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 التنمية اإلقليمية في محافظة القنيطرة

 

  المستخلص:

تعد الدراسات اإلقليمية من الدراسات المهمةة واسساسةية فةي إق يقلةيح ،  ية  

وتفاعلها المكةاني مةن تُظهر مختلف جوانب الظاهرات الطبيعية والبشرية واالقتصادية 

خالل التحليل والتفسير والربط والمقارنة ، لتحقيق الهدف من الدراسة وتسليط الضةوء 

علةةا المشةةكالت مةةن إجةةل ييوةةاد الحلةةول الممكنةةة ، تمتلةةة محافظةةة القنيطةةرة مةةوارد 

طبيعيةة ة وبش ريةة ة واقتصاديةة ة متنوعةة ة ، ولكةةن  ةةدوو اس مةةة فةةي سةةورية إد  يلةةا 

طة االقتصادية و ظهور إنشطة اقتصةادية إخةر  . وبالتةالي إحبة   تراجع بعض اسنش

من الضةرورق إن تة درإ يمكانةات اس ة ت مار المة وارد المتا  ة ة دراس ة ة علمية ة مةن 

خالل منظوم ة العالق ة ات المكانية ة ، والمةوارد والعناحةر الطبيعيةة فةي هةكا المر ةب 

اسةةت مارد دون اإلخةةالل اإلقليمةةي مةةن إجةةل الوحةةول يلةةا تصةةور يسةةهح فةةي عمليةةة 

تنميةة المتوا نةة فةي هةكا بمكوناته اسساسية وبشكل يمكن من خالله ييوةاد فسةحة مةن ال

 .اإلقليح

المنةةةاطق ، البعةةةد المكةةة انا  ،الوبهةةةات الحيةةة  ، : إقةةةاليح التخةةةوم  الكلماااات المحتا ياااة

   الموارد الطبيعية والبشرية، التأقلح ، المتدهورة 

 

Abstract: 

The study area has diverse natural ,human and economic 

resources. At the same time ,it has been subjected to great human 

pressure to invest these resources for decades. However ,in 

recent years, it has become a crisis. Therefore, it is necessary to 

study the possibilities of investing the available resources 

through scientific research. Resources and natural elements in 

this regional compound in order to reach a vision that contributes 

to the process of investment without prejudice to its basic 

components and in such a way to create a space of balanced 

development in this region. In addition, significant changes 

happened in the region after the crisis in Syria. These changes 

led to the decline of some economic activities and the emergence 

of other economic ones                                                                                    
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 : المقدمة

تعد الدراسات اإلقليمية من اسبحةاو الوغرافيةة اسساسةية والمهمةة ، التةي يةتح 

االعتمةةةاد عليهةةةا فةةةي عمليةةةة التخطةةةيط لتحقيةةةق التنميةةةة ، باعتبارهةةةا تتنةةةاول معظةةةح 

والمقومةةات الوغرافيةةة وتفاعلهةةا مةةع بعضةةها الةةبعض ، إلعطةةاء حةةورة الخصةةا   

متكاملةة عةةن واقةةع المنطقةة الوغرافيةةة المدروسةةة ، وال سةيما دراسةةة العنصةةر البشةةرق 

الكق يعد إ د إهح عناحر التنمية من تأثيرد فةي العوامةل الطبيعيةة بفضةل التقةدم التقنةي 

 .وتحقيق المنفعة االقتصادية منها اديةوالعلمي الكق مكنه من استغالله للموارد االقتص

 أهمية البحث : 

تةةأتي إهميةةة الدراسةةة االقليميةةة لمحافظةةة القنيطةةرة مةةن خةةالل دراسةةة التفاعةةل 

القا ح بين االنسان والطبيعة المحيطة به من مختلف الووانب ، وتقييح المةوارد ويظهةار 

علةا االنسةان والطبيعةة  التباينات المكانية بين مرا  ها العمرانيةة ومةد  انعكةاإ  لةة

فةةي  ن وا ةةد ، مةةن خةةالل قيةةاإ المؤوةةرات التنمويةةة الر يسةةية بهةةدف يعةةداد الخطةةط 

التنموية التي تتناسب مع هكد الموارد واالست مارات . تكتسةب دراسةة التنميةة االقليميةة 

للمحافظة إهمية خاحة ، سن هكد المحافظة لح تحَظ بدراسةة وةاملة ر ةح وجةود بعةض 

لتةةي اقتصةةرت علةةا جوانةةب محةةدودة مةةن جهةةة و ونهةةا  انةة  خا ةةعة الدراسةةات ا

لال تالل االسرا يلي من جهة إخر  ، جعلها تفتقر لم ل هكد الدراسة ، ومةن هنةا تةأتي 

إهمية هكا البح  بدراسة المحافظة دراسةة يقليميةة ، والعمةل علةا يعةادة يعمارهةا مةن 

سخةر  فةي الومهوريةة العربيةة جديد لالرتقاء بهكد المحافظة لتكون في  المحافظةات ا

 السورية.

 إشكالية البحث ومشكلته :

لقد انطلةق البحة  مةن يوةكالية  ةون محافظةة المنطقةة  ات موقةع اسةتراتيوي 

وجغرافي ممي  ، باإل افة سهميتها التاريخية والحضارية . فعندما نال  دولتا سةورية 

العالميةةة ال انيةةة ، إحةةبح  وفلسةةطين اسةةتقاللهما عةةن فرنسةةا وبريطانيةةا بعةةد الحةةرب 

القنيطرة  ات إهمية استراتيوية بصفتها محطة ر يسية علا الطريق بةين البلةدين  ية  

ر ، مةع  64تبعد  ر عسةكريا ر م دهةرةر وتومعةا  ح عةن  ةدود فلسةطين ، لةكا إحةبح  سةوقا

 نسمة . 20000سكان يفوق عددهح 

ي المحافظةة نتيوةة تتحدد مشكلة البح  في عةدم القةدرة علةا القيةام بالتنميةة فة

وقوعهةةا تحةة  سةةيطرة اال ةةتالل اإلسةةرا يلي ولفتةةرة  منيةةة طويلةةة ، وعنةةد اسةةتعادتها 

وتعهةد بععةةادة  فظ اسسةد ةا م ،  ارهةا الةر يا السةورق 1974عةام   يةران  26 فةي

ر علةةا البنيةةة الخدميةةة والمةةوارد  بناءهةةا ، فالت ايةةد السةةكاني فةةي المحافظةةة وةةكل  ةةغطا

لسةةكانية الطبيعيةةة واالقتصةةادية منهةةا ، اسمةةر الةةكق نوةةح عنةةه العديةةد مةةن المشةةكالت ا

 .والعمرانية واالقتصادية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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 أهداف البحث وتساؤالته :

 يهدف البح  يلا اآلتي :

المقومةةات الطبيعيةةة والبشةةرية الفاعلةةة فةةي التنميةةة اإلقليميةةة فةةي محافظةةة تحليةةل  .1

 القنيطرة .

تحليل الخصا   البشةرية مةن خةالل تتبةع  وةح السةكان وانعكةاإ التغيةرات فةي  .2

 البنية السكانية علا التنمية االقتصادية .

 .تحليل المشكالت التي تعاني منها التنمية ، وتحديد إسبابها ، وسبل معالوتها  .3

تقيةةةيح  ةةةالر مةةةن المةةةوارد الطبيعيةةةة والبشةةةرية واالقتصةةةادية لالرتقةةةاء بالمحافظةةةة  .4

ر  ر واجتماعيا  اقتصاديا

 و ع خطة مستقبلية تساعد في تطوير البنية االقليمية في محافظة القنيطرة . .5

 تساؤالت البحث : 

ار السةةكان للقيةةام بعمليةةة مةةا إثةةر الموقةةع الوغرافةةي والو ةةع اسمنةةي فةةي اسةةتقر .1

 ؟التنمية

 هل يمكن تحقيق التوا ن بين النمو السكاني والنمو االقتصادق ؟ .2

 ما إثر التوسع العمراني علا ال راعة واسرا ي ال راعية في المحافظة ؟ .3

 فرضيات البحث :

تمتلةةة محافظةةة القنيطةةرة خصةةا   طبيعيةةة مال مةةة تسةةاعد فةةي ينوةةا  عمليةةة  .1

 التخطيط العمراني ، بخاحة التخطيط وال راعي .

ر علةةا المةةوارد المتا ةةة ،  .2 يشةةكل النمةةو السةةكاني المت ايةةد فةةي المحافظةةة  ةةغطا

ر علا النمو االقتصادق .  وخطرار علا اسرا ي ال راعية ينعكا سلبا

تمتلةةة محافظةةة القنيطةةرة مقومةةات سةةيا ية ، تسةةاعد علةةا رفةةع مسةةتو  الةةدخل  .3

 المحلي وت ايد النمو االقتصادق فيها .

 حث :المناهج المستخدمة في الب

 لقد تح استخدام المناهج اآلتية :

المدخل الوحفي : يساعد هكا المدخل في التعةرف علةا واقةع النشةاط االقتصةادق  .1

 والبنية العمرانية في منطقة الدراسة .

المةةةنهج التةةة اريخي : يسةةةاعد فةةةي دراسةةةة تطةةة ور بعةةة ض الظةةةاهرات الوغرافيةةةة  .2

 ة .واسنشطة االقتصادية في المنطقة  تا مرا لها الراهن

المنهج اإلقليمي : دراسة ورحد المر ب الوغرافي المتكام ل في منطقة الدراسةة   .3

 من خ الل اسنش ط ة المت فاعل ة   من مك ون ات هكا المر ب الوغرافي . 

 

المةةةنهج الكمةةةي : لدراسةةةة المعطيةةةات الرقميةةةة وتحليلهةةةا  ةةةمن مقةةةاييا الن عةةة ة  .4

 سنشطة االقتصادي ة في منطقة الدراسة المر  ية ومعايير التشت  إلظهار فعالية إهح ا
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مةةةنهج المشةةة كالت : لدراسةةة ة المشةةة كالت التةةةي تعةةةاني منهةةةا منطقةةةة الدراسةةةة فةةةي  .5

المواالت االقتصادية الحيوية اسساسية و  كلة  في البنية العمرانيةة والخدميةة ، بهةدف 

ثة ارها تحديد درجتها ، وو ع الحلول المناسبة لهةا والتقة ليل مةن مخاطة ر وجة ودها و 

 الس لبي ة علا مو مل الفعالي ات البش ري ة .

 ويتكون البح  علا النحو التالي  :

 المبح  اسول : المقومات الطبيعية للتنمية في محافظة القنيطرة . .1

 المبح  ال اني : المقومات البشرية للتنمية في محافظة القنيطرة . .2

 محافظة القنيطرة .المبح  ال ال  : المقومات االقتصادية للتنمية في  .3

 المبح  الرابع : مشكالت التنمية في محافظة القنيطرة . .4

 المبحث األول : المقومات الطبيعية للتنمية في محافظة القنيطرة .

تقع محافظة القنيطرة في إقصا الونوب الغربي من الومهورية العربية السورية ، و 

 ح ،  ي  تبلغ مسا تها  69يلا الونوب الغربي من مدينة دمشق وتبعد عنها مسافة 

 ح 1860
2
ر نحو   إلف نسمة 117000، و ما بلغ عدد سكانها  اليا

1
، و لمة القنيطرة  

لكلمة قنطرة )جسر( التي تعني إنها عبور من ويلا فلسطين واسردن ولبنان تصغير 

 وسوريا وهكا ما  اد من إطماع الصهاينة بها لموقعها االستراتيوي.

ظةةة درعةةا ، ومةةن الونةةوب الحةةدود اسردنيةةة ، ومةةن الشةةمال يحةةدها مةةن الشةةرق محاف

محافظةةة ريةةف دمشةةق و الحةةدود اللبنانيةةة ، ومةةن الغةةرب فلسةةطين وبحيةةرة طبريةةا ، 

 ولموقع المحافظة إهمية جغرافية  بيرة ا تسبتها من نا تين متمي تين :

النا يةةةة اسولةةةا : وقوعهةةةا  ةةةمن النطةةةاق المتوسةةةطي فةةةي المنطقةةةة المعتدلةةةة الحةةةارة 

ر  وانفتا هةةا علةةا الريةةاب الغربيةةة مةةن فتحةةة مةةر  ابةةن عةةامر ممةةا جعلهةةا مر ةة ار جا بةةا

 للسكان.

 

                                           
1
 م . 2019المكتب المر  ق لإل صاء ، الموموعة  اإل صا ية لعام  

م  1964 \ 8 \ 27( بتاريخ 133/51تح ي داو محافظة القنيطرة بالمرسوم التشريعي رقح )

وتكون  من منطقتين يداريتين منطقة القنيطرة ومنطقة فيق . تضح منطقة القنيطرة إربع 

نا ية خان إرنبة . إما  –نا ية الخشنية  –نا ية مسعدة  –نوا ي : نا ية مر   القنيطرة 

من نا يتين هما نا ية مر   فيق ونا ية البطيحة . تقع محافظة القنيطرة  منطقة فيق فمكونة

 محافظة درعا –فلسطين  –لبنان  –علا ملتقا الطرق المؤدية يلا دمشق 
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النا ية ال انية : مرور الطرق التوارية القديمة  ةمن المنطقةة ، وتةوفر مصةادر الميةاد 

و خصوبة تربتها ووجود الظهير ال راعي الواس ع ، مما جعلها مو  ع اهتمةام دا ةح ، 

مواح الت هام ةفأحبح  تش كل عقدة 
2
 (2. ) 

 ( محافظة القنيطرة1الخريطة رقح )

 
 م  2019و ارة اإلدارة المحلية والبيئة ، لعام  

                                           
، ترجمةةة إ مةةد عبةةد  1جةةان مةةارق دانتةة ر . سةةورية الونوبيةةة )  ةةوران ( .   2

 م .1988الكريح ، اسهالي للنشر ، دمشق 
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البنيةةةة الويولوجيةةةة ومظةةةاهر السةةةط  : تتميةةة  محافظةةةة القنيطةةةرة بواقةةةع تضريسةةةي 

وجغرافي بوجود الوبال العالية والوديان والسهول الخضةراء،  ية  يبلةغ طةول  ةدود 

 يلو مترار من الشمال يلا الونوب ، وتوجد في إقصةا  67فلسطين مسافة الووالن مع 

 2814ومال الووالن إعلا قمة ، وهي قمة جبل الشةيخ التةي ترتفةع عةن سةط  البحةر 

متةةرار تحةة   212متةرار ، ومنهةةا يميةةل االرتفةاع باتوةةاد إقصةةا الونةةوب يلةا االنخفةةا  

 سط  البحر.

طاق المتوسطي الداخلي وبه الوةاف ، فمناخهةا المناخ : تقع محافظة القنيطرة  من الن

ر ، ومعتدل ماطر وتاءر بسبب تأثير الرياب الرطبةة القادمةة عبةر فتحةة   ار وجاف حيفا

الووالن من الونوب الغربي مما يخفف من وطأة الوفاف وقارية المناخ . يبلغ متوسةط 

وسةط درجةة درجةات مئويةة ، بينمةا يصةل مت 10درجة الحرارة في وهر  انون ال اني 

( 1درجة مئوية ) 20,4درجة مئوية ، يبلغ المتوسط السنوق  29 رارة وهر  ب يلا 

. ين الفةةروق الحراريةةة وا ةةحة بةةين الشةةتاء والصةةيف ، ممةةا يفسةةر إن المنطقةةة تنتمةةي 

 لمناخ المناطق الداخلية  ات المد  الحرارق المرتفع . 

هنةدق ، ممةا يسةتدعي تخضع المحافظةة خةالل الصةيف للضةغط المةنخفض الموسةمي ال

هبوب رياب  ربية وجنوبيةة  ربيةة تعتبةر هةي السة ا دة علةا الةر ح مةن هبةوب ريةاب 

و رقية محدودة تقتصر في بعض اسيام علا ساعات الصباب البا رة ولفتةرات قصةيرة 

(2. ) 

تختلف  ميةة الهطةوالت المطريةة فةي المحافظةة مةن عةام آلخةر ،  ية  يةرتبط هطةول 

الووية المارة والمتشكلة فوق البحر المتوسةط ، والكتةل الهوا يةة اسمطار بالمنخفضات 

والريةةةاب الغربيةةةة ، ولمةةةا  انةةة  المنخفضةةةات الوويةةةة ال تخضةةةع مةةةن  يةةة  تشةةةكلها 

ر مةن عةام آلخةر  ومرورها فوق المتوسط لنظام معين ، فعن هطول اسمطار يشهد تكبةكبا

(3. ) 

عةدل السةنوق لكميةة هطةول تختلةف  ميةة اسمطةار فةي إرجةاء المحافظةة فقةد وحةل الم

ملةح  309م ، في  ةين  وحةل  نحةو  2019ملح لعام  840اسمطار في المحافظة يلا 

( . وبمةةا إن اسمطةةار 4ملةةح فةةي  ضةر ، ) 682فةي مدينةةة القنيطةرة ، لتصةةل يلةةا نحةو 

تشةةكل عمةةاد الحيةةاة االقتصةةادية فةةي المحافظةةة ، بخاحةةة فةةي الوانةةب ال راعةةي ،  ةةون 

جة اسولا و لة لنق  ميةاد الةرق ، واقتصةارها علةا بقةع متفرقةة ال راعة بعلية بالدر

ر مةن إسةباب  بالقرب من اآلبار ، وين تكبكب  ميةات اسمطةار بةين عةام و خةر  ةان سةببا

 تغير مواعيد البكار وال راعة .

التفةةاوت الكبيةةر بةةين االرتفةةاع واالنخفةةا  إعطةةا لمحافظةةة القنيطةةرة ميةة ات مناخيةةة 

ستمر وجود ال لو  علا قمة جبل الشةيخ طةوال العةام ، وتكةون وطبيعية فريدة ،  ي  ي

المنطقة بةاردة  تةا فةي فصةل الصةيف ، لتمتةد  تةا تصةل يلةا المنطقةة الوسةطا فةي 

الووالن  ات السهول الخضراء لتبقا في إقصا الونوب  ات المنخفضات والوديةان ، 
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لوغرافيةة جعلة  وتكون درجة الحرارة مرتفعة  تا في فصل الشتاء ، وهكد الطبيعةة ا

من منطقة سيا ية جميلة، فمن مناطق الت لج علا الوليد في جبل الشةيخ ، يلةا منةاطق 

 االستومام والتداوق بالمياد المعدنية الدافئة في منطقة الحمة جنوب الووالن . 

وسن المياد وريان الحياة في إية بقعة من العالح ،  ما تعد العامل الةر يا مةن 

ني ، ومعظح الحضارات التي نشأت في المحافظةة اقتةرن وجودهةا عوامل الوكب السكا

بعنصر المةاء ، و لةة لمةا لةه مةن إهميةة فةي تنشةيط موةاالت الحيةاة  افةة ، فضةالر عةن 

إهميته االقتصادية في ال راعة . ونظرار سهمية المياد في المحافظة إقيم  فيها السةدود 

لمحاحةةيل ال راعيةةة الصةةيفية التخ ينيةةة وهةةي مةةن إهةةح مصةةادر ميةةاد الةةرق لسةةقاية ا

مليةون  80والشتوية ي  يوجد في المحافظة سبعة سةدود تخ ينيةة بحوةح تخة ين  ةوالي 

ر في  وح التخ ين بسةبب نقة  الهاطةل المطةرق  متر مكعب ، وتعاني السدود انخفا ا

                                                                          و كلة االستهالك ال ا د من المياد بسبب   رة ال راعة دون استرواد استهال ها .            

 تُقّسح إنواع الترب الموجودة في المحافظة يلا عدة موموعات :

الموموعةةة اسولةةا : إرا ةةي عميقةةة جةةدار تنتشةةر فةةي السةةهول والوديةةان لونهةةا بنةةي  -1

% فقيةةرة  5رة إقةةل مةةن دا ةةن طينيةةة تنةةتفخ بالميةةاد وتةةنكما عنةةد الوفةةاف قليلةةة الحوةةا

معتدلةة فةي  /7PH – 6,6بكربونات الكالسيوم ال توجد مشا ل ملو ة تبلغ فيها قيمة  /

 قاعدتها .

 /6,5PHالموموعةةةة ال انيةةةة : إرا ةةةي عميقةةةة لونهةةةا بنةةةي دا ةةةن طينيةةةة تنةةةتفخ ، / -2

 الكالسيوم ال توجد فيها مشا ل ملو ة . % فقيرة بكربونات10وتنكما تحورها 

/ سح لونها بني رمادق دا ةن طينيةة 100 – 50ال ال ة : إرا ي عميقة /الموموعة  -3

% فقيةةرة بكربونةةات الكالسةةيوم ،تبلةةغ  25 –10تنةةتفخ وتةةنكما عنةةد الوفةةاف تحورهةةا 

 . / PH 6,2فيها قيمة /

/ سح بنية طينية ال يوجةد فيهةا 50-25الموموعة الرابعة :إرا ي متوسطة العمق / -4

 -7% ، تبلةةغ فيهةةا قيمةةة / 50-25 ةةي متحوةةرة مةةن ظةةاهرة االنتفةةاخ واالنكمةةا  إرا

6,10   /PH  . فقيرة بكربونات الكالسيوم وال يوجد مشا ل ملو ة 

سح لونها بني دا ن طينية ال  50-25الموموعة الخامسة : إرا ي متوسطة العمق  -5

 يوجد ظاهرة االنتفاخ واالنكما  .

ونهةةا بنةةي رمةةادق / سةةح طينيةةة ل25الموموعةةة السادسةةة : إرا ةةي  ةةحلة العمةةق / -6

 % / فقيرة بكربونات الكالسيوم الحامضية . 100-7دا ن نسبة التحور/ 

الموموعة السابعة : إرا ي حخرية وبالطات حخرية با لتية  يةر متحللةة  -7

يتخللهةةا بعةةض استربةةة الحامضةةية إمةةا المقةةدرة اإلنتاجيةةة ودرجةةة المال مةةة لل راعةةات 

 ( 1.) نوع من استربةفترجع يلا نوعية ال راعات المال مة لكل 
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 مصادر المياه في المحافظة  

 البحيرات :  -1

بحيرة طبرية : تعد محطة ما ية  بيرة وهامة من محطات نهر اسردن ،  ما تعتبةر  - إ

ر للمي  اد ، وتقع في الونوب الغربي من الووالن.) ر طبيعي  ا  (  2خ انا

بحيرة مسةعدة : وتقةع البحيةرة يلةا الشةرقي مةن قريةة مسةعدة فةي وةمال الوةوالن ،  - ب

ويفصلها عن جبل الشيخ مر  اليعفورق ، وهي بحيرة متشكلة فةي فوهةة بر ةان خامةد 

 ةح مربةع ، وقامة  سةلطات اال ةتالل باسةتخدامها  خة ان  1، وتبلغ مسةا تها  ةوالي 

محطةةة  ةةخ للميةةاد و عتهةةا علةةا  بيةةر للميةةاد ،  يةة  إقامةة  فةةي جانبهةةا الونةةوبي 

 المستوطنات .

اسنهار : إهمها نهر اليرمةوك ونهةر اسردن و نهةر بانيةاإ وقلمةا تسةتفيد المحافظةة  -2

 من المياد لسيطرة اال تالل وتحويل مياد اسنهار لالستفادة منها في المشاريع . 

دم س ةرا  الةكق يسةتخ \نبةع الحمةة  \الينابيع : تشةتهر المحافظةة بالينةابيع الحةارة  -3

   عالجية ، نبع الصخرة .

 المبحث الثاني : المقومات البشرية للتنمية في محافظة القنيطرة .

 الخصا   الديمو رافية :  -1

تعةةةد محافظةةةة القنيطةةةرة مةةةن المحافظةةةات اسحةةةغر مسةةةا ةر فةةةي سةةةورية ، تشةةةمل  

تعةد  المحافظة هضبة الووالن التي يسيطر اال تالل اإلسةرا يلي علةا ثُل ةي مسةا تها ،

بلةةغ ،  مدينةة القنيطةرة مر ة  المحافظةة وقةد دّمرهةا جةيا اال ةتالل قبةل انسةحابه منهةا

فةةي الةةداخل  نةةا  ي الوةةوالن م بمةةا فةةي  لةةة تومعةةات 2009تعةةداد سةةكانها فةةي عةةام 

% مةةةةةن يجمةةةةةالي 2إلةةةةةف نسةةةةةمة (، فهةةةةةح يشةةةةةكلون مةةةةةا نسةةةةةبته 475السةةةةةورق ) 

 117، ووحةل تعةداد السةكان الحةالي داخةل المحافظةة يلةا نحةو )  سةوريا سكان تعداد

بةاسلف ، وبلةغ تعةداد  36,2وحل يلةا  م وبمعدل نمو سكاني 2019إلف نسمة ( لعام 

طرة والخا ةةع لسةةي المحافظةةة القنيطةةرة التوّمعةةات السةةكانيّة فةةي القسةةح الُمحةةرر مةةن

توّمةع سةكنّي مةا بةين مدينةة وبلةدة  40م إ  ةر مةن  2004السلطات السةورية فةي العةام 

   .وبلديّة وقرية وم رعة

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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 تى عام  2015( يبين تقدير عدد السكان في المحافظة من عام 1الجدول رقم )

 م 2019

 2019 2018 2017 2016 2015 العام

عدد السكان 

 / نسمة
56000 81000 83000 98000 117000 

 م  2019المصدر: المكتب المر  ق لإل صاء ،النشرة اإل صا ية للسكان لعام 

م عةن بقيةة  2019( نال ظ وجود  يادة وا حة لعةدد السةكان فةي عةام 1من الودول )

اسعوام ، وهكا يدل علا إن المحافظة إحبح  مةن المحافظةات الوا بةة للسةكان نتيوةة 

بالقطةاع االقتصةادق فةي المحافظةة ، مةع عةودة قسةح االستقرار اسمني و يادة االهتمام 

 من النا  ين لداخل المحافظة .

 
 تى عام  2015( يبين تقدير عدد السكان في المحافظة من عام 1الشكل رقم )

 م 2019
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م  سب المناطق  2004( أعداد السكان في محافظة القنيطرة لعام 2الجدول رقم )

 والنوا ي

 عدد اسسر الموموع يناو   ور مر   النا ية المنطقة

بصر  

 القنيطرة

مدينة 

 القنيطرة
2217 2101 4318 803 

 7049 42980 20924 22056 خان إرنبة

 2511 17382 8621 8761 الخشنية

 161 1947 942 1005 فيق منطقة فيق

 10524 66627 32588 34039 الموموع

 م . 2004اإل صا ية للسكان لعام المصدر : المكتب المر  ق لإل صاء ، النشرة   

( نال ظ  التفاوت في موموع إعةداد السةكان بةين النةوا ي 2من الودول رقح )

اسربعة ،  ي  نود إن خان إرنبة تشكل إ بر تومع للسكان في المحافظة  بنسبة تصةل 

% ، ثةح مدينةة القنيطةرة بنسةبة  26% تليها نا ية الخشنية  بنسبة تصل يلا  64,5يلا 

% ويعةةود  لةةة نظةةرار  0,2% ، وإخيةةرار نا يةةة فيةةق بنسةةبة تصةةل يلةةا  6,4لةةا تصةةل ي

 للمسا ة الصغيرة للنا ية .

و نال ظ التقارب الكبير في إعداد الةك ور واالنةاو ، فقةد وحةل عةدد الةك ور 

% مةن مومةوع السةكان ، إمةا 51نسمة وبنسبة وحل  يلا  34039في المحافظة يلا 

% مةن  49نسةمة وبنسةبة تصةل يلةا  32588حل يلا عدد االناو في المحافظة فقد و

بةاسلف ،  36,2الموموع العام لسكان المحافظة في  ةين وحةل معةدل النمةو السةكاني 

وبكلة يمكةن القةول إن المحافظةة  مةن المنةاطق  ات معةدالت النمةو المرتفعةة ، ب يةادة 

 24,5باسلف عن معدل النمو السكاني في سوريا الةكق وحةل يلةا  11,7وحل  يلا 

بةةاسلف ، و لةةة ب يةةادة ، ويرجةةع  لةةة الرتفةةاع معةةدل الخصةةوبة عنةةد المةةرإة وبالتةةالي 

 يادة عدد المواليد وانخفا  عدد الوفيات نتيوة لتحسةن المسةتو  المعيشةي والصةحي 

 بشكل عام .

تختلف الك افة السكانية في المحافظة من مر   عمراني آلخر ، ويعد عنصةر 

ر فةةةي  ارتفةةةاع الك افةةةة والتضةةةاريا باإل ةةةافة للعوامةةةل البشةةةرية الميةةةاد عةةةامالر ر يسةةةيا

نسمة /  ةح 62,9واالقتصادية ، فبلغ  الك افة العامة للسكان في المنطقة يلا 
2
 سةب   

نسةمة /  ةح 86,5م ، بينما بلغ  الك افة العامة في سوريا يلةا 2019ي صا يات عام 
2
  

نسمة /  ح 23,6، إق بفارق وحل يلا 
2
ير سن المحافظة تصةنف وهو فارق ليا بكب 

 من المحافظات الصغيرة .
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إمةةا فيمةةا يخةة  النةةا  ين فةةي المحافظةةة  ةةان تةةو عهح علةةا الشةةكل التةةالي : 

 33000ن  وا داخةل المحافظةة ،  13000نسمة لح يغادروا مكان يقامتهح ،  20000

ن  ةوا يلةا محافظةات إخةر   دمشةق وريةةف  23000نسةمة لةح يغةادروا المحافظةة و 

مةةن إوةةهر التومعةةات السةةكانية للنةةا  ين مةةن الوةةوالن فةةي الةةداخل ا . دمشةةق ودرعةة

السورق : تومع وبعا ، تومع السبينة ، تومةع جديةدة عرطةو  ، تومةع بةدرعا ، تومةع 

، تومةةع  الحوةةر اسسةةود ، تومةةع الكسةةوة الغربةةي ، تومةةع الكيابيةةة ، تومةةع الحسةةينية

 ، تومع عرطو  الفضل ، تومع قدسيا .الباردة

( يبين أعداد ونسب العاملين في األنشطة االقتصادية في محافظة 3م )الجدول رق

 م2006القنيطرة لعام 

 النسبة النشاط البشرق النسبة النشاط البشرق

 % 7,3 نقل ومواحالت % 19,3  راعة و راجة

 % 2,3 مال وعقارات % 14,9 نشاط حناعي

 % 27,2 خدمات % 13,4 بناء وتشييد

 % 0,1  ير مبين % 15,6 فنادق ومطاعح

 م . 2006المصدر : المكتب المر  ق لإل صاء ، المس  المتعدد اس را  لعام     

( نال ظ إن النشاط البشةرق الةكق يحتةل المرتبةة اسولةا هةو قطةاع 3من الودول رقح )

% ، ليةأتي قطةاع ال راعةة والحةرا  بالمرتبةة ال انيةة  27,2الخدمات بنسبة تصل يلةا 

بينمةا يحتةل قطةاع المةال والعقةارات المرتبةة اسخيةرة وبنسةبة تصةل % ،  19,3بنسبة 

 % . 2,3يلا 

 المبحث الثالث : المقومات االقتصادية للتنمية في محافظة القنيطرة.

 إوالر : ال راعة 

تمتلة محافظة القنيطرة مقومات   يرة تساعد علا قيام اقتصاد  راعةي متةين ومتوةدد 

بشكل جيد ومدروإ ، م ةل مسةا ة اسر  ال راعيةة فيما لو است مرت هكد المقومات 

، وخبرة السكان الطويلةة فةي ال راعةة ، واسةتخدام التقانةات الحدي ةة ووجةود الو ةدات 

االروادية والومعيات الفال ية التي تقدم ا تياجات الفال ين من بكار و ةراإ وإسةمدة 

 في المنطقة .......يلخ ، وقيام الدولة بتقديح القرو  والمساعدات للفال ين 

، تةح اسةت مار  \هكتار158966 \بلغ  مسا ة اسرا ي القابلة لل راعة في المحافظة 

% وهةةكد نسةةبة  ةةئيلة والبةةاقي بقيةة  إرا ةةي  يةةر  20,1بنسةةبة  \هكتةةار  32025 \

% وهةي نسةبة مرتفعةة بحاجةة لالسةت مار ، إمةا اسرا ةي  يةر  79,8مست مرة بنسبة 

، والباقي عبارة عن مةرو  ومراعةي  \هكتار 12018\القابلة لل راعة بلغ  مسا تها 

( . انتشةرت فةي 1) \هكتةار  3401 \، و ةرا  بمسةا ة  \هكتار  11711 \مس ا تها 

المنطقة إساليب مختلفة من ال راعة  ال راعة الواسعة والك يفة ، التةي إدت يلةا يقامةة 
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دد العديد مةن مشة اريع الةرق والسةدود لتةوفير ا تياجةات الفال ةين منهةا للةرق ، بلةغ عة

الهوةةة ورويحينةةة سةة دود تخ ينةةة وهةةي : سةةد  7السةة دود التخ ينيةةة فةةي المحافظةةة يلةةا

والمنطةةرة والعةةالن  يةة  تبلةةغ الطاقةةة االسةةتيعابية لسةةدود  والرقةةاد والبريقةةة و ودنةةه

  .مليون متر مكعب  83المحافظة 

يوجد علا إر  المحافظة ) في الو ء المحرر منها ( عةدد مةن الينةابيع  ات الغة ارة 

نبع الفوار ، نبع عين النوريةة ،  \لمتغيرة والتي يوف بعضها في فصل الصيف ، م ل ا

نبع  وم محيرإ ، نبع بللونةة ، نبةع  ودنةه ، نبةع رسةح الحةانوت ، نبةع عةين البيضةة ، 

 \هكتةار  477\ ي  تتصل هكد الينابيع بشبكات رق تةروق مسةا ة  \نبع  ينات الماء 

 من اسرا ي ال راعية .

 مشاريع الرق الحكومية في المحافظة :ومن إهح 

 مشروع اإلجراءات اإلسعافية الستيعاب موجة الفيضان . -1

 مشروع تأهيل قمة سد الرقاد وي الق ال غرات فيه . -2

 يقامة خ ان توميعي في نبع الفوار . -3

 توهي  بئرن ارتوا يين لدعح وبكة رق عين النورية . -4

 رقاد ( .ال –قرقا  –مشروع تأهيل محطات الضخ ) بريقة  -5

 ( الموارد المائية2الخريطة رقم )

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م . 2020المصدر : الهيئة العامة للموارد الما ية 

 المصطلحات

 سدود 
 مركز منطقة     

 نهر 
 مسيالت مائية

 بحيرة السد 

 حدود القنيطرة  
  دود دولية

 بقعة فرنسية 

       
 
  

      
 مسيالت      
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 المستقبلية لمشاريع الري في المحافظة كانت على النحو التالي : الرؤية

ر عن  600تطوير وبكة رق سد المنطرة إلرواء  -1  .هكتار 300هكتار عو ا

ر عن  200توسيع وبكة رق سد رويحينه إلرواء  -2  هكتار . 100عو ا

رفد وبكة رق رسح الحانوت والتي مصدرها المةا ي نبةع  ينةات المةاء لقسةطل مةن  -3

 الرقاد. وبكة سد

 .  فر بئرين لدعح المصدر الما ي المغكق لشبكة رق  وم لويسية -4

 دراسة يمكانية انشاء سدات ما ية علا مور  وادق الرقاد في منطقة عين العبد . -5

 . تأهيل وتطوير محطات الضخ وربطها بالشبكة الكهربا ية -6

 توهي  بعض اآلبار االستكشافية . -7

 ر  بار بها .يعادة النظر في المناطق التي تح  ف -8

 10دراسة إعادة حيانة وتأهيةل بيةوت الخدمةة علةا السةدود بقيمةة يجماليةة تقةارب  -9

 مليون ل.إ .

 ( 1. ) دراسة يمكانية ينشاء سدات في  ضر و طرنوة و دير البستان -10

بئةرار مو عةة علةا إنحةاء مختلفةة  1014لقد بلغ عدد اآلبار المسةتخدمة فةي المحافظةة  

س ةةرا  مختلفةةة ، يةةروق قسةةح مةةن هةةكد اآلبةةار اسرا ةةي مةةن المحافظةةة وتسةةتخدم 

 هكتار . 3470ال راعية بمسا ة تصل يلا نحو 

 –إوةةوار الم مةرة ) ال يتةةون  –البقةول  –الشةةعير  –إهةح المحاحةيل ال راعيةةة : القمة  

 الخضراوات . –الكرمة  –الفستق الحلبي (  –اللو  

ال راعةةة سةةواء مةةن  يةة  عةةدد مسةةا ة تةةأتي ال ةةروة الحيوانيةةة فةةي المرتبةةة ال انيةةة بعةةد 

 اسرا ي التي تشغلها إم من  ي  عدد العاملين فيها .

 م2018( يبين أعداد الحيوانات للعام 4الجدول رقم )

 العدد النوع

 رإإ 22792 اسبقار

 رإإ 152020 اس نام

 رإإ 21519 ماع 

 رإإ 564 الحيوانات الخيلية والومال

 خلية 5442 خاليا النحل

 م 2018المصدر: و ارة ال راعة واالحالب ال راعي ، الموموعة اال صا ية للعام 

 إما  مية االنتا  من ال روة الحيوانية فهي مو عة علا النحو التالي : 
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 م 2018( يبين كمية االنتاج الحيواني للعام 5الجدول رقم )

 لحوم لبن جبن  بدة سمن  ليب النوع

 2289 10932 774 102 57 35742 طن \االنتا  

 م 2018اال صا ية للعام المصدر : و ارة ال راعة واالحالب ال راعي ، الموموعة 

 م . 2019مديرية الموارد الما ية في محافظة القنيطرة  –

ر : الصناعة والتوارة  ثانيا

لقةةةد  انةةة  وال الةةة  قليلةةةة اسهميةةةة وتقتصةةةر علةةةا حةةةنع اسدوات واآلالت 

الضةةرورية لمعمةةال ال راعيةةة وعلةةا تصةةنيع المنتوةةات ال راعيةةة والحيوانيةةة بشةةكل 

تقليدق  ما توجد في محافظة القنيطرة والمدن والقر  الكبيرة وروات ومحةال تصةلي  

ح يتعةد الصةناعة الصةغيرة ولةح يةرق اآلليات  كلة حناعة المواد البنا ية لكن  لة  له ل

يلةةا المؤسسةةات الصةةناعية الحدي ةةة .وبالمقابةةل نشةةط  التوةةارة المحليةةة مةةع الةةداخل 

ر عو  ي ةالق الحةدود مةع فلسةطين منةك عةام  ر ملحوظا م وسةاعد 1948السورق نشاطا

عليهةةا تحسةةن وسةةا ل النقةةل وانتشةةار اسةةتعمال السةةيارات وتوسةةع وةةبكة الطرقةةات فةةي 

 ها .                                                المحافظة وخارج

ر : السيا ة   ثال ا

تُعد المحافظة من اسما ن السيا ة الهامة في الومهورية العربية السورية ، 

 ي  تعاقب  فيها العديد من الحضارات تار ين فيها إهح المنشآت اسثرية ، و ان  في 

إ  ر من عصر عاحمة هامة ومر   للمقاطعة الرومانية في الشرق وعاحمة دينية 

مسولة دوليار في اليونسكو  من وعاحمة توارية لعدة  ضارات وهي مصنفة و

قا مة مواقع التراو العالمي ،  ي  تضح  ثارار رومانية وبي نطية ويسالمية ، فضالر 

   عن الكنا ا والمساجد.                                                                                                         

ية لتصب  ممرار بار ار علا طريق الحرير في الشةرق اسوسةط ، قصدتها القوافل التوار

 وتنتقل من خاللها القوافل التوارية  تا الصين .   

ر متعددة :  إخكت السيا ة في المحافظة إنماطا

ر علا است مار ما تقدمه الطبيعة من هواء عليل  -1 السيا ة البيئية : تقوم إساسا

ال مة مع السدود و البحيرات واسنهار ويطالالت جبلية و ابات وورية ومصاطب مت

 و دا ق ومتن هات جميلة ووا ات خضراء ومنها في الو ء المحرر من المحافظة :

 .  را  جباتا الخشب .1

 .  را  بريقة وبئر عوح المطل علا سدود وادق الرقاد.2

 . وادق الطعيح باعتبارد محمية طبيعية.3

 لمقابل لمودل وما المحتلة .. يطاللة جبل الشيخ وموقع عين التينة ا4
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ي افة يلا الك ير من إما ن هكد السيا ة في الووالن المحتل)اسودية الغناء والمرو  

 الخضراء ووواطئ البحيرات و اسنهار والشرفات المطلة عليها( .

السيا  ةةة ة العالجي ةةة ة : وهةةةي اسةةةت مار الينةةةابيع المعدنيةةةة بأنواعهةةةا بقصةةةد  -2

د الينابيع من خةالل تةامين الخةدمات الال مةة لهةا مةن اجةل االستشفاء و لة بتوظيف هك

 را ة السا   ومنها: الحمة وينابيعها و مة وادق مسعود.

السيا   ة ال قافي  ة : وهي ي د  روافد المعرفة وتتم ل باالطالع علا  -3

اسوابد التاريخية من قالع إو قصور إو متا ف تخت ن فيها اإلبداعات والحضارات 

 مكن مال ظة  لة في اسما ن التالية :المتعاقبة وي

متحف   -قلعة النمرود )الصبيبة( في سف  جبل الشيخ المطل علا منابع نهر اسردن  \

قلعة البردويل ودير فيق ومدر  الحمة وطوا ين  -خان إرنبة اسثرق -مدينة القنيطرة 

 .\الماء ومعاحر ال يتون الحورية في منطقة فيق 

: وهي ي د  المظاهر االجتماعية التي تتوسد فيها روب السيا   ة الديني  ة  -4

التآخي والتآلف علا مر العصور ويشمل هكا النوع من النشاط السيا ي  يارة 

ر ومن إما ن هكد السيا ة :  اسما ن المقدسة والمقامات تبر ا

 نيسة الكرسي اسثرية )في قرية الكرسي علا الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية في  -1

ن المحتل ( يقال إن السيد المسي  عليه السالم جلا علا  رسي فيها مع الووال

  وارييه .

 مقام سعد الدين الوباوق في قرية جبا . -2

 ( .1مقام الصحابي إبي  ر الغفارق في قرية طرنوة ومال ورق جباتا الخشب) -3

 المبحث الرابع : مشكالت التنمية في محافظة القنيطرة .

 االجتماعية : وتح تصنيفها يلا إربع موموعات .المشكالت ● 

نقةة  المةةدارإ  \وةةكالت إساسةةية : تةةرتبط بعةةدم  فايةةة الخةةدمات المتةةوفرة م ةةل :  -1

 عن الحاجة الفعلية لسكان المحافظة . \والمستشفيات 

 مشكالت تنظيمية : ترتبط بتر ي  الخدمات علا مناطق معينة دون إخر  . -2

جرامةةي والسةةرقة والقتةةل والتسةةول والتشةةرد مشةةكالت مر ةةية : م ةةل السةةلوك اال -3

 .....يلخ .

 مشكالت موتمعية : ترتبط بسوء العالقات بين الوماعات المختلفة في الموتمع .  -4

المشةةكالت االقتصةةادية : تتم ةةل بعةةدم وجةةود إق تنميةةة اقتصةةادية و لةةة لعةةدم تةةوفر ● 

لصةةعوبة المةةوارد اال مةةة إلقامةةة نشةةاط  راعةةي إو حةةناعي إو سةةيا ي ، باإل ةةافة 

 الحصول علا التراخي  الال مة سق نشاط اقتصادق ممكن .

 مشكالت اإلنتا  ال راعي في المحافظة : -إ

 عدم توفر اسمن واالستقرار في المحافظة ،  ونها منطقة  دودية مع الصهاينة . .1
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الوفاف الكق سبب تراجع مسا ة اسرا ي ال راعية من جهة ، وتطةور الخةدمات  .2

 السكان يتوهون للعمل بها . من جهة إخر  جعل 

 إد  تدني مستو  المعيشة  يلا هورة الفال ين لدول الخليج العربي . .3

 سوء تسويق المنتوات ال راعية . .4

 ا ياد عدد السكان وال  ف العمراني باتواد اسرا ي ال راعية . .5

عانةة  ال ةةروة الحيوانيةةة ، مةةن ارتفةةاع تكةةاليف االنتةةا  وتفشةةي اسمةةرا  وانعةةدام  .6

 ة .... يلخ .الصناع

 مشكالت السيا ة في المحافظة :  -ب

ر وسةوريا  .1 عدم وجود االستقرار اسمنةي الةكق تعر ة  لةه منطقةة البحة  خصوحةا

ر .  عموما

قلةةة عمليةةات االسةةت مار المسةةتخدمة فةةي التنقيةةب إو التةةرميح ، مةةع  ةةعف الخبةةرات  .2

 الوطنية في هكا الموال .

 والعمل علا تشويه المعالح اسثرية .ال  ف العمراني باتواد المناطق اسثرية ،  .3

 قلة الخدمات في المحافظة. .4

 م . 2019و ارة السيا ة ، محافظة القنيطرة  ،  

 النتائج :

 من خالل الدراسة االقليمية للمحافظة ظهرت النتا ج علا النحو التالي :

 إخكت المحافظة إهمية  بيرة بسبب موقعها الوغرافي  . -1

 يرة من اسرا ي ال راعية  ير المست مرة .امتالك المحافظة مسا ة  ب -2

تكبكب  مية اسمطار من عام لعام جعل فأثر علا ال راعةات البعليةة وإد  لتنةاق   -3

 مسا تها .

ا يةاد ال  ةف العمرانةي علةا المنةاطق ال راعيةة  بسةبب ا يةاد النمةو السةكاني مةن  -4

 جهة وطبيعة التضاريا من جهة إخر  .

، ر ةةح امتال هةةا مقومةةات التنميةةة الطبيعيةةة   يةةاب خطةةط التنميةةة عةةن المحافظةةة -5

 والبشرية .

ارتفةةاع معةةدل النمةةو السةةكاني فةةأد  لظهةةور مشةةكالت اجتماعيةةة  البطالةةة وا ديةةاد  -6

 مستو  االعالة .

تعةةر  قسةةح  بيةةر مةةن اآلثةةار فةةي المحافظةةة للسةةرقة مةةن قبةةل قةةوات اال ةةتالل  -7

 والموموعات اإلرهابية .

 المقتر ات :

  من النا ية الطبيعية: 

 الحفاظ علا التربة  مورد اقتصادق مهح . -1
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ينشاء سدود إو  واج  ما ية لتخ ين مياد اسمطار و تاءر لالستفادة منها في رق  -2

 اسرا  ي ال راعية في فص ل الصيف. 

العمل علا توسيع المحميات ال راعية و تحقيق التوا ن بين طاقة المراعي  -3

 وإعداد الحيوانات .

 : من النا ية البشرية 

 لقيام باست مارات  بيرة في المحافظة علا  افة المواالت واسحعدة .ا -1

 الحد من الهورة وتوفير فرص عمل للشباب . -2

تفعيل دور الو دات االروادية ، و لة من إجل توفير مستل مات العملية  -3

 ال راعية الحدي ة . 

االهتمام بالصناعة والتوارة مع توفير فرص عمل للفتيات في موال التريكو  -4

 والخياطة .

 يادة الخدمات في المحافظة إو تحسينها م ل توفير السكن والمرافق العامة  -5

 والطرق المعبدة وتحسين وبكة الصرف الصحي .

  : من النا ية االقتصادية 

يعطاء قرو  للفال ين بفوا د منخفضة إو بدون فوا د لتوفير مس تل مات  -1

 ق .العملي ة ال راعية واستخدام وسا ل  دي ة في الر

 تأمين المبيدات ال راعية وبأسعار مناسبة تكون في متناول جميع الفال ين.  -2

توسيع سوق تصريف المنتوات ال راعية ويعفاء الفال ين من الضرا ب علا  -3

 المواد اسساسية التي تتطلبها ال راعة .

الحد من ال  ف العمراني في المناطق ال راعية و ا تواء مناطق السكن  -4

 لمخططات التنظيمية . العشوا ي  من ا

النهو  بالصناعة والعمل علا تطويرها وتوفير مستل ماتها وجعلها مصدر  -5

 ر يسي للدخل في المحافظة .

 االهتمام بالسيا ة  بشكل إ بر سنها تمتلة المقومات السيا ية النمو جية.   -6
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 المصادر :

، ترجمة إ مد عبد  1، جان مارق . سورية الونوبية )  وران ( .   دانت ر -1

 م . 1988الكريح ، اسهالي للنشر ، دمشق 

موموعة  –مر   الشرق للدارسات –خلف ، تيسير،  تاب المرجع في الووالن -2

 م.  2007دمشق  –من البا  ين السوريين 

جامعة دمشق ، عبد السالم ، عادل ، جغرافية سورية االقليمية ، منشورات  -3

 م . 1982مطبعة الرو ة ، 

 موسا ، علي ، مناخ سورية ، مطبعة الحوا  ، دمشق .د.ت -4

هو يه ، فرانسيا ، وكل وتطور اسر  في إقاليح  وران البر انية . ترجمة  -5

 م . 1985ميشيل عيسا ، مكتبة االستشراق ، باريا ، 

عة  اإل صا ية ر اسة مولا الو راء ، المكتب المر  ق لإل صاء ، المومو -6

 م . 2019لعام 

 م  2019و ارة اإلدارة المحلية والبيئة ، لعام  -7

 م . 2018و ارة ال راعة واالحالب ال راعي ، الموموعة اال صا ية لعام  -8

 م  2019و ارة السيا ة ، محافظة القنيطرة  ،  -9

تقرير عن  صر م ، م  2019مديرية ال راعة في محافظة القنيطرة ، للعام  -10

 سرا ي . وتصنيف ا

 م . 2019مديرية الموارد الما ية في محافظة القنيطرة  -11

 م . 2019مديرية اسرحاد الووية ، لعام  -12
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