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املقدمة

 ١،١نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عبــارة عــن برنامــج تعــاون بــن وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة وبرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات
البرشيــة (املوئــل) ،تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع أمانــات  17مدينــة
ســعودية رئيســية ،تــم إختيارهــا بنــا ًء عــى أحجامهــا الســكانية املختلفــة،
وتوزيعهــا الجغــرايف ،إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــر املعتمــدة عــى
القــدرات واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازن ـاً بــن
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية ،وشــملت كل مــن مدينــة :الريــاض،
مكــة املكرمــة ،جــدة ،الطائــف ،املدينــة املنــورة ،تبــوك ،الدمــام،
القطيــف ،األحســاء ،أبهــا ،نجــران ،جــازان ،حائــل ،عرعــر ،الباحــة ،بريــدة،
ســكاكا.
ولقــد أجريــت العديــد مــن املراجعــات عــى مســتوى تلــك املــدن ،مــع
تحليــل تفصيــي ومتعمــق لخمــس مــدن بإعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة
للمــدن الســعودية ،حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــن
التخطيــط الحــري والتخطيــط اإلقليمــي مــن خــال فحــص املدينــة داخل
منطقتهــا الفرعيــة ،ودراســة بعــض القضايــا املحــددة عــى مســتوى
املجــاورات الســكنية ،وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات ،عنــد
الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق عــر ورش
اســتوديوهات التخطيــط الرسيــع ،الســتقراء اســتنتاجات قويــة تســتند
عــى األدلــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل.
ومــن خــال البحــوث التطبيقيــة ،التــي ركــزت بشــدة عــى االســتنتاجات
املعتمــدة عــى الجانــب العمــي ،تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط ،ويف مامرســات
التخطيــط املحليــة يف كل مدينــة ،واختبــار التصاميــم واملشــاريع
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول ،قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات
والسياســات.
إن النهــج الثــايث األبعــاد ملوئــل األمــم املتحــدة اهتــم بالتخطيــط
املــكاين وعالقتــه باألطــر النظاميــة واملؤسســية ،فضــاً عــن اآلليــات
املاليــة ،ومــن هــذا املنظــور ،تشــمل معايــر النجــاح للتنفيــذ املســتدام
ألي مخطــط مــكاين العديــد مــن القواعــد واألنظمــة املرنــة والقابلــة
للتنفيــذ ،باإلضافــة إىل اســراتيجية التمويــل .وكمثــال عمــي عــى هــذا
األســلوب ،تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية محليــة متثــل عنــارص مهمــة
لنظــام التخطيــط املعــزز
واملحســن ،وقــد تــم تفصيلهــا بحيــث تشــمل
ّ
التصميــات التخطيطيــة ودراســات الجــدوى ،والتــي ميكــن الحقــا
تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذيــة ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن تنفــذ وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة ھــذه املخططــات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﮐﺎء آﺧرﯾن
ﻲﻓ اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ .لقــد تــم إنشــاء "اســتوديو التخطيــط والتصميــم الحــري
املشــرك التابــع لربنامــج مســتقبل املــدن الســعودية "كوســيلة لتعزيــز
القــدرات الذاتيــة وتطويــر األدوات والوســائل املصممــة حســب احتياجات
الربنامــج ،حيــث يعمــل املختــر ،الــذي يتألــف مــن خــراء دوليــن مــن مكتــب
األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة يف نــرويب (فــروع التخطيــط
واالقتصــاد والقانــون) ،إىل جانــب موظفــن يعملــون يف اململكــة
العربيــة الســعودية مــن مكتــب موئــل األمــم املتحــدة بالريــاض (اختارتهــم
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة) ،لتعزيــز ودعــم تبــادل املعــارف
وتطبيقهــا لطريقــة "التعلــم باملامرســة".
عــى هــذا النحــو ،تــم إرشاك جميــع املــدن الـــ  17يف وقــت واحــد يف
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اســراتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســييس و"التدريب
عــى رأس العمــل" الــذي ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور ومحــدد
للكــوادر الســعودية اســتنادا إىل نتائــج واســتنتاجات نظــام التخطيــط
والتوصيــات التــي وصــل إليهــا برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية،
وبهــذه الطريقــة ،ســوف يســتخدم إســتديو التخطيــط والتصميــم
الحــري يف الربنامــج كأداة انتــاج األدلــة وتعزيــز القــدرات مــن خــال منهــج
"التعلــم باملامرســة".

 ٢،١جهود اململكة لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة
يف ســعيها لتحقيــق التنميــة املســتدامة ملدنهــا ،دأبــت اململكــة
عــر مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة ،ومتاشــياً مــع مســرة التحــول
الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء اململكــة ،عــى تطويــر اســراتيجيات
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة ،كان مــن نتاجها إعداد اســراتيجية عمرانية
وطنيــة واســراتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة
القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة  .2030ويث ّمــن برنامــج
مســتقبل املــدن الســعودية هــذه الجهــود اإليجابيــة الداعمــة ألهــداف
رؤيــة اململكــة  2030يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة يف كافــة
مناطــق اململكــة ،ويســتند إىل األدوات واملخططــات واالســراتيجيات
الحاليــة كجــزء مــن عمليــة التشــخيص والتحليــل والتقويــم الشــاملة،
واقــراح التعديــات والتحســينات عنــد االقتضــاء.

 3,1نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة
 ١،3،١نطاق التقرير

يشــمل تقريــر الرؤيــة العمرانية الشــاملة ملحافظة األحســاء عــى العديد
مــن عنــارص االســراتيجية الجديــدة لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة،
واألســباب الرئيســية التــي تــم تحديدهــا يف النتائــج األوليــة ،واســتعراض
ومراجعــة الدراســات واملخططــات والوثائــق االســراتيجية  -مثــل
االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة ،فقــد تــم اإلقــرار بانخفــاض مســتوى
التنســيق مــن قبــل املناطــق واإلدارات والــوزارات ،باعتبارهــا نقطــة
الضعــف الرئيســية ،وبالتــايل ،فــإن مســألة التكامــل األفقــي (القطاعي)،
والتكامــل الــرأيس (املســتويات) متثــل تحديًــا رئيســيًا يهــدف برنامــج
مســتقبل املــدن الســعودية نحــو معالجتــه يف املســتقبل.
تعتمــد التوصيــات املتعلقــة بالسياســات العمرانيــة تحســن أطــر
ومامرســات التخطيــط الحــري عــى مفهــوم متعــدد املســتويات،
ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــري،
تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة املدينــة األوســع ،متأثــرة
بالديناميكيــات واالشــراطات واللوائــح واألنظمــة عــى املســتوى
الوطنــي واملســتويات العليــا ،وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات
تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة بهــذه املــدن ســواء الناتجــة
عــن الــدور املتوقــع للمدينــة يف املنطقــة اإلداريــة ،أو عــن التخطيــط
الوطنــي للمــدن.
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املقدمة

 3,3,1أهداف التقرير

يشــتمل تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملحافظــة األحســاء عــى
التحليــل العمــراين التشــخييص للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار
التنميــة املســتدامة ملوئــل األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة 2030م،
وهــو يعتــر مبثابــة أداة تفكــر توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل
واملســتقبيل للمدينــة ،مــع تحديــد اســراتيجية واضحــة للتنميــة
املســتدامة املســتقبلية للمدينــة املعنيــة .يســتند تحديد االســراتيجية
املذكــورة أعــاه عــى إتبــاع نهــج قائــم عــى األدلــة لفهــم املشــاكل ،بنــا ًء
عــى جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات الثانويــة واألوليــة ،كــا يســتخدم
تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ،كــا هــو الحــال يف الربنامــج ككل،
البيانــات التــي تــم جمعهــا يف إطــار مبــادرة ازدهــار املــدن (مــؤرشات
ازدهــار املــدن) لتحديــد االتجاهــات والتحديــات الهامــة عــى مســتوى
املدينــة ،ثــم يقــرن ذلــك مبراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة ،إىل جانــب
التحليــل املــكاين متعــدد املســتويات لنظــام املعلومــات الجغرافيــة،
لتحديــد هــذه االســراتيجية.

 4،١منهجية تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

 ١،4،١نهج املدخالت املعتمدة عىل األسس والرباهني
يــؤدي أســلوب التخطيــط القائــم عــى األدلــة إىل فهــم أعمــق
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة ،مــن خــال جمــع البيانــات
العمرانيــة املختلفــة ومقارنتهــا مثــل الرتكيبــة الســكانية والكثافــة
واســتعامالت األرايض والســات الطبيعيــة وتحليــل شــبكة الطــرق

© FSCP

قرص إبراهيم التاريخي باألحساء

14

وســهولة الحركــة .وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا
مبعايــر أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة ،حيــث أنهــا ال
توفــر فقــط منظــورا واضحــا للقضايــا اإلمنائيــة الرئيســية ،ولكنهــا تحــدد
أيضــا األثــر املتوقــع ملقرتحــات التنميــة املســتقبلية عــى املــؤرشات
املطبقــة يف التحليــل .يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة ،التــي تســتند إليهــا
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــات
يف أنظمــة التخطيــط ،يجــب أن تكــون معتمــدة عــى البيانــات ،لذلــك ،تــم
دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــر مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة لفهــم
املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن.
وتتألف العنارص التي تشكل األسلوب املبني عىل األدلة من اآليت:
 )1مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛
 )2مؤرشات ازدهار املدن؛
 )3التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية.

املقدمة

مستوى اململكة

مستوى املنطقة
الرشقية

ويتــم اســتخدام جميــع هــذه العنــارص يف إطــار منهجيــة تشــخيصية متعــددة
املســتويات تشــتمل عــى أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة .إن الطريقــة
املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة عــى األدلــة،
وتطويــر القــدرات وإرشاك الجهــات املعنيــة يف جميــع املــدن الســبع عــرة
للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة ،قــد تــم اشــتقاقها إعتــادا ً عــى نهــج
الحركــة مــن أعــى إىل أســفل ومــن أســفل إىل أعــى ،يف حــن تتقاطــع مــع
جميــع مســتويات التخطيــط .مــن خــال تحليــل كيفيــة تأثــر هيكلــة العنــارص
املكانيــة والقضايــا االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا البعــض عــى
مســتويات مختلفــة مــن التأثــر،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى
الوطنــي إىل مســتوى املجــاورة الســكنية ،وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط
التنميــة العمرانيــة يف املدينــة ،وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة
وراءهــا.

 ٢،4،١املراجعات

مستوى منطقة
مدينة اإلحساء

تــم إجــراء العديــد مــن املراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة
بهــدف( :أ) اســتخراج املعلومــات املفيــدة لفهــم النطــاق واملدينــة نفســها،
و(ب) ملراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــا ًء عــى ثالثــة معايــر :مــدى
مالءمــة املحتــوي ،وتكامــل اإلجــراءات وفعاليــة النتائــج .ولقــد ركــزت املراجعــات
عــى تقييــم:
• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املعتمدة
• املخطط اإلقليمي الشامل للمنطقة الرشقية
• املخطط اإلسرتاتيجي ملحافظة األحساء
• املخطط املحيل

مستوى حارضة
اإلحساء

مستوى مدينة
اإلحساء

 ٣،4،١التقرير الخاص بتقييم نتائج مؤرش ازدهار املدن

يتكــون مــؤرش ازدهــار املدينــة مــن ســتة محــاور تســاعد يف تحديــد األهــداف
والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة عــى األدلــة ،مبــا
يف ذلــك تحديــد رؤى املدينــة واملخططــات طويلــة األجــل الطموحــة والقابلــة
للقيــاس عــى حــد ســواء ،هــذه املحــاور هــي:
اإلنتاجية؛
البنية التحتية؛
جودة الحياة؛
املساواة واملشاركة؛
االستدامة البيئية؛
الحوكمة والترشيعات.

وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين ملحافظــة
األحســاء ،حيــث أن هنــاك عــرة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــى مســتوى
تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ضمــن برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية،
ترتبــط باملــؤرشات الـــ  72الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن.

 ٤،4،١التحليل املكاين لبيانات نظم املعلومات الجغرافية

مستوى الحي

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات

يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاه الضــوء عــى األمنــاط
التفصيليــة للتنميــة الحرضيــة والتفاعــات والديناميكيــات املرتبطــة بالحركــة
والكثافــات واســتعامالت األرايض داخــل النظــام الحــري حيــث تســاعد هــذه
العمليــة عــى الفهــم الديناميــي لنقــاط الضعــف والقــوة يف النظــام
الحــري والقضايــا الرئيســية التــي يجــب معالجتهــا ،كــا ميكــن تقييــم تأثــر
املقرتحــات املتعلقــة بالتنميــة والتطويــر يف املســتقبل وفق ـاً للمــؤرشات
نفســها.
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السياق العمراين لألحساء عىل
املستويني الوطني واإلقليمي

٢
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السياق الوطني واإلقليمي

 ١،٢دور اإلحساء يف اململكة

 ١،١،٢الخلفية التاريخية

تعتــر األحســاء إحــدى أقــدم املســتوطنات يف العــامل ،وموطنــا ألكــر
وأشــهر واحــة نخيــل يف العــامل والعديــد مــن الحضــارات القدميــة ،ضمتهــا
اليونســكو كموقــع للــراث العاملــي االنســاين يف عــام  .2018ويرجــع
أصــل الواحــة إىل عــدة آالف مــن الســنني ،وتعــزى حيويتهــا املســتدامة
لخصوبــة تربتهــا ووفــرة عيونهــا ومياههــا العذبــة ،ومواقعهــا األثريــة
الضاربــة يف عمــق التاريــخ ،ويف الوقــت نفســه هــي أســم لألمانــة
وللمحافظــة .قــدر عــدد ســكانها خــال الفــرة 1200-1000م بـــ مائــة ألــف
نســمة مقرتبــة بذلــك مــن مــدن "طيبــة" الفرعونيــة يف مــر ،و بابــل
يف العــراق  ،و يانغتســو يف الصــن )1(.تقــع يف واحــة األحســاء عــدة
مــدن وقــرى أهمهــا  :الهفــوف واملــرز والعيــون والعمــران التــي تشــكل
مع ـاً أمانــة األحســاء .وكانــت مدينــة الهفــوف ،التــي كانــت تســمى أص ـاً
األحســاء ،عاصمــة املنطقــة الرشقيــة حتــى عــام  ،1953حــن تــم نقــل
مقــر اإلمــارة إىل الدمــام .واليــوم ،األحســاء هــي عاصمــة محافظــة
األحســاء يف املنطقــة الرشقيــة.

 2,1,2الجغرافيا واملوقع

تقــع محافظــة األحســاء ضمــن واحــة األحســاء ،وهــي أكــر واحــات
اململكــة ،يحدهــا شــاال محافظــات أبقيــق والنعرييــة و قريــة العليــا
ومــن الــرق الخليــج العــريب وقطــر واألمــارات العربيــة املتحــدة ،و جنوبـاً
ســلطنة عــان ،وغربــاً صحــراء الدهنــاء وهضبــة الصــان ،واملحافظــة
واقعــة يف نطــاق املنــاخ املــداري الــذي ميتــاز بوجــود موســمني فقــط:
صيــف حــار جــاف وشــتاء معتــدل إىل دافــئ مــع زخــات مطريــة عارضــة.

 ٣,1,2الخلفية الدميوغرافية

األحســاء هــي مركــز حــري يف املنطقــة الرشقيــة من اململكــة العربية
الســعودية .وتتكــون محافظــة األحســاء مــن أربــع مــدن رئيســة :الهفــوف
واملــرز والعيــون والعمــران .وقــد بلــغ تعــداد ســكانها  936.935نســمة
يف إحصــاء  ،2010أمــا اليــوم فيقطــن املحافظــة  1.241.140نســمة ،مبــا
يف ذلــك القــرى الواقعــة ضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام 1450هـــ،
منهــم  %19مقيــم .كــا بلــغ عــدد األرس  160.304أرسة مبتوســط حجــم
 6.7أفــراد .وبالنظــر إىل املدينتــن الرئيســيتني يف املحافظــة ،وهــا
الهفــوف واملــرز ،هنــاك مــؤرش واضــح عــى أن املدينتــن شــهدتا
وتــرة منــو ســكاين رسيعــة خــال الفــرة  ،2016-1992إذ زاد تعدادهــا
مــن  444.977نســمة يف عــام  1992إىل  572.908نســمة يف عــام
 2004لريتفــع إىل  660.788نســمة عــام  ،2010وإىل  768.000نســمة
حســب تقديــرات منتصــف العــام .2016

 ٤،١،٢الخلفية االجتامعية االقتصادية

تاريخيــاً ،تعــد "األحســاء" ســلة غــذاء املنطقــة ،فهــي تنتــج محاصيــل
التمــور والقمــح واألرز والفاكهــة ،إذ يوجــد بها  3مليون نخلة .لهذا تســعى
الحكومــة إىل تحفيــز الزراعــة مــن خــال تحســن الربحيــة للمزارعــن .كــا
يوجــد باملنطقــة ســوق اإلبــل ،وســوق الخميــس األســبوعي يف
الهفــوف الــذي يتــم فيــه أيضــاً عــرض منتجــات زراعيــة كالتمــور والقمــح
واألرز والفاكهــة.
وتشــمل األنشــطة االقتصاديــة اإلضافيــة يف املنطقــة صناعــة
املنســوجات ،وتجهيــز األغذيــة وتربيــة الخيــول العربيــة .كــا هــو الحــال

سكان املنطقة
 ٪من إجاميل سكان اململكة يف 2014

15.1

84.9
باقي سكان اململكة
سكان املنطقة الرشقية

عدد السكان ()٢٠١٠
السكان/كيلومرت مربع معدل
النمو/السنة

معدل النمو الحرضي

شكل  .1توزيع السكان ومعدل النمو السكاين ومساحة املناطق الحرضية ،اململكة العربية السعودية
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مساهمة القطاعات
االقتصادية يف الناتج
املحيل اإلجاميل
16.7%

1.4%

0.3%

2.8%

24.3%

6.7%

3.3%
16.7%

18%
9%

الصناعة
الطاقة (كهرباء)
بناء وتشييد
تجارة
نقل
مالية وعقار
خدمات اجتامعية
حكومية
تعدين
زراعة
الناتج املحيل االجاميل للمناطق ()2012
نسبة منو الناتج املحيل االجاميل /سنويا
مساهمة ناتج املنطقة يف الناتج الوطني
اإلجاميل

شكل  .2الناتج املحيل اإلجاميل ملناطق اململكة ومساهمة قطاعات االقتصاد يف الناتج املحىل اإلجاميل للمناطق

الدمام  :مطار امللك فهد الدويل
(عدد الركاب)9,567,000 :؛
جدة  :مطار امللك عبدالعزيز الدويل
(عدد الركاب)30,000,000:؛
الرياض  :مطار امللك خالد الدويل
(عدد الركاب)22،3٠0,000 :؛
املدينة املنورة :
مطار األمري محمد بن عبدالعزيز
الدويل
(عدد الركاب)6.500،0٠0 :؛
بريدة  :مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الدويل
(السعة .)550,000

الدمام  -بقيق  -الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض
مكة املكرمة-جدة-
املدينة املنورة
موانئ الخليج العريب:
ميناء امللك عبد العزيز (الدمام)
ميناء امللك فهد الصناعي (الجبيل)
ميناء الجبيل التجاري
ميناء رأس الخري
ميناء رأس تنورة
موانئ البحر األحمر:
ميناء جدة اإلسالمي
ميناء امللك فهد الصناعي
ميناء ينبع التجاري

احجام حركة املرور
اقل من 100
300-100
500 -301
700 -501
أكرث من 700

الشكل  .3خريطة توضح شبكة النقل بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها
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مــع جميــع املــدن يف اململكــة العربيــة الســعودية ،اســتفادت محافظــة
األحســاء بشــكل كبــر مــن صناعــة النفــط خــال العقديــن املاضيــن ،إذ
ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  24,400دوالر يف
عــام  1990إىل  54,730دوالر يف عــام  )2(.2015مــا انعكــس إيجابـاً عــى
متوســط دخــل الفــرد الــذي ارتفــع بــدوره مــن  21,000دوالر يف عام 2011
()3
إىل  23,000دوالر يف عــام  2012وإىل  25,700دوالر يف عــام .2013
إجاميل الناتج املحيل
بلــغ إجــال الناتــج املحــي للمنطقــة الرشقيــة  1,646مليــار ريــال يف
عــام  ،2012وهــو مــا ميثــل  % 60مــن إجــايل الناتــج املحــي للمملكــة،
وبخصــم النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي ،يصبــح الناتــج املحــي اإلجــايل
344مليــار ريــال ،مــا يــوازي  %24مــن إجــايل الناتــج املحــي للمملكــة.
أمــا متوســط منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الســنوي للمنطقــة ،بعــد
خصــم لنفــط الخــام والغــاز ،فبلــغ  %24.8خــال  .2012 - 2009ويحتــل
القطــاع الصناعــي (خــارج قطــاع النفــط والغــاز) املرتبــة األوىل مــن حيــث
املســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل للمنطقــة الرشقيــة بنســبة
 ، % 43.4يليــه قطــاع التجــارة  ، %11.1والعقــارات والخدمــات املاليــة بنســبة
 .%10.8أمــا مســاهمة قطــاع البنــاء والتشــييد فبلغــت  % 5.7يف الناتــج
املحــي اإلجــايل.

 ٥،١،٢الهياكل واملوارد اإلقليمية
النقل الجوي واملطارات
يوجــد باملنطقــة الرشقيــة ثــاث مطــارات :مطــار دويل يف الدمــام،
ومطاريــن داخليــة يف األحســاء والقيصومــة .قــدر عــدد الــركاب يف
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مطــارات املنطقــة الرشقيــة بنحــو  2.74مليــون راكبــاً يف عــام  2011و
 3.15مليــون راكبــاً يف عــام  ، 2012مســجلة زيــادة قدرهــا  ، %15متثــل
 %8.17مــن إجــايل الحركــة الجويــة للــركاب يف اململكــة.
النقل البحري واملوانئ
يوجــد باملنطقــة الرشقيــة خمســة مــواىنء بحريــة عــى الخليــج العــريب.
ويعــ ّد مينــاء امللــك عبــد العزيــز يف الدمــام ثــاين أكــر مينــاء يف
اململكــة العربيــة الســعودية .وتشــمل املــواىنء األخــرى مينــاء امللــك
فهــد الصناعــي بالجبيــل ،ومينــاء الجبيــل التجــاري ،ومينــاء رأس الخــر،
ورأس تنــورة ،واألخــر يعــد مينــاء التصديــر الرئيــس للنفــط إىل العــامل،
حيــث يشــحن منــه نحــو  % 97مــن صــادرات اململكــة مــن النفــط.

 6,1,2اتجاه النمو الحرضي

تشــكلت األحســاء نتيجــة اندمــاج العديــد مــن التجمعــات الصغــرة
املتجــاورة لتشــكيل بلديــة واحــدة كبــرة .ويتحقــق النمــو الحــري مــن
خــال النمــو الســكاين وزيــادة املســاحة الجغرافيــة املبنيــة .ويالحــظ أن
مراكــز العمــران األوىل كانــت متيــل للتجمــع بالقــرب مــن مــوارد امليــاه
كاآلبــار والينابيــع املنتــرة يف جميــع أنحــاء املنطقــة  ،مــا أدى النتشــار
التجمعــات الزراعيــة الصغــرة حولهــا.
شــهدت املنطقــة تطــورا ً رسيع ـاً بعــد اكتشــاف النفــط فيهــا كفــل لهــا
تخطيطــاً وإدارة أفضــل .ومــع التحســن يف األوضــاع االقتصاديــة ،تغــر
منــط اســتخدام األرايض ،وزادت مســاحة الكتلــة العمرانيــة ،واســتخدمت
املــواد اإلنشــائية الخرســانية عوضـاً عــن تقنيــات ومــواد البنــاء التقليديــة.
وارتفــع الطلــب عــى اإلســكان والخدمــات واملرافــق والتجهيــزات العامــة
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كالطــرق وامليــاه والكهربــاء واالتصــاالت .ويف ظــل هــذا النمــط مــن
النمــو الحــري ،اندمجــت مــدن الهفــوف واملــرز لتشــكل معـاً األحســاء.
لقــد كان الكتشــاف النفــط عــى مقربــة مــن املدينــة تأثــر كبــر يف
تحديــد منــط التنميــة ومنــو املحافظــة ،وتصنيــف األحســاء كمركــز منــو
وطنــي تــرك أثــرا ً إيجابــاً يف دفــع وتحريــك النمــو يف األحســاء .ويعــد
تطويــر القطــاع الصناعــي أحــد أبــرز الجهــود الرســمية يف تعزيــز التنميــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة يف املحافظــة.

 ٢،٢ديناميكية وأمناط التنمية يف املنطقة

 ١،٢،٢التنظيم اإلقليمي

الحدود اإلدارية
تقــع محافظــة األحســاء يف املنطقــة الرشقيــة (إحــدى املناطــق اإلداريــة
الـــ 13التــي تتكــون منهــا اململكــة العربيــة الســعودية) .وتتكــون املنطقة
الرشقيــة مــن  11محافظــة ،خمــس منهــا فئــة (أ) وهــي اإلحســاء ،حفــر
الباطــن ،الجبيــل ،القطيــف ،والخــر وســت محافظــات فئــة (ب) هــي
الخفجــي ،رأس تنــورة ،أبقيــق ،النعرييــة ،قريــة العليــا ،والخرخــر .وتضــم
محافظــة األحســاء واحــة األحســاء وصحــراء الربــع الخــايل ،وهــي أكــر
محافظــات اململكــة العربيــة الســعودية مســاحة إذ تبلــغ مســاحتها 379
ألــف كــم 2ممثلــة بذلــك  %20مــن مســاحة اململكــة.
تقــع حــارضة الدمــام ،وهــي عاصمــة املنطقــة الرشقيــة ،عــى ســاحل
الخليــج العــريب ،ولهــا أهميــة اســراتيجية بفضــل مينائهــا الــذي يســهل
التبــادل التجــاري والصناعــي والثقــايف بــن اململكــة وبقيــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ودول جنــوب رشق آســيا .وتعــد املنطقــة الرشقيــة
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القاعــدة االقتصاديــة األساســية للمملكــة ،نظــرا ً ألهميتهــا يف اإلنتــاج
النفطــي وارتباطهــا بحريــاً مبــواىنء دول مجلــس التعــاون الخليجــي
وكونهــا البوابــة الرشقيــة للمملكــة وملعظــم التجــارة البحريــة املرســلة
للمناطــق الوســطة والشــالية مــن اململكــة.
يقســم املخطــط اإلقليمــي الشــامل لعــام  2005املنطقــة الرشقيــة
إىل  5قطاعــات رئيســة عــى النحــو التــايل:
• الرشيــط الســاحيل (قطــاع الدمــام) :يحــوي هــذا القطــاع قرابــة
 %24مــن إجــايل عــدد التجمعــات الحرضيــة يف املنطقــة .ويرتكــز
النشــاط االقتصــادي األبــرز لهــذا القطــاع يف اإلدارة  ،والخدمــات ،
والصناعــة  ،والســياحة.
• األحســاء :تعتــر األنشــطة الزراعيــة والســياحية والصناعيــة محــور
هــذا القطــاع باإلضافــة إىل النشــاط التجــاري املحــي.
• حفــر الباطــن :يقتــر النشــاط االقتصــادي يف هــذا القطــاع عــى
األنشــطة الرعويــة والزراعيــة الصغــرة واملتوســطة يف األرايض
الصالحــة للزراعــة يف هــذا القطــاع.
• العديــد :يتمثــل النشــاط االقتصــادي األبــرز لهــذا القطــاع يف مجــال
خدمــة مرتــادي املنافــذ الربيــة الحيويــة باعتبــاره املدخــل الجنــويب
الرشقــي إىل املنطقــة واململكــة .يهــدف املخطــط إىل تفعيــل
التبــادل بــن املنطقــة ودول الخليــج يف مجــاالت التجــارة والســياحة
وأنشــطة الخدمــات .تــم اقــراح إنشــاء مدينــة اقتصاديــة يف أبــو
قميــص تهــدف إىل تعزيــز التبــادل املذكــور يف مركــز نشــاط تجــاري
و صناعــي.
• الربــع الخــايل :يحــوي هــذا القطــاع أكــر احتياطــي للبــرول والغــاز،
وهــو محــور البحــوث وأعــال التنقيــب الجاريــة .ومــع ذلــك  ،يفتقــر
القطــاع إىل مركــز حــري متطــور لتوفــر خدمــات الدعــم لــه.
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تقــع محافظــة األحســاء ضمــن قطــاع األحســاء ،وتســتأثر بـــ  %25.7مــن
ســكان املنطقــة لتحتــل املرتبــة الثانيــة بعــد الرشيــط الســاحيل الــذي
يضــم  %61.5مــن ســكان املنطقــة .وتشــمل األنشــطة االقتصاديــة
األساســية لهــذا القطــاع الزراعــة والســياحة والتصنيــع.
املخطط اإلقليمي للمنطقة الرشقية
اقــرح املخطــط اإلقليمــي للمنطقــة الرشقيــة لعــام 14٥0هـــ تدرجــاً
هرميــأً ملراكــز النمــو ومحــاور التنميــة بهــدف تنظيــم التنميــة يف
املنطقــة  .وتوضــح الخريطــة املعروضــة يف الشــكل  ٦محــاور التنميــة
املقرتحــة ومراكــز النمــو الرئيســة الواقعــة يف محيطهــا.
متتلــك األحســاء نظا ًمــا قويًــا مــن العالقــات الوظيفيــة واالقتصاديــة مــع
املراكــز الحرضيــة الهامــة األخــرى املحيطــة بهــا  ،مبــا فيهــا الدمــام ،عاصمــة
املنطقــة الرشقيــة ،وكذلــك املركــز الحــري الرئيــس .وضمــن هــذه
املراكــز الحرضيــة اإلقليميــة ،هنــاك ثالثــة محــاور تنمويــة رئيســة ناشــئة،
اثنــان منهــا عــى الطــرق الرسيعــة الرئيســة العابــرة للمنطقــة:
•

•

محــور تنميــة عــى امتــداد الطريــق الرسيــع  ،40الــذي يعــد أكــر
الطــرق أهميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث يربــط رشق
اململكــة بغربهــا بطــول  1359كلــم عــر العاصمــة الريــاض.
محــور التنميــة الثــاين عــى امتــداد الطريــق الرسيــع  ،95واملعــروف
أيضــا باســم طريــق أبــو حدريّــة الرسيــع ،مــن جــر امللك فهــد رابطاً
البحريــن باململكــة العربيــة الســعودية ،شــاالً إىل حــدود الكويــت

•

عــر الدمــام والجبيــل بطــول 300كــم ،ويشــكل طري ًقــا رئيسـاً لنقــل
البضائــع يف املنطقــة ،محاذيـاً لطريــق الظهــران  -الجبيــل الرسيــع،
حيــث ميكــن اســتخدام أي منهــا يف حــال خضــوع إحداهــا ألعــال
الصيانــة واإلصــاح .ويشــكل الطريــق الرسيــع الحــدود الرشقيــة
ملطــار امللــك فهــد الــدويل يف الدمــام.
ميتــد محــور التنميــة الثالــث عــى طــول الطريــق الرسيــع  ،75الــذي
يربــط الدمــام بالهفــوف يف األحســاء .ويجــاوره خــط ســكة الحديــد
الــذي يربــط مينــاء الدمــام و وســط مدينــة الدمــام والهفــوف
بالريــاض ،مــرورا ً بــاألرايض الزراعيــة يف واحــة األحســاء ،أكــر منتــج
للتمــور يف املنطقــة ،وانتهــا ًء مبســافات غــر مأهولــة جنوب ـاً يف
منطقــة الربــع الخــايل .

 ٢،٢،٢الهيكل اإلقليمي واملوارد
البنية التحتية لحركة النقل
متتلــك املنطقــة الرشقيــة شــبكة حديثــة ومتطــورة من الطرق والجســور
التــي تربــط املــدن الرئيســة باملرافــق النفطيــة والصناعيــة املختلفــة
داخــل املنطقــة واملناطــق املجــاورة لهــا .وتشــهد املنطقــة حاليــا تنفيــذ
مشــاريع وتوســعات جديــدة يف شــبكة الطــرق الداخليــة ،مبــا يف ذلــك
تلــك التــي تربــط املنطقــة باملناطــق املحيطــة بهــا .وباســتطاعة %83.4
مــن الســكان يف املنطقــة الوصــول إىل الفــرص والخدمــات والســلع
واملرافــق يف مراكــز املدينــة يف غضــون  15دقيقــة بالســيارة.
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سكة حديد قامئة
طريق عام
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العنارص الطبوغرافية
تشــغل اململكــة العربيــة الســعودية مــا نســبته  % 80مــن مســاحة شــبه
الجزيــرة العربيــة .وتحــوز مجموعــة مــن الســات الطبوغرافيــة تشــمل
را ،و  ٢.٧مليــون هكتــارا ً مــن
ســواحل بحريــة بطــول 3,200كــم كيلومــ ً
أرايض الغابــات ،وأكــر مــن  ١٧١مليــون هكتــارا ً مــن املراعــي ،و  ٣٥كــم2
مــن غابــات أشــجار املانغــروف ،و  1,480كم2مــن الشــعاب املرجانيــة.
وتقــع األحســاء بــن الســهول والكثبــان الرمليــة .ومعظــم االرتفاعــات
الطوبوغرافيــة للمنطقــة معتدلــة ،إذ تــراوح بــن صفــر 50 -م فقــط،
مــا يســهل التوســع الحــري.
هــذه األنظمــة البيئيــة قيّمــة جــدا ً ،ليــس مــن ناحيــة تضاريســية فحســب
وهيكلــة اإلقليــم ،ولكنهــا تعتــر عنــارص لالقتصــاد الوطنــي ورفاهيــة
الســكان .يــراوح معــدل النمــو الســكاين يف اململكــة بــن املتوســط
والعــايل ،إذ يصــل إىل  .%2.45وإذا مل يتــم إدارتــه بشــكل جيــد  ،فقــد
يؤثــر ذلــك ســلباً يف تدهــور النظــم الطبيعيــة ويــؤدي لخلــل يف تــوازن
التنــوع اإلحيــايئ والنظــم البيئيــة يف األحســاء ،هنــاك عــدة عوامــل
مســببة لإلجهــاد البيئــي فقــد تــم تحديــد الدوافــع املختلفــة للتدهــور
البيئــي .فمــن ناحيــة ،تتحــدى أمنــاط النمــو غــر املســتدامة والبنيــة
التحتيــة غــر املالمئــة ،التنميــة االقتصاديــة املســتقبلية وتعـ ّرض املــوارد
الطبيعيــة املوجــودة للخطــر ،ومــن ناحيــة أخــرى ،يعــد تغــر املنــاخ عبئــا
إضافيــا عــى البيئــة.
فمنــاخ اململكــة الــذي يــراوح بــن شــبه الجــاف وشــديد الجفــاف يتســم
بانخفــاض شــديد يف معــدل هطــول األمطــار الســنوي ( 70.5ملــم)،
ونســبة تبخــر عاليــة للغايــة ،وشــح يف مــوارد امليــاه العذبــة ،واســتهالك
ملــوارد امليــاه الجوفيــة غــر املتجــددة يف األغــراض الزراعيــة والبلديــة
والصناعيــة يتجــاوز كثــرا ً معــدل التغذيــة واالســتعاضة الجوفيــة لها بســبب
تناقــص معــدل ســقوط األمطــار .هــذا ينطبــق عــى طبقــات امليــاه
الجوفيــة التــي تتــزود منهــا محافظــة األحســاء .لهــذا ،يتــم اآلن توفــر
ميــاه الــري الزراعــي مــن محطــة التحليــة يف القطيــف للحيلولــة دون
زيــادة حجــم االســتنزاف وهبــوط مناســيب امليــاه الجوفيــة وحاميتهــا مــن
النضــوب.
وعــى املســتوى الوطنــي ،تشــر االتجاهــات إىل أن متوســط درجــات
الحــرارة قــد ازداد بنســبة  0.2درجــة مئويــة إىل  0.3درجــة مئويــة لــكل
عقــد( )4بســبب التغــرات املناخيــة ،مــا يؤثــر ســلباً يف امليــاه والبنيــة
التحتيــة الخــراء .ففــي الظهــران ،يتوقــع أن يرتفــع متوســط درجــة الحــرارة
مــن  3.4درجــة مئويــة إىل  3.6درجــة مئويــة بحلــول عــام  .2080فموجــات
الحــرارة أكــر تكــرارا وشــدةً ،والســجالت (حتــى عــام  )2013تظهــر كيــف
ارتفعــت درجــات الحــرارة الذرويــة مــن  13حــدث مناخــي ( )1995-1978إىل
 57حــدث مناخــي ( )5(.)2003-1996ويعتــر مــؤرش الجفــاف يف املنطقــة
أقــل مــن  . 0.05وتتأثــر درجــات الحــرارة العاليــة بهبــوب العواصــف الرمليــة
()6
الشــالية الغربيــة املتكــررة عــى املدينــة ،والتــي تزايــد حدوثهــا.
يف محافظــة الظهــران ،تتوقــع النــاذج املناخيــة الحديثــة احتامليــة
انخفــاض و زيــادة متوســط هطــول األمطــار الســنوي ( 87.6ملــم).
ومــع ذلــك  ،فــإن كال الســيناريوهني ينطويــان عــى معــدالت هطــول
مطــري منخفضــة للغايــة ( 122.2-72.4ملــم) ،مــا يــؤدي مــع تزايــد التبخــر
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إىل انخفــاض مســتويات امليــاه مــن املســطحات املائيــة املفتوحــة
والرتبــة والنباتــات .وبســبب تزايــد درجــة حــرارة الهــواء ،فــإن معــدل تغذيــة
طبقــات امليــاه الجوفيــة ســوف يتناقــص مبــرور الوقــت .وهــذا يؤثــر يف
اإلمكانيــات الزراعيــة يف املنطقــة ،ويحــ ّد مــن توســعها ،خاصــة حــول
القطيــف ،ويحــ ّد أيضــاً مــن تطويــر املســاحات الخــراء املفتوحــة يف
جميــع أنحــاء املدينــة.
لقــد انحــرت الرقعــة الزراعيــة يف املنطقــة ومل يبقــى ســوى القليــل
مــن األرايض املخصصــة للمســاحات الخــراء .باملجمــل ،ال تقــوى
املســاحات الخــراء القليلــة واملتباعــدة عــى حاميــة ورفــع منســوب
امليــاه الجوفيــة ،كــا أنــه ال يخفــف مــن تأثــرات الجــزر الحراريــة الحرضيــة.
تتأثــر املناطــق الســاحلية ،مثــل الدمــام ،بشــكل خــاص بالتغــر املناخــي،
ومــن املتوقــع فقــد مــا يقــدر بـــ  1،726-401هكتــا ًرا عــى امتــداد ســاحل
الخليــج العــريب( )7بحلــول عــام  .2100وســيكون لذلــك تأثــر كبــر عــى
ســكان اململكــة ،حيــث يقطــن حــوايل  %12يف املناطــق الســاحلية
الحرضيــة املنخفضــة ،و % 50يعيشــون ضمــن حــدود 100كم من الســاحل.
( )8كــا ســيؤثر ذلــك يف البيئــة البحريــة ،مثــل الشــعاب املرجانيــة ،التــي
متثــل أهــم املوائــل البحريــة عــى ســاحل الخليــج العــريب .وتوفــر هــذه
الشــعاب ،وكذلــك غابــات املنغــروف املــأوى والغــذاء ملجموعــة واســعة
مــن الحيــاة البحريــة ،ومــن املحتمــل أن تتأثــر ســل ًبا بارتفــاع درجــة حــرارة
()9
األرض وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر.
هنــاك مواقــع يف منطقــة الدمــام الحرضيــة يتعــرض نظامهــا البيئــي
عــى ســاحل الخليــج العــريب للتهديــد ،ممثلــة يف عمليــات الــردم
لســواحل وأجــزاء مــن غابــات املانجــروف يف خليــج جزيــرة تــاروت مبحافظــة
القطيــف قــدرت مســاحتها بـــ  3،810هكتــارا ً .وكانــت الهيئــة الســعودية
للحيــاة الفطريــة قــد خصصــت خليــج تــاروت كمحميــة بحريــة طبيعيــة ،وقــد
لوحــظ بالفعــل تدهــور البيئــة البحريــة هنــاك بــردم  485هكتــارا عــى وجــه
التقديــر مــن البيئــة البحريــة.
املوارد االقتصادية
األحســاء هــي جــزء ضمــن منظومــة حرضيــة كــرى متكاملــة وظيفيــاً
تضــم مــا يقــرب مــن  % 85مــن إجــايل الســكان يف املنطقــة و % 46
مــن إجــايل التجمعــات الحرضيــة .ونتيجــة لذلــك ،فــإن اقتصــاد املنطقــة
واســع النطــاق ،يشــمل تنوعــاً مــن األنشــطة اإلداريــة والخدميــة
والصناعيــة والزراعيــة والســياحية.
وميكــن تحديــد مجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف الحرضيــة عــى
املســتوى اإلقليمــي ملــدن املنطقــة الرشقيــة ،والتــي لــكل منهــا
هويتهــا وتخصصهــا ،فمدينــة الدمــام هــي املركــز اإلداري والتجــاري
للمنطقــة الرشقيــة ،مــع مامرســة بعــض األنشــطة الزراعيــة يف
الضواحــي ،والجبيــل يف الشــال هــي املركــز الصناعــي الرئيــس يف
املنطقــة ،وأكــر مدينــة صناعيــة يف الــرق األوســط ،وتقــع بالقــرب
مــن مثيلتهــا يف الوظيفــة مدينــة رأس تنــورة .أمــا القطيــف ،فتحمــل
طابعـاً ثقافيــا مميــزا ،وهــي معروفــة بقريتهــا وأســواقها التاريخيــة .ويف
الجنــوب ،مدينــة الهفــوف املركــز الحضــاري لواحــة األحســاء ،واملشــهورة
مبواقــع الــراث والثقافــة مــن أســواق وقصــور تراثيــة ,والتــي تعــد أحــد
أكــر منتجــي التمــور يف العــامل.
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مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل
املراكز الريفية  /القرى

سكة حديد قامئة
طريق عام
طريق إقليمي مزدوج
طريق رئيس مفرد
طريق عام – مقرتح
طريق إقليمي مزدوج – مقرتح
حقل نفط
حقل غاز
أنابيب نفط
أنابيب غاز
أنبوب نفط مغلق
مصفاة تكرير نفط
مجمع معالجة النفط
شكل  .٨احتياطي النفط والغاز

ميناء تصدير نفط

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل
املراكز الريفية  /القرى

مياه جوفية
تلوث الهواء
تلوث ساحيل
مصادر تلوث
مرادم نفايات

شكل  .9التلوث واألوضاع البيئية يف املنطقة الرشقية
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قطاع النفط والغاز
يعتــر قطــاع النفــط والغــاز أكــر وأهــم مســاهم اقتصــادي يف املنطقة
الرشقيــة ،حيــث توجــد جميــع حقــول النفــط والغــاز املنتجــة يف اململكــة.
وتشــمل حقــل الدمــام ،أول حقــل تــم اكتشــافه يف اململكــة .وحقــل
الغــوار ،أكــر حقــل نفطــي يف العــامل ؛ وحقــول الســفانية والوفــرة
والشــيبة يف الربــع الخــايل ،املكتشــفة حديثــاً وتحــوي احتياطيــات
ضخمــة مــن النفــط والغــاز ،هــذه هــي أهــم الحقــول ،إضافــة لحقــول
نفطيــة أخــرى.
ارتفعــت مســتويات اإلنتــاج مــن احتياطيــات النفــط يف املنطقــة
الرشقيــة إىل  265.9مليــار برميــل يف عــام  ،2012مــا يعــادل  %25مــن
العــرض العاملــي .هــذه االحتياطيــات مجهــزة بالبنيــة التحتيــة الالزمــة
ألعــال إنتــاج النفــط الخــام ،ونقلــه بجميــع درجاتــه لتصديــره رشق ـاً وغرب ـاً.
يقــع مقــر رشكــة أرامكــو الســعودية يف الدمــام ،إلدارة كافــة عمليــات
قطــاع النفــط والغــاز مــن تنقيــب ،واستكشــاف ،واســتخراج ،وتجميــع
ومعالجــة وتكريــر ،وتوزيــع ،وشــحن ،وتصديــر.
تعتــر الدمــام نقطــة انطــاق خــط األنابيــب الضخــم بــن املنطقتــن
الرشقيــة والغربيــة بطــول  ١،٢٠٠كــم لشــحن النفــط الخــام مــن الحقــول
النفطيــة يف الخليــج العــريب إىل مينــاء ينبــع عــى البحــر األحمــر ،وذلــك
بعــد معالجتــه يف محطــة أرامكــو الســعودية (األكــر يف العــامل) يف
أبقيــق ،بطاقــة معالجــة تزيــد عــن ســبعة ماليــن برميــل يوميــاً .تديــر
أرامكــو الســعودية العديــد مــن املصــايف يف اململكــة إلنتــاج أكــر مــن
 10مليــون برميــل يف اليــوم.

فيــا يتعلــق بالتصديــر ،تشــحن صــادرات اململكــة العربيــة الســعودية
مــن الخــام واملكــرر مــن البــاد عــر موانــئ النفــط الرئيســة عــى الخليــج
العــريب (مينــاء رأس تنــورة و ومحطــة الجعيمــة للخــام ،ومحطــة الجعيمــة
لتصديــر غــاز البــرول املســال) وعــى البحــر األحمر(مينــاء ينبــع) .ويعتــر
امتــاك الســعودية لخيــارات نقــل وشــحن البــرول مــن الخليــج العــريب
للشــحنات رشقــاً ومــن البحــر األحمــر للشــحنات إىل أوروبــا غربــا ميــزة
اســراتيجية ،الســيام يف أوقــات عــدم االســتقرار اإلقليمــي ،إذ برغــم
مــا حــدث إبــان مثانينــات القــرن املــايض فيــا يســمى بحــروب الناقــات
يف الخليــج العــريب ،اســتمرت اململكــة يف تصديــر شــحناتها النفطيــة
إىل األســواق العامليــة.
الصناعة
يعــد التصنيــع ثــاين أهــم قطــاع يف املنطقــة الرشقيــة ،إذ يوجــد بهــا
أكــر عــدد مــن املــدن الصناعيــة يف اململكــة ،وأكــر مدينــة صناعيــة يف
الــرق األوســط ..مدينــة الجبيــل الصناعيــة التــي تضاعــف منوهــا كثــرا.
ويف مدينــة الدمــام توجــد ثــاث مــدن صناعيــة ،ومدينــة صناعيــة واحــدة
يف األحســاء ،واملدينــة الصناعيــة يف حفــر الباطــن .وتعــد مجمعــات
البرتوكيامويــات الضخمــة يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة مــن أهــم
املجمعــات الصناعيــة يف اململكــة نظــرا ً لطاقاتهــا اإلنتاجيــة التصديريــة
الكبــرة.
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مشهد لواحة نخيل األحساء من قمم الجبال املجاورة
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شارع داخيل يف سوق القيرصية يف الهفوف
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السياق الوطني واإلقليمي

الزراعة
الزراعــة هــي أيضــا قطــاع اقتصــادي هــام يف املنطقــة الرشقيــة .ففــي
عــام  ،2011بلغــت املســاحة الكليــة لزراعــة املحاصيــل  56ألــف هكتــارا ً،
متثــل حــوايل  % 7.1مــن املســاحة اإلجامليــة للزراعــة يف اململكــة 788( ،
()10
ألــف هكتــارا ً).

 ٣،٢،٢هيكل استعامالت األرايض
يعــد القطــاع الســاحيل ضمــن املنطقــة الرشقيــة موطنـاً ملــا يقــرب مــن
 % 85مــن إجــايل الســكان يف املنطقــة ،ويشــكل  % 46مــن إجــايل
عــدد التجمعــات الحرضيــة .وتوجــد بــه مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة
اإلداريــة والخدميــة والصناعيــة والزراعيــة والســياحية .وكذلــك خــط الســكة
الحديديــة األول يف اململكــة إىل أن تــم تشــغيل قطــار الشــال.
يوضــح الشــكل  10خــط الســكة الحديديــة الــذي يربــط مدينــة الدمــام
بالهفــوف وينتهــي يف الريــاض .وترتكــز املراكــز الحرضيــة يف املنطقــة
بشــكل كبــر عــى امتــداد الســاحل يف الدمام والقطيــف والجبيل ويف
الداخــل يف الهفــوف  /األحســاء ،بالقــرب مــن الواحــة ،مــع تركــز للمناطــق
الزراعيــة حــول القطيــف ويف الهفــوف التــي تعــد أكــر واحــة نخيــل يف
العــامل .كل مدينــة متتــاز كذلــك بوجــود منطقــة صناعيــة بجوارهــا.
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السياق الوطني واإلقليمي

الكتلة العمرانية
زراعة
املنطقة الصناعية
مياه
مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل
املراكز الريفية  /القرى
سكة حديد قامئة
طريق عام
طريق إقليمي مزدوج
طريق رئيس مفرد
مطار حايل
محطة قطار حالية
ميناء حايل
شكل  .10استعامالت األرايض

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل
املراكز الريفية  /القرى
صناعي
متعدد الوظائف
الربط بني املدن
زراعي
ثقايف
مطار حايل
محطة قطار حالية
ميناء حايل

شكل  .1١االستعامالت الوظيفية
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الحوكمة والتمويل البلدي

٣

© UNESCO

األطر املالية واإلدارية

 ١،٣اإلطار الترشيعي واملؤسيس
يســتند إطــار الترشيــع العمــراين يف اململكــة إىل الرشيعة اإلســامية،
والجهــات املخولــة بإصــدار األنظمــة هــي :امللــك ،مجلــس الشــورى،
مجلــس الــوزراء ومختلــف الــوزارات .وتشــمل أدوات إصــدار األنظمــة
( :األمــر امللــي واملرســوم امللــي واألمــر الســامي وقــرار مجلــس
الــوزراء والقــرار الــوزاري) وتعمــل برتتيــب هرمــي .بلــغ مجمــوع مــا صــدر
مــن اللوائــح النظاميــة لضبــط وتوجيــه التنميــة الجرضيــة  500الئحــة
تخطيطيــة ،غالبيتهــا يف صيغــة تعاميــم وزاريــة ( )11وبالتــايل تفتقــر إىل
قــوة ترشيعيــة.

3%

إدارة األرايض

2%
41 %

16 %

الفراغات الحرضية العامة
الوحدات العقارية (قطع
أرايض وبلوكات مباين)
اشرتاطات البناء

16%

التمويل
23 %

الحق يف البناء والتطوير

شكل  .12عدد األنظمة املتعلقة بالتخطيط العمراين يف اململكة العربية السعودية
وفق املحاور الرئيسة للترشيع العمراين (موئل األمم املتحدة)

تتــوىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــن الناحيــة التنظيميــة
مســؤولية التخطيــط الحــري يف مــدن اململكــة .لهــذا ،فــدورا الــوزارة
هــام يف ضبــط وتوجيــه النمــو يف محافظــة األحســاء عــر ذراعهــا
التنفيــذي املمثــل يف أمانــة اإلحســاء التــي تقتــر موازنتهــا الســنوية
عــى الدعــم الحكومــي مــن امليزانيــة املعتمــدة ،حيــث تقــوم الحكومــة
برصــد املخصصــات املاليــة لألمانــة عــى أســاس ميزانيــة البنــود التــي
يتــم مــن خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــادات ماليــة لــكل
بنــد مــن بنــود امليزانيــة.
اســتند التخطيــط ملحافظــة األحســاء للمنهجيــة املتبعــة يف تخطيــط
املــدن يف اململكــة التــي تتبــع تــدرج هرمــي مــن األعــى إىل األســفل
يبــدأ باالســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املعتمــدة يف العــام ، ٢٠٠١
ومتثــل اإلطــار املــكاين لتوجيــه التنميــة العمرانيــة عــى املســتوى
الوطنــي ،ثــم باملخطــط اإلقليمــي للمنطقــة الرشقيــة لعــام ٢٠٠٥
الــذي تتنــاول الجوانــب الطبيعيــة والحرضيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة
عــى املســتوى اإلقليمــي ،ثــم باملخطــط املحــي والتفصيــي
( )2016و املعــد يف إطــار الخطــة العمرانيــة اإلقليميــة للمنطقــة
الرشقيــة ،والــذي يســلط الضــوء عــى الــدور األســايس الــذي ميكــن
لألحســاء أن تلعبــه يف املنطقــة الرشقيــة ،ويحــدد املخطــط املحــي
لألحســاء اســتعامالت األرايض وتقســيامت املناطــق وشــبكات البنيــة
التحتيــة داخــل محافظــة األحســاء مــع ربطهــا بكــود البنــاء وحــدود النطــاق
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العمــراين للحــد مــن أعــال الزحــف العمــراين نحــو ضواحــي املــدن غــر
املخدومــة بالبنيــة التحتيــة الكافيــة ،ثــم مســتوى التنفيــذ التفصيــي
للتنميــة يف محافظــة األحســاء املمثــل مبخططــات تقســيم األرايض.
وتعــد االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة الوثيقــة الوحيــدة املو ِّجهــة
واملنظمــة للتنميــة ،أمــا بقيــة األدوات التخطيطيــة فمحــددة بأدلــة
إجرائيــة .وهــذه األدوات بطبيعتهــا ،ال ميكنهــا بنــاء نظــام للمســاءلة
والشــفافية النظاميــة بــن الجهــات املعنيــة.
هنــاك أدلــة تشــر إىل أن ضوابــط أنظمــه اســتخدام األرايض ومراقبــة
البنــاء قــد ســهلت االمتــداد والزحــف العمــراين غــر املنظــم يف
محافظــة االحســاء .عــى ســبيل املثــال  ،اعتــاد مســاحات كبــرة
ملرشوعــات تنميــة ســكنية منخفضــة الكثافــة لتشــييد مســاكن منفصلــة
ا عــن األرايض البيضــاء داخــل وســط األحســاء التــي
بارتفــاع دوريــن ،فضـ ً
متلكهــا رشكــة أرامكــو واملســتخدمة ألغــراض مــد األنابيــب تحــت ســطح
األرض ،مــا يتنــاىف مــع متطلبــات تقســيم املناطــق بإيجــاده مناطــق
حرضيــة غــر مرتابطــة وغــر مســتدامة اجتامعي ـاً واقتصادي ـاً وبيئي ـاً .لكــن
مــا يعـ ّوض عــن ذلــك حفــاظ أمانــة األحســاء عــى األرايض الزراعيــة الحاليــة
داخــل املدينــة لفوائدهــا البيئيــة واالجتامعيــة.
مــن حيــث اإلصــاح ،ســوف تســتفيد األحســاء مــن الالمركزيــة املاليــة
واإلداريــة لتســهيل وتحفيــز الحلــول املســتقلة واملبتكــرة للمشــاكل
الحرضيــة واالجتامعيــة عــى مســتوى األمانــة .وينطــوي ذلــك عــى:
•

نقــل صالحيــات التخطيــط املحــي مــن وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة إىل األمانــة لتحقيــق االســتجابة الف ّعالــة الحتياجــات
املجتمــع .وهــو مــا تدعمــه "األجنــدة الحرضيــة الجديــدة" التــي
تدعــو إىل تخويــل الصالحيــات لــإدارات عــى املســتوى املحــي
للقيــام بعمليــات التخطيــط والتصميــم الحــري ،ورضورة التنســيق
يف تنفيذهــا مــع كافــة املســتويات الحكوميــة ،وكافــة الــركاء
املعنيــن بالتنميــة.

•

الالمركزيــة املاليــة ،لتوفــر االســتقالل املــايل لألمانــة وتنميــة
إيراداتهــا الذاتيــة مــن خــال رضائــب امللكيــات والرســوم لتمويــل
األنشــطة الحرضيــة .ويبــن نظــام رســوم األرايض البيضــاء غــر
املنــاة يف املناطــق الحرضيــة للحــد مــن مضاربــات األرايض
ونقــص املســاكن والتنميــة العشــوائية لــأرايض ،مــدى
االســتفادة مــن اآلليــات التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات البلديــة
لتعزيــز التنميــة الفاعلــة.

•

فتــح قنــوات لكافــة رشكاء التنميــة ،مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص
والتطوعــي واملجتمــع للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة
باملشــاريع التــي تؤثــر يف مصالحهــم.

كــا يحتــاج إعــادة التفكــر يف صياغــة إطــار ترشيعــي شــامل ومتكامــل
للتخطيــط العمــراين يقلــص من التداخل يف الصالحيات واملســؤوليات،
ويعــزز مســتوى مقبــول مــن املشــاركة العامــة يف صناعــة القــرار ،مبــا
يعــزز املســاواة والشــمول للجميــع.
تعتــر األرايض الزراعيــة معلــاً حضاريــاً بــارزا ً يف األحســاء ،ينبغــي
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املحافظــة عليــه وحاميتــه بالترشيعــات والسياســات املحليــة يك ال يتــم
تحويــر تلــك األرايض إىل اســتخدامات أخــرى .يجــب أن يأخــذ املخطــط
املحــي يف االعتبــار اســتخدام هــذه األرايض الزراعيــة عــر مبــادرة
حرضيــة ملســاعدة أصحــاب األرايض يف تطويــر هــذه األرايض مبــا
يعــود بالنفــع والفائــدة عــى املدينــة ،وكذلــك دمــج األرايض املحميــة
(الحساســة) العائــدة لرشكــة أرامكــو الســعودية وتنســيقها مــع املناطــق
الحرضيــة املجــاورة ،واالســتفادة مــن األرايض املحيطــة بخــط ســكة حديــد
األحســاء كفضــاءات حرضيــة جذابــة .إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين
ليشــمل أســس وقواعــد واضحــة لتحديــد مراحلــه مــن شــأنه أن يعــزز
املســاءلة الفنيــة والرأســية ،كــا تحتــاج الالئحــة إىل زيــادة الرتكيــز عــى
تحديــد منطقــة حاميــة التنميــة كمنطقــة ال يســمح بالتنميــة فيهــا ،ليــس
فقــط مــن أجــل منــع الزحــف العمــراين ،بــل للحيلولــة دون التفــاف املطــور
العقــاري عــى النــص النظامــي غــر الــوايف يف بعــض مــواد الالئحــة
التنفيذيــة .وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات الداعمــة لتحــول
املدينــة يك تصبــح أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة يف املســتقبل.
وينبغــي أوالً تدقيــق الالئحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديد النطــاق العمراين
لتقويــم مــا إذا كان النطــاق العمــراين قــد حقــق الغايــة املتوقعــة منــه.
وميكــن أن يدعــم ذلــك عمليــة اإلصــاح التنظيمــي وصياغــة خيــارات
للسياســة التخطيطيــة.

 ٢،٣أدوات وإجراءات التخطيط

 ١،٢،٣التدرج الهرمي للمخططات

إن نظــام التخطيــط ملحافظــة األحســاء ممتــد مــن منهجيــة تخطيــط
املــدن املتبعــة يف اململكــة مبســتوياتها األربعــة وهــي املســتوى

الوطنــي ،واإلقليمــي ،واملحــي ،والتفصيــي .ويوضــح الشــكل ١٣
مســتويات التخطيــط الحاليــة يف أمانــة األحســاء.

 ٢،٢،٣املخطط اإلقليمي للمنطقة الرشقية

ميثــل التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين مــن التخطيــط املــكاين
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ويتنــاول بالتحليــل الجوانــب الطبيعيــة
والحرضيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة للتنميــة اإلقليميــة .أعــد املخطــط
اإلقليمــي اإلســراتيجي للمنطقــة الرشقيــة يف عــام  2005وأعدهــا
وأقرهــا مجلــس املنطقــة .ويهــدف املخطــط إىل:
•

•
•
•
•
•

االســتفادة مــن املوقــع االســراتيجي للمنطقــة يف الخليــج
العــريب كحلقــة وصــل بــن اململكــة ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،ودول جنــوب رشق آســيا.
تعزيــز مســاهمة املــوارد غــر النفطيــة يف املنطقــة يف التنميــة
الوطنيــة لتحقيــق التنميــة املتوازنــة.
التوســع يف املشــاريع الصناعيــة املتنوعــة يف املنطقــة
الرشقيــة خــارج قطــاع النفــط والغــاز.
تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف مجــال التعليــم الفنــي
والتدريــب املهنــي يف جميــع أنحــاء املنطقــة.
معالجــة تركــز التنميــة يف القطــاع الســاحيل لتحقيــق تنميــة حرضية
متوازنــة يف املنطقــة.
دعــم تحقيــق منظومــة حرضيــة متوازنــة يف املنطقــة قامئــة عــى
التــدرج الوظيفــي والتوزيــع الحجمــي للســكان.
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 ٣،٢،٣مخطط األحساء
املخطط االسرتاتيجي الشبه اإلقليمي ملحافظة األحساء
أعــدت أمانــة األحســاء املخطــط شــبه اإلقليمــي ملحافظــة األحســاء
واعتمدتــه وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،ويهــدف إىل:
•

•

•

•

تعزيــز األهميــة اإلقليميــة ملحافظــة األحســاء ودورهــا كأحــد أهــم
مراكــز النمــو الوطنــي يف اململكــة إىل جانــب حــارضة الدمــام
عاصمــة املنطقــة الرشقيــة ،و الريــاض العاصمــة الوطنيــة ،مــع دعــم
األنشــطة االقتصاديــة داخــل وخــارج املدينــة.
تحقيــق التقديــر الحجمــي لســكان محافظــة األحســاء (الهفــوف
واملــرز) البالــغ  1.280.000مليــون نســمة بحلــول عــام  ، 2030مــن
منطلــق دورهــا اإلقليمــي يف املنطقــة الرشقيــة بعــد حــارضة
الدمــام
( الدمام ،والخرب والظهران) .
دعــم الــدور التجــاري واإلداري ملحافظــة األحســاء باالســتفادة
مــن موقعهــا االســراتيجي كمنفــذ للبوابــة الرشقيــة للمملكــة
و ارتباطهــا دوليــاً مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر وســلطنة
عــان مــن خــال شــبكة الطــرق القامئــة ،والســكك الحديديــة
واملوانــئ واملطــارات.
تعزيــز الــدور التاريخــي والثقــايف لألحســاء مــن خــال تطويــر
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•

•
•
•
•

محافظــة األحســاء الســياحية ،مبــا يف ذلــك املواقــع التاريخيــة
بوســط املدينــة.
تعزيــز مســاهمة املــوارد غــر النفطيــة يف املنطقــة يف تحقيــق
التنميــة العمرانيــة املتوازنــة عــى الحيــز الوطنــي التنميــة الوطنيــة
لتحقيــق التنميــة العمرانيــة املتوازنــة.
التوســع يف املرشوعــات الصناعيــة املتنوعــة لخــارج قطــاع النفــط
والغــاز.
تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف توفــر التعليــم الفنــي
والتدريــب املهنــي يف جميــع أنحــاء املنطقــة.
معالجــة تركــز التنميــة يف القطــاع الســاحيل لتحقيــق تنميــة حرضيــة
متوازنــة يف املنطقــة.
دعــم تحقيــق منظومــة حرضيــة متوازنــة يف املنطقــة قامئــة عــى
التــدرج الوظيفــي والتوزيــع الحجمــي للســكان .

ويتابــع أمــن األحســاء املخطــط ،عــر االجتامعــات واللقــاءات مــع العديــد
مــن الجهــات املعنيــة مــن القطاعــن العــام والخــاص لضــان التنفيــذ
الفاعــل لهــا .وكان للمجلــس البلــدي يف األحســاء ،وكذلك أمانة األحســاء،
دور نشــط يف تشــجيع املشــاركة العامــة خــال عمليــة التخطيــط
والتعــرف عــى طبيعــة احتياجــات الســكان الحاليــة واملســتقبلية .وكانــت
محصلــة ذلــك كلــه الخــروج بخطــة عمرانيــة اســراتيجية شــبه إقليميــة
متكاملــة ملحافظــة األحســاء. .
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املخطط املحيل ملحافظة األحساء
ميثــل املخطــط املحــي املســتوى الثالــث مــن نظــام التخطيــط املكاين
الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ويركــز إىل حــد كبــر عــى
مناطــق األمانــة التــي ضمــن النطــاق العمــراين  ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص
عــى اإلســكان .ويحتــوي املخطــط املحــي عــى األطلــس العمــراين
الــذي يــرح ويوضــح اســتعامالت األرايض املســموح بهــا يف كل جــزء
مــن املدينــة ،ويكمــل تقريــر لألنظمــة واالشــراطات بنظــام ولوائــح
تقســيم املناطــق مثــل مســطح األدوار املســموح بهــا ،وأمنــاط الطــرق
والشــوارع ومقاييــس تصميمهــا ،ارتفاعــات املبــاين ،واالســتعامالت
املرشوطــة ،إلــخ .الهــدف مــن املخطــط املحــي هــو التــايل:
• تطبيــق اســراتيجية املخطــط شــبه اإلقليمــي ملحافظــة األحســاء
يف إطــار االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة باالســتخدام األمثــل
للمــوارد املتاحــة وفــق مبــادىء التنميــة املســتدامة.
تأسيس قاعد تفصيلية لضوابط التنمية العمرانية.
•
توفــر الخدمــات واملرافــق العامــة بطريقــة فعالــة ومتكاملــة مــن
•
حيــث التكلفــة.
• إعداد املتطلبات األساسية لشبكات الطرق والشوارع املقرتحة.
• املســاعدة يف تســهيل تنميــة وتطويــر اإلســكان يف القطاعــن
العــام والخــاص.
ال يوجــد هنــا إطــار تخطيطــي تنظيمــي أو أدلــة إجرائيــة فنيــة (إرشــادات)
لتوجيــه إعــداد املخطــط املحــي وتنفيــذه .وبــدالً مــن ذلــك ،تــوكل مهمــة
إعــداده للمكاتــب االستشــارية مبوجــب كراســة رشوط ومواصفــات
تعدهــا وتطرحهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

أعــد املخطــط املحــي لألحســاء يف عــام  2018مــن قبــل أمانــة األحســاء،
ومل تعتمــده بعــد وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،إذ تضمــن املخطــط
اســتعامالت مختلطــة محــدودة لــأرايض يف مناطق مختــارة من املدينة
كمنطقــة وســط املدينــة ،وليــس هنــاك انتشــار لألنشــطة التجاريــة داخل
النســيج الحــري العــام للمدينــة ،فاالســتخدامات املختلطــة مقرتحــة
فقــط عــى طــول الطــرق الرئيســة حفاظــاً عــى خصوصيــة املناطــق
الســكنية .ويالحــظ أن املنهجيــة يف إعــداد املخطــط املحــي موجهــة
لحركــة الســيارات واالعتــاد عليهــا يف التنقــل داخــل املنطقــة الحرضيــة،
مــا يســهم يف تــدين جــودة الفراغــات العامــة يف املدينــة.

 ٤،٢،٣حدود النطاق العمراين وحامية التنمية يف األحساء
اإلطار التنظيمي
يف عــام  ،2008أصــدر قــرار مجلــس الــوزراء القــرار رقــم  ، 157الــذي يحــدد
االشــراطات واللوائــح الشــاملة لــكل مــن النطــاق العمــراين حتــى عــام
٢٠٣٠م ونطــاق حاميــة التنميــة العمرانيــة ،كــا صــدرت الالئحــة التنفيذيــة
يف عــام  ٢٠١٠مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم  ١١٧٦٩الصــادر عــن وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة ثــم تــى ذلــك صــدور النســخة املراجعــة
الحاليــة (القــرار الــوزاري رقــم  ٦٦٠٠٠الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة) ،وذلــك يف عــام ٢٠١٤م.
لقــد كان الغــرض مــن النطــاق العمــراين التحكــم يف الزحــف العمــراين
بينــا قصــد نطــاق حاميــة التنميــة هــو منــع الزحــف العمــراين العشــوايئ
يف ضواحــي املــدن دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة ،وذلــك مــن

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺪود اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻻﻋﺘ5د ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﴈ وﻣﺮاﺣﻞ ﻧ ﻄﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ  66000ﺑﺘﺎرﻳﺦ 20/12/2014

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ )(2018-2014

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )(2030-2025

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )(2024-2019

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺣﺎﺋﻞ  ،ﺗﺒﻮك ،ﺑﺮﻳﺪة ،ﻋﻨﻴﺰة ،ﻋﺮﻋﺮ ،ﻧﺠﺮان ،ﺟﺎزان ،اﻟﺒﺎﺣﺔ ،ﺳﻜﺎﻛﺎ ،اﺑﻬﺎ ،اﻟ ﻄﺎﺋﻒ ،اﻟﺤﺴﺎء(
أﻛ oﻣﻦ  500ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

ﻋﻦ
 -ا ﻟ ﻨ ﺴ ﺒ ﺔ اﳌ ﺌ ﻮ ﻳ ﺔ ﻟ ﻠ ﻤ ﻨ ﻄ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﺴ ﻜ ﻨ ﻴ ﺔ اﳌ ﺒ ﻨ ﻴ ﺔ ﻻ ﺗ ﻘ ﻞ

ﻋﻦ ٪50
 -ا ﻟ ﻨ ﺴ ﺒ ﺔ اﳌ ﺌ ﻮ ﻳ ﺔ ﻟ ﻠ ﻤ ﻨ ﻄ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﺴ ﻜ ﻨ ﻴ ﺔ اﳌ ﺒ ﻨ ﻴ ﺔ ﻻ ﺗ ﻘ ﻞ

 -ﺗﻮﻓ^ اﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘ cﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏ^ﻫﺎ(

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

٪50

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏ^ﻫﺎ(
-

 اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء -ﺗﻮﻓ^ اﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

اﻻﺟﺘ cﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏ^ﻫﺎ(
شكل  .15يوضح ضوابط التنمية داخل حدود النطاق العمراين
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 ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -ﺗﻮﻓ^ اﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘ cﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل

-

األطر املالية واإلدارية

خــال ترســيم حــدود النطــاق الــذي ال يجــوز التنميــة فيــه ،للحفــاظ عــى
األرايض مــن أجــل التنميــة الحرضيــة املســتقبلية خــارج النطــاق العمــراين
لعــام  ،٢٠٣٠إىل جانــب دعــم دور النطــاق العمــراين يف منــح الزحــف
العمــراين.
ينــص القــرار الــوزاري عــام  ٢٠١٤عــى العديــد مــن مبــادئ التنميــة العامــة
مبــا ذلــك:
• إعطــاء األولويــة ملشــاريع التنميــة اإلســراتيجية التــي تشــكل جــزءا ً
مــن االســراتيجيات العمرانيــة ،مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق و
الخطــوط الحديديــة الرئيســية التــي متــر عــر األرايض الخاصــة.
عــدم الســاح بقيــام مشــاريع التنميــة خــارج حــدود النطــاق إال
•
مبوافقــة وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة.
• يجب أن تتبع مشاريع التنمية الكربى معايري تفصيلية محددة.
كــا يحــدد النظــام معايــر التطــور التــي يجــب عــى املطــور االلتــزام بهــا
وفــق مســتويات مراكــز النمــو الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة ،وضوابــط
بنيــة تحتيــة لحجــم قطــع األرايض املــراد تخطيطهــا ولقــد تــم تصنيــف
األحســاء كمركــز منــو وطنــي( .الشــكل .)١٥
عــى الرغــم مــن أن املنطقــة الواقعــة بــن نطــاق حامية التنميــة والنطاق
العمــراين لعــام  ١٤٥٠هـــ ( )٢٠٣٠هــي مــن الناحيــة النظاميــة منطقــة
محميــة وغــر مخصصــة للتنميــة ،إال أن النظــام يحــدد أيضــا آليــات لتنفيــذ
املشــاريع االقتصاديــة الضخمــة أو الوطنيــة اإلقليميــة فيهــا .عــاوة عــى
ذلــك ،وبنــا ًء عــى الصالحيــات املمنوحــة مــن قبــل النظــام ،هنــاك بعــض
الجهــات لديهــا صالحيــات التــرف يف األرايض الواقعــة يف مثــل هــذه
املناطــق واملوافقــة عــى إنشــاء مشــاريع التنميــة فيهــا اســتنادا إىل
صالحيــات وزرارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــن ناحيــة تقييــم االمتثــال
وااللتــزام بالنظــام .باإلضافــة إىل ذلــك ،بالنظــر إىل املرونــة النظاميــة
حــول تعريــف املرشوعــات "الكــرى" أو " اإلســراتيجية" ،توجــد بعــض
املشــاريع الســكنية الخاصــة خــارج النطــاق العمــراين لعــام  ١٤٥٠هـــ
( ،)٢٠٣٠وقــد أضعفــت هــذه العوامــل الفعاليــة الوظيفيــة للوائــح
واالشــراطات ،فضــا عــن التنميــة املدمجــة للمناطــق العمرانيــة.
إجراءات إصدار الرخص:
ترتبــط التنميــة والتطويــر داخــل النطــاق العمــراين ارتباطًــا وثي ًقــا مبراقبــة
إجــراءات إصــدار الرتاخيــص والتحكــم يف التنميــة ،فــإن اإلجــراء يف
األحســاء هــو كــا يــي:
• يقــدم املطــور لألمانــة مخطــط تقســيم األرايض ،مبــا يف ذلــك
مخططــات التنفيــذ التفصيليــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة؛
• تقــوم األمانــة بتقييــم الطلــب وفقــا ألحــكام نظــام النطــاق العمــراين،
مــا عــدا الحــاالت التــي حددهــا القــرار الــوزاري رقــم  ،17777حيــث يفــوض
هــذا القــرار بعــض الســلطات واألدوار لالمــن مــن أجــل املوافقــة عــى
تقســيم األرايض فقــط فيــا يتعلــق بحجــم املشــاريع الســكنية ،ويعتــر
أمــن األحســاء هــو مــن لــه ســلطة املوافقــة مبوجــب هــذا النظــام؛
رســل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة النظــر
• ثــم يُ َ
فيــه وفق ـاً ملعايــر التنميــة وقوانــن البنــاء املعمــول بهــا ،مــن ثــم يتــم
منــح الترصيــح أو رفضــه مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

• لــدى املطــور الــذي ُرفــض طلــب ترصيحــه خيــاران لالســتئناف( :أ) اللجــوء
إىل األمانــة ،ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة دراســة الطلــب؛
(ب) رفــع القضيــة إىل املحكمــة اإلداريــة ذات الصلــة؛
• يكــون القــرار الصــادر بعــد االســتئناف أعــاه نهــايئ وملــزم لجميــع
األطــراف.
التحديات
• عــى الرغــم مــن أن الالئحــة التنفيذيــة املحدثــة لتحديــد قواعــد
النطــاق العمــراين واضحــة فيــا يتصــل بحظــر التنميــة خــارج حــدود
النطــاق العمــراين ،هنــاك بعــض العوائــق ،مثــل خطــوط الســكك
الحديديــة وأرايض أرامكــو ،التــي تقــوض فعاليــة النطــاق العمــراين
وتؤثــر ســلباً يف سياســة تحديــد النطــاق العمــراين ويف ســهولة
الوصــول وترابــط قطاعــات املدينــة ،مــا يتســبب يف اختــال
التــوازن االجتامعــي واإليكولوجــي واالقتصــادي والعمــراين
(اســتعامالت أرايض غــر متوافقــة ،ومضاربــة يف األرايض ،وزحــف
عمــراين)
7%

الرياض

45%
21%

جدة
الدمام
أخرى

27%

شكل .16نسبة االرايض البيضاء ،املرحلة األوىل لتطبيق نظام رسوم األرايض البيضاء

•

تواجــه األمانــة ضغوطــاً مــن الســكان الذيــن يرغبــون يف تحويــل
أراضيهــم الزراعيــة إىل اســتخدامات ســكنية أو تجاريــة خالفــا للوائــح.
( )12فالحفــاظ عــى األرايض الزراعيــة يعــزز الفوائــد االجتامعيــة
والبيئيــة للمدينــة.

•

التبايــن بــن حجــم الحــدود والحســابات الدميوغرافيــة لألحســاء ،مــا
يتعــارض مــع سياســة التكثيــف الحــري .واســتنادا ً إىل توقعــات
النمــو الســكاين الحاليــة ،فــإن كثافــة  2030الســكانية ســتكون 34
نســمة  /هكتــار ،أي أقــل بكثــر مــن أي كثافــة ســكانية مــوىص
باســتهدافها ،ومــن توصيــة موئــل األمــم املتحــدة البالغــة 150
نســمة/هكتار.

نظام األرايض البيضاء
نســبة األرايض غــر املطــورة "األرايض البيضــاء" يف األحســاء
منخفضــة ،بنســبة  ٪7مــن إجــايل األرايض املتاحــة للتنميــة الحرضيــة
ضمــن حــدود النطــاق العمــراين (الشــكل  .)١٦وقــد ســاهم وجــود
األرايض البيضــاء بشــكل رئيــس يف النقــص املتزايــد يف املســاكن،
ال ســيام لتلبيــة متطلبــات الشــباب والنمــو الســكاين .ويعــزى هــذا
إىل حــد كبــر إىل اكتنــاز املمتلــكات بهــدف تعظيــم قيمــة األرض قبــل
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التطويــر .صــدر نظــام رضيبــة األرايض البيضــاء( )13يف  ٤مــدن شــملت
الريــاض ،جــده ،مكــة املكرمــة ،وحــارضة الدمــام ،والــذي يفــرض رســوماً
ســنوية بنســبة  %2.5مــن القيمــة التقديريــة لــأرايض البيضــاء ،والتــي
يحددهــا النظــام بأنهــا كل أرض فضــاء مخصصــة لالســتخدام الســكني،
أو الســكني التجــاري داخــل حــدود النطــاق العمــراين .يهــدف مــن هــذا
النظــام  )١يف زيــادة املعــروض مــن األرايض ملعالجــة مشــكلة نقــص
املســاكن ،ب) جعــل األرايض الســكنية بأســعار ميــرة ،ج) ومكافحــة
املامرســات االحتكاريــة.

 ٥،٢،٣مخططات تقسيم األرايض

تعــد مخططــات تقســيم األرايض اللبنــات األساســية لنمــو املــدن
يف اململكــة العربيــة الســعودية .وألمــن محافظــة األحســاء صالحيــات
املوافقــة عــى مخططــات تقســيم األرايض وفقًــا للمعايــر التاليــة،
مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم  17777لعــام :2010
• يجب أن تكون األرض ضمن النطاق العمراين.
• توافق استعامل األرايض املحدد مع ضوابط التنمية.
• أال يرتتــب عــى مخطــط تقســيم األرايض الفرعيــة إلغــاء أو تعديــل
الئحــة أو تخطيــط معتمــد أو اســتعامل أرايض املــرح بــه.
• بعــد اعتــاد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات
القامئــة عــى شــبكات املرافــق العامــة لالطــاع عليــه وتســليم
املالــك املواصفــات الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد
التنفيــذ ،مــع تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة
مــن املخطــط.
و قــد وافقــت أمانــة األحســاء عــى  78مخطط ـاً لتقســيم األرايض مــن
()14
ينايــر  2016حتــى ســبتمرب .2018

 ٣،٣اإلطار املؤسيس

 ١،٣،٣مؤسسات التنمية الحرضية يف اململكة العربية
السعودية
يتأثــر منــط النمــو والتنميــة يف األحســاء بإطــار التخطيــط املؤســي
املركــزي تحــت إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة .حيــث تتــوىل الــوزارة مهمة
إجــراء التخطيــط الحــري ملــدن اململكــة )15(.و تقــوم وكالــة لتخطيــط
املــدن مــن خــال اإلدارات العامــة التابعــة لهــا وهــي التخطيــط املحــي،
الدراســات واألبحــاث ،تنســيق املرشوعــات ،والتخطيــط العمــراين وإدارة
التصميــم العمــراين بالتنســيق مــع كافــة الجهــات الحكوميــة املعنيــة
لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة ،)16(.إال أن ضعــف التنســيق بــن هــذه
اإلدارات واألمانــة يؤثــر ســلباً يف تقديــم الخدمــات وتنفيــذ املشــاريع.

 ٢،٣،٣النطاق اإلقليمي

وفقــاً للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخليــة ،تنقســم املنطقــة الرشقيــة
إىل  11محافظــة ( 5منهــا فئــة (أ)  ،و  6محافظــات فئــة (ب) ،و 107
مراكــز محليــة ( 71فئــة (أ) و  36فئــة (ب) وتعــد األحســاء أكــر محافظــات
املنطقــة الرشقيــة ،وهــي بلديــة مــن فئــة "أمانــة" يرأســها "أمــن"
وهــو املســؤول األول يف األمانــة .وتقتــر ميزانيتهــا الســنوية عــى
الدعــم الحكومــي برصــد املخصصــات املاليــة لألمانــة ( )17التــي يتــم مــن
خاللهــا تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــادات ماليــة لــكل بنــد مــن
()18
بنــود امليزانيــة.
()19
ومبوجــب نظــام املناطــق ،تتــوىل إمــارة املنطقــة الرشقيــة إدارة
املحافظــات واملراكــز واإلرشاف عــى أجهــزة الحكومــة يف املنطقــة
وبحــث شــؤون تنميــة وتطويــر املنطقــة معهــا ،وتقديــم تقاريــر ســنوية
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لــوزارة الداخليــة عــن كفايــة أداء الخدمــات العامــة يف املنطقــة.
يقع مقر مجلس املنطقة ( )20يف مقر إمارة املنطقة ويختص بـ :
(ا ٔ) تحديــــد احتياجــــات املنطقــــة واقــــراح إدراجهــــا يف خطــــط التنميــــة
الوطنيــــة؛
(ب) تحديــــد املشــــاريع املفيــــدة للمنطقــة وتقدميهــــا عــــى ا ٔنهــــا
ا ٔنشــطة تتطلـب متويـالً .يتـم فحـص هـذه الطلبــات ،واختيــار املشــاريع
القابلــــة للتمويــــل .يتــــم توفــــر التمويــــل كجـــزء مـــن مخططـــات التنميـــة
الوطنيـــة وامليزانيـــة الســـنوية وهـــي
الوســيلة الوحيــدة املتاحــة؛
(ج) دراســــة الرتتيــــب التنظيمــــي للمراكــــز اإلداريــة اإلقليميــة ،ومتابعــة
تنفيــــذ ا ٔي تعديــالت؛
(د) تنفيـذ ا ٔحـكام مخطـط التنميـة والتطويـر وامليزانيـة وإجـراء التنسـيق.
()21

يــرف املجلــس البلــدي ،ومقــ ّره يف أمانــة األحســاء ،عــى أنشــطة
األمانــة والبلديــات الفرعيــة لضــان التنســيق وفــق املخطــط املحــي
حســب احتياجــات املحافظــة .ويتــم انتخــاب ثلثــي أعضــاء املجلــس
البلــدي يف حــن يعــن الثلــث الباقــي بقــرار مــن وزيــر الشــئون البلديــة
والقرويــة  ،ومــن اختصاصاتــه:
(ا ٔ)

(ب)
(ج)
(د)

ميزانيـة األمانـة :والتـي تعتمـد عـىل مخصصـات امليزانية املعتمدة
وتخضـع دامئًـا للمراجعـة نظـرا ً ألنهـا تسـتند إىل األولويـات املتفـق
عليهـا بني املجلـس واألمـانة؛
ٕ
دراســـة املخططـــات الســـكنية مـــع الرتكيـــز عـــى مـــا اذا كان هنالـك
ا ٔي خطأ إجـــرايئ؛
نطاق الخدمات البلدية؛
مشاريع نزع امللكيات اعتامدا ً عىل ا ٔولويات املخطط املحيل.

أنشــئت هيئــة تطويــر املنطقــة الرشقيــة كهيئــة للتخطيــط والتطويــر
الشــامل للمنطقــة (قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  64لعــام  .)2015ويكــون
للهيئــة مجلــس مشــكل مــن  14عضــوا ً إلقــرار السياســات العامــة للهيئــة
وخططهــا وبرامجهــا التشــغيلية والتنفيذيــة بالتنســيق مــع األجهــزة
املعنيــة .وتتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املــايل
واإلداري ،وترتبــط تنظيميــا برئيــس مجلــس الــوزراء.

 ٣،٣،٣النطاق املحيل

تتكــون محافظــة األحســاء مــن عــدة مــدن وقــرى ،أهمهــا مدينتــا الهفــوف
واملــرز ،وتــدار مبســتوى "أمانــة" األمــن .ويتــم تعيــن األمــن بقــرار
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة .وبذلــت أمانــة األحســاء جهــودا ً مكثفــة
ملعالجــة العديــد مــن القضايــا الحرضيــة ،منهــا عــى ســبيل املثــال ،تحقيق
األهــداف االســراتيجية للمخطــط الهيــكيل مــن حيــث زيــادة توافــر
األرايض الســكنية .فاملســكن يشــكل معضلــة أساســية يف معظــم
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية ،وعمــدت األمانــة إىل تطبيــق لوائــح
وسياســات لتعزيــز الحفــاظ عــى األرايض الزراعيــة وســط املناطــق
الحرضيــة يف األحســاء .وباتــت األحســاء ،واحــة النخيــل الكــرى ،عــى
قامئــة الــراث العاملــي لليونســكو.
بالنســبة لــإدارة العامــة للتخطيــط العمــراين واملســاحة بأمانــة األحســاء
( ، )22فتعمــل عــى إعــداد املخطــط شــبه اإلقليمــي لألحســاء ومخططات
املحافظــة بالتوافــق مــع التوجهــات االســراتيجية لــوزارة الشــؤون البلديــة

والقرويــة .ويعمــل بــاإلدارة فقــط  3مخططــن ومعامريــن موزعــن
عــى أربــع وحــدات :أ) التخطيــط الحــري ،ب) التصميــم والدراســات ،ج)
التشــغيل والصيانــة ،د) البنــاء والخدمــات.
أسســت أمانــة األحســاء املرصــد الحــري املحــي ،تحــت إرشاف اإلدارة
العامــة للمرصــد الحــري الوطنــي بوكالــة الــوزارة لشــئون تخطيــط
املــدن( ،)24وأنتجــت الــدورة األوىل مــن املــؤرشات يف عــام ،٢٠١٢
ويدعــم املرصــد اإلدارة العامــة للتخطيــط العمــراين بقيــاس التقــدم
املحــرز يف مجــاالت:
•
•
•

تحقيق رؤية اململكة .2030
تحقيــق الهــدف  11مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (نحــو مــدن
ومجتمعــات مســتدامة)
مؤرش ازدهار املدن واملؤرشات الحرضية األخرى.

كــا أن للقطــاع الخــاص مثــل رشكــة أرامكــو الســعودية تأثــر كبــر يف
مشــاريع تطويــر األرايض يف األحســاء .أرامكــو مســتقلة وظيفي ـاً عــن
وزارة الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة ولكنهــا تــدار مبــارشة مــن أعىل
املســتويات الحكوميــة (وزراء الطاقــة ،واملاليــة ،واالتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات ،هــم أعضــاء يف مجلــس اإلدارة) )25( .الــركات الكبــرة مــن
هــذه تعرضــت النتقــادات بســبب مســاهمتها يف انتشــار ظاهــرة الزحــف
والتمــدد العمــراين بســبب أنشــطتها يف مجــال البنــاء واألرايض عــى
()26
طــول املناطــق الحساســة بيئيـاً الواقعــة خــارج النطــاق العمــراين.

 ٤،٣،٣اآلثار الترشيعية واملؤسسية عىل األحساء
إن معظــم القــرارات الفنيــة واملوافقــات الصــادرة يف نظــام حوكمــة
اإلدارة املحليــة ممثلــة بأمانــة األحســاء مبــا فيهــا القــرارات التخطيطيــة،
تتــم عــى أســاس تقديــري وفقــا لألولويــات املحــددة .وهــذا يؤثــر يف
املســاءلة الفنيــة ملنظومــة اإلدارة املحليــة والوضــوح العمــي.

 ٤،٣التمويل البلدي
األحســاء هــي موطــن لواحــة نخيــل طبيعيــة حافلــة مبــوروث حضــاري
ثقــايف لــه قيمــة كبــرة .وتعتــر محافظة األحســاء مركـ ًزا إداريـاً واقتصادياً
يركــز يف املقــام األول عــى الصناعــة الزراعيــة .ومتثــل أنشــطة التصنيع،
والبنــاء  ،وتجــارة الجملــة والتجزئــة ،والخدمــات املجتمعيــة واالجتامعيــة
املصــدر الرئيــس للوظائــف ،إذ تســتقطب مــا يزيــد عــن  %85مــن القــوى
()27
العاملــة.
تعمــل الحكومــة عــى تحديــد القطاعــات االقتصاديــة االســراتيجية التــي
ميكــن أن تعــزز التنميــة االقتصاديــة املحليــة  ،وخلــق فــرص العمــل ،
واالبتــكار يف األحســاء ،إذ يعتــر التنويــع االقتصــادي يف هــذا الجــزء مــن
اململكــة املفتــاح لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة اإلقليميــة والوطنيــة
لرؤيــة اململكــة  )28( .2030وبالتــايل  ،فــإن تطويــر البنيــة التحتيــة العامــة
(مثــل وســائل النقــل ومرافــق معالجــة امليــاه) التــي تخــدم صناعــات
األحســاء األساســية (مثــل الزراعــة) يــأيت يف ســلم األولويــات الحكومية،
يك يتســنى النفاذ إىل األســواق ،واملنافســة النشــطة ،وتعزيز القدرة
()29
اإلنتاجيــة لألحســاء  ،وزيــادة مســاهمة املدينــة إقليمي ـاً و وطني ـاً.
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 ١،٤،٣النظام املايل

تتطلــب التنميــة االقتصاديــة الحرضيــة واملحليــة املســتدامة نظــام إدارة
مــايل عــام ســليم ومــرن .يف الوقــت الحــايل ،تعتمــد املحافظــة عــى
نظــام شــديد املركزيــة ويعتمــد عــى الدعــم الحكومــي مــن امليزانيــة
العامــة للدولــة لتمويــل أنشــطة ومشــاريع التنميــة املحليــة .يف عــام
 ،2017خصصــت الحكومــة  %5مــن املوازنــة العامــة للخدمــات البلديــة،
والتــي تشــمل مشــاريع وبرامــج تديرهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
تتــوىل وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،عــر األمانات،انظــر شــكل ()20
مســؤولية متويــل أنشــطة القطــاع البلــدي ،مثــل التخطيــط الحــري ،
تراخيــص البنــاء ،وترصيــف الســيول ،وصيانــة شــبكات الطــرق والشــوارع
يف حــدود األمانــات والبلديــات .باإلضافــة لــوزارة الشــئون البلديــة
والقرويــة ،هنــاك العديــد مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى تقــوم
بتمويــل وتنفيــذ مشــاريع عــى مســتوى املنطقــة عــى ســبيل املثــال,
توفــر وزارة الرتبيــة والتعليــم متويــا مبــارشا ملــدارس املدينــة.

 ٢،٤،٣إيرادات األمانة

يف الوقــت الحــايل ،تقتــر ماليــة األمانــة عــى التمويــل املركــزي مــا
يخصــص لهــا مــن املوازنــة العامــة .وبرغــم رســوم الخدمــات البلديــة ،ال
تــزال اإليــرادات البلديــة املبــارشة غــر كافيــة ،مــا يعنــي اســتمرارها يف
االعتــاد عــى الدعــم الحكومــي مــن امليزانيــة العامــة للدولــة.

تكنولوجيا
معلومات
واتصاالت
%4

مالية وتأمني
وعقار
%7

تجارة جملة
وتجزئة
%18

تصنيع
%4

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺣﺴﺎء ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

وتتضمــن االســراتيجية االقتصاديــة للحكومــة تجديــد االلتــزام بتعزيــز
قنــوات التفاعــل واالتصــال بــن االحتياجــات واملتطلبــات اإلقليميــة
واملحليــة وتعزيــز التعليــم والتدريــب لزيــادة تراكــم االســتثامر يف رأس
املــال البــري وتحســن أوضــاع الســوق مبــا يدعــم األبحــاث واالبتــكار
()30
والتنويــع االقتصــادي.
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شكل  .١٨الصناعات االنتاجية يف األحساء واملنطقة الرشقية2016 ،

يتــم رصــد امليزانيــة مــن وزارة املاليــة اســتنادا ً إىل تقديــر الــوزارات
لنفقاتهــا املحتملــة مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل .وبالنســبة
لــوزارة الشــئون البلديــة والقرويــة  ،ترفــع األمانــات والبلديــات تقديــر
نفقاتهــا مــن إيــرادات ومرصوفــات للعــام املقبــل يف ضــوء احتياجاتهــا
وأولوياتهــا املحليــة ،إىل الــوزارة لتقــوم بدورهــا ،بعــد مراجعتهــا
واعتامدهــا برفعهــا لــوزارة املاليــة  ،وبعــد االتفــاق عــى بنــود امليزانيــة
املقدمــة مــن الــوزارات املختلفــة تعــرض عــى مجلــس الــوزراء الــذي
يقــوم مبوجــب الصالحيــات املخولــة لــه باعتــاد املوازنــة العامــة الجديــدة،
ورصف املخصصــات املاليــة مبوجبهــا.
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بنود امليزانية

ريال

رواتب

36.400.000

نفقات تشغيل

8.871.000
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(برامج وعقود)
مرشوعات
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املصدر :وزارة املالية ،اململكة العربية السعودية2017 ،

الخدمات
البلدية
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املصدر :بهاتيا ،آر )2017( ،موازنة اململكة لعام  ،2017بنك الخليج الدويل

تشغيل
%3

شكل  .٢٠اإلنفاق الوطني حسب القطاعات2017 ،

رواتب
%9

 ٣،٤،٣متويل تكاليف التشغيل لدى األمانات

يف عــام  ، 2016بلغــت اإليــرادات الذاتيــة ألمانــة األحســاء  44مليــون
ريــال ،مــا يعــادل  %10مــن ميزانيــة األمانــة )32( .وألغــراض تحســن إدارة مالية
األمانــات والبلديــات ،وتقليــل االعتــاد عــى التمويــل املركــزي ،يوجــه
برنامــج التحــول الوطنــي  2020اإلدارات املحليــة نحــو رســم سياســات
()33
ماليــة ســليمة مــن خــال ابتــكار أدوات ماليــة جديــدة.

تشغيل
وصيانة
%25

مرشوعات
%63

 ٤،٤،٣التمويل الرأساميل للخدمات البلدية

أصبح الطلب عىل رأس املال لتمويل البنية التحتية املحلية يف البلدان
الناشــئة مــن األولويــات ،خاصــة يف مــدن مثــل األحســاء .لســد فجــوة
التمويــل ومعالجــة تحديــات التنميــة الجديــدة هــذه ،فــإن بدائــل وخيــارات
التمويــل املتاحــة لــدول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية أصبحــت آخــذة
يف التوســع برسعة .تهدف اإلصالحات األخرية إىل تحســن ســوق رأس
املــال الســعودي يف ظــل ازديــاد معــدل رســملة الســوق .عــى ســبيل
املثــال ،تــم مؤخــرا ً طــرح نظــام الســوق املاليــة ،وهيئــة الســوق املاليــة،
والســوق املاليــة الســعودية (تــداول) اململوكــة للقطــاع الخــاص يف
اململكــة العربيــة الســعودية بهــدف تحســن ســوق رأس املــال املحــي.

املصدر :أمانة محافظة األحساء ،اململكة العربية السعودية2017 ،

شكل  .٢١موازنة أمانة األحساء2017 ،

بــن عامــي  2011و  ، 2016ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية مــن أكــر
مــن  %50مــن الناتــج املحــي اإلجــايل إىل حــوايل  ،%70واليــوم ،رشكــة
الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) اليــوم هي الســوق الوحيد لألســهم
()34
يف الســعودية وأكــر ســوق تبــادل لألســهم يف العــامل العــريب.
كــا أنشــأت اململكــة العربيــة الســعودية الســوق املوازيــة «منــو» إىل
جانــب تــداول ،وهــو ســوق أســهم للــركات الصغــرة واملتوســطة
الحجــم .وتعتــر «منــو» ،يف ظــل العــدد األقــل مــن متطلبــات اإلدراج،
خيــا ًرا جي ـدًا للــركات الصغــرة واملتوســطة التــي ترغــب يف االكتتــاب
العــام.
باإلضافــة إىل توافــر الخدمــات املرصفية التقليدية ،مـ ّرت البنوك املحلية
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يف اململكــة العربيــة الســعودية بسلســلة مــن عمليــات االندمــاج
واالســتحواذ بعــد أزمــة أســعار النفــط يف الفــرة  )35(، 2015-2014وتنويــع
أصولهــا ،بــدأت بتقديــم منتجــات اســتثامرية تقليديــة وإســامية لقاعــدة
اســتثامر متنوعــة( )36وأصبحــت ســوق اململكــة العربيــة الســعودية مثــاالً
عــى كفــاءة تخصيــص رأس املــال املدفــوع باإلصالحــات اإلســراتيجية
()37
وزيــادة القيمــة الســوقية.
بــدأت الحكومــة إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف عــام 1988م ،حيــث
أنــه خــال الســنوات الـــ  15املاضيــة ،خضــع ســوق الديــون لسلســلة مــن
التغيــرات ،والتــي غــرت عمليــة إصــدار الســندات وســندات التســعري
وتحديــد رشوط اســتحقاق الســندات .ولقــد كان أحــد املشــرين
الرئيســيني للســندات الحكوميــة هــو مجموعــة املســتثمرين يف
ســندات التنميــة الحكوميــة ( ،)GDBsوالتــي تتكــون مــن املؤسســات
املاليــة املحليــة والبنــوك واملســتثمرين األجانــب .وتعتــر ســندات
التنميــة الحكوميــة قابلــة لخصــم الــزكاة بالنســبة للمســتثمرين املحليــن
()38
وتعفــى مــن اقتطاعــات الرضائــب عــى دخــل املســتثمرين األجانــب.
ومــن املتوقــع لنهــج تنافســية وجــذب الــرأس ماليــة االســتثامرية
واألســهم أن تكــون لــه تأثــرات واســعة النطــاق عــى االقتصــادات
املحليــة ملــدن مثــل األحســاء يف املســتقبل  ،مــا يزيــد مــن توافــر
رأس املــال لتمويــل مرشوعــات التنميــة الحرضيــة.
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املدينة الحالية

 ١،٤أمناط النشاط العمراين

 ١،١،٤أمناط التنمية يف املدينة
تقــع األحســاء يف املنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية
التــي يقطــن بهــا  %15مــن إجــايل الســكان الســعوديني ،عــى بعــد 150
كــم جنــوب غــرب الدمــام و  330كــم رشق الريــاض .وهــي واحــة صحراويــة،
لكــن وجــود العيــون التــي تتدفــق منهــا امليــاه الطبيعيــة أتــاح لهــا أن تصبــح
أكــر واحــة زراعيــة يف العــامل حيــث يوجــد بهــا أكــر مــن  2.5مليــون شــجرة
نخيل.
واألحســاء مكونــة مــن عــدة مــدن وقــرى ،أكربهــا الهفــوف واملــرز،
تشــكالن معـاً محافظــة األحســاء .وهــي مــن أقــدم مواطــن االســتيطان
البــري يف العــامل ،حيــث يعــود تاريخهــا حســب املصــادر التاريخيــة
إىل عصــور مــا قبــل التاريــخ عندمــا كانــت مجــرد طريــق تجــاري رئيــس يف
املنطقــة .ولعبــت األحــوال الطبيعيــة دورا حاســا يف األحســاء عــر
القــرون حيــث اســتمرت يف االزدهــار .وكانــت الهفــوف ،التــي كانــت
تســمى أصــ ً
ا األحســاء ،عاصمــة املنطقــة الرشقيــة حتــى عــام .1953
ومــع اكتشــاف النفــط يف ثالثينــات القــرن املــايض يف املنطقــة
الرشقيــة انتقلــت عاصمــة املنطقــة مــن األحســاء إىل الدمــام .وتغــر
منــط منــو األحســاء .وتحتضــن املنطقــة الرشقيــة أكــر احتياطــي
نفطــي يف العــامل ،وتعــد مســاهامً رئيســاً يف اقتصــاد املنطقــة.
اليــوم ،األحســاء هــي عاصمــة محافظــة األحســاء باملنطقــة الرشقيــة.
وتأخــذ املحافظــة شــكل زاويــة قامئــة .تحيــط بهــا األرايض الزراعيــة
املجــاورة مــن الشــال والــرق والجنــوب .تشـكّل اآلن الهفــوف واملــرز
وقراهــا منطقــة األحســاء الحرضيــة التــي يقطنهــا مــا يقرب مــن 800.000
نســمة .ونتيجــة لذلــك ،تضــم واحــة األحســاء املــدن التاليــة داخــل الواحــة
الزراعيــة:

السكان

1,241,140

الكثافة السكانية يف الكتلة العمرانية

54.94

نسمة /هكتار

العمر

%50

دون سن الثالثني

نسبة منو السكان

% 3.0
عدد السكان املتوقع لعام 2030
يقدّ ر بـ  1.500.000نسمة

األحساء مقارنة مبدينة أمسرتدام يف هولندا

• الهفوف – املربز
• العيون
• العمران
• مدينة الجفر
• جواثا
يف األحســاء توجــد قريــة جواثــا األثريــة ،كــا يقــع فيهــا جبــل القــارة
الشــهري بكهوفــه العجيبــة الــذي يعــد أبــرز املعــامل الطبيعيــة وســط
الواحــة الخــراء.
التطــور العمــراين لألحســاء مــر يف أربــع مراحــل :اندمــاج ملدينتــن
التاريخيتــن الهفــوف واملــرز ،وتضاعــف عــدد الســكان مــن 45000
نســمة عــى مســاحة  360هكتــا ًرا خــال الفــرة  .1963 - 1950وظلــت
األحســاء حتــى ســتينات القــرن املــايض ،بلــدة زراعيــة .ومــع التغيــرات
يف نظــام الــري ،وتوســع مــزارع النخيــل ،وتنامــي صناعــة النفــط حف ـ ّزت
األحســاء نحــو النمــو الحــري .ويف تســعينات القــرن املــايض ،ازدادت
مســاحة محافظــة األحســاء مــن  7650هكتــارا ً إىل  28700هكتــارا ً وارتفــع
تعــداد ســكانها إىل  727000نســمة .وقــد حــدت األرايض الزراعيــة
مــن امتدادهــا العمــراين  ،لكنهــا بــدأت متتــد حاليــا عــى طــول الحــدود
الجنوبيــة .وامتدادهــا ناحيــة الــرق مقيــد بــأرايض رشكة أرامكــو والحرس
الوطنــي.
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نسمة

سكان 1365.000:نسمة
املساحة 181.67 :كم2
الكثافة 75.13 :نسمة/هكتار

شكل  .٢٢النطاق العمراين واألحياء والبنية التحتية األساسية لألحساء
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1950

ملساحة 360 :هكتار
السكان 80.000 :نسمة

1970

املساحة 1.000 :هكتار
السكان136.000 :

277م /2فرد

األحساء
 184م /2فرد

معيار موئل األمم املتحدة
66.67م /2فرد

شكل .٢٣مساحة األرض املخصصة للفرد
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2017

1990

املساحة 22.800 :هكتار
السكان 1.241.140 :نسمة

املساحة 7.650 :هكتار
السكان 500.000 :نسمة

التطور العمراين
قبل 1950

2030

2030

املساحة 41.600 :هكتار
السكان 1.500.000 :نسمة
شكل  .٢٤مراحل النمو العمراين
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املدينة الحالية

 ٢،١،٤الحدود اإلدارية
تشــغل املنطقــة الرشقيــة أكــر مســاحة جغرافيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،.معظمهــا يقــع يف صحــراء الربــع الخــايل .والجــزء املأهــول
منهــا يقــع يف قطاعهــا الشــايل الرشقــي  ،حيــث توجــد محافظــة
األحســاء بالقــرب مــن الدمــام .وهــي واحــة زراعيــة مكونــة مــن املنطقــة
الحرضيــة والقــرى املحيطــة بهــا .وتبلــغ مســاحة املنطقــة املشــمولة
مبرحلــة النطــاق العمــراين  1435هـــ  28,700هكتــارا ً  ،واملرحلــة حتــى
1450هـــ  4,1600هكتــارا ً .ويهــدف نظــام النطــاق العمــراين إىل
ضبــط وتوجيــه التنميــة العمرانيــة يف املحافظــة حتــى العــام 1450هـــ.
وبالنســبة لــأرايض الزراعيــة التــي تشــكل الواحــة فهــي خــارج الحــدود
النطــاق العمــراين.
ولألحســاء حــدود حاميــة التنميــة  ،بهــدف حاميــة األرايض الواقعــة خــارج
الـــمرحلة 1450هـــ و معظمهــا أراض زراعيــة وصحراويــة محيطــة باألحســاء
تقــدر مســاحتها بـــ  191،450هكتــا ًرا.
يتــم اســتثناء األرايض الزراعيــة مــن قواعــد النطــاق العمــراين وتقــع
بشــكل اســراتيجي ضمــن حــدود حاميــة التنميــة .وبينــا ســاعد هــذا
الفصــل يف حاميــة األرض الزراعيــة والحفــاظ عليهــا كــراث طبيعــي ذي
قيمــة كبــرة وفــق قواعــد اليونيســكو يف مجــال حفــظ وصــون الــراث
 ،إال أنــه عــزل متامــاً العنــارص الطبيعيــة للواحــة عــن النســيج العمــراين.

مزارع خاصة يف واحة األحساء
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ويف هــذه الدراســة  ،اعتــرت األرايض الزراعيــة جــزءا مــن محافظــة
األحســاء ،وعنــر أســايس يف تكامــل نســيج األحســاء العمــراين
واقتصادهــا .تغطــي األرايض الزراعيــة مســاحة  63.467هكتــارا ً مضاعفــة
بذلــك املنطقــة املشــمولة بالدراســة التخطيطيــة إىل  100.000هكتــارا ً.
نجحــت األحســاء يف حاميــة جــزء كبــر مــن األرايض الزراعيــة مــن زحــف
العمــران عليهــا وحافظــت عــى نســيجها الحــري يف حــدود معقولــة.
ومــع ذلــك  ،فــإن حــدود  1450تُبالــغ يف تقديرهــا لــأرايض الالزمــة
ملتطلبــات النمــو املســتقبيل وهــي أكــر ســخا ًء بكثــر مــن املطلــوب.
ومــا مل يتــم تنفيــذ خطــط التنميــة املســتقبلية بالعنايــة والحــرص
املطلــوب ،ســتواجه األحســاء تحديــات الزحــف العمــراين كحــال مثيالتهــا
مــن املــدن املعــارصة لهــا.

املدينة الحالية

 191,450هكتار

10 km

2.5 5

0

 41.600هكتار
 28.700هكتار
 22.600هكتار

شكل  .٢٥النطاق العمراين ملحافظة األحساء

 191,450هكتار
 105.070هكتار
 41.600هكتار
 28.700هكتار
 22.600هكتار
10 km

2.5 5

0

شكل .٢٦نطاق الدراسة ملحافظة األحساء
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 ٣،١،٤الكثافة العمرانية
يبلــغ عــدد ســكان األحســاء حاليًــا  1.24مليــون نســمة عــى مســاحة
مبنيــة تبلــغ  22,600هكتــار ،بينــا تبلــغ الكثافــة الســكانية لألحســاء
 54.9شــخص/هكتار ،وهــي أقــل مــن الكثافــة التــي يــويص بهــا موئــل
األمــم املتحــدة والبالغــة  150شــخص يف كل هكتــار ،كــا تنخفــض هــذه
الكثافــة أكــر مــن ذلــك إذا أخذنــا يف االعتبــار مســاحة النطــاق العمــراين
لعــام 1450هـــ
لوحظــت أعــى كثافــة يف محافظــة األحســاء ،والتــي تضــم مراكــز مدينــة
الهفــوف واملــرز ،وكــا يتضــح مــن الخريطــة املبينــة يف الشــكل ،٢٧
فــإن الكثافــة الســكانية لألحســاء تقــل كلــا ابتعــد عــن املركــز باتجــاه
الشــال والجنــوب ،وتتفــاوت بشــكل كبــر يف مختلــف القــرى املوجودة
داخــل الواحــة ،وبعــض القــرى مثــل العمــران والجفــر يف الــرق تتمتــع
بكثافــة أعــى مقارنــة باآلخريــن ،كــا تتميــز الضواحــي واملشــاريع
الطرفيــة الجديــدة بــأدىن كثافــة وميكــن البــدء يف تكثيفهــا قبــل أن تبــدأ
املدينــة بالتوســع يف األرايض الجديــدة خــارج حــدود املدينــة الحاليــة.
لقــد منــت محافظــة األحســاء بأكــر مــن  ٪ 200منــذ عــام  1990مــن حيــث
املســاحة ،يف حــن أن عــدد ســكانها منــا بنســبة  ٪ 70فقــط يف نفــس
الفــرة الزمنيــة ،وهــذا يشــر إىل منــط الزحــف والتمــدد العمــراين مــع
زيــادة يف نصيــب الفــرد مــن مســاحة األرايض ،ويوضــح الرســم البيــاين
الــوارد يف الشــكل  ٢٣الزيــادة يف مســاحة األرض للفــرد الواحــد مبــرور
الســنوات يف محافظــة األحســاء مقارنــة باملعــدل املــوىص بــه مــن
قبــل موئــل األمــم املتحــدة (وهــو  66.7مرت/٢فــرد) ،حيــث أن املعــدل

قــد تجــاوز املعيــار منــذ حــوايل عــام  ،1970وقــد بلــغ اآلن  300مــر مربــع/
للفــرد ،علـاً بــأن تخصيــص املزيــد مــن مســاحة األرض للفــرد الواحد يعني
عــدد أقــل مــن النــاس يف مســاحة معينــة مــن األرض مــا ينتــج عنــه وجــود
كثافــة منخفضــة ،وهــي خاصيــة ترتبــط بالزحــف والتمــدد العمــراين.
إن عــدد الســكان املتوقــع يف األحســاء بحلــول عــام 1450هـــ يقــدر بـــ 1.5
مليــون نســمة ،ووفقًــا ملخطــط األمانــة ،ســتزداد املســاحة العمرانيــة
إىل  44,800هكتــار الســتيعاب الزيــادة يف عــدد الســكان ،مــا يــؤدي
إىل وجــود كثافــة مقرتحــة تبلــغ  33.48شــخص/هكتار ،وهــذا التوجــه نحــو
انخفــاض الكثافــة يعتــر أمــر مثــر للقلــق ألنــه ســوف يصبح غــر اقتصادي
ومرهــق للعيــش يف املدينــة عــى املــدى الطويــل.

 4,1,4استعامالت األرايض

يعــد االســتعامل الزراعــي أكــر اســتعامالت األرايض مســاح ًة يف
محافظــة األحســاء حيــث يغطــي  63467هكتــارا ً .وباســتثنائها ،يتبقــى
مــا يقــرب مــن  % 33مــن األرايض مخصصــة لالســتخدام الســكني  ،و % 18
للحكومــي ،و %13للخدمــات العامــة.
يرتكــز االســتخدام التجــاري واملختلــط بشــكل كبــر يف محيــط املركزيــن
الحرضيــن الهفــوف واملــرز وعــى جوانــب الطــرق الرئيســية ويشــكال
 %5و  %3مــن إجــايل األرايض عــى التــوايل .وميكــن مالحظــة
االســتعامل املختلــط عــى مســتوى الشــوارع و الــدور األريض مــن
املبــاين .هــذا يحــدث أيضــا يف األحيــاء الســكنية ،ويتــواءم مــع مســاهمة

السكان

1,241,140
معدل الكثافة السكانية :

 54.94نسمة /هكتار

 49-1نسمة/هكتار
 99-50نسمة/هكتار
 149-100نسمة/هكتار
 299-150نسمة/هكتار
10 km

شكل .٢٧توزيع الكثافة السكانية
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املدينة الحالية

األنشــطة التجاريــة يف دعــم االقتصــاد وأســواق العمــل يف األحســاء.
ويتنــوع االســتعامل التجــاري مــن الخدمــات املحليــة عــى مســتوى
املجــاورة الســكنية أو القريــة ،إىل األســواق املتخصصــة مثــل محــات
قطــع غيــار الســيارات يف املنطقــة الواصلــة بــن منطقتــي وســط
الهفــوف واملربز،حيــث تســتفيد هــذه األنشــطة التجاريــة مــن وفــورات
الحجــم نتيجــة تجمعهــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك عــدد صغــر مــن مراكــز
التســوق الكبــرة املتفرقــة ،مثــل مــول األحســاء الجديــد يف الجنــوب
والــذي تــم بنــاؤه اليجــاد مركــز تجــاري جديــد لتلبيــة متطلبــات املرشوعــات
املقرتحــة يف الجــزء الجنــويب مــن املدينــة .حيــث يتوافــق نــر الخدمــات
التجاريــة مــع متطلبــات االكتفــاء الــذايت عــى املســتوى املحــي يف
القــرى الفرديــة وربــط املــدن والقــرى بخدمــات إقليميــة املســتوى.
يخصــص االســتعامل املقــرح لــأرايض لعــام  2030مــا نســبته %50
لالســتعامالت الســكنية الخالصــة عــر التوســع باتجــاه الحــدود الجنوبيــة
والرشقيــة ،بعيــدا ً عــن األرايض الزراعيــة .وهنــاك زيــادة كبــرة يف
األرايض املخصصــة للمســاحة املفتوحــة ،و %1فقــط مــن األرايض
لالســتعامل املختلــط .ومــن أجــل املــي قد ًمــا ،عــى املدينــة تشــجيع
وتحفــز مزيــج مــن االســتعامالت والحــد مــن األنويــة األحاديــة لتحقيــق
التنــوع وتطويــر فضــاءات عامــة حيويــة يف املدينــة.

 ٥،١،٤األرايض البيضاء

هكتــارا ً) داخــل املنطقــة املبنيــة الحاليــة .وضمــن حــدود  ،1450صنفــت
 %45مــن األرايض البيضــاء  ،وتشــمل  1,8610هكتــارا ً مــن املناطــق
املخططــة خــارج املنطقــة املبنيــة الحاليــة .ومقارنــة هــذا الرقــم بالكتلــة
العمرانيــة يف مــدن مثــل برشــلونة ( 10,200هكتــار)  ،وباريــس (10,500
هكتــار) ،ومانهاتــن ( 7100هكتــار) .تجعلــه يتســع لحــوايل مدينتــن بحجــم
باريــس ومدينتــن ونصــف مبســاحة مانهاتــن .تشــر هــذه األرقــام إىل
الكتلــة العمرانيــة الفعليــة ،دون األخــذ بعــن االعتبــار املناطــق الحرضيــة.
وإذا تــم تطويرهــا مبوجــب الكثافــة املــويص بهــا مــن موئــل األمــم
املتحــدة مبقــدار  150نســمة  /هكتــار ،يصبــح بإمــكان األرايض البيضــاء
غــر املطــورة داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة أن تســتوعب 800,000
نســمة ،أي أكــر مــن الزيــادة املتوقعــة يف عــدد ســكان األحســاء بحلــول
عــام  .2030حيــث يســتهدف املخطــط املحــي زيــادة ســكانية ملحافظــة
األحســاء بحجــم  250ألــف نســمة ،فهنــاك حاجــة فقــط إىل  1,670هكتــارا ً
مــن األرايض الشــاغرة الحاليــة ضمــن الكتلــة العمرانيــة الحاليــة  ،والتــي
تشــكل  ،%25الســتيعاب الزيــادة املســتهدفة يف عــدد الســكان لعــام
 2030والتــي تصــل إىل  250.000نســمة .وهــذا يعنــي أن هنــاك مــا
يكفــي مــن األرايض داخــل املدينــة الحاليــة الســتيعاب النمــو الســكاين
املتوقــع يف األحســاء ،دون توســع املدينــة يف األرايض الجديــدة غــر
املطــورة.

أدت أعــال التنميــة الفرديــة الســابقة ،و وجــود األرايض الزراعيــة
املحميــة إىل انتشــار ظاهــرة األرايض البيضــاء غــر املطــورة ضمــن
النطــاق العمــراين ملحافظــة األحســاء .فضمــن حــدود املرحلــة األوىل
حتــى 1435هـــ ،تــم تصنيــف  %35تقري ًبــا كأرايض فضــاء  %20 ،منهــا (5450

أرايض فضاء ضمن املنطقة املبنية
أرايض فضاء ضمن حدود مرحلة النطاق العمراين 1435هـ
أرايض فضاء ضمن حدود مرحلة النطاق العمراين 1450هـ

 8,510( 20.3%هكتار)

11.2%
(4,650هكتار)

10 km
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املدينة الحالية

 ٢،٤العنارص الهيكلية

 ١،٢،٤البنية التحتية الرئيسة واألنوية االقتصادية
تتمتــع األحســاء باتصــال جيــد بجميــع املــدن الرئيســة يف اململكــة مبــا
فيهــا جــدة والدمــام والريــاض عــن طريــق الجــو والســكك الحديديــة و
الطــرق الربيــة.
النقل الجوي
هنــاك مطــاران يف محافظــة األحســاء ،أحدهــا قديــم خــارج الخدمــة،
والجديــد وهــو مطــار األحســاء الــدويل للنقــل الداخــي ،ويتــم تشــغيله
يف رحــات دوليــة .كــا يخــدم األحســاء مطــار امللــك فهــد الــدويل
بالدمــام الــذي يقــع عــى بعــد  130كــم.
النقل الحديدي
متتلــك اإلحســاء محطــة للســكك الحديديــة تربــط األحســاء بالعاصمــة
الريــاض غربــاً والدمــام شــاالً .وهنــاك اقــراح لتوســيع خــط الســكك
الحديديــة وزيــادة الرحــات بخــط حديــدي جديــد آخــر .تقــع محطــة الســكة
الحديــد بالقــرب مــن املركــز التاريخــي ملدينــة الهفــوف ،بالقــرب مــن جميع
الطــرق والخدمــات.

الشــال  ،ويعــد أكــر حقــول النفــط يف املنطقــة والعــامل .األحســاء
عــى اتصــال جيــد مــن خــال شــبكة طــرق حديثــة تربطهــا مبــدن اململكــة
والــدول املجــاورة  ،منهــا طريــق الظهــران شــال – جنــوب ،يربــط بــن
مراكــز الهفــوف واملــرز .وخــط الســكة الحديــد إىل الدمــام ميتــد موازيــا
لطريــق الظهــران .وهنــاك طريقــان رئيســان باتجــاه رشق  -غــرب :طريــق
مكــة شــاالً وطريــق الريــاض جنوبــاً .كذلــك طريــق امللــك عبــد اللــه
الدائــري قيــد اإلنشــاء والــذي ســربط بعــد اكتاملــه املدينــة الحاليــة
بأعــال التنميــة الجاريــة جنوبــاً.
النقل العام
يف الوقــت الحــارض ،ال توجــد وســائل نقــل عــام يف األحســاء وســيارات
األجــرة هــي الخدمــة العامــة املتاحــة .وهنــاك اقــراح نظــام نقــل عــام
بالحافــات ضمــن ســتة مســارات رابطــة بــن شــال وجنــوب املدينــة،
واملزيــد مــن التفصيــل بهــذا الشــأن يف الفصــل .7-2-4

النقل الربي
يحــاذي األحســاء مــن الحــد الجنــويب الغــريب األرايض الزراعيــة للواحــة.
وتشــمل األنويــة االقتصاديــة الرئيســة حقــل الغــوار النفطــي يف

الطرق الرئيسية الحالية
الطرق الثانوية الحالية
مسار سكة الحديد
األرايض الزراعية
نطاق حامية التنمية
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املدينة الحالية

 ٢،٢،٤العنارص البيئية والطبوغرافية
كل مــا يتعلــق بنشــأة ومنــو واســتدامة األحســاء يعــود الفضــل فيــه
لبيئتهــا الطبيعيــة .فهــي مــن أقــدم مواطــن االســتيطان البــري التــي
عرفهــا اإلنســان ،حيــث ترجــع يف نشــأتها إىل عصــور مــا قبــل التاريــخ ،وتم
تســخري املــوارد املائيــة فيهــا للزراعــة وإنتــاج املحاصيــل ألغــراض التجــارة.
وكانــت الزراعــة فيهــا مزدهــرة ومــا تــزال مــا جعــل منهــا أكــر واحــة نخيــل
يف العــامل .ت ُظهــر أقــدم الخرائــط يف املنطقــة وجــود نظــام نهــري
قديــم جــف وتحــول إىل ســبخات منخفضــة .وهــي مبثابــة أحــواض ترتاكــم
فيهــا امليــاه خــال أشــهر الشــتاء .وتعتــر الســبخات مناطــق الــرف
للواحــة املرويــة املجــاورة .ويتــم اآلن اســتصالح معظــم الســبخات ،أو
تغطيتهــا ،أو بنائهــا.
نظــم امليــاه القدميــة شــملت اآلبــار والعيــون املتناثــرة التــي اســتخدمت
الجاذبيــة األرضيــة لجلــب امليــاه إىل القنــوات واملجــاري املائيــة .أدى
نظــام الــري الزراعــي هــذا إىل خفــض منســوب امليــاه الجوفيــة الــذي
أصبــح مصــدر قلــق كبــر للمدينــة .اليــوم ،يتــم تزويــد القنــوات بامليــاه
مــن محطــة التحليــة يف القطيــف ،وقــر ســحب امليــاه الجوفيــة عــى
ميــاه الــرب ،حاميــة لهــا مــن االســتنزاف وإعطــاء فرصــة إلعــادة تنميتهــا
ورفــع مســتوياتها الجوفيــة نتيجــة تغذيتهــا مبيــاه األمطــار.

النظم الطبيعية الزرقاء و الخرضاء
ميكــن أن ينســب ازدهــار واحــة األحســاء إىل التأثــر ال َج ْمعــي للعديــد مــن
الظــروف املواتيــة يف املنطقــة أبرزهــا وفــرة مــوارد املياه التي شــكلت
طبيعــة واقتصــاد املنطقــة ،وللطبوغرافيــا واملنــاخ أيضــا دورا حاســم
غــر مــروع الــري والــرف املذكــور يف
يف تنميتهــا الزراعيــة .لقــد ّ
ســبعينات القــرن املــايض منــط النمــو يف املنطقــة بشــكل ملحــوظ ،
كــا شــكل اكتشــاف النفــط يف املنطقــة الرشقيــة نقطــة تحــول كــرى
يف نهضتهــا العمرانيــة .وقــد عــزز نظــام الــري والــرف املعقــد ،ســواء
بالنظــم الهيدروليكيــة الطبيعيــة أو القنــوات الحديثــة زراعــة النخيــل يف
هــذه املنطقــة ،واســتمر هــذا النظــام اإليكولوجــي لعــدة قــرون .توضــح
الصــور عــى الصفحــة التاليــة نظــام توزيــع امليــاه القديــم والحديــث يف
واحــة األحســاء.
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مرشوع الري والرصف يف سبعينات القرن املايض
القنوات
تســتخدم القنــوات أنظمــة هيدروليكيــة لســحب امليــاه وتوزيعهــا عــر
م،
األرايض الزراعيــة .وتتبــع القنــوات الرئيســة ،التــي يبلــغ طولهــا  155كـ ً
ميــول األرض يف منطقــة الــري ،بينــا تغطــي القنــوات الفرعيــة  ،التــي
يبلــغ طولهــا  265كــم ،املنطقــة الواقعــة بــن القنــوات الرئيســة .وهــذه
القنــوات أنشــئت مــن الخرســانة والكثــر منهــا قــد تدهــورت حالهــا أو مل
تتــم صيانتهــا كــا ينبغــي.

نظام الرصف الصحي
يتبــع نظــام الــرف الجديــد إىل حــد كبــر امليــول الطبيعيــة لــأرايض
داخــل الواحــة ،ويبلــغ طــول قنــوات الــرف  1320كــم .وتــؤدي دورا ً هامـاً
يف ترصيــف امليــاه يف املنطقــة .كــا يزعــم أن نظــام قنــوات الــرف
قــد أثــر ســلباً امليــول الطبيعيــة وجريــان ميــاه األمطــار يف منطقــة
الواحــة.
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 ٣،٢،٤املواقع املدرجة عىل قامئة اليونيسكو للرتاث العاملي

 ٤،٢،٤مخطط األحساء شبه اإلقليمي

تــم إدراج واحــة األحســاء عــى قامئــة اليونيســكو للــراث العاملــي يف
عــام  2018كرمــز للجهــود اإلنســانية التــي حولــت الصحــراء القاحلــة إىل
أكــر واحــة خــراء يف العــامل.
متتلــك الواحــة مقومــات ســياحية وتراثيــة ثقافيــة عــى مــدار التاريــخ
القديــم ،حيــث تتنــوع هــذه املقومــات بــن معــامل أثريــة وتاريخيــة
ونظــم بيئيــة متــت حاميتهــا عــى مــر الســنني مــن خــال الحــد مــن زحــف
العمــراين عــى األرايض الزراعيــة .يوجــد بالواحــة تشــكيل منــوع مــن
الحدائــق والينابيــع ونظــم الــري والــرف ،باإلضافــة إىل املبــاين التاريخية
يف محافظــة األحســاء .وقــد تــم تحديــد األرايض الزراعيــة بشــكل
اســراتيجي خــارج مراحــل التنميــة العمرانيــة وحــدود حاميــة التنميــة ،مبــا
يضمــن حاميتهــا يف املســتقبل مــن التعديــات العمرانيــة عليهــا.
يحتــل املوقــع املــدرج عــى قامئــة تــراث اليونيســكو مســاحة 8,544
هكتــارا  ،مــع مســاحة عازلــة قدرهــا 21,556هكتــارا .وتشــمل اثنــي عــر
مكون ـاً مــن الواحــة الخــراء التــي تضــم أكــر مــن  2.5مليــون نخلــة.

يوضــح املخطــط اإلســراتيجي شــبه اإلقليمــي املشــار إليهــا ســابقاً
(الفقــرة  )3-2-3الرؤيــة التنمويــة املســتقبلية للتعــاون الــدويل الخليجــي
بــن اململكــة ممثلــة يف األحســاء ودول مجلــس التعــاون الخليجــي حتــى
عــام  .2030ويعتــر املخطــط االســراتيجي لألحســاء أن توســع املدينــة
جــزء مــن مخطــط إقليمــي أشــمل ذي أهميــة وطنيــة نظــرا ً لقربهــا مــن
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــا يعطــي قيمــة كبــرة لالســتثامر
الخليجــي والعاملــي يف املنطقــة.

معظــم املــزارع الزراعيــة تعــود مللكيــات خاصــة عــر األجيــال ،لكــن
املــوارد املائيــة مملوكــة للدولــة ،ومتديــدات امليــاه منفصلــة عــن
ملكيــة املــزارع .ويوجــد باألحســاء مصنــع كبــر للتمــور يتبــع هيئــة الــري
والــرف ومــن خاللــه تقــوم الدولــة بــراء التمــور مــن املزارعــن بأســعار
تشــجيعية .لســوء الحــظ ،مل تعــد الزراعــة املصــدر الرئيــس لســبل العيــش
االقتصاديــة للمدينــة وتواجــه خطــر فقــدان قيمتهــا .ويعــد إدراج الواحــة
ضمــن تصنيــف الــراث العاملــي خطــوة مهمــة نحــو خلــق الوعــي وحاميــة
هــذا الــراث القيــم.

يوجــه املخطــط االســراتيجي التنميــة باتجــاه الــرق ،نحــو الســاحل
وتضــم  40قريــة ذات قطاعــات اقتصاديــة وصناعيــة متخصصــة تســتفيد
مــن قربهــا مــن املينــاء واألنشــطة املرتبطــة بالنفــط .كــا يقــرح
املخطــط الربــط بدولــة البحريــن عــر الجســور وعــى الصعيــد االقتصــادي،
مــن خــال الصناعــات التحويليــة الجديــدة.
حــددت الخطــة االســراتيجية مناطــق ســكنية وصناعيــة وســياحية (بالقــرب
مــن بحــرة األصفــر)  .يهــدف هــذا التحــول التنمــوي باتجــاه الــرق إىل
حاميــة األرايض الزراعيــة مــن الزحــف العمــراين عليهــا.
وبالنســبة لــأرايض الواقعــة جنــوب األحســاء ،فهــي مملوكــة للقطــاع
الخــاص ويجــري تطويرهــا بطريقــة مجــزأة .وقــد تــم بالفعــل إنشــاء
بعــض الطــرق واملرافــق ،والبعــض اآلخــر كالكهربــاء واالتصــاالت ال يــزال
قيــد اإلنشــاء مــا يشــجع عــى االمتــداد العمــراين يف ذلــك االتجــاه.
متتلــك وزارة اإلســكان أرايض رشق األحســاء ،بالقــرب مــن بحــرة األصفــر،
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ورشعــت يف بنــاء مســاكن جديــدة بنــاء عــى توصيــة األمانــة واســتجابة
لطلبــات اإلســكان املقدمــة مــن املواطنــن .أمــا األرايض الواقعــة يف
الغــرب مبــارشة مــن محافظــة األحســاء فهــي مخصصــة للحــرس الوطنــي
وأرامكــو ،وبالتــايل ،تــم تعليــق التنميــة لهــذه املناطــق.
مــع األخــذ بعــن االعتبــار القيــود عــى بعــض األرايض املذكــورة أعــاه،
مبــا يف ذلــك الحافــز لحاميــة األرايض الزراعيــة ،اتجهــت األمانــة لالهتــام
بالتمــدد العمــراين والتطويــر الحــري رشق األحســاء .وتبالغ املخططات
يف تقديرهــا لــأرايض املطلوبــة للتخطيــط املســتقبيل وتقلــل مــن
حجــم األرايض غــر املســتغلة داخــل حــدود املدينــة الحاليــة.

 ٥،٢،٤الحركة وسهولة الوصول

األحســاء لديهــا شــبكة واســعة مــن الطــرق تربطهــا ببقيــة املــدن الرئيســة
يف اململكــة مثــل الدمــام إىل الشــال الرشقــي والريــاض إىل الغــرب.
ويوجــد خــط ســكة حديديــة بــن املدينتــن مــع محطــة يف الهفــوف.
والعمــل جــا ٍر يف إضافــة مســار آخــر مــن شــأنه أن يحســن بشــكل كبــر
مــن ربــط األحســاء عــى املســتوى االقليمــي والوطنــي.
لقــد أضفــى الرتكيــز العــايل لالســتعامل املختلــط لــأرايض يف
املركزيــن التاريخيــن طابــع الحداثــة عــى منطقــة وســط املدينــة ،حيــث
يقطــن مــا يقــدر بنحــو  % 3.6مــن الســكان الحــر ضمــن مســافة تســتغرق
 5دقائــق ســرا ً عــى األقــدام إىل وســط املدينــة ،و  % 7.2عــى بعــد
 10دقائــق ســرا عــى األقــدام .وهــذا أقــل بكثــر مــن الحــال يف بقيــة
املــدن الســعودية األخــرى .وهنــاك إمكانيــة لتعزيــز وتســهيل التنقــل

الحــري داخــل املدينــة مــن خــال دمــج النســيج الحــري وتعزيــز ترابطــه.
يصــف تقريــر ســبل الوصــول اليومــي الســهل واآلمــن إىل الفــرص
والخدمــات والســلع واملرافــق يف املــدن الســعودية "دراســة ترابــط
شــبكة الشــوارع  -مــؤرش ازدهــار محافظــة األحســاء لعــام  "2015حركــة
التنقــل داخــل املناطــق الحرضيــة بـــأنها "ضعيفــة" ويقــرح تحســينها عــر
توفــر نظــام نقــل جامعــي عــام  ،وتعزيــز الســامة املرورية عــى الطرق.
ويتــم حســاب جــودة ترابطيــة شــبكات الشــوارع وســهولة الوصــول
اســتنادا ً إىل ثالثــة متغــرات:
• نسبة األرايض املخصصة للشوارع.
• كثافة الشوارع .
• كثافة التقاطعات.
وتتحقــق ســهولة التنقــل داخــل املدينــة والوصــول اآلمــن ملواقــع
الخدمــات والســلع واملرافــق بالرتابطيــة الجيــدة لشــبكة الطرق والشــوارع
داخــل املدينــة ونفاذيتهــا .وســجلت األحســاء كثافــة تقاطعــات عاليــة
بلغــت  110تقاطعات/كــم 2وقيمــة منخفضــة نســبياً لــأرايض املخصصة
للشــوارع ( ،)%21مــع كثافــة شــارع عاليــة.
وتعــد كثافــة التقاطعــات مــؤرشا ً مقبــوال ملــدى الرتابطيــة وســهولة
الوصــول ،كــا أنهــا تــدل عــى مــدى توجــه تصميــم أحيــاء املدينــة
لخدمــة حركــة النــاس وليــس الســيارة  .بشــكل عــام  ،يبلــغ متوســط عــدد
التقاطعــات يف املــدن الســعودية  136تقاطعــاً لــكل كيلومــر مربــع ،
وهــو أعــى مــن املســتوى األمثــل الــذي يقــدره موئــل األمــم املتحــدة
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بـــ  100تقاطــع لــكل كيلومــر مربــع .ويســاعد منــط التصميــم العضــوي
للشــوارع يف األحســاء عــى تحقيــق عــدد أكــر مــن التقاطعــات ()110
باملقارنــة مــع املــدن الســعودية األخــرى .ومــع أن كثافــة التقاطعــات هــي
إحــدى مقاييــس ســهولة الوصــول ،إال أنهــا ال تأخــذ يف االعتبــار منــط
الشــوارع ومــا إذا كانــت تعظــم مــن الحركــة والتنقــل وســهولة الوصــول
لالســتعامالت املجــاورة.
وتخصــص األحســاء  %21مــن أراضيهــا للشــوارع  ،وهــي أقــل مــن مثيالتهــا
مــن املــدن الســعودية .فمــدن مثــل الطائــف والدمــام وجيــزان ومكــة
تخصــص مــا يقــدر بـــ  %27مــن أراضيهــا للشــوارع ،وهــو قريــب مــن
املعــدل البالــغ  .%27.8ويف حــن تشــر النســبة األقــل مــن األرايض
املخصصــة للشــوارع إىل ضعــف الرتابــط وســهولة الوصــول ،إال أنهــا
قــد تعنــي باملقابــل تخطيطًــا أكــر كفــاءة للطــرق التــي تتيــح الوصــول
إىل معظــم قطاعــات املدينــة .وكلــا قلــت األرايض املخصصــة لحركــة
الســيارات ،كــرت باملقابــل األرايض املخصصــة لوســائل النقــل البديلــة،
واملســاحات املفتوحــة ،واالســتعامالت االقتصاديــة األخــرى.

 ٦،٢،٤تقييم أنظمة النقل املقرتحة

ال يتوفــر يف األحســاء حالي ـاً أي شــكل مــن أشــكال نظــام النقــل العــام.
ويحــدد نظــام النقــل العــام املقــرح شــبكة مــن ســت خطــوط حافــات
لخدمــة ســائر أنحــاء املدينــة بطــول 190كيلومــرا  ،تقــدم خدمــة النقــل
العــام ملــا يقــرب مــن  % 43.3مــن الســكان يف حــدود  5دقائــق ســرا
عــى األقــدام للوصــول إليهــا و  % 64.1مــن الســكان يف غضــون 10
دقائــق ســرا عــى األقــدام.
يتــم تحليــل كل مــن هــذه املســارات بشــكل فــردي ملــدة  5دقائــق و
 10دقائــق ســرا عــى األقــدام يف كــا يف األشــكال التاليــة ,تشــر
األرقــام إىل كفــاءة كل مســار والســكان الذيــن يخدمهــم كل مســار.
ويف ضــوء نتائــج التحليــل  ،قــد تتطلــب بعــض املســارات إعــادة توجيــه
لتحقيــق أقــى قــدر مــن الوصــول بينــا ميكــن تعزيــز بعضهــا عــن
طريــق الرتكيــز عــى مواقــع التنميــة جديــدة يف محيــط يســتغرق 10
را عــى األقــدام .ومــن املهــم تكامــل نظــام النقــل العــام مــع
دقائــق سـ ً
وســائل النقــل األخــرى وتوفــر شــبكة حركــة للمشــاة ومســارات للدراجــات
الهوائيــة لتســهيل الوصــول إىل املقاصــد النهائيــة لرحــات النقــل العــام.

مــن املهــم للمــدن يف حجــم محافظــة األحســاء  ،وهــي تخطــو نحــو
التقــدم واالزدهــار ،أن تســتثمر يف نظــام نقــل عــام يســهل الوصــول
إليــه وأن تدعــو إىل التحــول إىل منــوذج نقــل أكــر اســتدامة يقلــل مــن
االزدحــام واالنبعاثــات .ويشــتمل نظــام النقــل العــام املقــرح حاليـاً يف
األحســاء عــى شــبكة تضــم ســت خطــوط حافــات جديــدة ،مــع إمكانيــة
تحويــل بعضهــا بعــد الدراســة والتحليــل والتقويــم إىل حافــات املســار
املخصــص الرسيــع أو القطــار الخفيــف.

جزء قناة املياه الحديثة ملرشوع الري والرصف باالحساء
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مسار حافالت ( 2أخرض)

مسار حافالت ( 1أحمر)

ركاب املسار األول

6.5%

يف حدود  5دقائق ميش

يف حدود  5دقائق ميش

 32270راكب %2.6 -

يف حدود  10دقائق ميش

 80674راكب %6.5 -

ركاب املسار الثاين

 19858راكب %1.6 -

93.5%

يف حدود  10دقائق ميش

 74468راكب %6.0 -

الوصول ملسار الحافلة من سائر أنحاء املدينة

مسار حافالت ( 5أزرق)

ركاب املسار الخامس
يف حدود  5دقائق ميش

 99291راكب %8.0 -

8.0%

الوصول ملسار الحافلة من سائر أنحاء املدينة

ركاب املسار السادس

يف حدود  5دقائق ميش

4.8%

 13653راكب %1.1 -

92.0%
الوصول ملسار الحافلة من سائر أنحاء املدينة
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94.0%

مسار حافالت ( 6أحمر)

 23582راكب %1.9 -

يف حدود  10دقائق ميش

6.0%

يف حدود  10دقائق ميش

 59575راكب %4.8 -

95.2%
الوصول ملسار الحافلة من سائر أنحاء املدينة

املدينة الحالية

مسار حافالت ( 4أزرق فاتح)

مسار حافالت ( 3بني)

ركاب املسار الثالث

6.8%

يف حدود  5دقائق ميش

ركاب املسار الرابع

10.4%

يف حدود  5دقائق ميش

 19900راكب %1.6 -

 35993راكب %2.9 -

يف حدود  10دقائق ميش

 84398راكب %6.8 -

93.2%
الوصول ملسار الحافلة من سائر أنحاء املدينة

يف حدود  10دقائق ميش

 129079راكب %10.4 -

89.6%
الوصول ملسار الحافلة من سائر أنحاء املدينة

33.7%

66.3%

يف حدود  5دقائق سريا عىل
األقدام من محطة الحافلة
يف حدود  10دقائق سريا عىل
األقدام من محطة الحافلة

شكل  .٣٧مسارات النقل العام املقرتحة ،األحساء
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 ٣،٤سيناريوهات الكثافة الحرضية
يف ضــوء تشــخيص األوضــاع الراهنــة للمــدن ومقرتحــات املرشوعــات
املعتمــدة  ،أجــرى برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية تحليــاً
لســيناريوهات زيــادة الكثافــة الحرضيــة .تتنــاول الســيناريوهات ثالثــة
أوضــاع :الوضــع الراهــن كمرجعيــة للمقارنــة ،والســيناريو الثــاين عن ادوات
التخطيــط املعتمــدة ،والســيناريو الثالــث الــذي يتــم فيــه توزيــع الكثافــة
يف ضــوء مبــادئ موئــل األمــم املتحــدة الخمســة لتخطيــط األحيــاء
املســتدامة ،وهــي كــا يــي:
• توفــر مســاحة كافيــة وشــبكة فعالــة للشــوارع :يجــب أن تشــغل شــبكة
الشــوارع مــا ال يقــل عــن  ٪30مــن األرض ومــا ال يقــل عــن  18كــم مــن
طــول الشــوارع يف كل كيلومــر مربــع.
• الكثافــة العاليــة :مــا ال يقــل عــن  15,000شــخص يف كل كيلومــر
شــخصا/فدان.
مربــع ،أي  150شــخص/هكتار أو 61
ً
• اســتعامالت األرايض املتعــددة :يجــب تخصيــص  ٪40عــى األقــل مــن
املســاحة لالســتعامل االقتصــادي يف كل مجــاورة ســكنية.
• املزيــج االجتامعــي :توافــر املســاكن بنطاقــات أســعار مختلفــة يف
أي مجــاورة ســكنية الســتيعاب الدخــل املختلــف؛ ويجــب أن تكــون ٪20
إىل  ٪50مــن مســاحة الطابــق الســكني للمســاكن منخفضــة التكلفــة،
وأن ال تكــون نســبة الحيــازة مــن كل نــوع مــن أنــواع الحيــازة أكــر مــن ٪50
مــن اإلجــايل..
• الحــد مــن إســتعامالت األرايض املخصصــة :بغــرض تقليــص نشــوء
مربــع (بلــوك) مبــاين أو مجــاورات ســكنية ذات إســتخدام واحــد حيــث يجــب
أن ال تتجــاوز مســاحة املربعــات ذات اإلســتخدام الواحــدة نســبة  ٪10مــن
املجــاورة الســكنية.
الوضع الحايل
يبلــغ عــدد ســكان األحســاء الحاليــن  1.240.000نســمة موزعــن عــى
مســاحة مبنيــة تبلــغ  22.600هكتــارا ً ،بكثافــة ســكانية تصــل إىل 54.9
نســمة/هكتار ،أي أقــل مــن ثلــث كثافــة موئــل األمــم املتحــدة املــوىص
بهــا 150نســمة/هكتار .وباملقارنــة مــع املــدن الســعودية األخــرى ،فــإن
األحســاء أكــر كثافــة وكفايــة .وعــى الرغــم مــن هــذه الكفايــة النســبية
مــن حيــث القــرب مــن املراكــز ،تنخفــض هــذه الكثافــة ضمــن حــدود
النطــاق العمــراين مبجملهــا حتــى العــام  29.8( 1450شــخص  /هكتــار).
السيناريو األول :رؤية األحساء2030
وفقــا لرؤيــة األحســاء  2030يف املخطــط املحــي ،يتوقــع زيــادة
املســاحة املبنيــة املخطــط إىل  44800هكتــارا ً  ،لتســتوعب مــا
مجموعــه  1.500.000نســمة .وعــى الرغــم مــن الزيــادة املتوقعــة يف
عــدد الســكان  ،ســيكون هنــاك انخفــاض يف الكثافــة الســكانية يف
املنطقــة املبنيــة يصــل إىل  33.4نســمة  /هكتــار ،و  36نســمة/هكتار
ضمــن حــدود النطــاق العمــراين حتــى  ،1450نظــرا ً الســتعامالت األرايض
الفرديــة واالمتــدادات العمرانيــة يف الخطــة املقرتحــة.
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السيناريو الثاين :توصيات موئل األمم املتحدة
يدعــم ســيناريو موئــل األمــم املتحــدة التخطيــط املســتدام للمجــاورات
الســكنية يف األحســاء  ،مــن حيــث زيــادة الكثافة الســكانية لتصبح مقاربة
لكثافــة موئــل األمــم املتحــدة البالغــة  150نســمة /هكتــار .وبالنظــر إىل
معــدل النمــو الحــايل  ،ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن زيــادة ســكانية بحجــم
 1.5مليــون نســمة بحلــول عــام  ،2030ســتكون املســاحة اإلضافيــة
الالزمــة الســتيعاب النمــو املســتقبيل وفقًــا للمعايــر املــوىص بهــا
 10آالف هكتــار فقــط (مــا يــوازي ُعــر الكتلــة املبنيــة املقرتحــة يف
الخطــة العمرانيــة  .)2006وبتطويــر األرايض الشــاغرة البالغــة مســاحتها
 5450هكتــارا ً داخــل املنطقــة املبنيــة الحاليــة يف األحســاء وحدهــا ،
ميكــن اســتيعاب 800.000شــخص حســب معايــر الكثافــة املــوىص بهــا
مــن موئــل األمــم املتحــدة.
تشــر هــذه التحليــات إىل أن الزيــادة املتوقعــة يف عــدد الســكان
البالغــة  250.000نســمة ميكــن اســتيعابها ضمــن  1670هكتــارا ً مــن
األرايض الشــاغرة القامئــة عنــد كثافــة  150شــخص  /هكتــار .ويعكــس
مخطــط األحساءاالســراتيجي تصــو ًرا للفــرص االقتصاديــة الجديــدة يف
التنميــة املســتقبلية لألحســاء .لكنــه يبالــغ يف تقديــر الحيــز املــكاين
املطلــوب للتنميــة ،مــا يشــجع عــى االمتــداد .وميكــن تلبيــة نفــس
متطلبــات املخطــط االســراتيجي لألحســاء عــر تركيــز االســتعامالت
والتخطيــط املدمــج ضمــن الكتلــة العمرانيــة الحاليــة.
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الوضع الراهن

السكان

 1241140نسمة

مساحة املنطقة املبنية

 2580هكتار

معدل كثافة املنطقة
املبنية

 54.94نسمة/هكتار

سيناريو  : 1رؤية املخطط املحيل

سيناريو  : 2توصية موئل األمم املتحدة

السكان

 1500000نسمة

مساحة املنطقة املبنية

 44800هكتار

معدل كثافة املنطقة
املبنية

33.48نسمة/هكتار

مساحة املنطقة املبنية

السكان

 1500000نسمة

مساحة املنطقة املبنية
الالزمة حسب توصيات موئل
األمم املتحدة

 10000هكتار*

ارايض فضاء الزمة الحتواء
الزيادة السكانية

 1670هكتار

معدل الكثافة السكانية
املوىص بها من موئل
األمم املتحدة

 150نسمة /
هكتار
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73

74

التشخيص االسرتاتيجي

٥

© FSCP

التشخيص االسرتاتيجي

 ١،٥تحديد القضايا الحرضية األساسية
أســفرت منهجيــة البحــث املتعمــق وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســر النتائــج عــن تحديــد ثــاث قضايــا حرضيــة أساســية تؤثــر يف األداء الحــري لألحســاء
فيــا يتصــل مببــادئ التنميــة الحرضيــة املســتدامة.

 ١،١،٥أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة (الزحف العمراين)
يحــدث هــذا غالبـاً عندمــا تنمــو املدينــة بوتــرة رسيعــة  ،مــا يتيــح املجــال النتشــار ظاهــرة الزحــف العمــراين التــي تظهر
يف التوســع واالمتــداد غــر املنظــم ،ومــا ينجــم عنــه مــن خلــل يف التوزيــع املــكاين لألنشــطة والخدمــات واملرافــق
وصعوبــة إدارتهــا .ويف هــذا الســيناريو ،تســجل املدينــة كثافــة منخفضــة ،وتوزيــع غــر منصــف للخدمــات واملرافــق
األساســية يتســبب يف معانــاة املواطنــن ،وأيضــا يف ارتفــاع تكلفــة توفــر وتشــغيل وصيانــة هــذه الخدمــات
واملرافــق .يف األحســاء  ،أدى النمــو الرسيــع للســكان وتزايــد مســاحة الكتلــة العمرانيــة الحرضيــة  ،إىل زحــف وامتــداد
عمــراين تخطــى املناطــق الزراعيــة ،وصــوالً إىل حــدود النطــاق العمــراين 1450هـــ.

١

( زحف عمراين)

 ٢،١،٥عدم الرتابط وتقسيامت األرايض يف هيكل املدينة (التجزئة)
يف حــال النمــو غــر املتــوازن واالمتــدادات والتنميــة غــر املنتظمــة يفقــد الهيــكل العمــراين للمدينــة تناســقه
وانســجامه وتغيــب مالمــح التواصــل والتكامــل عنــه يف حــاالت النمــو غــر املتــوازن ،وزحــف العمــران ،والتطويــر غــر
املتجانــس ،وانتشــار جيــوب تنمويــة متناثــرة خــارج حــدود املخططــات املعتمــدة .عــاوة عــى أرايض بيضــاء غــر مطــورة
 ،وامتــدادات يف البنــى التحتيــة واســتعامالت األرايض األحاديــة التــي تعيــق تواصــل النســيج العمــراين للمدينــة،
وتؤثــر ســلباً يف أداءهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي ،كــا ال يتيــح الزحــف العمــراين التوفــر العــادل لتوزيــع
الخدمــات واملرافــق العامــة  ،ويجعــل توفريهــا صعب ـاً ومكلف ـاً .كــا تؤثــر ظاهــرة التجــزؤ مكاني ـاً عــى البعــد االجتامعــي
لالســتدامة  ،مــا يخلــق تباينــات حرضيــة وفصــل بــن املناطــق  ،وتصبــح معزولــة نتيجــة تقطــع وعــدم تواصــل الفراغــات
الحرضيــة .ويف حالــة األحســاء  ،فــإن مراكــز القــرى املنفصلــة املتناثــرة حــول الواحــة متثــل تفريقـاً واضحـاً بــن املناطــق
املبنيــة واألرايض الزراعيــة.

 ٣،١،٥ضعف التوازن البيئي -االجتامعي واالقتصادي (ضعف املرونة)
تتشــكل املــدن مــن مجموعــة نظــم اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة معقــدة .ويف املــدن املســتدامة ،يتــم الحفــاظ عــى
التــوازن بــن هــذه النظــم الثالثــة املرتابطــة وتعزيزهــا مبــرور الوقــت .إذا أعطيــت أي نظــام واحــد األفضليــة املســتمرة
عــى اآلخريــن  ،فمــع مــرور الوقــت  ،ســيظهر خلــل هيــكيل يغــر املســار املســتدام لنمــو املدينــة وتطورهــا .وهــذا
االختــال يولــد إشــكالية مــن حيــث توفــر امليــاه واألمــن الغــذايئ  ،مــا يؤثــر بشــدة عــى الجوانــب االجتامعيــة-
العمرانيــة األخــرى لصحــة املدينــة .والفصــل بــن األرايض الزراعيــة والنســيج الحــري هــو مثــال جيــد عــى هــذه الحالــة،
إذ ليــس هنــاك مــن مالمــح تواصــل بــن املدينــة واملســاحة الخــراء فهــي منفصلــة عــن األرايض الزراعيــة بحــدود قويــة.
واملدينــة املرنــة بإمكانهــا تحقيــق تكامــل واتســاق بــن الطبيعــة والعمــران ،لضــان التعايــش املتــوازن بينهــا.
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 ٢،٥منهج التحليل للقضايا الثالثة يف األحساء

 ١،٢،٥أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف األحساء
يغلــب عــى أمنــاط التنميــة يف معظــم املــدن يف اململكــة العربيــة
الســعودية التــي تشــهد منــوا ً يف أعــداد ســكانها وإنشــاء مراكــز
اقتصاديــة جديــدة  ،ظاهــرة الزحــف العمــراين واختــال التــوازن وعــدم
التناســب ،وهــو نفــس مــا تشــهده محافظــة األحســاء التــي تضاعفــت
كتلتهــا العمرانيــة عــدة مــرات دومنــا تناســب مــع الزيــادات الســكانية مــا
أدى إىل انخفــاض عــام يف الكثافــة الســكانية.
ـا أو منســقاً لخلــق هيــكل حــري مــراص ومدمج
ومل يكــن التطــور منظـ ً
ميكنــه اســتيعاب خليــط متنــوع مــن الرشائــح االجتامعيــة واالســتعامالت
التجاريــة لخلــق حيــاة حرضيــة نابضــة بالحيــاة ومزدهــرة .وقــد متيــز منــو
األحســاء بانتشــار جيــوب عمرانيــة وأحيــاء منفصلــة عــن مركــز املدينــة
التاريخــي أو الخدمــات العامــة .وهــو منــط مــن النمــو غــر املســتدام
يف املــدى البعيــد ،يتــم فيــه توفــر الخدمــات وإنشــاء شــبكات املرافــق
العامــة ملســافات أطــول مــن أجــل خدمــة عــدد أقــل مــن الســكان.
وألغــرا ض الحفــاظ عــى األرايض الزراعيــة ،دأبــت املدينــة عــى الدفــع
بالنمــو نحــو الخــارج عوضـاً عــن احتوائــه .وامتــداد التنميــة العمرانيــة ،بغيــاب
رؤيــة اســراتيجية ،مرتبــط بشــكل واضــح بنمــط الزحــف العمــراين .ويــأيت
املخطــط املحــي ليزيــد مــن زحــف وامتــداد العمــران القائــم حاليــا بهــدف
حاميــة األرايض الزراعيــة عــن طريــق توجيــه التنميــة إىل الخــارج .وهنــا

يقــرح املخطــط املحــي امتــداد املدينــة إىل حــدود النطــاق العمــراين
 1450هـــ الســتيعاب الزيــادات الســكانية املتوقعــة لعــام  .2030ومــع
ذلــك  ،فــإن هــذه االســراتيجية مــن شــأنها تشــجيع االمتــداد وإنشــاء أحيــاء
منخفضــة الكثافــة عــى مقربــة مــن وســط املدينــة.
ويرجــع عــدم االنســجام يف منــط النمــو يف املدينــة إىل مامرســات
التنميــة الفرديــة وتحويــل اســتعامالت األرايض .ففــي معظــم الحــاالت،
تتــم املوافقــة عــى املشــاريع مبوجــب تقديــر مالــك األرض الخــاص
دون األخــذ بعــن االعتبــار التصــور الشــامل ملــا ســتكون عليــه املنطقــة.
وتعتــر آليــة التخطيــط حســب الحاجــة وراء أمنــاط النمــو غــر املنســقة
واملتناثــرة  ،ســواء داخــل حــدود النطــاق العمــراين أو خارجهــا.
هنــاك فرصــة للتحكــم يف توســع املدينــة يف الضواحــي وخارجهــا مــن
خــال تطويــر األرايض الحاليــة الفضــاء ،وغــر املطــورة بالكامــل داخــل
املدينــة ،بطريقــة منهجيــة  ،لخلــق هيــكل عمــراين أكــر تراص ـاً وفعاليــة.
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 ٢،٢،٥تقسيامت األرايض وعدم الرتابط يف النسيج العمراين
يف األحساء
تتشــكل محافظــة األحســاء مــن تجمعــات مــن القــرى املتناثــرة املطلــة
عــى الواحــة .وتتــوزع هــذه القــرى عــر املنطقــة ،وتتصــل بطــرق ونظــام
قنــوات ري متتــد عــر األرايض الزراعيــة .وتبــدو واحــة األحســاء كمنطقــة
حرضيــة مســتمرة ،لكــن لــكل قريــة مســمى وخصائــص عمرانيــة خاصــة
بهــا .ويظهــر هــذا الهيــكل املجــزأ للمدينــة يف التوزيــع غــر املتســاوي
للمرافــق والوصــول إليهــا.
وبرغــم وجــود شــبكة مــن الطــرق التــي تربــط القــرى املختلفــة  ،إال أن
غيــاب نظــام نقــل عــام قــوي يفاقــم مالمــح عــدم التواصــل العمــراين.
وبــدون وجــود (أنويــة) محــددة ومحــاور رئيســة وروابــط جيــدة  ،تفقــد
املدينــة مالمــح التواصــل والتقــارب والتجــاور جــراء الطــرق العريضــة
واملســاحات الشاســعة مــن األرايض الفضــاء عــى الجانبــن ،فهــذه
الطــرق  ،بــدال مــن أن تكــون عنــرا رابطا أصبحــت عنرصا فاصـاً الفتقادها
للمعابــر واألرصفــة  ،وســائط النقــل الرابطــة .فجســور املشــاة ،وهــي
نــادرة ومبعــرة ،تبــدو مهملــة وغــر مســتخدمة .كــا يســهم خــط الســكة
الحديــد املــوازي لطريــق الظهــران عــى املحــور الشــايل الجنــويب ،يف
الفصــل بــن قطاعــات املدينــة وتباعدهــا .هنــاك فرصــة إلعــادة تشــكيل
النســيج العمــراين مــن خــال تنميــة وتطويــر األرايض الفضــاء ضمــن
الطــرق الرئيســة ومحــاور النقــل املقرتحــة.

إن اقــراح إنشــاء مدينــة ثانويــة رشق الواحــة وتوفــر الخدمــات بهــا مثــل
املدينــة الطبيــة ،واملركــز الســياحي ،واملرافــق األكادمييــة والتعليميــة،
والضواحــي الســكنية ،ســيفاقم الفصــل القائــم يف البيئــة العمرانيــة
الحاليــة مــن خــال تطويــر اســتعامالت أرايض أحاديــة الوظيفــة مــع
تواصــل محــدود ،مــا يخلــق جيوبــا مــن األرايض الفضــاء وتنميــات متناثــرة
وصعوبــات يف تحقيــق املعايــر املثــى للكثافــة .ولذلــك يــرى بــأن يتــم
إعــادة توجيــه املرافــق املقرتحــة نحــو األرايض الفضــاء داخــل املدينــة
الحاليــة.
ومــن الواضــح أن األرايض الزراعيــة منفصلــة عــن نســيج املدينــة مــا
يعنــي أنــه ال يوجــد تكامــل بــن التشــكيل الحــري والخصائــص الطبيعيــة.
وتفتقــر املدينــة إىل الفراغــات العمرانيــة املفتوحــة العامــة .وبالنســبة
لقنــوات امليــاه املمتــدة وســط معظــم الطــرق ،فــرى بإعــادة تنســيقها
كممــى عــام يف بعــض القطاعــات املختــارة مــن املدينــة.

© FSCP

النسيج العمراين الغري متصل بسبب األرايض البيضاء

80

التشخيص االسرتاتيجي

10 km

5

2.5

0

وسط املدينة التاريخي
كتل عمرانية متناثرة حالية
كتل عمرانية متناثرة مخططة

شكل  .٣٩االفتقار لتواصل وترابط وتناغم النسيج العمراين ،األحساء

81

التشخيص االسرتاتيجي للمدينة

 ٣،٢،٥ضعف التوازن البيئي  -االجتامعي واالقتصادي يف
األحساء
يقــوم البنيــان االجتامعــي لألحســاء عــى النظــام الزراعــي يف
املنطقــة .فالواحــة الخــراء جــزء مهــم يف تاريــخ األحســاء ودميومتهــا
كمســتقر ســكاين رئيــس .عــى مــر العقــود  ،ومــا تــزال محميــة بشــكل
جيــد مــن التوســع الحــري ،ومل تفقــد مســاحات مــن أراضيهــا .وكان
لالنتــاج الزراعــي الوفــر يف املنطقــة إســهام كبــر يف الســابق يف
اقتصادهــا ،رغــم تراجــع االنتاجيــة الزراعيــة اآلن .مــع ذلــك ،يــوىص بحاميــة
الرقعــة الزراعيــة مــن التعديــات العمرانيــة مســتقبالً ،للحفــاظ عــى التاريــخ
والبيئــة الفريــدة للمنطقــة.
كــا ذكــر أعــاه  ،ال يوجــد تكامــل قائــم بــن الشــكل الحــري والخصائــص
الطبيعيــة ،مبــا فيهــا األرايض الزراعيــة .ويــايت هــذا الفصــل الواضــح
نتيجــة ملراحــل حــدود النطــاق العمراين حتــى  1435و 1450هـ .ويف حني
ســاعدت هــذه الحــدود عــى حاميــة األرايض الزراعيــة ،إال أنهــا أفقــدت
النســيج العمــراين لألحســاء تواصلــه وتكاملــة مــع الواحــة .وغالبيــة املــزارع
مملوكــة للقطــاع الخــاص وغالبــا مــا تكــون محاطــة بجــدران لحاميتهــا مــن
التعديــات .وتنتهــي مســارات قنــوات الــري واملصــارف التــي تخــدم
الحقــول الزراعيــة فجــأة عنــد التقاءهــا بالحــدود العمرانيــة .باإلضافــة إىل
ذلــك  ،يفاقــم تصميــم القنــوات واملصــارف االنفصــال املــادي ،برغــم
وجــود فرصــة لدمجهــا وتكاملهــا مــع عنــارص املدينــة .وعــى الرغــم مــن
أن األحســاء تضــم أكــر واحــة نخيــل يف العــامل ،تبــدو املدينــة مثــل أي
مدينــة أخــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية ،لكنهــا تضــم نســبة أقــل

مــن املســاحة الخــراء للفــرد الواحــد مقارنــة باملــدن الســعودية .وتعتــر
الواحــة جــز ًءا ال يتجــزأ مــن هويــة املدينــة ويجــب إبرازهــا للعيــان مــن خــال
تواصلهــا ومتازجهــا وتكاملهــا مــع الكتلــة العمرانيــة القامئــة  ،يف صــورة
مســاحات خــراء ممتــدة لالســتخدام العــام.
وقبــل تنفيــذ مــروع نظــام الــري والــرف يف ســبعينات القــرن
املــايض ،كانــت الزراعــة يف األحســاء تعتمــد يف ري مزروعاتهــا عــى
ســحب ميــاه الــري مــن العيــون واآلبــار يف املنطقــة ،وكانــت نتيجــة ذلــك
انخفــاض مســتوى املخــزون الجــويف إىل مســتويات مثــرة للقلــق.
وملعالجــة هــذا الوضــع يتــم اآلن تزويــد األرايض الزراعيــة بامليــاه مــن
محطــة التحليــة يف القطيــف .مــع تحديــث لنظــام الــري بإنشــاء قنــوات
ري خرســانية وتشــغيلها آلي ـاً  ،لكــن ذلــك قلــل مــن جريــان ميــاه األمطــار
الســطحية وأضعــف مــن عنــر املرونــة يف مواجهــة الفيضانــات.
كانــت قنــوات وشــعاب امليــاه الطبيعيــة قــادرة عــى اســتيعاب التغــرات
يف مســتويات تدفــق امليــاه حيــث ميكــن للميــاه أن تنفــذ إىل مســتوى
امليــاه الجوفيــة الــذي ميكــن أن يرتفــع أو ينخفض،كــا ســاعدت النباتــات
الطبيعيــة عــى ضفــاف الشــعاب والقنــوات عــى تنقيــة وتحليــة امليــاه
قبــل أن يتــم رصفهــا إىل بحــرة األصفــر .وعليــه ،ينبغــي دراســة إمكانيــة
إعــادة العمــل بالقنــوات الطبيعيــة إىل أقــى حــد ممكــن حفاظـاً وتعزيــزا ً
لاليكولوجيــا الزراعيــة املســتدامة يف املنطقــة.
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النظرة املستقبلية

 ١،٦التوصيات االسرتاتيجية
بعــد إجــراء التشــخيص عــى املســتوى االســراتيجي وتحديــد اهــم ثــاث قضايــا اســراتيجية تؤثــر عــى التنميــة العمرانيــة يف األحســاء ،تــم بنــاء عــى
ذلــك تحديــد ثــاث تدخــات اســراتيجية ومــن ثــم تــم وضــع املعالجــات املناســبة موضحـاً عــى وجــه الخصــوص الــرح التفصيــي وكذلــك البعــد املــكاين
عــى املســتويات التخطيطيــة املختلفــة مبــا يتــاءم مــع طبيعــة وأولويــات مدينــة األحســاء.

 ١،١،٦املدينة املدمجة

وفقــاً ملبــادئ موئــل األمــم املتحــدة  ،عــى املــدن أن تشــجع اســراتيجيات التنميــة العمرانيــة التــي تراعــي،
حســب االقتضــاء ،الحاجــة إىل ضبــط وتوجيــه أعــال التوســع الحــري ،وأولويــات التجديــد العمــراين عــر التخطيــط
لتوفــر بنيــة تحتيــة وخدمــات مرتابطــة جيــدا ً يســهل الوصــول إليهــا .ويتصــور مــن املدينــة املدمجــة أن تكــون عاليــة
الكثافــة  ،تتســم بالتنميــة والتطويــر القائــم عــى االســتعامل املختلــط لــأرايض ،نابضــة بالحيــاة ،مــع توزيــع جيــد
للخدمــات واملرافــق (مستشــفيات وحدائــق ومــدارس)  ،عــى أن تعــزز اآلليــات املكانيــة والترشيعيــة مــن تواصــل
ومتــازج املدينــة املدمجــة لتحســن ســبل االتصــال وقابليــة التنقــل ســرا ً عــى األقــدام يف الفضــاء العمــراين،
ومــا يثمــره ذلــك مــن إقبــال عــى اســتخدام وســائل النقــل العــام واملناطــق العامــة ،والحــد مــن االزدحــام ،وتعزيــز
االقتصــاد املحــي ،وتعزيــز التفاعــل والتواصــل والحيويــة االجتامعيــة .وتشــمل السياســات الهادفــة إىل تعزيــز
التقــارب والتكامــل العمــراين :تشــجيع التجديــد الحــري ،إعــادة إحيــاء أواســط املــدن ،فــرض قيــود عــى التنميــة يف
األريــاف وعــى أطــراف املــدن وضواحيهــا ،ودعــم التنميــة عاليــة الكثافــة واالســتعامل املختلــط لــأرايض ،وتشــجيع
اســتخدام وســائط النقــل العــام  ،وتكثيــف التنميــة يف محيــط محطــات ومحــاور النقــل العــام.

١

(التكثيف)

 ٢،١،٦املدينة املتصلة

يتصــور يف املدينــة املتصلــة أن تكــون كشــبكة متواصلــة مــن املجــاورات واألحياء الســكنية ،جيدة الرتابــط والتوازن ،
لــكل منهــا حدائقهــا الخاصــة وأماكنهــا العامــة ،وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العامــة والخاصــة ،وتشــكل
بيئــة عمرانيــة صحيــة وحيويــة .واألهــم مــن ذلــك ،أن يف هــذه األحيــاء فــرص وتســهيالت يســهل الوصــول إليهــا
ســرا عــى األقــدام ،مــا يقلــل الحاجــة للســيارات الخاصــة .ويف املــدن الكبــرة  ،ميكــن لنظــم النقــل الجامعــي
أن توفــر التنقــل عــر املــدن برسعــة عاليــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر  ،تاركــة الوصــول للوجهــات النهائيــة
لوســائل النقــل املحليــة ولحركــة املشــاة ،مــا يقلــل مــن حجــم وتأثــر حركــة املــرور ،وال ســيام حــول مراكــز املجــاورات
واألحيــاء الســكنية .يف املدينــة املتصلــة تصبــح القطــارات الخفيفــة وأنظمــة الســكك الحديدية الخفيفــة والحافالت
الكهربائيــة أكــر فعاليــة ،ويصبــح ركــوب الدراجــات الهوائيــة واملــي الصحــي أكــر أمان ـاً ومتعــة ،عــاوة عــن تقليــل
االزدحــام والتلــوث بشــكل كبــر ،وزيــادة اإلحســاس باالنتــاء للمــكان والعيــش والتواصــل والتفاعــل املشــرك
والحيويــة االجتامعيــة يف األماكــن العامــة.

٢

(ترابط وتواصل)

 ٣،١،٦املدينة املرنة

تضــع املدينــة املرنــة يف االعتبــار النســيج العمــراين والبنيــة التحتية العمرانية املناســبة لتكون اكــر مرونة ملواجهة
التحديــات والصعوبــات واألزمــات االجتامعيــة واالقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة التــي تنشــأ جـ ّراء اســتهالك الوقــود
الكربــوين وتغــرات املنــاخ .وعــى هــذا النحــو ،تعـ ّرف املدينــة املرنــة بأنهــا شــبكة مــن النظــم املاديــة واملجتمعــات
املســتدامة ( ، )39حيــث تتكــون هــذه األنظمــة املاديــة مــن املكونــات البيئيــة واإلنشــائية .ووف ًقــا لألجنــدة الحرضيــة
الجديــدة  ،تضمــن املــدن املرنــة االســتدامة البيئيــة عــن طريــق تشــجيع اســتخدام الطاقــة النظيفــة واالســتخدام
املســتدام لــأرايض واملــوارد يف التنميــة الحرضيــة ،وحاميــة النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع البيئــي ،مبــا يف ذلــك
اعتــاد أمنــاط الحيــاة الصحيــة التــي تنســجم مــع الطبيعــة ،وتشــجيع أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة ،وتعزيــز
ـر املنــاخ والتكيّــف معهــا .وهــذه العنــارص
القــدرة عــى التكيــف ،والحـ ّد مــن أخطــار الكــوارث ،والتخفيــف مــن آثــار تغـ ّ
مجتمعــة تحقــق املرونــة واملنعــة يف مواجهــة التحديــات والكــوارث .كــا تفعــل املدينــة املرنــة مجمــل عملياتهــا
الفنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،ومــا ينجــم عنهــا مــن اســتهالك ومنــو وانتــاج للطاقــة وتخلــص مــن النفايــات،
وضــان إمــدادات موثوقــة وسالســل قيمــة متوازنــة ،وهــذا مهــم بشــكل خــاص لألحســاء فهــو متجــذر يف تراثهــا
الزراعــي ،لكنهــا تحــاول موازنــة تراثهــا مــع تنامــي الســكان واالقتصــاد املتنــوع.
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 ٢،٦النامذج املناسبة للتنمية العمرانية يف األحساء

 ١،٢،٦املدينة املدمجة :تعزيز الدمج والتكثيف

تركــز اإلســراتيجية األوىل النظــرة عــى الزحــف العمــراين يف األحســاء
مــن خــال الحــد مــن االمتــداد العمــراين وقــر التطويــر الحــري ضمــن
حــدود النطــاق العمــراين الحــايل .وتعــد الواحــة الزراعية الركيزة األساســية
لألحســاء ،ويجــب توجيــه كل الجهــود نحــو حاميــة وتعزيــز كافــة النظــم
البيئيــة يف منطقــة الواحــة .فبقاءهــا ســليمة ومحميــة مــن الضغــوط
التنمويــة أمــر بالــغ األهميــة لضــان االســتدامة البيئيــة ملســتقبل
األحســاء.
ومــن خــال وضــع حــدود قويــة تحــد مــن االمتــداد العمــراين وتبقــي حجــم
املدينــة ضمــن النطــاق العمــراين ،ميكــن زيــادة الكثافــة داخــل املناطــق
املبنيــة وبالتــوازي مــع ذلــك  ،دعــم تطويــر األرايض الفضــاء داخــل الكتلــة
العمرانيــة الحاليــة .وينبغــي توســيع نطــاق هــذا اإلجــراء ليشــمل القــرى
داخــل الواحــة لحاميــة أراضيهــا الزراعيــة مــن االمتــداد العمــراين األفقــي.
فهــذه القــرى ،رغــم تناثرهــا ،تقــع يف كثــر مــن األحيــان داخــل الواحــة
أو عــى أطرافهــا .لكــن يخــى مــع التنامــي الســكاين ،أن تجنــح هــذه
القــرى للتوســع والتعــدي عــى األرايض الزراعيــة .ومــن شــأن تحديــد
العمــران أن يشــجع املطوريــن عــى اســتغالل األرايض الفضــاء الحاليــة
ضمــن املناطــق املبنيــة يف املقــام األول حاميــة للمــزارع الخــراء مــن
زحــف العمــران عليهــا.
ميكــن خدمــة نســيج املدينــة املكثــف بكفايــة أكــر مــن خــال التجهيــزات
واملرافــق والخدمــات األساســية العامــة مثــل النقــل العــام  ،مــا يؤثــر
إيجابـاً يف االســتدامة االقتصاديــة والبيئيــة .حيــث يــؤدي ذلــك إىل تقليل
الضغــوط يف مجــاالت توفــر وصيانــة البنــى التحتيــة األساســية مثــل
شــبكات الطــرق او الــرف الصحــي والكهربــاء وشــبكات توزيــع امليــاه
النظيفــة .ومــن شــأن التكثيــف الحــري الجمــع بــن الســكان مبختلــف
رشائحهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة املتنوعــة وتشــجع التفاعــل والحيويــة
االجتامعيــة يف األماكــن العامــة .وهــذا القــرب مــن الفــرص وتنــوع
الرتكيبــة الســكانية يــؤدي إىل االبتــكار واإلبــداع والتنميــة البرشيــة التــي،
بدورهــا ،تســهم يف تحســن جــودة الحيــاة واالقتصــادات التنافســية.

أرايض بيضاء يف الشامل

أرايض بيضاء عىل طول طريق الظهران

وقــد رشعــت األرايض الواقعــة إىل الجنــوب مــن األحســاء بالتطويــر مــن
خــال شــق الطــرق وتشــييد املبــاين الســكنية .ومــع ذلــك  ،يجــب أن يتــم
التوســع يف هــذا االتجــاه بعنايــة ملواءمــة التنميــة مــع اســتثامرات البنيــة
التحتيــة والنقــل األخــرى .وعــى أمانــة املحافظــة خلــق حوافــز لتشــجيع
التنميــة عــى األرايض الفضــاء داخــل حــدود املدينــة كأولويــة ،كــا
يســاعد النقــل العــام يف تركيــز التنميــة عــى طــول محــاور النقــل التــي
يســهل الوصــول إليهــا والتــي تعتــر هامــة يف تحقيــق تواصــل وترابطيــة
املدينــة .ومــن شــأن تحديــد تــدرج هرمــي لألنويــة الرئيســة والثانويــة
واملحليــة مــع نطاقاتهــا وخدماتهــا التجاريــة ،ســيخلق أيضً ــا منطًــا منســقا
للتنميــة يســهل معــه قــراءة مالمــح املدينــة بــكل الوضــوح.

التطورات الجديدة يف الجنوب
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 2,3,6املدينة املتصلة :ربط األحساء عرب وسائل النقل العام
تتكــون األحســاء مــن مجموعــة مــدن وقــرى قامئــة عــى الواحــة .ومــع
ذلــك  ،مل تتوحــد املدينــة ككتلــة عمرانيــة متناســقة .فلــكل مدينــة
وقراهــا هويــة خاصــة بهــا ،لهــذا ينبغــي تشــكيل هويــة جامعــة للمدينــة
تحتضــن تجمعــات القــرى بهيكليتهــا وخصائصهــا الفريــدة.
واحــة األحســاء مدرجــة عــى قامئــة اليونســكو للــراث العاملــي ،وســوف
تســتفيد إىل حــد كبــر مــن وجــود هيــكل عمــراين متواصــل ومتناســق
م ،وعــى املخططــات الجديــدة لألحســاء أن
يســتند إىل تــراث بيئــي قي ـ ّ
تؤكــد عــى رؤيــة موحــدة للمحافظــة.
القــرى داخــل الواحــة ويف محيطهــا ســكنية إىل حــد كبــر مــع خدمــات
تجاريــة عــى نطــاق املجــاورات الســكنية الصغــرة .وتتطلــب هــذه القــرى
تزويدهــا بوصــات طــرق جيــدة إىل وســط املدينــة التاريخيــة واملرافــق
األخــرى ،ميكــن أن تأخــذ هــذه الوصــات شــكل مســارات نقــل عــام محــددة
بشــكل جيــد ضمــن املحــاور الرئيســة أو عربالفراغــات الخــراء التــي تربــط
القــرى باملراكــز التجاريــة ،حيــث يعــود ذلــك بفوائــد كبــرة لألحســاء.
ميكــن أن يســاعد إنشــاء نظــام نقــل عــام يف تنظيــم تــدرج ملراكــز
املدينــة وفضاءاتهــا العمرانيــة ،وتحديــد هيــكل عمــراين يحــوي
متركــزات (أنويــة) ومحــاور منــو وتوزيعــاً عــادال للخدمــات .وستســاعد
املســارات املحــددة يف شــبكة النقــل املقرتحــة يف انســيابية النمــو
املســتقبيل ،وترتيــب أولويــات أعــال التطويــر والتجديــد العمــراين مــن
خــال تنميــة األرايض الفضــاء داخــل األحســاء  ،لتحقيــق تواصــل وتكامــل
يف النســيج العمــراين.
يحتــاج إهتــام الخطــة االســراتيجية بالتمــدد العمــراين والتطويــر
الحــري رشق واحــة األحســاء إىل مراجعــة وافيــة نظـ ًرا لبعــده عــن البنــى
التحتيــة الحاليــة وخطــوط النقــل املقرتحــة .ومــن شــأن االســتعامالت
املقرتحــة باملقاييــس واملعايــر املحــددة يف الخطــة االســراتيجية أن
تنافــس املدينــة الحاليــة وتقلــل مــن أهميتهــا .ففــي النطــاق اإلقليمــي،
قــد يكــون التمــدد رشقــا وصــوال إىل شــاطىء العقــر بعيــد املنــال.
وقــد يكــون مــن األجــدى إنشــاء مدينــة ثانويــة عــى الســاحل مــع روابــط
قويــة مــع األحســاء عوضــاً عــن إنشــاء حــزام حــري مــن االســتعامالت
التخصصيــة متاخــم للســاحل.

مركز مدينة املربز

طريق الظهران

متتلــك األحســاء أكــر مــن  5000هكتــارا ً مــن األرايض الفضــاء داخــل
املناطــق املبنيــة الحاليــة ،توفــر إمكانــات هائلــة الســتيعاب نســبة كبــرة
مــن النمــو الســكاين املســتقبيل ،ومــن املرافــق املقرتحــة مثــل
الجامعــة واألنشــطة املتعلقــة بالســياحة واملرافــق الطبيــة يف هــذه
األرايض .وميكــن للحــرم الجامعــي يف املناطــق الحرضيــة املدمــج يف
وظائــف املدينــة أن يعــزز مــن األنشــطة االقتصاديــة القامئــة أو يولــد
أنشــطة جديــدة يف الجــوار .وهنــا ينبغــي أن تعيــد املدينــة تقويــم
مســاحة األرايض املطلوبــة لالســتعامالت املقرتحــة والنظــر يف
إمكانيــة احتوائهــا داخــل املنطقــة الحرضيــة الحاليــة.
مركز مدينة الهفوف
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 ٢،٤،٦املدينــة املرنــة :إعــادة التــوازن للنظــم االجتامعيــة
والبيئيــة واالقتصاديــة يف األحســاء
تشــجع هــذه اإلســراتيجية تطويــر األطــر املكانيــة الحرضيــة التــي تدعــم
االســتخدام واإلدارة املســتدامني للمــوارد الطبيعيــة واألرايض ،وتدعــم
أيضــا مــا أوصــت بــه االســراتيجيات فيــا يتصــل بالنســيج العمــراين
املدمــج عــايل الكثافــة ،وتعدديــة املراكــز الحرضيــة واالســتعامل املختلط
لــأرايض .ومــن املتوقــع أن يعــزز هــذا النهــج إىل إعــادة التــوازن لآلليــات
الحاليــة املعمــول بهــا يف املدينــة ،املرونــة الحرضيــة .واالســراتيجية
مصممــة هنــا لتعزيــز الكفايــة يف اســتخدام املــوارد واالســتدامة البيئيــة
مــن خــال تعزيــز الحــد مــن املخاطــر  ،ودعــم تحقيــق األمــن الغــذايئ
واملــايئ ،وتحفيــز اقتصاديــات الحجــم والجمــع االقتصــادي.
وكــا أشــر يف التوصيــة االســراتيجية األوىل ،تحتــاج املدينــة لخطــة
إســراتيجية للنمــو ال تنتهــك األرايض الزراعيــة الفريــدة يف األحســاء
التــي تشــكل جانبـاً هامـاً يف هويتهــا .ومــن املهــم الحفــاظ عــى الواحــة
مــع قنــوات ريّهــا ومصارفهــا  ،وغريهــا مــن املــوارد التــي تســاهم يف
الحفــاظ عــى نظامهــا البيئــي الحســاس.

املزارع الخاصة يف الواحة

املدينــة  ،يف تشــكيلها العمــراين الحــايل ،منفصلــة متا ًمــا عــن النظــام
البيئــي للواحــة ،وتعمــل بشــكل مســتقل عنــه .فضـاً عــن افتقــار منطقة
األحســاء املبنيــة إىل أي شــكل مــن أشــكال املســطحات الخــراء أو
الفراغــات الحرضيــة العامــة املفتوحــة .هنــاك فرصــة لتعزيزالشــبكة
الخــراء القامئــة داخــل املنطقــة املبنيــة عــن طريــق التدخــات الخــراء،
فوصــل الواحــة الخــراء باملدينــة يعيــد إىل األحســاء عهدهــا الســابق
كواحــة حضاريــة.
مــن املهــم يف أعــال التكثيــف الحــري توفــر مســاحات مفتوحــة
قــادرة عــى موازنــة كثافــة املنطقــة املبنيــة مــع التنســيق األخــر
والفراغــات الحرضيــة االجتامعيــة العامــة ،فالشــبكة الخــراء ينبغــي أن
تتخللهــا أماكــن عامــة مفتوحــة مريحــة يســهل عــى الجميــع الوصــول إليها.
هنــاك عنــر آخــر ينبغــي اعتبــاره يف تصميــم تكامــل األرايض الزراعيــة
مــع الكتلــة العمرانيــة ،أال وهــو تصميــم قنــوات الــري والــرف .فالنظــام
الحــايل لهــذه القنــوات متــت هندســته يف املقــام األول ألغــراض
الكفايــة واالقتصــاد ،فهــي عاليــه يف بعــض القطاعــات ومســتوية يف
وســط الطــرق ،مكشــوفة أحيانــا أومغطــاة ،وهــي بوضعهــا الراهــن ال
تــري املشــهد البــري وال تســهم يف إدراك وفهــم شــخصية املدينــة.
لهــذا ،ينبغــي الحــرص عــى إعــادة تصميــم وتهذيــب وتجميــل وتخضــر
قنــوات الــري والــرف لتحقيــق التوافــق والتكامــل االيكولوجــي -الحــري
يف شــكل فراغــات حرضيــة عامــة أو أراض زراعيــة أو محــاور ربــط واتصــال.

قناة ترصيف املياه

قناة إمدادات املياه
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 ٣،٦الخطة التنفيذية لألحساء
يتطلــب تحويــل التوصيــات إىل اســراتيجيات عمليــة قابلــة للتنفيــذ
سياســات ممنهجــة ومفصلــة لتحقيــق التحــول الحــري املنشــود بيئي ـاً
وعمرانيــاً واجتامعيــاً واقتصاديــاً .وقــد تــم تصميــم خطــة تنفيذيــة بنــا ًء
عــى التوصيــات اإلســراتيجية الثالثــة تشــمل حزمــة مــن التدخــات
الحرضيــة املمنهجــة لألحســاء وفــق أولويــات التحــول لنمــوذج املدينــة
املتكاملــة واملرنــة .وتحــدد خطــة العمــل ثــاث سياســات تنفيذيــة
متوخــاة بشــكل خــاص لحالــة األحســاء ،وهــي:
•
•
•

السياســة التنفيذيــة  : 1إنشــاء نظــام شــبكة نقــل عــام شــامل
ومتكامــل لدعــم محــاور جديــدة للتنميــة.
السياســة التنفيذيــة  : 2تكثيــف حــري اســراتيجي حــول مراكــز
حرضيــة ومســارات النقــل.
السياســة التنفيذيــة  : 3إعــادة ربــط العنــارص الطبيعيــة باملناطــق
املبن ّيــة ،وإنشــاء شــبكة مــن الفضــاءات الحرضيــة العامــة الخــراء
املتوافقــة مــع البيئــة الطبيعيــة.

التدخــل الجراحــي الــذي يســتهدف تطويــر األرايض البيضــاء الحاليــة ،مــع
التطبيــق الحــازم يف هــذا املســتوى لقواعــد مراحــل النطــاق العمــراين
ورســوم األرايض البيضــاء .أمــا السياســة التنفيذيــة الثالثــة ،فرتكزعــى
تدخــات عــى مســتوى الفــراغ الحــري تســتهدف التأهيــل اإلجتامعــي
والتوافــق البيئــي بــن املناطــق املبنيــة ونظــم البيئــة الطبيعيــة
عربتطويــر شــبكة خــراء مــن الفراغــات الحرضيــة العامــة املفتوحــة.
وينجــم عــن تلــك السياســات التنفيذيــة أثــر متزامــن يطــال املســتويات
الثالثــة :محافظــة األحســاء واملجــاورة الســكنية والفــراغ الحــري،
ويدعــم إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الحاليــة (الواحــة ،وقنــوات الــري
والــرف القامئــة) ،وتحســن التكامــل بــن الضواحــي الحرضيــة وأواســط
املــدن ،وتحســن شــبكات النقــل والتنقــل ،ومبــادرات الحفــاظ عــى
القــرى الرتاثيــة ،والوســائل التمويليــة والنظاميــة الداعمــة لجميــع هــذه
التحــوالت.

تتنــاول السياســة التنفيذيــة األوىل والثانيــة الحاجــة إىل حزمــة مــن
التدخــات الحرضيــة التــي تتنــاول قضيــة االمتــداد والفصــل العمراين يف
املدينــة .السياســة التنفيذيــة األوىل تركــز عــى مســتوى املدينــة يف
تبنيهــا لنهــج تكثيــف التنميــة يف محيــط شــبكة النقــل العــام .والسياســة
التنفيذيــة الثانيــة تركــز عــى مســتوى املجــاورات الســكنية ،باســتخدام
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 ٤،٦ثالث سياسات تنفيذية للتطوير الهيكيل
 ١،٤،٦السياســة التنفيذيــة األوىل  :إنشــاء شــبكة نقــل عــام
شــامل ومتكامــل لدعــم محــاور جديــدة للتنميــة
تتنــاول السياســة التنفيذيــة األوىل إعــادة هيكلــة املدينــة حــول أمنــاط
التنقــل داخــل املنطقــة الحرضيــة مــن خــال تبنــي اقــراح إنشــاء نظــام
نقــل عــام جديــد ،مــع أولويــات توجيهيــة للتنفيــذ املرحــي ،مثــل نقــاط
الوصــول يف املدينــة الحاليــة .وســوف تعمــل هــذه الشــبكة املتكاملــة
للنقــل املتعــدد الوســائط عــى توســيع نطــاق النقــل العــام وربــط
تجمعــات القــرى مــع بعضهــا البعــض ،وجعــل التنقــل يف املدينــة أكــر
ســهولة ،فضــا عــن توضيحهــا للــروط املســبقة للتكثيــف التدريجــي
للنســيج الحــري وإيجــاد متركــزات حــول األنويــة الحرضيــة الناشــئة عــى
محــاور النقــل .وميكــن إيجــاز هــذه السياســة التنفيذيــة يف الخطــوات
التاليــة:
 1-1تحديــد محــاور رشيانيــة رئيســة باتجــاه شــال – جنــوب وأخــرى
باتجــاه رشق – غــرب مــع وســائل نقــل عــام
إنشــاء خــط نقــل مركــزي باتجــاه شــال -جنــوب مبحــاذاة طريــق الظهــران
الرابــط بــن املركزيــن التاريخيــن للمــرز والهفــوف لضــان خدمــة مراكــز
املــدن اآلهلــة بالســكان بوســائل النقــل العــام  ،وتحقيــق تواصــل كايف
وفاعــل مــن وإىل هــذه املراكــز .هــذا إىل جانــب اقــراح رابطــن
رشيانيــن إضافيــن باتجــاه رشق -غــرب يف القطاعــن الشــايل
والجنــويب مبــوازاة طريــق مكــة وطريــق الريــاض عــى التــوايل.
 2-1إنشاء تد ّرج هرمي لألنوية الحرضية
إنشــاء تــد ّرج هرمــي عــى املســتوى املحــي ومســتوى املدينــة
واإلقليــم  ،لرتكيــز املرافــق والخدمــات العامــة عــى طــول خطــوط
النقــل .فاملركــزان الرئيســان يف الهفــوف واملــرز يظهــران تركــزا ً حالي ـاً
مــن االســتعامالت املختلطــة واملؤسســات والتجاريــة .واإلعتــاد عــى
هــذه املراكــز مــع وجــود رابــط قــوي مبراكــز قرويــة أخــرى ســوف يعطــي
تعريفًــا ملالمــح الهيكلــة العمرانيــة للمدينــة.
 3-1إنشاء وصالت طرق مستعرضة ملختلف القرى والبلدات
ربــط املحــاور الرئيســة بشــبكات الطــرق الثانويــة والفرعيــة التــي تربــط
قــرى العمــران وجواثــا ومدينــة الجفــر والعيــون مبنطقــة األحســاء
الحرضيــة .مــع توفــر وســائط تنقــل حــري مــن محطــات الســكة الحديــد
واألنويــة الحرضيــة للوجهــات النهائيــة داخــل منطقــة األحســاء الحرضيــة.
وســينجم عــن هــذه املســارات املســتعرضة روابــط هامــة بــن املراكــز
التجاريــة ومحــاور التنميــة واألحيــاء الســكنية يف األحســاء.
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 ٢،٤،٦السياســة التنفيذيــة الثانيــة :تكثيــف حــري اســراتيجي حــول
مراكــز حرضيــة ومســارات النقــل .
بعــد تنفيــذ شــبكة النقــل العــام ،ينبغــي أن تبــدأ املدينــة بنشــاط يف
تكثيــف التنميــة العمرانيــة يف محيــط محطــات ومحــاور النقــل العــام،
حيــث يســهل التنقــل والوصــول إىل وســائط النقــل العــام ســرا ً عــى
األقــدام .و يجــب تطبيــق التكثيــف الحــري يف مراكــز حرضيــة مختــارة
وحفــز االســتعامالت املختلطــة فيهــا وتركيــز الخدمــات واملرافــق .ميكــن
تلخيــص السياســة التنفيذيــة الثانيــة يف الخطــوات التاليــة:
 1-2تكثيف التنمية يف محيط شبكات النقل املحددة
يســاعد تحديــد خــط النقــل يف تنظيــم املدينــة ويوفــر بنيــة هيكليــة
لتوجيــه التطويــر املســتقبيل .لقــد أصبحــت املجــاورات املحيطــة أكــر
جاذبيــة لألفــراد والــركات نتيجــة لتحســن ســهولة الوصــول إىل وســائل
النقــل أو لقربهــا مــن أنشــطة وأعــال أخــرى .ويجــب أن يراعــى يف
التكثيــف الحــري التوافــق مــع البيئــة املحيطــة.

 2-2حفز تطوير األرايض البيضاء أو الفضاءات العامة غري املستغلة
جيداً
ينبغــي إعطــاء األولويــة لتطويــراألرايض البيضــاء أو غــر املســتغلة
جيــدا ً املتاخمــة للطــرق وخطــوط النقــل الرئيســة مــن أجــل التطويــر
املســتقبيل بواســطة الحوافــز .ســتحقق مشــاريع تطويــراألرايض
ا للمدينــة  ،مــا يعمــل عــى تنشــيط
البيضــاء نســيجاً عمرانيــاً متواصــ ً
واجهــات الشــوارع وخلــق فراغــات حرضيــة حيويــة .وميكــن اســتخدام هــذا
النهــج التطويــري لتحقيــق تــوازن يف اســتعامالت األرايض وتوفــر
ســبل الراحــة والخدمــات العامــة التــي تفتقدهــا األحيــاء املجــاورة مثــل
الحدائــق العامــة أو الفراغــات العامــة املفتوحــة أو الخدمــات العامــة.
 3-2تشجيع االستخدام املختلط لألرايض
يجــب أن تشــجع التنميــة الجديــدة االســتخدام املختلــط لــأرايض لضــان
التنــوع والحيويــة .فغالب ـاً مــا تكــون املنطقــة العاملــة عــى مــدار الـــ 24
ســاعة أكــر أم ًنــا ،ونجا ًحــا مــن الناحيــة االقتصاديــة مــن منطقــة االســتعامل
االحــادي .وهــو مــا يشــكل فرصــة لنقــل وإعــادة توزيــع االســتخدامات
املقرتحــة يف االمتــداد الرشقــي للمدينــة ،والعــودة بهــا إىل األرايض
البيضــاء داخــل حــدود النطــاق العمــراين .فالخدمــات العامــة كالتعليــم أو
الصحــة مــن شــأنها إبــراز أهميــة القــرى املحيطــة وتقويــة وظائــف املدينــة
الحاليــة.
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 ٣،٤،٦السياســة التنفيذيــة الثالثــة :إعــادة ربــط العنــارص
الطبيعيــة باملناطــق املبن ّيــة ،وإنشــاء شــبكة مــن الفضــاءات
الحرضيــة العامــة الخــراء املتوافقــة مــع البيئــة الطبيعيــة.
تهــدف السياســة التنفيذيــة الثالثــة إىل جعــل املدينــة أكــر مرونــة
واســتدامة وجاذبيــة لســكانها .عــى هــذا النحــو ،وبالتــوازي مــع عمليــة
التكثيــف االســراتيجي لألحســاء ،يقــرح هنــا حاميــة األرايض الزراعيــة
وإنشــاء شــبكة مــن املناطــق الحرضيــة العامــة الخــراء يف املدينــة،
مــع اإلهتــام الخــاص للمناطــق املســتهدفة بالتكثيــف الحــري .وإعــادة
تصميــم وتهذيــب قنــوات الــري والــرف وتوافقهــا مع املنظومــة البيئية
الحرضيــة لتعزيــز هويــة األحســاء باعتبارهــا واحــة حرضيــة .باإلضافــة إىل
ذلــك ،فــإن تشــجيع الزراعــة الحرضيــة وشــبه الحرضيــة عــى طــول قنــوات
الــري والــرف (الزرقــاء) يتواصــل ويتكامــل مــع الشــبكات الخــراء ،ويعــزز
أمــن املنطقــة الــذايت ومرونتهــا .وميكــن إيجــاز السياســة التنفيذيــة
الثالثــة يف الخطــوات التاليــة:
 1-3تحديد وحامية األرايض الزراعية التي تشكل جز ًءا من الواحة
تشــكل الواحــة ركيــزة أساســية ملنطقــة األحســاء الحرضيــة ويجــب
تحديدهــا وحاميتهــا مــن النمــو الحــري املســتقبيل ومــن طلبــات
املواطنــن بتحويــل أراضيهــم الزراعيــة وتخطيطهــا الســتخدامات إنتاجيــة
أخــرى .يجــب تنفيــذ تدابــر الحاميــة لــأرايض الزراعيــة للتأكيــد عــى دورهــا
يف تــراث األحســاء الفريــد ومنــع التعديــات عليهــا .كــا يجــب تحديــد
وإعتــاد حــدود النطــاق العمــراين للقــرى للتقيــد بهــا وعــدم تجاوزهــا.
 2-3متديد قنوات املياه يف املدينة يف األماكن االسرتاتيجية
يجــب أن تصبــح املناطــق الزراعيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن نســيج املدينــة مــن
خــال شــبكة قنــوات امليــاه التــي يحتمــل اســتغاللها أيضــا ألغــراض تنقــل
املشــاة ،أو كمســاحات خــراء .كــا ينبغــي دراســة وتقويــم نظــام
قنــوات الــري والــرف لتحديــد القطاعــات املحتمــل تهذيبهــا كطرقــات
مزدانــة باالشــجار الخــراء ،وتحقيــق االنتقــال البــري بشــكل ســلس
مــن األرايض الحرضيــة إىل الواحــة الزراعيــة اللتــن تشــكالن مع ـاً نظام ـاً
إيكولوجي ـاً -حرضي ـاً متكام ـاً.
 3-3إعادة تصميم وتهذيب وتجميل وتخضري ضفاف قنوات الري
والرصف
تــم تصميــم قنــوات نظــام الــري وهندســتها بشــكل حــري لرتشــيد
اســتخدام ميــاه الــري وتحســن نقــل امليــاه مــن مصادرهــا إىل مــزارع
الواحــة عــر شــبكة مــن قنــوات الــري الخرســانية .وينبغــي إعــادة تقويــم
هــذه القنــوات باعتبارهــا مــن عنــارص البنيــة التحتيــة الحرضيــة التــي ميكــن
أن تســهم يف تعزيــز جــودة الحيــاة الحرضيــة حولهــا .وغالبيــة القنــوات
مرتفعــة عــن األرض يف شــكل عيــون ميــاه ســطحية ،أو مغطــاة بالطــرق،
أو بالشــجريات عــل جوانبهــا .وميكــن إعــادة تصميــم قنــوات الــري والــرف
لتصبــح أفضــل مــا هــي عليــه اآلن.
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التوصيات النهائية  :النهج الثاليث

 ١،٧التوصيات املكانية

 ١،١،٧رؤية إسرتاتيجية لألحساء

تعــد املنطقــة الرشقيــة البوابــة الرشقيــة للمملكــة ،ومنفــذ رئيــس إىل
دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى .لهــذا ينبغــي اســتغالل موقعهــا
االســراتيجي بشــكل أفضــل ،حيــث توجــد اســراتيجيات قليلــة للغايــة
يف الوقــت الحــايل لالســتفادة مــن التقــارب املــكاين يف منطقــة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث املنافســة قويــة ،لكــن التعــاون
االســراتيجي قليــل .وعــى الرغــم مــن أن املنطقــة هــي األكــر مســاح ًة
يف اململكــة ،يرتكــز الســكان يف عــدد قليــل مــن املــدن الكــرى عــى
امتــداد الرشيــط الســاحيل الــذي يشــمل مــدن الدمــام والظهــران والخــر
والجبيــل واملــدن الداخليــة مثــل األحســاء وحفــر الباطــن
حاليــا ،تفتقــر املــدن املتوســطة والصغــرة للخدمــات التعليميــة
والصحيــة األساســية وللمرافــق العامــة مقارنــة مــع املراكــز الرئيســة عــى
الســاحل .ش ـكّل ذلــك دافعــا رئيس ـاً للهجــرة مــن األريــاف صــوب املــدن
الســاحلية مثــل الدمــام والجبيــل .ومثــل هــذا الوصــول غــر املتكافــئ
إىل الخدمــات والفــرص ،إىل جانــب التوزيــع الســكاين غــر املتــوازن،
يســتدعي توافــر اســراتيجية إلعــادة التــوازن املــكاين تشــمل تــدرج
هرمــي ملــدن املنطقــة ،وتوفــر فــرص للمــدن الثانويــة مثــل األحســاء
يك تســاهم يف تنويــع اقتصــاد املنطقــة ،وإعــادة التــوازن التدريجــي
للتوزيــع الســكاين واالســتفادة مــن الــدور املحتمــل للمــدن الثانويــة.
عــى الصعيــد االقتصــادي ،تعتــر املنطقــة الرشقيــة املحــرك
االقتصــادي األســايس للمملكــة ،فهــي املركــز الرئيــس إلنتــاج النفــط.
وتضــم أكــر مــن  %86مــن الصناعــات األساســية يف اململكــة .ومــع
ذلــك  ،فــإن التوســع وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة للمنطقــة عــى املــدى
الطويــل أمــر رضوري .وبينــا تحــرز املناطــق الصناعيــة يف الدمــام
والجبيــل إنجــازات كبــرة وتطــورات هائلــة للمنطقــة يف مجــال الصناعــة
النفطيــة ،فــإن التوســع يف القطاعــات االقتصاديــة خــارج القطــاع
النفطــي مطلــوب لالســتفادة مــن املــوارد غــر النفطيــة املتوافــرة يف
املنطقــة .إذ ينبغــي دعــم تبنــي اســراتيجية تنويــع داعمــة لقطاعــات
اقتصاديــة ناشــئة مــن خــال االســتغالل األمثــل للمــوارد األخــرى املتاحــة
يف املنطقــة واملناطــق األخــرى.
تتوافــر هنــا إمكانــات للســياحة الثقافيــة والبيئيــة .لــذا ،ينبغــي أن
تســتهدف اســراتيجية التنويــع االقتصــادي تطويــر األنشــطة الســياحية
مــن خــال الحفــاظ عــى مــا تدخــره املنطقــة مــن مقومــات ســياحية
وأبعــاد ثقافيــة ومعــامل حضاريــة ،مثــل واحــة األحســاء .كــا ينبغــي
أن تدعــم االســراتيجية الســياحة البحريــة بالتــوازي مــع تنميــة القطــاع
الزراعــي وصيــد األســاك.
مــا يقــرب مــن  % 6.5مــن املســاحة اإلجامليــة للمنطقــة هــي أراض
زراعيــة صالحــة لالســتخدام الزراعــي بفضــل امليــاه الجوفيــة الغزيــرة،
خاصــة يف واحــة األحســاء ،التــي تعــد واحــدة مــن أكــر املناطــق خصوبــة
يف اململكــة .باإلضافــة إىل ذلــك  ،هنــاك العديــد مــن املواقــع األثريــة
ومناطــق الجــذب الســياحي ،و مــن شــأن الحفــاظ عليهــا وصيانتهــا وإضافــة
الخدمــات الرضوريــة لجــذب وتنشــيط صناعــة الســياحة يف املنطقــة ،أن
يضيــف قيمــة كبــرة يف اقتصــاد املنطقــة.
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ينبغــي يف املرحلــة القادمــة وقــف العمــل تدريجيــا باالمتــداد املقــرح
ملنطقــة األحســاء الحرضيــة نحــو الســاحل ،بعــد إجــراء تقييــم واف ودقيــق
الحتياجــات املنطقــة والجــدوى االقتصاديــة للتمــدد رشقــاً .ويف ضــوء
األهــداف األساســية لهــذا التمــدد ،واملتعلقــة إىل حــد كبــر بربــط
املدينــة مبراكــز التصنيــع الجديــدة ومنافــذ التجــارة البحريــة ،قــد يكــون مــن
املجــدي إنشــاء نــواة اقتصاديــة جديــدة عــى الســاحل مــع روابــط قويــة
لتعزيــز االتصــال الوظيفــي مبحافظــة األحســاء الحاليــة.
مــن األهميــة مبــكان التأكيــد عــى أن هنــاك العديــد مــن املواقــع البيئيــة
الحساســة النابضــة بالحيــاة عــى امتــداد ســاحل املنطقــة ،مثــل الرشيــط
الســاحيل املمتــد مــن الســفانية إىل خليــج منيفــة وخليــج تــاروت،
باإلضافــة إىل مجموعــة مــن الجــزر البحريــة تســتدعي تبنــي اســراتيجية
متكاملــة لحاميــة النظــم البيئيــة عــى املســتوى اإلقليمــي ،ملــا لذلــك
مــن ارتبــاط قــوي بخطــط التنميــة الســياحية يف املنطقــة.

 ٢،١،٧األحساء  ..الواحة الحرضية املستدامة
تهــدف الرؤيــة االســراتيجية لألحســاء ،مــن خــال السياســات التنفيذيــة
املوضحة يف الفصل الســادس ،إىل تعزيز أشــكال التنمية املســتدامة
بجهــود التخطيــط الواعيــة .إىل ذلــك ،توضــح خطــة األحســاء التنفيذيــة
ثــاث خطــوات أساســية إلحــداث التغيــر الهيــكيل املطلــوب ،وتفعيــل
نظــام تدريجــي للتعديــات املكانيــة يف نســيج املدينــة العمــراين ،يك
يتســنى للمدينــة تعديــل هيكلهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي.
فتنفيــذ التحــوالت املمنهجــة املوضحــة يف الخطــة التنفيذيــة ،ســيجعل
مــن األحســاء مدينــة أكــر حيويــة ،وتنوعــاً ،واســتيعاباً لوســائط النقــل
املتعــددة ومســتدامة.
محافظة األحساء املستدامة
تعــد األحســاء ،بخصوبــة أراضيهــا ،وعيــون مياههــا املتدفقــة ،ومناخهــا
املناســب املركــز الزراعــي للمنطقــة الرشقيــة .وتشــكل وتــرة التحــر
الرسيعــة تهديــدا ً ملنظومتهــا اإليكولوجيــة ،وتعطيــا لقدراتهــا الطبيعية
وروابطهــا .ومــن شــأن حاميــة منــو قــرى وبلــدات الواحــة وتحديــده
املســاهمة يف تحقيــق التوافــق والتكامــل بــن التطويــر الحــري
والنظــم البيئيــة التــي متتــاز بهــا الواحــة .كذلــك ،مــن شــأن االســتخدام
الرشــيد واملســؤول للمــوارد الطبيعيــة وحســن إدارتهــا ،وتشــجيع
التحــوالت يف منــط الحيــاة نحــو البدائــل املســتدامة ،أن يســاعد أيضــا
يف عمليــة التحــول الحــري ملحافظــة األحســاء لتصبــح مدينــة مرنــة
ومزدهــرة.
محافظة األحساء املستوعبة لوسائل النقل العام املتعددة
تســتهدف الرؤيــة االســراتيجية لألحســاء توفــر نظــام نقــل عــام يشــمل
 6مســارات للحافــات .حيــث يــؤدي تكثيــف التنميــة العمرانيــة يف
محيــط هــذه املســارات باســتعامالت مختلطــة لــأرايض إىل تقليــص
زمــن التنقــل داخــل املنطقــة الحرضيــة وتقليــل االعتــاد عــى الســيارة
الخاصــة .ومــن شــأن نظــام النقــل العــام املقــرن بشــبكة الطــرق الداعمة
وشــوارع املشــاة والفراغــات الحرضيــة العامــة املفتوحــة ترغيــب الســكان
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يف اإلقبــال عــى اســتخدام وســائل النقــل العــام .وعــى املدينــة أن
تركــز أيضً ــا عــى التكامــل يف نظــام النقــل العــام بتحســن وتســهيل
وصــول الــركاب إىل مقاصدهــم و وجهاتهــم النهائيــة يف ســائر أنحــاء
املناطــق الحرضيــة.
محافظة األحساء املتنوعة
تحقيــق املدينــة املرنــة واملنيعــة يف مواجهــة التحديــات والصعوبــات،
يقتــي التنويــع يف اقتصادهــا وتقليــل االعتــاد عــى صناعــات
أحاديــة غــر مســتقرة .وينبغــي يف مخطــط األحســاء االســراتيجي
تشــجيع االســتثامر يف مجــاالت متنوعــة مثــل مشــاريع النقــل والتعليــم
والصناعــة واإلســكان التــي تزيــد مــن طاقــة اســتيعاب األحســاء للعديــد
مــن األنشــطة ،رغــم أن املخطــط يدفــع بتطورهــا خــارج املدينــة الحاليــة
ويعتربهــا اســتعامالت ارايض احاديــة منفصلــة  .الهــدف الرئيــس
للمدينــة املتنوعــة يكمــن يف تعزيزهــا للرفــاه االجتامعــي وتحســن
اإلنتاجيــة االقتصاديــة ،ومــن شــأن الهيــكل االقتصــادي والعمــراين
املتســم بتعــدد أنشــطته وباالســتعامل املختلــط لــأرايض دعــم
االبتــكار واإلبــداع يف األحســاء ،توفــر الفــرص الكبــرة الجاذبــة لطاقــات
وقــدرات املجتمــع اإلبداعيــة لتحقيــق التنــوع االجتامعــي واالقتصــادي
الحيــوي للمــدن الســاعية نحــو الحيــاة األفضــل.
محافظة األحساء الحيوية
تتســم املدينــة النابضــة بالحيــاة بتواصــل وتفاعــل اجتامعــي و ثقــايف
ونظــام بيئــي نشــط .واملدينــة املتنوعــة هــي رشط مســبق للمدينــة
النابضــة بالحيــاة .وتعتــر الشــوارع الحيويــة ،واألماكــن العامــة املزدهــرة،

ونظــم النقــل العــام املتكاملــة عنــارص حاســمة يف خلــق بيئــات حرضيــة
حيويــة .ففــي األحيــاء ذات االســتخدام املختلــط تكــون البيئــة العمرانيــة
نشــطة وآمنــة طــوال اليــوم ويف ذلــك تعزيــز لحركــة املشــاة .كذلــك،
تعــزز النظــم الطبيعيــة املتكاملــة واملحميــة مــن الوعــي البيئــي لــدى
الســكان ومــن حــس االنتــاء للمــكان الــذي يعيشــون فيــه باعتبــاره
امتــداد ملدينتهــم .ومــن شــأن تطويــر األرايض الفضــاء يف املنطقــة
الحرضيــة أن يســاعد يف تواصــل وترابــط مراكــز املدينــة املتنوعــة ويعــزز
مــن حيويتهــا.

 ٢،٧التوصيات املؤسسية والترشيعية
عــى صعيــد اإلصــاح اإلداري ،ستســتفيد األحســاء مــن الالمركزيــة
املاليــة واإلداريــة لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة للمشــاريع
والخدمــات واالحتياجــات املحليــة االجتامعيــة والحرضيــة عــى مســتوى
األمانــة .وهــذا يســتدعي التــايل:
أ) دراســة تفويــض صالحيــة التخطيــط املحــي مــن وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة إىل األمانــة ،توافقــاً مــع األجنــدة الحرضيــة
الجديــدة التــي ينــص عــى أن عمليــات التخطيــط والتصميــم
الحــري اإلقليمــي يجــب أن تقودهــا إدارات إقليميــة ومحليــة،
ولكــن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع كافــة املســتويات الحكوميــة
ومشــاركة املجتمــع املــدين والقطــاع العــام و أصحــاب املصلحــة
املعنيــن.
ب) الالمركزيــة املاليــة ،التــي متنــح االســتقاللية لألمانــة يف تنميــة
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مواردهــا الذاتيــة لتمويــل أنشــطتها ومرشوعاتهــا اإلمنائيــة .وقــد
تشــمل أنشــطة تنميــة اإليــرادات يف املــدن الرضائــب والرســوم.
إذ ينبغــي متكــن األمانــات والبلديــات يف املناطــق الحرضيــة
مــن اللجــوء لبعــض األشــكال الرضيبيــة عــى املمتلــكات لتمويــل
األنشــطة اإلمنائيــة .ويبــن نظــام رســوم األرايض البيضــاء األخــر
الــذي يفــرض رســوما عــى قطــع األرايض البيضــاء غــر املطــورة
يف املناطــق الحرضيــة ملعالجــة املضاربــة يف أســعار األرايض
ونقــص املســاكن وتطويــر املناطــق أنــه ميكــن اســتخدام اآلليــات
التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات البلديــة.
ج)

إتاحــة املجــال لــركاء التنميــة مبا فيهــم القطاع الخــاص والتطوعي
وعامــة املجتمــع للمشــاركة يف ســلطة تقرير املشــاريع والخدمات
املحليــة التــي تؤثــر يف بيئاتهــم املحليــة باعتبارهــم األقــرب
ملحلياتهــم واألدرى بشــؤونها.

هنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث القواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا حاليــا
فيــا يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجيــه التنميــة العمرانيــة وصياغــة إطــار
ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب التجاهــات التحــر الحاليــة ،يراعــى
فيــه الحــد مــن تداخــل الصالحيــات.
إن مجــرد وجــود األنظمــة والترشيعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية
لــن يضمــن تحقيــق التنميــة العمرانيــة املســتدامة مــا مل يتــم االمتثــال
وااللتــزام بهــا وإنفــاذ مقاصدهــا .كــا يف حالــة األرايض الزراعيــة
التــي متثــل معلــاً حضاريــاً بــارزا ً يف األحســاء ،إذ يجــب إنفــاذ اللوائــح

والسياســات املحليــة التــي تحــول دون تحويلهــا الســتخدامات أخــرى
ســكنية أو تجاريــة .كــا ينبغــي أن تدمــج الخطــة املحليــة األرايض
املحميــة التابعــة لرشكــة أرامكــو (املناطــق الحساســة) مــع املناطــق
الحرضيــة املحيطــة بهــا وتطويــر املناطــق املجــاورة ملســار الخطــوط
الحديديــة كفراغــات حرضيــة عامــة جذابــة.
هنــاك حاجــة لنظــام تخطيــط عمــراين وطنــي شــامل ومتكامــل وفاعــل
وظيفيــا:
•
•
•

•
•

تقــدم الحوافــز التــي مــن شــأنها زيــادة منــو املدينــة املدمجــة
ا لشــا ملة
يحــدد األوار واملســؤوليات لكافــة األجهــزة املعنيــة بالتخطيــط أثنــاء
مراحــل اإلعــداد واالعتــاد ومتابعــة التنفيــذ.
يعالــج ترابــط املخططــات العمرانيــة اإلقليميــة مــع االســراتيجية
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة مــن جهــة وترابطهــا مــع املخططــات
العمرانيــة املحليــة مــن جهــة أخــرى.
يوفر آليات التنسيق والرصد الفعالة.
زيادة املشاركة العامة يف عملية التخطيط.

كــا يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل الحفــاظ عــى طريقــة مقبولــة
للمشــاركة العامــة يف صنــع القــرار لتعزيــز املســاواة والشــمول
االجتامعــي إىل جانــب أن توحيــد الترشيــع العمــراين ســيعطى رشعيــة
نظاميــة للمخططــات التــي تعتمــد عليهــا األحســاء.
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إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين إلدراج معايــر واضحــة لكيفيــة تحديــد
مراحلــه مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة والرأســية ،كــا يحتــاج النظــام
إىل زيــادة الرتكيــز عــى تحديــد نطــاق حاميــة التنميــة كمنطقــة خاليــه مــن
املشــاريع للتنميــة فيهــا ،ليــس فقــط لتفــادي منــع الزحــف العمــراين
العشــوايئ ،بــل ملنــع املصالــح الخاصــة مــن اإلســتفادة مــن الرتاخيــص
يف النــص الترشيعــي وتعزيــز إجــراءات إعــداد السياســات املصممــة
لجعــل املدينــة أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة يف املســتقبل.
وينبغــي تدقيــق نظــام النطــاق العمــراين لتقويــم مــا إذا كانــت سياســة
النطــاق العمــراين قــد حققــت الغايــة املتوخــاة منهــا ،واإلفــادة مــن
مخرجــات التقويــم يف عمليــة اإلصــاح التنظيمــي وصياغــة خيــارات
السياســة التخطيطيــة.

 ٣،٧التوصيات املالية
يف عــام  ،2015بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية تنفيــذ اإلصالحــات
الراميــة إىل إنشــاء متويــل عــام محــي (ذايت) مســتدام .وتواصــل
الحكومــة دعمهــا الســراتيجيات تنميــة اإليــرادات البلديــة الذاتيــة
عــى املســتوى املحــي مــن خــال تحســن إدارة الرضائــب والتنويــع
االقتصــادي.
تتوافــق أولويــات التمويــل العــام لألحســاء بشــكل وثيــق مــع أهــداف
االســراتيجية للتنميــة الوطنيــة الشــاملة ،والتــي تشــمل دعــم
املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف القطاعــات االقتصاديــة
الرئيســة مثــل الزراعــة والســياحة والتجــارة والتصنيــع .ولذلــك ،فــإن

زيــادة قــدرة القطــاع العــام عــى متويــل الهيــاكل األساســية املحليــة
األساســية واملشــاريع الداعمــة للتنميــة يف هــذه القطاعــات أمــر ال
غنــى عنــه بالنســبة للمدينــة.
تعتــر املامرســات الدوليــة يف تنميــة املــوارد الذاتيــة للبلديــات مــن
خــال مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات الرضيبيــة التــي يتــم توجيههــا
ـرة( )40(.تحديــدا ،مــن خــال فــرض الرضائــب عــى
للصالــح العــام تجــارب مبـ ّ
الزيــادة يف قيمــة العقــارات) .وعــى الرغــم مــن أن بعــض مــدن اململكــة
بــدأت بتفعيــل نظــام رســوم األرايض البيضــاء ،فــإن استكشــاف أدوات
رضيبيــة أخــرى ينبغــي وضعــه عــى ســلم أولويــات محافظــة األحســاء،
()41
ليكــون لديهــا محفظــة متنوعــة مــن الدخــل.
ويحقــق فــرض رضائــب عــى األرايض إيــرادات مبــارشة موثوقــة لــإدارات
املحليــة .كــا تتضاعــف الفوائــد الناجمــة عــن مشــاريع التنميــة العامــة
(مثــل مشــاريع النقــل العــام والبنيــة التحتيــة) مــن خــال الوفــورات
االقتصاديــة وزيــادة قيمــة العقــارات الناشــئة عــن تلــك املشــاريع.
( )42ويقــرح موئــل األمــم املتحــدة عــى األحســاء أن تســتغل اآلليــات
الرضيبيــة عــى األرايض (أي رســوم التحســن) يف املشــاريع العامــة.
وميكــن للبنيــة التحتيــة العامــة مثــل أنظمــة النقــل تحفيــز التنميــة
الســكنية والتجاريــة يف محيطهــا ،وتعزيــز االســتخدام املختلط لألرايض،
وتوفــر فــرص العمــل ،كــا ميكــن أن يــؤدي التطويــر املحــي هــو اآلخــر
نتيجــة االســتثامرات العامــة إىل زيــادة قيمــة األرايض وتوليــد جملــة مــن
الفوائــد املجتمعيــة غــر املبــارشة(( )43الشــكل .)٤٨

تأثــر تنميــة وتطويــر البنيــة
ا لتحتيةعــى قيمــة ا الرا يض
دراسة حالة

حدائق عامة وفضاءات
حرضية خرضاء
خدمات تجزئة
مجتمعية
مدارس

نقل عام
االستعامل
املختلط لألرايض

مرافق
رياضة

• تناقص قيمة اإليجارات بنسبة  %9.3 - %6.8مع
بوغوتا (كولومبيا)

ميش وتجوال
يف املدينة

رعاية صحية

أبرز النتائج

كل  5دقائق إضافية سريا ً عىل األقدام ملحطة
النقل العام

• زيادة قيمة االرايض املجاورة لتنمية حرضية
ديب (اإلمارات العربية
املتحدة) القاهرة (مرص)

لنشاط تجارة التجزئة بنسبة %20-15
• إنشاء مدارس زاد من قيمة االرايض املجاورة
يف حدود  %13تقريباً
• سهولة امليش زادت قيمة املساكن بنسبة %9

املصدر2004 ,Rodríguez and Targa :

املصدر :برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل) ()2018
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باإلضافــة لرســوم التحســن نتيجــة االســتثامرات الحكوميــة يف مشــاريع
البنيــة التحتيــة ،هنــاك أدوات رضيبيــة ميكــن تطبيقهــا كرســوم إدارة
النفايــات ،ورســوم مواقــف الســيارات ،ورســوم االزدحــام وهــي أدوات
مفيــدة لتقليــل االعتــاد عــى الســيارة الخاصــة وتعزيــز حركــة املشــاة،
خاصــة يف املناطــق التجاريــة والرتفيهيــة.

وأخــرا ،يعــد التنســيق بــن أطــر التخطيــط والترشيــع العمــراين والتمويــل
املحــي أمــرا حاســا يف تهيئــة الظــروف املحليــة الالزمــة لتحقيــق
الشــمول التنمــوي املســتدام يف إطــار رؤيــة اململكــة  2030وأجنــدة
التنميــة املســتدامة.

وهنــاك العديــد مــن األدوات املاليــة بإمــكان اإلدارات املحليــة اللجــوء
إليهــا لتنميــة مواردهــا املاليــة املبــارشة ،وتعظيــم فوائدهــا عــن طريــق:
•

•
•
•

التنســيق والتعــاون مــع مختلــف املســتويات الحكوميــة لربــط
االســراتيجيات الوطنيــة باألولويــات واالحتياجــات املحليــة .عــى
ســبيل املثــال  ،إنشــاء "مكتــب اتصــال وارتبــاط محــي" أو "وحــدة
الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص" مرتبطــة باملركــز الوطنــي للتخصيــص
املــرف عــى برنامــج الخصخصــة يف القطاعــات الحكوميــة
وتفعيــل مبــادرات الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص.
االســتثامر يف بنــاء وتطويــر القــدرات وتحســن اإلدارة الرضيبيــة.
()44

تحفيــز العمليــات التشــاركية لضــان مشــاركة املجتمــع وبنــاء الثقــة
()45
تجــاه اإلصالحــات املحليــة.
تصميــم األدوات املاليــة وف ًقــا لالحتياجــات املحليــة (عــى ســبيل
()46
املثــال  ،الرضيبــة العقاريــة يف بوغوتــا ،كولومبيــا)

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات
رسوم إدارة النفايات

رسوم مواقف السيارات

رسوم االزدحام

يف واليــة تاميــل نــادو الهنديــة ،اقــرح
لتمويــل مــروع إدارة النفايــات أن
تشــارك الحكومــة املركزيــة بنســبة %35
وحكومــة الواليــة بنســبة  %15مــن إجــايل
تكلفــة املــروع ،والنســبة املتبقيــة
وهــي  %50يتــم توفريهــا مــن خــال
الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص .بحيــث
يكــون صاحــب االمتيازالخــاص مســؤوالً
عــن تخطيــط وتصميــم وبنــاء ومتويــل
وتشــغيل وصيانــة مرافــق إدارة النفايــات
البلديــة الصلبــة لفــرة االمتيــاز ،عــى أن
تقــوم البلديــة بتوفــر األرض مــن خــال
عقــد إيجــار ســنوي ،كــا هــو محــدد مــن
قبــل حكومــة واليــة تاميــل نــادو.

أج ـ ّرت شــيكاغو  34500عــداد انتظــار عــى
رصيــف الشــارع لبنــك مورجــان ســتانيل
ملــدة  75عامــاً ،وتســلمت دفعــة مقدمــة
بقيمــة  1.16مليــار دوالر أمريــي تقريبًــا.
ويشــمل هــذا النــوع مــن عقــود الرشاكــة
مــع القطــاع الخــاص زيــادات ثابتــة لرســوم
االنتظــار التــي زادت مبعــدل  2إىل 4
أضعــاف بحلــول عــام  .2013ونتيجــة لذلــك
 ،كان لــدى شــيكاغو أعــى رســوم مواقــف
عــى الشــارع يف الواليــات املتحــدة.
بلغــت الحصيلــة الســنوية لرســوم االنتظــار
 20مليــون دوالر ســنوياً ،وكان بنــك
مورجــان ســتانيل مســؤوالً عــن إدارة
التســعري والصيانــة لعــدادات االنتظــار.

يف عــام  ،2007حــدّدت ســتوكهومل
نظــام تســعري الطــوق للحــد مــن االزدحــام
والتلــوث املحــي وتوليــد إيــرادات محليــة.
بعــد تفعيــل الطــوق ،انخفضــت حركــة املــرور
بنســبة  %19يف الســنة األوىل ،باإلضافــة
إىل عائــد ســنوي بلــغ  59مليــون يــورو
ويف ســنغافورة ،أدى تنفيــذ نظــام ترخيص
املنطقــة إىل خفــض حركــة املــرور مــن ٤٠٠
 ١٢مركبــة يف أيــار /مايــو  ١٩٩٥إىل ٧٠٠
 ٣مركبــة يف آب  /أغســطس  ١٩٩٥خــال
ســاعات محــدودة .وعــاوة عــى ذلــك ،
بلغــت اإليــرادات مــن بيــع تصاريــح املناطــق
 47مليــون دوالر ،يف حــن بلغــت التكاليــف
الرأســالية  6.6مليــون دوالر أمريــي يف
عــام  ،1975مــع  17مليــون دوالر إضافيــة
مــن التعديــات عــى النظــام يف عــام
.1989

املصــدر :رشكــة ارنســت ويونــج ،ووزارة التنميــة الحرضيــة لحكومــة الهنــد ،واتحــاد الصناعــة الهنديــة .موجــز عــن الــراكات بــن القطاعــن العــام ،والخــاص ،يف البنيــة التحتيــة الحرضيــة :دراســات حالــة ( .)2017البنــك
الــدويل .واشــنطن العاصمــة؛  . .)2010( .Weinberger, R., Kaehny, J., & Rugo, Mسياســات وقــوف الســيارات يف الواليــات املتحــدة :نظــرة عامــة عــى اســراتيجيات اإلدارة .مؤسســة سياســة النقــل،
والتنميــة .نيويــورك؛  .)2016( .Croci, Eتســعري الطــرق الحرضيــة :دراســة مقارنــة عــن تجــارب لنــدن ،واســتوكهومل ،وميــان .أبحــاث عــن وســائل التنقــل262-253 ،14 ،؛  .)2004( .Phang, S., & Toh, R.Sتســعري
ازدحــام الطــرق يف ســنغافورة .2003-1975 :مجلــة النقــل .25-16 ، )2( 43 ،املجلــس الكنــدي للــراكات بــن القطاعــن العــام ،والخــاص  ،ش.ع.ص .كنــدا ( .)2011الــراكات بــن القطاعــن العــام ،والخــاص :دليــل
البلديــات .املجلــس الكنــدي للــراكات بــن القطاعــن العــام ،والخــاص .األوقــات املاليــة .تــم أخــذ املعلومــات مــن https://www.ft.com
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