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املقدمة

 1.1نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عبــارة عــن برنامــج مشــرك
بــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وموئــل األمــم املتحــدة ،تــم
تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع أمانــات  ١٧مدينــة ســعودية رئيســية،
تــم اختيارهــا بنــا ًء عــى أحجامهــا الســكانية املختلفــة ،وتوزيعهــا
الجغــرايف ،إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــر املعتمــدة عــى القــدرات
واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــن مــدن
اململكــة العربيــة الســعودية ،وشــملت كل مــن مدينــة :الريــاض،
مكــة ،جــدة ،الطائــف ،املدينــة املنــورة ،تبــوك ،الدمــام ،القطيــف،
األحســاء ،أبهــا ،نجــران ،جــازان ،حائــل ،عرعــر ،الباحــة ،بريــدة ،ســكاكا.
ولقــد أجريــت العديــد مــن املراجعــات عــى مســتوى تلــك املــدن ،مــع
تحليــل تفصيــي يف خمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة
للمــدن الســعودية ،شــملت العالقــات التــي تربــط بــن التخطيــط
الحــري والتخطيــط اإلقليمــي اعتــادا ً عــى دراســة املدينــة يف إطــار
منطقتهــا الفرعيــة ،ودراســة بعــض القضايــا املحــددة عــى مســتوى
املجــاورات الســكنية ،وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات،
عنــد الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق
عــر ورش اســتوديوهات التخطيــط الرسيــع ،الســتقراء اســتنتاجات
قويــة تســتند عــى األدلــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل.
ومــن خــال البحــوث التطبيقيــة ،التــي ركــزت بشــدة عــى االســتنتاجات
العمليــة ،تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا لتحديــد نقــاط القــوة
والضعــف يف نظــام التخطيــط ،ومامرســات التخطيــط املحليــة
يف كل مدينــة ،واختبــار التصاميــم واملشــاريع التجريبيــة كطــرق
لتطبيــق الحلــول ،قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات والسياســات.
إن اهتــام النهــج الثــايث األبعــاد ملوئــل األمــم املتحــدة بالتخطيــط
ا عــن اآلليــات
املــكاين وعالقتــه باألطــر الترشيعيــة واملؤسســية ،فض ـ ً
واالســراتيجيات املاليــة ،ســمح بإعــداد الــرؤى حــول أولويــات العمــل
وإجــراءات وعمليــات التخطيــط ،ومــن هــذا املنظــور ،تشــمل معايــر
النجــاح للتنفيــذ املســتدام ألي مخطــط مــكاين العديــد مــن القواعــد
واألنظمــة املرنــة والقابلــة للتنفيــذ ،باإلضافــة إىل اســراتيجية التمويــل.
وكمثــال عمــي عــى هــذا النهــج ،تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية
واملحســن ،واعتبارها
محليــة متثــل عنــارص مهمــة لنظام التخطيــط املعزز
ّ
مبثابــة دراســات للجــدوى ومخططــات التنفيــذ التــي ميكــن أن تنفذهــا
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بالتعــاون مع رشكاء آخرين يف اململكة.
وكوســيلة لتقويــة القــدرات الذاتيــة وإلعــداد أدوات مصممــة حســب
الحاجــة يف الربنامــج ،تــم إنشــاء «اســتوديو التخطيــط والتصميــم
العمــراين لربنامــج مســتقبل املــدن الســعودية (،)FSCP Urban LAB
الــذي يتألــف مــن خــراء دوليــن من مكتــب األمــم املتحدة للمســتوطنات
البرشيــة يف نــرويب (فــروع التخطيــط واالقتصــاد والقانــون) ،إىل جانــب
موظفــن يعملــون يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن مكتــب موئــل
األمــم املتحــدة بالريــاض (اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة)،
لتعزيــز ودعــم تبــادل املعــارف وتطبيقهــا لطريقــة «التعلــم باملامرســة».
عــى هــذا النحــو ،تــم إرشاك جميــع املــدن الـــ  17يف وقــت واحــد يف
اســراتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســييس و«التدريب
عــى رأس العمــل» الــذي ينتهــي يف ذروتــه بتدريــب متطــور ومحــدد
للكــوادر الســعودية اســتنادا إىل نتائــج واســتنتاجات نظــام التخطيــط

12

والتوصيــات التــي وصــل إليهــا برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية،
وبهــذه الطريقــة ،تــم اســتخدام إســتوديو التخطيــط والتصميــم
الحــري يف برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية كأداة لتوليــد األدلــة
وتعزيــز ودعــم القــدرات مــن خــال منهــج «التعلــم باملامرســة».

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

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

بنــاء عــى العديــد مــن عنــارص االســراتيجية الجديــدة لــوزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة ،واألســباب الجذريــة التــي تــم تحديدهــا يف النتائــج
األوليــة ،ومراجعــة الدراســات واملخططــات والوثائــق االســراتيجية
 مثــل مراجعــة االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة  -تــم اإلقــراربانخفــاض مســتوى اســتيعاب االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة
مــن قبــل املناطــق واملرافــق والــوزارات باعتبارهــا نقطــة الضعــف
الرئيســية ،وبالتــايل ،فــإن مســألة التكامــل األفقــي (القطاعــي)،
والتكامــل الــرأيس (املســتويات) متثــل تحديًــا رئيســيًا يهــدف
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية نحــو معالجتــه يف املســتقبل.
يتــم تنظيــم التوصيــات املتعلقــة بالسياســات لتحســن أطــر
ومامرســات التخطيــط الحــري مــن خــال نظــرة متعــددة املقاييــس،
تنظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج العمــراين،
تنمــو مــن املجــاورة الســكنية إىل املنطقــة األوســع نطاقــاً ،متأثــرة
بالديناميكيــات واالشــراطات واللوائــح واألنظمــة عــى املســتوى
الوطنــي واملســتويات فــوق الوطنيــة ،وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد
أي توصيــات تتعلــق بالسياســات ذات الصلــة بهــذه املــدن عــن الــدور
املتصــور للمدينــة يف املنطقــة اإلداريــة ،وعن النظــام الوطني للمدن.

 ٢،٣،١أهداف التقرير

بنــاء عــى التحليــل التفصيــي للمدينــة يف إطــار التنميــة املســتدامة
ملوئــل األمــم املتحــدة ومنــوذج مدخــات رؤيــة اململكــة ،2030
ســيكون تقريــر حالــة املدينــة مبثابــة أداة تفكــر توجيهيــة وتقييميــة
للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل للمدينــة ،مــع تحديــد اســراتيجية
واضحــة للتنميــة املســتدامة املســتقبلية للمدينــة املعنيــة.
يســتند تحديــد االســراتيجية املخصصــة إىل نهــج قائــم عــى األدلــة
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املقدمة

لفهــم املشــاكل ،بنــا ًء عــى جمــع وتحليــل كل مــن البيانــات الثانويــة
واالبتدائيــة ،كــا يســتخدم تقريــر حالــة املدينــة ،كــا هــو الحــال يف
الربنامــج ككل ،البيانــات التــي تــم جمعهــا يف إطــار مبــادرة ازدهــار
املدينــة (مــؤرشات ازدهــار املــدن) لتحديــد االتجاهــات والتحديــات الهامــة
عــى مســتوى املدينــة ،ثــم يقــرن ذلــك مبراجعــة وثائــق التخطيــط
الحاليــة إىل جانــب التحليــل املــكاين لنظــم البيانــات الجغرافيــة الشــاملة
وعــى مســتوى املدينــة لتحديــد االســراتيجية املذكــورة أعــاه.

 ٤,1منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة

 ١،٤،١نهج املدخالت القامئة عىل األدلة

يــؤدي نهــج التخطيــط القائــم عــى األدلــة إىل فهــم أعمــق للديناميكيــات
املكانيــة للمنطقــة الحرضيــة ،مــن خــال الجمــع بــن مجموعــات البيانــات
الحرضيــة املختلفــة ومقارنتهــا ،مثــل الرتكيبــة الســكانية والكثافــة
واســتخدامات األرايض والســات الطبيعيــة وتحليــل شــبكة الطــرق
وســهولة الحركــة.
وتظهــر األدلــة (البيانــات) يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا مبعايــر
ومقاييــس أفضــل املامرســات للتنميــة الحرضيــة املســتدامة ،حيــث أنهــا
ال توفــر فقــط منظــورا واضحــا للقضايــا اإلمنائيــة الرئيســية ،ولكنهــا تحــدد
أيضــا األثــر املتوقــع ملقرتحــات التنميــة املســتقبلية عــى املــؤرشات
املطبقــة يف التحليــل.
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ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة حائل (عام )٢٠١٨

يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة ،التــي تســتند إليهــا التوصيــات املتعلقــة
بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــات يف نظــام التخطيــط،
يجــب أن تكــون قامئــة عــى األدلــة ،لهــذا الغــرض ،تــم دمــج أســاليب
مختلفــة لتوفــر مجموعــة األدلــة الالزمــة لبنــاء الفهــم أوال ثــم تقييــم
القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف املــدن.
وتتألف العنارص التي تشكل النهج القائم عىل األدلة من ثالث أنواع:
 )1مراجعة وثائق ومخططات السياسات الحالية؛
 )٢مؤرشات ازدهار املدن؛
 )٣التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية.
إن الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات القامئــة عــى
األدلــة ،وتطويــر القــدرات وإرشاك الجهــات املعنيــة يف جميــع املــدن
الســبع عــرة والوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة ،قــد تم اشــتقاقها
اعتــادا ً عــى نهــج الحركــة مــن أعــى إىل أســفل ومــن أســفل إىل أعــى،
يف حــن تتقاطــع مــع جميــع مســتويات التخطيــط.
مــن خــال تحليــل كيفيــة تأثــر هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا
االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا البعــض عــى مســتويات
مختلفــة مــن التأثــر ،تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي
إىل مســتوى املجــاورة الســكنية ،وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط
التنميــة العمرانيــة يف املدينــة ،وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة
وراءهــا.

املقدمة

مستوى اململكة

مستوى منطقة
حائل

 2,3,1املراجعات

تــم إجــراء العديــد مــن املراجعــات لوثائــق ومخططــات السياســات الحاليــة
بهــدف( :أ) اســتخراج املعلومــات املفيــدة لفهــم النطــاق واملدينــة
نفســها ،و(ب) ملراجعتهــا وتقييمهــا مــن حيــث محتواهــا بنــا ًء عــى ثالثــة
معايــر :مــدى مالءمــة املحتــوي ،وتكامــل اإلجــراءات وفعاليــة النتائــج.
ولقــد ركــزت املراجعــات عــى تقييــم:

• االسرتاتيجية العمرانية الوطنية
• املخطط اإلقليمي ملنطقة حائل
• املخطط الهيكيل ملدينة حائل
• املخطط املحيل ملدينة حائل

 3,3,1تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

يتكــون مــؤرش ازدهــار املدينــة مــن ســتة محــاور تعمــل عــى تحديــد
األهــداف والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة
عــى األدلــة ،مبــا يف ذلــك تحديــد رؤى املدينــة واملخططــات طويلــة
األجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــى حــد ســواء .املحــاور الســتة هــي:

مستوى حارضة حائل

مستوى مدينة حائل

 )1اإلنتاجية؛
 )2البنية التحتية؛
 )3نوعية الحياة؛
 )4اإلنصاف واإلندماج؛
 )5االستدامة البيئية؛
 )6الحوكمة والترشيع.
وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم العمــراين
ملدينــة حائــل ،حيــث أن هنــاك عــرة مــؤرشات مكانيــة تفصيليــة عــى
مســتوى تقريــر حالــة املدينــة ضمــن برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية،
ترتبــط باملــؤرشات الـــ  72الشــاملة لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن.

 4,3,1التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية

مستوى املجاورات
السكنية

يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاه الضــوء عــى
األمنــاط التفصيليــة للتنميــة والتفاعــات والديناميــات املرتبطــة بالحركــة
والكثافــات واســتخدامات األرايض داخــل النظــام الحــري.
متكــن هــذه العمليــة مــن فهــم ديناميــي لنقــاط الضعــف والقــوة يف
النظــام الحــري والقضايــا الرئيســية التــي يجــب معالجتهــا ،كــا ميكــن
تقييــم تأثــر املقرتحــات املتعلقــة بالتنميــة والتطويــر يف املســتقبل
وفقــاً للمــؤرشات نفســها.

املنهجيــة التشــخيصية املتعــددة املســتويات
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السياق املكاين ملدينة حائل
عىل املستوى الوطني
واإلقليمي

٢
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السياق املكاين عىل املستوى املحيل واإلقليمي
N

 ١،٢دور املدينة عىل املستوى الوطني واإلقليمي

 ١،١،٢الخلفية التاريخية

تقــع حائــل بــن جبــال أجــا ،غــرب وادي حائــل ،وتحدهــا مــن الشــال
الحــدود الشــالية والجــوف ،ومــن الجنــوب والــرق منطقــة القصيــم،
ومــن الغــرب منطقتــي تبــوك واملدينــة ،ولقــرون مضــت ،كانــت حائــل
« مــن أهــم مــدن الصحــراء» ألنهــا كانــت نقطــة العبــور الرئيســية للحجــاج
املتوجهــن إىل املــدن املقدســة يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة
وللتجــار الذيــن يســافرون شــاالً أو جنوبــاً يف شــبه الجزيــرة العربيــة.
لقــد لعبــت مدينــة حائــل يف املــايض دو ًرا ها ًمــا يف وســط شــبه
الجزيــرة العربيــة ،حيــث أن موقعهــا املميــز أتــاح للمدينــة واملنطقــة
إمكانيــة االتصــال بخــارج اململكــة عــر العديــد مــن األســاليب ،مثــل
التجــار ،والكتــاب ،والشــعراء ،والحجــاج ،مــا أدى يف النهايــة إىل خلــق
نســيج نابــض بالحيــاة التاريخيــة والعمرانيــة ،كــا لعبــت املناظــر الطبيعيــة
والجيولوجيــة دو ًرا يف مــايض املدينــة الشــهري ،وبالتحديــد الكثبــان
الرمليــة يف صحــراء النفــود الكبــر ،واملناظــر الطبيعيــة الجبليــة لجبــل
أجــا شــال املدينــة ،والصخــور الجرانيتيــة الحــادة لجبــال ســلمى غــرب
املدينــة ،عل ـاً بــأن هــذه الخصائــص الطبيعيــة أدت إىل حاميــة املدينــة
مــن الغــزاة ،وأتاحــت الفرصــة لهــا يف ذات الوقــت للنمــو واالزدهــار.
ولقــد تــرك بعــض الســكان األوائــل آثــار وجودهــم والتــي متثلــت يف
العثــور عــى بعــض األدوات والفــن الصخــري القديــم الــذي يبلــغ عمــره مــا
يقــرب مــن عــرة آالف عــام ،كــا يوجــد يف منطقــة حائــل حاليــا موقعــان

مدرجــان ضمــن قامئــة اليونســكو هــا موقــع جبــة والشُّ ــوامس.
كانــت منطقــة حائــل ،منــذ األلفيــة األوىل قبــل امليــاد ،مفــرق
طــرق للقوافــل القادمــة مــن الطريــق املمتــد بــن الــرق والغــرب
عــر شــبه الجزيــرة والطريــق بــن الشــال والجنــوب عــر بــاد مــا
بــن النهريــن واليمــن ،ويف القــرن الثــاين عــر ،أصبــح مســا ًرا
ها ًمــا للحجــاج مــن العــراق وســوريا إىل املدينــة املنــورة ومكــة
املكرمــة ،ومــع تحديــث املدينــة وتطويرهــا عــى مــدى الســنوات
الخمســن املاضيــة ،اختفــت العديــد مــن املواقــع التاريخيــة املذكــورة.
وكــا هــو الحــال مــع مــدن أخــرى يف جميــع أنحــاء اململكــة ،فإنــه بإعــادة
اكتشــاف التاريــخ وإعــادة تأهيــل املــوارد العمرانيــة والحرضيــة والتاريخيــة
وربطهــا باملــوارد االســراتيجية الحديثــة مثــل وســائل النقــل العــام
واملرافــق والخدمــات العامــة واألنشــطة التجاريــة بــدأت مدينــة حائــل يف

االنتعــاش ،ليــس فقــط عــى مســتوى تــراث املدينــة وأهميتهــا التاريخيــة
فحســب ،بــل أيضً ــا عــى مســتوى ثرواتهــا االقتصاديــة واســتدامتها.
وبنــاء عــى ذلــك يجــب تطبيــق مجموعة مــن الضوابط التنظيمية شــديدة
التقييــد عــى املبــاين التاريخيــة ونقــاط االهتــام يف املدينــة ،حيــث إن
الحفــاظ عــى هــذه األصــول واملــوارد التاريخيــة وتحديثهــا مــن شــأنه أن
يرســخ هويــة املدينــة باعتبارهــا مفــرق طرق بــن املايض واملســتقبل.

سكان املنطقة
 ٪من إجاميل سكان اململكة يف 2014

باقي سكان اململكة
سكان منطقة حائل

السكان ( )2014شخص/كم 2
معدل النمو/السنة
معدل النمو الحرضي

الشكل  .1توزيع السكان والنمو عىل مستوى منطقة حائل واململكة العربية السعودية
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مساهمة القطاع
االقتصادي يف إجاميل
الناتج املحيل مبنطقة حائل
()2014
12.1%

1.6%

2%
0.4%

18.8%
3%
3.8%

17%

14.8%
26%

صناعية
الطاقة (الكهرباء)
البناء واملنشآت

التجارة
النقل

التمويل والعقارات

الخدمات االجتامعية
الخدمات الحكومية
التعدين

زراعية

السكان ( )2014شخص/كم 2
معدل النمو/السنة
معدل النمو الحرضي
الشكل  .2إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي عىل مستوى اململكة العربية السعودية

الدمام  :مطار امللك فهد
الدويل
(عدد الركاب)9,567,000 :؛
جدة  :مطار امللك عبدالعزيز
الدويل
(عدد الركاب)30,000,000:؛
الرياض  :مطار امللك خالد
الدويل
(عدد الركاب)22،3٠0,000 :؛
املدينة املنورة :
مطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل
(عــدد الــركاب)٦،٥٠٠،٠٠٠ :؛
بريدة  :مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الدويل
(السعة .)550,000
الدمام  -أبقيق  -الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض
مكة املكرمة-جدة-
املدينة املنورة
موانئ الخليج العريب:
ميناء امللك عبد العزيز
(الدمام)
ميناء امللك فهد الصناعي
(الجبيل)
ميناء الجبيل التجاري
ميناء رأس الخري
ميناء رأس تنورة

احجام حركة املرور

اقل من 100
300-100
500 -301
700 -501
أكرث من 700

موانئ البحر األحمر:
ميناء جدة اإلسالمي
ميناء امللك فهد الصناعي
ميناء ينبع التجاري

الشكل  .3شبكة النقل واملوانئ واملطارات بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها
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 2.1.2الجغرافيا واملوقع

تقــع منطقــة حائــل يف الجــزء الشــايل األوســط مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ،وتبلــغ مســاحتها  118.22كيلومــر مربــع ،بينــا تقــع مدينــة
حائــل يف وســط املنطقــة وهــي املدينــة الوحيــدة البــارزة يف
املنطقــة ،حيــث تتصــل بشــكل جيــد نســبيا باملراكــز اإلقليميــة األخــرى
وتبعــد حــوايل  600كــم عــن الريــاض و 450كــم عــن املدينــة املنــورة
و 650كــم عــن تبــوك ،وترتفــع فــوق مســتوى ســطح البحــر مبــا يقــرب
مــن  915مــر ،وبالتــايل تتميــز مبنــاخ معتــدل ،وتحدهــا سلســلتني
مــن الجبــال الســائدة يف املنطقــة ،وهــا جبــال آجــا يف اتجــاه الغــرب
وجبــال ســلمى إىل الجنــوب الرشقــي ،حيــث يبلــغ طــول جبــال آجــا
حــوايل  100كيلومــر ،ويبلــغ عرضهــا حــوايل  25إىل  30كيلومــرًا،
وتبلــغ أعــى قمــة فيهــا حــوايل  1350مــر ،بينــا يبلــغ طــول جبــال
ســلمى حــوايل  60كيلومــرًا ،ويبلــغ عرضهــا  13كيلومــرًا ،وأعــى
نقطــة فيهــا تقــع عــى ارتفــاع  1,200مــر فــوق مســتوى ســطح البحــر.
يتميــز املوقــع الجغــرايف ملدينــة حائــل بالعديــد مــن املزايــا مثــل املنــاخ
املعتــدل والجبــال ذات املناظــر الخالبــة والبيئــات الصحراويــة املدهشــة.

 ٣،١،٢الخلفية الدميوغرافية

يبلــغ عــدد ســكان منطقــة حائــل  670,000نســمة حســب تعــداد
عــام  ،2010مــا ميثــل  ٪ 2.18مــن إجــايل الســكان يف اململكــة،
منهــم  ٪19.5مــن غــر الســعوديني ،وترتكــز نســبة كبــرة مــن الســكان
( ،)٪ 69.2يف محافظــة حائــل ،تليهــا محافظــة الغزالــة بنســبة
 ،٪ 17.1والشــنان  ،٪ 7وبقعــاء بنســبة  ،٪ 6.7ويشــر ذلــك إىل
تركيــ ًزا قويًــا للمــوارد يف منطقــة ذات كثافــة ســكانية منخفضــة.

 ٤،١،٢الخلفية االجتامعية االقتصادية

تتميــز منطقــة حائــل مبوقعهــا املركــزي القــوي وكثافــة الســكان
والقــدرة اإلنتاجيــة داخــل املدينــة واملناطــق املحيطــة بهــا ،كــا توجــد
بهــا مدينــة األمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد االقتصاديــة ()PABMEC
(التــي تــم إعالنهــا يف عــام  )2006الواقعــة يف الطــرف الشــايل
للمدينــة ،عنــد تقاطــع الطــرق اإلقليميــة الرسيعــة التــي تربــط املنطقــة
بالريــاض واملدينــة املنــورة ،ومتتــد إىل الشــال ،وبالتــايل فــإن الهــدف
الرئيــي يتمثــل يف جعــل املدينــة الجديــدة مركــز رئيــي للتجــارة
والصناعــة والنقــل والخدمــات اللوجســتية يف منطقــة الــرق األوســط.
إجاميل الناتج املحيل
بلــغ الناتــج املحــي اإلجــايل ملنطقــة حائــل ( 29.6 )2012مليــار ريــال،
وهــو مــا ميثــل  ٪1مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للمملكــة و٪2.07
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مــع اســتبعاد النفــط الخــام والغــاز،
يف حــن يحتــل قطــاع التجــارة املركــز األول مــن حيــث املســاهمة
يف إنتــاج منطقــة حائــل بنســبة  ،٪26يليــه قطــاع اإلنشــاءات والبنــاء
بنســبة  ،٪17وقطــاع النقــل واالتصــاالت بنســبة  ،٪14.8والقطــاع
الزراعــي بنســبة  ،٪12.1والخدمــات االجتامعيــة ،والخدمــات الشــخصية
بنســبة  ،٪3.8ثــم قطــاع الخدمــات املاليــة والعقاريــة بنســبة .٪3.8
أساســا قويًــا للنمــو يف اإلنتــاج
تتيــح املزايــا اإلقليميــة للمنطقــة
ً
الزراعــي والســياحة ،حيــث ميــر باملنطقــة أهــم املســارات التاريخيــة يف
شــبه الجزيــرة العربيــة ،وهــو «درب زبيــدة» ،عــر الجــزء الرشقــي منهــا ،كام

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

حائل
الشنان
الغزالة
البقعاء

الشكل  .4الحدود اإلدارية ملحافظات منطقة حائل
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إن وجــود املواقــع األثريــة والرتاثيــة عــى طــول هــذا املســار القديــم
والتاريخــي للحــج يتيــح فرصة تطوير صناعة ســياحية قوية داخل املنطقة.
وحيــث أن الســمة الســكانية الغالبــة يف املنطقــة هــي مــن
الشــباب الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  30ســنة فــإن مــن املهــم
تطويــر هــذه القطاعــات بشــكل أكــر لتوليــد فــرص العمــل لهــم.

 ٥،١،٢شــبكات النقــل والوصوليــة عــى مســتوى اململكــة

النقل الجوي و املطارات:
مطــار حائــل اإلقليمــي ،هــو املطــار الوحيــد يف املنطقــة الــذي
مهــا باملــدن
يقــوم بخدمــات نقــل الــركاب والبضائــع ،ويوفــر رابطًــا
ً
واملناطــق األخــرى يف اململكــة ،وقــد بلــغ عــدد املســافرين باســتخدام
املطــار حــوايل  465,000يف عــام  ،2012وبلغــت كميــة البضائــع
املنقولــة حــوايل  1,261,000و 1,157,000طــن خــال عامــي 2011
و 2012عــى التــوايل ،مــا ميثــل حــوايل  ٪0.27و ٪0.22مــن إجــايل
الشــحن الجــوي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،كــا يلعــب هــذا
املطــار دو ًرا ها ًمــا يف منــو وتطــور املنطقــة يف املســتقبل.

الخطوط الحديدية:
تعتــر مدينــة حائــل النقطــة املركزيــة عــى طــول خــط الســكة الحديــد
الــذي أنشــئ مؤخــرا ً والــذي يربــط الريــاض مبدينــة الحديثــة عــى الحــدود
مــع األردن ،ويقــوم بنقــل كل مــن البضائــع واألشــخاص ويربــط حائــل
بأســواق بعيــدة عــن املنطقــة ،إضافــة إىل إنــه يتيــح فرصــة أخــرى لتوســيع
قطــاع الزراعــة وتوزيــع املنتجــات والســلع عــر املناطــق بشــكل أوســع،
كــا إن إنشــاء عــدد مــن الخطــوط الحديديــة الثانويــة املخططــة مــن
شــأنها أن تحســن االتصــال باملناطــق املجــاورة وتعــزز إمكانــات منطقــة
حائــل للعمــل كنقطــة منــو مهمــة يف األجــزاء الشــالية مــن اململكــة.

 2.2النطاق املكاين الوطني واإلقليمي
 ١،٢،٢التنظيم اإلقليمي
الحدود اإلدارية

تبلــغ مســاحة منطقــة حائــل  118ألــف كيلومــر مربــع أو حــوايل  ٪6مــن
املســاحة اإلجامليــة للمملكــة ،وتنقســم إداريــاً إىل إمــارة حائــل وثــاث
محافظــات هــي :بقعــاء ،والشــنان ،والغزالــة.

املدينة
النسبة من إجاميل

سكان اإلقليم الذين

xx.x%

يعيشون يف محافظة
املدينة

عدد السكان
مساحة املحافظة:
2
 x,xxxكم

الشكل  .٥توزيع السكان يف محافظات منطقة حائل
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املخطط اإلقليمي ملنطقة حائل
يقــرح املخطــط اإلقليمــي ملدينــة حائــل إنشــاء تــدرج هرمــي ملراكــز
النمــو لتعزيــز التنميــة ،حيــث أنهــا ،كمركــز للنمــو الوطنــي ،ترتبــط مبراكــز
النمــو اإلقليميــة واملحليــة األخــرى مثــل «بقعــاء» و«الشــنان» و«الغزالة»
وغريهــا.

 2.2.2الهيكل اإلقليمي واملوارد
البنية التحتية للنقل

متتلــك حائــل شــبكة جيــدة مــن الطــرق الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة
التــي تربــط محافظاتهــا باملــدن الكــرى واملشــاريع واألنشــطة الزراعيــة
والتجاريــة والصناعيــة املختلفــة ،باإلضافــة إىل ربطهــا باملناطق املجاورة،
ويبلــغ طــول الطــرق اإلقليميــة  1,258كيلومــر ،أي مــا يعــادل  ٪7.9مــن
إجــايل الطــرق التابعــة لــوزارة النقــل ،كــا بلــغ مجمــوع أطــوال الطــرق
الزراعيــة وغــر املعبــدة يف املنطقــة  12,400كيلومــر بنهايــة عــام
 ،2012عل ـاً بــأن املنطقــة تشــهد حالي ـاً نشــوء مشــاريع جديــدة ،ويجــري
ا عــن الطــرق
حاليــاً تنفيــذ توســعات يف شــبكة الطــرق الداخليــة ،فضــ ً
التــي تربــط املنطقــة باملناطــق األخــرى ،حيــث يتــم تنفيــذ العديــد مــن
املشــاريع الجديــدة .إضافــة إىل خــط ســكك الحديــد الــذي تــم اإلشــارة لــه.
املوارد اقتصادية
إن القاعــدة االقتصاديــة ملنطقــة حائــل تعتمــد بشــكل كبــر عــى
الزراعــة ،مــع إنتــاج كبــر للحبــوب والزيتــون والتمــر والفاكهــة ،كــا تــأيت
نســبة كبــرة مــن إنتــاج اململكــة مــن القمــح مــن منطقــة حائــل ،وفيــا
يــي وصــف للقطاعــات االقتصاديــة األربعــة الرائــدة يف املنطقــة:

قطاع الزراعة:
تعتــر الزراعــة واحــدة مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة يف حائــل ،وتؤثــر
عــى العديــد مــن رشائــح املجتمــع األخــرى يف املنطقــة ،وتتمتــع
مبزايــا نســبية هامــة ،مبــا يف ذلــك نوعيــة امليــاه وتوافرهــا ،والرتبــة
املناســبة للزراعــة واملنــاخ املالئــم لزراعــة معظــم املحاصيــل ،مــا أدى
إىل زيــادة كبــرة يف معــدالت إنتــاج العديــد مــن املحاصيــل املهمــة
مثــل القمــح والخضــار والزيتــون والفواكــه ،والتمــور واألعــاف الخــراء،
وقــد بلــغ إجــايل مســاحة املحاصيــل يف املنطقــة حــوايل 84,000
هكتــار يف عــام  ،2011وهــو مــا ميثــل حــوايل  ٪10.7مــن إجــايل
مســاحة املحاصيــل يف اململكــة ،والتــي بلغــت  788,000هكتــار يف
نفــس العــام ،ويف هــذا الخصــوص ،هنــاك عــدد كبــر مــن املشــاريع
الزراعيــة والحيــازات الزراعيــة املتخصصــة ،وأهمهــا رشكــة حائــل الزراعيــة،
كــا تتميــز املنطقــة مبســاحات رعويــة كبــرة وجهــات مختلفــة لرتبيــة
املــوايش ذات مســتوى عــا ٍل مــن الخــرة يف تربيــة األغنــام واإلبــل.
قطاع الصناعة:
يوجــد يف حائــل  45مصنعــاً منتجــا ،متثــل حــوايل  ٪0.7مــن إجــايل
عــدد املصانــع املنتجــة يف اململكــة والتــي بلغــت  3,664مصنعــاً
يف نهايــة عــام 2013م ،كــا بلــغ إجــايل االســتثامرات يف مصانــع
حائــل  2.36مليــار ريــال ،أي مــا نســبته  ٪0.27مــن إجــايل متويــل
املنشــآت اإلنتاجيــة يف اململكــة ،وبلــغ إجــايل عــدد العاملــن
يف املصانــع يف حائــل  6,200عامــل ،أي مــا ميثــل  ٪0.75مــن
إجــايل القــوى العاملــة الصناعيــة يف اململكــة بنهايــة عــام .2013
باإلضافــة إىل ذلــك ،توجــد هناك مدينــة صناعية حديثة ،تقع جنوب مدينة

طريق رسيع
طريق رئييس
محور تنمية
مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل
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مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل

طريق رسيع
طريق رئييس
الخطوط الحديدية املقرتحة
طريان داخيل
محطة قطار

الشكل  .٧البنية التحتية للطرق واملرافق ملنطقة حائل

وقت القيادة
 ١٥دقيقة

 ٣٠دقيقة
 ٦٠دقيقة

 ١٢٠دقيقة
سكان املناطق الحرضية  /الريفية
٠-١، ٢٤٨

١،٢٤٨-٧،٢٦٩

٧،٢٦٩ - ١٠،٦٠٩

١٠،٦٠٩ - ١٨،٦١٣
١٨،٦١٣ - ٢٦٨،٩٨٢

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل
طريق رسيع
 ٪من إجاميل السكان

عدد السكان

الزمن بالسيارة

80,8%

301,003

15-minute

80,8%

301,003

30-minute

84,6%

315,174

60-minute

97,4%

362,774

طريق رئييس
طريق واحد

> 120-minute

الشكل  .٨تحليل إمكانية الوصول عرب شبكة الطرق يف منطقة حائل
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را مــن
حائــل ،مبســاحة إجامليــة تبلــغ  2.5مليــون مــر مربــع ،تضــم عــددًا كبـ ً
املصانع املنتجة باإلضافة إىل العديد من املصانع الجديدة قيد اإلنشاء.
قطاع التعدين واملحاجر:
يعتــر قطــاع التعديــن واســتخراج الحجــارة واحــدا ً مــن األنشــطة الهامــة
والواعــدة التــي ميكــن أن تســهم يف اســتغالل املــوارد الطبيعيــة
يف اإلقليــم ،وتغطــي احتياجــات قطاعــات البنــاء والصناعــة واملــواد
األوليــة وغريهــا ،كــا إن هنــاك أنشــطة أخــرى يف منطقــة حائــل ،مثــل
التعديــن واســتغالل املحاجــر ،تســتخدم املــواد الخــام مثــل الحجــر الجــري
يف تصنيــع األســمنت وخــام الصلصــال ،والكاولــن ،واملغنيســيوم،
عل ـاً بــأن الحجــر الجــري يســتخرج مــن منطقــة تربــة ،والطــن مــن بقعــاء،
واملغنيســيوم مــن رضغــط.
قطاع التجارة:
بلــغ العــدد اإلجــايل للمنشــآت والــركات املختلفــة يف حائــل حــوايل
 42,000يف عــام  ،2012وهــو مــا ميثــل  ٪ 3.5مــن إجــايل املؤسســات
التجاريــة يف اململكــة ،وقــد إزداد املتوســط الســنوي بســبب عــدد
الــركات الجديــدة يف حائــل خــال الفــرة  ،2012-2004والتــي بلــغ
عددهــا  2,862رشكــة.

© Hamzani.com
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مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل
املراكز الريفية  /القرى

قطاع السياحة
الخدمات
أنشطة الصيد
الزراعة
الصناعات الزراعية
التعليم
الرعي
أنشطة التعدين
الخدمات املالية
العقارات
األنشطة الصناعية

الشكل  .٩القطاعات االقتصادية املختلفة يف محافظات منطقة حائل

مركز منو وطني
مركز منو إقليمي
مركز منو محيل

صحراء النفود

مناطق الرعي املحتملة

الرعي املوسمي

الرعي طوال العام

املناطق الزراعية املقرتحة

التوسع الزراعي

املناطق الزراعية

الرثوة املعدنية
محميات

الشكل  .١٠يوضح استعامالت األرايض اإلقليمية يف منطقة حائل
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الحوكمة والتمويل البلدي

 ١،٣اإلطار الترشيعي واملؤسيس
تشــكل البيئــة الترشيعيــة يف اململكــة ،والتــي تعتمــد عــى
الرشيعــة اإلســامية ،األســاس الــذي يســتند إليــه اإلطــار
الترشيعــي ،حيــث تتــوىل إصــدار الترشيعــات أربعــة كيانــات هــي:
امللــك ،ومجلــس الشــورى ،ومجلــس الــوزراء ،والــوزارات ،ونتيجــة
لذلــك ،توجــد خمســة أدوات ترشيعيــة هــي( :األمــر امللــي ،و
القــرار امللــي ،واألمــر الســامي ،وقــرار مجلــس الــوزراء ،والقــرار
الــوزاري) ،والتــي تعمــل برتتيــب هرمــي يدعــم ســلطتها وصالحيتهــا.
وبســبب هــذا النظــام الالمركــزي يف إعــداد الترشيعــات ،فــإن مدينــة
حائــل تسرتشــد بأكــر مــن  500وثيقــة ومســتند حــايل يف مجــال
إدارة األرايض
املساحات العامة

2%
41 %

3%
16 %

قطع األرايض والبلوكات
أنظمة واشرتاطات البناء
16%

التمويل
حقوق البناء والتطوير

23 %

الشكل  .١١عدد األنظمة املتعلقة بالتخطيط العمراين يف اململكة العربية
السعودية وفق املحاور الرئيسية للترشيع العمراين (موئل األمم املتحدة)

التخطيــط العمــراين ،وقــد صــدر معظمهــا عــى أدىن مســتوى إداري
(مســتوي التعميامت) ()1وبالتايل تفتقر إىل القوة الترشيعية الرســمية.
تلعــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة دورا ً هامــاً يف أمنــاط النمــو
والتنميــة بحائــل ،حيــث أنهــا مكلفــة رســمياً مبهمــة التخطيــط الحــري
يف مــدن اململكــة ،مبــا يف ذلــك إصــدار جميــع أنــواع تراخيــص البنــاء،
وبالتــايل ،فــإن أمانــة منطقــة حائــل ،بصفتهــا الجهــة اإلداريــة املحليــة
الفاعلــة يف مدينــة حائــل ،تعمــل كــذراع تنفيــذي لــوزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة ،كــا أن نظــام املوازنــة مركزي ،مبعنى أن عمليات التنمية يف
حائــل تعتمــد عــى امليزانيــة املخصصــة مــن قبــل وزارة املاليــة ،مــن خــال
ميزانيــة البنــود الســنوية ،وهــي الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة لهــم.
إن أنظمــة التخطيــط يف اململكــة ،التــي تتبــع التــدرج الهرمــي
للمســتويات املكانيــة والتــي تتحكــم فيهــا القــرارات الصــادرة مــن
األعــى إىل األســفل ،تؤثــر عــى الترشيعــات املكانيــة املطبقــة
يف حائــل ،كــا تعتــر االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة لعــام ،2001
هــي املخطــط املوجــه واملرشــد للمملكــة ،ولقــد متــت املصادقــة
عــى املخطــط الهيــكيل لعــام  1997وتنفيــذه لصالــح مدينــة حائــل،
ولقــد تــم إعــداد املخططــن اآلخريــن (املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة
حائــل واملخطــط املحــي) ،ولكــن مل يتــم اعتامدهــا ،كــا تهــدف
املراحــل الثــاث مــن النطــاق العمــراين ( 2014و 2019و )2030نحــو
الحــد مــن التمــدد والزحــف العمــراين يف ضواحــي املــدن بــدون
وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة ،وتعتــر مخططــات تقســيم
األرايض هــي اللبنــات األساســية للنمــو والتطويــر يف مدينــة حائــل.
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وبــرف النظــر عــن االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة ،يتــم تحديــد
أدوات التخطيــط هــذه مــن خــال أدلــة إجرائيــة داخــل وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة وليــس مبوجــب النظــام ،وبالتــايل فهــي تفتقــر إىل
الرشعيــة ،وال ميكــن لهــذه األدوات ،بحكــم طبيعتهــا ،وضــع وتطبيــق
نظــام للمســاءلة والشــفافية تجــاه الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة ،عــاوة
عــى ذلــك ،فــإن أنظمــة واشــراطات البنــاء واســتخدامات األرايض قــد
ســهلت مــن أنشــطة الزحــف العمــراين داخــل مدينــة حائــل ،عــى ســبيل
املثــال ،تبلــغ املســاحة اإلجامليــة للمدينــة  7634هكتــا ًرا ،وتبلــغ الكثافــة
شــخصا للهكتــار الواحــد يف املناطــق الحرضيــة
الســكانية فيهــا 50
ً
( 321.68هكتــا ًرا) ،باإلضافــة إىل ذلــك نجــد أن األحيــاء الســكنية داخــل
نفــس املنطقــة متبعــرة وبكثافــة منخفضــة ،كام إن أنظمة واشــراطات
البنــاء املعمــول بهــا قــد أدت إىل الزحــف العمــراين داخــل مدينــة حائــل،
عــى الرغــم مــن املناشــدات مــن قبــل الســكان واملتخصصــن والقطــاع
الخــاص بــرورة تنظيــم املبــاين الســكنية عاليــة الكثافــة يف املدينــة (.)2
ومــن حيــث اإلصــاح ،فســوف تســتفيد مدينــة حائــل مــن الالمركزيــة
املاليــة واالختصــاص القضــايئ عــى حــد ســواء لتســهيل الحلــول
املســتقلة واملبتكــرة للمشــاكل االجتامعيــة الحرضيــة عــى مســتوى
األمانــة ،وهــذا يتطلــب:
(أ) تفويــض صالحيــة التخطيــط :مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
إىل األمانــة املحليــة مــع إتاحــة إمكانيــة اتخــاذ اإلجــراءات بشــكل
مســتقل ،دون اللجــوء إىل جهــة عليــا ،لتلبيــة احتياجــات املجتمــع
بفعاليــة ،ويدعــم ذلــك «األجنــدة الحرضيــة الجديــدة» ،التــي تنــص
عــى أن عمليــات التخطيــط والتصميــم الحــري يجــب أن تقودهــا
اإلدارات عــى املســتوى اإلقليمــي واملحــي ،كــا إن تنفيذهــا
يتطلــب التنســيق مــع جميــع الجهــات الحكوميــة ،فضــاً عــن مشــاركة
املجتمــع املــدين ،والقطــاع العــام والجهــات املعنيــة األخــرى.
(ب) الالمركزيــة املاليــة :تعطــي االســتقاللية لألمانــة يف توجيــه
األمــوال لتمويــل األنشــطة الحرضيــة ،وتشــمل أنشــطة تحقيــق
اإليــرادات يف املــدن عــى كل مــن الرضائــب والرســوم ،باإلضافــة
إىل الســاح للمناطــق الحرضيــة بجمــع بعــض أشــكال الرضائــب عــى
املمتلــكات لتمويــل األنشــطة اإلمنائيــة .ويبــن نظــام األرايض البيضــاء
األخــر ،الــذي يفــرض رســوما عــى قطــع األرايض غــر املطــورة يف
املناطــق الحرضيــة ملعالجــة املضاربــة عــى األرايض ونقــص املســاكن
وتنميــة األرايض العشــوائية ،أنــه ميكــن االســتفادة مــن اآلليــات
التنظيميــة لتوليــد اإليــرادات مــع تعزيــز ودعــم إطــار إمنــايئ فعــال.
(ج) إتاحــة الفــرص للجهــات الفاعلــة :مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص
والتطوعــي واملجتمــع بشــكل عــام ،للمشــاركة يف القــرارات
املتعلقــة باملشــاريع التــي تؤثــر عليهــم .مــن الناحيــة اإلداريــة ،ينبغــي
تعزيــز اإلدارة النظاميــة داخــل أمانــة منطقــة حائــل ،التــي تشــارك يف
تقييــم فعاليــة أنظمــة التخطيــط ،إىل جانــب هيئــة الرقابــة واإلرشاف
التابعــة لهــا ،مــن خــال مبــادرات تدريــب املوظفــن بحيــث يتــم
تأهيلهــم ألداء دورهــم عــى أكمــل وجــه ،عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك
حاجــة إىل إدارة إرشافيــة لتعزيــز تنفيــذ وتطبيــق هــذه القوانــن.
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 ٢،٣مستويات وإجراءات التخطيط

 ١،٢،٣التدرج الهرمي للمخططات يف مدينة حائل
كــا يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل الحفــاظ عــى طريقــة مقبولــة
للمشــاركة العامــة يف صنــع القــرار لتعزيــز املســاواة والشــمول
االجتامعــي ،إىل جانــب أن توحيــد الترشيــع العمــراين ســيعطي أيضــاً
رشعيــة للمخططــات التــي تعتمــد عليهــا حائــل.
إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين إلدراج معايــر واضحــة بشــأن كيفيــة
تحديــده مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة والرأســية ،كــا يحتــاج
النظــام إىل زيــادة الرتكيــز عــى تحديــد نطــاق حاميــة التنميــة كمنطقــة
خاليــة مــن املشــاريع والتنميــة ليــس فقــط لتفــادي التنميــة العشــوائية،
بــل أيضـاً ملنــع املصالــح الخاصــة مــن االســتفادة مــن الرتاخــي يف النــص
النظامــي ،باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك حاجــة إىل مراجعــة منهجيــة لعمليــة
تقســيم األرايض يف منطقــة حائــل ،حيــث متــت املوافقــة عــى بعــض
مخططــات تقســيم األرايض خــارج النطــاق العمــراين.
إن هــذه اإلجــراءات ســوف تعــزز مــن إعــداد السياســات املصممــة لجعــل
املدينــة أكــر اســتدامة ،ومدمجــة وأكــر كثافــة ،باإلضافــة إىل رضورة
إجــراء تدقيــق مــا بعــد الترشيــع للنطــاق العمــراين لتقييــم مــا إذا كان
قــد حقــق أهدافــه أم ال ،ويــؤدي هــذا بــدوره إىل توفــر املعلومــات
التــي ترتكــز عليهــا عمليــة اإلصــاح باإلضافــة إىل إيجــاد بدائــل سياســات
التخطيــط.

إن نظــام التخطيــط يف حائــل مســتمد مــن التــدرج الهرمــي الفعــي
املوجــود يف اململكــة ،ويف هــذا اإلطــار هنــاك أربعــة مســتويات
مختلفــة مــن املخططــات املكانيــة هــي :املســتوى الوطنــي
واإلقليمــي واملحــي ومســتوى الحــي .يوضــح الشــكل  12مســتويات
التخطيــط املطبقــة يف حائــل.

 ٢،٢،٣املخطط اإلقليمي ملنطقة حائل

يعتــر املخطــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين للتخطيــط املــكاين يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،والــذي يهــدف إىل معالجــة جوانــب التنميــة
اإلقليميــة الحرضيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،وقــد تــم إعــداد املخطــط
اإلقليمــي ملنطقــة حائــل يف عــام  1983وتــم تحديثــه يف عــام .2004
تقــدم اســراتيجية التنميــة الحرضيــة واملخطــط اإلقليمــي ملدينــة حائــل
وتــرز مدينــة حائــل كمركــز للنمــو الوطنــي يوفــر الخدمــات واألنشــطة
املركزيــة لتقديــم خدمــات عــى مســتوى املنطقــة ،كــا تركــز عــى
توجيــه عوامــل النمــو نحــو مدينــة حائــل ،مــع األخــذ يف االعتبــار أنهــا واحــدة
مــن املراكــز الحرضيــة ،إىل جانــب املراكــز األخــرى املتمثلــة يف املدينــة
املنــورة يف الجنــوب ،وتبــوك يف الــرق ،وبريــدة يف الغــرب ،والجــوف
يف الشــال.
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الوضع الراهن ألحد الشوارع يف مدينة حائل
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الشكل  .١٢عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط ،وأدوات التخطيط املستخدمة ملدينة حائل(برنامج مستقبل املدن السعودية)
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ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة ملدينة حائل مع الجهات املعنية

الحوكمة والتمويل البلدي

يحدد املخطط اإلقليمي األهداف التالية:
• تعزيز قطاع السياحة يف املنطقة حيث أن هنالك العديد من مواقع
الجذب السياحي ،األمر الذي يتطلب إعداد برنامج سياحي متكامل؛
• دعم القطاع الزراعي ،الذي يعترب قطاع النشاط االقتصادي اإلنتاجي
الرئييس يف املنطقة؛
• االعتامد عىل املنطقة الصناعية يف الجزء الرشقي من حائل كنواة
جيدة إلنشاء قطاع صناعي يعتمد عىل املواد األولية املتاحة ،مثل
املنتجات الزراعية؛
• الرتكيز عىل الصناعة التحويلية (تجميع السيارات ومعدات تكنولوجيا
املعلومات) التي تعتمد عىل توافر العاملة الحرة وعدم إعاقتها بسبب
توافر املواد الخام؛
• إنشاء خمس مؤسسات للتعليم العايل للتكامل مع جامعة حائل؛
• الدعوة إىل تطبيق املعايري البيئية عىل األنشطة اإلمنائية الجديدة
ملنع آثارها البيئية السلبية؛
• زيادة فرص العمل عىل نطاق املدينة؛
• تطوير نظام العلوم والتكنولوجيا من خالل إيالء املزيد من االهتامم
ألنظمة املعلومات؛
• دعم قطاع التجارة والخدمات ،والقطاعات الفرعية األخرى التي ميكن
أن تنفذ مشاريع تنموية كبرية ،لرفع مستوى املعيشة يف مجتمع
حائل.

يحتــوي عــى  45مصنــع ملعالجــة رمــل الســيليكا وصخــور الجرانيــت،
لذلــك أكــد املخطــط عــى التوجيهــات اإلرشــادية التاليــة للمدينــة:
• تعزيز الدور السياحي واألثري والتاريخي للمدينة نظرا ً لوجود العديد
من املناطق ذات األهمية التاريخية والثقافية التي تشكل قاعدة
للسياحة الثقافية؛
• تعزيز النشاط الصناعي مثل صناعة تجميع املعدات الكهربائية
واإللكرتونية يف جنوب رشق املدينة ،مع إمكانية إنشاء ورش
للصناعات الحرفية يف منطقة التخطيط الصناعي رشق الطريق
الدائري األول ،مع توفري أحزمة خرضاء لعزل املناطق الصناعية من
املناطق السكنية؛
• تركيز التنمية الصناعية عىل ثالثة محاور رئيسية:
• تحديد أولويات تنفيذ املخطط الصناعي يف الجزء الرشقي من
املدينة من خالل توفري شبكات البنية التحتية؛
• تطوير الصناعات الزراعية (مزارع الدواجن والصوامع) يف املواقع
املحددة داخل املخططات الصناعية؛
• إعادة تأهيل املنشآت الصناعية (املتوسطة والتقنية) التي تعترب
النواة املستقبلية للمدينة.

يعــد مخطــط حائــل ( )3أداة تخطيــط مكونــة مــن عنــر اســراتيجي
(املخطــط الهيــكيل) ووثيقــة تنظيميــة تدعــم التنفيــذ الفنــي
(املخطــط املحــي) ،ويشــمل نطــاق هــذه املخططــات مــا يــي:
• اسرتاتيجية طويلة املدى للمدينة؛
• تحديد املناطق ذات األهمية القابلة للتنمية،
•تحديد األرايض العمرانية وغري العمرانية،
•النظام الرئييس للنقل والحركة،
•حامية البيئة،
•توفري البنية التحتية،
•املخططات التفصيلية الستخدامات األرايض،
•االشرتاطات واملوجهات العمرانية،
•املقرتحات التفصيلية للمناطق املختارة،

وفيــا يتعلــق باســتخدامات األرايض ،فقــد حــدد املخطــط الهيــكيل
اســتخدامات األرايض االســراتيجية وشــبكات البنيــة التحتيــة داخل حارضة
املنطقــة والنطــاق العمــراين حتــى عــام  1450هـــ ( ،)2030حيــث أن 27.1
 ٪مــن األرايض تــم تخصيصهــا لالســتخدامات العســكرية يف حــن تــم
االحتفــاظ بـــ  ٪ 26.9مــن املناطق الحرضية لالســتخدام الســكني وحوايل
 ٪ 25.6مــن األرايض تــم تخصيصهــا لالســتخدامات الحكوميــة ،كــا تــم
االحتفــاظ بنســبة  ٪3.51مــن األرايض ضمــن النطــاق الجغــرايف للمدينــة
لالســتخدام الزراعــي ،مــا يعنــي أن هنالــك عمليــة تحديــد وفصــل واضحة
بشــدة للمناطــق القابلــة للبنــاء عــن املناطــق غري القابلة للبنــاء يف حائل.
إن املخطــط الهيــكيل ال يدعــم اســراتيجية واضحــة تجــاه اســتخدامات
األرايض املختلطــة ،حيــث أنــه يشــجع منــط اســتخدامات األرايض
األحاديــة بــدال مــن ذلــك ،ويقــرح االســتخدامات املختلطــة لــأرايض
واالســتعامالت التجاريــة ( ٪5.4تجاريــة وســكنية) فقــط عــى طــول الطــرق
واملحــاور الرئيســية والطــرق الثانويــة ،وفيــا يتعلــق باالســتعامالت
األخــرى ،مثــل الصناعيــة ،فقــد خصــص لهــا أرايض بنســبة  ،٪3.6بينــا
خصــص  ٪5مــن املناطــق الحرضيــة باملدينــة للمرافــق والخدمــات العامــة.

املخطط الهيكيل ملدينة حائل
يهــدف املخطــط الهيــكيل إىل تحديــد الهيــاكل املكانيــة الرئيســية كتلــك
الــواردة يف االســراتيجية العمرانيــة للمنطقــة ،وقــد تــم إعــداده للفــرة
( .)٢٠٣٠-1996يعــزز املخطــط الهيــكيل ملدينــة حائــل الــدور اإلقليمــي
للمدينــة باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم مراكــز النمــو االقتصــادي الوطنــي
بســبب موقعهــا االســراتيجي ،حيــث تقــع عنــد تقاطــع الطــرق الرئيســية
يف املنطقــة مثــل طريــق (حائــل  -القصيــم) ،وطريــق (حائــل  -القصيــم
 الجــوف) ،وطريــق (حائــل  -املدينــة املنــورة) ،كــا تعتــر أيضــا مركــززراعــي رئيــي (حيــث تبلــغ املســاحة الزراعيــة  84هكتــار  ٪ 10.7مــن
القاعــدة الزراعيــة يف اململكــة) ،فضــا عــن أنهــا تعتــر مركــز صناعــي

املخطط املحيل:
ميثــل املخطــط املحــي املســتوى الثالــث مــن منظومــة التخطيــط
الحــري يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ويركــز إىل حــد كبــر عــى
مناطــق األمانــة التــي توجــد ضمــن النطــاق العمــراين مــع الرتكيــز بشــكل
خــاص عــى اإلســكان ،كــا يحتــوي عــى األطلــس الحــري والــذي يوضــح
تفاصيل االستخدامات املسموح بها لألرايض يف كل جزء من املدينة،
ويكملــه تقريــر عــن األنظمــة واالشــراطات ،يتضمــن املواصفــات
والضوابــط املســموح بهــا ،مثــل نســبة املســاحة املبنيــة ،الشــوارع،
وارتفاعــات املبــاين ،ومناطــق اشــراطات وأنظمــة البنــاء الخاصــة ...إلــخ.
إن الهــدف مــن املخطــط املحيل هو( :أ) تطبيق الضوابط العمرانية عىل
اشــراطات ولوائــح اســتخدامات األرايض والبنــاء؛ (ب) توفــر الخدمــات

 3.2.3مخطط مدينة حائل
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العامــة والبنيــة التحتيــة بطريقــة متكاملــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة؛ (ج)
إعــداد املتطلبــات األساســية لشــبكات الطــرق املقرتحــة؛ (د) املســاعدة
يف تســهيل تنميــة وتطويــر اإلســكان يف القطاعــن العــام والخــاص.
ال يوجــد إطــار ترشيعــي إلعــداد وتنفيــذ املخططــات املحليــة ،وبــدالً
مــن ذلــك ،فقــد تــم إعــداده مــن قبــل العديــد مــن االستشــاريني
متبعــن يف ذلــك «كتيــب الــروط املرجعيــة إلعــداد املخطــط
املحــي» ،الــذي صاغتــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،والــذي
تــم تحديثــه يف عــام  2015وكان التغيــر الفنــي الرئيــي فيــه هــو
رشط أن تكــون فــرة املخططــات الجديــدة  14عا ًمــا (.)2029-2015
إن عمليــة إعــداد املخطــط املحــي تعتــر معقــدة بســبب أن هنــاك
هيــاكل موازيــة أنشــأتها وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ووزارة
الداخليــة ،وعــى الرغــم مــن أن املســؤولية النظاميــة للتخطيــط
تقــع بوضــوح عــى األمانــات (تحــت إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة) ،إال أن هنــاك تداخــات يف االختصاصــات مــع هيئــات
تطويــر املناطــق التــي تــم إنشــاؤها ،يف حــن أن وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة هــي الجهــة املركزيــة للتخطيــط املــكاين ،ولكــن ال
توجــد آليــة تنســيق واضحــة ،وهــذا يــؤدي يف كثــر مــن األحيــان إىل
تداخــل يف صنــع القــرار يؤثــر عــى تنفيــذ املشــاريع داخــل املنقطــة.
مل تتــم بعــد املوافقــة عــى املخطــط املحــي ملدينــة حائــل عــى
الرغــم مــن أنــه تــم إعــداده يف عــام  2009مــن قبــل وزارة الشــئون البلديــة
والقرويــة بالتنســيق مــع األمانــة.

 ٤،٢،٣النطاق العمراين يف حائل
اإلطار الترشيعي:

يف عــام  ،2008صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  ،157الــذي يحــدد
االشــراطات واللوائــح الشــاملة لــكل مــن النطــاق العمــراين حتــى عــام
2030م ونطــاق حاميــة التنميــة العمرانيــة ،كــا صــدرت الالئحــة التنفيذيــة
يف عــام  2010مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم  11769الصــادر عــن وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة ،ثــم تــى ذلــك صــدور النســخة املراجعــة
الحاليــة (القــرار الــوزاري رقــم  66000الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة) ،وذلــك يف العــام 2014م ،ولقــد كان القصــد مــن النطــاق
العمــراين هــو التحكــم يف التوســع العمــراين بينــا قصــد مــن نطــاق
حاميــة التنميــة منــع الزحــف العمــراين العشــوايئ يف ضواحــي املــدن
دون وجــود بنيــة تحتيــة حرضيــة كافيــة ،وذلــك مــن خــال ترســيم حــدود
النطــاق الــذي ال يجــوز التنميــة فيــه ،للحفــاظ عــى األرايض مــن أجــل
التنميــة الحرضيــة املســتقبلية خــارج النطــاق العمــراين لعــام ،2030
إىل جانــب دعــم دور النطــاق العمــراين يف منــع الزحــف العمــراين.
ينــص قــرار عــام  2014عــى العديــد مــن مبــادئ التنميــة العامــة مبــا يف
ذلــك:
• إعطــاء األولويــة ،ملشــاريع التنميــة االســراتيجية التــي تشــكل جــزءا ً
مــن االســراتيجيات العمرانيــة املكانيــة ،مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق
والخطــوط الحديديــة الرئيســية التــي متــر عــر األرايض الخاصــة؛
• عــدم الســاح مبشــاريع التنميــة خــارج حــدود النطــاق إال مبوافقــة وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة؛

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

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ )(2018-2014

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )(2030-2025

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )(2024-2019

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

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

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

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

 -ﺗﻮﻓ^ اﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘ cﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏ^ﻫﺎ(

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

٪50

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏ^ﻫﺎ(
-

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -ﺗﻮﻓ^ اﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

اﻻﺟﺘ cﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏ^ﻫﺎ(

الشكل  .١٤يوضح ضوابط التنمية داخل حدود النطاق العمراين
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 ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -ﺗﻮﻓ^ اﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘ cﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل

-

الحوكمة والتمويل البلدي

• يجب أن تتبع مشاريع التنمية الكربى معايري تفصيلية محددة.
كــا يحــدد النظــام معايــر التنميــة والتطويــر التــي يجــب عــى
املطــور االلتــزام بهــا اســتنادًا إىل الفئــات االســراتيجية للمراكــز
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة وحجــم قطــع األرايض ،علــاً بــأن حائــل
تصنــف كمركــز وطنــي للنمــو (انظــر الشــكل  .)14عــى الرغــم مــن
أن املنطقــة الواقعــة بــن نطــاق حاميــة التنميــة والنطــاق العمــراين
لعــام  1450هـــ ( )2030هــي مــن الناحيــة النظاميــة منطقــة محميــة
وغــر مخصصــة للتنميــة؛ إال أن النظــام يحــدد أيضــا آليــات لتنفيــذ
املشــاريع االقتصاديــة الضخمــة أو الوطنيــة اإلقليميــة فيهــا ،عــاوة
عــى ذلــك ،وبنــا ًء عــى الصالحيــات املمنوحــة مــن قبــل النظــام،
هنــاك بعــض الجهــات لديهــا صالحيــات التــرف يف األرايض الواقعــة
يف مثــل هــذه املناطــق واملوافقــة عــى إنشــاء مشــاريع التنميــة
بشــكل عــادي فيهــا اســتنادا ً إىل أن صالحيــات وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة مــن ناحيــة تقييــم االمتثــال وااللتــزام بالقوانــن.
باإلضافــة إىل ذلــك ،وبالنظــر إىل املرونــة النظاميــة حــول تعريــف
املرشوعــات «الكــرى» أو «االســراتيجية» ،توجــد بعــض املشــاريع
الســكنية الخاصــة خــارج النطــاق العمــراين لعــام  1450هـــ ( ،)2030وقــد
قوضــت هــذه العوامــل الفعاليــة الوظيفيــة للوائــح واالشــراطات،
فضــا عــن التنميــة املدمجــة للمناطــق الحرضيــة ،مثــل مدينــة حائــل.
تحديد النطاق العمراين:
لقــد تــم تحديــد النطــاق العمــراين ملدينــة حائــل ،إىل جانــب مــدن
أخــرى ،يف وقــت واحــد مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
بواســطة لجنــة فنيــة تحــت إرشاف إدارة تنســيق املرشوعــات .وعــى
الرغــم مــن أن هنــاك فهــم بــأن الحســابات تســتند إىل بعــض العوامــل،
مثــل النمــو التاريخــي والنمــو الســكاين املتوقــع يف املدينــة؛
إال أنــه ال توجــد معايــر دقيقــة منشــورة حــول كيفيــة حســاب حجــم
النطــاق العمــراين ،ومــن الناحيــة املكانيــة ،مل تسرتشــد اللجنــة
بالبنيــة التحتيــة والخدمــات القامئــة ،حيــث تــم تحديــد النطــاق بشــكل
متامثــل بحيــث ميكــن أن تســتفيد منــه «جميــع أطــراف املدينــة».
التحديات:
عــى الرغــم مــن أن اشــراطات ولوائــح النطــاق العمــراين وضعــت قواعــد
واضحــة للغايــة للتطويــر والتنمية بحيث ال تتم خارج حدود النطاق ،فهناك
بعض االســتثناءات ،مثل مشــاريع اإلســكان التي تقوض فعالية النظام،
ففــي مدينــة حائــل ،يتــم تطويــر «املدينــة االقتصاديــة» ( )4مــن قبــل هيئة
املــدن االقتصاديــة ،خــارج املرحلــة املعتمــدة مــن النطــاق العمــراين.

إجراءات إصدار الرخص:

ترتبــط التنميــة والتطويــر داخــل النطــاق العمــراين ارتباطًــا وثي ًقــا مبراقبــة

إجــراءات إصــدار الرتاخيــص والتحكــم يف التنميــة ،حيــث أن اإلجــراءات يف
حائــل هــي كــا يــي:
(أ) يقــدم املطــور ألمانــة منطقــة حائــل مخطــط تقســيم األرايض ،مبــا
يف ذلــك مخططــات التنفيــذ التفصيليــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة؛
(ب) تقــوم األمانــة بتقييــم الطلــب وفقــا ألحــكام نظــام النطــاق
العمــراين؛ مــا عــدا الحــاالت التــي حددها القــرار الوزاري رقــم  ،17777حيث
يفــوض هــذا القــرار بعــض الســلطات واألدوار لألمــن مــن أجــل املوافقة
عــى تقســيم األرايض فقــط فيــا يتعلــق بحجــم املشــاريع الســكنية،
ويعتــر أمــن حائــل مــن لــه ســلطة املوافقــة مبوجــب هــذا النظــام؛
رســل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة للنظــر
(ج) ثــم يُ َ
فيــه وفق ـاً ملعايــر التنميــة وقوانــن البنــاء املعمــول بهــا ،مــن ثــم يتــم
منــح الترصيــح أو رفضــه مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
(د) لــدى املطــور الــذي ُرفــض طلــب ترصيحــه خيــاران لالســتئناف:
(أ) اللجــوء إىل األمانــة ،ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلعــادة
دراســة الطلــب؛ (ب) رفــع القضيــة إىل املحكمــة اإلداريــة ذات الصلــة؛
(هـــ) يكــون القــرار الصــادر بعــد االســتئناف أعــاه نهــايئ وملــزم لجميــع
األطــراف.
نظام األرايض البيضاء يف حائل:
تعتــر مســاحة األرايض غــر املطــورة («األرايض البيضــاء») يف حائــل
مرتفعــة ،حيــث أن هنــاك  51,242.6هكتــار متثــل أكــر مــن  ٪ 48مــن
األرايض داخــل حــدود النطــاق العمــراين لعــام 2030م ،وهــي تعتــر
مســاهامً رئيســياً يف النقــص املتزايــد يف املســاكن ،خاصــة بالنســبة
للشــباب وتزايــد عــدد الســكان حيــث يختــار املــاك ادخــار املمتلــكات
لزيــادة القيمــة إىل الحــد األقــى ،بــدالً مــن تطويرهــا ،ولقــد أصــدرت
الحكومــة مؤخــرا ً قانــون رضيبــة األرايض البيضــاء ( )5الــذي يفــرض رضيبــة
ســنوية عــى «األرض البيضــاء» تبلــغ  ٪2.5مــن قيمتهــا ،والتــي تحــدد
بأنهــا أرض فضــاء تقــع يف «مناطــق مأهولــة بالســكان» ،مخصصــة
للوحــدات الســكنية أو الســكنية التجاريــة املختلطــة ،ويهــدف إىل:

الرياض

45%

7%

جدة

21%

الدمام
أخرى
27%

الشكل  .١٥النسبة املئوية لألرايض البيضاء  -املرحلة األوىل من تنفيذ
نظام األرايض البيضاء
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 3.3اإلطار املؤسيس
(أ) زيادة املعروض من األرايض املطورة ملعالجة مشكلة النقص يف
املساكن،
(ب) جعل األرايض السكنية متاحة بأسعار معقولة؛
(ج) مكافحة املامرسات االحتكارية ،كام ستقوم وزارة اإلسكان ،وهي
السلطة املنفذة ،بفرض النظام عىل مراحل.

 ٥،٢،٣مخططات تقسيم األرايض

إن مخططــات تقســيم األرايض هــي اللبنــات األساســية لنمــو
وتطويــر مــدن اململكــة العربيــة الســعودية ،وبنــاء عــى ذلــك يتمتــع
أمــن منطقــة حائــل بســلطة املوافقــة عــى تقســيم األرايض
وفقًــا للمعايــر التاليــة (القــرار الــوزاري رقــم  17777لعــام :)2010
يجــب أن تكــون األرض ضمــن النطــاق العمــراين املعتمــد؛
• أن تكــون اســتخدامات األرايض املحــددة لهــا متوافقــة مــع التعليــات
واالشــراطات واللوائــح التــي تحكمهــا؛
• أن ال تســفر تقســيامت األرايض عــن إلغــاء أو تعديــل أي اشــراطات أو
الئحــة أو تخطيــط معتمــد أو اســتخدام األرض املــرح بــه؛
• االنتهــاء مــن جميــع إجــراءات التخطيــط الالزمــة وتزويــد وكالــة وزارة
تخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة مــن املخطــط بعــد املوافقــة عليــه.
لقــد تــم اعتــاد  2000مخطــط لتقســيم األرايض مــن قبــل
األمانــة ضمــن النطــاق العمــراين ،كــا متــت أيضــاً املوافقــة
عــى  13مخطــط لالســتخدامات اإلقليميــة والصناعيــة خــارج
حــدود النطــاق العمــراين لتطويــر املدينــة االقتصاديــة.
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 ١،٣،٣مؤسسات التخطيط والتنمية الحرضية والعمرانية يف
اململكة العربية السعودية

يتأثــر منــط النمــو والتطويــر ملدينــة حائــل باإلطــار املؤســي املركــزي
للتخطيــط يف اململكــة العربيــة الســعودية ،تحــت إرشاف وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة والتــي تقــع عــى عاتقهــا مســئولية ومهمــة التخطيــط
الحــري ملــدن اململكــة  ،مبــا يف ذلــك توفــر الطــرق ،وصيانــة ونظافــة
البيئــة ،فضــا عــن إصــدار الرتاخيــص لجميــع أنــواع أنشــطة البنــاء (،)6
كــا إنــه قــد أنيــط لوكالــة تخطيــط املــدن واإلدارات التابعــة لهــا مثــل
التخطيــط املحــي والدراســات والبحــوث ،وإدارة تنســيق املشــاريع
والتخطيــط العمــراين والتصميــم ،مهمــة التنســيق مــع كل «الجهــات
املعنيــة» املســؤولة عــن التخطيــط لتحقيــق التنميــة الحرضيــة الشــاملة
( ، )7إال أنــه مــن الناحيــة العمليــة ،هنــاك القليــل مــن التنســيق بــن هــذه
اإلدارات واألمانــة وهــذا يؤثــر عــى تقديــم الخدمــات وتنفيــذ املشــاريع.

 ٢،٣،٣النطاق اإلقليمي ملنطقة حائل

وفقــا للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخليــة ،تنقســم منطقــة حائــل إىل 4
محافظــات ،و 9مراكــز ( 3مــن الفئــة «أ» واألخــرى مــن الفئــة «ب») ،كــا
إن مدينــة حائــل ،بصفتهــا عاصمــة املنطقــة ،ال يشــملها هــذا التصنيــف،
ولقــد تــم وضــع هــذا التصنيــف مــن قبــل وزارة الداخليــة ،ويف ضــوء هــذا
الهيــكل ،خصصــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لألمانــة أمــواالً مــن
أجــل العمــل التنمــوي والخدمــات البلديــة مــن خــال وضــع ميزانيــة ســنوية
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مــن أجــل العمــل التنمــوي والخدمــات البلديــة ،وهــي الوســيلة املاليــة
الوحيــدة املتاحــة ملدينــة حائــل .هنــاك مؤسســات إضافيــة يف منطقــة
حائــل تقــوم بــإدارة وتنظيــم عمليــة التنميــة ،كام يقدم مجلــس املنطقة
و أمــارة املنطقــة ،برئاســة األمــر ( )8تقاريرهــا إىل وزارة الداخليــة،
مجلس املنطقة  :يتبع لألمارة ومطلوب منه:
• تحديــد احتياجــات املنطقــة واقــراح إدراجهــا يف مخطــط التنميــة
الوطنيــة؛
• تحديــد املشــاريع املفيــدة للمنطقــة وتقدميهــا عــى أنهــا أنشــطة
ا ليتــم فحصهــا واختيــار املشــاريع القابلــة للتمويــل،
تتطلــب متويــ ً
ويتــم توفــر التمويــل كجــزء مــن مخططــات التنميــة الوطنيــة وامليزانيــة
الســنوية وهــي الوســيلة الوحيــدة املتاحــة؛
• دراســة الرتتيــب التنظيمــي للمراكــز اإلداريــة اإلقليميــة ،ومتابعــة
تنفيــذ أي تعديــات؛
(د) تنفيــذ أحــكام مخطــط التنميــة والتطويــر وامليزانيــة وإجــراء التنســيق
الــازم.
املجلــس البلــدي :يتبــع لألمانــة ،ويتــم تعيــن ثلثــي أعضائــه بأصــوات
املواطنــن ،يف حــن يتــم تعيــن الباقــن مــن قبــل وزيــر الشــؤون
البلديــة والقرويــة ،ويقــوم بــاإلرشاف عــى أنشــطة األمانــة والبلديــات
للتأكــد مــن أنهــا تتوافــق وتلتــزم مبــا ورد يف املخطــط املحــي،
وكذلــك تلبيــة االحتياجــات الحاليــة للمنطقــة ،ويقــوم باعتــاد:
• ميزانية األمانة :والتي تعتمد عىل مخصصات امليزانية املعتمدة
وتخضع دامئًا للمراجعة نظ ًرا ألنها تستند إىل األولويات املتفق عليها
بني املجلس واألمني؛
• دراسة املخططات السكنية مع الرتكيز عىل ما إذا كان هنالك أي
خطأ إجرايئ؛
			
• نطاق الخدمات البلدية؛
• مشاريع نزع امللكيات اعتامدا ً عىل أولويات املدينة واحتياجاتها .
• ال يتمتع املجلس البلدي بصالحيات تنفيذية حيث أن هذا األمر
تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة باألمانة والبلديات.
تتكــون منطقــة حائــل مــن عــدة مــدن مبــا فيهــا حائــل ،وهــي العاصمــة
وأكــر مدينــة ،وكــا ذكرنــا ســابقًا ،يتــم إدارة املدينــة مــن قبــل األمانــة
التــي يرأســها األمــن والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل وزيــر وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة ،ولقــد تــم تحديــث الهيــكل التنظيمــي ألمانــة حائــل
خــال عــام  .2009ومــن ناحيــة أخــرى ،يوجــد يف الهيــكل اإلداري وتحــت
إرشاف مكتــب األمــن أربعــة وكاالت رئيســية تهتــم بالجوانــب اإلداريــة
والتنظيميــة والتخطيطيــة ألمانــة منطقــة حائــل عــى النحــو التــايل:

•وكالة األمانة للتخطيط وامليزانية.
كــا إن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه األمانــة فيــا يتعلــق
بــإدارة أمانــة حائــل ،منهــا:
يلعــب قســم الشــؤون القانونيــة يف األمانــة دورا ً ضعيفــاً يف تقييــم
مــدى تأثــر قوانــن التخطيــط الحــري .ينحــر دور األمانــه فقــط يف
تطبيــق اللوائــح والترشيعــات ،خاصــة تلــك الصــادرة عــن الــوزارة ،وبالتــايل
فــإن لهــا دورا ً محــدودا ً ينحــر بشــكل أســايس يف تقديــم االقرتاحــات
رشا يف إعداد لوائح
املتعلقــة بالتنميــة الحرضيــة ،كــا أن لألمانة دو ًرا مبــا ً
واشــراطات البنــاء يف مدينــة حائــل ،إال أن املخططــات املحليــة التي مل
تتــم املوافقــة عليهــا تعــوق هــذا الجــزء الهــام .تداخــل صالحيــات العديــد
مــن الهيئــات الحكوميــة ،وخاصــة إداراتهــا العاملــة يف مدينــة حائــل ،مــع
صالحيــات أمانــة املنطقــة والتــي تشــتمل عــى اإلدارات التاليــة :النقــل،

الكهربــاء ،امليــاه ،الزراعــة ،الدفــاع املــدين ،املــرور ،الخدمــة املدنيــة،
وكتابــة العــدل.
هنــاك تنســيق رأيس محــدود مــا بــن األمانــة واإلدارات الوزاريــة،
باســتثناء وزارة املاليــة ،حيــث يوجــد تنســيق وتواصــل مســتمر ومبــارش،
وخاصــة فيــا يتعلــق بامليزانيــات واملطالبــات املاليــة وإعــداد امليزانيــات.
العــدد املحــدود مــن املوظفــن املتخصصــن يف التخطيــط العمــراين
والحــري ،باإلضافــة إىل بريوقراطيــة إجــراءات التوظيــف واالختيــار التــي
تســتغرق وقتــا طوي ـاً ولهــا تأثــر كبــر عــى أداء األمانــة والبلديــة.

• عــدم كفايــة امليزانيــة إلكــال حجــم العمــل الــذي يتعــن االضطــاع
بــه مــن قبــل األمانــة ،والــذي يؤثــر ،إىل جانــب القضايــا املختلفــة
األخــرى ،عــى توظيــف االستشــاريني املؤهلــن إلعــداد املخططــات؛
• إجــراءات مراقبــة مخالفــات لوائــح التخطيــط وإنفــاذ اإلجــراءات اإلداريــة،
مثــل العقوبــات ،تعتــر مرهقــة وبالتــايل غــر فعالــة كآليــة رادعــة.

 3.3،٣اآلثار الترشيعية واملؤسسية عىل حائل

إن معظــم القــرارات واملوافقــات الفنيــة يف األمانــة ،مبــا يف ذلــك
قــرارات التخطيــط ،تتــم عــى أســاس تقديــري بنــاء عــى األولويــات
املحــددة لذلــك .حيــث أن عــدم وجــود آليــات نظاميــة ملواءمــة وتوجيــه
منظومــة التخطيــط ،ســتؤثر بغموضهــا والتنفيــذ الجــزيئ لإلطــار
الترشيعــي عــى جــذب االســتثامر األجنبــي أو املؤســي وهــو مــاال
يتــاىش مــع الركيــزة االقتصاديــة لرؤيــة اململكــة .2030

• وكالة التخطيط واملشاريع؛
• وكالة الخدمات؛
•وكالة شؤون بلديات املنطقة (يوجد تحت إدارتها  17بلدية فرعية)؛
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 ٤،٣إطار التمويل البلدي
تقــع منطقــة حائــل يف الجــزء الشــايل األوســط مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ،و متثــل أحــد املراكــز الزراعيــة الرئيســية يف اململكــة العربيــة
الســعودية حيــث يوجــد بهــا أكــر مــن  84ألــف هكتــار مــن األرايض الزراعيــة،
والتــي متثــل حــوايل  ٪11مــن إجــايل محصــول اململكــة مــن املحاصيــل
الســنوية )9( .ويف هذا الخصوص ،هناك عدد كبري من املشــاريع الزراعية
والحيــازات الزراعيــة املتخصصــة ،وأهمهــا رشكــة حائــل الزراعيــة ،إىل جانــب
أنشــطة التعديــن والبيــع بالتجزئــة والخدمــات (الخدمــات العامــة ،التعليــم،
التدريــب ،النقــل) والتــي تعتــر مــن القطاعــات االقتصاديــة الهامــة.
ولقــد أصبــح الهــدف االقتصــادي الحكومــي يف املنطقــة ،بعــد
رؤيــة اململكــة  )10( ،2030هــو تنويــع االقتصــاد املحــي ونتيجــة لذلــك،
توجهــت الحكومــة نحــو دراســة األنشــطة االقتصاديــة الجديــدة يف
مجــال الصناعــات االســراتيجية التــي مــن شــأنها دعــم خلــق فــرص
العمــل وتطويــر األعــال وتشــجيع االبتــكار ،وبالتــايل ،فــإن تنميــة
وتطويــر البنيــة التحتيــة العامــة (عــى ســبيل املثــال النقــل ومنشــآت
معالجــة امليــاه) التــي تخــدم القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية يف
حائــل تعتــر مــن األولويــات يف إطــار ســعي اإلدارة املحليــة نحــو
زيــادة فــرص الوصــول إىل األســواق ،وتحفيــز املنافســة ،وتســخري
القــدرة اإلنتاجيــة للمنطقــة ومســاهمتها يف االقتصــاد الوطنــي.
إن االلتزام املتجدد واملســتمر نحو تعزيز دائرة مشــاركة اآلراء املتعلقة بـ
( )1االحتياجات اإلقليمية واملحلية،
( )2التعليم والتدريب،
( )3الوضــع االقتصــادي الراهــن ،يعتــر جــزء أســايس مــن اســراتيجية
الحكومــة لتحقيــق أهدافهــا االقتصاديــة ،والــذي مــن شــأنه تعزيــز النمــو
يف رأس املــال البــري وتحســن ظــروف الســوق التــي تــؤدي إىل
البحــث واالبتــكار والتنويــع االقتصــادي (.)11

الربامج العامة
%12

البنية التحتية والنقل
٪٦

اإلدارة العامة
٪٣

الصحة والتنمية
االجتامعية
٪١٤

القطاع
العسكري
٪٢١

األمن واإلدارة
اإلقليمية
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االقتصاد
٪٥

التعليم
٪٢٣
خدمات األمانة
٪٥

 ١،٤،٣النظام املايل

تعتــر اإلدارة املاليــة الســليمة أهــم العنــارص يف دعــم أهــداف
التنميــة املحليــة وإنشــاء قاعــدة ماليــة قويــة تعــزز دور القطــاع العــام
يف دعــم التنميــة االقتصاديــة املحليــة ،ويف الوقــت الحــايل ،نجــد أن
نظــام التمويــل العــام يف حائــل يسرتشــد املخطــط بخطــط التنميــة
الوطنيــة ،وهــذا النظــام يعتــر شــديد املركزيــة ويعتمــد عــى التحويــات
الحكوميــة (التــي تعتمــد بدورهــا عــى ميزانيــة البنــود يف إطــار خطــط
التنميــة الوطنيــة) للتمكــن مــن متويــل األنشــطة واملشــاريع اإلمنائيــة
املحليــة ،ففــي ﻋﺎم  ،2017ﺧﺻﺻت اﻟﺣﮐوﻣﺔ  % 5ﻣن إﺟﻣﺎﻲﻟ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻟﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻟدﯾﺔ ،واﻟﻲﺗ شــملت أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻲﺗ ﺗدﯾرھﺎ
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
تعتــر وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،وعــر األمانــات ،هــي
املســؤولة عــن متويــل األنشــطة املصنفــة عــى أنهــا «خدمــات
بلديــة» ،مثــل التخطيــط الحــري ،وتراخيــص البنــاء ،وترصيــف الســيول،
وصيانــة الطــرق ،كــا إن هنالــك العديــد مــن الــوزارات والهيئــات
الحكوميــة األخــرى ،تقــوم بتمويــل وتنفيــذ مشــاريع عــى مســتوى
املنطقــة (عــى ســبيل املثــال ،توفــر وزارة التعليــم التمويــل
املبــارش للمــدارس والجامعــات) ،باإلضافــة إىل قيــام الــوزارات األخــرى
املختلفــة بــإدارة العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة بشــكل منفصــل.
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الحوكمة والتمويل البلدي

 ٢،٤،٣إيرادات األمانة

ال متلــك األمانــة ،يف الوقــت الحــايل ،إال القليــل مــن مصــادر الدخــل،
ولقــد فرضــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة مؤخــرا ً الرســوم
البلديــة ،والتــي وســعت مــن قاعــدة إيراداتهــا الخاصــة ،لكــن اإليــرادات
املحليــة ال تــزال غــر كافيــة ،وبالتــايل ،ال تــزال األمانــة تعتمــد عــى
الدعــم الــكايف مــن امليزانيــة العامــة للدولــة .والتــي تعتمــد عــى
مقرتحــات امليزانيــة الســنوية املقدمــة مــن مختلــف الــوزارات ،ويف
وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ،تعتمــد عمليــة إعــداد امليزانيــة
عــى احتياجــات وأولويــات األمانــات والبلديــات؛ حيــث ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺮﺘﺣﺎت
ﻣﺸﺎرﻳعهــا ﻟﺪورة اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻤﻳﻬﺎ إﻰﻟ الجهــات
العليــا يف وزارة الشــؤون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ والقرويــة للحصــول عــى اﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،مــن ثــم يتــم تضمــن املشــاريع التــي متــت املوافقــة عليهــا
أثنــاء مراجعــة ميزانيــة وزارة املاليــة وتقدميهــا للحصــول عــى التمويــل.

 3.4.3متويل تكاليف التشغيل لدى األمانات

متكنــت أمانــة حائــل يف عــام  ،2016مــن الحصــول عــى  ٪12تقريب ـاً مــن
ميزانيتهــا مــن إيــرادات املصــادر الخاصــة بهــا )12( ،وبالتــايل ،ال تــزال حائــل
تعتمــد بشــدة عــى الدعــم الحكوميــة،
ولتقليــص ذلــك ،يوجــه برنامــج التحــول الوطنــي  2020نحــو وضــع
سياســات ماليــة ســليمة مــن خــال اســتحداث أدوات متويــل جديــدة (.)13
وﻲﻓ ﻋﺎم  ،2016اســتطاعت أمانــة حائــل ﺗﻣوﯾل ﺟزء ﺻﻐﯾر فقــط ﻣن
ﻣﯾزاﻧﯾﺗﮭﺎ مببلــغ  73ﻣﻟﯾون ريــال ﺳﻌودي مــن إﯾراداتهــا عــن طريــق
االســتثامر البلــدي والرســوم.

 ٤،٤،٣متويل رأس املال للخدمات البلدية

لقــد أصبــح الطلــب عــى رأس املــال لتمويــل البنيــة التحتيــة املحليــة
يف الــدول الناشــئة ذو أولويــة ،خاصــة يف مــدن مثــل حائــل ،ولســد
فجــوة التمويــل ومعالجــة تحديــات التنميــة الجديــدة ،فــإن بدائــل
وخيــارات التمويــل املتاحــة لــدول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية
أصبحــت آخــذة يف التوســع برسعــة .وهــذا أمــر اســراتيجي بالنســبة
للمدينــة إليجــاد الظــروف املناســبة لزيــادة مســاهمة املنطقــة يف
الناتــج املحــي اإلجــايل الوطنــي ،وتعزيــز املزايــا النســبية املحليــة،
وتطويــر رشكات جديــدة (يف الســياحة والزراعــة عــى ســبيل املثــال)،
وجــذب املواهــب .بفضــل ذلــك ،ســيكون القتصــاد حائــل فائــدة
مبــارشة مــن خيــارات متويــل رأس املــال الجديــدة ،التــي ستشــهد
عوائــد اقتصاديــة لقطاعــات مثــل الزراعــة والســياحة .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،فإنهــا توفــر فرصــة كبــرة لخلــق فــرص العمــل وتعزيــز
االســتثامر املبــارش الوطنــي واألجنبــي لتحقيــق أهــداف الرؤيــة .2030
تهــدف التغيــرات األخــرة إىل تحســن ســوق رأس املــال الســعودي يف
ظــل ازديــاد معــدل رســملة الســوق ،فعــى ســبيل املثــال ،تــم مؤخــرا ً
طــرح نظــام الســوق املاليــة ،وهيئــة الســوق املاليــة ،والســوق املاليــة
الســعودية (تــداول) اململوكــة للقطــاع الخــاص يف اململكــة العربيــة
الســعودية بهــدف تحســن ســوق رأس املــال املحــي.
ولقــد ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية ،بــن عامــي  2011و،2016
بــدءا ً مبــا يزيــد عــن  ٪50مــن الناتــج املحــي اإلجــايل إىل حــوايل ٪70
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،وتعتــر رشكــة الســوق املاليــة الســعودية
(تــداول) اليــوم هــي الســوق الوحيــد لألســهم يف الســعودية وأكــر
ســوق تبــادل لألســهم يف العــامل العــريب ١٤،كــا أنشــأت اململكــة
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الحوكمة واإلطار املايل

العربيــة الســعودية الســوق املوازيــة «منــو» إىل جانــب تــداول ،وهــو
ســوق أســهم للــركات الصغــرة واملتوســطة الحجــم .وتعتــر «منــو»،
يف ظــل العــدد األقــل مــن متطلبــات اإلدراج ،خيــا ًرا جيــدًا للــركات
الصغــرة واملتوســطة التــي ترغــب يف اإلكتتــاب العــام.
فيــا يتعلــق ســوق الصكــوك وأدوات الديــن الســعودي ،بــدأت
الحكومــة إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف عــام 1988م ،ففــي
الســنوات الـــ  15املاضيــة ،خضــع الســوق لسلســلة مــن اإلصالحــات،
والتــي غــرت عمليــة إصــدار الســندات وســندات التســعري وتحديــد
رشوط اســتحقاق الســندات ،ولقــد كان أحــد املشــرين الرئيســيني
للســندات الحكوميــة هــو مجموعــة املســتثمرين يف ســندات
التنميــة الحكوميــة ( ،)GDBsوالتــي تتكــون مــن املؤسســات املاليــة
املحليــة والبنــوك واملســتثمرين األجانــب ١٧ .وتعتــر ســندات التنميــة
الحكوميــة قابلــة لخصــم الــزكاة بالنســبة للمســتثمرين املحليــن
وتعفــى مــن اقتطاعــات الرضائــب عــى دخــل املســتثمرين األجانــب.
هــذا النهــج يخلــق ظــروف تنافســية وجذابــة للمســتثمرين ،ومــن املتوقع
أن يكــون لــه تأثــرات واســعة النطــاق عــى االقتصــادات املحليــة ملــدن
مثــل حائــل يف املســتقبل ،مــا يزيــد مــن توافــر رأس املــال وتوســع
اقتصــاد املدينــة ،وتعزيز االســتثامرات املحلية الجديــدة ،ومتويل التنمية
املحليــة للمــدن الصغــرة واملتوســطة الحجــم عــى املــدى الطويــل.
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 ١،٤أمناط النشاط العمراين

 ١،١،٤أمناط التنمية يف املدينة
مدينــة حائــل هــي عاصمــة منطقــة حائــل ،وهــي أيضــاً مركــز وطنــي
للنمــو ،وقــد اســتمدت املدينــة أهميتهــا مــن كونهــا تقــع عــى طريــق
قوافــل الجــال التــي تحمــل الحجــاج وكانــت مدينــة معروفــة بأنشــطتها
وتعامالتهــا التجاريــة مــع الكثــر مــن املســافرين الذيــن كانــوا يتجهــون إىل
مكــة املكرمــة مــن العــراق وســوريا ،ومــن الناحيــة التقليديــة ،نجــد أن
املنطقــة كانــت غنيــة باملنتجــات الزراعيــة ،وبالتــايل كانــت تعتمــد
املدينــة بشــدة عــى التجــارة مبنتجاتهــا مــع الحجــاج ،وتدريجيــاً أدى
بنــاء خــط ســكة حديــد الحجــاز املمتــد مــا بــن دمشــق واملدينــة
املنــورة ،باإلضافــة إىل طــرق البواخــر الجديــدة إىل جــدة ،إىل
التأثــر الســلبي عــى اقتصــاد القوافــل التقليــدي وتباطــؤ منــو
املدينــة ،ومبســاعدة مــن الحكومــة ،تــم تحديــث وتطويــر املدينــة.
إن موقــع حائــل املركــزي وســط املنطقــة جعلهــا تســتفيد مــن الطــرق
الرسيعــة الرئيســية التــي متــر عــر املدينــة ،كــا إن هنــاك طريــق دائــري
رئيــي ،تــم تصميمــه كســمة مميــزة للمدينــة ،لربــط جميــع الطــرق
الرئيســية التــي تخــدم املدينــة مــع بعضهــا البعــض ،حيــث تقــوم هــذه
الطــرق مبــارشة بتغذيــة النســيج العمــراين والحــري املركــزي باملدينــة،
مــا يؤثــر عــى منــط تطــور املدينــة ،كــا تعتــر محطــة الخطــوط
را شــال
الحديديــة اإلقليميــة التــي تقــع عــى بعــد حــوايل  20كيلومــ ً
وســط املدينــة واملطــار اإلقليمــي ،الــذي يقــع عــى بُعــد  8كيلومــرت
تقريبــاً نحــو الجنــوب مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف منــط التنميــة.
جغرافيــا ،يتأثــر النمــو املــكاين للمدينــة أيضً ــا بأربعــة خصائــص رئيســية
هــي :أوالً ،قلعــة إعــرف ،البالــغ مــن العمــر  200عام ـاً ،والــذي يقــع عــى
تــل يف الجــزء الرشقــي مــن وســط املدينــة ،وقــد اســتخدم هــذا القلعــة
بشــكل رئيــي كنقطــة مراقبــة عســكرية ،فضالً عن أنه موقع الســراحة
الحجــاج وســكان بعــض التجمعــات األوىل التــي نشــأت حولــه ،ثانيـاً ،وادي
اإلديــرع الــذي يعــر وســط املدينــة يف اتجــاه الشــال والجنــوب ،ولديــه
حاليًــا تواجــد قــوي ومتميــز يف شــال رشق املدينــة ولكنــه يتفــرع
ويتفــكك بينــا يتجــه نحــو الجنــوب ،ثالثًــا ،جبــل الســمراء الواقــع يف
وســط املدينــة ،رشق املنطقــة العمرانيــة ،ويعتــر ســمة طبيعيــة
رئيســية للمدينــة ،حيــث يعمــل كحاجــز للتنميــة باتجاه الجانــب الرشقي من
املدينــة داخــل الطريــق الدائــري ،رابعـاً ،سلســلة جبــال أجــا التــي تقــع عــى
األطــراف الغربيــة ،وهــي مبثابــة قيــد رئيــي لنمــو املدينــة يف هــذا
االتجــاه ،حيــث متتــد إىل مــا يقــرب مــن  100كيلومــر مــن الشــال إىل
الجنــوب ،كــا تتأثــر املســاحة العمرانيــة الحاليــة بهــا ومتتــد عــى طولهــا.
يف الســنوات الـــ  34املاضيــة ،منــت مســاحة أرايض املدينــة بنســبة 540
 ٪يف حــن اســتقر النمــو الســكاين مبعــدل بلــغ  ،٪ 300وبتحليــل ذلــك
بــدءا ً مــن عــام  1984إىل عــام  ،2004نجــد أن مســاحة األرايض زادت يف
املدينــة مبقــدار  1,550هكتــا ًرا أو مــا يقرب مــن  ،٪32يف حني زادت خالل
الفــرة مــن  2004إىل  2009بنســبة  ،٪27.4وبــن عامــي  2009و2014
حــدث تطــور رسيــع لــأرايض وازدادت رقعتهــا يف املدينــة بنســبة
 ،٪ 62.3وهي زيادة كبرية مقارنة بالزيادات السنوية السابقة .عموماً نجد
أن املدينــة منــت عمرانيـاً يف اتجــاه الجنــوب عــى طــول الطريــق الرسيــع
 ،70باتجاه جبل أجا ،ومنذ عام  2009إىل عام  ،2014أخذت التنمية تنجذب
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عدد السكان:

٣٤٤،١١١

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية

 ١٩،٦٣هكتار/نسمة
الفئات العمرية

٣٠< ٪٥٠،٨
معدل النمو السكاين

٪٣،٦
عدد السكان املتوقع  586,152بحلول عام 2030

مدينة حائل مقارنة مبدينة براغ-التشيك
النطاق العمراين 1450هـ ملدينة حائل
السكان344,111 :
املساحة 1942 :كم 2
الكثافة السكانية  19.6شخص/هكتار

حدود مدينة مدينة براغ
السكان1,300,000 :
املساحة 496 :كم 2
الكثافة السكانية  46شخص/هكتار

Al Qaid
Irrigated Crop Circles

University

Main Wadi

As Suwayfilah

Development Protection Boundary
Mount Samra

HAEL

Industrial area
An Naqrah

Airport

Al Wudayy

Bada I Murayfiq

Al Humayra
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1984

املساحة 3,242 :هكتار
السكان82,900 :

2009

املساحة 6,602 :هكتار
السكان333,600 :

حائل

 ٥٠٩مرت مربع/للفرد

معاير موئل األمم املتحدة

 ٦٦،٦٧مرت مربع/للفرد

الشكل  .٢١نصيب الفرد من املساحة اإلجاملية ملدينة حائل
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2004

املساحة 4,792 :هكتار
السكان268,982 :

2014

املساحة 17,526 :هكتار
السكان344,111 :

الوضع الراهن
M
R

مراحل النمو العمراين والحرضي
قبل 1517م

الشكل  .٢٢تطور مراحل النمو العمراين ملدينة حائل
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الوضع الراهن
M
R

جنوبًــا نحــو املطــار عــى طــول الطريــق الرسيــع  ،70وخــال هــذه الفــرة
نفســها حدثــت تنميــة يف اتجــاه الشــال ،عــى الطريــق الدائــري ومــا
بعــده .كان هنــاك ازدهــار ســكاين يف البدايــة ثــم تناقــص ليســتمر يف
زيــادات متواضعــة مــع مــرور الوقــت ،فخــال الفــرة مــا بــن عامــي 1984
إىل  ،2004ازداد عــدد الســكان بنســبة  ،٪ 69.1وبــن  2004إىل 2009
ازداد بنســبة  ،٪ 19.3وبــن عامــي  2009و ،2014ســجل زيــادة متواضعــة
بنســبة .٪3يتميــز النمــو يف املدينــة بطابــع الزحــف العمــراين األمــر
الــذي نتــج عنــه طلــب املزيــد مــن األرايض ،مــع منــو املدينــة ،وبالطبــع
فــإن هــذا النمــط مــن التنميــة ســوف يــؤدي إىل وجــود شــكل حــري غــر
فعــال وغــر مســتدام يف املســتقبل.

 ٢،١،٤الحدود اإلدارية

تنقســم منطقــة حائــل إداريـاً إىل إمــارة حائــل ،كعاصمة وثــاث محافظات
هــي :بقعــاء ،والشــنان ،والغزالــة ،كــا و تعتــر مدينــة حائــل هــي مركــز
النمــو الوطنــي يف املنطقــة.
ويحتــل نطــاق حاميــة التنميــة يف مدينــة حائــل مســاحة  1,942كيلــو
مــر مربــع ،ويشــتمل عــى العديــد مــن املزايــا الطبيعيــة ،مثــل الجبــال
والصحــراء املفتوحــة واألوديــة وقطــع األرايض الزراعيــة ،وتعتــر هــذه
املناظــر الطبيعيــة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن النظــام البيئــي الحــري وهــي

مهــددة بالنمــو العمــراين ،كــا إن الغــرض مــن وجــود هــذا النطــاق
هــو التحكــم يف إدارة التنميــة وتوســع املدينــة ملنــع منــو املناطــق
العمرانيــة العشــوائية وغــر الفعالــة ،كــا يحمــي ويحفــظ املــوارد
البيئيــة الرئيســية واألرايض الزراعيــة ،ويقــرح موئــل األمــم املتحــدة
الحفــاظ عــى التوســع الحــري داخــل حــدود النطــاق العمــراين
لعــام  1450والحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن حــدود حاميــة التنميــة.
كــا أن نطاقــي التنميــة العمرانيــة لعــام  1435و 1450لهــا ارتبــاط
وثيــق باتجاهــات النمــو العمــراين والحــري الحاليــة واملســتقبلية
للمدينــة ،وقــد تــم وضعهــا بقصــد دعــم عمليــات صنــع القــرار بشــأن
اســتخدامات األرايض والتنميــة االقتصاديــة والحوكمــة االســراتيجية،
وكــا هــو الحــال يف نطــاق حاميــة التنميــة ،يجــب تخطيــط النطــاق
العمــراين بعنايــة مبــا يتــاىش مــع الرؤيــة واألهــداف االســراتيجية.
يغطــي النطــاق العمــراين الحــايل (لعــام  1435هـــ) مســاحة قدرهــا
 772كيلومــر مربــع ،ومــع التوقعــات الســكانية الحاليــة ،سيســتغرق
مــلء النطــاق أكــر مــن  100ســنة ،وفقــاً للكثافــة املــوىص بهــا مــن
قبــل موئــل األمــم املتحــدة والتــي تبلــغ  150شــخص/هكتار ،كــا
تبلــغ املســاحة الحرضيــة الحاليــة  76كيلومــر مربــع ،وهــي ال تغطــي
ســوى  ٪ 9.8مــن مســاحة هــذا النطــاق ،وباملثــل ،يغطــي النطــاق
العمــراين (لعــام 1450هـــ) مســاحة قدرهــا  1,050كيلومــر مربــع ،ومــع

املساحة املبنية
نطاق عام  1435هـ
نطاق عام 1450هـ
حدود حامية التنمية
نطاق حامية التنمية

النطاق العمراين لعام ١٤٥٠هـ

النطاق العمراين لعام ١٤٣٥هـ

الشكل  .٢٣الحدود اإلدارية وحدود النطاق العمراين ملدينة حائل
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١٩٤،٢٠٠هكتار
 ١٠٥،٠٠٠هكتار
٧٧،٢٠٠هكتار
١٧،٥٠٠هكتار

© FSCP
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الوضع الراهن
C

التوقعــات الســكانية الحاليــة ،سيســتغرق األمــر أكــر مــن  108ســنة
ليســتوعب الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة.
كــا إن الطبيعــة الواســعة للغايــة لهــذه النطاقــات تجعلهــا غــر فعالــة
يف الغالــب كأدوات إلدارة النمــو ،حيــث أنهــا تشــجع ،مــن نــواح عديــدة،
الزحــف العمــراين واالســتثامر غــر الفعــال يف البنيــة التحتيــة

 ٣،١،٤الكثافة الحرضية

يبلــغ عــدد ســكان حائــل  344,111نســمة ويبلــغ متوســط الكثافــة
الســكانية فيهــا ،ضمــن املنطقــة املبنيــة حال ًيــا 19.63 ،شــخص/
هكتــار ،كــا تبلــغ املســاحة اإلجامليــة املبنيــة للمدينــة  7634هكتــار،
منهــا  ٪4فقــط بهــا كثافــة تفــوق  50شــخص/هكتار وتســتوعب
 ٪13مــن الســكان؛ يف حــن أن  ٪3.7مــن إجــايل املســاحة
املبنيــة بهــا كثافــة ســكانية تــراوح مــا بــن  30إىل  50شــخص/
هكتــار وتســتوعب  ٪9مــن الســكان ،و يعيــش بقيــة الســكان بنســبة
 ٪78يف مناطــق منخفضــة الكثافــة تقــل عــن  30شــخص/هكتار.

يوجــد أعــى تركيــز للســكان يف وســط املدينــة ،ثــم ينخفــض
بشــكل تدريجــي باتجــاه األطــراف ،كــا تنخفــض الكثافــة بشــكل
ملحــوظ يف اتجــاه الجنــوب ،والشــال وخــارج الطريــق الدائــري.

© Hamoud Al Anzi

منظر جوي ملدينة حائل
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يبلــغ عــدد الســكان املتوقــع حســب مخطــط اســتخدامات األرايض
 586,000ويغطــي مســاحة تقــدر بحــوايل  89,000هكتــار ،ومســاحة

مبنيــة قدرهــا  63000هكتــار ،وبنــا ًء عــى الكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل
موئــل األمــم املتحــدة والتــي تبلــغ  150شــخص/هكتار ،فــإن املنطقــة
ميكــن أن تســتوعب أكــر مــن  9ماليــن شــخص ،علــاً بأنــه ســوف
تكــون هنــاك كميــات وفــرة مــن األرايض الفضــاء يف املقــرح الجديــد
مبجــاورات ســكنية منخفضــة الكثافــة نشــأت مــن جــراء الزحــف العمــراين.
لقــد تبــن مبقارنــة مســاحة أرايض النطــاق العمــراين لحائــل يف
 1450/1435مــع مســاحة األرايض املســتخدمة مــن قبــل مختلــف
العواصــم حــول العــامل نجــد أن نفــس املســاحة مــن األرايض التــي
تســتخدمها حائــل لســكانها البالــغ عددهــم  344,111نســمة أكــر مــن
مســاحة مدينــة بــراغ التــي عــدد ســكانها أكــر مــن  2.5مليــون نســمة،
وهــذا يعنــي أن نفــس البنيــة التحتيــة واملرافــق والخدمــات ملدينــة
حائــل تكلــف الحكومــة الســعودية واملجتمــع الســعودي أكــر بكثــر
مــن تكلفــة املــدن الناجحــة األخــرى يف جميــع أنحــاء العــامل ،والتــي
بهــا عــدد أكــر بكثــر مــن الســكان ،كــا إن عــدد الســكان املتوقــع
يف املســتقبل لــن يحســن مــن األمــر شــيئاً فخــال اثنــي عــر عا ًمــا
( ،)2030يتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إىل  586,152نســمة ،وهــذا ال
يــزال أقــل بكثــر مــن عــدد ســكان مدينــة بــراغ البالــغ  2.5مليــون نســمة.
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 4.1.4استخدامات األرايض

إن أكــر اســتخدامات األرايض يف حائــل حاليــاً يتمثــل يف األرايض
املحجوزة للخدمات العسكرية التي متثل ما يقرب من  ٪27من املساحة
العمرانيــة ،وهــي تقــع يف الطــرف الرشقــي للمدينــة ،وليــس لهــا وجــود
رئيــي يف وســط املدينــة ،عــى عكــس معظــم املــدن الســعودية.
ثــاين أكــر اســتعامل لــأرايض هــو الســكني ،بنســبة تقــل بقليــل
مــن  ٪ 27مــن املســاحة العمرانيــة ،مــوزع عــى طــول املحــور
الشــايل الجنــويب ،بالقــرب مــن جبــل أجــا يف الــرق ،وداخــل
الطريــق الدائــري ،حيــث يرتكــز معظــم البنــاء الســكني يف الجانــب
الغــريب ،وبنــاء عــى مخطــط اســتخدامات األرايض املعتمــد ،ســوف
تــزداد املســاحات الســكنية إىل أكــر مــن  ٪56مــن املســاحة الكليــة،
وهــو مــا ميثــل أكــر األرايض اســتخدا ًما ،وهــي موزعــة عــر نطــاق
عــام  ،1450وكذلــك عــى محيــط املطــار ،وتشــر هــذه الزيــادة
املهمــة يف نســبة اســتخدامات األرايض املخصصــة للمناطــق
الســكنية إىل زيــادة أنشــطة الزحــف العمــراين مــع االتجــاه املتفاقــم
نحــو توســيع املدينــة بإتبــاع منــط التخطيــط األحــادي الوظيفــة.
تحتــل املؤسســات الحكوميــة واملرافــق العامــة ثالــث أكــر نســبة
مــن املســاحة العمرانيــة حيــث بلغــت حــوايل  ،٪26وهــي موزعــة يف
جميــع أنحــاء املدينــة ،مــع تركيــز أعــى يف الجــزء الجنــويب الرشقــي
داخــل الطريــق الدائــري ،ومــع ذلــك ،فــإن مخطــط اســتخدامات األرايض
يشــر إىل أن املســاحة التــي تشــغلها هــذه املرافــق ســوف
تنخفــض بشــكل كبــر إىل أقــل مــن  ،٪5األمــر الــذي ســوف يــؤدي
إىل انخفــاض كبــر ونقــص يف الخدمــات العامــة يف املســتقبل.
توجــد املســاحات الزراعيــة واملفتوحــة يف أقــى جنــوب وشــال
النطــاق العمــراين للعــام  ،1450حيــث متثــل  ٪3.5مــن املســاحة

العمرانيــة ،وهــي تتمثــل يف الحدائــق الصغــرة واملســاحات املفتوحــة
داخــل املدينــة مثــل الــوادي والتــي توفــر للســكان بعــض األشــكال
الرتفيهيــة ،كــا يشــمل مخطــط اســتخدامات األرايض املعتمــد عــى
العديــد مــن املســاحات الزراعيــة خاصــة يف جنــوب املدينــة ،حيــث
بلغــت نســبة  ٪9مــن األرايض ،باإلضافــة إىل املســاحات املفتوحــة
التــي متثــل حــوايل  ٪1فقــط مــن إجــايل املســاحة املخططــة.
يعزز مخطط اســتخدامات األرايض املعتمد االســتخدامات الصناعية يف
شــال املدينة ضمن النطاق العمراين لعام  1450ويقرتح إنشــاء مدينة
صناعيــة كــرى ،كــا يوجــد جــزء أصغــر مــن اســتخدامات األرايض الصناعيــة
عــى مقربــة مــن وســط املدينــة ،وخــارج الطريــق الدائــري يف اتجــاه
الــرق والجنــوب الرشقــي ،وبالتــايل تبلــغ نســبة إجــايل اســتخدامات
األرايض الصناعيــة يف مخطــط اســتخدامات األرايض حــوايل .٪16
حاليــاً ،تحتــوي مدينــة حائــل عــى منطقــة صغــرة جــدا ً مخصصــة
لالســتخدام املختلــط واملتعــدد ،متثــل بالــكاد  ٪5.5مــن مســاحة
املدينــة كــا إن اســتخدامات األرايض املقرتحــة ال تشــكل زيــادة يف
هــذا الرقــم؛ وبــدالً مــن ذلــك ،تــم تخصيــص  ٪0.13فقــط مــن إجــايل
اســتخدامات األرايض عــى أنهــا متعــددة االســتخدامات ،عــاوة إىل
أن معــدل عــدم وجــود اســتخدامات األرايض املختلطــة ثابــت ومنتــر
ويشــكل تحــدي عــى األداء االجتامعــي واالقتصــادي الشــامل
للمدينــة ووفقــاً للمعايــر الدوليــة وتوصيــات موئــل األمــم املتحــدة،
يجــب عــى املدينــة املزدهــرة تخصيــص  ٪40عــى األقــل مــن مســاحة
األرايض لالســتخدامات االقتصاديــة والتجاريــة ،مبــا يف ذلــك املناطــق
الســكنية األمــر الــذي ســوف يحفــز الوظائــف املحليــة ،ويعــزز الفــرص
االقتصاديــة املحليــة ،ويســاعد عــى الحــد مــن الفجــوات االجتامعيــة.

26.99 %

25.63%

5.48%
2.52%
3.65%
3.51%
5.05%

سكني
تجاري
استعامالت مختلطة
صناعي
زراعي/مساحات مفتوحة
خدمات ومرافق عامة
حكومي
محميات عسكرية

الشكل  .٢٦استعامالت األرايض الحالية ملدينة حائل

54

27.17%

الوضع الراهن
C

سكني
تجاري
استعامالت مختلطة
صناعي
زراعي/مساحات مفتوحة
خدمات ومرافق عامة
حكومي
محميات عسكرية

الشكل  .٢٧استعامالت األرايض الحالية داخل الطريق الدائري ملدينة حائل

1.33%
18.08%
1.85%
5.96 %

60.95%

9.64%
1.14%
0.91%
0.13%

سكني
تجاري
استعامالت مختلطة
صناعي
زراعي/مساحات مفتوحة
خدمات ومرافق عامة
حكومي
محميات عسكرية

الشكل  .٢٨استعامالت األرايض املقرتحة ملدينة حائل

55

الوضع الراهن
C

 ٥،١،٤األرايض البيضاء

تتميــز مدينــة حائــل بوجــود نســبة عاليــة جــدا مــن األرايض الفضــاء داخــل
املنطقــة املبنيــة ،متثــل  ٪ 55مــن مســاحة األرايض داخــل الطريــق
الدائــري وحــده ،وتبلــغ مســاحتها  4,326هكتــار كــا ميكــن أن تســتوعب
 648,900نســمة إضافيــة وفق ـاً للكثافــة املــوىص بهــا مــن موئــل األمــم
املتحــدة والتــي تبلــغ  150شــخص لــكل هكتــار ،وإذا أخذنــا يف االعتبــار
مســاحة األرض ضمــن نطــاق  1450هـــ ،فــإن هنالــك  ٪89.9أو 94,395
هكتــا ًرا مــن األرايض الفضــاء ،والتــي ميكــن أن تســتوعب  14مليــون
نســمة وفقــاً للكثافــة املــوىص بهــا مــن قبــل موئــل األمــم املتحــدة.
إن وجــود حجــم كبــر مــن األرايض الفضــاء داخــل املنطقــة العمرانيــة
لــه تأثــر ســلبي عــى هيــكل املدينــة حيــث يــؤدي إىل ارتفــاع تكاليــف
اإلدارة والخدمــات للمدينــة بســبب انتشــار التنميــة ،كــا ســوف يؤثــر
ســلبًا عــى البيئــة واالقتصــاد والبنيــة االجتامعيــة للمدينــة ،ويزيــد
مســتويات التلــوث مــن خــال إنشــاء مجتمعــات تعتمــد عــى الســيارات.

 ٢،٤عنارص الهيكلة

 ١،٢،٤أبرز املراكز االقتصادية والبنية التحتية
إن موقــع مدينــة حائــل يف وســط املنطقــة وقربهــا مــن مراكــز النمــو
الوطنيــة األخــرى يعتــر ميــزة ألنــه يجعلهــا نقطــة لعبــور الطــرق الرسيعــة
الرئيســية ،باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الطريــق الدائــري يحيــط باملدينــة
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ويربــط جميــع الطــرق واألنشــطة االقتصاديــة م ًعــا .تقــع حائــل أيضــاً
عــى خــط الســكة الحديــد الجديــد البالــغ طولــه  1250كــم الــذي يبــدأ مــن
القريــات إىل الجــوف ،وحائــل ،ومنطقــة القصيــم ،وينتهــي يف الريــاض،
والــذي يعتــر ميــزة ذات أهميــة نســبية للمنطقــة ،وملدينــة حائــل ،مــن
حيــث األنشــطة االقتصاديــة .البنيــة التحتيــة الرئيســية األخــرى هــي
املطــار اإلقليمــي الــذي يقــع عــى بعــد حــوايل  8كيلومــرات باتجــاه
الجنــوب ،والــذي يعمــل كناقــل رئيــي ومحــرك اقتصــادي.
عموم ـاً نجــد أن القطاعــات االقتصاديــة موزعــة مــن الناحيــة املكانيــة يف
كافــة أنحــاء املدينــة ،كــا تتــوزع األنشــطة االقتصاديــة الصغــرة ومناطــق
االســتخدامات املختلطــة املتعــددة يف وســط املدينــة عــى طــول
طريــق امللــك عبــد العزيــز ،باإلضافــة إىل تلــك الواقعــة عــى الجنــوب
الغــريب مــن الطريــق الدائــري ،وعــى الجانــب اآلخــر باتجــاه الشــال توجــد
الجامعــة واملناطــق الصناعيــة ومحطــة الخطــوط الحديديــة واألنشــطة
الزراعيــة الرئيســية ،أمــا عــى الجانــب الرشقــي مــن املدينــة ،فــإن القطــاع
االقتصــادي الرئيــي يتمثــل يف األنشــطة والعمليــات الصناعيــة.
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أرايض بيضاء داخل نطاق 1450هـ
أرايض بيضاء داخل نطاق الطريق الدائري
املساحة املبنية
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ضمن نطاق الطريق الدائري
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نسبة األرايض البيضاء

الطريق الدائري
إجاميل املساحة:
 7,840هكتار

ضمن نطاق الطريق الدائري

()%89.9
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الوضع الراهن
C

 ٢،٢،٤العنارص البيئية والطبوغرافية
تعتــر منطقــة حائــل مركـ ًزا زراع ًيــا رئيسـ ًيا يف اململكة العربية الســعودية
حيــث تشــتهر بإنتــاج الحبــوب والتمــر والفواكــه ،وتنقســم املدينــة إىل
نصفني بســبب وجود وادي األديرع الذي ميتد من الشــال إىل الجنوب،
ونتيجــة لذلــك ،يعتــر الــوادي املصــدر الرئيــي للميــاه يف املدينــة ،كام
إن جبــال الســمراء التــي توجــد يف الجــزء الرشقــي وجبــل آجــا عــى الجانــب
الغــريب تعتــر مــن املعــامل الطبيعيــة األخــرى املهيمنــة يف املدينــة.
وكــا هــو الحــال يف جميــع مــدن اململكــة ،تعتــر امليــاه
مــوردًا نــاد ًرا ،ويجــب إدارتهــا مــن خــال أفضــل املامرســات
املتاحــة ،وتشــجيع ودعــم البنيــة التحتيــة الصديقــة للبيئــة،
مثــل إدارة النفايــات وإعــادة تدويــر امليــاه مــن قبــل املدينــة.
عــى الرغــم مــن أن شــبكة األوديــة تعتــر مصــدر امليــاه الرئيــي
للمدينــة ومــع ذلــك ،ونظــرا ً التجاهــات التنميــة الحاليــة ،تتعــرض أنظمــة
حرضيــة متعــددة لخطــر الفيضانــات والســيول ،عــى ســبيل املثــال،
 ٪ 29مــن طــرق املدينــة باإلضافــة إىل  ٪ 24مــن املســاحة املبنيــة
معرضــة لخطــر الفيضــان ،ويجــب أن تكــون هنــاك موجهــات وأدلــة إرشــادية
مناســبة للحفــاظ عــى مصــادر امليــاه باإلضافــة إىل التحكــم يف التنميــة
يف املناطــق املعرضــة للفيضانــات ،إىل جانــب تطبيــق األنظمــة
الذكيــة وإنفاذهــا للتحكــم يف التكلفــة الرأســالية لألحــداث املرتبطــة
بالفيضانــات والســيول إذا تــم التعامــل معهــا يف مرحلــة مبكــرة.
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وباملثــل ،فــإن األرايض الزراعيــة الواقعــة ضمــن حــدود املدينــة تواجــه

خطــر التعــدي بالتوســع العمــراين والحــري ،ويجــب حاميــة هــذه
األرايض والحفــاظ عليهــا ،لكونهــا مــن العوامــل االقتصاديــة الهامــة
ومتثــل هويــة املدينــة ،كــا ينبغــي حاميــة وادي حائــل مــن التعديــات
التنمويــة والعمرانيــة ويجــب أن تنشــأ املناطــق العازلــة الكافيــة وتنفــذ
مــن قبــل املدينــة ،كــا إن هنــاك حاجــة إىل وضــع االشــراطات واللوائــح
للمحافظــة عــى االقتصــاد املحــي وجــودة حيــاة املواطنــن ودعمهــا.
حاليــا ،هنــاك نقــص يف املســاحات املفتوحــة داخــل املدينــة ،عــى
الرغــم مــن أن األوديــة تعــر املدينــة وتوفــر إمكانــات إلنشــاء شــبكة
مــن املســاحات املفتوحــة والخــراء والحدائــق العامــة ،وبالتــايل
تحتــاج هــذه الشــبكة إىل االســتمرار يف التوســع ،وربطهــا بالنســيج
الحــري الكثيــف إلتاحــة إمكانيــة اســتخدام ووصــول الســكان إىل
املســاحات املفتوحــة ،حيــث إن هــذه الشــبكة مــن املســاحات الخــراء
لــن تســاهم فقــط يف صحــة الســكان وعافيتهــم ولكــن تؤثــر أيضً ــا
إيجابــاً يف تكاليــف إدارة املدينــة ،عــى ســبيل املثــال ،تحــد مــن
تأثــر الجــزر الحراريــة ،وزيــادة ســطح النفاذيــة المتصــاص املــاء ...الــخ.

الوضع الراهن
C

املساحة املبنية املعرضة لخطر السيول حالياً
التنمية املستقبلية املعرضة للخطر
املساحة املبنية الحالية
املساحة املبنية يف املستقبل
الطرق الحالية املعرضة لخطر السيول
شبكة الطرق الحالية
أودية
منطقة الحامية املتوقعة حوايل
 100مرت (يتم تحديدها
من خالل تحليل وضع السيول والفيضانات)
محطة معالجة مياه الرصف الصحي
املنحدرات
نطاق 1450هـ

الشكل  .٣١إدارة املياه والرصف الصحي يف مدينة حائل

نظام الرش الزراعي الحايل
نظام الري الزراعي املستدام
الحايل بالتقطري
األرايض الزراعية الحالية املعرضة
لخطر التعدي

مراعي
أودية
منطقة الحامية املتوقعة
حوايل  100مرت (يتم تحديدها
من خالل تحليل وضع السيول
والفيضانات)
املنحدرات
نطاق 1450هـ

الشكل  .٣٢الشبكة الزرقاء والخرضاء يف مدينة حائل
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الوضع الراهن
C

 ٣،٢،٤الحركة وسهولة الوصول
تتمتــع مدينــة حائــل بشــبكة الطــرق الرسيعــة اإلقليميــة التــي
متــر عــر املدينــة ،حيــث يربــط الطريــق الرسيــع  70جنــوب غــرب
املنطقــة واململكــة بشــال رشقهــا ،يف حــن يربــط الطريــق
الرسيــع  65جنــوب رشق املنطقــة واململكــة بشــال غربهــا ،وميــر
الطريــق الرسيــع  400بوســط املدينــة نحــو الــرق ،حيــث تقــوم
هــذه الطــرق مبــارشة بتغذيــة النســيج العمــراين والحــري املركــزي
باملدينــة ،أمــا الطريــق الدائــري الحــايل فيعــزز إمكانيــة الوصــول
وفعاليــة حركــة الســيارات يف جميــع أنحــاء املدينــة ،كــا يوفــر حــدودا ً
عمليــة لتكثيــف األرايض املجــزأة والبيضــاء الواقعــة عــى محيطــه.
را تقري ًبا
توجــد محطــة الخطــوط الحديديــة اإلقليميــة عــى بعــد  20كيلومـ ً
تجــاه الشــال مــن وســط املدينــة ،يف حــن يقــع املطــار عــى بعــد 8
كيلومــرات تقريبًــا باتجــاه الجنــوب ،ولقــد تــم افتتــاح محطــة مدينــة حائــل

اإلقليمية للســكك الحديدية ضمن مرشوع الخطوط الحديدية الشــالية
يف عــام 2018م ،والتــي تبــدأ مــن مدينــة الريــاض ومتــر عــر املجمعــة
والقصيــم وحائــل والجــوف وتنتهــي يف القريــات قاطعــة مســافة 2,750
كيلومــرا ً ،وبالتــايل تعتــر أطــول خــط ســكة حديــد مســتمر لنقــل الــركاب
والبضائــع داخــل اململكــة ،ومــع ذلــك ،فــإن بعــد املســافة مــن مركــز
املدينــة يجعلهــا غــر فعالــة كعنــر هيــكيل ونقطــة محوريــة للتنميــة.
ال توجــد ،داخــل املدينــة ،خيــارات للنقــل العــام مثــل حافــات
وباصــات النقــل الرسيــع ...إلــخ ،حيــث يعتمــد الســكان حال ًيــا عــى
اســتخدام الســيارات الخاصــة فقــط ،إىل جانــب وجــود أســطول صغــر
مــن ســيارات األجــرة املتاحــة كبديــل مللكيــة الســيارات الخاصــة.
هنــاك مخطــط يقــرح إنشــاء شــبكة مــن حافــات وباصــات النقــل الرسيــع
( )BRTداخــل املدينــة ،يتــم مبوجبــه إنشــاء ثالثــة خطــوط لحافــات
وباصــات النقــل الرسيــع ،خطــن يف اتجــاه الشــال والجنــوب ،والثالــث
يعمــل عــى طــول الطريــق الدائــري ،وبتنفيــذ ذلــك تتــم خدمــة حــوايل
 22,978نســمة مــن الســكان الحاليــن املتواجديــن عــى بعــد  10دقائــق
ســرا ً عــى األقــدام مــن املحطــات املخططــة ،كــا ســوف يتــم إنشــاء
مثانيــة خطــوط للحافــات والباصــات لتخــدم كافــة أنحــاء املدينــة ،وتغطــي
مــا مجموعــه حــوايل  103كيلومــر وعــدد  154محطــة ،وترتبــط الشــبكة
مبحطــة مركزيــة تقــع يف وســط املدينــة ،عــى الطريــق الدائــري.
ومــن العنــارص املميــزة ملدينــة حائــل ،التكامــل مــا بــن محطــات
«املواقــف التحفيزية/أركــن وأركــب النقــل العــام» الواقعــة ضمــن
مخطــط النقــل العــام والشــبكة ،حيــث أن هــذه املحطــات ســوف
توجــد عــى األطــراف الخارجيــة للمدينــة ،وســيكون لهــا تأثــر يف
الحــد مــن ازدحــام الســيارات ،مــا يقلــل بــدوره مــن وقــت القيــادة
ا عــن الفوائــد البيئيــة املرتبطــة بذلــك.
بالنســبة للمســتخدمني ،فضــ ً
إن نســبة  ٪ 6.3أو  21,669مــن الســكان ميكنهــم الوصــول إىل وســط
املدينــة ،خــال  10دقائــق ســرا عــى األقــدام ،ومقارنـ ًة باملــدن األخــرى
بنفــس الحجــم ،فــإن هــذا العــدد منخفــض وذلــك بســبب عــدم إنشــاء
مســارات وممــرات للمشــاة داخــل املنطقــة املبنيــة وانخفــاض الكثافــة
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يف بنيــة النســيج العمــراين ،والتــي يجــب تصميمهــا وتخطيطهــا لزيــادة
إمكانيــة وســهولة الوصــول إىل وســط املدينــة وغريهــا مــن النقــاط ذات
األهميــة يف كافــة أنحــاء املدينة ،األمر الذي يعزز األنشــطة االقتصادية،

ويحســن مــن صحــة املواطنــن وعافيتهــم ،ولــه تأثــر إيجــايب عــى البيئة.

وباملثــل ،فــإن تحليــل إمكانيــة االســتفادة مــن املرافــق العامــة ،مثــل
التعليــم والرعايــة الصحيــة ،وهــو أمــر هــام بالنســبة للرفاهيــة وجــودة
الحيــاة ،ويظهــر نتائــج إيجابيــة للغاية ،حيث يقيم أكرث من  ٪96من الســكان
عــى بعــد  10دقائــق ســرا ً عــى األقــدام مــن املنشــأة التعليميــة ،وأكــر
مــن  ٪79خــال  10دقائــق ســرا ً عــى األقدام إىل مرافــق الرعاية الصحية،
ومقارنــة بالعديــد من املدن الســعودية األخرى ،تتمتع حائل مبعدل عايل
إلمكانيــة الســر باألقــدام ،وهــي ميــزة يجــب عــى املدينــة االســتمرار
يف االســتفادة منهــا ،ووضــع إســراتيجيات معقولــة تدعــم وتشــجع
أنشــطة املــي أثنــاء تنميــة وتطويــر املدينــة ،عل ـاً بــأن هنالــك ميــزة
أخــرى متواجــدة باســتمرار ميكــن أن تدعــم بنــاء مدينــة صديقــة للمشــاة
يف حائــل ،وهــي املنــاخ املعتــدل ،األمــر الــذي يجعــل املــي ممكن ـاً
خــال معظــم فــرات العــام ،خاصــة عنــد مقارنــة ذلــك باملــدن األخــرى
يف اململكــة ،وعــى هــذا النحــو ،ميكــن لســكان حائــل قضــاء ســاعات
طويلــة خــارج املنــازل ويف الهــواء الطلــق ،خاصــة إذا تــم إنشــاء أماكــن
عامــة مصممــة بشــكل جيــد وبطريقــة تدعــم هــذا النمــط مــن الحيــاة.

الوضع الراهن
C

الطرق الرسيعة/اإلقليمية الحالية
الطرق الرئيسية الحالية
الطرق الرئيسية املقرتحة
نطاق 1450هـ
حافالت النقل الرسيع الخط 1
حافالت النقل الرسيع الخط 2
حافالت النقل الرسيع الخط 3
طرق الحافالت املقرتحة
الخطوط الحديدية اإلقليمية
محطة سكة حديد إقليمية
املحطة املركزية
(أركن السيارة وأركب)

الشكل  .٣٣شبكة الطرق والنقل العام املقرتحة ملدينة حائل

الطرق الرسيعة/اإلقليمية الحالية
الطرق الرئيسية الحالية
الطرق الرئيسية املقرتحة
نطاق 1450هـ
حافالت النقل الرسيع الخط 1
حافالت النقل الرسيع الخط 2
حافالت النقل الرسيع الخط 3
طرق الحافالت املقرتحة
الخطوط الحديدية اإلقليمية
محطة سكة حديد إقليمية
املحطة املركزية
(أركن السيارة وأركب)

الشكل  .٣٤شبكة الحافالت املقرتحة ملدينة حائل
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الوضع الراهن
C

19.5%

80.5%

سهولة الوصول إىل حافالت النقل
الرسيع  ،١خالل  10دقائق سرياً عىل
األقدام

الحافالت الرسيعة ()1
 32.18كم
عدد املحطات
32
السكان املخدومني باملسار األول
لحافالت النقل الرسيع
-٥دقائق سريا ً عىل األقدام
 34,864 10%نســمة
-١٠دقائق سريا ً عىل األقدام
 67,309 19.5%نســمة

الشكل  .٣٥الخط ( )١للحافالت الرسيعة املقرتح

4%

96%

سهولة الوصول إىل حافالت النقل
الرسيع  ،٢خالل  10دقائق سرياً عىل
األقدام

الحافالت الرسيعة ()2
 5.55كم
عدد املحطات
5
السكان املخدومني باملسار األول
لحافالت النقل الرسيع
 - ٥دقائق سريا ً عىل األقدام
 6,368 1.8%نســمة
 -١٠دقائق سريا ً عىل األقدام
 13,626 4%نســمة
الشكل  .٣٦الخط ( )٢للحافالت الرسيعة املقرتح
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الوضع الراهن
C

17%

83%

سهولة الوصول إىل حافالت النقل
الرسيع  ،3خالل  10دقائق سرياً عىل
األقدام

الحافالت الرسيعة ()3
 36.14كم
عدد املحطات
36
السكان املخدومني باملسار األول
لحافالت النقل الرسيع
 - ٥دقائق سريا ً عىل األقدام
 37,208 10.8%نســمة
 - ١٠دقائق سريا ً عىل األقدام
 58,498 17%نســمة

الشكل  .٣٧الخط ( )٣للحافالت الرسيعة املقرتح

© FSCP

قلعة اعريف يف حائل
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الوضع الراهن
C

السكان الذين لديهم إمكانية
الوصول إىل وسط املدينة عن
طريق السيارة

 201,169شخص 58٪ -

 15دقيقة سريا ً عىل األقدام إىل
وسط املدينة

 249,306شخص 72٪ -
 30دقيقة إىل وسط املدينة

93.3 %

 15دقيقة بالسيارة إىل
وسط املدينة
96.6%

 30دقيقة بالسيارة إىل
وسط املدينة

الشكل  .٣٨إمكانية الوصول بالسيارة إىل وسط املدينة

السكان الذين لديهم إمكانية
الوصول إىل وسط املدينة سريا
عىل األقدام

 5دقائق باألقدام

 18,548شخص 5.39٪ -

 ٪ 17.9من السكان لديهم
إمكانية وصول ممتازة إىل
وسط املدينة

 10دقائق باألقدام

 21669شخص 6.30٪ -

6.30%

الشكل  .٣٩إمكانية الوصول إىل وسط املدينة سريا ً عىل األقدام
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93.70%

الوضع الراهن
C

توزيع االستعامالت
املتعددة والتجارية
املناطق التجارية الحالية يف
مدينة حائل

 231هكتار % 1.32 -

 559هكتار % 3.19 -

معايري موئل األمم املتحدة
للمدينة املزدهرة
 %٢٠إىل %٤٠
استخدامات تجارية
 %٤٠إىل %٦٠
استعامالت متعددة

الشكل  .٤٠توزيع االستعامالت املتعددة والتجارية

عدد السكان الذين لديهم
إمكانية امليش إىل املرافق
الصحية والتعليمية

 5دقائق سريا ً عىل األقدام إىل املرافق الصحية

 57835شخص 16.81٪ -

 10دقائق سريا ً عىل األقدام إىل املرافق الصحية

 78148شخص 22.71٪ -
16.81%

22.71%

77.29%
 10دقائق سريا ً عىل األقدام
إىل املرافق الصحية

83.19%
 5دقائق سريا ً عىل األقدام
إىل املرافق الصحية

 5دقائق سريا ً عىل األقدام إىل املرافق التعليمية

 167379شخص 48.64٪ -

 10دقائق سريا ً عىل األقدام إىل املرافق التعليمية

 192،916شخص 56.06٪ -
48.64%

56.06%

43.94%

الشكل  .٤١الوصول إىل املرافق الصحية واملرافق التعليمية سريا ً عىل األقدام

 ١٠دقائق سريا ً عىل األقدام
إىل املرافق التعليمية

51.36%
 5دقائق سريا ً عىل األقدام
إىل املرافق التعليمية
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الوضع الراهن
C

 ٢،٤سيناريوهات الكثافة الحرضية
ويف إطــار تشــخيص الوضــع العمــراين والحــري الراهــن واملشــاريع
املقرتحــة املعتمــدة أو املقدمــة ،قــام برنامــج مســتقبل املــدن
الســعودية بإجــراء تحليــل لســيناريوهات زيــادة الكثافــة العمرانيــة
وفقــاً ملختلــف البدائــل والخيــارات ،حيــث تشــر الســيناريوهات
إىل وجــود ثالثــة حــاالت :الحالــة الراهنــة ،والحالــة املطــورة متاشــياً
مــع توصيــات التخطيــط املعتمــدة ،والحالــة التــي تــم فيهــا توزيــع
الكثافــات بنــاء عــى توصيــات ومعايــر موئــل األمــم املتحــدة،
علــاً بــأن ســيناريو موئــل األمــم املتحــدة يرتكــز عــى املبــادئ
الخمســة للتخطيــط العمــراين املســتدام ،وهــي كــا يــي:
 .1توفري مساحة كافية وشبكة فعالة للشوارع :يجب أن تشغل شبكة
الشوارع ما ال يقل عن  ٪30من األرض وما ال يقل عن  18كم من طول
الشوارع يف كل كيلومرت مربع،
 .2الكثافة العالية :ما ال يقل عن  15,000شخص يف كل كيلومرت مربع،
شخصا/فدان،
أي  150شخص/هكتار أو 61
ً
 .3استخدامات األرايض املختلطة واملتعددة :يجب تخصيص  ٪40عىل
األقل من املساحة لالستخدام االقتصادي يف كل مجاورة سكنية،
 .4املزيج االجتامعي :توافر املساكن بنطاقات أسعار مختلفة يف أي
مجاورة سكنية الستيعاب الدخول املختلفة؛ ويجب أن تكون  ٪20إىل
 ٪50من مساحة الطابق السكني للمساكن منخفضة التكلفة ،ويجب
أن ال تكون نسبة الحيازة من كل نوع من أنواع الحيازة أكرث من  ٪50من
اإلجاميل.
 .5الحد من استخدامات األرايض املخصصة :بغرض تقليص نشوء
مربع (بلوك) مباين أو مجاورات سكنية ذات استخدام واحد حيث يجب
أن ال تتجاوز مساحة املربعات ذات االستخدام الواحدة نسبة  ٪10من
املجاورة السكنية.
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الوضع الراهن:

يبلــغ عــدد الســكان الحاليــن يف مدينــة حائــل  344,111نســمة
ومبتوســط كثافــة للمنطقــة املبنيــة التــي مســاحتها  17,526هكتــارا ً بلــغ
 19.63شــخص/هكتار ،وهــو أقــل بكثــر مــن كثافــة موئــل األمــم املتحــدة
التــي تبلــغ  150شــخص/هكتار.

مخطط حائل لعام 2009
وباســتخدام معــدل النمــو الســكاين الحــايل البالــغ  ،٪3.6فإنــه بحلــول
عــام  ،2030يقــدر عــدد الســكان املتوقــع بنحــو  ،586,000وحيــث أن
مخطــط اســتخدامات األرايض املعتمــد يف حائــل يغطــي مســاحة تقــدر
بحــوايل  105,000هكتــار ،فإنــه يف حــال تنفيــذه بحلــول عــام ،2030
ســوف ينتــج عنــه كثافــة منخفضــة للغايــة تبلــغ حــوايل  5.6شــخص/هكتار.

توصيات موئل األمم املتحدة:
اســتنادا ً إىل توصيــة موئــل األمــم املتحــدة ،فــإن املدينــة ســوف تحتــاج
إىل مســاحة قدرهــا  3,907هكتــار لنفــس العــدد الحــايل مــن الســكان،

وهــو أقــل مــن  % 5مــن املســاحة املقرتحــة يف املســتقبل ،وبنــا ًء عــى
وجــود  4,326هكتــا ًرا مــن األرايض الفضــاء داخــل املنطقــة املبنيــة حاليًــا،
يشــر هــذا الســيناريو إىل أنــه ليــس مــن الــروري النمــو خــارج النطــاق
العمــراين الحــايل ويقــرح تنفيــذ تدخــات اســراتيجية لدعــم السياســات
التــي مــن شــأنها تســهيل تكثيــف املناطــق الحرضيــة املوجــودة،
وبالتــايل توفــر للمواطنــن أقــى الفوائــد مــن أجــل تحســن نوعيــة
وجــودة الحيــاة بتكلفــة ميــرة.
يــويص موئــل األمــم املتحــدة باســتخدام معيــار كثافــة قدرهــا 150
شــخص/هكتار كنمــوذج ،حيــث أن مزايــا الكثافــة العاليــة عديــدة ،عــى
ســبيل املثــال ،إنهــا تخفــض تكاليــف البنيــة التحتيــة الرضوريــة ،املتمثلــة
يف الشــوارع ،والــرف الصحــي ...الــخ ،ومــن منظــور تصميمــي،
فــإن ســيناريوهات املناطــق العمرانيــة الكثيفــة ،واملبــاين املتقاربــة
وواجهاتهــا توفــر الظــل الــكايف للمشــاة يف الشــوارع ،عــاوة عــى
ذلــك ،فــإن الكثافــة العاليــة تجعــل تكلفــة العيــش يف املدينــة ميــرة
بســبب تقاســم تكاليــف الخدمــات عــر العديــد مــن األشــخاص يف
الهكتــار الواحــد.

الوضع الراهن
C

الوضع الراهن:
٣،٤٤،١١١

عدد السكان

 17,526هكتار

املساحة املبنية

 19.63شخص/هكتار

متوسط الكثافة يف
املنطقة املبنية

السيناريو األول:مخطط حائل لعام 2016

586,152
 105,000هكتار
 5.6شخص/هكتار

عدد السكان
املساحة املبنية
املبنية املخططة
متوسط الكثافة يف
املنطقة املبنية
املخطط لها

السيناريو الثاين :توصيات موئل األمم املتحدة
586,152

عدد السكان

( 3،907هكتار)

املساحة املبنية
املطلوبة وفقا ملعايري
موئل األمم املتحدة

1,613هكتار

األرايض الشاغرة
الالزمة الستيعاب النمو
السكاين

150شخص/هكتار

متوسط الكثافة وفقاً
ملعايري موئل األمم املتحدة

* مقرتح  ٪3.7من املساحة املبنية من قبل املخطط املحيل لعام 2016
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التشخيص اإلسرتاتيجي

 ١،٥تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية
نتيجــة للتحليــل القائــم عــى األدلــة والتحليــل املتعــدد املســتويات ،تــم تحديــد أربــع قضايــا رئيســية تؤثــر عــى التنميــة الحرضيــة يف حائــل ،والتــي متثــل
اإلطــار االســراتيجي للتشــخيص ،الــذي يتــم توليفــه مــن خــال أربــع مفاهيــم تصميميــة ( )conceptual lensesتــم تعريفهــا يف املقــام األول يف
إطــار طبيعتهــا املفاهيميــة ،ومــن ثــم وضعهــا يف ســياقها املــكاين مــن خــال دراســة كيفيــة تطبيقهــا مكانيــا يف حائــل عــى مختلــف املســتويات.
Unbalanced Growth and Developmet Patterns

١

[الزحف العمراين]

Mono-functional Clusters

٢

[عدم التوازن العمراين]

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

٣

[عدم املرونة]

٤

[فقدان الرتاث]

 ١،١،٥أمناط التنمية والنمو الغري متوازن (الزحف العمراين)

يحــدث هــذا غالبًــا عندمــا تنمــو املدينــة برسعــة ،مــا يــؤدي إىل ظاهــرة الزحــف والتمــدد غــر املخطــط ،وبشــكل غــر
متجانــس ،وظهــور مشــاريع غــر متوازنــة عــر امتدادهــا اإلقليمــي ،مــا يُظهــر االختــاالت الوظيفيــة واإلدارة غــر
املالمئــة للمدينــة مــن وجهــة النظــر املؤسســية والصعوبــات اليوميــة للمواطنــن التــي يواجهونهــا يف املدينــة،
ويف إطــار هــذا الســيناريو ،تتميــز املدينــة بوجــود كثافــة منخفضــة ،ويكــون أداؤهــا غــر فعــال ،كــا تكــون خدماتهــا
ومرافقهــا ليســت متوازنــة بشــكل جيــد مــن حيــث التوزيــع وإمكانيــة وســهولة االســتخدام ،وبالتــايل ال يســتفيد
املواطنــن مــن مزايــا العيــش يف املدينــة عــى نحو منصف ،وباإلضافة إىل ذلــك ،فإنه من املكلف والصعب عىل
البلدية توفري وصيانة الخدمات األساسية ،فضالً عن البنية التحتية الفعالة واملستدامة ،مثل وسائل النقل العام.

 ٢،١،٥التقسيم وعدم التامسك والرتابط (التجزئة) يف الهيكل العمراين للمدينة

يف حــاالت النمــو غــر املتــوازن ،والزحــف العمــراين غــر املخطــط ،والتنميــة غــر املتناســقة ،متيــل املدينــة
إىل احتــواء أشــكال مــن الهيــاكل غــر املتجــاورة وغــر املتامســكة يف ذات الوقــت ،فــاألرايض غــر املطــورة،
والبنــى التحتيــة املفرطــة يف أحجامهــا و/أو التوســعات الكبــرة للمشــاريع أحاديــة الوظيفــة تعيــق اســتمرارية
نســيج املدينــة ،وبالتــايل ،إحــداث خلــل يف اتســاقها ،وأدائهــا االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي ،كــا
يكــون مــن الصعــب واملكلــف توفــر البنيــة التحتيــة والخدمــات للمدينــة بأكملهــا عــى نحــو منصــف وعــادل،
كــا إنهــا تؤثــر ،مــن الناحيــة املكانيــة عــى البعــد االجتامعــي لالســتدامة ،وتخلــق أوجــه عــدم املســاواة
يف املناطــق الحرضيــة ،وعــزل املناطــق البعيــدة وغــر املرتبطــة وتحيــط بهــا األشــكال العمرانيــة والحرضيــة
املتقطعــة ،ويف حائــل ،مــن الواضــح أن البنيــة التحتيــة للطــرق املفرطــة يف حجمهــا ،وعــدم تكامــل أنظمــة
األوديــة مــع النســيج العمــراين ،تعتــر مــن العوامــل الرئيســية التــي تســهم يف تشــكيل مخططــات النســيج
العمــراين يف املدينــة ،وينتــج عنهــا التجزئــة وتقويــض التامســك الشــامل للهيــكل العمــراين والحــري.

 ٣،١،٥اختالل التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي /عدم املرونة

تتكــون كل مدينــة مــن تشــكيلة معقــدة مــن النظــم االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ،ومــن الناحيــة املثاليــة،
ففــي املدينــة املســتدامة ،يتــم الحفــاظ عــى التــوازن بــن هــذه األنظمــة الثالثــة املرتابطــة وتعزيزهــا
مــع مــرور الوقــت ،ويف النقيــض لذلــك ،إذا فُقــد التــوازن بــن هــذه األنظمــة مبــرور الوقــت وعــدم اتســاق
وتوافــق أي جــزء مــع األجــزاء األخــرى ،ينشــأ عــدم التــوازن واالختــال الهيــكيل األمــر الــذي يغــر مســار التنميــة
املســتدامة لنمــو املدينــة ،وبالتــايل فــإن مدينــة حائــل تحتــاج إىل فهمهــا كنظــام معقــد مــن العالقــات
املكانيــة والوظيفيــة بــن إنتاجيتهــا االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة الحرضيــة ومواردهــا البيئيــة والنظــم البيئيــة
الطبيعيــة ،فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن يوفــر نهــج االقتصــاد األخــر إطــا ًرا مرجع ًيــا ميكــن مبوجبــه اتخــاذ
القــرارات واإلجــراءات لتعزيــز ودعــم كفــاءة اســتخدام املــوارد واإلدارة البيئيــة الفعالــة وتحقيــق مســتوى معيشــة
أفضــل للســكان ،كــا متثــل شــبكات األوديــة والجبــال واألرايض الزراعيــة مصــدرا ً محتمــاً للنمــو االقتصــادي
والتنميــة االجتامعيــة ،لكنهــا تفتقــر حاليــاً إىل التكامــل فيــا بينهــا ومــع النســيج العمــراين بشــكل عــام.

 ٤،١،٥األمناط الحرضية/التاريخية املهددة باالنقراض /فقدان الرتاث
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يجــري حاليــا إعــداد اشــراطات وقوانــن موحــدة للتخطيــط يف املــدن الســعودية ،وتتعلــق إحــدى التحديــات
التــي يجــب التصــدي لهــا بالحاجــة إىل وضــع مجموعــة شــاملة مــن املعايــر للتمييــز بــن األمنــاط الحرضيــة
الشــعبية التاريخيــة واملناطــق العشــوائية غــر املخططــة ،ولســوء الحــظ ،ويف غيــاب مثــل هــذه األطــر النظاميــة
والتنظيميــة ،تتــم إزالــة بعــض األحيــاء الشــعبية التاريخيــة للمــدن الســعودية إلفســاح املجــال للمشــاريع والتنميــة
الجديــدة ،وال يقتــر هــذا األمــر عــى خطــر تعريــض الــراث التاريخــي لخطــر االنقــراض ،ويعطــل اإلحســاس
بالهويــة املرتبــط ببيئــة حرضيــة ،ولكــن هــذه املشــاريع الجديــدة تعيــق أيض ـاً االتصــال والرتابــط الشــبيك بالنســيج
الحــري املحيــط ،وتكــون مختلفــة وغريبــة مقارنــة بأمنــاط املبــاين واألمنــاط الحرضيــة املجــاورة ،كــا إن عــدم
وجــود مجموعــة مناســبة مــن أنظمــة وقواعــد حاميــة الــراث لألجــزاء املرتابطــة مــن األمنــاط الحرضيــة ،امتــد
ليشــمل املعــامل الجامليــة للشــوارع والنســيج العمــراين ،األمــر الــذي يعــرض بقايــا الــراث الحــري الســعودي
التقليــدي للخطــر ،منهــا األرايض الزراعيــة التاريخيــة التــي تقــع عــى طــول الــوادي يف شــال رشق املدينــة
والتــي تعتــر منطًــا حرضيًــا منوذج ًيــا ،يجــب الحفــاظ عليــه والرتويــج لــه باعتبــاره تراثًــا تاريخيــاً حرضيًــا يف حائــل.
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التشخيص اإلسرتاتيجي

Unbalanced Growth and Developmet Patterns

 ٢،٥التحليل التفصييل للقضايا األربع ملدينة حائل

 ١،٢،٥أمناط التنمية والنمو الغري متوازن

إن التوســع الحــري الرسيــع يف مدينــة حائــل والزحــف العمــراين
غــر املتحكــم فيــه يؤديــان إىل عــدم الكفــاءة يف اإلدارة الحرضيــة
وارتفــاع التكلفــة املاليــة للحكومــة مــن حيــث توفــر البنيــة التحتيــة
والخدمــات العامــة ،حيــث أن توفــر خدمــات الكهربــاء ،وميــاه الــرف
الصحــي وامليــاه النظيفــة تكــون أعــى مقارنــة بــأي مدينــة مدمجــة
ومحــدودة ،كــا تتأثــر القــدرة عــى الصيانــة حيــث أن البنيــة التحتيــة
تكــون أوســع انتشــا ًرا ،كــا إن التنميــة خــارج املدينــة املدمجــة
يشــجع أنشــطة الزحــف العمــراين ونشــوء أمنــاط مــن التنميــة غــر
املتســقة وغــر املتوازنــة ،كــا إن الكثافــة الســكانية املنخفضــة
ال تعــوض التكاليــف املتكبــدة مــن خــال نظــام اإليــرادات العــادي.

١

التنمية يف ضواحي املدينة ،ومحدودية الوصول إىل
البنية التحتية (املياه والرصف الصحي والكهرباء) ،يؤدي
إىل ضغوط اقتصادية عىل املدينة

إن الزحــف والتمــدد العمــراين غــر املخطــط ليــس العامــل الوحيــد الــذي

يؤثــر عــى منــط التنميــة يف املدينــة حيــث أن وجــود كميــة كبــرة مــن
األرايض الفضــاء داخــل املدينــة يســاهم أيضــا يف ذلــك ،ويف حالــة
مدينــة حائــل ،فــإن العامــل الرئيــي لهــذا النمــط اإلمنــايئ غــر املتــوازن
هــو مقــدار األرايض الفضــاء ،حيــث تبلــغ مســاحة األرايض الفضــاء ضمــن
النســيج العمــراين الحــايل الواقــع داخــل الطريــق الدائــري حــوايل 7,840
هكتــار ،وهــو مــا يعــادل تقري ًبــا نصــف مســاحة األرايض الداخليــة ،وهــي
قــادرة عــى أن تســتوعب بســهولة أكــر مــن مليون نســمة إذا تــم تطبيق
الكثافــة املــوىص بهــا ( 150شــخص/هكتار) ،األمــر الــذي يشــر إىل حاجــة
املدينة إىل الرتكيز عىل اســراتيجيات التكثيف داخل النســيج العمراين
الحــايل بــدال مــن دعــم املشــاريع الجديــدة عــى أطــراف املدينــة.
تقــوم حائــل حاليــاً بتوســيع مناطقهــا الحرضيــة بشــكل رئيــي يف
اتجــاه الشــال والجنــوب بإنشــاء مشــاريع وأحيــاء ســكنية جديــدة ،إال
أنهــا تنفصــل عــن النســيج القائــم وتقطــع اســتمرارية الكتلــة العمرانيــة
والرتابــط ،وتكــون النتيجــة النهائيــة بعــد ذلــك عــدم تنميــة وتطويــر
األرايض الفضــاء واســتدامة وجودهــا داخــل املدينــة بــدون نشــاط
وبــدون اســتخدامات عامــة يف وســط املدينــة حيــث توجــد معظــم
األنشــطة ،األمــر الــذي يعيــق إنشــاء مجــاورات ســكنية متصلــة وشــاملة.
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املناطق السكنية ذات الكثافة املنخفضة والكفاءة
املنخفضة ،تعزز االعتامد عىل السيارات الخاصة

املشاريع املكتملة لديها بنية تحتية عامة (املياه،
وشبكة الرصف الصحي ،والكهرباء) ولكن ال تزال
منخفضة الكثافة وتعزز توسع املدينة باملشاريع
أحادية اإلستعامل

التشخيص اإلسرتاتيجي

Unbalanced Growth and Developmet Patterns
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مناطق االمتداد العمراين

الشكل .٤٢يوضح منط التنمية والنمو الغري متوازن
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التشخيص اإلسرتاتيجي

Division and Fragmentation

 ٢،٢،٥التقسيم وعدم التامسك و الرتابط يف هيكل املدينة
يعــاين هيــكل املدينــة مــن عــد الرتابــط و التجــزؤ الشــديد بســبب
وجــود أجــزاء كبــرة مــن االســتخدامات األحاديــة وغــر املتصلــة،
واملناطــق الكبــرة غــر املطــورة داخــل النســيج الحــري ،كــا إن
هنــاك اختــال واضــح بــن اســتخدامات األرايض مــا بــن منطقــة
الوســط ومحيــط املدينــة ،حيــث توجــد املناطــق الســكنية منخفضــة
الكثافــة ،ويرجــع ســبب التجــزؤ يف هيــكل مدينــة حائــل إىل وجــود
القيــود الطبوغرافيــة بهــا ،مثــل الوديــان والجبــال ،ولكــن األهــم مــن
ذلــك وجــود مشــاريع الزحــف العمــراين داخــل املســاحة العمرانيــة
الحاليــة والفصــل بــن املشــاريع الكبــرة ذات االســتخدامات األحاديــة.
وحيــث أن املدينــة مجــزأة إىل عــدة مناطــق ســكنية منخفضــة الكثافــة
ومنفصلــة ،فــإن ذلــك يفســد التكامــل والربــط بــن املجــاورات
الســكنية يف وســطها ،ويحــول دون تنميــة مدينــة شــاملة وكثيفــة
وذات اتصــال وترابــط شــبيك جيــد ،فتواجــد أرايض الحــرس الوطنــي،
واملناطــق الصناعيــة يف الجنــوب ورشق املدينــة ،والحــرم الجامعــي
املنفصــل خــارج املدينــة ،واإلحيــاء الســكنية املنخفضــة الكثافــة
ذات االســتخدام الواحــد تعتــر مــن العوامــل الرئيســية التــي تســهم
يف هــذا التقســيم والتجزئــة يف حائــل ،وعــى وجــه الخصــوص،
موقــع الحــرم الجامعــي ،الــذي يوجــد عــى مســافة بعيــدة مــن وســط
املدينــة ،وبالتــايل يؤثــر عــى حيويــة الحــرم الجامعــي وكذلــك املدينــة.
عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك ســبب آخــر لنقــص التامســك داخــل
املدينــة وهــو شــبكة النقــل ،فعــى ســبيل املثــال ،الطريــق
الرسيــع  70الــذي يعــر املدينــة مــن الجنــوب إىل الشــال ،يقســم
املدينــة إىل نصفــن كبرييــن ويعمــل مبثابــة قاطع/فاصــل يف
هيــكل املدينــة ،وهــو شــارع بأبعــاد وتقاطعــات مفرطــة يف
الحجــم وكبــرة بحيــث ال ميكــن عبورهــا يف جميــع أنحــاء املدينــة،
وباملثــل ،فــإن محطــة الخطــوط الحديديــة الواقعــة يف الشــال
واملطــار يف الجنــوب غــر مدمجــة بشــكل جيــد يف هيــكل املدينــة.
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١

التجزئة بسبب الطرق ذات الحجم واألبعاد الكبرية
ومناطق الحامية املحيطة باملناظر التجميلية
والتقاطعات يف الطرق الرسيعة

٢

عدم التكامل بسبب وجود السامت الطبيعة مثل
الجبال واألودية

٣

التجزئة بسبب الشوراع والطرق الرسيعة ذات األبعاد
املفرطة الحجم التي تقسم النسيج الحرضي

التشخيص اإلسرتاتيجي

Division and Fragmentation

3

2
1

مركز متعدد اإلستعامالت مجزأ

سكنية مجزأة

تجزئة بسبب السامت الطبيعية

صناعيه أحادية اإلستعامل

مشاريع مستقبلية أحادية اإلستعامل

الشكل .٤٣يوضح تقسيامت األرايض ونقص التامسك (التجزئة) يف الهيكل العمراين ملدينة حائل
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 ٣،٢،٥ضعف التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي
تتكــون كل مدينــة مــن تشــكيلة معقــدة مــن النظــم االجتامعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة ،ويف مدينــة حائــل يوجــد انفصــال وعــدم مســاواة بــن هــذه النظــم،
وبالتــايل فإنهــا تحتــاج إىل فهمهــا كنظــام متداخــل مــن العالقــات املكانيــة
والوظيفيــة بــن إنتاجيتهــا االقتصاديــة والبنيــة التحتيــة الحرضيــة ومواردهــا
البيئيــة والنظــم البيئيــة الطبيعيــة ،ومتثــل الشــبكة الزراعيــة واألماكــن العامــة
مصــدرا محتمــا للنمــو االقتصــادي والتنميــة االجتامعيــة بهــا ،فعــى ســبيل
املثــال ،ميكــن أن يوفــر نهــج االقتصــاد األخــر والدائــري إطــا ًرا مرجعيًــا
ميكــن مبوجبــه اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات لتعزيــز ودعــم كفــاءة اســتخدام
املــوارد واإلدارة البيئيــة الفعالــة وتحقيــق مســتوى معيشــة أفضــل للســكان.
تقــع مدينــة حائــل عــى شــبكة معقــدة مــن األوديــة التــي ينتــج عنهــا فيضانــات
وســيول متكــررة ،ونظــ ًرا التجاهــات التنميــة الحاليــة ،تتعــرض األنظمــة العمرانيــة
والحرضيــة املتعــددة لخطــر الفيضانــات والســيول ،مبــا يف ذلــك  ٪29مــن طــرق
املدينــة و ٪24مــن املســاحات املبنيــة ،باإلضافــة إىل األرايض الزراعيــة داخــل
النطــاق العمــراين لعــام 1450هـــ ،ولذلك ،يجب إنشــاء حــدود للحامية مــن الفيضانات
بشــكل كايف يف جميــع أنحــاء املدينــة للتحكم يف التنميــة يف املناطق املعرضة
للفيضانــات ،إىل جانــب وضــع إرشــادات مناســبة للحفــاظ عــى مصــادر امليــاه.
قامــت حائــل بتوزيــع بعــض األرايض الزراعيــة الصغــرة داخــل النســيج الحــري
الحــايل ،يف الجنــوب والشــال الرشقــي مــن املدينــة ،عــى طــول الوديــان،
وتعتــر هــذه األرايض الزراعيــة عرضــة للتعــدي واالنتهــاك بســبب التحــر الرسيــع
وتدهــور املــوارد الطبيعيــة الداعمــة ،ولضــان التــوازن االجتامعــي واإليكولوجــي
واالقتصــادي ،فــإن الحفــاظ عــى األرايض الزراعيــة والتكامــل مــع اســتخدامات
األرايض األخــرى خــال عمليــة منــو املدينــة تكتســب أهميــة بالغــة الحيويــة.
إن املســاحات الخــراء املوجــودة داخــل النســيج الحــري ليــس لهــا عالقــة
أو ارتبــاط باملــزارع ،أو بالشــبكة الزرقــاء ،التــي تضــم األوديــة وخزانــات امليــاه
األرضيــة ،وبســبب االنفصــال والتجزئــة فــإن هنــاك اختــال يف التــوازن
بــن املــوارد الطبيعيــة املتاحــة واألنشــطة االقتصاديــة التــي يقــوم بهــا
الســكان ،علــاً بأنــه يجــب اعتبــار الزراعــة والســياحة مــن القطاعــات الرائــدة
يف التنميــة االقتصاديــة يف املنطقــة ،وباالقــران مــع التنميــة الصناعيــة،
فــإن املحافظــة عــى األرايض الزراعيــة واملــوارد الطبيعيــة ومواقــع الــراث
تســتحق االهتــام الشــديد مــن أجــل تعزيــز ارتباطهــا باملناطــق الحرضيــة.
وفيــا يتعلــق بالشــبكة الخــراء والزرقــاء ،فــإن مدينــة حائــل تتمتــع مبيــزات
جغرافيــة مميــزة للغايــة ،مثــل سلســلة جبــال آجــا التــي تقــع يف غــرب املدينــة،
وجبــل الســمراء املوجــود يف الوســط ،ووادي األديــرع الــذي ميــر عــر وســط
املدينــة ،وبالتــايل فــإن هنــاك نقــص يف التكامــل بــن هــذه الســات
الطبيعيــة والنســيج الحــري ،كــا إن إنشــاء شــبكة خــراء ،مــن خــال ربــط هــذه
الســات الطبيعيــة ،ســوف تســتفيد مــن األوديــة الحاليــة وســيكون لهــا تأثــر
إيجــايب عــى ازدهــار املدينــة وتعزيــز الحيــاة الحرضيــة الحيويــة واالقتصاديــة.
تــويص منظمــة الصحــة العامليــة ( )WHOبــأن توفــر املــدن مــا ال يقــل عــن
تســعة أمتــار مربعــة مــن املســاحات املفتوحــة للشــخص الواحــد ،ومبــا أن عــدد
ســكان حائــل املتوقــع لعــام  2030يبلــغ  586,000نســمة ،فإنــه ينبغــي توفــر
 527هكتــا ًرا مــن املســاحات املفتوحــة ،مــن أجــل الوصــول إىل الحــد األدىن
مــن التوصيــات الدوليــة ،كــا إن إنشــاء املســاحات املفتوحــة مبحــاذاة الوديــان
الطبيعيــة ســوف تكــون مفيــدة يف توجيــه ومعالجــة بعــض األرضار الناجمــة عــن
أنشــطة البنــاء غــر املقيــدة .لقــد أدى عــدم القــدرة عــى الوصــول إىل املســاحات
الخــراء وعــدم املحــاذاة املكانيــة بــن الشــبكات الخــراء والزرقــاء للمدينــة إىل
اختــال اجتامعي-إيكولوجــي واقتصــادي يجــب اســتعادتهام لخلــق مدينــة مرنــة.
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٢

٣

التأثري السلبي املحتمل عىل طبقة املياه الجوفية
ملخطط معالجة شبكة مياه الرصف الصحي القامئة
واملخطط لها بشكل غري مالئم

التقييم الدقيق ملناطق مخاطر السيول والفيضانات
والتكامل بني النظم العمرانية والطبيعية

عدم وجود مساحات خرضاء/مفتوحة يف وسط
املدينة ،كام ال توجد شبكة خرضاء عىل مستوى
املدينة

التشخيص اإلسرتاتيجي
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1

3

2

الطرق الحالية املعرضة لخطر السيول

شبكة الطرق الحالية
املنحدرات
نطاق 1450هـ

املساحة املبنية املعرضة لخطر السيول حالياً
التنمية املستقبلية املعرضة للخطر
املساحة املبنية الحالية
محطة معالجة مياه الرصف الصحي

الزراعة داخل نطاق 1450هـ
منطقة الحامية املتوقعة حوايل  100مرت (يتم تحديدها
من خالل تحليل وضع السيول والفيضانات)

الشكل  .٤٤يوضح اختالل التوازن البيئي االجتامعي واالقتصادي
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 ٤،١،٥األمناط الحرضية الشعبية/التاريخية املهددة باالنقراض
من أجل الحفاظ عىل الهوية التاريخية للمدينة ،ينبغي وضع أنظمة ولوائح
تنظيميــة جديــدة واعتامدهــا برصامــة لحاميــة األحيــاء التاريخيــة والشــعبية،
حيــث أن هــذه املناطــق توجــد فيهــا اآلثــار التاريخيــة واألمنــاط الحرضيــة،
ا عــن منــاذج البنــاء والهيــاكل االجتامعيــة املرتبطــة بهــا التــي تعكــس
فضـ ً
تاريــخ املدينــة وشــعبها وتوضــح طريقــة الحيــاة يف املــايض والحــارض.
يف حالــة حائــل ،نجــد أن املدينــة تخاطــر بفقــدان أراضيهــا الزراعيــة
التاريخيــة عــى طــول األوديــة ،وجــزء مــن هويتهــا معهــا ،عل ـاً بــأن هــذه
األرايض الزراعيــة واملســاكن الشــعبية التاريخيــة واملناظــر الطبيعيــة
تــروي قصــة أمنــاط الحيــاة التاريخيــة يف حائــل ،وتعكــس مالمــح العــارة
الريفيــة التقليديــة التــي متثــل التفاعــل بــن البنيــة املحليــة واملســاكن
الشــعبية ،إال أن بعــض هــذه املعــامل الرتاثيــة القيمــة مهــددة باالنقــراض
بســبب غيــاب السياســات واإلجــراءات الصارمــة للحفــاظ عليهــا.

١

يجب العناية بالقلعة التاريخية يف وسط املدينة
وتسهيل الوصول إليها من قبل الزوار املحليني
والقادمني عىل حد سواء

وبالتــايل ،فــإن هــذه األمنــاط الحرضيــة املميــزة والفريــدة التــي تشــكلها
األنشــطة الزراعيــة التقليديــة معرضــة للخطــر بســبب اتجاهــات التنميــة
والتحــر والتحديــث الرسيــع يف املدينــة ،ويجــب حاميتهــا مــن الخطــر
الــذي تتعــرض لــه بســبب التوســع العمــراين والحــري ،ليــس فقــط
ألنهــا تعكــس هويــة املدينــة ،بــل ألنهــا تعــزز أيضً ــا شــبكة حائــل الخــراء.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن وجــود موقعــن للرتاث يف اليونســكو والعديد
مــن اآلثــار اإلســامية يف منطقــة حائــل يســلط الضــوء عــى اإلمكانيــات
الســياحية للمدينة ،ومن خالل الربط القوي بني مواقع الرتاث اإلقليمي
واآلثــار التاريخيــة ،مثــل قلعــة إعــرف يف وســط املدينــة وغريهــا مــن
املــوارد واألصــول الثقافيــة للمدينــة مــن شــأنه أن يعــزز القطاع الســياحي
الشــامل ويجــذب االســتثامرات االقتصاديــة ذات الصلــة إىل املدينــة.

٢
يجب ربط سباق الرايل الدويل بشبكة املواقع الثقافية
والتاريخية ذات األهمية والجاذبة يف املدينة

٣
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يجب أن يكون الزوار قادرين عىل الوصول بسهولة
إىل اللوحات والرسومات الصخرية املحمية من قبل
اليونسكو الواقعة بعيدا ً عن وسط املدينة
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 1القالع التاريخية
 2موقع سباقات الرايل
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 ١،٦التوصيات االسرتاتيجية
بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسرتاتيجي وتحديد اهم اربعة قضايا اسرتاتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف حائل ،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 مدينة حائل.

 ١،١،٦املدينة املدمجة الشاملة

١

[التكثيف]

وفق ـاً ملبــادئ موئــل األمــم املتحــدة ،يتعــن عــى املــدن أن تشــجع اســراتيجيات التنميــة املكانيــة التــي تراعــي الحاجــة
إىل توجيــه أنشــطة التوســع يف التنميــة العمرانيــة والحرضيــة ،وترتيــب األولويــات للتجديــد الحــري عــن طريــق التخطيــط
لتوفــر بنيــة تحتيــة وخدمــات ميــرة وســهل الوصــول إليهــا ،ومــن املتصــور أن تكــون املدينــة املدمجــة الشــاملة عبــارة
عــن تجمعــات عمرانيــة عاليــة الكثافــة ،تتميــز مبشــاريع متعــددة االســتخدامات ،ومناطــق مركزيــة مميــزة وكثيفــة ومفعمــة
بالحيويــة ،مــع وجــود خدمــات ومرافــق موزعــة بشــكل جيــد (مثــل املستشــفيات ،والحدائــق ،واملتنزهــات ،واملــدارس)،
كــا إن إنشــاء آليــات مكانيــة وقانونيــة لتعزيــز إنشــاء مدينــة مدمجــة ،تزيــد مــن ســهولة إمكانيــة الوصــول وقابليــة الســر،
وبالتــايل تزيــد مــن عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام واألماكــن العامــة ،مــا يقلــل مــن االزدحــام
ويعــزز االقتصــاد املحــي ويزيــد مــن التفاعــات يف املجتمــع ،وتشــمل السياســات الراميــة إىل تعزيــز ودعــم الدمــج
والتجديــد الحــري ،وإحيــاء مراكــز املــدن ،وضبــط التنميــة العمرانيــة يف املناطــق الريفيــة واملناطــق الطرفيــة ،والنهــوض
بكثافــة أعــى وتنميــة االســتخدام املختلــط ،وتشــجيع النقــل العــام ،وتركيــز التنمية الحرضية حــول املحطــات العامة للنقل.

 ٢،١،٦املدينة املرتابطة واملتصلة

٢

[التوازن العمراين]

تســعى األجنــدة الحرضيــة الجديــدة نحــو الحصــول عــى التــزام مــن املــدن بتســهيل إمكانيــة الوصــول إىل األماكــن العامــة
ووســائل النقــل العــام والســكن والتعليــم واملرافــق الصحيــة واملعلومــات العامــة واالتصــاالت يف كل مــن املناطــق
الحرضيــة والريفيــة ،لذلــك ،تعتــر املدينــة املرتابطــة كشــبكة مرتابطــة ومتصلــة بشــكل جيــد ومتوازنــة يف مجاوراتهــا
الســكنية ،كل منهــا مبنتزهاتهــا الخاصــة ومســاحاتها العامــة ،وتحتــوي عــى مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة القطــاع
را يف تشــكيل البنيــة
الخــاص والعــام املتداخلــة ،وتشــكل بيئــة حرضيــة صحيــة وحيويــة ،وتلعــب شــبكة الشــوارع دو ًرا كب ـ ً
العمرانيــة ،والتــي بدورهــا تضــع منطًــا لتطويــر الكتــل والشــوارع واملبــاين واملســاحات املفتوحــة واملناظــر الطبيعيــة،
وهــذا يشــمل إنشــاء تــدرج هرمــي يف الشــوارع إىل جانــب وجــود الطــرق الرشيانيــة ،والشــوارع املحليــة حســب
االختالفــات يف وســائل النقــل والرسعــة املروريــة ،لتكــون مبثابــة عنــارص ربــط مــن حيــث شــبكة الطــرق وســهولة الحركــة
أو التفاعــات االجتامعيــة ،ويف هــذا اإلطــار ميكــن أن توفــر وســائل النقــل العــام ســبل تنقــل رسيعــة إىل كافــة أجــزاء
املدينــة مــن خــال ربــط املناطــق العامــة ومناطــق األنشــطة الوظيفيــة املختلفــة يف املدينــة باألحيــاء املختلفــة،
واألهــم مــن ذلــك ،أن هــذه املجــاورات الســكنية يجــب أن تحتــوي عــى أماكــن العمــل واملواقــع املريحــة التــي ميكــن
الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع أفــراد املجتمــع والتــي تتســبب بدورهــا يف وجــود أقــل حاجــة الســتخدام الســيارات الخاصــة.

 ٣،١،٦املدينة املرنة

٣

[ املرونة ]

٤

[الحامية]

84

تضــع املدينــة املرنــة يف االعتبــار النســيج العمــراين والبنيــة التحتيــة العمرانيــة املناســبة لتكــون أكــر مرونة تجــاه التحديات
العمرانيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تصاحــب اســتهالك الوقــود املعتمــد عــى الكربــون وتغــر املنــاخ ،وعــى
هــذا النحــو ،ميكــن تعريــف املدينــة املرنــة عــى أنهــا شــبكة مســتدامة مــن األنظمــة العمرانيــة واألحيــاء ( )18التــي تحتــوي
عــى كل مــن املكونــات البيئيــة الطبيعيــة والعمرانيــة يف املدينــة ،ووفقًــا لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،تحتــاج املــدن
إىل ضــان االســتدامة البيئيــة مــن خــال تعزيــز ودعــم الطاقــة النظيفــة واالســتخدام املســتدام لــأرايض واملــوارد
يف التنميــة الحرضيــة ،وحاميــة النظــم البيئيــة والتنــوع البيولوجــي ،والحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،والتخفيــف مــن حــدة
تغــرات املنــاخ والتكييــف معهــا ،وباختصــار ،تحتــاج املــدن إىل إيجــاد مرونــة عمرانيــة وحرضيــة ،إىل جانــب الدعــم املتبــادل
مــا بــن املدينــة املرنــة ،وأنظمتهــا اإلقليميــة ،لتفعيــل آليــات التحــول الحــري اإليجــايب يف املناطــق الحرضيــة ،وضــان
إمــدادات موثوقــة ومتوازنــة مــن سالســل األنشــطة املضيفــة للقيمــة ،ويف حائــل مثــال جيــد عــى ذلــك وهــو اســتضافة
منافســات ســباق الســيارات الصحــراوي الســنوي (الــرايل) الســتغالل مواردهــا الطبيعيــة لتعزيــز االقتصــاد املحــي.

 ٤،١،٦املدينة التاريخية

عــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة ،تدهــورت مراكــز أواســط املــدن وأحيائهــا التاريخيــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،حيــث أنــه
اســتنادا ً إىل «أفضــل املامرســات بشــأن االســتدامة االجتامعيــة يف املناطــق التاريخيــة» املحــددة مــن قبــل موئــل األمــم
املتحدة واليونســكو يف العديد من املدن )19( ،فقد أدى وجود املزيج من املســاكن القدمية ،واالزدحام ،والبنية التحتية
القدميــة ،والخدمــات غــر املالمئــة يف العديــد مــن املــدن إىل هجــرة الســكان إىل املســتوطنات النائيــة ،تاركــن وراءهم
املبــاين غــر املأهولــة وكبــار الســن ،وبــدالً من إجراء تحديــث ملنازلهم وأماكن عملهم ،فغالبًا مــا يتدهور الرتاث املعامري
بهــا ،وتواجــه املــدن الســعودية الضغــط العــايل مــن قبــل أنشــطة التنميــة العمرانيــة ،ولذلــك عليهــا أن تنشــئ نظامـاً رقابياً
دقيقـاً للحفــاظ عــى البيئــة ،ليــس فقــط لحامية املباين الرتاثية ولكن أيضاً حامية املعامل الجاملية يف الطرق والشــوارع.
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 ٢،٦النامذج املناسبة للتنمية العمرانية يف حائل

 ١،٢،٦املدينة املدمجة :من خالل إنشاء مراكز جديدة وتكثيفها
تتكــون مدينــة حائــل مــن مناطــق ســكنية منخفضــة الكثافــة ،باســتثناء
وســط املدينــة الحــايل ،حيــث توجــد كثافــة أعــى وأمنــاط متعــددة
لالســتخدامات ،ولتحقيــق املدينــة املدمجــة املتصــورة واملدينــة الكثيفــة
واملفعمــة بالحيــاة ،يجــب تحديــث وترقيــة املناطــق املركزيــة.
تتمتــع املدينــة املدمجــة واملتكاملــة بالعديــد مــن الفوائــد؛ حيــث أنهــا
تعتمــد بشــكل أقــل عــى حركــة الســيارات الخاصــة ،وبالتــايل تنخفــض
فيهــا االنبعاثــات واســتهالك الطاقــة ،وتتيــح الفرصــة لوجــود خدمــات نقــل
عــام أفضــل ،وتزيــد فيهــا إمكانيــة وســهولة الوصــول ،مــا يســمح بإعــادة
اســتخدام البنيــة التحتيــة الحاليــة واألرايض التــي ســبق تطويرهــا ،مــع
تفضيــل تجديــد املناطــق الحرضيــة املوجــودة من خالل تحســن مســتوى
الحيويــة الحرضيــة ونوعيــة الحيــاة ،والحفــاظ عــى املســاحات الخــراء،
وإنشــاء مجموعــة متنوعــة مــن األعــال التجاريــة ،ولهــذه األســباب،
مــن املهــم الحــد مــن الزحــف والتمــدد العمــراين يف مدينــة حائــل.
تركــز هــذه اإلســراتيجية عــى احتــواء النمــو والتوســع ضمــن حــدود
التنميــة القامئــة ،حيــث يجــب أن تقتــر التنميــة والتطويــر يف املقــام
األول عــى املنطقــة املبنيــة حال ًيــا ،مــع الرتكيــز عــى الطريــق الدائــري،
وبالتــايل االســتفادة مــن جميــع األرايض الفضــاء املتاحــة ،وبنــا ًء عــى
ذلــك ،هنــاك حاجــة إلنشــاء نطــاق وحــدود للتنميــة صارمــة تحــد مــن امتــداد
ا عــن زيــادة كثافــة الهيــاكل القامئــة ،وتقليــل تقســيم
املدينــة ،فضــ ً
املناطــق وإجــراء مزيــد مــن التدخــات ،مثــل زيــادة املســاحة املبنيــة
را ،مــن خــال تحفيــز تطويــر مشــاريع متعــددة
الصالحــة لالســتخدام ،وأخـ ً
االســتخدامات والربامــج ،والتطبيــق الصــارم لرضيبــة «األرايض البيضــاء».
إن هــذه املبــادرات (والتــي تــم تنفيــذ بعضهــا بالفعــل) ســوف تخفــف
مــن الضغــوط الواقعــة عــى املدينــة مــن حيــث توفــر شــبكة واســعة
مــن البنيــة التحتيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،يجــب إجــراء بعــض التحســينات
والتدخــات الســتيعاب الزيــادات املتوقعــة داخــل املدينــة املدمجــة،
وعــى املــدى الطويــل ،ســيكون لذلــك فعاليــة أكــر مــن حيــث التكلفــة،
والكفــاءة ،وأقــل اســتهالكًا للمــوارد ،وإنشــاء مدينــة صديقــة للبيئــة.

١

األرايض البيضاء ذات القدرة عىل استيعاب مشاريع
التكثيف يف نطاق النسيج العمراين

٢

األرايض البيضاء املتاحة لديها القدرة عىل دمج وربط
نظام الشبكة الخرضاء

٣

تُظهر هذه املنطقة كثافة منخفضة ومناطق غري
مكتملة النمو
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النظرة املستقبلية

حد مستقبيل للتنمية العمرانية

2

3
1

املنطقة التي يجب أن يتم تكثيفها أوالً
أرايض بيضاء داخل نطاق الطريق الدائري

الشكل  .٤٦مدينة حائل املدمجة
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 ٢،٢،٦املدينة املرتابطة واملتصلة :استخدام وسائل النقل العام لربط
مختلف أجزاء املدينة واملرافق الحرضية
تعالــج هــذه االســراتيجية ظاهــرة تقســيم الهيــكل العمــراين والحد من التقســيم املكاين،
مــا يــؤدي إىل ســهولة الحركــة والتنقــل عــى نحــو أوســع لجميــع املواطنــن ،حيــث أن مــن
أهــم عوامــل التجزئــة يف املدينــة هــي البنيــة التحتيــة ذات األبعــاد املفرطــة يف الحجــم
واألرايض الفضــاء والســات الطبوغرافيــة والطبيعيــة وأمنــاط اســتخدامات األرايض.
طريــق امللــك فهــد بــن عبــد العزيــز (الطريــق الدائــري) ،طريــق امللــك عبــد العزيــز (الطريــق
الرسيــع  ،)400وطريــق امللــك ســعود (الطريــق الرسيــع  )70هي ممرات رئيســية للســيارات
التــي تقســم املدينــة إىل مناطــق وأحيــاء مختلفــة ،وبالتــايل فــإن هــذا النــوع مــن البنيــة
التحتيــة املخططــة ،باإلضافــة إىل كونهــا ذات أبعــاد مفرطــة يف الحجــم ،ال تشــجع نشــوء
مدينة متامسكة ،ميكن التنقل فيها بيرس ،وصالحة للعيش ،حيث أن شبكة الطرق الثانوية
والفرعية املنفصلة تفتقر إىل التدرج الهرمي ،وتساهم يف تقسيم املدينة بشكل كبري.
يجــب إعــادة النظــر يف حجــم الطــرق الرسيعــة  70و 400ومواءمتهــا لتتوافــق مــع شــوارع
مدينــة حائــل بحيــث تكــون صديقــة للمشــاة ،وينبغــي تحويلهــا لدعــم الزيــادات الحاليــة
واملســتقبلية يف تدفــق حركــة الســيارات املحليــة ،باإلضافــة إىل دمــج نظــام النقــل
العــام املقــرح ،مثــل النقــل الرسيــع بالباصــات ( )BRTوخطــوط الحافــات املحليــة ،مــع
محطــات االســتقبال والتوصيــل املناســبة ،كــا يجــب إنشــاء مســارات للمشــاة يف
هــذه الشــوارع العريضــة الجديــدة بهــدف توفــر شــبكة آمنــة ،ومرتابطــة بشــكل جيــد،
ومشــجعة للســر عليهــا باألقــدام ،وبإضافــة وصــات الطــرق الطوليــة والعرضيــة يتــم
توفــر بدائــل فعالــة ،وتقليــص وقــت االنتظــار واالنبعاثــات ،واملحافظــة عــى جــودة
البيئــة ،كــا إن وجــود مناطــق رئيســية ومراكــز يف املواقــع االســراتيجية عــر شــبكة
الطــرق يعــزز مــن وجــود نظــام قــوي وفعــال ،ويجــب أن تكــون هــذه النقــاط واملراكــز
الرئيســية ذات أبعــاد مناســبة لتشــجيع األنشــطة التجاريــة ذات الكثافــة العاليــة واألنشــطة
متعــددة االســتعامالت ،كــا يجــب أن تتــاىش شــبكة هــذه املواقــع واملراكــز مــع الكثافــة
الســكانية مــا يتيــح للمواطنــن ســهولة الوصــول وقربهــا مــن الخدمــات وفــرص العمــل.
تتفاقــم مشــكلة التقســيم والتجزئــة املكانيــة بوجــود شــبكة األوديــة والتــال والجبــال
داخــل املدينــة ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن املشــكلة ليســت مــع األوديــة والجبــال ذاتهــا
ولكــن مــع عــدم وجــود اتصــال عــر هــذه الســات الطبيعيــة ،حيــث يكمــن القصــور يف
عــدم اســتخدامها كعنــارص موحــدة ،حيــث أن املدينــة املرتابطــة واملتصلــة تســتفيد
مــن هــذه العنــارص (الطــرق الرسيعــة  ،400 ،70والطريــق الدائــري والــوادي) ،كعوامــل
للتحــول وإزالــة التجزئــة العمرانيــة ،كــا إن نظــام الــوادي الــذي يعــر املدينــة يعتــر رابــط
جيــد للمدينــة وميكــن االســتفادة منــه يف إعــادة دمــج النســيج الحــري ،وللقيــام بذلــك
ميكــن أن تتــم زيــادة الرتابــط واالتصــال عــر الــوادي ،وضــان أنــه ال يشــكل عائقــا أو
عنــر تجزئــة للنســيج الحــري ،كــا يجــب ربــط الــوادي باملجــاورات الســكنية املحيطــة
بــه ،مــا يتيــح إمكانيــة وســهولة الوصــول إىل املزيــد مــن املســاحات الخــراء املفتوحــة.
وتعتــر األرايض الفضــاء الكبــرة داخــل املنطقــة املبنيــة والتخطيــط الضعيــف
الســتخدامات األرايض عاملــن إضافيــن يف تجزئــة املدينــة وجعــل مــن الصعــب
التنقــل فيهــا ،وبوضــع وتنفيــذ السياســات الصارمــة تجــاه األرايض الفضــاء فــإن ذلــك
يشــجع التنميــة والتكثيــف داخــل النســيج الحــري ،وتفــادي وجــود مســاحات شــاغرة
كبــرة غــر متصلــة داخــل النســيج العمــراين ،كــا يجــب تجنــب االســتخدامات األحاديــة
لــأرايض يف التخطيــط ،أي أن املجــاورة الســكنية يجــب أن تحتــوي عــى خليــط
متعــدد مــن االســتخدامات ،ويــويص موئــل األمــم املتحــدة بأنــه ينبغــي أن تكــون
هنالــك نســبة  % 40عــى األقــل مــن االســتخدامات التجاريــة يف األرايض الســكنية.
ومــع وجــود مثــل هــذه األنظمــة ،ســيكون مــن الســهل الحــد مــن تكلفــة الحركــة
للمواطنــن ،والتخلــص مــن حركــة النقــل غــر الفعالــة مــن حيــث التكلفــة ،وزيــادة إمكانيــة
الســر باألقــدام ،والوصــول إىل أماكــن العمــل ،وزيــادة التفاعــل االجتامعي-االقتصــادي.
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١

إن التكثيف داخل منطقة وسط املدينة بوجود
محطات النقل الرئيسية سيزيد من النشاط
االقتصادي يف املنطقة ويخلق منها منطقة نابضة
ومفعمة بالحياة

٢

إعادة النظر يف الشوارع الرئيسية وتزويدها
بوسائل النقل العام

٣

تزويد املناطق السكنية مبحطات النقل الصغرية
سوف يزيد من الخدمات

النظرة املستقبلية
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3

حافالت النقل الرسيع املقرتحة
وسائل النقل العامة

محطات النقل العام

الشكل  .٤٧يوضح مدينة حائل املرتابطة شبكياً
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 ٣،٢،٦املدينة املرنة :إعادة التوازن للنظم
االجتامعية-البيئية واالقتصادية
تســتند هــذه االســراتيجية عــى االســراتيجية الســابقة وتهــدف إىل
تشــكيل مدينــة أكــر إندماجـاً وشــموالً وتكافــؤا ً ،وزيــادة إمكانية وســهولة
اســتخدام املرافــق العامــة واالســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة ،حيث أن
تقليــص التجــزؤ وعــدم التســاوي يف الفــرص ســيؤدي إىل توفــر حافــز
غــر مبــارش إلعــادة التــوازن للعوامــل االجتامعيــة االقتصاديــة الهيكليــة
يف املدينــة.
تحتــوي مدينــة حائــل حال ًيــا عــى مناطــق ذات منشــآت عامــة وأنشــطة
تجاريــة عاليــة الرتكيــز ،وعــى وجــه الخصوص يف وســط املدينــة القدمية،
بينــا تفتقــر املناطــق األخــرى بشــكل كبــر إىل مثــل هــذا الرتابــط
والرتكيــز ،وتقــع هــذه املناطــق يف األجزاء الرشقية والشــالية الرشقية
مــن املدينــة ،وكذلــك يف الجنــوب الغــريب ،كــا ميكــن اســتخدام شــبكة
الــوادي والجبــال والكثبــان الرمليــة املوجــودة داخــل املدينــة وخارجهــا
مبــارشة ،كمحفــز إلعــادة التــوازن واملرونــة اجتامعي ـاً واقتصادي ـاً وبيئي ـاً،
وقــد اتخــذت مدينــة حائــل بالفعــل خطــوات يف هــذا االتجــاه مــن خــال
اســتضافة ســباق الســيارات (الــرايل) الصحــراوي الســنوي ،وهــو
مســاهم اقتصــادي كبــر يســتخدم أيضــا الخصائــص الطبيعيــة للمدينــة،
وتســتمر منافســة ســباق الــرايل بالتوســع ســنوياً ،مــا يجــذب الــزوار
الدوليــن الذيــن يســاهمون يف االقتصــاد بطــرق وأشــكال متعــددة.
إن تركيــز املرافــق العامــة والتجاريــة الجديــدة حــول شــبكة مواصــات
جيــدة يعتــر مفتــاح نجــاح لهــذه االســراتيجية والجــر املوصــل إىل
املدينــة الناجحــة والشــاملة ،كــا إن ربــط املســاحات والخدمــات
العامــة الجديــدة ببقيــة املدينــة مــن خــال نظــام نقــل فعــال مــن
شــأنها أن تزيــد مــن إمكانيــة وســهولة الوصــول واالســتخدام لجميــع
املواطنــن واملســتخدمني يف املناطــق الحرضيــة إىل أقــى حــد
ممكــن ،مــا ميكــن املزيــد مــن األشــخاص مــن التواجــد بالقــرب مــن
الخدمــات واملرافــق ،ويعــزز ويدعــم املناطــق املتعــددة االســتخدامات
والعاليــة الكثافــة املوزعــة بشــكل جيــد يف جميــع أنحــاء املدينــة.

١

ربط الشبكة الخرضاء واستخدام تقنيات الزراعة
التقليدية التي تكون أكرث مالءمة ومحافظة عىل
املوارد املائية

٢

يجب ربط املناظر الطبيعية واملساحات املفتوحة
خارج املدينة بوسط مدينة حائل مع شبكتها الخرضاء
والزرقاء

٣

يجب أن تكون املتنزهات واألماكن املفتوحة الحالية
واملقرتحة سهلة الوصول ومتكامل ًة مع هيكل
املدينة
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وسط املدينة

الشبكة الخرضاء املقرتحة

الشكل  .٤٨يوضح مدينة حائل املرنة
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 ٤،٢،٦مدينة الرتاث :الحفاظ عىل املوارد واألصول الثقافية
والتاريخية للمدينة
تعتــر الثقافــة أداة تطويــر هامــة وبالتــايل يجــب إصــاح وتجديــد
املناطــق حــول مواقــع الــراث املميــزة ،حيــث أن الــراث الثقــايف
يســاهم يف خلــق هويــة للمنطقــة إىل جانــب مســاهمته يف
التنميــة االقتصاديــة الفعليــة ،فعــى مقربــة مــن املواقــع واملعــامل
التاريخيــة تزدهــر األنشــطة االقتصاديــة الهامــة ،وهكــذا ،فــإن
البيئــة الطبيعيــة والثقافيــة املتوازنــة واملتكاملــة بشــكل جيــد
تــؤدي إىل خلــق هويــة قويــة ،واقتصــادات متطــورة عــى نحــو
مســتدام وتحــدث أثــر إيجــايب عــى األنشــطة العمرانيــة والحرضيــة.
ويف حائــل ،تنتــر املــوارد واألصــول الثقافيــة يف جميــع أنحــاء املدينــة،
مــن وســط املدينــة القديــم إىل الضواحــي وخارجهــا ،ويوجــد يف
املنطقــة موقعــن للــراث العاملــي لليونســكو ،كــا لعبــت املناظــر
الطبيعيــة والجيولوجيــة الغنيــة دورا ً أســايس يف مــايض املدينــة
وتاريخهــا املميــز ،عــى ســبيل املثــال ،الكثبــان الرمليــة يف صحــراء
النفــود الكبــر ،واملناظــر الطبيعيــة الجبليــة لجبــال أجــا الواقعــة يف
الشــال ،والصخــور الجرانيتيــة الحــادة لجبــال الســنينة يف الغــرب مــن
املدينــة كلهــا ســات طبيعيــة كانــت تحمــي املدينــة مــن الغــزاة يف
املــايض ،بينــا يف الوقــت نفســه أتاحــت لهــا فرصــة النمــو واالزدهــار.
يتبــع النمــوذج تطبيــق مجموعــة مــن الضوابــط التنظيميــة شــديدة
التقييــد عــى املبــاين التاريخيــة ونقــاط االهتــام يف املدينــة ،حيــث
إن الحفــاظ عــى هــذه األصــول واملــوارد التاريخيــة وتحديثهــا مــن شــأنه أن
يرســخ هويــة املدينــة باعتبارهــا مفــرق طرق بــن املايض واملســتقبل.

١

شارع يف أوائل عرشينيات القرن العرشين  -ينبغي
االحتفاء بأمناط التنمية الحرضية القدمية ودمجها

٢

قرص برزان  -يجب توثيق النقاط التاريخية الرئيسية
ذات األهمية وتسهيل الوصول إليها وربطها
باملناطق األخرى

٣

يجب ربط مناطق اللوحات والرسومات التاريخية
الواقعة بعيدا ً عن وسط املدينة بالشبكة السياحية
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النظرة املستقبلية

مسار الحجاج القادمني من العراق وسوريا
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مسار الحجاج إىل مكة

املواقع التاريخية ذات األهمية والجاذبة
مسار تاريخي للحاج

املدينة التاريخية

 1القالع التاريخية
 2سوق
 3منتزه

 4وادي
 5جبل
 6موقع سباقات الرايل
 7موقع الرسومات عىل الصخور

الشكل  .٤٩مدينة حائل الرتاثية
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النظرة املستقبلية

 ٣،٦اإلجراءات ذات األولوية يف مدينة حائل

 ١،٣،٦من اإلسرتاتيجيات إىل التنفيذ

يتطلــب تحويــل التوصيــات التصميميــة لحلــول مكانيــة
وقابلــة للتنفيــذ مــن خــال إعــداد مخطــط تفصيــي لإلجــراءات ذات
األولوية ،لتوجيه حائل تدريجياً إىل تحوالت مكانية واقتصادية واجتامعية.
ويرتكــز ذلــك عــى التوصيــات اإلســراتيجية األربــع وعــى
سلســلة مــن التدخــات املمنهجــة والتدريجيــة ملدينــة حائــل
توجــه عمليــات إنشــاء مدينــة متكاملــة ومرتابطــة وموحــدة.
وعمومــا ،يخلــق مخطــط اإلجــراءات ذات األولويــة أثــرا عــى مســتويني:
مســتوى املنطقــة العمرانيــة واملجــاورات الســكنية ،كــا يســعى
إىل إعــادة تهيئــة البنيــة التحتيــة القامئــة نحــو منظــور متعــدد األغــراض
واالســتخدامات ،وإعــادة بنــاء العالقــات بني مختلف مســتخدمي املدينة،
وتعزيــز ودعــم التكامــل بــن الضواحــي الحرضية وبقيــة املدينة ،من خالل
تحســن شــبكات النقــل والتنقــل ويف نفــس الوقــت تطويــر وتوســيع
أدوات التمويــل واألدوات النظاميــة الالزمــة لدعــم كل هــذه التحــوالت.
وبشــكل عــام ،فــإن مخطــط أولويــات العمــل يحتــوي عــى أربعــة
إجــراءات ذات أولويــة ممنهجــة ملدينــة حائــل ،وعــى الرغــم مــن
أن جميــع اإلجــراءات االســراتيجية تســتهدف تدخــات محــددة،
إال أن هنــاك اختالفًــا مفاهيم ًيــا يف طريقــة تصميمهــا.
اإلجراءات األربعة هي:

©©FSCP
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اإلجراء األول :إنشاء شبكة أساسية فعالة للنقل العام؛
اإلجراء الثاين :عمليات التكثيف والربط بالطرق والشوارع وإنشاء مراكز
جديدة؛
اإلجراء الثالث :إنشاء نظام بنية تحتية للشبكات الزرقاء والخرضاء موزع
ومتكامل بشكل جيد؛
اإلجراء الرابع :حامية املعامل التاريخية وإنشاء مسار ترايث متصل
ومرتابط.
يتنــاول اإلجــراءان األول والثالــث الحاجــة إىل مجموعــة مــن التدخــات
عــى نطــاق حــارضة املنطقــة ،وتتمثــل أهدافهــا يف الرتكيــز عــى
تطويــر البنيــة التحتيــة التــي ســتوفر للمواطنــن الحــد األقــى
مــن إمكانيــات الحركــة وبدائــل النقــل ،وإنشــاء مجــاالت واســعة
إلعــادة التــوازن االجتامعــي واإليكولوجــي ،وذلــك باســتخدام شــبكة
الــوادي باعتبارهــا الهيــكل الرئيــي ،بينــا يركــز اإلجــراء الثــاين
عــى التدخــات عــى مســتوى املجــاورة الســكنية ،مــن خــال
التكثيــف وتركيــز التنميــة عــى األرايض الفضــاء املتاحــة كأولويــة،
والتحكــم يف النطــاق العمــراين وفــرض الرضائــب عــى األرايض
البيضــاء عــى نحــو صــارم ،أمــا اإلجــراء الرابــع فيهتــم بهويــة ومكانــة
املدينــة كوجهــة للســياحة الرتاثيــة والرتفيــه واملغامــرات الرياضيــة.

النظرة املستقبلية

املنطقة التي يجب أن يتم تكثيفها أوالً
أرايض بيضاء داخل نطاق الطريق الدائري
أرايض بيضاء داخل نطاق الطريق الدائري

وسائل النقل العامة

محطات النقل العام
وسط املدينة
الشبكة الخرضاء املقرتحة

الشكل  .٥٠التحليل العام للوضع العمراين مبدينة حائل
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النظرة املستقبلية

 ٤،٦السياسات التنفيذية لإلجراءات ذات األولوية يف
مدينة حائل

 ١،٤،٦اإلجراء األول :إنشاء شبكة أساسية فعالة للنقل العام
ينقســم هــذا اإلجــراء األول إىل ثــاث مراحــل وتهــدف كل مرحلــة
نحــو االســتفادة مــن املرحلــة الســابقة ،ويركــز عــى التــدرج الهرمــي
للشــوارع إىل جانــب وجــود الطــرق الرشيانيــة ،والشــوارع املحليــة حســب
را
االختالفــات يف رسعــة حركــة املــرور ،وتلعــب شــبكة الشــوارع دو ًرا كبـ ً
يف تشــكيل البنيــة العمرانيــة ،والتــي بدورهــا تضــع منطًــا للتطــور
للكتــل والشــوارع واملبــاين واملســاحات املفتوحــة واملناظــر الطبيعيــة.
وســوف تســتفيد مدينــة حائــل مــن إنشــاء شــبكة نقــل عــام جديــدة ،تعترب
بديل للسيارات الخاصة ،ومن وجود خيارات بديلة لحركة املرور مبجرد دمج
شــبكة وســائل النقــل العام بالبنية التحتية لخاصيــة «املواقف التحفيزية/
أركــن وأركــب النقــل العــام « ،حيــث سيســاعد ذلــك عــى تقليــل أوقــات
االنتظــار وازدحــام حركــة املــرور ،مــا يــؤدي يف نهايــة األمــر إىل التأثــر
البيئــي اإليجــايب عــى املدينــة ،وبشــكل عــام ،ســيتم تحويــل املدينــة
إىل مدينــة مرتابطــة بشــكل جيــد ونشــطة تجاري ـاً ومســتدامة وصديقــة
للمشــاة ،ولتنفيــذ اإلجــراء األول ،يجــب تنفيــذ الخطــوات التاليــة بالتــدرج:

 1.1تحويــل الطريــق الرسيــع ( 70طريــق امللــك ســعود)
والطريــق الرسيــع ( 400طريــق امللــك عبدالعزيــز) إىل شــوارع
عريضــة داخــل املدينــة.
الطريــق الرسيــع ( 70طريــق امللــك ســعود) والطريــق الرسيــع 400
(طريــق امللــك عبــد العزيــز) هــا حاليــا يشــكالن قواطع/فواصــل عازلــة
للنســيج الحــري داخــل الطريــق الدائــري ،كــا أنهــا يعمــان كطــرق
رسيعــة للســيارات عابــرة للمدينــة ،بحركــة مــرور عاليــة الرسعــة ،وســيتم
النظــر فيهــا وتقليــص أبعادهــا لتقليــل الرسعــات العاليــة ودمــج حركــة
املــرور بهــا وتزويدهــا بخطــوط حافــات وباصــات النقــل الرسيــع
املقرتحــة ( 1و ،)2وبإعــادة تصميــم الطريقــن الرسيعــن  70والطريــق

تحسني الطريق الرسيع  70داخل الطريق الدائري
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الرسيــع ( 400بــن الطريــق الدائــري والطريــق الرسيــع  ،)70كشــوارع

عريضــة صديقــة للمشــاة داخــل املدينــة ســوف يســاعد ذلــك عــى إعــادة
دمــج النســيج الحــري املركــزي كــا يعمــل كمحــور مركــزي للمواصــات،
وســوف تحتــوي هــذه الشــوارع العريضــة عــى وســائل النقــل
والتنقــل املختلفــة واملتنوعــة ،واألنشــطة التجاريــة النابضــة بالحيــاة،
واملســاحات املفتوحــة الرتفيهيــة ،واألماكــن العامــة الصديقــة للمشــاة.

 1.2إنشاء وربط شبكة النقل العام الثانوية عرب املدينة.

ســتوفر هــذه الشــبكة مــن الطــرق الثانويــة الفرعيــة إمكانيــة وصــول أكــر
تفرعــاً إىل املجــاورات الســكنية املحيطــة بالشــارع العريــض (الطريــق
الرسيع  70ســابقاً) ،وربط املناطق العمرانية داخل الطريق الدائري ،مام
يــؤدي إىل إيجــاد طــرق ووســائل تدفــق بديلــة لحركــة املــرور عــر املدينــة،
وســوف تركــز شــبكة النقــل الثانويــة عــى ربــط كل مــن محطــة الخطــوط
الحديديــة الجديــدة يف الشــال ،والجامعــة واملطــار يف الجنــوب.

 1.3إنشــاء محطــات إضافيــة مــن «املواقــف التحفيزية/أركــن
وأركــب النقــل العــام» للحــد مــن كثافــة الســيارات داخــل الطريــق
الدائــري الداخــي.
ســوف يتــم إنشــاء محطــات «املواقــف التحفيزية/أركــن وأركــب النقــل
العــام» اإلضافيــة عــى األطــراف الخارجيــة للمدينــة إىل جانــب إنشــاء
شــبكة للنقــل العــام لتعزيــز الشــبكة املحــدودة الحاليــة ،وســيكون لهــا
تأثــر يف الحــد مــن ازدحــام الســيارات ،مــا يقلــل بــدوره من وقــت القيادة
بالنســبة للمســتخدمني ،فضـاً عــن الفوائــد البيئيــة املرتبطــة بذلــك ،كام
يجــب أن تكــون هــذه املحطــات حديثــة ومــزودة بالتقنيــات الذكيــة إلعــام
املســتخدمني بالوقــت الفعــي لإلشــغال واألماكــن الخاليــة املتاحــة.

النظرة املستقبلية

مراكز صغرية

محطات “أركن وأركب” الحالية

شارع امللك عبدالعزيز العريض داخل املدينة

مركز/وسط املدينة

محطات “أركن وأركب” اإلضافية

أنظمة حافالت النقل الرسيع املقرتحة

( P+Rأركن السيارة وأركب)

الشكل  .٥١إنشاء شبكة أساسية فعالة للنقل العام

املساحة العمرانية الحالية

أنظمة حافالت النقل الرسيع املقرتحة من قبل املوئل
شبكة النقل العام الثانوية
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النظرة املستقبلية

 ٢،٤،٦اإلجراء الثاين :التكثيف والربط وإنشاء مراكز جديدة
اإلجــراء الثــاين ينقســم إىل ثــاث مراحــل ،تســتفيد فيهــا كل مرحلــة
مــن املرحلــة الســابقة لهــا ،حيــث يركــز هــذا اإلجــراء عــى احتــواء النمــو
والتوســع ضمــن حــدود التنميــة القامئــة ،وتتمثــل املنافــع الناتجــة عــن
هــذا اإلجــراء يف زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل املدينــة وإمكانيــة الســر
فيهــا ،مــا يــؤدي إىل جــذب النــاس إىل األماكــن العامــة ،والحــد مــن
االزدحــام ،وتعزيــز االقتصــاد املحــي ويزيــد مــن التفاعــات يف املجتمع،
كــا إن هــذا اإلجــراء ســوف يدفــع نحــو توفــر خدمــات حرضيــة جديــدة،
وتحويــل األرايض غــر املســتخدمة إىل عنــارص منتجــة ،مــا يســهم
يف اقتصــاد املدينــة وصحتهــا ،ومبــا أن األرايض الفضــاء ضمــن النســيج
العمــراين الحــايل الواقــع داخــل الطريــق الدائــري تبلــغ حــوايل 7,840
هكتــا ًرا ،وهــي نصــف مســاحة األرض الداخليــة ،فــإن املدينــة بحاجــة إىل
ـدل مــن تعزيــز املشــاريع الجديــدة
الرتكيــز عــى اســراتيجيات التكثيــف بـ ً
عــى أطــراف املدينــة ،كــا إن إنشــاء آليــات مكانيــة وقانونيــة لتعزيــز
إنشــاء مدينــة مدمجــة يف حائــل ،ســوف يزيــد مــن ســهولة إمكانيــة
الوصــول ،وبالتــايل يزيــد مــن عــدد األشــخاص الذيــن يســتخدمون وســائل
النقــل العــام واألماكــن العامــة ،مــا يقلــل من االزدحــام ويدعــم االقتصاد
املحــي ،كــا إن الكثافــة العاليــة واســتخدامات األرايض املختلطــة
واملزيــج االجتامعــي تزيــد مــن القــرب مــن العمــل واملنــزل والخدمــات،
ومــن املعــروف أن التفاعــل املجتمعــي يف املبــاين ذات الكثافــة
العاليــة واالســتعامالت املختلطــة واألدوار األرضيــة النشــطة يف
املبــاين يــؤدي إىل وجــود مجــاورات ســكنية ومدينــة متنوعــة وإندماجيــة
شــاملة ومزدهــرة .عموم ـاً ،يتكــون اإلجــراء الثــاين مــن الخطــوات التاليــة:

 2.1إنشاء تدرج هرمي ملراكز االستعامالت املتعددة يف
املواقع االسرتاتيجية عىل امتداد نظام النقل العام.
ســوف يتــم إنشــاء إثنــان مــن املراكــز األساســية متعــددة االســتخدامات
عــى طــول الشــارعني العريضــن الرئيســيني داخــل املدينــة ،وســيتم
توزيــع املراكــز الثانويــة حــول املراكــز الصغــرة لتجمعــات النقــل
العــام ،وذلــك وفقًــا ملعايــر إعــادة التــوازن يف إمكانيــة الوصــول إىل
أماكــن العمــل والخدمــات العامــة واملرافــق يف كافــة أنحــاء املدينــة،
كــا ســوف يركــز التكثيــف والربــط الشــبيك داخــل النســيج الحــري
الحــايل عــى اســتغالل األرايض الفضــاء الواقعــة داخــل الطريــق
الدائــري ،وفــرض نطــاق معــن للحــد مــن التنميــة وجعلهــا مدمجــة،
وإعــادة تأهيــل املناطــق غــر املخططــة الواقعــة داخــل حــدود املدينــة.
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 2.2القيام بعمليات التكثيف حول املراكز الثانوية مام يؤدي
إىل إنشاء مراكز جديدة إلعادة التوازن وسهولة الوصول إىل
الخدمات واملرافق العامة.
ســيتم ترسيــع التكثيــف حــول نظــام النقــل العــام باســتخدامات األرايض
الفضــاء املتاحــة ،وإنشــاء مراكــز جديــدة مــن خــال توفــر الخدمــات
واملرافــق العامــة (التعليميــة ،والرعايــة الصحيــة ،واملناطــق التجاريــة)،
يف املناطــق التــي تعــاين مــن نقــص الخدمــات حاليًــا يف املدينــة،
ولذلــك ،ينبغــي تطبيــق حوافــز مناســبة لتعزيــز برامــج اســتخدامات
األرايض املتعــددة ،بحيــث تســتهدف التكثيــف االســراتيجي
لــأرايض املتاحــة القابلــة للتطويــر وخاصــة حــول مراكــز النقــل العــام.

 2.3التطوير التدريجي لألرايض البيضاء املتاحة داخل النسيج
العمراين الحايل.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي تنميــة األرايض الفضــاء القابلــة للتطويــر
(باســتثناء املمــرات املائيــة واملنحــدرات والتــال وغــر ذلــك مــن
املالمــح الطبيعيــة الهامــة) داخــل املنطقــة العمرانيــة بشــكل تدريجــي
ملنــع عمليــات الزحــف العمــراين ،وبالتــايل اســتيعاب أنشــطة النمــو
املســتقبيل مــن خــال التكثيــف داخــل الكتلــة العمرانيــة والتنميــة
متعــددة االســتعامالت واألغــراض.

النظرة املستقبلية

املحطات الرئيسية ،متعددة االستعامالت
وعالية الكثافة
املحطات الثانوية املحلية ذات الكثافة
العالية

الشكل  .٥٢التكثيف والربط وإنشاء مراكز جديدة

املحطات الصغرية
أرايض بيضاء داخل نطاق الطريق الدائري
املساحة العمرانية الحالية

وسط املدينة
شارع امللك عبدالعزيز العريض داخل املدينة

نظم حافالت النقل الرسيع املقرتحة
وسائل النقل العام اإلضافية
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النظرة املستقبلية

 ٣،٤،٦اإلجــراء الثالــث :تحســن نظــام البنيــة التحتيــة للشــبكات
الزرقــاء والخــراء املوزعــة واملتكاملــة بشــكل جيــد.
أمــا اإلجــراء الثالــث ،مثــل اإلجراءيــن الســابقني ،فينقســم إىل ثــاث
مراحــل ،وأيضــاً تســتفيد كل مرحلــة مــن املرحلــة الســابقة لهــا ،وهــو
يهــدف إىل تعزيــز ودعــم تطويــر العنــارص املكانيــة الحرضيــة التــي تدعــم
اإلدارة املســتدامة يف اســتخدام املــوارد الطبيعيــة واألرايض ،وتشــجع
اإلندماجيــة وتحقيــق الكثافــة املالمئــة واالســتخدامات املختلطــة،
وســوف يشــجع هــذا اإلجــراء قيــام االقتصاديــات ذات الحجــم الكبــر
والتكتــات االقتصاديــة ،واملرونــة الحرضيــة ،واالســتدامة البيئيــة،
وتتمثــل الفوائــد اإلضافيــة يف إنشــاء الرتابــط الشــبيك للطــرق واتصالها
وتقليــل التكاليــف املاليــة والبيئيــة والصحيــة العامــة لحركــة املــرور
والتنقــل غــر الفعالــة ،واﻻزدﺣﺎم وﺗﻠوث اﻟﻬﻮاء واﻟﻀﻮﺿﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻰﻟ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﺮﻴات الجــزر اﻟﺤﺮارة يف املناطــق العمرانيــة واﻟﺤﺮﻀﻳﺔ.
وهنــاك حاجــة إىل إجــراء بعــض هــذه التدخــات يف األماكــن واملســاحات
العامــة التــي يتداخــل فيهــا النظــام الهيدرولوجــي الطبيعــي أو نظــام
الــرف مــع األرايض الفضــاء أو األماكــن العامــة الصغــرة املوجــودة
حالي ـاً ،وتطويــر املعــامل الجامليــة وإســراتيجية تشــجري الشــوارع ،وربــط
املســاحات العامــة والحيــاة الحرضيــة بالــوادي بحيــث يصبــح الــوادي عام ـاً
محفــزا ً للتنميــة الحرضيــة ،عــاوة عــى ذلك ،ميكــن تطويره باعتباره ســمة
رئيســية وهويــة للمدينــة .ويتكــون اإلجــراء الثالــث مــن ثــاث خطــوات:

 3.1إنشاء بنية تحتية إلدارة املياه الطبيعية من خالل حامية
ودمج الوديان
يجــب دمــج مســارات الوديــان يف النســيج الحــري الحــايل ،وتحويــل
املناطــق غــر الهامــة ملســاحات مفتوحــة عامــة ،وإنشــاء مناطــق أخــرى
تعمــل كمســاحات عامــة قابلة الســتيعاب ميــاه الســيول واألمطار وتعمل
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كأحواض تجميع مياه مرتبطة مبحطات إعادة تدوير املياه ،وتحويل نظام
الوديــان إىل حدائــق طوليــة متعــددة الوظائــف ،واســتخدامها كبنيــة تحتية
إلدارة امليــاه الطبيعيــة خــال موســم األمطــار ،عــى أن تشــتمل عــى
خدمــات بديلــة ،ومرافــق ،واســتخدامات ترفيهيــة خــال موســم الجفــاف.

 3.2إنشاء شبكة خرضاء متناسقة باستخدام األرايض الفضاء
لزيادة املناطق الخرضاء الرئيسية.
يجــب تحويــل األرايض الفضــاء واألرايض املتبقيــة عــى طــول
شــبكات النقــل وأنظمــة الواديــان إىل مســاحات خــراء مفتوحــة
وحدائــق ومنتزهــات لالســتخدام العــام ،كــا يــوىص بزيــادة املناطــق
الخــراء للحــد مــن تأثــر الجــزر الحراريــة عــر النســيج العمــراين.

 3.3إضفاء الطبيعة الخرضاء عىل الشوارع العامة بخلق شبكة
خرضاء جيدة االرتباط ،تربط املساحات الخرضاء الرئيسية بنظام
النقل العام
تفتقــر مدينــة حائــل ،يف الوقــت الحــايل ،إىل األماكــن واملســاحات
العامــة واملناطــق الرتفيهيــة الخــراء املفتوحــة ،وبالتــايل فــإن تحديــد
األرايض الفضــاء املتاحــة واالســتفادة منهــا داخــل النســيج الحــري
يعتــر العنــر األســايس يف هــذا اإلجــراء ،ويجــب أن يتــم ربــط هــذه
املســاحات مــع بعضهــا البعــض وباألماكــن العامــة املوجــودة ،كــا يجــب
زرع األشــجار والنباتــات عــى طــول ممــرات النقــل الرئيســية والثانويــة
مــع الرتكيــز عــى تظليــل مناطــق املشــاة للحــد مــن تأثــر الجــزر الحراريــة
وظواهــر التبخــر ،وبالتــايل تخفيــف حــدة املنــاخ املحــي داخــل املناطــق
العمرانيــة ،واملحافظــة عــى املــوارد وخفــض تكاليــف الصيانــة.

النظرة املستقبلية

الشبكة الخرضاء واألماكن العامة
محطات “أركن وأركب” الحالية

املحطات الرئيسية ،متعددة االستعامالت وعالية الكثافة

محطات “أركن وأركب” اإلضافية

املحطات الثانوية ،متعددة اإلستعامالت وعالية الكثافة

كثافة عالية

املحطات الصغرية

الشكل .٥٣تحسني نظام البنية التحتية للشبكات الزرقاء والخرضاء املوزعة واملتكاملة بشكل جيد

وسط املدينة
شارع امللك عبدالعزيز العريض داخل املدينة

نظم حافالت النقل الرسيع املقرتحة
وسائل النقل العام اإلضافية
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النظرة املستقبلية

 ٤،٤،٦اإلجراء الرابع :حامية املعامل التاريخية وإنشاء مسار
ترايث متصل ومرتابط
تتمتــع مدينــة حائــل مبــوارد ثريــة آيلــة إىل االختفــاء بســبب تطــور املدينــة
وتحديثهــا ،علــاً بــأن إعــادة تأهيــل هــذه املــوارد واألصــول التاريخيــة
وربطهــا بالنقــل العــام واملرافــق واألنشــطة التجاريــة ســوف يكــون
لهــا تأثــر عــى هويــة املدينــة الثقافيــة واســتدامتها االقتصاديــة.
يتكون اإلجراء الرابع من الخطوات التالية:

 4.1إعداد اللوائح واألدلة اإلرشادية لحامية األصول التاريخية
املوجودة والحفاظ عليها.
يجــب تطبيــق مجموعــة مــن الضوابــط التنظيميــة املقيــدة والصارمــة
عــى املبــاين التاريخيــة والنقــاط ذات األهميــة يف املدينــة ،مثــل
النمــط العمــراين الشــعبي املتواجــد عــى طــول الوديــان ،حيــث
إن الحفــاظ عــى هــذه األصــول واملــوارد التاريخيــة وتحديثهــا مــن
شــأنه أن يرســخ هويــة املدينــة باعتبارهــا مفــرق طــرق بــن املــايض
واملســتقبل ،ويجــب تطبيــق اللوائــح واألدلــة اإلرشــادية التــي
تفــرض نطــاق التنميــة والتطويــر حــول املــوارد ،وتقييــد عمليــات
التعديــل ،وإعــادة ترميــم املــوارد واألصــول للمحافظــة عليهــا.
 4.2تحديــد وتوثيــق األصــول التاريخيــة التــي تــم تدمريهــا أو املفقودة،
وتطبيــق اللوائــح واألدلة اإلرشــادية.
إجــراء دراســة فنيــة وتاريخيــة لتحديــد وتوثيــق األصــول التاريخيــة املفقــودة
أو املنســية أو التالفــة ،ومبجــرد العثــور عــى هــذه األصــول ،يجــب
إجــراء تدقيــق صــارم للتحقــق مــن أهميتهــا ومكانتهــا يف التاريــخ ،ومــن
ثــم يجــب تطبيــق لوائــح وأدلــة إرشــادية صارمــة شــبيهة باإلجــراء الرابــع
(أ) ،حيــث أن عــدم الصيانــة والتحــوالت السياســية والثقافيــة عــى
مــدى القــرون املاضيــة أدت إىل تلــف العديــد مــن املعــامل التاريخيــة
أو تركهــا دون صيانــة أو رقابــة ،وبالتــايل فــإن هــذه الجهــود إلعــادة
الحيويــة والحفــاظ عــى الــراث ســيعزز مــن الصــورة التاريخيــة لحائــل.

 4.3ربــط جميــع األصــول التاريخيــة لتكويــن (شــبكة استكشــاف
األصــول التاريخيــة «)»Walk of Discovery
إنشــاء شــبكة شــاملة متصلــة ومرتابطــة مــن جميــع املــوارد واألصــول
التاريخيــة والنقــاط ذات األهميــة ،مبــا يف ذلــك قلعــة إعــرف ،بحيــث
يجــب تصميــم هــذه الشــبكة لتكــون صديقــة للمشــاة ومتصلــة
باملدينــة ،ويف الحــاالت التــي ال تكــون فيهــا هــذه األصــول
ضمــن مســافات تتيــح إمكانيــة الوصــول إليهــا باألقــدام أو الدراجــة
الهوائيــة ،فيجــب أن تكــون متصلــة بشــبكة النقــل العــام ،بشــكل
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مثــايل أو حتــى عــى شــكل خطــوط مخصصــة ،وبالتــايل تتيــح
الفرصــة للزائــر أو املســتخدم مــن التنقــل بســهولة مــن نقطــة إىل
أخــرى ،مــع الحفــاظ عــى تسلســل األحــداث التاريخيــة يف املدينــة.

 4.4تطويــر املرافــق العامــة والفــرص التجاريــة لدعــم املــوارد
واألصــول التاريخيــة واملحافظــة عليهــا.
تطويــر األرايض الفضــاء داخــل نطــاق الشــبكة التاريخيــة أو (شــبكة
استكشــاف األصــول التاريخيــة) ،مــا يــؤدي إىل إنشــاء مراكــز جديــدة
مــن خــال توفــر الخدمــات واملرافــق العامــة ،مثــل الحدائــق واملســاحات
املفتوحــة واألنشــطة التعليميــة والتجاريــة ،حيــث تعمــل هــذه األصــول
التاريخيــة كعنــارص أساســية ومحفــزات لتطويــر وتنميــة هــذه املراكــز.

 4.5توســيع شــبكة «استكشــاف األصــول التاريخيــة» لجــذب
األنشــطة الثقافيــة والفعاليــات الجديــدة ،مثل ســباق الســيارات
(الــرايل) وغريهــا مــن رياضــة املغامــرات الرتفيهيــة.
يجــب توســيع شــبكة «استكشــاف األصــول التاريخيــة» لتشــمل
أنشــطة ثقافيــة ونقــاط ذات أهميــة جديــدة وحديثــة ،فمنــذ عــام
 ،1996درجــت مدينــة حائــل عــى اســتضافة ســباقات الســيارات
الســنوية يف الصحــراء واســتقطاب الــزوار املحليــن واإلقليميــن
والدوليــن ،حيــث أن هنالــك مركــز لتنفيــذ وإدارة هــذه الســباقات،
وبالتــايل يجــب ربــط ذلــك بشــبكة «استكشــاف األصــول التاريخيــة»،
علــاً بــأن رياضــة ركــوب األمــواج الرمليــة والتزلــج بواســطة الريــح
ورياضــات املغامــرات األخــرى يف الــر آخــذة يف االزديــاد يف حائــل
واملنطقــة بشــكل أوســع ،وربطهــا بشــبكة «استكشــاف األصــول
التاريخيــة» ســوف يزيــد مــن تعزيــز مدينــة حائــل كمدينــة يقصدهــا الــزوار.

النظرة املستقبلية

الشبكة الخرضاء واألماكن العامة
محطات “أركن وأركب” الحالية
محطات “أركن وأركب” اإلضافية
كثافة عالية

الشكل  .٥٤يوضح اإلجراء الرابع

املحطات الرئيسية ،متعددة االستعامالت وعالية الكثافة
املحطات الثانوية ،متعددة االستعامالت وعالية الكثافة

املحطات الصغرية

“مسار استكشاف األصول التاريخية”
شارع امللك عبدالعزيز العريض داخل املدينة
نظم حافالت النقل الرسيع املقرتحة
وسائل النقل العام اإلضافية
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النهج الثاليث األبعاد
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النهج الثاليث األبعاد

 ١،٧التوصيات املكانية

 ١،١،٧نظرة/رؤية إسرتاتيجية ملنطقة حائل
تتمتــع منطقــة حائــل بإمكانيات ممتازة ،مام يجعلها مؤهلة لجذب املزيد
مــن االســتثامرات املحليــة واألجنبيــة يف مختلف األنشــطة االقتصادية،
وباملقارنــة مــع معــدل منــو الســكان يف اململكــة بنســبة  ،٪3.10فــإن
حائــل لديهــا معــدل منــو ســنوي أقــل مــن  ،٪2.44مام يدل عــى أن تنفيذ
املشــاريع اإلقليميــة الرئيســية ســيلعب دورا رئيســيا يف تعزيــز معــدل
الجــذب للقــوى العاملــة ،ومــن أهم هذه القطاعات ذات املزايا النســبية:
قطــاع النقــل :يعتــر النقــل أحــد أهــم القطاعــات ذات امليــزة النســبية
يف حائــل بالنظــر إىل املوقــع املتميــز للمنطقــة عــى املســتويني
املحــي واإلقليمــي ،وترتبــط املنطقــة بخمــس مناطــق إداريــة أخــرى
يف اململكــة ،مــا يؤهلهــا لربــط مناطــق وســط اململكــة العربيــة
الســعودية (الريــاض والقصيــم) ،واملناطــق الشــالية (تبــوك ،الجــوف،
والحــدود الشــالية) ،باإلضافــة إىل املناطــق الغربيــة ،،مبــا فيهــا
(منطقــة مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة) ،كــا ميكــن للمنطقــة
أن تلعــب دورا رئيســيا يف التجــارة الدوليــة بــن اململكــة والــدول
العربيــة األخــرى ،مثــل العــراق واألردن وســوريا والكويــت ومــر،
باإلضافــة إىل ذلــك ،قــد تكــون مدينــة حائــل محطــة رئيســية لــركات
الطــران عــى املســتويني اإلقليمــي والعاملــي ،ولقــد لعــب
املوقــع املميــز للمنطقــة دورا ً كبــرا ً يف إنشــاء املدينــة االقتصاديــة
الجديــدة (مدينــة األمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد االقتصاديــة).
وتقــرح مدينــة األمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد االقتصاديــة ()PABMEC
إنشــاء مركــز لوجســتي ومركــز للنقــل مبطــار دويل مــن املتوقــع أن
يخــدم  3ماليــن مســافر ســنويًا ،ومركــ ًزا لسلســلة التوريــد ،ومحطــة
للــركاب متعــددة الوســائط ،وموانــئ جافــة بســعة ســنوية تقــدر بأكــر
مــن  1.5مليــون طــن مــن البضائــع ،ونظــام خطــوط حديديــة موســع،
وكذلــك إنشــاء طــرق لربــط باقــي اململكــة بــكل مــن األردن ،والعــراق،
كــا يعتــر مركــز التعديــن مــن أهــم عنــارص هــذا املــروع ،الــذي
را للمعــادن ،ورشكات تأجــر معــدات التعديــن،
سيشــمل مختــ ً
واألهــم مــن ذلــك ،مرافــق ملعالجــة الحجــر الجــري ،والكاولــن ،ورمــل
الســيليكا ،والفوســفات ،وهــذه تعتــر مهمــة للتنميــة املكانيــة
ملنطقــة حائــل إىل جانــب تهيئــة أمنــاط النمــو يف املناطــق املجــاورة.
ويدعــم هــذا الخــط األخــر خــط الســكة الحديــد الــذي تــم تشــغيله مؤخـ ًرا،
ويربــط مناطــق خامــات الفوســفات يف شــال اململكــة وخامــات
البوكســيت يف منطقــة حائــل مبناطــق التصنيــع والتصديــر يف رأس
الخــر ،وباملثــل ،فــإن امتــداد الخطــوط الحديديــة إىل منطقتــي القصيــم
والريــاض ستشــكل مركــزا ً رئيســياً للنقــل يف املنطقــة ،مــا يؤهــل
قطاع النقل لجذب اســتثامرات كبرية يف مختلف األنشــطة ذات الصلة.
قطــاع الزراعــة :إن النمــو والتطــور الكبــر للقطــاع الزراعــي يف املنطقة
عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة ،وإمكانــات هــذا القطــاع يف
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املنطقــة تضمــن اســتمرارية النمــو وزيــادة التنــوع يف إنتــاج املحاصيــل
الزراعيــة ،والتــي ميكــن أن تجــذب اســتثامرات كبــرة يف تصنيــع األغذيــة
وتصنيــع املعــدات الزراعيــة واآلالت وغريهــا مــن الصناعــات واألنشــطة
املتعلقــة بالنشــاط الزراعــي ،وبالتــايل يجــب تعزيــز الصلــة بــن املنطقــة
الزراعيــة الصناعيــة يف مدينــة األمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد االقتصاديــة
واألرايض الزراعية الواقعة يف رشق وجنوب املنطقة ،حيث تهدف هذه
املنطقــة الصناعيــة ،التــي لهــا أنشــطة مرتبطــة مبراحــل زراعــة املحاصيل،
والحصــاد ،والتصنيــع ،وتربيــة الحيوانــات ،إىل جانــب وجــود مركــز البحــوث
الزراعيــة ،إىل زيــادة اإلنتــاج مبســاعدة مصانــع ومنشــآت اإلنتــاج الحديثــة.
قطاع التعدين:
تتمتــع منطقــة حائــل بإمكانيــات غــر مســتغلة ،وباملــواد الخــام،
واملــوارد املعدنيــة الطبيعيــة التــي تتميــز بحجمهــا االقتصــادي والجــدوى
الصناعيــة ،والتــي تشــمل كل مــن أكســيد الحديــد األســود الــذي
يوجــد يف منطقــة رضغــط بكميــات تقــدر بحــوايل  4.5مليــون طــن،
ويســتخدم يف صناعــة املــواد املقاومــة للحــرارة والصهــر ،باإلضافــة
إىل ذلــك ،تــم العثــور عــى الكاولــن يف منطقــة الزبــرة بكميــات
تقــدر بحــوايل  30مليــون طــن وتســتخدم يف صناعــات الســراميك،
ورمــال الســيليكا ،التــي تعــد مــن أنقــى أنــواع الســيليكا يف العــامل،
وبالتــايل لتنميــة وتطويــر هــذا القطــاع يجــب األخــذ يف االعتبــار الربــط
بــن مناطــق التعديــن ومناطــق املعالجــة يف مدينــة األمــر عبــد
العزيــز بــن مســاعد االقتصاديــة ،باإلضافــة إىل ربطهــا مبرافــق النقــل.
القطاع السياحي:
تتميــز منطقــة حائــل بالعديــد مــن عوامــل جــذب الســياح ،خاصــة
أنهــا تتميــز بجغرافيــة وطبيعــة متنوعــة تشــمل الجبــال واملناظــر
الطبيعيــة والوديــان ،كــا تضــم املنطقــة العديــد مــن املواقــع
التاريخيــة واآلثــار اإلســامية ،وتشــهد منــوا ً هائــاً يف الســياحة
الرتفيهيــة الداخليــة ممثلــة يف املواقــع الطبيعيــة ،واملنتجعــات،
واألماكــن الرتفيهيــة ،واملرافــق واألنشــطة الرياضيــة املختلفــة.
هنــاك موقعــان مهــان للــراث يف منطقــة حائــل مدرجــة ضمــن قامئــة
اليونســكو ،ولهــا إمكانــات كبــرة للمســاهمة يف قطــاع الســياحة يف
املنطقــة ،أحدهــا «درب زبيــدة» ،أو طريــق الحــج الكــويف ،الــذي ميتــد
مــن الكوفــة يف العــراق إىل مكــة املكرمــة عابــرا ً للجــزء الرشقــي مــن
املنطقــة ،قاطعــاً مســافة  1,400كيلومــر داخــل اململكــة ،وقــد أدرج
ضمــن مشــاريع برنامــج الحرمــن الرشيفــن للعنايــة بالــراث الثقــايف
للمملكة التي تنفّذها الهيئة العامة للســياحة والرتاث الوطني( ،)20ضمن
مبادراتهــا ذات الصلــة بربنامــج التحــول الوطنــي ،واآلخر هــو مدينة الفنون
الصخريــة بحائــل ،والتــي ميكــن أن تحفــز التنميــة يف املناطــق املجــاورة
لهــا ،حيــث يجــب دمــج هــذه املواقــع ضمــن األصــول التاريخيــة األخــرى
يف املنطقــة وربطهــا باملدينــة كمركــز خدمــة رئيــي يف املنطقــة.
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محطات النقل العام
وسط املدينة
الشبكة الخرضاء املقرتحة

املنطقة التي يجب أن يتم تكثيفها أوالً

أرايض بيضاء داخل نطاق الطريق الدائري
حافالت النقل الرسيع املقرتحة
وسائل النقل العامة

شكل  .٥٥اإلجراءات ذات األولوية ملدينة حائل
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 ٢،١،٧حائل ،نحو مدينة تراثية بيئية

إن الهــدف مــن الرؤيــة االســراتيجية ملدينــة حائــل املتمثلــة يف
اإلجــراءات اإلســراتيجية هــو تعزيــز قيمهــا الرتاثيــة والبيئيــة التــي
تعــد امليــزة النســبية ملدينــة حائــل ،وإنشــاء مدينــة مرنــة وموحــدة
ومرتابطــة بشــكل جيــد ،مــن خــال املوازنــة بــن املــوارد الطبيعيــة
والثقافيــة املوجــودة واألنشــطة االقتصاديــة الرئيســية ،باإلضافــة
إىل إنشــاء شــبكات نقــل فعالــة تربــط مراكــز التكثيــف الجديــدة.
ولتحقيــق هــذه الرؤيــة ،تحتــاج املدينــة إىل شــبكة نقــل عــام تتســم
بالكفــاءة ،األمــر الــذي ســيعزز ويحســن القــدرة عــى التنقــل يف
جميــع أنحــاء املدينــة ويقلــل مــن االعتــاد عــى الســيارات الخاصــة،
كــا يجــب دمــج خطــوط الحافــات وباصــات النقــل الرسيــع املقرتحــة
يف شــبكة الشــوارع ،مــع إيجــاد شــبكة نقــل عــام ثانويــة يف جميــع
أنحــاء املدينــة ،وتحويــل الطــرق الرسيعــة الوطنيــة التــي متــر عــر
املدينــة إىل شــوارع عريضــة ،وعــن طريــق إدخــال محطــات إضافيــة
مــن املواقــف التحفيزيــة «أركــن وأركــب النقــل العــام» ،ســيتم
تقليــل كثافــة الســيارات ،وســوف يتــم تحويــل املدينــة إىل مدينــة
مرتابطــة بشــكل جيــد ونشــطة تجاريــاً ومســتدامة وصديقــة للمشــاة.
إن وجــود شــبكة نقــل عــام قويــة مــن شــأنه أن يدعــم تكثيــف املناطــق
الحرضيــة ويزيــد مــن إمكانيــة الوصــول وقابليــة الســر داخــل املناطــق
املركزية املجددة ،ويجب عىل طول خطوط النقل العام ،الرتويج إلنشاء
مراكــز لالســتخدامات املختلطــة يف املواقــع االســراتيجية التــي ميكــن
أن تعــزز االقتصــاد املحــي والتفاعــل املجتمعــي ،وإىل جانــب تكثيــف
املناطــق املبنيــة القامئــة ،ينبغــي تعزيــز أنشــطة تطويــر واســتخدام
األرايض الفضــاء داخــل املدينــة عــى نحــو تدريجــي ،واألهــم مــن ذلــك،
التوســع مقيــدا ً بشــكل صارم ضمــن نطاق التنميــة الحالية.
يجــب أن يكــون
ّ
ولتعزيــز املرونــة الحرضيــة واالســتدامة البيئيــة ،يجــب إدخــال سياســات
إدارة امليــاه ،وحاميــة الــوادي وإدماجــه يف الشــبكة الخــراء للمدينــة،
واســتخدام األرايض الفضــاء إلنشــاء الشــبكة الخــراء وربطهــا باألماكــن
العامــة الرئيســية داخــل املدينــة ،وتعزيــز إنشــاء وتحســن األماكــن
العامــة ،مبــا يف ذلــك اســراتيجية التشــجري عــى مســتوى الشــوارع.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب الحفــاظ عــى املواقــع التاريخيــة واملــوارد
واألصــول الثقافيــة املنتــرة يف جميــع أنحــاء املدينــة ورفــع مســتواها،
كــا إن إنشــاء شــبكة تربــط جميــع األصــول التاريخيــة يــؤدي إىل رفــع
مســتوى الجــذب الســياحي ،وســوف يكــون لــه تأثــر كبــر أيضً ــا عــى
ثــروات املدينــة االقتصاديــة واســتدامتها ،كــا ســيضمن هويــة
مدينــة حائــل باعتبارهــا مفــرق طــرق مــا بــن املــايض واملســتقبل.

 ٢،٧توصيات مؤسسية وترشيعية
ســوف تســتفيد مدينــة حائــل ،مــن حيــث اإلصــاح الترشيعــي ،مــن
الالمركزيــة املاليــة واالختصــاص القضــايئ عــى حــد ســواء لتســهيل
الحلــول املســتقلة واملبتكــرة للمشــاكل الحرضيــة عــى مســتوى
األمانــة ،وهــذا يتطلــب:
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(أ) تقويض صالحية التخطيط املحلية من وزارة الشؤون البلدية
والقروية إىل األمانة مع توفري إجراءات مستقلة ،دون اللجوء إىل جهات
عليا لتلبية احتياجات املجتمع بفعالية ،ويدعم ذلك «األجندة الحرضية
الجديدة» ،التي تنص عىل أن عمليات التخطيط والتصميم الحرضي
اإلقليمي يجب أن تقودها إدارات إقليمية ومحلية ،ولكن تنفيذها
يتطلب التنسيق مع جميع الجهات الحكومية وكذلك مشاركة املجتمع
املدين ،والقطاع العام ،والجهات املعنية األخرى؛
(ب) الالمركزية املالية :تعطي االستقاللية لألمانة يف توجيه األموال
لتمويل األنشطة التنموية ،وتشمل أنشطة تحقيق اإليرادات يف
املدن عىل كل من الرضائب والرسوم ،باإلضافة إىل السامح للمناطق
الحرضية بجمع بعض أشكال الرضائب عىل املمتلكات لتمويل
األنشطة اإلمنائية ،ويبني نظام األرايض البيضاء األخري ،الذي يفرض
رسوما عىل قطع األرايض غري املطورة يف املناطق الحرضية
للحد من املضاربة عىل األرايض ونقص املساكن وتنمية األرايض
العشوائية ،أنه ميكن االستفادة من اآلليات التنظيمية لتحقيق
اإليرادات مع تعزيز ودعم إطار إمنايئ فعال.
(ج) إتاحة الفرص للجهات الفاعلة :مبا يف ذلك القطاع الخاص
والتطوعي واملجتمع بشكل عام ،للمشاركة يف القرارات املتعلقة
باملشاريع التي تؤثر عليهم.
مــن الناحيــة اإلداريــة ،ينبغــي تعزيــز اإلدارة النظاميــة داخــل أمانــة منطقــة
حائــل ،التــي تشــارك يف تقييــم فعاليــة ترشيعــات التخطيــط ،إىل جانــب
هيئة الرقابة واإلرشاف التابعة لها ،من خالل مبادرات تدريب املوظفني

بحيــث يتــم تأهيلهــم ألداء دورهــم عــى أكمــل وجــه ،عــاوة عــى ذلــك،
هنــاك حاجــة إىل هيئــة إرشافيــة لتعزيــز تنفيــذ وتطبيــق هــذه القوانــن.

كــا ســيدعم توحيــد أدوات التخطيــط الترشيعيــة عمليــات التطويــر يف
حائــل ،إىل جانــب مراجعــة وتحديــث وتطويــر هــذه الترشيعــات لجعلهــا
ذات صلــة بحالــة التنميــة والتطويــر الحاليــة ،ويســتتبع ذلــك إعــادة النظــر
يف عمليــة صنــع القوانــن لتقليــص عــدد الجهــات املشــاركة ،كــا إن
مجــرد وجــود الترشيعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية لــن يضمــن
التنميــة العمرانيــة املســتدامة ألنهــا يجــب أن تكــون فعالــة مــن الناحيــة
الوظيفيــة ،أي دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املرجــوة منهــا ،وواضحــة،
ومتســقة ،وســهلة الفهــم ،كــا إن هنــاك حاجــة لقانــون التخطيــط
الحــري الفعــال مــن الناحيــة الوظيفيــة والــذي ،ضمــن عــدة أمــور أخــرى:
•يقدم الحوافز أو املتطلبات التي من شأنها زيادة منو املدينة
املدمجة الشاملة؛
•يحدد األدوار واملسؤوليات املؤسسية الواضحة عىل كل مستوى؛
•يفرض الربط بني جميع مستويات املخططات (الوطنية واإلقليمية
واملحلية)؛
• يوفر آليات فعالة للتنسيق والرصد؛
ويزيد من املشاركة العامة املجدية واملشاركة يف التخطيط.
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كــا يحتــاج اإلطــار الترشيعــي إىل الحفــاظ عــى طريقــة مقبولــة
للمشــاركة العامــة يف صنــع القــرار لتعزيــز املســاواة والشــمول
االجتامعــي ،إىل جانــب أن توحيــد الترشيــع العمــراين ســيعطي أيضــاً
رشعيــة للمخططــات التــي تعتمــد عليهــا حائــل.
إن تعديــل نظــام النطــاق العمــراين إلدراج معايــر واضحــة بشــأن كيفيــة
تحديــده مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة الفنيــة والرأســية كــا يحتــاج النظــام
إىل زيــادة الرتكيــز عــى تحديــد نطــاق حاميــة التنميــة كمنطقــة خاليــة
مــن املشــاريع والتنميــة ليــس فقــط لتفــادي التنميــة العشــوائية ،بــل
أيضــاً ملنــع املصالــح الخاصــة مــن االســتفادة مــن الرتاخــي يف النــص
الترشيعــي ،وتعزيــز إجــراءات إعــداد السياســات املصممــة لجعــل املدينة
أكــر اســتدامة ،ومدمجــة وأكــر كثافــة ،باإلضافــة إىل رضورة إجــراء تدقيــق
مــا بعــد الترشيــع لنظــام النطــاق العمــراين لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق
أهــداف سياســاته أم ال ،ويــؤدي هــذا بدوره إىل توفــر املعلومات التي
ترتكز عليها عملية اإلصالح باإلضافة إىل إيجاد بدائل سياسات التخطيط.

تتوافــق أولويــات التمويــل العــام ملدينــة حائــل بشــكل وثيــق مــع
أهــداف التنميــة الوطنيــة الشــاملة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
والتــي تشــمل دعــم املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف
القطاعــات الرئيســية مثــل الزراعــة والتصنيــع والســياحة (مثــل
الرتفيــه والثقافــة) ،ولذلــك ،فــإن توســيع قــدرة القطــاع العــام عــى
متويــل البنيــة التحتيــة املحليــة األساســية واملشــاريع التــي تدعــم
التنميــة يف هــذه املناطــق يشــكل أولويــة بالنســبة ملدينــة حائــل.
ميكــن للتجربــة الدوليــة مــع اآلليــات الرضيبيــة مــن املصــادر الذاتيــة توفــر
املعلومــات ملجموعــة أدوات التمويــل املثــى لزيادة اإليــرادات املحلية
(خاصــة مــن خــال فــرض الرضائــب عــى املمتلــكات غــر املنقولــة وآليــات
االســتفادة مــن القيمــة الزائدة لألرايض) التي تدعم السياســات املالية
الســليمة )21( .وقــد اعتمــدت اململكــة العربيــة الســعودية بالفعــل رضائــب
عقاريــة جديــدة مثــل رضيبــة األرايض البيضــاء ،ونــويص أن تســتمر يف
()22
استكشــاف األدوات الرضيبيــة األخــرى التــي تالئــم احتياجــات حائــل.

 ٣،٧توصيات التمويل البلدي
بــدأت الحكومــة ،يف عــام  ،2015يف تنفيــذ سلســلة مــن
اإلصالحــات عــى أمــل إنشــاء نظــام مــايل عــام أكــر اســتدامة
ذاتيــاً مــن خــال مصــادر الدخــل املتنوعــة واإلدارة الفعالــة للرضائــب
واالســتثامر الخــاص يف القطاعــات االقتصاديــة االســراتيجية.

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات
رسوم االزدحام

رسوم مواقف السيارات

إدارة النفايات

يف عام  ،2007طبقت مدينة إستوكهومل نظاماً
لدفع رسوم مقابل انبعاثات الكربون لتقليل االزدحام
والتلوث ولتوليد اإليرادات املحلية ،األمر الذي ادى
إىل انخفاض حركة املرور بنسبة  % 19يف السنة
األوىل باإلضافة اىل تحقيق إيرادات بلغت  59مليون
يورو سنوياً ،أما يف سنغافورة ،فقد أدى تنفيذ
نظام تراخيص املناطق “ ”ALSإىل تقليص االزدحام
من  12,400سيارة يف مايو  1995اىل  7,300سيارة
يف أغسطس  1994خالل ساعات الذروة املرورية،
عالوة عىل ذلك ،بلغت إيرادات بيع تراخيص املناطق
 47مليون دوالر أمرييك وبتكلفة إنشاء بلغت 6.6
مليون دوالر أمرييك يف عام  ،1975باإلضافة اىل
 17مليون دوالر امرييك إضايف بسبب مراجعة
النظام يف .1989

استأجرت شيكاجو  34500عدادًا جانبيًا ملواقف
السيارات باالتفاق مع بنك مورجان ستانيل ملدة
 75عا ًما ،حيث بلغت اإليرادات من عائدات الدفع
مقد ًما ما يقرب من  1.16مليار دوالر أمرييك ،ولقد
شمل هذا النوع من عقود الرشاكات مع القطاع
الخاص جدول ثابت للزيادات يف أسعار العدادات
األمر الذي زاد من معدالتها ضعفني إىل أربعة
أضعاف بحلول عام  ،2013ونتيجة لذلك ،كان لدى
شيكاغو أعىل معدالت من العدادات الجانبية يف
الواليات املتحدة ،ولقد حققت العدادات مبلغ
 20مليون دوالر سنوياً ،بينام متكن بنك مورجان
ستانيل من إدارة التسعري وصيانة العدادات.

يف والية تاميل نادو الهندية ،اقرتح أحد مشاريع
إدارة النفايات إن تتشارك كل من الحكومة املركزية
( )٪35وحكومة الوالية ( )٪15يف سداد  ٪50من
إجاميل تكاليف املرشوع ،بينام يقوم كيان خاص
(عن طريق املشاركة مع القطاع الخاص) بتوفري
النسبة املتبقية البالغة  % 50من متويل املرشوع،
بحيث يكون صاحب االمتياز من القطاع الخاص
مسؤوالً عن تخطيط وتصميم وبناء ومتويل
وتشغيل وصيانة مرفق إدارة النفايات الصلبة
للبلدية خالل فرتة االمتياز ،وسوف تقوم البلدية
بتوفري األرض من خالل عقد إيجار سنوي تحدده
حكومة تاميل نادو.

املصدر :رشكة إيرنست آند يونغ ،يب يف يت ،املحدودة ،وزارة التنمية العمرانية يف حكومة الهند ،واالتحاد الكونفدرايل للصناعة الهندية ،خالصة وافية للرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف
البنية التحتية العمرانية :دراسات الحالة ،)2017( :البنك الدويل ،واشنطن دي يس ،وينبريجر ،أر ،كيهني ،جيه ،.وروجو ،إم“ ،)2010( ،السياسات املتعلقة مبواقف السيارات يف أمريكا :نظرة عامة عىل
اسرتاتيجيات اإلدارة” ،معهد النقل وسياسات التنمية ،نيويورك ،كرويس ،إي ( ،)2016املجلس الكندي للرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ويب يب يب كندا ،)2011( ،الرشاكات بني القطاعني العام
والخاص :دليل البلديات ،املجلس الكندي للرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،كندا
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متثل الرضائب عىل األرايض خيارا ً جيدا ً من حيث أنها:
( )1تعتــر مصــدر إيــرادات مســتقل وموثــوق بــه لــإدارات املحليــة
(البلديــة);
( )2تــؤدي إىل زيــادة الفوائــد املرتبطــة مبشــاريع التنميــة (مثــل النقــل
العــام والبنيــة التحتيــة االجتامعيــة) بشــكل كبــر (عــن طريــق توجيــه
جــزء مــن الزيــادة يف قيمــة األرايض مــرة أخــرى إىل تدفــق اإليــرادات
()23
الحكوميــة).
ويشــر موئــل األمــم املتحــدة إىل أن مدينــة حائــل تســتفيد مــن رضائــب
األرايض ،مثــل رســوم التحســن عــى املشــاريع املقبلــة ،مبــا يف ذلــك
شــبكة نظــام الحافــات املقرتحــة.
ميكــن للبنيــة التحتيــة العامــة ،مثــل أنظمــة النقــل تحفيــز املشــاريع
الســكنية والتجاريــة املجــاورة ،وزيــادة إمكانيــة الوصــول وســهولة التنقــل،
وخلــق فــرص عمــل جديــدة ،كــا ميكــن للتنميــة املحليــة والبلديــة
املدفوعــة باملرشوعــات العامــة زيــادة قيمــة األرايض وإنشــاء عــدد غــر
()24
قليــل مــن املنافــع األخــرى للمجتمــع بشــكل غــر مبــارش.
هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الرضيبيــة املتاحــة للجهــات املحليــة
املهتمــة بتوســيع إيــرادات االســتثامرات الخاصــة ،وعــى الرغــم مــن أن
رســوم التحســن وضعــت بشــكل مناســب ملشــاريع البنيــة التحتيــة ،إال
أن األدوات املاليــة األخــرى مثــل رســوم إدارة النفايــات ورســوم مواقــف
الســيارات ورســوم االزدحــام تعتــر أدوات فعالــة لتقليــل االعتــاد عــى
الســيارات الخاصــة وزيــادة حركــة املشــاة والدراجــات الهوائيــة ،خاصــة يف
املناطــق التجاريــة والرتفيهيــة.
هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الرضيبيــة املتاحــة للبلديــات
واألمانــة املهتمــة بتوســيع إيــرادات االســتثامرات الخاصــة ،حيــث ميكــن
للحكومــات زيــادة فوائــد هــذه األدوات الرضيبيــة إىل أقــى حــد ممكــن
عــن طريــق:
 .1التنســيق والتعــاون مــع املســتويات املختلفــة للحكومــة لربــط
اإلســراتيجيات الوطنيــة مــع األولويــات املحليــة؛
()25
 .2االستثامر يف بناء القدرات وتحسني اإلدارة الرضيبية؛
 .3تحديــد األدوات املاليــة وفقــاً لالحتياجــات املحليــة (عــى ســبيل
()26
املثــال ،اإلدارة املاليــة العامــة)؛
وأخــرا ً ،يعــد التنســيق بــن التخطيــط واألطــر الترشيعيــة أو التنظيميــة
والتمويــل املحــي أمــر هــام وحاســم يف تهيئــة الظــروف املحليــة
الالزمــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة والعادلــة ،عــى النحــو املبــن يف
()27
«األجنــدة الحرضيــة الجديــدة».
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 املالحظات واملراجع٣،٨
1

Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to announce new regulations and updates
regarding any intent or action to be undertaken.

2

Hael workshop, UN-Habitat 2018

3

The planning system in Saudi is not formalized and therefore there is lack of consistency in the naming of plans across the cities. Normally, the
strategic component is labelled as the Comprehensive Plan or Structure Plan but in the context of Hael, it is referred to as the Structural Plan.

4

http://eca.gov.sa/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed/businessRolePages/Page146.
jspx?_afrLoop=52401171787484934”

\l

“!%40%40%3F_afrLoop%3D52401171787484934%26_adf.ctrl-state%3D9hvp86yz2_4”

http://eca.

gov.sa/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed/businessRolePages/Page146.jspx?_
afrLoop=52401171787484934#!%40%40%3F_afrLoop%3D52401171787484934%26_adf.ctrl-state%3D9hvp86yz2_4
5

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

6

Royal Decree of 1975.

7

See Royal Decree No. (1663) of 1976.

8

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

9

Agriculture contributes to 12% of Hael GDP; Saudi Arabian General Authority. (2014). Hael Region, Economic Report.

10

Vision 2030. (2018). Kingdom of Saudi Arabia. Retrieved from http://vision2030.gov.sa

11

Education was a key topic during the May 2018 UN-Habitat workshop in Hael.

12

Ministry of Finance, Kingdom of Saudi Arabia (2016).

13

NTP goal is to increase own-source revenue to 40% of municipal budgets by 2020. In 2016, intergovernmental transfers to the province reached
90% of the total budget (MoMRA).

14

Jadwa Investment. (2016). The Saudi Stock Exchange.

15

Saudi banking system is supervised by Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA), which includes 12 licensed local banks and 12 branches of
licensed foreign banks. Saudi Arabia Monetary Authority http://www.sama.gov.sa/en-US/Pages/default.aspx

16

The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately-owned stock exchange were
launched with the aim of improving the domestic capital market. Saudi Arabian Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/
en-US/Pages/default.aspx

17

Hentov, E., Kassam, A., Kumar, A., Petrov, A. (2017). Transforming Saudi Arabia’s apital Markets, Strengthening the Financial Triad. State Street
Global Advisors.

18

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

18

Definition from UNDP/UNESCO, Quito Colloquium, 1977.

20

Saudi Commission for Tourism and National Heritage

21

Norregaard, J. (2013). Taxing immovable property: revenue potential and implementation challenges. International Monetary Fund, Working
Paper WP/13/129, Washington, DC.; Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human
Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

22

The white lands tax law (introduced in 2015), requires owners of empty plots of urban land designated for residential or commercial use in
towns and cities will have to pay an annual tax of 2.5% of land value. The land tax applies to plot sizes equal to or greater than 10,000 square
meters. It has been adopted in the cities of Riyadh, Jeddah and Dammam.

23

Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme.
Nairobi, Kenya.

24

Colliers International. (2017). The impact of social infrastructure on mixed-use developments 1+1=3.; Rodríguez, D. A., & Targa, F. (2004). Value
of accessibility to Bogotá’s bus rapid transit system. Transport Reviews, 24(5), 587 – 610.

25

The lack of administrative capacity is responsible for low revenue collection in Dar Salaam.; Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based
finance for local governments. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

26

Between 2009 and 2010, Bogotá, Colombia’s cadastral office began valuing all urban property following the adoption of several administrative
reforms. The valuation revealed an increase in the city’s cadastral value by 47%. The property valuation process cost USD $7.8 million and
generated USD $171 million in property tax revenue for the city.; Ruiz, F., & Vallejo, G. (2010). Using land registration as a tool to generate
municipal revenue: lessons from Bogota. World Bank, Washington, DC.

27
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United Nations. (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya.
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