المنطقة

 االقتصا دي

 الخام

 االجمالي

 معدل النشاط

 االقتصادي

 المنقح

 اإلجمالي

 معدل النشاط

 االقتصادي

 الخام

 ذكور

 معدل النشاط

 االقتصادي

 الخام

 إناث

 معدل النشاط

 االقتصادي

 المنقح

 ذكور

 معدل النشاط

 االقتصادي

 المنقح

 اإلناث

 20.79 13.69  75.09 48.02 47.46 30.81 السويداء

 20.96 13.81 76.28 48.85 47.95 31.16 صلخد

 15.39 9.81 76.53 47.96 45.46 28.73 شهبا

 مؤشر معدل النمو االقتصادي( 21) الجدول

 إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء: المصدر

. 
 مؤشر معدل النشاط االقتصادي (12) الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على المرجع السابق: المصدر

 

في يتمثل الدور األساسي للوحدات اإلدارية المحلية في مجال التنمية االقتصادية : عملالإيجاد فرص  -2-1-2

رغبة بعض أبناء  يقتصر على إذ اليوجد اقتصاد مخطط وإنّما ،خيص الروتينيةاالمحافظة على إجراءات التر

 بعض المحافظة بإنشاء معامل لصناعات الغذائية أو النسيجية أو اليدوية  مما يساعد على النمو االقتصادي وخلق

الجدد ال يجدون فرص عمل تتوافق  نخريجيالظم وظائف شاغرة بحيث أّن معلل التقد موعلى طلبات  العمل،فرص 
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وباالعتماد على إحصائيات المكتب  اإلحصاء في محافظة السويداء و مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي واالقتصادعدة مقابالت ودراسات ميدانية أجرتها الباحثة مع  

 .1122عام  المركزي لإلحصاء في محافظة دمشق
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 معدل النشاط االقتصادي اإلجمالي الخام
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 معدل النشاط االقتصادي المنقح إناث

 معدل النشاط االقتصادي المنقح إجمالي
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 ال تتوافق معكما إّن أعداد المسجلين في مركز مديرية التشغيل  .سفر والهجرةلمع اختصصاتهم فيضطرون ل

 .ومعظم هؤالء يعمل بعمل مؤقت وموسمي مما يكرس البطالة سوق العمل حاجيات

 

 : قطاع البناء والتشييد وقوة العمل -2-1-1
الجمعيات الخيرية والتنموية ومنظمات القطاع الخاص كل فرد يمارس نشاط )  نسبة مساهمة المجتمع األهليتبلغ 

 .أضعاف القطاع الحكومي  عشرةفي مجال البناء والتشييد  (خارج اإلطار الحكومي 

 س.ل ارملي21مقدار االستثمار في مجال البناء والتشييد من قبل القطاع األهلي بحدود بحيث يقدر 

فرص العمل التي  إنَّ أي  سنويا.ل ارملي1قيمة األجور المقدرة التي يدفعها القطاع األهلي في عام واحد بحدود 

عامل سنوياألف 11=ألف111/مليار 1:يؤمنها القطاع األهلي في البناء والتشييد تقدر ب
46
. 

 س.مليون ل1111=مليار21*11/211بحدود (لغياب الرقابة )الهدر المتوقع في هذا القطاع  إنّ 

عامل ألف 21=ألف111/مليون 0111لوراقب المجتمع األهلي هذا القطاع جيدا ألمن فرص عمل إضافية 

سنويًا
47
. 

 

 :االستثمار في المحافظة -2-1-1
 تراجع االستثمار وبالتالي ضعف علىتدل  تفاقم مشكلة الفقر والبطالة وتراجع حصة الفرد من االستهالك إّن  _

 :االقتصاد في اإلقليم الذي يعود لعدة عوامل منها 

أخرج  ،الرابعة المنطقة وحتى تقرار الزراعي من المنطقة األولىكون إقليم السويداء يقع ضمن مناطق االس -

 .األراضي من دائرة االستثمار وفق قرارتصنيف األراضي الزراعي 

 .مياه للالبيئة االستثمارية تحتاج لبنية تحتية قوية ومصادر  إنّ  -

ماكن المثلى لالستثمار إضافة األقصور في المخططات والخرائط التي تكشف عن التشققات الصخرية لتحديد  -

لتقاطعها مع عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية وعمرانية ومؤسساتية
48
. 

 

تنمية االقتصادية في الوحدات اإلدارية لمن أهم المكونات القطاعية ل :التجارة، السياحة الزراعة، -2-1-1

 .المحلية للمحافظة

 :والموارد المائية الزراعة -2-1-1-2

الصناعة باإلضافة لمساهمة   ،المحافظة بشقيها الحيواني والنباتي فيتعتبر الزراعة النشاط االقتصادي األهم 

حيث تبلغ نسبتها  ،العاملينمن ة كبيرعداد أل عمل   تامين فرص  لمحلي لإلقليم، وفي الناتج اإلجمالي ا الزراعية

 .من الناتج المحلي اإلجمالي لإلقليم% 11حوالي 

 

 :مقومات الزراعة في المحافظة -2-1-1-2-2

نصف "تقع المحافظة ضمن منطقة المناخ المتوسطي الداخلي الجبلي شبه الرطب وشبه الجاف إلى الجاف

مم، ومع ذلك فال وجود لمياه أنهار دائمة 2111تزيد نسبة هطول األمطار في المنطقة الجبلية عن و"الجاف

 يتميز المناخ بأنّه معتدل جبلي بارد شتاء،، المواطنين ببناء عدد من السدود الجريان لذا قامت الدولة بسد حاجة

،صيف مشمس معتدل وشتاء بارد ماطر، تغطي الثلوج المناطق المرتفعة فيه،يمكن تمييز فصلين واضحي المعالم

ا منطقة البادية تتصف بصيف أمَّ ، نتقاليان قصيران بالحدود الزمنيةوالفصالن اآلخران الربيع والخريف فصالن ا

كمية المطر فيها أقل من تبلغ فا الزاوية الشمالية الشرقية من المحافظة ، أمَّ األمطار حار وجاف وقلة هطول

 .مم111

 

 :إمكانات القطاع الزراعي -2-1-1-2-2

في واقع القطاع الزراعي على إمكانات واسعة تجعله من القطاعات القائدة في دعم وتنويع االقتصاد  ينطوي

مجمل تحسين فسوف تكون عامالً أساسياً في  ثمار، كما إّن هذه اإلمكانات متاحة إذا توفر لها حسن االستالمحافظة

                                                           
.عدد العمال المسجلين في نقابة العمال   

46
  

47
دور المجتمع األهلي في تحقيق متطلبات البيئة والتنمية "تحت عنوان  1121عام في نقابة المهندسين في محافظة السويداء  ألقيت زين الدين، وهيب محاضرة :د 

 .1121باالعتماد على عدد الرخص المسجلة لنفس العام وعلى إحصائيات مديرية اإلحصاء لعام  ،"المستدامة
48

، مقابلة اجرتها الباحثة مع مديرة االستثمار في محافظة 1121الخلفية بتاريخ مؤتمر االستثمار األول في محافظة السويداء  والذي اعتبر  محافظة السويداء حديقة دمشق  

 .السويداء
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طفرة نوعية في تطوير القطاع الزراعي للمحافظة، وتعزيز دوره في تأمين  تعد  س  الواقع االقتصادي لإلقليم، و

 .عملالاألمن الغذائي وخلق فرص 

أهم فرص المنتجات الزراعية النباتية التي يمكن تجميعها بصورة عامة مع التقدم التكنولوجي وخاصة نباتات  إنَّ 

 :يويمكن ذكرها وفق اآلت محمية اللجاة نادرة الوجود عالمياً 

م نباتات لتنمية الوقود البيولوجي والمواد الطبية الحيوية والبالست الحيوي واألدوية واألغذية وتشمل دااستخ -

 .الحبوب والخضراوات والفاكهة واللحوم واأللياف

المواد المفيدة التي تنتجها المصانع من النباتات و، الحريروالكتان ، والصوف ، و ،القطن تصنيعب األلياف -

ومن خالل إعادة تدوير المواد الغذائية مع تناوب  الراتنج وأنواع الوقود الحيوي كغاز المتان واإليتانول وغيرها

  .المحاصيل وسماد الحيوانات لتستخدم كمواد تسميد أو كمبيدات والتي هي أقل ضرر من مواد التصنيع 

 .والزراعية تعزيز اإلنتاج واالستهالك المستدام من خالل التنمية الريفية -

 .تحقيق األمن الغذائي -

 تطوير والتأهيل لممارسة النشاط الزراعي المتطور لوجود موارد بشرية لمزاولة النشاط البشري مع حاجتها ل -

 .مع وجود طاقات علمية زراعية كفوءةتترافق والتي والمستدام 

مناخية الظروف ال الخصبة مع سيادة وجود التربة البركانيةباإلضافة لحيوي الطبوغرافي والتنوع ال وجود -

 المرتفعة، في مناطق الهضاب(كالتفاح والكرمة)زراعة األشجار المثمرة  مما يساهم في نجاحمالئمة المناسبة وال

 .وزراعة الزيتون في المناطق السهلية( كالقمح والشعيروالحمص والعدس)وكذلك زراعة المحاصيل الحقلية 

 .البحيرات والسدود في الزراعة المرويةإمكانية االستفادة من   -

 .توفر األيدي العاملة الماهرة والخبرات الفنية  -

بالشكل  وجود مناطق هامشية وبادية صالحة لتربية األبقار واألغنام والماعز واإلبل في حال استثمارها -

 . الصحيح باستخدام برامج تنموية بإدارة علمية مدربة

 :بإحتوائها على مناطق االستقرار الخمستتميز المحافظة  -

  مم111-111معدل أمطارها بين :منطقة االستقرار األولى. 

  مم111-111معدل أمطارها بين : منطقة االستقرار الثانية. 

 مم111مطارها عن أاليقل  معدل :منطقة االستقرارالثالثة. 

 مم111-111معدل أمطارها بين : منطقة االستقرار الرابعة. 

  ماتبقى من اإلقليم وهي التصلح لزراعة البعلية وإنما لتربية ( :البادية)االستقرار الخامسة منطقة

 .الماشية

ومما يميز المحافظة تنوع المناظر الطبيعية من حراج ومراع يرد عليها  بقساوة الحجر البازلتي ما بين الطابع 

 .الحضري والريفي

 
 محافظة السويداءتنوع المناظر الطبيعية في ( 1) صورةال

 عدسة الباحثة :المصدر
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 وجود سياسات وبرامج داعمة لمدخالت ومخرجات التجربة الزراعية. 

 

 تعتبر كقوة محركة لعملية التنمية االقتصادية الزراعية:  يالزراع القطاع قضايا -2-1-1-2-1
49
: 

 يعتبر اإلنتاج الزراعي منتج نهائي يستهلك بشكل مباشر مع وجود مجموعة من المنتجات  :كفاءة اإلنتاج

تعتبر مادة أولية وسيطة في الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات ورغم المساحات الكبيرة والتي 

نتاجية التدني في إ التي تزرع سنوياً بالمحاصيل المرتبطة باألمن الغذائي والفواكه والخضراوات فإنّ 

الدونم ألغلب المحاصيل يؤثر في الكميات المنتجة وما ينعكس بالتالي على القصور في تغطية الحاجة 

 .حلية ويتم سد العجز باالستيرادمال

 

 طاقة ببرادادت بحيث تتوفر في اإلقليم  فييتم تخزين المنتجات الزراعية النباتية  :الطاقة التخزينية

 .التسويق غرض الخزن ومن ثمَّ باج اإلنت زيادةتخزينية كبيرة يمكن أن تدعم في 

 

 إّن واقع نوعية المنتجات الزراعية األساسية في اإلقليم   :القدرة التنافسية وتسويق المنتجات الزراعية

وكذلك األمر بالنسبة لبقية المنتجات  ،ةاإلنتاجي  حالياً تعتبر مقبولة نسبياً من حيث جودتها ومستوى 

كالفواكه كالتفاح واألشجار المثمرة كالزيتون والتفاح وبعض الخضار وخاصة المحاصيل الحقلية 

الدبس، وكالقمح، فهي منتجات ذات قدرة تنافسية حيث يصدر اإلقليم ويتميز بمنتجات خل التفاح والعنب، 

العسل، وإنتاج السمن والزبدة العربية، بما يساهم في رفع ثمار التفاح والعنب و البندورة الجبلية وو

األقاليم    ج المحلي من سياسة اإلغراق بالمنتجات الزراعية من الواحد وبالتالي حماية المنتإنتاجية الدونم 

 .المجاورة، وكذلك األمر بالنسبة للحوم

 :اآلتيعلى الشكل  لقسم األكبر من اإلنتاج الزراعياق يسوّ 

  شخصي عن طريق المزارعين إذ اليوجد في المحافظة سوق هالبشكل. 

  جزء صغير عن طريق القطاع العام سواء عن طريق المؤسسة العامة للخضار والفواكه أو عن يتم تصريف

ويستخدم المزارعون وسائل نقل خاصة أثناء عملية  ،(معمل التقطير)طريق الشركات العامة لتصنيع العنب 

 .(سيارات بيك آب، جرارات، شاحنات)وتسويقه نقل المنتج وتصريفه

 

 يتصف القطاع الزراعي بتعدد أنواع وأشكال الحيازات وتدني المساحات بفعل :الحيازات الزراعية

غيرة جداً التقسيم المتكرر نتيجة لإلرث وتفتت مساحات شاسعة من األراضي الزراعية إلى حيازات ص

بلغ عدد الحائزين الزراعيين في المناطق ئقاً أمام تطور اإلنتاج الزراعي عا لوغير اقتصادية مما يشك

 :اآلتيعلى النحو 

أسرة، (21181)بلغ عدد األسرو، اً حائز( 1789)منطقة صلخد بلغ في ، في حين اً حائز( 1117) منطقة السويداء

هذايدل على صغر حجم  ،أسرة (21111)عدد األسروسجل  حائزاً  (1171) منطقة شهبا بلغ عدد الحائزينفي و

غير متوازن مع مساحة اإلقليم وحجم السكان، رغم أّن  مؤشر الحيازات الزراعية في محافظة السويداء وهذا

 .منطقة الجبل منطقة زراعية

 :إلى أنواع الحيازاتتقسم 

 .أراضي متروكة تعود ملكيتها للحكومة -

 .أراضي الوقف -

 .مطلق الحرية في التصرف بهابملكية الخاصة ويتمتع المالك للأراضي ملك وهي أراضي خاضعة مطلقاً  -

 .أراضي الموات وهي المهجورة والغير مستغلة -
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  .1122، عام  السويداء ومع عدة مزارعين وتجار مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظة
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  :التشريعات المنظمة للقطاع -2-1-1-2-1

يعتبر القطاع الزراعي أحد أقدم القطاعات الزراعية التي نظمت عمله تشريعات مختلفة وذلك ألهمية هذا القطاع 

الحرف التي مارسها اإلنسان من جهة واعتماد نسبة كبيرة من السكان في العمل ضمن هذا القطاع كونه من أوئل 

 .واعتباره مصدر معيشة لتوفير الغذاء لعموم السكان

وتعديالته، وحدد الحد /212/رقم 2917راضي الزراعية بموجب قانون اإلصالح الزراعي لعام تنظيم األ تمَّ 

يبين . الذي يسمح للفرد بتملكها ضمن المناطق المروية والبعلية األراضي المسموحةاألعلى واألدنى لمساحات 

ضمن  األراضي الزراعية الصالحة لكل فرد وتبلغ أعالها في منطقة الجبل والحراجمؤشر ( 11) خريطةال

 منطقة السويداء ومن ثمَّ منطقة صلخد واخيراً منطقة شهبا
50
 . 

 
مما يولد (مناطق االستقرار األولى والثانية) وتبلغ أعالها في الجبل بالهكنار لكل فرد للزراعة الزراعية الصالحةمؤشر األراضي ( 11) لخريطةا

 .تمَّ استصالح األراضي إذا مافرص عمل 

 إحصائيات مديرية الزراعة واإلصالح الزراعيإعداد الباحثة باالعتماد على  : المصدر

 

 :األراضي الزراعية -2-1-1-2-1

في المحافظة مساحة األرض القابلة للزراعة تتوفر مساحات واسعة صالحة للزراعة في اإلقليم حيث تبلغ 

هكتاراً،  تشغل 219728المحافظة، يستثمر منها  من إجمالي مساحة% 11.1وهي تشكل ألف هكتار،298

هكتاراً  11111األشجار المثمرة
51
. 

 .في المحافظة حيث تشغل األراضي البعلية أكبر نسبةتركيبة األراضي الزراعية التالية ل اشكبين األت

 :اآلتيالمحافظة تتوزع على الشكل 

 ،هكتار1111أراضي مروية -

 ،هكتار229111أراضي بعلية -

 ،هكتار11111أراضي سبات وراحة -

 .للزراعة الصالحة من إجمالي المساحة%12وتشكل نسبة هكتار ، (11111)غير مستثمرة ي زراعيةأراض -
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 .Geo Mediaباستتخدام برنامج  00/9/2102ر المحلي في المحافظة بتاريخ ورشة عمل أجرتها الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرا 
51

لين في مديرية الزراعة عدة مقابالت أجرتها الباحثة باالعتماد على إحصائيات مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء ومديرية الزراعة واإلصالح الزراعي مع العام 

 .ير البادية الشرقية في المحافظة ومديرية الموارد المائيةواإلصالح الزراعي ومع العاملين في هيئة تطو
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 بالهكتار الغير ص،ز مؤشر توزيع األراضي( 11)الشكل                         بالهكتار               ص،ز مؤشر توزيع األراضي( 11)الشكل

 
 

 :يلي تتوزع كما %11أما األراضي الغير قابلة للزراعة فتشكل نسبة -8

 ،هكتار17111تجمعات عمرانية  -

 ،هكتار 2111مستنقعات وبحيرات -

 ،هكتار222111مناطق صخرية ورملية  -

 .هكتار121111المروج والمراعي  -

 

 
 مؤشر نسب توزيع األراضي الصالحة لزراعة لغير الصالحة لزراعة( 11) الشكل

 إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظة السويداء: المصدر

زراعة الغير لزراعة المستثمرة إلى األراضي القابلة للاألراضي القابلة ل ةنسب مؤشر (11)يتضح من الشكل

زراعة بالهكتار في لل الغير قابلة استعماالت األراضي( 11)، كما ويبين الجدولبأنها تشغل نسبة كبيرة  مستثمرة

 .في مدينة السويداء نسبة السويداء، شهبا، صلخد حيث تشغل أعلى: المدن الثالث

غير مستثمرة هي في منطقة صلخد، ذلك يرتبط والزراعة لقابلة لالأّن أكبر نسب لألراضي  سبق،مما يتبين 

، وفي منطقة وعورتها التوزع السكاني وطبيعة األراضي الزراعية ومدىطبيعة و المنخفضة بالكثافات السكانية

 .شهبا ضمن منطقة اللجاة 

في التنوع المناخي وتنوع  الخمس التي تتخلل اإلقليممناطق االستقرار  تساهم :من حيث مناطق االستقرار -

 .الثروة الحيوانية والنباتية 

 :تيتتوزع كاآل(قرى)وتضم مناطق االستقرار التجمعات العمرانية 
 مؤشر عدد السكان في القرى حسب مناطق االستقرار الخمس( 21)الجدول

 منطقة االستقرار عدد القرى عدد السكان

 األولى 21 227111

 الثانية 211 271791

 الثالثة 21 21729

 الرابعة  2179

 الخامسة  
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من أراضي مناطق  مستثمرة   منطقة االستقرار الثانية  تضم أكبر نسبة مساحة   إنَّ  السابقمن الجدول يتبين 

 .االستقرار األخرى عمرانياً وزراعياً 

 
وتبلغ أعلى نسبة لألراضي قابلة  مستثمرة، إلى األراضي القابلة لزراعة المستثمرةمؤشر نسب األراضي القابلة لزراعة الغير  (11) خريطةال

 لزراعة غير مستثمرة في منطقة صلخد

 إعداد الباحثة  : المصدر

 

 :اإلنتاج والغلة -2-1-1-2-1

العوامل الطبيعية في تحديد مستويات اإلنتاج والغلة للمحاصيل الرئيسية حيث يتميز كل من مؤشري اإلنتاج  تؤثر

توزع الثروة الزراعية في المحافظة حسب االرتفاعات وكمية هطول ( 18) جدولوالغلة بالتذبذب، يبين ال

األمطار
52
: 

 

 أماكن توزع المحاصيل الزراعية في المحافظة(18)جدولال

حيث سجلت أعلى كمية أمطار في منطقة صلخد تليها منطقة  :تراجع الهاطل المطري( 11)الشكليبين 

 :أصناف تتوزع كمايلي  ةإلى ثالث تقسم أنواع الثروة الزراعية، ومنطقة شهبا السويداء ثمَّ 

 وتشمل القمح والحمص والعدس: المحاصيل الحقلية الحبوب 

 التفاحيات والكرمة: األشجار المثمرة 

 الزيتون والعنب: األشجار المثمرة 
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 .1122إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي لعام  

 المنطقة المحاصيل الزراعية

 (العرب جبل)منطقة التفاحيات والكرمة

 (اللجاةوالصفا)منطقة القمح والعدس والحمص

 منطقة البادية أرض الكراع أشجارالزيتون

 شرقي الطريق(شهبا–دمشق )شهبا
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 في المحافظة بالمم مؤشر تراجع الهاطل المطري( 11)الشكل 

أمطار المنطقة  المناطق المرتفعة والسفوح الجنوبية والغربية للجبل ألنّ في ت زراعة المحاصيل الحقلية  تمّ  _

من اإلنتاج النباتي تتوزع بين القمح والشعير والحمص %  81شكل المحاصيل الحقلية نسبة تمم، حيث  111فوق 

 .لياً، ويباع الباقي لمكتب الحبوبيستهلك معظمه مح حيث والعدس والبقوليات

مؤشر األراضي الزراعية للمحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة والخضراوات والفواكه، ( 11)خريطةبين الت

اإلقليم  شهرةتنتشر في جنوب اإلقليم مما يؤكد و %1,91أعلى نسبة لمؤشر األراضي الزراعية تبلغ حيث 

قليةحيل البالمحاص
53
 . 

 
في  ويلحظ انخفاض نسبها بالهكتار مؤشر األراضي الزراعية للمحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة والخضراوات والفواكه( 11) خريطةال

 ( مناطق االستقرار األولى والثانية) في السهل والجبل  في حين تكثر نسبها( مناطق االستقرار الثالثة والرابعة والخامسة) منطقة البادية واللجاة

 عداد الباحثةإ : المصدر
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 .00/9/2102ورشة عمل أجرتها الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظة بتاريخ  
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يتضح من الشكل انخفاض نسب األشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية في منطقة البادية مما يشجع على تربية  

 الماشية

 

 :األشجار المثمرة -2-1-1-2-7

 :وأهمها هكتاراً معظمها بعلية 77 11مساحة  األشجار المثمرة  تغطي

 مساحات واسعة على السفوح الجنوبيةوالغربية وهي شجرة متوطنة متأقلمة مع البيئة تحتل  :الكرمة

هكتار، معظمها من العنب الصناعي 21179م فوق سطح البحرعلى 2111-911بين  للجبل ما

معظمه زاحف مع وجود تجارب للعنب المنتصب أوعلى شكل جدران، وقد انتشر مؤخراً  (السلطي)

 1111طن ويستهلك الباقي 21111يستهلك معمل التقطير في كوم الحصى حوالي وزراعة المعرشات، 

 .طن محليا على شكل دبس أوزبيب

ليده ابتعدت عن تصنيع المشروبات الروحية التي يمكن تصديرها من خالل اخصوصية اإلقليم بعاداته وتق إنّ 

 اً توفير اليد العاملة الخبيرة والمواد األولية واإلنتاج المحلي وكذلك صناعة الدبس التي يمكن اعتبارها منتج

 .مع قطاع السياحة متفاعالً  اً محليّ 

 
 توضح الكرمة في المحافظة صورة (1)صورةال

 عدسة الباحثة: المصدر

 ألف شجرة، يزرع في نفس المناطق  121شجرة أصيلة متوطنة التحتاج لرعاية عددها حوالي :التين

 .السابقة

 ة الخضرة وشديدة التأثر دائمها م ألنّ 711شجرة متوسطية توجد في المحافظة تحت خط ارتفاع : الزيتون

 مدينة السويداء ومدينة شهبا  فيتوزع معاصر الزيتون في المحافظة ( 18) خريطةبين التبالصقيع 

 .في إقليم محافظة درعا المناطق السهلية األصلية في  مناطق زراعتهابالقرب من 

 لحاجتها للرش بالمبيدات الحشرية شجرة حديثة العهد تحتاج لعناية شديدة وشروط مناخية إضافة  :التفاح

وخالل فترة . م فوق سطح البحر2111والفطرية، انتشرت زراعتها على الجزء األعلى من الجبل فوق 

خمسة عشر عاماً، تحول ظهر الجبل شرق السويداء بكامله إلى مزارع بعلية للتفاح والكرز واللوزيات 

ساهمت الدولة في ، من اإلنتاج إلى دمشق%91مع انتشار فيالت سكنية في معظم البساتين، يسوق 

 .تطوير هذه المنطقة من خالل مشروع التشجير المثمر

 حتل هوامش منطقة التفاح بدءاً من السفوح الجنوبية والغربية، حتى منطقة وي يتحمل قلة األمطار: اللوز

 .شعف في أعالي الجبل

 النتشار شجرة البطم الحراجية في المحافظة فقد شجع ذلك انتشار الفستق الحلبي،  نظراً  :الفستق الحلبي

 .م من السفوح الجنوبية والغربية2111مم تزرع على ارتفاع  111تحتمل الجفاف وتكتفي بما دون 
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 من حاجتها من الخضراوات لعدم توفر مياه الري هذا إذا % 2ال تقدم المحافظة أكثر من : الخضراوات

 بيتاً بالستيكياً  711إحصاء  تمَّ حيث ينا البيوت البالستيكية التي انتشرت على السفوح الدنيا للجبل استثن

حفر عدد من  معظمها في اللجاة، باإلضافة لتوفر المياه الجوفية في طبقات قريبة من السطح حيث تمَّ 

اآلبار
54
. 

 

 

 
 ، مؤشر توزع معاصر الزيتون في المحافظة( 17)خريطةال

 إعداد الباحثة :المصدر

 

ا عن السفوح الشمالية والشرقية للجبل فهي تقع في ظل المطر، تسيطر عليها الرياح العاتية وبرودة شديدة في أمَّ 

تمثل شريطاً عريضاً يمر من  ،(البادية) فهي مناطق صالحة لتربية الماشيةمم 111الشتاء، مع أمطار تقل عن 

 .وسعنة ودوماو بارك وحتى الخالدية واألصفرشرق ملح مروراً بمشارق سالة 

 

هكتار 11111كما تجدر اإلشارة إلى إمكانية التوسع في الزراعة بالمحافظة، حيث يمكن استصالح ما يزيد على 

هكتار خالل العشر سنوات الماضية، 71111علماً بأن مشروع تطوير المنطقة الجنوبية استصلح  بوراً ال تزال 

 .وزيادة اإلنتاج الزراعيمما يساهم في تطوير 

 

 الجدولمن خالل استعراض جدول مساحة المحاصيل الحقلية والخضار الصيفية والشتوية واألشجار المثمرة  في 

المحاصيل الزراعية اً فيتراجع تبيَّن أنَّ هناك 2997عام  و 1119وبالمقارنة بين عام (17)
55
: 

 

 

 

 
                                                           

.00/9/2102الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظة بتاريخ ورشة عمل أجرتها 
54

  
55

 .1119إحصائيات مديرية اإلصالح الزراعي لعام  
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2998 

 

 المثمرةالمحاصيل الحقلية واألشجار  2009عام 

 بعلي هكتار71891 هكتار     بعل211119

 سقي هكتار1111 هكتار      سقي11221

 مؤشر تراجع المحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة (17)الجدول

 

 :ومن أهم األسباب التي تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية

  ضمن نطاقات مساحية  والبطيخالمحاصيل الصيفية المروية كالبندورة والكوسا والخيار والباذنجان زراعة

أو تزرع بين األشجار المثمرة ، مما ينعكس على اإلنتاجية لكل منهماويقلل  من  (مفتتة)ضيقة ومتباعدة 

 .مردودها 

 د الكلي وبشكل كبير على زراعتها مروية اانعدام زراعة المحاصيل الصيفية والخضراوات بعال ً، واالعتم. 

واألشجار  وضع المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الصيفية والخضراوات لصالح زراعة الحبوب، تمَّ 

وسع في مساحات تلباإلضافة ل، (تفاح ، كرمة ، زيتون وقمح ، شعير) المثمرة ذات المردود واإلنتاجية العالية 

 .يةألشجار المثمرة على حساب مساحة زراعة المحاصيل الحقلبااألراضي المزروعة 

 

 :اإلدارة الزراعية -2-1-1-2-8

اتخذت مديرية الزراعة عدد من اإلجراءات لوقف ظاهرة التصحر من خالل الحزام األخضر في منطقة 

زحف زراعة األشجار المثمرة على حساب زراعة المحاصيل الحقلية كما  باإلضافة لوقفاالستقرار الثانية 

من التصحر من خالل تمويل المنطقة النوبية  جراءات للحد  إمم المتحدة للمشاريع اإلنمائية اتخذت منظة الأل

تانطبيعي تانواعتبار محمية اللجاة والضمنة محمي لشراء األليات والبذور واألسمدة الالزمة، ةلألقاليم الثالث
56
. 

 

 :مشروع الحزام األخضر -2-1-1-2-9

ولم يحقق الغاية التي وجد من أجلها لدرء خطر التصحر  منطقة االستقرار الثانية، ضمنانطلق في الثمانينات 

قرية بمساحة إجمالية قدرها  19ويشمل ، يل الحقليةالمحاص زراعة والزحف العمراني والتجاوز على أراضي

، وسبهذه القرى مهددة بالعطش ودخل قسم كبير منها في طور الي، اً مزارع 1971هكتار ومشاركة  1112

عدة  -التفاح–التين –الكرمة –الزيتون -الفستق الحلبي -اللوز)ويضم المشروع أنواع مختلفة من األشجار 

 :اآلتيةتعود أسباب عدم نجاح المشروع إلى األسباب  (محاصيل حقلية

 

أثقلت مما أدى إلى أعباء  ،غير كافية وهي آبار فقط لكامل القرى21حفر  حيث تمًّ :عدم كفاية مصادر المياه -

 ناهيك عن ستصالح وتطهير أراضيهماالوعدم قدرتهم على تسديد القروض التي استجرت  كواهل المزارعين،

 (أم الرمان ،غيضة الحمايل ،المجيمر ،عرى ،القريا،الجنينة)ض مواسمهم للخسارة في رأثمان األغراس لتع

ا عن مياه السقايةلعوز الحطبا نتيجة  تاألشجار أصبح حيث أنَّ بعض المستخدمة أنواع األشجار ، أمَّ

 .الزيتون ،اللوز ،الفستق الحلبي  :فهي

 .تكرار األعطال في حفر اآلبار نتيجة عدم توفر الخبرات الفنية الالزمة :مشاكل تقنية -

التي و المحافظة باآلبار االرتوازية، في المؤسسة العامة لمياه الشرب جميع القرى والتجمعات السكنيةغطت  -

ألف  11 المساحة المستصلحة لزراعة األشجار المثمرةبلغت حيث  زراعية،الغراض ألآلبار لاهي ليست بحاجة 

 .مزارع111عدد المشتركين و ألف دونم،12.1 زودةالمساحات الم وإنَّ  دونم،

مشروع الري التكميلي الصادرة بخصوص  8/7/1118ص تاريخ / 711رقم  م العدالة في القرارات عد -

لم يبلغ ي األشجار الجديدة الت تسقي والتي تسقى من اآلبار ذاتها التي اً عام 11التي يفوق عمرها  ر المثمرةألشجال

سنوات دون إمداد المقطورات 1-1عمرها 
57
. 

 

 :الثروة الحيوانية -2-1-1-2-20
الشق الثاني واألساسي والمكمل للزراعة، إذ تربى في المحافظة  وهي تربية الماشية قديمة في المنطقة،تعتبر 

لما توفره .ذلك والنحل وغير األغنام والماعز واألبقار والدجاج أنواع  كثيرة من  الحيوانات إالً أّن أكثرها أهمية

                                                           
56

 .1121عام 7جريدة الجبل عدد  
57

 ./7/ص  1121عام  21جريدة الجبل عدد  
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د والصوف سكان كاللحوم والحليب والتي عادة تكون غنية بالبروتينات إضافة إلى الجللمن احتياجات غذائية ل

 . وإنتاج العسل 

كمروج ومراع، وتبلغ أمطارها أقل من  اً هكتار( 122111) وجود مساحات واسعة من اإلقليم تبلغ حوالي كما أنَّ 

إمكانية االنتقال مابين البادية والمناطق المعمورة مع أّن ساعد في تطوير تلك الثروة الحيوانية إالَّ أنَّ  مم111

خاصة تزال تربية الماشية مهنة أساسية األراضي قد ضيق األرض الصالحة للرعي، والالتوسع في استصالح 

للتربية اإلنتقائية في المحافظة، مثل االتجاه  وحالياً تمَّ ، جناألغنام واألبقار والماعز وتربية الدواكللبدو الرحل، 

بشأن األثر الصحي للمضادات الحيوية زادت المخاوف  إلى زيادة اللحوم ولكنها  مما أدىمزارع الدجاج واألبقار 

 .نيةوواآلثار الهرم

هطول )إّن الثروة الحيوانية شأنها شأن المحاصيل الزراعية تتأثر سلبا أوإيجابياً، بتغيرات المناخ بكافة عناصره 

 .ولهذا هناك تبايناً بين إنتاج الثروة الحيوانية بين عام وآخر...(مطري،حرارة ، رطوبة ، رياح ،صقيع

 :يعود للعوامل اآلتيةفانخفاض أعداد جميع أنواع الثروة الحيوانية بين عامين متتالين 

 الجفاف وقلة المراعي -

 .عدم توفر كمية األعالف الكافية في القطاع العام  -

 ارتفاع تكلفة األعالف لدى القطاع الخاص ، وانخفاض قيمته العلفية  -

 .بأسعار األعالفانخفاض أسعار الحليب ومشتقاته مقارنة  -

 .عوامل اجتماعية كتوسع العمران في الريف وحقوق الجوار -

 .ذات األسباب أدت النخفاض الدجاج القروي -

 .انخفاض أعداد خاليا النحل نتيجةقلة المراعي والجفاف المتواصل لعدة سنوات -

 (.مدجنة9إلى 1)ازدياد عدد المداجن نتيجة زيادة عدد المداجن من  -

، حيث يلحظ انتشارها بكثرة في المنطقة السهلية توزع الثروة الحيوانية في المحافظةمؤشر (  17) خريطةبين الت

من منطقة السويداء وبخاصة انتشار تربية األبقار، ناحية مركز السويداء حيث تكثر نسب المروج والمراعي وفي 

مناطق البادية تنتشر تربية األغنام والماعز
58
: 

 
 

 
 لمحافظةا الثروة الزراعية في جبل( 1) الصورة

 عدسة الباحثة :المصدر
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 . 02/9/2102ي المحافظة بتاريخ أجرتها الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرار المحلي ف مقابلة 
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 مؤشر توزع الثروة الحيوانية في المحافظة(  18) خريطةال

  إعداد الباحثة : المصدر

 

 :قضايا التربية الحيوانية -2-1-1-2-20-2

 من  باعتبارهفي أخطر المشاكل البيئية  المسببة العوامل ثروة الحيوانية واحد من أكبرلالرعي الجائر ل

أكبر مصادر غازات االحتباس الحراري والمسؤولة عن انبعاثات الغازات الدفيئة نتيجة اعتماد غذائه 

 .على الغطاء النباتي

 اإلنتاج الحيواني: 

 إقليم السويداء المرتبة األولى من حيث المجموع وإنتاج  الحليب والسمن والزبدة والجبن  يشكل: الماعز

 91111من  1117و 2997واللبن في االقليم الجنوبي كذلك شهد تناقصاً في أعداد الماعز بين عام 

 .81111إلى

  شهدت تراجعاً في العدد  المرتبة الثالثة في اإلقليم الجنوبي وكذلكشكل عجول وت 2981يبلغ عدده  :األبقار. 

 

 وهي بذلك تفوق الحيوانات األخرى من حيث العدد بالنسبة لإلقليم ذاته ( 111111) بلغ عدد األغنام :األغنام

المرتبة الثانية بالنسبة لإلقليم الجنوبي في العدد وشهدت تزايداً بالعدد قد يكون عن طريق التهجين  شكلوت

 . 2997بالنسبة لعام 

  مزرعةً  119 م زيادة أعدادهه عن طريق التربية اإلنتقائية من خالل المزارع ويبلغ عددها يت: الدجاج

 .اقليم الجنوبي إللة بالنسبة المرتبة الثاني شكلتو
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ية الحبش والبط واالوز السويداء بتربيته للحمام الذي يفوق بعدده الدجاج ومن ثّم يأتي بالمرتبة الثان إقليمكما يتميز

 .خلية نحل 1211أما عن خاليا النحل  يبلغ أعدادها ، واألرانب 

إّن تربية الحيوانات التشير فقط إلى تكاثر وتربية الحيوانات من أجل اللحوم أو المنتجات الحيوانية بصورة 

اإلقليم رغم غنى اإلقليم بهذا النوع من  اي تفتقر إليهترفقة والعمل كالجمال والخيول والما من أجل المستمرة، وإنَّ 

 .الحيوانات في السنوات الماضية 

والزراعية لتغذية  المروج والمراعي الطبيعية، منلتغذية اأنظمة إنتاج الثروة الحيوانية على مصادر  تعتمدو

الثالثة والرابعة منطقة االستقرار  ضمن بحيث تربى األغنام والمواشي بشكل عام في البادية ،الحيوانات المجترة

في حين تربى الطيور في مناطق االستقرار األولى والثانية وبقية الحيوانات في منطقة االستقرار ، .والخامسة

 .الثانية والثالثة 

التالي يتوزع ترتيب المناطق وفقبحيث 
59
 : 

 المنطقة األبقار األغنام الماعز

 السويداء 1111 218917 11881

 شهبا 1111 299111 11211

 صلخد 1198  

 2008إجمالي الثروة الحيوانية في محافظة السويداء لعام(29)الجدول

 إعداد الباحثة باالعتماد على المرجع السابق نفسه :المصدر

، في حين يبلغ إنتاج األغنام والماعز أعاله شهبا صلخد وأخيراً  يبلغ إنتاج األبقار أعاله في منطقة السويداء ثمّ 

، أي يلحظ اعتماد المناطق األشد فقراً على الثروة الحيوانية في منطقة السويداءمنطقة   ثمّ شهبا منطقة في 

 .ةاألطراف ومنطقة البادي

 

 :اآلليات الزراعية -2-1-1-2-22

اعتمدت زراعة المحافظة في الماضي على الحراثة بواسطة الحيوانات والفالحة بجهد الفالح، حالياً تعتمد 

 آب التي تستخدم لنقل، وسيارات البيك (التركتور) راتالجراكالزراعة في المحافظة على عدد من اآلليات 

ت واليد العاملة من خارج والبذارات والحصادات، بحيث يتم اسستئجار الحصادا العمال أو المواشي،

المحافظة، كما وأّن سيارات البيك آب يتم تصليحها عادة إن توفرت قطع التبديل في مركز مدينة السويداء، أو 

مدينة دمشق، لذا فإّن المحافظة تفتقر لمثل هذه الصناعات  منبتوفير القطع من المدن الصناعية الكبرى 

 .ةالتخديمية لالقتصاد الزراعي في المحافظ

 

 :القطاع السياحي -2-1
 االنتباه إلى هذا المجال كاقتصاد معاصر يرثالموقع الجغرافي والماضي التاريخي للمحافظة بمناطقها الثالث ي ًإنّ 

باإلضافة إلى
60
: 

فهو مفتاح باب السياحة من  الشام في إقليم درعا، الوحدة اإلقليمية مع شمال األردن حتى البتراء وبصرى -

 .قليمية موحدةإضمن خارطة استثمارية  ةسورينوب ج

خلق فرص يالقطاعات اإلنتاجية وينشط  أهمية إحياء وتنمية المحافظة ضمن المنطقة الجنوبية سياحياً  إنَّ كما و

 .عمل

 :آلتيةلقضايا اا من خالل لذا تعتبر السياحة كقوة محركة لعملية التنمية

على مساحة صغيرة من األرض، حيث صبة اللجاة المميزة والفريدة من الشمال، والجبل التنوع الجغرافي  -

 .الصحراء من الشرقالبادية ووواألحراش الطبيعية بالوسط والسهول في الغرب، 

                                                           
59

 .1117إحصائيات مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في محافظة السويداء عام  
60

ومع مدير اآلثار في محافظة السويداء .مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير السياحة والعاملين في وزارة  السياحة في محافظة دمشق ومديرية السياحة في محافظة السويداء 

 .1121بعض المستثمرين والمغتربين في المحافظة عام و
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، التاريخية التي مرت بها المنطقة لمواقع المحافظة حيث تشمل كل المراحلالتنوع التاريخي والديني  والتراثي  -

رحلة ماقبل التاريخ من العصر الحجري واآلشوري واآلرامي وحتى مرحلة الفتح اإلسالمي ، ومابعد ذلك، منذ م

 .باعتبارها عناصر مهمة للجذب السياحي 

 .من دمشقالقرب الجغرافي  -

 (أم الرمان -مغارة الهوة  –مغارة عريقة)لكهوف والمغر الطبيعية المميزة باغنى المحافظة  -

 .   تفرضه طبيعة المنطقة الجبلية وبارد شتاء  قليم السويداء بمناخ لطيف صيفاً إيتميز توفر بيئة نظيفة  -

يتميز بتساقط الثلوج لفترات ليست بالقصيرة وهذا يساهم في إمكانية استقدام الوافدين لالستمتاع بمناخ المحافظة -

 .من الدول العربية  مأ سورية من داخل واالستجمام سواءً 

 .منفتحة على تقبل السياحة والترحيب بالضيفتوفر بيئة اجتماعية وثقافية  -

 .والتقاليد والصناعات والمهن اليدوية والبيوت ذات الطراز القديم غنى وتنوع العادات  -

 .توفر رؤوس األموال لدى مغتربي أبناء المحافظة للمساهمة في عملية االستثمار السياحي-

 .هائلة،باإلضافة لمعدل البطالة المرتفع وجود طاقة بشرية -

 :والثقافي والبيئي الذي تستند عليه السياحة في المحافظةاإلرث التاريخي والتجاري  -

ويشمل مجموع المقومات والمعطيات الطبيعية والتاريخية والحضارية و الثقافية في :توفر العرض السياحي  -

 .بنية التحتية للبنية السياحية األساسية في ذلك البلدالمحافظة، وكذلك خدمات ال

نتيجة ضعف الترويج السياحي الناتج عن  مشاركة السكان المحليين واألفراد :ضعف الطلب السياحي -

والجماعات من الدول األخرى في النشاطات السياحية المختلفة للمحافظة نتيجة عدم االهتمام باألماكن األثرية 

الطلب والعرض  حيث أنًّ .وإظهارها كمحاور ومدن سياحية إقليمية متكاملة وغياب التنمية السياحيةوتجميلها 

 .ن لنشاط واحد هو السياحةان وهما وجهيمتكاملالسياحي 

لعدم التنقيب إنَّ :الصورة أو الطابع السياحي المتشكلة في مخيلة السائح أو الزائر أو طالب النزهة متفرقة  -

رية وإظهارها بشكل مدينة واحدة بكنائسها وبيوتها الحجرية وقناطرها وشوارعها وأعمدتها عن المدن األث

وتضاريسها المتضاربة مثل مدينة السويداء القديمة وإعادة تأهيلها وتشجيع الفعاليات الثقافية واالجتماعية 

 .والعادات والتقاليد األصيلة  

 
 المشنقة في مدينة السويداء( 7)صورةال

 عدسة الباحثة :المصدر

توفر المنتج السياحي في المحافظة  -
61
وتشمل مزيج من العناصر المادية وغير المادية المقدمة للسائح :

 :والمتمثلة ب
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المناخ،النبات الطبيعي،الثروة الحيوانية،النواحي الجيولوجية والجيومورفولوجية ، : لمعطيات الطبيعيةا -

 .، المغر، التالل، الجبلخصائص الموقع الجغرافي، المحميات والحراج

 .اللغة ، العقلية ، الضيافة ، الثقافة ، الفلكلور:العوامل الثقافية والحضارية  -

 .االت ، المياه ، الكهرباء،الطرقالمواصالت ، االتص: البنية التحتية  -

 .كالفنادق وأماكن اإليواء ، التدريب والتعليم ، االستراحات :الخدمات السياحية األساسية -

 .ترفيهية، شعبية، تعليمية، دينية، تاريخية: توفرأنواع السياحة -

 .الموارد البشرية -

 :المراكز األثرية السياحية والترفيهية -
األثرية الهامة بالمنطقة التاريخية يجب أن تضم متاحف ومعارض ودور عرض ومكتبات وحدائق إّن التجمعات 

وأماكن مفتوحة بهدف تنشيط الطلب والعرض السياحي وأماكن اإليواء من فنادق ومطاعم و أماكن راحة 

أم صيفية  سياحة سواء كانت شتويةلوموتيالت وشاليهات ونزل وأكواخ ومخيمات وذلك حسب مسارات وظيفية ل

م خارجية ،استشفاء أم أأم عسكرية ، داخلية  مخيماتنية ، ، سياحة بيئية طبيعية، ثقافية او ترفيهية، تعليمية أم دي

نوادي فروسية وسباق وهجن ومالعب غولف وطيران شراعي ومناطيد ومتاحف ومعارض  ) نقاهة أم رياضية 

( ومؤتمرات وسينما وأماكن لقاء رجال األعمال
62
. 

 :األماكن األثرية والمواقع التاريخية في المحافظة أهم

 تحتوي على مدينة شهبا وبلدة شقا :منطقة شهبا. 

بنيت وفق مخطط روماني من قصور ومعابد وحمامات ومسرح وشوارع، وقد أحيطت المدينة  مدينة شهبا -

 .في جهات المدينة األربعة ة تعلوها أقواس النصرراج للمراقبة، وأربع بوابات رئيسمزود بعدة أب ور دفاعيبس

أهم معالمها األثرية القيصرية وهو عبارة عن مقر ضخم مؤلف من قاعات وغرف عديدة ذات مداخل :بلدة شقا -

هذا يدل .وأبواب مزينة بنقوش نباتية لورق الغار والزهور، وهناك كنيسة شقا التي سميت باسم القديس جرجس

 على تعدد الديانات في اإلقليم

  بلدة عتيل بلدة قنوات وو تحتوي على مدينة السويداء :السويداءمنطقة. 

 :تحتوي مدينة السويداء على العديد من المواقع واألوابد األثرية أهمها

 (:األكروبول)التلة أو المدينة العليا  -
النسيج العمراني سكنت التلة منذ أقدم العصور وتعود األبنية فيها إلى فترات حتى يومنا هذا مما أدى إلى تشوه 

، وتحتوي على القديم بإضافة الكتل البيتونية وعدم إيجاد قانون حماية لهذه المدن وقد اعتلى العمران بعضه بعضا

مسرحين هما المسرح الكبير الذي يوازي مدرج بصرى بالحجم والمسرح الصغير باإلضافة للكنيسة الصغرى 

كذلك فيها الحمامات العامة وخزان المياه والنزل أو الفندق معابد باإلضافة لعدد من ال البازليك والكنيسة الكبرى

 .قصور قرماطة زمن األنباط، والمدافن واألبراج

مدن ديكابوليس  واحدة من أهم عشر 11ت منذ العام مدينة مهمة زمن الرومان وقد صنف: بلدة قنوات أوكاناثا -

 .وهو ائتالف اتحاد المدن الهلنستية الواقعة إلى الشرق من نهر األردن تقودها دمشق

م ، والمعبد الشمالي الذي يناه االمبراطور 212وفيها معبدان أثريان المعبد الجنوبي الذي بني :بلدة عتيل  -

 .كاراكال السوري

 

 تحتوي على مدينة صلخد :منطقة صلخد. 

م عن سطج البحر فهي تطل 2111أهم معالمها األثرية القلعة التي بنيت على قمة بركانية ترتفع :مدينة صلخد -

كما يتم نظر المراقب حتى مشارف البادية ومنها يمكن  ،وكانت قلعة بصرى تخضع لمراقبتها على كل ماحولها

 .ناؤها األيوبيونبناء القلعة إلى عهد األنباط، ثم أتم ب ويعود رصد أعلى تالل جبل العرب شماالً 

 .للميالدي تعود لزمن عز الدين أيبك2111م عام 21ومن معالم صلخد المئذنة التي يبلغ ارتفاعها 

 .مؤشر عدد السياح في المحافظة والمناطق األثرية والمواقع الطبيعية ونوع السياحة ( 11) الجدوليبين و

 

 

                                                           
.موسوعة جبل العرب ،كرم رافع، حسان الحلواني  أ .د المركز الثقافي، السويداء، سورية،  

62
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 تصنيفها المنطقة
 وسطي عدد الزوار

 سنوياً 
 جهة القدوم السياحي نوع االرتياد

 أجنبي –عربي  –سوري  سياحة ثقافية 21111 أثرية مدينة السويداء

 أجنبي –عربي  –سوري  سياحة ثقافية 21111 أثرية مدينة شهبا

 أجنبي –عربي  –سوري  سياحة ثقافية 1111 أثرية مدينة صلخد

 أجنبي –عربي  –سوري  سياحة ثقافية 7111 أثرية بلدة قنوات

 أجنبي –عربي  –سوري  سياحة ثقافية 1111 أثرية شقّابلدة 

 أجنبي –عربي  –سوري  سياحة ثقافية 2111 أثرية قرية عتيل

 .سوري استجمام –بيئية  –شعبية  11111 بيئية منطقة ظهر الجبل

 .سوري سياحة شعبية 2111 بيئية موقع تل أحمر

 سوري بيئية –سياحة شعبية  9111 حراج طبيعي موقع الكفر الحراجي

 سوري بيئية –سياحة شعبية  21111 حراج طبيعي موقع المظلم الحراجي

 سوري سياحة شعبية 1111 مائية السدود

 سوري سياحة المغامرات واالستكشاف 2111 مظاهر طبيعية المغر والكهوف والمحميات

  الطبيعية ونوع السياحةمؤشر عدد السياح في المحافظة والمناطق األثرية والمواقع ( 10)الجدول

 إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات مديرية السياحة ومديرية اآلثار في محافظة السويداء: المصدر

االستقرار في منطقة  هاويلخظ تجمع وزع المنشآت السياحية في المحافظةمؤشر ت( 19)تبين الخريطةكما 

األولى
63
: 

 

  في المحافظة مؤشر توزع المنشآت السياحية( 19)خريطةال

 المرجع السابق نفسه إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر
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 عدد الغرف عدد الكراسي عدد األسرة عدد المطاعم عدد الفنادق العام
 المكاتب المستقدمة للسياح

 عدد مكاتب السياحة والسفـر/

 27من  1  871-  1-  1111

 21من  2  2118-  9-  1111

1119 1  11 2171 11  

  111 1919 2111  تنفذ21 1122

 عدد المنشآت السياحيةمؤشر  (12) الجدول

 إعداد الباحثة باالعتماد على المرجع السابق نفسه: المصدر

 .مما يزيد من نسب الهجرة الداخلية مؤشر عدد الفنادق في اإلقليم ويلحظ قلة عددها( 12)يبين الجدول و

 

 :بمختلف حقوقهاالثقافة -
وكل  انتشار المراكز الثقافية في كل األنحاءية واالهتمام رغم الرعابتحظ الثقافة في اإلقليم بمفهومها الشامل  لم

صلة التي تقام بهذه الندوات والمؤتمرات المتواإقامة حّب سكانها للمعرفة ووباإلضافة لمركز مدينة وبلدة، 

والمهرجانات السنوية التي تقام من قبل أبناء المحافظة، إال فية، ورغم إحتوائها على المتاحف القيمة المراكز الثقا

حيال اإلعالم المرئي والصحافة والفنون المسرحية والتشكيلية اك قصور من قبل األجهزة المركزيةأّن هن

ن يبيَّ وتعريف بأهمية المحافظة سياحياً وإقليميا  وجغرافياً واجتماعياً لوالسينمائية والقنوات الفضائية التلفزيونية ل

 :عدد زوار المتاحف في المحافظة(11)الجدول 

 

 عدد الزوار التصنيف المنطقة 

 (زائر ) 1121 درجة أولى متحف السويداء

 (زائر ) 9811 درجة ثانية متحف شهبا

 (زائر )  1111 درجة ثانية متحف قنوات

 المتاحف في محافظة السويداءمؤشر عدد زوار (   12) الجدول رقم 

 

  السويداء، :تشمل ثالث دوائر جغرافية 1119مديرية السياحة خريطة سياحية عام وضعت

شهبا،صلخد
64. 

                                                           
64

 .مع العاملين في مديرية السياحة والخدماتمقابلة أجرتها الباحثة  



 
143 

 

  
 الخريطة السياحية للمناطق الثالث في محافظة السويداء (10) خريطةال 

 1119مديرية السياحة  : المصدر

في ناحية المزرعة األمكنة من مطاعم وفنادق وبيوت أثرية تتوضع وحددت الخارطة أهم المواقع األثرية، 

ة إالّ أنها لم تضع خطة استراتيجية تنموية الطرقات الرئيسومحميات، الحراج وال ومناطق ومنطقة ظهر الجبل،

والمسارات السياحية واسثمار مفردات البيئة كالمغر وعالقتها بالبيئة سياحية لتوضع المنشآت ال لسياحة إقليمية

، حيث يمكن االستفادة من مقومات اإلقليم اإلطار الوطنيح ضمن المبنية في السياحة وكيفية توجيه السائ

 .الجنوبي كوحدة سياحية متكاملة من خالل المحاور التنموية بين أهم المعالم السياحية

 :القطاع الصناعي -2-1
أهمية  ناعي واحداً من أهم القطاعات االقتصادية في تعزيز األسس المادية ألي اقتصاد، وتزداديعتبر القطاع الص

، كما ويعتبر ركيزة أساسية في التطور مساهمته بالناتج المحلي اإلجماليالقطاع الصناعي عند النظر إلى درجة 

لعملية التنمية كقوة محركةو والتنمية وداعماً رئيساً للقطاعات االقتصادية األخرى
65
. 

زعها على الطريق الرئيسي توظ حويل توزع المنشآت الصناعية في مناطق المحافظة( 12) خريطةبين التو

 .قرية رساس باتجاهللمحافظة وانتشارها في مركز مدينة السويداء و
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 توزع المنشآت الصناعية في مناطق مؤشر( 12) خريطةال

  إعداد الباحثة  :المصدر

 

 :في المحافظة مقومات الصناعة -2-1-2
م كأحجار مواد خا مأ حيوانية،م أ نباتات عطرية وطبيةم محلية سواء مواد زراعية نباتية أتوفر المواد األولية ال -

مثل العنب إذ شجعت الدولة  على المادة األولية المتوفرة محلياً الصناعة  دتاعتم، وقد البازلت والطف البركاني

تقطير العنب في كوم الحصى، وكذلك صناعة السجاد اليدوي في البيوت السكنية على أنوال لعلى إقامة معمل 

قد أمنت والمحلية، وهي أصواف األغنام، أما اآلن  سبب أهمية هذه الصناعة االعتماد على المادة األوليةخشبية و

كما فرضت الحياة اليومية صناعة األطباق والصواني والقفف  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أنواالً حديثة،

وكذلك صناعة اللباد من من ساق نبتة القمح،كما فرضت الحاجة صناعة البسط من شعر الماعز الجبلي األسود 

ربة العاملة الخبيرة والمد ، باإلضافة لتوفر اليدعام اليد العاملة بشكل   ، وتتميز محافظة السويداء بتوفروبر الجمل

األمول من مغتربي شباب  توفر رؤوس، كما أنَّ (الثانويات والمعاهد الصناعية والجامعات التقنية وخريج)

وجود سوق وكذلك  /21/االستثمار خاصة القانون رقم القوانين المصدرة حديثاً والمشجعة على و المحافظة

 (.داخل المحافظة)تصريف داخلي 

 .، وباقي المحافظات نحو الشمال( السوق األوسع ) شق قرب المحافظة من مدينة دمكما أنَّ 

 

 :نوع المشاريع في اإلقليم -2-1-2
إلى  تعتبر المشاريع في إقليم السويداء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتيح فرص عمل جيدة، تؤدي -

 .تخفيض معدالت البطالة

 .على تقليل التفاوتات اإلقليميةتتميّز هذه المشروعات باالنتشار الجغرافي مما يساعد  -

 .توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود  -

لالقتصاد في اإلقليم  وتنمية هذه  التي تمثل أهمية قصوى( يدوية/ ية حرف)تحافظ على األعمال التراثية  -

يفتح أبوابا ًللتصدير  باب خاصة المرأة وأيضاً الحرفية التقليدية الصغيرة يفتح األبواب لتشغيل الش المشروعات

 .وطنيبكميات كبيرة تدر دخالً لالقتصاد ال

مصدراً للتجديد واالبتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها االنتقال هذه المشروعات يمكن أن تكون  -

للعمل في المشروعات الكبيرة
66
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 :المحلي مساهمة الصناعة في الناتج اإلجمالي -2-1-1

يبلغ إجمالي عدد و، مجموع المنشآت الصناعية في سوريةمن % 2.1تشكل المنشآت الصناعية في السويداء -

وتبلغ نسبة مساهمة القطاع الصناعي بما فيها الصناعات الحرفية، عامل  7129العاملين في قطاع الصناعة 

 .من الناتج اإلجمالي للمحافظة% 11

 

 :المحافظةأنواع الصناعات في  -2-1-1
 :تقسيم الصناعات الحالية التي تتوزع في المحافظة إلى ثالثة أصناف من الصناعات يمكن

الصناعات الحرفية مثل األعمال الخشبية واأللمنيوم وتصليح السيارات ذات األعطال الخفيفة والتي عادة ماتكون 

 .الصناعيةة ويطلق عليها اسم المنطقة داخل المدن على طول الطرق الرئيسعند م

، يعمل على هذه المنشآت 1117حتى عام  171ة في منطقة السويداء بلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصَّ فقد 

يوضح الجدول المنشآت   ،حسب البيانات المتوفرة من مديرية الصناعة عامالً  1881الحرفية والصناعية السابقة 

الصناعية والحرفية في بعض البلدات والقرى التابعة لمنطقة السويداء
67
. 

وية التي تصب الصناعات المتوسطة والصغيرة مثال المعامل وغالباً ما تكون على الطرق الثانوغالباً ما تكون 

ا للمحافظةة في الطرق الرئيس ة وغاليا عد عن الطرق الرئيسامل البلوك تبصناعات مناشير الحجر ومع، أمَّ

معمل المفروشات حديثا في منطقة إضافة إلى  صلخد، -السويداء-ماتكون على الطريق الرئيسي المحوري شهبا

 .شهبا

 

 :تطوير اقتصاد المحافظة صناعيا   -2-1-1
متوفرة في المحافظة سواء كانت الولية األمادة العلى  تطوير اقتصاد المحافظة صناعياً يجب أن يعتمد أوالً  إنَّ  

الخام كحجر البازلت المتوفر مادة ال مأ (الحمص المحفوظالعنب، الزبيب، التين المجفف، )من أصل زراعي

 (.الصوف الحجري)يمكن أن يكون مادة مناسبة لعدة صناعات  والذي

 .أي إّن اعتماد المعمل على المادة المتوفرة محليا  ضروري من أجل األمن الصناعي

الطاقة اإلنتاجية ورأس المال وعدد العاملين للمنشآت الصناعية(11)يبين الجدول 
68
 : 

 وعدد العاملين ورأس المال 12و 21المنشآت الصناعية المرخصة وفق قانون االستثمار 

 المنشىت الصناعية 

 12ورقم /21رقم 

1117 

 عدد المشاريع

1117 

 بالمليار رأس المال

1117 

 عدد العمال

1117 

 المشاريع عدد

 رأس المال 1117

 بالمليار

1117 

 عدد العمال

 2197 2,112,217,111 119 118 711,111,111 8 الغذائية

 198 181,291,111 11 219 171,111,819 1 الكيميائية

 2111 181,111,918 211 1 1 1 النسيجية

 111 119,711,111 82 91 299,177,111 1 الهندسية

 1111 1,111,879,918 172 119 2,129,181,119 21 المجموع

 2008لعام  في الناتج اإلجمالي المحلي للمحافظة إنتاج الصناعات مساهمة مؤشر (11)الجدول

 مديرية الصناعة: المصدر

 

يتبين أّن القطاع الغذائي هو األكثر مساهمة في اإلنتاج المحلي لصناعة مما يشير إلى أهمية اإلنتاج الزراعي 

  والنباتيبشقيه الحيواني 

 :قليم السويداءإالمهن المحلية في  -2-1-1
يعمل أبناء المحافظة بالعديد من المهن اليدوية التقليدية ذات الطابع التقليدي المتفق مع خصوصية المجتمع المحلي 

ه ال يمكن تجاهل وجودها على أرض الواقع منها، والتي يمكن من ورغم ضآلة اإلنتاج والمردود المادي إال أنَّ 
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 .2101اإلحصائيات المعتمدة وفق الموقع االلكتروني للمكتب الركزي لإلحصاء عام  
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لعمل بها من امرأة خاللها تفعيلها أكثر بدمجها بخطط التنمية المحلية واإلقليمية مع السياحة الثقافية، وتمكين ال

 :بإقامة األسواق الشعبية الخاصة بالعمل الشعبي، والتي تشد السياح ومن هذه الصناعات

 .القش من القمحصناعة  -

 السجاد اليدوي من صوف الغنم وصناعة البسط والمدات من صوف الغنم وشعر الماعز -

 صناعة الفخار والخوابي -

 (المربيات -نبيذ-دبس-زبيب) الصناعات الغذائية  -

 لرأساصناعة الشراشف من الصوف وأغطية  -

 صناعة المطرزات باستخدام السنارة واإلبرة  -

 "(الرق"الدف -الشبابة–الربابة ) الت الموسيقية المحلية صناعة بعض اآل -

 وجعلها صالحة لعملية بناء المساكن( تقصيب)صناعة تقطيع أحجار البازلت  -  

 .من سكان المحافظة(رجاال ونساء)صناعة المالبس التقليدية الخاصة بكبار السن  -  

 

الصادر عن رئاسة مجلس 1282قرار رقم بموجب  المدينة الصناعية المقترحة في المحافظة -2-1-7

الوزراء
69
: 

 : محافظة السويداءالمناطق الصناعية وتوزعها في  (11) خريطةبين الت

 
 في المحافظة المقترحة المناطق الصناعية(12)خريطةال

 الباحثة  إعداد : المصدر

 

 :بقراءة الشكل السابق يتبين وجود عدد من المناطق الصناعية

واأللمنيوم وصيانة  مقسم لحرف الحدادة والنجارة 112في مدينة السويداء تحتوي  وهي منطقة صناعية

 .السيارات

يشمل على (الثعلة-السويداء)مصنع البلوك –قرية رساس -صلخد–شهبا –المنطقة الصناعية في قرية عتيل  -

 .منشآت صنع البلوك والرخام وقص الحجر
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 : فقد كان باالعتماد على نقاط القوة التالية ختيار المنطقة الصناعيةا وبالنسبة لمعايير

 .تقع على الطريق الواصل بين محافظتي دمشق والسويداء -

كم وتقع إلى الشرق من ناحية الصورة الصغيرة بمسافة  11كم وعن مدينة السويداء  18تبعد عن مطار دمشق  -

وتعود ملكية األرض للدولة وهي أرض غير دونم  11111كم، تبلغ المساحة الكلية للمدينة الصناعية المقترحة 1

 .صالحة للزراعة نهائيا 

 

العمل المطلوبة بشأن اختيار موقع المدينة  لجنة فرع نقابة المهندسين بالسويداء لتقديم اقتراح ورقة اجتمعتوقد 

 :الصناعية بالسويداء

 شرق صورة ختى عمرة خارج األراضي الزراعية محمية اللجاة1

 الفرص المخاطر الفرص المخاطر

تلويث المياه الجوفية لحوض 

 اليرموك

 توفر األمالك العامة قربها من المناطق العسكرية توفر المياه الجوفية

وعورة المنطقة بحيث يصعب 

 تأسيس

 ألبنية المختلفة فيها كماا

 يصعب 

 إقامة

 بنية

 تحتية من طرق وصرف 

 .صحي وساحات

قربها من العاصمة والطرق 

 الرئيسية

 التلوث بالغبار معظم أيام 

 السنة

 قربها من العاصمة دمشق

 .وجود تجمعات عمرانية

 

يمكن إقامة صناعات دوائية 

 والكترونية

 نظرا لنقاوة الهواء

 توفر المياه الجوفبة 

قربها من الطريق الدولي المتوقع    

 .إنشاؤه

 ورقة العمل بشأن اختيار موقع المدينة الصناعية (11)الجدول

 (إعداد نقابة المهندسين في السويداء) :المصدر

 

 :القضايا التالية االعتبارب األخذمن  بد  وعليه عند اختيار موقع المدينة الصناعية المطلوبة ال

  عالقة هذه المدينة بالمحافظات األخرى وبشبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والخطوط الدولية وشبكة

واالستفادة من تكامل هذه المدينة الصناعية مع المدن الصناعية األخرى في  الكهرباء والمياه والهاتف

 .محافظة درعا ضمن نوى ومنطقة عدرا الصناعية في محافظة دمشق وفق محاور تنموية تصنيعية

   رؤية الحكومة لمستقبل الصناعات في محافظة السويداء وعالقته بالتخطيط اإلقليمي الشامل لسوريا من

أماكن توفر وكذلك تنمية بعض المناطق ذات اليد العاملة الفائضة وعلى الصناعات المحددة  حيث التركيز

 .المواد األولية 

 ضرورة توفر المعلومات اإلحصائية الالزمة في منطقة الدراسة المختارة: 

 الحبوب والحراج –الزيتون –التفاحيات –زراعة الكرمة: ات في تلك المنطقةأنواع المزروع. 

  الرمل السيليسي–الحصويات البازلتية -الغضار–البازلت : األولية المتوفرةالمواد. 

  التخطيط اإلقليمي المناسبة وفق أسسالصناعات الخفيفية والتجميعية. 

 

 :التلوث البيئي -2-1-8
القطاع تظهر  الناتجة عن هذاإلى جانب األهمية االقتصادية التي يشكلها القطاع الصناعي، إال أّن اآلثار السلبية 

 .األثر البيئي دراسة واألساليب العلمية في معالجة المخلفات الصناعية و بالتلوث البيئي مع غياب الرقابة

 :يأخذ التلوث البيئي في المناطق الحرفية والصناعية األشكال التالية

ح وعدم مراعاة تلوث الهواء الناتج عن بعض الصناعات وخاصة مقالع الحجر والكسارات نتيجة حركة الريا -

 .توضع المنشأة 

 .تلوث األرض الناتج عن بعض الممارسات الخاطئة في دفن وحرق المخلفات الصناعية -

تلوث الماء بسبب تلوث المخزون الجوفي بالمياه العادمة الناتجة عن الصناعية مما يزيد نسبة األمراض  -

وأحد أسباب التلوث استخدام المبيدات الحشرية لحماية  ،تاني والسرطاننسارية القاتلة كالتهاب الكبد اإلال
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غسل األشجار باألمطار وانتهاء  من خاللالمحاصيل الزراعية وبالمقابل زيادة نسبة األمراض لدى السكان 

 .شربللومن ثّم تصبح مياه  المطاف بالسدود

فية العشوائية في مداخل المدن وبين وجود هذه المناطق الصناعية والحر إّن من أهم أسباب التلوث المادي أيضاً  -

 .األحياء أحيانا بشكل عشوائي

التلوث البيئي الناجم عن المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة نتيجة قرب تلك الصناعات من التجمعات  -

السكانية
70
. 

 

 الغيرغير مستدام مما يؤدي إلى االستهالك البيئي  في المحافظة طابع إّن طابع الصناعة واإلنتاج واالستهالك

 .وأثر ذلك على التنمية االقتصادية واالجتماعية التدهور البيئيبالتالي مستدام و

 

  :القطاع التجاري -2-1
 :تتميز محافظة السويداء بتجارة خدمية محلية فقط وذلك بسبب

 وكذلك ال توجد تجارة  المرور الترانزيت، بعدها عن خطوط المواصالت الدولية،حيث انعدمت فيها تجارة

 .استيراد وتصدير

  من السوق، ومؤسسات الدولة والجمعيات االستهالكية على %91يسيطر مجال القطاع الخاص على

وبلغ عدد  صلخد مدينة ثمَّ  ،شهبامدينة ويأتي ترتيب القطاع التجاري على التوالي مدينة السويداء تليها 21%

 .1117 لشركات عام 17لألفراد و 111المنشآت التجارية 

 جات زراعية بشقيها الحيواني تمن من ضعف تسويق  المنتجات التي يقوم اإلقليم بتصديره لألقاليم األخرى

ألّن التسويق يتم بشكل شخصي وغير  ،حبوب والكرمة والتفاح والمواشي والصوف واأللبانلوالنباتي كا

منظم
71
. 

 

 :الخدمات المصرفية في المحافظة  -2-1-2
ثمانية مصارف  ايبلغ عدده ،حركه إيداعات أموال المغتربينت في المحافظة متواضع المصرفية قطاع الخدمات

-التوفير -التجاري –الصناعي –الزراعي –المركزي: لمصارف هي اللقطاع العام وخمسة للقطاع الخاص، 

 .قطاع الخدمات ناشئاً في المحافظة ودوره محدوداً ، أي مازال العقاري_ الزراعي –التسليف

 

 :الوضع الخدمي -2-7
في هذا المجال التنموي تظهر االختالفات التنموية المكانية نتيجة سوء توزيع الخدمات االجتماعية واالقتصادية 

الحالية التي تشمل الخدمات الصحية والتعليمية  ةمية الرئيسالسياسات التنموية المكانية الخد بسببوالبنيوية لإلقليم 

أهم  ،والهاتف، شبكة الطرق والمواصالتوشبكات المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء وشبكة مياه الشرب 

قضايا سوء التخديم البنيوي السكن العشوائي، وسوء األحوال المالية للبلديات وعدم التنسيق في الخطط التنموية 

بين المديريات
72
. 

 

 :نوعية الخدمات العامة -2-7-2
 تبين أنّه من الصعب تقييم مستوى الخدمات العام، إال أّن هناك بعض الخدمات التي تتوفر عنها بيانات كالتعليم

، واإلمداد بالمياه والكهرباء واالتصاالت الهاتفية ومياه الشرب، بشكل عام إّن الخدمات التي سبق ذكرها

معظمها عام وشامل على  من تلك المقدمة في الريف وليس هناك بيانات دقيقةالمقدمة في المدينة أفضل 

توزع الخدمات العامة في المحافظة من شبكة مياه وكهرباء  التالي ن الشكلمستوى المحافظة، حيث يبيَّ 

وهاتف، بحيث تغطي الخدمة كافة أرجاء المحافظة
73
. 
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 .مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير البيئة والعاملين فيها 
71

 .اإلحصاء في المحافظة ومدير المصرف العقاريمقابلة أجرتها الباحثة مع مدير  
72

 .مقابلة أجرتها الباحثة مع موظفي مديرية الخدمات في محافظة السويداء 
73

 .02/9/2102أجرتها الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظة بتاريخ  مقابلة 
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 المحافظةمؤشر توزيع الخدمات العامة في  (11) خريطةال

 إعداد الباحثة  :المصدر

 

 :الخدمات الترفيهية والثقافية -2-7-2
ال يوجد في اإلقليم حدائق عامة كبيرة ومنتزهات رغم إحتوائه على محميات طبيعية وحراج ، فال يحتوي سوى 

المهملة ضمن قنوات، باإلضافة للحدائق الصغيرة –حديقة واحدة تم تشييدها في منطقة الحراج طريق السويداء 

األحياء السكنية وتكثر هذه الحدائق في المدينة بينما يقل إنشاؤها في الريف، كما ال يتالءم توزيع هذه الجدائق مع 

معايير التخطيط واألسس العمراني
74
. 

أّما في الريف فتعتبر بساطة الريف وهندسته الطبيعية باإلضافة لغنى أغلب القرى الجبلية باألحراش والبيوت 

 . جرية العربية كمنتزهاتالح

ا بالنسبة ل على المناطق الثالث وهذا يدل على ارتفاع الوعي بالقضايا االجتماعية  موزعة:لمراكز الثقافية أمَّ

-عريقة -قنوات -المجدل -المزرعة -الكفر -القريا -شهبا -صلخد -السويداء) مركزاً  11ويبلغ عددها ، والعلمية

 .9، ويبلغ عدد المسارح(خلخلة -الصورة -الهثة -شقا -عرى -الثعلة -الغارية -ملح -المشنف  -ذيبين  -امتان 

ا بالنسبة   .وقد بلغ عددها ناديان فقط يوجد نوادي رياضية في مدينة السويداء :لنوادي الرياضية أمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 :المباني السكنيةتخديم  -2-7-1
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 .إعداد الباحثة 
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 :سوريةنسبة تخديم التجمعات العمرانية في المحافظة مقارنة مع ( 11)ن الجدول التالييبيَّ 

 الخطوط الهاتفية

 لكل مئة

 نسمة

 

 السكان نسبة

 تتتوافر لهم الذين 

 الوصول إمكانية

 بشكل دائم

 إلى مصدر مياه

 حسنة

 

 

 السكان  نسبة

 الذين تتوافرلهم

 الوصول إمكانية

 الصرف وسائل

 الحسنة الصجي

 

 

 

 المقاعد نسبة

 التي تشغلهاالنساء

 في مجلس الشعب

 نسبة

 المساكن

 الخالية

 من إجمالي

 %المساكن

 نسبة

 المساكن

 المشغولة

 من إجمالي

 %المساكن

 نسبة

 المساكن

 الخالية

 من

إجمالي 

 %المساكن 

نسبة 

المساكن 

 المشغولة

 من

إجمالي 

 %المساكن 

متوسط عدد 

أجهزة 

 التلفزيون

لكل مئة 

 نسمة

 المؤشر

1111 2991 1111 2991 1 1111 2991 1111 2991 1111  2991  1111  

 السويداء 29.1 71.7 21.2 72.7 21.9  28.1 17 12.1 91 91.2 1.9 27.9

 القطر 28.1 71.2 21.1 72.8 21.9 9.7 21.1 11 81.7 81 78.1 1.1 21.7

 مؤشر نسب تخديم التجمعات العمرانية( 11)الجدول 

الحظ ارتفاع المؤشرات الخدمية بالنسبة لمعدل المؤشرات الوطنية، ماعدا مؤشر وسائل الصرف الصحي فهي ي  

زراعي جبلي يقوم على قاعدة صخرية أقل من المعدل الوطني بحوالي النصف، يعود ذلك إلى أّن المحافظة إقليم 

و % 11فطبيعة األراضي وعرة وهذه إحدى األسباب التي تؤدي إلى تدني المؤشرات إذ تبلغ في منطقة السويداء 

%1ومنطقة صلخد %21منطقة شهبا 
75
. 

 

 :شبكة المياه -2-7-1
 عمراني والمنشآت الصناعية،تعتبرالمحافظة فقيرة نسبياً بالمياه بسبب الزيادة السكانية، وازدياد الضغط ال

األراضي الزراعية، والتعدي على حرم الينابيع باإلضافة لعامل الجفاف، مما يتطلب  على والزحف العمراني

وتقلص  زيادة في حجم استهالك المياه، باإلضافة إلى التغيرات البيئية وتراجع الهاطل المطري والتصحر،

ألغراض عمرانية وزراعية ونشاطات إنسانية المياهاد الطلب على يزداالمساحات الخضراء و
76
 . 

ولتأمين مياه الشرب ، كامالً مع إقليمي درعا والقنيطرةيعتبرحوض اليرموك نظاماً مائياً بيئياً سكانياً اقتصادياً متو

ع م فوق سطح البحر إلى ارتفا/111/إلى مدينة السويداء من جر مياه المزيريب صعوداً  لمدينة السويداء تمَّ 

 .والسدود تعتمد المحافظة على ثالثة مصادر للمياه األمطار واآلبار، ومن فوق سطح البجر/2181/

 

 اآلبار: 

تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والري والبيئة والزراعة والبلديات بتنفيذ 

مصادر مياه دائمة وعدم وجود وديان دائمة الجريان خطتها السنوية بهدف تأمين مياه الشرب، ولعدم وجود 

بئر لتأمين مياه التنقية صالحة  81حفر  أغلبها موسمي،تواصل الحكومة نشاطها بحفر اآلبار االرتوازية، حيث تمَّ 

سد لباإلضافة إلى محطة تصفية  ،تجمعات السكانية والقرى والبلداتشرب في مدن وريف المحافظة وكافة اللل

بهدف تشجيع مشاريع تنمية البادية بئر مكرمة في المنطقة الشرقية 211ضافة إلى الروم باإل
77
. 
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 .اإلحصاء في محافظة السويداء باالعتماد على إحصائيات مديرية الخدماتمقابلة أجرتها الباحثة مع مدير 
76

 .مقابلة أجرتها الباحثة مع موظفي مديرية الموارد المائية ومديرية الري في المحافظة، وباالعتماد على عدة أعداد من جريدة الجبل 
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 .باستتخدام برنامج جيو ميديا 02/9/2102المحافظة بتاريخ أجرتها الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرار المحلي في  مقابلة 
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 مؤشر توزيع اآلبار في المحافظة (11) خريطةال

  إعداد الباحثة :المصدر

 مم-11-مم 111التحدث عنها في القطاع الزراعي فهي تختلف بين عام وآخر تتراوح بين  قد تمَّ : األمطار. 

 السدود: 

 :مياه السدود ملوثة في معظمها ألسباب عديدةتعتبر 

مياه على االستخدام المكثف لألسمدة والمبيدات في أراضي الحراج والمروج الزراعية والسكنية،التي ترشح  -

 .اآلبار والينابيع

 .االنتشار العشوائي للمنشآت الصناعية الحديثة كمعامل الصناعات الغذائية والكيميائية البالستيك -

العشوائي الذي يفتقر إلى الخدمات األساسية من تمديدات نظامية للمياه النظيفة رة االنتشار السكني ظاه -

 .والمالحة

ة بحيث تتجه المياه من المناطق وجود محطات معالجة ثانوية ورئيس عدم كفاءة شبكات الصرف الصحي وعدم -

باستجرار مياه الصرف الغير معالجة العليا إلى الدنيا حسب طبوغرافيا األرض بحيث يقوم المزارعون 

عاتهموويستخدمونها لري مزر
78
. 

، ومياهها الثالثة ملوثة والثانية  وخاصة مناطق االستقرار األسباب السابقة جميعها جعلت في محافظة السويداء

 .ذات نوعية غير جيدة

 

 :شبكة الطرق والمواصالت -2-7-1
التنموية في اإلقليم نتيجة الربط الطولي والعرضي لإلقليم  يعد قطاع الطرق والمواصالت من أهم القطاعات 

 البري سواء لتجمعات العمرانية لإلقليم بمختلف فعاليتها أو مع األقاليم المجاورة، إذ تعتمد المحافظة على النقل

 قين طرمن البضائع يتم نقلها ع% 97 ن بأنّ اعتماداً كلياً، مما يعكس صغر حجم سوق النقل الداخلي وكما تبيَّ 

 .النقل البري مما يزيد تكاليف اإليصال، والمشاكل البيئية

يتصف  القطاع بعدة سمات تميزه عن غيره من القطاعات االقتصادية األخرى، والتي يتوجب أخذها باالعتبار 

 :هي  أهمها

                                                           
78

 1122إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء عام  



 
152 

 

 .المواطنينالتأثير المباشر واليومي ألنشطته على حياة  من خاللأهمية هذا القطاع في االقتصاد المحلي  -

يتصف القطاع بالعالقات التشابكية مع القطاعات األخرى وتأثيره المباشر على نموها وتطورها وتأثيره المباشر -

بدون بنية تحتية وخدمات  على التكامل االقتصادي، فاليمكن للقطاعات االقتصادية األخرى أن تنمو وتتطور

 .مناسبة

تصل إلى كافة التجمعات (زراعي  -محلي)الطرق المحلية  خالل من لبريالنقل اإّن النقل في اإلقليم يعتمد على -

 .السكانية في المدن والقرى والمزارع 

مشاريع هذا القطاع امتداد البنى التحتية للقطاع لمسافات طويلة عبر المحافظات والمدن والقرى، لذلك فإّن - 

 .ستثمارات ضخمة بغرض اإلنشاء والصيانةتحتاج إلى ا

لالستثمار( المحلي واألجنبي) الكبير للقطاع الخاصالمجال -
79
. 

  

 :عدد المركبات اآللية -2-7-1-2

ازدياد عدد مركبات النقل العام الخاص والعام سنوياً حيث أخذ بالتضاعف تقريباً كل خمس ( 17) الشكل نيبيَّ 

يدل  2991منذ عام % 111أكثر من إّن ازدياد  ملكية السيارة الخاصة واقتنائها في اإلقليم بنسبة كبيرة  سنوات، 

 ، وأًن معظم مستخدمي السيارات يبذلون أطول الرحالت،1111على أّن عدد السيارات سيتضاعف بحلول عام 

 جلب  ةفي البلدات والمدن بكثر والنقل العام الّسيما من حيث زيادة التنقل، واستخدامها استخدام السيارةكما وأّن 

 :من اآلثار سلبية  العديد

افة إلى كثرة الحوادت وبالتالي االزدحام المروري إذ أّن الطرق غير مصممة لهذه الطاقة االستيعابية باإلض

مع غياب السياسات في إيجاد مواقف السيارات وصعوبة الوصول والوقوف  المروريةخفاض السالمة نا

 .والمرآب 

 
 كبات اآللية السنويةلمرمؤشر عدد ا (18) الشكل

 الباحثة باالعتماد على مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير النقلإعداد : المصدر

 

أصبحت  ،الضوضاءومظاهرالبصري،  لوثالتوكذلك ، نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة  تدني نوعية الهواء-

بدالً من المشي وركوب الدراجات أو استخدام وسائل النقل العام، كما وأّن  وسيلة التحرك األساسيةالسيارات 

صعوبة واالعتماد الواضح على السيارة بشكل خاص في المناطق الريفية يعكس طبيعة انتشار السكان والسكن، 

 .الوصول إلى الخدمات

 

 :حركة المرور والنقل -2-7-1-2

ها غطيت بشبكة من الطرق المعبدة أنَّ  تبين، ي(11) خريطةال من خالل دراسة مصور الطرق في المحافظة في_

وصلت التجمعات السكنية إلى كافة مراكز المحافظة بحيث ال نجد أية مزرعة بدون طريق تخديمي،تشكل مدينة 

السويداء ملتقى الطرق الرئيسية القادمة من الشمال إلى الحنوب أومن الغرب والشرق في المحافظة مما يجعلها 

تزدخم بساعة الذروة، حالياً يتم إنجاز الطريق الدولي كطريق سريع من دمشق إلى الجنوب الغربي من 

السويداء
80
. 
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 :يمكن تقسيم هذه الطرق إلى قسمين

–السويداء ، كم 11بطولحدود المحافظة ضمن  شهبا-كم أهمها طرق السويداء211ل مركزية بطو: طرق رئيسة

 .كم11 ولصلخد بط-لسويداء، اكم11 بطولالقريا -السويداء، كم11بطول  حدود المحافظةضمن  ازرع 

 111بطول  طرق مجهزة، كم111بطول طرق معبدة ، وكم111بطول طرق محلية اسفلتية :طرق ثانوية وفرعية

كم تخدم 111منها بطول كم والممهد 71 منها بطول كم والمزفت281بطول المعبد منها  طرق زراعية، وكمب

 .ات العمرانيةلتنقل بين التمجع

أطوال الطرق البرية التي تربط المحافظة بالمحافظات األخرىوالمدة الزمنية بالدقائق ( 11) يبين الجدول التالي

 :وتقسم إلى رحلةلالمستغرقة ل

ة طرق رئيس
81
( 18) ن الجدولكم، حيث يبيَّ 211طول ب السويداء–طريق دمشق :اتوسترادات مازالت قيد التنفيذ:

 .ومع المحافظات األخرى تبعاً لزمن الرحلة المستغرق وأطوال الطرق بالكم قالطرأطوال مؤشر 

 

 
 السويداء محافظةمؤشر توزع الطرقات واطوالها في  (11) الشكل

 إعداد الباحثة، باالعتماد على مكتب دعم القرار المحلي في محافظة السويداء: المصدر

 : 1119لعام ( أزرع -السويداء –دمشق )أطوال الطرق البرية بين محور مؤشر( 11)الجدول

 المدة الزمنية (كم)الطول  نهاية الطريق بداية الطريق اسم الطريق

 دقيقة 11 12 مفرق قصر المؤتمرات دمشق موقع الشرطة العسكرية السويداء السويداء -دمشق

 دقيقة 11 11 شرطة الطرق العامة بحزم مفرق مردك السويداء القديم -دمشق

 دقيقة 1 8 بداية قرية شقا الشرطة العسكرية بشهبا شقا –شهبا 

 دقيقة 21 11 أزرع موقع الشرطة العسكرية السويداء أزرع –السويداء 

 دقيقة11 12 بصرى موقع الشرطة العسكرية السويداء بصرى –القريا  –السويداء 

 دقيقة11 12 مفرق بصرى المشفى الوطني بالسويداء صلخد –السويداء 

 دقيقة11 11 تل يوسف الحدود اإلدارية مع درعا الحدودي الطريق
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 .إحصائيات مديرية النقل والمواصالت في المحافظة 
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 1118لعام ( م .ك) المسافات بين مراكز المحافظات مؤشر ( 18)الجدول

المدينة
 

ق
ش
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ص 
حم
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دير الزور
 

ب
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سكة
ح
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عا 
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س
طو

طر
 

طرة
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 98 111 18 172 099 119 821 172 111 281 179 221 السويداء

المدة 

 الزمنية
 د2.1 سا1 د10 د22.28 د21.1 د7.11 د21.11 د7.8 د1.1 د1.71 د7.9 د90

 لجمهورية العربية السوييةالطرق الرئيسية في ا( ، ب211)الشكل

 
 ويظهر الطريق الدولي في محافظة السويداء كممر عمراني ة في سوريةالدولي قالطر( 11) خريطةال

 المحلي، وزارة اإلدارة المحلية والبيئةمركز دعم القرار : المصدر

 

 :(11)كم  في المحافظة والمبينة في الجدول1171تبلغ أطوال الطرق المعبدة والمزفتة  و
 1118لعام ( م .ك) أطوال الطرق البرية حسب المحافظة (17)الجدول

 مجموع  طرق إسفلتية

 الطرق اإلسفلتية
 طرق ممهدة طرق معبدة

 مجموع 

 محلية مركزية أطوال الطرق

117 2188 2111 111 811 1112 

 

 1111لعام  11مسارات الطرق المحلية ذات الكثافة العالية للسير وذلك تطبيقاً للقانون  تحسينوقد جرى 

ويجري تطوير كافة ، كم21ر نطاق الطرق المركزية إلى المتضمن تصنيف الطرق في القطر، وزيادة تأثي

 .ائط النقل، وأماكن اإلنتاج الزراعي والصناعيتتناسب مع التطور الحاصل في وسالطرق والمسارات حتى 

الثانوية  تجمعات العمرانيةلل ق الرئيسيربط الطر (11) خريطةال نبيّ تى المسافات الخارجية والداخلية عل وبناءً 

–نطاق تأثير الطريق المركزي دمشق  (18) خريطةالبين ت، وة مع بعضها ضمن الشبكة اإلقليميةوالرئيس

وتتضمن الخدمات  كم  ليشمل كافة التجمعات العمرانية الواقعة ضمنها21 تخديمي صلخد بنصف قطر -السويداء

، 11)ين، كما ويبين الشكلالمنشآت الصناعية وخاصة عند مداخل المدن والمنشآت التعليمية والمراكز الصحية

من خالل الطريق  ةالسوري ةالعربي الجمهوريةحور التنموي الشمالي ضمن ربط محافظة السويداء مع الم( 18

 .نحو المملكة األردنية الهاشمية جنوباً متد أيضاً عمراني  ممر الدولي والذي يعتبر ضمن اإلطار الوطني
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 في سوريا كم حسب أسس التخطيط العمراني21مؤشر تخديم التجمعات العمرانية ضمن نصف القطر التخديمي ( 17) الشكل

 إعداد الباحثة: المصدر

رتباط االجتذاب وبسبب قوة اوكثافة حركة النقل من المحافظة إلى بقية المحافظات،  قرب اإلقليم من العاصمة،إّن 

يؤكد على أهمية تطويرالمحور إنّما  بين  المحافظات بين الالذقية والسويداء ودمشق والسويداء األكثر شدة

بالحركة  ومما يشجع تطوير وسائل النقل العام بشكل مستدام كون هذه الحركة تتسم ، الجنوبيالتنموي الشمالي 

إلى العاصمة حيث كثيفة تكون عدد الرحالت اليومية إذ ،  الفتية الكثيفة بهدف العلم والسياحة الداخلية والزيارة

 إنَّ كما ون محافظتي دمشق ودرعا، ما بي والترفيهية والتسوق(جامعات)تتمركز الخدمات اإلدارية والتعليمية 

على طرق االوتوسترادات مابين دمشق والسويداء إنما هو مؤشر هام على عدم الكفاءة  تكررةوالحوادث الم

 :1118لعام المرورية في محافظة السويداء المرورية، حيث يبين الجدول التالي عدد الحوادث 

 تصنيف الحوادث حسب  نتائج الحوادث الجسدية

 األضرار

 إجمالي عدد الحوادث

 مادية        جسدية وفيات جرحى

711 19 111 279 191 

 مؤشر عدد الحوادث( 19)جدولال

 

تواجد سكة الحديد ما بين من أهم فرص تطوير وسائل النقل في اإلقليم  وضمن اإلطار اإلقليمي الوطني فإّن 

زراعيين مهملين في محافظة السويداء في كل من ق ودرعا في الشيخ مسكين، ووجود مطاريين محافظة دمش

 .قريتي الثعلة والكفر

 

 : المؤسساتي  قطاعال -2-8
تمثل ركن من  هاالتنمية المؤسساتية  اهتماماً خاصاً في عمليات التخطيط والتطوير للتنمية الشاملة، ألنَّ  شكلت

المؤسساتية  يتم تنمية المشاركة المجتمعية وتحقيق م المجتمع، فمن خالل التنمية األنشطة األساسية الهادفة إلى تقدَّ 

الالمركزية واتخاذ القرار الصائب أو الخاطئ الذي يودي إلى التقدم االقتصادي والعدالة االجتماعية وبالتالي 

الوصول إلى عملية التنمية الشاملة، ليشمل مختلف المناطق التنموية في اإلقليم ريفاً وحضراً، فهي تساعد في 

 .البنية الخدمية وتوفير فرص العمل و تعمل على تخفيف الفقر من خالل السياسات التنموية المكانية تطوير
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تنمية المجتمعية من خالل المحافظة ومجالس المدن لومن جانب آخر فإّن التنمية المؤسساتية تشكل اإلطار الناظم ل

المنظمات األهلية والخيريةوالبلدات والنقابات المهنية والقطاع الحكومي والخاص والمشترك و
82
. 

 :كقوى محركة لعملية التنمية المؤسساتية أهم القضايا في القطاع المؤسسي

 

غياب الرؤية التأشيرية محددة المعالم لدور القطاع الخاص في  إذ أنَّ  :غياب  دور القطاع الخاص-2-8-2

القصور في مجموعة القوانين والتشريعات ، صاحبه مساهمة في بناء قاعدته اإلنتاجيةوال إعادة هيكلة االقتصاد

من إمكانية تعظيم هذا الدور واالنتقاص من  الخاصة بتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي مما حدّ 

تعزيز دوره سيتيح الفرص للقطاع الخاص والبلديات على حد سواء، تتمثل هذه الفرص في  قدرته التنافسية، وإنَّ 

 ين القطاعين العام والخاصالمشاريع المشتركة ب

تجعل صالحيات صنع القرار مركزية، وبالتالي ال تسمح بمرونة االستجابة  :التشريعات و األنظمة -2-8-2

، وهذا جات المحلية لمناطق المحافظةللقضايا المحلية المتغيرة واتخاذ القرارات المحلية بما ينسجم مع االحتيا

 .العاملين إضافة إلى كافة قطاعات نشاطات المدينة أو المحافظةينطبق على تنظيم المدن وإدارة جهاز 

 

ال تستطيع البلديات أن تستفيد من سوق التمويل كجزء رافد لرأسمال :نظام التمويل البلدي الضعيف -2-8-1

ليست كافية للحفاظ على  دعم المالي من الحكومة المركزيةإّن اإليرادادت المحلية وال، مشاريعها االستثماريةفي 

موظفين بمؤهالت كافية لتطوير االستراتيجيات واإلجراءات الكفيلة بمعالجة الالبنية التحتية القائمة أو الستخدام 

 .القضايا الراهنة

 

 :نسب العاملين في مؤسسات المحافظة -2-8-1
السويداء وصلخد ) الثالث توزيع المشتغلين في القطاعات في كل من مراكز المناطقنسب  (19) يبين الشكل

ويليه القطاع  المشتغلين هي األكثر في كل من القطاع الخاص و القطاع الحكومي ةنسب مؤشر ن أنَّ يَّ ، يتي(وشهبا

موظف 2111الموظفين في مركز الخدمات الفنية في محافظة السويداء نحو  فيبلغ عدد الخاص بالدرجة الثانية

مياه، كهرباء، هاتف، )مجلس المحافظة وكافة المديريات لتي تؤمن في باإلضافة ألعداد الوظائف الكبيرة ا

نقابات مهنية، منظمات شعبية وجمعيات أهلية، لهذه  ،(زراعة، حراج، ري،مواصالت، تخطيط مدن وبيئة

مشاكل ال حلدور كبير في تطوير اإلطار التنموي للقطاعات التنموية من خالل تماسها بالمواطن ل مؤسساتال

التي تواجهه في تعايشه ضمن بيئة مبنية وطبيعية 
83
. 

 

 
 في محافظة السويداء نسب المشتغلين في القطاعاتمؤشر  (19)الشكل

 إعداد الباحثة: المصدر

 :كما يلي  من حيث مؤشر المشتغلين في القطاعات التنموية يأتي ترتيب المناطق

 .ومن ثم منطقة السويداءمنطقة صلخد ومن ثم منطقة شهبا : القطاع الحكومي -

 .منطقة شهبا ومن ثم منطقة السويداءومن ثم منطقة صلخد :القطاع الخاص -

 .منطقة صلخد ومن ثم منطقة السويداء وأخيراً منطقة شهبا :القطاع المشترك -
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 .ةعدة مقابالت أجرتها الباحثة مع موظفي مجلس بلدية مدينة السويداء، مدير التخطيط العمراني في المحافظة، وعدة حوارات مع أصحاب العالق  
83
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 .هذا يؤكد الهجرة الكبيرة من مدينة السويداء إلى الخارج  -

 :النمو االقتصادي فيدور مؤسسات المحافظة  -2-8-1
لةليات االقتصادية بين الفعاالعاملة توزع النسبة السكانية  (11) يبين الشكل- في الزراعة  معدالً وقدره مسجَّ

لعام % 11.1و الخدمات %18.1والمهن الهندسية %18.1وفي البناء والتشييد %1.8وفي الصناعة  9.1%

لسكان وهي األكثر مساهمة في بعمل ال فيرتوليشغل قطاع المهن الهندسية والبناء والتشييد أكبر فرص  ، 1119

حالياً مع تراجع دور القطاع الزراعي دخل المحافظة والناتج المحلي اإلجمالي
84
 . 

 
 مؤشر نسب توزيع العاملين في الفعاليات االقتصادية  (10) الشكل

 في كل من القطاعات النشاط االقتصادي  المشتغلين في مؤشرحسب ترتيب المناطق  (11)بين الجدول ي 
 االقتصادية ترتيب المناطق حسب نشاط القطاعات (11)لالجدو

 النشاط االقتصادي للمنطقة السويداء صلخد شهبا

 النشاط الزراعي 1 2 1

 النشاط الصناعي 2 1 2

 نشاط البناءوالتشييد 1 2 2

 ا المال والعقاراتنشاط   2 1 2

 نشاط الخدمات 2 1 1

 نشاط فنادق ومطاعم 2 1 1

 نشاط نقل ومواصالت 1 1 2

 نشاط غير مبين 1 2 1

 اتنشاط المصارف والعقارات والصناع مدينة السويداء هي األكثر نمواً اقتصاديا، و تعتمد على ن أنّ يتبيَّ -

 .ونشاط الخدمات والفنادق والمطاعمالخفيفة 

 فيل المرتبة األولى شغصلخد المرتبة الثانية في النمو االقتصادي وتعتمد على النشاط الزراعي وت منطقةوتشكل 

 .مختلفةالنشاطات النشاط البناء والتشييد و

شهبا المرتبة الثالثة من حيث األنشطة والنمو االقتصادي وتعتمد على نشاط النقل والمواصالت أكثر  بينما تشكل

كونها صلة الوصل بين المحافظة نحو اإلقليم الشمالي إلى العاصمة دمشق ونقطة الدخول من من بقية األقاليم 

 .خارج المحافظة شماالً إلى داخل المحافظة وحتى الجنوب إلى األردن

 

ة، وهذا دالتزال مشاركة المواطنين ومنظمات  المجتمع  األهلي ضعيفة ومحدو:مشاركة المواطنين -2-8-1

عملية التنمية أداتها الناس وهي من أجل الناس الذين  في اإلسهام بازدهار مجتمعهم ألنَّ  مرغبتهيؤثر سلباً على 

 .يلمسون الواقع بمشاكله من خالل حياتهم اليومية
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أغلب المناطق والمدن خاصة مثقلة بالكوادر الفائضة،  أنَّ  :وادر البشريةتية والكالمرونة المؤسسا -2-8-7

الوسائل لتنمية الكفاءات الموجودة لديها، وعلى الرغم من إدراكها لهذا العوز تبقى غير قادرة على ها تعوزها وأنَّ 

 .التصرف حيال ذلك بسبب غياب المرونة في سياساتها الوظيفية

 

 :القطاع المالي للمحافظة -2-9
 :اآلتيلتابعة للقطاع الحكومي في المحافظات السورية على النحو االنظام المالي للمشاريع التنموية  يسير

للقطر و ميزانية محلية تقسم لميزانية استثمارية وأخرى  الحكومة المركزيةلكل محافظة ميزانية مركزية تأتي من 

لوزارة  وميزانية مستقلة خاصة باإليرادات البلدية جارية تصرف على المشاريع الخدمية التنموية ذاتها كل عام

اإلدارة المحلية
85
. 

 

 :أهم قضايا القطاع المالي كقوى محركة لعملية التنمية

صناديق القروض الصغيرة بهدف عملية التنمية حيث تقدم المحافظة :صناديق التنمية والقروض -2-9-2

بمتابعة  مكتب دعم القرار في المحافظةه شرف علييي ذتمكين المرأة الكذلك مشروع من حدة الفقر،  والتخفيف

بهدف تشجيع المشاريع التنموية الصغيرة مثل تربية  ةاألهلية، حيث تقوم بتقدمة القروض الصغيرجان من الل

على كامل أرجاء  الصغيرة االنتشار الجغرافي لهذه القروض( 17) خريطةوضح الت واألغنام وتسمين العجول، 

المحافظة
86
. 

 
 

 السويداء محافظة في التنمية غرافي لصناديق مؤشر االنتشار الج( 18) خريطةال

انتشار الفقر على كامل المحافظة و تظهر كثافتها في منطقة األطراف، حيث تمَّ تقديم  يستنتج من هذا التوزيع

صناديق تنمية القروض لتحسين دخل الفقراء في كافة األرجاء، ويلحظ عدم وجودها في المناطق األقل تخديماً 

 .تنموياً 

 :ةالبيئ -2-20
خطط التنمية الوطنية أمراً ضرورياً  فيامة في سياسات الدولة وبرامجها ومبادئ التنمية البيئية المستددمج بات 

كما ينبغي معالجة  ،ة وأسبابهاقضايا البيئية الرئيسلذا ينبغي تحليل ال ضمن أساليب اإلنتاج واالستهالك المستدام،
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 (.مدير القسم المالي، مدير مكتب دعم القرار المحلي والعاملين فيه) مقابلة أجرتها الباحثة مع مجلس محافظة السويداء  
86

 .02/9/2102أجرتها الباحثة مع فريق عمل مكتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظة بتاريخ  مقابلة 
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 والتي تكمن في سياسات الحكومة وبرامج التنمية وخطط الطاقة البديلة أسباب التنمية البيئية الغير مستدامة،

ضمن سياسات تنموية مكانية متكاملة
87
. 

 :كقوى محركة لعملية التنمية البيئية قضايا التلوث البيئي -2-20-2
 :النقاط التاليةتلوث بلة لبعض األسباب الرئيستتمثل 

 .النمو السكاني السريع وخاصة في المدن -

 .عدم اإلحساس بالمسؤولية تجاه المرافق واألمالك العامة -

 .غياب التمويل المطلوب للوقاية من التلوث ومعالجة مصادره -

 .مرونة األطر القانونية قلة دور صالحيات مديريات البيئة  نتيجة غياب ضعف -

قود والعدد الكبير من أدى ضعف إدارة حركة المرور وقدم أسطول النقل ورداءة نوعية الو :حركة المرور -

اآلليات العاملة على المازوت إلى معدالت عالية من االنبعاثات، وأسفر عدد السيارات الزائد إلى زيادة 

 .االزدحام المروري

يتسبب التصريف الغير منضبط للنفايات السائلة المنزلية والصناعية بتلويث المياه :النفايات السائلة -

األمراض مما يؤثر على جودة مياه الشرب، باإلضافةإلى ذلك سوء عمل واألراضي ويؤدي إلى انتشار 

 .يعرض السكان للملوثات التي قد تتسبب بانتشار األمراضمما محطات معالجة النفايات السائلة ومحدوديتها 

نتيجة مياه الصرف الصحي غير المعالج واستنزاف الموارد المائية باستخدام المبيدات  تدهور نوعية المياه -

ونواتج الصناعة، إضافة لألثر الذي تتركه السياسات الزراعية الهادفة لزيادة الزراعة المروية على حساب 

 .البعلية

توى المياه الجوفية نتيجة تتدهور نوعية األراضي لعدة أسباب منها التصحر وانخفاض مس :األراضي تدهور -

 .السياسات الخاطئة واالستخدام الخاطئ لألراضي والتغيرات المناخية واستخدام تقنيات الري الغير مناسبة

ازداد الطلب على الطاقة بشكل ملحوظ مع زيادة الطلب على كمية موارد الطاقة الغير  :ستهالك الطاقةا -

، وال يتم اعتماد تقانات الطاقة المتجددة ، زيادة السكن والتشييدو مترافقة مع تضخم العدد السكاني المتجددة 

 .وخاصة وإنَّ اإلمداد بالطاقة غير مضمون مستقبالً 

المؤشرات الكمية ى أعلى نسب التلوث في المناطق الثالث من خالل عل بها يستدلهذه القضايا من خالل 

 :يةائاإلحص

 :نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي محسن  -2-20-2-2
ل هذا المؤشر%/11/ة الصرف الصحي في سوريبية نسبة التغطبلغ مؤشر  عام   في محافظة السويداء ، وقد سجَّ

لةً معدل وقدره 1121في عام  نسبة هذا المؤشر ، وارتفعت% 21 معدالً وقدره 1111  مما يدل ، % 11 مسجَّ

على تحسن في الوضع البيئي من خالل حماية مصادر مياه الشرب من تلوث الصرف الصحي ، أما على مستوى 

% 1، ومنطقة صلخد %  21، وفي شهبا % 11المناطق  فمدينة السويداء مخدمة بشبكة الصرف الصحي بنسبة 
88
. 

 
 مؤشر نسبة الصرف الصحي (12) الشكل

 مدديرية الصحة في محافظة السويداء :المصدر

 

                                                           
.مديرية البيئة في محافظة السويداء وموظفي مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء،الباحثة مع مدير مقابلة أجرتها
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.1121اإلحصائيات المعتمدة في مديرية اإلحصاء ومديرية البيئة في محافظة السويداء 
88

 

35% 

10% 5% 

95% 90% 90% 

0 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

 محافظة السويداء صلخد شهبا السويداء

 2010تغطية الصرف الصحي عام 

 2025المستهدف عام 

 2026المستهدف عام 



 
160 

 

هذا المؤشر على انخفاض تخديم المحافظة بشكل عام وخاصة في منطقة صلخد وشهبا لذلك يجب العمل على  يدل

نسب تزويد مناطق  مؤشر (212) ، حيث يبين الشكلالصرف الصحي على مستوى المحافظة توسيع شبكة

 .المحافظة بشبكة الصرف الصحي
 

 :نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب محسنة  -2-20-2-2
ل ا في محافظة السويداء ، أمَّ %  91السكان الذين يحصلون على مياه الشرب اآلمنة في سوريا  ةنسب تبلغ فقد سجَّ

أصبحت نسبة المستفيدين من مياه الشرب  1121ا في عام ، أمَّ 1111لعام  %  91معدالً وقدره  هذا المؤشر 

 .في كافة مناطق المحافظة وريفها%  211اآلمنة 

رتفاع في هذه المؤشرات بشكل تصاعدي ولكن لم تزل ضمن الحدود المسموحة عالميًا فيجب استدراك ا لوحظ

معالجة على كافة النشاطات الصناعية والسياحية والتجارية وخاصة معاصر الهذه الحالة بفرض تطبيق محطات 

 .الزيتون 

 

 :تلوث الهواء  -2-20-2-1
في /كروغرام مي/  111/ معدالً وقدره 1111عام  سوريةالتلوث في  بلغ مؤشرهوائية، العوالق الهو عبارة عن و

ا في محافظة أمًّ  في المتر المكعب ،/ميكروغرام  111إلى  1119عام  هذا المؤشر في المتر المكعب وازداد

ل هذا المؤشرلالسويداء   111 إلى 1119في عام ليرتفع   ،ميكروغرام 111معدالً وقدره 1111عام فقد سجَّ

مما سبق ميكرو غرام في المتر المكعب ،   111الحد المسموح عالميا  ، علماً بأنًّ ميكرو غرام في المتر المكعب

المحافظة وذلك بسبب ظاهرة التصحر وانجراف التربة وعامل وطنياً على مستوى ارتفاع هذا المؤشريتبين 

 .الجفاف 

 
 

 مؤشر التلوث في المحافظة (12) الشكل

 مديرية الصحة في محافظة السويداء: المصدر

 :الضجيج -2-20-2-1
ل هذا المؤشرديسبل ،  91 معدالً وقدره  بلغ هذا المؤشرعلى مستوى القطر  على مستوى المحافظة في وقد سجَّ

أما على مستوى مناطق  ديسبل ، 81 معدالً وقدره 1119في عام بلغ  ديسبل و 81 معدالً وقدره  1111عام 

لالمحافظة  لةً معدل وقدره صلخد تليها منطقة  ،ديسبل 71السويداء في أوقات الذروة  نطقةفي م فقد سجَّ   مسجَّ

 يعود إلى الزيادةارتفاع المؤشر  إنَّ  ديسبل ، هذا يدل على/  81/ فقد بلغ معدالً وقدره ديسبل أما في شهبا 17

من حيث المرتبة األولى  شغلتمحافظة السويداء  يفوق استيعاب الطرق، علما بأنَّ عداداآلليات بشكل أالهائلة في 

سوريةاألقل ضجيجا في أنَّها 
89
. 

 

                                                           
إحصائيات مديرية اإلحصاء في السويداء
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 في مناطق المحافظة مؤشر الضجيج(11)الشكل

 مديرية الصحة في محافظة السويداء :المصدر

 :معالجة النفايات  -2-20-2-1
 إذ بلغت، محطات المعالجة والمطامر الصحية لعدم توفر إحدى مشاكل المحافظة نظراً  معالجة النفايات تعتبر

، وبطريقة % 19.1، وبطريقة الحرق %  28.1بطريقة الطمر   1117عام  سوريةمعالجة النفايات الصلبة في 

ل مؤشر معالجة النفايات أعاله  ا في المحافظةال تعالج أمَّ % 29.1، و%  1.8الفرز  ليتجاوز المتوسط فقد سجَّ

ال تعالج ، وال يتم استخدام طريقتي % 11تعالج بطريقة الحرق ومن النفايات %   71 الوطني وبمعدل قدره 

ها الطريقة استخدام طريقة الحرق للنفايات علما أنّ  فيعلى األذات النسبة الطمر والفرز وتعتبر محافظة السويداء 

ت الناتجة الضارة بالصحة والمسرطنةاألكثر  ضررا للبيئة نظرا للمواد والغازا
90
 . 

 
  2008طريقة معالجة النفايات على مستوى سورية ومحافظة السويداء لعام (  11)الشكل

 مديرية الصحة في محافظة السويداء: المصدر
                                              

يجب اإلسراع بتنفيذ مشروع النفايات الصلبة والمطامر الصحية في المحافظة والبدء بعملية فرز النفايات  لذا

 .التوعية للتخفيف منها  زيادةالمنزلية و

موقع مكبي النفايات ضمن  من خالل صولة بخدمة جمع النفايات الصلبةيمكن مالحظة نسبة المساكن المو

الشرقية يخدم منطقة صلخد والمنطقة الجنوبية والجبلية من منطقة السويداء، في إحداها في المنطقة ، المحافظة 

المكب الثاني ضمن منطقة اللجاة ويخدم منطقة شهبا والتجمعات العمرانية في المنطقة السهلية والشمالية  يقعحين 

 .من منطقة السويداء

 

 

                                                           
بيئة في محافظة السويداءإحصائيات مديرية اإلحصاء في السويداء، مديرية ال 
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  النفايات الصلبةمؤشر نسب تخديم التجمعات العمرانية  بخدمة جمع (19)خريطةال

 إعداد الباحثة : المصدر

 

فرص بيئية تؤدي إلى االستدامة البيئية،  وتحقق النزاهة  على أربعمحافظة السويداء  رغم ذلك فإّن احتضان 

وتعزيز كفاءة  اإليكولوجية واالحتضان المستدام  ورأس المال الطبيعي و بالتالي رفع مستوى نوعية الحياة،

 :الفرص هي وقدرة اإلقليم، هذه

 .البازلتألولية  رد فر عناصر الطاقة البديلة،والموامحمية اللجاة، توالحراج و ،المروج والمراع

 

 :مساحة المروج والمراعي  -2-20-2
سّجل ، في حين  % 1.11أي نسبتها  هكتار، 7111111تبلغ مساحة المروج والمراعي على مستوى القطر 

هكتار وأصبحت في عام  121191  مساحة وقدرها 1111السويداء عام في مؤشر مساحة الحراج والغابات 

 %.18هكتار، أي نسبتها من إجمالي المحافظة    121111 بمساحة  أقل وقدرها 1119

 سوريةوتمثل نسبة مساحة المروج والمراعي في محافظة السويداء من نسبة مساحة المروج والمراعي من 

1.111 %
91
. 

 
 في المحافظة المروج والمراعيمؤشر نسب (11)الشكل

 

 

 

 

                                                           
..مقابلة أجرتها الباحثة مع مدير مديرية اإلحصاء في محافظة السويداء، ومدير مديرية الحراج
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 :الحراج والغابات  -2-20-1
هكتار  /  7111/وأصبحت  1111لعام  /هكتار 8711/  بلغت  بات في محافظة السويداءمساحة الحراج والغا أنَّ 

وتمثل نسبة ، 1119المحافظة لعام  مساحة من إجمالي.%  (2.1) نسبة الحراج ، أي تشكل  1119في عام 

1.121سورية  مساحة الحراج  في الحراج والغابات في مجافظة السويداء من نسبةمساحة 
92
 .وهي نسبة جيدة ، 

 
 مؤشر نسب الحراج في المحافظة( 17)مؤشر

 إعداد الباحثة باالعتماد على مديرية الحراج: المصدر

 

من %  2.1يعادل  ما هكتار ،1111مساحتها تبلغ و إقليم محافظة السويداءشغل الغابات مساحة كبيرة من وت

 (1171)ريج االصطناعي هكتار، بينما تشغل مواقع التح(8912)البالغة مساحتها إجمالي الغابات السورية

الجروف م، فيها تضاريس وعرة ومتنوعة يمكن مالحظة الشقوق و711وترتفع عن سطح البحر  ،كتاره

حيث  (لحفال)راضي العادية ويسمى ، ويحيط بها الوعر الذي يفصلها عن األالحادة واألحواض المنخفضة

 .باستثناء بعض الجيوب الترابية  ،يغطي الصخر كامل مساحتها

 

 :الحراجضم يو

في  12اختارت اللجنة الدولية لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي التابعة لليونسكو في اجتماعها : اللجاة محمية

محمية طبيعية لكي تضاف إلى السجل  11اللجاة من بين ، محمية 1119أيار  11-11كوريا الجنوبية خالل الفترة 

التنسيق مع مجلس التنسيق العالمي  حيث تمَّ  دولة، 218موقعاً في  111لمحميات اليونسكو من بين  العالمي

لليونسكو
93
 . 

 :وتتميز تلك المحمية ب
 نظراً لطبيعة المنطقة البركانية والتضاريس الوعرة وامتالئها بالشقوق : التنوع والثراء البيولوجي

والجروف نتيجة االنفجارات البركانية وتبرد الحمم واالنكسارات ،وماتحويه من مناظرطبيعية وكهوف 

 .للثوار ملجأً  كانت قديماً ،حيث (مغارة عريقة ، الهوة ،أم الرمان ،حيور اللوز)ومغر 

 

 مع بالمواد المعدنية لونها يعكس لون الصخر وذلك لوقوعها في بيئة متوسطة شبه جافة  تربة بركانية غنية

 .بركانيةصبات بازلتية وجود 

 

                                                           
92

 .اءمقابلة أجرتها الباحثة مع مدير الحراج في محافظة السويداء، وباالعتماد على اإلحصائيات المعتمدة في المرصد الحضري في محافظة السويد 
93

  1122عام1ة الجبل في محافظة السويداء ص أعداد جريد 
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 السويداء مواقع المحميات الطبيعية في محافظة  (18) خريطةال

 إعداد الباحثة باالعتماد على مديرية الحراج: المصدر

 

  واالقتصاديأهمية الموقع التاريخي والجغرافي: 

حيث اختلطت عظام الحيوانات مع )تعود أهمية الموقع لقربه من موقعي الخرب الهيبارية واألمباشي :جغرافياً  -

 .الهاميين وبغيرهما من المواقع على امتداد اللجاة وفي البادية والقرى المتاخمة( الحمم البركانية

تعود لزمن البيولوجي األول القرن الثالث والرابع قبل )األثرية تعود أهمية الموقع لتواجد المخلفات  :تاريخياً  -

 .التي تحكي قصة االستيطان البشري( الميالد

 تتيح المحمية فرصاً هامة لتطوير النشاطات اإلنسانية البيئية المستدامة، من خالل ترميم وتطوير مواقعها -

الحيوانات والنباتات على صعيد هذه لشرح أهمية فرصاً تربوية ، كما وتتيح االستراتيجية الطبيعية واألثرية

المحلي واإلقليمي الوطني والدولي، باإلضافة إلى االعتماد المتبادل بين التنوع الثقافي والبيولوجي نتيجة غناها 

بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني 
94
. 

 

 وع الحيوي وأساس لصيانة تنلركيزة لء نظم بيئية متكاملة فهي تعتبر غابات السويدا :البيئية القيمة

يمتص الهكتار )دورها في تنقية الجو وتخليصه من الملوثات باإلضافة ل ،ية مساقط المياهالتربة وحما

مليون  27ويقوم بتصفية  ، كغ من غاز ثاني اوكسيد الكربون يومياً 171-111الواحد من الغابات مابين 

 حيث أنّ  ،أمر حيوي وطني ي لمنطقة اللجاة هوإعادة التوازن البيئي الحيو إنّ  من الهواء في العام أي1م

متنوعة وذات أهمية وكذلك الحشائش والحيوانات البرية  تألف منها بقايا الغابة الطبيعيةاألشجار التي ت

 (.غرب الخرسا)ألفي عام 1111نحو فأشجار البطم يصل عمرها  والزواحف والطيور وغيرها،

 

  سياحي عنصر جذب: 

يمكن لمنطقة اللجاة أن تكون رئة  ية في مواجهة انتشار تلوث الهواءإضافة إلى الفوائد الصحية الوقائية والطب

بما فيها من معالم أثرية وطرق قديمة وأبنية  وهي منطقة جذب للسياحة الثقافية البيئية، تتنفس منها كامل المنطقة،

                                                           
 الصفا أول حديقة جيولوجية في سوريا، (أبناء المحافظة) - 94
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، باإلضافة لما يعرف به أهالي الجبل من ثقافة وانفتاح اء المناخونق رية بركانية طبيعية،ومغاور وأشكال ضخ

وعادات وتقاليد مما يشجع السياحة الشعبية والبيئية حيث تشكل منتزهات لفئات السكان المختلفة وكونها الرئات 

 .الكبرى لمحيط اسمنتي يزداد اتساعا

 

لتنمية األنشطة البشرية المستدامة من خالل المراعي توفر فرص عمل عظيمة  إنَّ الموارد الطبيعية في المحافظة

 .ألعشاب وصناعة العقاقير والترابط بين التنوع الثقافي والبيولوجي اوالتداوي ب

 

 :توليد  الطاقة البديلة -2-20-1
بما يميز  ،أم التكوين البنائي األصلتعتبر المحافظة صديقة للبيئة سواء من خالل التكوين البنيوي التضاريسي 

وكيفية طبيعة العالقة بين المجتمع واالقتصاد والبيئة واعتمادها على المنتجات المنزلية  الجبليةقراها التراثية 

صناعية،  أو من خالل الموارد الطبيعية التي تحتويها الحراج والمحميات وما يميز مناخها سواء الغذائية أو ال

 ، مما يجعل المحافظة قادرة على إدارة ذاتها اقتصادياً لفصول األربعةوتنوع ا بالسطوع  الشمسي أو بشدة الرياح

تنوع االقتصادي وتوفير الوظائف، التي تساهم في حل مشاكل التساهم في التي ، باالعتماد على الموارد البيئية

أهم مصادر الطاقةالتلوث البيئي 
95
: 

 

 إنتاج الغاز الحيوي: 

من مجمل حجم % 81-11يعد الغاز الحيوي مصدراً جيدا للطاقة إذ يحتوي على الميتان الذي تبلغ نسبته بين 

الغاز الحيوي، ويتمتع بقيمة حرارية عالية حيث يتم الحصول عليه من تحلل النفايات الغنية بالمادة العضوية حيث 

تأثيره السلبي في ظاهرة االحتباس الحراري  لتاليوبا بدالً من تسربه إلى الهواءالمحيطيفيد في إنتاج الطاقة 

تان  من خالل تنفيذ مجموعة من وحدات إنتاج الغاز الحيوي في يبحيث يتم استبدال الوقود األحفوري بغاز الم

الختبار مخلفات األغنام ،ومركز  محافظة السويداء ، بعضها ألهداف بحثية كما في مراكز البحوث في السماقيات 
 الصغيرة ةوبعضها اآلخر عند الفالحين في قرى الصور ،البحوث الزراعية في البادية الختبار مخلفات األبقار

، وما يميز ريف المحافظة قدرته على إعادة تدوير الموقع من خالل إعادة تدوير المخلفات ةوالكبيرة والرضيم

د الحفر الفنية وهي طريقة قديمة أصالً كانت تستخدم في قرى الجبل لتوليد الصلبة لكل منزل قروي باعتما

الكهرباء والغاز الحيوي بمعالجة هذه المخلفات مما يخفض من تكاليف البنى التحتية
96
. 

كإنتاج مصدر مستدام للطاقة من جراء إنتاج  تجربة رائدة الجودةإنتاج السماد العضوي المتخمر عالي عتبر يو
تحقيق  الحيوي بالتخلص من المخلفات الحيوانية والبشرية ومن تفل الزيتون في البيئة الريفية وبالتاليالغاز 

 .مستدامة للبيئةحماية 

 

  إمكانية استثمار طاقة الرياح  نمن خالل اإلطالع على الخارطة الريحية في سوريا تبيَّ المزارع الريحية

وخاصة قريتي (الهيت ،براق، طربا، الخالدية)تية األماكن اآلالواجهة المحورية الجبلية وفي  في

 .المشقوق وأم ضبيب نتيجة ارتفاع المنطقة ووقوعها أمام فتحة الجوالن الريحية

باإلضافة إلى تنوع التضاريس حيث تشير المؤشرات البيئية إلى وجود معدل سرعات عالية في هذه 

 المناطق التوجد في مناطق أخرى
97
 . 

 

  على مدار العام ةيقع اإلقليم في منطقة إشعاع شمسي مرتفع :الشمسيةاألحواض والطاقة
98
، مما يمكن :

شرب إلى مياه نقية من خالل لالطاقة الشمسية لتحويل جميع أنواع المياه الغير صالحة ل ثمارمن است

 كذلك يمكن  عمل دارات تكييف تعمل بمبدأ االستفادة من. استعمال األحواض الشمسية بتقطير المياه 

واستخدام الطاقات المتجددة من خالل األلواح الزجاجية  (،طاقة ضائعة، طاقة شمسية)الطاقات البديلة 

ميغا واط فإذا كانت  111والمرايا العاكسة بحيث يتم تحويل الطاقة المنتجة إلى المنازل وتنتج حوالي 
                                                           

 ،(1121)أيار  "تحت شعار نحو سويداء صديقة للبيئة"المؤتمر البيئي األول في السويداء   95

ومخلفات المواشي، دراسة تأثير ظروف الحرارة العالية والتخمر المشترك وإضافة إنتاج الغاز الحيوي من تفل الزيتون "رأفت ، المؤتمر البيئي األول ، العفيف  96

 1121عام أيار ." األنزيمات على إنتاجية الميثان

.محمد قرضاب. الدروس المستفادة من تجارب نشر تقنية الغاز الحيوي في المنطقة الجنوبية د--  

 .1121أيار ، "التصميمية في إنشاء المزارع الريحيةاألسس "فريد ، المؤتمر البيئي األول أبو حامد،  97

98
 1121أيار " السويداء صديقة  للبيئة" المؤتمر البيئي األول في محافظة السويداء تحت شعار، " المباني الموفرة الستهالك الطاقة"األطرش، منير،  
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كهرباء، وفي حال الطاقة الطاقة المنتجة غير كافية سيتم استرداد النقص من خالل الشركة العامة لل

المنتجة أكثر من الطاقة المستهلكة في المنازل سيتم تحويلها بوساطة عدادات الكهرباء الذكية إلى 

الشركة العامة للكهرباء وبذلك سيتم خفض استنزاف مصادر الطاقة الغير متجددة،  ويمكن االستفادة من 

 .بنية وتطبيق مبدأ العزل الحراري الطاقة الشمسية من خالل العمارة الخضراء لتصميم األ

 

 
 في محافظة السويداء يةتوزع المزارع الريح ( 19 )خريطةال

 إعداد الباحثة: المصدر

 

تنمية موارد المحافظة االقتصادية عبر إقامة مشاريع تعتمد على المادة الخام المتوفرة، سوف يوفر فرص  إنَّ 

 .عمل جديدة لألعداد المتزايدة من طالبي العمل،وبالتالي تحسين مستوى الحياة المعيشية االقتصادية واالجتماعية 

 

 :البازلت -2-20-1

ت إلى انتشار البازلت في األراضي الغير األراضي الجنوبية من سورية، أدَّ نتيجة االنسكابات البركانية على 

زراعية  بكثرة بحيث يغطي مساحة كبيرة من المحافظة من الناحية الجيولوجية  من منطقة اللجاة والخرب، 

وصناعة  تستخدم هذه الصخور بعد التكسير، والطحن إلنتاج الرمل، والزلط المستخدم في أعمال البناء، والردم،

حيث تتكشف على سطح األرض حالياً عن طريق تكسير الحجر البازلتي ذو األحجام . االسمنت، وفرش الطرق

الستخدامه في كافة أعمال  لم من مقالع كثيرة ال تزيد عن مترين، وطحنه بهدف إنتاج الزلط والرم21-2الكبيرة

 :البناء، وصناعة االسمنت وفرش الطرق،   ويمكن تقسيم استخداماته إلى ثالثة أقسام

 .البازلت المجموع والمكسر إلنتاج الحصويات البازلت المقشور والمقطع، البازلت المصهوروالمصنع ،

في اإلقليم  جهة سياحية في منطقة شهباكما يمكن اعتبار البازلت كو ،ويمكن استخدامه في الخلطات البيتونية

ضمن اإلطار الوطني الجنوبي
99
. 

 

 

 

                                                           
99

السويداء " المؤتمر البيئي األول في محافظة السويداء تحت شعار، "البيئة المحلية ،تأثير مراكز التجمعات السكنية القديمة في جنوب سورية على" عبود، غسان: د 

 1121أيار " صديقة  للبيئة
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 :ترتيب التفاوت المناطقي المكاني للمحافظة -2-22
ألف المقياس وخدمياً ومكانياً لذلك فقد ت تيبن تفاوت مناطق اإلقليم تنموياً اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً  ،مما سبق

التنمية في المناطق الثالث لمحافظة السويداء من مؤشر فرعي هو مؤشر درجة العام المقترح لقياس مستويات 

المطلوب قياس درجة التنمية الخاصة بها،  التنمية، وقد تمَّ الوصول إليه عن طريق ترتيب الوحدات المكانية

راسة كما هو غيرات التنمية المختارة للدإعطاء كل وحدة منها الدرجة الخاصة بترتيبها في كل متغير من المتب

في محافظة  مؤشراً تنموياً،  وقد تمَّ إعطاء المناطق الثالث( 11)ها والبالغ عدد (11)جدول موضح في ال

في كل متغير  لكل ناحية (21إلى 2)بين تتراوح لكل منطقة  وكذلك درجة  (1إلى 2)السويداء درجة تتراوح بين 

بين المناطق ومن ( 1إلى 2)من المتغيرات المختارة لقياس مستويات التنمية، وقد تراوحت هذه الدرجة بين 

بين النواحي لتدل على موقع المنطقة والناحية في محافظة السويداء، ومن ثمَّ تصبح درجة المنطقة ( 21إلى 2)

الدرجة األولى والثانية عشر، وبافتراض أنَّ منحصرة بين  منحصرة بين الدرجة األولى والثالثة ودرجة الناحية

فإّن مجموع الدرجات الدال على مؤشر درجة التنمية الخاص ( 11)منطقة شغلت المركز األول في المتغيرات 

فإنَّ ( 11)وبافتراض انَّ منطقة أخرى قد شغلت المركز الثالث في المتغيرات ( 2*11) درجة، أي ( 11)بها هو 

، ومن ثمَّ فإنَّ درجات (1*11)أي ( 211)لدرجات الدال على مؤشر درجة التنمية الخاص بها هو مجموع ا

وهو المدى التنموي الذي تقع خالله كل مناطق محافظة  211إلى  11مؤشر درجة التنمية تتراوح بين 

السويداء
100
.  

األعلى إلى األدنى وهذا ما يشير النواحي تنموياً حسب المتغيرات من المناطق و ترتيب( 11) خرائطن البيَّ تو

 :إلى درجة قوة التنمية حيث تتمركز في منطقة االستقرار األولى والثانية

 )الشكل

 مناطق الثالث والنواحي االثني عشر في المحافظةلمؤشر ترتيب التفاوت المناطقي التنموي ل( 11) الشكل

 

 

 

 

 

 
 تيب التفاوت المكاني التنموي للمناطق الثالث في محافظة السويداء حسب مؤشر درجة التنميةرمؤشر ت( 12)الجدول

م فإّن مؤشر درجة التنمية يرتبط بالكثافات السكانية فكلما ازدادت الكثافة السكانية ازداد مؤشر ما تقدَّ  استناداً 

بمؤشرين  الذي ذلك فإنّه مؤشر درجة التنمية يرتبط يدل علىدرجة التنمية نوعية ونقص بالقيمة العددية،  وما 

عدت التجمعات العمرانية عن المنطقة آخرين هما المسافة وزمن الوصول إلى مركز ثقل اإلقليم، لذلك فكلما ب

المركزية لإلقليم باتجاه األطراف نقصت الخدمات التنموية والعكس كلما كانت هذه التجمعات العمرانية أقرب إلى 

 .المركز ازدادت الخدمات التنموية

 
                                                           

100
 .0779عدد التاسع، يوليو ، عبد العال، محمد أحمد، االختالفات اإلقليمية في مستويات التنمية في مصر، مجلة الجغرافيا والتنمية، كلية اآلداب جامعة المنوفيه، ال 

 

 درجة التنمية السويداء شهبا صلخد

1=1 1=1 11=91 2   * 

28=11 21=17 2=1   1   * 

21=19 21=17 1=9 1   * 

 المجموع 12 87 81
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جة التنمية مؤشر األمية نقص مؤشر در ازدادفكلما األمية يالحظ أيضاً ارتباط مؤشر درجة التنمية بمؤشري 

 .، وكلما نقص مؤشر األمية ازداد مؤشر درجة التنمية نوعيةً الخدمات التنمويةورافقه نقص في 

 

ارتباط مؤشر درجة التنمية بمؤشر الفقر كلما ارتفع مؤشر الفقر انخفض مؤشر درجة التنمية، كما يالحظ 

 .والعكس صحيح

 

مؤشر البطالة نقص مؤشر  زدادمؤشر البطالة فكلما امؤشر درجة التنمية ارتباطاً عكسياً مع كما ويرتبط 

الخدمات التنموية وذلك كما هو الحال في منطقة صلخد، ذلك الرتباط مؤشر البطالة بمؤشر قوة العمل ومؤشر 

دل يهاداته  فتزداد نسب البطالة مما التعليم،  إذ أّن معظم حاملي الشهادات ال يجدون فرص عمل تتناسب مع ش

ؤشر  الناتج اإلجمالي المحلي للفرد ومعدل النشاط االقتصادي رغم المؤشرات التربوية التعليمية خفاض منعلى ا

 .العالية

 

 : الثاني بابالفصل األول من ال خالصة

 وذإقليم نام في محافظة السويداء يدلَّ على أنَّ إقليم المحافظة المؤشرات  إنَّ دراسة وتحليل المؤشرات التنموية

 واضحفقر مؤشرال و ةدخل منخفضمستويات الومؤشرات تربوية وتنموية عالية، و طاقات وقوة بشرية هائلة

اإلقليم  ، كما أنَّ ومجتمعياً وبيئياً واقتصادياً وإدارياً و روحياً  اإلقليم يتجه إلى تنمية غير مستدامة بشرياً وبذلك 

اإلقليم  ، ويسوديتجه إلى عدم استدامة رأس المال الطبيعي والبشري واالجتماعي واالستهالكي والمجتمعي

 .ستدام مكفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية منخفضة، وبيئة متدهورة واحتضان غير كما أنَّ بنوعية حياة منخفضة، 

مختلف المجاالت لل المؤشرات الكمية اإلحصائية إّن تحليل الوضع الراهن االستراتيجي للمحافظة من خال

اإلطار المكاني بما تتضمنه هذه ضمن  والبيئية وية االقتصادية واالجتماعية والمؤسساتية والخدميةمالتن

والتي أكّدت  ،الحالي على بيان الواقع أجابت على األسئلة التي طرحت بناءً  المجاالت من محاور تنموية

و لقرويةا بالتجمعات ارتباطاً وثيقاً  المشاكل االجتماعية واالقتصادية والبيئية والمؤسساتية والتي ترتبط

الحضرية والناجمة عن سوء توزيع الخدمات المجتمعية وغياب التنسيق والتكامل بين قطاعات اإلقليم ضمن 

تحليل نقاط القوة  سيتم وفي الفصول التالية. ماريةإطار التنمية المكانية الوطنية وغياب المشاريع االستث

والضعف والفرص والتحديات لهذه القطاعات بما يسمح بتحديد االتجاه المستقبلي بصياغة الرؤية المستقبلية 

 التنموية المستدامة لإلقليم واألهداف االستراتيجية،  لتبدأ مرحلة التخطيط اإلقليمي بعرض أهم المؤشرات

ة أم بتحديد اتجاه االستدامة زياد أهداف رؤية اإلقليم المستقبلية دم المحرز في تحقيققيق التلقياس مدى تحق

، وتحديد أهم المؤشرات لمتابعة تنفيذ األهداف االستراتيجية أثناء مرحلة نقصان وصياغة االستراتيجيات

 .ضمن إطار التنمية اإلقليمية الوطنية التخطيط اإلقليمي
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للمناطق الثالث في محافظة  عملية التقييم والتحليل االستراتيجي":نيالفصل الثا -2.

 ("السويداء، شهبا، صلخد)السويداء مدن

 تمت عملية التحليل في  بعد أن محافظة السويداءاالستراتيجي ل خطيطيتناول هذا الفصل عملية التقييم والت

الحصول عليها في ضوء المؤشرات  المعلومات التي تم  اعتمدت هذه المرحلة على حيث  ،الفصل السابق

تحليل المعلومات الواردة في حالة الوضع الراهن وصياغتها ضمن تحليل نقاط القوة والكمية اإلحصائية، 

ومن ثم  صياغة الرؤية وتحديد البدائل التنموية، وتقييم الرؤية ومن ثم   والضعف والفرص والتحديات،

االستراتيجيات التنموية وتقييمها لتحديد أهم نقاط االستراتيجية التنموية اإلقليمية للمناطق الثالث في صياغة 

 .محافظة السويداء ضمن اإلطار الوطني

 

 :الحصول عليها من خالل ورشات العمل المعلومات التي تم   -2-1
بحضور مدراء المديريات في المحافظة لسويداء لتخطيط اإلقليمي في نقابة المهندسين في الورشة عمل  أقيمت

تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في المحافظة من خاللها تم  و والمعنين باألمر،
1
. 

وورشة العمل باإلجابة على األسئلة التي طرحت في الفصل بدايةً سيتم تحديد شركاء التنمية من خالل المقابالت 

تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ، ومن ثم  االستراتيجيةالثاني من الجزء األول لصياغة 
2
. 

 من هم الشركاء

 التعليق األسئلة

 تحديد جميع األطراف ذات العالقة بعملية هل تم ً 

 التنمية؟

 

لدية، قسم االستمالك بالمشاركة المجتمعية ومجالس ال) جزئياً 

 (والتنظيم في المحافظة

 ؟(مثل الفقر:) بالقضايا  درجة اتباطهم 

 

على صلة، مقابلة أجرتها الباحثة مع مديرة مديرية الشؤون 

 االجتماعية ومكتب التشغيل

 ؟(مثل السلطة الحكومية) موقعهم الرسمي-

 

مكتب مركز دعم القرار في المحافظة،  مدير التخطيط العمراني 

ومدير الزراعة والحراج وغيرهم من مدراء المحافظة خالل 

 .ورشة العمل

 ؟(الخبرات، األموال) تحكمهم بالموادر ذات الصلة 

 

المحافظة، قسم اإليرادادت ، مجلس البلدية، مديرية الخدمات الفنية  

المدينة ومديرية  مقابلة أجرتها الباجثة مع العاملين في مجلس

 .الخدمات الفنية

 هل هناك مشاركة للفئات األقل نشاطاً أو الفئات الهشة،  -

 ؟منظممجموعات االقتصاد الغير   مجموعات النساء، 

جزئياً، المرأة الريفية، مكتب التشغيل في المحافظة، مقابالت 

 .(أطفال، نساء، شبان)  أجرتها الباحثة مع بعض الفئات الهشة

 و الرغبة السياسية  من يملك المهارات والمصاداقية  -

 وااللتزام بالعمل الواجب القيام به؟

 

بسبب غياب الكوادر الفنية المؤهلة ومعوقات إجاراءات ، قلة

 .المعامالت الروتينية

 كيف يمكن إيصال األفكار للمناطق المحلية وردود األفعال؟ 

 

ات، تطوير المناهج المدرسية، ، ورش عمل، ندوالتثقيف والتوعية

االستعانة بالخبرات العريبة واألجنبية، وعرض تجارب التنمية 

 شاركة المجتمعيةالمستدامة، الم

 ية تنمية إقليم محافظة السويداءالشركاء في منهجية إعداد استراتيج( 43)الجدول

 إعداد الباحثة :المصدر
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دت نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات كما يليفي حين حد  
3
: 

(عوامل داخلية) نقاط الضعف (عوامل خارجية)التحديات    

 .تراجع الهاطل المطري   -

 .التحويل للوحدات اإلداريةضعف  -

 .صعوبة تنفيذ مشاريع معالجة النفايات الصلبة والسائلة  -

 .ارتفاع تكاليف مشاريع البنية التحتية  -

 .عدم القدرة على المنافسة وبشكل خاص خارجياً   -

 .تعاقب سنوات الجفاف  -

 .عدم التنسيق بين البلديات والوزارات وخططها   -

 .المحافظة لتحفيز االستثمار ضعف مساهمة  -

 .عدم وجود مدينة صناعية مؤهلة لالختصاص  -

 .ارتفاع تكاليف إنتاج المياه ومشاريع البيئة -

 .وجود صعوبة في ترخيص المشاريع االستثمارية -

 .ضعف االستثمار الخاص والمحلي -

 .عدم وجود محطات معالجة للمياه والنفايات الصلبة  -

 (.ود خريطة سياحية إقليميةعدم وج)السياحة  -

 .ضعف تأهيل المواقع األثرية والسياحية -

 .قصور التشريعات الخاصة واالستثمار واألنظمة -

 .عدم توفر مصادر للري مما يعيق قيام زراعات مروية  -

 .وارتفاع تكاليف حفر اآلبار

 .وعورة األراضي في المناطق الزراعية وعدم وجود بيئات -

 .تسويقية متخصصة وجمعيات تسويقية داعمة للمنتج 

 عدم وجود معبر حدودي باتجاه األردن والخليج رغم كون  -

 .محافظة السويداء حدودية

 

 .البطالة المستمرة وتفاقم مشكالتها  -

 .عدم التنسيق بين البلديات والوزارات  -

 .الهجرة الداخلية  -

  .المنتجات الزراعية المحليةعدم التقيد بالزراعة المحلية وحماية -

  .دمغة والنزوح السكانيالهجرة الخارجية وهجرة األ -

 .عدم وجدود صناديق تأهيل المنتجات الزراعية -

 بالستيك لفصل ا نيمكبحيث تدوير النفايات  ةخالل إعاد من)

 (.صناديقك واستخدامها عبواتالمن  والخشب بدالً 

 .المنتجات المعدة لتصديرارتفاع الرسوم الجمركية على  -

 عدم وجود معبر حدودي باتجاه األردن والخليج رغم كون -

  .محافظة السويداء حدودية
 

(داخليةعوامل ) نقاط القوة (عوامل خارجية)الفرص    

 .التنوع المناخي والطبوغرافي وانعدام التلوث  -

  –القمح)وجود منتجات زراعية ال كيميائية فاعلة التصنيع   -

 (.الحمص –العدس

 .سهولة إقامة مزارع عضوية لتوافر الشروط الالزمة  -

 .توفر األيدي العاملة الخبيرة سياحياً واقتصادياً وتعليميا  -

 (.الغرانيت-الطف البركاني–البازلت ) وجود الثروات الطبيعية  -

 (الغابات-الشمس–الرياح ) وجود فرصة لتوليد الكهرباء من طاقة   -

 .نسبة الخريجين والمؤشرات التربويةارتفاع  -

 .المواقع األثرية ذات القيمة السياحية العالمية -

 .وجود المحمية الدولية اللجاة ضمن المحيط الحيوي -

 القرب من دمشق وإمكانية تحويل السويداء إلى منتجع صحي -

 لإلقليم 

  .وجود مثلث لتخطيط اإلقليمي عبر التوسع العمراني  -

  .سكاني منخفضنمو   -

 .وجود بيئة ثقافية اجتماعية وعادات وتقاليد -

 

هذا  ،(قلة عدد المصانع، تنوع حيوي ) نتيجة سياحياً بيئة نظيفة  -

 يساعد على االستثمار السياحي  وصناعة السياحة 

 .منفذ حدودي نحو الخليج كونه قرب المحافظة من دمشق و -

  .فر رأس مال محلي اتو -

 .(زراعة عضوية،تفاحيات ، كرمة )عضوي  منتج زراعي -

  .وجود البازلت والطف البركاني -

 .طاقات البديلةنتاج الة مناسبة إليوجود مساحات واسعة بيئ -

 ..(فرصة بناء جامعات والتوسع بها)  مرتفعةمؤشرات تنموية  -

 .مشاريع استشفائية صحية  -

  .استخدام المواد األولية لصناعة السيراميك -

 .فرصة إقامة غطاء نباتي ورعوي وتربية األغنام   -

 .فرصة إقامة صناعات بازلتية والطف البركاني  -

 .غذائية صناعات استخدام المحاصيل الحقلية بإقامة   -

 .ة إقامة أسواق لصناعات التقليديةفرص  -

 .استثمار اموال المغتربين بمشاريع استثمارية -

 .إنتاج العنب والتفاح واألغنام -

 .السويداء حديقة دمشق الخلفية   -

 .تشجيع تربية األبقار واألغنام وانتشار معامل تصنيع الحليب -

 . توسعيةفرصة ممكنة لبناء جامعات  -

في محافظة السويداء نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات( 44)الجدول   

إعداد الباحثة باالعتماد على ورشة العمل: المصدر  
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 :حسب تحليل الوضع الراهنالقضايا -2-2

ةمجاالت رئيس ستةضمن  ملخص لعشر قضايا وتحديات تم  تحديدها (44) الجدول يبين
4
: 

 الظروف الطبيعية أو الجغرافية -

 الظروف االجتماعية  -

 .االقتصاديةالظروف  -

 .الظروف المؤسساتية -

 الظروف الخدمية -

 .الخصائص اإلقليمية الناجمة عنهم -

 :لظروف الطبيعية وتشملا -2-2-1

 :من خالل العوامل اآلتية، الظروف الطبيعية نتيجة غياب التنمية اإليكولوجية البيئية المستدامة تظهر

 عمرانيةوالزراعية، النسان النقص في المياه لنشاطات اإل: 

ولكن نظراً لزيادة  بالسنة، 3مليار م أربعةبحوالي حافظة ر الطلب الحالي على المياه من حوض اليرموك في المقد  

 3مليارمسبعة من المتوقع أن يصل هذا الطلب  وبالتالي زيادة الطلب في الزراعة والصناعات والمدن، السكان،

هذا الحوض يغذي المنطقة الجنوبية  في السنة وخاصة أن  3مليارم 5.2،ويبلغ العجز الحالي حوالي 9092عام 

 .كم279بلغت  األنابيب في المحافظة وقدزيادة طول خطوط  بحيث تم  

 

 المساحات الخضراء وضغط التنمية العمرانية على عدد محدد من األراضي الخصبة: 

المناطق كثافة باألشجار الحراجية التي تمتد  مناطق الحراج والمروج أشد   ن  إذ تبين من تحليل الوضع الراهن أ

ويزداد نمو المراكز العمرانية ويزداد الضغط على  شرق مدينة السويداء نحو ظهر الجبل، حيث تكثر األمطار،

  .والرعي الجائر مما أدى إلى انخفاض رطوبة المنطقة والتربة األراضي الزراعية واالحتطاب

 

 الناجم بصورة  والتربة والهواء والوديانوالمحميات المراعي التلوث الخطير للحراج و :التلوث

وأساليب النقل  من خالل التدفقات الملوثة الناجمة عن عمليات الرشوشطة العمرانية والصناعية نة عن األرئيس

 .، وعملية الصيد والرعي وبالتالي انقراض أنواع الحيوانات البريةوأساليب التخلص من النفايات الغير مستدام

 

 محلياً وإقليمياً في  الفرص البيئية ثمار، وعدم استعورة األراضيوب المنطقة تتميز :جغرافية المنطقة 

 .إٌقليمياً  ثمرةباإلضافة لوجود البادية الغير مست ،(البازلت، ووجود محمية اللجاة الطبيعية) مثل 

 

 :القضايا االجتماعية واالقتصادية  -2-2-2

سببها  ةتحديات رئيس ةة في ثالثمناقشة العوامل والقضايا الرئيس واالقتصادية في سياقد الظروف االجتماعية تر  

 :غياب التنمية المجتمعية والبشرية والروحية

 وبالتالي الهجرة البطالة في القطاعات االقتصادية :البطالة والهجرة. 

 بسبب وذلك :قلة فرص العمل: 

 .التنموية مع البلدان المجاورة قص في المشاريع االقتصادية واالستراتيجياتن -

 .األوليةعدم تصنيع الطف البركاني وتصديره والصناعات التي تعتمد على المواد -

  .والبيئية المستدامة  واألثرية والسياحية الموارد الطبيعية ثمارعدم است-

 اب وغي المؤسساتينتيجة غياب المشاريع التنموية واالعتماد على النظام وذلك  :تفشي الفقر في المنطقة

ولكون المحافظة ذات طابع ريفي زراعي فتي فأغلب سكانها من الفئة  ، ع الدخلاالستثمارات التي تسهم في تنو  

الثانوية واإلعدادية فالدخل غير كاف مع االحتياجات البشرية، و الجامعيةالعاملة بأجر ومن حاملي الشهادات 

 .مغتربينمن ال األموالمعظم أصحاب رؤوس  إلى ذلك أن   يضاف
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 .، باالعتماد على ورش العملالباحثةإعداد  
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  :القضايا الخدمية -2-2-3

  من  دور قطاع اإلسكان البيئي وإدارتهغياب إن    :والتخديمية التعايشيةاألمكنة والفراغات غياب

ق اآلمان يحقت، بما يخلق فرص عمل وإعادة تدوير المياه والنفاياتو، ونوادي ومالعب حدائق

مع األمكنة التعليمية والتجارية واإلدارية والترفيهية شروط التنمية  لتأمين لسكانلوالراحة والطمأنينة 

من خالل استخدام  والصحية والدينية والمساحات المفتوحة ضمن تخطيط استعماالت األراضي

بما  العناصر الطبيعية من مغر وتالل ومحميات وحراج وربطها مع األمكنة واالستفادة منها بيئياً 

        .يؤمن تنمية المجتمع المحلي ومشاركته إقليمياً 

 ما ضمن الشبكة الهيكلية اإلقليمية والوطنية  والخدمية  والسكانية اختالل الكثافة المبنيةإن   :الكثافة

 .هو مؤشر على اختالل التنمية الحضرية والمحافظات األخرى بين الحضر والريف

 نتيجة اعتياد الناس على   تردي دور وسائل النقل العام واالعتماد على وسائل النقل الخاص :الحركة

من االزدحام  ويزيد  نسب الحوادث ويخفض عامل األمان،  فيما يزيد مسلوك معين في نمط حياتهم 

 .األمراض وبالتالي تكثر البصري والسمعي والضجيج  من نسب التلوثالمروري و

 

 :المعقدة الوطنية اإلقليميةالقضايا 2-2-4

الظروف اإلقليمية بسبب غياب التنمية االقتصادية يترد
5
 : 

 :العالية غم  من إمكاناتها التنمويةالتنموي في المنطقة على الر   الضعف2-2-4-1
 في أساليب اإلنتاج واالستهالك المستدام،  الطبيعية المحافظة ثروات ثمارعدم است:على الصعيد االقتصادي

كالطف مواد الخام الستخراجية من ا وإقامة الصناعات نتاج الطاقة البديلةكالرياح إلالبيئية الموارد و

 ثمار، واستواستخدامه كوجهة سياحية ضمن منطقة اللجاة بازلتتصنيعية كالالولية األمواد الالبركاني و

وعدم وجود مدينة صناعية متكاملة كنقطة تنموية متكاملة مع المدن  ،الموارد السياحية والزراعية والبشرية

 .، وعدم وجود سوق هال لتصريف المنتجات الزراعيةالصناعية في محافظتي درعا ودمشق

 قد  المتواجدة فيها والتينباتية الثروة من ال واالستفادة وجود محمية اللجاة ثماراست عدم: على الصيعد البيئي

 .طبيةكأعشاب  تستخدم 

 مع دول الجوار والمحافظات المجاورة نتيجة  شبكة النقلضعف : الوطني على الصعيد المكاني اإلقليمي

وجود السكة الحديدية ما بين   ثمار، وعدم استعدم وجود معابر حدودية وعالقات دولية مع دول الجوار

خطة تنموية  وضع، وعدم وربطها بمدينة السويداء محافظتي دمشق ودرعا  في الشيخ مسكين بازرع

معيارية  شروطوفق ن محافظتي درعا والقنيطرة اإلقليم الجنوبي مع كل ماإلطار الوطني وسياحية ضمن 

وعدم تنشيط الدور  والزراعية وشروط التنمية المحلية اإلقليمية، تتعلق بحماية الموارد المائية والطبيعية 

باقتصاد اإلقليم المرتبط  يةخطط اإلقليمالالجامعي  وربط  التعليمي في المحافظة والتوسع بالتعليم العام

 .والبحوث الزراعية والصناعية وباالختصاصات السياحية ضمن اإلقليم الجنوبي بالزراعة

 

 

 :أهم هذه الفرص ضمن اإلطار اإلقليمي الوطني( 44)خريطةن البي  ت و
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 .إعداد الباحثة، باالعتماد على ورش العمل 
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 فرص تنمية اإلقليم  ضمن اإلطار الوطني( 44) خريطةال

 إعداد الباحثة: المصدر

 :القضايا اإلدارية2-2-5

 :إلى قليمياإلسياق الغياب التنمية المؤسساتية في  إلىترد الظروف اإلدارية 

 محافظات الوزارات والت اإلدارية مع التنسيق الشاقولي من داغياب التنسيق األفقي للوح:المركزية

 .األموالومجالس المدن مما يكرس االزدواجية في الخطط وهدر 

 تقتصر المشاركة المجتمعية على تقديم االعتراضات أثناء عرض المخطط  :غياب المشاركة المجتمعية

 .المشاركة المجتمعية في إبداء آراءهم في الخطط الوطنية  فقدانل والتنظيمي المعد  

 الظروف القضايا  رئيسية التحديات السياسات الحالية المتبعة

  شبكات ري اقتصادية في استخدام 

 االستهالك

 

 بناء محطات الصرف ل وضع خطط 

 .النفايات  الصحي ومعالجة مطامر

 تحديد مناطق الحماية الطبيعية 

 مشروع الحزام األخضر 

 

 

 

 

 

 

  تحفيز االستثمار وتشجيع الفالحين 

و زيادة حجم الحيازات  بتسهيل القروض

 .الزراعية 

 

 -   للجفاف والتصحرتعرض المناطق الزراعية 

 والقطاع  مياه الزراعةالفي  نقص حاد 

 العمرانية  نتيجة ضغط التجمعات العمراني 

 والتوسع العشوائي

 

  التلوث البيئي جراء تلوث مياه السدود 

 والتربة 

 السمعي والصري والهواء والتلوث

  انقراض أنواع الحيوانات البرية وأنواع من 

 والصيد الطيور نتيجة الرعي الجائر

 

 تدهور األنواع الحراجية ذات المتطلبات   

 البيئيةالمحددة والمتأقلمة مع رطوبة

   المنطقة. 

  وعورة األراضي الزراعية في المناطق 

 ،الوعرة نتيجة التضاريس الزراعية 

 صغر حجم الحيازات الزراعية وعدمو

 استصالح األراضي 

 .الزراعية 

 وجود البادية الغير مستعلة إقليمياً -7

 

 تآكل ) 

 المساحات

 (الخضراء

 

 

 

 

 

 

 الظروف

 الطبيعية 

 التلوث

 

 

 

 

 

 

 الطبيعة

 الجغرافية 
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  توفير فرص عمل وتحفيز االستثمار والمشاريع

 .الخاصة الجذابة 

 اتخاذ تدابير الحد من الفقر والبطالة واستمارات 

 .من خالل القروض الصغيرة االقتصادية

 

 

 

 التسويق بشكل شخصي. 

  أنظمة ضابطة البناء حسب العمرانيإتباع 

 واألطر القانونية لالستمالك        

  ارتفاع معدالت البطالة في كافة القطاعات 

 عمل وعدم توفر فرص

 ارتفاع معدالت الفقر 

 الهجرة الخارجية 

 عدم تأهيل المواقع األثرية والسياحية. 

 عدم وجود محطات معالجة المياه. 

 وجودعدم ، وعدم وجود مدينة صناعية . 

 .هال لتصريف المنتجات وتسويقهاسوق 

  عدم إتباع أساليب السكن المستدام رغم    

 .غنى المحافظة بالمقومات الطبيعية

 م إتباع أساليب اإلنتاج واالستهالك دع 

  .المستدام

    ووسائل النقل المستدام رغم إمكانيات 

 .المحافظة البيئية

 

 البطالة 

 والهجرة

 والفقر

 

 

 الظروف

 االقتصادية

 االجتماعية

 

 األمكنة 

 )والفراغات

 السكن

 (واإلسكان

 الكثافة

 حركة المرور

 

 الظروف

 الخدمية 

 

 .قصور في التشريعات والقوانين الناظمة  اليوجد

 عدم وجود كوادر فنية ومهنية مؤهلة. 

 -بنية مؤسساتية ضعيفة واتباع نهج    

 .واالنفراديةالمركزية 

  كل     الميزانية تصرف لمشاريع خدمية ذاتها

 .سنة

 المركزية

 

 غياب المشاركة

 المجتمعية

 الظروف

 اإلدراية

 

 عدم وجود معبر حدودي   اليوجد

 منطقة ذات حاجات إنمائية وإمكانيات 

 غير مستغلة 

 الضعف

 التنموي 
 الظروف 

 اإلقليمية

 

 فرص المحافظة حسب ظروف المحافظة(  45) الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر

 

 :ليم وإمكانياته في ثالث مجموعاتفي حين تحدد فرص اإلق

 
 الظروف الفرص األساسية العوائد المتوقعة

 تنوع عمراني

 فرص عمل لتنمية األنشطة البشرية المستدامة

 

 توفر الطاقة البديلة

 

 عشاب الطبيةاألصناعة العقاقير والتداوي ب

 تنوع الطبيعتها البركانية و 

 التضاريسي

 ومغر وكهوف واحتوائها على  

  محمية اللجاة والضمنةوجود

 والبادية

 وقوعها أمام فتحة الجوالن  -

 الريحية

 ثروة زراعية وثراء بيولوجي-

 توفر البازلتل 

 اإلمكانيات

 الطبيعية 

 توفر فرص عمل وتأمينها

 السياحة البيئية الطبيعية الثقافية الزراعية ) 

 التجارية

 الترفيهية والدينية و

 ...(الكفاءة االقتصادية، زيادة اإلنتاجية

 

 الخصوصية االجتماعية - 

 .واإلسكان  واالقتصادية لسكان

 - كثافة سكانية منخفضة 

 - نسبة متعلمين عالية 

 -  ثروة زراعية، )التنوع االقتصادي 

 ، ثروة سياحية،ثروة أثرية،يد عاملة 

 ..(خبرة فنية 

 -  والطف البركانيتوفر البازلت 

 - -تنوع الموارد الزراعية والسياحية 

 اإلمكانيات

 االجتماعية

 واالقتصادية

 في اإلقليم الجنوبي قطب تنموي رئيسي- ووطنياً  اإل رتقاء  التنموي لإلقليم إقليمياً 

 إقليم صديق للبيئة-

 الفرص اإلقليمية

 السويداء ظةمحافإمكانيات  (44) الجدول

 الباحثةإعداد : المصدر

 :مبادئ التعامل مع القضايا الرئيسية -2-3 
 ،واحد وتوجيهها في إطار   توحيد االستراتيجيات والمشاريعلخطة التنمية اإلقليمية ستتعامل مع القضايا  إن  

 بحيث تكون واجبة  ،ضمن اإلطار الوطنيطاعية تنسيق والتعاون بين مختلف االستراتيجيات القللباإلضافة 

بناًء على عناصر الخطة أهم  تحديد خالل مشاركة المجتمع المحلي، لذلك فقد تم  من إقليم المحافظة التطبيق في 
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تحليل الوضع يل االستراتيجي وعلى لعلى التح ستراتيجية بناءً اال يةرؤالصياغة تم  إذ بيان رؤية المحافظة، 

هداف لكل مجال األرؤية لتحقيق  أيص والمكونات الواجب توفرها في كذلك على الخصائو، الراهن للمحافظة

من المجاالت التنموية االجتماعية والبيئية واالقتصادية والمؤسساتية والهيكلية
6
. 

 

 :رؤية المحافظة -2-4
يتسم اإلقليم بكونة مركز جذب ثقافي وسياحي وبيئي  ،إقليم فتي ذو إمكانيات اقتصادية اجتماعية بيئية هائلة 

لغناه بالتراث واآلثار، وكونه يحتوي على المحميات ويقع على الطريق الشرياني  وطبيعي واجتماعي، باإلضافة

يشكل مثلث توازن في  كما والخليج،  دول الرئيسي العابر إلى الجنوب نحو األردن، وكونه بوابة سورية نحو

ة سياحية ترفيهية اإلقليم الحنوبي لكل من المدن الثالث درعا والسويداء و القنيطرة وكذلك  يشكل وحدة إقليمي

األردن، فهو قطب تنموي رئيسيدرعا وكل  من ثقافية تجارية مع 
7
. 

 

 :بدائل التنمية -2-4-1
التنمية في على الصعيد المحلي وعلى الصعيد اإلقليمي وعلى  محاورمن خالل بيان الرؤية السابق فقد تم ً تحديد 

 :الصعيد الوطني

  والمناطقالتنمية اإلقليمية على مستوى المدن. 

 إقليم المحافظة التنمية اإلقليمية على مستوى. 

  الوطني طاراإلمستوى اإلقليم الجنوبي ضمن التنمية اإلقليمية على. 

 

 :التنمية اإلقليمية على مستوى المدن والمناطق -2-4-1-1

 (منطقة السويداء) التنمية من خالل الجبل: 
كما و ، داري اقتصادي إجتماعي بيئي تراثيإ وحراجي زراعيفهو إقليم جبلي السويداء قطب تنموي رئيسي، 

 .والتخييم الشتوية والصيفيةيعتبر كإقليم سياحي من خالل السياحة 

 

 (:منطقة شهبا) التنمية من خالل السهل 
فهو إقليم  والبازلت  محمية اللجاة احتوائه على ب،  إقليم اجتماعي ثقافي زراعيوشهبا قطب تنموي ثانوي، 

 نمو قطبواالستكشافية، فهو التعليمية والثقافية والتعليمية والسياحة الدينية و الترفيهلسياحة ليصلح سياحي 

 .لطف البركاني  تصنيعي لصناعةسياحي و

 

 (منطقة صلخد) التنمية من خالل الهضبة: 

والترفيهية  والتراثية لسياحة البيئية الدينية ل يصلح زراعي بيئي سياحي حدوديإقليم و صلخد قطب تنموي ثانوي،

  . والتعليمية

 :إقليم المحافظةالتنمية اإلقليمية على مستوى   -2-4-1-2

بيئي سياحي، قادر على تقديم خدمات  مواصالتيتعليمي  السويداء إقليم مركب ثقافي اقتصادي اجتماعي

 .األمن واآلمان كرسحيث يبسكانه، اجتماعية اقتصادية مستدامة بمشاركة جميع 

السويداء إقليم عريق يربط الماضي بالحاضر، فهو إقليم تاريخي ومعبر حدودي ومركز جذب اقتصادي وخدماتي 

 .باتجاه دول الخليج ةوقطب تنموي في جنوب سوري

خر بالصناعات الحرفية والتقليدية ، يز الجنوب بيئي واقتصادي وزراعي قطب تنموي رئيسي فيالسويداء 

بع الثقافي فر فيها الخدمات األساسية المبنية على الحياة االجتماعية مع الحفاظ على الطااإذ تتو والعادات األصيلة،

 .واالجتماعي الخاص فيه

 :ضمن اإلطار الوطني الجنوبي اإلقليمالتنمية اإلقليمية على مستوى  -2-4-1-3

وره الراهن د  ينقله من إقليم قادر على النهوض بدور اقتصاديفهو، ضمن اإلقليم الجنوبي إقليم المحافظةيقع 

سواق األبين كمورد للمنتجات الزراعية إلى إقليم للصناعة الزراعية، وذلك باالستفادة من موقعه الجغرافي 

األردني حتى أسواق الجزيرة والخليج العربي، وهو إقليم يوفر ولعاصمة دمشق والجوار اللبناني ستهالكية لاال

                                                           
6
  (.32)، صيم في الجزء النظري، الفصل األولالباحثة، باالعتماد على تعريف استراتيجية تنمية إقل 

7
 .8/8/2102بتاريخ على ضوء تحليل الوضع الراهن  نقابة المهندسينالباحثة، ورشة عمل أقيمت في  
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سياحة لع مصادر الدخل واإلنتاج، حيث يمكن لمحلية تسهم في تنوبة واستثمارات ألبنائه فرص عمل جاذ

الطبيعية والثقافية المحلية والدولية أن تنهض باإلقليم الغني بالموارد السياحية المتنوعة،  كما وتقتضي تنمية 

 .قليم دمشق الكبرىحواضره بينياً بالتوازي مع إ مستوى ربطاإلقليم تحسين 

 

نسب التي تقو  على الخصائص والمكوناتاختيار الرؤية األ -2-4-2
8
: 

للتنمية اإلقليمية على مستوى إقليم  الثالث الحلولبمناقشة والمشاركون  بها قامالتي العمل  ةمن خالل ورش

 :توافقية للمحافظة الرؤية الصياغة تم  تعديل  ،المحافظة

جنوباً، حدودي  اقتصادي اجتماعي بيئي السويداء مجتمع فتي ينهض قدماً، فهو قطب تنموي  :الرؤية التوافقية

أساس بناء مؤسساتي مبني على الشراكة يقدم الخدمات المتطورة، مع الحفاظ على خصوصية  ىمستدام،  قائم عل

 .ذو بيئة آمنة اإلقليم االجتماعية والثقافية

 

 :تقييم الرؤية  -2-4-3
تقويم هذه  قد تم  ف جيات،تياالسترا إلى توصلالإن هذه الرؤية تعبر عن تطلعات المشاركين وآمالهم ،ومن أجل 

 .الرؤية وتصحيحها مع المجاالت التنموية لتعبر عن تطلعات المشاركين بشكل واقعي أكثر 

تقييم الرؤية بناء على  (44) بينما يظهر الجدول ،هاعلى خصائص تقييم الرؤية بناءً ( 47)حيث يظهر الجدول

 :يمها بناء على المجاالت التنمويةتقي (42) يظهر الجدول في حين مكوناتها،

 السويداء مجتمع فتي ينهض قدما ، فهو قطب تنموي جنوبيا  حدودي  اقتصادي اجتماعي بيئي مستدام  قائم عل

أساس بناء مؤسساتي مبنيعلى الشراكة يقدم الخدمات المتطورة، مع الحفاظ على خصوصية اإلقليم االجتماعية والثقافيةذو 

 .بيئة آمنة

 

 :الرؤية التوافقية 

تظهر هذه الخاصية من خالل صياغة االستراتيجيات، قد ال تكون ظاهرة بفترة زمنية محددة وبخطة زمنية قصيرة أو 

 .ها تظهر في استراتيجيات التنمية وارتباطها بالقطاعات المختلفةإال أن   بعيدة المدى،

 مرتبطة بمدة زمنية

       اإلقليم فهي منظومة عقالنية وملموسة مبنية على أساس حليل الوضع الراهنهذه الرؤية هي خالصة حالة ت ألن  

 .مركز اقتصادي خدماتي فاإلقليم والبيانات والمخططات قائم من المؤشرات

قادرة على التحدي 

 والواقعية

        فهو معبركون هذا اإلقليم فتي ، مركز خدمي اقتصادي اجتماعي بيئي مستدام في المنطقة الجنوبية وحدودي 

 .ذوموقع استراتيجي، وموارد بشرية هائلة تعليميا وثقافيا وعمليا وطبيعية وزراعية وسياحية .إقليمي وطني

 القدرة التنافسية

تماعي قائم على صياغة الرؤية ارتكزت على القضايا التنموية والمشاركة المجتمعية، فهي مركز اقتصادي اج ألن  

 .على الشراكة مبنيي أساس بناء مؤسسات

اإلشارة إلى أدوار كافة 

 أصحاب المعنيين

 ، وتقوم على أساس مؤسساتي مبني على الشراكة المجتمعية ، ذو خصوصية ها تنطلق من الواقع الملموسألن  

 .اجتماعية وثقافية

 سهلة الفهم للجميع

 توافق األهداف اإلقليمية على مستوى اإلقليم وعلى المستوى الوطني، على  تؤكد  يجب أن صياغة الرؤية ألن  

 .ه قطب تنموي، ومركز اقتصادي حدودي اجتماعي بيئي مستدام،عندما تركز على أن  

 قادرة على تحقيق

األهداف اإلقليمية  

 والوطنية

 إلى الحفاظ على الخصوصيةارتبطت الرؤية بالحداثة مع الحفاظ على العادات والقيم والتقاليد عندما أشارت 

 .االجتماعية والثقافية لإلقليم

 تعبر عن القيم 

 والعادات والتقاليد

 تقييم الرؤية بناء على خصائص الرؤية(47)الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر

 :وغايات التنمية المستدامة تقييم الرؤيةحسب مكونات الرؤية

 واالستدامةاإلدارة البيئية  خدمات متطورة ومستدامة

 الحفاظ على الخصوصية االجتماعيةو الثقافية والبيئة اآلمنة، وقد أشير إلى المركز االقتصادي

 يتيح فرص العمل وتوزيع الموارد الألمثل لالنتفاع بها بشكل مستدام أي يضمن  وعنصر جذب مما 

 .حقوق األجيال القادمة

 العدالة اإلجتماعية

 التنمية االقتصادية االقتصاد والخدماتمركز اقتصادي اجتماعي،تطوير 

المشاركة المجتمعية في البناء  البناء المؤسساتي القائم على أساس المشاركة

 المؤسساتي والعقالنية

 تقييم الرؤية بناء على مكونات الرؤية (44) الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر

                                                           
8
 .. 4/4/9059بتاريخ  مقابلة أجرتها الباحثة مع  مكتب دعم القرار المحلي في المحافظة 
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فيما يحقق نوعية الحياة وكفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية واإلدارة اإلقليمية  تقييم الرؤية حسب األولويات التنموية

 :الرشيدة

 

 الوضع االقتصادي مركز اقتصادي إذا ماتم استغالل الموارد الطبيعية واالقتصادية بشكل بيئي مستدام

بتوزيع الموارد الفقروالبطالة وتوفير فرص العملخفض  الدخل و تحسين الخصوصية االجتماعية والثقافية،

 االقتصادية على الموارد البشرية بعدالة 

 الوضع الديموغرافي 

 االجتماعي

 الوضع البيئي (موارد طبيعية)مركز اقتصادي بيئي مستدام 

 المشاركة، وتطوير التشريعات القانونية بخصوصية مجال على  أساسا  ةخدمات مؤسساتية متطوة قائم

 تخطيط المدن والعمل المؤسساتي

 الوضع الخدمي والمؤسساتي

المكانة اإلقليمية والعالقة مع  ربط األهداف اإلقليمية بالوطنيةيمركز جذب اقتصادي اجتماعي حدودي إقليمي 

المحيط اإلقليمي الوطني 

 والعمراني

 تقييم الرؤية حسب األولويات التنموية (44) الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر

بعملية التنمية اإلقليمية المستدامة وهنا يجب  المحليالمجتمع  إدماجمن خالل الرؤية التوافقية يظهر أهمية 

 مناقشةالعمل بشكل جماعي وتعاوني مع ذوي االختصاص والمؤسسات الحكومية واإلعال  والتثقيف الشعبي و

 .قبل إقرارها من خالل ورش العمل والحوار والمناقشةالخطط التنموية المحلية

 :على هذا تصحح الرؤية التوافقية لتصبح

كقطب تنموي يتصف بمركز جذب إقليمي  ضمن اإلطار الوطني من أجل تعزيز مكانة اإلقليمالعمل  التشاركي 

 ةبيئيال ،إجتماعي قوي باإلمكانات البشرية ،(صناعيا ،تجاريا   ،زراعيا   ،بيئيا   ،سياحيا  )حدودي اقتصادي

تقو  على أساس الشراكة،  مستدا ،ذو بنية مؤسساتية متطورة خدميا وتشريعيا   اقتصادمع وجود  ةسكانيالو

اإلقليم تاريخيا وأصالته وعاداته  معاصر الحداثة حضريا  وريفيا  واجتماعيا  وعمرانيا  مع الحفاظ على عراقة

 .صحية وتقاليدة في بيئة آمنة هادئة نظيفة خضراء

 

 :لرؤيةلاألهداف االستراتيجية  -2-5

على النحو  قليماإلاستراتيجية تنمية  مفهو حسب  هااألهداف االستراتيجية ليمكن تفسير الرؤية وتحديد 

آلتيا
9
: 

 :المستدامةنوعية الحياة تحقيق   -2-5-1

 (.وريفياحضريا   لحداثةلي قوي باإلمكانات البشرية، معاصرتعزيز مكانة اإلقليم كقطب تنموي اجتماعب
مل لتحقيق العدالة االجتماعية، والتوسع الالدخل، وتأمين السكن واإلسكان الالئق، وتأمين فرص ع بتحسينوذلك 

 .بالتعليم الجامعي وتوطين أصحاب الكفاءات والشهادات العليا

 

 :تعزيز كفاءة وقدرة اإلقليم التنافسية  -2-5-2

التشاركي من أجل تعزيز مكانة اإلقليم كقطب تنموي يتصف بمركز جذب إقليمي   العمل)الرؤية  من خالل وذلك 
 والبيئية ةجتماعي قوي باإلمكانات البشريا ، تجاري، صناعي، زراعي ،، بيئيسياحي حدودي اقتصادي

 :(ة واالقتصاد المستدا سكانيالو

تقديم ويسمح بتنوع الدخل، و سنوياً، للمحافظة إجمالي النمو االقتصادي مما يزيد من اً إنشاء اقتصاد قوي إقليميب

االقتصادية كافةً لتنموية القطاعات ا تنميةمن خالل  الخدمات االجتماعية واالقتصادية والبنية التحتية
10
. 

 

 :اإلدارة اإلقليمية الرشيدة -2-5-3

بمركز جذب إقليمي ، ذو بنية  بكونه العمل  التشاركي من أجل تعزيز مكانة اإلقليم كقطب تنموي يتصفب
لحداثة حضريا  وريفيا  واجتماعيا  رلا  تقو  على أساس الشراكة، معاصمؤسساتية متطورة خدميا وتشريعي

                                                           
9
 .في الجزء النظري، الفصل األول( 32)الباحثة ، باالعتماد على تحليل الوضع الراهن  وتعريف استراتيجية تنمية إقليم ص 

10
 (.37)ستراتيجيات التنموية وفقاً للخطط الوطنية في الجزء النظري، الفصل األول صالباحثة،  االستراتيجيات التنموية في المحافظة، باالعتماد  اال 
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وعمرانيا  مع الحفاظ على عراقة اإلقليم تاريخيا وأصالته وعاداته وتقاليدة في بيئة آمنة هادئة نظيفة خضراء 
 . صحية دون العشوائية

 :مؤسساتي قوي من خاللبناء نظا  
 ال وتطوير أنظمة العمل المصرفي وتقليص ب :بناء نظام مالي فع ال تأسيس نظام مالي متطور وفع 

اعتماد الهيكلة المالية لجانبي اإليرادات والنفقات  و يسالروتين اإلداري والمالي واإلصالح المالي المؤس

وتشغيلي بشكل خاص، ورفع نسبة النفقات  كل يل العامة، والسيطرة على معدالت نمو اإلنفاق العام بشك

 .االستثمارية من إجمالي اإلنفاق العام

 تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاصو شراكة بين القطاعين العام والخاصال. 

 زيادة المشاركة الجماهيرية في صنع القرار وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني. 

 إلى الالمركزية اليالتحول من المركزية الع. 

 

 :صياغة االستراتيجيات -2-4
ة بما يتوافق مع صياغة االستراتيجيات على أساس األهداف التنموي تم  الرؤية التوافقية، من خالل ورشة العمل و

اآلتيةاإلجابة على األسئلة ب قضايا اإلقليم المعاصرة 
11
: 

 

 بما يتوافق مع قضايا المعاصرة لالستراتيجية لمحافظة السويداء صياغة االستراتيجية

 اإلجابة األسئلة

  هل يجب التعامل مع كل المشكالت واألهداف التي تم

 توصيفها أم يجب اختيار بعضها؟

 

يحث تضمن  يجب التعامل معها كلها ضمن استراتيجيات قطاعية

القطاع االقتصادي والقطاع االجتماعي ، القطاع البيئي، القطاع 

 المؤسساتي، التنمية اإلقليمية

 ماهي التوقعات اإليجابية التي يمكن البناء عليها  من 

 ؟swotتحليل

اإلمكانيات، إيجاد حلول بديلة لمكامن  ثمارتطوير نقاط القوة واست

 الضعف

  تعمل أكثر على تحقيق ما هي حزمة المدخالت التي

 النتائج وضمان استمرارية التأثير؟

 

ألطر القانونية احديث تالمشاركة المجتمعية،  المساهمة السياسية و

 مجتمعيةلبشكل مستدام، الحفاظ على الموارد البيئية وا

واالقتصادية لألجيال الحالية والمستقبلية، تحليل قضايا القطاعات 

 .التنموية

 يك المحلي للمشروع، بما في ذلك كيف يتم دعم الشر

 تطوير القدرة المؤسسية للمؤسسات المحلية؟

لها بما  بناء القدرات المؤسسية، تكامل المشاريع والبرامج المخطط

الخاص، )افحة الفقر وبرامج اإلسكان تعاون القطاعات في ذلك مك

 .(العام

  ماهو التمويل المتوقع والمصاريف الجارية للتدخالت

 في الواقع؟ استردادهالممكنة، وما هو الممكن 

 

 استرداد تكاليف البنى التحتية، والعائد على المجموعات المستهدفة

 (شباب، أطفال، قادرين وغير قادرين)

 ماهي أفضل االختيارات من الناحية االقتصادية 

 ؟(العائد/التكلفة)

 

دور المدن الصغيرة والمتوسطة،  فعيلاقتصاد إقليم تنافسي، ت

 تكامل القطاعات االقتصادية

  ما هي االستراتيجية األكثر إيجابية في تأثيرها من حيث

معالجة احتياجات الطبقة الفقيرة والفئات األخرى األكثر 

 احتجاجا؟

تحسين الدخل وتطوير مشاريع تنموية متوسطة وصغيرة لتشغيل 

 .العاملةاليد 

  كيف يمكن خفض أو تجنب مردود التأثير السلبي على

 البيئة؟

 

ثر البيئي، تطوير أساليب نوعية الحياة ، رصد وتقييم األ

 .االستهالك واإلنتاج المستدام، النقل المستدام، السكن المستدام

 ةيتوافق مع قضايا اإلقليم المعاصرصياغة االستراتيجيات بما ( 50)الجدول

                                                           
11

 .الباحثة، باالعتماد على ورش العمل 
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 :تقييم االستراتيجيات -2-4-1
الراهن و قضايا اإلقليم بناًء على تحليل الوضع  ،الوطني ضمن اإلطارصياغة االستراتيجيات  (25)ن الجدول يبي  

، وبما يتوافق مع األهداف االستراتيجية، والتحديات التنموية في اإلقليم في المجاالت التنموية الخمسالمعاصرة

ليتم وضع الخطة اإلقليمية
12
:  

 صياغة االستراتيجيات بناء على المجاالت التنموية(51)الجدول 
 

 التحديات حسب تحليل  االستراتيجيات

 الوضع الراهن

القضايا المعاصرة 

 الستراتيجية

 تنمية إقليم المحافظة  

 المجال التنموي

األمثل لإلمكانات والمقومات السياحية والدينية  ثماراالست -

 والتاريخية والطبيعية والمقومات الثقافية والحضارية لإلقليم

 وفق محاور تنموية

 .تحسين بيئة العمل ودعم السالمة المهنية -

تعزيز االستثمار من خالل المشاريع التنموية  لدعم سياسات  -

 .التنمية الشاملة لالقتصاد

 .الزراعية باإلنتاج واإلنتاجية قاءعة الزراعية واالرتزيادة الرق-

 

البطالة في القطاعات 

 االقتصادية

 

 االقتصادي مجالال إقليم تنافسي قوي

من خالل التوسع في تطوير القوى العاملة والموارد البشرية  -

 .الزراعةالجامعات و
 تأمين فرص عمل والحد من ضعف الدخل -

 تفشي الفقر

 وظاهرة الهجرة

  الشمولية االجتماعية

 والحد

 من ضعف الدخل

 والبطالة والهجرة

 االجتماعي مجالال

 إمكانات المناطق ذات الخصوصية كمنطقة ظهر ثماراست-

 الجبل، ومحمية اللجاة والحراج والمراعي بتكثيف استخدامها

 تعزيز تبوء، ووفق خصوصيتها الطبيعية وميزتها النسبية

 .والتاريخي إقليمياً  والسياحي الحضارياإلقليم موقعاً في اإلرث 
البحث في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في منطقة صلخد -

 .ومنطقة شهبا
 حماية األراضي-

 االستغالل األمثل للموارد المائية-

 ضغط التنمية العمرانية-

 على مصادر المياه وتآكل 

 المساحات الخضراء 

 الرعي الجائر واالحتطاب-

أنواع الحيوانات وانقراض 

البرية والنباتات نادرة الوجود 

 .عالمياً 

 وعورة األراضي-

 

 

إقليم تنافسي قوي بيئي 

 مستدام

 المجال البيئي

ال   بناء نظام مؤسساتي فع 

 بناء القدرات المؤسساتية

 إتباع نهج الالمركزية ومشاركة المجتمع المحلي

 بناء نظام مالي قوي

 المركزية وغياب دور 

 القطاع الخاض ومشاركة 

 المجتمع المحلي

 تعزيز عملية التنمية من

 خالل تعزيز 

 نهج الالمركزية

 

 البنية المؤسساتية 

تعزيز دور القطاع الخاص في أنشطة النقل المختلفة وخاصة -

 .عمليات التشغيل وتقديم الخدمات

 تعزيز شبكة النقل النوعية بإنشاء الطرق ذات الكفاءة -

 باقي محافظات القطرلربط بين مختلف المحافظة والعالية 

 .والبلدان المجاورة بوصف المحافظة قطب تنموي 

حركة المرور والنقل الغير -

 مستدام

غياب األمكنة والفراغات -

 التعايشية بين الحضر 

 والريف

 والسكن البيئي بكافة بناه 

 التحتية

 التخطيط االقتصادي

 للبنية التحتية 

 الخدميةالبنية 

 المشتركة وفق محاور الحدودية تنمية المناطق -

 .، وداخلياً مع درعا وريف دمشق ونقاط تنموية

 ضمن اإلطار الوطني تعزيز موقع اإلقليم الجغرافي-

إدخال ، وفي النقل وتجارة الترانزيت من خالل الطريق الدولي

 شبكات النقل بالسكك الحديدية لربط اإلقليمي 

توظيف دور المراكز العمرانية كنقاط تنموية تعليمية وسياحية -

 وتصنيعية وإنتاجية وترفيهية وإسكانية ضمن محاور تنموي 

 إقليمية لتأخذ مناطق اإلقليم دورها محلياً وإقليمياً ووطنياً 

كبيرة ، متوسطة ) إيجاد هيكلية هرمية متوازن للمدن والقرى--
 (،صغيرة

قطاعية تحدد القطاعات الالزمةبناء هيكلية هرمية -  

في كل إقليم وفق المحاور التنموية في اإلقليم الجنوبي    

.وضمن اإلطار الوطني  

 

 الضعف التنموي في اإلقليم

 تفعيل دور المدن

الصغيرة واإلدارية  

 والتجمعات العمرانية

 ضمن اإلطار الوطني 

 

 

 

 الهيكل اإلقليمي

 والعالقة مع

 المحيط

                                                           
.الباحثة

12
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، على خصائص االستراتيجيات استخالص مصفوفة تنفيذية بناءً  تم  ولويات في تطبيق االستراتيجية ولتحديد األ

 :(3-9)انظر المالحقلتقييم مدى فاعلية هذه االستراتيجيات وأولوياتها في تحقيق المجاالت التنموية 

يات مع المجاالت االستراتيجتقييم االستراتيجيات بناء على تقاطع  خصائص ( 9)حق في المل ول اظهر الجدتو

على تحقيق األولويات  ة التنموية اإلقليميةمقدرة االستراتيجي (3)حق في المل ولادظهر الجت، كماالتنموية الخمسة

 تمتحيث رشة العمل وخطط التنمية الوطنية بناء على المجاالت التنموية الخمس التي تم استخالصها بناء على و

 .عادة صياغتهإل يبقى الموضوع نسبياً  حتى  العملية التقييم باإلجابة بنعم أو

 

ة رئيس دعاماتتم تحت أربعة تس في إطار ماتقد م، فإن  استراتيجية تنمية إقليم محافظة السويداء للمناطق الثالث،

 .الوطنية ضمن إطار التنمية المكانيةة للتحديات والمخاطر الرئيس وفقاً 

 

السويداء، شهبا، ) لمناطق الثالث في محافظة السويداء مدنل قليماإلدعامات استراتيجية تنمية  -2-7

 :(صلخد
 :التنمية االقتصادية -2-7-1

السياحة، التجارة، الصناعة، البيئة، الطاقة، النقل والمواصالت ، ) يتم من خاللها تنمية القطاعات التنموية 

 .عملالبما يوفر فرص ( الخدمات

 

 : اإلقليميةوالحضرية التنمية الريفية  -2-7-2
هي إحدى –( السويداء، صلخد، شهبا) والريفية في المناطق الثالث لمحافظة السويداء مدن المناطق الحضريةإن  

يتعين على خطة التنمية اإلقليمية معالجة المشاكل اإلدارية في هذه لذا  المحورية للتخطيط اإلقليمي، النقاط

م ضمن اإلطار الوطني من لتي تحتاج تنميتها إلى تعزيز ودع، واحضرية الصغيرة واإلدارية القائمةالمراكز ال

 .خالل نظام األماكن المركزية

 

 :المناطق الحدودية المشتركةتنمية   -2-7-3

يأخد التخطيط اإلقليمي شكال آخر هو التنمية عبر سبالنظر لصغر حجم البلد نسبياً، وموقعها الجيوسياسي الهام 

األردن  معويتطلب ذلك التنسيق مع البلدان المجاورة األخرى، ومناطق الحدود المشتركة الحدود المشتركة، 

التجارة  قطاعات درعا وريف دمشق  وأغلب هذه العالقات ستكون بخصوصمحافظتي ولبنان، وداخلياً مع 

، وإن   العالقات السورية األردنية في المنطقة الجنوبية  والصناعة وفق محاور تنموية ةوالسياح التعليموالنقل و

 . استراتيجيات التنمية الحدودية علىبشأن الوحدة اإلقليمية التجارية و السياحية فشلهاأو  نجاحهاسيتعلق 

   

 :اإلدارة البيئية -2-7-4

بتوفير السكن المستدام  استراتيجيات التنمية البيئية اإلقليميةتحتاج المناطق الحضرية والريفية على حد سواء إلى 

وإعادة تدوير النفايات وإنتاج الغاز  ،القفر في األراضي إعادة توليد الطاقة البديلة من رياح وطاقة شمسيةو

 .المحميات البيئية والبازلت ثماروتطوير البادية وحماية األراضي واست وخاصة في القرى  الحيوي

 

 :صةالخال

للمحافظة، وبناء  ةتًم تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وفقاً للقطاعات التنمويفقد  ، في إطار ما تقد م

على ورش العمل تم  صياغة رؤية المحافظة المستقبلية ووضع البدائل التنموية، وتحديد األهداف االستراتيجية 

وبناًء على ذلك تم  صياغة االستراتيجيات التنموية في إطار خطة التنمية اإلقليمية للمحافظة بما يتوافق مع 

إعداد الخطة اإلقليمية ، والتنمية المستدامةتحديد مؤشرات  الي سيتم إمكانيات وظروف المحافظة، وفي الفصل الت

 .من خالل التخطيط اإلقليمي بإعداد المخطط الهيكلي بوصفة األداة األساسية في التنمية الشاملة
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رصد استدامة السياسات التنموية في القطاعات التنموية للمناطق : الفصل الثالث -3

 :الثالث في محافظة السويداء بتطبيق مؤشرات التنمية المستدامة 

 لوظائف إقليمتحليل الواقع الراهن للمحافظة من خالل دراسة القطاعات واالتجاهات  التنموية  ن  إ

مدى استدامة استراتيجيات لمحافظة من خالل البيانات والمؤشرات الكميّة اإلحصائية ليست كافية لتحديد ا

ّن مؤشرات التنمية إاحية الكميّة، وكما ذكر سابقاً ف، وإنّما يفيد في فهم حالة المحافظة من النالتنمية

تدامة االستراتيجيات التنموية واستدامة المستدامة هي األداة الفّعالة التي تمّكن القياس النوعي وتقييم اس

في تخطيط اإلدارة المتكاملة الستعماالت  هام   ية، والتي يمكن أن يكون لها دور  أداء القطاعات التنمو

 .ضمن اإلطار الوطني األراضي بشكل متكامل أفقياً وشاقولياً 

اإلقليمية للمناطق الثالث في تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة المختارة على استراتيجية التنمية  يعد

كخطوة هامة في تقييم  في هذا الفصل،والتجارب  بناًء على الرؤية التوافقية المستقبلية  محافظة السويداء

ة، ستدامأكثر ا قدم نحو االستدامة أوبعيداً عنها، من أجل تقييم مدى االستدامة نحو نوعية حياةمدى الت

 ووالبطالة،  المساواة بين الجنسين وتخفيض نسب الفقر من خالل تحقيق متمثلة بالعدالة االجتماعية 

واإلسكان والصحة واألمن، ونحو تعزيز قدرة اإلقليم التنافسية  بتحقيق الكفاءة  كفاءة قطاع التعليم تحسين 

وير نظام وإنتاج واستهالك أكثر استدامة بتط االقتصادية  بزيادة اإلنتاجية والناتج اإلجمالي المحلي للفرد

اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة نحو و،  النقل وإعادة تدوير النفايات والتنمية الريفية وإنتاج الطاقة البديلة

بتخفيض نسب انبعاثات ، والنزاهة اإليكولوجية بتحقيق الحماية البيئيةوالمناطق المحمية الغير ملوثة 

من ومناطق الحراج والمحميات  اية األراضي الزراعية الملوثة للهواء، وحموالعوالق الغازات الدفيئة 

واإلنتاج  والحفاظ على النظم اإليكولوجية وحماية التنوع البيولوجي الزحف العمراني والتصحر

، ما بين القيادة من والتنمية المكانية، واإلدارة اإلقليمية من خالل الحكم الرشيد ..واالستهالك المستدام

بناء القدرات ب منفذة والمشاركة الشعبية من جهة أخرى والمساءلة والشفافيةجهات سياسية وجهات 

 .المؤسسية

المستدامة الستراتيجية تنموية، إقليمية في محافظة السويداء كل من  اإلقليمية تتضمن مؤشرات التنمية

التنمية اإلقليمية اختيار عدد من مؤشرات  المؤشرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية، وقد تم  

 ..المستدامة دون أن تكون صعبة في تحليلها أو جمعها

 :تجتماعيةالمؤشرات اال -3-1

تنمية لل ل جوانب القطاعات االجتماعيةبما يشم اآلتيةإًن المؤشرات االجتماعية تساعد على األجوبة 

التنمية  مفهوم استراتيجيةحسب البشرية والروحية والمجتمعية في المناطق الثالث لمحافظة السويداء 

والمستدامة الشاملةاإلقليمية 
1
. 

 :ةتييتم اإلجابة على التساؤالت اآلمن خالل هذه المؤشرات س

  حتياجات االقليم العدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية، بما يضمن تلبية اإلهل توفر استراتيجية تنمية

 ل، وكفاءة عالية؟البشرية في المناطق الثالث للمحافظة بشكل متكام

                                                           
1  United Nation Commission on Sustainable Development “Indicators of Sustainable Development Framework and 

Methodologies”, P.300-303. 
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  قليم األمن واآلمان والسكن والتعليم والصحة والرفاه، بما يخفف اآلثار اإلهل تحقق استراتيجية تنمية

 السلبية للفقر في المناطق الثالث للمحافظة؟

  قليم أساليب التعليم والعي  والتثقيف واالبتكار نحوسياسات تنموية وأساليب اإلهل تغيّر استراتيجية تنمية

اإلنتاج واالستهالك األكثر استدامة ، بما يزيد الحيوية الثقافية ورأس المال البيئي واالقتصادي 

 واالجتماعي؟

رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

 الغاية المؤشرات

من 

 المؤشر

 ركائز استراتيجية تنمية إقليم   مؤشرات التنفيذ والمتابعة

 

 

نوعية 

 الحياة

العدالة 

 االجتماعية

النسبة المئوية لعدد   الفقر 1

السكان الذين يعيشون 

 بدخل تحت خطا الفقر

 تنمية بشرية

تقليل التفاوت االقتصادي 

 واالجتماعي

 معدل البطالة  البطالة 2

األسر التي تعيلها - 3

المرأة والمساواة 

 بين الرجل والمرأة

نسبة أجر المرأة إلى  

 متوسط أجور الرجال

 تنمية بشرية محو أمية الكبار  األمية 4 التعليم

إدارة متكاملة الستعماالت -

 األراضي

نسب التسرب من  5

 التعليم

 

زيادة معدل  6

 االلتحاق بالتعليم

مستوى التعليم متاح  

الدراسة الثانوية 

 واإلبتدائية

عدد الجرائم المسجلة لكل   عدد الجرائم- 7 األمن

 نسمة111111

 الصحة

 

عدد وفيات األطفال  8

 -الرضع

 

معدل وفيات األطفال  

 سنوات 5دون ال

 تنمية صحية 

الحد من المخاطر فيما يحقق -

 الصحة والسالمة 

إدارة متكاملة الستعماالت -

 األراضي

 إنتاج واستهالك مستدام-

متوسط العمر المتوقع 

 عند الميالد

نسب تزويد السكن  9 السكن

بالخدمات العامة 

واألماكن المفتوحة 

والمساحات 

 الخضراء    

النسبة المئوية لصرف  

 الصحي لسكان

 مع صب مياه الصرف

النسبة المئوية لوصول 

السكان لمياه الشرب 

 المأمونة
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رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

 الغاية المؤشرات

 من المؤشر

التنفيذ مؤشرات 

 والمتابعة

 ركائز استراتيجية تنمية إقليم  

عدد المساكن الواجب -     

 توفيرها لعام محدد

معالجة التغيرات 

 -الديموغرافية

 انيامعدل النمو السك-

عدد السكان والكثافة -

 السكانية

 تنمية مجتمعية نسبة عدد الحوادث   عدد الحوادث- 11 اآلمان 

نوعية 

 الحياة

أطوال الطرق - 12 اآلمان

 والرحالت

أطوال الطرق  

والرحالت التي 

 يستغرقها المسافر

 

  عدد رحالت المسافر  عدد الرحالت- 13

الوسائل المتبعة - 14

 في الرحلة

نصيب الفرد من وسيلة  

 التنقل

 يعني أن تكون قيمة المؤشر في ارتفاع المساهمة في تحقيق استراتيجية تنمية إ قليم

 يعني أن تكون قيمة المؤشر في انخفاض المساهمة في تحقيق استراتيجية تنمية إ قليم

 

 لتنمية المستدامة في استراتيجية تنمية إقليم المحافظةت االتجتماعية المؤشرا( 53) الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر

 :المؤشرات االقتصادية -3-2

 ةاالقتصاديقطاعات البما يشمل جوانب سياسات  اآلتيةتساعد على األجوبة  قتصاديةالمؤشرات االإًن 

في المناطق الثالث لمحافظة  لكافة القطاعات التنموية الزراعية والسياحية والبيئية والخدمية والمجتمعية

السويداء كونها من ركائز مستويات التنمية المستدامة الشاملة
2
. 

 :تيةيتم اإلجابة على التساؤالت اآلالمؤشرات س من خالل هذه

  حتياجات االقليم العدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية، بما يضمن تلبية اإلهل توفر استراتيجية تنمية

 البشرية في المناطق الثالث للمحافظة بشكل متكامل، وكفاءة عالية؟

 المؤشرات التنموية االجتماعية واالقتصادية والبيئية قليم التوازن بين اإل هل تحقق استراتيجية تنمية

 للمناطق الثالث في المحافظة بما يخفف اآلثار السلبية االجتماعية والبيئية  واالقتصادية؟

 قليم الكفاءة االقتصادية، بمايضمن إنتاج واستهالك مستدام لكافة القطاعات اإلهل تحقق استراتيجية تنمية

 تدام؟مستقبل مس  التنموية نحو 

  قليم أداء القطاعات التنموية نحو إنتاج واستهالك أكثر استدامة بما يخفف اإلهل تغير استراتيجية تنمية

 يحسن من أداء النظم البيئبة ويحقق النزاهة اإليكولوجية؟واآلثار السلبية على البيئة 

 لمناطق الثالث للمحافظة نحو هل تغير استراتيجية تنمية اإلقليم الشاملة والمستدامة االتجاهات التنموية ل

 اتجاهات استراتيجية تنموية وأهداف أكثر استدامة؟

                                                           
2  United Nation Commission on Sustainable Development “Indicators ofSustainable Development Framework and 

Methodologies”, P.300-303. 
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  هل يتم استخدام العلوم والتكنولوجيا بحيث تجعل اإلنتاج واالستهالك في السياسات التنموية لكافة المكونات

 بشكل أكثر استدامة..( والنفايات التعليم، النقل، الطاقة، تدوير المياه)القطاعية الستراتيجية تنمية اإلقليم 

رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

مؤشرات التنمية  الغاية المؤشرات

 المستدامة

الركيزة حسب مفهوم 

 استراتيجية تنمية إقليم  

كفاءة 

وقدرة 

اإلقليم 

 التنافسية

اإلنتاج 

واالستهالك 

 المستدام

  كثافة استهالك المراد  استهالك المواد- 15

 

 

 

 االقتصاديةالتنمية 

المعدل السنوي الستهالك   استخدام الطاقة- 16

 الفرد لطاقة

مشاركة استهالك  

 مواردالطاقة المتجددة

 

 كثافة استخادم الطاقة 

إدارة توليد - 17

 النفايات

توليد النفايات الصناعية  

 الصلبة

 توليد النفايات الخطرة

المسافة المقطوعة حسب   النقل- 18

 وسيلة النقل والتنقل

نصيب الفرد من طريقة  

 التنقل

الكفاءة 

 االقتصادية

حصة اإلقليم من - 19

المشاريع 

 االستثمارية

 نسبة مساهمة االستثمار 

في الناتج الغجمالي 

 المحلي

الناتج 

 المحلي

 

النشاطات  - 20

 االقتصادية

السياحة، الزراعة، )

 التجارة، الخدمات، 

 (الصناعة، الطاقة

 

 

نصيب الفرد من الناتج 

 اإلجمالي المحلي

 

ارتفاع  

المستوى 

 المعيشي

نسبة مساهمة النشاطات  21

االقتصادية في الناتج 

 اإلجمالي المحلي

 يعني أن تكون قيمة المؤشر في ارتفاع المساهمة في تحقيق استراتيجية تنمية إ قليم

 يعني أن تكون قيمة المؤشر في انخفاض المساهمة في تحقيق استراتيجية تنمية إ قليم

 المؤشرات االقتصادية لتنمية المستدامة في استراتيجية تنمية إقليم المحافظة (54) الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر
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 :المؤشرات البيئية -3-3

 تسعى إلى رفع  : "بأنّها إلى المؤشرات البيئية قليم الشاملة والمستدامةاإلمفهوم استراتيجية تنمية  يشير

قتصادية والبيئية والحضرية والريفية وبالتالي تحقيق جتماعية واالمستوى معدل المؤشرات التنموية اال

بكافة أبعادها على مستوى اإلقليمأهداف التنمية الشاملة المستدامة 
3
. 

  البيئة بما فيها اإلنسان 

 خطة عمل لتحقيق نمو عادل في اإلقليم
4
. 

تؤثر االستراتيجيات التنموية اإلقليمية الحالية للقطاعات التنموية على االستدامة البيئية بما يؤثر على تلبية 

مستدام  فالنقل وأساليب اإلنتاج الغير االحتياجات البشرية الحالية وال يضمن حقوق األجيال المستقبلية،

 .وتزايد استهالك الطاقة تؤثر على نوعية الحياة وزيادة استهالك األراضي الزراعية

قليم تيير إل  مماية البيئة اإلواإلدارة البيئية ضمن مفهوم استراتيجية تنمية  إّن  المؤشرات البيئيةإالَّ 

 .والتنمية المستدامة

اإلقليم تاريخيا وأصالته  مع الحفاظ على عراقة"...،"مستدامإقليم بيئي "لرؤية التوافقية ويشار إليها في ا

 ."وعاداته وتقاليدة في بيئة آمنة هادئة نظيفة خضراء صحية دون العشوائية

 :من خالل هذه المؤشرات سيتم اإلجابة على التساؤالت التالية

  البشرية في المناطق الثالث قليم الحماية البيئية، بما يضمن تلبية احتياجات اإلهل توفر استراتيجية تنمية

 للمحافظة بشكل متكامل، وكفاءة عالية؟

 قليم التوازن بين المؤشرات التنموية االجتماعية واالقتصادية والبيئية اإل هل تحقق استراتيجية تنمية

 ة وأثر التقييم البيئي؟  يللمناطق الثالث في المحافظة بما يخفف اآلثار السلبية البيئ

 قليم الحماية البيئية بما يضمن زيادة مساحة األراضي الزراعية واستغالل اإلة تنمية هل تحقق استراتيجي

 .المناطق الطبيعية

رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

مؤشرات التنمية  الغاية المؤشرات

 المستدامة

الركيزة حسب مفهوم 

 استراتيجية تنمية إقليم

اإلدارة 

 البيئية 

نوعية الهواء- 22 حماية البيئة تركيز ملوثات الهواء في   

 المناطق

 تنمية إيكولوجية

نوعية المياه- 23 تركيز ملوثات مياه   

 السدود في المناطق 

نسبة األمراض المنتقلة  جودة المياه 24

 بالمياه

الضجيج والتلوث- 25  نسب الضجيج والتلوث  

معالجة النفايات- 26 نسبة إعادة توليد النفايات   

 الصلبة

 

 

 

                                                           
3 - HELEN BRIASSOULIS, (Planner’s) Glass Darkly, POLICY AND PRACTICE, Sustainable Development and its Indicators: 

pdf. 
 

 4إعداد الباحث
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رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

مؤشرات التنمية  الغاية المؤشرات

 المستدامة

الركيزة حسب مفهوم 

 استراتيجية تنمية إقليم

اإلدارة 

 البيئية

التنوع البيالوجي  27 حماية البيئة

 والمحميات 

يو لوجي التنوع الب 

للمناطق المحمية كنسبة 

من المساحة الكلية لنظم 

اإليكولوجية الرئيسية 

 المختارة

 التنمية اإليكولوجية

وفرة األنواع من األنواع 

 الرئيسية

 المروج والحراج  28

 والغابات

مساحاة الغابات والحراج  

والمراعي  كنسبة مئوية 

 من مساحة األرض

 كثافة حصاد األخشاب

األراضي النتأثرة 

 بالتصحر

يعني أن تكون قيمة المؤشر في ارتفاع تحقيق استراتيجية تنمية إ قليمالمساهمة في   

يعني أن تكون قيمة المؤشر في انخفاض المساهمة في تحقيق استراتيجية تنمية إ قليم  

 المؤشرات البيئية ا لتنمية المستدامة في استراتيجية تنمية إقليم المحافظة (55) الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر

 :المؤشرات المؤسساتية واإلدارة اإلقليمية الرشيدة -3-4

حسب مفهوم تؤثر االستراتيجيات التنموية اإلقليمية على اإلدارة اإلقليمية من خالل التنمية المؤسساتية ف

خطة عمل لتحقيق نمو عادل في اإلقليم بغية تحسين  : "قليم الشاملة والمستدامة بأنّهااإلاستراتيجية تنمية 

الحياة لكل المواطنين ويتم تطويرها واستدامتها من خالل مشاركة األطراف المعنية في صنع مستوى 

القرارات والمرونة والشفافية والمساءلة والتركيز على عملية التنمية المستدامة
5
. 

 و إتباع سياسة من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة فمن خالل المشاركة المجتمعية والالمركزية

 .تتحقق الحكومة الرشيدة لإلقليم 

القدرة  قليم تيير إل  اإلضمن مفهوم استراتيجية تنمية اإلقليمية واإلدارة المؤسساتية إّن  المؤشرات 

 المالية

 . ذو بنية مؤسساتية متطورة خدميا وتشريعياً تقوم على أساس الشراكةلرؤية التوافقية ويشار إليها في ا

اإلدارية لكافة األجهزة سياسات البما يشمل جوانب  اآلتيةتساعد على األجوبة  المؤسساتيةإًن المؤشرات 

في التنمية  اإلدارية من مجالس المدينة والمديريات والنقابات المهنية والمنظمات األهلية والخيرية

 .المؤسساتية

 :ةاآلتيمن خالل هذه المؤشرات سيتم اإلجابة على التساؤالت 

  ية من خالل التعاون والتنسيق بين األجهزة اإلدارية والمشاركة المجتمعية اتالمؤسسهل يحقق بناء القدرات

 إلى بناء سياسات تنموية أكثر استدامة؟

 اإلنتاج واإلطار القانوني، واإلدارة المتكاملة الستعماالت األراضي إقليمياً في المحافظة و التمويل،  ما دور

 في  تطوير عملية التنمية اإلقليمية والشاملة نحو استدامة أكثر؟ واالستهالك المستدام والمشاركة المجتمعية

                                                           
5
 HELEN BRIASSOULIS, (Planner’s) Glass Darkly, POLICY AND PRACTICE, Sustainable Development and its Indicators: pdf 
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رقم  عناصر االستراتيجية

 المؤشر

الركيزة حسب مفهوم  مؤشرات التنمية المستدامة الغاية المؤشرات

 استراتيجية تنمية إقليم

اإلدارة 

اإلقليمية 

 الرشيدة

الخدمات  29 اتخاذ القرار

 االجتماعية

 والسعة المؤسساتية

 التنمية المؤسساتية  

المشاركة 

 المجتمعية

خطوط الهاتف الرئيسية  30

 لكل مئة من السكان

الوصول إلى المعلومات 

 والمشاركة

 

عدد مشتركي االنترنت لكل   اليوجد مؤشر 31  

 مئة من السكان

 

 يعني أن تكون قيمة المؤشر في ارتفاع المساهمة في تحقيق استراتيجية تنمية إ قليم

 يعني أن تكون قيمة المؤشر في انخفاض المساهمة في تحقيق استراتيجية تنمية إ قليم

 المؤشرات المؤسساتية لتنمية المستدامة في المحافظة( 55) الجدول

 إعداد الباحثة: لمصدرا

قليم في محافظة اإلإّن تحليل المؤشرات البيئية واالجتاعية واالقتصادية واإلدارية الستراتيجية تنمية 

 .السويداء تعطي دالالت على مدى استدامة استراتيجية تنمية مستدامة

في  ة الموضوعة مسبقاً ات لإلجابة على التساؤالت الرئيساستخدام نتائج المؤشر تم  فقد  كذلك 

(57)الجدول
6
: 

 

                                                           
6
 .إعداد الباحثة 

 التعليق اإلتجابة المواضيع الهيكلية والتساؤالت

 :نوعية الحياة

العدالة  السياسات التنموية الحاليةهل توفر -1

االجتماعية والكفاءة االقتصادية، بما يضمن تلبية 

احتياجات البشرية في المناطق الثالث للمحافظة 

 بشكل متكامل، وكفاءة عالية؟

 

 

 ال

اإلتجمالي المحلي خاصة فيما يتعلق بالناتج 

 ارتفاع والمعيية  ستوىمانخفاض  و للفرد

معدالت البطالة بين صفوف اليباب وقلة 

للخريجي الجدد وخاصة  فرص العمل

ألصحاب اليهادات العليا ، لذا يتسم اإلقليم 

بالهجرة الفتية وهجرة األدمغة، وعدم وتجود 

سياسات تنموية سكانية تحدد الطاقة 

 .طالبي العملاالستيعابية لكل قطاع من 

 :نوعية الحياة والعدالة االتجتماعية

هل يمكن الحد من المخاطر وإدارتها لتحسين -2

السالمة والصحة البشرية واألخالقية، بما يخفض 

األثار البيئية و يحقق التنمية الروحية والمجتمعية 

 نحو سكان االستدامة؟

 

 

 

 تجزئيا  

وارتفاع بسبب تردي األوضاع المعييية 

نقص في الخدمات وال، والبطالة الفقر مؤشر

الريفية من مراكز صحية وانخفاض نوعية 

باإلضافة لمياكل المرور التيرد والسكان، 

 واالزدمام
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 التعليق اإلتجابة المواضيع الهيكلية والتساؤالت

 اإلدارة المتكاملة الستعماالت األارضي

هل تحقق السياسات التنموية األمن واآلمان -3

والسكن والتعليم والصحة والرفاه، بما يخفف 

 اآلثار السلبية للفقر في المناطق الثالث للمحافظة؟

 

 

 ال

بين استعماالت األراضي ال يوتجد تكامل   

االمتياتجات البيرية الحالية  بما يفي

 .واألتجيال المستقبلية

 :نتا  واالستهال  المستداماإل

هل تغيّر استراتيجية تنمية إقليم أساليب التعليم -4

والعي  والتثقيف واالبتكار نحوسياسات تنموية 

استدامة ، بما وأساليب اإلنتاج واالستهالك األكثر 

يزيد الحيوية الثقافية ورأس المال البيئي 

 واالقتصادي واالجتماعي؟

 

 

         

 تجزئيا  

 

نسب التعليم مرتفعة ونسب األمية منخفضة  

نقص الثقافة ييرية تجيدة، إالّ أّن هنا   و

في التجهيزات المدرسية ووسائل التعليم 

الحديثة ، باإلضافة لعدم توافق قوة العمل 

 .تركيبة السكان التعليميةمع 

 

 

 

و قدرة اإلقليم  نوعية الحياة وتعزيز كفاءة

 ومماية البيئة

هل تحقق السياسات التنموية التوازن بين -5

المؤشرات التنموية االجتماعية واالقتصادية 

والبيئية للمناطق الثالث في المحافظة بما يخفف 

 واالقتصادية؟اآلثار السلبية االجتماعية والبيئية  

 

 

 ال

 

القطاعات االقتصادية لعدم تكامل نياطات  

ووتجود االزدواتجية في الخطط  مع بعضها،

 .التنموية مما يسبب هدر المال

 وعدم وتجود سياسات رادعة لحماية البيئة 

الرعي الجائر نتيجة زراعية ي الراضاأل

واالمتطاب، وال تزال المسامات الخضراء 

من محميات المفتومة والديناميكية 

ومنتزهات ومرا  ضمن الحدود المسمومة 

 تمَّ  من التدهور البيئي والتلوث البيئي إذا ما

 .سن التيريعات الخاصة

االزدمام الذي أصبح من سمات مركة 

بما يزيد من  في إقليم المحافظة المرور

 مفورياستهال  الوقود األ

   

 الكفاءة االقتصادية وتعزيز قدرة اإلقليم التنافسية

هل تحقق السياسة التنموية الكفاءة االقتصادية، -6

يضمن إنتاج واستهالك مستدام لكافة القطاعات  بما

 التنموية نحو مستقبل مستدام؟

هل يتم استخدام العلوم والتكنولوجيا بحيث -7

تجعل اإلنتاج واالستهالك في السياسات التنموية 

اإلقليم لكافة المكونات القطاعية الستراتيجية تنمية 

التعليم، النقل، الطاقة، تدوير المياه والنفايات )

 بشكل أكثر استدامة؟..(

 

 

       

      

 ال        

   

يظهر ذلك من نظام النقل الغير مستدام، 

إمكانية سهولة التنقل، و تزايد إنتا  عدم و

النفايات وعدم إتباع سياسات تنموية لكيفية 

أو إعادة تدويرها  التخلص منها وفرزها

عدم ترشيد الموارد ، وبأسلوب مستدام

 .المائية 

عدم تيجيع لمهملة الالبيئة الريفية 

الصناعات اليدوية والتقليدية، وهنا  تعدي 

عل  األراضي الزراعية والحراتجية، وعدم 

 .استغالل لخصوصيتها البيئية بيكل مستدام

عدم وتجود خطط تنموية سيامية إقليمية،  -

اآلثار ودخول المباني العيوائية  إهمالو

 .إل  رمتها
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 أتجوبة التساؤالت تبعا  لمؤشرات التنمية المستدامة بما يتوافق مع مفهوم استراتيجية تنمية إقليم( 57)الجدول

 إعداد الباحثة  :المصدر

اإلقليمية  باستدامة استراتيجية التنمية أّن معظم اإلتجابات عل  التساؤالت المتعلقة يتضح مما سيق

ال تتغير بطريقة تتوافق مع  في محافظة السويداء ، أي أّن السياسات التنموية"ال" للمناطق الثالث هي 

 .االستدامة

 

 شبكة الطرق

 و

 النقل والتنقل

خدمات البنى 

 التحتية

 الهاتف

خدمات البنى 

 التحتية

 الصرف الصحي

 خدمات 

 البنى التحتية

 المياه

 الخدمات

 التعليمية 

 الخدمات 

 الصحية

 الخدمات الترفيهية

 والثقافية

 عمرانية اإلقليم

              اتجاه االستدامة 

 النشاطات االقتصادية الزراعة السياحة الصناعة التجارة

        اتجاه االستدامة 

 اتجاه استدامة السياسات التنموية في محافظة السويداء( 58) الجدول

 إعداد الباحثة: المصدر

 :لثصة الفصل الثاخال

، إضافة لتطبيق مؤشرات استراتيجية موية المتبعة في محافظة السويداءلسياسات التنلإّن الدراسة التحليلية 

 :التنمية اإلقليمية المستدامة أدت إلى استخالص مجموعة من النتائج

 .مستدامة، وال تتجه نحو االستدامةليست  ليم في محافظة السويداءقاإلأّن استراتيجية تنمية   -

الدخل من خالل السياسات التنموية اإلقليمية التي تؤمن فرص عمل بما يتناسب مع قوة  تحسينضرورة  -

والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة بتأمين  نالتركيبة التعليمية لتوطين المواطنين المهاجري

 .خدمات البنية التحتية والخدمات المجتمعية

م يما يخص أساليب التعليف ةضرورة العمل بمبدأ اإلنتاج واالستهالك المستدام للقطاعات التنموية الخمس -

 .حةة الزراعية والتنمية الريفية، وتطوير السياميوإعادة تدوير النفايات، والتن

خارج المحافظة والهجرة انية والهجرة الكبيرة الفتية إلى إّن معدل النمو السكاني واختالل الكثافات السك -

من نوعية  حسنضرورة تلبية االحتياجات البشرية الحالية والمستقبلية بما ي ؤكدالداخلية باتجاه المدن ت

 .والحضرن الريف بيعلى التفاوت المكاني التنموي  ، ومما يدلالحياة

 التعليق اإلتجابة المواضيع الهيكلية والتساؤالت

 :اإلدارة اإلقليمية

هل يحقق بناء القدرات المؤسسية التعاون -8

والتنسيق بين األجهزة اإلدارية والمشاركة 

المجتمعية بما يسهم  في بناء سياسات تنموية أكثر 

 استدامة؟

اإلطار القانوني، واإلدارة المتكاملة  ما دور-9

الستعماالت األراضي إقليمياً في المحافظة و 

التمويل، اإلنتاج واالستهالك المستدام والمشاركة 

المجتمعية في  تطوير عملية التنمية اإلقليمية 

 والشاملة نحو استدامة أكثر؟

 

 

 

 

 ال       

والمياركة المجتمعية  المركزيةغياب ال

ات التغذية الرتجعية من القمة إل  وغياب آلي

القاعدة ومن القاعدة إل  القمة،  وتجود 

الثنائية المكانية في الحضر، غياب التنسيق 

اعات التنموية األفقية والتعاون بين القط

اإلدارية المحلية،  المتمثلة بالومدات

والقطاع الياقولي المتمثل باألتجهزة 

 .المركزية

بما يناسب عدم تعديل اإلطار القانوني -

غياب مؤشرات بسبب خصوصية اإلقليم، 

 .عدم توفرهانتيجة رصد االستدامة 
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بجمع البيانات واإلحصاءات العامة بمجاالت التنمية اإلقليمية  ةضرورة إنشاء مراصد حضرية، خاص -

 .ة والفرعيةالتنموية بكافة مؤشراتها الرئيس لكافات القطاعات

تنسيق والتعاون بين األجهزة المركزية والوحدات اإلدارية المحلية ، لوضع سياسة إقليمية لهناك حاجة ل -

وسيع قاعدة المشاركة لة من أجل اإلدارة اإلقليمية الرشيدة، وعدم التضارب التنموي وهدر المال، وتشام

 .اع آليات التغذية الرجعية والمركزية القراربالشعبية بات

ية ذات اتضرورة وضع االستراتيجيات التنموية بناًء على مؤشرات األهداف، وبناء الهياكل المؤسس -

ومشاركة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية ومشاركة المجتمع األهلي بناًء على الخبرة والكفاءة 

 .خصوصية اإلقليم ومناطقه

ماورد مع الخطط الوطنية االستراتيجيات التنموية حسب  صياغةبناًء على ذلك فإّن الفصل التالي سيتم 

 .ت تنمية المحافظةمؤشرا معتحديات بما يتوافق الفرص والضعف والقوة والنقاط  عويقاطعها م
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 الثالث بابال

 اإلطار المستقبلي

 (وضع خطة تنموية توافقية مقترحة)
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السويداء، شهبا، )  محافظة السويداء للمناطق الثالث مدن استراتيجية تنمية إقليم -1

 :وإعداد المخطط الهيكلي النهائي (صلخد
السويداء، )  رنمج  إقلجم المناطق الثالث في محافظ  السويداء مدنلتسراايججج  االهدا  األيجسد هذا الفصل 

، ويرم االتسراايججيكأداة لرحقجق الرخطجط قلجمي اإليسرخدم الرخطجط رنموي  الري الروجهات العبا( شهبا، صلخد

البشاي  والطبجعج  واالقرصادي  لموارد لواالنرفاع األمثل  االتسرثمار وضع الروجهات الرنموي  في يحديد معايجا

يحلجل الوضع الااهن على االتسراايجججات المذكورة بما يرطابق مع  اخرجار مواقع المشاريع بناء  بوالمؤتسسايج  

وباالعرماد على بدائل الرنمج  الثالث على مسروى المدن والمناطق الثالث، وعلى  ورؤي  المحافظ  المسرقبلج 

ثا لكل مجال من المجاالت اخرجار مشاوع أو أك ، بحجث يم  مسروى اإلقلجم الجنوبي، وعلى المسروى الوطني

ضمن  المسرقبلج تحرجاجات البشاي  االبما يرخذ منظور طويل األجل لرلبج  من خالل المحاور الرنموي   الرنمج 

بشكل المدن الصغجاة والمناطق الايفج   ينمج إلى  االتسراايججج  الرنموي الخط   هد ي، بحجث اإلطار الوطني

بحجث يرم ياجم  الروجه مج  االقرصادي  واإلدارة البجئج ، والرن وينمج  الحدود المشراك ، مركامل ومروازن

الهجكلي النهائي الذي يعكس كاف  األبعاد البجئج  واالجرماعج  االتسراايججي إلقلجم المحافظ  من خالل المخطط 

 .واالقرصادي 

 :ستراتيجية تنمية اإلقليم الشاملة والمستدامةا -1-1
 (السويداء، شهبا، صلخد) للمحافظ  للمناطق الثالث مدن مبادئ الخط  االتسراايججج  الرنموي  اإلقلجمج يعرمد 

لحل مشاكل  ثمارهاإلى فاص يمكن اتسرفي المناطق الثالث الضعف يعمل على يحويل مكامن على نقاط القوة، و

ضمن مبادئ يصل بجن أقطاب الرنمج  ونقاط الرنمج   الري اإلقلجم وذلك ضمن يصور يعرمد محاور الرنمج 

 يعرمد على نظاي  بحجث   ،الوطنج للخطط االتسراايججج  اتسراايججج  الحد من ضعف الدخل والفقا والبطال 

EPSON يفعجل دور المدن الصغجاة والمروتسط في
1
. 

السويداء، ) المخطط الهجكلي النهائي المقراح للمناطق الثالث في محافظ  السويداء مدن( 56) خايط بجن الي

 :بناء  على المسرويات الرنموي  الثالث لبدائل ينمج  المحافظ  (شهبا، صلخد

( شهبا، السويداء، صلخد)يفعجل دور مناطق المدن الثالث  تسجرم :على مستوى المدن والمناطق الثالث -1-1-1

على نرائج  بمشورة أصحاب القاار والعودة إلى ورش  العمل وبناء  برحديد المشاريع الرنموي  وذلك 

الرحلجل االتسراايججي والندوات والبجانات بما يروافق مع االتسراايجججات والمدة الزمنج  والنهج الرشاركي 

المشاريع الرنموي  المقراتح  في كل من المجاالت الرنموي  تحسب لبنات  اآلييالجدول يبجن ، الروافقي

 :االتسراايججج 

 
 المجال الرنموي االتسراايججج  المشاريع المقراتح  المنطق 

 الوضع االقرصادي الرنمج  االقرصادي   الطف الباكاني ويصنجع البازلت منطق  شهبا

 منطق  شهبا، منطق  صلخد، 

 السويداءمنطق  

 االتسراايجججات القطاعج  والرنمج 

االقرصادي  السجاتحج  

المحمجات، المغا، أماكن )والزراعج 

السجاتح  والمبجت واالصطجا  

والرافجه،إنشاء تحدائق في األتحجاء 

 (ومالعب ومنرزهات

 الوضع االجرماعي إنهاء ضعف الدخل

 منطق  شهبا، منطق  صلخد، 

 منطق  السويداء

 ،البديل  المشقوقمشاريع الطاق  

مشفى إقلجمي بجئي ، إعادة يوظجف 

 ، يفعجل مطار الثعل المغا

 الوضع البجئي االتسراايجججات القطاعج 

تحوتسب  البجانات في البلديات وإدخال  منطق  السويداء

 أنظم  البجانات

 البناء المؤتسسايي االتسراايججج  القطاعج 

 البنى الرحرج  القطاعج  االتسراايججج  الرخلص من النفايات منطق  شهبا

 الرنمج  اإلقلجمج  عبا الحدود  منطق  صلخد

 مع األردن

 

 الهجكل اإلقلجمي والعالق  مع  الرنمج  المكانج 

 المحجط

 المشاريع التنموية حسب االستراتيجيات(75)الجدول

 إعداد الباتحث : المصدر

 

                                                           
1
 .(التجارب المحلية والعربية والعالمية)الباحثة، باالعتماد على الجزء النظري، الفصل الثالث 
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 اإلقليم الجنوبيخطة التنمية المكانية اإلقليمية على مستوى ( 57) خريطةال

  مباشاة تحسب المشاريع الرنموي  جا على المجاالت الرنموي  الائجسكما ولهذه االتسراايججج  الرنموي  اإلقلجمج  يأث

 (:65-65) المقراتح  كما هوموضح في الجداول
 المجاالت الرنموي  الرأثجا

 خلق فاص عمل

 زيادة فاص االتسرثمار المشاريع الرنموي 

  المحافظ  في المشاريع الرنموي  الري يعرمد على اتسرغالل إمكانجات

 المواد الخام 

 الوضع االقرصادي

 القضاء على البطال 

 يخفجض نسب الفقا

 زيادة نسب المرعلمجن

 رفع المشارك  الشعبج 

 اريفاع نسب المؤشاات الصحج 

 الوضع االجرماعي

المسردام  اتسرغالل إمكانجات المحافظ  في المشاريع البجئج  الرنموي  

 والسجاتح  البجئج 

 خلق فاص عمل

 يحديد مناطق الحماي  وعدم الرلوث

 الوضع البجئي

 بناء هجكل إداري

 رفع كفاءة قدرة الموظفجن

 البنج  المؤتسسايج 

 البنى الرحرج  يطويا البنى الرحرج  ورفع كفاءيها

 يدعجم العالق  الحضاي  الايفج 

 نسب ال تسرعماالت األراضييخصجص 

 يوزيع مروازن للخدمات

 ينمج  المناطق الثالث والنواتحي االثني عشا بما في ذلك الحضا

 والايف من قاى وبلدات

 الراكجز على الرنمج  اإلقلجمج  عبا الحدود ببعدها الرنموي

 الهجكل اإلقلجمي والعالق  مع المحجط

 المقترحة على الواقع التنموي في محافظة السويداء تأثير االستراتيجيات التنموية( 75)الجدول

 :يأثجا المشاريع والمحاور الرنموي  تسجنعكس على المبادئ األتساتسج  التسراايججج  ينمج  اإلقلجم باإلضاف  لذلك فإن  
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 نوعج  الحجاة الرأثجا

 يوفجا فاص عمل

 يمكجن الفقااء من السكن والعمل بمشاريع مدعوم  يقلل من

 الفقجاةالمناطق 

 الفقا والبطال  والهجاة

 

 

 زيادة المشاريع الصحج  والرعلجمج 

 يوزيع مروازن للخدمات الصحج  والرعلجمج 

 الرعلجم والصح 

يخفجض الكثافات السكانج  بشكل مروازن بجن النواتحي يحسن السلوك 

االجرماعي والرأكجد على الفااغات المفنوتح  واألمكن  والمساتحات 

 الخضااء

 اآلمان

 بمايوفجا فاص عمل ويوظجف ذوي الكفاءات وينويع فاص العمل 

 مع شهادات العاطلجن عن العمل يرالءم

 العمل

 تسجاتسات إتسكانج  ينموي  يؤمن الرنوع في السكن والسكن لكل

 طبقات المجرمع

 المساهم  في تحل المشاكل الغجا منظم 

 السكن واإلتسكان

 وإدخال نظام الرخطجطيمااقب  المخالفات وتحاك  اإلعمار 

 والحدائق ضمن أنواع الفعالجات السكنج 

 إنشاء نوادي يافجهج  بجئج  ودور عاض والثقاف  بإتحجاء المدن

 الرااثج  القديم  والمدرجات في الهواء الطلق

 زيادة نسب  المساتح  الخضااء برخصجص األراضي والملكج 

 الثقاف  والفنون والاياض  والرافجه

  

 قدرة اإلقلجم الرنافسج  الرأثجا

 يخصجص اتسرعماالت األراضي

 يحسجن إياادات المحافظ 

 يحسجن نوعج  تحجاة المواطنجن

 الزراع 

 يحديد ياكجب  االقرصاد اإلنراجج 

 يحديد المسارات السجاتحج  وأنواعها

 صناع  السجاتح 

 يأمجن البنج  الرحرج  المرطورة

 نظام ايصاالت مرطور

 الكفاءة والنظام الماوريشبك  طاقج  عالج  

االيفاق مع الشاكات الخاص  بالرعاون مع القطاع العام للنقل والماور 

 على وتسائل النقل المسردام وبالرالي يوفجا فاص عمل

 الصناع 

 الرجارة

 السجاتح 

 الخدمات

 المشاريع البجئج  واتسرخدام الطاق  البديل 

 تحماي  المحمجات وعدم الرلوث

 المسردام اإلدارة البجئج  

 الرنمج  المسردام 

  الرأثجا

 كفاءة الموظفجنيحسجن  بنج  مؤتسسايج  مرطورة

 مواكب  وتسائل االيصال والرقنجات

 إيجاد آلجات جديدة للعمل

 يمثجل المحافظ  على المسروى اإلقلجمي بالندوات والمؤيماات

 وورش العمل

 ووضعها  ضمن الخطط الرنموي 

 المالج قدرة اإلقلجم  الرأثجا

 اإلدارة المالج  نسب  عائدات البلديات زيادة

 يسهجل القاوض نسب  اإلنفاق على المشاريع الرنموي  الكبجاة والمروتسط  زيادة

 تأثير االستراتيجيات التنموية حسب غايات التنمية (75) الجدول

دمشق ودرعا مدينري حديدي ما بجن الخط الاالتسرفادة من وجود  يم  فقد : على مستوى اإلقليم الجنوبي -1-1-2

الرنموي السجاتحي ما  إلى منطق  السويداء، باإلضاف  لرفعجل المحور في الشجخ مسكجن بازرع برنفجذ خط تحديدي  

مع مااعاة خصوصج  إقلجم ريف دمشق، باإلضاف  لرفعجل ( درعا، السويداء، القنجطاة) الثالث  بجن المحافظات

جنوبي ويشججع الصناعات الرصنجعج  وخاص  الغذائج  والزراعج ، واعربار البازلت دور الجامعات في اإلقلجم ال

 .وجه  تسجاتحج  في اإلقلجم
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الجنوبي أو الكوريدور العمااني  –المحور الرنموي الشمالي  يفعجلفقد يم   :على المستوى الوطني -1-1-3

 :المار بالمدن الثالث إلى األقالجم الشمالج  وذلك من خالل

  مركامل ، الرنموي  السجاتسات ال في إطارربط محافظ  السويداء بالمحافظات األخاى ضمن اإلقلجم الجنوبي

الرجمعات بحجث إن  هذه  ،وظائف النقاط الحدودي  الحدودي  مع الرجمعات العماانج والرأكجد على أهمج  

 .الحدودي  يرطلب دراتسات إنمائج  خاص  العماانج 

 يرطلب مفهوم نظام  اتسراايججج  الرنمج  اإلقلجمج  ضمن إطار الرنمج  المكانج ، إن  :لجمج اتسرخدام الهامج  اإلق

إعادة  يم  ، إذ بشأن الرنمج  الماكزي  المقراتح  في تسوريا وطنياألماكن الماكزي  ويدرجها  ضمن الرخطجط ال

في المناطق  تحضاا  وريفا  ات العماانج  رجمعلاتسرخدام الرخطجط الهامي لبالرجمعات العماانج  هجكل  نظام 

 .الثالث للمحافظ 

  قرصادي  المشاريع االرنقلج ، النقلج  والمشاريع ال) وطني المشاريع المرضارب  ضمن تسجاق مكاني إقلجمي ينسجق

 (.داري اإل المشاريع خدمج ،المشاريع ال، 

 والصناعج     الرنموي  القطاعج  السجاتحج   جاتربط المجاالت الرنموي  الخمس مع االتسراايجج العمل على

مروافق  مع المن خالل محاور الرنمج   المشاريع الرنموي  المقراتح  والزراعج  والبجئج  من خالل والرعلجمج 

 :سابق  ضمن اإلقلجم الجنوبيالتسراايجججات المبادئ الخطط الوطنج  الرنموي ، باإلضاف  ل
   الثعل  العسكاي في منطق  السويداء إقلجمجا  ووطنجا مطاريفعجل دورجوا  بإعادة خطوط النقل اإلقلجمج ،

 .حديدي السكك وباا  برنفجذ ال

  وجب ينمج  البلدات والوتحدات رمع ايباع إدارة عماانج ، مما يس خطط مكانج  لجمجع البلدات الحدودي

 .الرمويل الدولج لها بصورة مشراك  من قبل الحكوم  وهجئات يالصغجاة بمشاريع ينموي  يمو

 البجئيمن الرلوث  محطات لمعالج  المجاه والماافق الصحج  لكاف  المدن والبلدات والحد   إجااء. 

 مرخصص  في مجال الزراع  والصناع ناك تحاج  إليجاد معاهد يدريبج  ه. 

  تحماي  األراضي الزراعج  والمحمجات ومناطق الحااج ويطويا البادي  واإلدارة البجئج. 

 

 :توجهات التنمية والمنهجية المتبعة -1-2
موارد اإلقلجم الطبجعج   ثمارالهد  من اقرااح ودراتس  مناطق الروتسع المسرقبلج  ضمن خطط مسرقبلج  هو اتسر إن  

، ودعم المناطق الرنموي  الجديدة النقاطمن خالل  ينموي  و الثقافج  ضمن محاور جئج  والسجاتحج  والبشاي والب

قوى  لنمو الماكز إلى نمط االنرشار ذابالراكجز على فاص وإمكانجات المنطق  للخاوج من نمط ااألقل نموا  

جذب واتسرغاللها ضمن البعد اإلقلجمي ويحقجق درجات مخرلف  من الراابط مع باقي األقالجم وإمكانج  الابط 

 .ضمن البعد الوطني وتحرى العالمي ةاإلقلجمي المسرقبلي مع األقالجم المجاور

 

 :محاورومناطق التنمية*

  المنفذة من اإلقلجم وإلى األقالجم المجاورةانج  الائجساخرجار المحاور الرنموي  بناء  على الطاق الشاي يم    
2
: 

محور ينموي يروضع علجه جم الشمالج ، ليابط المحافظ  باألقا:(كوريدور عمراني) محور السويداء دمشق -

  (.السويداء، شهبا، صلخد) مار بالمدن الثالث فعالجات تسكنج  وصناعج 

 .القنيطرة نحو لبنان -محور السويداء -

يابط المحافظ  والقطا باألقالجم الجنوبج  بايجاه دول  نحو األردن عبر الطريق الدولي -محور السويداء -

 .الخلجج 

-  

 :وجهات التنمية المجتمعيةت -1-2-1
 :المواصالت والنقل والتنقل  -1-2-1-1

ويعزيز القدرة  ة تسكان المنطق تحجاهد  رفع مسروى نوعج  بأما هام للغاي   تحاكرهوإدارة  النقل يحسجن نظام

ويضمن للسكان الرنقل بحاي   ، والمجزانج  الشخصج ،والهواءالبجئ   نوعج  ه يؤثا على، كما أن  الرنافسج  لإلقلجم

 :مايلي بحجث يحققلذا ال بد  من البحث عن تحلول لنقل  ،أكثا

                                                           
2
 (.اإلطار الرحلجلي) الباتحث ، باالعرماد على الجزء الثاني 
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الرنقل والوصول إلى العمل والرسوق والرافجه والاعاي  الصحج  بمجموع  خجارات مرنوع  من وتسائل تسهول  -

 .النقل

 .دعم النمو االقرصادي من خالل يحسجن الرنقل-

 .الرشججع على المجرمعات صالح  للعجش وصحج  آمن ، من خالل إيجاد مسارت لاكوب الدراجات والسجا-

 .لنقل يضمن نظاف  الهواءإيجاد اتسراايجججات لوتسائل ا-

 .إمكانج  الوصول لناس المعوقجن-

 :، من خاللعملاليشججع المجرمعج  من خالل مشارك  المواطنجن في يلبج  اتحرجاجايهم، وإيجاد فاص -

لرخفجف من الضغط الماوري ويحقجق السالم  لاالتسرفادة من وجود الطايق الدولي إليجاد تحلول بديل  -

وتسائل المااقب  االلكراونج  أثناء عملج  ل المناتسب  والشاخصات الماوري  وبوتسائل النقالماوري  برزويدها 

 .الرخطجط

  االتسرفادة من وجود تسك  الحديد ما بجن محافظري دمشق ودرعا في الشجخ مسكجن بازرع وإيصالها إلى مدين-

 .السويداء

من ثم  عند مداخل المدين  األم على تسبجل المثال إيجاد نقاط بديل  لربديل وتسائل النقل إلى نقل عام كالباصات، و-

وفق نظام النقل  يل وتسائل النقل العام، بوتسائل أخاى للحاك  ضمن األتحجاء وضمن ماكز المدين دومن ثم يب

 .الذكي 

 

 

 
 حافظة، إعداد الباحثةمقل المقترحة في النخطوط ال( 55) خريطةال

ق فاص اقرااح خطوط نقل جديدة مسردام  في المحافظ  تسرخفف من األثا البجئي لالزدتحام، باإلضاف  لخل ن  إ

، وبالرالي يعزيز كفاءة اإلقلجم  واإلدارة اإلقلجمج ، وإعادة يفعجل الفااغات المحجط  عمل جديدة في محطات الرنقل

، ..(تحلويات،مااكز يجاري ، أماكن قطع يذاكايذاكا، صحف، مجالت، ) بجعالأماكن وتسواء المناظا الطبجعج ، 

لدراجات، السجا، طاق ا)ج  األخاى وينظجم لعملج  السجاهذا باإلضاف  لما تسجوفاه من ينشجط لوتسائل النقل البجئ

تسجؤكد على دور المحافظ  كونها صديق  للبجئ ، وما يؤمن مما  ،(المشاة، إشارات الماور، يحسجن منظا الحدائق
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للمسافا أو الزائا في هذه الفااغات واألمكن ، وتسجشغل تحلق  مهم  ضمن المخطط الطاقي  من راتح  نفسج 

 .والذي مساره من القابون إلى السوماي  دراتس  الخط األخضا لمراو دمشق تسجكملنه أللقطا وخاص  و

 :ثالث  خطوط نقل في المحافظ تسجرم اقرااح 

 (إلى دمشق تحزم-الصورة -شهبا-السويداء -صلخد-العناة)خطه  أو المراو ، يالسك  الحديد: الخط األول

 .غباغب -عايق  -الخط الرعلجمي للجامعات يما من مدين  السويداء إلى المزرع : الخط الثاني

تسجاتحي، يشكل تحلق  مغلق  بدايره منطق  شهبا في مدين  شهبا ونحو البادي  إلى منطق  صلخد ومن : الخط الثالث

 والثلوج في الجبال كسجاتح  شروي  ، ومن ثم   ،ء الوتسطى بما فجها مناطق الحااج كسجاتح  صجفج منطق  السويدا ثم  

 .والسجاتح  الشعبج  إلى محمج  اللجاة

جن لها، وأماكن للمسنجن والمعوقجن وكل المسرخدم بما يسهل الحاك  الاامباتبحجث يرم يأمجن األدراج و

 .(والعابات -تسك  تحديدي  -مراو–ياام -ركوب دراجات) النقلوتسجل  والمحطات  بجنصل االنرظار  الري ي

وفق االيفاقات االقرصادي  مع دول الجوار من معابا  النقلج  والرنقلج  وتسجرم يطويا المشاريع الرنموي  االقرصادي 

 .وتسجاتحج  تحدودي  وجامعات ومااكز يجاري 

 

 :توجهات التنمية العمرانية -1-2-2
كم يجاريا  64-04 بجنمدين  السويداء الرجمعات العماانج  ضمن دائاة يمرد نطاق نفوذها اإلقلجمي يخدم 

نسم  64444-6444ما بجن  الري يحوي  في تحجن يخدم باقي الرجمعات العماانج ،وإداريا  وخدمجا  ويعلجمجا  

 6444-2644ما بجن  الري يحوي اانج في تحجن يخد م الرجمعات العمكم يجاريا  وخدمجا ، 15بدائاة نطاق يخديمها 

الرغطج  الخدمج  لرجمعات العماانج  يصل لكاف  أرجاء اإلقلجم  كم أي أن  14بدائاة ذات نطاق يأثجانسم  

نسم  ويكون هذه الكثافات على الحلق   2644أغلب الرجمعات العماانج  هي أقل من الحضاي الايفي إال أن  

ا ل،  وعلى هذا يمكن إيجاد بديلجن ل(56)خايط لكما هو موضح في ا البجضوي  األبعد رنمج  العماانج  وهي إم 

إيباع تسجاتس  الراكجز المكاني من خالل زيادة الكثاف  المبنج  أو نشا االتسرثمار مكانجا  
3
. 

    
 كم11،17،71نطاق تأثير التجمعات العمرانية وفق أنصاف األقطار التخديمية ( 55) خريطةال

                                                           
3
 (.66)واالتسراايجججات في الرخطجط اإلقلجمي، صالباتحث ، باالعرماد على الجزء النظاي، الفصل الثاني أهم النظايات  



 

199 

 

االتسرثمار مكانجا  في الخط  الرنموي  المكانج  اإلقلجمج  باالتسرفادة من إمكانجات المحافظ  وتسجرم إيباع نشا 

والذي يشكل جزءا  من الكوريدور العمااني الشمالي  من خالل وجود الطايق الدولي كمحدد صناعي ومحددايها

 . :اآلييد بحجث يم   اتسربعا ، ووجود الجبل والمحمجات والحااج كمقوم ومحدد طبجعيالجنوبي

 .شاق السويداء -مفعل –لروتسع الرنموي العمااني وهي مناطق الحااج ما بجن قنوات لالمناطق الغجا مؤهل   -

 .ا  وثلوج م واألكثا مطاا  1542منطق  ظها الجبل وهي المنطق  الباردة وهي األعلى اريفاعا في يل قجنج   -

 اار الخامس  والري يصلح للمقالع عها ضمن منطق  االتسرقوالصورة ولوق ناتحج  المقراتح  في المنطق  الصناعج  -

 .منطق  المحمجات محمج  اللجاة نحو الشمال الغابي -

 .منطق  الحزام األخضا وهي المنطق  المارة في قاى مناطق االتسرقاار الثانج   -

 :النقاط التنموية المقترحة

 :وهي النقاط الرنموي  على المحاور الرنموي تسجرم زيادة يأثجا نفوذ اإلقلجم وطنجا  باقرااح عدد من 

كم، باعربار أن  الرجمعات العماانج  04خدم ضمن دائاة نصف قطاها يفي غباغب   يعلجمج  ينموي نقط  -

كم، بهد  جذب واتسرقطاب السكان إلجها  04الجديدة المقراتح  في المدن الكباى يجب أن يبعد مساف  يزيد عن 

 .لرخفجف الضغط عن المدين  األم 

 .كم 04ف قطاها خدم ضمن دائاة نصي( المنطق  الصناعج ) في الصورة  مقراتح  ينموي نقط  -

، وبذلك يصبح في قاي  إم ضبجب في ناتحج  شقا ضمن منطق  شهبا نراج الطاق  البديل  من الاياحإلنقط  ينموي  -

 ..كم( 04)ضمن دائاة نصف قطاها  نفوذهاويمرد يأثجا ،لوججا و معهد لألبحاث الرطبجقج ركنولماكز ل

 (04 )ضمن دائاة نصف قطاها ابحجث يمرد يأثجا نفوذه في أقصى الناتحج  شاقا   ةجديد  ينموي نقط اقرااح  -

 .ه نها الفاات إلى المناطق الوتسطىاتسرجاار مجا إذا مايم  كم 

في منطق   لرنمج  المناطق الحدودي  المشراك  مع األردن كبواب  إقلجمج  جنوبا    تحدودي  ينموينقط  اقرااح  -

  ، صلخد

شخص، يرم زيادة ألف  (644)كم ويسروعب نحو  (145)تسجصل يأثجا نفوذ اإلقلجم إلى دائاة نصف قطاها 

درج  كاف  الرجمعات العماانج  من درجات دنجا إلى درج  أعلى وتسرظها آثار االتسرقطاب العكسي من انعدام 

 .يخفجف الهجاة والبطال  ويوطجن السكان األصلججن 

 
 التنمية وفق المحاور التنموية نقاط وخطة التنمية اإلقليمية على مستوى مناطق ومدن إقليم المحافظة،  (56)خريطةال

 إعداد الباتحث : المصدر

 الحزام األخضر

منطقة ديناميكة 

 مفتوحة

 منطقة صناعية

المزارع 

البديلةالريحية  

المزارع الريحية 

واألحواض 

 الشمسية

محمية اللجاة إنتاج 

 عقاقير الطب البديل

 

 المزارع

 منطقة المحميات 

 الرعوية      

 كوريدور عمراني
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 أولوية تنفيذ محطات المعالجة في المحافظة وفقاً لمكب النفايات(55) خريطةا

 إعداد الباتحث : المصدر

 

 :توجهات التنمية السكانية  -1-2-3
في المناطق الثالث للمدن السويداء،  دراتس  الراكجب النوعي للسكان من جمجع الجوانب السكانج  واالجرماعج  إن  

الحجم،الكثاف ،الهام السكاني،المسروى الرعلجمي،الوضع الصحي،السكن،اإلتسكان،البجئ  )من تحجث شهبا، صلخد 

ججه النمو وإعادة يو..(طال ،األمج ،المسروى الرعلجمياآلمن ،العادات،القجم،السلوك،عدد الموالجد والوفجات،الفقا،الب

خطط ينموي  تسكانج  ومعالجات يخطجطج  للموازن   من خالل االتسرجعابج  المسرقبلج  لإلقلجم ضمن الطاق  السكاني

بجن الكثافات السكانج  العالج  والمنخفض  يبعا  لخصوصج  اإلقلجم االجرماعج  و لموارد اإلقلجم والفاص 

والفقا حد من الهجاة يألمكن  والبنى الرحرج  والخدمج  نجات في مجال يصمجم األبنج  والفااغات واواإلمكا

 .والبطال  

تحسب يعايف المدين  اإلجاائي المعرمد في تسوريا تسابقا  ،إذ وجب يحلجل  يبجن الجدول يصنجف المدن السوري 

كباى، كبجاة ، مروتسط  : فئات 5السوري  في  الروزع السكاني بجن المدن وفق قاعدة الحجم، بحجث صنفت المدن

 .، صغجاة، إداري 

 .نسم  2440يصنجف المدن السوري  تحسب الحجم وفق بجانات يعداد 

 
 مدين  إداري  مدين  صغجاة مدين  صغاى مدين  صغجاة مدين  مروتسط  مدين  كبجاة مدين  كباى

 24444أقل من  644444-24444 144444-64444 044444-144444 ملجون-044444 ملجون فأكثا

 
 تصنيف التجمعات العمرانية وفقاً لعدد السكان( 51) الجدول

 

 

 

مركز المدينة إلى هذه  تحديد درجة تصنيف التجمعات العمرانية حسب مسافات الوصول منبحيث سيتم 

 :وفقاً لعدد السكان التجمعات

مجكاو /باص/طائاة) تسجرم يحديد آلج  النقل وفقا  لزمن الوصول  :مسافات الوصول

 (:ركوب العابات/مشجا  /ياام/قطار/دراج /تسجارة/باص
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 جدول تصنيف التجمعات العمرانية حسب مسافات الوصول( 51)الجدول

 درج  يصنجف الرجمعات العماانج  تحسب مسافات الوصول

 الدرج  المساف  زمن الوصول وتسجل  النقل والرنقل المسردام المالتحظات

 يرم يحديد وينوع

 وتسائل النقل يبعا لغاض

 تسجاتحج ،)الاتحل 

 يعلجم،نزه ،يسوق،عمل،

 ..(يخججم،رياض 

 عابات الخجل، قطار،

 ياام،تسجارة

 ..مشجا ،دراج 

 

 طائاة نقل -قطارباص-

 داخلي

 األولى كم وأكثا164من  تساعران وأكثا

 الثانج  كم54 ونصفتساع  إلى تساع   قطار-باص-تسجارة

 كم54 دقجق 06-54 ياام-مجكاو باص-تسجارة

 الثالث  كم04-04 دقجق 04

 الاابع  كم04 دقجق 04

دراج  تساع  )من الممكن

 (واتحدة؟

 الخامس  كم16 دقجق 24

 
 توجهات التنمية السكانية وفق محاور التنمية( 51) خريطةال

 :عدد السكان المستقبلي -1-2-3-1

يصنجف الرجمعات العماانج  إلى درجات تحسب عدد السكان تحجث أعطي لكل لون درج  بحجث يخدم هذه  يم  

 .تحسب أتسس الرخطجط العمااني االرجمعات إلى نطاق يخديمي معجن، يبعا  للخدمات الموجودة فجه
نصف قطا مجال منطق  

 الرأثجا

 درج  الماكز اتسم المكان الدرج  المعايجا ،المالتحظات

 عدد السكان أكثا من كم64 أقل من

 نسم 144444

 مااكز )األولى   أدنى مدين  السويداء األولى

 (إقلجمج  مروتسط 

  كم04

 أكثا(ماكز منطق )

 نسم 54444من

 مااكز إقلجمج  )الثانج  مدينري شهبا وصلخد الثانج 

 (صغجاة

 يوجد بلدي  كم6-14

 نسم 14444أقل من 

 الثالث  (ريفي) قنوات الثالث 

 مااكز إقلجمج  صغجاة)

 (جدا
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نصف قطا مجال منطق  

 الرأثجا

 درج  الماكز اتسم المكان الدرج  المعايجا ،المالتحظات

 زاد نطاق يأثجا منطق  شهبا

وبالرالي المحافظ  لجصبح 

اتسرقطاب عكسي لبقج  

 المحافظات

 يخدم بشكل

 إقلجمي

 نسم 6444

 وجود جامع  في عايق 

 (ماكز محلي)الاابع  المزرع  الاابع 

 

 

 الخامس  شبه محلي نجاان الخامس  نسم 1444-6444 

 السادتس  الكاتسا السادتس  نسم 05-1444أقل من  

 تصنيف المراكز اإلقليمية لتجمعات العمرانية في المحافظة وفقاً ألنصاف األقطار( 52) الجدول

الرنموي  تسجافع درج  يصنجف كل يجمع عمااني النقاط يطبجق االتسراايججج  الرنموي  المقراتح  من خالل إن  

بشكل إقلجمي، فوجود الجامع  الخاص  في غباغب جعل مجال نصف قطا منطق   إقلجم محافظ  السويداءلجخدم 

 .يغطج  جزء من المحافظ  تحسب نظاي  كايسرالا كم تحجث يم   124كم أي بقطا 50الرأثجا يخدم ل

صناع  الطف إذ أن   وجود  في كل  من المناطق الثالث، رنموي  المقراتح المشاريع ال (50)الجدول يبجن و

 .كم04كم إلى 14من  المنطق  يأثجانطاق رزيد مجال تسالباكاني والمنطق  الصناعج  في ناتحج  شهبا 

تحااج قاي  قنوات تسجخدم بشكل إقلجمي خدمجا  لجزيد مجال  منطق وجود مشفى إقلجمي بجئي ضمن فإن  كذلك -

 .ا  كم إلى مجال يأثجا أعلى إقلجمج 54قطا يأثجا المحافظ  من نصف 

وجود معبا تحدودي في منطق  صلخد تسجخدم بشكل إقلجمي ويزيد من مجال يأثجا نفوذ المنطق  ويوفا  كما وإن  -

 .فاص عمال  
نصف قطا مجال منطق   المشاريع المقراتح 

 الرأثجا

 الماكزدرج   اتسم المكان الدرج  المعايجا ،المالتحظات

 عدد السكان أكثا من كم124أكثا من  وجود مشفى إقلجمي

 نسم 144444

 األولى مدين  السويداء األولى +

 مااكز إقلجمج  مروتسط )

 (أعلى

وجود محمج  الحااج 

 في

 منطق  شهبا والمنطق 

 الصناعج 

 وجود معبا تحدودي

في منطق   وجود جامع 

 صلخد

 كم01أكثا من

 يخدم بشكل إقلجمي

 

 كم01من أكثا 

 

 أكثا(ماكز منطق )

 نسم 54444من

 الثانج  مدينري شهبا وصلخد الثانج  +

 مااكز إقلجمج  مروتسط )

 (أدنى

 وجود المشفى اإلقلجمي

 في منطق  السويداء

 يوجد بلدي  كم14أكثا من

 نسم 14444أقل من 

 الثالث  قنوات الثالث  +

 (مااكز إقلجمج  صغجاة)

المزارع الايحج  في 

 ناتحج 

 منطق  شهباشقا  

زاد نطاق يأثجا منطق  

 شهبا

وبالرالي المحافظ  

لجصبح اتسرقطاب عكسي 

 لبقج  المحافظات

 يخدم بشكل

 إقلجمي بنصف قطا

 كم01لجامع  

 نسم 6444

 وجود جامع  في عايق 

 (ماكز ريفي)الاابع  المزرع  الاابع  +

 

 

 يصنجع األعال 

 في الاضجم 

و مطما النفايات 

 وإعادة

يدوياها في ناتحج  

 عايق 

 ومحط  معالج 

الصا  الصحي في 

 المنطق 

 الشاقج 

السجاتح  الشعبج  

والرااثج  والخاب في 

 ناتحج  المشنف

 

 كم01أكثا من 

 الخامس  محلي نجاان الخامس  + نسم 6444-أكثا1444

   ة السادس الكاتسا السادتس  +

 العمرانية وفقاً للوظائف العمرانية المقترحة والمشاريع التنمويةتصنيف نفوذ تأثير  التجمعات ( 53) الجدول
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غربا، شماال –كم شرقا  121مجال نطاق تأثير نفوذ المحافظة سيمتد ليغطي  نحو  يتضح من ذلك أن  :لنتيجةا
 . جنوبا–

 

 :توجهات التنمية اإلسكانية -1-2-3-2
يرناتسب مع خصائص الديموغاافج  واالجرماعج  بما وأنظم  ضابط  البناء  يحديث األنظم  والقوانجن  -

 .للمحافظ  في المناطق الثالث ويحقق االتسردام  االجرماعج  والبجئج  واالقرصادي  فجها

 .االهرمام بمداخل المدن الثالث في اإلقلجم وفق عالقات محوري  -

ج  البجئج  في المناطق الحضاي  ال التسرخدام األراضي من خالل يشججع المزيد من المساكن النوعالرنشجط الفع   -

 .والايفج 

إعادة يدويا النفايات، إعادة ردام في السكن من خالل اعرماد فاز وإيباع أتسالجب اإلنراج واالتسرهالك المس -

الطاق  البديل  الغاز وإنراج الشفافج  في األبنج  والعزل الحااري و، لحييدويا المجاه ومخلفات الصا  ا

 .والطاق  الشمسج  والكهاباء من الاياح

 .اإلدارة المركامل  لألراضي لرشكجل خجارات السكن ضمن الحي -

 .كامل  من مواقف تسجارات، مااكز يافجهج  لكل يجمع ج خدمات السكناليأمجن  -

عمل بوصفها مااكز جذاب  للعجش والراكجز على اليحقجق الخجارات اإلتسكانج  لألتحجاء بما يوفا فاص -

إمكانج  المشي وركوب الدراجات،  من خاللا الوصول إلى الخدمات باتحالت أقصا جوفيو لمفروتح ،الفااغات ا

 .هم في تسن الشجخوخ  واألطفال نيعزز اللحم  االجرماعج  لمبما 

 .المهاجاة خالل فراة زمنج  محددة إيجاد تسجاتسات ينموي  إتسكانج  إلعادة يوطجن األتسا -

ومرفاع  عن الشوارع المحلج  مبا  أو عناقجد ة مفروتح جزر صغجادأ المجاورات السكنج  على شكل بإيباع م -

  والنبايج  يرماشى مع طبوغاافج  المحافظ  والقاى الجبلج  بأزقرها ونبايايها وأتسوارها ومنرجايها الحجوانج

 .ومزارعها، وأهلجرها

المعالم يحت الشارع الائجسي الحفاظ على المواقع األثاي  وإظهارها وخاص  مدين  السويداء القديم  مندثاة  -

 .كنائس العالم وأهم المسارح الري يوازي مدرج بصاى إظهارالذي يخراق المدين  و

معالج  محجط المنطق  األثاي  بعالقره مع الطاقات والقسم الرجاري، ومعالج  الكرل البجرونج  الري يظها بجن  -

 .طجايها

 .بعد يكمجلي ألصل الرجمع العمااني الرااثي إعادة يأهجل مخالفات السكن الجماعي بما يشكل -

  .  من السكانبعار وفقا  بما يناتسب الفئ  الغالعادة النظا بأتسعار األراضي ويثبجت األتس -

لرغججا أو يقديم زام إجااء اعلى الجه  اإلداري  إل فإن  ، المنطق  المدروتس لكامل يغججا الصف  الرنظجمج  بعد  -

 .العام واالريفاعات والعالق  بجن الفعالجات لرفادي المشاكل المسرقبلج لموقع دراتس  يخطجطج  ل

تسكن ،يافجه، أماكن رياض ، مااكز ) بات الشباب للحجاةليأمجن الااتح  الذهنج  والفكاي  للشباب برأمجن مرط -

المدن وإناريها ثقافج ، مسابح، اآلمان والطمأنجن  برطويا شبكات البنى الرحرج  للمحافظ  وخاص  في مااكز 

  .(بشكل دائم لجال  

 

 :توجهات التنمية السياحية  -1-2-0
 والبجوت العابج  ، لمحمجات والحااجامناطق و ، الخاب واآلثارمناطق االتسرجطان البشاي األول من عناصاها 

ناطق الرنمج  أهم م( 61)خايط بجن البحجث ي وينوع الرضاريس والفصول والمناخ والجبل لمغا والراللوا

 .السجاتحج  في المحافظ 

 :محاور التنمية السياحية -1-2-4-1

 تسجاتحج  كمدين إلتحرواء المنطق  على مدين  شهبا  األول على مسروى منطق  شهبا يحدد البديل االتسراايججي

 .ويل شجحان محمج  اللجاة الطبجعج المنطق  كما ويحوي  ، إداري  شماال  لبداي  الجول  السجاتحج  في المحافظ 

ويحدد البديل االتسراايججي الثاني على مسروى منطق  السويداء لما يحويه من مناطق تحااج وغابات باإلضاف  

والسهول الزراعج  فهي منطق  السجاتح  الطبجعج  باإلضاف  إلتحروائها على أهم ويل قلجب إلتحروائها على الجبل 

 (.قنوات، السويداء)المدن القديم  

 



 

204 

 

في مدين   ججي الثالث على مسروى منطق  صلخد ألن ها يحروي على قلع  صلخد األثاي البديل االتسرااي كما ويحدد

ضمن  صلخد والري يشكل منطق  تحدودي  مع المملك  األردنج  الهاشمج  فرحدد وظجفرها كمدين  تسجاتحج  جنوبا  

 .منطق  تسجاتحج  وزراعج  كما ويحروي المنطق  على يل قلجب 

 

ضمن مناطق االتسرقاار  البادي  منطق ى مسروى المناطق الثالث إلتحروائها على البديل االتسراايججي الاابع عل

 والريويحوي الخاب ومناطق الركوين الطبجعي األولى ، ويمثل منطق  االتسرجطان البشاي األولىالثالث  والاابع  

كونها منطق  المحمجات الاعوي ، يدما،  فهي منطق  تسجاتحج  اتسركشافج  فجها تسجاتح  البادي  والمااعي  بايجاه

  في المنطق  شاريع الرنموي  محط  معالج  رئجسإتحدى مقراتحات المو، والرخججم والرعا  على عادات البدو

 .الشاقج 

 

 
 خطة التنمية اإلقليمية السياحية (51) لخريطةا

، ومن أشكال السجاتح  الرعا  افج كسجاتح  اتسركش والري يصلح منطق  المحمج  والمرنزهات الطبجعج  البجئج  -

الصناعات الجدوي  واإلطعام كالمنسف، وصناع  الدبس ب القجام على  عادات جبل العاب والرعا  على كجفج 

بوصفها يحرل  انرشار أشجار الكام  والرفاتحجات والزيرون في منطق  االتسرقااراألولى والثانج ، والزيت نرجج 

 .م من السجاتح  الشعبج  جانب ها

ويل عبد مار في صلخد ويل القجن  في السويداء  منطق  يصل بجن الرالل الثالث المعاوف  يل شجحان في شهبا -

 . يعلجمج  كسجاتح  طبجعج  ودينج 

البديل االتسراايججي الخامس على مسروى اإلقلجم الجنوبي من خالل يفعجل دورالمدن السجاتحج  الثالث صلخد  -

 .وشهبا وبالرنسجق مع البلدان المجاورة لروتسجع الخط  الرنموي  السجاتحج  وبصاى
 

 :توجهات تنمية الموارد البيئية والطبيعية -1-3-7

الرأكجد على المساتحات الخضااء والحااج و اآلثار والرالل والموارد المائج ، مناطق المناطق الخضااء ويشمل 

 .الحفاظ على المحمجات الطبجعج  والمحمجات الاعوي  في البادي والمفروتح ، والرعايش ما بجن الفااغ واألمكن ، 

منطقة 

المحميات 

  الرعوية
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 :توجهات التنمية االقتصادية -1-3-5

يحدد الاكائز  ..(تسجاتحج ،زراعج  ،يجاري ،بجئج ،صناع ،الثاوات الباطنج ) دراتس  جمجع النواتحي االقرصادي  إن  

نراجج  للقطاعات السابق ، ويضمن اإل اتتسراايجججاالقرصادي  من خالل يطويا األتساتسج  التسراايججج  الرنمج  اال

 .دمج مبادئ الرنمج  المسردام  نحو إنراج واتسرهالك مسردام وبالرالي زيادة إنراجج  دخل الفاد

جزء أتساتسي الزدهار االقرصاد بإيباع أتسالجب اإلنراج يمثل االعرماد على الموارد الزراعج  المحلج   كذلك فإن  

مما  اتسرخدام يفل الرفاتحجات وبزر العنب، ويفل الزيرون لصناع  تحوالج الخشبفباإلمكان واالتسرهالك المسردام، 

دويا بعض النفايات المنزلج  مثل الورق والزجاج وفازها إلعادة ييولد بعض فاص العمل، كذلك فإن  إعادة 

في مجاالت أخاى كالصناديق البالتسرجكج ،  يخفض من نسب الرلوث البجئي ويضمن مسرقبل مسردام اتسرخدامها 

 . ، وكذلك االتسرفادة من إنراجج  المحاصجل الحقلج  كالقمح في إنراج مواد غذائج  محلج  كالسباغجريللمحافظ 
 

 :التنمية الزراعيةتوجهات  -1-3-5

ويشججع الزراع  العضوي يعزيز الردابجا البجئج  الزراعج ،  -
4
  . 

باتسرخدام  ،ى يخفجض االتحرجاج المائي للهكراروالعمل عل ،ام الموارد المائج  عن طايق الايياشجد اتسرخد -

 .الزراع  المسردام وبواتسط  الرنقجط  ،الطاق الحديث  للزراع 

تحماي  مناطق السدود ويحديد تحام تحماي  لها من الرلوث ضمن خطط الرنمج  وتحماي  الجنابجع واآلبار، واتسرخدام  -

 . قام  محطات الرنقج إ، ولشاب كمزارع دجاج ومباقالالمناطق الفضاء المحجط  بالسدود الغجا صالح  

كاف  أنواع الفواكه  ويصديا والعنبشامي الروت الالروتسع األفقي في الزراع  وزراع  المعاشات من  -

 .الطازج  والخضااوات

يشججع المعالج  الحجوي  الري يعرمد على الحشاات المحلج  للقضاء على اآلفات الزراعج  كجزء من الزراع   -

 . المسردام ، وبالرالي عدم اتسرخدام المبجدات الحشاي 

 .النفايات الصلب  وضبط اتسرخدام األتسمدة والرخلص من ،في األنظم  تحول مجاه الصا  الصحيالرشديد  -

عند مكبات الصا  الصحي في لج  معاالاإلتسااع في ينفجذ محطات معالج  مجاه الصا  الصحي ومحطات  -

محطات معالج  من خالل إعادة يدويا مجاه الصا  و وفصل الشبكات عن بعضهاأخفض نقاط المنطق  

 . واتسرخدامها في السقاي  يحت الاقاب 

يقلجص الضجاعات في شبكات المجاه بالمااقب  واإلصالتحات في اإلدارة المائج  وقمع المخالفات في اتسرجاار  -

 . المجاه بشكل غجا قانوني

لحماي  هذه المناطق المحمجات، ووالحزام األخضا و الحااج يرمثل بمناطقوالري المناطق الخضااء تحماي   -

 .تسرؤدي إلى تحماي  المناطق الخضااء والاعي الجائا يطبجق القوانجن الخاص  بحماي  المجاه فإن  

المعاشات   باتسرخدام (الروتسع العامودي) يجب الراكجز على الزراع  ذات القجم  المضاف  خالل فصل الصجف -

  أخاى، وزيادة جزراعوالصناعي ألغااض  المحلي تسرخدامهافجف من اتسرجاار المجاه الجوفج ، لروفجا الرخل

الروت الشامي على تسبجل المثال، خالل موتسم المطا تحجث الاي ك( الروتسع األفقي) المساتحات المزروع 

، لروفجا المجاه لمساتح   الاي الحديث وتسائل إضافي، كما يجب إدارة المجاه بالشكل المناتسب عن طايق اتسرخدام

 . ات، والفواكه الطازج أكبا من األراضي الزراعج ، ومناطق إنراج الخضااو

ألراضي في هذه المناطق واتسرثمارها بشكل بجئي تسجاتحي إقلجمي مسردام صحجح بالرعاون مع شااء الدول  ل -

 .القطاع الخاص في بعض المشاريع الرنموي  

الرطبجق الصارم بقمع المخالفات العشوائج  ضمن المناطق الخضااء والمناطق العسكاي  والمناطق األثاي   -

والحد من الرصحا ويحويل األراضي الزراعج  إلى صف  عماانج  واالكرفاء بعدد  ،ام المدن القديم تحويحديد 

 .محدود من المشاريع السجاتحج  ضمن تحاججات المحافظ  على مسروى إقلجمي 

المحافظ  على نظاف  البجئ  وإدخال باامج البجئ  والروعج  بالرنمج  المسردام  ويخصجص رتحالت ضمن  -

 .المناهج المدرتسج  وتسن القوانجن الصارم 

يوججه النمو العمااني خارج المناطق الخضااء والحد من الروتسع العمااني ضمن مخططات يفصجلج    -

 .جهات مخرص  بدراتس  الروتسع العماانييحددها  ينظجمج  ويخطجطج  إقلجمجا  

 .البت بإقام  مرنزه طبجعي ضمن محمج  اللجاة ذات قجم  إيكولوجج ، وزيادة عدد المرنزهات ضمن الحااج  -

                                                           
4
 .الباتحث ، باالعرماد على مقابل  أجايها الباتحث  مع العاملجن في مدياي  الزراع  واإلصالح الزراعي 
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ضمن منطق  االتسرقاار الثانج  وكذلك وإعادة إتحجائه البت بمشاوع الحزام األخضا المحجط بالمحافظ   -

 .األشاط  الخضااء ضمن المدن 

ويخفجض نسب  الرلوث وإتحجاء  ماتسبق إلى زيادة المساتحات الخضااء في المحافظ  وزيادة عدد العاملجن، يتسجؤد

 .المصدر الائجسي لازق المحافظ  أي الزراع  وإظهار جمال السويداء

 .يحديد مناطق الروتسع المسرقبلي -

وإلى من والروعج  المنزلج  وفصلها،  بجق إعادة يدويا النفاياتالمحافظ  على السويداء صديق  للبجئ  ويط -

خارج المنزل، وإعادة يدويا المجاه برطبجق القوانجن الالزم  أثناء الرصمجم المعماري للمباني السكنج ، وإدراج 

 .مبادئ الرخطجط العمااني مع الرصمجم ضمن المناطق المبجن 

ددة وعدم اتسرنزا  المصادر الغجا يشججع المشاريع الصغجاة والمروتسط  كاالتسرفادة من المصادر المرج -

 .عن عملجات الحاق الروجه نحو الرشججا  مرجددة وإعادة يدوياها بطاق بديل  فمثال  عوضا  

 .يشججع الرعاون مابجن القطاع الحكومي والخاص والشاكات األجنبج  بعقد ايفاقجات -

 .تسن القوانجن بعدد اقرناء السجارات، والرخفجف من الضججج -
 

 :توجهات التنمية الريفية -1-3-6

أتحد وظائفه  االقرصادي  اإلنراجج  األتساتسج ، ومن مبادئ إيباع أتسالجب كونه على الزراع  المحافظ  ريف  يعرمد

يربعه األججال السابق   تاإلنراج واالتسرهالك المسردام إعادة إتحجاء أتسالجب اإلنراج واالتسرهالك المسردام الذي كان

ن ي للغاز الحجوي والكهاباء باالتسرفادة ميالذا اإلنراج من أجل ياورأما ضوهو  في المحافظ ، السكن في

الجور الفنج ، بحجث يرم الرخلص من المخلفات الصلب  إلى ب، من خالل ما يسمى معطجات الواقع الايفي للمحافظ 

ولجس من إنشاء شبكات الصا  الصحي خاص  وإن  أراضي المحافظ  وعاة   هذه الجور، مما يخفف من كلف

فاص العمل الري يولدها باإليفاق مع البلدي  بحجث يرم باإلضاف  لاإلمدادات لكاف  المحافظ ، هذا  يأمجن السهل 

الكهاباء والغاز لكل منزل في الرجمع ف هذه الجور وإعادة يدوياها وإنراج رنظجبيوزيع تسجارة لكل بلدي  خاص  

 .واكرفائه الايفي

 

 :المؤسساتيةتوجهات التنمية  -1-3-5

 بما، وإيجاد األنظم  الذكج  إلدارة المؤتسسات ج  الكفوءةايبناء القدرات المؤتسس:في مجال اإلدارة  -1-3-5-1

 .ا الوقت ويديا المخاطا والمشكالتيخرص

ايخاذ يسعجا السجاتسات وويأمجن مواقف السجارات، وإيجاد آلجات لرسعجا الطاق، : في مجال النقل -1-3-5-2

إدارة الطلب على أن يكون جزء ال يرجزأ من وتسائل النقل وويطويا البنج  الرحرج   ياتسرعماالت األراضيدابجا 

يوتسجع نطاق يدابجا إدارة الحاك وأخجاا  ، محددة لرخطجط ال لمؤتسس لالعام  
5
. 

واالجرماعج  بما ينسجم مع الخصوصج  الديموغاافج   25يعديل ويطويا القانون: في مجال السكن -1-3-5-3

 ضاوري  تحاج  إنسانج ، ويقديم السكن الالئق بوصفه للمحافظ ، يشديد الاقاب  على مخالفات السكن الجماعي

 .وملح  

 

 :الخالصة

السويداء، ) في المناطق الثالث لمحافظ  السويداء مدن المسردام   االتسراايججج  الرنموي  اإلقلجمج بنجت 

االتسراايجججات  مجموع  من اإلجااءات على الاؤي  الروافقج  لمحافظ  السويداء، وعلى (شهبا، صلخد

الرنموي  لكل من القطاعات الرنموي  لإلقلجم في المجاالت الرنموي  الخمس الوضع االجرماعي والوضع 

نقاط القوة  يحلجل الوضع الااهن ويحلجل  االقرصادي والوضع البجئي والوضع المؤتسسايي  تحسب

الرنموي  لالتسراايجججات  وذلك برحديد األولوياتالضعف والفاص والرحديات في إطار الهجكل اإلقلجمي، و

 .اإلقلجمج بما يحقق األهدا  االتسراايججج  للخط    من خالل الرخطجط اإلقلجمي رنفجذ المشاريع الرنموي ب

 

 

                                                           
5
 .مع محلس بلدي  مدين  السويداء مقابل  أجايهاالباتحث ، باالعرماد على  
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 :لخاتمةا

مبادئ االتسردام  إقلجمجا  وإليجاد الحلول مع ينامي الجهود المبذول  في اآلون  األخجاة نحو ياتسجخ 

والرغلب على المشاكل إقلجمجا ، كان البد  من إيباع نهج أكثا شمولج  في معالج  هذه المشاكل من خالل 

 علىاتسراايججج  ينموي  إقلجمج  شامل  للقطاعات الرنموي  بكاف  األبعاد االجرماعج  واالقرصادي  والبجئج  و

،  لذلك يم  اتسرخدام الرخطجط الرنموي اإلقلجمي أداة لهذه االتسراايججج  كراجم  محلج  كاف  مسرويات الرنمج 

عملج  لها يعرمد على خصائص المجرمعات المحلج ، إذ أن  اتسراايججج  ينمج  إقلجم عملج  طويل  األمد 

وديا ، زراعجا ، مرعددة الجوانب ويايبط اريباطا  وثجقا  برخطجط اتسرعماالت األراضي، تحضايا  وريفجا ، تحد

ضمن اإلطار الوطني  تسجاتحجا ، يجاريا ، ينقلجا ، بجئجا ، صناعجا ، أي إدارة مركامل  التسرعماالت األراضي

 .والري يشكل أداة  لألجهزة اإلداري 

من هذا المنطلق تحصلت هذه الدراتس  وباالتسرناد على المعطجات والبجانات المخرلف  الري يم  الحصول 

قسم النظاي ومن أهم النظايات أو من قسم الرجارب والممارتسات العابج  والدولج ، أو علجها تسواء من ال

من الحال  العملج  لدراتس  أن  إعداد اتسراايججج  ينمج  إقلجم يسرند على يحلجل الوضع الااهن للقطاعات 

ص والرحديات الرنموي  كاف  ويحديد أهم القضايا والرحديات الرنموي  ويحلجل نقاط القوة والضعف والفا

 واألهدا  االتسراايججج ، بحجث أن  لإلقلجم ، من أجل صجاغ  رؤي  يوافقج  وصجاغ  البدائل االتسراايججج  

يقججم مدى يقدم هذه االتسراايججج  نحو االتسردام  أقل أو أكثا يايبط اريباطا  وثجقا  بمؤشاات الرنفجذ 

هدا  الرنمج  المسردام ، وبالرالي ربط هذه والمرابع  لقجاس مدى يحقجق هذه السجاتسات الرنموي  لأل

السجاتسات الرنموي  بالمشارك  المجرمعج  و الالماكزي  وفق خطوات إعداد االتسراايججج  ضمن إطار 

 .ال عمل مؤتسسي فع  

 

في إطار ما يقد م، فقد اكرمل البحث من خالل يسلسل الفصول في الجزأين األول والثاني والري أجابت 

 :فجه عن الرساؤالت المطوتح  وفق الفاضجات نرائج الفصول 

 يم  يحديد مفهوم اتسراايججج  ينمج  إقلجم في الفصل األول، ويم  يوضجح دور الرخطجط :  األول بابففي ال

االتسراايججي في الوصول إلى مجرمٍع مسرداٍم ويحقجق الرنمج  المسردام ، وذلك من خالل منهجج  إعداد 

الفصل الثاني ويطبجقها من خالل عاض يجارب بلدان على المسروى الوطني  اتسراايججج  ينمج  إقلجم في

 . ويحديد مؤشاات الرنمج  اإلقلجمج  المسردام  وبدائل الرنمج  والقومي والعالمي

 

 أن  تسبب يدني المؤشاات الكمج  اإلتحصائج  تسببه غجاب الرنسجق أوضحت الدراتس  : الثاني بابوفي ال

لرنموي  والمشاريع الرنموي  ضمن إدارة إقلجمج  رشجدة، مما يؤدي إلى يدني والركامل بجن القطاعات ا

نوعج  الحجاة وانخفاض كفاءة وقدرة اإلقلجم الرنافسج  وبالرالي االخرالالت البجئج  واالجرماعج  واالقرصادي  

بدائل الأهمج  الركامل والراابط بجن مجموع  من واريفاع نسب الفقا والهجاة والبطال ، مما يؤكد

وعلى مسروى اإلقلجم بحجث يمكن الرخطجط والرطويا على  االتسراايججج  على مسروى المناطق والمدن

 .المسروى الوطني

 

 .يوصل إلجها البحث الري وقد يبجن ذلك من خالل مجموع  من النرائج
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 الرابع بابال
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 :النتائج -4-1
الهامة التي تتعلق بالبحث وأهميته في إعداد  ةة والعملي  النظري   ص البحث إلى مجموعة من النتائجلقد خل  

 : (السويداء، شهبا، صلخد) للمناطق الثالث في محافظة السويداء مدن استراتيجية تنموية إقليمية شاملة

 

 :النتائج النظرية -4-1-1
 :األول بابال -4-1-1-1
 .في كل من الفصل األول والثاني والثالث البحث إلى مجموعة من النتائج النظرية الجزء األول من خلص 

 
 نتائج الفصل األول: 

التنمية اإلقليمية المستدامة، عملية متكاملة من التنسيق بين متطلبات االستدامة استراتيجية بينت الدراسة أن  

التوزيعية بشرياً وروحياً، والمكانية اقتصادياً ومجتمعياً  البيئية واالجتماعية واالقتصادية، ومستويات التنمية

قلي،، تعزيز كفاءة وقدرة اإلوومؤسساتياُ، والزمانية بيئياً، حيث تهدف االستراتيجية إلى نوعية حياة أفضل، 

 .اإلدارة اإلقليمية الرشيدةو

 

 نتائج الفصل الثاني: 

من خالل توجيه النمو المستقبلي لإلقلي، قلي، ارتباطاً وييقاً بالتخطيط االستراتيجي، اإلرتبط استراتيجية تنمية 

زيادة ومن أجل نوعية حياة أفضل حضرياً وريفياً، واألمن واآلمان  حول السكن واإلسكان والتعلي، والصحة

تطوير شبكة الهيكل االقتصادي من أجل تعزيز كفاءة وقدرة اإلقلي، والناتج اإلجمالي المحلي للفرد ولإلقلي،، 

التنافسية، وتحقيق بنية مؤسساتية متطورة تحقق المشاركة المجتمعية من خالل الالمركزية من أجل إدارة 

 .إقليمية رشيدة وإدارة مالية 

تحليل الوضع الراهن وتحليل  ،تخمس خطوالشاملة إلعدادها تتبع  قلي، تتطل  منهجيةاإلإن  استراتيجية تنمية 

صياغة األهداف وصياغة البدائل والخطط االستراتيجية، ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، 

 .على التحليل االستراتيحية، تحديد مؤشرات التنفيذ والمتابعة بناءً 

االستدامة في حين تعد المؤشرات م االستراتيجية نحو الة لتقيي، مدى تقد  تعد مؤشرات التنمية المستدامة أداة فع  

الة لتشخيص الحالة الراهنة لإلقلي،، وفي كلتا الحالتين تعد المؤشرات ضرورية من الكمية اإلحصائية أداة فع  

أجل تقيي، الخيارات وأهداف األداء ووضع األولويات التي تدع، تخطيط وتنفيذ إجراءات واستثمارات 

 .ت المعايير النوعية واألهداف الكمي ةاالستراتيجية بحيث تعكس هذه المؤشرا

 

 نتائج الفصل الثالث: 

واإلدارية والخدمية  قلي، بمراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئيةاإليرتبط نجاح استراتيجية تنمية 

ضع خطة شاملة تحدد االستراتيجيات وبالتالي و واإلقلي، ضمن الهيكل اإلقليمي على مستوى المدن والمناطق

 .اإلقلي، التنافسية ونوعية الحياة واإلدارة اإلقليمية رفع كفاءة وقدر ةة على قادر وطنيالمطلوبة ضمن إطار 

تعكس المؤشرات األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية واليمكن وضع مؤشرات يابتة لكل زمان ومكان فهي 

 .تعكس الظروف المحلية لإلقلي، وتتعلق بتحليل الوضع الراهن وكما آلخر  إقلي،تختلف من 

 

 :النتائج العملية -4-1-2
  :الثاني بابال -4-1-2-1

قلي، في محافظة السويداء للمناطق اإلاستراتيجية تنمية  منهجية إعداد يات التي تواجهفي إطار الضغوط والتحد  

البحث إلى مجموعة من النتائج  من الثالثباب الو الثاني بابال صخل  ( السويداء، شهبا، صلخد) الثالث مدن

 .الثالث بابالفصل األول من الو الثاني بابمن ال في كل من الفصل األول والثاني والثالث ةالنظري  

 

 نتائج الفصل األول: 

 :تبعاً للمؤشرات الكمية اإلحصائية بالنسبة لتحليل الوضع الراهنبينت النتائج 

ت التنموية ارالمؤش فيه تتباين ، خصائص حضارية واقتصادية وعلومية ذو السويداء إقلي، فتي  محافظة  ن  إ

تحدد بحيث  ،لتحليل االستراتيجي فلكل منطقة نقاط قوة وضعف وفرص وتحدياتل لمناطق المحافظة تبعاً 
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طني ومن خالل المشاريع التنموية ضمن اإلطار ال التنموية قطاعاتللات الخطط االستراتيجية التنموية أولوي

 .بناًء على التحليل االستراتيجي 

بينت الدراسة الضعف التنموي في ناحية الغارية وذيبين في منطقة صلخد على مستوى إقلي، المحافظة وهي 

ناحية الصورة منطقة االستقرار الخامسة مع ازدياد نس  الهجرة والبطالة، وكذلك الضعف التنموي الخدمي في 

 .الصغرى في منطقة شهبا الواقعة ضمن البادية

 

 

  الفصل الثانينتائج:  
 : قلي، مناطق محافظة السويداءاإلاستراتيجية تنمية النتائج المتعلقة بإعداد وهي  

جديداً، ويعتبر  يعتبر نهج التخطيط االستراتيجي وإعداد االستراتيجيات التنموية اإلقليمية نهجاً تخطيطياً  -

 .مقترح إعداد استراتيجية تنمية إقلي، محافظة السويداء من التجارب الرائدة في هذا المجال

بنيت المنهجية على أساس التخطيط التنموي التشاركي والذي يعكس أسلوب التخطيط من القاعدة إلى القمة،  -

 .والقطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني،و، ياتمشاركة جميع الجهات ذات العالقة مثل البلد تحيث تم

أظهرت الدراسات عدم توفر البيانات والمعلومات الشاملة والموحدة لألعوام بشكل دوري لكافة القطاعات  -

 .ياً أمام الباحثشكل تحد   مما

ساهمت الدراسة في تحديد الواقع الحالي للمحافظة من خالل تحديد الفرص واإلمكانيات والتحديات  -

ورؤية المحافظة المستقبلية وتحديد بدائل التنمية  والمشاريع التنموية التنمويةوالمعوقات وكذلك األولويات 

 .على مستوى المناطق والمدن، وعلى مستوى اإلقلي،، وعلى المستوى الوطني

نهوض لوجود رغبة كبيرة لدى كافة الجهات والمؤسسات في المحافظة، في ما يخص التعاون والتنسيق ل -

ضعف في مأسسة هذا التنسيق مما يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة، باإلضافة هناك  بالمحافظة، إال أن  

 .لضعف الكوادر الفنية

 في يمكن استغاللها لحل مشاكل اإلقلي، فرص إلىمكامن الضعف  ضرورة التركيز على نقاط القوة وتحويل -

ضمن الخطط االستراتيجية متوسطة وبعيدة  ، (السويداء ،شهبا، صلخد) لمحافظة السويداء المناطق الثالث

  .على المستوى الوطني من خالل المحاور والنقاط التنموية المدى

 

 الفصل الثالث: 

في إطار االختالالت البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي تعاني منها المحافظة، كان ال بد  من قياس مدى 

المقترحة في المحافظة ومعرفة اتجاه المسارمن خالل مؤشرات استدامة السياسات التنموية واالستراتيجيات 

التنمية اإلقليمية المستدامة، لتحديد األولويات والمشاكل التي تواجهها االستراتيجية، بحيث بينت الدراسة داللة 

 .سياسات التنمويةلالواقع الحالي ل

 بالنسبة للمؤشرات االجتماعية: 

والعدالة  نوعية الحياةتوجه  التنمية اإلقليمية االجتماعية المستدامة بأن  لمؤشرات بينت الدراسة بالنسبة 

 .هو بعكس االستدامة وخاصةً فيما يخص نس  الفقر والبطالة االجتماعية

 بالنسبة للمؤشرات االقتصادية: 

هو  قتصادية لإلقلي،الكفاءة اال توجه لمؤشرات التنمية اإلقليمية االقتصادية المستدامة بأن  بينت الدراسة بالنسبة 

استهالك الطاقة ومساهمة النشاطات االقتصادية في الناتج  إنتاج و عمليتيبعكس االستدامة وخاصةً فيما يخص 

 .اإلجمالي المحلي للفرد

 بالنسبة للمؤشرات البيئية: 

هو بعكس االستدامة ةتوجه اإلدارة البيئيمؤشرات التنمية اإلقليمية البيئية المستدامة بأن  بينت الدراسة بالنسبة ل

 .وخاصةً فيما يخص التنوع البيالوجي للمحميات ونس  التلوث والضجيج

 بالنسبة للمؤشرات اإلدارية: 

هو  اإلدارة اإلقليمية في المحافظة توجهبأن  لمؤشرات التنمية اإلقليمية اإلدارية المستدامة بينت الدراسة بالنسبة 

 .واتخاذ القرار بعكس االستدامة وخاصةً فيما يخص المشاركة المجتمعية

 

 :الثالث بابال -4-1-2-2

 .الوطنيأظهرت الدراسة إمكانية تطوير استراتيجية تنمية إقلي، محافظة السويداء ضمن اإلطار 
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 :التوصيات -4-2

 :التوصل إليه من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي م من دراسة وتحليل وتقيي،، وفي ضوء ما ت،  في ضوء ما تقد  

 :األول بابال -4-2-1
ضرورة تأسيس قاعدة نظرية في مجال التخطيط اإلقليمي وإقامة الندوات والمؤتمرات لتعريف المواطنين  -

 .في المحافظة بأهميتها باالستعانة بالخبرات األجنبية والعربية وذوي االختصاص والخبرة

 :الثاني بابال -4-2-1
 الفصل األول: 

، تتوفر فيها كافة الخدمات األساسية والبنى االرتكازية في تنمية مكانية ومتوازنة ومستدامة خلقضرورة  -

واإلسكان والطمأنينية والراحة  والعمل وتتوفر فيه فرص التعلي، والصحةالمحافظة،  إقلي، كافة مناطق

مفهوم فق ووفق معايير المجتمع المستدام والعدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية والحماية البيئية 

، وبينت الدراسة أن  أٌقل مناطق المحافظة تنمية هي منطقة صلخد في ناحية الغارية قلي،اإلاستراتيجية تنمية 

عد ناحية الصورة ضمن منطقة شهبا األقل وذيبين ومن ي،  منطقة شهبا وأخيراً منطقة السويداء، في حين ت

 .تخديماً تنموياً 

 .ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري من قبل المكت  المركزي لإلحصاء -

 

 الفصل الثاني: 

ضرورة تبني نهج التخطيط االستراتيجي لدى أصحاب القرار من مؤسسات المجتمع المدني والحكومي  -

 .مثلي البلديات والمؤسسات الحكوميةموك

ضرورة تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية بمأسسة العالقة بين مؤسسات المجتمع المدني واألهلي  -

 .والحكومي والعاملين في هذا المجال

تحديدها في  مثل واألنس  لكافة نقاط القوة والفرص على مستوى المناطق للمحافظة التي ت،  االستغالل األ -

الضعف إلى فرص وإمكانيات، وتطوير األهمية التاريخية  المجاالت التنموية، وتحويل الصعويات ونقاط

 .واالقتصادية والخدماتية والثقافية للمحافظة، وتشجيع العمل بمبدأ العمارة البيئية والسكن المستدام 

 

 الفصل الثالث: 

تعزيز دور المحافظة على المستوى الوطني وخاصة دورها السياحي والزراعي وذلك ضمن إعداد خطة  -

استراتيجية تنموية سياحية في إطار الخطة التنموية االستراتيجية اإلقليمية الشاملة، وكذلك تفعيل دور 

 مع التأكيد على ضرورة القطاع الجنوبي من المحافظة بوصفها بوابة سوريا الجنوبية في منطقة صلخد

المدن القديمة بحزام أخضر،  إعادة  إحياء التراث والحفاظ على النسيج العمراني وهوية المحافظة، وحماية

 .ودراسة مشاكل التلوث البصري والسمعي  والبت بمشاكل السكن العشوائي،

ضرورة وجود مخطط توجيهي يحدد استعماالت األراضي السكنية والتعليمية واإلدارية والثقافية  -

بما يشكل أداة  جاورةونقاط االرتباط الحدودية مع األقالي، الم، عية والسياحية والمساحات الخضراءوالصنا

 .مساعدة لألجهزة اإلدارية

جاورات والعالقة بين هذه الم مخطط هيكلي وتنظيمي للمحافظة لكافة التجمعات العمرانية ضرورة إعداد -

والعودة إلى النظ، والقوانين الناظمة  يد استعماالت األراضي فيما بينهاوتحد، (بلدات-قرى-مدن)العمرانية

 .العمراني والتخطيط البيئي وتخطيط النقل والمواصالتلتخطيط والتطوير 

توفير األجواء المالئمة والمحفزة لالستثمار، وتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التخطيط ضرورة  -

 .والتنمية

تعزيز مفهوم اإلدارة اإلقليمية للمحافظة، بتعزيز دور البلديات والتنسيق فيما بينها، وتعزيز إمكانياتها  -

 .المؤسساتيةوالمادية، وبناء القدرات  البشرية

ضرورة إعداد استراتيجية تنمية إقلي، المحافظة للمناطق الثالث وفق بيان رؤية اإلقلي، الجنوبي للمحافظات  -

بالتنسيق مع كافة الخطط التنموية متوسطة المدى والخطط االستراتيجية ( درعا، السويداء، شهبا) الثالث

قلي، الجنوبي، إقلي، قادر على النهوض بدور اقتصادي ينقله من دوره الراهن فاإل:" على المستوى الوطني 

كمورد للمنتجات الزراعية إلى إقلي، للصناعة، السي ما الصناعات الزراعية منها، وذلك باالستفادة من موقعه 

زيرة والخليج ق الجالجوار الللبناني واألردني حتى أسوا. العاصمة دمشق))الجغرافي بين أسواق استهالكية 

ع مصادر الدخل ة تسه، في تنولي، يوفر ألبنائه فرص عمل جاذبة واستثمارات محليالعربي، وهو إق
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هض في اإلقلي، الغني بموارد حيث يمكن للسياحة الطبيعية والثقافية المحلية والدولية أن تن. نتاج فيهواإل

تقتضي تنمية اإلقلي، وتحسين ترابطات حواضره بيئياً بالتوازي مع عالقته المستمرة مع . ة متنوعةسياحي

بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وذات العالقة والوزارات التابعة من هيئة تخطيط . إقلي، دمشق الكبرى

 .الدولة وزارة اإلدارة المحلية، وزراة البيئة

نمية الزراعية والريفية والموارد الطبيعية والسكانية والمؤسساتية  العمل على تطبيق توجهات الت -

 .من عملية التنمية الشاملة استراتيجيات قطاعيةواالقتصادية ك

العمل على بناء قاعدة معلومات لكافة أقالي، المحافظة على المستوى المناطقي للمحافظة التي يت، تحديدها  -

 .ببناء المراصد الحضرية

 إقليمية للمناطق الثالث في محافظة السويداء منهجية البحث في إعداد استراتيجية تنمويةاالستفادة من  -

، بحيث تعد هذه االستراتيجية كرؤية مستقبلية لتنمية والعمل على تطويرها (السويداء، شهبا، صلخد)

 . محافظة السويداء إقليمياً 
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Conclusion: 

With the growing efforts in recent towards consolidating the principles of 

sustainability regionally and to find solutions and overcome the problems 

regionally, it was necessary to follow a more holistic approach to address these 

problems through the development strategy of regional cross-sectoral 

development in all social and economic dimensions and environmental and all 

levels of development humanly and spiritually and socially environmentally 

and economically, politically and culturally, so was used developmental 

planning regional tool for this strategy as a translation local process them 

depend on the characteristics of local communities, as the development strategy 

County long-term process multifaceted and are closely linked to the planning 

of land use, urban and rural, border, agricultural, tourism, commercially, 

portably, environmentally, industrially, any integrated management of land use. 

From this point I got this study based on the data and various data were 

obtained either from theoretical section is the most important theories or from 

the Department of experiences and practices of Arab and international, or of 

practical case study that the preparation of a development strategy region based 

on the analysis of the current status of development sectors all and identify the 

most important issues and development challenges and analyze the strengths 

and weaknesses, opportunities and challenges for the region, in order to 

formulate a consensus view and formulate strategic alternatives and strategic 

objectives, so that the evaluation of the progress of this strategy towards 

sustainability more or less closely linked to the indicators of implementation 

and follow-up to measure the achievement of this development policies for 

sustainable development goals, thus linking these development policies of 

community participation and decentralization according to the steps for setting 

up strategy within the framework of an effective institutional. 

Since each community characteristics and local challenges and factors harmful 

to him, as well as in Sweida they need to formulate development strategy 

comprehensive regional areas of the three cities (endosperm, Shahba, Salkhad) 

stems from privacy social, economic and environmental, according to analyze 

the current situation and identify the strengths, weaknesses, opportunities and 

challenges and harmonic vision and strategy formulation and strategic 

objectives and implementation of and follow-up indicators in order to achieve 

the requirements of sustainable development. 

On the other hand, study showed the importance of integration and 

interdependence between a range of strategies within the framework of regional 

development, weak income exit strategy, economic development strategy, 

sectoral strategy, the spatial development framework, so that each of these 

strategies range of strategic actions and developmental elements. 

So the study concluded the pyramid scheme multi-center in the region and the 

population of sustainability according to the directions of human development, 

and transport system sustainable, according to the directions of community 

development, and institutional system efficiently and according to the 
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directions of institutional development, and the integrity of ecosystems and 

embrace a sustainable future, according to the directions of development of 

environmental and rural areas, and system Avcsada competitive and | 

production and consumption sustainable in accordance with the directions of 

economic and agricultural development, tourism, and high educational system 

competencies and certificates through Touhhat cultural and spiritual 

development and community towards the consolidation of the principles and 

goals of sustainable development. 

It was found that through a combination of results of the research. 
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 ، تقييم االستراتيجيات حسب خصائص االستراتيجيات (1)الملحق

 المجاالت 
 التنموية

 خصائص االستراتيجيات االستراتيجيات 

مرتبط 
بعناصر 

 الرؤية

 قائمة بناء غيرمكلفة 
على التحليل 
 االستراتيجي

مرتبطة 
بالمؤشرات 

 التنموية
 وقابلة للتقييم

قابلة 
 لتنفيذ

مرتبطة  
 باألسباب 

 والنتائج
 

مرتبطة 
بتجارب 

 مماثلة

 الوضع 
 االقتصادي 

 
 
 

 االستغالل األمثل لإلمكانات والمقومات السياحية والدينية والتاريخية والطبيعية والمقومات الثقافية 

 والحضارية

 وفق محاور تنموية لإلقليم 

 

 ال نعم نعم نعم نعم ال نعم

 ال نعم نعم نعم نعم نعم ال .لدعم سياسات التنمية الشاملة لالقتصاد تثمار من خالل المشاريع التنمويةتعزيز االس

 باإلنتاج واإلنتاجية قاءزيادة الرقعة الزراعية واالرت-

 الزراعية 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
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 المجاالت 
 التنموية

 خصائص االستراتيجيات االستراتيجيات 

مرتبط 
بعناصر 

 الرؤية

 قائمة بناء غيرمكلفة 
على التحليل 
 االستراتيجي

مرتبطة 
بالمؤشرات 

 التنموية
 وقابلة للتقييم

قابلة 
 لتنفيذ

مرتبطة  
 باألسباب 

 والنتائج
 

مرتبطة 
بتجارب 

 مماثلة

 المجاالت 
 التنموية

 خصائص االستراتيجيات االستراتيجيات 

مرتبط 
بعناصر 

 الرؤية

واقعية 
 وغير
 مكلفة 

 قائمة بناء
على التحليل 
 االستراتيجي

مرتبطة 
بالمؤشرات 

 التنموية
وقابلة 
 للتقييم

قابلة 
 لتنفيذ

مرتبطة  
 باألسباب 

 والنتائج
 

مرتبطة 
بتجارب 

 مماثلة

 الوضع 
 ياالجتماع

 .الزراعةمن خالل التوسع في الجامعات وتطوير القوى العاملة والموارد البشرية 
 

 نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم ال ال ال الدخل  وتحسين تأمين فرص عمل-
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 الوضع 
 البيئي

 استغالل إمكانات المناطق ذات الخصوصية كمنطقة ظهر

 الجبل، ومحمية اللجاة والحراج والمراعي بتكثيف استخدامها

 ، وفق خصوصيتها الطبيعية وميزتها النسبية

 نعم نعم نعم ال ال نعم نعم

 تعزيز تبوء

 .موقعاً في اإلرث الحضاري والتاريخي إقليمياً اإلقليم 
 

 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم

 حماية األراضي

 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم االستغالل األمثل للموارد المائية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم استخدام عناصر الطاقة وإعداد البيئة االستثمارية الخاصة بالمشاريع البيئية
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 المجاالت 
 التنموية

 خصائص االستراتيجيات االستراتيجيات 

مرتبط 
بعناصر 

 الرؤية

 قائمة بناء غيرمكلفة 
على التحليل 
 االستراتيجي

مرتبطة 
بالمؤشرات 

 التنموية
وقابلة 
 للتقييم

قابلة 
 لتنفيذ

مرتبطة  
 باألسباب 

 والنتائج
 

مرتبطة 
بتجارب 

 مماثلة

الهيكل اإلقليمي 
والعالقة مع 

 المحيط 

 المشتركة وفق محاور الحدودية تنمية المناطق

 .، وداخلياً مع درعا وريف دمشق في المناطق الغير متقدمة وبالتنسيق مع البلدان المجاور ونقاط تنموية

 

 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم

 ضمن اإلطار الوطني تعزيز موقع اإلقليم الجغرافي

 إدخال شبكات النقل بالسكك الحديدية لربط اإلقليمي ، وفي النقل وتجارة الترانزيت من خالل الطريق الدولي

 
 

 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم

 توظيف دور المراكز العمرانية كنقاط تنموية تعليمية وسياحية وتصنيعية وإنتاجية وترفيهية وإسكانية ضمن 

 إقليمية لتأخذ مناطق اإلقليم دورها محلياً وإقليمياً ووطنياً محاور تنموية 

 (كبيرة ، متوسطة ،صغيرة)إيجاد هيكلية هرمية متوازن للمدن والقرى--

 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 بناء هيكلية هرمية قطاعية تحدد القطاعات الالزمة في كل إقليم وفق المحاور التنموية في اإلقليم الجنوبي -
 وضمن اإلطار الوطني

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
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 المجاالت 
 التنموية

 خصائص االستراتيجيات االستراتيجيات 

مرتبط 
بعناصر 

 الرؤية

 قائمة بناء غيرمكلفة 
التحليل  على

 االستراتيجي

مرتبطة 
بالمؤشرات 

 التنموية
 وقابلة للتقييم

قابلة 
 لتنفيذ

مرتبطة  
 باألسباب 

 والنتائج
 

مرتبطة 
بتجارب 

 مماثلة

 الوضع 
 المؤسساتي

 بناء نظام مؤسساتي فّعال 

 
 نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم

 ال نعم نعم ال نعم نعم ال بناء القدرات المؤسساتية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نهج الالمركزية ومشاركة المجتمع المحليإتباع 

 نعم نعم نعم نعم نعم ال ال بناء نظام مالي قوي
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 مقدرة االستراتيجية التنموية اإلقليمية على تحقيق األولويات، (2) الملحق

 المجاالت 
 التنموية

 األولويات االستراتيجيات 

 الوضع 
 االجتماعي

 .الزراعةمن خالل التوسع في الجامعات وتطوير القوى العاملة والموارد البشرية 
 

تطوير المشاريع التنموية  ىتأمين فرص العمل بتوظيف من يستحق بجدارة والعمل عل
 الصغيرة لتوظيف أكبر عدد ممكن

 االحتياجات الخاصة تطوير برامج التأهيل وتدريب فئة الشباب خاصة وذوي الدخل  وتحسين تأمين فرص عمل-
 إعداد البيئة االستثمارية المالئمة حسب إمكانيات المناطق الريفية  الفقيرة 

 

 المجاالت 
 التنموية

 األولويات االستراتيجيات 

 الوضع 
 البيئي

 استغالل إمكانات المناطق ذات الخصوصية كمنطقة ظهر

 الجبل، ومحمية اللجاة والحراج والمراعي بتكثيف استخدامها

 ، وفق خصوصيتها الطبيعية وميزتها النسبية

إقامة الرحالت االستطالعية وتطوير المشاريع السياحية واإلعالنية وإقامة الندوات في الهواء 
 الطلق  ضمن المحميات

 تعزيز تبوء

 .اإلقليم موقعاً في اإلرث الحضاري والتاريخي إقليمياً 
 

 التوعية والمراقبة والجدية
 

 حماية األراضي-

 

 االستغالل األمثل للموارد المائية-

 عرض التجارب البيئية العالمية في أهمية مصادر الطاقة  استخدام عناصر الطاقة وإعداد البيئة االستثمارية الخاصة بالمشاريع البيئية
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 المجاالت 
 التنموية

 خصائص االستراتيجيات االستراتيجيات 

 الوضع 
 المؤسساتي

 بناء نظام مؤسساتي فّعال 

 
 رفع كفاءة العاملين

 تطوير العمل المؤسساتي بمواكبة التقنيات الحديثة وعصر السرعة والعولمة
 تجهيز البلديات بأنظمة المعلومات واالتصال السريع ووسائل اآلرشفة 

 تدريب الكوادر الفنيةو إقامة الدورات التدريبية
 واألجنبية الخبيرةاالستعانة بالفرق العربية 

 إدخال مفهوم التخطيط اإلقليمي، المساءلة والرقابة والتشديد والمرونة في العمل المؤسسي
 

 بناء القدرات المؤسساتية

 إتباع نهج الالمركزية ومشاركة المجتمع المحلي

 بناء نظام مالي قوي

 

 المجاالت 
 التنموية

 األولويات االستراتيجيات 

الهيكل اإلقليمي 
والعالقة مع 

 المحيط 

 المشتركة وفق محاور الحدودية تنمية المناطق -

 .، وداخلياً مع درعا وريف دمشق في المناطق الغير متقدمة وبالتنسيق مع البلدان المجاور ونقاط تنموية

 

 الشراكة السورية األردنية عبر محافظة السويداء
 
 
 

 ضمن اإلطار الوطني تعزيز موقع اإلقليم الجغرافي- طبيعة المحافظة وبنيتها العضوية تطوير وسائل النقل بما يتناسب مع

 إدخال شبكات النقل بالسكك الحديدية لربط اإلقليمي ، وفي النقل وتجارة الترانزيت من خالل الطريق الدولي

 
 

 توظيف دور المراكز العمرانية كنقاط تنموية تعليمية وسياحية وتصنيعية وإنتاجية وترفيهية وإسكانية ضمن 

 إقليمية لتأخذ مناطق اإلقليم دورها محلياً وإقليمياً ووطنياً محاور تنموية 

 (كبيرة ، متوسطة ،صغيرة)إيجاد هيكلية هرمية متوازن للمدن والقرى--
 

لتحديد سمة كل تجمع سكاني ومعرفة نقاط ضعفه وقوته والتحديات توظيف فرق محلية 
 .والفرص

 .ترتيب هيكلية المدن وظيفياً وسكانياً ونمواً -
 

 بناء هيكلية هرمية قطاعية تحدد القطاعات الالزمة في كل إقليم وفق المحاور التنموية في اإلقليم الجنوبي -
 وضمن اإلطار الوطني

 اإلطار الوطني ضمتنتحديد محاور تنموية للقطاعات االقتصادية في اإلقليم الجنوبي -
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