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STRATEGIC PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT OF
’MARGINAL AREAS IN MECCA: SHARAE MUJAHIDEEN
CASE STUDY
Abstract
The phenomenon of squatters is one of the urban problems facing many cities in developing countries. UNHABITAT statistics estimated that the proportion of people living in such areas is 30 per cent of the total urban
population [1]. With growing economic investment and job opportunities in major cities, many of the problems of
squatters have emerged to absorbing new immigrants, especially with the lack of housing supply [2]. Locally,
Government agencies such as the Government of Mecca Region, the Holy City Municipality and the Mecca Region
Development Authority (MRDA) have adopted a number of strategies to develop squatters including removal,
partial development, resettlement, and urban rehabilitation. Government agencies place high priority on developing
squatters that located in central or vital areas due to economic revenues and their own potential. However, marginal
areas remain lagging behind in development, which ultimately contributes to increased urban degradation and
exacerbated urban problems. This paper highlights the strategic principles for development of squatter areas based
on theoretical and descriptive approach of ‘Sharae Mujahideen’ as a marginal area, 16 km away from Al-Haram
Al-Sharif in Mecca. The research provides a comprehensive analysis of the current urban situation of the area and
the most important physical features based on the review of government statistics and field visits. The research
concludes with the recommendation to rehabilitate marginal areas, which contribute to their integration within the
urban context in Mecca.
Key words: Strategies, Housing, Squatter, Settlements, Marginal area, Development, Mecca, Saudi Arabia

الخالصة
تعد ظاهرة النمو العشوائي أحد اإلشكاالت الحضرية التي تواجه العديد من الحواضر الكبرى في الدول النامية ،حيث قدرت إحصاءات
موئل األمم المتحدة أن نسبببة السببكان الذين يعيشببون في العشبوائيات في البلدان النامية تبل  %30من جمله سببكان الحضببر  .]1وفي
ظل تنامي االسببتامارات االقتصببادية وفرا العمل في المدن الكبرى ظهرت العديد من اإلشببكاالت المتمالة بالنمو العشبوائي السببتيعا
المهاجرين الجدد السببيما مق نقا المعرون من اإلسببكان والذم يت ءم مق اقتصبباديات األسببر محدودة الدخل  .]2وعلى المسببتوى
المحلي ،تبنت الهيئات الحكومية كأمارة منطقة مكة المكرمة ،وأمانة العاصببمة المقدسببة ،وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشبباعر المقدسببة
عدد من االسب ب ب ب ب ببتراتيجيات لتطوير العش ب ب ب ب ب بوائيات تتضب ب ب ب ب ببمن اإلتالة الكلية ،والتطوير الجتئي ،واعاد التوطين ،والتأهيل العمراني .وتعد
العشب ب ب ب ب ب بوائيات الواقعة في المناط المركتية أو تلك القريبة من محاور الحركة الرئيس ب ب ب ب ب ببية مناط ذات أولوية في التطوير نظ ار لعوامل
الجدوى االقتص ببادية والمقومات الذاتية لها .وفي المقابل ،تظل المناط العشب بوائية البعيدة عن الحرم الشب بريا او تلك الهامش ببية متأخرة
في التطوير وهو ما يسب ب بباهم في نهاية المطاا في تيادة التداعي العمراني وتلاقم اإلشب ب ببكاالت الحض ب ب برية .وتأتي هذ الد ارسب ب ببة البحاية
لتسب ببلط الضب ببوء على المبادئ اإلسب ببتراتيجية لتطوير األحياء العش ب بوائية الهامشب ببية اسب ببتنادا الى المنهج النظرم والوصب ببلي التحليلي لحي
ش ب برائق المجاهدين كأحد العش ب بوائيات التي تبعد مسب ببافة  16كيلو متر عن الحرم الش ب بريا في مكة المكرمة .يقدم البحث تحلي شب ببام
للوضب ببق العمراني الراهن للحي وأهم الم مف الليتيقية اسب ببتنادا الى مراجعة التقارير واإلحصب بباءات الحكومية والتيارات الميدانية المتلرقة
للحي .ويخلا البحث الى التوص ببية بض ببرورة تأهيل المناط الهامش ببية بما يس بباهم في ارتقاءها ودمجها ض ببمن الس ببيا الحض ببرم في
مكة المكرمة.
الكلمات الملتاحية :استراتيجيات ،اإلسكان ،المناط العشوائية ،المناط الهامشية ،تطوير ،العشوائيات ،مكة المكرمة ،شرائق المجاهدين
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المقدمة

التخطيطية والمعمارية المعتمدة .وع وة على ذلك ،يعاني قاطني تلك

لقد تنامت ظاهرة النمو العشوائي في مكة المكرمة خ ل العقود

الماضية نتيجة للتحضر السريق والتنمية غير المتواتنة وما صاحبها
من تأخر في تنظيم سياسات اإلسكان  .]3فمنذ فتر الطلرة االقتصادية
( )1980-1970أصبحت العاصمة المقدسة مرك ات جاذبا الستقرار
للسكان والمهاجرين الجدد والسيما بعن األقليات اإلس مية التي
نتحت بعد مواسم الحج سواء بهدا االستقرار أو لتحسين أسالي
المعيشة .وتشير توقعات الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية
السعودية الى تنامي عدد السكان في مكة المكرمة ليصل الى أكار من
 2,149,351عام  .]4 2019وتعد اللترة من  1985-1971األعلى
في نسبه التغير في عدد السكان ،حيث وصلت الى أكار من ،%132
وتوصا هذ المرحلة ببدايات التنظيم البلدم في المملكة العربية
السعودية .لقد اتسمت تلك اللترة بضعا قوانين الرقابة البلدية حيث
انتشرت العديد من العشوائيات سواء في داخل العاصمة المقدسة أو
على أطرافها بأسلو وضق اليد ،وبعيدا عن التنظيمات العمرانية.
ويتباين اال نتشار العشوائي في مكة المكرمة سواء في األودية
والشعا  ،وأطراا المدينة ،والمناط
المركتية والحيوية داخل النطا

الهامشية أو في المناط

العمراني للعاصمة المقدسة .وتعد

المناط العشوائية الواقعة على أطراا المدينة والبعيدة عن المنطقة
المركتية (منطقة الحرم الشريا) ،او تلك البعيدة عن محاور الحركة
الرئيسية مناط هامشية ال تشكل فيها األرن قيمه مضافة يمكن ان
تشجق القطاع الخاا على المشاركة في تطويرها .نتيجة لذلك ،تظل
العديد من هذ المناط بعيدة عن التطوير لعقود من التمن وهو ما
يتيد من التداعي العمراني وتلاقم اإلشكاالت الحضرية .لقد أصبحت
الحاجة ماسه لتطوير عدد من المبادئ اإلستراتيجية للتعامل مق
المستوطنات العشوائية في ظل تنامي االنتشار العشوائي بمساحات
واسعة وبما يتماشى مق النمو السكاني والعمراني في مكة المكرمة.
تسلط هذ الورقة البحاية الضوء على ظاهرة اإلسكان العشوائي
في مكة المكرمة وتبحث في األسس االستراتيجية لتطوير المناط
الهامشية وتنميتها بما يتواف مق خصائصها الراهنة .تعتمد الورقة على
المنهج النظرم والوصلي التحليلي والمصادر األولية والاانوية لنموذج
الحالة الدراسية  Case Studyلحي شرائق المجاهدين ،كأحد
العشوائيات الهامشية الواقعة في أطراا مدينة مكة المكرمة .ختاما،
تلخا هذ الورقة أبرت اإلشكاالت العمرانية الراهنة في الحي وتقترح
عدد من المبادئ االستراتيجية لمعالجتها ودمجها في السيا الحضرم.

المس ب ب ب ببطحات الخضب ب ب ب براء  .]5ونتيجة لذلك ،وض ب ب ب ببعت الئحة تطوير
المناط العش ب ب بوائية في مكة المكرمة عدد من األسب ب ببس االسب ب ببتراتيجية
للتعامل مق هذ العشب ب ب ب ب بوائيات تتض ب ب ب ب ببمن التطوير بمش ب ب ب ب بباركة القطاع
الخاا ،والتحسببين العمراني ،واالرتقاء العمراني ،او المعالجة الجتئية
العاجلة  .]5وترتكت أولويات هذ األسب ب ببس االسب ب ببتراتيجية على مبادئ
عبدة تتض ب ب ب ب ب ببمن الجبدوى االقتصب ب ب ب ب ب بباديبة ،واألهميبة المكبانيبة للمنطقبة،
واإلشب ب ب ب ببكاالت المتلاقمة فيها .ويعد حي ش ب ب ب ب برائق المجاهدين أحد أكبر
المناط العشب ب ب ب بوائية المص ب ب ب ببنلة ض ب ب ب ببمن الئحة العشب ب ب ب بوائيات في مكة
المكرمة حيث يحتل مس ب بباحة  297.43هكتار .ولكنه في المقابل يعد
أحد االحياء الهامش ب ب ب ب ب ببية التي ال تس ب ب ب ب ب ببتهدفها خطط التطوير العمراني
العاجلة نظ ار لض ب ب ببعا الجدوى االقتص ب ب ببادية واألهمية المكانية .لذلك،
تبدو الحاجة ماسببة الى تحليل الخصببائا العمرانية لتلك المناط بما
يس ب بباهم في اقتراح المبادئ اإلس ب ببتراتيجية الم ءمة لتنميتها ويعتت من
مبدأ استقرار السكان.
 .2أهمية البحث
العشوائية من المشك ت العالمية التي تواجه

تعتبر ظاهرة المناط

إدارات الحواضر الكبرى ،ويعد السكن في العشوائيات خطر كبير يهدد
من عدة نواحي صحية ،واجتماعية ،وعمرانية.

سكان تلك المناط

وتواجه المناط العشوائية في مكة المكرمة عد إشكاالت تتمال بالحالة
المعيشية المتردية لألسر المقيمة فيها ،وقلة موارد الميا  ،وخدمات
البنية التحتية ،وتدهور البيئة العامة .يأتي هذا البحث انط قا من
الرؤية االستراتيجية لو اترة اإلسكان والمتمالة بتنظيم وتيسير بيئة
إسكانية متواتنة ومستدامة  .]6وتبرت أهميته استجابة لألهداا التي
تطرحها المادة رقم )3( :من الئحة تطوير المناط العشوائية في مكة
المكرمة والتي تنا على "ضرورة التصدم لظاهرة المناط العشوائية
وتناميها بمنطقة مكة المكرمة ووضق الحلول الكليلة لمعالجتها والحد
من انتشارها"  ،5صلحة  .]4ان نتائج هذا البحث سوا تقودنا الى
التعرا على البني ة العمرانية الراهنة لمناط

اإلسكان العشوائي

الهامشية ومدى قابليتها الستراتيجيات التطوير التي تستجي
لخصائا المنطقة وامكاناتها التنموية ،وبما يوفر في نهاية المطاا
بدي اقتصاديا الستيعا

األسر محدودة الدخل.

 .3اهداف البحث
تهدا هذ الورقة البحاية الى تحليل الخصائا العمرانية الراهنة

 .1إشكالية البحث

للمناط العشوائية البعيدة عن الحرم الشريا ،وذلك من خ ل تطبي

تعد ظاهرة انتشب ب ببار العش ب ب بوائيات في مكة المكرمة أحد أبرت التحديات

نموذج الحالة الدراسية لحي شرائق المجاهدين في مكة المكرمة.

التي تواجه أجهتة التخطيط المحلية لما لها من تداعيات س ب ب ب ببلبية على
المجتمق والبيئببة المحيطببة .وتعبباني تلببك األحيبباء من العشب ب ب ب ب ب بوائيببة في
تشببكيل البنية العمرانية واللراغات العامة ،حيث تتباين عرون الطر
والش ب ب ب ب بوارع الداخلية .أما الكتل العمرانية ف تخضب ب ب ب ببق اغلبها للمعايير

2

األحيبباء من تببدني مس ب ب ب ب ب ببتوى الخببدمببات العببامببة ،والبنيببة التحتيببة وقلببة

واستنادا الى الئحة تطوير المناط العشوائية في مكة المكرمة يسعى
البحث الى التعرا على م مف األسس االستراتيجية للتعامل مق
العشوائيات الهامشية وتحليل أبرت اإلشكاالت التي تواجه تطويرها بما
يتواف مق خصائا تلك المناط .

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer/vol24/iss1/2

Mukhsha and Alzamil: Strategic Principles for Development of Marginal Areas in Mecca: Sharae Mujahideen’ Case Study

 .4المنهج البحثي

الكاافة البنائية سواء في تصميم اللراغات الداخلية أو عدد األدوار

اعتمد البحث على المنهج النظرم والوصلي التحليلي للتعرا على

المسموحة وف االشتراطات البلدية .كما تقام الهياكل العمرانية على

واقق المناط العشوائية الهامشية أو تلك البعيدة عن الحرم الشريا في

أراضي غير مناسبة ل ستيطان مال الجبال ،والسهول ،واالودية ،او

مكة المكرمة .تناولت المنهجية جمق البيانات الوصلية المتعلقة بالد ارسة

بالقر من المواقق الصناعية الخطرة  .]9وتتباين الحالة العمرانية

كاالستراتيجية التنموية ،والئحة تطوير المناط العشوائية واستراتيجيات
التعامل معها .استخدمت المنهجية نموذج الحالة الدراسية Case
 Studyلحي شرائق المجاهدين في مكة المكرمة لتحليل خصائا
البيئة العمرانية الراهنة واشكاالتهاُ .جمعت البيانات الاانوية من خ ل
التقارير الحكومية الصادرة من هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر
المقدسة ،وأمانة العاصمة المقدسة ،والهيئة العامة لإلحصاء .اما
البيانات األولية فقد تم الحصول عليها من خ ل التصوير الميداني،
والم حظة الميدانية ،والمقاب ت المتلرقة مق السكان.

الى هياكل دائمة جيدة اإلنشاء .]12
 .7استراتيجيات تطوير المناطق العشوائية
منذ نهاية القرن التاسق عشر ،ومخططو المدن يتطلعون إلى تحسين
الظروا المعيشية للسكان وتعتيت القيم االجتماعية والجمالية من خ ل
التخطيط األمال للبيئة السكنية  .]13لقد عقدت العديد من المؤتمرات
العالمية لحل إشكاليات النمو العشوائي على أطراا المدن الكبرى،
فمنذ مؤتمر المأوم عام  1976بمدينة فانكوفر بكندا مرو ار بإع ن

 .5مفهوم المناطق العشوائية

اسطنبول عام  1996بشأن المستوطنات البشرية وحتى قمة األمم

يصا موئل األمم المتحدة المناط العشوائية  Squatter areasانها

المتحدة للتنمية المستدامة عام  2015في نيويورك ركتت مبادئ

مناط تلتقر الى مقومات البيئة السكنية المناسبة ،تعيش فيها اسر

التعامل مق المستوطنات العشوائية في مجملها على حقو المجموعات

تعاني من نقا أو انعدام امن الحياتة ،ومصادر الميا  ،وخدمات

االقتصادية محدودة الدخل للحصول على مسكن م ئم ومعتدل التكللة،

الصرا الصحي ،والمراف  ،والمساحات المعيشية الكافية (التتاحم)،

آمن ويضمن ح الوصول الى الخدمات والمراف  ،ضمن إطار قانوني

والهياكل اإلنشائية الدائمة  .]7انها مناط ال تخضق ألسس تخطيطية

عادل للحياتة السكنية  .]14لقد تنوعت المبادئ اإلستراتيجية للتعامل

وتعاني من نقا اساسي في الخدمات والمراف الرئيسية وخصوصا

مق المستوطنات العشوائية لتشمل اإلتالة الكلية للهياكل العمرانية القائمة

الصرا الصحي والميا النقية ويتم االستي ء عليها بشكل غير قانوني

واستبدالها بأنماط عمرانية جديدة ،أو التطوير الجتئي لبعن المناط

 .]8وعلى المستوى المحلي ،تشير الئحة تطوير المناط العشوائية

العمرانية وف درجة التدهور العمراني .كما تتضمن هذ اإلستراتيجيات

الواقعة ضمن الحدود اإلدارية

إعادة التوطين للسكان المقيمين في بيئات عمرانية جديدة ،أو تأهيل

للمحافظة والتي نشأت بدون مخططات تقسيم أراضي معتمدة على

البيئات القائمة لضمان استقرار السكان فيها .وبتحليل المبادئ

الى ان العشوائيات هي "المناط

أم ك عامة أو أم ك خاصة أدت إلى توسق عمراني عشوائي غير
مخطط"  ،5صلحة .]7

اإلستراتيجية نجد انها تتضمن عدد من األدوات الوقائية والع جية على
حد سواء ،ويتم التحكم في اختيار اإلستراتيجية الم ءمة بناء على
عوامل عديدة منها ظروا الموقق والخصائا االجتماعية،

 .6الخصائص العمرانية للمناطق العشوائية
إشارة الى موئل األمم المتحدة تعد المناط العشوائية بيئات عمرانية
هامشية ،قائمة على الجهود الذاتية من السكان ،وخارجة عن النس

واالقتصادية لكل منطقة .وفي المجمل هناك ا ث مبادئ استراتيجية
لتطوير العشوائيات يمكن تلخيصها على النحو التالي:

الى الخدمات

الصرا الصحي ومصادر الميا

أ .اإل زالة الشاملة :وقد اُعتمدت هذ االستراتيجية من قبل وكاالت
التخطيط في العديد من الدول النامية بشكل واسق في فتر

اآلمنة ،وانظمه جمق النلايات ،وامدادات الكهرباء ،والطر وممرات

السبعينيات المي دية ،وتستند على مبدأ ان المناط العشوائية هي

المشاة ،وانظمه تصريا ميا االمطار  .]9وعلى الرغم من ذلك،

بيئات عمرانية ال تتواف

مق قوانين وانظمه البناء وتحتوم على

تسعى العديد من الحكومات في الدول النامية الى تتويد تلك

عدد كبير من الخارجين عن القانون وتشو النس العام في المدينة

األساسية كالميا والكهرباء نتيجة

 .]15لذلك ،فإن الحل الناجق لهذ المناط هو اتالتها بالكامل

العمراني الرسمي .ونتيجة لذلك تلتقر هذ المناط
والمراف

األساسية والسيما مراف

المستوطنات بالخدمات والمراف

للضغوط الشعبية ولتلبية احتياجات األسر محدودة الدخل .]10

3

للم ساكن المقامة في المناط العشوائية من مساكن متداعية عمرانيا،

 Clearanceواعادة توطين السكان  Replacementفي ذات
استيطان بديلة  .]16وتتضمن

وتتوسق المناط العشوائية دون ضوابط محددة كما ان النسيج العمراني

الموقق او تهجيرهم الى مناط

غير مخطط ويميل الى العشوائية في توتيق البلوكات أو تشكيل الكتل

هذ االستراتيجية مصادرة الملكيات القائمة Expropriation

العمرانية  .]11اما الوحدات السكنية فهي ال تتواف مق معايير البناء

وتعوين األسر بقيمة الحياتة او توفير سكن بديل لهم خارج

أو الحد األ دنى من اشتراطات المباني السكنية في الحواضر ،حيث يتم

المنطقة المطورة .وفي المقابل ،تواجه العديد من الدول النامية

بناءها غالبا من مواد غير دائمة أو غير مناسبة للسكن وف الظروا

تحديات اقتصادية في توفير تكاليا اتاله العقارات وتعوين االسر

المحلية  .]9وع وة على ذلك ،ال تتواف هذ المساكن مق معايير

المقيمة في تلك العشوائيات  .]17إن األسس االستراتيجية القائمة
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على اإلتالة التامة او التطوير الشامل او تلك التي تعتمد على

يصاحبه ارتلاع في قيمة العقارات والمضاربة على األراضي وهو

الجدوى

ما يؤدم في نهاية المطاا الى هجرة االسر محدودة الدخل الى

توفير بدائل إسكان لن تكون مجدية في حال غيا

االقتصادية .لذلك ،فإن النقد الموجه لهذ اإلستراتيجية يأتي من
كونها تتعامل مق المناط العشوائية كقضية عمرانية بحته وف
مبدأ التدهور العمراني وتشويه السيا الحضرم العام في المدينة
مق اغلال المؤارات االجتماعية واالقتصادية .وال شك ان التعامل
مق المستوطنات العشوائية كظاهرة عمرانية مجردة هي نظرة
قاصرة ،فالعشوائيات وان كانت تبدوا كقضية عمرانية إال انها
تتماتج بالعديد من األبعاد االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية،
والقانونية والتي يشكل معها المحور الليتيقي اإلطار المباشر أو
الجان

الملموس .لذلك ،فإنه في ظل االنتشار الواسق للمناط

العشوائية ومحدودية الموارد فان اإلتالة الكاملة للعشوائيات دون
توفير البديل الذم يتواف

مق احتياجات األسر االجتماعية

واالقتصادية سوا يعمل مستقب

على ظهور مناط

عشوائية

جديدة  .]18وأخي ار فإن هذا المبدأ اإلستراتيجي سوا يساهم في
تدمير النسيج االجتماعي القائم واستنتاا المختون الوطني
لإلسكان ،كما أنه ينطوم على تكللة عالية على المجتمق والجهات
المطورة.

ج .التطوير بالمشاركة :تستند هذ االستراتيجية من منط ان األسالي
القائمة على اإلتالة الكلية أو الجتئية للمناط العشوائية في الدول
محدودة الموارد غير كافية او مرضية ،وال تستجي للحاجة اللعلية
لسكان وخصائا تلك المناط  .لذلك ،تهدا هذ االستراتيجية
الى تطوير شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاا والجهات
المانحة ومنظمات المجتمق المدني لتحسين الخدمات والظروا
العشوائية .وتعتمد هذ االستراتيجية على مبدأ

البيئية للمناط
مشاركة أصحا

المصلحة  Stakeholdersفي تحديد

االحتياجات واولويات التطوير والمشاركة في إدارة الخدمات
والمراف المجتمعية وهو ما يساهم في توجيه الموارد المالية بشكل
مرن نحو االحتياج اللعلي للتطوير  .]17تعمل هذ االستراتيجية
على إيجاد برامج تنموية وسياسات تمكين قائمة على مبادرات
بالشراكة مق المجتمق المحلي

PDP Participatory

 development programmeوتستجي

مق اإلطار التنموم

العام للمدينة .تتضمن هذ المبادرات برامج إلدارة النلايات،

 .اإل زالة الجزئية :في فتر الامانينيات والتسعينات المي دية بدأ

وقرون المشروعات الصغيرة ،وتشجير الحدائ  ،والحلاظ على

التحول التدريجي نحو االستراتيجيات التي تحافظ على مبدأ

البيئة تسهم في المجمل باالرتقاء بالبيئة العمرانية وتحسين الظروا

اإلدماج االجتماعي للمناط

العشوائية ضمن السيا

الحضرم

االقتصادية للسكان وفهم احتياجاتهم .ولكن النقد الموجه لهذ

دون تغيير جذرم في الهياكل العمرانية القائمة وذلك من خ ل

اإلستراتيجية من كون ان نجاحها مرهون بتظافر جهود اصحا

سياسات التحسين العمراني  ،Urban Improvementأو تأهيل

المصلحة واستجابة المجتمق المحلي من خ ل تشكيل مجالس أو

البيئة العمرانية  ،Rehabilitationأو االرتقاء بالمجتمعات القائمة

جمعيات مجتمعية تعمل على استقراء احتياجاته الحالية

Upgrading؛ وتتضمن هذ اإلستراتيجية المحافظة قدر اإلمكان
على النسيج العمراني القائم وتهذي

الشوارع والطر وربطها

بالمحيط العمراني .كما تعمل هذ اإلستراتيجية وف مبدأ اإلتالة
الجتئية للبنية العمرانية التي ال يمكن اص حها او صيانتها او
ترميمها بهدا توفير مساحات كافية للخدمات والمراف العامة .لقد
جاءت هذ االستراتيجية كرد فعل لآلاار السلبية الناتجة من اإلتالة
الشاملة للعشوائيات ،كونها تحافظ على المختون اإلسكاني
والهياكل االجتماعية واالقتصادية أو العناصر العمرانية التاريخية
ان وجدت .يعمل هذا المبدأ اإلستراتيجي على تحسين شبكة البنية
األساسية والخدمات واللراغات العمرانية وتنمية اقتصاديات السكان
ورفق المستوى المعيشي لهم  .]15واتجهت العديد من الدول في
أمريكا ال تينية وجنو شر آسيا ،نحو األسالي

التي تدعم هذا

التوجه  ،حلاظا على استقرار السكان وترشيد الموارد االقتصادية
 .]19وعلى الرغم من ذلك يجادل العديد من الباحاين ان
االستراتيجيات القائمة على اإلتالة الجتئية للمناط العشوائية غير
ناجحة في المطل كون هذ المناط تقق غالبا في بيئات عمرانية
غير آمنة وتخالا أنظمه وقوانين البناء فهي غير صالحة
ل ستيطان البشرم  .]20كما ان تحسين البنية التحتية والخدمات
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مستوطنات أخرى تت ءم مق امكاناتهم االقتصادية .]21

والمستقبلية ،الى جان

أن هذا المبدأ يتطل

تنليذ برامج تدري

وتأهيل مجتمعي طويل المدى.

 .8تحليل نموذج الحالة الدراسية لحي شرائع المجاهدين
بمنطقة مكة المكرمة

شهدت مكة المكرمة خ ل العقود األربق الماضية انتشا ار كبي ار للمناط
العشوائية كأحد النتائج السلبية للتحضر السريق والطلرة االقتصادية
التي مرت بها المملكة العربية السعودية ( .)1980-1970لقد صاح
تلك اللترة نمو عمراني وسكاني متسارع تتايدت معه معدالت الطل
على األراضي واالسكان بشكل فا توقعات األجهتة البلدية .تركت النمو
العشوائي في مكة المكرمة كونها نقطة جذ للعديد من القبائل الناتحة
والمهاجرة والتي استقرت لعقود من التمن  .]22لقد أدى تيادة الطل
على اإلسكان لبناء العديد من المساكن ال تخضق للمواصلات الهندسية
واألصول اللنية وغير مرخصة سواء على ملكيات خاصة أو حكومية.
ونظ ار لحدااة انظمه إدارة األراضي والرقابة البلدية امدت تلك
العشوائيات لمساحات واسعه في أطراا مكة المكرمة وسلوح الجبال
واألودية أو في المناط الداخلية من العاصمة المقدسة  .]23وكما
هو مبين من الشكل رقم  .1تغطي مساحة المناط العشوائية أكار من
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 6229.32هكتار من المساحة الكلية للعاصمة المقدسة وهو ما يعادل

بمتوسط مسافة  14كيلو متر من عرفات ومنى ومتدللة .ويتميت الحي

 %40من مساحة الكتلة العمرانية.

بقربه من حدود الحرم من الجهة الشرقية ،ومدينة الملك عبد العتيت
الرياضية ،واللوج الااني للحرس الوطني.

شكل رقم  .2الموقق العام لحي شرائق المجاهدين والمسافة من الحرم
المكي الشريا.

المصدر :حسابات من الباحاين استنادا الى المصورات الجوية بقياس رسم .72,000:1

شكل رقم  .1مناط النمو العشوائي في مكة المكرمة
المصدر :امانة العاصمة المقدسة

 8.1خلفية عامة لمنطقة الدراسة

يعد حي شرائق المجاهدين أحد أقدم المناط العشوائية الهامشية في

مكة المكرمة حيث تأسس في عام 1951م كمنطقة إلسكان مجموعات
عسكرية من الحرس الوطني ُنقلوا من حون البقر (حي العتيتية اآلن)

إلى جبل الستار .وكما هو مبين من الشكل رقم  .2يبعد الحي عن

المسجد الحرام حوالي  21دقيقة ،بمسافة  16كيلو متر تقريبا .ويشتهر
الحي اليوم باسم "شرائق المجاهدين" لكون سكانه اقاموا في خيام واشرعة
اتخذت للوقاية من اشعة الشمس آنذاك .قدر عدد سكان الحي في بداية

تأسيسه بب  1000نسمة ،وبعد أن شيدت رئاسة الحرس الوطني مق ار
خاصا بها اتسق الحي عم ارنيا ووصل عدد سكانه اليوم الى أكار من
 28,000نسمة  .]24يستوطن الحي عدد من القبائل والعائ ت
السعودية باإلضافة الى العمالة الوافدة أو المخاللة والتي استقرت في
الحي باعتبار ملجأ مناس

ومنخلن التكللة .]25

 8.2الموقع والحدود المكانية
يقق حي شرائق المجاهدين خارج حدود الدائرم الرابق في منطقة ذات
طبوغرافية مستوية ،ويصنا ضمن المناط العشوائية الهامشية التي
تغطي مساحة إجمالية  297.43هكتار .وكما هو مبين من الشكل
رقم  .3يحد الحي شماال منطقة الجعرانة ،ومن الغر منطقة جبلية،
ومن الشر الوادم االخضر ،ومن الجنو طري الملك فيصل .ويعد
حي شرائق المجاهدين اول األحياء التي تستقبل القادمين من طري
الطائا السيل ،حيث يتموضق في شمال شر منطقة مكة المكرمة

5

شكل رقم  .3حدود الحي والمناط المحيطة
المصدر :امانة العاصمة المقدسة

 8.3تحليل مالمح النسيج العمراني

لقد تأار تكوين م مف النسيج العمراني في الحي بالمراحل التمنية

المتعاقبة في تشكيل النمط العمراني والطبيعة الطبوغرافية المتباينة
للمنطقة المحاذية له .وفي المجمل ،ال يوجد نمط تخطيطي موحد على
كامل أجتاء الحي السكني حيث تتشكل الكتل العمرانية خارج إطار
المعايير التخطيطية .وكما هو مبين من الشكل رقم  4.1و 4.2فإن
معظم الطر الداخلية معبدة؛ إال انه ال يوجد تدرج هرمي واضف
للشوارع الداخلية وتعاني العديد من الطر من انتشار الحلريات وهبوط
االسللت وعشوائية السللة وانتشار مخللات البناء على أطرافها .]26
كما ال توجد مواقا جانبية مخصصة للمركبات حيث تتكدس المركبات
على جوان

الطر الرئيسية والتجارية بشكل عشوائي .وع وة على

ذلك ،ف توجد ارصلة على األطراا الجانبية للشوارع وهو ما يشكل
خطورة كبيرة على المشاة وخاصة النساء وكبار السن واالطلال .وتتباين
اطوال البلوكات التخطيطية في الحي حيث تبل

متوسط اطوال

البلوكات الصغيرة من  105-70متر ،أما اطوال البلوكات المتوسطة
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فتتراوح من  220-110متر ،في حين تبل متوسطات اطوال البلوكات

الحي حيث يتراوح عروضها بين  6-3,5متر وهو ما يؤار على حركة

الكبيرة من  330-225متر.

اآلليات الكبيرة.
 .Dنسيج عشوائي مبعثر :يتركت هذا النمط في الجتء الغربي من
الحي بمحاذاة المنطقة الجبلية ويتشكل هذا النسيج وف

الظروا

الطبوغرافية حيث تتباعد البلوكات التخطيطية وتتناار بما يتماشى مق
الظروا التضاريسية .وتبرت امتدادات النمو العشوائي على السلوح
والمناط المستوية؛ في حين تخلو المناط ذات المناس

المرتلعة أو

التضاريس الصعبة من أم امتداد عمراني.

شكل  4.1انتشار المخللات على جوان

الطري

المصدر :مسف ميداني.

شكل رقم  .5خصائا النسيج العمراني في حي شرائق المجاهدين،
مكة المكرمة.

المصدر :مسف ميداني.

شكل رقم  4.2عدم وجود مسارات محددة للمشاة

 8.4تحليل خصائص البنية العمرانية

وكما هو موضف من الشكل رقم  .5يمكننا تقسيم النسيج العمراني في

التداعي العمراني حيث تتركت المناط

تشير نتائج المسف الميداني إلى ان البنية العمرانية في الحي تعاني من

المصدر :مسف ميداني.

الحي الى أربق أنماط رئيسية وهي:
 Aنسيج عشوائي متداخل :يتركت هذا النسيج في الجتء الشمالي
الغربي من الحي ويميل النمط التخطيطي فيه الى التشع

في األجتاء

الداخلية واالستقامة في األجتاء القريبة من محاور الحركة الرئيسية.
كما تتميت البلوكات التخطيطية باالستطالة في بعن األجتاء ،وتتباين
عرون الشوارع الداخلية من  10-5متر.
 Bنسيج شبه منتظم :يتركت هذا النسيج في الجتء الشرقي من الحي
وهو أقر نسيج عمراني يتميت باالنتظام في تخطيط وتشكيل الكتل
العمرانية واللراغات .ويتميت هذا النسيج باستقامة الطر والشوارع
الداخلية حيث تتخذ مسارات الحركة النمط الشبكي ،كما تغل البلوكات
ذات األحجام المتوسطة والكبيرة والتي تتخذ النمط الهندسي نظ ار لحدااة
هذا النطا .
 Cنسيج عشوائي متشعب :يتركت هذا النمط في مركت الحي واالجتاء
الداخلية منه ويعد أقدم نطا عمراني في الحي حيث تتشع

الطر

وتشكل البلوكات التخطيطية واللراغات العمرانية وف نمط عشوائي.
ويختلا هذا النسيج عن النمط  Aبصغر احجام البلوكات التخطيطية
وقطق األراضي ،كما أن الشوارع الداخلية ضيقة مقارنة مق بقية أجتاء
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المتدهورة في الجتء  AوC

وهي أقدم األجتاء في الحي .وعلى الرغم من انتشار العديد من المباني
الحدياة وخاصة في الجتء  Bو Dإال انها ال تتس غالبا مق انظمه
الس مة العامة ومعايير البناء الحديث ،كما ان العديد منها غير مكتمل
التشطيبات .وتتخذ تقسيمات األراضي أنماط متباينة المساحات وهو
ما يؤار على تشكيل الكتل العمرانية واللراغات العامة في الحي .اما
مساحة الوحدات السكنية فتعد كبير بالمقارنة مق العشوائيات القريبة
من وسط المدينة ،حيث تبل متوسط مساحة الوحدات السكنية بين
 400متر مربق 650-متر مربق .وتشير نتائج تحليل استعماالت
األراضي ان االستعمال السكني هو الغال

في الحي حيث تبل نسبه

انتشار  %69من جملة استعماالت األراضي .وكما هو مبين من
الشكل رقم  .6والشكل رقم  .7فاالستعمال التجارم ال يتجاوت %5
وينتشر طوليا على محاور الحركة الرئيسية لسهولة الوصولية .في حين
تقتصر االستعماالت الخدمية على المساجد والمنشئات التعليمية ،مق
وجود بعن المباني الحكومية التابعة لو اترة الحرس الوطني .وتنتشر
االستعماالت الخدمية التعليمية بشكل عشوائي في الحي دون التقيد
بمعايير الوصولية ومسافة المشي الم ئمة ،حيث تتجاوت مسافة المشي
لبعن المدارس االبتدائية أكار من  600متر ضمن مسارات تتداخل
مق حركة المركبات .]26
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شكل رقم  8.2استغ ل اللراغات العامة كأماكن لع
المصدر :مسف ميداني.

شكل رقم  .6مخطط استعماالت األراضي في حي شرائق المجاهدين
المصدر :مسف ميداني.

طرق واراضي فضاء
ديني
تعليمي
حكومي
تجاري

80%

60%

40%

20%

منخلضة مقارنة مق األحياء العشوائية القريبة من وسط المدينة فالمباني
ذات الدور الواحد هي األكار انتشا ار بنسبة  %65اما المباني ذات
الدورين فبل نسبتها  ، %17في حين ال تتجاوت نسبة المباني متعددة
األدوار عن  %18من جملة المباني في الحي .وأخي ار يلخا الشكل

سكني

 .9مناقشة النتائج

وكما هو مبين من الشكل رقم  8.1و 8.2يعاني الحي من االنتشار
غير المنظم للخدمات العامة ونقا في الخدمات الصحية ،واألنشطة
المكشوفة واألراضي

اللضاء مساحات يتم استغ لها غالبا للترفيه .ويعاني الحي من تدهور
العامة حيث ال تتوفر شبكات الصرا الصحي العامة أو

شبكات تصريا ميا األمطار  ،Stormwater drainageكما تنتشر
المستنقعات الراكدة نتيجة تلا بعن التمديدات الصحية أو تجمق
الميا في موسم االمطار .أما مصادر الطاقة فيتم تتويد األسر بها من
خ ل أعمدة الكهرباء المكشوفة والتي يتم توصيلها بين المساكن
عشوائيا وهو ما يعرن س مة المشاة للخطر.

الدورين ،والعمائر متعددة األدوار .وتعد الكاافة البنائية في الحي

والخدمات ،والطر  ،وانتهاء باإلسكان والبيئة العامة.

المصدر :مسف ميداني.

المراف

السكنية وهي المناتل الشعبية المبنية بالطو غير المسلف ،والللل ذات

سكني تجاري

شكل رقم  .7استعماالت األراضي في حي شرائق المجاهدين

الترفيهية ،والمناط

ان نتائج المسف الميداني تشير الى وجود ا ث أنماط من المباني

رقم  .9أبرت خصائا البنية العمرانية في الحي بدأ من المراف

0%

الخضراء وتعد المناط

للشبا

إشارة الى نتائج تحليل الوضق الراهن لنموذج الحالة الدراسية Case

 ،studyيعد حي شرائق المجاهدين أحد االحياء العشوائية الهامشية
وف تصنيا الئحة العشوائيات في مكة المكرمة .وفي المقابل ،تكمن
اهميه الحي كونه يتموضق كأول المناط التي تستقبل القادمين الى
مكة المكرمة من جهة الطائا وهو ما يعتت فرا االستلادة منه
كمنطقة ذات إمكانيات ذاتية للتحسين والتطوير وف ما تشير له المادة
رقم ( )15من الئحة تطوير العشوائيات في مكة المكرمة  ،5صلحة
 .]14لقد تشكل النسيج العمراني في الحي في مراحل تمنية متعاقبة
دون اتباع أسس تخطيط منهجية لذلك فهو يوصا بالنسيج العشوائي
وتتباين هذ العشوائية من جتء الى آخر حيث يميل الجتء الشرقي B
الى ان يكون أكار انتظاما في تشكيل الكتل والبلوكات التخطيطية
ويغل

على هذا الجتء انتشار المساكن الحدياة .وفي المقابل ،يغل

على النسيج  Aو  Cالتداخل والعشوائية وخصوصا المناط الداخلية
القديمة .في حين يوصا النسيج  Dبالنسيج العشوائي المبعار حيث
تتناار الكتل العمرانية كونها قريبة من المحددات الطبوغرافية القريبة
من الموقق .وبناء على المسف الميداني فالشوارع الداخلية في الحي
معبدة الى انها تعاني انتشار الحلريات والهبوط في بعن األجتاء
ونقا العناصر التصميمة كأرصلة ومسارات المشاة اآلمنة واإلنارة
الكافية والع مات المرورية .وفي المقابل ،يشتمل النسيج العمراني على
شوارع واسعة وقابلة للربط مق شبكة الطر الرئيسية وهو ما يعتت
شكل رقم  8.1الخدمات التعليمية في الحي

فرا ادماج الحي ضمن النسيج العمراني العام.

المصدر :مسف ميداني
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 ال تتوفر في الحي شبكات لتصريا الميا وهو ما يؤدم الى تكدس المستنقعات
والميا خصوصا موسم االمطار.

 تتود االسر بالكهرباء من خ ل أعمدة الكهرباء المكشوفة والتي يتم توصيلها بين

المراف والخدمات

المساكن عشوائيا.

 االستعمال التجارم هو األكار انتشا ار وال يتجاوت  %5من جمله الخدمات وينتشر
طوليا على محاور الحركة الرئيسية.

 تقتصر معظم الخدمات على المساجد والمنشئات التعليمية ،مق وجود بعن المباني
الحكومية التابعة لو اترة الحرس الوطني.

 هناك نقا كمي ونوعي في الخدمات الصحية والترفيهية.
 يستخدم األطلال والشبا

األراضي اللضاء كم ع

نظ ار لعدم توفرها في الحي.

 النسيج العمراني العام عشوائي ويميل الى االنتظام في الجتء الشرقي ) (Bفي حين
هو أقر للنسيج المبعار في الجتء الغربي )(D

الطر ومسارات الحركة

 معظم الطر معبدة ولكنها تعاني من انتشار الحلريات ومخللات البناء وهبوط
االسللت مما يعرن س مة مرتادم الطري للخطر.

 نقا في تجهيتات وعناصر فرش الطري والتي تتضمن األرصلة ،المواقا ،اإلنارة
الجانبية ،واللوحات اإلرشادية.

 عدم وجود تدرج هرمي واضف للطر الداخلية وكارة التقاطعات الخطرة.
 تتباين اطوال البلوكات التخطيطية من  70متر وحتى  330متر.
 تتباين عرون الشوارع الداخلية من  10-3,5متر.

 نسبة انتشار االستعمال السكني  %69من جملة استعماالت األراضي في الحي.

اإلسكان والبيئة العامة

 متوسط مساحة الوحدات السكنية تتراوح بين  400متر مربق 650-متر مربق وهي
كبيرة بالمقارنة مق االحياء العشوائية في وسط المدينة.

 تتركت المناط المتدهورة في الجتء ) (Aو ) (Cلكونها أقدم األجتاء في الحي.

 انتشار العديد من المباني الحدياة وخاصة في الجتء ) (Bو ) (Dإال انها ال تتس
غالبا مق انظمه الس مة العامة ومعايير البناء الحديث.

 البيئة العامة في الحي غير صحية حيث تكدس النلايات أو مخللات البناء في بعن
األراضي اللضاء او على جوان

الطر .

شكل رقم  .9ملخا تحليل الخصائا العمرانية في حي شرائق المجاهدين ،مكة المكرمة.
وتعد الخدمات الدينية األكار انتشا ار في الحي ،ولكن هناك نقا كمي

تباين واضف في ارتلاعات المباني حيث تتجاوت نسبة المباني ذات

ونوعي في الخدمات التعليمية ،والترفيهية ،والصحية ،حيث تستغل

الدور الواحد والدورين  %82من جملة المباني في الحي .وفي المجمل

واألطلال .واشارة الى

تعاني البنية العمرانية من اإلهمال فالوحدات السكنية غير مكتملة

المادة رقم (-15ج) من الئحة تطوير العشوائيات في مكة المكرمة

التشطيبات ،كما تتكدس العديد من مخللات البناء والمهم ت على

يعد توفر األراضي اللضاء أحد اهم فرا وامكانات تطوير الموقق

جوان

الطر والممرات الداخلية وتنتشر تجمعات الصرا الصحي

والتي يمكن استغ لها في توفير الخدمات ،والوحدات السكنية الميسرة،

في الحلريات واللراغات العامة وهو ما يهدد س مة األسر المقيمة

واللراغات العامة  ،5صلحة  .]14اما االستعماالت التجارية فيقتصر

والمشاة.

انتشارها على محاور الحركة الرئيسية لسهولة الوصولية وتتضمن

وبناء على ما تقدم فإن تطوير الحي يج ان يتضمن المعالجة العاجلة

المح ت الغذائية ،والمطاعم ،والورش الصناعية .وفي المجمل ،هناك

لإلشكاالت العمرانية الراهنة ضمن إطار الئحة تطوير المناط

حاجة ماسة إلى توفير بعن الخدمات المساندة مال المناط الترفيهية،

العشوائية في مكة المكرمة ،وف المبادئ االستراتيجية التالية:

والمراكت الصحية ،والبلدية ،واألمنية.

 9.1التأهيل العمراني :وهو العمل على معالجة البيئة العمرانية الحالية

معظم األراضي اللضاء كم ع

8

المصدر :مسف ميداني

ترابية للشبا

تشير نتائج المسف الميداني الى وجود ا ث أنماط من اإلسكان في

ألداء وظيلتها التي فقدتها نتيجة عدم موائمتها للمتغيرات التمنية

الحي تتضمن الللل والمساكن الشعبية والعمائر؛ وتتسم معظم المساكن

المت حقة ويستخدم هذا األسلو لمعالجة المناط العمرانية المتدهورة

الشعبية بالتدهور العمراني في حين تبدو الللل والعمائر بحالة متوسطة

والسيما في الجتء  Cوالذم يعد أقدم اجتاء الحي .يعمل هذا األسلو

أو جيدة .ونظ ار لتوفر األراضي اللضاء والتوسق األفقي للحي ف يوجد

على اتاله جتئية لبعن المباني المتهالكة وأعاد بناءها وف ما يتماشى
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مق انظمه البناء الحديث .اما المساكن الشعبية العشوائية ذات

الراهنة واتخاذ التدابير الوقائية التي تمنق االنتشار العشوائي على

المساحات الصغيرة والتي ال يمكن معالجتها فيتم اتالتها واستغ لها

أطراا المدن مستقب ضمن إطار الئحة تطوير المناط العشوائية

كلراغات عامة او مواقا سيارات تخدم سكان الحي ،على أن يتم

في مكة المكرمة .وبناء على ما توصل اليه هذا البحث من نتائج،

تعوين م كها بوحدات سكنية جديدة يتم انشاءها في االراضي

توصي الدراسة باآلتي:

اللضاء المتوفرة بكارة في الجتء  .Dوع وة على ذلك ،يمكن استغ ل

 .1ان استراتيجيات تطوير المناط الهامشية في مكة المكرمة يج

وفر األراضي اللضاء داخل الحي أو على اطرافه لتوفير الخدمات
التعليمية ،والصحية ،والترفيهية .اما شبكات الشوارع الضيقة جدا والتي
ال يمكن معالجتها فيتم تحويلها الى مسارات مخصصة للمشاة ،على
ان يتم توفير نقاط اتصال ميا  Fire hydrantتستخدم في حاالت
الطوارئ عند تعذر دخول مركبات اإلطلاء .كما يتضمن هذا األسلو
االرتقاء بأسالي

المعيشة للسكان من خ ل توفير برامج اقتصادية

تستهدا األسر محدودة الدخل كتخصيا ساحات متعددة األغران
تستغل لبيق منتجات االسر أو كأسوا

شعبية بما يساهم في رفق

اقتصاديات السكان وادماجهم ضمن السيا الحضرم.
 9.2التحسين العمراني :ونعني به كافة االعمال التي تهدا الى رفق
القيمة العمرانية للمنطقة من خ ل تحسين مستوى اإلسكان والخدمات
والمراف ويتضمن ذلك استغ ل الهياكل العمرانية القائمة وصيانتها بما
يضمن استقرار السكان والحلاظ على مختون اإلسكان في المدينة ويتم
ذلك من خ ل تقديم قرون طويله المدى لصيانه المساكن المتدهورة
عمرانيا وتحسين واجهات المباني .وتستهدا عمليات التحسين
العمراني تحسين شبكات البنية التحتية واعادة تعبيد الطر الداخلية
وردم الحلريات ومناط هبوط االسللت التي يكار تواجدها في الحي.
كما يتضمن هذا األسلو

تصميم مسارات آمنه للمشاة على جوان

الطر الرئيسية ومعالجة التقاطعات الخطرة ،وتوفير نقاط تصريا
لميا األمطار وذلك لمنق أم تجمعات للميا الراكدة .وع وة على ذلك،
فإن عمليات التحسين العمراني يج

أن تتضمن خطط للصل مناط

الورش الصناعية ومصادر اإلتعاج عن المحيط العمراني السكني؛
وتهيئة اللراغات الداخلية او االراضي اللضاء كساحات عامة بما يسمف
بتعتيت المراقبة الذاتية من السكان ،وهو ما يساهم في الحد من وقوع
الجرائم أو المتاجرة بالممنوعات .وأخيرا ،فان عمليات التحسين العمراني
يج

ان تتضمن تشجيق اقامة مجالس المجتمق المحلي لحل اشكاالت

االسر محدودة الدخل ،وفن المناتعات ،وتقديم اعانات التكافل
االجتماعي .وتعمل هذ المجالس كحلقة وصل بين الجهات التخطيطي
والمجتمق المحلي ،لمواجهة اإلشكاالت الراهنة ومعالجتها وف اولويات
التطوير.

تناولت الورقة البحاية المبادئ اإلستراتيجية لتطوير المناط الهامشية
في مكة المكرمة من خ ل تحليل الخصائا العمرانية الراهنة لحي
شرائق المجاهدين كنموذج لمناط اإلسكان العشوائي الهامشية .وقد
أن ينطل من

أسس استراتيجية تأخذ في عين االعتبار معالجة اإلشكاالت العمرانية

9

اللئات االقتصادية محدودة الدخل والحلاظ على النسيج االجتماعي
القائم ،السيما في ظل انعدام الجدوى االقتصادية من عمليات التطوير
واإلتالة الشاملة.
 .2العمل على تنمية المدن والقرى الصغيرة المجاورة للعاصمة المقدسة
وذلك لتقليل الهجرة السكانية بما يساهم في تقليل الطل

على اإلسكان

مخلن التكللة ومنق ظهور مناط عشوائية جديدة او نمو للمناط
العشوائية الراهنة.
 .3ان استراتيجيات تطوير المناط

الهامشية يج

ان تتراف

مق

برامج االرتقاء بالبنية االجتماعية واالقتصادية والبيئية وذلك لتمكين
المجتمق المحلي وتحسين أسالي

المعيشة ،وتتضمن هذ البرامج دعم

االسر المنتجة ،ومكافحة اللقر ،وبرامج التدري

المهني.

 .4دعم مشاركة السكان في تطوير المناط العشوائية الهامشية وذلك
من خ ل تنمية مجالس األحياء ودعو ممالي المجتمق المحلي في
مناقشة خطط التطوير المقترحة.
العشوائية الهامشية دراسة

 .5ان تتضمن خطط تطوير المناط

إمكانات المنطقة والمؤارات المحيطة والجدوى االقتصادية وربطها
ضمن إطار الخطة االستراتيجية لمكة المكرمة بما يساهم في اختيار
أفضل المبادئ اإلستراتيجية للتعامل معها.
 .6ان تستند خطط تطوير المناط

العشوائية الهامشية في مكة

المكرمة على تحليل التكللة والعوائد ودراسة آاار التطوير المحتمل
على السياقات االجتماعية واالقتصادية في تلك المناط .
 .7تطوير انظمه الرقابة البلدية وحصر البؤر العمرانية القابلة للنمو
العشوائي على أطراا مكة المكرمة باستخدام انظمه المعلومات
الجغرافية  GISبما يضمن معالجتها مبك ار.

شكر
يتقدم الباحاان بالشب ببكر الجتيل إلى وحدة أبحاث اإلسب ببكان
السببعودم في كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك س بعود

الخاتمة والتوصيات

خلصت الورقة إلى أن التعامل مق تلك األحياء يج

ان تركت على تحسين وتأهيل البنية الحضرية الراهنة لدعم استقرار

في تقديم الدعم لهذا البحث.
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