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املقدمة

 ١،١نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عبــارة عــن برنامــج تعــاون بــن وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة وبرنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات
البرشيــة (املوئــل) ،تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات  17مدينــة
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 توازن ـاً بــن
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية ،وشــملت كل مــن مدينــة :الريــاض،
مكــة املكرمــة ،جــدة ،الطائف ،املدينــة املنورة ،تبوك ،الدمــام ،القطيف،
األحســاء ،أبهــا ،نجــران ،جــازان ،حائــل ،عرعــر ،الباحــة ،بريــدة ،ســكاكا .ولقــد
أجريــت العديــد مــن املراجعــات عــى مســتوى تلــك املــدن ،مــع تحليــل
تفصيــي ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة للمــدن
الســعودية ،حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــن التخطيــط
الحــري والتخطيــط اإلقليمــي مــن خــال فحــص املدينــة داخــل
منطقتهــا الفرعيــة ،ودراســة بعــض القضايــا املحــددة عــى مســتوى
املجــاورات الســكنية ،وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات ،عنــد
الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق عــر ورش
اســتوديوهات التخطيــط الرسيــع ،الســتقراء اســتنتاجات قويــة تســتند
عــى األدلــة يعتمــد عليهــا نظــام التخطيــط ككل.
ومــن خــال البحــوث التطبيقيــة ،التــي ركــزت بشــدة عــى االســتنتاجات
املعتمــدة عــى الجانــب العمــي ،تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط ،ويف مامرســات
التخطيــط املحليــة يف كل مدينــة ،واختبــار التصاميــم واملشــاريع
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول ،قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات
والسياســات.
إن النهــج الثــايث األبعــاد ملوئــل األمــم املتحــدة اهتــم بالتخطيــط
ا عــن اآلليــات
املــكاين وعالقتــه باألطــر الترشيعيــة واملؤسســية ،فض ـ ً
املاليــة ،ومــن هــذا املنظــور ،تشــمل معايــر النجــاح للتنفيــذ املســتدام
ألي مخطــط مــكاين العديــد مــن القواعــد واألنظمــة املرنــة والقابلــة
للتنفيــذ ،باإلضافــة إىل اســراتيجية التمويــل.
وكمثــال عمــي عــى هــذا األســلوب ،تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية
واملحســن ،وقــد
محليــة متثــل عنــارص مهمــة لنظــام التخطيــط املعــزز
ّ
تــم تفصيلهــا بحيــث تشــمل التصميــات التخطيطيــة ودراســات
الجــدوى ،والتــي ميكــن الحقــا تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذيــة ،وﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن تنفــذ وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة ھــذه املخططــات
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺷرﮐﺎء آﺧرﯾن ﻲﻓ اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ .لقــد تــم إنشــاء «مختــر
التخطيــط والتصميــم الحــري املشــرك التابــع لربنامــج مســتقبل املــدن
الســعودية كوســيلة لتعزيــز القــدرات الذاتيــة وتطوير األدوات والوســائل
املصممــة حســب احتياجــات الربنامــج ،حيــث يعمــل املختــر ،الــذي يتألــف
مــن خــراء دوليــن مــن مكتــب األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة
يف نــرويب (فــروع التخطيــط واالقتصــاد والترشيعــات) ،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
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للكــوادر الســعودية اســتنادا إىل نتائــج واســتنتاجات نظــام التخطيــط
والتوصيــات التــي وصــل إليهــا برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية،
وبهــذه الطريقــة ،ســوف يســتخدم مختــر التخطيــط والتصميــم الحــري
يف الربنامــج كأداة لتوليــد األدلــة وتعزيــز القــدرات مــن خــال منهــج
«التعلــم باملامرســة».

 ٢،١جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة
يف ســعيها لتحقيــق التنميــة املســتدامة ملدنهــا ،دأبــت اململكــة
عــر مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة ،ومتاشــياً مــع مســرة التحــول
الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء اململكــة ،عــى تطويراســراتيجيات
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة ،كان مــن نتاجهــا إعــداد اســراتيجيةعمرانية
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.

 ٣,1نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

 ١،٣،١نطاق التقرير

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

 ٢،٣،١أهداف التقرير
يشــتمل تقريــر حالــة املدينــة املنــورة عــى التحليــل العمــراين
التشــخييص للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة املســتدامة

املقدمة

مســجد ســيد الشــهداء بالقــرب مــن جبــل أحــد
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املقدمة

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

 ٤،١منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة

 ١،٤،١نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة

يــؤدي أســلوب التخطيــط القائــم عــى األدلــة إىل فهــم أعمــق
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة ،مــن خــال جمــع البيانــات
العمرانيــة املختلفــة ومقارنتهــا مثــل الرتكيبــة الســكانية والكثافــة
واســتعامالت األرايض والســات الطبيعيــة وتحليــل شــبكة الطــرق
وســهولة الحركــة .وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا
مبعايــر أفضــل ملامرســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة ،حيــث أنهــا ال
توفــر فقــط منظــورا واضحــا للقضايــا اإلمنائيــة الرئيســية ،ولكنهــا تحــدد
أيضــا األثــر املتوقــع ملقرتحــات التنميــة املســتقبلية عــى املــؤرشات
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منظر بانورامي عىل املدينة املنورة تظهر فيه مقربة البقيع

املطبقــة يف التحليــل .يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة ،التــي تســتند إليهــا
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــات
يف أنظمــة التخطيــط ،يجــب أن تكــون معتمــدة عــى البيانــات ،لذلــك،
تــم دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــر مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة
لفهــم املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف
املــدن.
وتتألــف العنــارص التــي تشــكل األســلوب املبنــي عــى األدلــة مــن
اآليت:
 )1مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛
 )2مؤرشات ازدهار املدن؛
 )3التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية.
ويتــم اســتخدام جميــع هــذه العنــارص يف إطــار منهجيــة تشــخيصية
متعــددة املســتويات تشــتمل عــى أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة .إن
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة
عــى األدلــة ،وتطويــر القــدرات وإرشاك الجهــات املعنيــة يف جميــع
املــدن الســبع عــرة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة ،قــد تــم
اشــتقاقها 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،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل
مســتوى املجــاورة الســكنية ،وتتبــع أوجــه الرتابــط داخــل أمنــاط التنميــة
العمرانيــة يف املدينــة ،وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.

املقدمة

 ٢،٤،١املراجعات

مستوى اململكة

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:
•اإلسرتاتيجية العمرانية الوطنية،
•املخطط اإلقليمي ملنطقة املدينة املنورة،
•املخطط املحيل للمدينة املنورة.

مستوى منطقة املدينة
املنورة

 ٣،٤،١تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة
يتكــون مــؤرش ازدهــار املدينــة مــن ســتة محــاور تســاعد يف تحديــد
األهــداف والغايــات التــي ميكــن أن تدعــم صياغــة السياســات القامئــة
عــى األدلــة ،مبــا يف ذلــك تحديــد رؤى املدينــة واملخططــات طويلــة
األجــل الطموحــة والقابلــة للقيــاس عــى حــد ســواء ،هــذه املحــاور هــي:

مستوى منطقة مدينة
املدينة املنورة

اإلنتاجية االقتصادية؛
البنية التحتية؛
جودة الحياة؛
املساواة واملشاركة؛
االستدامة البيئية؛
الحوكمة والترشيع.
وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم املــكاين
للمدينــة املنــورة ،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.

مستوى حارضة املدينة
املنورة

 ٤،٤،١التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية
يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاه الضــوء عــى
األمنــاط التفصيليــة للتنميــة الحرضيــة والتفاعــات والديناميكيــات
املرتبطــة بالحركــة والكثافــات واســتعامالت األرايض داخــل النظــام
الحــري حيــث تســاعد هــذه العمليــة عــى الفهــم الديناميــي لنقــاط
الضعــف والقــوة يف النظــام الحــري والقضايــا الرئيســية التــي يجــب
معالجتهــا ،كــا ميكــن تقييــم تأثــر املقرتحــات املتعلقــة بالتنميــة
والتطويــر يف املســتقبل وفقــاً للمــؤرشات نفســها.

مستوى مدينة املدينة
املنورة

مستوى املجاورات
السكنية
املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات
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السياق املكاين عىل املستويني الوطني واإلقليمي

 ١،٢رشح عام حول منطقة املدينة املنورة

 ١،١،٢الخلفية التاريخية

املدينــة املنــورة هــي مدينــة ذات تاريــخ قديــم يرجــع إىل زمــن النبــي
إبراهيــم وأحفــاده .وهــي ثــاين مدينــة لإلســام بعــد مدينــة مكــة
املكرمــة .،إن أهميــة املدينــة املنــورة كموقــع دينــي تنبــع مــن وجــود
املســجد النبــوي الرشيــف ،مســجد الرســول محمــد صــى اللــه عليــه
وســلم ،والــذي أنشــئ يف مــكان إقامتــه وحيــث وورى جثامنــه الــرى.
كذلــك ،تحتضــن املدينــة أول مســجد بنــي يف اإلســام ،وهــو مســجد
قبــاء .ولطاملــا اتســمت املدينــة املنــورة بنمــط املدينــة املدمجــة ،حيــث
تتمحــور حــول املســجد النبــوي الرشيــف ،مســجلة وتــرة منــو تدريجــي
عــى امتــداد تاريخهــا .وقــد شــهدت املدينــة عــى مــدى العقــود الثالثــة
املاضيــة وتــرة منــو حــري أعــى مــن ســابقاتها وهــو األمــر الــذي يعــزى
إىل وتــرة النمــو الحــري املميــزة التــي شــهدتها اململكــة مبجملهــا
مــا أســهم يف ارتفــاع كبــر يف معــدالت الكثافــة الســكانية يف شــتى
١
مــدن اململكــة العربيــة الســعودية.

 2.1.2الجغرافيا واملوقع
متثــل املدينــة املنــورة عاصمــة منطقــة املدينــة املنــورة الواقعــة
يف الجــزء الرشقــي مــن منطقــة الحجــاز التاريخيــة ،وتحديــدا ً يف الجــزء
الشــايل الغــريب مــن اململكــة العربيــة الســعودية .وتبعــد املدينــة
حــوايل  250كــم عــن البحــر األحمــر مــن الجهــة الرشقيــة .ويحيــط باملدينــة
العديــد مــن الجبــال ،حيــث يحدهــا جبــل الحجــاج غربــاً ،وجبــل ســلع إىل
الشــال الغــريب ،وجبــل العــر شــاالً .وتقــع املدينــة املنــورة يف

تجويــف صخــري عنــد نقطــة التقــاء ثالثــة وديــان وهــي :وادي العقــل،
ووادي العقيــق ،ووادي الحمــدة والتــي يبلــغ ارتفاعهــا  620مــرا ً فــوق
مســتوى ســطح البحــر وعــى مســاحة متتــد إىل حــوايل  700كيلومــر
مربــع .كــا تتســم املنطقــة مبناخهــا الحــار ،وتــراوح درجــات الحــرارة مــا بني
 36و  ٤٥درجــة مئويــة خــال فصــل الصــف ومــا بــن  20 – 15درجــة مئويــة
خــال فصــل الشــتاء ،بينــا يبلــغ متوســط درجــة الحــرارة  30درجــة مئويــة
صيفــاً و  15درجــة مئويــة شــتاء .وعــادة مــا تســجل املنطقــة هطــوالً
مطريــاً يف الفــرة مــا بــن شــهري نوفمــر وينايــر ،إال أنهــا عمومــاً مــا
تســجل مســتويات منخفضــة مــن هطــول األمطــار مبعــدل  94ميلمــرا ً.

 ٣،١،٢الخلفية الدميوغرافية
تشــر تقديــرات الهيئــة العامــة لإلحصــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية
إىل تســجيل منطقــة املدينــة املنــورة لعــدد ســكان بلــغ  2.01مليــون
نســمة يف عــام  ،2014أي مــا يعــادل  % 6.54مــن إجــايل عــدد الســكان
يف اململكــة ،والتــي بلغــت  30.8مليــون نســمة يف العــام ذاتــه .ويقــدر
إجــايل عــدد الســكان الســعوديني يف املدينــة بنحــو  1.39مليــون
نســمة إضافــة إىل  616ألــف نســمة مــن األجانــب .وتتميــز محافظــة
املدينــة املنــورة بتســجيلها ألعــى نســبة ســكانية يف املنطقــة والتــي
بلغــت  ،% 66.6تليهــا محافظــات ينبــع بنســبة  ،% 16.8والعــا بنســبة
 ،%3.6وبــدر بنســبة  ،% 3.5واملهــد بنســبة  ،% 3.5والحناكيــة بنســبة ،% 3.3
وأخــرا ً محافظــة خيــر بنســبة .% 2.7

سكان املنطقة
 ٪من إجاميل سكان
اململكة يف 2014

6.54

93.46
بقية السكان يف اململكة العربية
السعودية
سكان منطقة املدينة املنورة

)(2010
/ Km2

تعداد السكان
تعداد السكان

معدل النمو  /السنة
معدل التمدن
الشكل  .1توزيع السكان ومعدل النمو واملناطق الحرضية داخل اململكة العربية السعودية
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مساهمة القطاع االقتصادي

يف إجاميل الناتج املحيل

مبنطقة املدينة ()2012

3.7% 1.8%
18.5%
32.7%
4.1%
9.7%

0.8%

6.6%

10.4%
11.7%

زراعية
الصناعة
الكهرباء،الغاز واملاء
البناء
التجارة
املواصالت
التمويل والعقارات
الخدمات اإلجتامعية
الخدمات الحكومية
التعدين

إجاميل الناتج اإلقليمي ()2012
معدل منو إجاميل الناتج املحيل السنوي
إجاميل الناتج اإلقليمي للمملكة العربية

الشكل  .2إجاميل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي فيه 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)22,300,000 :؛
املدينة املنورة :
مطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل
(عدد الركاب)6.500،0٠0 :؛
بريدة  :مطار األمري نايف
بن عبدالعزيز الدويل
(السعة .)550,000
الدمام  -بقيق  -الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض
مكة املكرمة-جدة-املدينة املنورة
موانئ الخليج العريب:
ميناء امللك عبد العزيز
(الدمام)
ميناء امللك فهد الصناعي
(الجبيل)
ميناء الجبيل التجاري
ميناء رأس الخري
ميناء رأس تنورة

أحجام 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
ميناء رأس الخري
ميناء رأس تنورة

الشكل  .3شبكة النقل واملطارات واملوانئ بني مدن اململكة العربية السعودية واملحاور الدولية املحيطة بها
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 ٤،١،٢الخلفية االجتامعية واالقتصادية
تتميــز املدينــة املنــورة بأهميتهــا التاريخيــة ،والدينيــة ،واالقتصاديــة
والتــي حققتهــا بفضــل موقعهــا املميــز ولوجــود املســجد النبــوي
الرشيــف فيهــا والــذي يســتقطب املاليــن مــن الحجــاج ســنوياً ،مــا
يجعــل املدينــة كإحــدى أبــرز املــدن للقطــاع الســياحي يف اململكــة.
عــاوة عــى ذلــك ،تتميــز منطقــة املدينــة املنــورة بوجــود املدينــة
الصناعيــة والتــي تســاهم يف تغذيــة االقتصــاد الصناعــي املزدهــر
نســبياً يف اململكــة .وقــد بلــغ عــدد عــال املصانــع املســجلني يف
منطقــة املدينــة املنــورة حتــى نهايــة عــام  2013مــا مجموعــه 32.500
عامــل أي مــا يعــادل  % 3.9مــن إجــايل قــوة العمــل الصناعيــة يف
٢
اململكــة والتــي بلغــت  828ألــف عامــل يف العــام ذاتــه.
كــا تتمتــع منطقــة املدينــة املنــورة بشــبكة طــرق وجســور جيــدة والتــي
تربــط مــا بــن املــدن الرئيســية ،واملرافــق الصناعيــة والتجاريــة فضـاً عــن
ربطهــا باملناطــق املجــاورة .ويعتــر القطــاع التجــاري مــن أبــرز القطاعــات
التــي تتميــز بهــا منطقــة املدينــة املنــورة وذلــك يف ضــوء حيويــة
األنشــطة االقتصاديــة واإلنتاجيــة يف املدينــة واملنتــرة يف شــتى
أنحــاء املنطقــة .ومثــة أحــد الجوانــب األساســية التــي تؤثــر عــى اقتصــاد
املدينــة والــذي يتمثــل يف األســواق االســتهالكية الضخمــة والناشــئة
بفضــل األعــداد الكبــرة مــن زوار املســجد النبــوي الرشيــف .مــن جانــب
آخــر ،يســاهم كل مــن قطاعــي التعديــن واملحاجــر بــدور كبــر يف
اســتغالل املــوارد الطبيعيــة يف املنطقــة لتلبيــة احتياجــات القطاعــات
اإلنشــائية والصناعيــة وتزويدهــا باملــواد الخــام الالزمــة .أمــا القطــاع
الزراعــي فلــه أهميــة خاصــة عــى صعيــد املنطقــة وذلــك بفضــل نوعيــة
الرتبــة الخصبــة املحيطــة باملنطقــة .ففــي عــام  ،2011بلــغ إجــايل
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املســاحة املحصوليــة  27.500هكتــارا ً ،أي مــا يشــكل  % 3.5مــن إجــايل
املســاحة املحصوليــة يف اململكــة والتــي بلغــت  788ألــف هكتــار يف
العــام ذاتــه.
إجاميل الناتج املحيل
بلــغ مجمــوع الناتــج املحــي اإلجــايل ملنطقــة املدينــة املنــورة نحــو
 101مليــار ريــال يف عــام  ،2012أي مــا يشــكل  % 3.7مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل للمملكــة ،و  % 7.1مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للمملكــة
باســتثناء مــوارد النفــط الخــام والغــاز .ويف الفــرة مــا بــن عامــي 2009
و  ،2012بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي يف الناتــج املجــي
اإلجــايل  %23.7واملتــأيت بصــورة رئيســية مــن خــال القطــاع الصناعــي
والــذي بلغــت مســاهمته  %35.7مــن اإلجــايل العــام ،ويــي ذلــك
القطــاع التجــاري بنســبة  ،% 11.7وقطــاع التشــييد والبنــاء بنســبة
 ،% 10.4وقطــاع الخدمــات املاليــة والعقاريــة بنســبة  ،% 9.7وقطــاع النقــل
واملواصــات بنســبة  ،% 6.6وقطــاع الخدمــات االجتامعيــة والشــخصية
٣
بنســبة  ،%4.1وقطــاع التعديــن بنســبة .% 3.7

 ٥،١،٢شبكات النقل والوصولية عىل مستوى اململكة
النقل الجوي واملطارات

خالف ـاً ملعظــم املناطــق األخــرى يف اململكــة ،تتميــز منطقــة املدينــة
املنــورة بتشــغيل مطاريــن اثنــن ،مبــا يف ذلــك املطــار الــدويل الــذي
يقــع يف املدينــة املنــورة ،ومطــار األمــر عبــد املحســن بــن عبــد العزيــز
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اإلقليمــي ٤يف مدينــة ينبــع ويســتقبل املطــار اإلقليمــي مــا نســبته 19
 %مــن مجمــل حركــة املالحــة الجويــة القادمــة إىل اململكــة ،إضافــة إىل
 %9مــن مجمــل حــركات املالحــة الداخليــة ،و  %11مــن مجمــل عمليــات نقــل
البضائــع املحليــة يف اململكــة .وقــد بلــغ إجــايل عــدد املســافرين مــن
مطــار املدينــة املنــورة اإلقليمــي  2.46و  2.94مليــون راكــب يف كل
مــن عامــي  2011و  2012عــى التــوايل ،وهــو مــا شــكل زيــادة قدرهــا
 % 20ومــا يقــدر بنحــو  % 7.3و  % 7.7مــن إجــايل حركــة املالحــة الجويــة
للمســافرين يف اململكــة ،أي مــا يعــادل  33.6و  38.5مليــون مســافر
يف األعــوام ذاتهــا .مــن جانــب آخــر ،ميثــل قطــاع النقــل الجــوي أحــد أبــرز
الركائــز التــي ميكــن االعتــاد عليهــا لــدى تنفيــذ مرشوعــات التنميــة
االقتصاديــة الحاليــة واملســتقبلية يف املنطقــة.
النقل البحري واملوانئ
تشــر بيانــات الهيئــة العامــة للموانــئ الســعودية إىل تشــكيل الســاحل
الغريب الوجهة األساســية ملا نســبته  % 70من مجموع واردات وصادرات
ا عــن تشــغيل الســاحل ملــا مجموعــه ســتة
البضائــع يف اململكــة ،فض ـ ً
مــن أصــل عــر موانــئ رئيســية يف اململكــة مبــا يف ذلــك كالً مــن:
مينــاء امللــك عبداللــه ،ومينــاء جــدة اإلســامي ،ومينــاء ضبــاء ،ومينــاء
جــازان ،ومينــاء ينبــع التجــاري ،ومينــاء امللــك فهــد الصناعــي .وتتضمــن
منطقــة املدينــة املنــورة ميناءيــن اثنــن عــى البحــر األحمــر ،وهــا:
مينــاء امللــك فهــد يف منطقــة يبنــع الصناعيــة ومينــاء ينبــع التجــاري.
وتســاهم املوانــئ املنتــرة يف املنطقــة يف تنفيــذ نســبة كبــرة
مــن عمليــات النقــل البحــري يف اململكــة ،حيــث ســجلت مــا مجموعــه
 43مليــون طــن مــن الســلع (الــواردة والصــادرة) يف عــام  2013وهــو مــا
يشــكل  %22مــن مجمــل الســلع التــي يتــم شــحنها مــن خــال موانــئ

اململكــة والتــي بلغــت  195مليــون طــن يف العــام ذاتــه .أمــا عــدد
الــركاب املســافرين بحــرا ً فقــد بلــغ نحــو  50ألــف راكــب يف عــام ( 2013مــا
بــن قــادم ومغــادر) وهــو مــا ميثــل  % 3.7مــن إجــايل عــدد ركاب النقــل
٥
البحــري يف اململكــة والــذي بلــغ  1.35مليــون راكــب يف عــام .2013

 2.2أمناط وديناميكيات التنمية اإلقليمية
 ١،٢،٢التنظيم اإلقليمي
الحدود اإلدارية

تتكــون منطقــة املدينــة املنــورة حاليــاً مــن تســع وحــدات إداريــة متثــل
القطاعــات االقتصاديــة يف املنطقــة ،وهــي عــى وجه التحديــد املدينة
املنــورة ،واملراكــز املرتبطــة بهــا مبــارشة ،والتــي تشــكل منطقــة
املدينــة املنــورة  -متمثلــة يف مــدن :ينبــع ،العــا ،املهــد ،بــدر ،خيــر،
الحناكيــة ،العيــص ،ووادي الفــري ،كــا تتميــز منطقــة املدينــة املنــورة
مبجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف ،وتعتــر كل مــن املدينــة املنــورة
وينبــع مــن املراكــز اإلمنائيــة عــى املســتوى الوطنــي ،ويتميــزان
بوجــود وظائــف واســتخدامات متعــددة تتعلــق بالصناعــة والتجــارة والزراعــة
والثقافــة .وتصنــف املدينــة املنــورة ومنطقتهــا ،كقطــاع اقتصــادي ،يف
املرتبــة األوىل مــن حيــث حجــم الســكان ،والــذي يبلــغ مــا يقــرب مــن ٪ 63
مــن إجــايل الســكان يف املنطقــة.
وكــا ســبق ذكــره ،بلغــت املدينــة املنــورة مرحلــة النمــو الــذايت ،مــن
حيــث كونهــا مركــز النمــو الحــري الرابــع يف اململكــة واحتوتاهــا عــى
العديــد مــن املشــاريع املختلفــة املقرتحــة ضمــن املخطــط اإلقليمــي،
وعــى مســتوى منطقــة املدينــة املنــورة ،ترتبــط كل مــن مدينــة ينبــع
وبــدر بروابــط قويــة باملدينــة املنــورة تتعلــق بتوفــر امليــاه والتجــارة
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والنقــل ،وإجــاالً تتمتــع املنطقــة بإمكانيــات زراعيــة عاليــة داخــل
املدينــة ويف املــدن والتجمعــات املحيطــة بهــا يف كل مــن الحناكيــة،
واملندســة ،وشــجوى ،وأبــو روبايــق.
عنارص االرتباط باالسرتاتيجية العمرانية الوطنية:
تصنــف االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة املدينــة املنــورة كمركــز للنمــو
الوطنــي ،وضمــن ثالثــة مراكــز أخــرى يف املنطقــة ،وهــي تحتــل املرتبــة
الرابعــة مــن حيــث التجمعــات الحرضيــة يف اململكــة بعــد الريــاض وجــدة
ومكــة املكرمــة ،ومــن املتوقــع أن تشــهد املدينــة من ـ ًوا ملحوظًــا خــال
الثالثــن عا ًمــا القادمــة ،وأن يبلــغ عــدد الســكان الدامئــن بهــا  2.06مليــون
نســمة ،وحــوايل  12مليــون زائــر ســنويًا بحلــول عــام  1462هـــ (2040م).
وتعتــر املدينــة املنــورة مركــزا ً للتطويــر عــى املســتوى الوطنــي،
إىل جانــب عاصمــة محافظــة ينبــع ،كــا إنهــا بلغــت مــا يســمى مرحلــة
النمــو الــذايت ،وتعتــر املركــز الحــري الرابــع يف اململكــة نظــرا لحجــم
ســكانها.
كــا تعتــر املدينــة املنــورة واحــدة مــن املراكــز الحرضيــة الثامنيــة األوىل
التــي تدعمهــا االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة كأولويــة قصــوى للتنميــة
الوطنيــة الشــاملة ،ويرجــع ذلــك إىل امليــزة النســبية للمدينــة املنــورة
يف التأثــر عــى تطويــر منطقــة املدينــة ،واملنطقــة بشــكل عــام مــن
حيــث رفــع مســتوى التنميــة اإلقليميــة إىل املســتوى الوطنــي ،ويؤثــر
هــذا الجانــب بشــكل إيجــايب عــى التــوازن املــكاين اإلقليمــي مــن حيــث
توزيــع الخدمــات ووظائــف الحكومــة املركزيــة التــي تقدمهــا املدينــة،
مثــل الجامعــات ،واملؤسســات البحثيــة ،والخدمــات الطبيــة املتخصصــة،
وغريهــا ،كــا تعتــر التنميــة اإلقليميــة املتوازنــة هــي املفتــاح لضــان
االســتخدام الفعــال للبنيــة األساســية والخدمــات العامــة املوجــودة
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بالفعــل ،وكذلــك توجيــه التنميــة يف املجــاالت العمرانيــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة نحــو املــدن الصغــرة واملتوســطة املحيطــة بهــا.
يبلــغ عــدد ســكان املدينــة املنــورة حــوايل  1.4مليــون نســمة ويبلــغ
عــدد الســكان املوســميني حــوايل  9ماليــن نســمة كل عــام ،وتعتــر
املدينــة املنــورة ذات أهميــة كبــرة يف املشــهد الحــري الوطنــي
مقارنــة بالعديــد مــن املــدن األخــرى يف اململكــة ،كــا ذكرنــا ،وتعتــر
مركــ ًزا للتنميــة الوطنيــة بســبب املــوارد الكثــرة املوجــودة بهــا ،مثــل
الزراعــة والصناعــة وغريهــا مــن األنشــطة املهمــة املــدرة للدخــل ،مثــل
الســياحة الدينيــة ،إىل جانــب األهميــة االســراتيجية للمنطقــة ،ولقــد
أكــدت االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة ذلــك مــن خــال األهــداف التــي
حددتهــا للمنطقــة واملتمثلــة يف:
• تحقيق تنمية حرضية إقليمية متوازنة عىل املدى الطويل؛
• التوسع يف النمو االقتصادي وتعزيزه؛
• تعزيز مراكز منو مختارة من مدن املنطقة؛
• االســتفادة القصــوى مــن العنــارص األساســية املوجــودة يف املراكــز
الحرضيــة الرئيســية الحاليــة (ممثلــة بشــكل رئيــي يف املدينــة
املنــورة).
وللمدينــة املنــورة دورا ً هــام تلعبــه ،مــن حيــث أنهــا مركــ ًزا ثقاف ًيا/دين ًيــا
مبــوارد زراعيــة غنيــة ،وموقــع اســراتيجي يف املنطقــة ،وتربــط وتؤثــر
عــى ثالثــة محــاور وظيفيــة هامــة هــي :الحــزام الزراعــي ،ومحــور الــراث
عــى طــول منطقــة الحجــاز ،وأنشــطة/صناعة التعديــن التــي تشــكل
محــورا ً ميتــد مــن مدينــة ينبــع إىل الريــاض.
وتعتــر املدينــة املنــورة أكــر وأهــم مركــز حــري يف املنطقــة،
وأهميتهــا الدينيــة تجعلهــا واحــدة مــن أكــر األماكــن التــي تتــم زيارتهــا
يف العــامل اإلســامي ،حيــث تســتقبل أكــر مــن  9ماليــن مــن الحجــاج
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املســلمني كل عــام أثنــاء موســم العمــرة والحــج ،وقــد شــهدت املدينــة
توســعا رسيعــا منــذ ســبعينات القــرن املــايض بســبب النمــو الرسيــع
الــذي حــدث فيهــا واســتثامر الحكومــة بشــكل كبــر يف البنيــة التحتيــة
العمرانيــة التــي اجتذبــت العاملــة مــن جميــع أنحــاء اململكــة وغريهــا مــن
البلــدان مــا أدى إىل مزيــد مــن النمــو يف املدينــة.
وقــد أدى النمــو الســكاين إىل الضغــط عــى حــدود النطــاق العمــراين
للمدينــة مــا أدى إىل زيــادة الطلــب عــى األرايض التــي أدت إىل
اتســاع كبــر جــدا ً يف تقســيامت األرايض ،كــا تعتــر عمليــة تقســيم
األرايض مــن أهــم اإلجــراءات التــي يتــم مــن خاللهــا تحويــل األرايض
الريفيــة إىل أرايض حرضيــة ،ولقــد تــم تقســيم األرايض دون الرجــوع
إىل معــدل التنميــة أو حجــم اإلشــغال ،مــا أدى إىل وجــود نســبة هائلــة
٦
مــن قطــع األرايض املقســمة الفضــاء.

 2.2.2املوارد والهياكل اإلقليمية
البنية التحتية للنقل:

كــا أوضحنــا يف وقــت ســابق ،فــإن محــاور النقــل الرئيســية والفرعيــة
يف املنطقــة تخلــق شــبكة جيــدة يف جميــع أنحــاء منطقــة املدينــة
املنــورة ،مــع أعــى تركيــز يف عاصمــة املنطقــة ،حيــث يبلــغ إجــايل
طــول الطــرق املعبــدة التابعــة للبلديــات ،واملوزعــة عــر مــدن وقــرى
منطقــة املدينــة املنــورة 6,227 ،كيلومـرًا ،مبــا ميثــل  ٪6.8مــن إجــايل
الطــرق التــي تديرهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة يف اململكــة،
ويف عــام  ،2012بلــغ إجــايل طولهــا أكــر مــن  91,000كيلومــر،
وباملقارنــة مــع املناطــق األخــرى يف الجانــب الجنــويب الغــريب مــن
اململكــة ،فــإن منطقــة املدينــة املنــورة تتميــز بوجــود شــبكة جيــدة

مــن الطــرق والجســور تربــط بــن املــدن الرئيســية واملرافــق الصناعيــة
والتجاريــة وتربــط املنطقــة باملناطــق املجــاورة ،وبالرغــم مــن ذلــك فــإن
مــن املهــم مالحظــة أن وســائل النقــل العــام ال تســتفيد منهــا ،وال
ســيام عــى املســتوى الحــري ،ويف الواقــع ،نجــد أن وســائل النقــل
العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية تركــز يف املقــام األول عــى
الطــرق بــن املــدن بــدال مــن الرتكيــز عــى أنظمــة النقــل العــام داخــل
املــدن ،ومــع ذلــك ،فــإن الرشكــة الســعودية للنقــل العــام (ســابتكو) تديــر
شــبكة نقــل عــام متواضعــة للغايــة (خدمــة باصــات) بنســبة ركاب منخفضــة
للغايــة ،حيــث أن خدماتهــا غــر متكــررة نســبياً وال تجــذب ســوى  700إىل
٧
 2000راكــب يوميــاً.
وتعــد املدينــة املنــورة ،باإلضافــة إىل إقليــم املدينــة ،مركــ ًزا رئيســ ًيا
لشــبكة الطــرق الوطنيــة واإلقليميــة والطــرق الرسيعــة ،مثــل طريــق
الهجــرة  -ينبــع  -تبــوك ،وطريــق القصيــم ،كــا أن للمدينــة املنــورة صلــة
هامــة بجــدة ومكــة مــن خــال قطــار الحرمــن الرسيــع ،ومــن الجديــر
بالذكــر أن شــبكة الطــرق يف املدينــة املنــورة تعمــل بشــكل عــام عــى
مســتوى مـ ٍ
ـرض ،وعــى الرغــم مــن ذلــك فــأن الســيارات الخاصــة ال تــزال
هــي الوســيلة املفضلــة للنقــل داخــل املدينــة املنــورة ومنطقتهــا،
وتشــكل أحــد تحديــات النقــل.
وبنــاء عــى ذلــك ،اقــرح املخطــط اإلقليمــي للمدينــة املنــورة 1420
هـــ ( )1999إنشــاء ثــاث ضواحــي جديــدة باإلضافــة إىل ثــاث مــدن تابعــة
ضمــن دائــرة نصــف قطرهــا  60كــم مــن منطقــة الحــرم النبــوي ،والتــي
يقصــد منهــا أن تكــون مرتبطــة باملدينــة املنــورة مــن خــال شــبكة طــرق
ذات تــدرج هرمــي ،ويف بعــض الحــاالت ،عــر شــبكة خطــوط حديديــة
إقليميــة.

مساحة املنطقة

151,554 Km2

املساحة العمرانية

Approx. 800 Km2

نسبة املساحة العمرانية ()%

1%

 ٪من إجاميل السكان

عدد السكان

49,9%

926,135

15 min

77,2%

1,132,024

30 min

79,8%

1,479,824

60 min

3,0%

56,107

> 120 min

الزمن بالسيارة
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وال يــزال هــذا االقــراح قائــم بالرغــم مــن عــدم تنفيــذه بالكامــل حتــى
اآلن ،ويهــدف إىل إدارة الزيــادة يف حركــة املــرور يف ظــل التطــور
والنمــو املتســارع بشــكل كبــر يف املنطقــة.
العنارص البيئية والطبوغرافية:
متثــل اململكــة العربيــة الســعودية  ٪80مــن شــبه الجزيــرة العربيــة،
وتتكــون أساســا مــن صحــراء رمليــة ومناطــق صخريــة وجبليــة واســعة ،كــا
را مــن الســواحل ،و 2.7مليــون هكتــار من أرايض
يوجــد بهــا  2,410كيلومـ ً
الغابــات ،وأكــر مــن  171مليــون هكتــار مــن املراعــي و 35كيلومــر مربــع
مــن أشــجار املانغــروف و 1480كيلومــر مربــع مــن الشــعاب املرجانيــة،٨
كــا إن لهــذه األنظمــة البيئيــة قيمــة ال تُحــى ،فهــي ال تقــوم فقــط
بهيكلــة املنطقــة ،ولكنهــا أيضــاً تعتــر عنــارص أساســية لالقتصــاد
الوطنــي ،ورفاهيــة الســكان.
وتتمتــع اململكــة العربيــة الســعودية مبعــدل منــو مرتفــع مــن الســكان،
حيــث يبلــغ  ،٪1.45وإذا مل تتــم إدارتــه بشــكل جيــد ،فــإن هــذا النمــو
ميكــن أن يؤثــر عــى النظــم الطبيعيــة وتدهورهــا ،مــا يؤثــر عــى
التنــوع البيولوجــي وديناميكيــات النظــم البيئيــة ،ويف حالــة منطقــة
املدينــة املنــورة ،وعــى وجــه الخصــوص املدينــة املنــورة نفســها،
فقــد تــم تحديــد دوافــع مختلفــة للتدهــور البيئــي ،فمــن ناحيــة ،تتحــدى
أمنــاط النمــو غــر املســتدامة ،والبنيــة التحتيــة غــر املالمئــة ،التنميــة
االقتصاديــة املســتقبلية وتعــرض املــوارد الطبيعيــة املوجــودة للخطــر،
ومــن ناحيــة أخــرى ،يتفاقــم العــبء عــى البيئــة بســبب تغــر املنــاخ ،الــذي
يدفــع املنــاخ القــايس بالفعــل حاليــاً إىل ظــروف أكــر قســاوة.
كــا تتميــز منطقــة املدينــة املنــورة ،كــا هــو الحــال يف بقيــة أجــزاء
اململكــة ،مبنــاخ شــبه جــاف إىل شــديد الحــرارة ،يتميــز بارتفــاع درجــات

الحــرارة ،وانخفــاض شــديد يف هطــول األمطــار ،ونســبة تبخــر عاليــة
للغايــة ،ويف املدينــة املنــورة ،يكــون الصيــف حــار جــدا ً ،حيــث تــراوح
درجــات الحــرارة مــا بــن  46-36درجــة مئويــة ،ويكــون الشــتاء معتــدالً،
وتــراوح درجــات الحــرارة فيــه مــا بــن  20-15درجــة مئويــة ،كــا تؤثــر الريــاح
الســائدة عــى درجــات الحــرارة املذكــورة ،وذلــك عندمــا تهــب الريــاح البــاردة
القادمــة مــن الجبــال مــن جهــة الشــال الغــريب والريــاح الســاخنة الجافــة
القادمــة مــن جهــة الجنــوب ،ومــن املهــم مالحظــة أنــه ،وف ًقــا للدراســات
الحديثــة ،ارتفعــت درجــة حــرارة الهــواء مبقــدار  1.7درجــة مئويــة بــن عامــي
 1959و 2013بســبب تغــر املنــاخ.
تقــع املدينــة املنــورة عــى بعــد  350كــم شــال مكــة املكرمــة وعــى
بعــد  ٢٥٠كــم تقريبًــا مــن ســاحل البحــر األحمــر ،كــا توجــد عــى مقربــة
مــن املناطــق الجبليــة ،مــا يخلــق خلفيــة خالبــة للمدينــة املنــورة ،ومــن
الناحيــة الجيولوجيــة ،تقــع يف منطقــة الــدرع العــريب ،وهــو عبــارة عــن
كتلــة أرضيــة قدميــة تغطــي مــا يقــرب مــن ثلــث مســاحة البــاد ،مــا يؤثــر
عــى معــدالت هطــول األمطــار وتوزيــع الصحــاري الرمليــة يف جميــع
أنحــاء البــاد ،كــا تتأثــر الظــروف املناخيــة للمدينــة املنــورة تأثــرا ً كبــرا ً
بالرتكيبــة الجيولوجيــة للمنطقــة والتــي تتميــز بوجــود الجبــال واألرايض
الصحراويــة الكبــرة والحقــول الربكانيــة.
كــا أن املدينــة املنــورة تُحــاط مــن جهــة الشــال والغــرب والجنــوب،
بالتــال القاحلــة التــي تســود مناطــق الحجــاز ،ومــن أهــم الجبــال يف
املنطقــة :جبــل جــاء وجبــل غرابــة إىل الجنــوب الغــريب وجبــل ســلع
ــر يف جهــة الجنــوب ،وقــد أدى تصــدع
إىل الشــال الغــريب وجبــل َع ْ
الطبقــات الصخريــة يف غــرب الجزيــرة العربيــة إىل تصاعــد الحمــم
الربكانيــة الكبــرة ،التــي تجمــدت يف مســاحات شاســعة مــن املناطــق
القاحلــة التــي تعــرف باســم حقــول حــرة رهــط ،الواقعــة عــى جانبــي الجــزء
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الرشقــي والغــريب مــن املدينــة املنــورة ،وتحيــط باملدينــة املنــورة،
خاصــة يف الجنــوب الرشقــي ،أكــر مــن  400فوهــة بــركان ،وأكــر مــن
 2,000بــركان مخروطــي عــى طــول منطقــة الحــرة ،وتصنــف الدراســات
الخطــر الــذي تشــكله هــذه البيئــة الربكانيــة عــى أنــه غــر مؤكــد ،نظ ـ ًرا
لعــدم حــدوث انفجــارات يف األزمنــة التاريخيــة املاضيــة ،باإلضافــة إىل
ذلــك ،تقــع املدينــة املنــورة يف منطقــة نشــطة مــن الناحيــة الزلزاليــة
حيــث وقعــت زالزل كبــرة عــى مــدار تاريخهــا ،وحاليــا ،هنــاك نوعــان مــن
شــبكات الــزالزل املحليــة املســتخدمة لرصــد النشــاط الزلــزايل حــول كل
مــن املدينــة املنــورة ومكــة املكرمــة.
وفيــا يتعلــق بهطــول األمطــار ،فــإن متوســط املعــدل الســنوي 47
ملــم ،وعــى الرغــم مــن هــذا املســتوى املنخفــض ،فــإن املنطقــة
تتمتــع مبيــاه وفــرة نســب ًيا حيــث تســتقر املدينــة عــى هضبــة جبليــة
مســطحة عنــد تقاطــع ثالثــة وديــان :وادي العقيــق ووادي الحمــد ووادي
العقــل .وتعــرف اململكــة العربيــة الســعودية بأنهــا أكــر دولــة يف العــامل
دون أنهــار أو بحــرات دامئــة ،حيــث ال تعتــر األوديــة مجــاري مائيــة دامئــة،
فاألوديــة تكــون جافــة عــى مــدار الســنة مــا عــدا فــرات هطــول األمطــار
الشــديدة ،ومــع ذلــك ،فإنهــا تشــكل مصــدر جيــد لتغذيــة طبقــة امليــاه
الجوفيــة التــي تغــذي العديــد مــن اآلبــار والينابيــع التــي تعتــر مصــد ًرا
تاريخيًــا للميــاه يف املدينــة املنــورة ،وقــد تــم بنــاء ســدود عــى هــذه
األوديــة عــى مراحــل مختلفــة ،بــدءا ً بســد تــم إنشــاؤه يف شــال رشق
املدينــة يف األربعينيــات مــن القــرن املــايض ،وســد تــم إنشــاؤه يف
عــام  1966عــى وادي بَطحــان ،والــذي كان يغمــر املدينــة بشــكل متكــرر.
إن الظــروف الطبوغرافيــة والهيدرولوجيــة املذكــورة أعــاه ،مكنــت
املدينــة املنــورة تاريخيــاً مــن أن يكــون لهــا طبيعــة زراعيــة هامــة ،حيــث
أن األوديــة توفــر امليــاه للــري ،عل ـاً بــأن الرتبــة شــديدة الخصوبــة ،ويف

الواقــع ،فــإن أمنــاط الــرف الطبيعيــة القامئــة ،والزراعــة التــي تدعمهــا
تشــكل جــزء ال يتجــزأ مــن تــراث املدينــة املنــورة ،ويف حــن متثــل الزراعــة
 ٪ 8مــن مســاحة املدينــة املنــورة ،إال أن املناطــق الخــراء متثــل 1
 ٪فقــط ،كــا تفتقــر هــذه املســاحات املفتوحــة املحــدودة (عــى
ســبيل املثــال ،املنتزهــات ،الســاحات ،وجــزر الطــرق) ،إىل االتصــال
والربــط الشــبيك ،كــا إنهــا موزعــة بشــكل ســيئ وغــر جاذبــة مــن حيــث
االســتخدامات ،ومــع ذلــك ،وحتــى عــام  ،2010تعتــر املدينــة املنــورة
األكــر خــرة مقارنــة مبــدن املنطقــة بشــكل عــام ،ومتثــل بإمكاناتهــا
واحــة يف منطقــة قاحلــة.
املوارد االقتصادية
قطاع الصناعة:
تعتــر الصناعــة أكــر وأهم قطاع اقتصــادي يف منطقة املدينة املنورة،
حيــث توجــد مدينتــان صناعيتــان :األوىل هــي مدينــة ينبــع الصناعيــة،
ثــاين أكــر مدينــة صناعيــة يف اململكــة ،والثانيــة هــي املدينــة الصناعيــة
باملدينــة املنــورة ،والتــي تــم إنشــاؤها عــى مســاحة عــرة ماليــن مــر

مربــع ،كــا يوجــد أيضــا يف مدينــة ينبــع ،مصفــاة ينبــع ،التــي أنتجــت يف
عــام  ٪ 25.5 ،2012مــن إجــايل منتجــات مصــايف البــرول يف اململكــة،
ويبلــغ إجــايل عــدد املصانــع املنتجــة يف املنطقــة  188مصن ًعــا ،أي مــا
ميثــل  ٪3مــن إجــايل عــدد املصانــع املنتجــة يف اململكــة ،والتــي بلــغ
مجموعهــا  3,664مصنع ـاً يف نهايــة عــام  ،2013ويف نفــس العــام ،بلــغ
إجــايل االســتثامرات الصناعيــة يف املنطقــة  88.9مليــار ريــال ،وهــو
مــا ميثــل  ٪ 10.2مــن إجــايل متويــل املنشــآت اإلنتاجيــة يف اململكــة،
حيــث بلــغ مجمــوع االســتثامرات الصناعيــة  873.2مليــار ريــال ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
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إﻟﯽ ذﻟك ،بلــغ ﻋدد العاملــن املســجلني ﻲﻓ املدينــة املنــورة بحلــول
نهايــة ﻋﺎم  2013م مــا مجموعــه  32,500شــخص ،أي ﻣﺎ ميثــل  ٪3.9ﻣن
إجــايل اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻟﺔ الصناعيــة ﻲﻓ اململكــة ،والتــي بلغــت 828,000
٩
شــخص.
قطاع الزراعة:
يعتــر القطــاع الزراعــي حتــى اآلن مــن أهــم القطاعــات االقتصاديــة
يف املنطقــة ،حيــث بلــغ إجــايل مســاحة املحاصيــل  27.5ألــف هكتــار
يف عــام  ،2011وهــو مــا ميثــل حــوايل  ٪3.5مــن إجــايل مســاحة
املحاصيــل يف اململكــة ،والتــي بلــغ مجموعهــا  788,000هكتــار يف
نفــس العــام ،حيــث تنتــج كل مــن مدينــة خيــر والعــا التمــور والقمــح،
وتعتــران املركــزان الزراعيــان الرئيســيان ،ويرتبطــان ارتباطــاً مبــارشا ً
باملحــور الزراعــي يف اململكــة الــذي يتكــون مــن القصيــم ،وحائــل،
وتبــوك واملدينــة املنــورة ،ومــن املهــم مالحظــة أنــه خــال الفــرة مــن
 2007إىل  ،2011كانــت هنــاك زيــادة يف اإلنتــاج يف جميــع املنتجــات
الزراعيــة يف املنطقــة ،بنســبة زيــادة ســنوية يف إجــايل اإلنتــاج
اإلقليمــي بلغــت  ٪ 0.9مــن الخــروات ،و ٪ 4.3مــن التمــور ،و ٪ 1.5مــن
الفواكــه ،وخــال نفــس الفــرة ،كان هنــاك ارتفــاع يف عــدد املــوايش،
بزيــادة  ٪16.7يف اإلبــل ٪4.6 ،يف األغنــام ،و ٪4.7يف الدواجــن ،بينــا
انخفــض عــدد املاعــز واألبقــار مبعــدل ســنوي بلــغ  ٪10.5و ٪ 14.7عــى
را مــن العســل يف عــام
التــوايل ،كــا حققــت املنطقــة أيضً ــا إنتا ًجــا كبـ ً
١٠
 ،2011بلــغ  119ط ًنــا.
قطاع التعدين واملحاجر:
يعتــر قطــاع التعديــن واســتخراج املحاجــر يف املدينــة املنــورة أحــد
األنشــطة الرئيســية والواعــدة التــي ميكــن أن تســهم يف اســتغالل
املــوارد الطبيعيــة يف املنطقــة ،وتغطــي أيضً ــا احتياجــات املــواد
األوليــة مــن قبــل قطاعــات البنــاء والصناعــة ،حيــث تعمــل بعــض الــركات
واملؤسســات يف اســتخراج املــواد الخــام ،مثــل الحجــر الجــري والجبــس،
التــي تســتخدم يف تصنيــع منتجــات الجبــس ،واألســمنت (الرمــل)،
والســراميك (الطــن والكاولــن) ،والزجــاج (رمــل الســيليكا) ،وإىل جانــب
املــوارد املعدنيــة الطبيعيــة األخــرى مثــل النحــاس والزنــك والرصــاص
تشــكل مــوردا ً إقليمي ـاً أســايس ،كــا تقــع مناطــق التعديــن الرئيســية
يف كل مــن الحناكيــة وينبــع ،وتقــوم باســتخراج الذهــب والنحــاس
بشــكل رئيــي إىل جانــب خامــات التنتالــوم واملنجنيــز ،وبشــكل عــام
واســتنادًا إىل الدراســات الجيولوجيــة ،تــم اكتشــاف أكــر مــن  136موق ًعــا
للتعديــن يف املنطقــة ،كــا يوجــد يف املدينــة املنــورة أهــم املناجــم
التــي تســتخرج أمثــن املعــدن يف اململكــة ،وهــو منجــم مهــد الذهــب،
التابــع لرشكــة التعديــن العربيــة الســعودية (معــادن) ،حيــث يتــم اســتخراج
الخــام ثــم معالجتــه إلنتــاج الذهــب ،ويقــدر اإلنتــاج الســنوي لهــذا املنجــم
بأكــر مــن  1500كغــم مــن الذهــب و 3,300كغــم مــن الفضــة و 900طــن
١١
مــن النحــاس و 600طــن مــن الزنــك ســنويا.

 ٣،٢هيكل وديناميكية منطقة املدينة املنورة
تشــكل املدينــة املنــورة واملراكــز املرتبطــة بهــا مبــارشة املتمثلــة يف
مدينــة ينبــع والعــا واملهد وبدر وخيــر والحناكية والعيــص ووادي الفري،
مــا يعــرف مبنطقــة املدينــة املنــورة ،والتــي تتميــز باملحــاور الرئيســية
التــي تربــط بــن مجموعــة هــذه املــدن داخــل املنطقــة وتحديـدًا املحــاور
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الرتاثيــة والدينيــة والصناعيــة والزراعيــة ،كــا هــو موضــح يف الخريطــة.
هنــاك محــوران رئيســيان أساســيان للنقــل يف منطقــة املدينــة املنورة،
وهــا :الطريــق  ،60الــذي ميتــد يف اتجــاه الجنــوب الغــريب مــن منطقــة
بــدر وشــال رشق املنطقــة ،والطريــق  ،15الــذي ميتــد مــن الشــال
الغــريب وميــر بخيــر يف اتجــاه الجنــوب الرشقــي عــر منطقــة األكحــل.
كــا يوجــد محــور تــرايث قــوي يبــدأ مــن وســط منطقــة املدينــة املنــورة
ويتبــع خــط حديــد الحجــاز نحــو شــال املنطقــة باتجــاه العــا وتبــوك ،وإىل
الجنــوب باتجــاه جــدة ،ويعــد أحــد األصــول املهمــة يف املنطقــة ،حيــث
يشــمل خــط ســكة حديــد الحجــاز التاريخــي ،والــذي يعتــر جــز ًءا مــن قامئــة
مواقــع الــراث التابعــة لليونســكو التــي يجــب املحافظــة عليهــا ،وإذا مــا
تــم تحديثــه وتشــغيله بشــكل مناســب ،فإنــه ميكــن أن يكــون مبثابــة
عنــر جــاذب للســياحة الثقافيــة ،وإدرار اإليــرادات للمنطقــة.
وبغــض النظــر عــن منطقــة املركــز للمدينــة املنــورة التــي تعتــر مركــز
دينــي وصناعــي وتجــاري ،تقــع القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية األخــرى
مثــل قطــاع التجــارة والصناعــات واألنشــطة البحريــة يف ينبــع ،يف الجــزء
الغــريب مــن منطقــة املدينــة املنــورة ،بينــا ترتكــز الزراعــة يف الحناكيــة
والخدمــات يف بــدر ،كــا تســتفيد املدينــة املنــورة واملــدن التابعــة لهــا
يف املنطقــة مــن محطــة تحليــة امليــاه املوجــودة يف مدينــة ينبــع ،وال
يقــل أهميــة عــن ذلــك وجــود مينــاء الرايــس يف محافظــة بــدر ،والــذي
يجعــل الروابــط الوظيفيــة يف جميــع أنحــاء منطقــة املدينــة املنــورة
أقــوى.

السياق املكاين عىل املستويني الوطني واإلقليمي

املناطق العمرانية والحرضية

املناطق الزراعية
مناطق الرعي

املناطق الصناعية
حدود منطقة املدينة
الطرق اإلقليمية الرسيعة
الخطوط الحديدية الحالية

الخطوط الحديدية املتوقعة
(ينبع  -رابغ  -جدة)
امليناء الحايل
املطار القائم
محطة القطار الحالية

الشكل  .١١العنارص الهيكلية باملدينة املنورة

نطاق منطقة املدينة املنورة
الطرق اإلقليمية الرسيعة
الخطوط الحديدية الحالية
الخطوط الحديدية املتوقعة
(ينبع  -رابغ  -جدة)
مركز النمو الوطني
مركز النمو الوطني (الصناعية)
استعامالت متعددة
صناعية
ثقافية
زراعية
امليناء الحايل
املطار القائم
محطة القطار الحالية

الشكل  .١٢الدور الوظيفي يف نظام املدن
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 ١،٣السياق الترشيعي واملؤسيس
لقــد تــم إعــداد اإلطــار الترشيعــي ملنطقــة املدينــة املنــورة وفقــاً
للبيئــة الترشيعيــة للمملكــة العربيــة الســعودية والتــي ترتكــز عــى
مبــادئ الرشيعــة اإلســامية .وتنحــر صالحيــات وضــع الترشيعــات ضمــن
أربــع ســلطات وهــي :امللــك ،ومجلــس الشــورى ،ومجلــس الــوزراء،
والــوزارات .وبالتــايل ،تــم تشــكيل األدوات الترشيعيــة الخمــس التاليــة
والتــي تعمــل ضمــن ترتيــب هرمــي وتسلســي مــا يعكــس درجــة
صالحيتهــا ومســئوليتها :األمــر امللــي ،واملرســوم امللــي ،واألمــر
الســامي ،وقــرار مجلــس الــوزراء ،والقــرار الــوزاري .ونظــرا ً العتــاد النهــج
الالمركــزي يف صياغــة الترشيعــات ،فقــد لوحــظ اسرتشــاد املدينــة
بأكــر مــن  500وثيقــة ترشيعيــة للتخطيــط العمــراين والصــادرة غالبـاً عــن
أدىن املســتويات اإلداريــة (التعميــات) ١٢مــا يجردهــا بالتــايل مــن أي
ســلطة ترشيعيــة .عــاوة عــى ذلــك ،فقــد ســاهم نظــام حــدود النطــاق
العمــراين والصــادر مؤخــرا ً إضافــة لالئحة التنفيذية رقــم  60001يف زيادة
الضغــوط الراميــة للحفــاظ عــى األرايض الزراعيــة ضمــن حــدود املــدن مبــا
يف ذلــك املدينــة املنــورة وهــو مــا ســاهم بــدوره يف تســجيل خســائر
اقتصاديــة كبــرة بالنســبة للمدينــة واملــدن األخــرى املعروفــة بقاعدتهــا
االقتصاديــة الزراعيــة.
تلعــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة دورا ً أساســياً وهــام يف إعــداد
أمنــاط النمــو والتطويــر يف املدينــة املنــورة وذلــك يف ظــل صالحياتهــا
التــي تتضمــن تنفيــذ مرشوعــات التخطيــط الحــري والعمــراين يف
مــدن اململكــة ،مبــا يف ذلــك إصــدار الرتاخيــص الالزمــة ملختلــف أنــواع
مرشوعــات التشــييد .وضمــن هــذا اإلطــار ،تعتــر أمانــة منطقــة املدينــة
املنــورة الــذراع التنفيــذي للــوزارة .مــن جانــب آخــر ،لوحظــت املركزيــة
العاليــة لنظــام امليزانيــة املؤسســية وهــو مــا يعكــس االعتــاد الكامــل
ملبــادرات التطويــر والتنميــة يف املدينــة املنــورة عــى املخصصــات
املاليــة التــي تحددهــا الــوزارة مــن خــال بنــد خــاص ضمــن املوازنــة
الســنوية وهــو مــا يشــكل الوســيلة املاليــة الوحيــدة املتاحــة لتلــك
املبــادرات .يتميــز نظــام التخطيــط املتبــع يف اململكــة بتــدرج هرمــي
تنــازيل والــذي ينعكــس عــى النظــام العمــراين املتبــع يف املدينــة
املنــورة  .وتعتــر اإلســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة لعــام  2001مبثابــة
الخطــة اإلرشــادية للمملكــة ،فيــا يعكــس املخطــط اإلقليمــي الحــري
للمدينــة املنــورة والــذي تــم إعــداده يف عــام  2000الــدور األســايس
الــذي ميكــن أن تحظــى بــه املدينــة املنــورة كاملحــرك االقتصــادي
األبــرز للمنطقــة باعتبارهــا العاصمــة اإلقليميــة .كــا يتضمــن املخطــط
املحــي للمدينــة املنــورة مجموعــة مــن الضوابــط العمرانيــة التــي تنظــم
اســتخدامات األرايض الحرضيــة أنظمــة البنــاء ضمــن الحــدود البلديــة،
فيــا تهــدف املراحــل الثــاث لحــدود النطــاق العمــراين (لألعــوام ،2014
 2019و  )2030للحــد مــن أشــكال الزحــف العمــراين نحــو ضواحــي املــدن
يف ظــل غيــاب البنــى األساســية الالزمــة ،وتشــكل مخططــات تقســيم
األرايض ركيــزة أساســية يتــم االسرتشــاد بهــا لــدى إعــداد مشــاريع تطوير
منطقــة املدينــة املنــورة وتنفيذهــا.
وإىل جانــب اإلســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة ،فقــد متــت صياغــة أدوات
التخطيــط هــذه مــن خــال الكتيبــات اإلرشــادية والتوجيهيــة الصــادرة
عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بــدالً مــن اســتنادها للقوانــن
والترشيعــات النافــذة مــا يجعلهــا تفتقــر ملعيــار الرشعيــة .وضمــن
هــذا اإلطــار ،فــإن هــذه األدوات ال ميكــن أن تشــكل نظامــاً ســليامً
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للمســاءلة النظاميــة ولتعزيــز مبــدأ الشــفافية لــدى الجهــات الرشيكــة.
مــن جهــة أخــرى ،فقــد ســاهمت أنظمــة اســتخدامات األرايض وتنظيــم
مشــاريع التشــييد يف تيســر أشــكال الزحــف العمــراين ضمــن حــدود
املدينــة املنــورة مــا أدى بــدوره لنشــوء اختــاالت يف مســتويات
النمــو والتطويــر فض ـاً عــن نشــوء أشــكال مــن عــدم االســتدامة عــى
كل مــن املســتويات االجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،والبيئيــة .وضمــن إطــار
اإلصالحــات املنفــذة ،ميكــن ملنطقــة املدينــة املنــورة االســتفادة مــن
التوجهــات الالمركزيــة عــى كل مــن املســتويني املــايل والترشيعــي
لتيســر إيجــاد الحلــول املبتكــرة واملســتقلة ملختلــف املشــكالت
الحرضيــة والعمرانيــة الناشــئة عــى مســتوى األمانــة ،حيــث يتعــن أن
يتضمــن ذلــك كالً مــا يــي:
أ .نقــل وتفويــض صالحيــات التخطيــط املحــي مــن وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة إىل األمانــة وتخويلهــا لتنفيــذ اإلجــراءات املســتقلة
لتحقيــق االســتجابة الفعالــة الحتياجــات املجتمــع املحــي ،وهــذا مــا تــم
تســليط الضــوء عليــه مــن خــال األجنــدة الحرضيــة الجديــدة والــذي يدعــو
إدارة األرايض
املساحات العامة

2%
41 %

3%
16 %

قطع األرايض والبلوكات
أنظمة وإشرتاطات البناء
16%

التمويل
حقوق البناء والتطوير

23 %

الشــكل  .١٣عــدد األنظمــة العمرانيــة والحرضيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية اســتنادا ً
إىل املحــاور الرئيســية لترشيعــات التخطيــط العمــراين (موئــل األمــم املتحــدة)

لتحديــد صالحيــات إعــداد عمليــات التصميــم والتخطيــط العمــراين عــى
املســتوى الوطنــي واإلقليمــي واملحــي ،بيــد أن تنفيــذ تلــك الخطــط
ســوف يتطلــب وجــود إطــار مــن التنســيق مــا بــن مختلــف املســتويات
الحكوميــة ومبشــاركة مؤسســات املجتمــع املحــي ،ومؤسســات
القطــاع العــام ،والجهــات األخــرى الرشيكــة.
ب) الالمركزيــة املاليــة ،والتــي متنــح االســتقالل املــايل لألمانــة
لتوفــر التمويــل الــازم ملشــاريع التطويــر .وقــد تتضمــن عمليــات جمــع
اإليــرادات يف املــدن لــكل مــن عمليــات فــرض الرضائــب والرســوم ،وال
بــد كذلــك مــن متكــن املؤسســات املحليــة والبلديــة مــن فــرض بعــض
الرضائــب عــى املمتلــكات لغايــات متويــل األنشــطة الحرضيــة .وضمــن
هــذا اإلطــار ،ميكــن اإلشــارة إىل نظــام األرايض البيضــاء والــذي ينــص
عــى فــرض الرســوم عــى األرايض غــر املطــورة داخــل املــدن للحــد مــن
أشــكال املضاربــة العقاريــة ،والنقــص يف املســاكن ،حيــث يبــن النظــام
إمكانيــة اســتغالل اآلليــات التنظيميــة لتوليــد اإليــرادات إىل جانــب تعزيــز
إطــار تنظيمــي وتنمــوي فعــال.
ج) توفــر الفــرص للجهــات الرشيكــة ،مبــا يف ذلــك القطاعــن التطوعــي
والخــاص ،باإلضافــة للمجتمــع املحــي للمشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار
الخاصــة باملشــاريع ذات التأثــر عليهــا.
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برج الساعة يف الجزء املركزي من املدينة املنورة
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وتعــد املدينــة املنــورة بحاجــة لتطبيــق األنظمــة والترشيعــات الفعالــة
والتــي تســاهم يف الحفــاظ عــى األرايض الريفيــة والزراعيــة عــر
تفعيــل مجموعــة مــن الترشيعــات واألحــكام الناظمــة لقــرارات تغيــر
اســتخدامات األرايض إضافــة لــرورة تنفيــذ عمليــات صنــع القــرار التــي
تتســم مبســتوى مناســب مــن الوضــوح والشــفافية .إن توحيــد أنظمــة
التخطيــط سيســاهم كذلــك يف دعــم األنشــطة التنمويــة الحرضيــة يف
منطقــة املدينــة املنــورة ،إضافــة لــرورة مراجعــة ،وتنقيــح وتحديــث تلــك
األنظمــة لضــان متاشــيها مــع الســياق التنمــوي الراهــن .كــا يتطلــب
ذلــك إعــادة النظــر يف عمليــة ســن الترشيعــات مــن أجــل الحــد مــن عــدد
الجهــات املعنيــة ،ويتطلــب اإلطــار الترشيعــي كذلــك إتاحــة املجــال
ملشــاركة املجتمــع املحــي يف عمليــة صنــع القــرار مــن أجــل تعزيــز
أشــكال املســاواة والشــمولية .مــن جانــب آخــر ،فــإن تعزيــز الترشيعــات
الحرضيــة مــن شــأنه اإلســهام أيض ـاً يف إضفــاء الرشعيــة عــى الخطــط
املعتمــدة يف منطقــة املدينــة املنــورة .إن تعديــل نظــام حــدود
التنميــة العمرانيــة بحيــث يتضمــن معايــر واضحــة بشــأن كيفيــة تحديدهــا
مــن شــأنه اإلســهام يف تعزيــز أشــكال املســاءلة الرأســية واألفقيــة.
كــا يتعــن أن يتضمــن النظــام تركيــزا ً أكــر عــى تأســيس مناطــق
حــدود النطــاق العمــراين كمنطقــة يحظــر تنفيــذ مشــاريع التطويــر بهــا
للحيلولــة دون نشــوء أشــكال التطويــر غــر املخططــة إضافــة للحــد مــن
تحقيــق املصالــح واملنافــع الخاصــة والتــي عــادة مــا تعــزى ملرونــة النــص
الترشيعــي .إضافــة لذلــك ،ستســاهم تلــك املبــادرات يف تعزيــز
عمليــات إعــداد السياســات الهادفــة لتحقيــق مســتويات اســتدامة
أفضــل يف املدينــة املدمجــة واملكثفــة .وال بــد مــن العمــل يف املقــام
األول عــى مراجعــة نظـــام حــدود النطــاق العمــراين لتقييــم مــدى توافق
نصوصــه والغايــات املحــددة ضمــن السياســات ذات الصلــة ،وهــو مــا
ميكــن أن يســاهم بــدوره يف رفــد عمليــة اإلصــاح الترشيعــي فضــاً
عــن تطويــر خيــارات التخطيــط املحــددة ضمــن السياســات العامــة.
وميكــن كذلــك تعزيــز مســتويات املســاءلة الفنيــة والهرميــة عــر تنقيــح
النظــام الخــاص النطــاق العمــراين بحيــث يتضمــن معايــر واضحــة تعكــس
كيفيــة صياغتــه .عــاوة عــى ذلــك ،مثــة رضورة للتحقــق مــن النظــام
الخــاص بحــدود النطــاق العمــراين بعــد صياغتــه مــن أجــل تقييــم مــدى
متاشــيه والغايــات املحــددة ضمــن السياســات العامــة ،وهــو مــا ميكــن
أن يســاهم بــدوره يف تعزيــز عمليــات اإلصــاح الترشيعــي فض ـاً عــن
تعزيــز مســتوى خيــارات التخطيــط املتاحــة.

 ٢،٣مستويات وإجراءات التخطيط

 ١،٢،٣التدرج الهرمي للمخططات – املدينة املنورة
يســتند نظــام التخطيــط املتبــع يف منطقــة املدينــة املنــورة لســلم
التخطيــط الهرمــي املتبــع يف اململكــة .وضمــن هــذا اإلطــار ،ال بــد
مــن اإلشــارة إىل املســتويات األربــع املختلفــة للخطــط العمرانيــة،
وهــي املســتوى الوطنــي ،واإلقليمــي ،واملحــي ،وعــى مســتوى
املقاطعــات .ويبــن الشــكل رقــم  ١٤مســتويات وأدوات التخطيــط
النافــذة يف منطقــة املدينــة املنــورة.

 ٢،٢،٣املخطط اإلقليمي ملنطقة املدينة املنورة

تشــكل عمليــات التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين مــن مســتويات
التخطيــط العمــراين يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي تهــدف
إىل معالجــة مختلــف الجوانــب التنمويــة الناشــئة عــى املســتويات
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الطبيعيــة ،والعمرانيــة ،واالقتصاديــة ،واإلقليميــة .وقــد تــم إعــداد
املخطــط اإلقليمــي للمدينــة املنــورة وإقــراره يف عــام  2000مــن قبــل
مجلــس املنطقــة بالتعــاون مــع أمانــة منطقــة املدينــة املنــورة حيــث
يتضمــن هــذا املخطــط الخطــط القطاعيــة املعــدة عــى املســتوى
اإلقليمــي .كــا يهــدف املخطــط العتــاد رؤيــة شــمولية لألعــوام
العرشيــن املقبلــة لتنفيــذ مرشوعــات التنميــة االقتصاديــة ،واالجتامعية،
والعمرانيــة وفقــاً لنتائــج الدراســات التــي تــم إعدادهــا كجــزء مــن تلــك
املرشوعــات .إال أن هــذا املخطــط يتطلــب وجــود إطــار تنســيقي وإداري
متعــدد املســتويات (الرأســية واألفقيــة) بحيــث يتضمــن كالً مــن الجهــات
الحكوميــة ،ومؤسســات القطــاع الخــاص واملنظــات غــر الربحيــة.
بيــد أن مجلــس املنطقــة ال يتمتــع بــأي صالحيــات إلدارة القطاعــات
الحكوميــة واإلقليميــة لضــان تنفيــذ املخطــط عــى النحــو الــذي تــم
إقــراره وذلــك يف ظــل اتبــاع كل إدارة معنيــة ألنظمــة الــوزارة املعنيــة،
إضافــة لغاياتهــا ،وإســراتيجيتها املتبعــة وموازنتهــا املحــددة .وقــد لوحــظ
كذلــك عــدم وجــود أي آليــة رســمية لتتبــع تنفيــذ املخطــط اإلقليمــي.

 3.2.3مخطط املدينة املنورة

ميثــل مخطــط املدينــة املنــورة  ١٣أداة تخطيــط تتضمــن يف تكوينهــا
عنــرا ً إســراتيجيا أال وهــو املخطــط الشــامل ملنطقــة املدينــة
املنــورة ،والخطــة التنظيميــة ،والخطــة املحليــة حيــث تتضمــن تلــك
الخطــط كالً مــا يــي:
• إسرتاتيجية املدينة طويلة األمد،
• تحديد املناطق التنموية املطلوبة،
• تحديد األرايض الحرضية  /غري الحرضية،
• نظام النقل األسايس،
• حامية البيئة،
• توفري مرافق البنية األساسية،
• االستخدامات املفصلة لألرايض،
• القوانني الحرضية،
• املقرتحات التفصيلية ملناطق محددة.

املخطط الشامل ملنطقة املدينة املنورة

يشــر التقريــر الــذي تــم إعــداده يف عــام  ١٤ 2011إىل توجــه هيئــة تطويــر
منطقــة املدينــة املنــورة إلعــداد مخطــط شــامل ملــدة  20عام ـاً لغايــات
توجيــه عمليــات التنميــة يف منطقــة املدينــة املنــورة .ويتضمــن هــذا
املخطــط مجموعــة مــن التوجيهــات الخاصــة بإعــداد السياســات العامــة
والتــي تشــمل مجــاالت االختصــاص مبــا يف ذلــك اســتخدامات األرايض،
والتصميــم الحــري ،والنقــل ،والبيئــة ،ومتطلبــات املرافــق والبنيــة
التحتيــة .وقــد أقــرت هيئــة تطويــر املدينــة املنــورة  14املخطــط (الــذي
تــم إعــداده يف عــام  2013مــن قبــل الهيئــة بالتعــاون مــع مجموعــة م م
م بالتعــاون مــع رشكــة موريامــا وتاشــيام للتصميــم املعــاري والتخطيــط
١٥و إال أنــه قــد قوبــل بالرفــض مــن قبــل األمانــة نظــرا ً لعــدم إنتاجــه
ملعايــر التخطيــط املحــددة مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
 ١٦كــا نعــرض تاليـاً قامئــة باملخططــات الســابقة والتــي تــم اســتعراضها
كجــزء مــن عمليــة التخطيــط الشــمويل:
• اإلسرتاتيجية العمرانية الوطنية للمملكة العربية السعودية املعدة
من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ()2001
• املخطط اإلقليمي ملنطقة املدينة املنورة (لألعوام )2028 – 2000
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واملقدم من قبل مكتب االستشاري الدكتور أحمد فريد مصطفى
()2000
• املخطط الحرضي للمدينة املنورة املقدم من قبل رشكة روبرت
ماثيو وجونسون مارشال لالستشارات ()1973
• املخطط الشامل للمدينة املنورة املقدم من قبل رشكة موصيل
ومندييل ورشكاهم ()1977
• املخطط التوجيهي للمدينة املنورة املقدم من قبل رشكة دار
الهندسة لالستشارات
• املخطط التوجيهي املحدث للمدينة املنورة (لألعوام )2028 – 2000
املقدم من قبل مكتب االستشاري الدكتور أحمد فريد مصطفى
()2006
• خطة تطوير وسط املدينة املنورة ()2001
ويتضمن املخطط الشامل إسرتاتيجية للتنمية والتطوير إضافة إىل
مخطط عمراين.
تتضمــن إســراتيجية التنميــة والتطويــر كالً مــن الرؤيــة ومبــادئ التخطيــط
التــي تشــكل أساســاً للمخطــط الشــامل والتقاريــر القطاعيــة ذات
الصلــة .ويتمثــل الهــدف مــن رؤيــة املدينــة يف توجيــه عمليــات النمــو
املســتقبيل لتحقيــق التــوازن مــا بــن أ) البيئتــن الطبيعيــة واملبنيــة ،ب)
االســتثامرات الخاصــة مقابــل معيــار املنفعــة العامــة ،ج) احتياجــات ســكان
املدينــة باملقارنــة مــع احتياجــات زوارهــا.
أمــا املخطــط العمــراين فيتضمــن الجوانــب التفصيليــة إلســراتيجية
التنميــة والتطويــر والتــي تعكــس أمنــاط النمــو املســتقبلية يف
املدينــة املنــورة .وتــم إعــداد املخطــط العمــراين بنــاء عــى مجموعــة
مــن الدراســات بهــدف االســتجابة ملختلــف التحديــات العمرانيــة ذات
الصلــة وفق ـاً لرؤيــة إدارة املدينــة .وتتمثــل الغايــات الرئيســية للمخطــط

العمــراين يف توفــر املرافــق املجتمعيــة والعامــة ،إضافــة إلعــداد
التصاميــم العمرانيــة واملرشوعــات التنمويــة األفضــل لتســع مناطــق
١٧
أساســية ،وهــي:
• املنطقــة املركزيــة الجديــدة ،مبــا يف ذلــك املركــز القديــم ومنطقــة
محطــة ســكة حديــد الحجــاز القدميــة،
• محور مدينة املعرفة االقتصادية،
• مسجد قباء ومسار درب السنة،
• مسجد امليقات،
• منطقة الجامعات،
• ســبعة مســاجد إضافــة إىل املناطــق الرئيســية واملمــرات الواصلــة إىل
مســجد القبلتني،
• األوديــة الرئيســية مبــا يف ذلــك القنــوات املفتوحــة ضمــن أجــزاء
محــددة مــن وادي بطحــان،
• املناطق غري الرسمية.
وفيــا يتعلــق باســتخدامات األرايض ،فيحــدد املخطــط الشــامل
االســتخدامات اإلســراتيجية لــأرايض وشــبكات البنيــة األساســية ضمــن
املنطقــة املركزيــة الحرضيــة املحــددة مــن خــال حــدود منــو املناطــق
الحرضيــة لعــام  ،2028حيــث تــم مثــاً تخصيــص مــا نســبته  % 13مــن
األرايض للمرشوعــات الســكنية.

املخطط املحيل

ميثــل املخطــط املحــي املســتوى الثالــث مــن مســتويات التخطيــط
الحــري املنفــذة يف اململكــة العربيــة الســعودية والــذي يركــز غالبــاً
عــى املناطــق البلديــة ضمــن منطقــة حــدود النطــاق العمــراين مــع
الرتكيــز بصفــة خاصــة عــى مجــال اإلســكان .كــا يتضمــن األطلــس
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الحــري والــذي يبــن مختلــف التفصيــات الخاصــة باســتخدامات األرايض
املحــددة لــكل جــزء مــن املدينــة .كذلــك ،يتضمــن املخطــط تقريــرا ً
حــول األنظمــة الخاصــة مبعايــر التطويــر املرخصــة كمســاحة األرضيــة،
وديناميكيــات الطــرق ،وارتفاعــات املبــاين ،واملناطــق الخاضعــة ألنظمــة
تشــييد محــددة .يهــدف املخطــط املحــي إىل أ) تطبيــق الضوابــط
املتصلــة باســتخدامات األرايض الحرضيــة وأنظمــة واشــراطات البنــاء
يف املــدن ،ب) توفــر الخدمــات العامــة ومرافــق البنيــة التحتيــة عــى
نحــو شــامل وفعــال ،ج) تحديــد املتطلبــات األساســية لشــبكات الطــرق
املقرتحــة ،د) تيســر تنفيــذ مشــاريع اإلســكان املنفــذة مــن قبــل
القطاعــن العــام والخــاص .بيــد أنــه قــد لوحــظ غيــاب أي إطــار ترشيعــي
لتنظيــم عمليــات إعــداد الخطــط املحليــة وتنفيذهــا ،حيــث أنــه قــد تــم
إعدادهــا مــن قبــل مجموعــة مــن املستشــارين وفق ـاً لكتيــب متطلبــات
إعــداد الخطــط املحليــة والصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.
إن إعــداد الخطــة التوجيهيــة يــزداد تعقيــدا ً نظــرا ً لوجــود هيــاكل موازيــة
تــم تشــكيلها مــن قبــل وزاريت الشــؤون البلديــة والقرويــة والداخليــة،
وبالرغــم مــن أن مهــام التخطيــط تــؤول إىل البلديــات (تحــت إرشاف وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة) ،إال أنهــا تتقاطــع مــع كل مــن املحافظــات
واملراكــز (املقاطعــات) التــي يتــم تشــكيلها تحــت إرشاف وزارة الداخليــة.
وبعبــارة أخــرى ،تعتــر وزارة الداخليــة الجهــة املرشفــة عــى تنفيــذ
املشــاريع اإلقليميــة ،فيــا متثــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة الجهــة
األساســية ملشــاريع التخطيــط العمــراين ،إال أنــه ال توجــد أي آليــة تنســيق
واضحــة فيــا بينهــا .وغالبـاً مــا يــؤدي ذلــك إىل نشــوء عقبــات متعــددة
عــى مســتوى صنــع القــرار وهــو مــا ينعكــس ســلباً عــى تحقيــق املعايري
التقنيــة عــى مســتوى البلديــات مثلــا هــو الحــال يف املدينــة املنــورة.
تــم إقــرار املخطــط املحــي مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
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يف عــام  ،2014فيــا تــم إقــرار مخطــط تقســيامت األرايض يف عــام
 2014والــذي يتضمــن التفاصيــل املتصلــة باالســتخدامات األنســب
لــأرايض وارتفاعــات املبــاين ،ونســبة مســاحات األرايض للنطــاق
الجغــرايف للمنطقــة املنشــأة.
وفيام ييل أبرز التحديات الناشئة عىل صعيد تنفيذ املخطط:
• دور الــوزارات األخــرى يف التأثــر عــى املخطــط فيــا يتعلــق بتوســيع
منطقــة املســجد الحــرام.
• الخلــط مــا بــن املحتويــات وأبــرز االختالفــات املحــددة لــكل مــن
املخطــط الشــامل واملخططــات األخــرى املامثلــة كاملخطــط املحــي
واملخطــط العمــراين مــن قبــل األمانــة.
• اعتبــار املخطــط الشــامل غــر ملــزم مــن الناحيــة الفنيــة نظــرا ً إللغــاء
األمانــة لبنــد موافقــة هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة عــى
أســاس عــدم التوافــق مــع معايــر التخطيــط املحــددة مــن قبــل وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة.

 ٤،٢،٣حــدود مرحلــة التنميــة العمرانيــة ومنطقــة حــدود حاميــة
التنميــة يف املدينــة املنــورة
اإلطار الترشيعي  /التنظيمي
يف عــام  ،2008صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  157والــذي يحــدد جميــع
األنظمــة ذات الصلــة بحــدود املــدن واملناطــق الحرضيــة ومنطقــة حــدود
حاميــة التنميــة حتــى عــام  .2030وقــد تــم إصــدار الالئحــة التنفيذيــة يف
عــام  2010مبوجــب القــرار الــوزاري الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة رقــم  11769واملتبــوع باملراجعــة الحاليــة (واملتمثلــة بالقــرار
الــوزاري الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة رقــم  )66000والــذي
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دخــل حيــز التنفيــذ يف عــام  .2014ويتمثــل الهــدف مــن حــدود النمــو يف
ضبــط عمليــات التوســع العمــراين فيــا يهــدف نظــام منطقــة حــدود
النطــاق العمــراين يف الحيلولــة دون امتــداد النمــو الحــري إىل ضواحي
املــدن يف ظــل غيــاب مرافــق البنيــة األساســية املناســبة ،وذلــك عــر
تحديــد املناطــق التــي يحظــر تنفيــذ مرشوعــات التنميــة والتطويــر بهــا.
وينــص القــرار الــوزاري لعــام  2014عــى مجموعــة مــن املبــادئ العامــة
يف مجــال التنميــة ،مبــا يف ذلــك:
• إعطــاء األوليــة ملشــاريع التنميــة االســراتيجية والتــي تعــد جــزءا ً مــن
اإلســراتيجيات العمرانيــة ،مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق والســكك
ٍ
أراض مملوكــة ملكيــة خاصــة،
الحديديــة الرئيســية والتــي تعــر مــن خــال
حيــث يتعــن تحديــد األولويــة لهــا قبــل أي مشــاريع تنمويــة أخــرى،
• تنحــر املوافقــة عــى مشــاريع التنميــة خــارج حــدود املناطــق الحرضيــة
بــوزارة الشــؤون البلديــة والقروية،
• تخضع مشاريع التنمية الكربى ملعايري مفصلة ومحددة.
كذلــك ،يحــدد النظــام املعايــر التنميــة الواجــب االمتثــال لهــا مــن
قبــل الجهــة املنفــذة وفقــاً لفئــات إســراتيجية يف املراكــز الوطنيــة،
واإلقليميــة واملحليــة وتبع ـاً كذلــك ملســاحات قطــع األرايض .وتصنــف
منطقــة املدينــة املنــورة كمركــز منــو وطنــي (أنظــر الشــكل رقــم .) ١٥
تخضــع املنطقــة الواقعــة مــا بــن حــدود النطــاق العمــراين وحــدود مرحلــة
حاميــة التنميــة حتــى عــام  2030( 1450ميــادي) للحاميــة الترشيعيــة
باعتبارهــا كمناطــق غــر مخصصــة ملرشوعــات التنميــة والتطويــر ،وقــد
لوحــظ تحديــد لآلليــات املطلوبــة لتنفيــذ املرشوعــات الكــرى الضخمــة
أو املرشوعــات االقتصاديــة الوطنيــة – اإلقليميــة يف تلــك املناطــق.
فقــد لوحــظ متتــع مؤسســات محــددة بصالحيــة اســتغالل األرايض
الواقعــة يف تلــك املناطــق حيــث تكــون متطلبــات إصــدار املوافقــات

عــى املرشوعــات التنمويــة كإجــراء روتينــي بحــت وذلــك يف ظــل
تجــاوز االمتيــازات والصالحيــات للجهــات العليــا املختصــة ألي صالحيــات
تتمتــع بهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة .إضافــة لذلــك ،نظــرا ً ملرونــة
تعريــف مفهــوم املرشوعــات «الضخمــة» أو «اإلســراتيجية» ،فقــد
لوحــظ تنفيــذ مجموعــة مــن مرشوعــات اإلســكان خــارج حــدود النطــاق
العمــراين لعــام  2030( 1450ميــادي) ،حيــث ســاهمت تلــك العوامــل
يف تقويــض فعاليــة األنظمــة ،وســيادة القانــون ،فض ـاً عــن تقويــض
مرشوعــات التنميــة املرتاصــة يف املناطــق الحرضيــة مثلــا هــو الحــال
يف املدينــة املنــورة .

تعيني الحدود

عملــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة عــى تعيــن حــدود التوســع
العمــراين ملنطقــة املدينــة املنــورة ،إضافــة ملــدن أخــرى ،مــن خــال
لجنــة فنيــة تابعــة لوحــدة التنســيق واملشــاريع .مــن جانــب آخــر ،فقــد
لوحــظ إعــداد الحســابات وفق ـاً لعوامــل محــددة مبــا يف ذلــك معــدالت
النمــو املســجلة واملتوقعــة يف املدينــة املنــورة ،إال أنــه قــد لوحــظ
غيــاب أي معايــر واضحــة ومعلنــة عــن كيفيــة احتســاب مســاحة الحــدود.
أمــا عــى الصعيــد العمــراين ،فثمــة بعــض املناطــق الواقعــة ضمــن
منطقــة الحــدود الحرضيــة إىل الــرق مــن املدينــة املنــورة والتــي ال
ميكــن اســتغاللها نظــرا ً الحتوائهــا عــى الصخــور البازلتيــة التــي تغطــي
معظــم مســاحتها.

التحديات الناشئة

توجــد مناطــق غــر املخططــة وغــر منظمــة خــارج حــدود املناطــق
الحرضيــة فض ـاً للتبايــن امللحــوظ بــن مســاحة حــدود املدينــة املنــورة

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺪود اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻻﻋﺘ5د ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷراﴈ وﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻄﺎق 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 )ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،ﺟﺪة ،اﻟﺪﻣﺎم(
أﻛ jﻣﻦ  500ﻣﱰ ﻣﺮﺑ ﻊ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ

 -اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٪50

 -ﺗﻮﻓ aاﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘfﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏaﻫﺎ(

 -اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﴫﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

٪50

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -ﺳﻔﻠﺘﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏaﻫﺎ(
-

 -اﳌﻴﺎه ﰲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

 -اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺄﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ رﺋﻴﴘ

 -ﺗﻮﻓ aاﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘfﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل

-

 اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء -ﺗﻮﻓ aاﻷراﴈ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت

اﻻﺟﺘfﻋﻴﺔ )اﳌﺪارس ورﻳﺎض

اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻏaﻫﺎ(

الشكل  .١٥تصنيف حدود التنمية العمرانية العتامد مخططات تقسيم األرايض ومراحل حدود التنمية الحرضية
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الشكل .١٦عرض مبسط لعملية إعداد املخطط املحيل للمدينة املنورة والجهات املشاركة يف عملية اإلعداد (برنامج مستقبل املدن السعودية)
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والعوامــل الدميوغرافيــة وفق ـاً لحســابات اللجنــة املختصــة يف املدينــة
املنــورة مــا يســاهم بــدوره يف خفــض مســتويات الكثافــة .وبعبــارة
أخــرى ،ووفقــاً للتوقعــات الحاليــة لنمــو معــدالت الكثافــة الســكانية،
فســوف تســجل املنطقــة كثافــة ســكانية تبلــغ  20.3نســمة  /هكتــار
بحلــول عــام  2030وهــي كثافــة متدنيــة ال تتــاىش وأي مــن األهــداف
املقرتحــة مبــا يف ذلــك الهــدف الــذي حــدده برنامــج املوئــل لتســجيل
كثافــة ســكانية تبلــغ  150نســمة /هكتــار.

منح الرتخيص

ترتبــط مشــاريع التنميــة املزمــع تنفيذهــا ضمــن نطــاق حــدود النمــو
العمــراين بآليــات الرتخيــص وضبــط مشــاريع التنميــة ،حيــث تتمثــل
إجــراءات الرتخيــص املتبعــة يف منطقــة املدينــة املنــورة مبــا يــي:
أ .يقــدم املالــك أو املطــور بتقديــم مخطــط لتقســيم األرايض ،مبــا
يف ذلــك الخرائــط التنفيذيــة املفصلــة مــن أجــل إنشــاء مرافــق البنيــة
األساســية املطلوبــة مــن قبــل أمانــة منطقــة املدينــة املنــورة،
ب .تقــوم أمانــة املنطقــة الحق ـاً بتقييــم ودراســة الطلــب املقــدم مبــا
يتــاىش وأحــكام النظــام املختــص بحــدود النمــو العمــراين ،وباســتثناء
الحــاالت املحــددة مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم  17777والصــادر عــن
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة .ويتميــز هــذا النظــام بتفويــض
صالحيــات محــددة ألمنــاء املناطــق فيــا يتعلــق باملوافقــات الصــادرة
حــول تقســيم األرايض ،وتلــك التــي ترتبــط حــرا ً مبســاحة مشــاريع
اإلســكان .ومبوجــب ذلــك ،يكــون أمــن منطقــة املدينــة املنــورة الجهــة
املخولــة بإصــدار املوافقــات الالزمــة.
ج .يــي ذلــك تحويــل الطلب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقروية لغايات
الدراســة مبــا يتــاىش ومعايــر التنميــة وأنظمــة البنــاء املعتمــدة ،حيــث
تتمتــع الــوزارة بصالحيــة منــح رخــص البنــاء أو رفضها.
د .تتمتــع الجهــة املقاولــة التــي تــم رفــض طلــب ترخيصهــا بخياريــن
الســتئناف القــرار وذلــك مــن خــال  :أ) الرجــوع إىل األمانــة والــوزارة
لطلــب إعــادة النظــر يف القــرار ،أو ب) تســجيل القضيــة لــدى املحكمــة
اإلداريــة املختصــة.

45%

7%

الرياض

21%

جدة
الدمام
أخرى
27%

الشــكل  .١٧النســبة املئويــة لــأرايض البيضــاء  -املرحلــة األوىل مــن تنفيــذ نظــام
األرايض البيضــاء

هـــ .يعتــر القــرار الصــادر بشــأن االســتئناف املذكــور أعــاه نهــايئ
وقطعــي وملــزم لجميــع األطــراف املعنيــة.

 ٥،٢،٣نظام األرايض البيضاء – املدينة املنورة

ســجلت املدينــة املنــورة نســبة عاليــة مــن مســاحات األرايض غــر
املطــورة «األرايض البيضــاء» والتــي شــكلت  %18مــن األرايض الواقعــة
ضمــن حــدود النطــاق العمــراين ( 1440هجــري) الحاليــة .ويعتــر وجــود
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ا أساســياً وهام ـاً يف تزايــد معــدالت
األرايض البيضــاء وانتشــارها عام ـ ً
النقــص يف املســاكن ،ال ســيام بالنســبة للكثافــة الســكانية الشــابة
وذلــك يف ظــل توجــه أصحــاب األرايض لتجميدهــا لغايات رفــع قيمها بدالً
مــن تطويرهــا .وقــد عملــت الحكومــة مؤخــرا ً عــى إصــدار نظــام رســوم
األرايض البيضــاء والــذي يتــم مبوجبــه فرض رســوم ســنوية بنســبة % 2.5
مــن إجــايل قيمــة األرايض البيضــاء ،وتعتــر تلــك األرايض مبثابــة أراض
خاليــة تقــع ضمــن «املناطــق املأهولــة» واملحــدد اســتخدامها لغايــات
االســتخدام الســكني أو االســتخدام الســكني والتجاري .ويتمثل الهدف
مــن إصــدار هــذا النظــام يف أ) زيــادة معــدالت عــرض األرايض املطــورة
ملواجهــة مســألة النقــص يف املســاكن ،ب) توفــر األرايض املخصصــة
للمشــاريع الســكنية بأســعار مناســبة ،ج) مكافحــة مامرســات املضاربــة
عــى األرايض .وتتــوىل وزارة اإلســكان مســؤولية تنفيــذ النظــام بشــكل
تدريجــي وذلــك بصفتهــا الجهــة التنفيذيــة( .انظــر للشــكل )١٧

 ٦،٢،٣مخططات تقسيم األرايض
تعتــر مخططــات تقســيم األرايض مبثابــة الركيــزة األساســية لغايــات
تطويــر املــدن الســعودية .ويتمتــع أمــن منطقــة املدينــة املنــورة
بصالحيــة املوافقــة عــى مخططــات تقســيم األرايض وفق ـاً للمعايــر
التاليــة (مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم  17777لعــام :)2010
• تكون األرض ضمن نطاق الحدود العمرانية املحددة،
• تتــاىش آليــات اســتخدام األرايض املحــددة مــع كل مــن التوجيهــات
واألنظمــة الخاصــة بهــا،
• ال تــؤدي عمليــات التقســيم الفرعيــة ألي إلغــاء أو تعديــل النظــام
الســاري ،أو ألي إجــراءات خاصــه بتخطيــط اســتخدامات األرايض،
• اســتكامل جميــع إجــراءات التخطيــط وإصــدار نســخة مــن املخطــط الــذي
متــت املوافقــة عليــه بالوكالــة املعنيــة بتخطيــط املــدن.
وتتمتــع وزارة اإلســكان بصالحيــة املوافقــة عــى تقســيم األرايض
لغايــات تنفيــذ مرشوعــات اإلســكان يف حــال عــدم اســتجابة األمانــة
خــال فــرة  60يومـاً .وتجــدر اإلشــارة إىل إصــدار األمانــة ملــا مجموعــه 36
موافقــة لتقســيم األرايض يف الفــرة الواقعــة مــا بــن شــهري كانــون
١٨
الثــاين وكانــون األول .2017

 3.3السياق املؤسيس

 ١،٣،٣مؤسســات التنميــة العمرانيــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية

تتأثــر أمنــاط النمــو والتطويــر يف املدينــة املنــورة بإطــار التخطيــط
املؤســي املركــزي يف اململكــة واملنفّــذ تحــت إرشاف وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة .وتتــوىل الــوزارة مهــام التخطيــط الحــري
ملــدن اململكــة مبــا يف ذلــك إصــدار تراخيــص جميــع أنــواع األنشــطة
اإلنشــائية ١٩ .كــا تتــوىل وكالــة التخطيــط العمــراين التابعــة لــوزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة ،والدوائــر التابعــة لهــا مبــا يف ذلــك إدارة
التخطيــط املحــي ،إدارة الدراســات والبحــوث ،وتنســيق املشــاريع
والتخطيــط والتصميــم العمــراين ،مهمــة التنســيق مــع «الجهــات
املعنيــة» يف مجــال التخطيــط وذلــك بهــدف تحقيــق عمليــات التنميــة
الحرضيــة الشــاملة ٢٠.إال أنــه مــن الناحيــة العمليــة ،لوحــظ ضعــف التنســيق
مــا بــن تلــك اإلدارات واألمانــة مــا ينعكــس بالتــايل عــى مســتويات
تقديــم الخدمــات وتنفيــذ املشــاريع.
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 ٢،٣،٣السياق اإلقليمي
تنقســم منطقــة املدينــة املنــورة وفقــاً للتصنيفــات اإلداريــة لــوزارة
الداخليــة إىل  9محافظــات ( 5منهــا ضمــن الفئــة –أ -و  4منهــا ضمــن
الفئــة –ب ) -مبــا يف ذلــك  34مركــزا ً (الفئــة أ) ،و  101مركــزا ً ( 45منهــا
ضمــن الفئــة –أ -و  56مركــزا ً ضمــن الفئــة – ب .)-وتعتــر محافظــة املدينــة
املنــورة العاصمــة اإلقليميــة وهــي غــر مشــمولة بذلــك التصنيــف ،حيــث
أنهــا تخضــع إلدارة األمانــة برئاســة األمــن .وقــد تــم تحديــد هــذه الحــدود
مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فيــا تصنــف أمانــة املدينــة
املنــورة تحــت فئــة الدرجــة األوىل لألمانــات .ونظــرا ً لطبيعــة التنظيــم،
يتــم تحديــد مخصصــات األمانــة املاليــة مــن قبــل الــوزارة لغايــات تنفيــذ
املشــاريع التنمويــة وتقديــم الخدمــات املحليــة مــن خــال بنــد خــاص
يف امليزانيــة الســنوية والــذي ميثــل املصــدر التمويــي الوحيــد املتــاح
لألمانــة.
توجــد مؤسســات أخــرى يف منطقــة املدينــة املنــورة والتــي تتــوىل
مهــام إدارة عمليــات التنميــة وتنظيمهــا ،مبــا يف ذلــك إمــارة املنطقــة
برئاســة األمــر الــذي يرتبــط مبــارشة بــوزارة الداخليــة مبوجــب النظــام
اإلقليمــي الخــاص باملناطــق ٢١ .ويقــي النظــام كذلــك بتوكيــل اإلمــارة
مبهمــة اإلرشاف عــى جميــع الســلطات واملؤسســات العاملــة ضمــن
حــدود محافظــة املدينــة املنــورة  ،حيــث يهــدف هــذا الــدور اإلرشايف
لدعــم وتوفــر احتياجــات املواطنــن ورفاهيتهــم  ،إىل جانــب حــل أي
خالفــات قــد تنشــأ مــا بــن مؤسســتني حكوميتــن أو أكــر.
ويعمل مجلس املنطقة يف األمارة ويتوىل املهام التالية:
أ) تحديــد احتياجــات املنطقــة والتوصيــة بإدراجهــا ضمــن خطــة التنميــة
الوطنيــة،
ب) تحديــد املشــاريع األفضــل للمنطقــة وطرحهــا كأنشــطة تتطلــب
متويـاً ،حيــث يتــم النظــر يف تلــك الطلبــات الختيــار املشــاريع األفضــل
للتمويــل .ويتــم تقديــم التمويــل كجــزء مــن خطــة التنميــة الوطنيــة
وامليزانيــة الســنوية للمملكــة والتــي متثــل املصــدر التمويــي الوحيــد
املتــاح.
ج) دراســة الرتتيبــات التنظيميــة للمراكــز اإلداريــة املحليــة ومتابعــة تنفيــذ
أي تعديــات مقرتحــة،
د) تطبيــق أنظمــة الخطــة التنمويــة وامليزانيــة وتنفيــذ عمليــات التنســيق
الالزمة.
كذلــك ،تضــم األمانــة املجلــس البلــدي والــذي يتــم انتخــاب ثلثــي أعضائــه
مــن قبــل الســكان املحليــن ،فيــا يتــم تعيــن النســبة املتبقيــة مــن
قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة .يتــوىل املجلــس مهمــة اإلرشاف
عــى األنشــطة التــي تنفذهــا كل مــن األمانــة والبلديــات لغايــات التحقــق
مــن متاشــيها واملخطــط اإلقليمــي ولتلبيــة االحتياجــات الناشــئة يف
املنطقــة .كــا يتــوىل املجلــس مهمــة إقــرار كالً مــا يــي:
أ) ميزانيــة األمانــة والتــي تحــدد مخصصــات امليزانيــة املعتمــدة .وتخضــع
هــذه املوازنــة ملراجعــة مســتمرة نظــرا ً الرتكازهــا عــى األولويــات
املتفــق عليهــا مــا بــن املجلــس واألمــن.
ب) دراســة الخطــط الســكنية والتحقــق مــن وجــود أي انتهــاكات أو
تجــاوزات،
ج) نطاق الخدمات البلدية،
د) مشــاريع نــزع امللكيــة واملحــددة وفقـاً لألولويــات املخطــط املحــي.

ال يتمتــع املجلــس البلــدي بصالحيــات تنفيذيــة حيــث أن هــذا األمــر تقــوم
بــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وأمــر املنطقــة و مجلــس املنطقــة،
وبالتــايل ال ميلــك املجلــس القــدرة عــى متابعــة توصياتــه مبــارشة.

 3.3.3السياق املحيل – املدينة املنورة
تتألــف منطقــة املدينــة املنــورة مــن عــدة مــدن مبــا يف ذلــك املدينــة
املنــورة والتــي تعتــر عاصمــة املنطقــة وأكــر مدنهــا .وتتــوىل إدارتــان
اثنتــان مهــام إدارة املدينــة وإعــداد الخطــط الالزمــة لهــا مبــا يف ذلــك كالً
مــن أ) أمانــة املدينــة املنــورة ،ب) هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة.
وتتبــع األمانــة برئاســتها إىل األمــن والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة ،فيــا يتــم تعيــن أعضــاء املجلــس التنفيــذي
مــن قبــل وزارة الخدمــة املدنيــة عــى أســاس املؤهــات املهنيــة.
كــا تتــوىل وكالــة التعمــر  ٢٢يف أمانــة املدينــة املنــورة مهــام إعــداد
الترشيعــات الحرضيــة وتنفيذهــا وذلــك عــر ضــان تنفيــذ الترشيعــات
واألنظمــة التــي تحددهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لجميــع املــدن،
واملناطــق الريفيــة ،والطــرق ،واألبنيــة يف اململكــة .كــا تتكــون الوكالــة
مــن خمــس دوائــر رئيســية وهــي( :أ) اإلدارة العامــة للتخطيــط العمــراين،
(ب) إدارة التنميــة اإلســراتيجية( ،ج) اإلدارة العامــة لرتاخيــص البنــاء،
(د) اإلدارة العامــة للدراســات واألرايض( ،هـــ) إدارة نظــم املعلومــات
الجغرافيــة .بيــد أنــه مــن الصعوبــة مبــكان التحقــق مــن ترابــط تلــك
الوحــدات والدوائــر بالجهــات األخــرى املعنيــة وذلــك يف ظــل التغيــرات
الهيكليــة الداخليــة املســتمرة دون أي مســاءلة تقنيــة أو فنيــة .مــن جانــب
آخــر ،عملــت األمانــة عــى إنشــاء املرصــد الحــري املحــي والــذي يتــم
رصــده مــن قبــل املرصــد الحــري الوطنــي (مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم
 1280لعــام  ،)2007حيــث يقــدم هــذا املرصــد الدعــم الــازم للوكالــة عــر
قيــاس مســتويات التقــدم املحــرز ،كل  3ســنوات ،مبــا يف ذلــك:
• تحقيق رؤية ،2030
• تحقيق الهدف الحادي عرش من أهداف التنمية املستدامة،
• مؤرشات ازدهار املدينة واملؤرشات الحرضية األخرى.
يبلــغ عــدد العاملــن يف مجــال التخطيــط الحــري لــدى األمانــة 22
مخططـاً حرضيـاً حيــث يعتــر هــذا العــدد غــر كاف إلدارة مهــام التخطيــط.
إضافــة لذلــك ،تتــوىل إدارة التخطيــط التابعــة لهيئــة تطويــر منطقــة
املدينــة املنــورة مهــام التنظيــم العمــراين يف املدينــة ،كــا يــرأس
أمــر املنطقــة هــذه الهيئــة بينــا تضــم يف عضويتهــا كالً مــن وزيــر
الحــج (الشــئون الدينيــة) ،ووزيــر املاليــة ،إضافــة ألمــن املدينــة املنــورة.
وتتبــع الهيئــة إلدارة مجلــس املنطقــة والــذي يرفــع تقاريــره لــوزارة
الداخليــة .ويبلــغ عــدد املخططــن الحرضيــن العاملــن لــدى الهيئــة نحــو
 10مخططــن.
تــم تأســيس لجنــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة يف عــام 2010
مبوجــب املرســوم الــوزاري رقــم  717بتاريــخ  1974/6/20فيــا تــم إصــدار
القــرار امللــي رقــم  / 3أ بتاريــخ  2009/12/28إلعــادة تنظيــم عمــل اللجنة
لغايــات توجيــه عمليــات التخطيــط بأســلوب موحــد ومنســق اســتنادا ً
للرؤيــة املســتقبلية الشــمولية .واعتبــارا ً مــن عــام  ،2012تــم تغيــر
اســم اللجنــة إىل هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة والتــي تولــت
يف البدايــة مهــام تنفيــذ مــروع توســعة املســجد النبــوي الرشيــف.
وأخــرا ً ،تعنــى دائــرة تخطيــط املــدن تحــت إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة مبهمــة تنفيــذ مبــادرات ضمــن إطــار برنامــج التحــول الوطنــي
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أال وهــا  :أ) إعــداد املخطــط املحــي ،ب) توفــر الدعــم الفنــي الــازم
لعمليــة صياغــة مســودة أنظمــة وإجــراءات التخطيــط ج) إعــداد الدراســات
الالزمــة لشــبكات الطــرق ومواقــف املركبــات.
وتتضمن بعض التحديات املؤسسية الناشئة ما ييل:
• محدوديــة التنســيق والتواصــل مــا بــن هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة
املنــورة واألمانــة عــى صعيــد إعــداد املخطــط الشــامل مــا يــؤدي
لنشــوء بعــض التحديــات عــى مســتوى صنــع القــرار.
• البريوقراطيــة التــي تتســم بهــا عمليــة والتوظيــف ،وهــي مــا تشــكل
أحــد التحديــات التــي تواجههــا معظــم املؤسســات الحكوميــة خصوص ـاً
ايرادات اخرى
9%

املبيعات

22%

خدمات التأجري
35%

رسوم ونفقات
الخدمات 34%

املصدر :املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية

الشكل  .١٨مصادر اإليرادات الخاصة ألمانة املدينة املنورة2017 ،

يف ظــل دوافــع الدولــة لتحقيــق أهــداف خطــة التحــول الوطنــي ورؤيــة
.2030
• ضعف قدرة األمانة عىل صياغة األنظمة وتنفيذها،
• عــدم اســتخدام هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة لبيانــات
مــؤرشات املرصــد الحــري نظــرا ً لغيــاب آليــات التنســيق ،والترشيــع،
ا عــن غيــاب اآلليــات الخاصــة بتبــادل املعلومــات والنتائــج
والتنظيــم فضـ ً
املتمخضــة عــن التحديثــات املنتظمــة للمــؤرشات ذات الصلــة.
• الضغــوط الخارجيــة التــي تواجههــا كل مــن األمانــة وهيئــة تطويــر
منطقــة املدينــة املنــورة مــن قبــل وزارة املاليــة (والتــي تضطلــع
مبرشوعــات تخطيــط محــددة) والتــي تســفر عــن رضورة مراجعــة كالً مــن
املخططــن املحــي والشــامل .

 ٤،٣،٣الجوانــب النظاميــة واملؤسســية ملنطقــة املدينــة
املنــورة
عــادة مــا يتــم إصــدار القــرارات واملوافقــات الفنيــة عــى مســتوى اإلدارة
املحليــة (األمانــة) مبــا يف ذلــك القــرارات املتعلقــة بالتخطيــط ،والتــي
يتــم اتخاذهــا بنــاء عــى أســس تقديريــة تخضــع لألولويــات املحــددة مــن
املجلــس البلــدي وضمــن هــذا الســياق ،ميكن القــول بأن النظــام يفتقر
ا عــن افتقــاره للوضــوح والقــدرة عــى
للمســاءلة الفنيــة الالزمــة ،فض ـ ً
اســترشاف النتائــج .إضافــة لذلــك ،فقــد لوحــظ افتقــار النظــام لالتســاق
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الــازم يف ظــل غيــاب اآلليــات الناظمــة الالزمــة لتنســيق وتوجيــه نظــام
التخطيــط املعمــول بــه .وعــادة مــا يســاهم ذلــك الغمــوض والتنفيــذ
الجــزيئ إلطــار العمــل يف تــدين مســتوى االســتثامرات األجنبيــة أو
املؤسســية نظــرا ً لوجــود عــدة تســاؤالت حــول درجــة النظــام وهــو مــا
يســاهم بــدوره يف تقويــض الدعامــة االقتصاديــة الالزمــة لتحقيــق رؤيــة
اململكــة لعــام .2030

 ٤،٣السياق املايل
 ١،٤،٣النظام املايل

تعتــر آليــات اإلدارة املاليــة الســليمة والفعالــة كأحــد الركائــز األساســية
إلنشــاء قاعــدة ماليــة متينــة ،ولتعزيــز كفــاءة القطــاع العــام ،مــا يســاهم
بالتــايل يف دعــم عمليــات التنميــة املحليــة .يتنــاول هــذا البــاب دراســة
للنظــام املــايل املتبــع يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وتحديــدا ً يف
املدينــة املنــورة .إن النظــام املــايل املطبــق يف املدينــة املنــورة
يعكــس مســتوى املركزيــة التــي يتســم بهــا نظــام اإلدارة العامــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية بصــورة عامــة ،حيــث تتــوىل وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة ،مــن خــال األمانــات ،مهمــة متويــل األنشــطة املتصلة
بتوفــر الخدمــات املحليــة مبــا يف ذلــك تنظيــم املــدن وتخطيطهــا،
وإصــدار رخــص البنــاء ،وصيانــة الطــرق .وإىل جانــب الــوزارة ،مثــة مجموعــة
مــن الجهــات واملؤسســات املعنيــة (مبــا يف ذلــك اإلمــارات ،والــوزارات)
والتــي تعمــل عــى متويــل بعــض املرشوعــات عــى مســتوى املــدن
وتنفيذهــا ،مثلــا هــو الحــال بالنســبة لــوزارة التعليــم والتــي تعمــل
عــى توفــر التمويــل الــازم ملــدارس املدينــة بشــكل مبــارش بــدالً مــن
متويلهــا مــن خــال األمانــات.

 ٢،٤،٣إيرادات األمانة
متتلــك األمانــة حالي ـاً مصــادر إيــرادات محــدودة إضافــة ملحدوديــة قدرتهــا
عــى جمــع الرضائــب .وقــد توجهــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
مؤخــرا ً لفــرض الرســوم املحليــة والتــي ســاهمت يف توســيع قاعــدة
اإليــرادات مــن املصــادر الخاصــة ،ولكــن اإليــرادات املحليــة ال تــزال غــر
كافيــة .ونتيجــة لذلــك ،ال تــزال األمانــات تعتمــد عــى التحويــات الحكوميــة
الــواردة مــن وزارة املاليــة .تعمــل الحكومــة عــى توفــر التمويــل الــازم
ملعظــم الخدمــات العامــة ومرافــق البنيــة األساســية عــى املســتوى
املحــي ،فيــا تتــوىل البلديــات مهمــة إعــداد مقرتحــات املشــاريع
وتقدميهــا و رفعهــا للجهــات املعنيــة للموافقــة عــى توفــر التمويــل
الــازم لهــا ،فيــا تتــوىل األمانــات مهمــة رفــع تلــك املقرتحــات إىل كل
مــن وزاريت الشــؤون البلديــة والقرويــة واملاليــة (أنظــر الشــكل رقــم
 23 )٢٠مــن جانــب آخــر ،تتــوىل وزارة املاليــة مســئولية تخصيــص املــوارد
املاليــة الالزمــة لــكل مــن الــوزارات اإلدارة الحكوميــة (كاإلمــارات ،والــوزارات
الوطنيــة) والتــي تعتمــد مخصصاتهــا عــى عوامــل عــدة مبــا يف ذلــك
معــدل الكثافــة الســكانية .وتقــوم البلديــات بإنفــاق املخصصــات
الــواردة إليهــا عــى األنشــطة املدرجــة ضمــن بنــود امليزانيــة املقرتحــة.
و توجهــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لفــرض الرســوم املحليــة
والتــي ســاهمت يف توســيع قاعــدة اإليــرادات املحليــة للبلديــات مــن
املصــادر الخاصــة ،حيــث متكنــت املدينــة املنــورة مــن توليــد مــا نســبته
 %23مــن موازنتهــا لعــام  2017مــن مصادرهــا الخاصــة والتــي تتضمــن
رســوم بيــع األرايض ،واللوحــات اإلعالنيــة ،ورســوم لوحــات املحــال
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ريال سعودي (× )1000

وزارة املالية

فئات املرشوع

الدراسات

33,113
161,081

الحامية من السيول والفيضانات

222,328

طرق البلدية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

اإلدارة املحلية (األمانة)

اإلدارة املحلية (األمانة)

املنتزهات والحدائق

8,580
11,922

املباين

22,019

الصحة البيئية

703

املرافق العامة

1,926

تنمية البلديات
األداء
اإلجاميل

461,672
فئات ميزانية املشاريع2017 ،
املصدر:أمانة املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ()2017

تنمية أداء األمانة <1%

املرافق العامة <1%

الحدائق
2%

البلدية

القرى

البلدية

القرى

القرى

البلدية

القرى

القرى

البلدية

القرى

القرى

القرى

املصدر :وزارة املالية ،اململكة العربية السعودية

الشكل  .٢٠إجراءات امليزانية البلدية

 .%وضمــن هــذا الســياق ،يــويص برنامــج املوئــل باعتــاد أنظمــة رضيبيــة
وإســراتيجيات متويليــة جديــدة للمســاعدة يف تعزيــز مســتويات
اإليــرادات املحليــة .تعمــل وزارة املاليــة بإيعــاز الــوزارات ســنوياً لتقديــم
مقرتحــات املوازنــة الخاصــة بهــا ،حيــث تتــوىل الــوزارات مهمــة إعــداد
موازناتهــا وفقــاً ملبــادئ امليزانيــة التوجيهيــة.

 3.4.3متويل التكاليف التشغيلية البلدية (األمانة)
البناء3%

الصحة البيئية
5%

الدراسات7%

طرق البلدية 48%

الحامية من السيول
والفيضانات
35%

املصدر:أمانة املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ()2017

الشكل  .١٩فئات ميزانية املشاريع2017 ،

التجاريــة ،ورســوم تأجــر األرايض واملبــاين التجاريــة (الشــكل .)١٩
وميكــن اإلشــارة هنــا تحديــدا ً إىل كل مــن رســوم بيــع األرايض ،وتأجــر
األرايض واملبــاين التجاريــة والتــي شــكلت مــا نســبته  %54مــن مصــادر
الدخــل املحــي لألمانــة والتــي توزعــت كــا يــي ،%12 ،% 18 :و % 23
لــكل منهــا .وعــادة مــا يتــم ســد الفجــوة مــا بــن وامليزانيــة البلديــة مــن
خــال التحويــات الحكوميــة مــا يــؤدي يف العــادة إىل االعتــاد الكبــر
لألمانــات والبلديــات عــى املــوارد املاليــة التــي تخصصهــا الحكومــة.
وقــد ســجلت أمانــة املدينــة املنــورة زيــادة يف إيــرادات املصــادر الخاصــة
مــن  240مليــون ريــال ســعودي إىل  325مليونــاً يف الفــرة مــا بــن
عامــي  2013و  ،2016وبالرغــم مــن ذلــك ،إال أن هــذه الزيــادة ال تــزال
دون الهــدف املحــدد ضمــن خطــة التحــول الوطنــي واملحــدد بنســبة 40

بالرغــم مــن املتغــرات البســيطة املســجلة خــال الفــرة مــا بــن عامــي
 2013و  ،2017فقــد حققــت األمانــة زيــادة يف إيراداتهــا مــن املصــادر
الخاصــة مــن  240مليــون ريــال إىل  325مليونــاُ يف عــام  2015أي مبــا
يعــادل  .% 35إال أن املدينــة ال تــزال معتمــدة عــى التحويــات الحكوميــة
واملــوارد املاليــة األخــرى املقدمــة مــن قبــل الحكومــة حيــث أن نســبة
مخصصــات املوازنــة التــي تــم متويلهــا مــن إيــرادات املصــادر الخاصة يف
عــام  2017مل تتجــاوز نســبتها  .% 23ميثــل الجــدول بيانـاً تفصيليـاً ملوازنــة
املدينــة املنــورة لعــام  2017وفقــاً لفئــة اإلنفــاق ،حيــث حــازت البنــود
املخصصــة للعمليــات ،والصيانــة وتنفيــذ الربامــج عــى الحصــة األكــر
مــن مخصصــات املوازنــة متبوعــة ببنــدي األجــور والنفقــات التشــغيلية.
وقــد لوحــظ تركيــز نفقــات املشــاريع خــال الســنة املاليــة  2017يف
املقــام األول عــى مرشوعــات البنيــة التحتيــة مبــا يف ذلــك إنشــاء
الطــرق املحليــة والحاميــة مــن الفيضانــات والتــي شــكلت مــا نســبته
 % 48و  % 35عــى التــوايل مــن امليزانيــة اإلجامليــة للمدينــة املنــورة.
وبالرغــم مــن الزيــادة املســجلة يف اإليــرادات املحليــة املتأتيــة مــن
املصــادر الخاصــة عــى مــدى األعــوام القليلــة املاضيــة ،إال أن نســبتها
مــن إجــايل اإليــرادات املحليــة مل تكــن كافيــة ،ويف حــال توجيــه
بنود امليزانية

ريال سعودي (× )1000

الرواتب

323,096
34,152

نفقات التشغيل

580,250

التشغيل والصيانة

461,672

مشاريع الربامج والعقود

325,100

اإليرادات من املوارد املحلية
اإلجاميل

1,399,170
املصدر :وزارة املالية ،اململكة العربية السعودية ()2016

شكل  .٢١ميزانية أمانة املدينة املنورة2016 ،
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الحكومــة الوطنيــة لتحقيــق اإليــرادات املحليــة مبعــدل  % 40مثلــا هــو
محــدد ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي يف ظــل غيــاب الحوافــز الداعمــة
واألهــداف املتوســطة األجــل ،فقــد تضطــر األمانــات لتعزيز اســتخدامات
األرايض وتنفيــذ املرشوعــات التنمويــة التــي ال تــرق للمســتوى
٢٤
املنشــود مــا يســفر بــدوره يف نشــوء تأثــرات خارجيــة ســلبية.

 ٤،٤،٣متويل الخدمات البلدية
إن الحاجــة لتوفــر رأس املــال الــازم لتمويــل الهيــاكل األساســية يف
البلــدان الناشــئة قــد باتــت أولويــة ملحــة ،ال ســيام يف مــدن كاملدينــة
املنــورة .وضمــن هــذا الســياق ،فقــد لوحظــت الزيــادة الحاصلــة يف
الخيــارات التمويليــة املتاحــة يف بلــدان كاململكــة العربيــة الســعودية
وذلــك يف ظــل املســاعي الراميــة لســد الفجــوة املاليــة ومعالجــة
التحديــات اإلمنائيــة الجديــدة .وتهــدف اإلصالحــات األخــرة لتحســن ســوق
املــال الســعودي مــن خــال زيــادة رأس مــال األســواق ،فعــى ســبيل
املثــال ،أعلنــت اململكــة عــن مجموعــة مــن اإلصالحــات والتــي تضمنــت
نظــام الســوق املــايل ،وهيئــة الســوق املاليــة ،ورشكــة تــداول خاصــة،
وذلــك بهــدف تحســن ســوق املــال املحــي.
ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية ألكــر مــن  %50مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل لــي تشــكل نحــو  % 70منــه يف الفــرة مــا بــن األعــوام 2011
و  .2016وتعتــر «تــداول» رشكــة الســوق املاليــة الســعودية الوحيــدة
واألضخــم مــن حيــث تــداول األســهم يف العــامل العــريب ٢٥ .وإىل جانــب
رشكــة تــداول ،أطلقــت اململكــة الســوق املوازيــة (منــو) لتــداول أســهم
الــركات الصغــرة واملتوســطة الحجــم .وتعتــر ســوق «منــو» خيــارا ً
جيــدا ً بالنســبة للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة الراغبــة بــاإلدراج وذلــك
ملــا تتميــز بــه مــن متطلبــات إدراج أقــل .وإىل جانــب تقديــم الخدمــات
املرصفيــة التقليديــة ،شــهدت املصــارف املحليــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية سلســلة مــن عمليــات االندمــاج واالســتحواذ بهــدف
التنويــع يف األصــول ،حيــث بــدأت بتقديــم كالً مــن املنتجــات التقليديــة
٢٦
واملنتجــات االســتثامرية اإلســامية لقاعــدة اســتثامرية متنوعــة.
وقــد باتــت ســوق املــال الســعودية تقــدم مثــاال يحتــذى بــه عــى
صعيــد كفــاءة توزيــع رأس املــال واملدفوعــة بإصالحــات إســراتيجية
وزيــادة يف رأس مــال األســواق ٢٧ .أمــا فيــا يتعلــق بســوق الديــن يف
اململكــة ،فقــد بــدأت الحكومــة إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف
عــام  ،1988وشــهدت ســوق الديــن سلســلة مــن اإلصالحــات عــى مــدى
الســنوات الخمســة عــر األخــرة ،مــا ســاهم بالتــايل يف تغيــر
آليــة إصــدار الســندات وأســعارها إضافــة لــروط اســتحقاق الســندات.
وتعتــر مجموعــة االســتثامر يف ســندات التنميــة الحكوميــة ضمــن أبــرز
مشــري الســندات الحكوميــة والتــي تتألــف مــن املؤسســات املاليــة
املحليــة ،والبنــوك ،واملســتثمرين األجانــب ٢٨ .وتخضــع ســندات التنميــة
الحكوميــة للــزكاة التــي يدفعهــا املســتثمرون املحليــون ولكنهــا تعفــي
املســتثمرين األجانــب مــن رضيبــة الدخــل .إن هــذا النهــج الهــادف لتوفــر
الظــروف التنافســية الجاذبــة لــرؤوس األمــوال واملســتثمرين يف
قطــاع األســهم ســيكون ذا أثــر واســع عــى النظــم االقتصاديــة املحليــة
يف مــدن كاملدينــة املنــورة وذلــك مــن خــال زيــادة رأس املــال املتــاح
لتمويــل مشــاريع التنميــة الحرضيــة.
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يعتــر الســوق العقــاري الســعودي أكــر بعــرة أضعــاف باملقارنــة مــع
أي ســوق عقــاري يف منطقــة دول الخليــج العربيــة .ومــع ذلــك ،فــا يــزال
الســوق الســعودي يفتقــر للتطــور املطلــوب حيــث مل تتجــاوز نســبة
أصحــاب املســاكن الســعوديني لنحــو  .% 30وتقتــر ملكيــة العقــارات
الســكنية حاليـاً عــى املواطنــن الســعوديني فقــط ،وذلــك عــى الرغــم
مــن إمكانيــة رشاء األجانــب للعقــارات بغــرض التأجــر يف مواقــع محــددة
واالســتخدام الســكني الخــاص .إضافــة لذلــك ،فعــادة مــا ينشــأ مســتوى
ا عــن
الطلــب عــى املســاكن مــن خــال املشــرين املحليــن فضــ ً
اعتــاده عــى وتــرة منــو الكثافــة الســكانية والبالغــة  % 3.1ووتــرة منــو
الكثافــة الســكانية الســعودية بنســبة  .% 2.2وعــادة مــا كان يتــم متويــل
الســوق العقــاري مــن قبــل صنــدوق التنميــة العقاريــة أو املصــارف
التجاريــة قبــل إقــرار نظــام الرهــن العقــاري وآليــات التمويــل العقــاري.
ويعتــر صنــدوق التنميــة العقاريــة أحــد أبــرز املصــادر التــي تعمــل عــى
تقديــم القــروض امليــرة للمواطنــن الســعوديني لتمويــل مرشوعــات
تشــييد املســاكن .أمــا املصــارف التجاريــة فتعمــل عموم ـاً عــى توفــر
خدمــات الرهــن العقــاري مقابــل تقديــم دفعــات مقدمــة عاليــة .وعــى
صعيــد آخــر ،فقــد تــم إقــرار مجموعــة مــن القوانــن التمويليــة بهــدف ســد
الفجــوة التمويليــة الناشــئة يف الســوق العقــاري والتــي تألفــت مــن)1( :
نظــام اإلنفــاذ )2( ،نظــام التمويــل العقــاري )3( ،نظــام الرهــن العقــاري
املســجل )4( ،نظــام التأجــر التمويــي )5( ،نظــام مراقبــة الــركات
املاليــة ٢٩ .وقــد تــم تحديــد نســبة القــرض إىل القيمــة يف البدايــة بفائــدة
 ،%70حيــث تعتــر هــذه النســبة متدنيــة نســبياً لــدى مقارنتهــا بالنســب
املحــددة يف بلــدان أخــرى كاململكــة املتحــدة والهنــد حيــث تبلــغ تلــك
النســبة  % 95 – 90و  % 80يف كل منهــا عــى التــوايل .وقــد توجــه
البنــك املركــزي باململكــة العربيــة الســعودية مؤخــرا ً إىل رفــع الحــد
األعــى لنســبة القــرض إىل القيمــة لقــروض الرهــن العقــاري بنســبة
تــراوح مــا بــن  %85و  %90وذلــك ضمــن املســاعي الراميــة لتنشــيط
ســوق الرهــن العقــاري ٣٠ .وتجــدر اإلشــارة ضمــن هــذا الســياق إىل
متكــن املؤسســات التمويليــة الدوليــة مــن توفــر الخدمــات االئتامنيــة
يف قطــاع اإلســكان يف اململكــة وذلــك بفضــل الترشيعــات التــي تــم
إقرارهــا مؤخــرا ً.

متويل املرافق العامة

منــذ عــام  ،2016تولــت كل مــن وزارات البيئــة ،امليــاه والزراعــة ،الطاقــة،
والصناعــة واملــوارد املعدنيــة إدارة املرافــق العامــة .ويف عــام  ،2001تــم
تأســيس هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج املــزدوج والتــي تولــت مهــام
منــح الرتاخيــص الالزمــة لجميــع املنشــآت العاملــة يف مجــاالت مختلفــة
مبــا يف ذلــك توليــد الكهربــاء أو تحليــة امليــاه ،إضافــة إىل مســئوليتها
املتمثلــة يف تنظيــم الجهــات املقدمــة للخدمــات .كــا تعــد الهيئــة
مســئولة عــن ضــان توفــر اإلمــدادات الالزمــة مــن الكهربــاء وامليــاه مبــا
يتــاىش ومعــدالت الطلــب ،إضافــة لضــان تحقيــق معايــر الجــودة،
والتســعري العاجــل لرســوم خدمــات امليــاه والطاقــة الكهربائيــة .وعــى
صعيــد آخــر ،تعتــر الرشكــة الســعودية للكهربــاء املــزود األكــر للكهربــاء
يف اململكــة والتــي كانــت الجهــة الوحيــدة املســئولة عــن تزويــد
املســتهلكني بإمــدادات الكهربــاء يف عــام  2015باســتثناء منطقتــن
(الجبيــل وينبــع) واللتــان يتــم تزويدهــا بإمــدادات الكهربــاء مــن قبــل
رشكــة مرافــق ،أول رشكــة خاصــة لتقديــم الخدمــات الطاقــة وامليــاه
املتكاملــة يف اململكــة .وقــد شــكل الســكان الرشيحــة االســتهالكية
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األكــر (مبجمــوع  6.7مليونــاً) يف عــام  2015والتــي ســجلت معــدل
اســتهالك بلــغ  % 48.4مــن إجــايل الطاقــة املنتجــة .أمــا ثــاين رشيحــة
اســتهالكية فقــد تضمنــت الجهــات التجاريــة (مبجمــوع  1.5مليــون
مســتهلك ،ومبعــدل  %16.3مــن مبيعــات الطاقــة املنتجــة) ،يليهــا
قطــاع الصناعــة (مبجمــوع  10.044ألــف مســتهلك ،ومبعــدل  % 18.1مــن
٣١
مبيعــات الطاقــة املنتجــة).
كــا متثــل املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة املــزود الرئيــي
إلمــدادات امليــاه يف اململكــة والتــي تعمــل عــى إنتــاج  %60تقريبـاً مــن
إجــايل امليــاه املحــاة يف اململكــة .ويف عــام  ،2015بلغــت نســبة
محطــات تحليــة امليــاه اململوكــة واملــدارة مــن قبــل الرشكــة  %54حيــث
تــم تشــغيل أكــر محطــة لتحليــة امليــاه يف محافظــة الجبيــل والتــي
بلــغ مجمــوع إنتاجهــا مــن امليــاه  358مليــون مــر مكعــب يف عــام ،2016
أي مــا يعــادل  %26مــن إجــايل اإلنتــاج الســنوي للرشكــة .كــا تعمــل
الرشكــة عــى إدارة وتشــغيل محطــات أخــرى يف كل مــن الخــر ،وجــدة،
والشــعبية .إضافــة لذلــك ،تتــوىل الرشكــة عمليــات نقــل امليــاه املحــاة

مــن محطــات اإلنتــاج إىل خزانــات امليــاه الصالحــة للــرب الرئيســية يف
اململكــة ،بينــا تتــوىل رشكــة امليــاه الوطنيــة عمليــات إدارة خزانــات
امليــاه العذبــة يف اململكــة لغايــات توزيــع إمــدادات امليــاه .كذلــك،
تتــوىل الرشكــة عمليــات اإلرشاف عــى إمــدادات امليــاه واملرافــق
الصحيــة يف كــرى املــدن الســعودية مبــا يف ذلــك يف كل مــن الريــاض،
وجــدة ،ومكــة املكرمــة ،والطائــف ،بينــا تتــوىل كل مــن وزاريت البيئــة
وامليــاه والزراعــة ،والصناعــة والطاقــة واملــوارد املعدنيــة مهــام إدارة
إمــدادات امليــاه والــرف الصحــي خــارج حــدود تلــك املــدن الكــرى مــن
خــال فروعهــا ومديرياتهــا املنتــرة (مثــل املديريــة العامــة للميــاه يف
منطقــة املدينــة املنــورة) .مــن جهــة أخــرى ،وبالرغــم مــن اعتبــار كالً مــن
الرشكــة الســعودية للكهربــاء واملؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة
كمؤسســات حكوميــة ،إال أن الحكومــة الســعودية قــد بــارشت بدراســة
مجموعــة مــن الخيــارات إلعــادة هيكلتهــا مبــا يتيــح الفرصــة ملشــاركة
القطــاع الخــاص يف إدارتهــا.

متويل الخدمات الصحية واملجتمعية

تنــص األنظمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،عــى توفــر الخدمــات
واملرافــق الصحيــة العامــة بشــكل كامــل ومجــاين لجميــع املواطنــن
واملقيمــن العاملــن يف القطــاع العــام  ٣٢مــن خــال وزارة الصحــة عــر
مرافقهــا الصحيــة والتــي تبلــغ  249مستشــفى و  2094مركــز رعايــة
صحيــة يف جميــع أنحــاء اململكــة .وتقــدم املرافــق الصحيــة الحكوميــة
مــا نســبته  %60مــن مجمــل خدمــات الرعايــة الصحيــة املقدمــة يف
اململكــة ٣٣،فيــا يســاهم القطــاع الخــاص بتقديــم خدمــات الرعايــة
الصحيــة ال ســيام يف املــدن واملناطــق ذات الكثافــة الســكانية األعــى.
وقــد بلــغ عــدد املستشــفيات الخاصــة  125مستشــفى (مبــا مجموعــه
 11833رسيــرا ً) و  2218مركــزا ً وعيــادة طبيــة أي مــا يشــكل  %21مــن
مجمــل خدمــات الرعايــة الصحيــة يف املنطقــة ٣٤ .وتتــوىل وزارة الصحــة
مهــام اإلرشاف عــى  20مديريــة إقليميــة عاملــة يف مجــال تقديــم
خدمــات الرعايــة الصحيــة يف أنحــاء مختلفــة يف اململكــة (مثــل املديريــة
العامــة للشــؤون الصحيــة باملدينــة املنــورة) .وتتــوىل املديريــات العامــة
للشــؤون الصحيــة والبالــغ عددهــا  20مديريــة املهــام التاليــة )1( :تنفيــذ
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السياســات ،والخطــط والربامــج الصحيــة )2( ،إدارة خدمــات الرعايــة الصحية،
( )3مراقبــة خدمــات الرعايــة الصحيــة املقدمــة مــن قبــل مؤسســات

القطــاع الخــاص وتنظيمهــا )4( ،التنســيق مــع اإلدارات الحكوميــة األخــرى،
( )5التنســيق مــع املؤسســات الرشيكــة .وضمــن هــذا اإلطــار ،بلــغ عــدد
املستشــفيات الحكوميــة العاملــة يف املدينــة املنــورة مــا مجموعــه 20
مستشــفى (موزعــة مــا بــن  47يف مدينــة الريــاض و  14مستشــفى
يف جــدة) وبطاقــة اســتيعابية تبلــغ  2818رسيــرا ً .وقــد توجهــت وزارة
الصحــة ملنــح صالحيــات أوســع للمديريــات اإلقليميــة التابعــة لهــا عــى
صعيــد تنظيــم ،وتشــغيل وإبــرام االتفاقيــات مــع الجهــات املقدمــة
لخدمــات الرعايــة الصحيــة إضافــة ملنــح تلــك الدوائــر صالحيــات إدارة
املوازنــة والنفقــات الصحيــة وذلــك ضمــن إطــار مســاعيها لتلبيــة معــدالت
الطلــب املتزايــد عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة .إال أنــه وبالرغــم مــن تلــك
الصالحيــات املمنوحــة ،فــا زالــت املديريــات بحاجــة للحصــول عــى إذن
مســبق مــن وزارة الصحــة لتنفيــذ معظــم النشــاطات ذات الصلــة ،مــا
٣٥
يعكــس محدوديــة اســتقالليتها والصالحيــات املمنوحــة لهــا.

 ٥،٤،٣االستدامة املالية
تعمــل الحكومــة مبوجــب النظــام الحــايل املعمــول بــه بتوفــر التمويــل
الــازم ملعظــم املرافــق والخدمــات العامــة فيــا يعــد دور البلديــات
ثانويــاً ضمــن هــذا اإلطــار .وبالرغــم مــن املســاعي الحثيثــة واملبذولــة
لتحســن مســتوى األداء املــايل وفقــاً لربنامــج التحــول الوطنــي ،إال
أن تحقيــق االســتدامة الذاتيــة املاليــة عــى مســتوى األمانــات ال يــزال
يشــكل تحديــاً وذلــك يف ظــل الزيــادة الحاصلــة يف معــدالت الكثافــة
الســكانية الحرضيــة وعمليــات النمــو الحــري غــر املنظمــة.

التمويل القائم عىل إيرادات األرايض اإلقليمية

تعتــر األرايض بصــورة عامــة أحــد أبــرز مصــادر اإليــرادات لألمانــات
والبلديــات ،ويشــكل التمويــل القائــم عــى اإليــرادات املرتكــزة عــى
األرايض مصــدرا ً ثابتــاً لإليــرادات إضافــة للحوافــز التــي تســاهم يف
دعــم عمليــات التنميــة االقتصاديــة والحرضيــة عــى املســتوى املحــي.
وتشــكل األرايض يف املدينــة املنــورة مصــدرا ً أساســياً لإليــرادات
املتأتيــة مــن املصــادر الخاصــة حيــث بلــغ معــدل اإليــرادات املحليــة
٣٦
املتأتيــة مــن مبيعــات وتأجــر األرايض يف عــام  2017نحــو .%30
إضافــة لذلــك ،فقــد شــكلت رســوم األرايض البيضــاء والتــي تــم فرضهــا
بنســبة  %2.5دليــاً آخــر عــى إدراك اململكــة ألهميــة التمويــل القائــم
عــى إيــرادات األرايض باعتبــاره كأحــد أهــم وأبــرز مصــادر الدخــل .كــا
ستســاهم رســوم األرايض البيضــاء يف توفــر مصــدر إيــراد هــام لــوزارة
اإلســكان يف املدينــة املنــورة حيــث يقــدر مســاحة األرايض البيضــاء
بنحــو  ٣٧ ،%41مــا سيســاهم كذلــك يف الحــد مــن أشــكال املضاربــة
العقاريــة وصــون األرايض الزراعيــة .بيــد أن أشــكال التمويــل هــذه ال
ا ســحرياً لتنويــع مصــادر اإليــراد البلــدي يف اململكــة ،وذلــك
تشــكل ح ـ ً
يف ظــل وجــود مجموعــة واســعة مــن أدوات التمويــل املرتكــزة إىل
إيــرادات األرايض والتــي تتجــاوز نطــاق مصــادر اإليــراد املتأتيــة مــن تأجــر
األرايض ورضيبــة األرايض البيضــاء .وضمــن إطــار املســاعي الراميــة

الحوكمة والتمويل البلدي

لخفــض مســتوى االعتــاد عــى اإليــرادات النفطيــة ،فســوف تتطلــب
املدينــة املنــورة تحقيــق مســتوى أعــى مــن مصــادر اإليــراد املســتقرة
والثابتــة إضافــة لتحقيــق قــدر أكــر مــن االعتــاد الــذايت لتلبيــة احتياجــات
اإلنفــاق املتزايــدة .وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،فيتعــن عــى إمــارة املدينــة
املنــورة النظــر يف مجموعــة مــن األدوات التمويليــة وتحســن كفــاءة
عمليــات إدارة األرايض املعمــول بهــا حاليــاً.

الربامج العامة
٪١٠
اإلدارة العامة
٪٣

توليد القيمة الحرضية

ميكــن أن تســاهم آليــات التمويــل الحكومــي ونظــم اإلدارة املاليــة
الســليمة يف دعــم عمليــات التنميــة املحليــة وذلــك عــر إنشــاء قاعــدة
ماليــة متينــة إضافــة إىل تعزيــز دور مؤسســات القطــاع العــام .وبالرغــم
مــن ورود هــذه املبــادئ ضمــن خطــة التنميــة الوطنيــة والتــي تســاهم
يف توجيــه كالً مــن آليــات التمويــل الحكومي عىل املســتويني الوطني
واإلقليمــي ،إال أن إمــارة املدينــة املنــورة ال تــزال تعمــل ضمــن إطــار
نظــام حكومــي حيــث أنهــا ال تــزال تعتمــد بدرجــة كبــرة عــى التحويــات

الحكوميــة لغايــات متويــل نشــاطات ومرشوعــات التنميــة املحليــة .وقــد
توجهــت الحكومــة يف عــام  2017لتخصيــص مــا نســبته  %5مــن املوازنــة
اإلجامليــة لتمويــل عمليــات توفــر الخدمــات املحليــة والتــي شــملت
كذلــك كالً مــن املرشوعــات والربامــج املــدارة مــن قبــل وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة (أنظــر الشــكلني٢٢،و  .)٢٣كــا تعمــل الحكومــة حالي ـاً
عــى دراســة مجموعــة مــن الوســائل البديلــة لتوليــد الدخــل وذلــك بهــدف
تقليــل االعتــاد عــى التحويــات الحكوميــة ولتعزيــز مســتويات أداء
الخدمــات والنشــاطات املحليــة.
ومثــة صلــة وثيقــة مــا بــن معــدالت التنميــة االقتصاديــة ومســار التنميــة
الحرضيــة يف املدينــة املنــورة ونظــم التخطيــط والتصميــم ،والتمويــل
واإلدارة البلديــة ،وميكــن أن تســاهم نظــم إدارة األرايض والتخطيــط
الحــري يف دعــم التغيــر املنشــود يف آليــات التمويــل املحــي
وذلــك عــر تطويــر القــدرات املحليــة عــى توليــد الدخــل وتعزيزهــا ،حيــث
ميكــن للمدينــة املنــورة مثــاً إيجــاد مجموعــة مــن أدوات وآليــات توليــد
الدخــل املحــي عــر إنشــاء الــراكات العامــة – الخاصــة لغايــات تشــغيل
مرافــق النقــل العــام وصيانتهــا ،وإدارة عمليــات فــرض الرضائــب وجمعهــا،
وتقديــم خدمــات إدارة املخلفــات ،وإدارة املمتلــكات املحليــة .بيــد أن
تحقيــق ذلــك يتطلــب تنفيــذ الحكومــة للمبــادئ األساســية لتحقيــق النمــو
الحــري املســتدام واملذكــورة أعــاه ،األمــر الــذي سيســاهم بالتــايل
يف زيــادة كفــاءة هيــاكل اإلدارة املحليــة التــي تعتمــد نهجــاً شــمولياً
ثــايث املســتويات لتعزيــز القيــم الحرضيــة.
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 ١،٤أمناط التحرض

 ١،١،٤أمناط التنمية يف املدينة املنورة
املدينــة املنــورة هــي عاصمــة املنطقــة .تبعــد  340كيلومــرا ً عــن مكــة
املكرمــة يف االتجــاه الشــايل ،وهــي ثــاين أقــدس األماكــن لــدى
املســلمني والتــي تســتقبل الــزوار مــن املنطقــة األكــر خــال شــهر
رمضــان املبــارك إضافــة الســتقبالها ألعــداد كبــرة مــن الــزوار مــن شــتى
أنحــاء العــامل قبــل أداء مناســك الحــج أو بعدهــا الســتكامل فريضــة الحــج.
وتضــم املدينــة املنــورة قــر الرســول محمــد عليــه الصــاة والســام،
إضافــة إىل املســجد النبــوي والــذي يقــع يف وســط املدينــة.
تتميــز املدينــة املنــورة بهيكلهــا اإلداري الفريــد ،حيــث متثــل املدينــة
عاصمــة املنطقــة كــا تضــم ســبعة مــن أكــر البلديــات ،وتعتــر بلديــة
الحــرم البلديــة املركزيــة والتــي تقــع ضمــن الطريــق الدائــري األول يف
قلــب املدينــة وعــى مقربــة مــن املســجد النبــوي الرشيــف والخدمــات

املحيطــة بــه .وباإلضافــة إىل هــذا التقســيم ،تتميــز املدينــة املنــورة
بهيكلهــا اإلداري الفريــد مــن نوعــه عــى مســتوى اململكــة ،حيــث تعمــل
كل مــن أمانة/أمــارة وهيئــة تطويــر منطقــة املدينــة واملشــاعر داخــل
العاصمــة بــإرشاف األمانــة .وقــد تــم إنشــاء هيئــة تطويــر مناطــق املدينــة
املنــورة واملشــاعر املقدســة يف عــام  2004ميــادي ( 1425هجــري)
مبوجــب األمــر امللــي رقــم أ 204 /والتــي عهــد إليهــا مهمــة تنســيق
عمليــات التخطيــط بــن كل مــن مناطــق مكــة املكرمــة ،واملدينــة املنــورة
واملشــاعر املقدســة .ويف عــام  2010متــت إعــادة هيكلــة الهيئــة
وفصلهــا إىل لجنتــن اثنتــن أال وهــا :هيئــة تطويــر منطقــة مكــة
املكرمــة واملشــاعر املقدســة وهيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة
والتــي يــرأس مجلــس إدارتهــا صاحــب الســمو امللــي أمــر املدينــة
املنــورة إضافــة لعضويــة أصحــاب املعــايل وزراء املاليــة ،والحــج ،ومعــايل
أمــن املدينــة املنــورة .وتتــوىل هيئــة تطويــر املدينــة املنــورة مهمــة
توجيــه عمليــات التخطيــط بأســلوب شــمويل ومتكامــل لغايــات ربطهــا
بالرؤيــة املســتقبلية مــع األخــذ بعــن االعتبــار وتــرة النمو التي تشــهدها
املدينــة املنــورة إضافــة إىل الزيــادة املوســمية يف عــدد الســكان خــال
موســمي الحــج والعمــرة .وتعمــل الهيئــة ضمــن إطــار مــن التعــاون مــع
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ودوائــر حكوميــة أخــرى ذات صلــة ،فيــا
تتمتــع وزارة الحــج والعمــرة بــدور أســايس يف مجــال التخطيــط للغايــات
املتصلــة بديناميكيــات موســم الحــج وهــو مــا يؤثــر كذلــك عــى عمــل
هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة .وتتــوىل وزارة الحــج والعمــرة
املهــام املتصلــة بــإدارة موســم الحــج إضافــة لضــان التوفــر األمثــل
للخدمــات ،ومراقبــة وتوثيــق الديناميــات الدينيــة يف املنطقــة.
تقــع املدينــة املنــورة عــى ارتفــاع  620مــرا ً فــوق مســتوى ســطح
البحــر ،وتشــكل جــزءا ً مــن منطقــة الحجــاز الواقعــة يف شــبه الجزيــرة
العربيــة وهــي منطقــة جرفيــة عاليــة تقــع عــى طــول الســاحل لرشقــي
املــوازي للبحــر األحمــر .وتقــع املدينــة عــى هضبــة مرتفعــة متثــل
نقطــة تــاق مــا بــن ثالثــة وديــان وهــي وادي العقيــق ،ووادي العقــل،
ووادي الحمــض ،وتحيــط بهــا املناطــق الصحراويــة والصخــور الربكانيــة
والتــي تشــكل الظــروف الجغرافيــة واملناخيــة ألي واحــة .ونظــرا ً لتلــك
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عدد السكان:

 1,385,192نسمة  +السكان
املوسميني
معدل السكان املوسميني يف السنة (السياحة الدينية)

 3,249,000حاج
 5,757,000عمرة

اإلجاميل 9,006,000
الكثافة السكانية يف املساحة املبنية

 30.9شخص/هكتار
الفئات العمرية

34< ٪ 72.8
معدل النمو السكاين

٪ 2.9

عدد السكان املتوقع  2,064,000بحلول عام 2030

املدينة املنورة مقارن ًة ببلدة ميالن

عدد السكان1,365,000 :
املساحة 181.67 :كم٢
الكثافة 75.13 :نسمة/هكتار

الشكل  .٢٤صورة للنطاقات واألحياء السكنية والبنى التحتية للمدينة املنورة
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املدينة الحالية

1928

املساحة 837,8 :هكتار
عدد السكان82,547 :

التضاريــس الفريــدة ،تتميــز املدينــة املنــورة مبســاحات شاســعة مــن
املناطــق الخــراء واألرايض الخصبــة الصالحــة للزراعــة .وتشــكل كل

مــن الجبــال واألوديــة العنــارص الهيكليــة األساســية والتــي تعكــس منــط
النمــو الناشــئ يف املدينــة وهويتهــا والتــي تنعكــس كذلــك مــن
خــال مواقعهــا التاريخيــة املتعــددة داخــل حــدود منطقــة الحــرم .ومتثــل
حــدود الحــرم املنطقــة التــي يحظــر عــى غــر املســلمني دخولهــا عــى
غــرار املنطقــة املوجــودة يف مكــة املكرمــة .وتتميــز املدينــة املنــورة
ببنيــة قطريّــة متتــد مــن وســط منطقــة املســجد النبــوي الرشيــف نحــو
األوديــة املحيطــة بهــا ،فيــا تشــكل الطــرق الدائريــة عنــارص هيكليــة
أساســية تعكــس النمــط العمــراين للمدينــة املنــورة بــدءا ً مــن الطريــق
الدائــري األول واملحيــط باملنطقــة املقدســة حــول املســجد النبــوي
الرشيــف .مــن جانــب آخــر ،ووفقـاً للتعــداد الســكاين األخــر يف اململكــة
العربيــة الســعودية لعــام  1429( 2010هجــري) ،تبلــغ أعــداد الســكان
الدامئــن يف املدينــة مــا مجموعــه  1,385,192نســمة موزعــن عــى
مســاحة  44,800هكتــار ( 448كيلومــر مربــع) فيــا بلــغ متوســط الكثافــة
الســكانية  30.9ألــف نســمة  /الهكتــار الواحــد.
ويشــر منــط التوزيــع الســكاين القائــم عــى العمــران يف املدينــة
املنــورة إىل ارتفــاع أعــداد الســكان الشــابة والتــي يشــكل الشــباب دون
ســن  34عامــاً مــا نســبته  %73تقريبــاً .ويبلــغ معــدل النمــو الســكاين
الســنوي يف املدينــة نحــو  % 2.9مــا يعنــي احتــال تســجيل املدينــة
أعــداد ســكانية تبلــغ  2.064.000مليــون نســمة بحلــول عــام .2030
إضافــة لذلــك ،تتميــز املدينــة املنــورة بديناميكيــات دينيــة خاصــة مثلــا
هــو الحــال بالنســبة ملدينــة مكــة املكرمــة وهــو مــا يســاهم يف تذبــذب
عدد الســكان املســجل ســنوياً ،حيث يشــكل زوار املدينة ألغراض دينية،
ســواء محليــن أو أجانــب ،النســبة األعــى مــن إجــايل زوار املدينــة وهــو
األمــر الــذي يرتبــط بشــكل مبــارش بأمنــاط الحــج يف مدينــة مكــة املكرمــة،
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل اســتقبال املدينــة املنــورة لنحــو  % 90مــن الحجــاج
واملعتمريــن بعــد زيارتهــم إىل مدينــة مكــة املكرمــة أو قبلهــا .كــا
يرجــح أن يبلــغ عــدد زوار املدينــة خــال موســم الحــج مــا مجموعــه 3.249
مليــون زائــر و  5.757.000مليون ـاً يف موســم العمــرة بحلــول عــام 2019
وذلــك وفقــاً لتوقعــات معــدالت طلــب زوار املدينــة خــال موســمي

56

1965

املساحة 1997,76:هكتار
عدد السكان188,759 :

الحــج والعمــرة 37 .وتتضمــن تلــك التقديــرات كالً مــن الحجــاج واملعتمريــن
الســعوديني واألجانــب ،فضـاً عــن مــؤدي مناســك الحــج النظاميــن وغــر
النظاميــن .ووفقـاً لخطــة التنميــة التاســعة للمملكــة العربيــة الســعودية
والتــي تــم إعدادهــا يف عــام  1425( 2004هجــري) ،فريجــح أن يشــكل
الحجــاج غــر النظاميــن  ٣٩نحــو  % 18مــن إجــايل عــدد الحجــاج املســجلني.

أمناط النمو الحرضي

يعتــر كل مــن موقــع املدينــة املنــورة وتضاريســها كعنــارص أساســية
وهامــة يف تشــكيل املدينــة وأمنــاط التوســع العمــراين التــي تتميــز
بهــا ،وترتبــط املزايــا األساســية للمدينــة باعتبارهــا كواحــة صحراويــة وهــو
مــا يظهــر جلي ـاً مــن خــال وجــود املــزارع يف بعــض مــن أجــزاء املدينــة.
وقــد متيــزت املدينــة منــذ القــدم ببنيــة قطريــة تشــكلت بتوســع منطقة
الحــرم النبــوي مــن وســط منطقــة املســجد النبــوي الرشيــف وصــوالً إىل
املــدن املحيطــة بهــا ،مــن جانــب آخــر ،وبالرغــم مــن تشــكيل الجبــال لعامــل
أســايس والــذي لطاملــا عمــل عــى إعاقــة أشــكال التوســع العمــراين
والنمــو يف املدينــة املنــورة ،إال أنهــا قــد شــهدت مؤخــرا ً توســعاً عمرانيـاً
عــى امتــداد مناطــق األوديــة شــاالً ،وجنوبــاً ،ورشقــاً .كــا تركــزت
معظــم عمليــات النمــو العمــراين يف املدينــة املنــورة قبــل عــام 1928
حــول منطقــة املســجد النبــوي الرشيــف ضمــن الطريقــن الدائريــن
األول والثــاين حيــث ترتكــز نســبة كبــرة مــن املناطق غــر املخططة وغري
املنظمــة .ويف الفــرة مــا بــن األعــوام  1965و  ،1989شــهدت املدينــة
توســعاً عمرانيـاً نحــو املناطــق الغربيــة والجنوبيــة الرشقيــة والتــي تجاوزت
نطــاق الطريــق الدائــري الثالــث (طريــق امللــك عبداللــه) والتــي متيــزت
بتجنــب املناطــق الجبليــة وتوجــه أشــكال التوســع نحــو مناطــق األوديــة.
كــا شــهدت تلــك املناطــق نشــوء مجموعــة مــن املناطــق الجديــدة
والتــي عكســت تنظيـاً عمرانيـاً جامــدا ً يختلــف بشــكل واضــح عــن النســيج
العمــراين التقليــدي للمدينــة .أمــا يف عــام  ،1988فقــد شــهدت املدينة
املنــورة منط ـاً عمراني ـاً جديــدا ً والــذي اســتمر حتــى الوقــت الحــارض ،مبــا
يف ذلــك ظهــور أشــكال توســع عمــراين نحــو املنطقــة الشــالية
الرشقيــة والتــي تضمنــت إنشــاء املطــار يف عــام  .2012مــن جانــب آخــر،
فقــد ســاهم إنشــاء املحــاور الجديــدة عــى امتــداد تلــك املنطقــة يف
تيســر نشــوء عمليــات النمــو العمــراين باتجــاه الــرق وعــى امتــداد أحد
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املدينة الحالية

أبــرز محــاور النقــل الناشــئة باتجــاه مدينــة الريــاض .وقــد ترافقــت أشــكال
النمــو العمــراين مــع تغــر كبــر يف ســات أمنــاط النمــو العمــراين
التقليديــة ،حيــث شــهدت املدينــة املنــورة انطالقــة مرشوعــات إنشــاء
املبــاين العاليــة ضمــن منطقــة الطريــق الدائــري األول وذلــك لغايــات
تلبيــة معــدالت الطلــب املتزايــد عــى توفــر مرافــق اإلقامــة والســكن
لــكل مــن الســكان املقيمــن واملؤقتــن ،وهــو مــا ســاهم بالتــايل يف
تغيــر شــكل املدينــة وأمناطهــا العمرانيــة.
ويتســم منــط النمــو العمــراين الحــايل بالتوســع نحــو محــور النقــل
األســايس والــذي يتشــعب مــن املنطقــة املركزيــة نحــو مناطــق
األوديــة ،كــا ظهــرت عنــارص عمرانيــة جديــدة مبــا يف ذلــك مطــار
األمــر محمــد بــن عبــد العزيــز الــدويل ،ومحطــة قطــار الحرمــن ،إضافــة
ملجموعــة مــن الخدمــات واملرافــق األخــرة كاملرافــق التعليميــة والتــي
شــكلت محــاور إضافيــة تعمــل عــى تحفيــز أشــكال التوســع العمــراين
يف املدينــة املنــورة إضافــة لتعزيــز مســتويات الكثافــة نحــو املناطــق
الشــالية الرشقيــة مــا ســاهم يف ظهــور أشــكال تطويــر جديــدة
يف البلديــات الرشقيــة للمدينــة املنــورة .وضمــن هــذا اإلطــار ،تعــد
مدينــة املعرفــة االقتصاديــة مــن أبــرز املرشوعــات التــي يجــري تنفيذهــا
حالي ـاً باتبــاع أمنــاط التوســع العمــراين الســائدة ،بيــد أن اســتكامل هــذا
املــروع يف ظــل غيــاب مرافــق النقــل العــام الالزمــة ســوف يســاهم
يف زيــادة الضغــط عــى مرافــق البنيــة التحتيــة للمدينــة املنــورة لغايــات
التنقــل .وبصــورة عامــة ،تشــهد املدينــة املنــورة يف الوقــت الحــارض
طفــرة تنمويــة كبــرة وذلــك يف ظــل ظهــور جيــوب النمــو العمــراين
وانتشــارها الواســع بشــكل منفصــل عــن النســيج العمــراين األســايس

للمدينــة .ومتتــد هــذه املناطــق الحديثــة الظهــور عــى مســاحات تتجــاوز
نطــاق حــدود التنميــة العمرانيــة لعــام  1450وغالب ـاً مــا ترتكــز يف شــال
رشق املدينــة يف مناطــق تتجــاوز نطــاق منطقــة املطــار ،فضــاً
عــن امتدادهــا نحــو الجنــوب عــى امتــداد مناطــق األوديــة .كــا تعتــر
أشــكال النمــو العمــراين هــذه منفصلــة إىل حــد مــا عــن املدينــة مــا
يســاهم بالتــايل يف زيــادة أشــكال الزحــف العمــراين يف ظــل غيــاب
املرافــق والخدمــات الالزمــة .وقــد شــهدت املدينــة املنــورة منــذ عــام
 1928معــدل منــو بنحــو  42ضعفـاً فيــا مل تتجــاوز معــدالت منــو الكثافــة
الســكانية  17ضعفــاً خــال الفــرة ذاتهــا ،عــدا عــن ذلــك ،فقــد لوحظــت
الزيــادة يف عــدد زوار املدينــة مــن الحجــاج عــى مــدى األعــوام وذلــك يف
ظــل ترجيــح اســتمرار زيــادة تلــك األعــداد متاشــياً مــع رؤيــة اململكــة 2030
مــا يســاهم بالتــايل يف نشــوء تحديــات جديــدة يتعــن عــى املدينــة
معالجتهــا لضــان اســتقبال الحجــاج ولتوفــر الخدمــات ومرافــق البنيــة
التحتيــة الكافيــة لتلبيــة احتياجاتهــم.
مــن جانــب آخــر ،يبــن (الشــكل  )٢٦عــدد الحجــاج والــذي يتوقــع أن يتــاىش
واتجاهــات النمــو العمــراين املتزايــدة بعــد عــام  .2018ووفقــاً لخطــة
التنميــة الســياحية للمدينــة املنــورة لعــام  1425هجــري ( 2004ميــادي)،
فتشــر التوقعــات الحتامليــة زيــادة العــدد اإلجــايل لــزوار املدينــة مــن
الحجــاج لــكل يصــل إىل  14.792مليــون نســمة بحلــول عــام  .2040إال
أن هــذا األمــر يعنــي كذلــك رضورة توجــه أمانــة املدينــة لزيــادة القــدرة
االســتيعابية للمســجد النبــوي الرشيــف الســتقبال األعــداد املتوقعــة
مــن الحجــاج فضـاً عــن رضورة النظــر يف ســياقات التنميــة املســتقبلية
للمســجد النبــوي ومنطقــة الحــرم.
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املدينة الحالية

 ٢،١،٤الحدود اإلدارية
رشعــت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية يف عــام  1406هجــري
( 1986ميــادي) يف إنشــاء حــدود التنميــة العمرانيــة لجميــع املــدن وذلك
ضمــن املســاعي الراميــة ملواجهــة أشــكال الزحــف العمــراين وتحســن
مســتوى كفــاءة إدارة املــدن .ومبوجــب القــرار الصــادر بهــذا الشــأن ،تــم
تحديــد ثالثــة حــدود للتنميــة العمرانيــة يف املدينــة املنــورة ،وهــي:
• حدود مرحلة نطاق التنمية العمرانية حتى عام  1435هجري
• حدود مرحلة نطاق التنمية العمرانية حتى عام  1450هجري
• منطقــة حاميــة حــدود التنميــة والتــي تهــدف للحــد مــن أشــكال التوســع
يف املدينــة املنــورة إضافــة لتحديــد صالحيــات املدينــة فيــا يتعلــق
باملناطــق الريفيــة املجــاورة ومناطــق النمــو األبعــد.
إضافــة لذلــك ،تضمنــت حــدود عــام  1450هجــري حــدود منطقــة الحــرم
عــى نحــو مامثــل للحــدود يف مدينــة مكــة املكرمــة ،حيــث تغطــي هــذه
املنطقــة الجــزء املركــزي للمدينــة والواقــع بــن املناطــق الجبليــة والــذي
يحظــر دخولــه عــى غــر املســلمني .تبلــغ مســاحة حــدود مرحلــة النطــاق
العمــراين لعــام  1450هجــري  682.27كيلومــرا ً حيــث تتجــاوز املســاحة
العمرانيــة الحاليــة مبــا مجموعــه  234كيلومــر .بيــد أن ســد املســاحة
البيضــاء مــا بــن املنطقــة العمرانيــة الحاليــة ومنطقــة حــدود مرحلــة
التنميــة العمرانيــة لعــام  1450وفقــاً ملعــدل الكثافــة الســكانية التــي
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أوصــت بــه األمــم املتحــدة والبالــغ  150نســمة  /الهكتــار الواحــد ســوف

يتطلــب أكــر مــن  75عام ـاً ،وذلــك مــع األخــذ بعــن االعتبــار معــدل منــو
الكثافــة الســكانية املســجل حاليـاً .أمــا فيــا يتعلــق بحــدود مرحلــة التنميــة
العمرانيــة لعــام  1435والبالغــة مســاحتها  673.16كيلومــرا ً ،فإنهــا ســوف
تتطلــب أكــر مــن  70عام ـاً لتحقيــق الكثافــة الســكانية املــوىص بهــا مــن
قبــل األمــم املتحــدة باتبــاع النهــج ذاتــه.

وأخــرا ً ،تبلــغ املســاحة اإلجامليــة ملنطقــة حاميــة حــدود التنميــة 1890
كيلومــرا ً ،حيــث تتطلــب هــذه املنطقــة أكــر مــن  100عــام لتحقيــق
الكثافــة الســكانية املنشــودة وفقــاً لتوصيــات األمــم املتحــدة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن املســاحة القابلــة للتطويــر ضمــن منطقــة
حــدود مرحلــة التنميــة العمرانيــة لعــام  1450تبلــغ  213كيلومــرا ً إال
أن الهــدف األســايس منهــا يتمثــل يف الحــد مــن أشــكال التوســع
العمــراين للمدينــة حتــى عــام  ،2030األمــر الــذي يعنــي أن تطبيــق املبــدأ

ذاتــه ضمــن املســاحات الشــاغرة مــن شــأنه اســتيعاب أعــداد ســكانية
تبلــغ  862,900ألــف نســمة مــا يســاهم يف تلبيــة احتياجــات األعــداد
الســكانية املتناميــة لألعــوام ال  35املقبلــة وهــو مــا تــم احتســابه وفقـاً
ملعــدل النمــو الحــايل وملعــدل الكثافــة الســكانية املقرتحــة مــن قبــل
األمــم املتحــدة.

املدينة الحالية

￼نطاق حامية التنمية

حــدود مرحلــة نطــاق التنميــة العمرانيــة
حتــى عــام  1450هجــري

حــدود مرحلــة نطــاق التنميــة العمرانيــة
حتــى عــام  1435هجــري

 ١٨٩،٠٠٠هكتار
هكتارDevelopment Protection
Boundary
٦٨،٢٢٧
under Madinah jurisdiction
٦٧،٣١٦هكتار
10 km

5

2.5

0

2.5

٤٤،٨٠٠

هكتار The Prophet’s Mosque

الشكل  .٢٧الحدود اإلدارية والنطاقات يف املدينة املنورة

61

املدينة الحالية

 ٣،١،٤الكثافة الحرضية
بلــغ مجمــوع األعــداد الســكانية يف املدينــة املنــورة  1.385.192مليــون
نســمة وفقـاً لبيانــات التعــداد الســكاين األخــر لعــام  2011فيــا ســجلت
املدينــة معــدل منــو بنســبة  .% 2.9وقــد بلــغ مجمــوع األعــداد الســكانية
املؤقتــة يف العــام ذاتــه (الحجــاج  /زوار املدينــة)  9.006مليــون نســمة
مــا يســاهم يف زيــادة األعــداد الســكانية بنســب ملحوظــة .يرتكــز
الســكان بشــكل رئيــي ضمــن منطقــة الطريــق الدائــري الثالــث والــذي
يقــع عــى مســافة خمســة كيلومــرات تقريبــاً مــن منطقــة املســجد
النبــوي الرشيــف ،ولطاملــا شــكلت هــذه املنطقــة نــواة ألشــكال النمــو
العمــراين التقليــدي والتــي اتســمت بنســيج إســامي قديــم وعريــق.
ولطاملــا اتســمت املنطقــة املركزيــة بارتفــاع معــدل الكثافــة الســكانية،
بيــد أن االحتياجــات املتزايــدة الســتيعاب تدفقــات الحجــاج قــد أدت لنشــوء
أمنــاط عمرانيــة جديــدة والتــي ســاهمت يف إحــداث تغيــر جــذري يف
النمــط العمــراين التقليــدي ال ســيام داخــل منطقــة الطريــق الدائــري
األول .وقــد تــم هــدم معظــم األمنــاط العمرانيــة التقليديــة لغايــات
تعزيــز قــدرة املدينــة االســتيعابية الســتضافة زوارهــا عــر إنشــاء الفنــادق
ا عــن مرافــق اإلقامــة األخــرى األمــر
العاليــة واملتوســطة االرتفــاع فض ـ ً
الــذي أســفر عــن نشــوء تغيــر جــذري يف األمنــاط العمرانيــة يف وســط
املدينــة مــن خــال التحــول عــن منــط االســتخدامات املتعــددة والتقليدية
ا يهــدد نســيج الحيــاة التاريخيــة يف
البســيطة وهــو مــا شــكل بــدوره عامـ ً
املدينــة ،ومنطهــا ومبثلهــا متــت اإلشــارة إليــه ســابقاً ،تنشــأ األعــداد
الســكانية املؤقتــة يف املدينــة املنــورة مــن زوار املدينــة ممــن يــؤدون
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مناســك الحــج والعمــرة يف مدينــة مكــة املكرمــة وذلــك نظــرا ً الســتكامل
معظــم الحجــاج لرحلتهــم للحــج أو العمــرة بزيارة املســجد النبــوي الرشيف
يف املدينــة املنــورة .وتشــر التوقعــات الخاصــة مبتطلبــات زوار املدينــة
خــال موســمي الحــج والعمــرة إىل احتامليــة تســجيل مــا مجموعــه ٣٠
مليــون زائــر بحلــول عــام 2٠٣0طبقــا لرؤيــة اململكــة ،مــا سيســاهم
بــدوره يف زيــادة الضغــط عــى البنيــة التحتيــة األساســية القامئــة يف
املدينــة .وميكــن تقســيم أنــواع أماكــن إقامــة الزائريــن إىل فئتــن ،أال
وهــا:
• الفنادق – والتي تستقبل زوار املدينة من الحجاج واملعتمرين،
• الغــرف الســكنية املوســمية املرخصــة – والتــي تســتقبل زوار املدينــة
مــن الحجــاج واملعتمريــن رشيطــة التســجيل املســبق.
وتشــكل الفنــادق عنــرا ً أساســياً مــن عنــارص اســتخدام األرايض يف
منطقــة الطريــف الدائــري األول ،حيــث تبلــغ نســبة إشــغال األرايض

لغايــات إنشــاء الفنــادق  % 100دون تعديهــا عــى أرايض منطقــة
املســجد النبــوي الرشيــف .وتقــع نحــو نصــف الغــرف الفندقيــة
املنشــأة يف املدينــة ضمــن منطقــة الطريــق الدائــري األول ،أو
عــى مقربــة منهــا ،إضافــة لذلــك ،فقــد لوحــظ انتشــار الفنــادق عــى
طــول املمــرات الرئيســية والتــي توفــر مدخــاً مبــارشا ً إىل منطقــة
الحــرم ،فيــا تتــوزع باقــي الغــرف الفندقيــة مــا بــن منطقتــي الطريــق
الدائــري األول والطريــق الدائــري الثالــث .وتعتــر املنطقــة املركزيــة
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الواقعــة ضمــن نطــاق الطريــق الدائــري الثــاين األعــى كثافــة ســكانية
حيــث يبلــغ متوســط الكثافــة الســكانية يف الهكتــار الواحــد أكــر مــن
 250نســمة ،فيــا يــراوح متوســط الكثافــة الســكانية يف املناطــق
املجــاورة والواقعــة يف منطقــة الطريــق الدائــري الثالــث مــا بــن 150
و  240نســمة يف الهكتــار الواحــد ،مثلــا هــو مبــن يف الشــكل .٢٨
ووفقـاً للدراســات التحليليــة ملعــدالت الكثافــة الســكانية ،فــإن املناطــق
املركزيــة حيــث تجــاوز متوســط الكثافــة الســكانية بهــا ملــا مجموعــه 150
نســمة يف الهكتــار الواحــد ،مثلــا هــو مقــرح مــن قبــل األمــم املتحــدة،
مل تشــكل أكــر مــن  %5مــن إجــايل املنطقــة املنشــأة حيــث تســتوعب
مــا نســبته  % 39مــن إجــايل الكثافــة الســكانية.
مــن جانــب آخــر ،فقــد أدى التوزيــع غــر املتــوازن لخدمــات الــزوار لنشــوء
أشــكال االســتقطاب املــكاين واالجتامعــي فضــاً عــن التفــاوت يف
مســتوى توزيــع الخدمــات واملرافــق مــا بــن املراكــز الحرضيــة واملناطــق
املحيطــة وذلــك يف ظــل اســتقرار معظــم زوار املدينــة يف املنطقــة
املركزيــة ضمــن الطريــق الدائــري األول حيــث تعتــر تلــك املنطقــة
األفضــل مــن حيــث توفــر الخدمــات.

 ٢،٤العنارص الهيكلية الرئيسية

 ١،٢،٤العنارص الطبيعية والطبوغرافية
تتســم حــارضة املدينــة املنــورة بثالثــة عنــارص طبيعيــة والتــي تؤثــر عــى
األمنــاط العمرانيــة الســائدة فيهــا ،وتتضمــن تلــك العنــارص كالً مــن:
التضاريــس الجبليــة ،ونظــام األوديــة ،واملناطــق الزراعيــة .وتتطلــب تلــك
العنــارص تنفيــذ الجهــود الكافيــة للحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا وذلــك ضمــن
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إطــار األولويــات املحــددة للرؤيــة املســتقبلية حيــث تعتــر تلــك العنــارص
مبثابــة أصــول هامــة وأساســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف حــارضة
املدينــة املنــورة.

التضاريس

تعكــس تضاريــس املدينــة املنــورة العنــارص املكونــة ملنطقــة الواحــات
واملحاطــة بجبــال صخريــة تــراوح ارتفاعاتهــا مــا بــن  800و  1500مــرا ً،
ويعتــر جبــل عــر األعــى بــن تلــك الجبــال ،يليــه جبــل أحــد والــذي يبلــغ
ارتفاعــه  1087مــرا ً فــوق مســتوى ســطح البحــر .وتنحــدر املنطقــة مــن
الــرق باتجــاه الغرب وصــوالً إىل وادي العقيق واملنحدر من الجنوب إىل
الشــال .وتتســم معظــم املناطــق الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة برتكيبتهــا
املكونــة مــن الصخــور الربكانيــة .كــا أن مســاحة املدينــة املنــورة شــاملة
النطــاق  ٥٨٩كيلومــرا ً مربع ـاً وتقــع عــى هضبــة مســطحة عنــد تقاطــع
ثالثــة وديــان وهــي وادي العقــل ،ووادي العقيــق ،ووادي الحمــدة وعــى
ارتفــاع  620مــرا ً فــوق مســتوى ســطح البحــر .ونظــرا ً ملوقعهــا الجغــرايف
الفريــد وتضاريســها املميــزة ،فتتســم حــارضة املدينــة املنــورة مبنــاخ
محــي خــاص يتناســب متام ـاً والنشــاطات الزراعيــة.

نظام األودية

تعتــر سلســلة األوديــة واملســطحات املائيــة ،أو مــا يعــرف باســم
الشــبكة الزرقــاء ،أحــد اهــم العنــارص املكونــة لهويــة حــارضة املدينــة
املنــورة وكذلــك للنشــاطات التقليديــة فيهــا .وتعــر املدينــة املنــورة
خمســة وديــان وهــي :وادي العقيــق ،وادي العاقــول (واملعــروف كذلــك
باســم وادي قنــاة أو وادي ســيدنا حمــزة) ،ووادي بطحــان ،ووادي مهــزور،
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ووادي الرانونــاء .وتتبايــن تلــك األوديــة شــكالً وعمقــاً ولكنهــا تتســم
بالجفــاف عــى مــدار العــام تقريب ـاً إال يف فــرة األمطــار الغزيــرة والتــي
عــادة مــا تتســبب بحــدوث الفيضانــات الجارفــة نتيجــة الســيول الشــديدة
وغــزارة األمطــار ولتــدين معــدالت امتصــاص امليــاه.

املناطق الزراعية

نظــرا ً لطبيعــة التضاريــس الفريــدة يف املنطقــة ،تحتــوي املدينــة
املنــورة عــى عــدد ال بــأس بــه مــن األرايض الزراعيــة ،والتــي تشــكل
مــا نســبته  % 23.3مــن مســاحتها اإلجامليــة .يشــكل كل مــن منظومــة
األوديــة واألرايض الزراعيــة جــزءا ً مــن تــراث املدينــة .حيــث أن املدينــة
تطــورت يف األصــل كمركــز زراعــي اســراتيجي ،حيــث كانــت متثــل
محطــة توقــف القوافــل ،ألغــراض الراحــة والتــزود بالطعــام لوقوعهــا
عــى الطريــق التجــاري الواصــل بــن اليمــن ودمشــق .وعــى الرغــم مــن
أن األرايض الزراعيــة تعــد مــن العنــارص املهمــة تاريخيــاً ،بــدأت املدينــة
املنــورة بخســارة هــذه األرايض وبشــكل متســارع خــال العقــود
املنرصمــة ،خصيصــاً يف املدينــة املدمجــة ،األمــر الــذي يبــن الحاجــة

التخــاذ إجــراءات فوريــة للحفــاظ عــى هــذه العنــارص ودمجهــا بشــكل
أفضــل بالهيــكل الحــري ووظائفــه.

 ٢،٢،٤املسجد النبوي الرشيف والديناميكية السياحية
املرتبطة به
بالرجــوع إيل البيانــات التاريخيــة ،املدينــة املنــورة كانــت تتكــون مــن
مجموعــة مــن التجمعــات الســكنية املتفرقــة املحاطــة ببســاتني مــن
أشــجار النخيــل والحقــول الزراعيــة . .كان املســجد باألصــل عبــارة عــن
مبنــى مفتــوح مجــاور ملنــزل الرســول عليــه الصــاة والســام .والــذي
شــكل مــع فنائــه املركــز الثقــايف والدينــي األول للمجتمــع اإلســامي
القديــم وكمدرســة دينيــة .الحقـاً ،تــم ضــم منــزل الرســول للمســجد .بعــد
تأســيس اململكــة العربيــة الســعودية عــام  1932م ،خضــع املســجد لعدة
توســعات ،حيــث متــت توســعته عــدة مــرات .مــع ذلــك ،متيــز هــذا التحــول
للمســجد خــال القــرن املــايض بتغــرات جذريــة ،رسيعــة وممنهجــة نظــرا
للعــدد املتزايــد للــزوار والحجــاج الختتــام رحلتهــم الدينيــة بزيــارة املســجد
الرشيــف.
وعــى الرغــم مــن هدمــه وإعــادة بنــاؤه عــدة مــرات ،مــا زال املســجد
النبــوي الحديــث املحــاط بســاحة الحــرم مقامــاً يف مكانــه األصــي
بجــوار منــزل الرســول عليــه الصــاة والســام ،ولكــن لغايــات اســتيعاب
األعــداد املتزايــدة مــن الــزوار ولتقديــم مســاحات كافيــة إلقامــة الصــاة،
تــم توســعة املســجد أفقي ـاً .ميكــن حــر توســعات املســجد العديــدة
بســبعة مراحــل يف الفــرة مــا بــن  1910م –  2011م ( 1328هـــ 1432 -
هـــ ) .حيــث جــرى التغيــر األكــر عــام  1990م (1411هـــ) عندمــا تــم هــدم
حــي اآلغــاوات .بــن عامــي  2011 – 2010م ( 1431هـــ  1432 -هـــ) تــم
إخــاء منطقــة أكــر وتطويرهــا كمنطقــة فنــادق لخدمــة املســجد النبــوي
الرشيــف ،حيــث طغــت املنطقــة الجديــدة بشــكل كبــر عــى املناطــق
املجــاورة.
تحتــل منطقــة الفنــادق الجديــدة معظــم املنطقة ضمن الطريــق الدائري
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األول ،وتتســم بتحديــات مروريــة عــى الرغــم مــن أن مناطــق املشــاة
يف مركــز املدينــة جيــدة بشــكل عــام .حيــث تحتــوي املنطقــة عــى
أرصفــة وممــرات مشــاة مظللــة ،وبعــض األماكــن املخصصــة للمشــاة
فقــط .وعــى الرغــم مــن ذلــك ميكــن أن تكــون البنيــة التحتيــة املخصصــة
للمشــاة يف غايــة االكتظــاظ وخصوصــاً خــال مواســم الــذروة .تتعلــق
بعــض التوصيــات الخاصــة باملخطــط الشــامل ملكــة املكرمــة ،املدينــة
املنــورة واملشــاعر والتــي تــم وضعهــا مــن قبــل مجموعــة م م م
بالتعــاون مــع رشكــة موريامــا وتاشــيام للتصميــم املعــاري والتخطيــط،
بــرورة وضــع خطــط للســيطرة عــى الحشــود مــن خــال زيــادة نفاذيــة
حركــة املشــاة وتخصيــص مناطــق مدنيــة مرتبطــة مــع املناطــق الروحيــة
لضــان ســامة وأمــن الحجــاج حتــى يف أوقــات الــذروة .وحســبام ورد
يف املخطــط الشــامل ملكــة املكرمــة ،املدينــة املنــورة واملشــاعر
فــإن الســعة االســتيعابية للمســجد النبــوي وســاحة الحــرم تقــدر بحــوايل
مليــون مصــي ،مــا يشــكل تقريب ـاً ثلــث التعــداد الســكاين للمدينــة.
تتمتــع حــارضة املدينــة املنــورة بكونهــا مركــزا ً رئيســياً مميزا ً ،وذلــك لوجود

املســجد النبــوي واملناطــق املحيطــة بــه مــا يؤثــر عــى هيــكل املدينــة
ووظائفهــا .ومــع ذلــك ،تتجــه الخصائــص املكانيــة ملحــاكاة ديناميكيــة
الــزوار بــدال مــن تلبيــة االحتياجــات االجتامعيــة املكانيــة للســكان .وتلعــب
معالجــة هــذا املوضــوع املهــم دورا ً أساســياً يف تشــكيل مســتقبل
املدينــة.
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 ٣،٢،٤البنية التحتية لشبكة الطرق الرئيسية
يتكــون التنظيــم الهيــكيل للمدينــة املنــورة مــن شــبكة مــن الطــرق
الشــعاعية بــدءا ً مــن املنطقــة املركزيــة حيــث يتواجــد املســجد النبــوي
والحــرم الرشيــف ،واملحــددة بالطريــق الدائــري األول ،لتشــكل نقطــة
مركزيــة تجــذب تدفقـاً عاليـاً لحركــة املشــاة .يبــدأ التنظيــم الشــعاعي مــن
الوســط و تليــه الطــرق الدائريــة متحــدة املركــز و التــي تحــدد مناطــق
املدينــة املختلفــة و هــذا مــا زال أكــر مــا مييــز هيــكل املدينــة .باإلضافــة
إيل هيــكل الطــرق الدائريــة ،هنــاك العديــد مــن الشــوارع الرشيانيــة
الصغــرة والرئيســية التــي تعمــل كوصــات قطريــة عــر املدينــة والطــرق
الدائريــة املختلفــة ،يف محاولــة لتقليــل اضطرابــات حركــة املــرور
بســبب ارتفــاع معــدل الســياحة .وتتضمــن الطــرق الرئيســية التــي تحــدد
التسلســل الهرمــي للشــوارع الرئيســية والبنيــة الحرضيــة كالً مــن:
• الطريــق الدائــري األول ،شــارع امللــك فيصــل حــول منطقــة الحــرم
وقلــب املدينــة ،وطولــه  5كــم.
• الطريــق الدائــري الثــاين ،طريــق األمــر عبــد املجيــد والــذي يحــدد
املنطقــة املميــزة بالنمــط الحــري التقليــدي والكثافــة الســكانية.
• الطريــق الدائــري الثالــث طريــق األمــر عبداللــه ،طولــه حــوايل  27كــم
و الــذي يحــدد منطقــة حرضيــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة ،حيــث يعــد
إجــايل كثافــة الســكان األعــى بــن مناطــق املدينــة.
• الطريــق الدائــري الرابــع ،طريــق امللــك خالــد ،والــذي يقــع عــى بعــد
حــوايل  15 – 10كــم مــن مركــز املدينــة.
• طريــق عمــر بــن الخطــاب ،طريــق شــعاعي رئيــي ميتــد للجنــوب
الغــريب ،والــذي يخــدم بشــكل كبــر حركــة املــرور مــن وإىل مكــة املكرمــة
وجــدة.
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يقــدر إجــايل عــدد الطــرق ضمــن منطقــة حــدود النطــاق العمــراين
لعــام  1450مبســاحة  5834كــم ،فيــا يبلــغ نصيــب الفــرد مــن مســاحة
الطــرق  4.2م ،مــا يشــر إيل وجــود نســبة كافيــة مــن البنيــة التحتيــة
للطــرق باالســتناد إيل املعايــر الدوليــة .وبشــكل عــام ،تعمــل شــبكة
الطــرق الواســعة يف املدينــة بشــكل جيــد والتــي تتشــكل مــن تسلســل
جيــد مــن الطــرق الرشيانيــة الرئيســية والصغــرى والطــرق املجمعــة .ومــع
ذلــك ،وبســبب هيكلــة شــبكة الطــرق املركزيــة والعــدد الضخــم مــن الزوار
الدينيــن والديناميكيــات املرتبطــة بهــم ،تواجــه املدينــة املنــورة تحديــات
يف قطــاع املواصــات والتــي تكمــن يف التعــارض املســتمر بــن حركــة
املشــاة واملركبــات يف مركــز املدينة وخصوصـاً يف املنطقة التي تقع
ضمــن الطريــق الدائــري األول .وتعــد إمكانيــة الوصــول املحــددة للمواقــع
التاريخيــة مــن الجوانــب األخــرى املهمــة املؤثــرة عــى هيــكل النقــل العــام
للمدينــة املنــورة واملتاحــة حاليــاً متاحــة للســيارات الخاصــة والحافــات
العموميــة .تعتــر الطــرق الرئيســية املؤديــة إىل مداخــل املدينــة املنورة
الرئيســية مــن أكــر الطــرق ازدحام ـاً (الشــكل  )٣٢وخصيص ـاً يف مواســم
الــذروة مثــل :شــارع عمــر بــن الخطــاب واملعــروف أيضــاً بطريــق جــدة –
املدينــة املنــورة القديــم طريــق املطــار والــذي يــؤدي أيضـاً إىل الريــاض
والقصيــم ،باإلضافــة إىل طريــق امللــك عبــد العزيــز .ويف ظــل الزيــادة
األخــرة للقــدرة االســتيعابية لســاحة الحــرم  ،فإنــه مــن املتوقــع أن يــزداد
تأثــر تحديــات املواصــات إذا مــا تــم تطويــر نظــام فعــال للمواصــات
العامــة واملناطــق املخصصــة للمشــاة فقــط مــع االحتفــاظ مبســاحات
عامــة كافيــة .وباإلضافــة إيل هيكلــة الطريــق الشــعاعي ،تجــدر اإلشــارة
إيل ســكة حديــد الحرمــن الرسيعــة ،والتــي ســتصل بــن مكــة املكرمــة
وجــدة واملدينــة املنــورة بكفــاءة  ٤٠والتــي ســتصبح مكــون هيــكيل هــام
مــن مكونــات مرافــق النقــل.
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 4.2.4أمناط استخدام األرايض الحالية واملقرتحة

يتجــذر التنظيــم املــكاين للمدينــة املنــورة مــن تاريخهــا كإحــدى املــدن
املقدســة يف اإلســام .وتعتــر األماكــن املركزيــة يف املدينــة
مخصصــة للحجــاج ،حيــث تنتــر الفنــادق واملناطــق التجاريــة ،والتــي ال
تخــدم احتياجــات الســكان املقيمــن نظــرا ً لبعــد موقعهــا .مــا يعنــي
أن املدينــة املنــورة تواجــه خطــرا ً متزايــدا ً يف فقــدان الصلــة التــي تربــط
الســكان مــع مركــز املدينــة .وباالســتناد إيل نظــام اســتخدام األرايض
الحــايل ،فــإن املدينــة تظهــر عــدة مناطــق أحاديــة االســتخدام واملفصولة
عــن بعضهــا البعــض .وتقــدر مســاحة املناطــق متعــددة االســتخدام ب
 %5.2مــن املســاحة العامــة ضمــن حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين لعــام
 1450حيــث تســاهم املنطقــة املحصــورة بالطريق الدائري األول بشــكل
كبــر يف هــذه النســبة .وتعــد باقــي مناطــق املدينــة يف الغالــب أحاديــة
االســتخدام ،حيــث تتكــون يف الغالــب مــن مرشوعــات ســكنية والتــي
تشــكل نســيجا حرضيــا مختلــف متــام عــن النمــط الشــعبي التقليــدي .إن
إعــادة الهيكلــة التدريجيــة للتنظيــم الحــري املدفوعــة بهــذا الشــكل مــن
املرشوعــات التطويريــة املكونــة مــن مجمعــات ســكنية بحتــة يعتــر أحــد
أســباب رتابــة التوســعات األخــرة يف املدينــة املنــورة.
وبفضــل طبوغرافيتهــا وطبيعتهــا املناخيــة ،فقــد متكنــت املدينــة
املنــورة تاريخيــاً مــن االعتــاد عــى األرايض الخصبــة للغايــات الزراعيــة،
وعــى الرغــم مــن خســارة مســاحات عــى مــر الســنني ،فــا زالــت مســاحة
األرايض الزراعيــة تشــكل مــا نســبته  %23مــن املســاحة اإلجامليــة
لــأرايض ،مــا يعــادل حــوايل نصــف املســاحة املخصصــة لإلســكان.
وهــي مســاحة كبــرة بالنســبة ملدينــة بهــذا الحجــم ،مــا يشــر إيل
مــايض املدينــة املجيــد كواحــة زراعيــة رئيســية .ويشــكل املحــور الزراعــي
األخــر عــى مــدى الــوادي عنــرا ً هيكليــا هام ـاً للمدينــة ،عــى الرغــم
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مــن وجــود عالمــات التدهــور والحاجــة إيل إعــادة تنشــيطه .وعــى الرغــم
مــن وجــود أراض خصبــة خــراء صالحــة للزراعــة إال أن املدينــة تعــاين نقصـاً
يف وجــود األماكــن الرتفيهيــة ،كاملنتزهــات ،الحدائــق العامــة ،أماكــن
اللعــب والســاحات العامــة ....الــخ .وقــد تــم تحديــد هــدف زيــادة نســبة
هــذه املناطــق كأحــد األولويــات للرؤيــا املســتقبلية للمدينــة املنــورة
والتــي مل يتــم البــدء بالعمــل بهــا بعــد .ويشــر تحليــل األرايض البيضــاء
إيل توفــر مــا نســبته  %12مــن األرايض القابلــة للتطويــر بشــكل عــام
داخــل املناطــق املبنيــة ،مــا يوفــر العديــد مــن الفــرص إلنشــاء شــبكة
مــن املســاحات العامــة الخــراء .وقــد لوحظــت املرشوعــات الجاريــة
إلنشــاء مراكــز تجاريــة جديــدة عــى طــول الطريــق الدائــري الثالــث (طريــق
امللــك عبــد اللــه) ،تبعـاّ لالتجــاه الجديــد يف إقامــة مجمعــات البيــع بالتجزئــة
عــى طــول الطــرق الرئيســية الرسيعــة ،مــا ســيؤدي الحق ـاً إيل زيــادة
االعتــاد عــى الســيارات والتأثــر بشــكل ســلبي عــى املحــات التجاريــة
الصغــرة واالقتصــاد املحــي .وترتكــز املناطــق االجتامعيــة والعامــة
بالغالــب ،مثــل الجامعــة اإلســامية أو جامعــة طيبــة ،وبعــض الخدمــات
الصحيــة والحكوميــة الكــرى ضمــن حــدود الطريــق الدائــري الثالــث وعــى
مــدى طريــق األمــر نايــف بــن عبــد العزيــز .ومــع ذلــك ،فــإن كل االمتــدادات
الجديــدة للمدينــة خــارج الطريــق الدائــري الثالــث تعــاين مــن نقــص شــديد
يف الخدمــات ،وهــذا دليــل عــى اختالل التوازن االقتصــادي  -االجتامعي
عنــد اســتخدام الخدمــات واملرافــق العامــة .إضافــة لذلــك ،فقــد لوحــظ
بــأن املــدارس واملستشــفيات ضمــن نطــاق الطريــق الدائــري الثــاين
تعمــل بأعــى مــن طاقتهــا االســتيعابية ،وذلــك عــى الرغــم مــن تســجيل
مــا نســبته  %35مــن الســكان ممــن يعيشــون عــى بعــد أكــر مــن 20
دقيقــة مــن الخدمــات العامــة ،بينــا تبقــى املنطقــة املركزيــة للمدينــة
كمركــز اقتصــادي رئيــي.
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تشــر الخطــة املســتقبلية الســتخدام األرايض باإلضافــة إىل جــزء مــن
املكونــات املعياريــة لخطــة املدينــة إىل تطويــر مناطــق ســكنية جديــدة
يف الجنــوب ،ضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام  1450يف منطقــة
تخلــو مــن العوائــق الطبوغرافيــة ،باإلضافــة إىل سلســة مــن املرشوعات
التطويريــة املنفصلــة خــارج حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين لعــام ،1450
وضمــن حــدود منطقــة التطويــر املحميــة ،والتــي متتــد للــرق ،الغــرب
والجنــوب .ويجــري حاليــاً تنفيــذ املرشوعــات التطويريــة املقرتحــة يف
املنطقــة الرشقيــة واملشــاريع التطويريــة املنفصلــة يف املنطقــة
الجنوبيــة عــى طــول الــوادي .وعــى الرغــم مــن أن أحــكام تطويــر هــذه
املناطــق الجديــدة تتضمــن خدمــات ترفيهيــة وتجاريــة ثانويــة ،فهــي ال
تــزال بعيــدة عــن املركــز الحــري ( 40 – 30كــم عــن مركــز املدينة) مشــجعة
بذلــك عــى الزحــف العمــراين وتضــع عبئ ـاً إضافي ـاً عــى بلديــة املدينــة
املنــورة لتوفــر بنيــة تحتيــة كافيــة لخدمــة هــذه املناطــق البعيــدة.

والضواحــي منخفضــة الكثافــة .وعــادة مــا تــؤدي أشــكال التطويــر هــذه
لزيــادة أشــكال الزحــف العمــراين واالســتقطاب يف املناطــق الحرضيــة
بشــكل رسيــع ،مــا يصعــب عمليــة توفــر الخدمــات واملرافــق الجيــدة،
باإلضافــة إىل صعوبــة توفــر فــرص العمــل املناســبة  ،وبالتــايل زيــادة
اعتــاد املقيمــن املحتملــن عــى اســتخدام املركبــات الخاصــة .ووفقـاً
لربنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة (املوئــل) ،فــإن املبــادئ
الخمســة لتحقيــق التنميــة الحرضيــة املســتدامة تنــص عــى رضورة
تحقيــق املــدن املدمجــة الكثافــة الســكانية املقرتحــة والبالغــة 150
نســمة لــكل هكتــار .وفقــاً لهــذا املعامــل ،ويف حــال تطبيــق الكثافــة
املــوىص بهــا مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة
(املوئــل) عــى الظــروف الحاليــة للمســاحة الحرضيــة املتاحــة ،فــإن
املســاحة الحاليــة لــأرايض الخاليــة داخــل املدينــة املنــورة ميكــن أن تــأوي
قرابــة  3195000نســمة.

مثلــا متــت اإلشــارة ســابقاً ،تبلــغ مســاحة األرايض البيضــاء ضمــن
منطقــة حــدود النطــاق العمــراين لعــام  213 1450كــم ،2أي مــا يعــادل
 %41تقريبــاً مــن املســاحة الكليــة يف حــدود املنطقــة .وال تخضــع
هــذه املســاحات الشاســعة ألي قيــود أو تنظيــات فضــاً عــن
مالءمتهــا لغايــات التطويــر ،مــا يجعلهــا مناســبة الســتيعاب النمــو
الســكاين للمدينــة والــذي قــد يشــكل وضعــا خطــرا لتســهيل الزحــف
العمــراين يف حــال غيــاب تنفيــذ السياســات الســليمة لهــا .ووفقــاً
لخطــة اســتخدام األرايض املســتقبلية ،فمــن املخطــط اســتخدام
معظــم األرايض البيضــاء لغايــات ســكنية تتمثــل عــى شــكل تجمعــات
ســكنية مســتقلة ،متمثلــة مبجموعــات أحاديــة مــن املجمعــات الســكنية

وتســعى املدينــة املنــورة لتطويــر  731.3كــم 2مــن املســاحة املنشــأة
ضمــن حــدود منطقــة حاميــة التنميــة بحلــول عــام  2030من أجل اســتيعاب
األعــداد الســكانية املتوقعــة والتــي تقــدر بنحو  2,064,000نســمة .ويف
ضــوء األعــداد الســكانية املتوقعــة ،ســيكون متوســط الكثافــة الســكانية
يف املنطقــة املنشــأة يف ذلــك الوقــت  28.2نســمة  /هكتــار ،والــذي
يعــد أدىن مــن معــدل الكثافــة الحــايل والبالــغ  30.9نســمة  /هكتــار.
ويشــر تحليــل األرايض الشــاغرة يف الشــكل  ٣٥أن تطبيــق الكثافــة
الســكانية املقرتحــة مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات
البرشيــة (املوئــل) والتــي تعــادل  150نســمة /هكتــار ،لــن تتطلــب أكــر
مــن  5/1املســاحة املقرتحــة يف املنطقــة املنشــأة الســتيعاب األعــداد
الســكانية املســتقبلية .كذلــك ،يشــر التحليــل إىل أن األرايض البيضــاء
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املتاحــة ضمــن حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين لعــام  1450تتمتــع
باإلمكانــات الالزمــة الســتيعاب النمــو املتوقــع يف املســتقبل ،إال أنــه
يتعــن الحفــاظ عــى األرايض ضمــن حــدود منطقــة حاميــة التنميــة مــن
أي مشــاريع تطويريــة باســتثناء االســتخدامات الزراعيــة .باإلضافــة ،فــإن
املدينــة املنــورة تعــرض مــا يقــارب  ٪12مــن إجــايل األرايض البيضــاء
ٍ
كأراض فائضــة والتــي
ضمــن حــدود مرحلــة التنميــة العمرانيــة لعــام 1450
تقــع ضمــن نطاقهــا الحــري ،والــذي يســاوي  23.5كيلومــر مربــع .ميكــن
تطويــر هــذه األرايض املتعــددة االســتخدامات كمناطق عامــة ،للخدمات
والبنيــة التحتيــة مــن أجــل تطويــر أداء املدينــة ،وملنــع والتصــدي للنمــط
االنتشــاري غــر املســتدام بتكويــن ضواحــي أحاديــة الوظيفــة ومشــاريع
تطويريــة منفصلــة وبعيــدة.

 ٦،٢،٤املناطق غري املخططة

شــكلت املناطــق غــر املخططــة إحــدى أبــرز القضايــا للمدينــة املنــورة
عــى مــدى العقــود املاضيــة .حيــث تقــع غالبيــة هــذه املناطــق ضمــن
حــدود مرحلــة النطــاق العمــراين لعــام  .1450ويقــع الرتكيــز األعــى
للتجمعــات الســكنية غــر املخططــة داخــل حــدود الطريــق الدائــري الثــاين
حــول املســجد النبــوي الرشيــف .وعــى الرغــم مــن أنهــا متثــل  ٪4فقــط
مــن إجــايل املســاحة الحرضيــة ،إال أنهــا تســتوعب  ٪17مــن إجــايل
الســكان .هــذه املناطــق هــي األكــر كثافــة بالســكان مــن أجــزاء املدينــة
األخــرى ،حيــث يفــوق معــدل الكثافــة الســكانية  250نســمة  /هكتــار ،مــا
يفــوق حتــى الكثافــة الســكانية املــوىص بهــا مــن قبــل برنامــج األمــم
املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة (املوئــل) والبالغــة  150نســمة /هكتــار.
يشــكل العــال األجانــب النســبة األكــر مــن الرتكيبــة الســكانية ،والذيــن
يشــغلون بشــكل رئيــي وحــدات تقــع ضمــن حــدود الطريــق الدائــري

الثــاين .وفقـاً لتقديــرات عــام  1431( 2010هـــ) ،بلــغ عــدد العــال األجانــب
يف اململكــة العربيــة الســعودية حــوايل 7ماليــن عامــل (نقــا عــن أخبــار
العــرب ،)2010 ،وحســب بيانــات اإلحصــاء العــام عــام  1425( 2004هـــ)،
بلــغ عــدد الســكان غــر املقيمــن يف املدينــة املنــورة حــوايل 230000
٤١
نســمة ،أي مــا يعــادل  ٪24مــن إجــايل ســكان املناطــق الحرضيــة.
حســب دراســة خطــة اإلســكان األخــرة وكجــزء مــن الخطــة الشــاملة
للمدينــة املنــورة ( ،)2011تفتقــر املناطــق غــر املخططــة إىل الخدمــات
البلديــة الكافيــة ،وضعــف يف نظامــي األماكــن العامــة والنقــل ،مــا
يؤثــر عــى مســتويات املعيشــة لســكانها .كــا يشــر تحليــل املرافــق
املجتمعيــة املتاحــة للســكان ،الــذي تــم نــره مــن قبــل برنامــج األمــم
املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة (املوئــل) يف عــام 1431( 2010
هـــ) إىل أن الوصــول إىل املســاحة املفتوحــة والخدمــات املجتمعيــة
ينخفــض بشــكل ملحــوظ داخــل حــدود الطريــق الدائــري الثــاين .تحتــوي
األحيــاء داخــل هــذه املناطــق عــى أقــل مــن  6مــر مربــع  /للشــخص
مــن املســاحات املفتوحــة املتاحــة عــى مســافة  500مــر .وتضمنــت
اســتنتاجات الدراســة عــدم وجــود برامــج الصيانــة الرضوريــة واملكرســة
لتطويــر هــذه األجــزاء مــن املدينــة ،باإلضافــة إيل تــدين ظــروف املباين
مــا أدى إىل تدهــور رسيــع يف البيئــة الحرضيــة.
ومــع ذلــك ،فــإن الشــكل العمــراين للمناطــق غــر املخطــط لهــا الواقعــة
يف الجــزء األوســط مــن املدينــة املنــورة يظهــر خصائــص ماديــة مختلفــة،
مبــا يف ذلــك شــوارع متداخلــة وغــر منتظمــة أشــبه باملتاهــات،
وقطــع أرايض ذات أبعــاد مختلفــة منوذجيــة للنمــط الحــري اإلســامي
التقليــدي .ويشــر الشــكل  ٣٦إىل أن هــذه املناطــق املركزيــة والتــي
تشــكلت يف املرحلــة املبكــرة مــن تطويــر املدينــة  ،لهــا قيمــة تاريخيــة
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كبــرة وإمكانــات ســياحية .أمــا يف الوقــت الحــايل ،يتــم اســتخدام
مصطلــح املناطــق غــر املنظمــة يف املدينــة املنــورة لتحديــد كالً مــن
األحيــاء التاريخيــة والشــعبية يف املناطــق الوســطى وغــر الحديثــة ،
واألحيــاء املكتظــة وغــر اآلمنــة والتــي تقــع عــى مشــارف املدينــة .وقــد
ســاهم هــذا النهــج الحــايل يف تيســر عمليــات الهــدم الهائلــة إلتاحــة
املجــال إلقامــة فنــادق جديــدة يف املناطــق التاريخيــة و  /أو املناطــق
الشــعبية يف املدينــة ،حيــث أن هــذه األحيــاء ال تــدرج مــن الناحيــة الفنيــة
ضمــن أي خطــط للحفــاظ عليهــا.
يف النهايــة ،فــإن الحاجــة إىل خدمــات إضافيــة للحجاج والتطــورات الجديدة
املســتمرة يف الفنــادق واملبــاين الســكنية الشــاهقة تعتــر عامــاً
أساســياً يف تغيــر شــكل املدينــة بشــكل كبــر ،مســببة بذلــك اختفــاء
النســيج الحــري الشــعبي والتاريخــي يف املناطــق املركزيــة ،وهــذا
يف الواقــع يشــكل تهدي ـدًا عــى الهويــة التاريخيــة للمدينــة املنــورة.

 ٧،٢،٤إمكانية الوصول إىل املراكز الحرضية واملرافق العامة
إمكانية القيادة

مثــة تشــابه مــا بــن املدينــة املنــورة ومكــة املكرمــة مــن حيــث التنظيــم
الحــري ،حيــث توســعت املدينتــان بشــكل شــعاعي مــن املركــز الــذي
يشــكل املنطقــة املقدســة .وتتكــون هيكلــة شــبكة الطــرق مــن
مجموعــة مــن ثــاث طــرق دائريــة وسلســلة مــن الرشايــن (الشــوارع)
الشــعاعية العابــرة مــن خاللهــا لتوزيــع مرافــق الوصــول إىل األحيــاء
املختلفــة للمدينــة .ولغايــات اختبــار ســهولة الوصــول باملركبــات إىل
قلــب املدينــة ،تــم إجــراء دراســة لديناميكيــة الحركــة ،حيــث تــم تقديــر
النســبة املئويــة لقيــادة الســكان للمركبــات ملســافات تتطلــب مــا بــن
 15و 30دقيقــة .وتــم تحديــد املنطقــة املركزيــة حــول املســجد النبــوي

باعتبارهــا نقطــة الجــذب الرئيســية لقيــاس ســهولة الوصــول إىل قلــب
املدينــة املنــورة.
بينــت نتيجــة الدراســة ســهولة الوصــول بواســطة املركبــات الخاصــة
متكــن وصــول  1,096,327فــردا ً ميكنهــم إىل وســط املدينــة خــال
 30دقيقــة ،وهــو مــا يقــرب مــن  ٪ 79.1مــن مجمــوع الســكان ،مقابــل
 959,617فــردا ً ممــن ميكنهــم الوصــول إىل املنطقــة املركزيــة خــال 15
دقيقــة مــن القيــادة ،أي مــا يعــادل  ٪ 69.3عــى التــوايل .ويشــر التحليــل
إىل أن املدينــة املنــورة تتمتــع بإمكانيــة وصــول جيــد للغايــة حيــث أن
أكــر مــن نصــف الســكان يقيمــون عــى مســافة  15دقيقــة قيــادة مــن
مركــز املدينــة ،وتقريبـاً تقــع املدينــة بأكملهــا عــى مســافة تتطلــب أقــل
مــن  30دقيقــة قيــادة ،حيــث يعكــس ذلــك متتــع حــارضة املدينــة مبرافــق
وطــرق كافيــة  ،مــع تــدرج هرمــي واضــح املعــامل ،والــذي يشــر أيضً ــا إىل
إمكانيــة كبــرة لتطويــر نظــام نقــل عــام فعــال .ومــع ذلــك ،فــإن نظــام
النقــل العــام الحــايل ال يــزال غــر كاف ،الســيام لــدى النظــر يف معــدل
النمــو الســكاين املتوقــع والزيــادة املتوقعــة يف عــدد الحجــاج املتوقــع
عــام .2030
أساســا مــن خدمــة حافــات مدنيــة
الحــايل
العــام
النقــل
نظــام
يتكــون
ً
محــدودة ( ،)SAPTCOمــا يتيــح مجــاالً كبــرا ً لعمــل مركبــات األجــرة
الخاصــة والتــي تفتقــر ســوقها للتنظيــم املناســب .إن رشكات مركبــات
األجــرة املســجلة يف املدينــة املنــورة قليلــة ولكــن هنــاك خدمــة مركبــات
أجــرة غــر رســمية والتــي توفرهــا املركبــات الخاصــة ومتثــل مــا يقــرب مــن
 ٪20مــن إجــايل حركــة مــرور الــركاب  /املركبــات اليوميــة .وقــد تضمنــت
توصيــات املخطــط الشــامل إصــاح وتنظيــم خدمــات مركبــات األجــرة
والتــي ميكــن أن تقــدم خدمــات أفضــل يف املناطــق ذات الكثافــة
الســكانية املتدنيــة خــارج الطريــق الدائــري الثالــث ،والتــي تفتقــر حال ًيــا
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إىل وســائط النقــل العــام وتعتمــد كليًــا عــى خدمــات مركبــات األجــرة.
وعــى عكــس مدينــة مكــة املكرمــة ،يتدفــق الــزوار إىل املدينــة املنــورة
عــى مــدار العــام ،مــع أوقــات الــذروة يف رمضــان واأليــام الســابقة للحــج
وبعــده ،لكنهــا ثابتــة بشــكل أو بآخــر عــى مــدار العــام .وعــى هــذا النحــو،
تحتــاج املدينــة املنــورة إىل حلــول أكــر اســتدامة وطويلــة األمــد لخدمــة
إجــايل الكثافــة الســكانية املقــدرة (مــا بــن مقيــم وزائــر).

 -2متركــز األســواق التجاريــة عــى طــول طريــق امللــك عبــد اللــه ،الطريــق
الدائــري الثالــث وإىل الغــرب مــن املســجد النبــوي .تتألــف هــذه املنطقــة
مــن عــدة أســواق ومراكــز التســوق ومتاجــر صغــرة .يظهــر التحليــل
ـخصا إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق
إمكانيــة وصــول 19,181شـ ً
را عــى األقــدام ،أي مــا يعــادل  ٪ 1.4مــن إجــايل عــدد الســكان،
ســ ً
ـخصا ممــن ميكنهــم الوصــول إىل املنطقــة نفســها
مقابــل  45,086شـ ً
را عــى األقــدام ،أي مــا يعــادل .٪ 3.3
يف غضــون  10دقائــق س ـ ً

عــى الرغــم مــن أن التــدرج الهرمــي للطــرق يف املدينــة املنــورة
موضــح بشــكل جيــد ،تبقــى وصــات حركــة املشــاة غــر كافيــة .تــم تحديــد
ثــاث نقــاط مركزيــة عــى أســاس تركيــز املرافــق والخدمــات لتقييــم
الديناميكيــات املؤثــرة عــى ســهولة الوصــول إىل مركــز املدينــة عــن
طريــق املــي ،وهــي:

 -3املنطقــة الواقعــة عــى طــول الطريــق الدائــري الثالــث ،طريــق امللــك
عبــد اللــه ،إىل الشــال مــن املســجد النبــوي ،ويظهــر تركيــز املناطــق
التجاريــة مــع العديــد مــن مراكــز التســوق .يبــن التحليــل إمكانيــة وصــول
را عــى
22,783
ً
شــخصا إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق ســ ً
األقــدام ،أي مــا يعــادل  ٪1.6مــن إجــايل عــدد الســكان ،مقابــل 40,203
را عــى
شـ ً
ـخصا ممــن ميكنهــم الوصــول إليهــا يف غضــون  10دقائــق سـ ً
األقــدام ،أي مــا يعــادل  ٪2.9مــن مجمــل عــدد الســكان.
بشــكل عــام ،يــرز التحليــل أن نطــاق املشــاة أكــر تطــورا ً يف املنطقــة
املركزيــة باملدينــة املنــورة ،بســبب نظــام وصــات حركــة املشــاة املحــدد
بشــكل جيــد وأكــر تنظي ـاً ،يف حــن أن املراكــز الحرضيــة األخــرى يجــب
أن تكــون أكــر تكام ـاً مــع باقــي املدينــة ،وأن يكــون الوصــول إليهــا أكــر
ســهولة ملواطنيهــا.

إمكانية امليش

 -1املنطقــة املركزيــة داخــل الطريــق الدائــري األول حــول املســجد
النبــوي ،حيــث تتواجــد الفنــادق الشــاهقة والخدمــات التجاريــة املختلفــة.
تــم تنفيــذ تحليــل ســهولة الوصــول مــع مراعــاة الرتكيــز بشــكل رئيــي
عــى الوظائــف التجاريــة واالســتخدامات املختلطــة ،بافــراض أن مركــز
املدينــة الفعــي هــو موقــع دينــي بحــت .يظهــر التحليــل أن 49,729
شــخصا ميكنهــم الوصــول إىل هــذه املنطقــة يف غضــون  5دقائــق
ً
را عــى األقــدام ،أي مــا يعــادل  ٪3.6مــن إجــايل الســكان ،وذلــك
ســ ً
مقابــل  109,600شــخصاً ممــن ميكنهــم الوصــول إيل املناطــق نفســها
يف غضــون  10دقائــق  ،أي مــا يعــادل  ٪ 7.8مــن الســكان.
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 ٣،٤تقييم الخطط املستقبلية

 ١،٣،٤املخطط الشامل للمدينج املنورة
يف عــام  , 2008قامــت لجنــة تطويــر املدينــة املنــورة ،املعروفــة اآلن
باســم هيئــة تطويــر منطقــة املدينــة املنــورة بتعيــن فريــق مكــون
مــن مجموعــة م م م بالتعــاون مــع رشكــة موريامــا وتاشــيام للتصميــم
املعــاري التخطيــط إلعــداد مخطــط شــامل ملــدة  30عا ًمــا للمدينــة
املنــورة .وباإلضافــة إىل الرؤيــا املســتقبلية الشــاملة للتطويــر
املســتقبيل للمدينــة املنــورة ،يوفــر املخطــط توصيــات رئيســية
للجوانــب الفنيــة املختلفــة ،مدمجــة يف تقاريــر مفصلــة عــى مســتوى
القطــاع:

تضمنــت أبــرز االبتــكارات إدخــال مبــدأي العقــد واملمــرات ،وذلــك بهــدف
إعــادة تــوازن توزيــع الكثافــة الســكانية وتوفــر الفــرص لالســتثامر املوجــه
بهــدف تحفيــز التنميــة االقتصاديــة .تــم دعــم االقــراح ودمجــه مــن خــال
نظــام النقــل العــام لتحســن االتصــال العــام وســهولة الوصــول .ويركــز
املخطــط أيضً ــا عــى إعــادة تنشــيط املناطــق العشــوائية ،وإنشــاء بنيــة
تحتيــة خــراء للمشــاة مندمجــة مــع امليــزات البيئيــة األخــرى للمدينــة.
ويعتــر املخطــط جيــدا ً مــن الناحيــة التنظيميــة بشــكل عــام ،وتــم تطويــره
اســتنادا ً لثــاث خصائــص رئيســية:

• التنمية االقتصادية واالستثامر.
• البيئة.
• توسيع املساجد املقدسة.
• استخدام األرايض
• مرشوعات التنمية املعتمدة واملقرتح (املرشوعات العمالقة)
• خطة اإلسكان
• خطة مرافق املجتمع
• خطة النقل
• خطة البنية التحتية
•ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ.
• التصميم املعامري واملبادئ املعامرية

• االتســاع مــن حيــث الشــمولية :يشــمل املخطــط كافــة املنطقــة
الحرضيــة ،مــن األطــراف الريفيــة النائيــة وحتــى املنطقــة املركزيــة.
• االتســاع يف نطــاق العمــل :يغطــي املخطــط جميــع الجوانــب التــي
تنظــم النمــط الحــري ،مــن جيولوجيــا املناظــر الطبيعيــة إىل البنيــة
التحتيــة للميــاه التــي تخــدم األحيــاء املختلفــة.
• االتســاع يف الجــدول الزمنــي :يوفــر املخطــط التوجيهــات ألفــق زمنــي
طويــل املــدى يغطــي مــدى ثالثــن عامـاً.
ا وجيــد
مــا يعنــي أنــه عــى الرغــم مــن أن املخطــط قــد يكــون مفص ـ ً
التنظيــم ،إال أنــه يحتفــظ بدرجــة معينــة مــن املرونــة التــي ميكــن أن
تســاعد يف تطبيقــه بشــكل تدريجــي.
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خط املرتو -املرحلة األوىل 34 :كم و 20محطة

27.6 %

السكان الذين تغطيهم الخدمة يف املرحلة األوىل

خط املرتو -املرحلة الثانية 22 :كم و 19محطة

41.3 %

 5دقائق سريا عىل األقدام

 5دقائق سريا عىل األقدام

184,231 - 13.3 %

155,142 - 11.2 %

 ١٠دقائق سريا عىل األقدام

72.4 %

382,313 - 27.6 %

السكان الذين تغطيهم الخدمة يف املرحلة الثانية

 ١٠دقائق سريا عىل األقدام

58.7 %

299,201 - 21.6 %

 ٢،٣،٤تحليل إمكانية الوصول من خالل وسائط النقل العام
وفقـاً للمخطــط الشــامل املذكــور أعــاه ،تخطــط حــارضة املدينــة املنــورة
لبنــاء نظــام نقــل جامعــي ذيك متعــدد الوســائط بحلــول عــام .2020
يتضمــن املقــرح متعــدد الوســائط ثالثــة خطــوط مــرو ،وخطــن للنقــل
الرسيع ( ،)BRTوأربعة طرق للحافالت الرسيعة ،وســبع طرق للحافالت .
را عــى أمنــاط التنقــل
را كبـ ً
ســيكون لنظــام النقــل الــذيك املقــرح تأثـ ً
يف املدينــة ،ويس ـ ّهل التنميــة االقتصاديــة يف التقاطعــات املتعــددة
الوســائط ،ويضمــن تحســن الوصــول إىل التعليــم والعمــل والخدمــات
العامــة والحــد مــن اســتهالك الطاقــة واألثــر البيئــي املتعلــق بالتنقــل.
يف ترشيــن الثــاين مــن عــام  ،2013وافقــت الحكومــة الســعودية عــى
مــروع القطــار والــذي ســيتم بنــاؤه خــال مثــاين ســنوات وفقــاً
للمخطــط .ويعتــر نظــام القطــار املقــرح مبثابــة بنيــة تحتيــة ذات قــدرات
عاليــة للنقــل الحــري تهــدف إىل تشــكيل العمــود الفقــري الــذي ســيتم
تنظيــم بقيــة شــبكة النقــل العــام حولــه .هــذا النظــام الجديــد هــو جــزء
مــن خطــة طموحــة بدأتهــا اململكــة العربيــة الســعودية خــال الســنوات
القليلــة املاضيــة لالســتفادة بشــكل كامــل مــن التمويــل العــام لتطويــر
وتحديــث بنيتهــا التحتيــة للنقــل .وقــد تــرأس لجنــة املــروع أمــر املدينــة
املنــورة األمــر فيصــل بــن ســلامن .وســيتم تنفيــذ مــروع نظــام قطــار
األنفــاق الجديــد  ،واملتوقــع افتتاحــه يف عــام  ،2020عــى مرحلتــن حيــث
را
را ،مبــا يف ذلــك  25كيلوم ـ ً
يغطــي مســا ًرا إجامل ًيــا بطــول  95كيلوم ـ ً
را فــوق ســطح االرض ،عــر خــط
تحــت ســطح األرض (أنفــاق) و 48كيلوم ـ ً
أخــر وأحمــر وأزرق:
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• الخــط األخــر (الخــط األول) :ســيتم تشــغيله عــى مســافة  34كــم،
مــن شــال إىل غــرب املدينــة ،لريبــط املطــار ومحطــة قطــار الحرمــن،
ويعــر مركــز املدينــة إىل شــال مســجد النبــوي .وحســب دراســتنا،
ســيخدم هــذا الخــط  ٪ 19.3مــن الســكان الحاليــن يف منطقــة التجمــع
عــى مــدى مســافة  10دقائــق ســرا عــى األقــدام.
• الخــط األزرق (الخــط الثــاين) :ســيتم تشــغيله ملســافة  22كلــم ،مــن
الشــال إىل املناطــق املطــورة حديثــا يف الجنــوب ،مــرورا ً باملنطقــة
املركزيــة إىل الغــرب مــن املســجد النبــوي .ووفقــاً للدراســة ،ســيخدم
هــذا الخــط  ٪ 15.3مــن الســكان الحاليــن مــن داخــل منطقــة التجمــع
عــى مــدى مســافة  10دقائــق ســرا عــى األقــدام.
• الخــط األحمــر (الخــط الثالــث) :ســيتم تشــغيله ملســافة  40كيلومــرًا
مــن املنطقــة الغربيــة حيــث العديــد مــن املشــاريع الجديــدة إيل الجانــب
الرشقــي مــن املدينــة ،مــع عبــور املنطقــة املركزيــة إىل رشق املســجد
النبــوي .وحســب الدراســة ،ســيخدم هــذا الخــط  ٪ 16.2مــن الســكان
الحاليــن يف منطقــة التجمــع عــى مــدى مســافة  10دقائــق ســرا عــى
األقــدام .وبشــكل عــام ،فســيتمتع حــوايل نصــف إجــايل الســكان
الحاليــن بفــرص الوصــول إىل وســائط النقــل العــام بفضــل تنفيــذ
نظــام القطــار املتوقــع ،حتــى مــن دون األخــذ بعــن االعتبــار خدمــات
خطــوط الحافــات الرسيعــة الــردد ،وحافــات النقــل الرسيــع ،والحافــات
الســياحية . Feeder
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خط املرتو  -املرحلة الثالثة 40 :كم و 31محطة

55.5 %

السكان الذين تغطيهم الخدمة يف املرحلة الثالثة
 5دقائق سريا عىل األقدام

178,690 - 12.9 %
 ١٠دقائق سريا عىل األقدام

44.5 %

325,520 - 23.5 %

 5دقائق سريا عىل األقدام إىل
محطة املرتو
 10دقائق سريا عىل األقدام إىل
محطة املرتو
مسارات للسيارات واملشاة
مؤدية إىل وسط املدينة املنورة -
املسجد النبوي

قطار الحرمني
(املدينة املنورة  -جدة  -مكة املكرمة)

خطوط املرتو املقرتحة
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 ٣،٣،٤تحليل سيناريو الكثافة السكانية
رشع برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية بتحليــل ســيناريو لزيــادة
الكثافــة الســكانية وفقــاً لخيــارات متنوعــة ،وذلــك جنبــاً إىل جنــب مــع
إجــراءات تشــخيص الظــروف الحرضيــة الحاليــة ومقرتحــات املرشوعــات
املعتمــدة  /املقدمــة .ويعكــس هــذا الســيناريو ثالثــة أوضــاع :الوضــع
الحــايل ،الوضــع بعــد التطويــر مبــا يتــاىش مــع أدوات التخطيــط
املعتمــدة والوضــع بعــد توزيــع الكثافــة حســب التوصيــات املقرتحــة مــن
خــال تقاريــر مالمــح املــدن ومبــا يتوافــق و معايــر برنامــج املوئــل.
يســتند ســيناريو برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة
(املوئــل) عــى  5مبــادئ للتخطيــط املســتدام لألحيــاء الســكنية:
 .1مســاحة كافيــة للشــوارع وشــبكة فعالــة للشــوارع :يجــب أن تشــغل
شــبكة الشــوارع مــا ال يقــل عــن  ٪30مــن األرض ومــا ال يقــل عــن  18كــم
مــن طــول الشــارع لــكل كيلومــر مربــع.
 .2كثافــة عاليــة :مــا ال يقــل عــن  15000نســمة لــكل كيلومــر مربــع ،أي
 150نســمة  /هكتــار أو  61نســمة  /فــدان.
 .3اســتخدام األرايض املختلــط :يجــب تخصيــص  ٪40عــى األقــل مــن
املســاحة لالســتخدام االقتصــادي يف أي حــي.
 - 4املزيــج االجتامعــي :توافــر املنــازل مبختلــف األســعار واملســتحقات
يف أي حــي معــن الســتيعاب املدخــوالت املختلفــة؛ يجــب أن يكــون
 ٪20إىل  ٪50مــن املســاحة للمســاكن منخفضــة التكلفــة ،ويجــب أال
يكــون كل نــوع مــن األنــواع يشــكل أكــر مــن  ٪50مــن إجــايل املســاحة.
 -5التخصــص املحــدود الســتخدام األرايض :هــو الحــد مــن تكتــل األحيــاء
واملناطــق املنفصلــة؛ وهــذا لتقليــل الوحــدات أحاديــة الوظيفــة.
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الحارض :الوضع الراهن

يبلــغ إجــايل الكثافــة الســكانية يف املدينة املنورة  1,385,192نســمة،
ويشــغلون مســاحة مبنيــة مــن  44800هكتــار .وهــذا يولــد كثافــة ســكانية
تبلــغ  30.9نســمة /هكتــار ،وهــي نســبة منخفضــة بشــكل كبــر مقارنــة
بالكثافــة املــوىص بهــا لألمــم املتحــدة والبالغــة  150نســمة /هكتــار.

الســيناريو األول :خطــة شــاملة لحــارضة املدينــة املنــورة وخطــة
مســتقبلية الســتخدامات األرايض
وفقــاً لالتجاهــات املوثقــة يف املخطــط الشــامل وخطــة اســتخدام
األرايض املســتقبلية التــي توفرهــا األمانــة ،مــن املفــرض أن تزيــد
املســاحة املبنيــة املخطــط لهــا إىل  73128هكتــار الســتيعاب كثافــة
ســكانية تبلــغ  2064000نســمة بحلــول عــام  .2030وحتــى مــع الزيــادة
الكبــرة يف عــدد الســكان ،فــإن منطقــة التوســع املفرطــة يف الزيــادة
ســتؤدي إىل خفــض الكثافــة الحرضيــة بشــكل كبــر ،والتــي ســتصل
فقــط إىل  28.2نســمة /الهكتــار ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار الكيفيــة التــي
تعــزز بهــا هــذه الخطــة التنميــة للكثافــة الســكانية املنخفضــة.
الســيناريو الثــاين :توصيــات برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات
البرشيــة (املوئــل)
يدعــم ســيناريو برنامــج األمــم املتحدة للمســتوطنات البرشيــة (املوئل)
التخطيــط املســتدام للمناطــق الســكنية يف املدينــة املقدســة ،بــدءا ً
مــن تعزيــز الكثافــة الســكانية املتزايــدة ،متاشــياً مــع متوســط كثافــة
األمــم املتحــدة البالــغ  150نســمة  /هكتــار .وبالنظــر إىل معــدل النمــو
الحــايل ،والزيــادة الســكانية البالغــة  2064000بحلــول عــام  ،2030فــإن
املســاحة اإلضافيــة الالزمــة لتحقيــق النمــو املســتقبيل للمدينــة لــن
تتجــاوز  13,760هكتــا ًرا ،وهــو مــا ميثــل فقــط خمــس مســاحة البنــاء
املقرتحــة يف الســيناريو األول.
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الوضع الراهن
1,385,192
 ٤٤٨٠٠هكتار
 ٣٠،٩شخص/هكتار

عدد السكان
املساحة املبنية
متوسط الكثافة يف
املساحة املبنية

السيناريو األول :املخطط املحيل للمدينة املنورة

2,064,000
 ٧٣،١٢٨هكتار
 ٢٨،٢شخص/هكتار

عدد السكان
املساحة املبنية
متوسط الكثافة يف
املساحة املبنية

السيناريو الثاين :توصيات موئل األمم املتحدة

2,064,000
 ١٣،٧٦٠هكتار
 ٤،٥٢٥هكتار
 ١٥٠شخص/هكتار

*

عدد السكان
املساحة املبنية املطلوبة
وفقا ملعايري األمم املتحدة
األرايض الشاغرة الالزمة
الستيعاب النمو السكاين
متوسط الكثافة وفقاً
ملعايري األمم املتحدة

 ٥/١من مساحة البناء املقرتحة من خطة املدينة
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 4.4اآلثار البيئية ومخاطر تغري املناخ

 ١،٤،٤التعدي عىل التضاريس الطبيعية

تقــع املدينــة املنــورة يف منطقــة بــارزة محاطــة بالجبــال واألوديــة
واألرايض الزراعيــة ،لكنهــا تتميــز أيضاً بوجود املخاريــط الربكانية والصدوع
والفوهــات .تحتــاج هــذه العنــارص الطبيعيــة الهامــة إيل الحاميــة وتعتــر
معوقــات مهمــة للمنطقــة الحرضيــة الحاليــة ومنوهــا املســتقبيل ،مــن
خــال تخطيــط املناطــق املناســبة للتنميــة التــي ال تتعــدى عليهــا وتؤثــر
عــى معايــر البنــاء يف املناطــق املحيطــة لهــا.
بســبب الطبوغرافيــة البــارزة ،ت ُظهــر املنطقــة منحــدرات حــادة .كام يتعني
وضــع معايــر تنمويــة مناســبة للطبوغرافيــة لحاميــة األســطح الجبليــة
ومنــع البنــاء يف املناطــق املعرضــة للخطــر وللمحافظــة عــى مميــزات
املنظــر الطبيعــي .كذلــك ،تســمح املناطــق ذات االنحــدارات األقــل
مــن  %30-20للتنميــة فيهــا ،بينــا يجــب تفصيــل سلســلة مــن القيــود
للمناطــق ذات االنحــدارات التــي تــراوح مــا بــن  %40-30ملنــع التنميــة
فيهــا .مــن اجــل تحديــد القيــود املكانيــة ،تــم رســم خرائــط للمناطــق ذات
االنحــدارات األكــر مــن  %30واملناطــق التــي تحتــوي عــى مخاريــط بركانيــة
وصــدوع يف (شــكل  )٤١مبــا يف ذلــك الــدرع العــريب الــذي يبلــغ طولــه
 600كيلومــر والــذي ميــر مــن مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة وصحــراء
النفــود التــي تعــرف كخــط مكــة املكرمــة – املدينــة املنــورة  -النفــود.
تظهــر الخريطــة كيفيــة مســاهمة حــدود حاميــة التنميــة يف الحــد مــن
التوســع نحــو الجنــوب الرشقــي للمدينــة ،حيثــا يقــع خــط مكــة املكرمــة
– املدينــة املنــورة  -النفــود واملنطقــة الربكانيــة وباتجــاه املنحــدرات
الحــادة ومنعهــا القــرب مــن مناطــق الصــدوع .ويعــد ذلــك رضوريــاً للحــد
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مــن املخاطــر املتعلقــة بالنشــاطات الزلزاليــة و الربكانيــة .وتظهــر خريطــة
املنطقــة املنشــأة وضعيــة املدينــة التــي تقــع بــن ســفوح الجبــال
املحيطــة بهــا ،والتــي تشــكل  %28مــن مســاحة املدينــة ،وتظهــر أيضــاً
حــاالت كثــرة للتعديــات التنمويــة عــى هــذه الســفوح .ويظهــر األثــر
العمــراين للتعديــات يف الزيــادة يف التدفــق الطبيعــي مليــاه األمطــار
التــي تجــري إيل املدينــة ،وزيــادة خطــر الفيضانــات املفاجئــة .كذلــك،
تــم بنــاء العديــد مــن املناطــق الســكنية عــى جانــب ووســط املمــرات
املائيــة الطبيعيــة ،األمــر الــذي يبــدو جلي ـاً مــن خــال وجــود العديــد مــن
الشــوارع التــي تقــع عــى األوديــة القدميــة واملمــرات املائيــة الصغــرة.
يوضــح ذلــك افتقــار املدينــة املنــورة إيل التنظيــم التنمــوي املناســب
فيــا يتعلــق ببيئتهــا الطبيعيــة .كــا أن النمــو غــر املالئــم لهــذه العنــارص
الطبيعيــة يســاهم بــدوره يف إعاقــة وظائفهــا الطبيعيــة ،وزيــادة تلــوث
الرتبــة ومصــادر امليــاه فضــاً عــن أثــره الســلبي كذلــك عــى التنــوع
البيولوجــي .كــا يتســبب أيضــا بالعديــد مــن املخاطــر التــي تؤثــر
عــى الســكان ،مثــل الفيضانــات والصحــة العامــة .وضمــن إطــار الوتــرة
املتزايــدة للنمــو الســكاين يف املدينــة املنــورة ،سيســاعد تنظيــم
التنميــة عــى ســفوح التــال وطــول األوديــة مــن خــال وضــع املناطــق
العازلــة والتخطيــط اإليكولوجــي املدمــج يف حاميــة املصــادر الطبيعيــة
والطبيعــة بشــكل عــام ،وتحســن العديــد مــن الجوانــب املتعلقــة
بالســامة وجــودة الحيــاة للســكان.
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املدينة الحالية

 ٢،٤،٤فقدان األرايض الزراعية
بســبب التضاريــس الطبيعيــة ،مييــل ســقوط األمطــار إيل التدفــق نحــو
وســط املدينــة ،عــر األوديــة العابــرة للمدينــة .ومثلــا متــت اإلشــارة إليــه
آنفــاً ،توفــر هــذه األوديــة مســتويات ميــاه عاليــة وتربــة خصبــة والتــي
تســمح لتنميــة األرايض الزراعيــة التــي تشــكل  %8مــن أرايض املدينــة
املدمجــة .مــع ذلــك ،اقرتحــت العديــد مــن الخطــط ،مبــا يف ذلــك املخطط
اإلقليمــي ،تحويــل األرايض الزراعيــة إيل مناطــق ســكنية وغريهــا مــن
اســتخدامات األرايض  .٤٣بيــد أنــه ال بــد مــن اإلشــارة إىل نــدرة األرايض
الخصبــة واملنتجــة يف اململكــة ،فضــاً عــن عــدم إمكانيــة اســرجاع
املــوارد املفقــودة بــأي شــكل مــن األشــكال .مــن جانــب آخــر ،أوضحــت
دراســة الرقــم القيــايس املوحــد لتبايــن كثافــة الغطــاء النبــايت(،)NDVI
وهــي جــزء مــن املخطــط الشــامل واملبنيــة عــى مقارنــة األرايض
الخرضيــة (األرايض الزراعيــة واملســاحات الخــراء) بــن  1985و  ،2010أن
املدينــة فقــدت مــا يقــارب  8,553هكتــار مــن املناطــق الخرضيــة الجديــدة،
واكتســبت  1367هكتــار مــن األرايض الخرضيــة الجديــدة  ،مــع خســارة
إجامليــة ل 7,186هكتــار ( 287هكتار/ســنوياً).

سيســاعد ذلــك يف إعــادة بنــاء تــوازن افضــل وتفاعــل إيجــايب بــن البيئــة
املبنيــة والطبيعيــة مــن خــال تعزيــز هــذه النظــم الطبيعيــة عــن طريــق
حاميــة هــذه األوديــة واألرايض الزراعيــة حينــا أمكــن ،ودمــج عمــراين
ووظيفــي لهــذه العنــارص مــع النســيج الحــري .ويكمــن إعــادة هــذه
التفاعــات بــدءا ً مبنــع التنميــة عــى األرايض الصالحــة للزراعــة ،وكذلــك
تطويــر وســائل ري أكــر اســتدامة ،مثــل الــري بالتنقيــط الــذي يتميــز
بكفــاءة عاليــة يف املناطــق القاحلــة ذات معــدالت تبخــر ونتــح عاليــن.
ميكــن توفــر اكــر مــن ربــع ميــاه الــري باســتخدام الــري بالتنقيــط مقارنــة
مــع نظــام الــري الســطحي  ٤٢األكــر شــيوعاً .وميكــن أيض ـاً إعــادة وصــل
هــذه الروابــط وتعزيزهــا مــن خــال وضــع اســراتيجية تصوريــة لنظــام
أرايض عامــة متعــددة الوظائــف عــى طــول األوديــة .ستحســن هــذه
االســراتيجية مــن جــودة الحيــاة ،باإلضافــة أيضـاً إيل تخفيــض الزيــادة يف
درجــات الحــرارة املرافقــة للتغــر املناخــي والتنميــة البنائيــة مــع توفــر
زيــادة واضحــة يف املناطــق العامــة يف املدينــة .حاليـاً ،تشــكل املناطــق
العامــة نســبة  %1فقــط ،الــذي يعــد أقــل مــن املعــدل املــوىص بــه والــذي
يبلــغ  9م/ 2شــخص .يف نهايــة املطــاف ،ستحســن هــذه التدخــات
قابليــة املــي يف املدينــة املنــورة ،وتوفــر عنــارص مــي متصلــة
وخــراء تعــر املدينــة وتصــل األحيــاء املختلفــة ،وتقليــل االعتامديــة
عــى الســيارة وتقليــل التلــوث وتعزيــز بيئــة حرضيــة اكــر صحيــة .لهــذا
أهميــة كبــرة ،آخــذا ً بعــن االعتبــار قانــون الطبيعــة العــام وقواعــد التنفيــذ
التــي تعتــر حــرق الوقــود واملناطــق الصناعيــة والصناعــات الصغــرة
يف املناطــق الحرضيــة كمصــادر رئيســية لالنبعاثــات ،التــي تتكــون مــن
مــا يقــارب  %66مــن أول أكســيد الكربــون و %50مــن الهيدروكربونيــات
٤٤
وأكاســيد النيرتوجــن .

وقــد تــم رســم خرائــط للوديــان واألرايض الزراعيــة والخســارة املجملــة
يف األرايض الخــراء /النباتيــة مــن أجــل فهــم تلــك الديناميكيــات ،حيــث
يوضــح ( الشــكل ) ٤٣وقــوع التنميــة الزراعيــة تقليديـاً عــى طــول األوديــة،
مســاهمة يف ذلــك يف الربــط بــن الشــبكتني الزرقــاء والخــراء ،التــي
تحســن مــن إنتاجيــة املســاحات الطبيعيــة يف املدينــة املنــورة .وتظهــر
الخريطــة أيض ـاً كيفيــة ارتبــاط غالبيــة خســارة األرايض الخــراء  /النباتيــة
املجملــة بـ ٍ
ـأراض زراعيــة موجــودة .ومــن املهــم للغايــة إيجــاد فهــم واضــح
ألهميــة حاميــة وتحســن البنيــة التحتيــة الطبيعيــة الزرقــاء والخــراء
لتحقيــق التنميــة املســتقبلية ،حيــث ال تقتــر تلــك األهميــة لزيــادة
اإلنتاجيــة فحســب بــل باعتبارهــا كإجــراء ســامة طبيعــي ضــد حــدوث
الفيضانــات املفاجئــة أو الجفــاف .ويجــب كذلــك تنفيــذ عمليــات التنميــة
وإدارتهــا لغايــات حاميــة وإعــادة ترميــم هــذه الســات الطبيعيــة ،ولزيــادة
الفائــدة مــن هــذه البيئــة الغنيــة والخصبــة يف إقليــم قاحــل أجــاالً .كــا
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املدينة الحالية

 3,4,4فقدان املياه العذبة
أدت الظــروف املناخيــة للمملكــة العربيــة الســعودية إيل نــدرة امليــاه،
مــع توفــر اقــل مــن  1,000م 3لــكل شــخص يف الســنة ،واىل قلــة الغطاء
النبــايت .تضغــط هــذه الســات البيئيــة املوضحــة ســابقاً والتنميــة غــر
املســتدامة والبنيــة التحتيــة غــر الكافيــة عــى مصــادر امليــاه املحــدودة
أص ـاً .بســبب هــذا القيــد ،تــأيت نســبة كبــرة مــن امليــاه مــن محطــات
التحليــة .مــع ذلــك ،يجــب مالحظــة أن اكــر مــن  %80مــن انبعاثــات الدفيئــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية تنتــج مــن قطــاع الطاقــة ،والتــي
٤٥
تســاهم عمليــات التحليــة ب  %12مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون
 .ويعــد تغــر منــط النمــو وأمنــاط االســتهالك الســتغالل ســات امليــاه
الطبيعيــة وديناميــات النظــم البيئيــة أمــورا ً أساســية لتحســن اســتخدام
املــوارد املوجــودة والحــد مــن التلــوث.
تشمل مصادر املياه يف املدينة املنورة مصدرين:
• محطات التحلية التي تقع عىل ساحل البحر األحمر.
• اآلبــار الجوفيــة لخزانــات امليــاه الجوفيــة الضحلــة ،التــي تســاهم ب %14
مــن إجــايل امليــاه املوفــرة.
اســتخدمت امليــاه الجوفيــة مبعــدالت غــر مســتدامة ،مــا أســفر عــن
اســتنزاف الخزانــات الجوفيــة مبعــدل أرسع ال يتناســب وإمكانيــة إعــادة
تغذيتهــا  .وتؤثــر أمنــاط االســتخدام الحاليــة عــى إجــايل النصيــب
الفــردي مــن مــوارد امليــاه املتجــددة  ،والتــي تنخفــض ســنوياً مبعــدل
 ٤٦ %2جـ ّراء االســتهالك غــر املســتدام والنمــو الســكاين املتزايــد .وقــد
أدى ذلــك إىل ارتفــاع معــدالت الطلــب عــى إمــدادات امليــاه مبــا يفــوق
معــدالت العــرض املتاحــة ،وذلــك يف ظــل اســتنزاف الخزانــات الجوفيــة
نتيجــة عمليــات التطويــر املنفــذة األمــر الــذي ســيحتم عــى املدينــة
االعتــاد بشــكل أكــر عــى امليــاه املحــاة املســتوردة مــن البحــر األحمر.
يظهــر( الشــكل  )٤٤خريطــة البنيــة التحتيــة املائيــة ،التــي تشــمل نظــام
املدينــة للفيضانــات والســدود القامئــة .وتبــن كذلــك أن مركــز املدينــة
مجهــز بآليــات ترصيــف امليــاه تحــت األرض ،بينــا تحــوي باقــي املدينــة

عــى قنــوات مفتوحــة للترصيــف .مــع ذلــك ،تفتقــر نســبة كبــرة مــن
املناطــق الحرضيــة آلليــات ترصيــف الفيضانــات .كــا تظهــر خريطــة
الشــبكة املائيــة انــه تــم بنــاء العديــد مــن قنــوات الترصيــف يف األوديــة
بســبب التحــر .يســبب ذلــك تقليــل فرصــة زيــادة مســتويات امليــاه أو
إعــادة اســتخدام امليــاه يف ري املســاحات العامــة والزراعيــة ،باإلضافــة
إيل زيــادة خطــر الفيضانــات إذا مل يتــم تخطيطهــا بشــكل جيــد .وعــى
الرغــم مــن نــدرة األمطــار يف املدينــة ،إال أن العواصــف تــزداد قــوة
بســبب التغــر املناخــي ،مــا يزيــد مــن حــوادث الفيضانــات املفاجئــة.
يف هــذه الحــوادث ،متتلــئ األوديــة الجافــة يف معظــم أوقــات الســنة
برسعــة كبــرة تفــوق قدرتهــا عــى التحمــل .يــؤدي هــذا ،باإلضافــة إيل
اســتنزاف وتعطيــل ممــرات امليــاه الطبيعيــة ،التــي تقلــل مــن قدرتهــا
عــى الترسيــب والتحمــل ،إيل زيــادة الفيضانــات يف املدينــة .إذا
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افرتضنــا مســاحة مامنعــة للتــرب تبلــغ  ،%40فــان مــا يقــارب  3.5مليــون
مــر مكعــب مــن األمطــار التــي تهطــل عــى املدينــة ال يتــم جمعهــا أو
٤٧
تخزينهــا لالســتخدام .

وقــد ثبــت أن نظــام ترصيــف ميــاه األمطــار القائــم غــر ِ
كاف لتحمــل زيــادة
التدفــق الناتــج عــن التصميــم الناقــص وانعــدام الصيانــة .لهــذا اثــر كبــر
عــى مســتوى تأثــر الســكان باملخاطــر .تــم إجــراء تقديــر للمناطــق والبنية
التحتيــة املتأثــرة ووضعهــا عــى خريطــة ،بنــا ًء عــى مســافة عــزل تبلــغ 100
مــر مــن األوديــة( ،هنــاك حاجــة لدراســة اكــر تفصي ـاً) .ووفق ـاً للتحليــل،
تظهــر األرقــام أن املناطــق املعرضــة للخطــر هــي مــا يــي:
•  % 32من البنية التحتية للطرق

•  %10من املنطقة املنشأة
•  %30من التنمية املقرتحة
•  %70من املناطق غري املخططة
وهومــا يــدل عــى خطــورة كبــرة عــى مســتويات املرونــة االجتامعيــة-
االقتصاديــة للمدينــة.
هنــاك تحـ ٍـد آخــر للمدينــة املنــورة مبــا يتعلــق بــإدارة امليــاه ،ويخــص نظــم
ميــاه الــرب وميــاه الــرف الصحــي ،والتــي تبــن خســارة كبــرة يف
امليــاه وارتفــاع معــدالت تــرب امليــاه والتــي تقــدر مبــا يعــادل %30-27
 ، ٤٨فيــا تقــدر كفــاءة شــبكة امليــاه الحاليــة بنحــو  .%59إن ذلــك ال يــدل
عــى تلــوث الرتبــة وامليــاه الجوفيــة فحســب ،بــل يولــد مشــاكل متزايــدة
للمدينــة املنــورة ،واملتمثلــة يف ارتفــاع مســتوى امليــاه الضحلــة .تتأثــر
املنطقــة املركزيــة بهــذه الظاهــرة بشــكل خــاص ،وتشــكل املخاطــر
االجتامعيــة والبيئيــة والهيكليــة الناتجــة عــن هــذه املشــكلة مصــدر قلــق
كبــر .وتتفاقــم هــذه املشــكلة بســبب مواقــف الســيارات املبنيــة تحــت
األرض املوجــودة يف توســعة املســجد .كــا يرجــح أن تكــون الحواجــز
املبنيــة تحــت األرض مبثابــة عائــق يحــول دون تدفــق امليــاه يف املنطقــة
٤٩
مــا يتســبب يف ارتفــاع منســوبها.
ويف النهايــة ،فــان جميــع الســات املذكــورة أعــاه تبــن الحاجــة امللحــة
إيل نهــج إدارة ميــاه جديــد ،يعتمــد عــى بنيــة تحتيــة محســنة وعــى تعزيــز
نهــج تنميــة مختلــف ،والــذي يهــدف إيل إدمــاج افضــل للنظــم الطبيعيــة
للوديــان وتدفقــات امليــاه الصغــرة يف املدينــة املنــورة .ومــن الواضــح
أن الديناميــات الطبيعيــة تلعــب دورا ً كبــرا ً يف بيئتنــا املبنيــة ،وتؤثــر
كثــرا ً عــى املدينــة وســكانها .لذلــك ،يجــب أن يتــم دمجهــا يف عمليــة
صنــع القــرار مــن أجــل زيــادة ترســب امليــاه وتســهيل تعبئــة امليــاه وتنميــة
املناطــق الخــراء واســتخدام املــوارد بكفــاءة وتقليــل خطــر الفيضانــات
وزيــادة املرونــة.

املدينة الحالية

األودية التي يجب حاميتها
منطقة حامية األودية 100/م تقريباً
مناطق السيول والفيضانات املحددة
طبقات املياه الجوفية
ترصيف مياه األمطار تحت األرض
قنوات املياه املفتوحة
األرايض الزراعية الحالية
السدود الحالية
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الشكل  .٤٤البنية التحتية للمياه مع تحديد مناطق السيول والفيضانات يف املدينة املنورة

األودية التي يجب حاميتها
منطقة حامية األودية 100/م تقريباً
املناطق غري املخططة املعرضة للمخاطر
املساحات املبنية الحالية املعرضة للمخاطر
املساحات املبنية املقرتحة املعرضة للمخاطر
البنية التحتية املعرضة للمخاطر
مناطق غري مخططة
املناطق املبنية الحالية
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الشكل .٤٥تحديد املناطق الحالية واملقرتحة املعرضة ملخاطر السيول والفيضانات يف املدينة املنورة
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التشخيص االسرتاتيجي

 ١،٥تحديد وتعريف أبرز القضايا االسرتاتيجية
تــم تحديــد أربــع قضايــا رئيســية تؤثــر عــى التنميــة الحرضيــة يف منطقــة املدينــة املنــورة وفق ـاً لتحليــل قائــم عــى األدلــة واملتعــدد املســتويات.
ومتثــل هــذه القضايــا أإلطــار االســراتيجي لتشــخيص مركــز ،نتــج عــن أربــع توجهات واســراتيجيات .أوالً ،تعــرف هذه التوجهــات يف طبيعتهــا التصميمية
وثــم ســياقياً مــن خــال فحــص كيفيــة ظهورهــا مكانيـاً يف املدينــة عــى نطاقــات مختلفــة.

 ١،١،٥أمناط التنمية والنمو غري املتوازن

 ٢،١،٥املدينة املزدوجة :ديناميكية الحجاج والسكان املتضاربة

يحــدث هــذا غالبــاً عندمــا تنمــو مدينــة مــا بشــكل رسيــع ،مــا يــؤدي
إيل انتشــار ظاهــرة التمــدد غــر املتــوازن ،تظهــر بذلــك التنميــة غــر
املتوازنــة عــر امتدادهــا اإلقليمــي .تبــن مــن خــال ذلــك الخلــل يف
اإلدارة املناســبة للمدينــة مــن وجهــة نظــر مؤسســية ،والصعوبــات
اليوميــة للعيــش يف املدينــة مــن وجهــة نظــر املواطنــن .يف هــذا
الســيناريو ،متثــل املدينــة الكثافــة املنخفضــة ،وال تعمــل عــى أكمــل
وجــه ،وال تتــوازن الخدمــات واملرافــق يف التوزيــع وفــرص الوصــول،
لذلــك ال يســتفيد املواطنــون مــن مزايــا العيــش يف املدينــة املنــورة
بشــكل متســاو .كذلــك ،مــن املكلــف للبلديــة توفــر وصيانــة الخدمــات
الرئيســية والبنيــة التحتيــة املســتدامة مثــل نظــام النقــل العــام .ميكــن
تعريــف األمنــاط العمرانيــة بالكثافــة الســكانية وسياســة اســتخدام
األرايض .ميكــن تعريــف الخليــط املكــون مــن هــذه الســات بانــه
التمــدد الحــري .مييــل التمــدد غالبـاً إيل اســتهالك كميــات كبــرة مــن
األرايض مقارنــة بعــدد األشــخاص ويولــد تكاليــف عاليــة إلنشــاء وصيانــة
البنيــة التحتيــة .بســبب الحاجــة لتمديــد خطــوط امليــاه والــرف الصحــي
والكهربــاء عــر مســافات كبــرة لخدمــة عــدد محــدود مــن األشــخاص.
يظهــر النمــط املتشــتت بالكثافــة املنخفضــة واالســتخدام الواحــد
لــأرايض و الفراغــات الكبــرة غــر املســتغلة اجتامعيــاً واألرايض
الخاليــة.

تعتــر هــذه املشــكلة التشــخيصية خاصــة جــدا ً يف املــدن التــي تعتــر
وجهــات رئيســية للســياحة الدينيــة يف العــامل .تشــهد املــدن مثــل مكــة
املكرمــة واملدينــة املنــورة ،عــى مــر الســنني ،ارتفاعــات حــادة يف
الكثافــة الســكانية املرتبطــة بالديناميكيــة الدينيــة املرتبطــة بالتقويــم

اإلســامي (إشــارة للحــج والعمــرة) .بالتــايل ،تــؤدي إيل ارتفــاع قيمــة
األرض/اإلســكان بالقــرب مــن األماكــن املقدســة والحاجــة إيل بنــى
تحتيــة عاليــة األداء خــال أوقــات محــددة مــن التقويــم اإلســامي وتركيــز
االســتثامرات حرصيــاً عــى املرافــق الدينيــة ،تشــكل كلهــا واقعــن
حرضيــن متضاربــن .تشــكل هــذه الديناميكيــة الثنائيــة يف نفــس البيئــة
الحرضيــة حاجــزا ً غــر مــريئ بــل ملمــوس يشــعر فيــه الســكان الدامئــون
بعــدم الحصــول عــى احتياجاتهــم ،وعــى الجانــب اآلخــر ،ال يختلــط
الحجــاج وال يتفاعلــون مــع الســكان .مــن املهــم فهــم كيفيــة تحويــل
هــذا االنقســام إيل فــرص وللمنفعــة املتبادلــة بــن الســكان ومختلــف
مســتخدمي املدينــة.
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منط التنمية والنمو غري املتوازنة
[الزحف العمراين]

٢

املدينة ثنائية الوظيفة

ديناميكية الحجاج والسكان املتضاربة

[عدم التوازن العمراين]

التشخيص االسرتاتيجي

 ٣،١،٥األمنــاط الحرضيــة الشــعبية والتاريخيــة املهــددة بالــزوال

 ٤،١،٥اختالل التوازن البيئي واالجتامعي واالقتصادي

يتــم تطويــر أنظمــة التخطيــط يف اململكــة العربيــة الســعودية تحــت
إطــار واحــد .أحــد التحديــات التــي يجــب معاينتهــا هــي وضــع مجموعــة
معايــر شــاملة تتعلــق بالتمييــز بــن األمنــاط الحرضيــة الشــعبية/التاريخية
املناطــق غــر املخططة/غــر الرســمية .لكــن يف غيــاب مثــل هــذا أإلطار

تتشــكل كل مدينــة مــن النظــم االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
املعقــدة .مــن الناحيــة املثاليــة ،يف املدينــة املســتدامة ،يتــم الحفــاظ
عــى التــوازن بــن هــذه األنظمــة املرتبطــة الثــاث وتعزيزهــا مــع الوقــت.
عــى غــرار ذلــك ،إذا فُقــد التــوازن بــن هــذه األنظمــة مــع مــرور الوقــت

التنظيمــي ،يتــم إزالــة بعــض األحيــاء التاريخيــة يف اململكــة إلفســاح
املجــال للتطــورات الجديــدة .ال يقتــر هــذا النهــج عــى تعريــض الــراث
للخطــر تعطيــل اإلحســاس بالهويــة املتعلــق بالبيئــة الحرضيــة املتدرجــة،
لكــن يتعداهــا بتعطيــل االتصــال مــع النســيج الحــري املجــاور ،والشــعور
بالغربــة ضمــن طوبولوجيــة البنــاء املجــاورة وامناطهــا الحرضيــة .تســبب
مشــكلة عــدم وجــود مجموعــة مــن القوانــن لحاميــة الــراث أمنــاط
الشــوارع والنســيج العــام يف تعريــض باقــي األمنــاط العمرانيــة املحليــة
الحرضيــة للخطــر .وتتميــز األمنــاط التقليديــة باألزقــة الضيقــة ،التــي
تعمــل بشــكل جيــد مناخيــاً بســبب أدائهــا الســلبي للطاقــة ،وتولــد
القيــم االجتامعيــة كونهــا مســاحات عامــة نابضــة بالحيــاة.

تنشــأ حالــة مــن انعــدام التــوازن الهيــكيل .هــذا يعنــي أن احــد عنــارص
النظــام غــر متوافــق مــع اآلخريــن ،هــذا االختــال يعطــل مســار خطــط
التنميــة املســتدامة لنمــو املدينــة .يتبــع التوســع الحــري العديــد مــن
العواقــب واملخاطــر البيئيــة ،مثــل االســتهالك غــر املســتدام يف
طلــب الســلع وفقــدان التنــوع البيولوجــي والرتبــة الزراعيــة والضغــط
عــى النظــم اإليكولوجيــة والتلــوث والكــوارث الطبيعيــة والبرشيــة.
تخلــق هــذه العوامــل حالــة عــدم اســتقرار اجتامعــي -بيئــي و اقتصــادي
الــذي يؤثــر عــى عالقــة الطبيعــة بالبنــاء الصناعــي .تتشــكل حالــة عــدم
التــوازن البيئــي عندمــا تتجاهــل قــرارات التخطيــط الحفــاظ واإلدارة
للمــوارد الطبيعيــة املوجــودة يف املنطقــة .وعــادة مــا تقــوم البلديــات
املحليــة يف جميــع أنحــاء العــامل بتجنــب وتخفيــض قيمــة عمليــة التخطيــط
اإلقليمــي والتنميــة العمرانيــة التــي تشــمل مــوارد امليــاه املدمجــة
والتخطيــط واإلدارة ومــع األخــذ يف االعتبــار الصلــة مــا بــن املناطــق
الحرضيــة واألريــاف عــى املســتويني املحــي واإلقليمــي.

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

٣

النمط العمراين والحرضي

التاريخي املع ّرض للمخاطر

[فقد األمناط الحرضية الشعبية/التاريخية]

٤

عدم التوازن االجتامعي والبيئي واالقتصادي
[نقص املرونة]
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 2,5التحليل التفصييل لقضايا املدينة املنورة األربعة

 ١،٢،٥أمنــاط النمــو والتنميــة غــر املتوازنــة يف املدينــة
املنــورة

يف املجمــل ،تســتطيع املدينــة املنــورة أن تلبــي احتياجــات الســكان
والزائريــن املتزايديــن عــى مدى الثالثني ســنة القادمــة ،وفقا للتوقعات
املوثقــة يف املخطــط الشــامل ،باإلضافــة إيل دراســة األرايض البيضــاء
املتاحــة ضمــن حــدود النطــاق العمــراين لعــام  .1450مــع ذلــك ،أدت هبــة
األرايض واالســتثامرات الســابقة يف تنميــة الضواحــي إيل ظهــور
أمنــاط حرضيــة متناثــرة ومشــتتة وأحيــاء غــر متكاملــة ومخدومــة .حاليــا،
يتــم بنــاء العديــد مــن املناطــق التنمويــة النائيــة خــارج

١

مرشوع غرب املدينة املنورة عىل حوض
وادي شعيب الحمد

٢

التنمية بعد منطقة مطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل

٣

مرشوع جنوب املدينة املنورة يف
حوض وادي العقيق

نطــاق حــدود النطــاق العمــراين لعــام  ،1450التــي تقــع عــى بعــد
 40 -30كــم مــن مركــز املدينــة ،وهــو مــا ســاهم بالتــايل يف نشــوء
هــذه املناطــق التنمويــة النائيــة والبعيــدة عــن املركــز الحــري وأغلــب
املرافــق االجتامعيــة والعامــة .يتميــز هــذا النــوع مــن النمــو بالتطــورات
املتباعــدة والتوســع غــر املنضبــط ،مــا يشــكل عقبــة لالســتخدام
الفعــال لــأرايض ،ويؤثــر عــى قــدرة توصيــل البنيــة التحتيــة وخدمــات
النقــل .ســتولد هــذه املناطــق ،كونهــا تقــع بعيــدا ً عــن مركــز املدينــة،
ا عــى البلديــة لتوفــر وصيانــة البنيــة التحتيــة
ضغطــاً اقتصاديــاً هائــ ً
الالزمــة لدعــم هــذه التنميــة املســتقبلية .باإلضافــة إيل ذلــك ،تتعــدى
هــذه التطــورات عــى املنطقــة املحــددة بحــدود حاميــة التنميــة للمدينــة
املنــورة ،كونهــا تقــع خــارج حــدود النطــاق العمــراين لعــام  ،1450التــي
يجــب أن تتــم حاميتهــا مــن أي تطــورات باســتثناء االســتخدامات الزراعيــة.
تولــد هــذه التطــورات ،التــي تظهــر عــى شــكل ديناميكيــة متــدد ضمــن
حــدود منطقــة النطــاق العمــراين لعــام  1450للنمــو الحــري والتــي
تحتــوي عــى تجمعــات ســكانية أحاديــة الوظيفــة ومنخفضــة الكثافــة حــول
الطريــق الدائــري الثالــث (طريــق امللــك عبداللــه) ،منــط حــري أحــادي
يتكــون معظمــه مــن الوحــدات الســكنية املنخفضــة االرتفــاع.
عمومــاً ،تزيــد هــذه األمنــاط التمدديــة مــن تكلفــة توفــر الخدمــات
العامــة ،خاصـ ًة امليــاه .ويتوقــع أن يزيــد الطلــب عــى امليــاه بشــكل كبــر
يف املســتقبل القريــب .وتعطــل هــذه األمنــاط التنمويــة التمدديــة
اســتدامة مصــادر املدينــة ،وتؤثــر ســلباً عــى املمتلــكات الزراعيــة ،التــي
تــم فقــدان جــزء كبــر منهــا عــى مــر الســنني بســبب التقســيم األرايض
والضغــوط التنمويــة ،ونقــص امليــاه .عــاوة عــى ذلــك ،تــؤدي الخدمــات
غــر الكاملــة وغــر املناســبة إيل مشــاكل يف الصحــة العامــة وتدهــور
البيئــة ،مــا قــد يــؤدي بــدوره إيل تدهــور كبــر يف الحالــة البيئيــة
للمدينــة.
ســتحتاج املدينــة املنــورة إيل مواجهــة منــط التمــدد والنمــو غــر املتــزن
مــن خــال التكثيــف االســراتيجي ضمــن الكتلــة الحرضيــة الحاليــة وحــدود
النطــاق العمــراين لعــام  .1450وتبلــغ الكثافــة الســكانية الحاليــة للمناطق
املنشــأة  30.9نســمة/هكتار ،وهــو مــا يعتــر أقــل بكثــر مــن الكثافــة
املقرتحــة والبالغــة  150نســمة/هكتار ،حيــث تشــكل هــذه النســبة أحــد
العنــارص الحاســمة يف مبــادئ التصميــم والتخطيــط لألحيــاء املســتدامة
وفقـاً لربنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة (املوئــل)  .٥٠تبلــغ
نســبة األرايض الصالحــة للتنميــة التــي تقــع ضمــن حــدود نطــاق 1450
مــا يقــارب  %41مــن املســاحة اإلجامليــة ،بينــا تشــكل األرايض املبنيــة
مــا نســبته  .%59لذلــك ،توجــد فرصــة جيــدة الســراتيجيات التكثيــف ،بــدالً
مــن تشــجيع التنميــة يف ضواحــي املدينــة التــي تقــع خــارج حــدود .1450
تشــكل املناطــق املركزيــة الجــزء الوحيــد يف املدينــة املنــورة التــي
تحــوي كثافــة ســكانية تســاوي أو تزيــد عــن  150نســمة/هكتار ،وفقــاً
لتحليــل الكثافــة الحرضيــة (فقــرة  4.1.3و  .)4.2.3تشــكل تلــك املناطــق
 %5فقــط مــن إجــايل املســاحات املبنيــة ،وتســتوعب نحــو  %39مــن
إجــايل الكثافــة الســكانية ،مــا يــدل عــى الكفــاءة العاليــة لتلــك
املناطــق يف تركــز األفــراد والخدمــات.
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 ٢،٢،٥املدينــة ثنائيــة الوظيفــة :ديناميكيــة الحجــاج والســكان
املتضاربــة
يتوافــد الــزوار إيل املدينــة املنــورة طــوال العــام ،بالتــايل ،عــى عكــس
مكــة املكرمــة ،ال ترتبــط املدينــة املنــورة مبوســم ذروة محــدد .مــع ذلــك،
يتأثــر عــدد الــزوار بديناميكيــة الحــج يف مكــة املكرمــة ،حيــث يواصــل
معظــم حجــاج مكــة املكرمــة رحلتهــم ويتجهــون إيل املدينــة املنــورة
لزيــارة املســجد النبــوي  .يبلــغ عــدد ســكان املدينة املؤقتــن 9,006,000
نســمة ســنوياً ،ويقــدر عددهــم ب 3,249,000نســمة خــال فــرة الحــج
و 5,757,000خــال فــرة العمــرة .فيزيــد إجــايل عــدد الســكان املؤقتني
عــن الدامئــن مــا يقــارب  6.5ضعفـاً ٥١ .ترتكــز معظــم مســاكن الحجــاج يف
مركــز املدينــة املنــورة كــا يوضــح الشــكل  .٤٧كــا تغــرت املنطقــة
املركزيــة مــع مــرور الزمــن لتلبيــة الضغــط املتزايــد عــى الســكن املرتبــط
ا عــن تغريهــا املســتمر واملتواصــل .ويقــدر
بزيــادة عــدد الحجــاج ،فضــ ً
املخطــط الشــامل للمدينــة إجــايل ســعة الفنــادق ب  59,550زائــر/
رسيــر ،وتعمــل بنســبة  %71.4مــن ســعتها القصــوى .وســيؤثر التوســع
املتوقــع للحــرم الرشيــف عــى منطقــة الفنــادق الحاليــة ،مام ســينعكس
بالتــايل عــى عــدد املســاكن املتوفــرة ،وهــو مــا ســيؤدي لزيــادة يف
الضغــط عــى توفــر املزيــد مــن الــزوار/األرسة .عــدا عــن تأثــر ديناميكيــة
الحــج عــى قلــة الســكن للمقيمــن يف مركــز املدينة ،يعــاين املقيمون
مــن قلــة الخدمــات والرتفيــه واملرافــق يف املناطــق التــي ال تهــم تدفــق
الحجــاج .وميكــن ربــط ظاهــرة املدينــة ثنائيــة الوظيفــة بأمنــاط اســتخدام
األرايض ،الواضــح بهيمنــة املرافــق التجاريــة واالســتخدام املختلــط يف
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مركــز املدينــة لتلبيــة احتياجــات الزائريــن مــن املســاكن وأماكــن اإلقامة .٥٢

يؤثــر الرتكيــز األعــى للحجــاج والــزوار يف املنطقــة املركزيــة عــى
مســتوى ازدحــام الطــرق .وتقــع أكــر الطــرق ازدحامــاً عــى الطريــق
الشــعاعي القاطــع للطريــق الدائــري األول وداخلــه ،مــا يــؤدي إىل
زيــادة حمــل حركــة املــرور عــى شــبكة الطــرق ويخلــق رصاع ـاً بــن حركــة
املركبــات واملشــاة ،وتعمــل الحواجــز املاديــة والقيــود عــى الحركــة،
املســتوحاة مــن إعــادة التصميــم الحــري ،عــى زيــادة تعقيــد الحركــة
يف املنطقــة املركزيــة .وقــد أعلنــت هيئــة تطويــر املدينــة املنــورة عــن
إنشــاء أربعــة أنفــاق للمشــاة يف األحيــاء املجــاورة ،يف محاولــة ملعالجــة
هــذه املشــكلة ،ولتســهيل الوصــول للمســجد النبــوي ،حيــث ســتكون
تلــك اإلنفــاق بطــول  125مــرا ً وتحــوي عــى مصاعــد و 12ســلامً متحــركاً
لتســهيل وصــول املشــاة للمســجد النبــوي.
بيــد أنــه ويف حــال عــدم وضــع سياســة مناســبة إلعــادة تــوازن توزيــع
مســاكن الحجــاج وخدماتهــم يف املدينــة الكــرى ،ودمجهــم بشــكل
أفضــل يف وضمــن األحيــاء الســكنية ،ستســتمر الزيــادة يف الضغــط
عــى املنطقــة املركزيــة ،مــا ســيؤثر عــى خدمــات النقــل والبنيــة
التحتيــة الحرضيــة (رصف صحــي وميــاه) والبنيــة االجتامعية-العمرانيــة
وديناميكيــة املدينــة املنــورة .لذلــك ،تعتــر موازنــة ودمــج احتياجــات
الســكان والــزوار نقطــة أساســية لتحديــد مســتقبل تطــور املدينــة.

التشخيص االسرتاتيجي

10 km

الفنادق:

 5 - 1فندق/هكتار
 10 - 6فندق/هكتار
 15 - 11فندق/هكتار
 20 - 16فندق/هكتار
 25 - 21فندق/هكتار
 29 - 26فندق/هكتار

5

2.5

0

2.5

السكان:
 20 - 1شخص/هكتار
 60 - 21شخص/هكتار
 100 - 61شخص/هكتار
 140 - 101شخص/هكتار
 251 - 141شخص/هكتار
 350 - 252شخص/هكتار
 424 - 351شخص/هكتار

الشكل  .٤٧املدينة املزدوجة إسكان الحجاج والسكان يف املدينة املنورة
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10 km
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املناطق الناشئة للمشاريع الجديدة
مناطق األمناط الشعبية
املساحة املبنية

2.5

0

2.5

نطاق التنمية العمرانية للعام 1450هـ
نطاق التنمية العمرانية للعام 1450هـ
البنية التحتية للطرق الحالية
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التشخيص االسرتاتيجي

 ٣،٢،٥األمناط الشعبية والتاريخية املهددة بالزوال
لقــد باتــت مشــكلة املناطــق الشــعبية املعرضــة لالنقــراض منوذجــاً
طبيعي ـاً للمــدن الســعودية ذات الســياق التاريخــي والدينــي ويف ظــل
زيــادة ديناميكيــة الزوار/الحجــاج .وقــد توجهــت املدينــة املنــورة ،عــى غرار
مكــة املكرمــة ،لتغيــر منوذجهــا الحرضي بســبب التطــور األخري املخصص
الســتيعاب العــدد املتزايــد مــن الــزوار .أمــا يف حالــة املدينــة املنــورة،
ميكــن مالحظــة هــذه التغــرات يف محيــط الحــرم الرشيــف ،خاصــة يف
املنطقــة املركزيــة حــول املســجد النبــوي .ميكــن لهــذا النمــط أن يدمــر
هويــة املدينــة ويحــول اقــدم مدينــة إســامية التــي تأســس فيهــا أول
مجتمــع إســامي إيل مــكان مجــرد مــن الــروح والثقافــة املحليــة والــذي
يخلــو مــن األصــول البيئيــة.

١

األمناط الحرضية الشعبية والبنية التحتية
الجديدة

٢

األمناط الحرضية الشعبية والخدمات
الجديدة

تــم إنشــاء التوســعات األفقيــة للمنطقــة املخصصــة لتلبيــة احتياجــات
الــزوار مــن مســاكن عــى حســاب أقــدم مناطــق املدينــة املنــورة ،حيــث
وجــدت مواقــع إســامية أثريــة والتــي تــم إزالتهــا .إال أنــه باإلمــكان تغيــر
ذلــك النمــط يف الوقــت الحــايل ضمــن إطــار رؤيــة  2030التــي تدعــو
لتحقيــق أشــكال التنويــع االقتصــادي واألنشــطة الســياحية والثقافيــة.
والتــي مــن شــأنها اســتهداف تطويــر املناطــق ذات القيمــة األثريــة أو
التاريخيــة .تــم إجــراء تحليــل مورفولوجــي عــى ثالثــة طبولوجيــات بنــاء
يف التنميــة وعالقتهــا بالنســيج املحيــط ،حيــث تــم تحديــد هــذه املناطــق
(أنظــر لقطــات األحيــاء الســكنية يف الشــكل  )٤٨وفق ـاً للمعايــر التــي
تبــن كيفيــة بنــاء مختلــف أنــواع التنميــة (ســكنية ،بنيــة تحتيــة ،مرافــق
واســعة) فــوق أو عــى حســاب املناطــق الشــعبية والتاريخيــة  ،وتعــرض
قلــة االندمــاج الــذي يظهــر بوضــوح يف خطــوط الفصــل بــن األحيــاء غــر
املخططــة التاريخيــة ومناطــق التنميــة الجديــدة.
تبــن أول لقطــة حالــة التبايــن بــن أمنــاط األحيــاء الشــعبية غــر املخططــة
ومناطــق الخدمــات الجديــدة التــي تــم بناؤهــا مؤخــرا ً املكونــة مــن
الفنــادق واملجمعــات التجاريــة .أمــا اللقطــة الثانيــة ،فتبــن الفــرق يف
نســيج طبولوجيــة البنــاء واألمنــاط الســكنية االعتياديــة الجديــدة ،التــي
تكــون بالغالــب منفصلــة عــن النســيج املحيــط والشــوارع املوجــودة.
تبــن اللقطــة الثالثــة مشــكلة البنيــة التحتيــة الجديــدة املتضخمــة ،تحديــدا
الطــرق الرسيعــة التــي تقطــع وســط املدينــة وتعطــل وصــول شــبكة
الطــرق الثانويــة والنســيج الحــري العــام .إن دور األمنــاط العمرانيــة
التقليديــة ال يقتــر عــى حاميــة الثقافــة املحليــة وهويــة املدينــة
التاريخيــة وســاتها فحســب ،بــل أنهــا تســاهم كذلــك يف تحقيــق أداء
أفضــل مــن ناحيــة الظــروف الجويــة .قــد يــؤدي هــدم هــذه األمنــاط
الفريــدة إيل اختفــاء جــزء كبــر مــن ســات املدينــة املنــورة ،مســبباً يف
هــذا خســارة للمدينــة نفســها وللمملكــة بأكملهــا.

٣

األمناط الحرضية الشعبية والتنمية
الجديدة
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11

12

13

10 km

5

2.5

منطقة حامية األودية 100/م تقريباً
املساحة املبنية
األودية التي يجب حاميتها

منطقة حامية األودية 100/م تقريباً

0

2.5

منطقة مبنية معرضة للمخاطر
املناطق غري املخططة املعرضة للمخاطر
فقدان األرايض الزراعية

الشكل  .٤٩املناطق املعرضة للمخاطر وفقدان األرايض الزراعية يف املدينة املنورة
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األودية التي يجب حاميتها
البنية التحتية الحالية
البنية التحتية املعرضة للمخاطر

السدود/نظام إدارة املياه التقليدي

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

التشخيص االسرتاتيجي

 ٤،٢،٥اختــال التــوازن االجتامعــي  -البيئــي واالقتصــادي يف
املدينــة املنــورة

١

التعدي عىل األودية

٢

البنية التحتية غري الكافية

٣

التعدي عىل األودية من قبل
املشاريع املتفرقة الجديدة

تختلــف املدينــة املنــورة عــن معظــم املــدن الســعودية األخــرى ،حيــث أن
ظروفهــا الطبوغرافيــة والهيدرولوجيــة مك ّنــت املدينــة مــن التمتــع مبنــاخ
محــي محــدد وأرايض خصبــة للتنميــة الزراعيــة .عموم ـاً ،تأثــرت الظــروف
البيئيــة واألمنــاط التنمويــة للمدينــة املنورة بالجغرافيــا الطبيعية املميزة
واملنــاخ .كــا وضــح يف الفصــل الرابــع ،أثــرت التنميــة الحرضيــة األخــرة
عــى البيئــة أيضـاً ،مــا أثــر ســلباً عــى عوامــل االســتدامة الحرضيــة ،مثــل
فقــدان امليــاه العذبــة وفقــدان األرايض الزراعيــة والصحــة العامــة والربــط
والتواصــل بــن الشــبكة الخــراء والزرقــاء يف املدينــة .عــى ســبيل
املثــال ،قامــت عمليــات التحــر املتمــددة والزيــادة العامــة يف الطلــب
عــى امليــاه بــدق ناقــوس الخطــر املتعلــق بنقــص امليــاه العذبــة ،ومــع
اســتنزاف الخزانــات الجوفيــة املحليــة ســيتعني عــى املدينــة املنــورة أن
تعتمــد بشــكل اكــر عــى امليــاه املحــاة املســتوردة مــن البحــر األحمــر.
تتميــز املدينــة املنــورة بخصائــص فريــدة تتعلــق بالعنــارص الطبيعيــة
يف هيكلــة املدينــة ،التــي ميثلهــا املحــور الطــويل للوديــان واألرايض
الزراعيــة التــي تعــر املدينــة ،مبــا يف ذلــك املــزارع التقليديــة .يعــد هــذا
مصــدر هــام لتحســن الظــروف البيئيــة والحفــاظ عــى هويــة املدينــة
املنــورة التاريخيــة كواحــة وتعزيزهــا .وبالرغــم مــن تشــكيل األرايض
الزراعيــة لنحــو  %23مــن إجــايل اســتخدام األرايض ،الــذي يعــادل نصــف
االســتخدام الســكني لــأرايض ،أال أن املدينــة تُظهــر شــبكات خــراء
صغــرة األبعــاد ومتفرقــة ومتباعــدة ،بســبب قلــة املســاحات العامــة
الخــراء مثــل املتنزهــات والحدائــق العامــة وأنــواع أخــرى مــن املناطــق
العامــة املفتوحــة التــي ميكــن أن تكمــل املشــهد الزراعي-الحــري.
لســوء الحــظ ،تــم تحويــل بعــض أجــزاء الشــبكة الخــراء املوجــودة إيل
مناطــق للتنميــة الجديــدة بســبب انعــدام الترشيعــات املالمئــة ،خاصــة
يف املناطــق القريبــة مــن املســجد النبــوي والجــزء الجنــويب للمدينــة.
إذا مــا تــم معالجــة هــذا األمــر قريب ـاً ،فقــد تخضــع األرايض الزراعيــة غــر
ٍ
أراض
املحميــة لضغــط التنميــة ،كــون أن هــذه األرايض تقــع عــادة عــى
مســتوية نســبياً ،التــي تســهل وتــرع مــن عمليــات التطويــر.
وميكــن أن تســاهم عمليــات التنميــة العمرانيــة يف املناطق الهامشــية،
مثــل ســفوح التــال واألرايض الزراعيــة واألوديــة يف تقســيم
املســاحات الطبيعيــة وتهديــد النظــام البيئــي يف املدينــة املنــورة.
ومــع ذلــك ،مــن خــال تحليــل األمنــاط الحرضيــة املتعلقــة بالطبوغرافيــة
الطبيعيــة ،ميكــن مالحظــة أن التعديــات التنمويــة عــى ســفوح التــال ال
تعتــر مــن التوجهــات ذات األثــر األكــر ،حيــث أن املناطــق غــر املخططــة
املبنيــة عــى الســفوح متثــل أقــل مــن  %1مــن إجــايل غــر املخطــط
املبنــي .وبالرغــم مــن ذلــك ،يجــب إعطــاء األولويــة لحاميــة الســفوح
كعنــارص طبيعيــة مهمــة للمدينــة ،ألنهــا تحــدد ســات األوديــة الطبيعيــة
التــي تحــوي املدينــة ،وتلعــب دورا ً هــام يف حاميــة البيئــة الحرضيــة مــن
الريــاح ،وتقلــل مــن حــدة الفيضانــات مــن خــال توجيــه ميــاه العواصــف إيل
األوديــة عــر ممــرات مائيــة طبيعيــة.
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 ١،٦االستجابات االسرتاتيجية
بعــد إجــراء التشــخيص عــى املســتوى االســراتيجي وتحديــد أهــم أربــع قضايــا اســراتيجية تؤثــر عــى التنميــة العمرانيــة يف املدينــة املنــورة ،تــم بنــاء
عــى ذلــك تحديــد أربــع تدخــات اســراتيجية ومــن ثــم تــم وضــع املعالجــات املناســبة موضحـاً عــى وجــه الخصــوص البعــد املــكاين عــى املســتويات
التخطيطيــة املختلفــة مبــا يتــاءم مــع طبيعــة وأولويــات املدينــة املنــورة.

106

 ١،١،٦املدينة املدمجة

 ٢،١،٦املدينة املتكاملة

وفقــاً ملبــادئ برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة ،تحتــاج
املــدن لتشــجيع تنفيــذ االســراتيجيات العمرانيــة التــي تأخــذ يف عــن
االعتبــار الحاجــة لتوجيــه أمنــاط التوســع الحــري ،بإعطــاء األولويــة
للبنيــة التحتيــة املتصلــة والخدمــات والكثافــات الســكانية املســتدامة
والتصميــم املدمــج باإلضافــة إيل دمــج األحيــاء الجديــدة ضمــن النســيج
الحــري .يف هــذا الســياق ،يتــم التأكيــد عــى العالقــة بــن الشــكل
الحــري واســتدامة املدينــة ،تبع ـاً للتوصيــة التــي تنــص عــى أن شــكل
وكثافــة املــدن لهــا أثــر عــى االســتعامل املســتدام للمــوارد وجــودة حيــاة
املواطنــن .كنتيجــة لذلــك النقــاش ،نتجــت العديــد مــن األفــكار التــي
تدعــم فكــرة املدينــة املدمجــة كأفضــل شــكل حــري مســتدام .يبــدو
تصــور املدينــة املدمجــة عــى أنهــا منطقــة حرضيــة عاليــة الكثافــة ،تتميــز
باســتخدامات متنوعــة ومختلطــة ،وتضــم مناطــق حرضيــة كثيفــة وحيويــة،
وتحــوي مرافــق وخدمــات موزعــة جيــدا ً( ،كاملستشــفيات والحدائــق
واملــدارس وأماكــن الرتفيــه) .إن إنشــاء آليــات عمرانيــة وترشيعيــة مــن
أجــل توحيــد مدينــة مدمجــة يــؤدي إيل زيــادة فــرص الوصــول واملــي،
بالتــايل زيــادة عــدد مســتخدمي وســائل النقــل العــام واملســاحات
العامــة ،وتخفــف أيضــاً مــن شــدة االزدحامــات وتدعــم االقتصــاد وتزيــد
التفاعــل بــن أفــراد املجتمــع .تتضمــن السياســات التــي تدعــم الدمــج
الحــري دعــم التجديــد الحــري وإعــادة إحيــاء مراكــز املــدن وضبــط
التوســع يف املناطــق الريفيــة واملحيطــة ،وتعزيــز الكثافــة العاليــة
وتنــوع االســتخدام وتركيــز التنميــة الحرضيــة حــول نقــاط النقــل العــام.
ويعكــس هــذا الســيناريو تعزيــز منــط الطــرق النابضــة بالحيــاة وتشــجيع
الســكان عــى املــي أو ركــوب الدراجــات الهوائيــة ،وستشــجع الكثافــة
العاليــة والتطــور املتنــوع لــأرض مزيجـاً اجتامعيـاً يحظــى بقــرب املســافة
مــن العمــل واملنــزل والخدمــات .تســاعد قابليــة املــي عــى تخفيــف
االعتــاد عــى املركبــات ،مــا يخفــف بالتــايل مــن حــدة االزدحــام وتلــوث
الهــواء ومشــاكل اســتنفاذ املــوارد .باإلضافــة إيل ذلــك ،يهــدف التطــور
الحــري املدمــج إيل املحافظــة عــى مــوارد األرايض واألصــول
الطبيعيــة مــع زيــادة كفــاءة البنيــة التحتيــة العامــة وخدمــات النقــل .ويوفــر
الشــكل العمــراين املدمــج ،املدعــوم بنظــام نقــل عــام عــايل الكفــاءة،
فرصــاً لزيــادة الكثافــات وحاميــة املــوارد الطبيعيــة وتحســن فــرص
الوصــول إيل املناطــق املركزيــة لجميــع املقيمــن.

تتطــور املدينــة املتكاملــة بشــكل شــامل بحيــث تقــدم خدمــات حرضيــة
موزعــة جيــدا ً فيــا تســاهم كل أجزائهــا يف وظائفهــا وتجمــع الســكان من
مختلــف الطبقــات االجتامعيــة والفئــات العمريــة ،تخدمهــم جميع ـاً بيئــة
حرضيــة عاليــة الجــودة .مــع ذلــك ،يشــر معيــار التكامــل إىل رضورة النظــر
يف جميــع السياســات واملقرتحــات ومــدى ترابطهــا ببعضهــا البعــض.
وضمــن هــذا اإلطــار ،يجــب أن ينعكــس معيــار التكامــل والرتابــط بــن
مختلــف العنــارص الحرضيــة مــن خــال املدينــة ككل بحيــث تكــون قيمتهــا
أعــى مــن مجمــوع قيــم مكوناتهــا املنفــردة .ويتطلــب برنامــج األمــم
املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة ،ردا ً عــى األجــزاء املنوعــة وشــبكات
العالقــات املعقــدة للمدينــة املعــارصة ،تطويــر تدخــات حساســة
للســياق تعالــج الجوانــب متعــددة األبعــاد ألشــكال التكامــل االجتامعــي
العمــراين ضمــن مختلــف السياســات واملامرســات الحرضيــة .ويعتــر
انعــدام التكامــل االجتامعي-العمــراين يف املدينــة مبثابــة مشــكلة
متعــددة املســتويات ،لكــن اكــر النواحــي وضوحـاً وتأثــرا ً يتعلــق بتعريــف
املدينــة العمــراين للمقيمــن الدامئــن والحجــاج الــزوار بشــكل ثنــايئ.
ووفقــاً لذلــك ،فــإن تحقيــق أشــكال التكامــل بــن مختلــف مســتخدمي
املدينــة وجمعهــم معـاً للتجربــة والعيــش معـاً يف بيئــة حرضيــة مشــركة،
هــو احــد الحلــول املقرتحــة للمدينــة املنــورة.
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تعــ َّرف املدينــة التاريخيــة عــى أنهــا منطقــة نشــطة ،مرشوطــة بقــوة
بتوفــر بنيــة فيزيائيــة تنبــع مــن ماضيهــا ،وميكــن التعــرف عليهــا مــن خــال
تطــور ســكانها  .٥٣بنــا ًء عــى هــذا التعريــف ،مــن املهــم أن تكــون األماكــن
التاريخيــة مســكونة مــن قبــل نــواة حضاريــة حيــة ،لهــا هويــة حرضيــة
قويــة .وعــى مــدى العصــور القليلــة املاضيــة ،تدهــورت املــدن الداخليــة
وضواحيهــا التاريخيــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،وهنــا ،تجــدر اإلشــارة إىل مــا
تواجهــه املــدن الســعودية مــن أشــكال التنميــة املكثفــة والتــي تنشــأ
معظمهــا يف املناطــق التاريخيــة مــا أدى لتدهــور تراثهــا املعــاري
إلفســاح املجــال للتطــورات الجديــدة بــدالً مــن تحديــث املناطــق التاريخية.
 .تعــاين املدينــة املنــورة عــى وجــه الخصــوص مــن هــذا الضغــط ،وهــي
تخــر اغلــب مناطقهــا التاريخيــة وســكانها املقيمــن بســبب التوســع
يف األنشــطة التــي تهــدف إليــواء الحجــاج ،األمــر الــذي أســفر بــدوره
عــن نشــوء املضاربــات العقاريــة .وضمــن إطــار االســتجابة لذلــك ،مــن
الــرورة مبــكان البــدء بإعــداد تصنيــف لهــذه املناطــق ،متبوعــاً بإعــداد
أنظمــة دقيقــة للحفــاظ عليهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا وتنشــيطها،
ليــس بهــدف حاميــة املبــاين الرتاثيــة فحســب ،بــل للحفــاظ عــى النســيج
الحــري التاريخــي بأكملــه ،شــامالً كل عنــارصه مــن أمنــاط الشــوارع إيل
الســكان.

تأخــذ املدينــة املرنــة بعــن االعتبــار الشــكل األنســب للبيئــة املبنيــة،
إضافــة للبنيــة التحتيــة املاديــة لتكــون اكــر مرونــة وقــدرة عــى مواجهــة
الظــروف املاديــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تتبــع اســتنفاذ املــوارد
النفطيــة وتغــر املنــاخ .وميكــن تعريــف املدينــة املرنــة عــى أنهــا
«شــبكة مســتدامة مكونــة مــن أنظمــة ماديــة ومجتمعــات»  ٥٤تتكــون مــن
عنــارص املدينــة املبنيــة والطبيعيــة ،إضافــة للطــرق واملبــاين والبنيــة
التحتيــة املاديــة وخدمــات االتصــاالت والرتبــة والطبوغرافيــة والســات
الفيزيائيــة والجيولوجيــا وممــرات امليــاه وكثافــة الســكان ..الــخ .وبصــورة
عامــة ،تشــكل النظــم املاديــة جســد املدينــة ،فهــي عظامهــا ورشايينهــا
وعضالتهــا .وميكــن تعريــف مفهــوم املدينــة املرنــة وفق ـاً لجودشــالك
( ٥٥ )2003بأنهــا املــدن القــادرة عــى تحمــل الصدمــة والضغــط الشــديدين
دون نشــوء أي عواقــب فوريــة أو تشــوهات دامئــة .وتكتســب هــذه
املــدن درجــة معينــة مــن املرونــة حيــث أنهــا مصممــة مســبقاً للتوقــع
ثــم التعــايف واالرتــداد مــن آثــار املخاطــر الطبيعيــة أو التكنولوجيــة.
ووفقــاً لألجنــدة الحرضيــة الجديــدة ،يتوجــب عــى املــدن ضــان
االســتدامة البيئيــة مــن خــال تعزيــز الطاقــة النظيفــة واالســتعامل
املتنــوع لــأرايض واملــوارد يف التنميــة الحرضيــة ،وحاميــة النظــم
البيئيــة والتنــوع البيولوجــي وتعزيــز االســتهالك واإلنتــاج املســتدامني،
وتقليــل مخاطــر الكــوارث ،والحــد مــن أثــر التغــر املناخــي والتكيــف معــه.
وبعبــارة أخــرى ،يتوجــب عــى املــدن أن تتبنــى منــط املرونــة الحرضيــة.
باإلضافــة إيل هــذا ،ت َدعــم املدينــة املرنــة وت ُدعــم مــن نُظمهــا اإلقليميــة
وتفعيــل آليــات األيــض الحــري اإليجــايب ،ودعــم اإلدارة املســتدامة
واســتعامل املــوارد الطبيعيــة واألرايض ،لضــان تحقيــق مســتويات
العــرض املالمئــة وسالســل القيــم املتوازنــة .متاشــياً مــع ذلــك ،تحتــاج
املدينــة أن تحمــي وتدعــم شــبكتها الخــراء ،واســتكاملها مبســاحات
عامــة خــراء كبــرة ووصلهــا بنظــام األوديــة ،باإلضافــة إيل إعــادة تنصيــب
اإلدارة الطبيعيــة للميــاه ،خاصــة مبــا يتعلــق بــإدارة ميــاه األمطــار وآليــات
زيــادة منســوب امليــاه الجوفيــة.
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النظرة املستقبلية

 ٢،٦النــاذج املناســبة للتنميــة العمرانيــة يف املدينــة
املنــورة

 ١،٢،٦دمج املدينة وتوحيد أشكال التنمية وتكثيف املراكز

يجــب معالجــة التوجهــات التنمويــة يف املدينــة املنــورة مــن أجــل عكــس
االتجــاه الحــايل يف النمــو غــر املتــوازن وأمنــاط التنميــة .بالنظــر إيل
الضغــط العــايل التــي تضعــه الديناميكيــات الدينيــة عــى مركــز املدينــة
التــي يقــع فيهــا املســجد النبــوي ،يــويص املخطــط الهيــكيل للمدينــة
املنــورة املقدمــة يف عــام  2011بتنفيــذ نهــج تنمــوي مبنــي عــى
التكثيــف حــول النقــاط واملمــرات لتخفيــف الضغــط عــى مركــز املدينــة
وعــى نظــام النقــل بشــكل عــام .ويتيــح هــذا االتجــاه توزيــع الكثافات عىل
املدينــة وتوفــر فــرص لالســتثامر املوجــه لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة.
يهــدف هــذا التوجــه ،املدعــوم بنظــام النقــل العــام ،إيل تحســن فــرص
الوصــول بــدالً مــن تشــجيع الهجــرة إيل مناطــق خــارج املدينــة املنــورة
الحتــواء النمــو املســتقبيل .يســاهم هــذا ،وبشــكل متزايــد ،يف
تعــدد املراكــز ،ويحــول املدينــة املنــورة مــن منــوذج شــعاعي أحــادي
املركــز إيل منــوذج متعــدد املراكــز املتوزعــة .وفقـاً لهــذا التوجــه وتحليــل
للكثافــة ،يجــب أن تقــع املناطــق التنمويــة الجديــدة داخــل حــدود النطــاق

١

األرايض البيضاء داخل الطريق الدائري الثالث عىل بعد  10دقائق سريا
عىل األقدام من محطات املرتو املتوقعة لتكون ذات أولوية للتكثيف

٢

مناطق التنمية داخل املساحة العمرانية املناسبة للتكثيف وزيادة
األماكن العامة والخرضاء

ٍ
أراض كافيــة
العمــراين لعــام  ،1450حيــث أن املدينــة املنــورة لديهــا
الحتــواء النمــو املســتقبيل للســكان دون إضافــة الضواحــي املتمــددة
والتنميــة املتناثــرة املتباعــدة واملنعزلــة ،وتقليــل التمــدد الحــري.
ويحــد هــذا التوجــه مــن أشــكال الزحــف العمــراين وتعزيــز أشــكال الدمــج
والتكثيــف االســراتيجي .عــى هــذا النحــو ،ســتصبح النقــاط  ،املتصلــة
بنظــام النقــل العــام واملوجــودة داخــل حــدود النطــاق العمــراين لعــام
 ،1450عناقيــد للتنميــة الجديــدة ،تعمــل كوجهــات موزعــة يف املدينــة
ومســاحات إلعــادة التنميــة ضمــن األثــر الحــري ،وتصبــح بذلــك مراكــز
جديــدة .بنــا ًء عــى ذلــك ،يجــب أن تحمــى األرايض التــي تقــع بــن حــدود
النطــاق العمــراين لعــام  1450وحــدود حاميــة التنميــة مــن أي تطــورات،
باســتثناء التطــورات الزراعيــة.
ويجــب أن تقتــر التنميــة املســتقبلية عــى حــدود التكثيــف املحــددة
يف الشــكل  ،٥٠التــي تقــع بــن الطريــق الدائــري الثالــث( ،طريــق امللــك
عبداللــه) وطريــق امللــك خالــد الرسيــع (الطريــق الدائــري الرابــع).
تبلــغ مســاحة األرايض البيضــاء ،إيل جانــب األرايض املعــدة إلعــادة
التنميــة ضمــن هــذه الحــدود ،مــا يقــارب  3727هكتــار ( 1597هكتــار أرايض
بيضــاء  689 +للتنميــة املوافــق عليهــا ،شــامالً بذلــك مدينــة املعرفــة
االقتصاديــة ومدينــة الحجــاج  2127 +هكتــار ملناطــق إعــادة التنميــة)،
والتــي تبلــغ قدرتهــا االســتيعابية نحــو  1,119,977نســمة بكثافــة تــراوح
بــن  200-150نســمة /هكتــار .هــذا يعنــي أن إجــايل مســاحة األرايض
املخصصــة للتكثيــف االســراتيجي ميكنهــا أن تــؤوي مــا يقــارب ضعــف
عــدد الســكان املتوقــع بعــد رؤيــة  ،2030وبالتــايل ،لــن يكــون هنــاك حاجــة
للتوســع يف املدينــة يف املســتقبل املنظــور.
يوضــح الشــكل  ٥٠املبــادئ العمرانيــة املقرتحــة للتكثيــف االســراتيجي
املتزايــد للمدينــة املنــورة ،بــدءا ً بتحديــد أربــع فئــات لــأرايض الخاليــة،
لثالثــة منهــا القــدرة عــى تكثيــف وتركيــز االســتخدامات ،وواحــدة مخصصة
للحفــظ:
• األرايض البيضــاء التــي تقــع ضمــن الطريــق الدائــري الثــاين ،بكثافــة
مقرتحــة تبلــغ  150نســمة /هكتــار يســودها االســتخدام املتنــوع .تبلــغ
مســاحة هــذه األرايض  138هكتــار وميكــن أن تــأوي  70,637ألــف نســمة،
وفقـاً للكثافــة املقرتحــة مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات
البرشية.
• األرايض البيضــاء التــي تقــع ضمــن الطريــق الدائــري الثالــث يجــب أن
تعطــى األولويــة لتكــون ضمــن مســافة  10دقائــق ســر عــى اإلقــدام
مــن محطــات املــرو املتوقــع ،ويتــم تطويرهــا لتحقيق الكثافــة املقرتحة
التــي تبلــغ  200نســمة /هكتــار .تبلــغ مســاحة هــذه األرايض  953هكتــار
وميكــن أن تــأوي  416,193نســمة.
• املناطــق البيضــاء الثانويــة خــارج الطريــق الدائــري الثالــث بالكثافــة
الســكانية املقرتحــة التــي تبلــغ  200نســمة/هكتار .تبلــغ مســاحة هــذه
األرايض  429هكتــار ،وميكــن أن تــأوي  205,434نســمة.
• األرايض البيضــاء ضمــن الطريــق الدائــري الثــاين يجــب أن تحفــظ إلنشــاء
املســاحات الخرضاء العامــة واملفتوحة.
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النظرة املستقبلية

 ٢،٢،٦املدينــة املتكاملــة :ترابــط املدينــة والدمــج مــا بــن
املقيمــن والحجــاج الزائريــن
مــن أجــل تحقيــق التكامــل االجتامعــي  -العمــراين يف املدينــة املنــورة،
ولتفكيــك منــط الثنائيــة العمرانيــة  ،يجــب وضــع سلســلة سياســات
وتدخــات شــاملة .أوالً ،يجــب الرتكيــز عــى تنفيــذ نظــام النقــل العــام
املقــرح ،الــذي قــد يعمــل كعمــود ارتــكاز للتكامــل ،لتعزيــز حركــة التبــادل
واللقــاء ،بالتــايل تعزيــز التكامــل االجتامعــي  -العمــراين يف أنحــاء
املدينــة .عمومـاً ،ســيلعب نظــام النقــل العــام املقــرح دورا ً رئيســياً يف
تعزيــز التكامــل والتواصــل بــن مختلــف أنحــاء املدينــة ،وتســهيل التواصــل
بــن املقيمــن والحجــاج ،وتحســن مجــال املشــاة وتقليــل أشــكال
التداخــل والتعــدي بــن املشــاة واملركبــات ضمــن الطريــق الدائــري األول.

تدعــم اســراتيجية املدينــة املتكاملــة منــوذج املدينــة املتعــددة املراكــز
املتصــورة يف املخطــط الشــامل مــن اجــل إعــادة توزيــع الخدمــات
واملرافــق وفــرص العمــل اســراتيجياً ،بنــا ًء عــى اإلمكانيات التــي توفرها
مرافــق النقــل العــام .وبفضــل تنفيــذ نظــام املــرو املقــرح ،ســتتمكن
املدينــة مــن إيــواء كثافــات اكــر ،مــن خــال تكثيــف املراكــز متعــددة
االســتخدام حــول نقــاط املواصــات .ســتخفف تنميــة املراكــز الجديــدة
ضمــن األثــر الحــري املقــرح املدعــوم بركيــزة املواصــات العامــة مــن
تركيــز الحجــاج يف املناطــق املركزيــة ،وتوفــر الفرصــة إلنشــاء مرافــق
ســكنية يف األحيــاء الجديــدة .كــا أن ذلــك لــن يســاهم فقــط يف تحقيق
توزيــع اكــر تنوع ـاً للكثافــات الســكانية واملناطــق متعــددة االســتخدام ،
بــل يتعداهــا بتوزيــع وجهــات الحجــاج يف هــذه املراكــز ،املربوطــة جيــدا ً
بنظــام النقــل العــام الجديــد ،وســتدعم التكامــل واالرتبــاط االجتامعــي
واختــاط الحجــاج باملقيمــن يف أنحــاء املدينــة.

يجــب أن يتــم تطويــر شــبكة النقــل العــام لخدمــة املدينــة املنــورة محليـاً

١

محطة قطار الحرمني الرسيع

٢

املسجد النبوي

٣

قطع األرايض الفضاء املتبقية داخل
النسيج العمراين الحايل

ولتشــكيل وســيلة لتعزيــز التواصــل بــن املدينــة املنــورة ومدينتــي
مكــة املكرمــة وجــدة اللتــان تســتقبالن أعــى أعــداد مــن الحجــاج .وبهــذه
الطريقــة ،لــن يكــون دور قطــار الحرمــن ومحطتــه يف املدينــة املنــورة
نقطــة اقتصاديــة قويــة ومركــز جديــد للســكان فحســب ،بــل يصبــح وصلــة
أساســية بــن املدينــة املنــورة وجــدة ومكــة املكرمــة ،ويصبــح عنــرا ً
أساســياً إلدارة تدفــق الحجــاج عــر املــدن الثــاث بطريقــة اكــر اســتدامة.

ويف ظــل دعــم املناطــق املركزيــة ،ســتصبح املراكــز الجديــدة مراكــز
ثانويــة موزعــة يف املدينــة ،وتنشــئ نظــام متعــدد األقطــاب يضــم
خدمــات ونشــاطات للســكان والزائريــن .يجــب أن تكــون هــذه املناطــق
جديــدة التطويــر متنوعــة يف الهويــة والطابــع ،وتُطــور كعنــر مكمــل
لنظــام متعــدد املراكــز املتكامــل ،لدعــم التنــوع يف االقتصــادات
املحليــة ولتوفــر وظائــف جديــدة للمدينــة .ميثــل الشــكل  ٥١مناطــق
مختــارة ومعايــر اســراتيجية تابعــة لهــا لتعريــف النقــاط متنوعــة الوظيفــة
واالســتخدام التــي تتميــز بســهولة املــي ومجموعــة واســعة مــن
الخدمــات واإلســكان للحجــاج .ســتكون هــذه املناطــق ،التــي تــم
تخصيصهــا إلعــادة التطويــر ،مرتبطــة مع ـاً بنظــام مســاحات عامــة خــراء
تشــجع حركــة املشــاة وتخفــف الضغــط عــى املركــز الفعــي .كــا ســيتيح
تطبيــق منــوذج الالمركزيــة تحقيــق توزيــع متــوازن ملرافــق ســكن الــزوار،
إضافــة للتخفيــف مــن ظاهــرة املدينــة املزدوجــة .ويعــرف مقــرح املدينة
املتكاملــة االســراتيجي املراكــز الجديــدة عــى أنهــا:
• نقــاط متعــددة االســتخدام (يســود فيهــا االســتخدام املتنــوع ومراكــز
تركــز الخدمــات)
• نقاط تجارية (يسود فيها االستخدام التجاري)
• نقــاط إيكولوجيــة (تقاطــع النقــاط األخــرى مــع األرايض الزراعيــة واملزارع
التقليدية)
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 ٣،٢،٦املدينــة التاريخيــة :الحفــاظ عــى هويــة املدينــة املنــورة
وتعزيزهــا
فقــدت املدينــة املنــورة معظــم شــكلها التاريخــي والتقليــدي املبنــي
تحــت الضغــط الشــديد مــن مضاربــات التنميــة ،خاصــة يف املناطــق
املحيطــة باملســجد النبــوي التــي تعــد األكــر قدمـاً .ومن الــرورة مبكان
وضــع نظــام إدارة جديــد مــن أجــل الحفــاظ عــى الهويــة التاريخيــة للمدينــة،
وتطبيقــه عمليــاً لحاميــة األحيــاء التاريخيــة والشــعبية .وتعكــس هــذه
املناطــق كالً مــن مناظــر الشــوارع ،واألمنــاط الحرضيــة طوبولوجيــة البنــاء
والهيــاكل االجتامعيــة املرتبطــة بهــا ،وتاريخهــا وســكانها وطــرق العيــش
القدميــة والجديــدة فيهــا .وباإلضافــة الســراتيجية املدينــة املتكاملــة،
تقــرح رؤيــة املدينــة املنــورة التاريخيــة اســراتيجية حفــظ وإنعــاش
تســتغل دور املدينــة التاريخــي كوجهــة مضيافــة وحيويــة وخــراء.

مســتويات الضيافــة املقدمــة مــن خــال توفــر خيــارات اإلقامــة
الصغــرة النطــاق ،مثــل «الفنــادق الصغــرة» أو مــا شــابهها ،لتتــوزع
يف أنحــاء األحيــاء الشــعبية والتاريخيــة .كــا أن تنفيــذ هــذا املقــرح لــن
يســاهم يف الحــد مــن حالــة التباعــد املــكاين واالجتامعــي بــن الحجــاج
واملقيمــن فحســب؛ بــل أنــه سيســاهم يف توفــر فرصــة لزيــادة
دخــل األرس مــن الطبقتــن املتوســطة والفقــرة ،إضافــة إىل إنعــاش
اقتصــاد املناطــق التاريخيــة والشــعبية .إال أنــه مثــة رضورة ملراعــاة
االختالفــات بــن أنــواع املناطــق املختلفــة ،وكذلــك ،يجــب وضــع خطــة
متنوعــة للحفــاظ عــى وتطويــر وإنعــاش تلــك املناطــق بعــد تصنيفهــا.

تاريخيــا ،اعتــاد ســكان املدينــة املنــورة عــى إيــواء الحجــاج يف بيوتهــم
يف فــرة الحــج .بيــد أنــه قــد لوحــظ التغــر الحاصــل يف النســق
العمــراين وتقاليــد الضيافــة عــى مــر األعــوام العرشيــن املاضيــة
وذلــك يف ظــل الزيــادة امللحوظــة يف إنشــاء الفنــادق العامليــة
والشــقق الســكنية .وميكــن إلعــادة إحيــاء هــذا التقليــد القديــم تعزيــز

ترتكــز معظــم املناطــق التــي تحتــاج إيل حاميــة وتطويــر ضمــن
الطريــق الدائــري الثــاين وتعتــر مبثابــة مناطــق غــر مخططــة .تعمــل

١

األحياء غري املخططة والشعبية

٢

اآلبار واملواقع التاريخية واألرايض
الزراعية التقليدية

هــذه املناطــق التــي تتميــز بنســق حــري شــعبي بشــكل افضــل
مــن حيــث معايــر االســتدامة ،مثــل كفــاءة األرض والكثافــة الحرضيــة
ومســاهمتها يف تقليــل ظاهــرة الجــزر الحراريــة يف وســط املدينــة.
حالي ـاً ،تعــاين هــذا املناطــق املركزيــة مــن املدينــة ذات هيكلــة حرضيــة
تقليديــة مــن نقــص الخدمــات وانعــدام التكامــل مــع باقــي املدينــة .عنــد
تطويرهــا بشــكل مناســب ووصلهــا مجــددا ً مــع نظــام املناطــق العامــة
واملواقــع األثريــة ،قــد تصبــح هــذه املناطــق أحيــا ًء مســتدامة ونابضــة
بالحيــاة ،لهــا هويــة غنيــة وتقــدم مســاهمة لالقتصــاد الــكيل للمدينــة.
وعــى هــذا النحــو ،تقــرح االســراتيجية إعــادة النظــر وتصنيــف غالبيــة مــا
يســمى حاليـاً باملناطــق غــر املخططــة ،مــن أجــل تقليــل مخاطــر فقــدان
أصــول ذات قيمــة تاريخيــة واجتامعيــة  -اقتصاديــة .ويحــدد تصنيــف
املناطــق غــر املخططــة املقــرح ،املوضــح  ٥٣نوعــن مــن األحيــاء التــي
يجــب الحفــاظ عليهــا وصونهــا:
• املناطــق غــر املنظمــة داخــل الطريــق الدائــري الثالــث ،والتــي
تــؤوي مــا يقــارب  %22مــن الســكان الدامئــن ولهــا إمكانــات تاريخيــة
كبــرة ،كــا تــم تحديــده املتعلــق بأمنــاط النمــو الحــري ويعــود
إيل عــام  .1929تحتــاج هــذه املناطــق إيل دراســة اكــر عمقــاً،
خاصــة املتعلقــة باألحيــاء املحيطــة بالطريــق الدائــري األول حيــث
أنهــا تحتــوي عــى أقــدم أحيــاء املدينــة املنــورة ،تشــكلت حــول نــواة
املســجد الحــرام وتتوســع تدريجيــاً إيل محيطهــا مــع مــرور الوقــت.
• املناطــق ذات األمنــاط الحرضيــة التقليديــة التــي تقــع بالقــرب مــن أو
داخــل الشــبكة الخــراء ،التــي تضــم األرايض الزراعيــة التقليديــة .يجــب
املحافظــة عــى هــذه املناطــق ودمجهــا يف شــبكة خــراء حرضيــة
جديــدة وممتــدة ،تعزيــزا ً للثقافــة املحليــة والتقاليــد املتعلقــة باألنشــطة
الزراعيــة ،إىل جانــب الحفــاظ عــى هويــة املدينــة املنــورة التاريخيــة
باعتبارهــا كواحــة وتعزيزهــا.
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 ٤،٢،٦عادة توازن النظم االجتامعية  -البيئية واالقتصادية
تهــدف االســراتيجية الرابعــة إيل تعزيــز تطويــر األطــر العمرانيــة الحرضيــة
التــي تدعــم االســتخدام واإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة
واألرايض ،داعمــة بذلــك االندمــاج والكثافــة املناســبني ،وتعــدد املراكــز
واالســتعامل املتنــوع املوضــح يف االســراتيجيات الســابقة .وتعــزم
االســراتيجية ،التــي تهــدف إيل إعــادة تــوازن وظائــف املدينــة وســاتها
الطبيعيــة ،إيل تقويــة املرونــة الحرضيــة واالســتدامة البيئيــة ،وتســبب
وفــورات الحجــم والتكتــل مــن خــال تقليــل املخاطــر وتعزيــز مســتويات
األمــن الغــذايئ واملــايئ.

١

وادي العقيق

٢

مساحات خرضاء داخل املدينة غري كافية

٣

املساحة املبنية

عــى الرغــم مــن متتــع املدينــة املنــورة بشــبكة زرقــاء وخــراء واللتــان
تتســان مبســتوى تنظيمــي جيــد حيــث تتكونــان مــن نظــام وديــان
ٍ
وأراض زراعيــة وعــدد قليــل مــن الحدائــق العامــة
متفرعــة ومــزارع
واملتنزهــات ،إال أنهــا باتــت تتســم بتــدين هــذه املظاهــر بشــكل
تدريجــي عــدا عــن تفرقهــا وتشــتتها عنــد االنتقال مــن املناطــق اإلقليمية
إيل النطــاق الحــري وخاصــة يف وســط املدينــة .يف هــذه املناطــق،
تنــدر املســاحات الخــراء العامــة وتبتعــد عــن بعــض وعــن الشــبكة الزرقــاء
للوديــان التــي تعــر املدينــة .وعــى هــذا النحــو ،تجــب املعالجــة الرسيعــة
لقلــة املســاحات الخــراء يف مناطــق الوســط ،باإلضافــة إيل الخســارة
املذكــورة ســابقاً لــأرايض الزراعيــة وامليــاه العذبــة .ســيعمل هــذا عــى
تقليــل االنفصــال واختــال التــوازن يف النواحــي االجتامعيــة والبيئيــة
واالقتصاديــة للمدينــة ،مــا يجعــل املدينــة اكــر مرونــة .بنــا ًء عــى ذلــك،
تحتــاج املدينــة املنــورة إيل إعــادة بنــاء وتعزيــز شــبكتها الخــراء غــر
املتناســقة يف وســط املدينــة ،مــن خــال تحويــل األرايض البيضــاء
إيل مســاحات عامــة ،خاصــة ضمــن الطريــق الدائــري الثــاين .وســيتعني
وضــع نظــام مفصــل ومرتبــط جيــدا ً لألماكــن العامــة الصغــرة ،تســتهدف
املناطــق املحيطــة باملســجد النبــوي وتصاحــب التطويــر للمراكــز
الجديــدة .يجــب أيضــاً الحفــاظ عــى األرايض الزراعيــة التــي تقــع ضمــن
املدينــة ،والتــي تعربهــا مــن شــالها إيل جنوبهــا ،ووصلهــا بالنظــام
الجديــد للمســاحات الخــراء العامــة.
يتعــن كذلــك حاميــة األوديــة الرئيســية التــي تحمــل تدفــق امليــاه تجــاه
املدينــة والتــي لهــا القــدرة عــى تغذيــة مســتويات امليــاه الجوفيــة ،مــن
تعديــات التنميــة ،وإعــادة فتحهــا واعادتهــا إيل طبيعتهــا حيثــا امكــن (مــع
شــبكة قنواتهــا الفرعيــة) .ســيقدم هــذا فرصـاً إلنشــاء حدائــق رشيطيــة
يف أنحــاء املدينــة ،ولتطويــر نظــام مشــاة شــامل ،مدمــج مــع الشــبكتني
الخــراء والزرقــاء .تهــدف هــذه االســراتيجية إيل تقليــل خطــر الفيضــان
وتســهيل آليــات تعبئــة امليــاه للمدينــة املنــورة ،مــن خــال بنــاء بــرك
التخزيــن الصغــرة ووصلهــا بنظــام األوديــة .ســيتيح هــذا النهــج ،إيل
جانــب الحفــاظ عــى املناطــق الخــراء عــى طــول األوديــة وتطويرهــا،
وإعــادة إنشــاء آليــات تعبئــة ميــاه يف الوقــت نفســه  ،فرصــاً لتطويــر

الزراعــة الحرضيــة وشــبه الحرضيــة ،وتعزيــز األمــن الغــذايئ وزيــادة مرونــة
املدينــة املنــورة ملواجهــة الســيول أو الفيضانــات.
تعــرض الخريطــة يف الشــكل  ٥٣ثــاث أنــواع للتدخــات الداعمــة
الســراتيجية املدينــة املرنــة:
• نظــام األوديــة الرئيســية الواجــب حاميتهــا ،واعادتهــا إيل طبيعتهــا
ودمجهــا مــع نســيج املدينــة.
• نظام برك تخزين صغرية عىل جوانب األودية
• األرايض الزراعيــة الــازم الحفــاظ عليهــا ووصلهــا باملســاحات العامــة
الخــراء الجديــدة
• املناطــق املحتملــة لتطويــر املســاحات العامــة الخــراء فيهــا والتــي
تقــع عــى تقاطــع الشــبكة الخــراء ،واألرايض املعــدة إلنشــاء املراكــز
عاليــة الكثافــة واملتعــددة االســتخدامات.
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 ٣،٦رؤية املدينة املنورة املستدامة
تتــايش االســراتيجيات األربعــة املقرتحــة مــع ُرؤى وأهــداف األجنــدة
الحرضيــة الجديــدة وتســتند إىل ثالثــة أبعــاد لالســتدامة .عــى
هــذا النحــو ،تهــدف الرؤيــة العامــة ،التــي تنتــج مــن دمــج املقرتحــات
االســراتيجية الثالثــة ،إيل تغيــر النســق الحــري للمدينــة املنــورة
هيكليــاً لتحقيــق الجوانــب الثــاث لالســتدامة:
• ضــان العدالــة االجتامعيــة يف توزيــع الــروات والخدمــات االجتامعيــة
(االســتدامة االجتامعيــة)
• املحافظــة عــى النمــو االقتصــادي املســتقر مــع إعــادة هيكلــة نظــام
اإلنتــاج مــن اجــل توفــر املــوارد والطاقــة (االســتدامة االقتصاديــة)
• الحفــاظ عــى بيئــة اجتامعيــة آمنــة ومريحــة مــن خــال خفــض االنبعاثــات
واختيــار الرتميــم البيئــي والبنيــة التحتيــة االجتامعية-البيئيــة املعقــدة،
التــي ميكنهــا ابتــكار الخدمــات األساســية (االســتدامة البيئيــة)
وتحقيق ـاً لهــذه الرؤيــة ،التــي تهــدف إيل تفعيــل عمليــة تحــول حــري
جــذري تدريجــي ،ال بــد مــن ترجمــة املقرتحــات التصميميــة إيل نظــام
عمــي منطقــي ومدَّعــم يحــدد األولويــات ويبنــي عــى القــدرة
الداخليــة واملزايــا التنافســية .بشــكل عــام ،تتوفــر للمدينــة املنــورة
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الفرصــة لوضــع نفســها عــى املســار الصحيــح نحــو منــوذج تنميــة حرضيــة
مســتدامة ،حيــث أن بعــض مــن املشــاكل املعروضــة تتضمــن فرصــاً
لحلهــا .يحتــاج تنفيــذ كل هــذا عزميــة سياســية قويــة ،مقرتنــة بنهــج عميل
إلعــادة بنــاء هيكلــة املدينــة االجتامعية-البيئيــة والعمرانيــة ،واســتغالل
نقــاط القــوة والفــرص املتاحــة لتحســن وإعــادة تــوازن األبعــاد البيئيــة
واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،مــع الحفــاظ عــى هويــة املدينــة املنــورة
االجتامعية-العمرانيــة والتاريخيــة املميــزة.
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مراكز االستعامالت املتعددة
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2.5

0

2.5

أرايض محجوزة للمساحات املفتوحة
األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة  200شخص/هكتار) عىل مسافة
 10دقائق سريا عىل األقدام
األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة  200شخص/هكتار)
األرايض البيضاء داخل الطريق الدائري الثاين (لكثافة  150شخص/هكتار)
مناطق تاريخية موجودة منذ عام 1929

مناطق التكثيف ذات األولوية
نطاق التكثيف الثانوي
خطوط املرتو
أرايض فضاء
مناطق إعادة التنمية والتطوير
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 ٤،٦األثر االسرتاتيجي للرؤية عىل املناطق العمرانية
إن الرؤيــة التــي تــم وضعهــا للمدينــة املنــورة يف النصــوص الســابقة لهــا تأثــرات

االجتامعــي واالقتصــادي والبيئــي ملدننــا ،وتحــدد األمنــاط العمرانيــة ،بدورهــا،

التوصيــات االســراتيجية املســتندة إىل مبــادئ التنميــة املرتبطــة بوســائل

وفق ـاً لسياســات متناســقة مــن إســتخدامات األرايض.

مبــارشة وملموســة عــى التنظيــم املــكاين للمدينــة ،كــا ميكــن تقييــم نتائــج
النقــل باســتخدام نفــس املنهجيــة املســتخدمة لتحليــل األوضــاع الراهنــة،

وتوضــح النصــوص والخرائــط التــي متــت مناقشــتهام يف األقســام أدنــاه تأثــر

هــذه الرؤيــة عــى الكثافــات واســتعامالت األرايض واإلنتاجيــة وســهولة الوصــول

يف املدينــة املنــورة.

ويف حالــة املدينــة املنــورة ،فــإن األولويــة املحــددة هــي الســتعامل الفراغــات

واألرايض البيضــاء املوجــودة داخــل املنطقــة املبنيــة الحاليــة ونطــاق التنميــة

العمرانيــة لعــام  1450هـــ ،كــا إن اســراتيجية التكثيــف يف املدينــة املنــورة
تضــع األولويــة لزيــادة الكثافــة عــى طــول املحــور الرئيــي لنظــام النقــل العــام

املقــرح وفق ـاً ملبــادئ التنميــة املرتبطــة بوســائل النقــل ،باإلضافــة إىل ذلــك،

استعامالت األرايض:

تتوقــع اســراتيجية التكثيــف العامــة وتقــرح التكثيــف بشــكل تدريجــي حــول اثنني

يتــم تحديــد األمنــاط العمرانيــة للمدينــة مــن خــال العنــارص الهيكليــة ،وشــكل

مــن املراكــز الحرضيــة الناشــئة الجديــدة داخــل نطــاق الطريــق الدائــري الثالــث ،مــا

واســتخدامات األرايض مرتبطــان بطريقــة أداء املدينــة مــن خــال تحديــد النســيج

وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن الرؤيــة املقرتحــة للمدينــة املنــورة تعيــد التــوازن بــن

النســيج العمــراين ،وتوزيــع الكثافــة ،وهــذا يعنــي أيضً ــا أن التخطيــط العمــراين
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كميــة األرايض املطلوبــة التــي تحتاجهــا املدينــة الســتيعاب النمو املســتقبيل،

0

2.5

يشــكل نظا ًمــا للمراكــز الجديــدة املرتابطــة.
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الوظائــف الســكنية واالســتعامالت املتعــددة ،مــا يــؤدي إىل عكــس اتجــاه

الرئيســية ،حيــث تشــكل املناطــق الســكنية املقرتحــة نســبة  ٪65.2وهــي

مســاحة االســتعامالت املتعــددة لتصــل إىل  ،٪12.9وهــو ضعــف النســبة

يصــل إىل  2,505,169نســمة ،مبــا يف ذلــك مناطــق إعــادة التطويــر ومدينــة

تنميــة الزحــف العمــراين واالســتعامالت األحاديــة ،وبالتــايل تســعى إىل زيــادة

الحاليــة ،ويتــم ذلــك عــن طريــق تحويــل االســتعامالت الســكنية الحاليــة إىل

املعرفــة االقتصاديــة ،وهــذا يعنــي زيــادة قدرهــا  1,111,977نســمة ،بســعة

العمــراين والحــري الجيــد ،فــإن تقســيم اســتعامالت األرايض املخصصــة لهــذا

وبتنفيــذ هــذه اإلســراتيجية املقرتحــة للتكثيــف فــإن ذلــك مــن شــأنه متكــن

اســتعامالت متعــددة ،وباالســتفادة مــن الدراســات والدالئــل املتعلقــة بالتوســع

املحــور الجديــد املكثــف ســوف تكــون كــا يــي ٪60 :لالســتعامالت املتعــددة،
و ٪20تجاريــة ،و ٪20ســكنية.

تجــاوزت  2,064,000نســمة وهــو عــدد الســكان املتوقــع بحلــول عــام .2030

املدينــة املنــورة مــن تحقيــق زيــادة الكثافــة املوزعــة بشــكل جيــد وســهولة
إمكانيــة الوصــول عــى نطــاق واســع إىل البنيــة التحتيــة والخدمــات االجتامعيــة

(عــى ســبيل املثــال املحــات التجاريــة واملطاعــم واملستشــفيات واملــدارس)،

الكثافات:

فضــا عــن الفــرص التجاريــة ،لجــزء أكــر مــن الســكان ،كــا إن زيــادة معــدل التكثيــف

ويلتــزم التكثيــف االســراتيجي املقــرح باملبــادئ اإلرشــادية املتعلقــة بتحويــل

يف مناطــق معينــة مــن شــأنه أن يســاعد يف إعــادة تشــكيل املدينــة وتحويلهــا

ال تزيــد عــى مســافة  10دقائــق ســرا ً عــى األقــدام إىل محطــات النقــل العــام،

املــكاين والربــط بــن األجــزاء املختلفــة يف املدينــة املنــورة ،وتســهيل التفاعــل

االســتعامالت الســكنية عــى طــول محــور النقــل العــام الرئيــي إىل منطقــة
وإعطــاء األولويــة لقطــع األرايض البيضــاء القابلــة للتطويــر املجــاورة للشــوارع

10 km
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تتــاىش مــع الرؤيــة ،وتســمح للمدينــة املنــورة أن تســتوعب من ـ ًوا مســتقبليًا

0

2.5

إىل نظــام متعــدد املراكــز ومتــوازن وأكــر فاعليــة ،وتعزيــز التكامــل االجتامعــي
بــن املقيمــن والحجــاج.

النظرة املستقبلية

اإلنتاجية:

ا محوريًــا يف النمــو والتنميــة
يعتــر توافــر فــرص العمــل والتوظيــف عامــ ً
االقتصاديــة يف املســتقبل للمدينــة ،كــا ميكــن أن يســاعد تخصيــص

فرصــة عمــل لــكل  100شــخص ،ويــزداد هــذا العــدد إىل  30فرصــة عمــل لــكل 100
شــخص يف الســيناريو املقــرح عــن طريــق تكثيــف اســتعامالت األرايض وزيــادة
ارتفاعــات املبــاين داخــل مســافة ميكــن قطعهــا ســرا ً عــى األقــدام خــال 10
دقائــق عــى طــول خطــي املــرو ،ومــن ثــم ،فــإن الزيــادة املقــدرة يف إجــايل
فــرص العمــل يف املدينــة تبلــغ  ،٪300وذلــك مقابــل زيــادة بنســبة  ٪200يف
إجــايل عــدد ســكان املدينــة.

واملزيــد مــن الوقــت يف العمــل املنتــج ،كــا إن الفــرص االقتصاديــة تجــذب

متوسط الكثافة السكانية الحالية يف املساحة املبنية

األرايض الحــايل وتوزيــع الســكان عــر املدينــة املنــورة يف تقديــر فــرص

العمــل والوظائــف ،وهــو مــؤرش بالــغ األهميــة يف التمثيــل املــكاين للفــرص
االقتصاديــة ،ومــع زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل أماكــن العمــل مــن مســافات

قريبــة ،تــزداد إنتاجيــة الســكان ،حيــث يقضــون وقتًــا أقــل يف التنقــل اليومــي
الــركات والكــوادر املؤهلــة واملوهوبــة التــي تســهم يف امليــزة التنافســية
للمدينــة .يعتمــد تحليــل اإلنتاجيــة عــى عــدد قليــل مــن االفرتاضــات التــي تحــدد

عــددًا معي ًنــا مــن فــرص العمــل والوظائــف لــكل مــر مربــع يف املســاحة املبنيــة

لــكل اســتعامل لــأرايض ،وعــى الرغــم مــن أن هــذا االفــراض عــام وتقريبــي،

إال إنــه يســاعد عــى فهــم اتجاهــات توزيــع فــرص العمــل والوظائــف يف املدينــة
ويكشــف عــن التفاوتــات والفجــوات يف توزيعهــا املــكاين وإمكانيــة الوصــول
إليهــا ،حيــث أن إجــايل فــرص العمــل يف املدينــة يف الوقــت الحــايل هــو 22

 30.9شخص/هكتار

متوسط الكثافة السكانية املقرتحة يف املساحة املبنية

 57.8شخص/هكتار

متوسط الكثافة حول محور النقل
 114.5شخص/هكتار

شخص/هكتار
< 20
40 - 20
60- 40

100 - 60
150 - 100

> 150
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إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل سرياً عىل األقدام:
حيــث أن العــدد اإلجــايل لفــرص العمــل يف املدينــة يــزداد مبعــدل أعــى

التنميــة ،وبالتــايل تظهــر كفراغــات يف الســيناريو الحــايل .وســيزيد ســيناريو

يعتــر عامــل حاســم وهــام يف التخطيــط للنمــو املســتقبيل للمدينــة،

التــي ميكــن الوصــول إليهــا خــال  10دقائــق ســرا ً عــى األقــدام مــن مختلــف

خــال  10دقائــق ســرا ً عــى األقــدام مــن مختلــف مناطــق املدينــة ،حيــث

عمــل يف املتوســط خــال  10دقائــق ســرا عــى األقــدام ،كــا إن الرتكيــز

مــن معــدل النمــو الســكاين ،فــإن التوزيــع املــكاين لهــذه الفــرص والوظائــف

ويوضــح الشــكل  ٦٠عــدد فــرص العمــل والوظائــف التــي ميكــن الوصــول إليهــا
يرتكــز عــدد أكــر مــن فــرص العمــل يف أجــزاء معينــة مــن املدينــة املنــورة،

والتــي تكشــف وتؤكــد االتجــاه الــذي متــت مناقشــته يف قســم اســتعامالت

األرايض ،مــع عــدم وجــود وســط مدينــة متميــز ولكــن مجموعــة مــن مراكــز
متعــددة االســتعامالت كثيفــة داخــل وخــارج نطــاق الطريــق الدائــري ،وكــا هــو
متوقــع ،فــإن املناطــق البعيــدة يف املدينــة ،وهــي ســكنية بشــكل رئيــي،
تتميــز بكثافــة منخفضــة مــن فــرص العمــل وبالتــايل تقــل إمكانيــة ســهولة

الوصــول إىل أماكــن العمــل ،كــا إن هنــاك أجــزاء كبــرة مــن املدينــة خاليــة مــن

10 km

5

2.5

0

اســتعامالت األرايض املقــرح يف املدينــة املنــورة مــن عــدد فــرص العمــل

مناطــق املدينــة ،حيــث أنــه ميكــن لــكل شــخص الوصــول إىل  4,500فرصــة
عــى خلــق الفــرص داخــل املســاحة املبنيــة مــن خــال تنميــة وتطويــر األرايض
البيضــاء وتكثيــف املشــاريع القامئــة يف الوســط الجغــرايف للمدينــة املنــورة

والطريــق الدائــري ســيزيد مــن ســهولة الوصــول إىل فــرص العمــل بأكــر
مــن ( ٪400انظــر الشــكل  ،)٦١علــاً بــأن إعــادة التوزيــع وضــان التــوازن بــن
اســتعامالت األرايض التجاريــة واملختلطــة والســكنية ،ســيؤدي إىل تحســن

التوزيــع املــكاين والوصــول إىل فــرص وأماكــن العمــل يف جميــع أنحــاء املدينــة.

2.5
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فرص العمل للشخص الواحد التي ميكن الوصول إليها عىل مسافة  10دقائق سريا عىل األقدام:
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شخص/هكتار
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إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل باملرتو:

إن خطــوط املــرو املقرتحــة ،مــع منــط االســتعامل والتوزيــع الحــايل ،يتيــح
ســهولة الوصــول إىل  ٪33مــن جميــع فــرص وأماكــن العمــل يف املدينــة
لألشــخاص الســاكنني والعاملــن ضمــن مســافة  10دقائــق ســرا ً عــى األقــدام

33%

63%

وعــى افــراض ركــوب املــرو  20دقيقــة ،وبالتــايل ويف ظــل الكثافــات وتوزيــع

37%

اســتعامالت األرايض الحــايل ،لــن يكــون نظــام النقــل العــام ناج ًحــا ألنــه ســوف
يصــارع لخدمــة نســبة كبــرة مــن الســكان .تكثيــف وتغيــر اســتعامالت األرايض

عــى طــول منطقــة تقــع عــى مســافة  10دقائــق ســرا ً عــى األقــدام إىل
محطات املرتو ،ســوف يضاعف عدد فرص العمل التي يتم الوصول إليها لتصل
نســبة  ٪57لجميــع فــرص العمــل داخــل املدينــة ،وتختلــف النســبة الدقيقــة لفــرص

العمــل املضافــة عــى طــول هــذه املحــاور حســب كثافــة وتوزيــع اســتعامالت

األرايض أثنــاء التنفيــذ ،ومــع ذلــك ،فــإن التطويــر والتنميــة وفقــاً للموجهــات
املذكــورة يف هــذه الوثيقــة ســوف يضمــن أن املدينــة تســتفيد مــن املزايــا
االقتصاديــة ذات الصلــة بتكثيــف الســكان وربطهــم عــر وســائل النقــل العــام.
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املساحة املبنية

< 10دقائق سريا عىل األقدام إىل محطة املرتو
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67%
إمكانية الوصول املقرتحة ضمن مسافة 10

إمكانية الوصول الحالية خالل  10دقائق سريا

دقائق إىل محطات املرتو

عىل األقدام إىل محطات املرتو
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إمكانية وسهولة الوصول إىل فرص العمل بالسيارات:
يتــم احتســاب توزيــع فــرص العمــل مــن خــال تقديــر عــدد معــن مــن فــرص العمــل

بســبب االزدحــام ،حيــث تشــر االتجاهــات يف جميــع أنحــاء العــامل إىل أن

يف كل مــر مربــع يف املســاحة املبنيــة لــكل اســتعامل مــن اســتعامالت
األرايض ،وكــا يف الشــكل  ،٦٣فإنــه ميكــن الوصــول إىل حــوايل  ٪69مــن

املــدن املتناميــة تشــهد ازدحا ًمــا متزاي ـدًا وانخفاضً ــا عا ًمــا يف رسعــة الســيارات،
وبالتــايل ،فــإن عــدد فــرص العمــل التــي ميكــن الوصــول إليهــا بالســيارة خــال

جميــع فــرص وأماكــن العمــل الحاليــة يف املدينــة خــال  20دقائــق بالســيارة ،حيــث

 20دقيقــة يف الســيناريو املقــرح ســوف ينخفــض إىل  ( ٪٤٥أنظــر الشــكل

يعتمــد هــذا التحليــل عــى التوزيــع املتســاوي الســتعامالت األرايض وشــبكة

 .)٦٤هــذه اإلحصائيــة تؤيــد الحاجــة إىل مواجهــة هــذا االنخفــاض يف عــدد فــرص

الطــرق نفســها ،وهــذا يعنــي أن املواقــع املركزيــة تتمتــع مبزيــد مــن فــرص

العمــل عــن طريــق تفعيــل نظــام النقــل العــام بشــكل متزامــن مــع منــو املدينــة،

العمــل داخــل املدينــة.

حيــث أنــه ســوف يــزداد إجــايل فــرص العمــل عنــد وضــع جميــع وســائل النقــل

ومــع ازديــاد عــدد الســكان وتوزيــع أكــر كثافــة يف وســط املدينــة ،يجــب زيــادة

م ًعــا يف االعتبــار.

معــدل الوصــول إىل فــرص وأماكــن العمــل عــن طريــق الــر ،كــا إنــه بزيــادة
عــدد الســيارات عــى شــبكة الطــرق الحاليــة ،ســتنخفض رسعــة الســيارات
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45%
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النظرة املستقبلية

سهولة الوصول:
يؤثــر التخطيــط العمــراين واســتخدامات األرايض والكثافــة العمرانيــة عــى

والتكامــل االجتامعي-املــكاين عــر كافــة أنحــاء املدينــة مــن خــال الســاح

الفعاليــة الشــاملة لنظــام النقــل العــام ،مــن حيــث عــدد املســتخدمني ووقــت

مبزيــد مــن التفاعــل بــن الســكان الدامئــن واملوســميني.

لــأرايض ،تتســم باإلندمــاج والشــمول وســهولة إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات

الوصــول وزيــادة الكثافــة لكتلــة عمرانيــة أكــر اســتدامة ،ولكنــه ســيخلق أيضــاً

االنتقــال واملســافات ،حيــث أنــه يف مدينــة ذات اســتخدامات مختلطــة ومتوازنــة
واملرافــق ،ميكــن لوســائل النقــل العــام أن تولــد ديناميكيــات اقتصاديــة محليــة

قويــة وتحقــق التكامــل االجتامعــي.

إن التكثيــف عــى طــول هــذه املحــاور لــن يــؤدي فقــط إىل تحســن إمكانيــة
بنيــة متامســكة وواضحــة للمدينــة املنــورة ،التــي تعــاين حالي ـاً مــن وجــود جيــوب
مجــزأة مــن مشــاريع الزحــف العمــراين ،وكــا هــو موضــح يف األقســام أعــاه،

ســيكون لتنفيــذ الرؤيــة يف املدينــة املنــورة تأثــر كبــر عــى عــدد األشــخاص

يربــط الســيناريو املقــرح بــن كل مــن سياســات التخطيــط املــكاين ،والتنقــل

هــذا النحــو ،فــإن الزيــادة يف الكثافــة تتيــح ســهولة الوصــول إىل وســائل النقــل

خــال التكثيــف والتطويــر عــى طــول محــاور النقــل ،فــإن إجــايل عــدد فــرص

فعاليــة واســتدامة ،وعــى وجــه الخصــوص ،فيــا يتعلــق بنظــام النقــل العــام

االجتامعيــة واالقتصاديــة بشــكل عــام للمدينــة التــي تســتفيد بدورهــا مــن مزايــا

الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام ،وبالتــايل ســهولة الوصــول ،وعــى

العــام لعــدد أكــر مــن الســكان ،مــا يتيــح لهــم اختيــار وســيلة النقــل األكــر
املتوقــع ،فــإن عــدد املســتخدمني القادريــن عــى الوصــول إىل خطــوط النقــل
خــال  10دقائــق ســرا عــى األقــدام ســوف يزيــد بشــكل ملحــوظ مــن ،٪55.5

محســوبًا وفقــاً لتوزيعــات الكثافــة الحاليــة ،إىل ( ٪65.4وفقــاً ألمنــاط توزيــع
الكثافــة املقرتحــة) ،وســوف ترتفــع نســبة الســكان الذيــن ميكنهــم الوصــول إىل

داخــل النســيج العمــراين والتنميــة االقتصاديــة يف املدينــة املنــورة ،ومــن

العمــل يف املدينــة وإمكانيــة ســهولة الوصــول إليهــا ســوف يزيــد مــن الرفاهيــة
التكتــل واإلندمــاج.

65.4 %

55.5 %

محطــات النقــل العــام خــال  5دقائــق ســرا ً عــى األقــدام مــن ( ٪ 31.6محســوبة

حســب توزيــع الكثافــة الحاليــة) إىل  ٪41.7باألخــذ يف االعتبــار مســتويات الكثافــة
املقرتحــة .وبشــكل عــام ،ســتتيح عمليــة التكثيــف االســراتيجي املقرتحــة
إمكانيــة وســهولة الوصــول إىل وســائل النقــل العــام لعــدد أكــر مــن الســكان ،مع

را عــى األقــدام
وجــود أكــر مــن  ٪50مــن الســكان عــى مســافة  10دقائــق س ـ ً
مــن أحــد خطــوط النقــل العــام ،مــا مينــح املدينــة فرصــة أفضــل إلدارة الحركــة
بكفــاءة وبطريقــة أكــر اســتدامة ،لذلــك ،ســتلعب شــبكة النقــل املقرتحــة دو ًرا

أساس ـ ًيا يف إنشــاء ونجــاح منــوذج متعــدد املراكــز ،فض ـاً عــن تحقيــق اإلندمــاج
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34.6 %
إمكانية الوصول املقرتحة خالل
 10دقائق سريا عىل األقدام إىل
محطات املرتو

44.5 %
إمكانية الوصول الحالية خالل 10
دقائق سريا عىل األقدام إىل
محطات املرتو

النظرة املستقبلية
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 5دقائق سريا عىل األقدام إىل محطة املرتو

قطار الحرمني (املدينة املنورة  -جدة  -مكة املكرمة)

املساحة املبنية

 10دقائق سريا عىل األقدام إىل محطة املرتو

خطوط املرتو املقرتحة

األرايض الزراعية

مراكز/محطات النقل اإلقليمية

النقل العام

مراكز متعددة وسائل النقل

الشكل  .٦٤تحليل إمكانية الوصول إىل وسائل النقل العام للسيناريو املقرتح يف املدينة املنورة
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مخططات أولويات العمل

7
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مخططات أولويات العمل

 ١،٧ترجمة االسرتاتيجية إىل خطوات تنفيذية
إن ترجمــة التوصيــات النظريــة إيل اســراتيجيات ملموســة وقابلــة
للتطبيــق يحتــاج إجــراءات داعمــة واضحــة ومنظمــة والتــي ميكــن أن تحــدث
التحــول املتوقــع عــى كل مــن املســتويات العمرانيــة ،واالقتصاديــة،
واالجتامعيــة .وعــى هــذا النحــو ،فــإن خطــة العمــل التــي ترتكــز عــى
التوصيــات األربعــة وامل َد ّعمــة مبجموعــة مــن التدخــات االســراتيجية
للمدينــة املنــورة ،تعمــل كدليــل يف تحديــد األولويــات واإلجــراءات
الالحقــة الالزمــة لبنــاء مدينــة مدمجــة ومرنــة .وت ُعـ ّرف اإلجــراءات النظاميــة
األربعــة القــادرة عــى التســبب بتغــر هيــكيل يف وجهــة املدينــة
املنــورة التنمويــة كــا يــي:
•إجــراء  :1تنفيــذ شــبكة النقــل العــام املتوقــع إلنشــاء محــور ارتــكاز
للتنميــة.
•إجــراء  :2التكثيــف االســراتيجي عــى طــول خطــوط املواصــات
العامــة وتطويــر املراكــز الجديــدة.
•إجراء  :3حامية وإحياء ودمج املناطق التاريخية والشعبية.
•إجراء  :4حامية وتحسني وإعادة وصل الشبكتني الزرقاء والخرضاء.
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عمومـاً ،تؤثــر خطــة العمــل عىل مقياســن :املقياس الحــري ومقياس
الحــي .تتنــاول اإلجــراءات  1و  2الحاجــة إيل نظــام تدخــات حرضيــة ،مــن
أجــل معالجــة مشــكلة التمــدد واالنفصــال يف املدينــة .ويتألــف مســتوى
العمــل عــى مســتوى املدينــة مــن تنفيــذ شــبكة املواصــات العامــة
وإنشــاء املراكــز الجديــدة عــى مســتوى املدينــة ،وإعــادة التواصــل بــن
مختلــف مســتخدمي املدينــة ،وزيــادة االندمــاج بــن الضواحــي الحرضيــة
مــع باقــي املدينــة وتحســن شــبكة املواصــات والتنقــل .ويركــز اإلجــراء
 3عــى مقيــاس الحــي ،ويهــدف للحفــاظ وتطويــر وإنعــاش املســاحات
الرتاثيــة ،ويــويص بربنامــج للحفــاظ عــى الــراث يســتهدف األحيــاء
التاريخيــة والشــعبية .أمــا اإلجــراء  ،4فيعــزز التدخــات الدقيقــة مــن خــال
اســتهداف شــبكة املســاحات العامــة املتفرقــة يف مقيــاس الحــي مــع
التطــرق إلعــادة تأهيــل اجتامعــي  -بيئــي للعنــارص الطبيعيــة للمدينــة
بأكملهــا ،مــن خــال اســتهداف الشــبكة الخــراء والزرقــاء .وإذا مــا تــم
تنفيذهــا ،فلهــذه اإلجــراءات فرصــة إلعــادة النظــر جذريــاً يف التنميــة
الحرضيــة يف املدينــة املنــورة.

مخططات أولويات العمل

األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة  200شخص/هكتار) عىل مسافة  10دقائق سريا عىل األقدام

مراكز االستعامالت املتعددة

الشبكة الزرقاء

األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة  200شخص/هكتار)

املراكز التجارية

الشبكة الخرضاء

األرايض البيضاء داخل الطريق الدائري الثاين (لكثافة  150شخص/هكتار)

املراكز البيئية

أرايض محجوزة للمساحات املفتوحة

مراكز ثانوية

مناطق إعادة التنمية والتطوير

مراكز متعددة وسائل النقل

النقل العام
األرايض الزراعية واملنتزهات
املناطق املأهولة (>  150شخص/هكتار)
املناطق املأهولة (< 150شخص/هكتار)

الشكل  .٦٥التوصيات االسرتاتيجية الرئيسية املتداخلة كتغيري هيكيل يف تنمية وتطوير املدينة املنورة
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مخططات أولويات العمل

11
12
3

مراكز متعددة وسائل النقل

خطوط النقل الرسيع

محطة نقل عام

خطوط الباصات الرسيعة
خطوط حافالت التغذية

الشكل  .٦٦اإلجراء األول :تنفيذ نظام النقل العام إلنشاء املحاور الرئيسية للتنمية يف املدينة املنورة
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 10دقائق سريا عىل األقدام
خطوط املرتو
دائرة النقل العام

مخططات أولويات العمل

١،١،٧اإلجــراء  :1تنفيــذ شــبكة نقــل عــام ليشــكل دعامــة
أساســية للتنميــة

١

اسرتاتيجية التنمية املرتبطة بوسائل النقل
املطبقة حول التقاطعات الرئيسية

يعالــج اإلجــراء  1الحاجــة إلعــادة هيكلــة املدينــة املنــورة ،بــدءا ً بنمــط
التنقــل ،الــذي يشــكل الخطــوة األوىل يف بنــاء مدينــة مدمجــة
ومتكاملــة .يقــر اإلجــراء  1ويبنــي عــى نظــام النقــل العــام املتعــدد
الوســائل مثلــا تــم تصــوره يف املخطــط الشــامل لعــام  .2011ســتكون
زيــادة كفــاءة شــبكة املواصــات العامــة رشط ـاً رضوري ـاً يف تعزيــز زيــادة
الكثافــة الحرضيــة والحق ـاً توحيــد نظــام مــن املراكــز الجديــدة حــول نقــاط
املواصــات الناشــئة .وفقــاً لهــذا املنطــق ،يحــدد اإلجــراء  1األولويــات
يف تنفيــذ نظــام النقــل العــام املتكامــل واملتعــدد الوســائط ،الــذي،
مــع مــرور الوقــت ،ســيتيح الفرصــة لتحــول املناطــق إيل أخــرى عاليــة
الكثافــة ،ومتتــاز باالســتخدامات املتعــددة .وســتقلل هــذه االســراتيجية
مــن الضغــط عــى مركــز املدينــة ،وتعــارض املشــاة واملركبــات ،وتخفيــف
االعتــاد عــى املركبــات لقاطنــي ضواحــي املدينــة .وميكــن تلخيــص
اإلجــراء  1يف الخطــوات التاليــة:

 1.1البدء يف تنفيذ شبكة النقل العام بثالث خطوط مرتو

٢

نظام النقل العام املتصل مبحطة قطار
الحرمني الرسيع

اســتنادا ً إيل تحاليــل التجمعــات وفــرص الوصــول لنظــام النقــل العــام
املقــرح ،تــم التوصــل إىل أن تنفيــذ خطــوط املــرو الثــاث املقرتحــة
ســيعمل عــى إعــادة تشــكيل منــط التنقــل يف املدينــة املنــورة.
ســتصل خطــوط املــرو الثــاث النقــاط الرئيســية اســراتيجياً ،مثــل
محطــة قطــار الحرمــن ومطــار األمــر محمــد بــن عبدالعزيــز الــدويل مع ـاً
ومــع باقــي املدينــة .ســتعرب خطــوط املــرو الثــاث وســط املدينــة
وتربــط مدينــة املعرفــة االقتصاديــة ومدينــة الحجــاج ،مقللــة يف ذلــك
الضغــط عــى حركــة املركبــات مــن تلــك املناطــق إيل املركــز.

 ٢،١اســتكامل الشــبكة املتوقعــة بحلقــة نقــل عــام عــى الطريــق
الدائــري الجديــد وإنشــاء نظــم اإلمــداد
يجــب اســتكامل شــبكة املــرو بخــط حافــات دائــري ،الــذي ســيعمل
كبديــل لتوســعة الطريــق الدائــري الثــاين .وستســهل وصلــة املواصــات
العامــة ،جنبــاً إىل جنــب ونظــام اإلمــداد املتفــرع ،مــن التبــادل متعــدد
الوســائل ،محقق ـاً بذلــك تكامــل افضــل لنظــام النقــل العــام مــع األحيــاء
املختلفــة ،وإعــادة وصــل املدينــة بشــكل متمــدد.

٣

تنفيذ نظام النقل العام الذي يربط
الضواحي بوسط املدينة املنورة
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مراكز االستعامالت املتعددة

نطاق التكثيف

املراكز التجارية

األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة  200شخص/هكتار) عىل مسافة  10دقائق سريا عىل األقدام

املراكز البيئية

األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة  200شخص/هكتار)

مراكز ثانوية

األرايض البيضاء داخل الطريق الدائري الثاين (لكثافة  150شخص/هكتار)

مراكز متعددة وسائل النقل

 10دقائق سريا عىل األقدام

الشكل  .٦٧اإلجراء الثاين :التكثيف اإلسرتاتيجي عىل طول وسائل النقل العام وإنشاء مراكز جديدة
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خطوط املرتو
دائرة النقل العام
خطوط النقل الرسيع
خطوط الباصات الرسيعة
خطوط حافالت التغذية

مخططات أولويات العمل

 ٢،١،٧اإلجــراء  :2التكثيــف االســراتيجي عــى طــول خطــوط
النقــل العــام وتطويــر املراكــز الجديــدة
بعــد تنفيــذ شــبكة النقــل العــام ،يجــب أن تطبــق عمليــات التكثيــف وفقـاً

للمبــادئ التنميــة املوجهــة العابــرة عــى طــول خطــوط النقــل العــام
املقرتحــة ،وعــى نقــاط النقــل الرئيســية .لذلــك ،يجــب عــى املدينــة
املنــورة أن تبــدأ بتشــجيع التنميــة املوجهــة العابــرة ،وتحفيــز التكثيــف
الســكاين يف املناطــق ذات األولويــة التــي تقــع عــى بعــد  10دقائــق
مســر مــن خطــوط النقــل العــام وتعزيــز التطويــر متنــوع االســتخدام
حــول النقــاط الرئيســية ،خاصــة عــى تقاطعــات شــبكة املــرو وشــبكة
الحافــات .وســتقوم عمليــات التكثيــف االســراتيجي ،التــي تطبــق عــى
النقــاط واملمــرات الرئيســية املختــارة عــى طــول شــبكة النقــل العــام،
بتوزيــع املناطــق متنوعــة االســتخدام تدريجيـاً ،وتفعيــل النقــاط الرئيســية
وتوحيدهــا كمراكــز خدمــات .أن عمليــات تركيــز الخدمــات واالســتخدام
املتنــوع ســتع ّرف النقــاط الرئيســية كمراكــز جديــدة ،التــي ســتحتاج
للتنميــة بهويــة وظيفيــة مختلفــة ،مــن أجــل تحديــد نظــام مراكــز متكامــل
ومتصــل .وســيتم وصــل نظــام املراكــز الجديــدة بخــط حافــات دائــري
يصلهــا ببعضهــا البعــض ،وســيعمل هــذا عــى دعــم التكثيــف عــى طــول
الخــط الدائــري .ويجــب أن تتــم عمليــات التكثيــف االســراتيجي تدريجي ـاً،
وتبنــى عــى الطبولوجيــات املختلفــة وارتفاعــات املبــاين املحــدودة،
لتعزيــز املحافظــة عــى املحــور البــري نحــو املســجد النبــوي.
ســيتوافق هــذا مــع احــرم هيكلــة املدينــة الشــعاعية وهويتهــا والتــدرج
الهرمــي لهــذه املراكــز املميــزة .لــذا ،يســاهم اإلجــراء  2يف توجيــه
عمليــات التكثيــف االســراتيجي وفقـاً ملبــادئ التنميــة العابــرة املوجهــة،
ويف تحديــد املعايــر للتوحيــد التدريجــي للمراكــز الجديــدة الناشــئة:

 ١،٢أوالً ،تطويــر األرايض البيضــاء ضمــن حــدود التكثيــف املتفــق
عليهــا
يجــب أن تكــون أولويــة اختيــار األرايض للتكثيــف لــأرايض الخاليــة ضمــن

املســافة  10دقائــق مــن خطــوط النقــل العــام ،التــي تناســب التنميــة
متنوعــة االســتخدام وعاليــة الكثافــة مبعــدل  200نســمة /هكتــار .يجــب
أن تتضمــن هــذه األرايض مجموعــة واســعة مــن الخدمــات واملرافــق
الســكنية للحجــاج ،مثــل الفنــادق الصغــرة وغريهــا مــن املرافــق الســكنية
املتباعــدة .إن مــزج املناطــق الســكنية مــع مرافــق الحجــاج ســيجمع
الســكان والحجــاج معـاً ،ويســاعد يف إعــادة التــوازن لتوزيــع الخدمــات غــر
املتكافــئ حالي ـاً.

وذلــك مــن اجــل احــرام هويــة املدينــة مــن خــال الحفــاظ عــى مــدى
رؤيــة املســجد النبــوي مــن باقــي أنحــاء املدينــة.
 ٣،٢تكثيــف التنميــة مــن خــال الحــث عــى االســتخدامات املختلطــة
عــى محــاور النقــل الرئيســية
أن الضغــط الــذي يصاحــب التنميــة الحرضيــة الحاليــة يجــب إعــادة توجيــه
ليتبــع مســارات النقــل العــام .أن إعــادة توزيــع الكثافــة الســكنية ســوف
يزيــد مــن النســبة املخدومــة بوســائل النقــل العامــة  ،و مــن ثــم تقليــل
االعتــاد عــى الســيارة ســواء لســكان املدينــة املنــورة أو الزائريــن.
ســوف تــزداد الكثافــة بشــكل متناســق لتصــل إيل  200-150فــرد/
الهكتــار .يجــب الحــد مــن االمتــدادات العمرانيــة عــى الظهــر الصحــراوي
للمدينــة  ،يجــب أن يكــون البديــل التوجــه إيل إعــادة تأهيــل العمــران
ليكــوم اســتدامة ،كثافــة و مــن ثــم يكــون الهيــكل العمــراين للمدينــة
اكــر كفــاءة

 ٤،٢تطوير نظام املراكز الجديدة وتحسني هويات األحياء املتنوعة
كــا ذكــر ســابقاً ،ســتصبح بعــض املناطــق التنمويــة الجديــدة حــول نقــاط
املواصــات الرئيســية مراكــز جديــدة .يقــرح اإلجــراء  2ثــاث هويــات
وظيفيــة لهــذه املراكــز ،تبعــاً ملواقعهــا:
• النقــاط متنوعــة االســتخدام( ،يســودها االســتخدام املتنــوع
والخدمــات ،وتركيــز األنشــطة) ،تقــع يف شــال خــط الحافــات الدائــري
وبجانــب مدينــة الحجــاج.
• النقــاط التجاريــة( ،يســودها االســتخدام التجــاري) ،تقــع عــى املحــور
الــذي يربــط مركــز املدينــة مبدينــة املعرفــة االقتصاديــة.
• النقــاط البيئيــة( ،تقاطــع األرايض الزراعيــة واملــزارع التقليديــة) ،لجميــع
هــذه النقــاط التــي تقــع يف مناطــق متكاملــة مــع الشــبكة الخــراء
واألوديــة ونظــام املــزارع.
ســيعمل هــذا عــى إنشــاء نظــام متنــوع مــن املراكــز وفقــاً للظــروف
املحيطــة بهــا ،مــن حيــث الشــكل الحــري واألنشــطة واألدوار ضمــن
املدينــة ،مــا يســمح بالتنــوع والتكامــل بــن األحيــاء والســات املتنوعــة
يف املدينــة املنــورة.

 2.2االســتكامل بتنميــة األرايض البيضــاء ضمــن الطريــق الدائــري
الثــاين
يجــب أن يتبعهــا املســاحات ضمــن الطريــق الدائــري الثــاين ،وتطويرهــا
الســتيعاب كثافــة ســكانية تبلــغ  150نســمة /هكتــار ،ومتثلهــا تنميــة
منخفضــة ومتوســطة االرتفــاع ،ومتكاملــة مــع النمط الحضــاري التقليدي،
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11
12

مناطق التكثيف ذات األولوية

مراكز االستعامالت املتعددة

املراكز التجارية
املراكز البيئية
النقل العام

مناطق تاريخية موجودة منذ عام 1929
املناطق ذات النمط الزراعي التقليدي داخل/بالقرب من الشبكة الخرضاء
املناطق غري املخططة داخل حدود  1450يف حاجة إىل إعادة تطوير
األرايض الزراعية

الشكل  .٦٨اإلجراء الثالث :حامية وإنعاش املناطق التاريخية والشعبية ودمجها يف املدينة املنورة
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إعادة إحياء األرايض الزراعية التقليدية وتكاملها
النمط التاريخي الذي يجب حاميته
مراكز متعددة وسائل النقل
 10دقائق سريا عىل األقدام
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 ٣،١،٧اإلجــراء  :3حاميــة املناطــق الشــعبية والتاريخيــة وإنعاشــها
ودمجها
مثلــا متــت مالحظتــه ،أدت الزيــادة الكبــرة يف عــدد الحجاج إيل توســعة
املســجد النبــوي وإنشــاء الفنــادق الشــاهقة ضمــن الطريــق الدائــري
الثالــث ،مغــرة بذلــك النســيج الحــري التقليــدي وأمنــاط املنطقــة.
تعمــل املنطقــة املركزيــة ،التــي تعتــر أقــدم جــزء مــن املدينــة املنــورة،
وامناطهــا الشــعبية ،كمنطقــة عاليــة الكثافــة ،حيــث تــؤوي 304,743
نســمة ،أي مــا يعــادل  %22مــن إجــايل عــدد الســكان .إن وصــف هــذه
املناطــق كعشــوائيات ،كــا يتــم حتــى اآلن ،ال يســاعد يف تجنــب خطــر
هدمهــا وإعــادة تنميتهــا جذريــاً .ستســاعد حاميــة وتطويــر املناطــق
التاريخيــة والشــعبية عــى الحفــاظ عــى هويــة املدينــة ضــد النمــط
االعتيــادي للتنميــة املتمثــل بالفنــادق والشــقق الســكنية الشــاهقة.
أن تطويــر املناطــق الشــعبية ودمجهــا وانعاشــها سيحســن مــن املظهــر
العــام ويحافــظ عــى منــط اجتامعي-عمــراين اكــر ثــرا ًء ،وتحقيــق فــرص
اقتصاديــة جديــدة .وســيزيد تطويــر ودمــج وإنعــاش املناطــق التاريخيــة
والشــعبية اإلمكانــات الســياحية ،مــا يــؤدي إيل خلــق وتوزيــع املزايــا
االقتصاديــة املســتمدة مــن الســياحة إيل رشيحــة اكــر مــن املواطنــن.
لهــذا الســبب ،يتطلــب اإلجــراء  3إنشــاء تصنيــف مناســب لهــذه املناطــق
ونظــام إدارة شــامل لتحديــد توجيهــات تطويرهــا:

١

املناطق ذات القيمة التاريخية
املحتملة،املنشأة قبل عام 1973م

٢

املزارع التقليدية

 ١،٣إنشاء نظام تصنيف للمناطق التاريخية والشعبية
سيســاعد التقييــم الدقيــق والتصنيــف املناســب الالحــق للمناطــق
غــر املخططــة املختلفــة عــى متييــز املناطــق التــي تصنــف للحفــظ
واملناطــق القابلــة للتطويــر املحتمــل .يقــرح اإلجــراء  3البــدء بثــاث
فئــات رئيســية ،ليتــم اســتخدامها يف التحليــل األوىل:
• املناطق التاريخية املوجودة من عام .1929
• املناطق ذات األمناط الزراعية القريبة من الشبكة الخرضاء.
• املناطــق غــر املخططــة ضمــن حــدود التنميــة العمرانيــة لعــام 1450
والتــي تحتــاج إلعــادة التنميــة والتطويــر.
وفقــاً للفئــات الرئيســية الثالثــة ،يجــب وضــع مجموعــة مــن األنظمــة
املقيــدة والقواعــد لإلعــادة التنميــة .سيســاعد هــذا يف صياغــة
اســراتيجية مناســبة لــكل فئــة ،تســتهدف الحفــاظ وإعــادة تأهيــل
وتطويــر وإنعــاش مختلــف أنــواع األحيــاء يف املدينــة املنــورة.
 ٢،٣حامية وتطوير األمناط التاريخية والشعبية
يجــب أن تحتــوي املناطــق التــي تعــرض أمنــاط شــعبية عــى قواعــد
تنظيميــة وتصميميــة لتنشــيطها ودمجهــا مــع املدينــة املدمجــة .يجــب
أن يتضمــن هــذا الحفــاظ عــى أمنــاط الشــوارع غــر املنتظمــة والنســيج
الحــري ،باإلضافــة إيل تصميــم الشــوارع طوبولوجيــة البنــاء والتكتــات.
يجــب أن يشــكل تطويــر البيئــة العمرانيــة ،مــن خــال التدخــات عــى
األجــزاء الداخليــة والخارجيــة للمبــاين ،جــزءا ً ال يتجــزأ مــن النهــج .وينبغــي أن
تهــدف عمليــات الهــدم للمبــاين غــر اآلمنــة إيل زيــادة معايــر النظافــة
مــع توفــر الخدمــات الرضوريــة والبنيــة التحتيــة مبــا يتــاىش مــع خطــط
التطويــر الهيــكيل واإلنعــاش ،ويوازيــه تخصيــص مناطــق عامــة صغــرة
وموزعــة .إن تطويــر الجــو العــام مــن خــال توفــر املناطــق العامــة
الصغــرة واملوزعــة مــن شــأنه اإلســهام يف إنعــاش روح األحيــاء الســكنية
وتحســن مســتوى معيشــة الســكان.

 3.3الحفــاظ عــى األرايض الزراعيــة التقليديــة وإنعاشــها ودمجهــا يف
النســيج الحــري
يجــب الحفــاظ عــى املــزارع التقليديــة وربطهــا بالنظــام الشــامل
للشــبكتني الخــراء والزرقــاء ،وجعلهــا جــزء مــن الــراث مع مبانيهــا الطينية
القدميــة ،وبالتــايل تعزيــز هويــة املدينــة املنــورة الغنيــة .وينبغــي دمــج
هــذه املناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا بالشــبكة الخــراء إلنعــاش
األرايض الزراعيــة املهجــورة ،وزيــادة األماكــن العامــة وإنشــاء ممــرات
مشــاة مغطــاة بالنباتــات .ســيدعم هــذا التدخــل إنشــاء نظــام شــبكة
خــراء متصلــة ،تشــمل املــزارع الحرضيــة املتجددة ونظــام األودية لتصل
للمناطــق التاريخيــة املركزيــة .ســيدعم هــذا نظــام بنيــة تحتيــة خــراء
جديــدة ،حيــث تندمــج األحيــاء واألوديــة املســتدامة مــع البيئــة الحرضيــة
بشــكل متســاوٍ ،مشــكالً فرصــة إلنشــاء القــرى البيئيــة ومــزارع الرتفيــه
وأنواع أخرى من املشــاريع الصغرية املكملة ملا تقدمه املدينة ســياحياً.
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1

2

3

األرايضالبيضاءاملحجوزةللمساحاتاملفتوحةوالخرضاء

املنتزهات والحدائق

األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة  200شخص/هكتار) عىل مسافة  10دقائق سريا عىل األقدام

األرايض الزراعية

األرايض البيضاء ذات األولوية (لكثافة 200شخص/هكتار)

مناطق تجميع املياه

األرايض البيضاء داخل الطريق الدائري الثاين (لكثافة 150شخص/هكتار)

املراكز البيئية

الشكل  .٦٩اإلجراء الرابع :املحافظة عىل الشبكة الزرقاء والخرضاء وتعزيزها وإعادة ربطها يف املدينة املنورة
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الشبكة الزرقاء
الشبكة الخرضاء
املساحة املبنية
مناطق حامية األودية
مع إمكانية إنشاء منتزهات طولية

مخططات أولويات العمل

 ٤،١،٧اإلجــراء  :4الحفــاظ عــى الشــبكة الخــراء والزرقــاء
وتحســينها وإعــادة وصلهــا
يهــدف اإلجــراء  4إيل تعزيــز مســتويات املرونــة واالســتدامة يف املدينة
املنــورة إضافــة لتعزيــز مســتوى جاذبيتهــا لــكل مــن املقيمــن والحجــاج،
وعــى هــذا النحــو ،وبالتــوازي مــع توجهــات التكثيــف االســراتيجي
املبينــة يف اإلجــراء  ،2يجــب الحفــاظ عــى األرايض البيضــاء بشــكل
انتقــايئ إلنشــاء املناطــق العامــة الخــراء ،خاصــة ضمــن الطريــق الدائــري
الثــاين ،وبالقــرب مــن املســجد النبــوي ،ويف املناطــق التــي تخضــع
لعمليــات التكثيــف .يجــب أيضــاً الحفــاظ عــى بعــض األرايض الخاليــة

١

تنفيذ نظام أحواض تجميع املياه

٢

تحويل األودية إىل متنزهات طولية

٣

تحويل األرايض البيضاء إىل مساحات
عامة وخرضاء

إلنشــاء املناطــق العامــة الخــراء والحدائــق الصغــرة واملتنزهــات العامة.
بالتــوازي مــع هــذا ،يجــب إعــادة نظــام األوديــة إيل طبيعتهــا وتقويتهــا؛
حيــث أنهــا مهملــة حالي ـاً كعنــر هيــكيل يف عمــل املدينــة ،واالنتقــال
إيل نظــام إدارة ميــاه طبيعــي عــى املقيــاس الحــري كام ـاً ،وليلعــب
دورا ً رئيســياً يف عمــل املدينــة .باإلضافــة إيل ذلــك ،ســيحقق تشــجيع
الزراعــة الحرضيــة وشــبه الحرضيــة عــى طــول األوديــة ،معـاً والحفــاظ عىل
املــزارع التقليديــة وانعاشــها ،عــى دعــم إعــادة وصــل الشــبكة الزرقــاء
والخــراء تدريجيــاً ،مــع تحســن مســتويات املرونــة واألمــن الغــذايئ.
وعــى هــذا النحــو ،يتوضــح اإلجــراء  4يف الخطــوات التاليــة:
 ١،٤الحفــاظ عــى مجموعــة محــددة مــن األرايض وتحويلهــا إيل
مســاحات عامــة ،وإنشــاء شــبكة موزعــة جيــداً ،خاصــة يف وســط
املدينــة
يقــرح املخطــط الشــامل للمدينــة املنــورة لعــام  ، 2011مــن خــال
اســراتيجية املســاحات العامــة ،زيــادة كبــرة يف األماكــن العامــة يف
املدينــة املنــورة .وفق ـاً لذلــك ،يتوقــع اإلجــراء  4الحفــاظ عــى األرايض
الخاليــة الحاليــة لهــذا الغــرض ،خاصــة يف املناطــق القريبــة مــن النقــاط
متنوعــة االســتخدام التــي ســبق وصفهــا ويف منطقــة الوســط .لذلــك،
يجــب اعتبــار جميــع مناطــق التنميــة الجديــدة كفــرص لزيــادة املســاحات
الخــراء العامــة ،وإنشــاء شــبكة تصلهــا باملتنزهــات الرئيســية .ويجــب
أن تشــكل املســاحات العامــة الخــراء ،املوزعــة جيــدا ً واملصممــة جيــدا ً
واملتنوعــة ،تدريجيــاً ،شــبكة خــراء قويــة ومتصلــة ،تقــع عــى طــول
نظــام األوديــة.
 ٢،٤إنعــاش النظــام الهيدرولوجــي الطبيعــي يف جميــع أنحــاء املدينــة
املنــورة ،وترميــم والحفــاظ عــى األوديــة ،وتحويلهــا لحدائــق أفقيــة
ينبغــي حاميــة األوديــة الرئيســية واألرايض الزراعيــة الحاليــة مــن التعديــات
التنمويــة ،بهــدف زيــادة آليــات تعبئــة مســتويات امليــاه الجوفيــة.
ســيتطلب إعــادة تأهيــل األوديــة توجهــاً تدريجيــاً نحــو إنشــاء نهــج إدارة
ميــاه اكــر طبيعيــة ،بعيــدا ً عــن نظــام توجيــه الفيضانــات الصناعــي
الحــايل .يجــب أيضــاً ،عنــد إعــادة تأهيــل األوديــة واملــزارع املحاذيــة ،أن
يتــم تحويلهــا إيل حدائــق أفقيــة ووصلهــا بنظــام املســاحات العامــة يف
مختلــف أنحــاء املدينــة .ويجــب أن تدعــم الشــبكة الخــراء املتصلــة جيــدا ً
هــذه بسياســات تشــجع الزراعــة الحرضيــة وشــبه الحرضيــة حيثــا أمكــن،
معــززة بذلــك عمليــة إعــادة وصــل الشــبكة الخــراء والزرقــاء.

 ٣،٤إنشــاء نظــام بــرك تخزيــن امليــاه متصــل بشــبكة األوديــة لزيــادة
ســعة التخزيــن ومنــع الفيضانــات
يجــب أن يشــمل نظــام األوديــة ،بــركاً صغــرة لتخزيــن امليــاه ،مــن أجــل
زيــادة مرونــة املدينــة املنــورة للفيضانــات وتوفــر فــرص إضافيــة لتخزيــن
امليــاه لالســتخدام الزراعــي .وميكــن اســتيعاب الفائــض الغرينــي بشــكل
مســتدام وطبيعــي ،وزيــادة األمــن املــايئ واملرونــة تجــاه الفيضانــات،
مــن خــال تجديــد آليــات تعبئــة امليــاه الجوفيــة ،وإنشــاء نظــام بــرك لتخزين
امليــاه وتوزيعهــا يف أوديــة خطيــة متفرعــة .ويف الوقــت نفســه،
ســتقلل الشــبكة الخــراء والزرقــاء املتصلــة مــن ظاهــرة التبخــر النتحــي
عــى طــول األوديــة ،مســاهمة يف تعزيــز آليــات تخزيــن امليــاه الجوفيــة.
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 ٢،٧أربعة إجراءات نظامية لتحقيق التغيري الهيكيل
ميكــن اعتبــار خطــة العمــل املوضحــة هنــا مبثابــة دليــل لكيفيــة التســبب
بتغيــر هيــكيل يف املدينــة املنــورة ،واالنتقــال مــن النمــوذج غــر
املســتدام نحــو إطــار إيكولوجــي متكامــل للتنميــة الحرضيــة .تهتــم
املدينــة املســتدامة واإليكولوجيــة بالعوامــل البيئيــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة ،جنبـاً إىل جنــب وجهــود التخطيــط واإلدارة الحرضيــة لتحقيــق
التنميــة املســتدامة الطويلــة األمــد .ينطــوي هــذا عــى نهــج متكامــل
للتحــر املســتدام الــذي يجــب أن يبنــى عــى رؤيــة شــاملة للتنميــة
االجتامعيــة والفــرص االقتصاديــة وأُطــر اإلدارة واإلدارة البيئيــة.
ينبغــي أيضــاً أن يشــمل هــذا النهــج تنســيق األهــداف والربامــج،
مــع مختلــف أصحــاب املصلحــة يف املدينــة (مبــا يف ذلــك كالً مــن
املواطنــن ،والحكومــة ،وقطــاع األعــال) ،باإلضافــة إيل تطويــر حلقــة
الوصــل بــن وضمــن القطاعــات االجتامعيــة االقتصاديــة وأنشــطتها.
وعــى هــذا النحــو ،ســيقود نظــام اإلجــراءات الداعمــة املذكــورة أعــاه
عمليــة تحــول شــاملة للنســيج العمــراين واالجتامعــي واالقتصــادي يف
املدينــة .وإذا تــم اتبــاع الخطــوات املذكــورة يف خطــة العمــل ،ســتتحول
املدينــة املنــورة إيل مدينــة إيكولوجيــة ومتعــددة املراكــز ،تــواءم
هويتهــا كواحــة وكمــكان تاريخــي ،إيل هيــكل حــري مســتدام جديــد
يتميــز بالســات التاليــة:
• مدمج
• متكامل
• تاريخي
• مرن
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 1,8توصيات مكانية

 1,1,8نظرة اسرتاتيجية ملنطقة املدينة املنورة
تعــد منطقــة املدينــة املنــورة كأحــد املناطــق الســعودية التــي تتمتــع
بإمكانــات تنمويــة عاليــة ،مــا يؤهلهــا لجــذب املزيــد مــن االســتثامرات.
لذلــك ،ينبغــي تطويــر وتحســن الكفــاءة االقتصاديــة اإلقليميــة
لألنشــطة الحاليــة مــن خــال توفــر املزيــد مــن املرافــق والخدمــات.
وباإلضافــة إيل ذلــك ،ينبغــي تحســن القاعــدة اإلنتاجيــة وضــخ املزيــد
مــن االســتثامرات يف القطاعــات واألنشــطة غــر املســتغلة.
ووفقــاً لبيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،بلــغ متوســط النمــو الســنوي
ملجمــوع ســكان املدينــة املنــورة مــن عــام  2004إيل  2014نســبة ،%2.9
يف حــن بلــغ متوســط النمــو الســنوي للســكان الســعوديني يف
املنطقــة  .%2.02تعــد هــذه النســبة أقــل مــن معــدل النمــو الســكاين
للمملكــة  ٥٦يف نفــس الفــرة الزمنيــة .وبنــا ًء عــى ذلــك ،تعــد املدينــة
املنــورة كأحــد اقــل املناطــق جاذبيــة لســكان اململكــة  ،فيــا يختلــف
هــذا االتجــاه عــى مســتوى املدينــة ،حيــث تعــد عاليــة الجاذبيــة للســكان
ونســبة منــو الســكان املؤقتــة هــي نفســها وتبلــغ .%2.9
أمــا إقليمي ـاً ،تعــزى املشــكلة الهيكليــة يف تنميــة القطــاع الريفــي إىل
صغــر حجــم املجتمعــات وتباعدهــا .وكذلــك ،فمــن األهمية مبــكان تطوير
التوزيــع الجغــرايف لألنشــطة االقتصاديــة ،وإعطــاء األولويــة للمــدن
الصغــرة واملتباعــدة واملهمشــة يف اإلقليــم .مــع ذلــك ،ال ينبغــي أن
يقــوم هــذا عــى حســاب املــدن الكــرى واملراكــز الحرضيــة يف اإلقليــم،
مثــل املدينــة املنــورة وينبــع وبــدر ،والتــي تســجل معــدالت منــو عاليــة
يف االقتصــاد اإلقليمــي ككل.
وضمــن إطــار املســاعي الراميــة لتحقيــق ربــط أفضــل للمنطقــة ،يتضمــن
مخطــط منطقــة املدينــة املنــورة شــبكة ســكة حديــد بــن املدينــة
املنــورة والقصيــم والريــاض ،مــرورا ً بالصويــدرة ،باإلضافــة إيل إعــادة
فتــح ســكة حديــد الحجــاز لوصــل املدينــة املنــورة مــع الجــزء الشــايل
للمملكــة .عــى املســتوى اإلقليمــي ،ســربط ســكة الحديــد هــذه
املدينــة املنــورة باملــدن املنعزلــة وتســهل حركــة البضائــع وتنقــل الــزوار،
الــذي يعــد أمــرا ً أساســياً يف تحســن اقتصــاد املنطقــة .أمــا فيــا يتعلــق
بالتوصيــات اإلقليميــة ،فيجــب الرتكيــز عــى التنــوع االقتصــادي والــراث
والزراعــة وإعــادة تــوازن عمــراين شــامل من خالل تعبئة األرايض الشــاغرة
الكبــرة يف املــدن .مــع ذلــك ،يجــب أن يظــل املســتقبل مسرتشــدا ً
بالحاجــة إيل االســتدامة الحرضيــة أثنــاء تنفيــذ الخطــة االقتصاديــة
الرئيســية واملشــاريع ذات التأثــر اإلقليمــي عــى البيئــة االقتصاديــة
واالســتثامرية ملنطقــة املدينــة املنــورة.
تنويع األنشطة االقتصادية يف املنطقة
يعتــر الهيــكل االقتصــادي للمنطقــة غــر متنــوع بشــكل كبــر ،حيــث
أنــه اقتصــاد خدمــي بشــكل رئيــي ،باســتثناء مدينــة ينبــع الصناعيــة،
التــي تعــد مركــزا ً صناعي ـاً وطني ـاً ،فيــا لوحــظ تركــز االســتثامرات الخاصــة
يف مجــايل التجــارة والتشــييد ،مرتبطــة بالطلــب الناجــم عــى الســياحة
وزيــادة عــدد الســكان والنمــو الحــري ثــم األنشــطة الصناعيــة والتعديــن،

باإلضافــة إيل الخدمــات .وبالتــايل ،ســيكون مــن املهــم االســتثامر يف
التنــوع مــن أجــل إيجــاد فــرص عمــل يف املنطقــة متاشــياً مــع أهــداف
رؤيــة  ،2030ال ســيام عــر توســيع القطاعــات الفرعيــة املرتبطة بالســياحة
والتعديــن والنقــل التــي تتمتــع جميعهــا مبيــزات نســبية.
تتضمــن خطــة منطقــة املدينــة املنــورة مقرتحــاً لزيــادة يف األرايض
الزراعيــة مــن خــال إضافــة  641.5كــم مربــع للمســاحة الزراعيــة والخــراء
الحاليــة ،التــي يجــب أن ترتكــز يف محافظــات العــا والحناكيــة ومهــد
الذهــب ووادي الغــورة ووادي الفــرع .ســيضاعف هــذا إجــايل املســاحة
الزراعيــة للمنطقــة بحلــول عــام  ،2030ومبعــدل زيــادة تبلــغ  %2.9ســنوياً.
ويف ظــل تســجيل معــدل منــو ســكاين يف املنطقــة بنســبة  %2.9يف
الفــرة بــن عامــي  2014-2004ومــا بعدهــا ،فمــن األهميــة مبــكان توفــر
الحاميــة ملناطــق األوديــة واألرايض الزراعيــة مــن عمليــات البنــاء ،مــن اجــل
تحســن اإلنتــاج كــا هــو متوقــع يف التقريــر االقتصــادي للهيئــة العامــة
لالســتثامر لعــام  .2014ويف هــذا أإلطــار ،تــم تضييــق األوديــة بســبب
التعديــات عليهــا الناجمــة عــن أولويــة بعــض عمليــات البنــاء ،مســببة يف
حــدوث مشــاكل يف ميــاه الفيضانــات وتعريــض ميزاتهــا للدمــار .أن حاميــة
األوديــة الرئيســية واعادتهــا إيل طبيعتهــا ،مثــل وادي الريــم والحــزرة و
ســمرية وغريهــا ،ســتدعم الزراعــة وتحســن املرونــة تجــاه الفيضانــات .مــع
ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إيل أن أمانــة املدينــة املنــورة قــد اتخــذت عــددا ً مــن
اإلجــراءات تهــدف إلزالــة االشــغاالت غــر املنتظمــة عــى جوانــب األوديــة
يف املنطقــة.
تســهم املواقــع واملناطــق الرتاثيــة اإلقليميــة يف تغذيــة الــراث
الثقــايف ،ليــس فقــط يف املدينــة املنــورة واململكــة ،بــل أنهــا
تنعكــس ضمــن مختلــف التقاليــد اإلســامية يف جميــع أنحــاء العــامل.
ونظــرا ً لوجــود العديــد مــن املواقــع الرتاثيــة يف املنطقــة ،مبــا يف
ذلــك املعــامل املصممــة واملناطــق الحساســة التــي تعــد جــزءا ً ال
يتجــزأ مــن العالقــة التاريخيــة لســكان املنطقــة ،يجــب اتخــاذ مجموعــة
مــن اإلجــراءات لحاميتهــا .تتضمــن هــذه الجبــال البــارزة مثــل جبــل الســلع
وجبــل أُحــد واألرايض الزراعيــة الرئيســية حــول مســجد قبــاء .ولســكة
حديــد الحجــاز التاريخيــة أهميــة تراثيــة أيض ـاً ،التــي تــم بناؤهــا يف بدايــات
القــرن العرشيــن لخدمــة الحرمــن الرشيفــن وتوفــر وســيلة نقــل حديثــة
للحجــاج القادمــن مــن آســيا وأوروبــا وبــاد الشــام ،مقويــة بذلــك العالقــة
مــع العــامل اإلســامي آنــذاك .كانــت ســكة الحجــاز تشــكل تبــادالً هامــاً
للقيــم اإلنســانية ،إضافــة للحصــون واملحطــات وأعــال امليــاه عــى
طــول الطريــق املــؤدي إيل ســوريا ،والتــي شــكلت مثــاالً ممتــازا ً للتميــز
املعــاري وســهولة التنقــل ،والتطــور التكنولوجــي يف ذلــك الوقــت.
وســتوفر عمليــات املحافظــة عــى القطــع األثريــة هــذه ،كــا يحــدث
يف متحــف الحجــاز ،وجميــع األنشــطة املتعلقــة بالســكة الحديــدة ،فرصـاً
لدعــم االقتصــاد واملســاهمة يف الناتــج املحــي اإلجــايل للمناطــق
التــي تقطعهــا ،حيــث أنهــا شــاهد حــي عــى التاريــخ اإلســامي.
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 2,1,8نحو مدينة منورة ،واحة بيئية تاريخية
تدعــم الرؤيــة االســراتيجية للمدينــة املنــورة ،مــع اإلجــراءات األربعــة
املذكــورة يف الفصــل الســادس ،تطويــر األطــر العمرانيــة الحرضيــة
التــي تدعــم التحــر املســتدام مــن خــال تعزيــز شــكل حــري اكــر
اندماجـاً ،مبنيـاً عــى مبــادئ التكثيــف وتعــدد املراكــز ،بحيــث يتــم إنشــاؤه
عــى طــول شــبكة املواصــات العامــة .ووفق ـاً لرؤيــة املدينــة املنــورة،
ســتدعم املواصــات العامــة واســراتيجيات التكثيــف املناســبة معــاً
وإنشــاء املراكــز الجديــدة ،اســتخداماً اكــر فاعليــة للمــوارد واألرايض ،مــع
تعزيــز التكامــل بــن الحجــاج واملواطنــن ،وتحســن االتصــال بــن األحيــاء
الســكنية .وســتقوي عمليــات الحفــاظ والتحســن واإلدمــاج لــأرايض
الزراعيــة واملســاحات العامــة الخــراء وإعــادة األوديــة إيل طبيعتهــا
ونظــام إدارة افضــل للميــاه ،الشــبكة البيئيــة للمدينــة املنــورة .كــا
ستســاعد عمليــات حاميــة وتحســن وإعــادة وصــل املناطــق التاريخيــة
والزراعيــة عــى جعــل املدينــة اكــر خــرة ومرونــة.
وعــى هــذا النحــو ،تــم تصميــم املدينــة املنــورة املدمجــة كشــكل
حــري ذات هيــكل جيــد وكثيــف ومتــوازن ،حيــث يوفــر تنــوع طبولوجيــات
اإلســكان فرصــاً لزيــادة الكثافــة وحاميــة املــوارد البيئيــة ويوفــر بيئــة
حرضيــة ُمرضيــة ومتنوعــة وميكــن الوصــول إليهــا وذات هويــة تاريخيــة
ثريــة .واألهــم مــن ذلــك ،ســتكون مدينــة املســتقبل متصلــة جيــدا ً
مبنطقــة املركــز واملســجد النبــوي .تاريخي ـاً ،شــكلت منطقــة املســجد
النبــوي الرشيــف جــزءا ً رئيســياً مــن املدينــة ،لــذا يجــب مراعاتهــا يف الرؤية
العمرانيــة العامــة .لــذا ،تبنــى املدينــة املنــورة املتصلــة عــى نظــام نقــل
عــام متعــدد الوســائل ومطــور جيــدا ً ،يبنــى عــى منــوذج متعــدد املراكــز
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ذات تــدرج هرمــي ،وقــادر عــى اســتيعاب تدفــق الســكان والــزوار،
مقلـاً مــن حجــم وأثــر االزدحامــات املروريــة والتلــوث .بينــا تتمحــور رؤيــة
املدينــة املنــورة التاريخيــة حــول الحفــاظ عــى األحيــاء التاريخيــة واملناطق
الشــعبية ،مســتغلة هويــة املدينــة التاريخيــة لدعــم وتنشــيط وتنويــع
االقتصــادات املحليــة ،وإنشــاء مناطــق حيويــة تحــوي عــى مســاحات
عامــة ســهلة الوصــول للــزوار واملقيمــن ،ومقللــة التضــارب بــن املشــاة
/املركبــات والزوار/املقيمــن .وســيعمل النظــام نفســه املكــون مــن
املناطــق العامــة الخــراء املفتوحــة ،املتصلــة ببعضهــا واملتكاملــة مــع
الشــبكة األوســع مــن األوديــة واألرايض الزراعيــة والحقــول ،عــى بنــاء
وتقويــة العنــارص الهيكليــة الطبيعيــة للمدينــة .ويف جوهرهــا ،تحســن
اســراتيجية املدينــة املنــورة املرنــة هــذه الشــبكات وتراعــي حاميــة
األرايض الزراعيــة ودعــم الزراعــة الحرضيــة واإلدارة املناســبة للميــاه،
موفــرة بذلــك بيئــة طبيعيــة صحيــة تدعــم أنشــطة املدينــة وتحســن مــن
مســتوى معيشــة املقيمــن.

 2,8توصيات مؤسسية وترشيعية
فيــا يتعلــق باإلصــاح الترشيعــي ،ســوف تســتفيد املدينــة املنــورة من
الالمركزيــة املاليــة والترشيعيــة لتســهيل الحلــول املســتقلة واملبتكــرة
للمشــاكل الحرضيــة عــى مســتوى األمانــة .وينبغــي أن يشــمل هــذا كالً
مــا يــي:
أ .تفويــض صالحيــات التخطيــط املحليــة مــن وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة إيل األمانــة ،مــع توفــر إجــراءات مســتقلة دون االســتعانة
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بأحــد ملعالجــة احتياجــات املجتمــع بفاعليــة ،حيــث تــم التوكيــد عــى
ذلــك مــن خــال األجنــدة الحرضيــة الجديديــة والــذي ينــص عــى أهميــة
توجيــه عمليــات التصميــم والتخطيــط الحــري وإداراتهــا مــن قبــل إدارات
إقليميــة ومحليــة ،لكــن تنفيذهــا يتطلــب التنســيق مــع جميــع اإلدارات
الحكوميــة ،واملشــاركة مــن املجتمــع املــدين والقطــاع العــام وغريهــم
مــن أصحــاب املصلحــة املعنــن.
ب .الالمركزيــة املاليــة ،التــي توفــر الحكــم الــذايت لألمانــة لتمويــل
األنشــطة التنمويــة الحرضيــة .وقــد تتضمــن األنشــطة املولــدة
لإليــرادات يف املــدن الرضائــب والرســوم .ينبغــي الســاح للمناطــق
الحرضيــة بجمــع شــكل مــن أشــكال رضائــب املمتلــكات لتمويل األنشــطة
التنمويــة .ويبــن نظــام األرايض البيضــاء األخــر الــذي يفــرض رســوماً
عــى قطــع األرايض غــر املطــورة يف املناطــق الحرضيــة ملعالجــة
مشــكلة املضاربــة بــاألرايض ،كــا ميكــن اســتغالل اآلليــات التنظيميــة
لتوليــد اإليــرادات يف ظــل تعزيــز إطــار تنمــوي ف ّعــال.
ج .فتــح القنــوات للمنفذيــن ،مبــا يف ذلــك القطــاع الخــاص والتطوعــي
واملجتمــع العــام ،للمشــاركة يف صنــع القــرار بشــأن املشــاريع التــي
تؤثــر عليهــم.
تحتــاج املدينــة املنــورة إيل ترشيعــات فعالــة للحفــاظ عــى املناطــق
الريفيــة املفتوحــة واألرايض الزراعيــة مــن خــال رشوط وأحــكام لتغيــر
اســتخدامات األرايض تبنــى عــى عمليــات صنــع قــرار تتســم بالوضــوح
والشــفافية.
كــا ســيدعم توحيــد أدوات وأنظمــة التخطيــط التدخــات التنمويــة
الحرضيــة للمدينــة املنــورة ،إيل جانــب مراجعــة وتطويــر وتحديــث هــذه
األنظمــة والترشيعــات لجعلهــا مالمئــة للوضــع التنمــوي الحــايل.
وينبغــي أن يتبــع هــذا إعــادة التفكــر يف عمليــة نــص لبترشيــع للحــد مــن

عــدد متخــذي القــرار .لــن يضمــن وجــود هــذه الترشيعــات وحــده التنميــة
الحرضيــة املســتدامة ،حيــث يجــب أن يتــم تفعيلهــا وظيفيـاً ،أي أن تكــون
دقيقــة يف تحقيــق النتائــج املرجــوة وتكــون واضحــة ومتجانســة وســهلة
الفهــم .ولذلــك ،مثــة حاجــة لتنفيــذ نظــام تخطيــط حــري فعــال ،والــذي
يوفــر مــن ضمــن جملــة أمــور أخــرى كالً مــا يــي:
• يقدم الحوافز/املتطلبات التي تسمح للنمو املدينة بشكل مدمج
• يحدد األدوار واملسؤوليات مؤسسية عىل كل مستوى
• يفــرض الربــط بــن كل مســتويات التخطيــط (الوطني-اإلقليمــي-
املحــي)
• يوفر آليات تنسيق ومراقبة ف ّعالة
• يزيد من التفاعل واملشاركة العامة املجدية يف التخطيط
كــا يتطلــب اإلطــار الترشيعــي تحقيــق منــط مناســب للمشــاركة العامــة
يف صنــع القــرار لتعزيــز املســاوة واملســاهمة .كــا سيســاهم توحيــد
الترشيعــات الحرضيــة يف تعزيــز إنفــاذ الخطــط املعتمــدة مــن قبــل
املدينــة املنــورة .إن تعديــل نظــام حــدود النطــاق العمــراين ليشــمل
معايــر واضحــة حــول كيفيــة صياغتــه سيحســن املســاءلة التقنيــة
واألفقيــة .ويجــب أن يضــع هــذا النظــام املزيــد مــن الرتكيــز عــى وضــع
حــدود حاميــة التنميــة كمنطقــة خاليــة مــن التنميــة ،تخضــع لقيــود شــديدة
للحــد مــن جميــع أشــكال التنميــة بهــا .وســتقوي هــذه املبــادرات صياغــة
السياســات املصممــة لجعــل املدينــة اكــر اســتدامة ومدمجــة وكثيفــة.
إال أن ذلــك يتطلــب يف البدايــة إجــراء فحــص دقيــق لقانــون حــدود
التنميــة العمرانيــة لتقييــم مــا إذا كان قــد حقــق أهــداف سياســاته ،مــا
ســيؤدي بالتــايل إيل البــدء بعمليــة اإلصــاح الترشيعــي باإلضافــة إيل
وضــع خيــارات سياســات التخطيــط املناســبة.

© FSCP

كلمة أمني أمانة املدينة املنورة

149

النهج الثاليث األبعاد

 3,8توصيات مالية

 1,3,8أدوات اإليرادات الذاتية
يف عــام  ،2015بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية بتطبيــق سلســلة
مــن اإلصالحــات تهــدف لتعزيــز مســتوى التمويــل العــام مــن خــال
تنويــع اإليــرادات العامــة وإدخــال آليــات رضيبيــة جديــدة وتحســن إدارة
الرضائــب وجــذب االســتثامرات الخاصــة .باإلضافــة لتحســن ديناميــات
التمويــل واالقتصــاد املحليــة ،هدفــت اإلصالحــات لدعــم تطبيــق األجنــدة
الحرضيــة الجديــدة مــن خــال تعزيــز أطــر ماليــة واقتصاديــة محليــة شــاملة
ومســتدامة وعادلــة مــن خــال وضــع سياســات رضيبيــة تقدّميــة وتوليــد
٥٧
اإليــرادات مــن مصــادر خاصــة .
إن املزايــا الجغرافيــة والثقافيــة واالجتامعيــة والدميوغرافيــة واالقتصادية
التــي تتمتــع بهــا اململكــة العربيــة الســعودية قــد ســاهمت يف
تشــكيلها لقــوة اقتصاديــة هامــة .تاريخي ـاً ،شــكل النفــط والغــاز صــادرات
اململكــة الرئيســية ،إال أن اململكــة العربيــة الســعودية قــد رشعــت
مؤخــرا ً يف االســتثامر يف قطاعــات اســراتيجية أخــرى.
وضمــن إطــار رؤيــة  ،2030تدعــم خطــة عمــل اململكــة العربيــة الســعودية
التنمويــة التنــوع االقتصــادي يف مجــاالت اقتصاديــة غــر الوقــود  . ٥٨كــا
تتضمــن أهــداف رؤيــة  2030تســهيل تحقيــق التنميــة االقتصاديــة يف
قطاعــات جديــدة وتعزيــز االبتــكار والتنافســية االقتصاديــة .مــن جانب آخر،
فقــد تــم إطــاق برنامــج التحــول الوطنــي  2020لبنــاء القــدرة املؤسســية
الالزمــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة  2030كأحــد غايــات الربنامــج ،ويشــمل هــذا
دعــم النمــو والتنــوع االقتصــادي .ويســتخدم برنامــج التحــول الوطنــي
طرقــاً مبتكــرة لتحديــد التحديــات االقتصاديــة وانتهــاز الفــرص وتبنــي
أدوات التخطيــط الفعالــة وزيــادة التفاعــل مــع القطــاع الخــاص وتنفيــذ
اإلصالحــات وتقييــم األداء.
كــا تهــدف إصالحــات برنامــج التحــول الوطنــي إيل تعزيــز نظــام التمويــل
العــام ،وإدخــال آليــات رضيبيــة جديــدة وجــذب االســتثامرات الخاصــة
إيل صناعــات التــي يرجــح أن متتلــك اململكــة العربيــة الســعودية ميــزة
تنافســية فيهــا .وتعــد رضيبــة األرايض البيضــاء كأحــد األمثلــة عــى هــذه

تأثــر تنميــة وتطويــر البنيــة ا لتحتيــة
عــى قيمــة األرايض
أمثلة للحاالت املشابهة
لندن ،إنجلرتا
دىب ،االمارات العربية املتحدة
القاهرة ،مرص

أهم النتائج
قدرت دراسة تأثري خطوط قطار “كروس ريل” عىل العقارات ( )2012أن القيمة
الرأساملية للمناطق املحيطة مبحطات القطار يف وسط لندن سوف ترتفع بنسبة
 ٪35للعقارات السكنية و ٪27.5للعقارات املكتبية التجارية ،عىل نحو يتجاوز التوقعات
املبدئية.
بلــغ تأثــر وســائل النقــل العــام عــى قيمــة العقــارات يف املســاكن واملمتلــكات التجاريــة
حــوايل  ٪13و ٪76عــى التــوايل ،ضمــن مســاحة  1.5كيلومــر.
• أدت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻀﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ أنشــطة البيــع بــاﻟﺘﺠﺰﺋﺔ إﻰﻟ زﻳﺎدة ﻲﻓ قيمــة
العقــارات ﺑﻨﺴﺒﺔ  15إﻰﻟ % 20
• زادت املدارس من أسعار األرايض السكنية بنحو .% 13
• اﻟﻘدرة ﻋﻟﯽ الســر باألقــدام داﺧل األحيــاء الســكنية زادت مــن قيمــة املنــازل ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺗﺻل إﻟﯽ % 9

بوغوتا ،كولومبيا

تشــر األبحــاث إىل أنــه مــع كل  5دقائــق إضافيــة مــن وقــت الســر إىل محطــة النقــل العــام
انخفضــت قيمــة اإليجــار بنســبة  6.8إىل .% 9.3

املصدر :جنيف ()2018؛ محمد وآخرون ()2017؛ كولريز انرتناشونال ()2017؛ رودريغيز وتارغا (.)2004
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اإلصالحــات ،وذلــك عــر فــرض رضيبــة ســنوية مقدارهــا  %2.5مــن قيمــة
األرض عــى األرايض الحرضيــة الخاليــة واملعــدة لالســتخدام الســكني أو
التجــاري .ويتمثــل الهــدف مــن رضيبــة األرايض البيضــاء يف:
• دعم التنمية العقارية التي تعالج النقص يف العرض يف املنطقة
• زيادة توفري األرايض للتنمية السكنية امليسورة
• حامية األسواق التنافسية وتقليل عمليات االحتكار
• زيادة توليد اإليرادات املحلية
حتــى اآلن ،تــم تبنــي رســوم األرايض البيضــاء يف مــدن الريــاض وجــدة
والدمــام وطبقــت عــى  10,000مــر مربــع مــن األرايض الحرضيــة.
وباإلضافــة إيل تحســن االســتثامرات البلديــة الذاتيــة لهــذه املــدن
الثــاث ،تدعــم اإلصالحــات مثــل رضيبــة األرايض البيضــاء أُطــر التحــر
املســتدام والــواردة ضمــن جــدول األعــال الحــري الجديــد.
ويف حالــة املدينــة املنــورة ،يجــب أن تأخــذ السياســة الهادفــة لتعميــق
وتنويــع مصــادر الدخــل الذاتيــة بعــن االعتبــار كالً مــن العوامــل
االجتامعية-االقتصاديــة والعوامــل الدميوغرافيــة ،مثــل معــدل منــو
الســكان والكثافــة الســكانية والتمــدد الحــري .باإلضافــة إيل ذلــك،
يجــب تشــجيع السياســات التــي تدعــم األرايض الزراعيــة مــن أجــل حاميــة
األنشــطة الزراعيــة املحليــة ،خاصــة املتعلقــة بإنتــاج التمــور.
وعنــد أخــذ جميــع هــذه العوامــل بعــن االعتبــار ،تعتــر األدوات التمويليــة
التــي تشــجع اإليــرادات البلديــة مــع الرتكيــز عــى التوســع املســتقبيل،
هامــة جــدا ً لدعــم التمويــل املحــي املســتدام والتنميــة الحرضيــة .لــذا،
سيشــكل استكشــاف آليــات توليــد االســتثامرات البلديــة مــن خــال
فــرض الرضائــب عــى األرايض ،مــن بــن أمــور أخــرى ،خطــوة حاســمة يف
تحقيــق األهــداف الــواردة يف برنامــج التحــول الوطنــي.
يدعــم فــرض رســوم عــى األرايض العديــد مــن األدلــة مــن مجموعــة
متنوعــة مــن البلــدان .وعــى وجــه الخصــوص ،ثبــت أن التقــاط القيمــة
املضافــة مــن مشــاريع البنــى التحتيــة الجديــدة ،وتغيــر املناطــق ،و/
أو تطويــر البنيــة التحتيــة( ،الشــكل  )٧٠مــن خــال التقــاط قيــم األرض،
لــه فاعليــة كبــرة يف توليــد اإليــرادات املحليــة .ويســتند التقــاط قيمــة
األرض عــى مبــدأ اســتفادة األفــراد والــركات ومــاك األرايض يف
املناطــق املحيطــة مــن االســتثامرات الحكوميــة والخاصــة للبنيــة التحتيــة،
(مثــل الطــرق وســكك الحديــد والبنيــة التحتيــة الصناعيــة واملــدارس
واملستشــفيات) ،وذلــك عــر االســتفادة مــن الزيــادة يف قيمــة
األرايض الناتجــة عــن هــذه األنــواع مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة.
تناســب األدوات املاليــة القامئــة عــى األرايض املدينــة املنــورة بشــكل
خــاص وذلــك يف ظــل الفــرص املتاحــة مــن خــال زيــادة الطلــب عــى
مرافــق البنيــة التحتيــة لفــرض الرضائــب عــى األرايض (مثــاً ،نظــام
النقــل الجامعــي الــذيك املخطــط لعــام )2021
وتتضمــن أحــد أبــرز آليــات رضائــب األرايض مــا يعــرف برســوم التحســن
والتطويــر  ٥٩ .متثــل رســوم التحســن أدوات متويــل فعالــة تتيــح اســرداد
جــزء كبــر مــن رأس مــال املفقــودة يف االســتثامرات .صممــت رســوم
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النهج الثاليث األبعاد

التحســن لتناســب نــوع البنيــة التحتيــة واالســتخدام املتنــوع لــأرايض
الــذي شــجعت عليــه مبــادئ التنميــة الحرضيــة املســتدامة التــي يدعمهــا
برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة .ومــن الناحيــة العمليــة،
ســتتيح رســوم التحســن لألمانــة يف املدينــة املنــورة أن تحصــل عــى
نســبة مــن القيمــة املضافــة التــي أحدثتهــا مشــاريع تطويــر البنيــة
التحتيــة ،وتغيــر اســتخدامات األرايض الــذي يعــود بالنفــع عــى مــاك
٦٠
األرايض واملســتفيدين اآلخريــن.
ويتطلــب اعتــاد وتطبيــق الرســوم أن تتمتــع البلديــات بالشــفافية
واملســاءلة ،إضافــة لتوفــر قنــوات التواصــل مــع الجمهــور مبــا يتعلــق
باســتخدام رســوم التحســن وفاعليتهــا .وكذلــك ،يجــب أن تحلــل
عوا مــل تحليــل املنافــع و ا لتكلفــة ﻲﻓ التمو يــل
املعتمــد عــى ا أل ر ا يض
ا لتكا ليــف

الفوائــد واملزايــا

• الجهود املبذولة لتمكني ودعم اإلطار

• مواكبة اإلصالحات السعودية
مع األجندة الحرضية الجديدة
(الركن الرابع)
• مصدر فعال وموثوق لإليرادات
املحلية
• الحافز لتطوير األرايض بكفاءة
واالستخدام املختلط لألرايض
• زيادة الكثافة والتكتل
االقتصادي
• تحفيز تطوير بنية تحتية محددة
(مثل وسائل النقل العام والبنية
التحتية التعليمية والصحية
واالجتامعية)
• حوافز استثامر بديلة (مثل
مشاركة القطاع الخاص)
• زيادة الوعي املدين
واملساءلة

القانوين/الترشيعي واإلدارة املحلية

• إستخدام فرص العمل والوظائف

اإلدارية والعديد من املهام املختلفة
• طول فرتة اإلعداد والبدء

• اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻲﻓ أدوات اﻟﺗﺷﺧﯾص
ﻟلحصول عىل ﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻷراﻲﺿ

وﻧظم اﻟرﺻد (ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،سجل
املمتلكات الخاضعة للرضيبة) ،وﺟﻣﻊ

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

٦٤

• الجهود املبذولة يف الجمع بني

التخطيط الحرضي واالستثامرات يف
البنية التحتية

• االستثامر يف بناء القدرات والتدريب
• االستثامر يف أنظمة االتصاالت

واملشاركة املدنية

املصدر :فارفاكيه-فيكوفيتش وكوباين ()2014؛ برنامج األمم املتحدة املناطق البرشية (.)2016

الشكل  .٧١عوامل تحليل املنافع والتكلفة ﻲﻓ التمويل املعتمد عىل األرايض

األمانــة تكلفــة ومنفعــة مختلــف أنــواع أدوات التمويــل املعتمــدة عــى
األرايض .كــا أن إجــراء تحليــل شــامل للتكلفــة واملنفعــة مــن شــأنه
متكــن املســؤولني الحكوميــن مــن تطويــر حلــول اســتباقية ،وتوقــع
املشــاكل املحتملــة واملعوقــات ،واســتغالل الفــرص .ويبــن الشــكل
 ٧١بعــض مــن العوامــل التــي يجــب لألمانــات والبلديــات مراعاتهــا عنــد
إجــراء تحليــل التكلفــة واملنفعــة ألدوات التمويــل القامئــة عىل األرايض.

 2,3,8االستفادة من اإلنتاجية الحرضية

إن تســخري إمكانيــات االقتصاديــة وتوليــد اإليــرادات الذاتيــة للمدينــة
املنــورة مــن شــأنه تعزيــز مســتويات التنميــة والتطويــر يف مختلــف
الصناعــات املحليــة .باإلضافــة إيل ذلــك ،ســيفتح االســتثامر يف البنيــة
التحتيــة العامــة املجــال لتحســن فــرص الوصــول والكثافــة واالســتخدام
املتنــوع للمدينــة .تتمثــل إحــدى طــرق تحســن اإلنتاجيــة الحرضيــة يف
اســتخدام الرشاكــة بــن القطــاع العــام والخــاص والتــي تشــكل أداة
متويــل فعالــة تســهل التفاعــل بــن القطاعــن العــام والخــاص .وتنطــوي
الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص عــى توفــر الخــرات التــي
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يحتاجهــا القطــاع العــام يف توفــر الخدمــات والســلع العامــة عاليــة
الجــودة .وعــاوة عــى ذلــك ،ميكــن لتلــك الــراكات أن تســاعد يف دفــع
االبتــكار والتنــوع االقتصــادي يف الصناعــات ذات القيمــة املضافــة،
وتحســن تســويق الســلع وتقلــل مــن كلفــة التنســيق بــن الــركاء
التجاريــن  .ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن للتعليــم أثــر كبــر يف دعــم
التنميــة للقــوة العاملــة ،خاصــة يف القطاعــات املتخصصــة .لــذا ،يجــب
أن تشــمل التنميــة الحرضيــة املســتدامة عــى سياســات لدعــم التعليــم
الحكومــي .وقــد توجهــت حكومــة اململكــة بالفعــل التخــاذ الخطــوات
الالزمــة لدعــم الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص وتعزيزهــا وذلــك
عــر إنشــاء هيئــة مختصــة أطلــق عليهــا اســم املركــز الوطنــي للتخصيــص
وموقعــه يف وزارة االقتصــاد والتخطيــط .مــن جانــب آخــر ،ميكــن أن
تشــكل الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص أداة متويــل أساســية
يف املدينــة املنــورة يف مجــاالت النقــل ،والســياحة ،والصناعــة وذلــك
تأثــر تنميــة وتطويــر البنيــة ا لتحتيــة
عــى قيمــة األرايض
تحديد أهداف اإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض
تعد رسوم التحسني خيا ًرا جي ًدا للسيناريوهات املتعلقة بالنقل
العام وتطوير الواجهة البحرية
• ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت املتعلقة باﻟﺗﻐﯾرات ﻲﻓ ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﻲﺿ وإدارة
اﻟﺿراﺋب ﺑﮐﻔﺎءة من ﻋواﻣل النجاح الحاسمة

اإليرادات املستهدفة املعتمدة
عىل إما (أ) نسبة من تكاليف البنية
التحتية أو (ب) نسبة من الزيادة يف
قيمة األرض

توقيت وتحصيل املدفوعات
• ينبغي إيالء االعتبار ملا إذا كانت هناك عواقب مالية سلبية
عىل ماليك األرايض الذين قد ال تكون لديهم القدرة عىل دفع
رضيبة أو لديهم أصول كثرية ولكن دخولهم ضعيفة.
• ﻗد ﺗﻔﮐر اﻟﺣﮐوﻣﺔ ﻲﻓ طﻟب دﻓﻊ الرسوم ﻓﻘط ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أو ﻧﻘل
ملكية اﻟﻌﻘﺎر

املدفوعات التي يتم تحصيلها:
• تكون مقد ًم ا ،كام هو الحال مع
مساهامت املطورين التي يتم
تحصيلها قبل إنشاء البنية األساسية
• تكون سنوي اً ،مع الزيادة يف معدالت
رسوم اإلدارة املحلية
• يف الوقت الذي يتم فيه بيع العقار

تطبيق الرسوم حسب فئات إستخدامات األرايض
• ينبغي تحديد تطبيق الرسوم باستخدام مبدأ “املستفيد
يدفع”
• إذا كان من املمكن إثبات أن املنافع سوف تصب يف مصلحة
فئات معينة من ماليك العقارات ،فهناك سبب قوي إلدراجهم
ضمن تصميم آلية اإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض

• مطوري املشاريع العقارية
• مالك األرايض التجارية
• مالك األرايض السكنية

التطبيق وحدود قيمة الرسوم
• تم يف الدمام زيادة الرسوم عىل قيمة األرايض الواقعة عىل
مساحة  1.5كيلومرت من وسائل النقل العام التي ميكن الوصول
إليها باألقدام.
• تم تقديم هذا املعيار املقارن إستنادا ً إىل حاالت أخرى مشابهة
(مثل ديب ولندن وبوغوتا) ويحتاج إىل مزيد من التحليل إعتامدا ً
عىل تفاصيل املشاريع الحالية.

ميكن تطبيق الرسوم عىل أساس
واسع (عىل سبيل املثال عىل
مستوى املدينة) أو عىل أساس
الوقت/املسافة

تحديد معدالت الرسوم
• يجب أن يعكس هيكل معدالت الرسوم الجهات التي يجب أن
تدفعها وإختيارهم وفق اً لقاعدة اإليرادات.
• يف الدمام ،ترتبط القاعدة بنسبة الزيادة يف قيمة األرض.

يتغري هيكل معدالت الرسوم ويتم
تحديده بنا ًء عىل كل حالة عىل حدة

هياكل الحوكمة واإلدارة املحلية لإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض
• أدوات قانونية مختلفة ميكن استخدامها لغرض دعم أدوات اإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض
• تنظيم الرسوم الجديدة الخاصة باملنطقة املرتبطة مبشاريع البنية التحتية أو التخطيط الحرضي
• إن اختيار الصك القانوين الصحيح يقلل من احتامل حدوث عواقب غري مقصودة
• اململكة العربية السعودية ،وعىل وجه التحديد الدمام ،تستخدم حاليا آليات لإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض
• الدروس املستفادة من األدوات الحالية (مثل الرضيبة عىل األرايض البيضاء) ميكن أن تساعد يف توفري
املعلومات إلختيار وتنفيذ الصكوك القانونية املناسبة التي تدعم أدوات اإلستفادة من القيمة الزائدة لألرايض
املصدر :يونغ مان ،جيه .إم1996 .م)“ ،الرضيبة عىل األرايض واملباين ،”.يف ثوروين ،يف( ،.املحرر)“ ،تصميم
وصياغة قانون الرضائب” ،صندوق النقد الدويل ،واشنطن ،دي يس.

الشكل  .٧٢العوامل الرئيسية يف تصميم رسوم التحسني

النهج الثاليث األبعاد

لتحقيــق كالً مــن  )1( :زيــادة قيمــة األرايض من خالل املشــاريع التنموية،
( )2تحســن اإليــرادات الذاتيــة )3( ،تشــغيل وإدارة القطــاع العــام بكفــاءة،
( )4توفــر فــرص للتعــاون مــع القطــاع الخــاص عــى مشــاريع وخدمــات
ممولــة حكوميــا )5( ،جــذب االســتثامرات املحليــة والدوليــة.

 )3باســتخدام النهــج الشــمويل .يجــب أن تركــز الرشاكــة بــن القطاعــن
العــام والخــاص عــى ربــط االســتثامرات يف البنيــة التحتيــة مــع عمليــات
تطويــر األرايض وبالتــايل تحقيــق أقــى فائــدة تتوافــق مــع االســتخدام
املتنــوع لــأرايض.

وعــاوة عــى ذلــك ،ميكــن لــرأس املــال املتــأيت مــن القطــاع الخــاص
اإلســهام يف دعــم مــدن مثــل املدينــة املنــورة لتحقيــق مجموعــة
متنوعــة مــن االحتياجــات التنمويــة مــن خــال ( )1تطويــر األرايض
البيضــاء )2( ،زيــادة الكثافــة الســكانية )3( ،تحســن اإليــرادات البلديــة،
( )4تقليــل اعتــاد البلديــات عــى التحويــات الحكوميــة )5( ،التحفيــز
االقتصــادي .وتتوفــر العديــد مــن األدوات الرضيبــة للبلديــات املهتمــة
بزيــادة االســتثامرات الخاصــة البلديــة ٦١ ،حيــث يكمــن لحكومــات البلديــات
أن تحقــق اقــى فائــدة مــن هــذه األدوات( ،خاصــة الرشاكــة بــن القطــاع
العــام والخــاص) مــن خــال:

 )4إنشــاء مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر الدخــل املصممــة لتالئــم
االحتياجــات املحليــة .بالفعــل ،يجــب عــى الحكومــة مواجهــة أشــكال
التوســع والزحــف العمــراين مــن أجــل زيــادة الكثافــة وتقليــل االعتامديــة
٦٢
العاليــة عــى املركبــات للمواطنــن الســعوديني يف تنقالتهــم.

 )1التنســيق والتعــاون مــع مختلــف املســتويات الحكوميــة لربــط
االســراتيجيات الحكوميــة باألولويــات املحليــة ،مثــل ،إنشــاء مكتــب
اتصــال محــي ،أو رشاكــة محليــة بــن القطــاع العــام والخــاص مرتبطــة
باملركــز الوطنــي للتخصيــص مســؤولة عــن اقــراح وتنفيــذ ومراقبــة
مشــاريع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والخــاص.

يف هــذه الحالــة ،قــد تكــون رســوم التأثــر أداة مناســبة للحــد مــن
التمــدد وتوليــد املزيــد مــن اإليــرادات البلديــة /األمانــة ٦٣وأخــرا ً ،ال بــد
مــن التشــديد عــى أهميــة تنســيق آليــات التخطيــط والترشيعات/األطــر
التنظيميــة ومتويــل البلديــات لخلــق الفــرص الرضوريــة لتحقيــق التنميــة
الحرضيــة واالقتصاديــة املســتدامة عــى النحــو الــوارد يف جــدول
األجنــدة الحرضيــة الجديــدة.

 )2االســتثامر يف بنــاء القــدرات وتحســن اإلدارة الرضيبــة .يعتمــد نجــاح
الرشاكــة بــن القطــاع العــام والخــاص عــى قــدرة الضبــاط إلدارة ثــاث
مراحل اســراتيجية ( )1الجدوى )2( ،املشــريات )3( ،التســليم واملراقبة.
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دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات
رسوم االزدحام

إدارة النفايات

خفضــت رســوم االزدحــام حركــة املــرور يف وســط لنــدن بنســبة  ٪ 26عــن
مســتوياتها يف عــام  ،2002ونتــج عــن ذلــك الحصــول عــى  122مليون جنيه
اســرليني يف عــام  ،2006بفضــل إدخــال نظــام اإليكوبــاس “”Ecopass
كرســوم إزدحــام يف وســط مدينــة ميالنــو ،حيــث انخفضــت حركــة املــرور
بنســبة  ٪16.2يف عــام 2011م ،وبلغــت اإليــرادات الســنوية التــي تــم
الحصــول عليهــا  5,905مليــون يــورو ،أمــا يف ســنغافورة ،فقــد أدى تنفيــذ
نظــام تراخيــص املناطــق “ ”ALSإىل تقليــص االزدحــام مــن  12,400ســيارة
يف مايــو  1995إيل  7,300ســيارة خــال ســاعات الــذروة املروريــة ،و بلغــت
إيــرادات بيــع تراخيــص املناطــق  47مليــون دوالر أمريــي.

Iيف واليــة تاميــل نــادو الهنديــة ،اقــرح أحــد مشــاريع إدارة النفايــات إن
تتشــارك كل مــن الحكومــة املركزيــة ( )35٪وحكومــة الواليــة ( )15٪يف
ســداد  50٪مــن إجــايل تكاليــف املــروع ،بينــا يقــوم كيــان خــاص (عــن
طريــق املشــاركة مــع القطــاع الخــاص) بتوفــر النســبة املتبقيــة البالغــة 50
 %مــن متويــل املــروع ،بحيــث يكــون صاحــب االمتيــاز مــن القطــاع الخــاص
مســؤوالً عــن تخطيــط وتصميــم وبنــاء ومتويــل وتشــغيل وصيانــة مرفــق
إدارة النفايــات الصلبــة للبلديــة خــال فــرة االمتيــاز ،وســوف تقــوم البلديــة
بتوفــر األرض مــن خــال عقــد إيجــار ســنوي تحــدده حكومــة تاميــل نــادو.

الرشاكات بني القطاع العام والخاص

رسوم مواقف السيارات

تــدار غــازات اإلحتبــاس الحــراري املنبعثــة مــن مكــب النفايــات يف مدينــة
فانكوفــر ،مــن قبــل رشكــة خاصــة تقــوم بتحويــل انبعاثــات الغــاز إىل
طاقــة صالحــة لالســتخدام يف املدينــة ،ولقــد طلبــت حكومــة البلديــة أن
تكــون الرشكــة الخاصــة املختــارة مســؤولة عــن تصميــم املــروع وبنــاءه
وتشــغيله ومتويلــه ،حيــث يتــم تجميــع الحــرارة املتولــدة مــن نفايــات
املدينــة واســتخدامها مــن قبــل وحــدات التدفئــة باإلحتبــاس الحــراري
املســتخدمة يف املــزارع القرويــة إلنتــاج الخضــار وأيض ـاً لتدفئــة املبــاين
اإلداريــة وصيانتهــا.

اســتأجرت شــيكاجو  34500عــدادًا جانبيًــا ملحطــات الســيارات باإلتفــاق مــع بنــك

مورجــان ســتانيل ملــدة  75عا ًمــا ،حيــث بلغــت اإليــرادات مــن عائــدات الدفــع مقد ًمــا

مــا يقــرب مــن  1.16مليــار دوالر أمريــي ،ولقــد شــمل هــذا النــوع مــن عقــود

الــراكات مــع القطــاع الخــاص جــدول ثابــت للزيــادات يف أســعار العــدادات األمــر

الــذي زاد مــن معدالتهــا ضعفــن إىل أربعــة أضعــاف بحلــول عــام  ،2013ونتيجــة
لذلــك ،كان لــدى شــيكاغو أعــى معــدالت مــن العــدادات الجانبيــة يف الواليــات

املتحــدة ،ولقــد حققــت العــدادات مبلــغ  20مليــون دوالر ســنوياً ،بينــا متكــن بنــك
مورجــان ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات.

املصــدر :رشكــة إيرنســت آنــد يونــغ ،يب يف يت ،املحــدودة ،وزارة التنميــة العمرانيــة يف حكومــة الهنــد ،واالتحــاد الكونفــدرايل للصناعــة الهنديــة ،خالصــة وافيــة للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص يف البنيــة التحتيــة العمرانيــة :دراســات
الحالــة ,)2017( :البنــك الــدويل ,واشــنطن دي يس ,وينبريجــر ,أر ,كيهنــي ,جيــه ,.وروجــو ,إم“ ,)2010( ,السياســات املتعلقــة مبحطــات الســيارات يف أمريــكا :نظــرة عامــة عــى اســراتيجيات اإلدارة” ,معهــد النقــل وسياســات التنميــة ,نيويــورك,
كــرويس ,إي ( ,)2016رســوم الطــرق يف املناطــق العمرانيــة :دراســة مقارنــة عــن تجــارب لنــدن واســتوكهومل وميالنــو ،إجــراءات بحــوث النقــل  ،.262-53 ،14فانــج ،إس ،وتــوه ،آر إس“ ،)٢٠٠٤( ،رســوم الطــرق املزدحمــة يف ســنغافورة-1975 :
 ،”2003مجلــة النقــل .25-16 ،)2( 43 ،املجلــس الكنــدي للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ,ويب يب يب كنــدا ,)2011( ,الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص :دليــل البلديــات ،املجلــس الكنــدي للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص،
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