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٣،2 هيكل وديناميكيات إقليم املدينة................................................................................. 2٦

2٦ ...................................................................................................... ١،٣،2 اقتصاد املدينة 

2٨ .................................................................................. 2،٣،2 مناخ أقاليم املدن وتضاريسها 



٧

املحتوى

٣- الحوكمة والتمويل البلدي........................................................................................ ٣٣

٣٤ ..................................................................................... ١،٣ اإلطار الترشيعي واملؤسيس

٣٧ ............................................................................................. 2،٣ أدوات وإجراءات التخطيط 

٣٧ .................................................. ١،2،٣ مستويات التخطيط العمراين يف منطقة مكة املكرمة

2،2،٣  املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة .................................................................... ٣٧

٣٧ ................................................................................................ ٣.2.٣ مخطط مكة املكرمة 

٤٠ ............................................................ ٤،2،٣ حدود النمو العمراين يف منطقة مكة املكرمة 

٤٤ ....................................................................................... ٥،2،٣ مخططات تقسيم األرايض

٣.٣ النطاق املؤسيس..................................................................................................... ٤٤

٤٤ ............................... ١،٣،٣ مؤسسات التنمية الحرية والعمرانية يف اململكة العربية السعودية

٤٦ ....................................................................... 2،٣،٣ النطاق اإلقليمي: منطقة مكة املكرمة

٤٦ .................................................................................... ٣.٣.٣ النطاق املحيل: مكة املكرمة 

٤٧ ...................................................... ٤،٣،٣  اآلثار الترشيعية واملؤسسية ملنطقة مكة املكرمة 

٤٧ .......................................................................................................... ٤،٣ التمويل البلدي

١،٤،٣ النظام املايل......................................................................................................... ٤٨

٤٩ ........................................................................................................ 2،٤،٣ إيرادات األمانة 

٣،٤،٣ متويل تكاليف التشغيل البلدية/األمانة ........................................................................ ٤٩

٤٩ ............................................................................................. ٤،٤،٣ متويل الخدمات البلدية

٥٣ ..................................................................................................... ٤- املدينة الحالية 

٥٤ .................................................................................................. ١,٤ أمناط النمو العمراين

١,١,٤  التطور العمراين للمدينة.......................................................................................... ٥٤

٥٨ ....................................................................................................... 2،١،٤  الحدود اإلدارية 

٣،١،٤  الكثافة الحرية ...................................................................................................... ٦٠

٤.١.٤ استخدام األرايض و األرايض البيضاء........................................................................... ٦2

٦٤ ......................................................................................................... 2،٤ العنارص الهيكلية



٨

املحتوى

٦٤ .......................................................................... ١،2،٤ أبرز املراكز االقتصادية والبنية التحتية

٦٦ ............................................................................. 2،2،٤ منطقة الحرم و املشاعر املقدسة

٦٨ ............................................................................................. ٣،2،٤ املناطق غري املخططة

٧2 ............................................................................................ ٤،2،٤ الحركة وسهولة الوصول

٥،2،٤ املخطط الشامل ملكة املكرمة.................................................................................. ٧٦

٧٨ .................................................................................... ٦،2،٤  تقييم أنظمة النقل املقرحة

٨٠ ...................................................................................... ٣،٤  سيناريوهات الكثافة الحرية

٨٣ .......................................................................................... ٥- التشخيص االسرتاتيجي

١،٥  تحديد وتعريف القضايا االسراتيجية الرئيسية .................................................................. ٨٤

١،١،٥ أمناط التنمية والنمو غري املتوازن............................................................................... ٨٤

٨٤ .............................................. 2،١،٥ املدينة ثنائية الوظيفة: دينامية الحجاج والسكان املتضاربة

٨٤ ....................................................... ٣،١،٥  األمناط الحرية الشعبية/التاريخية املهددة بالزوال

٨٤ ............................................................. ٤،١،٥ اختالل التوازن البيئي واالجتاعي واالقتصادي

٨٦ ................................................................. 2،٥  التحليل التفصييل لقضايا مكة املكرمة األربع 

١،2،٥ أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف مكة املكرمة....................................................... ٨٦

2،2،٥ املدينة الثنائية: تعارض ديناميكية الحجاج واملقيمني....................................................... ٨٨

٣،2،٥ األمناط الحرية الشعبية/التاريخية املهددة بالزوال........................................................ ٩١

٤،2،٥ اختالل التوازن البيئي-االجتاعي واالقتصادي............................................................... ٩٣

٦- النظرة املستقبلية................................................................................................ ٩٥

١،٦ االستجابات اإلسراتيجية .............................................................................................. ٩٦

٩٦ .................................................................................................... ١،١،٦  املدينة املدمجة 

2،١،٦  املدينة املتكاملة ................................................................................................... ٩٦

٩٦ ..................................................................................................... ٣،١،٦ املدينة التاريخية 

٩٦ ........................................................................................................ ٤،١،٦ املدينة املرنة 

2،٦ الناذج املناسبة للتنمية العمرانية يف مدينة مكة املكرمة................................................ ٩٩



٩

املحتوى

١،2،٦ املدينة املدمجة: توحيد التنمية من خالل إنشاء مراكز جديدة وتكثيفها............................... ٩٩

١٠١ .................................... 2،2،٦ املدينة املتكاملة: ترابط املدينة والدمج ما بني املقيمني والحجاج 

١٠٣ .................................. ٣،2،٦ املدينة التاريخية: حفظ الهوية التاريخية ملدينة مكة املكرمة وإثرائها

١٠٥ .............. 2،٤،٦ املدينة املرنة: إعادة توازن النظم االجتاعية البيئية واالقتصادية يف مكة املكرمة

٣،٦ خطة العمل الالزمة ملدينة مكة املكرمة.......................................................................... ١٠٦

١٠٦ ..................................................................... ١،٣،٦ تحويل اإلسراتيجية إىل خطوات تنفيذية 

١٠٩ ............................................................................ ٤،٦ أربعة إجراءات نظامية للتغيري الهيكيل

١٠٩ ................................................................................................................ ١،٤،٦  اإلجراء ١

١١١ ................................................................................................................ 2،٤،٦  اإلجراء 2

١١٣ ................................................................................................................. ٣،٤،٦ اإلجراء ٣

١١٥ ................................................................................................................ ٤،٤،٦  اإلجراء ٤

٧- التوصيات النهائية: النهج الثاليث األبعاد...................................................................... ١١٧

١،٧ توصيات عمرانية......................................................................................................... ١١٨

١١٨ ......................................................................... ١،١،٧ رؤية إسراتيجية ملنطقة مكة املكرمة

١١٨ ........................................ 2،١،٧ نحو إنشاء مدينة مكة املكرمة البيئية التاريخية املتعددة املراكز

2،٧ توصيات مؤسسية وترشيعية....................................................................................... ١2٠

١2١ ............................................................................................................ ٣،٧ توصيات مالية

١٢٥ .............................................................................................................. ٨- املالحق

١2٦ ........................................................................................................ ١،٨ فهرس األشكال 

١2٨ ..................................................................................................................... 2،٨  الصور 

١2٩ ..................................................................................................................  ٣،٨ املراجع   



١٠



 ١
مة

د
ق

مل
ا

© Wiki



١2

املقدمة

١،١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

 
ــارة عــن برنامــج تعــاون بــني وزارة  برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية عب
للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
البرشيــة )املوئــل(، تــم تنفيــذه بالتعــاون الوثيــق مــع بلديــات ١٧ مدينــة 
ســعودية رئيســية، تــم اختيارهــا بنــاًء عــى أحجامهــا الســكانية املختلفــة، 
وتوزيعهــا الجغــرايف، إىل جانــب مجموعــة مــن املعايــري املعتمــدة عــى 
القــدرات واإلمكانيــات االقتصاديــة لخلــق تنميــة إقليميــة أكــر توازنــاً بــني 
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 
ــل  ــع تحلي ــدن، م ــك امل ــتوى تل ــى مس ــات ع ــن املراجع ــد م ــت العدي أجري
تفصيــيل ومتعمــق لخمــس مــدن باعتبارهــا متثــل عينــة منوذجيــة للمــدن 
الســعودية، حيــث نظــرت هــذه املراجعــات يف الروابــط بــني التخطيــط 
داخــل  املدينــة  فحــص  خــالل  مــن  اإلقليمــي  والتخطيــط  الحــري 
القضايــا املحــددة عــى مســتوى  الفرعيــة، ودراســة بعــض  منطقتهــا 
املجــاورات الســكنية، وقــد تــم اســتخدام بيانــات هــذه املراجعــات، عنــد 
الرجــوع إىل تقاريــر مــؤرشات ازدهــار املــدن وعمليــات التحقــق عــرب ورش 
ــة تســتند  ــع، الســتقراء اســتنتاجات قوي اســتوديوهات التخطيــط الرسي

ــا نظــام التخطيــط ككل. ــد عليه ــة يعتم عــى األدل
ومــن خــالل البحــوث التطبيقيــة، التــي ركــزت بشــدة عــى االســتنتاجات 
املعتمــدة عــى الجانــب العمــيل، تــم اســتخدام األدلــة التــي تــم جمعهــا 
لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف يف نظــام التخطيــط، ويف مارســات 
واملشــاريع  التصاميــم  واختبــار  مدينــة،  كل  يف  املحليــة  التخطيــط 
التجريبيــة كطــرق لتطبيــق الحلــول، قبــل االنتهــاء إىل وضــع التوصيــات 

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

للتنفيــذ، باإلضافــة إىل اســراتيجية التمويــل.

وكمثــال عمــيل عــى هــذا األســلوب، تــم إعــداد ثالثــة مشــاريع إرشــادية 
محليــة متثــل عنــارص مهمــة لنظــام التخطيــط املعــزز واملحّســن، وقــد 
ودراســات  التخطيطيــة  التصميــات  تشــمل  بحيــث  تفصيلهــا  تــم 
الجــدوى، والتــي ميكــن الحقــا تحويلهــا إىل مخططــات تنفيذيــة، ومن 
املخططــات  ھــذه  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة  تنفــذ  أن  المتوقع 
التنفیذیة بالتعاون مع شرکاء آخرین يف المملکة. لقــد تــم إنشــاء »مختــرب 
مســتقبل  لربنامــج  التابــع  املشــرك  الحــري  والتصميــم  التخطيــط 
ــر األدوات  ــز القــدرات الذاتيــة وتطوي املــدن الســعودية »كوســيلة لتعزي
والوســائل املصممــة حســب احتياجــات الربنامــج، حيــث يعمــل املختــرب، 
الــذي يتألــف مــن خــرباء دوليــني من مكتــب األمــم املتحدة للمســتوطنات 
والترشيعــات(،  واالقتصــاد  التخطيــط  )فــروع  نــريويب  يف  البرشيــة 
الســعودية مــن  العربيــة  إىل جانــب موظفــني يعملــون يف اململكــة 
مكتــب موئــل األمــم املتحــدة بالريــاض )اختارتهــم وزارة الشــؤون البلديــة 
ــادل املعــارف وتطبيقهــا لطريقــة »التعلــم  ــز ودعــم تب ــة(، لتعزي والقروي
باملارســة«. عــى هــذا النحــو، تــم إرشاك جميــع املــدن الـــ ١٧ يف وقــت 
واحــد يف اســراتيجية بنــاء القــدرات التــي تتضمــن التعليــم التأســييس 
بتدريــب  ذروتــه  يف  ينتهــي  الــذي  العمــل«  رأس  عــى  و»التدريــب 

واســتنتاجات  نتائــج  إىل  اســتنادا  الســعودية  للكــوادر  ومحــدد  متطــور 
نظــام التخطيــط والتوصيــات التــي وصــل إليهــا برنامــج مســتقبل املــدن 
التخطيــط  اســتديو  يســتخدم  ســوف  الطريقــة،  وبهــذه  الســعودية، 
والتصميــم الحــري يف الربنامــج كأداة لتوليــد األدلــة وتعزيــز القــدرات 

مــن خــالل منهــج »التعلــم باملارســة«. 

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية املستدامة

اململكــة  دأبــت  ملدنهــا،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  يف 
عــرب مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة، ومتاشــياً مــع مســرية التحــول 
الطموحــة التــي تعــم كافــة أرجــاء اململكــة، عــى تطويراســراتيجيات 
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســراتيجية عمرانية 
وطنيــة واســراتيجيات تنميــة إقليميــة ومخططــات هيكليــة تشــمل كافــة 
القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2٠٣٠.  ويثّمــن برنامــج 
ــة الداعمــة ألهــداف  مســتقبل املــدن الســعودية هــذه الجهــود اإليجابي
رؤيــة اململكــة 2٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة يف كافــة 
مناطــق اململكــة، ويســتند إىل األدوات واملخططــات واالســراتيجيات 
الشــاملة،  والتقويــم  والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة  

واقــراح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 
 

 ٣,١ نطاق و أهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة

١،٣،١ نطاق التقرير

عنــارص  مــن  العديــد  عــى  املكرمــة  مكــة  مدينــة  حالــة  تقريــر  يشــمل 
واألســباب  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  لــوزارة  الجديــدة  االســراتيجية 
الرئيســية التــي تــم تحديدهــا يف النتائــج األوليــة، واســتعراض ومراجعــة 
االســراتيجية  مثــل   - االســراتيجية  والوثائــق  واملخططــات  الدراســات 
العمرانيــة الوطنيــة، فقــد تــم اإلقــرار بانخفــاض مســتوى التنســيق مــن 
قبــل املناطــق واإلدارات والــوزارات، باعتبارهــا نقطــة الضعــف الرئيســية، 
والتكامــل  )القطاعــي(،  األفقــي  التكامــل  مســألة  فــإن  وبالتــايل، 
الــرأيس )املســتويات( متثــل تحديًــا رئيســيًا يهــدف برنامــج مســتقبل 

املســتقبل.  يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن 
أطــر  تحســني  العمرانيــة  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تعتمــد 
املســتويات،  متعــدد  مفهــوم  عــى  الحــري  التخطيــط  ومارســات 
ينظــر إىل املدينــة باعتبارهــا سلســلة متصلــة مــن النســيج الحــري، 
تنمــو مــن املجــاورة الســكنية لتشــكل منطقــة املدينــة األوســع، متأثــرة 
املســتوى  عــى  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــراطات  بالديناميكيــات 
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،١ أهداف التقرير

العمــراين  التحليــل  عــى  املكرمــة  مكــة  مدينــة  حالــة  تقريــر  يشــتمل 
التشــخييص للمدينــة ومقارنــة ذلــك التحليــل بإطــار التنميــة املســتدامة 



١٣

مكــة املكرمــة، منظــر لــربج الســاعة املطــل عــى املســجد الحــرام ومقــربة جنــة املعــالة
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املقدمة

© King Elliot

وســط مكــة ، حــي العزيزيــة

ملوئــل األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة 2٠٣٠م، وهــو يعتــرب مبثابــة أداة 
تفكــري  توجيهيــة وتقييميــة للتخطيــط الحــايل واملســتقبيل للمدينــة، 
املســتقبلية  املســتدامة  للتنميــة  واضحــة  اســراتيجية  تحديــد  مــع 

للمدينــة املعنيــة.
قائــم  نهــج  إتبــاع  عــى  أعــاله  املذكــورة  االســراتيجية  تحديــد  يســتند 
عــى األدلــة لفهــم املشــاكل، بنــاًء 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،١ منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة

١،٤،١ نهج املدخالت املعتمدة عىل األدلة

أعمــق  فهــم  إىل  األدلــة  عــى  القائــم  التخطيــط  أســلوب  يــؤدي 
للديناميكيــات املكانيــة للمنطقــة العمرانيــة، مــن خــالل جمــع البيانــات 
والكثافــة  الســكانية  الركيبــة  مثــل  ومقارنتهــا  املختلفــة  العمرانيــة 
الطــرق  شــبكة  وتحليــل  الطبيعيــة  والســات  األرايض  واســتعاالت 
وســهولة الحركــة. وتظهــر البيانــات يف شــكل مــؤرشات ميكــن مقارنتهــا 
مبعايــري أفضــل ملارســات التنميــة العمرانيــة املســتدامة، حيــث أنهــا ال 
ــة الرئيســية، ولكنهــا تحــدد  ــا اإلمنائي ــا للقضاي توفــر فقــط منظــورا واضح
ــة املســتقبلية عــى املــؤرشات  ــر املتوقــع ملقرحــات التنمي أيضــا األث

املطبقــة يف التحليــل. يقــر الربنامــج بــأن املنهجيــة، التــي تســتند إليهــا 
التوصيــات املتعلقــة بالسياســات التــي توجــه التحســينات والتعديــالت 
يف أنظمــة التخطيــط، يجــب أن تكــون معتمــدة عــى البيانــات، لذلــك، 
تــم دمــج أســاليب مختلفــة لتوفــري مجموعــة األدلــة والبيانــات الالزمــة 
لفهــم املشــاكل أوال ثــم تقييــم القضايــا وتحديــد التوصيــات ملختلــف 

املــدن.
مــن  األدلــة  عــى  املبنــي  األســلوب  تشــكل  التــي  العنــارص  وتتألــف   

اآليت:

١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات العمرانية الحالية؛

٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

 

تشــخيصية  منهجيــة  إطــار  يف  العنــارص  هــذه  جميــع  اســتخدام  ويتــم 
أدلــة وبيانــات كميــة ونوعيــة. إن  متعــددة املســتويات تشــتمل عــى 
الطريقــة املســتخدمة إلعــداد توصيــات السياســات العمرانيــة املبنيــة 
الجهــات املعنيــة يف جميــع  القــدرات وإرشاك  األدلــة، وتطويــر  عــى 
املــدن الســبع عــرشة للوصــول إىل االســتنتاجات املطلوبــة، قــد تــم 
اشــتقاقها اعتــاداً عــى نهــج الحركــة مــن أعــى إىل أســفل ومــن أســفل 
مــن  التخطيــط.  مســتويات  جميــع  مــع  تتقاطــع  حــني  يف  أعــى،  إىل 
خــالل تحليــل كيفيــة تأثــري هيكلــة العنــارص املكانيــة والقضايــا االجتاعيــة 
البعــض عــى مســتويات مختلفــة  والبيئيــة واالقتصاديــة يف بعضهــا 
مــن التأثــري،و تنتقــل منهجيــة التشــخيص مــن املســتوى الوطنــي إىل 
ــة  ــع أوجــه الرابــط داخــل أمنــاط التنمي مســتوى املجــاورة الســكنية، وتتب
العمرانيــة يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.



١٥

املقدمة

املستوى الوطني

منطقة

مكة املكرمة

منطقة مدينة 

مكة املكرمة

منطقة وسط 

املدينة 

)املرتوبوليتان(

املجاورات السكنية 

يف مكة املكرمة

أحياء مكة املكرمة

املنهجية التشخيصية املتعددة املستويات

 
٢،٤،١  املراجعات

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

ولقــد ركــزت املراجعــات عــى تقييــم:
 

• اإلسرتاتيجية العمرانية الوطنية،  

• املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة، 

• املخطط املحيل ملدينة مكة املكرمة.

 
٣،٤،١ تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

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

 

اإلنتاجية االقتصادية؛ 

البنية التحتية؛ 

جودة الحياة؛ 

املساواة واملشاركة؛ 

االستدامة البيئية؛ 

الحوكمة والترشيع. 

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

ــدن.  امل

٤،٤،١ التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية

 يســلط التطبيــق املــكاين للمــؤرشات املذكــورة أعــاله الضــوء عــى 
والديناميكيــات  والتفاعــالت  الحريــة  للتنميــة  التفصيليــة  األمنــاط 
النظــام  داخــل  األرايض  واســتعاالت  والكثافــات  بالحركــة  املرتبطــة 
ــاط  ــي لنق ــم الدينامي ــى الفه ــة ع ــذه العملي ــاعد ه ــث تس ــري حي الح
الضعــف والقــوة يف النظــام الحــري والقضايــا الرئيســية التــي يجــب 
بالتنميــة  املتعلقــة  املقرحــات  تأثــري  تقييــم  ميكــن  كــا  معالجتهــا، 

نفســها.  للمــؤرشات  وفقــاً  املســتقبل  يف  والتطويــر 
 
 



١٦



٢
كرمة 

مل
كة ا

م
دينة 

مل
ين 

كا
مل

ق ا
سيا

ال

ي
م

قلي
إل

وا
ي 

طن
و

ى ال
و

ست
مل

ىل ا
ع

© Pixabay



١٨

١،٢ دور املدينة عىل مستوى املنطقة واململكة العربية 

السعودية ككل 

١،١،٢ ملحة تاريخية 

دينيــة،  العتبــارات  خاصــة  بأهميــة  املكرمــة  مكــة  مدينــة  تحظــى 
وإســراتيجية، وعمرانيــة، واقتصاديــة. أمــا مــن الناحيــة العمرانيــة، فقــد 
متتعــت املدينــة بــدور هــام نظــراً ملوقعهــا الجغــرايف والــذي جعلهــا 
كحلقــة وصــل مــا بــني مناطــق الجنــوب ممثلــة باليمــن، ومناطــق الشــال 
تــزال  ال  املنطقــة  أن  إال  اإلســالم.  نشــوء  قبــل  الشــام  ببــالد  ممثلــة 
أراضيهــا  وامتــداد  الحيــوي  موقعهــا  ضــوء  يف  خاصــة  بأهميــة  تحظــى 
عــى البحــر األحمــر، إضافــة لوجــود مراكــز تجاريــة وعمرانيــة هامــة  متمثلــة 
مبدينتــي الطائــف وجــدة واللتــان متثــالن حلقــة وصــل مــا بــني شــاطئ 

الداخليــة للمملكــة.  البحــر األحمــر واملناطــق 

٢.١.٢ الجغرافيا واملوقع 

اململكــة  مــن  الغــريب  الجــزء  وســط  يف  املكرمــة  مكــة  منطقــة  تقــع 
العربيــة الســعودية وتتميــز بامتــداد أراضيهــا عــى ســواحل البحــر األحمــر. 
وتحظــى املنطقــة بأهميــة خاصــة يف ضــوء أهميتهــا كعاصمــة مقدســة 
مــا  املرشفــة  والكعبــة  الحــرام  املســجد  تحتضــن  والتــي  للمملكــة 
جعلهــا املدينــة املقدســة ووجهــة املســلمني يف جميــع أنحــاء العــامل. 
كــا تشــمل املنطقــة مدينــة جــدة والتــي تتضمــن املينــاء الرئيــيس 
للمملكــة. ومتتــد املنطقــة عى مســاحة شاســعة بني خطــي العرض ١٩ 
و 2٤ شــاالً، وخطــي الطــول ٣٩ و ٤٤ رشقــاً. وتقــدر املســاحة اإلجاليــة 
للمنطقــة بحــوايل ١٤٠,١٠٠ ألــف كيلومــر مربــع أو مــا يعــادل 22.٦ % 
الناحيــة  مــن  املنطقــة  وتنقســم  للمملكــة.  اإلجاليــة  املســاحة  مــن 

الشكل ١ : أعداد السكان ومعدل النمو واملناطق الحرية داخل اململكة العربية السعودية

اإلداريــة للعاصمــة املقدســة – و ١١ محافظــة وهــي: جــدة، الطائــف، 
القنفــذة، الليــث، رابــغ، الجمــوم، خليــص، الكامــل، الخرمــة، رنيــة، تربــة.

٣،١،٢ الخصائص الدميوغرافية 

تعتــرب منطقــة مكــة املكرمــة مــن أبــرز املناطــق ذات الكثافــة الســكانية 
اســتقرار  ظــل  يف  وذلــك  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  العاليــة 
ــع إجــايل عــدد الســكان للمملكــة بهــا، وســجلت املنطقــة  أكــر مــن رب
لإلحصــاءات  )وفقــاً  نســمة  مليــون   ٦.٩١٥.٠٠٦ بلــغ  ســكان  عــدد 
الســكانية لعــام 2٠١٠(. وقــد ســجلت محافظــة جــدة أعــى مســتويات 
املكرمــة   مكــة  منطقــة  تليهــا   ،%  ٥٠.٣ بنســبة  اململكــة  يف  ســكانية 
ويقــدر   .%  ١٤.١ بنســبة  الطائــف  محافظــة  ثــم  ومــن   ،%2٥.2 بنســبة 
مليــون   ٤.٥٥ بنحــو  املنطقــة  يف  الســعوديني  الســكان  إجــايل 
مســجلة  الســعوديني،  غــري  مــن  نســمة  ألــف  مقابــل٣،٣٤٠  نســمة 
١  . الســعوديني يف اململكــة  الســكان  عــدد  أعــى مســتويات  بذلــك 

٤،١،٢ الخلفية االجتامعية واالقتصادية 

إن تســجيل املنطقــة ألكــر مــن ربــع إجــايل عــدد الســكان يف اململكــة 
يعتــرب مــؤرشاً لتمتــع املنطقــة بقاعــدة ســكانية هامــة ميكــن أن توفــر 
مــوارد برشيــة متنوعــة ملشــاريع التنميــة املســتقبلية. ويف ضــوء اعتبــار 
التنميــة،  وبرامــج  لعمليــات  األســمى  الهــدف  مبثابــة  األفــراد  منفعــة 
فضــالً عــن تشــكيلهم لــألداة األساســية لتنفيــذ تلــك العمليــات، فتعتــرب 
املــوارد البرشيــة مبثابــة الســوق الــالزم لتســويق أنــواع مختلفــة مــن 
املنتجــات وبيعهــا. إضافــة لذلــك، تتمتــع منطقــة مكــة املكرمــة مبيــزة 
أخــرى  حيــث يشــكل الشــباب دون ســن األربعــني عامــاً مــا نســبته ٧٨.٦ % 

مــن إجــايل عــدد الســكان املحليــني. 

 (2010)
 / Km2

25.67

74.33

بقيــة الســكان يف اململكــة العربيــة 
الســعودية

سكان منطقة مكة املكرمة

تعداد السكان

تعداد السكان

معدل النمو / السنة
معدل التمدن

سكان املنطقة

 % من إجايل سكان اململكة يف 2٠١٤

السياق الوطني واإلقليمي
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ــا  ــة مبوارده ــة املكرم ــة مك ــع منطق ــة، فتتمت ــة االقتصادي ــن الناحي ــا م أم
الطبيعيــة الســاحلية إضافــة ملــا متتلكــه مــن مــوارد برشيــة ومعدنيــة، 
للمســجد  الحتضانهــا  إضافــة  متنوعــة،  وخدميــة  تجاريــة  وأنشــطة 
التجاريــة،  األنشــطة  مــن  للعديــد  رئيســية  وجهــة  يعتــرب  والــذي  الحــرام 
أوالً  اإلشــارة  ميكــن  اإلطــار،  هــذا  وضمــن  والصناعيــة.  والســياحية، 
إىل الســياحة الدينيــة يف منطقــة مكــة املكرمــة والتــي تشــكل أحــد 
التعديــن، حيــث  أبــرز مصــادر اإليــرادات الوطنيــة للمملكــة بعــد قطــاع 
تســتقبل اململكــة ماليــني الحجــاج واملعتمريــن ســنوياً، والتــي تســجل 
بــدوره  يســاهم  مــا  وهــو   ، والعمــرة  الحــج  موســمي  خــالل  ذروتهــا 
املنطقــة.  يف  اإلقامــة  ومرافــق  وحــدات  عــى  الطلــب  زيــادة  يف 
التحويليــة باملرتبــة األوىل يف املنطقــة  و يحظــى قطــاع الصناعــات 
العاملــة يف هــذا املجــال.  الكبــري للمصانــع  العــدد  ، وذلــك يف ضــوء 
وتتضمــن منطقــة مكــة املكرمــة مدينتــني صناعيتــني أال وهــا مدينتــي 
مكــة املكرمــة وجــدة. كــا لوحــظ االهتــام املتزايــد مبجــايل التطويــر 
العقــاري واإلنشــاءات وذلــك نظــراً لتوســع نطــاق املشــاريع املنفــذة 

حــول املســجد الحــرام. 

مســبوقة  غــري  توســع  حالــة  الحــايل  الوقــت  يف  املنطقــة  وتشــهد 
داخــل منطقــة املســجد الحــرام. وباملثــل، ســجلت محافظــة جــدة زيــادة 
أعــداد املنتجعــات الســياحية الســاحلية، إضافــة إلنشــاء  ملحوظــة يف 
ــرز املبــاين مبــا يف ذلــك ناطحــات الســحاب واملنشــأة  مجموعــة مــن أب

يف املناطــق الداخليــة وعــى الواجهــة البحريــة.  

الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة مكة املكرمة 

 2٠١2 عــام  يف  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  املحــيل  الناتــج  إجــايل  بلــغ 
الناتــج  إجــايل  مــن   %  ١٠.٩ يشــكل  مــا  أي  ريــال،  مليــار   2٨٨ ميــالدي  
املحــيل  الناتــج  إجــايل  مــن   %  2٠.٨ يشــكل  ومــا  للمملكــة،  املحــيل 
بلــغ  كــا  والغــاز.  الخــام  النفــط  مصــادر  باســتثناء  للمملكــة  اإلجــايل 
متوســط منــو إجــايل الناتــج املحــيل للمنطقــة ٣٠ % يف الفــرة مــا بــني 
عامــي 2٠٠٩ – 2٠١2، وقــد حــل قطاعــي التطويــر العقــاري والخدمــات 
متوســط  منــو  يف  اإلســهام  ناحيــة  مــن  األوىل  املرتبــة  يف  املاليــة 
القطــاع  ذلــك  يــيل  للمنطقــة بنســبة ١٨%،  الناتــج املحــيل اإلجــايل 
الصناعــي بنســبة ١٦.٩%، والقطــاع التجــاري بنســبة ١٦.٧ %، وقطاعــي 
النقــل واالتصــاالت بنســبة ٩.٥ %، وقطــاع اإلنشــاء والتشــييد بنســبة 
  2.%  ٣.٣ بنســبة  املحليــة  األفــراد واملجتمعــات  %، وقطــاع خدمــات   ٦.٧

٥,١,٢ شبكات النقل والوصولية عىل املستوى الوطني

تتميــز املنطقــة بوجــود مطاريــن جويــني وهــا: مطــار امللــك عبــد العزيــز 
الــدويل يف محافظــة جــدة، واملطــار اإلقليمــي يف مدينــة الطائــف، 
وقــد بلــغ عــدد املســافرين عــرب كل منهــا مــا مجموعــه ١٣.٧ مليــون 
مســافر وفقــاً لبيانــات عــام 2٠١2. وتشــكل حركــة املالحــة الجويــة يف 
املنطقــة نحــو ٣٥.٥% مــن إجــايل حــركات املالحــة الجويــة يف اململكــة، 
فيــا تقــدر كميــات البضائــع املشــحونة مــن خــالل كال املطاريــن بنحــو 
٤٤.٤ % مــن إجــايل الشــحنات الجويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
ويجــري حاليــاً تنفيــذ مــرشوع هــام لتطويــر مطــار امللــك عبــد العزيــز يف 
جــدة بهــدف تحســني مســتوى الخدمــات املقدمــة وفقــاً ألعــى  املعايــري 
مســتوى لرفــع  التطويــر  مــرشوع  يهــدف  كذلــك،  املعتمــدة.  الدوليــة 

قــدرات  تعزيــز  جانــب  إىل  املنطقــة  يف  األساســية  البنيــة  مســتوى   
املطــار عــرب رفــع قدرتــه االســتيعابية إىل ٣٠ مليــون مســافر يف املرحلــة 

األوىل، وصــوالً إىل ٨٠ مليــون راكــب يف املرحلــة التاليــة.
وباإلضافــة إىل املرفأيــن الجويــني املذكوريــن، يوجــد مهبــط للطائــرات 
الصغــرية يف منطقــة القنفــذة الزراعيــة باإلضافــة إىل مهبــط للطائــرات 

خــاص برشكــة أرامكــو واملوجــود يف منطقــة رابــغ.
ويف عــام 2٠١٤، تــم اإلعــالن للمــرة األوىل عــن الخطــط املعــدة إلنشــاء 
مطــار دويل جديــد يف محافظــة الطائــف لخدمــة الحجــاج املتجهــني إىل 
مكــة املكرمــة ، حيــث بــدأت األعــال التنفيذيــة يف شــهر فربايــر / شــباط 
2٠١٧ والتــي يتوقــع اســتكالها بحلــول عــام 2٠2٠، حيــث ســيخدم املطار 
الجديــد مــا مجموعــه ٥ ماليــني مســافر ســنوياً.   أمــا فيــا يتعلــق بقطــاع 
النقــل البحــري، فقــد لوحــظ وجــود مــرايس صغــرية موزعــة مــا بــني ثــالث 
أو أربــع مناطــق ســاحلية والتــي يتــم تشــغيلها حرصيــاً لخدمــة زوارق حــرس 
الحــدود وزوارق الصيــد الصغــرية. مــن جانــب آخــر، تحتضــن املنطقــة مينــاء 
جــدة اإلســالمي – وهــو أكــرب مينــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية 
وأحــد أكــرب املوانــئ العاملــة يف املنطقــة ككل. ويســهم مينــاء جــدة 
اإلســالمي بنحــو ٣١% مــن إجــايل حركــة الشــحن يف اململكــة، فيــا 
بلــغ معــدل الــركاب )القادمــني واملغادريــن( عــرب املينــاء نحــو 2٤% مــن 
إجــايل عــدد املســافرين عــرب املوانــئ الســعودية. عــالوة عــى ذلــك، 
يجــري حاليــاً إنشــاء مينــاء جديــد تحــت اســم مينــاء مدينــة امللــك عبداللــه 
االقتصاديــة – والــذي يرجــح تصنيفــه ضمــن أفضــل عــرشة موانــئ يف 

العــامل بعــد اســتكال املــرشوع وتشــغيله. 

وعــى صعيــد آخــر، تعمــل املنطقــة عــى االســتثار يف مشــاريع كــربى 
لتطويــر نظــام الســكك الحديديــة مبــا يف ذلــك مــرشوع قطــار الحرمــني 
الرسيــع والــذي دخــل حيــز التشــغيل. وقــد تــم تصميــم مــرشوع الســكك 
الحديديــة لغايــات نقــل الــركاب مبســافة إجاليــة تبلــغ ٤٨٠ كيلومــراً. وقــد 
تضمنــت املرحلــة األوىل مــن املــرشوع إنشــاء خمــس محطــات ركاب 
وفــق التوزيــع التــايل: محطــة واحــدة يف مكــة، محطتــان يف مدينــة جــدة 
– واحــدة يف مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل واألخــرى يف منطقــة 
وســط املدينــة – ومحطــة أخــرى يف املدينــة املنــورة، فيــا تــم تحديــد 
موقــع املحطــة الخامســة يف مدينــة امللــك عبداللــه االقتصاديــة يف 
أســايس  بشــكل  خدماتهــا  الحديديــة  الســكك  خطــوط  وتقــدم  رابــغ. 
تبلــغ  أن  يرجــح  فيــا  والعمــرة،  الحــج  فريضتــي  القادمــني ألداء  للحجــاج 
القــدرة التشــغيلية الســنوية ملــا مجموعــه ٣ ماليــني راكــب. ويســاهم 
الخــط الجديــد يف تقليــل وقــت الســفر مــا بــني محافظتــي جــدة ومكــة 
بــني مكــة املكرمــة واملدينــة  الرحلــة مــا  أمــا  ألقــل مــن نصــف ســاعة، 
املنــورة واللتــان تفصــل بينهــا مســافة تبلــغ ٤١٠ كيلومــرات فســوف 
تســتغرق نحــو الســاعتني ونصــف الســاعة فضــالً عــن مســاهمته كذلــك 
يف الحــد بشــكل كبــري مــن االختناقــات املروريــة. إضافــة لذلــك، يجــري 
اإلعــداد لربــط املنطقــة مــن خــالل خــط ســكك حديديــة آخــر مبنطقــة 
الريــاض مــن خــالل مــرشوع الجــرس الــربي، حيــث ســيخدم هــذا الخــط لنقل 
األخــرى يف اململكــة  بــني املنطقــة واملناطــق  مــا  والبضائــع  الــركاب 

كاملنطقــة الوســطى واملنطقــة الرشقيــة.

السياق الوطني واإلقليمي
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الشكل 2 : إجايل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي عى مستوى اململكة العربية السعودية

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

مساهمة القطاع االقتصادي 
يف إجايل الناتج املحيل 

مبنطقة مكة املكرمة )2٠١2(

الصناعة
الطاقة

البناء
التجارة

املواصالت
التمويل والعقارات

الخدمات االجتاعية
الخدمات الحكومية

التعدين
زراعية

إجايل الناتج اإلقليمي )2٠١2(

معدل منو إجايل الناتج املحيل السنوي

إجايل الناتج اإلقليمي للمملكة العربية 
السعودية

الدمام : مطار امللك فهد 

الدويل 
)عدد الركاب: ٩,٥٦٧,٠٠٠(؛

جدة : مطار امللك عبدالعزيز 

الدويل
)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛
الرياض : مطار امللك خالد 

الدويل 
)عدد الركاب: 22,٣٠٠,٠٠٠(؛

املدينة املنورة :

مطار األمري محمد بن 
عبدالعزيز الدويل 

)عدد الركاب: ٦.٥٠٠،٠٠٠(؛
بريدة : مطار األمري نايف

بن عبدالعزيز الدويل 
)السعة ٥٥٠,٠٠٠(.

موانئ الخليج العريب:
ميناء امللك عبد العزيز 

)الدمام(
ميناء امللك فهد الصناعي 

)الجبيل( 
ميناء الجبيل التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

موانئ البحر األحمر:
ميناء جدة اإلسالمي

ميناء امللك فهد الصناعي
ميناء ينبع التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

الدمام - بقيق - الرياض
القصيم-املجمعة-الرياض

مكة املكرمة-جدة-املدينة املنورة

السياق الوطني واإلقليمي
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الشكل ٤ : عدد حجاج الداخل من غري السعوديني لعام 2٠١٧

الشكل ٥ : مكة املكرمة وعالقتها باملناطق األخرى يف اململكة العربية السعودية

24%

58%

10%
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عدد حجاج الخارج والداخل الذين قدموا 
إىل مكة املكرمة يف عام 2٠١٧ 

)١٤٣٨ هـ( حسب مجموعات الدول

الدول العربية باستثناء دول 
مجلس التعاون الخليجي

الدول اآلسيوية باستثناء 
الدول العربية

الدول األفريقية باستثناء 
الدول العربية

الدول األوروبية

دول مجلس التعاون 
الخليجي

منطقة مكة  املكرمة

دول شال وجنوب أمريكا 
وأسراليا

السياق الوطني واإلقليمي
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املصــدر الرئيــيس للقطــاع الزراعــي يف املنطقــة ملــا تتميــز بــه مــن 
منــاخ معتــدل وأراض خصبــة. إضافــة لذلــك، فتعتــرب املنطقــة أحــد أهــم 
بالعديــد مــن  الوجهــات الصيفيــة املحليــة يف اململكــة والتــي تتميــز 
املواقــع الرفيهيــة ال ســيا يف كل مــن منطقتــي الهــدا والشــفا. كــا 
ــز هــذا القطــاع بتوفــري مجموعــة واســعة مــن الخدمــات األساســية  يتمي
امليــاه، وشــبكات  الصحــي، وشــبكات  الــرصف  ذلــك خدمــات  مبــا يف 
والصناعيــة  الزراعيــة  األنشــطة  وتعتــرب  واإلقليميــة.  الرسيعــة،  الطــرق 
للقطــاع  إضافــة  املنطقــة،  يف  التنميــة  لعجلــة  األســايس  املحــرك 
الســياحي والــذي يخــدم فئــات واســعة مــن الســياح املحليني. أمــا القطاع 
التنمــوي الخامــس فيتضمــن مجموعــة مــن أبــرز مواقــع التعديــن إضافــة 
لواحــدة مــن أشــد املناطــق افتقــاراً للمــوارد االقتصاديــة. وال بــد مــن 
اإلشــارة كذلــك إىل اســتمرارية األنشــطة التعدينيــة والزراعيــة الصغــرية، 
مبــا يف ذلــك األنشــطة الرعويــة، ومثــة إمكانيــة كذلــك لزيــادة رقعــة 
األرايض الزراعيــة يف حــال تزويدهــا بإمــدادات الــري املناســبة وغريهــا 
مــن أشــكال التطويــر املطلوبــة.  وإىل جانــب ممــرات التنميــة التــي تــم 
تحديدهــا مــن خــالل املخطــط اإلقليمــي ملنطقــة مكــة املكرمــة، فقــد 

تــم تحديــد أربعــة محــاور أساســية وفنيــة، مبــا يف ذلــك كالً مــن: 
-املحور الديني بني منطقتي مكة املكرمة واملدينة املنورة،

-املحــور الســاحيل والــذي يربــط مــا بــني محافظــة جــدة ومراكــز النمــو 
اإلقليميــة األخــرى الواقعــة عــى امتــداد املناطــق الســاحلية مدعومــة 

بخــط الطريــق الرسيــع الرئيــيس، 
-املحــور املؤســيس والــذي يربــط مــا بــني محافظتــي الطائــف والرياض، 

املمــر الرابــط مــا بــني محافظــات 
جدة – مكة املكرمة – الطائف.

٢.٢ ديناميكيات وأمناط التنمية اإلقليمية

١،٢،٢ التنظيم اإلقليمي

الحدود اإلدارية 

الخارجيــة ملنطقــة مكــة املكرمــة  يف عــام 2٠١٦  الحــدود  تــم تعديــل 
 .١٧ إىل  محافظــة   ١2 مــن  املحافظــات  عــدد  ارتفــاع  ظــل  يف  وذلــك 
وقــد ضمــت قامئــة املحافظــات بالرتيــب مــن املحافظــة ذات الكثافــة 
الســكانية األعــى وصــوالً إىل املحافظــة ذات الكثافــة الســكانية األدىن 
كالً مــن: جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف، والقنفــذة، وبحــرة، والجمــوم، 
والرابــغ، والليــث، والعرضيــات، وميســان، وخليــص، وأضــم، ورنيــة، وتربــة، 

والخرمــة، واملويــه، والكامــل. 

املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة

١٤٦٠هـــ  لعــام  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  اإلقليمــي  املخطــط  يضــم 
كــا  الرئيســية  التنميــة  وممــرات  قطاعــات  إىل  املنطقــة  تقســيم 
هــو موضــح يف خريطــة الكثافــة الســكانية.  ويشــكل قطــاع التنميــة 
فيــا  القطاعــات،  تلــك  أول  الغربيــة  الشــالية  للمنطقــة  الســاحلية 
تتضمــن أبــرز األنشــطة االقتصاديــة كالً مــن أنشــطة التعديــن، والصناعــة، 
واألنشــطة البحريــة، وذلــك ملــا تتميــز بــه املنطقــة مــن وفــرة يف مصــادر 
األساســية  الركائــز  فيشــكل  الثــاين  التنمــوي  القطــاع  أمــا  التعديــن. 
لألنشــطة االقتصاديــة يف منطقــة مكــة املكرمــة )مبــا يف ذلــك يف 
محافظــات مكــة املكرمــة، وجــدة، وأنحــاء مــن محافظــة الجمــوم( والتــي 
ســجلت أعــى مســتويات للكثافــة الســكانية يف املنطقــة.  أمــا القطــاع 
الثالــث فيتضمــن املمــر الســاحيل الجنــويب الغــريب، والــذي يتضمــن 
التنمــوي  القطــاع  يغطــي  فيــا  البحريــة،  األنشــطة  أساســية  بصــورة 
الرابــع مناطــق غربيــة وجنوبيــة غربيــة مــن محافظــة الطائــف والتــي تعتــرب 

الشكل ٦: الحدود اإلدارية ملنطقة مكة املكرمة،، والتي تم تعديلها يف عام 2٠١٦، حيث ارتفعت من اثني عرش إىل ستة عرش محافظة

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

املراكز الريفية/القرى

جدة

مكة

الطائف 

القنفذة 

بحرة 

الجموم 

رابغ 

الليث

العارضية 

ميسان 

خليص 

أدهم 

رانية 

تربة

الخمرة

املويه 

الكامل 

 

السياق الوطني واإلقليمي



2٣

الشكل ٧: قطاعات التنمية الرئيسية يف منطقة مكة املكرمة

الشكل ٨: محاور التنمية الرئيسية ومراكز النمو يف املنطقة حسب املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة ١٤٦٠ هـ

السياحة

الخدمات

أنشطة الصيد 

زراعية 

الصناعات الزراعية

التعليم

الرعي

أنشطة التعدين 

السياحة البحرية 

الخدمات املالية 

العقارات

األنشطة الصناعية 

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

املراكز الريفية/القرى

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

املراكز الريفية/القرى

محور الساحل

املحور الديني 

محور النقل 

املحور املؤسيس 

اء  القائم املين

املطار القائم

محطة القطار الحالية

امليناء املقرح

املطار املقرح

الخطوط الحديدية املقرحة

الخطوط الحديدية املوجودة

الخطوط الحديدية املعتمدة
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 ناكسلا يل5جإ نم ٪ ناكسلا ددع ةرايسلاب نمزلا

 % 2059. 5800226 ةقیقد 15

 % 96.40  5869914 ةقيقد 30

 % 99.30  6047043 ةقيقد 60

 %99.80  6085166  ?دألا دحلا

 %0.20  6496  لوصولا ةيناكمإ ةبوعص

 

٢.٢.٢الهيكلية واملوارد اإلقليمية   

البنية التحتية األساسية 

ــة مــع  ــع املنطقــة مبســتوى مناســب مــن خدمــات الطــرق باملقارن تتمت
املناطــق األخــرى، وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد تضمــن املخطــط اإلقليمــي 
اعتــاد فكــرة الربــط مــا بــني أجــزاء مختلفــة مــن املنطقة عرب إنشــاء شــبكة 
طــرق تتميــز بسلســلة طــرق ذات تنظيــم عــال املســتوى مبــا يف ذلــك 
تطويــر الطــرق الصحراويــة التــي تربــط مــا بــني املناطــق القرويــة واملــدن.   
ووفقــاً لتحليــل مســتوى  تأثــري املــدن الثــالث الــذي تــم إعــداده، فقــد 
ــق  ــون يف مناط ــن يعيش ــكان مم ــن الس ــبته ٩٥% م ــا نس ــجيل م ــم تس ت
ال تبعــد عــن كــربى املراكــز الحريــة ملســافة ١٤ دقيقــة باملركبــة، فيــا 
يقطــن مــا يربــو عــى ٨٠ % مــن إجــايل الكثافــة الســكانية يف ثــالث 

مــدن رئيســية )أو يف املناطــق املتاخمــة لهــا(.

الزمن بالسيارة
١٥ دقيقة
٣٠ دقيقة
٦٠ دقيقة

١2٠ دقيقة

الشكل ٩: دراسة إمكانية الوصول عرب شبكة الطرق يف منطقة مكة املكرمة

استخدامات األرايض، والقيود العمرانية والتجمعات الحرضية 

بنحــو  املنطقــة  يف  التعديــن  ألنشــطة  املخصصــة  املســاحة  تقــدر 
اإلجاليــة  املســاحة  مــن   %  2.٦ يعــادل  مــا  أي  مربــع،  كيلومــر   ٣٦٦.2
وتركــز  الحريــة.  األرايض  مســاحة  مــن   %  ١٥.٤ وحــوايل  للمنطقــة 
هــذه املناطــق يف كل مــن محافظــات رابــغ، وجــدة، ومكــة املكرمــة، 
وخليــص، ورنيــة. وقــد تــم تخصيــص ٤.٣ % مــن األرايض لالســتخدامات 
الزراعيــة، مقابــل ١2.٨ % مــن األرايض للطــرق والســكك الحديديــة، و ٤.٩ 
% للتجمعــات الحريــة. تشــكل املراعــي يف املناطــق الصحراويــة ٦٥.٨% 
مــن االســتخدامات الطبيعيــة لــألرايض يف املنطقــة، وتركــز األرايض 
ــألرايض يف  ــة ل ــة والتــي تشــكل ٥٣ % مــن املســاحة اإلجالي الصحراوي
كل مــن منطقتــي الخمــرة ورنيــة، بينــا تركــز املراعــي يف كل مــن 
مناطــق الليــث، والقنفــذة، ورابــغ. مــن جانــب آخــر، تشــكل املناطــق غــري 
املطــورة، مبــا يف ذلــك املناطــق الجبليــة واألوديــة مــا نســبته 2.٩ % 

سكان املراكز الحرية/الريفية
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لقطــة بانوراميــة ملكــة املكرمــة تطــل عــى الطريــق الدائــري األول 
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xx.x%

املدينة

عدد السكان

مساحة املحافظة:
x,xxx كيلومر مربع 

النسبة من 
إجايل سكان 
اإلقليم الذين 
يعيشون يف 

محافظة املدينة

شكل ١٠:  توزيع السكان يف محافظات منطقة مكة املكرمة حسب تعداد 2٠١٠

مــن املســاحة اإلجاليــة لــألرايض، أمــا فيــا يتعلــق باملناطــق الجبليــة، 
فيعتــرب معامــل التــدرج البالــغ 2٠ % كالحــد األقــى الــالزم لتنفيــذ عمليات 
األعــى،  للنســب  التكلفــة  الرتفــاع  نظــراً  وذلــك  املقبولــة،  التطويــر 
ويســتثنى مــن ذلــك بعــض املشــاريع الخاصــة كمشــاريع تطويــر املواقــع 
الســياحية ومشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة. أمــا فيــا يتعلــق باألوديــة، 
ــع  ــات تدعــو للحفــاظ عليهــا ومن فقــد تضمــن املخطــط اإلقليمــي توصي
التعــدي عــى مســاراتها.   تتميــز التجمعــات الحريــة يف منطقــة مكــة 
املكرمــة باعتبارهــا كمــدن  وقــرى واســعة وممتــدة عــى جانبــي األوديــة 
إجــايل  مــن   %  ٧٠.٤ نســبته  مــا  املــدن  وتشــكل  الربيــة.  واملمــرات 
مســاحة األرايض الحريــة، فيــا تنتــرش النســبة املتبقيــة يف مناطــق 
األريــاف بنســب مختلفــة.  وميكــن أن يعــزى ســبب االرتفــاع النســبي يف 
املســاحة اإلجاليــة للمــدن إىل وجــود ثــالث تجمعــات حريــة ضخمــة يف 

املنطقــة، أال وهــي: جــدة، ومكــة املكرمــة، والطائــف. 

٣،٢ هيكل وديناميكيات إقليم املدينة

١،٣،٢ اقتصاد املدينة 

ال تــزال كل مــن مدينتــي جــدة ومكــة املكرمــة تواصالن دورهــا كمحركات 
النســبية  املزايــا  مــن  بالرغــم  ككل  املنطقــة  يف  االقتصــادي  للنمــو 
لــكل مــن املدينتــني وتســتقطب أعــداداً متزايــدة مــن ســكان املناطــق 
الصغــرية يف املنطقــة. ووفقــاً للمعــدالت املســجلة حاليــاً، فقــد يــؤدي
ذلــك إىل زيــادة أمنــاط النمــو الحــري غــري املســتدام ومــا يرتــب عليهــا 
مــن اتســاع فجــوة التفــاوت مــا بــني مختلــف محافظــات املنطقــة. وتشــري 
األوضــاع القامئــة إىل تركــز منــط االســتقرار يف منطقــة مكــة املكرمــة 
يف اثنــني مــن كــربى املراكــز الحريــة أال وهــا جــدة ومكــة املكرمــة 
واللتــان ســجلتا حــوايل ٧١ % مــن إجــايل الســكان يف املنطقــة. كذلــك، 
تجــدر اإلشــارة إىل عــدم وجــود مراكــز حريــة متوســطة الحجــم، باســتثناء 
مدينــة الطائــف والتــي بلــغ عــدد الســكان بهــا ٦٦٧ الــف نســمة. ويقطــن 
مــا نســبته ٩٦ % مــن ســكان املناطــق الحريــة يف هــذه املــدن، فيــا 
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املســجد الحــرام يف مكــة املكرمــة



2٨

© Shutterstock

طــرق مكــة خــالل موســم الحج 

تنتــرش النســبة املتبقيــة يف املجتمعــات الحريــة الصغــرية وهــو مــا 
يؤكــد غيــاب التــدرج الهرمــي للمــدن ومراكــز النمــو. وميكــن اإلشــارة إىل 
املمــر الرابــط مــا بــني مــدن جــدة – مكــة املكرمــة – الطائــف باعتبــاره املمر 
األقــوى واألبــرز يف اململكــة وذلــك يف ظــل اســتيعابه ملــا نســبته 22 % 
مــن إجــايل الســكان املحليــني فضــاًل عــن  إســهامه مبــا نســبته 2٠ % مــن 
مجمــوع الناتــج املحــيل يف اململكــة.  كــا يقــدر مجمــوع الســكان  بنحــو 
٧ ماليــني نســمة، حيــث يركــز ٨٧% مــن إجــايل الســكان يف املنطقــة 
ضمــن هــذا املمــر، ويف ضــوء معــدالت النمــو الســكاين املســجلة حالياً، 
فمــن املرجــح أن تســجل املنطقــة منــواً ســكانياً ألكــر مــن ١٠ ماليــني 
نســمة يف غضــون األعــوام العرشيــن املقبلة. ومثة أســباب أخرى لذلك 
أيضــاً مبــا يف ذلــك إنشــاء مــرشوع قطــار الحرمــني الــذي تــم تشــغيله 
مؤخــراً، إضافــة إىل مطــار الطائــف الجديــد والــذي حــاز عــى ترخيــص كممر 
لــزوار بيــت اللــه الحــرام، حيــث ســيكون جاهــزاً للعمــل بحلــول عــام 2٠2٠.  

ومبــرور الزمــن، ســوف تشــهد هــذه املراكــز الثالثــة األبــرز مــن ناحيــة 
معــدالت الكثافــة الســكانية ترابطــاً أقــوى مــن خــالل النظــم االقتصاديــة 
اإليكولوجيــة  والنظــم  الطبيعيــة  واملــوارد  واملتداخلــة،  املتشــابكة 
املشــركة، إضافــة لنظــم النقــل املشــركة فيــا بينهــا. وميكــن هنــا 
ــارز ملشــاركة املــوارد وتكامــل املهــام الــذي تتمتــع  ــال ب اإلشــارة إىل مث
بــه املــدن والــذي يتمثــل يف محطــة تحليــة امليــاه يف محافظــة جــدة 
والتــي تســاهم يف تزويــد كل مــن مدينتــي مكــة املكرمــة والطائــف 
الغــذاء  ســلة  الطائــف  مدينــة  متثــل  فيــا  للــرشب،  الصالحــة  بامليــاه 
كل  إىل  املحاصيــل  تصديــر  يف  تســاهم  والتــي  للمنطقــة  بالنســبة 

ــال آخــر ضمــن هــذا اإلطــار  ــن مدينتــي مكــة املكرمــة وجــدة. ومثــة مث م
والــذي يتمثــل يف التطويــر األخــري ملرافــق النقــل يف املنطقــة عــرب 
إنشــاء قطــار الحرمــني ومطــار الطائــف الــدويل الحديــث. وتجــدر اإلشــارة 
كذلــك إىل الفكــرة مــن وراء تحويــل مدينــة الطائــف كمحطــة أساســية 
لعبــور الحجــاج يف موســمي الحــج والعمــرة وذلــك بهــدف تخفيــف العــبء 
عــى مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل يف مدينــة جــدة خــالل مواســم 
الــذروة، وعــادة مــا يصــل ماليــني الحجــاج ســنوياً مــن خــالل بوابــة خاصــة 
إىل  املتبقيــة  النســبة  تتجــه  بينــا  الــدويل،  جــدة  مطــار  يف  بالحجــاج 

املدينــة املنــورة.

٢،٣،٢ مناخ أقاليم املدن وتضاريسها 

تســجل مكــة املكرمــة متوســط درجــات حــرارة مرتفــع عــى مــدار العــام إذا 
ــة  ــرارة معتدل ــات ح ــرية بدرج ــري األخ ــث تتم ــف حي ــدة و الطائ ــت بج ــا قورن م
عــى مــدار العــام وذلــك نظــرا لظروفهــا الطبوغرافية وموقعهــا املرتفع. 
أمــا بالنســبة للرطوبــة فقــد ســجلت كال مــن مكــة و جــدة تفــاوت عــى 
يبلــغ  البحــر.  مــن  لقربهــا  نظــرا  بالطائــف  قورنتــا  مــا  إذا  العــام  مــدار 

متوســط الرطوبــة املســجلة مبكــة حــوايل ٤٦ %.

أمــا فيــا يتعلــق مبعــدالت هطــول األمطــار، فقــد تــم تســجيل معــدالت 
ــول  ــدالت الهط ــن أدىن مع ــدءاً م ــة، ب ــاء املنطق ــع أنح ــة يف جمي متفاوت
املســجلة يف محافظــة جــدة وصــوالً إىل املعــدالت األعــى املســجلة 

يف املناطــق الغربيــة مثــل محافظــة الطائــف.  
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الشكل ١2:  الوظائف واألدوار التي تلعبها كل من منطقة جدة - مكة املكرمة - الطائف 
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الشكل ١١:  الوظائف واألدوار التي تلعبها كل من مدينة جدة-مكة املكرمة-الطائف يف نظام املدن: وتوزيع السكان الحايل واملتوقع بعد 2٠ سنة

مدينــة امللك

 عبــد الله

 االقتصاديــة
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جبــل الرحمــة يف مشــعر عرفــات، ويعتــرب ركــن أســايس يف أداء الحــج، حيــث يفــد إليــه الحجــاج يف اليــوم التاســع مــن شــهر ذي الحجــة

تتعــرض مكــة املكرمــة كذلــك لبعــض األمطــار و خاصــة أثنــاء فصــل الشــتاء 
العمــوم متوســطة. كــا تتعــرض  إال أن متوســط األمطــار تعتــرب يف 
مكــة املكرمــة ملوجــات مــن الريــاح املحملــة بالغبــار و ذلــك نظــرا لطبيعــة 

املدينــة الصحراويــة. 

ــة الرسعــة  ــاح الغربيــة والغربيــة الشــالية معتدل وتتســم املنطقــة بالري
طــوال العــام. وقــد تــزداد رسعــة الريــاح خــالل شــهور االنتقال املوســمي 
لــي تصــل إىل ٣٦ كــم / الســاعة، وعــادة مــا تكــون عــى هيئــة عواصــف 
رمليــة. وغالبــاً مــا تحــدث تلــك العواصــف يف فصــل الربيــع ومــع نهايــة 
فصــل الخريــف، حيــث تعتــرب هــذه الظاهــرة مــن أبــرز العوامــل املســببة 
لتلــوث الهــواء يف املنطقــة. وعــى صعيــد آخــر، تظهــر مناطــق املــدن 
الصــور  االصطناعيــة  األقــار  صــور  تبــني  حيــث  التضاريــس  يف  تنوعــاً 
ومكــة  الطائــف  مدينتــي  بــني  واضــح  بشــكل  الحجــاز  جبــال  الســاتلية 
البحــر يف  يبلــغ معــدل االرتفــاع عــن مســتوى ســطح  املكرمــة، حيــث 
الجــزء الجنــويب مــن الطائــف حــوايل ١٧٠٠ مــراً والــذي ينخفــض تدريجيــاً 
كــا يشــكل  الشــالية الرشقيــة.  األجــزاء  وصــوالً إىل ١2٠٠ مــر يف 
خــط جبــال الحجــاز مجموعــة مــن املرتفعــات تصــل يف حدهــا األقــى 
الغــرب.  باتجــاه  مــراً   ١٤٥٠ و  الجنــوب  باتجــاه  مــراً   2٧٠٠ حــوايل  إىل 
التــي  أحــد األســباب  قــد شــكلت  الجبــال هــذه  بــأن سلســلة  ويعتقــد 
مدينتــي  بــني  الحديديــة  بالســكك  الربــط  مــرشوع  تنفيــذ  دون  حالــت 
وذلــك  طويلــة،  زمنيــة  فــرة  منــذ  واملقــرح  والطائــف  الكرمــة  مكــة 
املــرشوع.٣ هــذا  جــدوى  مــدى  حــول  الناشــئة  التســاؤالت  ضــوء  يف 
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الشكل  ١٤:  الوضع البيئي و الشبكة الخراء والزرقاء، مبا يف ذلك توزيع املياه واإلمدادات الغذائية يف كل من مدن جدة - مكة املكرمة - مدينة الطائف

إمدادات املياه

مؤونة طعام

الشكل ١٣. املناطق الحرية، واألرايض الزراعية ومناطق التعدين يف كل من مدينة جدة - مكة املكرمة - الطائف
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الحوكمة والتمويل البلدي
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١،٣ اإلطار الترشيعي واملؤسيس

للبيئــة  وفقــاً  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  الترشيعــي  اإلطــار  يشــكل 
الترشيعيــة للمملكــة والتــي ترتكــز عــى مبــادئ الرشيعــة اإلســالمية. 
وهــي:  ســلطات،  أربــع  ضمــن  الترشيعــات  إصــدار  صالحيــات  وتنحــرص 
وبالتــايل،  والــوزارات.  الــوزراء،  ومجلــس  الشــورى،  ومجلــس  امللــك، 
تــم تشــكيل األدوات الترشيعيــة الخمــس التاليــة والتــي تعمــل ضمــن 
ترتيــب هرمــي وتسلســيل مــا يعكــس درجــة صالحيتهــا ومســئوليتها: 
وقــرار  الســامي،  واألمــر  امللــي،  واملرســوم  امللــي،  األمــر 
مجلــس الــوزراء، والقــرار الــوزاري. تــم إصــدار الترشيــع الخــاص مبســألة 
املناطــق غــري املخططــة يف منطقــة مكــة املكرمــة يف عــام 2٠٠٨. 
لجنتــني؛٦ وزاريــة وفنيــة،  ٥الترشيــع تشــكيل  وتتطلــب عمليــة صياغــة   ٤

املناطــق.  تلــك  لتطويــر  الالزمــة  العمــل  خطــة  إعــداد  لغايــات  وذلــك 

وتــم وضــع خطــة العمــل الالزمــة واســتخدامها كدليــل إرشــادي للــرشكات 
العاملــة يف مجــال تطويــر املــدن لــدى إعــداد خطــط املشــاريع املزمــع 
تنفيذهــا. كذلــك، يتضمــن الترشيــع حوافــز ماليــة للقطــاع الخــاص لغايــات 
ارتفــاع  ظــل  يف  وذلــك  املخصصــة  املجــاالت  يف  االســتثار  تشــجيع 
معــدل العوائــد املحتملــة عــرب تنفيــذ الــرشاكات بــني القطاعــني العــام 
 – الخــاص  بالنظــام  االسرشــاد  ميكــن  ذلــك،  عــى  عــالوة  والخــاص. 
فتــاوى علــاء الديــن – والتــي تــرسي حــرصاً يف منطقــة مكــة املكرمــة 
املناطــق  زوار  الراميــة الســتيعاب  والتطويــر  التنميــة  لتوجيــه عمليــات 
املقدســة. فعــى ســبيل املثــال، يحظــر النظــام الخــاص أي شــكل مــن 
األعــال اإلنشــائية أو التجاريــة داخــل حــدود منطقتــي منــى واملشــاعر. 
إضافــة لذلــك، تتســم منطقــة مكــة املكرمــة باالسرشــاد بأكــر مــن ٥٠٠ 
أداة مــن أدوات التخطيــط الحــري والصــادرة غالبــاً عــن اقــل املســتويات 
ــة )التعميــات(٧، مــا يجردهــا بالتــايل مــن أي ســلطة ترشيعيــة.  اإلداري

الشــكل ١٥: عــدد الترشيعــات الحريــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وفقــاً للمحــاور 

األساســية لترشيعــات التخطيــط الحــري )برنامــج املوئــل(

وتلعــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة دور أســايس وهــام يف إعــداد 
النمــو والتطويــر يف منطقــة مكــة املكرمــة وذلــك يف ظــل  أمنــاط 
يف  العمــراين  التخطيــط   مشــاريع  تنفيــذ  تتضمــن  التــي  صالحياتهــا 
مــدن اململكــة، مبــا يف ذلــك إصــدار الراخيــص الالزمــة ملختلــف أنــواع 
املشــاريع اإلنشــائية. وضمــن هــذا اإلطــار، تعتــرب أمانــة مكــة املكرمــة 
والتــي تشــكل الجهــة التنفيذيــة التابعــة للــوزارة مبثابــة جهــة تنفيذيــة 
فقــط. ومــن جانــب آخــر، لوحظــت املركزيــة العاليــة لنظــام امليزانيــة وهــو 
ــة  ــة يف منطق ــر والتنمي ــادرات التطوي ــل ملب ــاد الكام ــس االعت ــا يعك م
مكــة املكرمــة عــى املخصصــات املاليــة التــي تحددهــا الــوزارة مــن خــالل 
ــة الســنوية، وهــو مــا يشــكل الوســيلة املاليــة  بنــد خــاص ضمــن املوازن

ــة.   ــدة املتاح الوحي

تعتــرب منطقــة مكــة املكرمــة مركــزاً دينيــاً وروحيــاً وهــو ال يقتــرص فقــط 
عــى اململكــة العربيــة الســعودية، بــل لجميــع املســلمني يف مختلــف 
لــدى  خاصــة  أهميــة  ذات  وجهــة  املنطقــة  متثــل  حيــث  العــامل،  أنحــاء 
ــار،  ــذا اإلط ــن ه ــرة. وضم ــك العم ــج ومناس ــة الح ــلمني ألداء فريض املس
ميكــن اإلشــارة إىل موســم الحــج باعتبــاره كأحــد أبرز املحــركات االقتصادية 
يف اململكــة والــذي تــم إدراجــه ضمــن رؤية 2٠٣٠ الســتقطاب ٣٠ مليون 
زائــر )فيــا يــراوح العــدد الحــايل مــا بــني ٨ – ٩ ماليــني زائر(.إضافــة لذلــك، 
فقــد لوحــظ دور الســوق العقــاري للمدينــة يف اســتقطاب الــرشكات 
األجنبيــة وذلــك مــع األخــذ بعــني االعتبــار احتاليــة تنفيــذ مشــاريع التنميــة 
والتطويــر يف مناطــق ذات حساســية دينيــة أو بيئيــة، وقــد أســفر ذلــك 
عــن نشــوء مارســات املضاربــات العقاريــة فضــاًل عــن الوتــرية املتصاعدة 
لتفريــغ املناطــق مــن ســكانها املحليــني ممــن يقطنــون يف املناطــق 
املحيطــة باملســجد الحــرام وانتقالهــم إىل مناطــق الضواحــي مــا زاد 

بــدوره مــن عمليــات الزحــف العمــراين.   

كــا  تنــازيل  هرمــي  بتــدرج  اململكــة   يف  التخطيــط  نظــام  يتميــز 
منطقــة  يف  املتبــع  العمــراين  النظــام  عــى  النظــام  هــذا  ينعكــس 
 2٠٠١ لعــام  الوطنيــة  العمرانيــة  اإلســراتيجية  وتعتــرب  املكرمــة.  مكــة 
ــة الخطــة اإلرشــادية للمملكــة، فيــا يعكــس املخطــط اإلقليمــي  مبثاب
االســراتيجي العمــراين ملنطقــة مكــة املكرمــة والــذي تــم إعــداده يف 
عــام 2٠٠٥ وتنقيحــه يف عــام 2٠١2 الــدور األســايس الــذي ميكــن أن 
تحظــى بــه مدينــة مكــة املكرمــة كاملحــرك االقتصــادي األبــرز للمنطقــة 
مكــة املكرمــة باعتبارهــا العاصمــة اإلقليميــة. ويتألــف هــذا املخطــط مــن 
مكــون إســراتيجي )املخطــط  الشــامل ملــدن مكــة املكرمــة ، واملدينــة 
اإلجــراءات  لوثيقــة  إضافــة   ،)2٠١١ املقدســة  واملشــاعر  املنــورة، 
التنظيميــة )الخطــة اإلرشــادي / التوجيهــي / الهيــكيل لألعــوام 2٠٠٣ 
/ 2٠١٠(، والتــي تحــدد االســتخدامات اإلســراتيجية لــألرايض وشــبكات 
البنيــة األساســية ضمــن املنطقــة الحريــة، إضافــة لتطبيــق الضوابــط 
ــدود  ــن الح ــاء ضم ــة البن ــة أنظم ــتخدامات األرايض الحري ــة الس العمراني
البلديــة. وتهــدف حــدود النطــاق العمــراين للحيلولــة دون حــدوث أشــكال 
التوســع العمــراين إىل ضواحــي املــدن يف ظــل غيــاب  البنيــة التحتيــة 
أساســية  ركيــزة  األرايض  تقســيم  مخططــات  تشــكل  فيــا  الالزمــة، 
يتــم االسرشــاد بهــا لــدى إعــداد مشــاريع تطويــر منطقــة مكــة املكرمــة 

وتنفيذهــا. 

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشراطات البناء

التمويل 

حقوق البناء والتطوير
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وإىل جانــب اإلســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة، فقــد متــت صياغــة أدوات 
الصــادرة  والتوجيهيــة  اإلرشــادية  الكتيبــات  خــالل  مــن  هــذه  التخطيــط 
لألنظمــة  اســتنادها  مــن  بــدالً  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عــن 
والترشيعــات النافــذة مــا يجعلهــا تفتقــر ملعيــار الرشعيــة. وضمــن هــذا 
اإلطــار، فــإن هــذه األدوات ال ميكــن أن تشــكل نظامــاً ســلياً للمســاءلة 

النظاميــة ولتعزيــز مبــدأ الشــفافية لــدى الجهــات الرشيكــة. 
املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  ميكــن  املنفــذة،  اإلصالحــات  إطــار  وضمــن 
االســتفادة مــن التوجهــات الالمركزيــة عــى كل مــن املســتويني املــايل 
ملختلــف  واملســتقلة  املبتكــرة  الحلــول  إيجــاد  لتيســري  والترشيعــي 
املشــكالت الحريــة والعمرانيــة الناشــئة عــى مســتوى األمانــة، حيــث 

يتعــني أن يتضمــن ذلــك كالً مايــيل: 

الشــؤون  وزارة  مــن  املحــيل  التخطيــط  صالحيــات  وتفويــض  نقــل   •
البلديــة والقرويــة إىل األمانــة وتخويلهــا لتنفيــذ اإلجــراءات املســتقلة 
لتحقيــق االســتجابة الفعالــة الحتياجــات املجتمــع املحــيل، وهــذا مــا تــم 
تســليط الضــوء عليــه مــن خــالل األجنــدة الحريــة الجديــدة والــذي يدعــو 
لتحديــد صالحيــات إعــداد عمليــات التصميــم والتخطيــط العمــراين عــى 
مســتوى األمانــات والبلديــات اإلقليمــي منهــا واملحــيل، بيــد أن تنفيــذ 
تلــك الخطــط ســوف يتطلــب وجــود إطــار مــن التنســيق مــا بــني مختلــف 
املحــيل،  املجتمــع  مؤسســات  ومبشــاركة  الحكوميــة  املســتويات 

ومؤسســات النظــام العــام، والجهــات األخــرى الرشيكــة. 

• الالمركزيــة املاليــة، والتــي متنــح االســتقالل املــايل لألمانــة لتوفــري 
التمويــل الــالزم ملشــاريع التطويــر. وقــد تتضمن عمليات جمــع اإليرادات 

يف املــدن لــكل مــن عمليــات فــرض الرائــب والرســوم،

والبــد كذلــك مــن متكــني األمانات/البلديــة املحليــة مــن فــرض بعــض 
الرائــب عــى املمتلــكات لغايــات متويــل األنشــطة التنمويــة. وضمــن 
ــص  ــذي ين ــاء  وال ــام األرايض البيض ــارة إىل نظ ــن اإلش ــار، ميك ــذا اإلط ه
عــى فــرض الرســوم عــى األرايض غــري املطــورة داخــل املــدن للحــد مــن 
أشــكال املضاربــة العقاريــة، والنقــص يف املســاكن، حيــث يبــني النظــام 
إمكانيــة اســتغالل اآلليــات التنظيميــة لتوليــد اإليــرادات إىل جانــب تعزيــز 

إطــار تنظيمــي وتنمــوي فعــال. 
ج( توفــري الفــرص للجهــات الرشيكــة، مبــا يف ذلــك القطاعــني التطوعــي 
والخــاص، باإلضافــة للمجتمــع املحــيل للمشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار 

الخاصــة باملشــاريع ذات التأثــري عليهــا. 

إن توحيــد ترشيعــات وإجــراءات التخطيــط سيســاهم كذلــك يف دعــم 
إضافــة  املكرمــة،  مكــة  منطقــة  يف  التنمويــة  و  الحريــة  األنشــطة 
لــرورة مراجعــة، وتنقيــح وتحديــث تلــك الترشيعــات لضــان متاشــيها مع 
الســياق التنمــوي الراهــن. كــا يتطلــب ذلــك إعــادة النظر يف عمية ســن 
الترشيعــات مــن أجــل الحــد مــن عــدد الجهــات املعنيــة بالتنميــة،  ويتطلــب 
اإلطــار الترشيعــي كذلــك إتاحــة املجــال ملشــاركة املجتمــع املحــيل يف 
عمليــة صنــع القــرار مــن أجــل تعزيــز أشــكال املســاواة والشــمولية. مــن 
جانــب آخــر، فــإن تعزيــز الترشيعــات الحريــة مــن شــأنه اإلســهام أيضاً يف 

إضفــاء الرشعيــة عــى الخطــط املعتمــدة يف منطقــة مكــة املكرمــة. 
وميكــن كذلــك تعزيــز مســتويات املســاءلة الفنيــة والهرميــة عــرب تنقيــح 
النظــام الخــاص بحــدود النطــاق العمــراين بحيــث يتضمــن معايــري واضحــة 
تعكــس كيفيــة صياغتــه، حيــث سيســاهم ذلــك أيضــاً يف توجيــه عمليــات 
صياغــة السياســات العامــة والراميــة لتعزيــز مســتويات الركيــز والكثافــة 
يف املــدن. عــالوة عــى ذلــك، مثــة رضورة للتحقــق مــن النظــام الخــاص 

الكعبــة املرشفــة يف املســجد الحــرام مبكــة املكرمــة

الحوكمة والتمويل البلدي
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ــه مــن أجــل تقييــم مــدى متاشــيه  بحــدود النطــاق العمــراين بعــد صياغت
أن  ميكــن  مــا  وهــو  العامــة،  السياســات  ضمــن  املحــددة  والغايــات 
يســاهم بــدوره يف تعزيــز عمليــات اإلصــالح الترشيعــي فضــالً عــن تعزيز 

ــارات التخطيــط املتاحــة. مســتوى خي

٢،٣ أدوات وإجراءات التخطيط 

١،٢،٣ مستويات التخطيط العمراين يف منطقة مكة املكرمة

لنظــام  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف  املتبــع  التخطيــط  نظــام  يســتند 
التخطيــط العمــراين املتبــع يف اململكــة وضمــن املســتويات األربــع 
للخطــط العمرانيــة، وهــي املســتوى الوطنــي، واإلقليمــي، واملحــيل، 
وعــى املســتوى التفصيــيل. ويبــني الشــكل رقــم  ١٦ أدوات التخطيــط 

املتبعــة يف منطقــة مكــة املكرمــة.

٢،٢،٣  املخطط اإلقليمي ملنطقة مكة املكرمة 

تشــكل عمليــات التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين مــن مســتويات 
العربيــة الســعودية والتــي تهــدف  العمــراين يف اململكــة  التخطيــط 
املســتويات  عــى  الناشــئة  التنمويــة  الجوانــب  مختلــف  معالجــة  إىل 
املخطــط  ويعتــرب  واإلقليميــة.  واالقتصاديــة،  والعمرانيــة،  الطبيعيــة، 
اإلقليمــي ملنطقــة مكــة املكرمــة أحــد أقــدم املخططــات اإلقليميــة 
املتبعــة يف اململكــة إضافــة العتبــاره كمرجــع أســايس لتحديــد مكونــات 
الخطــط اإلقليميــة التــي يتــم إعدادهــا ملختلــف أنحــاء اململكــة. وقــد 
يف  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  اإلقليمــي  املخطــط  وإقــرار  إعــداد  تــم 
عــام 2٠٠٥ إضافــة لتنقيحــه يف عــام 2٠١2 مــن قبــل كل مــن مجلــس 
ويتضمــن  املكرمــة.  مكــة  وإمــارة  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  املنطقــة 

هــذا املخطــط كذلــك املخطــط اإلقليمــي الفرعــي لكــربى محافظــات 
املنطقــة كمحافظتــي جــدة والطائــف، إضافــة للخطــة التنفيذيــة والتــي 
تشــكل ركيــزة أساســية لتحديــد املرشوعــات الكــربى، والجهــات املعنيــة 

بتنفيذهــا.   
 

• استغالل املوقع اإلسراتيجي للمنطقة كبوابة غربية للمملكة
• تعزيــز مســاهمة املنطقــة يف املــوارد غــري النفطيــة التــي متثلهــا 
املنطقــة مــن خــالل املــدن الثالثــة الرئيســية بهــا )مكــة املكرمــة، جــدة 

و الطائــف(
• تعزيــز مســتويات مشــاركة القطــاع الخــاص يف توفــري خدمــات التعليــم 

والتدريــب يف جميــع أنحــاء املنطقــة
• معالجــة تركــة عمليــات التطويــر و التنميــة عــى بعــض املــدن الســاحلية 
باملنطقــة )جــدة( بهــدف تحقيــق التنميــة الحريــة املتوازنــة باملنطقــة 

ككل
•دعــم إنشــاء منــط متــوازن ملــدن املنطقــة الــذي يعكــس تسلســل 

األدوار و املهــام فيــا بينهــا
 

٣.٢.٣ مخطط مكة املكرمة 

ميثــل مخطــط مكــة املكرمــة٨ أداة تخطيــط تتضمــن يف تكوينهــا عنــرصاً 
إســراتيجياً )الخطــة الشــاملة ملناطــق مكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة، 
التنظيميــة  اإلجــراءات  بوثيقــة  واملدعومــة  املقدســة(،  واملشــاعر 
) املخطــط التوجيهــي / واملخطــط اإلرشــادي / واملخطــط الهيــكيل(، 
حيث تحدد الخطة األوىل االســتخدامات اإلســراتيجية لشــبكات األرايض 
والبنيــة األساســية داخــل املنطقــة الحريــة، فيــا تحــدد الخطــة األخــرية 
الضوابط العمرانية الســتخدامات األرايض ونظام التشــييد ضمن الحدود 

جبــل النور
© Shutterstock© Wiki
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البلدية، ما يشري بالتايل إىل االختالف الكبري يف مضمون كل منها. 

ويتألف املخطط الشامل من كل مام ييل: 

• إسراتيجية املدينة طويلة األجل، 
• تحديد املناطق التنموية، 

• نظام النقل األسايس، 
• الكثافة السكانية ومستويات العالة، 

 • توفري مرافق البنية األساسية، 
• اإلسكان، 

• التنمية االقتصادية، 
• استخدامات األرايض )ويقترص ذلك عى االستخدامات اإلسراتيجية(

توسعة منطقتي الحرم املي واملشاعر املقدسة )املناطق املخصصة للحج(

• النقل.
• البيئة.

أما املخطط اإلرشادي / التوجيهي فتتضمن كالً مام ييل:

• االستخدامات املفصلة لألرايض من خالل أطلس املدن، 
• أنظمة البناء املفصلة.

املخطط الشامل ملنطقة مكة املكرمة 

تــم إعــداد املخطــط الشــامل ملنطقــة مكــة املكرمــة مــن قبــل هيئــة 
تطويــر منطقــة مكــة املكرمــة والهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة املدينــة 
املنــورة واملشــاعر املقدســة٩ لغايــات تطويــر منطقــة مكــة املكرمــة 
والــذي متــت املوافقــة عليــه مبوجــب األمــر امللــي يف عــام 2٠١١. 
وتجــدر اإلشــارة إىل أن املوافقــات كانــت تتــم يف الســابق مــن قبــل 

الهيئــة العليــا. 
ــة  ــة ومرن ــم إعــداد هــذا املخطــط مبــا يتــاىش وتوفــري حلــول متكامل ت
ــك نظــراً لتطبيقــه يف كل  ــاملة وذل ــة الش ــول للتنمي ــدالً مــن وضــع حل ب
تــال إعــداد هــذا  مــن مدينتــي مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة. وقــد 
تــم  التفصيليــة والتــي  العمــل  مــن خطــط  املخطــط صياغــة مجموعــة 
ــيا  ــة، ال س ــة املاضي ــة أو األربع ــوام الثالث ــالل األع ــا خ ــض منه ــذ بع تنفي
تلــك الخطــط التــي تعنــى باســتبدال املناطــق غــري املخططــة يف مدينة 
ــذ  ــة لتنفي ــة ضخمــة، إضاف ــاين حكومي ــادق ومب مكــة املكرمــة بإنشــاء فن
مــرشوع توســعة الحــرم املــي، حيــث تضمنــت املشــاريع املنفــذة كالً 
مــن فنــدق جبــل عمــر، وشــارع امللــك عبــد العزيــز،  ومــرشوع أبــراج البيــت. 

وباإلضافــة إىل عنــارص املخطــط التقنيــة املذكــورة آنفــاً، فيتضمــن هــذا 
ــة عامــة تعكــس كالً مــن التوقعــات املســتقبلية، والقيــم  املخطــط رؤي
األساســية، وخطــط العمــل واألولويــات املحــددة. كــا يعكــس املخطــط 
مثــل  للقيــاس  القابلــة  واملــؤرشات  اإلســراتيجيات  مــن  مجموعــة 
جــودة الحيــاة ١٠، واملــؤرشات املاليــة ١١ واملــؤرشات الخاصــة بقطاعــي 
اإلســكان والبنيــة التحتيــة، ١2  إضافــة للمــؤرشات الخاصــة بنوعيــة العمليــة 
للمخطــط  مكملــة  تعــد  والتــي  املنفصلــة  الوثيقــة  أمــا   .١٣ التنظيميــة 
الشــامل فتتضمــن مجموعــة مــن البيانــات اإلرشــادية لكيفيــة صنــع القــرار 

وفقــاً ملختلــف الحــاالت الناشــئة. ١٤

املخطط اإلرشادي/ التوجيهي

عملــت أمانــة مكــة املكرمــة عــى إعــداد املخطــط اإلرشــادي، واملعروفــة 
تنظيــم  خــالل  مــن  ذلــك  تــم  حيــث  التوجيهيــة،  الخطــة  باســم  كذلــك 
مجموعــة مــن ورش العمــل املشــركة مــع الجهــات املشــاركة يف مجــال 

التنميــة يف املنطقــة ومبوافقــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. 

وتعتــرب هــذه الخطــة شــبيهة للمخطــط املحــيل والــذي ميثــل املســتوى 
الثالــث مــن مســتويات نظــام التخطيــط الحــري يف اململكــة والتــي 
حــدود  ضمــن  املشــمولة  املحليــة  املناطــق  عــى  الغالــب  يف  ترتكــز 
مناطــق التوســع الحــري، إضافــة لركيزهــا بصفــة خاصــة عــى قطــاع 
أطلــس   / الحــري  األطلــس  التوجيهيــة  الخطــة  وتتضمــن  اإلســكان. 
بيانــات األرايض واســتخداماتها املســموحة يف  املــدن والــذي يوفــر 
إعــداد  عــرب  الخطــة  إعــداد  تــم اســتكال  أنحــاء املدينــة. وقــد  مختلــف 
املواصفــات  تتضمــن  والتــي  بهــا  املعمــول  باألنظمــة  خــاص  تقريــر 
ومواصفــات  املســموحة،  املبــاين  ارتفاعــات  ذلــك  يف  مبــا  املحــددة 
وغريهــا.  خاصــة،  وترشيعــات  بأنظمــة  املحــددة  واملناطــق  الطــرق، 

وتتمثل أهداف الخطة مبا ييل:

 أ( تطبيق الضوابط الخاصة باستخدامات األرايض الحرية وأنظمة 
البناء،

 ب( توفري الخدمات العامة ومرافق البنية األساسية بأسلوب متكامل 

ومجدي من ناحية التكلفة، 
ج( وضع الضوابط األساسية لشبكات الطرق املقرحة، 

بــني  الرشاكــة  إطــار  ضمــن  املنفــذة  اإلســكان  مشــاريع  تســهيل  د( 
ألي  يســتند  ال  الخطــة  هــذه  إعــداد  إن  والخــاص.  العــام  القطاعــني 
التوجيهيــة(  )املبــادئ  إجرائيــة  أدلــة  إطــار ترشيعــي، مبــا يف ذلــك أي 
لتوجيههــا وتنفيذهــا، حيــث أنــه قــد تــم إعدادهــا مــن قبــل مجموعــة مــن 
املستشــارين وفقــاً لكتيــب متطلبــات إعــداد الخطــط املحليــة والصــادر 

والقرويــة. البلديــة  الشــؤون  وزارة  عــن 
إن إعــداد الخطــة التوجيهيــة يــزداد تعقيــداً نظــراً لوجــود هيــاكل موازيــة 
تــم تشــكيلها مــن قبــل وزاريت الشــؤون البلديــة والقرويــة والداخليــة، 
إرشاف  )تحــت  البلديــات  إىل  تــؤول  التخطيــط  مهــام  أن  مــن  وبالرغــم 
مــن  كل  مــع  تتقاطــع  أنهــا  إال  والقرويــة(،  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
إرشاف  تحــت  تشــكيلها  يتــم  التــي  )املناطــق(  واملراكــز  املحافظــات 
املرشفــة  الجهــة  الداخليــة  وزارة  تعتــرب  أخــرى،  وبعبــارة  الداخليــة.  وزارة 
الشــؤون  وزارة  متثــل  فيــا  اإلقليميــة،  املشــاريع  تنفيــذ  عــى 
البلديــة والقرويــة الجهــة املنفــذة واملســؤولة عــن مشــاريع التخطيــط 
بينهــا. فيــا  واضحــة  تنســيق  آليــة  أي  توجــد  ال  أنــه  إال  العمــراين، 
قبــل  مــن  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  اإلرشــادي  املخطــط  إقــرار  تــم 
بتنفيــذ  يقــي  مقرحــاً  تضمنــت  حيــث   ،2٠١٠ عــام  يف  األمانــة 
ــة املحيــط  ــر املتعــددة االســتخدامات يف مركــز املدين مشــاريع التطوي
تنفيــذ  يتــم  تبلــغ ٨.٤ كيلومــراً، فيــا  بالحــرم املــي ضمــن مســاحة 
الســكنية يف املناطــق املحيطــة مبنطقــة مكــة املكرمــة  املشــاريع 
مربــع.  كيلومــرا   ٣٤٠ تبلــغ  إجاليــة  مســاحة  ضمــن  حدودهــا  وخــارج 

٤،٢،٣ حدود النمو العمراين يف منطقة مكة املكرمة 

اإلطار الترشيعي / التنظيمي

يف عــام 2٠٠٨، تــم صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٥٧ والــذي يحــدد 
جميــع األنظمــة ذات الصلــة بحــدود املــدن واملناطــق الحريــة حتــى عــام 
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الشكل ١٧: تصنيف حدود التنمية العمرانية العتاد مخططات تقسيم األرايض ومراحل نطاق التنمية العمرانية

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

 )2030-2025( ةثلاثلا ةلحرملا )2024-2019( ةيناثلا ةلحرملا )2018-2014( ىلوألا ةلحرملا

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

 
 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -

  اهرفوت لاح يف هايملا -
 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
  اهرفوت لاح يف هايملا -

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

 نع لقت ال ةزجنملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -
50٪ 

 ضايرو سرادملا( ةيعfتجالا تامدخلل يضارألا aفوت -

 )اهaغو تايفشتسملاو لافطألا

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -
 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
  اهرفوت لاح يف هايملا -

 راطمألا هايم فيرصتل ةيتحتلا ةينبلا -
 يسيئر قيرط برقأب طبرلا -

 ٪50 نع لقت ال ةزجنملا ةينكسلا ةقطنملل ةيوئملا ةبسنلا -
 لافطألا ضايرو سرادملا( ةيعfتجالا تامدخلل يضارألا aفوت -
 )اهaغو تايفشتسملاو

 ةيلخادلا قرطلا ةتلفس -

 ءابرهكلاو يحصلا فرصلا -
 تامدخلل يضارألا aفوت -
 ضايرو سرادملا( ةيعfتجالا

 )اهaغو تايفشتسملاو لافطألا

- - 

 

2٠٣٠. وقــد تــم إصــدار الالئحــة التنفيذيــة يف عــام 2٠١٠ مبوجــب القــرار 
الــوزاري الصــادر عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة رقــم ٦٦٠٠٠ والــذي 
ــل الهــدف مــن حــدود النطــاق  ــز التنفيــذ يف عــام 2٠١٤. ويتمث دخــل حي
العمــراين يف ضبــط عمليــات التوســع العمــراين ويف نفــس الوقــت، 

دعــم دور حــدود النطــاق العمــراين يف منــع االمتــداد الحــري.
وينــص القــرار الــوزاري لعــام 2٠١٤ عــى مجموعــة مــن املبــادئ العامــة مــع 

بيــان حــدود حايــة التنميــة حتــى ١٤٥٠هـــ 2٠٣٠ م، مبــا يف ذلــك:

• مشــاريع التنميــة اإلســراتيجية والتــي تعــد جــزءاً مــن اإلســراتيجيات 
العمرانيــة، مبــا يف ذلــك شــبكات الطــرق والســكك الحديديــة الرئيســية 
يتعــني تحديــد  أراٍض ذات ملكيــة خاصــة، حيــث  تعــرب مــن خــالل  والتــي 

األولويــة لهــا قبــل أي مشــاريع تنمويــة أخــرى، 
• تنحــرص املوافقــة عــى مشــاريع التنميــة خــارج حــدود النطــاق العمــراين 

بــوزارة الشــؤون البلديــة والقروية، 
التنميــة الكــربى ملعايــري مفصلــة ومحــددة، كذلــك،  • تخضــع مشــاريع 
الجهــة  قبــل  مــن  تنفيذهــا  الواجــب  التنمويــة  املعايــري  النظــام  يحــدد 
املنفــذة وفقــاً لفئــات إســراتيجية يف املراكــز الوطنيــة، واإلقليميــة 
واملحليــة والبلديــة  وتبعــاً كذلــك ملســاحات قطــع األرايض. وتصنــف 
منطقــة مكــة املكرمــة كمركــز منــو وطنــي )أنظــر الشــكل رقــم ١٧(.

 
الحدود 

النطــاق   حــدود  تعيــني  عــى  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عملــت 
العمــراين ملنطقــة مكــة املكرمــة، إضافــة ملــدن أخــرى بهــا ، مــن خــالل 
ــة وزارة الشــؤون  ــة مختصــة تابعــة لوحــدة التنســيق واملشــاريع بوكال لجن

البلديــة والقرويــة لتخطيــط املــدن، فقــد لوحــظ إعــداد الحســابات وفقــاً 
لعوامــل محــددة مبــا يف ذلــك معــدالت النمــو املســجلة واملتوقعــة 

يف املدينــة.
 

التحديات

بالرغــم مــن األحــكام الواضحــة التــي تضمنتهــا األنظمــة الخاصــة بحــدود 
النطــاق العمــراين والتــي متنــع تنفيــذ أي مشــاريع تنمويــة خــارج حــدوده، 
اإلســكانية  املشــاريع  مثــل  القامئــة  االســتثناءات  بعــض  هنــاك  أن  إال 
التجــاوزات  لوحظــت  حيــث  النظــام،  فعاليــة  مــن  بدورهــا  تحــد  والتــي 
الحاصلــة يف مدينــة مكــة املكرمــة عــى ســبيل املثــال عــى صعيــد 
ســيا  ال  الكهربــاء(،  وإمــدادات  )كاملــدارس  وتوفريهــا  الخدمــات  ربــط 
يف مناطــق القــرى، والتــي متــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس 
إضافــة  النموذجيــة.  البيضــاء  قريــة  الحــال يف  مثلــا هــو   – املنطقــة 
خــارج  لتنفيذهــا  الكــربى  املشــاريع  مــن  مجموعــة  تحديــد  تــم  لذلــك، 

تنفيذهــا.  حالــت دون  قــد  القيــود املاليــة  أن  إال  العمــراين،  النطــاق 

عــالوة عــى ذلــك، تســتقبل منطقــة املشــاعر املقدســة مــا يزيــد عــى 
املليــوين حــاج ســنوياً خــالل موســم الحــج، وتعتــرب املنطقــة أكرب بنســبة 
٥٠% مــن مســاحة املنطقــة املنشــأة يف مدينــة مكــة املكرمــة، إضافــة 
لذلــك، فقــد ســجلت املنطقــة كثافــة ســكانية بلغــت ١٩.٣2٧ ألــف نســمة 
/ كــم2 . إال أن املخطــط التوجيهــي الصــادرة لعــام 2٠١٠ يتضمــن مقرحــاً 
منطقــة  يف  املتعــددة  االســتخدامات  ذات  التنميــة  مشــاريع  لتنفيــذ 
وســط املدينــة والتــي تحيــط مبنطقــة الحــرم املــي عــى مســاحة ٨.٤ 
كيلومــراً. إضافــة لذلــك، تــم اقــراح إنشــاء املناطــق الســكنية مبســاحة 
٣٤٠ كيلومــراً عــى أطــراف مدينــة مكــة املكرمــة وخــارج حدودهــا، حيــث 

الحوكمة والتمويل البلدي
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الحوكمة والتمويل البلدي

الشكل ١٨. عرض مبسط لعملية إعداد املخطط املحيل ملدينة مكة املكرمة والجهات املشاركة يف عملية اإلعداد )برنامج مستقبل املدن السعودية(  



٤٣

الحوكمة والتمويل البلدي



٤٤

البيضــاء، وتعتــرب تلــك األرايض مبثابــة أراض خاليــة تقــع ضمــن »املناطــق 
أو  الســكني  االســتخدام  لغايــات  اســتخدامها  واملحــدد  املأهولــة« 
االســتخدام املختلــط. ويتمثــل الهــدف مــن إصــدار هــذا النظــام يف أ( 
ــادة معــدالت عــرض األرايض املطــورة ملواجهــة مســألة النقــص يف  زي
ــعار  ــكنية بأس ــاريع الس ــة للمش ــري األرايض املخصص ــاكن، ب( توف املس
مناســبة، ج( مكافحــة مارســات املضاربــة عــى األرايض. وتتــوىل وزارة 
بصفتهــا  وذلــك  تدريجــي  بشــكل  النظــام  تنفيــذ  مســؤولية  اإلســكان 

املنفــذة.  كالســلطة 

٥،٢،٣ مخططات تقسيم األرايض

تعتــرب مخططــات تقســيم األرايض مبثابــة الركيــزة األساســية لغايــات 
تطويــر املــدن الســعودية. ويتمتــع أمــني منطقــة مكــة املكرمــة بصالحية 
التاليــة  للمعايــري  املوافقــة عــى مخططــات تقســيم األرايض وفقــاً 

)مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ لعــام 2٠١٠(: 

• أن تكون األرض ضمن النطاق العمراين املحددة، 
• أن تتــاىش آليــات اســتخدام األرايض املحــددة مــع كل مــن التوجيهــات 

ستســاهم املشــاريع العمرانيــة الجديــدة يف الحــد مــن كثافــة املناطــق 
ــة مــن منطقــة الحــرم املــي،  الســكنية القدميــة والواقعــة عــى مقرب
كــا يســاهم املخطــط العمــراين املقــرح يف زيــادة نســبة املنطقــة 

املنشــأة بأكــر مــن ٧٠ %.  

لوحــظ كذلــك التباين بني مســاحة حــدود املدينة والعوامــل الدميوغرافية 
خفــض  يف  بــدوره  يســاهم  مــا  املختصــة  اللجنــة  لحســابات  وفقــاً 
لنمــو  الحاليــة  للتوقعــات  ووفقــاً  أخــرى،  وبعبــارة  الكثافــة،  مســتويات 
معــدالت الكثافــة الســكانية، فســوف تســجل املنطقــة كثافــة ســكانية 
كثافــة منخفضــة  عــام 2٠٣٠ وهــي  بحلــول  كــم2   / تبلــغ 2٥2٠ نســمة 
ال تتــاىش وأي مــن األهــداف املقرحــة مبــا يف ذلــك الهــدف الــذي 
حــدده برنامــج املوئــل لتســجيل كثافــة ســكانية تبلغ ١٥٠٠٠ نســمة/ كم2.  

السامح بتخطيط األرايض

ترتبــط مشــاريع التنميــة املزمــع تنفيذهــا ضمــن نطــاق حــدود النطــاق 
تتمثــل  حيــث  التنميــة،  مشــاريع  وضبــط  الرخيــص  بآليــات  العمــراين 

يــيل:  مبــا  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف  املتبعــة  الرخيــص  إجــراءات 

• يقــوم املالــك أو املطــور بتقديــم مخطــط لتقســيم األرايض، مبــا 
يف ذلــك الخرائــط التنفيذيــة املفصلــة مــن أجــل إنشــاء مرافــق البنيــة 

األساســية املطلوبــة مــن قبــل األمانــة، 
املقــدم  الطلــب  ودراســة  بتقييــم  الحقــاً  املنطقــة  أمانــة  تعمــل   •
العمــراين،  النطــاق  بحــدود  املختــص  النظــام  وأحــكام  يتــاىش  مبــا 
وباســتثناء الحــاالت املحــددة مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٧١١١ والصادر 
عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. ويتميــز هــذا النظــام بتفويــض 
صالحيــات محــددة ألمنــاء املناطــق فيــا يتعلــق باملوافقــات الصــادرة 
حــول تقســيم األرايض، وتلــك التــي ترتبــط حرصيــاً مبســاحة املشــاريع 
الســكنية. ومبوجــب هــذا النظــام، يكــون أمانــة منطقــة مكــة املكرمــة 

الجهــة املخولــة بإصــدار املوافقــات الالزمــة.
• يــيل ذلــك تحويــل الطلــب إىل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لغايــات 
الدراســة مبــا يتــاىش ومعايــري التنميــة أنظمــة البنــاء املعتمــدة، حيــث 

تتمتــع الــوزارة بصالحيــة منــح رخــص البنــاء أو رفضهــا. 
بخياريــن  ترخيصهــا  طلــب  رفــض  تــم  التــي  املالكــة  الجهــة  تتمتــع   •
الســتئناف القــرار وذلــك مــن خــالل : أ( الرجــوع إىل األمانــة والــوزارة لطلــب 
إعــادة النظــر يف القــرار، أو ب( تســجيل القضيــة لــدى املحكمــة اإلداريــة 

املختصــة. 
• يعتــرب القــرار الصــادر بشــأن االســتئناف املذكــور أعــاله نهــايئ ونافــذ 

وملــزم لجميــع األطــراف املعنيــة.

نظام األرايض البيضاء

ســجلت منطقــة مكــة املكرمــة نســبة عاليــة لــألرايض البيضــاء والتــي 
الجبــال  باســتثناء  للتطويــر  القابلــة  األرايض  مــن  هكتــاراً   ٨.٥ بلغــت 

)١٩ الشــكل  )انظــر  الطبيعيــة.  الخصائــص  ذات  واملناطــق 
وهامــاً  أساســياً  عامــالً  وانتشــارها  البيضــاء  األرايض  وجــود  ويعتــرب 
يف تزايــد معــدالت النقــص يف اإلســكان، ال ســيا بالنســبة للفئــات 
لتجميدهــا  توجــه أصحــاب األرايض  الشــابة وذلــك يف ظــل  الســكانية 
لغايــات رفــع قيمهــا بــدالً مــن تطويرهــا. وقــد عملــت الحكومــة مؤخــراً 
مبوجبــه  يتــم  والــذي   ١٦ البيضــاء  األرايض  رضائــب  نظــام  إصــدار  عــى 
األرايض  قيمــة  إجــايل  مــن   %  2.٥ بنســبة  ســنوية  رضيبــة  فــرض 

واألنظمــة الخاصــة بها، 
للنظــام  أو تعديــل  إلغــاء  الفرعيــة ألي  التقســيم  تــؤدي عمليــات  أال   •

األرايض، اســتخدامات  بتخطيــط  خــاص  نظــام  ألي  أو  الســاري، 
• اســتكال جميــع إجــراءات التخطيــط وإصــدار نســخة مــن املخطــط الــذي 

متــت املوافقــة عليــه للوكالــة املعنيــة بتخطيــط املــدن. 
وقــد أصــدرت األمانــة موفقــات لقــرارات تقســيم لعــدد ١٥قطعــة أرض 

ســكنية يف الفــرة مــا بــني شــهري ينايــر وديســمرب 2٠١٧. ١٧

٣.٣ النطاق املؤسيس

١،٣،٣ مؤسسات التنمية الحرضية والعمرانية يف اململكة 

العربية السعودية

 
تتأثــر أمنــاط النمــو والتطويــر يف منطقــة مكــة املكرمــة بإطــار التخطيــط 
الشــؤون  وزارة  إرشاف  تحــت  اململكــة  يف  املركــزي  املؤســيس 
البلديــة والقرويــة. وتتــوىل الــوزارة مهــام التخطيــط  العمــراين ملــدن 
اململكــة والحفــاظ عــى البيئــة، إضافــة لرخيــص جميــع أنــواع األنشــطة 
اإلنشــائية. ١٨  كــا تتــوىل وكالــة تخطيــط املــدن التابعــة لــوزارة الشــؤون 
املحــيل،  التخطيــط  دائــرة  لهــا،  التابعــة  والدوائــر  والقرويــة،  البلديــة 
ودائــرة الدراســات والبحــوث، وتنســيق املشــاريع والتخطيــط والتصميــم 
العمــراين، مهمــة التنســيق مــع »الجهــات املعنيــة« يف مجــال التخطيــط 

45%

27%

21%

7%

الشكل ١٩. نسبة األرايض البيضاء بعد تنفيذ املرحلة األوىل من نظام األرايض البيضاء
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الحوكمة والتمويل البلدي



٤٥

© AA Jeddah Visiting School 2017)منظــر للكعبــة املرشفــة أثنــاء موســم الحــج )وقــت صــالة املغــرب



٤٦

وذلــك بهــدف تحقيــق عمليــات التنميــة العمرانيــة الشــاملة ١٩. إال أنــه مــن 
الناحيــة العمليــة، لوحــظ ضعــف التنســيق مــا بــني تلــك الدوائــر واألمانــة 
وتنفيــذ  الخدمــات  تقديــم  مســتويات  عــى  بالتــايل  ينعكــس  مــا 

املشــاريع. 

٢،٣،٣ النطاق اإلقليمي: منطقة مكة املكرمة

لــوزارة  اإلداريــة  للتصنيفــات  وفقــاً  املكرمــة  مكــة  منطقــة  تنقســم 
الداخليــة إىل ١٧ محافظــة مبــا يف ذلــك ٣٤ مركــزاً )الفئــة أ(، و ٧٧ مركــزاً 
ــة وهــي  ــة ب(. وتعتــرب محافظــة مكــة املكرمــة العاصمــة اإلقليمي )الفئ
غــري مشــمولة بذلــك التصنيــف، حيــث أنهــا تخضــع إلدارة األمانــة برئاســة 
األمــني. وقــد تــم تحديــد هــذه الحــدود مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة فيــا تصنــف أمانــة مكــة املكرمــة تحــت فئــة الدرجــة األوىل 
لألمانــات. 2٠ ونظــراً لطبيعــة التنظيــم، يتــم تحديــد مخصصــات األمانــة 
املاليــة مــن قبــل الــوزارة لغايــات تنفيــذ املشــاريع التنمويــة وتقديــم 
ميثــل  والــذي  املوازنــة   يف  خــاص  بنــد  خــالل  مــن  البلديــة  الخدمــات 

املصــدر التمويــيل 2١ الوحيــد املتــاح لألمانــة. 

تتــوىل  والتــي  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف  أخــرى  مؤسســات  توجــد 
مهــام إدارة عمليــات التنميــة وتنظيمهــا، 22 مبــا يف ذلــك إمــارة املنطقــة 
برئاســة أمــري املنطقــة  الــذي يرتبــط مبــارشة بــوزارة الداخليــة مبوجــب 
كذلــك  النظــام  ويقــي   2٣ باملناطــق.  الخــاص  اإلقليمــي  النظــام 
بتوكيــل اإلمــارة مبهمــة اإلرشاف عــى جميــع الســلطات واملؤسســات 
العاملــة ضمــن حــدود منطقــة مكــة املكرمــة،   حيــث يهــدف هــذا الــدور 
اإلرشايف لدعــم وتوفــري احتياجــات املواطنــني ورفاههــم، إىل جانــب 

حــل أي خالفــات قــد تنشــأ مــا بــني إدارتــني حكوميتــني أو أكــر. 
ويعمل مجلس املنطقة 2٤ يف اإلمارة ويتوىل املهام التالية: 2٥

•  تحديــد احتياجــات املنطقــة والتوصيــة بإدراجهــا ضمــن خطــة التنميــة 
الوطنيــة، 

تتطلــب  كأنشــطة  وطرحهــا  للمنطقــة  األفضــل  املشــاريع  تحديــد    •
متويــاًل مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، حيــث يتــم النظــر يف تلــك 
الطلبــات الختيــار املشــاريع األفضــل للتمويــل. ويتــم تقديــم التمويــل 
كجــزء مــن خطــة التنميــة الوطنيــة وامليزانيــة الســنوية للمملكــة والتــي 

ــات.  ــاح للبلدي متثــل املصــدر التمويــيل الوحيــد املت
•  دراســة الرتيبــات التنظيميــة للمراكــز اإلداريــة والبلديــة ومتابعــة تنفيذ 

أي تعديــالت مقرحة، 
•  تطبيــق أنظمــة الخطــة التنمويــة الحريــة وامليزانيــة وتنفيــذ عمليــات 

التنســيق الالزمــة.
 كذلــك، تضــم األمانــة املجلــس البلــدي والــذي يتــم انتخــاب ثلثــي أعضائه 
ــن  ــة م ــبة املتبقي ــني النس ــم تعي ــا يت ــني، في ــكان املحلي ــل الس ــن قب م
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 يــيل:  

•  دراســة مــرشوع امليزانيــة البلديــة والتــي تحــدد مخصصاتهــا امليزانيــة 
املعتمــدة. وتخضــع هــذه املوازنــة للتنقيــح املســتمر نظــراً الرتكازهــا 

عــى األولويــات املتفــق عليهــا مــا بــني املجلــس واألمــني. 
•  دراسة الخطط السكنية والتحقق من وجود أي انتهاكات أو تجاوزات، 

•  نطاق الخدمات البلدية، 
املخطــط  يف  لألولويــات  وفقــاً  واملحــددة  امللكيــة  نــزع  مشــاريع    •

املحــيل.  
ال يتمتــع املجلــس بــأي ســلطات تنفيذيــة والتــي تعــد منوطــة بــوزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، وهيئــة تطويــر املنطقــة ،إمــارة املنطقــة 
ومجلــس املنطقــة مــا يعنــي بالتــايل عــدم متتعــه بصالحيــة اإلرشاف 
كذلــك  مبــارش  غــري  دور  ومثــة   املقرحــة.  التوصيــات  عــى  املبــارش 
ملجموعــة مــن املؤسســات والهيئــات الحكوميــة والــذي ينعكــس عــى 

إطــار اإلدارة اإلقليميــة ملنطقــة مكــة املكرمــة، مبــا يف ذلــك: 
منطقــة  يف  املنفــذة  املشــاريع  بتمويــل  واملعنيــة  املاليــة  وزارة    •

الكــربى كمــرشوع جبــل عمــر،  الحــرم املــي إضافــة إىل املشــاريع 
•  معهــد خــادم الحرمــني الرشيفــني ألبحــاث الحــج والعمــرة  والتــي تعتــرب 
مرجعيــة رئيســية لالستشــارات العلميــة ذات الصلــة مبجــايل التخطيــط 
والتصميــم. وتتألــف املؤسســة مــن مجموعــة مــن الدوائــر والوحــدات 
املختصــة مبــا يف ذلــك دائــرة التخطيــط العمــراين، والتــي تتــوىل مهمــة 
إعــداد دراســات التخطيــط عــى مســتوى املناطــق املحليــة واملــدن، 
ودراســة اســتخدامات األرايض، والتنظيــم العمــراين ملختلــف األنشــطة 
العمــراين يف كل مــن مناطــق مكــة املكرمــة،  املنفــذة، والتصميــم 

ــة املنــورة، واملشــاعر املقدســة. واملدين
•  هيئــة تطويــر منطقــة مكــة املكرمــة، والتــي تــم تأسيســها يف عــام 
2٠٠٠ ) مبوجــب األمــر امللــي رقــم ١2٠2( لــي تتــوىل املهــام التاليــة:  

١. تحديــد وتحديــث املخطــط الهيــكيل ملنطقــة مكــة املكرمــة مــع إيــالء 
اهتــام خــاص باملنطقــة املركزيــة حيــث يقــع املســجد الحــرام. وتتــوىل 
الهيئــة مهمــة دراســة املخطــط وتنفيــذه مبــا يف ذلــك التنســيق بــني 
الجهــات املســئولة عــن التخطيــط والتنفيــذ. كــا تتــوىل الهيئــة مهمــة 
تحديــد أنظمــة البنــاء والتشــيد ألي مشــاريع تنمويــة أو مشــاريع تطويــر 
االســتثارات  جميــع  عــى  اإلرشاف  ذلــك  يف  مبــا  تنفيذهــا،  يتــم 

والــرشاكات العامــة الخاصــة لتلــك املشــاريع.
٢. تنفيــذ تنظيــم منطقــة مكــة املكرمــة لألحيــاء غــري املخططــة مبــا يف 
ذلــك تنفيــذ عمليــات نــزع امللكيــة وتعويــض املــالك مبوجــب نظــام نــزع 

امللكيــات.
٣. تنفيــذ املخطــط الشــامل إضافــة للمشــاريع اإلســراتيجية والتنمويــة 
عــى مســتوى منطقــة مكــة املكرمــة. ومنــذ عــام 2٠٠٧، توســع نطــاق 
محصــورة يف  كانــت  أن  بعــد  بأكملهــا  املنطقــة  ليشــمل  الهيئــة  إدارة 

منطقــة الحــرم املــي. 

٣.٣.٣ النطاق املحيل: مكة املكرمة 

تتــوىل أمانــة مكــة املكرمــة برئاســة األمــني مســئولية إدارة مدينــة مكــة 
املكرمــة، ويتــم تعيــني األمــني مــن قبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة 
الخدمــة  التنفيــذي مــن قبــل وزارة  تعيــني أعضــاء املجلــس  يتــم  فيــا 

املدنيــة عــى أســاس املؤهــالت املهنيــة. 
إدارة التخطيــط العمــراين مبكــة املكرمــة2٦ : تضمــن االلتــزام مبخططــات 
الريفيــة  واملناطــق  اململكــة  ملــدن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
مبكــة   العمــراين  التخطيــط  إدارة  وتضــم  البنــاء،  وتصاميــم  والشــوارع 
املكرمــة مــا يقــرب مــن ١٠٠ مهنــدس تخطيــط ومعــاري وموظفــني 
مســاعدين2٧موزعني عــى أربــع وحــدات هــي: أ( إدارة تخطيــط املــدن؛ ب( 
مكاتــب املبــاين والهندســة؛ ج( املســاحة ونظــم املعلومــات الجغرافيــة؛ 
د( إدارة املشــاريع العامــة، ومــع ذلــك، مــن الصعــب تأكيــد دور ووظائــف 
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منظــر ملدينــة مكــة املكرمــة مــن الجبــال الواقعــة يف الجــزء الشــايل مــن املدينــة 

األمــر  والخــاص،  العــام  القطاعــني  بــني  مــا  املنشــأة  الــرشاكات  خــالل 
ونشــوء  األرايض  تطويــر  عمليــات  تنفيــذ  يف  بــدوره  ســاهم  الــذي 
املدينــة. يف  الرئيســية  املناطــق  يف  العقاريــة  املضاربــة  أشــكال 

٤،٣،٣  اآلثار الترشيعية واملؤسسية ملنطقة مكة املكرمة 

اإلدارة  مســتوى  عــى  واملوافقــات  القــرارات  إصــدار  يتــم  مــا  عــادة 
بالتخطيــط،  املتعلقــة  القــرارات  ذلــك  يف  مبــا  )األمانــة(  املحليــة 
لألولويــات  تخضــع  تقديريــة  أســس  عــى  بنــاء  اتخاذهــا  يتــم  والتــي 
الســياق،  هــذا  وضمــن  البلــدي.  واملجلــس  األمــني  بــني  مــا  املحــددة 
فضــالً  الالزمــة،  الفنيــة  للمســاءلة  يفتقــر  النظــام  بــأن  القــول  ميكــن 
عــن افتقــاره للوضــوح والقــدرة عــى اســترشاف النتائــج. إضافــة لذلــك، 
فقــد لوحــظ افتقــار النظــام لالتســاق الــالزم يف ظــل غيــاب اآلليــات 
بــه.  املعمــول  التخطيــط  نظــام  وتوجيــه  لتنســيق  الالزمــة  الناظمــة 

٤،٣ التمويل البلدي

تقــع منطقــة مكــة املكرمــة يف املنطقــة الغربيــة مــن اململكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث تشــكل منطقــة اقتصاديــة هامــة ذات نشــاط كبــري 
يف القطــاع الســياحي يف ظــل اســتقطابها ملاليــني الحجــاج ســنوياً ٣٠.
املراكــز  جــدة  ومدينــة  االقتصاديــة  عبداللــه  امللــك  مدينــة  متثــل   

األكــرب  جــدة املينــاء  األبــرز يف املنطقــة، ويعتــرب مينــاء  االقتصاديــة 
واملطــل عــى البحــر األحمــر.٣١ تعتــرب مدينتــا جــدة ومكــة املكرمــة أكــرب 
مدينتــني يف منطقــة مكــة املكرمــة، فيــا تتضمــن أبــرز القطاعــات 

مــن: كالً  الصناعيــة 
الغذائيــة  املنتجــات   )٢( النفطيــة.  واملنتجــات  املكــرر  النفــط   )١(

هــذه الوحــدات، وكذلــك الطريقــة التــي ترتبــط بهــا هــذه الوحــدات مــع 
الســلطات األخــرى ألن البنيــة الداخليــة تتغــري باســتمرار دون أي مســاءلة 
فنيــة، ولقــد أنشــأت األمانــة املرصــد الحــري املحــيل، تحــت إرشاف 
إدارة  2٨، حيــث يقــوم هــذا املرصــد بدعــم  الحــري الوطنــي  املرصــد 
التخطيــط العمــراين مــن خــالل قيــاس التقــدم والتطــور املحــرز كل ثالثــة 

ســنوات فيــا يتعلــق بـــ:
•  تحقيق رؤية 2٠٣٠، 

•  تحقيق الهدف الحادي عرش من أهداف التنمية املستدامة،
•  مؤرشات ازدهار املدينة واملؤرشات الحرية األخرى .

البلديــة  الشــؤون  وزارة  إرشاف  تحــت  املــدن  تخطيــط  دائــرة  وتعنــى 
والقرويــة مبهمــة تنفيــذ مبادرتــني اثنتــني ضمــن إطــار برنامــج التحــول 
الوطنــي أال وهــا : أ( إعــداد املخطــط املحــيل، ب( توفــري الدعــم الفنــي 
الــالزم لعمليــة صياغــة مســودة نظــام التخطيــط إضافــة إلعداد الدراســات 
األخــرى. املبــادرات  مــن  العديــد  جانــب  الطــرق، إىل  لشــبكات  الالزمــة 

يتمتــع القطــاع الخــاص بــدور حيــوي وهــام يف تنفيــذ مشــاريع تطويــر 
األرايض مــن خــالل رشكــة البلــد األمــني والتــي متثــل جهــة تابعــة ألمانــة 
تعمــل  حيــث  التطويــر،  مبشــاريع  تعنــى  والتــي  املقدســة  العاصمــة 
عــى إنشــاء الــرشاكات مــع مؤسســات القطــاع الخــاص لغايــات تنفيــذ 
متثــل  مــا  وعــادة  املجــاالت.  بعــض  يف  والتطويــر  التنميــة  مشــاريع 
الجهــة التنفيذيــة لتطويــر املناطــق غــري املخططــة يف منطقــة مكــة 
املكرمــة. عــالوة عــى ذلــك، يجــري حاليــاً تنفيــذ العديــد مــن مشــاريع 
التطويــر العقــاري، ال ســيا يف املناطــق التــي كانــت متثــل مناطــق 
عشــوائية يف الســابق،2٩ عــى املرتفعــات املحيطــة مبنطقــة الحــرم 
املــي، حيــث يتــم تنفيــذ تلــك املشــاريع مــن خــالل وزارة املاليــة ومــن 
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واملرشوبــات. )٣( مــواد البنــاء حيــث تتميــزان  باســتقطاب أكــر مــن ٥٠% 
مــن مجمــل االســتثارات الصناعيــة يف املنطقــة وتعمــل الحكومــة حاليــاً 
عــى تحديــد القطاعــات االقتصاديــة اإلســراتيجية مــن أجــل تعزيــز عجلــة 
ــة، وتوليــد فــرص العمــل واالبتــكار يف مكــة  ــة املحلي ــة االقتصادي التنمي
املكرمــة. ٣2 )٤( يعتــرب التنويــع االقتصــادي الــذي تتميــز بــه مكــة املكرمــة 
رؤيــة  ضمــن  املحــددة  االقتصاديــة  األهــداف  لتحقيــق  أساســياً  عامــالً 

2٠٣٠ عــى كل مــن املســتويني اإلقليمــي والوطنــي. 

العامــة  األساســية  البنيــة  تطويــر  مجــاالت  الحكومــة  حــددت  وعليــه، 
القطاعــات  أبــرز  تخــدم  والتــي  امليــاه(  ومعالجــة  النقــل،  )كمرافــق 
التصنيــع،  يف مكــة  املكرمــة )مبــا يف ذلــك قطاعــات   ٣٣ االقتصاديــة 
والتعديــن، والنقــل، والســياحة( كأولويــة هامــة ضمــن إطــار املســاعي 
التنافســية،  وتحفيــز  األســواق،  إىل  الوصــول  فــرص  لتعظيــم  الراميــة 
ومســاهمتها  للمنطقــة  اإلنتاجيــة  للطاقــات  األمثــل  واالســتغالل 
يف االقتصــاد الوطنــي. وضمــن هــذا الســياق، تتضمــن اإلســراتيجية 
الحكوميــة لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة التزامــاً متجــدداً بأهميــة توفــري 
التعليميــة، والصحيــة، واإلســكان  الخدمــات  مــن  املســتوى املطلــوب 
ومبــا يتــاىش واحتياجــات الكثافــة الســكانية املحليــة والتــي تســجل 
وتــرية منــو أرسع بنســبة ٣.١٤ % مــن املعــدل الوطنــي البالــغ ٤.2 % ٣٤.
بــني -١- االحتياجــات اإلقليميــة واملحليــة،  )٥( تعزيــز حلقــة الوصــل مــا 

-2- التعليــم والتدريــب، -٣- االقتصــاد املحــيل، بحيــث يتســنى لألمانــات 
ــة وخلــق ظــروف ســوقية أفضــل  ــة البرشي ــز منــو التنمي ــات تعزي والبلدي
والتي تتاىش مع متطلبات البحوث، واالبتكار، والتنويع االقتصادي ٣٥.

.Bhatia R .املصدر: موازنة اململكة العربية السعودية لعام 2٠١٧. بنك الخليج الدويل .Bhatia R .املصدر: موازنة اململكة العربية السعودية لعام 2٠١٧. بنك الخليج الدويل
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١،٤،٣ النظام املايل

إن تحقيــق التنميــة االقتصاديــة الحريــة واملحليــة املســتدامة يتطلــب 
وجــود نظــم إداريــة محليــة وماليــة قويــة ومرنــة. وتعتمــد منطقــة مكــة 
املكرمــة حاليــاً عــى النظــام املــايل العــام واملوجــه مــن خــالل خطــة 
املركزيــة  مــن  عاليــة  بدرجــة  النظــام  هــذا  ويتســم  الوطنيــة.  التنميــة 
خــالل  )مــن  الداخليــة  الحكوميــة  التحويــالت  عــى  اعتــاده  عــن  فضــالً 
بنــود املوازنــة املخصصــة ضمــن خطــة التنميــة الوطنيــة( لغايــات متويــل 
أنشــطة ومشــاريع التنميــة املحليــة. ويف عــام 2٠١٧، توجهــت الحكومــة 
والتــي  البلديــة  للخدمــات  العامــة  إجــايل املوازنــة  مــن  لتخصيــص ٥% 
قبــل  مــن  املــدارة  والربامــج  املشــاريع  تغطيــة  يف  كذلــك  ســاهمت 
ــة )أنظــر الشــكلني رقــم 2٠-2١(. تتــوىل  وزارة الشــؤون البلديــة والقروي
ــة العاصمــة املقدســة،  ــة ٣٦، ممثلــة بأمان وزارة الشــؤون البلديــة والقروي
ــة«  ــد  »الخدمــات البلدي ــل األنشــطة املصنفــة ضمــن بن مســئولية متوي
مبــا يف ذلــك أنشــطة التخطيــط العمــراين، وترخيــص املنشــآت، وصيانــة 
ــة. وباإلضافــة للــوزارة،  شــبكات الطــرق، وتوفــري مرافــق الخدمــات الصحي
املشــاريع  بتمويــل  تعنــي  أخــرى  حكوميــة  ومؤسســات  وزارات  توجــد 
األمانــة  مجلــس  ذلــك  يف  مبــا  املحــيل  املســتوى  عــى  وتنفيذهــا  
املبــارش  التمويــل  التعليــم  وزارة  تقــدم  )حيــث  املناطــق  ومجالــس 

املدينــة(.  يف  للمــدارس 
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٢،٤،٣ إيرادات األمانة 

متتلــك األمانــة حاليــاً مصــادر إيــرادات محــدودة إضافــة ملحدوديــة قدرتهــا 
عــى جمــع الرائــب. وقد توجهت وزارة الشــؤون البلديــة والقروية مؤخراً 
لفــرض الرســوم البلديــة والتــي ســاهمت يف توســيع قاعــدة اإليــرادات 
البلديــة مــن املصــادر الخاصــة، ولكــن اإليــرادات البلديــة ال تــزال غــري كافيــة. 
الحكوميــة  التحويــالت  عــى  تعتمــد  األمانــات  تــزال  ال  لذلــك،  ونتيجــة 
الــواردة مــن  الحكوميــة  التحويــالت  الــواردة مــن وزارة املاليــة. وتعتمــد 
ــا مختلــف  ــي تقدمه ــة الســنوية الت ــة عــى مقرحــات املوازن وزارة املالي
الــوزارات، فيــا تتأثــر عمليــة إعداد موازنــة وزارة الشــؤون البلدية والقروية 
بشــكل كبــري بــكل مــن احتياجــات األمانــات و البلديــات وأولوياتهــا. وتعمــل 
ــة  ــدورة املوازن ــات عــى تقديــم املشــاريع املقرحــة ل ــات و البلدي األمان
املقبلــة، والتــي يتــم تقدميهــا فيــا بعــد إىل جهــات صنــع القــرار يف 
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلقرارهــا. ويتــم إدراج املشــاريع التــي 
تــم إقرارهــا ضمــن مراجعــة ميزانيــة وزارة املاليــة ومــن ثــم يتــم رفعهــا 
للحصــول عــى املوافقــة مــن مجلــس الــوزراء لتلقــي التمويــل الــالزم 

لهــا. 

٣،٤،٣ متويل تكاليف التشغيل البلدية/األمانة 

جمعــت أمانــة مكــة املكرمــة ٣٥٧ مليــون ريــال يف عــام 2٠١٦ والتــي 
شــكلت مصــادر إيــراد محــيل أو مــا يعــادل ١٣% مــن موازنــة املدينــة ٣٧. 
ــة لخفــض مســتوى االعتــاد عــى التحويــالت  وضمــن املســاعي الرامي
الــواردة مــن الحكومــة، تــم توجيــه األمانــات و البلديــات مــن خــالل برنامــج 
أدوات  إدخــال  عــرب  ســليمة  ماليــة  سياســات  إلعــداد  الوطنــي  التحــول 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )2٠١٦(. 

نفقات التشغيل  
٪٣

الرواتب
٪١٥

املشاريع
٪٥٤

برامج وعقود 
التشغيل والصيانة

٪٢٨

 

الشكل2٣. موازنة أمانة العاصمة املقدسة )2٠١٦( 

358,000

73,200

689,950

1,307,110

2,425,260

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )2٠١٦(. 

بنود امليزانية ريال سعودي )× ١٠٠٠(

الرواتب

املشاريع

اإلجاميل

 

الشكل 22.  تفاصيل موازنة أمانة العاصمة املقدسة )2٠١٦( 

نفقات التشغيل  

برامج وعقود التشغيل والصيانة

الحوكمة والتمويل البلدي

متويليــة جديــدة. ٣٨

٤،٤،٣ متويل الخدمات البلدية

الــالزم لتمويــل الهيــاكل األساســية يف  إن الحاجــة لتوفــر رأس املــال 
البلــدان الناشــئة قــد بــات أولويــة ملحــة، ال ســيا يف مــدن كمدينــة مكــة 
الحاصلــة يف  الزيــادة  املكرمــة. وضمــن هــذا الســياق، فقــد لوحظــت 
الخيــارات التمويليــة املتاحــة يف بلــدان كاململكــة العربيــة الســعودية 
ومعالجــة  املاليــة  الفجــوة  لســد  الراميــة  املســاعي  ظــل  يف  وذلــك 

الجديــدة. التحديــات اإلمنائيــة 
 

مــن  الســعودي  املــال  ســوق  لتحســني  األخــرية  اإلصالحــات  وتهــدف 
ــال، أعلنــت  ــادة رأس مــال األســواق املاليــة، فعــى ســبيل املث خــالل زي
اململكــة عــن مجموعــة مــن اإلصالحــات والتــي تضمنــت نظــام الســوق 
املــايل، وهيئــة الســوق املاليــة، ورشكــة تــداول خاصــة، وذلــك بهــدف 

تحســني ســوق املــال املحــيل.  
 

ارتفعــت قيمــة األســهم الســعودية مــن أكــر مــن ٥٠% مــن الناتــج املحــيل 
اإلجــايل لــي تشــكل نحــو ٧٠ % منــه يف الفــرة مــا بــني األعــوام 2٠١١ 
و 2٠١٦. وتعتــرب »تــداول« رشكــة الســوق املاليــة الســعودية الوحيــدة 
واألضخــم مــن حيــث تــداول األســهم يف العــامل العــريب ٣٩.  وإىل جانــب 
رشكــة تــداول، أطلقــت اململكــة الســوق املوازيــة )منــو( لتــداول أســهم 
الــرشكات الصغــرية واملتوســطة الحجــم. ويعتــرب ســوق »منــو« خيــاراً 
جيــداً بالنســبة للمشــاريع الصغــرية واملتوســطة الراغبــة بــاإلدراج وذلــك 

ملــا تتميــز بــه مــن متطلبــات إدراج أقــل.  



٥٠

ــة التقليديــة، شــهدت املصــارف  وإىل جانــب تقديــم الخدمــات املرصفي
عمليــات  مــن  سلســلة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  املحليــة 
االندمــاج واالســتحواذ بهــدف التنويــع يف األصــول، حيــث بــدأت بتقديــم 
كالً مــن املنتجــات التقليديــة واملنتجــات االســتثارية اإلســالمية لقاعــدة 
اســتثارية متنوعــة. ٤٠ وقــد باتــت ســوق املــال الســعودية تقــدم مثــاال 
يحتــذى بــه عــى صعيــد كفــاءة توزيــع رأس املــال واملدفوعــة بإصالحــات 

إســراتيجية وزيــادة يف رأس مــال األســواق. ٤١

بــدأت الحكومــة   أمــا فيــا يتعلــق بســوق الديــن يف اململكــة، فقــد 
إصــدار ســندات لتمويــل الديــون يف عــام ١٩٨٨، وشــهدت ســوق الديــن 
سلســلة مــن اإلصالحــات عــى مــدى الســنوات الخمســة عــرش األخــرية، 
مــا ســاهم بالتــايل يف تغيــري آليــة إصــدار الســندات وأســعارها إضافــة 
لــرشوط اســتحقاق الســندات. وتعتــرب مجموعــة االســتثار يف ســندات 
التنميــة الحكوميــة ضمــن أبــرز مشــري الســندات الحكوميــة والتــي تتألف 
مــن املؤسســات املاليــة املحليــة، والبنــوك، واملســتثمرين األجانــب ٤2. 
وتخضــع ســندات التنميــة الحكوميــة للــزكاة التــي يدفعهــا املســتثمرون 

املحليــون ولكنهــا تعفــي املســتثمرين األجانــب مــن رضيبــة الدخــل. 
 

لــرؤوس  الجاذبــة  التنافســية  الظــروف  لتوفــري  الهــادف  النهــج  إن هــذا 
األمــوال واملســتثمرين يف قطــاع األســهم ســيكون ذا أثــر واســع عــى 
النظــم االقتصاديــة املحليــة يف مــدن كمدينــة مكــة املكرمــة وذلــك مــن 

خــالل زيــادة رأس املــال املتــاح لتمويــل مشــاريع التنميــة الحريــة. 

الحوكمة والتمويل البلدي
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املدينة الحالية

١,٤ أمناط النمو العمراين

١,١,٤  التطور العمراين للمدينة

تعتــرب مدينــة مكــة املكرمــة العاصمــة اإلداريــة ملنطقــة مكــة  املكرمــة 
ــة املقدســة ألكــر  ــة نظــراً لكونهــا املدين ــة ديني ــة بأهمي ــع املدين وتتمت
مــن ُخمــس ســكان العــامل ممــن يتوافــدون إليهــا ألداء مناســك الحــج 
والعمــرة ومســقط رأس النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وتقتــرص 
املدينــة عــى املســلمني فقــط.  تقــع املدينــة عــى ارتفــاع 2٧٧ مــراً 
فــوق مســتوى ســطح البحــر يف املنطقــة ومتثــل نقطــة التقــاء بجبــال 
الــرسوات. وتقــع سلســلة الجبــال هــذه مبحــاذاة الســاحل الغــريب لشــبه 
والطائــف.  املكرمــة  مكــة  أمانتــي  خــالل  مــن  ومتــر  العربيــة  الجزيــرة 
تبعــد مدينــة مكــة املكرمــة ٨٠ كيلومــراً عــن رشق مدينــة جــدة والتــي 
لطاملــا شــكلت بوابــة الســتقبال الحجــاج يف طريقهــم إىل مدينــة مكــة 

املكرمــة. 
يعــرف املمــر الطبوغــرايف الــذي نشــأت املدينــة مــن خاللــه منــذ القــرن 
الخامــس للميــالد باســم »جــوف مكــة« والــذي يقــع عنــد نقطــة تالقــي 
الجبــيل  املوقــع  هــذا  وشــكل  مكــة.  ووادي  التنعيــم  وادي  بــني  مــا 
املنطقــة  مــن  بالنمــو  بــدأت  والتــي  للمدينــة  الحديــث  التوســع  منــط 
املركزيــة للمســجد الحــرام والتــي يقــل ارتفاعهــا عــن ارتفــاع معظــم أنحــاء 
املدينــة. ويحيــط املســجد الحــرام بالكعبــة املرشفــة التــي تشــكل قبلــة 

املســلمني يف جميــع أنحــاء العــامل. 
يف  للمدينــة  الطبوغرافيــة  والســات  الجغــرايف  املوقــع  ســاهم 
تشــكيل منــط النمــو العمــراين للمدينــة وذلــك يف ظــل قيــود عمليــات 
النمــو والتوســع بســبب الجبــال املحيطــة باملدينــة مــا أدى لركز أشــكال 
األخــرية، فقــد  اآلونــة  أمــا يف  الحــرام.  منطقــة املســجد  حــول  النمــو 
لوحــظ توســع أشــكال النمــو عــرب املناطــق الجبليــة وذلــك يف ظــل تزايــد 
معــدل الكثافــة الســكانية، حيــث بــات الوصــول إىل تلــك املناطــق أســهل 
بفضــل إنشــاء شــبكات الطــرق ونظــم النقــل املطــورة. وتجــدر اإلشــارة 
كذلــك إىل الزيــادة الالفتــة يف عــدد الحجــاج واملعتمريــن املتوافديــن 
إىل املدينــة وهــو مــا يشــكل عامــاًل أساســياً هامــاً ضمــن عوامــل النمــو 

الناشــئة عــرب الســنني.  

تركــزت أشــكال النمــو والتوســع قبــل عــام ٩2٣ هجــري )١٥١٨ ميــالدي( 
حــول منطقــة الحــرم املــي، إال أنهــا شــهدت توســعاً مــا بــني األعــوام 
٩2٣ – ١٣٤٤ هجــري )١٥١٨ – ١٩2٥ ميــالدي( نحــو املناطــق الشــالية 
الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة للحــرم املــي، إضافــة لبعــض عمليــات النمــو 
التــي شــهدتها املنطقــة الغربيــة واملنطقــة الشــالية الرشقيــة مــن 
الفــرة  يف  والتوســع  النمــو  عمليــات  تواصلــت  كــا  املــي.  الحــرم 
الالحقــة مــا بــني األعــوام ١٣٤٤ – ١٣٧٥ هجــري )١٩2٦ – ١٩٥٦ ميــالدي( 
خــارج حــدود منطقــة الحــرم املــي والتــي غطــت مناطــق أوســع يف 
الشــال الغــريب، إىل جانــب توســع شــبكات الطــرق يف أي مناطــق 
مهيــأة لذلــك. كذلــك، اســتمرت عمليــات التنميــة والتطويــر عــى مــدى 
الجنوبيــة  املناطــق  باتجــاه  هجــري(   ١٣٩١  –  ١٣٧٥( العرشيــن  األعــوام 
إضافــة  النمــو  امتــدادات  خــالل  مــن  الرشقيــة  والشــالية  الرشقيــة 
ــة  ــد مــن املناطــق الســكنية الجديــدة يف املناطــق الغربي لظهــور العدي
والشــالية الغربيــة. وباملثــل، تــم  تنفيــذ مشــاريع تطويــر الفتــة يف 
الفــرة مــا بــني األعــوام ١٣٩١ – ١٤٠٣ هجــري )١٩٧2 – ١٩٨٣ ميــالدي( 
والتــي  املدينــة  غــرب  وجنــوب  رشق  جنــوب  ويف  الشــال،  باتجــاه 
الرئيســية املطــورة. وضمــن هــذا  الطــرق  صاحبتهــا مشــاريع شــبكات 
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اإلطــار، فــإن عمليــات التطويــر الناشــئة تعكــس تحــوالً هامــاً يف أمنــاط 
التنميــة، فضــاًل عــن التغــريات الكبــرية يف النــاذج الحريــة ويف أمنــاط 
إلقامــة  واملخصصــة  الشــاهقة  املبــاين  مشــاريع  تنفيــذ  جــراء  النمــو 
يف  أخــرى  ومناطــق  الحــرم  مبنطقــة  املحيطــة  املناطــق  يف  الحجــاج 
املدينــة. مــن جهــة أخــرى، تــم الــرشوع بتنفيــذ مجموعــة مــن مشــاريع 
تحديــث املناطــق الســكنية يف املناطــق املحيطــة بالحــرم املــي حيــث 

تــم هــدم املبــاين القدميــة وإنشــاء مبــان حديثــة مكانهــا.   
بــني  مــا  الفــرة  يف  العمــراين  والتوســع  النمــو  عمليــات  اتســمت 
أخــرى  مــرة  ميــالدي(   ١٩٩٠  –  ١٩٨٣( هجــري   ١٤١٠  –  ١٤٠٣ األعــوام 
بالتوســع األفقــي مبحــاذاة الطــرق الرئيســية املغــادرة ملنطقــة الحــرم. 
وقــد نشــأت معظــم عمليــات النمــو هــذه عــى امتــداد طريــق املدينــة 
املنــورة باتجــاه املناطــق الشــالية، وكذلــك باتجــاه الــرشق عــى امتــداد 
طريــق مكــة املكرمــة وباتجــاه املنطقــة الجنوبيــة الرشقيــة عــى امتــداد 
طريــق الطائــف، حيــث تــم تيســري عمليــات النمــو عــرب إنشــاء أنفــاق جديدة 
تربــط املناطــق الجديــدة باملنطقــة الوســطى.  كــا تبــني آخــر أشــكال 
النمــو الناشــئة يف الفــرة مــا بــني األعــوام ١٤١٠ – ١٤2٤ هجــري توســع 
املدينــة نحــو املناطــق الغربيــة، والجنوبيــة، والجنوبيــة الرشقيــة. وتجــدر 
اإلشــارة ضمــن هــذا اإلطــار إىل تركــز عمليــات التطويــر يف أنحــاء أخــرى 
يف املدينــة ضمــن مشــاريع إشــغال األرايض الشــاغرة ســابقاً وهــو مــا 
ميثــل ظاهــرة ملفتــة باملقارنــة مــع املــدن الســعودية األخــرى. بيــد أن 
مرحلــة النمــو هــذه قــد اتســمت كذلــك بنشــوء الجيــوب املنفصلــة عــن 
والجنوبيــة، والرشقيــة  الشــالية،  املناطــق  باتجــاه  العمــراين  النســيج 
للمدينــة مــا أســفر عــن زيــادة أشــكال الزحــف العمــراين مبــا يتعــارض 
ــة لتكثيــف عمليــات التوســع ضمــن األرايض الشــاغرة. والجهــود املبذول

٢،١،٤  الحدود اإلدارية 

عــى  مميــزة  وإداريــة  ترشيعيــة  بهيــاكل  املكرمــة  مكــة  مدينــة  تتميــز 
مســتوى اململكــة، حيــث أن أهميــة املدينــة ال تتــأىت فقــط مــن دورهــا 
كعاصمــة ملنطقــة مكــة املكرمــة، بــل نظــراً للســلطات اإلداريــة التــي 
تتميــز بهــا، ممثلــة أمانــة العاصمــة املقدســة )تحــت إدارة أمــني املدينــة(، 
واملشــاعر )تحــت إرشاف أمــري منطقــة مكــة املكرمــة نيابــة عــن خــادم 
الحرمــني الرشيفــني ملــك اململكــة العربيــة الســعودية(، وهيئــة تطويــر 
منطقــة مكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة، واملشــاعر املقدســة والتــي 

أنشــئت يف عــام 2٠٠٧ مبوجــب األمــر امللــي رقــم أ/ 2٠٤(. 
حيــث تتــوىل هيئــة تطويــر منطقــة مكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة 
واملشــاعر املقدســة مهمــة تنســيق وتوجيــه نظــام التخطيــط بأســلوب 
متكامــل وشــامل يف جميــع أنحــاء املنطقــة املقدســة. وتعمــل الهيئــة 
تحــت إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وتهــدف إىل دعــم مبــادرة 
التخطيــط الشــامل وإدارة عمليــات النمــو املســتقبيل يف املنطقــة 
املقدســة واملحــددة يف ضــوء الزيــادة املتوقعــة يف أعــداد الحجــاج. 
وباإلضافــة إىل املؤسســات املذكــورة آنفــاً، تتمتــع وزارة الحــج والعمــرة 
الدينيــة وبرامــج  الســياحة  برامــج  بــدور أســايس عــى صعيــد تنســيق 
التنســيق  الــوزارة  مهــام  وتتضمــن   .٤٤ دينيــة  ألغــراض  اململكــة  زيــارة 
مــع الحكومــة واألمانــة والبلديــة لتيســري مراقبــة شــؤون الحــج، وضبــط 
الخدمــات وتنظيمهــا مــن خــالل تطويــر األنظمــة املناســبة، واســتخدام 
تقديــم  مجــال  يف  العاملــني  قــدرات  وتعزيــز  التكنولوجيــة،  الوســائل 
خدمــات الحجــاج، إىل جانــب تعزيــز مســتويات أداء مرافق البنية األساســية 
مــع الركيــز عــى أهميــة توفــري خدمــات الضيافــة الدينيــة مبــا يتــاىش 

وأعــى املعايــري العامليــة املتبعــة.
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ويف ضــوء برنامــج إصــالح الحــدود اإلداريــة املشــار إليــه ضمــن الفقــرة 
١,2,2، فــإن التغيــريات التــي تــم تنفيذهــا ضمــن حــدود محافظــة مكــة 
املكرمــة قــد انعكســت بشــكل خــاص عــى األرايض الواقعــة مــا بــني 
محافظتــي مكــة املكرمــة وجــدة، حيــث يبــدو ذلــك جليــاً مــن خــالل إنشــاء 
محافظــة بحــرة بــني املدينتــني الرئيســيتني مبنطقــة مكــة. إال أن إضافــة 
حــدود جديــدة مل ينعكــس عــى دور أمانتــي مكــة املكرمــة وجــدة، وذلــك 
يف ظل ترتيبها النظامي الذي يســتند للكثافة الســكانية والتي تعترب 
ــات الصغــرى املحيطــة بهــا.  ــة مــع البلدي أعــى يف كل منهــا باملقارن

ومكــة  جــدة  أمانتــي  بــني  مــا  التنميــة  حايــة  حــدود  منطقــة  تنقســم 
ــذ أي  ــة مكــة املكرمــة تنفي املكرمــة، ولكــن املنطقــة التــي ميكــن ألمان
إجــراءات مؤسســية ال تــزال مرتبطــة بالحــدود القدميــة للمحافظــة )مبــا 
يف ذلــك محافظــة بحــرة حديثــة النشــوء(. وتعــد منطقــة حــدود حايــة 
التنميــة ذات دور أســايس وهــام والــذي ال يقتــرص عــى الــدور النظامي 
الخــاص بإســناد ســلطة إداريــة عــى املناطــق الريفيــة األصغــر ألمانــة 
محــددة فحســب، بــل أنهــا متثــل كذلــك حــداً يحــول دون ظهــور أشــكال 
التوســع العمــراين يف املســتقبل. ويف أمانــة مكــة املكرمــة، بلغــت 
مســاحة منطقــة حــدود حايــة التنميــة مــا مجموعــه ٣٩٩١ كيلومــر مربــع، 
تتطلــب املنطقــة  الحــايل، فســوف  النمــو  أنــه ويف ظــل معــدل  إال 
ــة عــام إلشــغالها الكامــل وفقــاً ملعايــري الكثافــة الســكانية  أكــر مــن مائ
 / نســمة   ١٥٠ )مبعــدل  املتحــدة  األمــم  منظمــة  قبــل  مــن  املحــددة 

ــار(.  هكت
ــة للنطــاق العمــراين يف عــام ١٤٥٠ هجــري،  ويف ضــوء الحــدود املعين
والتــي تضــع حــداً ألشــكال التوســع العمــراين ضمــن فــرة زمنيــة محــددة 
)لألعــوام ١٤٥٠ هجــري – 2٠2٩ ميــالدي(، فــإن مســاحة املنطقــة التــي 
ميكــن أن تســتوعب عمليــات التنميــة خــالل هــذه الفــرة الزمنيــة ســتبلغ 
١.2٠٦.٨ مليــون كيلومــراً. وضمــن إطــار الحــدود املعلنــة يف عــام ١٤٠ 
ــالدي(  ــة حــدود عــام ١٤٣٥ هجــري )2٠١٤ مي هجــري، فقــد حــددت املدين
إضافــة إىل حــدود منطقــة الحــرم املــي، فيــا تشــكل منطقــة الحــرم 
املــي ذلــك الجــزء مــن املدينــة والــذي يحظــر دخــول غــري املســلمني 

إليــه. 

٣،١،٤  الكثافة الحرضية 

الدامئــني يف مدينــة مكــة املكرمــة مــا مجموعــه  الســكان  يبلــغ عــدد 
2,٠١٧,٧٩٣ ٤٤ مليــون نســمة عــى مســاحة إجاليــة تبلــغ ٣٣,٣٦٠ ألــف 
هكتــار )أو مــا يعــادل ٣٣٣,٦  ألــف كيلومــر مربــع(. ومتتــد املدينــة مــن 
منطقــة املســجد الحــرام الوســطى إىل األوديــة املحيطــة بهــا، فيــا 
تبلــغ الكثافــة الســكانية للهكتــار الواحــد ٦٠،2٤ ألــف نســمة. إضافــة لذلــك، 
يشــري منــط التوزيــع الدميوغــرايف عــى أســاس الســن إىل ارتفاع نســبة 
الســكان ممــن تقــل أعارهــم عــن ٣٠ عامــاً )ممــن يشــكلون ٥٠ % مــن 
إجــايل األعــداد الســكانية(.  ووفقــاً لبيانــات التعــداد الســكاين األخــري 
الــذي نفذتــه اململكــة خــالل عــام 2٠١٠ )١٤2٩ هجــري(، فقــد بلــغ عــدد 
الســكان الدامئــني يف مكــة املكرمــة ١.٥ مليــون نســمة كــا ســجلت 
احتاليــة  إىل  التوقعــات  وتشــري  تقريبــاً.   %٣.2 بنســبة  منــو  معــدل 
تســجيل املدينــة املقدســة عــدد ســكان يبلــغ يف مجملهــا ٣ ماليــني 
نســمة بحلــول عــام 2٠٣٠. مــن جانــب آخــر، فقــد تســجل املدينــة زيــادة 

مخالــف  بشــكل  الحجــاج  بعــض  اســتقرار  جــراء  الســكانية  الكثافــة  يف 
للنظــام لغايــات العمــل يف مدينــة مكــة املكرمــة بعــد االنتهــاء مــن أداء 

مناســك الحــج   أو العمــرة.  

لخصوصيتهــا  نظــراً  متكــررة  ســكانية  لتقلبــات  كذلــك  املدينــة  تخضــع 
الهيئــة  عــن  الصــادرة  الســنوية  الحــج  نــرشة  لبيانــات  ووفقــاً  الدينيــة، 
عــدد  بلــغ  فقــد  هجــري،   ١٤٣٨ لعــام  الحــج  ملوســم  لإلحصــاء  العامــة 
الحجــاج املتوافديــن إىل مدينــة مكــة املكرمــة 2,٣٥2,١22 مليــون حــاج 
إضافــة ألكــر مــن ١2 مليــون زائــر عــى مــدار العــام ألداء مناســك العمــرة 
)٦,٧٥٠,٠٠٠ مليــون معتمــر غــري ســعودي  و ٦,٩٨٠,٨٤٣ مليــون معتمــر 
ســعودي(. ٤٥ ولــدى مقارنــة املدينــة مبــدن أخــرى والتــي شــهدت منطــاً 
عمرانيــاً إمنائيــاً ينطلــق مــن وســط املدينــة )كمدينــة ميــالن اإليطاليــة 
عــى ســبيل املثــال(، تكــون الكثافــة الســكانية يف مدينــة مكــة املكرمــة 
ــى  ــك ع ــالن وذل ــة مي ــجلة يف مدين ــكانية املس ــة الس ــن الكثاف أدىن م
الرغــم مــن أن عــدد ســكان مكــة املكرمــة يعــادل حــوايل ضعفــي عــدد 

ســكان مدينــة ميــالن اإليطاليــة.

وبصــورة عامــة، ســجلت منطقــة مكــة املكرمــة منــذ عــام ١٩٨٩ زيــادة يف 
مســاحة املنطقــة الحريــة بنســبة تفــوق ٣٠٠ % بينــا مل تتجــاوز نســبة 
ــه،  ــت ذات ــط. ويف الوق ــكانية ١٥٠ % فق ــادة الس ــدل الزي ــادة يف مع الزي
لوحظــت الزيــادة الالفتــة يف أعــداد الحجــاج واملعتمريــن القادمــني إىل 
ــة املقدســة عــى مــر الســنني، فضــالً عــن توقــع اســتمرار تلــك  املدين
األعــداد باالرتفــاع متاشــياً مــع رؤيــة عــام 2٠٣٠. إضافــة لذلــك، تهــدف 
ــة  ــة مك ــع أمــني منطق ــيق م ــن التنس ــار م ــن إط ــرة، ضم ــج والعم وزارة الح
املكرمــة، الســتضافة أعــداد أكــرب مــن الحجــاج طــوال العــام وذلــك ضمــن 
ــدة موســم الحــج وتقليــل االزدحــام  املســاعي الراميــة للتخفيــف مــن ح
الناشــئ خــالل موســم الحــج. ويبــني الرســم أدنــاه الزيــادة الحاصلــة يف 
عــدد املعتمريــن بنســبة ١2٥٠ % منــذ عــام ١٩٨٩، وتــربز هــذه املعلومــات 
ــاء الناشــئة عــن الســكان  ــة الرغبــة الحكوميــة إلعــادة توزيــع األعب اإلحصائي
املؤقتــني للمدينــة لغايــات الســياحة الدينيــة عــى مــدار العــام بــدالً مــن 

تركزهــم يف فــرة واحــدة خــالل موســم الحــج. 

وتشــري اإلحصــاءات إىل تســجيل املدينــة لكثافــة األعــداد الســكانية بلغت 
١,٦٧٥,٣٦٨مليــون نســمة ومبعــدل منــو يبلــغ ٣.2 % يف عــام 2٠١٠، فيا 
تشــري التقديــرات إىل احتاليــة بلــوغ إجــايل األعــداد الســكانية يف 
املدينــة يف الوقــت الحــارض نحــو 2,٠١٧,٧٩٣ مليــون نســمة، وتســتقر 
معظــم األعــداد الســكانية ضمــن مناطــق ال تبعــد عــن الحــرم املــي أكــر 
مــن ٣ كيلومــرات. وعــادة مــا كانــت هــذه املنطقــة مســتقراً لعــدد أكــرب 
مــن الســكان إال أن هــذا النمــط الحــري قــد تغــري يف ظــل مشــاريع 
التطويــر املنفــذة حديثــاً والتــي تهــدف لتعزيــز الســياحة الدينيــة عــى 
مقربــة مــن منطقــة الحــرم املــي. كــا أســفر ذلــك عــن هــدم النســيج 
وأخــرى  شــاهقة  فنــادق  تشــييد  ملشــاريع  املجــال  إلفســاح  املحــيل 
متوســطة االرتفــاع وغريهــا مــن أنــواع أماكــن اإلقامــة الســياحية، بيــد أن 
هــذا النهــج يعكــس بــدوره انطباعــاً يقــي بتقديــم أولويــات واحتياجــات 
الســكان املؤقتــني عــى أولويــات واحتياجــات الســكان الدامئــني يف 

املدينــة. 
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الشكل 2٨. توزيع الكثافة السكانية عى أساس الوحدات السداسية بقطر ٥٠٠ م

 

الشكل 2٩. توزيع السكان الدامئني/ املوسميني عى أساس الوحدات السداسية التي يبلغ قطرها ٥٠٠ م
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الســكانية  للكثافــة  الكبــري  األثــر  إدراك  مبــكان  الــرورة  ولذلــك، فمــن 
املؤقتــة الناشــئة عــن الســياحة الدينيــة عــى مهــام املدينــة وتشــغيلها 
ــة تبعــاً للتقويــم  وذلــك يف ظــل التغــري الكبــري يف عــدد ســكان املدين
اإلســالمي. وعــادة مــا يرتفــع إجــايل عــدد الســكان يف املدينــة خــالل 
بــدوره إىل  يــؤدي  الحــج إىل ٤,٣٦٩,٩١٥ مليــون نســمة، مــا  موســم 
تضاعــف متوســط الكثافــة الســكانية مــن ٦٠.٤ إىل ١٠٠.٧ نســمة يف 
الهكتــار الواحــد. وعــادة مــا تتــم اســتضافة أعــداد كبــرية مــن الســياح ضمــن 
ثــالث أنــواع مــن أماكــن اإلقامــة، واملصنفــة حســب حجمهــا وموقعهــا 

ــاه:   مثلــا هــو مبــني أدن

• الفنادق الدولية )تقع يف املنطقة املحيطة باملسجد الحرام(، 

• املنشآت / املرافق الصغرية واملتوسطة )املنترشة يف مختلف 

أحياء املدينة(

• مخيم منى )املوجود يف منطقة املشاعر املقدسة(. 

تقــع منطقــة منــى )والتــي يطلــق عليهــا كذلــك اســم مدينــة الخيــام( 
داخــل مدينــة مكــة املكرمــة وتقــدر مســاحتها بنحــو 2٠ كيلومــر مربــع، 
وتبعــد ٥ كيلومــرات رشقــي املدينــة عــى الطريــق املــؤدي مــن وســط 
مدينــة مكــة املكرمــة وصــوالً إىل جبــل عرفــات. وتوفــر املنطقــة أكــر 
مــن ٣  أكــر  تســتوعب  أن  والتــي ميكــن  مكيفــة  خيمــة  ألــف  مــن ١٠٠ 
ماليــني نســمة لخدمــات اإلقامــة املؤقتــة لــدى زيــارة املدينــة املقدســة. 
يتضمــن وادي منــى كذلــك جــرس الجمــرات حيــث يتــم أداء شــعرية الرجــم 
عنــد هــذه املنطقــة يف اليــوم العــارش مــن مناســك الحــج، وتعكــس 
شــعرية رمــي الجمــرات قصــة النبــي إبراهيــم عليــه الســالم عندمــا جــاءه 
إبليــس ليصــده عــن أمــر اللــه عــز وجــل، ويتــم أداء شــعرية رمي الجمــرات ما 
بــني اليومــني الثامــن والثالــث عــرش مــن أيــام الحــج. وباإلضافــة إىل رمــي 

الجمــرات، يقــوم الحجــاج بالطــواف حــول الكعبــة املرشفــة ســبعة أشــواط 
وعــادة مــا يقــي الحجــاج الليلــة األوىل يف وادي منــى. ومثلــا يتضــح 
الســكانية  التغــريات  بنشــوء  العوامــل  تلــك  هنــا، فقــد أســفرت جميــع 
املكرمــة،  مكــة  ملنطقــة  بالنســبة  لوجســتية  معضلــة  شــكلت  والتــي 
ويف ظــل املعــدالت املتزايــدة للضغــط عــى قدراتهــا التشــغيلية؛ مبــا 
الطاقــة،  وإمــدادات  الطــرق،  خدمــات  عــى  الطلــب  تذبــذب  ذلــك  يف 
وامليــاه، والغــذاء، فعــادة مــا تصــل املدينــة إىل تقديــم أقــى طاقاتهــا 

وإمكانياتهــا لتلبيــة معــدالت الطلــب الناشــئة. 

٤.١.٤ استخدام األرايض و األرايض البيضاء

ترتبــط هويــة مكــة املكرمــة ارتباطــا قويــاً مــع مكانتهــا الدينيــة كوجهــة 
للحــج والعمــرة. لكــن هــذا ال يعنــي أن املدينــة ال تلبــي و تخــدم مليــوين 
ــة، اســتعال األرايض يف مكــة  ــم فيهــا. طبقــاً للخطــة الحالي ســاكن دائ
املكرمــة أحــادي االســتعاالت. إن اســتعال األرايض ألغــراض ســكنية 
يشــغل حاليــاً اكــر مــن ٥٠% مــن املســاحة العمرانيــة للمدينــة، بينــا يظهــر 
تنــوع اســتعاالت األرايض األخــرى.  يوجــد يف  الواضــح يف   النقــص 
املدينــة مناطــق كثــرية مخصصــة لإلســكان، مــع عــدم وجــود توجــه لتوفــري 
تســهيالت للمتاجــر والخدمــات التجاريــة فيهــا. بالرغــم مــن ذلــك، هنــاك 
قطــع صغــرية متنوعــة االســتخدامات تقــع عــى املحــور الرئيــيس املؤدي 
إيل املســجد الحــرام. احــد األســباب التــي أدت إيل عــدم وجــود أرايض 
متنوعــة االســتخدام هــو إعــادة تنظيــم املخطــط العمــراين الحــايل. تــم 
اســتبدال األحيــاء الشــعبية، والتــي كانــت تتكــون يف األصــل مــن مبــاين 
مــن طابقــني أو ثــالث طوابــق  مع اســتخدام متنــوع يف الطوابق األرضية، 
بحيــث أصبحــت مبــاين شــاهقة )أبــراج( لغايــات الســكن فقــط. ومــن احــدث 
املشــاريع الســكنية، والتــي تــم االنتهــاء مــن تطويرهــا يف الســنوات 

 

شكل ٣٠.  األرايض البيضاء واملناطق غري املطورة يف مدينة مكة املكرمة
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الشكل ٣١. استعاالت األرايض الحالية يف مدينة مكة املكرمة

 

الشكل ٣2. استعاالت األرايض املقرحة يف مدينة مكة املكرمة
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• إثراء االستعامل املتنوع لألرايض يف منطقة الحرم الرشيف، 

التي يجب التحقق من جدواها االقتصادية وتطبيقها حسب رشوط 

بناء اكرث تفصيال، وتدعيم االستعامل املتنوع صغري النطاق يف 

األحياء الشعبية الحالية،و

• تطوير الحدود الطبيعية و املحميات الطبيعية التي تحيط باملدينة.

٢،٤ العنارص الهيكلية

١،٢،٤ أبرز املراكز االقتصادية والبنية التحتية

تعــد البنيــة التحتيــة يف مكــة املكرمــة  األكــر تطــورا يف اململكــة. مكــة 
املكرمــة هــي اآلن املدينــة الوحيــدة التــي تشــغل قطــار مــرو عــام، 
بالرغــم مــن كونــه يســتعمل حرصيــاً لالســتخدامات الدينيــة. خــط مــرو 
»املشــاعر املقدســة« طولــه ١٩ كــم، مــع ٩ محطــات توقــف، ويخــدم 
الحجــاج للتنقــل يف منطقــة املشــاعر، مــن مخيــات منــى إيل جبــل 

عرفــات.
يتكون الهيكل الرئييس لشبكة الطرق من نظام الطرق الرسيعة، 

مرتبة يف ثالثة خطوط دائرية حول املسجد الحرام، يتفرع منها ستة 
خطوط عمودية:

• الطريق الرسيع الجديد من جدة
• الطريق القديم من جدة

• الطريق الرسيع من الطائف
• الطريق الرسيع إيل الرياض

• الطريق الرسيع إيل الليث
• الطريق الرسيع إيل املدينة املنورة

جســور املشــاة يف منــى مبنطقــة املشــاعر يف مكــة املكرمــة  أثنــاء موســم الحــج

القليلــة املاضيــة يف الجــزء الشــايل الغــريب مــن املدينــة، تقــع عــى 
الطريــق الرسيــع الــذي يربــط  بــني مكــة املكرمــة والريــاض. وهــي تتميــز 
بالكثافــة الســكانية املنخفضــة، لــذا تدفــع املدينــة نحــو منــط اســتعال 
عــى  للتســوق  مراكــز  بنــاء  أيضــا  تــم  العمــراين.  والتمــدد  الســيارات 
ــة،  ــع أنحــاء املدين ــة يف جمي الطــرق الرئيســية الرسيعــة والطــرق الدائري
التحــول نحــو منــط اســتعال الســيارات. كــا تقــع  مــا يســاهم يف 
املرافــق العامــة الرئيســية )املــدارس، املســاجد، واملبــاين الحكوميــة( 
عــى الطريقــني الدائريــني اللذيــن ال زاال تحــت اإلنشــاء. أمــا االســتخدام 
ــن، يقــع يف  ــارش بقطــاع التعدي ــألرايض، مرتبــط بشــكل مب الصناعــي ل
الجانــب الجنــويب للمدينــة، ويشــكل املنطقــة الصناعيــة. باإلضافــة إيل 
ذلــك، فــإن عــدم وجــود مســاحات عامــة واســتخدام األرايض للرفيه عى 
املحــور الطبيعــي، يحــدد األولويــات للرؤيــة املســتقبلية للمدينــة، خاصــة 

للمقيمــني الدامئــني فيهــا. 

وقــد يوفــر تقديــر دقيــق لــألرايض البيضــاء يف وســط املدينــة حــال لهــذه 
مكــة  األرايض يف  الهيكليــة واســتخدامات  للخطــط  املشــكلة. وفقــاً 
 AFM consultants املكرمة،والتــي تــم أعدادهــا عــام 2٠٠٦ مــن قبــل
ــاء ســكنية جديــدة  واملفصــل يف فقــرة ٤.2.٧، يتــم اآلن التخطيــط ألحي
خــارج حــدود النطــاق العمــراين عــام ١٤٥٠هـــ. توفــر هــذه الخطــط يف 
ــدة، مــن شــأنها  ــة جدي ــة مناطــق ســكنية وصناعي ــب الغــريب للمدين الجان
أن تعمــل كأحيــاء صناعيــة مكملــة للموجــودة أصــال يف الجانــب الجنــويب 
للمدينــة. ســيضم هــذا التوســع يف الجانــب الجنــويب الغــريب مرافــق 
أكادمييــة. هنــاك داللتــني مــن مقــرح عــام 2٠٠٦م، كــا يبــدو أنهــا تصلــح 

كخيــارات صالحــة لتطويــر مدينــة مكــة املكرمــة:

املدينة الحالية
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الشكل ٣٣. القطاعات والخدمات الرئيسية يف مدينة مكة املكرمة

 

الشكل ٣٤.  شبكة النقل الحالية واملقرحة يف مدينة مكة املكرمة
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مــع  الــدويل  جــدة  مطــار  بــني  يربــط  ,الــذي  الجديــد،  الرسيــع  الطريــق 
ازدحامــاً يف اململكــة، بســبب  الطــرق  اكــر  املدينــة املقدســة، هــو 
مكــة  بــني  املســافرين  الحجــاج  ينتقــل  الــذي  الكبــري،  الباصــات  عــدد 
املكرمــة ومطــار جــدة. حاليــا، ٩٤% مــن الحجــاج  الوافديــن إىل مطــار جــدة 
ويســافرون ملكــة املكرمــة أمــا باســتعال الباصــات أو القطــار. باإلضافــة 
إيل ذلــك، ٣٦.٣% مــن الحجــاج املحليــني )مــن مختلف مناطق الســعودية(، 
العمــرة. و  الحــج  أوقــات  يف  الرسيــع،  الطريــق  هــذا  يســتعملون 

باســم  أيضــاً  املعــروف  الرسيــع،  الحرمــني  قطــار  إنشــاء  تــم  مؤخــرا، 
»الســكة الغربيــة الحديديــة« أو »قطــار مكة-املدينــة الرسيــع«، الــذي 
ســيعمل عــى تخفيــف جــزء مــن حركــة املــرور للســيارات و الباصــات، 
ونقلهــا إيل الســكة. خــط الحرمــني هــو خــط قطــار رسيــع بــني املــدن 
ســريبط  انتهائــه،  عنــد  جزئيــاً.  اإلنشــاء  تحــت  زال  مــا  ٤٥٣كــم،  بطــول 
امللــك  مبدينــة  عابــراً  املنــورة،  واملدينــة  املكرمــة  مكــة  مدينــة  بــني 
جــدة،  يف  الــدويل  عبدالعزيــز  امللــك  ومطــار  االقتصاديــة  عبداللــه 
ملطــار  املــؤدي  للفــرع  كــم   ٣.٧٥ و  الرئيــيس  للخــط  كــم   ٤٤٩.2 عــرب 
جــدة. يف  الوطنيــة  الشــبكة  مــع  أيضــاً  الشــبكة  وصــل  ســيتم  جــدة. 

توزيــع  عــى  الطائــف  مدينــة   يف  بنــاؤه  املتوقــع  املطــار  ســيعمل 
هــذه  املســتقبل.  يف  املكرمــة  مكــة  إيل  القادمــني  الحجــاج  عــبء 
الحجــاج  لنقــل  اللوجســتي  النظــام  ســتدعم  الجديــدة  التحتيــة  البنيــة 
الــذي  الرسيــع  الطريــق  عــى  املــرور  حركــة  وزيــادة  املنطقــة،  يف 
إيل  أدت  التوقعــات  هــذه  املكرمــة.  مبكــة  الطائــف  مدينــة  يربــط 
مكــة  مــع  الطائــف  لريبــط  الحرمــني،  خــط  طــول  لزيــادة  التخطيــط 
الطريــق. ذات  عــى  املــرور  حركــة  يف  الزيــادة  هــذه  ملنــع  املكرمــة، 

٢،٢،٤ منطقة الحرم و املشاعر املقدسة

يشــرك خمــس ســكان العــامل بحلــم زيــارة مكــة املكرمــة ألداء فريضــة 
ــل يف حياتهــم، إذا توفــرت لهــم املقــدرة  الحــج، ملــرة واحــدة عــى األق
عــى  البلديــة  حدودهــا  ضمــن  املكرمــة  مكــة  تحتــوي  لذلــك.  املاديــة 
مناطــق ذات أهميــة دينيــة كبــرية. تشــهد هــذه املناطــق ضغــط غــري 
ــن.  ــزوار الوافدي ــد مــن املقيمــني وال مســبوق الســتيعاب العــدد املتزاي
لقــد كان التخطيــط -وســيظل كذلــك- يلعــب دوراً رئيســياً يف الحفــاظ 
عــى قدســية هــذه األماكــن و احرامهــا، مــع توفــري مســتوى معيشــة 
مرتفــع للمقيمــني و الــزوار. ولذلــك، فمــن الــروري فهــم اآلثــار املكانيــة 
املدينــة  لســكان  كامــل  لفهــم  للوصــول  الدينيــة  بالشــعائر  املرتبطــة 

واحتياجاتهــم. املتنوعــني 

-حالــة  اإلحــرام  وضعيــة  الحــاج  دخــول  هــي  الحــج  يف  األوىل  الخطــوة 
مقدســة- عنــد عبــور الحدود الخارجية ملكة املكرمــة، املعروفة بامليقات. 
يوجــد العديــد مــن نقــاط الدخــول للميقــات، والتــي تعتمــد تقليديــاً عــى 
املــكان الــذي يــأيت منــه الحجــاج )عــى ســبيل املثــال، إذا كان الحــاج قادمــاً 
مــن العــراق، فــإن امليقــات يكــون عــى الجانــب الشــايل للمدينــة، يف 
ــب  ــم يف الجان ــن اليمــن يكــون امليقــات له ــني م حــني إن الحجــاج القادم

الجنــويب للمدينــة(.

 

الشكل ٣٥. حركة تدفق الحجاج إىل مدينة مكة املكرمة

170,49   

1,325,372

367,045

حجاج الخارج

حجاج الداخل

حجاج الداخل

غري السعوديني 

السعوديني 

املدينة الحالية
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حجــاج يصلــون يف املســجد الحــرام مــع مشــهد لــربج الســاعة الــذي تــم بنــاؤه مؤخــراً، وهــو ثالــث أطــول مبنــى يف العــامل.
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٣،٢،٤ املناطق غري املخططة

يف الســنوات األخــرية، شــهدت اململكــة معــدالت كبــرية للهجــرة مــن 
الريــف إيل املدينــة. وفقــا لجامعــة امللــك ســعود يف الريــاض، ٧٤% مــن
ســكان الريــف هاجــروا إيل املــدن، بحثــاً عــن فــرص عمــل، والتــي مل يكــن 
مبقدورهــم الحصــول إليهــا بســبب التوزيــع اإلقليمــي الحــايل. ومثلــا 
تشــهد الســعودية،  يف  الرئيســية  الحريــة  املراكــز  يف  الحــال  هــو 
مكــة املكرمــة ظهــور العديــد مــن املناطــق غــري املخططــة يف ضواحــي 

املدينــة واملناطــق الجبليــة املركزيــة.
إال أنــه ويف ظــل نظــام إدارة األرايض الحــايل، تــم اســتخدام تصنيــف 
غــري  واملناطــق  التاريخيــة  الشــعبية  األحيــاء  يف  املخططــة«  »غــري 
املنظمــة قليلــة الجــودة يف ضواحــي املدينــة إلســكان املقيمــني ذوي 
الدخــل املنخفــض. هــذا النهــج الحــايل أدى لعمليــات هــدم، إلفســاح 
املجــال لتطويــر املناطــق الشــعبية والتاريخيــة يف مكــة املكرمــة، نظــراً 
ألنــه مل يتــم تســجيل هــذه األحيــاء ضمــن مخططــات املناطــق املحميــة.
لهــذه  والثقــايف  االجتاعي-االقتصــادي  التأثــري  فــإن  ذلــك،  ومــع 
مكــة  اســتقبال  إىل  اإلشــارة  وتجــدر  كبــريا.   كان  املكانيــة  الفضــاءات 
املكرمــة لــكل مــن األثريــاء والفقــراء عــى حــد ســواء عــى مــدى القــرون 
بصفتهــا مركــز  دينــي عاملــي، لكــن التطــور الحــايل يحــدث تغيــرياً جذريــاً 
لنظــرة النــاس للحــج واملدينــة بشــكل عــام. أدت الزيــادة الكبــرية للــزوار 
الدينيــني إيل ضغــط كبــري عــى اســتخدام األرايض وزيــادة هائلــة يف 
أســعار األرايض، إيل حــد إن املنطقــة املركزيــة تحولــت بالكامــل إيل 

منطقــة مخصصــة حرصيــاً لخدمــة الحجــاج.
أدي إنشــاء املبــاين الشــاهقة يف املدينــة، مــع تجاهــل الســياق العــام 
للمدينــة، إيل تركيــز اجتاعــي جديــد بحيــث تــم إجبــار ســكان املنطقــة 

أحياءهــم  تــرك  عــى  بالحــرم،  املحيطــة  املنطقــة  وهــي  املركزيــة، 
ومجتمعاتهــم مــن اجــل إفســاح املجــال للتطويــر الجديــد الراقــي.

يف مكــة املكرمــة، يوجــد مــا يقــارب ٦٥ منطقــة غــري مخططــة موزعــة 
عــى ١٦ موقــع أســايس، تحــوي حــوايل ٤٠% مــن ســكان مكــة املكرمــة. 
يقــدر الباحثــون انــه بحلــول عــام 2٠٤٠ ســيكون هنــاك ١.٥ مليــون ســاكن 
يف هــذه املناطــق غــري املخططــة. إن عــدد الســكان الذيــن يعيشــون 
يف املناطــق غــري املخططــة يف مدينــة مكــة املكرمــة مرتفــع بشــكل 
كبــري، وذلــك ألســباب تاريخيــة تراكميــة مرتبطــة بالحــج والعمــرة وهنــا، 
العشــوائية: املناطــق  لهــذه  الرئيســية  الخصائــص  بعــض  ســنذكر 

١.  النقص يف الخدمات واملرافق األساسية مثل املياه و الرصف 

الصحي وجمع النفايات وترصيف مياه األمطار وإنارة الشوارع وممرات 

املشاة وطرق الطوارئ.

٢.  تدين مستوى الظروف املعيشية ، وغالباً ما تكون غري آمنة.

٣.  نقص الخدمات العامة، مثل املدارس واملستشفيات بشكل 

يسهل الوصول إليها، ونقص األماكن العامة واآلمنة للعب األطفال.

ومــن خــالل مطابقــة الظــروف الطبوغرافيــة مــع التصميــم العمــراين، 
ملواجهــة  االســراتيجية  للتدخــالت  رئيســية  أولويــات  ثــالث  وضــع  تــم 

املناطق العشوائية:

١.  حاميــة تــراث املناطــق الشــعبية التــي لهــا أهميــة تاريخيــة، )خاصــة 

ــة(. يف وســط املدين

 

الشكل ٣٦.  توزيع الكثافات السكانية يف املناطق غري املخططة يف مدينة مكة املكرمة
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مناطق التنمية الجديدة

مناطق غري مخططة

السكان يف املناطق املخططة 
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الشكل ٣٧. املناطق غري املخططة الحالية ذات اإلمكانات الراثية واملناطق املعرضة ملخاطر املنحدرات الجبلية يف مدينة مكة املكرمة

  املناطق ذات القيمة التاريخية 
املحتملة، املنشأة قبل عام 

١٩٧٣م

منطقة غري مخططة معرضة 
لخطر املنحدرات

١

منطقة تراثية بنسيج عمراين 
تقليدي تاريخي 

26 %

74 %

 

مناطق غري مخططة 

املناطق ذات القيمة التاريخية 

املناطق املنشأة قبل عام ١٩٧٣م 

الكلتة  املبنية

مناطق التنمية الجديدة

املناطق املعرضة لخطر املنحدرات 

)أكر من ٣٠ %((

الكتلة املبنية غري املخططة
الكتلة املبنية املخططة

املدينة الحالية
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٢.  وضع أنظمة بناء ناظمة للحفاظ عىل خصوصية النسيج الحرضي 

وتخطيط الشوارع يف مناطق املدينة الرتاثية.

٣.  حامية طبوغرافية املدينة الطبيعية، والحفاظ عىل الجبال املميزة 

عن طريق نقل املناطق غري املخططة منها وحاميتها من أي بناء 

جديد.

األمناط املناخية للمناطق الشعبية غري املخططة

تتميــز الســعودية مبنــاخ جــاف، مــا يعنــي أن العوامل املناخيــة للمناطق 
الحريــة غالبــاً جافــة جداً وحارة، وتشــكل هــذه الظــروف املناخية الحرية 
عنــرصا هامــا يجــب أن تؤخــذ بعــني االعتبــار لعالقتهــا مبعــدالت اســتهالك 
الطاقــة وصحــة املواطنــني والشــكل الحــري. كــا إن الشــكل الحــري 
ــه تأثــري  ــاء، ل الناتــج مــن تخطيــط الشــوارع واملســاحات العامــة ومنــط البن
ملمــوس عــى الطريقــة التــي تتعامــل فيهــا املــدن يف اململكــة مــع 
هــذا املنــاخ الجــاف. يف الغالــب، فــإن أداء املناطــق الشــعبية ذات النمــط 

الحضــاري التاريخــي يكــون أفضــل بالنســبة للظــروف  املناخيــة املحليــة .
كــا انــه تــم رصــد وتحليــل سلســلة مــن الفروقــات لهــذه األنــواع مــن 
األمنــاط الحريــة يف مكــة  املكرمــة . تهــدف هــذه التحليــالت إيل إيجــاد 
عالقــة مبــارشة بــني التخطيــط الحــري لعــدة مناطــق مــع أدائهــا املناخي، 
الشــوارع  يف  املظللــة  الصغــرية  للمناطــق  التأثــري  حجــم  منهــا  تبــني 
ونباتــات الشــوارع وظاهــرة االلبيدو)مصطلــح فيزيــايئ يشــري إىل مــدى 
قــدرة األســطح عــى عكــس الطاقــة الشمســية( واملظــالت الحريــة 
عــى املنــاخ الفعــيل واملحســوس يف مدينــة مكــة املكرمــة. هــذه 
  ٨ Landsat الدراســة املبنيــة عــى مجموعــة الصــور مــن القمــر الصناعــي
مــن شــهر حزيــران 2٠١٧، تســتند إيل األشــهر التــي ســجلت أعــى درجــات 
حــرارة مســجلة يف الســعودية، والتــي تظهــر األداء الســلبي للطاقــة  

الخاصــة للمخطــط العمــراين الحــايل يف الظروف املناخيــة األكر تطرفا.
يتــم تقييــم فاعليــة كل منــط حــري وتقييــم قدرتــه عــى الحــد مــن تأثــري 
»الجــزر الحراريــة الحريــة UHI«، مــن اجــل تحديــد األمنــاط الحريــة التــي 
لهــا اثــر يف تخفيــف حــدة املنــاخ والتكيــف معــه يف ظــروف الســعودية.

حالة ١ – النمط الحرضي اإلسالمي التقليدي:

هــذه املناطــق تتشــكل مــن نســيج عضــوي شــعبي، يتميــز بنمــط حــري 
كثيــف مــع أزقــة مشــاة ضيقــة، معظمهــا مظللــة باملبــاين. تظهــر صــور 
القمــر الصناعــي ان معظــم مناطــق هــذه األحيــاء درجــة حرارتهــا اقــل 

ب2-٥ درجــات مــن املناطــق املحيطــة بهــا.

حالــة ٢ – املناطــق املختلطــة مــع نشــوء مناطــق جديــدة غــري منظمــة/ 

مناطــق غــري املخططــة

 تظهــر هــذه املناطــق ،التــي تقــع يف مركــز املدينــة والطريــق الدائــري 
مبنطقــة  املرتبطــة  الشــعبية  باملناطــق  خاصــا  مناخيــا  أداء  الثــاين، 
الحــرارة  درجــات  يف  الفــرق  فيهــا  يظهــر  الجديــدة.  العمــراين  التطويــر 
عــن  الناتجــة  الطبيعيــة  التهويــة  مــع مشــاكل  بشــكل واضــح، مرافقــة 

املنطقــة. يف  املبــاين  توجيــه  ســوء 

حالة ٣- مناطق التطور الجديدة يف ضواحي املدينة

هــذه املناطــق متثــل املناطــق العمرانيــة الواقعــة عــى أطــراف املدينة، 
واســعة  وطــرق  الكثافــة،  ومنخفــض  شــبي  عمــراين  بنســيج  تتميــز 
األبعــاد. حيــث تظهــر صــور القمــر الصناعــي األداء املناخــي الســيئ لهــذه 
املناطــق، وتحديــدا مقــدار أبعــاد الطــرق الواســعة فيهــا، وتتميــز أيضــاً 
مبعامــل االلبيــدو املنخفــض جــداً، ترفــع مــن درجــة حرارتهــا ب٣ درجــات 

مئويــة عــى األقــل.

 

الشكل ٣٨.  توزيع املنشآت الدينية )املساجد( يف وسط مدينة مكة املكرمة مع الركيز بشكل خاص عى املساجد املوجودة يف املنطقة التاريخية
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مناطق غري مخططة 
مناطق ذات قيمة تاريخية
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٤،٢،٤ الحركة وسهولة الوصول

تطــورت مكــة املكرمــة، عــى غــرار املدينــة املنــورة، عــى منــط  حضــاري 
ومبــرور  الحــرام.  املســجد  ويتوســطها  املركــز  مــن  ينطلــق  شــعاعي 
الوقــت، تــم بنــاء سلســلة مــن الطــرق الدائريــة مشــركة املركــز لتســهيل 
الوصــول إيل مختلــف أحيــاء املدينــة، عــى الرغــم مــن أن اثنــني مــن هــذه 

الطــرق مل يتــم اســتكالها بعــد.

يضــم الطريــق الدائــري األول منطقــة قــد ال تحــوي تطــورات جديــدة، أو 
اتبــاع أنظمــة صارمــة للتطويــر، الن هــذه املنطقــة مخصصــة  تتطلــب 
لعــام  الشــامل  للمخطــط  الحــرم. وفقــاً  الحجــاج إيل  ملســارات وصــول 
2٠١2م، يخصــص الخــط الدائــري األول الســتعاالت األمــن والطــوارئ، 
مــع تقييــد حركــة مــرور املركبــات بحيــث تســتعمل الطــرق الدائريــة العليــا 
باســتعال  أيضــاً  القيــود تســمح  الحــرام. هــذه  البعيــدة عــن املســجد 
الدائريــة  الطــرق  وظيفــة  املشــاة.  قبــل  مــن  األول  الدائــري  الطريــق 
الرئيســية هــي توزيــع حركــة املــرور، لكــن صغــر قطر هــذه الطــرق الدائرية 
يحــد مــن فاعليتهــا يف خدمــة هــذا الهــدف، وعــى أي حــال، فــإن إغالقهــا 
املــروري، ويســهل وصــول  االزدحــام  مــن  يحــد  الحركــة املروريــة  أمــام 
الوصــول إيل  إمكانيــة  اختبــار  ٤٦ ولغايــات  الحــرم املــي.  املشــاة إيل 
املنطقــة املركزيــة بالســيارة، تــم إجراء دراســة ديناميكية الحركــة، وتقييم 
نســبة الســكان ضمــن نطــاق مســافة ٦٠/٣٠/١٥ دقيقــة بالســيارة، بــدون 
إمكانيــة الوصــول لوســط املدينــة. تــم تحديــد مركــز املدينــة عــى انــه 
الحــي الــذي يقــع غــرب املســجد الحــرام، الحتوائــه عــى مجموعــة متنوعــة 
الن  ذلــك  تقــرر  االســتخدام.  متعــددة  ومرافــق  التجاريــة  املرافــق  مــن 
الســكان املقيمــني ال يتفاعلــون مــع املرافــق الدينيــة املرتبطــة بالحــج 

والعمــرة. تــم عمــل هــذه املحــاكاة باســتخدام أداة محلــل الشــبكة عــى 
برنامج ArcGIS. لتأثري ظروف الســري يف الطريق، اســتخدمت املحاكاة 
رسعــة اقــل بثلثــني مــن تلــك املســموحة بهــا. توصلــت املحــاكاة إيل 
النتيجــة بــان 2.٥% مــن الســكان الدامئــني فقــط ال يســتطيعون الوصــول 
ملركــز املدينــة خــالل ٦٠ دقيقــة بالســيارة. متثــل 2.٥% مــن الســكان 

حــوايل ٥٣,٠٠٠ شــخص، يتــم توزيعهــم عــى النحــو التــايل:

•٤٢٢٠ شــخص عــىل الطــرف الجنــويب الرشقــي للمدينــة، بجانــب 

مخطــط التطويــر الجديــد خــارج حــدود النطــاق العمــراين ١٤٥٠هـــ.

مــن  بالقــرب  للمدينــة،  الجنــويب  الطــرف  عــىل  شــخص   ٣٣٥٥•

الصناعيــة. املنطقــة 

ــرب  ــة، بالق ــة للمدين ــة الغربي ــي الجنوبي ــىل الضواح ــخص ع •٢٧٨٠ ش

مــن جبــل عرفــات. 

عــىل  للمدينــة  الرشقــي  الشــاميل  الطــرف  يف  شــخص   ٤٢٠٠٠•

الرغــم مــن أن الحــي يبعــد مســافة ٢٠كــم مــن مركــز املدينــة، إال انــه 

يبــدو أن الحــي غــري متصــل باملناطــق التجاريــة واملتعــددة االســتخدام 

ــة  ــة إيل بني ــىل الحاج ــوء ع ــري الض ــدد الكب ــذا الع ــلط ه ــة. يس باملدين

ــة افضــل  ولنقــل عــام افضــل يربطهــم مــع وســط املدينــة. تحتي

 

تبــدأ  للغايــة،  معقــد  املكرمــة  مكــة  مدينــة  يف  الطــرق  ترتيــب  يعتــرب 
بالطــرق الدائريــة املوضحــة ســابقاً. باإلضافــة إيل ذلــك، فــان املدينــة 
لديهــا نســبة عاليــة مــن طــرق املشــاة الخاصــة يف منطقــة املســجد 
الحــرام، عــى الرغــم مــن أن املســتوى العــام للتنقــل عــى األقــدام 

 

الشكل ٤٠.  إمكانية الوصول بالسيارة إىل وسط مدينة مكة املكرمة، و عدد السكان الذين ال يستطيعون الوصول خالل ساعة واحدة بالسيارة

 

١٥ دقيقة بالسيارة من املسجد 

الحرام

 

٣٠ دقيقة بالسيارة من املسجد 

الحرام

 

٦٠ دقيقة بالسيارة من املسجد 

الحرام 

 

عدد األشخاص الذين ال يستطيعون 

الوصول إىل منطقة الخدمة خالل 

٦٠ دقيقة بالسيارة
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طــرق  طــول  معــدل  ويبلــغ  اليوميــة.  الحريــة  الوظائــف  عــن  معــزول 
الســيارات لــكل شــخص ٣.2١م ، أمــا طــرق املشــاة فمعدلهــا ١١٥كــم، 
تصــل إيل ٨١٥كــم إذا شــمل الحســاب منطقــة املشــاعر املقدســة.

يف الوقــت الحــايل، يوجــد يف مكــة املكرمة خط مــرو واحد، واملعروف 
بقطار املشاعر املقدسة واحد . تم افتتاحه يف ١٣ نوفمرب 2٠١٠م يف 
ــاؤه بشــكل  فــرة الحــج لعــام ١٤٣١هـــ املوافــق 2٥ – 2٩ نوفمــرب. تــم بنـ
منفصــل عــن شــبكة مــرو مكــة املكرمــة املســتقبلية. يقــال بــان لــه 
أعــى قــدرة مــن أي مــرو يف العــامل، يعمــل فقــط ملــدة ســبع أيــام 
يف الســنة، ويســتخدم حرصيــا كقطــار مكــويك للحجــاج بــني األماكــن 
املقدســة يف مكــة املكرمــة: عرفــات واملزدلفــة ومنــى، للتقليــل مــن 
االزدحــام الــذي تســببه آالف الباصــات والســيارات خــالل موســم الحــج. لــه 
قــدرة اســتيعابية تتخطــى الحجــاج املقيمــني يف فنــادق مكــة املكرمــة، 
باإلضافــة إيل الحجــاج املقيمــني يف مخيــات منــى، التــي تحتــوي عــى 
اكــر مــن ٣.٥ مليــون زائــر يف فــرة الحــج، والتــي تحــوي اكــر مــن ١٠٠٠٠٠ 
املشــاعر  خــط  إيل  باإلضافــة  حــاج.  ل٥٠-٧٠  منهــا  كل  تتســع  خيمــة، 
املقدســة، تخطــط مكــة املكرمــة لنظــام نقــل عــام متكامــل. تــم رشحــه 
ســابقاً يف فقــرة ٣.١.٤، كــا أن التخطيــط والتنفيــذ لنظــام مــرو مكــة 
املكرمــة يتــم تحــت إرشاف أمانــة املدينــة ووزارة النقــل. بينــا القطــار 
ــايل يف منطقــة املشــاعر، فهــو تحــت إرشاف وزارة الحــج والعمــرة،  الح

ــة منطقــة مكــة املكرمــة. باالتفــاق مــع أمان

التنقــل داخــل املدينــة، نظــراً  رئيســيا يف  تلعــب مركبــات األجــرة دوراً 
لغيــاب وســائل نقــل عامــة فعالــة، حيــث تقــدم تلــك املركبــات خدمــة 
يف  توقعــه  تــم  الــذي  العــام،  النقــل  نظــام  تنفيــذ  مــع  لكــن  قيمــة. 
املخطــط الشــامل لعــام 2٠١2، ســيتم إعــادة النظــر يف دور مركبــات 
األجــرة. و مــن الجديــر بالذكــر إن نظــام حافــالت التنقــل ســيكون صعــب 
التطبيــق يف املدينــة، حيــث أن املســارات املحــددة ومواعيــد التنقــل 
الثابتــة لــن تكــون مرنــة بالشــكل الــكايف لتالئــم توقعــات املســتخدمني.

 يف هــذا الصــدد، ميكــن إعــادة هيكلــة عمــل مركبــات األجــرة لتوفــري 
نظــام نقــل مــرن وعــى نطــاق واســع ومتجــاوب مــع الطلــب ليشــكل 
شــبكة واســعة للنقــل العــام. بشــكل عــام، ميكــن اعتبــار إمكانيــة الوصول 
العمــرة، مــع وصولهــا إيل مراحــل  ملكــة املكرمــة فعالــة خــالل اشــهر 
حرجــة يف فــرة الحــج عندمــا تصبــح الطــرق مخصصــة للمشــاة بســبب 
ــك األســبوع. ــل مــن الحجــاج الزائريــن ملكــة  املكرمــة يف ذل العــدد الهائ

:مخيــم منــى يف منطقــة املشــاعر أثنــاء موســم الحــج
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الشكل ٤١.  التدرج الهرمي لشبكة الشوارع الحالية  يف مكة املكرمة

 

الشكل  ٤2. خط املرو الحايل يف منطقة املشاعر وموقع فنادق الحجاج يف مكة املكرمة

 

٨٠ - ١٠٠ كم/ساعة
٦٠- ٧٠كم/ساعة

طرق مشاة دامئة
أنفاق للمشاة

جسور للمشاة
الطرق داخل املشاعر

 

محطة مرو 

خط مرو 

الفنادق وأماكن اإلقامة املؤقتة 
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٥،٢،٤ املخطط الشامل ملكة املكرمة

يعتــرب املخطــط الشــامل مبثابــة أحــدث وثيقــة تخطيــط تــم إعدادهــا ملكــة 
 MMM ــم إعــداده مــن قبــل مجموعــة االستشــاريني ــذي ت املكرمــة، وال
و Moriyama & Teshima Architects. هــذه الوثيقــة تشــري للخطــة 
التــي تــم اعتادهــا يف 2٠٠٦ -التــي تشــمل خطــة التوســع الحــري 
 .١٤٥٠ العمــراين  النطــاق  حــدود  خــارج  للمدينــة،  الغــريب  الجانــب  يف 
الربيطانيــة  الرئيــيس األول مــن قبــل الرشكــة  تــم تصميــم املخطــط 
بدايــة  يف   )Robert Matthew Johnson-Marshall & Partners(
الســبعينيات. وضــع املخطــط تصميــم شــبكة نقــل عــام كأحــد األولويــات، 
لكنهــا مل تأخــذ بعــني االعتبــار منــع التوســع قليــل الكثافــة يف ضواحــي 

املدينــة.
طبيعــي  كلــات:  ثــالث  حــول   2٠١2 عــام  املطــروح  املخطــط  متحــور 
وروحــاين وحــري. احــد مكوناتــه هــو مــا يدعــى باملخطــط الهيــكيل، 
الــذي تهــدف لوصــل الرؤيــة االســراتيجية مــع تفاصيــل الخطــة الشــاملة 
الرئيســية. يهــدف املخطــط الهيــكيل إيل وضــع تصــور حــول التوســع 
الحــري املســتدام. ومتــت مراجعــة هــذه املخطــط بعنايــة مــن قبــل 
وقــد  )املوئــل(،  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج 
تتــاىش  قيمــة  اســراتيجية  وتوجهــات  إيجابيــة  مدخــالت  وجــود  تبــني 
الوثيقــة  تقــدم  الجديــدة.  الحريــة  لألجنــدة  األساســية  املبــادئ  مــع 
اإلدارة  وخطــط  اإلقليميــة  السياســات  مــع  يتــاىش  إقليميــاً  توجهــاً 
ــاً.  ــع نطاق ــل األوس ــراتيجيات النق ــة واس ــد اإلرشــادية التنظيمي والقواع

أو  العمــراين  للتوســع  مــن مالمئــة األرايض  يتحقــق املخطــط  لهــذا، 
تكثيــف النســيج الحــري األصــيل، بتحديــد مواقــع محــددة للطريقتــني 
الســابقتني مــن خــالل سلســلة مــن املتغــريات املعقــدة. وقــد حــددت 
املخططــات الســابقة ملكــة املكرمــة، التــي تشــمل تلــك املوضحــة مــن 
قبــل Matthews & Partners،  إن تنظيــم الطــرق الواصلــة بــني املــدن 
يجــب أن يتبــع شــكل شــبكة شــعاعية. لكــن، تــم تنفيــذ هــذه الشــبكة 
مبناطــق  الخــاص  املخطــط  أمــا  املكرمــة.  مكــة  يف  جــزيئ  بشــكل 
مكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة واملشــاعر املقدســة  لعــام 2٠١2 
فيتــاىش مــع هــذا املبــدأ بتقليــل ســعة الطــرق تدريجيــاً بالقــرب مــن 
الحــرم املــي بهــدف زيــادة قــدرة التنقــل واألمــن مــع تحســني مســتوى 
البيئــة الحريــة وحركــة الحجــاج واملقيمــني يف نواحــي الحــرم املــي. 
بينــا تبقــى املركبــات الخاصــة وســيلة النقــل الرئيســية يف الطــرق 
الدائريــة الخارجيــة، يتــم تقليــل وصــول املركبــات إيل الطــرق الدائريــة 
الثانيــة والثالثــة.  لكــن هــذا ال ميكــن تنفيــذه إال بإلحاقــه بتوفــري خيــارات 
بديلــة فعالــة، مبــا فيهــا وســائل نقــل عــام عاليــة الكفــاءة باإلضافــة إيل 
حركــة مشــاة افضــل. يجــب أن يتناســب تقليــل عــدد املركبــات مــع الزيــادة 
يف توفــري وســائل النقــل العــام عنــد االقــراب من مركــز املدينة. ويجب 
توفــري أماكــن االنتظــار والتحميــل عــى تقاطعــات الطــرق الرئيســية يف 
الطــرق الدائريــة الخارجيــة. يف نفــس اإلطــار، تشــري الخطــة بــان جــودة 
املجــال الحــري ومرافــق املشــاة يجــب أن تزيــد عنــد االقــراب مــن الحــرم 
املــي، تبــدأ مــن الطريــق الدائــري الثــاين وتحســني املجــال املخصــص 

 

خط املرتو- املرحلة األوىل: ٣٣ كم و١٥ محطة
 

خط املرتو- املرحلة الثانية: ١٣ كم و٧ محطة

84,225 - 4.2 % 129,129 - 6.3 %

228.008 - 11.3% 278.402 - 13.4 %

السكان الذين تغطيهم الخدمة يف 

املرحلة األوىل

٥ دقائق باألقدام

١٠ دقائق باألقدام

سهولة الوصول إىل محطات املرو عى مستوى املدينة 

السكان الذين تغطيهم الخدمة يف 

املرحلة الثانية

٥ دقائق باألقدام

١٠  دقائق باألقدام

24.7 %

75.3 %

سهولة الوصول إىل محطات املرو عى مستوى املدينة

13.4 %

80.3 %

املدينة الحالية
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95,732 - 4.7 %

176,187 - 8.7 %

47.2 %

52.8 %

 

خط املرتو- املرحلة الثالثة: ٥٣ كم ٢٥ محطة
 

خط املرتو- املرحلة الرابعة: ٤٨ كم ٢٤ محطة

سهولة الوصول إىل محطات املرو عى مستوى املدينة 

السكان الذين تغطيهم الخدمة يف 

املرحلة الرابعة

٥ دقائق باألقدام

١٠  دقائق باألقدام

 

الشكل ٤٣. الخطة املقرحة لنظام املرو ومراكز النقل يف مدينة مكة املكرمة

159,576 - 7.9 %

373,709 - 18.5 %

43.2 %

56.8 %

سهولة الوصول إىل محطات املرو عى مستوى املدينة

السكان الذين تغطيهم الخدمة يف 

املرحلة الثالثة

٥ دقائق باألقدام

١٠  دقائق باألقدام

 

طريق الحرمني )جدة-مكة(

الخطوط الحديدية للطائف

)املقرحة(

خط املرو للحج) الحايل(

خطوط املرو املقرحة

٥ دقائق سريا عى
 األقدام من محطة املرو

١٠ دقائق سريا عى 
األقدام من محطة املرو

مراكز النقل اإلقليمية

مجاالت التطوير املقرحة

املدينة الحالية
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للمشــاة داخــل الطريــق الدائــري األول، حيــث تكــون املســاحة بأكملهــا 
يضــع  املــدين.  الدفــاع  لوصــول مركبــات  املجــال  إعطــاء  مــع  للمشــاة، 
املخطــط العمــراين توجيهــات واضحــة بشــأن احتاليــة تطويــر اإلســكان 
بأســعار معقولــة، وتخصيــص جــزء مــن املدينــة إلســكان العاملــني يف 
مرافــق الحــج. تــم أيضــا تحديــد عــدة مراكــز لوضــع تــدرج هرمــي لتقاطعــات 
الطريــق، تعتمــد عــى خطــوط وســائل النقــل العــام وتقاطعــات الطــرق 
الرسيعــة. إجــاالً، يشــكل املخطــط خطــوة يف االتجــاه الصحيــح، لكــن مل 

ــه حتــى الوقــت الحــارض. يتــم إقــراره وتفعيل

٦،٢،٤  تقييم أنظمة النقل املقرتحة

يف أغســطس 2٠١2، أقــرت الحكومــة تخصيــص ١٦.٦ مليــار دوالر لبنــاء 
اربــع خطــوط مــرو )طولهــا ١٨2كــم( ملدينــة مكــة املكرمــة، بحيــث يتــم 
بناؤهــا خــالل عــرش ســنوات. إيل اآلن، )2٠١٨(، مل يتــم البــدء بتنفيــذ 
هــذه الشــبكة بعــد. مــع ذلــك، افتتحــت مؤخــراً محطــة قطــار الحرمــني 
ســاعة. مــن  أقــل  تســتغرق  رحلــة  يف  جــدة  مــع  املكرمــة  مكــة  لربــط 
ــدة، التــي مل يتــم بناؤهــا بعــد، تشــكل الخطــوة  الخطــوط األربعــة الجدي

األوىل يف هيكلــة شــبكة النقــل العــام، تتكــون عــى النحــو التــايل:

• الخط األول )األحمر(: ميتد من شال إيل جنوب املدينة، يجري حول 
الحافة الجنوبية للمسجد الحرام. يخدم هذا الخط ١٣.٤% من السكان 

الحاليني ضمن مسافة ميش ١٠ دقائق ملناطق التجمع.
• الخط الثاين )األزرق(: من الحرم الرشيف إيل منطقة التوسع 

التنموي الجديدة غرب املدينة. يتضمن هذا الخط محطة تتقاطع مع 
خط قطار جدة الرسيع. سيخدم هذا الخط ١١.٣% من السكان الحاليني 

ضمن مسافة ميش ١٠دقائق ملناطق التجمع.

• الخط الثالث )األخرض(: ميتد من األحياء الجنوبية الغربية إيل املنطقة 
الجديدة شال رشق املدينة. سيحد هذا الخط من مشكلة النقل يف 

املنطقة الشالية الرشقية للمدينة املعزولة حالياً بالنسبة إلمكانية 
الوصول إليها باملركبة. كا سيتصل هذا الخط مبركز النقل يف محطة 

قطار الحرمني. يخدم هذا الخط ١٨.٥% من السكان الحاليني ضمن 
مسافة ميش ١٠ دقائق.

• الخط الرابع )األرجواين(: ميتد عى الجانب الغريب للمدينة لربط 
مناطق التطوير املستقبلية مبركز املدينة. هذا الخط هو جزء من 

اسراتيجية النقل التي تهدف إيل نقل جزء من مرافق الزوار إيل 
ضواحي املدينة لرفع الضغط يف مركزها. يخدم هذا الخط ٨.٧% من 

السكان الحاليني ضمن مسافة ميش ١٠ دقائق ملناطق التجمع.

ستشــكل خطــوط املــرو املقرحــة نظــام نقــل حــري عــايل الســعة، 
يهــدف لتشــكيل أســاس لتنظيــم مســتدام لنظــام النقــل حولــه. تــم 
تصميــم شــبكة ســكك قطــار املــرو لتكــون العمــود الفقــري الرئيــيس 
تــم  الــذي  املــرو  قطــار  يف  االســتثارات  مــن  لالســتفادة  للنظــام 
ــرب مناطــق املشــاة يف  ــذه يف منطقــة املشــاعر املقدســة. تعت تنفي
مركز املدينة ســيئة إجاالً، باســتثناء منطقة البالزا وقد لوحظ االنتشــار 
الواســع للمشــاة عــى الطريــق الرئيــيس املــؤدي للحــرم املــي خــالل 
ــات  ــذروة، مــا يشــكل تزاحــاً مــع الســيارات والحافــالت ومركب أوقــات ال
الطــوارئ. تتضمــن خطــة النقــل ملكــة املكرمــة إنشــاء شــارع مشــاة )قيــد 
التنفيــذ حاليــاً( لريبــط محطــة قطــار الحرمــني الرسيــع مــع منطقــة الحــرم 
الرشيــف. متــت معالجــة اثــر هــذا املــرشوع عــى التصميــم الحــري 

ــة للمحافظــة عــى الشــكل الحضــاري التاريخــي.  الحــايل بعناي

 

الشكل ٤٤.  الخطة الشاملة للمنطقة الحرية إىل جانب شبكة املرو املقرح يف مدينة مكة املكرمة

 

املناطق ذات األولوية للسكن امليرس 

السكن االجتاعي والعايل 

سكن عال 

املراكز الرئيسية

مناطق العبور

املناطق ذات الكثافة العالية

خطوط املرو

محور تنمية

املدينة الحالية
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٣،٤  سيناريوهات الكثافة الحرضية

عنــد  تشــخيص الحالــة الحرية الحالية مع مقرحات املشــاريع املعتمدة، 
لزيــادة  ســيناريو  بتحليــل  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج  قــام 
الكثافــة الحريــة، وفقــاً لخيــارات عديــدة. تصــور هــذه الســيناريوهات 
ثــالث حــاالت: ســيناريو الحالــة الراهنــة، و الحالــة املطــورة متاشــياً مــع 
وفقــاً  الحريــة  الكثافــة  توزيــع  وحالــة  املعتمــدة،  التخطيــط  أدوات 
لتوصيــات، وملعايــري برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة. 
يعتمــد ســيناريو برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة عــى 

خمســة مبــادئ للتخطيــط املســتدام لألحيــاء، وهــي مــا يــيل:

١.  مساحة كافية للشوارع وشبكة شوارع فعالة: يجب أن تشغل 

شبكة الشوارع ما ال يقل عن ٣٠% من األرض وما ال يقل عن ١٨كم من 
الشوارع لكل كيلومر مربع.

٢.  كثافة عالية: عى األقل ١٥٠٠٠ شخص لكل كيلومر مربع، أي ١٥٠ 

شخص/هكتار أو ٦١ شخص/فدان.
٣.  استخدام األرايض املختلط: تخصيص ٤٠% عى األقل من مساحة 

البناء لالستعال االقتصادي يف أي حي.
٤.  املزيج االجتامعي: توفري منازل مبختلف األسعار يف نفس الحي 

الستيعاب ذوي الدخول املختلفة: 2٠% إيل ٥٠% من مساحة البناء 
لإلسكان تخصص للمساكن منخفضة التكلفة، ويجب أن يكون كل نوع 

امتالك ال يتجاوز ٥٠% من املجموع.
٥.  التخصص املحدود لألرايض: للحد من التكتالت الوظيفية أو 

األحياء: يجب أن ال تغطي كتلة وظيفية واحدة اكر من ١٠% من 
مساحة الحي.

الحالة الراهنة

 يبلــغ عــدد الســكان يف مكــة املكرمــة 2٠١٧٧٩٣ نســمة، موزعــني عــى 
مســاحة بنــاء تبلــغ ٤٣٣٦٣ هكتــار، منــه ينتــج كثافــة ســكانية تبلــغ ٦٠.٤٩ 
نســمة/هكتار، وهــي اقــل مــن نصــف الكثافــة املـٌـوىص بهــا مــن قبــل 
برنامــج  األمــم املتحــدة التــي تبلغ ١٥٠نســمة/هكتار. تصبــح الكثافة اقل 
ــراين ١٤٥٠  ــاق العم ــدود النط ــل ح ــاحة داخ ــل املس ــر إيل كام ــد النظ عن

)١٦.٧2 نسمة/هكتار(.

سيناريو األول:

 خطة مكة املكرمة لعام ٢٠٠٦

إيل  لهــا  املخطــط  البنــاء  مســاحة  ســتزيد   ،2٠٠٦ عــام  لخطــة  وفقــاً 
١٠٤٧٠٩ هكتــار، الســتيعاب ٣٠٣٨٨٧٣ نســمة. حتــى مــع الزيــادة الكبــرية 
يف عــدد الســكان، ســتنخفض الكثافــة إيل 2٩.٠2 نســمة/هكتار يف 
مســاحة البنــاء. أمــا إذا أخذنــا بعــني االعتبــار كامــل املســاحة داخــل حــدود 
النطــاق العمــراين ١٤٥٠ ومنطقــة التطويــر املخطــط لهــا يف الجانــب 
الغــريب للمدينــة، تنخفــض الكثافــة إيل ١٩.٦٣ نســمة/هكتار. تقــدم 

ــة، التــي انعكســت يف  ــات تشــابهاً مــع التغــريات التاريخي هــذه اإلحصائي
أعــال روبــرت ماثيــو يف الســبعينيات يف وضــع أول مخطــط ملدينــة 
 ١٩٧١ عــام  املدينــة  يف  املركبــات  عــدد  ماثيــو  قــدر  املكرمــة.  مكــة 
ب)٩٠٣٠( مركبــة، ســرتفع إيل )٦٥٨٠٠( مركبــة يف ١٩٨١ )منــو ٦٣٨%(. 
يــدل  مــا  الثانينــات،  قبــل  حتــى  حقيقــة  التقديــرات  هــذه  أصبحــت 
عــى أن املدينــة حافظــت عــى منطهــا يف التوســع، املعتمــد عــى 

اســتعال املركبــات.

سيناريو الثاين: 

توصيات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

يدعــم ســيناريو برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة تخطيــط 
ــادة الكثافــة،  ــاء املســتدام يف املدينــة املقدســة، بــدءا بدعــم زي األحي
نســمة/  ١٥٠ البالغــة  املتحــدة  لألمــم  الكثافــة  معــدل  مــع  لتتــاىش 
ــار. وبالنظــر إيل معــدل النمــو الحــايل، ومــا يرتــب عليــه مــن زيــادة  هكت
فــإن  2٠٣٠م،  عــام  بحلــول  نســمة   ٣٠٣٨٨٧٣ إيل  الســكان  عــدد  يف 
البنــاء اإلضافيــة الالزمــة إلســكان منــو املدينــة املســتقبيل  مســاحة 
وفقــاً للمعايــري املـُـوىص بهــا لــن تتجــاوز 2٠2٠٠ هكتــار )خمــس مســاحة 
البنــاء املقرحــة بخطــة 2٠٠٦(. باملقارنــة مــع باقــي املــدن الســعودية 
فــان الكثافــة الســكانية ملدينــة مكــة املكرمــة ال تعــد قليلــة للغايــة. مــع 
ذلــك، مــن خــالل تطبيــق سياســات تخطيــط محــددة وتركيــز الكثافــة حــول 
مناطــق محــددة، ميكــن أن تزيــد الكثافــة بشــكل ملحــوظ مقارنــة بذلــك 

التوســع منخفــض الكثافــة.

املدينة الحالية
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التشخيص االسراتيجي

١،٥  تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية 

 تــم تحديــد أربــع قضايــا رئيســية تؤثــر عــى مســتوى التنميــة العمرانيــة يف مكــة املكرمــة وذلــك وفقــاً لنتائــج 
ــا اإلطــار االســراتيجي لتشــخيص مركــب، ومســتنتج  التحليــل القائــم واملتعــدد املســتويات . متثــل هــذه القضاي
مــن خــالل أربــع محــاور يتــم تحديدهــا وفقــاً لطبيعتهــا التصميميــة، ومــن ثــم تحديــد ســياقها عــرب دراســة كيفيــة 

ظهورهــا عمرانيــاً عــى مســتويات مختلفــة يف مكــة املكرمــة .

١،١،٥ أمناط التنمية والنمو غري املتوازن

يحــدث ذلــك غالبــاً عنــد منــو املدينــة بوتــرية متســارعة، ويظهــر عندهــا انتشــار ظاهــرة التمــدد، وتظهــر تطــورات غــري 
متجانســة عــرب امتدادهــا اإلقليمــي. يظهــر أيضــاً خلــل وظيفــي يف إدارة املدينــة بشــكل مناســب مــن وجهــة نظــر 
مؤسســية ومــن وجهــة نظــر الســكان بالصعوبــات اليوميــة التــي يعيشــونها يف املدينــة. يف هــذا الســيناريو 
ترمــز املدينــة لكثافــة منخفضــة ال تــؤدي وظيفتهــا بشــكل فعــال، وتكــون خدماتهــا ومرافقهــا غــري متوازنــة بشــكل 
جيــد يف التوزيــع وإمكانيــة الوصــول، وبالتــايل ال يســتفيد الســكان مــن ميــزات العيــش باملدينــة بشــكل متســاوي. 
ــة  ــية وبني ــات الرئيس ــري الخدم ــة توف ــى البلدي ــب ع ــف ويصع ــادة يف التكالي ــك إىل زي ــؤدي ذل ــك، ي ــة إيل ذل إضاف

تحتيــة فعالــة مثــل وســائل النقــل العــام.

٢،١،٥ املدينة ثنائية الوظيفة: دينامية الحجاج والسكان املتضاربة

تعتــرب هــذه املشــكلة التشــخيصية خاصــة جــداً يف املــدن التــي تعتــرب وجهات رئيســية للســياحة الدينيــة يف العامل. 
ــة الســكانية  ــات حــادة يف الكثاف ــنني، ارتفاع ــر الس ــى م ــورة، ع ــة املن ــة واملدين ــة املكرم ــهد املــدن مثــل مك تش
املرتبطــة بالديناميكيــة الدينيــة املرتبطــة  بالديــن اإلســالمي )إشــارة للحــج والعمــرة( والتــي تــؤدي بالتــايل إيل 
ارتفــاع قيــم األرايض/ املســاكن بالقــرب مــن األماكــن املقدســة والحاجــة إىل بنــى تحتيــة عاليــة األداء خــالل أوقــات 
محــددة وفقــاً لشــعائر الديــن اإلســالمي وتركيــز االســتثارات حرصيــاً عــى املرافــق الدينيــة، حيــث تشــكل جميعهــا 
واقعــني حريــني متضاربــني. تشــكل هــذه الديناميكيــة الثنائيــة يف نفــس البيئــة الحريــة حاجــزاً غــري مــريئ بــل 
ملمــوس يشــعر فيــه الســكان الدامئــون، وعــى الجانــب اآلخــر، ال يختلــط الحجــاج وال يتفاعلــون مــع الســكان. ولذلــك، 
فمــن املهــم للغايــة فهــم كيفيــة تحويــل هــذا االنقســام إيل فــرص للتعايــش املجتمعــي، والحــوار بــني الثقافــات 

واملنفعــة املتبادلــة بــني الســكان ومختلــف مســتخدمي املدينــة.

٣،١،٥  األمناط الحرضية الشعبية/التاريخية املهددة بالزوال

يتــم تطويــر أنظمــة التخطيــط يف الســعودية تحــت إطــار واحــد. أحــد التحديــات التــي يجــب معاينتهــا هــي وضــع 
مجموعــة معايــري شــاملة تتعلــق بالتمييــز بــني األمنــاط الحريــة الشــعبية/التاريخية والغــري رســمية. لكــن يف غيــاب 
مثــل هــذا اإلطــار التنظيمــي، يتــم إزالــة بعــض األحيــاء التاريخية يف الســعودية إلفســاح املجــال للتطــورات الجديدة. 
ال يقتــرص هــذا النهــج عــى تعريــض الــراث للخطــر وتعطيــل اإلحســاس بالهويــة املتعلــق بالبيئــة الحريــة الطبقيــة 
فحســب، بــل يتعداهــا لتعطيــل االتصــال مــع النســيج الحــري املجــاور، والشــعور بالغربــة ضمــن  التصنيفــات 
الحريــة  املجــاورة وامناطهــا. تشــمل مشــكلة عــدم وجــود مجموعــة مــن األنظمــة لحايــة الــراث أمنــاط الشــوارع 
والنســيج العــام لتضــع باقــي األمنــاط الســعودية الحريــة يف خطــر. تتميــز األمنــاط التقليديــة باألزقــة الضيقــة، 
التــي تعمــل بشــكل جيــد مناخيــاً بســبب أدائهــا الســلبي للطاقــة، وتولــد القيــم االجتاعيــة كونهــا مســاحات عامــة 

نابضــة بالحيــاة.

٤،١،٥ اختالل التوازن البيئي واالجتامعي واالقتصادي

تتألــف كل مدينــة مــن مجموعــة مــن النظــم االجتاعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة املعقــدة. مــن الناحيــة املثاليــة، يف 
املدينــة املســتدامة، يتــم الحفــاظ عــى التــوازن بــني هــذه األنظمــة الثــالث املرابطــة وتعزيزهــا مــع الوقــت. عــى 
غــرار ذلــك، إذا فُقــد التــوازن بــني هــذه األنظمــة مــع مــرور الوقــت تنشــأ حالــة مــن انعــدام التــوازن الهيــكيل. هــذا 
يعنــي أن احــد عنــارص النظــام غــري متوافــق مــع العنــارص األخــرى، مــا يســاهم يف تعطيــل مســار خطــط التنميــة 
املســتدامة لنمــو املدينــة، مثلــا هــو الحــال لــدى نشــوء حالــة عــدم التوافــق بــني الحقــول الزراعيــة واألوديــة يف 
جنــوب املدينــة حيــث يَولــد هــذا االختــالل مشــاكل تتعلــق بتوفــري امليــاه واألمــن الغــذايئ، مــا يؤثــر عــى الجوانــب 

االجتاعية-املكانيــة األخــرى يف املدينــة.
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٢،٥  التحليل التفصييل لقضايا مكة املكرمة األربع 

١،٢،٥ أمناط النمو والتنمية غري املتوازنة يف مكة املكرمة

ميكــن مالحظــة دور الزحــف العمــراين يف الجانــب الشــايل الرشقــي 
ــاً مــن األرايض البيضــاء وغــري املطــورة عــى  ــرك جيوب ــذي ت ــة وال للمدين
صعيــد املدينــة واملنطقــة. وبنفــس النهــج التوســعي، تتوقــع خطــة 
الغــريب  الجنــويب  الجانــب  يف  حــري  توســع  منطقــة  ظهــور   2٠٠٦
للمدينــة، مبــارشة عــى خــارج حــدود النطــاق العمــراين ١٤٥٠، والتــي 
لحســن الحــظ مل يتــم تنفيذهــا. باإلضافــة إيل ذلــك، فــان منطقــة حايــة 
حــدود التنميــة والتــي تتداخــل مــع الحــدود البلديــة لجــدة تشــجع النمــط 
التوســعي و التمــدد، حيــث تســتخدم كمحفــز لنمــط التوســع وليــس 
كمنطقــة عازلــة لحايــة التنميــة. يجــب أن تكــون وظيفــة هــذه الحــدود 
إبقــاء املدينــة مدمجــة ومنظمــة، بــدالً مــن توفــري إذن ترشيعــي ومــكاين 

للنمــو املمتــد.
نســمة/  ٦٠.٤٩ الســكانية  الكثافــة  تبلــغ  الحــري،  املســتوى  وعــى 
هكتــار، والتــي ال تعتــرب ذات قيمــة منخفضــة مقارنــة باملــدن الســعودية 
األخــرى. مــع ذلــك، فــإن نســبة ٦٠.٤٩ نســمة/هكتار تســاوي اقــل مــن 
نصــف املعيــار املقــرح مــن قبــل برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات 
البرشيــة والبالــغ ١٥٠ نســمة/هكتار، والــذي يعــد مــن اهــم العنــارص يف 
دعــم برامــج التخطيــط وتصميــم األحيــاء. بينــا تبلــغ مســاحة األرايض 
املدينــة  فــان  الكليــة،  الحريــة  املســاحة  مــن   %2٠ حــوايل  البيضــاء 
بحاجــة إيل تركيــز املزيــد مــن مشــاريع التطويــر يف هــذه املناطــق مــن 
خــالل اســراتيجيات دقيقــة إلعــادة اإلســكان والتكثيــف، بــدال مــن تعزيــز 
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منظــر ملدينــة مكــة املكرمــة مــن بــرج الســاعة، يطــل عــى مواقــع البنــاء الحاليــة واملناطــق غــري املخططــة 

التطــورات الجديــدة يف ضواحــي املدينــة.
أمــا عــى مســتوى املناطــق املحليــة، فيعكــس ذلــك وجــود سلســلة من  
ــة  ــاً يف ضواحــي املدين ــة( عــن النســيج الحــري ، غالب الجيــوب )املعزول
األكــر كثافــة، وبعيــداً عــن املناطــق ذات االســتخدام املتعــدد. يوجــد 
املوجــودة  املناطــق  يف  األرض  اســتخدام  توزيــع  يف  واضــح  اختــالل 
بــني املنطقــة املركزيــة للمدينــة ،)املعرفــة عــى أنهــا املنطقــة يف 
تحــدث  التــي  الجديــدة  الحــرام(، والتطــورات  للمســجد  الغــريب  الجانــب 
يف األجــزاء الشــالية الرشقيــة والجنوبيــة مــن منطقــة الحــرم/ حيــث 
ــاء ســكنية بالكامــل، ونســبة االســتخدام املتعــدد قليلــة جــداً.  توجــد أحي
ــل  ــر كبــري عــى متوي ــدة اث ــاء جدي يف املســتقبل، ســيكون إلنشــاء أحي
املدينــة، التــي ســتحتاج لتغطيــة تكاليــف البنيــة التحتيــة األوليــة للمناطــق 

الجديــدة التــي تقــع بعيــداً عــن مراكــز املدينــة.

وتــؤدي أمنــاط الزحــف العمــراين إىل ضعــف مســتويات اإلدارة البلديــة و 
الحريــة فضــاًل عــا تــؤدي إليــه مــن تكلفــة ماليــة عاليــة تتكبدهــا الحكومة 
حيــث تقديــم البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة. ويف املدينــة املمتــدة، 
تكــون تكلفــة توفــري توصيــل الكهربــاء والــرصف الصحــي وامليــاه النظيفــة 
أعــى منهــا يف املــدن الكثيفــة، و تتأثــر أيضــاً قــدرة الصيانــة الن البنيــة 
التحتيــة اكــر انتشــاراً. وال يعــوض انخفــاض الكثافــة الســكانية التكاليــف 

مــن خــالل نظــام إيــرادات عــادي.
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مناطق تنمية جديدة مقرحة
وسط املدينة الحايل 

 

الشكل ٤٥.  أمناط التنمية والنمو غري املتوازن يف مكة املكرمة
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٢،٢،٥ املدينة الثنائية: تعارض ديناميكية الحجاج واملقيمني

يتضاعــف عــدد ســكان مكــة املكرمــة أثنــاء موســم الحــج. يســاهم الحجــاج 
القادمــون إيل املدينــة املقدســة بزيــادة ثــروة املدينــة ماديــاً، لكنهــم 
التحتيــة.  والبنيــة  واملرافــق  الخدمــات  يف  تشــغيلياً  تحديــاً  يشــكلون 
ــد عــودة ماليــني الحجــاج إيل أوطانهــم، يبقــى ســكان مكــة املكرمــة  عن
البالــغ عددهــم مليــوين نســمة  يف معانــاة مواجهــة املتغــريات يف 
مدينتهــم. تــم إزالــة جــزء كبــري من مكــة املكرمــة القدمية وإعــادة تعمريها 
إلفســاح املجــال نحــو منــو الســياحة، وهــو مــا أجــرب الســكان الغــري قادريــن 
عــى تحمــل مصاريــف اإليجــار يف املدينــة عــى الرحيــل. وعــى صعيــد 
يف  للمشــاركة  تحديــات  متزايــد،  وبشــكل  املقيمــون،  يواجــه  آخــر، 
ــل  ــرشكات، كالفنــادق التــي تح ــة ال ــم ملنافس ــج، واضطراره اقتصــاد الح
محــل البيــوت، وسالســل املطاعــم الرسيعــة  التــي تحــل محــل أكشــاك 

الطعــام يف أســواق الشــوارع التــي كانــت تعــج بالحركــة.
ووفقــا للبيانــات األخــرية التــي شــاركتها عــرب نيــوز يف عــام 2٠١٦م، فقد 
بلــغ متوســط إنفــاق الحجــاج عــى خدمــات الســكن 2٥٠٠ ريــال ســعودي 
)٦٧٠ دوالر( ٤٧، حيــث يتكلــف الحجــاج الذيــن يقيمــون يف نواحــي وســط 
مكــة املكرمــة مــا بــني ٤٠٠٠ ريــال ســعودي )١٠٠٠ دوالر( و٧٠٠٠ ريــال 
ســعودي )١٩٠٠ دوالر(، بينــا يتكلــف الحجــاج الذيــن يقيمون يف مناطق 
أبعــد مــا بــني ١٠٠٠ ريــال ســعودي )2٧٠ دوالر( و 2٥٠٠ ريــال ســعودي 
)٦٧٠ دوالر(. ونظــراً لألربــاح التــي يجنيهــا أصحــاب العقــارات أثنــاء موســم 

منظــر جــوي ملخيــم منــى الــذي، يقــع عــى بعــد ٥ كيلومــرات إىل الــرشق مــن مدينــة مكــة املكرمــة

الحــج، فــان العديــد منهــم يطالبــون املســتأجرين مبغــادرة شــققهم أثنــاء 
موســم الحــج مــن اجــل تأجريهــا للحجــاج. ووفقــاً لعقــود اإليجــار يف مكــة 
املكرمة-التــي تعــد واحــدة مــن اكــر املــدن الســعودية كثافــة- يقبــل 
يغــادر  أن  بــرشط  اقــل  بإيجــارات ســنوية  العقــارات  الكثــري مــن أصحــاب 
ــأجرون الشــقق أثنــاء الحــج. تؤجــر هــذه الشــقق بعقــود ملــدة ١٠  املستـ
أشــهر، وتؤجــر للحجــاج أثنــاء موســم الــذروة ٤٨. وبعيــداً عــن نواحي الســكن 
االفتقــار  مــن  أيضــاً  املقيمــون  يعــاين  الحــج،  بديناميكيــة  املتعلقــة 
هــذان  الحجــاج.  تدفــق  تخــدم  ال  التــي  واملرافــق  والرفيــه  للخدمــات 
املثــاالن يعرضــان بعــض املظاهــر املكانيــة »للمدينــة الثنائيــة« التــي 
ــر عــى مكــة املكرمــة. ومثــة عنــرص آخــر يجــب تســليط الضــوء عليــه،  تؤث
وهــو نظــام النقــل املقــرح للمدينــة، حيــث أن خطــوط املــرو املقرحــة 
ال تتوافــق مــع احتياجــات الســكان، الذيــن ال يذهبــون للمســجد الحــرام كل 
يــوم. وال تــزال الخطــة الحاليــة تظهــر توجهــاً حاســاً نحــو إدارة تنقــل الحجــاج 

ــة لقاطنيهــا.  عوضــا عــن تســهيل االســتخدام اليومــي للمدين
خــالل ورشــة عمــل تــم تنظيمهــا يف شــهر مــارس لعــام 2٠١٨ مــن قبــل 
برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة ووزارة الشــؤون البلديــة 
مــن  مبزيــد  التحديــد  وجــه  عــى  املشــاركون  طالــب  حيــث  والقرويــة، 
االهتــام مــن البلديــات واألمانــات مبســارات التحــرك واحتياجــات الســكان 

ــني. الدامئ
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الكتلة املبنية
مناطق التواجد املكثف للفنادق

مساحات الحرم 
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مناطق التنمية الجديدة
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٣،٢،٥ األمناط الحرضية الشعبية/التاريخية املهددة بالزوال

ضمــن إطــار املســاعي الراميــة الســتيعاب املزيــد مــن الحجــاج، شــهدت 
التاريخــي  العمــراين  منطهــا  يف  جذريــاً  تغــرياً  املكرمــة  مكــة  مدينــة 
والتقليــدي، عــرب بنــاء العديــد مــن املبــاين الشــاهقة حــول الحــرم عــى 
الــذي  الشــعبي  الحــري  النســيج  طريقهــا  هادمــة يف  الســنني،  مــر 
تواجــد يف الســابق حــول املســجد الحــرام.  انــه مــع اســتمرار هــذا النهــج، 
هنــاك خطــر مــن فقــدان املدينــة لبيئتهــا التاريخيــة املبنيــة، وجــزء مــن 

هويتهــا املميــزة.

قيمــة  ذات  مبــاين  هــدم  تــم  الحــج،  أبحــاث  معهــد  لدراســات  ووفقــاً 
أحيــاء كاملــة إلفســاح  إزالــة  تــم  الجديــد. حيــث  للبنــاء  إلفســاح املجــال 
ذات  الخطــوات  هــذه  وتعــد  املدينــة.  وامتــدادات  لتوســعات  املجــال 
الجوفيــة  امليــاه  منســوب  عــى  تأثريهــا  بســبب  أيضــاً،  بيئيــة  خطــورة 

الجيولوجــي. واالســتقرار 

عــى  و  الحريــة  البنيــة  عــى  الجانــب  هــذا  تأثــري  تحليــل  خــالل  ومــن 
مســتوى األحيــاء الســكنية، متــت مالحظــة واختيــار ثــالث أنــواع تطــور 
التاريخــي  نســيجها  مــع  املدينــة  تعامــل  كيفيــة  لتوضيــح  رئيســية، 
والتقليــدي. وتســتند املعايــري املســتخدمة يف هــذا التصنيــف عــى 
ــق  ــة واملناط ــة التاريخي ــري املخطط ــق غ ــني املناط ــه( ب ــاج )أو عدم االندم
التــي تــم تطويرهــا حديثــاً، ومــن ثــم تحديــد ثــالث أنــواع مــن العالقــات 
عــى ثــالث حــاالت دراســية )منــاذج مــن األحيــاء(. تســلط الحالــة األوىل 

 

الشكل ٤٨. دراسة أمناط الشوارع وإرتباطها بالنمط العمراين مبكة املكرمة

 ١. األمناط الحرية الشعبية واملباين املؤسسية

2. األمناط الحرية الشعبية واملشاريع السكنية الجديدة

٣. األمناط الحرية الشعبية والبنية التحتية الجديدة

الضــوء عــى التبايــن بــني النمــط  الحــري التقليــدي واملبــاين الحكوميــة 
التــي تــم بناؤهــا مؤخــراً. هــذه األحيــاء معزولــة كليــاُ عــن النســيج املحيــط 
بهــا، ومنــط الشــوارع التــي تــم إنشــاؤها مؤخــراُ ال يتوافــق أو يتصــل مــع 

ــم أيضــاُ. ــراز القدي الط

النســيج  تصنيــف   / بــني طوبولوجيــة  الفــرق  الثانيــة إيل  الحالــة  تشــري 
الحــري يف األحيــاء التاريخيــة واملبــاين الســكنية العاليــة الجديــدة. هــذا 
يخلــق كثافــة غــري متوازنــة، تضــع ضغطــاً كبــرياً عــى البنيــة التحتيــة القامئــة 
)توزيــع امليــاه والــرصف الصحــي والطــرق ..إلــخ(. باإلضافــة إيل ذلــك، 
يجــب تقييــم األثــر البيئــي لهــذه األحيــاء الجديــدة ألن املبــاين الشــاهقة 
تعطــل نظــام دوران الهــواء الطبيعــي حــول األبــراج الخرســانية مــا يحــد 
مــن التهويــة الطبيعيــة. باإلضافــة إيل ذلــك، فــإن النســيج التقليــدي 
البنيــة  قضيــة  تبــني  الثالثــة  الحالــة  افضــل.  مناخــي  أداء  لــه  والتاريخــي 
التحتيــة الجديــدة، وخاصــة الطــرق الرسيعــة التــي تعــرب مركــز املدينــة 
محاطــة باألبــراج الســكنية الجديــدة. هنــا، ال يصبــح الطريــق الرسيــع عائقــاً 
بــني األحيــاء املختلفــة فقــط، بــل هــذه األبــراج الجديــدة املعزولــة عــن 
األحيــاء املوجــودة مــن قبــل وال عالقــة لهــا مبســتوى الشــارع وظيفيــاً   

ــة. ــاة، عــى مســتوى الشــارع والوصولي ــر ســلباً عــى الحي لتؤث
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الشكل  ٤٩. الشبكات الخراء والزرقاء وعدم تكامل والفرص مبكة املكرمة
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٤،٢،٥ اختالل التوازن البيئي-االجتامعي واالقتصادي

تقــع مدينــة مكــة املكرمــة، مثلــا متــت اإلشــارة إليــه ســابقاً  يف البــاب 
الغــريب للصفيحــة  الجــزء  الجبليــة الصخريــة  يف  بــني املنطقــة  الرابــع، 
العربيــة والــذي يعــد مــن اكــر أجــزاء القــرشة األرضيــة نشــاطاً، والبحــر 
لنشــاطات  للمنطقــة   الجيولوجيــة  الحالــة  توليــد  لوحــظ  وقــد  األحمــر. 
زلزاليــة محسوســة يف مكــة املكرمــة مــن فــرة ألخــرى. وضمــن هــذا 
اإلطــار، فــال بــد مــن التحقــق مــن البنيــة الهندســية ملبــاين املدينــة. يف 
الواقــع، حيــث  يرجــح خــرباء الــزالزل إمكانيــة حــدوث زلــزال بقــوة ٦.٠-٧.٠ 
عــى مقيــاس رخــر يف مكــة املكرمــة خــالل ال ٧٠ ســنة القادمــة، حيــث 
تــم توثيــق نشــاطات زلزاليــة مشــابهة يف املنطقــة عــى مــدار 2٠٠٠ 

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

 
عدم وجود املساحات العامة الخراء يف معظم املناطق املأهولة بالسكان، 

األمر الذي ينتج عنه وجود الجزر الحرارية يف املناطق الحرية.

 
عدم االرتباط ما بني الشبكة الخراء والزرقاء، ما يزيد من عامل التبخر ويقلل 

من كفاءة الزراعة.

ســنة تقريبــاً. تشــكل البنيــة الوعــرة واملخاطــر الزلزاليــة تحديــاً اقتصاديــاً، 
تقنيــاً وفيزيائيــا  يف مجــال توفــري البنيــة التحتيــة، وهــو مــا يحتــم توجيــه 
التطــورات الجديــدة إيل املناطــق التــي ميكــن خدمتهــا بالبنيــة التحتيــة 
ــاً  ــة للمنطقــة. وغالب واملرافــق بكفــاءة، مــع مراعــاة الخصائــص الجيولوجي
مــا تكــون املنحــدرات الوعــرة غــري مالمئــة للتنميــة، بســبب زيــادة تكلفــة 
التطويــر وصعوبــة الوصــول إليهــا، حيــث تصعــب خدمــة املنحــدرات الوعــرة 
مــن قبــل خدمــات الطــوارئ ويصعــب الوصــول لهــا مــن قبــل األشــخاص 
ذوي اإلعاقــات الحركيــة. باإلضافــة إيل ذلــك، عنــد وجــود غــري املخططــة 
لعــدم  األرضيــة  االنهيــارات  لخطــر  تتعــرض  الوعــرة،  املنحــدرات  عــى 
يكــون  أن  يجــب  بنــاء ســليمة.  البنــاء وعــدم وجــود أساســات  اســتقرار 
تنظيــم املدينــة وادارتهــا اكــر دقــة واســتباقية يف منــع االمتــدادات 
الجديــدة عــى األرايض الجبليــة واملنحــدرات الشــديدة، ســواء املرخصــة 

أو غــري الرســمية.

ترتبــط املخاطــر الزلزاليــة واالنهيــارات األرضيــة بشــكل مبــارش بالنظــام 
تحديــات  يواجــه  والــذي  )املــايئ( املعقــد يف املدينــة  الهيدرولوجــي 
الســكان  تعريــض  يــؤدي إيل  مــا  الحــري عليــه،  التطــور  مــن ضغــط 
ــم  ــت النظ ــث تعرض ــكل دوري، حي ــات بش ــن إيل مخاطــر الفيضان والزائري
ــة الطبيعيــة إيل تعطيــالت يف وظائفهــا  ــة والبنيــة التحتيــة املائي البيئي
واملبــاين  الفنــادق  لبنــاء  املجــال  إلفســاح  كاملــة  إزالــة  أو  الحساســة، 
الشــاهقة واملرافــق الدينيــة الكبــرية، مؤثــرة يف ذلــك عــى االنســياب 
ــاه. وبينــا  ــى امتصــاص املي ــة ع ــاه األمطــار وقــدرة الرب الطبيعــي ملي
يتــم تجاهــل وتدمــري البنيــة الهيدرولوجيــة املدفونــة، إال أن هنالك مواقع 
أساســية أخــرى كبــر زمــزم والتــي تتــم مراقبتهــا باســتمرار لضــان جــودة 
امليــاه ملاليــني الحجــاج الذيــن يــزورون هــذا املوقــع، وهــو مــا يشــكل 

داللــة عــى الســلوك املتناقــض.

الخــراء  باإلضافــة إيل ذلــك، تتميــز املدينــة بشــبكة مــن املســاحات 
غــري املتناســقة، وتعتــرب هــذه املســاحات الخــراء و العامــة املفتوحــة 
نــادرة وغــري مرابطــة ، كــا هــو الحــال يف الشــبكة الزرقــاء لألوديــة التــي 
تعــرب املدينــة. إن النقــص يف املســاحات الخــراء وعــدم التوافــق بــني 
باإلضافــة إيل املخاطــر املذكــورة ســابقاً  الخــراء والزرقــاء  الشــبكات 
تحتــاج إيل معالجــة عاجلــة للحــد مــن االنفصــال وعــدم التــوازن بــني األبعــاد 
االجتاعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة ملكــة املكرمــة، مــا يزيــد بــدوره مــن 

ــة وفعاليتهــا.  ــة املدين مرون
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١،١،٦  املدينة املدمجة 

وفقــاً ملبــادئ برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البرشيــة، تحتــاج املــدن لتشــجيع تنفيــذ االســراتيجيات العمرانيــة 
ــات يف  ــة والخدم ــة املتصل ــري بوضــع البنيــة التحتي ــع الح ــاط التوس ــه أمن ــة لتوجي ــار الحاج ــني االعتب ــذ يف ع ــي تأخ الت
أعــى سلســلة األولويــات. يبــدو تصــور املدينــة املدمجــة عــى أنهــا تجمعــات حريــة عاليــة الكثافــة، تتميــز باســتعال 
، حيــث تشــكل مناطــق حريــة كثيفــة وحيويــة، وتحــوي مرافــق وخدمــات موزعــة جيــداً، )كاملستشــفيات  متنــوع 
والحدائــق واملــدارس وأماكــن الرفيــه(. أن إنشــاء آليــات عمرانيــة وترشيعيــة تنظيميــة مــن اجــل توحيــد املدينــة املدمجــة 
يــؤدي إيل زيــادة فــرص الوصــول واملــيش، بالتــايل زيــادة عــدد مســتخدمي وســائل النقــل العــام واملســاحات العامــة 
ــادة التفاعــل بــني أفــراد املجتمــع. تتضمــن السياســات التــي  وتخفــف أيضــاً مــن شــدة االزدحــام ودعــم االقتصــاد وزي
تدعــم الدمــج الحــري ودعــم التجديــد الحــري وإعــادة إحيــاء مراكــز املــدن وضبــط التوســع يف املناطــق الريفيــة 

واملحيطــة، داعمــة بذلــك الكثافــة العاليــة وتنــوع االســتعال وتركيــز التنميــة الحريــة حــول نقــاط النقــل العــام.

٢،١،٦  املدينة املتكاملة 

تتطــور  املدينــة املتكاملــة بشــكل شــامل بحيــث تقــدم خدمــات حريــة موزعــة جيــداً فيــا تســاهم كل أجزائهــا يف 
وظائفهــا وتجمــع النــاس مــن مختلــف الطبقــات االجتاعيــة والفئــات العمريــة لتخدمهــم جميعــاً بيئــة حريــة عاليــة 
الجــودة. مــع ذلــك، يشــري معيــار التكامــل إىل رضورة النظــر يف جميــع السياســات واملقرحــات ومــدى ترابطهــا ببعضهــا 
البعــض. وضمــن هــذا اإلطــار، يجــب أن ينعكــس معيــار التكامــل والرابــط بــني مختلــف العنــارص الحريــة مــن خــالل 
املدينــة ككل بحيــث تكــون قيمتهــا أعــى مــن مجمــوع قيــم مكوناتهــا املنفــردة. وضمــن إطــار أشــكال االســتجابة 
ــل(،  ــة )املوئ ــتوطنات البرشي ــدة للمس ــم املتح ــج األم ــو برنام ــارصة،  يدع ــة املع ــدة يف املدين ــط املعق ــكال الرب ألش
،  لوضــع أشــكال التدخــل  املالمئــة للســياق بحيــث تكــون قــادرة عــى معالجــة الجوانــب املتعــددة أألبعــاد ألشــكال 
التكامــل االجتاعــي العمــراين ضمــن مختلــف السياســات واملارســات الحريــة. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن انعــدام 
أشــكال االندمــاج االجتاعــي املــكاين املتعــدد األبعــاد يف مكــة املكرمــة ، لكنهــا تظهــر بشــكل واضــح  يف كيفيــة 
تحديــد املدينــة لحالــة االزدواجيــة الناشــئة للتعامــل مــع كل مــن الســكان الدامئــني والحجــاج. . وعــى هــذا النحــو،  فــإن 
ــة مشــركة قــد  ــة العيــش يف بيئــة حري ــار تجرب ــة وقاطنيهــا الختب تحقيــق التكامــل بــني مختلــف مســتخدمي املدين

يكــون احــد الحلــول املقرحــة ملكــة املكرمــة.

٣،١،٦ املدينة التاريخية 

تعــرَّف املدينــة التاريخيــة عــى أنهــا تجمعــات برشيــة نشــطة، مرشوطــة بقــوة بتوفــر بنيــة فيزيائيــة تنبــع مــن ماضيهــا، 
وميكــن التعــرف عليهــا  مــن خــالل تطــور ســكانها ٤٩. بنــاًء عــى هــذا التعريــف، مــن املهــم أن تكــون األماكــن التاريخيــة 
مســكونة مــن قبــل نــواة حضاريــة حيــة، لهــا هويــة حريــة 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 التاريخيــة. تعــاين مدينــة مكــة املكرمــة عــى وجــه 
الخصــوص مــن هــذا الضغــط، وهــي  تخــرس اغلــب مناطقهــا التاريخيــة وســكانها املقيمــني بســبب التطــورات الجائــرة 
الهادفــة إليــواء الحجــاج، األمــر الــذي أســفر بــدوره عــن نشــوء املضاربــات العقاريــة . وضمــن هــذا اإلطــار، فمــن الــرورة 
مبــكان البــدء بإعــداد تصنيــف لهــذه املناطــق، متبوعــاً بإعــداد أنظمــة دقيقــة للحفــاظ عليهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا 
وتنشــيطها، ليــس بهــدف حايــة املبــاين الراثيــة فحســب، بــل للحفــاظ عــى النســيج  الحــري التاريخــي بأكملــه، 

شــامالً كل عنــارصه مــن أمنــاط الشــوارع إيل الســكان.

٤،١،٦ املدينة املرنة 

تأخــذ املدينــة املرنــة بعــني االعتبــار الشــكل األنســب للبيئــة املنشــأة، إضافــة للبنيــة التحتيــة املاديــة لتكــون اكــر مرونــة 
وقــدرة عــى مواجهــة الظــروف املاديــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة التــي تتبــع اســتنفاذ املــوارد النفطيــة وتغــري املنــاخ. 
وميكــن تعريــف املدينــة املرنــة عــى أنهــا »شــبكة مســتدامة مكونــة مــن أنظمــة ماديــة ومجتمعــات« ٥١ تتكــون مــن 
ــة  ــاالت والرب ــق االتص ــة ومراف ــة املادي ــة التحتي ــاين والبني ــرق واملب ــة للط ــة، إضاف ــأة والطبيعي ــة املنش ــارص املدين عن
والطبوغرافيــة والســات الفيزيائيــة والجيولوجيــا ومجــاري  امليــاه وكثافــة الســكان ..الــخ. وبصــورة عامــة، تعمــل النظــم 
املاديــة كجســد املدينــة، فهــي عظامهــا ورشايينهــا وعضالتهــا. املدينــة املرنــة هــي مــدن قــادرة عــى تحمــل الصدمــة 
والضغــط الشــديدين دون نشــوء أي عواقــب فوريــة أو تشــوهات دامئــة. ويعتــرب هــذا الجانــب يف غايــة األهميــة 
بالنســبة ملكــة املكرمــة، حيــث أن الديناميــة املتعلقــة بتقلــب الســكان، مــع ذروة الطلــب عــى الغــذاء واملــاء والتنقــل 
والخدمــات، تضــع النظــام الحــري تحــت ضغــط كبــري متكــرر. ولذلــك، ميكــن  اعتبــار مســألة إعــادة التــوازن يف طريقــة 

عمــل النظــام الحــري مبثابــة الحــل األمثــل بالنســبة ملكــة املكرمــة.

١،٦ االستجابات اإلسرتاتيجية 

بعد إجراء التشخيص عى املستوى االسراتيجي وتحديد اهم أربعة قضايا اسراتيجية تؤثر عى التنمية العمرانية يف مكة املكرمة، تم بناء عى 
ذلك تحديد أربعة تدخالت اسراتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عى وجه الخصوص الرشح التفصييل وكذلك البعد املكاين 

عى املستويات التخطيطية املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات مكة املكرمة. 
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٢،٦ النامذج املناسبة للتنمية العمرانية يف

 مدينة مكة املكرمة 

١،٢،٦ املدينة املدمجة: توحيد التنمية من خالل إنشاء مراكز

 جديدة وتكثيفها

مثــة ضغــط كبــري عــى قلــب مكــة املكرمــة  الحــري وهــو مــا يعــزى 
للعنــرص الجــاذب األبــرز يف املدينــة وهــو املســجد الحــرام يف وســط 
مكــة. عــالوة عــى ذلــك، تســتقبل أيضــاً منطقــة املشــاعر املقدســة 
أعــداداً كبــرية مــن الحجــاج خــالل فــرات محــددة مــن الســنة. ولتخفيــف 
الضغــط عــى مركــز املدينــة ونظــام املواصالت الحــايل، تضمن املخطط 
العمــراين لعــام 2٠١2م مقرحــاً لتحديــد مجمعــات ســكنية ثانويــة حــول 
املدينــة كوجهــات جديــدة للحجــاج. وضمــن هــذا الســياق، وجــدت مراجعــة 
العمــراين  للمخطــط  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة  األمــم  برنامــج 
لعــام 2٠١2م مطابقتــه ومتاشــيه مــع نتائــج وتوصيــات الربنامــج. ويهــدف 
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األرايض البيضاء املتبقية داخل النسيج العمراين الحايل

املخطــط إىل جعــل املدينــة منوذجــاً متعــدد املراكــز، مــا يشــري إىل 
أن املناطــق الجديــدة للتكثيــف يجــب أن تكــون ضمــن النطــاق العمــراين 
الزحــف  أشــكال  مــن  والتقليــل  البعيــدة  التطــورات  مــن  للحــد  الحــايل 
العمــراين. وعليــه، يجــب أن تصبــح نقــاط املواصــالت العامــة، التــي تقــع 
جديــدة  مراكــز  أي  التنمويــة:  للتجمعــات  مراكــز  النمــو،  مناطــق  ضمــن 
متعــددة االســتخدام موزعــة يف أنحــاء املدينــة، وتتبــع مبــادئ التنميــة 

املوجهــة العابــرة.
يركــز الحديــث حــول املدينــة املدمجــة عــى العالقة بني الشــكل الحري 
واســتدامة املدينــة، وذلــك وفقــاً للتوصيــات التــي تنــص عــى أن شــكل 
املــوارد  اســتخدام  اســتدامة  عــى  هامــة  أثــار  لــه  وكثافتهــا  املــدن 
املدينــة  مفهــوم  أن  بيــد  املواطنــني.  حيــاة  ونوعيــة  املســتقبل  يف 
ــة  ــاً عــن مفهومهــا ألي مدين ــة مكــة املكرمــة يختلــف كلي املدمجــة لتنمي
أخــرى، حيــث أن الرؤيــة العمرانيــة الناشــئة ملدينــة مكــة املكرمــة تهــدف 
وكثيفــة  مميــزة  مراكــز  تحــوي  املراكــز،  متعــددة  مدينــة  إىل  لتحويلهــا 
الرؤيــة،  هــذه  إطــار  وضمــن  جيــد.  ترابــط  وذات  االســتخدام  ومتعــددة 
فــإن تنفيــذ عمليــة تكثيــف إســراتيجية مــن شــأنه اإلســهام يف تغيــري 
شــكل مكــة املكرمــة تدريجيــاً إىل نظــام متعــدد املراكــز يعمــل بشــكل 
تتمحــور  ارتــكاز  كعمــود  الجديــدة  املواصــالت  شــبكة   باســتخدام  جيــد 
حولــه عمليــات التكثيــف التــي تســتغل األرايض  البيضــاء ضمــن اإلطــار 
العمــراين الحــايل إلعــادة تــوازن فــرص الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق 
التجاريــة وفــرص العمــل وتوزيعهــا. وتحقيقــاً لهــذه الرؤيــة، هنــاك حاجــة 
إىل عمليــات تكثيــف انتقائيــة ضمــن اإلطــار العمــراين القائــم، والتــي 
تحتــاج إىل وضــع أدوات ترشيعيــة جديــدة إضافــة للموجــودة، مثل منطقة 
لضــان وجــود  تنقيحهــا وتنفيذهــا  يتــم  بحيــث  التنميــة،  حــدود حايــة 
التطويــر،  غــري املرخصــة ألغــراض  أنظمــة قويــة يف محيــط املناطــق 
نحــو  التنميــة  توجيــه جهــود  وإعــادة  العمــراين  الزحــف  وملنــع عمليــات 
املراكــز الجديــدة. ومتاشــياً مــع سلســلة مــن املعايــري، مثــل التطــورات 
الحاليــة وتوفــر األرايض  البيضــاء والحاجــة امللحــة لنظــام نقــل عــام جديــد، 

ــدة، وهــي: ــد خمســة مراكــز جدي ــم تحدي ت

يتمتــع  والــذي  الرسيــع  الحرمــني  قطــار  ملحطــة  الرئيــيس  املركــز   •
ــدا. كــا سيشــكل  ــا جدي ــاً حيوي ــح مركــزاً حضاري ــات الالزمــة ليصب باإلمكاني
هــذا املركــز بوابــة هامــة للحجــاج القادمــني بــراً مــن جــدة، إضافــة إلمكانيــة 
تشــكيله لوجهــة جديــدة للحجــاج عــرب توفــري أشــكال التطويــر الكثيفــة 

للحجــاج. الالزمــة  الخدمــات  واملتعــددة االســتخدام إضافــة لتوفــري 
أحــادي االســتخدام  يعتــرب توســع  الــذي  الحــايل،  الشــايل  التوســع   •
لغايــات اإلســكان يف معظــم األحيــان. ويف ظــل بعــض أشــكال التطويــر 
القامئــة حاليــاً، ميكــن أن يشــكل مركــزاً جديــداً. كــا ميكــن أن يشــكل 
مركــزاً هامــاً ضمــن النظــام العمــراين املتعــدد املراكــز الجديــد ملدينــة 
مكــة املكرمــة يف حــال تكثيــف أشــكال التطويــر عــرب توفــري الخدمــات 
ــة باســتخدام  واملرافــق املســاندة، وعــرب ربطــه مبنطقــة وســط املدين

شــبكة املواصــالت الجديــدة.
• األقطــاب الجنوبيــة الثالثــة عــى امتــداد شــبكة النقــل العــام املقــرح، 
والتــي ال تــزال غــري مطــورة، إال أنهــا تتمتــع باإلمكانيــات الالزمــة لــي 
تشــكل مراكــز جديــدة لإلســهام يف إعــادة التــوازن إىل حالة االســتقطاب 

الحــايل للخدمــات.

النظرة املستقبلية
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٢،٢،٦ املدينة املتكاملة: ترابط املدينة والدمج ما بني 

املقيمني والحجاج 

مثــة رضورة ماســة إلعــداد مجموعــة متكاملــة مــن السياســات والتدخــالت 
الواســع  والعمــراين  االجتاعــي  االندمــاج  تحقيــق  لغايــات  املناســبة 
كخطــوة  العمرانيــة.  االزدواجيــة  حالــة  ولتفكيــك  املدينــة،  يف  النطــاق 
أوىل، يجــب الركيــز عــى تنفيــذ شــبكة النقــل العــام املقرحــة، والــذي 
ميكــن أن يشــكل عمــود األســاس لتحقيــق االندمــاج عــرب إتاحــة أنشــطة 
التنقــل والتبــادل والتفاعــل بــني األفــراد، وهــو مــا سيســاهم بالتــايل 
يف دعــم االندمــاج والتواصــل بــني مختلــف أجــزاء املدينــة، وتســهيل 
التفاعــل بــني املقيمــني والحجــاج. وبصــورة عامــة، فــإن تنفيــذ خــط املــرو 
املقــرح سيشــكل  حجــر أســاس للتكامــل والتواصــل بــني مختلــف أجــزاء 
املدينــة، وكذلــك لتســهيل التفاعــل بــني الحجــاج واملقيمــني. وبفضــل 

 
املناطق ذات القيمة التاريخية 

املحتملة،املنشأة قبل عام ١٩٧٣م

 
مخيات منى 

 
خط املرو الذي يعمل حالياً يف منطقة املشاعر

ــة أكــر كثافــة وســيتم  تطبيــق خطــة املــرو املقرحــة، ســتصبح املدين
تفعيــل الرؤيــة املتعــددة املراكــز، وتكثيــف املراكــز متعــددة االســتخدام 
حــول نقــاط املواصــالت، األمــر الــذي لــن يســاهم يف تحقيــق التوزيــع 
األكــر تنوعــاً للكثافــات الســكانية فحســب، بــل أنــه سيســاهم كذلــك 
يف توزيــع الحجــاج عــى هــذه املراكــز املتصلــة جيــداً بنظــام النقــل العــام 
الجديــد، كــا انــه سيحســن مــن االندمــاج والتاســك االجتاعــي، إضافــة 
لتحقيــق االندمــاج املنشــود بــني الســكان والحجــاج يف أنحــاء املدينــة.

املدينــة  ثنائيــة  معالجــة  إىل  الحاجــة  تشــكل  املكرمــة،  ملكــة  بالنســبة 
رئيســياً  جانبــاً  للحجــاج،  عامليــة  وكوجهــة  للســكان  مســتقراً  باعتبارهــا 
لتحقيــق االندمــاج. وبنــاًء عــى التوصيــة اإلســراتيجية الســابقة، تنطــوي 
رؤيــة مدينــة مكــة املكرمــة املدمجــة عــى توزيــع إســراتيجي للخدمــات 
وفقــاً  املدينــة،  أنحــاء  يف  املقيمــني  و  للحجــاج  اإلســكان  ومرافــق 
للنمــوذج متعــدد املراكــز املذكــور ســابقاً، والبــدء بإعــادة هيكلــة املدينــة 
حــول أماكــن االندمــاج الجديــدة. وباإلضافــة إىل املراكــز الجديــدة املنبثقة 
كوجهــات جديــدة، تــم تحديــد ثــالث مناطــق اســراتيجية لهــا القــدرة عــى 

أن تشــكل مســاحات لتحقيــق االندمــاج:

• توجــد العديــد مــن املناطــق التاريخيــة والشــعبية املنشــأة قبــل عــام 
١٩٧٣، وميكــن أن يقــدم النســيج الحــري الشــعبي املوجــود ومنطــه 
الســتيعاب  هامــة  فرصــاً  اإلنســانية  والبيئــة  الشــوارع   تخطيــط  يف 
إضافــة  للحجــاج،  مؤقتــة  إســكان  إلنشــاء  املناســبة  التطويــر  مشــاريع 
لتقديــم فــرص للتطويــر واإلنعــاش االقتصــادي يف املناطــق التاريخيــة 

والشــعبية.
الثالثــة ماليــني شــخص، بفضــل  يقــارب  مــا  • يســتوعب مخيــم منــى 
إنشــاء مائــة ألــف خيمــة فيــه. ويعتــرب مخيــم منــى منطقــة كبــرية مخدومــة 
ــه بالكامــل عــى مــدار العــام  ــاً، ومــع ذلــك، ال يتــم اســتغالل إمكانات جزئي
بعــض  اقرحــت  العمــرة.  فــرات  يف  املســتخدمني  عــدد  لقلــة  نظــراً 
مجموعــات العمــل أثنــاء الــورش دراســة إعــادة اســتخدام هــذه املنطقــة 
ســبيل  عــى  اســتغاللها  يقــرح  لــذا  املؤقتــة،  االســتخدامات  لبعــض 
املثــال لتنظيــم التجمعــات الثقافيــة أو املعــارض الدينيــة أو أي نشــاطات 
أخــرى والتــي ســتجعلها منطقــة حيويــة ، وذات فائــدة وأثــر إيجــايب لــكل 

مــن الحجــاج واملقيمــني عــى حــد ســواء.
• خــط املــرو الحــايل، الــذي يعمــل يف منطقــة املشــاعر، هــو خــط 
املــرو الوحيــد يف اململكــة العربيــة الســعودية. وبالرغــم مــن الخطــط 
الراميــة لتنفيــذ نظــام مــرو جديــد لخدمــة ســكان املدينــة، إال أنــه مــن 
التكثيــف  عمليــات  لتحفيــز  الحــايل  املــرو  خــط  اســتخدام  املمكــن 
واالندمــاج. كــا ميكــن لهــذا النظــام أن يشــكل مســتقبالً وســيلة هامــة 
لتحقيــق االندمــاج بــني مختلــف مناطــق املدينــة، مبــا يف ذلــك مخيــم 

منــى، عــرب ربطــه بنظــام النقــل العــام املتوقــع تنفيــذه.

النظرة املستقبلية
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٣،٢،٦ املدينة التاريخية: حفظ الهوية التاريخية ملدينة

 مكة املكرمة وإثرائها

تعــاين مدينــة مكــة املكرمــة مــن تــاليش معظــم مالمحهــا التاريخيــة 
املناطــق  يف  ســيا  ال  الناشــئة،  التطويــر  عمليــات  جــراء  واملحليــة 
املحيطــة باملســجد الحــرام، والتــي تعــد مــن أقــدم مناطــق املدينــة. 
لوضــع  للمدينــة، مثــة رضورة  التاريخيــة  الهويــة  عــى  الحفــاظ  ولغايــات 
مجموعــة مــن الترشيعــات واألنظمــة لحايــة األحيــاء التاريخيــة والشــعبية. 

وتتضمــن تلــك املناطــق الشــوارع واألمنــاط العمرانيــة، باإلضافــة إىل 
تعكــس  والتــي  املســاندة  االجتاعيــة  والهيــاكل  البنــاء  طوبولوجيــة 
ــاة فيهــا، ومــايض وحــارض ســكانها.  ــة بذاتهــا، وطريقــة الحي ــخ املدين تاري
ــة  ــة، فتتضمــن رؤي ــة مكــة املكرمــة املدمج ــتناداً إلســراتيجية مدين واس
عــى  بالحفــاظ  خاصــة  إســراتيجية  لتنفيــذ  مقرحــاً  التاريخيــة  املدينــة 
هويــة املدينــة وإثرائهــا  إضافــة لتحقيــق االســتغالل األمثــل لتاريــخ مكــة 

املكرمــة الفريــد ودورهــا التاريخــي كوجهــة دينيــة مضيافــة.

تاريخيــاً، اعتــاد ســكان مدينــة مكــة املكرمــة عــى إيــواء واســتضافة الحجــاج 
يف بيوتهــم يف فــرة الحــج. بيــد أنــه قــد لوحــظ التغــري الحاصــل يف 
النســق العمــراين وتقاليــد الضيافــة عــى مــر األعــوام العرشيــن املاضية 
العامليــة  الفنــادق  إنشــاء  يف  امللحوظــة  الزيــادة  ظــل  يف  وذلــك 
واملبــاين الشــاهقة يف املدينــة. وميكــن إلعــادة إحيــاء هــذا التقليــد 
ــارات  ــري خي ــالل توف ــن خ ــة م ــة املقدم ــتويات الضياف ــز مس ــم تعزي القدي
اإلقامــة الصغــرية النطــاق، مثــل »الفنــادق الصغــرية« أو مــا شــابه، لتتــوزع 
ــاء الشــعبية والتاريخيــة. كــا أن تنفيــذ هــذا املقــرح لــن  يف أنحــاء األحي
ــة التباعــد املــكاين واالجتاعــي بــني الحجــاج  يســاهم يف الحــد مــن حال
واملقيمــني فحســب؛ بــل أنــه سيســاهم يف توفــري فرصــة لزيــادة دخــل 
األرس مــن الطبقتــني املتوســطة والفقــرية، إضافــة إىل إنعــاش اقتصــاد 
املناطــق التاريخيــة والتقليديــة. إال أنــه مثــة رضورة ملراعــاة االختالفــات 
متنوعــة  خطــة  وضــع  يجــب  وكذلــك،  املختلفــة،  املناطــق  أنــواع  بــني 
ووفقــاً  تصنيفهــا.  بعــد  املناطــق  تلــك  وإنعــاش  ولتطويــر  للحفــاظ  
ملميــزات النســيج الحــري يف مكــة املكرمــة، تــم تحديــد ثالثــة مناطــق 

والتــي تحتــاج إىل طــرق معالجــة مختلفــة، مبــا يف ذلــك:

قــرون.  منــذ  مأهولــة  كانــت  والتــي  املكرمــة  مكــة  وســط  منطقــة   •
وبالرغــم مــن مشــاريع التطويــر املنفــذة والتــي تضمنــت إنشــاء فنــادق 
جديــدة وتوســعة املســجد الحــرام والتــي تســببت بخســارة عنــارص مهمــة 
مــن تــراث املدينــة، فــال يــزال هنالــك جــزء كبــري مــن النســيج التاريخــي 
والــذي يســتحق الحايــة والتطويــر مــن خــالل وضــع نظــام جديــد ومتكامل 

ــة. ــراث املوجــود باملدين للحفــاظ عــى ال
•  هنــاك العديــد مــن املناطــق الشــعبية التــي تــم بناؤهــا  قبــل عــام 
تاريخيــة. تتميــز هــذه األحيــاء  ١٩٧٣، والتــي ميكــن أن تحظــى بأهميــة 
بنمــط شــعبي دارج، والــذي يتضمــن هويــة املدينــة. وبالرغــم مــن افتقــار 
تلــك املناطــق للقيمــة الراثيــة مــن حيــث املبــاين، إال أنهــا تقــدم نســيجاً 
حريــاً أصيــاًل ومنطــاً عمرانيــاً ثريــاً يرتبــط بالهيــكل االجتاعــي العمــراين 
والــذي يتعــني الحفــاظ عليــه باعتبــاره جــزءاً مــن هويــة مدينــة مكــة املكرمة.
ــاء غــري املخططــة والشــعبية  يف محيــط املدينــة  •  نشــأت بعــض األحي
عــى أراض منحــدرة، مــا يعنــي تعرضهــا للخطــر الدائــم واملتمثــل يف 
تلــك  الرابيــة،  وبالتــايل حاجــة قاطنيهــا لإلغاثــة. وتتطلــب  االنهيــارات 
املناطــق دراســة متكاملــة لتحديــد املخاطــر املحتملــة ولنقــل قاطنيهــا 
إىل مواقــع آمنــة، أو تطويرهــا وربطهــا بشــكل أفضــل مــع املدينــة يف 
يجــب وضــع  عــدم تعرضهــا ألي مخاطــر. إضافــة إىل ذلــك،  ثبــوت  حــال 

أنطمــه ولوائــح للتخطيــط ملنــع أي متــدد أو بنــاء

النظرة املستقبلية
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الزراعة املقرحة يف املناطق الحرية 

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

واالقتصادية يف مكة املكرمة

تهــدف هــذه االســراتيجية إىل تعزيــز إعــداد األطــر العمرانيــة الداعمــة 
لتحقيــق االســتخدام واإلدارة املســتدامة لــألرايض واملــوارد الطبيعيــة، 
ولدعــم االندماجيــة والكثافــة املناســبة وتعــدد املراكــز واالســتخدامات 
املتعــددة كــا ذكــر يف االســراتيجيات الســابقة. ويتطلــب هــذا النهــج 
،الــذي يهــدف إىل إعــادة تــوازن آليــة عمــل املدينــة، وإىل تعزيز مســتوى 
مرونــة املدينــة، وزيــادة كفــاءة املــوارد ودعــم االســتدامة البيئيــة يف 
ظــل تحفيــز نشــوء وفــورات الحجــم مــن خــالل تعزيــز مســتويات الحــد مــن 

املخاطــر، واألمــن الغــذايئ واملــايئ.

 
الكتلة املبنية
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مساحات خراء داخل املدينة غري كافية 

لوحــظ كذلــك  قلــة مســتوى املســاحات العامــة الخــراء وتناثرهــا، فضــالً 
عــن انفصالهــا عــن الشــبكة الزرقــاء مــن األوديــة العابــرة للمدينــة. ولذلــك، 
يجــب معالجــة النقــص العــام يف املناطــق الخــراء واملخاطــر البيئيــة 
املذكــورة ســابقاً، للحــد مــن االنفصــال وعــدم التــوازن لألبعــاد االجتاعيــة 
والبيئيــة واالقتصاديــة ملكــة املكرمــة بغيــة تعزيــز مرونــة املدينــة. بنــاًء 
ــاء شــبكتها  عــى ذلــك، وكنقطــة بدايــة، يجــب عــى املدينــة أن تعيــد بن
الخــراء غــري املتناســقة وتقويتهــا مــن خــالل تحويــل األرايض  البيضــاء 
ذلــك،  إىل  باإلضافــة  املدينــة.  وســط  يف  خاصــة  عامــة،  مناطــق  إىل 
كلــا  والزرقــاء  الخــراء  الشــبكة  وصــل  تعيــد  أن  املدينــة  عــى  يجــب 
أمكــن، واالنتقــال تدريجيــاً بعيــداً عــن النظــام الهنــديس الحــايل للتحكــم 
بالفيضانــات، واســتبداله بنظــام إدارة ميــاه طبيعــي وعــى املســتوى 
الحــري بالكامــل. يجــب حايــة األوديــة الرئيســية، التــي تحمــل تدفــق 
امليــاه بشــكل رئيــيس باتجــاه املدينــة ولهــا القــدرة عــى إعــادة تــوازن 
مســتوى امليــاه الجوفيــة، مــن انتهــاكات التطويــر، وإعــادة فتحهــا طبيعيــاً 
حيثــا امكــن، مــا يســاهم بالتــايل يف توفــري الفــرص إلنشــاء حدائــق 

ــة. وأماكــن عامــة جديــدة يف أنحــاء املدين

وباإلضافــة إىل إعــادة إنشــاء آليــات إعــادة تعبئــة امليــاه الجوفيــة تدريجيــاً، 
ســيعمل هــذا النهــج عــى توفــري فــرص لدعــم الزراعــة الحريــة وشــبه 
الحريــة، وتعزيــز األمــن الغــذايئ ومســتويات املرونــة. كذلــك، يجــب 
الصغــرية،  العامــة  املناطــق  مــن  مكــون  ومرابــط  واضــح  نظــام  وضــع 
يســتهدف املناطــق املحيطــة باملســجد الحــرام التــي تعــاين مــن شــدة 
املراكــز  يف  للتطويــر  مرافقــاً  النظــام  هــذا  وليكــون  حاليــاً،  االزدحــام 
الجديــدة ذات الكثافــة العاليــة. وضمــن هــذا اإلطــار، تــم تعريــف ثــالث 

طــرق كأســاس للرؤيــة اإلســراتيجية ملرونــة مدينــة مكــة الكرمــة.

• عمليــات إعــادة الحيــاة الطبيعــة إىل األوديــة الصناعية، والتي تســتهدف 
األوديــة الرئيســية بشــكل أســايس، وتتحــرك تدريجيــاً نحــو نظــام إدارة 
ميــاه طبيعــي لتعزيــز األمــن املــايئ ومرونتــه مــع إعــادة تأهيــل األوديــة 

وتحويلهــا إىل حدائــق عامــة لتحســني مســتوى معيشــة الســكان.
•  توفــري أماكــن عامــة صغــرية ومفتوحــة وخــراء، مــن خــالل اســتغالل 
األرايض البيضــاء ملعالجــة مشــكلة نقــص املناطــق الخــراء يف وســط 
املدينــة ويصاحبهــا عمليــات تكثيــف اســراتيجية ملعالجــة ومنــع االزدحــام.
•  تشــجيع الزراعــة الحريــة وشــبه الحريــة عــى طــول األوديــة املعــاد 
تأهيلهــا لتعزيــز مســتويات األمــن الغــذايئ ومرونتــه مــن خــالل توفــري 

فــرص اقتصاديــة أيضــاً.

النظرة املستقبلية
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٣،٦ خطة العمل الالزمة ملدينة مكة املكرمة  

١،٣،٦ تحويل اإلسرتاتيجية إىل خطوات تنفيذية 

وقابلــة  ملموســة  اســراتيجيات  إىل  النظريــة  التوصيــات  تحويــل  إن 
للتطبيــق يحتــاج إجــراءات داعمــة واضحــة ومنظمــة والتــي ميكــن  مــن 
العمرانيــة،  النواحــي  مــن  كل  عــى  املتوقــع  التحويــل  إحــداث  خاللهــا 
واالقتصاديــة، واالجتاعيــة. وعــى هــذا النحــو، فــإن خطــة العمــل التــي 
التدخــالت  مــن  مبجموعــة  واملَدّعمــة  األربعــة  التوصيــات  عــى  ترتكــز 
األولويــات  تحديــد  يف  كدليــل  تعمــل  املكرمــة،  ملكــة  اإلســراتيجية 
العمــل  لبنــاء مدينــة مدمجــة ومرنــة. وتحــدد خطــة  الالزمــة  واإلجــراءات 
أربعــة إجــراءات شــاملة، متوخــاه ملدينــة مكــة املكرمــة تحديــداً، والتــي 

يــيل: تتضمــن كالً مــا 

إجــراء ١: إنشــاء نظــام نقــل عــام جديــد جيــد التوزيــع لدعــم إنشــاء مراكــز 
جديدة.

املناطــق  حــول  االســرتاتيجية  التكثيــف  بعمليــات  البــدء   :٢ إجــراء 

النقــل. وخطــوط  الرئيســية 

نظــام  وإنشــاء  باملدينــة  الطبيعيــة  العنــارص  ربــط  إعــادة   :٣ إجــراء 

الخــرضاء. العامــة  للمســاحات  متكامــل 

إجراء ٤: حامية وإحياء ودمج املناطق التاريخية والشعبية.

الحريــة  التدخــالت  لتنفيــذ  نظــام  إىل  الحاجــة   2 و   ١ اإلجــراءات  تعالــج 
الناشــئة  االنفصــال  وحالــة  العمــراين  الزحــف  مشــكلة  معالجــة  لغايــات 

صــورة جاعيــة التقطــت عنــد نهايــة ورشــة العمــل بــني وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة )برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية( وأمانــة مكــة املكرمــة والجهــات املعنيــة املحليــة

 

يف املدينــة. ويتــم تطبيــق نظــام شــبكة النقــل العــام وإنشــاء املراكــز 
الجديــدة حــول  املفاصــل الرئيســية عــى مســتوى املدينــة بأكملهــا. أمــا 
ــدوره يف معالجــة مســألة إعــادة تأهيــل العنــارص  اإلجــراء ٣، فباإلضافــة ل
التدخــالت  دعــم  يف  أيضــاً  يســاهم  فإنــه  وبيئيــاً،  اجتاعيــاً  الطبيعيــة 
املحــددة مــن خــالل اســتهداف شــبكة املناطــق العامــة الصغــرية عــى 
مســتوى األحيــاء الســكنية.، فيــا يركــز اإلجــراء ٤ عــى مســتوى األحيــاء 
ــة  ــاء املناطــق الراثي ــة وإعــادة إحي ــة وترقي الســكنية، حيــث يهــدف  لحاي

التــي تشــمل املناطــق التاريخيــة والشــعبية.

مســتوى  مســتويني:  عــى  أثــراً  العمــل  خطــة  تحــدث  عــام،  وبشــكل 
ــاء الســكنية. وتعــزز خطــة العمــل أيضــاً أشــكال  املدينــة ومســتوى األحي
إلعــادة  املواصــالت  شــبكة  تحســني  خــالل  مــن  واالندمــاج  التواصــل 
التكثيــف  وتعزيــز  املدينــة،  مســتخدمي  مختلــف  بــني  الروابــط  بنــاء 
االســراتيجي وتحســني اندمــاج الضواحــي الحريــة مــع باقــي املدينــة. 
كــا تدعــم الخطــة إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الطبيعيــة لتحقيــق تعدديــة 
الوظائــف، وتعــزز التنــوع االقتصــادي عــى نطــاق املناطــق الســكنية، 
إضافــة ملــا تطرحــه مــن برامــج للحفــاظ عــى تــراث املناطــق الشــعبية 
والتاريخيــة. ويف حــال تنفيذهــا، ميكــن أن تســاهم هــذه اإلجــراءات يف 
ملكــة  الحريــة  التنميــة  لعمليــات  ومتكاملــة  شــاملة  مراجعــة  تحقيــق 

املكرمــة .

النظرة املستقبلية



١٠٧

مناطق التكثيف ذات األولوية

املساحات الخراء العامة املفتوحة املقرحة

األودية الرئيسية

أرايض زراعية

عمليات إعادة الحياة الطبيعة إىل األودية الصناعية

الزراعة املقرحة يف املناطق شبه الحرية 

مناطق تنمية جديدة مقرحة

مناطق الحرم 

الكتلة املبنية

مناطق غري رسمية بدون قيمة تاريخية

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

املناطق التاريخية

أرايض بيضاء 

املسجد الحرام 

محطة قطار الحرمني الرسيع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )املقرح(

التنمية املرتبطة بوسائل النقل

 )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(

خط املرو ذو األولوية يف مرحلة التنفيذ

خطوط املرو املقرحة

محطات

 

الشكل ٥٤. توصيات االسراتيجية والرئيسية لتنمية وتطوير مكة املكرمة

النظرة املستقبلية



١٠٨

خط املرو ذو األولوية يف مرحلة التنفيذ

خط املرو املقرح لربط املشاعر باملدينة

الكتلة املبنية

 

مناطق تنمية جديدة مقرحة

مناطق الحرم 

مناطق التكثيف ذات األولوية

املسجد الحرام 

محطة قطار الحرمني الرسيع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )املقرح(

التنمية املرتبطة بوسائل النقل

  )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(

الشكل ٥٥.  اإلجراء ١: إنشاء نظام نقل عام جيد التوزيع لدعم إنشاء مراكز جديدة مبكة املكرمة

1.2

1.1
1.3

النظرة املستقبلية



١٠٩

 
نظام النقل العام الذي يبدأ من الخط ٣ 

ويتصل مبحطة قطار الحرمني الرسيع

 
تنفيذ مرشوع الحرمني - خط الحرمني 

املشاعر الذي يربط النظام الجديد بخط 
املشاعر القائم

 
اسراتيجية التنمية املرتبطة بوسائل 

النقل املطبقة حول التقاطعات الرئيسية

٤،٦ أربعة إجراءات نظامية للتغيري الهيكيل

١،٤،٦  اإلجراء ١: إنشاء شبكة نقل عام جيد التوزيع لدعم إنشاء 

مراكز جديدة

يتنــاول اإلجــراء األول الحاجــة إلعــادة هيكلــة املدينــة، بــدءاً بأمنــاط التنقــل 
فيهــا. ومــن خــالل تبنــي مقــرح إنشــاء شــبكة  نقــل جديــدة، يوفــر هــذا 
ــة  ــد األولوي ــرب تحدي ــذ ع ــل التنفي ــات ملراح ــع أولوي ــة وض ــراء ١  إمكاني اإلج

لتحســني الكفــاءة يف خدمــة املدينــة القامئــة ووضــع الرشوط املســبقة 
للزيــادة التدريجيــة يف الكثافــة الحريــة وإعــادة توزيعهــا يف املناطــق 

املركزيــة الجديــدة. وميكــن تلخيــص اإلجــراء ١ يف الخطــوات التاليــة:

الخــط  مــن  بــدءاً  العــام  النقــل  التدريجــي  لشــبكة  البنــاء   ١.١

)٣ )الخــط  األخــرض 

اســتناداً إىل التحليــل الــذي تــم  إجــراءه حــول نقــاط التجمــع وســهولة 
ــط  ــول لنظــام النقــل املقــرح، تبــني أن التنفيــذ يجــب أن يبــدأ بالخ الوص
األحيــاء  مــن  الخــط  هــذا  ينطلــق  أن  ويتوقــع   .٣ مــرو  خــط  أو  األخــر، 
الجنوبيــة الغربيــة وصــوالً إىل املناطــق الجديــدة يف الشــال الرشقــي 
مــن املدينــة. ومــن خــالل عبــور املدينــة قطريــاً، ســيقدم  هــذا الخــط 
فــرص الوصــول مشــيا عــى األقــدام لالســتفادة مــن خدمــات الشــبكة ل 
١٦٠٠٠٠ شــخص، أي مــا يعــادل 2٠% مــن ســكان املدينــة. كــا ستســاهم 
هــذه الخطــوة يف القضــاء عــى عزلــة األحيــاء الواقعــة يف املناطــق 
الشــالية الرشقيــة مــن املدينــة، والتــي تعتــرب معزولــة حاليــاً مــن حيــث 

ســهولة وصــول املركبــات.

٢.١ يــيل ذلــك إنشــاء خــط الحرمني-املشــاعر، الخــط األرجــواين 

)الخــط ٢( وربطــه بخــط املشــاعر الحــايل )الخــط األصفــر(

باإلضافــة إىل مــا ســبق، مــن خــالل وصــل الخــط األخــر )الخــط ٣( مــع 
نقطــة املواصــالت الرئيســية يف محطــة قطــار الحرمــني، ســينتج مركــز 
متعــدد الوســائط، وســيخدم النظــام الجــزيئ جــزًءا كبــرياً مــن املدينــة، 
الحجــاج  لوصــول  الرئيســية  بالنقطــة  النظــام  وصــل  إىل  باإلضافــة 

الخــارج. القادمــني مــن 

٣.١ استكامل النظام مع تنفيذ الخط األخرض الفاتح 

ــز  ــد املراك ــدء تحدي ــط ١(، و ب ــر )الخ ــط األحم ــرياً الخ ــط ٤( وأخ )الخ

الجديــدة حــول املحــاور الرئيســية

ســيتم  املذكــور،  بالرتيــب  تدريجيــاً  األخــرى  الخطــوط  بنــاء  يتــم  بينــا 
تطبيــق اســراتيجية التنميــة املوجهــة العابــرة حــول التقاطعات الرئيســية، 
حيــث ســيؤدي ذلــك إىل تقليــل الضغــط عــى مركــز مدينة مكــة املكرمة، 
وتقليــل االعتــاد عــى املركبــات لســكان ضواحــي املدينــة. ومبــوازاة 
الدائريــة  الطــرق  ونظــام  للمدينــة  املتفــرع  النمــو  ظــل  ويف  ذلــك، 
املزدحمــة، يجــب وضــع نظــام مســاند ملرافــق االصطفــاف والركــوب يف 
النقــاط الرئيســية، للحــد مــن إمكانيــة وصــول املركبــات الخاصــة إىل وســط 

املدينــة.

النظرة املستقبلية



١١٠

مناطق الحرم 

مناطق التكثيف ذات األولوية

خطوط املرو املقرحة

 

أرايض بيضاء 

الكتلة املبنية

مناطق تنمية جديدة مقرحة

املسجد الحرام 

محطة قطار الحرمني الرسيع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )املقرح(

التنمية املرتبطة بوسائل النقل 

)زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(
 

الشكل ٥٦.  اإلجراء 2: تطبيق اسراتيجيات التكثيف حول املحاور الرئيسية وخطوط النقل مبكة املكرمة

2.2

2.2

2.12.3

النظرة املستقبلية



١١١

 
البدء بالتكثيف عى طول الجهة العلوية 

لخط املشاعر

 
التكثيف حول املفاصل الرئيسية للنقل 

العام وإنشاء مراكز جديدة

 
تعزيز مشاريع التنمية املكثفة واملتعددة 

االستخدام عى 
امتداد نظام النقل العام

٢،٤،٦  اإلجراء ٢: تطبيق اسرتاتيجيات التكثيف حول املحاور 

الرئيسية وخطوط النقل

بعــد تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، يجــب عــى املدينــة أن تبــدأ بتعزيــز 
التنميــة املوجهــة العابــرة، وتشــجيع التكثيــف الســكاين يف املناطــق 
الواقعــة عــى مقربــة مــن  شــبكة النقــل العــام. مــع ذلــك، ميكــن أن 
يبــدأ التكثيــف أثنــاء تنفيــذ أول خــط نقــل عــام، واســتغالل خــط املشــاعر 
القائــم. ويجــب أن تطبــق عمليــات التكثيــف االســراتيجية عــى محــاور 
رئيســية محــددة لتعريــف املراكــز الجديــدة الناشــئة عــن طريــق تحفيــز 
التنميــة متعــددة االســتخدامات وتركيــز الخدمــات واملرافق حولهــا. وأخرياً، 
يجــب تنفيــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات األخــرى لتعزيــز عمليــات التكثيــف 

حــول خطــوط النقــل، والتــي تســتهدف عــى وجــه الخصــوص مشــاريع 
التطويــر العمــراين املتوســطة، واملتعــددة االســتخدامات، واملشــاريع 
الســكنية. وضمــن هــذا اإلطــار، يتضمــن اإلجــراء 2 املناطــق ذات األولويــة 
لتفعيــل نهــج التنميــة املوجهــة العابــرة مــن التكثيــف االســراتيجي ملكــة 

املكرمــة .

لخــط  العلويــة  الجهــة  طــول  عــىل  بالتكثيــف  البــدء   ١،٢

املشــاعر، باســتخدام األرايض البيضــاء لبــدء عمليــات التكثيــف 

االســرتاتيجي.

بالرغــم مــن اقتصــار  خدمــات قطــار املشــاعر عــى فــرة الحــج، إال أنــه  
الوقــت  يف  الســعودية  يف  الوحيــدة  العــام   النقــل  وســيلة  ميثــل 
الحــايل. لذلــك، فــال بــد مــن إيــالء االهتــام بهــذه الوســيلة باعتبارهــا 
وســيلة هامــة وقيمــة مــا يحتــم مبــارشة عمليــات التكثيــف عــى الجهــة 
الغربيــة مــن املشــاعر وتشــجيع ودعــم االندمــاج بــني املقيمــني والحجــاج. 
ومــن خــالل اســتهداف مســألة الســكن للمقيمــني الدامئــني، فــال بــد 
مــن  العلــوي  الجــزء  حــول  االســراتيجي  التكثيــف  عمليــات  تنفيــذ  مــن 
املشــاعر بهــدف اســتغالل البنيــة التحتيــة املوجــودة واألرايض البيضــاء، 
ــاء مناطــق غــري مســتغلة أصــالً  وضــم الحجــاج واملقيمــني مــن خــالل إحي

ومخدومــة جيــداً  يف الوقــت ذاتــه.

٢.٢ التكثيــف حــول املفاصــل الخمســة الرئيســية للنقــل العــام 

املحــددة وإنشــاء مراكــز جديــدة

أن  يجــب  الرئيســية،  العــام  النقــل  خطــوط  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء  مبجــرد 
تبــدأ املفاصــل الرئيســية املحــددة يف الظهــور كمراكــز جديــدة، وتركيــز 
إضافــة  بهــا،  الســكني  والتطويــر  العمــل  وفــرص  واملرافــق  الخدمــات 
لعملهــا كوجهــات جديــدة للحجــاج مــا يســاهم يف تحقيــق رؤيــة مدينــة 
مكــة املكرمــة متعــددة املراكــز. وتتألــف املفاصــل الخمســة املحــددة 
كــا ذكــر يف الفقــرة ١،2،٦كالً مــن محطــة قطــار الحرمــني عــايل الرسعــة 
واملحطــة الرئيســية التــي تربــط املدينــة بالتوســع الشــايل واملحطــات 

ــل العــام املقــرح. ــة الثــالث عــى طــول خــط النق الجنوبي

ــتخدام  ــددة االس ــة واملتع ــة املكثف ــاريع التنمي ــز مش ٣،٢  تعزي

عــىل امتــداد  شــبكة النقــل العــام 

يجــب إعــادة توجيــه الضغــط التنمــوي الــذي تشــهده املدينــة لتتبــع توزيــع 
مدمجــة  كثيفــة  مدينــة  تدريجيــاً  يشــكل  مــا  املــرو،  شــبكة  خطــوط 
مســتويات  خفــض  ظــل  يف  جيــد  ترابــط  وذات  االســتخدام  ومتعــددة 
االعتــاد عــى اســتخدام املركبــات لــكل مــن املقيمــني والحجــاج. وضمــن 
ــادة لتصــل إىل  ــدة بالزي ــة الجدي هــذا اإلطــار، ســتبدأ الكثافــة يف املدين
١٥٠-2٠٠ نســمة/هكتار، مــع تجنــب اســتعال األرايض الصحراويــة يف 

ــة. ضواحــي املدين

النظرة املستقبلية



١١2

نظام إدارة مياه السيول واألمطار

األودية الرئيسية

خطوط املرو املقرحة

مناطق التكثيف ذات األولوية

 

أرايض زراعية

الزراعة املقرحة يف املناطق شبه الحرية 

الزراعة املقرحة يف املناطق الحرية 

املساحات الخراء العامة املفتوحة املقرحة 

 

املسجد الحرام 

محطة قطار الحرمني الرسيع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )املقرح(

التنمية املرتبطة بوسائل النقل

 )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(
 

الشكل ٥٧. اإلجراء ٣: إعادة ربط العنارص الطبيعية باملدينة وإنشاء نظام بيئي اخر متكامل مع املساحات العامة مبكة املكرمة

3.2

3.1

3.3

النظرة املستقبلية



١١٣

٣،٤،٦ اإلجراء ٣: إعادة ربط العنارص الطبيعية باملدينة وإنشاء 

نظام بيئي اخرض متكامل مع الفضاء العام

يهــدف اإلجــراء ٣ إيل جعــل املدينــة أكــر مرونــة وأكــر اســتدامة ومتعــة 
لســكانها. وعــى هــذا النحو، وبالتــوازي مع تنفيذ العمليات االســراتيجية 
لتكثيــف ســكان مكــة املكرمــة ، يجــب املحافظــة عــى األرايض البيضــاء 
املحــددة لغايــات إنشــاء مســاحات خــراء خاصــة يف املناطــق املعرضــة 
حاليــاً  واملهمــل  للوديــان،  الطبيعــي  النظــام  إعــادة  يجــب  للتكثيــف. 
كعنــرص هيــكيل يف أداء املدينــة، وتعزيــزه إضافــة لــرورة التوجــه نحــو 
ــاه عــى كامــل النطــاق الحــري لــي يلعــب  نظــام طبيعــي إلدارة املي
دوراً أساســياً يف تنميــة املدينــة وتطويرهــا. إضافــة لذلــك، فــإن تعزيــز 
مســتويات الزراعــة يف املناطــق الحريــة وشــبه الحريــة عــى امتــداد 
مناطــق األوديــة سيســاهم تدريجيــاً يف إعــادة ربــط الشــبكات الخــراء 
والزرقــاء، مــع تعزيــز مســتويات األمــن الغــذايئ ومرونتــه، فعــى ســبيل 

 
التصميم املقرح إلنعاش النظام املايئ الطبيعي يف جميع أنحاء 

املدينة وإعادة تأهيل األودية )وادي حنيفة بالرياض( وجعلها ذات 
قيمة اجتاعية وبيئية كحدائق عامة طولية.

 
التصميم املقرح إلعادة الحياة الطبيعة إىل األودية الصناعية )نهر 

تشونغ جاي تشون يف سيول، كوريا( تُظهر كيف ميكن إنشاء نظام 
لألماكن العامة الطولية يف املنطقة الحرية.

 
التصميم املقرح للمساحات املفتوحة الخراء يف وسط منطقة مكة 

املكرمة )بانوليس، إسبانيا، جوزيف مياس(

ــة  ــن املدين ــايل م ــرف الش ــع يف الط ــذي يق ــوادي ال ــل ال ــال، يحم املث
والــذي يغــذي بــر زمــزم أكــرب كميــة ميــاه خــالل موســم األمطــار، ويلعــب 
دوراً رئيســياً يف تنظيــم تجمعــات امليــاه الرئيســية، لكنــه يفتقــر إيل 
االندمــاج مــع النســيج املــكاين للمدينــة، وال يســاهم يف نظــام إدارة 
امليــاه بشــكل فعــال. وعليــه، ال بــد مــن إعــادة تعريــف الــوادي كمنطقــة 
الحريــة  شــبه  الحديقــة  يف  مجــراه  وتحويــل  مســتدامة،  مجتمعيــة 
االســتخدام،  وإعــادة  امليــاه  احتجــاز  لزيــادة  تصميمهــا  وإعــادة  الخطيــة 
ودعــم الزراعــة شــبه الحريــة وتعزيــز البيئــة الطبيعيــة، وتحديــد الحــدود 

الخــراء للتنميــة الحريــة، وإيجــاد بيئــة حريــة افضــل. 
١,٣  إنعــاش النظــام املــايئ الطبيعــي يف جميــع أنحــاء املدينــة 

وإعــادة تأهيــل األوديــة والحفــاظ عليهــا وتحويلهــا إيل حدائــق 

طوليــة

يجــب الحفــاظ عــى األوديــة الرئيســية وحايتهــا مــن تجــاوزات التنميــة 
املتوقعــة، ويجــب إعــادة فتحهــا واعادتهــا إيل طبيعتهــا لتوفــري فــرص 
إنشــاء حدائــق طوليــة وفضــاءات عامــة يف أنحــاء املدينــة، والبــدء بوصــل 
الشــبكتني الخــراء والزرقــاء مــن خــالل تشــجيع الزراعــة الحريــة وشــبه 
الحريــة  كلــا أمكــن. يف وســط املدينــة، هــذا يعنــي االنتقــال مــن 
نظــام ترصيــف ميــاه الفيضانــات الحــايل إيل نظــام إدارة ميــاه طبيعــي. 
ومــن خــالل إنشــاء أليــات تغذيــة امليــاه الجوفيــة، وبنــاء بــرك تجميــع امليــاه 
بطريقــة  الغرينــي  الفائــض  اســتيعاب  ميكــن   الــوادي،  ضفــاف  عــى 
مســتدامة وطبيعيــة، بهــدف زيــادة األمــن املــايئ ومقاومــة الفيضانــات.

البيضــاء  األرايض   عــىل  للحفــاظ  املحــددة  العمليــات   ٢,٣

جيــداً،  عامــة، إلنشــاء شــبكة موزعــة  وتحويلهــا إيل  مناطــق 

املدينــة وســط  يف  خاصــة 

يجــب وضــع نظــام واضــح ومرتبــط جيــداً مكــون مــن  مناطــق عامــة صغــرية، 
حاليــاً  تعــاين  التــي  الحــرام  باملســجد  املحيطــة  املناطــق  يســتهدف 
مــن االزدحــام، وإرفاقــه بتنميــة املراكــز الجديــدة عاليــة الكثافــة. ميكــن 
اســتعال بعــض مــن هــذه املناطــق العامــة املحيطــة باملســجد الحــرام 
ألماكن صالة إضافية أثناء موســم الحج مع اســتمرار اســتعالها من قبل 
املقيمــني عــى مــدار الســنة. كذلــك، ال بــد مــن الركيــز بشــكل رئيــيس 
عــى الحفــاظ عــى األرايض  البيضــاء يف املناطــق ذات الكثافــة الجيــدة 
يف جميــع أنحــاء املدينــة. وقــد تــم تحديــد مجموعــة مــن األرايض  البيضاء 
يف املدينــة املدمجــة والتــي ميكــن تحويلهــا بســهولة إيل  مناطــق 
عامــة والتــي ستســاهم يف تعزيــز زيــادة مســتويات الكثافــة ودعــم 
الوظائــف الطبيعيــة. وال بــد كذلــك مــن إعطــاء اعتبــار خــاص ألهميــة اختيار 
أرايض فضــاء يف محيــط األوديــة، التــي تحولــت اآلن إيل حدائــق طوليــة، 
وذلــك مــن أجــل دعــم وربــط املســاحات الطوليــة املفتوحــة مــع الشــبكة 
املتشــعبة للنســيج الحــري. وأخــرياً، ومــن خــالل تطبيــق اســراتيجية 
تخضــري مناســبة لنظــام امليــاه الطبيعــي، فمــن املمكــن املســاهمة 
املدينــة. وســط  يف  الحريــة  الحراريــة  الجــزر  أثــر  مــن  التخفيــف  يف 

وشــبه  الحرضيــة  املناطــق  يف  الزراعــة  وتحفيــز  تعزيــز   ٣.٣

األوديــة مناطــق  امتــداد  عــىل  الحرضيــة 

إن اســتكال عمليــة تقويــة وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الطبيعيــة يتطلــب 
إعــادة وصــل الشــبكتني الخــراء والزرقــاء، ووضــع برامــج ومبــادرات تدعــم 
الزراعــة يف املناطــق الحريــة وشــبه الحريــة، حيــث تســاهم العمليات 
ــة،  ــة يف تحســني املســتويات االجتاعي ــق الحري ــة يف املناط الزراعي
فضــاًل عــن فوائدهــا البيئيــة التــي تتضمــن خفــض مســتويات املخلفــات 
يف املدينــة، وتحســني أشــكال التنــوع البيئــي الحــري وجــودة الهــواء، 
ــه، وهــو مــا  ــات نقــل الغــذاء وتخزين ــر البيئــي لعملي إضافــة لتخفيــف األث
ومرونتــه  الغــذايئ  األمــن  مســتويات  تعزيــز  يف  بالتــايل  سيســاهم 

إضافــة لتعزيــز مســتويات التنــوع االقتصــادي يف املدينــة.

النظرة املستقبلية



١١٤

نظام إدارة مياه السيول واألمطار

األودية الرئيسية

خطوط املرو املقرحة

مناطق التكثيف ذات األولوية

 

أرايض زراعية

مناطق غري الرسمية بدون قيمة تاريخية

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

املناطق التاريخية

 

املسجد الحرام 

محطة قطار الحرمني الرسيع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )املقرح(

التنمية املرتبطة بوسائل النقل

 )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(
 

شكل ٥٨.  اإلجراء ٤: حاية وإنعاش املناطق التاريخية والشعبية ودمجها مبكة املكرمة
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4.1

4.3

النظرة املستقبلية



١١٥

٤،٤،٦  اإلجراء ٤: حامية وإنعاش  املناطق التاريخية

 والشعبية ودمجها

إســراتيجية  ووضــع  لتقييــم  ومتنــوع  واضــح  تنظيــم  وضــع   أوالً  يجــب 
مناســبة لغايــات الحفــاظ عــى مختلــف أنــواع األحيــاء واملناطــق يف مكــة 
اإلطــار،  هــذا  وضمــن  وإنعاشــها.  ودمجهــا  تأهيلهــا،  وإعــادة  املكرمــة، 
فــإن برامــج الحفــاظ عــى املناطــق التاريخيــة والتقليديــة وتطويرهــا مــن 
شــأنها الحفــاظ عــى هويــة املدينــة ومواجهــة أنــواع التطويــر النموذجيــة 
واملجمعــات  الشــاهقة  الفنــادق  إنشــاء  تتضمــن  والتــي  واملتجانســة 
املجــال  صيانــة  يف  الربامــج  تلــك  ستســاهم  كــا  الحديثــة.  الســكنية 
العــام واملحافظــة عــى منــط اجتاعــي مــكاين أكــر حيويــة، وخلق فرص 
اقتصاديــة جديــدة. عــالوة عــى ذلــك، فمــن شــأن تلــك الربامــج توليــد 
إمكانــات ســياحية هائلــة )ال ترتبــط بالــرورة بالحــج أو العمــرة( وذلــك عــرب 
إنشــاء وإعــادة توزيــع املنافــع االقتصاديــة املســتمدة مــن الســياحة إىل 
رشيحــة أكــرب مــن الســكان. وأخــرياً، فــإن تقييــم املخاطــر بشــكل صحيــح 

بالنســبة للمناطــق غــري املخططــة وتنفيــذ االســتجابة املناســبة إمــا عــن 
طريــق تطويرهــا ودمجهــا أو نقلهــا مــن شــأنه اإلســهام يف الســيطرة 

عــى أشــكال الزحــف العمــراين والحــد مــن املخاطــر البيئيــة. 

١,٤ حامية وتطوير املناطق التاريخية املركزية

الحــرام مأهولــة باســتمرار عــى  ظلــت املنطقــة املحيطــة باملســجد 
الحجــاج  أعــداد  الزيــادة املســتمرة يف  أنــه ويف ظــل  إال  القــرون.  مــر 
ــع املســجد الحــرام وبنــاء الفنــادق  املتوافديــن إيل املنطقــة، فــإن توسُّ
الجديــدة قــد ســاهم يف تغيــري البنيــة الحريــة ألقــدم جــزء مــن املدينــة 
جديــد  إدارة  نظــام  لوضــع  ملحــة  رضورة   مثــة  ولذلــك،  جــذري.  بشــكل 
لحايــة الــراث مينــع بنــاء األبــراج الشــاهقة يف مركــز املدينــة مــا مينــع 
اضطــراب األمنــاط الحريــة التاريخيــة. كــا يتعــني تحديــد منطقــة فاصلــة 
لتنظيــم التنميــة يف محيــط املناطــق التاريخيــة بحيــث تحــد مــن تطــور 
البنــاء العايل/املرتفــع مــن أجــل مراعــاة خــط األفــق الحــايل، ومنــع إغــالق 
الرؤيــة للمســجد الحــرام لباقــي املدينــة. ويتعــني كذلــك وضــع أنظمــة 
ــة، للســيطرة عــى  ــر املناطــق التاريخي ــة وتطوي واضحــة لتصنيــف وحاي
األســاليب واملــواد واإلجــراءات املتبعــة يف حايــة األبنيــة وترميمهــا، 
والالفتــات  الواجهــات  نظــام  )مثــال:  العــام،  املجــال  حايــة  تتضمــن 

ــة(. التجاري

٢,٤  إنعاش ودمج املناطق الشعبية مع املدينة املدمجة

ال بــد مــن إعــداد مجموعــة محــددة مــن األنظمــة واللوائــح الخاصــة بأمنــاط 
التصميــم إلنعــاش ودمــج املناطــق املحيطــة بقلــب املدينــة التاريخــي، 
بــدءاً مــن اإلبقــاء عــى ترتيــب النســيج غــري النظامــي والحفــاظ عــى 
الشــوارع والنمــط الحــري القائــم، وصــوالً إيل تطويــر البيئــة املنشــأة 
الداخليــة  باألجــزاء  يتعلــق  فيــا  التدخــالت  بعــض  تنفيــذ  خــالل  مــن 
والخارجيــة للمبــاين. ومتاشــياً مــع خطــط التطويــر الهيــكيل وبرامــج الدمج 
واإلنعــاش، فــال بــد مــن إعــداد العمليــات املناســبة واالنتقائيــة لهــدم 
النظافــة والصحــة،  لزيــادة معايــري  املبــاين غــري اآلمنــة وغــري املصانــة 
باإلضافــة إيل توفــري الخدمــات والبنيــة التحتيــة الالزمــة، وبالتــوازي مــع 
إنشــاء شــبكة مناطــق عامــة صغــرية وموزعــة. وبهــذه الطريقــة ســيتم 
تطويــر الفضــاء العــام للمدينــة، إضافــة إلنعــاش املســتويات االجتاعيــة 

واالقتصاديــة وتحســني نوعيــة حيــاة ســكانها. 

٣,٤  تقييم وتطوير أو نقل املناطق الطرفية غري املخططة

تتســم املناطــق غــري املخططــة املنتــرشة عى أطــراف املدينــة، والتي 
مبســتويات   العالــة،  إليــواء  للنظــام  مخالفــة  بصــورة  أغلبهــا  بنــاء  تــم 
بســيطة عــدا عــن خطــورة مواقعهــا )منحــدرات حــادة ومناطــق زلزاليــة 
وســهول فيضانيــة ..الــخ( وهــو مــا يتطلــب إعــداد نظــام مختلــف لهــذه 
األحيــاء والــذي سيســاهم يف توفــري مقاييــس ومعايــري واضحــة لتحليــل 
املخاطــر للمســاعدة يف تحديــد اإلجــراءات األنســب: ســواء كانــت مــن 
نقــل  أو  املدينــة،  بباقــي  املناطــق  تلــك  ودمــج  وربــط  تطويــر  خــالل 
الســكان إيل مناطــق تنمويــة جديــدة وإزالــة املناطــق غــري اآلمنــة. مــن 
جانــب آخــر، ستســاهم هــذه الضوابــط يف منــع تنفيــذ عمليــات التشــييد 
يف املناطــق املعرضــة للمخاطــر البيئيــة، وهــو مــا سيســاهم كذلــك 
تلــك  نشــوء  دون  والحيلولــة  العمــراين  الزحــف  أشــكال  مــن  الحــد  يف 

املناطــق.

 
منطقة ذات قيمة تاريخية محتملة
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١١٨

النهج الثاليث األبعاد

١،٧ توصيات عمرانية

١،١،٧ رؤية إسرتاتيجية ملنطقة مكة املكرمة

تتســم منطقــة مكــة املكرمــة بتــدرج هرمــي غــري متــزن للمــدن، حيــث 
املراكــز  باقــي  عــى  املكرمــة  ومكــة  جــدة  مدينتــي  مــن  كل  تطغــى 
الحريــة. ويف حــال إعــادة توازنهــا، ميكــن أن يشــكل ذلــك أساســاً للنمــو 
الســليم  التوزيــع  وذات  جيــداً،  املخدومــة  املــدن  أن  حيــث  اإلقليمــي، 
واألبعــاد املتنوعــة ميكــن أن تعمــل كمحــرك لتوزيــع التنميــة مــن املراكــز 
الحريــة الكبــرية إيل أخــرى صغــرية تدريجيــاً. وبالرغــم مــن أهميــة تحديــد 
األولويــة للمــدن الصغــرية املبعــرة  واملهملــة يف  اإلقليــم لتطويــر 
التوزيــع الجغــرايف لألنشــطة االقتصاديــة، إال إن ذلــك ال يجــوز أن يتــم 
الرئيســية يف اإلقليــم مثــل  عــى حســاب املــدن واملراكــز الحريــة 
جــدة، ومكــة املكرمــة والطائــف، والتــي تســجل معــدالت منــو اقتصــادي 

مرتفعــة يف املنطقــة بأكملهــا.

إن عمليــات التوســع األخــرية خــارج  نطــاق املــدن الثــالث قــد باتــت توجــه 
أشــكال النمــو والتطــور فيهــا، وهــو مــا يبــني التوجــه نحــو إنشــاء تجمعــات 
حريــة ســكانية أكــرب، إضافــة ملــا تســاهم بــه أشــكال الرابــط االقتصــادي 
فيــا بــني تلــك املــدن والتــي قــد متثــل مــؤرشاً الحتاليــة نشــوء إقليــم 
واالنتشــار  التوســع  عمليــات  تشــكيل  احتاليــة  مــن  وبالرغــم  ضخــم. 
تــؤدي إىل  قــد  االقتصــادي، ولكنهــا  النمــو  لتحقيــق  أســايس  لعامــل 
زيــادة معــدالت الزحــف والتمــدد غــري املنظمــة مــا مل يتــم التخطيــط لهــا 
ــة االختــالل  ــادة حال وإدارتهــا بعنايــة، فضــاًل عــن إمكانيــة إســهامها يف زي
التخطيــط  جهــود  فــإن  اخــرى،  وبعبــارة  التفــاوت.  وأشــكال  اإلقليمــي 
يف هــذه املــدن الثــالث ال ميكــن أن تغفــل الديناميكيــة الناشــئة جــراء 
أشــكال الرابــط االقتصــادي و املــكاين، وهــو مــا يتطلــب أخــذ االعتبــارات 
املناســبة كنقطــة وصــل مــا بــني املراكــز الحريــة واإلقليــم الضخــم 

الناشــئ.

وميكــن معالجــة ذلــك عــرب تحســني وتعزيــز أشــكال الربــط بــني هــذه املدن 
الثــالث لغايــات دعــم مســتويات التنــوع االقتصــادي فيــا بينهــا. وضمــن 
هــذا الســياق، فــإن إنشــاء خــط القطار/املــرو املقــرح بــني الطائــف 
ومكــة املكرمــة قــد يكــون خطــوة ســليمة وهامــة لتعزيــز أشــكال الربــط، 
خاصــة لــدى افتتــاح مطــار الطائــف املقــرح لغايــات اســتقطاب أعــداد 
اكــرب مــن الحجــاج خــالل رحلتهــم إىل مكــة املكرمــة، وهــو مــا سيســاهم 
كذلــك يف إعــادة توزيــع كالً مــن مســتويات الضغــط واملنافــع املرتبــة 

عــى اســتضافة الحجــاج.

تنويع القاعدة االقتصادية يف املنطقة

للنشــاط  رئيســياً  موقعــاً  جــدة  تعتــرب  االقتصــادي،  الصعيــد  عــى 
االقتصــادي املتقــدم يف املنطقــة، بينــا تعتــرب مدينــة مكــة املكرمــة 
مبثابــة املســاهم الرئيــيس يف االقتصــاد اإلقليمــي والوطنــي يف 
مجــال الســياحة الدينيــة نظــراً ملكانتهــا كمركــز دينــي عاملي. أمــا الطائف، 
الحجــم  يف املنطقــة، والتــي  الوحيــدة املتوســطة  فتعتــرب املدينــة 
إمكانــات  تــزال  أداءهــا، وال  الرئيســيتني عــى  تطغــى كلتــا املدينتــني 
مدينــة الطائــف غــري مســتغلة بالكامــل عــى الرغــم مــن إمكانيــات النمــو 
التــي تتمتــع بهــا، مبــا يف ذلــك عــى صعيــد تشــكيل وجهــة  الكبــرية 
الداخليــة  للســياحة  األوىل  الوجهــة  أصــالً  كونهــا  وترفيهيــة،  ســياحية 

بفضــل مناخهــا املعتــدل عــى مــدار العــام.

تعزيــز دورهــا ضمــن نظــام املــدن يف منطقــة مكــة  وميكــن كذلــك 
املكرمــة عــرب إبــراز دورهــا الثقــايف و الســياحي الــذي ال يحمــل طابعــاً 
دينيــاً.  وتعتــرب نُظــم املــدن مــن أهــم الوســائل التــي ميكــن مــن خاللهــا 
التنميــة، ومــا ال شــك فيــه هنــا معانــاة منطقــة مكــة  نقــل أشــكال 

املكرمــة مــن درجــة عاليــة مــن االختــالل يف نظــام املــدن. 

يف ظــل التوقعــات والتــي تشــري إىل احتاليــة زيــادة الكثافــة الســكانية 
األعــوام  خــالل  نســمة  ماليــني   ١٠ لنحــو  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف 
العرشيــن املقبلــة، فمــن الــرورة مبــكان العمــل عــى توليــد فــرص 
عمــل جديــدة. كــا يقــدر عــدد فــرص العمــل الجديــدة الالزمــة بنحــو ٥.2 
مليــون وظيفــة: والتــي تعــادل أكــر مــن ضعــف الوظائــف املتاحــة يف 
املنطقــة حاليــا. ولذلــك، فمــن الــروري العمــل عــى تنويــع القاعــدة 
االقتصاديــة يف املنطقــة عــرب إدخــال أنشــطة اقتصاديــة جديــدة مــن 
خــالل توســيع األنشــطة الحاليــة يف قطاعــات محــددة. وعــى ســبيل 
املثــال، لوحــظ تــدين نســبة مســاهمة قطاعــي الزراعــة وصيــد األســاك 
تتجــاوز نســبة ٧.٧١% وإذا مــا متــت  العمــل والتــي ال  يف خلــق فــرص 
فــرص  إجــايل  مــن   القطاعــات  هــذه  مســاهمة  مبعــدل  مقارنتهــا 
التوظيــف والتشــغيل، فــإن النســبة املســجلة عــى مســتوى املنطقــة 
الوطنــي. ويف  النســبة املســجلة عــى املســتوى  عــن نصــف  تقــل 
هــذا الســياق، فــا مــن شــك بــأن تنفيــذ برامــج تطويــر القطــاع الزراعــي 
يف املــدن الصغــرية_ خاصــة يف مناطــق الليــث،  القنفــذة،  والجمــوم 
وتربــة والتــي تتمتــع جميعهــا مبيــزات تنافســية فيــا يتعلــق  باملــوارد 
ــر إيجــايب يف إيجــاد فــرص عمــل يف  الزراعيــة واملائيــة_ ســيكون لهــا أث
هــذا القطــاع، إضافــة لتشــجيع أشــكال النمــو الحــري وزيــادة الكثافــة 
يف  جديــدة  عمــل  فــرص  إيجــاد  أن  كــا  املــدن.  هــذه  يف  الســكانية 
القطاعــات االقتصاديــة املختلفــة عــى نحــو يزيــد مــن قــدرة املنطقــة 
عــى اســتيعاب الزيــادة يف القــوة العاملــة املتوقعــة سيشــكل التحــدي 

األكــرب ضمــن خطــة التنميــة اإلقليميــة الجديــدة.

٢،١،٧ نحو إنشاء مدينة مكة املكرمة البيئية التاريخية املتعددة 

املراكز

تهــدف الرؤيــة االســراتيجية املســتقبلية ملنطقــة مكــة املكرمــة  إىل 
تعزيــز أســاليب تطويــر األطــر العمرانيــة والحريــة والتــي ستســاهم 
يف إعــادة توزيــع مســتويات الركــز والكثافــة حــول املراكــز املتعــددة 
ودعــم  للمناطــق،  املتعــددة  االســتخدامات  أشــكال  لتعزيــز  إضافــة 
خــرة  زيــادة  ظــل  البيئيــة واألرايض يف  للمــوارد  اإلدارة املســتدامة 
ومرونــة املدينــة، ومــع الحفــاظ يف الوقــت ذاتــه عــى هويتهــا التاريخيــة 
وإثرائهــا. وستســاهم خطــة العمــل هــذه يف ترجمــة اإلســراتيجية إىل 
سلســلة مــن اإلجــراءات التنظيميــة والتــي ســتعمل عــى تحقيــق الرؤيــة 

اإلســراتيجية يف حــال تنفيذهــا، مــا يجعــل املدينــة: 

• متعددة املراكز

• مدمجة

• خرضاء ومستدامة، 

• تاريخية
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مناطق التكثيف ذات األولوية

املساحات الخراء العامة املفتوحة املقرحة

األودية الرئيسية

أرايض زراعية

عمليات إعادة الحياة الطبيعة إىل األودية الصناعية

الزراعة املقرحة يف املناطق شبه الحرية 

مناطق تنمية جديدة مقرحة

مناطق الحرم 

الكتلة املبنية

مناطق غري الرسمية بدون قيمة تاريخية

مناطق تاريخية منشأة قبل عام ١٩٧٣م 

املناطق التاريخية

أرايض بيضاء 

 

املسجد الحرام 

محطة قطار الحرمني الرسيع 

محطة خط حديد مكة-الطائف )املقرح(

التنمية املرتبطة بوسائل النقل )زيادة الكثافة حول مراكز تجمعات النقل(

خط املرو ذو األولوية يف مرحلة التنفيذ

خطوط املرو املقرحة

محطات

 

شكل ٥٩. خطة العمل ملكة املكرمة
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وعليــه، فــإن الصــورة املتوقعــة ملدينــة مكــة املكرمــة التاريخيــة والبيئيــة 
واملناطــق  املراكــز  مــن  شــبكة  صــورة  تعكــس  املراكــز  واملتعــددة 
تتمتــع  ومتوازنــة  ســليمة  ترابــط  مبســتويات  تتمتــع  التــي  املحليــة 
العامــة والخاصــة  األماكــن  مــن  الخاصــة، ومبجموعــة  بهويتهــا  كل منهــا 
املتنوعــة واملتداخلــة، مــا يشــكل بيئــة حريــة صحيــة وحيويــة. كــا 
يدعــم ذلــك التصــور املــؤرشات الــواردة يف املخطــط  الشــامل لعــام 
2٠١2 مــا ميهــد الطريــق نحــو التشــكيل التدريجــي لبيئــة حريــة جاذبــة 
تتميــز  بشــبكة النقــل ومرافــق املشــاة ذات الجــودة العاليــة، فضــاًل عــن 
ــة وبــني  دورهــا يف دعــم أشــكال االندمــاج بــني مختلــف مناطــق املدين

الحجــاج والســكان.

وخطــة  االســراتيجية  الرؤيــة  مــن  كل  ستســاهم  ذلــك،  مــن  واألهــم 
واللــذان  والهامــة  األساســية  الجوانــب  مــن  اثنــني  تعزيــز  يف  العمــل 
لطاملــا تــم إغفالهــا ضمــن خطــط تطويــر مدينــة مكــة املكرمــة ، أال 
وهــا: البيئــة الطبيعيــة واملناطــق التاريخيــة والشــعبية. مــن جانــب آخــر، 
فســوف تكــون مدينــة مكــة املكرمــة قــادرة عــى تعزيــز النظــم البيئيــة، 
واالجتاعيــة، واالقتصاديــة وإعــادة التــوازن فيــا بينهــا عــرب تنفيــذ برامــج 
التخضــري التدريجــي للمدينــة، وهــو مــا سيســاهم بالتــايل يف توفــري 
الزائريــن  الحجــاج  وملاليــني  ملواطنيهــا،  ومنتجــة  صحيــة  حريــة  بيئــة 
للمدينــة املقدســة. كــا ســتتمكن املدينــة مــن الحفــاظ عــى هويتهــا 
االجتاعيــة، والعمرانيــة، والتاريخيــة مــن خــالل املحافظــة عــى األحيــاء 
التقليديــة وتطويرهــا وإنعاشــها جنبــاً إىل جنــب مــع زيــادة فــرص العمــل 
وتوزيــع املنافــع  الناتجــة مــن األنشــطة الســياحية عــى رشيحــة أكــرب مــن 

الســكان.

٢،٧ توصيات مؤسسية وترشيعية

ــة  ــة املالي ميكــن ملدينــة مكــة املكرمــة االســتفادة مــن حلــول الالمركزي
والترشيعيــة لتســهيل إيجــاد حلــول مســتقلة ومبتكــرة ملختلــف القضايــا 
االجتاعيــة والحريــة عــى مســتوى األمانــة، ويتطلــب ذلــك كالً مــا 

يــيل:
أ. دراســة نقــل صالحيــات التخطيــط املحــيل مــن وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة إىل األمانــة، مــع توفــري إجــراءات مســتقلة لالســتجابة لحاجــات 
ــدة  ــة الجدي ــدة الحري ــه ضمــن األجن ــد علي ــم التأكي املجتمــع. وهــذا مــا ت
برامــج  إعــداد  مهــام  والبلديــات  األمانــات  تــويل  رضورة  يحــدد  والــذي 
التصميــم والتخطيــط العمــراين  للمناطــق البلديــة، إال أن تنفيــذ تلــك 
الربامــج ســيتطلب التنســيق مــع مختلــف اإلدارات الحكوميــة، ومشــاركة 

املجتمــع املــدين والقطــاع العــام وأي جهــات أخــرى معنيــة.

ــح االســتقاللية لألمانــة يف تحصيــل  ب. الالمركزيــة املاليــة، والتــي متن
آليــات  تتضمــن  أن  وميكــن  التنمويــة.  النشــاطات  لتمويــل  األمــوال 
مــن  بــد  وال  والرســوم.  الرائــب  فــرض  املــدن  يف  اإليــرادات  توليــد 
منــح اإلدارات البلديــة صالحيــة جمــع بعــض الرائــب العقاريــة لتمويــل 
النشــاطات التنمويــة. وضمــن هــذا اإلطــار، ميكــن اإلشــارة إىل نظــام 
األرايض البيضــاء والــذي تــم العمــل بــه مؤخــراً لغايــات فــرض الرســوم 
ــة ملعالجــة مشــكلة  عــى األرايض غــري املطــورة يف املناطــق الحري
املضاربــة العقاريــة ونقــص املســاكن، وأشــكال التفــاوت والتمييــز يف 
عمليــات تطويــر األرايض، حيــث يعكــس هــذا النظــام إمكانيــة اســتغالل 
اآلليــات التنظيميــة يف توليــد اإليــرادات يف ظــل الحفــاظ عــى األطــر 

ورشــة عمــل مبكــة املكرمة 

النهج الثاليث األبعاد
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مناقشــة ضمــن ورشــة العمــل حــول املائــدة املســتديرة للتخطيــط العمــراين

التنمويــة الفعالــة.
جـــ .توفــري الفرصــة للجهــات التنفيذيــة، مبــا يف ذلــك كالً مــن القطــاع 
القــرارات  يف  للمشــاركة  املحــيل،  واملجتمــع   والتطوعــي  الخــاص 

عليهــم.  تؤثــر  التــي  باملشــاريع  املتعلقــة 
التخطيــط  وأنظمــة  أدوات  لتوحيــد  فيمكــن  متصــل،  صعيــد  وعــى 
 ، املكرمــة  مكــة  مدينــة  يف  التنمويــة  التدخــالت  دعــم  يف  اإلســهام 
إىل جانــب مراجعــة وتطويــر وتحديــث هــذه األنظمــة لضــان متاشــيها 
والوضــع التنمــوي الحــايل. ويتطلــب ذلــك إعــادة النظــر يف أســاليب 
صياغتهــا للحــد مــن عــدد الجهــات ذات الصلــة. وال بــد مــن اإلشــارة هنــا 
إىل أن وجــود  هــذه األنظمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ال يعــد 
كافيــاً لضــان تحقيــق أشــكال التنميــة العمرانيــة  املســتدامة، وال بــد مــن 
ــالً  ــوة فض ــج املرج ــان تحقيقهــا للنتائ ــك األنظمــة لض ضــان فعاليــة تل
عــن رضورة وضوحهــا، واتســاقها وســهولة فهمهــا. ومثــة حاجــة كذلــك  
لوضــع نظــام فّعــال للتخطيــط العمــراين بحيــث يتميــز، ضمــن أمــور أخــرى، 

مبــا يــيل:

ــج  ــو املدم ــق النم ــن مــن تحقي ــي مُتك ــات الت ــري الحوافــز/ املتطلب • توف
للمدينــة

• تعريــف األدوار املؤسســية بشــكل واضــح وبيــان االختصاصــات يف كل 
مستوى

ــة- ــط )الوطنية-اإلقليمي ــط بــني مختلــف مســتويات التخطي • تعزيــز الرب
املحلية(

• توفري آليات التنسيق والرقابة ذات الفعالية، 
• زيادة املشاركة  الشعبية املجدية يف مجال التخطيط.

مســتوى  كذلــك  الترشيعي/التنظيمــي  اإلطــار  يعكــس  أن  ويجــب 
مقبــوالً مــن املشــاركة  الشــعبية املحليــة يف عمليــات صنــع القــرار 
مبــا يعــزز أشــكال املســاواة واملشــاركة. كــا سيســهم يف توحيــد 
الترشيعــات الحريــة يف إضفــاء الرشعيــة عــى الخطــط املعتمــدة يف 

مدينــة مكــة املكرمــة. 
أن تعديــل حــدود وقواعــد  النطــاق العمــراين بحيــث تتضمــن معايــري 
التقنيــة  املســاءلة  مــن  سيحســن  تنفيذهــا  كيفيــة  بشــأن  واضحــة 
والرأســية، مــا سيســاهم بــدوره يف توجيــه عمليــات إعداد السياســات 
والتــي تــم تصميمهــا لجعــل املدينــة أكــر كثافــة واندماجــاً. كذلــك، ال بــد 
مــن تدقيــق حــدود وقواعــد النطــاق العمــراين بعــد صياغتهــا وترشيعهــا 
لتقييــم مــدى تحقيقهــا واســتجابتها للغايــات الــواردة يف السياســات 
األطــر  إصــالح  عمليــة  يف  بــدوره  ذلــك  يســاهم  أن  وميكــن  العامــة. 
الخيــارات املتاحــة ضمــن سياســات  التنظيميــة باإلضافــة إىل تطويــر 

التخطيــط الحــري.

٣،٧ توصيات مالية

بــارشت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام 2٠١٥ بتطبيــق منظومــة 
إصالحــات تهــدف إلنشــاء برامــج التمويــل الحكومي املحيل املســتدام. 
وال تــزال الحكومــة تواصــل جهودهــا الراميــة لتعزيــز تنفيــذ اإلســراتيجيات 
التــي تهــدف لزيــادة اإليــرادات البلديــة للمــدن مــن االســتثارات الخاصــة 
مــن خــالل تنفيــذ السياســات األفضــل إلدارة عمليــات جمــع الرائــب 
وتحقيــق التنويــع االقتصــادي. تتوافــق أولويــات تنميــة مكــة املكرمــة 
العربيــة  للمملكــة  الكــربى  الوطنيــة  التنميــة  أهــداف  مــع  االقتصاديــة 
الســعودية، والتــي تشــمل دعــم املؤسســات الصغــرية واملتوســطة 
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الدينيــة  )مثــل  والســياحة  التعديــن  مثــل  الرئيســية  القطاعــات  يف 
والرفيهيــة( والزراعــة )تصنيــع األغذيــة( والتصنيــع. وضمــن هــذا اإلطــار، 
املحليــة  التحتيــة  البنيــة  لتمويــل  العــام  القطــاع  قــدرة  توســيع  يعتــرب 
الروريــة واملشــاريع الداعمــة للتنميــة يف املناطــق مبثابــة أولويــة بارزة 

بالنســبة ملدينــة مكــة املكرمــة.

وتعتــرب الخــربة الدوليــة يف مجــال إعــداد آليــات تحصيــل الرائــب املحليــة 
مبثابــة الحــل األمثــل ألدوات التمويــل ولزيــادة مســتويات العائــد املحــيل  
)خاصــة مــن خــالل فــرض الرائــب عــى آليــات تحديــد قيــم العقــارات(، 
اململكــة  توجهــت  وقــد   ٥١ الصحيحــة.  املاليــة  السياســات  تدعــم  التــي 
العربيــة الســعودية بالفعــل إىل اعتــاد رضائــب عقاريــة جديــدة، مثــل 
أدوات  يف  النظــر  يف  الســتمرارها  إضافــة  البيضــاء،  األرايض  رضيبــة 

رضيبيــة أخــرى والتــي تناســب واحتياجــات مكــة املكرمــة ٥2.

ــة مناســبة لضــان توفــري   متثــل آليــة فــرض الرائــب عــى األرايض آلي
تدفــق مــايل خــاص ميكــن لألمانــات االعتــاد عليــه. كذلــك، كثــريا مــا 
تتضاعــف فوائــد برامــج التنميــة العامــة )مثــل املواصــالت العامــة( مــن 
يف  باالســتثار  القيمــة  وخلــق  اإليجابيــة،  الخارجيــة  العوامــل  خــالل 
األمــم  برنامــج  ويقــرح  واملتاحــة.٥٣  املســتدامة  الحريــة  املناطــق 
مكــة  مدينــة  تتوجــه  أن  )املوئــل(  البرشيــة  للمســتوطنات  املتحــدة 
)مثــل  األرايض  عــى  املعتمــدة  الرائــب  آليــة  الســتغالل  املكرمــة  
املــرو  خــط  ذلــك  يف  مبــا  العامــة  املشــاريع  يف  التحســني(  رســوم 

كــم.٥٤   ١٤٧ مســافة  ســيغطي  الــذي  الجديــد 
ميكــن للبنيــة التحتيــة العامــة مثــل أنظمــة النقــل أن تســاهم يف تحفيــز 
عمليــات التنميــة الســكنية والتجاريــة املجــاورة، وتعزيــز فــرص الوصــول 

رسوم إدارة النفايات رسوم االزدحامرسوم االصطفاف

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

تــم  الهنــد،  يف  نــادو  تاميــل  واليــة  يف 
النفايــات تشــاركية  إدارة  اقــراح مــرشوع 
 )%١٥( و  املركزيــة،  للحكومــة   )%٣٥( تبلــغ 
مــن   %٥٠ يشــكل  مــا  الواليــة،  لحكومــة 
تكفلــت  املــرشوع.  تكلفــة  إجــايل 
رشاكــة  إنشــاء  خــالل  خاصة)مــن  رشكــة 
بــني القطاعــني العــام والخــاص( بالنســبة 
متويــل  مــن   %٥٠ والبالغــة  املتبقيــة 
االمتيــاز  صاحــب  ويكــون  املــرشوع. 
مســؤوالً عــن مهــام التخطيــط والتصميــم 
والصيانــة   والتشــغيل  والتمويــل  والبنــاء 
ملحطــة معالجــة النفايــات الصلبــة للبلديــة 
خــالل فــرة االمتيــاز، فيــا تقــوم البلديــة 
بتوفــري األرض مــن خالل عقد إيجار ســنوي 
عــل النحــو الــذي تحــدده واليــة تاميــل نــادو.

أبرمــت حكومــة واليــة شــيكاغو األمريكيــة 
ســتانيل  مورغــن  بنــك  مــع  إيجــار  عقــد 
مجموعــه  مــا  لتشــغيل  عامــاً   ٧٥ ملــدة 
العــدادات  عوائــد  بذلــك  مبدلــة   ،  ٣٤٥٠٠
مليــار   ١.١٦ مقدارهــا  مقدمــة  بدفعــة 
مــن  النــوع  هــذا  ويشــمل  تقريبــاً.  دوالر 
والخــاص  العــام  القطــاع  بــني  الرشاكــة 
جدولــة ثابتــة للزيــادة يف رســوم العــداد، 
إىل  ثــم  ضعفــني  إىل  ارتفعــت  والتــي 
وقــد   .2٠١٣ عــام  بحلــول  أضعــاف  أربعــة 
أســفر ذلــك عــن تســجيل واليــة شــيكاغو 
الواليــات  ألعــى رســوم اصطفــاف يف 
املتاتيــة  العوائــد  بلغــت  كــا  املتحــدة. 
مــن عــدادات االصطفــاف 2٠ مليــار دوالر 
ســنوياً أثنــاء إدارة بنــك مورغــان ســتانيل 

العــدادات. وصيانــة  التســعري  آلليــات 

يف عام 2٠٠٧، قدمت مدينة ستوكهومل 
نظامــاً قامئــا عــى الحواجــز مقابــل رســوم 
املحــيل  والتلــوث  االزدحــام  لتقليــل 
وضــع  بعــد  املحليــة.  اإليــرادات  ولتوليــد 
الحواجــز، قلــت حركــة املــرور بنســبة ١٩% 
يف الســنة األوىل باإلضافــة إىل تحقيــق 
إيــرادات بلغــت ٥٩ مليــون يــورو ســنوياً. 
نظــام  تنفيــذ  أدى  ســنغافورة،  يف  أمــا 
االزدحــام  تقليــل  إىل  املناطــق  ترخيــص 
إىل   ١٩٩٥ أيــار  يف  مركبــة   ١2٤٠٠ مــن 
ــاعات  ــالل س ــة يف آب ١٩٩٤ خ ٧٣٠٠ مركب
تقييــد الحركــة. عــالوة عــى ذلــك، بلغــت 
إيــرادات بيــع تراخيــص املناطــق ٤٧ مليــون 
دوالر أمريــي بــرأس مــال بلــغ ٦.٦ مليــون 
باإلضافــة   ،١٩٧٥ يف  أمريــي  دوالر 
إضــايف  امريــي  دوالر  مليــون   ١٧ إىل 
.١٩٨٩ يف  النظــام  مراجعــة  بســبب 

املصــدر: إرنســت ويونــغ، وزارة التنميــة الحريــة يف حكومــة الهنــد، واالتحــاد الكونفــدرايل للصناعــة الهنديــة. الخالصــة للــرشكات بــني القطــاع العــام والخــاص يف البنيــة التحتيــة الحريــة: دراســة حالــة.)2٠١٧(. البنــك الــدويل, 

واشــنطن، واينربغــر ر.، كاهنــي، ج. & روغــو، م. )2٠١٠( الواليــات املتحــدة. سياســات االصطفــاف: نظــرة عامــة عــى اســراتيجيات اإلدارة. معهــد النقــل وسياســة التنميــة. نيويــورك. كــرويس، ي. )2٠١٦(. تســعري الطــرق الحــري: 

دراســة مقارنــة عــى تجــارب لنــدن وســتوكهومل وميــالن. بروســيديا أبحــاث النقــل ١٤، 2٥٣-2٦2 ، فانــغ، س. & تــوه، ر.س. )2٠٠٤(. تســعري ازدحــام الطريــق يف ســنغافورة: ١٩٧٥-2٠٠٣. مجلــة النقــل، ٤٣ )2(, ١٦-2٥.

العامــة  املحليــة  للمشــاريع  كــا ميكــن   ٥٥ عمــل جديــدة.  فــرص  وخلــق 
اإلســهام يف رفــع قيــم األرايض إضافــة لدورهــا غــري املبــارش يف توليــد  

ــد األخــرى للمجتمــع. ٥٦ ــد مــن الفوائ العدي

وبالرغــم مــن فعاليــة أداء رســوم التحســني ضمــن مشــاريع البنيــة التحتيــة، 
إال أن هنــاك أدوات ماليــة أخــرى مثــل رســوم إدارة النفايــات، ورســوم 
مواقــف املركبــات، ورســوم االزدحــام والتــي ميكــن اســتغاللها لخفــض 
مســتوى االعتــاد عــى اســتخدام املركبــات الخاصــة وزيــادة حركــة مــرور 
البلديــات  تتمتــع  والرفيهيــة.  التجاريــة  املناطــق  يف  خاصــة  املشــاة، 
مــن  مجموعــة  بتوفــر  الخاصــة  اإليــرادات  بزيــادة  املهتمــة  واألمانــات 
األدوات الريبيــة املتاحــة والتــي ميكــن تحقيــق االســتغالل األمثــل لهــا 

مــن خــالل:

ملطابقــة  الحكومــة  مســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق   -١
والبلديــة. املحليــة  األولويــات  مــع  الوطنيــة  االســراتيجيات 

2- االستثار يف بناء القدرة وتحسني إدارة الريبة ٥٧
٣- تصميــم أدوات ماليــة لتتناســب واالحتياجــات املحليــة )مثــال، املســح 

املــايل يف بوغوتــا، كولومبيــا( ٥٨
 وأخــرياً، ال بــد مــن التشــديد عــى أهميــة إيجــاد إطــار مــن التنســيق مــا 
بــني أطــر التخطيــط واألطــر القانونية/اإلداريــة وبرامــج التمويــل املحــيل 
لتوفــري الفــرص املحليــة الروريــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة والعادلــة 

مثلــا هــو مبــني يف جــدول األعــال الحــري الجديــد. ٥٩
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1 Makkah Region Economic Report, 1434/1435 - 2014, SAGIA, 2014

2 Makkah Region Economic Report, 1434/1435 - 2014, SAGIA, 2014

3 Taif Development Plan final report - Prepared by AECOM for Taif Municipality and Consortia - Dec. 2012

4 It is the only regulation/bylaw in the Kingdom for the development of unplanned settlements. This law was submitted by the Regional Prince 

of Makkah for approval by the King. It was approved as a Royal Decree No. 9002 on 9/10/1428H (21/10/2007).

5 It is headed by the Regional Prince. Involved Ministries include Ministry of Finance, Ministry of Interior and MoMRA.

6 It has a more flexible composition as it is composed of the technical members working in the Finance, Interior and MoMRA Ministries.

7 Represent the instructions issued by a Minister, his representative or any official of the Ministry to announce new regulations and updates 

regarding any intent or action to be undertaken.

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

strategic component is labelled as the Comprehensive Plan or Structural Plan. In the context of Makkah, it is referred to as the Comprehensive 

Plan. What is commonly referred to as the Local Plan, is called the Directive Plan in Makkah.

9 This agency was abolished later and it was replaced by two agencies; one for Makkah and one for Madinah. The one who is responsible for 

the implementing the plan now is the High Commission for Makkah Al Mukarramah and Al Mashaer Al Muqaddasah. Lately on 17/9/1439H 

(1/6/2018) the king promoted this agency to become Royal Agency for Makkah Al MukarRamah and Mashael al muqoddasah. The king has given 

three-month period from that date to the Bureau of Experts on the cabinet to prepare all detailed decrees to put this royal decree into action.

10 Issues assessed include: percentage of houses meeting a minimum standard of quality, floor area per person, ratio of house types, average 

distance to a public park or garden, average distance to school etc.

11 This indicator measures: Housing affordability index, housing rent to income ratio, housing finance index, percentage of housing needs met 

through low cost mortgages etc.

12 It assesses: Housing supply index, amount of rentable space available in unplanned settlements, percentage of disadvantaged groups living in 

unplanned settlements, percentage of change in unplanned settlement areas etc.

13 This indicator measures: percentage of GDP invested in housing, vacant housing supply, number of serviced lots available for construction of 

new housing starts, ratio of household production to household formation etc.

14 The criteria is abstract and therefore detached from the planning system.

15 According to Article 7 and 8 of Regional Law, the Minister of Interior chairs the meeting with all regional Amirs to discuss issues affecting each 

region and the general services required.

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

17 FSCP Workshop in Makkah 2017

18 Royal Decree of 1975.

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

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

21 A line-item budget lists, in vertical columns, each of the city’s revenue sources and each of the types of items such as capital outlays, contractual 

services, personal services etc. the city will purchase during the fiscal year.

22  Chapter 5 of the State of Saudi Cities Report, “Managing Urban Transformation in Saudi Arabia - The Role of Urban Governance 

(2018)” pg. 16.

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

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

Emirate/AMARAH; d) Heads of government authorities in the Region who are determined pursuant to a decision issued by the Prime Minister 

according to the directives of the Minister of Interior; and e) Ten citizens who are scholars, experts and specialists and are appointed by order of 

the Prime Minister based on the nomination of the Prince of the Region and the approval of the Minister of the Interior, for a renewable four 

year term

25 See ibid n.15, Article 23.

26 This department is supported by the City Planning Department at MoMRA.

27 FSCP workshop in Makkah 2017.
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28 The National Urban Observatory is situated in the Department of Urban Studies, MoMRA.

29 It is acknowledged that there is conflict of interest as the Development of Makkah Region Authority is a board member of the Al Balad al 

AlAmeen Company. This also explains the duplication of roles by these two institutions.

30 In 1438 (Islamic calendar), pilgrims totaled 2,352,122 (Hajj), 6,750,000 (Umrah), and 6,980,843 (Saudi nationals). General Authority for Statistics, 

Kingdom of Saudi Arabia.

31 King Abdullah Economic City is one of the most ambitious development projects in Saudi Arabia. The area of the City is more than 100 million 

square meters, including the Sea Port, Industrial Zone, Central Business District, Educational Zone, Resort District, and Residential Communities. 

Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic Report 2014. The Kingdom of Saudi Arabia.

32 Industry comprises 16.9 % of regional GDP.; Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic Report 2014. The 

Kingdom of Saudi Arabia

33 The contribution of Makkah region to national GDP is 21 %.; Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic 

Report 2014. The Kingdom of Saudi Arabia.

34 Saudi Arabian General Investment Authority. (2014). Makkah Region Economic Report 2014. The Kingdom of Saudi Arabia

35 Education is a priority input for local economic development and was an important discussion topic during the Rapid Planning Studio workshop 

held in Makkah (March 2018).

36 Each of the 13 regions is divided into governorates and the region capital. The capital of the region is governed by an Amanah (municipality), 

which is headed by a mayor.

37 Approved 2016 Budget for Makkah (Amanah), Ministry of Finance, The Kingdom of Saudi Arabia.

38 NTP goal is to increase own-source revenue to 40 % of municipal budgets by 2020. In 2016, intergovernmental transfers comprised 87 % of the 

total budget for the Amanah of Makkah (MoMRA).

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

40 The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately-owned stock exchange were 

launched with the aim of improving the domestic capital market. Saudi Arabian Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/

en-US/Pages/default.aspx

41 The Capital Market Law, formation of the Securities and Exchange Commission, and creation of a privately-owned stock exchange were 

launched with the aim of improving the domestic capital market. Saudi Arabian Monetary Authority. Retrieved from http://www.sama.gov.sa/

en-US/Pages/default.aspx

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

Global Advisors.

43 Makkah MMM Comprehensive Plan (2012)

44 The General Authority for Statistics - 2015

45 1438H Hajj Annual Bulletin

46 Makkah MMM Comprehensive Plan (2012)

47 http://www.arabnews.com/news/saudi-arabia/619216

48 http://www.arabnews.com/news/saudi-arabia/619216

49 Definition from UNDP/UNESCO, Quito Colloquium, 1977.

50 David R. Godschalk, 2003, “Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities”, Natural Hazards Review,Vol. 4, Issue 3 .

51 Potential revenue contribution through immovable property taxation is 2.1 % of GDP in high-income countries, while in middle-income 

countries it contributes an additional 0.6 % to GDP. Norregaard, J. (2013). Taxing immovable property revenue and implementation challenges. 

(No. 13-129). International Monetary Fund. Washington, DC.; Walters, L. (2016). Leveraging land: land-based finance for local governments. 

United Nations Human Settlements Programme. Nairobi, Kenya.

52 Under the new law approved in 2015, owners of empty plots of urban land designated for residential or commercial use in towns and cities will 

have to pay an annual tax of 2.5 % of land value. The land tax applies to a plot size equal to or greater than 10,000 square meters. It has been 

adopted in the cities of Riyadh, Jeddah and Dammam.

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

Nairobi, Kenya.
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54 This approach is based on the idea that individuals, businesses and landowners in the area benefits from government or private investments 

in high valued infrastructure, such as roads, railway, industrial infrastructures, or public services, like schools and hospitals. Landowners and 

beneficiaries of a specific area intervened by an infrastructure investment, can see an overall long-term land value gain of their properties, even 

after having paid the levy. United Nations Human Settlements Programme. (2016). Finance for City Leaders Handbook, Nairobi, Kenya: United 

Nations Human Settlements Programme.

55 In order to accommodate an estimated population of 3 million in 2030, the new transport system will include 73 metro stations, FSCP, Rapid 

Planning Studio workshop (2018).

56 Colliers International. (2017). The Impact of Social Infrastructure on Mixed Use Developments; Rodriguez, D.A., & Targa, F. (2004). Value of 

Accessibility to Bogotá's Bus Rapid Transit System. Transport Reviews 24(5), 587-610.

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

Nairobi, Kenya.

58 Ruiz, F., & Vallejo, G. (2010). Using land registration as a tool to generate municipal revenue: lessons from Bogota. World Bank, 

Washington, DC.

59 United Nations. (2017). New Urban Agenda. United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, Kenya. Retrieved from http://habitat3.

org/the-new-urban-agenda/
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