
اكاالالشطةاات ال اااا اغالبًاااا اااا اوااطااملداااهنااااالباالااااالشراا االاااالناملةااا،بااي ااا ا لا ااب ا ااا ا  اا ا 
ذلاااباالاااا الاا اجماالهتااااال  اداا  املاالد ةاااالج املاالة واي اا امللاا ا ااناةااورماحاااااااتشاا امل وا  اااامل ا 

ل ئ ا املواح  اإبااأل  اءاالشلمي املاليتا وبحما  للار امل خاةمالااايل ا ةوالت.اذاكا امللاج ااجمل وع
 االعر اال تاجااالا،ضادا ماا  ئ.املاة واي  امل التال ةاجهاالا  جاالعواايناكواا وبحماهتلالا  نااجمل وع

بااايناالشلمياا الاضااعاختاا ا تاااجااةااا ر اااتشاا املدااواالااا،ض ال واااباا االوا ااناااةااامل ا عا اا املةاااالااا
ةاب ااا اال اااا ب املاا اااللار ايوااط اااا اإضاااا  الشراضااا اغاااوااا ااا قل  املالةااااار االاااا ش  امل ااةااالاالعوالااا ااأل

أل  اااءاال ااوا  اج ااااملهالاالااالبحااما ش اا  اد ادااتاإياااال ا ل اا اا.املالفشاااملالعلجاالا ااناااةااوالتااأل ا ا 
راملالااعطا الال ااا للار ايوااطً ااضونا عااجوااالدا لا  ال ةاق قاطشااهناالشاا املجلجالاةااطا االشةااا

 حش ا ال ئا اداوا  ا ال وا اال جال الرعو ايرىاج  ا اامل اض حاالفاصا ملااجملااالتاالايتاميواااااادا  ال اال
ا ا ادا وابا اااكوااا بالال ااوتاا اا .امل   لا  املإياال اا اج ا ل ااااتش امباااج ااكا ا اعاالعةاااايااي

 ااا ايراااىااااااا جااي وااالتالااال االاردااا االبح .االملراكباااوا ا  اااااا   اااا االعاواااو ا اااناااا جااااتاال اااوا  
اف االوالر تااااجااالاظاااواملالاوااف اال حر راا ا ااناخااالهاالراداا املجر ااا ا اتشاا االلراداا امل ااةعاا االاا   جاال 

للراداا ايرااىا داارا داا ع ولاا.اايااااواااتشاا املدااواالااا،ضالش اااال اا  ئاا االعر اااال تاااجاا لجااا االااا،ض
((SWOT اجر ا اد ادااتاال تااجااالايتا بشامايراىاحااذ اايالا case study يا االةو  ا ا

.اللواج ادواا  اءا لجا االا،ض

اااال اااعاالجاا ااةاااها اتشااا املداااوااالجاااا ا ةاااور ا ش ش ااا امل ااا رققا اال اااللاراالعواااااينامللجاااا اااااااا 
 ارلاالاةاااا اهتاامل ااااك  األ الك ااا  امل ااال  االعوالااا االاا ااال الرواتشااا اإ اي،ال ا عااالالتاا اميااا ا   اااااملاةااا 

 االااا،ضالاضااعا تااوا شا ااماا  ئاا االعر اااال تاااجاا لجااا.اااوااياا املاي بارلاااا اانااأل اااكناالاايتا اا ا اب ااا
.ااراملالش اا ال جلجااللاادااا  ج ال تاااجاا اتشا املدااواالاا،ضادااعً ااإ اايفاا اير  اااا انااالجاالا اناال االل

 االااداااعاضاااوناملضااوناختاااواالا ااااضامباتشااا املداااوااالجاااا  املضاااعماا  ئاا الا جمااااًال تااااجاا ااا االةو  ااا
 اد ادااااتاأل  ااا امل وواااناإةاااوال  االبحااامالاااااا ااياةااا ال ش ااا  الااال.اااااااا  اال اااوا  ا لشتاااا اال ااااي

،ض املالرادا ا ال وا الال ااااتش اال ارخي  املاالد ةاالج املاالة واي ا امل ريولاااالااضاحا ا  ا شب ا لجاا االااا
 وا ااتاايوا ا ا اال  اداتااعاجوااالد لا  ال  قلاالبحماط ا جاميونا عو و ااملخيرا اريجا ا عوا 

. تاجاااااتش 
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السياسات املتبعة يف إعادة أتهيل حي الشميسي

حتليل لسياسات مشروع التطوير حلي الشميسي

 اا  اك االعوااط  اج احا باد اداتاال تاجااااقتوا اا ا اتش االلراد ا  رققا اإ لاثاال  واتاا لرج 
 اا  ئ االعر اا تاجااملالش ا ال تاجااةا  الرح  ا  ما ةواط ا جااللراد اإ ا باد اداتاال تاجااااادا  ا نادب

وا ا تب  االا،ضا اامللمامج عاا ااط املال ومالاةاالا عاجوااالد لا  اضونا تت ا الونا ااجةو اال حل
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االا ا اكحرش املور ااال  وال  االعال  ا خ الوالاا جاال اف لايناال  اارجااااادا اضوناااقتو اللل االللا ناإ 
.اا شا امبحاملل االالوالاا االاا ادا ا اااقتواملك ف  اال اف ل

إعادة التدفق السكاني للحي•
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ومصادر النقل العام المختلفة

الفرص 

الحاجة لعمليات تمويل ضخمة قد تعيق سير مراحل المشروع•

ستدامةعدم وجود قوانين تضمن تطبيق فعلي لمعايير تحقيق اال•

اختالف برامج التنفيذ عن الخطة المطروحة•
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التهديدات

رفع نسبة االمن والحد من نسبة المخاطر والجريمة•
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توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين•

موقع مهم وبنية تحتية جيدة•

نقاط القوة

ات الصلبةتأثير عمليات االزالة الشاملة على البيئة بتوليد المخلف•

تمزيق الروابط االجتماعية•

توفير سكن بديل لقاطنين الحي عند عمليات اإلزالة•

غياب المشاركة السكانية في مشروع التطوير للحي•

هااختفاء المالمح العمرانية التي تعبر عن هوية المنطقة وقدم•

نقاط 
الضعف 

جدول تقييم سياسات التطوير ضمن إطار االستدامة
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 ت اا ااا ااايل  اج االواااةااامل اإ ااياااال اا  اااءا اا االةو  اا األ  اا اااادااعاالبال اا امللاةاااالاياالالا ااناااشا اااتاال قت
  فاا ا ل ةاو  اال شر الوامل شا اد اد اال تاجاايرىاإيال اكا  ااابايناال وا  ااااةااال ا اايا امل ادا عاالتااقا اعااال

 ضا  اا ا و  طا ا اجر اذل اإدا  امل لاتادوا  اةلجل املي،ال االو ا  اال واط  ا ناخالهاي،ال اار فا اااباين ا 
 شر  اط ب االاا لجنامماناالاد   االاك لايرىا ا   اااش وااغواالةاي ااملا.ا ةجواالةاار املإ االا  تحاتاخاااء

ا راا ااتش  اكوااد   اجعورابا ا اتش املدوااالجا  ايرىااالىاالبع لاملايفا ايرىا ةارك االاا لجناالاظا  ااالع
ا اا املاواال اتاي،ال ا ةااارك ااااااا اااال ااعاالجاا ااناخااالها ااا وا اااصايواا  امل  ااا اتادااوا  اةلجاال ا اال  اااااا

ا   اا االعاواو ا انامل اناةا بالال ااوتاا اا ا ا ا  اا.ااجمل وع   املد   ا شلميا اصااتلع ااةاملياتامليار اا داواب
ا  ئا االعر ااال تااجاا)ااا جاتاال وا   ا ا ا ر اج ادعا با باةاامليار اا دوابا اا ايالالا انا ا جااتاالالي االفاالجا ا
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