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١٠

املقدمة

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

٢،١ جهود اململكة لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة

اململكــة  دأبــت  ملدنهــا،  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  ســعيها  يف 
عــرب مختلــف الجهــات واألجهــزة املعنيــة، ومتاشــياً مــع مســرية التحــول 
ــراتيجيات  ــر اس ــىل تطوي ــة، ع ــاء اململك ــة أرج ــم كاف ــي تع ــة الت الطموح
وسياســات وبرامــج التنميــة العمرانيــة يف كافة املســتويات التخطيطية 
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، كان مــن نتاجها إعداد اســراتيجية عمرانية 
تشــمل  هيكليــة  ومخططــات  إقليميــة  تنميــة  واســراتيجيات  وطنيــة 
كافــة القطاعــات مبــا يســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠.  ويثّمــن 
الداعمــة  اإليجابيــة  الجهــود  الســعودية هــذه  برنامــج مســتقبل املــدن 
ألهــداف رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ يف تحقيــق بيئــات عمرانيــة مســتدامة 
واملخططــات  األدوات  إىل  ويســتند  اململكــة،  مناطــق  كافــة  يف 
والتحليــل  التشــخيص  عمليــة  مــن  كجــزء  الحاليــة   واالســراتيجيات 
والتقويــم الشــاملة، واقــراح التعديــالت والتحســينات عنــد االقتضــاء. 

٣,١ نطاق وأهداف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة 

 ١،٣،١ نطاق التقرير 

لــوزارة الشــؤون  الجديــدة  العديــد مــن عنــارص االســراتيجية  بنــاء عــىل 
النتائــج  يف  تحديدهــا  تــم  التــي  األســباب  وأهــم  والقرويــة،  البلديــة 
 - االســراتيجية  والوثائــق  واملخططــات  الدراســات  ومراجعــة  األوليــة، 
مثــل مراجعــة االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة - تــم اإلقــرار بانخفــاض 
قبــل  مــن  الوطنيــة  العمرانيــة  االســراتيجية  اســتيعاب  مســتوى 
الرئيســية،  الضعــف  نقطــة  باعتبارهــا  والــوزارات  واإلدارات  املناطــق 
والتكامــل  )القطاعــي(،  األفقــي  التكامــل  مســألة  فــإن  وبالتــايل، 
يهــدف  رئيســيًا  تحديًــا  متثــل  املختلفــة(  )املســتويات  الــرأيس 
املســتقبل. يف  معالجتــه  نحــو  الســعودية  املــدن  مســتقبل  برنامــج 
أطــر  لتحســني  بالسياســات  املتعلقــة  التوصيــات  تنظيــم  يتــم 
ومارســات التخطيــط الحــري مــن خــالل مفهــوم متعــددة املقاييــس، 
ــراين،  ــيج العم ــن النس ــة م ــلة متصل ــا سلس ــة باعتباره ــر إىل املدين ينظ
متأثــرة نطاقــاً،  األوســع  املنطقــة  إىل  الســكنية  املجــاورة  مــن  تنمــو 
املســتوى  عــىل  واألنظمــة  واللوائــح  واالشــراطات  بالديناميكيــات 
الوطنــي واملســتويات العليــا، وهــذا يضمــن عــدم اســتبعاد أي توصيــات 
املتوقــع  الــدور  عــن  املــدن  بهــذه  الصلــة  ذات  بالسياســات  تتعلــق 
للمــدن. الوطنــي  النظــام  وعــن  اإلداريــة،  املنطقــة  يف  للمدينــة 

١.١ نبذة عن برنامج مستقبل املدن السعودية

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

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

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

٢،٣،١  أهداف التقرير

بنــاء عــىل التحليــل التشــخييص للقطيــف يف إطــار التنميــة املســتدامة 
ملوئــل األمــم املتحــدة ورؤيــة اململكــة ٢٠٣٠، ســيكون تقريــر الرؤيــة 
وتقييميــة  توجيهيــة  تفكــري  أداة  مبثابــة  للقطيــف  الشــاملة  العمرانيــة 
اســراتيجية  تحديــد  مــع  للمدينــة،  واملســتقبيل  الحــايل  للتخطيــط 
املعنيــة. يســتند  للمدينــة  املســتقبلية  للتنميــة املســتدامة  واضحــة 
تحديــد االســراتيجية املذكــورة أعــاله إىل اتبــاع نهــج قائــم عــىل األدلــة 
الثانويــة  البيانــات  مــن  عــىل جمــع وتحليــل كل  بنــاًء  لفهــم املشــاكل، 
ــاملة للقطيــف،  ــة الش ــة العمراني ــر الرؤي ــة ، كــا يســتخدم تقري واألولوي
ــات التــي تــم جمعهــا يف إطــار  كــا هــو الحــال يف الربنامــج ككل، البيان
مبــادرة ازدهــار املدينــة )مــؤرشات ازدهــار املــدن( لتحديــد االتجاهــات 
والتحديــات الهامــة عــىل مســتوى املدينــة، ثــم يقــرن ذلــك مبراجعــة 
وثائــق التخطيــط الحاليــة إىل جانــب التحليــل العمــراين لنظــم البيانــات 
الجغرافيــة الشــاملة وعــىل مســتوى املدينــة لتحديــد هــذه االســراتيجية 

املخصصــة املذكــورة أعــاله.
 

٤,١ منهجية املدخالت القامئة عىل األدلة 

١،٤،١ نهج املدخالت القامئة عىل األدلة

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

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

اآليت:
١( مراجعة وثائق ومخططات السياسات الحالية؛

٢( مؤرشات ازدهار املدن؛ 

٣( التحليل املكاين لنظم املعلومات الجغرافية. 

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

يف املدينــة، وتســعى إىل معرفــة األســباب الكامنــة وراءهــا.
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٢،٤،١ املراجعات 

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

املراجعــات عــىل تقييــم:

• املخطط اإلقليمي للمنطقة الرشقية.
• املخطط  الهيكيل لحارضة الدمام، القطيف، ورأس تنورة.

• املخطط املحيل للقطيف. 

٣،٤،١  تقرير تقييم مؤرش االزدهار يف املدينة

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

هــي: 
١( اإلنتاجية؛

٢( البنية التحتية؛

٣( جودة الحياة؛

٤( اإلنصاف واإلندماج؛

5( االستدامة البيئية؛

٦( الحوكمة والترشيعات

وقــد تــم اعتبــار هــذه املحــاور كأدلــة إرشــادية يف التقييــم العمــراين 
عــىل  تفصيليــة  مكانيــة  مــؤرشات  عــرشة  هنــاك  أن  حيــث  للقطيــف، 
مســتوى تقريــر الرؤيــة العمرانيــة الشــاملة ملنطقــة القطيــف ضمــن 
برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية، ترتبــط باملــؤرشات الـــ ٧٢ الشــاملة 

لتقييــم مــؤرشات ازدهــار املــدن.

٤،٤،١  التحليل املكاين لنظام املعلومات الجغرافية

عــىل  الضــوء  أعــاله  املذكــورة  للمــؤرشات  املــكاين  التطبيــق  يســلط 
املرتبطــة  والديناميكيــات  والتفاعــالت  للتنميــة  التفصيليــة  األمنــاط 
الحــري.  النظــام  داخــل  األرايض  واســتعاالت  والكثافــات  بالحركــة 

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

وفقــاً للمــؤرشات نفســها. 



١٤



© assafirarabi.com

٢
ف 

طي
ق

ظة ال
ف

ملحا
ين 

كا
مل

ق ا
سيا

ال

ي
م

قلي
إل

وا
ي 

طن
و

ى ال
و

ست
مل

ىل ا
ع



١٦

السياق الوطني واإلقليمي

١.٢ دور القطيف  عىل املستوى الوطني واإلقليمي

١.١.٢ الخلفية التاريخية

القطيــف واحــة ســاحلية عريقــة عــىل الضفــة الغربيــة للخليــج العــريب  
غنيــة  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  مــن  الرشقيــة  للمنطقــة  تابعــة 
بالنفــط وزراعــات النخيــل والفاكهــة وصيــد األســاك، يعــود تاريخهــا إىل 
٣5٠٠ قبــل امليــالد يف العــر الربونــزي األخــري، وتعتــرب القــالع والحصــون 
واآلثــار خــري دليــل عــىل عراقــة تاريخهــا، فاألطــالل وبقايــا األحجــار واألواين 
االجــزاء  يف  املكتشــفة  النقــود  وقطــع  املتناثــرة  القدميــة  الفخاريــة 
الشــالية والشــالية الغربيــة مــن القطيــف تــدل عــىل وجــود قــرى كانــت 

عامــرة وآهلــة بالســكان عمرهــا ٢5٠٠ ســنة. 

٢.١.٢ الجغرافيا واملوقع

تقــع القطيــف يف املنطقــة الرشقيــة، عــىل خــط طــول 5٠ درجــة رشقــا، 
ودائــرة عــرض ٢٦درجــة و 5٢ دقيقــة شــاالً، وترتبــط بشــبكة جيــدة مــن 
الطــرق مــع بقيــة مــدن اململكــة، وهــي قريبــة مــن جــرس املــك فهــد 
الرابــط بــني اململكلــة العربيــة الســعودية و مملكــة البحريــن، ويخدمهــا 
ــدويل. وتشــغل الواحــة مســاحة كبــرية تضــم  جــواً مطــار امللــك فهــد ال
ُعَنــك، صفــوى، العواميــة  مــدن القطيــف- مركــز املحافظــة، ســيهات، 
وقــرى ، األوجــام، الُقديــح، الخويلديــة، الجاروديــة، أم الحــام، ســنابس، 

ــاروت. ــرة ت ــن، وجزي داري

٣.١.٢ الخلفية الدميوغرافية

اململكــة،  يف  الســكان  مــن   %١5.١ نســبة  الرشقيــة  املنطقــة  متثــل 
مــا يعنــي وجــود ٤.١٠5.٧٨٠ نســمة موزعــني يف مختلــف محافظــات 

املنطقــة الرشقيــة التــي تــأيت يف الرتيــب الثالــث بعــد منطقتــي مكــة 
املكرمــة والريــاض مــن حيــث الحجــم الســكاين يف اململكــة العربيــة 
الســعودية.  ويبلــغ عــدد ســكان الدمــام ٩٠٣.٠٠٠ نســمة ، وهــي أكــر 
املــدن ازدحامــا بالســكان يف املنطقــة الرشقيــة،  والسادســة مــن حيــث 
عــدد الســكان عــىل مســتوى اململكــة. وحســب تعــداد ٢٠١٠، بلــغ عــدد 
القــرى  حــوايل ٤٧٤.٠٠٠ نســمة يقطنــون  القطيــف  ســكان محافظــة 
الزراعيــة. ويســكن صيــادو الســمك وســط املدينــة واملناطــق الســاحلية 
املدينــة  ســكان  عــدد  بلــغ   ،٢٠١٦ العــام  منتصــف  لتقديــرات  ووفًقــا   ،
حــوايل ٦١٢.٠٠٠ نســمة. والقطيــف هــي إحــدى مــدن اململكــة التــي 
لديهــا أقــل عــدد مــن املقيمــني غــري الســعوديني يف عــام ٢٠١٠، حيــث 
قــّدر عددهــم بنحــو ٦٠.٠٠٠ نســمة ، وارتفــع عددهــم إىل ٧5.٠٠٠ بحلــول 
عــام ٢٠١٣، مــا ميثــل حــوايل ١٣.٦% مــن ســكان املدينــة. واســتناداً إىل 
ملحافظــة  الســكانية  الكثافــة  بلغــت   ،٢٠١٠ لعــام  الســكان  تقديــرات 
القطيــف حــوايل ٣٧نســمة/هكتار ، ويبلــغ متوســط حجــم األرسة يف 

املدينــة حــوايل ٦.٣ فــرد/أرسة.

٤.١.٢  الخلفية االجتامعية االقتصادية

وصيــد  والتجــارة  الزراعــة  عــىل  يعتمــد  القطيــف  اقتصــاد  كان  تقليديــا، 
النفــط،  اكتشــاف  بعــد  األخــرية،  اآلونــة  يف  أصبحــت  ثــم   ، األســاك 
النفــط، حيــث  الجبيــل الصناعيــة مشــهورة يف صناعــة  وإنشــاء مدينــة 
مييــل معظــم ســكان القطيــف للعمــل يف صناعــة النفــط والخدمــات 

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

سكان املنطقة )مقارنة بإجايل 
سكان اململكة يف ٢٠١٤( 

سكان القطيف 

باقي سكان اململكة 

السكان )٢٠١٠( 
السكان/كم ٢ 

معدل النمو/السنة 
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العامــة وقطاعــات التعليــم والرعايــة الصحيــة. وال تــزال الصناعــة الســمكية 
يف غايــة األهميــة، ويعتــرب ســوق الســمك يف القطيــف هــو األكــرب 
لألســاك  ومصــّدر   / كمســتورد  الســوق  يعمــل  حيــث  اململكــة،  يف 
مــن وإىل أســواق الســمك. وبالتــايل فــإن اقتصــاد القطيــف هــو مزيــج 
مــن صناعــة األســاك والزراعــة واألنشــطة املتعلقــة بالنفــط. وقــد تــم 
تحديــث الزراعــة يف املنطقــة يف ســتينيات القــرن املــايض، وباتــت 
التمــور والربســيم واألرز والفاكهــة والخــروات مــن املنتجــات النموذجيــة 

مــن املنطقــة.

الناتج املحيل اإلجاميل 

بلــغ الناتــج املحــيل اإلجــايل للمنطقــة الرشقيــة ١،٦٤٦ مليــار ريــال يف 
عــام ٢٠١٢، مــا يــوازي ٦٠ % مــن إجــايل الناتــج املحــيل للمملكــة، وبــدون 
النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، يصبــح الناتــج املحــيل اإلجــايل ٣٤٤مليار 
ريــال، مــا يــوازي ٢٤% مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل للمملكة، أما متوســط  
منــو الناتــج املحــيل اإلجــايل الســنوي للمنطقــة، وبــدون النفــط الخــام 
والغــاز، فبلــغ  ٢٤.٨% خــالل ٢٠٠٩ - ٢٠١٢. ويحتــل القطــاع الصناعــي )خــارج 
ــج  ــاهمة يف النات ــث املس ــن حي ــة األوىل م ــاز( املرتب ــط والغ ــاع النف قط
قطــاع  يليــه   ،%  ٤٣.٤ بنســبة  الرشقيــة  للمنطقــة  اإلجــايل  املحــيل 
التجــارة بنســبة ١١.١%، ثــم قطــاع العقــار واملــال واألعــال بنســبة ١٣.٣%، 

وقطــاع البنــاء والتشــييد واالتصــاالت بنســبة ٧.%5. 

5.١.٢ شبكة النقل والربط الوطنية

النقل الجوي واملطارات

فهــد  امللــك  مطــار  الرشقيــة:  املنطقــة  يف  مطــارات  أربعــة  هنــاك 
والقيصومــة.  األحســاء  داخليــة يف  بالدمــام وثالثــة مطــارات  الــدويل 
وقــدر عــدد املســافرين عــرب مطــارات املنطقــة الرشقيــة بنحــو ٢.٧٤ 
مليــون مســافراً يف عــام ٢٠١١ و ٣.١5 مليــون مســافر يف عــام ٢٠١٢ ، 
مســجلة بذلــك زيــادة ١5% متثــل ٨.١٧%مــن إجــايل حركــة النقــل الجويــة 

اململكــة. يف 
 

النقل البحري واملوانئ

يوجــد باملنطقــة الرشقيــة خمســة مــواىنء بحريــة عــىل الخليــج العــريب. 
يف  مينــاء  أكــرب  ثــاين  الدمــام  يف  العزيــز  عبــد  امللــك  مينــاء  ويعــّد 
اململكــة العربيــة الســعودية. وتشــمل املــواىنء األخــرى مينــاء امللــك 
الخــري،  رأس  ومينــاء  التجــاري،  الجبيــل  ومينــاء  بالجبيــل،  الصناعــي  فهــد 
للنفــط إىل  الرئيــس  التصديــر  تنــورة، واألخــري يعــد مينــاء  ومينــاء رأس 
العــامل، حيــث يشــحن منــه  نحــو ٩٧ % مــن صــادرات اململكــة مــن النفــط 

الخــام واملنتجــات النفطيــة املكــررة.

النقل بالسكك الحديدية 

ــة بتشــغيل شــبكة خطــوط  تقــوم املؤسســة العامــة للخطــوط الحديدي
حديديــة يبلــغ مجمــوع أطوالهــا حــوايل ١٣٨٠ كيلومــراً، تربــط كل مــن 
مينــاء امللــك عبدالعزيــز يف الدمــام ومدينــة الدمــام نفســها بالعاصمــة 
الريــاض مــروراً بأبقيــق والهفــوف وحــرض والخــرج. كــا تتفــرع مــن خطــوط 
املؤسســة الرئيســة، خطــوط فرعيــة تربــط بعــض املناطــق الصناعيــة 
والزراعيــة واملواقــع العســكرية مبوانــئ التصديــر واملناطــق الســكانية. 

سوق السمك املحيل يف جزيرة تاروت 



١9

السياق الوطني واإلقليمي

الشكل ٣. شبكة النقل  واملوانئ واملطارات الرئيسية بني املدن السعودية

الشكل ٢. إجايل الناتج اإلقليمي ومساهمة القطاع االقتصادي يف املنطقة الرشقية

مساهمة القطاع االقتصادي 
يف إجايل الناتج املحيل 

مبنطقة الطائف )٢٠١٢(

صناعية
الطاقة )الكهرباء(
البناء واملنشآت

التجارة
النقل

الخدمات املالية 
والعقارية 

الخدمات االجتاعية
الخدمات الحكومية

التعدين 
الزراعة

إجايل الناتج اإلقليمي )٢٠١٢(
معدل منو إجايل الناتج املحيل 

السنوي
إجايل الناتج اإلقليمي للمملكة 

العربية السعودية

الدمام: مطار امللك 

فهد الدويل 
)عدد الركاب: ٩,5٦٧,٠٠٠(؛ 

جدة: مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

)عدد الركاب:٣٠,٠٠٠,٠٠٠(؛ 

الرياض: مطار امللك خالد الدويل 

)عدد الركاب: ٢٢،٣٠٠,٠٠٠(؛ 

املدينة املنورة: مطار األمري محمد 

بن عبد العزيز الدويل 
)عدد الركاب: ٦،5٠٠,٠٠٠(؛ 

بريدة: مطار األمري نايف بن 

عبدالعزيز الدويل 
)السعة 55٠,٠٠٠(. 

 
الدمام-بقيق-الرياض-

 القصيم-املجمعة-الرياض،
 مكة املكرمة-جدة-املدينة املنورة 

 

موانئ الخليج العريب: 
ميناء امللك عبد العزيز )الدمام( 

ميناء امللك فهد الصناعي بالجبيل 
امليناء التجاري 

ميناء رأس الخري 
ميناء رأس تنورة 

 
موانئ البحر األحمر: 
ميناء جدة اإلسالمي 

ميناء امللك فهد الصناعي 
ميناء ينبع التجاري
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٢,٢  ديناميكية وأمناط التنمية 

١.٢.٢  التنظيم اإلقليمي

الحدود اإلدارية

إحــدى  تعــد  التــي  الرشقيــة  املنطقــة  مــن  جــزء  القطيــف  محافظــة 
املناطــق اإلداريــة الـــ١٣ التــي تتكــون منهــا اململكــة العربيــة الســعودية. 
وتتكــون املنطقــة الرشقيــة مــن ١١ محافظــة، ســت منهــا فئــة )أ(  وهــي 
وخمــس  والقطيــف،  العديــد،  الجبيــل،  الُخــرَب،  الباطــن،  حفــر  اإلحســاء، 
محافظــات فئــة )ب( هــي أبقيــق، الخفجــي، رأس تنــورة، قريــة العليــا، 

والنعرييــة. 

وتتبــع بلديــة محافظــة القطيــف أمانــة املنطقــة الرشقيــة، وهــي جــزء 
مــن حــارضة الدمــام الكــربى التــي تعــد املركــز اإلداري للمنطقــة الرشقيــة 
ومقــر إمــارة املنطقــة، حيــث يســهل ميناءهــا التبــادل التجــاري والصناعــي 
التعــاون  مجلــس  دول  يف  األخــرى  والــدول  اململكــة  بــني  والثقــايف 
الخليجــي ودول جنــوب رشق آســيا. وتعتــرب املنطقــة الرشقيــة القاعــدة 
االقتصاديــة األساســية للمملكــة ، نظــراً ألهميتهــا يف اإلنتــاج النفطــي، 

كــا أنهــا البوابــة الرشقيــة للمملكــة.  

يقّســم املخطــط اإلقليمــي الشــامل لعــام ٢٠٠5 املنطقــة الرشقيــة 
إىل خمســة قطاعــات رئيســة عــىل النحــو التــايل:

القطــاع قرابــة  يحــوي هــذا  الدمــام(:  )قطــاع  الســاحيل  الرشيــط   •
٢٤% مــن إجــايل عــدد التجمعــات الحريــة يف املنطقــة. ويركــز 
ــرز لهــذا القطــاع يف اإلدارة ، والخدمــات ،  النشــاط االقتصــادي األب

والســياحة.  ، والصناعــة 

األحســاء: تعتــرب األنشــطة الزراعيــة والســياحية والصناعيــة محــور   •
املحــيل. التجــاري  النشــاط  إىل  باإلضافــة  القطــاع  هــذا 

حفــر الباطــن: يقتــر النشــاط االقتصــادي يف هــذا القطــاع عــىل   •
األنشــطة الرعويــة والزراعيــة الصغــرية واملتوســطة يف األرايض 

الصالحــة للزراعــة يف هــذا القطــاع.
العديــد: يتمثــل النشــاط االقتصــادي األبــرز لهــذا القطــاع يف مجــال   •
ــويب  ــل الجن ــاره املدخ ــة باعتب ــة الحيوي ــذ الربي ــادي املناف ــة مرت خدم
تفعيــل  الخطــة إىل  تهــدف  الرشقــي إىل املنطقــة واململكــة. 
التبــادل بــني املنطقــة ودول الخليــج يف مجــاالت التجــارة والســياحة 
وأنشــطة الخدمــات. تــم اقــراح إنشــاء مدينــة اقتصاديــة يف أبــو 
قميــص تهــدف إىل تعزيــز التبــادل املذكــور يف مركــز نشــاط تجــاري 

و صناعــي.
الربــع الخــايل: يحــوي هــذا القطــاع أكــرب احتياطــي للبــرول والغــاز،   •
وهــو محــور البحــوث وأعــال التنقيــب الجاريــة. ومــع ذلــك ، يفتقــر 

القطــاع إىل مركــز حــري متطــور لتوفــري خدمــات الدعــم لــه.

محاور التنمية

تدرجــاً هرميــاً ملراكــز  الرشقيــة  للمنطقــة  اإلقليمــي  اقــرح املخطــط 
النمــو ومحــاور التنميــة بهــدف تنظيــم التنميــة يف املنطقــة . وتوضــح 
التنميــة املقرحــة ومراكــز  الشــكل ٦ محــاور  الخريطــة املعروضــة يف 

النمــو الرئيســة الواقعــة يف محيطهــا.

الوظيفيــة  العالقــات  مــن  قويًــا  نظاًمــا  القطيــف  محافظــة  متتلــك 
واالقتصاديــة مــع املراكــز الحريــة الهامــة األخــرى املحيطــة بهــا ، مبا فيها 
الدمــام، عاصمــة املنطقــة الرشقيــة، وكذلــك املركــز الحــري الرئيــس 

آبار النفط املوجودة يف املنطقة الرشقية 
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قطــاع الســاحل )قطــاع الدمــام(: يشــكل حــوايل ٢٤% 
مــن إجــايل عــدد التجمعــات العمرانيــة يف املنطقــة، 
ويشــتمل النشــاط االقتصــادي الرئيــيس لهــذا القطــاع 
والصناعــة،  والخدمــات،  اإلداريــة،  األنشــطة  مــن  كل 

الســياحي. والنشــاط 
 
 

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

إىل النشــاط التجــاري.
 

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

للقطــاع. التجــاري 

البــرول  احتياطيــات  بــه  توجــد  الخــايل:  الربــع  قطــاع 
ــع  ــات، وم ــوث والحفري ــطة البح ــه أنش ــري في ــاز وتج والغ
ذلــك، فإنــه ال يوجــد بــه مركــز حــري متطــور للقيــام 

القطــاع. الخدمــات يف هــذا  تقديــم  بــدور 

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

خــالل العديــد مــن املنافــذ.
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الشكل 5. قطاعات التنمية حسب املخطط اإلقليمي للمنطقة الرشقية

الشكل ٤. الحدود اإلدارية وتوزيع السكان يف محافظات املنطقة الرشقية
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فيهــا، حيــث يقطــن ٨5%  مــن مجمــوع ســكان املنطقــة الرشقيــة يف 
قطــاع الرشيــط الســاحيل. وضمــن هــذه املراكــز الحريــة اإلقليميــة، 
الطــرق  اثنــان منهــا عــىل  هنــاك ثالثــة محــاور تنمويــة رئيســة ناشــئة، 

الرسيعــة الرئيســة العابــرة للمنطقــة:
 

محــور تنميــة عــىل امتــداد الطريــق الرسيــع ٤٠، الــذي يعــد أكــر   •
الطــرق أهميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث يربــط رشق 
يف الدمــام اململكــة بغربهــا مدينــة مكــة املكرمــة و جــدة  بطــول 

١،٣5٩ كلــم عــرب العاصمــة الريــاض.

محــور التنميــة الثــاين عــىل امتــداد الطريــق الرسيــع ٩5، واملعــروف   •
أيضــا باســم طريــق أبــو حدريـّـة الرسيــع، يبــدأ مــن جــرس امللــك فهــد 
رابطــاً البحريــن باململكــة العربيــة الســعودية، شــاالً إىل حــدود 
الكويــت عــرب الدمــام والجبيــل  بطــول٣٠٠ كــم، ويشــكل طريًقــا 
لنقــل البضائــع يف املنطقــة، محاذيــاً لطريــق الظهــران -  رئيســاً 
الجبيــل الرسيــع، حيــث ميكــن اســتخدام أي منهــا يف حــال خضــوع 
الرسيــع  الطريــق  ويشــكل  واإلصــالح.  الصيانــة  ألعــال  إحداهــا 

الحــدود الرشقيــة ملطــار امللــك فهــد الــدويل يف الدمــام.

ميتــد محــور التنميــة الثالــث عــىل طــول الطريــق الرسيــع ٧5، الــذي   •
يربــط الدمــام بالهفــوف يف األحســاء. ويجــاوره خــط ســكة الحديــد 
والهفــوف  الدمــام  مدينــة  وســط  و  الدمــام  مينــاء  يربــط  الــذي 
بالريــاض، مــروراً بــاألرايض الزراعيــة يف واحــة األحســاء، أكــرب منتــج 
للتمــور يف املنطقــة، وانتهــاًء مبســافات غــري مأهولــة جنوبــاً يف 
منطقــة الربــع الخــايل  عــىل أمــل أن يكــون أول طريــق بــري رسيــع  

بطــول ٦٠٠ كــم يف صحــراء الربــع الخــايل لربــط اململكــة بســلطنة 
عــان. ورغــم ضخامــة املــرشوع، إال أن املخــاوف مــن حركــة الرمــال 
النشــطة يف هــذه املنطقــة الصحراويــة وحاجــة الطريــق للعنايــة 

واملراقبــة الدامئــة  قــد ترجــىء افتتــاح املــرشوع.  

٢.٢.٢  الهياكل واملوارد اإلقليمية

الطرق

والدمــام  أبقيــق  مثــل  الرشقيــة  باملنطقــة  الرئيســة  املــدن  ترتبــط 
والظهــران والهفــوف والجبيــل والخفجــي والخــرب ورأس تنــورة والقطيــف 
وســيهات بشــكل جيــد بالطــرق الرسيعــة )طريــق الخليــج(. حيــث ترتبــط 
الغــريب  الســاحل  عــىل  وجــدة  الريــاض  الســعودية  بالعاصمــة  الدمــام 
عــرب الطريــق الرسيــع ٤٠. كــا ترتبــط املنطقــة الرشقيــة بالبحريــن عــرب 
ــط  ــرشق األوس ــرى يف ال ــدول أخ ــول ٢٨ كــم، وب ــد بط ــك فه ــرس املل ج
مثــل الكويــت عــرب طريــق أبــو حدريــة الرسيــع،  وبســلطنة عــان وقطــر 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

العنارص البيئية والطبوغرافية

تشــغل اململكــة العربيــة الســعودية القســم األكــرب )٨٠%( مــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة، ومتتــد ســواحلها عــىل البحــر األحمــر والخليــج العــريب 
بطــول ٢٤١٠ كــم ، كــا تضــم ٢.٧ مليــون هكتــار مــن الغابــات، وأكــر مــن 
١٧١ مليــون هكتــاراً مــن املراعــي، و ٣5 كــم٢ مــن غابــات أشــجار الشــورى، 
و ١,٤٨٠ كم٢مــن الشــعاب املرجانيــة. وتتكــون محافظــة القطيــف مــن 
ســهل ســاحيل منخفــض. تتكــون الربــة يف املنطقــة مــن رســوبيات 
الرمــل والطمــي  الدولوميتــي املغطــى بطبقــات مــن  الجــريي  الحجــر 
والطــني والحجــر الجــريي الرمــيل  تشــكلت يف عــر النيوجــني. يرتفــع 

ميناء امللك عبدالعزيز 
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ســطح األرض مــن الــرشق إىل الغــرب يف األرايض الداخليــة يف حــدود 
١٠ إىل ١٢ مــراً. وقــد شــكلت املناطــق الصخريــة املمتــدة مــن ارتفــاع 
مــر إىل مريــن أســاس منــو التجمعــات. توجــد امليــاه الجوفيــة عــىل 
عمــق يــراوح بــني مــر واحــد إىل مريــن مــن الســطح. وامليــاه الجوفيــة 
متاحــة مــن خــالل الينابيــع املتدفقــة يف واحــة القطيــف وتوابعهــا، حيــث 
يوجــد يف محافظــة القطيــف أكــر مــن ١٢٠٠ مــن آبــار وعيــون امليــاه  
الجوفيــة وفــرت ميــاه الــري لألغــراض الزراعيــة يف القطيــف. باإلضافــة 
إىل اآلبــار االرتوازيــة، هنــاك حــوايل ٧٠ بــر محفــورة يدويــاً بعمــق 5٠ إىل 

١٠٠ قــدم.
 

عــىل  الصيــادون  دأب  التــي  البحريــة  باملــوارد  غنــي  العــريب  الخليــج 
اســتغاللها. وعــىل طــول الرشيــط الســاحيل، يوجــد نظــام بيئــي بديــع 
مــيلء  وهــو   ، الغزيــرة  “الَشــورى”  القــرم  أشــجار  وســطه  يف  تقــف 
األســاك  تجــد  حيــث  املنفعــة،  وتبــادل  والتكافــل  والتفاعــل  بالحيــاة 
والرخويــات والقرشيــات مأواهــا بــني الجــذور ويف الشــقوق والرواســب 
املحيطــة بنباتــات الشــورى. ولهــذه املــوارد أهميــة كبــرية لطبيعة وموقع 
التجمعــات الشــاطئية والداخليــة. ولســنوات عديــدة ، عمــل ســكان القــرى 
الســاحلية عــىل اســتخراج أجــود أنــواع اللؤلــؤ يف العــامل، وكان اللؤلــؤ 
املســتخرج مــن جــوف البحــر أهــم مــورد اقتصــادي يف القطيــف بعــد 
الزراعــة. هنــاك حــوايل ٢5 قريــة تتفــاوت يف أحجامهــا، منتــرشة يف 
جميــع أنحــاء منطقــة الواحــة، بعضهــا محــاط بــاألرايض الزراعيــة مــن كل 
وقبــل  ثالثــة.  أو  جانبــني  عــىل  باملــزارع  محــاط  اآلخــر  وبعضهــا   ، جانــب 
اكتشــاف النفــط يف املنطقــة الرشقيــة يف ثالثينيــات القــرن املــايض، 
كان الســكان يعتمــدون يف معاشــهم التقليــدي  بشــكل أســايس عــىل 

الزراعــة، وصيــد األســاك واســتخراج اللؤلــؤ مــن ميــاه الخليــج العــريب.

وعــىل املســتوى الوطنــي ، تشــري االتجاهــات إىل أن متوســط درجــات 
لــكل  ازداد بنســبة ٠.٢ درجــة مئويــة إىل ٠.٣ درجــة مئويــة  الحــرارة قــد 
عقــد)١( بســبب التغــريات املناخيــة، مــا يؤثــر ســلباً يف امليــاه والبنيــة 
التحتيــة الخــراء. ففــي الظهــران،  يتوقــع أن يرتفــع متوســط درجــة الحــرارة 
مــن ٣.٤ درجــة مئويــة إىل ٣.٦ درجــة مئويــة بحلــول عــام ٢٠٨٠. فموجــات 
الحــرارة أكــر تكــرارا وشــدًة، والســجالت )حتــى عــام ٢٠١٣( تظهــر كيــف 
ارتفعــت درجــات الحــرارة الذرويــة  مــن ١٣ حــدث وتشــوه مناخــي )١٩٧٨-

١٩٩5( إىل 5٧ حــدث وتشــوه مناخــي )١٩٩٦-٢٠٠٣(.)٢( ويعتــرب مــؤرش 
العاليــة  الحــرارة  درجــات  وتتأثــر  مــن ٠.٠5.  أقــل  الجفــاف يف املنطقــة 
بهبــوب العواصــف الرمليــة الشــالية الغربيــة املتكــررة عــىل املدينــة، 

والتــي تزايــد حدوثهــا بنســبة ٨٨%.)٣(

وهــذا يؤثــر يف اإلمكانيــات الزراعيــة للمنطقــة، ويحّد من توســعها، خاصة 
ــر املســاحات الخــراء املفتوحــة  حــول القطيــف، ويحــّد أيضــاً مــن تطوي
يف جميــع أنحــاء املدينــة. لقــد انحــرست الرقعــة الزراعيــة يف املنطقــة 
ومل يبقــى ســوى القليــل مــن األرايض املخصصــة للمســاحات الخــراء. 
عــىل  واملتباعــدة  القليلــة  الخــراء  املســاحات  تقــوى  ال  باملجمــل، 
حايــة ورفــع منســوب امليــاه الجوفيــة، وال عــىل التخفيــف والتلطيــف 
الســاحلية، مثــل  تتأثــر املناطــق  الحريــة.  الحراريــة  الجــزر  تأثــريات  مــن 
القطيــف، بشــكل خــاص بالتغــري املناخــي، ومــن املتوقــع فقــد مــا يقــدر 
بـــ ٤5١ إىل ١٧٢٦ هكتــاًرا عــىل امتــداد ســاحل الخليــج العــريب)٤( بحلــول 
حيــث  اململكــة،  ســكان  يف  كبــري  تأثــري  لذلــك  وســيكون   .٢١٠٠ عــام 
يقطــن حــوايل ١٢% يف املناطــق الســاحلية الحريــة املنخفضــة، و%5٠ 
يعيشــون ضمــن حــدود ١٠٠كــم مــن الســاحل.) 5( كــا ســيؤثر ذلــك يف  
املوائــل  أهــم  متثــل  التــي  املرجانيــة،  الشــعاب  مثــل  البحريــة،  البيئــة 

تعترب زراعة الخروات واحدة من األنشطة االقتصادية الرئيسية يف القطيف 
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البحريــة عــىل ســاحل الخليــج العــريب. وتوفــر هــذه الشــعاب، وكذلــك 
غابــات املانغــروف املــأوى والغــذاء ملجموعــة واســعة مــن الحيــاة البحريــة، 
ومــن املحتمــل أن تتأثــر ســلبًا بارتفــاع درجــة حــرارة األرض وارتفــاع مســتوى 

ســطح البحــر.)٦(

هنــاك مواقــع يف حــارضة الدمــام الكــربى يتعــرض نظامهــا البيئــي عــىل 
الــردم والدفــن  ســاحل الخليــج العــريب للتهديــد، ممثلــة يف عمليــات 
لســواحل وأجــزاء مــن غابــات الَشــوري يف خليــج جزيــرة تــاروت مبحافظــة 
القطيــف قــدرت مســاحتها بـــ ٣,٨١٠ هكتــاراً. وكانــت الهيئــة الســعودية 
للحيــاة الفطريــة قــد خصصــت خليــج تــاروت كمحميــة بحريــة طبيعيــة. وقــد 
لوحــظ بالفعــل تدهــور البيئــة البحريــة هنــاك بــردم ودفــن ٤٨5 هكتــارا 

عــىل وجــه التقديــر مــن البيئــة البحريــة. 

اقتصاديات املدينة واستخدامات األرايض

قطاع النفط والغاز 

يعتــرب قطــاع النفــط والغــاز أكــرب وأهــم مســاهم اقتصــادي يف املنطقة 
الرشقيــة، حيــث توجــد جميــع حقــول النفــط والغــاز املنتجــة يف اململكــة. 
وتشــمل حقــل الدمــام، أول حقــل تــم اكتشــافه يف اململكــة. وحقــل 
الغــوار، أكــرب حقــل نفطــي يف العــامل ؛ وحقــول الســفانيّة  والوفــرة 
احتياطيــات  وتحــوي  حديثــاً  املكتشــفة  الخــايل،  الربــع  يف  والشــعيبة 
النفــط والغــاز. هــذه هــي أهــم الحقــول، إضافــة لحقــول  ضخمــة مــن 
نفطيــة أخــرى. ارتفعــت مســتويات اإلنتــاج مــن احتياطيــات النفــط يف 
ــام ٢٠١٢، مــا يعــادل  ــل يف ع ــار برمي ــة إىل ٢٦5.٩ ملي ــة الرشقي املنطق
٢5% مــن العــرض والتوريــد العاملــي. وهــذه االحتياطيــات مجهــزة بالبنيــة 

لتصديــره رشقــاً  الخــام، ونقلــه  النفــط  تثبيــت  الالزمــة ألعــال  التحتيــة 
وغربــاً. ويقــع مقــر رشكــة أرامكــو الســعودية يف الدمــام، إلدارة كافــة 
تنقيــب، واستكشــاف، واســتخراج،  النفــط والغــاز مــن  عمليــات قطــاع 

وتجميــع  ومعالجــة وتكريــر، وتوزيــع، وشــحن، وتصديــر.

فيــا يتعلــق بالتصديــر، تشــحن صــادرات اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
الخــام واملكــرر عــرب موانــئ النفــط الرئيســة عــىل الخليــج العــريب وعــىل 
ــورة،  ــة وأكربهــا يف العــامل مينــاء رأس تن ــر األحمــر، يتصدرهــا أهمي البح
ويتألــف مــن ثــالث محطــات تشــمل محطــة رأس تنــورة، ومحطــة الجعيمــة 
للخــام، ومحطــة الجعيمــة لتصديــر غــاز النفــط املســال.  ويعتــرب امتــالك 
الســعودية لخيــارات نقــل وشــحن البــرول مــن الخليــج العــريب للشــحنات 
رشقــاً ومــن البحــر األحمــر للشــحنات إىل أوروبــا غربــا ميــزة اســراتيجية 

يف تصديــر شــحناتها النفطيــة إىل األســواق العامليــة. 

الصناعة

يعــد التصنيــع ثــاين أهــم قطــاع يف املنطقــة الرشقيــة، إذ يوجــد بهــا 
أكــرب عــدد مــن املــدن الصناعيــة يف اململكــة، وأكــرب مدينــة صناعيــة يف 
الــرشق األوســط، مدينــة الجبيــل الصناعيــة التــي تضاعــف منوهــا كثــريا. 
ويف مدينــة الدمــام توجــد ثــالث مــدن صناعيــة، ومدينــة صناعيــة واحــدة 
ــات  ــة حفــر الباطــن. وتعــد مجمعــات البروكياوي يف األحســاء، و صناعي
الضخمــة يف مدينــة الجبيــل الصناعيــة مــن أهــم املجمعــات الصناعيــة 

ــة الكبــرية. ــة التصديري يف اململكــة نظــراً لطاقاتهــا اإلنتاجي

خطوط أنابيب النفط عىل طول أرايض املنطقة الرشقية 
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حقل نفط 

حقل غاز 

أنابيب غاز

أنابيب النفط

مصفى نفط 

مجمع معالجة النفط 

محطة تصدير النفط

الزراعة

الزراعــة أيضــا قطــاع اقتصــادي مهــم يف املنطقــة الرشقيــة. ففــي عــام 
٢٠١١، بلغــت املســاحة الكليــة لزراعــة املحاصيــل 5٦ ألــف هكتــاراً، متثــل 

حــوايل ٧.١ % مــن املســاحة اإلجاليــة للزراعــة يف اململكــة .)١٠(

٣،٢ الهيكل اإلقليمي والديناميكيات 

تشــكل محافظــة القطيــف جــزًءا مــن قطــاع الســاحل الــذي ميتــد مــن 
مــن  يتكــون  والــذي  الرشقيــة،  املنطقــة  مــن  الشــال  إىل  الجنــوب 
الهفــوف، وأبقيــق، والخــرب، والدمــام، والقطيــف، وراس تنــورة، والجبيــل، 
إجــايل  مــن   %  ٨5 مــن  يقــرب  مــا  عــىل  الســاحل  قطــاع  يحتــوي  كــا 
الســكان يف املنطقــة و٤٦ % مــن إجــايل ســكان التجمعــات الحريــة، 
واالقتصاديــة  الوظيفيــة  للعالقــات  قــوي  نظــام  بوجــود  تتميــز  كــا 
املحــركات  وتتمثــل  والوطنيــة،  اإلقليميــة  النمــو  مراكــز  مختلــف  بــني 
االقتصاديــة الرئيســية لهــذه املدينــة يف األنشــطة اإلداريــة، والصناعــات 

والســياحة. والخدمــات،  والصناعــة،  بالنفــط،  الصلــة  ذات 

العنارص الهيكلية 

الطــرق  مــن  ومتطــورة  حديثــة  شــبكة  الرشقيــة  املنطقــة  متتلــك 
والجســور التــي تربــط املــدن الرئيســة بالقطاعــات االقتصاديــة الرئيســة 
املختلفــة كالزراعــة وصيــد األســاك واملرافــق الصناعيــة داخــل املنطقــة 

واملناطــق املجــاورة لهــا. 

ويوجــد باملنطقــة الرشقيــة ٩.٨% مــن شــبكة الطــرق والشــوارع التــي 
وتشــهد  والقرويــة.  البلديــة  الشــؤون  وزارة  عليهــا  وتــرشف  تديرهــا 

يف  جديــدة  وتوســعات  مشــاريع  تنفيــذ  حاليــا  واملنطقــة  املحافظــة 
املنطقــة  تربــط  التــي  تلــك  ذلــك  يف  مبــا  الداخليــة،  الطــرق  شــبكة 
باملناطــق املحيطــة بهــا،  وباســتطاعة ٨٣.٤ % مــن الســكان الوصــول إىل  
الفــرص والخدمــات والســلع واملرافــق يف مراكــز املــدن يف غضــون ١5 
دقيقــة بالســيارة، حيــث يركــز أكــر مــن نصــف الناتــج املحــيل اإلجــايل 
والقطيــف  األحســاء  واحتــي  يف  الزراعــي  النشــاط  رابطــا  للمنطقــة 
بالنشــاط الصناعــي الرئيــس يف الدمــام والظهــران ورأس تنــورة حيــث 

النفطــي. يركــز االقتصــاد 

الشكل ١٠. املناطق املحجوزة واملحمية للنفط والغاز يف املنطقة الرشقية
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Cultural

Mixed Use

Agricultural

Industrial

Airport

ثقافية

إستعاالت متعددة

الزراعة

صناعية

املطار

مركز منو وطني

مركز منو إقليمي

مركز منو محيل

امليناء البحري

محطة قطار 

املطار

الدور الوظيفي ملنظومة املدن

ميكــن تحديــد مجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف الحريــة عــىل املســتوى 
هويتهــا  منهــا  لــكل  والتــي  الرشقيــة،  املنطقــة  ملــدن  اإلقليمــي 
وتخصصهــا والقطيــف تشــكل جــزءاً لــكل مــن هــذه املنظومــة الحريــة 
كمدينــة لهــا اهميــة تاريخيــة وكذلــك الصناعــة املرتبطــة بالزراعــة والنفــط،  
ــة،  ــة وصناعي ــة وتجاري ــة الدمــام تضــم اســتعاالت مختلطــة  إداري فمدين
والجبيــل يف  الضواحــي،  الزراعيــة يف  األنشــطة  بعــض  مــع مارســة 
الشــال هــي املركــز الصناعــي الرئيــس يف املنطقــة، وأكــرب مدينــة 
صناعيــة يف الــرشق األوســط، وتقــع بالقــرب مــن مثيلتهــا يف الوظيفــة 
ــي  ــزا، وه ــاً ثقافيــا ممي ــف، فتحمــل طابع ــورة. أمــا القطي ــة رأس تن مدين
الزراعيــة  واحتهــا  و  الراثيــة  العتيقــة  وأســواقها  بقريتهــا  معروفــة 

املشــهورة منــذ القــدم. 

األحســاء،  لواحــة  الحضــاري  املركــز  الهفــوف  مدينــة  الجنــوب،  ويف   
واملشــهورة مبواقــع الــراث والثقافــة مــن أســواق وقصــور تراثيــة. وتعــد 
عــىل طــول  تدعــم املــدن املختلفــة  العــامل.  للتمــور يف  أكــرب منتــج 
فعــال،  بشــكل  إقتصاديًــا  البعــض  بعضهــا  الرشقيــة  املنطقــة  ســاحل 
وبالتــايل مــن املهــم توفــري بنيــة تحتيــة أفضــل مــن شــبكة الطــرق، لتعزيز 
ــة العالقــات السياســية  ودعــم االقتصــاد املحــيل يف املنطقــة وتقوي

بــني التجمعــات الحريــة.

الشكل ١١. االتصال الوظيفي لألنشطة االقتصادية يف املنطقة الرشقية
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الحوكمة والتمويل البلدي

١.٣ البيئة الترشيعية واملؤسسّية 

يســتند إطــار الترشيــع العمــراين يف اململكــة إىل الرشيعة اإلســالمية، 
الشــورى،  بإصــدار األنظمــة هــي: امللــك، مجلــس  والجهــات املخولــة 
األنظمــة  إصــدار  أدوات  وتشــمل  الــوزارات.  ومختلــف  الــوزراء  مجلــس 
: )األمــر امللــي واملرســوم امللــي واألمــر الســامي وقــرار مجلــس 
الــوزراء والقــرار الــوزاري( وتعمــل برتيــب هرمــي. وبســبب هــذا النظــام 
وثيقــة   5٠٠ مــن  بأكــر  تسرشــد  القطيــف  محافظــة  فــإن  املركــزي، 
ومســتند حــايل يف مجــال التخطيــط العمــراين، وقــد صــدر معظمهــا 
يف صيغــة تعاميــم وزاريــة  )٧( وبالتــايل تفتقــر إىل القــوة الترشيعيــة 

الرســمية..

التنظيميــة  الناحيــة  مــن  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  تتــوىل 
مســؤولية التخطيــط الحــري يف مــدن اململكــة. لهــذا، فــدور الــوزارة 
ذراعهــا  عــرب  القطيــف  النمــو يف محافظــة  هــام  يف ضبــط وتوجيــه 
التنفيــذي املمثــل يف أمانــة املنطقــة الرشقيــة، حيــث تتــوىل بلديــة 
محافظــة القطيــف إصــدار كافــة الراخيــص اإلنشــائية يف املحافظــة. 
الخاصــة  األنظمــة  وفــق  القطيــف  لبلديــة  الســنوية  امليزانيــة  وتعــد 
بذلــك مــن حيــث قيــام الحكومــة برصــد مخصصــات ومروفــات األمانــات 
والبلديــات عــىل أســاس ميزانيــة البنــود التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد 
أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــادات ماليــة لــكل بنــد مــن بنــود امليزانيــة. 

 اســتند التخطيــط ملحافظــة القطيــف للمنهجيــة املتبعــة يف  تخطيــط 
األعــىل  مــن  هرمــي  بتسلســل  تتســم  التــي  اململكــة  يف  املــدن 
يف  املعتمــدة  الوطنيــة  العمرانيــة  باالســراتيجية  يبــدأ  األســفل  إىل 
العــام ٢٠٠١ ، ومتثــل اإلطــار املــكاين لتوجيــه التنميــة العمرانيــة عــىل 
للمنطقــة  اإلقليمــي  العمــراين  باملخطــط  ثــم  الوطنــي،  املســتوى 
والحريــة  الطبيعيــة  الجوانــب  تتنــاول  التــي   ٢٠٠5 لعــام  الرشقيــة 
مبخطــط  ثــم  االقليمــي،  املســتوى  عــىل  واالقتصاديــة  واالجتاعيــة 
القطيــف وكذلــك املخطــط املحــيل  الــذي يشــمل  الهيــكيل  الدمــام 
ــة  ــة التحتي ــذي يحــدد  اســتعاالت األرايض وشــبكات البني التنظيمــي ال
وتطبيــق ضوابــط التنميــة وتنظيــات البنــاء ضمــن حــدود بلديــة القطيــف 
مــع ربطهــا بحــدود مراحــل النطــاق العمــراين للحــد مــن أعــال الزحــف 
العمــراين نحــو ضواحــي املــدن غــري املخدومــة بالبنيــة التحتيــة الكافيــة، 

ثــم مســتوى التنفيــذ التفصيــيل للتنميــة يف بلديــة محافظــة القطيــف 
األرايض.   تقســيم  مبخططــات  املمثــل 

هــة  املوجِّ الوحيــدة  الوثيقــة  الوطنيــة  العمرانيــة  االســراتيجية  وتعــد 
والناظمــة للتنميــة العمرانيــة، أمــا بقيــة األدوات التخطيطيــة  فمحــددة 
ــة الناظمــة. وهــذه األدوات بطبيعتهــا،  ــة ال تكســبها الرشعي ــة إجرائي بأدل
الجهــات  بــني  النظاميــة  والشــفافية  للمســاءلة  نظــام  بنــاء  ميكنهــا  ال 

املعنيــة.

ــد  ــاء ق ــتخدام األرايض والبن ــط  اس ــري إىل أن ضواب ــؤرشات تش ــاك م هن
ســّهلت االمتــداد العمــراين غــري املنظــم  يف القطيــف. عــىل ســبيل 
املثــال ، اعتــاد مســاحات كبــرية ملرشوعــات تنميــة ســكنية منخفضــة 
الكثافــة لتشــييد مســاكن منفصلــة بارتفــاع دوريــن، فضــاًل عــن األرايض 
الفضــاء داخــل النطــاق العمــراين للقطيــف التــي متلكهــا رشكــة أرامكــو 
واملســتخدمة ألغــراض مــد األنابيــب تحــت ســطح األرض، والتــي ميكــن 
مرتبطــة  خــراء  طبيعيــة  مناطــق  أو  عامــة  كمســاحات  اســتغاللها 

باملجــاورات واألحيــاء الســكنية القامئــة..

مــن  القطيــف  محافظــة  تســتفيد  ســوف  باإلصــالح،  يتصــل  فيــا 
املســتقلة  الحلــول  وحفــز  لتســهيل  واإلداريــة  املاليــة  الالمركزيــة 
األمانــة.  مســتوى  عــىل  واالجتاعيــة  الحريــة  للمشــاكل  واملبتكــرة 

عــىل: ذلــك  وينطــوي 
 

ــة  ــات التخطيــط املحــيل مــن وزارة الشــؤون البلدي تفويــض صالحي  •
الحتياجــات  الفاعلــة  االســتجابة  لتحقيــق  البلديــة  إىل  والقرويــة 
للتنميــة  الجديــدة  الحريــة  األجنــدة  تدعمــه  مــا  وهــو  املجتمــع، 
املســتدامة التــي تدعــو إىل تخويــل الصالحيــات لــإدارات املحليــة 
والبلديــة للقيــام بعمليــات التخطيــط والتصميــم الحــري، ورضورة 
التنســيق يف تنفيذهــا مــع كافــة املســتويات اإلقليميــة واملحليــة 
بالتنميــة. وهــذا يقتــي إنشــاء إدارة  الــرشكاء املعنيــني  وكافــة 
للتخطيــط العمــراين يف بلديــة القطيــف ودعمهــا بالعــدد الــكايف 

مــن مخططــي املــدن واملعاريــني.

وتنميــة  لألمانــة  املــايل  االســتقالل  لتوفــري  املاليــة،  الالمركزيــة   •
إيراداتهــا الذاتيــة مــن خــالل رضائــب امللكيــات والرســوم لتمويــل 
األنشــطة الحريــة.. ويبــني نظــام رســوم األرايض البيضــاء غــري 
األرايض  مضاربــات  مــن   للحــد  الحريــة  املناطــق  يف  املنــاة 
مــدى  لــألرايض،  النظاميــة  غــري  والتنميــة  املســاكن  ونقــص 
االســتفادة مــن اآلليــات التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات البلديــة 

الفاعلــة. التنميــة  لتعزيــز 

ــاص  ــاع الخ ــك القط ــا يف ذل ــة، مب ــة رشكاء التنمي ــوات لكاف ــح قن فت  •
املتعلقــة  القــرارات  يف  للمشــاركة  واملجتمــع   والتطوعــي 

مصالحهــم. يف  تؤثــر  التــي  باملشــاريع 
 

2 %

41 %

23 %

16%

16 %

3 %

إدارة األرايض 

املساحات العامة 

قطع األرايض والبلوكات 

أنظمة واشراطات البناء 

التمويل 

حقوق البناء والتطوير 

الشكل ١٢: عدد األنظمة العمرانية والحرية يف اململكة العربية السعودية استناداً 
إىل املواضيع الرئيسية لترشيعات التخطيط العمراين )موئل األمم املتحدة(
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إن توحيــد األدوات الترشيعيــة للعمليــة التخطيطيــة مــن شــأنه أن يدعــم 
ويكســب  القطيــف،  محافظــة  يف  الحــري  التنمــوي  التدخــل  أيضــاً  
وتحديــث  مراجعــة  عمــل  مــع  النظاميــة،  الصفــة  العمرانيــة  خططهــا 
شــامل ملجموعــة اللوائــح والقواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا حاليــاً مبــا 
يتناســب مــع التوجهــات الحاليــة يف التخطيــط الحــري، وصياغــة إطــار 
ترشيعــي شــامل ومتكامــل للتخطيــط العمــراين يقلــص مــن التداخــل 
يف الصالحيــات واملســؤوليات، ويعــزز مســتوى مقبــوالً مــن املشــاركة 
للمســاواة  ضانــاً  التنمــوي،   التخطيطــي  القــرار  صناعــة  يف  العامــة 

الجميــع. وشــمول 
 

العمــراين  للنطــاق  التنفيذيــة  الالئحــة  يف  النظــر  إعــادة  شــأن  ومــن 
حــدود  ترســيم  يف  املعتمــدة  الواضحــة  والقواعــد  األســس  لتشــمل 
ــاج الالئحــة  مراحلــه أن يعــزز تطبيــق املســاءلة الفنيــة والرأســية، كــا تحت
ال  كمنطقــة  التنميــة  حايــة  منطقــة  تحديــد  عــىل  الركيــز  زيــادة  إىل 
يســمح بالتنميــة فيهــا، ليــس فقــط مــن أجــل منــع الزحــف العمــراين غــري 
املنتظــم، بــل للحيلولــة دون التفــاف املطــور العقــاري عــىل نصــوص 
بعــض مــواد الالئحــة التنفيذيــة التــي قــد تكــون صياغتهــا غــري متقنــة وغــري 
لتحــول  الداعمــة  وافيــة. وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات 
املدينــة يك تصبــح أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة يف املســتقبل. 
وينبغــي أوالً  تدقيــق الالئحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديد النطــاق العمراين 
الغايــة  قــد حققــت  العمــراين  النطــاق  كانــت سياســة  إذا  مــا  لتقويــم 
املتوخــاة منهــا، واإلفــادة مــن مخرجــات التقويــم يف عمليــة اإلصــالح 

التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.

٢.٣ أدوات وإجراءات التخطيط

١.٢.٣ تدّرج املخططات العمرانية – محافظة القطيف

املــدن  تخطيــط  منهجيــة  إىل  القطيــف  محافظــة  تخطيــط  يســتند 
املتبعــة يف اململكــة مبســتوياتها األربعــة وهــي املســتوى الوطنــي، 
أدوات   ١٣ الشــكل  ويوضــح  والتفصيــيل.  واملحــيل،  واإلقليمــي، 

القطيــف. بلديــة  يف  املســتخدمة  الحاليــة  التخطيــط 

٢.٢.٣ املخطط اإلقليمي الشامل للمنطقة الرشقية 

ميثــل التخطيــط اإلقليمــي املســتوى الثــاين مــن التخطيــط العمــراين 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، ويتنــاول بالتحليــل الجوانــب الطبيعيــة 
أِعــدت  للتنميــة اإلقليميــة. وقــد  والحريــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة 
الخطــة العمرانيــة اإلقليميــة للمنطقــة الرشقيــة  يف عــام  ٢٠٠5 وأقرتهــا 

ــة. وتهــدف إىل: ــة والقروي وزارة الشــؤون البلدي

الخليــج  يف  للمنطقــة  االســراتيجي  املوقــع  مــن  االســتفادة   •
التعــاون  مجلــس  دول  و  اململكــة  بــني  وصــل  كحلقــة  العــريب 

. آســيا  رشق  جنــوب  ودول  الخليجــي، 
تعزيــز مســاهمة املــوارد غــري النفطيــة يف املنطقــة يف التنميــة   •

املتوازنــة.  التنميــة  لتحقيــق  الوطنيــة 
املنطقــة  يف  املتنوعــة  الصناعيــة  املشــاريع  يف  التوســع   •

والغــاز. النفــط  قطــاع  خــارج  الرشقيــة 
الفنــي  التعليــم  مجــال  يف  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  تعزيــز    •

جزيرة تاروت
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شكل ١٣. عرض مبسط لتدرج مستويات التخطيط، وأدوات التخطيط املستخدمة  للقطيف )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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املنطقــة. أنحــاء  جميــع  يف  املهنــي  والتدريــب 
•  معالجــة تركــز التنميــة يف القطــاع الســاحيل لتحقيــق تنميــة حرية 

متوازنــة يف املنطقــة.
دعــم تحقيــق منظومــة حريــة متوازنــة يف املنطقــة قامئــة عــىل   •

الحجمــي للســكان . التــدرج الوظيفــي والتوزيــع 

٣.٢.٣ مخطط حارضة الدمام الكربى

يشــمل مخطــط  حــارضة الدمــام الكــربى التــي تضــم محافظــة القطيــف، 
مكونــاً اســراتيجياً )املخطــط الهيــكيل )٨((  مدعومــاً مبخطــط تنظيمــي 
“محــيل” ملناطــق عمــل مختــارة، ويتضمــن نطــاق عمــل املخطــط مــا 

يــيل:

اسراتيجية عمرانية طويلة األجل.  •
تحديد مناطق التنمية املرتقبة.  •

تحديد األرايض العمرانية  •
نظام التنقل  •

حاية البيئة  •
توفري شبكات البنية التحتية  •

تفاصيل استعاالت األرايض.  •
اللوائح التخطيطية.  •

إعداد املخططات التفصيلية ملناطق العمل املختارة.  •

املخطط الهيكيل لحارضة الدمام والقطيف و رأس تنورة

يهــدف املخطــط الهيــكيل إىل تحديــد الخطــوط العريضــة للسياســات 
كــا يف مخطــط املنطقــة  الرئيســة  العمرانيــة  التنمويــة واملكونــات 
الشــؤون  وزارة  واعتمدتــه  الرشقيــة  املنطقــة  أمانــة  أعدتــه  الرشقيــة. 
البلديــة والقرويــة. ويحــدد املخطــط، متاشــيًا مــع املخطــط اإلقليمــي، 
ــة. فمحافظــة  ــا مختلفــة للمــدن الواقعــة داخــل املنطقــة الحري أهدافً
ومــواىنء  الزراعيــة  بأراضيهــا  تشــتهر  املثــال،  ســبيل  عــىل  القطيــف 
الصيــد البحــري والــراث واملواقــع األثريــة. وهنــاك سياســات تنمويــة 

لتعزيــز هــذه امليــزات االقتصاديــة والبيئيــة 

الرئيســة الســتعاالت  الهيــكيل  بتوضيــح األمنــاط  ويعنــى املخطــط 
األرايض، وتحديــد شــبكات الطــرق داخــل املنطقــة الحريــة املشــمولة 
بحــدود مرحلــة النطــاق العمــراين ٢٠٣٠م/ ١٤5٠ه، حيــث تــم تخصيــص 
مــن   %٢٦ وتخصيــص  الســكني،   لالســتعال  األرايض  مــن   %٣5.٩
املســاحة العمرانيــة لخطــوط أنابيــب النفــط، مــع مالحظــة أن املســاحة 
املخصصــة لألغــراض الســكنية تفــوق عــدد الســكان املتوقــع ، نظــراً ألن 
املخطــط يعــزز منــط الكثافــة الســكنية املنخفضــة. عــالوة عــىل ذلــك 
إىل  والغــاز  النفــط  لخطــوط  حاليــاً  املحجــوزة  املنطقــة  ضــم  ينبغــي   ،
شــبكة الفراغــات الحريــة الخــراء كأماكــن مفتوحــة يجــري ربطهــا بالتــدرج 
واملجــاورات  واألحيــاء  املدينــة  مســتوى  عــىل  للمنتزهــات  الهرمــي 
الســكنية. إال أن املخطــط ال يدعــم مبــدأ االســتعال املختلــط لــألرايض، 
فهــو يشــجع االســتعال املفــرد أحــادي الوظيفــة، ويقــر االســتخدام 
املختلــط  تجــاري/ ســكني عــىل جوانــب محــاور النقــل، وال يتطــرق لدمــج 
العمــراين للمدينــة لجهــة تحقيــق مجتمعــات عمرانيــة  النســيج  وترابــط 

يســهل التنقــل والتجــوال فيهــا ســرياً عــىل األقــدام.  

املخطط املحيل

ميثــل املخطــط املحــيل املســتوى الثالــث يف منهجيــة تخطيــط املــدن 
املناطــق  عــىل  كبــري  حــد  إىل  ويركــز  الســعودية،  العربيــة  باململكــة 
الواقعــة ضمــن حــدود البلديــة املشــمولة بحــدود النطــاق العمــراين ، 
مــع الركيــز بشــكل خــاص عــىل اإلســكان. ويحتــوي املخطــط املحــيل 
عــىل األطلــس الحــري الــذي يــرشح بالتفصيــل اســتعاالت األرايض 
ولوائــح  بنظــم  ويســتكمل  املدينــة،  مــن  جــزء  لــكل  بهــا  املســموح 
تقســيم املناطــق مثــل مســطح األدوار املســموح بهــا، وأمنــاط الطــرق 
والشــوارع ومقاييــس تصميمهــا، ارتفاعــات املبــاين  واالســتعاالت، إلــخ

ويهدف املخطط املحيل إىل:

املتعلقــة  العمرانيــة  التنميــة  لضوابــط  تفصيليــة  قاعــدة  تأمــني   •
البنــاء. وتنظيــات  األرايض  باســتعاالت 

•  ترشــيد توفــري الخدمــات واملرافــق العامــة بطريقــة فعالــة مــن حيــث 
التكلفــة.

والشــوارع  الطــرق  لشــبكات  األساســية  املتطلبــات  تحديــد   •
. حــة ملقر ا

وضع أساس لتنسيق أعال التنمية السكنية العامة والخاصة.  •

تــوكل مهمــة إعــداد املخطــط املحــيل للمكاتــب االستشــارية مبوجــب 
املخططــات  بإعــداد  الخاصــة  الفنيــة  واملواصفــات  الــرشوط  “كراســة 
هــذا  تحديــث  تــم  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  وزارة  أعدتهــا  املحليــة” 
أن  الرئيــيس هــو رشط  الفنــي  التغيــري  عــام ٢٠١5 وكان  الكتيــب يف 

.)٢٠١-٢٠٢٩5( عاًمــا   ١٤ الجديــدة  املخططــات  فــرة  تكــون 

 إن عمليــة إعــداد املخطــط املحــيل تعتــرب معقــدة ألن هنالــك هيــاكل 
موازيــة أنشــأتها وزارة الشــؤون البلدية والقرويــة ووزارة الداخلية )٩(. ويف 
حــني أن املســؤولية النظاميــة للتخطيــط تقــع بوضــوح عــىل األمانــات 
)تحــت إرشاف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة(، إال أن هنــاك تداخــالت 
يف االختصاصــات مــع هيئــات تطويــر املناطــق التــي تــم إنشــاؤها, يف 
حــني أن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة هــي الجهــة املركزيــة للتخطيــط 
املــكاين، ولكــن ال توجــد آليــة تنســيق واضحــة. هــذا يــؤدي يف كثــري مــن 
األحيــان إىل صعوبــة يف عمليــة صناعــة القــرار ويف تحقيــق املعايــري 

الفنيــة املطلوبــة التــي تطلبهــا البلديــات كبلديــة محافظــة القطيــف.

أعــدت أمانــة املنطقــة الرشقيــة املخطــط املحــيل ملحافظــة القطيــف 
يف عــام ٢٠٠٦  واعتمدتــه وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ، وتضمــن 
مناطــق  يف  لــألرايض  محــدودة  مختلطــة  اســتعاالت  املخطــط 
مــن  هنــاك  وليــس  املدينــة،  وســط  كمنطقــة  املدينــة  مــن  مختــارة 
للمدينــة،  العــام  الحــري  النســيج  داخــل  التجاريــة  لألنشــطة  انتشــار 
فاالســتخدامات املختلطــة مقرحــة فقــط عــىل طــول الطــرق الرشيانيــة 
حفاظــاً عــىل خصوصيــة املناطــق الســكنية. ويالحــظ أن املنهجيــة يف 
إعــداد املخطــط املحــيل موجهــة لحركــة الســيارات واالعتــاد عليهــا يف 
التنقــل الحــري، مــا يســهم يف تــدين جــودة الفضــاءات العامــة يف 
املدينــة. املخطــط املحــيل ال يعكــس الديناميكيــات الحريــة الحاليــة، 
بــل يشــمل أيًضــا مناطــق توســعة ضخمــة )بــني مســاحة املدينــة الحاليــة 
ونطــاق التنميــة العمرانيــة( والتــي تشــجع التمــدد والزحــف العمــراين.
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شكل ١٤. عرض مبسط لعملية إعداد املخطط املحيل للقطيف والجهات املشاركة يف عملية اإلعداد )برنامج مستقبل املدن السعودية(
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٤.٢.٣ حدود حامية التنمية الحرضية يف القطيف

اإلطار التنظيمي

الــذي   ، الــوزراء رقــم ١5٧  الــوزراء   يف عــام ٢٠٠٨، صــدر قــرار مجلــس 
تضمــن مراجعــة وتقويــم ضوابــط مراحــل التنميــة العمرانيــة وتقســيم 
مرحلــة التنميــة العمرانيــة بــني عامــي ١٤٣5هـــ و ١٤5٠هـ إىل ثــالث مراحل 
وإقــرار الضوابــط املالءمــة لــكل منهــا ، ومبوجــب ذلــك صــدر قــرار وزارة 
ــة رقــم ٦٦٠٠٠ يف ١٤٣5/١٢/٢٠هـــ  )٢٠١٤م(  ــة والقروي الشــؤون البلدي
ــة لقواعــد النطــاق العمــراين حتــى  املتضمــن الالئحــة التنفيذيــة املحّدث
عــام ١٤5٠هـــ )٢٠٣٠م( . وكانــت وكالــة تخطيــط املــدن بــوزارة الشــؤون 
البلديــة والقرويــة قــد أعــدت قواعــد تحديــد النطــاق العمــراين بهــدف 
التنميــة العمرانيــة يف مــدن وقــرى اململكــة  ضبــط وتوجيــه وترشــيد 
والحــد مــن أعــال ومظاهــر الزحــف واالمتــداد العمــراين األفقــي غــري 
والتجهيــزات  باملرافــق  املخدومــة  غــري  املــدن  ضواحــي  إىل  املنظــم 
األساســية الكافيــة ، مــع بيــان حــدود  حايــة التنميــة التــي ال يســمح 

بتجاوزهــا حايــة لــألرايض الواقعــة خــارج حــد حايــة التنميــة.

وتنــص الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة لتحديــد قواعــد النطــاق العمــراين عــام 
٢٠١٤ عــىل العديــد مــن املبــادئ والضوابــط العامــة للتنميــة، مبــا يتوائــم 

مــع توجهــات اســراتيجيات التنميــة العمرانيــة واإلقليميــة، منهــا: 
مــن  جــزءاً  تشــكل  التــي  للمرشوعــات  األولويــة  إعطــاء   • 
االســراتيجيات العمرانيــة، مبــا يف ذلــك تحديــد مســارات شــبكات الطــرق 
الرئيســة والســكك الحديديــة الواقعــة يف األرايض الخاصــة ، عــىل أي 

أخــرى إمنائيــة  مشــاريع 
•  ال يســمح باملرشوعــات التنمويــة الحريــة خــارج حــدود النطــاق 

عــىل  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مبوافقــة  إال  العمــراين 
الرســمية. واإلجــراءات  للضوابــط  وفقــاً  املخططــات 

املوافقــة عــىل  املرشوعــات الكــربى ذات الطبيعــة الخاصــة بقــرار   •
واإلجــراءات.  للضوابــط  وفقــا  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزيــر  مــن 

كــا تحــدد الالئحــة التنفيذيــة املحّدثــة ضوابــط الســاح بتخطيــط األرايض 
اتباعهــا  التــي يتوجــب عــىل أصحــاب األرايض واملطوريــن  وتطويرهــا 
وفــق  مســتويات مراكــز النمــو الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة، وضوابــط 
ــا  ــف هن ــا، والقطي ــراد تخطيطه ــاحات األرايض امل ــاً ملس ــة تبع ــة تحتي بني

مصنفــة عــىل أنهــا مركــز منــو إقليمــي.
وعــىل الرغــم مــن أن الالئحــة التنفيذيــة املحدثــة لتحديــد قواعــد النطــاق 
حايــة  منطقــة  يف  التنميــة  بحظــر  يتصــل   فيــا  واضحــة   العمــراين 
التنميــة وخــارج حــدود النطــاق العمــراين ، إال أنهــا تســتثني الخدمــات 
إىل  املدينــة  مســتوى  نطاقهــا  يتعــدى  التــي  واإلقليميــة  الوطنيــة 
ــطة  مســتوى املحافظــة أو املنطقــة أو املســتوى الوطنــي، أو األنش

الرســمية. الضوابــط واإلجــراءات  الخاصــة، وفــق  الطبيعــة  ذات 

وبســبب ظاهــرة املرشوعــات الكــربى واالســراتيجية التــي يســمح نظام 
مــن فاعليــة  الحــد  النطــاق يف  حــدود  خــارج  ببنائهــا  العمرانيــة  النطــاق 

النظــام نفســه يف التعامــل مــع التمــدد العمــراين.

الشكل ١5. بدائل وخيارات التنمية ضمن مراحل نطاق التنمية العمرانية يف مراكز النمو اإلقليمية )مبا فيها محافظة القطيف( 

مراحل حدود التنمية الحرضية  الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري

رقم ٦٦٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٠

املرحلة الثالثة )٢٠٢5-٢٠٣٠(  املرحلة الثانية )٢٠١٩-٢٠٢٤( املرحلة األوىل )٢٠١٤-٢٠١٨(

مراكز النمو اإلقليمية: )القطيف - الخرج - الزلفي - شقراء - املزاحمية - األفالج - عفيف - خرماء - ينبع - العال - الرس- األسياح - العاصيه - الخفجي - رأس تنورة - بيشة - 

جبه - محايل -ظهران الجنوب - ضبا - طريف - رفحاء - صبيا - رشورة - بلجريش - القريات - دومه الجندل(

 أكر من 5٠٠ مر مربع

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

- الربط بأقرب طريق رئييس
- النسبة املئوية للمنطقة السكنية املبنية 

ال تقل عن %5٠
- توفري األرايض للخدمات االجتاعية 

)املدارس ورياض األطفال واملستشفيات 
وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- توفري األرايض للخدمات االجتاعية )املدارس ورياض 
األطفال واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

- الربط بأقرب طريق رئييس
- النسبة املئوية للمنطقة السكنية املبنية ال تقل 

عن %5٠
- توفري األرايض للخدمات االجتاعية )املدارس ورياض 

األطفال واملستشفيات وغريها(

- سفلتة الطرق الداخلية
- الرف الصحي والكهرباء

- املياه يف حال توفرها 
- البنية التحتية لتريف مياه األمطار

- - 
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تحديد النطاق العمراين

الشــؤون  وزارة  بوكالــة  املرشوعــات  لتنســيق  العامــة  اإلدارة  قامــت 
البلديــة والقرويــة لتخطيــط املــدن بإعــداد دراســات لتنظيــم وترشــيد 
النمــو العمــراين للمــدن الســعودية وفــق ضوابــط محــددة لإمنــاء عــىل 
ــه التنميــة ضمــن املســاحات املخصصــة ملراحــل  مراحــل يتــم فيهــا توجي
القطيــف،  ملحافظــة  ١٤5٠هـــ  العــام  حتــى  العمــراين  النطــاق  حــدود 
والنمــو  العمــراين  التطــور  تسلســل  منهــا  عوامــل  لعــدة  اســتنادا 
دقيقــة  وأســس  قواعــد  توجــد  ال  لكــن  للمدينــة،  املتوقــع  الســكاين 
منشــورة توضــح كيفيــة حســاب حجــم حــدود مراحــل النطــاق . مكانيــاً، 
واملرافــق  بالخدمــات  النطــاق  تحديــد  بدراســة  املكلفــة  اللجنــة  قامــت 
العامــة القامئــة برســيم الحــدود كان يتــم بشــكل متاثــل يك تســتفيد 

منــه كافــة جوانــب املدينــة.

التحديات

داخــل  الســكنية  واألحيــاء  املجــاورات  تناثــر  املحــيل  املخطــط  يظهــر   
النطــاق العمــراين ملحافظــة القطيــف، وتبايــن يف حجــم حــدود النطــاق 
فيهــا  الدميوغــرايف  الحــراك  وحجــم  القطيــف  ملحافظــة  العمــراين 
يؤثــر ســلباً يف أعــال التكثيــف الحــري، ففــي ضــوء توقعــات النمــو 
نســمة/هكتار   ٣٠ الســكانية   ٢٠٣٠ كثافــة  ســتكون  الحاليــة  الســكاين 
طبقــا لحســابات اإلدارة العامــة لتنســيق املرشوعــات املعنيــة بتحديــد 
النطــاق العمــراين، وهــي أقــل بكثــري مــن الكثافــة املــوىص بهــا التــي 

األمــم املتحــدة والبالغــة ١5٠ نســمة/هكتار. يســتهدفها موئــل 

السامح بتخطيط األرايض

يتقــدم املالــك املطــور بطلــب تخطيــط األرض مرفقــا بــه مخطــط   •
القطيــف. محافظــة  بلديــة  إىل  العــام   املوقــع 

تقــوم البلديــة بدراســة الطلــب وفــق ضوابــط تخطيــط األرايض،   •
وتنزيــل املوقــع عــىل خريطــة النطــاق العمــراين للتأكــد مــن مرحلــة 
التنميــة العمرانيــة للموقــع،  وإبــالغ املطــّور باالشــراطات، ومــن 

ثــّم يتــم اســتكال اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة لالعتــاد.
إعداد املخطط للموقع وفق املعايري واألسس التخطيطية.  •

توثيــق موافقــة املالــك املطــور الخطيــة عــىل االلتــزام بضوابــط   •
التنميــة العمرانيــة املعتمــدة للمخطــط املطلــوب اعتــاده عنــد 

للبلديــة. تقدميــه 
بعــد اعتــاد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات   •
القامئــة عــىل شــبكات املرافــق العامــة لالطــالع عليــه وتســليم 
الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد  املالــك املواصفــات 
التنفيــذ، مــع تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة 

مــن املخطــط.
التنميــة  ضوابــط  كافــة  بتنفيــذ  املالــك  قيــام  مــن  التحقــق  بعــد   •

النهــايئ. باالعتــاد  عليــه  والتوقيــع  ختمــه  يتــم  العمرانيــة 

نظام رسوم األرايض البيضاء

إجــايل  مــن   %٧ القطيــف  يف  املطــورة  غــري  األرايض  نســبة  تبلــغ 
أنهــا  إال  منخفضــة،  نســبة  وهــي  العمرانيــة  للتنميــة  املتاحــة  األرايض 
النقــص املتزايــد يف املســاكن، خاصــة  رئيســياً يف  تعتــرب مســاهاً 
ادخــار  املــالك  يختــار  حيــث  الســكان  عــدد  وتزايــد  للشــباب  بالنســبة 
تطويرهــا.  مــن  بــدالً  األقــى،  الحــد  إىل  القيمــة  لزيــادة  املمتلــكات 
ولقــد أصــدرت الحكومــة مؤخــراً نظــام رضيبــة األرايض البيضــاء )١٠(الــذي 

ــا،  ــن قيمته ــغ ٢.5% م ــاء« تبل ــىل »األرض البيض ــنوية ع ــة س ــرض رضيب يف
والتــي تحــدد بأنهــا أرض بيضــاء تقــع يف »مناطــق مأهولــة بالســكان«، 
مخصصــة للوحــدات الســكنية أو الســكنية التجاريــة املختلطــة، ويهــدف 
إىل: )أ( زيــادة املعــروض مــن األرايض املطــورة ملعالجة مشــكلة النقص 
يف املســاكن، )ب( جعــل األرايض الســكنية متاحــة بأســعار معقولــة؛ )ج( 
مكافحــة املارســات االحتكاريــة، كــا ســتقوم وزارة اإلســكان، وهــي 

الســلطة املنفــذة، بفــرض النظــام عــىل مراحــل.

5.٢.٣ مخططات تقسيم األرايض

تعــد مخططــات تقســيم األرايض اللبنــات األساســية لنمــو املــدن يف 
صالحيــات  الرشقيــة  املنطقــة  وألمــني  الســعودية.  العربيــة  اململكــة 
املوافقــة عــىل مخططــات تقســيم األرايض وفًقــا للمعايــري التاليــة، 

مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم ١٧٧٧٧ لعــام ٢٠١٠:
أن تكون األرض ضمن حدود النطاق العمراين املعتمد.  •

توافق استعال األرايض املحدد مع ضوابط التنمية.  •
أال يرتــب عــىل مخطــط تقســيم األرايض إلغــاء أو تعديــل الئحــة أو   •

بــه. أراٍض  مســموح   أو اســتعال  تخطيــط معتمــد 
بعــد اعتــاد املخطــط ترســل نســخ مصدقــة منــه لكافــة الجهــات   •
القامئــة عــىل شــبكات املرافــق العامــة لالطــالع عليــه وتســليم 
الفنيــة املعتمــدة للتمــي مبوجبهــا عنــد  املالــك املواصفــات 
التنفيــذ، مــع تزويــد وكالــة الــوزارة لتخطيــط املــدن بنســخة مصدقــة 

مــن املخطــط.

وكانــت أمانــة املنطقــة الرشقيــة قــد صادقــت عىل ١٦ مخططاً لتقســيم 
األرايض خــالل الفــرة يناير- ديســمرب ٢٠١٧ )١١(

٣.٣ السياق املؤسيس

١.٣.٣ مؤسسات التنمية الحرضية يف اململكة العربية 

السعودية

القطيــف  مدينــة   تنميــة  يف  مهــم  دور  الرشقيــة  املنطقــة  ألمانــة 
بوصفهــا املســؤولة نظامــا عــن التخطيــط العمــراين ملحافظــة القطيف، 
التخطيــط  بإطــار  القطيــف  يف  والتنميــة  النمــو  منــط  يتأثــر  ذلــك  مــع 
املؤســيس املركــزي للمملكــة العربيــة الســعودية تحــت إرشاف وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، حيــث تتــوىل الــوزارة مهمــة إجــراء التخطيــط 
الحــري ملــدن اململكــة، ورضورة موافقــة الــوزارة عــىل املخططــات 

45%

27%

21%

7%

الشكل ١٦. النسبة املئوية لألرايض البيضاء - املرحلة األوىل من تنفيذ نظام األرايض 
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٤٢

الحوكمة والتمويل البلدي

لتخطيــط  الــوزارة  وكالــة  تقــوم  و  املحــيل.  املســتوى  عــىل  املعــدة 
املــدن مــن خــالل اإلدارات العامــة التابعــة لهــا وهــي التخطيــط املحــيل،  
الدراســات واألبحــاث، تنســيق املرشوعــات،  والتخطيــط العمــراين وإدارة 
التصميــم العمــراين  بالتنســيق مــع كافــة األجهــزة الحكوميــة املعنيــة 
لتحقيــق التنميــة العمرانيــة الشــاملة، إال أن ضعــف مســتوى التنســيق 
بــني هــذه اإلدارات واألمانــة يؤثــر ســلباً يف تقديــم الخدمــات وتنفيــذ 

املشــاريع.

٢.٣.٣ السياق اإلقليمي للمنطقة الرشقية

وفقــاً للتصنيــف اإلداري لــوزارة الداخليــة، تتكــون املنطقــة الرشقيــة مــن 
١١ محافظــة )٦  منهــا  فئــة “أ” ، و 5 محافظــات فئــة “ب”، و ١٠٧ مراكــز 
منــو، ٧١ فئــة “أ” و ٣٦ فئــة “ب”(   وتتبــع محافظــة القطيــف املنطقــة 
الشــؤون  بــوزارة  الســنوية  ميزانيتهــا  ترتبــط  بلديــة  وهــي  الرشقيــة، 
البلديــة والقرويــة عــىل أســاس ميزانيــة البنــود)١٢( التــي يتــم مــن خاللهــا 
لــكل بنــد مــن بنــود  تحديــد أحجــام النفقــات لتقابلهــا اعتــادات ماليــة 

امليزانيــة.) ١٣(

إدارة  إمــارة املنطقــة الرشقيــة  تتــوىل  نظــام املناطــق،) ١٤(  ومبوجــب 
املحافظــات واملراكــز واإلرشاف عــىل أجهــزة الحكومــة يف املنطقــة 
وبحــث شــؤون تنميــة وتطويــر املنطقــة معهــا، ورفــع تقاريــر ســنوية 

لــوزارة الداخليــة عــن كفايــة أداء الخدمــات العامــة يف املنطقــة.

يقع مقر مجلس املنطقة )١5( يف مقر إمارة املنطقة ويختص بـ : )١٦(

التنميــة  إدراجهــا يف خطــة  واقــراح  احتياجــات املنطقــة،  تحديــد   •
. لوطنيــة ا

تحديــد املشــاريع النافعــة حســب أولوياتهــا واالقــراح عــىل الــوزارة   •
امليزانيــة. يف  اعتادهــا 

دراســة املخططــات التنظيميــة ملــدن وقــرى املنطقــة ومتابعــة   •
اعتادهــا. بعــد  تنفيذهــا 

متابعــة تنفيــذ مــا يخــص املنطقــة مــن خطــة التنميــة واملوازنــة   •
ذلــك. يف  والتنســيق 

يــرشف املجلــس البلــدي، ومقــرّه يف بلديــة محافظــة القطيــف، عــىل 
الخطــة  وفــق  التنســيق  لضــان  الفرعيــة  والبلديــات  البلديــة  أنشــطة 
أعضــاء  ثلثــي  انتخــاب  ويتــم  املحافظــة.  احتياجــات  حســب  العمرانيــة 
املجلــس البلــدي يف حــني يعــني الثلــث الباقــي بقــرار مــن وزيــر الشــؤون 

البلديــة والقرويــة، ومــن اختصاصاتــه:

دراسة مرشوع ميزانية بلدية محافظة القطيف وإقراره.  •
ــة  ــة محافظ ــات بلدي ــاق خدم ــل نط ــة داخ ــاريع العمراني ــراح املش اق  •

. لقطيــف ا
إبــداء الــرأي يف شــأن املشــاريع التــي يتطلــب تنفيذهــا نــزع ملكيــة   •
العقــارات للمنفعــة العامــة وإرفــاق مــا ينتهــي إليــه املجلــس مــع 

معاملــة املــرشوع عنــد رفعهــا للجهــات املختصــة.

وليــس ملجلــس بلديــة محافظــة القطيــف صالحيــات تنفيذيــة، فهــي 
لكنــه  املحافظــة،   وبلديــة  الرشقيــة  املنطقــة  أمانــة  عــىل  مقصــورة 

قدمــاً. التخطيطيــة  العمليــة  دفــع  يف  بنشــاط  يســهم 

أنشــئت هيئــة تطويــر املنطقــة الرشقيــة كهيئــة للتخطيــط والتطويــر 
الشــامل للمنطقــة )قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٦٤ لعــام ٢٠١5(. وهــو 
وخططهــا  للهيئــة  العامــة  السياســات  إلقــرار  عضــواً   ١٤ مــن  مشــكل 
وبرامجهــا التشــغيلية والتنفيذيــة بالتنســيق مــع األجهــزة املعنيــة. وتتمتع 
وترتبــط  واإلداري،  املــايل  واالســتقالل  االعتباريــة  بالشــخصية  الهيئــة 

تنظيميــا برئيــس مجلــس الــوزراء.

٣.٣.٣ السياق املحيل - القطيف

تتكــون املنطقــة الرشقيــة مــن عــدة مــدن مبــا فيهــا محافظــة القطيــف، 
أكــرب مدينــة، وكــا ذكرنــا ســابقاً، تعتــرب القطيــف  ثالــث  والتــي تعتــرب 
»البلديــة«  إلدارة  وتخضــع  الرشقيــة  املنطقــة  محافظــات  مــن  واحــدة 

ورئيســها، الــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل أمــني املنطقــة الرشقيــة. 
 

ال توجــد لــدى بلديــة القطيــف إدارة تخطيــط عمــراين، كــا ال توجــد جهــات 
أخــرى تشــارك يف عمليــة التخطيــط العمــراين. 

 
الســعودية  العربيــة  النفــط  رشكــة  مثــل  الخــاص،  القطــاع  يســاهم 
)أرامكــو(، مســاهمة كبــرية يف مشــاريع تطويــر األرايض يف القطيــف. 
)١٧( حيــث أن أنشــطتها يف مجــال البنــاء واألرايض يف املناطــق الواقعــة 

خــارج نطــاق التنميــة العمرانيــة كان لــه دوراً يف التمــدد العمــراين. )١٨(

٤.٣.٣  املؤثرات الترشيعية واملؤسسية عىل القطيف

اإلدارة  منظومــة  عــن  الصــادرة  واملوافقــات  الفنيــة  القــرارات  معظــم 
تقديــر  أســاس  عــىل  تتخــذ  التخطيطيــة،  القــرارات  املحليــة، مبــا فيهــا 
القطيــف  محافظــة  بلديــة  تحددهــا  التــي  لألولويــات  وفقــاً  املوقــف 
واملجلــس البلــدي. حيــث أن عــدم وجــود آليــات نظاميــة ملواءمــة وتوجيــه 
لإطــار  الجــزيئ  والتنفيــذ  بغموضهــا  ســتؤثر  التخطيــط،  منظومــة 
الترشيعــي عــىل جــذب االســتثار األجنبــي أو املؤســيس وهــو مــاال 

لرؤيــة اململكــة ٢٠٣٠. االقتصاديــة  الركيــزة  مــع  يتــاىش 

٣.٤ التمويل البلدي

واحــة  وهــي  الرشقيــة،  املنطقــة  محافظــات  إحــدى  هــي  القطيــف 
ســاحلية لزراعــات النخيــل والفواكــه، تحفــل بتاريــخ عريــق وإرث حضــاري 
قيِّــم و واجهــة بحريــة طويلــة. وتعتــرب محافظــة القطيــف مركــزاً اقتصاديــاً 
يركــز يف املقــام األول عــىل الزراعــة. وتعــد أنشــطة التصنيــع، والتعديــن، 
والبنــاء، وتجــارة الجملــة والتجزئــة، والتعليــم  أبــرز القطاعــات املســتقطبة 
القــوى  مــن   %5٣ عــن  يزيــد  مــا  تســتقطب  إذ  املدينــة،  يف  للعالــة 

العاملــة.)١٩( كــا يف الشــكل )١٨(.

االســراتيجية  االقتصاديــة  القطاعــات  تحديــد  عــىل  الحكومــة  تعمــل 
التــي ميكــن أن تعــزز التنميــة االقتصاديــة املحليــة، وخلــق فــرص العمــل، 
واالبتــكار يف القطيــف، إذ يعتــرب التنويــع االقتصــادي املفتــاح لتحقيــق 
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تجارة الجملة والتجزئة  ١٣%

السكن  ٢% 

أخرى ٧%

النقل %5

العقارات٣% 

املالية ٣% 
الشخصية  ٣%

الكهرباء والغاز واملياه
%٢

اإلنشاءات ١٢%

التعليم١٠% 

التعدين٩% 

التصنيع ٩%  
صحية ٨%

إدارية ٨%

الزراعة وصيد
 األساك ٨%

املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات االجتاعية، ٢٠١٨م
الشكل ١٧. قطاعات العمل يف محافظة القطيف ، ٢٠١٦م

الشكل ١٨. الركيز الصناعي، ٢٠١٠-٢٠١5

املصدر: صندوق التنمية الصناعية السعودي )٢٠١٦( 

عدد الصناعة - عىل املستوى املدين

عدد الصناعات - عىل املستوى اإلقليمي

مساهمة محافظة القطيف يف التصنيع اإلقليمي 

 .٢٠٣٠ اململكــة  لرؤيــة  والوطنيــة  اإلقليميــة  االقتصاديــة  األهــداف 
النقــل  وســائل  )مثــل  العامــة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فــإن  وبالتــايل، 
ومرافــق معالجــة امليــاه( التــي تخــدم صناعــات القطيــف األساســية )مثــل 
الحكوميــة،  األولويــات  ســلم  يف  يــأيت  والســياحة(  والزراعــة  الصناعــة 
لزيــادة اقتصــادات التجمــع، وتحفيــز املنافســة النشــطة، وتعزيــز القــدرة 

اإلنتاجيــة للقطيــف، وزيــادة مســاهمتها إقليميــاً و وطنيــاً.)٢٠(

بتعزيــز  االلتــزام  تجديــد  للحكومــة  االقتصاديــة  االســراتيجية  وتتضمــن 
اإلقليميــة  واملتطلبــات  االحتياجــات  بــني  واالتصــال  التفاعــل  قنــوات 
واملحليــة وتعزيــز التعليــم والتدريــب لزيــادة تراكــم االســتثار يف رأس 
املــال البــرشي وتحســني أوضــاع الســوق مبــا يدعــم األبحــاث واالبتــكار 

)٢١( االقتصــادي.  والتنويــع 

١.٣.٤ النظام املايل

تتطلــب التنميــة االقتصاديــة الحريــة واملحليــة املســتدامة نظــام إدارة 
مــايل عــام ســليم ومــرن. يف الوقــت الحــايل ، تقــوم خطــة التنميــة 
الوطنيــة بتوجيــه املاليــة العامــة ملحافظــة القطيــف. . وهــذا النظــام 
ومشــاريع  البلديــة  أنشــطة  لتمويــل  الحكومــي  الدعــم  عــىل  يعتمــد 
ــة العامــة  ــة. ففــي عــام ٢٠١٧، خصصــت الحكومــة 5% مــن امليزاني التنمي
للقطــاع البلــدي ، والتــي تشــمل مشــاريع وبرامــج تديرهــا وزارة الشــؤون 

البلديــة والقرويــة. الشــكل )٢٠-٢١(.
البلديــة والقرويــة، عــرب األمانــات والبلديــات،)٢٢(  تتــوىل وزارة الشــؤون 
مســؤولية متويــل أنشــطة  القطــاع البلــدي، مثــل التخطيــط الحــري، 
ــة شــبكات الطــرق والشــوارع  ــاء، وتريــف الســيول، وصيان تراخيــص البن
البلديــة  الشــؤون  لــوزارة  وباإلضافــة  والبلديــات.  األمانــات  حــدود  يف 
األخــرى  الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  مــن  العديــد  هنــاك  والقرويــة، 
تقــوم بتمويــل وتنفيــذ مشــاريع عــىل املســتوى املحــيل، عــىل ســبيل 
املثــال، توفــر وزارة الربيــة والتعليــم متويــال مبــارشا إلنشــاء املــدارس 

املــدن. يف 
 ٢.٤.٣ إيرادات البلدية

التمويــل املركــزي  الحــايل، تقتــر اإلدارة املحليــة عــىل  الوقــت  يف 
مــا يخصــص لهــا مــن املوازنــة العامــة. وبرغــم رســوم الخدمــات البلديــة، 
يعنــي  مــا  كافيــة،  غــري  املبــارشة  الذاتيــة  البلديــة  اإليــرادات  تــزال  ال 

اســتمرارها يف االعتــاد عــىل التمويــل املركــزي مــن الحكومــة.

وتتــم التحويــالت املاليــة مــن وزارة املاليــة اســتناداً إىل  تقديــر الــوزارات 
لنفقاتهــا املحتملــة مــن إيــرادات ومروفــات للعــام املقبــل. وبالنســبة 
تقديــر  والبلديــات  األمانــات  ترفــع  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون  لــوزارة 
نفقاتهــا مــن إيــرادات ومروفــات للعــام املقبــل يف ضــوء احتياجاتهــا 
مراجعتهــا  بعــد  بدورهــا،  لتقــوم  الــوزارة  إىل  املحليــة،  وأولوياتهــا 
واعتادهــا برفعهــا لــوزارة املاليــة التــي تضــع موازنــة مقرحــة لهــا بنــاًء 
عــىل تصــورات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة تتــم مناقشــة بنودهــا، 
وبعــد االتفــاق عــىل بنــود امليزانيــة املقدمــة  مــن الــوزارات املختلفــة 
تعــرض عــىل مجلــس الــوزراء الــذي يقــوم مبوجــب الصالحيــات املخولــة لــه 
باعتــاد املوازنــة العامــة الجديــدة، ورصف املخصصــات املاليــة مبوجبهــا.
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الشكل ١٩. مقارنة اإليرادات من املصادر الخاصة بني عينات من املدن، ٢٠١٦م

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٧(

النقل الوطني

اإليرادات من املوارد املحلية

٣.٤.٣  متويل تكاليف التشغيل البلدية

يف عــام ٢٠١٦، بلغــت اإليــرادات الذاتيــة لبلديــة محافظــة القطيــف 5١.٦ 
مليــون ريــال، مــا يعــادل ١5% مــن ميزانيــة البلديــة. )٢٣( وهــذا أعــىل مــن 
املعــدل الوطنــي مــن حيــث تنميــة اإليــرادات الذاتيــة. ويف مســعى 
عــىل  االعتــاد  وتقليــل  والبلديــات،  األمانــات  ماليــة  إدارة  لتحســني 
 ٢٠٢٠ الوطنــي  التحــول  برنامــج  يوّجــه  املركزيــة،  الحكومــة  متويــالت 
اإلدارات املحليــة يف وضــع سياســات ماليــة ســليمة واســتخدام أدوات 

ماليــة جديــدة. )٢٤(

٤.٤.٣ متويل رأس املال للخدمات البلدية

التحتيــة املحليــة يف  البنيــة  الطلــب عــىل رأس املــال لتمويــل  أصبــح 
الــدول الناشــئة مــن األولويــات، خاصــة يف مــدن مثــل القطيــف. فخيــارات 
التمويــل املتاحــة لــدول مثــل اململكــة العربيــة الســعودية لســد الفجــوة 
يف امليزانيــة ومواجهــة تحديــات التنميــة الجديــدة آخــذة يف التوســع 

برسعــة. 

لقــد تــم إدخــال إصالحــات حديثــة لتحســني الســوق املاليــة مــن خــالل زيادة 
رأس املــال. عــىل ســبيل املثــال، تــم مؤخــراً طــرح نظــام الســوق املاليــة، 
وهيئــة الســوق املاليــة، والســوق املاليــة الســعودية )تــداول( اململوكــة 
للقطــاع الخــاص يف اململكــة العربيــة الســعودية بهــدف تحســني ســوق 

رأس املــال املحــيل.
  

املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧«، بنك الخليج الدويل.

الشكل ٢٠. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٧
املصدر: بهاتيا، آر، )٢٠١٧(، »ميزانية اململكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧«، بنك الخليج الدويل.

الشكل ٢١. معدل اإلنفاق الوطني لكل قطاع يف اململكة العربية السعودية، ٢٠١٦
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املشاريع 
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نفقات التشغيل 
%٢

الرواتب
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برامج وعقود 
التشغيل والصيانة 

 %٤٦ 

الســعودية  األســهم  قيمــة  ارتفعــت   ،  ٢٠١٦ و   ٢٠١١ عامــي  وبــني 
 ،%٧٠ حــوايل  إىل  اإلجــايل  املحــيل  الناتــج  مــن   %5٠ مــن  أكــر  مــن 
واليــوم ، تعــد »تــداول« الســوق املــايل الوحيــد لألســهم الســعودية 
واألكــرب يف الــدول العربيــة. )٢5( وإىل جانــب تــداول، قدمــت اململكــة 
العربيــة الســعودية »منــو«، وهــو ســوق األســهم للــرشكات الصغــرية 
واملتوســطة مــع متطلبــات اكتتــاب أقــل، حيــث يعــد »منــو« خيــاراً ســلياً 
للــرشكات الصغــرية واملتوســطة املهتمــة بالوصــول إىل الســوق العــام.

 وباإلضافــة إىل توافــر الخدمــات املرفيــة التقليديــة ، مــرّت البنــوك 
عمليــات  مــن  بسلســلة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  املحليــة 
االندمــاج واالســتحواذ بعــد انخفــاض أســعار النفــط يف الفــرة ٢٠١٤-
٢٠١5 ، وتنويــع أصولهــا ، وبــدأت بتقديــم منتجــات اســتثارية تقليديــة 
اململكــة  ســوق  وأصبحــت  متنوعــة.)٢٦(  اســتثار  لقاعــدة  وإســالمية 
العربيــة الســعودية مثــاالً عــىل كفــاءة تخصيــص رأس املــال املدفــوع 

الســوقية)٢٧( القيمــة  وزيــادة  اإلســراتيجية  باإلصالحــات 

ويف    .١٩٨٨ عــام  العــام  الديْــن  ســندات  إصــدار  يف  الحكومــة  بــدأت 
الســنوات الـــخمسة عــرشة  املاضيــة ، خضــع ســوق الصكــوك وأدوات 
الديــن الســعودي لسلســلة مــن اإلصالحــات، تغــريت معهــا عمليــات إصدار 
الســندات، وتســعري الســندات، وتحديــد رشوط اســتحقاق الســندات. 
تتكــون  املتغــري.  العائــد  ذات  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  وإصــدار 
املجموعــة مــن املؤسســات املاليــة املحليــة والبنــوك واملســتثمرين 

بالنســبة  للــزكاة  الحكوميــة  التنميــة  ســندات  وتخضــع  األجانــب.)٢٨(  
للمســتثمرين املحليــني وتعفــى مــن الريبــة عــىل الدخــل بالنســبة 

األجانــب. للمســتثمرين 

ومــن املتوقــع لنهــج تنافســية وجــذب الرســاميل االســتثارية واألســهم  
ــه تأثــريات واســعة النطــاق عــىل االقتصــادات املحليــة ملــدن  أن تكــون ل
املــال  رأس  توافــر  مــن  يزيــد  مــا  املســتقبل،  يف  القطيــف  مثــل 

التنميــة الحريــة. لتمويــل مرشوعــات 

ريال سعودي )× ١٠٠٠(

5١,١٧5

5,5٧٣

١٣٩,٤5٠

١٠٤,٦5٠

٧٩٣,٣٤٨

بنود امليزانية   

الرواتب 

نفقات التشغيل 
التشغيل والصيانة 

الربامج والعقود 

املشاريع

إجايل امليزانية 

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.

الشكل ٢٢. ميزانية أمانة القطيف )٢٠١٦(

املصدر: وزارة املالية، اململكة العربية السعودية )٢٠١٦(.

الشكل ٢٣.ميزانية أمانة القطيف )٢٠١٦(
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معدل النمو السكاين 

% ٤.٠ 

١،٤ أمناط النشاط العمراين

١.١.٤ أمناط التنمية يف القطيف

تشــهد املــدن الســعودية، ومــن بينهــا محافظــة القطيــف حركــة تحــر 
رسيــع.. ففــي عــام ١٩٣٤م مل تكــن مســاحة القطيــف تتعــدى ٣٤ هكتاراً، 
أقــدم املناطــق  القطيــف مــن  تعتــرب واحــة  إذ  يقطنهــا ٦٠٠٠ نســمة، 
وتجــارة  واألســاك  الزراعــة  عــىل  اقتصادهــا  يف  اعتمــدت  املأهولــة. 
اللؤلــؤ، إىل أن تــم اكتشــاف النفــط يف أراضيهــا يف العــام ١٩٣٨م ، 
فتغــريت معــه تركيبتهــا اإلنتاجيــة نتيجــة انــراف ســكان مدنهــا وقراهــا 
ــة الزراعــة التقليديــة واالتجــاه إىل االنخــراط يف أعــال صناعــة  عــن مزاول
النفــط، فأصبحــت القطيــف وقراهــا الســاحلية تشــهد ارتفاعــاً وتســارعاً 
يف معــدالت تحرهــا، مــا أدى لزيــادة الطلــب عــىل اإلســكان وارتفــاع 
أســعار األرايض، رأى فيهــا أصحــاب املــزارع فرصــة ســانحة لزيــادة قيمــة 

أراضيهــم وتحويلهــا  ملخططــات ســكنية وتجاريــة وصناعيــة.

محافظــة  توســعت  الســبعينات  أواخــر  وحتــى  الســتينات  أوائــل  يف 
القطيــف مــن ٣٣ هكتــاراً إىل ٧١ هكتــاراً ، ولكــن بعــد الســبعينات شــهدت 
املدينــة أكــرب حــراك دميوغــرايف لهــا، فتوســعت مــن ٧١ هكتــاراً إىل 
١٢٦5 هكتــاراً، مــا يعــادل ١٧ ضعــف مســاحتها األصليــة، وارتفــاع تعدادهــا 
خــالل ١٢ ســنة فقــط إىل ٢٧٠١٦٦ نســمة. لقــد أدى التحــول مــن قريــة 
صغــرية إىل مركــز حــري متطــور إىل تحــول يف األنشــطة االقتصاديــة 
مــن واحــة غنيــة بانتــاج التمــور والخــروات والفاكهــة إىل اقتصــاد نفطــي 
صناعــي أغنــى املدينــة مــن ناحيــة، لكنــه يوصــل املدينــة مــن ناحيــة أخــرى 
إىل درجــة مــن اإلجهــاد البيئــي وتأثرياتــه الســلبية يف الســاحل واملناطق 

الزراعيــة.
 

تضاعفــت  القطيــف،  يف  املتزايــدة  االقتصاديــة  الفــرص  مــع  وتجاوبــاً 
مســاحة املدينــة مــن ١٢٦5 هكتــاراً يف عــام ١٩٨٢ إىل ٢٢٦٣ هكتــاراً 
يف عــام ١٩٩٢، وزاد ســكانها إىل  ٣٩٢٨5٩ نســمة. وحتــى ذلــك الوقــت، 
كانــت املدينــة تتمتــع بكثافــة ســكانية جيــدة وصلــت إىل ١٧٣ نســمة/ 
هكتــار. واســتقر معظــم الســكان الجــدد يف املركــز الحــري واألجــزاء 
التاريخيــة مــن املدينــة ، ولكــن بــدأت مــدن التوابــع  يف الظهــور شــال/

وبــدأت   الزراعيــة.  الرقعــة  حســاب  عــىل  القطيــف  وجنوب/غــرب  غــرب 
ــآكل املســاحات الخــراء مــن  ــردم البحــري، متســببة يف ت يف أعــال ال
الســواحل والرقعــة الزراعيــة وتــردي أوضــاع البيئــة البحريــة جــراء مراحــل 
التنميــة املتالحقــة ، والتأثــري عــىل عــدد مــن األرس التــي تــزاول مهنــة 

الصيــد البحــري كمصــدر رئيــس لدخلهــا. 
 

البحــري املتالحقــة  الــردم  تــاروت كثــريا مــن مارســات  وتعــاين جزيــرة 
التــي تتــم عــىل حســاب البيئــة البحريــة، فبعــد أن كانــت تبعد عــن محافظة 
القطيــف 5كــم داخــل البحــر، أصبحــت متصلــة بهــا اآلن مــن جهــة الغــرب 
بســبب دفــن البحــر ألغــراض توفــري أراض جديــدة للتوســع العمــراين ، 
بلغــت مســاحتها 5٩١ هكتــاراً، عــىل حســاب املســاحات الخــراء التــي 
تقلــص مخزونهــا مــن ١١٠٣ هكتــاراً إىل ٦٨5 هكتــاراً، بخســارة إجاليــة 
ــرة. وتتعــدد  ــس الف ــالل نف ــة خ ــاراً مــن األرايض الزراعي ــا ٤١٨ هكت قدره
املعــامل التاريخيــة الســياحية التــي تجــذب الــزوار إىل تــاروت وتســهم يف 

دعــم التنميــة االقتصاديــة املحليــة. 

عدد السكان 

٤7٤,٠٠٠ * تعداد ٢٠١٠

عدد السكان املتوقع بحلول عام ٢٠١8م

الكثافة السكانية يف املساحة املبنية

الفئات العمرية 

معدل النمو ٤% )٦5٠,٠9٢(

٣7.9 شخص/هكتار

١5 >% ٣٣

عدد السكان املتوقع ١,٠٤٠,٠٠٠ بحلول عام ٢٠٣٠م

محافظة القطيف باملقارنة مع مدينة برشلونة
عدد السكان: ١,٦٠٩,٠٠٠

املساحة: ١٠١.٤ كم ٢
الكثافة: ١٦٠ شخص/هكتار
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٦٦.٦٧ مر مربع لكل فرد 
)موئل األمم املتحدة(

مر مربع للفرد 
٢٧٣ مر مربع/فرد )مخطط 

الرؤية ٢٠٣٠(

الشكل ٢5. تطور نصيب الفرد من املساحة اإلجالية ملحافظة القطيف

١9٣٤
املساحة: ٤5.٨٨ هكتار

عدد السكان: ٦,٠٠٠ نسمة

١98٢
املساحة: ١,٢٦5 هكتار

عدد السكان: ٢٧٠,١٦٦ نسمة
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الشكل ٢٦. مراحل النمو العمراين والحري  ملحافظة القطيف

١99٢
املساحة: ٢,٢٦٣ هكتار

عدد السكان: ٣٩٢,٨5٩ نسمة

٢٠٠7
املساحة: ٤,٠٩٩ هكتار

عدد السكان: ٤٧٤,5٧٣ نسمة

٢٠١7
املساحة: ١٧, ١١٨ هكتار

عدد السكان: ٦٢5,٠٩٢ نسمة

مراحل النمو العمراين والحري 

قبل ٢٠١٧١5١٧
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62,164 HA
61,915 HA

482,000 HA

17,118 HA

DEVELOPMENT PROTECTION BOUNDARY

1450  BOUNDARY

1435  BOUNDARY

 
يف عــام ٢٠٠٧ ، وصلــت مســاحة التوســع العمــراين ملحافظــة القطيــف 
مبختلــف مدنهــا وقراهــا إىل ٤,٠٩٩ هكتــاراً يقطنهــا  ٤٧٤,5٧٣ نســمة. 
ومــع دمــج معظــم املــدن الســاحلية الجديــدة يف مركــز حــري، مــع مزيــد 
مــن القــرى التابعــة يف الشــال الغــريب مــن املحافظــة، وصلــت الكثافــة 
الســكانية يف تلــك الفــرة إىل ١١5 نســمة/هكتار، وهــي كثافــة تعتــرب 

عاليــة يف البيئــة الســعودية. 
 

لقــد شــهدت محافظــة القطيــف عــىل مــدار الســنوات العــرشة التاليــة ، 
أعــىل توســع حــري مــن حيــث املســاحة وليــس مــن حيــث عــدد الســكان، 
مــا تســبب يف تناقــص ملحــوظ عــىل صعيــد الكثافــة الســكانية الكليــة، 
وتــرك مســاحات كبــرية مــن األرايض الفضــاء غــري املطــورة داخــل الكتلــة 
العمرانيــة الجديــدة اآلخــذة يف التوســع، بحيــث أصبحــت مســاحة املدينــة 
ــة أضعــاف مــا كانــت عليــه  ــاراً يف عــام ٢٠١٧، مــا يــوازي ثالث ١٧،١١٨ هكت

يف عــام ٢٠٠٧ ، وبزيــادة ســكانية قــدرت بـــ ١5٢,٠٠٠ نســمة فقــط.

٢.١.٤  الحدود اإلدارية

كــا هــو الحــال يف العديــد مــن املــدن الســعودية األخــرى، ويف أوائــل 
عــام ١٩٧٧، وّجــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١١٧٠، )٧( إنشــاء نطاقــات 
التنميــة العمرانيــة ملــدة ٢٠ ســنة قادمــة، وبنــاء عــىل ذلــك قامــت كل 
مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واألمانــات بإنشــاء هــذه الحــدود 
العمرانيــة بهــدف الســيطرة عــىل التمــدد والزحــف العمــراين العشــوايئ 
وإدارة املــدن بشــكل أفضــل، ولكــن كــا هــو الحــال يف معظــم الحــاالت، 
اســراتيجية  دون  القطيــف  يف  العمرانيــة  التنميــة  نطــاق  تحديــد  تــم 
النظــر  ودون  تدريجــي،  بشــكل  املســتقبيل  النمــو  لتوجيــه  واضحــة 
ــة النطــاق  الــكايف يف الســياق البيئــي للمحافظــة. تبلــغ مســاحة مرحل

هكتــاراً،   ٦١,٩١5 القطيــف  ملحافظــة  ١٤٣5ه  عــام  حتــى  العمــراين 
ملحافظــة  الحاليــة  العمرانيــة  للكتلــة  الفعــيل  الحجــم  بكثــري  وتفــوق 
القطيــف البالغــة ١٧,١١٨هكتــاراً مــن األرايض، وذلــك يف ظــل توافــر 
مســاحات شاســعة مــن األرايض الفضــاء القابلــة للتطويــر داخــل الكتلــة 
العمــراين  النطــاق  قواعــد  لالئحــة  ووفقــاً  للمدينــة،  الحاليــة  العمرانيــة 
ــة النطــاق  ــم تخطيــط األرايض الواقعــة داخــل حــدود مرحل ــة، يت التنفيذي
العمــراين حتــى عــام ١٤٣5ه  دون انتظــار طلــب تخطيطهــا مــن مالكهــا، 
ــذ املرافــق العامــة  حتــى يتســنى تحديــد شــبكة الطــرق الرئيســة وتنفي
النســبة  تتجــاوز  أالّ  أجــزا ء املدينــة ببعضهــا، عــىل  بهــا، وربــط مختلــف 
املقتطعــة لصالــح الشــوارع واملرافــق العامــة النســبة النظاميــة “٣٣%” 

املقــررّة )٩(
 

تبلــغ مســاحة مرحلــة النطــاق العمــراين حتــى عــام ١٤5٠ه عــىل ٦٢,١٦٤ 
هكتــاراً، ووفقــاً لالئحــة قواعــد النطــاق العمــراين التنفيذيــة، ال يســمح 
باســتثناء  بتخطيــط األرايض داخــل هــذه املرحلــة قبــل حلولهــا زمنيــاً، 
تحديــد مســارات شــبكة الطــرق الرئيســة الواقعــة يف األرايض البيضــاء 
ضمــن النطــاق العمــراين أو خارجــه وفــق املخطــط املعتمــد للمدينــة 
دون انتظــار طلــب تخطيطهــا مــن قبــل مالكهــا. ويف حــال رغبــة املالــك 
تخطيــط أرضــه وإفراغهــا ضمــن املرحلــة الثانيــة، عليــه االلتــزام بتنفيــذ 
ضوابــط التنميــة املعتمــدة  لهــذه املرحلــة مــن حيــث متديــد شــبكات 

امليــاه والكهربــاء والهاتــف وســفلتة شــوارع املخطــط .)١٠(
 

ــات  ــاراً، شــاملة بيئ ــة ٤٨٢,٠٠٠ هكت ــة التنمي وتبلــغ مســاحة منطقــة حاي
متنوعــة ومتنزهــات والــوادي والصحــراء والكثبــان الرمليــة والشــواطىء. 
القطيــف،  أكــرب منطقــة حريــة، فهــي، إىل جانــب محافظــة  وتعتــرب 

الشكل ٢٧. الحدود اإلدارية وحدود النطاقات العمرانية يف القطيف
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تضــم أيضــاً مــدن الدمــام ، الظهــران،  صَفــَوى، الخــرب، و رأس تنــورة، والتــي 
تشــكل حــارضة الدمــام الكــربى. ومتثــل حــدود حايــة التنميــة األرايض 
العمــراين،  النطــاق  خــارج  الواقعــة  املســتقبلية  للتنميــة  املحجــوزة 
داخــل  الواقعــة  املناطــق  يف  واملؤثــرة  املحيطــة  املناطــق  وتشــمل 
النطــاق العمــراين، والتــي يجــب أن تخضــع املشــاريع التطويريــة فيهــا 

ألنظمــة تخطيطيــة يتــم تحديدهــا لهــا.

٣.١.٤  الكثافة الحرضية

وفقــاً آلخــر إحصــاء رســمي للســكان يف عــام ٢٠١٠ )١٤٢٩ه( بلــغ معــدل 
النمــو الســكاين الســنوي ٤% ، لســكن محافظــة القطيــف حاليــاً حــوايل 
٦5٠٠٠٠ نســمة، موزعــني يف كتلــة عمرانيــة قامئــة مســاحتها ١٧,١٧٨ 
هكتــاراً، ومبتوســط كثافــة ســكانية يصــل إىل ٣٨ نســمة/هكتار،ميكن 
اعتبــاره عــال نســبياً مقارنــة ببقيــة املــدن الســعودية األخــرى التــي اتبعــت 
منطــا تنمويــاً ماثــال، وقياســاً إىل حجــم محافظــة القطيــف وبنيتهــا 

الحريــة.
كــا هــو الحــال يف معظــم مــدن اململكــة العربيــة الســعودية، توجــد 
ففــي  التقليديــة.  العمرانيــة  البيئــات  يف  الســكانية  الكثافــات  أعــىل 
مناطــق  يف  الســكان  مــن  فقــط   %١٩.٧ يعيــش  القطيــف،  محافظــة 
ذات كثافــة ســكانية أعــىل مــن الكثافــة املــوىص بهــا مــن موئــل األمــم 
املتحــدة والتــي تبلــغ ١5٠ نســمة/هكتار، مــا يعنــي وجــود ١٢٨،١٣٨ 
نســمة يعيشــون يف تلــك املناطــق. هنــاك فقــط حــوايل ٨.٢% مــن 
مســاحة املدينــة تصــل فيهــا الكثافــات الســكانية إىل مســتويات تــراوح 

بــني ١٠٠ إىل ١٤٩ نســمة/هكتار.

 
تتســم هيكليــة القطيــف بالتناثــر العمــراين، وعــدم الرابــط ، مــا يجعــل 
مــن الصعــب تحقيــق متصــل حــري مســتمر، عــايل الكثافــة ومــراص. 
ففــي هــذه املناطــق املنفصلــة عــن الكتلــة العمرانيــة، تقــل الكثافــة 
فيهــا عــن 5٠نســمة/هكتار، ويقطنهــا ســكان ٣٣.٤% مــن إجــايل ســكان 

محافظــة القطيــف. 
 

يقطــن غالبيــة الســكان ) ٣٨.٧ % مــن إجايل ســكان املدينة( يف مناطق 
جيــدة  كثافــة  ، وهــي  ٩٩نســمة/هكتار   و   5٠ بــني  تــراوح  كثافــة  ذات 
بالنســبة للمــدن الســعودية. أمــا مناطــق الكثافــة املتوســطة، فتحتضــن 
٢5٢،١٣٠ نســمة، بجــوار األحيــاء املركزيــة داخــل الكتلــة العمرانيــة، مــا 

يشــكل نســبياً شــكالً مــن أشــكال التواصــل الحــري.

ويف الختــام، نجــد أن الكثافــة يف القطيــف تتأثــر بطريقة ســلبية بشــكل 
الســاحل  عــىل  الجاريــة  الجديــدة  الســكنية  املشــاريع  بســبب  رئيــيس 
ويف محيــط املدينــة، والتــي تســببت يف الزحــف والتمــدد العمــراين 
الحريــة  املنطقــة  داخــل  البيضــاء  األرايض  مــن  كبــرية  كميــة  وخلــق 
)مبســاحة ٦,٦٧٩ هكتــار ( والتــي ال تــزال غــري مطــورة، وبالتــايل تحتــاج 
تكثيــف  إىل  تهــدف  التــي  السياســات  تعزيــز  إىل  القطيــف  محافظــة 
ــدالً  ــة، ب ــة املوجــودة يف املدين عــدد الســكان ضمــن املناطــق العمراني
مــن الســاح ببنــاء مشــاريع جديــدة عــىل طــول الســاحل وخــارج املنطقــة 

املبنيــة والنســيج العمــراين الحــايل. 
 

املباين عالية الكثافة يف حارضة الدمام
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الشكل ٢٨. التوزيع الحايل للكثافة السكانية  يف محافظة القطيف
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٤.١.٤  استعامالت األرايض الحالية واملقرتحة يف القطيف

كان للطفــرة النفطيــة يف املنطقــة الرشقيــة عــام ١٩٣٨ انعــكاس كبــري 
كانــت  التــي  الرئيســة  واإلنتاجيــة  االقتصاديــة  األنشــطة  تركيبــة  عــىل 
تدعــم املــدن الســاحلية يف اململكــة. فالقطيــف واحــة عريقــة  تعتمــد 
معظــم  كانــت  لذلــك  األســاك،  وصيــد  الزراعــات  عــىل  الغالــب  يف 
األرايض الخصبــة املتاحــة مخصصــة إلنتــاج التمــور والخضــار والفاكهــة. 
ومــع اكتشــاف احتياطيــات النفــط الوفــرية، ظهــر مــا يســمى مبحجــوزات 
الخــراء  املســاحات  وتــآكل  النســيج  تقســيم  يف  تســبّبت  أرامكــو 

الزراعيــة. والرقعــة 

إن التحــول إىل االقتصــاد النفطــي  زاد مــن الطلــب عــىل املســاكن، 
ونتيجــة للنمــو الســكاين وقلــة الكتلــة العمرانيــة ملحافظــة القطيــف، 
اضطــرت البلديــة العتــاد مخططــات ســكنية يف املســاحات الخــراء 
واألرايض الزراعيــة. بحيــث أصبــح االســتعال الســكني يشــغل ٩.٣5 % 
مــن الكتلــة العمرانيــة الحاليــة للمدينــة، مــا يــوازي ٦،١٤5هكتــاراً، معظمهــا 
اســتعاالت  يف  التــوازن  إلعــادة  رفعهــا  وميكــن  الكثافــة،  منخفــض 

األرايض يف مختلــف أنحــاء املدينــة. 

املســاحة  إجــايل  مــن   %٤.١ واملختلــط   التجــاري  االســتعال  يشــكل 
املبنيــة. فمعظــم األرايض مخصصــة لالســتعال املفــرد، مــا يجعــل 
ــة، كــا تقــل هــذه النســبة كثــرياً  التفاعــل بــني القطاعــات محــدوداً للغاي
عــن املــوىص بــه مــن موئــل األمــم املتحــدة مــن رضورة تخصيــص مــا 
نســبته ٤٠% عــىل األقــل مــن املســاحات ألغــراض االســتعال املختلــط،  
مــع تأثرياتهــا الســلبية يف توفــري الوظائــف وتوزيعهــا، ويف االقتصــاد 

املحــيل والنشــاط والتطــور املــايل للمحافظــة.  ال تــزال الزراعــة، بعــد 
ــل النشــاط االقتصــادي الرئيــس  يف القطيــف،  القطــاع النفطــي ، متث
إذ تشــكل املــزارع ١٦.٩% أو ٢,٨٩٢ هكتــاراً مــن األرايض داخــل الكتلــة 
العمرانيــة، وتنتــج يف الغالــب التمــور والخــروات والفواكــه. و ال يــزال 
النشــاط الزراعــي يــدر عائــدات كبــرية ويوفــر الفــرص الوظيفيــة، لكنــه 
فاململكــة  املنظمــة.  غــري  العمرانيــة  التوســعات  مــن  للحايــة  بحاجــة 
يف  الغذائيــة،  املنتجــات  معظــم  حاليــاً  تســتورد  الســعودية  العربيــة 
حــني ميكــن تلبيــة جــزء كبــري مــن احتياجاتهــا الغذائيــة محليــاً مــن عــرب دعــم 

املســتدامة. الزراعــة 
 

ميثــل االســتعال الصناعــي 5.5% مــن إجــايل اســتعاالت األرايض 
تقريبــاً، ال تشــمل محجــوزات  حيــث يشــغل ٩٤١ هكتــار  يف املدينــة، 
جزيــرة  يف  رئيــس  بشــكل  القطيــف  يف  الصناعــات  وتوجــد  أرامكــو. 
ــة( ، وكذلــك يف الشــال، يف  ــة )جنــوب املدين ــاروت، يف مركــز النابي ت

رأس تنــورة، حيــث توجــد أكــرب مصفــاة لتكريــر النفــط يف العــامل.  
 

وال يــزال الخلــل املذكــور أعــاله يف توزيــع اســتعاالت األرايض يتجــىل 
يف أحــدث مخطــط معتمــد الســتعال األرايض يف املدينــة. فعــىل 
الضعــف،  مــن  أكــر  الســكنية  األرايض  مســاحة  زادت  املثــال،  ســبيل 
حــني  يف  الجديــدة،  العمرانيــة  الكتلــة  مســاحة  مــن   %٧٠ إىل  لتصــل 
انخفــض االســتعال الصناعــي واملختلــط لــألرايض بشــكل كبــري مقارنــة 
مــع الرقــم الحــايل. ويرجــع ذلــك يف الغالــب إىل تفضيــل منــط الفيــال 

الشكل ٢٩. استعاالت األرايض الحالية يف محافظة القطيف

سكني
تجاري

استعاالت متعددة
صناعي

زراعي
الخدمات واملرافق العامة

الخدمات العامة 
حكومي

ديني
استعاالت خاصة
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70 %

5.3%

4.4%

0.5%

5%

0.5%

0.6%

0.1%

5.6%

8.1%

كبــري  حــد  إىل  مناســب  غــري  حريًــا  منطًــا  يعــزز  مــا  الرحــب،  بفنائهــا 
بالنســبة ملحافظــة تشــهد وتــرية تحــر رسيــع. هــذا يعنــي أن املدينــة 
تتجــه نحــو تبنــي أمنــاط التحــر أحاديــة الوظيفــة الســائدة، التــي تتســم 
باالســتعال الســكني منخفــض الكثافــة، والكلفــة العاليــة للبنيــة التحتيــة 
العامــة ، وتزايــد االعتــاد عــىل اســتخدام الســيارة يف التنقــل، مــا يزيــد 
ــراين. ــيج العم ــل يف النس ــة، والفص ــة املروري ــة الحرك ــن كثاف ــايل م بالت

 
اتجــاه  للقطيــف إىل  التنمــوي  الحــايل والتوجــه  االتجــاه  إجــاالً، يشــري 
ومتناثــر  مشــتت  الكثافــة،  منخفــض  حــري  هيــكل  نحــو  املحافظــة 
يوجــب  مــا  الوظيفــة،  أحاديــة  االســتعاالت  عليــه  تغلــب  عمرانيــاً، 
ــة  ــة أكــر حيوي ــل يدعــم تحقيــق مدين إعــداد مخطــط اســتعال أراض بدي
وازدهــاراً، يســهل التنقــل فيهــا والوصــول إىل الفــرص والخدمات والســلع 
الطبيعيــة املتوافــرة يف املحافظــة  بــني املــوارد  واملرافــق، وتــوازن 
واألنشــطة االقتصاديــة الرئيســة التــي تحافــظ عــىل اســتدامة املدينــة.

وميكــن تحســني مخطــط اســتعال األرايض ملحافظــة القطيــف مــن 
ــىل: ــمل ع ــاً يش ــر توازن ــج أك ــالل نه خ

لالســتعاالت  األرايض  وزيــادة  لــألرايض،  متنوعــة  اســتعاالت   •
والصناعيــة. التجاريــة 

تطوير نقاط “عقد” مركزية ومحاور تنمية اقتصادية.  •
تعزيز الروابط الوظيفية الحرية- الريفية.  •

الحفــاظ عــىل األرايض الزراعيــة ووضــع اســراتيجية إلدارتهــا عــىل   •
مســتدام. نحــو 

إعطاء األولوية لتطوير األرايض الفضاء داخل الكتلة العمرانية.   •
التكثيف الحري التدريجي ودعم االستعاالت املختلطة.   •

والحدائــق  املفتوحــة  العامــة  لألماكــن  كافيــة  مســاحات  تخصيــص   •
الخــراء. واملتنزهــات 

الشكل ٣٠. استعاالت األرايض املقرحة يف مخطط القطيف
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5.١.٤ األرايض البيضاء

إن أحســن اســتخدامها..  ، فهــي  اقتصاديــاً هامــاً  األرض تصبــح مــورداً 
املناطــق  مختلــف  تأهيــل  وإعــادة  االقتصــادي  للنمــو  فرصــة  متثــل 
الحريــة املتدهــورة. ويف ضــوء مــا ذكــر مــن تناثــر الهيــكل العمــراين 
ملحافظــة القطيــف و وجــود مســاحات كبــرية مــن األرايض الفضــاء داخــل 
الحاليــة، وأكــر مــن ذلــك، إذا مــا أخــذت يف االعتبــار  الكتلــة العمرانيــة 
عــام ١٤5٠ه. تصــل مســاحتها  حتــى  العمــراين  النطــاق  حــدود مرحلــة 
إىل ٣٢،١٠٧ هكتــاراً، متثــل 5١.٦% مــن إجــايل األرايض ضمــن مرحلــة 
النطــاق العمــراين، مــا يعنــي أن أكــر مــن نصــف املســاحة العمرانيــة مل 

يتــم تطويــره بعــد.
 

الحاليــة ٦,٦٧٩  العمرانيــة  الكتلــة  داخــل  الفضــاء  األرايض  تبلــغ مســاحة 
هكتــاراً يقــع جــزء كبــري منهــا يف جزيــرة تــاروت التــي يجري تطويــر معاملها 
التاريخيــة بهــدف تعزيــز الجــذب الســياحي إىل الجزيــرة. فــاألرايض الفضــاء 
العمرانيــة للمدينــة ميكــن اســتغاللها يف رفــع  الكتلــة  املتاحــة داخــل 
املركزيــة  النقــاط  يف  التجاريــة  األنشــطة  وزيــادة  الســكنية  الكثافــات 
ــة  ــتخدام األمثــل للبنيــة التحتي ــز االس ــف، وتعزي ــة مبحافظــة القطي الحالي

القامئــة .
 

معظــم األرايض الشــاغرة املوجــودة يف القطيــف مملوكــة للقطــاع 
الخــاص ، يف حــني ال توجــد الكثــري مــن األرايض العامــة املتاحــة للتنميــة، 
مــا يعنــي أن السياســات املوجهــة لتعزيــز التنميــة العمرانيــة الجديــدة 
ــة  ــة، وليــس عــىل أطرافهــا، ينبغــي أن تلجــأ للحوافــز املالي داخــل املدين
والنظــم الريبيــة كوســيلة لتشــجيع وتعزيــز مســاهمة القطــاع الخــاص 

ــة. ــف املدين يف برامــج تكثي

يظهــر التحليــل توافــر فــرص كبرية للتطويــر الجديد داخل الكتلــة العمرانية 
الحاليــة عــرب تطويــر املواقــع املمتــازة بأســلوب إمنــايئ متكامــل يحقــق 
فوائــد كبــرية يف املســتقبل، ذلــك أن التطويــر العمــراين  االســراتيجي 
الســليم  لــألرايض الفضــاء املتاحــة داخــل حــدود املدينــة يعــد أمــراً بالــغ 
املناطــق  إحيــاء  وإعــادة  ولتجديــد  العــام،  االقتصــادي  للنمــو  األهميــة 
املرديــة بيئيــاً.. وإىل ذلــك، تحتــاج محافظــة القطيــف إىل سياســات 
ــة بــدالً مــن ردم الشــواطىء مــن أجــل  ــر األرايض الفضــاء الداخلي لتطوي

العمــران الجديــد. 

تشــكل مســاحة األرايض البيضــاء الواقعــة ضمــن املنطقــة العمرانيــة 
املبنيــة والتــي بلغــت ٦,٦٧٩ هكتــاًرا إىل جانــب مســاحة ٢5,٤٢٨ هكتــاًرا 
مــن األرايض البيضــاء خــارج املنطقــة املبنيــة نســبة 5١.٦٤% مــن إجــايل 
مســاحة األرايض الواقعــة ضمــن نطــاق التنميــة العمرانيــة لعــام ١٤5٠هـــ، 
وهــذا يعنــي أن أكــر مــن نصــف أرايض القطيــف بيضــاء، مــا يقلــل مــن 

عــدد الكثافــة الســكانية وفعاليــة البنيــة التحتيــة للمدينــة.

أرض بيضاء يف ضواحي املحافظة
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املساحة املبنية

األرايض البيضاء داخل النسيج العمراين

األرايض البيضاء ضمن نطاق التنمية 
العمرانية للعام ١٤5٠ هـ 

األرايض املبنية داخل 
النطاق العمراين لعام 

١٤5٠ هـ

األرايض البيضاء داخل املنطقة 
املبنية

10.7% 6,679 ha

30,457 ha

األرايض غري املطورة داخل 
النطاق العمراين لعام ١٤5٠ هـ 

40.9% 25,428 ha

الشكل ٣١. األرايض البيضاء واملنطقة غري املطورة يف محافظة القطيف
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األرايض اململوكة ألرامكو 

هكتارهكتار

بقيــة األرايض داخــل نطــاق التنميــة 
العمرانيــة لعــام ١٤5٠ هـــ 

26%74%
46,070 16,094 

املساحة املبنية

األرايض اململوكة ألرامكو

٦.١.٤ محجوزات أرامكو من أرايض محافظة القطيف

متتلــك ارامكــو ١٦,٠٩٤ هكتــاراً مــن االرايض يف القطيــف ، وتعتــرب العبــاً 
رئيســاً يف تنميــة القطيــف املســتقبلية. فهنــاك العديــد مــن آبــار النفــط 
وخطــوط األنابيــب املنتــرشة عــرب املدينــة. ومــن أجــل حايــة آبــار النفــط 
وضــان حســن تشــغيلها، تــم تخصيــص مســاحات كبــرية مــن األرايض 

لرشكــة أرامكــو ، تعــرف بـــ” محجــوزات أرامكــو”  )١٢(
 

باملدينــة  مركزيــة  منطقــة  يف  أرامكــو  لرشكــة  اململوكــة  األرض  تقــع 
وتقســم املدينــة إىل جزئــني، مــا يحــول دون  تحقيــق التوســع العمراين 
غــري  األرايض  مــن  أرامكــو  محجــوزات  تســبّبت  إذ   واملرابــط.  املدمــج 
القابلــة للتطويــر يف نشــوء عمــران متناثــر وامتــداد غــري مطــور وظهــور 
امتــدادات يف قــرى عــىل أطــراف املدينــة، والتــي عــىل الرغــم مــن 
اتصالهــا  بشــبكة طــرق تســهل ترابطهــا بالســيارة، إال أنهــا منفصلــة عــن 

النقــاط املركزيــة الحريــة الرئيســة نظــراً ملحجــوزات أرامكــو.
 

 ويســهم القطــاع الخــاص بــدور كبــري يف تشــكيل املدينــة نتيجــة متلكــه 
ــن دور  ــرب م ــؤدي دوراً  أك ــه ي ــن إجــايل األرايض، ولعل ــبته ٢٦% م ــا نس م
إدارة التخطيــط الحــري. ولحاجــة أرامكــو، عــىل وجــه الخصــوص، للتوســع 
الســكاين،  النمــو  نتيجــة  املــايض،  يف  البلديــة  اضطــرت   ، العمــراين 
وقلــة الكتلــة العمرانيــة ملحافظــة القطيــف العتــاد مخططــات ســكنية 

وردم الســاحل.
 

ضواحــي  يف  الكثافــة  منخفضــة  الجديــدة  التطويــر  أعــال  برغــم  إذ 
املحافظــة، اتجــه القطــاع الخاص يف اســتثاراته الضخمة لرشاء األرايض 

الرخيصــة خــارج الكتلــة العمرانيــة، بجــوار محجــوزات أرامكــو. وبســبب عــدم  
فــرض رســوم عــىل  األرايض الفضــاء يف الفــرة الســابقة، اعتــاد القطــاع 
تزايــد  انتظــار  يف  تطويــر  دون  وابقائهــا  األرايض  رشاء  عــىل  الخــاص 

أســعارها. 

الشكل ٣٢. األرايض اململوكة ألرامكو  يف القطيف
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األرايض اململوكة ألرامكو يف حارضة الدمام الكربى
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٢.٤  عنارص الهيكل العمراين

 
١.٢.٤  البنية التحتية الرئيسة والعقد املركزية االقتصادية

تعتــرب القطيــف، يف إطــار االســراتيجية العمرانيــة الوطنيــة، مركــز منــو 
أكــرب يف املنطقــة  مــن محــور تنميــة تطويــر  إقليمــي، يشــكل جــزءاً 
الرشقيــة، يبــدأ مــن العزيزيــة يف الجنــوب مــروراً مبــدن الخــرب والظهــران  
والدمــام باتجــاه القطيــف ورأس تنــورة والجبيــل والخفجــي شــال رشق 

اململكــة.
 

الزراعيــة،  الهامــة مثــل األرايض  الطبيعيــة  لقربهــا مــن املــوارد  ونظــراً 
واملســطحات املائيــة ، واالحتياطــي النفطــي،  والبحــر، تتمتــع القطيــف 
مبوقــع جغــرايف اســراتيجي ضمــن هــذا املحــور التنمــوي ، فهــي إىل 
ــورة-  الشــال مــن الدمــام- أكــرب مدينــة يف املنطقــة، وجنــوب رأس تن
أكــرب مصفــاة للنفــط يف العــامل مــا يتيــح لهــا فرصــة االســتفادة مــن 

ــة. ــز االقتصادي ــذه املراك ــع ه ــة م ــة املحتمل ــات الوظيفي العالق
 

يعــد النفــط والزراعــة القطاعــني االقتصاديــني الرئيســني يف املنطقــة، 
معــاً،   القطاعــني  لخدمــة  القطيــف  يف  التحتيــة  البنــى  توفــري  تــم  و 
واســتفادت مــن ذلــك التنميــة الحريــة / الصناعيــة أكــر مــن القطــاع 
الريفــي. فبعــد الطفــرة النفطيــة، شــقت الطــرق الجديــدة لربــط مناطــق  
للتنقيــب عــن النفــط، واســتخراجه ومعالجتــه وتخزينــه وتوزيعه...تبــع ذلــك  

شــق الطــرق الثانويــة واملحليــة، وتوفــري  الكهربــاء وامليــاه و الهاتــف، مــا 
أدى لتحســني نوعيــة الحيــاة يف القــرى، تعرضــت معهــا املــزارع  لضغــوط 
تعــد  التحتيــة  والبنيــة  الطــرق  شــبكة  ذلــك،  نتيجــة  العمــراين.  التوســع 

متطــورة جــداً .
 

فيــا يتعلــق بالنقــل العــام ، محافظــة القطيــف مشــمولة بخطــة مقرحــة 
الدمــام.  لحــارضة  العــام  النقــل  مــن شــبكة  العــام،  تعتــرب جــزءاً  للنقــل 
وســتكون القطيــف مرتبطــًة بحــارضة الدمــام  بالقطــار الخفيــف – املســار 
نحــو ١٠٠,٠٠٠  تخــدم  توقــف  مــع  ٨ محطــات   ، كــم  بطــول 5٠  رقــم١، 

نســمة، يف منطقــة تغطــي ١5.٣% مــن أرايض املدينــة.
 

مــن حيــث النقــل الجــوي ، تتــم خدمــة املدينــة عــرب مطــار امللــك فهــد 
الــدويل، الواقــع يف ضواحــي الدمــام، والــذي يعــد أكــرب املطــارات يف 
العــامل مــن حيــث املســاحة التابعــة لــه، ويربــط املدينــة ببلــدان العــامل ، 
ومــع املــدن الرئيســة يف اململكــة. وهنــاك أيًضــا مينــاء بحــري يف جزيــرة 

تــاروت مخصــص لســفن الصيــد مــن جميــع موانــئ الخليــج العــريب.

سوق السمك بالقطيف 
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تجارية

امليناء البحري

صيد السمك  صناعية

التعدين

املطار

الزراعة

الشكل ٣٣. املراكز االقتصادية وشبكتها يف محافظة القطيف
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٢.٢.٤  العنارص البيئية والطبوغرافية

تتكــون الربــة يف املنطقــة مــن رســوبيات الحجــر الجــريي الدولوميتــي 
املغطــى بطبقــات مــن الرمــل والطمــي والطــني والحجــر الجــريي الرمــيل  
إىل  الــرشق  مــن  األرض  ســطح  يرتفــع  النيوجــني.  عــر  يف  تشــكلت 

الغــرب يف األرايض الداخليــة يف حــدود ١٠ إىل ١٢ مــراً.
 

تقع واحة القطيف يف ســهل ســاحيل منخفض، وقد شــكلت املناطق 
الصخريــة املمتــدة مــن ارتفــاع مــر إىل مريــن أســاس منــو القــرى. توجــد 
مــن  مريــن  إىل  واحــد  مــر  بــني  يــراوح  عمــق  عــىل  الجوفيــة  امليــاه 
الســطح. وامليــاه الجوفيــة متاحــة مــن خــالل الينابيــع املتدفقــة يف واحــة 
القطيــف وتوابعهــا، حيــث يوجــد يف محافظــة القطيــف أكــر مــن ١,٢٠٠ 
مــن آبــار وعيــون امليــاه  الجوفيــة وفــرت ميــاه الــري لألغــراض الزراعيــة يف 

القطيــف لعــدة قــرون.

بحجــم  اململكــة،  يف  الزراعيــة  الواحــات  أكــرب  إحــدى  القطيــف  كانــت 
ماثــل لواحــة األحســاء. وبعــد عــام ١٩٣٨، مــع اكتشــاف النفــط فيهــا، 
بــدأت القطيــف تشــهد تحــوال تدريجيــا يف بيئتهــا الطبيعيــة وزراعاتهــا، 
واالنخــراط يف  صناعــات النفــط عــىل حســاب البيئــة الطبيعيــة البحريــة 

الزراعيــة. واألرايض 
 

مــع ذلــك، مــا تــزال امليــاه واألرايض الزراعيــة هــي العنــارص الطبيعيــة 
دعــم  يف  تســهم  والخــراء  الزرقــاء  فالشــبكات  للقطيــف.  الرئيســة 
دوراً  تــؤدي  حيــث  املحافظــة،  يف  املتنوعــة  االقتصاديــة  األنشــطة 
اجتاعيــاً وبيئيــاً هامــاً يف اإلقليــم واملدينــة. وتشــمل هــذه الشــبكات 

يف العــادة األوديــة، والســهول الفيضيــة والطبقــات الصخريــة الحاملــة 
الزراعيــة، واألرشطــة  ، واألرايض  ، والصحــارى  الرمليــة  للميــا، والكثبــان 
واملســطحات  الطبيعيــة،  واملحميــات   ، الشــوري  وغابــات  الســاحلية، 

العامــة. والحدائــق  الخــراء 
 

ــاراً مــن األرايض الزراعيــة  عــىل الرغــم مــن زوال مــا مجموعــه ١,١٠٣ هكت
 ١٤,٢٠١ لديهــا  يــزال  ال  القطيــف  أن  إال   ،١٩٩٣  -١٩٣5 الفــرة  خــالل 
هكتــاراً مــن املناطــق الزراعيــة التــي تنتــج التمــور والربســيم والفواكــه 
والطاطــم وغريهــا مــن الخــراوات التــي تعتمــد عــىل طبقــات امليــاه 
الجوفيــة الداخليــة. ووفقــاً لتحليــل أجــري للقطيــف، تواجــه املــوارد املائيــة 
مخاطــر التلــوث مــن املحيــط النفطــي والصناعــي يف ظــل عــدم توافــر 

إســراتيجية واضحــة إلدارة امليــاه الجوفيــة املوجــودة يف املدينــة.)١٤(
 

ومبــا أن الزراعــة قطــاع اقتصــادي رئيــس يف القطيــف، ينبغــي تعزيــز 
لحايــة  موجهــة  سياســات  مــع  حريــة،  الريــف-  الوظيفيــة  الروابــط 
يف  واملضاربــة  العمرانيــة  التعديــات  مــن  القامئــة  الزراعيــة  األرايض 
أســعار األرايض. هنــاك عــدة هكتــارات مــن املســاحات الخــراء داخــل 
املدينــة، ميكــن ربطهــا واســتخدامها يف إنشــاء منظومــة خــراء مــن 
األماكــن العامــة والزراعــات الحريــة، وإيجــاد تواصــل بــني البيئــة الســاحلية 

واملــزارع الداخليــة.

زراعة الخروات داخل املنطقة الحرية
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بقية نطاق التنمية 
العمرانية لعام ١٤5٠ هـ 

األرايض الزراعية داخل نطاق 
التنمية العمرانية لعام ١٤5٠ هـ 

47,963 14,201

22.84%77.16%

املساحة املبنية 
أرايض زراعية

أشجار املانغروف 

أودية 
 املسطحات املائية 

هكتارهكتار

الشكل ٣٤. أرايض زراعية يف القطيف
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٣.٢.٤  املعامل التاريخية

القطيــف واحــة ســاحلية عريقــة  تابعــة للمنطقــة الرشقيــة مــن اململكــة 
العربيــة الســعودية، يعــود تاريخهــا إىل ٣5٠٠ قبــل امليــالد يف العــر 
القدميــة  واملقابــر  واآلثــار  والحصــون  القــالع  وتعتــرب  األخــري،  الربونــزي 
واألطــالل وبقايــا األحجــار واألواين الفخاريــة القدميــة املتناثــرة وقطــع 
مــن  الغربيــة  والشــالية  الشــالية  االجــزاء  يف  املكتشــفة  النقــود 

القطيــف خــري دليــل عــىل عراقــة تاريخهــا. 

حاليــا، ال يــزال ٦١٢ هكتــاراً فقــط مــن املدينــة القدميــة التــي تعكس طابع 
العــارة املحــيل بتصمياتهــا الغنيــة ونســيجها العضوي.ومــن أجــل فهــم 
أفضــل لتطــور القطيــف ومعاملهــا التاريخيــة، ميكــن تقســيم املدينــة 
إىل أربعــة قطاعــات تبعــاً لخصائصهــا الجغرافيــة واالجتاعيــة االقتصاديــة 
الفريــدة  وهــي: ١ ( جزيــرة تــاروت، ٢( املــدن الســاحلية وتشــمل القطيــف 
وُعَنــك وســيهات، ٣( الواحــة املركزيــة، وتتألــف مــن ١١ تجمــع، و  ٤( الواحــة 
الجبيــل - الدمــام الرسيــع  بــني طريــق  الحدوديــة، وتشــمل ٦ تجمعــات 

وطريــق أبــو حدريــة الرسيــع.
 

يعــود تاريــخ االســتيطان البــرشي يف جزيــرة تــاروت املعــروف إىل ٣٠٠٠ 
الزراعيــة  األرايض  مــن  متنوعــة  بطبيعــة  محاطــة  كانــت  امليــالد.  قبــل 
بالتقلــص  بــدأت  التــي  املانجــروف”  أو  القــرم،   “ الَشــورى  وغابــات 
ــاروت  والتــاليش مــع التوســع العمــراين ودفــن البحــر. وتتعــدد معــامل ت
ــزال أجــزاء كبــرية منهــا قامئــة، إن  ــاروت التــي ال ت التاريخيــة أبرزهــا قلعــة ت

أحســن ترميمهــا وإحياؤهــا ســتجذب الــزوار والســياح إىل الجزيــرة. كــا 
يف  املحليــة  والعــارة  القيمــة  التاريخيــة  املبــاين  مــن  العديــد  يوجــد 
الجزيــرة تتعــرض للتلــف والتدمــري بفعــل العوامــل الطبيعيــة وتوشــك 

معاملهــا عــىل االندثــار.

واملبــاين  التاريخيــة  املناطــق  معظــم  تقــع  املركزيــة،  الواحــة  يف 
العواميّــة،  التقليديــة يف املدينــة. وبهــا عــرش قــرى، هــي  صَفــوى، 
الحــام،  أم  محيــش،  حلّــة  الجاروديــة،  الخويلديــة،  التّــويب،  القديــح، 
املالحــة، والجــش. وبخــالف صَفــوى، تقــع جميــع القــرى األخــرى داخــل 
كباقــي  القطيــف،  محافظــة  مــن  ١٠كــم  إىل   ٢ قطرهــا  نصــف  دائــرة 
البلــدات األخــرى يف القطيــف، تحيــط بهــا  مــزارع النخيــل والبســاتني.

 
ومتثــل املناطــق التقليديــة ٤% فقــط مــن الكتلــة العمرانيــة للمدينــة، 
يســكنها ٢١.٨% مــن الســكان. ومبــا أن هــذه املناطــق مأهولــة باســتمرار ، 
يتطلــب تحســني أوضاعهــا العمرانيــة اهتامــاً عاجــالً، مــن خــالل سياســات 

موجهــة لحايــة وإحيــاء هــذه املناطــق ، وتعزيــز خدماتهــا. 

محافظة القطيف قدمياً
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تُحاط معظم األجزاء التاريخية يف املدينة باألرايض 
الزراعية واملساحات الخراء .

 

تتميز جزيرة تاروت بوجود أحد املواقع األثرية يف 
القطيف.

املناطق التاريخية

1.
2.

.١.٢

الشكل ٣5. املناطق التاريخية يف محافظة القطيف
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٤.٢.٤ تحليل الحركة وسهولة الوصول

تتوافــر يف القطيــف بنيــة تحتيــة جيــدة للطــرق تربطهــا جيــداً بحــارضة 
الدمــام. ومــع ذلــك ، يظهــر أن  تصميــم املدينــة موّجــه لحركــة الســيارات 
والخدمــات  الفــرص  إىل  وصولهــم  وســهولة  الســكان  لحركــة  وليــس 
واملرافــق. ولفهــم منــط حركــة تنقــل الســكان، تــم تطبيــق منــوذج نظــام 
معلومــات جغرافيــة الختبــار ســهولة الوصــول إىل املراكــز التجاريــة داخــل 
محافظــة القطيــف وجزيــرة تــاروت، حيــث تــم تحليــل إمكانيــة الوصــول إىل 

تلــك املراكــز بالســيارة أو باملــي:  
 

الوصول إىل املراكز التجارية 

أظهــرت نتائــج التحليــل أن ١٢.٢% من إجايل الســكان ، أو ٧٩,٤٤٧ نســمة، 
ميكنهــم الســري إىل مركــز القطيــف، حيــث املحــالت التجاريــة والخدمــات 
العامــة واملــدارس واملستشــفيات واألســواق. ويف حالــة جزيــرة تــاروت، 
ميكــن لـــ ٧١٧٠ نســمة فقــط ، ميثلــون ١.١% فقــط مــن إجــايل الســكان  
الوصــول ســرياً عــىل األقــدام إىل أقــرب املراكــز التجاريــة يف غضــون 
١٠ دقائــق، مــا يعكــس قلــة جــودة ترابطيــة الشــوارع وأحاديــة اســتعال 

األرايض مقارنــة مبركــز القطيــف ومــدن ســعودية أخــرى.

هنــاك فــارق مهــم بــني مركــز القطيــف وجزيــرة تــاروت يتمثــل يف منــط 
يف  االســتعال  أحــادي  فهــو  لــألرايض،  املختلــط  االســتعال  توزيــع 
متعــدد  القطيــف مركــزاً  تــاروت، يف حــني متتلــك  غالبيتــه يف جزيــرة 
املتنــوع  الحــري  الطابــع  يف  آخــر  تبايــن  أيضــاً  هنــاك  االســتعاالت. 
ــراوح بــني ١5٠ إىل  ــة ت ــز القطيــف بكثافــة عالي ــة، مــن حيــث متي والحيوي
٢٠٠ نســمة/هكتار، وانخفاضهــا يف  مركــز تــاروت إىل 5٠ نســمة/هكتار. 

تعزيــز  إىل  املســتقبلية  خططهــا  يف  القطيــف  بلديــة  تحتــاج   لهــذا، 
تكثيــف وتنويــع اســتعاالت األرايض، والتكثيــف الســكني  أيضــاً، خاصــة 

يف جزيــرة تــاروت.

تفتقــر  الحــري،  للنشــاط  الرئيســني  املركزيــن  هذيــن  جانــب  وإىل 
مــن  كاف  ومســتوى  الطــرق  شــبكة  يف  واضــح  تــدرج  إىل  القطيــف 
شــبكات الشــوارع، ليــس لخدمــة حركــة املركبــات فحســب، بــل لخدمــة 
حركــة املشــاة  وراكبــي الدراجــات.. هــذا  ينطبــق بشــكل خــاص عــىل 
ضواحــي املدينــة، حيــث كان تصميــم املدينــة موجــه بشــكل واضــح لحركــة 
الســيارات، وجــاري إعــداد  خطــط ملشــاريع النقــل العــام لربــط الضواحــي 

واألطــراف الحريــة مبراكــز املحافظــة.

        

القطيف منذ أوائل الخمسينيات وال تزال محاطة بالواحات
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1.

2.

5 دقائق سرياً عىل األقدام -٣١,٢٨١ نسمة )٤.٨ %( 
١٠ دقائق سرياً عىل األقدام - ٧٩,٤٤٧ نسمة )١٢ %( 

5 دقائق سرياً عىل األقدام - ٣,٤٧5 نسمة )٠.٤ %(
١٠ دقائق سرياً عىل األقدام - ٧,١٧٠ نسمة )١.٠ %(

5 دقائق سرياً عىل األقدام
١٠ دقائق سرياً عىل األقدام

.١.٢

الشكل ٣٦. إمكانية السري عىل األقدام إىل مراكز القطيف
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سهولة الوصول إىل الخدمات العامة سريا عىل األقدام

ــم  ــة يف  تقوي تســاعد إتاحــة الوصــول إىل الخدمــات العامــة يف املدين
مســتوى جــودة حيــاة الســكان، إذ ينبغــي عــىل املدينــة الجيــدة أن تتيــح 
للجميــع فرصــاً متكافئــة للوصــول إىل الفــرص والخدمــات بحيــث ال يتخلــف 

أحــد عــن ركــب التنميــة.
 

يف القطيــف ، الوصــول الجيــد إىل الخدمــات العامــة كالتعليــم والصحــة 
نســمة    ٣٧٩,٠٠٠ أن  إىل  التحليــل  يشــري  إذ  الســكان.  لغالبيــة  متــاح 
مايعــادل ٧٩.٧% مــن الســكان ميكنهــم الوصــول إىل املــدارس االبتدائيــة 
والثانويــة خــالل ١٠ دقائــق ســرياً عــىل األقــدام. وباملثــل، كذلــك ميكــن 
لـــ ٢٧٦,٠٠٠ نســمة  مايعــادل 5٨.٢٩% مــن إجــايل الســكان يف محافظــة 
يف  األقــدام  عــىل  ســرياً  الصحيــة  الخدمــات  إىل  الوصــول  القطيــف، 
الخدمــات  وتشــمل  مــا.  نوعــا  عاليــة  نســبة  وهــي  دقائــق,   ١٠ غضــون 
والهــالل  الصحيــة  الرعايــة  وعيــادات  املستشــفيات  املذكــورة  الصحيــة 
األحمــر واملستشــفيات املتخصصــة األخــرى املوجــودة يف القطيــف. 

يعكــس منــط توزيــع التغطيــة الكيفيــة التــي تتمتــع بهــا املناطــق األكــر 
إمكانيــة  يتيــح  أكــر، مــا  كثافــة يف املدينــة بخدمــات ومرافــق عامــة 
وصــول أفضــل وتخفيــض التكاليــف الفرديــة عــن كاهــل البلديــة. وبشــكل 
عــام ، يشــري تحليــل إمكانيــة الوصــول إىل أن أداء القطيــف جيــد فيــا 
يتعلــق بإتاحــة الوصــول إىل الخدمــات واملرافــق العامــة، برغــم محدوديــة 

ــاج. ــة ومراكــز اإلنت الوصــول ســرياً عــىل األقــدام إىل املناطــق التجاري

أحدى املستشفيات الكربى بالقطيف
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5 دقائق سرياً عىل األقدام 

 5 دقائق سرياً عىل األقدام 

١٠ دقائق سرياً عىل األقدام 

١٠ دقائق سريا عىل األقدام 

الوصول إىل املرافق 
الصحية خالل 5 دقائق سرياً 

عىل األقدام

الوصول إىل مرافق التعليم 
خالل 5 دقائق سرياً عىل 

األقدام

الوصول إىل املرافق 
الصحية خالل ١٠ دقائق سرياً 

عىل األقدام
 

 
الوصول إىل مرافق التعليم 
خالل ١٠ دقائق سرياً عىل 

األقدام

39.6%

66.7%

19.3%

41.6%

60.4%

33.3%

79.7%

58.4%

الشكل ٣٨. السري عىل األقدام للوصول إىل املرافق التعليمية يف القطيف

الشكل ٣٧. السري عىل األقدام للوصول إىل املرافق الصحية يف القطيف
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التنقل بالسيارة إىل املراكز التجارية

تــم تحليــل التنقــل بالســيارة أيًضــا مــن خــالل تحليــل ســهولة الوصــول إىل 
جــودة  النتيجــة  العامــة، وتظهــر  الفــرص والســلع والخدمــات واملرافــق 
شــبكة الطــرق نســبياً، حيــث يقيــم ٧٧.٨% مــن إجــايل الســكان عــىل 
بعــد ١5 دقيقــة بالســيارة مــن النقــاط املركزيــة، مــا  يعنــي ســهولة 
وصــول ٣٦٨,٧٧٢ نســمة يف غضــون ١5 دقيقــة إىل األســواق واملحــالت 
التجاريــة ومراكــز األعــال واملــدارس واملستشــفيات. وباملثــل، أســفر 
التحليــل أن ٨٩.٤ % مايعــادل ٤٢٣,٧5٦ مــن الســكان ميكنهــم الوصول إىل 
النقــاط املركزيــة يف غضــون ٣٠ دقيقــة بالســيارة، حيــث  يعيــش معظــم 
النــاس يف نطــاق هــذه املســافة يف القــرى الريفيــة غــري املتصلــة 
باملدينــة. وعــىل الرغــم مــن أن ســهولة الوصــول بالســيارة جيــدة نســبياً، 

إال أن بعــض هــذه القــرى  بحاجــة لتحســني أوضــاع شــبكة الطــرق فيهــا.
 

تظهــر النتائــج أداءاً جيــداً ملحافظــة القطيــف مــن حيــث ســهولة التنقــل 
والوصــول بالســيارة، فاملدينــة ال تعــاين حاليــاً مــن ازدحــام يف الحركــة 
املروريــة. مــع ذلــك، ينبغــي يف سياســات التنقــل الحري املســتقبلية 
الركيــز عــىل التقليــل مــن اســتخدام الســيارة الخاصــة الســيارات وتشــجيع 
املروريــة  االزدحامــات  لتفــادي  البديلــة،  التنقــل  نظــم  يف  االســتثار 
القطيــف،  الرئيســة يف محافظــة  الطــرق الرشيانيــة  مســتقبالً عــىل 
واملخاطــر  التحتيــة،  البنيــة  تكلفــة  مثــل  األخــرى  الســلبية  والتأثــريات 

الصحيــة وتلــوث الهــواء.

أحد الشوارع التجارية الفرعية داخل املحافظة
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642,858 

people 

99%

1%

١5 دقيقة بالسيارة إىل وسط املدينة
٣٠ دقيقة بالسيارة إىل وسط املدينة
٦٠ دقيقة بالسيارة إىل وسط املدينة

*This simulation has been runned on a street network with speed reduced  by 2/3 of the speed authorized )between 100 km/h and 40 km/h(

الشكل ٣٩. زمن الوصول إىل وسط القطيف باستخدام السيارة
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أحد الشوارع الرشيانية الرئيسية التي تربط بني الدمام والقطيف ورأس تنورة

سهولة الوصول إىل محطات النقل العام

تشــكل محافظــة القطيــف جــزءاً مــن مــرشوع مقــرح لخطــة إنشــاء شــبكة 
ــادة معــدل التنقــل واالتصــال والحركــة  ــة مــن شــأنها زي نقــل عــام متكامل
)الخــرب  الكــربى  الدمــام  حــارضة  تشــكل  التــي  املختلفــة  املــدن  بــني 

والظهــران والدمــام والقطيــف ورأس تنــورة(. 
 

و١١٠  الــرام،  خطــوط  مــن  كيلومــر   5٠ إنشــاء  املــرشوع  ويشــمل 
كيلومــر مــن خطــوط الباصــات الرسيعــة، و٣5٠ كيلومــرا مــن الحافــالت 
املغذيــة، حيــث أن الهــدف الرئيــيس لهــذا املخطــط هــو ربــط مــدن حارضة 
الدمــام الكــربى مــن الجنــوب إىل الشــال، فالخــط األول ســينطلق مــن 
ــد  ــاروت عــرب القطيــف والدمــام والظهــران إىل الخــرب، بينــا ميت ــرة ت جزي
الخــط الثــاين عــرب طريــق امللــك فهــد شــال غــرب الدمــام نحــو مطــار 
امللــك فهــد الــدويل. ومــن املتوقــع أن تكتمــل شــبكة النقــل العــام 
املتكاملــة بحلــول عــام ٢٠٢١، وســيتم تنفيذهــا كرشاكــة بــني القطاعــني 

العــام والخــاص.
 

املخطــط  بشــأن  املتحــدة  األمــم  موئــل  أجــراه  الــذي  للتحليــل  ووفقــاً 
الرئيــيس املقــرح للنقــل العــام، فــإن خــط الــرام املقــرح يف املرحلــة 
األوىل ســوف يتيــح ســهولة الحركــة والوصــول لـــ ١٧% مــن إجــايل عــدد 
ســكان حــارضة الدمــام الكــربى مــن املتواجديــن عــىل مســافة ١٠ دقائــق 
ســرياً عــىل األقــدام مــن أي محطــة تــرام، أمــا بالنســبة للمرحلــة الثانيــة، 
فــإن خــط الــرام - الخــط الثــاين - ســوف يتيــح ســهولة الحركــة والتنقــل 
لـــ ٢٧% مــن إجــايل عــدد الســكان مــن املتواجديــن عــىل مســافة ١٠ 
دقائــق ســرياً عــىل األقــدام مــن محطــة الــرام، وبالتــايل، ســوف تتــم 
خدمــة مــا مجموعــه ٦١5,٤٩5 شــخًصا بواســطة نظــام نقــل عــام ميكــن 

مبجــرد  إليهــا  الوصــول  ميكــن  مســافة  وعــىل  بســهولة  إليــه  الوصــول 
ــالت  ــط حاف ــبة ملخط ــرام؛ أمــا بالنس ــني رئيســيني لل ــم إنشــاء خط أن يت
وباصــات النقــل الرسيــع املقرحــة، وعنــد االنتهــاء مــن الخــط األول، فــإن 
الشــبكة ســتخدم بشــكل متكامــل نســبة ٣٧ % مــن إجــايل عــدد ســكان 
املدينــة املتواجديــن عــىل بعــد ١٠ دقائــق ســريا عــىل األقــدام، وعنــد 
االنتهــاء مــن الخــط الثــاين مــن حافــالت وباصــات النقــل الرسيــع، ســيوفر 
نظــام النقــل العــام بأكملــه ســهولة الحركــة بشــكل عــام لحــوايل ٤٧ % مــن 
إجــايل عــدد الســكان، )١,٠٤٣,5٠٧ نســمة مــن حــارضة الدمــام(، واألهــم 

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

ويف حالــة القطيــف، ســيوفر خــط الــرام الجديــد بطــول 5٠ كيلــو مــر 
و٨ محطــات داخــل املدينــة، إمكانيــة الوصــول إىل وســائل النقــل العــام 
خــالل ١٠ دقائــق لنســبة ١5.٣% مــن إجــايل عــدد ســكان املحافظــة، 
إمكانيــة  لديهــم  تكــون  ســوف  الســكان  مــن   ٩٩,٣٤٠ أن  يعنــي  وهــذا 
وســهولة التنقــل بــني مــدن حــارضة الدمــام الكــربى، لذلــك، ســيكونون 
اســتخدامات  ومناطــق  التجاريــة  واملناطــق  الوظائــف  مــن  قربًــا  أكــر 
األرايض املختلطــة واملتعــددة والبنيــة التحتيــة العامــة واملرافــق العامــة. 

 
كــا ســيؤدي تنفيــذ شــبكة النقــل العامــة هــذه إىل ربــط مختلــف املراكــز 
الحريــة املوجــودة يف كل مــن الظهــران والدمــام والقطيــف وجزيــرة 
تــاروت، حيــث تركــز معظــم األنشــطة التجاريــة واملناطــق عاليــة الكثافــة، 
إندماجــاً  أكــر  منطقــة  الدمــام  حــارضة  مــن  يجعــل  ســوف  الــذي  األمــر 

واســتدامة.
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84.7%

15.3%

5 دقائق سرياً عىل األقدام 

*area of study

١٠ دقائق سرياً عىل األقدام

الرتام-١:

5٠ كم

عدد املحطات يف محافظة القطيف: ٨

عدد األشخاص املخدومني يف محافظة القطيف 
5 دقائق - ٤٠,٣٤٠ شخص )٦.٢%(

١٠ دقائق - ٩٩,٣٤٠ شخص )٣,١5%(

الشكل ٤٠. سهولة الوصول سرياً عىل األقدام إىل شبكة النقل العام املقرحة بحارضة الدمام الكربى )بالركيز فقط عىل القطيف(
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٣.٤  سيناريوهات الكثافة الحرضية

يف ضوء التشــخيص الشــامل لألوضاع الراهنة واملشاريع  واملخططات 
املعتمــدة واملقرحــة، أجــرى برنامــج مســتقبل املــدن الســعودية  تحليــالً 
لثالثــة تصــورات )بدائــل( تنمويــة لرفــع الكثافــة الحريــة: تصورالوضــع 
الراهــن ، وتصــور التطويــر وفــق األدوات التخطيطيــة املعتمــدة ، وتصــور 
توزيــع الكثافــة تبعــاً لتوصيــات تقريــر تشــخيص الحالــة العامــة للمدينــة، 

ووفــق معايــري موئــل األمــم املتحــدة.
يســتند تصــور موئــل األمــم املتحــدة إىل املبــادئ الخمســة لتخطيــط 

املجــاورات واألحيــاء املســتدامة، وهــي كــا يــيل: 

تخصيــص حيّــز كاف للشــوارع وشــبكة شــوارع فعالــة:  إذ ينبغــي   .١
تخصيــص ٣٠% عــىل األقــل مــن  مســاحة األرايض لصالــح الشــوارع ، 
بواقــع ١٨ كــم عــىل األقــل أطــوال شــوارع يف الكيلومــر املربــع.
أو  كــم٢،  عــن ١5٠٠٠ نســمة/  يقــل  مــا ال  عاليــة:  كثافــة ســكانية   .٢

نســمة/فدان.  ٦١ أو  هكتــار  ١5٠نســمة/ 
مــن  األقــل  تخصيص٤٠%عــىل  لــألرايض:  املختلــط  االســتعال   .٣
الســكنية. الجيــزات  يف  االقتصــادي  لالســتعال  األدوار  مســطح 
املزيــج االجتاعــي )الدمــج املالئــم لكافــة فئــات الدخــل املتفــاوت   .٤
وأســعار  بخيــارات  املســاكن  توافــر  الســكنية(:  املجــاورة  يف 
مناســبة لكافــة فئــات الدخــل؛ بحيــث يتــم تخصيــص٢٠% إىل%5٠ 
مــن مســطّح األدوار الســكنية لإســكان امليــرّس، وال ينبغــي أن 

الحيــازة أكــر مــن 5٠% مــن اإلجــايل. يتخطــى منــط 
مــن  للحــد  الوظيفــة:  أحاديــة  األرايض  اســتعاالت  محدوديــة   .5
االســتعال املنفــرد لــألرايض؛ وينبغــي أن يغطــي االســتعال 
الســكنية. املجــاورة  مســاحة  مــن   %١٠ مــن  أقــل  لــألرايض  املفــرد 

 الوضع الراهن

عــىل  موزعــني  نســمة   ٦5٠.٠٩٢ الحــايل   القطيــف  ســكان  عــدد  يبلــغ 
مســاحة مبنيــة تبلــغ ١٧.١١٨ هكتــاراً،  بكثافــة ســكانية تصــل إىل  ٣٧.٩ 
نســمة/هكتار، أي أقــل مــن كثافــة موئــل األمــم املتحــدة ١5٠نســمة/
هكتــار املــوىص بهــا.  وبالنظــر لحجــم املدينــة واملقارنــة مــع املــدن 
الســعودية األخــرى، ميكــن اعتبــار هــذه الكثافــة كافيــة. لكــن املشــكلة 
العاليــة عــىل مناطــق قليلــة، خاصــة يف  الكثافــة  اقتصــار  تكمــن يف 
اآلونــة  ســعودية..ويف  غــري  غالبيــة  تقطنهــا  التــي  القدميــة  األجــزاء 
األخــرية بــدأت تظهــر  خــارج الوســط الحــري عــدة كتــل عمرانيــة منفصلــة 
أثــرت ســلباً يف تــراص وترابــط املدينــة وفرضــت ضغوطــاً عــىل البلديــات 
الفرعيــة مــن حيــث الطلــب إىل توفــري الخدمــات والتجهيــزات األساســية 
واســتمرار  وصحة..الــخ(  تعليــم،  النفايــات،  مــن  تخلــص  كهربــاء،  )ميــاه، 
الوضــع الحــايل بهــذا االتجــاه يعنــي االفتقــار إىل عنــر االســتدامة نتيجــة 

عــدم تــوازن الهيــكل العمــراين.

السيناريو األول: مخطط القطيف الهيكيل، ٢٠١١

اســتناداً إىل رؤيــة  اململكــة٢٠٣٠ واملخطــط الهيــكيل للقطيــف ، التــي 
التطويــر  إســراتيجية  تهــدف   ،  ٢٠١١ عــام  يف  عليــه  املوافقــة  متــت 
املســتقبلية للقطيــف إىل توســعة الكتلــة العمرانيــة الحاليــة،  بإضافــة 
٨,٩٤5 هكتــاراً مــن العمــران الجديــد، معظمه مخططات ســكنية منخفضة 
ــارج  ــل أو خ ــواء داخ ــة، س ــة القامئ ــاب األرايض الزراعي ــىل حس ــة، ع الكثاف
الســنوي  الســكاين  النمــو  ملعــدل  ووفقــاً  الحاليــة.  العمرانيــة  الكتلــة 
البالــغ ٤% ، ســيبلغ تعــداد القطيــف الســكاين  ١,٠٤٠,٠٠٠ نســمة بحلــول 
عــام ٢٠٣٠. وبالنظــر إىل مســاحة الكتلــة العمرانيــة املتوقعــة مســتقبال 
والبالغــة ٢٦،٠٦٣ هكتــاراً )١٧,١١٨ + ٨,٩٤5 هكتــاراً  للتوســع املتوقــع(، 
ســيصبح متوســط الكثافــة الســكانية يف املدينــة ٣٩ نســمة /هكتــار، 
مــا يعنــي أنهــا ســتبقى غــري متباينــة تقريبــاً، لكــن  الحاجــة لــألرايض 

ســتزداد. 

السيناريو الثاين : توصيات موئل األمم املتحدة

يدعــم تصــّور موئــل األمــم املتحــدة تخطيطــاً أكــر تكامــاًل واســتدامة 
بــه  للقطيــف ، بــدءاً برفــع الكثافــة، وفــق متوســط الكثافــة املــوىص 
يوجــد  وحيــث  ١5٠نســمة/هكتار.  والبالــغ  املتحــدة   األمــم  موئــل  مــن 
ــة  ــزال متاح ــي ال ت ــر الت ــة للتطوي ــن األرايض القابل ــاراً م ــاً ٦,٦٧٩ هكت حالي
ضمــن الكتلــة العمرانيــة الحاليــة، فلــن يتطلــب اســتيعاب النمــو الســكاين 
مــن  هكتــاراً   ٢,5٩٣ ســوى   ٢٠٣٠ عــام  بحلــول  للقطيــف  املســتقبيل 
املقرحــة  العمرانيــة  الكتلــة  مســاحة  ُعــرش  فقــط  متثــل   األرايض، 
يف التصــور الثــاين. وعــىل هــذا النحــو ، يوضــح التصــور الثالــث  عــدم 
رضورة التوســع خــارج الكتلــة العمرانيــة الحاليــة، والركيــز عــىل التكثيــف 
االســراتيجي للكتــل العمرانيــة القامئــة، مــن أجــل توفــري أقــى الفوائــد 
للســكان وتحســني جــودة الحيــاة بتكلفــة اقتصاديــة معقولــة للبلديــة.

تكثيــف  للقطيــف  املســتدامة  الحريــة  التنميــة  إســراتيجية  تتطلــب 
ســهولة  وتعزيــز  مدمجــة،  مدينــة  لتحقيــق  الحاليــة  العمرانيــة  الكتلــة 
ذلــك،  وإىل  واملرافــق.  والســلع  والخدمــات  الفــرص  إىل  الوصــول 
يقــرح يف التصــور املســتند لتوصيــات موئــل األمــم املتحــدة ، الحــد 
ــادة الكثافــة داخــل الكتلــة العمرانيــة  مــن التوســع الحــري للمدينــة، وزي
الحاليــة عــن طريــق التكثيــف االســراتيجي، وتعزيــز اســتعال األرايض 
املدينــة  داخــل  الفضــاء  األرايض  لتطويــر  األولويــة  وإعطــاء  املختلــط، 

املفتوحــة. الخــراء  واملســاحات  العامــة  للمرافــق  األرايض  لتوفــري 
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متوسط الكثافة 
املوىص بها من قبل 
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التشخيص االسرتاتيجي

١.5 تحديد وتعريف القضايا االسرتاتيجية الرئيسية

أســفرت منهجيــة البحــث املتعمــق وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســري النتائــج عــن تحديــد أربــع قضايــا أساســية تؤثــر يف األداء الحري ملحافظــة القطيف 
فيــا يتصــل مببــادئ التنميــة الحرية املســتدامة.

١.١.5 املوروث الثقايف واملعامري

تجــري حاليــاً مراجعــة أنظمــة ولوائــح التخطيــط يف اململكــة مــن أجــل صياغــة إطــار ترشيــع عمــراين شــامل ومتكامــل 
يتنــاول يف إحــدى جوانبــه مجموعــة قواعــد وأســس شــاملة تفــرّق بــني أمنــاط املعــار املحــيل التقليــدي غــري 
ــاء القدميــة التقليديــة يف املــدن  ــة األحي املخططــة. ففــي غيــاب مثــل هــذا اإلطــار التنظيمــي، يتــم هــدم وإزال
ــد الــذي ال يــؤدي فقــط إىل تعريــض إرث املعــار التقليــدي  ــر الحــري الجدي الســعودية إلفســاح املجــال للتطوي
للرابــط واالتســاق  بــل بفقدانــه   التقليديــة،  العمرانيــة  بالبيئــات  التاريخيــة املرتبطــة  الهويــة  لالندثــار وفقــدان 
والتكامــل مــع النســيج الحــري العــام، إن تبنــي قواعــد ومبــادىء تنظيــم البيئــة العمرانيــة التقليديــة املســتدامة  
يف أعــال تطويريــة حديثــة مــن شــأنه الحفــاظ عــىل املــوروث التقليــدي، فتصميــم البيئــات العمرانيــة التقليديــة 
الظــالل  لتوفــري  الشــوارع والحــارات واألزقــة املتعرجــة  يعتمــد املقيــاس اإلنســاين يف تصميــم  املســتدامة 

ــة.  ــة االجتاعي والتخفيــف مــن الحــرارة طــول النهــار، فهــي فضــاءات عامــة ومصــدر للحيوي

٢.١.5 عدم ترابط واتصال النسيج العمراين 

يفقد الهيكل العمراين للمدينة نسيجه وتغيب مالمح التواصل والتكامل عنه يف حاالت النمو غري املتوازن، 
وزحف العمران، والتطوير غري املتجانس، واالنتشار والتناثر املكاين خارج حدود املخططات املعتمدة.. 

هناك أرايض بيضاء مهجورة ،  واستعاالت أرايض أحادية الوظيفة  تعيق تواصل النسيج العمراين للمدينة، 
وتؤثر سلباً يف أداءها االجتاعي واالقتصادي والبيئي، كا ال يتيح الزحف العمراين التوفري العادل للخدمات 

واملرافق العامة، ويجعل توفريها صعباً ومكلفاً، كا تؤثر ظاهرة التناثر املكاين يف البعد االجتاعي 
لالستدامة، ما يخلق تباينات حرية وفصل بني املناطق، وتصبح معزولة نتيجة تفكك وعدم تواصل 

واستمرارية الفضاء الحري. 

٣.١.5 استعامالت األرايض أحادية الوظيفة والتنمية املستقطبة

تنطــوي هيمنــة االســتعاالت أحاديــة الوظيفــة وقلــة االســتعاالت املختلطــة عــىل اســتقطاب تنمــوي، وخصوصــا 
يف حالــة تناثــر وتباعــد االســتعاالت أحاديــة الوظيفــة وافتقارهــا للتجانــس والتكامــل مــع بقيــة الســياق التنمــوي 
املحيــط بهــا.. ففــي حالــة القطيــف ، يتســم الهيــكل العــراين باســتعاالت اقتصاديــة أو اجتاعيــة أحاديــة الوظيفــة 
الوصــول  يف  التفــاوت  مــن  نوعــا  يخلــق  مــا  واملــكاين،  االجتاعــي  “االســتقطاب”  الركــز  ملســتوى  ترقــى 
للمناطــق الحريــة املختلفــة، ميكــن وصفــه بالفصــل االجتاعــي واالقتصــادي كحالــة املجمعــات الســكنية الخاصــة 

والتجمعــات املســورة املــزودة بكافــة الخدمــات عاليــة الجــودة مقارنــة ببقيــة أنحــاء املدينــة املتجانســة. 

٤.١.5 اختالل التوازن اإليكولوجي- االجتامعي واالقتصادي 

تتشــكل املــدن مــن مجموعــة  نظــم اجتاعيــة واقتصاديــة وبيئيــة متشــابكة. ويف املــدن املســتدامة، يتــم الحفاظ 
عــىل التــوازن بــني هــذه النظــم الثالثــة املرابطــة وتعزيزهــا مبــرور الوقت. فــإن كان هناك تفضيل مســتمر ألحداها 
عــىل األخــرى ، فمــع مــرور الوقــت ، ســيظهر خلــل هيــكيل يغــري املســار املســتدام لنمــو املدينــة وتطورهــا. وهــذا 
االختــالل يولــد إشــكالية مــن حيــث توفــري امليــاه واألمــن الغــذايئ ، مــا يؤثــر بشــدة يف الجوانــب االجتاعيــة- 
العمرانيــة األخــرى لصحــة املدينــة. والفصــل بــني األرايض الزراعيــة والنســيج الحــري هــو مثــال واضــح عــىل هــذه 
ــة، إذ ليــس هنــاك مــن تواصــل بــني املدينــة واملســاحات الزراعيــة،  إذ تفصــل بينهــا حــدود قويــة. واملدينــة  الحال

املرنــة بإمكانهــا تحقيــق تكامــل واتســاق بــني بيئتهــا الطبيعيــة وعمرانهــا، لضــان التعايــش املتــوازن بينهــا. 

]فقد األمناط الحرية 
التاريخية[

]عدم التوازن العمراين[

]نقص املرونة[ 

١

٢

٣

٤

Unbalanced Socio-Ecologocal and Economic Systems

Division and Fragmentation

Mono-functional Clusters

]التجزئة[ 
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٢.5 وصف وتحليل القضايا األساسية يف القطيف

١.٢.5 اإلرث التاريخي الوطني يف القطيف            

                  

متكنــت القطيــف مــن الحفــاظ عــىل عــدد قليــل مــن معاملهــا التاريخيــة 
العضــوي, إال أن معظــم املناطــق  بطابــع عارتهــا املحــيل ونســيجها 
أو  لإزالــة  تعرضــت  تقليــدي  معــاري  بطابــع  تتســم  التــي  الراثيــة 
التدهــور مبــرور الزمــن ونقــص الصيانــة. حاليــاً، ال يــزال ٦١٢ هكتــاراً فقــط 
مــن املدينــة األصليــة تعكــس طابــع العــارة املحــيل بتصميمهــا الغنــي 
ونســيجها العضــوي. ومــع ذلــك، تســبب نقــص الصيانــة وافتقارهــا للبنــى 

التحتيــة إىل هجرهــا، وتصنيفهــا كمناطــق غــري مخططــة. 

يشــهد حاليــاً حــي املســورة أعــال تطويــر وتنميــة لتحويلــه ملنطقــة 
محافظــة  يف  عــام   ٤٠٠ عمرهــا  منطقــة  وهــي  متكاملــة،  خدمــات 
القطيــف، يقطنهــا حــوايل ٣٠٠٠ نســمة، وتعتــرب منوذجــاً تاريخيــاً للقريــة 
اآلن ال  حتــى  املســّورة مبســاجدها، ومزارعهــا، وأســواقها ومتاجرهــا. 
ــر ذلــك  ــدة، وقــد يؤث ــان ســكنية جدي ــر إقامــة مب يشــمل مخطــط التطوي

إىل املزيــد مــن االرتفــاع يف أســعار املســاكن واألرايض.

إزالــة   أعــال  الديــرة،  بحــي  املعــروف  القديــم،  تــاروت  وســط  يشــهد 
مســتمرة للمبــاين اآليلــة للســقوط. حيــث تعــد الديــرة الحــي األقــدم 
ففــي  امليــالد.  قبــل   5٠٠٠ حــوايل  إىل  تاريخــه  يرجــع  الجزيــرة،  يف 
هــذه املنطقــة توجــد البيــوت الطينيــة والحجريــة املراصــة ذات األزقــة 
ــاروت،  واملمــرات الضيقــة تعكــس املــايض والتاريــخ العميــق . فجزيــرة ت
املقيــاس  واعتــاد  الراثيــة،  ومعاملهــا  التاريخيــة  ألهميتهــا  نظــرا 
اإلنســاين يف تصميــم نســيجها العمــراين تحــوز مقومــات ألن تصبــح 
ــاظ  ــوب الحف ــي وج ــا يعن ــة. م ــس يف املدين ــياحي رئي ــذب س ــم ج معل
عــىل املناطــق التاريخيــة املتبقيــة والعمــل عــىل إعــادة إحيائهــا مــن خــالل 
تشــجيع االســتخدام املختلــط،  ودعــم املتاجــر الصغــرية واملرشوعــات 
املحليــة. يف العمــوم، ينبغــي توجيــه تطويرهــا االســراتيجي لتعزيــز 

أنشــطة الصيــد والســياحة فيهــا.

إحيــاء مناطــق الــراث الوطنــي املتبقيــة والعمــل عــىل إعــادة تأهيلهــا 
ســيعزز مــن الجــذب الســياحي للمنطقــة، ودعــم رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ 

لرفــع عــدد املواقــع األثريــة املســجلة يف اليونســكو.

محافظة القطيف غنية بالراث الذي يجب الحفاظ عليه 

لدعم رؤية اململكة ٢٠٣٠ لرفع عدد املواقع األثرية 

املسجلة يف اليونسكو.  

ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن املبــاين الراثيــة املتبقيــة 
إمكانيــة  هنــاك  يــزال  ال  ولكــن  القطيــف،  وســط  حــول 

الســتعادة بعــض منهــا وتجديدهــا.

.١

.٢

.٣

العديــد مــن املبــاين التاريخيــة الراثيــة  التــي ميكــن إعــادة 

تأهيلهــا كمعلــم جــذب ســياحي للمدينــة.
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املشاريع السكنية تحت اإلنشاءاملساحات املبنية 

املناطق التاريخية
املشاريع املقرحة

مناطق تاريخية يجب الحفاظ عليها

1.

2.

3.

الشكل ٤١. األمناط الحرية التاريخية والراثية يف القطيف
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Division and Fragmentation

٢.٢.5  عدم ترابط واتصال النسيج العمراين

زراعيــة  واحــة  مــن  القطيــف  تحــول  يف  تســببت  عوامــل  عــدة  هنــاك 
إىل مدينــة مجــزأة ومقســمة, فعــدم التكامــل والرابــط والفصــل بــني 
األجــزاء التاريخيــة والعمــران الجديــد حــدث عقــب اكتشــاف النفــط  فيهــا  
واســتخراجه يف عــام ١٩٣٨م, فالعمــران الجديــد مل يأخــذ يف اعتبــاره 
رضورة التكامــل والتواصــل مــع البيئــات العمرانيــة التقليديــة التــي كانــت 
العــام  والتشــكيل  الطابــع  حيــث  مــن  املدينــة  تصميــم  يف  ســائدة 
العضــوي لنســيجها العمــراين املكثــف، متعــدد االســتعاالت، تندمــج 
وترابــط   ، واملســاجد  واألســواق  واملحــالت  واملــدارس  البيــوت  فيــه 
مناطقــه املختلفــة بشــوارع وأزقــة وممــرات عــىل املقــاس اإلنســاين، 

مــا تفتقــر إليــه البيئــة العمرانيــة املعــارصة. 
 

هنــاك ١٤,٢٠١ هكتــارا مــن األرايض الزراعيــة داخــل املناطــق الحريــة 
يف القطيــف، لكــن هنــاك افتقــار لروابــط ريفيــة- حريــة قويــة، وكذلــك 
افتقــار لشــبكة مســتمرة مــن املســطحات الخــراء, ومعظــم املواقــع 
التاريخيــة تتخللهــا زراعــات عــىل نطــاق صغــري، وليــس هنــاك اســراتيجيات 
وسياســات حريــة تهــدف لتكامــل املــزارع الكبــرية والفراغــات العمرانيــة 
العامــة الصغــرية و الحيــازات الزراعيــة الصغــرية . وهــذا واضــح بشــكل رئيس 
يف وســط محافظــة القطيــف ويف ضواحيهــا وأطرافهــا الحريــة يف 
الشــال الغــريب والجنــوب الغــريب، املحاطــة مبــزارع مهجــورة ينبغــي 
واعتبارهــا  نطاقــاً  األوســع  الخــراء  بالشــبكة  وربطهــا  إحياؤهــا  إعــادة 
ــر النســيج الحــري، محجــوزات  جــزء أساســياً يف الهيــكل الحــري. وتناث
أرامكــو تشــطر املدينــة إىل شــطرين باتجــاه شــال – جنــوب، مــا يفقــد 

الهيــكل العمــراين ترابطــه واســتمراريته.

مــن  نــوع  ألي  متاحــة  غــري  يجعلهــا  أرامكــو،  أرايض  مــن  واملحجــوزات 
التنميــة، متســببة بذلــك يف نقــص األرايض الروريــة لتطويــر املدينــة 
بنمــط متصــل ومدمــج، وعــىل هــذا النحــو ، جعلــت أرامكــو مبحجوزاتهــا 
ــة محافظــة  ــارا مــن بلدي مــن األرايض التــي تبلــغ مســاحتها ١٦,٠٩٤ هكت
القطيــف تتجــه للتطويــر والزحــف الحــري خــارج املخططــات املعتمــدة  
بكثافــات منخفضــة بعيــدة عــن النقــاط املركزيــة الحريــة، وبارتفــاع يف 
تكلفــة توفــري البلديــة لشــبكات البنيــة التحتيــة لتلــك املناطــق البعيــدة.

 
هنــاك عنــر آخــر يضاعــف مــن عــدم متاســك وترابــط النســيج العمــراين 
تصمياتهــا،  يف  املبالــغ  التحتيــة  البنــى  كــرة  يف  يتمثــل  للقطيــف 
والتــي تقّســم هــي األخــرى القطيــف بطــرق مختلفــة. فبعــد ســبعينات 
الطــرق  مــن  العديــد  شــق  التحتيــة  البنيــة  شــهدت  املــايض،  القــرن 
وعــىل  وتوزيعــه.  وتخزينــه  النفــط  اســتخراج  مناطــق  لربــط  الرسيعــة 
الرغــم مــن أن تطويــر البنيــة التحتيــة كان بهــدف إفــادة قطاعــي الصناعــة 
ذلــك  مــن  املســتفيد  هــي  كانــت  الصناعيــة  التنميــة  أن  إال  والزراعــة، 
فقــط. هنــاك حاجــة بالفعــل إىل بنيــة تحتيــة داعمــة للحيــاة يف املدينــة 

ترابطيــة املدينــة. وللتنميــة االقتصادية،بحيــث ال تؤثــر ســلباً يف 

يتضــح مــا ســبق حاجــة النســيج العمــراين ملحافظــة القطيــف ملالمــح 
والبيئــي  واالجتاعــي  املــكاين  والتكامــل  والتجانــس  التاســك 
واالقتصــادي، مــا يســتوجب إعــادة النظــر يف إمكانيــة دمــج محجــوزات 
أرامكــو يف النســيج العمــراين  للمدينــة، باإلضافــة إىل ربــط مشــاريع 
تطويــر وتنميــة محافظــة القطيــف باملناطــق ذات األهميــة الحضاريــة، .

املشــاريع الســكنية تحــت اإلنشــاء بــدون ربطهــا املــكاين 
واالجتاعــي بســياقها املبــارش.

أرايض تابعة لرشكة أرامكو تساهم يف تجزئة 
املحافظة إىل قسمني يخلقان فصل مكاين .

.١

.٢

.٣

األرايض الزراعيــة املهجــورة بجــوار املناطــق التاريخيــة يف 
االقتصاديــة  الديناميكيــة  يف  تندمــج  أن  دون  املدينــة، 

والعمرانيــة بالقطيــف.
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٣.٢.5 استعامالت األرايض أحادية الوظيفة والتنمية 

املستقطبة 

                   

منــت القطيــف مبــرور الوقــت بطريقــة مســتقطبة، مكانيــاً، واجتاعيــاً، 
قــوي،  النفطيــة قطــب منــو  الطفــرة  اســتحدثت  إذ  اقتصاديــاً،  وأيضــا 
عكســته الطريقــة التــي انخرطــت بهــا املدينــة يف الصناعــة النفطيــة، 
وانرفــت فيهــا عــن  الزراعــة وصيــد األســاك. كــا أثــر هــذا بشــكل كبــري 

يف توزيــع الوظائــف واســتعال األرايض يف جميــع أنحــاء املدينــة.
 

توجــد يف وســط القطيــف ووســط جزيــرة تــاروت مســتويات عاليــة مــن 
واألعــال  والوظائــف  املــدارس  إىل  الوصــول  يف  وســهولة  الكثافــة 
يف  محقــق  غــري  ذلــك  لكــن  واألســواق،  واملتاجــر  واملستشــفيات 
األطــراف الحريــة مثــل الجعيمــة، الرويحــة ، الدريــدي ، والنهضــة ، إلــخ. 
والتــي تقــع بشــكل رئيــس يف الجــزء الشــايل الرشقــي مــن القطيــف، 

وهــي بشــكل رئيــس مناطــق ســكنية.
 

حســب  القطيــف،  محافظــة  تخضــع  أن  الحــارض  الوقــت  يف  ويخــى 
املخطــط الرئيــس املعتمــد،  لنمــط التنميــة غــري املتوازنــة، إذ يقــرح 
فقــط،  الســكني  لالســتعال  األرايض  مســاحة  مضاعفــة  املخطــط 
ذلــك  الوظيفيــة. ومــن شــأن  أحــادي  اســتعال  مــن ٣5.٩%  إىل ٧٠%  
تفتقــر  التــي   الوظيفــة  أحاديــة  الســكنية  الجــزر  مــن  العديــد  يخلــق  أن 
إىل الخدمــات واملرافــق والفــرص التجاريــة. كــا يقــرح املخطــط أيضــاً 
 %٢.٤ مــن  املختلطــة  االســتعاالت  ذات  املناطــق  نســبة  تخفيــض 
إىل ٠.5% ، خالفــاً لتوصيــات موئــل األمــم املتحــدة التــي تخصــص يف 
حالــة املــدن املزدهــرة نســبة اســتعاالت مختلطــة تــراوح  بــني ٤٠% - 
يالحــظ   ، ذلــك  إىل  إضافــة  األرايض.  اســتعاالت  إجــايل  مــن   %   ٦٠
أن املخطــط  يؤكــد للتباينــات االجتاعيــة واملكانيــة، ليــس فقــط مــن 
خــالل االســتعاالت أحاديــة الوظيفــة، بــل أيضــاً بزيــادة عــدد املناطــق 
غــري املخدومــة جيــداً ، واملنفصلــة ، وأحاديــة الوظيفــة ، مــا يــؤدي إىل 
فقــدان فرصــة إعــادة ضبــط و توجيــه منــو محافظــة القطيــف نحــو تحقيــق 

منظومــة حريــة متكاملــة، متوازنــة ومرابطــة جيــداً. 
 

وباإلضافــة إىل إعــادة التــوازن لتوزيــع اســتعاالت األرايض، يجــب أن تأخذ 
الخطــة العمرانيــة املناســبة للقطيــف بعــني االعتبــار نشــاطي الزراعــة 
وصيــد األســاك كعنــارص هامــة يف تشــكيل هويــة املدينــة، كمحــرك 
للتنميــة االقتصاديــة للمحافظــة، مــن أجل املســاهمة يف تنويع القاعدة 
ــة للقطيــف املنرفــة إىل االقتصــاد النفطــي. وعــىل هــذا  االقتصادي
الزراعيــة  األرايض  اســتعاالت  ومواءمــة  وتنســيق  دمــج  يجــب  النحــو، 
الحريــة  الوظائــف  جميــع  وكذلــك  والســكنية،  والتجاريــة  والصناعيــة 
الهامــة األخــرى مــع الهيــاكل املكانيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة للمدينــة، 
عــىل أن يتــم دعــم ذلــك بسياســات اقتصاديــة ومكانيــة تهــدف إىل تعزيز 
التنميــة االقتصاديــة اإلقليميــة حــول أنشــطة متنوعــة، مــع حايــة وتعزيــز 
املــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة، وربطهــا مكانيــاً واقتصاديــاً واجتاعيــاً 

بديناميكيــات التنميــة الحريــة الحاليــة واملســتقبلية.

إقامــة مجتمعــات ســكنية جديــدة يف ضواحــي القطيــف، 
دون وجــود أي مناطــق تجاريــة ودون إمكانيــة الوصــول إىل 
البنيــة التحتيــة العامــة أو االجتاعيــة مثــل املستشــفيات 

أو املــدارس.

األرايض الزراعيــة ومــزارع الخضــار التــي ليــس بهــا مناطــق 
ســكنية للعــال ومناطــق تجاريــة لبيــع املنتجــات.

.١

.٢

.٣

املناطــق الصناعيــة الخاصــة، املتعلقــة باســتخراج وتكريــر 
ــاج  ــا عــن بقيــة ديناميكيــات اإلنت ــة مكاني النفــط، املفصول

يف املدينــة. 
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٤.٢.5 اختالل التوازن اإليكولوجي- االجتامعي واالقتصادي                        

كــا ذكــر ســابقا، شــهدت واحــة القطيــف تحــوالت جذريــة خــالل العقــود 
املاضيــة مــن حيــث التوســع الحــري، فضــال عــن التحــوالت االجتاعيــة 
اســتعاالت  يف  الهائلــة  التغــريات  بفعــل  والبيئيــة،  واالقتصاديــة 
األرايض مــن زراعيــة إىل صناعيــة وســكنية. حيــث أدى إىل فقــدان مــا 
مجموعــه ١١,٠٠٣ هكتــار مــن األرايض الزراعيــة بــني عامــي ١٩٣5 و ١٩٩٣، 
األرايض  اســتعاالت  تحــوالت  يف  االتجــاه  هــذا  اســتمرار  حــال  ويف 
، فمــن املحتمــل أن تفقــد واحــة القطيــف شــخصيتها التاريخيــة وإرثهــا 

الزراعــي يف بحــر الســنوات العرشيــن إىل الثالثــني القادمــة.
 

وبرغــم وجــود مــا مســاحته ١٤,٢٠١ هكتــاراً مــن األرايض الزراعيــة واملــزارع 
العمرانيــة  الكتلــة  داخــل  منهــا،  هكتــاراً   5  ,٧٠٦ هنــاك  القطيــف،  يف 
الحاليــة، معرضــة جــداً لخطــر التــآكل بســبب املضاربــات العقاريــة وضغــوط 
الرقعــة  انحســار  دون  والحيلولــة  ذلــك،  ولتفــادي  العمرانيــة.  التنميــة 
الزراعيــة، عــىل البلديــة أن تحــدد اســراتيجية شــاملة إلحيــاء ودمــج املــزارع 
الحريــة الصغــرية يف النســيج العمــراين الشــامل للمدينــة. وتقديــم 

الحوافــز لصغــار املزارعــني  .

املــوارد  عــىل  العمرانيــة  التعديــات  مــن  الرشقيــة  املنطقــة  تعــاين 
املــدن  إحــدى  هــي  والقطيــف  البحــري،  الــردم  وأعــال  الطبيعيــة 
ــا ، إذ تــم دفــن مــا مســاحته ٣,١٠٠  املتــررة مــن هــذه املارســات. هن
ــة  ــة البحري ــاراً مــن األرايض الســاحلية ، مــا يــؤدي إىل تدهــور البيئ هكت
ــاروت  بطــول ٢٧ كــم مــن ســواحل القطيــف، يســفر عــن اتصــال جزيــرة ت
يف  وتراجــع  جزيــرة،  شــبه  إىل  جزيــرة  مــن  وتحولهــا  باليابســة،  البحريــة 

التاريخيــة. القطيــف  لواحــة  الحضاريــة  والهويــة  الطبيعيــة  البيئــة 

غابــات  تقلــص  يف  الســكني  التطويــر  مــن  النــوع  هــذا  تســبب  وقــد 
النخيــل يف قــرى  البحــري،  وملــزارع  املانجــروف عــىل طــول الســاحل 
ومــدن املحافظــة. ففــي ٣٠ ســنة فقــط ، مــن ١٩٧٩ إىل ٢٠١١ ، تــم 
دفــن ٦٨٨ هكتــاراً مــن غابــات املانغــروف عــىل ســواحل القطيــف وجزيــرة 
تــاروت، مــا أثــر ســلباً يف أعــال الصيــد البحــري واألنشــطة االقتصاديــة 
املحليــة األخــرى املتصلــة بهــا،  وهــذا يعنــي أن مــا تبقــى مــن غابــات 
املانغــروف الســاحلية ) ١,٠٤٣ هكتــار( يحتــاج إىل الحايــة،  ومنــع أعــال 
إىل  اإليكولوجيــة  النظــم  إلعــادة  جــاد  مســعى  يف  البحــري  الــردم 

طبيعتهــا.
 

الــردم البحــري لســاحل القطيــف  لــه آثــار عــىل املــدى الطويــل، منهــا عىل 
ســبيل املثــال، احتاليــة تعــرض الـــ٢,٩٠٠ هكتــار مــن املناطــق الحريــة 
يف األرايض املســتصلحة عــىل طــول الســاحل ملخاطــر طبيعيــة نتيجــة 

ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر. 

ــة  ــاروت عــىل مســاحة هائل ــرة ت ــزال تحتــوي كل مــن القطيــف وجزي ال ت
مــن الهكتــارات مــن غابــات املانغــروف التــي تحتــاج إىل الحايــة مــن 
لهــم،  املــرح  غــري  الصياديــن  ومــن  األرايض  اســتصالح  أنشــطة 
والعواصــف،  التــآكل  مــن  للحايــة  حــزام  املانغــروف  غابــات  وتشــكل 

البحريــة املوجــودة. للحفــاظ عــىل املــوارد  وهــي حيويــة 

ــة  ــاه الجوفي ــوارد املي ــة املرتبطــة بالنفــط بعــض م ــوث الصناع تل
إمكانيــة  للخطــر  يعــرض  مــا  القطيــف،  يف  املتجــددة  غــري 
الوصــول إىل امليــاه النظيفــة وتوافــر هــذه املــورد الطبيعيــة.

.١

.٢

.٣

يعتــرب اســتصالح األرايض واحــداً مــن أكــر األنشــطة املدمــرة للمــوارد 
الســاحلية والبحريــة.
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١.٦ التوصيات االسرتاتيجية

بعد إجراء التشخيص عىل املستوى االسراتيجي وتحديد أهم أربعة قضايا اسراتيجية تؤثر عىل التنمية العمرانية يف القطيف، تم بناء عىل ذلك 
تحديد أربعة تدخالت اسراتيجية ومن ثم تم وضع املعالجات املناسبة موضحاً عىل وجه الخصوص البعد املكاين عىل املستويات التخطيطية 

املختلفة مبا يتالءم مع طبيعة وأولويات محافظة القطيف. 

١.١.٦ املدينة التاريخية

تُعــرَّف املدينــة التاريخيــة بأنهــا مســتوطنة برشيــة نشــطة، تتســم ببنيــة عمرانيــة نابعــة  مــن ماضيهــا التقليــدي، ومتثــل 
نشــأة وتطــور ســكانها. وبديهــي أن تكــون املناطــق التاريخيــة مأهولــة تتســم بهويــة حضاريــة خاصــة بهــا. وخــالل العقــود 
القليلــة املاضيــة، تدهــورت أواســط املــدن وأحيائهــا التاريخيــة يف جميــع أنحــاء العــامل. ويف حالــة املــدن الســعودية، 
وتحــت وطــأة التنميــة العمرانيــة املتســارعة، بــدأ الكثــري مــن املبــاين التاريخيــة بالتدهــور والــزوال  لتحــل محلهــا منشــآت ال 
ترقــى لنفــس القيمــة املعاريــة. مــن هنــا بــدأ الهتــام بالحفــاظ عــىل اإلرث التقليــدي الحضــاري يف املــدن الســعودية. 
وتتطلــب االســتجابة لســيناريو الحفــاظ الحضــاري أوالً إنشــاء تصنيــف للمناطــق الراثيــة، ومــن ثــم وضــع قواعــد تنظيميــة 
دقيقــة لحفظهــا وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا وإحياءهــا، ليــس فقــط لحايــة املبــاين الراثيــة نفســها وإمنــا  لحايــة وحــدة 

وتناســق النســيج العمــراين التاريخــي، بكامــل عنــارصه وشــوارعه وســكانه.

٢.١.٦ املدينة املتصلة  

يتوخــى يف املدينــة املتصلــة أن تكــون كشــبكة متواصلــة مــن الجيــزات واألحيــاء الســكنية، جيــدة الرابــط والتــوازن ، لــكل 
منهــا حدائقهــا الخاصــة وأماكنهــا العامــة، وتســتوعب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة العامــة والخاصــة، وتشــكل بيئــة 
عمرانيــة صحيــة وحيويــة. واألهــم مــن ذلــك، أن يف هــذه األحيــاء فــرص وتســهيالت يســهل الوصــول إليهــا ســريا عــىل 
األقــدام، مــا يقلــل الحاجــة  الســتعال الســيارات الخاصــة. ويف املــدن الكبــرية ، ميكــن لنظــم النقــل الجاعــي أن توفــر 
الســفر عــرب املــدن برسعــة عاليــة عــن طريــق ربــط مركــز حــي مــع آخــر، تاركــة الوصــول للوجهــات النهائيــة لوســائط النقــل 
املحليــة ولحركــة املشــاة، مــا يقلــل مــن حجــم حركــة املــرور وتأثرياتهــا ، ال ســيا حــول مراكــز املجــاورات واألحيــاء الســكنية. 
يف املدينــة املتصلــة تصبــح القطــارات الخفيفــة وأنظمــة الســكك الحديديــة الخفيفــة والحافــالت الكهربائيــة أكــر فعاليــة، 
ويصبــح ركــوب الدراجــات الهوائيــة واملــي الصحــي أكــر أمانــاً ومتعــة، ناهيــك عــن تقليــل االزدحــام والتلــوث بشــكل كبري، 
وزيــادة اإلحســاس باالنتــاء للمــكان والعيــش والتواصــل والتفاعــل املشــرك والحيويــة االجتاعيــة يف األماكــن العامــة.

٣.١.٦ املدينة الشاملة 

تطلــب األجنــدة الحريــة الجديــدة مــن املــدن االلتــزام، يف ســياق  دعــم التنــوع يف املــدن واملســتقرات البرشيــة، 
بتعزيــز التاســك االجتاعــي والحــوار والتفاهــم بــني الثقافــات، والتســامح واالحــرام املتبــادل، ومشــاركة املــرأة يف 
التنميــة، واالبتــكار، ومبــارشة األعــال الحــرة، والشــمولية، وهويــة جميــع النــاس وســالمتهم، وأيضــا تعزيــز جاذبيــة املــدن 
ــاج محافظــة القطيــف ألن تأخــذ مببــادىء موئــل  ــا تحت ــاء اقتصــاد حــري مزدهــر. وهن للعيــش والعمــل واالســتقرار، وبن
األمــم املتحــدة يف مســعاها لبنــاء اقتصــاد حــري شــمويل، مزدهــر ومســتدام، وذلــك باســتغالل مقوماتهــا التنمويــة 
ومزاياهــا النســبية وإرثهــا الحضــاري ومواردهــا املحليــة وبنيتهــا التحتيــة.. ودعمهــا لتنميــة صناعيــة شــمولية ومســتدامة، 
واتبــاع أمنــاط اســتهالك وانتــاج مســتدامة، إىل جانــب تعزيزهــا لتوفــري بيئــة مواتيــة وممّكنــة لفــرص االســتثار واالبتــكار 

مــن أجــل حيــاة أفضــل ومســتقبل حــري مســتدام. 

٤.١.٦ املدينة املرنة

البنائيــة والتجهيــزات العمرانيــة املناســبة ملواجهــة  التحديــات واألزمــات  املدينــة املرنــة تأخــذ يف االعتبــار األشــكال 
ــوين،  ــود الكرب ــتنزاف الوق ــتهالك واس ــرّاء اس ــأ ج ــي تنش ــة الت ــوارث الطبيعي ــة والك ــة واالقتصادي ــات االجتاعي والصعوب
وتغــريات املنــاخ. وعــىل هــذا النحــو، تعــرّف املدينــة املرنــة بأنهــا “شــبكة مســتدامة مــن النظــم املاديــة واملجتمعــات 
اإلنســانية”والنظم املاديــة هنــا تشــمل املكونــات اإلنشــائية، والبيئــة الطبيعيــة للمدينــة. شــاملة طرقاتهــا، ومبانيهــا، 
ومرافقهــا، والبنيــة التحتيــة، وشــبكات اتصاالتهــا، وكثافاتهــا الســكانية. وكذلــك أوديتهــا وشــعابها، وتربتهــا، وتضاريســها، 
وجيولوجيتهــا، ومتثــل مبجملهــا مجــازاً “جســم” املدينــة بعظامــه ورشايينــه وعضالتــه. يف حــني متثــل املجتمعــات 
اإلنســانية “العقــل” املوّجــه ألنشــطة املدينــةـ، يســتجيب الحتياجاتهــا ويتعلــم مــن تجاربهــا، فاملــدن املرنــة هــي املنيعــة 
يف مواجهــة األزمــات وتحّمــل الصدمــات املفاجئــة، مــا يقتــي ، بالنســبة ملحافظــة القطيــف، الركيــز عــىل التكييــف 

واملوامئــة يف مجــال هندســة ومنذجــة وتصميــم منظومتهــا الحريــة.

]إعادة الدمج[

]إعادة التوازن[

]الحاية والتحسني[
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٢.٦ النامذج املناسبة للتطور العمراين للقطيف

١.٢.٦ املدينة التاريخية: الحفاظ عىل هوية القطيف التاريخية 

وتعزيزها

األحيــاء العضويــة بازقتهــا وممراتهــا الضيقــة وتقــارب مبانيهــا، تنطــوي 
مــع  ربطهــا  يقــرح  تقليديــة  تاريخيــة  وقيــم  اجتاعيــة  خصائــص  عــىل 
التطويــرات الحريــة الحديثــة لتحقيــق االســتمرارية والتناســق والتكامــل 
ــر  ــة العمرانيــة، ومعظمهــا قريــب أو متاخــم ملناطــق التطوي يف الهيكل
التــي اســتحدثت بعــد الطفــرة النفطيــة ، لكنهــا تفتقــر للرابــط  مكانيــاً 
معهــا، وبعضهــا اآلخــر محــاط بــاألرايض الزراعيــة، مــا يهــيء إلعــادة ربــط 

ــة. ــرات الحديث ــة والتطوي ــزارع الحري ــة بامل ــزاء التاريخيــة للمدين األج

وميكــن لهــذه املناطــق التاريخيــة أن تصبــح أحيــاء منوذجية جاذبة للســياحة 
والفــرص االســتثارية، يف حــال تجهيزهــا ببنيــة تحتيــة عامــة عاليــة الجــودة 
، واســتكالها بحزمــة مــن الخدمــات املصممــة جيــداً.. هنــاك العديــد مــن 
األمثلــة عــىل مناطــق يف مــدن العصــور الوســطى األوروبيــة، والتــي 
كانــت تعتــرب مناطــق خطــرة خــالل التســعينات، ومــع تبنــي اســراتيجيات 
تجديــد وتطويــر حــري مناســبة، تغــريت هــذه املناطــق بشــكل جوهــري 
مــن خــالل مشــاريع التطويــر العمــراين واالجتاعــي وتحولــت إىل بيئــات 

عمرانيــة حيويــة عاليــة الجــودة، ارتفعــت معهــا قيمــة األرايض.
  

ــاج القطيــف إىل تبنــي  وللحفــاظ عــىل تراثهــا التاريخــي والثقــايف ، تحت
واقتصاديــة  وعمرانيــة  اجتاعيــة  بسياســات  والعمــل  ماثــل،  نهــج 
التاريخيــة.  األهميــة  ذات  األحيــاء  بأوضــاع  االرتقــاء  تســتهدف  مرابطــة 
لهــذا، يــرى أن تحافــظ القطيــف أوالً عــىل األجــزاء املتبقيــة مــن تــراث 
الحفــاظ  برامــج  مــن  سلســلة  وضــع  ثــم  ومــن  العمــراين،  القطيــف 
الوصــول  لتعزيــز  والتقليــدي،  التاريخــي  املعــار  تســتهدف  والرميــم 
الشــامل والنفاذيــة  لألحيــاء املطــورة، وتحقيــق االســتمرارية والرابــط 

العمــراين. النســيج  يف  والتناســق 

اســتصالح املجــاورات الســكنية بإنشــاء مشــاريع إســكان 
واملحــالت  األعــال  إنشــاء  وتشــجيع  جديــدة،  اجتاعــي 
خــالل  مــن  الشــوارع  حيــاة  وتجديــد  املحليــة،  التجاريــة 
صديقــة  شــوارع  إلنشــاء  الحــري  التصميــم  مشــاريع 

للمشــاة. 
 

ســياحي  جــذب  كنقطــة  ودمجهــا  تــاروت  قلعــة  حايــة 
رئيــيس لتعزيــز االقتصــاد املحــيل للجزيــرة مــع تشــجيع 

التجــاري.  النشــاط  مــن  املزيــد 
 

إعــادة تأهيــل الشــوارع يف النســيج العمــراين التاريخــي 
منطقــة  إنشــاء  أجــل  مــن  تــاروت،  بجزيــرة  والشــعبي 
والســكان  القادمــني  الســياح  ومــن  للمشــاة  صديقــة 

. ملحليــني ا
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املناطق التي يجب وقف عمليات 
الهدم املستمرة فيها

املناطق التاريخيةأرايض زراعية 

املجاورات السكنية التي يجب ربطها عمرانيات 
وإجتاعياً مع املناطق التاريخية

املساحة املبنية

املراكز الفرعية 
املحلية الجديدة 

املسطحات املائية 

ممرات املشاة ومسارات الدراجات 
الهوائية

مناطق عازلة

املناطق التاريخية األساسية التي يجب 
تجديدها وتطويرها

+

+

الشكل ٤5. املدينة التاريخية: حفظ الهوية التاريخية ملحافظة القطيف 
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٢.٢.٦ املدينة املتصلة                                                                      

الرابــط  إىل  تفتقــر  مختلفــة  حريــة  مناطــق  مــن  القطيــف  تتكــون 
املــكاين بــني بعضهــا البعــض ومــع محيطهــا املبــارش. مــن ناحيــة، هنــاك 
محجــوزات أرامكــو واألحيــاء التاريخيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك األرايض 
ــدة  ــة، وأعــال التطويــر الجدي الزراعيــة الشاســعة داخــل وخــارج املحافظ
عــىل مشــارف املدينــة وعــىل الســاحل. وملواجهــة هــذا التناثــر الحــري، 
توفــري  طريــق  عــن  أوالً  أفضــل:  نحــو  عــىل  الرابطيــة  تعزيــز  ينبغــي 
نظــام نقــل عــام متكامــل يشــمل حافــالت النقــل الرسيــع ذات املســار 
املخصــص، والحافــالت املغذيــة، وممــرات الدراجــات، وشــوارع وأرصفــة 
طوليــة  وصــالت  و  تبادليــة،  ومحطــات  املــي،  ومســارات  املشــاة 
ومســتعرضة لتحقيــق الربــط العــام بــني املناطــق الحريــة، مــا يســهل 
الريفيــة  والقــرى  الحريــة  شــبه  واألطــراف  الضواحــي  إىل  الوصــول 

واألحيــاء التاريخيــة.
 

أنحــاء  مختلــف   ودمــج  ربــط  إعــادة  أيضــاً  ينبغــي  ذلــك،  مــوازاة  ويف 
املحافظــة. عــىل ســبيل املثــال ، ميكــن تحويــل محجــوزات أرامكــو مــن 
كونهــا عقبــة، لتصبــح املحــرك والرابــط األخــر للهيــكل العمــراين. وهــذا 
لتخضــري  الجهــات املعنيــة  مــع  للتعــاون  أرامكــو  يعنــي مخاطبــة رشكــة 

القطيــف. محافظــة  يف  محجوزاتهــا  أرايض 

ــه يجــب إرشاك أرامكــو يف أنشــطة مناقشــة التخطيــط  وهــذا يعنــي أن
إليجــاد طــرق لدمــج األرايض يف مخططــات املدينــة مــن خــالل خلــق 
أرامكــو،  لرشكــة  اليوميــة  العمليــات  عــىل  تؤثــر  ال  بديلــة  اســتخدامات 
ويتمثــل الــدور الجديــد لهــذه األرايض يف العمــل كبنيــة تحتية غــري مادية، 
مثــل املتنزهــات الطوليــة واملســاحات املفتوحــة واألماكــن العامــة التــي 
يســهل الوصــول إليهــا، مــن أجــل تعزيــز االســتخدام النشــط للمســاحات، 
وربــط املناطــق املختلفــة املعزولــة حاليًــا بســبب وجــود مناطــق ال ميكــن 
عبورهــا، عــىل نحــو ال يؤثــر أو يتداخــل مــع أنابيــب النفــط تحــت األرض 

والبنيــة التحتيــة الداعمــة. 
 

مختلــف  يف  الجديــدة  الحريــة  املراكــز  مــن  مجموعــة  تنفيــذ  يجــب 
املجــاورات الســكنية والنطاقــات يف القطيــف، بهــدف إعــادة تنشــيط 
األحيــاء املتدهــورة، ال ســيا تلــك املوجودة يف ضواحــي املدينة ويف 
املناطــق ذات األمنــاط الحريــة التاريخيــة. إن تنفيــذ نظــام شــامل للنقــل 
والباصــات  والثانويــة،  الرئيســية  الرشيانيــة  الطــرق  مــن  يتكــون  العــام، 
الرسيعــة وحافــالت التغذيــة، وإنشــاء شــوارع للمشــاة وممــرات للدراجــات 
الســكنية،  املجــاورات  بــني  والربــط  والحركــة  التنقــل  ســيعزز  الهوائيــة، 
وإنشــاء املتاجــر املحليــة واألعــال التجاريــة، باإلضافــة إىل توفــري فــرص 

العمــل بشــكل أفضــل يف محافظــة القطيــف.
 
 

الحريــة  املراكــز  يربــط  الرسيعــة  للباصــات  خــط  إنشــاء 
بالقطيــف وتــاروت مــع بقيــة املراكــز يف حــارضة الدمــام 

الكــربى. 
 

إنشــاء نظــام للحافــالت التــي تغــذي وتدعــم خــط الباصــات 
الرسيعــة الرئيــيس، وتســاعد عــىل ربــط القــرى املتفرقــة 

مبنطقــة القطيــف مــن الغــرب إىل الــرشق.

 تنفيــذ مســارات للدراجــات الهوائيــة يف وســط املدينــة، 
الســكنية  املجــاورات  مختلــف  بــني  التنقــل  وتشــجيع 
واملناطــق التاريخيــة، وكذلــك إنشــاء املحــور األخــر الــذي 
التنقــل  إمكانيــة  مــع  ألرامكــو  اململوكــة  األرايض  يعــرب 

الهوائيــة. بالدراجــات 

©perkinswill.com
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محطات النقل العام املتعددة الوسائط

أرايض زراعية

املراكز املحلية

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

الطرق الرشيانية الثانوية

املساحة املبنية

الطرق الرشيانية الرئيسية

شوارع املشاة
املراكز الحرية الرئيسية 

الشكل ٤٦. املدينة املرابطة واملتصلة: دمج النسيج العمراين والتخلص من التجزئة يف القطيف
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٣.٢.٦ املدينة الشاملة: إعادة التوازن للمدينة 

مــن  العديــد  بوجــود  القطيــف  يف  األرايض  اســتعال  منــط  يتميــز 
اســتعاالت األرايض أحاديــة الوظيفــة، عاكســاً بذلــك متركــزات مكانيــة، 
األحيــاء  ذلــك،  مثــال  متســاوية،  غــري  شــديدة  واقتصاديــة  واجتاعيــة، 
الســكنية الخالصــة، أحاديــة الوظيفــة مــع إمكانــات محــدودة للوصــول إىل 
مواقــع األعــال واملتاجــر املحليــة واألماكــن العامة واألســواق واملدارس 
واملستشــفيات. لهــذا ينبغــي إنشــاء مدينــة أكــر شــموالً وتوازنــاً ، تتيــح  
ســهولة الوصــول إىل الفــرص والســلع والخدمــات واملرافــق العامــة، وال 
ســيا يف ضواحــي املدينــة ، حيــث توجــد معظــم املشــاريع أحاديــة 
الوظيفــة. وعــىل هــذا النحــو ، فــإن تشــكيل مدينــة أكــر شــموالً ينبغــي  
مــن  االســتفادة  مــع  املتصلــة،  املدينــة  إســراتيجية  إىل  يســتند  أن 
نظــام النقــل العــام لتحقيــق الرابــط  والتواصــل املنشــود بــني قطاعــات 

ــرة. ــة املتناث املدين
 

غالبــاً مــا يكــون تنفيــذ بنيــة تحتيــة عامــة أداة قويــة لتحويــل مدينــة غــري 
مرابطــة وغــري متوازنــة إىل مدينــة متكاملــة ومتصلــة، عــرب اســتحداث 
تــوازن  يف  تســاعد  جيــداً  مرابطــة  جديــدة  مركزيــة  “عقــد”  نقــاط 
الوصــول إىل الخدمــات والفــرص يف كافــة أنحــاء املدينــة. ويك تتســنى 
االســتفادة الكاملــة مــن نظــام النقــل العــام، ينبغــي أن يكــون هنــاك 
تكثيــف حــري متعــدد االســتعاالت لنقــاط مركزيــة يف محيــط محطــات 
النقــل العــام التبادليــة، لتصبــح مراكــز حريــة جديــدة للقطيــف، يرتبــط 
بعضهــا باألحيــاء الســكنية والبعــض اآلخــر يعمــل عــىل تســهيل الوصــول 
ــة كاملستشــفيات املتخصصــة أو الجامعــات، مــا  إىل الخدمــات الحري
يتيــح بالتــايل مواجهــة التمركــز “االســتقطاب” الحــايل عــرب اســتحداث 
االســتعاالت  متعــددة  الجديــدة  “العقــد”  املراكــز  مــن  سلســلة 

واملرتبطــة جيــداً بشــبكة النقــل العــام الرئيســة.
 

وســتعمل هــذه املراكــز “العقــد” الجديــدة عاليــة الكثافــة واملختلطــة 
عــىل إتاحــة ســهولة وصــول الجميــع للخدمــات واملرافــق وفــرص العمــل،  
وتهيئــة منــاخ مناســب لتقديــم خدمــات أكــر كفــاءة واســتدامة. ومبــوازاة 
األرايض،  اســتعاالت  وتكثيــف  تنويــع  تشــجيع  عــىل  يعمــل  ذلــك، 
التاريخيــة  األحيــاء  مثــل  جيــداً  املخدومــة  غــري  املناطــق  يف  ســيا  ال 
وضواحــي  الرســمية  غــري  واملناطــق  الجديــدة،  والتطويــرات  القدميــة، 
واملــدارس  العامــة،  الحريــة  الفراغــات  وزيــادة   ، املدينــة  وأطــراف 
واملســاجد واألســواق واألعــال واملحــالت التجاريــة. ومــن شــأن تنفيــذ 
هــذا النظــام الجديــد مــن النقــاط “العقــد” املركزيــة الحريــة يف محيــط 
ــع  محطــات النقــل العــام الرئيســة، أن يســهم يف تحقيــق وصــول الجمي

العامــة واملرافــق األساســية. الفــرص والخدمــات  إىل 

وتزويدهــا  الرئيســية  الرشيانيــة  الطــرق  إنشــاء  يــؤدي 
باالســتخدامات املتعــددة املكثفــة إىل تعزيــز النشــاط 
ــدور األريض مــن  ــتوى ال ــاري عــىل مس االجتاعــي والتج

املبــاين.
 

النقــل  الثانويــة حيــث توجــد محطــات  إن إنشــاء املراكــز 
واألســواق  املتاجــر  نشــاط  مــن  يزيــد  ســوف  العــام، 

وتزدهــر. املحليــة 

أطــراف  عــىل  الواقعــة  الســكنية  املناطــق  تكثيــف  إن   
األنشــطة  عــىل  الطلــب  مــن  يزيــد  ســوف  املدينــة 
األرايض  مــن  املزيــد  وإنشــاء  والخدمــات،  التجاريــة 

الحريــة. املناطــق  يف  االســتخدامات  متعــددة 
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محطات النقل العام متعددة الوسائط واالستخدامات

أرايض زراعية

املراكز املحلية

محاور/طرق ربط خراء مقرحة

نسبة التأثري والتنمية العمرانية حول محطات النقل 
العام 

الطرق الرشيانية الثانوية متعددة 
االستخدامات

املساحة املبنية

الطرق الرشيانية الرئيسية متعددة 
االستخدامات

شوارع املشاة
املراكز الحرية الرئيسية متعددة االستخدامات +

+

الشكل ٤٧. املدينة اإلندماجية الشاملة: إعادة التوازن والتنوع يف القطيف
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٤.٢.٦ املدينة املرنة:  إعادة التوازن لألنظمة االجتامعية 

واإليكولوجية واالقتصادية يف القطيف

ــة عــن الحفــاظ   وتــرية منــو القطيــف كانــت رسيعــة، غفلــت معهــا املدين
عــىل بيئتهــا الطبيعيــة التــي نشــأت فيهــا.. إذ تســببت التحــوالت الهائلــة 
والســكنية،  الصناعيــة  إىل  الزراعيــة  مــن  األرايض،  اســتعاالت  يف 
ــة نتيجــة قطــع أشــجار  ــة البحري ــة، وإإلرضار بالبيئ ــآكل الرقعــة الزراعي يف ت

املانجــروف ودفــن الســاحل البحــري بالرمــال وتحويلــه لكتــل عمرانيــة.

الــذي  املحــيل  لالقتصــاد  حيويــاً  أمــراً  الســاحلية  البيئــة  اســتعادة  تعــد 
يعتمــد عــىل الصيــد البحــري، فضــال عــن دعــم النظــم الطبيعيــة الداخليــة 
األخــرى. لهــذا، ينبغــي وقــف اعتــاد أي مخططــات ســكنية جديــدة عــىل 
الســاحل تســتوجب ردمــاً ودفنــاً للبحــر.. فاملدينــة ال تعــاين مــن نقــص 
هكتــاراً   ٣١٩٠٠ عــن  تزيــد  فضــاء  أراض  فيهــا  تتوافــر  إذ  اآلرايض،  يف 
ميكــن اســتخدامها ألغــراض التطويــر الجديــدة، بــدالً مــن االســتمرار يف 
مارســات الــردم الســاحلية. وكجــزء مــن هــذه االســراتيجية ، يجــب تطبيــق 
األنظمــة واملارســات املســتدامة للحفــاظ عــىل مــا تبقــى مــن غابــات 
املانغــروف، والبالغــة مســاحتها ١٠٤٣ هكتــاراً، وكذلــك البــدء يف برنامــج 

ــاروت. إلعــادة زراعــة أشــجار املانغــروف عــىل ســاحل القطيــف وت

هنــاك العديــد مــن املســاحات الخــراء املهجــورة داخــل القطيــف، وهــي 
جــزء مــن الــراث الزراعــي - اإليكولوجــي للواحــة القدميــة، ولكــن ينظــر 
ــرة مبســاحات مختلفــة، ميكــن اســتغاللها  إليهــا عــىل أنهــا صحــارى متناث
ــمل  ــة تش ــراء املتنوع ــاءات الخ ــن الفض ــبكة م ــة ش ــا يف إقام وإحياؤه
توفــري  يتســنى  عامــة ومالعــب، وبذلــك  متنزهــات وحدائــق وســاحات 
يعــزز  مــا  للمدينــة،  الجــودة  عاليــة  جديــدة  واجتاعيــة  بيئيــة  خدمــات 

بالتــايل مــن جــودة حيــاة الســكان.

وإىل جانــب إقامــة شــبكة مــن الفراغــات العامــة الخــراء، مــن الــروري 
يف  كمســاهم  الزراعــي  القطــاع  إنعــاش  عــىل  القطيــف  تعمــل  أن 
االقتصــاد املحــيل، باعتبــار الزراعــة التقليديــة نشــاطا اقتصاديــاً عــايل 
القيمــة ومســتداماً يف توفــري الغــذاء وفــرص العمــل.. لهــذا، ينبغــي 
ورفدهــا  الزراعيــة  التنميــة  دعــم  إىل  تهــدف  التــي  السياســات  وضــع 
بحوافــز اقتصاديــة لصغــار املزارعــني ، لتعزيــز االنتــاج الغــذايئ يف املــدن 

وضواحيهــا وأطرافهــا الحريــة.
 

يف العمــوم، تحتــاج القطيــف إىل اســراتيجية تهــدف إىل إحيــاء املــزارع 
املــوارد  بــني  الطبيعــي  التــوازن  وتعزيــز  املدينــة،  داخــل  املهجــورة 
الطبيعيــة  والتوســع العمــراين املســتمر، وإعــادة تــوازن تأثــري محيطهــا 
مثل   ، واملستدامة  التقليدية  الصناعات  يف  والصناعــي  النفطــي 
الزراعة والصيــد الســمي، وذلــك بهــدف تحقيق”القطيف“ املســتدامة 
وأنشــطتها  الحيــوي  وتنوعهــا  املتناســقة،  الخــراء  فضاءاتهــا  بشــبكة 

الرئيســة. االقتصاديــة 

الحريــة  املناطــق  يف  املوجــودة  األوديــة  تطويــر 
بالقطيــف، والتــي تعتــرب جــزء مــن نظــام أكــرب مــن األوديــة 
خــراء  محــاور  وإنشــاء  القدميــة،  املدينــة  واحــة  يف 
طوليــة متصلــة بنظــام النقــل العــام متعــدد الوســائط.

 

دمــج املــزارع املوجــودة داخــل املنطقة الحريــة بتطبيق 
اســراتيجية عمرانيــة وماليــة تعزز الوظائــف املحلية.

 

مخطــط  وتصميــم  القامئــة  املانغــروف  أشــجار  حايــة 
ــرة  ــة للقطيــف وجزي ــة الســاحلية الحالي ــة البيئ بيئــي لحاي

تــاروت.
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الحاية البيئية الساحلية

األرايض الزراعية التي يجب حايتها 

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

املساحة املبنية

املناطق البيئية الحساسة +

األودية التي يجب تطويرها

املسطحات املائية التي يجب حايتها من التلوث 
الصناعي

مناطق عازلة 

شوارع املشاة

الشكل ٤٨. املدينة املرنة: إعادة توازن النظم االجتاعية البيئية واالقتصادية يف القطيف
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٣.٦ الخطة التنفيذية للقطيف 

يتطلــب تحويــل التوصيــات إىل اســراتيجيات عمليــة قابلــة للتنفيــذ تبّنــي 
ــاً  ــاً وعمراني ــة لتحقيــق التحــول الحــري املنشــود بيئي سياســات تفصيلي
مســتجيبة  تنفيذيــة  خطــة  تصميــم  تــم  وقــد  واقتصاديــاً.  واجتاعيــاً 
للتوصيــات اإلســراتيجية األربعــة، تشــمل حزمــة مــن التدخــالت الحريــة 
ملحافظــة القطيــف لتحويلهــا ملحافظــة تراثيــة، متصلــة، شــمولية ومرنــة. 
لحالــة  خــاص   بشــكل  متوخــاة  تنفيذيــة  سياســات  أربــع  الخطــة  وتحــدد 

محافظــة القطيــف، وهــي:
السياســة التنفيذيــة األوىل : إنشــاء شــبكة نقــل عــام شــاملة، مــع   •
وصالتهــا املغذيــة لربــط املناطــق املتناثــرة ودعــم أعــال التكثيــف 

الحــري يف محيــط محطــات النقــل العــام 
مركزيــة  نقاط”عقــد”  اســتحداث   : الثانيــة  التنفيذيــة  السياســة   •
فرعيــة حــول محطــات النقــل العــام، ودعــم أعــال التكثيــف الحــري 

االســراتيجي.
السياســة التنفيذيــة الثالثــة : حايــة وإحيــاء املعــامل التاريخيــة،   •
العــام الحــري  النســيج  مــع  العــارة املحليــة وربطــه وتكاملــه  وتــراث 
ــة الرابعــة: اســتحداث شــبكة خــراء متواصلــة  السياســة التنفيذي  •
البيئيــة.  النظــم  واســتعادة  الخــراء  العامــة  الحريــة  الفضــاءات  مــن 

التدخــالت  مــن  الحاجــة إىل حزمــة  التنفيذيــة األوىل  السياســة  تتنــاول 
ــداد العمــراين األفقــي غــري املنظــم،  ــا االمت ــة املتعلقــة بقضاي الحري
تحقيــق ســهولة  بهــدف  القطيــف،  العمــراين يف محافظــة  والفصــل 
يف التنقــل والوصــول باســتخدام وســائط النقــل العــام وتوفــري شــبكة 

مشــاة داعمــة مــن ممــرات وأرصفــة، ومســارات خاصــة لراكبــي الدراجــات.
وتعتمــد السياســة التنفيذيــة الثانيــة عــىل السياســة التنفيذيــة األوىل 
نقــاط  حــول  الحــري اإلســراتيجي  التكثيــف  أعــال  عــن طريــق دعــم 
“عقــد” النقــل الرئيســة، مــن أجــل اســتحداث منظومــة نقــاط “عقــد” 
مركزيــة فرعيــة جديــدة، متعــددة االســتعاالت، والتكثيــف التدريجــي يف 

محيــط مســارات النقــل العــام .

أمــا السياســة التنفيذيــة الثالثــة، فتســتهدف الحفــاظ عــىل تــراث العــارة 
املحليــة واالرتقــاء بأوضــاع بيئاتهــا العمرانيــة. وتركــز السياســة التنفيذيــة 
الرابعــة عــىل دعــم املحيــط الطبيعــي، وتعزيــز ربــط وتكامــل العنــارص 
العمــراين  النســيج  مــع  ســاحلية  ونظــم  حريــة  زراعــات  مــن  البيئيــة 

القطيــف. ملحافظــة 

يف العمــوم، تؤثــر هــذه السياســات التنفيذيــة يف ثالثــة مســتويات: 
اإلقليمــي، الحــري، واألحيــاء الســكنية، فعــىل املســتوى اإلقليمــي، 
تشــجع هــذه الخطــة التنفيذيــة عــىل إعــادة ربــط النظــم الطبيعيــة يف 
القطيــف،  غــرب  وشــال  الســاحل  باتجــاه  الكــربى  بالشــبكة  املدينــة  
مواقــع  يف  املختلطــة  االســتعاالت  وتعزيــز  الكثافــة  رفــع  وكذلــك 
غــري  الحاليــة  الفضــاء  األرايض  وتطويــر  املدينــة،  داخــل  اســراتيجية 
املســتغلة جيــداً، بهــدف تكثيــف النســيج الحــري وخدمتــه عــىل نحــو 
العــارة  أمنــاط  وحايــة  القدميــة  املــزارع  إحيــاء  تدعــم  كــا  أفضــل. 

القطيــف. وهويــة  تــراث  عــىل  والحفــاظ  التقليديــة 

قلعة تاروت



مدينة املستقبل

١٠٣

الحاية البيئية الساحلية

األرايض الزراعية التي يجب حايتها 

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

املساحة املبنية

املناطق البيئية الحساسة +

األودية التي يجب تطويرها

املسطحات املائية التي يجب حايتها من 
التلوث الصناعي

مناطق عازلة 
محطات النقل العام متعددة الوسائط واالستخدامات

املراكز املحلية

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

نسبة تأثري التنمية حول محطات النقل العام  الطرق الرشيانية الثانوية متعددة االستخدامات

الطرق الرشيانية الرئيسية متعددة االستخدامات

شوارع املشاة
املراكز الحرية الرئيسية متعددة االستخدامات +

املناطق الحرية التاريخية التي يجب تطويرها +
وتجديها 

الشكل ٤٩. التوصيات اإلسراتيجية الرئيسية لتنمية وتطوير القطيف



مدينة املستقبل

١٠٤

٤.٦ السياسات التنفيذية األربعة للتطوير الهيكيل

١.٤.٦   السياسة التنفيذية األوىل : إنشاء شبكة نقل عام 

شاملة، مع وصالتها املغذيّة لربط املناطق املتناثرة ودعم 

أعامل التكثيف الحرضي يف محيط محطات النقل العام 

ــة  ــة املدين ــادة هيكل ــة إىل إع ــة األوىل  الحاج ــة التنفيذي ــاول السياس تتن
بدايــة مــن أمنــاط النقــل الخاصــة بهــا عــرب اقــراح نظــام جديــد للتنقــل 
الشــامل، يعمــل عــىل مســتويات ونطاقــات مختلفــة، باســتخدام نظــام 
حافــالت النقــل الرسيــع ذات املســار املخصــص املقــرح يف الدمــام 
كنقطــة انطــالق لتعزيــز وتكثيــف مركزيــن حريــني رئيســني متعــددي 
االســتعال. ومــن شــأن   ربــط املراكــز الحريــة القامئــة بنظــام حافــالت 
املســار املخصــص، ودعمهــا بشــبكة حافــالت و وصــالت طوليــة وعرضيــة 
مغذيــة ، وممــرات للدراجــات، وشــوارع املشــاة، أن يدعــم إقامــة تنميــة 
عاليــة الكثافــة ومتعــددة االســتعاالت، مــا يوفــر ســهولة يف الوصــول 
األطــراف  عــىل  القــرى  ربــط  الحقــاً  يتــم  أن  عــىل  أفضــل،  نحــو  عــىل 
باملدينــة والســاحل ، مــا يدعــم إنشــاء مراكــز فرعيــة جديــدة. وعــىل 
هــذا النحــو ، ميكــن تلخيــص السياســة التنفيذيــة األوىل يف الخطــوات 

ــة: التالي
  

املقــرتح  العــام  النقــل  لحافــالت  املخصــص  املســار  تنفيــذ   ١-١

للقطيــف

املقــرح  املخصــص  املســار  تنفيــذ  يف  األوىل  الخطــوة  تتمثــل 
للقطيــف، كجــزء مــن نظــام النقــل العــام لحــارضة الدمــام الــذي يهــدف 
ــز التنقــل بــني  إىل ربــط حــارضة الدمــام مــن جنوبهــا إىل شــالها، وتعزي
مــدن الظهــران والخــرب والدمــام والقطيــف. حيــث تــم اقــراح محطــات 

تــاروت. القطيــف وجزيــرة  للتوقــف يف كل مــن 
 

١-٢ دمــج الشــبكة الثانويــة لتحســني االتصــال داخــل الكتلــة العمرانيــة 

الحاليــة وإىل الســاحل

بعــد ذلــك، يتــم تنفيــذ شــبكة نقــل ثانويــة مكونــة مــن نظــام وصــالت 
مغذيــة، وممــرات الدراجــات ، وشــوارع وأرصفــة املشــاة ، مــع وســائط نقل 
متعــددة تربــط مختلــف املراكــز الحريــة و الواجهــة البحريــة باملناطــق 

الداخليــة.

١-٣  توسيع االتصال إىل مدن التوابع عىل األطراف الحرضية

إىل  يصــار  الحاليــة،  العمرانيــة  الكتلــة  داخــل  الرابطيــة  تحقيــق  مبجــرد 
أطــراف  عــىل  التوابــع  قــرى  لتشــمل  املدينــة  وســط  خــارج  توســعتها 
املدينــة ، مــا مينــح هــذه املناطــق إمكانيــة وصــول أفضــل إىل املراكــز 

الجديــدة. الفرعيــة 
                                                                      

ســيكون نظــام الباصــات الرسيعــة مبثابــة شــبكة الربــط 
الرئيســية للمدينــة، مــا يوفــر إمكانيــة وصــول أفضــل مــن 
الشــال إىل الجنــوب، ويف إطــار هــذا اإلجــراء، ســتعزز 
مراكــز النشــاط الحــري املختلفــة املوجــودة يف حــارضة 

الدمــام الكــربى مــن النشــاط التجــاري.

 
األوىل  املنطقــة  تكثيــف  يف  الثانيــة  الخطــوة  تتمثــل 
يوفــر  مــا  القدميــة،  القطيــف  محافظــة  وســط  حــول 
الحافــالت املغذيــة  طريــق  عــن  أفضــل  إمكانيــة وصــول 

الدراجــات. وممــرات  املشــاة  وشــوارع 
 

أمــا الخطــوة الثالثــة، فهــي متديــد نظــام النقــل العــام 
القــرى  وربــط  القطيــف،  مــن  الغــريب  الجــزء  اتجــاه  يف 
القطيــف ووســط  الريفيــة املتفرقــة بوســط محافظــة 

تــاروت. جزيــرة 
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األرايض اململوكة ألرامكو ة

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

خط الباصات الرسيعة املقرح

املساحة املبنية

املشاريع املقرحة

محطات النقل العام املتعددة الوسائط

املراكز املحلية

الطرق الرشيانية الثانوية

نظام الحافالت املغذية 

شوارع املشاة

املراكز الحرية الرئيسية املزودة مبحطات النقل العام

الشكل 5٠. اإلجراء األول: إنشاء شبكة نقل عام وفرعية إلعادة ربط املناطق املعزولة ودعم التكثيف يف القطيف



مدينة املستقبل

١٠٦

٢.٤.٦   السياسة التنفيذية الثانية : استحداث نقاط”عقد” 

مركزية فرعية حول محطات النقل العام، ودعم أعامل التكثيف 

الحرضي االسرتاتيجي.

بعــد تنفيــذ شــبكة النقــل العــام، ينبغــي عــىل املدينــة أن تبــادر بتحفيــز 
التــي  املناطــق  يف  املختلطــة   واالســتعاالت  الســكني  التكثيــف 
ــث  ــدام، بحي ــى األق ــرياً ع ــام س ــل الع ــة النق ــا ملحط ــول فيه ــن الوص ميك
رئيســة  نقاط”عقــد” مركزيــة  التكثيــف اإلســراتيجي يف  أعــال  تبــدأ 
مختــارة  يك يتســنى تحديــد العقــد املركزيــة الجديــدة الناشــئة، إلعــادة 
التــوازن العــام يف توزيــع الخدمــات واملرافــق باملدينــة مــن خــالل تشــجيع 
التنميــة متعــددة االســتعاالت وتركيــز الخدمــات واملرافــق يف محيطها،  
ليصبــح تنفيــذ التكثيــف اإلســراتيجي ضمــن مســافات ســري معقولة إىل 
وســائل النقــل العــام، ومــن األولويــات يف مشــاريع التطويــر القادمــة 
ينبغــي أن تركــز أوال عــىل تطويــر الفضــاءات املتاحــة داخــل املدينــة، مــن 
أجــل متاســك واتســاق النســيج الحــري الحــايل وتكثيفــه ومنــع االمتــداد 
الثانيــة الخطــوات  التنفيــذي  واالنتشــار األفقــي.  وتشــمل السياســة 

التاليــة:

٢-١   تحديد نقاط “عقد” مركزية ثانوية يف جميع أنحاء املدينة

ــح مراكــز  ــار بعــض نقــاط “عقــد” النقــل الرئيســة لتصب ــد واختي يتــم تحدي
ثانويــة جديــدة، واالســتثار يف تطويرها كمراكز عاليــة الكثافة ومتعددة 
االســتعاالت. فاســتحداث عقــد مركزيــة جديــدة مرتبطــة بنظــام نقــل 
عــام خطــي يعمــل عــىل  إعــادة تــوازن الوصــول إىل املراكــز الحريــة. 
وعليــه ينبغــي إقامــة الخدمــات العامــة مثــل الصحــة والتعليــم والخدمــات 
االجتاعيــة يف محيــط هــذه العقــد املركزيــة الجديــدة لتســهيل الوصــول 
الســكان  الحــايل،  وجــذب املزيــد مــن  إليهــا، والحــد مــن االســتقطاب 

للســكنى حــول هــذه املراكــز الحريــة الجديــدة.
 

٢-٢  تكثيــف التنميــة يف محيــط محطــات ومســارات النقــل العــام ، 

وإعطــاء األولويــة لتطويــر األرايض الفضــاء  

بعــد إنشــاء العقــد املركزيــة الخدميــة واالقتصاديــة الجديــدة حــول محطــات 
النقــل العــام، يبــارش بأعــال التكثيــف الحــري الداعــم الســتخدام النقــل 
املتاحــة  الفضــاء  لــألرايض  التطويــر  يف  األولويــة  إعطــاء  مــع  العــام، 
عــرب املدينــة، وعــىل أن يتــم أيضــاً اســتهداف تطويراملناطــق املجــاورة  
ملحطــات ومســارات النقــل العــام، ورفــع الكثافــة تدريجيــاً عــن طريــق 
يف  الكثافــة  عاليــة  والتنميــة  االســتعاالت  متعــددة  التنميــة  تحفيــز 

األرايض الفضــاء داخــل املنطقــة املبنيــة الحاليــة.
 

٢-٣   وضع سياسات لزيادة الكثافة داخل حدود املدينة 

بطريقــة  الســكانية  الكثافــة  رفــع  القطيــف  محافظــة  بإمــكان  يــزال  ال 
مالمئــة داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة، مــن أجــل دمــج الهيــكل العمــراين، 
ــة الســاحلية.  ــة والبيئ ــىل األرايض الزراعي ــران ع ــات العم ــد مــن تعدي والح

املحليــة  املراكــز  حــول  التكثيــف  هــي  الثانيــة  الخطــوة 
أيًضــا،  حولهــا  الكثافــة  وزيــادة  العــام  النقــل  ملحطــات 
املتاحــة. البيضــاء  األرايض  لتطويــر  األولويــة  وإعطــاء 

 

غــري  الجديــدة  املشــاريع  بنــاء  لوقــف  سياســات  وضــع 
يف  يجــب  كــا  القائــم،  الحــري  بالنســيج  املتصلــة 
املتاحــة،  البيضــاء  األرايض  تطويــر  األول  املقــام 
النســيج  داخــل  املوجــدة  األرايض  قطــع  تطويــر  وبعــد 
العمــراين، ميكــن توجيــه التوســع العمــراين املســتقبيل 

املدينــة. وأطــراف  محيــط  نحــو  القطيــف  يف 

املركزيــن  إىل  باإلضافــة  ثانويــة  حريــة  مراكــز  إنشــاء 
ــع  ــذه االســراتيجية عــىل تنوي املوجوديــن، حيــث تركــز ه
اســتخدامات األرايض، وتكثيــف الســكان، لزيــادة الكثافــة 

داخــل املنطقــة الحريــة.
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محطات النقل العام املتعددة الوسائطاألرايض اململوكة ألرامكو ة 

املساحة املبنية

املناطق التي يجب ربطها وتكثيفها +

املسطحات املائية

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

الطرق الرشيانية الثانوية متعددة 
االستخدامات

الطرق الرشيانية الرئيسية متعددة 
االستخدامات

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

املراكز املحلية

شوارع املشاةمناطق التكثيف

الشكل 5١. اإلجراء الثاين: إنشاء وحدات مركزية جديدة حول محطات النقل الرئيسية وتعزيز التكثيف االسراتيجي يف القطيف
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٣.٤.٦ السياسة التنفيذية الثالثة : حامية وإحياء املعامل 

التاريخية، وتراث العامرة املحلية وربطه وتكامله مع النسيج 

الحرضي العام

تركــز السياســة التنفيذيــة الثالثــة عــىل الحفــاظ عــىل املناطــق التاريخيــة 
والعــارة املحليــة  واالرتقــاء بأوضاعهــا وإحياءهــا. ويف هــذا الســياق، 
ينبغــي أوالً  الحفــاظ عــىل املناطــق التاريخيــة والعــارة التقليديــة يف 
القطيــف، ومــن ثــم النظــر يف بدائــل  التطويــر الهادفــة  إىل حايــة 
ينبغــي  التاريخيــة  املناطــق  فهــذه  وهويتهــا،  املدينــة  تاريــخ  وتعزيــز 
ففــي  العــام.  النقــل  شــبكة  خــالل  مــن  املدينــة  أنحــاء  ببقيــة  ربطهــا 
املدينــة العربيــة اإلســالمية، كانــت الشــوارع واألماكــن العامــة مناطــق 
حيويــة للتفاعــل االجتاعــي وعنــارص هامــة يف التشــكيل العمــراين. 
لهــذا، ينبغــي تحســني وتعزيــز املجــال  الحــري العــام )الفضــاءات العامــة( 
لهــذه املناطــق إلعــادة تنشــيط الحيــاة االجتاعيــة لهــذه األحيــاء الســكنية.

 
  ٣-١  وضــع بدائــل للحفــاظ عــىل املناطــق التاريخية والعــامرة التقليدية 

واالرتقــاء بأوضاعهــا العمرانية

تأهيــل املناطــق التاريخيــة يف وســط محافظــة القطيــف وجزيــرة تــاروت 
التــي تشــكل تــراث وهويــة القطيــف التاريخيــة، وتتســم بنســيج عمــراين 

عضــوي، غنــي باملبــاين التاريخيــة.
 

٣-٢  ربط املناطق التاريخية ببقية أنحاء املدينة

إلحيــاء هــذه املناطــق، مــن الــروري إعــادة ربطهــا مبحيطهــا املبــارش 
ببقيــة أنحــاء املدينــة بواســطة نظــام النقــل العــام، مــا يســهم يف 
تعزيــز الرابــط وتحقيــق االســتمرارية يف الهيكلــة العمرانيــة للمدينــة.

 

 
تتمثــل الخطــوة الثانيــة يف إنشــاء طــرق ووســائل ربــط 
املختلفــة،  التاريخيــة  الســكنية  املجــاورات  بــني  قويــة 
للنقــل  ومســارات  للمشــاة،  صديقــة  شــوارع  وإنشــاء 

الهوائيــة. للدراجــات  وممــرات  العــام 

 
املجــاورات  داخــل  الحريــة  العمرانيــة  التدخــالت  إجــراء 
الســكنية التاريخيــة، وتطويــر األوضــاع العمرانيــة وتعزيــز 
واملحــالت  واملــدارس  والحدائــق  املحليــة  األســواق 

االجتاعــي. واإلســكان  التجاريــة 

املناطــق  وتأهيــل  الحفــاظ  هــي  األوىل  الخطــوة 
التاريخيــة يف القطيــف،  للحفــاظ عــىل الهويــة املحليــة 

واإلقليميــة.
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شوارع املشاة

املناطق التي يجب دمجها عمرانيا باملراكز التاريخية

املناطق التاريخية التي يجب 
تكثيفها 

املناطق التي يجب وقف عمليات 
الهدم املستمرة فيها

األرايض اململوكة ألرامكو 
املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

املساحة املبنية

مناطق املدينة الرئيسية التي يجب تجديدها +

املسطحات املائية 

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

الطرق الرشيانية الثانوية املزودة 
باإلستعاالت املتعددة 

الطرق الرشيانية الرئيسية ذات 
االستخدام املتعدد 

محطات النقل العام املتعددة الوسائط

املراكز املحلية

شوارع املشاة

الشكل 5٢. اإلجراء الثالث: حاية وإعادة تنشيط ودمج املناطق التاريخية والشعبية يف القطيف

املناطق التاريخية التي يجب 
الحفاظ عليها من التدهور 
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٤.٤.٦  السياسة التنفيذية الرابعة: استحداث شبكة خرضاء 

متواصلة من الفضاءات الحرضية العامة الخرضاء  واستعادة 

النظم البيئية. 

تســتهدف السياســة التنفيذيــة الرابعــة بنــاء مدينــة مرنــة، وتعزيــز البنيــة 
الحاليــة  الطبيعيــة  املــوارد  عــىل  والحفــاظ  بالقطيــف  البيئيــة  التحتيــة 
مــع دعــم األنشــطة االجتاعيــة واالقتصاديــة الرئيســة يف املنطقــة 
بطريقــة متوازنــة. وميكــن تحقيــق ذلــك ، أوالً، عــن طريــق حايــة األرايض 
الزراعيــة الحاليــة بوقــف زحــف العمــران عليهــا. ثانيــا، دعــم املــزارع الحريــة 
واملاليــة  النظاميــة  الترشيعــات  خــالل  مــن  الصغــري  الزراعــي  واإلنتــاج 
املناســبة ملســاعدة صغــار املزارعــني عــىل االحتفــاظ بأراضيهــم كمــورد 
عوائــد  عــىل  للحصــول  العقاريــني  للمطوريــن  بيعهــا  وعــدم  زراعــي، 
أعــىل. بعــد ذلــك ،يصــار إىل إنشــاء شــبكة خــراء متصلــة، متتــد مــن 
الســاحل إىل املناطــق املبنيــة واملــزارع الداخليــة، لربــط مختلــف النظــم 
الطبيعيــة يف القطيــف، ليصبــح لديهــا  نظــام إيكولوجــي قــوي جديــد، 
يعــزز العالقــة بــني املوائــل املختلفــة التــي تشــكل القطيــف، ويعيــد 
تأهيــل وتقويــة الشــبكات الخــراء والزرقــاء لحايــة التنــوع البيولوجــي 
عــىل الســاحل ويف الداخــل، مــع ربــط املنظومــة البيئيــة أيًضــا باملواقــع 
الراثيــة داخــل املدينــة وخارجهــا ، وربطهــا أيضــاً باملكونــات االجتاعيــة 
ــة يف  ــة الرابع ــة.  وميكــن تلخيــص السياســة التنفيذي والثقافيــة للمدين

الخطــوات التاليــة:
 

٤-١  الحفــاظ عــىل غابــات املانغــروف واألرايض الزراعيــة وتجديدهــا 

داخــل الكتلــة العمرانيــة الحاليــة

املانجــروف  غابــات  عــىل  العمرانيــة  التعديــات  وقــف  األوىل  الخطــوة 
الباقيــة واألرايض الزراعيــة داخــل املدينــة. حاليــا ، هنــاك 5٧٠٦ هكتــاراً مــن 
األرايض الزراعيــة يف املناطــق الحريــة املعرضــة لخطــر تحويلهــا إىل 
كتــل عمرانيــة، وكذلــك غابــات املنغــروف عــىل ســواحل القطيــف وجزيــرة 
تــاروت. إذ تحتــاج هــذه املناطــق لقيــام البلديــة بوضــع آليــات ترشيعيــة 
وتنظيميــة وماليــة مناســبة تســتهدف وقــف تحويــل األرايض الزراعيــة 
الحاليــة إىل كتــل عمرانيــة، وتشــجيع الزراعــة الحريــة والحيــازات الزراعيــة 
الصغــرية. وباملثــل، العمــل عــىل املحافظــة عــىل الخصائــص الطبيعيــة 

للبيئــة الســاحلية وإعــادة زراعتهــا بأشــجار املانجــروف.
 

٤-٢   إنشــاء شــبكة متصلــة مــن املناطــق الخــرضاء، وربطهــا بالبيئــة 

الســاحلية 

بنــاء عــىل الخطــوة الســابقة، وبعــد حايــة الزراعــة التقليديــة )داخــل وخــارج 
املحافظــة( وإعــادة التأهيــل البيئــي للســواحل البحريــة ، ينبغــي عــىل 
املدينــة  إنشــاء شــبكة خــراء ممتــدة مــن الفضــاءات العامــة الخــراء مــن 
مختلــف األحجــام واألنــواع، باســتخدام جــزء مــن األرايض الفضــاء املتاحــة 
الداخليــة  الزرقــاء  بالشــبكة  الخــراء  الشــبكة  ربــط  مــع  الغــرض،  لهــذا 
والســاحلية لتحســني الظــروف البيئيــة، وتقليــل ظواهــر التبخــر، وتغذيــة 
املخــزون املــايئ الجــويف، وتلطيــف املنــاخ املحــيل الحــري وتعزيــز 

ــة. ــة الطارئ ــة الســواحل ملواجهــة الظواهــر الطبيعي مرون
 

٤-٣  توسيع الشبكة الخرضاء إىل املواقع الثقافية والرتاثية

ــة املذكــورة ســابقا،  ــة للمنظومــة البيئي ــة التحتي ينبغــي أن تغطــي البني
واملكونــة مــن  الشــبكات الخــراء والزرقــاء، املواقــع الثقافيــة والراثيــة، 
الزراعيــة  واألنشــطة  الخــراء،  العامــة  األماكــن  بــني  الربــط  بهــدف 
التقليديــة، واملواقــع الثقافيــة والراثيــة والبيئــة البحرية. إذ يســهم الربط 

ــالل الفضــاءات  ــارص وســهولة الوصــول إليهــا مــن خ املحّســن لهــذه العن
وحفــز  املناطــق  هــذه  طاقــة  وإحيــاء  تنشــيط  يف  الخــراء  العامــة 
األنشــطة االقتصاديــة فيهــا، مــع توفــري الخدمــات البيئيــة واالجتاعيــة ، 

مــا يعــزز جــودة حيــاة ســكان املدينــة.

الخطــوة الثانيــة هــي ربــط املــزارع يف املناطــق الحريــة 
بالبيئــة الســاحلية، واســتعادة وتطويــر األوديــة املوجــودة 

وإنشــاء ممــرات خــراء حولهــا.

النمــط  مناطــق  ربــط  يف  الثالثــة  الخطــوة  تتمثــل   
يف  )املــزارع  األخــر  بالنظــام  التاريخيــة  العمــراين 
املناطــق الحريــة، األوديــة، املمــرات الخــراء، أشــجار 
يف  الخارجيــة  األنشــطة  تعزيــز  أجــل  مــن  املانغــروف(، 
املدينــة. يف  املحليــة  املــزارع  وتعزيــز  الطلــق  الهــواء 

املانغــروف  غابــات  حايــة  يف  األوىل  الخطــوة  تتمثــل 
حايــة  وكذلــك  الســاحلية،  البيئيــة  النظــم  طــول  عــىل 
املناطــق الزراعيــة يف املناطــق الحريــة داخــل املدينــة.
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الحاية البيئية الساحلية

األرايض الزراعية التي يجب حايتها 

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

غابات املانغروف التي يجب الحفاظ عليها
املساحة املبنية

املزارع والحدائق الحرية داخل املدينة

املناطق العمرانية التي يجب دمجها بالشبكة الخراء +

استخدام األودية للربط كمحاور خراء

املسطحات املائية التي يجب حايتها من التلوث الصناعي األرايض الزراعية خارج املنطقة الحرية

مناطق عازلة 

شوارع املشاة

الشكل 5٣. اإلجراء الرابع: توسيع وإعادة ربط الشبكات الخراء والزرقاء، واستعادة األنظمة البيئية يف القطيف وإعادة ربطها يف محافظة القطيف
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١.7 التوصيات املكانية

١.١.7 الرؤية العمرانية للمنطقة الرشقية

رئيــس  ومنفــذ  للمملكــة،  الرشقيــة  البوابــة  الرشقيــة  املنطقــة  تعــد 
إىل دول مجلــس التعــاون الخليجــي. لهــذا ينبغــي اســتغالل موقعهــا 
االســراتيجي بشــكل أفضــل، حيــث توجــد اســراتيجيات قليلــة للغايــة 
يف الوقــت الحــايل لالســتفادة مــن التقــارب املــكاين يف منطقــة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي ، حيــث املنافســة قويــة  وعــىل الرغــم مــن أن 
املنطقــة هــي األكــرب مســاحًة يف اململكــة، يركــز الســكان يف عــدد 
قليــل مــن املــدن الكــربى عــىل امتــداد الرشيــط الســاحيل الــذي يشــمل 

مــدن الدمــام والظهــران والخــرب والقطيــف والجبيــل وحفــر الباطــن.

التعليميــة  للخدمــات  والصغــرية  املتوســطة  املــدن  تفتقــر  حاليــا، 
والصحيــة األساســية وللمرافــق العامــة مقارنــة مــع املراكــز الرئيســة عــىل 
الســاحل مــا شــّكل دافعــا رئيســاً للهجــرة مــن األريــاف صــوب املــدن 
الســاحلية مثــل الدمــام والجبيــل. ومثــل هــذا الوصــول غــري املتكافــئ 
غــري املتــوازن،  الســكاين  التوزيــع  جانــب  الخدمــات والفــرص، إىل  إىل 
يســتدعي توافــر اســراتيجية إلعــادة التــوازن املــكاين تشــمل هرميــة 
متدرجــة ملــدن املنطقــة، وتوفــري فــرص للمــدن الثانويــة يك تســاهم 
للتوزيــع  التدريجــي  التــوازن  وإعــادة  املنطقــة،  اقتصــاد  تنويــع  يف 

الثانويــة.. للمــدن  الــدور املحتمــل  الســكاين واالســتفادة مــن 

املحــرك  الرشقيــة  املنطقــة  تعتــرب  االقتصــادي،  الصعيــد  عــىل 
االقتصــادي األســايس للمملكــة، فهــي املركــز الرئيــس إلنتــاج النفــط. 

ومــع  اململكــة.  يف  األساســية  الصناعــات  مــن   %٨٦ مــن  أكــر  وتضــم 
ذلــك، فــإن التوســع وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة للمنطقــة عــىل املــدى 
الدمــام  يف  الصناعيــة  املناطــق  تحــرز  وبينــا  رضوري.  أمــر  الطويــل 
ــة للمنطقــة يف مجــال الصناعــة  ــل إنجــازات كبــرية وتطــورات هائل والجبي
القطــاع  خــارج  االقتصاديــة  القطاعــات  يف  التوســع  فــإن   ، النفطيــة 
النفطــي مطلــوب لالســتفادة مــن املــوارد غــري النفطيــة املتوافــرة يف 
املنطقــة. إذ ينبغــي دعــم تبنــي اســراتيجية تنويــع داعمــة لقطاعــات 
اقتصاديــة ناشــئة  مــن خــالل االســتغالل األمثــل للمــوارد األخــرى املتاحــة 

األخــرى.  واملناطــق  املنطقــة  يف 

أن  ينبغــي  لــذا،  والبيئيــة.  الثقافيــة  للســياحة  إمكانــات  هنــا  تتوافــر 
تســتهدف اســراتيجية التنويــع االقتصــادي تطويــر األنشــطة الســياحية 
مــن مقومــات ســياحية  تدخــره املنطقــة  مــا  الحفــاظ عــىل  خــالل  مــن 
وأبعــاد ثقافيــة ومعــامل حضاريــة ، كــا ينبغــي أن تدعــم االســراتيجية 
الســياحة البحريــة بالتــوازي مــع تنميــة القطــاع الزراعــي وصيــد األســاك.

 
أراض  هــي  للمنطقــة  اإلجاليــة  املســاحة  مــن   %  ٦.5 مــن  يقــرب  مــا 
الغزيــرة،  الجوفيــة  امليــاه  بفضــل  الزراعــي  لالســتخدام  صالحــة  زراعيــة 
خاصــة يف واحــة األحســاء، التــي تعــد واحــدة مــن أكــر املناطــق خصوبــة 
يف اململكــة. باإلضافــة إىل ذلــك ، هنــاك العديــد مــن املواقــع األثريــة 
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ومناطــق الجــذب الســياحي، و مــن شــأن الحفــاظ عليهــا وصيانتهــا وإضافــة 
الخدمــات الروريــة لجــذب وتنشــيط صناعــة الســياحة يف املنطقــة، أن 

يضيــف قيمــة كبــرية يف اقتصــاد املنطقــة.

املواقــع  مــن  العديــد  هنــاك  أن  عــىل  التأكيــد  مبــكان  األهميــة  مــن 
البيئيــة الحساســة النابضــة بالحيــاة عــىل امتــداد ســاحل  املنطقــة، مثــل 
وخليــج  منيفــة  خليــج  إىل  الســفانية  مــن  املمتــد  الســاحيل  الرشيــط 
تــاروت، باإلضافــة إىل مجموعــة مــن الجــزر البحريــة التــي تســتدعي تبنــي 
اســراتيجية متكاملــة لحايــة النظــم البيئيــة عــىل املســتوى اإلقليمــي، 
ملــا لذلــك مــن ارتبــاط قــوي بخطــط التنميــة الســياحية يف املنطقــة.

٢.١.7 القطيف .. الواحة الحرضية املستدامة

تهــدف الرؤيــة االســراتيجية ملســتقبل القطيــف، والتــي تــم توضيحهــا 
مــن خــالل الخطــة التنفيذيــة، إىل تطويــر األطــر املكانيــة الحريــة التــي 
تعــزز الهويــة التاريخيــة، واملشــهد الثقــايف بأكملــه، وتحمــي املواقــع 
التاريخيــة واألحيــاء التقليديــة يف املدينــة ، وتحويلهــا إىل معــامل جاذبــة 

ســياحياً، وكذلــك تحســني جــودة الحيــاة يف املناطــق الراثيــة.
 

بــني  االتصــال  تحســني  عــىل  االســراتيجية  تشــجع  ذلــك،  ولتحقيــق 
املناطــق التاريخيــة يف الشــال، وجزيــرة تــاروت ، والســاحل، ووســط 
املدينــة، واألرايض الزراعيــة والقــرى التابعــة لهــا مــن خــالل توفــري نظــام 
مــن  وشــبكة  النقــل  لوســائط  تبادليــة  محطــات  مــع  فاعــل،  عــام  نقــل 
الوصــالت والحافــالت لتعزيــز ســهولة وصــول الجميــع إىل الخدمــات العامة 
واملرافــق وفــرص العمــل، خصوصــاً مــن األجــزاء النائيــة  يف املدينــة. 

وباإلضافــة إىل ذلــك ، فــإن مــن شــأن أعــال التكثيــف والدمــج الحــري 
العقــد  حــول  الكثافــة املناســبة واالســتعال املختلــط  توزيــع  وإعــادة 
املركزيــة الثانويــة و أن تجعــل املدينــة أكــر اســتدامة وكفــاءة. وســيكون 
للهيــكل العمــراين  املدمــج يف محيــط شــبكات ومحطــات النقــل العــام 
أثــره يف دعــم اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة واألرايض، وتخضــري 
املدينــة وجعلهــا أكــر مرونــة. وبذلــك تتــم ترجمــة الرؤيــة االســراتيجية 
إىل خطــط وبرامــج ومرشوعــات تحيــل رؤيــة املدينــة إىل واقــع ملمــوس 

ــة. ــمولية ومرن ــة وش ــة تاريخيــة، متصل ــح مدين لتصب

بشــكل عــام ، ســتصبح املدينــة بحيوتهــا وشــموليتها ومرونتهــا أكــر جذبــاً 
للعيــش والعمــل واالســتثار، وأكــر اســتدامة عــىل الصعيــد االجتاعــي 
الطبيعيــة  للمــوارد  التــوازن  إعــادة  عــرب  التكيــف  قــادرة عــىل  والبيئــي، 

الحاليــة واألنشــطة االقتصاديــة الرئيســة.
 

القطيــف مدينــة مســتدامة  تــرى يف مســتقبل  الرؤيــة االســراتيجية 
تعريــف  إعــادة  يتــم  بالحيــاة  نابضــة  حديثــة  مدينــة  الزراعــي:  للــراث 
الهويــات االقتصاديــة والتاريخيــة وإعــادة ربطهــا. واألهــم مــن ذلــك ، أن 
الرؤيــة االســراتيجية وخطــة العمــل تعــززان جانبــني أساســيني : البيئــة 
جيــد.  بشــكل  ومتصــل  ومتكامــل  كثيــف  حــري  وهيــكل   ، الطبيعيــة 
فإعــادة هيكلــة أمنــاط التنميــة الحريــة، حــول شــبكة نقــل عــام جديــدة 
ــة داعمــة لعقــد مركزيــة متعــددة االســتخدامات ، ســتغري بالكامــل  وفعال
مــن طبيعــة األداء الوظيفــي للمدينــة. وبالتــوازي مــع تخضــري املدينــة 
بصــورة تدريجيــة، ومــع إعــادة إقامــة عالقــة صحيــة ومتســقة بــني البيئــات 
العمرانيــة املبنيــة والطبيعيــة، ســيمّكن القطيــف مــن تحقيــق األبعــاد 
البيئيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة، وتوفــري بيئــة عمرانيــة حيويــة ومنتجــة، 
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األرايض اململوكة ألرامكو

املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة

خط الباصات الرسيعة املقرح

املساحة املبنية

محطات النقل العام املتعددة الوسائط
املراكز املحلية

الطرق الرشيانية الثانوية
نظام الحافالت املغذية 

شوارع املشاة
املراكز الحرية الرئيسية متعددة 

االستخدامات

املناطق التاريخية التي يجب ربطها

املناطق التي يجب وقف عمليات الهدم 
املستمرة فيها

الحاية البيئية الساحلية

األرايض الزراعية التي يجب حايتها  املحاور/طرق الربط الخراء املقرحة 

غابات املانغروف التي يجب الحفاظ عليها

املزارع والحدائق الحرية داخل املدينة

استخدام األودية للربط كمحاور خراء

األرايض الزراعية خارج املنطقة الحرية

املناطق العمرانية التي يجب دمجها بالشبكة الخراء
 +

الشكل 5٤. مخطط اإلجراءات ذات األولوية يف القطيف

املناطق التاريخية التي يجب الحفاظ عليها من التدهور 
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ــة  ــة للســياحة وموفــرة لفــرص العمــل. وستشــكل الزراعــات الحري جاذب
الزراعيــة املحيطــة  الــراث، واألرايض  تنشــيطها، ومواقــع  أعيــد  التــي 
باملدينــة بنيــة اجتاعية-إيكولوجيــة جديــدة ، مرابطــة ماديــاً ووظيفيــاً 

يف كافــة عنارصهــا.

٢.7 التوصيات املؤسسية والترشيعية

ستســتفيد القطيــف مــن الالمركزيــة املاليــة واإلداريــة لتســهيل الحلــول 
املحليــة  واالحتياجــات  والخدمــات  للمشــاريع  واملبتكــرة  املســتقلة 
االجتاعيــة والحريــة عــىل مســتوى األمانــة. وهــذا يســتدعي التــايل: 

 
وزارة  مــن  املحــيل  التخطيــط  ومهــام  ســلطة  تفويــض  دراســة   •
الشــؤون البلديــة إىل األمانــة، توافقــاً مــع األجنــدة الحريــة الجديدة 
الحــري  والتصميــم  التخطيــط  عمليــات  أن  عــىل  ينــص  التــي 
ــات ، ولكــن تنفيذهــا  ــات والبلدي اإلقليمــي يجــب أن تقودهــا األمان
ومشــاركة  الحكوميــة  املســتويات  كافــة  مــع  التنســيق  يتطلــب 
املعنيــني.)٢٩( املصلحــة  أصحــاب  و  العــام  والقطــاع  املــدين  املجتمــع 

•  الالمركزيــة املاليــة، التــي متنــح االســتقاللية لألمانــة يف تنميــة 
ــة لتمويــل أنشــطتها ومرشوعاتهــا اإلمنائيــة. وقــد  مواردهــا الذاتي
تشــمل أنشــطة تنميــة اإليــرادات يف املــدن الرائــب والرســوم. 
الحريــة  املناطــق  يف  والبلديــات  األمانــات  متكــني  ينبغــي  إذ 

مــن اللجــوء لبعــض األشــكال الريبيــة عــىل املمتلــكات لتمويــل 
األنشــطة اإلمنائيــة. ويبــني نظــام رســوم األرايض البيضــاء األخــري 
الــذي يفــرض رســوما عــىل قطــع األرايض البيضــاء غــري املطــورة 
الحريــة ملعالجــة املضاربــة يف أســعار األرايض  يف املناطــق 
أنــه ميكــن  ونقــص املســاكن وتطويــر املناطــق الغــري مخططــة 

اســتخدام اآلليــات التنظيميــة يف تنميــة اإليــرادات البلديــة.
إتاحــة املجــال لــرشكاء التنميــة مبا فيهــم القطاع الخــاص والتطوعي   •
وعامــة املجتمــع للمشــاركة يف ســلطة تقرير املشــاريع والخدمات 
األقــرب  باعتبارهــم  املحليــة  بيئاتهــم  يف  تؤثــر  التــي  املحليــة 

بشــؤونها. واألدرى  ملحلياتهــم 

 هنــاك حاجــة ملراجعــة وتحديــث القواعــد التنظيميــة املعمــول بهــا حاليــا 
ــة وصياغــة إطــار  ــة العمراني ــه التنمي فيــا يتصــل بتخطيــط وضبــط وتوجي
ــة، يراعــى  ترشيعــي شــامل ومتكامــل مواكــب التجاهــات التحــر الحالي

فيــه الحــد مــن تداخــل الصالحيــات.

التنميــة  تحقيــق  يضمــن  لــن  التخطيطيــة  األنظمــة  وجــود  مجــرد  إن 
وإنفــاذ  بهــا  وااللتــزام  االمتثــال  يتــم  مل  مــا  املســتدامة  العمرانيــة 
مقاصدهــا.. كــا يف حالــة األرايض الزراعيــة التــي متثــل معلــاً حضاريــاً 
بــارزاً يف القطيــف، إذ يجــب إنفــاذ اللوائــح والسياســات املحليــة التــي 
ــا ينبغــي  ــة. ك ــكنية أو تجاري ــتخدامات أخــرى س تحــول دون تحويلهــا الس
ــع  ــو  م ــة أرامك ــة لرشك ــة األرايض املحميــة التابع ــة املحلي ــج الخط أن تدم
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املناطــق الحريــة املحيطــة بهــا وتطويــر املناطــق املجــاورة ملســار 
األنابيــب كفراغــات حريــة عامــة جذابــة.

هنــاك حاجــة لنظــام تخطيــط عمــراين وطنــي شــامل ومتكامــل وفاعــل 
وظيفيــا:

يحفز تحقيق املدن املدمجة.   •
يحــدد أدوار ومســؤوليات كافــة األجهــزة املعنيــة بالتخطيــط  أثنــاء   •

التنفيــذ. ومتابعــة  واالعتــاد  اإلعــداد  مراحــل 
يعالــج ترابــط املخططــات العمرانيــة اإلقليميــة مــع االســراتيجية   •
العمرانيــة الوطنيــة املحدثــة مــن جهــة وترابطهــا مــع املخططــات 

أخــرى. جهــة  مــن  املحليــة  العمرانيــة 
يوفر آليات تنسيق ورصد ومتابعة فعالة.  •

يضمن املشاركة العامة الهادفة يف وضع السياسات   •
التخطيطية.

إعــادة النظــر يف الالئحــة التنفيذيــة للنطــاق العمــراين ليشــمل أســس 
وقواعــد واضحــة لكيفيــة تحديــد مراحلــه مــن شــأنه أن يعــزز املســاءلة 
تحديــد  عــىل  الركيــز  زيــادة  الالئحــة إىل  تحتــاج  كــا  والرأســية،  الفنيــة 
ليــس  فيهــا،  بالتنميــة  يســمح  ال  كمنطقــة  التنميــة  حايــة  منطقــة 
ــة دون  فقــط مــن أجــل منــع الزحــف العمــراين غــري املنظــم، بــل للحيلول
التفــاف املطــور العقــاري عــىل النــص النظامــي غــري الــوايف يف بعــض 

مــواد الالئحــة التنفيذيــة. وســتعزز هــذه املبــادرات صياغــة السياســات 
أكــر ترابطــا واندماجــاً واســتدامة  الداعمــة لتحــول املدينــة يك تصبــح 
يف املســتقبل. وينبغــي أوالً  تدقيــق الالئحــة التنفيذيــة لقواعــد تحديــد 
النطــاق العمــراين لتقويــم مــا إذا كانــت سياســة النطــاق العمــراين قــد 
يف  التقويــم  مخرجــات  مــن  واإلفــادة  منهــا،  املتوخــاة  الغايــة  حققــت 
عمليــة اإلصــالح التنظيمــي وصياغــة خيــارات السياســة التخطيطيــة.)٣٠(
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٣.7 التوصيات املالية

يف عــام ٢٠١5، بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية تنفيــذ اإلصالحــات 
وتواصــل  مســتدام.  )ذايت(  محــيل  عــام  متويــل  إنشــاء  إىل  الراميــة 
الحكومــة دعمهــا الســراتيجيات تنميــة اإليــرادات واالســتثارات البلديــة 
الرائــب  إدارة  تحســني  خــالل  مــن  املحــيل  املســتوى  عــىل  الذاتيــة 

االقتصــادي. والتنويــع 

تتوافــق أولويــات التمويــل العــام للقطيــف بشــكل وثيــق مــع أهــداف 
دعــم  تشــمل  والتــي  الشــاملة،  الوطنيــة  للتنميــة  االســراتيجية 
االقتصاديــة  القطاعــات  يف  واملتوســطة  الصغــرية  املؤسســات 
الرئيســة مثــل الزراعــة والســياحة والتجــارة والتصنيــع. ولذلــك، فــإن زيــادة 
قــدرة القطــاع العــام عــىل متويــل الهيــاكل األساســية املحلية األساســية 
عنــه  غنــى  أمــر ال  القطاعــات  للتنميــة يف هــذه  الداعمــة  واملشــاريع 

للمدينــة. بالنســبة 

للبلديــات مــن  الذاتيــة  تنميــة املــوارد  الدوليــة يف  تعتــرب املارســات 
توجيههــا  يتــم  التــي  الريبيــة  اآلليــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  خــالل 
للصالــح العــام تجــارب مبــرّشة.)٣١( )تحديــدا، مــن خــالل فــرض الرائــب عــىل 
الزيــادة يف قيمــة العقــارات(. وعــىل الرغــم مــن أن بعــض مــدن اململكــة 
بــدأت بتفعيــل نظــام  رســوم األرايض البيضــاء، فــإن استكشــاف أدوات 
رضيبيــة أخــرى ينبغــي وضعــه عــىل ســلم أولويــات محافظــة القطيــف، 

ليكــون لديهــا محفظــة متنوعــة مــن الدخــل.)٣٢(

ويحقــق فــرض رضائــب عــىل األرايض إيــرادات مبــارشة موثوقــة لــإدارات 
البلديــة. كــا تتضاعــف الفوائــد الناجمــة عــن مشــاريع التنميــة العامة )مثل 
ــة  ــة( مــن خــالل الوفــرات االقتصادي ــة التحتي مشــاريع النقــل العــام والبني
وزيــادة  قيمــة العقــارات الناشــئة عــن تلــك املشــاريع.)٣٣( ويقــرح موئــل 
عــىل  الريبيــة  اآلليــات  تســتغل  أن  القطيــف  عــىل  املتحــدة  األمــم 

األرايض )أي رســوم التحســني( يف املشــاريع العامــة.

التنميــة  تحفيــز  النقــل  أنظمــة  مثــل  العامــة  التحتيــة  للبنيــة  وميكــن 
الســكنية والتجاريــة يف محيطهــا، وتعزيــز االســتخدام املختلط لألرايض، 
وتوفــري فــرص العمــل،  كــا ميكــن أن يــؤدي التطويــر املحــيل هــو اآلخــر 
نتيجــة االســتثارات  العامــة إىل زيــادة قيمــة األرايض وتوليــد جملــة مــن 

الفوائــد املجتمعيــة غــري املبــارشة)٣٤( )الشــكل 5٦(.

باإلضافــة لرســوم التحســني نتيجــة االســتثارات البلديــة يف مشــاريع 
إدارة  كرســوم  تطبيقهــا  ميكــن  رضيبيــة  أدوات  هنــاك  التحتيــة،  البنيــة 
ــات، ورســوم مواقــف الســيارات، ورســوم االزدحــام وهــي أدوات  النفاي
مفيــدة لتقليــل االعتــاد عــىل الســيارة الخاصــة وتعزيــز حركــة املشــاة، 

خاصــة يف املناطــق التجاريــة والرفيهيــة.

إستعامالت األرايض 

املتعددة 

وسائل النقل 

العامة

محالت البيع 

بالتجزئة

مدارس

مرافق 

رياضية

منشآت 

صحية 

إمكانية السري 

عىل األقدام 

املصدر: برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )٢٠١٨( 

الشكل 55. مكونات إستعاالت األرايض املتعددة

مطورو الحدائق العامة 

واملساحات الخراء 

تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية

عىل قيمة األرض

أهم النتائج أمثلة للحاالت املشابهة

بوغوتا، كولومبيا 

ديب، االمارات العربية 

املتحدة؛ القاهرة، مرص

ــه مــع كل 5 دقائــق إضافيــة مــن  تشــري األبحــاث إىل أن
إنخفضــت  العــام  النقــل  محطــة  إىل  الســري  وقــت 

بنســبة ٦.٨ إىل ٩.٣ %. اإليجــار  قيمــة 

البيــع  التي شملت أنشــطة  التنمية الحرية  • أدت 
 ١5 بنسبة  العقــارات  قيمــة  يف  زيادة  إىل  بــالتجزئة 

 %  ٢٠ إىل 
• زادت املــدارس مــن أســعار األرايض الســكنية بنحــو 

 .% ١٣
• القدرة علی الســري باألقــدام داخل األحيــاء الســكنية 

زادت مــن قيمــة املنــازل بنسبة تصل إلی ٩ % 

املصدر: رشكة كولريز انرناشونال )٢٠١٧(؛ رودريغيز وتارغا )٢٠٠٤(. 

الشكل 5٦. تأثري تنمية وتطوير البنية التحتية عىل قيمة األرايض 



مدينة املستقبل

١٢١

النهج الثاليث األبعاد

١٢١

يف عــام ٢٠٠٧، طبقــت مدينــة إســتوكهومل نظامــاً 
لتقليــل  الكربــون  إنبعاثــات  مقابــل  رســوم  لدفــع 
االزدحــام والتلــوث ولتوليــد اإليــرادات املحليــة، األمــر 
الــذي ادى إىل إنخفــاض حركــة املــرور بنســبة ١٩ % 
يف الســنة األوىل باإلضــاف اىل تحقيــق إيــرادات 
بلغــت 5٩ مليــون يــورو ســنوياً، أمــا يف ســنغافورة، 
 ”ALS“ فقــد أدى تنفيــذ نظــام تراخيــص املناطــق
إىل تقليــص االزدحــام مــن ١٢,٤٠٠ ســيارة يف مايــو 
١٩٩5 اىل ٧,٣٠٠ ســيارة يف أغســطس ١٩٩٤ خالل 
ســاعات الــذروة املروريــة، عــالوة عــىل ذلــك، بلغــت 
دوالر  مليــون   ٤٧ املناطــق  تراخيــص  بيــع  إيــرادات 
أمريــي وبتكلفــة إنشــاء بلغــت ٦.٦ مليــون دوالر 
أمريــي يف عــام ١٩٧5، باإلضافــة اىل ١٧ مليــون 
دوالر امريــي إضــايف بســبب مراجعــة النظــام يف 

 .١٩٨٩

ملواقــف  جانبيًــا  عــداًدا   ٣٤5٠٠ شــيكاجو  اســتأجرت 
الســيارات باإلتفــاق مــع بنــك مورجــان ســتانيل ملــدة 
٧5 عاًمــا، حيــث بلغــت اإليــرادات مــن عائــدات الدفــع 
أمريــي،  دوالر  مليــار   ١.١٦ مــن  يقــرب  مــا  مقدًمــا 
ولقــد شــمل هــذا النــوع مــن عقــود الــرشاكات مــع 
أســعار  يف  للزيــادات  ثابــت  جــدول  الخــاص  القطــاع 
العــدادات األمــر الــذي زاد مــن معدالتهــا ضعفــني إىل 
أربعــة أضعــاف بحلــول عــام ٢٠١٣، ونتيجــة لذلــك، كان 
لــدى شــيكاغو أعــىل معــدالت مــن العــدادات الجانبيــة 
يف الواليــات املتحــدة، ولقــد حققــت العــدادات مبلــغ 
٢٠ مليــون دوالر ســنوياً، بينــا متكــن بنــك مورجــان 

ســتانيل مــن إدارة التســعري وصيانــة العــدادات.

يف واليــة تاميــل نــادو الهنديــة، اقــرح أحــد مشــاريع 
ــة  ــات إن تتشــارك كل مــن الحكومــة املركزي إدارة النفاي
مــن   %5٠ ســداد  يف   )%١5( الواليــة  وحكومــة   )%٣5(
إجــايل تكاليــف املــرشوع، بينــا يقــوم كيــان خــاص 
بتوفــري  الخــاص(  القطــاع  مــع  املشــاركة  طريــق  )عــن 
النســبة املتبقيــة البالغــة 5٠ % مــن متويــل املــرشوع، 
الخــاص  القطــاع  مــن  االمتيــاز  صاحــب  يكــون  بحيــث 
ومتويــل  وبنــاء  وتصميــم  تخطيــط  عــن  مســؤوالً 
الصلبــة  النفايــات  إدارة  مرفــق  وصيانــة  وتشــغيل 
للبلديــة خــالل فــرة االمتيــاز، وســوف تقــوم البلديــة 
بتوفــري األرض مــن خــالل مراكــز إيجــار ســنوي تحــدده 

نــادو. تاميــل  حكومــة 

املصــدر: رشكــة إيرنســت آنــد يونــغ، يب يف يت، املحــدودة، وزارة التنميــة العمرانيــة يف حكومــة الهنــد، واالتحــاد الكونفــدرايل للصناعــة الهنديــة، خالصــة وافيــة للــرشاكات بــني 
القطاعــني العــام والخــاص يف البنيــة التحتيــة العمرانيــة: دراســات الحالــة: )٢٠١٧(، البنــك الــدويل، واشــنطن دي يس، وينبريجــر، أر، كيهنــي، جيــه.، وروجــو، إم، )٢٠١٠(، “السياســات 
املتعلقــة مبحطــات النقــل العــام الســيارات يف أمريــكا: نظــرة عامــة عــىل اســراتيجيات اإلدارة”، معهــد النقــل وسياســات التنميــة، نيويــورك، كــرويس، إي )٢٠١٦(، املجلــس الكنــدي 
للــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص، ويب يب يب كنــدا، )٢٠١١(، الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص: دليــل البلديــات، املجلــس الكنــدي للــرشاكات بــني القطاعــني العــام 

والخــاص، كنــدا

رسوم االزدحام رسوم محطات النقل العام السيارات  إدارة النفايات 

دراسة الحاالت املشابهة وأفضل املامرسات 

وهنــاك العديــد مــن األدوات املاليــة بإمــكان اإلدارات البلديــة اللجــوء إليهــا  
لتنميــة مواردهــا املاليــة املبــارشة، وتعظيــم فوائدهــا عــن طريــق:

لربــط  الحكوميــة  املســتويات  مختلــف  مــع  والتعــاون  التنســيق   •
عــىل  البلديــة.  واالحتياجــات  باألولويــات  الوطنيــة  االســراتيجيات 
ســبيل املثــال ، إنشــاء »مكتــب اتصــال وارتبــاط محــيل« أو »وحــدة 
الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص« مرتبطــة باملركــز الوطنــي للتخصيــص 
الحكوميــة  القطاعــات  يف  الخصخصــة  برنامــج  عــىل  املــرشف 

الخــاص.   القطــاع  مــع  الرشاكــة  مبــادرات  وتفعيــل 
االستثار يف بناء وتطويرالقدرات وتحسني اإلدارة الريبية. )٣5(  •

تحفيــز العمليــات التشــاركية لضــان مشــاركة املجتمــع وبنــاء الثقــة   •
املحليــة. اإلصالحــات  تجــاه 

ــبيل  ــة )عــىل س ــا لالحتياجــات املحلي ــة وفًق ــم األدوات املالي تصمي  •
كولومبيــا(  ، بوغوتــا  يف  العقاريــة  الريبــة   ، املثــال 

وأخــريا ، يعــد التنســيق بــني أطــر التخطيــط والترشيع العمــراين والتمويل 
لتحقيــق  الالزمــة  املحليــة  الظــروف  تهيئــة  يف  حاســا  أمــرا  املحــيل 
الشــمول التنمــوي املســتدام يف إطــار رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ واألجنــدة 

الحريــة الجديــدة)٣٦(



١٢٢
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