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 ملخص البحث
 

الفكر املوجه لتخطيط املناطق واملجاورات السكنية لم ويتوازن بعد مع سرعة التحضر والحراك االجتماعي والحضري الذي جرى خالل العقود  

وبين    وتنفيذها على الواقعتناول البحث دراسة مقارنة بين تخطيط املجاورات السكنية  و   القليلة املاضية في مدن اململكة، وبحاجة الى مراجعة.

  تغيير ٌنظم السكن   مع  املستمرها  انالتي يتضح نقصو   ،تلك العالقة  واعادة ضبطفهم    غرضللمعايير التخطيطية املعتمدة، ب  مستوى تطبيقها

ملعرفة ذلك اتبع البحث الدراسة  و خالل العقود االربعة املاضية.    باملدن  نفذة عدد السكان في معظم املخططات السكنية املو   االدوار  ازديادو 

مخطط   وتنفيذ  تخطيط  ملسار  تتّبعة 
ٌ
امل املقارنة  )التحليلية  املكرمة  الربوة   (منطقةمجاورة  تخطيطهابمكة  منذ  بمراحل    واعتمادها  ،  مرورا 

  مستقبال،   االساسية مقارنة بعدد السكان املتوقع  هامدى كفاءة خدماتو   الراهن  تحليل واقعها  وركز على  كثيرة،  كنموذج ملشاريع مشابهة  تنفيذها

نُ   بناء   بحسب املخطط املعتمد ال    ان مستوى الخدمات االساسية املتوفرة حاليا  الى  واملتبع حاليا. ليتوصل البحث وباألرقام  السكنظم  على 

عند اعداد املخططات واخذها باالعتبار    االنتباه لها،  ، يجبمعقدة   وعمرانية  وهي مشكلة حضرية  .معياريا  توفرها  عن املفترض  %33.2يتجاوز  

 املتبع وعدد السكان  ُنظم السكنعلى   بناء   املعيارية،  ظم تحديد الخدمات االساسيةر نُ يالجديدة، وذلك بضرورة تغي
 
منطقة  لكل  املتوقع فعليا

بنا   ومجاورة  اكتمال  وفقا  ئهاعند  التخطيطي  مستقبال،  الهرمي  يمكن  و   لتركيبها  كما  للشخص،  املحددة  املعتمد  االساسية  الخدمات  معايير 

 .االستفادة منها نسبيا بإعادة توجيه بعض املخططات املعتمدة التي لم تنفذ بعد وبطرق تشريعية وتنظيمية
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Abstract  

The research dealt with a comparative study between neighborhood planning and its implementation on 

the ground and the level of its application to the approved planning standards, In order to understand 

and re-adjust that relationship, which is evident its continuous decrease with the change of housing 

systems and the increase in roles and the number of inhabitants in most residential plans implemented 

in cities during the past four decades. To know this, the research followed the comparative analytical 

study that followed the course of planning and implementing a plan for a neighboring (region) Al-

Rabwah in Makkah Al-Mukarramah, since its planning and approval through the stages of its 

implementation as a model for many similar projects, and focused on analyzing its current reality and 

the efficiency of its basic services compared to the expected future population, based on housing systems 

Currently followed. To reach the search in numbers that the level of basic services currently available 

according to the approved plan does not exceed 33.2% of the standard assumption. It is a complex urban 

problem, which must be paid attention to, and taken into account when preparing new plans, with the 

necessity to change the systems for determining the standard basic services, based on the existing 

housing systems and the actual expected number of residents for each district and neighborhood upon 

completion of its future construction, according to its planning hierarchical structure and standards of 

basic services, It can also be used relatively by redirecting some approved schemes that have not yet 

been implemented and through legislative and regulatory methods. 

 

 : املقدمة .1

 القرى  أم جامعة مجلة

 والعمارة للهندسة

 https://uqu.edu.sa/jea: اإللكتروني املوقع
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العقود النمو االقتصادي واالجتماعي والتحضر السريع وتوسع املدن خالل 

السعوديةالقليلة   العربية  اململكة  في  االرهاصات   ،املاضية  من  الكثير  رافقه 

 الحضرية واالجتماعية وتغيير بعض املفاهيم ومنها مفهوم السكن، وقد حدث 

 في كثير من املجتمعات خالل عبورها بهذه املرحلة التنموية من التطور،  مثل هذا

ربط   املوجهوعند  بسرعة ل  الفكر  السكنية  واملجاورات  املناطق  تخطيط 

غُيرالتحضر وسرعة الحراك االجتم
َ
  ان اتضح  املفاهيم السكنية،    اعي والثقافي وت

فكر عن  منطلقات  متأخرا  مازال  املتغيرات و     .املتغيرات  تلك  تخطيطها  ان 

التخطيطية االفكار  تأخرت  فقد  معها،  متوازنة  تكن  لم  عن   املتبعة  الالحقة 

عند شريحة السكنية املرافق لها    لمفاهيمل  النسبي   تغييرالو   ، افرازات التحضر

ذ أكثر  كما هي منبينما بقيت جوهر االفكار التخطيطية  رة من سكان املدن،كبي

اربعة عقود تقريبا، وتشير التجارب املتراكمة للمجتمعات، بانها قد افرزت   من

الكثير من الدروس التي يمكن االطالع عليها واالستفادة منها عند وضع الخطط  

 املشابهة، ومنها خطط ومخططات اإلسكان. 

 البحثية: املشكلة  .2

يالحظ ان كثير من املناطق واملجاورات السكنية التي تم تخطيطها وتنفيذها  

، قد جرى عليها في مدن اململكة العربية السعودية  خالل العقود القليلة املاضية 

كثير من التغيرات بشكل مختلف عن تخطيطها الفعلي، ليس من حيث تقسيم 

وتغير    ،ث والرابع )االرتفاع والزمن (االراض ي والشوارع ولكن من حيث البعد الثال

اراض ي  من  بعضها  وتحول  والسكنية  البنائية  الكثافات  وزيادة  البناء  نظم 

شقق،   ذات  عمارات  الى  مستقلة  فلل  طبيعي،كألغراض  ظهر    تطور  ما  وهو 

الفترة،   تلك  مشاريع  ألفكار  كنموذج  الربوة  منطقة  املشكلة بمخطط  ان   اال 

وإهمال  في املشاريع الجديدة، ستمرارية تلك العمليةتكمن في تكرار وا الرئيسية

البعد الرابع الزمن وتوقعاته، وتجاهل توقعات تضاعف عدد السكان مستقبال 

 . ، والنقص بمستوى الخدماتعند اكتمال املشاريع السكنية

 هدف البحث:  .3

الي االستفادة املثلى من تجارب تخطيط املناطق واملجاورات   يهدف البحث 

خال وتقيمها،  السكنية  وتحليلها  املاضية  القليلة  والعقود  السنوات  ل 

 مستقبال باملخططات الجديدة،  استخالص املفيد منها، لغرض اعادة توجيههاو 

تخطيطية  وتشريعات  ومعاير  افكار  خالل  واكثر    وتصميمية  من  تفصيلية 

واملناطق  االسكان  مستقبل  يخدم  بما  ومتوازن  واقعي  علمي  بشكل  شمولية، 

و  التنمية  السكنية  عمليات  استيعاب  على  القادر  واالستدامة  املدن  تخطيط 

العالقة  ،الشاملة اختالل  معالجة  الى  يهدف  متوازنة  كما  من   الغير  كل  بين 

ادارتها  و   مستوى خدماتها االساسية  تخطيط املناطق واملجاورات السكنية وبين 

 مستقب تلك املشاريععلى الواقع، خاصة عند اكتمال تنفيذ  وتنفيذها
 
 .ال

 منهجية البحث:   .4

العمرانية        التنمية  النظرية ملرحلة  التاريخية  الدراسة  البحث منهج  اتبع 

واملجاورات  املناطق  تطور  ملسار  واملقارنة  امليدانية  والدراسات  املعاصرة، 

النُ  تغير  ملسار  املتتبع  املقارن  والتحليل  السكنيالسكنية،  العقود   ةظم  خالل 

عن السكنية  واملجاورات  املناطق  لبعض  املاضية  لها  ما  القليلة  كما   ،خطط 

وجداول  ومخططات  وخرائط  دراسات  من  املتاحة  باملعلومات  استعان 

احصائية وغيرها، وربطها بالزيارات امليدانية للمطابقة والتحليل واملقارنة ومن 

 خططات.   ثم استنتاج حقائق مدعمة باألرقام والصور وامل

   فرضية البحث:  .5

املعايير   بين  واقعية  أكثر  مستقبلية  رؤية  وجود  عدم  البحث  افترض 

 التخطيطية للمناطق واملجاورات السكنية في بعض مدن اململكة العربية 

 السعودية وبين واقع اعداد مخططاتها التفصيلية واعتمادها وتنفيذها.  

 اورة السكنيةالجزء األول: إطار عام للدراسات النظرية للمج .6

سيتم تناول مختصر للفكر النظري لتخطيط املناطق السكنية من حيث      

لها،   التخطيطية  واملعايير  الخدمات  واهم  السكان  عدد  والتطور  النشاءة 

 كمدخل لتحليل وفهم الوضع الراهن ملخطط الربوة.

 لمجاورة السكنية ل الفكر النظري  .1. 6

التحضر     مرحلة  ت  في  و   وسعتالسريع  السكانية، تاملدن  الكثافات  زداد 

نُ يوبالتالي   االرتفاعتغير  والعالية  املتوسطة  السكنية  املباني  نحو  البناء    ،ظم 

املتغيرات تلك  بالتوازي مع  تتوسع  ،  وترتقي تشريعاتها  الخدمات كما  متطلبات 

االستثمار تمخض ذلك عن يمن مجرد مدرسة ابتدائية، و  أكثر لتكون  الرئيسية

    رض افقيا وراسيا،لل   املكثف
 
مع تحقيق كل املتطلبات املعيارية للسكن صحيا

، بل و 
 
 .  أكثر رتفع مستوى متطلباتها  يوخدميا

 إنجلترا   في  املتغيرات ظهرت االفكار االوليو   التجارب  ومن اسس بعض تلك   

العشرين القرن  اربعينات  املستجدة  في  اتخذت وحدة   ملعالجة املتطلبات  فقد 

مجاورات تكون حي   4-2نسمة وكل  6000الجوار كخلية اساسية بعدد سكاني  

لتكون منطقة   23000-17000سكني ) نسمة( ثم تجمع بضعة احياء سكنية 

ومع   وكل لها خدماتها.  التخطيط العمراني(-نسمة( )عزمي90000سكنية كبرى )

ل املؤتمرات العاملية  دراسات السكن واالسكان عامليا من خال  تتوسع  التطور 

على   واألبحاث،والدراسات   السكنية  للمناطق  الهرمي  التركيب  الحقا  ليستقر 

 مستوى املدن بالتالي: 

 

ثم مع استقرار النمو السكاني الحضري الحقا استقر مفهوم وحجم املجاورة 

بين   ليتراوح  انجلترى  في  خدماتها  15000–10000السكنية  تحديد  مع  نسمة 

السكني.  1988اريا )محمد عزمي  املثبتة معي الحى  في حجم  تغيير  تلى ذلك  م(، 

وان   املتقدم  العالم  دول  بكل  السكنية  املجاورات  تخطيط  في  تكرر  ما  وهو 

 اختلفت تفاصيله.  

السكان   عدد  حيث  من  السكنية  املجاورة  حجم  ان  يستخلص  ذلك  ومن 

م من  وانتقاله  والحضري  السكاني  النمو  تغير  مع  تغير  النمو وتفاصيلها  رحلة 

 السكاني والحضري السريع الى مرحلة النمو السكاني والحضري املستقر. 

املعاصرة،  الحضرية  التحوالت  إلرهاصات  مرافقة  تطورية  عملية  وهي 

ومشابهة لحد كبير ما يمر بها نظم االسكان الحضري املعاصر بكثير من الدول 

و  اململكة،  مدن  ومنها  والتغيير  التحول  سريعة  مشروع النامية  ان  يبدو 

السكاني على مستوى  التحول  اختزلت ذلك  السكنية،  الربوة  منطقة)مجاورة( 

حجم املجاورة السكنية، فقد بدا تخطيطها بعدد سكاني بحسب التحليالت ال  

 أكثر من  4000يتجاوز  
 
انه لم يحافظ    20000نسمة ليستقر حاليا نسمة اال 

وبي املجاورة  سكان  عدد  بين  النسبي  توازنه  الالزمة على  الخدمات  كفاءة  ن 

 للسكان.

 عايير.وعالقتها باملتخطيط املناطق واملجاورات السكنية تطبيق  .2. 6

في   هناك السكنية  واملجاورات  املناطق  تتناول  التي  الدراسات  من  الكثير 

الدراسات املشكلة، وخاصة  بحجم  مقارنة  قليلة  انها  اال  تتناول   اململكة،  التي 

في تحوالت واقع    ا وتوقعات مستقبلها،خالصة تجاربها واتجاهه  تأثيرها  كما ان 

تنفيذ  التخطيط والتنفيذ محدود، وهو ما يتطلب الغوص اكثر بدراسة واقع 
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 تفاصيلها 
 
 مخططاتها العامة على مستوى املناطق واملجاورات السكنية، وايضا

منخفض   السكنية،  وُنظمها  واشكالها  اراضيها  قطع  مساحة  مستوى   – على 

عالي االرتفاع، وهل هو مستقل )فلل( او شقق؟، ومن ثم انعكاس كل    -متوسط  

التي  الدراسات  بعض  وهناك  وتحسينها،  البناء  واشتراطات  املعايير  على  ذلك 

تناولت محتوى بعض هذه التفاصيل، مثل اعتبار الشقة السكنية كنمط من 

ر باملدن إسكان العائلة السعودية، باعتبارها نمط جديد وتتزايد نسبها باستمرا

)الشدي, وعد   نسبة  2008الكبيرة  اكبر  (, وهو واقع ملموس ومشاهد ويشكل 

بعض  في  الراهن  الوقت  في  تنفيذها  الجاري  االسكان  ُنظم  انواع  مختلف  بين 

املدن الرئيسية ومنها مدينة مكة املكرمة، كما ان هناك دراسات تتناول السكن 

امل السكن  ذات  الصغيرة  االرض  مساحات  ذو  ، امليسر 
 
راسيا املتوسع  ستقل 

تتجاوز   ال  ان  مساحتها  بعرض2م200وتقترح  وطول    8،  لتلبي 25متر  متر، 

)بأهمام السعودية  االسرة  تتناول 2019علي    -احتياجات  دراسات  وهي   ،  )

التفاصيل، وجميعها تعكس االحساس بتوقعات جسامة املشكلة، وهي املشكلة 

 خططات املجاورات السكنية. التي يحاول البحث مناقشة جذورها املتصلة بم

النمو السكاني والحضري ودرجة  كما يجب ربط الدراسات املستقبلية بواقع  

ها على نظم ، وتأثير والسكنيةالحضرية  و   ةيالثقاف  باملفاهيمالتحضر والتغيير  

كليا عما  الرئيسية، واملختلف  في كثير من املدن  السكن املتبع فعليا واملنتشر 

ال   خطط له،   يجب 
 
للتخطيط السكني الذي يفرزه الواقع  وايضا نظر بواقعية 

الحضري، والعمل على اعادة توجيهه، وتجنب التناقض بين طوباوية )مثالية(  

املنشود في    السكن  املختلف  الفعلي  التنفيذ   له  خططي  ما  عنمحتواه  وبين 

  .، وما ينتج عنه من مشاكل حضريةوخاصة الكثافات ومستوى الخدمات

املناطق  و  بتخطيط  املتعلقة  التخطيطية  للمعايير  السريعة  القراءة 

انها  و واملجاورات السكنية في مدن اململكة تبين انها تتشابه مع املعايير العاملية،  

اتصف وان  شامل  تقريبا  ومحتواها  افضلها،  من  بعضها    تاستخلصت 

اإل  واملرونة  وتيبالعموميات  التخطيطي،  العمل  لتطور  الداعمة  حسين  جابية 

العامة بمختلف معاييرها،   التخطيطية  البيئة السكنية  بين دليل املعايير  وقد 

اململكة يتبع نفس   املناطق السكنية في  ظم تخطيطان نُ   ىالهـ(  1426للخدمات)

والتركيب املفهوم  من حيث  عامليا  املتبعة  املعيارية  التقسيم    النظم   الهرمياو 

الف أي    3، ثم مجاورة سكنية من  الف نسمة  15الف الى    10وهو حي سكني من  

 نسمة.  1200الى  900الف نسمة ثم مجموعة سكنية من   6

 

االغلب    في  باملخططات  عكسها  ان  وبتخطيط  ياال  بالعموميات،  تصف 

، وشبكة من الشوارع املوصلة لتلك معينةتقسيم االراض ي التقليدي بمساحات  

لتنفيذ في اى التخطيط النظري، وغير كافية  ؤ االراض ي، وبخدمات متوازنة مع ر 

 الفعلي لتلك املخططات.

 املعايير التخطيطية وتطبيقاتها  .3. 6    

متراكمة   واسكانية  تجارب حضرية  من  التخطيطية  املعايير  استخالص  تم 

لعشرات السنين بهدف تنظم املناطق واملجاورات السكنية في املدن، ولتحقيق  

 البيئية وراحة السكان وتنظيم املدن.   اهم املتطلبات السكنية و 

لذا تعتبر معايير تخطيط املناطق واملجاورات السكنية هي املرجع التشريعي 

اعداد  في  اساس ي  شرط  وتطبيقها  بها  وااللتزام  التخطيط  لعمليات  الرئيس ي 

املخططات السكنية واعتمادها وتنفيذها، كما ان اعادة تقيم املشاريع السكنية  

نفيذها في مراحل زمنية سابقة، ويتم من خالل مقارنة كفاتها ومدى التي قد تم ت

تحقيقها لتلك املعايير، وهو ما تم اتباعه ومناقشته بهذا البحث، على اعتبار ان  

املخططات  اعداد  عن  اهمية  يقل  ال  املنفذة  السكنية  املشاريع  تقييم  اعادة 

 طور. الجديدة، فهي عملية تكاملية وتغذية متبادلة، واساس الت 

ومن ذلك يمكن القول ان معايير تخطيط املناطق واملجاورات السكنية هي 

واعادة   التقييم  ثم  ومن  والتنفيذ،  واالعتماد  التخطيط  عملية  في  الحكم 

التقييم، واي خلل او نقص في تطبيقاتها هو نقص في كفاءة تلك املخططات، 

ع انما  ومعالجته،  استيعابه  يمكن  النقص محدود  يكون  يتجاوز وعندما  ندما 

ذلك النقص حد معين وتصبح كفاءة التخطيط ناقصة وغير محققة ملتطلبات 

السكن وخاصة الخدمات االساسية معياريا، يبدا التدخل بإصالحها او يستمر 

 انهيارها وتتجه نحو العشوائية. 

السكنية،   املشروعات  تقييم  في  الحكم  هي  التخطيطية  املعايير  كانت  لذا 

 كمشروع قديم   ومنها مخطط الربوة
 
في مكة املكرمة الذي تم اختياره عشوائيا

 أكثر من
ُ
سنة، وتم تحليله وتقيمه ومقارنته ومدى   35خطط واعتمد ونفذ منذ

للمعايير املعتمدة، ومن خالله كنموذج يمكن تقييم مستوى وكفاءة  تحقيقه 

فيدة كثير من املشاريع املشابهة السابقة وما تالها، بهدف استخالص الدروس امل

 لتوجيه املشاريع السكنية املستقبلية. 

( يبين بعض املعايير التخطيطية ملباني الخدمات العامة في املناطق واملجاورة 1جدول )

 السكنية في مدن اململكة 

 العنصر  
السكان املفترض  
 لوجود  

ُ
اقتصاديا

 الخدمة 

نسبتهم من 
عدد 

 السكان %

معدل مساحة 
/شخص 2م  

نطاق  
 الخدمة 

يم 
عل
الت

 

     
%6 1500 روضة االطفال   5– 10(15-20 )  200 - 300  

( ابتدائية 2  3000 12– 15 %  15 - 25  500 
(املتوسطة 3  6000 9%  25 -30  750 

(الثانوية 4 2  10000 5 -7%  25 - 35  2500 

ني 
دي

 ال

(املسجد املحلي 1  750  ------- 1.2 – 1.3  150 - 200  
(املسجد الجامع 2  3000  ------- 1.5 – 1.8  500 - 800  
(تحفيظ قرآن 3     -----  

0.15 – 0.12 -------  4000 وحدة صحية 4  800 

    15000 مركز صحي  5

6 
املركز التجاري 

 للمجاورة 
  0.25 – 1.5   

 
الحدائق واملسطحات  

 الخضراء 
هكتار 0.5 – 0.4     

و   18ص  املرجع دليل املراجع التخطيطية للخدمات --نصيب الفرد في املناطق الترفيهية 
19 

      
وأكثر  3000 حديقة املجاورة     ---- 0.8 – 1.66   
15000-10000 حديقة الحي     0.33– 1.0   

: الجدول يبين اهم املعايير فقط هناك معايير اخرى مثل االندية الرياضية  مالحظة
 والثقافية املكتبات وغيرها لم يتطرق لها.

وزارة الشؤون البلدية والقرية، وكالة الوزارة لتخطيط املدن.  دليل تخطيط مراكز  الصدر: 
ملخص املعايير املطورة للخدمات، + هـ1426الطبعة االولي   –االحياء واملجاورات السكنية 

.هـ1437  
لمناطق واملجاورات ل االساسية عاييراملمن  مختارة ن نماذجي( يب1والجدول )

في اململكة، وركز على استخالص معيار نصيب الفرد ألهميته ودقته في   السكنية

االساسية،  الخدمات  اراض ي  من   تحديد  كثير    تأخذ   السكنية  املخططات  الن 

و  االفتراضات،  عموميات  مع  املتوافقة  )مثل تالعموميات،  التفاصيل  تجنب 

للشخص املساحة  البناء  معدل  تقسيمات ونوعية  مفهوم  من  تغير  قد  التي   )

للخدمات،   الالزمة  واملساحات  االراض ي  قطع   وبالتالياستعماالت  عدد  تقل 

 ويقل العايد االستثماري املادي. االراض ي 
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 الجزء الثاني: دراسة حالة مخطط الربوة بمدينة مكة املكرمة  .7

منطقة   مخطط  تحليل  باختصار  الجزء  هذا  موجهات سيتناول  الربوة، 

تخطيطه وعموميات املتغيرات التي رافقت تنفيذه خالل العقود املاضية، واثرت 

املناطق  تخطيط  بمعايير،  مقارنة  ومرافقه،  الخدمية  مبانيه  كفاءة  على  سلبا 

 واملجاورات السكنية. 

 تخطيط املناطق واملجاورات السكنية في مدينة مكة  .1. 7 

سكنية في مدينة مكة نظريا ال يختلف كثيرا  تخطيط املناطق واملجاورات ال

عن اجراءات تخطيطها ليس فقط في مدن اململكة واملدن العربية، بل وفي كثير  

العالم العام    ،من مدن  ألسس تخطيطية هندسية  فجميعها تستند بمفهومها 

 .  منظمةولتشريعات ومعايير علمية 

التي  الرئيسية  مناقشتها،  واملشكلة  على  البحث  الكبيرة هي    ركز  الفجوة 

  ، خاصةالتنفيذ  مستوى القائمة بين تخطيط املناطق واملجاورات السكنية وبين  

 الكثافات البنائية والسكنية ومستوى الخدمات تغير ُنظم السكن و فيما يتعلق ب

 معرفة نسبة ومستوى تلك الفجوة بغرض    عما خطط له باملخططات املعتمدة،

وتغير   العمران  تزايد  مع  تتزايد  املناطق التي  في  السكان  وازدياد  البناء،  ُنظم 

تكون محدودة في بدايتها يمكن استيعابها ومعالجتها، انما عندما   وقدالسكنية،  

، التي يحاول البحث مناقشتها والتعرض تتجاوز حد معين تكون املشكلة الكبيرة

   ، بهدف معالجتها وتالفي تكرارها باملشاريع الجديدة املستقبلية.لها وابرازها

الجز من  ركز  يوسوف   الربو   الدراسةهذا  تحليل مخطط منطقة   – ة  على 

املكرمة،و كنم مكة  في  السكنية  املناطق  من  لكثير  لتوفر   واختيرت  ذج  كمثال 

بتخطيط متعلقة  املناطق   ها معلومات  مخططات  من  كثير  مع  ولتشابهها 

تفاوت   وجود  ذهب اليه البحث من  واملجاورات السكنية في املدينة، ولتأكيد ما

بين   التخطيطاال كبير  الفعلي   يةفكار  الواقع  وبين  اعتمادها  عند  للمجاورة 

   .كفاءة الخدمات بمستوى  لتنفيذها وعالقة كل ذلك

فهم واستيعاب التجارب التخطيطية املاضية واستخالص   بغرضكل ذلك  

الحالية   املخططات  عمل  إجراءات  توجيه  اعادة  في  منها  واالستفادة  الدروس 

مع   لتحتفظ بتوازنها النسبي بلية للمدينة ومناطقها ومجاوراتها السكنية  واملستق

 متطلبات التنمية املعاصرة تخطيطا وبيئة واستدامة. 

 
 2019املصدر: جوجل ارث - ( موقع املشروع1شكل ) 

 زهرة كدى  -تخطيط منطقة الربوة بمكة املكرمة   .2. 7

الدائري الثالث وتبعد   املوقع: تقع بالقرب من منطقة كدى جنوب طريق   

  1406(  وقد تم تخطيطها كمجاورة سكنية عام  1كم تقريبا شكل )  4عن الحرم  

م(، في مرحلة التحضر السريع وتحسن مستوى دخل الفرد، وفي هذه 1986هـ )

،
 
واجريت الكثير من املخططات املشابهة في مختلف   املرحلة توسعة املدينة كثيرا

، املرحلة وما تالها  ستها كنموذج ملخططات تلكمناطق مكة املكرمة، ومن درا

املناطق  تخطيط  عمليات  في  وتجري  جرت  التي  التحوالت  معرفة  يمكن 

الكبيرة،  وخاصة  االخرى  املدن  وبعض  مكة،  مدينة  في  السكنية  واملجاورات 

اراضيها  الستعماالت  املبينة  معها  املرفقة  والجداول  تخطيطها،  وبتحليل 

ونسبه  للوظائف مساحة    ا،املختلفة  تضمن  الرئيس ي  مخططها  ان    32يتضح 

هكتار، وهي اقل من واقع مخططها الذي تم مراجعته وتثبيته في مخطط شبكة  

الجدول   بنفس  و االمانة  فهد ي( )سند2هكتار شكل )44.36يصبح  ليصحح   ، 

  لذا فقد .  (1)من صوابيته  التأكدقد تم  ونتيجة الختالف املساحات ف(.  هـ1440

والكثافات  ونسبها  االرض  واستعماالت  تقسيمات  لتحليل  كمرجع  اتخاذه  تم 

 املختلفة بها. 

 .  املعتمد مخطط الربوةملخص محتوى  .1. 2. 7

على  ،هكتار  44,36مساحته  املساحة:  - ،  ارض  قطعة   645يحتوي 

 .  2م454ارض  متوسط مساحة كل قطعة

من مساحة   مه : لم يحدد عدد السكان اال انه تم استنتاجعدد السكان -

املعتمد للمخطط  للمعاييرالخدمات  وفقا  محددات ،  اقع  و ومن   ،

   .تخطيط املجاورات لتلك ملرحلة

املتبعة - خاللاملعايير  من  اقع    والسؤالاالستقصاء  و   املقارنة  :  وو

الذي يشير اال ان كل ارضية حددت ألسرة واحدة بمتوسط    ، تخطيطها

   للسرة  افراد  6.2
 
عنه  والذي  (  2)تقريبا ،   4000ينتج 

 
تقريبا نسمة 

)في حينه كان دائما    نسمة/هكتار.  90وبمتوسط كثافة سكنية اجمالية  

 نسمة(. 6000-4000ما يقدر عدد سكان املجاورة بـ 

املنطقة  مساحة - للخدمات االساسية  املحدد  بناء  على عدد  االراض ي   :

والنسب   املساحات  اغلب  ان  يتضح  التخطيط،  عند  املقدر  السكان 

رض املرفقة باملخطط محققة لعدد اال مات على جدول استعماالت للخد

املقابل    املقدر،  السكان  التالميذ  عدد  فمثال  املعاير،  لعدد  وملتوسط 

تقريبا    2م5900تلميذ يحتاجون ملدرستين كل مدرسة    560  هو  لسكان 

 (. 1جدول ) ،وهكذا  مناسبة ، واملساحة والنسبة2م11800أي 

الجدول مرفق    –يم واستعمال االرض للوظائف املختلفة  ( يبين تفاصيل تقس2جدول )

 باملخطط املعتمد 
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   بوة املعتمد والجداول املرافقة املرفقة معه.( مخطط الر 2)  شكل

 املصدر: سندي، فهد 

ومن ذلك يتضح انه تم تحديد مستوى جميع الخدمات ومساحتها وانواعها 

املقدر السكان  عدد  على  و   4000بناء  اجمالية  نسمة،  هكتار 3,5بمساحة 

 ، بينما%26.13نسبة  هكتار ب11.5ومساحة الطرق واملواقف،  %7.87وبنسبة  

الباقية  و   املساحة املقسمة  %66النسبة  االرض  صافي  وهي  اراض ي  ك،  قطع 

 (.  2جدول ) جدا السكن، وهي نسبة مرتفعة ألغراض

الطريقة   بهذه  تم  تقريبا  للمجاورة  التخطيطي  الفكر  ان  لحداثة والواقع 

وج   وسرعته  مازالت  )املرحلة    تّد التحضر  طريقة  اعدادات وهي  على  مؤثرة 

الجديدة( عنهاملخططات  نتج  ما   . 
 
نظريا عالية    ا  بنائية  كثافة  العام  بالتقييم 

 وكثافة سكانية منخفضة.  

   ةالتغير في التخطيط العمراني املعتمد ملنطقة الربو  .2. 2. 7

والع الحضري  النمو  سرعة  ان  والتغير  يبدو  الثقافية  مراني  باملفاهيم 

 بل ،  للمناطق واملجاورات السكنية كان اسرع من الفكر التخطيطي    والسكنية

نظام    قبل بداية بنائها من   السكني   ظم البناء سبق توقعاته، مما ادى الى تحول نُ و 

املستقل   ال  ألسرةالسكن  الفلل،  مثل  السكنية    ى واحدة  العمارات  نظام 

االرتفاع   املتجاورة،املتوسطة  الشقق  للرض،   ذات  املكثف  االستثمار   بغرض 

،  بكل ارضية  ادوار  اربعة  بناء عمارات سكنية من  الراهن بمتوسطوهو الوضع  

دور  بكل  بالعمارة،  وشقتين  اسكان   وثمان شقق  يعني  وهو نسمة  25800ما   ،

التحليل والحساب   في  يفترض  البحث سوف  لغرض  انما   6عدد سكاني كبير، 

عن املتوقع، على اعتبار ان بعض االدوار   %25بنقص    بكل عمارةشقق فقط  

من  بأكثر  تسكن  االسر  وبعض  خدمات،  منها  جزء  العمارات  لبعض  االرضية 

وضع  وبذا سيكون  اخرى،  خدمية  ألغراض  تحول  هناك شقق  ان  كما  شقة، 

في  عادة  يتخذ  ما  وهو  عماراتها،  بكل  والسكن  بنائها  اكتمال  عند  املنطقة 

 التخطيطية، وملخصه بالتالي: التقديرات

 هكتار         44.36املساحة  -

 طابق. ) يفترض سكني ثالثة طوابق فقط(             4متوسط االرتفاع -

من    %25شقق. )اي  6أدوار سكنية بكل دور شقتين وكل عمارة  3متوسط   -

 االرتفاع والشقق لم تحسب( 

 شقة.           3870مجموع الوحدات السكنية  -

 افراد فقط )اسر جديدة(. 5راد االسرة متوسط عدد اف -

 نسمة.            19350اجمالي عدد السكان  -

 نسمة/هكتار 436الكثافة السكانية االجمالية  -

ضاُعف عدد السكان ال أي توقعات
َ
  ،ما خطط له  اضعاف عن 4من  ى أكثرت

 . حددت في املخطط املعتمدبينما مستوى الخدمات بقيت كما 

    

( ا3شكل  عدد  زيادة  طوابق  (  لخمسة  املنطقة  –الدوار  في  سائدة  املصدر:   –ظاهرة 

 الباحث

علما ان املخطط عند اعتماده حدد ارتفاعات املباني بدورين كحد اقص ى  

الحقا   تعديله  تم  انه  اال  الخدمات،  مستوى  اليه  يشير  كما  واحدة،  وألسرة 

كما    (،1440ليصبح اربعة ادوار، وهو ما شجع املالك زيادة االدوار)سندي، فهد  

ارتفاعات املباني في املنطقة في   ان   اكدت  للمنطقة السكنيةالزيارة امليدانية    ان 

ادور، وتبين ان العمل جاري بنشاط في بعض العمارات   5-3االغلب يتراوح بين  

 (.  3لزيادة االدوار شكل )

 

 نظام الشق  –ادوار   5و 4( مباني سكنية متوسطة االرتفاع  4شكل ) 

 املصدر: الباحث
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السكاني  العدد  ان  املنطقة  والواقع  وبهذا   في  املساحة  بهذه  جدا  مرتفع 

معايير تخطيط    اليه  تاشار والذي    ويقترب من عدد سكان الحي  ،النظام السكني 

)وزارة الشؤون    نسمة   ألف  15  –  10من  اململكة  في  املناطق واملجاورات السكنية  

املطورة   املعايير  البلدية  الكثافة  (1437البلدية  ان  يبدو  وقد   ،436  

مرتفعة وغير ممكنة لصعوبة تحقيقها باملباني السكنية متوسطة    نسمة/هكتار

 املشكلة تكمن بالتالي: و  ها حقيقةاالرتفاع، اال ان 

   

  4ة بين العمارات اغلبها ال يزيد عن  ( يبين الفراغات البينية الجانبية والخلقي5)   شكل

عن   عمقها  يتجاوز  لعمارات  عن    20متر  وعرضها  يقل عن  15م  ال  وارتفاعها   م 18م 

وهذا وسترة(  طوابق  والخصوصية   )اربعة  والتهوية  االضاءة  متطلبات  ادنى  يحقق  ال 

 )مخطط الربوة(.

 م 2019املصدر: جوجل ارث 

ألراض ي   .1  
 
جدا املرتفع  نسبة االستغالل  وارتفاع  السكن،  ألغراض  املجاورة 

االرض املخصصة لقطع االراض ي، تم على حساب اراض ي ومباني الخدمات  

السيارات   ومواقف  العمرانية  والفراغات  الخضراء  واملسطحات  العامة 

من   واملالحظ   ،) وتشميس  واضاءه  )تهوية  السكنية  البيئية  جودة  وكذا 

من   %66بة االستعمال السكني جدول استعماالت اراض ي املجاورة، ان نس

من   وقريبة  مقبولة  النسبة  ان  االولي  للوهلة  يبدو  قد  املجاورة،  ارض 

نسبة صافية تمثل   ألنها  وغير معيارية  املعايير، اال انها في الواقع مرتفعة،

لها،  املوصلة  الطرق  تشمل  وال  االراض ي،  قطع  مساحة  اجمالي  فقط 

التفصيلية   املعايير  بحسب  او  منومعياريا  ال    لكثير  ان  يفترض  الدول 

او    %45تتجاوز   االسكان،  نظم  من  النوع  هذا  في   %65في  نسبة  كأقص ى 

والشوارع  للمجموعات السكنية    حالة تضمنت بعض الفراغات العمرانية

ا النسبة بهذ  تالفرعية املوصلة ملداخل العمارات، واملعايير العاملية حدد

من اجمالي مساحة   %45اوز  ، على ان ال تتج%40  -   35في حدود  القياس  

 . ( 1987جرانوتية )برنارداالرض

االستغالل املكثف لقطع االراض ي السكنية وخاصة ارتفاع نسبة االرض  .2

  متر، وعمق   18املبنية من قطع االراض ي، فبرغم ارتفاع العمارات ألكثر من  

متر، اال ان الفراغات الجانبية والخلفية بين 18من    أكثرالعمارات    بعض

تتجاوز   العمارات ال  تحقق 4اكبرها  ال  جدا  صغيرة  مسافة  وهي  متر، 

والتهوية،  الطبيعية  االضاءة  حتى    متطلبات  الخصوصية    أدنىوال  معايير 

  .(5، وان حققت اشتراطات البناء، شكل )السكنية

تحول اراض ي الخدمات املفترضة الى قطع اراض ي سكنية وهو مارفع نسبة  .3

 %15فتقريبا اكثر من  أكثر،نية  االرض املخصصة للسكن والكثافة السك

اكثر   اي  سكنية  ألراض ي  حولة  للخدمات،  املفترضة  املجاورة  ارض  من 

حواليهكتار6.6من او  125  ،  ارض  شقة  750عمارة)  قطعة 

الخدمات االساسية    ألغراضنسمة(، والتي كان يفترض ان تكون  3750و

السك  للمخطط نظم  من  النوع  لهذا  املستنتج  السكاني  لعدد  ن  املقابلة 

 (.5شكل )

 الدروس املستفادة    .3. 7

سنة من اعتمادها وبداية تعميرها، وقد تراكمت كثير    30واالن وبعد اكثر من

ومن املشاريع املشابهة لها كنظام    امن التجارب واملعلومات الراجعة املفيدة منه

سا بالتخطيط  ئتخطيطي  املتعلقة  والدراسات  العلوم  تقدم  مع  وايضا  د، 

وامل التخطيطي واالسكان  النظام  ذلك  اخضاع  فعند  البيئية،  تطلبات 

للتقييم، سواء بغرض تقييم تخطيطه   تنفيذه علي الواقع املعاش  ومستويات 

  إلعادةالعام ومنطلقاته الفكرية كواقع اصبح معاش او بهدف االستفادة منه  

وتوجيهها   واعادة ضبطها  الجديدة،  التوسعات  ومناطق  املناطق  تلك  تخطيط 

ما واملتطلبات   لتحقيق  السكنية  واملجاورات  املناطق  تخطيط  معايير  تضمنته 

 املعاصرة لالستدامة.   

ذلك    إذا تلخيص  يمكن  الواقع  في  فيها؟  التخطيطي  القصور  يكمن  اين 

بالتعليم  واملتمثلة  الرئيسية  الخدمات  بمستوى  الحاد  بالنقص  القصور 

والدينية..الخ، والتي هي من مسؤولية  والصحية الفراغات العمرانية الحضرية  

توفرها واملفترض  بالتخطيط    معياريا  الدولة،  املختصة  الجهات  بواسطة 

واملجاورات  املناطق  مخططات  وخاصة  التفصيلية،  ومخططاته  العمراني 

 السكنية. 

الخدمات في املخطط على اعتبار ان    مستوى ولهذا ركز البحث على تحليل  

هو املعيار    ،ستوى البيئي داخل السكن وفي محيطهكفاءة خدمات املجاورة وامل

( يبين الخدمات املفترضة املقابلة لعدد السكان  3االساس ي للتقييم، والجدول )

في املنطقة، وقد تم تحليلها واستخالصها من مختلف املعايير املعتمدة املتبعة  

بناء  على عدد السكان املست في اململكة،  نتج من للمناطق واملجاورات السكنية 

 واقع عماراتها السكنية. 

( )3جدول  املجاورة  سكان  لعدد  املقابلة  الضرورية  الخدمات  بعض  يبين   )19350  

 شخص(

 العنصر  م

دة
وح

ال
 

النسبة من  
اجمالي عدد  

دد  السكان 
لع
ا

 

نصيب  
الفرد  

 (2)م

العدد  
 املتوقع 

املساحة 
 االجمالية 

 النسبة% 

  هكتار  2م

يم 
عل
الت

 

  0.87 8700 4 15 580 %3 طفل  رياض اطفال 

  3.5 34800 4 15 2322 %12 تلميذ  ابتدائية 

  1.94 19400 4 20 968 %5 طالب  متوسط 
  1.94 19400 2 25 774 %4 طالب  ثانوي 

 %18.5 8.25 76480    مجموع االرض املخصصة للتعليم  

ني 
دي

ال
 

املسجد 
 املحلي 

  0.76 7600 4 0.4  كل السكان  شخص

املسجد 
 الجامع 

  0.38 3800 1 0.2  كل السكان  شخص

 %2.7 1.14 11400    اجمالي مساحة االرض للمساجد  

 
الحديقة  
 العامة 

   0.6 1 11400 1.14 2.6% 

 
اجمال مساحة ونسبة الخدمات االساسية بدون 

 التجاري 
  10.53 23.7% 

 %1.3 0.57 5700  0.3    التجاري  
 %25 11.1    التجاري اجمالي الخدمات مع  
       

املدن  :املصدر لتخطيط  الوزارة  وكالة  والقروية،  البلدية  التخطيطية   -وزارة  املعايير 

ودليل تخطيط مراكز االحياء واملجاورات السكنية   1437   -1-2املطورة للخدمات ص  

 .هـ1426

التي يجب ان يوفرها التخطيط السليم    يبين اهم الخدمات االساسيةكما  

بين   التوازن  من  نوع  اجاد  بهدف  للمعايير،  ونقصها    السكان وفقا  والخدمات، 

معالجتها  يصعب  والتي  السكنية،  واملناطق  السكن  بجودة  االخالل  الى  يودي 
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ي تعيشه كثير من املناطق املشابه وقد  ذوتوفيرها بعد التخطيط، وهو الواقع ال

لتقييم وضع اتخذ املعيار بح ده األدنى وبعضه اقل من االدنى، ولكنه مقبول 

  راهن، وهو متوافق مع متغيرات النمو السكاني.

 

  هكتار444. املجاورة  مساحة-

 اوال: اسس تخطيطها    

 توقعات عدد سكانها عند تخطيطها، من خالل تحليل مستوى خدماتها كالتالي: -  

  1)- ( السكان  )645عدد  ارض(×  =    6قطعة  تقريبا= 3870اشخاص(  أي  نسمة 

 نسمة.4000

 الخدمات تقريبا مناسبة لعدد السكان  -(2 

اقعها التخطيطي الراهن:  ثانيا:   و

 ية.توقعات عدد سكانها عند شغر كل وحداتها السكن

 طوابق وشقتين بكل دور ومتوسط عدد  3كل عمارة  645عدد العمارات  (1

 ومجموع عدد  اشخاص 5افراد االسرة 

 السكنية ، والكثافةنسمة19350 السكان

 شخص/هكتار 435 اإلجمالية

 %300نقصها يتجاوز  – كماهي باملخطط املعتمد الخدمات نفسها (2

 

يتضح موقعها وتخطيطها، وتشكيل عماراتها ( مخطط الربوة )زهرة كدي( ومنه  6شكل )

  .ومستوى خدماتها

 2018: جوجل ارث راملصد

  ومن التحليل يتضح ان هناك نقص بمستوى الخدمات االساسية، بنسبة

هكتار، ولو   7  للخدمات  مساحة ارضنقص  وب موجود،  عنما هو    %300  تزيد عن

السكني الحالي،  تم االفتراض بثبات عدد السكان والوحدات السكنية، بالنظام

هي للمجاورة  اضافتها  املقترض  املساحة  املساحة   7فان  مجموع  لتكون  هكتار 

املعايير    51.4 بحسب  االساسية  الخدمات  من  األدنى  الحد  لتحقيق  هكتار، 

 املعتمدة واملتبعة، هذا على اعتبار انها مجاورة سكنية، واهمال تركيبها الهرمي 

 اخرة.  اضافة كحي سكني له خدمات املعياري 

( بين  4والجدول  للمنطقة  الخدمات االساسية  ( عبارة عن مقارنة ملستوى 

الوضع   4000الستيعاب    املعتمد  الرسمي   املخطط وبين  تقريبا،  نسمة 

 التخطيطي املتوقع الذي سيكون عليه مستقبال بناء على النظام السكني املتبع

 
 
شتراطات ا لبناء في نسمة. هذا في حالة استمرار ا19350في املنطقة وهو    حاليا

قد يتغير    فاألمرالراهن دون تغير، اما في حالة زيادة الطوابق    ا املنطقة بوضعه 

وتزداد الكثافة، وهو احتمال يبقي قائما بحكم قرب املنطقة من الحرم وارتفاع  

 اسعار االراض ي فيها. 

السكان املخطط لهم   -قطعة،  645االراض ي -هكتار 44.4مساحة مخطط الربوة  -
 نسمة4000

في   السكان املتوقع -شقة، 3870الوحدات السكنية املتوقع بنائها بوضعها الحالي  -
 نسمة 19350 املنطقة
( معيارية  4جدول  مقارنة  املخطط  اراض ي  استخدامات  تحليل  الراهن   – (  الوضع 
 واملفترض 

 م

ال
عم

ست
اال

ن   
راه

 ال
ضع

لو
ا

)%
ر )

كتا
ه

 

ض 
تر
ملف

ا
ية  ر

عيا
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ص 
نق

ال
 

ر  
ايي

ملع
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ح
ب (

ار
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ه
) 

)%
(

 

 مالحظات

1 

  %65املعيار الفعلي يحدد  %0 29.3 29.3 سكني 
كحد اعلى مع الشوارع  
الفرعية املؤدية للسكن  

 بدونها%45او
) نسبته 66% ) (57%) (9%)- 

2 
 وصعب   هك  -5.8 7.5 1.17 التعليمي

 
نقص حاد جدا
 - (%14.36) (%17) (%2.64) نسبته معالجته 

3 
معياريا ناقص اال انه  هك  -0.74 1.2 0.46 الدينية

 - % 1.67 %2.7 %1.03 نسبته ممكن معالجته

4 
يقصد خدمات مساعدة  هك  -0.27 0.62 0.35 املرافق 

حكومية, مرتبطة بنوع  
(%0.79 نسبته السكان  ) 1.4)%( 0.61 % - 

5 

املقصود الحديقة العامة  هك    -0.06 1.15 1.09 الحدائق 
 للمجاورة فقط. 

بدون املسطحات الخضراء  
 االخرى 

 %  -0.15 %2.6 %2.45 نسبتها

 
اجمالي  
 الخدمات 

الخدمات مرتبطة بنوعية   هك    -6.97 10.47 3.5
النظم السكنية 
- 15والكثافات، ويتراوح بين 

25%. 
(7.87%) 20.4% (66.6 )%- 

6 

طرق 
 وموقف 

11.6 13.3 1.7 
تحليل،  مفهوم يحتاج الى 

من حيث التفريق بين  
الرئيسية والفرعية داخل  

 املجاورة. 
 %3.87 %30 % 26,13 النسبة

7 
يكفي ويمكن اضافته النه   - 0.16 0.58 0.42 التجاري 

(%0.95 نسبته استثمار خاص. ) (1.3%) (0.35  )% 
  100 % 100 %   

 

 مالحظات:
نصيب الفرد من املساحة ملختلف الخدمات، النها اكثر   تم اتباع معيار -1

 واقعية، وتتوافق مع نظم السكن املتبعة. 
ارتفعت نسبة االستعمال السكني على حساب الخدمات، لضبابية مفهوم  -2

وارتفاعاها املتبع، الن التحليل اعتبرها كمجاورة، واهمل   نسب تقسيم االراض ي.
 خدمات املنطقة كحي سكني. 

3-  
 
املسطحات الخضراء البينية   ال تحتوي الحديقة العامة للمجاورة معياريا

 وبين املجموعات السكنية.
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 : املناقشة .8

تخطيط    ملنطلقات فكرومن دراسة وتحليل مخطط منطقة الربوة كنموذج  

 ، ذلك الخلل  مقدار  السكنية لتلك املرحلة الزمنية، يتضح   املناطق واملجاورات 

ثابتة  بعض  الن  بقيت  التخطيطية  املفاهيم منذ عقود،    االفكار  مع  تتغير  ولم 

الجديدة ا  ،السكنية  املخططات  تقسيم  فكرة  من  تنطلق  قطع واستمرت  لى 

واحدة ألسرة  قطعة  وكل  محددة،  بمساحات  عدد   توقعات  وتهمل  ،اراض ي 

مستقبال   املنطقة،السكان  اراض ي    في  بحجز    االساسية  الخدماتوعالقتهم 

 الالزمة لهم.

تلك  الربوة كنموذج ألفكار مشاريع  تحليل مخطط منطقة  اظهره  ما  وهذا 

ت فكرة املخطط الرئيس ي فقد كان  ولبعض املشاريع االسكانية الالحقة،  ،الفترة

وتحول عند التنفيذ، لنظام   واحدة، ألسرةكل قطعة ارض تعتبر سكن مستقل 

العمارات السكنية ذات الشقق املتقابلة، ما ادى الى زيادة الوحدات السكنية  

وعدد السكان والكثافات الى أكثر من ثالثة اضعاف عما خطط له، بينما بقيت 

ومستواه الخدمات  ومباني  لهااراض ي  خطط  كما  املعتمد  ا  املخطط  وبذا .  في 

فقدت املنطقة السكنية من وجهة نظر التخطيط واملعايير توازنها التخطيطي، 

واثارتها ابرازها  البحث  حاول  التي  الرئيسية  املشكلة  حلول    ،وهي  عن  والبحث 

مع التأكيد على ضرورة اعادة    ملعالجتها باملشاريع السكنية القائمة والجديدة،

وبين    واستمراريته  ن التواز  السكنية  واملجاورات  املناطق  تخطيط  اسس  بين 

 مفاهيم السكن ونظمه املتغيرة من التغذية املرتدة للتجارب السابقة.  

التحليلية كنموذج    واملقارنة  الربوة،  منطقة  سكنية لتخطيط    ملجاورات 

خاصة    العمراني  تعكس الفكر التخطيطي ملرحلة ما من التطور   ،مشابهة كثيرة

يتضح وجود فجوة تتباين حيث    ومنها مدينة مكة املكرمة،  في بعض املدن الكبيرة

بمعاييرها   املعتمدة  بين االجراءات املتبعة لتخطيط املناطق واملجاورات السكنية

القريب   التاريخ  بتتبعو   ،وبين تنفيذها وواقعها الراهن املعاش واملتوقع  ،العلمية

بين  ي  خالل العقود القليلة ملاضية،ينة مكة  ملد   املعاصر  ملراحل النمو العمراني

الت هذا  بعض  التطور غان  عن  ناتج  اعداد   ير  عند  متوقع  الغير  السريع 

السكنية لبعض املناطق مثل منطقة العزيزية والتي مازالت بعض   اتاملخطط

برغم ما حدث ملعظم   املستقلة الفلل شاهدة على تخطيطيها االساس ي،  هامباني

هناك مخططات الحقة تزامن فيها التخطيط    اال ان  ،مبانيها من ازالة واحالل

الوقت  تنفيذ  المع    ،التقليدي  هبفكر  وبنفس  الواقع  غير  على  جديد  بفكر 

واملجاتقليدي للمناطق  التخطيطي  الفكر  محتوى  كان  اخر  بتعبير  او  ورات ، 

السكنية متأخر عن التطور والتغير لكثير من املفاهيم االجتماعية والحضرية 

 ت ان اعتمد   د بمجر   ولهذا  ومنها مفهوم السكن لدى شريحة كبيرة من السكان،

التنفيذتبعض   بدا  املخططات  ولكن  لك  جديدة  مباشرة  نظام    ،بنظم  وهو 

املتقابلة الشقق  ذات  السكنية  اال العمارات  في  جرى  الذي   ألغراض   غلب ، 

االفراد  استثمارية دخل  مستوى  التخطيط    ،وتحسين  بين  االفتراق  كان  وهنا 

بأسسه العلمية وبين التنفيذ بقناعات تقليدية، وتطلعات ومصالح واحتياجات 

 لهذا النوع كثيرة. املتأخرةواالمثلة  فردية,

  الن   املزدوجة،   وجد في بداية هذه املرحلة   ويبدو ان تخطيط منطقة الربوة

العمارات من    ها منذ تأسيسها فكل عمارات   ، ميل اليهي  وواقعه الراهن   محدداته

املتجاورة، الشقق  ذات  العزيزية  السكنية  االزالة   بخالف  فيها  حدث  الذي 

للتطور  كنتيجة  كبيرة    . واالحالل  فجوة  اوجد  ما  افكار   وصريحةوهو  بين 

  4000فترض في حينه  تخطيطها املثالي بخدماتها املتوازنة معياريا مع السكان امل

تنف  ،نسمة تقريبا ذات الشقق املتجاورة والذي رفع    السكنية   ذ عماراتهايوبين 

مع   تخطيطها الرسمي،  اضعاف عن  ثالثةمن   ألكثرالكثافات السكنية والبنائية  

 .في املخطط املعتمد  حددتمساحة اراض ي الخدمات االساسية كما  ب  االحتفاظ

املقارن   التحليل  للمنطقة ومن  االساسية  الخدمات  تعتبر    ملستوى  والتي 

من   %33هو متوفر من الخدمات ال يتجاوز   اتضح ان ما  اساس لجودة السكن،

  ،%  300أكثر من  يشكل  بناء  على املعاييرستوى النقص  ماملفترض معياريا أي ان  

 . وهو ما يعني علميا بمصطلحات التخطيط اتجاهها نحو العشوائية

 : نتائج الدراسة .9

املفاهيم السكنية الثقافة و سرعة النمو االقتصادي والحضري والتغير ب ان 

املجتمع من  كبيرة  شريجة  للمناطق  أسرعكان  ،  لدي  التخطيطي  الفكر   من 

 السكنية، وهو ما ادي الى:  واملجاورات

واعتم  وجود .1 املخططات  اعداد  بين  كبير  تنفيذها  ادهاتباين  على    وبين 

ال  ،الواقع و   ىوبحاجة  ضبط  في  اعادة  تكون  مشكلة  محدودة هي  بدايتها 

  اال انها تتزايدالتأثير 
 
 .  املشروعذروتها عند اكتمال  ىوتصل ال تدريجيا

إ .2 يكون  للرض  املكثف  متطلبات    وفعال  جابيياالستثمار  تحقيق  عند 

الخدمات املوازية لعدد السكان بحسب املعايير، وسلبي عندما ال يحققها،  

على   االستثمار املكثف للرض حيث جاءوهو ما يتضح في مخطط الربوة، 

 حاد بالخدمات االساسية وعلى جودة السكن. النقص الحساب 

الواقع  .3 وبين  موجه  كفكر  املعتمدة  املخططات  بين  التناقض  استمرارية 

 كممارسة، وهو وبحاجة الى اعادة ضبط.  

فكر   .4 منطلقات  في  تكمن  السكنية  واملجاورات  املناطق  تخطيط  مشكلة 

راني املتعلق بتقسيم وتشكيل اراضيها وبعدد السكان ونظم  تخطيطها العم

 البناء والخدمات.

 التوصيات:  .10

كثير من مخططات املجاورات السكنية  لمن دراسة مخطط الربوة كنموذج 

كبيرة فجوة  هناك  ان  يتضح  مكة  مدينة  تخطيط    متراكمة  في  بين  سنين  منذ 

ب تكمن  ال  والفجوة  التنفيذ،  وبين  السكنية  لتخطيط  املجاورات  العام  الشكل 

  سكانها   ولكن االهم بكيفية تعميرها وعدد  ،تقسيم االراض ي وتحديد مساحتهاو 

السكنية،  و و  معه ب  والنقصحداتها  املتوازنة  االساسية  ويجب ما الخدمات   .

 االستفادة من تلك التجارب لتخطيط املشاريع الجديدة في مناطق التوسعات،

 بالتالي:واهم التوصيات تتلخص 

البحث .1 جوهر  يقترح  واملجاورات    منطلقات  تغيير  املناطق  تخطيط  فكر 

اعتبار  هاعند اعداد مخططات   ،السكنية الى  من  قطع    تقسيم املخططات 

السكان والخدمات  كأساساراض ي   اعتبار عدد االسر   ،لتحديد عدد  الى 

ونسبها  املتوقع  والسكان  االراض ي  استعماالت  لتقسيم  بين    كمقياس 

  ف املختلفة.الوظائ

وعمل   .2 للسكن،  املخططة  االراض ي  قطع  تقسيم  بطرق  النظر  اعادة 

تربطدراس وبيئية  اقتصادية  تلك    ات  الن  وطولها،  عرضها  بين  العالقة 

  اقتصاديات استخدام االرض االقتصادي وعلى  العالقة لها تأثير كبير على

 تصميم العمارات ومعالجة فراغاتها الداخلية والخارجية.

اع .3 بين ضرورة  االرض  تقسيم  ونسب  مساحات  بدراسة  النظر  ادة 

للمن املختلفة  السكنية،ااالستعماالت  واملجاورات  مع    طق  يتناسب  بما 
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منطقة، بكل  املستقبلي  املتوقع  السكن  نظم  ضبابية    نوعية  وتجنب 

 .املفاهيم

السكنية    .4 واملجاورات  للمناطق  الخدمات  تخطيط  معايير  ربط  ضرورة 

والكثافات السكن  منطقة،   بُنظم  لكل   
 
مستقبال املتوقع  السكان  وعدد 

 وفقا لدراسات علمية دقيقة متطابقة لواقع مستقبلها.

البناء    .5 واشتراطات  السكنية  املجاورات  معايير  ترتبط  ان  البحث  يقترح 

في كل    بنوعية املخططات وتنفيذهاـ أي يمكن تكون االشتراطات مختلفة 

والتنفيذ   التخطيط  املتكاملة  املشاريع  تقسيم من  مخططات  ومشاريع 

 االراض ي. 

الدراسات الدقيقة ملعايير املخططات السكنية عند ربطها بعدد السكان   .6

مطلوب   لذا  فيها  مبالغ  بعضها  ان  تبين  قد  مستقبال،  املتوقع  الفعلي 

 االعتدال واالتزان في تحديدها.  

 الحواش ي واملراجع   .11

 الحواش ي  .1. 10

مساحة مخطط الربوة من واقع خريطة جوجل ارث    تم التأكد من صوابية .1

 وبعض الخرائط على الشبكة العنكبوتية 

االسرة   .2 افراد  متوسط  اآلونة    6.7كان  وفي  الفترة،  بتلك   
 
تقريبا اشخاص 

 (. 2017)الهيئة العامة لالحصاء فرد 5.97االخيرة انخفض الى 

يئة  فرد )اله   5.97االحصائيات تشير ان متوسط حجم االسرة السعودية   .3

 (، انما متوقع انخفاض املعدل في السنوات القادمة. 2017العامة لالحصاء

4. ( العمارة بمقرر تخطيط عمراني  (  2تم تكليف مجموعة من طالب قسم 

النزول امليداني للمنطقة ومسحها ودراستها وتقدير عدد سكانها    1438عام

الوحد عدد  على  بناء   دراستهم  نتائج  وكانت  الفترة،  تلك  في  ات بوضعها 

 ألف نسمة.  14السكنية تشير الى ان عدد السكان يتجاوز 
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