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 ١ بمنطقة القرهودالراهنةدراسة األوضاع 

 :مقدمة 
 متجانسة بمنطقة الدراسة إلى وجود أنماط غير        الراهنة لألوضاع   التخطيطيةتـدل المؤشرات     

 المعايير التخطيطية المقترحة يال تلب األراضي، كما أن الخدمات العامة القائمة بالمنطقة      استعماالتمن  
 مع الحجم الحالي للسكان أو الطاقة االستيعابية للمنطقة ، حيث           بوال تتناس مـن قبل المخطط الهيكلي      

لوحـظ وجود كثافة عالية في الخدمات التعليمية التابعة للقطاع الخاص مع نقص واضح في الخدمات                
محطات للمحروقات، لذلك فإن تقييم     ٤ من بينها وجود مسجد و     المتفرقةاألخـرى، عدا بعض الخدمات      

 األراضي  استعماالت حول   المتوفرةنطقة سيتناول دراسة وتحليل البيانات      األوضـاع الراهـنة في الم     
 والعمرانية بالمنطقة والمناطق المحيطة أو المتأثرة بها،        السكانية وعالقتها بالمتغيرات    العامةوالخدمات  
 .الراهنة لمعالجة بعض أوجه القصور في األوضاع التخطيطية الحلول واقتراح
  

 : إستعماالت األراضي-٢
 في تلك الراهنة األراضـي في منطقة القرهود تقييم األوضاع    اسـتعماالت تتضـمن دراسـة      

 وتوزيعها وعالقاتها الراهنة تاالستعماال بأنماط المتعلقة التخطيطية لتحديد المشاكل والقضايا    المـنطقة 
 . لمعالجة تلك المشاكلالممكنة التخطيطية بعض الحلول اقتراح، ومن ثم المكانية

  
 : األراضيالستعماالت الراهنة األوضاع ١-٢
 

 األراضي بمنطقة القرهود إلى وجود نمطين  الستعماالت الراهنةتبين دراسة األوضاع  
  التي تتركز في الجزء الشرقي السكنية االستعماالت، هما المنطقة التي تسود االستعماالترئيسيين من 

 بينها المستودعات، وتتركز في الجزء الشمالي من         التي تضم من   التجارية واالستعماالت،  المنطقةمن  
 التعليمية االستعماالتكما توجد نسبه عاليه من      .  وفي بعض المواقع في الجزء الشرقي منها       المـنطقة 

 كما هو موضح في     السكنية لالستعماالت في الغالب    والمخصصةواألراضـي الفضـاء غـير المنماة        
 :الجدول التالي

 
 

                                                           
 :للحصول على الخرائط المطلوبة ـ يمكن االتصال ببلدية دبي  ١ ١
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 ٢

  األراضي في منطقة القرهودالستعماالتراهن التوزيع ال): ١(جدول 

 الراهنة االستعماالت )هكتار (المساحة  (%)المئوية النسبة
 سكني ٥٤,٩٢ ١٤,٢٣
 تجاري/سكني ٠,٩٠ ٠,٢٣
 تجاري ومستودعات ٣٥,٠٠ ٩,٠٧
 تعليمي ٣٩,٥٤ ١٠,٢٤
 ديني ١,١٦ ٠,٣٠
 حكومي/إداري ٢٢,٣٠ ٥,٧٨
 صناعات خفيفه ١,٧٦ ٠,٤٦
 مرافق عامه ٠,٨٤ ٠,٢٢
 )غير منماة(أراضي فضاء  ١١٦,٢٥ ٣٠,١٢
 شبكة الطرق ١١٣,٣٣ ٢٩,٣٦
 المجموع ٣٨٦,٠٠ ١٠٠,٠٠

 .والمساحةبلدية دبي، إدارة التخطيط : المصدر
 

% ١٤, ٥التجاريه ال تتعدى نسبتها عن      / والسكنيه السكنية االستعماالتويتضح من الجدول أن      
 نسبة متدنية إلى حد كبير بسبب وجود مساحات من األراضي           مـن إجمالـي مسـاحة المنطقة، وهي       

 المالئمة االستعماالتالفضـاء غير المنماة وقطع األراضي التي لم تستغل، مما يستدعي دراسة تحديد              
 . فيهاالسائدة تاالستعمااللتلك األراضي وفق اإلحتياجات العامه للمنطقه، وبما يتالءم مع أنماط 

 
 :تعماالت األراضي مقترحات تطوير إس٢-٢

بـناء على المعطيات المستمده من دراسة األوضاع الراهنه إلستعماالت األراضي في منطقة              
القرهود، ومالحظة توفر نسبه كبيره من األراضي الفضاء غير المستغله، بما فيها قطع األراضي التي               

 بعض اإلقتراحات   تـم تخصيصـها لبعض اإلستخدامات أو األنشطه األخرى، فقد رؤي إمكانية وضع            
التـي تـتعلق بـتحديد إستعماالت األراضي الفضاء غير المستغله، أو بتغيير اإلستعماالت الحاليه أو                
المقـترحه لبعض قطع األراضي للتوافق مع اإلستعماالت المحيطة بها، ولسد العجز في بعض أنواع               

المقترحه إلستعماالت األراضي   ويوضح الجدول التالي نسب التوزيع      . الخدمات العامه الالزمه للمنطقه   
 .في منطقة القرهود



 ٣

 
 التوزيع المقترح إلستعماالت األراضي في منطقة القرهود): ٢(جدول 

 اإلستعماالت )هكتار(المساحه  (%)النسبه المئويه 
 سكني ٥٤,٩٢ ١٤,٢٣
 تجاري/سكني ٠,٩٠ ٠,٢٣
 تجاري ومستودعات ٣٧,٤٦ ٩,٠٧
 تعليمي ٣٨,٢٤ ١٠,٢٤
 ينيد ٣,٣٣ ٠,٣٠
 حكومي/إداري  ٥,٧٨
 صناعات خفيفه ١,٧٦ ٠,٤٦
 مرافق عامه ٠,٨٤ ٠,٢٢
 )غير منماة(أراضي فضاء   ٣٠,١٢
 شبكة الطرق ١١٤,٣٠ ٢٩,٣٦
 المجموع ٣٨٦,٠٠ ١٠٠,٠٠

 .بلدية دبي، إدارة التخطيط والمساحه: المصدر
 
  األوضاع الراهنه للخدمات العامه ١-٣
 

هم عناصر الخدمات العامه المتوفره بالمنطقه، بينما تمثل الخدمات         تمـثل الخدمات التعليميه أ     
األخرى نسبة ضئيله من تلك الخدمات، وبالتالي فإن الدراسه ستتناول تحليل أوضاع الخدمات التعليميه              

 .للتعرف على أنواعها ومستوياتها وتوزيعها وأحجامها كما هو موضح في الفقرات التاليه
 
  للخدمات التعليميه األوضاع الراهنه١- ٣

 من منطقة   بإسـتثناء كلية دبي للطيران التي تشغل مساحة كبيرة في الطرف الجنوبي الغربي             
الدراسـة فأنـه ال توجد في المنطقة أية مدارس حكومية في مراحل التعليم األساسية، في         

ة،  الوقـت الذي يوجد فيه عدد كبير من المدارس الخاصه التي تطبق مناهج تعليمية مختلف              
والتـي تقدم خدماتها لقطاع واسع من السكان يتجاوز حدود منطقة الدراسة إلى المناطق              

 .المختلفة من مدينة دبي 



 ٤

 
 : الخصائص العمرانية والتوزيع الجغرافي ١-٢

  
طـبقاً للبـيانات المـتاحه من منطقه دبي التعليميه، والدراسات الميدانية التي تمت في منطقة                 

مدرسة خاصة من مختلف الفئات والمراحل الدراسية ، تتركز          )٢١(ة تضـم    الدراسـه فـإن المـنطق     
والشارع ) ٢٠١(معظمهـا فـي الجـزء الجنوبي من المنطقة، خاصة الشريط الواقع بين الشارع رقم           

كما يالحظ أن المدارس القائمة تنقسم إلى مجموعتين رئيستين من حيث مساحات . المـوازي له شماال  
يطية للمواقع، حيث تضم المجموعة األولى المدارس ذات المساحات الكبيرة          القطع والخصائص التخط  

  
وهي التي تم إقتراح مواقعها وإستعماالتها ضمن المخططات        ) ٢ قـدم  ١٠٠،٠٠٠مـا يـزيد عـن        (

 مدرسة تبلغ   ١١التفصيليه المعتمده للمنطقه وتم تخصيصها بناء على ذلك لألغراض التعليمية، وتشمل            
من مساحة الخدمات التعليمية بالمنطقة     % ٨٧, ٥أي حوالي   ) ٢ قدم ٢٦٦١٣٠٠( ة  مسـاحتها االجمالي  

 بما فيها  -كما تمثل جملة المساحات المستخدمه لألغراض التعليمية        ). بإسـتثناء كلـية دبي للطيران       (
من إجمالي مساحة منطقة     % ٧,٥ حوالي   -) ٢ قدم ٩٢٤٢٥٠(كلـية دبي للطيران التي تبلغ مساحتها        

 . الدراسة

وقـد لوحظ أن المدارس ذات المساحات الصغيرة والمتوسط أقيمت في مواقع مخصصه أصال         
 ٢ قدم ١٠٠ ,٠٠٠لألغـراض السكنية أواإلستعماالت األخرى، لذا فإن مساحة كل منها تقل كثيرا عن              

، مما يعني أن معظمها تفتقر إلى نسب كافية من          ٢ قدم ٣٦٠٠٠وال تـزيد فـي أحسـن االحوال عن          
ألساسـية التي تحتاجها األنشطة المدرسية، كالمالعب والمساحات المفتوحة، وبالتالي فإنها           العناصـر ا  

كما أن مواقعها داخل الكتله السكنية غير مالئمة لألنشطة         . التلبي متطلبات العملية التربوية بشكل كامل     
 .التعليمية وال تتوفر لها مواقف كافية للسيارات 

 
 ١٩٩٦ه طبقاً لطبيعة األرض والمواقع سنة تصنيف المدارس الخاص): ١(جدول

المساحة االجمالية عدد الفصول عدد التالميذ العدد  النوع

 المدارس القائمة في مواقع تعليمية ١٢ ٢٩١٠٥٠٥ ٨٨٨     ٢٤٤٦٠   

 المدارس القائمة في مواقع سكنيه ٩  ١٣٠١٩٥    ١٢٩     ٢٦٧٥   

 يإجمال ٢١ ٣٠٤٠٧٠٠     ١٠١٧     ٢٧١٣٥   

 م١٩٩٦ -بيانات منطقة دبي التعليمية : المصدر 



 ٥

ويتضـح من الجدول السابق أن متوسط نصيب الطالب من المساحة اإلجماليه للمدارس القائمه            
، بينما تبلغ في المدارس القائمة في       )٢قدم١١٩(فـي مواقع مخصصه لالغراض التعليمية تبلغ حوالي         

٤١،٢ الطالب من المساحة في الفئه الثانية يقدر بحوالي        ، أي أن نصيب   )٢ قدم ٤٩(مواقع سكنية حوالي  
مـن نصـيب الطالب في الفئة األولى مما يعكس التباين الكبير في مستوى الخدمات التعليمية من                 % 

  .حيث المساحه أوالمتطلبات الدراسية المتاحه في المدارس المختلفة 
 الخصائص التعليمية٢-٢

طقه دبي التعليمية فإن المدارس الخاصة في منطقة القرهود يمكن          طبقاً للبيانات المستمده من من     
تصنيفها إلى أربعة مجموعات طبقاً لطبيعة المناهج التي تقوم بتدريسها، وهذه المجموعات هي مدارس              

. المـنهاج العربـي ، مدارس المنهاج البريطاني ، مدارس المنهاج الهندي ، مدارس المناهج الخاصة               
    .لخصائص التعليمية لكل مجموعه من تلك المدارس ا) ٢(ويوضح الجدول 

  
 .الخصائص التعليمية للمدارس الخاصة بمنطقة القرهود ) : ٢(جدول 

عـــدد  عددالتالميذ
 الفصول

المســـاحه 
 األجماليه

ــدد  عــ
 المدارس

مناهج التعليم في 
 المدارس الخاصة

مواطنون وافدون اجمالي     

 نهاج العربيالم ٦ ١٢٦٧٨٠٠ ٣٠٤ ١٦٢٨ ٦٣٥٨ ٧٩٨٦

المنهاج البريطاني ٧ ٧٢٠٢٠٠ ٢٣٩ ٨٢٩ ٤٢٥٧ ٥٠٨٦
١٣٧٩٠  المنهاج الهندي ٧ ١٠١٨٥٠٠ ٤٥٣ ١٣ ١٣٧٧٧

 المناهج الخاصه ١ ٣٤٢٠٠ ٢١ - ٢٧٣ ٢٧٣

٢٧١٣٥  إجمالي ٢١ ٣٠٤٠٧٠٠ ١٠١٧ ٢٤٧٠ ٢٤٦٦٥

 م١٩٩٦بيانات منطقة دبي التعليمية : المصدر  

من إجمالي عدد   % ٤٤ ,٥س المنهاج الهندي تضم حوالى      يتضـح من الجدول السابق أن مدار       
من المساحة االجمالية   % ٣٣،٥الفصـول الدراسية في المدارس الخاصة بالمنطقة، بينما تشغل حوالي           

من إجمالي عدد التالميذ في تلك      % ٥٠،٨للمدارس الخاصة، وتمثل نسبة الطالب الملتحقين بها حوالي         
منهاج العربي تستأثر بأعلى نسبة من الطالب المواطنين حيث بلغت          كما يالحظ أن مدارس ال    . المدارس

من إجمالي عدد الطالب في تلك المدارس ، تليها مدارس المنهاج           % ٢٠, ٤نسـبتهم فـيها حوالـي       
و وفقا للحجم والتركيب السكاني بالمنطقة      %. ١٦ ,٣البريطاني والتي تبلغ نسبة المواطنين فيها حوالي        

بية لتلك المدارس تفوق بشكل كبير حاجة المنطقة إلى تلك المدارس مما يعني وجود         فإن الطاقة االستيعا  



 ٦

توزيع الفصول والتالميذ في المدارس     ) ٣(ويوضح الجدول   . إقـبال علـيها مـن المـناطق األخرى          
 . الخاصة حسب المراحل الدراسية في كل منهاج تعليمي

 
 م١٩٩٦ -دراسية توزيع الفصول والتالميذ حسب المراحل ال) : ٣(جدول 

 مناهج التعليم الخاص عدد الفصول عدد التالميذ
ثانوي روضه إبتدائي إعدادي ثانوي روضه إبتدائي إعدادي  
 المنهاج العربي ٢٠ ١٧٠ ٦٥ ٤٩ ٤٨٤ ٤٥٣٦ ١٧٥١ ١٢١٥

 المنهاج البريطاني ٣٦ ١٢٢ ٤٤ ٣٧ ٨١١ ٢٣١٩ ١١٢٣ ٨٣٣

 هنديالمنهاج ال ٦٥ ١٧٨ ١١٢ ٩٨ ١٧٩٣ ٦٠٨٦ ٣٤٩٢ ٢٤١٩

 المناهج الخاصه  ٢ ١١ ٦ ٢ ٤٢ ١٦١ ٥٢ ١٨

١٨٦ ٣١٣٠ ١٣١٠٢ ٦٤١٨ ٤٤٨٥  اإلجمالي ١٢٣ ٤٨١ ٢٢٧

 م١٩٩٦بيانات منطقة دبي التعليمية : المصدر 

من عدد الفصول   % ٤٧ ,٣ويتبين من الجدول السابق أن المرحلة االبتدائية تستأثر بنسبة             
وطبقا للبيانات المستمده   .  عدد التالميذ الملتحقين بها    من% ٤٨, ٣الدراسية في تلك المدارس وحوالي      

- 
 ) ١٤-٥(م فإن نسبة الفئات العمرية في سن         ١٩٩٣من نتائج المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لعام        

من % ١٧وتشمل كل من مراحل الروضة واإلبتدائي واإلعدادي بلغت في منطقة القرهود حوالي               
 نسمه كما هو    ٥٣٦لحالي من تلك الفئات العمرية يبلغ حوالي        إجمالي السكان ، مما يعني أن العدد ا       

من عدد التالميذ الملتحقين بالمدارس القائمة      % ٢, ٤ويمثل هذا العدد حوالي     ) ٤(موضح في الجدول    
 ).روضة ، إبتدائي ، إعدادي( في تلك المنطقة في المراحل الدراسية 

 م١٩٩٣ -لسن المختلفةتوزيع السكان حسب الجنس والجنسية لفئات ا) ٤(جدول 
  مواطنون وافدون

ــئاة  ذكور إناث إجمالي ذكور إناث إجمالي فـ
 السنة

  العدد % العدد % العدد %  العدد % العدد % العدد %
 أقل من سنه -   -  -  -  ٤ ٠, ٤ ٤ ٠, ٢

١٢, ٥ ١٠٢ ٥, ٢ ٤٢ ٣, ٩ ١٤٤ ٤, ٧   سنة٤-١ ٨ ١٤, ٣ ٧ ١١, ١ ١٥

٢٥, ٠ ١٣٠ ٦, ٦ ١٠٩ ١٠, ١ ٢٣٩ ٨, ٠ ٩-٥ ٨ ١٤, ٣ ٢٠  ٣٣, ٣ ٢٨ 
١٤-١٠ ٨ ١٤, ٣ ٧ ١١, ١ ١٥ ١٢, ٥ ١٥٣ ٧, ٨ ١٠١ ٩, ٤ ٢٥٤ ٨, ٤ 

٥٩-١٥ ٢٩ ٥٧, ١ ٢٨ ٤٤, ٥ ٥٧ ٥٠, ٠ ١٥٢٧ ٧٧, ٧ ٨٠٦ ٧٤, ٦ ٢٣٣٣ ٧٦, ٥ 

٦٤-٦٠ -  -  -  ٣٣ ١, ٧ ٩ ٠, ٨ ٤٢ ١, ٣ 

  فاكثر٦٥ -  -  -  ٢٠ ١, ٠ ٩ ٠, ٨ ٢٩ ٠, ٩

 إجمالي ٥٣ ١٠٠, ٠ ٦٢ ١٠٠, ٠ ١١٥ ١٠٠, ٠ ١٩٦٥ ١٠٠, ٠ ١٠٨٠ ١٠٠, ٠ ٣٠٤٥ ١٠٠, ٠



 ٧

 م١٩٩٢ نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي لعام -بلدية دبي : المصدر 

وطـبقاً لدراسات المخطط الهيكلي وحساب الطاقة االستيعابية للمنطقة فإن عدد السكان المتوقع              
وهذا يفترض أن عدد األطفال في      .  نسمه ١٩٧٠٠ي  م يبلغ حوال  ١٠١٢فـي منطقة القرهود في العام       

من % ١٤, ٨ طفال وهو ما يمثل حوالي       ٣٣٥٠سـن المراحل التعليمية الثالث المذكورة يبلغ حوالي         
 .الطاقة اإلستيعابية للمدارس القائمة ضمن المراحل المذكوره

 
  اإلستنتاجات وأهم المؤشرات التخطيطيه -٣

وضاع الراهنه ، وتحليل الخصائص العمرانية والسكانيه للمنطقه        من خالل البيانات السابقه لأل     
يمكـن تحديـد أهـم القضايا والمؤشرات التخطيطيه فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والخدمات العامة               

 .اآلخرى في منطقة القرهود كما هو موضح في النقاط التاليه

 .ية تغيير إستعماالت األراضي باقامة المدارس في القطع السكن •

 .صغر حجم بعض المدارس وعدم تناسبها مع المعايير التخطيطيه لمساحات وأحجام المدارس  •

 .عدم توفر مواقف سيارات لعدد كبير من المدارس القائمه  •

 .عدم توفر مساحات كافيه من الحدائق ومالعب األطفال بالمنطقة •

 الطاقة اإلستيعابيه   من% ٢, ٤حاجـة السـكان فـي المـنطقة للخدمات التعليمية تقدر بحوالي            •
 .من الطاقة المتاحة حاليا % ١٤, ٥م إلى حوالي ١٠١٢للمدارس القائمه، وسترتفع في عام  

  السياسات والتوصيات-٤

 .الحد من التراخيص الجديده للمدارس الخاصه في المنطقة  •

عـدم تجديـد التراخـيص أو السماح بإعادة البناء للمدارس القائمة في مواقع مخصصه أصال                 •
 .لألغراض سكنية  

إلـزام المـدارس الخاصـة القائمـة بالفصل التام بين الجنسين خاصه في مراحل التعليم فوق                  •
 . اإلبتدائي 

 .تحديد الطاقة اإلستيعابية للمدرسة الواحدة بما يتناسب مع المعايير التخطيطيه والتربويه •

بما  ر الخدمات العامة إستغالل األراضي الخاليه وغير المخصصه لإلستعماالت األخرى لتوفي •
 .يتناسب مع حاجة المنطقة الحاليه والمستقبليه

 
 
 
 
 



 ٨

 
 
 
 

  م٢٠١٢-١٩٩٦برنامج توزيع الخدمات العامة بمنطقة القرهود ): ٥(جدول  
 الخدمة ١٩٩٦القائم  ٢٠١٢المقترح اإلضافات المطلوبة
 المساحه

 )هكتار(
 المساحه العدد

 )هكتار(
 المساحه العدد

 )هكتار(
  العدد

 تعليميه ٢١ ٢٨, ٢ ١٢ ٢٧, - ٩- ١, ٢-

 صحيه - - ١ ٠, ٧ ١ ٠, ٧

 دينيه ١ ١, ٩ ٤ ٤, - ٣ ٢, ١

 بريد - - ١ ٠, ٢ ١ ٠, ٢

 حدائق ومتنزهات - - ١٦ ١٣, ٨ ١٦ ١٣, ٨
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