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املقدمة

 
١،١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

 
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية هــو برنامج تعاون بني وزارة الشــؤون 
البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة 
)املوئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع أمانــات 1٧ مدينــة ســعودية 
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، وشــملت كل مــن مدينــة: الريــاض، مكــة 
املكرمــة، جــدة، الطائــف، املدينــة املنــورة، تبــوك، الدمــام، القطيــف، 
األحســاء، أبهــا، نجــران، جــازان، حائــل، عرعــر، الباحــة، بريــدة، ســكاكا.   ولقــد 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك امل ــتوى تل ــىل مس ــات ع ــن املراجع ــد م ــت العدي أجري
منوذجيــة  عينــة  متثــل  باعتبارهــا  مــدن  لخمــس  ومتعمــق  تفصيــيل 
بــني  الروابــط  يف  املراجعــات  هــذه  نظــرت  حيــث  الســعودية،  للمــدن 
التخطيــط الحــرضي والتخطيــط اإلقليمــي مــن خــالل فحــص املدينــة داخل 
القضايــا املحــددة عــىل مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات، عنــد 
الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق عــرب ورش 
ــة تســتند  ــع، الســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط الرسي

عــىل األدلــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل.
ومــن خــالل البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــىل االســتنتاجات 
املعتمــدة عــىل الجانــب العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط، ويف مامرســات 
واملشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  يف  املحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات 

والسياســات. 

بالتخطيــط  اهتــم  املتحــدة  األمــم  ملوئــل  األبعــاد  الثــاليث  النهــج  إن 
املــكاين وعالقتــه باألطــر الترشيعيــة واملؤسســية، فضــالً عــن اآلليــات 
املاليــة، ومــن هــذا املنظــور، تشــمل معايــري النجــاح للتنفيــذ املســتدام 
القواعــد واألنظمــة املرنــة والقابلــة  العديــد مــن  ألي مخطــط مــكاين 

للتنفيــذ، باإلضافــة إىل اســرتاتيجية التمويــل.

 وكمثــال عمــيل عــىل هــذا األســلوب، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية 
محليــة متثــل عنــارص مهمــة لنظــام التخطيــط املعــزز واملحّســن، وقــد تــم 
تفصيلهــا بحيــث تشــمل التصميــامت التخطيطيــة ودراســات الجــدوى، 
المتوقع  ومن  تنفيذيــة،  مخططــات  إىل  تحويلهــا  الحقــا  ميكــن  والتــي 
أن تنفــذ وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ھــذه املخططــات التنفيذيــة 
اســتوديو  إنشــاء  تــم  لقــد  اململكــة.  يف  آخريــن  شرکاء  مع  بالتعــاون 
مســتقبل  لربنامــج  التابــع  املشــرتك  الحــرضي  والتصميــم  التخطيــط 
ــر األدوات  ــز القــدرات الذاتيــة وتطوي املــدن الســعودية" كوســيلة لتعزي
والوســائل املصممــة حســب احتياجــات الربنامج، حيث يعمل االســتوديو، 
الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني من مكتــب األمــم املتحدة للمســتوطنات 
والترشيعــات(،  واالقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــريويب  يف  البرشيــة 
الســعودية مــن  العربيــة  إىل جانــب موظفــني يعملــون يف اململكــة 
مكتــب موئــل األمــم املتحــدة بالريــاض )اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة 
ــة(، لتعزيــز ودعــم تبــادل املعــارف وتطبيقهــا لطريقــة "التعلــم  والقروي
باملامرســة". عــىل هــذا النحــو، تــم إرشاك جميــع املــدن الـــ 1٧ يف وقــت 
واحــد يف اســرتاتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســييس 

و"التدريــب عــىل رأس العمــل" الــذي ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور 
ومحــدد للكــوادر الســعودية اســتنادا إىل التوصيــات التــي وصــل إليهــا 
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية، وبهــذه الطريقــة، ســوف يســتخدم 
إســتديو التخطيــط والتصميــم الحــرضي يف الربنامــج كأداة لتوليــد األدلــة 

وتعزيــز القــدرات مــن خــالل منهــج "التعلــم باملامرســة". 

2،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 
وطنيــة واســرتاتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة 
القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2٠٣٠.  ويثّمــن برنامــج 
ــة الداعمــة ألهــداف  مســتقبل املــدن الســعودية هــذه الجهــود اإليجابي
رؤيــة اململكــة 2٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة يف كافــة 
مناطــق اململكــة، ويســتند إىل األدوات واملخططــات واالســرتاتيجيات 
الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

ــد االقتضــاء.  واقــرتاح التعديــالت والتحســينات عن
 

لحــارضة  الشــاملة  العمرانيــة  الرؤيــة  تقريــر  أهــداف   ٣,١
الدمــام

١،٣،١ نطاق التقرير

يشــمل تقريــر حالــة حــارضة الدمــام عــىل العديــد مــن عنــارص االســرتاتيجية 
ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــة، واألس ــة والقروي ــؤون البلدي ــوزارة الش ــدة ل الجدي
الدراســات  ومراجعــة  واســتعراض  األوليــة،  النتائــج  يف  تحديدهــا  تــم 
العمرانيــة  االســرتاتيجية  مثــل   - االســرتاتيجية  والوثائــق  واملخططــات 
قبــل  مــن  التنســيق  مســتوى  بانخفــاض  اإلقــرار  تــم  فقــد  الوطنيــة، 
الرئيســية،  الضعــف  نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات،  واإلدارات  املناطــق 
وبالتــايل، فــإن مســألة التكامــل األفقــي )القطاعــي(، والتكامــل الــرأيس 
املــدن  مســتقبل  برنامــج  يهــدف  رئيســيًا  تحديًــا  متثــل  )املســتويات( 
الســعودية نحــو معالجتــه يف املســتقبل.  تعتمــد التوصيــات املتعلقــة 
بالسياســات العمرانيــة تحســني أطــر ومامرســات التخطيــط الحــرضي عىل 
مفهــوم متعــدد املســتويات، ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة 
متصلــة مــن النســيج الحــرضي، تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل 
منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة بالديناميكيــات واالشــرتاطات واللوائــح 
واألنظمــة عــىل املســتوى الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن 
عــدم اســتبعاد أي توصيــات تتعلــق بالسياســات العمرانيــة ذات الصلــة 
بهــذه املــدن  ســواء عــن الــدور املتوقــع للمدينــة يف املنطقــة اإلداريــة، 

أو عــن التخطيــط الوطنــي للمــدن.
.
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2،٣،١ أهداف التقرير

يشــتمل تقريــر حالــة حــارضة الدمــام عــىل التحليــل العمراين التشــخييص 
ملوئــل  املســتدامة  التنميــة  بإطــار  التحليــل  ذلــك  ومقارنــة  للمدينــة 
األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة 2030م، وهــو يعتــرب مبثابــة أداة تفكــري 
توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل للمدينــة، مــع تحديد 
اســرتاتيجية واضحــة للتنميــة املســتدامة املســتقبلية للمدينــة املعنيــة. 
قائــم  نهــج  إتبــاع  عــىل  أعــاله  املذكــورة  االســرتاتيجية  تحديــد  يســتند 
عــىل األدلــة لفهــم املشــاكل، بنــاًء عــىل جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات 
الثانويــة واألوليــة، كــام يســتخدم تقريــر حالــة املدينــة، كــام هــو الحــال يف 
الربنامــج ككل، البيانــات التــي تــم جمعهــا يف إطــار مبــادرة ازدهــار املــدن 
)مــؤرشات ازدهــار املــدن( لتحديــد االتجاهــات والتحديــات الهامــة عــىل 
مســتوى املدينــة، ثــم يقــرتن ذلــك مبراجعــة وثائــق التخطيــط الحاليــة، 
إىل جانــب التحليــل املــكاين متعــدد املســتويات لنظــام املعلومــات 

ــد هــذه االســرتاتيجية. ــة، لتحدي الجغرافي

٤،١ منهجية تقرير الرؤية العمرانية الشاملة 
١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األسس والرباهني

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

مبعايــري أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا التنموي توفــر فقــط منظــورا واضحــا للقضاي
ــة املســتقبلية عــىل املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرتحــات التنمي أيضــا األث
املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت 
يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــىل البيانــات، لذلــك، تــم 
دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة لفهــم 
ــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن. املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضاي

 وتتألف العنارص التي تشكل األسلوب املبني عىل األدلة من اآليت:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛
2( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 
 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة املســتويات تشــتمل عــىل 
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 
الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  األدلــة، وتطويــر  عــىل 
املــدن الســبع عــرشة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــامداً عــىل نهــج الحركــة مــن أعــىل إىل أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــني  يف  أعــىل،  إىل 
خــالل تحليــل كيفيــة تأثــري هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا االجتامعيــة 

املقدمة
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والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا البعــض عــىل مســتويات مختلفــة 
ــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل  ــري،و تنتقــل منهجي مــن التأث
مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنميــة 
العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.

 
2،٤،١  املراجعات

تــم إجــراء العديــد مــن املراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة 
واملدينــة  النطــاق  لفهــم  املفيــدة  املعلومــات  اســتخراج  )أ(  بهــدف: 
نفســها، و)ب( ملراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــاًء عــىل ثالثــة 
معايــري: مــدى مالءمــة املحتــوي، وتكامــل اإلجــراءات وفعاليــة النتائــج. 

ولقــد ركــزت املراجعــات عــىل تقييــم: 

• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية املعتمدة
• املخطط اإلقليمي للمنطقة الرشقية 

• املخطط املحيل لحارضة الدمام 
 

٣،٤،١ التقرير الخاص بتقييم نتائج مؤرش ازدهار املدن
 يتكــون مــؤرش ازدهــار املدينــة مــن ســتة محــاور تســاعد يف تحديــد 
األهــداف والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة 
ــة، مبــا يف ذلــك تحديــد رؤيــة املدينــة واملخططــات طويلــة  عــىل األدل
األجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــىل حــد ســواء، هــذه املحــاور هــي: 

اإلنتاجية االقتصادية؛ 
البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 
املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 
الحوكمة والترشيع. 

 وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين 
تفصيليــة  مكانيــة  مــؤرشات  عــرشة  هنــاك  أن  حيــث  الدمــام،  لحــارضة 
املــدن  برنامــج مســتقبل  حالــة املدينــة ضمــن  تقريــر  عــىل مســتوى 
الســعودية، ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧2 الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار 

املــدن. 

٤،٤،١ التحليل املكاين لبيانات نظم املعلومات الجغرافية
 يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاله الضــوء عــىل 
والديناميكيــات  والتفاعــالت  الحرضيــة  للتنميــة  التفصيليــة  األمنــاط 
النظــام  داخــل  األرايض  واســتعامالت  والكثافــات  بالحركــة  املرتبطــة 
الحــرضي حيــث تســاعد هــذه العمليــة عــىل الفهــم الديناميــي لنقــاط 
الضعــف والقــوة يف النظــام الحــرضي والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 
بالتنميــة  املتعلقــة  املقرتحــات  تأثــري  تقييــم  ميكــن  كــام  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر 
 
 

املقدمة
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١،2   دور الدمام عىل املستوى الوطني واإلقليمي
١،١،2 الخلفية التاريخية

تكونــت مدينــة الدمــام مــن عــدة قــرى صغــرية تعتمــد ملعيشــتها عــىل 
صيــد األســامك واللؤلــؤ. وعــىل مــدى أكــر مــن نصــف قــرن، تطــورت 
املنطقــة لتصبــح مركــزًا مزدهــرًا نتيجــة للصناعــات والتجــارة والعلــوم، 
وتضــم أكــر مــن  1،٧ مليــون شــخص مــن خــالل تحــول كامــل حــدث يف 
ــات تجاريــة يف عــام 1٩٣٨م عندمــا  الدمــام بعــد اكتشــاف النفــط بكمي
قامــت رشكــة أرامكــو بحفــر بــر الدمــام الشــهرية رقــم ٧ الــذي ميتلــك 

ــائلة.   ــات الس ــن الهيدروكاربون ــة كبــرية م كمي

إن اكتشــاف حقــول نفطيــة جديــدة يف جنــوب وغــرب وشــامل الدمــام 
يف األربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن املــايض شــكلت مجتمعــًة 
مــا يعــادل ربــع احتياطــي النفــط املؤكــد يف العــامل األمــر الــذي أطلــق 
وخــالل  الدمــام.  يف  واإلنشــاءات  البنــاء  مجــال  يف  االزدهــار  موجــة 
بضعــة عقــود فقــط، منــت تجمعــات الصيــد الصغــرية لتصبــح عاصمــة 

للمنطقــة الرشقيــة ومركــزاً للطاقــة عــىل مســتوى العــامل.

2.١.2 الجغرافيا واملوقع
العربيــة  اململكــة  مــن  الرشقــي  الجــزء  يف  الدمــام  مدينــة  تقــع 
الســعودية عــىل الخليــج العــريب، عــىل ارتفــاع ٣2 قدًمــا )1٠ أمتــار( فــوق 
ــة  ــاض، عاصم ــوايل ٤٠٠ كــم رشق الري ــد ح ــر وتبع ــطح البح ــتوى س مس
تتفــاوت درجــات هطــول األمطــار يف  الســعودية.  العربيــة  اململكــة 

الشكل 1. توزيع السكان ومعدل النمو يف مناطق اململكة العربية السعودية

الدمــام بشــكل عــام، وعــادة مــا تهطــل بكميــات صغــرية خاصــة بني شــهري 
ديســمرب وأبريــل، حيــث يبلــغ متوســط هطــول األمطــار الســنوي حــوايل 
٨٦ ملــم.  تبلــغ مســاحة مدينــة الدمــام حــوايل ٨٠٠ كيلومــرت مربــع، إال أن 
النطــاق العمــراين لحــارضة الدمــام ميتــد ويغطــي مدينتــني أخرتــني هــام 

ــرب. الظهــران والُخ

٣،١،2 الخلفية الدميوغرافية
العربيــة  اململكــة  يف  مدينــة  أكــرب  خامــس  الدمــام  مدينــة  تعتــرب 
الســعودية، حيــث بلــغ عــدد ســكان املدينــة ٩٠٣,٣1٣ نســمة يف عــام 
1،٧ مليــون نســمة. وتبلــغ مســاحة  حاليــاً  عــدد ســكانها  2٠1٠، ويقــدر 
األرايض الجغرافيــة للمدينــة ٥٦2 كيلومــرت مربــع، وتبلغ الكثافة الســكانية 
حــوايل 2٠٠٠ نســمة لــكل كيلومــرت مربــع. ويبلــغ عــدد ســكان مدينــة 
الدمــام وحدهــا حــوايل ٤٦٪ مــن إجــاميل عــدد الســكان يف املنطقــة 
الرشقيــة كــام يبلــغ متوســط حجــم األرسة ٦.2 شــخص لــكل أرسة، وهــو 

اإلقليمــي. نفــس املتوســط 

٤،١،2 الخلفية االجتامعية-االقتصادية
مدينــة الدمــام هــي عاصمــة املنطقــة الرشقيــة الواقعــة رشق اململكــة 
عــىل الخليــج العــريب وتعتــرب املنطقــة الرشقيــة هــي قلــب صناعــة إنتــاج 
وتكريــر النفــط. حيــث تقــوم رشكــة أرامكــو الســعودية بــإدارة قطــاع النفط 

سكان املنطقة 
)النسبة من إجاميل سكان اململكة 

يف عام 2٠1٤(

معدل التحرض 
عدد السكان )املتوقع 2٠1٤(

املساحة املقدرة )كيلومرت مربع(

معدل النمو/السنة 

باقي سكان اململكة

سكان املنطقة الرشقية
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والغــاز ككل، إىل جانــب أعــامل التنقيــب واستكشــاف واســتخراج وكذلــك 
ثــم القيــام بعمليــات التوزيــع والشــحن  جمــع ومعالجــة وتكريــر النفــط 
والحرضيــة  العمرانيــة  والتنميــة  االقتصــاد  فــإن  وبالتــايل،  والتصديــر، 
للمدينــة تعتمــد بشــكل رئيــيس عــىل صناعــة البــرتول.  يعمــل نســبة 
مــن ســكان الدمــام يف رشكــة أرامكــو الســعودية واألنشــطة التجاريــة 
األخــرى املتعلقــة بالنفــط، ويقــدر متوســط دخــل األرسة يف الدمــام 
بحــوايل ٤٠٠٠ دوالر شــهريًا. كــام توجــد أيضــاً صناعــات تحويليــة مزدهــرة 
يف املنطقــة، حيــث أنــه بحلــول نهايــة عــام 2٠1٣ م، أصبــح يف املنطقــة 
الرشقيــة 1,٤٩2 مصنعــاً منتجــاً ميثــل حــوايل 2٣.٤٪ مــن إجــاميل عــدد 
املصانــع يف اململكــة البالــغ ٦.٣٦٤ مصنــع ويبلــغ عــدد العاملــني يف 
ميثلــون  عامــل   21٤,٠٠٠ حــوايل  الرشقيــة  املنطقــة  يف  املصانــع 

حــوايل 2٥.٨٪ مــن إجــاميل القــوى العاملــة الصناعيــة يف اململكــة.

• إجاميل الناتج املحيل 
ــال يف  ــار ري ــج املحــيل للمنطقــة الرشقيــة 1.٦٤٦ ملي بلــغ إجــاميل النات
ــج املحــيل اإلجــاميل  عــام 2٠12، وهــو مــا ميثــل ٦٠ ٪ مــن إجــاميل النات
ــج املحــيل اإلجــاميل للمنطقــة مــن غــري النفــط  ــغ النات للمملكــة كــام بل
ــال، أي مــا ميثــل 2٤٪ مــن إجــاميل  ــار ري الخــام والغــاز الطبيعــي ٣٤٤ ملي
املحــيل  الناتــج  منــو  معــدل  متوســط  بلــغ  للمملكــة.  املحــيل  الناتــج 
اإلجــاميل الســنوي يف املنطقــة، مــن غــري النفــط الخــام والغــاز 2٤.٨ ٪ 
مــا بــني عــام 2٠٠٩ إىل عــام 2٠12. كــام يحتــل القطــاع الصناعــي املرتبــة 
للمنطقــة  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  يف  مســاهمته  بســبب  األوىل 
الرشقيــة )بــدون النفــط الخــام( بنســبة ٤٣.٤٪، يليــه قطــاع التجــارة بنســبة 
11.1٪، والعقــارات والخدمــات املاليــة بنســبة 1٠.٨٪، وأخــرياً قطــاع البنــاء 

واالتصــاالت بنســبة ٥.٧ ٪ .

5،١،2 النقل والوصولية عىل املستوى الوطني
 تتميــز حــارضة الدمــام ومدنهــا مبوقعهــا االســرتاتيجي، وهــي مرتابطــة 
مطــار  بهــا  ويوجــد  والوطنــي,  اإلقليمــي  النطــاق  عــىل  جيــد  بشــكل 
دويل واحــد ومطــار إقليمــي واحــد وأربعــة موانــئ وخــط ســكك حديديــة 

ــدن. ــني امل ــات حافــالت ب وخدم

• املطارات
ــث  ــدويل، هــو ثال املطــار الرئيــيس يف الدمــام، مطــار امللــك فهــد ال
أكــرب مطــار يف اململكــة مــن حيــث حركــة املــرور، بعــد الريــاض وجــدة، 
وهــو األكــرب مــن حيــث املســاحة. يقــع عــىل بعــد حــوايل 22 كــم شــامل 
غــرب الدمــام، ويرتبــط بشــكل جيــد عــرب طريــق الدمــام - الريــاض الرسيــع، 
العــام  النقــل  رشكــة  تقــدم  حــني  يف  الرسيــع،  حدريــة  أبــو  وطريــق 
محطاتهــا  إىل  املطــار  مــن  الحافــالت  خدمــات  )ســابتكو(  الســعودي 
الرئيســية يف الدمــام والُخــرب والجبيــل. وتشــمل املســارات الدوليــة ذات 
التدفــق املــروري العــايل كل مــن ديب والقاهــرة والدوحــة والبحريــن. كــام 
تشــمل املســارات الداخليــة ذات التدفــق املــروري األعــىل كل مــن جــدة 

والريــاض واملدينــة  املنــورة وأبهــا. 

• الخطوط الحديدية )القطار(
ــة بتشــغيل شــبكة خطــوط  تقــوم املؤسســة العامــة للخطــوط الحديدي
حديديــة يبلــغ مجمــوع أطوالهــا حــوايل 1٣٨٠ كيلومــرتاً، تربــط كل مــن 
مينــاء امللــك عبدالعزيــز يف الدمــام ومدينــة الدمــام نفســها بالعاصمــة 
الريــاض مــروراً بابقيــق والهفــوف وحــرض والخــرج. كــام تتفــرع مــن خطــوط 
املؤسســة الرئيســة، خطــوط فرعيــة تربــط بعــض املناطــق الصناعيــة 

© SAUDITOURISM.SA

منظر إلحدى الواحات يف املنطقة الرشقية 
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الصناعة

التمويل والعقارات

الخدمات الحكومية

زراعية 

التجارة

الطاقة )الكهرباء(

النقل

الخدمات االجتامعية

التعدين

البناء واملنشآت

الشكل 2. إجاميل الناتج املحيل ملناطق اململكة العربية السعودية

الشكل ٣. الرتابط واالتصال بني املراكز الحرضية يف اململكة العربية السعودية

إجاميل الناتج املحيل للمنطقة 
)2٠12( معدل منو إجاميل 

الناتج املحيل السنوي إجاميل 
الناتج املحيل للمنطقة مقارنة 

باململكة

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

احجام حركة املرور

 اقل من 1٠٠
٣٠٠-1٠٠
٣٠- ٥٠٠1
٥٠- ٧٠٠1
أكر من ٧٠٠
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العزيــز مركــزاً  جــدة اإلســالمي. ويعتــرب مينــاء امللــك عبــد  بعــد مينــاء 
رئيســياً لتصديــر منتجــات صناعــة النفــط، وكذلــك مركــز توزيــع رئيــيس 
للمــدن الرئيســية غــري الســاحلية يف البــالد، وخاصــة عواصــم املناطــق، 
حديــد. ســكة  خــط  بواســطة  بالدمــام  ترتبــط  التــي  الريــاض  مثــل 

2.2  أمناط التنمية اإلقليمية وديناميكياتها 
١،2،2 التنظيم اإلقليمي

الهرمــي  التــدرج  ظــل  الكبــرية،  الخمــس  العمرانيــة  املناطــق  بــني  مــن 
مســتقر لعقــود، ومــن غــري املتوقــع أن يتغــري يف املســتقبل القريــب. 
حيــث أنــه خــالل الفــرتة بــني عامــي 1٩٨٥ و2٠2٥، ســتظل الريــاض أكــرب 
املنــورة  واملدينــة  املكرمــة  ومكــة  جــدة  مدينــة  يليهــا  عمــراين  تجمــع 
الدمــام  تنمــو  أن  يتوقــع  العقديــن املقبلــني،  مــدى  والدمــام. وعــىل 
)وإن كانــت أصغــر بكثــري حجــامً( بشــكل أرسع مــن جــدة. لقــد تباطــأ معــدل 
النمــو العقــدي »decadal growth« يف املتوســط للمــدن الخمــس 
الكــربى مــن ٨2 ٪ )1٩٨٥-1٩٩٥(، إىل ٤1 ٪ )2٠٠٠-2٠1٠(، 1٨ ٪ )2٠1٥-
2٠2٥(، والــذي لوحــظ أنــه يتبــع اتجــاه أكــر عموميــة يف املــدن الثانويــة. 
يف أوائــل الثامنينيــات، كانــت الدمــام مدينــة منفصلــة ولكنهــا قريبــة جــداً 
مــن الخــرب والظهــران، وبعــد ســنوات مــن التوســعات العمرانيــة الرسيعــة 
التــي شــهدتها جميــع أنحــاء اململكــة، رأى صنــاع القــرار دمــج املــدن الثــالث 

ــام.  ــارضة الدم ــوء ح ــام أدى إىل نش ــدة، م ــة واح يف مدين
 

تجمــع  أكــرب  وهــي  الدمــام  حــارضة  مــن  جــزءاً  الدمــام  مدينــة  وتعتــرب 
يف  التجمعــات  أكــرب  مــن  وواحــدة  الرشقيــة  املنطقــة  يف  عمــراين 

والزراعيــة واملواقــع العســكرية مبوانــئ التصديــر واملناطــق الســكنية. 
وتشــمل الخطــوط التي تشــغلها املؤسســة ما يلـي:  

• خــط نقــل الــركاب: خــط يصــل طولــه إىل ٤٤٩ كيلومــرت يربــط الريــاض 
بالدمــام عــرب األحســاء وأبقيــق. 

 • خــط شــحن البضائــع: خــط يصــل طولــه إىل ٥٥٦ كيلومــرتًا يبــدأ مــن مينــاء 
امللــك عبــد العزيــز بالدمــام وينتهــي يف الرياض.  

وتربــط  كيلومــرتاً،   ٣٧٣ اإلجــاميل  طولهــا  يبلــغ  الفرعيــة:  الخطــوط   •
مواقــع اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي، وبعــض املواقــع العســكرية مبوانــئ 

التصديــر وبعــض املناطــق الســكنية.

• النقل البحري
كامــل  بشــكل  العــريب  الخليــج  عــىل  الســعودية  املوانــئ  إدارة  تتــم 
وتشــغيلها مــن قبــل القطــاع الخــاص عــىل أســاس تجــاري يف حــني أن 
هيئــة املوانــئ يف اململكــة العربيــة الســعودية ال تــزال تحتفــظ بدورهــا 
الدمــام:   حــارضة  محيــط  يف  رئيســية  موانــئ  أربعــة  توجــد  اإلرشايف. 

١. ميناء امللك فهد الصناعي )الجبيل( 
2. ميناء الجبيل التجاري 

٣. ميناء رأس تنورة 
٤. ميناء امللك عبد العزيز )الدمام(

5. ميناء رأس الخري
 

ــاء  ــاين أكــرب مين ــج العــريب، وث ــاء يف الخلي ــاء الدمــام أكــرب مين يعتــرب مين
أفريقيــا،  وشــامل  األوســط  الــرشق  منطقــة  يف  ازدحامــا  وأكرهــا 

الشكل ٤. توزيع السكان يف محافظات منطقة الدمام حسب تعداد 2٠1٠
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الشكل ٥. القطاعات والحدود اإلدارية 

حــارضة  العمــراين يف  النمــو  كان  الســعودية. وقــد  العربيــة  اململكــة 
الدمــام رسيعــاً، حيــث ارتفــع عــدد الســكان مــن ٣٦٥,٠٠٠ نســمة يف عــام 
1٩٧٤م، لتصبــح حــارضة الدمــام اليــوم موطنــاً ألكــر مــن مليــون شــخص 
ومــن املتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إىل ٣.٦2 مليــون شــخص بحلــول 

2٠٤٠م.  عــام 
قــد أدى النمــو الرسيــع إىل نشــأة كتلــة عمرانيــة مكتملــة يف حــارضة 
الدمــام، وكان بعــض هــذا النمــو خــارج حــدود التوســع العمــراين التــي 
لالســتثامر  املحــدودة  البديلــة  الخيــارات  وبســبب  املخطــط.  حددهــا 
مــن قبــل املواطنــني العاديــني، أصبــح االســتثامر يف اإلســكان الخيــار 

للكثــري منهــم.  املفضــل 
ولقــد اتبعــت رشكات القطــاع الخــاص نفــس االتجــاه وتســتثمر بشــكل 
مــن  العمــراين  والزحــف  التمــدد  ويعتــرب  اإلســكان.  قطــاع  يف  كبــري 
املشــاكل الرئيســية املرتبطــة بالتطــور الرسيــع لحــارضة الدمــام ولقــد 
النمــو  يفــوق  الدمــام  حــارضة  يف  املتواصــل  املــكاين  التوســع  كان 
الســكاين بشــكل كبــري مــام أدى إىل حــدوث متــدد بكثافــة منخفضــة. 

 
بحلــول عــام 2٠٠٣، تــم تطويــر ٨,٩٠٠ هكتــار فقــط مــن أصــل 2٥,٦1٨ 
ــار مــن األرايض داخــل حــدود النطــاق العمــراين أي مــا يعــادل ٣٥٪،  هكت
العوامــل  تحديــد  ميكــن  البيضــاء.  األرايض  مــن  هكتــار   1٦,٧٠٠ وتــرك 
الرئيســية الثالثــة التــي تشــجع هــذا النمــو عــىل النحــو التــايل: التوســع 
والقــدرة  العقــاري  الســوق  يف  واملضاربــة  االقتصــاد؛  يف  الرسيــع 

الحديثــة. الحرضيــة  املحــدودة يف وضــع وفــرض األنظمــة 

• الحدود اإلدارية
تعتــرب الدمام عاصمة املنطقــة الرشقيــة )وهــي واحدة من 1٣ منطقة 

مــن   ٪2٤ حــوايل  يشــكل  الدمــام(:  )قطــاع  الســاحل 
املنطقــة،  يف  العمرانيــة  التجمعــات  عــدد  إجــاميل 
ويشــتمل النشــاط االقتصــادي الرئيــيس لهــذا القطــاع 
عــىل كل مــن األنشــطة اإلداريــة، والخدمــات، والصناعــة، 

الســياحي. والنشــاط 

والســياحية   الزراعيــة  األنشــطة  تعتــرب  األحســاء:  قطــاع 
والصناعيــة هــي التــي تركــز عليهــا املنطقــة باإلضافــة إىل 

النشــاط التجــاري.

قطــاع الربــع الخــايل: توجــد بــه احتياطيــات البــرتول والغــاز 
وتجــري فيــه أنشــطة البحــوث والحفريــات، ومــع ذلــك، فإنــه 
ال يوجــد بــه مركــز حــرضي متطــور للقيــام بــدور تقديــم 

الخدمــات يف هــذا القطــاع

األمنــي  القطــاع  يشــمل  العديــد:  محافظــة  قطــاع 
واململكــة  للمنطقــة  الرشقــي  الجنــويب  واملدخــل 
كذلــك، وتنشــط بــه عمليــات التبــادل بــني املنطقــة ودول 
الخليــج يف التجــارة والســياحة واألنشــطة الخدميــة، ونظــراً 
لوجــود مدينــة اقتصاديــة مقرتحــة يف أبــو قيــس فإنهــا 

للقطــاع. التجــاري  الصناعــي  النشــاط  تضيــف  ســوف 

قطــاع حفــر الباطــن: يشــتمل عــىل قطاعــات اقتصاديــة 
البســيطة  األنشــطة  تشــمل  محــدودة  متوســطة 
املتعلقــة بالرعــي والزراعــة رغــم أنهــا تضــم بعــض األرايض 
الرعويــة  األنشــطة  فــإن  ذلــك،  ومــع  للزراعــة،  الصالحــة 
تطغــى عــىل القطــاع باإلضافــة إىل خدمــات األمــن، حيــث 
ترتبــط املنطقــة بالبلــدان املحيطــة مــن خــالل العديــد مــن 

املنافــذ.
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يف اململكة العربية السعودية(، وتنقسم املنطقــة إىل 11 محافظة 
املنطقــة  محافظــات  فرعية.  محافظات  إىل  املحافظات  وتنقســم 
الرشقيــة تشــمل: الخــرب، أبقيــق، النعرييــة، قريــة العليــا، حفــر الباطــن، 
الخفجــي، األحســاء. وتعتــرب  القطيــف،  تنــورة،  الجبيــل، رأس  الظهــران، 
الربــع  التــي تضــم واحــة األحســاء الرتاثيــة وصحــراء  محافظــة األحســاء، 
حيــث  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  محافظــة  أكــرب  الخــايل، 
املســاحة.  وعــىل غــرار املناطــق األخــرى أالثنتــي عــرشة يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، تخضــع حــارضة الدمــام إلدارة األمانــة والتــي يرأســها 

أمــني املنطقــة. 

 تتميــز الدمــام بشــكل خــاص مبوقعهــا الفريــد واالســرتاتيجي وتتمتــع 
ــج العــريب وتشــرتك يف حدودهــا مــع  ــة عــىل الخلي بوجــود موانــئ بحري
الخارجــي  العــامل  أمــام  الخليــج مــام يجعلهــا مفتوحــة  مــن دول  العديــد 
لتســهيل التبــادل التجــاري والصناعــي والثقــايف باإلضافــة إىل وجــود 
رابــط بــني اململكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى ودول جنــوب 
رشق آســيا وتعتــرب أكــرب منطقــة يف اململكــة، وتقــع بــني خطــي الطــول 

)٤٤ و٥٦(، وخطــي العــرض )1٩ و2٩( شــامالً.  
اإلقليمــي  للمخطــط  وفًقــا  الســاحل«  »قطــاع  ضمــن  الدمــام  تقــع 
مــن  كل  محافظــات  القطــاع  هــذا  يشــمل  حيــث  الرشقيــة  للمنطقــة 
القطيــف والجبيــل ورأس تنــورة والدمــام والخــرب وأبقيــق، والتــي تضــم 
مــن   ٪2٤ حــوايل  وبهــا  املنطقــة،  ســكان  إجــاميل  مــن   ٪٦٠ حــوايل 
إجــاميل عــدد التجمعــات العمرانيــة يف املنطقــة. ويشــتمل النشــاط 
اإلداريــة،  األنشــطة  مــن  كل  القطــاع  لهــذا  الرئيــيس  االقتصــادي 
والخدمــات، والصناعــة، والنشــاط الســياحي. وبشــكل عــام، تعتــرب الدمــام 
اململكــة،  يف  الرئيســية  االقتصاديــة  القاعــدة  الرشقيــة  واملنطقــة 
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البــرتول يف اململكــة، وحلقــة  الرئيــيس إلنتــاج  تعتــرب املوقــع  حيــث 
الصلــة املبــارشة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والبوابــة الرشقيــة 

. للمملكــة

• محاور التطوير
تعتــرب الدمــام جــزءاً مــن نظــام أكــرب مــن املــدن املتميــزة مــن حيــث تكامــل 
الوظائــف التــي تقــع يف قطــاع الســاحل، و تحتــوي مــا يقــرب مــن ٨٥ ٪ 
مــن إجــاميل ســكان املنطقــة. عــالوة عــىل ذلــك، تضــم هــذه املنطقــة 
األنشــطة  مــن  متنوعــة  ومجموعــة  العمرانيــة،  التجمعــات  مــن   عــدد 
اإلداريــة والصناعيــة والزراعيــة والســياحية.  وتوجــد يف املراكــز العمرانيــة 
ــان منهــا  ــة محــاور رئيســية ميكــن مالحظتهــا، يقــع اثن يف املنطقــة ثالث

عــىل إثنــني مــن الطــرق الرسيعــة الرئيســية التــي متــر عــرب املنطقــة:  

الطريــق  طــول  عــىل  ويقــع  أســايس  ممــر  يعتــرب  األول  املحــور   )1(
الرسيــع ٤٠، وهــو الطريــق الرسيــع األكــر أهميــة يف اململكــة العربيــة 
بأكملهــا،  اململكــة  عبــور  طريــق  عــن  املــدن  أكــرب  ويربــط  الســعودية، 
يبلــغ طولــه  الــذي  الطريــق،  يربــط هــذا  العربيــة. حيــث  الجزيــرة  وشــبه 
1,٣٥٩ كلــم، كل مــن مدينــة جــدة ومكــة املكرمــة عــىل الســاحل الغــريب 
ــاض.  ــة الدمــام عــىل الســاحل الرشقــي، وميــر عــرب العاصمــة الري مبدين

)2( املحــور الثــاين ميتــد عــىل طــول الطريــق الرسيــع ٩٥، ويعــرف أيضــاً 
باســم طريــق أبــو حيدريــة الرسيــع ويبــدأ مــن جــرس امللــك فهــد ويربــط 
البحريــن باململكــة العربيــة الســعودية، وميتــد إىل الحــدود الكويتيــة، 
ويخــدم املــدن الكــربى مثــل الدمــام والجبيــل. يبلــغ طــول الطريــق أكــر 

ميناء الدمام 
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مــن ٣٠٠ كيلومــرت وهــو الطريــق الرئيــيس لحركــة الشــاحنات والبضائــع 
يف املنطقــة وميتــد بالتــوازي مــع طريــق الظهــران - الجبيــل الرسيــع، 
والــذي يعمــل كبديــل لبعضهــا البعــض عندمــا يخضــع أحدهــام للصيانــة أو 
إعــادة البنــاء. كــام يعتــرب هــذا الطريــق مبثابــة الحــدود الرشقيــة ملطــار 

امللــك فهــد الــدويل يف الدمــام.  

)٣( يقــع املحــور الثالــث عــىل طــول الطريــق الرسيــع ٧٥، الــذي يربــط 
مــا بــني الدمــام والهفــوف والــذي متتــد الخطــوط الحديديــة عــىل طولــه 
الدمــام، ومركــز مدينــة  بــني كل مــن مينــاء  لــه، لرتبــط  بشــكل مــوازي 
يف  الحديديــة  الخطــوط  هــذه  وتتفــرع  بالريــاض.  والهفــوف  الدمــام، 
املــزارع واألرايض الزراعيــة يف واحــة األحســاء، أكــرب منتــج للتمــور يف 

املنطقــة.

 2,2,2الهيكل اإلقليمي واملوارد

•  البنية التحتية للحركة
ترتبــط مدينــة الدمــام باملــدن األخــرى عــرب الطــرق الرسيعــة املختلفــة. 
الطريــق  عــرب  والجبيــل  والهفــوف،  والظهــران،  بابقيــق،  تتصــل  وهــي 
الرسيــع الواصــل بــني الظهــران والجبيــل، وبالخفجــي، والخــرب عــرب طريــق 
الدمــام الخــرب الرسيــع، وبــرأس تنــورة، وســيهات، والقطيــف عــرب طريــق 
الخليــج )باململكــة العربيــة الســعودية( وكذلــك بالعديــد مــن املــدن يف 
أجــزاء أخــرى مــن اململكــة عــرب طــرق رسيعــة بثامنيــة مســارات. تتصــل 
الغــريب  الســاحل  عــىل  وجــدة  الريــاض  الســعودية  بالعاصمــة  الدمــام 
عــرب الطريــق الرسيــع ٤٠ وترتبــط أيضــاً بالبحريــن عــرب جــرس امللــك فهــد 

السياق املكاين عىل املستوى الوطني واإلقليمي
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الشكل ٧. تحليل مستويات فرص الوصول يف املنطقة الرشقية

الشكل ٦. محاور التنمية

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

محور تنمية

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

قطار

طريق رسيع

طريق إقليمي مزدوج

طريق رئييس مبسار واحد

طريق رسيع مقرتح

طريق إقليمي مزدوج مقرتح

 ناكسلا يل5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

 % 83.49 581503 ةقیقد 15

 % 86.69 6011224 ةقيقد 30

 % 89.99 624159 ةقيقد 60

 .9999% 693699  ?دألا دحلا

 .190% 605  لوصولا ةيناكمإ ةبوعص
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• اقتصاديات املنطقة
يف  االقتصاديــة  األنشــطة  وأهــم  أكــرب  والغــاز  النفــط  قطــاع  يعتــرب 
املنطقــة الرشقيــة، حيــث توجــد جميــع حقــول النفــط والغــاز املنتجــة 
ــل الدمــام، وهــو أول  ــن حق ــذه الحقــول كل م ــمل ه يف اململكــة وتش
حقــل تــم اكتشــافه يف اململكــة، وحقــل الغــوار - أكــرب حقــل نفطــي 
يف  الشــيبة  وحقــل  الوفــرة،  وحقــل  الســفانية،  وحقــل  العــامل،  يف 
الربــع الخــايل وهــو واحــد مــن أحــدث الحقــول املكتشــفة ويحتــوي عــىل 

احتياطيــات ضخمــة مــن النفــط والغــاز إضافــة إىل الحقــول األخــرى.

ارتفعــت احتياطيــات النفــط يف املنطقــة الرشقيــة إىل 2٦٥.٩ مليــار 
برميــل يف عــام 2٠12، أي مــا يعــادل 2٥٪ مــن احتياطيــات العــامل مــن 
ــة الالزمــة  ــة التحتي ــك، فهــي متتلــك البني النفــط الخــام باإلضافــة إىل ذل
الســتقرار ونقــل وتكريــر كميــات كبــرية مــن الخــام، وســهولة الوصــول إىل 
الصــادرات إىل الــرشق والغــرب كــام تقوم رشكــة أرامكو الســعودية بإدارة 
قطــاع النفــط والغــاز ككل، إىل جانــب أعــامل التنقيــب واالستكشــاف 
واالســتخراج  وكذلــك جمــع ومعالجــة وتكريــر النفــط ثــم القيــام بعمليــات 

ــر.  التوزيــع والشــحن والتصدي

والغــرب،  الــرشق  بــني  األنابيــب  لخــط  االنطــالق  نقطــة  الدمــام  تعتــرب 
والــذي ميتــد مــن مينــاء ينبــع عــىل البحــر األحمــر إىل أبقيــق يف رشق 
عمليــة  تتــم  كــم(.   12٠٠ مجموعــه  )مــا  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
التصفيــة والتجهيــز يف أبقيــق، مصنــع املعالجــة والتثبيــت برشكــة أرامكــو 
ــد عــن ســبعة  الســعودية )وهــو األكــرب يف العــامل(، بطاقــة معالجــة تزي

The eastern region has supergiant oil reserves considered to be 
the largest worldwide, it has the necessary infrastructure in 
place to stabilize, transport and refine large volumes of crude, 
and easy export access to the east and the west.

Pipelines
The East-West pipeline which runs from the port of Yanbu on the 
Red Sea to Abqaiq in eastern Saudi Arabia. All of the major 
fields have pipeline connections into Abqaiq as well. 

Refining/Processing
In Abqaiq, Saudi Aramco’s processing and stabilization plant has 
a capacity of more than 7 MBOD, making it the world’s largest. 
Saudi Aramco operates quite a few refineries in the country be-
tween producing between 85,000-550,000 barrels a day

Export
Saudi Arabia’s crude and refined exports exit the country 
through major oil ports on the Persian Gulf (notably the Ras al 
Ju‘aymah Oil Terminal and the port city of Ras Tanura) and on 
the Red Sea (Yanbu). Saudi Arabia’s access to eastern markets 
through the Persian Gulf, and western markets through the Red 
Sea are a tremendous asset, particularly during times of regional 
unrest – if things get hot in the Persian Gulf like during the 80s 
Iran-Iraq Tanker War, Saudi Arabia still has a pathway to market.

Oil field
Gas Field
Gas pipeline
Oil pipeline

Oil Refinery

Oil Processing Complex

Oil Export Terminal

حقل نفط 

حقل غاز

أنابيب النفط
أنابيب غاز

مصفى نفط 

مجمع معالجة النفط 

محطة تصدير النفط 

الشكل ٨. احتياطيات النفط ومسارات اإلنتاج

املمتــد بطــول 2٨ كــم. كــام إن طريــق الظهــران - الجبيــل الرسيــع يربــط 
كل مــن الظهــران يف الجنــوب بالجبيــل يف الشــامل. كــام يوجــد طريقني 
يربطانهــا مبطــار امللــك فهــد الــدويل، الــذي يبعــد 1٥ كيلومــرتاً إىل 
الغــرب. يبلــغ عــدد ســكان املنطقــة التــي يخدمهــا هــذا الطريــق حــوايل 

2.٥ مليــون نســمة وهــي تعــاين مــن ازدحــام مــروري مســتمر. 

تكمــن أهميــة املنطقــة يف وجــود ثــالث مــدن هامــة هــي: الظهــران 
وهــي مركــز رئيــيس إلدارة النفــط ومدينــة الجبيــل التــي تعتــرب مركــز 
عمليــات رئيــيس لصناعــة البرتوكيامويــات ومدينــة رأس تنــورة، وهــي 
مينــاء رئيــيس لتكريــر النفــط والشــحن. ويبلــغ طــول الطريــق الرسيــع 
لخدمــة  الشــامل  إىل  متديــده  بعــد  ســابقاً(،  كــم   1٠٠( كيلومــرتاً   1٦٥
املناطــق الصناعيــة الجديــدة شــامل الجبيــل مثــل الخرســانية وراس الخــري 
والــذي يشــتمل عــىل ثالثــة حــارات وكتفــني بــكل مــن الجانبــني، )هنالــك 
مــرشوع حــايل إلضافــة مســار رابــع يف كل اتجــاه(، وطريــق خدمــة بثالثــة 
حــارات متــاح فقــط يف الجــزء مــن الطريــق الــذي يبلــغ طولــه ٣٨ كــم )2٤ 
ميــل( والــذي يعــرب كل مــن الدمــام والقطيــف. كــام تقــوم رشكــة ســابتكو 
)رشكــة النقــل العــام الســعودية( بتشــغيل خدمــات الحافــالت بــني املــدن 
مــن الدمــام. وتشــمل الطــرق الداخليــة ذات التدفــق املــروري العــايل 
ــوم  ــق. كــام تق ــاء وأبقي ــل واألحس ــاض والجبي ــن والري كل مــن حفــر الباط
رشكــة ســابتكو أيضــاً بتشــغيل الطــرق الدوليــة املبــارشة ذهابــاَ وإيابــاً مــن 
الدمــام إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن وقطــر والكويــت ومــر 

واألردن. 
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ــو الســعودية العديــد مــن املصــايف  ــل يوميــاً.  تديــر أرامك ماليــني برمي
يف اململكــة إلنتــاج  أكــر مــن 1٠ مليــون برميــل يف اليــوم.

الســعودية  العربيــة  اململكــة  صــادرات  فــإن  بالتصديــر،  يتعلــق  وفيــام 
مــن النفــط الخــام واملكــرر تتــم عــرب موانــئ رئيســية للنفــط تقــع عــىل 
الخليــج العــريب )عــىل وجــه التحديــد محطــة رأس الجعيمــة لتصديــر النفــط 
ومينــاء رأس تنــورة(، وعــىل البحــر األحمــر )مدينــة ينبــع(. إن إمكانيــة وصول 
اململكــة العربيــة الســعودية إىل األســواق الرشقيــة عــرب الخليــج العــريب، 
واألســواق الغربيــة عــرب البحــر األحمــر تعتــرب رصيــد هائــل. و الصناعــة التالية 
ــة بعــد النفــط والغــاز هــي قطــاع الصناعــات التحويليــة يف  األكــر أهمي
املنطقــة الرشقيــة حيــث تضــم املنطقــة الرشقيــة أكــرب عــدد مــن املــدن 
الــرشق األوســط  الصناعيــة يف اململكــة، وأكــرب مدينــة صناعيــة يف 
هــي مدينــة الجبيــل، و تعتــرب مجمعــات الصناعــات البرتوكيامويــة الضخمــة 
يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة مــن أهــم الصناعــات يف اململكــة نظــراً 
تصديــر  يتــم  والتــي  الصناعــات،  يف هــذه  الكبــرية  اإلنتاجيــة  لقدراتهــا 

معظمهــا. 

يف  الهامــة  االقتصاديــة  القطاعــات  مــن  واحــدة  أيضــا  هــي  الزراعــة 
املنطقــة الرشقيــة. ففــي عــام 2٠11، كانــت املســاحة اإلجامليــة لزراعــة 
املحاصيــل املزروعــة ٥٦ ألــف هكتــار، متثــل حــوايل ٧.1٪ مــن إجــاميل 

ألــف هكتــار(.  ٧٨٨( للمحاصيــل يف اململكــة  املســاحة املزروعــة 

الشكل ٩. تدرج املدن يف املنطقة 

النطــاق  يف  املســتخدمة  واألرقــام  املعلومــات  اســتخراج  تــم  لقــد 
التاليــة: املصــادر  مــن  بالدمــام  واإلقليمــي  الوطنــي  املــكاين 

• التقريــر االقتصــادي للمنطقــة الرشقيــة، 1٤٣٥/1٤٣٤، الهيئــة العامــة 
لالســتثامر 2٠1٤

• مراجعــة دراســة التخطيــط اإلقليمــي يف اململكــة العربيــة الســعودية 
- حالــة املنطقــة الرشقيــة، برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية

• تقرير مراجعة خطة مدينة الدمام، برنامج مستقبل املدن السعودية
•  مراجعة االسرتاتيجية العمرانية الوطنية، موئل األمم املتحدة

A diverse set of city functions can be identified on the re-
gional scale for the city of Dammam, While Dammam has 
a mixed use function of industry, trade and commerce, and 
some agriculture in the suburbs, the cities around can be 
given a more specific functional identity. From Jubeil to the 
north which acts as the main industrial hub in the region, 
that has the largest industrial city in the middle east, also 
close is Ras Tanura with a similar function. To Qatif, which 
is characterized with a cultural identity known for its old 
historical heritage and souks in the old village. To hufoof in 
the south with a n agricultural functionality being the urban 
center of Al-Ahsa Oasis one of the largest date producers 
in the world, also known for its old souks and palaces 
taking some cultural functionality as well.
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ثقافية
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زراعية 
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٣،٣،2 تغري املناخ والبيئة الطبيعية يف املنطقة

متثــل اململكــة العربيــة الســعودية ٨٠ ٪ مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ومــن 
الناحيــة البيئيــة، تتكــون املعــامل الهيكليــة التــي تحتويهــا املنطقــة مــن 
2,٤1٠ كــم مــن ســواحل البحــر، و2.٧ مليــون هكتــار مــن أرايض الغابــات، 
وأكــر مــن 1٧1 مليــون هكتــار مــن املراعــي، و٣٥ كيلومــرت مربــع مــن 
املرجانيــة.  الشــعاب  مــن  مربــع  كيلومــرت  و٤٨٠,1  املانجــروف  أشــجار 
ــة حيــث تقــع معظــم  ــان الرملي تقــع حــارضة الدمــام بــني الســهول والكثب
ــن  ــوايل ٥٠٪ م ــها، فح ــة يف تضاريس ــتويات معتدل ــن مس األرايض ضم
ــرتاوح مســتويات ارتفاعهــا بــني صفــر و٥٠ مــرت فــوق ســطح  املســاحة ت

ــرضي. ــراين والح ــور العم ــة التط ــن عملي ــهل م ــام يس ــر، م البح

هــذه األنظمــة البيئيــة لهــا قيمــة ال تُحــى، فهــي ال تقــوم فقــط بهيكلة 
الوطنــي،  لالقتصــاد  أساســية  عنــارص  تعتــرب  أيضــاً  ولكنهــا  اإلقليــم، 
العربيــة الســعودية تتميــز بواحــدة مــن  ورفاهيــة الســكان. فاململكــة 
أعــىل معــدالت النمــو الســكاين يف العــامل تقــدر بـــ2.٦٪ وإذا مل يتــم 
إدارتهــا بشــكل جيــد، فإنــه ميكــن لهــذا النمــو أن يحــدث تدهــور شــديد  
البيولوجــي  التنــوع  عــىل  بدورهــا  تؤثــر  التــي  الطبيعيــة  النظــم  يف 
الدمــام،  ومدينــة  الظهــران  حالــة  ويف  البيئيــة  النظــم  وديناميكيــات 
ناحيــة،  فمــن  البيئــي.  للتدهــور  املختلفــة  الدوافــع  تحديــد  تــم  فقــد 
تتحــدى أمنــاط النمــو غــري املســتدامة، والبنيــة التحتيــة غــري املالمئــة، 
التنميــة االقتصاديــة املســتقبلية وتعــرض املــوارد الطبيعيــة املوجــودة 
للخطــر، ومــن ناحيــة أخــرى، يعــد تغــري املنــاخ عبئــا إضافيــا عــىل البيئــة. 
أغنــى  النمــو أيضــا حقيقــة أن الظهــران هــي واحــدة مــن  ويعــزز هــذا 
املناطــق يف العــامل يف مجــال النفــط والغــاز الطبيعــي إضافــة إىل أنــه

 

يف الدمــام، ال توجــد ممــرات مائيــة دامئــة، وميكــن العثــور عــىل امليــاه 
ــاه والتــي  ــة التــي تحمــل املي الجوفيــة املوجــودة يف الطبقــات الصخري
تكــون عميقــة مــن الســطح. وتوجــد مصــادر امليــاه الجوفية الرئيســية يف 
طبقات املياه الجوفية يف كل من الدمام ومنطقة ساق، والتي تسهم 
يف توفــري امليــاه للمدينــة. وبشــكل عــام، تتميــز اململكــة مبنــاخ يــرتاوح 
مــن شــبه جــاف إىل شــديد الجفــاف، كــام يتميــز بانخفــاض معــدل ســقوط 
ــة.  ــة للغاي ــغ ٧٠.٥ ملــم(، ونســبة التبخــر عالي األمطــار )معــدل ســنوي يبل
متتلــك املنطقــة أدىن مــوارد مــن امليــاه العذبــة يف العــامل، وأكــرب حصة 
مــن امليــاه املســتهلكة ألغــراض زراعيــة وبلديــة وصناعيــة تــأيت مــن املياه 
الجوفيــة يف الطبقــات األحفوريــة وطبقــات امليــاه الجوفيــة الرســوبية. 

ــاه  وبســبب قلــة ســقوط األمطــار، ال يتــم إعــادة تغذيــة مســتويات املي
الجوفيــة، وتصبــح غــري قابلــة للتجديــد، كــام هــو الحــال مــع طبقــات امليــاه 

الجوفيــة التــي تــزود مدينــة الدمــام.  

حــد  عــىل  الظهــران  منطقــة  يف  الحديثــة  املناخيــة  النــامذج  تتوقــع 
يف  الوقــت  نفــس  يف  محتملــة  وزيــادة  انخفــاض  حــدوث  ســواء 
متوســط هطــول األمطــار الســنوي )٨٧.٦ ملــم( ومــع ذلــك، فــإن كال 
الســيناريوهني ينطويــان عــىل معــدالت هبــوط منخفضــة جــدا )٤.٧2-
122.2 ملــم(، والتــي تــؤدي إىل زيــادة التبخــر، ويقــدر أنهــا تــرتاوح مــن ٣.٥ 
إىل 1٥ ملــم يف اليــوم، مــام يؤثــر ســلبًا عــىل توفــر امليــاه ]1[. ســيؤدي 
املســطحات  امليــاه مــن  مســتويات  خفــض  إىل  هــذا  التبخــر  معــدل 
املائيــة املفتوحــة والرتبــة والنباتــات، وسيســتمر يف االرتفــاع بســبب 

الشكل 1٠. املوارد الطبيعية يف املنطقة الرشقية 
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انخفــاض إعــادة تغذيــة امليــاه يف طبقــات امليــاه الجوفيــة والزيــادة يف 
درجــة حــرارة الهــواء. 

مــن  يحــد  مــام  املنطقــة،  يف  الزراعــة  إمكانيــات  عــىل  يؤثــر  وهــذا 
توســعها، وخاصــة حــول القطيــف، ويحــد مــن تطويــر املســاحات الخــرضاء 
املفتوحــة يف جميــع أنحــاء املدينــة. ففــي الدمــام، انخفضــت األرايض 
أصبحــت  وحاليــا   ،1٩٨1 عــام  ]2[ منــذ  هكتار/الســنة   2٣ مبعــدل  الزراعيــة 
نســبة املســاحة الخــرضاء يف املدينــة فقــط ٩ ٪. وبشــكل عــام، تقــوم 
املســاحات الخــرضاء القليلــة بتكويــن نظــام أخــرض متقطــع ال يســاهم 
يف حاميــة وتجديــد مســتوى امليــاه الجوفيــة، كــام أنــه ال يخفــف مــن تأثــري 

الجــزر الحراريــة يف املناطــق الحرضيــة.

 وباإلضافــة إىل ذلــك، تشــري االتجاهــات عــىل املســتوى الوطنــي إىل 
أن متوســط درجــة الحــرارة قــد ازداد مبعــدل ٠.2 درجــة مئويــة ليصبــح ٠.٣ 
درجــة مئويــة يف كل عــرشة ســنوات ]٣[ بســبب تغــري املنــاخ، الــذي يؤثــر 
ســلبًا عــىل امليــاه والبنيــة التحتيــة الخــرضاء. ويف الظهــران، مــع االتجــاه 
الحــايل يف الزيــادة الســنوية يف درجــة الحــرارة، مــن املتوقــع أن يرتفــع 
املتوســط مــن ٣.٤ درجــة مئويــة إىل ٣.٦ درجــة مئويــة بحلــول عــام 2٠٨٠. 

إن موجــات الحــرارة أكــر تكــرارا وقســوة، وتوضــح الســجالت )حتــى عــام 
ــة تكــرار )1٩٧٨-1٩٩٥( إىل  2٠1٣( مــدى ارتفــاع درجــات الحــرارة مــن 1٣ حال
٥٧ حالــة يف الفــرتة )1٩٩٦-2٠٠٣( ]٤[. ونظــرًا للمنــاخ الجــاف الشــديد، فــإن 
مؤرش الجفاف يف املنطقة أقل من ٠.٠٥. وهناك عامل آخر يؤثر عىل 

درجــات الحــرارة املرتفعــة  هــذه، وهــو العواصــف الرمليــة املتكــررة بشــكل 
كبــري القادمــة مــن الشــامل الغــريب إىل املدينــة، والتــي زادت لتصــل 
نســبة ٨٨٪. ]٥[. ومــع ذلــك، فــإن مدينــة الدمــام تتعــرض للريــاح  الســاحلية 
ــزر  ــري الج ــن تأث ــل م ــن أن تقل ــي ميك ــرشق، والت ــن ال ــة م ــية القادم الرئيس
الحراريــة يف املنطقــة الحرضيــة »UHI«. تتأثــر املناطــق الســاحلية، مثــل 
الدمــام، بشــكل خــاص بالتغــري املناخــي، ومــن املتوقــع أن يتــم فقــد مــا 
يقــدر بـــ ٤٠1-1،٧2٦ هكتــار بحلــول عــام 21٠٠ عــىل طــول الخليــج العــريب 
]٦[. وســوف يؤثــر هــذا عــىل نســبة كبــرية مــن ســكان املنطقــة، حيــث 

يقيــم حــوايل 12 ٪ مــن الســكان يف املناطــق الســاحلية الحرضيــة ذات 
االرتفــاع املنخفــض، و٥٠ ٪ يعيشــون عــىل بعــد 1٠٠ كــم مــن الســاحل 
]٧[. كــام ســيؤثر عــىل املوائــل الطبيعيــة، مثــل الشــعاب املرجانيــة، التــي 

متثــل أهــم املوائــل املوجــودة عــىل طــول الخليــج العــريب. توفــر هــذه 
الشــعاب، وغابــات املانجــروف املــأوى والغــذاء ملجموعــة واســعة مــن 
الحيــاة البحريــة، ومــن املحتمــل أن تتأثــر ســلبًا بســبب االحتبــاس الحــراري 

واالرتفاعــات يف مســتوى ســطح البحــر]٨[.

 يوجــد يف الدمــام مناطــق ميكــن تحديدهــا بالفعــل عــىل أنهــا عرضــة 
للتأثــري ومثــال لذلــك خليــج تــاروت والــذي تــم تعريفــه مــن قبــل الهيئــة 
للحيــاة الفطريــة كمحميــة لألحيــاء الفطريــة، أي مــا يعــادل  الســعودية 
وتشــري  البحريــة،  البيئــة  تدهــور  بالفعــل  لوحــظ  وقــد  بحريــة.  محميــة 
التقديــرات إىل أن حــوايل ٤٨٥ هكتــار مــن أشــجار املانجــروف قــد فقدت.
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الشــكل 12. عــدد األنظمــة العمرانيــة والحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية اســتناداً 
إىل املحــاور الرئيســية لترشيعــات التخطيــط العمــراين )موئــل األمــم املتحــدة(

 

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشرتاطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير

2 %

41 %

23 %

16%

16 %

3 %

١،٣ األطر الترشيعية واملؤسسية يف الدمام 
١،١،٣ النطاق الترشيعي واملؤسيس

يســتند إطــار الترشيــع العمــراين يف اململكــة إىل الرشيعة اإلســالمية، 
الشــورى،  بإصــدار األنظمــة هــي: امللــك، مجلــس  والجهــات املخولــة 
الــوزارات. وتشــمل أدوات إصــدار األنظمــة :  الــوزراء ومختلــف  مجلــس 
)األمــر امللــي واملرســوم امللــي واألمــر الســامي وقــرار مجلــس 
ــة هــذا  ــوزاري( وتعمــل برتتيــب هرمــي. وبســبب عملي ــوزراء والقــرار ال ال
النظــام املركــزي، فــإن مدينــة الدمــام تسرتشــد بأكــر مــن ٥٠٠ وثيقــة 
ومســتند حــايل يف مجــال التخطيــط العمــراين، وقــد صــدر معظمهــا 
القــوة الترشيعيــة  ]٩[ وبالتــايل تفتقــر إىل  يف صيغــة تعاميــم وزاريــة 

الرســمية. 

النمــو  أمنــاط  هامــاً يف  البلديــة والقرويــة دوراً  الشــؤون  تلعــب وزارة 
التخطيــط  مبهمــة  نظامــاً  مكلفــة  أنهــا  حيــث  بالدمــام،  والتنميــة 
أنــواع  جميــع  إصــدار  ذلــك  يف  مبــا  اململكــة،  مــدن  يف  الحــرضي 
بصفتهــا  الرشقيــة،  املنطقــة  أمانــة  فــإن  وبالتــايل،  البنــاء.  تراخيــص 
لــوزارة  تنفيــذي  كــذراع  تعمــل  الدمــام،  يف  الفاعلــة  املحليــة  الجهــة 
نظــام املوازنــة مركــزي، مبعنــى  أن  كــام  البلديــة والقرويــة.  الشــؤون 
الحكومــي  الدعــم   عــىل  معتمــد  الدمــام  يف  التنميــة  عمليــات  أن 
املتاحــة. الوحيــدة  املاليــة  الوســيلة  وهــي  املعتمــدة،  امليزانيــة  مــن 
 ونظــراً الحتياطيــات النفــط الغنيــة، يلعــب القطــاع الخــاص دوراً رئيســياً 
يف التنميــة االقتصاديــة يف الدمــام ومــع ذلــك، فقــد أدت أنشــطتها 
يف مجــال التشــييد وردم واســتصالح األرايض عــىل طــول املناطــق 
الحساســة بيئيًــا إىل تطويــر ســلبي عــىل البيئــة، مــام أدى إىل ارتفــاع 
تكاليــف اإلدارة و املضاربــة يف األرايض والتمــدد العمــراين والحــرضي. 

الهرمــي  التــدرج  تتبــع  التــي  اململكــة،  يف  التخطيــط  أنظمــة  إن 
للمســتويات املكانيــة ويغلــب عليهــا القــرارات مــن األعــىل إىل األســفل، 
تؤثــر عــىل النظــام املــكاين للدمــام كــام تعتــرب االســرتاتيجية العمرانيــة 
الوطنيــة  لعــام 2٠٠1، هــي املخطــط املوجــه واملرشــد للمملكــة. إن 
 2٠٠٥ لعــام  الرشقيــة  للمنطقــة  اإلقليمــي  االســرتاتيجي  املخطــط 
الدمــام،  تلعبــه  أن  ميكــن  الــذي  املحــوري  الــدور  عــىل  الضــوء  يســلط 
باعتبارهــا العاصمــة اإلقليميــة واملحــرك االقتصــادي للمنطقــة الرشقيــة. 

إن مخطــط الدمــام املكــون مــن عنــر اســرتاتيجي )املخطــط الهيــكيل( 
ــة )املخطــط املحــيل(، يحــدد االســتخدامات  واملدعــوم بوثيقــة تنظيمي
املنطقــة  داخــل  التحتيــة  البنيــة  وشــبكات  لــألرايض  االســرتاتيجية 
األرايض  اســتعامالت  عــىل  الحرضيــة  الضوابــط  ويطبــق  الحرضيــة، 

الحرضيــة ووضــع االشــرتاطات واللوائــح، داخــل حــدود األمانــة. 

يهــدف نطــاق التنميــة العمرانيــة إىل منــع التمــدد والزحــف العمــراين يف 
ضواحــي املــدن بــدون بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة، يف حــني أن مخططــات 
تقســيم األرايض تعتــرب اللبنــات األساســية التــي توجــه تنميــة الدمــام. 
وبطبيعتهــا، ال ميكــن لهــذه األدوات إنشــاء نظــام للمســاءلة والشــفافية 
للجهــات الفاعلــة ذات الصلــة. عــالوة عــىل ذلــك، هنــاك أدلــة ]1٠[ تشــري إىل 
أن أنظمــة اســتعامالت األرايض ومراقبــة املبــاين قــد ســهلت التمــدد 
والزحــف العمــراين داخــل الدمــام. عــىل ســبيل املثــال،  متــت املوافقــة 
عــىل ٩2.٥ ٪ مــن املناطــق للمنــازل املنفصلــة ذات الكثافــة املنخفضــة 
مــن  كبــرية  كميــات  اســتخدام  إىل  أدى  مــام  طابقــني،  مــن  واملكونــة 

األرايض لألغــراض الســكنية. 

وعــىل الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى دخــل األرسة يف الدمــام، فــإن أســعار 
هــذه الفلــل اســتبعدت رشيحــة كبــرية مــن الســكان، ال ســيام ذوي الدخــل 
املنخفــض والشــباب كــام ذُكــر ]11[ أنــه تــم تجــاوز األنظمــة للســامح بالقيــام 
بأنشــطة تنمويــة ال تتوافــق مــع متطلبــات تقســيم املناطــق، والتــي 
ســاهمت يف ضعــف االســتدامة االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. مــن 
حيــث اإلصــالح، ســوف تســتفيد الدمــام مــن الالمركزيــة املاليــة واإلداريــة 
للمشــاكل  واملبتكــرة  املســتقلة  الحلــول  لتســهيل  ســواء  حــد  عــىل 
ــة. وهــذا يتطلــب:• تفويــض  ــة عــىل مســتوى األمان ــة الحرضي االجتامعي
صالحيــة ومهــام التخطيــط املحليــة مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 
إىل األمانــة مــع توفــري إجــراءات مســتقلة، دون اللجــوء إىل جهــات عليــا 
الحرضيــة  »األجنــدة  ذلــك  ويدعــم  بفعاليــة.  املجتمــع  احتياجــات  لتلبيــة 
الجديــدة«، التــي تنــص عــىل أن عمليــات التخطيــط والتصميــم الحــرضي 
اإلقليمــي يجــب أن تقودهــا اإلدارات عــىل املســتوى اإلقليمــي، كــام 
إن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع جميــع الجهــات الحكوميــة، فضــالً عــن 
مشــاركة املجتمــع املــدين، والقطــاع العــام والجهــات املعنيــة األخــرى.

توجيــه  يف  لألمانــة  االســتقاللية  تعطــي  التــي  املاليــة،  الالمركزيــة   •
األمــوال لتمويــل األنشــطة الحرضيــة. وتشــمل أنشــطة توليــد اإليــرادات 
يف املــدن كل مــن الرضائــب والرســوم. كــام يجــب الســامح للمناطــق 
لتمويــل املمتلــكات  عــىل  الرضائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  الحرضيــة 
األنشــطة التنمويــة. ويبــني نظــام األرايض البيضــاء األخــري، الــذي يفــرض 
الحرضيــة  املناطــق  يف  املطــورة  غــري  األرايض  قطــع  عــىل  رســوما 
ملعالجــة املضاربــة عــىل األرايض ونقــص املســاكن وتنميــة األرايض 
لتوليــد  التنظيميــة  اآلليــات  مــن  االســتفادة  ميكــن  أنــه  العشــوائية، 

اإليــرادات مــع تعزيــز ودعــم إطــار إمنــايئ فعــال.
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الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة،  للجهــات  الفــرص  إتاحــة   •
املتعلقــة  القــرارات  يف  للمشــاركة  العــام،  واملجتمــع  والتطوعــي 
إىل  الترشيعــي  اإلطــار  يحتــاج  كــام  عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 
العــام،  القــرار  صنــع  يف  العامــة  للمشــاركة  مقبــول  أســلوب  تكريــس 
. إن توحيــد الترشيــع  لتعزيــز ودعــم املســاواة والشــمول االجتامعــي 
عليهــا  تعتمــد  التــي  للمخططــات  رشعيــة  أيضــاً  ســيعطي  العمــراين 
الدمــام. إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين إلدراج معايــري واضحــة بشــأن 
كيفيــة تحديــده مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة والرأســية والــذي 
السياســات  إرشــادي لصياغــة  دليــل  يكــون مبثابــة  أن  أيضــا  مــن شــأنه 
املصممــة لجعــل املدينــة محــدودة وأكــر كثافــة. وعــالوة عــىل ذلــك، 
ــة لتقييــم  ــة العمراني ــع لنطــاق التنمي يجــب إجــراء تدقيــق مــا بعــد الترشي
توفــري  إىل  بــدوره  هــذا  ويــؤدي  ال.  أم  أهدافــه  حقــق  قــد  كان  إذا  مــا 
املعلومــات التــي ترتكــز عليهــا عمليــة اإلصــالح باإلضافــة إىل إيجــاد بدائــل 

التخطيــط.  لسياســات 

2،٣مستويات وإجراءات التخطيط
١،2،٣ التدرج الهرمي للمخططات 

نظــام التخطيــط للدمــام مســتمد مــن التــدرج الهرمــي الفعــيل املوجــود 
ــن  ــة م ــتويات مختلف ــة مس ــاك أربع ــار، هن ــذا اإلط ــة ويف ه يف اململك
واإلقليمــي  الوطنــي  املســتوى  عــىل  هــي:  املكانيــة  املخططــات 
مســتويات   1٣ الشــكل  يوضــح  الحــي.  مســتوى  وعــىل  واملحــيل 

الدمــام.  يف  املطبقــة  التخطيــط 

 
2،2،٣ املخطط اإلسرتاتيجي للمنطقة الرشقية

املــكاين  للتخطيــط  الثــاين  املســتوى  اإلقليمــي  التخطيــط  ميثــل 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، والــذي يهــدف إىل معالجــة جوانــب 
تــم  ولقــد  واالقتصاديــة.  واالجتامعيــة  والحرضيــة  اإلقليميــة  التنميــة 
يف  الرشقيــة  للمنطقــة  االســرتاتيجي  اإلقليمــي  املخطــط  إعــداد 
البلديــة  الشــؤون  عــام 2٠٠٥ ومتــت املوافقــة عليــه مــن قبــل وزارة 

إىل: املخطــط  يهــدف  حيــث  والقرويــة. 

أ( االســتفادة مــن املوقــع االســرتاتيجي للمنطقــة يف الخليــج العــريب 
كحلقــة وصــل بــني اململكــة والــدول األخــرى يف دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي ودول جنــوب رشق آســيا؛ 
ــة يف  ــة يف املنطق ــري النفطي ــوارد غ ــاهمة امل ــم مس ــز ودع ب( تعزي

ــة لتحقيــق النمــو املتــوازن؛ ــة الوطني التنمي
ج( التوســع يف املشــاريع يف مختلــف الصناعــات التــي تعتمــد بشــكل 

خــاص عــىل املــوارد غــري النفطيــة يف املنطقــة؛
د( تعزيــز ودعــم مشــاركة القطــاع الخــاص يف توفــري التعليــم والتدريــب 

يف جميــع أنحــاء املنطقــة؛
هـــ( معالجــة الرتكيــز التنمــوي عــىل القطــاع الســاحيل لتحقيــق تنميــة 

حرضيــة متوازنــة يف املنطقــة؛ 
و( دعــم منــط متــوازن مــن املــدن يف املنطقــة يؤكــد ويعــزز التــدرج 

الهرمــي للوظائــف وأحجــام الســكان. 

مجموعة عمل الترشيعات العمرانية يف ورشة عمل الرؤية الشاملة لحارضة الدمام مبشاركة رشكاء التنمية
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٣.2.٣ مخطط الدمام
يتكــون مخطــط الدمــام مــن عنــر إســرتاتيجي )املخطــط الهيــكيل(، 
تفصيليــة  ومخططــات  املحــيل(  )املخطــط  تنظيميــة  وثيقــة  تدعمــه 
إضافيــة إىل جانــب مخططــات ملناطــق مختــارة داخــل املدينــة ]12[. يشــمل 

نطــاق هــذا املخططــات مــا يــيل:
االسرتاتيجية طويلة املدى للمدينة،• 
تحديد املناطق القابلة للتنمية ذات األهمية،• 

•        تحديد األرايض العمرانية وغري العمرانية،
•        النظام الرئييس للنقل والحركة،

•        حامية البيئة،
•        توفري البنية التحتية،

•        املخططات التفصيلية الستعامالت األرايض،
•        االشرتاطات واملوجهات العمرانية،

•        املقرتحات التفصيلية للمناطق املختارة،

املخطط الهيكيل لحارضة الدمام والقطيف ورأس تنورة
الهيــكيل(  )املخطــط  الشــامل  االســرتاتيجي  املخطــط  يهــدف 
املنصــوص  كتلــك  الرئيســية  العمرانيــة  الهيــاكل  تحديــد  إىل 
إعــداده  تــم  فقــد  اإلقليمــي.  املخطــط  اســرتاتيجية  يف  عليهــا 
املخطــط  مــع  متشــيا  الضــوء،  ســلط  حيــث   ]1٣[  )2٠٣٠-1٩٩٦( للفــرتة 
تقــع التــي  للمــدن  املختلفــة  األهــداف  عــىل  اإلقليمــي، 
داخــل حــارضة الدمــام الكــربى. عــىل ســبيل املثــال، تظــل مدينــة الدمــام 
هــي املركــز اإلداري ومركــز الخدمــات مــع تعزيــز ودعــم الســياحة عــىل 
طــول منطقــة الكورنيــش. مــن ناحيــة أخــرى، هــذا املخطــط يتفــق مــع 
اســرتاتيجية املخطــط اإلقليمــي مــن خــالل اقــرتاح التطويــر املحــوري 

عــىل طــول املحــاور الرئيســية )الدمــام - الظهــران - الخــرب(.

 مــن حيــث اســتعامالت األرايض، يحــدد هــذا املخطــط االســتخدامات 
االســرتاتيجية لــألرايض وشــبكات البنيــة التحتيــة داخــل حــارضة الدمــام 
ونطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام 1٤٥٠هـــ، والــذي تــم فيــه تخصيــص ٪1٨ 
مــن األرايض لالســتخدامات الســكنية ]1٤[، يف حــني تــم تخصيــص ٪2٥ 
مــن املناطــق الحرضيــة لخطــوط أنابيــب النفــط. كــام ميكــن للمنطقــة 
املخصصــة لألغــراض الســكنية أن تضاعــف مــن عــدد الســكان املتوقــع، 
ألن املخطــط يدعــم أمنــاط الســكن املنخفضــة الكثافــة. عــالوة عــىل 
ذلــك، فــإن األرايض املحفوظــة اآلن كمناطــق محميــة لخطــوط أنابيــب 
الخــرضاء  للشــبكة  ذلــك  مــن  بــدالً  اســتخدامها  ميكــن  والغــاز،  النفــط 
بالتــدرج الهرمــي للمتنزهــات  التــي تتصــل  مــن املســاحات املفتوحــة 
)املدينــة - الحــي - املجــاورة الســكنية(، مــع االرتبــاط بالرشيــط الرتفيهــي 

عــىل الواجهــة البحريــة.

 إن هــذا املخطــط ال يدعــم اســرتاتيجية واضحة تجاه اســتعامالت األرايض 
املختلطــة، حيــث أنــه يشــجع منــط اســتعامالت األرايض األحاديــة بــدال 
مــن ذلــك. كــام إن اســتعامالت األرايض املختلطــة )تجاريــة - ســكنية( 
تــم اقرتاحهــا فقــط عــىل طــول املحــاور الرئيســية ولقــد ســاعد املخطــط 
عــىل أشــكال البنــاء غــري املتوافقــة عــن طريــق إدخــال جيــوب صناعيــة 
األمثلــة.  أحــد  الصناعيــة  الحرضيــة. ويعتــرب موقــع املدينــة  الكتلــة  يف 
أرايض  باســتخدام  االســتعامالت  هــذه  نقــل  املخطــط  يقــرتح  حيــث 
مركزيــة يف املناطــق الغربيــة وتــرك الكتلــة املركزيــة الســتعامالت أخــرى 
أكــر  توافقــا مــع طبيعــة وســط الدمــام ذو التوجــه الســكني الخدمــي. 
إن األثــر اإلجــاميل ملتطلبــات واشــرتاطات تقســيم هــذه املناطــق هــو

وجــود مناطــق غــري متوافقــة الســتعامالت األرايض، والتــي ســيكون لهــا 
تأثــريات بيئيــة ســلبية يف الدمــام.

املخطط املحيل 
التخطيــط  منظومــة  مــن  الثالــث  املســتوى  املحــيل  املخطــط  ميثــل 
الحــرضي يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويركــز إىل حــد كبــري عــىل 
الرتكيــز  مــع  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  ضمــن  توجــد  التــي  املناطــق 
بشــكل خــاص عــىل اإلســكان. يحتــوي املخطــط املحــيل عــىل األطلــس 
العمــراين والــذي يوضــح تفاصيــل االســتخدامات املســموح بهــا لألرايض 
واالشــرتاطات،  لألنظمــة  تقريــر  ويكملــه  املدينــة،  مــن  جــزء  كل  يف 
نســبة  مثــل  بهــا،  املســموح  التطويــر  حقــوق  مواصفــات  يتضمــن 
املســاحة املبنيــة، و الشــوارع، وارتفاعــات املبــاين، ومناطــق اشــرتاطات 

وأنظمــة البنــاء الخاصــة، وغــريه.

 إن الهــدف مــن املخطــط املحيل هــو: أ( تطبيق الضوابط العمرانية عىل 
ب( توفــري الخدمــات  اشــرتاطات ولوائــح اســتعامالت األرايض والبنــاء؛ 
العامــة والبنيــة التحتيــة بطريقــة متكاملــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة؛ ج( 
إعــداد املتطلبــات األساســية لشــبكات الطــرق املقرتحــة؛ د( املســاعدة 
يف تســهيل تنميــة وتطويــر اإلســكان يف القطاعــني العــام والخــاص.

ال يوجــد إطــار ترشيعــي إلعــداد وتنفيــذ املخططــات املحليــة، وبــدالً 
مــن ذلــك، فقــد تــم إعــداده مــن قبــل العديــد مــن االستشــاريني متبعــني 
املحــيل«،  املخطــط  إلعــداد  املرجعيــة  الــرشوط  »كتيــب  ذلــك  يف 
هــذا  تحديــث  تــم  والقرويــة.  البلديــة  الشــؤون  وزارة  صاغتــه  الــذي 
أن  الرئيــيس هــو رشط  الفنــي  التغيــري  عــام 2٠1٥ وكان  الكتيــب يف 
عمليــة  إن   .)2٠2٩-2٠1٥( عاًمــا   1٤ الجديــدة  املخططــات  فــرتة  تكــون 
موازيــة  هيــاكل  هنالــك  ألن  معقــدة  تعتــرب  املحــيل  املخطــط  إعــداد 
أنشــأتها وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ووزارة الداخليــة. ويف حــني 
أن املســؤولية النظاميــة للتخطيــط تقــع بوضــوح عــىل األمانــات )تحــت 
البلديــة والقرويــة(، إال أن هنــاك تداخــالت يف  إرشاف وزارة الشــؤون 
 ،]1٥[ إنشــاؤها  تــم  التــي  املناطــق  تطويــر  هيئــات  مــع  االختصاصــات 
املركزيــة  الجهــة  هــي  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  أن  حــني  يف 
للتخطيــط املــكاين، ولكــن ال توجــد آليــة تنســيق واضحــة. هــذا يــؤدي 
يف كثــري مــن األحيــان إىل صعوبــة يف صنــع القــرار يؤثــر عــىل تنفيــذ 
الرشقيــة. املنطقــة  أمانــة  مثــل  األمانــات  داخــل  الفنيــة  املعايــري 

لقــد متــت املوافقــة عــىل املخطــط املحــيل للدمام يف عــام  2٠٠٦ من 
ــأن هــذا املخطــط يفتقــر  ــة. علــامً ب ــة والقروي قبــل وزارة الشــؤون البلدي
إىل وجــود اســرتاتيجية الســتعامالت األرايض املختلطــة يف الدمــام، 
ــض  ــودة يف بع ــزال موج ــددة ال ت ــة واملتع ــتعامالت املختلط إال أن االس
األجــزاء مــن املدينــة، كــام هــو الحــال يف وســط املدينــة. ومــع ذلــك، 
فــإن املخطــط ال ينــرش األنشــطة التجاريــة عــىل طــول النســيج الحــرضي، 
واقــرتح االســتخدامات املختلطــة عــىل طــول الطــرق الرئيســية للحفــاظ 
عــىل الخصوصيــة يف املناطــق الســكنية. هــذا هــو أحــد العوامــل التــي 
األماكــن  نوعيــة  جــودة  وانخفــاض  الســيارات  عــىل  االعتــامد  ســاعدت 
الحاليــة،  الديناميكيــات الحرضيــة  العامــة. املخطــط املحــيل ال يعكــس 
بــل يشــمل أيًضــا مناطــق توســعة ضخمــة )بــني مســاحة املدينــة الحاليــة 

ــة( والتــي تشــجع التمــدد والزحــف العمــراين. ــة العمراني ونطــاق التنمي
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الشكل 1٤. 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

 )مامدلا ،ةدج ،ةرونملا ةنيدملا ،ضايرلا ،ةمركملا ةكم( ةينطولا ومنلا زكارم
 عبرم رتم 500 نم jكأ

 
 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

- - 

 

© FSCP

مصفاة نفط يف املنطقة الرشقية
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٤،2،٣  نطاق التنمية العمرانية يف الدمام 
اإلطار الترشيعي

يحــدد  الــذي   ،1٥٧ رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  صــدر   ،2٠٠٨ عــام  يف 
 2٠٣٠ عــام  حتــى  العمــراين  للنطــاق  الشــاملة  واللوائــح  االشــرتاطات 
ونطــاق حاميــة التنميــة. كــام صــدرت الالئحــة التنفيذيــة يف عــام 2٠1٠ 
ــوزاري رقــم 11٧٦٩ الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة  مبوجــب القــرار ال
رقــم ٦٦٠٠٠  الــوزاري  )القــرار  الحاليــة  يليــه نســخة املراجعــة  والقرويــة، 
الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، والــذي صــدر يف عــام 
التحكــم  هــو  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  مــن  الهــدف  كان  ولقــد   .2٠1٤
العمــراين  والزحــف  التمــدد  ومنــع  والحــرضي  العمــراين  التوســع  يف 
العشــوايئ يف ضواحــي املــدن دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة. 
ينــص قــرار عــام 2٠1٤ عــىل العديــد مــن مبــادئ التنميــة العامــة مبــا يف 

ذلــك: 

• إعطــاء األولويــة ملشــاريع التنميــة االســرتاتيجية التــي تشــكل جــزءاً 
مــن االســرتاتيجيات املكانيــة، مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق والخطــوط 
الحديديــة الرئيســية التــي متــر عــرب األرايض الخاصــة، عــىل أي مشــاريع 

تنمويــة أخــرى؛
• عــدم الســامح مبشــاريع التطويــر خــارج حــدود النطــاق إال مبوافقــة 

والقرويــة؛ البلديــة  الشــؤون  وزارة 
• يجب أن تتبع مشاريع التنمية الكربى معايري تفصيلية محددة.

ــر التــي يجــب عــىل املطــور االلتــزام   كــام يحــدد النظــام معايــري التطوي
واإلقليميــة  الوطنيــة  للمراكــز  االســرتاتيجية  الفئــات  إىل  اســتناًدا  بهــا 
الدمــام  حــارضة  تصنيــف  تــم  ولقــد  األرايض.  قطــع  وحجــم  واملحليــة 

كمركــز منــو وطنــي.

تحديد نطاق التنمية العمرانية
مــدن  جانــب  إىل  للدمــام،  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  تحديــد  تــم  لقــد 
والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  قبــل  مــن  واحــد  وقــت  يف  أخــرى، 
هنــاك  املرشوعــات.  تنســيق  إدارة   إرشاف  تحــت  لجنــة  بواســطة 
النمــو  مثــل  العوامــل،  بعــض  إىل  تســتند  الحســابات  بــأن  فهــم 
ال  ذلــك،  ومــع  املدينــة؛  يف  املتوقــع  الســكاين  والنمــو  التاريخــي 
نطــاق  حجــم  حســاب  كيفيــة  حــول  منشــورة  دقيقــة  معايــري  توجــد 
اللجنــة  تسرتشــد  مل  املكانيــة،  الناحيــة  مــن  العمرانيــة.  التنميــة 
النطــاق بشــكل  تحديــد  تــم  حيــث  القامئــة،  التحتيــة والخدمــات  بالبنيــة 
املدينــة«. أطــراف  »جميــع  منــه  تســتفيد  أن  ميكــن  بحيــث  متامثــل 

 التحديات 
عــىل الرغــم مــن أن اشــرتاطات ولوائــح نطــاق التنميــة العمرانيــة تحــدد 
حــدود  خــارج  تتــم  ال  بحيــث  والتنميــة  للتطويــر  للغايــة  واضحــة  قواعــد 
النطــاق، فهنــاك بعــض االســتثناءات، مثــل مشــاريع اإلســكان التــي تحــد 
مــن فعاليــة النظــام. عــىل ســبيل املثــال، توجــد يف الدمــام، أدلــة تشــري 
إىل أن املدينــة الســكنية شــيدت خــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة )يف 

موقــع بــني الدمــام وأبقيــق، واألحســاء( ]1٦[ وقــد أدى ذلــك إىل اختــالل 
التــوازن االجتامعــي والبيئــي واالقتصــادي )عــدم توافــق اســتعامالت 
غــري  التنميــة  أمنــاط  عــن  فضــاًل  األرايض(  عــىل  واملضاربــة  األرايض 
املتوازنــة )التمــدد والزحــف العمــراين(. إن التفــاوت بــني مســاحة النطــاق 
اللجنــة،  حســابات  إىل  اســتناداً  للدمــام  الدميوغرافيــة  والديناميكيــات 
يحــد مــن التكثيــف وبعبــارة أخــرى، اســتناداً إىل توقعــات النمــو الســكاين 
الحاليــة، ســتكون الكثافــة يف العــام 2٠٣٠ هــي ٦.٤2 شــخص/هكتار، أي 
أقــل بكثــري مــن أي هــدف مــوىص بــه، مبــا يف ذلــك توصيــة موئــل األمــم 

املتحــدة البالغــة 1٥٠ شــخص/هكتار.

إجراءات إصدار الرخص
يرتبــط التطويــر داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة ارتباطًــا وثيًقــا مبراقبــة 
التصاريــح والتحكــم يف التنميــة. حيــث أن اإلجــراءات يف الدمــام هــي 

كــام يــيل: 

ذلــك  يف  مبــا  األرايض،  تقســيم  مخطــط  لألمانــة  املطــور  يقــدم  )أ( 
مخططــات التنفيــذ التفصيليــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة )املنطقــة 

الرشقيــة(؛
النطــاق  نظــام  ألحــكام  وفقــا  الطلــب  بتقييــم  األمانــة  تقــوم  )ب( 
العمــراين؛ مــا عــدا الحــاالت التــي حددهــا القــرار الــوزاري رقــم 1٧٧٧٧ حيث 
يفــوض هــذا القــرار بعــض الســلطات واألدوار لألمــني مــن أجــل املوافقــة 
عــىل تقســيم األرايض فقــط فيــام يتعلــق بحجــم املشــاريع الســكنية. 
ويعتــرب أمــني املنطقــة الرشقيــة هــو مــن لــه ســلطة املوافقــة مبوجــب 

هــذا النظــام.
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الرياض 

جدة

الدمام 

أخرى 

47 %

27%

7 %

21% 

الشكل 1٦. نسبة األرايض البيضاء

نظام األرايض البيضاء
نســبة األرايض غــري املطــورة )األرايض البيضــاء( يف الدمــام مرتفعــة 
للتنميــة  متاحــة  األرايض  إجــاميل  مــن   ٪21 هنالــك  أن  إىل  بالنظــر 
يف  املتزايــد  النقــص  يف  رئيســياً  مســاهامً  تعتــرب  وهــي  العمرانيــة 
املســاكن، خاصــة بالنســبة للشــباب وتزايــد عــدد الســكان حيــث يختــار 
ــادة القيمــة إىل الحــد األقــى، بــدالً مــن  املــالك ادخــار املمتلــكات لزي
تطويرهــا. ولقــد أصــدرت الحكومــة مؤخــراً نظــام رضيبــة األرايض البيضــاء 
ــغ 2.٥٪ مــن قيمتهــا عــىل  ــة ســنوية عــىل األرض تبل ــذي يفــرض رضيب ال
البيضــاء«، والتــي تعــرف بأنهــا أرض فضــاء تقــع يف »مناطــق  »األرض 
مأهولــة بالســكان«، مخصصــة للوحــدات الســكنية أو الســكنية التجاريــة 
مــن  املعــروض  زيــادة  )أ(  هــو:  النظــام  هــذا  مــن  الهــدف  املختلطــة. 
األرايض املطــورة لتحســني معالجــة مشــكلة نقــص املســاكن، )ب( جعــل 
املامرســات  مكافحــة  )ج(  معقولــة؛  بأســعار  متاحــة  الســكنية  األرايض 
االحتكاريــة. تنفــذ وزارة اإلســكان، وهــي الجهــة املنفــذة بفــرض النظــام 

عــىل مراحــل. 

5،2،٣  مخططات تقسيم األرايض
إن مخططــات تقســيم األرايض هــي اللبنــات األساســية لنمــو وتطويــر 
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية. ويتمتــع أمــني املنطقــة الرشقيــة 
التاليــة  للمعايــري  وفًقــا  األرايض  تقســيم  عــىل  املوافقــة  بســلطة 

)القــرار الــوزاري رقــم 1٧٧٧٧ لعــام 2٠1٠(: 

• يجب أن تكون األرض ضمن النطاق العمراين املعتمد؛
التعليــامت  مــع  يتوافــق  لهــا  املحــدد  األرض  اســتخدام  يكــون  أن   •

تحكمــه؛ التــي  واللوائــح  واالشــرتاطات 
أي  تعديــل  أو  إلغــاء  عــن  الفرعيــة  األرايض  تقســيامت  تســفر  ال  أن   •
اشــرتاطات أو الئحــة أو تخطيــط معتمــد أو اســتخدام األرض املــرح بــه؛ 
• االنتهــاء مــن جميــع إجــراءات التخطيــط الالزمــة وتزويــد وكالــة الــوزارة 
لتخطيــط  املــدن بنســخة مصدقــة مــن املخطــط بعــد املوافقــة عليــه.

وقــد اعتمــدت األمانــة 1٨ مخطــط لتقســيم األرايض بــني شــهري ينايــر 
وديســمرب 2٠1٧. )املصــدر: ورشــة الدمــام، ديســمرب 2٠1٧(.

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

ــعودية ــة الس العربي

التخطيــط  مثــل  لهــا  التابعــة  واإلدارات  املــدن  لتخطيــط  الــوزارة  وكالــة 
والتخطيــط  املرشوعــات،  وتنســيق  واألبحــاث،  والدراســات  املحــيل، 
»الجهــات  كل  مــع  التنســيق  مهمــة  لهــم  أنيــط  العمــراين،  والتصميــم 
املعنيــة« املســؤولة عــن التخطيــط لتحقيــق التنميــة الحرضيــة الشــاملة 
]1٧[. إال أنــه مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك القليــل مــن التنســيق بــني هــذه 

ــر عــىل تقديــم الخدمــات وتنفيــذ  ــة وهــذا يؤث ــوزارات واإلدارات واألمان ال
املشــاريع.

2،٣،٣ النطاق اإلقليمي: املنطقة الرشقية
وفقــاً للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخلية، تنقســم املنطقة الرشقية إىل 
1٠ محافظــات، و٦٨ مركــزًا )مــن الفئــة أ( و٣٣ مركــزًا )مــن الفئــة ب(. كــام إن 
مدينــة الدمــام، بصفتهــا عاصمــة املنطقــة، ال يشــملها هــذا التصنيــف، 
وتتشــكل مــن أمانــة وبلديــات تابعــة. و تــم وضــع هــذا التصنيــف مــن قبــل 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مــع اعتبــار أمانــة املنطقــة الرشقيــة 
مــن الدرجــة األوىل ]1٨[. يف ضــوء هــذا الهيــكل، خصصــت وزارة الشــؤون 
التنمــوي  العمــل  أجــل  البلديــة والقرويــة لألمانــة ميزانيــة ســنوية مــن 
]2٠[ املتاحــة.  الوحيــدة  املاليــة  الوســيلة  وهــي   ]1٩[ البلديــة  والخدمــات 

هنــاك مؤسســات إضافيــة يف املنطقــة الرشقية تقوم بــإدارة وتنظيم 
عمليــة التنميــة. كــام يقــدم مجلــس املنطقــة و أمــارة املنطقــة، برئاســة 

األمــري ]21[، تقاريرهــا إىل وزارة الداخليــة. 

مجلس املنطقة: ]22[ يتبع لألمارة ومطلوب منه ]2٣[:
التنميــة  خطــط  يف  إدراجهــا  واقــرتاح  املنطقــة  احتياجــات  تحديــد  )أ( 

الوطنيــة؛
)ب( تحديــد املشــاريع املفيــدة لإلقليــم وتقدميهــا عــىل أنهــا أنشــطة 
تتطلــب متويــاًل. يتــم فحــص هــذه الطلبــات، واختيــار املشــاريع القابلــة 

للتمويــل. 
للمراكــز اإلداريــة اإلقليميــة، ومتابعــة  التنظيمــي  الرتتيــب  )ج( دراســة 

تعديــالت؛ أي  تنفيــذ 
)د( تنفيــذ أحــكام مخطــط التنميــة والتطويــر وامليزانيــة وإجــراء التنســيق 

الــالزم.

املجلــس البلــدي: يتبــع لألمانــة، ويتــم تعيــني ثلثــي أعضائــه باالنتخابــات، 
يف حــني يتــم تعيــني الباقــني مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
أنهــا  مــن  للتأكــد  األمانــة والبلديــات  أنشــطة  عــىل  بــاإلرشاف  ويقــوم 
تتوافــق وتلتــزم مبــا ورد يف املخطــط املحــيل، وكذلــك تلبيــة االحتياجات 

الحاليــة للمنطقــة . كــام يقــوم باعتــامد:
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٣.٣.٣ النطاق املحيل: الدمام

تتكــون املنطقــة الرشقيــة مــن عــدة مــدن منهــا الدمــام، وهــي العاصمــة 
وأكــرب مدينــة. وكــام ذكرنــا ســابًقا، يتــم إدارة املدينــة مــن قبــل األمانــة 
التــي يرأســها األمــني والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة 

والقرويــة.

باملخطــط  االلتــزام  تضمــن   :]2٤[ بالدمــام  العمــراين  التخطيــط  إدارة 
املنطقــة  ملــدن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــن  املعــامري 
التخطيــط  إدارة  تضــم  البنــاء.  ورشوط  والشــوارع  الريفيــة  واملناطــق 
العمــراين بالدمــام مــا يقــرب مــن ٣٠ مهنــدس تخطيــط ومعــامري ] 2٥[ 
إدارة  ب(  العمــراين.  التخطيــط  أ(  هــي:  وحــدات  أربــع  عــىل  موزعــني 
املشــاريع؛ ج( مراقبة التنمية؛ د( مســح األرايض. ومع ذلك، من الصعب 
ــك الطريقــة التــي ترتبــط بهــا  ــد دور ووظائــف هــذه الوحــدات، وكذل تأكي
هــذه الوحــدات مــع الجهــات األخــرى ألن البنيــة الداخليــة متغــرية باســتمرار. 

أنشــأت األمانــة املرصــد الحــرضي املحــيل، تحــت إرشاف املرصــد الحــرضي 
الوطنــي ]2٦[ )مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 12٨٠ الصــادر يف عــام 2٠٠٧(. 
حيــث يقــوم هــذا املرصــد بدعــم إدارة التخطيــط العمــراين بالدمــام مــن 
خــالل قيــاس التقــدم والتطــور املحــرز كل ثالثــة ســنوات فيــام يتعلــق بـــ:

• تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 2٠٣٠؛
•  تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية املستدامة؛ و

• قيــاس مــؤرشات ازدهــار املدينــة واملــؤرشات العمرانيــة والحرضيــة 
املكانيــة األخــرى.

)أ( ميزانيــة األمانــة: والتــي تعتمــد عــىل مخصصــات امليزانيــة املعتمــدة 
وتخضــع دامئـًـا للمراجعــة نظــرًا ألنهــا تســتند إىل األولويــات املتفــق عليهــا 

بــني املجلــس واألمــني؛
)ب( دراســة املخططــات الســكنية مــع الرتكيــز عــىل مــا إذا كان هنالــك أي 

خطــأ إجــرايئ؛
)ج( نطاق الخدمات البلدية؛ 

)د( مشاريع نزع امللكيات اعتامداً عىل أولويات املدينة واحتياجها.

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

هيئــة تطويــر املنطقــة الرشقيــة: أنشــئت للمســاهمة يف التنميــة 
الشــاملة للمنطقــة )مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٦٤ لعــام 2٠1٥(. 
وبنــاء عــىل ذات القــرار تــم إنشــاء مجلــس يتكــون مــن 1٤ عضــواً. أنيــط بــه 
رســم السياســات العامــة للمشــاريع داخــل املنطقــة ومتابعــة تنفيذهــا 
بالتنســيق مــع مجلــس املنطقــة واألمانــة. ومــع ذلــك، ال يــزال الهيــكل 
التنظيمــي لهــذا الكيــان محــل نقــاش. وكان مــن املتوقــع أن توفــر الهيئــة 
العليــا لتطويــر املنطقــة الرشقيــة أداة تنظيميــة مســتقلة للمشــاركة 
الفعالــة يف عمليــة التنميــة اإلقليميــة، حيــث ســيكون لديهــا ميزانيــة 
واألمــارة  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــن  منفصلــة  وســلطات 

واألمانــة وجميــع الجهــات الحكوميــة األخــرى يف املنطقــة.

ورشة عمل برنامج مستقبل املدن السعودية األوىل يف الدمام )عام 2٠1٨(
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الخــاص دوراً حيويــاً يف مشــاريع تطويــر األرايض  كــام يلعــب القطــاع 
يف الدمــام. عــىل ســبيل املثــال، فــإن رشكــة النفــط العربيــة الســعودية 
الطاقــة  عــن وزارة  أنهــا مســتقلة وظيفيــا  مــن  الرغــم  )أرامكــو(، عــىل 
والصناعــة والــروة املعدنيــة، إال أنــه يتــم اإلرشاف عليهــا مبــارشة مــن 
ــة  ــة )مــن ضمنهــا وزراء الطاقــة واملالي قبــل أعــىل املســتويات الحكومي
واالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات(. ]2٧[ حيــث أن أنشــطتها يف مجــال البنــاء 
واألرايض عــىل طــول املناطــق الحساســة بيئيــاً واملناطــق الواقعــة خارج 
نطــاق التنميــة العمرانيــة كان  لــه دور مؤثــر عــىل رفــع أســعار اإلســكان  

والزحــف والتمــدد العمــراين. ]2٨[

٤،٣،٣ اآلثار الترشيعية واملؤسسية عىل الدمام
الفنيــة يف األمانــة، مبــا يف ذلــك  القــرارات واملوافقــات  إن معظــم 
األولويــات  عــىل  بنــاء  تقديــري  أســاس  عــىل  تتــم  التخطيــط،  قــرارات 
املحــددة لذلــك. حيــث أن عــدم وجــود  آليــات نظاميــة ملواءمــة وتوجيــه 
األجنبــي  االســتثامر  جــذب  عــىل  ســلباً  ســتؤثر  التخطيــط،  منظومــة 
لرؤيــة  االقتصاديــة  الركيــزة  مــع  يتــامىش  مــاال  وهــو  املؤســيس  أو 

.2٠٣٠ اململكــة 

٤،٣ إطار التمويل البلدي
١،٤،٣  النظام املايل 

إن اإلدارة املاليــة الســليمة هــي مفتــاح دعــم أهــداف التنميــة املحليــة 
ــة  ــة تعــزز دور القطــاع العــام يف دعــم التنمي ــة قوي وإنشــاء قاعــدة مالي
االقتصاديــة املحليــة. يتنــاول هــذا الفصــل النظــام املــايل يف اململكــة 
العربيــة الســعودية بشــكل عــام والدمــام عــىل وجــه الخصــوص. يعكــس 
الحوكمــة  نظــام  يف  لوحظــت  التــي  املركزيــة  درجــة  املــايل  النظــام 
عــرب  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تتــوىل  حيــث  العامــة،  واإلدارة 
البلديــة مثــل تخطيــط  األمانــات، مســؤولية متويــل أنشــطة الخدمــات 
املــدن، وإصــدار تراخيــص البنــاء، وصيانــة الطــرق، وغــري ذلــك. وباإلضافــة 
إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، هنــاك عــدد مــن الجهــات والــوكاالت 
عــىل  املشــاريع  وتنفيــذ  بتمويــل  تقــوم  التــي  األخــرى  املتخصصــة 
مســتوى املدينــة. عــىل ســبيل املثــال، متــول وزارة التعليــم مــدارس 
املدينــة مبــارشة، . ويف حالــة الدمــام واملنطقــة الرشقيــة، يلعــب وجــود 
ــواء  ــة س ــة الحرضي ــاريع التنمي ــل مش ــاً يف متوي ــو دوراً هام ــة أرامك رشك

ــارش. ــري مب ــارش أو غ ــكل مب بش

2،٤،٣ إيرادات األمانة
ال متلــك األمانــات  يف الوقــت الحــايل إال القليــل مــن مصــادر الدخــل. 
ولقــد أصــدرت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مؤخــراً الرســوم البلديــة، 
والتــي وســعت مــن قاعــدة إيراداتهــا الخاصــة، لكــن اإليــرادات املحليــة ال 
تــزال غــري كافيــة. وبالتــايل، ال تــزال األمانــة تعتمــد عــىل الدعــم الحكومــي 
مــن امليزانيــة العامــة للدولــة. متــول الحكومــة حصــة كبــرية مــن الخدمــات 
ــات  ــة عــىل املســتوى املحــيل. كــام تقــوم البلدي ــة التحتي العامــة والبني
بإعــداد مقرتحــات املشــاريع وتقدميهــا إىل األمانــات إلعــداد مقرتحــات 
امليزانيــة. ترســل األمانــات هــذه املقرتحــات إىل وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة ووزارة املاليــة. حيــث تقــوم وزارة املاليــة بتخصيــص األمــوال 

وزارة املالية
 

وزارة الشؤون البلدية والقروية

اإلدارة املحلية )األمانة(

البلدية البلدية البلدية 

القرى القرى القرىالقرىالقرىالقرى

البلدية 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية 

الشكل 1٧. منوج عملية إعداد امليزانية يف املنطقة الرشقية

اإلدارة املحلية )األمانة(

القرىالقرى

للــوزارات والهيئــات مــع األخــذ بعــني االعتبــار العوامــل اإلضافيــة األخــرى 
عــىل  املســتلم  املبلــغ  بأنفــاق  األمانــات  تقــوم  ثــم  الســكان.  مثــل 

ــود. ــىل البن ــة ع ــة القامئ ــرتح امليزاني ــة يف مق ــطة املدرج األنش

لقــد أصــدرت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة رســوم جديــدة لألمانــات 
حققــت   ،2٠1٦ عــام  ففــي  بالبلديــات.  الخاصــة  الدخــل  مصــادر  لزيــادة 
الخاصــة.  مصادرهــا  مــن  اإليــرادات  مــن   ٪  1٩ نســبة  الدمــام  مدينــة 
الجهــات  الحكوميــة واإلعالنــات هــي  الغرامــات وتأجــري األرايض  تعتــرب 
املســاهمة الرئيســية يف إيــرادات املصــادر الخاصــة. وعــادة مــا يتــم 
ســد الفجــوة بــني اإليــرادات وميزانيــات األمانــات بالدعــم الحكومــي، مــام 
يجعــل األمانــات والبلديــات تعتمــد اعتــامدا كبــريا عــىل الدعــم الحكومــي. 
يف كل عــام تطلــب وزارة املاليــة مقرتحــات امليزانيــة مــن كل وزارة، 
التــي  امليزانيــات  صياغــة  عــن  مســؤولة  الــوزارات  تكــون  ذلــك  بعــد 
تتوافــق مــع املبــادئ اإلرشــادية الخاصــة بامليزانيــة. وعــىل الرغــم مــن أن 
القــرار النهــايئ يتــم مــن القمــة إىل القاعــدة، يف إطــار وزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة.  تقــدم املســتويات األدىن مــن البلديــات املشــاريع 
املقرتحــة لــدورة امليزانيــة التاليــة. عــىل ســبيل املثــال، تقــوم األمانــات 
ــات، والتــي يتــم تقدميهــا بعــد  بتجميــع مقرتحــات املشــاريع مــن البلدي
ذلــك إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، وبعــد التقييــم واملراجعــات 
وزارة  قبــل  مــن  للمراجعــة  املعتمــدة  املشــاريع  رفــع  يتــم  للموازنــة، 
التمويــل  املاليــة. وبعــد املراجعــة واملوافقــة، تخصــص وزارة املاليــة 

ــك.] 2٩[ وفقــا لذل

٣.٤.٣ متويل تكاليف التشغيل لدى األمانات
عــىل الرغــم مــن أن الدمــام هــي واحــدة مــن أعــىل املــدن يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، مــن حيــث توليــد اإليــرادات الخاصــة بهــا، فــإن ٪1٩ 
فقــط مــن ميزانيــة األمانــة يف عــام 2٠1٦ كانــت مصدرهــا اإليــرادات 
الخاصــة بهــا بينــام جــاء الباقــي مــن الدعــم الحكومــي.]٣٠[ ونتيجــة لذلــك، 
تعتمــد الدمام/املنطقــة الرشقيــة بشــكل كبــري عــىل الدعــم الحكومي. 
وتأخــذ إجــراءات امليزانيــة يف االعتبــار بعــض املــؤرشات املوضوعيــة 
مثــل الســكان. ومــع أخــذ ذلــك يف االعتبــار، فــإن املنطقــة الرشقيــة 
تتمتــع مبيــزة وجــود أعضــاء بارزيــن مثــل أرامكــو ووزارة الطاقــة والصناعــة 

والــروة املعدنيــة يف هيئــة تطويــر املنطقــة. ]٣1[
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و2٠1٦،   2٠1٥ عامي  بین  ما  الطفيفــة  االنتكاســات  مــن  الرغــم  عــىل 
فقــد أشارت البيانــات إىل اتجــاه عام للنمــو يف اإليــرادات الخاصــة التــي 
بین  ســعودي  ريــال  مليــون   2٩٩ إىل  ريــال  مليــون   2٤٦ مــن  ارتفعــت 
عامــي 2٠12 و2٠1٦. عــىل الرغــم مــن أن االســتثامرات البلديــة قــد زادت 
ــرادات الخاصــة  ــة، إال إن حصــة اإلي ــدة املاضي عــىل مــدى الســنوات العدي
بامليزانيــة اإلجامليــة مل تنمــو بالــرضورة بنفــس املعــدل. فــإذا دفعــت 
بنســبة   2٠2٠ عــام  يف  املســتهدف  الدخــل  تحقيــق  هــدف  الحكومــة 
٤٠٪ كــام هــو مقــرتح يف برنامــج التحــول الوطنــي 2٠2٠ بــدون حوافــز 
داعمــة وأهــداف وســيطة، فإنــه ميكــن للحوافــز عــىل املــدى القصــري 
دفــع األمانــات نحــو دعــم وتعزيــز أنــواع معينــة مــن اســتعامالت األرايض 
أثــار  تحــدث  أقــل مــن  املســتوى املفضــل والتــي  التنميــة  ومشــاريع 
ســلبية خارجيــة. ]٣2[ يوضــح التوزيــع األكــر تفصيــاًل إليــرادات االســتثامرات 
البلديــة يف الدمــام )انظــر الشــكل 1٨( أن أكــرب مســاهامت اإليــرادات 

مــن مصادرهــا الخاصــة تــأيت مــن االســتثامرات البلديــة.
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مالحظة: اإليرادات هي مجموع الدعم الحكومي وإيرادات املصادر الخاصة

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )2٠1٦(.

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )2٠1٦(.

الشكل 1٨. إيرادات األمانة لعام 2٠1٦ 

رسوم  اإلشرتاك
النظم واملستندات األخرى/كراسات 
واملواصفات للعطاءات الرشوط
إيرادات أخرى من األنشطة
العقوبات والغرامات املفروضة
استئجار املباين التجارية 
استئجار املرافق 
تأجري األرايض 
الرسوم التوضيحية 
نقل امللكية
الشهادات الصحية
تراخيص البناء والهدم والرتميم 
رسوم إضافية عىل اللوحات اإلعالنية 
الرسوم عىل لوحات املحالت التجارية
الرسوم الناتجة عن األنشطة غري املصنفة

تراخيص املحالت التجارية
الرسوم عىل املواقع اإلعالنية

املبيعات الناتجة عن األنشطة غري املصنفة
رسوم إمدادات الطاقة

الشكل 1٩. تفاصيل اإليرادات من املصادر الخاصة بالدمام، 2٠1٦
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بنود امليزانية
الرواتب 

نفقات التشغيل 

برامج التشغيل والصيانة والعقود 

املشاريع

إجاميل امليزانية املعتمدة
اإليرادات من املوارد املحلية

إجاميل امليزانية 

ريال سعودي )× 1٠٠٠(

201,071

36,720

579,425

1,104,610

1,921,826

444,875

2,366,701

الشكل 21. امليزانية املعتمدة ألمانه الدمام )2٠1٦(

 

٤،٤،٣  متويل رأس املال للخدمات البلدية

التحتيــة املحليــة يف  البنيــة  أصبــح الطلــب عــىل رأس املــال لتمويــل 
الــدول الناشــئة ذو أولويــة، خاصــة يف مــدن مثــل الدمــام. ولســد فجــوة 
التمويــل ومعالجــة تحديــات التنميــة الجديــدة هــذه، فــإن بدائــل وخيــارات 
التمويــل املتاحــة لــدول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية أصبحــت آخــذة 
يف التوســع برسعــة. 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، 
الخــاص يف  )تــداول( اململوكــة للقطــاع  والســوق املاليــة الســعودية 
اململكــة العربيــة الســعودية بهــدف تحســني ســوق رأس املــال املحــيل.

ولقــد ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية، بــني عامــي 2٠11 و2٠1٦، 
ــوايل ٧٠٪  ــاميل إىل ح ــيل اإلج ــج املح ــن ٥٠٪ مــن النات ــد ع ــا يزي ــدءاً مب ب
مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، وتعتــرب رشكــة الســوق املاليــة الســعودية 
)تــداول( اليــوم هــي الســوق الوحيــد لألســهم يف الســعودية وأكــرب 
ســوق تبــادل لألســهم يف العــامل العــريب،1٤  كــام أنشــأت اململكــة 
العربيــة الســعودية الســوق املوازيــة »منــو« إىل جانــب تــداول، وهــو 
ســوق أســهم للــرشكات الصغــرية واملتوســطة الحجــم. وتعتــرب »منــو«، 
للــرشكات  جيــًدا  خيــاًرا  اإلدراج،  متطلبــات  مــن  األقــل  العــدد  ظــل  يف 

الصغــرية واملتوســطة التــي ترغــب يف االكتتــاب العــام.

شــهدت  التقليديــة،  املرفيــة  الخدمــات  تقديــم  إىل  وباإلضافــة 
البنــوك املحليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية سلســلة مــن عمليــات 
منتجــات  بتقديــم  وبــدأت  مواردهــا،  وتنــوع  واالســتحواذ،  االندمــاج 
اســتثامرية تقليديــة وإســالمية إىل قاعــدة متنوعــة مــن املســتثمرين، 
كــام أصبــح ســوق رأس املــال يف اململكــة العربيــة الســعودية مثــاالً 
عــىل كفــاءة تخصيــص رأس املــال املدعــوم باإلصالحــات االســرتاتيجية 

وزيــادة القيمــة الســوقية. ]٣٥[ 

 فيــام يتعلــق ســوق الصكــوك وأدوات الديــن الســعودي، بــدأت الحكومــة 
ــل الديــون يف عــام 1٩٨٨م، ففــي الســنوات الـــ  إصــدار ســندات لتموي
1٥ املاضيــة، خضــع الســوق لسلســلة مــن اإلصالحــات، والتــي غــريت 
ــة إصــدار الســندات وســندات التســعري وتحديــد رشوط اســتحقاق  عملي
الســندات، ولقــد كان أحــد املشــرتين الرئيســيني للســندات الحكوميــة 

 ،)GDBs( هــو مجموعــة املســتثمرين يف ســندات التنميــة الحكوميــة
والتــي تتكــون مــن املؤسســات املاليــة املحليــة والبنوك واملســتثمرين 
الــزكاة  لخصــم  قابلــة  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  وتعتــرب   1٧ األجانــب. 
بالنســبة للمســتثمرين املحليــني وتعفــى مــن اقتطاعــات الرضائــب عــىل 

ــب. ــتثمرين األجان دخــل املس
 

مــن املتوقــع أن يكــون لهــذه الطريقــة يف خلــق ظروف تنافســية وجذابة 
لــرأس املــال واملســتثمرين يف األســهم تأثــريات واســعة النطــاق عــىل 
االقتصاديــات املحليــة ملــدن مثــل الدمــام يف املســتقبل، مــام يزيــد 

مــن توافــر رأس املــال لتمويــل التنميــة العمرانيــة والحرضيــة.

ــة.  ــود امليزاني ــب بن ــام 2٠1٦ حس ــة الدم ــع ميزاني ــكل 21 توزي ــح الش يوض
حيــث شــكلت املشــاريع أكــرب حصــة مــن ميزانيــة الدمــام تليهــا التشــغيل 

والصيانة/الربامــج والعقــود والرواتــب ونفقــات التشــغيل.

%5.٧

%٤.٧

%٣.٩

%١٠.2

%١٠.٣

%٦5.١

الشكل 2٠. إيرادات أمانة املنطقة الرشقية

 

رسوم اإلعالنات
وزارة املالية

رسوم اخرى

رسوم املحالت التجارية

املخالفات والرسوم
تأجري األرايض
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ريال سعودي )× 1٠٠٠(

متويل اإلسكان 
يعتــرب ســوق العقــارات يف اململكــة العربيــة الســعودية أكــرب بعــرش 
معــدل  فيهــا  بلــغ  الخليــج،  منطقــة  يف  عقــاري  ســوق  أي  مــن  مــرات 
املنــازل  ملكيــة  إن  كــام   .٪  ٥1.٧ للمســاكن   الســعودية  األرس  متلــك 
محصــورة قانونًــا يف الوقــت الحــايل للمواطنــني الســعوديني فقــط، 
عــىل الرغــم مــن أن األجانــب ميكنهــم رشاء العقــارات املســتأجرة يف 
مشــاريع محــددة. وينتــج الطلــب الســعودي يف املقــام األول مــن قبــل 
املشــرتين املحليــني أكــر مــن املســتثمرين األجانــب ويدفعــه معــدل 

النمــو الســكاين )٦,2 ٪(.

 قبــل نظــام الرهــن العقــاري ومتويــل الرهــن العقــاري، كان يتــم متويــل 
ــة أو مــن  ــة العقاري ســوق الرهــن  العقــاري إمــا مــن قبــل صنــدوق التنمي
البنــوك التجاريــة. حيــث يعتــرب صنــدوق التنميــة العقاريــة أحــد املصــادر 
بنــاء  لتمويــل  الســعوديني  للمواطنــني  امليــرسة  للقــروض  الرئيســية 
املســاكن. كــام تقــدم البنــوك التجاريــة عمومــا القــروض العقاريــة ألولئك 
الذيــن يســتطيعون دفــع مبالــغ كبــرية كدفعــة مقدمــة. ولســد هــذه 
الفجــوات وتوســيع ســوق متويــل اإلســكان، تــم إصــدار سلســلة مــن 

األنظمــة املاليــة تتكــون مــن:

)١( نظام التنفيذ، 
)2( نظام التمويل العقاري، 

)٣( نظام الرهن العقاري املسجل، 
)٤( نظام التأجري التموييل، 

)5( نظام مراقبة الرشكات املالية. ]٣٧[

يف البدايــة، تــم تحديــد ســعر القــرض مقابــل القيمــة للرهــن العقــاري 
بنســبة ٧٠ ٪. ومقارنــة بالــدول األخــرى مثــل اململكــة املتحــدة والهنــد 
نســبة  كانــت  التــوايل،  عــىل   ،٪ و٨٠   ٪  ٩٠-٩٥ املعــدل  يبلــغ  حيــث 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  املقدمــة  القيمــة  إىل  القــروض 
العــريب  النقــد  مؤسســة  رفعــت  األخــرية،  اآلونــة  ويف  منخفضــة. 
الســعودي الحــد األقــى لنســبة القــرض إىل القيمــة عــىل الرهــون 
العقــاري. لتحفيــز اإلقــراض  العقاريــة مــن ٨٥ ٪ إىل ٩٠ ٪ يف محاولــة 
الدوليــة  التمويــل  رشكات  أصبحــت  الحديثــة،  الترشيعــات  وبفضــل   ]٣٨[

قــادرة اآلن عــىل توســيع نطــاق خطــوط االئتــامن يف اإلســكان. ويف 
الدمــام، يبــدو أن العقــارات قــد بلغــت ذروتهــا يف العــام املــايض، ومــن 
املرجــح أن تكــون يف املراحــل األوىل مــن الركــود مــع انخفــاض أســعار 
املســاحات  منــو  اســتمر  أخــرى،  ناحيــة  مــن  طفيــف.  بشــكل  اإليجــار 
عــام  يف  إضــايف  مربــع  مــرت   ٤٨,٠٠٠ بزيــادة  للمكاتــب،  املخصصــة 
لتصــل  البيضــاء املخصصــة مكاتــب  زادت املســاحات  وبالتــايل،   .2٠1٧
ــة،  ــية يف اململك ــة رئيس ــتوى يف أي مدين ــىل مس ــو أع إىل ٣٨ ٪، وه
وحولــت الســوق لصالــح املســتأجرين. ]٣٩[ كــام شــهد القطــاع الســكني 
انخفــض  كــام  األداء.  يف  طفيــف  انخفــاض  مــع  أيضــاً،  مطــرداً  منــواً 
متوســط أســعار البيــع بدرجــة صغــرية )انخفــاض بنســبة 1٪ للشــقق و٪2 
للفلــل(، بينــام انخفضــت اإليجــارات بنســبة ٤٪ و2٪ عــىل التــوايل. ]٤٠[

 

متويل املرافق 
يف عــام 2٠1٦، كانــت املرافــق الوطنيــة تتــم إدارتهــا من قبــل وزارة البيئة 
ــاه والزراعــة ووزارة الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة. تأسســت  واملي
هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج املــزدوج يف عــام 2٠٠1 وهــي مســؤولة 
عــن منــح الرتاخيــص لجميــع الكيانــات العاملــة يف مجــال الطاقــة الكهربائية 
أو تحليــة امليــاه باإلضافــة إىل تنظيــم املورديــن. وتتــوىل هيئــة تنظيــم 
العربيــة  تزويــد اململكــة  أن عمليــة  املــزدوج ضــامن  واإلنتــاج  الكهربــاء 
الســعودية بالكهربــاء وامليــاه مواكبــة للطلــب، ويتــم الوفــاء مبعايــري 

الجــودة، ويتــم تســعري امليــاه والكهربــاء بصــورة عادلــة.

أكــرب مــزود للكهربــاء هــي رشكــة الكهربــاء الســعودية. حيــث أنهــا يف عــام 
2٠1٥، كانــت مســؤولة بالكامــل عــن توزيــع الكهربــاء عــىل املســتهلكني، 
باســتثناء منطقتــني تديرهــام رشكــة مرافــق، وهــي أول رشكــة خاصــة 
متكاملــة للطاقــة وامليــاه يف اململكــة، يف الجبيــل وينبــع. ويشــكل 
الســعودية   الرشكــة  عمــالء  مــن  حصــة  أكــرب  الســكني  القطــاع  عمــالء 
للكهربــاء والذيــن بلــغ عددهــم )٦.٧ مليــون( يف عــام 2٠1٥ واســتهلكوا 
٤٨.٤ ٪ مــن إنتاجهــا مــن الطاقــة. وكانــت ثــاين أكــرب مجموعــة مســتهلكة 
هــم مــن املســتخدمني التجاريــني  )1.٥ مليــون مســتهلك، 1٦.٣ ٪ مــن 
مبيعــات الطاقــة( تلتهــا الحكومــة )2٦1,111 مســتهلك، 1٣ ٪ مــن مبيعــات 
الطاقــة( والصناعــة )1٠,٠٤٤ مســتهلك، 1٨.1 ٪ مــن مبيعــات الطاقــة(. ]٤1[
مــزود امليــاه الرئيــيس هــو املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة 
وهــي مســؤولة عــن حــوايل ٦٠ ٪ مــن إنتــاج اململكــة مــن امليــاه املحــالة. 
لتحليــة امليــاه املالحــة  العامــة  عــام 2٠1٥، متلكــت املؤسســة  ففــي 
٥٤٪ مــن جميــع وحــدات محطــات التحليــة إىل جانــب تشــغيلها ويوجــد 
أكــرب محطــة لهــا يف الجبيــل ويف عــام 2٠1٦، وصــل إنتــاج الجبيــل ٣٥٨ 
مليــون مــرت مكعــب، أو 2٦ ٪ مــن اإلنتــاج الســنوي للمؤسســة العامــة 
لتحليــة امليــاه املالحــة. كــام متتلــك املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه 
املالحــة محطــات تحليــة ميــاه يف الخــرب وجــدة والشــعيبة إىل جانــب أنهــا 
مســؤولة أيضــا عــن نقــل امليــاه املحــالة مــن مصانــع اإلنتــاج إىل خزانــات 

امليــاه الصالحــة للــرشب الرئيســية يف اململكــة.
 

الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  العذبــة  امليــاه  خزانــات  إدارة  تتــم 
بواســطة رشكــة امليــاه الوطنيــة وهــي املســؤولة عــن توزيــع امليــاه 
ــاه الوطنيــة مســؤولة عــن  عــىل املســتهلكني النهائيــني. إن رشكــة املي
إمــدادات امليــاه والــرف الصحــي يف أكــرب املــدن - الريــاض، وجــدة، 
ومكــة املكرمــة، والطائــف. أمــا خــارج هــذه املناطــق الحرضيــة، فــإن وزارة 
البيئــة وامليــاه والزراعــة ووزارة الطاقــة والصناعــة والــروة املعدنيــة هــي 
الجهــات التــي تقــوم بــإدارة إمــدادات امليــاه والــرف الصحــي مــن خــالل 

املديريــات والفــروع اإلقليميــة.

 وعــىل الرغــم مــن أن الرشكــة الســعودية للكهربــاء واملؤسســة العامــة 
لتحليــة امليــاه املالحــة هــام مــن الجهــات الحكوميــة، فــإن اململكــة العربيــة 
تســمح  بحيــث  الهيكلــة  وخيــارات إلعــادة  بدائــل  عــن  تبحــث  الســعودية 

مبشــاركة القطــاع الخــاص.

 

الحوكمة والتمويل البلدي
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متويل الخدمات الصحية واالجتامعية 

املواطنــني  لجميــع  الحكومــة  توفــر  الســعودية،  لألنظمــة  وفقــاً 
التامــة واملجانيــة  اإلمكانيــة  العــام  القطــاع  العاملــني يف  واملغرتبــني 
العامــة. ]٤2[ ويف هــذا  الصحيــة  الرعايــة  لالســتفادة مــن جميــع خدمــات 
اإلطــار، تعتــرب وزارة الصحــة املــزود الرئيــيس لخدمــات الرعايــة الصحيــة 
 2٤٩ مجموعــه  مــا  يوجــد  حيــث  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف 
مستشــفى و2,٠٩٤ مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة. متثــل الرعايــة 
اململكــة  يف  الصحيــة  الخدمــات  إجــاميل  مــن   ٪٦٠ الحكوميــة  الصحيــة 
العربيــة الســعودية. ]٤٣[ كــام يســاهم القطــاع الخــاص يف تقديــم خدمــات 
الرعايــة الصحيــة، خاصــة يف املــدن األكــر ازدحاًمــا، حيــث أن هنــاك 12٥ 
مستشــفى خــاص )11,٨٣٣ رسيــراً( و2,21٨ مســتوصفاً وعيــادة خاصــة 

]٤٤[ مــن خدمــات املستشــفيات يف املنطقــة.   ٪ تضــم 21 

تــرشف وزارة الصحــة عــىل 2٠ إدارة إقليميــة عامــة لشــئون الرعايــة الصحيــة 
يف مختلــف أنحــاء البــالد. ويشــمل دور املديريــات العرشيــن هــذه: )1( 
تنفيــذ سياســات ومخططــات وبرامــج الرعايــة الصحيــة، و)2( إدارة ودعــم 
خدمــات  عــىل  اإلرشاف  و)٣(  الصحــة،  بــوزارة  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
الرعايــة الصحيــة للقطــاع الخــاص وتنظيمهــا، و)٤( التنســيق مــع الجهــات 
األخــرى  املؤسســات  مــع  التنســيق  و)٥(  األخــرى،  الحكوميــة  الهيئــات 
ذات الصلــة. يوجــد يف املنطقــة الرشقيــة مثانيــة عــرش مستشــفى 
تديرهــا وزارة الصحــة. ]٤٥[ ويف عــام 2٠1٥، كانــت املستشــفيات الخاصــة 
املعتمــدة مــن وزارة الصحــة يف الدمــام هــي مجمــع الدمــام الطبــي 
)2٠11(، ومستشــفى تــداوي بالدمــام )2٠1٣(، ومستشــفى املواســاة 
بالدمــام )2٠1٥(، ومستشــفى املانــع بالدمــام )2٠1٥(. لتلبيــة الطلــب 
ــات  ــت وزارة الصحــة املديري ــة، منح ــة الصحي ــات الرعاي ــىل خدم ــد ع املتزاي
اإلقليميــة املزيــد مــن االســتقاللية فيــام يتعلــق بالتخطيــط، والتوظيــف، 
والتقديــر  الصحيــة،  الرعايــة  خدمــات  مقدمــي  مــع  االتفاقيــات  وإبــرام 
ــة  ــك، بالنســبة لغالبي ــة والنفقــات. ومــع ذل املــايل يف مســائل امليزاني
األنشــطة، يجــب أن تحصــل املديريــات اإلقليميــة عــىل تريــح مــن وزارة 
الصحــة، مــام يحــد مــن الدرجــة التــي تتمتــع فيهــا املديريــات بســلطة اتخــاذ 

ــكل مســتقل. ]٤٦[ ــرار بش الق

الشكل 22. اإلنفاق الوطني يف اململكة العربية السعودية حسب القطاعات، 2٠1٧

 

الشكل 2٣. املروفات الوطنية للمملكة العربية السعودية بحسب القطاعات، 2٠1٦ 

5،٤،٣ االستدامة املالية
متــول الحكومــة معظــم املرافــق األساســية والخدمــات العامــة مــع قيــام 
ثانــوي. وعــىل الرغــم مــن الجهــود املتضافــرة  بــدور  اإلدارات املحليــة 
لتحســني االســتدامة املاليــة املرجــوة يف برنامــج التحــول الوطنــي، فــإن 
االســتدامة الذاتيــة املاليــة عــىل مســتوى األمانــات ســتظل متثــل تحديـًـا 
العمرانيــة  والتنميــة  الحرضيــة  املناطــق  ســكان  عــدد  ازديــاد  ظــل  يف 

الرسيعــة.

 التمويل القائم عىل األرايض 
ــدرة  ــائل امل ــر الوس ــن أك ــدة م ــع، واح ــاق واس ــىل نط ــرب األرايض، ع تعت
نطاقــات  يف  عامليــاً  تبنيهــا  تــم  وقــد  لألمانــات  بالنســبة  لإليــرادات 
مختلفــة. كــام يعتــرب التمويــل القائــم عــىل األرايض مصــدراً مســتقراً 
لإليــرادات وهيــكل تحفيــز يعــزز التنميــة االقتصاديــة والحرضيــة املحليــة. 
املســاهم  هــي  األرض  تعتــرب  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  ويف 
الرئيــيس يف إيــرادات البلديــة. كــام إن تأجــري األرايض شــكلت نســبة 
يف  الرشقيــة  املنطقــة  ألمانــة  االســتثامرات  إيــرادات  مــن   ٪  ٦٥.1
]٤٧[  إن فــرض نســبة 2.٥٪ كرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء  عــام 2٠1٦. 
قــوي.  دخــل  كمصــدر  األرايض  أهميــة  عــىل  دليــل  أيًضــا  هــو   )WLT(
ومــن املتوقــع أن توفــر الرضيبــة عــىل األرايض البيضــاء مصــدرا هامــا 
لإليــرادات لــوزارة اإلســكان، والحــد مــن املضاربــة عــىل األرايض، وتعزيــز 
ودعــم تنميــة األرايض غــري املســتغلة داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة. 
ومــع ذلــك، ال يعتــرب تأجــري األرايض والرضيبــة عــىل األرايض الفضــاء، ال 
تعتــرب الحــل الســحري يف تنويــع مصــادر الدخــل يف اململكــة العربيــة 
الســعودية. حيــث متثــل مبيعــات األرايض واإليجــارات أبســط أشــكال 
مــا  تولــد  مــن حيــث قيمــة األرايض، ولكــن هــذه األدوات ال  التمويــل 

يكفــي مــن اإليــرادات. 
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األرايض  عــىل  القامئــة  التمويــل  أدوات  مــن  واســعة  مجموعــة  توجــد 
خــارج نطــاق تركيزهــا الحــايل املتعلــق بالتأجــري والرضيبــة عــىل األرايض 
إىل  الدمــام  ســتحتاج  النفــط،  عائــدات  تناقــص  فــرتات  ويف  الفضــاء. 
الذاتيــة  واالســتدامة  التنبــؤ،  وإمكانيــة  اإليــرادات،  يف  أكــرب  اســتقرار 
لتلبيــة احتياجاتهــا املتزايــدة مــن النفقــات. ولهــذه الغايــة، يجــب عــىل

قــدرات  وبنــاء  التمويــل  أدوات  مــن  األمانــة دراســة مجموعــة متنوعــة   
الحــايل. البلــدي  والتمويــل  األرايض  إدارة  نظــام 

توليد القيمة العمرانية والحرضية
إن اإلدارة املاليــة الســليمة هــي مفتــاح دعــم أهــداف التنميــة املحليــة 
ــة  ــة تعــزز دور القطــاع العــام يف دعــم التنمي ــة قوي وإنشــاء قاعــدة مالي
الدعــم  عــىل  الرشقيــة  املنطقــة  أمانــة  تعتمــد  املحليــة.  االقتصاديــة 
ففــي  املحليــة.  التنمويــة  واملشــاريع  األنشــطة  لتمويــل  الحكومــي 
البلدیة،  عام 2٠1٧، خصصت الحکومة ٥ ٪ من إجمايل المیزانیة للخدمات 
الشــؤون  وزارة  تدیرھا  اليت  والبرامج  المشروعات  أیضا  غطــت  اليت 
الدعــم الحكومــي وزيــادة  البلديــة والقرويــة. ولتقليــل االعتــامد عــىل 
وســائل  بدراســة  الحكومــة  تقــوم  البلديــة،  واألنشــطة  الخدمــات  أداء 
ــة وتحســني الخدمــات.  ــرادات لدعــم أنشــطتها اإلمنائي ــد اإلي ــة لتولي بديل
مــن  كل  خصخصتهــا  ميكــن  التــي  العامــة  الخدمــات  بعــض  وتشــمل 
ــات، وإدارة  ــات إدارة النفاي ــا، وخدم ــوم وجمعه ــل العــام، وإدارة الرس النق

البلديــة. املمتلــكات 

أهمية فهم الديناميكيات الترشيعية واملالية قي املدن

 وعــىل أســاس هــذه القواعــد، يرتبــط تطويــر الدمــام وقدرتهــا عــىل 
حيــث  والحوكمــة.  والتمويــل  بالتخطيــط  وثيًقــا  ارتباطًــا  القيمــة  توليــد 
أن عمليــة إدارة األرايض والتخطيــط الحــرضي ميكــن أن تدعــم التغيــري 
املحليــة  القــدرة  تحســني  خــالل  مــن  األمانــات  متويــل  عمليــات  يف 
عــىل توليــد اإليــرادات. تعتمــد القــدرة التمويليــة البلديــة عــىل آليــات 
التمويــل املحليــة املســتخدمة. عــالوة عــىل ذلــك، تتأثــر جاذبيــة الفــرص 
ــة ولذلــك، يجــب أن يكــون  ــاكل الحوكمــة املحلي ــة بهي االســتثامرية البلدي
ألولئــك  خاصــة  املحليــة،  اإلدارات  أولويــات  مــن  البلديــة  القــدرات  بنــاء 

.)PPPs( والخــاص  العــام  القطــاع  بــني  بالــرشاكات  املهتمــني 

زيــادة  عنــر هــام وأســايس يف  تعتــرب  الرشــيدة  الحوكمــة  أن  كــام   
قيمــة األرايض، وزيــادة اإليــرادات املحليــة، وخصخصــة الخدمــات العامــة، 
اإلدارة  ســتكون  وبالتــايل،  واألجنبــي  املحــيل  االســتثامر  واجتــذاب 
املحليــة، التــي تعتمــد نهًجــا شــامالً، مــن العنــارص األساســية يف زيــادة 
وكفاءتهــا  املشــاريع  إنتاجيــة  حيــث  مــن  والحرضيــة  العمرانيــة  القيمــة 

وفعاليتهــا.
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ملدينة الحالية
ا
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١،٤  أمناط النشاط العمراين
١،١،٤ أمناط التنمية يف املدينة

العربيــة  اململكــة  مــدن  شــهدت  املاضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــالل 
الســعودية ظاهــرة األنشــطة العمرانيــة والنشــاط العمــراين الحــرضي 
 )DMA( الرسيــع. ففــي أوائــل عــام 1٩٥٧، بلــغ عــدد ســكان حارضة الدمــام
حــوايل ٧٠٠٠٠ نســمة، ومنــذ ذلــك الحــني، شــهدت حــارضة الدمــام الكربى 
يف  األخــرى  باملــدن  مقارنــة  الحرضيــة  التنميــة  يف  املعــدالت  أعــىل 
اململكــة العربيــة الســعودية. وعــىل الرغــم مــن العمــر القصــري للتنميــة 
الحرضيــة الحديثــة، كان النمــو الحــرضي رسيعــا جــدا ويتجــىل ذلــك يف 
النمــو الســكاين لحــارضة الدمــام الكــربى الــذي ارتفــع مــن ٠.٣٦٥ مليــون 
نســمة )1٩٧٤( إىل 1.٣ مليــون )1٩٩٣( ثــم 1.٧٥ مليــون )2٠٠٤( وإىل 
أحدثهــا 1.٨ مليــون )2٠1٠(. حيــث تضاعــف عــدد ســكان حــارضة الدمــام 
عــام 1٩٧٥ إىل  بــني  مــا  الـــ ٣٥ املاضيــة،  الســنوات  مــرات يف  خمــس 
عــام 2٠٠٥. ويف ظــل معــدالت النمــو الســكاين الحاليــة، مــن املتوقــع 
بــني ٣.2٥ و٣.٦2 مليــون شــخص يف  مــا  الســكان إىل  عــدد  أن يصــل 
عــام 2٠٤٠، مــع زيــادة قدرهــا حــوايل 1.٥ إىل 1.٩ مليــون شــخص يف 
الســنوات الـــ 2٥ القادمــة )عنــرت أ. أبــو كريــن وفايز ســعد الشــهري، 2٠1٥(.

 
العمــراين  النشــاط  بهــذا  دفعــت  التــي  الثالثــة  الرئيســية  العوامــل 

يــيل:  مــا  هــي  الرسيــع  والحــرضي 

أوالً: التطــور املتســارع لالقتصــاد، بســبب احتياطــات البــرتول ورشكــة 
ــة للنفــط )التــي يوجــد مقرهــا الرئيــيس يف الظهــران(؛  أرامكــو الوطني

وثانيــا: املضاربــة بــاألرايض والعقــارات 
وثالثــاً: بــطء تفعيــل اآلليــات القانونيــة، واالشــرتاطات واللوائــح العمرانيــة 

والحرضيــة للتحكــم بشــكل أفضــل يف توســع ومتــدد املدينــة. 
 

ــغ عــدد الســكان الحاليــني لحــارضة الدمــام 1,٨٠٠,1٧2 نســمة، منهــم  يبل
٧٦ ٪ مــن الجنســية الســعودية و2٤ ٪ مــن غــري الســعوديني. باإلضافــة 
إىل ذلــك، فــإن 2٦.٨٪ مــن إجــاميل الســكان تقــل أعامرهــم عــن 1٥ عاًمــا، 
وحــوايل ٥٠٪ أقــل مــن ٣٠ عاًمــا، مــام يعنــي صغــر ســن الســكان بشــكل 
عــام وبالتــايل، فــإن هنالــك حاجــة إىل توفــري وحــدات ســكنية وتعليــم 

وحدائــق وخدمــات وبنيــة تحتيــة عامــة كافيــة أيًضــا.

حارضة الدمام الكربى مقارنة مع لندن الكربى

املدينة الحالية

عدد السكان

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية

الكثافة السكانية يف نطاق التنمية العمرانية 
لعام ١٤5٠ هـ 

الفئات العمرية

معدل النمو السكاين

 2,25٠,٠٠٠ تقريبا

2٠.١٣ شخص/هكتار 

١٦.٧2 شخص/هكتار 

٣٠< % 5٠

%٣
عدد السكان املتوقع بحلول

 عام 2٠٣٠ )5٠٠,٣,١2٧(

عدد السكان: ٨,٥ مليون

املساحة: 1,٥٧2 كم 2

الكثافة: ٥٠.٥1 شخص/هكتار
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الشكل 2٤. خارطة توضح، حدود النطاق العمراين، واألحياء، والبنية التحتية األساسية يف حارضة الدمام الكربى
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املساحة: 1٠٥,٠٠ هكتار

عدد السكان: 2,2٥٠,٠٠٠

شكل 2٥. مراحل النمو العمراين  لحارضة الدمام الكربى

2٠١٧

املدينة الحالية

١٩٣٤
املساحة: ٤٣٥ هكتار

عدد السكان: ٣٠,٠٠٠

١٩5٧
املساحة: ٩٦٤ هكتار

عدد السكان: ٧٠,٠٠٠
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١٩٨2
املساحة: 1٠,٠٠٠ هكتار 

عدد السكان: ٤٩٠,٠٠٠

2٠٠٤

املساحة: 2٥,٩2٩ هكتار

عدد السكان: 1,2٠2,21٣

الشكل 2٦.  نصيب الفرد من املساحة اإلجاملية لحارضة الدمام

املدينة الحالية

٤٤٠ مرت مربع/للفرد 
يف الدمام

معاير موئل األمم املتحدة
٦٦،٦٧ مرت مربع/للفرد 
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منطقة الدراسة

نطاق التنمية العمرانية لعام 1٤٥٠ هـ

شكل 2٧. يوضح الحدود اإلدارية وحدود نطاقات حارضة الدمام 

نطاق حامية التنمية

كــام ذكرنــا أعــاله، تتمتــع مدينــة الدمــام مبوقــع جغــرايف اســرتاتيجي 
داخــل املنطقــة الرشقيــة: فهــي تحتــوي عــىل مينــاء بحــري مطــل عــىل 
الخليــج العــريب، حيــث تقيــم عالقــة مبــارشة مــع دول الخليــج األخــرى، 
وتقــع بالقــرب مــن أكــرب احتياطيــات البــرتول يف العــامل، ومــع اتصــال 

مبــارش بالريــاض، عاصمــة اململكــة العربيــة الســعودية.
 

وتعتــرب مدينــة الدمــام مــن أكــر املناطق تطــوراً وازدهــاراً يف املنطقة، 
مــع  واملــوارد  والســكان  للســلع  الديناميــي  التبــادل  عــىل  وتعتمــد 
وراس  وصفــوى  والقطيــف  والخــرب  الظهــران  مثــل  املحيطــة  املــدن 
تنــورة، وقــد ســاعد ذلــك يف نشــأة العديــد مــن االســتثامرات ومشــاريع 
البنيــة التحتيــة الهامــة، وال ســيام يف مناطــق الحــارضة، كــام إنه مــن ناحية 
أخــرى، تواجــه الدمــام بعــض االختــالالت الوظيفيــة والبيئيــة واالقتصاديــة 

واالجتامعيــة الهامــة التــي ســيتم اســتعراضها الحقــاً.
 

2،١،٤ الحدود اإلدارية
أنهــا  حيــث  واســعة،  جغرافيــة  مبســاحة  الرشقيــة  املنطقــة  تتميــز 
تعتــرب أكــرب منطقــة يف اململكــة مــن حيــث املســاحة بوجــود »صحــراء 
املكتــظ  الجــزء  ويقــع  نصفهــا،  مــن  أكــر  تحتــل  التــي  الخــايل«  الربــع 
القطــاع الشــاميل عــىل طــول ســاحل  بالســكان يف املنطقــة يف 
نطــاق  حــدود  تحيــط  الدمــام.   مدينــة  تقــع  حيــث  العــريب،  الخليــج 
حاميــة التنميــة  الكــربى بحــارضة الدمــام الكــربى ، وعــىل ھــذا النحــو، 
والقطیــف والخــرب،  والظھــران  الدمــام  مــدن  مــن  كل  تشــمل  فإنهــا 
وصفــوى ورأس تنــورة. یشــمل النطــاق مجموعــة متنوعــة مــن املناطــق 

مــع  الشــواطئ  و  الرملیــة  والكثبــان  والصحــراء  واملتنزھــات  الطبیعیــة 
حرضيــة  منطقــة  أكــرب  وتعتــرب  العــريب  الخليــج  عــىل  ترفيهــي  ســاحل 
مبســاحة ٤٨٤2 كيلومــرت مربــع، ويقــدر عــدد ســكانها بـــ ٤,1٤٠,٠٠٠ نســمة 
اإلدارة  تحــت  الواقعــة  املنطقــة  هــي  الدمــام  حــارضة  تعتــرب   .)2٠12(
املبــارشة لألمانــة، وتشــمل كل مــن مدينــة الدمــام والظهــران والخــرب 
وتبلــغ مســاحتها 1,٣٩٥ كيلومــرت مربــع كــام إن معــدل منوهــا املــكاين 
العمــراين  التوســع  إىل  أدى  مــام  فيهــا،  الســكان  منــو  معــدل  يفــوق 
 ،2٠٠٣ عــام  ويف  الكثافــة.  املنخفضــة  والتنميــة  األطــراف  املرتامــي 
تــم تطويــر ٨,٩٠٠ هكتــار فقــط مــن أصــل 2٥,٦1٨ هكتــار مــن األرايض 
الواقعــة داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة )٣٥ ٪(، وتــرك 1٦,٧٠٠ هكتــار مــن 
األرايض البيضــاء، بكثافــة ســكانية بلغــت ٦٤ شــخص/هكتار، ولقــد لعــب 
الضغــط مــن قبــل القطــاع الخــاص وســوق املضاربــة يف األرايض دوًرا 
مهيمًنــا يف كل مــن االقتصــاد وتحديــد حــدود نطــاق التنميــة الجديــدة.

األمانــة  تتخذهــا  التــي  التنظيميــة  واملبــادرات  الترشيعــات  تعتــرب 
الــرشكات  عــرب  تتــم  التــي  والتطويــر  التنميــة  برسعــة  مقارنــة  بطيئــة 
أطــراف  يف  األرايض  مــن  كبــرية  قطــع  وتقســيم  الخاصــة، 
مبــادئ  وتجاهــل  والحــرضي،  العمــراين  التوســع  وتشــجيع  املدينــة، 
الدوليــة  املوحــدة  اإلرشــادية  واملبــادئ  بهــا،  املــوىص  التصميــم 
الكفــاءة. ذات  واملــدن  املتكاملــة  املجتمعــات  ودعــم  لتعزيــز 
الحرضيــة  للتنميــة  تهديــًدا  لــألرايض  التطويــر  هــذا  منــط  يشــكل 
املســتدامة ويخلــق ضغطًــا كبــريًا عــىل ميزانيــة املدينــة، مــام يقــوض 
الصحــي  والــرف  والكهربــاء  امليــاه  توفــري   عــىل  وكفاءتهــا  قدرتهــا 

٤٨٤,2٠٠ هكتار

2٠٠,2٠٠ هكتار

١٣٩،5٠٠ هكتار

١٠5,٦١٦ هكتار

املدينة الحالية
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٣،١،٤ الكثافة العمرانية 

إن موقــع الدمــام الجغــرايف بالقــرب مــن البحــر والصحــراء، شــّكل الطريقــة 
التــي توســعت بهــا املدينــة والشــكل الــذي قــرر بــه الســكان االســتقرار 
منــذ تأســيس املدينــة، حيــث جــرت معظــم أشــكال التطويــر يف وســط 
املدينــة القدميــة بالدمــام والخــرب، كــام متيــزت املدينــة بأعــىل كثافــة 
يف  الكثافــة  متوســط  بــأن  علــامً  شــخص/هكتار،   12٨٠-٠ بلغــت  لهــا 
املنطقــة املبنيــة هــي 2٠.1٣ شــخص/هكتار، والتــي ميكــن اعتبارهــا 
رقــاًم منخفًضــا أو متوســطًا مقارنــًة بكثافــة املــدن األخــرى يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، وهــذا يعنــي أنــه ال تــزال هنــاك مناطــق يف الدمــام 
ميكــن أن تكــون الكثافــة فيهــا أعــىل، مــع إمكانيــة اســتيعاب املزيــد مــن 
الســكان، ومــع التطــور الرسيــع الــذي يجــري للمضاربــة عــىل األرايض يف 
ــة تتناقــص، فقــد منــت  ــزال يف حال ــة، فــإن الكثافــة ال ت ضواحــي املدين
مســاحة حــارضة الدمــام برسعــة مــن 2,٠٩٦ هكتــار يف عــام 1٩٧٣، إىل 
٨,٧٦2 هكتــار يف عــام 1٩٨2، و1٦,1٤٨ هكتــار يف عــام 2٠٠٤، ومــن 
املتوقــع أن تصــل إىل 2٠,٣٦٨ هكتــار يف عــام 2٠1٥، واملضاعفــة 1٠ 
مــرات خــالل ٤٠ ســنة، وللحفــاظ عــىل الكثافــة الحاليــة وزيادتهــا، فإنهــا 

تعــد واحــدة مــن تحديــات املدينــة خــالل فــرتة الســنوات 1٥ القادمــة

الشكل 2٨. الكثافة السكانية الحالية يف حارضة الدمام الكربى

القضايــا  ومــن  العامــة.  األماكــن  وتحســني  واملستشــفيات  والتعليــم 
العمــراين هــو  التمــدد والزحــف  التــي تؤثــر عــىل  األخــرى ذات الصلــة 
انخفــاض معــدل األرايض التــي يتــم تطويرهــا خــارج نطــاق املدينــة، ومــن 
الواضــح أن نســبة عاليــة مــن األرايض املتاحــة داخــل حــدود املدينــة ال 
ــن  ــداً ع ــم بعي ــي تت ــيامت األرايض الت ــارة إىل تقس ــاء، يف إش ــزال فض ت
مراكــز املدينــة، حيــث أنــه يف عــام 2٠٠٣، كان حــوايل ٥٠٪ مــن األرايض 
املخصصــة لألنشــطة العمرانيــة يف حــارضة الدمــام، ال تــزال بيضــاء ويف 
حــال عــدم إعــادة تنميــة و تصميــم هــذه التقســيامت مــن األرايض وفًقــا 
لرؤيــة متكاملــة وشــاملة لــألرايض يف حــارضة الدمــام، فإنهــا ستشــكل 
قيــًدا رئيســيًا للتنميــة وإعــداد مخططــات التنميــة الحرضيــة املســتقبلية 
التــي  العمرانيــة  البيضــاء  بإنشــاء جيــوب مــن األرايض  الفعالــة، وذلــك 

تعيــق االســتمرارية وتكامــل النســيج العمــراين والحــرضي. 

ملواجهــة ذلــك، يقــرتح إعــادة النظــر يف حــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة 
الحاليــة، وتعديــل حــدود حــارضة الدمــام عــىل نحــو يقلــص مــن مســاحة 
كيلومــرت   2,٠٠2 إىل  مربــع  كيلومــرت   ٤,٨٤2 مــن  العمــراين  التوســع 
وســيدفع  الحاليــة،  املســاحة  نصــف  مــن  أقــل  هــذا  وســيكون  مربــع، 
باتجــاه التنميــة داخــل املســاحة العمرانيــة والحرضيــة الحاليــة، وإنشــاء مــا 
يقــرب مــن 2,٨٠٠ كيلومــرت مربــع كأرض محميــة للحــد مــن الزحــف والتمــدد 
العمــراين، وبنــاء عــىل ذلــك فــإن املنطقــة الواقعــة بــني نطــاق التنميــة 
العمرانيــة الحــايل وحــدود حــارضة الدمــام املعدلــة املقرتحــة ســتعترب 
منطقــة عازلــة ال يتــم  التنميــة فيهــا عــىل األقــل خــالل الســنوات الـــ  ٥٠ 

أو ٦٠ القادمــة. 

 2٠.١٣ شخص/هكتار

 25٠,٠٠٠ ,2 
عدد السكان:

متوسط الكثافة السكانية:

1 - 22.٠ شخص/هكتار 
22.٠ - ٤٨.٥ شخص/هكتار
٤٨.٥ - ٦٨.٥ شخص/هكتار

٦٨.٥- ٨٠ شخص/هكتار
٨٠ - 1٠٠ شخص/هكتار

1٠٠ - 12٠ شخص/هكتار
12٠ - 1٤٠ شخص/هكتار
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الشكل 2٩. توزيع الدخل والكثافة يف  حارضة الدمام الكربى 

٤.١.٤ االرتباطات بني الكثافة والدخل

الكثافــة  تكــون  الدمــام،  حــارضة  يف  أنــه  التحليــل  نتائــج  أظهــرت  لقــد 
األعــىل مرتبطــة بالدخــل األقــل والعكــس صحيــح، حيــث هنــاك عــدد قليــل 
مــن املناطــق ذات الدخــل املختلــط والكثافــة العاليــة، مــام يشــري إىل أن 
املواطنــني األكــر ثــراء يف كثــري مــن األحيــان يعيشــون بعيــداً عــن املركــز 

ومــن املناطــق ذات األداء األفضــل. 
الكفــاءة  عــدم  حيــث  مــن  املدينــة  عــىل  كبــري  تأثــري  لــه  االتجــاه  هــذا 
ــة الوصــول واالســتدامة املنخفضــة  االقتصاديــة وضعــف ســهولة إمكاني
الــرشوط  توفــر  العاليــة  الكثافــات  بينــام  املنخفضــة،  الحيــاة  وجــودة 
املســبقة الالزمــة للنقــل العــام الفعــال، وإمكانيــة الوصــول واالســتفادة 
مــن الفــرص الحرضيــة، وشــبكة الطــرق الجيــدة، والقابليــة للســري باإلقــدام 
إىل مواقــع الخدمــات الحرضيــة، ووجــود نوعيــة حيــاة أفضــل بشــكل عــام، 
الطويلــة،  االنتقــال  ملســافات  الســلبية  التأثــريات  مــع  يتناقــض  مــام 

وازدحــام حركــة املــرور ، والتلــوث.

تحتــاج حــارضة الدمــام إىل تحقيــق التــوازن بــني ظروفهــا الفعليــة والرتويــج 
املرتفــع  الدخــل  ذوي  لألشــخاص  ميكــن  حيــث  تكامــاًل،  أكــر  ملجتمــع 
نفــس  إىل  والوصــول  املناطــق،  نفــس  يف  املشــاركة  واملنخفــض 
خدمــات البنيــة التحتيــة والنقــل العــام. هــذا األمــر ســيخلق مــدن أكــر 

مــن حيــث املســاحة واالقتصــاد. شــمولية 

١ مركز القطيف 
دخل متوسط - كثافة عالية

2 مركز مدينة الدمام 
دخل منخفض - كثافة عالية

٣ ضواحي الدمام 
دخل عايل - كثافة منخفضة 

٤ مركز الخرب 
دخل عايل - كثافة عالية
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الشكل ٣٠. توزيع السكان يف حارضة الدمام 

الشكل ٣1. تصنيف األنشطة واألعامل يف حارضة الدمام الكربى

18%
الخدمات االجتامعية
]عىل املستوى الوطني[ 

21%
البرتوكيامويات

15%
النقل

37%
 أخرى

الدمام 

الدمام

الظهران 

الظهران

الخرب 

الخرب

16%
النقل

33%
الخدمات االجتامعية
]عىل املستوى الوطني[ 

50%
أخرى

20%
الخدمات االجتامعية
]عىل املستوى الوطني[ 

20%
البرتوكيامويات

22%
 أخرى

11%
النقل
11%
املياه والطاقة

48%
36%

توزيع األرايض 

62%
30%

8%

التوزيع السكاين 

٧٧ مجاورة سكنية
الحد األقى للمساحة:  ٣٥.٨٧ كم2

الحد األدىن للمساحة:  ٠.٣٦ كم2
متوسط املساحة:  ٤.٠1 كم2

١٣ مجاورة سكنية
الحد األقى للمساحة: ٤٣.٩٣ كم2

الحد األدىن للمساحة: ٠.٧٠ كم2 
متوسط املساحة: ٨.٦1 كم2

٤٤ مجاورة سكنية
الحد األقى للمساحة:  1٠.٧٠ كم2

الحد األدىن للمساحة : ٠.٤2 كم2
متوسط املساحة : ٣.٤٧ كم2
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2،٤  العنارص الرئيسية
١،2،٤ العنارص الطبيعية والطبوغرافية

الرمليــة، وتوجــد معظــم  الســهول والكثبــان  بــني  الدمــام  تقــع مدينــة 
األرايض ضمــن مســتويات معتدلــة مــن التضاريــس، حيــث أن ٥٠٪ مــن 
مســاحة املدينــة تــرتاوح مســتويات ارتفاعهــا مــا بــني ٠ و٥٠ مــرت فــوق 
التحتيــة  البنيــة  تقــع  الخصــوص،  وجــه  وعــىل  البحــر،  ســطح  مســتوى 
واملناطــق الصناعيــة لرشكــة أرامكــو يف مناطــق غــري مرتفعــة تســاعد 

التنميــة الحرضيــة. عــىل عمليــة 

 وعــىل الرغــم مــن أنــه ال توجــد يف مدينــة الدمــام ممــرات مائيــة دامئــة، 
إال أنــه ميكــن الحصــول عــىل امليــاه الجوفيــة يف الطبقــات الصخريــة 
التــي تحمــل امليــاه والتــي تكــون عميقــة مــن الســطح، وتوجــد معظــم 
مصــادر امليــاه الجوفيــة يف طبقــات امليــاه الجوفيــة الرئيســية يف كل 
مــن الدمــام ومنطقــة ســاق، والتــي تســهم يف توفــري امليــاه للمدينــة، 
إىل أن تــم أصــدر قــرار مؤخــراً بتعليــامت إىل املــدن بعــدم االســتمرار 

يف اســتخدام امليــاه الجوفيــة األحفوريــة، ومنــع اســتخراجها.

البرشيــة   باألنشــطة  وتــرضره  تلوثــه  مــن  الرغــم  عــىل  الســاحل،  إن 
املتمثلــة يف اســتصالح األرايض وأنشــطة اإلنتــاج والنقــل املرتبطــة 
الدمــام،  يف  الســائدة  الطبيعيــة  امليــزة  شــك  بــال  يعتــرب  بالنفــط، 
وحيــث أن املنطقــة تتميــز بالنظــم اإليكولوجيــة الغنيــة بامليــاه والتنــوع 
برامــج  إىل  ماســة  بحاجــة  املتدهــور  الســاحل  خــط  فــإن  البيولوجــي، 

متخصصــة. تأهيــل  وإعــادة  اهتــامم 

البنية التحتية الرئيسية للنقل يف وسط املدينة
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ــد مــن االهتــامم، أن املناطــق  ــع التــي يجــب منحهــا املزي ومــن املواضي
ــاخ املرتبطــة  ــر بشــدة بتغــريات املن الســاحلية مثــل الدمــام، ســوف تتأث
بارتفــاع مســتويات البحــار. واســتناداً إىل املعــدل الحــايل الــذي يشــري 
إىل  وبالنظــر  الســواحل،  تنميــة  يف   ٪1 بنســبة  ســنوية  زيــادة  إىل 
والتــي  مــرت   1 البحــر مبقــدار  مســتوى ســطح  الزيــادة املتوقعــة يف 
قدرتهــا ســيناريوهات الفريــق  الحكومــي الــدويل املعنــي بتغــري املنــاخ، 
يتوقــع أن تفقــد أجــزاء مختلفــة مــن األرايض - تــرتاوح مــا بــني ٤٠1 و٧2٦,1 
هكتــاراً يف عــام 21٠٠ عــىل امتــداد الخليــج العــريب بأكملــه، وســوف 
يؤثــر هــذا عــىل نســبة  مــن ســكان الســعودية، حيــث يقيــم حــوايل 12 ٪ 
مــن الســكان يف املناطــق الســاحلية الحرضيــة ذات االرتفــاع املنخفــض، 
و٥٠ ٪ يعيشــون عــىل بعــد 1٠٠ كــم مــن الســاحل، كــام ســيؤدي التــآكل 
الســاحيل وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إىل تعطيل املوائــل الطبيعية، 
مثــل الشــعب املرجانيــة، التــي متثــل أهــم املوائــل املوجــودة عــىل 

طــول الخليــج العــريب.
 

2،2،٤  حركة البنية التحتية الرئيسية 
ــة دعامــة الصناعــة يف اململكــة بســبب توافــر  تعتــرب املنطقــة الرشقي
لذلــك،  الطبيعــي  والغــاز  النفــط  واحتياطــي  والبــرتول  الخــام  املــواد 
التــي  املطــورة  التحتيــة  البنيــة  مــن  عــاٍل  مبســتوى  الدمــام  تتمتــع 
تربــط املدينــة بشــكل جيــد عــىل املســتويني الوطنــي واإلقليمــي. 
بالعمــل يف  أرامكــو  بــدأت رشكــة  عندمــا  التطويــر  بــدأت مرحلــة  لقــد 
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الشكل ٣2. العنارص الطبيعية والطوبوغرافية يف حارضة الدمام الكربى

شكل ٣٣. البنية التحتية املقرتحة والحالية يف حارضة الدمام

1 

2 

3 

4 

5

أشجار املانجروف 
زراعية 

التضاريس 
املناطق الخرضاء الحالية 

املياه الجوفية
املجاري املائية واألودية

1 القطارات الرسيعة املقرتحة

2 محطة القطارات الرسيعة املقرتحة

٣ الرتام املقرتح

٤ النقل العام املقرتح

٥ القاعدة العسكرية الحالية 

محطة القطار 
ميناء بحري

املطار
طرق رئيسية 

النقل العام 
الخطوط الحديدية املوجودة
الخطوط الحديدية املقرتحة
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أرض فضاء يف ضواحي حارضة الدمام
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االجتامعيــة واالقتصاديــة املختلفــة مثــل الزراعــة واإلســكان والصناعــة 
والتجــارة. والرتفيــه 

مــن ناحيــة أخــرى، بنــاًء عــىل تحليــل مدينــة الدمــام ومقارنــة مخططــات 
اســتعامالت  أن  يبــدو  واملقرتحــة،  القامئــة  األرايض  اســتعامالت 
األرايض املقرتحــة لتطويــر الدمــام تزيــد بشــكل خطــري مــن حالــة بعــض 
املشــاكل الحاليــة املتعلقــة بالهيــكل العمــراين يف الدمــام. بشــكل 
عــام، يتمثــل االســتخدام املقــرتح لــألرايض يف الزيــادة الكبــرية يف 
للمناطــق  حــري(  )بشــكل  املخصصــة  األرايض  اســتخدامات  نســبة 
املســاحة  إجــاميل  مــن   ٪٥٥ إىل   ٪2٨ مــن  ارتفعــت  حيــث  الســكنية، 
الحرضيــة، وهــو مــا يقــرب مــن الضعــف، وهــذا الرقــم يشــري إىل الزحــف 
العمــراين املتزايــد، ال ســيام بســبب التوزيــع املــكاين لهــذه املناطــق 
الســكنية الجديــدة، إىل جانــب تفاقــم الرغبــة يف التوســع يف املدينــة 

بعــد تخطيــط املناطــق أحاديــة الوظيفــة.
ــتخدام  ــة لالس ــداً مخصص ــرية ج ــة صغ ــىل منطق ــام ع ــوي الدم ــاً، تحت حالي
املختلــط، متثــل بالــكاد 1٪ مــن مســاحة املدينــة، كــام إن اســتخدامات 
أن  إىل  عــالوة  الرقــم،  هــذا  يف  زيــادة  تشــكل  ال  املقرتحــة  األرايض 
ومنتــرش  ثابــت  املختلطــة  األرايض  اســتخدامات  وجــود  عــدم  معــدل 
واالقتصــادي  االجتامعــي  األداء  عــىل  أســايس  خطــر  ويشــكل 
الدوليــة ملوئــل األمــم املتحــدة،  للمعايــري  الشــامل للمدينــة، ووفقــاً 
ــاحة  ــن مس ــل م ــص ٤٠٪ عــىل األق ــرة تخصي ــة املزده ــب عــىل املدين يج
ــك املناطــق  ــا يف ذل ــة، مب ــة والتجاري ــتعامالت االقتصادي األرايض لالس
الســكنية، األمــر الــذي ســوف يحفــز الوظائــف املحليــة، ويعــزز الفــرص 
الفجــوات االجتامعيــة. الحــد مــن  االقتصاديــة املحليــة، ويســاعد عــىل 
املقــرتح،  األرايض  اســتعامالت  مخطــط  ففــي  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 
كبــري  بشــكل  انخفضــت  بيئيــة  كمناطــق  املخصصــة  األرايض  فــإن 

ــاء، ومســاكن للموظفــني، والقطــارات،  ــة، وكانــت بحاجــة إىل مين املدين
وكذلــك الطــرق، كــام يعــزز ويدعــم وجــود مينــاء رئيــيس ومطــار دويل 
مــن البنيــة التحتيــة يف الدمــام، ويعــد مطــار امللــك فهــد الــدويل، الــذي 
تبلــغ مســاحته ٧٨٠ كيلومــرت مربــع، أكــرب مطــار يف العــامل مــن حيــث 
املســاحة، وتبلــغ ســعته ٩,٥٧٠,٠٠٠ مســافر ســنويًا، مــام يجعلــه ثالــث 
ــة الســعودية، كــام يغطــي  ــا يف اململكــة العربي أكــر املطــارات ازدحاًم
مينــاء امللــك عبــد العزيــز يف مدينــة الدمــام مســاحة تزيــد عــن 1٩,٠٠٠ 
هكتــار، ويعتــرب أكــرب مينــاء يف الخليــج العــريب، وثــاين مينــاء مزدحــم يف 
منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، بعــد مينــاء جــدة اإلســالمي. 

 
ترتبــط حــارضة الدمــام مبــارشة مبملكــة البحريــن عــرب جــرس امللــك فهــد 
الــذي يبلــغ طولــه 2٥ كــم، وتقــع مدينــة الجبيــل الصناعيــة عــىل بعــد أقــل
مــن ٨٠ كــم شــامل الدمــام، كــام تبعــد مدينة الرياض حــوايل ٤٠٠ كم إىل 
الغــرب، وترتبــط بحــارضة الدمــام عــرب الطــرق الرسيعــة التــي تربطهــا أيضــاً 
باملــدن الســعودية األخــرى والــدول املجــاورة مبــا فيهــا الكويــت واإلمارات 
الســكة حديــد. خــط  عــرب  الريــاض  بالعاصمــة  أيضــاً  ترتبــط  كــام  وعــامن، 

 
٣،2،٤ مقارنة أمناط االستخدام الحالية واملقرتحة

تنقســم اســتعامالت األرايض إىل فئــات حســب األنشــطة االجتامعيــة 
وأمنــاط  معينــة،  منطقــة  يف  تجــري  التــي  املختلفــة  واالقتصاديــة 
الســلوك البــرشي التــي تخلقهــا، وآثارهــا عــىل البيئــة، وعــادة تســتخدم 
اســتعامالت األرايض كأســاس توجيهــي وإرشــادي يعتمــد عليــه يف 
وظائفهــا،  أداء  يف  املدينــة  تتبعهــا  التــي  املختلفــة  الطــرق  هيكلــة 
مــن  تقــرر  التــي  العمليــة  إىل  األرايض  اســتخدامات  تخطيــط  ويشــري 
باألنشــطة  القيــام  ميكــن  أراضيهــا،  نطــاق  داخــل  الجهــات،  خاللهــا 

املدينة الحالية
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الشكل ٣٤. استخدامات  األرايض الحالية

الشكل ٣٥. االستخدامات املقرتحة لألرايض

املدينة الحالية
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الشكل ٣٦. األرايض الفضاء املوجودة يف حارضة الدمام الكربى

إن  كــام  للمدينــة،  الكليــة  املســاحة  مــن  فقــط   ٪2 إىل   ٪1٩ مــن 
ووســيلة  بيئــي  كحاجــز  األرايض  مــن  املزيــد  عــىل  الحفــاظ  عــدم 
يف  التنميــة  مــن  الحــد  وعــدم  الحاليــة،  الطبيعيــة  للمــوارد  حاميــة 
املناطــق الحساســة بيئيًــا، ســيكون لــه عواقــب فيــام يتعلــق بنوعيــة 
الســواحل. وتدهــور  الحراريــة،  الجــزر  وتأثــري  الهــواء،  وتلــوث  امليــاه، 
مــن  التنميــة،  نهــج  يف  التــوازن  إعــادة  الــرضوري  مــن  لذلــك، 
املــوارد  وحاميــة  حاليــاً،  املوجــود  البيئــي  الــرضر  معالجــة  أجــل 
والحــرضي.  العمــراين  النطــاق  داخــل  وتعزيزهــا  الطبيعيــة 
للدمــام  املقــرتح  األرايض  اســتعامالت  مخطــط  فــإن  عــام،  بشــكل 
الحاليــة  التحديــات  االعتبــار  بعــني  األخــذ  مــع  تقييــم،  إعــادة  إىل  بحاجــة 
يف  التغــري  مــن  بــدءاً  الدمــام،  حــارضة  تواجههــا  التــي  واملســتقبلية 
املنــاخ، واملرونــة الســاحلية، والحاجــة إىل ممــرات بيئيــة، وصــوالً إىل 
الحاجــة إىل إنشــاء مراكــز اســتخدامات مختلطــة جديــدة، كــام يعــد تعديــل 
نطــاق  تحديــد  إلعــادة  فرصــة  املقــرتح  األرايض  اســتخدامات  مخطــط 
الكثافــة  وزيــادة  متــدده  مــن  والحــد  الدمــام،  يف  العمرانيــة  التنميــة 
داخــل املســاحة العمرانيــة الحرضيــة القامئــة، مــن خــالل االســتفادة مــن 
األرايض البيضــاء الحاليــة ضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام 1٤٥٠هـــ.

٤.2.٤ األرايض )البيضاء(
يف عــام 2٠٠٣، تــم تطويــر ٨,٩٠٠ هكتــار فقــط مــن أصــل 2٥,٦1٨ هكتــار 
وتــرك   ،)٪  ٣٥( العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  داخــل  الواقعــة  األرايض  مــن 
1٦,٧٠٠ هكتــار مــن األرايض البيضــاء، بكثافــة ســكانية بلغت ٦٤ شــخص/
هكتــار. تبلــغ نســبة األرايض البيضــاء يف حــارضة الدمــام ٤٦٪ مقارنــة 
بنســبة ٥٤٪ مــن املســاحة املبنيــة داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة، مــام 
يشــري إىل أن نصــف األرايض املتاحــة داخــل نطــاق التنميــة العمرانيــة 

خاليــة، وبالتــايل فإنهــا تؤثــر بشــدة عــىل مســألة تجزئــة املدينــة، والكثافــة 
الكثافــة   أن  االعتبــار  يف  واضعــني  املدينــة،  يف  املنخفضــة  العامــة 
تتناقــص يف أجــزاء كثــرية مــن حــارضة الدمــام الكــربى، كــام إن نســبة ٤٦٪ 
مــن األرايض البيضــاء يف حــارضة الدمــام، والتــي تبلــغ مســاحتها ٩٦,٣٠٠ 
هكتــار، تعــادل حجــم العديــد مــن املــدن الكــربى يف العــامل، حيــث ميكننــا 
مقارنــة ذلــك مــع مــدن مثــل برشــلونة )1٠,2٠٠ هكتــار( وباريــس )1٠,٥٠٠ 
هكتــار( ومانهاتــن )٧,1٠٠ هكتــار(، وبالتــايل فــإن مســاحة تســع مــدن 
بحجــم برشــلونة وباريــس تعــادل مســاحة األرايض البيضــاء يف حــارضة 
الدمــام، كــام إنهــا تعــادل 1٣ مدينــة بحجــم مانهاتــن )تشــري هــذه األرقــام 
إىل املســاحة العمرانيــة املبنيــة بشــكل عــام، دون النظــر إىل املســاحة 

الكــربى لهــذه املــدن املذكــورة(.
متثــل  البيضــاء  األرايض  مســاحة  فــإن  الدمــام،  مدينــة  إىل  نظرنــا  إذا 
٤٨٪ مــن املســاحة الحرضيــة، بزيــادة صغــرية عــن حــارضة الدمــام وهــي 
تعــادل مســاحة ٥٠,٦٠٠ هكتــار داخــل املدينــة ميكــن تطويرهــا كأنشــطة 
متعــددة االســتخدامات وأنشــطة تجاريــة وبنيــة تحتيــة لرفاهيــة ســكان 
الدمــام وتحقيــق أداء أفضــل للمدينــة. تنــص مبــادئ موئل األمــم املتحدة 
للتنميــة الحرضيــة املســتدامة عــىل أن املــدن يجب أن تحافــظ عىل كثافة 
مــوىص بهــا ال تقــل عــن 1٥٠ شــخًصا لــكل هكتــار، ووفقــاً لهــذا املعيــار، 
ويف حــال تطبيــق الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة 
عــىل الوضــع الحــايل لــألرايض البيضــاء املتاحــة يف املنطقــة الحرضيــة، 
فــإن الكميــة الحاليــة مــن األرايض البيضــاء يف مدينــة الدمــام ميكــن أن 
املســتقبلية  إن املشــاريع  كــام  حتــى ٧,٥٩٠,٠٠٠ شــخص،  تســتوعب 
يف األرايض البيضــاء بحــارضة الدمــام ومدينــة الدمــام تعتــرب إمكانيــات 
تنميــة متاحــة ومحتملــة للمدينــة، إذا تــم تطويرهــا وبناؤهــا باتبــاع أهــداف 

التنميــة الحرضيــة املســتدامة ومبــادئ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة.
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األرايض الصحراوية خارج املناطق العمرانية 
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البنية التحتية املوجهة للسيارات يف الدمام 

5،2،٤  سهولة الوصول إىل وسائل النقل العام 
 )IPTNP( اقــرتح مخطــط مدينــة الدمــام إنشــاء شــبكة نقــل عــام متكاملــة
يشــتمل  بحيــث  بداخلهــا،  التنقــل  يســهل  مدينــة  تحقيــق  أجــل  مــن 
مــن  كــم  و11٠   ،)LRT( الــرتام  خطــوط  مــن  كلــم   ٥٠ عــىل  املــرشوع 
حافــالت وباصــات النقــل الرسيــع )BRT(، و٣٥٠ كــم مــن حافــالت التغذيــة، 
بهــدف ربــط املدينــة مــن الجنــوب إىل الشــامل، فالخــط األول ســينطلق 
مــن جزيــرة تــاروت عــرب القطيــف والدمــام والظهــران إىل الخــرب، بينــام 
ميتــد الخــط الثــاين عــرب طريــق امللــك فهــد شــامل غــرب الدمــام نحــو 
مطــار امللــك فهــد الــدويل، ومــن املتوقــع أن تكتمــل شــبكة النقــل 
بــني  تنفيذهــا كرشاكــة  2٠21، وســيتم  عــام  بحلــول  املتكاملــة  العــام 

العــام والخــاص.  القطاعــني 

وفقــاً للتحليــل الــذي أجــراه برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية بشــأن 
املخطــط الرئيــيس املقــرتح للنقــل العــام، فــإن خــط الــرتام املقــرتح 
يف املرحلــة األوىل ســوف يتيــح ســهولة الحركــة والوصــول لـــ 1٧٪ مــن 
إجــاميل عــدد ســكان الدمــام مــن املتواجديــن عــىل مســافة 1٠ دقائــق 
ســرياً عــىل األقــدام مــن أي محطــة تــرام، أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانيــة، 
فــإن خــط الــرتام - الخــط الثــاين - ســوف يتيــح ســهولة الحركــة والتنقــل 
لـــ 2٧٪ مــن إجــاميل عــدد الســكان مــن املتواجديــن عــىل مســافة 1٠ 
دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن محطــة الــرتام، وبالتــايل، ســوف تتــم 
خدمــة مــا مجموعــه ٦1٥,٤٩٥ شــخًصا بواســطة نظــام نقــل عــام ميكــن 
مبجــرد  إليهــا  الوصــول  ميكــن  مســافة  وعــىل  بســهولة  إليــه  الوصــول 
أن يتــم إنشــاء خطــني رئيســيني للــرتام؛ أمــا بالنســبة ملخطــط حافــالت 
وباصــات النقــل الرسيــع املقرتحــة، وعنــد االنتهــاء مــن الخــط األول، فــإن 
الشــبكة ســتخدم بشــكل متكامــل نســبة ٣٧ ٪ مــن إجــاميل عــدد ســكان 
املدينــة املتواجديــن عــىل بعــد 1٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام، وعنــد 
االنتهــاء مــن الخــط الثــاين مــن حافــالت وباصــات النقــل الرسيــع، ســيوفر 
نظــام النقــل العــام بأكملــه ســهولة الحركــة بشــكل عــام لحــوايل ٤٧ ٪ مــن 
إجــاميل عــدد الســكان، )1,٠٤٣,٥٠٧ نســمة مــن حــارضة الدمــام(، واألهــم 

ــدويل. ــة الوصــول إىل مطــار الدمــام ال ــح إمكاني ــك، ســوف يتي مــن ذل
 

% ١5 - ٣٤٧,١٤5

% 2٣ - 5٣٣,٣٠٩

تغطيهــم الذيــن  الســكان 
 الخدمــة يف املرحلــة األوىل

٥ دقائق باألقدام

1٠ دقائق باألقدام

سهولة الوصول إىل محطات النقل 

العام عىل مستوى املدينة 

خط املرتو ١: 5٠ كيلومرت تقريباً 

23 %

77 %
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27 % 37 %

73 % 57 %

خط املرتو 2: ٤٠ كيلومرت تقريباً خط املرتو١: ٤٠ كيلومرت تقريباً 

خط الرتام 2: 5٠ كيلومرت تقريباً 

سهولة الوصول إىل محطات النقل 

العام عىل مستوى املدينة 

سهولة الوصول إىل محطات النقل 

العام عىل مستوى املدينة 

سهولة الوصول إىل محطات النقل 

العام عىل مستوى املدينة 

% 2 - ٣١٠,٣٩٩

% ٣٨٧,٧- ٤2٦

تغطيهــم الذيــن  الســكان 
 الخدمــة يف املرحلــة الثانيــة

٥ دقائق باألقدام

1٠ دقائق باألقدام

% ٩ - 2٠2,2١٩

% ٣ - ١٦52,٣٦2

تغطيهــم الذيــن  الســكان 
الثالثــة  الخدمــة يف املرحلــة 

٥ دقائق باألقدام

1٠ دقائق باألقدام
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% 2 - ٤٠,١٧٣

% ٨ - ٤2,١٨٦

٥ دقائق  باألقدام من محطة 
املرتو

1٠ دقائق  باألقدام من محطة 
املرتو

46 %41 %

تغطيهــم الذيــن  الســكان 
 الخدمــة يف املرحلــة الرابعــة

٥ دقائق باألقدام

1٠ دقائق باألقدام
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٣،٤ اآلثار البيئية ومخاطر تغري املناخ
١،٣،٤  ندرة املياه والتصحر

نــدرة  لقــد أدت الحالــة املناخيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية إىل 
امليــاه، حيــث أن نصيــب الشــخص الواحــد يف الســنة أقــل مــن 1٠٠٠ مــرت 
مكعــب مــن املــاء، إضافــة إىل انخفــاض الغطــاء األخــرض، كــام إن الســامت 
البيئيــة التــي ســبق وصفهــا إىل جانــب النشــاط العمــراين الحــرضي غــري 
املســتدام والبنيــة التحتيــة غــري الكافيــة، تزيد من الضغط عىل اســتخدام 
مياههــا املحــدودة، وعــىل الرغــم مــن أن نســبة مــن امليــاه املســتهلكة 
تــأيت مــن محطــات التحليــة، فمــن املهــم مالحظــة أن هــذه العمليــة تعــد 
مصدراً النبعاثات غازات االحتباس الحراري، وتحتاج إىل اســتثامرات كبرية. 

الطبيعيــة،  الســامت  لتشــمل  الحاليــة  النمــو  اتجاهــات  تغيــري  إن 
ــة  ــغ األهمي ــات التخطيــط أمــر بال ــة يف عملي ــات النظــم البيئي وديناميكي
مــن أجــل االســتخدام األمثــل للمــوارد املوجــودة، ومنــع التلــوث، كــام إن 
األمنــاط الحاليــة تؤثــر عــىل مــوارد امليــاه املتجــددة للفــرد الواحــد، والتــي 
ــة الدمــام، وعــىل الرغــم  تنخفــض مبعــدل ســنوي قــدره 2٪، ويف مدين
مــن عــدم وجــود أي مســطحات مائيــة دامئــة، فــإن تدفقــات مجــاري امليــاه 
املتكاملــة إىل املناطــق الحرضيــة، لديهــا القــدرة عــىل تجديــد امليــاه 
عــزل  تــم  فقــد  لذلــك،  النقيــض  ويف  الجوفيــة،  امليــاه  طبقــات  يف 
املنطقــة الحرضيــة مــن خــالل إنشــاء ســطوح غــري نّفــاذة وشــبكة قنــوات 
تقــوم بتوجيــه امليــاه، مثــل املتنزهــات والحدائــق العامــة، وأشــجار الظــل، 
والســاحات الخــرضاء... إلــخ، ويف املنطقــة الرشقيــة، أدى الرعي املفرط 
األحفوريــة  الكثبــان  أن  درجــة  إىل  النبــايت  الغطــاء  تقليــل  إىل  والجائــر 
املســتقرة ســابقاً أصبحــت نشــطة مــرة أخــرى، وكان لهــا تأثــري ســلبي 

ــة باتجــاه حــارضة الدمــام. إن  ــادة العواصــف الرملي ــوازن الرمــال وزي عــىل ت
ــة، والحــد  ــة الخــرضاء وإندماجهــا سيســاعد يف الحامي ــة التحتي ــادة البني زي
ــة التــي  ــن مــن درجــات الحــرارة املرتفع ــة، وسيحس مــن العواصــف الرملي
يتســبب فيها تغري املناخ، وتزايد التنمية بشــكل ملموس، ويف الوقت 
نفســه، ميكــن أن تصبــح هــذه املســاحات الخــرضاء هــي البنيــة التحتيــة 
ــتخدمها  ــل، واس ــكل أفض ــار بش ــاه األمط ــا إدارة مي ــن خالله ــم م ــي يت الت
يف الــري بينــام متّكــن أيًضــا امليــاه مــن العــودة إىل الرتبــة، لهــذا الغــرض، 
تــم تحديــد املمــرات املائيــة يف املدينــة وربطهــا باملســاحات الخــرضاء 
املحــدودة وطبقــات امليــاه الجوفيــة، وباملثــل، فقــد تــم رســم خرائــط 
ــري الجــزر  ــة املعرضــة ألعــىل خطــر مــن تأث ــة للمناطــق يف املدين تقريبي
الحراريــة إىل جانــب أمنــاط الريــاح الحاليــة، واملســاحات الخــرضاء، ســاعدت 
هــذا الخرائــط عــىل تحديــد حــدود التنميــة الحاليــة للمدينــة، والتــي تنمــو 
بشــكل أســايس باتجــاه الشــامل الغــريب، متباعــدة بشــكل متزايــد عــن 
البحــر، ونتيجــة لهــذه العمليــة، فعــادة مــا تكــون امليــاه ملوثــة ولهــا تأثــري 
ســلبي عــىل الرتبــة، والبحــر الــذي تتدفــق إليــه، كــام إن نقــص امليــاه 
وســوء اســتخدامها مينــع منــو البنيــة التحتيــة الخــرضاء، ويــوىص بشــدة 
بإعــادة النظــر، مــع األخــذ يف االعتبــار أن مصــدر النســيم البــارد املطلــوب 
بشــدة يف املدينــة يــأيت مــن البحــر، وأن العواصــف الرمليــة، والريــاح 
الســاخنة تــأيت مــن الشــامل الغــريب، كــام ســاعد رســم الخرائــط للســامت 
املذكــورة يف إدراك أن العديــد مــن املناطــق التــي لهــا أعــىل معــدل 
تعــرض للعواصــف الرمليــة تقــع تحــت االســتخدام الزراعــي، وإذا كان األمــر 
ســوف يتغــري وفقــاً لالتجاهــات الحاليــة، فــإن مســتوى التعــرض للتأثــري 
يف هــذه املنطقــة، وبقيــة املدينــة ســوف يــزداد. إن حاميــة األرايض 

استصالح األرايض يف حارضة الدمام 
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الشكل ٣٧.  الشبكة الزرقاء والخرضاء

الشكل ٣٨. تحليل الجزر الحرارية يف املناطق الحرضية 

1

2

3

1

2

3

١  حامية املناطق الزراعية بالقرب من 
      مجاري املياه واألودية

2  إمكانية إنشاء محاور خرضاء

٣  إمكانية زيادة املساحة الخرضاء وتحسني إدارة املياه

املناطق الخرضاء الحالية 
املياه الجوفية

املجاري املائية واألودية

١  املناطق الحالية األكر عرضة لخطر الجزر 
       الحرارية يف املناطق الحرضية

2  املناطق املحتملة للنمو بالقرب من 
       مناطق الرياح الساحلية

٣  املناطق األقرب إىل آثار العواصف الرملية

أقل من 1٨٠-٤٠٠ شخص/هكتار 
أقل من 12٠-1٨٠ شخص/هكتار 

أقل من ٦٠-12٠ شخص/هكتار 
املناطق الخرضاء

الرياح الشاملية الغربية السائدة - العواصف الرملية 

الرياح الجنوبية الرشقية السائدة - نسيم املحيط
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الخــرضاء،  املســاحات  اســرتاتيجية  تطويــر  ودعــم  املتبقيــة،  الزراعيــة 
املدينــة  تواجههــا  التــي  الحاليــة  التحديــات  مواجهــة  تدعــم  أن  ميكــن 
بوضــع حلــول ملعالجــة درجــة الحــرارة املتزايــدة يف املناطــق الحرضيــة، 
الحرضيــة. املناطــق  وصحــة  ســالمة  وتهــدد  الراحــة  عــدم  تولــد  والتــي 

لقــد تــم تحديــد املناطــق املحتملــة لهذه البنيــة التحتية الخــرضاء املحتملة 
بنــاء عــىل التدفقــات املوســمية داخــل الكتلــة املبنيــة )األوديــة( والتــي 
طبقــات  إىل  مضافــاً  هــذا،  األمطــار،  مليــاه  الطبيعــي  التدفــق  متثــل 
امليــاه الجوفيــة، يســاعد عــىل تحديــد املناطــق عــىل طــول الســاحل 
حيــث يجــب أن تركــز إدارة امليــاه عــىل ري األماكــن العامــة، واملناطــق 

ــة. ــاه الجوفي ــة طبقــة املي ــادة تغذي ــة إلع ــاً إمكاني ــا أيض التــي توجــد فيه
ومــن املدخــالت املحتملــة األخــرى التــي تزيــد مــن اســتدامة األماكــن 
العامــة يتعلــق بإعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة الناتجــة مــن االســتهالك 
الدمــام   الســكني، ومــن املهــم مالحظــة أن حــوايل 2٨٪ مــن حــارضة 
الكــربى )مبــا يف ذلــك الخــرب والقطيــف وســيهات( تعتمــد عــىل خزانــات 
للتلــوث  كبــرياً  مصــدراً  منهــا  التخلــص  يشــكل  حيــث  الصحــي  الــرف 
عــىل  التدويــر  وإعــادة  للميــاه  الالمركزيــة  املعالجــة  إن  كــام  البيئــي، 
مســتوى املجــاورات الســكنية ســوف تســاعد عــىل تقليــل اســتهالك 
امليــاه، إىل جانــب دعــم إنشــاء شــبكات خــرضاء متســقة يف جميــع أنحــاء 
املدينــة. ويف نهايــة املطــاف، يجــب أن تصبــح األماكــن العامــة ضمــن 
شــبكة تدعــم بيئــة عمرانيــة وحرضيــة أفضــل مــن خــالل حاميــة املــوارد 
توفــري  النبــايت، ودعــم  الغطــاء  اســتمرارية  وتعزيــز ودعــم  الطبيعيــة، 

خدمــات أفضــل ذات صلــة باألماكــن العامــة، مثــل النقــل املســتدام.
 
 

 

تدمري غابات املانجروف واستصالح األرايض عىل ساحل الدمام
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2،٣،٤ التدهور الساحيل

كــام هــو موضــح ســابًقا، فــإن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بســبب تغــري 
املنــاخ يشــكل تهديــًدا كبــريًا للمــوارد الطبيعيــة والحرضيــة عــىل الســاحل، 
ولقــد تــم إعــداد منذجــة الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر، خاصــة يف مدينــة 
الدمــام للســيناريوهات مــن صفــر - 2 مــرت، مــن أجــل الحصــول عــىل تقديــر 
تقريبــي للمناطــق املتأثــرة،]٤٩[ويف ظــل هــذا الســيناريو، تــم تحديــد 
البحــر،  بأنهــا معرضــة الرتفــاع مســتوى ســطح  مناطــق ســاحلية كبــرية 

والــذي يؤثــر بشــكل خطــري عــىل االقتصــاد الوطنــي واملحــيل. 

ــل  ــية والهامــة مث ــة الرئيس ــك، فــإن البنيــة التحتي وعــىل النقيــض مــن ذل
املوانــئ واملطــارات والقطــارات معرضــة للخطــر، مــام يؤثــر عــىل تدفــق 
معرضــون  املســتصلحة  املناطــق  يف  األشــخاص  أن  كــام  املنتجــات، 
بدرجــة عاليــة للخطــر، ولذلــك يجــب بــذل جهــود كبــرية مــن أجــل إعــداد 
اســرتاتيجيات التخفيــف مــن حــدة الخطــورة عــىل طــول الخــط الســاحيل 

والتــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن تعرضــه للخطــر.
 

التنميــة  فــإن  الخليــج،  باتجــاه  األرايض  اســتصالح  عمليــات  عــىل  وبنــاء 
املصاحبــة لهــا تلــوث األنظمــة البيئيــة الســاحلية بقــوة، حيــث أنــه منــذ 
عــام 1٩٥٥، تــم التعــدي عــىل مــا يقــرب مــن 1٤,٠٠٠ هكتــار مــن األرايض 
الســاحلية مــن خــالل عمليــات الــردم، مــام أدى إىل ركــود امليــاه وتهديــد 
الحيــاة الربيــة البحريــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن ذلــك يؤثــر بشــكل مبــارش 
عــىل االقتصــاد املحــيل، حيــث تتعــرض مصائــد األســامك للتلــف بســبب 
تناقــص مســاحة مســتجمعات األســامك، ويــوىص بشــدة بأمنــاط جديــدة 
للتنميــة واملشــاريع بعيــداً عــن البحــر للحاميــة مــن ارتفاعــات مســتوى 
ســطح البحــر، والتوقــف عــن تلويــث النظــم البيئيــة الطبيعيــة التــي ال 
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الشكل ٣٩. تحليل أوضاع الساحل يف حارضة الدمام الكربى

الشكل ٤٠. تحليل ارتفاع مستوى سطح البحر يف حارضة الدمام الكربى

1

1

2

2

2

3

تغريات املناخ وإرتفاع مستوى سطح البحر

١   مناطق اسرتاتيجيات الحامية

2  مناطق السرتاتيجيات إعادة التأهيل 
      والتخفيف من حدة اآلثار

ردم  الشاطئ منذ عام 1٩٥٥

املناطق املحجوزة يف خليج تاروت

مناطق املحميات الطبيعية

املناطق املحمية 

١  املناطق ذات الصناعات املعرضة للخطر والتي 
تحتاج إىل اسرتاتيجيات التخفيف

2  املنطقة التي بها مشاريع إستصالح أرايض 
حديثة وبنية    تحتية معرضة للمخاطر وتحتاج إىل 

اسرتاتيجيات التخفيف

٣   مناطق السرتاتيجيات التأهيل

إرتفاع مستوى سطح البحر ٠-2 م 

إرتفاع مستوى سطح البحر 2-٤ م

خطوط قطار 

املوانئ 
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الجوفيــة الســاحلية، مــام قــد يؤثــر عــىل إمــدادات امليــاه العذبــة يف 
املناطــق الســاحلية، ومــن األمثلــة عــىل ذلــك الزيــادة األخــرية يف ملوحــة 
الرتبــة التــي لوحظــت يف بعــض املناطــق الســاحلية مثــل القطيــف، مــام 

أثــر بشــكل كبــري عــىل اإلنتــاج الزراعــي.

٣،٣،٤ الشبكات الخرضاء واملناطق التابعة ألرامكو

القليــل مــن االهتــامم باملســاحات  الدمــام، مــع  لقــد تطــورت مدينــة 
الرياضيــة  واملالعــب  واملياديــن  الحدائــق  العامة،مثــل  املفتوحــة 
واملمــرات الخــرضاء... إلــخ، كــام مل يتــم تصميــم األماكــن العامــة بشــكل 
كامــل كعنــارص هيكليــة للمدينــة ميكــن مــن خاللهــا توفــري الخدمــات، مــع 
تعزيــز ودعــم جــودة الحيــاة، ومقاومــة تغــري املنــاخ.  ويف الوقــت الراهــن، 
التــي  الجــودة  عاليــة  املفتوحــة  املســاحات  إىل  الدمــام  مدينــة  تحتــاج 
تربــط الكتلــة املبنيــة بالســامت الطبيعيــة، وتســمح لســكانها باالســتمتاع 
العامــة،  األماكــن  إن  كــام  الحيــاة،  جــودة  وتحســني  الطلــق،  بالهــواء 
ــه، والتســلية،  ــة مــكان للتفاعــل االجتامعــي، والرتفي ليســت فقــط مبثاب
أيًضــا  منهــا  يســتفاد  أن  ميكــن  ولكــن  إلــخ،  الرياضيــة...  واألنشــطة 
كنــواة اقتصاديــة، وكنظــام بيئــي يســاعد عــىل تنظيــم الديناميكيــات 
املســتدامة والتدويــر البيئــي. وفًقــا لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة، فــإن 
أحــد العنــارص الرئيســية التــي تســاعد عــىل تحقيــق العدالــة يف املدينــة، 
والتوزيــع األفضــل لألنشــطة االجتامعيــة هــي األماكــن العامــة: فاملدينــة 
ذات املســتوى الضعيــف يف املســاحات الخــرضاء هــي أيضــاً مدينــة ذات 

إنصــاف اجتامعــي ضعيــف.

تــرض فقــط صيــد األســامك بــل أيضــا الســياحة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن 
هنــاك حاجــة ملحــة لتنفيــذ اســرتاتيجيات إعــادة تأهيــل املناطــق التــي 
تــم التعــدي عليهــا لتعزيــز ودعــم تدابــري حاميــة البيئــة،  مثــل التخطيــط 
املالئــم الســتعامالت األرايض، يف املناطــق التــي تــم فيهــا تحديــد 
املــوارد البيئيــة ذات الصلــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــان الترشيعــات بحاجــة 
إىل تعزيــز للمحافظــة عــيل الســاحل وتجديــده، وبالتــايل فــإن العمــل 
عــىل تعزيــز ودعــم وضــع إطــار نظامــي مالئــم، وتحديــد وســائل تنفيــذه، 
يعتــرب أمــرًا أساســيًا وهــام. وســوف يــأيت التهديــد اإلضــايف الرتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر املتســارع الــذي يؤثــر عــىل ســواحل اململكــة 
العربيــة الســعودية مــن تفاقــم التــآكل يف الشــواطئ الرمليــة، وحيــث 
يتــم فقــد الشــاطئ، إمــا مــن خــالل اســتصالح األرايض، أو عــن طريــق 
اصطنــاع الرشيــط الســاحيل الطبيعــي، فــإن الهيــاكل الثابتــة القريبــة مــن 
الســاحل، مثــل املوانــئ واملطــارات والطــرق والقطــارات... إلــخ، تتعــرض 
بشــكل متزايــد للتأثــري املبــارش ملوجــات العواصــف، وقــد تتعــرض للتلــف 

أو التدمــري. 

ومــن اآلثــار الهامــة األخــرى الرتفــاع مســتوى ســطح البحــر هــو غمــر أشــجار 
املانجــروف واألرايض الرطبــة والشــعاب املرجانيــة التــي تهــدد التنــوع 
ــة أن  ــم مالحظ ــن امله ــاحلية، وم ــة الس ــي يف املنطق ــي الغن البيولوج
غابــات املانجــروف واألرايض الرطبــة ميكــن أن تســاهم يف الحــد مــن 

ــآكل الســاحيل. التأثــري الســلبي ملوجــات العواصــف والت
ويف نهايــة املطــاف، فــإن الزيــادة يف مســتوى ســطح البحــر ســوف 
يتســبب بالتدريــج يف تــرسب امليــاه املالحــة إىل الرتبــة وطبقــات امليــاه 

أحد أسباب تلوث الهواء يف حارضة الدمام الكربى
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الشكل ٤1. الشبكة الخرضاء مقارنة باألرايض اململوكة ألرامكو

وفقــاً للتحليــل املــكاين، تحتــل خطــوط أنابيــب أرامكــو 21٪ مــن إجــاميل 
بتجزئــة املناطــق  الجوانــب املتعلقــة  عــىل  يؤثــر  مــام  الدمــام،  حــارضة 
ــار  ــة. كــام ميكــن اعتب ــة وعــدم اســتمرارية  تواصــل نســيج املدين الحرضي
الدمــام  حــارضة  يف  الحيــاة  وجــودة  املبــاين  خــارج  األنشــطة  كميــة 
ــن  ــوى 1٪ م ــة س ــن واملســاحات العام ــي األماك منخفضــة، حيــث ال تغط

إجــاميل املســاحة الحرضيــة ضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة.
 

زيــادة  إىل  الدمــام  تحتــاج  املتحــدة،  األمــم  موئــل  معايــري  عــىل  وبنــاء 
مــن   ٪2٠ أو   ٪1٥ عــن  يقــل  ال  مــا  إىل  العامــة،  واملســاحات  األماكــن 
مســاحتها املخصصــة حريـًـا للمنتزهــات واملســاحات الخــرضاء املفتوحــة 
ــق  ــة يف املناط ــزر الحراري ــار الج ــيطرة عــىل آث ــاعد هــذا يف الس وسيس
الحرضيــة، وزيــادة االزدهــار االقتصــادي يف املناطــق املتدهــورة، حيــث 
تنــص األجنــدة الحرضيــة الجديــدة عــىل أن املــدن املندمجــة التــي تتمتــع 
بشــبكة طــرق ســهلة االســتخدام تلتــزم بإنشــاء شــبكة أماكــن ومســاحات 
الدراجــات  وممــرات  واألرصفــة  الشــوارع  ذلــك  يف  مبــا  قويــة،  عامــة 
واملياديــن ومناطــق الواجهــات املائيــة واملتنزهــات والحدائــق العامــة.

تهــدف هــذه املســاحات واألماكــن العامــة إىل أن تكــون مناطــق متعــددة 
والصحــة  واإلندمــاج،  االجتامعــي  للتفاعــل  والوظائــف  االســتخدامات 
البرشيــة والرفاهيــة والتبــادل االقتصــادي والثقــايف، وخلــق حــوار بــني 
تــم  قــد  وأنــه  املتنوعــة،  والثقافــات  الســكان  مــن  واســعة  مجموعــة 

آمنــة  مجتمعــات  وبنــاء  البرشيــة  التنميــة  لضــامن  وإدارتهــا  تصميمهــا 
والرتابــط  معــا  العيــش  ودعــم  لتعزيــز  وكذلــك  وتشــاركية،  وإندماجيــة 

االجتامعــي. واتصالهــا  للطــرق  الشــبي 

الخــرضاء،  املســاحات  مــن  متكاملــة  شــبكة  إنشــاء  إىل  حاجــه  وهنــاك 
املجــزأة  الحاليــة  املســاحات  بــني  وتربــط  تكمــل  واملفتوحــة  والعامــة، 
واملنفصلــة عــن بعضهــا البعــض، ويف هــذا الســيناريو، ميكــن أن تلعــب 
حاليًــا  واملعروفــة  النطــاق،  والواســعة  القامئــة  املفتوحــة  املســاحات 
ــة لألنابيــب، دوًرا رئيســيًا  ــات ومناطــق عازل بأنهــا تابعــة ألرامكــو كاحتياطي
يف إنشــاء وتوســيع وربــط املســاحات املفتوحــة العامــة والبنــى التحتيــة 

الخــرضاء يف الدمــام.

4%

4%
69.4%

4%4%

يف  الخــرضاء  الشــبكة 

حــارضة الدمــام الكــربى

املساحات العامة 

مناطق حساسة بيئياً 

أرايض زراعية

حارضة الدمام 

األرايض اململوكة ألرامكو 

املدينة الحالية
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٧٨

١،١،5  أمناط التنمية والنمو الغري متوازن 

ــا عندمــا تنمــو املدينــة برسعــة، مــام يــؤدي إىل ظاهــرة  يحــدث هــذا غالبً

الزحــف والتمــدد غــري املخطــط، وبشــكل غــري متجانــس، يظهــر إنشــاء 

مشــاريع غــري متوازنــة عــرب امتدادهــا اإلقليمــي. مــام يُظهــر االختــالالت 

الوظيفيــة واإلدارة غــري املالمئــة للمدينــة مــن وجهــة النظــر املؤسســية 

ــة. ويف  ــة للمواطنــني التــي يواجهونهــا يف املدين ــات اليومي والصعوب

إطــار هــذا الســيناريو، تُظهــر املدينــة كثافــة منخفضــة، وأداؤهــا ليــس 

مــن  جيــد  بشــكل  متوازنــة  ليســت  ومرافقهــا  خدماتهــا  إن  كــام  فعــال، 

يســتفيد  ال  وبالتــايل  االســتخدام،  وســهولة  وإمكانيــة  التوزيــع  حيــث 

املواطنــون مــن مزايــا العيــش يف املدينــة عــىل نحــو منصــف وباإلضافة 

إىل ذلــك، فإنــه مــن املكلــف والصعــب عــىل البلديــة توفــري وصيانــة 

الخدمــات األساســية، فضــاًل عــن البنيــة التحتيــة الفعالــة واملســتدامة، 

ــرق. ــام والط ــل الع ــائل النق ــل وس مث

2،١،5  التقسيم وعدم الرتابط والتامسك يف هيكل املدينة

غــري  العمــراين  والتمــدد  والزحــف  املتــوازن،  غــري  النمــو  حــاالت  يف 

املخطــط، والتنميــة غــري املتناســقة، تحتــوي املدينــة عــىل أشــكال مــن 

الهيــاكل غــري املتجــاورة وغــري املتامســكة يف ذات الوقــت مــع االفتقــار 

إىل التكامــل ووجــود جيــوب للقفــزات التنمويــة املنتــرشة بشــكل واســع 

والبنــى  املطــورة،  غــري  فــاألرايض  التنميــة.  نطاقــات  تتجــاوز  والتــي 

التحتيــة املفرطــة يف أحجامهــا و التوســعات الكبــرية للمشــاريع أحاديــة 

الوظيفــة تعيــق اســتمرارية نســيج املدينــة، وبالتــايل، إحــداث خلــل يف 

فــإن  وباملثــل،  والبيئــي.  واالقتصــادي  االجتامعــي  وأدائهــا  اتســاقها، 

ظاهــرة الزحــف والتمــدد العمــراين غــري املخطــط، يجعــل مــن الصعــب 

عــىل  بأكملهــا  للمدينــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  توفــري  واملكلــف 

نحــو منصــف وعــادل كــام إنهــا تؤثــر، مــن الناحيــة املكانيــة عــىل البعــد 

املناطــق  يف  املســاواة  عــدم  أوجــه  وتخلــق  لالســتدامة،  االجتامعــي 

الحرضيــة، وعــزل املناطــق البعيــدة وغــري املرتبطــة وتحيــط بهــا األشــكال 

املتقطعــة. والحرضيــة  العمرانيــة 

التشخيص االسرتاتيجي

أمناط التنمية والنمو 
الغري متوازن

)التمدد العمراين( 
١

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

التقسيم وعدم التامسك والرتابط 
يف هيكل ونسيج املدينة 

)تجزئة(
2

Division and Fragmentation

١،5  تحديد وتعريف القضايا الحرضية االسرتاتيجية الرئيسية

نتيجــة للتحليــل القائــم عــىل األدلــة والتحليــل املتعــدد املســتويات، تــم تحديــد أربــع قضايــا رئيســية تؤثــر عــىل التنميــة الحرضيــة يف الدمــام، والتــي 
متثــل اإلطــار االســرتاتيجي للتشــخيص، الــذي يتــم توليفــه مــن خــالل أربــع مفاهيــم تصميميــة )conceptual lenses( تــم تعريفهــا يف املقــام 
األول يف إطــار طبيعتهــا املفاهيميــة، ومــن ثــم وضعهــا يف ســياقها املــكاين مــن خــالل دراســة كيفيــة تطبيقهــا مكانيــا يف الدمــام عــىل مختلــف 

املســتويات.
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اختالل التوازن االجتامعي 
والبيئي واالقتصادي

)نقص املرونة(

التنمية االستقطابية
)عدم التوازن العمراين( ٣٤

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems
Mono-functional Clusters

٣،١،5 التنمية االستقطابية

االســتخدام  ذات  املناطــق  وجــود  يف  نقًصــا  املدينــة  تُظهــر  عندمــا 

املختلــط، مــع وجــود جيــوب كبــرية الســتعامل األرايض أحاديــة الوظيفــة، 

عــن  ومبعــرة  متفرقــة  الوظيفــة  األحاديــة  املشــاريع  هــذه  وتوجــد 

 polarised( اســتقطابية  تنميــة  وجــود  يعنــي  فهــذا  املدينــة،  بقيــة 

والحــرضي  العمــراين  الهيــكل  يتميــز  الدمــام،  ويف   .)development

بوجــود تجمعــات أحاديــة الوظيفــة واألنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة 

وتخلــق  املــكاين،  االجتامعــي  االســتقطاب  يف  تســاهم  التــي 

مســتويات عاليــة مــن عــدم املســاواة بــني املناطــق الحرضيــة املختلفــة. 

وبشــكل عــام، فــإن األشــكال املختلفــة للتنميــة االســتقطابية تُظهــر 

أن املدينــة غــري متكافئــة، خاصــة عندمــا يتميــز االســتقطاب بالفــوارق 

االجتامعيــة واالقتصاديــة، مثــل وجــود املجمعــات الخاصــة واملجمعــات 

املغلقــة ذات البوابــات املــزودة بكميــات ونوعيــة عاليــة مــن الخدمــات 

باملقارنــة مــع افتقــار غالبيــة املدينــة ككل لهــذه الخدمــات.

٤،١،5  اختالل التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي

تتكــون كل مدينــة مــن أنظمــة اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة معقــدة. 

ــىل  ــاظ ع ــم الحف ــتدامة، يت ــة املس ــي املدين ــة، فف ــة املثالي ــن الناحي وم

مــرور  مــع  وتعزيزهــا  املرتابطــة  الثالثــة  األنظمــة  هــذه  بــني  التــوازن 

الوقــت. وعــىل النقيــض لذلــك، إذا فُقــد التــوازن بــني هــذه األنظمــة 

مبــرور الوقــت، ينشــأ عــدم التــوازن واالختــالل الهيــكيل وهــذا يعنــي 

أنــه يف حــال وجــود أي جــزء مــن النظــام غــري متوافــق مــع األجــزاء األخــرى، 

التنميــة املســتدامة  التــوازن واالختــالل مــام يغــري مســار  ينشــأ عــدم 

لنمــو املدينــة. ومــن األمثلــة الجيــدة عــيل ذلــك حالــة صناعــة النفــط، حيــث 

ينمــو النظــام الحــرضي االقتصــادي ويجلــب االزدهــار ملدينتــه ومواطنيــه، 

ولكــن يف نفــس الوقــت يدمــر املــوارد الطبيعيــة ويؤثــر بشــدة عــىل 

الجوانــب االجتامعية-املكانيــة األخــرى لصحــة املدينــة.

التشخيص االسرتاتيجي



٨٠

2،5 بدائل الحلول ملشاكل الدمام األربع 
١،2،5  أمناط التنمية والنمو الغري متوازن  يف الدمام

الدمــام  حــارضة  يف  الرسيــع  والحــرضي  العمــراين  التوســع  ظاهــرة  إن 
حرضيــة  أثــار  لهــا  كان  تنــورة(  راس  القطيــف،  الدمــام،  )حــارضة  الكــربى 
تتناقــض مــع مبــادئ االســتدامة. و ميكــن بســهولة مشــاهدة كيــف أن 
ــري املخطــط عــىل طــول املحــور  التنميــة والزحــف والتمــدد العمــراين غ
الشــاميل-الجنويب قــد أنشــأ كميــات كبــرية مــن األرايض البيضــاء وغــري 
التنميــة  بــني جيــوب  املطــورة، وبالتــايل خلــق فراغــات عمرانيــة كبــرية 
التحتيــة  البنيــة  فــإن  وباملثــل،  املنخفضــة.  الكثافــة  ذات  واملشــاريع 
القامئــة واملتوقعــة عــىل حــد ســواء ال تراعــي ســهولة الحركــة والوصــول 
الشــامل  اتجــاه  عــىل  وتــر  املدينــة،  أنحــاء  جميــع  يف  عــادل  بشــكل 
للوصــالت  نظــام  وجــود  عــدم  جانــب  إىل  أعــاله،  املذكــور  والجنــوب 
العرضيــة القــادرة عــىل إعــادة ربــط النســيج العمــراين وتحقيــق ســهولة 
الحركــة. وأخــريًا، فــإن حــدود نطــاق التنميــة العمرانيــة املفرطــة يف األبعــاد 
ســاهمت أيًضــا يف خلــق منــط التنميــة املتوســعة والزحــف العمــراين، 
تكــون  أن  مــن  بــدالً  املشــاريع  لتنفيــذ  كمحفــز  اســتخدامها  تــم  حيــث 
منطقــة عازلــة لحاميــة التنميــة تهــدف إىل املحافظــة عــىل وجــود مدينــة 
مدمجــة شــاملة ومنظمــة، وتضبــط أنشــطة مشــاريع القطــاع الخــاص.
املســتوى  عــىل  والُخــرب(،  الظهــران،  )الدمــام،  الدمــام  حــارضة  تعتــرب 
العمــراين والحــرضي غــري موزعــة توزيعــا عــادال مــن حيــث األرض/الســكان 
واألنشــطة االقتصاديــة. وحيــث أن نســبة األرايض البيضــاء يف حــارضة 
الدمــام بلغــت تقريبًــا ٥٠٪ مــن إجــاميل املســاحة الحرضيــة، فــإن هــذا يــدل
شــخص/هكتار   ٦٠ تقريبــاً  يعــادل  مبــا  متوســطة  الكثافــة  أن  عــىل   
)٦.1٦٥ شــخص/كيلومرت مربــع(، وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة بكثافــة 

موئــل األمــم املتحــدة املــوىص بهــا وهــي 1٥٠ شــخص/هكتار. وعــىل 
مســتوى املجــاورة الســكنية، فإنهــا تتكــون مــن مجموعــة مــن القطــع 
عــىل ضواحــي  غالبــاً  الحــرضي،  النســيج  مــن  املنفصلــة(  )أو  املعزولــة 
املختلــط  االســتخدام  مركــزي  عــن  وبعيــداً  كثافــة،  األكــر  املدينــة 
إىل  العمــراين  والزحــف  التمــدد  يــؤدي  والخــرب(.  )الدمــام  الرئيســيني 
عــدم الكفــاءة يف اإلدارة الحرضيــة، وارتفــاع التكلفــة املاليــة للحكومــة 
مــن حيــث توفــري البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة. ويف مدينــة تتميــز 
بالتمــدد والزحــف العمــراين، فــإن توفــري إمكانيــة وســهولة توصيــل أو 
مــد  خدمــات الكهربــاء، وميــاه الــرف الصحــي وامليــاه النظيفــة تكــون 
ــر القــدرة  أعــىل مــام هــي عليــه يف مدينــة مدمجــة ومحــدودة، كــام تتأث
عــىل الصيانــة حيــث أن البنيــة التحتيــة تكــون أوســع انتشــاًرا. ولألســف، 
ال تعــوض الكثافــة الســكانية املنخفضــة التكاليــف الباهظــة مــن خــالل 
تخطيــط  سياســات  وجــود  عــدم  وبســبب  العــادي.  اإليــرادات  نظــام 
حرضيــة مالمئــة، فــإن هنالــك عــدد قليــل مــن املراكــز الحرضيــة املعزولــة 
التــي تســتضيف غالبيــة النشــاط التجــاري واالقتصــادي للمدينــة، وهــي 
منفصلــة عــن الضواحــي الحرضيــة، حيــث يعيــش معظــم الســكان ذوي 
الدخــل املرتفــع إىل جانــب انخفــاض الكثافــة الســكانية.  كــام أن هنــاك 
الوســط  منطقــة  بــني  مــا  األرايض  اســتعامالت  بــني  واضــح  اختــالل 
ومحيــط املدينــة، حيــث توجــد املناطــق الســكنية منخفضــة الكثافــة. ومــع 
ذلــك، فــإن الزحــف والتمــدد العمــراين غــري املخطــط ليــس العامــل الوحيد 
الــذي يؤثــر عــىل منــط التنميــة يف املدينــة حيــث أن وجــود كميــة كبــرية 
مــن األرايض البيضــاء داخــل املدينــة املوحــدة يســاهم أيضــا يف ذلــك. 

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

)التمدد العمراين( قيد التطوير يف محيط املدينة
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الشكل ٤2. األرايض البيضاء التي تقسم حارضة الدمام

املراكز الحرضية 
األرايض الفضاء

منطقة النمو املمتد 
النطاق العمراين لحارضة الدمام

حدود منطقة الدراسة 
حدود حارضة الدمام الكربى

الرتام 

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

مسار الحافالت
مسار الحافالت

الرحالت الرتددية بالرتام إىل املطار
عدم وجود مسارات للنقل املحوري
امتدادات الطريق الدائري املخططة
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البنية التحتية املوجهة للسيارات تسبب التقسيم يف النسيج الحرضي لحارضة الدمام

© FSCP

النســيج  يف  والتامســك  الرتابــط  وعــدم  التقســيم    2،2،5

بالدمــام  والحــرضي  العمــراين 

يف  العمــراين  الهيــكل  يف  الرتابــط  وعــدم  األرايض  تقســيامت  إن 
ميكــن  التــي  املختلفــة  العنــارص  بعــض  بوجــود  يتميــز  الدمــام  مدينــة 
مالحظتهــا عــىل مســتويات مختلفــة. فعــىل مســتوى حــارضة الدمــام 
الكــربى، يظهــر ذلــك يف األرايض اململوكــة مــن قبــل رشكــة أرامكــو، 
والبنيــة التحتيــة املتضخمــة للطرقــات، والقاعــدة العســكرية، واملناطــق 
الصناعيــة املمتــدة، والتــي تشــكل جميعهــا قطــع مــن األرايض الكبــرية 
املســاحة املعزولــة عــن بعضهــا البعــض والتــي تفصــل النســيج العمــراين 
والحــرضي وتجعلــه غــري متصــل. أمــا عــىل نطــاق حــارضة الدمــام، فهنــاك 
نقــص ثابــت يف الرتابــط يف الهيــكل العمــراين العــام، ويظهــر النســيج 
العمــراين والحــرضي عــىل شــكل سلســلة مــن القطــع تقســمها بنيــة 

ــو.  ــوزات أرامك ــن محج ــرية م ــاحات  كب ــة، ومس ــة ضخم تحتي

 كــام تُظهــر حــارضة الدمــام الكــربى بشــكل خــاص بنيــة مجــزأة بســبب 
وجــود املجمعــات الصناعيــة، واملناطــق العســكرية، وخطــوط األنابيــب، 
األرايض  تفصــل  والتــي  واســع  نطــاق  عــىل  للطــرق  التحتيــة  والبنيــة 
ذلــك،  إىل  إضافــة  البعــض.  بعضهــا  عــن  معزولــة  مناطــق  منهــا  جاعلــة 
مــن  كبــرية  كميــات  ووجــود  املختلطــة  متعــددة  االســتعامالت  نــدرة 
االســتعامالت األحاديــة لــألرايض، واســتقطاب عــاٍل فيام يتعلــق بإمكانية 
واملســاحات  واألماكــن  التجاريــة،  واملناطــق  الخدمــات،  إىل  الوصــول 
العامــة بــني املناطــق الغنيــة والفقــرية وعــىل النقيــض مــن ذلــك، ويف 
ظــل وجــود تقســيامت أرايض يف غايــة التخصــص مــن حيــث اســتعامالت 

األرايض، فــإن املركزيــن الرئيســيني لالســتخدامات املختلطــة يف كل 
مــن مدينتــي الدمــام القدميــة والخــرب القدميــة )ميثــالن فقــط 2.٩٪ مــن 
كامــل املســاحة الحرضيــة( معزولــة ويصعــب الوصــول إليهــا مــن معظــم 
أنحــاء املدينــة. أمــا عــىل مســتوى األحيــاء واملجــاورات الســكنية، فيظهــر 
ذلــك يف وجــود سلســلة منهــا تتميــز بالنســيج املنفصــل واملعــزول، إمــا 
عــن طريــق احتياطــي األرايض الكــربى التابعــة لرشكــة أرامكــو، أو البنيــة 
التحتيــة ذات األبعــاد املفرطــة، أو أجــزاء كبــرية مــن اســتعامالت األرايض 
شــديدة التخصــص والتــي تفصلهــا عــن بعضهــا البعــض مــام نتــج عنــه 
نســيج حــرضي متقطــع مــع نــدرة املشــاريع ذات االســتخدامات املختلطــة 

ــهد.   ــن املش ــاس اإلنســاين م ــر املقي واختفــاء عن

إن البيئــة الحرضيــة ال تدعــم مبــادئ وجــود مدينــة تراعــي عنــارص املــي 
واملقيــاس اإلنســاين واملدينــة املســتدامة يف ظــل وضــع ينــدر أن 
يوجــد فيــه مجــاورة ســكنية واحــدة تتمتــع بنســب جيــدة مــن املســاحة 
املخصصــة للشــوارع واألماكــن العامــة. ويرجــع ذلــك إىل وجــود الطــرق 
الرسيعــة الواســعة والعريضــة والتــي عــادة مــا تعــوق اتصــال املشــاة، 
وتخلــق حيــزًا عاًمــا منخفــض الجــودة، ال يشــجع عــىل الســري فيــه باألقــدام. 
إن الكثافــة الناتجــة مــن النســيج والكتلــة املبنيــة، والبنيــة التحتيــة ذات 
األبعــاد املفرطــة، وعــدم وجــود األماكــن العامــة ذات النوعيــة الجيــدة، 
تخلــق مجــاورات ســكنية معزولــة عــن بعضهــا البعــض وخاويــة وبالتــايل ال 

تســتطيع أن تعمــل كنظــام موحــد متصــل داخــل املدينــة ككل.
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الشكل ٤٣. خارطة توضح املناطق املجزأة واملفصولة يف حارضة الدمام

األرايض املحجوزة ألرامكو 

املناطق املجزأة واملعزولة
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Division and Fragmentation

الشكل ٤٤. املعوقات داخل املدينة

الشكل ٤٥. مدينة مقسمة ومجزأة

الظهران

الخرب

الدمام

1

2

3

أسوار محجوزات ارامكو تقسم املدينة

املناطق املجزأة واملعزولة

62.5%
حارضة الدمام الكربى

22.3%

األرايض 
اململوكة 

ألرامكو

11.3%
أرايض صناعية 

3.9%
قاعدة عسكرية 

١. األرايض املحجوزة ألرامكو 
والبنية التحتية

 أنشأت منطقة عازلة بني 
وسط الدمام والخرب

2. القاعدة العسكرية واألرايض 
املحجوزة ألرامكو

 تقييد تنمية وتطوير الخرب وتحد 
من عملية التكامل مع الظهران

 

٣. املنطقة الصناعية وأرايض 
ارامكو 

تشكل »فجوة« كبرية يف املدينة 
تحد من متاسك وإستمرارية 

النسيج الحرضي 
 

أرايض عسكرية

حارضة الدمام

األرايض املحجوزة ألرامكو 

أرايض صناعية
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٣،2،5 التنمية االستقطابية بالدمام

الهيــكل  أن  الواضــح  مــن  الكــربى،  الدمــام  حــارضة  بالنظــر إىل وظائــف 
أحاديــة  املتخصصــة  التجمعــات  مــن  بسلســلة  يتميــز  العــام  العمــراين 
الوظيفــة. هــذه الوظيفــة األحاديــة املتخصصــة للغايــة، املرتبطة مبارشة 
بالتقســيم املذكــور أعــاله ونقــص الرتابــط يف النســيج الحــرضي، تشــري 
املســاواة  عــدم  ويعــزز  يدعــم  متــوازن  غــري  حــرضي  نظــام  وجــود  إىل 
املكانيــة. كــام تعتــرب الدمــام املدينــة الرئيســية مــن حيــث وجــود: املدينــة 
الصناعيــة، و املينــاء، واملطــار، ومراكــز التســوق، والضواحــي الســكنية، 
والحــرضي،  العمــراين  املســتوى  وعــىل  الــخ.  الســياحية..  واملناطــق 
يظهــر أن هنالــك جــزء محــدود مــن الســكان، الذيــن يتمتعــون بســهولة 
الوصــول إىل مرافــق التســوق والوظائــف والخدمــات الحرضيــة املختلفــة. 
حيــث يســكن ٣1 ٪ فقــط مــن الســكان عــىل مســافة يســهل الوصــول 
منهــا إىل املركزيــن الحرضيــني الذيــن يوجــد بهــام اســتخدامات مختلطــة 
مكثفــة، بينــام يقيــم أقــل مــن ٦ ٪ فقــط مــن الســكان يف حــارضة الدمــام 
عــىل مســافة تبعــد 1٠ دقائــق ســريا باألقــدام مــن مناطــق االســتخدامات 

املختلطــة يف كل مــن الدمــام والخــرب. 

إن هــذا النقــص يف وجــود وانتشــار مناطــق االســتخدامات املختلطــة 
املناطــق  بــني  املســاواة  عــدم  مســتوى  يف  كبــرية  زيــادة  إىل  أدى 
الحرضيــة املختلفــة.  وعــىل الرغــم مــن أن املشــاريع التــي متــت مؤخــراً 
متيــل إىل أن تؤكــد وتزيــد مــن عــدم املســاواة املكانيــة، إال أنــه عنــد 
ــاء الســكنية يف الدمــام )حــي  النظــر إىل بعــض أقــدم املجاورات/األحي

الــدوارس والنخيــل والقــزاز( نجــد وبشــكل مدهــش أن أداؤهــا جيــداً. حيــث 
يتوفــر يف األحياء/املجــاورات الســكنية القدميــة مشــاريعاً عاليــة الكثافــة 
ترتبــط بتــدرج هرمــي فعــال يف الشــوارع، تدعمهــا وجــود اســتخدامات 
مختلطــة عــىل نحــو متــوازن بشــكل جيــد، ومتيــل إىل وجــود الربــط العايل 

بــني الشــوارع والوصــول املتســاوي إىل الخدمــات وفــرص العمــل. 

 إن عمليــة الفصــل والعزلــة، مبعناهــا األوســع، تشــري إىل الحالــة التــي 
جيــد  بشــكل  ممتزجــة  ليســت  املحــيل  التخطيــط  عنــارص  فيهــا  تكــون 
متيــل  وبالتــايل  التوزيــع  حيــث  مــن  كايف  بشــكل  متوازنــة  وليســت 
إىل تفــكك بنيــة النظــام الحــرضي بأكملهــا واســتقطابها لعنــارص ذات 
طبيعــة واحــدة يف منطقــة واحــدة وعنــارص مبيــزات أخــرى يف منطقــة 
إىل  تشــري  فإنهــا  الســكان،  عــىل  املفهــوم  نفــس  وبتطبيــق  أخــرى 
مجموعــة محــددة مــن األشــخاص تتميــز بوضــع اقتصــادي و/أو اجتامعــي 
الخدمــات  مــن  عاليــة  مبســتويات  واحــدة  منطقــة  يف  تعيــش  معــني 
اجتامعيــة اقتصاديــة  بينــام يعيــش أشــخاص مــن مجموعــة  واملرافــق، 
أخــرى يف مناطــق بعيــدة محرومــة مــن نفــس جــودة الخدمــات. يحــدث 
التــي تعمــل عــىل  الفصــل بســبب الهيــاكل االقتصاديــة واملجتمعيــة 
يبــدو  كال املســتويني األدىن واألعــىل. فعــىل املســتوى املحــيل، 
ــار الســكان اإلقامــة أو يجــربون  ــه نتيجــة خياراتهــم املوقعيــة؛ حيــث يخت أن
عــىل ذلــك. وتتخــذ هــذه القــرارات املتعلقــة باملواقــع يف إطــار الســياق 

Mono-functional Clusters
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زقاق يف النسيج العمراين القديم يف الدمام 

التشخيص االسرتاتيجي
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محطة قطار
ميناء بحري

املدينة الزراعية 
املدينة الصناعية 

الشكل ٤٦. الدمام مدينة ذات تنمية استقطابية

مدينة متعددة االستخدامات 
مدينة املطار 

املدينة السياحية
املدينة الجامعية 
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والتــي  ومناطقهــم،  لبلدانهــم  واالقتصــادي  والســكاين  االجتامعــي 
تؤثــر يف املقــام األول عــىل أســواق اإلســكان، )أنظــر فــان كيمبــني 

.)1٩٩٨ وأوزوكريــن، 

 وميكــن مالحظــة التوزيــع غــري املتكافــئ للســكان عــرب املســاحة يف 
حــارضة الدمــام بأشــكال مختلفــة، خاصــة يف وســط املدينــة والضواحــي 
متامــاً.  مختلفــة  وبوظائــف  اتجاهــات  يف  تطــورت  التــي  الحرضيــة، 
وبالتــايل نالحــظ وجــود قطاعــات متخصصــة واســتخدامات أحاديــة، وهــو 
مــا يتناقــض مــع مبــادئ موئــل األمــم املتحــدة املتمثلــة يف االســتخدام 

املختلــط يف ٤٠ ٪ مــن املســاحة الكليــة لــألرض.

ويف الدمــام، يتأثــر توزيــع األنشــطة يف جميــع أنحــاء النظــام العمــراين 
ــدرج هرمــي بــني مراكــز املناطــق  بشــكل ســلبي بســبب عــدم وجــود ت
أن  الناتــج هــو  الســكنية داخــل املدينــة، واألثــر  العمرانيــة واملجــاورات 
الدمــام تبــدو مدينــة مجــزأة تفتقــر إىل الــراء االجتامعــي وحيــاة الشــوارع 
النابضــة واملفعمــة بالحيــاة، وأن املناطــق تتميــز بعــدم وجــود أو ضعــف 
النشــاط االقتصــادي، واالزدهــار. إن ٣٥٪ فقــط مــن إجــاميل الســكان يف 
املدينــة لديهــم إمكانيــة وســهولة اســتخدام املرافــق العامــة كاملــدارس 
واملستشــفيات واملتنزهــات واملحــالت التجاريــة، إلــخ. أمــا نســبة الـــ ٧٥٪ 
األخــرى، أي مــا مجموعــه ٥1٣.٠٠٠ نســمة، فتعــاين مــن عــدم املســاواة 

املــكاين. 
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شارع باستخدامات مختلطة يف الدمام
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التشخيص االسرتاتيجي

االســتقطاب  هــذا  تأثــري  يظهــر  الســكنية،  املجــاورة  مســتوى  وعــىل 
بوضــوح يف مشــاريع املجــاورات الســكنية الطرفيــة الجديــدة. كــام تتميــز 
هــذه املجــاورات الســكنية الطرفيــة بوجــود عــدد أقــل مــن طــرق وشــوارع 
الربــط، وصعوبــة الوصــول إىل بقيــة املدينــة، واملشــاريع ذات الكثافــة 
الرغــم مــن أن مخططــات هــذه املجــاورات  املنخفضــة للغايــة. وعــىل 
الســكنية تتنبــأ بإنشــاء الخدمــات واملرافــق، إال أنــه غالبــاً ال يتــم بنــاء هــذه 
للمجــاورات  املنخفضــة  والكثافــة  املعــزول  موقعهــا  بســبب  الهيــاكل 
الســكنية املعنيــة األمــر الــذي يجعــل البنــاء باهــظ التكلفــة وغــري فعــال. 
وبغــض النظــر عــن التخطيــط، فــإن تنفيــذ هــذه املشــاريع ضعيــف ويتميــز 
بعــدم املســاواة بــني مختلــف املجــاورات الســكنية، مــن حيــث ســهولة 

وإمكانيــة الوصــول إىل املرافــق والخدمــات والبنيــة التحتيــة.
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الشكل ٤٨. تحليل االستخدام املختلط يف األحياء

٢
مزيج قوي من االستخدامات إىل جانب 

االستخدامات السكنية والتجارية بنسة تجاوزت 
٣2٪ من املساحة املخصصة لألنشطة 

االقتصادية

ZOOM

٣
تتميز املنطقة بطابعها املختلط ولكنها 

تحتوي عىل 12٪ فقط من املساحة املخصصة 
لألنشطة االقتصادية، ونظرًا لقربها من الواجهة 

البحرية، فإنها تتميز بوجود حوايل 11٪ من 
املساحات العامة

1

3

2

الشكل ٤٧. كثافة االستخدامات املختلطة داخل الدمام

Mono-functional Clusters

2.٥٪ فقط من حارضة الدمام الكربى 

ميكن اعتبارها متعددة االستخدامات

2.9%

استعامالت 
مختلطة 
صناعية 

22%

استعامالت 
مختلطة جزئياً

74.5%

استخدامات مختلطة 
محدودة أو ال توجد 

استخدامات مختلطة مكثفة

استخدامات مختلطة متوسطة

استخدامات مختلطة منخفضة

طرق عازلة

التشخيص االسرتاتيجي

١
مزيًجا سيئًا من االستخدامات مع عدم تخصيص 

أي منطقة لألنشطة االقتصادية، علامً بأن 
األرايض املحجوزة لخط األنابيب تتيح فرصة 

استخدامها إلعادة ربط املجاورات السكنية.
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٤،2،5 اختالل التوازن البيئي واالجتامعي واالقتصادي
 يف الدمام

حــارضة الدمــام الكــربى تقــع يف منطقــة بــني الســهول والكثبــان الرمليــة 
مســتويات  ضمــن  األرايض  معظــم  وتوجــد  العــريب  الخليــج  وســاحل 
معتدلــة مــن التضاريــس، حيــث أن ٥٠٪ مــن املســاحة الحرضيــة تــرتاوح 
مســتويات ارتفاعهــا مــا بــني صفــر و٥٠ مــرت فــوق مســتوى ســطح البحــر، 
مــام يســهل مــن عمليــة التنميــة العمرانيــة والحرضيــة. ولقــد تشــكلت 
ــع  ــا املوق ــة، كونه ــرة النفطي ــىل الطف ــامداً ع ــا اعت ــام أساًس ــة الدم تنمي
الرئيــيس لرشكــة أرامكــو، وقــد أثــر بشــكل كبــري عــىل التنميــة العمرانيــة 
االقتصاديــة  التنميــة  أن  جليــاً  ويتضــح  والنوعيــة.  الكميــة  حيــث  مــن 
مــن  جعلــت  متباينــة  مســارات  عــىل  تســري  للمدينــة  البيئيــة  والنظــم 
ــة  ــة والنتيج ــة املدين ــة لبيئ ــاًرا للغاي ــراً ض ــة أم ــة االقتصادي ــيناريو التنمي س
هــي انفصــال عميــق واختــالل التــوازن بــني األبعــاد االجتامعيــة والبيئيــة 
واالقتصاديــة للمدينــة. وقــد منــت هــذه األنظمــة الثالثــة وتطــورت يف 
اتجاهــات متعارضــة، مــع عــدم الرتكيــز عــىل كيفيــة تأثريهــا عــىل وظيفــة 
البيئيــة الحساســة  أزيلــت األنظمــة  أو  البعــض. حيــث تعطلــت  بعضهــا 
الســكنية  األنابيــب واملصــايف واملشــاريع  إلفســاح املجــال لخطــوط 
تجاهــل  تــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الصناعيــة.  واملوانــئ  الســاحلية 
وتــرضر البنيــة الهيدروجيولوجيــة للمدينــة وموائلهــا البيئيــة الحساســة. 

ونظــرًا لوجــود شــبكة خــرضاء غــري متكاملــة بشــكل عــام، ومجــزأة بخطــوط 
األنابيــب، ووجــود األرايض املحجــوزة التابعــة ألرامكــو، والبنيــة التحتيــة 
املفرطــة األبعــاد، فإنــه ال يوجــد اتصــال مــا بــني الشــبكة الخــرضاء وأنظمــة 

مجــزأة  الزرقــاء  الشــبكة  أن  كــام  الزرقــاء(.  )الشــبكة  الطبيعيــة  امليــاه 
وتعرتضهــا املعوقــات، مــام يقلــل مــن املرونــة يف مواجهــة الســيول 
والفيضانــات، ويزيــد االعتــامد عــىل مصــادر امليــاه األخــرى للمدينــة )مثــل 
تحليــة امليــاه(. عليــه هنالــك حاجــة ملعالجــة مشــاكل النظــم الخــرضاء مــن 
تــم ربــط  الزرقــاء، فــإذا  حيــث عــدم االتســاق وعــدم ارتباطــه بالشــبكة 
يف  ذلــك  ويســاهم  التبخــر،  عوامــل  تقليــص  ميكــن  فإنــه  النظامــني 

تجديــد مســتوى امليــاه الجوفيــة.  

الخــرضاء  املســاحات  نقــص  يســاهم  اإلقليمــي،  املســتوى  عــىل 
الحراريــة يف املناطــق  الجــزر  تأثــري  زيــادة  يف املناطــق الحرضيــة يف 
الخــرضاء املحــدودة وغــري  الشــبكات  تفاقمــت بســبب  التــي  الحرضيــة 
يف  املناخــي  األداء  ســوء  وتفاقــم  املدينــة  نطــاق  عــىل  املتصلــة 
املدينــة. وباملثــل، عــىل مســتوى حــارضة الدمــام الكــربى، مل يتــم توزيــع 
املســاحات املفتوحــة العامــة بالتســاوي، حيــث أن املناطــق الســاحلية 
بســهولة  تتمتــع  نســبيًا  املنخفضــة  الســكانية  الكثافــة  ذات  الغنيــة 
الوصــول واســتخدام املســاحات املفتوحــة العامــة أكــر مــن املناطــق 
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة. عــىل ســبيل املثــال، عــىل الرغــم مــن 
وجــود متوســط 1٥.٠٨ مــرت مربــع مــن املســاحة املخصصــة للفــرد يف 
ــع للفــرد يف  األماكــن العامــة، إال أن النســبة تنخفــض إىل 1.٠٦ مــرت مرب
األجــزاء املركزيــة مــن املدينــة. ومــع ذلــك، تشــري كال القيمتــني إىل نــدرة 
تواجــد املســاحات املفتوحــة العامــة الخــرضاء، حيــث أن املتوســط العــام 

إنشاء مشاريع جديدة عىل ساحل الدمام
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أشجار مانغروف يف خطر

أرايض مستصلحة 
أرايض زراعية 

الشبكة الخرضاء

أرامكو
مناطق معرضة ملخاطر الجزر الحرارية

تأثري بيئي غري رضوري 

الشكل ٤٩. اختالل التوازن اإليكولوجي واإلقتصادي يف الدمام

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

التشخيص االسرتاتيجي



٩2

لنصيــب الفــرد املــوىص بهــا مــن قبــل األمــم املتحــدة تبلــغ ٣٠ مــرتًا مربًعا 
للفــرد، والتــي تصــل إىل 1٥٪ مــن إجــاميل املســاحة املبنيــة. وعــالوة 
عــىل ذلــك، ومــن الناحيــة االجتامعيــة، فــإن الجانــب املتعلــق بعــدم اتصــال 
شــبكات املســاحات املفتوحــة الخــرضاء، يســلط الضــوء عــىل التوزيــع 
غــري املتســاوي، وبالتــايل التوزيــع غــري املتكافــئ للبنيــة التحتيــة الخــرضاء 
عــرب املناطــق الحرضيــة، مــام يعكــس صعوبــة وصــول معظــم املواطنــني 

إىل األماكــن العامــة واملســاحات املفتوحــة الخــرضاء. 

ويف حــني أن األرايض البيضــاء توجــد وبكــرة يف كل مــن حــارضة الدمــام 
الكــربى وحــارضة الدمــام، فــإن امليــل الخطــري نحــو اســتصالح األرايض 
عــىل الســاحل أدى إىل تغيــري الخــط الســاحيل الطبيعــي، مؤكــداً عــىل 
مخاطــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بســبب هــذه املشــاريع الجديــدة 
قيمــة  الدمــام  ســاحل  يقــدم  كــام  البحريــة.   الواجهــة  عــىل  الواقعــة 
أفضــل مــن حيــث املســاحات املفتوحــة العامــة، إال أنــه يعتــرب منطقــة 
ــي  ــة الت ــتصالحات األرايض الجاري ــبب اس ــوى بس ــة قص ــر بيئي ذات مخاط
تــؤدي إىل فقــدان التنــوع البيولوجــي والنتيجــة هــي أن الخــط الســاحيل 
املعــرض للخطــر يف ظــل مشــاريع اســتصالح األرايض الواســعة النطاق 
و التدمــري للنظــم البيئيــة الطبيعيــة للشــواطئ، ميثــل مخاطــر بيئيــة 

ــل البيئــي. ــة، وبحاجــة ملحــة إلعــادة التأهي عالي

الســكنية  األحيــاء  مســتوى  عــىل  جليــة  ظاهــرة  األوضــاع  هــذه  كافــة   
يف  املامثلــة  الســاحلية  الحالــة  إىل  بالنظــر  املثــال،  ســبيل  فعــىل 
ــم تنفيذهــا  ــدة التــي ت ــة الجدي ــات التنمي ــاء عــىل عملي ــة الخــرب، وبن مدين
بالقــرب مــن املركــز متعــدد االســتخدامات الحــايل، نجــد أن أكــر مــن ٩٥٪ 

مــن املجــاورات الســكنية قــد تــم تشــيدها عــىل أرايض مســتصلحة مــع 
وجــود مــا يصــل إىل 1٠ ٪ منهــا معرضــة لخطــر ارتفــاع مســتوى ســطح 

البحــر )2 مــرت كحــد أقــى(.
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١،٦  االستجابات االسرتاتيجية

بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد اهم أربعة قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف الدمام، تم بناء عىل ذلك 
تحديد أربعة 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 الدمام. 
 

١،١،٦ املدينة املدمجة الشاملة )املكثفة عمرانياً(
وفقــاً ملبــادئ موئــل األمــم املتحــدة، يتعــني عــىل املــدن أن تشــجع اســرتاتيجيات 

التنميــة املكانيــة التــي تراعــي الحاجــة إىل توجيــه أنشــطة التوســع يف التنميــة 

العمرانيــة والحرضيــة، وترتيــب األولويــات للتجديــد الحــرضي عــن طريــق التخطيــط 

لتوفــري بنيــة تحتيــة وخدمــات ميــرسة وســهلة الوصــول إليهــا، وكثافــات ســكانية 

مســتدامة، والتصميــم املدمــج وتكامــل األحيــاء و املجــاورات الســكنية الجديــدة 

يف النســيج العمــراين والحــرضي، مــن أجــل منــع التمــدد العمــراين. ويف هــذا 

اإلطــار، ينصــب الرتكيــز عــىل العالقــة بــني الكتلــة العمرانيــة واســتدامة املدينــة، 

اســتخدامها  عــىل  آثــار  لهــا  وكثافتهــا  املــدن  شــكل  أن  االعتبــار  يف  واضعــني 

التــي  للمناقشــات  وكنتيجــة  ملواطنيهــا.  الحيــاة  ونوعيــة  للمــوارد  املســتدام 

متــت، بــرزت حجــج قويــة تدعــو إىل إنشــاء املدينــة املدمجــة الشــاملة باعتبارهــا 

الكتلــة العمرانيــة األكــر اســتدامة. ومــن املتصــور أن تكــون املدينــة املدمجــة 

الشــاملة عبــارة عــن تجمعــات عمرانيــة عاليــة الكثافــة، تتميــز مبشــاريع متعــددة 

ــة، مــع وجــود  ــزة وكثيفــة ومفعمــة بالحيوي ــة ممي االســتخدامات، ومناطــق مركزي

خدمــات ومرافــق موزعــة بشــكل جيــد )املستشــفيات، والحدائــق، واملــدارس، 

ــة  ــاء مدين ــز إنش ــة لتعزي ــة وترشيعي ــات مكاني ــاء آلي ــلية(. إن إنش ــه، والتس والرتفي

مدمجــة، تزيــد مــن ســهولة إمكانيــة الوصــول وقابليــة الســري، وبالتــايل تزيــد 

العامــة،  واألماكــن  العــام  النقــل  لوســائل  املســتخدمني  األشــخاص  عــدد  مــن 

مــام يقلــل مــن االزدحــام ويعــزز االقتصــاد املحــيل ويزيــد مــن التفاعــالت يف 

والتجديــد  الدمــج  ودعــم  تعزيــز  إىل  الراميــة  السياســات  وتشــمل  املجتمــع. 

الحــرضي، وإحيــاء مراكــز املــدن، وضبــط التنميــة العمرانيــة يف املناطــق الريفيــة 

واملناطــق الطرفيــة، والنهــوض  بكثافــة أعــىل وتنميــة االســتخدام املختلــط، 

وتشــجيع النقــل العــام، وتركيــز التنميــة الحرضيــة حــول املحطــات العامــة للنقــل. 

الســكان عــىل  بالحيــاة ويشــجع  الشــارع مفعــم  أن  نجــد  الســيناريو،  يف هــذا 

املــي أو ركــوب الدراجــة عــىل نحــو أكــر، كــام إن املشــاريع ذات الكثافــة العاليــة 

واســتعامالت األرايض املختلطــة ســوف تشــجع مــن وجود املــزج االجتامعي من 

األفــراد الذيــن يتمتعــون بالقــرب مــن أماكــن عملهــم ومــن منازلهــم والخدمــات. 

كــام ســوف تســاعد عمليــة املــي عــىل تقليــل االعتــامد عــىل الســيارات، مــام 

يخفــف مــن حــدة االزدحــام وتلــوث الهــواء ومشــاكل اســتنفاد املــوارد. 

2،١،٦ املدينة املرتابطة واملتصلة
املــدن  مــن  التــزام  عــىل  الحصــول  نحــو  الجديــدة،  الحرضيــة  األجنــدة  تســعى 

بتســهيل الوصــول إىل األماكــن العامــة ووســائل النقــل العــام والســكن والتعليم 

املناطــق  مــن  كل  يف  واالتصــاالت  العامــة  واملعلومــات  الصحيــة  واملرافــق 

الحرضيــة والريفيــة. وهــذا يشــمل إنشــاء تــدرج هرمــي يف الشــوارع إىل جانــب 

وجــود الطــرق الرشيانيــة، والشــوارع املحليــة حســب االختالفــات يف رسعــة حركــة 

املــرور، لتكــون مبثابــة عنــارص ربــط ســواء مــن حيــث ســهولة و  إمكانيــة الوصــول 

أو التفاعــالت االجتامعيــة. تلعــب شــبكة الشــوارع دوًرا كبــريًا يف تشــكيل البنيــة 

واملبــاين  والشــوارع  للكتــل  للتطــور  منطًــا  تضــع  بدورهــا  والتــي  العمرانيــة، 

واملســاحات املفتوحــة واملناظــر الطبيعيــة. كــام يبــدو مــن الواضــح أنــه لتصميــم 

األرايض  كميــة  تحديــد  يجــب  الكثافــة،  عاليــة  ملدينــة  مناســبة  شــوارع  شــبكة 

ــدء يف أي  ــل الب ــد قب ــكل جي ــيارات بش ــف الس ــرق واألرصفــة ومواق ــة للط الالزم

تطويــر. ويرجــع ذلــك إىل وجــود وظائــف معقــدة، وكثافــة ســكانية عاليــة تتطلــب 

متصلــة  كشــبكة  املرتابطــة  املدينــة  تعتــرب  لذلــك،  بالشــوارع.  عاليــة  تغطيــة 

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. واألهــم مــن ذلــك، أن 

هــذه املجــاورات الســكنية تحتــوي عــىل أماكــن العمــل واملواقــع املريحــة التــي 

ميكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع أفــراد املجتمــع والتــي تتســبب بدورهــا 

يف وجــود أقــل حاجــة الســتخدام الســيارات الخاصــة. كــام إن يف املــدن الكبــرية، 

ميكــن أن توفــر وســائل وأنظمــة النقــل الجامعــي رحــالت تنقــل برسعــة عاليــة عــرب 

املدينــة عــن طريــق ربــط مراكــز األحيــاء و املجــاورات الســكنية مــع بعضهــا البعــض، 

وتــرك مهمــة التوزيــع املحــيل للوســائل املحليــة. وهــذا يقلــل مــن حجــم وتأثــري 

حركــة املــرور، والتــي ميكــن تهدئتهــا والســيطرة عليهــا، وال ســيام حــول املراكــز 

العامــة لألحيــاء و املجــاورات الســكنية. لقــد أصبحــت القطــارات املحليــة وأنظمــة 

خطــوط الــرتام والحافــالت الكهربائيــة أكــر فعاليــة، ونتيجــة لذلــك، فــإن ركــوب 

الدراجــات واملــي يكــون أكــر متعــة. عــالوة عــىل ذلــك، يتــم تقليــل االزدحــام 

يف  املشــرتك  والعيــش  باألمــن  الشــعور  يــزداد  كــام  كبــري،  بشــكل  والتلــوث 

األماكــن العامــة. 

النظرة املستقبلية

املدينة املرتابطة واملتصلة2
]إعادة الدمج[ املدينة املدمجة الشاملة١

]املكثفة عمرانياً[
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املدينة املرنة٤
]الحامية والتحسني[

٣،١،٦ املدينة اإلندماجية الشاملة
تطلــب األجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،مــن املــدن االلتــزام بتعزيــز ودعــم التنــوع 

يف املــدن، لتعزيــز ودعــم الرتابــط االجتامعــي والحــوار والتفاهــم بــني الثقافــات 

والتســامح واالحــرتام املتبــادل واملســاواة واالبتــكار وريــادة األعــامل واإلندمــاج 

قابليــة  ودعــم  تعزيــز  وكذلــك  الســكان،  لجميــع  والكرامــة  والســالمة،  والهويــة 

ــك،  ــاة. ومــع ذل العيــش واالقتصــاد العمــراين والحــرضي النابــض واملفعــم بالحي

فبينــام يــؤدي النشــاط العمــراين الحــرضي إىل دفــع عجلــة االقتصــاد العاملــي 

إىل األمــام، فــإن ارتفــاع معــدل عــدم املســاواة داخــل املــدن ميكــن أن يعرقــل 

تقــدم التنميــة والتطــور. إن مفهــوم املدينــة اإلندماجيــة الشــاملة يســاعد عــىل 

توجيــه التنميــة الحرضيــة نحــو منــوذج ميكــن فيــه للنــاس أن يجنــوا فوائــد النشــاط 

العمــراين الحــرضي مــن خــالل ضــامن قيــام املؤسســات املحليــة بتعزيــز ودعــم 

التعدديــة والتعايــش الســلمي، يف إطــار مجتمعــات متزايــدة التبايــن و متعــددة 

ــة الشــاملة حــول: ــة اإلندماجي الثقافــات. يتمحــور مفهــوم املدين

• اقتصاد حرضي نابض ومفعم بالحياة ومستدام وإندماجي شامل؛

ــايف،  ــرتاث الثق ــية، وال ــة، واملزايــا التنافس ــات املحلي ــن اإلمكاني • االســتفادة م

ــة؛ واملــوارد املحلي

• بنيــة تحتيــة تتســم بالكفــاءة مــن حيــث املــوارد واملرونــة؛ وتعزيــز ودعــم التنميــة 

الصناعيــة املســتدامة واإلندماجية الشــاملة؛ 

• أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدام؛ وتهيئــه بيئــة مواتيــه لألعــامل التجاريــة 

واالبتــكار، فضــالً عــن ســبل كســب العيــش. وهــذا يعنــي أنــه لــي توفــر املــدن 

أن  نفهــم  أن  الــرضوري  مــن  للجميــع،  األفضــل  املعيشــية  والظــروف  الفــرص 

مفهــوم املــدن اإلندماجيــة الشــاملة يشــمل شــبكة  مــن العوامــل املكانيــة 

املتعــددة: واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

•اإلندمــاج املــكاين: يتطلــب اإلندمــاج والشــمول الحــرضي وتوفــري الرضوريــات 

بأســعار معقولــة مثــل الســكن والبنيــة التحتيــة والخدمــات األساســية. 

ــاج االجتامعــي: تحتــاج املدينــة اإلندماجيــة الشــاملة إىل ضــامن حقــوق  •اإلندم

متســاوية ومشــاركة الجميــع.

• اإلندمــاج االقتصــادي: إن توفــري فــرص العمــل وإعطــاء الســكان فرصــة التمتــع 

بفوائــد النمــو االقتصــادي يعتــرب عنــر حاســم يف اإلندماج والشــمول الحرضي. 

متداخلــة  الحــرضي  لإلندمــاج  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  املكانيــة  األبعــاد  إن 

البعــض. وعنــد دمجهــا  تعزيــز ودعــم بعضهــا  بإحــكام، ومتيــل إىل  ومتشــابكة 

حياتهــم. وجــودة  املعيشــة  مســتوى  تحســني  ميكنهــا  بفعاليــة، 

٤،١،٦ املدينة املرنة
ــار النســيج العمــراين والبنيــة التحتيــة العمرانيــة  تضــع املدينــة املرنــة يف االعتب

املناســبة لتكــون أكــر مرونــة تجــاه التحديــات العمرانيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

املنــاخ.  وتغــري  الكربــون  عــىل  املعتمــد  الوقــود  اســتهالك  تصاحــب  التــي 

ــة عــىل أنهــا شــبكة مســتدامة  ــة املرن وعــىل هــذا النحــو، ميكــن تعريــف املدين

مــن األنظمــة العمرانيــة واملجتمعــات.  حيــث تحتــوي هــذه األنظمــة العمرانيــة 

ــة. وتشــمل الطــرق  ــة للمدين ــة واملبني ــة الطبيعي ــات البيئي عــىل كل مــن املكون

ــا  ــة والطبوغرافي ــاالت والرتب ــق االتص ــة ومراف ــة العمراني ــة التحتي ــاين والبني واملب

الســكانية...  والكثافــة  املائيــة  واملجــاري  والجيولوجيــة  الطبيعيــة  والســامت 

وعظامهــا  للمدينــة  كجســم  العمرانيــة  النظــم  تعمــل  إجــاميل،  وبشــكل  إلــخ. 
ورشايينهــا وعضالتهــا. كــام إن املــدن املرنــة، كــام أوضحهــا قودستشــوك )2٠٠٣( 

]٥٠[، هــي مــدن قــادرة عــىل تحمــل الصدمــات واإلجهاد الشــديدين مــن دون حدوث 

تلــف فــوري، أو تشــوه أو متــزق دائــم. تكتســب هــذه املــدن  أو  أي فــوىض 

ــداد مــن  ــة حيــث أنهــا مصممــة مســبًقا للتنبــؤ واالرت ــا مــن املرون مســتوى معيًن

ــة الجديــدة،  ــا لألجنــدة الحرضي تأثــريات املخاطــر الطبيعيــة أو التكنولوجيــة. ووفًق

تحتــاج املــدن إىل ضــامن االســتدامة البيئيــة مــن خــالل تعزيــز ودعــم الطاقــة 

التنميــة الحرضيــة،  لــألرايض واملــوارد يف  النظيفــة واالســتخدام املســتدام 

ــز ودعــم أمنــاط االســتهالك  ــة والتنــوع البيولوجــي، وتعزي ــة النظــم البيئي وحامي

واإلنتــاج املســتدام، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والتخفيــف مــن حــدة تغــريات 

عمرانيــة  مرونــة  إيجــاد  إىل  املــدن  تحتــاج  وباختصــار،  معهــا.  والتكييــف  املنــاخ 

وحرضيــة. حيــث تنــص اتفاقيــة األمــم املتحــدة للبيئــة عــىل أنــه مــن أجــل هــذا 

الغــرض، تحتــاج املــدن إىل االســتثامر يف توليــد واســتخدام الطاقــة املتجــددة 

وبأســعار معقولــة، والبنيــة التحتيــة وخدمــات النقــل املســتدام والكــفء، وتحقيق 

التكاليــف املاليــة والبيئيــة والصحيــة  الطــرق وترابطهــا وتقليــل  منافــع شــبكة 

العامــة لحركــة املــرور والتنقــل غــري الفعالــة، واالزدحام وتلوث الهواء والضوضاء 

العمرانيــة والحرضية.  الحرارة يف املناطــق  الجــزر  تأثريات  باإلضافة إىل تقليل 

اإلقليمــي  نظامهــا  متبــادل  بشــكل  املرنــة  املدينــة  تدعــم  ذلــك،  جانــب  إىل 

لتفعيــل آليــات االســتقالب الحــرضي اإليجــايب يف املناطــق الحرضيــة، وتشــجيع 

واألرايض.  الطبيعيــة  للمــوارد  املســتدام  واالســتخدام  اإلدارة 

النظرة املستقبلية

املدينة اإلندماجية الشاملة٣
]إنشاء الفرص[
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2،٦ النامذج املناسبة للتنمية العمرانية بالدمام
١،2،٦ دمج املدينة لتدعيم مراكز التطوير والتكثيف 

هنــاك العديــد مــن الفوائــد املتوقعــة للمدينــة املدمجــة الشــاملة فيــام يتعلــق 

بالتمــدد والزحــف العمــراين، والتــي تشــمل: 

• تقليص استخدام السيارات وبالتايل انخفاض االنبعاثات الكربونية؛

• انخفاض استهالك الطاقة؛

• توفري خدمات النقل العام بشكل أفضل؛

• زيادة سهولة إمكانية الوصول والتنقل بشكل عام؛

• إعادة استخدام البنية التحتية واألرايض املطورة؛

• إعادة تأهيل وتجديد املناطق الحرضية الحالية؛

• الحفاظ عىل املساحات الخرضاء التي تحقق نوعية وجودة حياة أعىل؛

• خلق بيئة لتعزيز ودعم األعامل واألنشطة التجارية.

عــىل هــذا النحــو، تركــز اإلســرتاتيجية األوىل عــىل أهميــة الحــد مــن التوســع 

العمــراين يف الدمــام، مــن خــالل الرتكيــز عــىل امتــداد  وظيفــة نطــاق التنميــة 

العمرانيــة الحاليــة.  مــن خــالل وضــع حــدود قويــة تحــد مــن توســع املدينــة وتعــزز 

حجمهــا، مــن املمكــن زيــادة الكثافــة داخــل املناطــق املبنيــة ويف مــوازاة ذلــك، 

الحــايل.  الحــرضي  النســيج  داخــل  البيضــاء  األرايض  قطــع  تطويــر  و  تشــجيع 

سيشــجع هــذا اإلجــراء املطوريــن عــىل البنــاء عــىل األرايض البيضــاء القامئــة، 

ــاء  ــة املتعلقــة بقطــاع البن ــة واالقتصادي ــز ودعــم األنشــطة املالي وبالتــايل تعزي

توفــري  يف  الضغــوط  بعــض  تخفيــف  إىل  أيًضــا  هــذا  ســيؤدي  الدمــام.  يف 

البنيــة التحتيــة األساســية مثــل شــبكات الــرف الصحــي والكهربــاء وشــبكات 

ــة للتطبيــق  ــة توفريهــا أكــر قابلي ــاه النظيفــة، مــن خــالل جعــل عملي ــع املي توزي

اقتصاديًــا. وهــذا بــدوره ســيزيد مــن كفــاءة الطاقــة يف املدينــة دون الحاجــة 

بالــرضورة إىل تكلفــة عاليــة.  وعمومــا، فــإن توفــري ووجــود بنيــة تحتيــة أكــر كفــاءة 

ــق اســتكامل نظــام الطــرق والشــوارع الحــايل وتوفــري  وترابطــاً، خاصــة عــن طري

وســائل النقــل العــام، ســيزيد مــن ســهولة الحركــة والتنقــل عــرب شــبكة الطــرق 

والشــوارع، ويدعــم إنشــاء مراكــز جديــدة، والتــي تعمــل مبثابــة مراكــز جديــدة 

االســتخدامات.  متعــددة 

يجــب تحســني شــبكة النقــل العــام املقرتحــة، مــام يتيــح الوصــول إىل املناطــق 

الحرضيــة الحاليــة يف املدينــة و التــي تفتقــر إىل اتصــال جيــد مبراكــز املــدن، 

التحتيــة  والخدمــات  البنيــة  الوصــول واســتخدام  إمكانيــة وســهولة  فضــالً عــن 

العامــة مثــل املــدارس واملستشــفيات واملكتبــات والحدائــق العامــة. وســيزيد 

ذلــك مــن إمكانيــة الوصــول إىل الفــرص، حيــث ســيوفر النقــل العــام املتكامــل 

املتعــدد الوســائط وصــوالً متنوًعــا ومرتابطــاً إىل املدينــة، ويحــد مــن رضورة 

التنقــل ملســافات طويلــة. واســتكامال لهــذا الســيناريو، ســتؤدي عمليــة تطويــر 

غــري  األرايض  وتحويــل  جديــدة،  حرضيــة  خدمــات  توفــري  إىل  البيضــاء  األرايض 

تجديد املناطق الحرضية القامئةاملســتخدمة إىل عنــارص منتجــة، مــام يســهم يف اقتصــاد املدينــة وصحتهــا. 

املنطقة  العمرانية الجديدة

التكثيف عىل طول الطرق الرئيسية
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ــا إىل  ــزأة: وتحويله ــمة واملج ــة املقس ــط املدين ــادة رب 2،2،٦ إع
مدينــة متصلــة ومرتابطــة ومدمجــة

املقســم  العمــراين  الھیــكل  تغییــر  إىل  الحاجــة  الثانیــة  اإلســرتاتیجیة  تتنــاول 

وتقلیــل التجزئــة والتشــتت املــكاين للدمــام، مــام یتیــح إمكانيــة وصــول أكــر 

انتشــارا لجميــع ســكانها. إن التخلــص مــن التقســیامت املكانيــة يف املدینــة 

ھــو عملیــة دوریــة تشــمل مراحــل التحلیــل والفھــم واإلجــراءات القویــة التــي 

التنفیذیــة والتقییمیــة. ولكــن األھــم مــن  یحددھــا مزیــج دقیــق مــن األدوات 

ذلــك، أنــه یجــب تعزیــز ودعــم فكــر جدیــد یقــدر وســائل النقــل العــام يف املدینــة، 

وســوف تحتــاج سیاســات النمــو إىل اتبــاع ھــذه الفكــرة الجدیــدة، وتطبیقھــا، مــع 

االھتــامم مببــادئ التنميــة املســتدامة، مــن خــالل إطــار معیــاري قــوي.

یجــب إعــادة تحدیــد البنیــة التحتیــة للطــرق مــن حیــث الحجــم واملســتوى، والتحــول 

النقــل  نحــو  أكــر  الســیارات إىل شــبكة متیــل  نحــو  نقــل موجھــة  مــن شــبكة 

العــام وصدیقــة للمشــاة وركــوب الدراجــات. ومــن أجــل إعــادة التــوازن مــا بیــن 

النقــل العــام والنقــل بالســیارات الخاصــة، یجــب اســتكامل نظــام الطــرق املعــاد 

تحدیــده بنظــام نقــل عــام متكامــل ومتعــدد الوســائط ومتكامــل ومرتابــط داخلیــا 

»capillary«. ومــع وجــود مثــل ھــذا النظــام، ســیكون مــن الســھل الحــد مــن 

ــث  ــن حی ــة م ــر الفعال ــل غی ــة التنق ــن حرك ــص م ــن، والتخل ــة للمواطنی ــة الحرك تكلف

التكلفــة، وزیــادة إمكانيــة الســیر باألقــدام، والوصــول إىل أماكــن العمــل، وزیــادة 

التفاعــل االجتامعــي- االقتصــادي. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن نظــام النقــل العــام 

الجدیــد املصاحــب لسیاســات التكثیــف املناســبة عــىل طــول مســاراته وحــول 

متعــددة  جدیــدة  مراكــز  وإنشــاء  التكثیــف،  عملیــات  ویحفــز  ســیعزز  محطاتــه، 

االســتخدامات، تدعــم آلیــات جدیــدة لضبــط قیمــة األرايض واالســتفادة منھــا.

متیــز  التــي  والتباعــد  التجزئــة  وأشــكال  البیضــاء  األرايض  اعتبــار  أیضــا  ویمكــن 

املتاحــة  للمســاحات  ومصــدر  كمــوارد  الدمــام  يف  حالیــاً  العمــراين  النســیج 

للخدمــات العامــة. ويف الواقــع، یجــب إنشــاء شــبكة جدیــدة مــن األماكــن العامــة 

إلعــادة  املتاحــة  البیضــاء  األرض  باســتخدام  الخــرضاء،  التحتیــة  البنیــة  وأنظمــة 

أن  یجــب  ذلــك،  جانــب  الســكنیة املنفصلــة واملعزولــة. وإىل  ربــط املجــاورات 

یوفــر نظــام النقــل العــام الجدیــد فرصــاً أفضــل للوصــول إىل األمنــاط الحرضيــة، 

وأن یربــط، عــىل وجــه الخصــوص، املناطــق املجــزأة واملحرومــة مــن الخدمــات 

مبجموعــة متنوعــة مــن األماكــن العامــة املخلتفــة، باإلضافــة إىل ربــط املدینــة 

ھنــاك  التنفیذیــة،  والئحتھــا  الجدیــدة  الحرضيــة  األجنــدة  ملبــادئ  ووفقــاً  ككل. 

ذات  الوصــول  وســھلة  اآلمنــة  الخــرضاء  العامــة  األماكــن  ودعــم  لتعزیــز  حاجــة 

والســاحات  الدراجــات  وممــرات  واألرصفــة  الشــوارع  وتشــمل  العالیــة  الجــودة 

ومناطــق الواجھــة البحریــة والحدائــق واملنتزھــات العامــة، والتــي تعتــرب مناطــق 

متعــددة الوظائــف للتفاعــل االجتامعــي واإلندمــاج والصحــة البرشیــة والرفاھیــة. 

ــادالت  ــز ودعــم التب حیــث یمكــن لھــذه األماكــن أن تلعــب دوراً أساســیاً يف تعزی

االجتامعــي،  واالندمــاج  التواصــل  عــن  فضــالً  الثقــايف،  والتعبیــر  االقتصادیــة 

وتعزیــز ودعــم الحــوار بیــن الســكان والثقافــات الواســعة واملتنوعــة.
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٣،2،٦ تكافــؤ إمكانيــة االســتفادة مــن املرافــق العامــة والفــرص 
االقتصاديــة

تســتند االســرتاتيجية الثالثــة عــىل االســرتاتيجية الســابقة وتهــدف إىل 
تشــكيل مدينــة أكــر إندماجــاً وشــموالً وتكافــؤاً، وزيــادة إمكانية وســهولة 

اســتخدام املرافــق العامــة واالســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة. 
 كــام يجــب أن يســتند النهــج املطبــق عــىل مــا ورد يف االســرتاتيجية 
لتوفــري  البيضــاء  األرايض  اســتغالل  إىل  تهــدف  والتــي  الســابقة، 
واألماكــن  العامــة،  األماكــن  يف  االســتثامرات  وتحفيــز  الخدمــات، 
واملســاحات الرتفيهية/الخــرضاء، والخدمــات العامــة، واملرافــق مــن أجــل 
عــىل  ذلــك،  تحقيــق  تدريجيــاً. وميكــن  العمرانيــة  الكتلــة  إعــادة هيكلــة 
ســبيل املثــال، مــن خــالل تحديــد املواقــع االســرتاتيجية ملناطــق الجــذب 
الرئيســية يف املناطــق البيضــاء التــي مل يتــم تطويرهــا، وعــن طريــق 
والخدمــات  العامــة  األماكــن  جانــب  إىل  الجديــدة،  املعــامل  هــذه  ربــط 
الجديــدة، ببقيــة املدينــة مــن خــالل شــبكة نقــل عــام فعــال. ومــن شــأن 
هــذه العمليــة أن تزيــد إمكانيــة وســهولة الوصــول واالســتخدام لجميــع 
حــد  أقــى  إىل  الحرضيــة  املناطــق  يف  واملســتخدمني  املواطنــني 
بالقــرب مــن  التواجــد  ممكــن، مــام ميكــن املزيــد مــن األشــخاص مــن 
الخدمــات واملرافــق، وتعــزز وتدعــم املناطــق املتعــددة االســتخدامات 

والعاليــة الكثافــة املوزعــة بشــكل جيــد يف جميــع أنحــاء املدينــة.
 هنــاك الكثــري مــن األدلــة التــي تبــني اآلثــار الجانبيــة الســلبية للفصــل 

والتجزئــة، وهــي تختلــف حســب نــوع الفصــل.

 إن تقليــص التجــزؤ وعــدم التســاوي يف الفــرص ســيؤدي إىل توفــري 
حافــز غــري مبــارش إلعــادة التــوازن للديناميكيــات االجتامعيــة االقتصاديــة 
إيجابيــة،  تغيــريات  إحــداث  إىل  يــؤدي  مــام  املدينــة،  هيــكل  يف 
الســكان  بــني  والحــوار  االقتصــادي  التبــادل  وإطــالق  املســاواة،  مثــل 
ــة  ــات القانوني ــالل السياس ــاً. ومــن خ ــر تنوع ــة األك والطبقــات االجتامعي
واملاليــة واملكانيــة املتكاملــة، ميكــن تحقيــق إعــادة توزيــع تدريجيــة لــكل 
مــن الجــودة الحرضيــة وإمكانيــة وســهولة االســتفادة مــن الخدمــات يف 
تلــك املناطــق التــي تتســم يف الوقــت الحــايل بقــدر اقــل مــن التفاعــل 

واإلندمــاج. االجتامعي-االقتصــادي 
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٤،2،٦  إعادة توازن النظم االجتامعية-البيئية واالقتصادية

تحتــاج مدينــة الدمــام إىل فهمهــا كنظــام معقــد مــن العالقــات املكانيــة 
ــة  ــة التحتي ــة )كــام هــو مرتبــط بالبني ــة بــني إنتاجيتهــا االقتصادي والوظيفي
البيئيــة  والنظــم  البيئيــة  ومواردهــا  االجتامعيــة،  وأنظمتهــا  الحرضيــة(، 
الطبيعيــة. وعــىل هــذا النحــو، تهــدف االســرتاتيجية الرابعــة إىل تعزيــز 
ودعــم تطويــر األطــر املكانيــة الحرضيــة التــي تدعــم اإلدارة املســتدامة 
اإلندماجيــة  وتشــجع  واألرايض،  الطبيعيــة  املــوارد  اســتخدام  يف 
وتحقيــق الكثافــة املالمئــة، وتعــدد املراكــز، واالســتخدامات املختلطــة، 
وإعــادة التهيئــة التدريجيــة لألنظمــة االقتصاديــة يف الدمــام نحــو مســار 
أكــر اســتدامة. ويف هــذا الســيناريو، متثــل شــبكات الخــط الســاحيل 
والزراعــي واملســاحات الخــرضاء العامــة مصــدراً محتمالً للنمــو االقتصادي 
والتنميــة االجتامعيــة التــي ميكــن توجيههــا أيضــاً لتجديــد صحــة النظــم 

البيئيــة الحرضيــة املتــرضرة. 

التــي  الحــرضي  والتصميــم  التخطيــط  أدوات  خــالل  مــن  ذلــك  يتحقــق 
بــني  التــوازن  إعــادة  إىل  تهــدف  للتطبيــق  قابلــة  حلــول  إيجــاد  تدعــم 
االســرتاتيجية  املخططــات  ذلــك،  عــىل  األمثلــة  ومــن  األنظمــة.  هــذه 
الحــرضي  التوســع  أو اســرتاتيجيات  العمــراين  النســيج  للتكثيــف داخــل 
اقتصاديــات  تحقيــق  إىل  تــؤدي  أن  ميكــن  والتــي  لــه،  املخطــط 
وإعــادة  املــوارد،  كفــاءة  ودعــم  وتعزيــز  اقتصــادي،  وتكتــل  كــربى 
البيئيــة.  واالســتدامة  الحرضيــة،  واملرونــة  االقتصــادي،  التوزيــع 
وبنــاء عــىل هــذا النهــج، تعتــرب جــودة الكتلــة العمرانيــة والبنيــة التحتيــة 
التكاليــف  لكفــاءة  املحركــة  العوامــل  أهــم  مــن  املبــاين  وتصميــم 
واملــوارد، مــام ينتــج عنهــا مزايــا االقتصاديــات الكــربى والتكتــل، ويعــزز 
االقتصــاد  يف  املســتدام  النمــو  ويشــجع  واإلنتاجيــة،  الطاقــة  كفــاءة 
االقتصــاد  نهــج  يوفــر  أن  ميكــن  املثــال،  ســبيل  فعــىل  الحــرضي. 
القــرارات  اتخــاذ  مبوجبــه  ميكــن  مرجعيًــا  إطــاًرا  والدائــري  األخــرض 
البيئيــة  واإلدارة  املــوارد  اســتخدام  كفــاءة  ودعــم  لتعزيــز  واإلجــراءات 
اإلطــار  وهــذا  للســكان.  أفضــل  معيشــة  مســتوى  وتحقيــق  الفعالــة 
املجــاالت  عــيل  اإلجــاميل  الطلــب  بــني  التــوازن  إىل  يهــدف  الــذي 
يــيل:  مــا  يتضمــن  أن  يجــب  واملؤسســية  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 

• البعد البيئي:- توفري بيئة إنتاجية صحية وطبيعية؛
التقــدم االقتصــادي مبعنــى  املســاهمة يف  البعــد االقتصــادي:-   •

للمــوارد؛ املســتدامة  واإلدارة  االزدهــار 
• البعد االجتامعي:- توفري االزدهار والفرص االجتامعية املنصفة؛

 - البيئيــة  النظــم  إقامــة  يف  املســاهمة  املؤســيس:-  البعــد   •
التشــاركية الحوكمــة  خــالل  مــن  االســتدامة  نحــو  االجتامعيــة 
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إنتــاج،  ويف الوقــت نفســه، يجــب أن يســهم كل بعــد يتعلــق بنظــام 
ورفاهيتهــم. للمواطنــني  البرشيــة  التنميــة  يف  مختلفــة،  بدرجــات 

عــىل  الحفــاظ  حســاب  عــىل  البرشيــة  التنميــة  ودعــم  تعزيــز  يلــزم  ال 
البيئــة والنمــو املســتدام. حيــث يجــب النظــر يف رضورة تحســني عمليــة 
اإلســتقالب الحــرضي والتحــرك نحــو مدينــة أكــر اســتدامة، بتطبيقهــا يف 

التنمية املستدامة يف الساحل 

مشاريع السياحة البيئية يف 
شاطئ نصف القمر

النظرة املستقبلية

أي مــرشوع جديــد، مــن خــالل إنشــاء حلقــات مغلقــة لــدورات اإلنتــاج/
االســتهالك. هنــاك العديــد مــن األمثلــة ملثــل هــذا النهــج، عــىل ســبيل 
املثــال، دمــج النقــل العــام وإنتــاج الطاقــة املتجــددة يحســن مــن الفوائــد 

البيئيــة واالقتصاديــة لالســتثامرات. 

ومــن األمثلــة الجيــدة األخــرى يف الدمــام إمكانيــة تغيــري نظــم إدارة ميــاه 
قائــم  مركــزي  ال  أســلوب  نحــو  األمطــار،  ميــاه  وإدارة  الصحــي  الــرف 
عــىل الطبيعــة بشــكل أكــر، مــن أجــل تقليــل تلــوث كل مــن طبقــات 
امليــاه الجوفيــة والســواحل، مــع تقليــل تكلفــة تقديــم الخدمــات. كذلــك، 
البيئيــة والرتويــج لهــا كمحــرك اقتصــادي،  ميكــن اســتخدام املعالجــات 
مــن خــالل تطويــر فــرص جديــدة وأســواق جديــدة، مــن الســياحة البيئيــة 
والثقافيــة وصيــد األســامك، والزراعــة الحرضيــة... إلــخ. ففــي الدمــام، 
عــىل ســبيل املثــال، ميكــن اســتخدام األوديــة كمســاحات خــرضاء عامــة 
جديــدة، ويف نفــس الوقــت إعــادة تشــكيل األرايض التابعــة ألرامكــو/
البيضــاء كمســاحات إلعــادة الربــط بــني الشــبكات الخــرضاء والزرقــاء، ميكــن 
أن تســاعد يف إعــادة تشــكيل البنيــة التحتيــة االجتامعية-البيئيــة الجديــدة 
للمدينــة، وتقليــل عوامــل تبخــر امليــاه، وزيــادة كميــة املــوارد الطبيعيــة 
واملســاحات املفتوحــة لتحقيــق عمليــات ربــط أفضــل للمدينــة مــع توفــري 

املنافــع البيئيــة.
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النظرة املستقبلية

الشكل ٥٥. املدينة املرنة: إعادة التوازن للنظم االجتامعية-االقتصادية

الشبكة الخرضاء املتصلة

مقرتح املحاور الخرضاء لألرايض التابعة 
ملحجوزات أرامكو

شبكة النقل العام

إعادة تنشيط الواجهة البحرية يف الدمام األودية

شبكة النقل البحري العام 
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شكل ٦٥. خارطة توضح مناطق التكثيف الجديدة يف الدمام

 
٣،٦ رؤية الدمام املستدامة

 
يف حقيقــة األمــر نجــد أن مدينــة الدمــام لديهــا الفرصــة لتضــع نفســها 
عــىل املســار الصحيــح نحــو منــوذج للتنميــة الحرضيــة أكر اســتدامة، حيث 
أن بعــض قضاياهــا تتضمــن أيضــا إمكانيــات إليجــاد حلــول لهــا. تتوافــق 
مــع  مســتدامة  تصبــح  لــي  للدمــام  املقرتحــة  األربــع  االســرتاتيجيات 
رؤيــة وأهــداف األجنــدة الحرضيــة الجديــدة، وتعتمــد عــىل األبعــاد الثالثــة 
لالســتدامة. تهــدف الرؤيــة الشــاملة، الناشــئة عــن الجمــع بــني التوصيــات 
الناحيــة  مــن  الدمــام  حــارضة  هيــكل  تغيــري  إىل  األربــع،  االســرتاتيجية 

العمرانيــة  مــن أجــل تحقيــق الجوانــب الثالثــة لالســتدامة مــن خــالل:
•  ضــامن العدالــة االجتامعيــة يف توزيــع  الخدمات االجتامعية )االســتدامة 

االجتامعية(؛
النظــام  هيكلــة  إعــادة  مــع  مســتقر  اقتصــادي  منــو  عــىل  الحفــاظ   •
اإلنتاجــي، مــن أجــل توفــري املــوارد والطاقــة )االســتدامة االقتصاديــة(؛ 
خفــض  خــالل  مــن  ومريحــة  آمنــة  معيشــية  بيئــات  عــىل  الحفــاظ   •
االنبعاثــات واختيــار الرتميــم البيئــي والبنيــة التحتيــة االجتامعية-البيئيــة 
املعقــدة التــي ميكنهــا تحقيــق الخدمــات األساســية بطريقــة مبتكــرة 

البيئيــة(. )االســتدامة 
 

 
وهــذا يتطلــب إرادة قويــة، مقرتنــة بأســلوب  عمــيل إلعــادة الهيكلــة 
االقتصاديــة واالجتامعيــة واملكانيــة يف الدمــام، وتشــكيل أمنــاط جديــدة 
لالســتهالك/اإلنتاج املســتدام قــادرة عــىل تهيئــة بيئــة مواتيــة لــكل مــن 
االبتــكار يف األعــامل التجاريــة عــىل حــد ســواء وتوفــري ســبل العيــش 
األساســية، والعمــل، يف مــوازاة ذلــك، عــيل تعزيــز االقتصادات الحرضية 
ذات  التحتية  البنية  عن  فضاًل  املستدامة،  الصناعية  والتنمية  الشاملة 

الكفاءة يف استهالك املوارد.
 

مــن أجــل تفعيــل هــذه الرؤيــة، التــي تهــدف إىل إحــداث عمليــة تحــول 
حــرضي تدريجيــة، مــن الــرضوري ترجمــة التوصيــات املفاهيميــة األربــع 
إىل نظــام عمــيل منطقــي ومدعــوم مــن اإلجــراءات والخطــوات التــي 
الذاتيــة واملزايــا  اإلمكانيــات  مــن  الواضحــة وتســتفيد  األولويــات  تضــع 

الداخليــة. التنافســية 

قوارب الصيد عىل الواجهة البحرية

© FSCP

النظرة املستقبلية
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كورنيش نابض بالحياة عىل ساحل الدمام

© FSCP
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٤،٦ األثر االسرتاتيجي للرؤية عىل املناطق الحرضية

الســابقة  النصــوص  الدمــام يف  تــم وضعهــا ملدينــة  التــي  الرؤيــة  إن 
للمدينــة،  املــكاين  التنظيــم  عــىل  وملموســة  مبــارشة  تأثــريات  لهــا 
إىل  املســتندة  االســرتاتيجية  التوصيــات  نتائــج  تقييــم  ميكــن  كــام 
مبــادئ التنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل باســتخدام نفــس املنهجيــة 
املســتخدمة لتحليــل األوضــاع الراهنــة، وتوضــح النصــوص والخرائــط التــي 
متــت مناقشــتهام يف األقســام أدنــاه تأثــري هــذه الرؤيــة عــىل الكثافــات 
واســتعامالت األرايض واإلنتاجيــة وســهولة الوصــول يف مدينــة الدمام.

 
استعامالت األرايض

يتــم تحديــد األمنــاط العمرانيــة للمدينــة مــن خــالل العنــارص الهيكليــة، 
أن  أيًضــا  يعنــي  وهــذا  الكثافــة،  وتوزيــع  العمــراين،  النســيج  وشــكل 
أداء  بطريقــة  مرتبطــان  األرايض  واســتخدامات  العمــراين  التخطيــط 

املدينــة مــن خــالل تحديــد النســيج االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي 
ملدننــا، وتحــدد األمنــاط العمرانيــة، بدورهــا، كميــة األرايض املطلوبــة 
التــي تحتاجهــا املدينــة الســتيعاب النمــو املســتقبيل، وفقــاً لسياســات 
متناســقة مــن اســتخدامات األرايض. ويف حالــة الدمــام، فــإن األولويــة 
املنطقــة  داخــل  املوجــودة  الفضــاء  مســاحات  مــن  لالســتفادة  تكــون 
ــات  ــا، وبالتــايل تكــون اســرتاتيجية التكثيــف هــي مــن أولوي ــة حاليً املبني
الدمــام وهــذا يعنــي زيــادة الكثافــة حــول اثنــني مــن املراكــز الحرضيــة 
الحاليــة إىل جانــب الرتكيــز عــىل املركــز الحــرضي الثالــث الجديــد املقــرتح، 
أن  إىل  باإلضافــة  الجديــدة،  البحريــة  الواجهــة  مدينــة  إنشــاء  وهــي 
اســرتاتيجية التكثيــف العامــة، التــي ترتكــز عــىل مبــادئ التنميــة املرتبطــة 
النقــل عــام، تقــرتح التكثيــف التدريجــي عــىل طــول  بتطويــر وســائل 

املحــور الرئيــيس ونقــاط تجمعــات نظــام النقــل العــام. 
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الخدمات واملرافق العامة

الشكل ٥٦. استعامالت األرايض الحايل
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ســوف تســاعد عمليــات التكثيــف يف مناطــق معينــة عــىل تحفيــز التــآزر 
العمــراين بــني األجــزاء املختلفــة مــن املدينــة وقيــام املشــاريع الكــربى، 
األمــر الــذي ســيخلق بــدوره فرًصــا ملختلــف الطبقــات االقتصاديــة يف 
املجتمــع، وبنــاًء عــىل ذلك، فــإن الرؤية املقرتحة للدمام، تؤســس لزيادة 
يف االســتخدام املختلــط لتصــل إىل ٦٠٪، وزيــادة بنســبة ٤٠٪ للمناطــق 
الســكنية يف مدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة، األمــر الــذي ســوف يزيــد 
بشــكل كبــري مــن معــدل االســتخدامات املحــور الرئيــيس وبجــوار الواجهــة 
البحريــة، مــام يقلــل مــن أنشــطة الزحــف والتمــدد العمــراين عــن طريــق 
التنميــة  أســاليب  واتبــاع  الحرضيــة  املناطــق  لتجديــد  األولويــة  إعطــاء 
مــن  بــدالً  العمــراين  النســيج  الفضــاء داخــل  والتطويــر عــىل األرايض 
تعزيــز أنشــطة التوســع الحرضيــة، وبشــكل املختلطة الحــايل يف الدمام 
والــذي يبلــغ نســبة 1.٥٪ ليصــل إىل نســبة ٨٪ داخــل املناطــق الحرضيــة. 

ــة، ســتقوم الدمــام بإنشــاء نســيج عمــرين أكــر  ــاء عــىل هــذه الرؤي وبن
كثافــة واســتمرارية عــىل طــول  عــام، فــإن اســرتاتيجية التكثيــف يف 
الدمــام ســتعزز بشــكل تدريجــي تكثيــف ودمــج النســيج العمــراين، مــام 
يــؤدي إىل اســتخدام أكــر كفــاءة لــألرايض وتطويــر األجــزاء املختلفــة 
مــن املدينــة مبــا يتــامىش مــع خصائصهــا االجتامعيــة والعمرانيــة، ومــن 
شــأن النمــط العمــراين الناشــئ، القائــم عــىل النمــوذج املتعــدد املراكــز 
ــاً، أن يعيــد تعريــف مدينــة مرتابطــة ومتجانســة، مــام يقلــل  واألكــر توازن
مــن تجزئــة املجــاورات الســكنية الصغــرية واملتوســطة وإعــادة ربطهــا، 

األمــر الــذي يعــزز دورهــا داخــل النظــام العمــراين والحــرضي.
 

النظرة املستقبلية

32.7 %2.5%
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8.3%

6.4%

حكومي
أرايض عسكرية 

املساحات املفتوحة
سكني

تجاري
استعامالت متعددة

صناعي
زراعي

الخدمات واملرافق العامة

الشكل ٥٧. استعامالت األرايض املقرتحة

6.5%
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الشكل ٥٨. استعامالت األرايض الحالية

الكثافة

وفقــا ملعــدل النمــو الحــايل يف الدمــام فإنــه بحلــول عــام 2٠٣٠ ســيزداد 
عــدد الســكان يف حــارضة الدمــام بقــدر ٤٩٣,2٠٠ نســمة، علــامً بــأن رؤيــة 
موئــل األمــم املتحــدة للدمــام تقــرتح توطــني معظــم الســكان الجــدد 
يف مدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة بــدال مــن التوســع يف املدينــة 

وتشــجيع أمنــاط التمــدد العمــراين.

التكثيــف املقرتحــة  ومتشــيا مــع هــذا الســيناريو، فــإن تنفيــذ عمليــة 
عــىل املركزيــن القامئتــني يف كل مــن الخــرب والدمــام القدميــة، مــن 
شــأنه متكــني الدمــام مــن تحقيــق زيــادة الكثافــة املوزعــة بشــكل جيــد 
التحتيــة  البنيــة  إىل  واســع  نطــاق  عــىل  الوصــول  إمكانيــة  وســهولة 
والخدمــات االجتامعيــة )عــىل ســبيل املثــال املحــالت التجاريــة واملطاعــم 
واملستشــفيات واملــدارس(، فضــال عــن الفــرص التجاريــة، لجــزء أكــرب مــن 

الســكان، حيــث أن التكثيــف حــول املراكــز الثالثــة ســيكون لــه القــدرة عــىل 
اســتيعاب مــا مجموعــه 1,٠٦٤,٩2٩ نســمة جديــدة ويحقــق كثافــة تــرتاوح 
مــا بــني 1٥٠ إىل 2٥٠ شــخص يف الهكتــار وبذلــك تكــون قــد حققــت 
الدمــام توقعــات النمــو الســكاين عــىل مــدى الســنوات الـــ ٣٠ القادمــة.

النظرة املستقبلية

1 - 22.٠ شخص/هكتار
22.٠ - ٤٨.٥ شخص/هكتار
٤٨.٥ - ٦٨.٥ شخص/هكتار

 ٦٨.٥- ٨٠ شخص/هكتار
٨٠ - 1٠٠ شخص/هكتار

1٠٠ - 1٤٩ شخص/هكتار
1٥٠ - 2٥٠ شخص/هكتار

١25-١5٠ شخص/ هكتار

١,٣٦٨,٦١٧
عدد السكان الحايل:

متوسط الكثافة السكانية
 يف وسط الدمام:
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النظرة املستقبلية

١25-١5٠ شخص/ هكتار

عدد السكان الحايل:

متوسط الكثافة السكانية
 يف وسط الدمام:

عدد السكان املقرتح:

25٠-١5٠ شخص/ هكتار

2,٤٣٣,5٤٦

متوسط الكثافة السكانية
 يف وسط الدمام:

الشكل ٥٩. استعامالت األرايض املقرتحة من موئل األمم املتحدة

1 - 22.٠ شخص/هكتار
22.٠ - ٤٨.٥ شخص/هكتار
٤٨.٥ - ٦٨.٥ شخص/هكتار

 ٦٨.٥- ٨٠ شخص/هكتار
٨٠ - 1٠٠ شخص/هكتار

1٠٠ - 1٤٩ شخص/هكتار
1٥٠ - 2٥٠ شخص/هكتار
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النظرة املستقبلية

 اإلنتاجية

املســتقبيل  النمــو  يف  محوريًــا  عامــاًل  الوظائــف  إىل  الوصــول  يعــد 
والتنميــة االقتصاديــة للمدينــة، وميكــن أن تســاعد توزيــع اســتخدامات 
األرايض الحاليــة وتوزيــع الســكان يف مدينــة الدمــام يف تقديــر عــدد 
ــغ األهميــة عــىل التمثيــل املــكاين للفــرص  الوظائــف، وهــو مــؤرش بال
مــن  العمــل  أماكــن  إىل  الوصــول  إمكانيــة  زيــادة  ومــع  االقتصاديــة. 
ــا أقــل يف  مســافات قريبــة، تــزداد إنتاجيــة الســكان، حيــث يقضــون وقتً
التنقــل اليومــي واملزيــد مــن الوقــت يف العمــل املنتــج، كــام إن الفــرص 
التــي  واملوهوبــة  املؤهلــة  والكــوادر  الــرشكات  تجــذب  االقتصاديــة 

تســهم يف امليــزة التنافســية للمدينــة.

يعتمــد تحليــل اإلنتاجيــة عــىل عــدد قليــل مــن االفرتاضــات التــي تحــدد 
عــدًدا معيًنــا مــن فــرص العمــل والوظائــف لــكل مــرت مربــع يف املســاحة 

املبنيــة لــكل اســتعامل لــألرايض، وعــىل الرغــم مــن أن هــذا االفــرتاض 
عــام وتقريبــي، إال إنــه يســاعد عــىل فهــم اتجاهــات توزيــع فــرص العمــل 
يف  والفجــوات  التفاوتــات  عــن  ويكشــف  املدينــة  يف  والوظائــف 
فــرص  إجــاميل  أن  حيــث  إليهــا،  الوصــول  وإمكانيــة  املــكاين  توزيعهــا 
العمــل يف املدينــة يف الوقــت الحــايل هــو ٤٦ فرصــة عمــل لــكل 1٠٠ 
شــخص، ويــزداد هــذا العــدد إىل ٦٠ فرصــة عمــل لــكل 1٠٠ شــخص يف 
الســيناريو املقــرتح عــن طريــق تكثيــف اســتعامالت األرايض وزيــادة 
ارتفاعــات املبــاين داخــل مســافة ميكــن قطعهــا ســرياً عــىل األقــدام 
ــادة  خــالل 1٠ دقائــق عــىل طــول خطــوط النقــل العــام، وهكــذا، فــإن زي
الســكان إىل الضعــف يــؤدي إىل زيــادة يف فــرص العمــل تقــدر بـــ ٥.2 

ضعــف عــدد الســكان.
 

الشكل ٦٠. إمكانية الوصول إىل العمل الحالية خالل 1٠ دقائق سريا عىل األقدام

فرص العمل

1٤٠٠٠ - ٥٠٠٠
٤٠٠٠ - 2٠٠٠
2٠٠٠ - 1٠٠٠

1٤٠٠ - ٠٠٠
٤٠٠ - 2٠٠

2٠ - ٠٠
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إمكانيــة وســهولة الوصــول إىل فرص العمل ســرياً عىل األقدام

أعــىل  مبعــدل  يــزداد  املدينــة  يف  العمــل  لفــرص  اإلجــاميل  العــدد 
مــن معــدل النمــو الســكاين، لذلــك التوزيــع املــكاين لهــذه الوظائــف 
هــو عامــل حاســم يف التخطيــط للنمــو املســتقبيل للمدينــة. حيــث 
توضــح الخريطــة يف الشــكل ٦٠ عــدد فــرص العمــل والوظائــف التــي 
ميكــن الوصــول إليهــا خــالل 1٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن مختلــف 
مراكــز املدينــة، حيــث ترتكــز املزيــد مــن فــرص العمــل يف أجــزاء معينــة 
ــذي نوقــش يف قســم  ــة، والتــي تكشــف وتؤكــد االتجــاه ال مــن املدين
اســتعامالت األرايض، مــع وجــود مجــاورات ســكنية محــددة يف املدينــة 
ــع  ــألرايض، م ــددة ل ــتعامالت املتع ــن االس ــىل م ــبة أع ــىل نس ــوي ع تحت
وجــود بعــض التجمعــات يف الشــامل تُظهــر قــدرة أكــرب عــىل الوصــول 
يف  البعيــدة  املناطــق  فــإن  متوقــع،  هــو  وكــام  العمــل،  أماكــن  إىل 
ــة منخفضــة مــن  ــز بكثاف ــة، وهــي ســكنية بشــكل رئيــيس، تتمي املدين

أماكــن  إىل  الوصــول  ســهولة  إمكانيــة  تقــل  وبالتــايل  العمــل  فــرص 
مدينــة  يف  املقــرتح  األرايض  اســتعامالت  ســيناريو  ســيزيد  العمــل. 
الدمــام مــن عــدد فــرص العمــل التــي ميكــن الوصــول إليهــا خــالل 1٠ 
أنــه  عــىل األقــدام مــن مختلــف مناطــق املدينــة، حيــث  دقائــق ســرياً 
ميكــن لــكل شــخص الوصــول إىل ٣٠٠٠ فرصــة عمــل خــالل 1٠ دقائــق 
ســرياً عــىل األقــدام مــن أي مــكان يف املدينــة، كــام إن الرتكيــز عــىل 
خلــق الفــرص داخــل املســاحة املبنيــة مــن خــالل تنميــة وتطويــر األرايض 
البيضــاء وتكثيــف املشــاريع القامئــة عــىل طــول الســاحل ســيزيد مــن 
ســهولة الوصــول إىل فــرص العمــل بأكــر مــن ٥ أضعــاف )انظــر الشــكل 
٦1(، علــامً بــأن إعــادة التوزيــع وضــامن التــوازن بــني اســتعامالت األرايض 
التجاريــة واملختلطــة والســكنية، ســيؤدي إىل تحســني التوزيــع املــكاين 

والوصــول إىل فــرص وأماكــن العمــل يف جميــع أنحــاء املدينــة.

الشكل ٦1. فرص العمل املقرتحة التي ميكن الوصول إليها خالل 1٠ دقائق سريا عىل األقدام

النظرة املستقبلية
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فرص العمل

الحالية

عدد فرص العمل التي ميكن

 الوصول إليها خالل ١٠ دقائق

املقرتحة

1٤٠٠٠ - ٥٠٠٠
٤٠٠٠ - 2٠٠٠
2٠٠٠ - 1٠٠٠

1٤٠٠ - ٠٠٠
٤٠٠ - 2٠٠

2٠ - ٠٠
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الشكل ٦2. الوصولية الحالية إىل فرص العمل من محطات النقل العام

 

ــل  ــائل النق ــل بوس ــرص العم ــول إىل ف ــهولة الوص ــة وس إمكاني
العــام

الباصــات  مــن  والتــي تشــمل كل  العــام املقرتحــة،  النقــل  إن خطــوط 
الرسيعــة والــرتام، مــع منــط االســتعامل والتوزيــع الحــايل، يتيــح ســهولة 
املدينــة  يف  العمــل  وأماكــن  فــرص  جميــع  مــن   ٪22 إىل  الوصــول 
ســرياً  دقائــق   1٠ مســافة  ضمــن  والعاملــني  الســاكنني  لألشــخاص 
عــىل األقــدام وعــىل افــرتاض ركــوب خطــوط النقــل العــام 2٠ دقيقــة، 
وبالتــايل ويف ظــل الكثافــات وتوزيــع اســتعامالت األرايض الحــايل، لــن 
يكــون نظــام النقــل العــام ناجًحــا كــام ينبغــي ألنــه ســوف يصــارع لخدمــة 

نســبة كبــرية مــن الســكان. 

إن تكثيــف وتغيــري اســتعامالت األرايض عــىل طــول منطقــة تقــع عــىل 
العــام  النقــل  محطــات  مــن  األقــدام  عــىل  ســرياً  دقائــق   1٠ مســافة 

ــرتام وبعــد إيجــاد خطــوط نقــل عــام عــىل طــول  بالباصــات الرسيعــة وال
ســاحل املدينــة، ســوف يزيــد بشــكل كبــري مــن عــدد فــرص العمــل التــي 
إليهــا بنســبة ٥٧٪ مــن إجــاميل فــرص العمــل داخــل  يســهل الوصــول 
املدينــة، وتختلــف النســبة الدقيقــة لفــرص العمــل املضافــة عــىل طــول 
هــذه املحــاور حســب كثافــة وتوزيــع اســتعامالت األرايض أثنــاء التنفيــذ.

 ومــع ذلــك، فــإن التطويــر والتنميــة وفقــاً للموجهــات املذكــورة يف هــذا 
التقريــر ســوف يضمــن أن املدينــة تســتفيد مــن املزايــا االقتصاديــة ذات 

الصلــة بتكثيــف الســكان وربطهــم عــرب وســائل النقــل العــام.

النظرة املستقبلية

22%

78%

٨٠٠٠ - ٥٠٠٠٠
فرص العمل

٤٠٠٠ - ٨٠٠٠
٤٠٠٠ - 2٠٠٠
2٠٠٠ - 1٠٠٠

1٥٠٠ - ٠٠٠
٠ - ٥٠٠
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الشكل ٦٣. الوصولية إىل فرص العمل من محطات النقل العام بعد تنفيذ املقرتح

 

النظرة املستقبلية

57%

43%

٨٠٠٠ - ٥٠٠٠٠
فرص العمل

٤٠٠٠ - ٨٠٠٠
٤٠٠٠ - 2٠٠٠
2٠٠٠ - 1٠٠٠

1٥٠٠ - ٠٠٠
٠ - ٥٠٠
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إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل بالسيارات

معــني  عــدد  تقديــر  خــالل  مــن  العمــل  فــرص  توزيــع  احتســاب  يتــم 
لــكل  املبنيــة  املســاحة  يف  مربــع  مــرت  كل  يف  العمــل  فــرص  مــن 
الشــكل  يف  مبــني  هــو  وكــام  األرايض،  اســتعامالت  مــن  اســتعامل 
حــوايل ٣٨٪ مــن جميــع فــرص وأماكــن  الوصــول إىل  ٦٤، فإنــه ميكــن 
أي  مــن  بالســيارة  دقائــق   2٠ خــالل  املدينــة  يف  الحاليــة  العمــل 
األخــرى  باملــدن  مقارنــة  جــداً  معقــول  وهــو  املدينــة،  يف  مــكان 
املتســاوي  التوزيــع  عــىل  التحليــل  هــذا  يعتمــد  حيــث  اململكــة،  يف 
أن  يعنــي  وهــذا  نفســها،  الطــرق  وشــبكة  األرايض  الســتعامالت 
املدينــة،   داخــل  العمــل  فــرص  مــن  مبزيــد  تتمتــع  املركزيــة  املواقــع 
وعــىل  بالطــرق،  جيــد  نحــو  عــىل  حاليــاً  مرتابطــة  الدمــام  مدينــة  وأن 
نحــو ســيئ بوســائل النقــل العــام، ومــع ازديــاد عــدد الســكان وتوزيــع 
إىل  الوصــول  معــدل  زيــادة  يجــب  املدينــة،  وســط  يف  كثافــة  أكــر 

فــرص وأماكــن العمــل عــن طريــق الــرب، كــام إنــه بزيــادة عــدد الســيارات 
بســبب  الســيارات  رسعــة  ســتنخفض  الحاليــة،  الطــرق  شــبكة  عــىل 
أن  إىل  العــامل  أنحــاء  جميــع  يف  االتجاهــات  تشــري  حيــث  االزدحــام، 
رسعــة  يف  عاًمــا  وانخفاًضــا  متزايــًدا  ازدحاًمــا  تشــهد  املتناميــة  املــدن 
يتــم  التــي  العمــل  وأماكــن  فــرص  عــدد  فــإن  وبالتــايل،  الســيارات، 
 ٪2٦ إىل  ينخفــض  ســوف  دقيقــة   2٠ خــالل  بالســيارة  إليهــا  الوصــول 
هــذا  مواجهــة  إىل  الحاجــة  تؤيــد  اإلحصائيــة  هــذه   ،)٦٥ الشــكل  )أنظــر 
النقــل  نظــام  تفعيــل  طريــق  عــن  العمــل  فــرص  عــدد  يف  االنخفــاض 
العــام بشــكل متزامــن مــع منــو املدينــة، حيــث أنــه ســوف يــزداد إجــاميل 
االعتبــار. يف  مًعــا  النقــل  وســائل  جميــع  وضــع  عنــد  العمــل  فــرص 

 

الشكل ٦٤. إمكانية الوصول إىل فرص العمل الحالية خالل 2٠ دقيقة بالسيارة

 

النظرة املستقبلية

٪1٨٠ - ٠٠
٪٦٠ - ٨٠
٪٤٠ - ٦٠
٪٤٠ - 2٠
٪2٠ - 1٠

٪1٠ - ٠

38%

62%

النسبة املئوية لفرص العمل التي ميكن 

الوصول إليها خالل 2٠ دقيقة بالسيارة
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الشكل ٦٥. إمكانية الوصول إىل فرص العمل  خالل 2٠ دقيقة بالسيارة بعد تنفيذ املقرتح

النظرة املستقبلية

26%

74%

٪1٨٠ - ٠٠
٪٦٠ - ٨٠
٪٤٠ - ٦٠
٪٤٠ - 2٠
٪2٠ - 1٠

٪1٠ - ٠

النسبة املئوية لفرص العمل التي ميكن 

الوصول إليها خالل 2٠ دقيقة بالسيارة
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سهولة الوصول

العمرانيــة  األرايض والكثافــة  العمــراين واســتخدامات  التخطيــط  يؤثــر 
عــدد  حيــث  مــن  العــام،  النقــل  لنظــام  الشــاملة  الفعاليــة  عــىل 
املســتخدمني ووقــت االنتقــال واملســافات، حيــث أنــه يف مدينــة ذات 
اســتخدامات مختلطــة ومتوازنــة لــألرايض، تتســم باإلندمــاج والشــمول 
النقــل  لوســائل  ميكــن  واملرافــق،  الخدمــات  إىل  الوصــول  وســهولة 
التكامــل  وتحقــق  قويــة  محليــة  اقتصاديــة  ديناميكيــات  تولــد  أن  العــام 

االجتامعــي.

ســيكون لتنفيــذ الرؤيــة يف الدمــام تأثــري كبــري عــىل عــدد األشــخاص 
الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام، وبالتــايل املدينــة وفرصهــا، 
وعــىل وجــه الخصــوص، وفيــام يتعلــق بنظــام النقــل العــام املتوقــع، 

فــإن عــدد مســتخدمي خــط الــرتام الثــاين وخــط الباصــات الرسيعــة األول - 
التــي تربــط حــارضة الدمــام الكــربى املكونــة مــن الخــرب والدمــام والقطيف 
ــزداد بشــكل كبــري، مــام يســتدعي  مــن الجنــوب إىل الشــامل - ســوف ي
تنفيــذ العديــد مــن االســتثامرات الكــربى، كــام ســوف يعــرب هــذان الخطــان 
منطقــة الواجهــة البحريــة الجديــدة، علــامً بأنــه بــدون اســرتاتيجية التكثيــف 
الخطــني  هذيــن  فــإن  البحريــة،  الواجهــة  منطقــة  إلنشــاء  املصاحبــة 
ســيخدمان ٣٨٧,٧2٦ شــخًصا فقــط، ولكــن وفًقــا الســرتاتيجية التكثيــف 
املقرتحــة، فــإن األثــر الــكيل لنظــام النقــل العــام ســيزيد بشــكل كبــري 
ليخــدم أكــر مــن مليــون شــخص، وهــذا يعنــي أن التدخــل املقــرتح ســوف 
ــري عــىل شــبكة النقــل العــام املتوقعــة إىل أكــر  يضاعــف القــدرة والتأث
 ٦٣٥,٥٤٠ مبقــدار  املحتملــني  املســتخدمني  عــدد  ويزيــد  النصــف  مــن 

شــخص.

الشكل ٦٦. إمكانية الوصول الحالية خالل 1٠ دقائق سريا عىل األقدام من محطات الرتام

النظرة املستقبلية

5 دقائق باألقدام من 
محطة الرتام

١٠ دقائق باألقدام من 
محطة الرتام

65.2%

34.8%
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الشكل ٦٧.  إمكانية الوصول ضمن مسافة 1٠ دقائق سرياً عىل األقدام إىل محطات الرتام بعد تنفيذ املقرتح 

النظرة املستقبلية

74.8%

25.2%

5 دقائق باألقدام من 
محطة الرتام

١٠ دقائق باألقدام من 
محطة الرتام
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ت العمل
ط أولويا

ط
مخ
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املساحات واألماكن العامة النابضة واملفعمة بالحياة عىل الواجهة البحرية

© FSCP

١،٧  من االسرتاتيجية إىل العمل

ملموســة  اســرتاتيجيات  إىل  املفاهيميــة  التوصيــات  تحويــل  يتطلــب 
وقابلــة للتنفيــذ مــن خــالل التدخــالت الدقيقــة واملنتــرشة التــي تتطلــب 
إىل  تدريجيــاً  تــؤدي  أن  ميكــن  ومدعومــة  منهجيــة  تفصيليــة  إجــراءات 

تحــوالت مكانيــة واقتصاديــة واجتامعيــة متوقعــة.

ــع ترتكــز   أولويــات العمــل التــي نتجــت مــن التوصيــات اإلســرتاتيجية األرب
عــىل سلســلة مــن التدخــالت املمنهجــة املدعومــة يف الدمــام يعتــرب 

مبثابــة دليــل نحــو بنــاء مدينــة أكــر حيويــة وازدهــار.

 وبشــكل عــام، يهــدف مخطــط أولويــات العمــل إىل إحــداث التأثــري عــىل 
ثالثــة مســتويات: مســتوى حــارضة الدمــام الكــربى، ومســتوى حــارضة 
ــة  ــاء بني ــعى إىل دعــم بن ــاء الســكنية. كــام يس الدمــام، ومســتوى األحي
تحتيــة جديــدة، وإعــادة بنــاء العالقــات بــني املدينــة، بــني كل مــن الواجهــة 
بــني  التكامــل  تعزيــز ودعــم  مــع  الطبيعيــة األخــرى،  البحريــة ومواردهــا 
الضواحــي الحرضيــة وبقيــة املدينــة، مــن خــالل تحســني شــبكات النقــل 
التمويــل  أســاليب  وتوســيع  تطويــر  الوقــت  نفــس  ويف  والتنقــل 

واآلليــات القانونيــة الالزمــة لدعــم كل هــذه التحــوالت.

وضعهــا  تــم  منهجيــة،  إجــراءات  أربعــة  عــىل  العمــل  أولويــات  تشــمل 
لنطــاق الدمــام، يف شــكل أربعــة إجــراءات إســرتاتيجية. وعــىل الرغــم 
مــن أن جميــع اإلجــراءات االســرتاتيجية تســتهدف تدخــالت محــددة قــادرة 

عــىل إحــداث تغيــري هيــكيل يف مســار التنميــة بالدمــام، إال أن هنــاك 
اختالفًــا مفاهيميًــا يف طريقــة تصميمهــا. ولقــد تــم تحديــد اإلجــراءات 

اإلســرتاتيجية األربعــة عــىل النحــو التــايل:
اإلجراء اإلسرتاتيجي األول: إعادة النظر يف نوع وكمية البنية التحتية؛ 

اإلجــراء اإلســرتاتيجي الثــاين: إعــادة ربــط األنظمــة الطبيعيــة بتنميــة 
ســاحلية متنوعــة؛ 

اإلجــراء اإلســرتاتيجي الثالــث: إنشــاء »مدينــة الواجهــة البحريــة« الحيويــة 
الجديــدة؛ 

اإلجــراء اإلســرتاتيجي الرابــع: إعــادة النظــر بشــكل جــذري يف منــوذج 
التنميــة لشــاطئ نصــف القمــر كمحــور اجتامعــي بيئــي.

 
يتنــاول كل مــن اإلجــراء اإلســرتاتيجي األول والثــاين الحاجــة إىل نظــام 
مــن التدخــالت املوزعــة التــي تعمــل عــىل نطــاق حــارضة الدمــام الكــربى، 
ــة،  ــة التحتي ــر البني ــوازن لخدمــات النظــام البيئــي وتطوي بهــدف إعــادة الت
يف  والبيئــي  االجتامعــي  التأهيــل  إلعــادة  العامــة  الــرشوط  وتحقيــق 
نظــام املدينــة بالكامــل. ويف الوقــت نفســه، ســيبدأ اإلجــراءان األول 
والثــاين يف تغيــري وتنويــع االقتصاديــات عــىل نطاق املنطقــة الحرضية. 
كــام يركــز كل مــن اإلجــراء الثالــث والرابــع عــىل املســتوى الحــرضي )حــارضة 
الدمــام( مــام يوضــح كيــف أن منــوذج التطويــر الجديــد يف الدمــام يحتــاج 

ــا عــىل نطــاق املجــاورة الســكنية/املنطقة. إىل أن يكــون مكانيً
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١. )أ( إعادة النظر يف نوع وكمية البنية التحتية 

١. )ب( إعادة ربط الطبيعة بالبنية التحتية الجديدة

الشكل ٧٨. اإلجراءات األربعة املتكاملة إلنشاء مدينة مستدامة

2. إنشاء مدينة الواجهة البحرية الجديدة

٣. إعادة النظر بشكل جذري يف منوذج التنمية لشاطئ نصف القمر
 كمحور اجتامعي بيئي.
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١،١،٧  اإلجــراء االســرتاتيجي األول: إعــادة النظــر يف نــوع وكميــة 
ــة التحتية البني

يهــدف هــذا اإلجــراء إىل اســتخدام نظــام النقــل العــام الجديــد املتوقــع 
يف الدمــام للوصــول إىل مفاهيــم جديــدة حــول تطويــر البنيــة التحتيــة. 
وعــىل هــذا النحــو، فــإن أحــد فرضياتــه هــو تقليــص حجــم وكميــة الطــرق، 
خاصــة فيــام يتعلــق بتوقــف أعــامل اإلنشــاء يف الطريــق الدائــري الجديــد 
الواجهــة  عــىل  بالجســور  املدينــة  مــن  الســاحلية  األجــزاء  يربــط  الــذي 
البحريــة، يف كل مــن القطيــف وشــاطئ نصــف القمــر. وإذا تــم إنشــاؤه، 
فســيؤثر بشــكل كبــري عــىل الخــط الســاحيل، مــع الحفــاظ عــىل حركــة 

النقــل بالســيارات الخاصــة.
والتطويــر  التنميــة  مبــادئ  يتبنــى  األول  اإلســرتاتيجي  اإلجــراء   
عــام  نقــل  نظــام  إنشــاء  إىل  ويهــدف  النقــل،  بوســائل  املرتبطــة 
نظــام  لتكملــة  مقرتًحــا  يتضمــن  كــام  الوســائط  ومتعــدد  متكامــل 
الرسيــع،  النقــل  وباصــات  )حافــالت  املتوقــع  الــربي  العــام  النقــل 
البحــري  النقــل  شــبكة  مــن  متكامــل  نظــام  مــع  الــرتام(،  وخطــوط 
)ســيارات األجــرة البحريــة(. وبنــاًء عــىل ذلــك، ســتكون الخطــوة التاليــة 
أولويــة لالســتخدامات املختلطــة وللمشــاة  إنشــاء مناطــق ذات  هــي 
عــىل  الســري  إمكانيــات  لتشــجيع  للمشــاة  صديقــة  وتكــون  فقــط، 
األقــدام ولخلــق أماكــن عامــة مرتبطــة بشــكل جيــد ببقيــة املدينــة مــن 
القدميــة.  الدمــام  مــن  ابتــداء  املحســنة،  العــام  النقــل  وســائل  خــالل 
ــة  ــة التحتي ــتثامر يف البني ــك، ينصــح هــذا اإلجــراء باالس ــوازي مــع ذل وبالت
الخــرضاء،  الطاقــة  إنتــاج  )مثــل  املســتدامة  واالقتصاديــات  الخــرضاء 
وإنشــاء وجهــات ســياحية بيئيــة، ودعــم املصايــد املســتدامة(. ويجــب 
أن تبــدأ عمليــة إعــادة النظــر يف نظــام البنيــة التحتيــة الحرضيــة والخــرضاء 
بإنشــاء حدائــق غابــات املانجــروف عــىل الســاحل، مــن خــالل الرتكيــز أوالً 
عــىل املســاحات الصغــرية املتبقيــة التــي ال تــزال موجــودة يف القطيف 
والدمــام وراس تنــورة. وتعتــرب غابــات املانجــروف مهمــة للحفــاظ عــىل 
مجموعــة متنوعــة مــن األنــواع البحريــة مثــل األســامك، والروبيــان، وأنــواع 
لكســب  أساســياً  مصــدراً  يشــكل  األســامك  صيــد  أن  ومبــا  الرخويــات. 
العيــش للمجتمعــات الســاحلية مثــل القطيــف، فــإن هــذا ســيدعم أيضــاً 
التنميــة االقتصاديــة املســتدامة واألمــن الغــذايئ، مــام يســاعد عــىل 
ــوع البيولوجــي البحــري  ــط بالحفــاظ عــىل التن ــة ترتب خلــق قيمــة اقتصادي
الحــايل - مثــل الشــعاب املرجانيــة وغابــات املانجــروف. وباإلضافــة إىل 
املانجــروف  لغابــات  الكثيفــة  بالجــذور  الصلــة  ذات  النظــم  فــإن  ذلــك، 
عــىل  يســاعد  مــام  األنهــار،  تحملهــا  التــي  الرواســب  بتجميــع  تقــوم 
حيــث  والعواصــف.  األمــواج  بســبب  التــآكل  ومنــع  الســاحل  اســتقرار 
أنــه يف املناطــق التــي تــم فيهــا تنظيــف غابــات املانجــروف، أصبحــت 
األرضار الســاحلية الناجمــة عــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والعواصــف 
للرواســب،  ترشــيحها  طريــق  وعــن  حــدة.  األشــد  واألعاصــري  الجويــة 
ــة مــن  ــا الشــعاب املرجانيــة ومــروج األعشــاب البحري ــات أيًض تحمــي الغاب
املانجــروف  متنزهــات  ربــط  وســيتم  الرواســب.  هــذه  بســبب  التلــف 
خــالل شــبكة  مــن  الجديــد  الوســائط  املتعــدد  النقــل  بنظــام  الجديــدة 
الطريــق  لتحــل محــل متديــد  البحريــة(،  األجــرة  البحــري )ســيارات  النقــل 
جديــدة  عالقــات  إقامــة  ودعــم  البحــر،  ســاحل  عــىل  املتوقــع  الدائــري 
بــني الواجهــة البحريــة الحرضيــة والنظــم اإليكولوجيــة الســاحلية. وهــذا 
البيئيــة بالوظائــف  ثــراء  وأكــر  ســهولة  أكــر  إليهــا  الوصــول  ســيجعل 
واالجتامعيــة، وبدعــم األنشــطة التجاريــة والرتفيهيــة الصغــرية. باإلضافــة 

الصغــرية  التدخــالت  مــن  العديــد  تنفيــذ  اإلجــراء  يتطلــب  ذلــك،  إىل 
الخــرب القدميــة، مــام يجعــل  النســيج الصغــري ملدينــة  واملتســقة يف 
أكــر ســهولة للســري باألقــدام وخــرضاء، إىل جانــب  أقســام الشــوارع 
الداخليــة  األجــزاء  بــني  العــام  االتصــال  لتحســني  البحــر  بســاحل  ربطهــا 
للمدينــة والســاحل. هــذه التدخــالت الخــرضاء العالجيــة الجديــدة ســتبدأ 
يف إنشــاء نظــام شــبي للبنيــة التحتيــة الخــرضاء. ومبــرور الوقــت، ومــع 
الرتاجــع املتزايــد يف صناعــة النفــط، والتحــول الــرضوري ألنشــطة أرامكــو 
نحــو القطاعــات االقتصاديــة األخــرى، ســتتاح للمدينــة مســاحات شاســعه 
مــن األرايض، التــي توصــف حاليــا بأنهــا احتياطــي لرشكــة أرامكــو، لربــط 
وتوســيع هــذه الشــبكة مــن البنيــة التحتيــة الخــرضاء، وتتــاح أيضــاً لرشكــة 
اســتدامة.  واألكــر  الجديــدة  االســتثامر  إمكانيــات  لدراســة  أرامكــو 
الحرضيــة  املناطــق  أن  يف  الرؤيــة  تتمثــل  الســيناريو،  هــذا  إطــار  يف 
الرشيطيــة الشاســعة ســتصبح مناظــر طبيعيــة منتجــة خطيــة جديــدة، 
وتعمــل كبنيــة تحتيــة اجتامعيــة بيئيــة، وتخلــق أنظمــة خــرضاء جديــدة عــرب 
املدينــة مــن خــالل دمــج الوظائــف البيئيــة واالجتامعيــة إىل الوظائــف 

االقتصاديــة. 
يســتهدف هــذا اإلجــراء بشــكل شــامل تنفيــذ سياســات ومخططــات 
ــة، وتشــجع التعــاون  ــة ومتعــددة املراكــز ومتوازن ــة متكامل ــة إقليمي تنمي
والدعــم املتبــادل بــني املــدن املختلفــة التــي تشــكل حــارضة الدمــام 
يوفــر  بــدوره،  وهــذا،  والقطيــف(.  والظهــران  والخــرب  )الدمــام  الكــربى 
املســتدامة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  واســتخدام  الوصــول  إمكانيــة 
الحــرضي  العمــراين  للنظــام  واملرنــة  والكافيــة  التكلفــة  وامليســورة 
بأكملــه. ومــن وجهــة النظــر االقتصاديــة، يتمثــل الهــدف يف تســهيل 
ــن  ــا يضم ــدن، مب ــني امل ــل ب ــر والتواص ــرب البح ــة ع ــة الفعال ــط التجاري الرواب
املحليــة.  واألســواق  بالسالســل  والصياديــن  املزارعــني  صغــار  ربــط 
وبالتــوازي مــع ذلــك، فــإن تحســني الربــط الشــبي الــذي يعتمــد عــىل 
نقــاط التنميــة والتطويــر املرتبطــة بنظــام النقــل العــام يتيــح إمكانيــة 
تحســني ســهولة الحركــة والتنقــل والتكامــل بشــكل عــام، وبالتــايل إتاحــة 

املزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة لجميــع الســكان. 

A

B

C

D

تحديد البنية التحتية الخرضاء الجديدة عن طريق إنشاء منتزهات غابات املانجروف 
املرتبطة بأنظمة نقل متعددة الوسائط، مبا يف ذلك سيارات األجرة البحرية بدالً 

من مد الطريق الدائري املتوقع عىل ساحل البحر..

إنشاء مناطق متعددة االستخدامات مخصصة للمشاة فقط ومنح املشاة 
األولوية من خالل تعزيز إمكانية السري باألقدام وإنشاء أماكن عامة داخل منطقة 

الدمام القدمية.

إقامة عالقة جديدة بني الواجهة البحرية الحرضية والنظم البيئية الساحلية مام 
يجعل املنطقة أكر ثراًء يف الوظائف البيئية واالجتامعية، ويسهل الوصول 

إليها، وتدعمها أنشطة إنتاجية وتجارية وترفيهية صغرية. 

إجراء بعض التدخالت الصغرية املالمئة عىل جزء من نسيج شوارع الخرب القدمية 
لجعلها قابلة للسري باإلقدام، وخرضاء وفتحها عىل الواجهة البحرية.
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الشكل ٦٩. اإلجراء اإلسرتاتيجي األول: إعادة النظر يف نوع وكمية البنية التحتية

B

C

D

A
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الوضع الحايل لوسط مدينة الدمام )املوقع ب(

املناطق الساحلية املتدهورة )املوقع أ(

املقرتح: تحويل املناطق التي تم تجديدها من الواجهة البحرية إىل أماكن عامة

املقرتح: االستفادة من املساحات البينية يف وسط مدينة الدمام.
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املقرتح: إعادة تنشيط الساحل وخلق أنشطة جديدة للعائالت وسهولة الوصول إىل الواجهة البحرية )املوقع ج(

الوضع القائم للواجهة البحرية بجوار امليناء )املوقع ج(

املقــرتح:  إنشــاء مســارات جديــدة للدراجــات ضمــن النســيج العمــراين القديــم يف مدينــة 
الخــرب )املوقــع د(

الوضع القائم
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األنظمــة  ربــط  إعــادة  الثــاين:  االســرتاتيجي  اإلجــراء    2،١،٧
متنوعــة ســاحلية  بتنميــة  الطبيعيــة 

عــىل الرغــم مــن أن حــارضة الدمــام الكــربى تقــع عــىل الســاحل، إال أن مــن 
النــادر أن نشــعر بالوجــود امللمــوس للبحــر يف األجــزاء الداخليــة للمدينــة، 
ــة عــىل مســتوى  ــاك أي نشــاط عــىل الواجهــة البحري ــكاد يكــون هن وال ي
حــد  عــىل  االقتصاديــة واالجتامعيــة  باألنشــطة  يتعلــق  الحــارضة، فيــام 
عــىل  الثــاين  اإلســرتاتيجي  اإلجــراء  يركــز  النحــو،  هــذا  وعــىل  ســواء. 
النظــر يف هــذا الوضــع وإنشــاء عالقــة جديــدة بــني املدينــة وطبيعتهــا 
اإلجــراء  يركــز  األول،  اإلســرتاتيجي  اإلجــراء  إىل  واســتناداً  الســاحلية. 
اإلســرتاتيجي الثــاين عــىل القيــام بإعــادة تأهيــل شــاملة للواجهــة البحرية 
مــن وجهــة نظــر اجتامعيــة وبيئيــة واقتصاديــة. ومــرة أخــرى، يســتهدف 
الثــاين، عــىل مســتوى حــارضة الدمــام الكــربى،  اإلجــراء اإلســرتاتيجي 
إجــراء سلســلة مــن التدخــالت املنهجيــة عــىل طــول الســاحل )يف كل 

مــن القطيــف، الدمــام، الخــرب، رأس تنــورة(.

ويجــب توجيــه التدخالت املرجوة إلعادة تأهيل الســاحل وتنويع األنشــطة 
الحرضيــة.  البحريــة  الواجهــة  اقتصــاد  ودعــم  وتعزيــز  املقدمــة  الحاليــة 
وبــرف النظــر عــن إنشــاء حدائــق املانجــروف عــىل طــول الســاحل يف 
القطيــف والدمــام ورأس تنــورة، حســب اإلجــراء اإلســرتاتيجي األول، فــإن 
اإلجــراء اإلســرتاتيجي الثــاين يهــدف إىل إعــادة تأهيــل الســاحل بالكامــل 
مــن الناحيــة البيئيــة مــن أجــل التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. 
وســيتم ذلــك مــن خــالل الســياحة، واملمــرات الطبيعيــة، واملتنزهــات 
ذات  الرتفيهيــة  واألنشــطة  املتنوعــة،  والبيولوجيــة  البيئيــة  البحريــة 
التأثــري املنخفــض والرياضــات املائيــة،... إلــخ. وإىل جانــب هــذا الســاحل 
الجديــد، يجــب أن تتعايــش االقتصاديــات القامئــة عــىل الرتفيــه والثقافــة 
ــة العاليــة والخدمــات، إىل جانــب  مــع االقتصاديــات املرتكــزة عــىل التقني
املشــاريع الســكنية املختلطــة اجتامعيــا، والرتكيــز الكبــري عــىل األماكــن 

ــاه والخدمــات العامــة. ــا واملراعيــة للمي العامــة الســليمة بيئي
 

ووفقــاً لهــذا اإلجــراء، يجــب أن تتكــون الواجهــة البحريــة الحرضيــة الجديــدة 
ــعة ومرتابطــة وموزعــة بشــكل  بشــكل واضــح مــن شــبكة متنّوعــة ومَوسَّ
والشــاملة  واآلمنــة  والخــرضاء  املفتوحــة  العامــة  األماكــن  مــن  جيــد 
واملتعــددة الوظائــف واملتاحــة للجميــع والعاليــة الجــودة. إن هــذا النظــام 
الجديــد للمناطــق العامــة الخــرضاء الســاحلية التــي أعيــد تنشــيطها ســوف 
يجعــل الواجهــة البحريــة أكــر حيويــة ونشــاطاً، مــع تحســني قــدرة املدينــة 
الفيضانــات  ذلــك  مبــا يف  املنــاخ،  وتغــري  الكــوارث  مــع  التكيــف  عــىل 
ومخاطــر الجفــاف وموجــات الحــرارة. يجــب أن تســاعد هــذه التدخــالت يف 
إعــادة تــوازن األداء االجتامعــي والبيئــي واالقتصــادي للمدينــة، وتضمــني 
املنــاخ،  تغــريات  مــع  والتكيــف  الكــوارث،  مخاطــر  مــن  الحــد  عمليــات 
غــازات  انبعاثــات  ذلــك  يف  )مبــا  اآلثــار  حــدة  مــن  التخفيــف  واعتبــارات 
االحتبــاس الحــراري( يف تصميــم املســاحات واملباين والخدمــات والبنية 
التحتيــة عــىل أســاس املرونــة ومقاومــة املنــاخ إىل جانــب الرتويــج عــىل 

ــك.  ــول املســتندة إىل الطبيعــة حيثــام أمكــن ذل نطــاق واســع للحل

الصــورة  بالتفصيــل يف هــذه املرحلــة. تجمــع  التدخــالت  يتــم ذكــر  مل 
التــي  للمشــاريع  وصــور  أخــرى  مــدن  مــن  املتاحــة  املراجــع  املصاحبــة 
تفــرس بريــاً النهــج الــذي تــم وصفــه هنــا، وهــو مــا ميثــل مجموعــة مــن 
األفــكار حــول كيفيــة تحديــد األشــكال املكانيــة لهــذه العالقــة الجديــدة 

ــارضة  ــاحلية يف ح ــة الس ــع التنمي ــة م ــة واملتنوع ــاً والحيوي ــة بيئي املتوازن
الدمــام الكــربى، والتعامــل مــع التأثــريات املحتملــة مــن تغــري املنــاخ مــع 

تعزيــز ودعــم نشــاطها االجتامعــي واالقتصــادي.
 

ــروف  ــات املانج ــة ومتنزه ــالت املقرتحــة األرايض الرطب ــني التدخ ــن ب وم
واملوانــئ  جديــدة(  مناطــق  وإنشــاء  حاليــاً  املوجــود  عــىل  )الحفــاظ 
امليــاه  عــىل  القامئــة  االبتــكار  ومحــاور  الجديــدة  الصغــرية  الســياحية 
ــه  ــة ومراكــز الرتفي ــة الربي ــة للنقــل البحــري املرتبطــة بالبني ــة التحتي والبني
ذات التأثــري املنخفــض واألشــكال املختلفــة لألماكــن واملســاحات العامــة 
التنميــة  أهــداف  مــع  ومتاشــيا  الحرضيــة(.  الشــواطئ  ذلــك  يف  )مبــا 
املســتدامة، فــإن أســلوب إعــادة التشــكيل للواجهــة البحريــة الحرضيــة 
لزيــادة  كوســيلة  تعمــل  قويــة  جديــدة  تحتيــة  كبنيــة  تعريفهــا  ســيعيد 
القــدرة الســاحلية عــىل الصمــود يف حــارضة الدمــام الكــربى، وكذلــك 
العمــل كبنيــة تحتيــة اجتامعيــة، وإنشــاء نظــم اقتصاديــة جديــدة مرتبطــة 

املنطقــة.  يف  البحريــة  بالطبيعــة 
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الشكل ٧٠. أمثلة للتدخالت املستدامة الصغرية يف الساحل

1

3

7

5

2

4

6

8

10 9

مخطط أولويات العمل



1٣٠

٣،١،٧  اإلجــراء اإلســرتاتيجي الثالــث: إنشــاء »مدينــة الواجهــة 
البحريــة » الحيويــة الجديــدة

ــتوى  ــن مس ــال م ــالل االنتق ــن خ ــث، م ــرتاتيجي الثال ــراء اإلس ــاول اإلج يتن
حــارضة الدمــام الكــربى إىل مســتوى حــارضة الدمــام، الحاجــة إىل إنشــاء 
للنشــاط االقتصــادي واالجتامعــي  ثالــث جديــد  مركــز عمــراين حــرضي 
يضــاف إىل املركزيــن الحاليــني يف الدمــام والخــرب. وســتؤدي إضافــة 
مركــز ثالــث عــىل الواجهــة البحريــة إىل إعــادة موازنــة ســهولة إمكانيــة 
الوصــول بشــكل عــام إىل املراكــز العمرانيــة والحرضية عرب حــارضة الدمام 
الكــربى مــع تعزيــز ودعــم الطبيعــة الســاحلية يف منطقــة الحــارضة. كــام 
يركــز اإلجــراء اإلســرتاتيجي الثالــث عــىل إنشــاء مدينــة الواجهــة البحريــة 
نتائــج  الجديــدة وتســتفيد مــن  البحريــة  الواجهــة  ترتبــط هــذه  الجديــدة. 
اإلجراءيــن األول والثــاين املوصوفــني ســابقاً، وتوضــح تفاصيــل إعــادة 
تشــكيل العالقــة بــني املدينــة وواجهتهــا البحريــة، وتتبــع مبــادئ موئــل 
األمــم املتحــدة للتخطيــط والتصميــم املســتدام للمجــاورات الســكنية:

 
١. تعزيــز ودعــم النمــو الحــرضي عــايل الكثافــة، وتخفيــف حــدة التمــدد 

والزحــف العمــراين وتحقيــق أقــى قــدر مــن كفــاءة األرايض؛
اجتامعيــاً  ومتكافئــة  ومتنوعــة  مســتدامة  مجتمعــات  ودعــم  تعزيــز   .2

اقتصاديــاً؛ للتطبيــق  قابلــة  بطــرق  ومزدهــرة 
التــي ميكــن املــي فيهــا وتقليــل  الســكنية  املجــاورات  ٣. تشــجيع 

الخاصــة؛ الســيارة  عــىل  االعتــامد  معــدل 
٤. تحســني اســتخدام األرايض وتوفــري شــبكة مرتابطــة مــن الشــوارع 
والفعالــة  األمنــة  والقيــادة  الدراجــات  وركــوب  املــي  تســهل  التــي 

واملمتعــة؛
واالســتهالك  املحــيل،  واإلنتــاج  املحليــة،  العاملــة  ودعــم  تعزيــز   .5

؛ ملحــيل ا
لتلبيــة  املســاكن  وأنــواع  األحجــام  مــن  متنوعــة  مجموعــة  توفــري   .٦
االحتياجــات الســكنية املتنوعــة للمجتمــع، وبالكثافــات التــي ميكــن أن 

املحليــة. الخدمــات  تقديــم  املطــاف  نهايــة  يف  تدعــم 

عــىل أن يتــم تصميــم مدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة بحيــث تســتوعب 
مــا ال يقــل عــن 1٥٠ شــخص/هكتار، وأن يتــم تخصيــص ٤٠٪ بحــد أدىن 
تســمح  حيــث  والتجــاري.  املختلــط  لالســتخدام  املبنيــة  املســاحة  مــن 
الكثافــة العاليــة واســتعامالت األرايض املختلطــة واملزيــج االجتامعــي 
شــأن  مــن  إن  كــام  والخدمــات.  واملنــزل  العمــل  مــن  القــرب  بتعزيــز 
الشــوارع النابضــة واملفعمــة بالحيــاة تشــجيع الســكان عــىل املــي 
ســتتيح  املعقولــة  الشــوارع  شــبكة  أن  حــني  يف  الدراجــات،  وركــوب 
إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق داخــل مســافة ميكــن ســريها 
تعزيــز  فــإن  املتحــدة،  األمــم  موئــل  ملبــادئ  ووفقــاً   . أألقــدام  عــىل 
ودعــم قابليــة الســري هــو إجــراء أســايس لتشــجيع الســكان وجذبهــم 
املــي  إمكانيــة  تســاعد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  العامــة.  األماكــن  إىل 
عــىل الحــد مــن االعتــامد عــىل الســيارات الخاصــة، وبالتــايل التخفيــف 
مــن حــدة االزدحــام وتلــوث الهــواء، واســتنزاف املــوارد، وتعزيــز ودعــم 
ســوف  الجديــدة  البحريــة  الواجهــة  مدينــة  إن  كــام  املحــيل.  االقتصــاد 
تفتــح مدينــة الدمــام عــىل البحــر، وتعيــد تأهيــل الخــط الســاحيل وربطــه 
مــن  خــالل نظــام  مــن  الجديــد  الوســائط  العــام متعــدد  النقــل  بنظــام 
املحــاور الخــرضاء. كــام إن املحــور األخــرض الرئيــيس، الــذي يعــرف بالواحــة 
الخطيــة، ســوف يخــرتق  النســيج الحــرضي مــام يدعــم الكثافــة العمرانيــة 

ويســاهم  املختلطــة  االســتخدامات  ذات  الجديــدة  للتنميــة  املتزايــدة 
يف إعــادة تنشــيط وتنويــع االقتصــاد املحــيل مــن خــالل زيــادة شــبكة 
ككل. املدينــة  مســتوى  عــىل  الوصــول  وســهولة  وترابطهــا  الطــرق 
 ومبــا أن إنشــاء مدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة عمليــة معقــدة، فــإن 

طريقــة تنفيذهــا تتــم عــرب ثــالث مراحــل تدريجيــة: 
 

• املرحلة األوىل 
البحريــة  الواجهــة  مدينــة  إنشــاء  هــو  األوىل  املرحلــة  مــن  الهــدف 
الجديــدة مــن خــالل تقييــد الحجــم الحــايل لــألرض املخصصــة لألنشــطة 
تقلــص  توقــع  ومــع  نفســه.  الحــرضي  واملينــاء  باملوانــئ  املتعلقــة 
للمدينــة واململكــة  العــام  النفــط بصــورة متزايــدة يف االقتصــاد  دور 
عــيل الســواء، مــن املحتمــل أيًضــا أن تنخفــض احتياجــات األرايض ذات 
ــر خــط الســاحل، ونقــل املســتودعات  ــة، مــام يســمح بإعــادة تطوي الصل
املوجــودة إىل مــكان آخــر مــن املدينــة. وبنــاء عــىل ذلــك يجــب أن تكــون 
التنميــة الجديــدة عبــارة عــن نقــاط لنظــام النقــل العــام املتكامــل متعــدد 
الوســائط، واألهــم يف ذلــك هــو إنشــاء محــور جديــد يعمــل بالتوافــق مع 
شــبكات النقــل املختلفــة. ســيعرب هــذا املحــور مدينــة الواجهــة البحريــة 
الجديــدة، بــدءاً مــن الجــزء املركــزي الحــايل مــن وســط الدمــام وينتهــي 
عــىل الخــط الســاحيل، وبالتــايل يســاهم يف فتــح املدينــة عــىل البحــر، 
ويربــط بشــكل عــريض نظــام النقــل الرسيــع الجامعــي بنظــام النقــل 
البحــري )ســيارات األجــرة البحريــة(. ومــن أجــل إنشــاء هــذا املحــور املتعــدد 
الوســائط، فإنــه لــن يكــون مــن الــرضوري فقــط إضافــة بعــض محطــات 
حافــالت وباصــات النقــل الرسيــع إىل الخطــوط املخططــة واملعتمــدة، 
وبالتــايل إنشــاء شــكل مــن أشــكال الربــط بــني خطــوط حافــالت وباصــات 
النقــل الرسيــع الثالثــة )األزرق واألخــرض واألحمــر(، ولكــن مــن الــرضوري 
البحــري  النقــل  وشــبكة  َعــريِْض  بالباصــات  نقــل  نظــام  إضافــة  أيًضــا 
املتكاملــة. حيــث سيســمح ذلــك ملدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة أن 
تصبــح نقطــة تجمــع حرضيــة مهمــة وأن تتطــور بشــكل متزايــد وتنمــو نحــو 

األجــزاء الداخليــة مــن املدينــة. 
 

• املرحلة الثانية
ومبجــرد إنشــاء مدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة ودعمهــا يف منوهــا 
التدريجــي مــن خــالل املحــور األخــرض الرئيــيس املتصــل بنظــام النقــل 
ــة. حيــث أن  ــد للمدين العــام الرئيــيس، ســيبدأ ظهــور مركــز ووســط جدي
الرشيطيــة،  بالواحــة  يســمى  والــذي  الرئيــيس،  املســتعرض  املحــور 
ــذي  ــة، وال ــق للبيئ ــة بالبحــر مــن خــالل مســار للنقــل صدي ســريبط املدين
يجــب دعمــه بوضــع السياســات والحوافــز املناســبة التــي تهــدف إىل 
تشــجيع قيــام األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة حــول محطــات حافــالت 
ملدينــة  الجديــد  الحــرضي  النظــام  وضمــن  الرسيــع.  النقــل  وباصــات 
الواجهــة البحريــة الجديــدة، ســيكون مــن الــرضوري الحــد مــن التخصــص 
بحيــث  واحــد،  اســتخدام  يف  وحرهــا  األرايض  اســتعامالت  يف 
املخطــط  إعــداد  يف  أولويــة  املختلطــة  األرايض  الســتعامالت  تكــون 
الرئيــيس للمدينــة. وعمومــا، فــإن النســيج الحــرضي ملدينــة الواجهــة 
البحريــة الجديــدة، وخصوصــا حــول املحــور العــريض، ســوف يتميــز بتعــدد 
ولكــن  كثيــف  عمــراين  نســيج  ليصبــح  تطويــره  ويتــم  االســتخدامات، 
نافــذ وميكــن التنقــل فيــه بيــرس، ويعــزز حركــه املــي والدراجــات يف 

مخطط أولويات العمل
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الشكل ٧1. فتح املدينة وربطها بالواجهة البحرية )املرحلة 1(

الشكل ٧2. التكثيف داخل املركزين الحرضيني )املرحلة 2(

إنشاء وسائل ربط جديدة نحو الساحل

محطات الباصات الرسيعة 

املناطق البحرية 

مراكز جديدة

محطات الباصات الرسيعة 

املناطق البحرية 

مراكز جديدة

مخطط أولويات العمل
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الشكل ٧٣. ربط مراكز األنشطة الثالثة )املرحلة ٣(

التنقــل. إن ســهولة الوصــول إىل الســاحل ضمــن هــذا النســيج الحــرضي 
البحريــة.  بــني املدينــة والواجهــة  الجديــد ســوف ينشــئ روابــط قويــة 
التحتيــة الحرضيــة تدعــم  وبنــاء عــىل ذلــك فــإن عــدد الســكان والبنيــة 
االقتصاديــات ذات الحجــم الكبــري، يف حــني أن املزيــج االجتامعي والتنوع 
وينمــوان  اآلخــر  منهــام  كل  يدعــم  ســوف  األرايض  اســتعامالت  يف 
ويتطــوران معــاً. جميــع محطــات حافــالت وباصــات النقــل الرسيــع وكذلــك 
محطــات خطــوط الــرتام، ســتعمل كنقــاط تنميــة و تطويــر. ومتشــيا مــع 
يجــب  االجتامعــي،  التكامــل  ودعــم  األهــداف،  مــن  املجموعــات  هــذه 

عــىل مدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة: 

والتوزيــع  التخصيــص  خــالل سياســات  مــن  اجتامعــي،  تحقيــق مزيــج   •
للســكان؛ املــكاين 

خــالل  مــن  االســتخدامات  متعــددة  وتنميــة  اجتامعــي  مزيــج  تحقيــق   •
مناســب؛ بشــكل  واإلســكان  الحــرضي  التصميــم 

• االستثامر يف السكن العام وتحسينه؛
ولوائــح  وباشــرتاطات  األحجــام  مختلــف  مــن  أرايض  قطــع  توفــري   •

الســكن؛ وخيــارات  بدائــل  لزيــادة  مختلفــة، 
مــن  املعــروض  لزيــادة  الخــاص  القطــاع  مــن  املطوريــن  مــع  العمــل   •

العامــة؛  املســاكن 
• تعزيز ودعم التوظيف وفرص العمل داخل املجتمع.

 

• املرحلة الثالثة
يف املرحلــة الثالثــة، ســيتم دمــج الواحــة الرشيطيــة املنجــزة ومركــزي 
النشــاط  يف كل مــن الدمــام والخــرب مــع املركــز الجديــد الــذي تشــكله 
مراكــز  جميــع  وســتكون  وأنشــطتها  الجديــدة  البحريــة  الواجهــة  مدينــة 
حافــالت  شــبكات  خــالل  مــن  كبــري  بشــكل  متصلــة  الثالثــة  الوســط 
وباصــات النقــل الرسيــع والــرتام، وكذلــك مــن خــالل نظــام النقــل البحــري 
ــا، ســيتم فتــح محــاور خــرضاء أخــرى، تربــط وســائل النقــل العــام  وتدريجي
بالبحــر والســاحل املعــاد تأهيلــه وســوف يدعــم هــذا النهــج تدريجيــاً زيــادة 
طــول  عــىل  املختلطــة  األرايض  اســتعامالت  عــىل  ويشــجع  الكثافــة 
نظــام النقــل العــام عــرب النظــام الحــرضي بأكملــه، مــام يدعــم الحيويــة 
الحيويــة يف الشــوارع. فالكثافــة الســكانية  الحيــاة  االقتصاديــة ويعــزز 
املرتفعــة تولــد طلبــاً أعــىل عــىل الخدمــات الصناعيــة والتجاريــة، بينــام 
يوفــر االســتخدام املختلــط لــألرايض مســاحة كافيــة للخدمــات لتعزيــز 
)املــكاين(  الطلــب  وربــط  االقتصاديــة،  األنشــطة  يف  التنــوع  ودعــم 
بالعــرض، وبالتــايل تحفيــز حيــاة الشــارع الحــرضي املزدهــرة. وباإلضافــة 
إىل ذلــك، فــإن ربــط التنميــة عاليــة الكثافــة واملتعــددة االســتخدامات 
بنظــام نقــل عــام فعــال ومرتابــط ومتعــدد الوســائط، يدعــم يــرس الحركــة 
ــة التحتيــة وتقديــم الخدمــات، عــن  واألنشــطة االقتصاديــة و توفــري البني
القــرب  كــام يســاعد  التكاليــف.  التقــارب وخفــض  تعزيــز ودعــم  طريــق 
بــدوره يف تقليــل الوقــت وتقليــص الفاقــد يف املــوارد فيــام يتعلــق 
بوقــت رحــالت التنقــل )مــن املنــزل إىل العمــل، املنــزل للتســوق... إلــخ(، 
وكذلــك يف توفــري البنيــة التحتيــة وصيانتهــا، والحــد مــن تكاليــف الخدمــات 

العامــة. 

محطات الباصات الرسيعة 

املناطق البحرية 

مراكز جديدة

٣ مراكز رئيسية لألنشطة
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الشكل ٧٤. إنشاء مدينة الواجهة البحرية والواحة الرشيطية التي تربطها باملناطق الداخلية 

املباين عالية الكثافة 

مناطق االستخدامات املختلطة

املناطق السكنية 

النسيج العمراين الجديد

املساحات الخرضاء 

مخطط أولويات العمل
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رصيف مفتوح

مسارات للدراجات 
معزولة بالتشجري

 
شارع صديق للمشاة

شارع صديق للمشاة

مساحات عامة مرنةرصيف مفتوح

مساحات عامة مرنة

مالعب

مالعب

رصيف مفتوح

قطاع للواحة الرشيطية واألنشطة التجارية يف الطابق األريض من املباين ومسارات الدراجات الهوائية يف الوسط بشكل موازي لوسائل النقل العام 

قطاع عريض لشارع مع نظام باصات رسيعة مرتفع

شبكة الباصات

مخطط أولويات العمل

مسارات للدراجات 
معزولة بالتشجري

شبكة نظام النقل بالسكك 
)LRT(  الحديدية الخفيفة

شبكة الباصات

شارع صديق للمشاة
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قطاع للواجهة البحرية املقرتحة واألماكن العامة الصغرية الداخلية وإمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام

قطاع للواجهة البحرية املقرتحة واألنشطة التجارية يف الطابق األريض وإمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام البحرية

قطاع للواجهة البحرية املقرتحة وشبكة النقل العام ومستويني مختلفني من األنشطة

رصيف مفتوح

رصيف
 مفتوح

ملعب

مالعب

مالعب

شبكة الباصات 
الرسيعة 

شبكة الباصات

شبكة الباصاتشبكة الباصات

شبكة الباصات

شبكة الباصات 
الرسيعة 

مسارات للدراجات 
معزولة بالتشجري

 

مسارات للدراجات 
معزولة بالتشجري

 

مساحات عامة 
مرنة

شارع صديق 
للمشاة

شارع صديق 
للمشاة

شارع صديق 
للمشاة

شارع صديق 
للمشاة

شارع صديق 
للمشاة

شارع صديق 
للمشاة

شارع صديق 
للمشاة

نقطة 
مشاهدة 
سياحية 

نقطة مشاهدة سياحية 

نقطة مشاهدة سياحية 

انشطة مائية

انشطة مائية

انشطة مائية

رصيف مفتوح

رصيف مفتوح

رصيف مفتوح 
متعدد الوظائف

مسارات للدراجات 
معزولة بالتشجري

مسارات للدراجات 
معزولة بالتشجري

مساحات عامة 
متعددة 
الوظائف

مساحات عامة 
متعددة 
الوظائف

مسارات للدراجات 
معزولة بالتشجري

مسارات 
للدراجات 

مخطط أولويات العمل



1٣٦

منطقة الواجهة البحرية الجديدة والواحة الرشيطية 
 

ــذي  ــدة، ال ــة الجدي ــة الواجهــة البحري إن املخطــط الرئيــيس األويل ملدين
تــم وضعــه باتبــاع املبــادئ الخمســة ملوئــل األمــم املتحــدة لتخطيــط 
املجــاورات الســكنية املســتدامة ]٥٤[، يوضــح أن مدينــة الواجهــة البحريــة 
للشــوارع  هكتــار   1٤٥ متناســب  بشــكل  تخصــص  أن  يجــب  الجديــدة، 
ــة(، كــام  واملســاحات املفتوحــة العامــة )متثــل ٣٠ ٪ مــن املســاحة الكلي
يجــب تخصيــص ٤٨٣.٩ هكتــار للبنيــة التحتيــة العامــة والخدمــات )متثــل 1٠ 
٪ مــن املســاحة الكليــة(، و2,٤1٨ هكتــار للتنميــة متعــددة االســتخدامات 
)متثــل ٥٠ ٪ مــن املســاحة اإلجامليــة(، إىل جانــب تخصيــص ٤٨٣ هكتــار 
الكليــة(.  املســاحة  مــن   ٪  1٠ )متثــل  الســكني  لالســتخدام  فقــط 
االجتامعــي  املزيــج  مبــادئ  ودعــم  تعزيــز  يجــب  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 
مــن خــالل التوزيــع الرشــيد للمــوارد العامــة الحرضيــة وتوفــري الســكن 
عــن طريــق وضــع اشــرتاطات ولوائــح  الدخــل  املالئــم ملختلــف فئــات 
تخطيــط املــدن؛ وتعزيــز ودعــم التكامــل االجتامعــي واالقتصــادي عــرب 

املواطنــني. مــن  املتنوعــة  املجموعــات 

الواحــة  هيــكل  سيشــكل  الحــرضي،  العمــراين  املســتوى  وعــىل 
الرشيطيــة محــوراً عمرانيــاً وحرضيــا رئيســيا جديــدا، يتــم تشــكيله كممــر 
ثالثــة  مــع  ليتقاطــع  املدينــة،  داخــل  إىل  الســاحل  مــن  وميتــد  أخــرض، 
الواحــة الرشيطيــة، داخــل  العــام. كــام تعمــل  للنقــل  خطــوط رئيســية 
مدينــة الواجهــة البحريــة الجديــدة، كمحــور رئيــيس، حيــث تحتــوي عــىل 
الــذي  العــام(  )النقــل  تغذيــة  نظــام  عربهــا  وميــر  الرئيســية  الخدمــات 
يتقاطــع مــع خطــي حافــالت وباصــات النقــل الرسيــع ونظــام خطــوط 
الــرتام، ويربطهــام بنظــام التاكــيس البحــري الجديــد. وســوف يتمتــع 
هــذا املمــر العــريض الجديــد مبســتوى عــاٍل مــن النقــل متعــدد الوســائط 
وســيعمل كمســاحات و أماكــن عامــة. كــام ســوف يكــون مبثابــة رابــط بــني 
املركــز والوســط الحــرضي الجديــد، الــذي شــكلته مدينــة الواجهــة البحريــة 
الجديــدة، واملناطــق األخــرى التــي تســتهدفها اســرتاتيجيات التكثيــف 
املصاحبــة لتجديــد وإعــادة تأهيــل الســاحل واملدينــة ككل. كــام إن هنالــك 
تنظيــم  كيفيــة  تظهــر  للشــوارع  التوضيحيــة  املقاطــع  مــن  سلســلة 
وإنشــاء املمــر مــع وجــود أنشــطة تجاريــة عــىل مســتوى األرض، وأرصفــة 
مريحــة ومنتزهــات صغــرية، ومســطحات ترفيهيــة، وممــرات للدراجــات، 

وكلهــا يجــب دعمهــا وجعلهــا متاحــة بواســطة وســائل النقــل العــام. 

الرابــع: إعــادة النظــر يف منــوذج  ٤،١،٧ اإلجــراء االســرتاتيجي 
التنميــة لشــاطئ نصــف القمــر كمحــور اجتامعــي بيئــي.

يهــدف اإلجــراء اإلســرتاتيجي الرابــع إىل تغيــري االتجاهــات الحاليــة يف 
الجــزء  حــول  بهــا  الخاصــة  الحــرضي  العمــراين  النشــاط  وأمنــاط  التنميــة 
نصــف  »شــاطئ  املســامة  املنطقــة  يف  الســاحل،  مــن  الجنــويب 
القمــر«. وعــىل الرغــم مــن حقيقــة أن املنطقــة يشــار إليهــا كمنطقــة 
بيئيــة محميــة، إال أنــه توجــد بالفعــل العديــد مــن املشــاريع، وهنــاك الكثــري 
ــة وتشــجع مامرســات  ــاً، تدمــر املناطــق الطبيعي ــد اإلنشــاء حالي منهــا قي
ــة ســاحلية غــري مســتدامة  اســتصالح األرايض ومــا يتصــل بهــا مــن تنمي

يف املناطــق ألهشــه بيئيــاً. 

ويف حــني أنــه ال يــزال مــن املمكــن تطويــر املنطقــة ألغــراض ســياحية 
وترفيهيــة وســكنية، فإنهــا تتطلــب تطبيــق نهجــا مختلفا بشــكل مناســب. 

حيــث أنــه يجــب فــرض اشــرتاطات وأنظمــة املناطــق املحميــة بيئيــا، مــام  
مينــع حــدوث أي خلــل يف الخــط الســاحيل الطبيعــي، ويحــد مــن جيــوب 
القامئــة.  البيئيــة  بالنظــم  قويــة  عالقــة  إنشــاء  مــع  الصغــرية،  التنميــة 
ــدد  ــاريع التم ــن مش ــد م ــة تح ــة ثابت ــة محمي ــق عازل ــاء مناط ــب إنش ــام يج ك
العمــراين والتنميــة، ومبــاين منخفضــة التأثري/منخفضــة االســتهالك، 
وفــرض أمنــاط املناظــر الطبيعيــة والتنســيقية عــىل أي مشــاريع الحقــة. 
والنظــم  الحرضيــة  البحريــة  الواجهــة  بــني  جديــدة  عالقــة  إقامــة  يجــب   
الحاليــة، وتنفيــذ وســائل وأســاليب  البيئيــة الســاحلية حــول املشــاريع 
محــددة مثــل مفهــوم الشــواطئ الحيــة ]٥2[، مــام يجعــل املنطقــة أكــر 
إليهــا،  الوصــول  ويســهل  واالجتامعيــة،  البيئيــة  الوظائــف  يف  ثــراًء 
وتدعمهــا أنشــطة إنتاجيــة وتجاريــة وترفيهيــة صغــرية. ومــن خــالل تنفيــذ 
هــذا اإلطــار الحســاس بيئيــاً، وتعزيــز خــط ســاحل طبيعــي جــذاب للغايــة 
يدعــم النشــاط االجتامعــي البيئــي واالقتصــادي لحــارضة الدمــام الكــربى، 
يهــدف هــذا اإلجــراء إىل إنشــاء إطــار تنظيمــي قــوي داخــل املناطــق 
هــذا  سيســمح  كــام  القمــر.  نصــف  شــاطئ  حــول  الفعليــة  املحميــة 
اإلطــار بتطويــر مجموعــة مــن أنشــطة الســياحة املســتدامة املعــززة 
البيولوجــي، والقــادرة عــىل توليــد افتصاديــات جديــدة  التنــوع  بحاميــة 
مــع دعــم وحاميــة جــودة الرتبــة وامليــاه وغابــات املانجــروف. وسينشــئ 
اإلطــار الــذي يقدمــه هــذا اإلجــراء حزاًمــا أخــرًضا محميًــا حــول الســاحل، مــام 
يعــزز منوذًجــا للتنميــة يراعــي البيئــة بالنســبة للمناطــق الســاحلية األقــل 

تحــرضاً يف حــارضة الدمــام الكــربى. 

2،٧ أربعة إجراءات نظامية للتغيري الهيكيل

ــة  ــل حــول كيفي ــارة عــن دلي ــا عب ــات العمــل املقــدم هن  إن مخطــط أولوي
الكــربى وحــارضة  الدمــام  حــارضة  تدريجيــة يف  تغيــريات هيكليــة  إجــراء 
الدمــام، واالبتعــاد عــن النمــوذج غــري املســتدام نحــو إطــار بيئــي متكامــل 
للتنميــة الحرضيــة. فاملدينــة املســتدامة )وبالتــايل املــدن البيئيــة( تجمــع 
بــني العوامــل البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، إىل جانــب التخطيــط 
واإلدارة الحرضيــة الشــاملة، مــن أجــل اســتدامة املجتمــع عــىل املــدى 
الطويــل. وهــذا يحتــوي عــىل نهــج متكامــل للتحــرض املســتدام يجــب 
ــة  ــة االقتصادي ــة والتنمي ــة االجتامعي ــة شــاملة للتنمي أن يقــوم عــىل رؤي
هــذا  ينطــوي  أن  ويجــب  الحوكمــة.   مكونــات  وضمــن  البيئيــة  واإلدارة 
مختلــف  بــني  والربامــج،  األهــداف  تنســيق  عــىل  املتكامــل  األســلوب 
الجهــات املعنيــة يف املدينــة )املواطنــني والحكومــة وقطــاع األعــامل(، 
فضــاًل عــن تطويــر الروابــط بــني وضمــن القطاعــات واألنشــطة االجتامعية 
االقتصاديــة. وعــىل هــذا النحــو، فــإن نظام اإلجــراءات املدعوم واملوضح 
أعــاله، ســيقود إىل تحــول شــامل يف النســيج املــكاين واالجتامعــي 
واالقتصــادي للمدينــة. وإذا تــم اتبــاع الخطــوات املوضحــة يف مخطــط 
أولويــات العمــل، فســيتم تحويــل الدمــام ب، مــن عاصمــة نفطيــة غــري 

ــا:  ــز بأنه ــة تتمي ــة للبيئ ــاحلية صديق ــة س ــتدامة إىل مدين مس

•مستدامة؛
• متعددة الوسائط؛

• نابضة ومفعمة بالحياة؛ 
• متنوعة.

مخطط أولويات العمل



1٣٧

الشكل ٧٦. اإلسرتاتيجية البيئية لشاطئ نصف القمر

الشكل ٧٧. تصور لتطبيق التنمية البيئية الحساسة عىل ساحل شاطئ نصف القمر

الشكل ٧٥.  اإلجراءات األربعة االسرتاتيجية 
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ت النهائية: 
صيا

التو
يث األبعاد

النهج الثال
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1٤٠

١،٨  التوصيات املكانية
للمنطقــة  املــكاين  التطويــر  حــول  إســرتاتيجية  رؤيــة   ١،١،٨

الرشقيــة

تربطهــا  التــي  للمملكــة،  الرشقيــة  البوابــة  هــي  الرشقيــة  املنطقــة 
يجــب  الخليجــي األخــرى. ويف هــذا اإلطــار،  التعــاون  مــع دول مجلــس 
اســتغالل موقعهــا االســرتاتيجي عــىل نحــو أفضــل، حيــث ال تــكاد توجــد 
اســرتاتيجيات تســتفيد مــن التآزر/التعــاون املــكاين يف منطقــة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث توجــد منافســة عاليــة ولكــن ينقصهــا 
التعــاون االســرتاتيجي. حيــث تعتــرب املنطقــة األكــرب يف اململكــة مــن 
تركيــز  فــإن  الكبــري،  التوســع  مــن  الرغــم  عــىل  ولكــن  املســاحة،  حيــث 
الســكان يقتــر عــىل املــدن الرئيســية القليلــة عــىل طــول الرشيــط 
الســاحيل، مبــا يف ذلــك الدمــام والظهــران والخــرب والجبيــل والقطيــف.

حاليــاً، وباملقارنــة مــع املراكــز الحرضيــة الرئيســية عــىل الســاحل، فــإن 
ــن نقــص  ــات العامــة، م املــدن املتوســطة والصغــرية تفتقــر إىل الخدم
شــبكات البنيــة التحتيــة إىل نــدرة التعليم األســايس، والخدمــات الصحية، 
التــي تعــد أحــد األســباب الرئيســية للهجــرة مــن املناطــق الريفيــة إىل 
املــدن الســاحلية، مثــل الدمــام والجبيــل. إن هــذا التفــاوت يف الوصــول 
للســكان،  املتــوازن  غــري  التوزيــع  جانــب  إىل  والفــرص،  الخدمــات  إىل 
يُظهــر بوضــوح الحاجــة إىل اســرتاتيجية إعــادة التــوازن اإلقليميــة. حيــث 
يجــب أن تهــدف هــذه اإلســرتاتيجية إىل إعــادة النظــر يف إنشــاء نظــام 
هرمــي ملــدن املنطقــة، وتهيئــة الفــرص للمــدن الثانويــة للمســاهمة 
يف  التدريجــي  التــوازن  وإعــادة  املنطقــة،  يف  االقتصــاد  تنويــع  يف 
هــذه  تلعبــه  أن  ميكــن  الــذي  الــدور  مــن  واالســتفادة  الســكان،  توزيــع 
املــدن الثانويــة. مــن وجهــة النظــر االقتصاديــة، تعتــرب املنطقــة الرشقيــة 

ــيس  ــع الرئي ــا املوق ــث أنه ــة، حي ــيس للمملك ــرك االقتصــادي الرئي املح
لإلنتــاج البــرتويل. كــام يوجــد أكــر مــن ٨٦ ٪ مــن الصناعــات األساســية 
وتنويــع  توســيع  فــإن  ذلــك،  ومــع  املنطقــة  هــذه  يف  اململكــة  يف 
القاعــدة االقتصاديــة يف املنطقــة أمــر رضوري يف أي مخطــط طويــل 
الدمــام  مــن  كل  يف  الصناعيــة  املناطــق  تُظهــر  حــني  ويف  األجــل. 
والجبيــل إنجــازات كبــرية وتطــورات فريــدة يف املنطقــة بأرسهــا، فهنــاك 
غــري  املــوارد  مــن  األخــرى واالســتفادة  القطاعــات  للتوســع يف  حاجــة 
النفطيــة يف املنطقــة. وعــىل هــذا النحــو، يجــب أن تدعــم اســرتاتيجية 
التنويــع ظهــور قطاعــات اقتصاديــة جديــدة عــن طريــق االســتفادة مــن 
املــوارد اإلقليميــة ومــوارد املنطقــة األخــرى. أحــد القطاعــات املحتملــة 
الســياحة  هــي  الهــدف  هــذا  لتحقيــق  كبــرية  إمكانيــات  متلــك  التــي 
الثقافيــة والبيئيــة. ولذلــك، يجــب عــىل االســرتاتيجية اإلقليميــة أن تراعــي 
التنــوع  االقتصــادي و تطويــر األنشــطة الســياحية مــن خــالل الحفــاظ 
عــىل اآلثــار واملــوروث الثقــايف يف املنطقــة، وكذلــك دعــم الســياحة 
البحريــة، بالتــوازي مــع تنميــة القطــاع الزراعــي وصيــد األســامك.  إن مــا 
يقــرب مــن ٦.٥٪ مــن املســاحة الكليــة للمنطقــة تعتــرب أرايض زراعيــة/
مناســبة لالســتخدام الزراعــي، بســبب وجــود احتياطيــات امليــاه الجوفيــة، 
وخاصــة يف منطقــة األحســاء، والتــي تضــم أكــرب واحــة يف املنطقــة، 
وهــي واحــدة مــن املناطــق األكــر خصوبــة يف اململكــة. وباإلضافــة 
الســياحية،  واملعــامل  األثريــة  املواقــع  مــن  العديــد  هنــاك  ذلــك،  إىل 
وتوفــري  الحاميــة،  جهــود  خــالل  مــن  قيمــة  تضيــف  أن  ميكــن  والتــي 
الســياحة يف املنطقــة.   لجــذب وتنشــيط صناعــة  الخدمــات الرضوريــة 
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املواقــع  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إىل  اإلشــارة  مبــكان  األهميــة  ومــن 
الرشيــط  مثــل  بيئيــاً،  الحساســة  املنطقــة  يف  الســاحل  طــول  عــىل 
الســاحيل مــن الســفانية إىل خليــج منيفــة وخليــج تــاروت، فضــالً عــن 
مجموعــة مــن الجــزر البحريــة. يجــب وضــع إســرتاتيجية لحاميــة البيئــة عــىل 
املســتوى اإلقليمــي وتنفيذهــا بشــكل متســق، وأن تكــون مرتابطــة 
املنطقــة. يف  ســياحي  مخطــط  أي  يف  أساســية  وإعتبارهــا  بقــوة 
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هنــاك العديــد مــن التحديــات، ولكــن هنــاك أيًضــا العديــد مــن الفــرص 
وهــي  الدمــام،  مدينــة  يف  وتحديــًدا  العمــراين،  بالتوســع  املرتبطــة 
اجتامعيــة  وتغيــريات  بشــدة،  مطلــوب  اقتصــادي  تحــول  عــن  عبــارة 
ــاخ. وإذا مل تتــم معالجتهــا،  مســتمرة، وتهديــدات مرتبطــة بتغــريات املن
فــإن عــدد القضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة التــي تؤثــر عــىل 
املدينــة ســيزداد عامــا بعــد عــام. ومــع ذلــك، إذا متــت اإلســتجابة لهــا 
تحــول  تــؤدي إىل  أن  القضايــا  لهــذه  ومعالجتهــا بشــكل صحيــح، ميكــن 
هيــكيل ميكــن أن يســاعد عــىل انتقــال املدينــة مــن مدينــة معروفــة 
وتتســم باقتصــاد حــرضي قــوي يعتمــد عــىل النفــط، إىل مدينــة تتميــز 
ــف،  ــط مكث ــتدام إىل من ــري مس ــرضي غ ــكل ح ــن ش ــوع، وم ــاد متن باقتص
التحديــات  ملواجهــة  لالســتعداد  وبيئيــاً.  اجتامعيًــا  ومتــوازن  ومدمــج، 
والتحــول  املنــاخ،  وتغــري  النفــط،  اقتصــاد  تدهــور  مثــل  املســتقبلية، 
إعــادة تحديــد هويتهــا،  الدمــام إىل  إلــخ، ســوف تحتــاج  املجتمعــي،... 
مــن كونهــا عاصمــة النفــط الحاليــة إىل أن تصبــح مدينــة ســاحلية صديقــة 
الدمــام،  العمــل يف  أولويــات  لذلــك، توضــح  للبيئــة يف املســتقبل. 

إىل جانــب إجراءاتــه اإلســرتاتيجية األربعــة، الخطــوات األساســية لتحريــك 
املكانيــة  التعديــالت  مــن  تدريجــي  نظــام  وتفعيــل  الهيــكيل،  التغيــري 
لنســيج املدينــة، والــذي ســيعدل أيًضــا هيكلهــا االجتامعــي واالقتصــادي 
والبيئــي. ومــن خــالل تفعيــل التحــوالت النظاميــة املوضحــة يف مخطــط 
أولويــات العمــل، ســتصبح الدمــام أكــر اســتدامة، ومتعــددة الوســائط، 

ونابضــة ومفعمــة بالحيــاة ومتنوعــة. 

 مدينة الدمام املستدامة
إن املدينــة املســتدامة هــي املدينــة ذات النظــم االجتامعيــة والبيئيــة 
واالقتصاديــة املتوازنــة بشــكل جيــد والتــي تدعــم وتعــزز بعضهــا البعــض. 
باإلضافــة إىل ذلــك، تكــون املــوارد البيئيــة والحفــاظ عــىل النظــم البيئيــة 
ويف  الحرضيــة.  التحــوالت  توجــه  إمنائيــة  اســرتاتيجية  أي  يف  محوريــة 
الدمــام، ستســاهم اإلجــراءات املختلفــة املقرتحــة عــىل طــول الســاحل، 
التنميــة  نحــو  رحلتهــا  يف  عديــدة  بطــرق  البيضــاء،  األرايض  وعــىل 
الطبيعيــة  الســاحلية  البيئيــة  النظــم  ســتعزز  أنهــا  حيــث  املســتدامة، 
وتربطهــا بالبنيــة التحتيــة الخــرضاء الجديــدة عــىل اليابســة. كــام إن إنشــاء 
افتصاديــات  الطبيعيــة ســوف ترتجــم إىل  مــع املــوارد  إيجابيــة  عالقــة 
جديــدة. عــىل ســبيل املثــال، ســوف ينعكــس وجود نظام بيئي ســاحيل 
صحــي يف اســتدامة مصايــد األســامك، مــام يــؤدي إىل زيــادة الدخــل 
املحــيل للمجتمعــات الســاحلية مــن خــالل توفــري املزيــد مــن األنشــطة 
االقتصاديــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ومــع زيــادة عــدد الســياح الذيــن يــزورون 
ســوف  الســاحل،  عــىل  املقرتحــة  واملحميــات  الطبيعيــة  املناطــق 
تســتفيد املجتمعــات املحليــة مــن فــرص العمــل الجديــدة. وأخرياً، فإن 
حامية التنوع البيولوجي، والسيام حامية غابات املانجروف وزيادة حجمها، 

غابات املانجروف عىل الساحل 
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الشكل ٧٨. املدينة البيئية الساحلية ب حارضة الدمام الكربى

املناطق التي تحتوي عىل املشاريع الجديدة

مراكز جديدة تتيح إمكانية تكافؤ االستفادة 
من الفرص االجتامعية واالقتصادية

شبكة نقل عام متكاملة ومتعددة الوسائط 
مرتبطة باملراكز املكثفة الجديدة املوجودة

مراكز تجمعات نظام النقل البحري العام 
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أنظمة البنية الخرضاء والزرقاء املنتجة املرتبطة 
بأنشطة إعادة تأهيل الساحل
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وإنشاء منطقــة حاميــة عازلــة، وإعادة تجديد الواجهــة البحريــة العمرانيــة 
املرتبطة  واملخاطر  الفيضانات  من  الوقاية  يف  سيساهــم  الحرضيــة، 
واألمــواج،  والعواصــف  والجزر  املد  تغريات  من  املدينة  ويحمي  بها، 
بينــام تتحكــم بشــكل طبيعــي يف تنظيــم جــودة امليــاه والرواســب.

حارضة الدمام املتعددة الوسائط
تعــدد الوســائط، هــو تنســيق وتكامــل أكــر مــن وســيلة نقــل، مــام يخلــق 
مدينــة مرتابطــة ومدمجــة مــع إمكانيــة الوصــول إىل معظــم مناطقهــا 
ومراكزهــا الوظيفيــة. كــام تلعــب وســائل النقــل العــام دوراً مركزيــاً فيــام 
يتعلــق بالنقــل املتعــدد الوســائط يف املناطــق العمرانيــة والحرضيــة، 
النقــل املختلفــة  بــني وســائط  الــرضوري تحســني االتصــال  ولكــن مــن 
والتنقــل بالوســائل الخاصــة )مثــل الســيارات أو الدراجــات(، حــول محطــات 
النقــل العــام. وباإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تؤخــذ عمليــة الرتابــط عــرب 
االعتبــار  بعــني  املحلية/اإلقليمية/الوطنية/الدوليــة  النقــل  أنظمــة 
مــن أجــل تعظيــم الفــرص االقتصاديــة، التــي ترتبــط بســهولة الوصــول 
شــبكة  ربــط  إن  املســتويات.  جميــع  عــىل  الشــبي  الربــط  وتحســني 
نظــام النقــل العــام املقرتحــة بنظــام النقــل البحــري مــن خــالل املمــرات 
واملتعــدد  املحســن  الشــبي  الربــط  إىل  يــؤدي  ســوف  الرشيطيــة 
شــبكة  تنفيــذ  سيســاهم  كــام  املدينــة.  أنحــاء  جميــع  يف  الوســائط 
لنظــام النقــل العــام أيًضــا يف تقليــص حــدة حركــة املــرور بشــكل عــام، 
وتوفــري بيئــة نقــل أكــر أمانًــا للســائقني واملشــاة وراكبــي الدراجــات. 
هنــاك منفعــة مقابلــة إيجابيــة أخــرى تتمثــل يف الحــد مــن تلــوث الهــواء، 
حيــث أن نوعيــة الهــواء يف الدمــام حاليــاً هــي واحــدة مــن أكــر املناطــق 
ــىل  ــر ســلباً ع ــا، وتؤث ــعودية بأكمله ــة الس ــة العربي ــة  يف اململك امللوث

نوعيــة حيــاة ســكانها. 
 

حارضة الدمام الحيوية
يف جميــع أنحــاء العــامل، ومــن خــالل األشــخاص ذوي الخــربة، تســعى 
املــدن إىل تحقيــق النجــاح االقتصــادي يف ســوق عاملــي رسيــع التغــري. 
وتشــمل املــوارد، التــي ال ميكــن االســتغناء عنهــا يف اقتصــاد مــا بعــد 
الصناعــة،  والقــدرة عــىل توليــد أفــكار جديــدة وتحويــل تلــك األفــكار إىل 
حقائــق تجاريــة. وعــىل وجــه التحديــد، يف الدمــام، مــن خــالل االســتفادة 
األســواق  وربــط  الوســائط  متعــدد  للنقــل  التحتيــة  البنيــة  نظــام  مــن 
املحليــة والعامليــة. إن املدينــة النابضــة واملفعمــة بالحيــاة هــي مدينــة 
حيــث  املتنوعــة،  واألنشــطة  املختلفــة  الحركــة  أشــكال  بوجــود  تتميــز 
تــؤدي التنميــة االقتصاديــة املســتمرة إىل ازدهــار مواطنيهــا، والتــي 
تكــون ذات بيئــة حيويــة وصحيــة، وتتميــز مبجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة 
ووســط  مركــز  إنشــاء  فــإن  اإلطــار،  هــذا  ويف  والثقافيــة.  االجتامعيــة 
حــرضي ثالــث مــن األنشــطة االقتصاديــة واالجتامعيــة ســيعزز مــن وجــود 
بيئــة حرضيــة أكــر تكامــاًل وحيويــة. ومــع إنشــاء هــذا املركــز الثالــث، يجــب 
أن تهــدف املدينــة إىل توجيــه معظــم طاقاتهــا التنمويــة نحــو الســاحل، 
ذلــك،  عــيل  وبنــاء  العمــراين.  والزحــف  التمــدد  منع/تقليــل  أجــل  مــن 
ــن التمــدد  ــوع م ــتلزم ن ــدة تس ــة الجدي ــة البحري ــة الواجه ــاء مدين ــإن إنش ف
مبــادئ  عــىل  يعتمــد  الــذي  الجــدي،  التخطيــط  ذو  الحــرضي  العمــراين 
االســتخدام العــادل والفعــال واملســتدام لــألرايض واملــوارد الطبيعيــة. 
اإلندمــاج  تنفيــذ  كيفيــة  الجديــدة  البحريــة  الواجهــة  مدينــة  توضــح  كــام 
الشــبي،  والشــمولية، والكثافــة املناســبة، وتعــدد املراكــز، والربــط 
املختلطــة.  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  االســتخدامات  إىل  باإلضافــة 

وســتؤدي الكثافــة العاليــة إىل جانــب االســتخدام املختلــط لــألرايض إىل 
إنشــاء مجتمعــات تتســم بالكفــاءة والحيويــة، والحــد مــن تحديــات التنقــل 
وخفــض معــدل تكاليــف توصيــل الخدمــات للفــرد الواحــد. وباإلضافــة إىل 
ذلــك، فــإن ربــط املركــز الثالــث الجديــد بنظــام النقــل املتعــدد الوســائط، 
وربطــه مبواقــع إعــادة تنشــيط القطــع املوجــودة مــن األرايض البيضــاء 
يف مناطــق أخــرى مــن وســط املدينــة التــي بهــا أنشــطة جديــدة وكثافــة 

ــة وازدهــار. ــة أكــر حيوي ــاء مدين ــام إنش ــدة، ســيدعم بشــكل ع متزاي
 

حارضة الدمام املتنوعة
يعتــرب التنــوع دليــل إرشــادي ملخططــي املــدن وهــو يشــكل نقيضــاً 
للتوجهــات الســابقة التــي كان فيهــا الفصــل بــني املناطــق املتجانســة 
هــو النهــج التقليــدي. تتمتــع املدينــة املتنوعــة بالعديــد مــن العنــارص 
حيــث تحتــوي: تصميــم متنــوع، ومزيــج مــن االســتخدامات، واقتصاديــات 
حرضيــة متنوعــة، وأنظمــة بيئيــة حرضيــة متنوعــة، وأماكــن عامــة واســعة 
تهــدف  اإلطــار،  هــذا  يف  متعــددة.  اجتامعيــة  ومجموعــات  ومتعــددة، 
اإلجــراءات اإلســرتاتيجية األربعــة إىل تحويــل حــارضة الدمــام الكــربى إىل 
مدينــة متنوعــة، مــن حيــث البيئــة، واالقتصــاد، واملجتمــع. ويف حــني أن 
ــز بتخصــص صناعــي قــوي حــول صناعــة النفــط واألنشــطة  الدمــام تتمي
االقتصــاد  تنويــع  يف  البــدء  الــرضوري  مــن  أنــه  إال  بالنفــط،  املتعلقــة 
الحــرضي وخلــق نظــام اقتصــادي حــرضي أقــل اعتــامدا عــىل قطــاع النفــط 
الــذي يتوجــه نحــو االنخفــاض، مــن أجــل مســاعدة األعــامل التجاريــة عــىل 
الجديــدة  الفــرص  باســتمرار واغتنــام  مــع االتجاهــات املتغــرية  التكيــف 
التــي تعــزز جميــع ركائــز االســتدامة. ولهــذا الغــرض، فــإن مخطــط أولويــات 
العمــل يهيــئ بشــكل عــام الظــروف الالزمــة ملدينــة للدمــام لالســتثامر 
يف زيــادة تنوعهــا مــن خــالل الســعي إىل التنويــع االقتصــادي، والحفــاظ 
عــىل التنــوع االجتامعــي، وتعزيــز ودعــم التنــوع البيئــي. ويشــمل هــذا 
النهــج تعزيــز ودعــم املــوارد الثقافيــة واالجتامعيــة والطبيعيــة مــن خــالل 
االســتثامر يف األنشــطة التــي تدعــم االبتــكار واإلبــداع، وإتاحــة الفــرص 
ــة  ــة ســلعهم وخدماتهــم داخــل املدين للمواطنــني للحصــول عــىل غالبي
باإلضافــة إىل الرتويــج لقطــاع األغذيــة الزراعيــة املســتدام مــن خــالل 
حاميــة املــوارد الزراعيــة واالحتفــاظ باملــوارد الطبيعيــة وتعزيزهــا وتنــوع 
النظــم البيئيــة، وأخــريا، توفــري بيئــات عمرانيــة وحرضيــة متنوعــة تســتجيب 

ــات الســكان. ملختلــف فئ

2،٨ التوصيات املتعلقة باملؤسسات والترشيعات

الترشيعــي  واالختصــاص  املاليــة  الالمركزيــة  مــن  الدمــام  ستســتفيد 
املكانيــة  للمشــكالت  واملبتكــرة  املســتقلة  الحلــول  لتســهيل 

يتطلــب: وهــذا  األمانــة.  مســتوى  عــىل  واالجتامعيــة 

الشــؤون  وزارة  مــن  املحليــة  التخطيــط  ومهــام  صالحيــة  تفويــض  )أ(   
دون  مســتقلة،  إجــراءات  توفــري  مــع  األمانــة  إىل  والقرويــة  البلديــة 
اللجــوء إىل جهــات عليــا لتلبيــة احتياجــات املجتمــع بفعاليــة. ويدعــم ذلــك 
»األجنــدة الحرضيــة الجديــدة«، التــي تنــص عــىل أن عمليــات التخطيــط 
عــىل  اإلدارات  تقودهــا  أن  يجــب  اإلقليمــي  الحــرضي  والتصميــم 
املســتوى اإلقليمــي، كــام إن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع جميــع 
والقطــاع  املــدين،  املجتمــع  مشــاركة  عــن  فضــاًل  الحكوميــة،  الجهــات 

األخــرى. املعنيــة  والجهــات  العــام 

النهج الثاليث األبعاد
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)ب(  الالمركزيــة املاليــة، التــي تعطــي االســتقاللية لألمانــة يف توجيــه 
األمــوال لتمويــل األنشــطة الحرضيــة. وتشــمل أنشــطة توليــد اإليــرادات 
يف املــدن كل مــن الرضائــب والرســوم. كــام يجــب الســامح للمناطــق 
لتمويــل املمتلــكات  عــىل  الرضائــب  أشــكال  بعــض  بجمــع  الحرضيــة 
األنشــطة التنمويــة. ويبــني قانــون األرايض البيضــاء األخــري، الــذي يفــرض 
الحرضيــة  املناطــق  يف  املطــورة  غــري  األرايض  قطــع  عــىل  رســوما 
ملعالجــة املضاربــة عــىل األرايض ونقــص املســاكن وتنميــة األرايض 
لتوليــد  التنظيميــة  اآلليــات  مــن  االســتفادة  ميكــن  أنــه  العشــوائية، 

اإليــرادات مــع تعزيــز ودعــم إطــار إمنــايئ فعــال.

الخــاص  القطــاع  ذلــك  يف  مبــا  الفاعلــة،  للجهــات  الفــرص  إتاحــة  )ج( 

املتعلقــة  القــرارات  يف  للمشــاركة  العــام،  واملجتمــع  والتطوعــي 
عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 

ــام،  ــر يف الدم ــات التطوي ــط عملي ــة التخطي ــات وأنظم ــيدعم آلي ــام س ك
إىل جانــب مراجعــة وتحديــث وتطويــر هــذه القوانــني لجعلهــا ذات صلــة 
بحالــة التنميــة والتطويــر الحاليــة. ويجــب أن يســتتبع ذلــك إعــادة النظــر 
يف عمليــة وضــع الترشيعــات للحــد مــن عــدد الجهــات املشــاركة. إن مجــرد 
وجــود األنظمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لــن يضمــن التنميــة 
العمرانيــة املســتدامة ألنهــا يجــب أن تكــون فعالــة ودقيقــة مــن الناحيــة 
الوظيفيــة لتحقيــق النتائــج املرجــوة منهــا، واضحــة، ومتســقة، وســهلة 
الناحيــة  مــن  الفعــال  الحــرضي  التخطيــط  لنظــام  حاجــة  هنــاك  الفهــم. 

ــرى: ــور أخ ــدة أم ــن ع ــذي، ضم ــة وال الوظيفي

• 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؛ و

• يزيد من املشاركة العامة املجدية واملشاركة يف التخطيط.

مقبولــة  طريقــة  عــىل  الحفــاظ  إىل  الترشيعــي  اإلطــار  يحتــاج  كــام 
للمشــاركة العامــة يف صنــع القــرار التخطيطــي، لتعزيــز ودعــم املســاواة 
رشعيــة  أيضــاً  ســيعطي  العمــراين  الترشيــع  توحيــد  إن  واإلندمــاج. 

الدمــام. عليهــا  تعتمــد  التــي  للمخططــات 

 إن تعديــل نظــام نطــاق التنميــة العمرانيــة إلدراج معايــري واضحــة بشــأن 
كيفيــة تحديــده مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة والرأســية والــذي 
السياســات  إرشــادي لصياغــة  دليــل  يكــون مبثابــة  أن  أيضــا  مــن شــأنه 

املصممــة لجعــل املدينــة محــدودة ومدمجــة وأكــر كثافــة.

٣،٨  توصيات التمويل البلدي
١،٣،٨ إيرادات األمانة من املصادر الخاصة 

بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام 2٠1٥ م تنفيــذ سلســلة 
خــالل  مــن  العــام  التمويــل  ودعــم  تعزيــز  إىل  تهــدف  اإلصالحــات  مــن 
وتحســني  جديــدة،  رضيبيــة  آليــات  وإدخــال  العامــة،  اإليــرادات  تنويــع 
إدارة الرضائــب، وجــذب االســتثامرات الخاصــة. وباإلضافــة إىل تحســني 
التمويــل املحــيل والديناميكيــة االقتصاديــة، كان الهــدف مــن اإلصالحــات 
أيضــاً هــو دعــم تنفيــذ األجنــدة الحرضيــة الجديــدة مــن خــالل تشــجيع أطــر 
ماليــة واقتصاديــة محليــة شــاملة ومســتدامة وعادلــة مــن خــالل تطبيــق 
رضيبــة  تطبيــق  ويعــد  اإليــرادات.  وتوليــد  تدريجيــة  رضيبيــة  سياســات 
األرايض البيضــاء يف عــام 2٠1٥، ورضيبــة القيمــة املضافــة يف عــام 
بتعزيــز ودعــم  الســعودية  العربيــة  التــزام اململكــة  عــىل  دليــاًل   2٠1٨

اقتصــاد أكــر اســتدامة وتنوًعــا، ودعــم نظــام املاليــة العامــة.

إن املزايــا الجغرافيــة والثقافيــة واالجتامعيــة والدميوغرافيــة واالقتصادية 
وقــوة  رئيســياً  دوليــاً  الســعودية جعلــت منهــا العبــاً  العربيــة  للمملكــة 
ــاً، كان النفــط والغــاز هــام املصــدران  ــه تاريخي ــة. حيــث أن ــة اقتصادي عاملي
الرئيســيان للبــالد، لكــن اململكــة العربيــة الســعودية بــدأت االســتثامر 
يف قطاعــات اســرتاتيجية أخــرى مــن االقتصــاد. كــام إن هــذا التوجــه نحــو 
التنويــع االقتصــادي تدعمــه رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2٠٣٠، 
العربيــة  اململكــة  يف  للتنميــة  طريــق  كخريطــة  اعتامدهــا  تــم  التــي 
يف  االقتصاديــة  التنميــة  تســهيل  تســتهدف  حيــث   ]٥٣[ الســعودية 
التنافســية يف  االبتــكار، والقــدرة  الجديــدة، وتعزيــز ودعــم  الصناعــات 

األخــرى.  القطاعــات 

القــدرات املؤسســية والقــدرات الالزمــة لتحقيــق رؤيــة  بنــاء  أجــل  مــن 
برنامــج  يســتخدم   .2٠2٠ الوطنــي  التحــول  برنامــج  إطــالق  تــم   ،2٠٣٠
التحــول الوطنــي أســاليب مبتكــرة ملعرفــة التحديــات واغتنــام الفــرص 
واعتــامد أدوات التخطيــط الفعالــة والتعامــل مــع القطــاع الخــاص وتنفيــذ 

األداء.  وتقييــم  اإلصالحــات 

التحــول  برنامــج  يف  املقرتحــة  الســعودية  اإلصالحــات  مــن  الهــدف 
الوطنــي هــو دعــم النمــو االقتصــادي والتنويــع. كــام تهــدف اإلصالحــات 
إىل تعزيــز ودعــم التمويــل العــام، وإدخــال آليــات رضيبيــة جديــدة، وجــذب 
االســتثامرات الخاصــة إىل القطاعــات االقتصاديــة االســرتاتيجية. وتعتــرب 
رضيبــة األرايض البيضــاء، التــي تــم فرضهــا يف عــام 2٠1٥، أحــد األمثلــة 
عــىل هــذه اإلصالحــات وهــي تهــدف إىل إنشــاء قاعــدة ماليــة عامــة أكــر 
اســتقراًرا وتنوًعــا واســتدامة. حيــث تفــرض رضيبــة األرايض البيضــاء عــىل 
أو  الســكني  لالســتخدام  املخصصــة  الفضــاء  األرايض  قطــع  مالــي 
التجــاري دفــع رضيبــة ســنوية تبلــغ 2.٥٪ مــن قيمــة األرض. حيــث تفــرض 
الرضيبــة عــىل مســاحة )1٠٠٠٠( مــرت مربــع مــن األرايض الحرضيــة. ولقــد 
تــم فــرض هــذه الرضيبــة يف كل مــن مدينــة الريــاض وجــدة والدمــام. 
وباإلضافــة إىل تحســني قاعــدة اإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة للبلديــة، 
 ،)NUA( »فــإن هــذه اإلصالحــات تدعــم أيضــاً »األجنــدة العمرانيــة الجديــدة
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لتحتيــة  ا لبنيــة  ا يــر  وتطو تنميــة  ثــري  تأ
رض أل ا قيمــة  عــىل 

تحديد أهداف االستفادة من القيمة الزائدة لألرايض 

تطبيق الرسوم حسب فئات استخدامات األرايض

تحديد معدالت الرسوم

هياكل الحوكمة واإلدارة املحلية لالستفادة من القيمة الزائدة لألرايض 

التطبيق وحدود قيمة الرسوم

توقيت وتحصيل املدفوعات 

أهم النتائج

ريــل”  “كــروس  قطــار  خطــوط  تأثــري  دراســة  قــدرت   •

للمناطــق  الرأســاملية  القيمــة  أن   )2٠12( العقــارات  عــىل 

ســوف  لنــدن  وســط  يف  القطــار  مبحطــات  املحيطــة 

ترتفــع بنســبة ٣٥٪ للعقــارات الســكنية و2٧.٥٪ للعقــارات 

املكتبيــة التجاريــة، عــىل نحــو يتجــاوز التوقعــات املبدئيــة. 

 

• بلــغ تأثــري وســائل النقــل العــام عــىل قيمــة العقــارات يف 

املســاكن واملمتلــكات التجاريــة حــوايل 1٣٪ و٧٦٪ عــىل 

التــوايل، ضمــن مســاحة 1.٥ كيلومــرت.

 

• أدت التنمية الحرضية التي شملت أنشــطة البيــع بــالتجزئة 

إىل زيادة يف قيمــة العقــارات بنسبة 1٥ إىل 2٠ ٪ 

• زادت املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو 1٣ ٪. 

• القدرة علی الســري باألقــدام داخل األحيــاء الســكنية زادت 

مــن قيمــة املنــازل بنسبة تصل إلی ٩ ٪ 

• أدوات قانونية مختلفة ميكن استخدامها لغرض دعم أدوات االستفادة من القيمة الزائدة لألرايض 
• تنظيم الرسوم الجديدة الخاصة باملنطقة املرتبطة مبشاريع البنية التحتية أو التخطيط الحرضي 

• إن اختيار الصك القانوين الصحيح يقلل من احتامل حدوث عواقب غري مقصودة 
• اململكــة العربيــة الســعودية، وعــىل وجــه التحديــد الدمام، تســتخدم حاليا آليات لالســتفادة من القيمــة الزائدة لألرايض 
توفــري  يف  تســاعد  أن  ميكــن  البيضــاء(  األرايض  عــىل  الرضيبــة  )مثــل  الحاليــة  األدوات  مــن  املســتفادة  الــدروس   •
املعلومــات إلختيــار وتنفيــذ الصكــوك القانونيــة املناســبة التــي تدعــم أدوات االســتفادة مــن القيمــة الزائــدة لــألرايض

يتغري هيكل معدالت الرسوم ويتم 
تحديده بناًء عىل كل حالة عىل حدة

ميكن تطبيق الرسوم عىل أساس 
واسع )عىل سبيل املثال عىل 

مستوى املدينة( أو عىل أساس 
الوقت/املسافة

املدفوعات التي يتم تحصيلها: 
• تكون مقدًما، كام هو الحال مع 

مساهامت املطورين التي يتم تحصيلها 
قبل إنشاء البنية األساسية

• تكون سنوياً، مع الزيادة يف معدالت 
رسوم اإلدارة املحلية

• يف الوقت الذي يتم فيه بيع العقار 
 

• مطوري املشاريع العقارية
• مالك األرايض التجارية 

• مالك األرايض السكنية 

اإليرادات املستهدفة املعتمدة عىل إما 
)أ( نسبة من تكاليف البنية التحتية أو )ب( 

نسبة من الزيادة يف قيمة األرض 

• يجب أن يعكس هيكل معدالت الرسوم الجهات التي يجب أن 
تدفعها وإختيارهم وفقاً لقاعدة اإليرادات.

• يف الدمام، ترتبط القاعدة بنسبة الزيادة يف قيمة األرض. 

• تم يف الدمام زيادة الرسوم عىل قيمة األرايض الواقعة عىل 
مساحة 1.٥ كيلومرت من وسائل النقل العام التي ميكن الوصول 

إليها باألقدام. 
• تم تقديم هذا املعيار املقارن إستناداً إىل حاالت أخرى مشابهة 

)مثل ديب ولندن وبوغوتا( ويحتاج إىل مزيد من التحليل إعتامداً 
عىل تفاصيل املشاريع القامئة.

• ينبغي تحديد تطبيق الرسوم باستخدام مبدأ »املستفيد يدفع«
• إذا كان من املمكن إثبات أن املنافع سوف تصب يف مصلحة 
فئات معينة من مالي العقارات، فهناك سبب قوي إلدراجهم 

ضمن تصميم آلية االستفادة من القيمة الزائدة لألرايض 

• ينبغي إيالء االعتبار ملا إذا كانت هناك عواقب مالية سلبية عىل 
مالي األرايض الذين قد ال تكون لديهم القدرة عىل دفع رضيبة أو 

لديهم أصول كثرية ولكن دخولهم ضعيفة. 
• قد تفکر الحکومة يف طلب دفع الرسوم فقط عند بیع أو نقل 

ملكية العقار

تعد رسوم التحسني خياًرا جيًدا للسيناريوهات املتعلقة بالنقل 
العام وتطوير الواجهة البحرية 

• تعتبر البیانات املتعلقة بالتغیرات يف قیمة األرايض وإدارة 
الضرائب بکفاءة من عوامل النجاح الحاسمة

• تشــري األبحــاث إىل أنــه مــع كل ٥ دقائــق إضافيــة مــن وقــت 

الســري إىل محطــة النقــل العــام انخفضــت قيمــة اإليجــار 

بنســبة ٦.٨ إىل ٩.٣ ٪.

 

 

املصدر: جنيف )2٠1٨(؛ محمد وآخرون )2٠1٧(؛ كولريز انرتناشونال )2٠1٧(؛ رودريغيز وتارغا )2٠٠٤(.

الشكل ٨٠. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض

تصميــم  يف  لرئيســية  ا مــل  لعوا ا
ــني  لتحس ا ــوم  س ر

املصدر: يونغ مان، جيه. إم. 1٩٩٦م(، “الرضيبة عىل األرايض واملباين.”، يف ثوروين، يف.، )املحرر(، “تصميم وصياغة 
قانون الرضائب”، صندوق النقد الدويل، واشنطن، دي يس.

الشكل ٧٩. العوامل الرئيسية يف تصميم رسوم التحسني 

وهــو إطــار للتوســع الحــرضي املســتدام.
 ] ٥٤[ كام تهدف رضيبة األرايض الجديدة نحو:  

• تعزيز ودعم التنمية العقارية التي تعالج النقص يف املعروض من 
العقارات يف املنطقة؛

• زيادة توافر األرايض لتنمية اإلسكان امليرس؛
• حامية األسواق التنافسية وتقليل املامرسات االحتكارية؛ 

• زيادة توليد اإليرادات املحلية.

توفــر الخــربات الدوليــة ودراســات الحــاالت املشــابهة مــن الــدول واملــدن 

والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دول  ذلــك  يف  مبــا  األخــرى، 
)OECD(، وهونــغ كونــغ وتايــوان وكولومبيــا، رؤيــة قيّمــة وإطــاًرا إلدخــال 
الرضائــب املعتمــدة عــىل األرايض التي تدعم توليــد الدخل من املصادر 
الخاصــة، والتنميــة االقتصاديــة املحليــة. يف حالــة الدمــام، يجــب أن تأخــذ 
السياســات التــي تهــدف إىل زيــادة مصــادر الدخــل يف االعتبــار العوامــل 
الســكان،  االجتامعيــة واالقتصاديــة والدميوغرافيــة، مثــل معــدل منــو 
والكثافــة الســكانية والتمــدد والزحــف العمــراين. ومــع أخــذ هــذه العوامــل 
يف االعتبــار، ســوف تكــون هنــاك حاجــة إىل أدوات متويــل جديدة لحشــد 
اإليــرادات املحليــة الكافيــة ومراعــاة مســتويات اإلنفــاق يف املســتقبل 
لدعــم التمويــل املحــيل والتنميــة الحرضيــة املســتدامة. وبالتــايل، فــإن 
دراســة األدوات الرضيبيــة مــن املصــادر الخاصــة، مثــل آليــات التمويــل 
املعتمــدة عــىل األرايض، ســتكون جــزًءا هاًمــا يف تحقيــق األهــداف 
الــدول األخــرى  املحــددة يف برنامــج التحــول الوطنــي. وتشــري تجــارب 
إىل أن هــذه اآلليــة ميكــن أن تحفــز التنميــة الحرضيــة، والنمــو االقتصــادي 
املحــيل، وتحفــز كفــاءة اســتعامالت األرايض. و تبلــغ، يف املتوســط 
، مســاهمة اإليــرادات املحتملــة مــن خــالل املمتلــكات غــري املنقولــة 
2.1 ٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف الــدول ذات الدخــل املرتفــع، 
بينــام يف الــدول املتوســطة الدخــل، تســاهم بنســبة ٠.٦ ٪ مــن الناتــج 
املحــيل اإلجــاميل. ]٥٥[ كــام إن األدلــة املســتمدة مــن مجموعــة متنوعــة 
مــن البلــدان تدعــم آليــات ضبــط قيمــة األرايض واالســتفادة منهــا كأداة 
لالســتحواذ عــىل القيمــة الناتجــة عــن مشــاريع البنيــة التحتيــة الجديــدة، أو 
التغيــريات يف االســتخدامات، أو تحســني البنيــة التحتيــة. كــام إن آليــات 

أمثلة للحاالت املشابهة

لندن، إنجلرتا 

دىب، اإلمارات العربية 
املتحدة 

القاهرة، مرص 

بوغوتا، كولومبيا 
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عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل املعتمد 
عىل األرايض

• مواكبة اإلصالحات السعودية مع 

األجندة الحرضية الجديدة )الركن الرابع(

• مصدر فعال وموثوق لإليرادات املحلية 

• الحافز لتطوير األرايض بكفاءة 

واالستخدام املختلط لألرايض 

• زيادة الكثافة والتكتل االقتصادي 

• تحفيز تطوير بنية تحتية محددة )مثل 

وسائل النقل العام والبنية التحتية 

التعليمية والصحية واالجتامعية(. 

• حوافز استثامر بديلة )مثل مشاركة 

قطاع خاص(. 

• زيادة الوعي املدين واملساءلة 

الجهود املبذولة لتمكني ودعم اإلطار 

القانوين/الترشيعي واإلدارة املحلية

• استخدام الوظائف اإلدارية والعديد من 

املهام املختلفة 

• طول فرتة اإلعداد والبدء

• االستثمار يف أدوات التشخیص 

للحصول عىل معلومات األرايض 

ونظم الرصد )علی سبیل المثال، سجل 

املمتلكات الخاضعة للرضيبة(، وجمع 

البیانات

• الجهود املبذولة يف الجمع بني 

التخطيط الحرضي واالستثامرات يف 

البنية التحتية 

• االستثامر يف بناء القدرات والتدريب 

• االستثامر يف أنظمة االتصاالت 

واملشاركة املدنية 

املصدر: فارفاكيه-فيكوفيتش وكوباين )2٠1٤(؛ برنامج األمم املتحدة املناطق البرشية )2٠1٦(.

الشكل ٨1. عوامل تحليل املنافع والتكلفة يف التمويل املعتمد عىل األرايض

اســتباقية،  حلــول  وضــع  عــىل  الحكومــي  القطــاع  يف  املســؤولني 
وتوقــع القضايــا التحديــات املحتملــة، واغتنــام الفــرص. يبــني الجــدول ٨1 
بعــض العوامــل التــي يجــب أن تنظــر فيهــا اإلدارات املحليــة عنــد إجــراء 
تحليــل للتكاليــف والفوائــد فيــام يتعلــق بــأدوات التمويــل القامئــة عــىل 

األرايض. 

2،٣،٨ االستفادة من اإلنتاجية الحرضية 

ترتبــط االســتفادة مــن اإلنتاجيــة الحرضيــة يف الدمــام بالتمويــل املعتمــد 
ــر البنيــة التحتيــة، ومشــاركة القطــاع الخــاص. كــام  عــىل األرايض، وتطوي
إن تســخري الطاقــة اإلنتاجيــة يف الدمــام ســيعزز أيضــا الصناعــات يف 
القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية. باإلضافــة إىل ذلــك، يوفــر االســتثامر 
الوصــول  إمكانيــة  لتحســني  فريــدة  فرًصــا  العامــة  التحتيــة  البنيــة  يف 
تعــزز  املختلطــة.  األرايض  واســتعامالت  والكثافــة،  الحركــة،  وســهولة 
مــع  التعــاون  خــالل  مــن  الحرضيــة  اإلنتاجيــة  الخــاص  القطــاع  مشــاركة 
القطــاع الخــاص، وتخفيــض النفقــات العامــة مبــا يتــامىش مــع برنامــج 
التحــول الوطنــي 2٠2٠. حيــث تســتفيد الدمــام مــن مشــاركة القطــاع 
الخــاص بالعديــد مــن الطــرق؛ مــن خــالل الــرشاكات مــع الكيانــات الخاصــة،
فعالــة  متويــل  أداة  والخــاص  العــام  القطاعــني  بــني  الرشاكــة  تعــد 
تســهل مشــاركة القطاعــني العــام والخــاص مــع االســتفادة مــن خــربات 
ومعــارف القطــاع الخــاص يف االســتخدامات العامــة. وعــىل الرغــم مــن 
أن اململكــة مل تعتمــد إطــاًرا قانونيًــا محــدداً للرشاكــة بــني  القطاعــني 
العــام والخــاص، مثــل الكويــت ومــر، إال أنهــا أنشــأت هيئــة للرشاكــة 
إرشاف  تحــت  للتخصيــص،  الوطنــي  املركــز  وهــي  القطاعــني،  بــني 
يف  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  أن  كــام  والتخطيــط.  االقتصــاد  وزارة 
املنطقــة الرشقيــة والدمــام يعتــرب خيــاًرا جيــًدا لــكل مــن النقــل العــام 
مشــاريع  أو  الخدمــات  لتقديــم  تأهيــال  األكــر  الجهــة  وهــي  واملرافــق 
البنيــة التحتيــة، وعــن طريــق تســخري خــربات القطــاع الخــاص يف تنفيــذ 
البحريــة  الواجهــة  إحيــاء  )مثــل  وطموحــة  النطــاق  واســعة  مشــاريع 
الخــاص  القطــاع  مشــاركة  إن  التعليــم.  وقطــاع  التجاريــة(.  واملرافــق 
خــالل  مــن  األرايض  قيمــة  زيــادة   )1( إىل:  يــؤدي  املناطــق  هــذه  يف 
مشــاريع التنميــة؛ و)2( زيــادة اإليــرادات املحليــة مــن املصــادر الخاصــة؛ 
و)٣( خلــق فــرص للتعــاون مــع القطــاع الخــاص يف املشــاريع والخدمــات 
ــة مــن القطــاع العــام؛ و)٤( جــذب االســتثامر الوطنــي والــدويل. املمول

 ميكــن لــرأس املــال الخــاص دعــم املدينــة يف الوصــول إىل مجموعــة 
متنوعــة مــن احتياجــات التنميــة مــن خــالل؛ )1( تطويــر األرايض البيضــاء، 
و)٤(  املحليــة،  اإليــرادات  زيــادة  و)٣(  الســكانية،  الكثافــة  زيــادة  و)2( 
ــي، و)٥( التنويــع  ــم الحكوم تقليــص اعتــامد البلدية/األمانــات عــىل الدع
االقتصــادي يف القطاعــات الهامــة والرئيســية )مثــل الســياحة، والرتفيــه(. 
لــإلدارات  ]٥٧[  هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الرضيبيــة املتاحــة 

املحليــة املهتمــة بتوســيع إيــرادات املصــادر الخاصــة. حيــث ميكــن زيــادة 
فوائــد هــذه األدوات الرضيبيــة إىل أقــى حــد ممكــن )خصوًصــا مشــاركة 

القطــاع الخــاص( عــن طريــق:

١.التنســيق والتعــاون مــع املســتويات املختلفــة للجهــات الحكوميــة لربــط 
اإلســرتاتيجيات الوطنيــة مــع األولويــات املحليــة: عــىل ســبيل املثــال، 
إنشــاء مكتــب اتصــال محــيل، أو وحــدة محليــة ملشــاركة القطــاع الخــاص 

ضبــط قيمــة األرايض واالســتفادة منهــا تســتند إىل فكــرة أنهــا تزيــد 
مــن قيمــة أرايض األفــراد والــرشكات ومــالك األرايض يف املناطــق 
الخاصــة يف  أو  الحكوميــة  مــن االســتثامرات  التــي تســتفيد  املجــاورة 
التحتيــة  والبنيــة  الحديديــة  والخطــوط  الطــرق  )مثــل  التحتيــة  البنيــة 
الصناعيــة واملــدارس واملستشــفيات(.  يعتــرب التمويــل املعتمــد عــىل 
األرايض والعقــارات مناســب بشــكل خــاص للدمــام. إن زيــادة الطلــب 
موئــل  واقــرتاح  النقــل،  ونظــام  التحتيــة،  البنيــة  يف  االســتثامر  عــيل 
األمــم املتحــدة نحــو تنميــة الواجهــة البحريــة، تعتــرب فــرص لتطبيــق أدوات 
فــرض الرضائــب عــىل األرايض. كــام إن رســوم التحســني تعتــرب إحــدى 
اآلليــات  الرضيبيــة املعتمــدة عــىل األرايض. ]٥٦[ حيــث أنهــا تعتــرب أدوات 
متويــل فعالــة تســاهم بشــكل كبــري يف اســرتداد تكاليــف االســتثامرات 
رســوم  تصميــم  تــم  فقــد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الكبــرية.  الرأســاملية 
للنقــل، والتغيــريات يف تخطيــط اســتعامالت  التحتيــة  البنيــة  تحســني 
األرايض، مــام يجعلهــا مــن الرســوم املرشــحة الجيــدة ملشــاريع البنيــة 

التحتيــة املخططــة يف الدمــام.
 و تعــد رســوم التحســني مصــدًرا مهــاًم لإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة. 
كــام ميكــن ملــالك األرايض واملســتفيدين مــن االســتثامر يف البنيــة 
زيــادة بشــكل عــام يف قيمــة األرايض عــىل املــدى  يــروا  التحتيــة أن 

الطويــل يف ممتلكاتهــم، حتــى بعــد دفــع الرضيبــة.

يجــب أن تضمــن األمانــات الشــفافية والتواصــل فيــام يتعلــق باالقرتاحــات 
ذات الصلــة برســوم التحســني وتطبيقهــا. ومــن خــالل القيــام بذلــك، 
ميكــن للبلديــات أن تســاعد يف خلــق فهــم عــام أوســع، مــام سيســاعد 
الجهــات املحليــة عــىل كســب دعــم املجتمــع لبعــض املشــاريع العامــة. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تقــوم الجهــات املحليــة بتحليــل تكاليــف 
سيســاعد  مــام  األرايض،  عــىل  القامئــة  التمويــل  أدوات  وفوائــد 

الفوائد واملزايا التكاليف

النهج الثاليث األبعاد
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اســتأجرت شــيكاجو ٣٤٥٠٠ عــداًدا جانبيًــا ملواقــف الســيارات باإلتفــاق 
مــع بنــك مورجــان ســتانيل ملــدة ٧٥ عاًمــا، حيــث بلغــت اإليــرادات مــن 
عائــدات الدفــع مقدًمــا مــا يقــرب مــن 1.1٦ مليــار دوالر أمريــي، ولقــد 
شــمل هــذا النــوع مــن عقــود الــرشاكات مــع القطــاع الخــاص جــدول ثابــت 
للزيــادات يف أســعار العــدادات األمــر الــذي زاد مــن معدالتهــا ضعفــني 
إىل أربعــة أضعــاف بحلــول عــام 2٠1٣، ونتيجــة لذلــك، كان لــدى شــيكاغو 
أعــىل معــدالت مــن العــدادات الجانبيــة يف الواليــات املتحــدة، ولقــد 
بنــك  متكــن  بينــام  ســنوياً،  دوالر  مليــون   2٠ مبلــغ  العــدادات  حققــت 

مورجــان ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات.

يف عــام 2٠٠٧، طبقــت مدينــة إســتوكهومل نظامــاً لدفــع رســوم مقابــل 
إنبعاثــات الكربــون لتقليــل االزدحــام والتلــوث ولتوليــد اإليــرادات املحليــة، 
الــذي ادى إىل إنخفــاض حركــة املــرور بنســبة 1٩ ٪ يف الســنة  األمــر 
األوىل باإلضــاف اىل تحقيــق إيــرادات بلغــت ٥٩ مليــون يــورو ســنوياً، أمــا 
يف ســنغافورة، فقــد أدى تنفيــذ نظــام تراخيــص املناطــق »ALS« إىل 
تقليــص االزدحــام مــن 12,٤٠٠ ســيارة يف مايــو 1٩٩٥ اىل ٧,٣٠٠ ســيارة 
يف أغســطس 1٩٩٤ خــالل ســاعات الــذروة املروريــة، عــالوة عــىل ذلــك، 
بلغــت إيــرادات بيــع تراخيــص املناطــق ٤٧ مليــون دوالر أمريــي وبتكلفــة 
ــون دوالر أمريــي يف عــام 1٩٧٥، باإلضافــة اىل  إنشــاء بلغــت ٦.٦ ملي

1٧ مليــون دوالر امريــي إضــايف بســبب مراجعــة النظــام يف 1٩٨٩.

املصدر: البنك الدويل، واشنطن دي يس، وينبريجر، أر، كيهني، جيه.، وروجو، إم، )2٠1٠(، “السياسات املتعلقة مبواقف السيارات يف أمريكا: نظرة عامة عىل اسرتاتيجيات اإلدارة”، معهد النقل وسياسات التنمية، نيويورك، كرويس، 
إي )2٠1٦(، “التسعري يف الطرق الحرضية: دراسة مقارنة عن تجارب لندن واستوكهومل وميالنو”، إجراءات بحوث النقل 1٤، ٥٣-2٦2.، فانج، إس، وتوه، آر إس، )2٠٠٤(، “رسوم الطرق املزدحمة يف سنغافورة: 1٩٧٥-2٠٠٣”،

 مجلة النقل، ٤٣ )2(، 1٦-2٥.

رسوم مواقف السيارات  رسوم االزدحام

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

الشكل ٨2. دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

االقرتاحــات،  بوضــع  املكلــف  للتخصيــص  الوطنــي  باملركــز  مرتبطــة 
العــام  القطاعــني  بــني  الرشاكــة  مشــاريع  ورصــد  ومتابعــة  والتنفيــذ، 

والخــاص.
ــط نجــاح  ــة: يرتب ــاء القــدرات وتحســني اإلدارة الرضيبي ــتثامر يف بن 2.االس
مشــاريع الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخاص بقوة بقدرة املســئولني 

يف مختلــف املســتويات عــىل إدارة ثــالث مراحــل اســرتاتيجية هــي:

 )١( دراسة الجدوى، )2( املشرتيات، )٣( التنفيذ والرصد.
٣.اســتخدام نهــج شــامل: يجــب أن تركــز مشــاركة القطــاع الخــاص عــىل 
وبالتــايل،  األرايض،  وتنميــة  التحتيــة  البنيــة  اســتثامرات  بــني  الربــط 
االســتفادة القصــوى مــن الفوائــد التــي تتوافــق مــع االســتخدام املختلط 

لــألرايض.
سبیل  علی  المحلیة:  لالحتياجــات  وفقــاً  المالیة  األدوات  ٤.تخصيــص 
إلی  تھدف  کانت  إذا  األمانــة  قبل  من  العام  النقل  تعزیز  یجب  املثــال، 
الحد من االعتــامد الكبــري عــىل الســيارات الخاصــة مــن قبــل املواطنــني 
رســوم  فــرض  الــرضوري  مــن  يكــون  الحالــة،  هــذه  ويف  التنقــل.  يف 
االزدحــام  رســوم  بزيــادة  بشــدة  وينصــح  الســيارات  ملواقــف  جديــدة 
لزيــادة اســتخدام وســائل النقــل العــام، وبالتــايل زيــادة ربحيــة االســتثامر 

الخــاص. للقطــاع 
والتمويــل  التنظيميــة  واألطــر  التخطيــط  بــني  التنســيق  يعــد  وأخــرياً، 
لتحقيــق  الالزمــة  املحليــة  الظــروف  تهيئــة  يف  حاســامً  أمــراً  املحــيل 
»األجنــدة  يف  املبــني  النحــو  عــىل  والعادلــة،  املســتدامة  التنميــة 

الجديــدة«. العمرانيــة 

النهج الثاليث األبعاد
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