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املقدمة 
نتج عنه ظاهرة التحضر ,1970عام منذوالرتفاع سرعة النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية نظر

ة التحضر من السريع ونمو المستوطنات العشوائية مما أدى الي زيادة توسع النطاقات العمرانية للمدن وارتفاع نسب

وجراء التوسع العمراني أصبح هناك طلب عالي على قطاع 1992في عام % 78الى 1970في عام % 48

(.  هـ1438الزامل، . )االسكان

لعشوائية ومن اهدافها إعادة تأهيل المناطق ا, وبحسب خطة التنمية العاشرة التي تهدف الى تحقيق السكن المالئم

عمراني وزيادة تشجيع المعروض من المساكن ووضع تنظيمات تحد من ظاهرة االراضي البيضاء داخل النطاق ال

(2019-2015، األقتصاد. )وزيادة األولوية إليصال الخدمات والمرافق

ا وقامت أمانة تعد المدينة المنورة كغيرها من مدن المملكة العربية التي تعاني من نشأت األحياء العشوائية به

رة منطقة المدينة المنورة بإعداد دراسة تطويرية للمناطق العشوائية وحددت أمانة منطقة المدينة المنو

2844من مساحة الكتلة العمرانية للمدينة المنورة للمنطقة وتقدر بمساحة % 42المناطق العشوائية نحو 

.  منطقة28هكتار وبعدد 

ية حي النخيل حالة دراس: وأخيرا هذا البحث عبارة عن تقييم سياسات تأهيل المناطق العشوائية بالمدينة المنورة 

ة وسيتم وطريقة دراسة الحي الميدانية والتحليلية الذي ظل لسنوات طويلة يعاني من قصور الخدمات البلدي

ن أن تساهم في التعرف على تجربة تأهيل الحي ومعرفة اإليجابيات والسلبيات ووضع التوصيات التي من الممك

.تطوير المناطق المماثلة في المملكة العربية السعودية
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مفهوم األحياء العشوائية
ه أو مؤقته اقامة المباني السكنية على أراضي مخططه وغير مخططه باستخدام مواد بناء دائم" تعرف العشوائيات بأنها 

مت مساكنها انها مناطق أقي.دون الحصول على سند قانوني وبشكل مخالف لقوانين البناء ومعايير التخطيط العمراني 

على أراض حكومية أو يملكونها أخرون بال تراخيص ومناطق خارج نطاق الخدمات الحكومية وال تتوفر فيها أي

(.هـ1438الزامل، " )مرافق لعدم اعتراف الدولة بها

اشكالية البحث
وتعتبر مشكلة  العشوائيات من ,حي عشوائي 28يعد حي النخيل أحد األحياء العشوائية بمنطقة المدينة المنورة من أصل 

وره مثاليه أهم القضايا التي تسعى المؤسسات الحكومية لتطويرها وتحسينها بحيث يتم تقديم مختلف الخدمات لها بص

ر عن ومشكلة األحياء العشوائية تعاني منها العديد من المدن وإن اختلفت أبعاد هذه المشكلة ووطأتها وهي تعب, ومالئمه

أن انتشار اضطراب حقيقي في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وكذلك خلل في سياسات التخطيط العمراني حيث

عانيه تلك المناطق من المناطق العشوائية يعكس حجم المشكلة وأسبابها وتداعياتها السلبية التي تؤثر على المجتمع بأسره لما ت

نطقة المدينة المنورة هذه الدراسة في تقييم سياسات تأهيل أحد األحياء العشوائية بموتكمن .مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية 

.  للتعرف على خصائص هذه الحي ووضع سياسات يمكن أن يستفاد منها في تطوير هذا الحي واألحياء المماثلة

تخمطط املدينة موضح علية العشوائيا

أمانة املدينة املنورة:املصدر 
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أهداف البحث
في وضع تصور تهدف هذه الدراسة الى تقييم سياسات تأهيل حي النخيل كأحد األحياء العشوائية بمنطقة المدينة المنورة والتي يمكن أن تساهم

ألحياء مدن المملكة العربية السعودية من انتشار اتعانيةلما , لمعالجة األحياء العشوائية األخرى بمنطقة المدينة المنورة والمدن األخرى

:العشوائية داخلها كما تهدف الدراسة لتحقيق ثالثة أهداف ثانوية وهي

.لحي النخيل قبل وبعد تنفيذ المخطط التطويري ( االقتصادية, االجتماعية, العمرانية)تحليل الخصائص1.

.التعرف على السياسات التي تم اتباعها لتطوير حي النخيل2.

.التعرف على التحديات التي واجهت البلدية في تطوير حي النخيل 3.

طيةوختطياسباب عمرانية 
ضعف فرص احلصول عدم وجود خمطط عمراين

على سكن

اهلجرة من الريف اىل 
احلضر

ارتفاع معدالت النمو
السكاين

اقتصاديةأسباب 
ضعف الدخل للحصول

على سكن
الفرق  بني مستوى 

الدخل والتكلفة

ات ضعف الرقابة من اجلهاين عدم متابعة النمو السكسياسيةأسباب 
املختصة صعوبة اإلجراءات 

اسباب اجتماعية

ية انتشار املناطق الصناع
خارج النطاق

زايدة معدالت البطالة

عدم وجود توافق بني 
العرض والطلب

أسباب نشأة األحياء العشوائية

(م2011الرصفندي، : )املصدر
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سياسات معاجلة املناطق العشوائية

ئة العمرانيةحتدث تغريات جذريه يف البيسياسة 

الإزاةل اللكية 

الإزاةل اجلزئية

عادة التعمرياإ

ليت تعاين من ترتبط ابملناطق العمرانية املتدهورة اسياسة 
مشاكل بيئية وعمرانية

الصيانة 

التحسني

التجديد احلرضي

دهورة املناطق العمرانية املتس ياسة ترتبط 

وذات قميه معامريه

التأ هيل

امحلاية

احملافظة

الرتمميالارتقاء
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املنورةاملديتةاحلالة الدراسية حي النخيل مبنطقة 

التطويرقبلالنخيلحليالعمرانيةاخلصائص

كم من املسجد النبوي الشريف، 10يقع حي النخيل يف الشمال الغريب من املدينة املنورة وعلى بعد حوايل 
د  وإىل الغرب من وادي العقيق وطريق اجلامعات، ويقع ضمن النطاق اإلداري لبلدية العيون، وحي

الشرق مناطق جبلية تفصلها عن منطقة اجلرف الشمالية، ومن الغرب من 
اندي األنصار الرايضي وطريق خالد بن الوليد، ومن الشمال واجلنوب مناطق جبلية 

تفصل املنطقة عن حديقة النخيل وطريق اجلامعات، وتبلغ مساحة احلي 
(.2013تطوير املناطق العشوائية، )هكتاراً 66حوايل حنو 

المسجد 

النبوي

حي النخيل

تقييم سياسات تأهيل املناطق العشوائية

.           موقع حي النخيل يف املدينة املنورة( 4)شكل رقم 
(2014)أمانة املدينة املنورة : املصدر

نة املنورةأمانة املدي: املصدر. يوضح توزيع املباين وحالتها( 5)شكل رقم 

واخلدمات واملرافق مت حتليل اخلصائص العمرانية حلي النخيل العمرانية حلي النخيل قبل التطوير للمباين
مت بناء, والبنية التحتية وشبكات الطرق والتصميم العمراين للحي

لتخطيط العمراين احلي سابقاً بدون رخص انشاء نظامية ابجتهادات فردية من املواطنني ومل تتقيد أبسس ا
٪ وتبلغ 4,54ومتثل نسبة املباين اجليدة إنشائياً تقريبا , مبىن329إمجايل عدد املباين حبي النخيل يبلغ 
٪ ونسبة15,8املباين ذات احلالة املتوسطة نسبة 

كما متثل , مبىن196٪ وتضم 59,56املباين الرديئة انشائياً ومتثل وحتدد بنسبة 
هـ 1435املباين حتت األنشاء لعام 



:السكانية حلي النخيل قبل التطويراخلصائص 
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موي مبسح شامل لإلسكان التن( رمحة هللا)مؤسسة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز قامت 
شامل لألسر يف لألسر ابملنطقة املستهدفة حيث تشري بياانت البحث االجتماعي ال

٪ من أمجايل سكان احلي وترتفع100احلي أن نسبة السكان السعوديني ميثلون حوايل 
٪ وعدد 47,3بنسبة 1277نسبة اإلانث بصفة عامة حيث يبلغ عدد الذكور 

.٪ 52,7نسبة اإلانث 1423اإلانث 

أمانة املدينة املنورة: املصدر. يوضح الشوارع املسفلتة والغري مسفلتة( 6)شكل رقم 

(2014)بلدية العيون ابملدينة املنورة : التوزيع السكاين حلي النخيل ا ملصدر( 7)شكل رقم 

:قبل التطويرشبكة الطرق حلي النخيل 

راسيةحي النخيل باملدينة املنورة حالة د:تقييم سياسات تأهيل املناطق العشوائية 

دم احلي و اما خيص شبكات الطرق فظهر قصور يف شبكة الطرق املمهدة اليت خت
غري مسفلته وعروضها (1435)٪ من طرق احلي عند بداية الدراسة 70يعترب حوايل 
مرت7300أمتار حيث يبلغ أطوال الطرق الغري مسفلته 8_4ترتاوح من 

مرت 4855ملسفلتة وترتكز يف الكتلة العمرانية القائمة يف حني يبلغ جمموع أطوال الطرق ا
يف تصنيف ( 6)موضح يف الشكل رقم كماهووترتكز يف اجلزء الواقع شرق اندي األنصار  

حالة الشوارع



:اخلصائص البيئية حلي النخيل قبل التطوير 

النفاايتوتراكمحليابنظافةاالهتمامعدم,املفتوحةواملناطقاخلضراءالساحاتاىليفتقراحليأنتالحظامليدايناملسحخاللمن
يفالبياراتنزوح,متجانسةالغريالبنائيةوالتشكيالتاملباينارتفاعاتيفالتفاوتبسببالبصريالتشو ,لرفعهااليةوجودلعدم

.(2013العشوائية،املناطقتطوير)احليداخلاملستنقعاتبعضانتشار,الشوارع

الجتماعية وتوزيع حجم تناولت الدراسة اخلصائص العامة لسكان التعرف على الرتكيب االجتماعي ابحلي من حيث تصنيف السكان حسب احلالة ا
تماعي بسبب منط املعيشة وهناك تثري سلىب يف التعامل االج,األسرة ومستوايت التحصيل العلمي وتوزيع القوى العامة ومعدالت الدخل واألنفاق 

ة بني بعض األسر بسبب انعدام اخلصوصي, ارتفاع يف عدد األسر ووجود أكثر من عائلة يف مساحة سكنية صغرية ,بسبب تدين املستوى احلضري 
(.2013تطوير املناطق العشوائية، )الوحدات السكنية املتداخلة 

:  حلي النخيل قبل التطويراخلصائص االجتماعية 

:  النخيل قبل التطويراخلصائص االقتصادية حلي 
ياس مستوى املعيشة لألفراديعترب معدل الدخل من أهم املؤشرات االقتصادية اليت تدل على مدى جناح عملية التنمية االقتصادية ابجملتمع وق

رايال 2884,5أن متوسط الدخل الفرد الشهري يبلغ حوايل أىلوإشارات نتائج البحث االجتماعي الشامل لألسر حبي النخيل 
من مجلة السكان وأن % 41,2حوايل أىلاتضح أن الفئات األقل من املتوسط العام لدخل األسرة متثل غالبية اجملتمع حيث تصل نسبتها 

طوير ت)من أمجايل عدد االسر ابجملتمع مما يدل على تدين الدخل هبذا احلي % 2,8االف حوايل 7الفئات اليت حتصل على دخل أكثر من 
(.2013املناطق العشوائية، 
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وهي اإلزالة اجلزئية للحي : التي مت اتباعها للتطوير حي النخيل السياسات 

يري اعتماد املخطط التطو 

على حيث يغلب, استهدف المخطط المقترح لتطوير منطقة حي النخيل توطين الخدمات الالزمة

ارع المعتمد باإلضافة الى تطوير مناطق سكنية تجارية على محور الش, المنطقة االستعمال السكني

مترا لمعالجة الوضع االقتصادي للمنطقة ورفع مستوى 24بالمخطط التطويري شارع بعرض 

قطعة ارض والخدمات العامة األساسية وفقا الحتياج الحي من 619وتم توفير , الدخل بالمخطط

حدائق ومراعاة التدرج 4الخدمات الترفيهية , الخدمات التعليمية مدرسة,الخدمات الدينية مسجد 

الوصول سرعة الهرمي للشوارع لتسهيل 

(2014)بلدية العيون : يوضح املخطط التطويري حلي النخيل  املصدر( 8)شكل رقم 
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اجملتمعيةاملشاركة

تمت المشاركة االجتماعية -1

من خالل انشاء مركز مؤقت 

ع مواالجتماع للبلدية في الحي 

السكان فيه ومشاركتهم 

.للمخططين

ية تم االجتماع في مقر البلد-2

مع السكان لتوضيح المشروع

.مشاكلهموحل 

التعويضالية

تعويض من لدية مستمسك -1

ة شرعي بأرض بديلة مع بناء وحد

سكنية له من قبل مؤسسة الملك 

التنمويلإلسكان عبدهللا 

مستمسك ال يمتلك من اما  -2

شرعي تم تعويضه عن األنقاض 

.  بديلةبأرض 

اخلاصالقطاعمشاركة
اخلرييةواجلمعيات

تعاقدت مؤسسة الملك عبدهللا 

:  لوالدية لإلسكان التنموي مع

وحدة 70شركة وطنية لبناء -1

.سكنية للمنتفعين 

مكتب استشاري هندسي -2

.انللسكالستكمال مستندات البناء 

مشاركة الجمعية الخيرية فرع-3

المدينة المنورة بالمسح الشامل 

ادية للحي لتحديد الخصائص االقتص

.واالجتماعية للحي

اإلزالة اجلزئية:التي مت اتباعها للتطوير حي النخيل السياسات 

تقييم سياسات تأهيل املناطق العشوائية



اثناء

التطوير

بعد 

التطوير

قبل 

التطوير
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ة تقييم سياسة تأهيل حي النخيل باملدينة املنور

رهاملنوالتحديات يف تأهيل حي النخيل باملدينة 

.اعتماد املخطط التطويري للحي مع مشولية التطوير العمراين وفق املعايري التخطيطية املعتمدة-1
.ختصيص مركز للحي, املواقع الدينية, احلدائق, االهتمام ابجلانب االجتماعي  من خالل ختصيص مواقع للتعليم-2
النظافةوسهولة وصول معدات, البيئي من خالل فتح الشوارع يف احلي بتدرج هرمي لتسهيل سرعة الوصول االهتمام ابجلانب -3

.لتنظيف احلي
لرفع                        االقتصادي من خالل تنفيذ الشارع التجاري داخل احلي وحتويل االستخدام من سكين اىل سكين جتارياالهتمام ابجلانب -4

.مستوى الدخل

يف اعتماد املخطط التطويري التأخر -1
األرض حيث يغلب عليها اجلانب الصخري طبوغرافية -2
.يف استكمال البنية التحتية من اجلهات اخلدمية األخرىالتأخر -3
يف افراغ الصكوك او تعديلها بسبب صدور القرار اخلاص ابنتقال املنح اىل وزارة األسكانالتأخر -4
.الكادر يف البلدية وعدم وجود العدد الكايف من الفنينيضعف -5
.وجود عقود تنفيذ يف البلدية عدم -6
قريب من املوقع مما أدى اىل التأخري يف رفع األنقاضمرمى وجود عدم -7
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النتائج
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اعتماد املخطط التطويري وتنفيذ  7.1
املخطط التطويري للحي يف وساهم, ومت أخذ التصورات واالحتياجات التخطيطية بعني االعتبار, اوضحت الدراسة للحي أن املخطط التطويري قابل للواقع التنفيذي

.ومتت مراعاة التدرج اهلرمي لشبكة الشوارع, واخلدمات الرتفيهية, واخلدمات التعليمية, كاخلدمات الدينية, توطني اخلدمات الالزمة
املشاركة اجملتمعية 7.2

وايضا , كان ملرحلة تطوير احليحيث سامهت املشاركة بفهم املشكلة من قبل الس, اشتملت الدراسة على جانب املشاركة اجملتمعية وكيف كان هلا األثر البالغ لتطوير احلي
.وهتيئتهم لقبول التغيري, سامهت هذه السياسة بتوضيح متطلبات السكان

مشاركة القطاع اخلاص 7.3
وحدة سكنية 70ري ببناء عدد حيث كان ملشاركة القطاع اخلاص اثر اجيايب يف متويل املشروع التطوي, بينت الدراسة أمهية مشاركة القطاع اخلاص يف تطوير حي النخيل

.كما ساهم املكتب االستشاري اهلندسي إبهناء مستندات رخص البناء اخلاصة ابملنطقة, لذوي الدخل احملدود من سكان احلي
مشاركة اجلمعيات اخلريية 7.4

حديد الوضع االقتصادي واالجتماعي املنورة لتاشارت الدراسة اىل مشاركة اجلمعية اخلريية للخدمات االجتماعية بفرع املدينة املنورة إبجراء املسح امليداين حلي النخيل ابملدينة 
.وحتديد املستفيدين حسب احتياجهم بناء على املعايري االجتماعية ومستوى دخل األسرة, لسكان احلي

ملكيات األراضي7.5
تم ف, شرعيهمستمسكاتشرعيه واجلزء االخر من العقارات بدون مبستمسكاتوجود جزء من العقارات ( 1435)اتضح انه عند البدء أبعمال التطوير حلي النخيل عام 

.رض بديلة عن األنقاضواجلزء االخر مت تعويضهم أب, ومت تعويض من لديه مستمسك شرعي أبرض بديلة ووحدة سكنية, التعامل معها مبقتضى أنظمة ولوائح التعويض
السياسة اليت مت اتباعها للتطوير حي النخيل ابملدينة املنورة7.6

وهي السياسة املناسبة حلي , ط التطويريطبينت الدراسة أن السياسة اليت مت اتباعها للتطوير حي النخيل العشوائي هي اإلزالة اجلزئية للمباين املعرتضة للخطوط التنظيم للمخ
.  ومتت اإلزالة على مراحل حسب األولوية واألمهية, النخيل



النتائج
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العمرانية حلي النخيل ابملدينة املنورة قبل وبعد التطويراخلصائص 7.7
بعد التطويرقبل التطويرالخصائص العمرانية للحي

لتخطيطابأسسالبناءيتقيدولمفرديةباجتهاداتنظاميةرخصبدونسابقاالبناءتمالمباني 

الغرفمنمجموعةيضمحوشمنوالمكونالشعبيالنمطالحيعلىويغلبالعمراني

اانشائيالجيدةالمبانينسبةوتمثلمبنى329المبانيعدديبلغحيث,والمتصلةالمنفصلة

انشائياالرديئةالمبانيونسبة,٪15,8المتوسطةالحالةذاتالمبانيونسبة,٪4,54تقريبا

59,56٪.

بالمدينةلالنخيحيتطويرلمشروعالتحليلنتائجبينت

واألسسرالمعاييوفقالحيتطويربعدالبناءتمأنهالمنورة

,الحيبالمبانيلجميعبناءرخصاصداروتم,التخطيطية

وريندوالتجاريةالسكنيةللوحداتبالحيالبناءواعتماد

.وملحق

مات دينية خد, حيث ال يوجد بالحي خدمات تعليمية, يفتقر الحي الى المرافق والخدمات العامةالخدمات والمرافق

دمات خ, الساحات, مالعب األحياء, والخدمات الترفيهية ممثلة بالحدائق, سوى مسجد مؤقت

.صحية 

اعتمادخاللمنالعامةوالمرافقالخدماتتوزيعإعادة

,ةالديني,الخدماتوتوفيرالحياحتياجحسبالخدمات

المعتمدةةالتخطيطيالمعاييرحسبوالترفيهية,والتعليمية

والقرويةالبلديةالشؤنوزارةمن

غيرمنهاوكثيرامتار8-4منالشوارععروضوتتراوحالطرقشبكاتالىالحيافتقارشبكات الطرق

.متر7300بطولوتمثلمعبدةوغيرمسفلت

فوقالشوارعتنفيذخاللمنالطرقشبكاتتأهيلتم

الهرميالتدرجمراعاةمعللحيالتطويريالمخطط

فيذتنوكذلك,التجاريةالشوارعمحاورواعتمادللشوارع

.الوصولبسرعةواالهتمامالحيمداخل



التوصيات
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متفاقضرورة سرعة اعتماد املخططات التطويرية لألحياء العشوائية من قبل األمانة ومن وزارة الشؤن البلدية والقروية لعدم .1
.مشاكل التمدد العشوائي لألحياء

.جيب ان تكون فكرة املخطط التطويري لألحياء العشوائية قابلة للواقع التنفيذي .2
تنفيذواجه اختاذ سياسة ملشاركة اجملتمعية لتطوير األحياء العشوائية حيث اتضح ان هلا األثر البالغ يف ازالة العقبات اليت ت.3

.املخططات التطويرية 
.للمسامهة يف متويل املشروع التطويري للمناطق العشوائية, ضرورة اشراك القطاع اخلاص يف تطوير املنطقة العشوائية.4
.العشوائيةاألحياء ضرورة التنسيق الفعال بني اجلهات اخلدمية ذات العالقة لالرتقاء ابلبنية التحتية واخلدمات واملرافق اثناء تطوير.5
.  استخدام السياسات العمرانية املالئمة لتطوير األحياء العشوائية .6
.تسهيل اجراءات التعويض لسكان األحياء العشوائية .7
توفري مصدر التمويل لالرتقاء ابألحياء العشوائية.8
.تكثيف أعمال الرقابة امليدانية للحد من منوء األحياء العشوائيات.9

.ختطيط األراضي البيضاء للحد من منوء العشوائيات .10
.وضع عقوابت رادعة للمعتدين مع ازالة التعدايت . 11
.تشجيع املبادرات واجلهود اجملتمعية لتنمية اجملتمعات يف األحياء العشوائية. 12
.توفري األرض املخططة اخلاصة لإلسكان أبسعار تتالءم مع ذوي الدخل احملدود.13



 


