
العشوائي سياسات التحكم بالنمو 

في المدن الكبرى

"مدينة الطائف حالة دراسية"

إشراف

وليد بن سعد الزاملالدكتور 
أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني

جامعة الملك سعود–كلية العمارة والتخطيط 
أعداد

المهندس خالد حميد الذيابي



السياسات العمرانية للتحكم في
النمو العشوائي

سياسات 
عمرانية

العشوائيات 
بالمدن 
الكبرى

معالجة صحيحة وحد من االفة

معالجة االفة بأفة جديدة

العشوائيةسلبيات 
بالمدينة

البحثهميةأ
االطالع على التجارب العالمية

على تجربة الطائفالتعرف 

الجوانب اإلنسانية والدينية

تحديد مسببات 
العشوائية بمدينة 

الطائف

انة استنباط التحديات التي تواجه ام
محافظة الطائف في تطوير االحياء

العشوائية

التعرف علىى السياسىات التىي
وضعتها أمانة الطائف للحىد 

من نمو األحياء العشوائية

اهداف البحث



تجربة مدينة مانيال للتحكم بنمو العشوائيات

ادبيات البحث

تعريف العشوائيات-

والمختصينالمهتمين اراء -

أسىىىىىىىىىباب العشىىىىىىىىىوائيات -

السياساتو

بىىىالنموللىىىتحكم المتبعىىىة -

العشوائي

بنمىىىوالىىىتحكم سياسىىىات -

ة العشوائيات بمانيال عاصم

الفلبين

الموقع

بعد التطوير

الموقع

اثناء الدراسة

قبلالموقع 

الدراسة والتطوير



اإلصالح والتجديدواالرتقاءةسياس

سياسة التأهيل

سياسة 

التطويرأعادة 

(  المحافظة، الترميم، الحماية)

(التجديد،اإلصالحاالرتقاء، )

( االزالة،االحالل)

أحياء لها مقومات 

استثمارية

أحياء ليس لها 

استثماريةمقومات 

أحياء ذات إمكانيات 

للتطويرذاتيه 

اليأحياء تحتاج 

معالجة جزئية عاجلة

وادي النملالقيمالمعترضالثقافة

الشهداء الشماليةمسرةالخضيرةبني سويلم

مثملةالملزالعقيق
والشهداءالنزهة 

الشمالية والوشحاء

الدار البيضاءالسيل الكبيروحوايا2الشرقية 1معشي

الفيصلية1.2السيل الصغير قروي1السالمة 

الريانسديرةنخب1الشرقية 

المثناةالشيابينالمضباع وسلطانةالعزيزية

الرميدة1.2المليساء 
رحاب وريحة والواس

ط

والجوهرةالرويدف 

وأوالة

2السالمة عودة
وادي العرج وفروش 

والحجيرةالروقي 

قرويام العراد

القلت

سياسات واليات معالجة المناطق العشوائية



عشوائيات منطقة مكةحسب الئحةاالحياءتصنيفات

االحياء ذات المقومات 
االستثمارية

المخطط المقترح التطويري 
لمنطقة العقيق

االحياء العشوائية التي ليس 
استثماريةلها مقومات 

(سلطانة)

المخطط المقترح التطويري
سلطانةلمنطقة 

إمكانيات ذاتيه ذات االحياء 

للتطوير 

المخطط المقترح التطويري
السالمهلمنطقة 

تحتاج الي معالجة التي االحياء
جزئية عاجلة 

المخطط المقترح التطويري
الداء البيضاءلمنطقة 



(فيذتم التن)الملك عبداهلل، محور شمال جنوب طريق العشوائياتتوسعة وتطوير مداخل المدينة ضمن مشروع تطوير 

الداخليةتنظيم الشوارع 
باألحياء العشوائية 

داخلتنظيم القطع السكنية 
االحياء العشوائية

طريقمخطط مقترح لتوسعة 
الرياض والسيل



التوصيات

.العشوائيبالنمو التحكم األبحاث العلمية المتعلقة بعملية تشجيع •

.والبيئيبالبعد االجتماعي االهتمام •

.نطاق التشارك مع المؤسسات والجمعيات االهلية توسيع •

.المستوي التقني بعمليات مراقبة النمو رفع •

.ومركز أعالمي وجود مركز دراسات ومعلومات أهمية •

االحياءحالة 
العشوائية

الحالة المتوقعة بعد التطويرالحالة الراهنة

الجانب االقتصادي
جذبأنشطة تجارية محدودة، عدم وجود 
اقتصادي، بيئة طاردة لالستثمار

أنشطة تجارية متنوعة، توفر عناصر جذب 
، بيئة محفزة لالستثمارتجاري

الجانب االجتماعي
عادات وتقاليد قروية، دخل منخفض للفرد،

عدم وجود عدالة، نقص خدمات
ارتفاع تحضر الفرد، ارتفاع الدخل الشخصي 

، ارتفاع معدل السعادةللفرد

مشاكل بيئية، عدم وجود مناطق خضراءالجانب البيئي
متنفستقليص المشاكل البيئية، توفر 

للسكان

الجانب العمراني
عدم االندماج مع النسيج العمراني، تشوه 

بصري، عدم وجود ربط ووصولية مع 
المدينة

ر االندماج مع النسيج العمراني للمدينة، توف
ع بيئة حضارية جيدة، وجود وصولية وربط م

المدينة



يا نخبة الجمع الغفير
متبقي استفساركم

يا جعلكم دايم بخير
وشكرا لحسن أنصاتكم


