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١.١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عبــارة برنامــج مشــرتك بــني وزارة 
للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
ــة ســعودية  ــات ١٧ مدين ــذه بالتعــاون الوثيــق مــع أمان ــم تنفي ــة، ت البرشي
رئيســية تــم اختيارهــا بنــاًء عــىل أحجامهــا الســكانية املختلفــة، وتوزيعهــا 
الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــىل القــدرات 
بــني مــدن  أكــر توازنــاً  واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة 
اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي شــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، 
القطيــف،  الدمــام،  تبــوك،  املنــورة،  املدينــة  الطائــف،  جــدة،  مكــة، 
ســكاكا. بريــدة،  الباحــة،  عرعــر،  حائــل،  جــازان،  نجــران،  أبهــا،  األحســاء، 
ولقــد أجريــت العديــد مــن املراجعــات عــىل مســتوى تلــك املــدن، مــع 
ــة للمــدن  ــة منوذجي ــل عين ــل تفصيــيل لخمســة مــدن باعتبارهــا متث تحلي
الحــرضي  التخطيــط  بــني  تربــط  التــي  العالقــات  شــملت  الســعودية،  
والتخطيــط اإلقليمــي اعتــامداً عــىل دراســة املدينــة يف إطــار منطقتهــا 
الفرعيــة، ودراســة بعــض القضايــا املحــددة عــىل مســتوى املجــاورات 
التــي متــت اإلشــارة  تــم اســتخدام هــذه املراجعــات،  الســكنية، وقــد 
إليهــا يف تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق التــي متــت 
عــرب ورش اســتوديوهات التخطيــط الرسيــع، للوصــول إىل اســتنتاجات 
ككل. التخطيــط  نظــام  عليهــا  يعتمــد  األدلــة  عــىل  تســتند  قويــة 
 ومــن خــالل البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــىل االســتنتاجات 
ذات الطابــع العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا لتحديــد 
التخطيــط  ومامرســات  التخطيــط،  نظــام  يف  والضعــف  القــوة  نقــاط 
التجريبيــة  واملشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  يف  املحليــة 
كطــرق لتطبيــق الحلــول، للوصــول إىل وضــع التوصيــات والسياســات. 

 
الثــاليث األبعــاد ملوئــل األمــم املتحــدة بالتخطيــط  إن اهتــامم النهــج 
املــكاين وعالقتــه باألطــر الترشيعيــة واملؤسســية، فضــالً عــن اآلليــات 
العمــل  أولويــات  حــول  الــرؤى  بإعــداد  ســمح  املاليــة،  واالســرتاتيجيات 
معايــري  تشــمل  املنظــور،  هــذا  ومــن  التخطيــط.  وعمليــات  وإجــراءات 
النجــاح للتنفيــذ املســتدام ألي مخطــط مــكاين العديــد مــن القواعــد 
واألنظمــة املرنــة والقابــل للتنفيــذ، باإلضافــة إىل اســرتاتيجية التمويــل.

 
وكمثــال عمــيل عــىل هــذا النهــج، تم إعداد ثالثة مشــاريع إرشــادية محلية 
متثــل عنــارص مهمــة لنظــام التخطيــط املعــزز واملحّســن،   واعتبارهــا 
مبثابــة دراســات للجــدوى ومخططــات التنفيــذ التــي ميكــن أن تنفذهــا 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بالتعــاون مع رشكاء آخرين يف اململكة.
حســب  مصممــة  أدوات  وإلعــداد  الذاتيــة  القــدرات  لتقويــة  وكوســيلة 
والتصميــم  التخطيــط  »اســتوديو  إنشــاء  تــم  الربنامــج،  يف  الحاجــة 
 ،»)FSCP Urban LAB( العمــراين لربنامــج مســتقبل املــدن الســعودية
الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني من مكتــب األمــم املتحدة للمســتوطنات 
البرشيــة يف نــريويب )فــروع التخطيــط واالقتصــاد والقانــون(، إىل جانــب 
موظفــني يعملــون يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن مكتــب موئــل 
األمــم املتحــدة بالريــاض )اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، 
لتعزيــز ودعــم تبــادل املعــارف وتطبيقهــا لطريقــة »التعلــم باملامرســة«.

واحــد  وقــت  يف   ١٧ الـــ  املــدن  جميــع  إرشاك  تــم  النحــو،  هــذا  عــىل 
التأســييس  التعليــم  تتضمــن  التــي  القــدرات  بنــاء  اســرتاتيجية  يف 
ســعودي  بتدريــب  ينتهــي  الــذي  العمــل«  رأس  عــىل  و»التدريــب 
التخطيــط  نظــام  واســتنتاجات  نتائــج  إىل  اســتنادا  ومحــدد  متطــور 
الســعودية،  املــدن  مســتقبل  برنامــج  إليهــا  وصــل  التــي  والتوصيــات 
والتصميــم  التخطيــط  اســتوديو  اســتخدام  تــم  الطريقــة،  وبهــذه 
الحــرضي يف برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية كأداة لتوليــد األدلــة 
باملامرســة«.  »التعلــم  منهــج  خــالل  مــن  القــدرات  ودعــم  وتعزيــز 

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة
اململكــة  دأبــت  ملدنهــا،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  يف 
عــرب مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة، ومتاشــياً مــع مســرية التحــول 
ــرتاتيجيات  ــر اس ــىل تطوي ــة، ع ــاء اململك ــة أرج ــم كاف ــي تع ــة الت الطموح
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســرتاتيجية عمرانية 
تشــمل  هيكليــة  ومخططــات  إقليميــة  تنميــة  واســرتاتيجيات  وطنيــة 
كافــة القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2٠٣٠.  ويثّمــن 
الداعمــة  اإليجابيــة  الجهــود  الســعودية هــذه  برنامــج مســتقبل املــدن 
ألهــداف رؤيــة اململكــة 2٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة 
واملخططــات  األدوات  إىل  ويســتند  اململكــة،  مناطــق  كافــة  يف 
والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة   واالســرتاتيجيات 
والتقويــم الشــاملة، واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 

٣,١ نطاق وأهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة 
١،٣،١ نطاق التقرير 

لــوزارة الشــؤون  الجديــدة  العديــد مــن عنــارص االســرتاتيجية  بنــاء عــىل 
النتائــج  يف  تحديدهــا  تــم  التــي  األســباب  وأهــم  والقرويــة،  البلديــة 
 - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات  الدراســات  ومراجعــة  األوليــة، 
مثــل مراجعــة االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة - تــم اإلقــرار بانخفــاض 
قبــل  مــن  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  اســتيعاب  مســتوى 
الرئيســية،  الضعــف  نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات  واإلدارات  املناطــق 
والتكامــل  )القطاعــي(،  األفقــي  التكامــل  مســألة  فــإن  وبالتــايل، 
يهــدف  رئيســيًا  تحديًــا  متثــل  املختلفــة(  )املســتويات  الــرأيس 
املســتقبل. يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج 
أطــر  لتحســني  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تنظيــم  يتــم 
ومامرســات التخطيــط الحــرضي مــن خــالل مفهــوم متعــددة املقاييــس، 
ــراين،  ــيج العم ــن النس ــة م ــلة متصل ــا سلس ــة باعتباره ــر إىل املدين ينظ
متأثــرة نطاقــاً،  األوســع  املنطقــة  إىل  الســكنية  املجــاورة  مــن  تنمــو 

املســتوى  عــىل  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــرتاطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
املتوقــع  الــدور  عــن  املــدن  بهــذه  الصلــة  ذات  بالسياســات  تتعلــق 
للمــدن. الوطنــي  النظــام  وعــن  اإلداريــة،  املنطقــة  يف  للمدينــة 

املقدمة



١٣

جامع األمري عبد الله بن عبد العزيز يف مدينة عرعر 
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١٤

املقدمة

ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة عرعر يف عام 2٠١٨. 

© FSCP

٢،٣،١  أهداف التقرير
بنــاء عــىل التحليــل التشــخييص للمدينــة يف إطــار التنميــة املســتدامة 
ملوئــل األمــم املتحــدة ومنــوذج مدخــالت رؤيــة اململكــة 2٠٣٠، ســيكون 
تفكــري  أداة  مبثابــة  عرعــر  ملدينــة  الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  تقريــر 
توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل للمدينــة، مــع تحديد 
اســرتاتيجية واضحــة للتنميــة املســتدامة املســتقبلية للمدينــة املعنيــة.
يســتند تحديــد االســرتاتيجية املذكــورة أعــاله إىل اتبــاع نهــج قائــم عــىل 
األدلــة لفهــم املشــاكل، بنــاًء عــىل جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات الثانوية 
واألولويــة ، كــام يســتخدم تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملدينة عرعر، 
ــات التــي تــم جمعهــا يف إطــار  كــام هــو الحــال يف الربنامــج ككل، البيان
مبــادرة ازدهــار املدينــة )مــؤرشات ازدهــار املــدن( لتحديــد االتجاهــات 
والتحديــات الهامــة عــىل مســتوى املدينــة، ثــم يقــرتن ذلــك مبراجعــة 
البيانــات  التحليــل املــكاين لنظــم  الحاليــة إىل جانــب  التخطيــط  وثائــق 
الجغرافيــة الشــاملة وعــىل مســتوى املدينــة لتحديــد هــذه االســرتاتيجية 

املخصصــة املذكــورة أعــاله.
 

٤,١ منهجية تقرير الرؤية العمرانية الشاملة
١،٤،١ نهج املدخالت القامئة عىل األدلة

يــؤدي نهــج التخطيــط القائــم عــىل األدلــة إىل فهــم أعمــق للديناميكيــات 
املكانيــة للمنطقــة الحرضيــة، مــن خــالل الجمــع بــني مجموعــات البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الرتكيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  الحرضيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســامت  األرايض  واســتعامالت 
وســهولة الحركــة.   وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 

ــة املســتدامة،  ــة الحرضي مبعايــري ومقاييــس أفضــل املامرســات للتنمي
حيــث أنهــا ال توفــر فقــط منظــورا واضحــا للقضايــا التنمويــة الرئيســية، 
ولكنهــا تحــدد أيضــا األثــر املتوقــع ملقرتحــات التنميــة املســتقبلية عــىل 
املــؤرشات املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي 
تســتند إليهــا التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات 
ــة،  والتعديــالت يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون قامئــة عــىل األدل
الالزمــة  البيانــات  مجموعــة  لتوفــري  مختلفــة  أســاليب  دمــج  تــم  لذلــك، 
لفهــم املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف 
املــدن. وتتألــف العنــارص التــي تشــكل النهــج القائــم عــىل األدلــة مــن 

اآليت:
 

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات الحالية؛
٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

القامئــة عــىل  إن الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات 
األدلــة، وتطويــر القــدرات وإرشاك الجهــات املعنيــة يف جميــع املــدن 
الســبع عــرشة والوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تم اشــتقاقها 
اعتــامداً عــىل نهــج الحركــة مــن أعــىل إىل أســفل ومــن أســفل إىل أعــىل، 
يف حــني تتقاطــع مــع جميــع مســتويات التخطيــط.  مــن خــالل تحليــل 
والبيئيــة  االجتامعيــة  والقضايــا  املكانيــة  العنــارص  هيكلــة  تأثــري  كيفيــة 
واالقتصاديــة يف بعضهــا البعــض عــىل مســتويات مختلفــة مــن التأثــري، 
مســتوى  إىل  الوطنــي  املســتوى  مــن  التشــخيص  منهجيــة  تنتقــل 
املجــاورة الســكنية، وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنميــة العمرانيــة 

يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.



١٥

املقدمة

٢،٤،١ املراجعات 
تــم إجــراء العديــد مــن املراجعــات للوثائــق واملخططــات الحاليــة بهــدف: 
نفســها،  واملدينــة  النطــاق  لفهــم  املفيــدة  املعلومــات  اســتخراج  )أ( 
و)ب( ملراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــاًء عــىل ثالثــة معايــري: 
مــدى مالءمــة املحتــوى، وتكامــل اإلجــراءات وفعاليــة النتائــج. ولقــد ركــزت 

املراجعــات عــىل تقييــم:
- االسرتاتيجية العمرانية الوطنية

-املخطط اإلقليمي ملنطقة الحدود الشاملية
-املخطط العام ملدينة عرعر 

٣،٤،١  تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة
ازدهــار املدينــة مــن ســتة محــاور تعمــل عــىل تحديــد  يتكــون مــؤرش 
األهــداف والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة 
ــة  ــة واملخططــات طويل ــة املدين ــد رؤي ــك تحدي ــة، مبــا يف ذل عــىل األدل
الســتة  للقيــاس عــىل حــد ســواء. املحــاور  األجــل الطموحــة والقابلــة 

هــي: 
١( اإلنتاجية؛

٢( البنية التحتية؛
٣( جودة الحياة؛

٤( اإلنصاف واإلندماج؛
٥( االستدامة البيئية؛

٦( الحوكمة والترشيعات

وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين 
ــة عــىل  ــة تفصيلي ــاك عــرشة مــؤرشات مكاني ــة عرعــر، حيــث أن هن ملدين
ــج  ــن برنام ــر ضم ــة عرع ــاملة ملدين ــة الش ــة العمراني ــر الرؤي ــتوى تقري مس
مســتقبل املــدن الســعودية، ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧2 الشــاملة لتقييــم 

ــدن. ــار امل ــؤرشات ازده م

٤،٤،١  التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية
عــىل  الضــوء  أعــاله  املذكــورة  للمــؤرشات  املــكاين  التطبيــق  يســلط 
املرتبطــة  والديناميكيــات  والتفاعــالت  للتنميــة  التفصيليــة  األمنــاط 
الحــرضي.  النظــام  داخــل  األرايض  واســتعامالت  والكثافــات  بالحركــة 

 متكــن هــذه العمليــة مــن فهــم ديناميــي لنقــاط الضعــف والقــوة يف 
النظــام الحــرضي والقضايــا الرئيســية التــي يجــب معالجتهــا، كــام ميكــن 
تقييــم تأثــري املقرتحــات املتعلقــة بالتنميــة والتطويــر يف املســتقبل 

وفقــاً للمــؤرشات نفســها. 

املستوى الوطني

منطقة الحدود 
الشاملية

حارضة عرعر

مدينة عرعر

أحياء عرعر

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات
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السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي

1.17%

98.83%

السكان )2٠١٠( 
السكان/كم² 

معدل النمو/السنة
معدل النمو 
الحرضي

باقي سكان اململكة 

سكان منطقة عرعر 

الشكل ١. توزيع السكان ومعدل النمو واملناطق الحرضية داخل اململكة العربية السعودية

املنطقــة، وبســبب موقعهــا تعتــرب محطــة متويــن هامــة للمســافرين 
الســعودية.  العربيــة  اململكــة  عــرب   »٨٥« الرسيــع  الطريــق  عــىل 

 ٣,١,٢ الخلفية الدميوغرافية
ســكان  إجــاميل  فــإن  لإلحصــاء،  العامــة  الهيئــة  لتقديــرات  وفًقــا 
املنطقــة يبلــغ ٣٩٥ ألــف نســمة، وميثلــون حــوايل ١.2٪ مــن إجــاميل 
2٠١٤م،  عــام  يف  نســمة  مليــون   ٣٠.٨ بلــغ  والــذي  اململكــة  ســكان 
مــن  يتكــون  نجــده  املنطقــة  يف  الســكان  عــدد  إجــاميل  وبتحليــل 
ســعودي.  غــري  ألــف   ٦2 مقابــل  ســعودي،  مواطــن  ألــف   2٩٧ حــوايل 

 
٤،١،٢  الخلفية االجتامعية واالقتصادية

تقــع مدينــة عرعــر يف قلــب ســهول الحجــر الجــريي الصخــري، وتغطــي 
الصحــاري ٥٠ ٪ مــن مســاحة املحافظــة مــام جعل منطقة حدود الشــاملية 
محافظــات  بجميــع  مقارنــة  بالســكان  املأهولــة  املناطــق  أقــل  مــن 
ــز بوجــود أرايض  اململكــة، ومــع ذلــك، مــن املعــروف أن املنطقــة تتمي
خصبــة للرعــي تســتفيد منهــا األغنــام واإلبــل املوجــودة يف املنطقــة 
يف  مبــا  بأكملهــا،  الشــاملية  الحــدود  محافظــة  وســكان  جيــد  بشــكل 
ذلــك مــدن رفحــاء، وطريــف، والعويقيلــة وغريهــا مــن قــرى الضواحــي.
بلــغ الناتــج املحــيل اإلجــاميل ملنطقــة الحــدود الشــاملية يف عــام 2٠١2 
حــوايل ١2.٥ مليــار ريــال، مــا ميثــل ٠.٥٪ مــن إجــاميل الناتــج املحــيل 
للمملكــة، ويعــادل ٠.٩٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل للمملكة باســتثناء 

 
١,٢ دور مدينة عرعر عىل املستوى الوطني واإلقليمي

١,١,٢  الخلفية التاريخية

مــن  االنتهــاء  تــم  أن  بعــد   ،١٩٥١ عــام  يف  عرعــر  مدينــة  تأسســت 
حيــث  )التاباليــن(.  أرامكــو  رشكــة  قبــل  مــن  النفــط  أنابيــب  خــط  إنشــاء 
مركــز  وجــود  جانــب  إىل  النفــط،  لضــخ  محطــة  البدايــة  يف  كانــت 
محطــة  وتســمى  األنابيــب،  خــط  يف  للعاملــني  وإســكان  صحــي 
العاملــني مــن مدينــة األحســاء، وحائــل،  للنفــط« وكان معظــم  »عرعــر 
أنابيــب  مخطــط  أول  الوقــت،  ذلــك  يف  صــدر،  ولقــد  والوجــه.  وينبــع، 
الغــريب  الشــامل  يف  للمدينــة  األوىل  النــواة  إلنشــاء  »تاباليــن« 
بالجــزء  اآلن  يعــرف  مبــا  بدنــة،  بــوادي  عرعــر  وادي  التقــاء  منطقــة  مــن 
املحمديــة. حــي  مــن  الجنــويب  والجــزء  الروضــة،  حــي  مــن  الرشقــي 

  
٢,١,٢ الجغرافيا واملوقع

تقــع منطقــة الحــدود الشــاملية يف أقــى شــامل اململكــة العربيــة 
الســعودية، وتحيــط بهــا أربــع مناطــق إداريــة هــي: املنطقــة الرشقيــة 
القصيــم  ومنطقــة  حائــل،  ومنطقــة  الجــوف،  ومنطقــة  الــرشق،  إىل 
حيــث  للمملكــة،  خــاص  بشــكل  مهــاًم  موقًعــا  وتعــد  الجنــوب،  إىل 
وبالتــايل  العــراق،  مــع  الشــاملية  حدودهــا  بكامــل  املنطقــة  تشــرتك 
يربــط  حيــث  وســوريا،  واألردن  العــراق  إىل  الرئيســية  البوابــة  تعتــرب 
الطريــق الرسيــع الــدويل الــذي يعــرب املنطقــة كل مــن الكويــت ودول 
الخليــج األخــرى بالــدول العربيــة التــي تقــع شــامل اململكــة. تقــع مدينــة 
وارتفاعهــا  ويبلــغ   ٤١.٠٤ طــول  وخــط   ٣٠.٩٨ عــرض  خــط  عــىل  عرعــر 
يف  مدينــة  أكــرب  وتعتــرب  البحــر،  ســطح  مســتوى  فــوق  مــرت   ٥٥٥

سكان املنطقة
 ٪ من إجاميل سكان اململكة يف 2٠١٤
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إجاميل الناتج اإلقليمي )2٠١2(
معدل منو إجاميل الناتج املحيل السنوي

إجاميل الناتج اإلقليمي 
للمملكة العربية السعودية

مساهمة القطاع االقتصادي يف إجاميل 
الناتج املحيل مبنطقة الحدود الشاملية )2٠١2(

25.7%

15.7%

5.7%
2.5%

0.5%3.7%

19.0%

7.2%

6.0%

14.6%

الشكل 2. إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي عىل مستوى اململكة العربية السعودية

الشكل ٣. شبكة النقل واملوانئ واملطارات بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها

زراعية 
صناعية

الكهرباء والغاز واملاء 
البناء والتشييد 

التجارة
النقل والتخزين 

الخدمات الحكومية
التعدين

الخدمات االجتامعية والشخصية 
الخدمات املالية والعقارية 

الدمام : مطار امللك فهد 
الدويل 

)عدد الركاب: ٩,٥٦٧,٠٠٠(؛

جدة : مطار امللك عبدالعزيز 
الدويل

)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛

الرياض : مطار امللك خالد 
الدويل 

)عدد الركاب: 22،٣٠٠,٠٠٠(؛

املدينة املنورة :
مطار األمري محمد بن 

عبدالعزيز الدويل 
)عدد الركاب: ٦،٥٠٠،٠٠٠(؛

بريدة : مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الدويل 

)السعة ٥٥٠,٠٠٠(.

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 

الدمام - بقيق - الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض

مكة املكرمة-جدة-
املدينة املنورة

أحجام حركة املرور

 اقل من ١٠٠
١٠٠-٣٠٠
٣٠١- ٥٠٠
٥٠١- ٧٠٠
أكر من ٧٠٠
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الشكل ٤. الحدود اإلدارية ملحافظات منطقة الحدود الشاملية

النفــط الخــام والغــاز، كــام بلــغ متوســط معــدل النمــو للناتــج املحــيل 
اإلجــاميل للمنطقــة 2٨٪ خــالل الفــرتة مــن 2٠٠٩ إىل 2٠١2م. ويعتــرب 
االقتصــادي  املحــرك  الحدودالشــاملية،  التجــاري، يف منطقــة  القطــاع 
البنــاء  قطــاع  يليــه  املنطقــة،  اقتصــاد  مــن   ٪2٥.٧ ميثــل  حيــث  األول، 
 ،٪١٤.٦ بنســبة  واالتصــاالت  النقــل  وقطــاع   ،٪١٥.٧ بنســبة  والتشــييد 
والقطــاع الخــاص بنســبة ٧.2٪، والخدمــات املاليــة بنســبة ٦.٠٪، والصناعــة 
بنســبة ٥.٧٪، والتعديــن بنســبة ٣.٧٪. ١لقــد تــم إغــالق »املينــاء الــربي« 
يف عرعــر، البوابــة الدوليــة للعبــور عــرب الحــدود بــني العــراق واململكــة 
العربيــة الســعودية، طــوال معظــم األعوام الســبعة والعرشين املاضية، 
وخــالل هــذا الوقــت، كان يتــم افتتاحــه ســنويًا للحجــاج العراقيــني ويغلــق 
بعــد عودتهــم، إال أنــه تــم إعــادة تشــغيله بعــد ذلــك بالكامــل يف عــام 
2٠١٧م، وهــذا يشــري إىل منــو اقتصــادي رئيــيس محتمــل عــرب الحــدود، 
ــرص  ــل والف ــرص العم ــتوفر ف ــة،  س ــة الحدودي ــح البواب ــادة فت ــث أن إع حي
االقتصاديــة لــكال البلديــن، ويــؤدي إىل إحيــاء اقتصــاد كل مــن مدينة عرعر 
ومنطقــة األنبــار يف العــراق، وذلــك بفضــل مــرور الشــاحنات املحملــة 
بالبضائــع،  وحركــة االنتقــال بــني بغــداد والريــاض، وبشــكل عــام، ميكــن 
لهــذا الطريــق أو املمــر التجــاري أن يزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة ملنطقة 
الحــدود الشــاملية، مــام يعــزز مســاهمته يف إجــاميل الناتــج املحــيل 
للمملكــة مــع جــذب أولئــك الذيــن يبحثــون عــن فــرص عمل، وســوف يكون 
ــة وتقليــص معــدالت  لهــذا األمــر رد فعــل إيجــايب عــىل التوجهــات الحالي
الفــرتة ١٤-2٠٠٤ ( )بيانــات  الهجــرة مــن املنطقــة والتــي بلغــت ٥٥.٪2 

٥،١،٢ شبكات النقل
النقل الجوي واملطارات

الشــاملية  الحــدود  منطقــة  يف  إقليميــة  مطــارات  ثالثــة  حاليًــا  يوجــد 
تشــمل: عرعــر وطريــف ورفحــاء، تقــوم بنقــل الــركاب والبضائــع يف جميــع 
أنحــاء املنطقــة، مــن خــالل ربــط مــدن املنطقــة ببعضهــا البعــض إىل 
جانــب ربطهــا باملناطــق الحيويــة األخــرى عــىل مســتوى اململكــة. ولقــد 
بلــغ عــدد املســافرين عــرب مطــارات منطقــة الحــدود الشــاملية 2٦٣,٠٠٠ 
و2٧٤,٠٠٠ راكــب يف عــام 2٠١١، و2٠١2 عــىل التــوايل، مســجالً زيــادة 
ســنوية بلغــت حــوايل ٠.٨ ٪ و٠.٧ ٪ مــن إجــاميل حركــة النقــل الجــوي يف 
اململكــة، والتــي تــرتاوح مــا بــني ٣٣.٦ مليــون و٣٨.٥ مليون مســافر خالل 
عامــي 2٠١١ و2٠١2 عــىل التــوايل، وفيــام يتعلــق بحجــم الشــحن الجــوي، 
فقــد بلغــت كميــة البضائــع املنقولــة خــالل عامــي 2٠١١، و2٠١2م، مــا 
يعــادل ٤٨2,٠٠٠ و٤2٣,٠٠٠ طــن عــىل التــوايل، وهــو مــا ميثــل ٠.١ ٪ 
مــن إجــاميل حمــوالت الشــحن الجــوي يف اململكــة العربيــة الســعودية. 2

النقل بالخطوط الحديدية
والجنــوب،  الشــامل  اتجــاه  يف  متتــد  التــي  الحديديــة،  الخطــوط  تعــرب 
املنطقــة وتربطهــا بــكل مــن مدينــة الريــاض ومدينــة الحديثــة املالصقــة 
للحــدود األردنيــة، ومتــر عــرب مناطــق القصيــم وحائــل والجــوف، وتعــد
إضافــة قيمــة للبنيــة التحتيــة ملنطقــة الحــدود الشــاملية، حيــث ســتلبي 
وخدمــات  البضائــع  وحركــة  الــركاب  نقــل  خدمــات  احتياجــات  معظــم 
التخزيــن إىل جانــب دعــم مشــاريع التنميــة يف املنطقــة بشــكل عــام.٣

الحدود الدولية

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

عرعر
طريف 

رفحاء 

السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي
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الشكل ٥. محاور التنمية والنقل ملحافظات منطقة الحدود الشاملية

٢،٢ الهيكل اإلقليمي والديناميكيات 
١،٢،٢  املدخل اإلقليمي 

النطاق اإلداري
تشــغل منطقــة الحــدود الشــاملية مســاحة قدرهــا ١٣٣,٠٠٠ كيلومــرت 
مربــع يقــدر بحــوايل ٦٪ مــن املســاحة اإلجامليــة للمملكــة، ويبلــغ عــدد 
ســكانها ٣٩٥,٠٠٠ نســمة، وتنقســم إداريــاً إىل ثــالث محافظــات تشــمل: 
ــات  ــني املحافظ ــن ب ــر، وم ــة عرع ــا مدين ــف وعاصمته ــاء وطري ــر ورفح عرع
الثــالث، تتمتــع عرعــر بأعــىل نســبة للســكان، مــا يعــادل ٦٠٪ مــن إجــاميل 
.٪١٥ وطريــف   ،٪2٥ رفحــاء  متثــل  حــني  يف  املنطقــة،  يف  الســكان 
تقــع مدينــة عرعــر يف شــامل اململكــة العربيــة الســعودية بالقــرب مــن 
ــد أن  ــايل نج ــة، وبالت ــة الخصب ــا الرعوي ــتهر بأراضيه ــة، وتش ــدود العراقي الح
رعــي األغنــام واإلبــل مــن أهــم املــوارد اإلقليميــة، كــام  تعتــرب رفحــاء 
 ٦٠٠ مــن  أكــر  ببنــاء  اإلســكان  وزارة  حاليــاً  وتقــوم  مدينــة،  أكــرب  ثــاين 
كبــرية  تحســينات  إجــراء  جانــب  إىل  للمواطنــني  جديــدة  ســكنية  وحــدة 
عــىل البنيــة التحتيــة املحليــة، وتعتــرب مدينــة طريــف، مثلهــا مثــل عرعــر، 
واحــدة مــن املــدن التــي تــم تأسيســها بســبب وجــود خــط أنابيــب النفــط 
الدويل)التاباليــن( يف املنطقــة، إال أنهــا مــا زالــت مل تتطــور بشــكل جيد 
حتــى اآلن، ويوجــد بهــا مطــار محــيل يقــع عــىل بعــد حــوايل ٥ كيلومــرتات 
مــن املدينــة، ويعتــرب محــرك محتمــل للتنميــة والتطويــر يف املنطقــة.

الحدود الدولية

طريق رسيع

طريق رئييس

محور تنمية

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي

املخطط اإلقليمي ملنطقة الحدود الشاملية 
يقــرتح املخطــط اإلقليمــي إنشــاء تــدرج هرمــي منتظــم ملراكــز النمــو 
ومحــاور التنميــة يف منطقــة الحــدود الشــاملية بهــدف تنظيــم وتنســيق 
الطريــق  املحــاور:  يشــكلها  وأحــد هــذه  التنميــة املســتقبلية،  جهــود 
مجلــس  دول  صــوب  ويتجــه  املنطقــة  يعــرب  الــذي   ٨٠ رقــم  الــدويل 
كونــه  عــىل  الطريــق  يقتــر دور هــذا  األخــرى، وال  الخليجــي  التعــاون 
رشيانًــا وطنيًــا رئيســيًا يربــط األجــزاء املركزيــة للمملكــة، بــل هــو أيًضــا 
التعــاون  مجلــس  دول  داخــل  للتجــارة  رئيــيس  دويل  اقتصــادي  محــور 
الشــاملية،  الحــدود  ملنطقــة  اإلقليمــي  للمخطــط  وفقــاً  الخليجــي.   
وباعتبــار مدينــة عرعــر مركــزاً وطنيــاً، متتلــك عرعــر خدمــات ذات أهميــة 
املنطقــة.  يف  مهــم  اقتصــادي  كمركــز  وتعمــل   ، ووطنيــة  إقليميــة 
بينــام مراكــز النمــو اإلقليميــة واملحليــة مبــا يف ذلــك رفحــاء وطريــف 
ذلــك،  ومــع  والتعديــن.  الزراعيــة،  واألنشــطة  الســياحة،  مــن  تســتفيد 
الحــدود  تعتــرب منطقــة  الطبيعيــة،  لخصائــص املوقــع وســامته  ونظــراً 
الشــاملية واحــدة مــن أقــل املناطــق حيويــة يف اململكــة مــن حيــث تنــوع 
األنشــطة االقتصاديــة واإلنتاجيــة الكليــة. وفيــام يــيل وصــف للقطاعــات 

املنطقــة.  يف  الرائــدة  االقتصاديــة 
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الشكل ٦. القطاعات االقتصادية ملحافظات منطقة الحدود الشاملية

مركز منو وطني

طريف )مركز منو إقليمي(

عرعر )مركز منو وطني(

رفحاء )مركز منو إقليمي(

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

الخدمات

الزراعة 

التعدين

االقتصاد

السياحة

املطار

الصناعة

الرتفيه

السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي

قطاع الصناعة:
لقــد بلــغ عــدد املصانــع العاملــة يف املنطقــة 2٤ مصنعــاً فقــط يف 
عــدد  مــن   )٦,٣٦٤ إجــاميل  )مــن   ٪٠.٣٨ ميثــل  مــا  وهــو  م،   2٠١٣ عــام 
املصانــع املنتجــة يف اململكــة، ويرجــع هــذا العــدد املنخفــض للغايــة 
مــن املصانــع املنتجــة يف الغالــب إىل الســوق املحــدود املوجــود يف 
املنطقــة، ومــع ذلــك، بلــغ إجــاميل االســتثامرات الصناعيــة مــن  إجــاميل 
االســتثامرات يف املصانــع يف اململكــة )٨٧٣.2 مليــار ريــال(، وبالنســبة 
إىل  التقديــرات  تشــري  املصانــع،  يف  العاملــني  مــن  املســجل  للعــدد 
مــا  وهــو  عامــل،   2١٠٠ عــىل  تحتــوي  الشــاملية  الحــدود  منطقــة  أن 
يف  الصناعــة  مجــال  يف  العاملــة  القــوى  إجــاميل  مــن   ٪٠.2٥ ميثــل 
.٤2٠١٣ عــام  نهايــة  بحلــول  عامــل   ٨2٨,٠٠٠ تبلــغ  أن  ويقــدر  اململكــة، 
الجديــر بالذكــر أن مصنــع أســمنت منطقــة الحــدود الشــاملية، الــذي يقــع 
بــدأ تشــغيله يف عــام عــىل بعــد ١٩٠ كلــم مــن مدينــة عرعــر والــذي 
2٠٠٨، يعتــرب أحــد أكــرب املصانــع يف منطقــة الحــدود الشــاملية بأكملهــا، 
اإلنتاجيــة  ريــال، وتبلــغ طاقتــه  حــوايل ١.2 مليــار  باســتثامر يصــل إىل 
مليــون طــن ســنوياً، وهــو مــا ميثــل ٣.٥٪ مــن إجــاميل إنتــاج اململكــة 
طــن. مليــون   ٥٦ بنحــو  يقــدر  والــذي   ،2٠١٣ عــام  يف  اإلســمنت  مــن 

 
قطاع التجارة:

يف  بالتجــارة  الصلــة  ذات  والــرشكات  التجاريــة  املؤسســات  قــّدرت 
منطقــة الحــدود الشــاملية يف عــام 2٠١2 بـــ ١٧٠٠٠ مؤسســة ورشكــة، 
اململكــة،  يف  التجاريــة  الــرشكات  إجــاميل  مــن   ٪١.٥ ميثــل  مــا  أي 
ســنوية  زيــادة  هنــاك  ذلــك،  ومــع  رشكــة،  مليــون   ١.١٩ تبلــغ  والتــي 
الشــاملية،  الحــدود  منطقــة  يف  الجديــدة  الــرشكات  عــدد  يف  كبــرية 
و2٠١2.   2٠٠٤ عامــي  بــني  الفــرتة  خــالل  رشكــة   ٩٩١ بـــ  قــّدرت  والتــي 

قطاع التعدين واملحاجر :
أحــد  الشــاملية  الحــدود  منطقــة  يف  واملحاجــر  التعديــن  قطــاع  يعتــرب 
املــوارد  مــن  اســتغاللها  التــي ميكــن  الجديــدة  االقتصاديــة  األنشــطة 
الطبيعيــة يف اإلقليــم، والتي ستســهم يف تلبيــة احتياجات القطاعات 
االقتصاديــة األخــرى، مثــل الصناعــات الثقيلــة والبنــاء، ويعتــرب ذو ميــزة 
بالــروة  ويتميــز  الخــام  باملــواد  غنــي  أنــه  حيــث  للمنطقــة،  تنافســية 
املعدنيــة. ومــن أهــم املعــادن يف املنطقــة البوكســيت والفوســفات 
ــة  ــن قري ــذي يســتخرج م ــت، وكذلــك الرمــل والحجــر الرمــيل ال والدولومي
القصيــب ويحتــوي عــىل حــوايل ٩٥-٩٧ ٪ مــن الســيليكا. وعــىل هــذا 
النحــو، فــإن التعديــن واملحاجــر لديهــا القــدرة عــىل زيــادة حجــم التجــارة 
الخــام  املــواد  هــذه  اســتخدام  عــىل  اعتــامداً  االقتصاديــة  والتنميــة 

الصناعيــة. األغــراض  واملعــادن يف 

قطاع الزراعة :
األرايض  مســاحة  حيــث  مــن  محــدود  الزراعــي يف املنطقــة  النشــاط 
الرتبــة  معظــم  مالءمــة  عــدم  إىل  ذلــك  ويرجــع  واإلنتاجيــة،  املزروعــة 
الزراعــة، باســتثناء  الحــدود الشــاملية ألغــراض  الســطحية يف منطقــة 
رفحــاء. مــن محافظــة  الغــريب  الشــاميل  الجــزء  الواقعــة يف  األرايض 
 لقــد بلــغ إجــاميل مســاحة األرايض املزروعــة للمحاصيــل يف املنطقــة، 
يف عــام 2٠١2 م، ١١٥ هكتــاًرا، وهــو مــا ميثــل ٠.٠١٪ فقط من املســاحة 
املزروعة باملحاصيل عىل مستوى اململكة والتي تبلغ ٧٨٨ ألف هكتار، 
وفًقــا لبيانــات عــام 2٠١١م، وباملثــل، فــإن إنتــاج املنطقــة مــن الخضــار 
والفواكــه والتمــر بالــكاد يصــل إىل ٠.٠٣٪ مــن إجــاميل إنتــاج اململكــة، 
منخفــض  املنطقــة  يف  املــوايش  عــدد  فــإن  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 
للغايــة، حيــث بلغــت نســبة الجــامل واملاعــز واألغنــام بالنســبة لإلنتــاج 
الــكيل للمملكــة يف عــام 2٠١١ م ٠.٠2٪ و٠.٠٣٪ و٠.٠٦٪ عــىل التوايل. 
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الشكل ٧. توزيع السكان يف محافظات منطقة الحدود الشاملية 

املدينة

مساحة املحافظة:
x,xxx كيلومرت مربع 

النسبة من إجاميل 
سكان املنطقة 

الذين يعيشون يف 
املحافظات

xx.x%

عدد السكان

السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي

٢.٢.٢ البنية األساسية واملوارد اإلقليمية
شبكة الطرق

املنطقــة  إىل  الوصــول  ميكــن  الرئيســية،  التحتيــة  البنيــة  حيــث  مــن 
حيــث  املحليــة،  واملطــارات  الحديثــة  الرسيعــة  الطــرق  خــالل  مــن 
أنحــاء  بجميــع  وطريــف  ورفحــاء  عرعــر  يف  الداخليــة  املطــارات  ترتبــط 
بحفــر  املنطقــة   ٨٥ رقــم  الرسيــع  الطريــق  يربــط  كــام  اململكــة، 
بينــام يربطهــا  الغــريب،  الــرشق، والقريــات يف الشــامل  الباطــن يف 
الرسيــع  والطريــق  الجنــوب،  يف  بحائــل   ٧٠ رقــم  الرسيــع  الطريــق 
رقــم ٨٠ بســكاكا يف الغــرب، وميــر عــرب حــدود العــراق يف الشــامل.
حيــث  ممتــاز،  بشــكل  متطــورة  اإلقليميــة  الطــرق  شــبكة  تعتــرب 
البلديــات  عليهــا  تــرشف  التــي  املعبــدة  الطــرق  طــول  إجــاميل  أن 
مــا وهــو  كــم،   ١2١٥ إىل  يصــل  الشــاملية  الحــدود  منطقــة  يف 
ميثــل ١.٣٪ مــن مجمــوع أطــوال الطــرق يف اململكة، التــي ترشف عليها 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ٥ ،  كــام تشــهد املنطقــة حاليــا مشــاريع 
الطــرق  إىل  باإلضافــة  املــدن،  داخــل  الطــرق  لشــبكة  جديــدة  توســعة 
باملناطــق  الشــاملية  الحــدود  منطقــة  تربــط  التــي  الجديــدة  إلقليميــة 
األخــرى، إىل جانــب العديــد مــن املشــاريع الجديــدة قيــد اإلنشــاء، عــىل 
ســبيل املثــال، اســتكامل ربــط الطريــق املــزدوج ســكاكا - عرعــر بطريــق 
عرعــر - القديــة، وإنشــاء جــرس يف وادي بدنــة عــىل الحــدود الشــاملية. ٦

خط أنابيب النفط
يعــد خــط األنابيــب العابــر للجزيــرة العربيــة )التاباليــن(، الــذي ســاهم يف 
ــم  ــة عرعــر، واحــًدا مــن أول خطــوط أنابيــب النفــط التــي ت تأســيس مدين
اململكــة  يف  القيصومــة  مــن  يبــدأ  والــذي  اململكــة،  يف  إنشــاؤها 
ــت  ــث لعب ــان، حي ــدا يف لبن ــة صي ــي يف مدين ــعودية وينته ــة الس العربي

دورا هامــا يف التجــارة العامليــة للبــرتول. بــدأ نقــل النفــط عربهــا يف عــام 
١٩٥٠، ولكــن يف أوائــل الثامنينيــات، انخفضــت أعاملــه بشــكل كبري، حتى
اليــوم،  أمــا  ١٩٩٠م.  عــام  يف  العمــل  عــن  متامــاً  توقفــت 
إيقافــه،  تــم  وقــد  النفــط  لنقــل  صالــح  غــري  الخــط  كامــل  يعتــرب 
.٧ مرئيــة  تــزال  ال  بــه  الخاصــة  التحتيــة  البنيــة  أن  مــن  الرغــم  عــىل 

املعادن واملوارد البيئية األخرى
ــز بالســهول  ــا، فــإن منطقــة الحــدود الشــاملية تتمي كــام ســبق وأن ذكرن
الواســعة التــي تحتــوي عــىل الحجــر الجــريي الصخــري، والتــي تعتــرب إحــدى 
املــوارد البيئيــة الهامــة يف املنطقة إىل جانب األرايض الخصبة الصالحة 
ــة يف  ــادن ذات الصل ــفات واملع ــن الفوس ــىل كل م ــوي ع ــي، وتحت للرع
حــزم الجالميــد وأم الوعــل، والخبــارة، والحجــر الجــريي شــامل حــرة الحــرة، 
وجنــوب طريــف، والطفــل مــن طريــف، والدولوميــت مــن وادي عرعــر.

السياحة والرتاث الثقايف
طبيعيــة  محميــات  ووجــود  صخــري  صحــراوي  بطابــع  املنطقــة  تتميــز 
ومناطــق بريــة ومواقــع أثريــة، حيــث كانــت تعتــرب البوابــة الشــاملية لشــبه 
الجزيــرة العربيــة يف العصــور القدميــة، ويوجــد بهــا »درب زبيــدة« ٨، الــذي 
يعتــرب أهــم طريــق تاريخــي إىل مكــة، إىل جانــب اآلثــار القدميــة األخــرى 
التــي ال يــزال معظمهــا موجــوًدا حتــى اليــوم، والتــي مــن املتوقــع أن 
مل  أنــه  حيــث  املســتقبل،  يف  كبــرية  ســياحية  معــامل  مبثابــة  تكــون 
األنشــطة  لتنميــة  الحــايل  الوقــت  يف  قيمتهــا  مــن  االســتفادة  تتــم 
الــزوار والســياح إليهــا. ٩ الســياحية املتنوعــة وجــذب أعــداد كبــرية مــن 

عرعر

طريف

رفحاء

العراق

إىل بغداد

إىل سكاكا

إىل عاّمن

إىل حفر الباطن

مساحة املحافظة
٩٨,٧٥٠ نسمة

٤١،٣٠٧ كم٢

مساحة املحافظة
٢٣٧,٠٠٠ نسمة

٤٢،٥٢٩ كم٢

١٧،٠٤٤ كم٢
مساحة املحافظة
٥٨,٥٠٠٠ نسمة

%١٥
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الشكل ٨. استخدامات األرايض اإلقليمية يف منطقة الحدود الشاملية

الشكل ٩. البنية التحتية ملنطقة الحدود الشاملية

الخطوط الحديدية املقرتحة

طريان داخيل 

عبور الحدود 

محطة قطار 

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

املناطق الربكانية 
الجبال 

مناطق ومشاريع الرعي
التوسع الزراعي 
املناطق الزراعية

مناطق الرعي 
الكثبان الرملية 

السهول والهضاب 
املناطق الرتفيهية

طريق رسيع

طريق رئييس

الحدود الدولية

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي
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الشكل ١٠. املناطق السياحية والتاريخية واملحمية يف منطقة الحدود الشاملية 

الشكل ١١. دارسة إمكانية الوصول عرب شبكات الطرق يف منطقة الحدود الشاملية

 ناكسلا يل5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

  5.86٪ 241,689 ةقیقد 15

  86.5٪  241,689 ةقيقد 30

 90.1٪  251,797 ةقيقد 60

ةقيقد  120  5,06027  ٪598. 

 1.5٪  4,226  لوصولا ةيناكمإ ةبوعص

 

طريق رسيع

طريق رئييس

درب زبيدة التاريخي

مناطق الصيد املحمية 

محميات 
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مركز منو وطني
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0-1500
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سكان املناطق الحرضية / الريفية

السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي
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١،٣  اإلطار الترشيعي واملؤسيس

تشــكل البيئــة الترشيعيــة يف اململكــة، والتــي تعتمــد عــىل الرشيعــة 
اإلســالمية، األســاس الــذي يســتند إليــه اإلطــار الترشيعــي، حيــث تتــوىل 
الشــورى،  ومجلــس  امللــك،  هــي:  كيانــات  أربعــة  الترشيعــات  إصــدار 
ومجلــس الــوزراء، والــوزارات، ونتيجة لذلك، توجد خمســة أدوات ترشيعية 
هــي: )األمــر امللــي، والقــرار امللــي، واألمــر الســامي، وقــرار مجلــس 
الــوزراء، والقــرار الــوزاري(، والتــي تعمــل بتــدرج هرمــي يدعــم ســلطتها 
وصالحيتهــا، وبســبب هــذا النظــام املركــزي يف إعــداد الترشيعــات، فــإن 
مدينــة عرعــر تسرتشــد بأكــر مــن ٥٠٠ وثيقــة ومســتند حــايل يف مجــال 
التخطيــط العمــراين، وقــد صــدر معظمهــا عــىل أدىن مســتوى إداري 
)مستوي التعميامت(  ١٠وبالتايل يفتقر إىل القوة الترشيعية الرسمية.

النمــو  أمنــاط  هامــاً يف  البلديــة والقرويــة دوراً  الشــؤون  تلعــب وزارة 
التخطيــط  إجــراء  مبهمــة  رســمياً  مكلفــة  أنهــا  حيــث  بعرعــر،  والتنميــة 
أنــواع  جميــع  إصــدار  ذلــك  يف  مبــا  اململكــة،  مــدن  يف  الحــرضي 
الشــاملية،  الحــدود  منطقــة  أمانــة  فــإن  وبالتــايل،  البنــاء،  تراخيــص 
تعمــل  عرعــر،  مدينــة  يف  الفاعلــة  املحليــة  اإلداريــة  الجهــة  بصفتهــا 
أن  كــام  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  لــوزارة  تنفيــذي  كــذراع  فقــط 
نظــام املوازنــة مركــزي، مبعنــى أن عمليــات التنميــة يف عرعــر تعتمــد 
خــالل ميزانيــة  مــن  مــن قبــل وزارة املاليــة،  األمــوال املخصصــة  عــىل 
لهــم. املتاحــة  الوحيــدة  املاليــة  الوســيلة  وهــي  الســنوية،  البنــود 
االقتصاديــة  التنميــة  يف  رئيســياً  دوراً  الخــاص،  القطــاع  يلعــب 
للمدينــة، إال أن األرايض الحكوميــة والعســكرية املوجــودة يف قلــب 
املناطــق الحرضيــة تشــكل تحديًــا كبــريًا للتخطيــط التنمــوي يف عرعــر.

إن أنظمة التخطيط يف اململكة، التي تتبع التدرج الهرمي للمستويات 
إىل األعــىل  مــن  الصــادرة  القــرارات  فيهــا  تتحكــم  والتــي  املكانيــة 
األســفل، تؤثــر عــىل الترشيعــات املكانيــة املطبقــة يف عرعــر، كــام 
املخطــط  هــي   ،2٠٠١ لعــام  الوطنيــة  العمرانيــة  االســرتاتيجية  تعتــرب 
ســت  عــىل  املوافقــة  متــت  ولقــد  للمملكــة.  واملرشــد  املوجــه 
املحــيل،  املخطــط  باســتثناء  تنفيذهــا،  وتــم  لعرعــر،  مخططــات   ١١

2٠٠٥؛  الشــاملية،  الحــدود  ملنطقــة  اإلقليمــي  املخطــط  )أ(  وهــي 
الهيــكيل،  املخطــط  )ج(  ١٩٨٥؛  العــام،  اإلرشــادي  املخطــط  )ب( 
العمــراين  النطــاق  )هـــ( مراحــل  الرئيــيس، ١٩٩٧؛  )د( املخطــط  ١٩٩٨؛ 
املحــيل  املخطــط  )و(  عرعــر؛  ملدينــة  و2٠٣٠(  و2٠١٩   2٠١٤(
.١٩٥٠-١٩٧٠ األرايض،  تقســيم  مخططــات  )ز(  معتمــد(؛  )غــري 

إن هــذه األدوات التخطيطيــة،  يتــم تحديدهــا بنــاء عــىل أدلــة إجرائيــة مــن 
الترشيعــات،  مبوجــب  وليــس  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  داخــل 
وبالتــايل فهــي تفتقــر إىل الرشعيــة وبالتــايل التنفيــذ، وال ميكــن لهــذه 
األدوات، بحكــم طبيعتهــا، وضــع وتطبيــق نظــام للمســاءلة والشــفافية 
أدلــة  هنــاك  ذلــك،  عــىل  عــالوة  الصلــة،  ذات  الفاعلــة  الجهــات  تجــاه 
قــد  األرايض  واســتعامالت  البنــاء  واشــرتاطات  أنظمــة  أن  إىل  تشــري 
بالنظــر  عــىل ســبيل املثــال،  داخــل عرعــر.  العمــراين  الزحــف  ســهلت 
داخــل   )٧٣( الســكنية  واألحيــاء   )١٦,٣٦٤( املبــاين  عــدد  إجــاميل  إىل 
املدينــة، نجــد أن الثلــث )٣٤٪( مــن هــذه املبــاين بارتفــاع طابقــني )وســط 
ــاء ســكنية(، يليهــا )٣١,٦ ٪( مــن املبــاين بطابــق  املدينــة، يف ثــالث أحي
واحــد )ضواحــي املدينــة، يف ٦٦ حــي ســكني(، يف حــني أن املبــاين 
التــي تتكــون مــن ثالثــة طوابــق تشــكل 2٨.٩٪ )خــارج مركــز مدينــة عرعــر، 
يف أربعــة أحيــاء(؛ ومــع ذلــك، هنــاك فقــط ٤.٧ ٪ مــن املبــاين بأربعــة 
عــىل  موزعــة  املدينــة،  داخــل  منهــا  محــدود  عــدد  وجــود  )مــع  طوابــق 
طــول الطــرق اإلقليميــة يف عرعــر(. وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن أنظمــة 
العمــراين  الزحــف  إىل  أدت  قــد  بهــا  املعمــول  البنــاء  واشــرتاطات 
داخــل مدينــة عرعــر، عــىل الرغــم مــن املناشــدات مــن قبــل الســكان 
واملتخصصــني والقطــاع الخــاص بــرضورة تنظيــم املبــاين الســكنية عاليــة 
الكثافــة داخــل املدينــة. ومــن حيــث اإلصــالح، فســوف تســتفيد مدينــة 
عرعــر مــن الالمركزيــة املاليــة واالختصــاص القضــايئ عــىل حــد ســواء 
لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة للمشــاكل االجتامعيــة الحرضيــة 

ــب: ــذا يتطل ــة. وه ــتوى األمان ــىل مس ع

•تفويض صالحية التخطيط: من وزارة الشؤون البلدية والقروية إىل 
األمانة املحلية مع إتاحة إمكانية اتخاذ اإلجراءات بشكل مستقل، دون 

اللجوء إىل جهة عليا، لتلبية احتياجات املجتمع بفعالية، ويدعم ذلك 
»األجندة الحرضية الجديدة«، التي تنص عىل أن عمليات التخطيط 

والتصميم الحرضي اإلقليمي يجب أن تقودها اإلدارات والجهات عىل 
املستوى اإلقليمي واملحيل، كام إن تنفيذها يتطلب التنسيق مع 

جميع الجهات الحكومية، فضالً عن مشاركة املجتمع املدين، والقطاع 
العام والجهات املعنية األخرى.

•  الالمركزية املالية: تعطي االستقاللية لألمانة يف توجيه األموال 
لتمويل األنشطة الحرضية، وتشمل أنشطة تحقيق اإليرادات يف 

املدن عىل كل من الرضائب والرسوم، باإلضافة إىل السامح للمناطق 
الحرضية بجمع بعض أشكال الرضائب عىل املمتلكات لتمويل 

األنشطة التنموية. ويبني نظام األرايض البيضاء األخري، الذي يفرض 
رسوما عىل قطع األرايض غري املطورة يف املناطق الحرضية 

ملعالجة املضاربة عىل األرايض ونقص املساكن وتنمية األرايض 
العشوائية، أنه ميكن االستفادة من اآلليات التنظيمية لتوليد اإليرادات 

مع تعزيز ودعم إطار إمنايئ فعال. 
•  إتاحــة الفــرص للجهــات الفاعلة: مبا يف ذلك القطاع الخاص والتطوعي 
واملجتمــع بشــكل عــام، للمشــاركة يف القــرارات املتعلقــة باملشــاريع 
التــي تؤثــر عليهــم. مــن الناحيــة اإلداريــة، ينبغــي تعزيــز اإلدارة الترشيعيــة 
داخــل أمانــة منطقــة الحــدود الشــاملية، التــي تشــارك يف تقييــم فعاليــة 
أنظمــة التخطيــط، إىل جانــب إدارة الرقابة واإلرشاف التابعة لها، من خالل
دورهــم  ألداء  تأهيلهــم  يتــم  بحيــث  املوظفــني  تدريــب  مبــادرات 

إدارة األرايض

املساحات العامة

قطع األرايض والبلوكات

أنظمة واشرتاطات البناء

التمويل

حقوق البناء والتنمية

الشكل ١2: عدد األنظمة العمرانية والحرضية يف اململكة العربية السعودية استناداً 
إىل املواضيع الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم املتحدة(
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الشــكاوى  عــىل معالجــة  القــدرة  تعزيــز  عــن  أكمــل وجــه، فضــال  عــىل 
واالشــرتاطات.   واللوائــح  القواعــد  تطبيــق  بشــأن  املجتمــع  مــن 
سوف يدعم توحيد أدوات الترشيع العمراين عمليات التطوير والتنمية 
يف عرعــر، إىل جانــب مراجعــة وتحديــث وتطويــر الترشيعــات واألنظمــة 
لجعلهــا ذات صلــة مبرحلــة التنميــة والتطويــر الحاليــة، وســيتطلب ذلــك 
إعــادة النظــر يف عمليــة صنــع القرار لتقليص عدد الجهات املشــاركة، كام 
يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل الحفــاظ عــىل مســتوى مقبــول للمشــاركة 
االجتامعــي. والشــمول  املســاواة  لتعزيــز  القــرار  صنــع  يف  العامــة 

بشــأن  واضحــة  معايــري  إلدراج  العمــراين  النطــاق  نظــام  تعديــل  إن 
كــام  والرأســية،  الفنيــة  املســاءلة  يعــزز  أن  شــأنه  مــن  تحديــده  كيفيــة 
التنميــة  حاميــة  نطــاق  تحديــد  عــىل  الرتكيــز  زيــادة  إىل  النظــام  يحتــاج 
كمنطقــة خاليــة مــن املشــاريع والتنميــة ليــس فقــط لتفــادي التنميــة 
مــن  االســتفادة  مــن  الخاصــة  املصالــح  ملنــع  أيضــاً  بــل  العشــوائية، 
السياســات  إعــداد  إجــراءات  وتعزيــز  الترشيعــي،  النــص  يف  الرتاخــي 
كثافــة،  وأكــر  ومدمجــة  اســتدامة،  أكــر  املدينــة  لجعــل  املصممــة 
للنطــاق  الترشيــع  بعــد  مــا  تدقيــق  إجــراء  يجــب  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 
يــؤدي  وقــد  ال،  أم  أهدافــه  حقــق  قــد  كان  إذا  مــا  لتقييــم  العمــراين 
عمليــة  عليهــا  ترتكــز  التــي  املعلومــات  توفــري  إىل  بــدوره  هــذا 
التخطيــط. لسياســات  بدائــل  إيجــاد  إىل  باإلضافــة  النظامــي  اإلصــالح 

 
٢،٣  مستويات وإجراءات التخطيط

١،٢،٣  التدرج الهرمي للمخططات - ملدينة عرعر 

الهرمــي  التــدرج  مــن  مســتمد  عرعــر  مدينــة  يف  التخطيــط  نظــام  إن 
أربعــة  هنــاك  اإلطــار،  هــذا  ويف  اململكــة،  يف  املوجــود  الفعــيل 
مســتويات مختلفــة مــن املخططــات املكانيــة هــي: املســتوى الوطني 

الحــي. ومســتوى  واملحــيل  واإلقليمــي 

٢،٢،٣ املخطط اإلقليمي ملنطقة الحدود الشاملية
ــكاين يف  ــط امل ــاين للتخطي ــتوى الث ــي املس ــط اإلقليم ــرب التخطي يعت
اململكــة العربيــة الســعودية، والــذي يهــدف إىل معالجــة جوانــب التنميــة 
اإلقليميــة الحرضيــة واالجتامعية واالقتصاديــة، وبناء عليه متت املوافقة 
عــىل املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة الحــدود الشــاملية يف عــام 2٠٠٥. 

يهدف املخطط اإلقليمي إىل: 
أ( إعداد رؤية شاملة للتنمية لالستفادة القصوى من استخدام 

املوارد املتاحة، 
ب( إنشاء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة للمنطقة، 

ج( توفري فرص عمل جديدة؛ 
د( تلبية احتياجات السكان من الخدمات والبنية التحتية. 

يف  الحرضيــة  التنميــة  تركيــز  يف  اإلقليمــي  املخطــط  فكــرة  تتمثــل 
مختلــف  ســتخدم  بدورهــا  والتــي  املنطقــة،  يف  الحرضيــة  التجمعــات 
التجمعــات الحرضيــة األخــرى، حيــث يتــم تقســيم املجموعــات املقرتحــة 
إىل عــدة فئــات وفًقــا للــدور الوظيفــي الــذي ســتلعبه، مبــا يف ذلــك 
النظــر يف التنــوع والتكامــل )خاصــة فيــام يتعلــق باألنشــطة والوظائــف(.

التنمية عىل طول الطرق الرسيعة يف عرعر
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شكل ١٣. عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط، وأدوات التخطيط املستخدمة ملدينة عرعر )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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يوضح املخطط اإلقليمي األهداف االسرتاتيجية التنموية التالية 
ملنطقة الحدود الشاملية:

• تعزيز تنمية مدينة عرعر كمركز وطني للنمو إىل جانب التنمية 
والتطوير التدريجي للمناطق اإلقليمية األخرى من خالل دعم 

وتعزيز مراكز النمو اإلقليمية للمساعدة يف دفع التنمية الحرضية 
واالجتامعية واالقتصادية.

• تعزيز وتسهيل التكامل االقتصادي بني مناطق اململكة املختلفة، 
وبني اململكة والدول املجاورة لها، من خالل تطوير مراكز التجمع 

العمراين عىل طول حدود اململكة، مثل مدينة عرعر؛
• تنويع القاعدة االقتصادية يف املنطقة وتحقيق التوازن القطاعي 

يف الصناعات الرئيسية التالية )التعدين، الزراعة، الرعي، السياحة، إلخ( 
وفقاً للموارد والقدرة اإلنتاجية املتاحة، وتشجيع القطاع الخاص لي 

يلعب دوراً إيجابياً يف التنمية االقتصادية؛
• تحقيق تنمية إقليمية متوازنة بني املحافظات داخل املنطقة 

استناداً إىل نوعية املوارد املتاحة يف كل منطقة؛
• تحقيق تنمية حرضية متوازنة من خالل تطوير واستكامل شبكات 

البنية التحتية )الطرق، االتصاالت، الكهرباء، املياه، إلخ(

 ٣.٢.٣  املخطط العام - الرئييس لعرعر 
اســرتاتيجي  عنــر  مــن  مكونــة  تخطيــط  أداة   ١2 عرعــر  مخطــط  يعــد 
الفنــي  التنفيــذ  تدعــم  تنظيميــة  ووثيقــة  الهيــكيل(  )املخطــط 
يــيل: مــا  املخططــات  هــذه  نطــاق  ويشــمل  املحــيل(،  )املخطــط 

• االسرتاتيجية طويلة املدى للمدينة،
• تحديد املناطق القابلة للتنمية ذات األهمية،

• تحديد األرايض العمرانية,
• النظام الرئييس للنقل والحركة،

• حامية البيئة،
• توفري البنية التحتية،

• املخططات التفصيلية الستعامالت األرايض،
• االشرتاطات واملوجهات العمرانية،

• املقرتحات التفصيلية للمناطق املختارة،

املخطط الهيكيل ملدينة عرعر 
االســرتاتيجي،  املكــون  يعــد  والــذي  الهيــكيل،  املخطــط  يهــدف 
عليهــا  املنصــوص  كتلــك  الرئيســية  املكانيــة  الهيــاكل  تحديــد  إىل 
إعــداد  تــم  ذلــك  عــىل  وبنــاء  للمنطقــة.  العمرانيــة  االســرتاتيجية  يف 
األمانــة. قبــل  مــن   )2١٩٩٦-٠٣٠( عرعــر  ملدينــة  الهيــكيل  املخطــط 
تجتــذب مدينــة عرعــر معظــم الجهــود التنمويــة يف املنطقــة، حيث يوجد 
بهــا ٨٧٪ مــن املؤسســات والرشكات والخدمات واالســتثامرات، باإلضافة 
إىل ٥٩٪ مــن ســكان املنطقــة يرتكــزون يف املدينــة، كــام تتميــز عرعــر 
أيًضــا بوجــود بعــض املواقــع األثريــة والســياحية التــي تخضــع حاليًــا لعمليــة 
إعادة التنمية والتطوير، وقد اســتلزم ذلك إعداد مخطط تنمية ســياحية.
الهيــكيل  املخطــط  حــدد  فقــد  األرايض،  باســتعامالت  يتعلــق  وفيــام 
اســتعامالت األرايض االســرتاتيجية وشــبكات البنيــة التحتيــة داخــل حارضة 
املنطقــة والنطــاق العمــراين حتــى عــام ١٤٥٠ هـــ )2٠٣٠(، حيــث أن ٪٦٠ 
مــن اســتخدامات األرايض الحاليــة تــم تخصيصهــا لالســتخدام العســكري، 

للمنطقــة  ميكــن  كــام  الســكني،  لالســتخدام  تخصيصهــا   تــم   ٪  2٥ و 
املخصصة لألغراض الســكنية أن تســتوعب ضعف عدد السكان املتوقع، 
جــداً.  املنخفضــة  الكثافــة  ذات  الســكن  أمنــاط  يدعــم  املخطــط  ألن 
األحاديــة،  األرايض  اســتعامالت  أمنــاط  املخطــط  هــذا  يشــجع 
التجاريــة  واالســتعامالت  لــألرايض  املختلطــة  االســتعامالت  ويقــرتح 
)2٪ اســتعامالت مختلطــة، 2٪ اســتعامالت تجاريــة( فقــط عــىل طــول 
الطرق واملحاور الرئيســية والطرق الثانوية، وفيام يتعلق باالســتعامالت 
األخــرى، مثــل الصناعيــة، فقــد خصــص لها أرايض بنســبة ٤٪، بينام خصص 
العامــة. والخدمــات  للمرافــق  باملدينــة  الحرضيــة  املناطــق  مــن   ٪٣.٤

املخطط املحيل 
التخطيــط  منظومــة  مــن  الثالــث  املســتوى  املحــيل  املخطــط  ميثــل 
الحــرضي يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويركــز إىل حــد كبــري عــىل 
مناطــق األمانــة التــي توجــد ضمــن النطــاق العمــراين مــع الرتكيــز بشــكل 
خــاص عــىل اإلســكان، ويحتــوي عــىل أطلــس املخطــط املحــيل الــذي 
جــزء  لــألرايض يف كل  بهــا  يوضــح تفاصيــل االســتعامالت املســموح 
يتضمــن  واالشــرتاطات،  األنظمــة  عــن  تقريــر  ويكملــه  املدينــة،  مــن 
املواصفــات والضوابــط املســموح بهــا، مثــل نســبة املســاحة املبنيــة، 
البنــاء  وأنظمــة  اشــرتاطات  ومناطــق  املبــاين،  وارتفاعــات  والشــوارع، 

الخاصــة... إلــخ. يهــدف املخطــط املحــيل إىل:

أ( تطبيق الضوابط الحرضية عىل لوائح واشرتاطات استعامالت 
األرايض والبناء يف املناطق الحرضية؛ 

ب( توفري الخدمات العامة والبنية التحتية املتكاملة بطريقة فعالة 
من حيث التكلفة؛ 

ج( وضع املتطلبات األساسية لشبكات الطرق املقرتحة، 
د( املساعدة يف تسهيل تطوير اإلسكان للقطاعني العام والخاص. 

ال يوجــد حاليــاً إطــار ترشيعــي إلعــداد وتنفيــذ املخططــات املحليــة، وبدالً 
مــن ذلــك، يتــم إعدادهــا مــن قبــل العديــد مــن االستشــاريني متبعــني 
يف ذلــك »كتيــب الــرشوط املرجعيــة إلعــداد املخطــط املحــيل«، الــذي 
أعدتــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ثــم تــم تحديثــه يف عــام 2٠١٥ 
وقــد كان التغيــري الفنــي الرئيــيس هــو رشط أن تكــون فــرتة املخططــات 
الجديــدة ١٤ عاًمــا )2٠١٥-2٠2٩(. إن عمليــة إعــداد املخطــط املحــيل تعتــرب 
معقــدة بســبب  وجــود هيــاكل موازيــة أنشــأتها وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة ووزارة الداخليــة، وعــىل الرغــم مــن أن املســؤولية النظاميــة 
الشــؤون  وزارة  إرشاف  )تحــت  األمانــات  عــىل  بوضــوح  تقــع  للتخطيــط 
ــات  ــاك تداخــالت يف االختصاصــات مــع هيئ ــة(،إال أن هن ــة والقروي البلدي
تطويــر املناطــق، يف حــني أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة هــي 
ــة للتخطيــط العمــراين، ولكــن ال توجــد آليــة تنســيق  املؤسســة املركزي
واضحــة، مــام يعيــق يف كثــري مــن األحيــان صنــع القــرار ويؤثــر عــىل تنفيــذ 
ــة منطقــة الحــدود الشــاملية. ــل أمان ــات مث ــة داخــل األمان ــري الفني املعاي
لقد تم إعداد املخطط املحيل ملدينة عرعر يف عام 2٠١٤ من قبل وزارة 
الشؤون البلدية بالتنسيق مع األمانة، ولكن مل يتم اعتامده حتى اآلن ١٣ .
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شكل ١٤. عرض مبسط لعملية إعداد املخطط املحيل ملدينة عرعر والجهات املشاركة يف عملية اإلعداد )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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٤،٢،٣ نطاق حامية التنمية العمرانية يف مدينة عرعر 
اإلطار الترشيعي

يحــدد  الــذي   ،١٥٧ رقــم  القــرار  الــوزراء  مجلــس  أصــدر   ،2٠٠٨ عــام  يف 
حتــى  العمــراين  النطــاق  مــن  لــكل  الشــاملة  واللوائــح  االشــرتاطات 
الالئحــة  صــدرت  كــام  العمرانيــة،  التنميــة  حاميــة  ونطــاق  2٠٣٠م  عــام 
 ١١٧٦٩ رقــم  الــوزاري  القــرار  مبوجــب   2٠١٠ عــام  يف  التنفيذيــة 
صــدور  ذلــك  تــىل  ثــم  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عــن  الصــادر 
الصــادر   ٦٦٠٠٠ رقــم  الــوزاري  )القــرار  الحاليــة  املراجعــة  النســخة 
2٠١٤م. العــام  يف  وذلــك  والقرويــة(،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عــن 

 
التوســع  التحكــم يف  العمــراين هــو  النطــاق  القصــد مــن   ولقــد كان 
العمــراين بينــام قصــد مــن نطــاق حاميــة التنميــة منــع الزحــف العمــراين 
العشــوايئ يف ضواحــي املــدن دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة، 
وذلــك مــن خــالل ترســيم حــدود النطاق الــذي ال يجوز التنميــة فيه، كام إن 
نطــاق حاميــة التنميــة إىل جانــب دوره الهــام يف دعــم  النطــاق العمــراين 
مبنــع الزحــف العمــراين، فإنــه يقــوم أيضــاً بوظيفة الحفــاظ عىل األرايض 
لعــام 2٠٣٠. العمــراين  النطــاق  خــارج   الحرضيــة املســتقبلية  للتنميــة 

ينص القرار عام 2٠١٤ عىل العديد من مبادئ التنمية العامة مبا يف 
ذلك: 

- إعطاء األولوية،، ملشاريع التنمية االسرتاتيجية التي تشكل جزءاً 
من االسرتاتيجيات العمرانية املكانية، مبا يف ذلك شبكات الطرق 

والخطوط  الحديدية الرئيسية التي متر عرب األرايض الخاصة؛

- عدم السامح مبشاريع التنمية خارج حدود النطاق إال مبوافقة وزارة 
الشؤون البلدية والقروية؛

-يجب أن تتبع مشاريع التنمية الكربى معايري تفصيلية محددة.
 

كــام يحــدد النظــام أيضــاً معايــري التنميــة التــي يجــب عىل املطــور االلتزام 
واإلقليميــة  الوطنيــة  للمراكــز  االســرتاتيجية  الفئــات  إىل  اســتناًدا  بهــا 
ــم قطــع األرايض، علــامً بــأن مدينــة عرعــر تصنــف كمركــز  واملحليــة وحج

وطنــي للنمــو )انظــر الشــكل ١٥(. 
التنميــة  حاميــة  نطــاق  بــني  الواقعــة  املنطقــة  أن  مــن  الرغــم  عــىل    
والنطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠ هـــ )2٠٣٠( هــي مــن الناحيــة الترشيعيــة 
منطقــة محميــة وغــري مخصصــة للتنميــة؛ إال أن النظــام يحــدد أيضــا آليــات 
فيهــا.  اإلقليميــة  الوطنيــة  أو  الضخمــة  االقتصاديــة  لتنفيــذ املشــاريع 
عــالوة عــىل ذلــك، وبنــاًء عــىل الصالحيــات املمنوحــة مــن قبــل النظــام، 
ــات التــرف يف األرايض الواقعــة  ــوكاالت لديهــا صالحي ــاك بعــض ال هن
التنميــة  مشــاريع  إنشــاء  عــىل  واملوافقــة  املناطــق  هــذه  مثــل  يف 
البلديــة  الشــؤون  وزارة  صالحيــات  إىل  اســتناداً  فيهــا  عــادي  بشــكل 
باإلضافــة  باألنظمــة.  وااللتــزام  االمتثــال  تقييــم  ناحيــة  مــن  والقرويــة 
إىل ذلــك، وبالنظــر إىل املرونــة الترشيعيــة حــول تعريــف املرشوعــات 
»الكــربى« أو »االســرتاتيجية«، توجــد بعــض املشــاريع الســكنية الخاصــة 

خــارج ن النطــاق العمــراين.

الشكل ١٥: يوضح ضوابط التنمية داخل حدود النطاق العمراين

 ةينارمعلا ةيمنتلا قاطن لحارمو يضارألا ميسقت تاططخم د5تعال ةينارمعلا ةيمنتلا دودح فينصت
 20/12/2014 خيراتب 66000 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ةحئاللا

 )2030-2025( ةثلاثلا ةلحرملا )2024-2019( ةيناثلا ةلحرملا )2018-2014( ىلوألا ةلحرملا
 )ءاسحلا ،فئاطلا ،اهبا ،اكاكس ،ةحابلا ،نازاج ،نارجن ،رعرع ،ةزينع ،ةديرب ،كوبت ، لئاح( ةينطولا ومنلا زكارم

 عبرم رتم 500 نم oكأ
 
 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
  اهرفوت لاح يف هايملا -
 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
  اهرفوت لاح يف هايملا -
 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -
 نع لقت ال ةينبملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -

50٪ 
 ضايرو سرادملا( ةيعcتجالا تامدخلل يضارألا ^فوت -
 )اه^غو تايفشتسملاو لافطألا

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
  اهرفوت لاح يف هايملا -
 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -
 ٪50 نع لقت ال ةينبملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -
 لافطألا ضايرو سرادملا( ةيعcتجالا تامدخلل يضارألا ^فوت -
 )اه^غو تايفشتسملاو

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
 تامدخلل يضارألا ^فوت -
 ضايرو سرادملا( ةيعcتجالا
 )اه^غو تايفشتسملاو لافطألا

- - 

 

الحوكمة والتمويل البلدي



٣٧

لعام ١٤٥٠ هـ )2٠٣٠(، كام يحدد النظام معايري التنمية والتطوير
التــي يجــب عــىل املطــور االلتــزام بهــا اســتناًدا إىل الفئــات االســرتاتيجية 

للمراكــز الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة وحجــم قطــع األرايض. 

تحديد النطاق العمراين
لقــد تــم تحديــد  النطــاق العمــراين ملدينــة عرعــر، إىل جانــب مــدن أخــرى، 
يف وقــت واحــد مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بواســطة 
لجنــة فنيــة تحــت إرشاف وحــدة تنســيق املشــاريع. وعــىل الرغــم مــن 
أن هنــاك فهــم بــأن الحســابات تســتند إىل بعــض العوامــل، مثــل النمــو 
توجــد  ال  أنــه  إال  املدينــة؛  يف  املتوقــع  الســكاين  والنمــو  التاريخــي 
معايــري دقيقــة منشــورة حــول كيفيــة حســاب حجــم  النطــاق العمــراين. 
كــام أنــه مــن الناحيــة املكانيــة، مل يسرتشــد بالبنيــة التحتيــة والخدمــات 
أن  ميكــن  بحيــث  متامثــل  بشــكل  النطــاق  تحديــد  تــم  حيــث  القامئــة، 

تســتفيد منــه »جميــع أطــراف املدينــة«.

التحديات
وضعــت  العمــراين  النطــاق  ولوائــح   اشــرتاطات  أن  مــن  الرغــم  عــىل 
حــدود  خــارج  تتــم  ال  بحيــث  والتنميــة  للتطويــر  للغايــة  واضحــة  قواعــد 
التــي  اإلســكان  مشــاريع  مثــل  االســتثناءات،  بعــض  فهنــاك  النطــاق، 
توزيــع  عرعــر  يف  تــم  املثــال،  ســبيل  عــىل  النظــام،  فعاليــة  تقــوض 
األرايض التابعــة لــوزارة اإلســكان يف مواقــع نائيــة داخــل املرحلــة الثانيــة 
مــن  النطــاق العمــراين، األمــر الــذي يــؤدي إىل أن يســتغرق تطويرهــا 

الخدمــات املطلوبــة. نقــص  أطــول بســبب  وقتًــا 

إجراءات إصدار الرخص 
التنميــة والتطويــر داخــل  النطــاق العمــراين ترتبــط ارتباطـًـا وثيًقــا مبراقبــة 
ــة، فــإن اإلجــراء يف عرعــر  ــح والتحكــم يف التنمي إجــراءات إصــدار التصاري

هــي كــام يــيل:
 

يقــدم املطــور لألمانــة مخطــط تقســيم األرايض، مبــا يف ذلــك • 
الالزمــة  التحتيــة  البنيــة  إلنشــاء  التفصيليــة  التنفيــذ  مخططــات 

الشــاملية(؛ الحــدود  )منطقــة 
النطــاق •  نظــام   ألحــكام  وفقــا  الطلــب  بتقييــم  األمانــة  تقــوم 

رقــم  الــوزاري  القــرار  حددهــا  التــي  الحــاالت  عــدا  مــا  العمــراين؛ 
١٧٧٧٧، حيــث يفــوض هــذا القــرار بعــض الســلطات واألدوار لألمــني 
مــن أجــل املوافقــة عــىل تقســيم األرايض فقــط فيــام يتعلــق 
بحجــم املشــاريع الســكنية، ويعتــرب أمــني منطقــة الحدود الشــاملية 

هــو مــن لــه ســلطة املوافقــة مبوجــب هــذا النظــام.
ثــم يُرَســل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة • 

ــاء املعمــول بهــا،  ــني البن ــة وقوان ــري التنمي ــه وفقــاً ملعاي النظــر في
الشــؤون  وزارة  قبــل  مــن  رفضــه  أو  التريــح  منــح  يتــم  ثــم  مــن 

والقرويــة. البلديــة 
)د( لدى املطور الذي رُفض طلب تريحه خياران لالستئناف:

لدى املطور الذي رُفض طلب تريحه خياران لالستئناف:• 
 )أ( اللجوء إىل األمانة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية 

إلعادة دراسة الطلب؛ 
)ب( رفع القضية إىل املحكمة اإلدارية ذات الصلة؛

يكون القرار الصادر بعد االستئناف أعاله نهايئ وملزم لجميع • 
األطراف. 

٥،٢،٣ نظام  األرايض البيضاء - عرعر
يف  البيضــاء«(  )»األرايض  املطــورة  غــري  األرايض  مســاحة  تعتــرب 
مدينــة عرعــر مرتفعــة؛ حيــث بلغــت 2٤,١١٨ هكتــار مــا يعــادل أكــر مــن 
ــة  ٦٥٪ مــن األرايض داخــل حــدود  النطــاق العمــراين ١٤٥٠هـــ يف مدين
يف  املتزايــد  النقــص  يف  رئيســياً  مســاهامً  تعتــرب  وهــي  عرعــر، 
ــار املــالك ادخــار األرايض  املســاكن، خاصــة بالنســبة للشــباب حيــث يخت
لزيــادة القيمــة إىل الحــد األقــى بــدالً مــن تطويرهــا. ولقــد أصــدرت 
الــذي يفــرض رضيبــة  البيضــاء  نظــام رضيبــة األرايض  الحكومــة مؤخــراً 
والتــي  قيمتهــا،  مــن   ٪2.٥ تبلــغ  البيضــاء«  »األرض    ١٤ عــىل  ســنوية 
تحــدد بأنهــا أرض فضــاء تقــع يف »مناطــق مأهولــة بالســكان«، مخصصــة 
إىل:  ويهــدف  املختلطــة،  التجاريــة  الســكنية  أو  الســكنية  للوحــدات 

)أ( زيادة املعروض من األرايض املطورة ملعالجة مشكلة النقص 
يف املساكن، )ب( جعل األرايض السكنية متاحة بأسعار معقولة؛ 

)ج( مكافحة املامرسات االحتكارية، كام ستقوم وزارة اإلسكان، وهي 
الجهة املنفذة، بفرض النظام عىل مراحل )انظر الشكل ١٦(.

 
٦،٢،٣ مخططات تقسيم األرايض

لنمــو  األساســية  اللبنــات  هــي  األرايض  تقســيم  مخططــات  تعتــرب 
وتطويــر مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، وبنــاء عــىل ذلــك يتمتــع 
تقســيم  عــىل  املوافقــة  بســلطة  الشــاملية  الحــدود  منطقــة  أمــني 
األرايض وفًقــا للمعايــري التاليــة )القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ لعــام 2٠١٠(:  

يجب أن تكون األرض ضمن  النطاق العمراين املعتمد؛• 
أن تكون استعامالت األرايض املحددة لها متوافقة مع • 

التعليامت واالشرتاطات واللوائح التي تحكمها؛
أن ال تسفر تقسيامت األرايض عن إلغاء أو تعديل أي اشرتاطات • 

أو الئحة أو تخطيط معتمد أو استخدام األرض املرح به؛ 
 االنتهاء من جميع إجراءات التخطيط الالزمة وتزويد وكالة وزارة • 

تخطيط املدن بنسخة مصدقة من املخطط بعد املوافقة عليه.

 لقد تم اعتامد 22٣ مخطط لتقسيم األرايض من قبل األمانة ضمن  
النطاق العمراين.   ١٥

 

الرياض

جدة

الدمام

أخرى

الشكل ١٦ :النسبة املئوية لألرايض البيضاء - املرحلة األوىل من تنفيذ نظام
 األرايض البيضاء

45%

27%

21%

7%
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٣.٣ اإلطار املؤسيس
الحرضيــة يف اململكــة  التنميــة  التخطيــط و  ١،٣،٣ مؤسســات 

الســعودية العربيــة 
  

يتأثــر منــط النمــو والتطويــر ملدينــة عرعــر باإلطــار املؤســيس املركــزي 
للتخطيــط يف اململكــة العربيــة الســعودية، تحــت إرشاف وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة والتــي تقــع عــىل عاتقهــا مســئولية ومهمــة التخطيــط 
أنــواع  لجميــع  الرتاخيــص  إصــدار  عــن  فضــال  اململكــة،  ملــدن  الحــرضي 
أنشــطة البنــاء ،١٦  كــام إنــه قــد أنيــط لوكالــة وزارة تخطيــط املــدن واإلدارات 
التابعــة لهــا مثــل التخطيــط املحــيل والدراســات والبحــوث، وإدارة تنســيق 
املشــاريع والتخطيــط والتصميــم العمــراين، مهمــة التنســيق مــع كل 
»الجهــات املعنيــة« املســؤولة عــن التخطيــط لتحقيــق التنميــة الحرضيــة 
الشــاملة ١٧ ، إال أنــه مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك القليــل مــن التنســيق 
ــر عــىل تقديــم الخدمــات وتنفيــذ  بــني هــذه اإلدارات واألمانــة وهــذا يؤث

املشــاريع.

٢،٣،٣ النطاق اإلقليمي - منطقة الحدود الشاملية
الحــدود  منطقــة  تنقســم  الداخليــة،  لــوزارة  اإلداري  للتصنيــف  وفقــاً 
الشــاملية إىل ٣ محافظــات، و١٨ مركــزًا، ٧ منهــا مــن )الفئة أ( و١١ مــن 
)الفئة ب( كــام أن مدينــة عرعــر، بصفتهــا عاصمــة املنطقــة، ال يشــملها 
هــذا التصنيــف، ولقــد تــم وضــع هــذا التصنيــف مــن قبــل وزارة الداخليــة 
١٨. ويف ضــوء هــذا الهيــكل خصصــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 

ــود ١٩   ــة للبن ــة مــن أجــل العمــل التنمــوي والخدمــات البلدي ــة ميزاني لألمان

وهــي الوســيلة املاليــة املتاحــة ملدينــة عرعــر 2٠. 
هنــاك مؤسســات إضافيــة يف منطقــة الحــدود الشــاملية تقــوم بــإدارة 
وتنظيــم عمليــة التنميــة، حيــث يقــدم مجلــس املنطقــة، برئاســة األمــري، 

2١  تقاريرهــا إىل وزارة الداخليــة.

 
مجلس املنطقة: 22 يتبع لألمارة ومطلوب منه: 2٣

التنميــة  مخطــط  يف  إدراجهــا  واقــرتاح  املنطقــة  احتياجــات  تحديــد   •
الوطنيــة.

•  تحديــد املشــاريع املفيــدة للمنطقــة وتقدميهــا عــىل أنهــا أنشــطة 
للتمويــل،  القابلــة  املشــاريع  واختيــار  فحصهــا  ليتــم  متويــالً  تتطلــب 
ثــم توفــري التمويــل كجــزء مــن مخططــات التنميــة الوطنيــة وامليزانيــة 

الوحيــدة املتاحــة. الوســيلة  الســنوية وهــي 
ــة، ومتابعــة  •  دراســة الرتتيــب التنظيمــي للمحافظــات واملراكــز اإلداري

ــذ أي تعديــالت. تنفي
ــيق  ــراء التنس ــة وإج ــر وامليزاني ــة والتطوي ــط التنمي ــكام مخط ــذ أح • تنفي

الــالزم.
بأصــوات  أعضائــه  ثلثــي  تعيــني  ويتــم  لألمانــة،  يتبــع  البلــدي  املجلــس 
الشــؤون  وزارة  قبــل  مــن  الباقــني  تعيــني  يتــم  حــني  يف  املواطنــني، 
ــات  ــة والبلدي ــطة األمان ــىل أنش ــاإلرشاف ع ــوم ب ــة، ويق ــة والقروي البلدي

ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة يف مدينة عرعر 

الحوكمة والتمويل البلدي
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للتأكــد مــن أنهــا تتوافــق وتلتــزم مبــا ورد يف املخطــط املحــيل، وكذلــك 
تلبيــة االحتياجــات الحاليــة للمنطقــة، ويقــوم باعتــامد:

ــدة  ــة املعتم ــات امليزاني ــىل مخصص ــد ع ــي تعتم ــة: والت ــة األمان • ميزاني
وتخضــع دامئـًـا للمراجعــة نظــرًا ألنهــا تســتند إىل األولويــات املتفــق عليهــا 

بــني املجلــس واألمــني.
•  دراســة املخططــات الســكنية مــع الرتكيــز عــىل مــا إذا كان هنالــك أي 

خطــأ إجــرايئ.
•  نطاق الخدمات البلدية. 

•  مشاريع نزع امللكيات اعتامداً عىل أولويات املدينة واحتياجاتها.
 

 ال يتمتــع املجلــس بصالحيــات تنفيذيــة حيــث أن هــذا األمــر تقــوم بــه 
باألمانــة والبلديــات. البلديــة والقرويــة ممثلــة  الشــؤون  وزارة 

 
٣.٣.٣ النطاق املحيل - منطقة الحدود الشاملية - عرعر

تتكــون منطقــة الحــدود الشــاملية مــن عــدة مــدن مبــا فيهــا مدينــة  عرعــر، 
إدارة املدينــة  يتــم  العاصمــة وأكــرب مدينــة، وكــام ذكــر ســابًقا،  وهــي 
مــن قبــل األمانــة التــي يرأســها األمــني والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل 
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، بينــام يتــم تعيــني بقيــة أعضــاء األمانــة 
مؤهالتهــم  عــىل  بنــاء  املدنيــة  الخدمــة  ديــوان  قبــل  مــن  التنفيذيــة 

املهنيــة.

خــالل  الشــاملية  الحــدود  التنظيمــي ألمانــة  الهيــكل  تحديــث  تــم  لقــد 
اإلداري  الهيــكل  يف  يوجــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن   ،١٩٩٧-١٩٩٨ الفــرتة 
بالجوانــب اإلداريــة  وتحــت إرشاف األمــني ثالثــة وكاالت رئيســية تهتــم 
والتنظيميــة والتخطيطيــة ألمانــة منطقــة الحــدود الشــاملية عــىل النحــو 

التــايل:

• وكالة التخطيط واملشاريع.
• وكالة الخدمات.

• وكالة الشؤون البلدية )توجد تحت إدارتها ٤ بلديات فرعية(.

 هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه األمانــة فيــام يتعلــق بــإدارة 
مدينــة عرعــر. منهــا: 

واألرايض  العســكرية  الجهــات  قبــل  مــن  اململوكــة  األرايض  تقــع     •
يعيــق  مــام  الحرضيــة،  املناطــق  قلــب  يف  أرامكــو  لرشكــة  املحجــوزة 

باألمانــة؛ الخاصــة  التخطيــط  مبــادرات 
ــه والــذي يبلــغ عرضــه ٥٠٠  •    وجــود خــط أنابيــب النفــط والحــرم الخــاص ب
مــرت مــن كل جانــب عــىل طــول هــذا الخــط، يعيــق إىل حــد كبــري التنميــة 

الحرضيــة؛

تلــك  خاصــة  والترشيعــات،  اللوائــح  تطبيــق  فقــط  هــو  األمانــه  دور   •
ينحــر  محــدوداً  دوراً  لهــا  فــإن  وبالتــايل  العليــا،  الجهــات  عــن  الصــادرة 
وذلــك  بالتنميــة  املتعلقــة  االقرتاحــات  تقديــم  يف  أســايس  بشــكل 
وفقــا لالئحــة التــرف بالعقــارات البلديــة الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء 
لعــام 2٠٠٣، والئحتــه التنفيذيــة لعــام 2٠٠٥، كــام أن لألمانــة دوًرا مبــارًشا 
يف إعــداد لوائــح واشــرتاطات البنــاء يف مدينــة عرعــر، خاصــة يف إطــار 

املخطــط املحــيل غــري املعتمــد؛

إداراتهــا  وخاصــة  الحكوميــة،  الجهــات  مــن  العديــد  صالحيــات  تداخــل   •
العاملــة يف مدينــة عرعــر، مــع صالحيــات األمانــة والتــي تتمثــل يف إمــارة 
منطقــة الحــدود الشــاملية ، ومجلــس املنطقــة واإلدارات التاليــة: النقــل، 
املدنيــة،  الخدمــة  املــرور،  املــدين،  الدفــاع  الزراعــة،  امليــاه،  الكهربــاء، 
وكتــاب العــدل، ولقــد تــم تشــكيل العديــد مــن اللجــان، عــىل املســتوى 
ملجلــس  الفرعيــة  اللجــان   )١( منهــا:  القضيــة؛  هــذه  لحــل  اإلقليمــي، 
األرايض  مراقبــة  لجنــة  و)٣(  البلــدي  املجلــس  لجنــة  و)2(  املنطقــة، 

والتعديــات، حيــث عــادة مــا يكــون هنــاك تشــاور مبــارش بــني األمانــة 
وهذه اللجان، خاصة فيام يتعلق بالتعامل مع شكاوى املواطنني؛

الوزاريــة،  واإلدارات  األمانــة  بــني  مــا  محــدود  رأيس  تنســيق  هنــاك   •
باســتثناء وزارة املاليــة، حيــث يوجــد تنســيق وتواصــل مســتمر ومبــارش، 
وخاصــة فيــام يتعلــق بامليزانيــات واملطالبــات املاليــة وإعــداد امليزانيــات؛

• العــدد املحــدود مــن املوظفــني املتخصصــني يف التخطيــط العمراين 
والحــرضي، باإلضافــة إىل إجــراءات التوظيــف واالختيــار التــي تســتغرق 

وقتــا طويــال؛

• عــدم كفايــة امليزانيــة إلكــامل حجــم العمــل الــذي يتعــني االضطــالع بــه 
مــن قبــل األمانــة, إىل جانــب توظيــف االستشــاريني املؤهلــني إلعــداد 

املخططــات؛ 

اإلجــراءات  وإنفــاذ  التخطيــط  لوائــح  مخالفــات  مراقبــة  إجــراءات  إن    •
اإلداريــة، مثــل العقوبــات، تعتــرب بطيئــة وبالتــايل غــري فعالــة كآليــة رادعــة.

الحوكمة والتمويل البلدي
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٤،٣ إطار التمويل البلدي

تقــع مدينــة عرعــر يف محافظــة الحــدود الشــاملية باململكــة العربيــة 
الســعودية، وترتبــط بشــكل جيــد بــكل مــن تبــوك وســكاكا، باإلضافــة إىل 
كونهــا قريبــة مــن األردن. ولقــد عــزز اســتثامر الدولــة يف اقتصــاد عرعــر 
مــن منــو الــرشكات واملؤسســات الخاصــة يف املنطقة، والتــي ارتفعت 
بنسبة ٣.2 ٪ بني عامي 2٠١2 و2٠١٦م، علامً بان غالبية اقتصاد املنطقة 
يرتكــز عــىل مؤسســات صغــرية ومتوســطة الحجــم تعمــل يف مجــاالت 
البنــاء، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، والــروة الحيوانيــة، والخدمــات االجتامعيــة. 
املنطقــة،  يف  الحكومــي  االقتصــادي  الهــدف  أصبــح  ولقــد 
يف  املحــيل  االقتصــاد  تنويــع  هــو   ،2٠٣٠ اململكــة  رؤيــة  بعــد 
األنشــطة  دراســة  نحــو  الدولــة  توجهــت  لذلــك،  ونتيجــة  الصناعــات، 
التــي  االســرتاتيجية  الصناعــات  مجــال  يف  الجديــدة  االقتصاديــة 
وتشــجيع  األعــامل  وتطويــر  العمــل  فــرص  خلــق  دعــم  شــأنها  مــن 
العامــة  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  تنميــة  فــإن  وبالتــايل،  االبتــكار، 
)عــىل ســبيل املثــال، املطــارات( التــي تخــدم القطاعــات االقتصاديــة 
األمانــة  ســعي  إطــار  يف  األولويــات  مــن  تعتــرب  عرعــر  يف  الرئيســية 
نحــو زيــادة فــرص الوصــول إىل األســواق، وتحفيــز املنافســة، وتســخري 
الوطنــي.   االقتصــاد  يف  ومســاهمتها  للمنطقــة  اإلنتاجيــة  القــدرة 
اآلراء  مشــاركة  دائــرة  تعزيــز  نحــو  واملســتمر  املتجــدد  االلتــزام  إن 
التعليــم  و)2(  واملحليــة،  اإلقليميــة  االحتياجــات   )١( بـــ  املتعلقــة 
والتدريــب، و)٣( الوضــع االقتصــادي الراهــن، يعتــرب جــزء أســايس مــن 
مــن شــأنه  والــذي  لتحقيــق أهدافهــا االقتصاديــة،  الدولــة  اســرتاتيجية 
البــرشي وتحســني  املــال  النمــو يف رأس  تعزيــز  مــن  الدولــة  متكــني 
ظــروف الســوق التــي تــؤدي إىل البحــث واالبتــكار والتنويــع االقتصــادي.  

١،٤،٣  النظام املايل 
أهــداف  دعــم  يف  العنــارص  أهــم  الســليمة  املاليــة  اإلدارة  تعتــرب 
التنميــة املحليــة وإنشــاء قاعــدة ماليــة قويــة تعــزز دور القطــاع العــام 
الحــايل،  الوقــت  ويف  املحليــة.  االقتصاديــة  التنميــة  دعــم  يف 
التنميــة  بخطــة  يسرتشــد  عرعــر  يف  العــام  التمويــل  نظــام  أن  نجــد 
الوطنيــة، وهــذا النظــام يعتــرب شــديد املركزيــة ويعتمــد عــىل الدعــم 
التنمويــة  واملشــاريع  األنشــطة  متويــل  مــن  للتمكــن  الحكومــي 
المیزانیة  إجمايل  الحکومة ٥ ٪ من  املحليــة. ففــي عام 2٠١٧، خصصت 
للخدمات البلدیة، واليت شــملت أیضا المشروعات والبرامج اليت تدیرھا 
.)  ١٩ والشکل   ١٨ الشکل  )انظــر  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة 

هــي  األمانــات،  وعــرب  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تعتــرب 
»خدمــات  أنهــا  عــىل  املصنفــة  األنشــطة  متويــل  عــن  املســؤولة 
وتريــف  البنــاء،  وتراخيــص  الحــرضي،  التخطيــط  مثــل  البلديــة«، 
الــوزارات  مــن  العديــد  هنالــك  إن  كــام  الطــرق،  وصيانــة  الســيول، 
عــىل  مشــاريع  وتنفيــذ  بتمويــل  تقــوم  األخــرى،  الحكوميــة  والهيئــات 
مســتوى املنطقــة )عــىل ســبيل املثــال، توفــر وزارة التعليــم التمويــل 
األخــرى  الــوزارات  قيــام  إىل  باإلضافــة  املــدن(،  ملــدارس  املبــارش 
املختلفــة بــإدارة العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة بشــكل منفصــل.

 
٢،٤،٣  إيرادات األمانة

مصــادر  مــن  القليــل  إال  الحــايل،  الوقــت  يف  األمانــة،  متلــك  ال 
مؤخــراً  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  فرضــت  ولقــد  الدخــل، 
لكــن  الخاصــة،  إيراداتهــا  البلديــة، والتــي وســعت مــن قاعــدة  الرســوم 
األمانــة  تــزال  ال  وبالتــايل،  كافيــة،  غــري  تــزال  ال  املحليــة  اإليــرادات 
للدولــة. العامــة  امليزانيــة  مــن  الحكومــي  الدعــم  عــىل  تعتمــد 

الشكل ١٨: اإلنفاق الوطني السعودي حسب القطاع ، 2٠١٧. الشكل ١٧: اإلنفاق الوطني السعودي حسب القطاع ، 2٠١٦

املصدر: بهاتيا، آر، )2٠١٧(، »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام 2٠١٧«، بنك الخليج الدويل. املصدر: بهاتيا، آر، )2٠١٧(، »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام 2٠١٧«، بنك الخليج الدويل.
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تعتمــد التحويــالت الحكوميــة الداخليــة مــن وزارة املاليــة عــىل مقرتحــات 
وزارة  ويف  الــوزارات،  مختلــف  مــن  املقدمــة  الســنوية  امليزانيــة 
بشــدة  امليزانيــة  إعــداد  عمليــة  تعتمــد  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون 
احتياجــات وأولويــات األمانــات؛ حيــث تقدم مقرتحات مشاريعهــا  عــىل 
يف  العليــا  الجهــات  إىل  تقدميها  يتم  والتي  القادمة،  امليزانية  لدورة 
النهائية،  املوافقــة  عــىل  للحصــول  والقرويــة  البلدية  الشــؤون  وزارة 
أثنــاء  عليهــا  املوافقــة  متــت  التــي  املشــاريع  تضمــني  يتــم  ثــم  مــن 
التمويــل. عــىل  للحصــول  وتقدميهــا  املاليــة  وزارة  ميزانيــة  مراجعــة 

 
٣.٤.٣ متويل تكاليف التشغيل لدى األمانات

 ٪١٠ عــىل  الحصــول  مــن   ،2٠١٦ عــام  يف  عرعــر  أمانــة  متكنــت 
وبالتــايل،  بهــا،  الخاصــة  املصــادر  إيــرادات  مــن  ميزانيتهــا  مــن  تقريبــاً 
يوجــه  الحكومــي.  الدعــم  عــىل  بشــدة  تعتمــد  عرعــر  تــزال  ال 
سياســات  وضــع  نحــو  األمانــات   2٠2٠ الوطنــي  التحــول  برنامــج 
جديــدة. متويــل  أدوات  اســتحداث  خــالل  مــن  ســليمة  ماليــة 
ريــال  مليــون   ١2٦ توفــري  مــن   ،2٠١٦ عــام  يف  عرعــر  متكنــت  كــام   
جــزء  متويــل  اســتطاعت  وبالتــايل،  الخاصــة،  إيراداتهــا  مــن  ســعودي 
.١٩ الشــكل  يف  موضــح  هــو  كــام   ، ميزانيتهــا  مــن  فقــط  صغــري 

٤،٤،٣ متويل رأس املال للخدمات البلدية
لقــد أصبــح الطلــب عــىل رأس املــال لتمويــل البنيــة التحتيــة املحليــة 
و  عرعــر،  مثــل  مــدن  يف  خاصــة  أولويــة،  ذات  الناشــئة  الــدول  يف 
التنميــة  تحديــات  ومعالجــة  التمويــل  يف  الفجــوة  هــذه  لســد 
مثــل  لــدول  املتاحــة  التمويــل  وخيــارات  بدائــل  فــإن  الجديــدة، 
برسعــة. التوســع  يف  آخــذة  أصبحــت  الســعودية  العربيــة  اململكــة 

تهــدف التغيــريات األخــرية إىل تحســني ســوق رأس املــال الســعودي 
يف ظــل ازديــاد معــدل رســملة الســوق، فعــىل ســبيل املثــال، تــم 
مؤخــراً طــرح نظــام الســوق املاليــة، وهيئــة الســوق املاليــة، والســوق 
املاليــة الســعودية )تــداول( اململوكــة للقطــاع الخــاص يف اململكــة 

العربيــة الســعودية بهــدف تحســني ســوق رأس املــال املحــيل.

ولقــد ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية، بــني عامــي 2٠١١ و2٠١٦، 
بــدءاً مبــا يزيــد عــن ٥٠٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل إىل حــوايل ٧٠٪ 
مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، وتعتــرب رشكــة الســوق املاليــة الســعودية 
)تــداول( اليــوم هــي الســوق الوحيــد لألســهم يف الســعودية وأكــرب 
اململكــة  أنشــأت  كــام  العــريب،  العــامل  يف  لألســهم  تبــادل  ســوق 
العربيــة الســعودية الســوق املوازيــة »منــو« إىل جانــب تــداول، وهــو 
وتعتــرب  الحجــم.  واملتوســطة  الصغــرية  للــرشكات  أســهم  ســوق 
جيــًدا  خيــاًرا  اإلدراج،  متطلبــات  مــن  األقــل  العــدد  ظــل  يف  »منــو«، 
العــام.  االكتتــاب  يف  ترغــب  التــي  واملتوســطة  الصغــرية  للــرشكات 

شــهدت  التقليديــة،  املرفيــة  الخدمــات  تقديــم  إىل  وباإلضافــة 
مــن  سلســلة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  املحليــة  البنــوك 
بتقديــم  وبــدأت  مواردهــا،  وتنــوع  واالســتحواذ،  االندمــاج  عمليــات 
متنوعــة  قاعــدة  إىل  وإســالمية  تقليديــة  اســتثامرية  منتجــات 
اململكــة  يف  املــال  رأس  ســوق  أصبــح  كــام  املســتثمرين،  مــن 
املــال  رأس  تخصيــص  كفــاءة  عــىل  مثــاالً  الســعودية  العربيــة 
الســوقية. القيمــة  وزيــادة  االســرتاتيجية  باإلصالحــات  املدعــوم 
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فيــام يتعلــق بســوق الديــون يف اململكــة العربيــة الســعودية، بــدأت 
الحكومــة إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف عــام ١٩٨٨م، حيــث أنــه 
مــن  الديــون لسلســلة  الـــ ١٥ املاضيــة، خضــع ســوق  الســنوات  خــالل 
التغيــريات، والتــي غــريت عمليــة إصــدار الســندات وســندات التســعري 
املشــرتين  أحــد  كان  ولقــد  الســندات.  اســتحقاق  رشوط  وتحديــد 
يف  املســتثمرين  مجموعــة  هــو  الحكوميــة  للســندات  الرئيســيني 
ســندات التنميــة الحكوميــة )GDBs(، والتــي تتكــون مــن املؤسســات 
ســندات  وتعتــرب  األجانــب.  واملســتثمرين  والبنــوك  املحليــة  املاليــة 
التنميــة الحكوميــة قابلــة لخصــم الــزكاة بالنســبة للمســتثمرين املحليــني 
وتعفــى مــن اقتطاعــات الرضائــب عــىل دخــل املســتثمرين األجانــب.

 
لــرأس  جاذبــة  تنافســية  ظــروف  خلــق  إىل  املنهــج  هــذا  يــؤدي 
املتوقــع  ومــن  تأثــريات  األســهم  يف  واملســتثمرين  املــال 
عــىل  النطــاق  واســعة  تأثــريات  املســتقبل  يف  لــه  يكــون  أن 
يزيــد  مــام  عرعــر،  مدينــة  مثــل  ملــدن  املحليــة  االقتصاديــات 
والحرضيــة. العمرانيــة  التنميــة  لتمويــل  املــال  رأس  توافــر  مــن 
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١،٤ أمناط النشاط العمراين
١،١،٤ أمناط التنمية يف املدينة

يف  »تاباليــن«  النفــط  أخــط  إنشــاء  بعــد  عرعــر  مدينــة  تأسســت  لقــد 
الخمســينيات مــن القــرن العرشيــن، وكانــت يف البدايــة مجــرد مجمــع 
ســكني للعاملــني ومركــزًا صحيًــا يقــع بجانــب محطــة ضــخ النفــط، عنــد 
تقاطــع وادي عرعــر ووادي بدنــه، ومــع مــرور الوقــت، بــدأت تظهــر العديــد 
مــن الخيــام الجديــدة حــول املنطقــة الوســطى مــن املدينــة، ثــم تحولــت 
فيــام بعــد إىل منــازل طينيــة وإىل مباين أكر اســتدامة. لقــد اعتمد منو 
املدينــة عــىل مــوارد امليــاه املوجودة باســتمرار يف وادي عرعــر، ووجود 
املناطــق الزراعيــة عــىل طــول الطــرق اإلقليميــة )عرعــر - دومــة الجنــدل(.

 
وكان العاملــني يف قطــاع النفــط هــم أول ســكان املدينــة، ومــع تنامــي 
إنتــاج وصناعــة النفــط، أصبحــت عرعــر أكــر جاذبيــة بالنســبة لعــدد أكــرب 
الفــرتات  ويف  والوظائــف،  العمــل  لفــرص  كمركــز  الســعوديني  مــن 
الســكان  عــدد  ازداد  حــدود اململكــة،  عــىل  موقعهــا  وبســبب  التاليــة، 
وعائالتهــم  املســلحة  والقــوات  العســكرية  القــوات  وجــود  بســبب 
مــام ســاهم بشــكل رئيــيس يف النمــو الســكاين، إىل جانــب ازديــاد 
العاملــة الوافــدة واملهاجــرون مــن الداخــل، حيــث بلــغ ســكان عرعــر حاليــاً 
ســوف  ســنوياً،   ٪١.٧ بنحــو  متوقــع  وبنمــو  نســمة.   2١٩,٠٧٩ حــوايل 
يصبــح عددهــم 2٨٣,٣٠٠ نســمة بحلــول عــام 2٠٣٠م. الكثافــة ســكانية 
النطــاق  داخــل   الكثافــة  بلغــت  بينــام  شــخص/هكتار،    ٣٥.٣ بلغــت 
العمــراين١٤٥٠ هـــ ٥.٩  شــخص/هكتار، وهــذه الكثافــة بالنســبة ملدينــة 
وبالنظــر  ذلــك،  ومــع  كبــري،  حــد  إىل  جيــدة  تعتــرب  عرعــر،  مثــل  صغــرية 
لعــام  العمــراين  النطــاق  ملســاحة  بالنســبة  الســكانية  الكثافــة  إىل 
أخــرى يف اململكــة،  مــدن  مــع  باملقارنــة  جــًدا  تعتــرب منخفضــة   ،١٤٥٠
مــن قبــل  الكثافــة املحــددة  بالنســبة إىل معايــري  إنهــا منخفضــة  كــام 
شــخص/هكتار.  ١٥٠ تكــون  بــأن  ينصــح  والتــي  املتحــدة  األمــم  موئــل 

 ،١٩٨٥ عــام  حتــى  العمــراين  النمــو  حيــث  مــن  عرعــر  توســعت  لقــد 
باالمتــداد نحــو الشــامل مــن مركــز املدينــة عــىل طــول الــوادي الرئيــيس، 
ثــم بــدأت يف وقــت الحــق تنمــو عــىل محــور الــرشق والغــرب، عــىل 
جهــة  يف  اإلقليمــي  املطــار  وجــود  مــع   ،٨٥ الرسيــع  الطريــق  طــول 
الغــريب.  الشــاميل  الجانــب  عــىل  األردن  وحــدود  الرشقــي،  الجنــوب 
ذلــك  يف  أثــر  حيــث   ٪  ٥2.٦ بنســبة   ،١٩٨٥ عــام  منــذ  املدينــة،  منــت 
موقعهــا عــىل مفــرتق إثنــني مــن الطــرق الرسيعــة الرئيســية، وهــام: 
الشــامل  اتجــاه  يف  عرعــر  مدينــة  يعــرب  الــذي   ،٨٥ الرسيــع  الطريــق 
جنــوب  كيلومــرت   ١٠٠ بعــد  عــىل  ســكاكا  مبدينــة  ويربطهــا  والجنــوب 
كيلومــرت   ٣٠٠ بعــد  عــىل  العــراق  يف  بغــداد  ومدينــة  عرعــر،  غــرب 
شــامل رشق عرعــر، والطريــق الرسيــع ٨٠ الــذي يعــرب عرعــر يف اتجــاه 
كلــم  بعــد ٣٥٠  عــىل  الباطــن  حفــر  ويربطهــا مبدينــة  والغــرب  الــرشق 
 ١٥٠ بعــد  عــىل  األردنيــة  الحــدود  عــىل  طريــف  ومبدينــة  عرعــر،  رشق 
ملدينــة  الحاليــة  العمرانيــة  املنطقــة  معظــم  تقــع  عرعــر.  غــرب  كلــم 
حــني  يف   ،٨٥ الرسيــع  الطريــق  مــن  الشــاميل  الجانــب  عــىل  عرعــر 
العمــراين. نســيجها  ويقســم  املدينــة   ٨٠ الرسيــع  الطريــق  يعــرب 
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١٩٧٢١٩٨٥

الرئيســية  الهيكليــة  العنــارص  الرئيســيان هــام  الطريقــان  يعتــرب هــذان 
ملدينــة عرعــر، ولهــام تأثــري قــوي عــىل منــط تطورهــا، إىل حــد أن الشــكل 
ــام ضلعــه  ــع ت ــارة عــن مرب ــح عب ــة أصب ــة الحالي الهنــديس للمســاحة املبني
حــوايل ٦ كيلومــرتات. ال تــزال التطــورات املســتقبلية وخطــط توســيع 
املدينــة املقرتحــة يف الوقــت الحــايل تقــع عــىل طول هذيــن الطريقني 
الحــرضي. للنســيج  العــام  الشــبي  الربــط  يعيــق  مــام  الرئيســيني، 

 
تلعــب األرايض العســكرية الكبــرية املحجــوزة، التــي تقــع عــىل طــول 
وســط  رشق  كيلومــرتات   ٤ حــوايل  بعــد  عــىل   ٨٥ الرسيــع  الطريــق 
التنميــة يف املدينــة، وهــي  كبــريًا كمحــور يف  منــط  املدينــة، دوًرا 
تشــبه الفجــوة الفاصلــة بــني الجــزء القديــم مــن املدينــة والتوســع باتجــاه 
ـد حركــة التنميــة  الــرشق. تبلــغ مســاحتها حــوايل ٤2٠٠ هكتــار كــام تُقيّـِ
وتواصلهــا يف اتجــاه الــرشق، مــام يجعــل التوســع يف الجهــة الرشقيــة 
للمدينــة تتوافــق مــع منــط عمــراين وحــرضي معــزول ومجــزأ. نتيجــة لهــذا 

واملســتقبلية  األخــرية  والتطويــر  التنميــة  أنشــطة  دفــع  تــم  الفصــل، 
بعيــًدا نحــو األطــراف، األمــر الــذي جعلهــا عوامل محفــزة للزحــف العمراين.

منــط  عــىل  الرئيســية  والجغرافيــة  الطبيعيــة  الســامت  كذلــك  تؤثــر 
مــن  واســعة  شــبكة  وجــود  تحديــداً  أكــر  نحــو  وعــىل  املدينــة،  تنميــة 
األوديــة التــي تعــرب املدينــة يف اتجاهــات الــرشق والغــرب والجنــوب، 
شــبكة  أن  حيــث  و٨٥،   ٨٠ الرسيعــني  الطريقــني  مــع  التــوازي  عــىل 
أحجــام  ذات  مميــزة  مناطــق   ٣ إىل  حاليــاً  املدينــة  تقســم  األوديــة 
الصناعيــة،  واملنطقــة  القديــم،  املدينــة  وســط  وهــي:  مختلفــة 
وحــي املســاعدية، وبالتــايل تقــع املدينــة عــىل ســهل يتميــز بوجــود 
وســط  مــن  االســتواء  يف  تبــدأ  التــي  املنخفضــة  التــالل  بعــض 
متباينــة  وانخفاضــات  ارتفاعــات  بذلــك  منشــأًة  خارجهــا،  إىل  املدينــة 
باإلضافــة  ومذهلــة  رائعــة  ومناظــر  مشــاهد  املدينــة  عــىل  تضفــي 
إىل املناظــر الطبيعيــة التــي توجــد عــىل األطــراف الخارجيــة للمدينــة. 

 

املساحة: ٩٨٩ هكتار
عدد السكان: 2٣،٨٠٠ نسمة 

املساحة: ٥2٠2٣ هكتار
عدد السكان: ١٤،١٠٠  نسمة 

املدينة الحالية



٤٩

٢٠٠٠٢٠١٥
املساحة: ٦،١٩2 هكتار

عدد السكان: 2١٩،٠٧٩ نسمة 
املساحة: ٣،٥٦١٠٨ هكتار

عدد السكان: ١٤١،٨٣٣ نسمة 

 

شكل 22: منط النمو العمراين

املدينة الحالية

مراحل النمو العمراين والحرضي

قبل ١٩٧٠ 2٠١٥



٥٠

1

3

2
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٢،١،٤ الحدود اإلدارية

يبلــغ ســكان مدينــة عرعــر 2١٩,٠٧٩ نســمة، مــا يشــكل نســبة ٥٥.٥ ٪ مــن 
ســكان املنطقــة، كــام إنــه مــن الناحيــة اإلداريــة تغطــي مســاحة املدينــة 
حــوايل ١٣١,٣٠٠ هكتــار مــن مســاحة نطــاق حاميــة التنميــة، وهــي تعتــرب 
إجــاميل مســاحة األرايض الخاضعــة لألمانــة، واملوضحــة لحــدود املدينــة. 
ولقــد وضعــت وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة كل مــن نطــاق حاميــة 
لعــام  العمــراين  النطــاق  و  لعــام ١٤٣٥،  العمــراين  النطــاق  و  التنميــة 
١٤٥٠، بهــدف الحــد مــن التوســع العمــراين دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة 
كافيــة، إىل جانــب منــع الزحــف العمــراين ومتــدده يف ضواحــي املدينــة.

 
وجــه  عــىل  التنميــة،  حاميــة  لنطــاق  األساســية  املهمــة  تتمثــل 
توســع املدينــة، وحاميــة  والتحكــم يف  التنميــة  إدارة  الخصــوص، يف 
عليهــا.  والحفــاظ  الرئيســية  الزراعيــة  واألرايض  البيئيــة  األصــول 
مســاحة  عرعــر  يف  الحــايل  التنميــة  حاميــة  نطــاق  يغطــي  حيــث 
مــرت،  كلــم   ٤٤ يف  مــرت  كلــم   ٥٨ حــوايل  تبلــغ  األرض  مــن  شاســعة 
ارتبــاط  لهــام  و١٤٥٠   ١٤٣٥ لعــام  العمرانيــة  التنميــة  نطاقــي  إن  كــام 
واملســتقبلية  الحاليــة  والحــرضي  العمــراين  النمــو  باتجاهــات  وثيــق 
للمدينــة، وقــد تــم وضعهــام بقصــد دعــم عمليــات صنــع القــرار بشــأن 
االســرتاتيجية،  والحوكمــة  االقتصاديــة  والتنميــة  األرايض  اســتعامالت 
النطــاق  تخطيــط  يجــب  التنميــة،  حاميــة  نطــاق  يف  الحــال  هــو  وكــام 
الرؤيــة واألهــداف االســرتاتيجية.  العمــراين بعنايــة مبــا يتــامىش مــع 

 

تبلغ املساحة املتاحة للتنمية بني الحدود الخارجية للمساحة املبنية يف 
املدينــة و النطــاق العمــراين لعــام ١٤٣٥ هـــ حــوايل 2٦,2٠٠ هكتــار، وبنــاء 
عــىل الكثافــة املــوىص بهــا مــن موئــل األمــم املتحــدة والتــي تبلــغ ١٥٠ 
شــخص/هكتار، ســيكون لــدى املدينــة القدرة عىل اســتيعاب ٣,٩٣٠,٠٠٠ 
بالكامــل.   لتطويرهــا  عاًمــا  حــوايل ١٧٤  إضــايف، وستســتغرق  شــخص 
هنالــك مســاحة ٤,٦٠٠ هكتــار إضافيــة ميكــن أن تتوســع فيهــا املســاحة 
املتاحــة للتنميــة بــني نطاقــي التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤٣٥ و١٤٥٠هـــ، 
وبالنظــر إىل الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة، فــإن 
هــذه املســاحة لديهــا القــدرة عــىل اســتيعاب ٦٩٠,٠٠٠ شــخص إضــايف، 
عاًمــا.  ٨٥ بالكامــل  تطويرهــا  سيســتغرق  الحــايل،  النمــو  ومبعــدل 

 
النطــاق العمــراين  التنميــة و  بــني نطــاق حاميــة  إن املســاحة الواقعــة 
العديــد  عــىل  تشــتمل  هكتــار،   ٩٤.٣٠٠ تبلــغ  والتــي  ١٤٥٠هـــ،  لعــام 
واألرايض  واألوديــة,  والصحــراء,  الجبــال,  مثــل  الطبيعيــة،  املزايــا  مــن 
كثافــة  عــىل  بنــاء  والتــي  الســكانية،  الكثافــة  قليلــة  وهــي  الزراعيــة، 
إنشــاء  تســتهدف  والتــي  بهــا  املــوىص  املتحــدة  األمــم  موئــل 
القــدرة  املنطقــة  لهــذه  ســيكون  ومســتدامة،  متطــورة  مــدن 
النمــو  ومبعــدل  شــخص،   ١٤,١٤٥,٠٠٠ حــوايل  اســتيعاب  عــىل 
كامــل. بشــكل  لتطويرهــا  عاًمــا   2٥٠ األمــر  سيســتغرق  الحــايل، 
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ــة املبنيــة  وبالنظــر عمومــا إىل امتــداد األرايض بــني املنطقــة العمراني
تبلــغ  املتاحــة  األرايض  مســاحة  إجــاميل  فــإن  التنميــة  حاميــة  ونطــاق 
١2٥,١٠٠ هكتــار، وإذا مــا اســتُخدمت للتنميــة يف املســتقبل، ميكــن 
عاًمــا،   2٦٥ تطويرهــا  ويســتغرق  نســمة،   ١٨,٧٦٥,٠٠٠ تســتوعب  أن 
كــام إن الطبيعــة الواســعة للغايــة لهــذه النطاقــات الثالثــة تجعلهــا غــري 
فعالــة يف الغالــب كأدوات إلدارة النمــو، حيــث أنهــا تشــجع، مــن نــواح 
عديــدة، الزحــف العمــراين واالســتثامر غــري الفعــال يف البنيــة التحتيــة.

 
٣،١،٤  الكثافة العمرانية 

خــالل الســنوات الواحــد والعرشيــن األوىل )١٩٥١ إىل ١٩٧2( مــن نشــأة 
وظهــور مدينــة عرعــر، كان النمــو الســكاين مســتمراً وثابتًــا، حيــث بلــغ 
١٤,٠٠٠ نســمة، ويف العقــد التــايل، ســجلت عرعــر منــو ســكاين رسيــع، 
مــام زاد عــدد ســكانها بنحــو ٥٩ ٪ يف ثالثــة عــرش عــام )١٩٨٥(، ليصــل 
إىل 2٣٨٠٠ نســمة. تبــع ذلــك زيــادة كبــرية أخــرى يف الســنوات الخمــس 
عــرشة التاليــة، حيــث تضاعــف عــدد الســكان يف عــام 2٠٠٠ ليصــل إىل 
١٤١,٨٣٣ نســمة، ثــم 2١٩,٠٧٩ نســمة بحلــول عــام 2٠١٥م، حيــث أنــه 
نســبة  الســكان  منــو  معــدل  بلــغ  املاضيــة،  الثالثــني  الســنوات  خــالل 
٨2٠ ٪، مــام ميثــل معــدل منــو مرتفــع للغايــة. ومبعــدل النمــو الحــايل، 
ســيصل عــدد الســكان إىل 2٨٣,2٩٦ نســمة بحلــول عــام 2٠٣٠م، بزيــادة 
متوقعــة تبلــغ حــوايل ٦٤,2١٧ نســمة يف اإلثنــي عــرش ســنة القادمــة.
واألهــم مــن ذلــك، أنــه يف إطــار عــدد الســكان الحــايل البالــغ 2١٩,٠٧٩، 
نجــد أن ٦٣.٣ ٪ منهــم دون ســن الثالثــني )ســن الشــباب وقــوة العمــل(.

لعــام  العمــراين  النطــاق  ضمــن   اإلجامليــة  الســكانية  الكثافــة  تبلــغ 
ذات  األخــرى  باملــدن  قــورن  مــا  إذا  وهــو،  شــخص/هكتار،   ٣٥ ١٤٥٠هـــ 
الحجــم املامثــل داخــل اململكــة، يعتــرب مســتوى كثافــة مقبــول. مــع 
ذلــك، يوجــد منــط عــايل الكثافــة يف وســط املدينــة يــرتاوح مــا بــني 
١٥٠-2٠٠ شــخص/هكتار، وبالتــايل يتــامىش مــع الكثافــة املــوىص بهــا 
مــن موئــل األمــم املتحــدة، وهــذا يعنــي أيًضــا أن ١١.٦٪ مــن إجــاميل 
النســيج  إن  املدينــة.  ســكان  مــن   ٪٣٣ تســتوعب  املبنيــة  املســاحة 
العمــراين يف هــذه املنطقــة مكثــف، حيــث أن ارتفــاع املبــاين بشــكل 
االرتــدادات  وتكــون  طوابــق،  خمســة  إىل  ثالثــة  بــني  مــا  يــرتاوح  عــام 
ــة  ــة العمراني ــأن لهــذه األمنــاط مــن التنمي ــة، علــامً ب يف معظمهــا صفري

العديــد مــن املزايــا، عــىل ســبيل املثــال، نجــد أن عمليــة تقــارب املبــاين 
عــىل  عــالوة  الشــوارع،  يف  للمشــاة  املريــح  الظــل  توفــر  وواجهاتهــا 
يف العيــش  تكلفــة  يجعــل  الكثافــة  مــن  املســتوى  هــذا  فــإن  ذلــك، 
املدينــة معقولــة وميــرسة حيــث يتــم تقاســم تكاليــف الخدمــات عــرب 
العديــد مــن األشــخاص يف الهكتــار الواحــد، باإلضافــة إىل أن األماكــن 
أوقــات  معظــم  والحركــة  بالحيــاة  ومفعمــة  حيويــة  أكــر  تكــون  العامــة 
املختلفــة.  التجاريــة  األنشــطة  ويشــجع  يدعــم  الــذي  األمــر  اليــوم، 

شــخص/  ١٥٠ إىل   ١٠٠ بــني  مــا  تــرتاوح  متوســطة  كثافــة  أيًضــا  توجــد 
مــا  االنتقاليــة  املنطقــة  متثــل  والتــي  املدينــة،  وســط  يف  هكتــار 
مؤخــرًا،  بناؤهــا  تــم  التــي  واملناطــق  القدميــة  املدينــة  وســط  بــني 
مزايــا  نفــس  املتوســطة  الكثافــة  ذو  التطويــر  منــط  يوفــر  كــام 
وجــود  يف  تتمثــل  إضافيــة  ميــزة  مــع  العاليــة،  الكثافــة  ذو  النمــط 
يف  منهــا  االســتفادة  ميكــن  التــي  الفارغــة  املســاحات  بعــض 
إلــخ. واملنتزهــات...  العامــة  والحدائــق  الخــرضاء  املســاحات  إنشــاء 

تتميز التوسعات العمرانية الحديثة بانخفاض الكثافة والتي تصل إىل ٣٠ 
شــخص/هكتار كحــد أقــى، وبذلــك تعترب األقل أداًء داخــل املدينة، ومع 
ذلــك، تعــد هــذه الكثافــة مقبولــة بالنســبة لضواحــي املنطقــة العمرانية. 
وبالنظــر إىل موقــع وحجــم مدينــة عرعــر، فــإن املدينــة بشــكل عــام تحقــق 
أداًء أفضــل باملقارنــة مــع مــدن أخــرى يف اململكــة العربيــة الســعودية.

 
لقــد تــم رصــد وجــود أدىن كثافــة يف املناطــق التــي تقــع خــارج أطــراف 
الكتلــة العمرانيــة الحرضيــة ملدينــة عرعــر، بالقــرب مــن النطــاق العمــراين 
١٤٥٠هـــ، حيــث بلغــت الكثافــة ١٣ شــخص/هكتار, وتعتــرب مناطــق مل تتــم 
تنميتهــا، ولذلــك تتميــز بأمنــاط التنميــة املبعــرة غــري املتصلــة مبركــز 
املدينــة، والتــي تشــجع عــىل الزحــف العمــراين وتعــرض املدينــة ملخاطــر 
التنميــة العمرانيــة االســتقطابية والنســيج غــري الفعــال، كــام ال تكــون 
صديقــة للمشــاة حيــث أنهــا تعتمــد بشــكل أكــرب عــىل التنقــل بالســيارات، 
وباملثــل، تكــون تكاليــف توفــري الخدمــات ملثــل هــذه املناطــق أعــىل 
املناطــق  هــذه  ســكان  يتمتــع  ال  وبالتــايل  للمدينــة،  بالنســبة  بكثــري 
وعــدم  الكافيــة  العامــة  واملرافــق  بالخدمــات  األحيــان  مــن  كثــري  يف 
وجــود البنيــة التحتيــة الفعالــة مثــل امليــاه والــرف الصحــي والطــرق.  

٢٣

٠ إىل ٣٠ شخص/هكتار١٠٠ إىل ١٥٠ شخص/هكتار

املناطق الغري رسمية املناطق ذات الكثافة السكانية املتوسطة

١
١٥٠  إىل 2٠٠ شخص/هكتار
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الشكل 2٧. الكثافة السكانية ومعايري موئل األمم املتحدة

املدينة الحالية

٣٥،٣ شخص/هكتار

٢١٩,٠٧٩
عدد السكان

متوسط الكثافة السكانية:

 
١-2٥ شخص/هكتار 

2٦-٥٠ شخص/هكتار 
٥١-٧٥ شخص/هكتار 

٧٦ -١٠٠ شخص/هكتار 
١٠١ - ١٧٤ شخص/هكتار 

 
أكر من ١٥٠ شخص/هكتار

أقل من ١٥٠ شخص /هكتار
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٤.١.٤ استعامالت األرايض

إن أكــرب اســتخدام لــألرايض يف املخطــط الحــايل مــن نصيــب أرايض  
الحــرس الوطنــي، وهــو مــا ميثــل حــوايل ٦٠٪ مــن املســاحة الحرضيــة 
الجــزء  يف  املحجــوزة  األرايض  هــذه  معظــم  تقــع  حيــث  بأكملهــا، 
األحيــاء،  بــني  التواصــل  قطــع  إىل  أدى  مــام  املدينــة،  مــن  املركــزي 
اســتخدام  أكــرب  ثــاين  بينــام  عــام.  بشــكل  العمــراين  النســيج  وتجزئــة 
حــايل لــألرايض يتمثــل يف القطــاع الســكني، الــذي يشــغل 2٥٪ مــن 
األرايض  تشــكل  كــام  املدينــة.  وســط  مــن  بــدءاً  العمرانيــة  املســاحة 
أحــادي  اســتعامل  منطقــة  أكــرب  ثالــث  وهــي   ،٪٤ بنســبة  الصناعيــة 
ضمــن املناطــق الحرضيــة، يف حــني تقــع املنطقــة الصناعيــة الرئيســية 
وســط  عــن  بعيــًدا  الجديــدة(،  الصناعيــة  باملدينــة  يعــرف  )مــا  األخــرى 
الطريــق  طــول  عــىل  الغــرب  اتجــاه  يف  كيلومــرت   ٨ تقريبًــا  املدينــة، 
وســط  يف  الخفيفــة  الصناعيــة  األنشــطة  بعــض  وتوجــد   ،٨٥ الرسيــع 
املدينــة، تتمثــل بشــكل أســايس يف املســتودعات والــورش الصغــرية، 
الجديــدة. الصناعيــة  املدينــة  داخــل  إىل  قريبــاً  نقلهــا  ســيتم  ولكــن 

الحــايل،  مــع  باملقارنــة  املقــرتح،  األرايض  اســتعامالت  مخطــط  إن 
ســوف يشــهد توســعاً كبــرياً يف املناطــق الســكنية، وزيــادة طفيفــة 
يف اســتعامالت األرايض الرتفيهيــة، إىل جانــب حجــز كميــات كبــرية مــن 
األرايض للخدمــات العســكرية الوطنيــة واإلقليميــة. كــام يبــدو أن مخطط 
اســتعامالت األرايض املقرتحة يف املســتقبل للمدينة ســوف يتوســع 
بشــكل كبــري خــارج النطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠ ونطــاق حاميــة التنميــة، 

توجــد  حيــث  بهــا،  املــوىص  التنمويــة  االســرتاتيجية  تعتــرب  ال  وهــذه 
العمرانيــة  داخــل املنطقــة  حاليًــا  املتاحــة  األرايض  مــن  كبــرية  كميــات 
و١٤٥٠هـــ.   ١٤٣٥ لعــام  العمــراين  النطــاق  ضمــن  وكذلــك  املبنيــة، 
ــق منخفضــة الكثافــة وغــري املطــورة ال  ــإن املناط ــابًقا، ف ــا س وكــام ذكرن
متيــل إىل االســتدامة، وتنتــج بيئــات غــري قابلــة للســري باألقــدام وغــري 
مــام  الخاصــة،  الســيارات  ملكيــة  عــىل  أكــر  تعتمــد  للمشــاة  صديقــة 
يزيــد مــن تكلفــة توفــري الخدمــات، وينتــج عنهــا تأثــريات بيئيــة ســلبية. 

شباب وأطفال يلعبون كرة القدم يف ملعب عام يف عرعر 

© FSCP

املدينة الحالية



٥٥

الشكل 2٨. استخدامات األرايض الحالية يف مدينة عرعر

الشكل 2٩. استخدامات األرايض )الحالية واملقرتحة( يف مدينة عرعر
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الشكل ٣٠. األرايض  البيضاء يف مدينة عرعر

٥،١،٤ األرايض البيضاء
الحرضيــة  العمرانيــة  املنطقــة  داخــل  املتاحــة  البيضــاء  األرايض  مســاحة  تبلــغ 
١,٩2٠ هكتــار، أي مــا ميثــل ٣١٪ مــن مجمــوع مســاحة األرايض املبنيــة، وهــي 
ملعايــري  وفًقــا  إضافيــة  نســمة   2٨٨,٠٠٠ تســتوعب  أن  ميكــن  كبــرية  مســاحة 
ــيصل بإجــاميل  ــذي س ــل األمــم املتحــدة، األمــر ال ــا مــن موئ الكثافــة املــوىص به
عــدد الســكان إىل ٥٠٧,٠٧٩ نســمة خــالل الســنوات الخمســني القادمــة، بزيــادة 
قدرهــا ١٣١ ٪ مــن عــدد الســكان الحــايل البالــغ 2١٩,٠٧٩، وبالتــايل ينبغــي أن تكــون 
سياســة مــلء األرايض البيضــاء القابلــة للتطويــر داخــل املنطقــة العمرانيــة الحاليــة 
جــزءاً مــن اســرتاتيجية التنميــة العمرانيــة يف مدينــة عرعــر، مــام ميّكــن املدينــة 
مــن زيــادة عــدد ســكانها دون الحاجــة إىل توســع عمــراين عــىل مــدى الســنوات 
أدائهــا. فعاليــة  مــن  وتزيــد  مدمجــة  املدينــة  يجعــل  مــام  القادمــة،  الخمســني 

تبلــغ مســاحة األرايض البيضــاء القابلــة للتطويــر والواقعــة بــني أطــراف املنطقــة 
مــا  أي  هكتــار،   2٤,١١٨ حــوايل   ١٤٥٠ العمــراين  النطــاق  و  الحاليــة  العمرانيــة 
املــوىص  الكثافــة  أخذنــا  مــا  وإذا  املتاحــة،  الكليــة  املســاحة  مــن   ٪  ٦٥ يعــادل 
بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة، فإنهــا ميكــن أن تســتوعب مــا يقــرب مــن 
٣,٦١٧,٧٠٠ نســمة، مــام يســمح للمدينــة بالقــدرة عــىل النمــو واســتيعاب عــدد 
املبنيــة  املســاحة  تكثيــف  بعــد  أخــرى  عاًمــا   ١٧٠ ملــدة  الســكان  مــن  إضــايف 
إن  املتاحــة.  البيضــاء  األرايض  عــىل  والتطويــر  التنميــة  طريــق  عــن  بالكامــل، 
للمدينــة  الحاليــة  العمرانيــة  عــىل املنطقــة  تركــز  أن  يجــب  التنميــة املســتقبلية 
العمرانيــة  الكثافــة  زيــادة  أجــل  مــن  البيضــاء املتبقيــة  مــن األرايض  باالســتفادة 
والحرضيــة بشــكل عــام، وبالتــايل زيــادة فعاليــة البنيــة التحتيــة، وتحقيــق الحيويــة 
للســكان.  الخدمــات  وتوفــري  تكاليــف  يف  انخفــاض  يصحبهــا  التــي  االقتصاديــة، 

املساحة املبنية
أرايض فضاء 

2٤,١١٨ هكتار

٤,2٧2 هكتار

١2,٨٨2 هكتار

١,٩2٠ هكتار

أرايض بيضاء داخل نطاق ١٤٥٠ هـ 

أرايض بيضاء داخل النسيج العمراين
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٢،٤  العنارص الهيكلية 

١،٢،٤  البنية التحتية واملواقع االقتصادية الرئيسية 

تنتــرش املواقــع االقتصاديــة الرئيســية، مــن الناحيــة املكانيــة، يف جميــع 
الخفيفــة،  والصناعــات  التجاريــة  األنشــطة  أن  حــني  املدينــة، يف  أنحــاء 
رئيــيس  بشــكل  تقــع  العســكرية  والجهــات  الصحيــة،  الرعايــة  ومرافــق 
يقــع  الرئيســية،  التحتيــة  البنيــة  لعنــارص  ووفقــا  املدينــة.  وســط  يف 
املطــار عــىل بعــد ١٧ كــم جنــوب رشق وســط املدينــة، وهــو يعتــرب 
عنــر رئيــيس ومحــرك اقتصــادي هــام لــكل مــن املدينــة واملنطقــة، 
الكــربى يف املدينــة  التعليميــة  مــن املجمعــات  إثنــني  إن وجــود  كــام 
يســاهم بشــكل أســايس يف االقتصــاد املحــيل، حيــث تقــع جامعــة 
الحــدود الشــاملية جنــوب رشق املطــار، والكليــة التقنيــة بعرعــر عــىل 
املدينــة.  وســط  مــن  الغــريب  الشــامل  اتجــاه  يف  كيلومــرتا   ١٣ بعــد 
الثقيلــة  للمنتجــات  التحتيــة  والبنيــات  الحيوانيــة  الــروة  أســواق  تقــع 
الطريــق  عــىل  املدينــة،  وســط  مــن  الغــريب  الشــامل  اتجــاه  يف 
الرسيــع ٨٥، عــىل بعــد ثالثــة كيلومــرتات تقريبًــا خــارج حــدود املدينــة. 
تقــع  األرايض  مــن  رئيســيتان  منطقتــان  هنــاك  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
عــىل طــول الطريــق الرسيــع ٨٠، عــىل بعــد حــوايل ســتة كيلومــرتات 
املســتوى  عــىل  للخدمــات  تخصيصهــا  تــم  املدينــة،  وســط  جنــوب 
مستشــفى  إنشــاء  تشــمل  والتــي  املســتقبل،  يف  اإلقليمــي 
ومركــزًا للرشطــة وحرًمــا جامعيًــا آخــر، والتــي مــن املحتمــل أن تســاهم 
املحــيل. االقتصــاد  يف  رئيــيس  وبشــكل  املســتقبل  يف  جميًعــا 

واملقرتحــة  الحاليــة  األرايض  اســتعامالت  خطــط  أن  مــن  الرغــم  عــىل 
األرايض  اســتعامالت  أن  إال  االقتصاديــة،  القطاعــات  هــذه  تدعــم 
أحاديــة الوظيفــة املســتخدمة بشــكل واســع، مثــل حجــوزات األرايض 
إطــار  وضــع  عــىل  املدينــة  قــدرة  مــن  تحــد  والعســكرية،  الصناعيــة 
اســرتاتيجي مــكاين مــرن وقابــل للتكيــف، وبنــاء عــىل ذلــك يجــري حاليــا 
العســكرية  األرايض املحجــوزة  األرايض، وخاصــة  اســتعامالت  مراجعــة 
مــن  الرشقــي،  الجانــب  مــن  املدينــة  تفصــل  التــي  النطــاق  الواســعة 
للمدينــة. وترابطــا  تكامــال  أكــر  وتطويــر  تنميــة  عمليــات  دعــم  أجــل 
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٢،٢،٤  العنارص البيئية والطوبوغرافية 
عرعــر  وادي  هــام  رئيســيني،  واديــني  وســط  يف  عرعــر  مدينــة  تقــع 
يبــدأ وادي عرعــر مــن األردن يف الشــامل، متجهــاً إىل  والبَدنــة، حيــث 
 ١١٤ طولــه  ويبلــغ  عرعــر  مدينــة  يعــرب  الــوادي  هــذا  الجــوف.  منطقــة 
كــام  2.٥ كيلومــرت،  املناطــق إىل   بعــض  كيلومــرت ويصــل عرضــه يف 
الرئيســية،  األوديــة  هــذه  طــول  عــىل  التفرعــات  مــن  العديــد  توجــد 
الشــامل  نحــو  تنحــدر  التــي  الصغــرية،  والفــروع  األوديــة  يف  تتمثــل 
الــذي نتــج عنهــا وجــود شــبكة مــن األوديــة النشــطة  الرشقــي، األمــر 
ــة املتنوعــة. ــات العمراني التــي ســاهمت يف تشــكيل املشــاهد والبني

دمجهــام  تــم  وإذا  جزئــني،  إىل  املدينــة  وســط  عرعــر  وادي  يقســم 
ذلــك  عــن  ينتــج  فســوف  العمــراين،  النســيج  يف  صحيــح  بشــكل 
مــن  االســتفادة  ميكــن  املثــال،  ســبيل  عــىل  الفوائــد،  مــن  الكثــري 
األمطــار  مواســم  خــالل  امليــاه  لتجميــع  نظــام  إنشــاء  يف  ذلــك 
األوديــة  هــذه  مــن  يســتفاد  أن  ميكــن  أخــرى،  أوقــات  ويف  والثلــوج، 
واالســرتخاء،  لالســتجامم  ومــكان  املدينــة  لســكان  كمتنفــس 
الزرقــاء  الشــبكات  ربــط  يتــم  حيــث  الرشيطيــة  املتنزهــات  وإنشــاء 
والخــرضاء وبالتــايل توفــري أهــم الخدمــات املتعلقــة بالنظــام البيئــي.

وحيــث أنــه يوجــد حاليًــا نقــص عــام يف املســاحات الخــرضاء املفتوحــة 
داخــل املدينــة، فإنــه ميكــن االســتفادة مــن هــذه األوديــة يف إنشــاء 
عــىل  املدينــة،  وســط  يف  مركزيــة  منتزهــات  أو  خــرضاء  مســاحات 
املتمثــل  الطبيعــي  شــكلها  مــن  الكثــري  فقــدت  قــد  أنهــا  مــن  الرغــم 

يف املســطحات املائيــة واملســاحات الخــرضاء، وبالتــايل تحتــاج هــذه 
بالنســيج  وربطهــا  اإلمــكان،  بقــدر  طبيعيــة  تكــون  أن  إىل  الشــبكة 
العمــراين الكثيــف إلتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل املســاحات املفتوحــة 
واســتخدمها مــن قبــل أكــرب عــدد مــن الســكان، مــام يســاهم يف جــودة 
حياتهــم ويؤثــر إيجابــاً يف تكاليــف إدارة املدينــة، عــىل ســبيل املثــال، 
تقليــل آثــار الجــزر الحراريــة، وزيــادة ســطح النفاذيــة المتصــاص املــاء... الــخ.

حاليــا، هنــاك بعــض املشــاريع األوليــة لتطويــر األوديــة كمســاحات حرضية 
متعــددة األغــراض ووجهــة للســكان لالســتمتاع عــىل مــدار الســنة، مــام 
يعتــرب جهــداً إيجابيــاً للحفــاظ عــىل شــبكة األوديــة كمــورد بيئــي طبيعــي 
للمدينــة واملنطقــة، وجــزًءا مــن النظــم البيئيــة املتكاملــة للمحافظــة 
عــىل اســتدامة املدينــة، ومكانًــا جاذبــاً للســكان واملقيمــني وغــري ذلــك.

تعتــرب امليــاه يف جميــع مــدن اململكــة، مــورداً نــادراً وقيــامً، وبالتــايل 
التــي  املمكنــة  والطــرق  املامرســات  أفضــل  وفــق  تــدار  أن  يجــب 
البنيــات  دمــج  ينبغــي  لذلــك  الطبيعــة،  إىل  املســتندة  الحلــول  تعــزز 
إعــادة  ومحطــات  النفايــات  إدارة  مثــل  للبيئــة،  الصديقــة  التحتيــة 
وتشــجعها  تدعمهــا  مناســبة  تنمويــة  اســرتاتيجية  يف  امليــاه  تدويــر 
مبــادرة  هنالــك  أن  إىل  الخصــوص،  بهــذا  اإلشــارة،  تجــدر  املدينــة. 
حديثــة تهــدف إىل إنشــاء محطــة إلعــادة تدويــر امليــاه ومعالجــة امليــاه 
ســبيل  عــىل  الــري،  ألغــراض  خاصــة  اســتخدامها،  إلعــادة  الرماديــة 
يف  املتمثلــة  التجاريــة  الفــرص  يتيــح  مــام  الحــر،  وليــس  املثــال 
والصناعــات  القريبــة  والتجمعــات  املناطــق  إىل  املعالجــة  امليــاه  بيــع 
نــدرة املــوارد املائيــة. الوظائــف املائيــة املكثفــة ولكــن تعيقهــا  ذات 
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ميدان األمري عبدالعزيز بن مساعد يف عرعر 
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٣،٢،٤  الحركة والوصولية

 تقــع مدينــة عرعــر عنــد مفــرتق اثنــان مــن الطــرق الرسيعــة الرئيســية، 
الشــامل  اتجــاه  يف  ميتــد  الــذي   ،٨٥ الرسيــع  الطريــق  يربــط  حيــث 
والجنــوب، كل مــن مدينــة ســكاكا، عــىل بعــد ١٠٠ كيلومــرت جنــوب غــرب 
اتجــاه  بعــد ٣٠٠ كيلومــرت يف  عــىل  العــراق  بغــداد يف  عرعــر ومدينــة 
الشــامل الرشقــي، بينــام يربــط الطريــق الرسيــع ٨٠، الــذي ميتــد يف 
اتجــاه الــرشق والغــرب، مدينــة حفــر الباطــن، التــي تقــع عــىل بعــد ٣٥٠ 
كيلومــرتا رشق عرعــر مــع مدينــة طريــف عــىل الحــدود األردنيــة، التــي تقــع 
عــىل بعــد ١٥٠ كلــم غــرب عرعــر. وبنــاء عــىل الفــرص واإلمكانيــات التــي 
توفرهــا هــذه الطــرق الرسيعــة الرئيســية متيــزت عرعــر عــىل غريهــا مــن 
املــدن الحدوديــة الشــاملية الكــربى، إىل جانــب وجــود املطــار اإلقليمــي، 
الــذي يقــع عــىل طــول الطريــق الرسيــع ٨٥ ويبعــد ١٤ كيلومــرتا إىل 
الــرشق مــن وســط املدينــة، ويعتــرب محــور رئيــيس للنقــل لــكل مــن 
التشــغييل  العمــل  بــدأ  حيــث  الشــاملية،  واملنطقــة  عرعــر  مدينــة 
املــدن  جميــع  إىل  جويــة  برحــالت  املطــار  ويقــوم   ،١٩٨١ عــام  يف 
الخطــوط  عــن طريــق  الريــاض وجــدة،  داخــل اململكــة، مثــل  الرئيســية 
للطــريان. نســام  خطــوط  عــرب  حائــل  إىل  ورحــالت  الســعودية،  الجويــة 
وعــىل املســتوى العمــراين والحــرضي، توجــد شــبكة نشــطة مــن الطــرق 
بخدمــة  تقــوم  الســكنية  واملجــاورات  األحيــاء  يف  والفرعيــة  الثانويــة 
املدينة الحالية بشــكل كاٍف. من ناحية أخرى، يجب اإلشــارة إىل أن الطرق 
الرسيعــة العابــرة، إىل جانــب أنهــا تعتــرب طــرق تواصــل إقليميــة جيــدة إال 

أنهــا تخــرتق نســيج املدينــة، وتشــكل فصــل للنســيج العمــراين والحــرضي 
بــدالً مــن أن تكــون وســائل للربــط واالتصــال. وتجــدر اإلشــارة إىل أن هناك 
اقرتاح بإنشاء طريق دائري رئييس خارج ن النطاق العمراين لعام ١٤٥٠.
ويعتمــد  املدينــة،  داخــل  العــام  للنقــل  وســائل  تتوفــر  ال  حاليــا، 
وجــود  جانــب  إىل  فقــط،  الخاصــة  الســيارات  عــىل  عرعــر  ســكان 
مللكيــة  كبديــل  املتاحــة  األجــرة  ســيارات  مــن  صغــري  أســطول 
الطــرق،  كــام متتلــك املدينــة شــبكة واســعة مــن  الخاصــة،  الســيارات 
أن  القيــادة(  )قابليــة  بالســيارة  الوصــول  إمكانيــة  تحليــل  ويوضــح 
خــالل  املدينــة  وســط  إىل  الوصــول  ميكنهــم  الســكان  مــن   ٪٩٩
الحاليــة. الطــرق  شــبكة  وقــدرة  كفــاءة  عــىل  يــدل  مــام  دقيقــة،   ١٥

 
ولألســف، ال توجــد حاليــاً يف هــذه املرحلــة، أي خطــط لتطويــر نظــام 
النمــو  معــدل  إطــار  يف  الــذي،  األمــر  املدينــة،  يف  العــام  للنقــل 
املســتقبلية  التنميــة  عــىل  ســلبي  تأثــري  لــه  يكــون  ســوف  الحــايل، 
للمدينــة، وكمثــال عــىل ذلــك، مــن بــني العديــد مــن القضايــا األخــرى، 
يــؤدي ارتفــاع عــدد ملكيــة الســيارات الخاصــة إىل زيــادة معــدل اســتخدام 
الجوانــب  عــىل  يؤثــر  كــام  الهــواء،  تلــوث  وبالتــايل  األحفــوري  الوقــود 
املتعلقــة بعــدم املســاواة ألن عــدم وجــود وســائل نقــل ميــرسة بأســعار 
ــر بشــكل أكــرب عــىل الســكان مــن ذوي الدخــل املنخفــض. ــة يؤث معقول
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To Baghdad

To Sakaka

To Rafha

To Tarif

الشكل ٣٤. شبكة الطرق الرئيسية يف مدينة  عرعر

الشكل ٣٥. إمكانية الوصول بالسيارة إىل وسط املدينة

١٥ دقيقة  بالسيارة إىل 
وسط املدينة

٣٠ دقيقة  بالسيارة إىل 
وسط املدينة

الطرق الرئيسية الحالية 

الطرق الثانوية الحالية

الشوارع املحلية الحالية 

الطرق الدائرية املقرتحة 

نطاق ١٤٥٠ هـ

نطاق حامية التنمية

املدينة الحالية
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الشكل ٣٦. إمكانية الوصول إىل وسط املدينة  سريا عىل األقدام

مــن ناحيــة أخــرى، تعــد نتائــج تحليــل مدينــة عرعــر  مــن حيــث قابليــة الســري 
إىل  وتحديــداً  املدينــة،  وســط  يف  التنقــل  وســهولة  األقــدام  عــىل 
إيجابيــة إىل حــد مــا، خاصــة عنــد مقارنتهــا باملــدن  التجاريــة،  املنطقــة 
الســعودية األخــرى، حيــث أن حــوايل ١٥.2٪ مــن ســكان املدينــة ميكنهــم 
األقــدام،  عــىل  ســريًا  دقائــق   ٥ خــالل  املدينــة  وســط  إىل  الوصــول 
بينــام 2٥.٨٪ ميكنهــم الوصــول خــالل ١٠ دقائــق ســريًا عــىل األقــدام.

العامــة،  املرافــق  مــن  االســتفادة  إمكانيــة  تحليــل  فــإن  وباملثــل، 
لرفاهيــة  بالنســبة  حاســم  أمــر  وهــو  الصحيــة،  والرعايــة  التعليــم  مثــل 
يقيــم  حيــث  للغايــة،  إيجابيــة  نتائــج  يظهــر  الحيــاة،  وجــودة  املواطنــني 
أكــر مــن ٩٦٪ مــن الســكان عــىل بعــد ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام 
مــن املنشــأة التعليميــة، وأكــر مــن ٧٩٪ خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل 
املــدن  مــن  بالعديــد  ومقارنــة  الصحيــة،  الرعايــة  مرافــق  إىل  األقــدام 
الســري  إلمكانيــة  عــايل  مبعــدل  عرعــر  تتمتــع  األخــرى،  الســعودية 
باألقــدام، وهــي ميــزة يجــب عــىل املدينــة االســتمرار يف االســتفادة 
منهــا، ووضــع إســرتاتيجيات معقولــة تدعــم وتشــجع أنشــطة املــي 
أثنــاء تنميــة وتطويــر املدينــة، علــامً بــأن هنالــك ميــزة أخــرى متواجــدة 
عرعــر،  يف  للمشــاة  صديقــة  مدينــة  بنــاء  تدعــم  أن  ميكــن  باســتمرار 
ممكنــاً  املــي  يجعــل  الــذي  األمــر  املعتــدل،  املنــاخ  وجــود  وهــي 
خــالل معظــم فــرتات العــام، خاصــة عنــد مقارنــة ذلــك باملــدن األخــرى 
يف اململكــة، وعــىل هــذا النحــو، ميكــن لســكان عرعــر قضــاء ســاعات 
طويلــة خــارج املنــازل ويف الهــواء الطلــق، خاصــة إذا تــم إنشــاء أماكــن 
عامــة مصممــة بشــكل جيــد وبطريقــة تدعــم هــذا النمــط مــن الحيــاة.

31,109 - 15.2 %

50,032 - 25.8 %

عدد السكان الذين لديهم إمكانية امليش
 إىل وسط املدينة

٥ دقائق باألقدام

١٠ دقائق باألقدام

٥ دقائق  سريا عىل األقدام إىل 
وسط املدينة

١٠ دقائق  سريا عىل األقدام إىل 
وسط املدينة

املدينة الحالية
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الشكل ٣٧. إمكانية السري عىل األقدام إىل املرافق التعليمية

الشكل ٣٨. إمكانية السري عىل األقدام إىل املرافق الصحية

122,946 - 63.4 %

180,928 - 93.3 %

153,779 - 79.3 %

187,328 - 96.6%

63.4 %

93.3 %

79.3 %

96.6%

عدد السكان الذين لديهم إمكانية امليش إىل 
املرافق التعليمية

٥ دقائق  سريا عىل األقدام إىل
املرافق التعليمية

٥ دقائق  سريا عىل 
األقدام إىل

املرافق التعليمية

١٠ دقائق  سريا عىل األقدام إىل
املرافق التعليمية

١٠ دقائق  سريا عىل 
األقدام إىل

املرافق التعليمية

٥ دقائق باألقدام

١٠ دقائق باألقدام

عدد السكان الذين لديهم إمكانية امليش إىل 
املرافق الصحية

٥ دقائق باألقدام

١٠ دقائق باألقدام

٥ دقائق  سريا عىل األقدام إىل
املرافق الصحية

١٠ دقائق  سريا عىل األقدام إىل
املرافق الصحية

٥ دقائق  سريا عىل 
األقدام إىل

املرافق الصحية

١٠ دقائق  سريا عىل 
األقدام إىل

املرافق الصحية

املدينة الحالية
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الشكل ٣٩. التوصيات الرئيسية الواردة يف املخطط املحيل لعرعر 

 
٤.٢.٤ املخطط املحيل ملدينة عرعر 

التوســعات  معالجــة  نحــو  عرعــر  ملدينــة  املحــيل  املخطــط  يهــدف 
املســتقبلية، مــع الرتكيــز عــىل العديــد مــن القضايــا الرئيســية املتعلقــة 
مثــل  عليهــا،  الطبيعيــة واملحافظــة  األرايض والســامت  باســتعامالت 
يف  العمرانيــة  املناطــق  داخــل  عضويــا  تعرجاتهــا  مبراعــاة  األوديــة، 
املدينــة، وبالتــايل يعتــرب الــوادي الرئيــيس كعمــود فقــري للمســطحات 
جــادة  توجــد محــاوالت  بينــام  للمدينــة،  رئيســيًا  بنيويًــا  املائيــة وعنــًرا 
ــة. ــاه الطبيعي ــز إدارة املي ــا لتعزي ــا وعمليً ــًرا إيجابيً ــاره عن ــدء يف اعتب للب

 
تــرتاوح  مســافة  عــىل  جديــد  كبــري  ميــاه  حــوض  وجــود  أيًضــا  ويتوقــع 
املدينــة،  وســط  مــن  الغــرب  اتجــاه  يف  كيلومــرتًا   ١٥ إىل   ١٠ بــني  مــا 
خــالل  مــن  املنطقــة  يف  الطبيعيــة  اآلبــار  مــن  العديــد  تتغــذى  حيــث 
عرعــر،  لــوادي  الصغــرية  واملصبــات  الجوفيــة  امليــاه  مســتويات 
بامليــاه  املدينــة  تزويــد  يف  حاســامً  عنــراً  يصبــح  ســوف  والــذي 
مناســب بشــكل  وإدارتــه  حاميتــه  ويجــب  الطويــل،  املــدى  عــىل 
حتــى يعمــل بشــكل مســتدام كمصــدر متجــدد للميــاه يف املدينــة، 
االهتــامم  تُعطــى  مل  الرئيســية  األوديــة  أن  الواضــح  مــن  أنــه  حيــث 
امليــاه. لتجميــع  ومســتدام  متكامــل  ونهــج  نظــام  باعتبارهــا  الكامــل 

 
خــرضاء  ترفيهيتــان  منطقتــان  عــىل  أيضــاً  املحــيل  املخطــط  يحتــوي 
ــان، أحداهــام تقــع عــىل بعــد حــوايل ٧ كيلومــرتات جنــوب وســط  جديدت
ــة، وعــىل الرغــم  ــة واألخــرى عــىل بعــد ٣٠ كيلومــرتًا رشق املدين املدين
دامئًــا  يعــد  واملفتوحــة  والخــرضاء  العامــة  املســاحات  توفــري  أن  مــن 

الســهل  مــن  يجعــل  ال  املخطــط  يف  موقعهــا  أن  إال  إيجابيــاً،  عامــالً 
وجــود  عــدم  مشــكلة  يعالــج  وال  واســع،  نطــاق  عــىل  إليهــا  الوصــول 
الشــبكات  ربــط  إىل  الحاجــة  أو  املدينــة  وســط  يف  خــرضاء  مســاحات 
االعتبــار. يف  األوديــة  شــبكة  تضــع  ال  ألنهــا  وذلــك  والزرقــاء،  الخــرضاء 

األنعــام  املحــيل وهــو ســوق  آخــر يف املخطــط  عنــر هــام  هنــاك 
الجديــد، الــذي يقــع عــىل بعــد حــوايل ١٥ كيلومــرتًا جنــوب غــرب عرعــر، 
بالرعــي  املتعلقــة  التقليديــة  األنشــطة  تحســني  إىل  يهــدف  والــذي 
مهــاًم  وثقافيًــا  اقتصاديًــا  محــركًا  ليصبــح  ودعمهــا  الحيوانيــة  والــروة 
مــن  بالقــرب  الجديــد  الســوق  هــذا  يقــع  ككل.  واملنطقــة  للمدينــة 
واملخاطــر  امليــاه  تلــوث  إىل  يــؤدي  ســوف  وبالتــايل  امليــاه،  حــوض 
املدينــة،  يف  امليــاه  إمــدادات  تهــدد  قــد  التــي  الصلــة  ذات  األخــرى 
مناســب. بشــكل  وإدارتــه  صحيــح  بشــكل  مراقبتــه  تتــم  مل  إذا 

 
تتمثــل  املحــيل  املخطــط  يف  املوجــودة  األخــرى  الرئيســية  العنــارص 
يف إنشــاء طريــق دائــري جديــد، وتخصيــص أرايض عســكرية جديــدة، 
وإنشــاء ســد كبــري عــىل وادي عرعــر يف منطقــة وســط املدينــة، كــام إن 
الطريــق الدائــري املقــرتح يقــع عــىل األطــراف الخارجيــة للمدينــة بهــدف 
الرئيســيني  الطريقــني  الكثيفــة عــىل  توجيــه وامتصــاص حركــة املــرور 
اللذيــن يخرتقــان املدينــة، األمــر الــذي يجعلــه بحجــم أكــرب مــن اإلمكانيــات 
املتاحــة، حيــث أن التوقعــات الســكانية والنمــو الحــرضي املتوقــع ليــس 
تحتيــة  بنيــة  تنفيــذ مــرشوع اســتثامر يف  يــربر  الــذي  الــكايف  بالقــدر 

الطريق الرئييس/الدائري املقرتح 

الطرق الرئيسية الحالية 

محاور تجارية مقرتحة

املناطق العشوائية 

األرايض املحجوزة للحرس الوطني

املدينة العسكرية املقرتحة

األرايض الصناعية املقرتحة 

املناطق الرتفيهية املقرتحة 

سوق األنعام

السد املقرتح 

برئ ماء 

وادي 
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كبــري بهــذا الحجــم، وإذا مــا تــم التنفيــذ، فــإن النفقــات املاليــة ســوف 
النقــل(  )وزارة  الصلــة  ذات  الحكوميــة  والجهــة  األمانــة  مــن  كل  تجهــد 
ويضعهــام تحــت ضغــوط ماليــة ترتبــط بعمليــة اإلنشــاء أوال,ً وبعمليــات 
املــوارد  توجيــه  وبالتــايل  ثانيــاً,  للطريــق  الالحــق  والتشــغيل  الصيانــة 
بعيــدا عــن االحتياجــات االســرتاتيجية امللحــة، مثــل نظــام النقــل العــام.

النقــل  نظــام  تحســني  هــو  املحــيل  املخطــط  مــن  الهــدف  كان  إذا   
والتنقــل يف املدينــة، والحــد مــن االزدحــام املــروري، ومنــع حركــة املــرور 
ذات الرسعــة العاليــة الكثيفــة والخطــرة مــن اخــرتاق املدينــة وتقســيمها، 
للنقــل  يجــب وضــع اســرتاتيجية مختلفــة مقســمة إىل مراحــل  عندئــذ 
للتنقــل  جديــد  برنامــج  تنفيــذ  ينبغــي  النحــو،  هــذا  وعــىل  والتنقــل، 
املســتدام يبــدأ باســتعامل الطــرق لرئيســية املوجــودة داخــل املدينــة 
لتوفــري النقــل العــام، حيــث يجــب تقليــص حركــة كل مــن الطريــق الرسيــع 
٨٠ والطريــق الرسيــع ٨٥ عــرب املدينــة مــن خــالل إنشــاء طــرق جانبيــة 
مــن  األوىل  املرحلــة  مــن  كجــزء  اســرتاتيجي،  بشــكل  تصميمهــا  يتــم 
عمليــات التحســني والتطويــر، وتحويــل مســارهام الحــايل الــذي يعــرب 
وســط املدينــة إىل شــوارع عريضــة تدعــم حركــة املشــاة والنقــل العــام.

إجــاميل  مــن  كبــرية  نســبة  املخصصــة  العســكرية  األرايض  تحتــل 
النســيج  مــع  يتداخــل  نحــو  عــىل  املدينــة،  يف  األرايض  مســاحة 
بعــد حــوايل ١٥ كيلومــرتًا  الخارجيــة، عــىل  العمــراين وعــىل األطــراف 
العســكرية  األرايض  فــإن  ســابقا،  ذُكــر  وكــام  املدينــة،  وســط  جنــوب 

تؤثــر  املدينــة  وســط  مــن  الرشقــي  الجــزء  يف  املوجــودة  املحجــوزة 
النســيج  تجزئــة  إىل  يــؤدي  مــام  العمــراين،  النســيج  اســتمرارية  عــىل 
املســتقبيل،  املخطــط  يتوقــع  العمــراين.  الزحــف  وتعزيــز  العمــراين 
الــذي يجــري إعــداده حاليــاً، االنتقــال الجــزيئ لهــذه األرايض مــن قلــب 
مركــز  مــن  الــرشق  إىل  كيلومــرتا   2٠ حــوايل  إىل  الحرضيــة  املناطــق 
ــاء مدينــة أفضــل يف  املدينــة، األمــر الــذي يعتــرب خطــوة إيجابيــة نحــو بن
النهايــة، مــام يســمح للنســيج العمــراين مــن النمــو العضــوي كنظــام 
املدينــة  وســط  داخــل  األرايض  وإخــالء  ومتصــل،  مســتمر  حــرضي 
وجعلهــا متاحــة للتنميــة، ومنــع املزيــد مــن الزحــف العمــراين والتجزئــة.

املحــيل،  املخطــط  يف  عرعــر  وادي  عــىل  املقــرتح  الجديــد  الســد  إن 
والــذي يقــع عــىل بعــد حــوايل خمســة كيلومــرتات جنــوب وســط املدينــة 
وبجــوار الطريــق الرسيــع ٨٥، هــو أيضــاً عنــر مهــم يجــب النظــر إليــه 
املقرتحــة  واألبعــاد  املوقــع  أن  حيــث  املحتملــة،  التأثــريات  إطــار  يف 
للســد الجديــد تشــكل خطــراً مــن ناحيــة التســبب يف مزيــد مــن التجزئــة 
العمرانيــة، ولذلــك ينبغــي دراســة تصميــم الســد وتأثــريه بعنايــة، مــن 
كبــري،  وبحجــم  املطلوبــة  بالكفــاءة  ليــس  مــرشوع  إنشــاء  تجنــب  أجــل 
واملناطــق  العمرانيــة  بالتجزئــة  املتعلقــة  الجوانــب  تفاقــم  وملنــع 
البيضــاء.  وإذا كان ال بــد مــن تنفيــذ مــرشوع ســد الــوادي، فإنــه يجــب أن 
يكــون مصحوبــاً باســتعامالت متعــددة وديناميكيــة لســكان عرعــر، بحيــث 
تســتفيد املدينــة منــه بشــكل مســتمر طــوال العــام ويصبــح مــورد هــام 
خرســاين  هيــكل  مجــرد  يكــون  أن  مــن  بــدال  املختلفــة  املواســم  يف 
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أحــادي الوظيفــة خــايل مــن الوظائــف 2٥ لعــدة أشــهر مــن الســنة، إال 
أنــه ينبغــي دراســة حــل بديــل يســتند إىل توفــري مجموعــة مــن أحــواض 
ــدالً  ــوادي، ب ــاه األصغــر حجــامً واألكــر اتســاقاً عــىل طــول ال ــع املي تجمي
مــن إنشــاء ســد ضخــم. وعــىل غــرار مــا هــو مقــرتح للســد، فإنــه يجــب 
متعــددة  مســاحات  مبثابــة  لتكــون  امليــاه  تجميــع  أحــواض  تصميــم 
امليــاه  لتخزيــن  كمســاحات  تعمــل  بحيــث  واالســتعامالت،  الوظائــف 
يف  للمجتمــع  كأصــول  تعمــل  حــني  يف  املمطــرة،  املواســم  خــالل 
شــكل مســاحات ترفيهيــة وحدائــق مجتمعيــة، ومناطــق لتشــجيع الربامــج 
الجفــاف. موســم  يف  الحرضيــة  العمرانيــة  املناطــق  داخــل  الزراعيــة 

تــم  التــي  املتوقعــة  األرايض  اســتعامالت  عنــارص  مــن  عنــر  كل  إن 
وصفهــا ميكــن أن يســاهم يف تنميــة وتطويــر املدينــة، ولكــن يف 
نفــس الوقــت، إذا مل يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا بشــكل صحيــح، ميكــن أن 
يــؤدي إىل تأثــريات ســلبية غــري مرغــوب فيهــا عــىل كل مــن املواطنــني 
املحتملــة   اآلثــار  عــىل  دقيقــة  دراســات  إجــراء  ينبغــي  لذلــك  والبيئــة، 
التــي ميكــن أن تحدثهــا هــذه املشــاريع الجديــدة لضــامن تجنــب اآلثــار 
الســلبية املحتملــة، وضــامن تحقيــق اآلثــار اإليجابيــة عــىل النمــو الحــرضي 
الصحــي، واالقتصــاد الحــرضي الشــامل، فضــالً عــن رفاهيــة املواطنــني.

٥،٢،٤   سيناريوهات الكثافة يف املناطق العمرانية 
كــام ذكــر مــن قبــل، فإن متوســط الكثافة الحاليــة يف املنطقة العمرانية 
يف عرعــر تبلــغ ٣٥.٣ شــخص/هكتار، يف حــني أن موئــل األمــم املتحــدة 
املســتدامة،  املدينــة  يف  هكتــار  لــكل  شــخًصا   ١٥٠ مبعيــار  تــويص 

وهــي تعتــرب كثافــة مقبولــة إذا مــا قورنــت باملــدن األخــرى يف اململكــة 
الحــايل  العمــراين  الحجــم  االعتبــار  يف  واضعــني  الســعودية  العربيــة 
للمدينــة، كــام إنــه عنــد تطبيــق معيــار الكثافــة املوىص به عــىل األرايض 
البيضــاء املتوفــرة داخــل املنطقــة العمرانيــة، والتــي تبلــغ حــوايل ١,٩2٠ 
إضافيــة. نســمة   2٨٨,٠٠٠ اســتيعاب  تســطيع  ســوف  فإنهــا  هكتــار، 

ســنوياً،   ٪١.٧ البالــغ  الحــايل  الســكاين  النمــو  معــدل  إىل  وباإلشــارة 
ســكان  عــدد  يكــون  أن  املتوقــع  مــن   ،2٠٣٠ عــام  بحلــول  أنــه  يُظِهــر 
إجــاميل  فــإن  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن  نســمة،   2٨٣,2٩٦ حــوايل  عرعــر 
مســاحة األرايض املخططــة القابلــة للتنميــة والتطويــر ضمــن  النطــاق 
العمــراين لعــام ١٤٥٠ تبلــغ حــوايل ١٦,١٧٠ هكتــار، وبنــاًء عــىل عــدد 
الكثافــة  فــإن  هـــ/2٠٣٠(،   ١٤٥٠( الســنة  لتلــك  املتوقــع  الســكان 
قــد  تكــون  وبالتــايل  شــخص/هكتار،   2.١ تكــون  ســوف  املتوقعــة 
عرعــر. ملدينــة  الحاليــة  بالكثافــة  مقارنــة  جــداً  كبــري  بشــكل  انخفضــت 

 
وباإلشــارة مــرة أخــرى إىل املعيــار املــوىص بــه مــن قبــل موئــل األمــم 
املتحــدة، فــإن األمــر يحتــاج إىل مســاحة ١,٧٠٠ هكتــار فقــط الســتيعاب 
نســمة(،   2٨٣,22٩(  2٠٣٠ لعــام  املتوقــع  الســكان  مــن  القــدر  نفــس 
وهــي تعــادل ُعــرش مســاحة األرايض القابلــة للتنميــة والتطويــر املتاحــة 
أنــه، يف الواقــع، ميكــن  داخــل النطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠ هـــ، إال 
داخــل  الســكان بشــكل مريــح  عــدد  الزيــادة املتوقعــة يف  اســتيعاب 
البيضــاء  األرايض  اســتخدام  خــالل  مــن  الحاليــة،  العمرانيــة  املنطقــة 
لــألرايض. املختلطــة  واالســتعامالت  التكثيــف  طريــق  عــن  املتاحــة 

شارع تجاري صديق للمشاة يف مدينة عرعر 
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الوضع الراهن

سيناريو مخطط عرعر

سيناريو معايري موئل األمم املتحدة 

عدد السكان

املساحة املبنية

متوسط الكثافة يف 
املنطقة املبنية

عدد السكان 

املساحة املبنية املخطط لها 
)ضمن نطاق ١٤٥٠ هـ(

إجاميل املساحة املبنية 
)ضمن نطاق ١٤٥٠ هـ(

عدد السكان

املساحة املبنية املطلوبة 
وفقا ملعايري موئل األمم 

املتحدة 

األرايض الشاغرة الالزمة 
الستيعاب النمو السكاين

متوسط الكثافة وفقاً 
ملعايري موئل األمم 

املتحدة

٢٨٣,٢٩٦

 ١٧٠٠هكتار* 

١٥٠ شخص /هكتار

٢١٩,٠٧٩

٢٨٣,٢٩٦

١٦,١٧٠ ٤٢٨هكتار

٢٢,٣٥٠ هكتار

٦,٢٠٠ هكتار

٣٥.٣ شخص/هكتار

٤٢٨هكتار 

*١٠/١ من املساحة املبنية املقرتحة ضمن حدود  النطاق١٤٥٠
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]التمدد العمراين[

]عدم التوازن العمراين[

]التجزئة[

]عدم املرونة[

١

٢

٣

٤

١،٥  تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية

تؤثــر  رئيســية  قضايــا  أربــع  تحديــد  تــم  املســتويات،  املتعــدد  والتحليــل  األدلــة  عــىل  القائــم  للتحليــل  نتيجــة 
عــىل التنميــة الحرضيــة يف عرعــر، والتــي متثــل اإلطــار االســرتاتيجي للتشــخيص، الــذي يتــم اســتنتاجه مــن 
خــالل أربــع  أفــكار تصميميــة )conceptual lenses( تــم تعريفهــا يف إطــار طبيعتهــا املفاهيميــة، ومــن ثــم 
وضعهــا يف ســياقها املــكاين مــن خــالل دراســة كيفــة تطبيقهــا مكانيــاً يف عرعــر عــىل مختلــف املســتويات.

١،١،٥ منط التنمية والنمو غري املتوازن
العمــراين،  الزحــف  ظاهــرة  وجــود  إىل  يــؤدي  مــام  برسعــة،  املدينــة  تنمــو  عندمــا  غالبًــا  هــذا  يحــدث 
يُظهــر  مــام  اإلقليمــي،  امتدادهــا  عــرب  متوازنــة  غــري  مشــاريع  بظهــور  وذلــك  متجانــس،  غــري  وبشــكل 
اليوميــة  والصعوبــات  املؤسســية  النظــر  وجهــة  مــن  للمدينــة  املالمئــة  غــري  واإلدارة  الوظيفيــة  االختــالالت 
كثافــة  بوجــود  املدينــة  تتميــز  الســيناريو،  هــذا  إطــار  ويف  املدينــة،  يف  يواجهونهــا  التــي  للمواطنــني 
مــن  جيــد  بشــكل  متوازنــة  ليســت  ومرافقهــا  خدماتهــا  تكــون  كــام  فعــال،  غــري  أداؤهــا  ويكــون  منخفضــة، 
يف  العيــش  مزايــا  مــن  املواطنــني  يســتفيد  ال  وبالتــايل  االســتخدام،  وســهولة  وإمكانيــة  التوزيــع  حيــث 
التحتيــة  البنيــة  وتوفــري  األساســية  والخدمــات  املرافــق  وصيانــة  توفــري  إن  كــام  منصــف،  نحــو  عــىل  املدينــة 
األمانــة.  عــىل  والصعبــة  املكلفــة  األمــور  مــن  تكــون  العــام،  النقــل  وســائل  مثــل  واملســتدامة،  الفعالــة 

٢،١،٥ أنشطة التنمية االستقطابية
عندمــا تُظهــر املدينــة نقًصــا يف وجــود املناطــق ذات االســتعامالت املختلطــة، مــع وجــود الجيــوب الكبــرية 
تنميــة  يعنــي وجــود  بقيــة املدينــة، فهــذا  عــن  األحاديــة املتفرقــة واملعزولــة  للمشــاريع ذات االســتعامالت 
اســتقطابية )polarised development(، ويف عرعــر، يتميــز الهيــكل العمــراين والحــرضي بوجــود تجمعــات 
أحاديــة الوظيفــة واألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي تســاهم يف االســتقطاب االجتامعــي املــكاين، 
ــكال  ــكل عــام، فــإن األش ــة املختلفــة. وبش ــق الحرضي ــني املناط ــاواة ب ــن عــدم املس ــة م ــتويات عالي ــق مس وتخل
املختلفــة للتنميــة االســتقطابية تُظهــر أن املدينــة غــري متكافئــة، خاصــة عندمــا يتميــز االســتقطاب بالفــوارق 
املــزودة  البوابــات  ذات  املغلقــة  واملجمعــات  الخاصــة  املجمعــات  وجــود  مثــل  واالقتصاديــة،  االجتامعيــة 
بكميــات ونوعيــة عاليــة مــن الخدمــات باملقارنــة مــع افتقــار غالبيــة املدينــة ككل لهــذه الخدمــات، يف حــني أن 
املناطــق متعــددة االســتعامالت تتواجــد يف الجــزء القديــم مــن مدينــة عرعــر، مــع وجــود اتجــاه يف تخصيــص 
بهــا  يرتبــط  ومــا  املحــيل  باملخطــط  يتعلــق  فيــام  خاصــة  املوســعة،  الوظيفــة  أحاديــة  األرايض  اســتعامالت 
مــن تطــور متوقــع. عــىل ســبيل املثــال، وجــود مناطــق واســعة مــن اســتعامالت األرايض الســكنية فقــط.

٣،١،٥ تقسيامت األرايض وعدم الرتابط يف هيكل املدينة
متيــل  املتناســقة،  غــري  والتنميــة  املخطــط،  غــري  العمــراين  والزحــف  املتــوازن،  غــري  النمــو  حــاالت  يف 
االفتقــار  مــع  الوقــت  غــري املتجــاورة وغــري املتامســكة, يف ذات  الهيــاكل  مــن  أشــكال  احتــواء  املدينــة إىل 
إىل التكامــل ووجــود جيــوب أمنــاط التنميــة املبعــرة غــري املتصلــة باملركــز املنتــرشة بشــكل واســع والتــي 
تتجــاوز نطاقــات التنميــة، فــاألرايض غــري املطــورة، والبنــى التحتيــة املفرطــة يف أحجامهــا و/أو التوســعات 
الكبــرية للمشــاريع أحاديــة الوظيفــة تعيــق اســتمرارية نســيج املدينــة، و إحــداث خلــل يف اتســاقها، وأدائهــا 
االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي، كــام يكــون مــن الصعــب واملكلــف توفــري البنيــة التحتيــة والخدمــات للمدينــة 
العســكرية  لألغــراض   املحجــوزة  األرايض  أن  الواضــح  مــن  عرعــر،  ويف  وعــادل،  منصــف  نحــو  عــىل  بأكملهــا 
أنظمــة  تكامــل  للطــرق املفرطــة يف حجمهــا، وعــدم  التحتيــة  الوطنــي(، والبنيــة  )الحــرس  الكبــرية املســاحة 
األوديــة مــع النســيج العمــراين، تعتــرب مــن العوامــل الرئيســية التــي تســهم يف تشــكيل مخططــات النســيج 
والحــرضي. العمــراين  للهيــكل  الشــامل  التامســك  وتقويــض  التجزئــة  عنهــا  وينتــج  املدينــة،  يف  العمــراين 

٤،١،٥ عدم التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي
تتكــون كل مدينــة مــن مجموعــات معقــدة مــن النظــم االجتامعيــة -واالقتصاديــة والبيئيــة، واملدينــة املســتدامة، 
مــن الناحيــة املثــىل، يتــم فيهــا الحفــاظ عــىل التــوازن بــني هــذه األنظمــة الثالثــة املرتابطــة وتعزيزهــا مــع 
اتســاق  وعــدم  الوقــت  مبــرور  األنظمــة  هــذه  بــني  التــوازن  فُقــد  إذا  لذلــك،  النقيــض  وعــىل  الوقــت،  مــرور 
وتوافــق أي جــزء مــع األجــزاء األخــرى، ينشــأ عــدم التــوازن واالختــالل الهيــكيل األمــر الــذي يغــري مســار التنميــة 
العالقــات  مــن  معقــد  كنظــام  فهمهــا  إىل  تحتــاج  عرعــر  مدينــة  فــإن  وبالتــايل  املدينــة،  لنمــو  املســتدامة 
املكانيــة والوظيفيــة بــني إنتاجيتهــا االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة الحرضيــة ومواردهــا البيئيــة والنظــم البيئيــة 
الطبيعيــة، فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن أن يوفــر نهــج االقتصــاد األخــرض إطــاًرا مرجعيًــا ميكــن مبوجبــه اتخــاذ 
القــرارات واإلجــراءات لتعزيــز ودعــم كفــاءة اســتخدام املــوارد واإلدارة البيئيــة الفعالــة وتحقيــق مســتوى معيشــة 
أفضــل للســكان. ويف عرعــر، متثــل الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء )األوديــة( مصــدراً محتمــالً للنمــو االقتصــادي 
عــام. بشــكل  العمــراين  النســيج  ومــع  بينهــا  فيــام  التكامــل  إىل  حاليــاً  تفتقــر  لكنهــا  االجتامعيــة،  والتنميــة 

التشخيص االسرتاتيجي
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٢،٥  التحليل املتعمق للقضايا األربع ملدينة عرعر 
١،٢،٥ أمناط التنمية الغري املتوازنة )الزحف العمراين(

تظهــر أمنــاط التنميــة غــري املتوازنــة بوضــوح عــىل مســتوى املدينــة، 
نحــو حــدود   التــي تزحــف عمرانيــاً  حيــث مــن الســهل تحديــد املناطــق 
مــن  كبــريا  قــدرا  يــرتك  مــام  وتجــاوزه،  للعــام ١٤٥٠  العمــراين  النطــاق 
األرايض البيضاء بني أجزاء املنطقة العمرانية، حيث أن ٦٥٪ من إجاميل 
مســاحة  النطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠ هــي أرايض بيضــاء، وتشــكل 
منهــا. األكــرب  النســبة  الوطنــي  للحــرس  املحجــوزة  البيضــاء  األرايض 

 
تتوســع مدينــة عرعــر حاليــا يف اتجــاه الجــزء الرشقــي مــن املدينــة وحــول 
املســاحات  مــن  العديــد  تاركــة  الوطنــي،  للحــرس  املحجــوزة  األرايض 
ــوع  ــة، وإذا مــا اســتمر هــذا الن ــة الحالي الفضــاء داخــل املنطقــة العمراني
مــن التوســع يف التنميــة، فســتكون املدينــة أكــر اتســاًعا وأقــل ترابطاً، 
كــام إن وجــود املشــاريع املنفصلــة عــن النســيج العمــراين للمدينــة 
داخــل  النطــاق العمــراين لعــام ١٤٥٠ يســاهم يف نفــس املشــكلة.

يــؤدي الزحــف العمــراين إىل عــدم الكفــاءة يف اإلدارة الحرضيــة، وارتفــاع 
التكلفــة املاليــة للحكومــة مــن حيــث توفــري البنيــة التحتيــة والخدمــات 
العامــة، حيــث أن توفــري خدمــات الكهربــاء، وميــاه الــرف الصحــي وامليــاه 
النظيفــة مــن قبــل املدينــة  تكــون أعــىل مقارنــة بــأي مدينــة مدمجــة 
ومتكاملــة، كــام تتأثــر القــدرة عــىل الصيانــة حيــث أن البنيــة التحتيــة تكــون 

أوســع انتشــاًرا. 
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أرض فضاء داخل نطاق 

1450 هـ

٢٤,١١٨ هكتار

املساحة العمرانية 
الحالية 

ميكن استيعاب ٣,٦٠٠,٠٠٠ 

نسمة وفًقا ملعايري موئل 

األمم املتحدة للكثافة

٦،١٩٢ هكتار

٢١٩،٠٧٩ فرد
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أرايض خارج نطاق 

حامية التنمية

1
2

3

الشكل ٤٠. منط النمو والتنمية غري املتوازنة 

٢٣
منط ممتد من التطور الجديدأرض بيضاء يف مشاريع سكنية

١
أرض بيضاء قريبة من وسط املدينة

نطاق حامية التنمية

املساحة العمرانية املقرتحة

املساحة العمرانية الحالية

التوسع السكني ضمن نطاق 
حامية التنمية

التوسع السكني خارج نطاق 
حامية التنمية
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عدم التامسك )التجزئة( يف  ٢،٢،٥  تقسيامت األرايض و 
الهيكل العمراين ملدينة عرعر 

هنالــك العديــد مــن العنــارص املختلفــة التــي متيــز تقســيامت األرايض 
فعــىل  عرعــر،  مبدينــة  العمــراين  الهيــكل  يف  التامســك  ونقــص 
تحتيــة  بنيــة  وجــود  يف  التامســك  نقــص  يظهــر  الحــرضي،  املســتوى 
البيضــاء، ونظــام  بأحجــام وأبعــاد مفرطــة، وقطــع كبــرية مــن األرايض 
االنفصــال  حــاالت  خلــق  يف  كبــري  بشــكل  تســاهم  والتــي  األوديــة، 
والتجزئــة يف النســيج العمــراين بدرجــات متفاوتــة، مــام يُظهــر املشــهد 
مســتمر  كثيــف  نســيج  إىل  تفتقــر  كبيئــة  عرعــر  ملدينــة  الحــرضي 
مناســب وصديــق للنشــاط البــرشي، يدعــم التوجــه إىل أنســنة املدينــة.
النقــل  وممــرات  الرسيعــة  الطــرق  مثــل  الكبــرية،  التحتيــة  البنيــة  إن   
البرشيــة  لألنشــطة  الصديقــة  املدينــة  مبــادئ  تدعــم  ال  الرئيســية، 
يف  مفرطــة  تكــون  مــا  وعــادة  فيهــا،  باألقــدام  للســري  واملشــجعة 
للمشــاة وخلــف حواجــز  مناســبة  عبــور  نقــاط  أي  وجــود  بــدون  األبعــاد 
للبنيــة  املتاخمــة  العامــة  األماكــن  وطبيعــة  نوعيــة  إن  كــام  كبــرية، 
جيــد،  بشــكل  املتصــل  العمــراين  النســيج  تدعــم  ال  الكبــرية  التحتيــة 
عرعــر: وهــي مدينــة  عــىل مدينــة  خــاص  ينطبــق بشــكل  الــذي  األمــر 
.)٨٥ والـــ   ٨٠ )الـــ  رسيعــني،  طريقــني  طــول  عــىل  وتطــورت  تشــكلت 
ميــزة  يعتــرب  كونــه  مــن  الرغــم  فعــىل  األوديــة،  لنظــام  بالنســبة  أمــا 
طبيعيــة قيمــة لتعزيــز جــودة البيئــة الحرضيــة، إال أنــه يقســم حاليــا نســيج 
املدينــة، حيــث تــم اســتخدام الحــواف االصطناعيــة املعيقــة بشــكل كبــري
مــع إنشــاء األســوار الخرســانية املســلحة، مــام يحــد مــن إمكانيــة التنقــل 
والوصــول، وعــدم االســتفادة مــن الوظائــف الطبيعيــة، واالســتعامالت 

اإلبداعيــة واملتنوعــة للمســاحات املرتبطــة باألوديــة ، وتجــدر اإلشــارة
إىل أن األمانــة تعمــل حاليًــا عــىل إنشــاء املنتزهــات واملســاحات الخــرضاء 
املفتوحــة عــىل ضفــاف األوديــة، ومــن املهــم أيًضــا مالحظــة أن هــذا ال 
يكفــي كنهــج لتحســني ودمج الســامت الطبيعية يف النســيج العمراين.

 
ــة التــي توجــد خــارج املنطقــة العمرانيــة  إن األرايض اململوكــة واملنعزل
تكــون  مــا  عــادة  والتــي  غــري املتصلــة،  الجيــوب  مــن  تظهــر كسلســلة 
أحاديــة االســتعامل، وتفتقــر إىل تنــوع األنشــطة وإن مل تكــن فضــاء 
يف  الواضحــة  والتجزئــة  باالنفصــال  تتميــز  مــا  غالبــاً  أنهــا  إال  بالكامــل، 
للحــرس  املحجــوزة  األرايض  يف  الحــال  هــو  كــام  العمــراين،  النســيج 
هيكلهــا  داخــل  فقــط  محصــورة  تكــون  أخــرى،  حــاالت  ويف  الوطنــي، 
وتخطيطهــا العمــراين فقــط وال تتفاعــل مــع النطــاق العمــراين املحيــط 
بهــا، بــل وتفتقــر إىل االتصــال بشــبكة الشــوارع يف املناطــق املجــاورة.

 
تحتــاج  منهــا،  واملنفصلــة  املنعزلــة  األجــزاء  املدينــة  تعالــج  ولــي 
تدعــم  الحــرضي  للتصميــم  مالمئــة  إرشــادية  أدلــة  إعــداد  إىل  األمانــة 
للمشــاة  جيــد ومالمئــة وصديقــة  بشــكل  متصلــة  بيئــة عمرانيــة  خلــق 
واألنظمــة  الحوافــز  ووضــع  املدينــة(،  )أنســنة  البرشيــة  واألنشــطة 
لتطويــر  األولويــة  إعطــاء  بهــدف  وتنفيذهــا  املناســبة  واالشــرتاطات 
وتنميــة  األرايض البيضــاء املتبقيــة، والحــد مــن حجــز األرض لرفــع قيمتهــا 
واملضاربــة فيهــا مــن خــالل تطبيــق سياســات األرايض البيضــاء الحاليــة.

التشخيص االسرتاتيجي
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الشكل ٤١ .تقسيامت األرايض ونقص التامسك

٢٣
الطريق الرسيع واألرايض البيضاء يف 

وسط املدينة مبثابة فجوة
أرايض جديدة يتم تنميتها يف 

األجزاء البعيدة من املدينة

١
وضع الحدود عىل طول الوادي يفصل بني 

بنية املدينة ونسيجها العمراين

املساحة املبنية
تقسيم نسيج املدينة القامئة

تقسيم نسيج املدينة املخطط
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٣،٢،٥  التنمية املستقطبة
 )عدم املساواة املكانية( يف مدينة عرعر 

األرايض  اســتعامالت  عــام،  بشــكل  عرعــر،  مدينــة  عــىل  تهيمــن 
عرعــر  مدينــة  وســط  يحتــوي  بينــام  والعســكرية،  الســكنية  األحاديــة، 
مييزهــا  مــام  العامــة،  والخدمــات  التجاريــة  املرافــق  عــىل  القدميــة 
وحرضيــة  عمرانيــة  ومنطقــة  االســتعامالت  متعــددة  بيئــة  أنهــا  عــىل 
مــن  املزيــج  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعــىل  بالحيــاة،  ونابضــة  نشــطة 
االســتعامالت يف املنطقــة الوســطى يخــدم االحتياجــات األساســية 
املدينــة.  ومنــو  تطــور  مــع  كافيــاً  يكــون  لــن  ولكــن  للمواطنــني، 
وأمنــاط  املفرطــة  املســتقطبة  التنميــة  أن  نجــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
متجــاوزة   املدينــة،  وأطــراف  ضواحــي  نحــو  تتجــه  األحاديــة  االســتعامل 
يف  التنميــة،  حاميــة  نطــاق  وضمــن   ١٤٥٠ لعــام  العمــراين  النطــاق 
تنتــرش  كــام  التنميــة،  مــن  محميــة  تكــون  أن  املفــرتض  مــن  منطقــة 
أيضــاً برسعــة يف جميــع اتجاهــات النســيج العمــراين الحــايل، وعــىل 
الجامعــي  والحــرم  الكبــرية  الســكنية  املشــاريع  الخصــوص،  وجــه 
نحــو  القــدر  بنفــس  ومتتــد  الصلــة  ذات  املرافــق  جانــب  إىل  الجديــد 
جانــب  إىل  وذلــك  للمدينــة،  الشــاملية  والحــدود  الرشقــي  الجنــوب 
يف  تعــدد  أي  ودون  عزلــة  يف  بالفعــل  املوجــودة  األخــرى  املشــاريع 
االســتعامالت، كــام هــو مبــني يف الشــكل )٤2( إضافــة إىل إن هــذه 
املشــاريع األحاديــة االســتعامل املمتــدة تخلــق بيئــة يغيــب عنهــا النشــاط 
والشــوارع  االجتامعــي  الــراء  إىل  وتفتقــر  واالزدهــار،  القتصــادي 
مــن   األمنــاط  هــذه  اســتمرار  حالــة  ويف  بالحيــاة،  النابضــة  النشــطة 

التنميــة، فــإن مدينــة عرعــر ســوف تصبــح أكــر تجــزؤاً و انفصــاالً ، بــدالً 
ومتواصــل. مرتابــط  وحــرضي  عمــراين  نســيج  خلــق  نحــو  التوجــه  مــن 
كذلــك ظاهــرة الفصــل والعــزل، والتــي  تشــري إىل الحالــة التــي تكــون 
فيهــا عنــارص النظــام املعنــي ليســت متكاملــة بشــكل جيــد وليســت 
متوازنــة بشــكل كايف مــن حيــث التوزيــع، وتشــري إىل مجموعــة محــددة 
تعيــش  معــني  اجتامعــي  أو  اقتصــادي  بوضــع  تتميــز  األشــخاص  مــن 
يف منطقــة واحــدة مبســتويات عاليــة مــن الخدمــات واملرافــق، بينــام 
يعيــش أشــخاص مــن مجموعــة اجتامعيــة اقتصاديــة أخــرى يف مناطــق 
الخدمــات، وبالتــايل ينصــح بوضــع  بعيــدة ومحرومــة مــن نفــس جــودة 
تنميــة  أثنــاء  االســتعامالت  ومزيــج  التكامــل  تدعــم  التــي  السياســات 
وتطويــر املدينــة، علــامً بــأن موئــل األمــم املتحــدة تــويص بتخصيــص 
لالســتعامالت  ســكنية  مجــاورة  أي  يف  البنــاء  كتلــة  مــن   ٪٤٠ نســبة 
ــراف  ــة يف أط ــاريع العمراني ــف املش ــن وق ــد م ــه ال ب ــاء علي ــة، وبن التجاري
وتخطيطهــا  تصميمهــا  فيجــب  األمــر،  لــزم  إذا  أمــا  املدينــة،  وضواحــي 
خلــق  االعتبــار  يف  تضــع  التــي  املامرســات  أفضــل  ملبــادئ  وفقــاً 
املختلطــة. األرايض  واســتعامالت  عاليــة،  إىل  متوســطة  كثافــات 
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٢٣
تنمية ألحياء سكنية ناشئة أحادية 

االستخدام
جامعة الحدود الشاملية غري 

متصلة باملدينة

الشكل ٤2 .التنمية املستقطبة يف عرعر

١
تنمية سكنية ناشئة وبنية تحتية خارج 

النسيج العمراين

حدود حامية التنمية

املساحة املبنية
تجمعات سكنية

مجموعة متعددة االستخدامات
تجمع العسكرية

تجمع صناعي
تجمع سياحي
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٤،٢،٥ ضعف التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي يف عرعر 

)عدم املرونة(

عــىل الرغــم مــن أن نظــام املســاجد واملرافــق  العامــة مــوزَّع بشــكل جيــد 
يف جميع أنحاء املدينة، إال أن شبكة األودية توفر فرصة جديدة لتشكيل 
هيــكل مــن املســاحات املفتوحــة، خاصــة وأن مدينــة عرعــر تفتقــر إىل 
املســاحات الخــرضاء املفتوحــة داخــل النســيج العمراين ووســط املدينة، 
حيــث أنهــا توجــد عــىل طــول العديــد مــن محــاور النقــل بشــكل منفصــل 
عــن املدينــة واألحيــاء )انظــر الشــكل ٤٣(، كــام إنهــا ليســت مرتبطــة جيــداً 
ــة. ــع أنحــاء املدين ــة تعــم جمي فيــام بينهــا، وال تشــكل شــبكة خــرضاء ثابت

 
أكــرب ميــزة طبيعيــة لهــا وينبغــي  وتعــد شــبكة األوديــة  يف املدينــة 
النظــر إليهــا كمحــرك اجتامعــي واقتصــادي وبيئــي، حيــث أنهــا تتواجــد 
النســيج  مــع  التكامــل  إىل  تفتقــر  ولكنهــا  املدينــة  أنحــاء  جميــع  يف 
العمــراين، وال يســتفاد مــن وظيفتهــا كبنيــة تحتيــة طبيعيــة للحفــاظ 
عــىل امليــاه والتحكــم يف ميــاه األمطــار، وبالتــايل يســتوجب ذلــك ربــط 
شــبكات الحدائــق العامــة واملســارات الخــرضاء داخــل املجــاورات الســكنية 
املفتوحــة  واألوديــة  العمرانيــة  املناطــق  بــني  وصــل  كحلقــة  للعمــل 
الكبــرية، وبالتــايل تتــم إعــادة ربــط الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء، وميكــن 
بشــكل  املتاحــة  البيضــاء  األرايض  تحويــل  طريــق  عــن  بذلــك  القيــام 
ومفتوحــة  خــرضاء  مســاحات  إىل  املبنيــة  املناطــق  داخــل  انتقــايئ 
ومنتزهــات رشيطيــة، لخدمــة املجتمــع، إىل جانــب تزويدهــا باألنشــطة

املختلفــة،  االجتامعيــة  التحتيــة  والبنيــات  للمشــاة  الصديقــة  التجاريــة 
بــني  التــوازن  يف  االختــالل  خفــض  وبالتــايل  شــامل  كنظــام  للعمــل 
النظــم االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة التــي تعــاين منهــا املدينــة.
يجــب، بشــكل عــام، اعتبــار حاميــة وإدمــاج املــوارد الطبيعيــة يف تخطيــط 
والتطويــر  التنميــة  عمليــات  جميــع  تتــم  وأن  األولويــات،  مــن  املدينــة 
الجديــدة يف إطــار البيئــة املحليــة ملدينــة عرعــر، حيــث أن األوديــة وخزانات 
امليــاه  والشــبكات الخــرضاء واألماكــن العامــة تعتــرب مصــدراً محتمــالً للنمو 
االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة يف املدينــة، فعــىل ســبيل املثــال، 
ميكــن أن يوفــر نهــج االقتصــاد األخــرض والدائــري إطــاًرا مرجعيًــا ميكــن 
مبوجبــه اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات لتعزيز ودعم كفاءة اســتخدام املوارد 
للســكان.  أفضــل  الفعالــة وتحقيــق مســتوى معيشــة  البيئيــة  واإلدارة 
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املساحات الخرضاء عىل طول محور 
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]التكثيف[

]إعادة الدمج[

]إنشاء الفرص[

]خلق املرونة[

١

٢

٣

٤

١،٦  التوصيات االسرتاتيجية
بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد اهم اربعة قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية 

يف عرعر، تم بناء عىل ذلك تحديد اربعة تدخالت اسرتاتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عىل وجه 
الخصوص الرشح التفصييل وكذلك البعد املكاين عىل املستويات التخطيطية املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة 

وأولويات مدينة عرعر. 

١،١،٦  املدينة املدمجة )املكثفة عمرانياً(
إن املدينــة املدمجــة الشــاملة عبــارة عــن تجمعــات عمرانيــة عاليــة الكثافــة، تتميــز مبشــاريع متعــددة االســتعامالت، 
ومناطــق مركزيــة مميــزة وكثيفــة ومفعمــة بالحيويــة، مــع وجــود خدمــات ومرافــق موزعــة بشــكل جيــد )املستشــفيات، 
والحدائــق، واملــدارس، والرتفيــه، والتســلية(، كــام إن إنشــاء آليــات مكانيــة وقانونيــة لتعزيــز إنشــاء مدينــة مدمجــة، تزيــد 
مــن ســهولة إمكانيــة الوصــول وقابليــة الســري عــىل األقــدام، وبالتــايل تزيــد مــن عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون 
وســائل النقــل العــام واألماكــن العامــة، مــام يقلــل مــن االزدحــام ويعــزز االقتصــاد املحــيل ويزيــد مــن التفاعــالت يف 
املجتمــع، ويف إطــار هــذا الســيناريو، نجــد أن الشــوارع تكــون مفعمــة ونابضــة بالحيــاة وتشــجع النــاس عــىل املــي 
ــة واســتعامالت األرايض املختلطــة ســوف  أو ركــوب الدراجــات عــىل نحــو أكــر، كــام إن املشــاريع ذات الكثافــة العالي
ــم  ــم ومــن منازله ــون بالقــرب مــن أماكــن عمله ــراد الذيــن يتمتع ــن األف ــج االجتامعــي م ــود املزي ــن وج تشــجع أيضــاً م
ــة  ــة عرعــر وإعــادة هيكل ــة عــىل توحيــد ودمــج مدين ــات النظامي والخدمــات، كــام ميكــن أن يســاعد وضــع الحوافــز واآللي
أمنــاط التنميــة يف املدينــة نحــو توجــه أكــر اســتدامة، وتشــمل السياســات الراميــة إىل تعزيــز ودعــم إندمــاج التنميــة 
الحرضيــة، وإحيــاء مراكــز املــدن، وضبــط التنميــة العمرانيــة يف املناطــق الريفيــة واملناطــق الطرفيــة، والنهــوض بكثافة 
أعــىل وتعزيــز االســتعامالت املختلطــة، وتشــجيع النقــل العــام، وتركيــز التنميــة الحرضيــة حــول املحطــات العامــة للنقــل. 

 
٢،١،٦ املدينة املرتابطة واملتصلة

تســعى األجنــدة الحرضيــة الجديــدة نحــو الحصــول عــىل التــزام مــن املــدن بتســهيل إمكانية الوصــول إىل األماكــن العامة 
ووســائل النقــل العــام والســكن والتعليــم واملرافــق الصحيــة واملعلومــات العامــة واالتصــاالت يف كل مــن املناطــق 
الحرضيــة والريفيــة، لذلــك، تعتــرب املدينــة املرتابطــة كشــبكة مرتابطــة ومتصلــة بشــكل جيــد ومتوازنــة يف مجاوراتهــا 
الســكنية، كل منهــا مبنتزهاتهــا الخاصــة ومســاحاتها العامــة، وتحتــوي عــىل مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة القطــاع 
الخــاص والعــام املتداخلــة، وتشــكل بيئــة حرضيــة صحيــة وحيويــة، وتلعــب شــبكة الشــوارع دوًرا كبــريًا يف تشــكيل البنيــة 
العمرانيــة، والتــي بدورهــا تضــع منطـًـا للتطــور للكتــل والشــوارع واملبــاين واملســاحات املفتوحــة واملناظــر الطبيعيــة، 
وهــذا يشــمل إنشــاء تــدرج هرمــي يف الشــوارع إىل جانــب وجــود الطــرق الرشيانيــة، والشــوارع املحليــة حســب 
االختالفــات يف وســائل النقــل والرسعــة املروريــة، لتكــون مبثابــة عنــارص ربــط ســواء مــن حيــث شــبكة الطــرق وســهولة 
الحركــة أو التفاعــالت االجتامعيــة، ويف هــذا اإلطــار ميكــن أن توفــر وســائل النقــل العــام ســبل تنقــل رسيعــة إىل كافــة 
أجــزاء املدينــة مــن خــالل ربــط املناطــق العامــة ومناطــق األنشــطة الوظيفيــة املختلفــة يف املدينــة باألحيــاء املختلفة، 
واألهــم مــن ذلــك، أن هــذه املجــاورات الســكنية يجــب أن تحتــوي عــىل أماكــن العمــل واملواقــع املريحــة التــي ميكــن 
الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع أفــراد املجتمع والتي تتســبب بدورها يف وجود أقل حاجة الســتخدام الســيارات الخاصة.

٣،١،٦  املدينة املتكاملة
لتعزيــز ودعــم  املــدن،  التنــوع يف  بتعزيــز ودعــم  االلتــزام  املــدن  مــن   )NUA( الجديــدة الحرضيــة  األجنــدة  تطلــب 
الجنســني  بــني  واملســاواة  املتبــادل  واالحــرتام  والتســامح  الثقافــات  بــني  والتفاهــم  والحــوار  االجتامعــي  الرتابــط 
واالبتــكار وريــادة األعــامل واإلندمــاج والهويــة والســالمة، والكرامــة لجميــع الســكان، وكذلــك تعزيــز ودعــم قابليــة 
النابــض واملفعــم بالحيــاة، ومــع ذلــك، فبينــام يــؤدي النشــاط العمــراين إىل دفــع  العيــش واالقتصــاد العمــراين 
عجلــة االقتصــاد العاملــي إىل األمــام، فــإن ارتفــاع معــدل عــدم املســاواة وعــدم اإلندمــاج داخــل املــدن ميكــن أن 
يعرقــل تقــدم التنميــة والتطــور، إن مفهــوم املدينــة اإلندماجيــة الشــاملة يســاعد عــىل توجيــه التنميــة العمرانيــة 
نحــو منــوذج ميكــن فيــه للنــاس أن يجنــوا فوائــد النشــاط العمــراين مــن خــالل ضــامن قيــام املؤسســات املحليــة 
بتعزيــز ودعــم التعدديــة والتعايــش الســلمي، يف إطــار تجمعــات متزايــدة التبايــن ومتعــددة الثقافــات. ويف مدينــة 
عرعــر، فــإن هــذا يعنــي معالجــة حــاالت التجزئــة والتشــتت يف النســيج العمــراين ومشــكلة االســتعامالت األحاديــة 
واالســتقطابية و تنفيــذ مبــادئ موئــل األمــم املتحــدة مــن أجــل أن يتــم تدريجيــاً إنشــاء مدينــة متكاملــة ومتصلــة 
ســكانها. لجميــع  والفــرص  الخدمــات  إىل  الوصــول  يف  املســاواة  بتحقيــق  بــدءاً  أجزائهــا،  جميــع  يف  جيــد  بشــكل 

٤،١،٦ املدينة املرنة
تضع املدينة املرنة يف االعتبار النســيج العمراين والبنية التحتية العمرانية املناســبة لتكون أكر مرونة تجاه التحديات 
العمرانيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تصاحــب اســتهالك الوقــود املعتمــد عــىل الكربــون وتغــري املنــاخ. وعــىل 
هــذا النحــو، ميكــن تعريــف املدينــة املرنــة عــىل أنهــا شــبكة مســتدامة مــن األنظمــة العمرانيــة واألحيــاء التــي تحتــوي 
الجديــدة، تحتــاج  2٥، ووفًقــا لألجنــدة الحرضيــة  البيئيــة الطبيعيــة والعمرانيــة يف املدينــة  عــىل كل مــن املكونــات 
املــدن إىل ضــامن االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تعزيــز ودعــم الطاقــة النظيفــة واالســتخدام املســتدام لــألرايض 
واملــوارد يف التنميــة الحرضيــة، وحاميــة النظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجــي، وتعزيــز ودعــم أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج 
املســتدامني، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والتخفيــف مــن حــدة تغــريات املنــاخ والتكييــف معهــا، وباختصار، تحتــاج املدن 
إىل إيجــاد مرونــة عمرانيــة، إىل جانــب الدعــم املتبــادل مــا بــني املدينــة املرنــة، وأنظمتهــا اإلقليميــة، لتفعيــل آليــات 
التمثيــل الغــذايئ يف املناطــق الحرضيــة، وضــامن إمــدادات موثوقــة ومتوازنــة مــن سالســل األنشــطة املضيفــة 
ــة واالســتفادة  ــة بســامتها الطبيعي ــة عرعــر، فهنالــك رضورة إلعــادة تقييــم عالقــة املدين للقيمــة. أمــا بالنســبة ملدين
منهــا كبنيــة تحتيــة اجتامعيــة وإيكولوجيــة واقتصاديــة، مــع الرتكيــز بشــكل محــدد عــىل الشــبكات الزرقــاء والخــرضاء.

النظرة املستقبلية للمدينة



٨٥
شارع )مسار( للمشاة يف وسط مدينة عرعر
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٨٦

الشكل ٤٤. مدينة عرعر املدمجة

٢،٦ النامذج املناسبة للتنمية العمرانية يف مدينة عرعر 
١،٢،٦ املدينة املدمجة: لدعم اإلندماج والتكثيف

املدينــة املدمجــة لديهــا العديــد مــن الفوائــد، حيــث أنهــا تعتمــد بشــكل 
ــات  أقــل عــىل حركــة الســيارات الخاصــة، وبالتــايل تنخفــض فيهــا االنبعاث
واســتهالك الطاقــة، وتتيــح الفرصــة لوجــود خدمــات نقــل عــام أفضــل، 
البنيــة  بإعــادة اســتخدام  وترتفــع فيهــا إمكانيــة الوصــول، مــام يســمح 
تجديــد  مــع تفضيــل  التــي ســبق تطويرهــا،  الحاليــة واألرايض  التحتيــة 
الحيويــة  مســتوى  تحســني  خــالل  مــن  املوجــودة  الحرضيــة  املناطــق 
الحرضيــة وجــودة الحيــاة. ويف الوقــت الحــايل، تتوفــر يف مدينــة عرعــر 
بعــض اإلمكانــات التــي تعــزز تنميتهــا وتطويرهــا مــن خــالل االســتفادة 
العمــراين  الزحــف  أنشــطة  مــن  والحــد  حاليــاً  املدمــج  وســطها  مــن 
الكثافــة  ذات  املناطــق  يف  املتوفــرة  البيضــاء  األرايض  واســتخدام 
األقــل للتخطيــط ملشــاريع ذات كثافــة عاليــة ومتعــددة االســتعامالت.
وبنــاء عــىل ذلــك فــإن هــذه التوصيــة االســرتاتيجية تركــز عــىل احتــواء 
ولتنفيــذ  تدريجيــة،  تكثيــف  عمليــة  تطبيــق  مــع  والتوســع،  النمــو 
داخــل  برامــة  مقيــدة  التنميــة  تكــون  أن  يجــب  اإلســرتاتيجية،  هــذه 
الحاليــة مــن خــالل تطبيــق سياســات تهــدف إىل  املنطقــة العمرانيــة 
ــد  ــي الح ــدة ه ــدود الجدي ــذه الح ــون ه ــث تك ــة، بحي ــدود التنمي ــص ح تقلي
تتــم  لهــا  وفقــاً  التــي  الحــدود  واعتبارهــا  العمــراين  للنســيج  الحــايل 
االســتفادة  إىل  تهــدف  التــي  الجديــدة  املشــاريع  عــىل  املوافقــة 
توســع،  أي  إجــراء  قبــل  داخلهــا  املتاحــة  البيضــاء  األرايض  جميــع  مــن 
كــام ينبغــي، بالتزامــن مــع ذلــك، وضــع حوافــز لتشــجيع االســتعامالت 
وفــرض  الحاليــة،  البيضــاء  األرايض  عــىل  التنميــة  وتكثيــف  املختلطــة 

التنميــة.  عجلــة  دفــع  تنشــيط  أجــل  مــن  البيضــاء«  األرايض  »رضيبــة 
الجهــة  يف  والتجزئــة  املتفرقــة  التنميــة  معالجــة  أجــل  مــن  وأخــريًا، 
الرشقيــة للمدينــة الناجمــة عــن األرايض املحجــوزة للحــرس الوطنــي، 
املعنيــة  العســكرية  الجهــات  مــع  األمانــة  تتفــاوض  بــأن  فيــوىص 
للقيــام بنقلهــا إىل موقــع آخــر، وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد بشــكل كبــري 
مــن القــدرة التنمويــة للمدينــة يف اتجــاه الجــزء الغــريب مــن املدينة،عــىل 
طــول الطريــق الرسيــع ٨٥، ملنــع التوســعات املســتقبلية مــن أن تتــم 
مــن  الجنــويب  الجــزء  أنــه بضــم  كــام  الحاليــة،  العمرانيــة  خــارج املناطــق 
أرايض الحــرس الوطنــي، التــي تقســم حاليــاً الجانــب الرشقــي مــن عرعــر 
إىل جزأيــن، إىل باقــي املدينــة، فســيتم إعــادة دمــج النســيج العمــراين 
بشــكل عــام ويتــم تحقيــق الــرشوط املســبقة إلجــراء مزيــد مــن التكثيــف.
وســوف تســتوعب هــذه املبــادرات زيــادة الكثافــة داخــل املدينــة عــىل 
نحــو أكــر تكامــال وفعاليــة، لتخفيــف الضغــوط عــىل األمانــة فيــام يتعلــق 
بتوفــري شــبكة واســعة مــن البنيــة التحتيــة ملناطــق الزحــف العمــراين 
واملناطــق املجــزأة واملتفرقــة ملشــاريع التنميــة الجديــدة، وعــىل املدى 
الطويــل، ســوف يــؤدي ذلــك إىل ترشــيد التكلفــة، مــام يجعــل البنيــة 
التحتيــة فعالــة، ويقلــل مــن اســتهالك املــوارد، وتكاليــف أداء املدينــة 
بشــكل عــام، وتوفــري الفــرص إلعــادة توجيــه هــذا االســتثامر نحــو إجــراء 

التحســينات وتطويــر النســيج العمــراين الحــايل.

استخدام جزء من األرايض املحجوزة 
للحرس الوطني للتوسع املستقبيل 

لعرعر

األرايض املحجوزة للحرس الوطني 
داخل املناطق العمرانية

املناطق العمرانية والحرضية

أرايض فضاء قابلة للتطوير داخل 
املناطق العمرانية الحالية

مناطق مختارة للتكثيف +

احتواء التمدد العمراين.

استبدال ونقل األرايض العسكرية 
إلعادة دمج املدينة.

تكثيف التنمية العمرانية داخل املساحة 
الحالية.

وسط املدينة القدمية ++

النظرة املستقبلية للمدينة



٨٧

الشكل ٤٥. مدينة عرعر املتصلة

٢،٢،٦ املدينة املرتابطة واملتصلة: إندماج  النسيج العمراين 
والتخلص من التجزئة

والحــد  العمــراين  الهيــكل  تقســيم  ظاهــرة  االســرتاتيجية  هــذه  تعالــج 
مــن التجــزؤ املــكاين، مــام يــؤدي إىل ســهولة الحركــة والتنقــل عــىل 
نحــو أوســع لجميــع املواطنــني، حيــث أن املدينــة الحاليــة تنقســم إىل 
أربعــة أجــزاء بواســطة محــوري النقــل الرئيســيني )الطريقــني الرسيعــني 
٨٠ و٨٥(، وبالتــايل فــإن البنيــة الحرضيــة مجــزأة وتعيــق مدينــة عرعــر مــن 
عــىل  األمــر  يقتــر  للعيــش، وال  متامســكة وجاذبــة  مدينــة  تكــون  أن 
تقســيم هــذه الطــرق الرسيعــة ذات الحجــم الكبــري للمدينــة، بــل إنهــا
تشــكل حواجــز وتعــزل أجــزاء املدينــة ومجاوراتهــا الســكنية عــن بعضهــا
البعــض، كــام إنهــا معزولــة متاًمــا عــن شــبكات الطــرق الثانويــة والفرعيــة. 
التــدرج الهرمــي يف  وهــذا يجعــل املدينــة تفتقــر إىل أمنــاط وطابــع 
ولهــذا  كبــري،  بشــكل  والتكامــل  والربــط  االتصــال  يعيــق  مــام  الطــرق، 
مســارات  هيكلــة  إعــادة  يجــب  أنــه  إىل  اإلســرتاتيجية  تشــري  الســبب، 
الطــرق الرسيعــة ٨٠ و٨٥ بشــكل جــذري مــن حيــث الحجــم والوظيفــة، 
إنشــاء طــرق فرعيــة  جانــب  وتحويلهــا إىل شــوارع عريضــة فقــط، إىل 
مــن  املــرور  حركــة  نحوهــا  لتتوجــه  العمرانيــة  املناطــق  أطــراف  عــىل 
واملســتقبلية  الحاليــة  الزيــادات  واســتيعاب  الرسيعــة  الطــرق  هــذه 
يف حركــة مــرور الســيارات اإلقليميــة وتخفيــف الضغــط املــروري عــىل 
املناطــق  مــن  القادمــة  الســيارات  حركــة  عــن  الناتــج  املركزيــة  املحــاور 
)مثــل  العــام  النقــل  نظــام  إدمــاج  يتــم  أن  يجــب  كــام  العمرانيــة،  غــري 
املدينــة.  يف  الشــبكة  ضمــن  الــرتام(  أو  الرسيــع  النقــل  حافــالت 
يجــب إنشــاء مســارات للمشــاة يف هــذه الشــوارع العريضــة الجديــدة 
بهــدف توفــري شــبكة آمنــة، ومرتابطــة بشــكل جيــد، ومشــجعة للســري 
التنقــل  ووســائل  والســيارات،  املشــاة،  مــن  لــكل  باألقــدام  عليهــا 

عــرب  وُمســتْعرِضة  طوليــة  وصــالت  إنشــاء  جانــب  إىل  العــام،  والنقــل 
النســيج العمــراين الحــايل )وهــي مفقــودة حاليــا ألنهــا طــرق رسيعــة 
نقــل  بنظــام  واســتكاملها  العمرانيــة(  للمناطــق  مخصصــة  وليســت 
عــام ثانــوي )نظــام حافــالت تغذيــة(، إلعــادة دمــج املدينــة واســتكامل 
الــدور الجديــد للشــوارع العريضــة، كــام إن تحويــل الطــرق الرسيعــة إىل 
املدينــة( )أنســنة  وللمشــاة  للبيئــة  صديقــة  خــرضاء  عــام  نقــل  محــاور 
تجعلهــا وســائل فعالــة إلعــادة ربــط قطــع النســيج العمــراين املنفصلــة 
عــن بعضهــا البعــض يف الســابق. وينبغــي أيضــاً إدراج املنطقــة التــي 
الوطنــي  للحــرس  املحجــوزة  األرايض  مــن  جــزءاً  الســابق  يف  كانــت 
وتــم اآلن اســتخدامها يف توســعة املدينــة، يف هــذه االســرتاتيجية 
بــني  أقــوى  روابــط  إنشــاء  يف  لتســاهم  الطــرق  شــبكة  وهيكلــة 
العــام.    النقــل  ومحــاور  املدينــة  مــن  والوســطى  الرشقيــة  األجــزاء 

 
وأقــل  اتســاقاً  أكــر  نســيج  نحــو  العمــراين  النســيج  تحويــل  وإلكــامل 
تجزئــة، فــإن العالقــة بــني شــبكة األوديــة التــي تعــرب املدينــة واملنطقــة 
ــة  ــن األودي ــتفادة م ــب االس ــث يج ــري، حي ــاً إىل التغي ــاج أيض ــة تحت العمراني
يف إجــراء التدخــالت الراميــة إىل إعــادة تأهيلهــا كوســائل ربــط واتصــال 
ونظــام مــن املســاحات واملســطحات املائيــة ممتــدة عــرب املجــاورات 
ومســاحات  خــرضاء  عامــة  أماكــن  مبثابــة  لتكــون  املتجــاورة  الســكنية 
مفتوحــة عــىل ضفافهــا تســتفيد منهــا املدينــة بشــكل عــام، وهكــذا 
والتــي  حاليًــا  املوجــودة  العنــارص  هــذه  مــن  اإلســرتاتيجية  تســتفيد 
)الطــرق الرسيعــة ٨٠ و٨٥ وشــبكة األوديــة(  تقســم املدينــة وتجزئهــا 
وتحولهــا إىل عوامــل تحــول جــذري للهيــكل العمــراين والحــرضي بأكملــه.

مراكز رئيسية

استخدام الوادي الحايل كعنر للربط
الربط عرب الوادي

طرق جديدة/دائرية

وسائل النقل العام الرئيسية 
وسائل النقل العامة الفرعية 

مراكز ثانوية

مراكز صغرية

إنشاء طرق دائرية رسيعة

إنشاء أنظمة رئيسية وأنظمة تغذية فرعية 
للنقل العام

وسط املدينة القدمية  ++

النظرة املستقبلية للمدينة



٨٨

الشكل ٤٦. مدينة عرعر املتكاملة 

٣،٢،٦ املدينة املتكاملة: تكافؤ إمكانية االستفادة من 
املرافق العامة والفرص االقتصادية

تعتــرب عرعــر مــن املــدن ذات الدرجــة العاليــة من االســتقطاب يف توزيعها 
لالســتعامالت  املتعــددة، والتجاريــة، واملرافــق العامــة، ففــي حــني أن 
هنــاك مناطــق ذات تركيــز عــاٍل مــن األنشــطة العامــة والتجاريــة، وعــىل 
األخــص يف وســط املدينــة القدميــة، نجــد أن هنــاك مناطــق أخــرى تفتقــر 
إىل ذلــك بشــكل كبــري، ومنهــا املناطــق الســكنية أحاديــة االســتخدام 
التــي تقــع يف الجــزء الجنــويب الرشقــي والجنــوب الغــريب، وأجــزاء مــن 
الشــامل الرشقــي، وبنــاء عــىل ذلــك فقــد اســتفادت هــذه االســرتاتيجية 
أكــر  مدينــة  تشــكيل  إىل  وهدفــت  الســابقتني  االســرتاتيجيتني  مــن 
تكامــالً وبالتــايل أكــر شــموالً وتكافــؤاً، مــن خــالل إعــادة توزيــع إمكانيــة 
وســهولة اســتخدام املرافــق العامــة والوظائــف والفــرص االقتصاديــة.

هــذا يعنــي أنــه، إىل جانــب عمليــات التكثيــف، ينبغــي عــىل مدينــة  عرعــر 
أن يتزامــن تطورهــا مــع إنشــاء مراكــز جديــدة، مــن خــالل االســتفادة مــن 
نظــام النقــل العــام الجديــد املوضــح يف إســرتاتيجية املدينــة املرتابطــة 
واملتصلــة، وأنــه مبجرد توفر وســائل النقل العام الرئيســية، واســتكاملها 
بنظــام تغذيــة فعــال، ينبغــي أن يبــدأ ظهــور تكثيــف للمرافــق العامــة 
والتجاريــة الجديــدة حــول نقــاط التقــاء الشــبكات، يف إطــار تــدرج هرمــي 
جديــد للمراكــز متعــددة االســتعامالت القريبــة واملتكاملــة مــع املركــز 
ومــع بعضهــا البعــض والتــي تتميــز بالكثافــة املتوســطة والعاليــة، ومــن 
شــأن هــذه العمليــة أن تزيــد مــن إمكانيــة وســهولة الوصــول واالســتخدام 
لجميــع املواطنــني واملســتخدمني يف املناطــق الحرضيــة إىل أقــى 
حــد ممكــن، مــام ميكــن املزيــد مــن األشــخاص مــن التواجــد بالقــرب مــن 

الخدمــات واملرافــق، ويعــزز ويدعــم املناطــق املتعــددة االســتعامالت 
والعاليــة الكثافــة املوزعــة بشــكل جيــد يف جميــع أنحــاء املدينــة، إىل 
الطــرق  شــبكة  عــرب  إســرتاتيجية  رئيســية   ومراكــز  نقــاط  وجــود  جانــب 
مــام يعــزز مــن وجــود نظــام قــوي وفعــال. يجــب أن تكــون هــذه النقــاط 
التجاريــة  األنشــطة  لتشــجيع  مناســبة  أبعــاد  ذات  الرئيســية  واملراكــز 
ذات الكثافــة العاليــة واألنشــطة متعــددة االســتعامالت، كــام يجــب أن 
تتــامىش شــبكة هــذه النقــاط واملراكــز مــع الكثافــة الســكانية مــام يتيــح 
العمــل. وفــرص  الخدمــات  مــن  وقربهــا  الوصــول  ســهولة  للمواطنــني 
الصغــرية  املصانــع  مــن  مجموعــة  نقــل  فــإن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
واملســتودعات والــورش مــن موقعهــا الحــايل يف وســط املدينــة إىل 
املدينــة الصناعيــة الجديــدة، ســوف يوفــر فرصــة مهمــة إلعــادة تطويــر 
هــذه األرايض لتصبــح مراكــز جديدة لألعامل التجارية، وهو ما تم توضيحه 
هــذه مــن  الكامــل  الدعــم  ويجــد  التفصيــيل  املخطــط  يف  قبــل  مــن 
االســرتاتيجية، األمــر الــذي ســوف يعيــد التــوازن إىل ســهولة وإمكانيــة 
الوصــول إىل الخدمــات الرئيســية واملرافــق التجاريــة وفــرص العمــل يف 
إطــار عمليــات التكثيــف وتزايــد أعــداد ســكان املدينــة، وربــط املســاحات 
ــل  ــام نق ــن خــالل نظ ــة م ــزاء املدين ــة أج ــة الجديــدة ببقي والخدمــات العام
فعــال، األمــر الــذي ســوف يقلــص مــن تكلفــة التنقــل للمواطنــني، وزيادة 
إمكانيــة الســري باإلقــدام وإمكانيــة وســهولة الوصــول، كــام إن خفــض 
مســتوى االســتقطاب ســوف يكــون حافــزًا غــري مبــارش إلعــادة التــوازن 
بــني العوامــل االجتامعيــة واالقتصاديــة يف املدينــة، وســيزيد التفاعــل 
متكاملــة. مدينــة  إىل  تدريجيًــا  عرعــر  مدينــة  وتتحــول  املجتمــع،  داخــل 

وسط املدينة القدمية 

مسارات النقل العامة الفرعية 

مسارات النقل العام الرئيسية

مركز املال واألعامل التجارية الجديد املقرتح

املناطق ذات الخدمات الجيدة

شبكة من مراكز االستخدامات املختلطة 

املرافق/الخدمات العامة 

املناطق التجارية واالستخدامات املختلطة 

++

++

+

تكافؤ فرص استخدام املرافق والخدمات

والفرص من خالل الرتكيز عىل توفري املرافق 

العامة والتجارية الجديدة/مراكز االستخدامات 

املختلطة حول األماكن العامة وشبكة النقل العام 

 

إنشاء مراكز جديدة يف التوسعات الجديدة 
مرتبطة بالوسط ومع بعضها البعض وبها مجموعة 

متنوعة من االستخدامات املختلطة.

النظرة املستقبلية للمدينة
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الشكل ٤٧. مدينة عرعر املرنة

٤،٢،٦ املدينة املرنة: إعادة توازن النظم 
االجتامعية-البيئية واالقتصادية

تحتــاج مدينــة عرعــر إىل فهمهــا كنظــام معقــد مــن العالقــات املكانيــة 
بالبنيــة  مرتبــط  هــو  )كــام  االقتصاديــة  إنتاجيتهــا  بــني  والوظيفيــة 
والنظــم  البيئيــة  االجتامعيــة، ومواردهــا  الحرضيــة(، وأنظمتهــا  التحتيــة 
تعزيــز  إىل  االســرتاتيجية  هــذه  تهــدف  وبالتــايل  الطبيعيــة،  البيئيــة 
املســتدامة  اإلدارة  تدعــم  التــي  الحرضيــة  املكانيــة  األطــر  تطويــر 
بنــاًء  تهــدف،  كــام  واســتعامالتها،  واألرايض  الطبيعيــة  للمــوارد 
عالقــة  بنــاء  إىل  واملتصلــة،  املرتابطــة  املدينــة  إســرتاتيجية  عــىل 
الطبيعيــة.  وســامته  العمــراين  النســيج  بــني  ووظيفيــة  إيجابيــة 

 
الهيدرولوجــي  تحتــاج املدينــة إىل االهتــامم بنظامهــا  لتحقيــق ذلــك، 
املــوارد  أهميــة  مــن  ذلــك  ســيعزز  حيــث  وتنشــيطه،  الطبيعــي 
كمتنزهــات  الواســعة  األوديــة  شــبكة  اســتخدام  خــالل  مــن  الطبيعيــة 
رشيطيــة مســتدمية ومتواصلــة، وربطهــا بشــكل جيــد بشــبكة واســعة 
النســيج  عــرب  واملنتــرشة  الصغــرية  الجديــدة  الخــرضاء  املســاحات  مــن 
األماكــن يف  التدخــالت  هــذه  بعــض  إجــراء  ينبغــي  كــام  العمــراين، 
واملســاحات العامــة التــي يتداخــل فيهــا النظــام الهيدرولوجــي الطبيعي 
الصغــرية  العامــة  األماكــن  أو  البيضــاء  األرايض  مــع  الــرف  نظــام  أو 
املوجــودة حاليــاً، مــع الرتكيــز عــىل املناطــق القريبــة مــن شــبكة األوديــة، 
إنشــاء نظــام مــن املســاحات  لــن يســاعد فقــط عــىل  ذلــك  أن  حيــث 
العمــراين،  النســيج  وعــرب  األوديــة  طــول  عــىل  الرشيطيــة  املفتوحــة 
االســتعامالت  متعــددة  كمناطــق  مالئــم  نحــو  عــىل  العامــة  األماكــن 

وإعــادة ربــط الشــبكات الزرقــاء والخــرضاء، ولكــن مــن خــالل تصميــم هــذه 
ــح الفرصــة الســتخدامها  ــات، يتي ــاه الســيول والفيضان ــة لتريــف مي قابل
عــام  بشــكل  امليــاه  إدارة  تحســني  وبالتــايل  امليــاه،  لتخزيــن  كأنظمــة 
وعــدم الحاجــة إىل بنــاء الســدود الكبــرية داخــل نســيج املدينــة، وبــدالً 
مــن ذلــك توفــري مســاحات محــدودة ومنتــرشة يف جميــع أنحــاء املدينــة 
ميكــن  كــام  الســكان،  قبــل  مــن  عامــة  كأماكــن  لالســتخدام  وقابلــة 
اســتخدام بعــض هــذه املســاحات، مبــا يف ذلــك أجــزاء مــن مســاحات 
ــة.  ــق العمراني ــل املناط ــة داخ ــج الزراعي ــطة والربام ــز األنش ــة لتعزي األودي

يف  الطبيعيــة  املــوارد  وإدمــاج  حاميــة  اعتبــار  عــام،  بشــكل  يجــب، 
التنميــة  عمليــات  جميــع  تتــم  وأن  األولويــات،  مــن  املدينــة  تخطيــط 
فعــىل  عرعــر،  ملدينــة  املحليــة  البيئــة  إطــار  يف  الجديــدة  والتطويــر 
ســبيل املثــال، ميكــن أن يوفــر نهــج االقتصــاد األخــرض والدائــري إطــاًرا 
ودعــم  لتعزيــز  واإلجــراءات  القــرارات  اتخــاذ  مبوجبــه  ميكــن  مرجعيًــا 
مســتوى  وتحقيــق  الفعالــة  البيئيــة  واإلدارة  املــوارد  اســتخدام  كفــاءة 
ــر يف  ــادة النظ ــي إع ــار، ينبغ ــذا اإلط ــكان، ويف ه ــل للس ــة أفض معيش
أنظمــة األوديــة وأحواض/بحــريات تجمعــات امليــاه وشــبكة املســاحات 
ومصــدًرا  اجتامعية-إيكولوجيــة  تحتيــة  بنيــة  باعتبارهــا  الخــرضاء،  العامــة 
للنمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة للمدينــة مــع تقليــل  محتمــالً 
االختــالل يف التــوازن االجتامعــي واإليكولوجــي، والنظــم االقتصاديــة.

االحتفاظ باملسطحات املائية املتصلة بالوادي

الوادي الحايل

مرافق إعادة تدوير املياه املتصلة بالوادي

تخزين املياه/اآلبار وأن تكون مرتبطة بالوادي

إنشاء شبكة خرضاء عىل طول الوادي 

إنشاء الشوارع العريضة
إنشاء شبكة خرضاء ُمْستَْعرِضة 

إنشاء املساحات الخرضاء/املتنزهات املفتوحة 
يف املناطق الفضاء داخل املساحة العمرانية 

إعادة تأهيل الوادي كبنية تحتية بيئية

إنشاء نظام أخرض جديد

إعادة ربط الشبكات الزرقاء/الخرضاء

النظرة املستقبلية للمدينة
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٣،٦  مخططات املناطق ذات األولوية يف مدينة عرعر 

يتطلــب تحويــل التوصيــات إىل اســرتاتيجيات ملموســة وقابلــة للتنفيــذ, 
إىل إعــداد مخطــط محــيل وتفصيــيل لإلجــراءات ذات األولويــة, والــذي 
ميكــن أن يــؤدي تدريجيــاً إىل تحــوالت مكانيــة واقتصاديــة واجتامعيــة. 
هــذا املخطــط التفصيــيل يجــب أن يرتكــز عــىل التوصيــات اإلســرتاتيجية 
ملدينــة  والتدريجيــة  املمنهجــة  التدخــالت  مــن  سلســلة  وعــىل  األربــع 
وموحــدة. ومرتابطــة  متكاملــة  ملدينــة  التحــول  إىل  للتوجــه  عرعــر 

 
وعمومــا، يخلــق املخطــط التفصيــيل أثــرا عــىل مســتويني: مســتوى 
االتصــال  ويعــزز  الســكنية،  واملجــاورات  العمرانيــة  الحــي  أو  املنطقــة 
والتكامــل مــن خــالل تحســني شــبكات النقــل، وإعــادة بنــاء العالقــات بــني 
مختلــف الــرشكاء يف املدينــة، وتعزيــز التكثيــف االســرتاتيجي، وتحســني 
التكامــل مــا بــني أطــراف املناطــق العمرانيــة وبقيــة املدينــة، األمــر الــذي 
يدعم إعادة تأهيل البنية التحتية الطبيعية لتحقيق أغراض متعددة ويعزز 
التنــوع االقتصــادي واملســاحات القابلــة للعيــش عــىل مســتوى املجــاورة 
الســكنية، وبشــكل عــام، فــإن مخطــط أولويــات العمــل يحتــوي عــىل ثالثة 
إجــراءات ذات أولويــة ممنهجــة ملدينــة عرعــر، تتــم عــرب خطــوات تدريجيــة:

اإلجراء األول: إنشاء شبكة تحتية فعالة للنقل العام؛ 
اإلجراء الثاين: عمليات التكثيف والربط بالطرق والشوارع وإنشاء مراكز 

جديدة؛
اإلجراء الثالث: إنشاء نظام بنية تحتية للشبكات الزرقاء والخرضاء موزع 

ومتكامل بشكل جيد. 

 
التحتيــة  البنيــة  يف  عميــق  تحــول  إىل  الحاجــة  األول  اإلجــراء  يتنــاول 
عريضــة  شــوارع  إىل  الرسيعــة  للطــرق  الجــزيئ  والتحويــل  للمدينــة، 
فقــط وتنفيــذ شــبكة للنقــل العــام عــىل طولهــا مــن أجــل ربــط مختلــف 
األحيــاء بشــكل أفضــل، بينــام يركــز اإلجــراء الثــاين عــىل الدمــج والتكثيــف 
النقــل  نقــاط  حــول  جديــدة  مراكــز  إنشــاء  خــالل  مــن  املدينــة  وتكامــل 
العــام الرئيســية، أمــا اإلجــراء الثالــث، فيتنــاول إعــادة التأهيــل االجتامعــي 
واإليكولوجــي للعنــارص الرشيطيــة يف األوديــة، ويعــزز إجــراء تدخــالت 
ــاحات  ــبكة مــن املس ــاء ش ــق إنش ــن طري ــدد ع ــي مح ــدول زمن ــددة بج مح
واألماكــن العامــة الصغــرية املوزعــة عــىل مســتوى املجــاورات الســكنية.
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٤،٦ ثالثة إجراءات شاملة للتغيري الهيكيل
١،٤،٦  اإلجراء األول: إنشاء شبكة تحتية فعالة للنقل العام

يركــز اإلجــراء األول عــىل الحاجــة إىل إعــادة هيكلــة املدينــة، بــدًءا مــن 
شــبكات الشــوارع وأمنــاط التنقــل، مــن خــالل تعزيــز مقــرتح بإنشــاء نظــام 
بــدءاً  للتنفيــذ املرحــيل،  نقــل عــام شــامل جديــد، وتحديــد األولويــات 
مــن التحــول الهيــكيل للطريقــني الرسيعــني ٨٠ و٨٥ داخــل املناطــق 
العمرانيــة ومحــاور النقــل العــام الرئيســية، كــام يوجه بإعادة هيكلة شــبكة 
الطــرق مــن خــالل إنشــاء تــدرج هرمــي جديــد للطــرق وربطهــا بشــبكة 
الطريقــني  مــن  أجــزاء  تحويــل  عــن طريــق  الجديــدة،    النقــل املتنوعــة 
الرسيعــني العابــرة للمناطــق العمرانيــة إىل شــوارع عريضــة كأمــر رضوري 
إلنشــاء هيــكل عمــراين وحــرضي فعــال وخلــق الظــروف املالمئــة لدمــج 
وإضافــة نظــام للنقــل العــام بهــا يكــون مجــدي وفعــال، يف الوقــت الــذي 
تتــاح فيهــا إمكانيــة تدفــق حركــة املــرور الكثيفــة عــرب شــبكة هــذه الطــرق 
اإلقليميــة الرئيســية )التــي متــر حاليــاً باملدينــة(، مــن خــالل إضافــة ممَرين 
جانبيــني للعبــور، وبهــذه الطريقــة، ســيكون مــن املمكــن تغيــري الوظيفــة 
واســتخدامهام  الرسيعــني  الطريقــني  لهذيــن  العــريض  واملقطــع 
كممــرات للنقــل العــام يتميــزان باملناظــر الطبيعيــة الجميلــة وقابليــة 
يتــم  تجاريــة متنوعــة، وأن  بأنشــطة  باإلقــدام عليهــام ومــزودة  الســري 
الرئيســية  املحــاور  عــىل  تحتــوي  بحيــث  العريضــة  الشــوارع  تصميــم 
لوســائل النقــل العــام )مثــل حافــالت النقــل الرسيــع أو الــرتام(، وشــبكات 
لتصبــح  وتشــكيلها  تنظيمهــا  وإعــادة  الســيارات،  غــري  األخــرى  التنقــل 

طــرق منخفضــة الرسعــة للســيارات تحيطهــا املناظــر الطبيعيــة الجميلــة 
واملســاحات العامــة املتنوعــة والخــرضاء الصديقــة للمشــاة، وبذلــك تتــم 
إزالــة الحواجــز واملعوقــات املاديــة وتحقيــق الرتابــط واإلندمــاج العمــراين 
وإنشــاء هيــكل عمــراين شــامل وإجــراء التحــول الشــامل والــرضوري يف 
مدينــة عرعــر وضــامن منوهــا وتطويرهــا عــىل نحــو صحــي ومعــاىف. 
ومــن ناحيــة أخــرى، مبــا أن الهــدف العــام مــن اإلجــراء األول معقــد للغايــة 
ومــيلء بالتحديــات، فمــن وجهــة نظــر لوجســتية وماليــة عــىل حــد ســواء، 
هنــاك حاجــة إىل أن يحــدث التنفيــذ عــرب مراحــل وخطــوات الحقــة وبشــكل 
األهميــة.  غايــة  يف  يعتــرب  الــذي  التحــول  هــذا  يتــم  حتــى  تدريجــي 

١.١. إنشاء طريق فرعي ميتد من الشامل إىل الجنوب واستخدام 
جزء من الطريق الرسيع ٨٠ وتحويله إىل شارع عريض ومحور رئييس 

للمواصالت العامة.

تتعلــق الخطــوة األوىل بإنشــاء مســار فرعــي جديــد للطريــق الرسيــع 
شــارع  إىل  وتحويلــه  عليــه،  الكثيفــة  املــرور  حركــة  لتخفيــف   ،٨٠
والجنــوب،  الشــامل  اتجــاه  يف  عــام  نقــل  محــور  عــىل  يحتــوي  عريــض 

 )عــىل ســبيل املثــال خــط للــرتام أو الحافــالت الرسيعــة(، مــام يتيــح 
مــع تشــجيع حركــة املشــاة  الخاصــة  الســيارات  عــن  بديــالً  للمواطنــني 
يتــم  أن  عــىل  املدينــة،  أنحــاء  كافــة  إىل  الوصــول  إمكانيــة  وتســهيل 
تصميــم الشــارع العريــض الجديــد بحيــث يحتــوي عــىل وســائل النقــل 
بالحيــاة،  النابضــة  التجاريــة  والتنقــل املختلفــة واملتنوعــة، واألنشــطة 
واملســاحات املفتوحــة الرتفيهيــة، واألماكــن العامــة الصديقــة للمشــاة.  

١.٢ إنشاء طريق يف اتجاه الرشق-والغرب واستخدام جزء من الطريق 
الرسيــع ٨٥ وتحويلــه إىل شــارع عريــض ومحــور رئيــيس للنقــل العــام.

للطريــق  الثــاين  الجانبــي  الطريــق  بتنفيــذ  التاليــة  الخطــوة  تتعلــق 
الرسيــع ٨٥، لتخفيــف حركــة املــرور الكثيفــة عليــه، وبالتــايل يتــم تحويــل 
ــض آخــر عمــودي وإىل  ــارع عري ــع إىل ش ــق الرسي ــن الطري ــزء م هــذا الج
ثــاين  خــط  عــىل  يحتــوي  العــام،  للنقــل  رئيــيس  ممــر  وجــود  جانــب 
لحافــالت النقــل الرسيــع أو التــزام ميتــد مــن الــرشق إىل الغــرب كبديــل 
آخــر لوســائل النقــل الواســعة االنتشــار، وبالتــايل خدمــة املزيــد مــن 
املواطنــني وتحســني إمكانيــة وســهولة الوصــول للمدينــة بشــكل عــام.

١.٣ إعادة تنظــيـــــم التــــــدرج الهرمــــــــي يف الشــــــوارع وربطها 
بشبكة النقل العام الثانوية.

تــأيت هــذه الخطــوة مبجــرد االنتهاء من إنشــاء الشــوارع العريضة الجديدة 
ونظــام النقــل العــام الرئيــيس، حيــث يتــم الرتكيــز عــىل إعــادة تنظيــم 
العــام  النقــل  نظــام  ربــط  بهــدف  للمدينــة  الشــامل  الهرمــي  التــدرج 
الرئيــيس الجديــد بشــبكة ثانويــة، ســتوفر هــذه الشــبكة مــن الطــرق 
ــكنية  ــاورات الس ــاً إىل املج ــر تفرع ــول أك ــة وص ــة الفرعيــة إمكاني الثانوي
املختلفــة، وربــط املناطــق العمرانيــة الداخليــة يف املدينــة، مــام يــؤدي 
عــرب املدينــة. املــرور  لحركــة  بديلــة  تدفــق  إيجــاد طــرق ووســائل  إىل 
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الشكل ٤٨. اإلجراء األول: إنشاء شبكة تحتية فعالة للنقل العام

إنشاء طريق دائري جديد بديل للطريق الرسيع ٨٠، لتخفيف حركة املرور 

الكثيفة عليه، وتحويله إىل شارع عريض يحتوي عىل محور حافالت رسيعة 

ميتد يف اتجاه الشامل والجنوب

إنشاء طريق دائري رسيع ثاين بديل للطريق الرسيع ٨٥ لتخفيف حركة 

املرور الكثيفة عليه وتحويله إىل شارع عريض آخر عمودي ويحتوي أيًضا 

عىل محور للنقل العام من الحافالت الرسيعة ميتد من الرشق إىل 

الغرب.

إنشاء وربط شبكة النقل العام الثانوية عرب املدينة.

+

++
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٢،٤،٦ اإلجراء الثاين: عمليات التكثيف والربط بالطرق 
والشوارع وإنشاء مراكز جديدة 

يركــز اإلجــراء الثــاين عىل تشــجيع الزيــادة التدريجية يف الكثافــة العمرانية 
الناشــئة،  الرئيســية  النقــل  نقــاط  حــول  جديــدة  مراكــز  إنشــاء  وعــىل 
ويعتمــد عــىل اإلجــراء األول، الــذي وضــع الــرشوط املســبقة إلنشــاء 
أعقــاب  يف  و  جيــد،  بشــكل  ومتــوازن  ومتصــل  كثيــف  حــرضي  نســيج 
تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، تبــدأ املدينــة يف تعزيــز تنفيــذ مشــاريع 
التطويــر والتنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل وتحفيــز التكثيــف الســكني 
وســائل  إىل  األقــدام  عــىل  فيهــا  الســري  ميكــن  التــي  املناطــق  يف 
النقــل العــام، كــام يجــب إنشــاء نظــام مراكــز مــن الدرجــة األوىل والثانيــة 
تكــون قريبــة ومتكاملــة مــع وســط املدينــة فيــام يتعلــق بنظــام النقــل 
العــام، مــن ثــم تطبيــق التكثيــف االســرتاتيجي عــىل مناطــق التجمــع 
ــز  ــق تحفي ــن طري ــئة ع ــدة الناش ــز الجدي ــد املراك ــارة لتحدي ــية املخت الرئيس
التنميــة متعــددة االســتعامالت وتركيــز الخدمــات واملرافــق املحيطــة بها، 
وأخــرياً، ينبغــي تعزيــز اإلجــراءات األخــرى املتعلقــة بالتكثيــف حــول ممرات 
النقــل، خاصــًة التــي تســتهدف املبــاين ذات االرتفاعــات املتوســطة، 
لعمليــات  ودعــامً  الســكنية.  والتنميــة  املختلطــة،  واالســتعامالت 
التكثيــف االســرتاتيجية، ســوف يتعــني وضــع حوافــز اقتصاديــة وأدوات 
نظاميــة لتعزيــز إعــادة تنميــة وتطويــر النســيج املوجــود بحيــث يصبــح 
متعــدد االســتعامالت حــول النقــاط الرئيســية للنقــل، إىل جانــب تطويــر 
الصــارم  والتقيــد  البيضــاء املتواجــدة يف املواقــع املالمئــة  األرايض 
بالنطــاق العمــراين للحــد مــن أنشــطة الزحــف العمــراين يف املدينــة.

 

 
٢.١ إنشاء تدرج هرمي للمناطق الرئيسية ذات االستعامالت 

املتعددة وتحديد املراكز الرئيسية الجديدة يف النقاط االسرتاتيجية 
عىل طول نظام النقل العام. 

مبجــرد إنشــاء خطــوط النقــل العــام، يجــب أن تبــدأ املواقــع الرئيســية 
املختــارة بالظهــور كمراكــز جديــدة قريبــة ومتكاملــة مــع الوســط، مــن 
خــالل هيكلــة التــدرج الهرمــي للنقــاط الرئيســية التــي تركــز عــىل الخدمات 
الفئــة  تقــع  بحيــث  الســكني،  والتطويــر  العمــل  وفــرص  واملرافــق 
األوىل مــن النقــاط الرئيســية، التــي تحتــوي عــىل املشــاريع متعــددة 
العريضــني  الشــارعني  طــريف  عــىل  العاليــة،  الكثافــة  ذات  األغــراض 
ــد نقــاط تقاطعهــام، مبــا يف ذلــك إنشــاء مركــز أعــامل  الرئيســيتني وعن
تجاريــة جديــد عــىل أرايض املســتودعات التــي يتــم نقلهــا حاليــاً، وبهــذه 
املرتابــط  الجديــد  املركــزي  املدينــة  وســط  مــن  كل  فــإن  الطريقــة، 
أطــراف  عــىل  الواقعــني  للمدينــة  الجديديــن  واملدخلــني  جيــد  بشــكل 
الكتلــة العمرانيــة، ســوف تصبــح أقــوى وتشــكل معــامل جديــدة للمدينــة. 

النظرة املستقبلية للمدينة

٢.٢ القيام بعمليات التكثيف حول النقاط الثانوية مام يؤدي إىل 
إنشاء مراكز من الدرجة الثانية إلعادة التوازن إلمكانية وسهولة 

الوصول إىل الخدمات واملرافق العامة.

ســيتم توزيــع املراكــز الثانويــة حــول النقــاط الصغــرية لتجمعــات النقــل 
العــام، وذلــك وفًقــا ملعايــري إعــادة التــوازن يف إمكانيــة الوصــول إىل 
أماكــن العمــل والخدمــات العامــة واملرافــق )التعليميــة، والرعايــة الصحيــة 
واملناطــق التجاريــة( يف املناطــق التــي تعــاين مــن نقــص الخدمــات حاليًا 
يف املدينــة، مــع ربطهــا بنظــام النقــل العــام، كــام يجــب أن تتــم عمليــة 
التكثيــف حــول أنظمــة النقــل العــام مــن خــالل االســتفادة مــن األرايض 
ــر النســيج العمــراين،  البيضــاء املتاحــة وعــن طريــق إعــادة تنميــة وتطوي
اســتعامالت  برامــج  لتعزيــز  مناســبة  حوافــز  تطبيــق  ينبغــي  ولذلــك، 
االســرتاتيجي  التكثيــف  تســتهدف  بحيــث  املتعــددة،  األرايض 
الثانويــة. العامــة  النقــل  نقــاط  حــول  القامئــة  الســكنية  للمجــاورات 

٢.٣ إعادة تطوير جزء من األرايض العسكرية املحجوزة حالياً وتطوير 
األرايض البيضاء املتاحة إلعادة دمج وربط املدينة.

الســتكامل عمليــة إعــادة الدمــج، والتجميــع، وإلغــاء تجزئــة املدينــة، ينبغي 
ــر جــزء مــن األرايض العســكرية الكبــرية املحجــوزة وتحويلهــا  إعــادة تطوي
إىل منطقــة جديــدة يف الجــزء الرشقــي مــن املدينــة، وإعــادة ربــط ودمج 
املناطق العمرانية الطرفية املعزولة واملفصولة حاليا إىل بقية النسيج 
ــا مــع أنشــطة الزحــف العمــراين  العمــراين، وهــذا ســوف يتناقــض جزئيً
الحاليــة واملســتقبلية، مــام يوفــر بديــالً داخــل املنطقــة العمرانيــة الحالية 
األطــراف  عــىل  املســتقبلية  التوســعات  تكــون  ألن  الفرصــة  وإتاحــة 
ينبغــي  ذلــك،  لعــام ١٤٥٠، وباإلضافــة إىل  العمــراين  النطــاق  وخــارج  
تنميــة األرايض البيضــاء القابلــة للتطويــر )باســتثناء املمــرات املائيــة 
واملنحــدرات والتــالل وغــري ذلــك مــن الســامت الطبيعيــة الهامــة( داخــل 
ــات الزحــف العمــراين،  ــي ملنــع عملي ــة بشــكل تدريج املنطقــة العمراني
وبالتــايل اســتيعاب أنشــطة النمــو املســتقبيل مــن خــالل التكثيــف 
واألغــراض. االســتعامالت  متعــددة  والتنميــة  العمرانيــة  الكتلــة  داخــل 
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التطوير التدريجي لألرايض الفضاء املتاحة داخل النسيج املبني الحايل

الشكل ٤٩. اإلجراء الثاين: عمليات التكثيف والربط بالطرق والشوارع وإنشاء مراكز جديدة
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٣،٤،٦ اإلجراء الثالث: إنشاء نظام بنية تحتية للشبكات الزرقاء 
والخرضاء موزع ومتكامل بشكل جيد

يهــدف اإلجــراء الثالــث إىل جعــل املدينــة أكــر مرونــة واســتدامة وممتعــة 
لألوديــة،  الطبيعــي  النظــام  تعزيــز  طريــق  عــن  وذلــك  فيهــا،  للعيــش 
يف  رئيــيس  كعنــر  الراهــن  الوقــت  يف  لإلهــامل  يتعــرض  الــذي 
وظيفــة املدينــة، واالهتــامم بنظــم إدارة امليــاه الطبيعيــة عــىل النطــاق 
الحــرضي بأكملــه، لــي يلعــب دوراً رئيســياً يف تنميــة املدينــة، ويف 
وســط املدينــة، يعنــي هــذا االنتقــال تدريجيــاً بعيــداً عــن نظــام اإلفــراط 
ــج  ــق نه ــو تطبي ــار نح ــيول واألمط ــاه الس ــه مي ــة توجي ــايل يف هندس الح
إدارة طبيعيــة للميــاه بشــكل أكــرب عــن طريــق إعــادة فتــح األوديــة وربطهــا 
الفــرص إلنشــاء حدائــق رشيطيــة  العمــراين املحيــط إلتاحــة  بالنســيج 
جديــدة ومســاحات عامــة يف كافــة أنحــاء املدينــة، و إنشــاء آليــات إعــادة 
تغذيــة طبقــات امليــاه الجوفيــة، ونظــام توزيــع متشــعب ألحــواض تجميــع 
امليــاه لــي تعمــل كأماكــن عامــة عندمــا تكــون فارغــة عــىل طــول مجــاري 
امليــاه  أمــن  زيــادة  جانــب  إىل  وطبيعيــة،  مســتدامة  بطــرق  األوديــة 
والقــدرة عــىل التكيــف مــع ميــاه األمطــار والســيول يف نفــس الوقــت، 
الزراعــة يف املناطــق الحرضيــة وشــبه الحرضيــة  برامــج  كــام إن تحفيــز 
عــىل طــول األوديــة بقــدر اإلمــكان، سيســهم يف إعــادة ربــط الشــبكات 
طــول  عــىل  الــكيل  التبخــر  ظاهــرة  مــن  ويقلــل  والزرقــاء،  الخــرضاء 
املمــرات املائيــة إىل جانــب تعزيــز األمــن الغــذايئ وتحقيــق املرونــة.

 
٣.١ إعادة تخطيط نظام األودية بشكل طبيعي وإعادة تصميمها 

كبنية تحتية اجتامعية إيكولوجية.
  

يجــب تطبيــق عمليــة تدريجيــة إلعــادة تعمــري وتصميــم نظــام األوديــة 
لتحويلهــا إىل بنيــة تحتيــة إلدارة امليــاه الطبيعيــة مــن خــالل حاميــة ودمــج 
مســارات األوديــة يف النســيج العمــراين القائــم، وتحويــل املناطــق غــري 
الهامة ملســاحات مفتوحة عامة، وإنشــاء مناطق أخرى تعمل كمســاحات 
عامــة قابلــة الســتيعاب ميــاه الســيول واألمطــار وتعمــل كأحــواض تجميــع 
ميــاه مرتبطــة مبحطــات إعــادة تدويــر امليــاه، بهــدف تحويــل نظــام األودية 
تحتيــة  كبنيــة  واســتخدامها  الوظائــف،  متعــددة  رشيطيــة  حدائــق  إىل 
ــاه الطبيعيــة خــالل موســم األمطــار، عــىل أن تشــتمل عــىل  إلدارة املي
خدمــات بديلــة، ومرافــق، واســتعامالت ترفيهيــة خــالل موســم الجفــاف.

 

 
٣.٢ إنشاء شبكة خرضاء متناسقة باستخدام األرايض البيضاء لزيادة 

املناطق الخرضاء الرئيسية.

للمســاحات  جيــد  نحــو  عــىل  مرتابــط  تفصيــيل  نظــام  تطبيــق  يجــب 
العامــة الكبــرية والصغــرية عــىل حــد ســواء، باســتخدام األرايض البيضــاء 
وأنظمــة  النقــل  شــبكات  طــول  عــىل  املتبقيــة  واألرايض  املتاحــة 
وحدائــق  ومفتوحــة  خــرضاء  مســاحات  إىل  تحويلهــا  تــم  التــي  األوديــة 
ومنتزهــات لالســتخدام العــام، كــام يــوىص بزيــادة املناطــق الخــرضاء 
للحــد مــن تأثــري الجــزر الحراريــة عــرب النســيج العمــراين وتحســني نســبة 
املســاحات الخــرضاء املفتوحــة، ومــن ثــم، وبالتــوازي مــع عمليــة التكثيــف 
حاميــة  يجــب  الثــاين،  اإلجــراء  يف  املوضحــة  عرعــر  يف  االســرتاتيجية 
بعــض األرايض البيضــاء بشــكل انتقــايئ مــن أجــل إنشــاء املســاحات 
التكثيــف.  لعمليــات  املعرضــة  املناطــق  يف  خاصــة  الخــرضاء،  العامــة 

 
 

٣.٣ استكامل الشبكة الخرضاء عرب تشجري الشوارع واألرصفة لتحفيز 
حركة املشاة.

العامــة  الشــوارع  عــىل  الخــرضاء  الطبيعــة  إضفــاء  يــؤدي  ســوف 
الخــرضاء  املســاحات  تربــط  االرتبــاط،  جيــدة  خــرضاء  شــبكة  خلــق  إىل 
الرئيســية بنظــام النقــل العــام مــن خــالل تشــجري الشــوارع واألرصفــة 
يجــب زرع األشــجار والنباتــات عــىل  التــي تشــّجع حركــة املشــاة، حيــث 
املــوارد  عــىل  للمحافظــة  والثانويــة  الرئيســية  النقــل  ممــرات  طــول 
عــىل تظليــل مناطــق املشــاة  الرتكيــز  مــع  الصيانــة،  تكاليــف  وخفــض 
التبخــر،  وظواهــر  الحراريــة  الجــزر  تأثــري  مــن  للحــد  املائيــة  واملجــاري 
العمرانيــة،  املناطــق  داخــل  املحــيل  املنــاخ  حــدة  تخفيــف  وبالتــايل 
ــك عــىل الحركــة العامــة للمشــاة واألنشــطة يف  كــام ســوف يشــجع ذل
العمرانيــة، ويحمــي املدينــة  الطلــق عــىل مســتوى املناطــق  الهــواء 
الرمليــة.  والعواصــف  املرتفعــة  الحــرارة  درجــات  مــن  أفضــل  بشــكل 

النظرة املستقبلية للمدينة
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الشكل ٥٠. اإلجراء الثالث: إنشاء نظام بنية تحتية للشبكات الزرقاء والخرضاء موزع ومتكامل بشكل جيد

إنشاء بنية تحتية إلدارة املياه الطبيعية من خالل حامية شبكة األودية.

إنشاء شبكة خرضاء متناسقة باستخدامات األرايض الفضاء لزيادة 

املناطق الخرضاء الرئيسية.

إضفاء الطبيعة الخرضاء عىل الشوارع العامة بخلق شبكة خرضاء جيدة 

االرتباط، تربط املساحات الخرضاء الرئيسية بنظام النقل العام.

+

+

3.1

3.2

3.3

وسائل النقل العام الرئيسية/الشوارع العريضة 

وسائل النقل العامة الفرعية 

طرق جديدة/دائرية

املناطق العمرانية والحرضية

مراكز رئيسية

أرايض فضاء قابلة للتطوير داخل املناطق العمرانية الحالية

استخدامات متعددة عالية الكثافة

الوادي الحايل

االحتفاظ باملسطحات املائية املتصلة بالوادي

تخزين املياه/اآلبار وأن تكون مرتبطة بالوادي

إنشاء املساحات الخرضاء/املتنزهات املفتوحة يف املناطق الفضاء داخل املساحة العمرانية 

مرافق إعادة تدوير املياه - متصلة بالوادي 

شبكة خرضاء عىل امتداد الوادي 

وسط املدينة القدمية

مركز املال واألعامل التجارية الجديد املقرتح
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الشكل ٥١. مخطط يوضح جميع اإلجراءات )املقرتحة(

١،٧ التوصيات املكانية
١،١،٧ رؤية إسرتاتيجية ملنطقة الحدود الشاملية 

هجــرة  يف  زيــادة  مؤخــرا  اململكــة  يف  املناطــق  معظــم  ســجلت 
الســكان بســبب قدرتهــا عــىل زيــادة مســتويات فــرص العمــل وعوامــل 
الجــذب، يف حــني تعتــرب منطقــة الحــدود الشــاملية واحــدة مــن أقــل 
املثــرية  الظاهــرة  هــذه  وتتعلــق  اململكــة،  يف  جاذبيــة  املناطــق 
لالهتــامم بحقيقــة أن متوســط معــدل النمــو الســنوي يف املنطقــة 
يف الفــرتة مــا بــني 2٠٠2-2٠١٤ بلــغ 2.٥٥٪، بينــام بلغــت نســبة منــو 
الســكان الســعوديني 2.١٧٪، وغــري الســعوديني ٠.٣٨٪، 2٦ وهــذا يعنــي 
أنــه عــىل الرغــم مــن أن عرعــر هــي مدينــة حدوديــة، إال أنهــا ال تجتــذب 
عــدًدا كبــريًا مــن الســكان األجانــب، ومــع ذلــك، مــن املتوقــع أن يتحســن 
العربيــة  اململكــة  بــني  فتحهــا  أعيــد  التــي  التجاريــة  العالقــة  مــع  هــذا 
الســعودية والعــراق عــرب مينــاء عرعــر، وســيتطلب ذلــك التخطيــط يف 
إطــار توقــع زيــادة معــدالت الهجــرة، كــام إن طريــق بغــداد - عرعــر - ســكاكا 
العابــر للحــدود، يعتــرب رشيــان جديــد ميــر عــرب عــدد مــن املناطــق، وطريــق 
ــة عــىل طــول امتــداده. ــز العمــل واألنشــطة االقتصادي هــام يف تحفي

مــن منظــور األنشــطة االقتصاديــة، يقــرتح التقريــر االقتصــادي ملنطقــة 
الحــدود الشــاملية لعــام 2٠١٤ االســتفادة مــن القطاعــات ذات امليــزة 
التنافســية يف املنطقــة، وتشــمل كل مــن التعدين والنقل والســياحة، 
إىل جانــب وجــود توجــه اســرتاتيجي لتنويــع األنشــطة االقتصاديــة يف 
الناتــج  مســاهمة  زيــادة  إىل  بــدوره  يــؤدي  ســوف  والــذي  املنطقــة، 
ضعيفــة  تعتــرب  والتــي  اململكــة،  يف  للمنطقــة  اإلجــاميل  املحــيل 
الوقــت الحــايل، ومــن األمثلــة الجيــدة لذلــك التوجــه نحــو تقويــة صناعــة 

الســياحة مــن خــالل توفــري فــرص ترفيهيــة للتخييــم ومامرســة الرياضــات 
الــدور  وتعزيــز  النفــود،  صحــراء  يف  الرمليــة  الكثبــان  عــىل  الصحراويــة 
إيل  للوصــول  للســياحة  كمدخــل  املحــيل  طريــف  مطــار  يلعبــه  الــذي 
اإلجــراءات  هــذه  تعتــرب  كــام  بطريــف،  املحيطــة  الطبيعيــة  املحميــات 
لزيــادة قاعــدة اإليــرادات يف املنطقــة، وكذلــك  اإلســرتاتيجية مهمــة 
تعزيــز تضافــر الجهــود لدعــم الســياحة إقليميــا وعــىل مســتوى اململكــة. 
مهــم  تــرايث  موقــع  وهــو  زبيــدة،  درب  فــإن  املنــوال،  نفــس  وعــىل 
لليونيســكو يف منطقــة الحــدود الشــاملية ميتــد مــن العــراق إىل مكــة، 
للمســاهمة يف منــو  كبــرية  بإمكانــات  يتميــز  بــرشق اململكــة،  عابــراً 
قطــاع الســياحة، 2٧   حيــث يشــكل هــذا الطريــق، إىل جانــب املواقــع 
األثريــة األخــرى، عنــارص أساســية يف تــراث املنطقــة، وال ينبغــي الحفــاظ 
عليهــا وحســب، بــل يجــب تعزيزهــا أواالســتفادة منهــا كمــوارد هامــة، 
والرياضــة،  والرتفيــه،  بالــرتاث،  املتعلقــة  املشــاريع  زيــادة  خــالل  مــن 
وتســهيل عمليــة الوصــول إىل املحميــات الطبيعيــة يف اتجــاه الشــامل 
والســياحة الثقافيــة يف اتجــاه الجنــوب، األمــر الــذي ســوف يجــذب أيضــاً 
اســتثامرات القطــاع الخــاص إىل مدينــة عرعــر، كبوابــة إقليميــة للمملكــة.

النهج الثاليث األبعاد
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ال تعتــرب منتجــات القطاعــات االقتصاديــة يف منطقــة الحــدود الشــاملية، 
ــذا فهــي ال تســاهم يف صــادرات  ــر، ل ــاً، ســلًعا موجهــة نحــو التصدي حالي
اململكــة، ومــع ذلــك، مــن املتوقــع أن تزيــد املنطقــة مــن مســاهمتها 
يف إجــاميل الصــادرات يف اململكــة مبجــرد بــدء التصديــر مــن مصنــع 
و   .2٨ مؤخــرًا  إنشــاؤه  تــم  الــذي  الشــاملية،  املنطقــة  يف  األســمنت 
وتصديــر  الجالميــد  حــزم  يف  الفوســفات  تعديــن  أنشــطة  جانــب  إىل 
مركــزات الخــام، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يفتــح للمنطقــة فــرص اقتصاديــة 
مــن  إلنتاجهــا  املنطقــة  زيــادة  ومــع  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  جديــدة،   
املــواد الخــام، مــن املتوقــع أن يــزداد أيًضــا التطــور الجانبــي املتعلــق 
بالســكن والتجــارة واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى، ويف هــذا اإلطــار، 
بــني كل  الشــامل،  الحديديــة مــن جهــة  بالخطــوط  ربــط املنطقــة  فــإن 
يعتــرب  ســوف  الجــوف،  ومنطقــة  التعديــن(  )مركــز  الجالميــد  حــزم  مــن 
مــع  بــني املنطقتــني، وكذلــك  التجــارة  يعــزز  أن  رئيســيًا ميكــن  رشيانًــا 
وهــذا  الخــط،  يعربهــا  التــي  الرشقيــة،  واملنطقــة  والقصيــم  حائــل 
مــن شــأنه أيضــا أن يعــزز املســار العابــر للحــدود مــن بغــداد إىل تبــوك.

 
وأخــريا، نجــد أن معظــم الرتبــة الســطحية يف منطقــة الحــدود الشــاملية 
غــري صالحــة للزراعة، باســتثناء األرايض الواقعة يف شــامل غرب محافظة 
رفحــاء، وبالتــايل فــإن النشــاط الزراعــي يف املنطقــة محــدود مــن حيــث 
األرايض املزروعــة وكميــة اإلنتــاج الزراعــي، ومــع ذلــك، ووفقــاً للتوقعــات 
االقتصاديــة، هنــاك إمكانيــة لزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة، مــن حيــث الرعــي 
مــن مدينــة عرعــر ورفحــاء، مــام  الغــريب  الشــامل  اتجــاه  والزراعــة، يف 
بــني املنطقــة والجــوف،  الربــط الوظيفــي واالقتصــادي  ســوف يعــزز 
وال ســيام بــني مدينتــي ســكاكا وعرعــر، وكالهــام يعانيــان مــن معــدالت 
منــو ســكاين مرتفعــة، األمــر الــذي يدعــم األمــن الغــذايئ يف املنطقــة.

٢،١،٧ تحويل عرعر إىل مدينة عابرة للحدود وصديقة للبيئة
تعيــد  التــي  الحرضيــة  األطــر املكانيــة  تعزيــز  الرؤيــة إىل  تهــدف هــذه 
توزيــع عنــارص التكثيــف املالمئــة حــول املراكــز املتعــددة واالســتعامالت 
الحــرضي  الشــكل  إن  كــام  االقتصاديــة،  قاعدتهــا  وتنويــع  املختلطــة، 
األكــر اندماًجــا، والــذي يتــم تنظيمــه عــىل طــول شــبكات النقــل العــام، 
واألرايض،  الطبيعيــة  للمــوارد  املســتدامة  اإلدارة  مــن  يعــزز  ســوف 
وزيــادة الرقعــة الخــرضاء يف عرعــر، وجعلهــا أكــر مرونــة، كــام إن مخطــط 
املناطــق ذات األولويــة يعمــل عــىل ترجمــة اإلســرتاتيجية إىل سلســلة 
مــن اإلجــراءات املمنهجــة الشــاملة، والتــي، إذا تــم تنفيذهــا، ســتمكن 
ــة: ــذي يجعــل املدين ــح حقيقــة، األمــر ال ــة االســرتاتيجية مــن أن تصب الرؤي

 • مدمجة،
 • متصلة،

 • متكاملة، 
 • وأكرث مرونة.

ــة،  ــة وجذاب ــة أكــر مالءمــة للعيــش وممتعــة وحيوي ــح املدين ســوف تصب
مــن موقعهــا االســرتاتيجي،  مــن االســتفادة بشــكل أفضــل  وتتمكــن 
عــىل مفــرتق طــرق التدفــق التجــاري الــدويل وطــرق الوصــول إىل الحــج، 
لتصبــح وجهــة وليــس نقطــة عبــور، ومدينــة جاذبــة للســكان الجــدد، وبنــاء 
عــىل تعريــف املدينــة العابــرة للحــدود عــىل أنهــا مدينــة تقــع عنــد التقــاء 
الثقافــات والشــعوب واألفــكار املختلفــة، فــإن الرؤيــة تــرى مدينــة عرعــر 
يف املســتقبل كمدينــة صديقــة للبيئــة وعاصمــة حديثــة نابضــة بالحيــاة 
ملنطقــة الحــدود الشــاملية يف اململكــة، حيــث يعمــل هــذا التقــارب 
ــة،  ــكار والهوي ــوع واالبت ــداع والتن ــة اإلب ــات، وتنمي ــة االقتصادي ــىل تغذي ع
ذات  اإلجــراءات  ومخطــط  االســرتاتيجية  الرؤيــة  أن  ذلــك،  مــن  واألهــم 
األولويــة يعــززان جانبــني أساســيني، تــم تجاهلهــام مــن قبــل يف تطويــر 
وتنميــة مدينــة عرعــر هــام: البيئــة الطبيعيــة، والهيــكل العمــراين املرتابط 
واملتكامــل. حيــث أن أمنــاط التنميــة الحرضيــة التــي أعيــدت هيكلتهــا، 
ــًدا  ــا جدي ــة تدعــم نظاًم واملرتكــزة عــىل شــبكة نقــل عــام متوزعــة وفعال
مــن املراكــز متعــددة االســتعامالت، ســوف تحــول متاًمــا الطريقــة التــي 
تــدار بهــا املدينــة، وبالتــوازي مــع تخضــري املدينــة تدريجيــاً وإعــادة إقامــة 
ســتتمكن  والطبيعيــة،  العمرانيــة  البيئــات  بــني  وفّعالــة  صحيــة  عالقــة 
واالجتامعيــة  البيئيــة  األبعــاد  بــني  التــوازن  وإعــادة  تعزيــز  مــن  عرعــر 
ملواطنيهــا،  ومنتجــة  صحيــة  حرضيــة  بيئــة  وتوفــري  واالقتصاديــة، 
العمــل. فــرص  وزيــادة  للســياحة  جاذبيــة  أكــر  مدينــة  تصبــح  حــني 

٢،٧  التوصيات املتعلقة بالحوكمة والترشيعات.
سوف تستفيد مدينة عرعر من الالمركزية املالية واالختصاص 

الترشيعي عىل حد سواء لتسهيل الحلول املستقلة واملبتكرة 
للمشاكل الحرضية عىل مستوى األمانة، وهذا يتطلب:

)أ (              نقــل صالحيــة التخطيــط املحليــة مــن وزارة الشــؤون البلديــة 
اللجــوء إىل  والقرويــة إىل األمانــة مــع توفــري إجــراءات مســتقلة، دون 
جهــات عليــا لتلبيــة احتياجــات املجتمــع بفعاليــة، ويدعــم ذلــك »األجنــدة 
الحرضيــة الجديــدة«، التــي تنــص عــىل أن عمليــات التخطيــط والتصميــم 
إقليميــة ومحليــة، ولكــن  إدارات  أن تقودهــا  يجــب  الحــرضي اإلقليمــي 
وكذلــك  الحكوميــة  الجهــات  جميــع  مــع  التنســيق  يتطلــب  تنفيذهــا 
مشــاركة املجتمــع املــدين، والقطــاع العــام، والجهــات املعنيــة األخــرى؛

يف  لألمانــة  االســتقاللية  تعطــي  املاليــة:  الالمركزيــة  )ب ( 
ــة، وتشــمل أنشــطة تحقيــق  ــه األمــوال لتمويــل األنشــطة التنموي توجي
باإلضافــة  والرســوم،  الرضائــب  مــن  كل  عــىل  املــدن  يف  اإليــرادات 
إىل الســامح للمناطــق الحرضيــة بجمــع بعــض أشــكال الرضائــب عــىل 
املمتلــكات لتمويــل األنشــطة التنمويــة. ويبــني نظــام األرايض البيضــاء 
األخــري، الــذي يفــرض رســوما عــىل قطــع األرايض غــري املطــورة يف 
املناطــق الحرضيــة للحــد مــن املضاربــة عــىل األرايض ونقــص املســاكن 
اآلليــات  مــن  االســتفادة  ميكــن  أنــه  العشــوائية،  األرايض  وتنميــة 
تنمــوي فعــال.  إطــار  تعزيــز ودعــم  مــع  اإليــرادات  لتحقيــق  التنظيميــة 

النهج الثاليث األبعاد



١٠2

إتاحــة الفــرص للجهــات الفاعلــة: مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص  )ج ( 
املتعلقــة  القــرارات  يف  للمشــاركة  العــام،  واملجتمــع  والتطوعــي 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 
 

أمانــة  داخــل  الترشيعيــة  اإلدارة  تعزيــز  ينبغــي  اإلداريــة،  الناحيــة  مــن 
منطقــة الحــدود الشــاملية، التــي تشــارك يف تقييــم فعاليــة أنظمــة  
التخطيــط، إىل جانــب هيئــة الرقابــة واإلرشاف التابعــة لهــا، مــن خــالل 
دورهــم  ألداء  تأهيلهــم  يتــم  بحيــث  املوظفــني  تدريــب  مبــادرات 
الشــكاوى  عــىل معالجــة  القــدرة  تعزيــز  عــن  أكمــل وجــه، فضــال  عــىل 
واالشــرتاطات. واللوائــح  القواعــد  تطبيــق  بشــأن  املجتمــع  مــن 

 
كــام ســيدعم توحيــد أدوات التخطيــط النظاميــة عمليــات التطويــر يف 
مدينــة عرعــر، إىل جانــب مراجعــة وتحديــث وتطويــر هــذه القوانــني لجعلهــا 
ذات صلــة بحالــة التنميــة والتطويــر الحاليــة، عــىل أن يتبــع ذلــك إعــادة 
النظــر يف عمليــة صياغــة الترشيعــات لتقليــص عــدد الجهــات املشــاركة، 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  الترشيعــات  وجــود  مجــرد  إن  كــام 
لــن يضمــن التنميــة العمرانيــة املســتدامة ألنهــا يجــب أن تكــون فعالــة 
مــن الناحيــة الوظيفيــة، أي دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املرجــوة منهــا، 
التخطيــط  لقانــون  الفهــم. هنــاك حاجــة  وواضحــة، ومتســقة، وســهلة 
الحــرضي الفعــال مــن الناحيــة الوظيفيــة والــذي، ضمــن عــدة أمــور أخــرى: 

 • يقدم الحوافز أو املتطلبات التي من شأنها زيادة منو املدينة 
املدمجة الشاملة؛

 •يحدد األدوار واملسؤوليات املؤسسية الواضحة عىل كل مستوى؛
 • يفرض الربط بني جميع مستويات املخططات )الوطنية واإلقليمية 

واملحلية(؛
 • يوفر آليات فعالة للتنسيق والرصد؛ 

 • ويزيد من املشاركة العامة املجدية واملشاركة يف التخطيط.
 

مقبولــة  طريقــة  عــىل  الحفــاظ  إىل  الترشيعــي  اإلطــار  يحتــاج  كــام 
والشــمول  املســاواة  لتعزيــز  القــرار  صنــع  يف  العامــة  للمشــاركة 
ســيعطي  العمــراين  الترشيــع  توحيــد  إن  جانــب  إىل  االجتامعــي، 
عرعــر. مدينــة  عليهــا  تعتمــد  التــي  للمخططــات  رشعيــة  أيضــاً 
بشــأن  واضحــة  معايــري  إلدراج  العمــراين  النطــاق  نظــام  تعديــل  إن 
الفنيــة والرأســية، كــام  يعــزز املســاءلة  أن  كيفيــة تحديــده مــن شــأنه 
التنميــة  الرتكيــز عــىل تحديــد نطــاق حاميــة  زيــادة  النظــام إىل  يحتــاج 
ــة  ــادي التنمي ــط لتف ــس فق ــة لي ــاريع والتنمي ــة مــن املش ــة خالي كمنطق
مــن  االســتفادة  مــن  الخاصــة  املصالــح  ملنــع  أيضــاً  بــل  العشــوائية، 
السياســات  إعــداد  إجــراءات  وتعزيــز  النظامــي،  النــص  يف  الرتاخــي 
كثافــة،  وأكــر  ومدمجــة  اســتدامة،  أكــر  املدينــة  لجعــل  املصممــة 
وعــالوة عــىل ذلــك، يجــب إجــراء تدقيــق مــا بعــد الترشيــع لنظــام النطــاق 
العمــراين لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســاته أم ال، وقــد 
يــؤدي هــذا بــدوره إىل توفــري املعلومــات التــي ترتكــز عليهــا عمليــة 
إيجــاد بدائــل لسياســات التخطيــط. اإلصــالح النظامــي باإلضافــة إىل 
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٣،٧ التوصيات املالية

التغيــريات  تنفيــذ سلســلة مــن  عــام 2٠١٥، يف  الحكومــة، يف  بــدأت 
خــالل  مــن  ذاتيــاً  اســتدامة  أكــر  عــام  مــايل  نظــام  إنشــاء  أمــل  عــىل 
مصــادر الدخــل املتنوعــة واإلدارة الفعالــة للرضائــب واالســتثامر الخــاص 
يف القطاعــات االقتصاديــة االســرتاتيجية.  تتوافــق أولويــات التمويــل 
العــام ملدينــة عرعــر بشــكل وثيــق مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة الشــاملة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي تشــمل دعــم املؤسســات 
الصغــرية واملتوســطة يف القطاعــات الرئيســية مثــل الزراعــة والتصنيــع 
والســياحة )مثــل الرتفيــه والثقافــة(، ولذلــك، فــإن توســيع قــدرة القطــاع 
العــام عــىل متويــل البنيــة التحتيــة املحليــة األساســية واملشــاريع التــي 
تدعــم التنميــة يف هــذه املناطــق يشــكل أولويــة بالنســبة ملدينــة عرعر.

 
ميكــن للتجربــة الدوليــة مــع اآلليــات الرضيبيــة مــن املصــادر الذاتيــة توفــري 

املعلومــات ملجموعــة أدوات التمويــل املثــىل لزيــادة 
اإليــرادات البلديــة  التــي تدعــم أيًضــا مشــاريع التنميــة املســتدامة، مثــل 
والســياحة،  املائيــة،  والزراعــة  املتجــددة،  الشمســية  الطاقــة  محطــات 
وبرامــج التدريــب بالرشاكــة مــع جامعــة الحــدود الشــاملية، وعــىل الصعيــد 
رضائــب  بالفعــل  الســعودية  العربيــة  اململكــة  اعتمــدت  الوطنــي، 
عقاريــة جديــدة، مثــل رضيبــة األرايض البيضــاء، ويجــب أن تســتمر يف 
استكشــاف األدوات الرضيبيــة األخــرى التــي تناســب احتياجــات عرعــر.

للحكومــات  املتاحــة  الرضيبيــة  األدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  هنــاك 
املحليــة املهتمــة بتوســيع إيــرادات املصــادر الخاصــة، حيــث أن الرضائــب 

ــاألرايض، عــىل وجــه الخصــوص، تفيــد اإلدارات املحليــة مــن  املرتبطــة ب
خــالل إنشــاء مصــادر دخــل ثابتــة ومســتمرة، وعــن طريــق تلبيــة احتياجــات 
الرضائــب  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تطبيــق  إن  كــام  املحليــة،  التنميــة 
الحكومــات  هــذه  يدعــم  األرايض  باســتعامالت  املرتبطــة  املختلفــة 
بشــكل أكرب، وباإلضافة إىل الضرائب املتعلقة باألرايض، یمکن لألدوات 
المالیة األخرى، مثل رسوم إدارة النفایات والــرشاكات مــع القطــاع الخــاص، 
وتعالــج  املحليــة  املــوارد  مــن  إيراداتهــا  وتعــزز  عرعــر  مدينــة  تساعد  أن 
التحديــات األخــرى مثــل إعــادة التدويــر، كــام ميكــن االســتفادة القصــوى 

مــن األدوات الرضيبيــة املختلفــة مــن خــالل: 

لربــط  للحكومــة  املختلفــة  املســتويات  مــع  والتعــاون  التنســيق   .١
املحليــة:  األولويــات  مــع  الوطنيــة  اإلســرتاتيجيات 

٢. االستثامر يف بناء القدرات وتحسني اإلدارة الرضيبية؛   
٣. تحديــد األدوات املاليــة وفقــاً لالحتياجــات املحليــة )عــىل ســبيل 

العامــة(.  اإلدارة املاليــة  املثــال، 

ــة  ــة أو التنظيمي ــط واألطــر الترشيعي ــد التنســيق بــني التخطي ــرياً، يع وأخ
والتمويــل املحــيل أمــراً حاســامً يف تهيئــة الظــروف املحليــة الالزمــة 
لتحقيــق التنميــة املســتدامة والعادلــة، عــىل النحــو املبــني يف »األجندة 

ــة الجديــدة«. الحرضي

النهج الثاليث األبعاد

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 
رسوم إدارة النفايات رسوم مواقف السياراتالرشاكات بني القطاع العام والخاص

اقــرتح  الهنديــة،  نــادو  تاميــل  واليــة  يف 
النفايــات إن تتشــارك  إدارة  أحــد مشــاريع 
كل مــن الحكومــة املركزيــة )٣٥٪( وحكومــة 
مــن   ٪٥٠ ســداد  يف   )٪١٥( الواليــة 
إجــاميل تكاليــف املــرشوع، بينــام يقــوم 
مــع  املشــاركة  طريــق  )عــن  خــاص  كيــان 
القطــاع الخــاص( بتوفــري النســبة املتبقيــة 
املــرشوع،  متويــل  مــن   ٪  ٥٠ البالغــة 
بحيــث يكــون صاحــب االمتيــاز مــن القطــاع 
الخــاص مســؤوالً عــن تخطيــط وتصميــم 
وبنــاء ومتويــل وتشــغيل وصيانــة مرفــق 
خــالل  للبلديــة  الصلبــة  النفايــات  إدارة 
البلديــة  تقــوم  وســوف  االمتيــاز،  فــرتة 
إيجــار  عقــد  خــالل  مــن  األرض  بتوفــري 
نــادو. تاميــل  حكومــة  تحــدده  ســنوي 

مــن  املنبعثــة  الحــراري  االحتبــاس  غــازات  تــدار 
مــن  فانكوفــر،  مدينــة  يف  النفايــات  مكــب 
انبعاثــات  بتحويــل  تقــوم  خاصــة  رشكــة  قبــل 
يف  لالســتخدام  صالحــة  طاقــة  إىل  الغــاز 
أن  البلديــة  حكومــة  طلبــت  ولقــد  املدينــة، 
الخاصــة املختــارة مســؤولة عــن  تكــون الرشكــة 
تصميــم املــرشوع وبنــاءه وتشــغيله ومتويلــه، 
ــدة مــن نفايــات  حيــث يتــم تجميــع الحــرارة املتول
املدينــة واســتخدامها مــن قبــل وحــدات التدفئــة 
املــزارع  يف  املســتخدمة  الحــراري  باالحتبــاس 
القرويــة إلنتــاج الخضــار وأيضــاً لتدفئــة املبــاين 
اإلداريــة وصيانتهــا: املجلــس الكنــدي للــرشاكات 
يب  يب  ويب  والخــاص،  العــام  القطاعــني  بــني 
ــدا، )2٠١١(، الــرشاكات بــني القطاعــني العــام  كن
الكنــدي  املجلــس  البلديــات،  دليــل  والخــاص: 
للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، كنــدا

جانبيًــا  عــداًدا   ٣٤٥٠٠ شــيكاجو  اســتأجرت 
بنــك  مــع  باالتفــاق  الســيارات  ملواقــف 
حيــث  عاًمــا،   ٧٥ ملــدة  ســتانيل  مورجــان 
الدفــع  عائــدات  مــن  اإليــرادات  بلغــت 
مليــار دوالر  مــن ١.١٦  يقــرب  مــا  مقدًمــا 
مــن  النــوع  هــذا  شــمل  ولقــد  أمريــي، 
الخــاص  القطــاع  مــع  الــرشاكات  عقــود 
أســعار  يف  للزيــادات  ثابــت  جــدول 
الــذي زاد مــن معدالتهــا  العــدادات األمــر 
ضعفــني إىل أربعــة أضعــاف بحلــول عــام 
2٠١٣، ونتيجــة لذلــك، كان لــدى شــيكاغو 
الجانبيــة  العــدادات  مــن  معــدالت  أعــىل 
حققــت  ولقــد  املتحــدة،  الواليــات  يف 
العــدادات مبلــغ 2٠ مليــون دوالر ســنوياً، 
ســتانيل  مورجــان  بنــك  متكــن  بينــام 
العــدادات.  وصيانــة  التســعري  إدارة  مــن 

املصدر: رشكة إيرنست آند يونغ، يب يف يت، املحدودة، وزارة التنمية الحرضية يف حكومة الهند، واالتحاد الكونفدرايل للصناعة الهندية، خالصة وافية للرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف البنية التحتية الحرضية: 

دراسات الحالة: )2٠١٧(، البنك الدويل، واشنطن دي يس، وينبريجر، أر، كيهني، جيه.، وروجو، إم، )2٠١٠(، السياسات املتعلقة مبواقف السيارات يف أمريكا: نظرة عامة عىل اسرتاتيجيات اإلدارة، معهد النقل وسياسات 

التنمية، نيويورك، كرويس، إي )2٠١٦(، التسعري يف الطرق الحرضية: دراسة مقارنة عن تجارب لندن واستوكهومل وميالنو، إجراءات بحوث النقل ١٤، ٥٣-2٦2.، فانج، إس، وتوه، آر إس، )2٠٠٤(، رسوم الطرق املزدحمة يف 

سنغافورة: ١٩٧٥-2٠٠٣، مجلة النقل، ٤٣ )2(، ١٦-2٥.
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1 SAMA Annual Report 2013, Estimates of the study.

2 Statistical Yearbook 2012, CDSI, Saudi Airlines.

3 Saudi Railways Organisation, Saudi Railway Co.

4 Report of Industry in KSA 2013, Ministry of Commerce and Industry.

5 Major national and international highways are under the authority of the Ministry of Transportation.

6 Statistical Yearbook 2012, CDSI, Ministry of Transport. Reports and statistics of Ministry of Municipal and Rural Affairs.

7 Oil and Gas Statistics, SAMA Annual Report 2013, Ministry of Petroleum and Resources, ARAMCO Annual Report.

8 The Al- Kufi pilgrimage route, also known as “Darb Zubaydha”, was one of the most important among the historic 

pilgrimage routes (Hajj). The Zubaydah trail runs from Kufa to Makkah, and is named after Zubaydah bint Jafar wife of 

the Abbasid Caliph Harun Al-Rashid for her charitable works on the numerous stations along the trail (UNESCO).

9 Saudi Commission for Tourism and Antiquities, Tourism Information and Research centre (MAS).

10 Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to 

announce new regulations and updates regarding any intent or action to be undertaken.

11 The General Indicative Plan of 1985 has been superseded by the Master Plan of 1992.

12 The planning system in Saudi is not formalized and therefore there is lack of consistency in the naming of plans across the cities. Normally, the 

strategic component is labelled as the Comprehensive Plan or Structure Plan but in the context of Arar, it is referred to as the Structural Plan.

13 The Plan is being considered for approval by the Minister of MoMRA.

14 Royal Decree No M/4 dated 24 November 2015 (the “Law”) and Council of Ministers Decision No. 377 dated 13 June 2016 (the “Regulations”).

15 UN-Habitat Workshop held in Arar 2018.

16 Royal Decree of 1975.

17 See Royal Decree No. (1663) of 1976.

18 The other big four regional capitals (Riyadh, Jeddah, Madinah and Makkah) are also 1st Class Amanahs.

19 A line-item budget lists, in vertical columns, each of the city’s revenue sources and each of the types of items such 

as capital outlays, contractual services, personal services etc. the city will purchase during the fiscal year.

20 Chapter 5 of the State of Saudi Cities Report, “Managing Urban Transformation in 

Saudi Arabia - The Role of Urban Governance (2018)” pg. 16.

21 See Article 5 of the Law of Regions to Royal Order No. A/92 (1993).

22 It consists of a) the Prince/Governor of the Region as president; b) Deputy Governor of the region as the vice president; c) 

Deputy Mayor of the Emirate/AMARAH; d) Heads of Government authorities in the Region who are determined pursuant 

to a decision issued by the Prime Minister according to the directives of the Minister of Interior; and e) Ten citizens 

who are scholars, experts and specialists and are appointed by order of the Prime Minister based on the nomination 

of the Prince of the Region and the approval of the Minister of the Interior, for a renewable four year term.

23 See ibid n.15, Article 23.

24 As dead-space is intended a space that is mostly empty and underutilised for most part of the year. This is a possible risk 

if the dam is overdimensioned as well as lacking multiple uses as a public and community space for the residents.

25 D. Godschalk (2003) Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities, Natural Hazards Review, Vol. 4, Issue 3.

26 Results of KSA’s Population Census 2004-2010, CDSI.

27 The Zubaida Trail Tourism Project is listed among the projects for the enhancement of the Kingdom’s cultural 

heritage, as part of the Two Holy Mosques program, and executed by the Saudi Commission for Tourism 

and National Heritage among the initiatives under the National Transformation Program.

28 SAMA Annual Report 2013, Estimates of the Study.
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